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 خالصه 

 یيجدا ي، به بخشاندشدهها انهیرا نیگزیکه جا نترنتیبه ا يهوشمند با دسترس یهايگوش: مقدمه

 يمثبت، اثرات منف یهايژگیو نیدر کنار ا اما اند.تر کردهرا آسان يزندگ تبدیل و ياز زندگ ریناپذ

. پژوهش باشد آفرین نیزتواند مشكليهوشمند م یهاياستفاده از گوش ن،یوجود دارد. بنابرا زین يمختلف

 یسواد رسانه ا ي ودر دانش آموزان براساس سبک دلبستگ ایمدل عالئم نوموفوب نیتدوحاضر با هدف 

 انجام گرفت. نترنتیبه ا ادیاعت یگر يانجیبا م

جامعه  همبستگي با تكیه بر مدل معادالت ساختاری بود. -روش این مطالعه از نوع توصیفي : روش کار

که با استفاده از روش نمونه  آماری این مطالعه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول دولتي شهر قم بودند

ها ابزار جمع آوری داده(. n= 306)نفر انتخاب شدند  306ای به حجم ای نمونهگیری تصادفي خوشه

، (1987) هازان و شاور(، پرسشنامه دلبستگي بزرگسال 2015) ریم و کوریایایلدنوموفوبیا پرسشنامه 

 ( بود.1999)یانگ اعتیاد به اینترنت پرسشنامه ( و 1393)فلسفي ای پرسشنامه سواد رسانه

 نتایج

یابي معادالت ساختاری و با نرم افزار لیزرل نشان داد  ها با استفاده از روش مدلتجزیه و تحلیل داده

 گری اعتیاد به اینترنت بر عالئم نوموفوبیا تأثیر غیرمستقیم داردسبک دلبستگي اجتنابي با میانجي

(05/0>p ،54/0=β؛ سبک دلبستگي اضطرابي با میانجي)بر عالئم نوموفوبیا تأثیر  گری اعتیاد به اینترنت

گری اعتیاد به اینترنت بر عالئم (؛ سبک دلبستگي ایمن با میانجيp ،56/0=β<05/0غیرمستقیم دارد )

گری اعتیاد به اینترنت ای با میانجي(؛ سواد رسانهp ،51/0- =β<05/0نوموفوبیا تأثیر غیرمستقیم دارد )

(؛ سبک دلبستگي اجتنابي بر عالئم نوموفوبیا p ،57/0=β<05/0بر عالئم نوموفوبیا تأثیر غیرمستقیم دارد )

(؛ سبک دلبستگي اضطرابي بر عالئم نوموفوبیا تأثیر مستقیم دارد p ،36/0=β<05/0تأثیر مستقیم دارد )

(05/0>p ،41/0=β( ؛ سبک دلبستگي ایمن بر عالئم نوموفوبیا تأثیر مستقیم دارد)05/0>p ،39/0- 

=βای بر(؛ سواد رسانه ( 05/0عالئم نوموفوبیا تأثیر مستقیم دارد>p ،41/0- =β و اعتیاد به اینترنت بر )

 (. p ،78/0=β<05/0عالئم نوموفوبیا تأثیر مستقیم دارد )

 نتیجه گیری

 یگريانجیبا م یاسواد رسانه ي وآموزان براساس سبک دلبستگدر دانش ایمدل عالئم نوموفوب در نتیجه،

 یدر مدارس برا یامداخله یهابرنامهشود های تجربي برازش دارد. توصیه ميبا داده نترنتیبه ا ادیاعت

 ژهیوهوشمند، به یهايکه با اثرات نامطلوب استفاده از گوش یيهاتیجمع نیرتریپذبینوجوانان در آس

 و اجرا شود. يمواجه هستند، طراح کیرفتار نوموفوب

 کلمات کلیدی

 نترنتیبه ا ادیاعت ی،سواد رسانه ا ،يسبک دلبستگیا، نوموفوب 

 .باشداین مطالعه فاقد تضاد منافع مي پی نوشت:

 

http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2606&sid=1&slc_lang=fa&html=1#10
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 مصطفی دریادار  و همکاران

 مقدمه

، های ارتباطيها در زمینه فناوریبا وجود اینكه پیشرفت

ست تر کرده اها را سهلهای روزمره انسان زندگي و فعالیت

طي از زا و افرااین است که استفاده آسیب باور عمومي براما 

بر  شناختي منفي تواند تأثیرات روان ها مياین نوع فناوری

ای یدهافراد داشته باشد. یكي از این تأثیرات منفي، شیوع پد

 (.1398)دالورپور و همكاران،  موسوم به نوموفوبیا است

اص ناشي از خ اختاللیک موبایل هراسي یا بينوموفوبیا 

های هوشمند است که ترس ناشي از عدم استفاده از گوشي

ن را آاستفاده از تلفن همراه خود و یا قابل دسترس از طریق 

ساس و اشاره به اح( 2015)ایلدیریم و کوریا،  کندبیان مي

قادر  ناراحتي یا اضطراب تجربه شده توسط افراد در زماني که

های آن يو یا استفاده از کارایبه استفاده از تلفن همراه خود 

 (. 2013)کینگ و همكاران،  نیستند دارد

تأکید حجم زیادی از پیشینه بر ماهیت اضطرابي  برخالف

های به عمل آمده برای قرار دادن این گیری نوموفوبیا و نتیجه

اضطرابي، اتفاق نظر اندکي در های اختاللدر طبقه  اختالل

وبیا را باید به عنوان یک اعتیاد این مورد وجود دارد که نوموف

 در نظر گرفت رفتاری یا نوعي از اعتیاد به گوشي هوشمند

(. 2013؛ صالحان و نگهبان، 2016)لوکاکس و همكاران، 

متداول نوموفوبیا، همواره این چالش  عالئمالبته هنگام معرفي 

فوبیا و اعتیاد به طور قابل  اصطالحاتوجود داشته است که 

اما باید (، 2018)لي و همكاران،  اندرفي شدهجایگزیني مع

ریخت ها و اعتیادها همها، اضطرابتوجه داشت که هراس

بروز پدیده اعتیاد به اینترنت (. 2014)لي و همكاران،  نیستند

شناختي، ارتباطي، اجتماعي و هیجاني دانش فرایندهای روان

(. 2017)چن و همكاران،  کندآموزان را دچار آسیب مي

آموزاني که به صورت  آن است که دانش پیشین بیانگرتایج ن

افراطي وابسته به اینترنت هستند از لحاظ بهداشت رواني، 

 الزمهای در روابط اجتماعي توانش ،کننداحساس تنهایي مي

و بهداشت رواني  سالمتو  باالرا ندارند و از آسیب پذیری 

نتایج (. 1399ادی، )به نقل از کافي نیا و فره برندپایین رنج مي

                                                           
1 Media literacy 

ها نیز نشان داده است که اعتیاد به اینترنت در پژوهش دیگر

فردی، خانوادگي،  باعث سردی روابط بین یادگیرندگان

هویت فردی و  دوستانه و اجتماعي شده و نیز باعث تغییر در

 (.2018 و اوزر،یوسنس به نقل از ) است شده هاآناجتماعي 

و همكاران  دستغیب شیرازی (،1399) و همكاران شیرافكن

( 2019و ایلدیز دوراک ) (2019یین و همكاران ) (،1400)

رابطه دارد.  نوموفوبیااعتیاد به فضای مجازی با نشان دادند 

( در مطالعه خود نشان داد 2018گزگین، چاکر و ایلدیریم )

آموزان باالتر باشد، دانش نترنتیبه ا ادیاعت زانیهرچه م

در  .دهندياز خود نشان م یشتریب کینوموفوب یرفتارها

 نیب در ایسطح نوموفوب(، 2017مطالعه دیگر گزگین )

هوشمند خود  یدر طول روز تلفن ها شتریکه ب دانشجویاني

در پژوهش باکتوت و همكاران  .بودباالتر  کردند،يرا چک م

هوشمند به طور  یهايبه گوش ادیو اعت اینوموفوب(، 2020)

 و همكاران عسكریشتند. همچنین، دا يمثبت همبستگ

-و احساس بي موبایل الگوی مصرف نشان دادند بین (1396)

 رابطه وجود دارد.موبایل هراسي 

های رسد یكي از عوامل موثر در کاهش آسیببه نظر مي

ای استفاده از ابزارهای الكترونیک و اینترنت، سواد رسانه

تواند که مي استیک مهارت اجتماعي  1ایباشد. سواد رسانه

صورت فعال  مخاطبان را به استدالليهمراه با تفكر انتقادی و 

)خوش زبان و  ای آشنا کندها و تولیدات رسانهو پویا با پیام

 ایاند سواد رسانهمطالعات نشان داده (.1398همكاران، 

را کاهش مي دهد و موجب افزایش  هااثرات مخرب رسانه

-توسط دانش آموزان مي ایرسانههای توانایي پردازش پیام

ای آموزش سواد رسانه(. 1398شود )فرقاني و خدامرادی، 

ایمان شود )ميکاهش اضطراب اطالعاتي  همچنین موجب

 اعتیاد به فضای مجازی( و پیامدهای 1398و همكاران،  زاده

(. 1399و همكاران،  شیرافكندهد )و نوموفوبیا را کاهش مي

ارائه ای دریافتند در مطالعه (1400و همكاران )خسروی 

محور مبتني بر وب با مدنظر قرار دادن های سالمتآموزش

نیازهای مخاطبان قادر است اثرات مثبتي بر کاهش نوموفوبیا 



 

 

 65سال ، 4شماره، 1401آبان-مهر جله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدم -1525

و  دستغیب شیرازیدر مطالعه  .دانشجویان داشته باشد در

ای با بروز وجود رابطۀ میان سواد رسانهنیز  (1400)همكاران 

 .هراسي تأیید شدبایلموپدیدۀ بي

رسد نوموفوبیا با استفاده از نظریه از سویي دیگر به نظر مي

 به مدل 1های دلبستگيسبک دلبستگي نیز قابل تبیین باشد.

های رفتاری معیني از دلبستگي اشاره دارد که شكل پاسخ

دلبستگي و پیوند مجدد با این  هاینگارهاافراد را به جدایي از 

را  يپایگاه امناز دلبستگي،  کند. این مدلتعیین ميها نگارها

سازد احساسات کند که وی را قادر ميبرای فرد فراهم مي

بنابراین ؛ خود را به روشي نسبتاً مستقل و کاربردی تنظیم کند

گیرند، های فرد با مراقب اولیه شكل ميعمدتاً بر اساس تجربه

های اجتماعي ر تعاملمانند و بدر طول زندگي نسبتاً پایدار مي

هازان و (. 2019)فوچشوبر و همكاران،  هستندوی تأثیرگذار 

ي که در گهای دلبستکه انواع زنجیره ندمعتقد( 1987شاور )

در دوران  دلبستگي، سبک گیرندشكل ميدوران کودکي 

(، 2002دهند. به باور رینک )ميقرار تأثیر تحت  را بزرگسالي

دلیل الگوهای ناکارآمد دلبستگي ایجاد روان بنه مضطرب به 

اند و فقداني است که افراد در دلبستگي با والدین خود داشته

 ویلتگن و همكاران(. 1399)به نقل از آذرمي و همكاران، 

و  اجتنابي دلبستگينشان دادند که بین سبک نیز  (2015)

سبک وجود دارد. با اضطراب رابطه  (دوسوگرا)اضطرابي 

، آلبوغبیشنیا و  )عامریي به تلفن همراه دلبستگي با وابستگ

( و اینترنت )ناکول و 2017؛ یوچانگ و همكاران، 1397

. رابطه دارد (2019؛ استیوز و همكاران، 2020همكاران، 

سبک دلبستگي همچنین پیش بیني کننده نوموفوبیا است 

(، 2019چولپان )در مطالعه بویوک (.2020)مانش و مانش، 

دار و مثبت  يبه طور معن ياضطراب و ياجتناب يدلبستگ

( نیز نشان 2020مطالعه یلپاز ) کردند. ينیب شیرا پ اینوموفوب

 یهاسبک نیکامل در رابطه ب نقش میانجي يخودکنترلداد 

 دهوشمن يو استفاده مشكل ساز از گوش منیناا يدلبستگ

 دارد. 

                                                           
1 Attachment styles 

ها نشان داده اند، مطالعاتي پیرامون رابطه چنانكه بررسي

بین متغیرهای مختلف با نوموفوبیا انجام شده است؛ اما تاکنون 

بررسي این رابطه در قالب یک مدل مدون صورت نگرفته 

است. از سویي دیگر، پیشرفت تكنولوژی موجب استفاده همه 

گیر از وسایل ارتباطي همچون تلفن همراه شده است که در 

عالیم اضطرابي نوموفوبیا نمایانگر است. با اینحال، قالب 

هوشمند  یهايگوش ،يشناخت اجتماع هیبراساس نظر

که شامل  کننديکاربران فراهم م یرا برا يها و راحتفرصت

 یهاتیفعال ،ياجتماع یایمزا د،یاطالعات جد افتیدر

به حفظ  لیافراد تما جه،یاست. درنت يو رشد شخص يسرگرم

)تان و شان،  همراه دارند یهابه تلفن کینزد يوابستگ

کند که  يم دیتأک يعاطف يدلبستگ هینظر ن،یهمچن .(2021

کند، يم جادیا یقو يعاطف وندیبا تلفن همراه پ یفرد يوقت

تلفن همراه و جدا شدن از  یهادرمورد نبود دستگاه ينگران

 شوديمواجه م یيجدا يشانیشود و فرد با پريم جادیآنها ا

( ادعا کرده 2016) از سویي دیگر، تران .(2021)تان و شان، 

 کیبه عنوان  دیهوشمند با یهاياست که استفاده از گوش

تواند این ادعا مي بالقوه در نظر گرفته شود. یرفتار ادیاعت

بیانگر نقش اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی در پیش بیني 

عالئم نوموفوبیا باشد. چنانكه مطالعات نیز نشان دادند، 

)ایلدیز دوراک،  تلفن همراهبا طول مدت استفاده از  اینوموفوب

مدت (، 2016؛ ایلدیریم و همكاران، 2018 ،؛ سیراکایا2019

 نترنتیو ا ی اجتماعيسایت های شبكه هازمان استفاده از 

( 2018؛ آیار و همكاران، 2018)ایلدیز دوراک،  تلفن همراه

محقق نشان دادند  نیچند ن،یعالوه بر ا مثبت دارد. يهمبستگ

 یهابه شبكه ادیاعتتلفن همراه، به  ادیبا اعت ایکه نوموفوب

(. 2021)اینز،  مرتبط است نترنتیبه ا ادیاعت و ياجتماع

 قاتیدر حال حاضر تنها تحقبه اینكه بنابراین، با توجه 

و  شوديم افتی نوموفوبیا کنندهنییاز نظر عوامل تع یمحدود

نیز اهمیت سالمت روان در دوران نوجواني و لزوم حفظ 

کارکردهای تحصیلي، رفتاری و هیجاني در این برهه حساس 

مدل عالئم  نیتدواز زندگي، پژوهش حاضر با هدف 
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 مصطفی دریادار  و همکاران

سواد  ي ودر دانش آموزان بر اساس سبک دلبستگ اینوموفوب

 انجام گرفت. نترنتیبه ا ادیاعت یگر يانجیبا م یرسانه ا

 

 روش کار

همبستگي با تكیه بر مدل  -روش این مطالعه از نوع توصیفي 

جامعه آماری این مطالعه دانش  معادالت ساختاری بود.

با  که آموزان پسر مقطع متوسطه اول دولتي شهر قم بودند

ای به ای نمونهاستفاده از روش نمونه گیری تصادفي خوشه

 (.n= 306)نفر انتخاب شدند  306حجم 

پرسشنامه دلبستگي بزرگسال پرسشنامه سبک دلبستگی: 

بر این فرض تنظیم  و ساخته شد (1987) توسط هازان و شاور

-های دلبستگي کودکهایي از سبکشده است که مشابهت

 15سالي نیز یافت. این ابزار شامل توان در بزرگمراقب را مي

، 2)جمالت  نوع سبک دلبستگي اجتنابي که سه است جمله

، 12، 9، 6، 3)جمالت اضطرابي دوسوگرا یا ، (14، 11، 8، 5

. سنجدرا مي( 13، 10، 7، 4، 1)جمالت و ایمن ( 15

تا  1خیلي کم=ای، از درجهپنجگذاری از نوع لیكرت نمره

این پرسشنامه نمره کل ندارد و گیرد. انجام مي 5خیلي زیاد=

 5به ترتیب حداقل و حداکثر نمره برای همه خرده مقیاس ها 

اعتبار آزمون از طریق محاسبه پایایي آن توسط است.  25و 

دست آمده به  4/0پیرسون برابر  r بازآزمون معادل -آزمون

در تحقیقي که (. 1990؛ فیني و نالر، 1995)بالدوین،  است

نفری انجام 100روی یک نمونه  (1383) توسط پاکدامن

آزمون، به ترتیب برای باز-ن توسط آزمونگرفت، اعتبار آ

، و 56/0، 72/0دلبستگي اضطرابي، اجتنابي و ایمن، برابر 

گزارش شده  79/0و میزان آلفای کرونباخ نیز،  37/0

یب همبستگي بین دو آزمون در روش بازآزمایي ضر .است

آلفای کرونباخ  (.1388 )احدی، به دست آمده است 92/0

 گزارش شده است.  68/0 (1392)در مطالعه تاج و همكاران 

اعتیاد به اینترنت پرسشنامه پرسشنامه اعتیاد به اینترنت: 

این پرسشنامه  .است شده ساخته 1999 سال یانگ در توسط

لیكرت، درجه ای شامل بیست سؤال است که با مقیاس پنج 

، (5 نمره)تا همیشه  (1 نمره) بندرتاز پاسخ ها، از  طیفي

 100تا  20این آزمون از  دامنه نمرات .است شده امتیازبندی

و اعتیاد او به  فرد بیشتر باشد وابستگي نمره. هرچه است

طبقه تقسیم  سهاینترنت بیشتر خواهد بود. نمرات پرسشنامه به 

( 2)عدم اعتیاد به اینترنت(،  49تا  20( نمره 1مي شود:  بندی

تا  80( نمره 3)در معرض اعتیاد به اینترنت( و  79تا  50نمره 

نمره کل است. )اعتیاد به اینترنت(. این پرسشنامه دارای  100

( اعتبار دروني پرسشنامه 1998در مطالعه یانگ و راجرز )

ذکر شده است و اعتبار به روش بازآزمایي نیز  92/0باالتر از 

(. علوی 1389معنادار گزارش شده است )علوی و همكاران، 

( اعتبار آزمون را به روش بازآزمایي و 1389و همكاران )

به دست آوردند  72/0و  82/0دونیمه کردن به ترتیب برابر با 

های روان سنجي مطلوب آن را و روایي محتوایي و ویژگي

 تأیید کردند. 

ریم و یتوسط ایلدنوموفوبیا پرسشنامه پرسشنامه نوموفوبیا: 

به منظور ارزیابي شدت نوموفوبیا و شناسایي ( 2015) کوریا

گویه است  20ابعاد آن ساخته شد. این پرسشنامه متشكل از 

برای  1از )ای درجه هفتراد براساس یک طیف لیكرت که اف

 به هریک از این گویه (موافق کامالبرای  7مخالف تا  کامال

دهند. بنابراین دامنه نمره افراد در این پرسشنامه  ها پاسخ مي

بیانگر شدت بیشتر نوموفوبیا  باالترو نمرات  140تا  20بین 

امه چهار خرده (. این پرسشن2015، ریم و کوریایایلداست )

(، عدم توانایي 4تا  1مقیاس از دست دادن ارتباط )جمالت 

(، عدم دسترسي به اطالعات 9تا  5برقراری ارتباط )جمالت 

( و از دست دادن راحتي و آسایش 15تا  10)جمالت 

( را مي سنجد. این پرسشنامه همچنین 20تا  16)جمالت 

تحلیل  با روش ریم و کوریایایلددارای نمره کل است. 

ای این پرسشنامه را احراز کردند. این عاملي، روایي سازه

 محققان روایي همزمان پرسشنامه نوموفوبیا را از طریق به

بین این پرسشنامه و پرسشنامه  باالدست آوردن همبستگي 

درگیری با تلفن همراه، مطلوب گزارش کردند. همچنین 

و  ؛ آداوی2018دیگر )تامس و همكاران، پژوهشگران 

ساختار عاملي گزارش شده توسط ( 2018همكاران، 

اند. در این  سازندگان این پرسشنامه را مورد تأیید قرار داده

ها در دامنه ها ضریب آلفای کرونباخ برای کل گویهپژوهش

http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2606&sid=1&slc_lang=fa&html=1#10
http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2606&sid=1&slc_lang=fa&html=1#33
http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2606&sid=1&slc_lang=fa&html=1#34
http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2606&sid=1&slc_lang=fa&html=1#34
http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2606&sid=1&slc_lang=fa&html=1#35
http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2606&sid=1&slc_lang=fa&html=1#35
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به دست آمده است که بیانگر همساني  95/0تا  92/0بین 

 درهای پرسشنامه و پایایي مطلوب آن است.  دروني گویه

( آلفای کرونباخ این 1400مطالعه علیزاده و همكاران )

گزارش  885/0تا  748/0ها بین پرسشنامه برای خرده مقیاس

و اعتبار بازآزمون  51/0شد. همچنین، روایي همزمان برابر با 

به دست آمد. نتایج تحلیل عاملي تأییدی نیز نشان  81/0برابر با 

نسخه فارسي تأیید داد همه چهار عامل پرسشنامه اصلي در 

دالورپور و در پژوهش (. 1400شدند )علیزاده و همكاران، 

برای این پرسشنامه  91/0نیز آلفای برابر با  (1398همكاران )

 .به دست آمد

توسط ای پرسشنامه سواد رسانهای: پرسشنامه سواد رسانه

 هگوی 20طراحي شد. این ابزار دارای  1393فلسفي در سال 

بسیار  =1) لیكرت ایهاده از مقیاس پنج درجاستف با که است

شود. نمره ابزار از طریق گذاری مي نمره بسیار زیاد( =5 تا کم

دامنه نمرات  بنابراینآید، ها به دست ميمجموع نمره گویه

ای بیشتر معنای سواد رسانه به باالتراست و نمره  100تا  20بین 

درک محتوای س این پرسشنامه شامل پنج خرده مقیا باشد.مي

گاهي از اهداف پنهان (، آ4تا  1)جمالت  ایهای رسانهپیام

های گزینش آگاهانه پیام(، 8تا  5)جمالت  ایهای رسانهپیام

 ایهای رسانهنگاه انتقادی به پیام(، 12تا  9)جمالت  رسانه ای

 های رسانه ایتجزیه و تحلیل پیام( و 16تا  13)جمالت 

فلسفي ( است. این پرسشنامه نمره کل دارد. 20تا  17)جمالت 

 و تایید کارشناسان و دروایي ابزار را با نظر اساتی( 1393)

های برای خرده مقیاس کرونباخ آلفای روش با را آن پایایي

گاهي از اهداف ، آ77/0 ایهای رسانهدرک محتوای پیام

های انه پیامگزینش آگاه، 82/0 ایهای رسانهپنهان پیام

و  80/0 ایهای رسانهنگاه انتقادی به پیام، 79/0 ایرسانه

 در. کرد گزارش 75/0 ایهای رسانهتجزیه و تحلیل پیام

پایایي با روش ( 1397شیخ االسالمي و وحدت ) پژوهش

 .محاسبه شد 83/0آلفای کرونباخ 

های آمار توصیفي همچون در پژوهش حاضر از روش

فراواني، درصد، میانگین، انحراف استاندارد، چولگي و 

کشیدگي و آمار استنباطي همچون ضریب همبستگي پیرسون 

ها یابي معادالت ساختاری برای تجزیه و تحلیل دادهو مدل

استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار لیزرل انجام 

 شد.

 

 نتایج

نفر از دانش آموزان پسر  306های توصیفي مربوط به یافته

مقطع اول متوسطه مدارس دولتي شهر قم دربازه زماني بهمن 

 13، بیانگر سن شرکت کنندگان 1401تا خرداد ماه 1400

سال  15درصد(،  36/ 27سال ) 14درصد(، 3/34سال )

درصد( بود. همچنین ازنظر پایه تحصیلي، کالس  42/29)

درصد( و کالس  60/36صد(، کالس هشتم )در97/34هفتم )

درصد( بود. همچنین از نظر ترتیب تولد فرزند  43/28نهم )

درصد( و فرزند سوم  85/40درصد(، فرزند دوم ) 75/45اول )

درصد( بود. همچنین ازنظر تحصیالت پدر، زیر  13/40)

درصد(، فوق دیپلم  82/25درصد(، دیپلم ) 76/11دیپلم ) 

درصد ( و فوق لیسانس و  97/34سانس )درصد(، لی 46/10)

درصد( بود. همچنین از نظر تحصیالت مادر،  99/16باالتر )

درصد(، فوق دیپلم  85/40درصد(، دیپلم ) 40/13زیر دیپلم )

درصد( و فوق لیسانس و  36/20درصد(، لیسانس ) 09/12)

درصد( بود. همچنین از نظر شغل پدر، کارگر  40/13باالتر )

 67/49درصد( و شغل آزاد )16/42کارمند ) درصد(، 17/8)

 57/54درصد( بود. همچنین ازنظر شغل مادر، خانه دار )

درصد(  50/25درصد( و شغل آزاد ) 93/19درصد(، کارمند )

 بود. 

، میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش 1در جدول 

 آورده شده است.

 

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش. 1جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر

 28/3 87/15 ارتباط 

 41/3 68/19 عدم توانایي برقراری ارتباط 

 39/4 21/24 عدم دسترسي به اطالعات 

 72/3 17/19 وازدست دادن راحتي و آسایش 

 42/5 94/78 عالئم نوموفوبیا 
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 مصطفی دریادار  و همکاران

 01/3 24/78 اعتیادبه اینترنت 

 24/3 60/15 درک محتوای پیام های رسانه ای

 55/3 12/16 آگاهي ازاهداف پنهان پیام های رسانه ای 

 38/3 41/15 گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای 

 59/2 96/15 نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای 

 19/3 12/16 تجزیه وتحلیل پیام های رسانه ای 

 13/3 21/79 سواد رسانه ای 

 16/3 54/20 سبک دلبستگي اجتنابي 

 005/3 76/19 دلبستگي دوسوگرا یا اضطرابي سبک

 09/3 04/19 سبک دلبستگي  ایمن 

 29/3 06/59 سبک دلبستگي 

 

های توصیفي شامل میانگین و انحراف معیار متغیرهای آماره

و  یاسواد رسانه ،دلبستگيسبک بیا، عالئم نوموفوپژوهش 

آمده است. به عنوان مثال  1در جدول  ینترنتبه ا عتیادا

میانگین و انحراف استاندارد سبک دلبستگي اجتنابي به 

، میانگین و انحراف استاندارد سبک 16/3و  54/20ترتیب 

، 005/3و  76/19دلبستگي دوسوگرا یا اضطرابي به ترتیب 

میانگین و انحراف استاندارد سبک دلبستگي ایمن به ترتیب 

ای ، میانگین و انحراف استاندارد سوادرسانه 09/3و  04/19

، میانگین و انحراف استاندارد اعتیادبه 13/3و  21/79به ترتیب 

و میانگین و انحراف  01/3و  24/78اینترنت  به ترتیب 

باشد. مي 42/5و  94/78استاندارد عالِئم نوموفوبیا به ترتیب 

 2در ادامه ضرایب همبستگي متغیرهای پژوهش در جدول 

 آورده شده است.

 

 ماتریس ضرایب همبستگي پیرسون متغیرهای پژوهش. 2جدول 

متغیرهای 

 پژوهش

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

سبک -1

دلبستگي 

 اجتنابي

1           

سبک  -2

دلبستگي 

دوسوگرا یا 

 اضطرابي 

431/0 

r= 

1          

سبک -3

دلبستگي 

 ایمن 

433/0 -

r= 

480/0 -

r= 

1         

درک -4

محتوای 

های پیام

 رسانه ای 

455/0-

r= 

471/ 0 -

r= 

548/ 0 

r= 

1        

آگاهي -5

ازاهداف 

پنهان پیام 

 های رسانه 

412/0-

r= 

674/0-

r= 

632/0r= 409/0r= 1       
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گزینش -6

آگاهانه 

های پیام

 رسانه ای 

560/0-

r= 

525/0-

r= 

585/0r= 377/0r= 366/0r= 1      

نگاه -7

اتنقادی به 

پیام های 

 رسانه ای 

625/0-

r= 

482/0-

r= 

646/0r= 420/0r= 375/0r= 414/0r= 1     

تجزیه  -8

تحلیل پیام 

های رسانه 

 ای 

549/0-

r= 

414/0-

r= 

598/0r= 385/0r= 466/0r= 434/0r= 461/0r= 1    

واد س -9

 رسانه ای

693/0-

r= 

593/0-

r= 

498/0r= 394/0r= 478/0r= 398/0r= 548/0r= 522/0r=  1   

10-

اعتیادبه 

 اینترنت

493/0r= 413/0r= 598/0-

r= 

498/0-

r= 

528/0-

r= 

533/0-

r= 

514/0-

r= 

541/0-

r= 

458/0-

r= 

1  

عالئم  -11

 نوموفوبیا 

361/0r= 415/0r= 393/0-

r= 

426/0-

r= 

784/0-

r= 

516/0-

r= 

534/0-

r= 

783/0-

r= 

412/0-

r= 

783/0r= 1 

p 0/01 

، نتایج ضریب همبستگي پیرسون نشان داد 2براساس جدول 

 =361/0r)که بین سبک دلبستگي اجتنابي با عالئم نوموفوبیا 

0.01>p) دار، بین سبک دلبستگي رابطه مثبت و معني

رابطه   (415/0r= 0.01>p) دوسوگرا با  عالئم نوموفوبیا

 دار، بین سبک دلبستگي ایمن با  عالئم نوموفوبیامثبت و معني

(393/0-r=، 0.01>p) دار، بین رابطه منفي و معني

 (r=، 0.01>p-412/0) ای با عالئم نوموفوبیاسوادرسانه

 ادار، بین اعتیاد به اینترنت با عالئم نوموفوبیرابطه منفي و معني

(783/0r=، 0.01>p)  دار  وجود دارد. و معنيرابطه مثبت 

ها با استفاده از روش آماری تحلیل مسیر قبل از تحلیل داده

های بهنجاری چندمتغیری، خطي بودن، هم خطي ابتدا فرض

چندگانه و استقالل خطاهای آزمون تایید شدند. جهت 

                                                           
1Variance Inflation Factor (VIF) 

ها از آزمون کجي و کشیدگي بررسي نرمال بودن داده

های کجي و کشیدگي رهاستفاده شد. با توجه به اینكه آما

بودند فرض نرمال بودن + 2و  -2متغیرهای پژوهش همه بین 

جهت بررسي هم خطي چندگانه، از شود. ها تایید ميداده

استفاده شد و برای همه  1آماره تحمل و عامل تورم واریانس

و آماره تحمل بیشتر  10متغیرها عامل تورم واریانس، کمتر از 

مفروضه عدم هم خطي چندگانه رعایت بود؛ بنابراین،  1/0از 

شد. همچنین برای آزمون مفروضه استقالل خطاها از آزمون 

دوربین واتسون استفاده شد. مقدار به دست آمده در این 

قرار دارد،  5/2تا  5/1و چون در طیف  31/2پژوهش برابر با 

بیانگر رعایت مفروضه استقالل خطاهاست. با توجه به رعایت 

توان برازندگي الگوی پیشنهادی را براساس ها ميمفروضه
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 مصطفی دریادار  و همکاران

معیارهای برازندگي ارزیابي کرد. برای ارزیابي مدل 

پیشنهادی این پژوهش از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم 

استفاده  8و لیزرل ویراست  26اس ویراست اسپيافزار اس

مدل پیشنهادی جهت تدوین مدل ساختاری  شده است.

نوموفوبیا دردانش آموزان براساس سبک تدوین مدل عالئم 

دلبستگي ، سواد رسانه ای با میانجي گری اعتیاد به اینترنت به 

 قابل مشاهده است. 1دست آمده است که در نمودار 

 
  های نیكویي برازش مدلشاخص. 3جدول 

 مدل نهایي برازش نیكویي هایشاخص

2 56/350 

Df 192 

(df/2χ) 82/1 

P 0005/0 

CFI 95/0 

TLI 96/0 

IFI 94/0 

NFI 92/0 

RMSEA 029/0 

 

در مدل شاخص جذر  آمده است.  1مدل نهایي در نمودار 

به دست آمد که  029/0، 1برآورد واریانس خطای تقریب

 باشد. نشان دهنده برازش خوب مدل مي

های مربوط به برآورد ضرایب مسیر مستقیم بین یافته

 ارائه شده است. 4متغیرهای مدل، در جدول 

، نتایج ضریب همبستگي پیرسون نشان داد 2براساس جدول 

 =361/0r)که بین سبک دلبستگي اجتنابي با عالئم نوموفوبیا 

0.01>p) دار، بین سبک دلبستگي رابطه مثبت و معني

رابطه مثبت  (415/0r= 0.01>p) دوسوگرا با عالئم نوموفوبیا

 ا عالئم نوموفوبیادار، بین سبک دلبستگي ایمن بو معني

(393/0-r=، 0.01>p) دار، بین رابطه منفي و معني

 (r=، 0.01>p-412/0) ای با عالئم نوموفوبیاسوادرسانه

 دار، بین اعتیاد به اینترنت با عالئم نوموفوبیارابطه منفي  و معني

(783/0r=، 0.01>p) دار وجود دارد. رابطه مثبت و معني 

 

 مدل در پژوهش یمتغیرها بین مستقیم اثرات . ضرایب مسیر4جدول 

 مسیر
 مدل

 معناداری برآورد استاندارد  نوع مسیر

001/0 361/0 مستقیم سبک دلبستگي اجتنابي با عالئم نوموفوبیا     

001/0 415/0 مستقیم سبک دلبستگي دوسوگرا با  عالئم نوموفوبیا  

 نوموفوبیاسبک دلبستگي ایمن با  عالئم 

 سوادرسانه ای  با  عالئم نوموفوبیا

 اعتیاد به اینترنت  با  عالئم نوموفوبیا

 مستقیم

 مستقیم 

 مستقیم 

393/0- 

412/0- 

783/0 

 

001/0  

001/0  

001/0  

 

، نتایج ضریب همبستگي پیرسون نشان داد 4براساس جدول 

 β=361/0)که بین سبک دلبستگي اجتنابي با عالئم نوموفوبیا 

دار، بین سبک رابطه مثبت و معني (p<01/0سطح  که در

 سطح  که در β=415/0) دلبستگي دوسوگرا با عالئم نوموفوبیا

                                                           
1 Root Mean Square Error of Approximation ) RMSEA(  

(01/0>p) دار، بین سبک دلبستگي ایمن رابطه مثبت و معني

 (p<01/0سطح  که در ، β=-393/0) با  عالئم نوموفوبیا

 دار، بین سوادرسانه ای  با  عالئم نوموفوبیارابطه منفي و معني

(412/0-=β، 01/0سطح  که در>p) دار، رابطه منفي و معني
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 که در ، β=/783) بین اعتیاد به اینترنت  با  عالئم نوموفوبیا

 دار  وجود دارد. رابطه مثبت و معني (p<01/0سطح 

 1استرپداری روابط میانجي، از روش بوتبرای تعیین معني

اند.داده شدهنشان 5استفاده شده است. نتایج در جدول 
 

 

 
 . مدل نهایي در حالت استاندارد1نمودار

 

 میانجي در بررسي مسیرهای غیر مستقیم ونتایج روش بوت استرپ  .5جدول 

 متغیر مالک متغیر میانجي بینمتغیر پیش
 مدل

 معناداری استرپبوت

 001/0 413/0 عالئم نوموفوبیا اعتیادبه اینترنت  سبک دلبستگي اجتنابي

 سبک دلبستگي دوسوگرا

 سبک دلبستگي ایمن

 سوادرسانه ای  

 اعتیادبه اینترنت

 اعتیادبه اینترنت

 اعتیادبه اینترنت

 عالئم نوموفوبیا

 عالئم نوموفوبیا

 عالئم نوموفوبیا

530/0 

501/0 

531/0 

001/0 

001/0 

001/0 
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 مصطفی دریادار  و همکاران

 

داری مسیر حاکي از معني 5های اطمینان جدول فاصله

با  عالئم نوموفوبیابا  سبک دلبستگي اجتنابيغیرمستقیم بین 

 که در( β=413/0باشد )مي اعتیادبه اینترنتگیری میانجي

بود. همچنین، مسیر  دارحاظ آماری معنياز ل p<01/0 سطح

با  عالئم نوموفوبیابا  سبک دلبستگي دوسوگراغیرمستقیم بین 

 که در( β= 530/0باشد )مي اعتیادبه اینترنتگیری میانجي

بود. همچنین، مسیر  دارحاظ آماری معنياز ل p<01/0 سطح

با  عالئم نوموفوبیابا سبک دلبستگي ایمن غیرمستقیم بین 

 که در( β= 501/0باشد )مي اعتیادبه اینترنتگیری میانجي

بود. همچنین، مسیر  دارحاظ آماری معنياز ل p<01/0 سطح

با  عالئم نوموفوبیابا سوادرسانه ای غیرمستقیم بین 

 که در( β= 531/0باشد )مي اعتیادبه اینترنتگیری میانجي

در فواصل  بود. دارحاظ آماری معنياز ل p<01/0 سطح

مذکور به علت قرار نگرفتن صفر در این فواصل، رابطه مسیر 

 شود.دار تلقي ميغیرمستقیم یادشده معني

 

 بحث

در دانش  ایمدل عالئم نوموفوب نیتدوپژوهش حاضر هدف 

 يانجیبا م یاسواد رسانه ي وآموزان براساس سبک دلبستگ

مدل عالئم های نشان داد که بود. یافته نترنتیبه ا ادیاعت یگر

سواد  ،يآموزان براساس سبک دلبستگدر دانش اینوموفوب

با  نترنتیبه ا ادیاعت یگريانجیو منبع کنترل با م یارسانه

های تجربي برازش دارد. یافته مربوط به تأثیر سبک داده

دلبستگي اجتنابي بر عالئم نوموفوبیا همسو با مطالعه یلپاز 

( و آرپاکي و همكاران 2019چولپان )(، بویوک2020)

 ( است. 2017)

توان عنوان کرد که سبک دلبستگي در تبیین این یافته مي

نوزاد و  نیب است که يدلبستگ(، 1973براساس نظر بالبي )

دهد. يمادر( رخ م شتریکند )بيکه از او مراقبت م يشخص

 لیتما ینوزاد، و يبرآورده شدن مداوم و کاف ازیبسته به ن

. کند يابیاعتماد ارز رقابلیغ ایامن  يرا به عنوان مكان ایدارد دن

تفاوت مراقب  يطردکننده و ب شایگر نوزاد درمعرض گرا

داشته  ياجتناب يرود که سبک دلبستگ يانتظار م رد،یقرارگ

دارند،  یقو یگویدارند، ا ياجتناب يکه دلبستگ یباشد. افراد

به  رایکنند زيبرقرار نم گریبا افراد د يكیاما روابط نزد

که  یيآنجااز معتقد است (1969ي )بالب اعتماد ندارند. گرانید

شروع  يزندگ لیاست که در اوا یقو وندیپ کی يدلبستگ

قابل  ریتأث، شود يم جادیا ياجتماع طیمح ریشود و با تأثيم

 يافكار و رفتارها در هر دوره از زندگ جانات،یبر ه يتوجه

من دارند یناا يکه دلبستگ یافراد يزندگ ن،یبنابرا .دارد

توانند دلبسته يکه نم يممكن است مشكل سازتر باشد. کسان

که به  یيایمانند اش يرانسانیباشند، به سمت اهداف غ منیا

 انیمنظور ب نیا یبرا. دارند لیدهد، تمايم يآنها احساس خوب

تلفن به  دارند تیبه حما ازیکه ن يشده است که افراد در مواقع

 و سئو یچوآورند. در همین راستا، ميخود رو های هوشمند

-که سبک کردند انیب خود ه( در مطالع2017) موو ( و2015)

 يدر استفاده مشكل ساز از گوش يعامل مهم يدلبستگ یها

چوپالن در مطالعه بویوک ن،یعالوه بر ا .هوشمند هستند

کننده مهم  نییعامل تع کیبه عنوان  منیناا ي( دلبستگ2019)

 .شناخته شده است اینوموفوب یبرا

یافته مربوط به تأثیر سبک دلبستگي اضطرابي بر عالئم 

(، 2017نوموفوبیا با مطالعه یوچانگ و همكاران )

( و 2017(، آرپاکي و همكاران )2019چولپان )بویوک

 ( همسو است.2016) کونوک و همكاران

( و 1969توان گفت بر اساس نظر بالبي )درتبیین این یافته مي

توان به عنوان  يرا م اءیبه اش يدلبستگ(، 1994هازان و شاور )

 هیاول يکه اهداف دلبستگ يزمان يجبران يراهبرد دلبستگ کی

)به نقل از کونوک و همكاران،  کرد نییتب ،ستندیدر دسترس ن

عمدتاً در  اءیبه اش يفرض، دلبستگ نیمطابق با ا(. 2016

مهم  يگزارش شده است که روابط اجتماع یموارد

در  موقتبه طور  ،ابدیي( کاهش مهیاول يدلبستگ یها)هدف

 نانیاطم ، فقداننیهمچناند. ازدست رفته ای ستندیدسترس ن

 يباعث دلبستگ هیاول يادراک شده از اشخاص دلبستگ

در همین راستا،  .شوديو به تلفن همراه م اءیبه اش يکل يجبران

شرکت ( در مطالعه خود نشان دادند 2012کیفر و همكاران )

درمورد روابط خود، آگاه  نانیکه از عدم اطم يکنندگان
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 یياسترس جدا شیبه متعلقات، افزا يوابستگ شیبودند، افزا

 دسترسي به آن یبرا زهیانگ شیاز نبود تلفن خود و افزاناشي 

تلفن همراه ممكن است به عنوان  ن،یبنابرا. را گزارش کردند

را  تیعمل کند که احساس امن يجبران يهدف دلبستگ کی

فرد به شمار  يارتباطات اجتماع یبرا ينیگزیفراهم کند و جا

رابطه دارد  در کننده لیهکارکرد تس کیحال،  نیرود. در ع

کرد.  تیرا حفظ و تقو هیاول يتوان روابط دلبستگيکه با آن م

به  هیاول يدلبستگ ریاز دردسترس بودن تصاو نانیعدم اطم

به  ي)مثالً دلبستگ يجبران يدلبستگ یاستفاده از راهبردها

که دائماً درمورد  يکسان ن،یکند؛ بنابراي( کمک ماءیاش

مستعد  شتریبه هم نامطمئن هستند، ب کیافراد نزد یيپاسخگو

 هستند.  ایبه اش يدلبستگ جادیا

فوبیا با یافته مربوط به تأثیر سبک دلبستگي ایمن بر عالئم نومو

 هر سه سبک( همخوان است که نشان داد 2020مطالعه یلپاز )

 د.تأثیر دار دهوشمن ياستفاده مشكل ساز از گوش بر يدلبستگ

(، 1973) يبالبتوان گفت بر اساس نظر یافته مي در تبیین این

 شتریکند )بيکه از او مراقبت م ينوزاد و شخص نیب ي،دلبستگ

 يرا به عنوان مكان ایدارد دن لیتما کودکدهد. يمادر( رخ م

. چنانكه مانش و مانش کند يابیاعتماد ارز رقابلیغ ایامن 

که به طور  یافرادرود يانتظار ماند، ( نیز عنوان کرده2020)

اند، انس گرفته یدوران نوزاد در يمنظم و به اندازه کاف

دارند  منیا يکه دلبستگ یکنند. افراد جادیا منیا يدلبستگ

 ؛کنند تیریخود را بهتر مد یهاو خواسته جاناتیتوانند هيم

آنها . کننديم يابیخود و جهان را قابل اعتماد ارز رایز

استرس خود و  تیریمد ک،یزدروابط ن جادیدر ا نیهمچن

 یباتوجه به چندکارکرد. موفق هستند تیحما یجستجو

 یهاتوان آنها را به عنوان دستگاهيهوشمند، م یهاتلفنبودن 

های کرد. تلفن فیکاربران توص یازهایبرآوردن ن یبرا يعال

از  شیب یزیکه چ نامید تالیجید همراهانتوان يهوشمند را م

تلفن تعامل کاربران با دستگاه هستند. صرف  يفن زاتیتجه

 يروابط انسان انساني-تا درجه روابط شبههتواند يم يخود حت

                                                           
1 Bandura, A. 

 ياجتماع یشرکا ریبا سا سهیمقاشناختي در روان يو دلبستگ

 ي پیش برود.انسانو 

ای بر عالئم نوموفوبیا در یافته مربوط به تأثیر سواد رسانه

(، سالیستیاني و همكاران 2017راستای مطالعه داوی و هیلبر )

و  دستغیب شیرازی( و 1400و همكاران )خسروی (، 2021)

 ( است.1400)همكاران 

به  1این یافته را بدین ترتیب مي توان تبیین نمود که بندورا

برآورد  معتقد است که ظریه خودکارآمدىن گذارعنوان پایه

بر تصمیم گیرى  یک موقعیت خاص در هایشاز توانایيفرد 

 به شدت تأثیرگذار ،اصرار به آن وفرد در انتخاب فعالیت 

رفتار، تعهد اجتماعى، انتخاب  -شناختى براساس نظریه. است

پشتكار در اجراى آن تا حدود زیادى به باورهاى و 

مطالعه اید و همكاران  در .دارد خودکارآمدى بستگى

تلفن  استفاده از (1394( و پوررضوی و همكاران )2018)

رفتاری مطرح شده  شناختى و لهئعنوان یک مس همراه به

نشان  (2018( و لي و همكاران )2014چیو )این میان است. در 

 نتیجه ،تلفن همراه اعتیاد به رفتارهاى حاصل از بروز که دادند

ود خودکارآمدى کاربران است؛ به عالوه، کمب فقدان یا

مفرط  تواند موجب کاهش استفادهافزایش خودکارآمدی مى

 و هاى مؤثرآموزش استفاده از، درنتیجه. شود تلفن همراه از

باعث افزایش  کارآمد و دارا بودن خودکارآمدى باال

همچنین  فشارهاى روانى وتنش و  زمان بروز سازگارى در

ز همین رو، مي شود. ا تلفن همراه کاهش وابستگى به

بین افراد مبتال به نوموفوبیا  کاربست نظریه خودکارآمدى در

رفتار آنان در استفاده  تواند به احتمال زیاد منجر به تغییرمى

که به واسطه  هاى تلفن همراه شود؛ امرىبهینه از گوشى

آموزش سواد رسانه ای و افزایش خودآگاهي و 

. چراکه سواد رسانه ای موجب یابدمي تحقق  خودکارآمدی،

سطح آگاهى افراد در استفاده درست از تلفن همراه ی ارتقا

 مي شود.

یافته مربوط به تأثیر اعتیاد به اینترنت بر عالئم نوموفوبیا با 

(، 2018(، ایلدیز دوراک )1399) و همكاران شیرافكنمطالعه 



 

 و همکاران لیمان سلیمانیس                                                                                                 نوموفوبیا، سبک دلبستگی، سواد رسانه ای، اعتیاد به اینترنت -1534

 مصطفی دریادار  و همکاران

کر و ( و گزگین، چا2019(، یین و همكاران )2017گزگین )

 ( همخوان است.2018ایلدیریم )

گرایي و پارادایم یادگیری، رفتارتبیین این یافته براساس نظریه 

 هستند که یساز يشرطحاصل همه رفتارها اینگونه است که 

از  يكی ،ادیرفتار اعت و دندهيرخ م طیتعامل با مح قیاز طر

 اسكینر، عامل یساز يرطش براساس نظریهآن است.  قیمصاد

دهد، رخ مي هاهیها و تنبتیتقو قیطرآنجاکه یادگیری ازاز 

 یهايگوش یبه فناور ،تیکسب لذت و رضا لیمردم به دل

شوند. کسب لذت و يمعتاد م ينترنتیهوشمند و خدمات ا

 یادامه رفتار استفاده از فناور یمثبت فرد برا تیتقو ت،یرضا

ثبت م تیبه تقو ازیاست. ن نترنتیا سیتلفن هوشمند و سرو

 ادیرفتار اعت کی تیو در نها ابدی يم شیدر طول زمان افزا

. از سویي دیگر، نظریه رفتارِ شود يآور ظاهر م

و  هیجانبر نحوه تفكر،  يمبتن یكردیروهیجاني که عقالني

 نییافكار ما عامل تع ایکند که شناخت  يم انیب، است رفتار

 لیما هستند. افراد به دل یو رفتارها هیجانات یکننده برا
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به تلفن هوشمند و  دیاثبات وجودم با یبرا»داشته باشد که 

 ای یيصورت احساس تنها نیا ریکنم، در غ هیتك نترنتیا

 «.کنم ياسترس م
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 Abstract 
Introduction 

Smartphones have become an integral part of life by replacing computers with 

internet access and making life easier. But along with these positive features, 

there are also various negative effects. Therefore, the use of smartphones can 

also be problematic. The present study was conducted with the aim of 

developing a model of nomophobia symptoms in students based on 

attachment style and media literacy with the mediation of Internet addiction. 

The method of this study was descriptive-correlation based on the structural 

equation model. The statistical population of this study was the male students 

of the first secondary school in the city of Qom, who were selected using the 

random sampling method of sample clusters with a volume of 306 people (n 

= 306). The tools of data collection were Yildirim and Correa's Nomophobia 

Questionnaire (2015), Hazan and Shaver's Adult Attachment Questionnaire 

(1987), Philosophical Media Literacy Questionnaire (2013) and Young's 

Internet Addiction Questionnaire (1999). Data analysis using structural 

equation modeling method and Lisrel software showed that avoidant 

attachment style has an indirect effect on nomophobia symptoms with the 

mediation of Internet addiction (p<0.05, β=0.54); Anxious attachment style 

has an indirect effect on nomophobia symptoms with the mediation of Internet 

addiction (p<0.05, β=0.56);Secure attachment style has an indirect effect on 

nomophobia symptoms through the mediation of Internet addiction(β = -0.51, 

p < 0.05); Media literacy has an indirect effect on the symptoms of 

nomophobia through the mediation of Internet addiction (p<0.05, 

β=0.57);Avoidant attachment style has a direct effect on nomophobia 

symptoms (p<0.05, β=0.36) 
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