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Abstract  
Introduction: Instant and easy access to smartphones and the internet has become the cause of addiction. 
Mobile phone addiction has a negative effect on the quality of the relationship between parents and children. 
The aim of this study was to compare and test the causal relationship model of social well-being, emotional 
self-awareness with parents due to smartphone addiction in high-intelligence students.
Methods: The statistical population included all high-intelligence students of Alborz province, who volunteered 
to enter the university in the academic year 2020-2021. 372 people were selected by convenience sampling 
method through online call and answered online to Social Welfare Questionnaire, Smartphone Addiction 
Questionnaire (SPAQ), Emotion Awareness Questionnaire (EAQ) and Child-Parent Relationship Scale (CPRS).
Results: There was a direct relationship between social welfare and smartphone addiction in high-intelligence 
students.. Furthermore, the findings showed that there was a negative and significant relationship between 
social welfare and smartphone addiction in high-intelligence students (p <0.01 and β = -0.29). There was a 
direct relationship between emotional self-awareness and smartphone addiction in high-intelligence students. 
There is a negative and significant relationship between emotional self-awareness and smartphone addiction in 
high-intelligence students. (p <0.01 and β = -0.15). According to the findings, direct relationship between the 
quality of the relationship with parents and smartphone addiction in high-intelligence students was negative 
and significant (p <0.01 and β = -0.13).
Conclusions: Smartphone addiction can be reduced by improving the quality of social welfare and emotional 
self-awareness and increasing the quality of the relationship between high-intelligence students and their 
parents.
Keywords: Social Well-Being, Emotional Self-Awareness, Quality of Relationship, Parents, Smartphone, 
Addiction, High-Intelligence Students.
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چکیده
مقدمــه: اعتیــاد بــه تلفــن همــراه در کیفیــت رابطــه والدیــن بــا فرزنــدان اثــرات منفــی مــی گــذارد. هــدف ایــن مطالعــه مقایســه و آزمون 
مــدل رابطــه علــی بهزیســتی اجتماعــی، خودآگاهــی هیجانــی بــا والدیــن بــه واســطه اعتیــاد بــه تلفــن هوشــمند در دانــش آمــوزان تیــز 

هــوش بــود. 
روش کار: جامعــۀ آمــاری شــامل کلیــه دانــش آمــوزان تیزهــوش البــرز بــود کــه در ســال تحصیلــی 1400- 1399 داوطلــب ورود بــه 
دانشــگاه بودنــد. 372 نفــر بــه روش نمونه بــرداری در دســترس از طریــق فراخــوان اینترنتــی انتخــاب شــدند و بــه صــورت آنالیــن بــه 
پرسشــنامۀ بهزیســتی اجتماعــی، پرسشــنامه اعتیــاد بــه تلفــن هوشــمند، پرسشــنامه خــود آگاهــی هیجانــی و پرسشــنامه کیفیــت رابطــه 

بــا والدیــن پاســخ دادنــد. 
یافتــه هــا: بیــن بهزیســتی اجتماعــی بــا اعتیــاد بــه تلفــن هوشــمند در دانــش آمــوزان تیزهــوش رابطــه مســتقیم وجــود دارد. در ادامــه، 
یافتــه هــا نشــان داد بیــن بهزیســتی اجتماعــی بــا اعتیــاد بــه تلفــن هوشــمند در دانــش آمــوزان تیزهــوش، رابطــه منفــی و معنــي دار                                                                                     
مــي باشــد )p>0/01  و β = -0/29(. بیــن خودآگاهــی هیجانیبــا اعتیــاد بــه تلفــن هوشــمند در دانــش آمــوزان تیزهــوش رابطــه مســتقیم 
ــي  ــي دار م ــی و معن ــوش، رابطــه منف ــوزان تیزه ــش آم ــن هوشــمند در دان ــه تلف ــاد ب ــا اعتی ــی ب ــی هیجان ــن خودآگاه ــود دارد. بی وج
باشــد)p > 0/01  و β = -0/15( . مطابــق بــا یافتــه هــا رابطــه مســتقیم بیــن کیفیــت رابطــه بــا والدیــن بــا اعتیــاد بــه تلفــن هوشــمند 

.)β = -0/13 و  p>0/01( در دانــش آمــوزان تیزهــوش، منفــی و معنــي دار مــي باشــد
نتیجــه گیــری: می  تــوان بــا بهبــود کیفیــت بهزیســتی اجتماعــی و خــود آگاهــی هیجانــی و افزایــش کیفیــت رابطــه نوجوانــان تیــز 

هــوش بــا والدیــن، اعتیــاد بــه تلفــن هوشــمند را کاهــش داد.  
کلیدواژه ها: اعتیاد به تلفن هوشمند، بهزیستی اجتماعی، خودآگاهی هیجانی، دانش آموزان تیزهوش.

مقدمه 
دانــش آمــوزان تیزهــوش نســبت بــه تجربه هــای بیرونــی و درونی 
پیرامــون خــود انعطــاف بیشــتری دارنــد و ظرفیــت بیشــتری بــرای 
بازبینــی و تغییــر ارزشــها و باورهــای نادرســت دارنــد. دانش آمــوزان 
مــدارس تیزهوشــان کســانی هســتند کــه نشــانه هایــی از قابلیــت 
بــاالی عملکــرد در برخــی حــوزه هــا از جملــه هــوش، خالقیــت، 

ــان  ــژه را نش ــی وی ــای تحصیل ــه ه ــری و زمین ــدی، رهب هنرمن
ــتعدادهای درخشــان و  ــدارس اس ــوزان م ــش آم ــد )1(. دان می دهن
تیزهوشــان در مقایســه بــا دانش آمــوزان پســر مــدارس عــادی، در 
ادراک لیاقــت شــناختی و لیاقــت رضایتمنــدی از خــود، خــود را برتر 
و بــا کفایت تــر توصیــف کــرده انــد. تمایــل زیــاد دانــش آمــوزان 
ــاوري  ــتفاده از فن ــه اس ــوش ب ــز ه ــوزان تی ــش آم بخصــوص دان
ــر        ــت، کامپیوت ــل، تبل ــل موبای ــي مث ــي و ارتباط ــاي اطالعات ه
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مــی توانــد زمینــه را بــرای رشــد ایــن دانــش آمــوزان فراهــم کنــد 
)2(. بــه رغــم مزیــت هــاي بزرگــي کــه ایــن ابزارهــا در برقــراري 
ــا  ــواده ی ــا خان ــاط ب ــتن ارتب ــا نگهداش ــد ی ــتي جدی ــه دوس رابط

دوســتان دارد، خطــرات بالقــوه اي نیــز بــه همــراه دارنــد )3(. 
بعضــي از نوجوانــان از مزیتهــاي ایــن ابزارهــاي رســانه اي بــه طور 
ــه  ــه زدن ب ــا صدم ــردن ی ــت ک ــاني، اذی ــیب رس ــراي آس ــد ب عم
دیگــر نوجوانــان اســتفاده مي کننــد. بــا ظهــور اینترنــت و فنــاوري 
هــاي الکترونیکــي دیگــر، قلــدري شــکل جدیــدي بــه خــود گرفته 
اســت. هســته قلــدري از حالــت فیزیکــي بــه صــورت مجــازي در 
ــالت  ــراي تعام ــاوري ب ــه پهن ــه عرص ــت ک ــت؛ اینترن ــده اس آم
اجتماعــي شــده اســت )4(. قلــدري ســایبري بــه عنــوان اســتفاده از 
فنــاوري ارتباطــي الکترونیکــي بــه منظــور تهدیــد عمــدي، آســیب 
رســاني، شرمســار کــردن یــا محرومیــت اجتماعــي دیگــري تعریف 
ــه اینترنــت  ــا دسترســی دایمــی ب مي شــود. )5(. ایــن تلفــن هــا ب
امــکان برخــط بــودن دایمــی کاربــر را تامیــن مــی کننــد؛ اســتفاده 
از ایــن ابــزار مــی توانــد عوارضــی نیــز داشــته باشــد کــه اعتیــاد به 
تلفــن هوشــمند از ایــن دســته اســت. اعتیــاد بــه تلفــن هوشــمند 
ــاد هــای رفتــاری طبقــه بنــدی مــی شــود )6(.  جــزو دســته اعتی
ــه هــای  ــر بســیاری جنب ــد ب ــی مــی توان ــی و جوان ســنین نوجوان
زندگــی از جملــه جنبــه هــای تحصیلــی و نیــز ســالمتی جســمی 
اثــر گــذار باشــد و بــا مشــکالتی از قبیــل کاهــش مشــکالت میان 
ــراه اســت )7(. از  ــت، پرخاشــگری و هیجــان هم ــردی، عصبانی ف
مــواردی کــه مــی توانــد بــا اعتیــاد بــه تلفــن همــراه تحــت تاثیــر 
ــرات منفــی روانشــناختی  ــه اث ــوان ب ــه مــی ت قــرار بگیــرد از جمل
ــز  ــوش درد و نی ــردرد و گ ــد س ــمی مانن ــای جس ــی پیامده و حت
بیمــاری هــای روان تنــی اشــاره کــرد. زیــرا امــروزه اهمیــت اعتیاد 
بــه تلفــن همــراه بــه علــت آســیبهای فــراوان و گســترد آن، بــرای 
ــا الاقــل در  ــه مــواد مخــدر نیســت و ی ــاد ب ــر از اعتی جامعــه کمت
ــی  ــای اجتماع ــیب ه ــی از آس ــره یک ــاید در زم ــی ش ــالهای آت س
ــه  ــاد ب ــا اعتی ــه ب ــه در رابط ــرد )8(. مشــکالتی ک ــرار گی ــم ق مه
تلفــن همــراه و اینترنــت ایجــاد میشــود متعددنــد کــه از آن جملــه 
می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: غــذا نخــوردن، کــم خوابــی، 
حــذف زمــان بــرای انجــام دیگــر کارهــا و پدیــد آیــی آســیب های 
نــو پدیــدی همچــون نوموفوبیــا )Nomophobia( بــه معنــی ترس 
جدایــی از موبایــل، ســندرم فومــو )FOMO(، بــه معنــای تــرس و 
اضطــراب از دســت دادن اخبــار و مطالــب شــبکه هــای اجتماعــی 
ــت از  ــن و رضای ــق پایی ــه خل ــا از جمل ــا آنه ــوأم ب ــکالت ت و مش
زندگــی کــم و اعتیــاد بــه الــکل مــی باشــد.  یــك عامــل مؤثــر 
در برانگیختگــي محیــط هــاي اجتماعــی از جملــه مدرســه، نقــش 

هیجــان اســت )9(. هیجانهــا الگوهــاي عملکــردي خــودکار را کــه 
بــراي بقــاء مهــم هســتند، مشــخص مي ســازند. توانایــي شــناختي 
ــي  ــاي هیجان ــن الگوه ــا ای ــد ت ــاد مي کن ــي را ایج ــا فرصتهای م
اولیــه تعدیــل شــوند و الگوهــاي انطباقــي بهتــري شــکل بگیــرد. 
ایــن بــدان معنــا اســت کــه خودآگاهــي هیجانــي نقــش ضــروري 
در انطبــاق بــا محیــط ایفــا مي کنــد )10(. طبــق مدلــی خودآگاهــي 
ــه  ــد ک ــرده ان ــف ک ــي تعری ــك توانای ــوان ی ــه عن ــي را ب هیجان
مشــخص کننــده و توصیــف کننــده ي هیجانهــاي خــود و دیگران 
ــناختي  ــد ش ــطوح رش ــه س ــه ب ــدل ک ــن م ــق ای ــر طب ــت. ب اس
ــي یــك  ــي توجــه مي کنــد؛ خودآگاهــي هیجان خودآگاهــي هیجان
مهــارت شــناختي اســت کــه داراي مراحلــي اســت و ایــن مراحــل 
بــا طبقــه بنــدي شــناختي پیــاژه مطابقــت مي کنــد. ســطوح پنــج 
ــل  ــي، تمای ــاس بدن ــد از: احس ــي عبارتن ــي هیجان ــه خودآگاه گان
ــي از  ــرد، هیجانهــاي وابســته و ترکیب ــه عمــل، هیجانهــاي منف ب
تجربیــات هیجانــي آمیختــه، فقــدان آگاهــي از احساســات تجربــه 
ــب  ــخدهي مناس ــاي پاس ــاب راهبرده ــراي انتخ ــراد را ب ــده، اف ش
بــراي فائــق آمــدن بــر موقعیــت هــاي اجتماعي بــا مشــکل مواجه 
ــراي رفتــار اجتماعــي  مي ســازد )11(. تفســیر و تنظیــم هیجــان ب
انطباقــي بســیار ضــروري اســت )12(. بــراي تنظیــم هیجــان نیــاز 
اســت کــه از هیجانهــاي خــاص آگاه شــد کــه بــراي آن اصطــالح 
خودآگاهــي هیجانــي بــه کار گرفتــه مي شــود. خوانــدن هیجانــات 
خــود هماننــد هیجانــات دیگــران نیازمنــد آگاهــي از ایــن هیجانات 
اســت و شــامل توجــه بــه هیجانــات و مهــارت تشــخیص هیجانات 
متفــاوت بــه وســیله ي تمیــز دادن تجربیــات روان شــناختي 
متفــاوت و اســتفاده از تکیــه کالمهــاي متنــوع بــراي رمزگشــایي 
هیجانهــا اســت، کــه مــی توانــد بــر رفتارهــای اجتماعــی هــم بــه 
ــر  ــه تلفــن همــراه اث ــاد ب صــورت مســتقیم و هــم از طریــق اعتی
ــی  ــوق و بررس ــب ف ــه مطال ــه ب ــا توج ــذا ب ــد )13(. ل ــته باش داش
ادبیــات پژوهــش ســواالت اساســی تحقیــق حاضــر عبارتنــد از: آیــا 
ــی و  ــی بهزیســتی اجتماعــی، خودآگاهــی هیجان مــدل رابطــه عل
والدیــن بــا میانجیگــری اعتیــاد بــه تلفــن هوشــمند در نوجوانــان 
تیزهــوش برازنــده داده هاســت؟ و همچنیــن آیــا تیزهوشــی مــدل 
رابطــه علــی بهزیســتی اجتماعــی ، خودآگاهــی هیجانــی بــا والدین 
و میانجیگــری اعتیــاد بــه تلفــن هوشــمند در نوجوانــان تیزهــوش 

را تعدیــل مــی کنــد؟

روش کار 
 Path( پژوهــش حاضــر همبســتگی و از نــوع تحلیــل مســیر
ــه  ــه آمــاری پژوهــش حاضــر شــامل کلی analysis( اســت. جامع
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ــتعدادهای  ــای اس ــتان ه ــر دبیرس ــر و پس ــوزان دخت ــش آم دان
درخشــان اســتان البــرز بــود کــه در ســال تحصیلــی 1400-1399، 
ــه  ــن حجــم نمون ــه منظــور تعیی ــد. ب ــل بودن ــه تحصی مشــغول ب
بــا توجــه بــه تعــداد متغیرهــای قابــل مشــاهده در ایــن پژوهــش 
نمونــه گیــری بــه دلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا و تعطیلی مــدارس، 
از طریــق فراخــوان اینترنتــی در شــبکه اجتماعــی دانــش آمــوزان 
مــدارس تیزهوشــان، بــه روش نمونــه گیــری در دســترس انجــام 
پژوهــش  ایــن  در  شــرکت کنندگان  ورود  مالک هــای  شــد. 
ــل  ــش، تحصی ــرکت در پژوه ــرای ش ــه ب ــت آگاهان ــامل رضای ش
در دورة متوســطه در مــدارس تیزهوشــان البــرز و نداشــتن ســابقه 
ــرف  ــتلزم مص ــکی مس ــکی و روان پزش ــدی پزش ــای ج بیماری ه
دارو بــود و مــالک خــروج نیــز شــامل عــدم دقــت در پاســخگویی 
بــه پرسشــنامه هــا و انصــراف از ادامــه همــکاری در پژوهــش بــود. 
ــا  ــش، ب ــای پژوه ــنهادی و فرضیه ه ــدل پیش ــون م ــت آزم جه
ــر اســاس نظــر متخصصــان  در نظــر گرفتــن تعــداد متغیرهــا و ب
مدل یابــی، ماننــد لوهلیــن )Loehlin(، جمعــاً نمونــه ای بــه حجــم 
450 نفــر  بــا در نظــر گرفتــن احتمــال داشــتن افــت آزمودنی هــا، 
ــدند.  ــده ش ــرت( برگزی ــای پ ــدوش و داده ه ــنامه های مخ پرسش
فــرم رضایــت نامــه بــه شــرکت کنندگان داده شــد تــا در صــورت 
رضایــت بــرای شــرکت در پژوهــش آن را پــر کننــد. در ایــن فــرم 
تصریــح شــده بــود کــه شــرکت کننــدگان ایــن حــق را دارنــد کــه 
در هــر مرحلــه از پژوهــش بــر اســاس اختیــار کامــل بــه همــکاری 
خــود بــا پژوهش گــر خاتمــه دهنــد و در خصــوص محرمانــه بــودن 
ــد.  ــر داده ش ــان خاط ــرکت کنندگان اطمین ــه ش ــز ب ــات نی اطالع
پــس از حــذف پرسشــنامه هــای ناقــص و مخــدوش، و همچنیــن 
ــداد  ــری، تع ــد متغی ــری و چن ــك متغی ــرت ت ــای پ ــذف داده ه ح
372 پرسشــنامه باقیمانــده، مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت. 
میانگیــن و انحــراف اســتاندارد ســن شــرکت کنندگان در پژوهــش 
ــود. تمــام پرسشــنامه  ــا 16/06 و 1/4 ســال ب ــر ب ــه ترتیــب براب ب
هــای پژوهــش یــه صــورت آنالیــن در اختیــار دانــش آمــوزان قرار 

گرفــت و پــس از تکمیــل جمــع آوری شــد.
ــارت  ــش عب ــن پژوه ــتفاده در ای ــورد اس ــری م ــزار اندازه گی  اب
ــنامه  ــن پرسش ــز : ای ــی کی ــنامۀ بهزیســتی اجتماع ــود از: پرسش ب
ــزان بهزیســتی  ــنجش می ــدف آن س ــوده و ه ــوال ب دارای 33  س
اجتماعــی )همبســتگی اجتماعــی، انســجام اجتماعــی، مشــارکت 
اجتماعــی، شــکوفایی اجتماعــی و پذیــرش اجتماعــی( مــی باشــد. 
ــراد از  ــخصی اف ــزارش ش ــوان گ ــه عن ــی را ب ــتی اجتماع بهزیس
کیفیــت ارتبایــات آنهــا بــا دیگــران تعریــف مــی کنــد. از ابتــدا  نیــز 
بهزیســتی اجتماعــی بــه عنــوان ادراک افــراد از یکپارچگــی آنهــا با 

جامعــه، پذیــرش دیگــران، پیوســتگی بــا اجتمــاع و احســاس فــرد 
از مشــارکت بــا جامعــه تعریــف مــی شــد چنانچــه در ســال 1948 
ســازمان بهداشــت جهانــی، بهزیســتی اجتماعــی را یکــی از چنــد 
متغیــر کلــی ســالمت فــرد تعریــف کــرد. کامــال مخالــف کامــال 
موافــق طــی دو مطالعــه بــر روی دو نمونــه 373و 2887 نفــری در 
آمریــکا بــا اســتفاده از تحلیــل عوامــل، مــدل5 بعــدی بــه کار رفتــه 
در پرسشــنامه خــود را از نظــر تجربــی مــورد تاییــد قــرار داده اســت 
. او جهــت بررســی اعتبــار پرسشــنامه از ضریــب آلفــای کرونبــاخ 
اســتفاده کــرد کــه میــزان ضرایــب آلفــای کرونبــاخ در مطالعــه اول 
بــرای ابعــاد انســجام اجتماعــی ، شــکوفایی اجتماعــی ، همبســتگی 
اجتماعــی ، مشــارکت اجتماعــی و پذیــرش اجتماعــی بــه تربیــت 
ــه  ــه دوم ب ــا 0/57، 0/69، 0/81، 0/75، 0/77و در مطالع ــر ب براب
تربیــت برابــر بــا 0/64، 0/64، 0/73، 0/66، 0/41، بــه دســت آمــده 
کــه ضرایــب قابــل قبولــی اســت. در ایــران پرسشــنامه بهزیســتی 
اجتماعــی را بــر روی 632 دانشــجوی دانشــگاه آزاد اســالمی 
ــد. نتایــج حاصــل از  واحدهــای اســتان مرکــزی هنجاریابــی کردن
ــا اســتفاده از  ــار پرسشــنامه ب پژوهــش آنهــا نشــان داده کــه اعتب
ــل  ــج تحلی ــا 0/83اســت و نتای ــر ب ــاخ براب ــای کرونب ــب آلف ضرای
ــا تغییــر  اکتشــافی مویــد ســاختار پنــج عاملــی ایــن پرسشــنامه ب
در برخــی گویــه هــا در جامعــه دانشــجویی بــود )14(.  پرسشــنامه 
ــنامه  ــکاران: پرسش ــت و هم ــی گرن ــی هیجان ــتاندارد خودآگاه اس
ــاس  ــك مقی ــا ی ــه ب ــت ک ــی دارای 33 اس ــی هیجان خودآگاه
ــی  ــاد( خودآگاه ــی زی ــا خیل ــز ت ــه ای )از هرگ ــج درج ــرت پن لیک
هیجانــی افــراد را انــدازه گیــری مــی کند.خــرده مقیــاس هــای آن 
شــامل بازشناســی )بــا6 ســؤال، برایــم ســخت اســت کــه بگویــم 
ــم  ــؤال، برای ــا 5 س ــایی )ب ــتم(، شناس ــی هس ــه خلق االن داری چ
مشــکل اســت خلــق و خویــم را توصیــف کنــم(، تبدیــل ســازی 
)بــا 7 ســؤال، بیــان کــردن هیجانــات، برایــم آســان اســت(، محیط 
ــا  ــا 10 ســوال، مــن شــخصیتم را تحلیــل مــی کنــم ت گرایــی )ب
ســعی کنــم علــت ناراحتیــم را بفهمــم( و حــل مســئله )با 5 ســؤال، 
مــن احساســاتم را ارزیابــی مــی کنــم و ســپس بــرای انجــام کاری 
تصمیــم مــی گیــرم( هســتند اعتبــار یــا روایــی بــا این مســئله ســر 
ــزی را  ــا چــه حــد چی ــری ت ــدازه گی ــزار ان ــك اب و کار دارد کــه ی
انــدازه مــی گیــرد کــه مــا فکــر مــی کنیــم. در پژوهــش روایــی 
پرسشــنامه توســط متخصصــان تأییــد شــده اســتقابلیت اعتمــاد یــا 
ــدازه  ــات آن در ان ــه ثب ــت از درج ــارت اس ــزار عب ــك اب ــی ی پایای
ــدازه  ــزار ان ــرد یعنــی  اینکــه اب ــدازه مــی گی گیــری هــر آنچــه ان
ــه  ــانی ب ــج یکس ــدازه نتای ــه ان ــا چ ــان ت ــرایط یکس ــری در ش گی
ــاخ  ــای کرونب ــنامه از روش آلف ــی پرسش ــد.  پایای ــی ده ــت م دس
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ــنامۀ  ــت )15(.  پرسش ــده اس ــت آم ــه  دس ــی 0/79 ب ــود آگاه ح
ــنامه  ــکاران: پرسش ــن و هم ــد فای ــد - فرزن ــه وال ــی رابط ارزیاب
ــد )PCRS( توســط مــارک آ. فایــن،  ــد – فرزن ارزیابــی رابطــه وال
جــی. آر. مورلنــد، و انــدرو اســچووبل )1983( ســاخته شــده اســت 
کــه از 24 گویــه تشــکیل شــده اســت کــه بــه منظــور ســنجش 
کیفیــت ارتبــاط والدیــن و فرزنــدان بــکار مــی رود. PCRS دو فــرم 
دارد کــه یکــی بــرای ســنجش رابطــه فرزنــد بــا مــادر و دیگــری 
بــرای ســنجش رابطــه فرزنــد بــا پــدر اســت. هــر دو فــرم بــرای 
ــه جــز کلمــات »پــدر« و »مــادر«  پــدر و مــادر یکســان اســت، ب
کــه قابــل تغییــر اســت. بنابرایــن فقــط یــك فــرم در اینجــا آورده 
شــده اســت. امــا در فــرم هــای پــدر و مــادر عامــل هــای مختلفــی 
ــای  ــب آلف ــا ضرای ــدی ب ــد – فرزن ــاس رابطــه وال وجــود دارد.مقی
ــز  ــدر و نی ــه پ ــوط ب ــرای خــرده مقیاســهای مرب ــا 0/94 ب 0/89 ت
آلفــای کلــی 0/96 و ضرایــب آلفــای 0/61 )همانندســازی( تا 0/94 
ــز آلفــای کلــی  ــه مــادر نی ــوط ب ــرای خــرده مقیــاس هــای مرب ب
0/96 همســانی درونــی عالــی دارد، ایــن ضرایــب آلفا را ســازندگان 
مقیــاس بــا اجــرای پرسشــنامه بــر 241 دانشــجو بــه دســت آورده 
انــد. ضرایــب پایانــی محاســبه شــده بــرای پرسشــنامه فــرم پــدر 
برابــر بــا 0/93 و بــرای فــرم مــادر 0/92 بــوده اســت کــه نشــان 
دهنــده ی همســانی درونــی خوبــی اســت پرسشــنامه اعتیــاد بــه 
ــرت  ــاس لیک ــر روی مقی ــه ب ــه دارای 33 گوی ــمند ک ــن هوش تلف
ــا کامــال موافقــم )6( مــی-  ــاًل مخالفــم )1( ت 6 درجــه ای از کام

باشــد. ایــن پزسشــنامه دارای 6 خــرده مقیــاس اختــالل در زندگــی 
روزمــره، انتظــارات مثبــت، عالیــم محرومیــت، ارتباطــات مربــوط 
ــل  ــاد تحم ــد و ایج ــش از ح ــتفاده بی ــازی، اس ــای مج ــه فض ب
اســت. نمــره باالتــر نشــانه وابســتگی بیشــتر بــه تلفــن هوشــمند 
اســت. و نمــره 99 و باالتــر بــه عنــوان اعتیــاد بــه تلفــن در نظــر 
گرفتــه مــی شــود.. جهــت تعییــن روایــی پرسشــنامه از شــاخص 
اعتبــار محتــوی و اعتبــار صــوری اســتفاده شــد. شــاخص اعتبــار 
محتــوی بــرای ســواالت بــه طــور متوســط 0/80 بــود و آلفــای 
ــت  ــنامه 0/92 بدس ــی پرسش ــن پایای ــور تعیی ــه منظ ــاخ ب کرونب
ــا  ــی داده ه ــل مقدمات ــرای تحلی ــن پژوهــش، ب ــد )16(. در ای آم
از آمــار توصیفــی )میانگیــن، انحــراف معیــار، کمترین و بیشــترین 
نمــره و ضریــب همبســتگی( و بــرای ارزیابــی مــدل پیشــنهادی 
از روش مــدل یابــی معــادالت ســاختاری و بــرای بررســی 
ــی  ــترپ صدک ــوت اس ــا از روش ب ــتقیم متغیره ــر مس ــط غی رواب
ــح  ــوداری تصحی ــترپ س ــوت اس )percentile bootstrap( و ب
شــده )bias-corrected bootstrap(، اســتفاده شــد. تحلیــل 
ــوم  ــرای عل ــاری ب ــزاری آم ــته نرم اف ــتفاده از بس ــا اس ــا، ب داده ه
اجتماعــی )SPSS(، نســخه 23 و نــرم افــزار تحلیــل ســاختارهای 

گشــتاوری )Amos(، نســخه 23 انجــام شــد.

یافته ها 

جدول 1. شاخص های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرها در گروه دانش آموزان دخترو  پسر

تعداد حداکثر نمره حداقل نمره انحراف معیار میانگین مقیاس جنسیت

178
194

116
111

67
46

8/49
8/67

96/14
92/11 بهزیستی اجتماعی دختر

پسر
178
194

91
53

56
17

6/84
7/91

78/15
32/12 خودآگاهی هیجانی دختر 

پسر
178
194

98
100

65
67

9/21
10/11

86/13
87/11 کیفیت ارتباط با والدین دختر 

پسر
178
194

120
122

62
50

23/09
17/14

95/62
107/03 اعتیاد به تلفن هوشمند دختر

پسر

مطابــق )جــدول1(. میانگیــن و انحــراف معیــار و حداقــل و حداکثــر 
نمــره بــراي متغییرهــاي پژوهــش بــه تفکیك جنســیت بــه ترتیب 

بــرای گــروه دانــش آمــوزان دختــر و پســر آورده شــده اســت.
مفروضه هاي تحلیل مسیر &  آزمون نرمال بودن داده ها 

ــودن داده هــا از آزمــون هــای کجــی و  جهــت بررســی نرمــال ب
ــدول2( آورده  ــای  آن در )ج ــه داده ه ــد ک ــتفاده ش ــیدگی اس کش

شــده اســت. 
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جدول 2: جدول نرمال بودن داده ها

پسر  دختر   

کشیدگی        کجی  کشیدگی  کجی 

-1/11 -0/09 -0/89 -0/07 بهزیستی اجتماعی 
-1/05 0/29 1/11 0/25 خود آگاهی هیجانی 
-0/99 0/09 -1/32 0/03 کیفیت ارتباط با والدین 
-1/24 -0/36 -1/22 0/30 اعتیاد به تلفن هوشمند 

مطابــق بــا )جــدول2( و آمــاره هــای کشــیدگی و کجــی متغیرهای 
پژوهــش بــه تفکیــك جنســیت و بــا توجــه بــه اینکــه آمــاره هــای 

ــودن                    ــال ب ــرض نرم ــتند ف ــن )2-( و )2( هس ــه بی ــور هم مذک
ــود. ــد می ش ــروه تایی ــر دو گ ــا در ه داده ه

جدول 3: ضرایب مسیر استاندارد مربوط به اثرهاي مستقیم متغییرها در مدل نهایي کل نمونه

سطح معنی داریβمسیر

0/290/001-اعتیاد به تلفنن هوشمند←بهزیستی اجتماعی
0/150/003-اعتیاد به تلفنن هوشمند←خودآگاهی هیجانی

0/130/009-اعتیاد به تلفنن هوشمند←کیفیت ارتباط با والدین

ــام  ــدل تم ــس از اصــالح م ــت پ ــی رف ــار م ــه انتظ ــه ک همانگون
مســیرهاي باقیمانــده در مــدل نهایــي بــا توجــه بــه )جــدول 3( در 

ــد. ــی دار می باش ــه معن کل نمون
برازش مدل مقایسه ای

بــه منظــور مقایســه دو مــدل در دو گــروه دختــر و پســر، از روش 
تحلیــل چنــد گروهی اســتفاده شــد. در ایــن پژوهــش تغییرناپذیری 
مدل هــای اندازه گیــری در گــروه دختــر و پســر از طریــق آزمــون 
ــای  ــدلA( و مدل ه ــت )م ــدون محدودی ــای ب ــه مدل ه مقایس
ــر  ــد. اگ ــی ش ــدل B(، بررس ــده )م ــدود ش ــای مح دارای وزن ه

تفــاوت مجــذور خــی )در مــدل بــدون محدودیــت و مــدل محــدود 
ــن  ــه ای ــوان ب ــد می ت ــان ده ــی داری را نش ــاوت معن ــده( ، تف ش
نتیجــه رســید کــه فرضیــه تعدیــل کنندگــی جنســیت، مــورد قبول 
ــن فراهــم  ــر ای ــن نتیجــه شــواهدی دال ب ــی ای ــه عبارت اســت. ب
می کنــد کــه حداقــل یــك یــا چنــد مســیر مســتقیم در دو گــروه 
تفــاوت معنــی دار دارنــد. در مــدل A تمــام مســیرهای مــدل بدون 
ــدون  ــر و پســر، ب ــدل دخت ــب مســیر م ــد. ضرای ــت بودن محدودی

محدودیــت بــه تفکیــك در )جــدول 4( ارائــه شــده انــد.

جدول4. مقایسه شاخصهای برازندگی مدل Aو B در دو گروه دانش آموزان دختر و پسر

X2dfGFICFIRMSEA∆χ2∆dfمدل

11/3760/990/950/05کل نمونه
4/959  )A( 15/86120/950/960/03بدون محدودیت

 )B( 20/81210/990/990/01با محدودیت

مندرجــات )جــدول4(. نشــان می دهــد کــه تفاضــل مجــذور خــی 
دو مــدل A و B برابــر بــا 4/95 و درجــه آزادی آن 9 می باشــد بــا 
توجــه بــه ایــن مقــدار مجــذور خــی و درجــه آزادی 9 در جــدول 
ــاوت  ــه تف ــیم ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــد، ب ــه 16/92، می باش ک
دو گــروه معنــی دار نمــی باشــد )P<0/05(. اگــر تفاضــل مجــذور 
خــی دو مــدل معنــی دار باشــد، کــه در ایــن پژوهــش چنیــن نبــود، 
ــر  ــه تغییرناپذی ــه از فرضی ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــیر آن ب تفس
گــروه حمایــت نمی شــود و فرضیــه تفــاوت بیــن دو گــروه تاییــد 

ــری جنســیت  ــش تعدیل گ ــج، نق ــن پژوهــش نتای ــود. در ای می ش
را تاییــد نکــرد؛ بــه عبارتــی در ایــن مــدل بیــن حداقــل یکــی از 
مســیرهای مختلــف در دانــش آمــوزان دختــر و پســر تفــاوت وجود 
ــد  ــس مقایســه ای چن ــا بررســی ماتری ــب ب ــن مطل ــه ای ــدارد. ک ن
گروهــی بــه منظــور بررســی نقــش تعدیــل کنندگــی جنســیت در 
هــر یــك از مســیرهای باقیمانــده در مــدل پــس از اصــالح مــدل، 

بــه صــورت جداگانــه نیــز نشــان داده مــی شــود.
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جدول 5: ماتریس مقایسه اي ضرایب استاندارد مسیرهاي مشابه در مدل مفروض در دانش آموزان دختر و پسر

نسبت بحرانیضرایب استانداردجنسیتمسیر

بهزیستی اجتماعی به اعتیاد به تلفن هوشمند
0/15-دختر

-0/76
0/19-پسر

خودآگاهی هیجانی به اعتیاد به تلفن هوشمند
0/16-دختر

0/04
0/14-پسر

کیفیت رابطه با والدین به اعتیاد به تلفن هوشمند
0/22-دختر

0/27
0/15-پسر

ــه نســبت  ــه اینک ــه ب ــا توج ــدول 5(، ب ــات )ج ــا مندرج ــق ب مطاب
بحرانــی تمــام مســیرها در بــازه 1/96+ تــا 1/96- قــرار دارنــد، لــذا 
بیــن دو گــروه دانــش آمــوزان دختــر و پســر در ضرایــب مســیر در 

هیــچ یــك از مســیرها اختــالف معنــی داری وجــود نــدارد. و بــه 
عبارتــی جنســیت هیــچ یــك از مســیرها را تعدیــل نمی کنــد.

 

نمودار 1: ضرایب مسیر استاندارد الگوی نهایی پژوهش حاضر در کل نمونه

بحث 
پژوهــش حاضــر منجــر بــه تلویحــات بســیاری در زمینــه اعتیــاد 
ــود  ــی و خ ــا بهزیســتی اجتماع ــاط ب ــراه و در ارتب ــن هم ــه تلف ب
آگاهــی هیجانــی در نوجوانــان تیــز هــوش شــد. نخســتین یافتــه 
ایــن پژوهــش معنــادار بــودن مســیر مســتقیم کیفیــت بهزیســتی 
ــج  ــا نتای ــه ب ــن یافت ــود. ای ــت  ب ــه اینترن ــاد ب ــه اعتی اجتماعــی ب
ــد )1397(، هــم  ــران ون پژوهش هــای شــیرزادگان،محمودی و بی
ســو بــود )17(. شــیرزادگان و همــکاران در پژوهشــی بــا عنــوان 
ارتبــاط بیــن اعتیــاد بــه گوشــی هــای هوشــمند و ســالمت روان 
ــادان  نشــان  ــوم پزشــکی آب دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه عل
دادنــد بــا افزایــش وابســتگی بــه تلفــن همــراه ســالمت عمومــی 

ــه  ــاد ب ــی واعتی ــالمت عموم ــاد س ــن ابع ــد. بی ــش می یاب کاه
ــدی و  ــهابی، زن ــد. ش ــاهده ش ــاداری مش ــاط معن ــی ارتب گوش
محمــودی )1396(، در پژوهــش خــود بــا عنــوان نقــش شــفقت 
ــاد  ــت اجتماعــی ادراک شــده در پیش بینــی اعتی ــود و حمای خ
اینترنتــی دانشــجویان، نشــان دادنــد حمایــت اجتماعــی و شــفقت 
خــود به طــور معنــاداری تــوان تبییــن 0/758 درصــد از واریانــس 

ــد )18(. ــه اینترنــت را دارن ــاد ب اعتی
ــا  ــود ب ــفقت خ ــر ش ــه متغی ــان داد ک ــن نش ــا همچنی یافته ه
یش بینــی 0/719 درصــد از واریانــس اعتیــاد بــه اینترنــت، 
اهمیــت و قــدرت باالتــری در ایــن فراینــد دارد. در میــان 
مؤلفه هــای شــفقت خــود، ذهن آگاهــی، قضــاوت در مــورد 
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خــود و احساســات مشــترک انســانی به طــور معنــاداری قــادر بــه 
تبییــن 0/711 درصــد از واریانــس اعتیــاد بــه اینترنــت بودندکــه 
از میــان آن هــا، ذهن آگاهــی باالتریــن ذهــن باالتریــن اهمیــت 
را در ایــن فراینــد نشــان داد در همیــن راســتا جــودی، حیــدری، 
آل یاســین )1396(، در پژوهشــي بــا عنــوان پیــش بینــي اعتیــاد 
بــه فضــاي مجــازي بــر اســاس ســبکهاي فرزنــد پــروري، جــو 
عاطفــي خانــواده و اضطــراب اجتماعــي در دانــش آمــوزان نتیجــه 
گرفتنــد بیــن اعتیــاد بــه فضــای مجــازی و اضطــراب اجتماعــی 
و بیــن ســبك تربیتــی اســتبدادی بــا اعتیــاد بــه فضــای مجــازی 
همبســتگی مســتقیم و معنــادار و بیــن ســبك تربیتــی ســهلگیرانه 
بــا اعتیــاد بــه فضــای مجــازی و بیــن ســبك تربیتــی مقتدرانــه 
بــا اعتیــاد بــه فضــای مجــازی و بیــن اعتیــاد بــه فضــای مجــازی 

ــود دارد )19(.  ــادار وج ــی رابطــه معکــوس و معن وجوعاطف
نتایــج حاصــل از رگرســیون چنــد متغیــری نشــان داد کــه 
ــبینی  ــی پیش ــراب اجتماع ــه و اضط ــبك مقتدران ــب، س ــه ترتی ب
ــه  ــازی ارائ ــای مج ــه فض ــاد ب ــا اعتی ــاط ب ــاداری را در ارتب معن
مــی دهند.کریــم منصــور )1397(، در پژوهشــی بــا عنــوان 
رابطــه بیــن ویژگــی هــای شــخصیتی، ناگویــی هیجانــی و تعلــل 
ورزی  تحصیلــی بــا اعتیــاد بــه تلفــن همــراه در دانــش آمــوزان 
تیزهــوش نشــان داد بیــن روان رنجورخویــی، ناگــو یــی هیجانــی 
ــه تلفــن همــراه در دانــش  ــا اعتیــاد ب و تعلــل ورزی تحصیلــی ب
ــود )20(. و در  ــی دار ب ــت و معن ــه مثب ــوش رابط ــوزان تیزه آم
ــل  ــی و تعل ــی هیجان ــخصیتی، ناگوی ــای ش ــی ه ــژه گ کل وی
ورزی  تحصیلــی قــادر بــه پیــش بینــی اعتیــاد بــه تلفــن همــراه 
دردانــش آمــوزان تیــز هــوش بــود.در پژوهشــی کــه جــان ابــادی 
و شــیرانی )1395(، بــا عنــوان تعییــن ارتبــاط احســاس تنهایــی و 
حمایــت اجتماعــی بــا اعتیــاد بــه تلفــن همــراه در دانــش آمــوزان 
ــاط احســاس تنهایــی و  ــد، نشــان داده شــد کــه ارتب انجــام دادن
حمایــت اجتماعــی بــا اعتیــاد بــه تلفــن همــراه معنــادار بــود )21(. 
یکــی از زیربخــش هــای اعتیــاد بــه تلفــن همــراه، شــبکه هــای 
اجتماعــی اســت کــه ارتبــاط ایــن متغیرهــا بــا ایــن بخــش نیــز 

ــود. معنــادار ب
ــهیدی )2017(،   ــدی، ش ــق فخاریان،زن ــل از تحقی ــج حاص نتای
بیانگــر آن اســت کــه هــر چــه جــو عاطفــی خانــواده نامســاعد تــر 
ــال ایجــاد ارتبــاط  ــه دنب ــان ب ــه احتمــال بیشــتری جوان باشــد، ب
ــتند  ــی هس ــی اینترنت ــای اجتماع ــبکه ه ــت در ش ــذران وق و گ
ــرای  ــا ب ــود ت ــی ش ــه م ــران توصی ــه درمانگ ــن رو ب )22(. از ای
ــه  ــی ب ــای اجتماع ــبکه ه ــت و ش ــه اینترن ــتگی ب ــود وابس بهب
دنبــال ایجــاد جــو عاطفــی حمایتــی در خانــواده و بهبــود روابــط 

ــان،  ــه  منصوری ــی ک ــند در پژوهش ــواده باش ــای خان ــان اعض می
صلحــی، آداب زهــره )1393(، بــا عنــوان »رابطــه وابســتگی بــه 
تلفــن همــراه و احســاس تنهایــی و حمایــت اجتماعــی« بــر روی 
405 دانشــجو انجــام دادنــد نشــان دادنــد کــه احســاس تنهایــی 
و وابســتگی بــه تلفــن همــراه بــه شــکل معنــاداری بــا یکدیگــر 
مرتبــط هســتند. همچنیــن نشــان داده شــد کــه حمایــت اجتماعی 
هــم بــا وابســتگی بــه تلفــن همــراه مرتبــط اســت )23(. طیــوری، 
میــری، بهشــتی )1393(، در پژوهشــی بــا عنــوان »شــیوع اعتیــاد 
ــردگی  ــترس و افس ــراب، اس ــا اضط ــاط آن ب ــت و ارتب ــه اینترن ب
ــر روی 400  ــد« کــه ب ــوزان متوســطه شــهر بیرجن ــش آم در دان
ــهر  ــطه دوره دوم ش ــدارس متوس ــر م ــر و پس ــوز دخت ــش آم دان
ــترس و  ــراب، اس ــه اضط ــد ک ــان دادن ــد، نش ــام ش ــد انج بیرجن
افســردگی بــه طــور معنــاداری بــا اعتیــاد بــه اینترنــت در ارتبــاط 
اســت )24(. چــن، ذینــگ، وانــگ )2017(، در پژوهــش خــود بــه 
ــط  ــل مرتب ــا عوام ــاط ب ــای جنســیتی در ارتب ــاوت ه بررســی تف
بــا اعتیــاد بــه گوشــی هوشــمند پرداختنــد و نشــان دادنــد شــیوع 
ــدگان  ــن شــرکت کنن ــای هوشــمند در بی ــه گوشــی ه ــاد ب اعتی
29/8٪ )در مــردان 30/3٪ و در زنــان 29.3٪( بــود. عوامــل 
ــجویان  ــمند در دانش ــای هوش ــن ه ــه تلف ــاد ب ــا اعتی ــط ب مرتب
پســر اســتفاده از برنامــه هــای بــازی، اضطــراب و کیفیــت پاییــن 
خــواب بــود. عوامــل مهــم بــرای دانشــجویان دختــر اســتفاده از 
ــات شــبکه هــای  ــه هــای چندرســانه ای، اســتفاده از خدم برنام
ــود  ــواب ب ــن خ ــت پایی ــراب و کیفی ــی، افســردگی، اضط اجتماع

 .)25(
لیــو،ژو، کونــگ )2017(، در پژوهشــی بــه بررســی رابطــه اعتیــاد 
ــد  ــجویان پرداختن ــواب دانش ــت خ ــمند و کیفی ــن هوش ــه تلف ب
ــت  ــراه و کیفی ــن هم ــه تلف ــاد ب ــن اعتی ــه بی ــد ک ــان دادن و نش
ــود دارد و  ــه وج ــی رابط ــر منطق ــای غی ــق باوره ــواب از طری خ
ــع  ــی شــود در واق ــل م ــن رابطــه توســط ذهــن آگاهــی تعدی ای
ــد،  ــری بودن ــرادی کــه دارای ذهــن آگاهــی کمت ــر در اف ــن اث ای
قــوی تــر بودنــد )26(. جــان ســانگ )2015(، در پژوهــش 
»اســترس آکادمیــك و اعتیــاد بــه اینترنــت در چارچــوب نظریــۀ 
ــه  ــد ک ــت یافتن ــه دس ــن نتیج ــه ای ــی«، ب ــار عموم ــی فش علم
ــی  ــه م ــگاهی را تجرب ــترس دانش ــه اس ــی ک ــان و نوجوانان جوان
ــت  ــه اینترن ــاد ب ــر اعتی ــرض خط ــت در مع ــن اس ــد، ممک کنن
قــرار داشــته باشــند، بــه خصــوص زمانــی کــه احساســات منفــی 
ــوان  ــا عن ــی ب ــگ )2012(، پژوهش ــوان، تان ــد )27(. یان،خ دارن
ــاس  ــا احس ــت ب ــتفاده از اینترن ــاط اس ــل ارتب ــه و تحلی » تجزی
تنهایــی و خودکارآمــدی اجتماعــی دانشــجویان« انجــام داده انــد 
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و دریافتنــد کــه اعتیــاد بــه اینترنــت بــا احســاس تنهایــی رابطــه 
ــی  ــدی اجتماع ــا خودکارآم ــی ب ــته ول ــی داری داش ــاری معن آم
ــووا دریافتنــد  ــا اســتفاده از آزمــون آن ــدارد. ب رابطــه معنــی داری ن
کــه یــك اختــالف معنــی داری بیــن احســاس تنهایی دانشــجویان 
ــا  ــت خفیــف، متوســط و شــدید وجــود دارد ام ــه اینترن ــاد ب و اعتی
ــدی  ــت و خودکارآم ــتفاده از اینترن ــن اس ــی داری بی ــالف معن اخت
اجتماعــی مشــاهده نشــد. بــا اســتفاده از آزمــون توکــی دریافتنــد 
کــه دانشــجویان بــا اعتیــاد شــدید بــه اینترنــت، درجــه باالتــری از 
احســاس تنهایــی را در مقایســه بــا دانشــجویان بــا اعتیــاد متوســط 
ــتفاده از  ــن اس ــی داری بی ــاری معن ــالف آم ــد. اخت ــف دارن و خفی
ــط  ــف و متوس ــی خفی ــاس تنهای ــا احس ــجویان ب ــت دانش اینترن
ــا  ــی ب ــدن )2007(. پژوهش ــس، لن ــد. )28( ایلیوک ــاهده نش مش
ــه وابســتگی ادراک شــده و اســتفاده  ــا تکانشــگری ب ــوان » آی عن
ــه  ــد ک ــج نشــان دادن ــاط دارد؟« نتای ــراه ارتب ــن هم ــی از تلف واقع
ــی  ــت هســتند و ویژگ ــه اینترن ــاد ب ــه معت 42/9% دانشــجویانی ک
ــبت  ــده نس ــتگی ادارک ش ــگری و وابس ــخصیت تکانش ــای ش ه
بــه اینترنــت از خــود نشــان مــی دادنــد . رگرســیون خطــی تــك 
متغیــره نشــان داد کــه رابطــه آمــاری معنــی داری بیــن اعتیــاد بــه 
اینترنــت و ســاختمان دانشــگاه )P>0/05(، وضعیــت تکانشــگری  
 )P>0/05( وابســتگی  ادارک شــده بــه تلفــن همــراه ،)P>0/05(
و احســاس تنهایــی )P>0/001( وجــود دارد. نتایــج تجزیــه و 
ــی  ــه تنهای ــره نشــان داد ک ــد متغی ــل رگرســیون خطــی چن تحلی
و وابســتگی بــه تلفــن همــراه رابطــه مثبتــی بــا درجــه اعتیــاد بــه 
اینترنــت دارنــد )28(. در پژوهشــی کــه توســط امیلیــن ، توســکتاو 
ــد از  ــش از ح ــتفاده بی ــوان » اس ــا عن ــکتزوی )2013(،  ب و راس
اینترنــت ، تلفــن هــای همــراه و رایانــه هــا« انجــام دادنــد.. نتایــج 
نشــان دادنــد کــه 1( اعتیــاد بــه اینترنــت و اعتیــاد بــه تلفــن همراه 
ارتبــاط مثبــت بــا هــم دارنــد. 2( نمــره دانشــجویان زن باالتــر از 
مــرد در رابطــه بــا اعتیــاد بــه تلفــن همــراه اســت. همچنین کشــف 
ــا  ــا اینترنــت مــی گذراننــد ب شــد بیــن زمانــی کــه دانشــجویان ب
ــی  ــك رابطــه معن ــد ی ــی گذرانن ــراه م ــن هم ــا تلف ــه ب ــی ک زمان
ــا  ــی )2013(، ب ــو و بایب ــش مارل ــود دارد )29(. در پژوه داری وج
عنــوان ســنجش مســاله اســتفاده از تلفــن همــراه، نشــان داده شــد 
کــه خصوصوبــات اولیــه در خــود ســنجی از طریــق خودکنترلــی بــا 
اعتیــاد بــه اینترنــت مرتبــط مــی باشــند. عــالوه بــر ایــن ارتبــاط 
مســتقیم نحــوه اســتفاده و مــدت زمــان و خلقیــات افــراد در رابــاط  

ــا اعتیــاد بــه اینترنــت نیــز معنــادار بــود )30(.  ب
ــراه  ــن هم ــه تلف ــاد ب ــه اعتی ــت ک ــوان گف ــی ت ــوع م در مجم
ــوزان  ــش آم ــه هــای مختلفــی از زندگــی دان ــر جنب ــد ب مــی توان

ــن هوشــمند  ــه تلف ــاد ب ــی داشــته باشــد. اعتی ــر منف تیزهــوش اث
ــوش                           ــز ه ــوزان تی ــش آم ــی شــدیدی در دان ــت تحصیل ســبب اف
ــوزان  ــش آم ــن دان ــت والدی ــن اس ــن ممک ــود و همچنی ــی ش م
واکنــش هــای تنــد و نــه چنــدان مناســبی از خــود نشــان دهنــد 
ــا والدیــن تضعیــف شــود کــه  کــه ســبب شــود کیفیــت رابطــه ب
ــش  ــر دان ــادی ب ــی زی ــار منف ــد آث ــی توان ــود م ــودی خ ــه خ ب
آمــوزان تیزهــوش داشــته باشــد و همــه ایــن مــوارد ممکــن اســت 
ســبب اعتیــاد بیشــتر دانــش آمــوزان بــه اینترنــت و افــت شــدیدتر 
ــال  ــه دنب ــد ب ــن بای ــه همــراه داشــته باشــد. بنابرای ــی را ب تحصیل
راه حــل هایــی بــرای کاهــش اعتیــاد بــه تلفــن همــراه در دانــش 
آمــوزان بــود کــه ســبب بهبــود رابطــه بــا والدیــن شــود و همینطور 
مشــکالت تحصیلــی و عاطفــی ایــن دانــش آمــوزان را کاهــش داد
ــری دارای یکســری  ــر پژوهــش دیگ ــن پژوهــش همچــون ه ای
محدودیــت هــا مــی باشــد کــه یافته هــای پژوهــش حاضــر الزم 
اســت در بافــت محدودیت هــای آن تفســیر و تعمیــم شــود. اجــرای 
پژوهــش بــا اســتفاده صــرف از ابــزار خــود گزارش دهــی بــه جــای 
مطالعــه رفتــار، همچنیــن انجــام ایــن پژوهــش بــه روش تحلیــل 
مســیر بــود کــه امــکان تبییــن روابــط علــی و معلولــی براســاس 
ــش  ــروی دان ــاً ب ــن پژوهــش صرف ــی ای ــدارد. از طرف ــود ن آن وج
آمــوزان تیزهــوش انجــام شــد کــه تعمیــم آن بــه ســایر جوامــع و 
دانــش آمــوزان عــادی بایــد بــا احتیــاط صــورت پذیــرد. بنابرایــن 
ــده  ــوان در آین ــی ت ــود م ــای موج ــت ه ــع محدودی ــت رف جه
ــای  ــه متغیره ــرای مطالع ــی ب ــه کیف ــه و مطالع از روش مصاحب
پژوهــش اســتفاده کــرد و همچنیــن مــی تــوان ایــن پژوهــش را 
در ســایر گــروه دانــش آمــوزان ماننــد مــدارس عــادی و دولتــی بــا          

فرهنــگ هــا، زبــان و مذاهــب متفــاوت انجــام داد. 

نتیجه گیری 
ــش  ــار دان ــبی را در اختی ــوی مناس ــش الگ ــن پژوه ــای ای یافته ه
 آمــوزان، والدیــن، مشــاوران و صاحــب  نظــران قــرار می دهــد، چــرا 
کــه اعتیــاد بــه تلفــن هوشــمند و همچنیــن اعتیــاد بــه اینترنــت 
در بیــن نوجوانــان یکــی از مهمتریــن چالــش هــای کنونــی حــوزه 
تربیتــی مــی باشــد و ایــن مســاله بــه ویــژه در بیــن دانــش آمــوزان 
تیزهــوش مــی توانــد ســبب مشــکالت رفتــاری و تحصیلــی زیادی 
ــن  ــه تلف ــاد ب ــی اعتی ــوزان شــود. از طرف ــش آم ــن دان ــن ای در بی
ــر  ــن را تحــت تاثی ــا والدی ــت رابطــه ب ــد کیفی هوشــمند مــی توان
ــر مشــکالت  ــز ب ــی دیگــر نی ــن از طرف ــرار دهــد بنابرای ــی ق منف
ــود  ــا بهب ــی دارد. ب ــر منف ــوزان اث ــش آم ــی دان ــی و تحصیل عاطف
بهزیســتی اجتماعــی، خودآگاهــی هیجانــی و بهبــود رابطــه میــان 
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والدیــن و دانــش آمــوزان تیزهــوش مــی تــوان اعتیــاد بــه تلفــن 
هوشــمند را کاهــش داد.
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