
 

 

 و ناختیش پذیریانعطاف هگزاکو، شخصیتی هایویژگی اساس بر همراه تلفن به اعتیاد بینیپیش 

 دختر آموزاندانش در زمان اندازچشم

 1شیما عنایتی

 .(مسئول نویسنده) .ایران کیش، جزیره اسالمی، آزاد دانشگاه کیش، المللیبین واحد بالینی، روانشناسی گروه .1

 1-11، صفحات 1311 ماهرمه، هشتمچهل و ، شماره پنجمن در علوم رفتاری، دوره های نویمجله پیشرفت

  11/24/1311تاریخ پذیرش:            20/23/1311تاریخ وصول: 

 چکیده

انداز چشم و یشناخت یریپذهگزاکو، انعطاف یتیشخص یهایژگیاعتیاد به تلفن همراه بر اساس و ینیبشیپهدف از این پژوهش 

آموزان دختر دوره دانش. جامعه آماری این پژوهش بوداز نوع همبستگی و پژوهش توصیفی  روش بود. آموزان دختردانش زمان در

 شدهانتخابدر دسترس به شیوه  آموزاندانشاز این  نفر 022 حجم نمونهبودند.  8991-99سال تحصیلی  دوم متوسطه شهر تهران در

( اشتون HEXACO-PI) هگزاکو (، سیاهه شخصیت8999) یسوار (MPAQهمراه ) ه تلفناعتیاد ب پرسشنامه هایو به پرسشنامه

 زیمباردو و( ZTPI-Sزمان )انداز ( و سیاهه چشم0282وندروال ) دنیس و (CFI) یشناختپذیری (، سیاهه انعطاف0229) یلو 

 .تحلیل شد چندمتغیرهرسون و تحلیل رگرسیون پی با استفاده از ضریب همبستگی شدهآوریجمعهای پاسخ دادند. داده (8999) بوید

اعتیاد به تلفن همراه در  باانداز زمان و چشم یشناخت یریپذهگزاکو، انعطاف یتیشخص یهایژگیو بین ها نشان داد کهیافته

اعتیاد  کل واریانساز  0/67آشکار کرد که  نیزچندگانه  نتایج تحلیل رگرسیون (.P<28/2داری وجود دارد )آموزان رابطه معنیدانش

 .شودتبیین می انداز زمانو چشم یشناخت یریپذهگزاکو، انعطاف یتیشخص یهایژگیو وسیلهبهآموزان به تلفن همراه در دانش

انداز زمان سهم معنادار در و چشم یشناخت یریپذهگزاکو، انعطاف یتیشخص یهایژگیدهد که وپژوهش نشان می های اینیافته

 .دارددختر  آموزاندانش فن همراه دراعتیاد به تل

 .انداز زمانچشمی، شناخت یریپذهگزاکو، انعطاف یتیشخص یهایژگیواعتیاد به تلفن همراه،  کلیدی: هایواژه

 
 1311 رماههشتم، مهچهل و ، شماره پنجمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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    0                                                                                           1311 مهرماه، هشتمدوره پنجم، شماره چهل و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

فر )عطادخت، حمیدی است بازکردهایران  ازجملهجهان جای جوانان در همه نو ویژهبهافراد خانواده تلفن همراه جای خود را بین 

( و 0202، 8چبی، کونگ، لیو و راتمن) استچشمگیری در حال افزایش  طوربهاستفاده از تلفن همراه در جهان  (.8999و محمدی، 

را  (0202، 6فرنچی، پوگی و تومایولو) 7ایسنتاگرام و 5، تلگرام4، توییتر9فیسبوکمانند  0مجازیهای اجتماعی شبکهدسترسی افراد به 

فریس و  هولنبائوق،) کننداستفاده از آن با دوستان و اطرافیان خود ارتباط برقرار  واسطهبهشود که افراد تسهیل کرده و باعث می

تواند مکانات تلفن همراه و اینترنت همراه آن، می(. افزون بر این کارکردهای مثبت و بهنجار فضای مجازی، این ا0202، 1کاسی

 یک پدیده عنوانبهاعتیاد به تلفن همراه (. 0202و همکاران،  9بیلوکس) باشداعتیاد به آن  ازجملهبروز برخی از مشکالت  ساززمینه

، اعتیاد دیگرعبارتیبهشود. فرد می در« 82سندرم وابستگی»رفتاری که اشاره به استفاده افراطی است تلفن همراه اشاره دارد که موجب 

از  است که فرد برای اجتناب شدهتعریفشناسانه، تعامل انسان و تلفن همراه رفتار اعتیادی غیر زیست عنوانبهبه تلفن همراه 

یکی  (.0289، 88کند )آهن، جیان و وانگیک راهبرد استفاده می عنوانبهرویارویی با وقایع منفی زندگی یا اضطراب اجتماعی از آن 

در  (.0202 ،89دی آگاتا و کاوانتس) است 80های شخصیتیاز متغیرهایی که نقش مهمی در اعتیاد به تلفن همراه افراد دارد، ویژگی

توان به نظریه صفات یا الگوی پنج عاملی می هاآن ازجملهها و رویکردهای متفاوتی وجود دارد که خصوص شخصیت نظریه

، 86رنجورخوییطبقه روان  پنجبه افراد  (. بر اساس این نظریه0289، 87واتسون، نوس و وئو) کرداشاره  85یکرکاستا و مک 84شخصیت

های یکی دیگر از نظریه(. 0289، 00هاتچد و پارک) شوندمی بندیدسته 08شناسیو وظیفه 02، مقبولیت89، گشودگی81گراییبرون

                                                           
1. Chebbi, Koong, Liu & Rottman 
2. social networks 
3. facebook 
4. twitter 
5. telegram 
6. instagram 
7. Franchi, Poggi & Tomaiuolo 
8. Hollenbaugh, Ferris & Casey 
9. Billieux 
10. dependence syndrome 
11. An, Jian & Wang 
12. personality 
13. D’Agata & Kwantes 
14. five-factor model (FFM) 
15. Costa & McCrea 
16. Watson, Nus & Wu 
17. neuroticism 
18. extraversion 
19. openness to experience 
20. agreeableness 
21. conscientiousness 
22. Hatchett & Park 
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    9                                                                                           1311 مهرماه، هشتمدوره پنجم، شماره چهل و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

دی ویرس، پرونک، ) است 8، نظریه شخصیتی شش عاملی هگزاکوکری به وجود آمده استکه بعد از مدل کاستا و مک شخصیتی

 (.0202، 0اولتهوف و گوسنس

(. در نظریه هگزاکو که ضعف 0289، 9)گیل و برزینا شودشش عاملی هگزاکو به منزله گامی فراتر از مدل پنج عامل قلمداد می نظریه

(. در نظریه شخصیتی هگزاکو به بررسی 0289، 5ر و نوکورپفاتیچر، اسچیندل) است( برطرف شده 0224) 4کری و کاستانظریه مک

و باز بودن نسبت  88شناسی، وظیفه82، توافق9گرایی، برون1پذیری، هیجان6فروتنی-( شامل صداقت0289، 7اشتون و لی) عاملشش 

با رفتارهای اکو (. بر اساس نتایج یک تحقیق، صفات شخصیتی هگز0202، 89اشتون، ایکسا و لی) است شدهپرداخته 80به تجربه

ن و هیجان شناسی، باز بودن نسبت به تجربه پاییفروتنی، برونگرایی، توافق، وظیفه-صداقت کهطوریبهپرخطر آنالین رابطه دارند. 

(. همچنین یک پژوهش دیگر نشان داده 0202دی آگاتا و کاوانتس، ) کنند بینیپیشتوانند رفتارهای پرخطر آنالین پذیری باال می

(. 0281، 84هورود و آنگلیم) کنندزای استفاده از تلفن همراه را تبیین توانند مشکالت آسیبنظریه شش عاملی هگزاکو میاست 

یگری اینترنت و تلفن همراه دارد، متغیری د ازجملههای شخصیتی هگزاکو که نقش مهمی در تبین اعتیادهای رفتاری افزون بر ویژگی

کثیر، واحد، جعفریان دهکردی و محمدخانی، ) است 85پذیری شناختیانعطاف بینی کند،را پیشتواند این اختالل رفتاری که می

8996 .) 

های سطح باال به نام عملکرد اجرایی که در حل مسئله، پیگیری اهداف و یکی از اجزای مجموعه توانایی پذیری شناختیانعطاف

ها عیتهای ناشی از موقنایی تغییر افکار و اعمال در پاسخ به خواستهپذیری شناختی، تواانعطاف درواقعموفقیت نقش دارد، است. 

 پذیریانعطاف (. بر اساس نتایج یک تحقیق8991شباهنگ، بشارت، نیکوگفتار و باقری شیخانگفشه، ) شودو مشکالت تعریف می

شخیص پذیری شناختی عاملی مهمی در تطافانع کهطوریبهتواند اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه را تبیین کند، منفی می صورتبه

 87انداز زمان(. بر اساس نظریه چشم8996شریفی، موسوی و حسنی، ) هستندتلفن همراه از افراد عادی -افراد معتاد به اینترنت

هدفی ه ناشی از بیعدم انگیز (8991زاده، ؛ به نقل از پوراکبران، مهرابی، بدیهی زراعتی، تیمورزاده و دهقان0221) 86زیمباردو و تاید

                                                           
1. HEXACO personality  
2. De Vries, Pronk, Olthof & Goossens 
3. Gill & Berezina 
4. McCrae & Costa 
5. Pfattheicher, Schindler & Nockur 
6. Lee & Ashton  
7. honesty- humility (H) 
8. emotionality (E) 
9. extraversion (X) 
10. agreeableness (A) 
11. conscientiousness (C) 
12. openness to experience (O) 
13. Ashton, Xia & Lee 
14. Horwood & Anglim 
15. cognitive flexibility 
16. time perspective 
17. Tide 
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    4                                                                                           1311 مهرماه، هشتمدوره پنجم، شماره چهل و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

زمان  اندازچشمشناختی باشد. پذیری انعطاف ازجملهترین عامل تمامی فرایندهای شناختی زیربنایی عنوانبهتواند در زندگی می

علیزاده ) ندکیک بعد اساسی در ساختار روانشناسی شناختی، تجارب انسان را برحسب زمان گذشته، حال و آینده تفکیک می عنوانبه

انداز آینده آرزو، انتظار و نگاه فرد چشم زمان زیمباردو، اندازچشمبر اساس نظریه  (.8995، 8محتشمی، حقیقت گو، زیمباردو فرد،

ها، ریزی و سازمان دادن فعالیتدرک شناختی فرد از رابطة بین گذشته، حال و آینده و توانایی برنامه عنوانبهو آینده است  درباره

 (. 0202، 0پارک، ری، کیم و پارک) شودتوصیف میفراتر از زمان حال 

( و رفتارهای 0286، 9زمان نقش مهمی در تبیین اعتیاد به اینترنت )کیم، هونگ، لی و هیون اندازچشمبر اساس نتایج تحقیقات، 

توان گفت که . در مجموع می(0289، 5البور و تپوردی) داردو اعتیاد به تلفن همراه  (0289، 4جابلونسکا و زاجدل) آنالینآور اعتیاد

کونگ، کوین، هوانگ، ژانگ و ) اضطراب( و 0202و همکاران،  6؛ نگ0202، 7ژن، لی، لیو و ژائو) افسردگیاعتیاد به تلفن همراه با 

 بر آن مؤثر( همراه باشد. لذا با توجه به این مشکالت، شناخت عوامل 0202، 9کیم، پارک و کانگ) تنهایی( و احساس 0202، 1لی

توان گفت نتایج کاربردی در قالب یک پژوهش دارای اهمیت و ضرورت است. از منظر اهمیت عملی و کاربردی پژوهش حاضر می

برای مراکز مشاوره و روانشناسان بالینی داشته باشد. روانشناسان و مشاوران که در زمینه کمک به افراد دارای اعتیاد به تلفن همراه 

انی و های درمریزی و سیاستگذارید در درمان افراد معتاد به تلفن همراه از نتایج این پژوهش در برنامهتواننمیکنند فعالیت می

به این سوال  بنابراین در این پژوهش ؛لذا انجام این پژوهش دارای اهمیت و ضرورت پژوهشی استآموزشی استفاده کنند. 

نداز زمان او چشم یشناخت یریپذهگزاکو، انعطاف یتیشخص یهایژگیس واعتیاد به تلفن همراه بر اسا است که آیا شدهدادهپاسخ

 بینی است؟قابل پیش آموزان دختردر دانش

 روش پژوهش

ر دمتوسطه شهر تهران  دوره دومدختر  وزانآمشدان این پژوهش اریآم هعامج از نوع همبستگی است.پژوهش حاضر توصیفی و 

ها ( و با توجه ریزش احتمالی برخی پرسشنامه0226) 82و اولمن از تاپاکینگ، فیدل n=50+8m ق فرمولبودند. بر طب 8991-99سال 

آوری اطالعات در این پژوهش از روش آنالین برای جمعنفر حجم نمونه در نظر گرفته شد.  022 هاآنو مخدوش بودن برخی از 

های اجتماعی مجازی طراحی و لینک آن در صفحات شبکه آنالین صورتبهها است. به این صورت که مقیاس شدهاستفاده

آموزانی که مایل به شرکت در تا دانش شهر تهران قرار داده شد 0آموزان منطقه های دانش)اینستاگرام، واتساپ و تلگرام( گروه

ها اصول اخالقی پژوهش در ابتدای مقیاسهای خود را برای پژوهشگر ارسال کنند. پژوهش بودند به سواالت پاسخ دهند و پاسخ

                                                           
1. Zimbardo 
2. Park, Rie, Kim & Park 
3. Kim, Hong, Lee & Hyun 
4. Jabłońska & Zajdel 
5. Labăr & Ţepordei 
6. Zhen, Li, Liu & Zhou 
7. Ng 
8. Kong, Qin, Huang, Zhang & Lei 
9. Kim, Park & Kang 
10. Tabachnick, Fidell & Ullman 
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    5                                                                                           1311 مهرماه، هشتمدوره پنجم، شماره چهل و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

آموزان پس از تکمیل شدن پاسخ دانشها شرح داده شد. نوشته شده بود و طی آن شرکت آزادانه و داوطلبانه و محرمانه ماندن پاسخ

های ها، پاسخبعد از گردآوری داده نفر داده گردآوری گردید. 022خودکار در گوگل درایو پژوهشگر ذخیره و در پایان  طوربه

ای هضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون( با رعایت مفروضه) یاستنباطمیانگین و انحراف معیار( و ) یفیتوصآموزان با آمار شدان

هم برای استقالل خطاها و ضریب تحمل و تورم واریانس برای عدم  9برای نرمال بودن، دوربین واتسون 0و کشیدگی 8کجیشامل 

 تحلیل شد.  04ه نسخ SPSS افزارنرمبا  4چندگانه یخط

 ابزار پژوهش

 صورتبهگذاری آن سوال است و نمره 89این پرسشنامه شامل  :(3131) یسوار (MPAQ) 5اعتیاد به تلفن همراه پرسشنامه

گیرد. سازنده پرسشنامه برای بررسی اعتبار پرسشنامه از نمره( صورت می 5خیلی زیاد نمره تا   8ای )از خیلی کم درجه 5لیکرت 

 تأییدیبه دست آورده است و همچنین روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی  16/2کرونباخ استفاده کرده است که ضریب  آلفای

 تائیددر پژوهش حاضر روایی پرسشنامه با روش تحلیل عاملی (. 8999سواری، است ) قرارگرفته تائیدصورت گرفته است که مورد 

شاخص برازش ، (GFI) 7برازش ییکویشاخص ن،  d2X/ کوئر به درجه آزادینسبت کای اسشد. به این صورت که مقادیر 

به دست  250/2و  968/2، 991/2، 578/8به ترتیب  (RMSEA) 1ی مجذور میانگین تقریبخطای ریشهو  (CFI) 6ایسهیمقا

 به دست آمد. 18/2آمد. پایایی پرسشنامه نیز با روش آلفای کرونباخ بررسی و ضریب 

-صداقت مؤلفهسوال بوده که شش   72این سیاهه شامل  :(9003) یل( اشتون و PI-HEXACO) 3گزاکوسیاهه شخصیت ه

 صورتبهی سیاهه گذارکند. نمرهگیری میشناسی، باز بودن نسبت به تجربه را اندازهگرایی، توافق، وظیفهپذیری، برونفروتنی، هیجان

؛ هاشمی، عینی و 0202، 82لنیس، بوس و بورداگباشد )مکنمره( می 5مخالفم  مالًکا نمره تا  8موافقم  کامالًاز ) کرتیلای درجه 5

تا  60/2است که ضرایب در دامنه  شدهاستفاده(. در داخل ایران برای بررسی قابلیت اعتماد سیاهه از آلفای کرونباخ 8999تقوی، 

( به دست 0224) 80و کاستا مک کری 88لی شده شخصیتاست و روایی همگرایی سیاهه هگزاکو با سیاهه پنج عام آمدهدستبه 19/2

(. در یک پژوهش 8994رحمانی ملک آباد، فرخی و آقابیگی، است ) آمدهدستبه 28/2و معنادار در سطح  55/2آید. ضریب می

(. در 8991ویسی و دلقندی، است ) شدهمحاسبه 12/2است که ضریب  شدهاستفادهبرای بررسی اعتبار سیاهه از آلفای کرونباخ 

)ولک، 69/2تا  56/2است که ضرایب در دامنه  شدهاستفادهخارج از کشور برای بررسی قابلیت اعتماد سیاهه از آلفای کرونباخ 

                                                           
1. skewness 
2. kurtosis 
3. Durbin-Watson 
4. multicollinearity 
5. Mobile Phone Addiction Questionnaire (MPAQ) 
6. goodness of fit index (GFI) 
7. comparative fit index (CFI) 
8. root mean square error of approximation (RMSEA) 
9. HEXACO Personality Inventory (HEXACO-PI) 
10. MacInnis, Boss & Bourdage 
11. Neo Five-Factor Inventory (NEO-FFI) 
12. McCrae & Costa 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 18

https://ijndibs.com/article-1-498-fa.html


  نایتیع                                                    زمان انداز چشم و شناختی پذیری انعطاف هگزاکو، شخصیتی های ویژگی اساس بر همراه تلفن به اعتیاد بینی پیش

  

 

    7                                                                                           1311 مهرماه، هشتمدوره پنجم، شماره چهل و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

دی ویرس، پرونک، اولتهوف و گوسنس، است ) شدهمحاسبه 12/2تا  49/2( و ضرایب 0289، 8پروونزانو، فاررل، دانه و شولمن

(. 0202و همکاران،  0کاماچو-باربوسااست ) شدهگزارش 18/2 10/2تا  18/2ها در دامنه خرده مقیاس(. آلفای کرونباخ برای 0202

  نسبت کای اسکوئر به درجه آزادیشد. به این صورت که مقادیر  تائیددر پژوهش حاضر روایی پرسشنامه با روش تحلیل عاملی 

/d2X ،ییکویشاخص ن ( برازشGFI) ،ای سهیشاخص برازش مقا(ICF)  ی مجذور میانگین تقریب خطای ریشهو(RMSEA) 

به  17/2به دست آمد. پایایی پرسشنامه نیز با روش آلفای کرونباخ بررسی و ضریب  268/2و  975/2، 995/2، 748/8به ترتیب 

 دست آمد.

پردازش مقیاس  است دو خردهسوال  02این سیاهه شامل  :(9030) 4( دنیس و وندروالCFI) 1پذیری شناختیسیاهه انعطاف

 نمره تا  8از خیلی مخالفم ) کرتیلای درجه 6 صورتبهگذاری سیاهه کند. نمرهگیری میپذیری را اندازهحل مسئله و ادراک کنترل

و با  -99/2روایی همگرایی سیاهه با افسردگی بک برابر با . (8997باشد )کهندانی و ابوالمعالی الحسینی، نمره( می 6موافقم  کامالً

های این سیاهه در آلفای کرونباخ داده(. 8990زاده و فرمانی، تقیاست ) آمدهدستبه 65/2پذیری مارتین و رابین مقیاس انعطاف

در پژوهش پایایی سیاهه . (8999فاضلی، احتشام زاده، هاشمی شیخ شبانی، است ) آمدهدستبه 65/2دانشجویان بر روی پژوهش 

(. 8997، صحافو  پور دهکردیشمسی ،انتظاریاست ) شدهمحاسبه 61/2از ضریب آلفای کرونباخ با استفاده  بر روی سالمندان

(. 8990سلطانی، شاره، بحرینیان و فرمانی، است ) آمدهدستبه -52/2و با افسردگی بک  76/2آوری همچنین روایی همگرایی با تاب

است  آمدهدستبه 17/2تا  65/2که ضرایب بین  است شدهاستفادهباخ در خارج از کشور برای بررسی اعتبار پرسشنامه از آلفای کرون

( با استفاده از ضریب 8992کلدبرگ )روایی همگرایی با استفاده از پرسشنامه گشودگی نسبت به تجربه (. 0282دنیس و وندروال، )

(. 0286، 5رانو، بورنستین و احمتوگلولئوتنر، یرسلی، کوداست ) آمدهدستبه 28/2داری در سطح و معنی 05/2همبستگی پیرسون 

در پژوهش حاضر (. 0202، 7دمیرتاساست ) شدهگزارش 10/2همچنین در یک پژوهش دیگر آلفای کرونباخ برای کل سواالت 

شاخص ،  d2X/ نسبت کای اسکوئر به درجه آزادیشد. به این صورت که مقادیر  تائیدروایی پرسشنامه با روش تحلیل عاملی 

، 520/8به ترتیب  (RMSEA)ی مجذور میانگین تقریب خطای ریشهو  (CFI)ای سهیشاخص برازش مقا، (GFIازش )بر ییکوین

 به دست آمد. 98/2به دست آمد. پایایی پرسشنامه نیز با روش آلفای کرونباخ بررسی و ضریب  279/2و  968/2، 948/2

سوال است که پنج خرده شامل گذشته  57شامل این سیاهه  :(3333) 8زیمباردو و بوید( ZTPI-S) 7زمان اندازچشمسیاهه 

یکرت در یک مقیاس ل دهندهپاسخهای افراد کند. پاسخگیری مینگر را اندازهگرا و آیندهمنفی، گذشته مثبت، حال منفعل، حال لذت

                                                           
1. Volk, Provenzano, Farrell, Dane & Shulman 
2. Barbosa-Camacho 
3. Cognitive Flexibility Inventory (CFI) 
4. Dennis & Vander Wal 
5. Leutner, Yearsley, Codreanu, Borenstein & Ahmetoglu 
6. Demirtaş 
7. Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) 
8. Boyd 
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(. سواالت 0202، 8کاواپینسکا-و سوبولشود )پرزپیورکا گذاری مینمره( نمره 8نادرست  کامالًنمره تا  5بسیار درست از ) یادرجه 5

است  دهشاستفادهشوند. در ایران برای بررسی اعتبار سیاهه از آلفای کرونباخ گذاری میمعکوس نمره صورتبه 57، 48، 05، 04، 9

مایی را برای (. سازندگان سیاهه ضرایب بازآز8995محمدی، دانش و تقی لو، است ) آمدهدستبه 66/2تا  69/2که ضرایب در دامنه 

های خارج (. در پژوهش8999، زیمباردو و بویداند )گزارش کرده 28/2و معنادار در سطح  12/2تا  62/2ضرایب همبستگی در دامنه 

 76/2نگر آینده، 62/2گرا حال لذت، 76/2حال منفعل ، 69/2گذشته مثبت ، 19/2از کشور ضریب آلفای کرونباخ برای گذشته منفی 

(. در یک پژوهش دیگر ضریب آلفای 0281، 0سیمونز، پترز، جانسنز، التاستر و جاکوبزاست ) آمدهدستبه 17/2و کل سواالت 

در پژوهش حاضر روایی  (.0281، 9رونلوند، آستروم، آدولفسون و کارلیاست ) شدهگزارش 94/2تا  75/2ها بین مؤلفهکرونباخ 

 ییکویشاخص ن،  d2X/ نسبت کای اسکوئر به درجه آزادیورت که مقادیر شد. به این ص تائیدپرسشنامه با روش تحلیل عاملی 

، 994/2، 542/8به ترتیب  (RMSEA)ی مجذور میانگین تقریب خطای ریشهو  (CFI)ای سهیشاخص برازش مقا، (GFIبرازش )

 دست آمد.به  65/2به دست آمد. پایایی پرسشنامه نیز با روش آلفای کرونباخ بررسی و ضریب  259/2و  980/2

 هایافته

 نفر( 900تعداد پژوهش ). تعداد، حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار متغیرهای 3جدول 

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل متغیرهای پژوهش

 -622/8 292/2 20/88 22/07 49 89 اعتیاد به تلفن همراه

 -690/8 980/2 55/6 50/08 90 84 فروتنی-صداقت-شخصیت هگزاکو

 -895/8 899/2 66/4 54/02 98 89 پذیریهیجان -شخصیت هگزاکو

 -611/8 888/2 84/6 99/00 94 84 گراییبرون-شخصیت هگزاکو

 -118/2 771/2 75/5 61/02 98 84 توافق -شخصیت هگزاکو

 -486/8 995/2 89/5 76/02 09 84 شناسیوظیفه -شخصیت هگزاکو

 -275/8 469/2 90/5 79/08 98 84 ودن به تجربهباز ب -شخصیت هگزاکو

 -999/2 882/8 48/87 99/07 70 89 پردازش حل مسئله -پذیری شناختیانعطاف

 -614/2 979/2 49/80 02/87 40 7 پذیریادراک کنترل-پذیری شناختیانعطاف

 -762/8 915/2 96/80 12/04 47 88 گذشته مثبت-زمان اندازچشم

 -840/8 -700/2 60/7 90/09 90 80 گذشته منفی -زمان  اندازچشم

 -419/8 509/2 92/9 84/87 90 1 گراحال لذت -زمان  اندازچشم

 -099/8 -279/2 94/80 69/91 70 08 حال منفعل –زمان  اندازچشم

 -704/8 977/2 90/1 97/09 42 89 نگرآینده -زمان  اندازچشم

های نفر بودند. بررسی ویژگی 022ها دهد. تعداد آزمودنین توزیع نمرات را نشان میهای توصیفی و نرمال بودشاخص -8جدول 

در پژوهش  شدهمشاهدهبرای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای  بود. 65/86آموزان ها نشان داد که میانگین سن دانشآزمودنی

دگی و کشی کجیقدر مطلق ضریب که  تفاده شدو کشیدگی اس کجیحاضر از دو شاخص رایج برای بررسی نرمال بودن، شامل 

                                                           
1. Przepiorka & Sobol-Kwapinska 
2. Simons, Peeters, Janssens, Lataster & Jacobs 
3. Rönnlund, Åström, Adolfsson & Carelli 
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در این پژوهش کجی و کشیدگی متغیرهای  (.0228، 8بیرنباشد ) 82و کمتر از  9ترتیب کمتر از به  ایدبرای متغیرهای پژوهش ب

نین چ توانیماساس  نیا بر. بنابراین، توزیع تمامی متغیرهای پژوهش نرمال است؛ بودند 82و کمتر از  9پژوهش به ترتیب کمتر از 

زاکو، هگ یتیشخص یهایژگیورابطه بین نرمال است. در ادامه برای بررسی  هاآنی مربوط به هادادهی کرد که توزیع ریگجهینت

ایج آن در است که نت شدهاستفادهبا اعتیاد به تلفن همراه از ضریب همبستگی پیرسون  انداز زمانو چشم یشناخت یریپذانعطاف

 ت. آمده اس 0جدول 

 . ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش9جدول 

 متغیر مالک: اعتیاد به تلفن همراه بینمتغیرهای پیش

R سطح معناداری (رسونیپ یهمبستگ بی)ضر 

 228/2 -117/2** فروتنی-صداقت

 228/2 141/2** پذیریهیجان

 228/2 -799/2** گراییبرون

 228/2 -777/2** توافق

 228/2 -859/2** شناسیوظیفه

 221/2 -549/2** باز بودن به تجربه

 280/2 -008/2* پردازش حل مسئله 

 228/2 -775/2** پذیریادراک کنترل

 228/2 -162/2** گذشته مثبت

 228/2 554/2** گذشته منفی

 228/2 -179/2** گراحال لذت

 228/2 554/2** حال  منفعل

 228/2 -171/2** نگرآینده

  28/2در سطح معنادار        25/2معنادار در سطح  

، =r -777/2توافق )، (r= ،28/2 >p -799/2) ییگرا، برون(r= ،28/2 >p -117/2) یفروتن-بین صداقت 0با توجه به نتایج جدول 

28/2 >p) ،شناسیوظیفه (598/2- r= ،28/2 >p) باز بودن نسبت به ،( 549/2تجربه- r= ،28/2 >p) له مسئ، پردازش حل

(008/2- r= ،25/2 >p) پذیریکنترل، ادراک (775/2- r= ،28/2 >p) گذشته ،( 162/2مثبت- r= ،28/2 >p)گرا ، حال لذت

(179/2- r= ،28/2 >p) و آینده( 171/2نگر- r= ،28/2 >p)  با اعتیاد به تلفن همراه رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین

با اعتیاد به  (r= ،28/2 >p -171/2نگر )و آینده (r= ،28/2 >p 554/2) یمنف، گذشته (r= ،28/2 >p 141/2) یریپذبین هیجان

توان از بین متغیرهای پژوهش رابطه معناداری وجود داشت می کهازآنجاییتلفن همراه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. لذا 

هگزاکو،  یتیشخص یهایژگیوبینی اعتیاد به تلفن همراه بر اساس پیشرگرسیون چندمتغیره استفاده کرد. در ادامه برای بررسی 

 آمده است.  9است که نتایج آن در جدول  شدهاستفادهاز رگرسیون چندمتغیره  انداز زمانو چشم یشناخت یریپذانعطاف

                                                           
1. Byrne 
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 ناگویی هیجانی های هویت، دلبستگی وسبکاز اینترنت بر اساس  زاآسیب. نتایج رگرسیون چندمتغیره استفاده 1جدول 

 بینمتغیرهای پیش

 غیراستانداردضرایب 
ضرایب 

 استاندارد
 عدم همخطی چندگانه

دوربین 

 واتسون
t سطح معناداری 

B 
خطای 

 استاندارد

ضریب بتا )

) 
VIF Tolerance 

 641/94 882/4 - - - 099/0 454/1 228/2 (Constantثابت )

 296/2 -291/0 665/7 872/2 -818/2 801/2 -079/2 فروتنی-صداقت

 228/2 198/6 872/4 042/2 996/2 828/2 698/2 پذیریهیجان

 201/2 -592/0 999/0 942/2 -855/2 856/2 -816/2 گراییبرون

 228/2 -491/9 797/0 968/2 -808/2 879/2 -042/2 توافق

 246/2 -445/9 887/4 049/2 -889/2 894/2 -840/2 شناسیوظیفه

 245/2 -995/0 785/7 858/2 -825/2 884/2 -008/2 باز بودن به تجربه

 228/2 -987/4 862/1 800/2 -072/2 848/2 -861/2 پردازش حل مسئله 

 228/2 -448/9 677/9 815/2 -049/2 875/2 -005/2 پذیریادراک کنترل

 248/2 -189/9 588/1 898/2 -089/2 824/2 -819/2 گذشته مثبت

 284/2 185/4 620/7 849/2 845/2 898/2 865/2 گذشته منفی

 299/2 -629/0 219/9 898/2 -024/2 844/2 -047/2 گراحال لذت

 209/2 490/9 226/7 877/2 805/2 846/2 809/2 حال  منفعل

 208/2 -092/0 889/6 851/2 -022/2 882/2 -058/2 نگرآینده

061/851=F 2=670/2؛R 169/2؛=R 

هگزاکو،  یتیشخص یهایژگیودرصد از واریانس اعتیاد به تلفن همراه بر اساس  0/67از جدول فوق  آمدهدستبهبا توجه نتایج  

له وان معادتمی آمدهدستبه، با توجه به این توضیحات و ضریب درنهایت شود.تبیین میانداز زمان و چشم یشناخت یریپذانعطاف

 زیر تدوین کرد: صورتبهرگرسیون را بر اساس ضرایب رگرسیون 

3X3+ β2X2+ β1X1Ý=β+4X4+ β+7X7+ β6X6+ β5X5β +8X8+ β++ 11+X10+ β10X10+ β9X9βمعادله استاندارد

13X10+ β12+X10β 

توافق (+β=-855/2) ییگرا(+ برونβ=996/2) یریپذ(+ هیجانβ= -818/2) یفروتن-صداقت=معادله استاندارد اعتیاد به تلفن همراه

(808/2- =β+)شناسیوظیفه (889/2-=β باز بودن نسبت به +)( 825/2تجربه- =β پردازش حل +)( 072/2مسئله-=β ادراک+)

منفعل (، حال β=-024/2گرا )(، حال لذتβ=845/2) یمنف(+ گذشته β=-089/2مثبت )(+گذشته β=-049/2) یریپذکنترل

(805/2=βو آینده )( 022/2نگر-=β) 

 گیرینتیجهبحث و 

و  یناختش یریپذهگزاکو، انعطاف یتیشخص یهایژگیاعتیاد به تلفن همراه بر اساس و ینیبشیپهدف از این پژوهش بررسی 

 داریآموزان رابطه معنیبا اعتیاد به تلفن همراه در دانش هگزاکو یتیشخص یهایژگیو بین ها نشان داد کهیافته بود.انداز زمان چشم

همسویی دارد. در ( 0281) آنگلیم( و هورود و 0202) کاوانتسدی آگاتا و با نتایج تحقیقات  آمدهدستبهوجود دارد. این نتیجه 
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    82                                                                                           1311 مهرماه، هشتمدوره پنجم، شماره چهل و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ات زیباشناختی شود افراد احساسفروتنی موجب می-ویژگی شخصیتی صداقت کهازآنجاییتوان گفت می آمدهدستبهتبیین این نتیجه 

ای کمتری را برای هشوند که آسیبهایی کشانده میکنند و در راستای این تجربیات به سمت فعالیتمیبیشتری را نسبت به تجربه 

فروتن -شود. لذا افرادی که شخصیت صادقبرای این افراد محسوب می زاآسیبداشته باشد. اعتیاد به تلفن یکی از اختالالت  هاآن

 شیدارند که احتمال گرا یسازش ری، شناخت غرنجورخوفراد روانا گرایش دارند.های اعتیادگونه تلفن همراه دارند کمتر به فعالیت

تند که هس یاشخاص واکنشپذیرها توان گفت که هیجاندهد. میافراطی از اینترنت و تلفن همراه را افزایش می استفاده را به هاآن

ع تجربه . در مجمودهندیواکنش نشان م یهرگونه محرک اشخاص به نیا ،کنندیتجربه م گرانینسبت به د یشتریب یمنف یهاناجیه

 هاآن. است پذیرهای افراد هیجاناز ویژگی احساس گناه و نفرت ،ییکمرو ت،یعصبان ،یچون ترس و غم، دستپاچگ یعواطف منف

 هاآناز  یاریسدر بهمراه  و تلفناینترنت اعتیاد به هستند و علت  ثباتیب یدارند و از نظر عاطف گرانیبا د یترفیدرجه انطباق ضع

 ها وشدن با چالش ریجهت درگ ییعدم توانا لیبه دلپذیر افراد هیجان. است یزندگ یهاسرکوب کردن اضطراب و تنش یبرا

شامل ری پذیهیجان گرید یاز سود. کننمی دایپ تلفن همراهبه  یشتریبو وابستگی  شیکارآمد و فعال، گرا صورتبهمشکالت 

 ازها،یا در مقابل نهکم تکانه اریکنترل بس نانه،یبواقع ریغنامعقول و  یباورها ،یدستپاچگ ،یناراحت ت،یمانند عصبان یفمن هایاحساس

 ،یراد عادبا اف سهیدر مقاپذیر هیجانافراد  نیبنابرا ؛است یریپذبیخصومت و آس ،یاضطراب، افسردگ ،یدگیتن ،یاحساس ناامن

و تلفن همراه به  غیرمستقیم و از طریق اینترنت طوربهبطه مستقیم داشته باشند و بیشتر ترجیح دهند برقراری را یبرا یکمتر ییتوانا

 ارند و برای فرار از مشکالت وروزمره د یزندگ یهامقابله با چالشتوانایی پایینی برای  هاآنرابطه با دیگران بپردازند؛ همچنین 

 (.8995آبادی، رستمی، اردالن، احمدیان و مهدی) کنندنترنت و تلفن همراه سرگرم خود را بیشتر با ای هاآنفراموشی و دوری از 

 نی. ااندمثبت یهاناجیه یو دارا جیته ی، جسور، فعال، در جستجودوستمردمگرم و دوستانه،  یرفتار یدارا اگرافراد برون

ها ارونگرکه د رسدیبه نظر م اینترنت و تلفن همراه دارند.اعتیاد کمتری به  ا،گربرون افرادکه چرا  دهدینشان م یبه خوب هایژگیو

ترنت و اعتیاد استفاده از اینبه  شیآماده گرا شتریب ییتنها حیو ترج یجمع یبه زندگ ادیعالقه ز عدم لیها به دلابا برونگر سهیدر مقا

منطبق  اگرنافراد برو یهایژگیکه با و باشدیم یناز روابط انسا یدوراینترنت با  ادیصرف وقت ز . الزمهباشندبه تلفن همراه داشته 

 ،مراقبت توان گفتبینی اعتیاد به تلفن همراه می(. در تبیین نقش توافق در پیش8995آبادی، رستمی، اردالن، احمدیان و مهدی) نیست

 و دیگران با اختالف و ومتخص مقابل در که استو با ویژگی شخصیتی مقبول سازگار  افراد خصوصیات از مهربانی و دوستی نوع

 کنند و برایو فشار روانی بیشتری را نیز تحمل می اندمحروماجتماعی  حمایتافراد فاقد ویژگی مقبول از دارد.  قرار خودمحوری

، ادآبنصرتبهادری خسروشاهی و هاشمی ) پردازندفرار از این فشارهای روانی به استفاده افراطی از اینترنت و تلفن همراه می

 دفه به رسیدن در سعی ،پیشرفت برای تالش ،هیدنظم خود بانیز  شناسیوظیفه توان گفتمی شناسیدر تبیین نقش وظیفه(. 8992

 کار هنگام در را وظایفش فرد که شودیم باعث خود، مسؤولیت و یشناسفهیوظ در فرد ثبات بنابراین. شودمی تعریف شایستگی و

چنین شخصی از امکانات تلفن همراه و اینترنت آن در حد ضرورت استفاده کند.  تکمیل را هایشکار و رساند انجام به یدرستبه

اد به پردازد. افراد دارای اعتیکه او را از انجام وظایفش بازدارد، نمی یاگونهبهزا از اینترنت و تلفن همراه آسیب کند و به استفادهمی

بهادری خسروشاهی و ندهند )انجام  یدرستبهشود وظایف خود را دارند و این باعث میافراطی و بیمارگونه از آن  تلفن، استفاده
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    88                                                                                           1311 مهرماه، هشتمدوره پنجم، شماره چهل و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ای جدید را هو کسب تجربه یتازگبهافراد  توان گفت باز بودن نسبت به تجربه میزان عالقهمی تیدرنها(. 8992، آبادنصرتهاشمی 

در الک خود و وابستگی به ابزارهایی چون اینترنت را دوست ندارند. افراد دارای ویژگی  فرورفتن معموالًدهد. چنین افرادی نشان می

گرمی با تلفن سر یجابهدهد تخیل، کنجکاوی زیادی که نسبت به امور دارند بیشتر ترجیح می باقدرتباز بودن نسبت به تجربه 

آموزان بتوانند اعتیاد به تلفن همراه در دانش هگزاکو یتیشخص یهایژگیولذا منطقی است که همراه با تجربیات واقعی درگیر باشند. 

 بینی کنند. را پیش

جود دارد. داری وآموزان رابطه معنیبا اعتیاد به تلفن همراه در دانش یشناخت یریپذانعطاف بین ها نشان داد کهیافتهاز سوی دیگر، 

( 8996) محمدخانی( و کثیر، واحد، جعفریان دهکردی و 8996) حسنیشریفی، موسوی و با نتایج تحقیقات  آمدهدستبهاین نتیجه 

العات یک عاملی کلیدی در پردازش اط عنوانبهپذیری شناختی انعطافتوان گفت می آمدهدستبههمسویی دارد. در تبیین این نتیجه 

 باشدفن همراه و تلساز اعتیاد به اینترنت ینهتواند زمها، چنانچه از سطح پائینی برخوردار باشد میو نحوه برخورد شناختی با محرک

مثبت  صورتبهپذیر دارند، از توجیهات جایگزین استفاده کرده، فرادی که تفکر انعطاف(. ا8996شریفی، موسوی و حسنی، )

در  شناختیانروو از نظر  پذیرفتهزا را انگیز یا رویدادهای استرسهای چالشکنند و موقعیتچارچوب فکری خود را بازسازی می

شود که مسئول پذیری یک فرآیند پویا تعریف میانعطاف (.8995 ،صباحیو  بادین، بیگدلی) بردبارترند ناپذیرانعطافبرابر افراد 

اختاری س عنوانبهپذیری های جدید به انعطافباشد. نظریهزا در فرد میایجاد انطباق مثبت، علیرغم وجود تجارب مخالف یا آسیب

ن باشد. ایمی مسئلههای خاصی چون مهارت حل کنند که شامل متغیرهای بنیادی چون مزاج، شخصیت و مهارتنگاه می چندبعدی

رد پذیری شناختی به توانایی یک فانعطاف. زندگی سازگاری مطلوبی ایجاد کند زایآسیبدهند تا با وقایع ها به فرد اجازه میمهارت

 غیرمنتظره در محیط، غیرعادی و مواجهه با شرایط جدید منظوربهشود که می اطالقد شناختی برای سازگار کردن راهکارهای فراین

پذیری (. لذا افرادی از انعطاف8997؛ به نقل از نصری، احدی و درتاج، 0229، 8کاناس، کوسادا، آنتونی و فاجاردو) رودبه کار می

ه دهند تری را ارائها و مشکالت زندگی از خود توانایی حل مسئله مطلوبتواند در رویارویی با چالشباالتری برخوردار هستند، می

پذیری لذا منطقی است که انعطافکند. را درگیر رفتارهای اعتیادآور آنالین همچون اعتیاد به تلفن همراه نمی هاآنو همین امر 

 بینی کنند. آموزان را پیشبتوانند اعتیاد به تلفن همراه در دانش شناختی

داری وجود دارد. این نتیجه آموزان رابطه معنیبا اعتیاد به تلفن همراه در دانشانداز زمان چشم بین ها نشان داد کهیافتهنهایت  در

همسویی  (0289) زاجدل( و جابلونسکا و 0289(، البور و تپوردی )0286) هیوبا نتایج تحقیقات کیم، هونگ، لی و  آمدهدستبه

عاطفی به  هایهای گذشته مثبت به شکل احساس خونگرمی و نگرشبازتاتوان گفت بمی آمدهدستبهتیجه دارد. در تبیین این ن

والً دیدگاهی معمو  دهنده یک نگرش عاطفی مثبت نسبت به گذشته استنشانو این گرایش زمانی  شوندسمت گذشته بازنمایی می

(. چنین افرادی 8996؛ به نقل از گلستانه و نوروزی، 0224بونیول و زیمباردو، ) داردمثبت، دوستانه، نوستالژیک و گرم درباره گذشته 

ه روانشناختی/هیجانی کمتر به تلفن همراه پنا خألهایتوانند و برای پر کردن این کمتر درگیر مشکالت روانشناختی و هیجانی می

                                                           
1. Cañas, Quesada, Antolí, & Fajardo 
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    80                                                                                           1311 مهرماه، هشتمدوره پنجم، شماره چهل و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ا ب منفی دارد، بر تجارب بد متمرکز است و گرایگذشتهداز اندی که چشمکنند. از طرفی، فربرند و اعتیاد کمتری به آن پیدا میمی

طلب دارد، در لحظه زندگی  گرای لذتسازد. شخصی که گرایش حالزای زندگی را ممکن میوقایع آسیب یادآوری گذشته، تجربه

های جنسی و دوستی را های جدید است و ماجراها و محرکبرد، در جستجوی هیجانهای با شدت باال لذت میکند، از فعالیتمی

کند. ریزی احتمالی سودها، عمل میبرنامه بدون تحلیل و و د درباره پیامدهای اعمالش نگرانی کمی داردافراکند. این آغاز می

رای گگرای منفی و حالانداز زمانی گذشتهچشم . همچنینهای فوری استگیری از لذتبهره های زمانیگیری، این جهتطورکلیبه

زاده و قاسمی، ؛ به نقل از رمضان0224، 8کاسین، فلورا و کینگ) دارنداسترس رابطه و  دو با عواملی مانند عاطفه منفی طلب، هرلذت

د. بینرا می و اقدامات حال حاضر تصمیماتاحتمالی  نتایجگرا دارد، همیشه عواقب و گیری آیندهفردی که جهت(. همچنین 8996

ردن ک تلف هایوسوسه از اندازد وکند و اغلب لذت حال را به تأخیر میهای آینده کار میف و پاداشاختصاصی برای اهدا طوربه او

تواند می درنتیجه. به معنای تالش برای اهداف بلندمدت استگرا، یعنی آینده گیریجهت، این طورکلیبهکند. وقت، اجتناب می

ایت زمانی متعادل با افزایش رض اندازچشمها حاکی از آن است که داشتن پژوهش کهریطوبه. باشدتلفن همراه مانعی برای اعتیاد به 

 اردداز زندگی، شادی، عاطفه مثبت، ارضای نیاز روانشناختی، خودمختاری، نشاط، قدردانی، همچنین کاهش عاطفه منفی، رابطه 

 اعتیادآورتواند افراد را از رفتارهای زمانی متعادل می زانداچشماین شرایط و داشتن یک  که ؛(0289، 0، هوول و استوالرسکیزانگ)

پرزپیورکا ) زندگی(، عاطفه مثبت و رضایت از 0289، 9اورکیبی و رونن) شادکامیهایی چون دور کند و این به دلیل وجود ویژگی

بتوانند اعتیاد به انداز زمان شمچزمانی متعادل است. لذا منطقی است که  اندازچشم( در افراد دارای 0202کاواپینسکا، -و سوبول

 بینی کنند.آموزان را پیشتلفن همراه در دانش

ن ای هایمحدودیت ازجملهاین مطالعه مقطعی بودن آن بود. محدودیت تبیین علی مطالعات همبستگی نیز عمده  هایتیاز محدود

و  اهشد که این امر تعمیم نتایج را به دیگر گروهرا شامل می آموزان شهر تهراندانشر پژوهش حاضر گروه نمونه تحقیق است. د

 بر اعتیاد به تلفن مؤثرهای دیگر برای شناخت عوامل های مشابه در دیگر شهرها و فرهنگ. پژوهشسازدرا دشوار میجوامع دیگر 

جهت زان پسر و دانشجویان آمومانند دانشهای دیگر های بیشتر بر روی نمونهانجام پژوهشآموزان اجرا شود. همراه بر روی دانش

تر آماری که امکان های پیچیدههای آینده از حجم نمونه باالتر و روشدر پژوهش. تعمیم نتایج از اهمیت بسزایی برخوردار است

شامل ترکیبی های تحقیق ). استفاده از مطالعات طولی و سایر روشکنند، استفاده شودرا فراهم می گیری بهترتر و نتیجهتحلیل عمیق

حاصل از این  هایبر اعتیاد به تلفن همراه سودمند باشد. بر اساس یافته مؤثرتواند برای بررسی شناسایی عوامل ( میکیفی و کمی

است، با نوجوانان را با مشکالتی هیجانی و روانشناختی متعددی  پیداکردهتوان گفت اعتیاد به تلفن همراه شیوع زیادی پژوهش می

ود به شپیشنهاد می ذینفعاندرکاران مراکز مشاوره و نهادهای ت و برای پیشگیری از خطرات و عوارض آن به دستکرده اس روروبه

ه زمان توجه بیشتری کنند تا از خطرات اعتیاد به تلفن همراه کاست اندازچشمپذیری شناختی و های شخصیتی هگزاکو، انعطافویژگی

                                                           
1. Chassin, Flora & King 
2. Zhang, Howell & Stolarski 
3. Orkibi & Ronen 
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خالتی توان مدااست و می آموزشقابلزمان  اندازچشمه پژوهش نیز به آن پرداخته است که مشخص است و در پیشین گونههمانشود. 

ن پذیری شناختی به حل مشکالت ناشی از اعتیاد به تلفزمان با توجه به نقش متغیرهای شخصیتی و انعطاف اندازچشممبتنی بر 

 همراه پرداخت. 

 منابع

 پذیری شناختی با اعتیاد تعیین رابطه بین انعطاف(. 8996پ. )خانی، محمد و ؛، فجعفریان دهکردی ؛، نواحد ؛ع ،آل کثیر

سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم  .تهران 5آموزان دختر و پسر متوسطه منطقه به اینترنت در دانش

 . انسانی و مطالعات روانشناسی

 پذیری شناختی و ربخشی فعالیت جسمانی بر انعطافاث(. 8997)ر. ، صحاف و ؛پ ،پور دهکردیشمسی ؛م ،انتظاری

 .420-489(، 4)80، مجله سالمندی ایرانگرایی سالمندان. کمال

 و سالمت  یامقابله یراهبردها ی،دلبستگ یهارابطه سبک(. 8992هاشمی نصرت آباد، ت. ) و ؛بهادری خسروشاهی، ج

 . 866-811(، 92)1، فصلنامه روانشناسی تحولیینترنت، به ا یادبا اعت یروان

 پذیری شناختی، نظریه ذهن و حافظه کاری در دانشجویان مقایسه انعطاف(. 8995). پ، صباحی و ؛م، بادین ؛ا، بیگدلی

 .04-96(، 4)81، ای علوم شناختیهتازهجبری و گروه بهنجار. -های وسواسیدارای نشانه

 بررسی رابطه پذیرش و عمل و (. 8991)ط.  ،دهقان زاده و ؛ه ستیمورزاد ؛ف ،بدیهی زراعتی ؛ر ،مهرابی ؛، اپوراکبران

، ناییفصلنامه کودکان استثپذیری روانشناختی و سازگاری در مادران کودکان کم توان ذهنی. زمان آینده با انعطاف اندازچشم

89(8 ،)94-18. 

 آوری در دانشجویانینی نومیدی و تاببپذیری شناختی در پیشبررسی نقش انعطاف (.8990فرمانی، ا. ) و ؛زاده، متقی. 

 . 76-67(، 0)8فصلنامه علمی و پژوهشی روانشناسی شناختی، 

 زمانی و بهداشت روانی  اندازچشمهای اجتماعی مجازی با (. رابطه اعتیاد به شبکه8996ف ) ،قاسمی و ؛ر ؛حسن زاده

 .99-880(، 8)9 ،فصلنامه فن آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی. دانشجویان

 عاملی  7های روانسنجی سیاهه (. هنجاریابی و کفایت شاخص8994آقابیگی، ج. ) و ؛فرخی، ن ؛رحمانی ملک آباد، م

 .76-15(، 91)88فصلنامه روانشناسی تربیتی، شخصیت هگزاکو در دانشجویان ایرانی، 

 ی اعتیاد به اینترنت بر اساس پنج عامل شخصیتی (. بررس8995مهدی آبادی، س. ) و ؛احمدیان، ح ؛اردالن، آ ؛رستمی، چ

 . 75-69(، 8)8، مجله علوم پزشکی زانکو در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان.

 های پذیری شناختی در ارتباط بین سبکای انعطافنقش واسطه (.8990فرمانی، ا. ) و ؛بحرینیان، س ؛شاره، ح ؛سلطانی، ا

 . 11-97(، 0)81(، مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) پژوهنده. آوری با افسردگیای و تابهمقابل

 ( .ساخت و اعتباریابی پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه. 8999سواری، ک .)805-840(، 5)85، گیری تربیتیفصلنامه اندازه. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            13 / 18

https://ijndibs.com/article-1-498-fa.html


  نایتیع                                                    زمان انداز چشم و شناختی پذیری انعطاف هگزاکو، شخصیتی های ویژگی اساس بر همراه تلفن به اعتیاد بینی پیش

  

 

    84                                                                                           1311 مهرماه، هشتمدوره پنجم، شماره چهل و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 پذیری شناختی و مشکالت تنظیم نقش انعطاف(. 8991نگفشه، ف. )باقری شیخا ؛نیکوگفتار، م ؛بشارت، م ؛شباهنگ، ر

 .89-05(، 8)02دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، . بینی پرستش افراد مشهور دانشجویانهیجانی در پیش

 نقش تشخیصی مدل حساسیت به تقویت، راهبردهای فرآیندی نظم (8996ی، ج. )حسن و ؛س ،موسوی ؛پ ،شریفی .

-72(، 0)7 ،شناسی شناختیمجله روانشناختی در تشخیص افراد دارای اعتیاد به اینترنت.  پذیریانعطافان و جویی هیج

58. 

 آموزان و نوع کاربری تلفن همراه در دانش زاآسیب(. استفاده 8999عیسی. ) ،محمدی و ؛و حمیدی فر ؛ا، عطادخت

 .800-897، (0)9 ،روانشناسی مدرسه مجله. تدبیرستانی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی و انگیزش پیشرف

 سنجی فرم کوتاه سیاهه بررسی خصوصیات روان(. 8995). ف ،زیمباردو و ؛م ،گوحقیقت ؛ط ،محتشمی ؛س ،علیزاده فرد

 .856-879(، 0)84، روانشناسی بالینی و شخصیتفصلنامه دو ساالن شهر تهران. انداز زمان در جمعیت بزرگچشم

 شناختی پذیریانعطاف(. اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر 8999. )هاشمی شیخ شبانی، س ؛حتشام زاده، پا ؛فاضلی، م 

 .06-96(، 94)9، فصلنامه  اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینیافراد افسرده. 

 انعطافی سیاهه رسیفا نسخه روانسنجی هایویژگی و عاملی ساختار (.8997ابوالمعالی الحسینی، خ. ) و ؛کهندانی، م-

 .54-62(، 9)1های روانشناختی، ها و مدلفصلنامه علمی و پژوهشی روشجیلون.  و وندروال دنیس، شناختی پذیری

 بر راهبردهای انگیزشی و شناختی دانشجویان دختر انداز زماناثربخشی درمان چشم (.8996نوروزی، ف. ) و ؛گلستانه، س

 .  889-892(، 89)6دو فصلنامه شناخت اجتماعی، . شهرفارس بوکار دانشگاه خلیج-اهمال

 فصلنامه . انداز زمانبینی امیدواری بر اساس جهتگیری مذهبی و چشمپیش(. 8995تقی لو، ص. ) و ؛دانش، ع ؛محمدی، م

 . 856-864(، 0)82روانشناسی کاربردی،  علمی و پژوهشی

 و جانیه میتنظ ،یشناخت یریپذبر انعطاف یصیان فراتشخدرم یاثربخش(. 8997درتاج، ف. ) و ؛احدی، ح ؛نصری، م 

 .18-822(، 0)04مجله دستاوردهای روانشناختی، ی. ابتید مارانیدر بعامل اچ بی 

 کوهگزا شخصیتی ابعاد بین طهکننده هوش معنوی در راب بررسی نقش تعدیل (.8999تقوی، ر. ) و ؛عینی، س ؛هاشمی، ز 

 . 458-478(، 11)89مجله علوم روانشناختی،  .آموزاندانش تحصیلی تنیدگی و

 های شخصیتی در تشخیص دانش آموزان دارای اعتیاد به اینترنت نقش ممیزی ویژگی(. 8991)ع.  ،دلقندی و ؛س ،ویسی

 ،های نوین در علوم رفتاریپیشرفتکلمن(. -مک کری، هگزاکو و جایگزین زاکرمن-)آزمون سه مدل شخصیتی کاستا

4(91 ،)9-8. 
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The prediction of mobile phone addiction based on HEXACO personality, 

cognitive flexibility and Time perspective in female students 

Abstract 

The purpose of this study was to prediction of mobile phone addiction based on HEXACO personality, 

cognitive flexibility and Time perspective in female students. The descriptive- correlation method was used. 

The statistical population consists of all the female students’ high school Tehran city in year academic 

2018-2019. According to convenience  sampling method, 200 female students were selected as samples and 

they were asked to fill in the mobile phone addiction questionnaire (MPAQ) of Sevari (2013), HEXACO 

personality inventory (HEXACO-PI) of Lee & Ashton (2009), cognitive flexibility inventory (CFI) of Dennis 

& Vander Wal (2010) and Time Perspective Inventory (ZTPI) of Zimbardo and Boyd (1999). The data were 

analyzed by tests of Pearson correlation and multivariate regression. Findings showed that there was a 

significant correlation between HEXACO personality, cognitive flexibility and Time perspective with 

mobile phone addiction in student’s (P<0/01). Regression analyses also revealed that 76/2 of variance of 

mobile phone addiction in students was explained by Personality, cognitive flexibility and Time perspective. 

This study confirmed the significant contribution of HEXACO personality, cognitive flexibility and Time 

perspective on mobile phone addiction in female students. 

Keywords: mobile phone addiction, HEXACO personality, cognitive flexibility and time perspective. 
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