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 چکیده

 امروزه بسیاری از افراد به طور بسیار جدی عادت به کار کردن مداوم با گوشی موبایل دارند که این اعتیاد تاثیرات منفی باورنکردنی نیز

کنندگان از خدمات بهداشت  و استفاده بهداشت روان از طرف دیگر پریشانی روانشناختی اصطالحی است که توسط برخی از پزشکان .دارد

ی گیج کننده یا غیرعاد ،عموالً نگران کنندهشود که م روان برای توصیف طیف وسیعی از عالئم و تجربیات زندگی درونی فرد استفاده می

گری نشخوار بررسی نقش میانجیهدف از این پژوهش  ،با توجه به ضرورت پژوهش در رابطه با متغیرهای پر اهمیت عنوان شده .هستند

این پژوهش از  .از بوده استی اعتیاد به موبایل)تلفن همراه( و پریشانی روانشناختی در نوجوانان شهر اهوفکری و روان رنجوری در رابطه

نفر 313نوجوانان شهر اهواز در نظر گرفته شده است که از این بین تعداد ی جامعه آماری این پژوهش کلیه .همبستگی بودنوع توصیفی و 

ردآوری روش گ .با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدنددردسترس عنوان نمونه آماری پژوهش و از طریق نمونه گیری به

ساختاری استفاده شده  معادالت مدل توصیفی و آمارهای از هاوتحلیل داده پژوهش برای تجزیه این در .ای و میدانی بودها کتابخانهداده

های جانبی تحقیق به تجزیه و تحلیل شدند و در نهایت یافته LISREL 8. 70و  SPSS22های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای داده .است

نشخوار فکری و روان رنجوری در ارتباط با اعتیاد به موبایل)تلفن  های پژوهش نشان دادفتهای .ای مورد توجه قرار گرفتندصورت مقایسه

اعتیاد به موبایل)تلفن همراه( و پریشانی روانشناختی  ،همراه( و پریشانی روانشناختی هستند و افراد درگیر نشخوار فکری و روان رنجوری

پ انجام شد و نتیجه گویای آن بود که متغیر نشخوار فکری و نجی به روش بوت استراهمچنین روش تحلیل میا .کنندبیشتری را تجربه می

با توجه  .ی تاثیر گذاشته و آن را افزایش دهدتواند به طور مستقیم بر اعتیاد به موبایل)تلفن همراه( و پریشانی روانشناخت روان رنجوری می

و پریشانی توان اعتیاد به موبایل)تلفن همراه( وار فکری و روان رنجوری میتوان نتیجه گرفت که با کاهش نشخهای پژوهش میبه یافته

 . را کاهش داد روانشناختی

 

 .یروانشناخت یشانی)تلفن همراه(، پرلیبه موبا ادیاعت ،یروان رنجور ،ینشخوار فکرهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

شناسایی این گونه رفتارها و  ،شودی جدی به فرد و جامعه میهاکه انجام رفتارهای پرخطر باعث ایجاد آسیببا توجه به این

های اخیر بررسی الگوهای تفکر در ایجاد و در همین راستا در سال .ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار استعوامل مؤثر بر آن

ها و تبلت ،های هوشمندتلفندانیم که ی ما میهمه .تداوم این رفتار مورد توجه روان شناسان و متخصصان قرار گرفته است

مدرسه و  ،الل در کارتواند باعث ایجاد اختها میاما استفاده اجباری از این دستگاه ،توانند ابزاری کامالً مفید باشندها میرایانه

یا  ،گذرانیدمیهای اجتماعی و یا بازی کردن وقت خود را در رسانه ،هنگامی که بیشتر از زمان تعامل با افراد واقعی .روابط شود

در این زمان بهتر است  .شویدبا پیامدهای منفی در زندگی تان روبرو می ،کنیدهای خود را چک میها و ایمیلبطور مکرر اکانت

که به عنوان  ،های هوشمنداعتیاد به تلفن .تجدید نظری داشته باشید ،ر مورد استفاده از فضای مجازی و تلفن همراهد

اغلب به دلیل استفاده  ،شوندو نگرانی شدید در صورت دور بودن از تلفن همراه( نیز شناخته می اضطراب )احساس” نوموفوبیا“

به ندرت خود تلفن یا تبلت است که چنین  ،این گذشته از .شودبیش از حد از اینترنت یا اختالل اعتیاد به اینترنت ایجاد می

 . (4311 ،شود )کاظمیاست که موجب این اختالل می فضای مجازی ها و برنامه ،هابلکه بازی ،کنداعتیادی ایجاد می

ها سانحسادت و غیره همواره مشکالتی برای ان ،نفرت ،کینه ،خشم ،استرس ،اضطراب ،تجربه هیجانات منفی از قبیل افسردگی

و هیجانی و روانی قرار کودکان و نوجوانان از جمله افرادی هستند که همواره در معرض تجارب منفی  .به دنبال داشته است

شناختی و عاطفی از  ،رفتاری ،برند که تغییرات سریع در قلمرو زیستیدر دوره ای از تحول به سر می ،این گروه از جامعه .دارند

بخشی از این  .کندهایی را بر کودکان و نوجوانان تحمیلی میاین تغییرات ناخواسته استرس .رودمار میهای بارز آن به شویژگی

باشند مانند بلوغ و تغییرات هورمونی و نیز تغییراتی که در ارتباط با والدین و هنجار میاز تغییرات رشدی بهفشارها ناشی 

وژیکی و اجتماعی عوامل دیگری نیز وجود دارند که بر کودکان و نوجوانان عالوه بر این تغییرات فیزیول .دهنداجتماع رخ می

روانشناختی است پریشانی ،یکی از این نوع اختالالت روانی .شودنواع اختالالت روانی در آنان میفشار وارد کرده و باعث شیوع ا

 ،و مصلح گرمی سلطانی ،)خالق خواه کندافسردگی استرسی است که فرد تجربه می ،که از یک منظر همان میزان اضطراب

4311).  

ربوط به مصرف داروها یا الکل دری مبالغه آمیز است و اعتیاد را ممفهوم و تعریف اعتیاد به اینترنت ق ،برای بسیاری از مردم

افت  ،های جدایینشانه ،روانی شامل تحمل )باال رفتن مصرف( –اختالل اعتیاد به اینترنت یک اختالل فیزیولوژیک  .دانندمی

ای شخصیتی هبرخی ویژگیتوان گفت می .اختالالت عاطفی و از هم گسیختگی عاطفی در ارتباطات اجتماعی است ،تحصیلی

اعتیاد به تلفن همراه  .(4312 ،گندمی صدیقی ارفعی و ،گذارد )تمنایی فریر می)روان رنجورخویی( بر استفاده از اینترنت تاث

گذارد از جمله نوشخوار فکری و پریشانی روانشناختی و همچنین مشکالتی در روند تاثیرات منفی زیادی بر روی افراد می

وابسته مالحظه شده است که استفاده از  در افراد وابسته و غیر .آورددرسه و روابط والدینی به وجود میرد معملک ،زندگی

درجات باالی روان رنجوری با ریسک بیماری روانی  .(2441 ،4گذارد )بلوکاینترنت به صورت موثری برروابط همساالن تاثیر می

ن ادعا توا می ،با این حال  .ها همراه است و همچنین کاهش رضایت از رابطههای سالمتی  های بدتر مثل کاهش معیار و پیامد

کرد که روان رنجوری به این دلیل وجود دارد که مزایایی را )مانند حساسیت به تهدید ها( در طول دوره ی تکامل بشریت ارائه 

ی احساس کردن و زیستن را نشان  روان رنجوری روشی نسبتاً ثابت در نحوه ،به عنوان یک ویژگی شخصیتی  .کرده است

های  روان درمانی و شیوه .تواند شکل بگیرد و افزایش یابد نگرانی و تشویش خاطر میاما همچنان یک تمایل به  – دهد می

                                                           
1 .Block 
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کنند تا بهتر بتواند با تشویش خاطر مقابله کند و حتی از شدت  هایی هستند که به فرد کمک می آگاهی از جمله ابزار-ذهن

آینده و سرنوشت هر فرد و با آگاهی از اهمیت  با توجه به اهمیت دوره نوجوانی در .(4144 ،دن خود بکاهد )سپهوندعصبی بو

شک یکی بررسی و مورد مطالعه قرار دادن چنین موضوعاتی در جوامع امروزی بی ،متغیرهای پژوهش در زندگی شخصی افراد

گری نشخوار فکری و روان رنجوری در بررسی نقش میانجیله لی مقاهدف اص. باشدهای زندگی مدرن امروزی میاز ضرورت

 . استی اعتیاد به موبایل )تلفن همراه( و پریشانی روانشناختی در نوجوانان شهر اهواز رابطه

 

 مبانی نظری

یا تبلت و گوشی در  رایانه و اینترنت تر استفاده بیش از حد از یا در سطحی وسیع اعتیاد به موبایل اعتیاد به موبایل )تلفن همراه(:

 . (4311 ،و زمانی پور قنبریو  علیزاده در انجام کارهای روزانه مشکالتی پیش آید )فالح؛زندگی و وابستگی به آن به صورتی که 

و  بهداشت روان اصطالحی است که توسط برخی از پزشکان پریشانی روانشناختی( )یا پریشانی ذهنی پریشانی روانشناختی:

شود که  کنندگان از خدمات بهداشت روان برای توصیف طیف وسیعی از عالئم و تجربیات زندگی درونی فرد استفاده می استفاده

 . (4311 ،گیج کننده یا غیرعادی هستند )زمانی و ساکن آذر ،عموالً نگران کنندهم

فکری به معنی فکر کردن در مورد چیزی تاحدی است که برای فرد دردناک و آزار دهنده شود نشخوار ی:ر فکرنشخوا

 . (4144 ،)شعبان

به  ،پنج عامل بزرگ شخصیتی های شخصیتیژگیعصبیت یا نوروتیسیزم یکی از وی ،روان نژندی ،روان رنجوریروان رنجوری: 

 . (4311 ،شود )تالرمیشک به خود و سایر احساسات منفی تلقی می ،سردگیفا ،طور معمول به عنوان تمایل به اضطراب

 

 تعریف نشخوار فکری

( و یک 4177 ،2است )ریپرتقریبا پاسخی شایع به خلق منفی  ،بی اثر و مداوم ،مکرر ،نشخوار ذهنی به عنوان تفکر مالل انگیز

های زیادی از تعریف .شودمحسوب می 1یزلق مالل انگو اختالل خ 3ویژگی شناختی برجسته برای اختالل افسردگی اساسی

عود  ،تکرار شونده و به طور کلی به عنوان افکاری مقاوم ،اما همگی در تجربه شناختارهای منفی ،نشخوار ذهنی ارائه شده است

ا افکار مربوط به ( نشخوار ذهنی ر2444) 1کانوی و همکاران .(244۲ ،گرین و تایر ،حم اشتراک دارند )بروسکاتکننده و مزا

طبق تعاریف ذکر شده نشخوارهای ذهنی  .کننددانند و از آن تحت عنوان نشخوار ذهنی روی غم و اندوه یاد میس غم میاحسا

-هدف مدار نبوده و افراد را به طرح و عمل خاصی راهتمانی نمی ،مربوطندافکاری هستند که به حوادث یا ماهیت خلق افسرده 

 .(2444 .۲جیو و ولزد در گیر نشخوار است از لحاظ اجتماعی با محیط همخوانی و مشارکت ندارد )پاپاجورکنند و زمانی که فر

هیجانی و  ،تجاربی از آزار جنسی ،والدین طرد کننده ،والدین بیش از حد کنترل کننده ،عواملی همچون اختالالت هیجانی

 . (2441 ،7ذهنی در بزرگسالی معرفی کرده اند )کالرکجسمی در دوران کودکی را به عنوان عوامل مرتبط به نشخوار 

 

                                                           
2 Rippere 
3 major depressive disorder 
4 dysphoria 
5 Kanway et al 
6 Papageorgiu & Wells 
7 Clark 
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 كنترل روانی و نشخوار فکری 

های بین فردی و نگرانی ،اهداف غیر واقعی ،از یک طرف ذهن به عدم کفایت فردی ،شوندهنگامی که افکار منفی وارد ذهن می

از طرف دیگر نگران است با رها کردن  ،نماید کند که سالمت هیجانی را تهدید مییاد آوری موضوعات غیر لذت بخش فکر می

خوشبختانه بیشتر افراد مایلند تا  .تواند به او برای حل مشکالت کمک کند از دست بروداطالعات ارزشمندی که می ،این افکار

برخی افراد از ا ام .گذارندبه افکار منفی این دو راهی را حل کنند و افکار منفی غیر کار آمد را کنار می از طریق توجه مؤثر

دستیابی به این نوع کنترل روانی عاجز بوده و برای کنترل روانی از سر کوبی و نشخوار فکری استفاده کرده و وارد چرخه افکار 

 . (431۲ ،برکتین ،بهرامی ،نقل از یوسفیبه  ،ولز ،1شوند )پاپاجوریومنفی می

 

 های روانشناختی رابطه نشخوار فکری با دیگر سازه

های دیگر در کاوش پیشینه پژوهشی نشخوار فکری شفاف سازی این مسئله است که نشخوار فکری چگونه با سازهمهم  مسئله

 . شودیمرتبط م ،که ممکن است شباهت یا همپوشی از نظر مفهومی با آن داشته باشد

اما مطرح  ،ودکار منفی متمایز استکند که نشخوار فکری از افکار خ( ادعا می2441هوکسیما ) -: نولن افکار خودكار منفی -

هایی است که در افکار ها و پیامدهای موضوعات منفی شبیه آنعلت ،کند که نشخوار فکری ممکن است بر تحلیل عالئممی

 ،کنند که افکار اتوماتیک متقی( بحث می2444پاپاجوریو و ولز ) .(2441 ،رود )تولن و کسیمابه کار  ،خودکار منفی وجود دارد

زنجیری طوالنی از  ،که نشخوار فکریها در بیماران افسرده است در حالیها و باختکوتاه و مختصری از شکست -هایی  ابیزیار

 . فی اولیه استچرخان و خود متمرکز بوده و پاسخی به افکار من ،افکار تکراری

افکار تکراری این چنین  .خص شده است: نشخوار فکری همچنین به عنوان یکی از انواع افکار تکراری مشافکار تکراری -

در مجموع احتمال دارد  .(2441 ،تکراری یا فراوان در مورد شخص یا جهان سوم )کالرک و رینو ،تعریف شده است: فکر با دقت

 . اع متعدد غیر انطباقی تفکر تکراری مربوط به خود باشدکه نشخوار فکری یکی از انو

اما  .(2441 ،هوکسیما - اند )نولنه عنوان افکار تکرار شونده فرض شدهافکارتا خوانده بهم نشخوار و هم  افکار ناخوانده: -

-اند: افکار تکرار شوندهریف شدهچنین تعافکار ناخوانده این .اندهای تفکر نشخواری مرتبط بودهافکار نا خوانده همچنین با سبک

ها مشکل کنترل آن ،کننددر حال پیشرفت را قطع می هایتفعالی ،دهندبه شیوهای غیرارادی رخ می ،ای که واضح هستند

  .(2441 ،است و به تالش برای فرونشانی نیاز دارند )اسمیت و آلوی

ها به عنوان فرآیندهای فکری تکراری و غیر اینکه هر دوی این سازهبا  ،: نشخوار همچنین با نگرانی مقایسه شده استنگرانی -

هردو اشکالی از مقابله روانی در برخورد با پریشانی هیجانی  ،(2444 ،د )سگر ستروم و همکارانانسازنده در نظر گرفته شده

  .(2441 ،و همکاران 1های شناختی تأثیر دارند )هیوگزهستند و در تداوم عاطفه منفی و اختالل در بعضی مهارت

شوند و مسأله متمرکز می -نی اغلب روی حل نگرا افکار ،دهند که این دو سازه از نظر محتوا متمایز هستندتحقیقات نشان می

شوند و بیشتر روی گذشته متمرکز هستند )اسمیت و که افکار نشخواری به زوال مربوط میمعطوف به آینده هستند در حالی

گرانی از شخوار همچنین در مقایسه با نگرانی با تالش کم و اطمینان پایین در حل مسأله همیسته است و از نن ،(2441 ،آلوی

  .(2442 ،این حیث که از نظر محتوا بسیار منفی است متفاوت است )فرسکو و همکاران

                                                           
8 Papageorgiou 
9 Hughes 
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شیار ذهن بیماران را میدان به طور کامال تنظیم شده بخش ه ،فکری بر خالف وسواس: به طور کلی نشخوارافکار وسواسی -

رسد که پیش از از نظر بالینی چنین به نظر می .تدهد و دارای محتوای کامال روشن و مشخص هم نیستاخت و تاز قرار نمی

-نشخوار فکری تفاوتش با سایر وسواس .انجامدنوعی رفتار وسواسی وجود دارد که به نشخوار فکری می ،فکریپیدایش نشخوار

اختن صدا با خود و یا مجسم ساین است که دسته اخیر معموال از اعمال ذهنی مشخص از قبیل حرف زدن بی های فکری در

 ،موضوع و مایه خاصی دارد ،چیزهایی به شیوه خاص تشکیل شده؛ حال آنکه نشخوار فکری رویدادهای مشخص و معینی نیست

های عمده  از تفاوت .(4311 ،شاپوریان ،اء را چمن؛ ترجمهولی تفکر درباره این موضوع متغیر است و بن بست ندارد )دسیلو

های یکی از ویژگیشوند و به عنوان ه نشخوارهای فکری خود همخوان تجربه نمینشخوار فکری با افکار وسواسی آن است ک

 ،ستند )کالرکغیر قابل پذیرش ه ،های فکری خود ناهمخوان بوده و برای خودگیرند در حالی که وسواسخود مدنظر قرار می

2441) . 

 

 روان رنجوری 

که یک فرد را از افراد دیگر  هایی دی توجه دارند یعنی ویژگیهای فر بیش از هر چیز به تفاوت، روانشناسان در بحث شخصیت

تعریف روانشناسان در مورد تعریف دقیق شخصیت اتفاق نظر ندارند با این حال هلیگارد شخصیت را این گونه  .کند متمایز می

کنند )اتکینسون و  میهای تفکر است که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین  کند: الگوهای معینی از رفتار و شیوه می

 . (4313 ،همکاران

، کردند )شولتز و شولتز ها در نمایش استفاده می گرفته شده و به نقابی اشاره دارد که هنرپیشه 44شخصیت از واژه التین پرسونا

 ،لیه شخصیتبنابراین مفهوم اصلی و او .کند دربرگرفت به مرور معنای آن گسترده تر شد و نقشی را که بازیگر ایفا می .(431۲

فرد به  ،یعنی در واقع .شود ترسیم می ،کند عه بازی میصوری و اجتماعی است و براساس نقشی که فرد در جام ،تصویری

 . (4312 ،نماید )شاملو او را ارزیابی می ،دهد که جامعه براساس آن اجتماع خود شخصیتی ارائه می

 

 مطالعه شخصیت

 هر روش دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود است: .داردهای چندی برای مطالعه شخصیت وجود  روش

این  .سنجد کند و نتایج را می پژوهشگر متغیرهای موردنظرش را کنترل و دستکاری می ،این روش هادر  .44های تجربی روش

ات و هیجان ،هایی از شخصیت نظیر انگیزه ها هنگامی که مطالعه جنبه ،های تجربی علمی ترین روش تحقیق است اما پژوهش

 . ممکن است بسیار پیچیده باشد ،تمایالت موردنظر باشد

 .این روش بر تحلیل عمیق فرد و همچنین اطالعات فراهم شده از فرد تکیه دارد .42های خود گزارشی دی و روشمطالعات مور

فرد موردنظر های خودگزارشی به حافظه  مطالعات موردی به شدت وابسته به تفسیر مشاهده کننده است در حالی که روش

 . ها به جامعه ای بزرگتر دشوار است تعمیم یافتهها بسیار ذهنی هستند و  این روش، به این دلیل .بستگی دارد

                                                           
10 . Persona 
11 . Experimental methods 
12 . Case studies and self-report methosd 
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بسیاری از  .در طول دوره درمان تکیه دارد ،این روش بر اطالعات جمع آوری شده از بیماران بستری .43تحقیقات بالینی

و نشانگر منحصر به فرد  ،تحقیقنوع پژوهش قرار دارند اما به دلیل آن که موضوعات های مربوط به شخصیت بر پایه این  نظریه

 . (2441 ،این تحقیق بسیار ذهنی است و تعمیم آن دشوار است )وگنر ،رفتار نابهنجار هستند

 

 پیشینه پژوهش

اشناختی بر بهبود تنظیم ( پژوهشی با عنوان اثربخشی درمان فر4144و معینی ) گودرزی ،ناصحی ،تاتاری ،خجسته ،طاهری

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی درمان فراشناختی بر  .اندکرونا انجام دادهری ناشی ازویروس هیجانی و کنترل نشخوار فک

بدین منظور از میان افراد بهبود  .بهبود تنظیم هیجانی و کنترل نشخوار فکری در افراد بهبود یافته از بیماری کرونا انجام شد

نفر به شیوه ی داوطلبانه انتخاب شدند و به  21 تعداد ،این بیماری شده بودند ه ای که دچار عوارض روانشناختی پس ازیافت

درمان فراشناختی به  ،گروه آزمایش طی ده جلسه .نفر( قرار گرفتند 42طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل )هرگروه 

پیش آزمون متغیرهای وابسته در دو نوبت  .ترل هیچ مداخله ای را دریافت نکردندشیوه ی گروهی را دریافت کردند و گروه کن

برای اندازه گیری متغیرها از مقیاس نشخوار فکری نولن هوکسما و پرسشنامه  .و پس آزمون مورد اندازه گیری قرار گرفت

تک متغیره نشان داد که با کنترل اثرات  ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس تحلیل داده .تنظیم هیجان گراس استفاده شد

ی اثر معناداری بر بهبود تنظیم هیجانی و کاهش نشخوار فکری در بهبود یافتگان از این بیماری درمان فراشناخت ،نپیش آزمو

 . داشت

پریشانی بینی های مغزی رفتاری در پیش( پژوهشی تحت عنوان بررسی اثر سامانه4311و مصلح گرمی ) سلطانی ،خالق خواه

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش  .اندانجام دادهروانشناختی دانش آموزان دختر دوره دوم شهرستان بستان آباد 

روش  .های مغزی رفتاری در پیش بینی پریشانی روانشناختی دانش آموزان دختر دوره دوم شهرستان بستان آباد بود سامانه

دوم شهر جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دخترمقطع متوسطه دوره  .نی بودبیهمبستگی از نوع پیش -تحقیق توصیفی

نفر از طریق جدول  214ها حجم نمونه به تعداد نفر بود که از بین آن 114به تعداد  11-4311بستان آباد در سالتحصیلی 

های نامهاز پرسش ری اطالعاتبرای گردآو .ای چندمرحله ای انتخاب شدندمورگان به روش نمونه گیری خوشه -گرجسی

نامه سرشت پرسش ،(2447نامه اجتناب تجربه ای بوند و همکاران )پرسش ،(2442پریشانی روان شناختی کسلر و همکاران )

( استفاده 4111های بازداری / فعال سازی رفتاری کارور و وایت ) نامه سیستم( و پرسش2442عاطفی هیجانی الرا و همکاران )

  SPSSرگرسیون چندمتغیره در نرم افزار از گردآوری با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل ها پس داده .شد

درصد از پریشانی روانشناختی  21/7نتایج نشان داد مدل ترکیبی سرشت عاطفی هیجانی به طور همزمان  .تجزیه و تحلیل شد

های مغزی رفتاری به طور همزمان قادر به پیش  همچنین سیستم .ندک درصد از اجتناب تجربه ای را پیش بینی می 34/1و 

سیستم بازداری  .باشدای میدرصد از تغییرات اجتناب تجربه 47/1درصد از تغییرات پریشانی روانشناختی و  24/7بینی 

ها  یافته .کندیبینی مپریشانی روانشناختی را پیش ،رفتاری به صورت مثبت و سیستم فعال ساز رفتاری به صورت منفی

 . باشد ه دارد که برای درمانگران قابل توجه میتلویحات نظری و عملی برای مداخالت بالینی به همرا

های فراشناختی بر نشخوار فکری و عزت نفس دانش آموزان دختر  ( پژوهشی تحت عنوان بررسی تاثیر آموزش4311حمیدی )

های فراشناختی بر نشخوار فکری و عزت نفس  اثیر آموزشن پژوهش بررسی تهدف از انجام ای .استدوره متوسطه انجام داده

                                                           
13 . Clinical research 
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پس آزمون با گروه گواه  -پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون .دانش آموزان دختر دوره متوسطه بود

نفر به  34بودند که تعداد  جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان نیشابور .بود

ها در این تحقیق پرسشنامه نشخوار فکری  ابزار گردآوری داده .نش شدای چند مرحله ای گزی روش نمونه گیری خوشه

به  spss- 22های بدست امده با نرم افزار داده .عزت نفس)کوپر اسمیت( و بسته آموزشی فراشناختی بود ،)هوکسما و مارو(

 .های فرعی( تحلیل شدند فرضیههای اصلی( و تک متغیره )آنکوا برای  ای فرضیهچند متغیره )مانکوا بر روش تحلیل کوواریانس

های فراشناختی برکاهش نشخوار فکری و افزایش عزت نفس دانش آموزان دختر دوره  نتایج تحقیق نشان داد که آموزش

ای فراشناختی هتوان نتیجه گرفت که استفاده از آموزش ق میهای بدست آمده از این تحقی با توجه به یافته .متوسطه تاثیر دارد

تواند نقش بسزایی در افزایش عزت نفس وکاهش نشخوار فکری  نان توسط مشاوران در مدارس و مراکز آموزشی میبرای نوجوا

 . ها باشدبرای حل مشکالت آن

والدین و نگرش نسبت به ان پریشانی روانشناختی ( پژوهشی تحت عنو2424) 41رن و لین ،پنگ ،کای ،لیانگ ،فن ،ژو ،ژانگ ،ژو

این پژوهش با هدف بررسی پریشانی  .اندچین انجام داده ،: یک بررسی مقطعی در شنژنCOVID-19واکسیناسیون 

ا استفاده از ب ،انجام شده است و طی یک نظرسنجی آنالین COVID-19روانشناختی والدین و نگرش نسبت به واکسیناسیون 

آوری اطالعات دموگرافیک و نگرش دین در شبکه بهداشت عمومی مدرسه شنژن به جمعگیری آسان در میان وال روش نمونه

-PHQنامه سالمت بیمار )به منظور سنجش ناراحتی روانشناختی از پرسش .اقدام شد COVID-19نسبت به واکسیناسیون 

 COVID-19واکسیناسیون  تمایل نسبتاً زیادی به نشناختی کمی داشتند اماوالدین سطح پریشانی روا .( استفاده شد4

های استراتژی .در حالی که هیچ بیماری همه گیر محلی وجود نداشت اما خطر مستمر موارد وارداتی وجود نداشت ،داشتند

ی افرادی که مستعد پریشانخصوصاً برای  ،هدفمند آموزش بهداشت و مداخله باید به افرادی که دچار تزلزل واکسن هستند

 . ارائه شود ،روانی هستند

( پژوهشی تحت عنوان برای بررسی نقش کیفیت خواب نوجوانان و والدین آنها به عنوان واسطه 2424) 41پلتز و روگ

خواب هدف این پژوهش بررسی نقش کیفیت  .اندفرآیندهای سطح خانواده و پریشانی روانشناختی اعضای خانواده را انجام داده

در این  .یندهای سطح خانواده و پریشانی روانشناختی اعضای خانواده بوده استآنها به عنوان واسطه فرآنوجوانان و والدین 

روزه دو بار در روز )صبح و عصر(  7مدت با یک بررسی اولیه و به دنبال آن یک دفتر خاطرات  نگر کوتاه پژوهش از طراحی آینده

ی دانش آموزان دبیرستانی و والدین آنها در زاری نظرسنجی آنالین براوری اطالعات از طریق برگجمع آ .برده شده استبهره

 ،نوجوانان در مورد اختالل در عملکرد خانواده ،در نظرسنجی اولیه .زوج بوده است 413سراسر ایاالت متحده که مجموعاً 

هم نوجوانان و هم والدین سطوح  .عاشقانه خود گزارش دادندو والدین در مورد رضایت از رابطه  ،کیفیت روابط والدین و فرزند

 .روز گزارش کردند 7کیفیت خواب روزانه )دفتر خاطرات صبحگاهی( و پریشانی روانشناختی )دفتر خاطرات عصر( را به مدت 

نه و سطوح روزانه های پایه رضایت از رابطه عاشقا کیفیت خواب والدین ارتباط بین گزارش ،های بین خانواده در سطح تفاوت

کیفیت خواب نوجوانان واسطه ارتباط بین اختالل عملکرد در سطح خانواده و  ،عالوه بر این .کند ی روانی را واسطه میپریشان

 ،های خاص افزایش کیفیت خواب والدین و یا نوجوانان در صبح ،پس از کنترل روابط بین خانواده .پریشانی روانشناختی آنها بود

کیفیت خواب  ،در نهایت .بینی کرد ی در همان روزها پیشوالدین از ناراحتی روان های عصرانه را در گزارش کاهش متناظر

                                                           
14  . Xu, Zhang, Zhou,  Fan,Liang, Cai, Peng,Ren & Lin 

15 . Peltz & Rogge 
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ها بر فرآیندهای پویا و  یافته .روز از دفتر خاطرات روزانه نشان داد 7والدین و نوجوانان سطوح قابل توجهی از تطابق را در طول 

تأکید  ،کند خانواده ایفا مییشانی روانشناختی اعضای اب در ارتباط آنها با پرمرتبط با سیستم خانواده و نقش مهمی که خو

 . کند می

4۲دینگ و وانگ ،ژانگ
بر  .اندپژوهشی با موضوع ناسزاگویی والدین و خطر اعتیاد نوجوانان به تلفن همراه اجام داده ،(2424) 

-ابطه والدبه تلفن همراه در منظر رلدین و اعتیاد نوجوانان اساس تحقیقات قبلی مبنی بر ایجاد ارتباط مثبت بین ناسزاگویی وا

یک  ،اینترنت خاص اختالالت استفاده (I-PACE) اجرا-شناخت-عاطفه  -مطالعه حاضر با توجه به مدل تعامل فرد ،فرزند

به تلفن همراه را از داد چگونه فحاشی والدین ممکن است اعتیاد نوجوانان  ای سریالی را آزمایش کرد که توضیح می مدل واسطه

 212دانش آموز دبیرستانی ) 174نمونه ای متشکل از  .تسریع کند (CSE) های اصلی زیابیاضطراب اجتماعی و خود ار طریق

و اعتیاد به تلفن  CSE ،اضطراب اجتماعی ،سال( معیارهای تنبیه والدین 1۲/43 ± 44/4پسر؛ میانگین سنی  411دختر و 

برای آزمایش  SPSS 22. 0در  PROCESSو ماکرو  AMOS 21. 0در  SEMتجزیه و تحلیل  .همراه را تکمیل کردند

نگاری والدین  ای متعددی در ارتباط بین فوبی های واسطه نقش CSEنتایج نشان داد که اضطراب اجتماعی و  .میانجی اجرا شد

یاد نوجوانان به تلفن ق سه مسیر میانجی بر اعتبا فوبینگ والدینی که از طری ،کنند و اعتیاد نوجوانان به تلفن همراه ایفا می

درصد از کل اثر را به خود  21. 11که  ،[(CI = [0. 09، 4 .24% 11 ،41. 4گری کل =  گذارد )اثر میانجی راه تأثیر میهم

نگاری  شناختی زیربنای پیوند بین فوبی های روان مطالعه حاضر گامی را به سوی درک بهتر مکانیسم .اختصاص داده است

 . رفتاری نشان داد-شناختی-در دیدگاه عاطفی وانان به تلفن همراهوالدین و اعتیاد نوج

 

 روش تحقیق

تحقیقات  .همبستگی است ،ها توصیفی و از نظر نوعآوری دادهاین پژوهش با توجه به روش گرد .کاربردی است ،مقالههدف این 

شوند را برای حل ایه تدوین میه در تحقیقات پاصول و فنونی ک ،هاقانونمندی ،هاکاربردی به تحقیقاتی اشاره دارد که نظریه

مبنای کاربردی  ،اصول علمی تدوین شده در تحقیقات پایه ،گیرند )غالباً در تحقیقات کاربردیمسایل اجرایی و واقعی به کار می

حقیقات راین این تشود و بنابیت عملی متمرکز میحل مسائل فوری با ماهاین تحقیقات بر روی یافتن راه .گیرند(شدن قرار می

این نوع  .باشندجنبه عملی داشته )نتایج این تحقیق عینی و مشخص است( و معموالً خود محققین در کاربرد نتایج دخیل می

 . (4313 ،شود )نجفیتحقیق برای بکار بردن شیوه جدید در جهت زندگی بهتر در جامعه به کار برده می

برای  ،از آمار توصیفی .ساختاری استفاده شده است معادالت مدل توصیفی و آمارهای از اهوتحلیل داده پژوهش برای تجزیه این در

 .شده است ساختاری استفاده معادالت از مدل پژوهش فرضیات های جمعیت شناختی و برای بررسی آزمونتوصیف ویژگی

 . است LISREL 8. 70و  SPSS22افزار  ها با استفاده از نرموتحلیل داده تجزیه

 . اند که نتایج حاصل از هر فرضیه به صورت مجزا آورده شده استهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفتههضیفر

 . داری وجود داردبین اعتیاد به موبایل )تلفن همراه( با نشخوار فکری در نوجوانان شهر اهواز رابطه معنی

بدین منظور اعتیاد به موبایل )تلفن  .ه استفاده شدضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساداز  ،به منظور بررسی این فرضیه

و  1وتحلیل قرار گرفتند که نتایج در جدول  بین و نشخوار فکری به عنوان متغیر مالک مورد تجزیههمراه( به عنوان متغیر پیش

 . آورده شده است 2

                                                           
16 . Zhang, Ding & Wang 
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وبایل با نشخوار : ضریب همبستگی بین اعتیاد به م1جدول 

 فکری

 کریار فنشخو متغیر

 اعتیاد به موبایل

 ضریب همبستگی پیرسون

R Sig 

13/4 444/4 

rضریب همبستگی =، Sigداری= سطح معنی 

 

دار است مثبت و معنی ،ضریب همبستگی بین اعتیاد به موبایل با نشخوار فکری ،دهد نشان می 1گونه که نتایج جدول  همان

(444/4>p ‚13/4=r) . 

 

 یاد به موبایلبا نشخوار فکریتقیم اعت: اثر مس2جدول 

R R بین متغیر پیش
2

 F Sig  t Sig 

 444/4 ۲2/1 3۲/4 444/4 11/41 411/4 13/4 اعتیاد به موبایل

Rضریب همبستگی كل =، R
= β ،داری= سطح معنیSig ،= آزمون تفاوت سنجی كلF ،= ضریب تعیین كل2

 یره= آزمون تفاوت سنجی تک متغt ،ضریب استاندارد

 

درصد از واریانس کل اعتیاد به موبایل نوجوانان را  41اعتیاد به موبایل توانست  ،2بر اساس نتایج به دست آمده از جدول 

میزان بتا نیز نشان داد اعتیاد به موبایل با  .دار بوده است( معنیp ‚11/41 =F<444/4این میزان با ) .بینی کنندپیش

(444/4>p ‚۲2/1t= ‚3۲/4 =توانست در سطح مطلوبی نشخوار فکری نوجوانان را تبیین کنند ) . 

 . داری وجود داردنوجوانان شهر اهواز رابطه معنیرنجوری در بین اعتیاد به موبایل )تلفن همراه( با روان

ایل به عتیاد به موببدین منظور ا .از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده استفاده شد ،به منظور بررسی این فرضیه

آورده  4و  3وتحلیل قرار گرفتند که نتایج در جدول  رنجوری به عنوان متغیر مالک مورد تجزیهبین و روانعنوان متغیر پیش

 . شده است

 رنجوری: ضریب همبستگی بین اعتیاد به موبایل با روان3جدول 

 رنجوریروان متغیر

 اعتیاد به موبایل

 یرسونضریب همبستگی پ

R Sig 

31/4 444/4 

rضریب همبستگی =، Sigداری= سطح معنی 
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دار است مثبت و معنی ،رنجوریضریب همبستگی بین اعتیاد به موبایل با روان ،دهد نشان می 3گونه که نتایج جدول  همان

(444/4>p ‚31/4=r) . 

 

 رنجوری: اثر مستقیم اعتیاد به موبایل با روان4جدول 

R R بین ر پیشغیمت
2

 F Sig  T Sig 

 444/4 21/1 34/4 444/4 ۲1/41 422/4 31/4 اعتیاد به موبایل

Rضریب همبستگی كل =، R
= β ،داری= سطح معنیSig ،= آزمون تفاوت سنجی كلF ،= ضریب تعیین كل2

 = آزمون تفاوت سنجی تک متغیرهt ،ضریب استاندارد

 

-رنجوری نوجوانان را پیشدرصد از واریانس کل روان 42اعتیاد به موبایل توانست  ،4 بر اساس نتایج به دست آمده از جدول

 p<444/4میزان بتا نیز نشان داد اعتیاد به موبایل با ) .دار بوده است( معنیp ‚۲1/41 =F<444/4این میزان با ) .کنندبینی 

‚21/1t= ‚34/4 =نوجوانان را تبیین کنندرنجوری ( توانست در سطح مطلوبی روان . 

 . داری وجود داردنوجوانان شهر اهواز رابطه معنیشناختی در بین اعتیاد به موبایل )تلفن همراه( با پریشانی روان

بدین منظور اعتیاد به موبایل )تلفن  .از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده استفاده شد ،به منظور بررسی این فرضیه

د که نتایج در وتحلیل قرار گرفتن تغیر مالک مورد تجزیهشناختی به عنوان مبین و پریشانی روانن متغیر پیشهمراه( به عنوا

 . آورده شده است 6و  5جدول 

 

: ضریب همبستگی بین اعتیاد به موبایل با 5جدول 

 شناختیپریشانی روان

 شناختیپریشانی روان متغیر

 اعتیاد به موبایل

 پیرسون ضریب همبستگی

R Sig 

31/4 444/4 

rضریب همبستگی =، Sigداری= سطح معنی 

 

دار مثبت و معنی ،شناختیضریب همبستگی بین اعتیاد به موبایل با پریشانی روان ،دهد نشان می 5گونه که نتایج جدول  همان

 . (p ‚31/4=r<444/4است )

 

 شناختینی رواناثر مستقیم اعتیاد به موبایل با پریشا :6جدول 

R R بین متغیر پیش
2

 F Sig  t Sig 

 444/4 71/1 31/4 444/4 1۲/41 412/4 31/4 موبایلاعتیاد به 
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Rضریب همبستگی كل =، R
= β ،داری= سطح معنیSig ،= آزمون تفاوت سنجی كلF ،= ضریب تعیین كل2

 = آزمون تفاوت سنجی تک متغیرهt ،ضریب استاندارد

 

شناختی نوجوانان را واریانس کل پریشانی رواندرصد از  41اعتیاد به موبایل توانست  ،6دول ه دست آمده از جبر اساس نتایج ب

میزان بتا نیز نشان داد اعتیاد به موبایل با  .دار بوده است( معنیp ‚1۲/41 =F<444/4این میزان با ) .بینی کنندپیش

(444/4>p ‚71/1t= ‚31/4 = توانست )شناختی نوجوانان را تبیین کنندلوبی پریشانی رواندر سطح مط . 

 . داری وجود داردشناختی در نوجوانان شهر اهواز رابطه معنینشخوار فکری با پریشانی روانبین 

بدین منظور نشخوار فکری به عنوان  .از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده استفاده شد ،به منظور بررسی این فرضیه

آورده  8و  7وتحلیل قرار گرفتند که نتایج در جدول  یهختی به عنوان متغیر مالک مورد تجزشنابین و پریشانی روانمتغیر پیش

 . شده است

: ضریب همبستگی بین نشخوار فکری با پریشانی 7جدول 

 شناختیروان

 شناختیپریشانی روان متغیر

 نشخوار فکری

 ضریب همبستگی پیرسون

R Sig 

14/4 444/4 

rضریب همبستگی =، Sigداری= سطح معنی 

 

دار مثبت و معنی ،شناختیضریب همبستگی بین نشخوار فکری با پریشانی روان ،دهد نشان می 7گونه که نتایج جدول  همان

 . (p ‚14/4=r<444/4است )

 شناختی: اثر مستقیم نشخوار فکری با پریشانی روان8جدول 

R R بین شمتغیر پی
2

 F Sig  T Sig 

 444/4 73/1 37/4 444/4 14/4۲ 4۲1/4 14/4 نشخوار فکری

Rضریب همبستگی كل =، R
= β ،داری= سطح معنیSig ،= آزمون تفاوت سنجی كلF ،= ضریب تعیین كل2

 = آزمون تفاوت سنجی تک متغیرهt ،ضریب استاندارد

 

شناختی نوجوانان را رواندرصد از واریانس کل پریشانی  47انست فکری تونشخوار  ،8بر اساس نتایج به دست آمده از جدول 

 p<444/4میزان بتا نیز نشان داد نشخوار فکری با ) .دار بوده است( معنیp ‚14/4۲ =F<444/4این میزان با ) .بینی کنندپیش

‚73/1t= ‚37/4 =نان را تبیین کنندشناختی نوجوا( توانست در سطح مطلوبی پریشانی روان . 
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 . داری وجود داردشناختی در نوجوانان شهر اهواز رابطه معنیروانرنجوری با پریشانی بین روان

رنجوری به عنوان بدین منظور روان .از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده استفاده شد ،به منظور بررسی این فرضیه

 10و  9ه نتایج در جدول وتحلیل قرار گرفتند ک عنوان متغیر مالک مورد تجزیهشناختی به بین و پریشانی روانمتغیر پیش

 . آورده شده است

رنجوری با پریشانی : ضریب همبستگی بین روان9جدول 

 شناختیروان

 شناختیپریشانی روان متغیر

 رنجوریروان

 ضریب همبستگی پیرسون

R Sig 

11/4 444/4 

rضریب همبستگی =، Sig= داریسطح معنی 

 

دار مثبت و معنی ،شناختیرنجوری با پریشانی روانضریب همبستگی بین روان ،دهد نشان می 9گونه که نتایج جدول  همان

 . (p ‚11/4=r<444/4است )

 شناختیرنجوری با پریشانی روان: اثر مستقیم روان10جدول 

R R بین متغیر پیش
2

 F Sig  T Sig 

 444/4 14/1 31/4 444/4 ۲7/47 242/4 11/4 رنجوریروان

Rضریب همبستگی كل =، R
= β ،داری= سطح معنیSig ،= آزمون تفاوت سنجی كلF ،= ضریب تعیین كل2

 = آزمون تفاوت سنجی تک متغیرهt ،ضریب استاندارد

 

شناختی نوجوانان را روانیشانی درصد از واریانس کل پر 24رنجوری توانست روان ،10بر اساس نتایج به دست آمده از جدول 

 p<444/4رنجوری با )میزان بتا نیز نشان داد روان .دار بوده است( معنیp ‚۲7/47 =F<444/4این میزان با ) .بینی کنندپیش

‚14/1t= ‚31/4 =شناختی نوجوانان را تبیین کنند( توانست در سطح مطلوبی پریشانی روان . 

 غیرمستقیم در الگوی پیشنهادیهای به فرضیههای مربوط یافته

و  1در شکل  استفاده شد که نتایج به شکل دقیق Amosافزار  برای تحلیل فرضیه اصلی پژوهش از روش بوت استراپ در نرم

 . اندنشان داده شده 11جدول 
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گری نشخوار واسطهشناختی با ی اعتیاد به موبایل )تلفن همراه( با پریشانی روان: نمودار مسیر مدل رابطه1شکل 

 رنجوری در نوجوانان شهر اهوازفکری و روان

 

 برآورد ضرایب مستقیم متغیرهای پژوهش :11 جدول

 B β S. E T P مسیر

 44/4 72/1 41/4 21/4 21/4 اعتیاد به موبایل بر نشخوار فکری

 44/4 17/1 43/4 21/4 33/4 رنجوریاعتیاد به موبایل بر روان

 44/4 ۲1/۲ 41/4 31/4 31/4 شناختیموبایل بر پریشانی روانبه  اعتیاد

 44/4 13/1 41/4 34/4 31/4 شناختینشخوار فکری بر پریشانی روان

 444/4 ۲2/1 4۲/4 27/4 34/4 شناختیرنجوری بر پریشانی روانروان

 

 .مون تحلیل مسیر استفاده شدداری مدل پژوهش از آزجهت بررسی معنی .نتایج رابطه خطی متغیرها است 11جدول 

-اعتیاد به موبایل بر روان ،(β=21/4دهد اثر مستقیم اعتیاد به موبایل بر نشخوار فکری ) نشان می βطور که ضرایب  همان

( β=34/4همچنین نشخوار فکری ) .دهد ( را نشان میβ=31/4ختی )شنا( و اعتیاد به موبایل بر پریشانی روانβ=21/4رنجوری )

 .ی اثرات مستقیم مدل پژوهش تأیید شدندبنابراین همه .دهدشناختی را نشان می( بر پریشانی روانβ=27/4نجوری )رو روان

 . بر یکدیگر پرداخته شدهای مرتبط با اثرات غیرمستقیم متغیرها  در ادامه به بحث و بررسی پیرامون رد یا تأیید فرضیه

 استراپبرآورد مسیرهای غیرمستقیم موجود در مدل با استفاده از بوت :12جدول 

 معناداری حد پائین حد باال مقدار برآورد مسیر

     متغیر مالک متغیر واسطه بین متغیر پیش

اعتیاد به 

 موبایل
 نشخوار فکری

-پریشانی روان

 شناختی
41/4 41/4 42/4 444/4 

اعتیاد به 

 موبایل
 رنجوریروان

-نی روانپریشا

 شناختی
411/4 44/4 43/4 444/4 

01/0 P < ** 05/0 P < * 
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-منظور بررسی سهم واسطه به .های مرتبط با اثرات غیرمستقیم متغیرها را نشان داده است نتایج رد یا تأیید فرضیه 12جدول 

استراپ استفاده شد ز دستور بوتا ،شناختی و فرسودگی تحصیلیهای سرمایه روانی بین مؤلفهگری عملکرد تحصیلی در رابطه

دار  شناختی بر فرسودگی تحصیلی اثر غیرمستقیم و معنیستقیم سرمایه رواندهد که اثر غیرم نشان می 12که نتایج جدول 

شناختی و فرسودگی تحصیلی های سرمایه روانی بین مؤلفهای عملکرد تحصیلی در میان رابطه دارد؛ بنابراین نقش واسطه

 . رددگ تأیید می

 . نشان داده شده است 13های برازش مدل محاسبه گردید که نتایج این تحلیل در جدول  شاخص ،در نهایت

 های برازش مدل نهاییشاخص :13جدول 

 برآورد  مشخصه

 2x 72/44 نسبت مجذور كای

 Df ۲1/1 درجه آزادی

 1۲/2 (df2x/) نسبت مجذور كای به درجه آزادی

 11/4 (CFI) شاخص برازندگی تطبیقی

 17/4 (GFI) نکویی برازششاخص 

 11/4 (AGFI) شاخص تعدیل شده نکویی برازش

 47/4 (RMSEA) جذر برآورد واریانس خطای تقریب

 

دهد که مقادیر  مدل نشان می .مدل از برازش مطلوب برخوردار است های شاخص ،شود مشاهده می 13طور که در جدول همان

X=72/44مجذور کای ) نسبت ،های برازندگی شاخص
X=1۲/2شامل مجذور خی نسبی ) ،(df=۲1/1درجه آزادی ) ،(2

2
/df)، 

شاخص نیکویی برازش تعدیل شده  ،(GFI=17/4شاخص نیکویی برازش ) ،(CFI=11/4شاخص برازندگی تطبیقی )

(11/4=AGFI( و شاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریب )47/4=RMSEAبه دست آمدند ) . 

 . داری وجود داردگری نشخوار فکری در نوجوانان شهر اهواز رابطه معنیشناختی با واسطهموبایل بر پریشانی روان اعتیاد به

 

 
نشخوار  گریشناختی با واسطهپریشانی روانی فرضی اعتیاد به موبایل )تلفن همراه( با نمودار رابطه :2شکل 

 فکری در نوجوانان شهر اهواز

 

ی گری نشخوار فکری فاصلهشناختی به واسطهی غیرمستقیم اعتیاد به موبایل بر پریشانی رواندر رابطه ،43با توجه به جدول 

شناختی به اعتیاد به موبایل بر پریشانی روانلذا بین  .باشددار میمعنی >P 001/0در سطح  42/4و حد پایین  41/4اطمینان 

 . شودی یک روابط غیرمستقیم پژوهش تأیید میبنابراین فرضیه ،ستی غیرمستقیم برقرار اگری نشخوار فکری رابطهواسطه
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 . داری وجود داردطه معنیرنجوری در نوجوانان شهر اهواز رابگری روانشناختی با واسطهاعتیاد به موبایل بر پریشانی روان

 

 
رنجوری گری روانتی با واسطهشناخی فرضی اعتیاد به موبایل )تلفن همراه( با پریشانی روان: نمودار رابطه3شکل

 در نوجوانان شهر اهواز

 

ی رنجوری فاصلهگری روانشناختی به واسطهی غیرمستقیم اعتیاد به موبایل بر پریشانی رواندر رابطه ،43با توجه به جدول 

شناختی بر پریشانی رواناعتیاد به موبایل لذا بین  .باشددار میمعنی >P 001/0در در سطح  43/4و حد پایین  44/4اطمینان 

 . شودی یک روابط غیرمستقیم پژوهش تأیید میبنابراین فرضیه ،ی غیرمستقیم برقرار استرنجوری رابطهگری روانبه واسطه

 

 گیریبحث و نتیجه 

 . داری وجود داردبین اعتیاد به موبایل )تلفن همراه( با نشخوار فکری در نوجوانان شهر اهواز رابطه معنی -1

بدین منظور اعتیاد به موبایل )تلفن  .از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده استفاده شد ،ه منظور بررسی این فرضیهب

 ،دهد وتحلیل قرار گرفتند که نتایج نشان می کری به عنوان متغیر مالک مورد تجزیهبین و نشخوار فهمراه( به عنوان متغیر پیش

با توجه به این که میزان بتا نیز نشان داد  .دار استمثبت و معنی ،یل با نشخوار فکریضریب همبستگی بین اعتیاد به موبا

ها با و این یافتهاین فرضیه مورد تایید است  .کننداعتیاد به موبایل توانست در سطح مطلوبی نشخوار فکری نوجوانان را تبیین 

 ژو و یانگ ،یانگ ،نیو ،سان ،لیان ،(4311حمیدی ) ،(4144و معینی ) گودرزی ،ناصحی ،تاتاری ،خجسته ،طاهریتحقیقات 

 . همخوانی دارد( 2443) گرانت ،دیویدسون ،راسموسن ،اوکیف ،وینگیت ،( و تاکر2424)

به عنوان یک اختالل روانشناختی در روانشناسی و  توان گفت امروزه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراهدر تبیین این فرضیه می

کنند و این های خود گزارش میبه طوری که متخصصان بالینی مواردی از این اختالل را در کلینیک .تپزشکی مطرح شده اس

 .های علمی را به خود جلب کرده استه پژوهشگران در حوزههای اخیر توجبه عنوان شکل جدیدی از اعتیاد در سال ،اختالل

پیگیری و مورد  ،ارض آن توسط محققان و متخصصانپیامدها و عو ،که شناسایی علل شیوع این مسئله باعث شده است

یر محققین را توجه روان شناسان و سا ،مسئله استفاده مفرط و آسیب شناسانه از این فناوری و اعتیاد به آن .پژوهش قرار گیرد

بهداشت تأثیر سوئی روی  ،همچنین پژوهشگران خاطر نشان کردند که استفاده مفرط از اینترنت .به خود جلب کرده است

این محققان هم نیز متذکر شدند نوجوانانی که استفاده مفرط و آسیب شناسانه از اینترنت و  .روانی نوجوانان گذاشته است

در حقیقت  .آسیب و مشکالت روانی بیشتری را نشان دادند ،جوانانی که دارای این تجربه نبودندموبایل داشتند در مقایسه با نو

اضطراب و افسردگی یا صرف وقت  ،توفیف احساس ناامیدی ،ایل به عنوان ابزاری برای گریز از مشکالتاستفاده از اینترنت و موب

سیدن به امور خیالی و رویایی که در زندگی واقعی ممکن زیاد در اینترنت با هدف خاص یافتن دوستان مجازی به منظور ر

پژوهشگران دریافتند که بین خالهای  .وابستگی به است ای از معتادین به اینترنت و موبایل عاملی برایتوسط عده ،نیست

روابط مثبت و  ،رابطه وجود دارد به طوری که غنای محیط عاطفی خانواده ،به فضای مجازیعاطفی در محیط خانواده و گرایش
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مانع خال عاطفی  ،درک شدن و فهمیده شدن نوجوان در منزل و نظایر آن ،داشتن سنگ صبوری در خانه ،موثر اولیاء با فرزندان

  .شودهای مجازی و نشخوارفکری مینوجوان و در نتیجه جست و جوی عاطفه توسط وی در محیط

 . داری وجود داردرنجوری در نوجوانان شهر اهواز رابطه معنیبین اعتیاد به موبایل )تلفن همراه( با روان -2

بدین منظور اعتیاد به موبایل به  .ون ساده استفاده شداز ضریب همبستگی پیرسون و رگرسی ،به منظور بررسی این فرضیه

ضریب  ،دهد نشان میوتحلیل قرار گرفتند که نتایج  رنجوری به عنوان متغیر مالک مورد تجزیهبین و روانعنوان متغیر پیش

نیز نشان داد اعتیاد به با توجه به این که میزان بتا  .دار استمثبت و معنی ،رنجوریهمبستگی بین اعتیاد به موبایل با روان

ها با تحقیقات و این یافته این فرضیه مورد تایید است ،رنجوری نوجوانان را تبیین کنندموبایل توانست در سطح مطلوبی روان

 . همخوانی دارد( 4317خرمی )گل( و 4311جعفری هرندی ) بیتا و

های اخیر  های آن سبب شده است در سال همراه و جذابیت های تلفن توان گفت کاربران فراوان گوشی می  در تبیین این فرضیه

از حد از  ناشی از استفاده بیش اختاللاعتیاد به موبایل در واقع با عباراتی نظیر  .ای با عنوان اعتیاد به موبایل ظهور یابد پدیده

های متمایز هستند که عبارتند از:  یژگیافراد روان رنجور دارای برخی و .موبایل یا استفاده نامعقول و بیمارگونه از موبایل است

رند و از نظر تری با دیگران دا ها انطباق ضعیف آن .عصبانیت ،احساس کالفگی دائم و فراگیر ،کم رویی ،احساس گناه ،غم ،ترس

ت به های مذکور و به علت ناتواتی در درگیر شدن با مشکال افراد وابسته به موبایل به دلیل ویژگی .عاطفی بی ثبات هستند

احساس کالفگی و کم  ،کند تا آنها از تنهایی چیزی که به ظاهر کمک می .شوند سوی اینترنت و موبایل جذب و به آن معتاد می

های  لت دستیابی به موبایل و فضای مجازی در بسیاری از افراد برای سرکوب کردن اضطراب و تنشرویی رهایی یابند و ع

  .زندگی بوده است

داری وجود شناختی در نوجوانان شهر اهواز رابطه معنیه موبایل )تلفن همراه( با پریشانی روانبین اعتیاد ب -3

 . دارد

بدین منظور اعتیاد به موبایل )تلفن  .رسون و رگرسیون ساده استفاده شداز ضریب همبستگی پی ،به منظور بررسی این فرضیه

وتحلیل قرار گرفتند که نتایج نشان  به عنوان متغیر مالک مورد تجزیه شناختیبین و پریشانی روانهمراه( به عنوان متغیر پیش

با توجه به این که میزان بتا  .دار استعنیمثبت و م ،شناختیضریب همبستگی بین اعتیاد به موبایل با پریشانی روان ،دهد می

این فرضیه مورد تایید  ،نان را تبیین کنندشناختی نوجوانیز نشان داد اعتیاد به موبایل توانست در سطح مطلوبی پریشانی روان

پلتز و ( و 4311زمانی و ساکن آذر ) ،(4311و مصلح گرمی ) سلطانی ،خالق خواهها با تحقیقات و این یافته قرار گرفته است

 . همخوانی دارد (2424روگ )

این روزها به چالش بزرگی تبدیل شده اعتیاد نوجوانان به تلفن همراه مسئله ای است که توان گفت  می  در تبیین این فرضیه

رود که هم در کالس درس و هم در از آنها انتظار می .دای با فناوری دارناین راز بزرگی نیست که نوجوانان رابطه پیچیده .است

های ی رسانههاها و پلتفرمها زندگی اجتماعی خود را از طریق برنامهآن .خارج از آن از فناوری برای کسب نمره استفاده کنند

 .کنندود استفاده میهای بسیار زیاد خکنند و از فناوری برای سازماندهی و در راس فعالیتاجتماعی مختلف مدیریت می

های تفریحی مرتبط است و ها با فعالیتگاهی اوقات استفاده از تلفن آن .نوجوانان امروزی با سطوح شدید فشار روبرو هستند

-ها از تلفن خود برای ادامه زندگی پرمشغله خود استفاده میاما گاهی اوقات آن .هش استرس کمک کندها در کاتواند به آنمی

هیچ راه  .کار آسانی نیست ،شودها نمیکودکان منجر به استرس بیشتر برای آن فناوری که استفاده ازینان از ایناطم .کنند

همراه آموزش نقش اساسی فنبرای رفع اعتیاد نوجوانان به تل .زا در فناوری وجود نداردهای استرسدقیقی برای حذف فعالیت
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سخنرانی به ندرت نتایج مثبتی را به همراه  .نیدهمراه صحبت کآشکارا در مورد مزایا و مشکالت احتمالی استفاده از تلفن .دارد

اعتیاد  .تواند باعث ایجاد گفتگوهای پر جنب و جوش شوداما درخواست از نوجوانان خود در مورد مزایا و معایب می ،دارد

فرزند نوجوانتان  اگر عالئم اعتیاد به تلفن همراه را در .امری بسیار نگران کننده و شایع در دنیای ماست ،انان به موبایلنوجو

توجه داشته باشید که سرزنش و سرکوفت اوضاع را  .ای باشید سریعا به فکر راهکارهای اصولی و کمک حرفه ،مشاهده کردید

ی  درک ذهنی و خودسنجی نوجوانان از استفاده .و با مهربانی به فرزندتان کمک کنید شما باید مسئوالنه .بهتر نخواهد کرد

تواند از  همچنین می .ها کمک کند ساز آن رفتار و هیجانات مشکل ،ها گیری میتواند در فهم معنای تصمیم ،صحیح از تلفن همراه

 . جلوگیری کند بروز پریشانی روانشناختی

 . داری وجود داردشناختی در نوجوانان شهر اهواز رابطه معنیانی روانبین نشخوار فکری با پریش -4

بدین منظور نشخوار فکری به عنوان  .ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده استفاده شداز  ،به منظور بررسی این فرضیه

ضریب  ،دهد تند که نتایج نشان میوتحلیل قرار گرف شناختی به عنوان متغیر مالک مورد تجزیهبین و پریشانی روانمتغیر پیش

با توجه به این که میزان بتا نیز نشان داد  .استدار مثبت و معنی ،شناختیهمبستگی بین نشخوار فکری با پریشانی روان

و این این فرضیه مورد تایید است  ،شناختی نوجوانان را تبیین کنندنشخوار فکری توانست در سطح مطلوبی پریشانی روان

و  یسلطان ،خالق خواه ،(4311حمیدی ) ،(4144و معینی ) گودرزی ،ناصحی ،تاتاری ،خجسته ،طاهریا با تحقیقات هیافته

( 2424) ژو و یانگ ،یانگ ،نیو ،سان ،( و لیان2424رن و لین ) ،پنگ ،کای ،لیانگ ،فن ،ژو ،ژانگ ،ژو ،(4311مصلح گرمی )

 . همخوانی دارد

-پریشانی روان .باشدپریشانی روان شناختی می ،یکی از مهم ترین آثارروانی نشخوارفکریتوان گفت  می  در تبیین این فرضیه

یک  شود واژه ای غیر پزشکی برای توصیف دوره کوتاه اما حاد ازانفجار عصبی یا بحران روانی نیز قلمداد میشناختی که 

دهد که  نتایج مطالعات مختلف نشان می .یابد یتظاهر م های افسردگی و اضطراب آشفتگی خاص روانی است که ابتدا با مشخصه

و نشخوارفکری یکی از علل تشدید  دچار پریشانی روانشناختی خواهد شد اغلب فرد ،پس ازبروز اعالئم نشخوارفکری در نوجوان

ی  دربارهنشخوارفکری که به عنوان اشتغال ذهنی دائمی به یک اندیشه یا موضوع و تفکر  .ی پریشانی روانشناختی استکننده

این عامل مانع توانایی نوجوان  .شوند این افکار آگاهانه هستند و بدون وابستگی به تقاضای محیط تکرار می .شود آن شناخته می

کند که  مثال یک نوجوان دچار نشخوارفکری مدام به این فکر می .شود در حل مسئله سازگار شده و افزایش عاطفه منفی می

 ،فچرا دیگران مشکل او را ندارند و دائما به نقاط ضع ،چرا در احساسات ناخوشایند گیرکرده است ،ستچرا اوضاع اینگونه شده ا

به موضوعاتی است که  نگر بوده است و راجع ی فکری از طرفی گذشته این نشخوارها .اندیشد های خود می ها و شکست کاستی

 . نیست مقتضی شده است و در حال حاضر کاری از دست فرد ساخته

 . داری وجود داردشناختی در نوجوانان شهر اهواز رابطه معنیرنجوری با پریشانی روانبین روان -5

رنجوری به عنوان بدین منظور روان .از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده استفاده شد ،به منظور بررسی این فرضیه

ضریب  ،دهد وتحلیل قرار گرفتند که نتایج نشان می مورد تجزیه شناختی به عنوان متغیر مالکبین و پریشانی روانمتغیر پیش

-که میزان بتا نیز نشان داد روانبا توجه به این .دار استمثبت و معنی ،شناختیپریشانی روانرنجوری با همبستگی بین روان

ها با و این یافتهورد تایید است این فرضیه م ،شناختی نوجوانان را تبیین کنندرنجوری توانست در سطح مطلوبی پریشانی روان

 ژو و یانگ ،یانگ ،نیو ،سان ،( و لیان2424پلتز و روگ ) ،(4311زمانی و ساکن آذر ) ،(4311بیتا و جعفری هرندی )تحقیقات 

 . همخوانی دارد( 2424)
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این یک  .باشد می اضطراب توان گفت روانرنجوری گرایش طوالنی مدت به حالت عاطفی منفی یادر تبیین این فرضیه می

 .گیرند بیماری نوروسیس اشتباه میافراد غالباً این مسئله را با  .مشکل پزشکی نیست بلکه یک ویژگی شخصیتی است

وجدان و صراحت الگوی پنج عاملی شخصیت را تشکیل  ،سازگاری  ،روانرنجوری یکی از صفاتی است که در کنار برونگرایی 

افراد مبتال به  .شود ها استفاده می های شخصیتی در طیف گسترده ای از فرهنگ ستها و ت این مدل در ارزیابی .دهد می

عصبانیت و اضطراب  ،حسادت  ،شوند و نسبت به سایر افراد از احساس گناه  بیشتر دچار حاالت افسردگی میروانرنجوری 

 به روانرنجوری ممکن است شرایط افراد مبتال .آنها به ویژه در برابر استرس محیطی حساس هستند .برند بیشتری رنج می

ممکن است برایشان مشکل ساز  ،ماال برای دیگران بی اهمیت استهایی که احت سرخوردگی .روزمره را تهدیدآمیز و مهم بدانند

ا ه در این افراد ممکن است فوبیا .فرد مبتال به روانرنجوری ممکن است خودآگاه و خجالتی باشد .باشد و به نا امیدی منجر شود

ک وضعیت عاطفی مداوم روانرنجوری ی .پرخاشگری و افسردگی نهادینه شود ،وحشت  ،و سایر صفات عصبی مانند اضطراب 

در حالی که روانرنجوری یک تشخیص یا حتی نگرانی در یک شخصیت  .ها و احساسات منفی همراه است است که با این واکنش

است یکی از مشکالتی که ممکن .کالت روحی و جسمی مختلفی دامن بزندتواند به مش نیست؛ داشتن این بیماری می ،متعادل

تواند در  های تشخیص و درمان روانرنجوری میاستفاده به موقع از روش .ریشانی روانشناختی استروانرنجوری پیش بیاورد پ

های درمانی به موقع راهی مؤثر لذا استفاده از روش .اضطراب و استرس و روانرنجوری نوجوانان مؤثر واقع شود ،کاهش افسردگی

  .نوجوانان است در کاهش پریشانی روان شناختی

-گری نشخوار فکری در نوجوانان شهر اهواز رابطه معنیشناختی با واسطهپریشانی روانه موبایل بر اعتیاد ب -6

 . داری وجود دارد

گری نشخوار فکری  شناختی به واسطهل بر پریشانی روانی غیرمستقیم اعتیاد به موبایبا توجه به نتایج به دست آمده در رابطه

-اعتیاد به موبایل بر پریشانی روانلذا بین  .باشددار میمعنی >P 001/0در سطح  42/4و حد پایین  41/4ی اطمینان فاصله

قیم پژوهش تأیید ی یک روابط غیرمستبنابراین فرضیه ،ی غیرمستقیم برقرار استگری نشخوار فکری رابطهشناختی به واسطه

 ،فالح ،(4311حمیدی ) ،(4144و معینی ) گودرزی ،ناصحی ،اریتات ،خجسته ،طاهری ها با تحقیقاتو این یافته شودمی

 . همخوانی دارد( 2424) ژو و یانگ ،یانگ ،نیو ،سان ،( و لیان2424) پلتز و روگ ،(4311و زمانی پور ) قنبری ،علیزاده

از زمان ظهور آن این کند و در سرتاسر جهان تلفن همراه نقش مهمی در روابط بازی مین گفت توا می  در تبیین این فرضیه

با  ،سوال ایجاد شده است که آیا استفاده بیش از حد آن می تواند منجر به اعتیاد شود یا نه؟ اعتیاد به استفاده از تلفن همراه

مطالعات در رابطه با اعتیاد به موبایل و دیگر متغیرها  ،بنابراین .شوداستفاده فراوان و اشتغال ذهنی به تلفن همراه مشخص می

 ،اضطراب ،احساس تنهایی ،دهد که اعتیاد به موبایل با خجالتی بودن نشان می مانند پریشانی روانشناختی و نشخوار فکری

هایی  بایل معموالً دارای ویژگیمبتالیان به اعتیاد به مو ،از سوی دیگر .داری دارد افسردگی و افکار خودکشی ارتباط معنی

از دست دادن  ،نشخوار فکری ،اشتغال ذهنی ،کردن مواد تجربه ،خشونت ،افسردگی ،باضطرا ،قراری روانیحرکتی چون بی هم

کند که فرد به طور مکرر در ارتباط با  نشخوار فکری به افکاری اشاره می .اختالل در عملکرد هستند ،کنترل و عقب نشینی

وان عنوان کرد که بین بسیاری از اختالالت ت چه مطرح شد می با توجه به آن .پروراند رخدادهای منفی در ذهن می احساسات و

 . روانشناختی و اعتیاد به موبایل)تلفن همراه( و همچنین راهبردهای نشخوارفکری رابطه مثبت و محکمی قرار دارد

داری رنجوری در نوجوانان شهر اهواز رابطه معنیگری روانشناختی با واسطهپریشانی رواناعتیاد به موبایل بر -7

 . داردوجود 
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رنجوری گری روانشناختی به واسطهی غیرمستقیم اعتیاد به موبایل بر پریشانی روانبا توجه به نتایج به دست آمده در رابطه

-اعتیاد به موبایل بر پریشانی روانلذا بین  .باشددار میمعنی >P 001/0در در سطح  43/4و حد پایین  44/4ی اطمینان فاصله

ی یک روابط غیرمستقیم پژوهش تأیید بنابراین فرضیه ،ی غیرمستقیم برقرار استرنجوری رابطهروانگری شناختی به واسطه

سمی و ابوالقا ،(4311و مصلح گرمی ) سلطانی ،خالق خواه ،(4311بیتا و جعفری هرندی ) ها با تحقیقاتو این یافته شودمی

 . همخوانی دارد( 4317خرمی )( و گل4311حیدری )

در  .یابد شود و با شروع دوره بزرگسالی خاتمه می ای از رشد است که با بلوغ آغاز می توان گفت نوجوانی دورهتبیین این فرضیه میدر 

ترین ادوار  نوجوانی یکی از بحرانی .دگیر روانشناختی و اجتماعی صورت می ،تغییرات زیادی در ابعاد مختلف فیزیکی ،طی این دوره

تمایالت و تخیالت فرد به  ،عواطف ،ها در احساسات یک سلسله دگرگونی ،زیرا به همراه تحوالت جسمانی ،یدآ زندگی به حساب می

 . ها اشاره کرد ییأس و افسردگی زودرس در مقابله با ناکام ،زودرنجی ،ثباتی توان به عدم تعادل و بی آید که از آن جمله می وجود می

 باشد و تحت عنوان وابستگی رفتار اضر یک موضوع چالش برانگیز و مشکل عمده میاعتیاد به موبایل)تلفن همراه( در عصر ح 

آمیز است و  مفهوم و تعریف اعتیاد به موبایل )تلفن همراه( قدری اغراق ،برای بسیاری از مردم .گیرد محور مورد توجه قرار می

های دنیای  های اصلی خانواده ان به موبایل یکی از نگرانیاعتیاد نوجوان .دانند امر مربوط به مصرف داروها و الکل میاعتیاد را در 

های مختلف تا سر  از چت کردن در پیام رسان .های همراه بخشی جدا نشدنی از زندگی نوجوانان هستند امروزه تلفن .ماست

 . ها سروکار دارند ا آنهمه و همه مواردی هستند که نوجوانان روزانه ب ،ای اجتماعیه ها و گشت و گذار در شبکه زدن به وبسایت

افتد اگر  برای نوجوانان ضروری و حتی مفید است؛ اما چه اتفاقی می ،ی معمولی و در حد معقول از وسایل الکترونیکی استفاده

ود؟ اعتیاد به موبایل در نوجوانان امری جدی و ی شبانه روزی و اعتیاد تبدیل ش ی معمولی به یک استفاده این استفاده

افسردگی و  ،استرس ،هایی مانند اضطراب اعتیاد به تلفن همراه نشانه .باید به سرعت از راه اصولی پیگیری شود زاست که آسیب

 ،دیگر از موارد در برخی .شود البته باید توجه داشت که گاهی اعتیاد به موبایل باعث افسردگی و اضطراب می .پرخاشگری دارد

یکی از اختالالت روانپزشکی شایع در دوره نوجوانی  .شوند انان به موبایل میافسردگی یا مشکالت روانی باعث اعتیاد نوجو

و در صورت عدم  تمرکز و یادآوری تداخل ایجاد نموده ،تواند در یادگیری توان به پریشانی روانشناختی اشاره کرد که می می

 ،اعتیاد به فضای مجازی ،اهش اعتماد به نفسک ،ناتوانی در اتمام تحصیالت ،های مکرر از مدرسه ر به غیبتدرمان به موقع منج

دهند عوامل  تحقیقات نشان می .فردی و اختالل اضطرابی در بزرگسالی شود اختالل در روابط بین ،سوء مصرف مواد مخدر

ده ها در رشد و حفظ مشکالت برونسازی شهای تربیتی ناکارآمد آن خانوادگی زیادی مانند مشکالت روانشناختی والدین و شیوه

بلکه خانواده و جامعه را نیز دچار مشکل  ،در کودکان و نوجوانان نقش مهمی داشته و اختالالت روانپزشکی نه تنها خود فرد

ی روانی را در پرورش اولیه هاباید ریشه بسیاری از اختالالت شخصیت و بیماری ،به عقیده بسیاری از روانشناسان .کند می

کننده و  بنابراین با توجه به شیوع باالی اختالالت روانشناختی در بین نوجوانان و پیامدهای بسیار تعیین .خانواده جستجو کرد

ها از یک طرف و نقش مهم نوجوانان هر جامعه در روانی و اجتماعی آن ،های زیستی بینی آسیب مخرب این اختالالت در پیش

شناسی اختالالت روانشناختی نوجوانان از اهمیتی مضاعف برخوردار  پرداختن به سبب ،ن آینده آن جامعه از طرف دیگرساخت

های پژوهش حاضر از ارتباط  به طور کلی یافته .توان به روانرنجوری اشاره کردمی ،از بین عوامل مختلف تأثیرگذار .است

اضطراب و استرس  ،فسردگیجهت پیشگیری از ا .کند و روانرنجوری حمایت می اعتیادبه تلفن همراه با پریشانی روانشناختی

به وضعیت  ،های پر از استرس و کشمکش نوجوانان بایستی در کنار توجه به سایر عوامل مستعد کننده مانند محیط
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های  ها به آسیبابتالی آناز  ،شناختی نوجوان نیز توجه داشت تا با فراهم نمودن محیط مناسب برای رشد سالم نوجوانان آسیب

 . اجتماعی جلوگیری نمودمختلف روانشناختی و 

 در این قسمت با استفاده از یافته های تحقیق پیشنهاداتی ارائه میشود:

های مشخصی تعیین  زمان ،شود برای مقابله با اعتیاد به موبایل )تلفن همراه( و کنترل زمان استفاده از گوشیپیشنهاد می -4

سرکار یا  ،های زمانی مشخص توانید گوشی تان را برای بازه می .یدی کنید در زمان تعیین شده از گوشی استفاده نمایکنید و سع

 . قرار دهید مزاحم نشوید یا سکوت در محل تحصیل در حالت

وده اید از گوشی های زمانی معین که تعیین نم شود برای مقابله با اعتیاد به موبایل )تلفن همراه( در بازهپیشنهاد می -2

اگر  .نگهداری کنید -یک اتاق دیگر  ،کمد ،مثل داخل کیف -در محلی دورتر و خارج از دسترس گوشی خود را  ،استفاده نکنید

کند و تمرکزتان برای انجام کارهای  ذهن تان برای کارهای دیگر بازتر و فعال تر عمل می ،گوشی در محدوده دید شما نباشد

  .شود دیگر بیشتر می

موبایل )تلفن همراه( با وضع قوانین ساده محدودیت استفاده از تلفن همراه در خانه  شود برای مقابله با اعتیاد بهپیشنهاد می -3

های  در صورتی که عادت کنید در ساعت .و رعایت این قوانین به صورت خانوادگی عادت استفاده از گوشی همراه را کمتر کنید

های روز توجه تان را به آن کمتر  نید در سایر ساعتتوا به مرور راحت تر می ،راه تان نداشته باشیدمشخصی از روز گوشی را هم

 . کنید و بیشتر به کارهای مفید بپردازید

های محدود کننده را  برنامه ،شود برای مقابله با اعتیاد به موبایل )تلفن همراه( برای ترک وابستگی به گوشیپیشنهاد می -1

  .ود نصب نماییدروی گوشی خ

تواند  این کار می .یک حواس پرتی در ذهن پیدا کنید ،کند زمانی که طغیان میشود برای مقابله با نشخوارفکری  پیشنهاد می-1

 . به سرعت کار دیگری را برای انجام انتخاب کنید و فکر دیگری نکنید ،به اطراف خود نگاه کنید .چرخه فکر شما را بشکند

شود برای مقابله با  پیشنهاد می ،تواند منجر به نشخوار ذهنی شود ین هدف غیر واقعی میکمال گرایی و تعی از این رو که -۲

 . ها هستید اهداف واقع بینانه تر تعیین کنید که قادر به دستیابی به آن نشخوارفکری

گردد جهت مقابله با روان پیشنهاد میاز این رو  .شودهای الزم برای برقراری ارتباط ناشی میروان رنجوری از عدم مهارت-7

هایی که محل های آموزشی و محتوای الکترونیک با محوریت برقراری ارتباط در مدارس و کانونرنجوری به برگزاری کالس

 . تجمع نوجوانان است پرداخت

آموزان روانی دانش ی روانشناسی جهت بررسی وضعیت روحی واز مشاورین و متخصصین حوزه ،شود در مدارسپیشنهاد می-1

 . و تشخیص و درمان پریشانی روانشناختی در دانش آموزان استفاده شود

برنامه ریزی در پیشگیری و حل موضوع اعتیاد به اینترنت و موبایل توسط مسئولین امور آموزشی و فرهنگ سازی استفاده  -1

 . شود صحیح از فضای مجازی و تکنولوژی در جامعه پیشنهاد می
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