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دانشهجوی   331همهراه پرداخهتپ پهژوهش روی    با اعتياد بهه تلفهن   ،نفسكننده، و عزتخواهی، اوقات فراغت خستهاين پژوهش به بررسی رابطه بين متغيرهای هيجانچكيده: 

ای نسبی انتخها  شهده   گيری طبقهاده از روش نمونهدر حال تحصيل بودند، انجام شدپ اين دانشجويان كه با استف 11-19دانشگاه غيرانتفاعی شهر اشكذر كه در سال تحصيلی 

كننده همبستگی معناداری با اعتياد به تلفن همهراه  خواهی و اوقات فراغت خستهها پاسخ دادندپ نتايج نشان داد كه متغيرهای هيجانصورت خودگزارشی به پرسشنامهبودند، به

تهرين و  خهواهی يكهی از مهه    پ نتايج رگرسيون گام به گام نشان داد كهه متغيهر هيجهان   رندندا متغيرهااداری با اين نفس همبستگی معنكه متغير عزت، درحالیرندابعاد آن دا و

 ویكننهده ر خهواهی و اوقهات فراغهت خسهته    ها در اعتياد به تلفن همراه و ابعاد گوناگون آن استپ با توجه به اينكه تأثير متغيرهايی همچون هيجانكنندهبينیپيش     بهترين

ههای سهاير انهواع اعتيهاد     كردن هنجارهای جامعه و كهاهش آسهي   ای برای درونیاين نوع اعتياد به منزلة امكان بالقوه توان ازرفتارهای اعتيادآور ديگر نيز تأييد شده است، می

 كردپ  استفاده
 

Abstract: The purpose of the present study was to investigate the relationships between sensation seeking, leisure bordom, and self-esteem with 

symptoms of cellphone addiction and patterns of cellphone use. To do so, students who were selected via partial stratified sampling, responded to 

self-report question-naires of cellphone Addiction, sensation seeking, self-esteem, along with questions about properties of their cell phone 

contacts. The results showed that leisure boredom and sensation seeking have significant relationships with such an addiction, while self- esteem 

has no significant relationship with it. Stepwise regression analysis showed that sensation seeking is the best predictor of the addiction to 

cellphone. The effects of sensation seeking and leisure bordom on other addictions have been shown. This type of addiction can be used as a 

potential possibility to propagate community norms and reduce the damages of other addictions. 
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