
 شناختیهای کاربردی روانفصلنامه پژوهش

 

Journal of Applied Psychological Research 

82-69 ,(3)11 ,1399 2020, 11(3), 69-82 
 Institute of Psychology and Educational Sciences ی و علوم تربیتیشناسروانمؤسسه 

 Faculty of Psychology and Educational Sciences ی و علوم تربیتیشناسرواندانشکده 

 University of Tehran  دانشگاه تهران 

   

(DOI): 10.22059/JAPR.2020.292233.643376 
 

 

 بینی نوموفوبیاهای شخصیتی و تنهایی در پیشبررسی نقش ویژگی
Investigation the Role of Personality Characteristics and Loneliness in   

Predicting Nomophobia in Students 
  

Fereshteh Pourmohseni Klori فرشته پورمحسنی کلوری* 
Samira Jafarian سمیرا جعفریان** 
Issa Jafari عیسی جعفری*** 
Laleh Senobar الله صنوبر**** 

  

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the 
role of personality characteristics and loneliness in 

prediction of nomophobia among university 
students. The method of this research was applied, 

descriptive and cross-sectional analysis. The 
statistical population of this study included all of 

students of Payam-e-Noor University in Zanjan 
City, in 1396-97 academic year. The sample was 

comprised of 373 participants selected using the 
random sampling method (117 male participants 

and 256 female participants. To achieve the 
research objectives, the Five Neo Factors (NEO-

FFI) questionnaire, the Loneliness Questionnaire 
(SELSA), and Nomophobia Questionnaire 

(NMPQ) were used. The collected data were 
analyzed using regression analyses. The results 

showed that there was a positive and significant 

correlation between extraversion, agreeableness, 
neuroticism, loneliness, and nomophobia (p<%1); 

however, the relationship between openness and 
nomophobia was not significant. Also, the results 

indicated that 15 percent of total variance of 
nomophobia in the use of mobile phones was 

predicted by loneliness and personality 
characteristics, meaning that loneliness and 

personality traits seemed to increase nomophobia 
symptoms in students.  

Keywords: Character Personality, Loneliness, 
Nomophobia 

 دهیچک
های شخصیتی هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش ویژگی

 بینی نوموفوبیا در دانشجویان بود.و احساس تنهایی در پیش
-روش پژوهش مطالعه حاضر، کاربردی و توصیفی

همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی 
یل تحصبهمشغولدانشجویان دانشگاه پیام نور شهر زنجان 

تشکیل دادند. نمونه پژوهش  1396-97در سال تحصیلی 
مرد( از این  117زن و  256نفر ) 373حاضر شامل 

گیری تصادفی ساده دانشجویان بودند که با روش نمونه
انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از فرم کوتاه 

(، مقیاس احساس NEO-FFIپرسشنامه پنج عاملی نئو )
( و SELSA-Sساالن )نهایی اجتماعی و عاطفی بزرگت

ها با ( استفاده شد. دادهNMP-Qپرسشنامه نوموفوبیا )
استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون 

وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین چندگانه مورد تجزیه
گرایی، دلپذیر بودن، روان رنجوری و احساس تنهایی برون
موفوبیا همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد با نو

(01/0>p ؛ اما بین گشودگی و نوموفوبیا ارتباط معناداری)
های یافت نشد. همچنین نتایج نشان داد که ویژگی

 15طور معناداری شخصیتی و احساس تنهایی توانستند به
درصد از کل تغییرات نوموفوبیا در استفاده از تلفن همراه را 

نمایند. بنابراین، احساس تنهایی و برخی بینی پیش
توانند نوموفوبیا در دانشجویان را های شخصیتی میویژگی
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 مقدمه
های اخیر در تکنولوژی، شود و پیشرفتعنوان عصر اطالعات و ارتباطات در نظر گرفته میبه ،حاضرعصر 

(. تلفن 2016)هوسانی، کاکیر، ازدمیر و تاهیرخیل،  قرار داده است تأثیرتحتتوجهی طور قابلزندگی مردم را به
زگین گ) اخیر رشد چشمگیری داشته است هایهای اطالعاتی و ارتباطی است که در سالهمراه یکی از فناوری

ترین اعتیاد غیردارویی در قرن کنند که تلفن همراه احتماالً بزرگ(. برخی محققان بیان می2016 و کاکیر،
های همراه در عادات و رفتارها و (. افزایش استفاده و نفوذ تلفن2017کاس و گلیفیتس، است ) یکموبیست

نانی، ؛ خیل2014 ،لوئیجی براگزی و دل پونت) وجود آورده استات زیادی را بهسبک زندگی روزانه افراد تغییر
)ساماها و  ( و ممکن است مشکالت جدی و مهمی را در زندگی افراد ایجاد کند2019نانی، خیل و تاددانی
 ازحد از تلفندر بررسی خود نشان دادند که استفاده بیش ،(1396) (. صادقی و محمد صالحی2016هاوی، 

همراه بر کیفیت خواب، سالمت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان تأثیر منفی دارد. با پیشرفت فناوری، انواع 
(. به 1397شاوردی، ) شودهای فناوری یاد میها با اصطالح ترساند که از آنها ظهور یافتهجدیدی از ترس

شود. این اصطالح برای گفته می (1همراه بی تلفن)فو های هوشمند، نوموفوبیاترس از عدم دسترسی به گوشی
نوموفوبیا  .(2018، کوم جانگیر شانکار، سینگ و) اولین بار توسط مؤسسه تحقیقاتی یوگو استفاده شده است

عنوان ( بهDSM-4) اساس تعریفاما بر؛ ( بحث نشده استDSM-5) 2اگرچه در راهنمای تشخیصی و آماری
 ،لوئیجی براگزی و دل پونت) شودفوبیای مدرن در نظر گرفته میشده است و یک  یک فوبیای خاص مشخص

که افراد  طوری، بهتفاده مرتب و مفرط از تلفن همراهاس :جمله از ،های بالینی متفاوتی دارد( که ویژگی2014
کنند. این افراد همیشه با خود تلفن حمل می دارای نوموفوبیا وقت زیادی را صرف استفاده از تلفن همراه

دالیلی تلفن به همراه نداشته باشند، برند و اگر بهکنند، حتی تلفن را هنگام خوابیدن با خود به رختخواب میمی
ای یابد یا زمانی که پوشش شبکهها پایان میکه شارژ باتری آنیا وقتی کنند واحساس ترس و اضطراب می

ی های بالینی و ترس غیرمنطقی از عدم دسترسیکنند. به این ویژگندارند، فشارهای عصبی زیادی را تحمل می
(. 2015 ؛ پاویترا، مدهوکومار و مورتی،2014 ،لوئیجی براگزی و دل پونت) شودبه تلفن همراه نوموفوبیا گفته می

خصوص در نوجوانان و های اخیر در کاربران تلفن همراه بهها حاکی از آن است که نوموفوبیا در سالپژوهش
درصد  4/81( نشان داده است که 2018و ماشال ) یافته است. مطالعه مالیا، کومار افزایشجوانان دانشجو 

کرر طور مدانشجویان گزارش کردند که حتی هنگام مطالعه و حضور در کالس درس نیز تلفن همراه خود را به
وشش شبکه و درصد اضطراب و ناراحتی زیادی را برای تمام شدن باتری یا عدم پ 5/45کردند. بررسی می

 2/75و  کردندد خشم زیادی را تجربه می،که قادر نبودند از تلفن همراه خود استفاده کنندرصد وقتی 9/57
 کنند. درصد گزارش کردند که احساس تنهایی زیادی را تجربه می

 ،همراه تلفن از استفاده میزان و دانشجویان سالمت عمومی ابعاد بین دهند کهمی نشان هابررسی نتایج
حاکی از  کلی نتایج، تلفن همراه از استفاده شیوه و روان سالمت زمینه و معناداری وجود دارد. در مثبت رابطه

                                                           
1. Nomophobia (no mobile phobia) 

2. Diagnostic & Statistical Manual 



 71                                            ، سال یازدهم3پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیهای کاربردی روانفصلنامه پژوهش

 شیوه دارند. بین باالتری روانی سالمت کنندمی استفاده تلفن از کمتری زمان مدت که کسانی آن است

 )صحبابی، شکری، دائمی و پورزادی، دارد وجود معنادارنفس ارتباط عزت و روان سالمت تلفن همراه، از استفاده
1395.) 

دالیل اعتیاد و وابستگی شدید به تلفن همراه کاهش روابط اجتماعی و  دهند که یکی ازمطالعات نشان می
؛ 2015 بیان و النگ، ؛1394مرتضوی کیاسری،  و )منشئی، قاسمی مطلق، گواهی افزایش احساس تنهایی است

ها حاکی از این هستند بررسی ،بیان دیگر(. به2017بکتاش،  و ؛ دیزیک، یالنیز2016 نایان، و دارسینگ، کوز
)مرتکان  است 1یکی از عوامل تأثیرگذار بر استفاده نادرست از تلفن همراه و ایجاد نوموفوبیا احساس تنهایی که

طح نوعی هیجان منفی است که از تفاوت بین س ،(. احساس تنهایی2018بورسین هاموت اوگلو،  و گیزگین
صرف  ،(. احساس تنهایی2013داندر،  و تان، پاموک) شودانتظار ایجاد میتعامالت اجتماعی موجود و مورد

قابل شده و سطح پایین رضایت در مبلکه روابط اجتماعی تجربه؛ نبودن در جمع یا تنها بودن فیزیکی نیست
( 2013(. جین و پارک )2013 )اوزتان، تواند پایه ایجاد حس تنهایی باشدمی ،روابطانتظار رضایت مطلوب از این 

چه فرد مکالمات تلفنی و هر کنداند که در تعامل رودررو فرد، احساس تنهایی کمتری را تجربه میدریافته
 بیشتری داشته باشد، احساس تنهایی بیشتری را تجربه خواهد کرد.

تواند در نتیجه دالیلی از می ،از آنند که استفاده نادرست از تلفن همراه ها حاکیهمچنین برخی پژوهش
(. 2014 الن و مانر،) حد از تلفن همراه درگیر باشندازدر استفاده بیش 2های شخصیتیپیش موجود باشد و ویژگی

چهارچوب پردازی شد، و کاستا، نظریه کریکتوسط م 1991( که در سال 3FFM) عاملی شخصیتمدل پنج
، روان4گراییهای پژوهشی در زمینه صفات شخصیت فراهم آورد. برونای را برای یافتهمفهومی قوی

، پنج عامل بزرگ از نظریه پنج 7گرایی و گشودگی به تجربه، وجدان6گرایی یا دلپذیربودن، توافق5رنجورخویی
لفن نوع و میزان استفاده افراد از ت های شخصیتیدهند که ویژگیها نشان میعاملی شخصیت هستند. بررسی

( ارتباط 1394) و همکاران (. رشیدی2016، ، فری، فلیش و آلیسخو) دهدقرار می تأثیرتحتهمراه را 
های هویتی با وابستگی به تلفن همراه را بررسی کردند. نتایج های شخصیتی، احساس تنهایی و سبکویژگی

پإیری، روان رنجوری و احساس تنهایی با وابستگی به تلفن همراه ارتباط نشان داد که بین متغیرهای تجربه 
شناسی و سبک هویتی هنجاری عوامل پذیری، وظیفهگرایی، تجربهداری وجود داشت. متغیرهای برونامثبت معن

که  ( نشان داد2014) ، چانگلین ،کننده وابستگی به تلفن همراه بودند. همچنین مطالعه لی، چانگبینیپیش
صورت های شخصیتی، اضطراب اجتماعی و احساس تنهایی با استفاده از تلفن همراه رابطه دارد؛ بدینویژگی

                                                           
1. loneliness 

2. character personality 

3. Five-Factor Models 

4, extraversion 

5. neuroticism  

6. agreeableness 

7. conscientiousness & openness to experience 
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که اگر اضطراب اجتماعی باال باشد، استفاده از تلفن همراه هم افزایش خواهد یافت و استفاده از تلفن همراه 
ی ت به تجربه با اضطراب اجتماعی رابطه منفعد شخصیت باز بودن نسببرد و این بُاحساس تنهایی را باال می

 وجود دارد.
ممکن است موجب مشکالتی مانند عادت  ،های تلفن همراهسو استفاده از گوشیکه از یکبا توجه به این

 ،و همکاران ؛ داسگوبتا1397 ،و ریگی نوری ،بررسی اجباری گوشی، وابستگی و اعتیاد )شاهرودی، سلطانی
(. از1395 ،و همکاران صحبابی) شودشناختی و اضطراب میموجب افزایش پریشانی روانطور ( و همین2017
های عنوان اولین کاربران تلفندیگر، تلفن همراه ابزاری محبوب در بین جوانان است و دانشجویان بهسوی

ک بوده است و باید پژوهش در زمینه نوموفوبیا اند ،حال(. بااین2014 ،و همکاران )لی شوندهوشمند شناخته می
پژوهش  ،(. بنابراین2014 ،لوئیجی براگزی و دل پونت) تأکید قرار گیردجدی مورد مطالعهیک مورد عنوانبه

های شخصیتی و احساس تنهایی را در بروز نوموفوبیا در بین دانشجویان حاضر بر آن است تا نقش ویژگی
 بررسی کند.

 شرو
 پژوهشجامعه آماری، نمونه و روش اجرای 

همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، تمامی دانشجویان  -طرح پژوهش حاضر کاربردی و از نوع توصیفی
. ( )سایت دانشگاه پیام نور زنجان(=20329N) بودند 1396-97دانشگاه پیام نور زنجان در سال تحصیلی 

از میان جامعه  شیوه تصادفینفر تعیین شدند که به  378مطالعه با استفاده از فرمول کوکران، نمونه مورد
نتخاب نمونه، هدف پژوهش برای ا از نفر دختر بودند. پس 256نفر پسر و  117مطالعه انتخاب شدند که مورد

ی و آورها جمعپرسشنامهتکمیل،  از ها بین آنان توزیع گردید. پسآنان توضیح داده و سپس پرسشنامه
 افزاربستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرمها از آزمون ضریب همگذاری شدند. دادهنمره
18-SPSS وتحلیل شدند.تجزیه 

 سنجش ابزار
( توسط یلدریم 2015عنوان اولین آزمون نوموفوبیا در سال )این ابزار به :(Q-NMP) 1پرسشنامه نوموفوبیا

توصیف ابعاد آن و نیز توسعه و ترویج و کوریا با هدف کمک به ادبیات پژوهش نوموفوبیا و شناسایی و 
سؤال است که با  20مقیاس و ته شد. این پرسشنامه شامل سه زیرای برای سنجش نوموفوبیا ساخپرسشنامه

بندی در موارد شدید، درجه« کامالً موافق» 7تا « کامالً مخالف» 1ای از درجه هفتاستفاده از طیف لیکرت 
، 16 مقیاس عدم توانایی برقراری ارتباط، سؤاالتمربوط به خرده 15 و 14، 13، 12، 11، 10شود. سؤاالت می
مقیاس عدم دسترسی به خرده 4 و 3، 2، 1مقیاس از دست دادن ارتباط، سؤاالت خرده 20و  19، 18، 17

                                                           
1. Nomobophobia Questionnaire (NMP-Q) 
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 از دست دادن راحتی و آسایش است. مقیاسمربوط به خرده 9 و 8، 7، 6، 5اطالعات و سؤاالت 

ترتیب های ذکر شده بهمقیاسمقیاس و زیر (، ضریب آلفای کرونباخ را برای کل2015)یلدریم و کوریا 
دهنده ثبات درونی خوب پرسشنامه است. عنوان کردند که نشان 814/0و  827/0، 874/0، 939/0، 945/0

قش ن منظور بررسی روایی همگرا، بین پرسشنامه نوموفوبیا و پرسشنامه( به2015همچنین یلدریم و کوریا )
( در 1396) ( همبستگی مثبت یافتند. سیاح، قدمی و آزادی2010والش، وایت و یانگ،  ،MPIQتلفن همراه )

نامه پرداختند که نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پرسشپژوهش خود به بررسی روایی و پایای این 
تبیین نمودند. همچنین نتایج  واریانس کل راصد از در 48 مجموع ست که درعامل ا چهاراین پرسشنامه دارای 

های عدم دسترسی و برای عامل 81/0نشان داد که اعتبار آزمون به روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 
و از دست دادن  82/0عدم توانایی برقراری ارتباط  ،79/0از دست دادن راحتی و آسایش  ،81/0 به اطالعات

زاری بعنوان ابه توان از پرسشنامه سنجش نوموفوبیاین مطالعه تأیید کرد که میدست آمد. ابه 83/0ارتباط 
پایایی این پرسشنامه  .هراسی در جامعه دانشجویان ایرانی استفاده کردموبایلمعتبر و مناسب جهت سنجش بی

 برقراری ارتباطعدم توانایی  مقیاسو زیر 931/0 به روش آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر برای مقیاس کلی
، 846/0 ، از دست دادن راحتی و آسایش789/0 ، عدم دسترسی به اطالعات853/0 ، از دست دادن ارتباط865/0

 دست آمد.به

مقیاس تنهایی اجتماعی : (S-SELSA) 1ساالنمقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگ

منظور به (،1390، نقل از جوکار و سلیمیبه؛ 2004) 2و بستساالن توسط دی ماتسو، برانن و عاطفی بزرگ
مقیاس سؤال و سه زیر 14پرسشنامه شامل  فراهم کردن رویکرد چندگانه برای سنجش تنهایی ساخته شد. این

 دادند. بررسی قرارسنجی این پرسشنامه را موردروان های( که ویژگی1392آبادی )است. پاتو، حقیقت و حسن
و تنهایی رمانتیک  75/0، تنهایی خانوادگی 66/0مقیاس تنهایی اجتماعی خرده مقادیر آلفای کرونباخ برای

نامه از زمان این پرسشمنظور بررسی روایی همآن بود. بهدهنده اعتبار نسبتاً مناسب دست آمد که نشانبه 73/0
با  A-ماتسومقیاس تنهایی اجتماعی دیمقیاس احساس تنهایی راسل استفاده شد. نتایج نشان داد که خرده

مقیاس تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان راسل، تنهایی خانوادگی با تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده و خرده
 ،( نیز1390جوکار و سلیمی ) های عاطفی تنهایی همبستگی مثبت معناداری دارند.تنهایی رمانتیک با نشانه

نتایج همبستگی مقیاس احساس تنهایی اجتماعی، تنهایی  روایی و پایایی این پرسشنامه را ارزیابی کردند.
دهنده روایی همگرا و نشان ادراک حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی خانوادگی و تنهایی رمانتیک با مقیاس

ن جهت بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده امحقق همچنینفتراق مطلوب این پرسشنامه بود. ا
دست به 78/0و تنهایی اجتماعی  84/0، تنهایی خانوادگی 92/0مقادیر برای تنهایی رمانتیک کردند که این 
 بخش و معنادار بود.آمد که رضایت

                                                           
1. Social and Emotional Loneliness Scale for Adults (SELSA-S) 

2. Di Tommasso, E., Brannen, C., & Best, L. A. 
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( فرم کوتاه پرسشنامه 1991کری )مک و استاک :(FFI-NEO) 1فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی نئو
ماده است و  60این پرسشنامه دارای  پنج عاملی را برای سنجش پنج عامل اصلی شخصیت طراحی کردند.

ای درجه پنجصورت لیکرت اری این پرسشنامه بهذگروش نمره سنجد.صرفاً پنج عامل اصلی شخصیت را می
( در بررسی 1390) کاملگوهری و لوجوشنانیسی، مجدیان،  شده است. از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم تنظیم

، بروندرصد 80یی های نوروزگرااعتبار و روایی فرم کوتاه پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ برای عامل
اند. گزارش نموده درصد 60و موافق بودن  درصد 83، باوجدان بودن درصد 39، گشودگیدرصد 58 گرایی

را با روش آلفای کرونباخ محاسبه کرده (، ضریب پایایی این پرسشنامه 1384) مرادیو  شکری فرزاد، جعفرنژاد،
، 77/0، 70/0، 80/0ترتیب پذیرش، سازگاری و خودآگاهی، به، گراییهای نوروزگرایی، برونو آن را برای عامل

 اند.دست آوردهبه 82/0و  56/0

 هایافته
 الف( توصیف جمعیت شناختی

 68) نفر 256درصد( را پسران و  31) نفر 117رفتند که گمطالعه قرار انشجو موردنفر د 378 حاضر، پژوهشدر 
 20درصد( در سن  47) نفر 179سال،  20درصد( در سن زیر  11) نفر 42دادند. درصد( را دختران تشکیل می

 17) نفر 64سال،  35تا  31درصد( در سن  11) نفر 39سال،  30تا  26درصد( در سن  13) نفر 48سال،  25تا 
لیسانس درصد( فوق 9/35) نفر 136نس، درصد( لیسا 5/60) نفر 229سال، قرار داشتند.  36درصد( در سن باالی 

 درصد( دکتری بودند. 1/1) نفر 4و 

 های توصیفی متغیرهای پژوهشب( شاخص

 های توصیفی متغیرهای پژوهششاخص -1جدول 
انحراف  میانگین کشیدگی کجی هبیشین کمینه متغیر 

 استاندارد

بیا
فو

مو
نو

 

 47/8 77/23 -187/0 -673/0 42 1 عدم توانایی برقراریی ارتباط

 74/7 74/16 296/0 -723/0 35 2 از دست دادن ارتباط

 25/5 91/13 -385/0 -66/0 28 3 عدم دسترسی به اطالعات

 72/8 99/18 125/0 -954/0 35 4 دست کشیدن از راحتی و آسایش

س 
سا

اح
ی

های
تن

 

 71/4 34/19 025/2 285/0 25 1 تنهایی رمانتیک

 51/4 07/18 975/0 -879/0 35 2 تنهایی خانوادگی

 01/5 90/12 128/1 -151/1 43 1 تنهایی اجتماعی

ی
ژگ

وی
ی

های
ی

صیت
شخ

 

 1/7 30/23 310/4 -023/0 70 0 گراییبرون
 76/5 26/26 256/2 -084/1 37 3 گشودگی

 36/6 13/26 485/1 -896/0 41 3 دلپذیر بودن
 13/6 49/25 770/2 -968/0 53 4 پذیریمسئولیت

 88/6 80/25 115/1 -074/0 56 1 نژندیروان

                                                           
1. NEO-Five Factor Inventory (NEO-FFI) 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/152467/%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86_%d8%ac%d9%88%d8%b4%d9%86_%d9%84%d9%88
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/152467/%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86_%d8%ac%d9%88%d8%b4%d9%86_%d9%84%d9%88
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/152467/%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86_%d8%ac%d9%88%d8%b4%d9%86_%d9%84%d9%88
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/244933/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7_%da%af%d9%88%d9%87%d8%b1%db%8c_%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/244933/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7_%da%af%d9%88%d9%87%d8%b1%db%8c_%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/244933/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7_%da%af%d9%88%d9%87%d8%b1%db%8c_%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84
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 بررسی رابطه میان متغیرهای پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.برای 

های نتایج آزمون مربوط به همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه میان ویژگی -2 جدول

 موفوبیاوشخصیتی و احساس تنهایی با ن
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

          1 گراییبرون -1
         1 *422/0 روان رنجوری -2
        1 **123/0 *521/0 گشودگی -3
       1 *531/0 261/0 *623/0 دلپذیر بودن -4
      1 *281/0 *329/0 *282/0 *234/0 پذیریمسئولیت -5
     1 168/0 *253/0 345/0 **668/0 *281/0 احساس تنهایی -6
    1 *153/0 096/0 *166/0 248/0 *529/0 **132/0 تنهایی رمانتیک -7
   1 *271/0 *125/0 132/0 *158/0 *340/0 *403/0 *432/0 تنهایی خانوادگی -8
  1 237/0 *169/0 *271/0 *124/0 *245/0 141/0 *548/0 *285/0 تنهایی اجتماعی -9

 1 *301/0 *123/0 *096/0 231/0 *168/0 *281/0 087/0 **288/0 **210/0 نوموفوبیا -10

  01/0P<**  05/0P<*  

پذیری رنجوری، دلپذیر بودن و مسئولیتگرایی، رواندهد که بین بروننشان می ،2های موجود در جدول یافته
 و r(،)05/0>p=29/0 و r( ،)01/0>p=210/0 و p<01/0) با نوموفوبیا رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

28/0=r( ،)05/0>p 168/0 و=r معناداری دیده نشد(. بین گشودگی و نوموفوبیا رابطه (01/0<P 87/0 و=r .)
گونه مثبت و معناداری دهد که احساس تنهایی و نوموفوبیا بهنشان می ،2 های موجود در جدولهمچنین یافته

( P=01/0درصد اطمینان معنادار ) 99( که این مقدار همبستگی از نظر آماری با r=231/0) همبسته هستند
فرد بیشتر احساس تنهایی کند، نوموفوبیا نیز بیشتر خواهد بود. در خصوص سایر  چهکه هر اباشد، به این معنمی

گونه مثبت و معناداری همبسته های تنهایی، تنهایی خانوادگی و تنهایی اجتماعی نیز با نوموفوبیا بهمؤلفه
 اما تنهایی رمانتیک با نوموفوبیا رابطه معناداری نداشت. ؛باشندمی

بینی های شخصیتی و احساس تنهایی در پیشل پژوهش و بررسی نقش ویژگیگویی به سؤاجهت پاسخ
 الزم است ،نوموفوبیا در دانشجویان از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. جهت استفاده از آزمون رگرسیون

ستقالل برای بررسی ا 1واتسون -منظور، آزمون دوربینآزمون قرار گیرد. بدینهای استفاده از آن موردفرضپیش
اسمیرونف  -و آزمون کالموگروف 4و عامل تورم واریانس 3با دو شاخص ضریب تحمل 2خطیخطاها، آزمون هم

( و VIFهای مربوط به )خطی چندگانه نیز در ردیفبرای بررسی نرمال بودن توزیع انجام شد. مفروضه هم
(Tolerance جدول )شد ن متغیرهای مستقل یافت ننتیجه همبستگی چندگانه خطی بی بررسی شدند و در ،5

                                                           
1. Durbin-Watson 

2. Collinearity 

3. Tolerance 

4. Variance Inflation Factor 
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 طی چندگانه است(.دهنده هم نشان 10تر از بزرگ VIFیا کمتر و مقادیر  Tolerance 01/0)مقادیر 

 خالصه مدل رگرسیونی -3 جدول

 خطای استاندارد برآورد یافتهتعدیل R R2 R مدل

1 404/0 163/0 149/0 594/22 

 به رفته تقریباًهمهای پژوهش رویتوان گفت مؤلفهمربوط به خالصه مدل رگرسیونی می ،3با توجه به جدول 
 کنند.بینی میدرصد نوموفوبیا را در افراد پیش 15میزان 

 تحلیل واریانس برای معناداری مدل رگرسیونی -4جدول 
 F P value میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل

 000/0 649/11 037/5947 6 222/35682 رگرسیون
   530/510 358 904/182769 ماندهباقی
    364 126/218452 کل

دهد. نتایج حاصل معناداری کل نتایج تحلیل واریانس برای معناداری مدل رگرسیونی را نشان می ،4جدول 
 های شخصیتیترکیب خطی ویژگی ،دهد. بنابراینید قرار میأیتد( مورP≤01/0درصد اطمینان ) 99مدل را با 

 بینی نوموفوبیا در دانشجویان داشتند.و احساس تنهایی سهم معناداری در پیش

 شده و استاندارد نشده متغیرهای مدل ضرایب رگرسیون استاندارد -5 جدول

 متغیر 
 B  استاندارد(

 نشده(

خطای 

 Bاستاندارد 
β P Tolerance VIF 

ی
ژگ

وی
ی

صیت
شخ

ی 
ها

 

 102/1 697/0 001/0 316/0 074/0 241/0 گراییبرون

 103/1 738/0 045/0 194/0 049/0 154/0 گشودگی

 121/1 854/0 126/0 109/0 083/0 235/0 دلپذیر بودن

 186/1 881/0 001/0 136/0 027/0 243/0 پذیریمسئولیت

 115/1 990/0 001/0 212/0 074/0 431/0 نژندیروان

ی
های

 تن
س

سا
اح

 

 147/1 809/0 068/0 -194/0 084/0 254/0 رمانتیکتنهایی 

 114/1 801/0 001/0 118/0 063/0 205/0 تنهایی خانوادگی

 119/1 897/0 028/0 166/0 088/0 215/0 تنهایی اجتماعی

 شده گرایی دارای ضریب بتای استانداردهای بروندهد که مؤلفهنشان می  5 های موجود در جدولیافته
تنهایی  ،(212/0نژندی )روان ،(136/0پذیری )مسئولیت ،(109/0دلپذیر بودن ) ،(194/0گشودگی ) ،(316/0)

( هستند که کلیه متغیرهای مستقل 166/0تنهایی اجتماعی ) و (118/0تنهایی خانوادگی ) ،(194/0رمانتیک )
بینی متغیر وابسته در پیش( ≥01/0Pهای تنهایی رمانتیک و دلپذیر بودن سهم معناداری )جز مؤلفهپژوهش به

 کند(.نی میبیصورت منفی نوموفوبیا را در افراد پیشدارند )ضرایب منفی به این معناست که این متغیرها به
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 گیریبحث و نتیجه
تایج بینی نوموفوبیا بود. نهای شخصیت در پیشبررسی رابطه احساس تنهایی و ویژگی ،هدف پژوهش حاضر

پذیری و نوموفوبیا رنجوری، دلپذیر بودن، مسئولیتگرایی، روانپژوهش نشان داد که بین صفت شخصیتی برون
وفوبیا رابطه ماما بین صفت شخصیتی گشودگی به تجربیات جدید و نو ؛دار و مثبتی وجود دارداهمبستگی معن

خصیتی های شد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که ویژگیشمعناداری مشاهده ن
درصد از واریانس  15مجموع توانستند  بینی نوموفوبیا داشتند و درو احساس تنهایی سهم معناداری در پیش

 بینی نمایند.نوموفوبیا را در دانشجویان پیش
 طورای وجود ندارد که بهتوان دید که مطالعهمی ،گیردبررسی قرار میادبیات مربوطه مورد که هنگامی

ها به ارتباط پژوهش اما برخی ؛بینی نوموفوبیا پرداخته باشدهای شخصیتی در پیشمستقیم به ارتباط بین ویژگی
های به یافته ،که نتایج مطالعه حاضر طوریاند. بههای شخصیتی و اعتیاد به تلفن همراه اشاره نمودهبین ویژگی

( که به رابطه استفاده آسیب2016) یونگ و چو ،جونگ (؛ کیم،2013پریز ) -گاتیکا و پژوهشی کیترنجن، بلوم
 های شخصیتی پرداخته بودند، نزدیک است.زا از تلفن همراه با ویژگی

 لتکینآمده از پژوهش کویولو و بیستدگرایی و نوموفوبیا نتایج بهدر تبیین ارتباط میان خصیصه برون
دلیل خصوصیات شخصیتی خاص مانند اجتماعی بودن و تنوعگراها بهحاکی از آن است که برون ،(2020)

همین دلیل از تلفن همراه، جهت گسترش ایجاد رابطه و تماس با افراد بیشتری را داشته و بهطلبی، تمایل به 
تواند شوند؛ روند استفاده روزانه تلفن همراه میکرده و به آن وابسته میارتباطات اجتماعی بیشتر استفاده 

یابد، بینی کند؛ هنگامی که مدت زمان استفاده از تلفن هوشمند و اینترنت همراه افزایش مینوموفوبیا را پیش
  (. 2015، الدنرو  دیچیالت ،ری گینس، ریچارد، می)تولویس تر استنوموفوبیا شایع

توان گفت افرادی که نمره باالیی در صفت می ،پذیری و نوموفوبیارابطه میان مسئولیتدر خصوص 
ریزی نامهناپذیر هستند و نظم، برشناس و انعطافکنند، افرادی دقیق، وسواسی، وقتپذیری کسب میمسئولیت

انتظار  ،(. بنابراین1390 )شولتز و شولتز، اعتماد بودن برایشان از اهمیت باالیی برخوردار استو احساس قابل
( بیشتر 2005 )بیانچی و فیلیپس، شخصیوکار و قرارهای کاری و رود این افراد از تلفن همراه در کسبمی

دهد، راستا در اختیار این افراد قرار میاینهای هوشمند درو امکاناتی که تلفن 1علت نظم درونیکنند و به استفاده
وکار، طیف پذیر، در برنامه ارتباطات و کسبکنند؛ همچنین افراد مسئولیتیاز تلفن همراه بیشتر استفاده م

 (2013 ،یرزپ -گاتیکا و کیترنجن، بلوم) دهندهای کاربردی تلفن همراه را مورداستفاده قرار میوسیعی از برنامه
نشان  های مجازیهای پاداش و تشویق در استفاده از تلفن همراه و ارتباط با گروهبه دریافت سیگنال و تمایل

شوند که در نبود تلفن هوشمند ( و در ادامه این روند دچار یک نوع وابستگی می2014 الن و مانر،) دهندمی
 شوند.خود دچار هراس و اضطراب می

رنجور توان گفت که افراد روانمی ،رنجوری و نوموفوبیاروان در تبیین ارتباط میان خصیصه شخصیتی

                                                           
1. self-dicipline  
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 ،دیگریوساز .کنندهای منفی و تکانشی بیشتری نسبت به دیگران تجربه میکسانی هستند که هیجان
وثوقی و فرد( و محمودیان، پیرایه، قانعی2013هانگ ) و وو، چانگ، کو ؛(2016) و همکاران کیمهای پژوهش

کننده و از عوامل خطرساز وابستگی به تلفن همراه بینیعنوان پیشنشان داد که روان رنجوری به( 1395) مطلق
دهند و تجربه عواطف به هرگونه محرکی واکنش نشان می رنجورهای اجتماعی است. اشخاص روانو سایت

و توانایی سازش ر آنان بیشتر استرویی، احساس گناه و نفرت دمنفی همچون غم، دستپاچگی، عصبانیت، کم
 که نتایج بررسی رابرتس، پالیگ طوریثبات هستند؛ بهیافتگی آنان با دیگران کمتر است و از نظر عاطفی بی

های خود بیشتر از تلفن دهد که این افراد برای سرکوب کردن اضطراب و تنش( نشان می2015) مانولیس و
ت بیممکن اس ،شوند و در نهایتستگی به تلفن همراه میدر مدت دچار واب ،کنند. بنابراینهمراه استفاده می

 هراسی بیشتری را تجربه کنند. موبایل
ه گشودی به توان گفت کمی ،در تبیین ارتباط میان خصیصه شخصیتی گشودگی به تجربه و نوموفوبیا

 ،1ستانشیو)کان استاحساسات درونی و کنجکاوی ذهنی تجربه شامل تصور فعال، احساس زیباپسندی، توجه به 
شخصیت در نظر گرفته  بُعدترین پنج عنوان ناهمگن(. گشودگی به2016 ،و همکاران نقل از خو؛ به2006

بینی ( که به هر دو توانایی فکر و رفتار اکتشافی مربوط است. فاقد پیش2015 آلن، و )چارلی، ویتاکر شودمی
 -گاتیکاو  )کیترنجن، بلوم استآور تا حدودی شگفتبودن گشودگی به تجربه برای استفاده از گوشی هوشمند 

های هوشمند بوده به گوشی حاکی از عدم وابستگی ،(2015مانولیس ) و رابرتس، پالیگ (. مطالعه2013پیرز )
های پژوهش حاضر این بود که بین گشودگی به تجربه و نوموفوبیا رابطه منفی وجود دارد. این یافته است. یافته

تواند با رفتارهای گشودگی به تجربه تنها می . احتماالًاستسو ( هم2016) و همکاران خوبا نتایج پژوهش 
و  های هوشمند استفاده نمایندهای گوشیطور گسترده از برنامهخاصی مرتبط باشد که افراد دوست ندارند به

دلیل عدم تمایل (. به2015 مانولیس، و )رابرتس، پالیگ این افراد در استفاده از تلفن همراه انعطاف باالیی دارند
افراد به رفتار نوموفوبیایی در این ،شوند و در نهایته از گوشی هوشمند این افراد دچار وابستگی نمیبه استفاد

که پژوهش حاضر دلیل اینهایی نیز مواجه بوده است. بهپژوهش حاضر با محدودیتوجوداین، آید. باوجود نمی
 -یشده، رابطه علّ آوریت جمعمبنای اطالعاتوان بردشواری می همبستگی است، به -یک پژوهش توصیفی

دست آمدن نتیجه پژوهش مؤثر بوده باشند. با توجه معلولی را استنباط نمود و عوامل بسیاری ممکن است در به
ن اند و با در نظر گرفتشده که اعضای نمونه از بین دانشجویان شهر زنجان انتخاببه کوچکی حجم نمونه و این

منظور دستیابی به نتایج بهتر پیشنهاد به .صوص در کشور انجام نشده استاین نکته که پژوهشی در این خ
اوتی های متفتر و بدون توجه به آموزش عالی و در گروههای آتی با انتخاب نمونه گستردهشود که پژوهشمی

های سالمت های دیگر این پژوهش این است که شاخصاز محدودیت از سطح تحصیالت و سن انجام گیرد.
سالمت  هایشود که در تحقیقات بعدی شاخصبنابراین پیشنهاد می ؛بررسی قرار نگرفتها موردن آزمودنیروا

رشد تکنولوژی و تأثیرات  که جاآن از روان نیز سنجیده و در ارتباط با نوموفوبیا موردبحث و بررسی قرار گیرد.

                                                           
1. Constantiou, D. 



 79                                            ، سال یازدهم3پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیهای کاربردی روانفصلنامه پژوهش

به  های آتیشود در پژوهشخاص، پیشنهاد میافتد و نه در مقطعی آن در طول زندگی و در بلندمدت اتفاق می
طور میزان های شخصیتی و همینبررسی پیامدهای بلندمدت نوموفوبیا پرداخته شود. با توجه به نقش ویژگی

ها در نظر توان افراد در معرض نوموفوبیا را شناسایی کرد و اقدامات پیشگیرانه را برای آناحساس تنهایی، می
های شخصیتی، دیرپا و بادوام هستند و ریشه در دوران کودکی افراد ید بدانند که ویژگیگرفت. والدین نیز با

بنابراین باید راه پیشگیری از وابستگی به تلفن همراه از کانون خانواده شروع شود. از کلیه دانشجویان  ؛دارند
 داریم. مال تشکر رازنجان که در اجرا و تکمیل پرسشنامه ما را یاری دادند کشهر دانشگاه پیام نور 

 منابع
بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی (. 1390. )کامل، زگوهری و .،لو، مجوشنانیسی، ج.، مجدیان، م.، 

 .351-356، (4)5 .پژوهشی وزارت علوم -علمی. نئو در دانشجویان

جله م بینی احساس تنهایی.(. بررسی نقش کیفیت ارتباط زوجین در پیش1392آبادی، ح. )پاتو، م.، حقیقت، ف.، و حسن
  .543-564. (4)3 .درمانی خانوادهمشاوره و روان

 هایشخصیت، سبک بزرگ عامل پنج میانه رابط بررسی (.1384ر. ) .ع مرادی،.، و ا شکری،و.،  فرزاد،.، پ جعفرنژاد،

 .51-74، 70تهران  دانشگاه تربیتی علوم و شناسیروان همجل .کارشناسی دانشجویان در روانی سالمت و ایمقابله

سنجی فرم کوتاه مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگهای روان(. ویژگی1390سلیمی، ع. ) و جوکار، ب.،
 .311-318 (،4)5 .پژوهشی وزارت علوم -علمیساالن. 

(. ارتباط 1394باغبانی، م. )و ب.،  ،خواه، م.، محمدی، ف.، محبوبی، م.، زاهدی، ع.، مهررشیدی، ع.، جعفری، ط.، حجت
مجله علوم پژشکی . 1393های هویتی با وابستگی به تلفن همراه: های شخصیتی، احساس تنهایی و سبکویژگی
 . 43-50(، 1)4 .صدرا

سنجی پرسشنامه نوموفوبیا در بین دانشجویان های روان(. بررسی ویژگی1396و آزادی، ف. ) سیاح، س.، قدامی، الف.،
 .7-25 (،6)23 .سنجیپژوهشی روان -فصلنامه غلمیایرانی. 

(. بررسی رابطه وابستگی اعتیادگونه به تلفن همراه باانگیزه 1397شاهرودی، س.، سلطانی، ف.، نوری، ن.، و ریگی، ا. )
 .پزشکی سالمتشناسی و روانمجله روانرد تحصیلی دانشجویان شهر خاش منطقه بلوچستان. پیشرفت و عملک

5(6)، 70-57. 

 .76-82 ،(55)14 .فصلنامه رشد فناوری(. فناوری هراسی و راهکارهای مقابله با آن. 1397) شاوردی، م.

 ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: ویرایش. .شناسی شخصیتروان(. 1390ا. ) .شولتز، س و شولتز، د.،

زا از تلفن همراه با عملکرد تحصیلی دانشجویان: نقش (. رابطه استفاده آسیب1396) محمدصالحی، ز. و صادقی، م.،
 . 123-132 ،(2)10. پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی -ماهنامه علمیای کیفیت خواب. واسطه

استفاده از تلفن همراه و ارتباط آن با وضعیت  (. الگوی1395دائمی، م.، و پورزادی، م. )صحبابی، ف.، شکری، س.، 
 ،(3)34 .مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایرانهای تهران. روانی دانشجویان دانشگاه

240-233. 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/152467/%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86_%d8%ac%d9%88%d8%b4%d9%86_%d9%84%d9%88
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/152467/%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86_%d8%ac%d9%88%d8%b4%d9%86_%d9%84%d9%88
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/152467/%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86_%d8%ac%d9%88%d8%b4%d9%86_%d9%84%d9%88
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/244933/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7_%da%af%d9%88%d9%87%d8%b1%db%8c_%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/244933/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7_%da%af%d9%88%d9%87%d8%b1%db%8c_%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/244933/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7_%da%af%d9%88%d9%87%d8%b1%db%8c_%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84
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زا از تلفن همراه براساس استفاده آسیب بینی(. پیش1395مطلق، ا. )فرد، ل.، و وثوقیمحمودیان، ح.، پیرایه، ل.، قانعی
 .11-22 ،11 .شناختی و تربیتیمجله مطالعات علوم روانهای شخصیتی در زوجین. ویژگی

های (. رابطه احساس تنهایی و شیوه1394) مطلق، م.، گواهی، ف.، و مرتضوی کیاسری، ف.منشئی، غ.، قاسمی
 ،(45)11 .پژوهشی پژوهشنامه تربیتی -فصلنامه علمییان. فرزندپروری با اعتیاد به تلفن همراه در دانشجو

112-101 . 
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