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 1دانشجوی دکتری مدیریت رسانه ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد
اسالمي ،سمنان ،ایران.

 2استادیار گروه مدیریت رسانه ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمي،
سمنان ،ایران( .نویسنده مسئول)
 6استادیار گروه مدیریت ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمي،

خالصه
مقدمه
پیشرفتهای جدید دنیای تكنولوژی گوشيهای هوشمند را به منزله شیوهای جهت برقراری ارتباط
میان افراد قرار داده است ،به رغم وجود مزایای گوشي هوشمند ،اعتیاد در استفاده از این تكنولوژی
ميتواند منجر به آسیبهای فردی ،اجتماعي و فرهنگي فراواني گردد .هدف پژوهش حاضر بررسي
عوامل مؤثر بر اعتیاد به گوشيهای هوشمند در نوجوانان دبیرستاني شهر سمنان ميباشد.
روش کار
ازنظر روش ،تحقیق حاضر توصیفي و پیمایشي است .روش گردآوری اطالعات در این تحقیق
میداني و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه استاندارد است .جامعه آماری دانشآموزان
دبیرستانهای دخترانه و پسرانه شهر سمنان ميباشد که از تعداد  222پرسشنامه پخششده تعداد 189

سمنان ،ایران.

پرسشنامه معتبر و قابل سنجش جمعآوری شد و در نهایت با روش معادالت ساختاری مورد

 4استادیار گروه مدیریت ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمي،

تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

سمنان ،ایران.

نتایج
Email: a.danaei@semnaniau.ac.ir

نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان دهنده که متغیر میانجي قصد استفاده بر فرضیات نگراني فكری
بر اعتیاد به گوشي هوشمند  ،نگرش بر اعتیاد به گوشي هوشمند و آشفتگي ذهني بر اعتیاد به گوشي
هوشمند تاثیر گذار مي باشد و نقش تعدیل گری تاثیر اجتماعي بر قصد استفاده در اعتیاد به گوشي
هوشمند اثرگذار نبوده است و نقش تعدیل گری استرس استفاده بر قصد استفاده در اعتیاد به گوشي
هوشمند اثر گذار نبوده است.
نتیجه گیری
بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق ،نشخوار فكری ،نگرش و احساس سلب امنیت با نقش
میانجي قصد استفاده بر اعتیاد به استفاده از گوشي هوشمند در نوجوانان دبیرستاني شهر سمنان
تأثیرگذار ميباشد.
کلمات کلیدی
رسانه اجتماعي ،گوشي هوشمند ،اعتیاد به گوشي هوشمند ،احساس سلب امنیت ،نوجوانان
دبیرستاني.
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع ميباشد.
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مقدمه

فیزیكي افراد گذاشته اند .همیشه افراط در هر زمینهای مشاكالت

در عصر حاضر رسانههای اجتماعي باا سارعت بسایاری در حاال

فراوانااي مايتوانااد ایجاااد کنااد .ایاان قااانون در مااورد اسااتفاده از

گسترش و همگاني شدن هستند .این روند پیشارفت نشااندهناده

گوشيهای هوشمند نیز صدق ميکند .جذابیت و امكاناات ایان

تغییرات ذائقه در سانین کام و تمایال باه اساتفاده از رساانههاای

وسیله ارتباطي آنقدر زیاد و متنو شده اسات کاه واقعاا دسات

اجتماعي مجازی بجای تلویزیون ميباشد (آلكورن 1و همكاران،

کشیدن از آن بسیار سخت است؛ اماا بایاد ساعي کنایم واقاعباین

 .)2215این تغییرات رسانهای دگرگوني اساسي در مفهوم رساانه

باشیم و قبول کنیم که استفاده بیشازحد از گوشيهای هوشامند

و مخاطب به وجود آورده و فضای الزم بارای برخاي کانشهاا،

آسیبهای فراواني را در پي دارد .ایان ماوارد شاامل آسایب باه

روابط و عادم تاأمین برخاي از نیازمنادیهاا را در دنیاای واقعاي

سالمتي و زندگي اجتماعي است که با کنتارل میازان اساتفاده از

فااراهم کاارده اساات (مهاادی زاده و ابراهیمااي .)1692،درواقااع

این ابزار ارتباطي مايتاوان از بسایاری از آنهاا جلاوگیری کارد

تكنولوژیهای اجتمااعي جدیاد جایگااهي کلیادی در زنادگي

(جوهانسون 4و همكاران2212 ،؛ مسكویتا و ریماو.)2212 ،5

افراد به دست آوردهاند و برخي از جنبههای زندگي افراد متكاي

از طرفي پدیده وابستگي نوجوانان به گوشيهای هوشمند نیز باه

و ماادیون ایاان ابزارهااا شااده اساات و بااهعنااوان یكااي از عواماال

یكي از مشكالت مهم اجتماعي تبدیل شده است .اغلب به دلیال

جامعه پذیری ،در کنار خانواده ،محیط آموزشي و دوستان ،نقش

استفاده آسان از نرمافزارهای اینترنتاي و بازهاای آنالیان و عادم

مهمي در رشد و تربیت جنبههای گوناگون زندگي فرزندان ایفاا

کنترل کافي ،نشانههای اعتیاد بهوضوح نمایان است (چو و لاي،3

مي کنناد (اکباری تباار و اساكندری پاور .)1692،توساعه ساریع

 .)2212درواقع رشد چشمگیر استفاده از تلفن هماراه بخصاو

تكنولوژیهای اطالعاتي و ارتباطي در حال تغییر شاكل زنادگي

رواج روزافزون آن در بین نوجوانان ،نگرانيهاای فزایناده را در

نوجوانان شده است و هرروز تعداد بیشاتری از ایان گاروه ساني

بین بسیاری از کارشناسان ،در مورد اثارات مخارت تلفان هماراه

درگیر این فضای رسانهای که در حال یادگیری ،بازی ،مشارکت

ایجااد کارده اسات (ایشاي ،)2211 ،2وابساتگي باه تلفان هماراه

و اجتمااعي شاادن هسااتند مايشااوند (ساااماها و هاااوی.)2213 ،2

بهعنوان یک عامل پرخطر با نشانههاای رفتاار وسواساي ،اخاتالل

همزمان با پیشرفتهای تكنولوژیک و در دساترس قارار گارفتن

کارکردی و کنارهگیری مشخص ميشود (چانگ 8و همكااران،

اینترنت فضای جدیدی برای مخاطبان بهمنظور کساب اطالعاات

 .)2218این موارد تأثیرات منفي بر فعالیتهاای آموزشاي داشاته

ایجاد شد .پایگاه هاای اینترنتاي بسایاری از اوقاات ،اطالعاات را

که ميتواند انگیزه تحصیلي و عملكرد درسي داناش آماوزان را

سریعتر از سایر رسانههای جمعي منتشر ميکنند؛ همچناین تناو

کاهش و موجب اختالل در خوات و استعمال دخانیات نیز شاود

فراوان اطالعات و کثارت صاداها و جریاانهاا ازجملاه عاواملي

و زماني این عالئم بيقراری ،نااراحتي بیشاتر مايشاود کاه یاک

هسااتند کااه وابسااتگي مخاطبااان ب اه فضااای مجااازی را افاازایش

گوشي هوشمند در دسترس نیست (ژانگ 9و همكااران.)2222 ،

ميدهد .عالوه بار ایان افازایش پهناای باناد ،سارعت اینترنات و

نوجواناني که درجات باالیي از برونگرایي ،اضطرات و احساس

خدمات اینترنتي نیز بار ایان وابساتگي افازوده اسات (آیادین 6و

سلب امنیت دارناد دچاار عازتنفا

پاایین مايشاوند و هرچاه

همكاران.)2216 ،

نوجوانان بیشتر وابسته به گوشي شاوند زماان بیشاتری را صارف

دراینبین گوشيهای هوشمند بهعناوان بخشاي جادایيناپاذیر از
زندگي افراد در کنار مزایا ،تأثیرات منفاي بار عملكارد رواناي و
1. Alcorn
2. Samaha & Hawi
3. Aydin

4. Johansson
5. Masquita and Reimao
6. Cho & Lee
7. Ishii
8. Chang
9. Zhang
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اسااتفاده از آن ماينماینااد (لوریااا . .)2218 ،1بااا توجااه بااه مااوارد

سس

مطرحشده پژوهش حاضر به دنبال بررسي عوامل مؤثر بار اعتیااد

پرسشنامه پایش آزماون باین داناش آماوزان دبیرساتان دوره دوم

جهات سانجش پایاایي ،ابتادا یاک نموناه اولیاه شاامل 62

متوسطه توزیع گردید و سس

به گوشي همراه در نوجوانان دبیرستاني شهر سمنان ميباشد.

با استفاده از دادههای بهدستآمده

از این پرسشنامهها به کمک نرمافزار  SPSS22میزان اعتمااد باا

روش کار
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ طبقهبندی بر
مبنای روش ،توصیفي -پیمایشي اسات .در ایان پاژوهش جهات
گردآوری اطالعات در مورد ادبیات موضو و پیشینه تحقیاق از

روش آلفای کرونباخ برای این ابازار محاسابه شاد کاه در اداماه
اعتبار پرسشنامه با جدول مقادیر آلفای کرونباخ برای هرکدام از
ابعاد  62پرسشنامه با اساتفاده از نارمافازار  SPSS22محاسابه و

روش کتابخانهای استفاده شده است که شامل بررساي تحقیقاات

مقدار آلفا بارای تماامي ساازههاا بااالتر از  2/2بارآورد شاد کاه

موجود و مرتبط با موضو  ،مطالعه مقاالت ،کتب التین و فارسي

نشان دهنده اعتبار پرسشنامه و برداشت فكاری مناساب و یكساان

مرتبط و همچنین استفاده از اینترنت ميباشاد .باهمنظاور بررساي

پاسخگویان از محتوای متغیرهای مربوط به هر سازه است .نتاایج

تجربي فرضیات پژوهش و آزمون آنها از روش میداني اساتفاده

نشان داد که مقدار آلفا برای اندازهگیری سازههاای موردمطالعاه

گردید .ازاینرو پرسشنامهای طراحي و جهت گردآوری دادههاا

از پایایي الزم برخوردار هستند.

جدول -1آلفای کرونباخ

مورد استفاده قرار گرفت .جامعه تحقیق دانش آموزان دبیرستاني
ردیف

متغیر

تعداد سؤاالت

از

1

نشخوار فكری

3-1

2/852

2

نگرش

9-2

2/282

تعداد  222پرسشانامه پخاششاده در جامعاه آمااری تعاداد 189

6

احساس سلب امنیت

16-12

2/222

پرسشنامه معتبار و قابالسانجش جماعآوری و فرضایات تحقیاق

4

قصد استفاده

13-14

2/839

مورد بررسي قرار گرفت.

5

تأثیر اجتماعي

25-12

2/916

3

استرس استفاده

29-23

2/822

2

اعتیاد به استفاده از

61-62

2/288

دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر سمنان ميباشد کاه از تعاداد
 652دانشآموز دبیرستاني دوره دوم متوسطه با استفاده از فرمول
کوکران تعداد  186نفر بهعنوان نموناه انتخاات شادند .ساس

جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از روایي محتاوایي اساتفاده شاد.
باادین منظااور پرسشاانامهای بااین متخصصااان و خبرگااان مربوطااه

ضریب آلفای
کرونباخ

گوشي هوشمند

توزیع گردید که در آن درباره سودمند بودن و یا سودمند نبودن
ساؤاالتي باا توجاه بااه متغیرهاا و هادف هاار متغیار پرسایده شااد.

نتایج

پرسشنامه های تكمیلشده ،جماعآوری و جهات سانجش اعتباار

در این پژوهش به منظورآزمون فرضیهها از تكنیک مادلساازی

محتوایي در اختیاار  12نفار از متخصصاان قارار گرفات .روایاي

معادالت ساختاری تحات نارمافازار  PLS2و باهمنظاور بررساي

محتااوا باارای شاااخص تشااخیص باار اساااس مجمااو نظاارات 12

وضااعیت متغیرهااای جمعیاات شااناختي از ناارمافاازار Spss22

ارزیات محاسابه شاد .بار اسااس نظار تعاداد  12ارزیاات مطاابق

استفاده شده است .توزیع فراواني متغیرهای جمعیات شاناختي از

جاادول  CVR ،1موردقبااول معااادل  2/59م ايباشااد کااه نتااایج

قبیل جنسیت ،تحصیالت ،سن برای نمونه مورد بررسي در قالاب

محاسبات عددی برای هر سوال بین  2/59تا  2/38برای هر گویه

جدول  2ميباشد.

را نشان ميدهد کاه بیاانگر روایاي ساؤاالت مايباشاد؛ بناابراین
سؤاالت پرسشنامه از میزان روایي الزم برخاوردار باوده و ماورد
تایید قرار گرفت.
1. Luria
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جدول-2نتایج متغیرهای جمعیت شناختي
مؤلفه

فراواني

درصد فراواني

متغیرهای جمعیت شناختي

پسر

93

52/8

دختر

96

49/2

 15سال

26

12/2

 13سال

32

61/2

 12سال

36

66/6

 18سال

46

22/8

اول دبیرستان

26

12/2

دوم دبیرستان

45

26/8

سوم دبیرستان

36

66/6

چهارم دبیرستان

58

62/2

جنسیت

سن

کالس

کل
189

189

189

جدول -6معیارهای ارزیابي کیفي مدل مفهومي پژوهش
Compostie Reliability

متغیرها

2/911266

2/396992

2/961641

نشخوار فكری

2/812126

2/229891

2/892134

نگرش

2/811262

2/368621

2/825829

احساس سلب امنیت

2/226283

2/823224

قصد استفاده

2/912528

تأثیر اجتماعي
استرس استفاده

Communality Conbachs Alpha

Redundancy

R Square

2/651559

2/512213

2/289222

2/522921

2/951884

2/888342

2/545928

2/219452

2/553524

2/823532

2/228312

2/224165

2/822322

اعتیاد به استفاده
از گوشي هوشمند

بااهمنظااور ساانجش باارازش ماادل مفهااومي ایاان پااژوهش ،مقاادار

=GOF
نتیجه حاصل از محاسابه میازان شااخص نیكاویي بارازش مادل

شاخص نیكاویي بارازش نیاز از طریاق ضاریب میاانگین  R2در

پژوهش حاضر نشان ميدهد ،ایان مقادار برابار باا  2/2264باوده

میانگین اشتراکات متقاطع محاسبه شده است که بهصاورت زیار

است که نشاندهنده برازش قوی مدل پژوهش ميباشد.

ميباشد.

شكل -2ضرایب تعیین و ضرایب مسیر مدل پژوهش

حمیدرضا ساعدی و همكاران
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در شااكل  ،2خروجااي ناارمافاازار  SmartPLSباار روی ماادل

ضرایب تعیین مي باشند .خروجايهاای  tآمااری مادل مفهاومي

مفهومي پژوهش نشان داده شده است .مقادیر نشان داده شده بار

پژوهش از نرمافزار در شكل شماره  6نشان داده است.

روی خطااوط بیااانگاار ضاارایب مساایر و مقااادیر درون متغیرهااا

شكل -6مقادیر معناداری  tآماری مدل پژوهش
بحث

گوشي هوشمند نیست؛ اما متغیر احساس تنهایي بهطور معناداری

مزیدی شرف آبادی و همكاران ( )1692مطالعه ای تحت عناوان

اعتیاد به گوشي هوشمند را پیشبیني ميکند.

«مطالعهای کیفي از استفاده جوانان از رسانه های اجتمااعي یاک

ژانگ و همكاران ( )2222پژوهشي تحت عناوان «رواباط آیناده

نظریه زمینه ای» را به انجام رسانند .جامعه هدف ،جوانان فعال در

گر باین وابساتگي باه تلفان هماراه و وضاعیت ساالمت روان در

رسانههای اجتماعي شهر یزد بودند که نمونهای از آنها بر اساس

دانشجویان کارشناسي ارشد چیني» انجام داده اند ،این تحقیق بار

نمونااهگی اری هدفمن اد و نظ اری انتخ اات شاااد .در ایاان پااژوهش

روی  235دانشااجوی سااال اول مقطااع کارشناسااي ارشااد مااورد

اعتماد ،فرهنگ ،آسیب های فراگیر ،سبک زندگي ،سلب امنیت

بررسي قرار گرفته است ،نتایج بهدستآماده نشاان مايدهاد کاه

پایدار ،گساترش زمیناه رواباط نامتعاارف ،نگااه بدبیناناه و نگااه

شیو اضطرات و افسردگي در سال سوم  2/5درصد باا وضاعیت

خوشبینانه به فضای مجازی به عنوان مقوله های اصلي در استفاده

سالمت روان ارتباط معنادار دارد.

نوجوانان از رسانههای اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت.

بارن

قنداق ساز و همكاران ( )1693پژوهشي تحت عناوان «پایشبیناي

اعتیاد به مصرفکنندگان گوشي هوشامند و اعتیااد باه خادمات

اعتیاد به گوشي هوشمند بر اساس کمرویاي ،احسااس تنهاایي و

شبكههاای اجتمااعي در نقاش ادراک کااربران» انجاام دادهاناد.

روابااط اجتماااعي در دانااش آمااوزان» انجااام دادنااد .هاادف ایاان

هدف این مطالعه بررسي تفاوت بین اعتیاد کاربر به دستگاههاای

پژوهش پیشبیني اعتیاد به گوشي هوشمند بار اسااس کمرویاي،

تلفاان هوشاامند در مقاباال اعتیاااد بااه خاادمات شاابكه اجتماااعي

احساس تنهایي و روابط اجتماعي در دانش آموزان باود .جامعاه

( )SNSو نقش ادراکات کاربران ميباشاد .جامعاه آمااری ایان

آماری این پژوهش شامل کلیاه داناش آماوزان دختار دوره دوم

پژوهش دانشجویان کسبوکار در یک دانشگاه در منطقاه میاناه

متوسااطه شااهر ساامنان در سااال تحصاایلي  1695بااود .نمونااه ایاان

آتالنتیااک ایالاات متحااده بااود .نتااایج نشااان داد کااه اعتیاااد بااه

پژوهش شامل تعداد  252نفر از جامعه موردنظر بود .نتایج نشاان

دسااتگاههااای تلفاان هوشاامند باازر تاار از اعتیاااد بااه خاادمات

داد که کمرویي و ارتباط اجتماعي پایشبیناي معناادار اعتیااد باه

شبكه های اجتماعي است و با دستیابي به آموزش متفاوت اسات،

و همكاران ( )2219پژوهشي تحات عناوان «تفااوت میاان
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درحاليکه کاربرد خدمات شبكههای اجتماعي با جنسیت ،سن و

مدل مفهومی تحقیق

یا آموزش متفااوت نیسات .عاالوه بار ایان ،کااربران وابساته باه
گوشاايهااای هوشاامند و خاادمات شاابكههااای اجتماااعي سااط

تأثیر اجتماعي

ایان

نشخوار

جذت توسط زناان هنگاام اساتفاده از خادمات شابكه اجتمااعي

فكری

باالتری از جذت شناختي را تجرباه مايکنناد ،باهخصاو

بیشتر برای خدمات شبكه اجتماعي است تا نسبت به گوشيهاای

اعتیاد به

قصد

هوشمند .درنهایت ،متوجه ميشویم که تأثیر جاذت شاناختي بار

استفاده از

استفاده

گوشي

از رسانه

هوشمند

اجتماعي

اعتیاد به گوشيهای هوشمند وابسته به خدمات  SNSميباشد.

سااان 1و همكاااران ( )2219پژوهشااي را تحاات عنااوان «غفلاات،

نگر
ش
سلب امنیت

استرس استفاده

سوءاسااتفاده روانااي و اعتیاااد بااه گوشاايهااای هوشاامند در میااان
نوجوانااان چینااي نقااش هااوش هیجاااني و ساابک مقابلااه» انجااام

شكل  -1مدل مفهومي تحقیق

دادهاند .جامعه آماری این پژوهش  1241نوجوان چیني بین  11تا

بر اساس مطالب عنوانشده در مقدمه و اهمیت موضاو تحقیاق،

 15سال بودند .یافتههای پژوهش نشان داد که هم هوش هیجااني

این پنج فرضیه ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحي ميشوند

و هم سبک مقابله ،پیوند بین غفلات و سوءاساتفاده رواناي و نیاز

که به قرار زیر هستند

اضافه کردن گوشي هوشامند باه روش ماوازی را میاانجيگاری

 .1نشخوار فكری با نقش میانجي قصد استفاده بر اعتیاد به استفاده

ميکند .عالوه بر این ،هوش هیجاني و سبک مقابلاه نیاز باهطاور

از گوشي هوشمند در نوجوانان دبیرستاني شهر سمنان تأثیرگذار

مداوم پیوند بین غفلت فرزناد و سوءاساتفاده رواناي و اعتیااد باه

ميباشد.

گوشيهای هوشمند را میانجيگری ميکند.

 .2نگرش با نقش میانجي قصاد اساتفاده بار اعتیااد باه اساتفاده از

الهای و کنتراکتور ( )2218پژوهش تحت عناوان بررساي طبقاه-

گوشي هوشمند در نوجوانان دبیرساتاني شاهر سامنان تأثیرگاذار

بندی کاربران تلفان هماراه رواباط باا آسایب شناساي رواناي باه

ميباشد.

استفاده مشكل ساز از تلفن هوشامند باه انجاام رسااندند در ایان

 .6احساس سلب امنیت با نقش میانجي قصد استفاده بر اعتیااد باه

تحقیق از  293دانشجوی نمونه گیری به عمال آماد و متغیرهاای

استفاده از گوشي هوشمند در نوجواناان دبیرساتاني شاهر سامنان

تحقیق شامل نشاخوار فكاری ،سارکوت ذهناي ،سان ،جنسایت،

تأثیرگذار ميباشد.

اختالل در زنادگي روزماره ،تحمال ،ارزیاابي شاناختي باود .بار

 .4قصد استفاده با نقش تعدیل گری تأثیر اجتمااعي بار اعتیااد باه

در میزان اساتفاده

استفاده از گوشي هوشمند در نوجواناان دبیرساتاني شاهر سامنان

اساس این پژوهش نشخوار فكری ،سن ،جن

از گوشهای هوشمند موثر است اما میان سرکوت ذهني و میزان

تأثیرگذار ميباشد.

استفاده از گوشي هوشمند رابطه معناداری دیده نشد.

 ..5قصد استفاده با نقش تعدیل گری استرس استفاده بر اعتیااد باه
استفاده از گوشي هوشمند در نوجواناان دبیرساتاني شاهر سامنان
تأثیرگذار ميباشد.
نتیجهگیری
با توجه به نتایج بهدستآمده ميتاوان نتیجاه گرفات کاه توساعه
ابزارهای هوشمند مبتني بر اینترنت ميتواند تحاوالت اساساي را
. Sun

1

در جامعه دانشآموزاني ایجاد نماید ،نتایج منفي ناشي از استفاده
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بیشازحد در تلفن هوشمند ميتواند بهراحتي در زندگي روزمره

پیشنهادات

دانش آموزان مشاهده نمود که میزان تمرکاز داناش آماوزان در

 .1پیشاانهاد مايشااود میاازان اعتیاااد دانااش آمااوزان را باار اساااس

کالس کمتر و متوسط میزان هزینه استفاده از تلفن همراه افزایش

تفكیک جنسیتي مورد بررسي قرار گیارد تاا مشاخص شاود ایان

مي یابد و مشكالت اجتماعي موجود در مدرسه و خانواده بیشاتر

میزان در دختران بیشتر است یا پسران.

خواهد شد.

 .2پیشنهاد مي شود تفكیک ساني داناش آماوزان و میازان زماان
استفاده از آنها مورد بررسي قرار گیرد.
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Abstract
Introduction: New advances in the world of technology have made
smartphones a way for people to communicate. Despite the benefits of a
smartphone, addiction to the use of this technology can lead to many
personal, social and cultural harms. The aim of the present study is to
investigate the factors affecting smartphone addiction in high school
adolescents in Semnan.
Materials and Methods: In terms of method, the present study is
descriptive and survey. The method of data collection in this field research
and data collection tool is the standard questionnaire. The statistical
population is the students of Semnan girls 'and boys' high schools. Out of
200 distributed questionnaires, 189 valid and measurable questionnaires
were collected and finally analyzed and analyzed by structural equation
method.
Results: The results of this study show that the mediating variable of
intention to use on the hypotheses of intellectual anxiety on smartphone
addiction, attitude on smartphone addiction and mental disorder affect
smartphone addiction and the moderating role of social impact on intention
Use in smartphone addiction has not been effective and the role of
moderation of use stress has not been effective in intention to use in
smartphone addiction.
Conclusion: Based on the results of this study, intellectual rumination,
attitude and feeling of deprivation of security with the mediating role of
intention to use addiction to smartphone use is effective in high school
teenagers in Semnan.
Key words: social media, smartphone, smartphone addiction, feeling of
insecurity, high school teens.
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