
 

 حرمت و تنهایی احساس رفتاری،-مغزی هایسیستم اساس بر همراه تلفن به اعتیاد بینیپیش  

 دختر نوجوانان در خود

 1چراغیانی فرشته

 (.مسئول نویسنده) ایران تهران، الزهرا، دانشگاه بالینی، روانشناسی ارشد کارشناس .1
 236-256، صفحات 1011 ، سالهارمچو  پنجاه، شماره ششمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 82/19/1100تاریخ پذیرش:                                                    11/90/1100تاریخ وصول: 

 چکیده

ت خود در و حرم ییاحساس تنها ،یرفتار-یمغز یهاستمیبه تلفن همراه بر اساس س ادیاعت ینیبشیپهدف از این پژوهش بررسی 

آموزان دختر دوره دوم متوسطه دانش. جامعه آماری این پژوهش بوداز نوع همبستگی و  کمیپژوهش  روش بود. نوجوانان دختر

 شدهانتخابدر دسترس به شیوه  آموزاندانشز این ا نفر 051 حجم نمونهبودند.  0911-0011سال تحصیلی  شهرستان شهریار در

 تیوا( کارور و BIS/BAS) یرفتار -های مغزیمقیاس سیستم، (0919) یسوار (MPAQهمراه )اعتیاد به تلفن  پرسشنامه به و

پاسخ  ( 0191روزنبرگ )( RSEsنفس )حرمت  ( و مقیاس0111راسل )( UCLA LS3سوم )نسخه -احساس تنهایی مقیاس(، 0110)

د ها نشان دایافته. تحلیل شد چندمتغیرهپیرسون و تحلیل رگرسیون  با استفاده از ضریب همبستگی شدهآوریجمعهای دادند. داده

داری وجود آموزان رابطه معنیاعتیاد به تلفن همراه در دانش باو حرمت خود  ییاحساس تنها ،یرفتار-یمغز یهاستمیس بین که

آموزان اعتیاد به تلفن همراه در دانش از کل واریانس 0/39آشکار کرد که  نیزچندگانه  تحلیل رگرسیون نتایج (.P<10/1دارد )

 یهاستمیدهد که سپژوهش نشان می های اینیافته .شودتبیین می و حرمت خود ییاحساس تنها ،یرفتار-یمغز یهاستمیس وسیلهبه

 .دارددختر  آموزاندانش اعتیاد به تلفن همراه درو حرمت خود سهم معنادار در  ییاحساس تنها ،یرفتار-یمغز

 .حرمت خودیی، احساس تنها ،یرفتار-یمغز یهاستمیساعتیاد به تلفن همراه،  کلیدواژه:

 
 1011 سال، چهارم پنجاه و، شماره ششمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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 101                                                                                                                    1011، سال چهارمدوره ششم، شماره پنجاه و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

استفاده از تلفن همراه و  است بازکردهایران  ازجملهجهان جای جوانان در همه نو ویژهبهتلفن همراه جای خود را بین افراد خانواده 

 و ، توییتر، تلگرامبوکفیسمانند  0مجازیهای اجتماعی شبکهو دسترسی افراد به  چشمگیری در حال افزایش است طوربهدر جهان 

شود که افراد به واسطه استفاده از آن با دوستان و اطرافیان را تسهیل کرده و باعث می (2121، 9پوگی و تومایولو فرنچی،) 2ایسنتاگرام

(. افزون بر این کارکردهای مثبت و بهنجار فضای مجازی، این امکانات 2121، 0هولنبائوق، فریس و کاسی) کنندخود ارتباط برقرار 

(. 2121و همکاران،  5بیلوکس) باشداعتیاد به آن  ازجملهساز بروز برخی از مشکالت  تواند زمینهتلفن همراه و اینترنت همراه آن، می

« 1درم وابستگیسن»رفتاری که اشاره به استفاده افراطی است تلفن همراه اشاره دارد که موجب  یک پدیده عنوانبهاعتیاد به تلفن همراه 

 شدهعریفتشناسانه، تعامل انسان و تلفن همراه رفتار اعتیادی غیر زیست عنوانبه، اعتیاد به تلفن همراه دیگرعبارتیبهشود. در فرد می

کند )آن، یک راهبرد استفاده می عنوانبهاست که فرد برای اجتناب از رویارویی با وقایع منفی زندگی یا اضطراب اجتماعی از آن 

 (.2103، 1جیانگ و ژائو) است 9رفتاری–های مغزی های اعتیاد به تلفن همراه، سیستمندهبینی کن(. یکی از پیش2101، 3جیان و وانگ

یت سیستم دهد. فعالیت و افزایش حساستنبیه پاسخ میهای پاداش و فقدانساز رفتاری به تمامی محرکطبق نظریه گِری سیستم فعال

نبیه و های شرطی تشود. سیستم بازداری رفتاری به محرکمی های مثبت و اجتناب فعالساز رفتاری موجب فراخوانی هیجانفعال

شود )ریستودت، ترینکائوس، دهد، موجب فراخوانی حالت عاطفی اضطراب میآور ذاتی پاسخ میهای ترسفقدان پاداش و محرک

 (.2101واترز و جیمز، 

ای پایه عصبی هی فیزیولوژی و نحوه پردازشهای مغزی رفتاری در حقیقت شیوه نوین بررسی وضعیت شخصیت فرد بر مبناسیستم

ها و رفتاری به وضعیت حساسیت فرد به موقعیت-های مغزیسیستم. (2121و همکاران،  01گومز) هستنددستگاه اعصاب مرکزی 

شود که ( اطالق می2121، 02ویدمن، هائوک فیلهو و بیزارو) تنبیه( یا 2121، 00باکون، مک داوید، ویلیامز و کور) پاداشهای محرک

گومز، واتسون و ) استآنان  شناختیروانهای ژنتیکی و عصب نوعی تفسیر از صفات شخصیتی افراد بر اساس ویژگی

رفتاری که در نظریه حساسیت -های مغزی(. میزان و غلبه سیستم2121، 00ونتورا و آویال-؛ پارست، آدریان2121، 09استواروپولوس

، 0گن و والکرسوری) رودهای شخصیتی در افراد به شمار میده و این امر اساس و بنیان تفاوتبه تقویت، در افراد مختلف، متفاوت بو

                                                           
1. social networks 
2. instagram 
3. Franchi, Poggi & Tomaiuolo 
4. Hollenbaugh, Ferris & Casey 
5. Billieux 
6. dependence syndrome 
7. An, Jian & Wang 
8. brain-behavioral systems 
9. Jiang & Zhao 
10. Gomez 
11. Bacon, McDaid, Williams & Corr 
12. Weydmann, Hauck Filho & Bizarro 
13. Gomez, Watson & Stavropoulos 
14. Parcet, Adrián-Ventura, Costumero & Ávila 
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 100                                                                                                                    1011، سال چهارمدوره ششم، شماره پنجاه و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ده، بینی کننرفتاری، یکی دیگر از عوامل پیش-های مغزی(. افزون بر سیستم2121، 2؛ دی پاسکالیس، وسچیو و کیریلو2121، 0والکر

یکی از موضوعات  عنوانبهاحساس تنهایی (. 2121، 0هوانگ و ما ما،) باشدنوجوانان  9تواند احساس تنهاییاعتیاد به تلفن همراه می

رد، دهد که شبکه روابط اجتماعی فاست که هنگامی رخ می شدهتعریفتجربه ناخوشایندی  عنوانبههای بهداشتی، مختلف مراقبت

ادراک  عنوانهب، احساس تنهایی دیگرعبارتیبهروابط بین فردی وی با دیگران  از نظر کمی و کیفی دچار نقصان و آسیب شده باشد. 

 (.2101آریموتو و تاداکا، ) است شدهتعریفو تجربه فقدان در تعامالت اجتماعی افراد 

وقتی اتفاق  است و شدهتوصیفنقایص درک شده از نظر کمیت، کیفیت یا نوع روابط فرد با دیگران  کنندهمنعکساحساس تنهایی 

تواند یک تجربه گذار به دلیل ایجاد اختالل در روابط فرد با کند. این میانتظارات او را برآورد نمیافتد که روابط فرد با دیگران می

تواند منجر به احساسات منفی در فرد شود و سالمت روانی و جسمی وی را تواند یک تجربه مزمن باشد که میدیگران باشد، یا می

 1افرادی که احساس بیشتری دارند، از میزان حرمت خود اس پیشینه پژوهش(. بر اس2121، 5راسل و پانگ) دهدقرار  تأثیرتحت 

، 3نیو، ژانگ، ژانگ، ایکسو و چ) کندتواند زمینه اعتیاد به تلفن همراه را در آنان تشدید تری برخوردار هستند که این امر میپایین

 1صریح( و ناآشکار) 9آشکار دوطبقهت نفس به کند. حرماست که فرد خود را بر اساس آن ارزیابی می خودروشی(. حرمت 2101

های زیابیار درواقعاست.  شدهتعریفرا نگرش منفی یا مثبت افراد درباره خود  است که حرمت خود آشکار شدهبندیطبقه)ضمنی( 

. حرمت نفس ناآشکار شودآشکار نامیده میخود  حرمتشود دهی سنجیده میهای خودگزارشکلی از مفهوم خود که با مقیاس

(. لذا با توجه به آنچه گفته شد این پژوهش 2121و همکاران،  01النوی) است غیرآگاهانه از خود های خودکار وارزیابی کنندهمنعکس

خود در  و حرمت ییاحساس تنها ،یرفتار-یمغز یهاستمیاعتیاد به تلفن همراه بر اساس س است که آیا شدهدادهپاسخبه این سوال 

 بینی است؟قابل پیش آموزان دخترنشدا

 

 

 

 

 

 روش پژوهش

                                                           
1. Sovereign & Walker 
2. De Pascalis, Vecchio & Cirillo 
3. loneliness 
4. Ma, Huang & Ma 
5. Russell & Pang 
6. self-esteem 
7. You, Zhang, Zhang, Xu & Chen 
8. explicit 
9. implicit 
10. Lannoy 
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 102                                                                                                                    1011، سال چهارمدوره ششم، شماره پنجاه و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ستان شهریار در متوسطه شهر دوره دومدختر  وزانآمشدان این پژوهش اریآم هعامج از نوع همبستگی است.و  کمیپژوهش حاضر 

نفر برآورد شد. با توجه  11( حجم نمونه 2113) 0از تاپاکینگ، فیدل، و اولمن n=50+8m بودند. بر طبق فرمول 0911-0011سال 

نفر حجم نمونه  051 درنهایتنفر بیشتر و  11وجود داشت تعداد  هاآنها و مخدوش بودن برخی از ریزش احتمالی برخی پرسشنامه

 صورتبهها است. به این صورت که مقیاس شدهاستفادهآوری اطالعات در این پژوهش از روش آنالین برای جمعدر نظر گرفته شد. 

ان آموزان شهرستهای دانشهای اجتماعی مجازی )اینستاگرام، واتساپ و تلگرام( گروهآنالین طراحی و لینک آن در صفحات شبکه

هشگر ا برای پژوهای خود رآموزانی که مایل به شرکت در پژوهش بودند به سواالت پاسخ دهند و پاسخشهریار قرار داده شد، تا دانش

ا هبود و طی آن شرکت آزادانه و داوطلبانه و محرمانه ماندن پاسخ شدهنوشتهها اصول اخالقی پژوهش در ابتدای مقیاسارسال کنند. 

نفر داده  051خودکار در گوگل درایو پژوهشگر ذخیره و در پایان  طوربهآموزان پس از تکمیل شدن پاسخ دانششرح داده شد. 

ریب ض) یاستنباطمیانگین و انحراف معیار( و ) یفیتوصآموزان با آمار های دانشها، پاسخبعد از گردآوری داده ردید.گردآوری گ

برای استقالل  0برای نرمال بودن، دوربین واتسون 9و کشیدگی 2کجیهای شامل همبستگی پیرسون و رگرسیون( با رعایت مفروضه

 تحلیل شد.  20نسخه  SPSS افزارنرمبا  5چندگانه هم خطیخطاها و ضریب تحمل و تورم واریانس برای عدم 

 ابزار پژوهش

 صورتبهگذاری آن سوال است و نمره 09این پرسشنامه شامل  :(3131) یسوار (MPAQ) 6اعتیاد به تلفن همراه پرسشنامه

گیرد. سازنده پرسشنامه برای بررسی اعتبار پرسشنامه از نمره( صورت می 5خیلی زیاد نمره تا   0ای )از خیلی کم درجه 5لیکرت 

 تأییدیبه دست آورده است و همچنین روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی  93/1آلفای کرونباخ استفاده کرده است که ضریب 

پایایی پرسشنامه نیز با روش آلفای کرونباخ  در پژوهش حاضر(. 0919سواری، است ) قرارگرفته تائیدصورت گرفته است که مورد 

 به دست آمد. 31/1بررسی و ضریب 

سوال و سیستم بازداری رفتاری  20این مقیاس دارای (: 3331) 8( کارور و وایتBIS/BAS) 7رفتاری -های مغزیمقیاس سیستم

را  29و  20، 21، 09، 05، 00، 02، 01، 1، 3، 5، 0، 9رفتاری با سواالت  سازفعال و سیستم 20و  22، 01، 01، 09، 9، 2با سواالت 

(. 0919لو، محمدی و تقیشاهندارند )گیری و ارزیابی نقشی خنثی هستند و در اندازه 03و  00، 1، 0کند. سواالت گیری میاندازه

نمره، تا  9نمره، تا حدی موافقم  0موافقم  کامالا گیرد به این صورت که ای صورت مینمره 0گذاری مقیاس در طیف لیکرت نمره

(. در داخل ایران برای بررسی قابلیت 0913عطادخت، عینی و تقوی، ) ردیگنمره تعلق می 0مخالفم  کامالانمره و  2حدی مخالفم 

است  آمدهدستبه 15/1رفتاری  سازفعالو  19/1است که ضرایب بازداری رفتاری  شدهاستفادهاعتماد مقیاس از آلفای کرونباخ 

                                                           
1. Tabachnick, Fidell & Ullman 
2. skewness 
3. kurtosis 
4. Durbin-Watson 
5. multicollinearity 
6. Mobile Phone Addiction Questionnaire (MPAQ) 
7. BIS/BAS scales 
8. Carver & White 
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 109                                                                                                                    1011، سال چهارمدوره ششم، شماره پنجاه و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

-های مغزی(. در یک پژوهش دیگر آلفای کرونباخ کل سواالت مقیاس سیستم0913قوزلو، آقایوسفی، جوانمرد و محمدی قره)

(. در خارج از کشور روایی همگرایی مقیاس گری با 0913پور، مسلمان، حسینی و صادقاست ) شدهگزارش 92/1رفتاری ضریب 

است که  آمدهدستبه 10/1داری در سطح و معنی 93/1( ضریب همبستگی 2101کوپر )های مغزی و رفتاری کور و قیاس سیستمم

(. برای بررسی همسانی درونی 2109، 0باکون، کور و اساتچلاست )رفتاری -های مغزینشان دهنده روایی همگرایی مقیاس سیستم

اریکسون، جانسون است ) آمدهدستبه 19/1تا  39/1ت که ضرایب آلفای کرونباخ در دامنه اس شدهاستفادهمقیاس از آلفای کرونباخ 

 به دست آمد. 35/1پایایی مقیاس نیز با روش آلفای کرونباخ بررسی و ضریب در پژوهش حاضر (. 2101، 2و سوندین

گذاری مقیاس در سوال است. نمره 21این مقیاس شامل  :(3336) 1( راسلLS3 UCLA) 1نسخه سوم-احساس تنهایی مقیاس

نمره تعلق  0نمره، همیشه  9نمره، گاهی  2 ندرتبهنمره،  0گیرد به این صورت که هرگز ای صورت میدرجه 0طیف لیکرت 

نمره،  0شود. به این صورت که هرگز گذاری میمعکوس نمره صورتبه 21و  01، 01، 05، 01، 1، 1، 5، 0، 0گیرد. سواالت می

است که نمره  51نمره است و نمره میانگین  91تا  21شود. دامنه نمرات بین نمره داده می 0نمره، همیشه  2نمره، گاهی  9 ندرتبه

پژوهش برای  داخل ایران در یکدر (. 2101، 5لیم، پن، توماس و گلیسناست )باالتر از میانگین بیانگر شدت بیشتر احساس تنهایی 

( و 0911)ابوسعیدی، ثناگوی محرر و شیرازی، 10/1است که ضریب  شدهاستفادهاز آلفای کرونباخ  مقیاسبررسی قابلیت اعتماد 

با نمره  مقیاس(. همچنین ضریب همبستگی بین سواالت 0911است )رمضانی اول، احدی، عسگری و نجات،  آمدهدستبه 39/1

حاتمی، فرمانی، صفوی، نجفی زاده است ) مقیاساست که نشان دهنده اعتبار سازه  آمدهدستبه 10/1و معنادار در سطح  21/1کل 

روایی یا درست آزمایی( مقیاس از اعتبار )پایایی( و اعتماد )(. در خارج از کشور برای بررسی قابلیت 0910و اسدی قلعه رشیدی، 

و ضریب بازآزمایی به فاصله یک  10/1تا  91/1ایب کرونباخ در دامنه است که ضر شدهاستفادهآلفای کرونباخ و روش بازآزمایی 

ها نیز قابلیت اعتماد مقیاس (. در سایر پژوهش0111راسل، است ) شدهگزارشتو سازنده مقیاس  39/1سال ضریب همبستگی 

است. در یک پژوهش، در خارج  آمدهدستبه 11/1( ضریب آلفای کرونباخ 2101) آریموتو و تاداکا پژوهش است که در شدهیبررس

سونانجار، است ) آمدهدستبه 11/1است که ضریب کل سواالت  شدهاستفادهاز کشور برای بررسی اعتماد مقیاس از آلفای کرونباخ 

(، 2101، 3)اسچرمر و مارتین92/1ها، ضریب آلفای کرونباخ کل سواالت (. همچنین در سایر پژوهش2101، 1موالوارمن و پوروانتو

، 1یاپ، اپینگستال، برننان، لی و گریشمناست ) شدهگزارشبه  15/1( و ضریب 2121، 9)یوبا، یاکوب، جوهری و تالیب 13/1ضریب 

 به دست آمد. 11/1پایایی مقیاس نیز با روش آلفای کرونباخ بررسی و ضریب در پژوهش حاضر (. 2121

                                                           
1. Bacon, Corr & Satchell 
2. Eriksson, Jansson & Sundin 
3. Loneliness Scale-Version 3 (UCLA LS3) 
4. Russell 
5. Lim, Penn, Thomas & Gleeson 
6. Sunanjar, Mulawarman & Purwanto 
7. Schermer & Martin 
8. Uba, Yaacob, Juhari, & Talib 
9. Yap, Eppingstall, Brennan, Le & Grisham 
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 100                                                                                                                    1011، سال چهارمدوره ششم، شماره پنجاه و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

، 2، 0با سواالت  2حرمت نفس مثبت مؤلفهسوال و دو  01این مقیاس شامل  :(3383) 3( روزنبرگRSEsنفس )حرمت  مقیاس

(. 2101، 0الئوقلینکیلکیویکز، ماسونا و مککند )گیری میرا اندازه 01و  1، 9، 3، 1با سواالت  9؛ حرمت نفس منفی5و  0، 9

نمره و  2نمره، مخالفم  9نمره، موافقم  0م موافق کامالاباشد به این صورت که ای میدرجه 0گذاری مقیاس در طیف لیکرت نمره

(. در یک پژوهش برای بررسی همسانی درونی مقیاس 2101، 5گارسیا، اولموس، متیو و کارنو) ردیگنمره تعلق می 0مخالفم  کامالا

احراری، نجفی و است ) شدهگزارش 91/1است که ضریب آلفای کرونباخ کل سواالت  شدهاستفادهاز ضریب آلفای کرونباخ 

سلیمانی، است ) آمدهدستبه 33/1 ی کرونباخارا از طریق روش آلفمقیاس  پایایی(. همچنین در یک پژوهش دیگر 0913فر، محمدی

(. در خارج از کشور نیز برای بررسی قابلیت اعتماد مقیاس از آلفای کرونباخ 0919زرآبادی پور، پهلوان شریف و آمنه مطلبی، 

(. روایی همگرایی مقیاس با استفاده از مقیاس حمایت 2101، 1اکسین، لی و لیواست ) شدهمحاسبه 10/1ست که ضریب ا شدهاستفاده

لی، هان، است ) آمدهدستبه 10/1داری در سطح و معنی 03/1ضریب همبستگی ( 0199) 3فارلی و زیمت داهلم، زیمت،اجتماعی 

(، ضریب آلفای 2101، 1)ماریکوتویو، پاینه و لیسکو91/1آلفای کرونباخ های دیگر ضریب (. در پژوهش2109، 9وانگ و چنگ

 95/1( و 2121، 00)یوبا، یاکوب، جوهری و تالیب13/1( و ضریب 2101، 01)بورنته، کویتوسکی، توروجیلو و پرین12/1کرونباخ 

وش آلفای کرونباخ بررسی و ضریب پایایی مقیاس نیز با ردر پژوهش حاضر روایی (. 2121النوی و همکاران، است ) آمدهدستبه

 به دست آمد. 32/1

 

 

 

 

 

 هایافته

 نفر( 351تعداد پژوهش ). تعداد، حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار متغیرهای 3جدول 

                                                           
1. Rosenberg Self-Esteem Scale (RSEs) 
2. self-esteem positive  
3. self-esteem negative  
4. Kielkiewicz, Mathúna & McLaughlin 
5. García, Olmos, Matheu & Carreño 
6. Xin, Li & Liu 
7. Zimet, Dahlem, Zimet & Farley 
8. Li, Han, Wang, Sun & Cheng 
9. Maricuțoiu, Payne & Iliescu 
10 Burnette, Kwitowski, Trujillo & Perrin 
11. Uba, Yaacob, Juhari, & Talib 

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل متغیرهای پژوهش
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 105                                                                                                                    1011، سال چهارمدوره ششم، شماره پنجاه و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

برای بررسی نرمال نفر بودند.  051ها دهد. تعداد آزمودنیهای توصیفی و نرمال بودن توزیع نمرات را نشان میشاخص -0جدول 

اده و کشیدگی استف کجیدر پژوهش حاضر از دو شاخص رایج برای بررسی نرمال بودن، شامل  شدهمشاهدهبودن توزیع متغیرهای 

در این پژوهش  .باشد 01و کمتر از  9ترتیب کمتر از به  ایدو کشیدگی برای متغیرهای پژوهش ب کجیقدر مطلق ضریب که  شد

. بنابراین، توزیع تمامی متغیرهای پژوهش نرمال است؛ بودند 01و کمتر از  9کجی و کشیدگی متغیرهای پژوهش به ترتیب کمتر از 

 یهاستمیسرابطه بین نرمال است. در ادامه برای بررسی  هاآنی مربوط به اهدادهی کرد که توزیع ریگجهینتچنین  توانیماساس  نیا بر

ه نتایج آن است ک شدهاستفادهبا اعتیاد به تلفن همراه از ضریب همبستگی پیرسون  و حرمت خود ییاحساس تنها ،یرفتار-یمغز

 آمده است.  2در جدول 

 ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش .2جدول 

 متغیر مالک: اعتیاد به تلفن همراه بینمتغیرهای پیش

R سطح معناداری (رسونیپ یهمبستگ بی)ضر 

 110/1 900/1** سیستم بازداری رفتاری

 110/1 -301/1** ساز رفتاریسیستم فعال

 110/1 591/1** احساس تنهایی

 110/1 -920/1** حرمت نفس مثبت

 110/1 100/1** حرمت نفس منفی

رفتاری، احساس تنهایی و حرمت نفس با اعتیاد به تلفن همراه رابطه معناداری -های مغزیبین سیستم 2جدول با توجه به نتایج 

توان از رگرسیون چندمتغیره استفاده کرد. در بین متغیرهای پژوهش رابطه معناداری وجود داشت می کهازآنجاییوجود دارد. لذا 

ون رفتاری، احساس تنهایی و حرمت نفس از رگرسی-های مغزیهمراه بر اساس سیستمبینی اعتیاد به تلفن پیشادامه برای بررسی 

 آمده است.  9است که نتایج آن در جدول  شدهاستفادهچندمتغیره 

 

 

 رفتاری، احساس تنهایی و حرمت نفس-های مغزینتایج رگرسیون چندمتغیره اعتیاد به تلفن همراه بر اساس سیستم .1جدول 

 سطح معناداری t چندگانه هم خطیعدم  ضرایب استاندارد غیراستانداردضرایب  بینمتغیرهای پیش

 -311/0 111/1 023/00 09/25 09 02 اعتیاد به تلفن همراه

 -392/0 902/1 521/3 99/20 92 00 سیستم بازداری رفتاری

 -095/0 099/1 390/0 15/21 90 09 ساز رفتاریسیستم فعال

 -399/0 000/1 551/02 23/91 12 20 احساس تنهایی

 -990/1 119/1 939/0 05/01 03 0 حرمت نفس مثبت

 -500/1 500/1 909/9 12/01 01 5 حرمت نفس منفی
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 101                                                                                                                    1011، سال چهارمدوره ششم، شماره پنجاه و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

B 
خطای 

 استاندارد
 VIF Tolerance (ضریب بتا )

دوربین 

 واتسون

 - - - 115/20 001/1 (Constantثابت )

291/2 

199/0 110/1 

 115/1 199/9 110/9 020/1 991/1 091/1 951/1 سیستم بازداری رفتاری

 113/1 -390/2 003/9 920/1 -213/1 099/1 -510/1 اریساز رفتسیستم فعال

 110/1 091/9 903/0 351/1 031/1 105/1 050/1 احساس تنهایی

 105/1 -039/2 003/1 011/1 -999/1 959/1 -995/1 حرمت نفس مثبت

 115/1 013/9 521/2 911/1 929/1 299/1 115/1 حرمت نفس منفی

500/31=F 2=390/1؛R  953/1؛=R 

 رفتاری، احساس-های مغزیدرصد از واریانس اعتیاد به تلفن همراه بر اساس سیستم 0/39از جدول فوق  آمدهدستبهبا توجه نتایج  

  شود.تبیین می تنهایی و حرمت نفس

 گیریبحث و نتیجه

ت خود در و حرم ییاحساس تنها ،یرفتار-یمغز یهاستمیبه تلفن همراه بر اساس س ادیاعت ینیبشیپهدف از این پژوهش بررسی 

اعتیاد به تلفن همراه در  باو حرمت خود  ییاحساس تنها ،یرفتار-یمغز یهاستمیس بین ها نشان داد کهیافتهبود.  نوجوانان دختر

اعتیاد به تلفن  ریانساز کل وا 0/39آشکار کرد که  نیزچندگانه  نتایج تحلیل رگرسیون داری وجود دارد.آموزان رابطه معنیدانش

 آمدهدستبهاین نتیجه  .شودتبیین می و حرمت خود ییاحساس تنها ،یرفتار-یمغز یهاستمیس وسیلهبهآموزان همراه در دانش

( که رابطه 2103) ژائو( که رابطه احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت، جیانگ و 2121) ماتواند با نتایج تحقیقات ما، هوانگ و می

( که رابطه حرمت خود با اعتیاد به 2101) چنرفتاری با اعتیاد به اینترنت و همچنین یو، ژانگ، ژانگ، ایکسو و -های مغزیسیستم

توان ی میرفتار-یزمغ یهاستمیبه تلفن همراه بر اساس س ادیاعت ینیبشیپاند همسویی داشته باشد. در تبیین تلفن همراه را نشان داده

رای پاداش را ب تلفن همراهمثل استفاده از  خطرتریکمباالست، رفتارهای  هاآن رفتاریعالیت سیستم بازداری افرادی که فگفت 

، به دلیل امکان ورود و خروج بدون محدودیت و فقدان آسیب مستقیم رودرروتعامالت مجازی و غیر کنند. انتخاب میگرفتن 

آنی ناشی از رفتارشان رها باشند. هرچند گاهی ممکن است مشکالتی از قبیل های اضطراباز دهد که میجسمانی به افراد اجازه 

برای جبران  بازی ازسرگیریاینترنتی رخ دهد، اما امکان ترک اتاق گفتگو و  هایدربازیگفتگو یا شکست  هایاتاقدر بروز تعارض 

 اردهندهآزآنی  پیامدهایبرای افرادی که در مورد  محیط مجازی اینترنتو  تلفن همراه درنتیجهآن شکست نیز برای فرد وجود دارد. 

این افراد تنها به پیامدهای فوری و آنی  کهازآنجاییآید. عالوه بر این یم حساببهتری رفتارشان اضطراب باالیی دارند، مکان امن

ه در درازمدت ک ینترنتاز ا زایبنتایج منفی استفاده آس گردند،میرفتارشان شرطی شده و فقط نسبت به این پیامدها دچار اضطراب 

با توجه به این نکته و همچنین در نظر گرفتن ماهیت . شوندیهنده محسوب نمدافتد برای آنان آزارمیگیرد و به تعویق میشکل 

 منظوربه، یداشت که افرادی با حساسیت زیاد در سیستم بازداری رفتار انتظارتوان میاینترنت،  تلفن همراه و و منعطف کنندهسرگرم

یک  انعنوبهرا  تلفن همراهپناه بردن به  درواقعخود به اینترنت پناه ببرند.  یهارهایی موقت از فشارهای روانی روزانه و اضطراب

روانی فرد موجب تقویت مثبت شده و گرایش هر  حاالتراهبرد مقابله یا در مواجهه با استرس به کار بگیرند. تسکین اضطراب و 
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 103                                                                                                                    1011، سال چهارمدوره ششم، شماره پنجاه و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

یک سیستم  رفتاری یسازسیستم فعال(. 0915)حسینی، شاهقلیان و عبداللهی،  شودمیسبب  تلفن همراهفرد را به سمت تر یشبچه 

؛ به نقل از آقایوسفی، اورکی و 2109، 0هچت) کندها تعدیل میها و مشوقرفتار را در پاسخ به انگیزه انگیزشی عصبی است که

، موتوئی، اگاشیرا، نیشیمورا) استهای خوشایند در افراد مرتبط ی رفتاری با پاسخسازفعال(. سیستم 0910محمدی قره قوزلو، 

 دهد. اینهای شرطی، پاداش و فقدان تنبیه پاسخ میرفتاری، به محرک سازفعال(. سیستم 2100، 2چوئی، ماتسوموتو و واتانوکی

، 9را بر عهده دارد )لیو، بورکه، آبرامسون و آلوی شود و وظیفه حل تعارض هدفسیستم برانگیختگی شناخته می عنوانبهسیستم 

ته باشد، ای داششود فرد در حل تعارضات بین فردی موفق باشد و روابط اجتماعی گسترده(، فعالیت این سیستم سبب می2109

 بنابراین منطقی است که اعتیاد به تلفن همراه در چنین فردی پایین باشد. 

مایت تنهایی ناشی از انزوای اجتماعی یا فقدان حتوان گفت می ییبه تلفن همراه بر اساس احساس تنها ادیاعت ینیبشیپدر تبیین 

به تلفن همراه ایجاد می کند، یعنی افراد فقط برای کاهش تنهایی خود  ادی، آمادگی فرد را برای ابتال به اعتاز سوی خانواده اجتماعی

ممکن است جایگزینی را برای زندگی بدون نشاط افراد تنها فراهم کند تا  تلفن همراه به عبارت دیگر ؛رو می آورند تلفن همراهبه 

ای دو سویه در کار باشد، یعنی افراد تنها، ای معیوب و رابطههمچنین ممکن است چرخه. بروند و زندگی دیگری برای خود بسازند

ود به دلیل عدم وج افرادبسیاری از . افزوده شود هاآن هاییتنبه درنتیجهروی بیاورند و  تلفن همراهبرای کاهش تنهایی خود به 

زاده،  رجب) کنندسپری  تلفن همراهکنند که اوقات تنهایی خود را با کنند و سعی میاحساس تنهایی می ،سرگرمی و محدود بودن

صاحبت، اینترنت برای م تلفن همراه و االیافراد تنها به دلیل پتانسیل ب، دیگرعبارتیبه(. 0915نجار اصل، شهبازی مقدم و پوراکبران، 

نهایی، به ت بااحساسهایی برای تعدیل حاالت منفی مرتبط شیوه عنوانبهو همچنین آنالین الگوهای تغییریافته تعامالت اجتماعی 

روابط دوستانه ، اضطراب اجتماعی را کاهش داده که خود به تسهیل آنالینهای . گمنامی در محیطآورندروی می تلفن همراهسمت 

ریق اند، اکنون از این طشود. کسانی که در روابط واقعی میان فردی توفیق چندانی نداشتهها برای افراد تنها منجر میدر این محیط

گر ، ادرمجموع .ای را برقرار کنند و احساسات خویش را بروز دهندآنکه چهره خود را برمال کنند، روابط گستردهشوند بیقادر می

 خأل برای پر کردن درنتیجهایفا نکنند، فرد احساس تنهایی را تجربه خواهد کرد و  خوبیبهبع حمایت اجتماعی نقش خود را منا

و از امکانات تلفن همراه چون بازی،  عاطفی خود و دستیابی به حمایت اجتماعی به استفاده افراطی از اینترنت پناه خواهد برد

 (.0919خواهد کرد )بیرامی، موحدی و موحدی،  های اجتماعی مجازی استفادهشبکه

در  نایشاهزنیا معموالاپایین،  حرمت خوددارای  ادفراتوان گفت میبه تلفن همراه بر اساس حرمت خود  ادیاعت ینیبشیپدر تبیین 

 هایمحیط نیازهای خود را درکنند و خود را با تلفن همراه مشغول می روازاین ،شودنمی آوردهبر هچهر به هبط چهرو روا قعیوا محیط

و  شخصیتی هایضعف توانندمی هاآن زی،مجا یفضادر  انبررکا دنبو مگمنا یطاشر به توجه با ایرز ،کنندجستجو می زیمجا

ند دار یافتدر انبررکا سایر یسواز  مثبتی یهاردخوزبا تا کنند خلق نددار ستدو که گونهآنرا  دخوو کنند  نپنها ار دخو جسمی

                                                           
1. Hecht 
2. Motoi, Egashira, Nishimura, Choi, Matsumoto & Watanuki 
3. Liu, Burke, Abramson & Alloy 
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ساس بر ا تلفن همراهبه  ادیاعت توان این نتیجه را منطقی دانست که(. با توجه به آنچه گفته شد می0915)نعامی و نوری ثمرین، 

 باشد. بینیپیشقابل حرمت خود 

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

 اهشد که این امر تعمیم نتایج را به دیگر گروهرا شامل میآموزان شهرستان شهریار دانشر پژوهش حاضر گروه نمونه تحقیق است. د

ن بر اعتیاد به تلف مؤثرهای دیگر برای شناخت عوامل های مشابه در دیگر شهرها و فرهنگ. پژوهشسازدرا دشوار میو جوامع دیگر 

جهت آموزان پسر و دانشجویان مانند 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

ترکیبی شامل های تحقیق ). استفاده از مطالعات طولی و سایر روشکنند، استفاده شودمیرا فراهم  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

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

ه شود بپیشنهاد می نفعذیمراکز مشاوره و نهادهای  متصدیانکرده است و برای پیشگیری از خطرات و عوارض آن به  روروبه

 د.تلفن همراه کاسته شو رفتاری، احساس تنهایی و حرمت خود توجه بیشتری کنند تا از خطرات اعتیاد به-های مغزیسیستم

 منابع

 اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر احساس تنهایی،  (.0911. )و شیرازی، محمود ؛ثناگوی محرر، غالمرضا ؛نجمه ،ابوسعیدی مقدم

 .95-50(، 0)00علمی و پژوهشی روانشناسی کاربردی، فصلنامه شرم و گناه زنان متقاضی طالق. 

 ای حرمت رابطة هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه (.0913فر، محمد. )و محمدی احراری، عمادالدین؛ نجفی، محمود؛

 .0-29(، 91)05مجله علمی و پژوهشی مطالعات روانشناسی تربیتی، . خود و حمایت اجتماعی

 ( .0910آقایوسفی، علیرضا؛ اورکی، محمد؛ و محمدی قره قوزلو، رقیه.) با  یرفتار یسازالو فع یبازدار یمغز یهاستمیرابطه س

 .03-90(، 2)0فصلنامه عصب روانشناسی، ی. برتر دست کنندهلیتعد : نقشیریگمیتصم یهاسبک

 و  سازی رفتاریهای مغزی بازداری و فعالسیستم(. 0913)رقیه.  ،محمدی قره قوزلوو  ؛غالمحسین ،جوانمرد ؛علیرضا ،آقایوسفی

 .000-001(، 0)01، روانشناسی بالینی و شخصیتنشریه علمی تیمیا. ای در افراد با و بدون آلکسیبرتری نیمکره

 ( .0919بیرامی، منصور؛ موحدی، یزدان؛ و موحدی، معصومه .)ـ  یاجتماع ییادراک شده و احساس تنها یاجتماع تیارتباط حما

 .011-020(، 1)9، دوفصلنامه شناخت اجتماعیی. یدر جامعه دانشجو نترنتیبه ا ادیبا اعت یعاطف

 ( .0910حاتمی، محمد؛ فرمانی، فردین؛ صفوی، ساحره؛ نجفی زاده، عاطفه؛ و اسدی قلعه رشیدی، مهدی.) درمانی اثربخشی گروه

(، 01)0ی سالمت، سفصلنامه روانشنا. بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس احساس تنهاییمبتنی بر رویکرد نظریه انتخاب بر کاهش 

021-011 . 

 ( .0915حسینی، امین؛ شاهقلیان، مهناز؛ و عبداللهی، محمدحسین .)های مغزی رفتاری و اعتیاد به اینترنت با بررسی رابطه سیستم

 . 20-01(، 01)5فصلنامه شناخت اجتماعی، . جویی شناختی هیجانای احساس تنهایی و راهبردهای نظمنقش واسطه
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  ،(. بررسی رابطه احساس تنهایی، انزوای اجتماعی و 0911زهرا؛ دریکوندی، ناهید؛ گشتیل، خدیجه؛ و باقری، محسن. )دریکوندی

-11(، 2)9مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، های اجتماعی مجازی در بین دانشجویان. عملکرد تحصیلی با میزان استفاده از شبکه

09 . 

 اثربخشی بهزیستی درمانگری بر احساس تنهایی و (. 0911سگری، پرویز؛ و نجات، حمید. )رمضانی اول، مصطفی؛ احدی، حسن؛ ع

 . 500-501(، 99)01مجله علوم شناختی، . به افسردگی غیربالینی التنظیم شناختی هیجان سالمندان مبت

 ارتباط اضطراب مرگ و حرمت نفس (. 0919)سیده آمنه.  ،مطلبی ؛ وسعید ،پهلوان شریف ؛سیمین ،پورزرآبادی ؛محمد علی ،سلیمانی

 .00-25(، 0)29، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزویندر بیماران مبتال به انفارکتوس حاد میوکارد. 

 ( .ساخت و اعتباریابی پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه. 0919سواری، کریم .)(، 5)05 ،گیری تربیتیفصلنامه علمی و پژوهشی اندازه

002-025. 

 فعالی بازدارنده رفتاری و بیش های فعالسازکیفیت زندگی بر اساس سیستم بینیپیش(. 0919لو، صادق. )محمدی، معصومه؛ و تقیشاه

 . 21-01(، 0)09فصلنامه علمی و پژوهشی روانشناسی کاربردی، . بزرگسالی در مردان دچار سوء مصرف مواد

 سازی و بازداری رفتاری با اجتناب تجربی و تکانشگری های فعالسیستم رابطه(. 0913)رامین. ، تقویو  ز؛سانا ،عینی ؛اکبر ،عطادخت

 .11-30(، 2)01، طب جانبازنشریه علمی جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از سانحه. 

 ی سازفعالازداری مغزی  ب بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس سیستم(. پیش0913پور، مریم. )مسلمان، مهسا؛ حسینی، عاطفه؛ و صادق

 . 001-055(، 01)2مجله علوم مراقبتی سیستمی، های شناختی در بین دانشجویان موسسه آموزش عالی آمل. رفتاری و توانایی

 ( .پیش0915نعامی، عبدالزهرا؛ نوری ثمرین، شهرام .) در  نفس تعزو  تنهایی سحساا سساابر  جتماعیا یشبکهها به دعتیاا بینی

 .019-210(، 2)9مجله زن در فرهنگ و هنر. دانشجویان دختر. 

 An, L., Jian, H., & Wang, W. (2019). A Generalizability Analysis of the Mobile Phone Addiction 

Tendency Scale for Chinese College Students. Frontiers in psychiatry, 10, 241. 
 Arimoto, A., & Tadaka, E. (2019). Reliability and validity of Japanese versions of the UCLA 

loneliness scale version 3 for use among mothers with infants and toddlers: a cross-sectional 

study. BMC women's health, 19(1), 105. 
 Bacon, A. M., Corr, P. J., & Satchell, L. P. (2018). A reinforcement sensitivity theory explanation 

of antisocial behaviour. Personality and Individual Differences, 123, 87-93. 
 Bacon, A. M., McDaid, C., Williams, N., & Corr, P. J. (2020). What motivates academic dishonesty 

in students? A reinforcement sensitivity theory explanation. British Journal of Educational 

Psychology, 90(1), 152-166. 
 Billieux, J., Potenza, M. N., Maurage, P., Brevers, D., Brand, M., & King, D. L. (2020). Cognitive 

factors associated with gaming disorder. In Cognition and Addiction (pp. 221-230). Academic 

Press. 

 Burnette, C. B., Kwitowski, M. A., Trujillo, M. A., & Perrin, P. B. (2019). Body Appreciation in 

Lesbian, Bisexual, and Queer Women: Examining a Model of Social Support, Resilience, and Self-

Esteem. Health Equity, 3(1), 238-245. 
 Carver, C. S., & White, T. L. (1994). Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective 

responses to impending reward and punishment: the BIS/BAS scales. Journal of personality and 

social psychology, 67(2), 319. 
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