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 چکیده 
تواند تأثیرات منفی بر    های هوشمند می  از گوشیزیاد  استفاده  

مختلف زندگی افراد داشته باشد. یکی از این تأثیرات  های    جنبه

است  نوموفوبیا  به  موسوم  روانشناختی  پدیدهای  شیوع    .منفی، 

منظور به  حاضر  براساس    اینوموفوب  ینیب  شیپ  یبررس  پژوهش 

  .انجام شد   دانش آموزان  یتیشخص یها  یژگیو و  یجانیه  میتنظ

منظور دست م  یابیبه  از  اهداف پژوهش  آموزان    انیبه  دو  دانش 

تهران   دخترانه  گ  250به حجم  مدرسه  نمونه  روش  با    ی ر ینفر 

  مدرسه در  همبستگی  مطالعه به روش    .دانتخاب شدن  خوشه ای

پرسشنامه بی    داده ها از پرسشنامه  یجمع آور  یبرا   انجام شد.

پرسشنامه پنج    (،ور،منشئالد   ،ی آزادمنش، احد)موبایل هراسی،  

(  یمحمدزاده، نجف( ، ) BFI–  10)عاملی شخصیت نسخه کوتاه 

پژوهش    یداده ها   استفاده شد.  پرسشنامه تنظیم هیجان گراسو  

مورد   یو آمار استنباط یفیدر دو بخش آمار توص  Spss قیاز طر

و   . گرفتقرار    ل یو تحل  هیتجز با تنظیم هیجان  نتایج نشان داد 

ی آنها را  ای نوموفوب  شخصیتی دانش آموزان می توانویژگی های  

 .پیش بینی کرد

های    : کلیدی  هایواژه ویژگی  هیجان،  تنظیم  نوموفوبیا، 

 .، دانش آموزانشخصیتی

Abstract 

Excessive use of smartphones can have negative 

effects on various aspects of people's lives. One of 

these negative effects is the prevalence of the 

psychological phenomenon known as nomophobia. 

The present study was conducted to investigate the 

prediction of nomophobia based on emotional 

regulation and personality characteristics of students. 

In order to achieve the objectives of the research, 250 

students of two girls' schools in Tehran were selected 

by cluster sampling method. The study was conducted 

by correlational method in school. To collect data, the 

mobile phone phobia questionnaire (Azadmanesh, 

Ahadi, Delavar, Manshi), five-factor short version 

personality questionnaire (BFI-10), 

(Mohammadzadeh, Najafi) and Grass's emotion 

regulation questionnaire were used. The research data 

was analyzed through Spss in two parts, descriptive 

statistics and inferential statistics. The results showed 

that by adjusting students' emotions and personality 

traits, their nomophobia can be predicted. 

Keywords: nomophobia, emotion regulation, 

personality traits, students. 
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 مقدمه 
  های اخیر در تکنولوژی، زندگی مردم را به   شود و پیشرفت  عات و ارتباطات در نظر گرفته میالعنوان عصر اط  عصر حاضر، به

های    ها در زمینه فناوری  با وجود اینکه پیشرفت  (.2016،  1و همکاران  هوسانی )تأثیر قرار داده است    توجهی تحت  طور قابل

زا    تر کرده است اما باور عمومی براین این است که استفاده آسیب  ها را سهل  های روزمره ما انسان   ارتباطی، زندگی و فعالیت 

فناوری این نوع  از  افراطی  داشته باشد  ها می  و  افراد  بر  روانشناختی منفی  تأثیرات  ی  .تواند  از فناوریتلفن همراه  های    کی 

برخی محققان بیان  (.  2016،  2گزگین و کاکیر)های اخیر رشد چشمگیری داشته است    عاتی و ارتباطی است که در سالالاط

با پیشرفت    (. 2017،  3کاس و گلیفیتس)ویکم است    بزرگترین اعتیاد غیردارویی در قرن بیست  األکنند که تلفن همراه احتم  می

  به(.  1397شاوردی،  )شود    های فناوری یاد می   ح ترسالاصط  هاند که از آنها ب  ها ظهور یافته  ز ترسفناوری، انواع جدیدی ا

. این اصطالح برای اولین بار توسط شود  گفته می  (فوبی تلفن همراه) 4های هوشمند، نوموفوبیا   ترس از عدم دسترسی به گوشی

اگرچه در راهنمای تشخیصی و  نوموفوبیا  (.2018،  5شانکار، سینگ و کوم جانگیر)مؤسسه تحقیقاتی یوگو استفاده شده است  

براساس تعریف(  DSM-5) 6آماری اما  عنوان یک فوبیای خاص مشخص شده است و یک   به  (DSM-4)  بحث نشده است؛ 

های بالینی متفاوتی دارد، از جمله: استفاده    که ویژگی(  2014لوئیجی براگزی و دل پونت،  )شود   نظر گرفته میفوبیای مدرن در  

کنند. این افراد    طوری که افراد دارای نوموفوبیا وقت زیادی را صرف استفاده از تلفن همراه می  مرتب و مفرط از تلفن همراه، به

دالیلی تلفن به همراه   برند و اگر به ن را هنگام خوابیدن با خود به رختخواب میکنند، حتی تلف  همیشه با خود تلفن حمل می

ای    یابد یا زمانی که پوشش شبکه  که شارژ باتری آنها پایان می  کنند و یا وقتی  نداشته باشند، احساس ترس و اضطراب می

س غیرمنطقی از عدم دسترسی به تلفن همراه  های بالینی و تر  کنند. به این ویژگی  ندارند، فشارهای عصبی زیادی را تحمل می

های    های سال  پیشرفت  (.2015،  8؛ پاویترا، مدهوکومار و مورتی 2014،  7لوئیجی براگزی و دل پونت )شود    نوموفوبیا گفته می

شناختی آن شده است، به   های هوشمند موجب شیوع روز افزون نوموفوبیا و متحول شدن وجوه آسیب  اخیر در زمینه گوشی

در حال    .کننده شده است  های هوشمند محدود گردیده و هم اینکه بیشتر از گذشته نگران  نحوی که نوموفوبیا هم به گوشی

هایی را که پیش از این    های همراه هستند که قابلیت  ای از تلفن  های هوشمند نسل ارتقاء یافته  گوشی  حاضر به جهت اینکه

ها باعث فراگیر    اند. این قابلیت اند، به ابزاری چندمنظوره تبدیل شده  مع کردهمختص چندین دستگاه متفاوت بود، در خود ج

آنها شده است  شدن گوشی به  زیاد کاربران  و وابستگی  افراطی  استفاده  و همکاران های هوشمند و  این    (9،2013.)پارک  در 

دارد و به علت وابستگی مرضی    وشمندهای ه  ت بر آن دارد که نوموفوبیا ریشه در استفاده مفرط از گوشیاللخصوص شواهد د

توانند به گوشی    واقع، زمانی که افراد نوموفوبیک نمی  (. در10،2013.)کینگ و همکارانآید   یا روان رنجورانه به آنها به وجود می

تجربه  خود یا امکانات مربوط به آن دسترسی پیدا کنند، به دلیل این وابستگی، ترس، اضطراب، آشفتگی و ناراحتی شدیدی را 

 (.2014)کینگ و همکاران،.کنند  می
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تعریف  (،  1390) 11در لغت نامه وارن   .مفهوم شخصیت در روان شناسی یک مفهوم رایج و معمول و در عین حال پیچیده است

شخصیت چنین آمده است. شخصیت به جنبه های عقلی، عاطفی، انگیزشی و فیزیولوژیکی یک فرد گفته می شود. به عبارت  

در واژه نامه انجمن روان پزشکی آمریکا   .مجموعه مؤلفه هایی که انسان را سرپا نگه می دارد، شخصیت گفته می شوددیگر به  

راه و روش ویژه ای از تفکر، احساس، رفتار شخصی و طرح رفتاری ریشه داری که هر  :شخصیت این گونه تعریف شده است

نوان سبک و سلیقه زندگی یا روش مطابق با محیط از خود نشان  شخص به صورت خودآگاهی و چه به صورت ناخودآگاه به ع 

که به عقیده بسیاری بنیان گذار مطالعات نوین شخصیت است. شخصیت را (  1961)  آلپورت  (.1984به نقل از راد،  )می دهد  

کند می  تعریف  گونه  و ،  این  رفتارها  که  است  فرد  تنی  روان  های  سیستم  از  پویایی  ا  سازمان  خاص  می  افکار  تعیین  را  و 

شخصیت را چنین تعریف می کند: شخصیت الگوهای معینی از رفتار و شیوه های تفکر است که نحوه  (.  1983، 12هیلگارد)کند

طبیعی است که شخصیت در مفهوم کلی خود شامل مزاح، خوی، استعداد، هر  .سازگاری شخصی را با محیط تعیین می کند 

شخصیت به کار رود این الفاظ یعنی مزاح و خوی و نیز منش و نفس به عنوان واژه های ح  السه خواهد بود قبل از اینکه اصط 

،  عبارت اند از: روان رنجورخویی شخصیت ابعاد پنج گانه . شخصیت به کار رفته و در حال حاضر نیز در مواردی به کار می روند

 می باشد.  وظیفه شناسیو  سازگاری، پذیرا بودن یا گشودگی نسبت به تجربه،  برون گرایی

 و تنظیم شناختی هیجان رابطه معناداری وجود دارد )سیدالشهدایی   شخصیتی  های  نتایج تحقیقات نشان می دهد که بین ویژگی

کمتر می شود   افراد با برونریزی و تنظیم هیجانی  شخصیتی  (. اعتقاد بر این است که روان رنجوری های 1394،  و همکاران

،  13(. تنظیم هیجان به توانایی فهم هیجانها، تعدیل تجربه هیجانی و ابراز هیجانات اشاره دارد )فوسکا1394،  همکارانو    میرزایی)

گراوس2010 ای می2004) 14(.  ناآگاهانه  و  آگاهانه  راهبردهای  شامل همه  هیجان  تنظیم  که  است  معتقد  برای  (،  که  شود 

شود. در واقع، تنظیم هیجانی  و شناختی یک پاسخ هیجانی به کار برده می  های هیجانی، رفتاریافزایش، حفظ و کاهش مؤلفه

. تنظیم هیجانی  ها نیست، بلکه شخص نباید همیشه در یک حالت ساکن از برانگیختگی قرار داشته باشدتنها سرکوب هیجان

 (.2009، 15)اسمیت، اسمول و کامینگ  شامل فرایندهای تغییر تجربیات هیجانی شخص است

از جمله کسانی هستند که به نقش ویژگی های شخصیت و کاربرد تلفن همراه اشاره می کنند و معتقدند  (،  2003) 16الو و کولی 

برخی از جنبه های گرایش افراد به سمت کاربرد تلفن همراه در مکان های عمومی می تواند به ویژگی های شخصیتشان مرتبط 

تر در برون گرایی به حمل تلفن همراه با خود در همه زمان ها اشاره  الداد که افراد با نمره باباشد، نتایج پژوهش آن ها نشان  

ساتوکو،    همراه در موقعیت های اجتماعی، احساس راحتی بیشتری می کنند. داشته و بیان کردند که به هنگام مکالمه با تلفن

ان رنجوری را از عوامل مهم شخصیتی در رابطه با وابستگی به نیز دو عامل برون گرایی و رو(،  2004) 17یوشیمارو  وماساهیرو  

  یجان یه م یبراساس تنظ ا ینوموفوب ی نیب ش یپ بنابراین با توجه به مسائل ذکر شده ، هدف از این تحقیق  دانسته اند. تلفن همراه

می باشد و می خواهیم به این سوال پاسخ بدهیم آیا از طریق تنظیم هیجان دانش آموزان   دانش آموزان  یتیشخص  یها  یژگیو و

 کنیم یا خیر؟و ویژگی های شخصیتیشان می توانیم نوموفوبیای آنها را پیش بینی  
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 پیشینه تحقیق 
با وابستگی به   در پژوهشی به ارتباط ویژگی های شخصیتی، احساس تنهایی و سبک های هویتی(، 1394) رشیدی و همکاران

تلفن همراه در دانش آموزان پرداختند نتایج این پژوهش نشان داد متغیرهای برون گرایی، تجربه پذیری، وظیفه شناسی و  

 .سبک هویتی هنجاری در پیش بینی وابستگی به تلفن همراه تاثیرگذاراست

به مقایسه ویژگی های پنج عامل شخصیت در دانشجویان بدون و در معرض اعتیاد به  (،  1393)آگاه هریسو    خطیب زنجانی

اینترنت پرداختند و نتیجه گرفتند سه مولفه شخصیتی برون گرا، توافق پذیری و وظیفه شناسی در افراد در معرض اعتیاد به  

معرض اعتیاد به اینترنت به واسطه سرد برخورد   اینترنت کمتر از افراد بدون اعتیاد به اینترنت است. به نظر می رسد افراد در

بودن کمتر با دیگران توافق می کنند وظیفه شناسی کمتری را گزارش می کنند و برون گراها به تعامل اجتماعی نزدیک و  

 .رودرو گرایش دارند و در برقراری ارتباط موثر با دیگران بدون نیاز به فضای مجازی، موفق عمل می کنند

دانشجویان (،  1391)ریاری،عابدینیزمانی، شه تلفن همراه و صفات شخصیتی  از  استفاده  نوع  و  میزان  بین  رابطه  به مطالعه 

پرداختند. نتایج نشان دادند که از بین ویژگی های شخصیتی، تنها ویژگی روان رنجوری با میزان استفاده از تلفن همراه رابطه 

ی، برون گرایی و تجربه پذیری رابطه ای مثبت با میزان استفاده از تلفن همراه ای منفی معناداردارد و ویژگی های روان رنجور

ویژگی های شخصیتی، ویژگی روان رنجوری بیشترین پیش بینی کننده میزان استفاده از تلفن    داشتند . در نتیجه از میان

 . همراه است

تلفن همراه و ویژگی های شخصیتی دانشجویان در پزوهشی به بررسی رابطه بین بهره گیری از    (، 1390)  و همکاران  راموز

پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد از بین ویژگی های شخصیتی، تنها ویژگی روان رنجوری با میزان استفاده از تلفن همراه  

ند و ویژگی  رابطه ی معنادار و منفی دارد و هیچ یک از ویژگی های شخصیتی رابطه معناداری با استفاده از تلفن همراه نداشت

 .روان رنجوری بهترین پیش بینی کننده میزان و نوع استفاده از تلفن همراه است

پژوهشی در رابطه با بازگیری تلفن هوشمند و استرس پرداختند. نتایج نشان داد که رابطه در    (، 2017)18تمس و همکاران 

و تردید کم تعدیل می شود. به عبارت دیگر    اال کنترل بمستقیم میان بی موبایل هراسی و استرس تنها برای موقعیت هایی با  

در صورتی که کنترل پایین و تردید باال باشد، بی موبایل هراسی منجر به استرس می شود و از طرفی باعث ترس اجتماعی می  

 . موجب استرس خواهد شد گردد که آن هم به نوبه خود

پژوهشی با عنوان نوموفوبیا یک مسأله در حال ظهور در موسسات پزشکی پرداختند. در این    (، به2017)19فاروکوی و همکاران

زن بودند. بی موبایل هراسی    %5/54مرد و  %45دانش آموز مورد مطالعه قرار گرفتند. در میان شرکت کنندگان    135پژوهش  

ی موبایل هراسی شدید داشتند. در میان  ب  %1/22آنها متوسط و    %  60دانشجویان مشاهده شد، در حالی که    %9/7خفیف در  

هراسی  به ترتیب دارای بی موبایل هراسی متوسط و شدید بودند. در حالی که در زنان بی موبایل  %  24و    %  06/56مردان  

 .بود %25/20و  %25/63متوسط و شدید به ترتیب 

اعتیاد به موبایل و فضای مجازی یک رابطه مثبت  در تحقیق خود بین مولفه های توافق گرایی و (، 2012) 20چیلک و همکاران 

و خفیف بدست آورند و استدالل کردند که از آن جایی که افراد توافق گرا غالبا به عنوان افراد درونگرا و خجالتی شناخته می  

 . شوند، ممکن است تمایل به حمایت اجتماعی را از طریق فضای مجازی به زندگی ترجیح دهند
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 روش پژوهش 
در این طرح صرفاً درجات همبستگی و روابط بین متغیرها    است.  به شیوه مقطعی   همبستگی  وعژوهش در این تحقیق از نروش پ 

  SPSS-18افزار    آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم   طریق   ها از  داده   بررسی می شود.

در پیش بینی  ویژگی های شخصیت  ،  تنظیم هیجان  پژوهشگر در این پژوهش به دنبال بررسی نقش    .وتحلیل شدند تجزیه

در تهران  مدرسه راهنمایی دو دختر 250جامعه آماری تعداد  .در مقطع راهنمایی می باشد دانش آموزان دختر موبایل هراسی 

و به طور  انتخاب و از هر منطقه یک مدرسه  طقهنمونه گیری خوشه ای دو منکه به طور  می باشد 1401-1400تحصیلیسال 

ابزار سنجش این تحقیق شامل سه پرسشنامه بود.  .  شدندکه از گوشی موبایل استفاده می کردند انتخاب  نفر    125تصادفی  

بخش دوم پرسشنامه پنج عاملی شخصیت    (1395ور،منشئ،  ال د  ، یآزادمنش، احد)  بخش اول پرسشنامه بی موبایل هراسی،

 .بودند گراس تنظیم هیجان پرسشنامهو بخش سوم  ( 1389،یمحمدزاده، نجف( ، ) BFI– 10)نسخه کوتاه 

 

 یافته ها

 ، پنج عامل بزرگ شخصیت،  تنظیم هیجانمیانگین، انحراف معیار نمره متغیرهای : 1جدول 

 آموزان دختر   و نوموفوبیای دانش

 شاخص های آماری

 متغییر 
 تعداد  انحراف معیار میانگین 

 30/2 85/7 تنظیم هیجان

250 

 81/1 86/6 ویژگی شخصیتی برون گرایی 

 67/1 98/6 ویژگی شخصیتی توافق پذیری

 83/1 10/7 ویژگی شخصیتی وجدانی بودن

 01/2 11/6 ویژگی شخصیتی روان رنجوری 

 89/1 18/7 ی گشاده ذهن یتیشخص یژگیو

 59/13 39/43 نوموفوبیا

 

ه و تحلیل آن در این بخش ارائه ده از تجزیت آمه دسپژوهش حاضر، شامل فرضیه های زیر است که هر فرضیه همراه با نتایج ب

 .رابطه وجود دارد آموزان دختر و نوموفوبیا دانش  تنظیم هیجانفرضیه اول: بین در  .می گردد

 آموزان دختر  و نوموفوبیای دانش  تنظیم هیجان: ضرایب همبستگی ساده بین 2جدول 

 متغییر 
 شاخص آماری        

 متغییر پیش بین 

 ضریب همبستگی

(r) 

 سطح معناداری

(p) 

 تعداد 

 (n) نمونه

 250 0001/0 -28/0 تنظیم هیجان نوموفوبیا
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ی معنی داری وجود  رابطه منف  دانش آموزان دخترو نوموفوبیا    تنظیم هیجانارائه شده است بین  (  2)همان طوری که در جدول  

  تنظیم هیجان دانش آموزان ر، با افزایش  بنابراین فرضیه اول تأیید می گردد. به عبارت دیگ.  ( -=r 28/0و   = p 0001/0)دارد  

 .یافته استآنان کاهش  ی نوموفوبیا، 

 آموزان دختر   : ضرایب همبستگی ساده بین پنج عامل بزرگ شخصیت و نوموفوبیای دانش3جدول 

 متغییر 
 شاخص آماری

 متغییر پیش بین 

 ضریب همبستگی

(r) 

 سطح معناداری

(p) 

 تعداد 

 ( nنمونه)

 نوموفوبیا

 048/0 -10/0 یی برون گرا یتیشخص یژگیو

250 

 0001/0 -18/0 یریتوافق پذ  یتیشخص یژگیو

 0001/0 -30/0 بودن ی وجدان یتیشخص یژگیو

 0001/0 24/0 ی روان رنجور یتیشخص یژگیو

 031/0 -11/0 ی گشاده ذهن یتیشخص یژگیو

 

رابطه    آموزان دختر  ای دانشی و نوموفوبیرون گراییتی بنشان داده شده است بین ویژگی شخص  3همان طوری که در جدول  

ی گردد. به عبارت دیگر، افزایش ویژگی  د مبنابراین فرضیه دوم تأیی (.=r  -10/0و   = p 048/0)  منفی معنی داری وجود دارد

ای ذیری و نوموفوبیق پ یتی توافبین ویژگی شخص  .راه شده استبا کاهش نوموفوبیای آنان هم  آموزان  شخصیتی برون گرایی دانش

ارت ه عبردد. بی گبنابراین فرضیه سوم تأیید م  (.=r  -18/0و   = p 0001/0)  ود داردی داری وجی معنه منفرابط  آموزان  دانش

  .دازه نوموفوبیای آنان کاهش پیدا می کندافزایش می یابد به همان ان  آموزان  ی شخصیتی توافق پذیری دانش ه ویژگر چر، هدیگ

نوموفوبیای دانش ب و    =p 0001/0)  ودی شاهده م رابطه منفی معنی داری مش  آموزان  ین ویژگی شخصیتی وجدانی بودن و 

30/0-  r=.)  نوموفوبیای  آموزان  ی شخصیتی وجدانی دانشزایش ویژگ ا افبنابراین فرضیه چهارم تأیید می گردد. به عبارت دیگر، ب ،

ود ی داری وجت معنه مثبنیز رابط  آموزان  بین ویژگی شخصیتی روان رنجوری و نوموفوبیای دانش   .آنان نیز کاهش یافته است

ی شخصیتی روان رنجوری  زایش ویژگر، افارت دیگه عبردد. بی گد مبنابراین فرضیه پنجم تأیی (.=24/0rو  = p 0001/0)دارد 

  ای دانشهمچنین بین ویژگی شخصیتی گشاده ذهنی و نوموفوبی  .با افزایش نوموفوبیای آنان همراه شده است  آموزان  دانش

بنابراین فرضیه ششم تأیید می گردد. به عبارت دیگر،   (.=r - 11/0و  = p 0/ 0001) ی داری وجود داردی معنه منفرابط آموزان 

 .، نوموفوبیای آنان کاهش یافته استآموزان  انشزایش ویژگی شخصیتی گشاده ذهنی دا افب

   (پنج عامل بزرگ شخصیت تنظیم هیجان و) : ضرایب همبستگی چندگانه متغیرهای پیش بین 4جدول 

 دختر با روش ورود همزمان و مرحله ای  آموزان  با نوموفوبیای دانش 

 R R2 متغیرهای پیش بین روش
F P=  t P= 

 ورود

 تنظیم هیجان

49/0 24/0 90/10 0001/0 

19/0- 88/2- 004/0 

 659/0 -441/0 -02/0 یی برون گرا یتیشخص یژگیو

 562/0 581/0 03/0 یریتوافق پذ  یتیشخص یژگیو

 015/0 -43/2 -15/0 بودن ی وجدان یتیشخص یژگیو

 0001/0 84/3 23/0 ی روان رنجور یتیشخص یژگیو

 125/0 -54/1 -09/0 ی گشاده ذهن یتیشخص یژگیو



73 

 1401 تابستان، 30شماره ، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران

Iranian Journal of Psychology and Behavioral Sciences, (30), 2022 

 

 

 

 مرحله ای 

 0001/0 -73/5 -34/0 0001/0 84/32 11/0 34/0 هیجان تنظیم -1

 0001/0 55/25 17/0 41/0 ویژگی روان رنجوری  -2
28/0- 76/4- 0001/0 

24/0 03/4 0001/0 

 0001/0 42/18 23/0 48/0 ویژگی وجدانی بودن -3

19/0- 15/3- 002/0 

22/0 75/3 0001/0 

19/0- 32/3- 0001/0 

17/0- 76/2- 006/0 

 

تنظیم دختر از روی متغیرهای    آموزان  مشاهده می شود، رگرسیون پیش بینی نوموفوبیای دانش  (4)همان طوری که در جدول  

معنی دار می    ( وری و گشاده ذهنیبودن، روان رنجبرون گرایی، توافق پذیری، وجدانی  )  پنج عامل بزرگ شخصیت  هیجان و 

متغیر ویژگی شخصیتی وجدانی بودن با ضریب  و  19/0ای ریب بتا ضب تنظیم هیجانمتغیر  (=F 90/10و  > p 0001/0)باشد

یتی شخص  یر ویژگمتغی  .ی توانند به طور منفی و معنی داری نوموفوبیای دانشجویان دختر را پیش بینی کنندم  15/0بتای  

پیش بینی کند.   ر را دخت  آموزان  ای دانشمی تواند به طور مثبت و معنی داری نوموفوبی  23/0روان رنجوری با ضریب بتای  

ط متغیرهای یاد شده تبیین می  ر توسدخت  آموزان  از واریانس موبایل هراسی دانش %  24نشان می دهد   2R همچنین، مقدار

، ویژگی شخصیتی روان رنجوری و تنظیم هیجانای  شود. نتایج تحلیل رگرسیون مرحله ای نیز نشان داده است که متغیره

 . دختر می باشندآموزان  ده نوموفوبیای دانشی کننیش بینب پ ویژگی شخصیتی وجدانی بودن به ترتی

 

 نتیجه گیری
  های اخیر در تکنولوژی، زندگی مردم را به   شود و پیشرفت  عات و ارتباطات در نظر گرفته میالعنوان عصر اط  ر، بهعصر حاض

های    های ارتباطی، زندگی و فعالیت  ها در زمینه فناوری  با وجود اینکه پیشرفت.  تأثیر قرار داده است  توجهی تحت  طور قابل

ها    زا و افراطی از این نوع فناوری  ا باور عمومی براین این است که استفاده آسیبتر کرده است ام  ها را سهل  روزمره ما انسان

فوبی  ) 21های هوشمند، نوموفوبیا  ترس از عدم دسترسی به گوشی به  .تواند تأثیرات روانشناختی منفی بر افراد داشته باشد  می

همراه می   (تلفن  بررس  .شود  گفته  منظور  به  حاضر  تنظ  ا ینوموفوب  ی نیب  شیپ   یپژوهش  و  ی جانیه  میبراساس    ی ها  ی ژگیو 

ی رابطه منف   دانش آموزان دخترو نوموفوبیا    تنظیم هیجانبین  . یافته ها حاکی از آن بود که  انجام شد  دانش آموزان  یتیشخص

همچنین   .یافته استآنان کاهش  ی  ، نوموفوبیاتنظیم هیجان دانش آموزانر، با افزایش  به عبارت دیگ،  معنی داری وجود دارد

افزایش ویژگی  ، یعنی  رابطه منفی معنی داری وجود دارد  آموزان دختر   ای دانش ی و نوموفوبیرون گراییتی ببین ویژگی شخص

ق یتی تواف بین ویژگی شخصدر فرضیه سوم  .  با کاهش نوموفوبیای آنان همراه شده است  آموزان  شخصیتی برون گرایی دانش

ی شخصیتی توافق پذیری  ه ویژگ ر چر، هارت دیگه عبب  ،ود داردی داری وجی معن ه منفرابط  آموزان  ای دانشذیری و نوموفوبیپ 

ین ویژگی شخصیتی بدر فرضیه چهارم    .افزایش می یابد به همان اندازه نوموفوبیای آنان کاهش پیدا می کند  آموزان  دانش

ی شخصیتی  زایش ویژگا اف به عبارت دیگر، ب ،  ودی شاهده م نفی معنی داری مشرابطه م  آموزان  وجدانی بودن و نوموفوبیای دانش 

دانش استآموزان  وجدانی  یافته  کاهش  نیز  آنان  نوموفوبیای  پنجم  .،  فرضیه  در  و   و  رنجوری  روان  شخصیتی  ویژگی  بین 

با    آموزان  ی شخصیتی روان رنجوری دانشزایش ویژگاف  یعنی  ود دارد،ی داری وجت معنه مثبنیز رابط  آموزان  نوموفوبیای دانش

ی ه منفرابطآموزان    ای دانشهمچنین بین ویژگی شخصیتی گشاده ذهنی و نوموفوبی  .افزایش نوموفوبیای آنان همراه شده است

 
21 . Nomophobia (no mobile phobia) 
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ذهنی  زایش ویژگی شخصیتی گشاده  ا افتأیید می گردد. به عبارت دیگر، ب  هم  بنابراین فرضیه ششم  ،ی داری وجود داردمعن

 .، نوموفوبیای آنان کاهش یافته استآموزان دانش

  و  ها   پژوهش  که  چرا.  دارد  نیاز  گسترش  و  رشد  و  بازپروری  به  هنوز  اینترنت  از  ناشی   روانی  های  آسیب  از  ما  دانش  کلی  طور  به

 اجرا   مراحل  در  هنوز  یا   شوند   نمی   منتشر  و انجام  ها  زمینه سایر  سرعت  به  هنوز  رابطه  این  در رسمی  و   شده  تدوین  های  گزارش

  نظر  در  روانی  های  اختالل  آماری  تشخیصی  راهنمای  برای  که  است  هایی  فرض  پیش   گردید،  بیان  جا  این  در  آنچه.  دارند  قرار

  طبقات  و  شده هایی دگرگونی دستخوش اولیه بندی طبقه این یقین به. است گردیده مطرح  علمی محافل توسط و شده گرفته

 خود   خاص   درمانی   های  ریزی  برنامه  نیازمند   هم   روانی   های اختالل  از  ای  طبقه  هر   و   شد   خواهد   اضافه  آن  به فراوانی  تشخیصی

  فرد  برای  روانی  بهداشت  متخصصین  توسط  زیادی  ظرافت  با   باید   که  است؛  دارودرمانی  و  درمانی   روان  شامل  ها  درمان  این.  است

بهترین راه حلی که می توان برای درمان نوموفوبیا مطرح کرد این است که   .شود  حفظ  آن  درمانی  ارزش  تا  شود  گرفته  کار  به

. در بیمارانی  شخص نیاز خود به تلفن همراه را کم کند و کم کم سعی کند این وسیله را غیر از مواقع لزوم از خود دور نگه دارد

هایی از جمله کاهش اضطراب آموزش داده می   ت و .... هستند راهالئم جسمی از جمله تپش قلب و گرفتگی عضالکه دچار ع 

 .نی استالشود که شامل تمرین های آرام سازی بدن و دور کردن تنش عض
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