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 مقدمه  -1-1

عصر حاضر  جانبه همه نماد ارتباط عنوان به همراه تلفن است گرديده موجب شهرنشيني گسترش

، 1ميكند )فورچونيتي فراگير نزديك مجازي جامعه مفهوم را به همراه خصيصه، تلفن گردد و اين معرفي

از وضعيتي که در آن از تلفن  است همراه، عبارت از تلفن (. استفادة مفرط1831؛ به نقل از عاملي، 1001

ه وجود ميآورد )جنارو، فلورس گومز، استفاده مي شود و مشغلة ذهني زيادي ب همراه بيش از حد

( وبيلليوکس، وندرليندن، دآسرمونت، 1001)3(. کاميبپو و سوگي را2،1002گونزالز، گيلوکبالو

( عنوان مي کنند که نبايد از ظرفيتهاي اعتيادآور تلفن همراه غافل شد. وجود ابعاد 1002سسچيوزرماتن )

نترنت و تلفن همراه ممكن است موجب ناسازگاري باليني و اين سؤال که چگونه سوءاستفاده از اي

 .روانشناختي شود، هنوز موضوع بحث است

%  2/33نوجوان، نشان داد که  143مطالعه هيون در رابطه با بررسي علل اعتياد به تلفن همراه روي 

دند)ها و % معتاد به تلفن همراه بو 9/1% وابستگي شديد و  4/3افراد، وابستگي متوسط به تلفن داشتند و 

 (.1003همكاران،

سازي هاي اخير، شاهد مطالعات و تحقيقاتي در زمينه درك و مفهومجامعه علمي، در طول دهه

( بهزيستي را بر مبناي 1939نگر به ويژه بهزيستي بوده است. ريف )هاي مختلف روان شناسي مثبتجنبه

سازي کرده و خاطر نشان کرد که اين هومهاي انساني مفسازي توانمنديزندگي آرماني و به معناي شكوفا

 (. 4،1991شناختي مثبت هستند )ماير و داينرزديدگاه در بردارنده مالکهاي مشابه و مكمل سالمت روان

رفتارهاي شبه اعتيادي به تلفن همراه، مشكلي جدي براي کار و زندگي اجتماعي افراد است. افراد 

گاهي اوقات کار و  .داحساس افسردگي، شكست و تنهايي ميكنن معتاد در صورتيكه تلفن همراه شان نباشد،

زندگيشان بر اثر تماسهاي مكرّر، پيامهاي متني، گشت و گذار در وب و گفتگوها، مختل ميشود. تعريف کردن رفتارهاي 

 (.1009شبه اعتيادي مشكل است زيرا عاليم متعددي همراه آنهاست )تاکاو، تاکاشي و کيتامورا،

                                                
1-Forchonety 

2- Jenaro, C. , Flores, N. , Gomez-Vela, M. , Gonz لlez-Gil, F. , & Caballo, C. 

3- Kamibeppu, K., & Sugiura, H. 

4- Myers, D. G., & Diener, E. 
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( دريافتند که استفاده از تكنولوژى هاى ارتباطى جديد، روابط اجتماعى 1993اران  )و همكکروات

افراد در حالت واقعى را کاهش داده و موجبات کاهش بهزيستى به واسطه تنهايى، افسردگى و انزوا را 

 فراهم کرده است. 

ته باشد ويژگيهاي رسد که يكي از عواملي که ميتواند در وابستگي به اينترنت نقش داشبه نظر مي

شخصيتي باشند. اين ويژگيها مي توانند فرد را در برابر برخي اختالالت آسيب پذير سازند. نظرية 

شخصيتي هكزاکو امروزه يكي از جامع ترين نظريات و مكمل نظريه پنج عاملي شخصيت در عرصة 

، 2ذيري، تهييج پ1مطالعه شخصيت مي باشد که متشكل از شش عامل بزرگ شخصيتي تواضع

 (.7،1004است )لي و آشتون6و گشودگي 5، باوجدان بودن4، سازگار بودن3برونگرايي

همپوشي زيادي وجود دارد؛  به لحاظ نظري بين عامل تهييج پذيري و اعتياد به اينترنت، فصول مشترك و

ف ديگر، درحاليكه بين سازه هاي نظري برونگرايي و با وجدان بودن از يكطرف و اعتياد اينترني از طر

(. در رابطه با شخصيت افرادي که بازيهاي کامپيوتري انجام 8،1993تباين و تضاد ديده ميشود )يانگوراجر

که در مقابل تحريكات بازيهاي A ( افرادي ر ا باتجربه شخصيتي نوع1991)9مي دهند، گريفيتسودنستر

ليپ دريافت که ويژگيهاي في کامپيوتري عكس العملهاي روانشناختي شديدتر نشان ميدهند، يافتند.

شخصيتي خاصي، ممكن است مستعد کننده اعتياد به تكنولوژيهاي ارتباطي باشند؛ مثالً کاربراني که از 

تلفن همراه زياد استفاده ميكنند، جوان وبرونگرا هستند و تلفن همراه، آنان را از ساير مسئوليتها غافل 

 11نتايج پژوهش از وي (.10،1002،بالسزنسكيکرده و موجب کشمكش بين فردي ميشود)فيليپ، بووت

( نشان داد، بين استفاده آسيب زا از تلفن همراه يا روان رنجورخويي، رابطه مثبت و معني دار 1009)

عامل بعدي تاثيرگذار بر وابستگي به موبايل بحث  (.1011وجود دارد )ياسمين نژاد و گل محمديان،

ر و اهميت اعتقادات ديني بر سالمت روان از گذشته تاکنون نگرش مذهبي افراد مي باشد. در مورد تأثي

بحثهاي بسياري انجام گرفته است و در سالهاي اخير روانشناسان به نقش دين در تأمين سالمت روان و 

                                                
1 - Honesty-Humility 

2 - Emotionality 

3 - extraversioan 

4 - Agreeableness 

5 - Conscientiousness 

6 - Openness to Experience 

7- Lee, K., & Ashton, M. C. 

8- Young & Rodgers 

9- Griffiths & Dancaster 

10- Phillips JG, Butt S, Blaszczynski A. 

11-Ezoe, S. 
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درمان بيماريهاي رواني توجه ويژه اي داشته اند. آنها معتقدند در ايمان به خدا و نگرش مذهبي نيروي 

ود دارد که نوعي قدرت معنوي به انسان مي بخشد و در تحمل سختيهاي زندگي، او خارق العاده اي وج

را کمك مي کند و از نگراني و اضطرابي که بسياري از مردم زمان ما در معرض ابتال به آن هستند دور 

نتايج پژوهش پاکدهي نشان ميدهد که عواملي مانند ميزان پايبندي به مذهب، جنس، فضاي  .ميسازد

خانواده و معدل درسي، در گرايش نوجوانان به کارکردهاي مطلوب يا نامطلوب تلفن همراه مؤثّر  عاطفي

 (.1011است )حسيني پاکدهي و حاج محمدي،

 بيان مساله -1-2

امروزه تلفن همراه موضوع مطالعه از منظر زيست شناسي، روان شناسياجتماعي، جامعه شناسي، 

((.تلفن همراه به عنوان يكي از مظاهر 1000) 1ه است)پالنتمردم شناسي، مطالعات فرهنگي و فلسف

ارتباطي نوين در زندگي فردي و اجتماعي بشر جايگاه قدرتمندي دارد و جزو الينفك مناسبات روزمره 

محسوب ميشود به طوري که ميتوان ادعا کرد براي بسياري از افراد زندگي بدون آن امكان پذير نيست و 

دارد. نفوذ کاربردهاي تلفن همراه در شئون زندگي پديده اي جهاني است و يا دست کم مطلوبيتي ن

مقبوليتش به حدي است که مضرات جدي و اساسي اين فن آوري مدرن را مخفي و ناديده نگه مي دارد. 

در حقيقت از يك ديدگاه آسيب شناسانه مي توان تلفن همراه را يك منبع بزرگ براي نارسايي ها و 

-که آشكارا يا پنهان در مناسبات کاربران  نفوذ کرده است )حسيني وحاج محمدي معضالتي دانست

1891) 

درصد از افراد، اگر تنها  12ساله انجام شد مشخص شد  14الي 13در يك تحقيق که روي افرااد

همچنين؛ عالئم  .براي چند دقيقه از تلفن همراه خود دور باشند، احساس اضطراب و نگراني مي کنند

رواني به تلفن همراه که در آنها ديده مي شود، ترس جدا شدن از تلفن همراه حتي براي رفتن به  اعتياد

، تماس هاي تلفني و ايميل و ترس از ضعيف 2سرويس بهداشتي، تمايل مداوم به چك کردن پيام کوتاه

مي شود، به  اعتياد به تلفن همراه باعث کاهش ارتباطات اجتماعي و در پي آن انزوا .شدن باتري است

اين گزارش  .گونه اي که فرد براي برقراري ارتباط با ديگران تنها از اين دستگاه استفاده مي کند

حاکيست؛ اعتياد به تلفن همراه همانند ساير انواع وابستگي ها، قربانيان بسياري بجاي مي گذارد از جمله 

                                                
1- Plant 

2 - Short Masege System 
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فاده بيش از حد از موبايل، جان خود را تصادفات در سوانح رانندگي که راننده به علت عدم تمرکز و است

 (.1002والش و وايت،  (از دست مي دهد

با اينكه پژوهش هايي در مورد سوابق رواني اعتياد به تلفن همراه و رفتارهاي استفاده از آن مورد 

بحث و بررسي قرار گرفته، اما ارتباط اين موارد با ويژگي هاي همچون ويژگي هاي شخصيت، نگرش 

 بهزيستي روانشناختي ناديده گرفته شده است. مذهبي و

عليرغم چند وجهي بودن تلفن همراه و حضور گستردة آن درجامعه، کارکردها و تبعات و  

با توجه به مطالب ذکر  .پيامدهاي انساني، فرهنگي، سياسي و رواني آن بررسي گستردة علمي نشده است

، مجهوالت در اين زمينه زياد است. مطالعه ي ادبيات شده در خصوص ابعاد روانشناختي اعتياد به موبايل

تحقيق اين سوال را در ذهن ايجاد مي کند که اگر امروزه افراد کثيري زمان زيادي را صرف موبايل مي 

کنند، آيا به شكل ديگري از اعتياد مبتال مي باشند که روح و روان آنها را مورد تاخت و تاز قرار داده 

ن نتوانسته اند اين پديده را به بطور کامل تبيين کنند. به عبارت ديگر، وجود است؟ هنوز روانشناسا

وابستگي به موبايل به شكل باليني و چگونگي سوء استفاده از موبايل که بر ناسازگاري روانشناختي تاثير 

ن مي گذارد، هنوز قابل بحث باقي مانده است. باعنايت به وجود اين خأل، هدف اين پژوهش بررسي اي

سوال است که آيا بين اعتياد به تلفن همراه با نگرش مذهبي، بهزيستي روانشناختي و پروفايل شخصيتي 

 افراد رابطه وجود دارد؟

 هدف و ضرورت قيق :  -1-3

در پژوهشهاي داخل، عمدتاً چگونگي کاربري از تلفن همراه، مورد بررسي قرار گرفته است. 

تلفن همراه، در درجه اول، متوجه ابعاد ملموس زيستي و  پژوهشگران در بررسي آسيبهاي احتمالي

جسماني تلفن همراه شده اند و در درجه بعدي اهميت، به تبعات رواني، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و 

(. با توجه به اينكه مسائل شخصيتي و سالمت 1832عقيدتي تلفن همراه، توجه نشان داده اند)منطقي،

هاي اساسي و مؤثر در مورد افراد دچار اختالل اعتياد هاي نوپديد مطرح هرواني، امروزه به عنوان پاي

است، و اين اهميت عملي مسائل شخصيتي و اجزاي مرتبط مشخص شده است، ضرورت اين پژوهش 

دهد که در وابستگي به موبايل ناتواني در کنترل افكار سازد. موارد بيان شده نشان ميرا آشكار مي

باشد. کما اينكه افراد دچار اين وار و عوامل شخصيتي از مسائل بسيار محتمل مياضطرابي و افسرده 
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برند. شناسايي چنين ناتواني هايي به طور زيربنايي و کشف اختالل از چنين ناتواني بسيار رنج مي

ه هايي براي بهبود بخشيدن بباشد. يافتن روشراهبردهايي براي بهبود بخشيدن به آنها در خور توجه مي

ها امكان اين فرايندها و کاهش نقايص بدون شناخت مسيرها و يافتن وجود يا عدم وجود اين ناتواني

هايي و همچنين با توجه به تحقيقات پذير نخواهد بود. بنابراين براي اطمينان از وجود چنين فرضيه

ه است، ضرورت روانشناختي و حتي روانشناسي مذهبي اندکي که در اين زمينه در ايران صورت گرفت

 نمايد.انجام اين پژوهش دو چندان مي

 اهداف پژوهش-1-4

 اهداف کلي:-1-4-1

 شناختي با اعتياد به تلفن همراه   هاي شخصيتي و نگرش مذهبي و بهزيستي روان رابطه ويژگي

 اهداف اختصاصي: -1-4-2

 رنجوري در پيش بيني وابستگي به تلفن همراه  تعيين نقش روان

 بيني وابستگي به تلفن همراه  گرايي در پيش ونتعيين نقش بر

 بيني وابستگي به تلفن همراه  شناسي در پيش تعيين نقش وظيفه

 بيني وابستگي به تلفن همراه  شناختي در پيش تعيين نقش بهزيستي روان

 بيني وابستگي به تلفن همراه  تعيين نقش نگرش مذهبي در پيش

 بيني وابستگي به تلفن ن و گشودگي به تجربه در پيشتواضع، سازگار بود -تعيين نقش صداقت

 بيني وابستگي به تلفن همراه هاي بهزيستي روانشناختي در پيش تعيين نقش مؤلفه

 فرضيه هاي تحقيق - 1-5

 بيني کند.   تواند وابستگي به تلفن همراه را پيش رنجوري مي ميزان روان

 بيني کند.  اه را پيشتواند وابستگي به تلفن همر گرايي مي ميزان برون

 بيني کند.  تواند وابستگي به تلفن همراه را پيش شناسي مي ميزان وظيفه

 بيني کند.  تواند وابستگي به تلفن همراه را پيش شناختي مي بهزيستي روان

 بيني کند.  تواند وابستگي به تلفن همراه را پيش نگرش مذهبي مي
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 سؤاالت تحقيق - 1-6

بيني  تواضع، سازگار بودن و گشودگي به تجربه چه نقشي در پيش -قتهاي شخصيتي صدا ويژگي

 وابستگي به تلفن همراه دارند؟

 بيني وابستگي به تلفن همراه دارند؟ هاي بهزيستي روانشناختي چه نقشي در پيش مؤلفه

 تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها: -1-7

 انواع متغيرها :

 متغير مالك : وابستگي به موبايل

 هاي شخصيتي  رهاي پيش بين : نگرش مذهبي، بهزيستي روانشناختي و ويژگيمتغي

 الف:وابستگي به موبايل

تعريف نظري: استفادة مفرط از تلفن همراه، عبارت است از وضعيتي که در آن از تلفن همراه بيش 

 لز،گونزا گومز، فلورس، )جنارو، از حد استفاده مي شود و مشغلة ذهني زيادي به وجود ميآورد

 (.1002گيلوکبالو،

تعريف عملي:  آن چه توسط پرسشنامه مقياس وابستگي به تلفن همراه در اين پژوهش سنجيده 

 شود. مي

 ب:نگرش مذهبي

تعريف نظري: نگرش با محورهايي همچون اصل اعتقاد به توحيد، نبوت و معاد را نگرش مذهبي 

 (.1832در نظر مي گيرند)کجباف و رئيس پور،

 آن چه توسط مقياس نگرش سنج مذهبي در اين پژوهش سنجيده مي شود. تعريف عملي:

 ج: بهزيستي روانشناختي

تعريف نظري: بهزيستي به معناي تالش براي استعال و ارتقاست که در تحقق استعدادها و 

 تواناييهاي

ر فرد متجلي ميشود. بهزيستي به معناي کسب لذت نيست بلكه تالش براي استعال و ارتقاست که د

 (.1991تحقق استعدادها و تواناييهاي فرد متجلي ميشود)ريف،
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تعريف عملي: آن چه توسط پرسشنامه بهزيستي روانشناختي ريف در اين پژوهش سنجيده مي 

 شود.

 چ: ويژگي هاي شخصيت

و تا حدي الگوهاي واکنش  ، خصوصياتها شخصيت، يعني منش تعريف نظري: ويژگي هاي

ناخودآگاه، به عنوان  فردي چه به صورت خودآگاه و چه به صورت هر بيني که  رفتاري قابل پيش

هيجاني، رفتاري، منش و  دهد. به عبارت ديگر، به مجموعه صفات نشان مي و شيوه زندگي از خودسبك

بيني  قابل پيش معمولي معرف شخص بوده و براي هر فردي نسبتا ثابت و خصوصياتي که در شرايط

 ل(..)کمپشود اطالق مي است،

مقياس شخصيتي هگزاکو: پرسشنامه اي است که ساختار شخصيت نرمال را مي سنجد. منظور از آن  

 ( معرفي شده است و داراي شش مولفه زير ميباشد:1001پرسشنامه اي است  که توسط آشتون و لي)

 تواضع: –ح: صداقت 

انصاف بودن، فروتني، و تعريف نظري: بخشي از پرشسنامه هگزاکو است که با رويه هايي مانند با 

 (.1004فقدان آن و طمع مشخص مي شود)لي و آشتون، 

تعريف عملي: آن چه توسط پرسشنامه شخصيتي هگزاکو.پي آي آر سنجيده مي شود)لي و آشتون، 

1004.) 

 خ: تهييج پذيري

تعريف نظري: بخشي از پرسشنامه هگزاکو است که با رويه هايي مانند  اضطراب، ترسو بودن، 

 (.1004سته بودن و واکنش هايي عاطفي شديد معرفي مي شود. )لي وآشتون، واب

تعريف عملي: آن چه توسط پرسشنامه شخصيتي هگزاکو.پي آي آر سنجيده مي شود)لي و آشتون، 

1004.) 

 د: برونگرايي

تعريف نظري: بخشي از پرسشنامه هگزاکو است که با رويه هايي مانند حراف بون، اجتماعي بودن، 

 (.1004وشي در مقابل خجل بودن منفعل و ساکت بودن مشخص مي شود)ليو آشتون، سرخ

تعريف عملي: آن چه توسط پرسشنامه شخصيتي هگزاکو.پي آي آر سنجيده مي شود)لي و آشتون، 

1004.) 
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 ذ: سازگار بودن

تعريف نظري: بخشي از پرشسنامه هگزاکو است که با رويه هايي مانند خوش طبعي، تحمل پذيري 

 (.1004توافق در مقابل دمدمي بودن، تحريك پذير بودن مجادله گري مشخص مي شود)لي و آشتون، 

تعريف عملي: آن چه توسط پرسشنامه شخصيتيه هگزاکو.پي آي آر سنجيده مي شود)لي و آشتون، 

1004.) 

 ر: باوجدان بودن

ن دهنده، ساعي بودن، تعريف نظري بخشي از پرشسنامه هگزاکو است که با رويه هايي مانند سازما

 (.1004کمالگرايي، احتياط مشخص مي شود)لي و آشتون، 

تعريف عملي: آن چه توسط پرسشنامه شخصيتي هگزاکو.پي آي آر سنجيده مي شود)لي و آشتون، 

1004.) 

 ژ: گشودگي 

تعريف نظري: بخشي از پرسشنامه هگزاکو است که با رويه هايي مانند زيبايي شناسي، خالقيت، 

 (.1004گر بودن مشخص مي شود)لي و آشتون،  تفحص

تعريف عملي: آن چه توسط پرسشنامه شخصيتي هگزاکو.پي آي آر سنجيده مي شود.)لي و آشتون، 

1004.) 
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 مقدمه -2-1

 ي روانشناختي، نگرشدر اين فصل سعي بر اين است تا مفاهيمي در زمينه اعتياد به موبايل، بهزيست

 هاي شخصيتي ارائه شده و در نهايت پژوشهاي مرتبط با متغيرهاي پژوهش ارائه ميگردد.مذهبي و ويژگي

 اعتياد به موبايل -2-2

بررسي رشد و گسترش تلفن همراه، حاکي از آن است که تاکنون هيچ فن آوري در طول تاريخ بشر 

دهند که طي يك مقطع ده ( گزارش مي1009) 1و ميسوني به شدت تلفن همراه فراگيرنشده است. بلينا

افزايش تلفن همراه، سه برابر سريعتر از سيستمها ي مخابراتي ديگر مانند تلفن ثابت و (1003تاسال)ساله

اينترنت بوده است. تلفن همراه، به مثابه عصاره، امكانات مختلفي را در خودگردآورده است، امكاناتي 

سرويس چندرسانه اي، دريافت اطالعات و اخبار مورد نياز، ضبط مكالمات،  مانند: سرويس پيامك،

ضبط و پخش ام پي تري پلير، استفاده از برنامه هاي آموزشي، ساعت، تقويم، دريافت برنامه هاي 

تلويزيوني، انواع سرگرميها و بازيها، پرداخت قبض هاي بانكي، تجارت، اتصال به اينترنت، جستجو در 

نظاير آنها، از امكاناتي است که کاربران تلفن همراه ميتوانند از آن استفاده کنند. بنابراين  صفحات وب و

ميتوان از تلفن همراه با عناوين بهره مندي از خدمات دولت الكترونيكي همراه، خدمات همراه، اخبار 

، پست همراه و مانند همراه، سرگرمي همراه، آموزگار همراه، تجارت همراه، تلويزيون همراه، دفتر همراه

سازد که تلفن همراه موضوع مطالعه از ( در همين رابطه خاطرنشان مي1000) 1پالنت .آن ياد کرد

منظرهاي زيست شناسي، روانشناسي، اجتماعي، جامعه شناسي، مردم شناسي، مطالعات فرهنگي و فلسفه 

حضور تلفن همراه در جامعه،  اما با وجود چندوجهي بودن تلفن همراه و عرصه هاي گسترده دباشمي

کارکردها، تبعات و پيامدهاي انساني، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و عقيدتي تلفن همراه، مورد بررسيهاي 

گسترده علمي قرارنگرفته است. بررسيهاي مقدماتي حكايت از آن دارند که تلفن همراه در زمينه هاي 

 .قابل توجه و تأملي داشته است خاصه جوانان(، اثرا ت)فرهنگي و تحول هويتي افراد

                                                

1- Bellina, Missoni 

2- plant 
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اساس يافته هاي تحقيقي تلفن همراه امروزه به يكي از وسايل ضروري براي هر فرد تبديل شده است، 

در حال افزايش است. « ترس جدا شدن از تلفن همراه»يا « 1نوموفوبيا»جديد، شيوع بيماري عجيبي به نام 

تلفن همراه سروکار دارد، انجام داده و نتايج آن نشان  که با فناوري« سكيورانووي»اين تحقيق را شرکت 

درصد افرادي که در اين تحقيق شرکت کرده بودند به اين بيماري مبتال هستند. اين آمار  22دهد مي

سال پيش انجام شد، افزايش يافته است. بر اساس نتايج آن تحقيق، 4درمقايسه با نتايج تحقيقي مشابه که 

دکتر ميچ اسپرو، رييس صنف  دست به گريبان بودند.« رس جدا ماندن از تلفن همراهت»درصد افراد با  18

مشكالت ناشي از تلفن همراه تا »روان شناسان کودك و خانواده ايالت فلوريدا در اين باره مي گويد: 

ت تلفن همراه وسيله اي است که بايد باعث پيشرف»او تاکيد مي کند: « حدود زيادي قابل پيش بيني بود

 (.1003، 1)اوز «زندگي ما شود؛ نه اينكه ارتباط هاي ما را با کساني که دوستشان داريم، از بين ببرد.

امروز تلفن همراه به عنوان يكي از مظاهر فناوري ارتباطي نوين در زندگي فردي و اجتماعي بشر 

توان ادعا کرد  مي شود به طوري که جايگاهي قدرتمند دارد و جزو الينفك مناسبات روزمره محسوب مي

کم مطلوبيتي ندارد. نفوذ کاربردهاي تلفن  براي بسياري از افراد زندگي بدون آن امكانپذير نيست يا دست

اي جهاني است و در جامعه ما با وجود فروکش کردن تب اوليه استفاده از  همراه در شئون زندگي پديده

فناوري مدرن را مخفي و ناديده نگه  آن، مقبوليتش به حدي رسيده که مضرات جدي و اساسي اين

شناسي، پزشكي، قانوني،  هاي متنوع اجتماعي، فرهنگي، رفتاري، روان دارد، مضراتي که در حوزه مي

توان به دامنه تاثير نامطلوب آن پي  پردازد و با کمي دقت و موشكافي مي زايي مي جزايي و ... به آسيب

توان تلفن همراه را يك منبع بزرگ براي توليد  ه ميشناسان برد. در حقيقت از يك ديدگاه آسيب

)گل  ها و معضالتي دانست که آشكارا يا پنهان در مناسبات زندگي کاربران نفوذ کرده است نارسايي

 (.1890محمديان و ياسمي نژاد، 

گيرد و اخبار ناخوشايندي که گاه و بيگاه درباره مضرات  تحقيقات اخير که در اين حوزه صورت مي

رسد، بازبيني و نگرش دوباره براي  شكي و رفتاري تلفن همراه از گوشه و کنار جهان به گوش ميپز

 کنندگان  سازد و مجموعه کاربران، ارائه استفاده از اين وسيله پرکاربرد و عادي شده را ضروري مي

                                                
1- Nomophobia 

2- Ezoe 
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Ardabili University, Ardebil in 2013-2014 was addressed. For this purpose, M.A. students in 

the Faculty of Psychology & Education were selected by the cluster sampling method, and 182 

people were randomly selected as a sample to complete questionnaires.  

Research Tools: Reef Psychological Well-being Scale-18, HEXACO Personality Inventory, 

Religious Attitude Survey Questionnaire, CeIlular Phone Addiction Questionnaire 

Research Method: The research method is of the correlation and descriptive type. To test 

hypotheses and answer questions in the reseaarch, stastical tests of Pearson correlation 

coefficient, multi-variable linear regression analysis and step-by-step regression analysis were 

used.  

Results: Multiple regression analysis indicated that the variables neuroticism « 0.001, 0.31), 

extraversion ((< 0.001, -0.33) and conscientious « 0.001, -0.25) have significant positive, 

negative and negative relationships, respectively, with addiction to cell phones. Also, the 

results showed that there was a significant negative relationship between addiction to cell 

phones and religious attitudes « 0.001, -0.31). The variables selfacceptance « 0.05, -0.31), 

positive relations « 0.05, -0.22) and purposive life « 0.001, -0.3) all had significant negative 

relationships with addiction to cell phones.  
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