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چکیده
زمینه :ازآنجاییکر یر قر ،بیستم از ا تیای بر تلفن همنراه بنر ننها ،ینك اخنتالل وسهاسنی و ا تینای گهننر
یایشده است ،استفایه مفرط از آ ،میتهاند زمینر ا تیای بر آ ،را فراهم کند .هدف :هدف از تحقیق حاضنر
ساخت و ت،یین ویژگیهای روا،سنجی پرسشنامر ا تیای بر تلفن همراه است .روش :یانشآمهزا ،یختنر و
پسر سه مقطع متهسطر آمهزشوپرورش ناحیر یك اههاز لام،ر آماری تحقیق را تیکیل یایهاند کر از بنین
آنا 211 ،نفر ) 111پسر و  111یختر بر شیهه تصایفی چندمرحلرای انتخا شدند .یافتهها :یافتنرهنا نینا،
یای کر پرسشنامر ا تیای بر تلفن همنراه تحلینل ناملی شنده یارای  11سنؤال و سنر خنریهمقینا ،خالقینت
زیایی ،مینل گراینی و احسنا ،تنهنایی بنهیه و ازلحناظ روا،سننجی از پاینایی ،رواینی و برازنندگی خنهبی
برخهریاراست .ساختار املی تأییدی نیه ،مدل سر املی پیینهایی پرسشنامر یایشده را تأیید کنری .بحث
و نتیجهگیری :از پرسشنامر تحلیل املی شده فهقالذکر ،میتها ،برای تیخیص و مطال،نات مربنهط بنر
ا تیای بر تلفن همراه استفایه کری.
واژگان کلیدی :ا ت،اریابی ،ا تیای بر تلفن همراه ،ساخت.

 .1استاییار یانیگاه پیا نهر اههاز

Sevari1347@yahoo.com
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مقدمه
ق،ل از ظههر وسایل ارت،اطلم،ی ،1ارت،اطات بیر بسیار محدوی بهی ،اما امنروزه بنا پیندایش
ابهارهای پییرفتر ،آ ،محندوییتهنا از بینر بریاشنترشندهانند .بنر ،نارتییگنر رسنانرهنای
ارت،اطلم،ی )مانند تلفن همراه 2ازلملر ابهارهنایی هسنتند کنر بنر انتقنال سنریع اطال نات
بیننری کمننك م نیکنننند .یر لهننا ،امننروزی ،تلفننن همننراه بننر نننها ،یکننی از رسننانرهننای
ارت،اطلم،ی برصهرت یك مکانیه ارت،اط شخصی ت،دیلشده اسنت )لننگ و وی1333،1
لینگ 2111،4وی . 2116 ،بر زبانی ییگر یر بیا ،اهمیت تلفنن همنراه بایسنتی گفنت تلفنن
همراه یکی از تکنهلهژیهای لدیدی است کر برسر ت یر حال رشد است )ربله. 2111،5
صاحبنظرانی همچه ،تامپسه ،و ری 2113) 6م،تقدند کر تلفن همراه بر ایجنای امنینت یر
کهیکا ،کمك میکند .یر همین راستا پاور و ههرستمانیهف 2114) 3خاطرنیا ،میکنند
استفایه از تلفن همراه فرصت برقراری ارت،اط لدید با ییگرا ،را نیه فراهم میکند .لینرغم
تهلر صاحبنظرا ،بنر نکنات مث،نت تلفنن همنراه ،امنا اسنتفایه بنیشازحند و منداو از آ،
میتهاند زمینر وابستگی را یر افرای ایجای کند .یر خصهص اینکر اصنطالح ا تینای 3چیسنت
بایستی گفت کنر اصنطالح ا تینای ریینر پهشنکی یاری و منحصنراً بنرای وابسنتگی بندنی و
روا،شناختی بر مهای فیهیکی است،مال میشد ،اما یر تحقیقات لدید اصنطالح ا تینای بنرای
تهصننیف یامنننر وسننی،ی از رفتارهننا بکننار مننیروی )لمننه 2112 ،3،اورفننهری2111 ،11
شافر. 1336،11

1. mass
2. mobile phone
3. Leung & Wei
4. Ling
5. Rebello
6. Thompson & Ray
7. Power M & Horstmanshof
8. addiction
9. Lemon
10. Orford
11. Shaffer
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ا تیای بر تلفن همراه 1یکی از شایعترین اننهاع ا تینایات غینر یاروینی بنر شنمار منیروی
)تلفن همراه 2111 ،برطهریکر گاهی اوقات استفایه مفرط و وابسنتگی بنیشازحند بنر آ،
بدو ،آگاهی صهرت میگیری .یر همنین زمیننر برخنی از صناحبنظنرا ،همچنه ،وایکنل

2

) 2111و پارک 2115) 1م،تقدند کر برخی افنرای بنر تلفنن همنراه وابسنتگی زینایی پیندا
میکنند یرحالیکر از آ ،رفتار آگاه نیستند .شنهاهد پژوهینی نینا ،منییهند کنر اسنتفایه
افراطی از تلفن همراه میتهاند برصهرت ا تینایآور ت،ندیل شنهی .یر همنین رابطنر مایریند

4

) 2111م،تقد است کر یر قر ،بیستم ،استفایه از تلفن همراه بر نها ،یك اختالل وسهاسنی
و ا تیای گهنر یایشده و بر بهرگترین ا تیایآورهنای غینر یاروینی م،ندل شنده اسنت .اینکنر
چگهنر میتها ،ا تیای بر تلفن همراه را شناسایی کری و مالکهنای تینخیص آ ،کندا انند،
صاحبنظراننی همچنه ،چنهلیه ،ویالننهال ،چنهلیه و اال 2113) 5،م،تقدنند از نینانرهنای
وابستگی و ا تیای بر تلفنن همنراه ،اسنتفایه مفنرط ،ت،ارضنات خنانهایگی ،بنر هنم خنهری،
ف،الیتهای مدرسر ،شخصی و احسا ،نیاز بر مکالمر تلفنی یا ارسنال پینا کهتناه را م،رفنی
کریند .ازنظر رو 2111) 6،افرای م،تای بر تلفن همنراه کسنانی هسنتند کنر همیینر خنهی را
برای استفایه از تلفن همراه وابستر کریه و برای ل،را ،این خأل د یسترسی بنر آ ،تماینل
یارند از تلفن ثابت خانر استفایه کنند و برواسطة استفایه زیای از آ ،گرفتار مینکالت منالی
و التما ی میشهند .یر نگاه ییگری پارک 2115) 3ازلملر ویژگیهنای افنرای وابسنتر بنر
تلفن همراه را احسا ،تنهایی ،اضطرا و پنهچی ناشنی از ند یسترسنی بنر تلفنن همنراه
م،رفی میکند .یر همین راستا صاحبنظرا ،ییگری همچه ،بینانچی و فیلینپس 2115) 3از
الئم ا تیای بر تلفن همراه را مییهلیت بیشازحند بنا آ ،،صنرف زمنا ،زینای بنرای کسنب
1. Addiction to Mobile phone
2. Wikle
3. Park
4. Madrid
5. Chóliz,Villanueva, Chóliz & Ellas
6. Roos
7. Park
8. Bianchi & Phillips
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رضایت ،د تهانایی یر کنترل استفایه از آ ،لیرغم تالشهای مکنرر بنرای للنهگیری از
استفایه از آ ،،حذف مکالمات از حافظر یستگاه ،از یست یای ،احسا ،،بنیقنراری ،خلنق
افسریه یا احسا ،پهچی یر اثر قطع استفایه از آ ،،طنهالنی بنهی ،مکالمنات ،پنهنا ،کنری،
مکالمر از خانهایه و یوستا ،،استفایه از تلفن برای التننا از مینکالت و نهایتناً اسنتفایه از
آ ،برای احیا( یك خلق خه برای مقابلر با افسریگی ،تنهایی ،اضطرا و انهوا مییانند.
ب ا تهلر بر اینکنر مینها ،اسنتفایه از تلفنن همنراه یر حنال افنهایش اسنت )آتنر2113 ،1
زولکفالی و بحارالدین 2113 ،2لذا اینن سنؤال مطنرح اسنت کنر آینا اسنتفایه زینای از آ،
میتهاند پیامدهای منفی ینا مث،نت یاشنتر باشند صناحبنظراننی همچنه ،ریندوت ،فنههر و
روبرته 2111) 1مد ی شدند کر نهلهانانی کر برشدت از رسانرها استفایه منیکننند اغلنب
ناراحت ،غمگین ،غیر شای و اغلب خسنتر هسنتند .همچننین نیناز 2113) 4م،تقند اسنت کنر
استفایه ا تیای گهنر از تلفن همراه یك میکل بهداشت منهمی اسنت و یر منهری خطنرات
استفایه زیای آ ،بایستی بر اطالع مه مری رسانده شهی .یر همنا ،رابطنر لیمنه و یرننا،

5

) 2115طی یك بررسی نیا ،یایند کنر ضنرر منالی ،فینار هیجنانی ،تخرینب ارت،اطنات و
کاهش سهای ،از پی امندهای منفنی اسنتفایه مفنرط از تلفنن همنراه منیباشند .صناحبنظنرا،
ییگری همچنه ،پنالن ،سنالهمن و ینانگه ، 2111) 6پناراگرا ، 2111) 3،مهننك ،کنارول،
پارکر و بالیت 2114) 3و بیانچی و فیلیپس 2115) 3یر مهری اب،ای مسئلرسناز اسنتفایه زینای
از تلفن همراه یر افرای لها ،هیدار یایند .والش ،وایت و یاننگ 2113) 11طنی مطال،نرای
نتیجر گرفتند لهانانی کر بر تلفن همراه وابستر بهیند نیانرهای ا تیای رفتاری را بروز یاینند.
1. Auter
2. Zulkefly & Baharudin
3. Rideout, Foehr & Roberts
4. Niaz
5. James & Drennan
6. Palen,Salzman & Youngs
7. Paragras
8. Monk, Carroll, Parker & Blythe
9. Bianch & Phillips
10. Walsh, White & Young
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یر یننك بررسننی و مطال،ننر ییگننری چننن 2114) 1نیننا ،یای کننر ا تیننای بننر تلفننن همننراه بننا
افسریگی ارت،اط مث،ت یاری .همچنین اثرات تلفن همراه یر زنا ،بییتر است تا یر مریا.،
تلفن همراه الوه بر یاشنتنِ پیامندهای منفنی ،منیتهانند پیامندهای مث،نت یاشنتر باشند.
ازلملر پیامدهای مث،ت آ ،این است کر تلفن همراه بر ایجنای شن،کرهنای التمنا ی کمنك
کریه ،احسا ،تنهایی را کم )اوگاتنا ،ایهومنی و کیتاینك 2116 2و بنر یوسنتینابی افنرای
کمك میکند )کامی،هپه و سنهگیرا . 2115 1بنر ط،نق ییندگاه کنهثری ) 1135محاسنن و
کارکریهنای مث،ننت تلفنن همننراه ،نارتاننند از  .1نینناز اطنالعلننهیی کنر شننامل اطال ننات
ترافیکننی ،اتفاقننات و رخنندایها ،تیتننر روزنامننرهننا ،اطال نناتی مربننهط بننر قیمننتهننا و انننهاع
سرگرمیها را میتها ،گنجاند کر از منظر استفایههای ابنهاری مطال،نر منیشنهی و ینا تنأمین
نیازهای اطال اتی شخصی )برای مثال خ،ریای ،و خ،نر گنرفتن از اتفاقنات خاننر  .2 .فهایند
التما ی :شامل شای،ر ،چت ،لذت بری ،از صح،ت کری ،،گذرا ،وقت و احسا ،آرامنش
است کر انگیهههای استفایه را یر برمیگیری امکا ،برقراری ارت،اطات بنر بهاننرهنایی چنه،
یری یل کری ،یا گذرا ،وقت و همینطهر برقراری ارت،اط با یوستا ،و خنانهایه و از سنهیی
بازی با گهشی تلفن همراه یا سنرگر شند ،بنا امکاننات آ ،بنر هنگنا تنهنایی ینا یر لمنع
یوستا ،مثل انتقال اطال ات از راه بلهتهث یا کس گرفتن با استفایه از یوربنین گهشنی.1.
رضایتمندی های اطفی :شامل تسنهیل ارت،ناط بنا خنانهایه ،احسنا ،نهییکنی بنر ا ضنای
خانهایه ،نمایش مراق،ت از یکدیگر ،یانستن نگرانی ییگرا ،نس،ت بر ما را شامل میشنهی.4.
تحرک و یر یستر ،بهی) ،حذف محدوییت گینتن بنر ین،نال تلفنن منهمی و یر صنف
تلفن ایستای : ،شامل بی ت،لقی بر مکا ،برای برقراری ارت،اط با ییگرا) ،یسترسی همیینگی
بدو ،یغدغر مکا ،،یسترسی هر زما ،و هر مکا ،،حفنم ارت،ناط همیینگی و یر یسترسنی
ا ضای مسنتر یا افرای بیمار خانهایه .
بررسی مطال،ات ق،لی نیا ،مییهد کر صاحبنظرا ،برای اندازهگیری مقهلنر ا تینای بنر
1. Chen
2. Ogata,Izumi & Kitaike
3. Kamibeppu & Sugiura
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تلفن همراه از پرسشنامرهای متننه ی اسنتفایه منیکرینند بنرطنهریکنر ت،ندای سنؤاالت و
مؤلفرهای استخراجشده پرسشنامرها ی ا تیای بنر تلفنن همنراه متننهع بنهی .یر همنین رابطنر
بیانچی و فیلیپس ) 2115پرسشنامر ا تیای بر تلفنن همنراه چهنار ناملی نناتهانی یر کنتنرل
امیال ،از یست یای ،اضطرا  ،کنارهگیری و التنا و از یست یای ،خالقینت را سناختند.
ههپر و زو 2113) 1نیه پرسشنامر ییگری طراحی کریند کر از شش امل نایت ،حالنت
ال،اری ،وابستگی ،ا تیای ،حالت وسهاسی و ب،د اختیاری تیکیلشنده اسنت .ازآنجناییکنر
احسا ،میشهی یر کیهر یرزمینة ا تیای بر تلفن همراه ابهارهای م،ت،ر و برروز اندک اسنت
لذا تحقیق حاضر یر این راستا انجا شده است .بر ،ارتییگنر یر تحقینق حاضنر سناخت و
ا ت،اریابی پرسشنامر ا تیای بر تلفن همراه مهریمطال،ر قرار گرفت.
سؤاالت تحقیق
یر تحقیق حاضر سؤاالت زیر بر محك آزمایش قرار گرفت.
آیا برای مقهلر ا تیای بر تلفن همراه میتها ،پرسشنامرای را ساخت؟
آیا پرسشنامر ساخترشده از پایایی و روایی کافی برخهریار است؟
روش
لام،ر آماری تحقیق حاضر ،کلیر یانشآمهزا ،یختر و پسر کنال ،سنه یبیرسنتانی ناحینر
یك اههاز را تیکیل یایهانند .یر ابتندا از بنین یبیرسنتا،هنای آ ،ناحینر  3یبیرسنتا) ،چهنار
مدرسر یخترانر و چهار مدرسر پسرانر انتخا و از هر مدرسر یك کال ،و از هنر کنال،
 25نفر و یرمجمهع  211نفنر ) 111یختنر و  111پسنر بنرصنهرت تصنایفی چندمرحلنرای
انتخا شدند .ازآنجاییکر یر خارج کیهر پیرامه ،ا تیای بر تلفن همنراه تحقیقنات زینایی
صهرت گرفتر است و از ابهارهای متنه ی استفایهشده است ،لذا یر تحقیق حاضر بنرمنظنهر
سنجش متییر ا تیای بر تلفن همراه ،از برخی از پرسشنامرهای خارلی و برخی از یافترهنای
تحقیقات خارلی استفایه شد کر ابتدا بر کمك آنها  15سؤال ساختر و پس از ارائر آنهنا بنر
برخی از اساتید متخصص یر مسنائل روا،شنناختی یو سنؤال از آنهنا حنذف و پرسنشنامنر
1. Hooper & Zhou
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مقدماتی از  11سؤال تیکیل شد .سپس برمنظهر استخراج هامنل ا تینای بنر تلفنن همنراه از
تحلیل املی اکتیافی استفایه شد .تحلینل نینا ،یای کنر پنس از بیسنتوپننج بنار چنرخش
آزماییی روییایهها 11 ،سؤال و سر امل بنر ننا خالقینت زیاینی )یارای  3سنؤال  ،مینل
گرایی ) 1سؤال و احسا ،تنهایی ) 1سؤال بر یست آمد .سؤاالت پرسشنامنر بنرصنهرت
مقیا ،پنجیرلرای از هرگنه ) 1تنا اکثنر اوقنات ) 5نمنرهگنذاری منیشنهی .پاینایی کنل
پرسشنامر  ،1/33برای امل خالقیت زیایی  ، 1/33برای امنل مینل گراینی  1/36و بنرای
امل احسا ،تنهایی  1/34بر یست آمد .روایی پرسشنامر از طریق تحلینل ناملی تأییندی
صهرت گرفت )بر لدول  1مرال،ر شهی .
یافتهها
یافترها یر لداول زیر ارائرشده است.
لدول  .1میانگین ،انحرافم،یار ،حداقل و حداکثر نمره پرسشنامر ا تیای بر تلفن همراه
متییر

میانگین

انحرافم،یار

حداقل نمره

حداکثر نمره

خالقیت زیایی

16/33

1/64

3

26

میل گرایی

3/23

2/16

4

14

احسا ،تنهایی

3/25

2/16

4

14

هما،طهریکر یر لدول  1آمده است حداقل و حداکثر نمره بر ترتیب برای خنریهمقینا،
خالقیت زیایی  3و  ،26ضمناً میانگین و انحرافم،یار آ 16/33 ،و  1/64برای میل گراینی
 4و  ،14میانگین و انحرافم،یار آ 3/23 ،و  2/16و برای خریهمقیا ،احسنا ،تنهنایی  4و
 14و میانگین و انحرافم،یار آ 3/25 ،و  2/16بر یست آمد.
تحلیل اکتشافی
برمنظهر استخراج هامل ا تینای بنر تلفنن همنراه از روش تحلینل ناملی اکتینافی 1اسنتفایه

1. explatory factor analysis
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گریید .مالک استخراج هامل شیب نمهیار اسکری 1و ارزش ویژه 2باالتر از یك بنهی کنر
با روش چرخش واریماکس 1مهریسنجش قرار گرفتند .ضمناً بنرای ارزینابی مناسنب بنهی،
اننندازه نمهنننر ) 211نفننر از آزمننه ،کفایننت کننایهر– میننر– اوکلننین KMO) 4و آزمننه،
کرویت بارتلت 5استفایه شد .آزمه ،کفایت کایهر– میر– اوکلین ) KMOبرابر با 1/333
و یر سطح مطله و رضایتبخش بهی و نتیجر آزمه ،کرویت بارتلت نیه ازلحناظ آمناری
م،نایار بهی ) . p < 1/1111 ،=2 x411/455برای ت،یین ت،دای املها از مالک ارزشهای
ویژه باالتر از یك و نمهیار اسکری استفایه شد .نتایج نیا ،یای کنر اینن آزمنه ،سنر امنل
یاری کر یرمجمهع  53/11یرصد از واریانس کل پرسشنامر را ت،یین میکند .ضمناً از نقطر
برش  ./45استفایه شد.
ازآنجاییکر اشتیال بیشازحد بر تلفن همراه زمینر ایجای خالقیت را از بین منیبنری و بنا
تهلر بر اینکر اکثر مایههای امل اول پیرامه ،خالقیت زیایی میچرخند لنذا امنل اول بنر
همین یلیل بر نا خالقیت زیایی نا گذاری شد .تأمل یر مایههای امل یو حکاینت از آ،
یاری کر تمایل بر استفایه زیای از تلفن همراه ،شنکایت نهییکنا ،از فنری یر اسنتفایه زینای از
آ ،،پنها،کاری مکالمات از ییگرا ،و د تهانایی فری یر کنارهگینری از اسنتفایه از آ ،از
پیامدهای ا تیای بر تلفن همراه میباشد .با استنای بر این ،ارات ،امل یو بر نا میل گراینی
نا گذاری شد .سهمین امل پرسشنامر بر نا احسا ،تنهنایی ننا گنذاری گرییند .چراکنر
مایههای آ ،پیرامه ،اشتیال بیشازحد افرای بر تلفن همراه ،احسا ،تنهایی ،تر ،از لندایی
طهالنی و یلتنگی میچرخد ،بر همین یلیل بر نها ،مؤلفر احسا ،تنهنایی ننا گنذاری شند.
لدول  2همچنین نیا ،مییهد کر یامننر بارهنای ناملی خنریهمقینا ،خالقینت زیاینی از
 1/341تننا  ،1/463میننل گرایننی از  1/346تننا  1/612و احسننا ،تنهننایی از  1/333تننا ./646
برآوری شد بنابراین با استنای بر این تحلیل سؤال اول تحقیق تأیید میشهی .نتنایج مربنهط بنر
1. scree plot
2. eigen values
3. Varimax rotation
4. Kasier – Meyer – Olkin Measure of Sampling
5. Bartletts Test of Sphericity
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پایننایی نیننا ،یای کننر آلفننای کرون،ننا کننل پرسننشنامننر  1/35و بننر هم نین ترتیننب بننرای
خریهمقیا،های خالقیت زیایی  ،1/31برای میل گرایی  1/31و برای احسا ،تنهایی 1/31
بر یست آمد بنابراین با استنای بر این تحلیل بخش نخست سؤال یو تحقیق تأیید منیشنهی.
ت،دای هامل پیینهایی از طریق آزمه ،اسکری یر نمهیار  1ارائرشده است .ضنمناً هامنل،
مایهها و بار املی هرکدا یك یر لدول  2آمده است.

نمودار  .3آزمون اسکری
جدول  .9عوامل ،مادهها و بار عاملی هرکدام یک
مؤلفه

ردیف
2
1

تا چر اندازه احسا ،میکنید بدو ،تلفن همراه ،انگار چیهی
را ازیستیایهاید
تا چر اندازه وقت زیایی را با تلفن همراه صرف میکنید
تا چر اندازه از اینکر پیا هایتا ،را نتهانید چك کنید احسا،

خالقیت زدایی

نگرانی میکنید

بار عاملی

1

عبارات

1/341
1/633
1/653

تا چر اندازه فهمیدهاید کر خامهشی تلفن همراه برایتا ،بسیار

1/613

تا چر اندازه بر یلیل استفایه زیای از تلفن خهابتا ،برهمخهریه

1/622

تا چر اندازه بجای پریاختن بر مهضه ات مهم ،مییهل تلفن

1/611

 3تا چر اندازه د یسترسی مهقت بر تلفن با ث ناراحتی شما

1/463

4
5
6

یشهار است
است
همراه میشهید
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میشهی
3

میل گرایی

3

تا چر اندازه نهییکا ،یرباره میها ،استفایه زیای از تلفن همراه

1/346

از شما شاکیاند
تا چر اندازه مقدار استفایه از تلفن همراه را از ییگرا ،پنها،



احساس تنهایی

12



میکنید
تا چر اندازه تالش میکنید کمتر تلفن کنید اما مهفق

11
11

1/366
1/612

نمیشهید
تا چر اندازه وقتی احسا ،تنهایی میکنید بر ییگرا ،تلفن

1/333

میکنید
تا چر اندازه لدایی طهالنی از نهییکا ،با ث استفایه زیای

11

1/352



تا چر اندازه یر مهقع یلتنگی و برای ایجای احسا ،بهتر

1/646

یست بر تلفن میکنید
4/34

یرصد واریانس ت،یین شده





شما از تلفن میشهی

مقاییر ویژه



1/13

1/21

53/11 43/31 13/22

ضریب آلفای کرون،ا )برای کل پرسینامر  1/35

1/31

1/31

1/31

تحلیل عامل تأییدی
برمنظهر ت،یین روایی هامل استخراجشده ا تیای بر تلفن همراه ) هامل سرگانر و پاسنخ بنر
بخش یو سؤال یو از نسخر  16نر افهار  AMOSاستفایه شد .برای انجا اینن تحلینل از
برآوری حداکثر یرست نمایی 1استفایه شد.
جدول  .1مقایسه ساختارهای عاملی مقیاس اعتیاد به تلفن همراه
X2

DF

X2/DF

GFI

AGFI

CFI

IFI

RMSEA

142/3

65

2/133

1 /33

1 /33

1/31

1/331

1/111

یو املی

115/33

64

2/121

1/31

1 /3

1 /31

1/31

1/113

سر املی

31/11

61

1/16

1 /3

1 /3

1 /34

1/32

1/161

الگه
یك
املی

1. maximum likelihood

135

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه

نتایج مندرج یر لدول  1نیا ،مییهنند ،کنر شناخصهنای نیکنهیی بنرازش1/3 GFI) 1
لذر میانگین مجذورات خطای تقریب ،1/161 RMSEA) 2شاخص برازندگی فهایننده

1

) 1/32 IFIو شنناخص برازننندگی مقایسننرای 1/34 CFI) 4اسننت .یر خصننهص مقنناییر
اینگهنر شاخصها صاحبنظرانی همچه ،هه و بنتلر 1333) 5پیینهای منیکننند کنر وقتنی
میها CFI ،GFI ،و  IFIکهچکتر از  ./13باشد نیا،یهنده بنرازش مناسنب و کنافی مندل
است .مقاییر تحلیل نیه حاکی از آ ،است کر مدل سر املی نس،ت بر یو مدل ییگر برازش
بهتری با یایهها یاری .نس،ت مجذور خی بر یرلر آزایی  1/16است کر نس،ت بر مندلهنای
ییگر کمتر است .مقدار  RMSEAمدل سر املی نیه  1/16است کر مقدار خهبی است و
نس،ت بر  RMSEAمدلهای ییگر بسیار کمتر است .ازآنجاکنر مندل سنر ناملی بهتنرین
برازش را با یایهها یاشت ،لذا برمنظهر به،هی مقاییر شاخصهای آ،یك اصالح روی مندل
انجا شد کر یر نمهیار  2آمده است بنابراین با استنای بر این تحلینل بخنش یو سنؤال یو
تحقیق نیه تأیید میشهی .سهاری )زیر چاپ یر بررسی لداگاننر ییگنری روی  211نفنر از
یانشآمهزا ،یختر و پسر الرا و از طریق تحلیل املی تأییدی ،روایی پرسشنامنر یایشنده
را نیه مجدیاً محاس،ر کری کر نتیجر آ ،تأیید هامل و سؤاالت پرسشنامر بهی .الز بر ذکنر
است کر نمهیار  2بیضیها ،متییرهای مکنه ،یا املها و مستطیلها مهای پرسشنامنر ا تینای
بر تلفن همراه را نیا ،مییهد .پیکا،های یكسهیر از بیضیها بر مستطیلها نینا ،منییهند
کر مایهها روی کدا امل بار منیگیرنند ،مقندار نهشنترشنده روی پیکنا،هنا آ ،مینها ،از
واریانس مایهها را کر از سهی امل قابل تهضیح است نیا ،مییهد .پیکنا،هنای کهچنك
واریانس باقیمانده )خطا را نیا ،مییهد کر بروسنیلر امنل ت،ینین نمنیشنهی .پیکنا،هنای
یوسهیر هم،ستگی میا ،املها را نیا ،مییهد .یر تحلینل ناملی تأییندی مقناییر بارهنای

1. Goodness of Fit Index
2. Root-Mean-Square-Error of Approximation
3. Incremental Fit Index
4. Comparative Fit Index
5. Hu & Bentler
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املی با تهلر بر وز،های بتا نیا ،یایه میشهند )شهماکر و لهماکس. 1336 ،1

نمودار  .9مدل سه عاملی پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه

بحث و نتیجهگیری
هما،طهریکر ق،الً اشاره شد میها ،استفایه مفرط از تلفن همراه یر لام،نر بینری بنرشندت
یر حال افهایش است )آتر 2113 ،زولکفالی و بحارالدین ، 2113،لذا برمنظهر ت،یین میها،
ا تیای و استفایه مفرط از تلفن همراه یر تحقیق حاضر ساخت و ا ت،اریابی پرسشنامر ا تینای
بر تلفن همراه مهریمطال،ر قرار گرفت .نتنایج حاصنل از تحلینل ناملی اکتینافی و آزمنه،
اسکری نیا ،یای کر پرسشنامر ا تیای بر تلفن همنراه از سر امنل خالقینت زیاینی ،مینل
گرایی و احسا ،تنهایی تیکیلشده است کنر یرمجمنهع اینن سنر امنل  53/11یرصند از
واریانس کل پرسشنامر ا تیای بر تلفن همراه را ت،یین میکند .نتایج مربهط بر پایایی آزمنه،
1. Schumacker & Lomax
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نیا ،یای کر آلفای کرون،ا کل پرسینامر  ،1/35و بر همین ترتیب برای خنریهمقینا،هنای
خالقیت زیایی  ،1/31برای میل گرایی  1/31و برای احسا ،تنهنایی  1/31بنر یسنت آمند.
تحلیل همچنین نیا ،مییهد کر یامنر بارهای املی خریهمقیا ،خالقینت زیاینی از ./341
تا  ،1/463میل گرایی از  1/346تا  1/612و احسا ،تنهایی از  1/333تا  1/646برآوری شد.
تحلیل روایی پرسشنامنر از طرینق تحلینل ناملی تأییندی نینا ،یای کنر شناخصهنای
نیکهیی برازش ) 1/3 GFIلذر میانگین مجذورات خطای تقریب )،1/161 RMSEA
شاخص برازندگی فهاینده ) 1/32 IFIو شاخص برازندگی مقایسرای ) 1/34 CFIاسنت.
وقتی مینها CFI ،GFI ،و  IFIکنهچکتر از  1/13باشند لنذا اینن شناخصهنا نینا،یهننده
برازش مناسب و کافی مدل میباشند )هه و بنتلر . 1333،تحلینل نینه حناکی از آ ،بنهی کنر
مدل سر املی پیینهایی نس،ت بر یو مدل ییگر از برازش بهتری برخنهریار اسنت و چنه،
نس،ت مجذور خی بر یرلر آزایی  1/16است لذا مدل سر ناملی ،مندل مناسنب تینخیص
یایه شد.
نتایج این یافتر با نتایج برخنی از یافتنرهنای بینانچی و فیلینپس ) 2115هماهننگ اسنت.
چراکر پژوهیگرا ،نام،ریه برای متییر ا تیای بر تلفن همراه چهنار ناملی نناتهانی یر کنتنرل
امیال ،از یست یای ،اضطرا  ،کنارهگیری و التنا و از یست یای ،خالقینت را شناسنایی
کریه بهیند یرحالیکر تحقیق حاضر برای متییر یایشنده سنر امنل خالقینت زیاینی ،مینل
گرایی و احسا ،تنهایی قائل بهی .یر همین راستا نتایج مطال،ر ههپر و زو ) 2113نینه نینا،
یای کر ا تیای بر تلفن همراه از شش ب،د نایت ،حالنت ال،ناری ،وابسنتگی ،ا تینای ،حالنت
وسهاسی و ب،د اختیاری تیکیلشده است .یر ت،یین این یافتر میتنها ،گفنت کنر بسنیاری از
افرای م،تای بر تلفن همراه بر یلیل د تهانایی یر کنترل امیال و یا احساسات خهی ،یرگینری
شدید با اننهاع اضنطرا هنای روحنی و رواننی و بنروینژه احسنا ،تنهنایی و اننهوا و بنرای
فرامهشی مهقتی میکالت ،بر استفایه غیرم،مهل از تلفن همنراه روی منیآورنند .لنذا نتیجنر
این مییهلیت بیشازحد و غیرمنطقی با تلفن همراه خالقیت زیاینی اسنت .بنر ،نارتییگنر
ازبسکر فری گرفتار تلفن همراه میشهی ضمن از یسنت یای ،مندیریت زمنا ،،فنری گرفتنار

فصلنامۀ اندازهگیری تربیتی شمارۀ  ،31سال پنجم ،بهار 21

138

امهرات بیههیه و تکراری شده و بر لت ت،ندیل اینن کارهنا بنر نایت ،فنری گرفتنار ییگنر
برهیچ نها ،قایر بر ترک آنها نخهاهد بهی و لذا هیچگهنر خالقیتی را از خهی نیا ،نخهاهند
یای.
اینکر چگهنر و یا با کمك چر نیانرهایی میتها ،فری م،تای بنر تلفنن همنراه را شناسنایی
کری باید گفت کر استفایه مفرط از تلفن همراه ،پیدایش ت،ارضات خانهایگی ،متنأثر شند،
ف،الیتهای مدرسر ،احسا ،نیاز بر مکالمر تلفننی ینا ارسنال پینا کهتناه )چنهلیه ،ویالننهال،
چهلیه و اال ، 2113،،وابستگی بیشازحند بنر تلفنن همنراه و گرفتناری مینکالت منالی و
التما ی )رو ، 2111 ،،احسا ،تنهایی ،اضطرا و پهچی ناشی از د یسترسی بر تلفنن
همراه )پارک ، 2115 ،مییهلیت بیشازحد با آ ،،صرف زما ،زیای بنرای کسنب رضنایت،
د تهانایی یر کنترل استفایه از آ ،لیرغم تالشهای مکرر برای للهگیری از اسنتفایه از
آ ،،حذف مکالمات از حافظر یستگاه ،از یست یای ،احسا ،،بیقنراری ،خلنق افسنریه ینا
احسا ،پهچی یر اثر قطع استفایه از آ ،،طهالنی بهی ،مکالمنات ،پنهنا ،کنری ،مکالمنر از
خانهایه و یوستا ،،استفایه از تلفن برای التننا از مینکالت و نهایتناً اسنتفایه از آ ،بنرای
احیا( یك خلق خه برای مقابلر با افسریگی ،تنهایی ،اضطرا و انهوا از الئنم ا تینای بنر
تلفن همراه شمریه میشهی.
ازآنجاییکر یر یاخل کیهر آزمه ،م،ت،ر ا تیای بر تلفنن همنراه کمتنر سناخترشنده اسنت و
آ،هم با نر افهارهای لدید آماری )ایمه ،نسخر  16لذا بر پژوهیگرا ،القرمنند بنر اینن
حهزه پیینهای میشهی کر برای بررسی و مطال،ر یر خصهص ا تینای بنر تلفنن همنراه از اینن
پرسشنامر استفایه کنند .چراکر با کمك پرسشنامر یایشده میتها ،میها ،ا تینای بنر تلفنن
همراه را تیخیص یای.
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