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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 

 1960اگرچه جامعه شناسان و جمعيت شناسان با استفاده از داده هاي اخذ شده از جوامع غربي پس از دهه                   :  بحث
به بعد سعي كردند مسئله كاهش باروري زير سطح جايگزيني نسل در آن جوامع را تبيين كنند و در اين تالش                         

د كه اگرچه فردگرايي در ناباروري       بررسي حاضر نشان مي ده    .  خود عمدتاً به گسترش فردگرايي توجه داشته اند        
ارادي زوجين در شهر رشت نقش داشته است، ولي به نظر مي رسد هنوز پدرساالري در امر فرزندآوري و يا عدم                        
فرزندآوري زوجين نقش بيشتري دارد و اين امر بيشتر نتيجه بقاياي مردساالري و حاكميت تمايالت مردان در                      

 . روابط زوجين است
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

  دانش آموزانروان در  هاي سالمت بطه وابستگي به تلفن همراه با مولفهبررسي را

 
 ∗مهدي كيوان كار

 **زهرا فرازي

***طاهره نوابي
 

 

هاي جديد، گذشته از محاسني كه با خود به همراه دارد، خطرهايي را هم متوجه كاربران                  فناوري:  و هدف مقدمه  
 اعضاي اين   .ها تأثير مي پذيرد، قشر كودكان و نوجوانان است         مهم ترين قشري كه از اين پديده        .خويش كرده است  

مي توانند   حال رشد جسمي و اجتماعي به سر مي برند،         كه در   بخش از جامعه، به علت شرايط خاص سني و روحي         
 تلفن همراه به معضل روز مبدل شده و مشكالتي           مسئله  .اصلي ترين قربانيان خطرهاي تلفن همراه به حساب آيند       

ي مؤلفه ها پژوهش حاضر بررسي رابطه وابستگي به تلفن همراه با             هدف .اي اوليا و مربيان ايجاد كرده است       را بر 
 . استي رستانيدانش آموزان دبسالمت روان در 

در اين  .  ي داده ها پرداخته است   گردآوري از پرسشنامه به     ريبهره گاست كه با      پژوهش حاضر از نوع توصيفي      :روش
 دبيرستان هاي پسرانه بيرجند     دانش آموزانجامعه پژوهش كليه       .تگي استفاده شده است    پژوهش از طرح همبس    
از پرسشنامه  .   نفر از اين دانش آموزان بود كه به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند                  238بودند و گروه نمونه       

 سوالي  28ان فرم   و پرسشنامه سالمت رو    )1389،جعفر زاده (اطالعات شخصي، پرسشنامه وابستگي به تلفن همراه        
)GHQ       ،ها با روش رگرسيون چندگانه       داده.  آوري اطالعات استفاده شد    براي جمع )  1979، گلدبرگ و هيلر

 . همزمان تحليل شدند

  استفاده از تلفن همراه در      نيش تريبو     اعتباري م كارتيساز  افراد  )  %6/80(هاي پژوهش نشان داد       يافته :نتايج
ها نشان  يافته  نيهمچن.   مي گيرد صورت)  %40(در شب     و%)  7/49(زماني آخر هفته    فاصله    و%)  8/45(بيرون خانه 

 ديگر، در اين    به عبارت .  روان ارتباط معناداري وجود دارد     ي سالمت مؤلفه ها بين وابستگي به تلفن همراه و         داد كه 
تماعي و عالئم   پژوهش مشخص شد بين وابستگي به تلفن همراه با افسردگي، اضطراب، اختالل در كاركرد اج                   

 . جسماني مرضي ارتباط معناداري وجود دارد

اختالل وابستگي به تلفن همراه از دسته اختالالت كنترل تكانه است كه به معناي انگيزه آني و ناتواني فرد                     :  بحث
  زماني كه فرد وسوسه مي شود، براي لحظاتي درون خود احساس خأل             .براي مقاومت در برابر اين انگيزه آني است        

 . ناپذير است مي كند و در همان لحظه كوتاه كه وسوسه مي شود تن به تكانش مي دهد كه اين ميلي، مقاومت
 

 
     com.yahoo@mehdekivankar         ربيتي ،دانشگاه آزاد اسالمي بيرجندكارشناسي ارشد، روانشناسي ت ∗

 دانشگاه آزاد اسالمي بيرجند كارشناسي ارشد، روانشناسي آموزش كودكان استثنايي **
 د اسالمي بيرجنددانشگاه آزا كارشناسي ارشد، روانشناسي آموزش كودكان استثنايي ***
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