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بيني رفتارهاي اعتيادآور به نقش فشار اجتماعي و هوش هيجاني در پيش

  ان مقطع متوسطهآموزدانشتلفن همراه در 

  4امير مهدي زادهو  3عيسي محمدي، 2زادهسجاد قباد، 1ياسر حبيبي

  چكيده
بررسي نقش امروزه اعتياد به تلفن همراه از بزرگترين معضالت جوامع بشري است. هدف از انجام پژوهش حاضر 

ان بود. روش اين پژوهش آموزدانشهاي اعتيادآور به تلفن همراه در بيني رفتاراجتماعي و هوش هيجاني در پيش فشار

سال  كه در بابلسرشهرستان  متوسطه سوم وان مقاطع دوم آموزدانشكليه  آن راجامعه آماري همبستگي بود و  -توصيفي

دبيرستان  سومو  دومان مقاطع آموزدانشنفر از  225. دادندتشكيل مي د،بودنمشغول به تحصيل  1394- 95تحصيلي 

براي گردآوري انتخاب شدند.  اي انتخاب و به عنوان گروه نمونهنمونه گيري خوشهروش با استفاده از  بابلسرشهرستان 

وآشفتگي اجتماعي واتسون هاي هوش هيجاني شات، اعتياد به تلفن همراه كوهاي و مقياس اجتناب اطالعات از پرسشنامه

تجزيه و  spss -16با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه و نرم افزار  هادادهو فرند استفاده شد. 

 44/0) و فشار اجتماعي (P>01/0؛ ( r= -50/0ها نشان داد كه اعتياد به تلفن همراه با هوش هيجاني (تحليل شدند. يافته

=r ) 01/0؛<P( داري دارد. همچنين نتايج رگرسيون چندگانه با استفاده از روش ورود همزمان نشان داد كه ابطه معنير

؛  r2=70/0( كننددرصد از واريانس متغير مالك يعني اعتياد به تلفن همراه را تبيين مي 70هاي پژوهش در مجموع متغير

)001/0<Pهاي هيجاني خود را تنظيم كرده و توانايي كنترل انند رفتار) بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه اگر افراد بتو
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  مقدمه

لفن همراه و اينترنت روز به روز در حال پيشرفت هستند. تلفن همراه از هايي مانند تتكنولوژي

بزرگترين اختراعات دنياي امروزي است و به داليلي مانند راحتي استفاده و تسهيالت آن، اكثريت 

كنند (تاكو، تاكاشي و يافته و در حال توسعه از آن استفاده مي مردم در كشورهاي توسعه

درصد گزارش شده است  50كشورهاي غربي استفاده از تلفن همراه بيش از  ). در2009، 1تاكامورا

درصد بزرگساالن از  90درصد مردم و باالي  70). همچنين در نوترلند بيش از 2013، 2(دونا وان

در ايران، خزاعي و همكاران  .)2013، 3كنند (آمار سي بي اسهاي تلفن همراه استفاده ميگوشي

درصد  2/1درصد و اعتياد به آن را  95توسط وابستگي به تلفن همراه را ) ميزان شيوع م1390(

  گزارش نمودند. 

هاي كاربردي و انعطافبه فردي مانند اندازه، برنامه هاي منحصرهاي همراه ويژگيگوشي

). در زمان حال تنوع گسترده برنامه2010، 4پذيري در زمان و مكان را دارند (نلسون و فجيوك

هاي همراه و همچنين به ي براي تلفن همراه باعث افزايش عالقه به استفاده از گوشيهاي كاربرد

اينكه افراد ميل دارند كه به صورت آنالين با همديگر ارتباط داشته باشند شده است (اوكازاكي و 

اي براي ارتباط و تعامالت بين فردي هاي همراه به عنوان وسيله). در حاليكه تلفن2009، 5هيروس

هاي محسوس تكنولوژي گوشي همراه از هنگام ورودش در سال ذاب هستند و عليرغم پيشرفتج

ي آن، استفاده از تلفن همراه بدون عيب هم نيست و همواره خطرات و مزاياي بالقوه 1983

  ).1392ساز از آن وجود داشته است (به نق از خزاعي و همكاران، اي نيز در استفاده مشكلفزاينده

يز نشان دهنده آن است كه استفاده مفرط از تلفن همراه با الگوهاي رفتاري ديگر از شواهد ن
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جمله بيدار ماندن در شب و اشتغال به تبادل پيامك و همچنين وابستگي عاطفي كه در ذهن 

شود، مرتبط است. بطوري كه اين افراد معتقدند، بدون استفاده از تلفن همراه كاربران ايجاد مي

اي از تاثير منفي استفاده مفرط از تلفن كنندهها تاييد حمايتگي كردن نيستند. اين يافتهقادر به زند

). 2005، 1ختي است (كامييپو و سوگيراشناروانهمراه و تاثير منفي آن بر سالمت جسمي و 

توان اين هاي همراه شده است به نحوي كه ميارتباطات گسترده باعث افزايش وابستگي به گوشي

و همكاران،  3، چو2013، 2را در حوزه مربوط به اعتياد مورد توجه قرار داد (هاورالگ مسئله

هاي خود به اعتياد به تلفن همراه، ). حتي محققان در پژوهش2015، 4، دهير چن و نمينن2015

، 6اند (سالي ستياتشخيصي نيز مطرح كرده هاياند و براي آن ويژگينيز داده 5عنوان اختالل

هاي همراه، در رفتارهاي اعتياد آور يك نوع گرايش وسيله محور مانند استفاده از گوشي). 2015

). اعتيادهاي 2003، 7(وانگ، لي و چانگ شوندهاي جمعي و ... به عنوان پاداش تلقي ميرسانه

ديجيتالي مانند اعتياد به گوشي همراه اغلب نتيجه رفتارهاي تكراري براي رها شدن از درد يا دور 

). با اينكه تحقيقات فراواني درباره 2000، 8باشد (هيوسمن،گارتسن، وان دندن از واقعيت ميش

)، ولي با اين حال 2004، 9؛ الروس، استين2013هاي همراه شده است (هاورالگ، اعتياد به گوشي

  ). 3201، 10(يو،كيم و هاي اندها بر روي رفتارها و پيامدهاي اين موضوع تمركز داشتهاغلب بررسي

ختي تجزيه و تحليل رفتارهاي اعتياد در استفاده از تلفن همراه تلويحات مهمي شنارواناز نظر  

تواند داليل بيروني يا دروني داشته باشد. مثالً را در پي دارد. اعمالي مانند چك كردن موبايل مي
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كنند. در ك ميافراد وقتي هيجان بيشتري دارند به تعداد دفعات بيشتري گوشي همراه خود را چ

كه اين رفتارها كنترل نشود و يا از هنجارهاي اجتماعي فاصله بگيرند در زندگي فرد صورتي

). رفتارهاي عادتي ممكن است براساس عوامل 2011، 1مشكالتي را به وجود خواهند آورد (راش

ود بيايند. بيروني مانند صداي زنگ و در اثر عوامل دروني مانند وضعيت هيجاني يا انگيختگي بوج

ها، نيرومندي عادات را مشخص شوند و بارز بودن پاداشاينكه اين رفتارها چند بار تكرار مي

هاي فردي و شخصيتي افراد وابسته آور به ويژگي). رفتارهاي اعتياد2011خواهند كرد (راش، 

ر رفتار افراد را شوند و اين تفاوت داست و قطعا همه افراد به طور يكسان به تلفن همراه معتاد نمي

تواند بهتر توجيه نمايد (اوزتورك، بكتاس، آياس، اوزتور ناسي متغيرهاي شخصيتي و اجتماعي مي

سان متخصص حوزه زندگي شنارواناخيراً گزارش شده است كه  رسانه ها). در 2015، 2و ياگسي

د تلفن همراه، تبلت و ، جز مشاغل پر درآمد در آينده هستند. زيرا ابزارهايي مانندر عصر ارتباطات

هاي ناشي از آنها، آورد. همين عوارض و بيماريعوارض روحي و رواني زيادي به دنبال مي... 

بر روي مديريت اين  كه مشخصاً خواهد آورد،ها را بوجود سشناروانگروهي از مشاوران و 

شخص است كه ). بنابراين م1394(خبرگزاري اتاق خبر،  كنندها كار ميها و رفع آنآسيب

ها بايد نيروهاي متخصص خود را آماده كند تا بتوانند با بحران ناشي از اعتياد به اين دولت

  ها مقابله نمايد. تكنولوژي

تواند در اعتياد به تلفن همراه، مي مؤثرهاي رسد هوش هيجاني به عنوان يكي از مولفهبه نظر مي

ي ذكر شده است. هوش هيجاني به ظرفيت مهم باشد. در تعريف هوش هيجاني تعاريف مختلف

). در 2008، 3عمومي افراد در ارتباط با جسم و روان تاكيد دارد (پاركر، تيلور، ايستابروك و اسكل

واقع هوش هيجاني به توانايي فرد براي درك هيجان خود و ديگران و تشخيص اينكه يك فرد 
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). در رفتارهاي اعتياد آور 2010، 1سدمتروير و شود (كانكند گفته ميچگونه فكر يا عمل مي

تواند مهم تلقي شود (كان و تشخيص و بازشناسي يك هيجان به اندازه تنظيم هيجان مي

هاي انجام گرفته حاكي ). در همين راستا پژوهش2015و همكاران،  2؛ دالبوداك2010دمترويوس، 

باشد. به عنوان مثال لفن همراه ميهاي هوش هيجاني و رفتارهاي اعتيادآور به تاز ارتباط بين مولفه

) در پژوهشي نشان دادند افرادي كه هوش هيجاني پاييني دارند 2009(3آبرسيت و كاربونل ،برانوي

و  خزاعيشوند. در پژوهش ديگري هاي همراه كشيده ميبه احتمال زياد به سمت اعتياد به گوشي

بيني است و پايه هوش هيجاني قابل پيش ) دريافتند كه وابستگي به تلفن همراه بر1392همكاران (

هاي هيجاني از وابستگي ساز و افراد در معرض خطر و كنترل تنشتوان با شناسايي شرايط زمينهمي

  پيشگيري كرد.

ي در اعتياد به تلفن همراه داشته مؤثرتواند نقش اجتماعي كه مي -هاي روانياز ديگر مولفه

وامل عمده فشار اجتماعي تجربه استرس توسط فرد است. در باشد، فشار اجتماعي است. يكي از ع

هاي فشار و يا درد است كه بدن نياز دارد تا با اين واقع استرس پاسخ عمومي بدن در موقعيت

هاي همراه مدام در حال تغيير هاي گوشي). مدل2003، 4شرايط سازگاري انجام دهد (گادرس

درصد است و پس از توليد نيز به  7/24غيير در حدود هستند و آمارها حاكي از آن است كه اين ت

-شود كه افراد دلبستگي زيادي به گوشيشود و همين امر باعث ميطرق مختلف پشتيباني مي

هاي روزافزون ممكن است برخي از ). به دليل همين تغيير مدل2011هايشان داشته باشند (راش، 

ي جديد يا تعويض گوشي نداشته باشند و همين امر هاافراد شرايط مالي الزم را براي نصب برنامه

). فرد به دليل 2013، 5تواند منجر به اضطراب و استرس در افراد شود (كاربنل، آبرست، بورانيمي

                                                                                                                            
1 . Kun  & Demetrovics 
2 . Dalbudak 
3 . Beranuy, Oberst & Carbonell 
4 . Goeders 
5 . Carbonell, Oberst, & Beranuy 



  ...آموزانبيني رفتارهاي اعتيادآور به تلفن همراه در دانشنقش فشار اجتماعي و هوش هيجاني در پيش 

126 

شود، ها دچار مشكل ميتواند به اين موارد دسترسي داشته باشد و در بروز رساني برنامهاينكه نمي

شود (لي، برقرار كند در نتيجه دچار سرخوردگي و استرس ميتواند با ديگران ارتباط لذا نمي

زاي ي پژوهشي نيز نشان داده است كه عوامل استرس). نتايج پيشينه2014، 1چانگ، لين و چنگ

) در پژوهشي 1999( 2باشد. يانگبيني وابستگي به تلفن همراه برخوردار مياجتماعي از توان پيش

هاي همراه در مواقعي كه باعث رنجش فرد شود، مثالً در ينشان داد كه عدم استفاده از گوش

رستوران به دليل فشار اجتماعي يا كنترل، فرد نتواند از گوشي همراه استفاده كند، ممكن است 

). در پژوهش ديگري نشان داده 1999منجر به حمالت پانيك يا احساس رنجوري شود (يانگ، 

استفاده از وسيله خود، بيشتر وقت خود را صرف  هاي همراه در طولشد كه معتادين به گوشي

). مطالعات فوق 2014، 3كنند (لوپز فرناندز، هونرابي سرانو، فريكسا و گيبسوناهداف اجتماعي مي

ات مخرب استفاده از تلفن همراه بسيار گسترده است، به نحوي كه از زماني كه تأثيرنشان داد كه 

ات اجتماعي و فرهنگي اين تكنولوژي جديد توجه تأثيره تلفن همراه اختراع شده است، تاكنون ب

هاي علمي بوده است، به نحوي ويژه شده است. تاكنون نيز پاي ثابت بسياري از مقاالت و پژوهش

). مشخص 2015، 4نيز ادامه پيدا كرده است (واسينكي و تامكوز 2015ها در سال كه اين پژوهش

كنولوژي بر زندگي فردي و اجتماعي مردم آن قدر قابل ي اين تات منفي و گستردهتأثيراست كه 

مالحظه بوده است، كه پژوهشگران هنوز به دنبال راه حلي براي پيشگيري و درمان اين مشكل 

اجتماعي هستند. شايد با كشف مسائل شخصيتي و اجتماعي بتوان از معضالت اين تكنولوژي 

تفاده گسترده از وقت رهنمون سازند. در كاسته و سمت و سوي زندگي بشر را به هدفمندي و اس

يابي سوء استفاده از اين اي در تبيين و علتسي به عنوان يك علم نقش گستردهشنارواناين ميان 

بيني تكنولوژي داشته است. در ايران نيز تاكنون نقش فشار اجتماعي و هوش هيجاني در پيش
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بررسي نشده است، بنابراين سوال پژوهش  انآموزدانشهاي اعتيادآور به تلفن همراه در رفتار

بيني اي در پيشكنندهتواند نقش تعيينحاضر اين است كه آيا هوش هيجاني و فشار اجتماعي مي

  ان داشته باشد؟آموزدانشهاي اعتيادآور به تلفن همراه در رفتار

  روش

ش هيجاني به روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي بود. بنابراين فشار اجتماعي و هو

  بين و رفتارهاي اعتيادآور به تلفن همراه متغير مالك در نظر گرفته شدند.هاي پيشعنوان متغير

ان آموزدانشجامعه آماري پژوهش حاضر را كليه : گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

مشغول به تحصيل  1394- 95كه درسال تحصيلي  بابلسردبيرستان شهرستان  وسوممقاطع دوم 

با استفاده كه  بابلسرشهرستان مقاطع دوم و سوم دبيرستان  آموزدانش 225كه تشكيل دادند.  ،ندبود

براي تجزيه و  خاب شدند.تان اي به عنوان گروه نمونه چند مرحله ايخوشه گيريروش نمونهاز 

روي  نيز عالوه بر آمار توصيفي از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه بر هادادهتحليل 

  هاي زير استفاده شد:از پرسشنامه هادادهاستفاده شد. براي جمع آوري  SPSS -16 نرم افزار

 2009اين پرسشنامه كه در سال  ):2009( 1هايپرسشنامه وابستگي به تلفن همراه كو

هاي تهيه شد شامل بيست سوال بود كه قسمت اول آن شامل مشخصات دموگرافيك و توسط كو

هايي در مورد وابستگي به تلفن همراه از تلفن همراه و قسمت دوم آن شامل سوالنحوه استفاده 

سوال) و  6سوال)، اختالل عملكرد زندگي ( 7است كه در سه حيطه شامل تحمل محروميت (

گذاري شده است. هر يك از سواالت چهار گزينه بندي و نمرهسوال) طبقه 7اصرار ( -اجبار

كنندگان زياد دارد و امتيازات به صورت معتادان به تلفن، استفادهكم، كم، زياد و خيلي خيلي

استفاده شديد،  70-63اعتياد،  70شديد و متوسط مشخص گرديده است. نمره بزرگتر يا مساوي 

                                                                                                                            
1   . Koo HY 
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استفاده متوسط در نظر گرفته شد. پايايي اين پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي  63كمتر از 

است. روايي پرسشنامه نيز به روش تحليل عاملي، تعيين و پس از به دست آمده  92/0كرونباخ 

  ).2009ترجمه توسط متخصصين مربوطه تاييد شد (كوهاي، 

اين مقياس توسط  ):1969( 1مقياس اجتناب و آشفتگي اجتماعي واتسون و فرند

دو به منظور تشخيص و ارزيابي اضطراب اجتماعي ساخته شد و از  1969واتسون و فرند در سال 

فشار و ناراحتي اجتماعي. اين  - اجتناب اجتماعي، ب -مقياس تشكيل شده است. الفخرده 

ي ها پاسخ مثبت و نيمي ديگر، پاسخ منفي دارد و دامنهماده است كه نيمي از آن 28مقياس حاوي 

 يي اضطراب اجتماعي باال است و نمرهدهندهبه باال نشان 12ي است. نمره 28نمره بين صفر و 

ي اضطراب اجتماعي بسيار پايين است. در بررسي واتسون و فرند، ضريب دهنده، نشان4كمتر از 

محاسبه شده است. در ايران نيز بهارلويي  54/0و روايي همزمان آن،  68/0پايايي بازآزمايي آن، 

و روايي  75/0، روايي سازه 90/0، آلفاي كرونباخ 83/0در بررسي خود، ضريب بازآزمايي 

  ).2007را به دست آورد (سرافراز،  62/0مان همز

سوالي  33اين مقياس يك آزمون  ):1998پرسشنامه هوش هيجاني شات و همكاران (

) ساخته شده 1990(2است كه به وسيله شات و براساس مدل نظري هوش هيجاني سالووي و ماير

ها وري از هيجانبهره ها،هاي آزمون سه مقوله سازه هوش هيجاني شامل تنظيم هيجاناست. پرسش

سنجد. اي ليكرت(كامالً مخالف تا كامالً موافق) ميها را در مقياس پنج درجهو ارزيابي هيجان

مقياس هوش هيجاني گرچه از سه مولفه پيش گفته شده اشباع شده، تنها يك نمره كلي براي 

ياس در ميان جوانان است. پايايي اين مق 165تا  33دهد كه دامنه آن از هوش هيجاني بدست مي

 88/0، 81/0، 75/0هاي آن به ترتيب و براي خرده مقياس 85/0زنداني و براي هوش هيجاني كلي 

  ).2007بدست آمده است (ميري و اكبري بورنگ، 

                                                                                                                            
1. Watson & Friend 
2 . solvey & mayer 
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ي آموزش و به ادارهدانشگاه اخذ مجوز الزم از  از بعد آوري اطالعاتجمع براي روش اجرا:

براي الزم  مجوزو ارائة پرورش  بررسي اداره آموزش و عد ازبشد.  پرورش شهرستان بابلسر مراجعه

بعد از مراجعه به مدارس مورد نظر  از شدند. دوره متوسطه تهيه  مدارستمام ليست  همكاري،

هوش هيجاني شات، اعتياد به هاي كالسها درخواست شد در صورت تمايل به پرسشنامه انآموزدانش

به صورت گروهي پاسخ  جتناب وآشفتگي اجتماعي واتسون و فرندتلفن همراه كوهاي و مقياس ا

  گيري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.آوري شده  و براي نتيجهها جمعدهند. بعد از اتمام، پرسشنامه

  نتايج

 دختر آموزدانشدرصد  57كه  ندبود آموزدانش 225شركت كنندگان پژوهش حاضر 

و  68/17ميانگين و انحراف سني آنها به ترتيب  .بودندپسر  آموزدانشدرصد آنها  43و

  :ميزان استفاده از تلفن همراه در جدول زير ارايه شده است. بود 16/1
  ميزان استفاده از تلفن همراه بر حسب روز و هفته و سال. 1 جدول

  M  SD  مشخصات تماس

  85/1  89/5  مدت استفاده از موبايل بر حسب سال

  36/5  62/6  ي دريافتي در روزهامتوسط تعداد تماس

  23/3  80/5  هاي ارسالي در روزمتوسط تعداد تماس

  56/13  82/32  هاي دريافتي در روزمتوسط تعداد پيام

  28/28  43/31  هاي ارسالي در روزمتوسط تعداد پيام

  33/12  27/111  هاي دريافتي در پايان هفتهمتوسط تعدادتماس

  01/30  212  در پايان هفتههاي دريافتي متوسط تعداد پيام

  13/16  45/14  ها بطور متوسط... دقيقهطول مدت تماس

  22/11241  240000  متوسط شارژ ماهانه برحسب تومان
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  هاي پژوهشماتريس ضرايب همبستگي بين متغير و انحراف معيار، ميانگين .2جدول 
  M)± SD(  1  2  2  3  4  5  6  7  8  متغير ها

  31/55  اعتياد به تلفن همراه
))±02/3(  

1                  

  33/61  هوش هيجاني
))±86/2(  

**50/0 -  1                

  13/23  خوش بيني تنظيم هيجان
)±86/2(  

**40/0 -  **95/0  1              

  17/25  مهارت هاي اجتماعي
)±84/2(  

**45/0 -  **90/0  83/0**  1            

  64/21  ارزيابي هيجانات
)±25/1(  

**52/0 -  **91/0  81/0**  72/0**  1          

  52/16  ربرد هيجاناتكا
)±85/6(  

**47/0 -  **92/0  86/0**  86/0**  82/0**  1        

فشار و اضطراب 
  اجتماعي

17/17  
)±11/9(  

**44/0  **64/0 -  59/0** -  48/0**-  67/0**-  67/0**-  1      

  73/9  اجتناب اجتماعي
)±63/3(  

**38/0  **71/0 -  67/0** -  54/0**-  74/0**-  72/0**-  93/0**  1    

  11/8  ي اجتماعيفشار و ناراحت
)±04/3(  

**44/0  **62/0 -  56/0** -  52/0** -  57/0** -  70/0** -  92/0**  84/0**  1  

دهـد.  هاي پژوهش را نشان ميمشخصات توصيفي و ضرايب همبستگي بين متغير 2جدول نتايج

هـاي آن بـا هـوش هيجـاني و     ضرايب همبستگي پيرسون نشان داد كه اعتياد به تلفن همـراه و مولفـه  

بـه   معنـادار اسـت.   001/0ايـن ارتبـاط در سـطح    هاي آن ارتباط منفـي و معنـادار دارد.   مولفهتمامي 

هاي شود از طرفي مولفهعبارت ديگر كاهش هوش هيجاني موجب افزايش اعتياد به تلفن همراه مي

ت فشار و اضطراب اجتماعي نيز با اعتياد به تلفن همراه رابطه مثبت و معنادار دارند. بـدين معنـي اسـ   

كه اعتياد به تلفن همراه به طور مستقيم با انزوا و ناراحتي اجتماعي مرتبط است. همچنين نتايج نشان 

هاي آن نيـز بـه صـورت معكـوس بـا فشـار و نـاراحتي اجتمـاعي ارتبـاط          داد هوش هيجاني و مولفه

  معنادار دارد.
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 و هوش هيجاني و فشار هاي. تحليل رگرسيون چندگانه اعتياد به تلفن همراه بر اساس مولفه3جدول 

  اجتماعي اضطراب

 تنظيم شدهR مجذور R مجذور R  مدل

1  84/0  705/0  69/0  

بيني اعتياد به تلفن همراه بر اساس نتايج تحليل رگرسيون با روش ورود نشان داد كه مدل پيش

ياد به درصد واريانس اعت 69دار است و معني اجتماعي اضطراب و هوش هيجاني و فشار هايمولفه

  .)adj2R=69/0و F)6،219(=52/47و  P>001/0كند. (تلفن همراه را تبيين مي
  

اعتياد به تلفن همراه از طريق مولفه  بينيپيشبه روش ورود، نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري . 4جدول 

  اجتماعي اضطراب و هوش هيجاني و فشار

  B  SEB Beta متغيرها  

 - 21/0 02/0 - 05/0  خوش بيني تنظيم هيجان

 -35/0* 03/0 - 11/0  مهارت هاي اجتماعي

 - 11/0 05/0  - 05/0  ارزيابي هيجانات

 -41/0* 07/0 - 21/0  كاربرد هيجانات

 71/0* 17/0 86/1  اجتناب اجتماعي

 38/0* 13/0 69/0  فشار و ناراحتي اجتماعي

                         P*<  01/0  

 و ي اضـطراب فشـار  هـر دو مولفـه  دهـد  نشـان مـي  اندارد هاي بتاي اسـت و آمارهنتايج رگرسيون 

از ). p>01/0(بيني اعتياد بـه تلفـن همـراه هسـتند    به صورت معناداري قادر به پيش اجتناب اجتماعي

بـه صـورت   اجتمـاعي و كـاربرد هيجانـات     يهامهارتي هاي هوش هيجاني نيز دو مولفهبين مولفه

  ).p>01/0(فن همراه هستندبيني اعتياد به تلمعناداري قادر به پيش
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    گيريبحث و نتيجه

هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش فشار اجتماعي و هوش هيجاني در رفتارهاي اعتيادآور به 

نتايج نشان داد كه بين اعتياد به تلفن همراه با هوش هيجاني و تمام . ان بودآموزدانشتلفن همراه در 

ارد. به عبارت ديگر كاهش هوش هيجاني موجب دار وجود دهاي آن رابطه منفي معنيمولفه

هاي فشار و اضطراب اجتماعي نيز با اعتياد به افزايش اعتياد به تلفن همراه شده و از طرفي مولفه

تلفن همراه رابطه مثبت و معنادار دارند كه بدين معني است كه اعتياد به تلفن همراه به طور مستقيم 

   است. با انزوا و ناراحتي اجتماعي مرتبط

هاي آن نيز به صورت معكوس با فشار و ناراحتي همچنين نتايج نشان داد هوش هيجاني و مولفه

هاي پيشين در اين زمينه است كه عوامل ين نتايج همسو با يافتها .اجتماعي ارتباط معنادار دارد

اعتيادآور به  هايدر افزايش رفتار مؤثراسترسزاي اجتماعي و هوش هيجاني را به عنوان متغيرهايي 

). بروني 2014؛ لوپز فرناندز و همكاران، 2008، 1؛ النگ1999كنند(يانگ، تلفن همراه معرفي مي

) در پژوهش خود نشان دادند افرادي كه هوش هيجاني پاييني دارند به سمت 2009و همكاران (

افتند كه ) دري1390شوند. همچنين خزاعي و همكاران (هاي همراه كشيده مياعتياد به گوشي

توان با شناسايي شرايط بيني است و ميوابستگي به تلفن همراه بر پايه  هوش هيجاني قابل پيش

در تببين  .هاي هيجاني از وابستگي پيشگيري كردساز و افراد در معرض خطر و كنترل تنشزمينه

خود كنترل توان گفت كه افرادي كه هوش هيجاني بااليي دارند بر هيجانات هاي فوق مييافته

هاي استرس آفرين كنترل بيشتري تر هستند و در موقعيتبيشتري دارند و در روابط اجتماعي موفق

) در مطالعات خود 2015) و دالبوداك و همكاران (2001برخود دارند. اسكات و همكاران (

كنترلي هاي اجتماعي احساس همدلي و خوددريافتند كه افراد داراي هوش هيجاني باال در موقعيت

كنند و باالتري دارند و داراي عزت نفس باال بوده و لذت از اوقات فراغت با دوستان را تجربه مي

                                                                                                                            
1 . Leung 
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كند. همچنين افرادي كه نسبت به هيجانات خود به تبع آن اعتياد به تلفن همراه كاهش پيدا مي

اد گونه از تلفن توانند به تنظيم هيجانات خود بپردازند و به صورت اعتيآگاهي كمتري دارند نمي

شود كه نتوانند حاالت خود كنند و اين سوء مديريت در تنظيم هيجاني باعث ميهمراه استفاده مي

را در هنگام استفاده از تلفن همراه تشخيص دهند و به همين منظور به افراط در استفاده از تلفن 

افزايش استفاده از تلفن  هدفي در زندگي باعثهمراه روي آورده و به تبع آن مشكالتي مانند بي

توان چنين مطرح كرد كه اين افراد با هيجان شود. ميهمراه براي رسيدن به كمبودهاي عاطفي مي

شوند و فرد براي به دست خواهي درگير نوعي نياز به احساسات و تجربيات جديد وگوناگون مي

) 2008آورد. النگ (روي ميآميز اجتماعي يا فيزيكي آوردن اين گونه تجربيات به اعمال مخاطره

كند كه بين هيجان خواهي با اعتياد به تلفن همراه ارتباط معنادار وجود دارد. نيز عنوان مي

زا و با فشاراسترس مؤثر) معتقدند كه هوش هيجاني براي مقابله 2002سالسكي و كارايت (

هاي گونه در موقعيتدانند چي است. افراد با هوش هيجاني باال ميمؤثرمطالبات محيطي عامل 

هاي هيجاني خود و مختلف برانگيخته شوند. اين افراد توانايي كافي براي فهم و تحليل تجربه

شود تا به تنظيم هيجان و مقاومت در برابر رفتارهاي ديگران را دارند. اين توانايي باعث مي

  ).2015ناشايست از جمله اعتياد بپردازند (دالبوداك و همكاران، 

شود. اين هاي اجتماعي باعث افزايش استفاده از تلفن همراه مينتايج نشان داد كه فشار همچنين

هاي هاي جهان به معضل بسيار بزرگي تبديل شده است. زيرا تغيير مدلپديده در اكثر كشور

ي معروف توليد هاگوشي همراه در دنياي مدرن امروز امري اجتناب ناپذير است. بسياري از برند

هاي همراه با استفاده از به روز كردن مدل هاي گوشي خود اين احساس را در خريداران گوشي

هاي بهتري از اين گوشي دسترسي داشته باشند تا در دنياي كنندكه بايد به مدلخود ايجاد مي

هاي به روز عقب نيفتند. اين نكته نيز قابل ذكر اجتماعي و نزد اطرافيان خود از قافله تكنولوژي

هاي اجتماعي همراه با آن صحبت ها روزانه در مورد گوشي و شبكهكه كاربران اين گوشي است

هاي به روز پذيري خود را حفظ نمايد مجبور است كه هم گوشيكنند و فرد براي اينكه جامعهمي
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هاي هاي اجتماعي به طور مداوم از تغييرات و چالشخريداري كرده و هم با شركت در شبكه

دهند ). همه اين عوامل دست به دست هم مي2011اجتماعي آنالين با خبر باشد (راش، هاي شبكه

- رود. بنابررسد كه حتي در زمان خواب نيز با گوشي همراه خود به خواب مياي ميتا فرد به نقطه

ر زمينه آگاه دات ناخودآگاه به خودتأثيرهاي اجتماعي و آوردن توان با شناسايي منبع فشاراين مي

ريزي بهتر به رشد و استفاده اعتياد گونه از تلفن همراه، آگاهي كاربران را افزايش داد تا با برنامه

  وري نيروي انساني در كشور پرداخت. بهره

به صورت  اضطراب اجتماعي و فشاري اضطراب هر دو مولفه داد كهنتايج رگرسيون نشان 

هاي هوش هيجاني نيز دو از بين مولفه. لفن همراه هستندبيني اعتياد به تمعناداري قادر به پيش

به صورت معناداري قادر به پيش بيني اعتياد به اجتماعي و كاربرد هيجانات  يهامهارتي مولفه

هاي اجتماعي و درصد از واريانس اعتياد به تلفن همراه توسط فشار 70در كل  .تلفن همراه هستند

-دهد كه اگر درمانگران و برنامهراين نتيجه اين پژوهش نشان ميشود. بنابهوش هيجاني تبيين مي

هاي درصد احتمال ابتال به رفتار 70توانند ريزان بتوانند اين دو متغير را آموزش يا كنترل كنند مي

اعتياد آور به تلفن همراه را كاهش دهند و اين درصد مقدار قابل توجهي است و بنابراين رفتن به 

بخش نباشد. از ها براي كاهش اعتياد به تلفن همراه ممكن است بسيار اثررسراغ ساير متغي

هاي خودگزارشي بود. بهتر است كه از ساير هاي مهم اين پژوهش استفاده از پرسشنامهمحدوديت

شود كه در يك فنون جمع آوري اطالعات مانند مشاهده و مصاحبه نيز استفاده گردد. پيشنهاد مي

هاي اعتيادآور هاي تنظيم هيجان در كاهش رفتارموزش هوش هيجاني و فرايندطرح آزمايشي به آ

     تر بررسي گردد.آن را به صورت مطمئن تأثيرپرداخته شود و 
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Role of Social Pressure and Emotional Intelligent in 
Prediction Addicting Behaviors to Cell Phones in Students  

Y. Habibi1,  S. Ghobadzadeh2, I. Mohammadi3 & A. Mehdizadeh4  

 
 
Abstract 

Today, addiction to cell phone is one of the biggest problems of human 
society. The aim of this study was to investigate the role of social pressure 
and emotional intelligence in predicting the behavior of the students 
addicted to cell phone. This approach was descriptive-correlational and the 
population consisted of all secondary school students in Babolsar city 
enrolled in the academic year 2015-2016. 225 second and third grade high 
school students were selected in Babolsar city using multi-stage cluster 
sampling. To collect data, the questionnaires of emotional intelligence, 
addiction to cell phone, and the questionnaire to avoid social chaos were 
used. Data analysis was performed using Pearson correlation coefficient and 
multiple regression by SPSS-16. The results showed that addiction to cell 
phone had a significant relationship with emotional intelligence and social 
pressure (P<0.05), (r=0.59). The results of multiple regression analysis 
using simultaneous arrival research showed that a total of 71% of the 
variance criterion explained the addiction to cell phone (r2=0.71, P<0.05). 
So, we can conclude that if people can set up their emotional behavior and 
the ability to control their social pressure, addiction to cell phone can be 
substantially reduced. 

Keywords: Addiction to cell phone, emotional intelligence, social 
pressure, students. 
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