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  مقاله اصيل پژوهشي

  نوجوانان شيوع وابستگي به تلفن همراه و پرخاشگري
  1390سال  ،بيرجندشهر  

  
  ، 3يمنصوره سليمان، 3يسمانه درمحمد، 2عليرضا سعادتجو، 1يطيبه خزاع

  3زاده فاطمه مالحسن، 3نيا يمرضيه طوس
  

  چكيده
دو جنس هر با پرخاشگري در همه سنين و  ،تلفن همراه از ازس مشكل روزافزون و ستفادها اند، مطالعات نشان داده :و هدف زمينه

بررسي  به خوبي نآو رفتاري  روانشناختي در ايران، اثرات اعتيادي و پيامدهاي تلفن همراه رغم استفاده گسترده از علي .ارتباط دارد
  .باشد مي1390شهر بيرجند در سال نان نوجوا پرخاشگري در و تلفن همراه وابستگي بهشيوع  تعيين ،پژوهشاز اين هدف . نشده است

به  اي مرحلهاي دو  خوشهگيري  نمونهبا روش  ان شهر بيرجند،موزآ دانشاز نفر  637 ،تحليلي-مطالعه توصيفيدر اين  :تحقيقروش 
 و )Hyun Young Koo-2009( تلفن همراه پرسشنامه وابستگي به از دوآوري اطالعات  جمع يابر. نتخاب شدندا تصادفي صورت

استفاده از ها با  داده .استفاده شد )فيزيكي، كالمي، خشم و خصومت( چهار جنبه از پرخاشگريشامل  Perryپرسشنامه پرخاشگري 
در سطح  ،مستقل، آناليز واريانس و ضريب همبستگي پيرسون تير، ئاسكو كايهاي آماري  زمونآ و )15ويرايش ( SPSSافزار  نرم

 .ل شدندتحليتجزيه و  05/0 يدار معني
 )8( درصد2/1 و وابستگي شديد )22( درصد 4/3 وابستگي متوسط، )611( درصد 3/95سال، 20 -15 موزآنفر دانش  637از :ها يافته

 هاي ارسالي و تعداد تماس، مقطع تحصيلي ،جنس ،بر حسب سن تلفن همراه داري بين شدت وابستگي به معنيتفاوت . اعتياد داشتند
 داشت داري وجود معنيرابطه مثبت و  ،با پرخاشگريتلفن همراه بين وابستگي به . هاي دريافتي مشاهده نشد پيامدريافتي روزانه و 

)001/0P<.( 
 اما ،باشد مينسبت به ساير مطالعات كمتر  ،در اين مطالعهو پرخاشگري نوجوانان تلفن همراه وابستگي به  ميزان چه گرا :گيري نتيجه

  .روي رفتارهاي پرخاشگرانه انجام شود تلفن همراه به پيشگيري از اثرات اعتيادالزم است مداخالتي به منظور 
  نوجوانان ،پرخاشگري ،تلفن همراه وابستگي به ،شيوع :هاي كليدي واژه

  438 -430): 4( 19 ؛1391. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

   29/09/1391 :پذيرش                 23/01/1391: دريافت

                                                           
  .ايران بيرجند، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، دانشكده پرستاري و مامايي، ،مربي گروه پرستاري، هاي پرستاري و مامايي شرق كشور عضو مركز تحقيقات مراقبتول، نويسنده مسؤ  1

 thayebehk@yahoo.com: پست الكترونيكي     4440550-0561:نمابر        09151637211:تلفن همراه
  .بيرجند، ايران ، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند،مربي گروه پرستاري، هاي پرستاري و مامايي شرق كشور مراقبتعضو مركز تحقيقات  2 
  .، بيرجند، ايراني بيرجند، دانشگاه علوم پزشك)عج(بيمارستان وليعصر  ،كارشناس پرستاري 3 
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  همقدم
ورود به دوره  ي،زندگي هر فرد هاي دورهترين  بحرانياز 

تغييرات فيزيكي، شناختي،  ،دورهدر اين  .باشد مينوجواني 
در اين  اننوجوان. گيرد مياجتماعي، رواني و جنسي صورت 

د كه تحت تأثير نهاي متضادي دار خواهشتمايالت و  ،دوره
  ).1( عوامل بيولوژيكي و اجتماعي قرار دارد

ساز بروز انواع  زمينهتواند  مي ،انهاي رشدي نوجوان گيويژ
كاري، سوء مصرف مواد و بيماري رواني  بزهاختالالت رفتاري، 

 ).2(باشد 
هاي شديد به دنبال تغييرات جسماني، رواني  هيجانايجاد 

ممكن است منجر به ناسازگاري و  ،و شناختي در نوجوانان
تمايل به  ،يدر مطالعات ايران .پرخاشگري آنان شود

 شدهمتوسط گزارش  درصد و در حد 40 ،پرخاشگري نوجوانان
  ).3، 1( است

 هاي مفيد و استفادهتوانند  مي ،هاي جديد تكنولوژي
. دنهاي نابجا و مخربي داشته باش استفادهسودمند و يا 

كارگيري آن به عنوان ه ب در جوانان وتلفن همراه وابستگي به 
بر شخصيت  يند اثرات مخربتوا مييك ابزار ارتباطي، 
 .نوجوانان داشته باشد

 :ماننددهد كه عواملي  مينتايج پژوهش پاكدهي نشان  
ميزان پايبندي به مذهب، جنس، فضاي عاطفي خانواده و 

در گرايش نوجوانان به كاركردهاي مطلوب يا  ،معدل درسي
سازي محتواي  ذخيرهدر . استر ثّؤمنامطلوب تلفن همراه 

- علمي همراه، جوك و سرگرمي بيشترين وگوشي تلفن 
ميان . اند دادهآموزشي كمترين عالقه را به خود اختصاص 

دار  يمعنها نيز تفاوت  گرايش دختران و پسران به اين اولويت
ه دارند و ببه تلفن همراه اعتياد  ،بسياري از آنها. وجود دارد

 ندكن مييابي با جنس مخالف، استفاده  براي دوستن آويژه از 
)4(.  

ساز از تلفن  مشكلبين استفاده  اند، مطالعات نشان داده
با پرخاشگري، سيگاركشيدن، تمايل به خودكشي و  ،همراه
ارتباط  ،در همه سنين و دو جنس ،ت نفسبودن عزّ پايين

  .)5( مثبت وجود دارد
زا از تلفن همراه، وضعيتي است كه با  آسيباستفاده 

از تلفن همراه مشخص  اشتغال ذهني و استفاده فراوان
 .شود مي

Jenaro  هاي  ظرفيتكنند كه  ميعنوان و همكاران
  .)2( اعتيادآور تلفن همراه را نبايد مورد غفلت قرار داد

بين استفاده  ،نشان داد) Azuvy )2009نتايج پژوهش 
رابطه مثبت و  ،زا از تلفن همراه يا روان رنجورخويي آسيب
  .)6( دار وجود دارد معني

بررسي علل اعتياد به تلفن  در رابطه باHyun ه مطالع
وابستگي  ،افراد %7/88كه  نشان داد نوجوان، 548 همراه روي

معتاد % 9/2وابستگي شديد و % 4/8 و متوسط به تلفن داشتند
  .)7( به تلفن همراه بودند

ي براي مشكلي جد ،اعتيادي به تلفن همراه شبهرفتارهاي 
در صورتي كه  افراد معتاد .استكار و زندگي اجتماعي افراد 

احساس افسردگي، شكست و تنهايي  تلفن همراهشان نباشد،
هاي  تماسشان بر اثر  زندگيگاهي اوقات كار و . كنند مي
مختل  ،گفتگوهاهاي متني، گشت و گذار در وب و  ر، پياممكرّ
زيرا  ؛اعتيادي مشكل است شبهكردن رفتارهاي  تعريف. شود مي

5(مراه آنهاست دي هعاليم متعد(.  
در ميان نوجواناني كه بيشترين وقت  ،پرخاشگري اينترنتي
هاي مرتبط با اينترنت براي  تكنولوژيخود را صرف استفاده از 

كنند و افرادي كه قرباني  ميبرقراري ارتباط با دوستان 
 ).8( اند، باالتر است بودهپرخاشگري اينترنتي 

توسط تلفن همراه نوجوانان % Buellga، 6/24در مطالعه 
 .)9( مورد زورگويي واقع شده بودند ،از طريق اينترنت% 29و 

) %5/49(آموزان  دانشحدود نيمي از  ،نيز Mishna در مطالعه
 %7/13 اند؛ كردند كه آنالين مورد پرخاشگري قرار گرفته بيان

شريكان جنسي به طور  آنالين در معرض زورگويي بوده و
  .)10( رخاشگري قرار دادندآنالين ديگران را مورد پ

هاي جنسي بزرگساالن،  وباينترنتي، تماشاي گفتگوي 
همگي  ،بازي اينترنتي، قمار اينترنتي و سيستم گزارش خبري
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احتمال  طور همين .در رابطه با رفتارهاي پرخاشگرانه هستند
 ،ندا هاعتياد به اينترنت در نوجواناني كه در گذشته پرخاشگر بود

  .)11( بيشتر است
ات، تصاوير سوق يافتن كاربران تلفن همراه به سمت ادبي

كه به ي نكاربرامهمي است و له ئمسنگارانه،  هرزههاي  فيلمو 
در خطر اعتياد به محصوالت  ،موارد مزبور ادامه دهند

بروز برخي مشكالت رواني، . گيرند مينگارانه قرار  هرزه
شدن روابط اجتماعي و كاهش امنيت اجتماعي  سطحي

 ،)مسائلي از قبيل زورگيري الكترونيكي، پرخاشگري، توهين(
  .باشند مياز ساير تبعات كاربري تلفن همراه 

دختران بيش از پسران توسط تلفن همراه مورد 
  .)12( مي شوندپرخاشگري واقع 

Pokhrel نتيجه گرفت، يابي در ميان همساالن،  تهوي
 -يكننده مناسب براي پرخاشگري فيزيك بيني پيشيك 

نوجواناني كه . ارتباطي نسبت به جنس و نوع مدرسه است
، شتنددا...) و مواد  كنندگان مثل مصرف(دوستان پر خطر 

تمايل بيشتري به پرخاشگري فيزيكي و ارتباطي در آينده 
  .)13( دهند نشان مي

Phillip شخصيتي  هاي ويژگي كه دريافتيخاص، 
ارتباطي هاي  ولوژينتكممكن است مستعدكننده اعتياد به 

 ،كنند مياستفاده  از تلفن همراه زيادي كه كاربران مثالً؛ باشند
آنان را از ساير  ،تلفن همراه و هستند گرا برونجوان و 

 شود ميها غافل كرده و موجب كشمكش بين فردي  وليتئمس
)14(.  

ممكن  ،اعتماد به تكنولوژي براي افزايش ارتباط اجتماعي
مثل ايجاد  ؛ه همراه داشته باشدب روانشناختيعوارض  ،است

 گرا برونهاي شخصيتي  ويژگيتكنولوژيكي،  هاي وابستگي
و  ، عصبانيت، ماليمت)فردي بينشدن تعامالت  عمقي(

دهي  جهتكردن و  تنظيمكردن،  كنترل(بودن  شناس وظيفه
افراد عصبي  ،Ehrenbergدر مطالعه  .)اهداف و تحريكات

تلفن همراه گزارش  هاي اعتيادي شديدي را به گرايش
   .)15( اند كرده

عمدتاً چگونگي كاربري از تلفن  ،هاي داخل پژوهشدر 
پژوهشگران در بررسي . همراه، مورد بررسي قرار گرفته است

هاي احتمالي تلفن همراه، در درجه اول، متوجه ابعاد  آسيب
اند و در درجه  شدهملموس زيستي و جسماني تلفن همراه 

بعات رواني، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و ت، به تبعدي اهمي
  .)12(اند  دادهتوجه نشان  ،عقيدتي تلفن همراه

رغم استفاده گسترده از تلفن همراه در ايران،  علي
ه اضطراري يا اعتيادي از آن را استفاده بالقو ،ات كميتحقيق

 -تي و سالمتيخطرات امنيه چ گر؛ ااند دادهمورد بررسي قرار 
اما  ،اند گرفتهاي همراه مورد بررسي قرار ه گوشيبهداشتي 
 تاكنون ،نآو اختالالت رفتاري ناشي از روانشناختي پيامدهاي 

هاي  نشانهگيري  اندازهسنجش و . اند بررسي شده كمتر
تي اعتياديشخصي، ه براي براي غربالگري و مداخالت بالقو

 لذا اين؛ باشد تواند مفيد ميساز تلفن همراه،  مشكلكاربران 
 تلفن همراه ارتباط وابستگي بهبا هدف تعيين شيوع و  ،مطالعه

  .بيرجند انجام گرديد نوجوانان با پرخاشگري در
  

  تحقيقروش 
 .است تحليلي -توصيفي همطالعيك نوع  پژوهش حاضر

اي دو  خوشهگيري  نمونهبا روش  ،موزآ دانشنفر  637
  رجندابتدا شهر بي .انتخاب شدند تصادفي ، به روشاي مرحله

. منطقه مشابه تقسيم شد 4به  ،اساس مناطق جغرافيايي بر
مشخص و از  ،آنگاه ليست مدارس در هر يك از چهار طبقه

يك مدرسه دخترانه و يك  ،هر طبقه به صورت تصادفي ساده
از هر پايه به  ،در هر مدرسه. ندمدرسه پسرانه انتخاب شد

در  دانش آموزان آن كالس صورت تصادفي يك كالس و كلّ
اساس  حجم نمونه بر. مطالعه وارد شدند

 ،)4، 2(اساس نتايج ساير مطالعات  فرمول بر
نفر برآورد  672تعداد  ،=05/0αو  07/0P=، 02/0=dبا 

  .گرديد
پرسشنامه وابستگي به از دو  ،آوري اطالعات جمع يابر 

چهار جنبه از كه پرسشنامه پرخاشگري  تلفن همراه و

2

2
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 گيري اندازهرا  )ي، خشم و خصومتفيزيكي، كالم( پرخاشگري
 .استفاده شد، كند مي

  تلفن همراهپرسشنامه وابستگي به قسمت اول  
)Hyun Young Koo-2009( مشخصات دموگرافيك  شامل

 شاملن آقسمت دوم  و استو نحوه استفاده از تلفن همراه 
در سه كه است  در مورد وابستگي به تلفن همراه سؤال 20

، اختالل عملكرد )سؤال 7(حروميت تحمل م: شامل حيطه
بندي و  طبقه) سؤال 7(اصرار  -و اجبار) سؤال 6(زندگي 

چهار گزينه خيلي  ،االتؤسهر يك از . گذاري شده است نمره
صورت معتادان ه و امتيازات ب اردد كم و كم خيلي، زياد ،زياد

متوسط مشخص گرديده  كنندگان شديد و استفاده به تلفن،
استفاده  70 -63 اعتياد، 70تر يا مساوي نمره بزرگ .است
 ).16( استفاده متوسط در نظر گرفته شد 63كمتر از  شديد،

محاسبه  )92/0( ضريب آلفاي كرونباخ ،براي تعيين پايايي
پس  تعيين و ،روايي پرسشنامه به روش تحليل عاملي .گرديد

   ).16( شدييد أتمتخصصين مربوطه  توسط از ترجمه
 شامل ،)Buss & Perry  )1992ريپرسشنامه پرخاشگ

گيري  اندازه چهار جنبه از پرخاشگري رال است كه سؤا 29
به شرح ذيل االت ؤساري هر يك از ذگ نمرهنحوه . كند مي
  :باشد مي

  .است خالف خصوصيت من كامالً -1
2- ي خالف خصوصيت من استتا حد.   
پرخاشگري (فقط اندكي گوياي خصوصيت من است  -3
  ).ضعيف
پرخاشگري (ي گوياي خصوصيت من است حد تا -4
  ).متوسط
پرخاشگري (كامال گوياي خصوصيت من است  -5
  ). شديد

  نمره. معكوس است 29و  24االت ؤس  نمره
مقياس  خردهآن  با جمع نمرات سؤاالت ،ها مقياس خرده

 مجموع نمرات كلّ: ازنمره كل عبارت است . آيد دست مي هب
 78،از  نمرات باالتر. است 145تا  29آن از   سؤاالت و دامنه

  .نشانه پرخاشگري بيشتر است
اعتبار  با ،يك ابزار با ثبات ،پرسشنامه پرخاشگري

 9ي  آزمايي بعد از يك دوره هبستگي باز .بازآزمايي خوب است
براي  72/0و  72/0، 76/0، 80/0اي برابر  هفته
هاي پرخاشگري فيزيكي كالمي، خشم و  مقياس خرده

  ).17( دنمرات پرسشنامه بو براي كلّ 80/0و خصومت 
آموزان  دانشها به روش خودگزارشي توسط  پرسشنامه

با توجه  و) 15ويرايش ( SPSSافزار  نرمها با  داده و شد تكميل
، رئاسكو كايهاي آماري  زمون، از آها دادهبودن  نرمالبه 
دارشدن  معنيدر صورت ( طرفه مستقل، آناليز واريانس يك تي
تجزيه و ضريب همبستگي پيرسون  )مون تعقييب رنج توكيآز
  .ندتحليل شدو 

  
  ها يافته

سال  20 -15 موزانآ دانشنفر از  637تعداد 
  .هاي شهر بيرجند مورد بررسي قرار گرفتند دبيرستان

 ،)%7/32( تلفن همراهبيشترين فراواني مدت استفاده از 
ز نظر ا. سال بود 5 %)8/11(يك سال و كمترين فراواني 

وابستگي  )611( %3/95 ،تلفن همراهميزان وابستگي به 
اعتياد  )8( %2/1و  وابستگي شديد )22( %4/3 متوسط،
 تلفن همراه داري بين شدت وابستگي به معنيتفاوت . داشتند

هاي  تماستعداد ، مقطع تحصيلي ،جنس ،بر حسب سن
 هاي دريافتي مشاهده پيامو تعداد  دريافتي در روز ارسالي و

  .نشد
 افراد %9/40 پرخاشگري فيزيكي، افراد 2/40%

 افراد %5/44خشونت و  افراد %7/41 پرخاشگري كالمي،
   .خصومت ضعيف داشتند
هاي آن با  فهلّؤمو  تلفن همراه بين وابستگي به

 شتداري وجود دا معنيرابطه مثبت و  ،پرخاشگري
)001/0P<() ميزان پرخاشگري كالمي و خصومت  .)1جدول

 همين .دار داشت معنيهاي ارسالي، تفاوت  ب تعداد پيامبر حس
هاي ارسالي تفاوت  با پيام ،طور ميزان پرخاشگري كل
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  آموزان نيز دانشميزان خشونت و خصومت . دارداشت معني
   .دار داشت معنيتفاوت  هاي دريافتي، حسب پيام بر

مذكر  جنسميانگين نمره پرخاشگري فيزيكي در 
داري  معنيبه طور  ،)46/22(نث ؤم جنسنسبت به ) 90/23(

نث ؤم جنسميانگين نمره خشم در  .)P=003/0( بود بيشتر
داري  معنيبه طور ) 07/18(مذكر جنس نسبت به ) 39/19(

داري بين ميانگين نمره  معنيتفاوت  .)P=002/0( بود بيشتر
در افراد  ،پرخاشگري كالمي و خصومت و پرخاشگري كل

  . مشاهده نشد مورد مطالعهنث ؤممذكر و 
در ابعاد كالمي، خشم و نيز  پرخاشگري ميانگين نمره كلّ

هاي مختلف تحصيلي تفاوتي  پايهآموزان  دانشو خصومت در 
در ميانگين نمره داري  يمعنولي تفاوت آماري  ،نداشت

هاي مختلف مشاهده  پايهآموزان  دانشپرخاشگري فيزيكي در 
  .  شد

ن داد كه ميانگين نتيجه آزمون تعقيب رنج توكي نشا
دانشگاهي نسبت  پيشآموزان  دانشنمره پرخاشگري فيزيكي 

 كمتر بودداري  يمعنطور ه ب ،ها پايهآموزان ساير  دانشبه 
  .)2جدول (

داري بين ميانگين پرخاشگري  معنيتفاوت  ،از نظر آماري
فيزيكي و كالمي در افراد مورد مطالعه بر حسب سن مشاهده 

   .)P=03/0و  P=04/0به ترتيب ( شد
نتيجه آزمون تعقيب رنج توكي نشان داد كه ميانگين 

 18سال نسبت به افراد  15نمره پرخاشگري فيزيكي در افراد 
. )P=02/0( داري بيشتر است معنيبه طور ، باالترسال و 

سال نسبت به  16ميانگين نمره پرخاشگري كالمي در افراد 
. )P=02/0( تداري بيشتر اس معنيبه طور  ،سال 17افراد 

  )3جدول (

  آموزان مورد مطالعه دانشدر تلفن همراه رابطه بين پرخاشگري و وابستگي به  -1 جدول

  پرخاشگري
  پرخاشگري كل  خصومت  خشم  كالمي  فيزيكي  تلفن همراهوابستگي به 

  r=11/0  تحمل محروميت
005/0=P  

13/0=r  
001/0=P  

27/0=r  
001/0P<  

21/0=r  
001/0P<  

24/0=r  
001/0P<  

  r=21/0  اختالل عملكرد زندگي
001/0P<  

19/0=r  
001/0P<  

29/0=r  
001/0P<  

24/0=r  
001/0P<  

31/0=r  
001/0P<  

  r=09/0  اصرار- اجبار
02/0=P  

18/0=r  
001/0P<  

16/0=r  
001/0P<  

16/0=r  
001/0P<  

19/0=r  
001/0P<  

  r=16/0   تلفن همراه وابستگي به
001/0P<  

20/0=r  
001/0P<  

29/0=r  
001/0P<  

25/0=r  
001/0P<  

30/0=r  
001/0P<  

  مقايسه ميانگين نمره پرخاشگري افراد مورد مطالعه بر حسب جنس - 2 جدول

  پرخاشگري
  سطح معني داري  مونث مذكر

 انحراف استاندارد±ميانگين انحراف استاندارد±ميانگين
  P=003/0  46/22±72/5  90/23±28/6  فيزيكي
  P=95/0  89/13±72/3  91/13±56/3  كالمي
  P=002/0  39/19±20/5  07/18±37/5  خشم

  P=22/0  24/22±92/4  72/21±77/5  خصومت
  P=75/0  98/77±95/14  59/77±75/15  پرخاشگري كل
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  مقايسه ميانگين نمره پرخاشگري افراد مورد مطالعه بر حسب سن -3جدول 

  )سال(سن 
  

  پرخاشگري

سطح   ≤18  17 16 15
انحراف±ميانگين داري معني

  استاندارد
انحراف±گينميان

  استاندارد
انحراف ±ميانگين

  استاندارد
انحراف ±ميانگين

  استاندارد
  P=04/0  08/22±93/5  41/23±55/5  17/23±25/6  30/24±90/6  فيزيكي
  P=03/0  06/14±47/3  36/13±34/3  47/14±04/4  09/14±79/3  كالمي
  P=57/0  28/19±30/5  61/18±11/5  64/18±78/5  41/18±19/5  خشم

  P=10/0  49/21±72/4  75/21±25/5  06/22±71/5  10/23±84/5  خصومت
 P=38/0  91/76±69/14  13/77±67/14  34/78±27/16  91/79±41/16  پرخاشگري كل

  بحث
 پرخاشگري نداشتنداز افراد  )184( %4/29، در اين مطالعه

 پرخاشگري )86( %4/13، پرخاشگري ضعيف )361( %3/56 و
 ،در اين ميان .ندشديد داشتپرخاشگري  )6(9/0 متوسط و

) 123( %2/19پرخاشگري كالمي،  افراد )114( 8/17%
) 135( %1/21 خشونت و) 132( %6/20پرخاشگري فيزيكي، 

كه خوشبختانه نسبت به ساير مطالعات  خصومت داشتند
به طوري كه در مطالعه گلچين  ؛داخلي و خارجي كمتر است

ه در اكثر نوجوانان تمايل ب آموز، دانش 800روي بر 
ابراهيمي تمايل به ). 3(متوسط بود  و در حد %40پرخاشگري

در ). 1( گزارش نمود %8/45 را آموزان پسر دانشپرخاشگري 
هاي  معتاد به تكنولوژي آموز دانش 7182ي رو Wang  مطالعه
، %35كالمي  ،%20پرخاشگري فيزيكي ميزان  ،ارتباطي

 ،شترپسرها بي. بود %6/13و الكترونيكي  %4/51اجتماعي 
 پرخاشگري فيزيكي و دخترها پرخاشگري كالمي داشتند

)18.(  
مقطع  جنس و ،ميزان پرخاشگري فيزيكي بر حسب سن

تر و  جوان،دار داشت و در افراد مذكر معنيتفاوت  تحصيلي،
در مطالعه گلچين نيز بين تمايل به  .پايه اول بيشتر بوده است

دار وجود  معنيتفاوت  پرخاشگري در نوجوانان دختر و پسر
  .)3( داشت

ميزان پرخاشگري كالمي و خصومت بر حسب تعداد 
طور ميزان  همين ؛دار داشت معنيهاي ارسالي، تفاوت  پيام

. داشت دار معنيهاي ارسالي تفاوت  با پيام ،پرخاشگري كل

هاي  آموزان نيز بر حسب پيام دانشميزان خشونت و خصومت 
  .دار داشت معنيتفاوت  دريافتي،
هاي  حيطهبا تمام  ،انواع پرخاشگري ،مطالعه اين در

تلفن  وابستگي به و نيز نمره كلّ تلفن همراهوابستگي به 
روي جوانان بر در مطالعه  .دار داشت معنيارتباط  همراه

در افراد  %94در  تلفن همراهميزان وابستگي به  ،استراليايي
در پسرها به طور  ،نآ متوسط و سن شروع استفاده از حد
با  ،آزردگي رواننمرات باالتر  .داري كمتر از دخترها بود نيمع

 ارتباط داشت و ميزان استفاده از تلفن همراه استفاده منظم از
 ).19( در افراد برونگرا بيشتر بودن آ

 koch نوجوان نشان  9405روي بر با مطالعه
هاي جنسي بزرگساالن،  اينترنتي، تماشاي وب گفتگويداد،

 مرتبط همه با رفتارهاي پرخاشگرانه ،... قمار وبازي اينترنتي، 
  .)11( هستند

Holtz  هاي آنالين و ارتباط  بازي ،مشخص كرد
فكني مثل  برونكننده مشكالت رفتاري  پيشگويياينترنتي، 

  .)20( دنباش پرخاشگري مي
Mehroof  دانشجو، ارتباط بين پنج  123با مطالعه روي

اضطراب و  حالت عصبي، خصوصيت حس جستجو،
بررسي و گزارش را هاي اينترنتي  با اعتياد به بازي پرخاشگري

دار وجود  معنيرابطه  ،بين پرخاشگري و اعتياد به اينترنت. كرد
  .)21(شت دا

Pokhrel الن، يابي در ميان همسا هويت ،بيان كرد
كننده مناسبي براي پرخاشگري فيزيكي و ارتباطي  بيني پيش
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نسبت به جنس بوده است و نوجواناني كه دوستان پر خطر 
  ). 13( تمايل بيشتري به پرخاشگري نشان دادند ،داشتند
وابستگي متوسط به ، )611(افراد  %3/95 اين مطالعه در

عتياد ا )8( %2/1و  وابستگي شديد )22( %4/3 ،تلفن همراه
 ؛داشتند كه خوشبختانه نسبت به ساير مطالعات كمتر است

افراد  %7/5 نوجوان، 548روي  Hyun چنانكه در مطالعه
 اعتياد داشتند %9/0وابستگي شديد و  %4/8 وابستگي متوسط،

)7( .  
 ،بر حسب سن تلفن همراه مقايسه ميزان وابستگي به

هاي  امهاي ارسالي و پي تعداد تماس ،رشته تحصيلي ،جنس
هاي  ولي بر حسب پيام ،دار نداشت معنيتفاوت  دريافتي،

تلفن همراه، ماهانه  هاي دريافتي و شارژ ارسالي و تماس
  .دار داشت معنيتفاوت 

Beranuy بيشتري مردان رفتارهاي اعتيادي ،گزارش كرد 
كه  در حالي ؛دهند مينشان  تلفن همراهنسبت به اينترنت و 
اي براي برقراري  وسيلهشتر به عنوان بي ،زنان از تلفن همراه

 ،رسد ميرحال به نظر ه به. كنند ميارتباط عاطفي استفاده 
 تواند مي ،استفاده نامناسب از هر دو تكنولوژي در نوجوانان

باشد و با افزايش سن و اشتغال و كاهش موارد ساز  مشكل
 به هر. مدهاي منفي آنها كمتر خواهد شدپياتفريحي و بازي، 

 ،كند نميرفتار اعتيادآور مثل اينترنت ايجاد  ،لفن همراهحال ت
   ).22( باشد ميساز از آن مطرح  مشكلاستفاده  بلكه بيشتر

تر و  جواندرگيري با تلفن همراه در افراد  ،در اين مطالعه
هم  Krzysztofz در مطالعه. بيشتر بودنث ؤمو در جنس 

  .)23( ودتر ب تر شايع اعتياد به اينترنت در افراد جوان
كنند و  ميتر در خانه با والدين زندگي  جوانافراد 
هايي از طرف ايشان براي دسترسي به ساير  محدوديت
 ه منجر به استفاده ازهاي ارتباطي دارند كه بالقو تكنولوژي

عالوه ه ب ؛شود ميبراي برقراري ارتباط با ديگران  تلفن همراه
ها مثل شبكه  لوژيتكنواز ساير  ،دنشو ميتر  بالغزماني كه 
 .كنند ميايميل استفاده  اينترنت و

ها و تهديدهاي بسياري  فرصتاستفاده از تلفن همراه با 
سازي در زمينه  فرهنگهمراه است كه شناخت آنها از سويي و 

كه (ها و كاهش تهديدهاي همراه در كاربران  فرصتافزايش 
و ه براي پژوهشگران ضرورتي اولي ،)عمدتاً جوان هستند

مشاوران و  ،الزم است. اولياي امور فرهنگي جامعه است
هاي  اي و روش مشاورهبه آزمايش رويكردهاي  ،روانشناسان

در كاهش استفاده مفرط از تلفن  ،خودتنظيمي و مديريت زمان
  . همراه بپردازند

هاي  كننده بيني پيشيابي و همساالن،  هويتاز آنجا كه 
رفتار تلفن همراه  طور هميناحتمالي براي انواع پرخاشگري و 

تلفن  گردد ارتباط آنها با وابستگي به ميهستند، پيشنهاد 
  .  مورد بررسي قرارگيرد همراه

  
  گيري نتيجه

و اختالالت روانشناختي با توجه به اينكه پيامدهاي 
بررسي شده  كمتر ،تلفن همراهرفتاري ناشي از وابستگي به 

گيري صحيح،  هضمن رعايت نمون شود پيشنهاد مي ،است
هاي شخصيتي اعتيادي براي غربالگري و مداخالت  نشانه
؛ بررسي شودساز تلفن همراه،  مشكله براي كاربران بالقو

با مزايا و معايب تلفن همراه از  نوجوانانآشناكردن  همچنين
توزيع  و هاي تلفن همراه كمپانيهاي ارتباط جمعي،  رسانهراه 
تر مركز خدمات ارتباطي و هاي آموزشي به وسيله دفا بسته

دفاتر فروش سيم كارت و تلفن همراه كه باعث گسترش 
سالمت  يارتقاو وري افنّفرهنگ صحيح استفاده از اين 

  .شود د، پيشنهاد مينشو ميو در نهايت جامعه  نوجوانان
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Prevalence of mobile dependency and adolescence 
aggression 

 
Tayyebeh Khazaie1, Alireza Saadatjoo 2, Samaneh Dormohamadi3, Mansooreh Soleimani3, Marzieh 

Toosinia3, Fatemeh Mullah Hassan Zadeh3 

 

Background and Aim: Various studies indicate that increasing and complicating use of cell phones in all 
age groups and in both sexes is associated with aggression. Despite the widespread use of mobile phones in 
Iran, psychological and behavioral effects of addiction to it and the consequences have not been investigated 
yet. The present study aimed at determining prevalence of mobile dependency and its relationship with 
aggression during adolescence in Birjand in 2011. 

Materials and Methods: In this descriptive-analytical study, 637 students were selected through 
randomized double-stage cluster sampling. In order to gather relevant data ,two questionnaires including 
Hyun young Koo 2009 cell phone dependence questionnaire and Perry aggression questionnaire, which dealt 
with 4 aspects, i.e. physical, verbal, furious, and antagonistic aggression were used. The obtained data was 
analysed by SPSS software (V: 15) using X2, independent T, variance analysis, and Pearson's correlation 
coefficient statistical tests at the significant level P=0.05.  

Results: Out of 637 student's aged15-20 years, 95.3% (611cases) were moderately dependent on mobile 
using, 3/4% (22 subjects) ere acutely dependent, and 1.2% (8 students) were addicted to cell phone using. 
There was no Significant difference between the intensity of dependence on cell phone  and age , sex, 
education, number of phone calls; and daily received and sent messages .It was found that there was a 
corresponding relationship between mobile dependence on mobile association to aggression. 
Conclusion: According to the present study mobile dependence and aggression in adolescents is less than 
that in some other studies; yet, it is necessary to make interventions to prevent such problems. 
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