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Abstract 
Phubbing is an emerging phenomenon in the world that has become more 

prominent in modern societies with the development of smartphones. With a 

practical purpose, this study has tried to standardize the phubbing 

Phenomenon Questionnaire and study and identify this phenomenon. The 

research method was correlational and its statistical population included the 

general population of users of smartphones and virtual networks. The sample 

size of the present study includes 408 people who were sampled by online 

questionnaires. In this study, the general phubbing scale (Chotpitayasunondh 

& Douglas, 2018), and the mobile phone addiction scale (Savari, 2014), and 

exploratory and confirmatory factor analysis were used to analyze the data. 

The findings of this study showed good validity and reliability for the 

phubbing General Scale Questionnaire. Also, the convergent validity between 

phubbing General Scale Questionnaire and Mobile Phone Addiction 

Questionnaire was 0/77. Based on the results, the phubbing General Scale 

Questionnaire can be used by the general population of Iran. 

Keywords: Phubbing, Factor structure, Psychometric properties, 

smartphones addiction, internet addiction. 
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 فابینگ عمومی مقیاس سنجیروان هایویژگی و عاملی ساختار

 رانای تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه عمومی، روانشناسی ارشد، کارشناسی     اصفهانی حسن مصطفی
  

  خانجانی مهدی
 هران،ت طباطبائی، عالمه دانشگاه عمومی، و بالینی روانشناسی گروه استادیار،

 ایران
  

 رانای تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه عمومی، روانشناسی ارشد، کارشناسی  بذرام لعاد

 چکیده 
 مدرن جوامع رد تریپرنگ نقش هوشمند هایتلفن پیشرفت با که باشدمی دنیا در نوظهور ایپديده فابینگ

 و مطالعه و ابینگف پديده پرسشنامه هنجاريابی در سعی کاربردی، هدفی با پژوهش اين. است کرده پیدا
 جمعیت شامل آن آماری جامعه و همبستگی، نوع از پژوهش اين روش. است داشته پديده اين شناسايی
 نفر 408 شامل حاضر پژوهش نمونه حجم. اندبوده مجازی های شبکه و هوشمند های تلفن کاربران عمومی

 ابینگف عمومی مقیاس از پژوهش اين در. شدند گیرینمونه اينترنتی، ایپرسشنامه توسط که باشد می

 تحلیل جهت و ،(1393 ) سواری همراه تلفن به اعتیاد مقیاس و ،(2018 داگالس، و کارن چوتپیتاياسونوند،)
 برای ناسبیم پايايی و روايی پژوهش اين هایيافته. شد استفاده تايیدی و اکتشافی عاملی تحلیل از ها داده

 مومیع مقیاس پرسشنامه دو میان همگرای روايی همچنین. دادند نشان فابینگ عمومی مقیاس پرسشنامه
 پرسشنامه آمده، بدست نتايج مبنای بر. آمد بدست 77/0 سواری همراه تلفن به اعتیاد پرسشنامه و فابینگ
  باشد.می ايران مردم عمومی جمعیت برای استفاده قابل فابینگ عمومی مقیاس

 

 به اداعتی همراه، تلفن به اعتیاد سنجی،روان هایويژگی املی،ع ساختار فابینگ، ها:کلیدواژه
   اينترنت
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 مقدمه 
با ورود بشر به عصر تکنولوژی و ساخت ابزارهای ارتباط جمعی، تغییرات شگرفی در زندگی 

های همراه هوشمند انسان در تمامی نقاط دنیای مدرن ايجاد شد. يکی از اين ابزارها، تلفن
ل سالیان اخیر تأثیرات چشمگیری بر ابعاد گوناگون زندگی بشر داشتهباشند که در طومی

های هوشمند اثرات مثبت و خدمات بسیاری های زندگی امروز، تلفناند. با توجه به پیچیدگی
های هوشمند اند. از جمله آثار مثبت رشد و توسعه استفاده از تلفنها داشتهبرای انسان

ام وظايف روزمره، برقراری روابط اجتماعی با دوستان و عبارتنداز سرعت بخشیدن به انج
(، کاهش نگرانی والدين درمورد فرزندان به دلیل تسهیل ارتباط میان 1387خانواده)دادستان، 

، به 2004، 2ی کمک آموزشی)پرنسکی(، خدمات مؤثر به عنوان وسیله2009، 1آنها)ريباک
ی ايجاد ارتباط میان افراد)پاور و های جديد برا(، ايجاد فرصت1395نقل از صدوقی، 

( آنها را به چهاردسته1393(، و بسیاری از مزايای ديگر که سواری)2004، 3هورستمانشوف
های عاطفی، و تحرک و در مندیی رفع نیازهای اطالع جويی، فوايد اجتماعی، رضايت

اند. افزون شده ی نوظهورکند، باعث استفاده روزافزون از اين وسیلهدسترس بودن تقسیم می
پذيری کاربردی بسیار بر کارکردهای بسیار مفید تلفن همراه هوشمند که به دلیل انعطاف

؛ 2014 5؛ لین، چانگ، لی و همکاران2015 4باشد)روبرتز، پالیگ و مانولیسزياد آن می
(، همین کاربردهای بسیار 2014، 7؛ چیو2014، 6دمیرکی، ارهان، دمیرداس، آکپینار و سرت

را ايجاد کرده 8ی بروز برخی از مشکالت از جمله اعتیاد به تلفن همراهاد و جذاب، زمینهزي
 (.2020، 9اند)بیلوکس، پوتنزا، ماوراگ و همکاران

رغم اينکه اعتیاد به تلفن همراه جزء طبقه اختالالت اعتیادی در ويراست پنجم علی
ه است)انجمن روان پزشکی قرار نگرفت 10های روانیراهنمای تشخیصی و آماری اختالل

( اما به عنوان يک پديده رفتاری مهم که 1393، ترجمه رضايی و همکاران، 2013، 11آمريکا
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در فرد  1آيد و باعث بروز سندرم وابستگیدر نتیجه استفاده مفرط از تلفن همراه به وجود می
به نقل از  ،2013، 2؛ کُن و همکاران1399شود، مورد توجه قرار گرفته است)عنايتی، می

ها، های بسیاری در مورد اين پديده، همبسته( و پژوهش1395فالحی خشکناب و همکاران، 
پور، عسگری و علل، و پیامدهای منفی آن صورت گرفته است. در همین راستا حسین

( در پژوهش خود رابطه اعتیاد به اينترنت و اعتیاد به تلفن همراه را با فرسودگی 1395آيتی)
 نشجويان مورد بررسی قرار دادند و به اين نتیجه دست يافتند که بین اعتیاد به تلفنتحصیلی دا

همراه و فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و اعتیاد به تلفن همراه 
باشد. در عالقگی، و ناکارآمدی تحصیلی میهای خستگی، بیپیش بینی کننده مؤلفه
رابطه بین اعتیاد به تلفن همراه و میزان شادکامی زنان خانه  (1398پژوهشی ديگر طاهريان)

دار يافت. به عبارتی هر ای منفی و معنیدار را مورد مطالعه قرار داد و میان اين دو متغیر رابطه
يابد. در پژوهشی چه وابستگی و اعتیاد به تلفن همراه بیشتر باشد، میزان شادکامی کاهش می

بین وابستگی به تلفن همراه و انگیزه پیشرفت تحصیلی در میان ديگر که در مورد رابطه 
دانشجويان شهر خاش انجام شد، میان اين دو متغیر همبستگی منفی و معنی داری مشاهده 
شد. بر اساس نتايج اين پژوهش هرچه وابستگی به تلفن همراه افزايش يابد، انگیزه پیشرفت 

(. به همین 1397لطانی، نوری و ريگی، يابد)شاهرودی، سو عملکرد تحصیلی کاهش می
ترتیب همبستگی اعتیاد و وابستگی به تلفن همراه با متغیرهای ديگری نظیر عزت نفس پايین، 
افزايش احتمال خودکشی، سطوح باالی اضطراب، افسردگی، فشارروانی، و هراس 

 ؛ خزاعی،1391های ديگری مشاهده شد)جعفری و فاتحی زاده، اجتماعی، در پژوهش
؛ شهبازيان خونیق، شیخعلی زاده، محمديان 1392سعادت جو، شبانی، صنوبری و بازيان، 

 (.1398قريبه و همکاران، 
های رفتاری و روان شناختی فوق که يا تحت تاثیر اعتیاد به تلفن همراه به به غیر از پديده

وان فتاری و رآيند و يا همبستگی قابل توجه و معنی دارای با آن دارند، پديده روجود می
شناختی بسیار مهم ديگری نیز وجود دارد که در مرکز توجه پژوهش حاضر می باشد و تحت 

شود. بسیاری از پژوهشگران پديده فابینگ را معلول شناخته می "3پديده فابینگ"عنوان 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Dependence syndrome 

2. Kwon & et al 

3. Phubbing  



 1400زمستان  | 46شماره  | 12سال  |اندازه گیری تربیتی   |12

 

، 2، به نقل از پاروس، آدو و کراف2015، 1دانند)کاراداگ و همکاراناعتیاد به تلفن همراه می
(، و بسیاری نیز 2021، به نقل از پاروس، آدو و کراف، 2019، 3؛ سیافیرا و آالمودی2021

میان اين پديده رفتاری و اعتیاد به تلفن همراه همبستگی معنی داری يافتند)چوتپیتاياسونوند 
فابینگ که گاهی تحت  .(2018، 4، به نقل از چوتپیتاياسونوند و همکاران2016و داگالس، 

صحبت يا مخاطب شود، عبارت است از ناديده گرفتن همنیز شناخته می "5نوفرنستک"عنوان 
يا افرادی که در يک جمع و در يک تعامل اجتماعی قرار دارند، به واسطه استفاده از تلفن 
همراه و تمرکز بر تلفن همراه به جای توجه و تمرکز بر تعامل اجتماعی با فرد يا افرادی که 

، 6؛ بالنکا و بندايان2018ابینگ قرار دارند)چوتپیتاياسونوند و همکاران، در کنار فاعل عمل ف
(. در فرايند وقوع پديده فابینگ، 2021؛ پراس و همکاران، 2018، 7جی و لووان؛ تی2018

وجود  9شوندو يک يا چند نفر که مورد فابینگ واقع می 8يک نفر که فابینگ کننده
تواند در زمینه های متفاوتی از (. پديده فابینگ می2018 دارند)چوتپیتاياسونوند و همکاران،

های مختلف عناوين تعامالت رخ دهد. برخی از پژوهشگران برای پديده فابینگ در بافت
که عبارت است از مورد فابینگ  "10پی فابینگ"اند. به عنوان مثال متفاوتی انتخاب کرده

که  "12بی فابینگ"(، و 2016، 11يويدواقع شدن توسط همسر يا فرد مهم ديگری)روبرت و د
، 13عبارت است از مورد فابینگ واقع شدن توسط رئیس يا فرد باال دست)روبرت و ديويد

2017.) 
ای رخ دهد، تأثیرات بسیار مخربی بر فرد يا افرادی که پديده فابینگ در هر بافت و رابطه

اد احساسات طرد شدگی تواند موجب ايجمورد فابینگ واقع می شوند خواهد داشت زيرا می
، 14گیرند شود)مک دنیل و وسلمنو نارضايتی در افرادی که تحت تأثیر اين پديده قرار می
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( انجام دادند، مشخص شد که رفتار 2021)1(. در پژوهشی که پاروس، آدو ، و کراف2021
های مورد پژوهش که دانشجويان بهداشت عمومی دانشگاه فابینگ بر کیفیت دوستی نمونه

اند، تأثیر منفی داشته است. در پژوهشی ديگر آفدال، آلیزامار، ايفديل و بوده 2سا کندانانو
( نشان دادند که رفتار فابینگ در دانشجويان باعث اهمال کاری و به تعويق 2019)3همکاران

شود. انداختن کارها، پیشرفت تحصیلی پايین، تمرکز مختل و فقدان ارتباطات بین فردی می
ای بر (، رفتار فابینگ تأثیر برجسته2019)4های راچمن، روساندی، و ستیاوانافتهبر اساس ي

 اهمال کاری دانشگاهی، کاهش رضايت از زندگی، و کاهش رضايت از روابط دوستی دارد.
علی رغم آثار قابل توجه و همینطور فراوانی بسیار زياد پديده فابینگ، تنها در طول چند 

روش معتبری برای سنجش اين پديده  2018وجه شد و حتی تا سال سال اخیر به اين پديده ت
هايی هم که وجود داشتند به وجود نداشت تا بتوان آن را مورد پژوهش قرار داد و مقیاس

اند)چوتپیتاياسونوند و همکاران، هايی بودهسنجی دچار ضعفهای روانلحاظ ويژگی
رای سنجش پديده فابینگ مقیاسی را تحت ( ب2018)5(. اما چوتپیتاياسونوند و همکاران2018

شاخص اصلی می 4آيتم و  15طراحی کردند که دارای  "6مقیاس عمومی فابینگ"عنوان 
(جداسازی 3، )8(تعارض بین فردی2، )7(نوموفوبیا1باشد. اين چهار شاخص عبارت از )

ز س امنعکس کننده تر "نوموفوبیا"باشد. شاخص می 10(تايید فابینگ بودن4، و )9شخصی
 "تعارض بین فردی"آيتم است. شاخص  4باشد که شامل جدا شدن از تلفن همراه می

 15آيتم از  4باشد و ی تعارض بین خود و ديگران میی ادراک شدهمنعکس کننده دغدغه
جداسازی "، "جداسازی شخصی"دهد. شاخص آيتم اين پرسشنامه را به خود اختصاص می

ی استفاده از تلفن همراه به منظور فاصله ست از دغدغهعبارت ا "خودانزوايی"يا  "خود
باشد. و در نهايت آيتم می 4های اجتماعی. اين شاخص نیز شامل گرفتن از ديگران و فعالیت

آيتم است و تايید کننده اين مسئله است که  3که دارای  "تايید فابینگ بودن"شاخص 
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، تحلیل عاملی 1تحلیل عاملی اکتشافیباشد. سه عامل آزمودنی مبتال به مشکل فابینگ می
، برای ساخت و اعتباريابی اين پرسشنامه به کار 3، و نظر کارشناسان و افراد خبره2تايیدی

های انجام شده، مشخص شد که پرسشنامه ايجاد شده دارای رفتند. در نهايت و بعد از بررسی
 روايی درونی، و روايی آزموناعتبار ساختاری، اعتبار مالک، اعتبار همگرا، اعتبار واگرا، 

 بازآزمون خوبی است.
باشد برابری تعداد کاربران اينترنت می 25از آنجايی که آمارهای موجود بیانگر افزايش 

(، و با توجه به پژوهش2006، 4که عموما نیز به واسطه استفاده از تلفن همراه است)آرشلو
اند و آن را در ايران مورد بررسی قرار داده های فراوانی که اعتیاد به تلفن همراه و آثار منفی

؛ سلیمانی، روشن 1399اند که در ايران نیز اين معضل فراگیر وجود دارد)مرزی فر، نشان داده
؛ صدوقی و محمدصالحی، 1398؛ شهبازيان خونیق و همکاران، 1397بنه سی و خلیلی، 

جعفری و فاتحی زاده،  ؛1392؛ خزاعی و همکاران، 1395؛ يحیی زاده و همکاران، 1396
؛ 1397؛ شاهرودی و همکاران، 1398؛ طاهريان، 1395؛ حسین پور، عسگری و آيتی، 1391

باشد، (، و با توجه به اينکه پديده فابینگ معلول اعتیاد به تلفن همراه می1399عنايتی، 
هش وپرسشنامه مقیاس عمومی فابینگ در ايران به منظور ايجاد ابزاری جهت پژ5هنجاريابی 

پیرامون اين پديده و آگاهی بیشتر درباره آن و ارائه راهکارهايی جهت کاهش اين پديده و 
آثار سوء آن ضروری است. بنابراين پژوهش حاضر درصدد هنجاريابی مقیاس عمومی 

باشد و به دنبال پاسخ گويی به اين سوال است که آيا فابینگ در جمعیت عمومی ايران می
استفاده در ايران به منظور اهداف پژوهشی و تشخیصی مناسب میپرسشنامه مذکور جهت 

 باشد؟.

 روش
روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی، و همچنین جامعه آماری آن جمعیت 

های مجازی بوده است، که با توجه به میانگین های هوشمند و شبکهعمومی کاربران تلفن
؛ علوی و 1392بوده است)سواری،  261بر با پیشین که براهای مشابه حجم نمونه پژوهش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Exploratory Factor Analysist(EFA) 

2. Confirmatory Factor Analysist(CFA) 

3. Expert Panels 
4. Arshlo, H. 

5  . Normalization 
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(، در پژوهش حاضر به دلیل بررسی 2018؛ چوتبیتاياسونوند و همکاران؛ 1389همکاران، 
نفر بوده است  200و  208تحلیل عامل تايیدی و اکتشافی در دو گروه متفاوت که به ترتیب 

نفر را  175نفر را مردان و  233 که از اين تعداد نفر استفاده شد 408ای برابر با از حجم نمونه
دادند. روش نمونه گیری پژوهش حاضر از نوع در دسترس و با استفاده از زنان تشکیل می

تاده افراد به صورت داوطلبانه و توسط لینکی که برای آنها فرسپرسشنامه اينترنتی بوده است. 
های اين سشنامهشده بود بعد از داشتن آگاهی و رضايت به صورت آنالين به صفحه پر

 ها را تکمیل کردند.پژوهش هدايت شدند و فرم
مقیاس عمومی فابینگ: مقیاس عمومی فابینگ توسط چوتبیتاياسونوند و همکاران در 

باشد که به صورت طیف لیکرت سوال می 15ساخته شده است. اين مقیاس دارای  2018سال 
شود.اين مقیاس دارای زير مولفه  ( نمره گذاری می5( تا کامال موافق)1از کامال مخالف)

، و 5،6،7،8با سوال های  2"تعارض بین فردی"و  1،2،3،4با سوال های  1"نوموفوبیا"های 
 "تايید فابینگ بودن"يا  4"تايید مشکل فابینگ"و  9،10،11،12با سوال های  3"خودانزوايی"

آلفای کرونباخ کل  (،2018چوتبیتاياسونوند و همکاران) باشد.می 13،14،15با سوال های 
و برای خرده مقیاس های نوموفوفیا، تعارض بین فردی، خودانزوايی و  0.93پرسشنامه را 

 اند.بدست آورده  82/0و  83/0و  87/0و  84/0تايید مشکل به ترتیب 
پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه: ازاين پرسشنامه جهت برسی روايی همزمان برای مقیاس 

سوال می باشد که به صورت لیکرتی  13اده شده است.اين مقیاس دارای عمومی فابینگ استف
زير مولفه به نام  3( نمره گذاری شده است. اين مقیاس دارای 5( تا اکثر اوقات )1از هرگز)

سوال( می باشد. پايايی  3سوال( و میل گرايی) 3سوال(،احساس تنهايی) 7خالقیت زدايی)
و برای  76/0برای عامل میل گرايی  78/0ت زدايیبرای عامل خالقی 87/0کل پرسشنامه 
 هکل پرسشنامخ  برای ابآلفای کرون (.1393بدست آمده است.)سواری، 84/0احساس تنهايی 

و برای خرده مقیاس های خالقیت زدايی،احساس تنهايی و میل گرايی به ترتیب  85/0عدد 
 (.    1393بدست آمده است. )سواری، 73/0و   70/0و  83/0

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Nomophobia 

2. Interpersonal Conflict 

3. Self-isolation 

4. Problem Acknowledgement 
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 هاافتهی
( درصد 57نفر ) 233نفر بود. از اين تعداد  408تعداد کل شرکت کنندگان در اين پژوهش 

( مجرد و درصد 60نفر ) 245دهند. ( را نیز زنان تشکیل میدرصد 43نفر ) 175را مردان و 
 59( نیز مطلقه بودند. از نظر تحصیالت نیز درصد 5نفر ) 17( متاهل و درصد 35نفر ) 146

 125( فوق ديپلم، درصد 9/0نفر ) 37( ديپلم، درصد 20نفر ) 82( زير ديپلم، درصد 14نفر )

 2( دکتری و درصد 5نفر ) 20( فوق لیسانس، درصد 20نفر ) 83( لیسانس، درصد 30نفر )
سال و  28( فوق دکتری بودند. همچنین میانگین سنی شرکت کنندگان درصد 04/0نفر )

 بود.   9/9انحراف استاندارد آن 

 میانگین و انحراف معیار سواالت پرسشنامه فابینگ. 1جدول 
 گویه ها میانگین انحراف معیار

 کنماگر موبايلم نزديکم نباشد احساس نگرانی يا اضطراب می 15/3 24/1

 بروم يیجا لميبدون موبا توانمینم 39/3 31/1

 گذارم که بتوانم آن را ببینمموبايلم را جايی می 17/3 25/1

 نگران اين هستم که اگر موبايلم را چك نکنم  چیز مهمی را از دست خواهم داد. 92/2 31/1

 شومبه دلیل کار کردن با موبايلم، با ديگران دچار تعارض و مشکل می 20/2 16/1

 گويند که بیش از حد از موبايلم استفاده می کنمديگران به من می 60/2 35/1

11/1 86/1 
واهند تلفنم را کنار بگذارم  و با آنها صحبت کنم، آزرده اگر ديگران از من بخ

 خاطر می شوم

22/1 02/2 
آن  کند؛ باز هم ازحتی اگر بدانم که استفاده کردن از موبايلم ديگران را آزرده می

 کنم.استفاده می

 من ترجیح می دهم به موبايلم توجه کنم تا اينکه با ديگران صحبت کنم 86/1 16/1

11/1 90/1 
کنم، احساس رضايت زمانی که به جای توجه به ديگران به موبايلم توجه می

 کنم.می

 کنم؛ حس خوبی دارم.زمانی که به جای توجه به ديگران، به موبايلم توجه می 86/1 10/1

11/1 90/1 
الص از شر استرس خ موبايلم،با ناديده گرفتن ديگران و در عوض توجه کردن به 

 .شوممی

 من بیشتر از آنچه که قصدش را داشته باشم به موبايلم توجه میکنم 86/2 35/1

16/1 39/3 
هنگامی که از موبايلم استفاده می کنم، می دانم که فرصت صحبت کردن با 

 .ديگران را از دست می دهم

13/1 54/3 
کنم، در اين فکر هستم که فقط چند دقیقه ديگر هنگامی که از موبايلم استفاده می

 ن کار خواهم کرد.با آ
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دهد. میانگین و انحراف معیار سواالت پرسشنامه عمومی فابینگ را نشان می 1جدول 
 باشد.می 9و پايین ترين میانگین مربوط به سوال  15باالترين میانگین مربوط به سوال 

هست و اين مقدار  83/0گیری که برابرمقدار بدست آمده برای آزمون کفايت نمونه
هست، بنابراين اندازه نمونه برای انجام تحلیل عاملی مناسب هست. همچنین  6/0بزرگتر از 

 ˂ p  01/0  در سطح 105و درجه آزادی 103/1551دو آزمون کرويت بارتلت با خی

 ها در جامعه برابر صفر نیست. معنادار هست، که نشان می دهد ماتريس همبستگی داده

 عامل اکتشافی انجام شد. روش تحلیل مورد پس از بررسی پیش فرض های اولیه؛ تحلیل
ها های اصلی بود و روش چرخش داده با توجه به اينکه همبستگی عاملاستفاده تحلیل مولفه

های زير از روش چرخش متعامد و روش واريماکس انتخاب شد. داده 3/0با هم کمتر از 
 دهند. نتايج نهايی تحلیل عامل اکتشافی را نشان می

 هاادير ارزشهای ويژه، واريانس و واريانس تجمعی عاملمق. 2جدول 
 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس ارزش ویژه 

 985/34 985/34 248/5 عامل اول

 538/48 553/13 033/2 عامل دوم

 310/57 772/8 316/1 عامل سوم

 197/65 887/7 183/1 عامل چهارم

کند ها را تبیین میرصد از واريانس دادهد 34دهد که عامل اول نشان می 2نتايج جدول 
درصد، عامل  8درصد از واريانس، عامل سوم  13که مقدار بااليی هست، عامل دوم هم 

 19/65عامل بر روی هم حدود  4کند. همچنین اين درصد از واريانس را تبیین می 7چهارم 
 کنند. ها را تبیین میدرصد از واريانس کل داده
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 کری کتلآزمون اس. 1شکل

 

های با ارزش ويژه دهد. در اين آزمون عاملآزمون اسکری کتل را نشان می 1شکل 
عامل دارای ارزش  4کند. همانطور که از تصوير مشخص است را تفکیک می 1باالتر از 

 عاملی دارد. 4دهد پرسشنامه عمومی فابینگ ساختار هستند که نشان می 1ويژه باالتر از 

 املی چرخش يافتهبارهای ع. 3جدول 

 
 مولفه ها

1 2 3 4 

    891/0 11سوال 

    848/0 10سوال 

    758/0 9سوال 

    674/0 12سوال 

   834/0  2سوال 

   799/0  3سوال 

   773/0  1سوال 

   695/0  4سوال 

  756/0   7سوال 

  715/0   6سوال 

  680/0   8سوال 

  607/0   5سوال 

 777/0    15سوال 

 702/0    14سوال 

 561/0  350/0 352/0 13سوال 
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بر  12، 11، 10، 9های دهد. سوالبارهای عاملی را پس از چرخش نشان می 3جدول 
های بر روی عامل دوم نوموفوبیا؛ سوال 4، 3، 2، 1های روی عامل اول خود انزوايی ؛ سوال

بر روی عامل  چهارم  15، 13،14های لفردی و سوابر روی عامل  سوم تعارض بین 8، 7، 6، 5
 تايید مسئله فابینگ، بار عاملی بااليی دارند.

مقدار پايايی بدست آمده با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای نمره کل پرشسنامه 
تايید مساله  و 88/0، خود انزوايی  79/0 بین فردی،  81/0های نوموفوبیا و عامل 87/0فابینگ 

که  87/0است. مقدار پايايی بدست آمده برای نمره کل پرسشنامه برابر ه بدست آمد 77/0
ها نیز در سطح مطلوبی های بدست آمده برای عاملمقدار بااليی هست. همچنین مقدار پايايی

 قرار دارد.
در ادامه برای بررسی روايی سازه پرسشنامه اعتیاد به اينترنت از تحلیل عامل تايیدی با 

م افزار لیزرل استفاده شد، نتايج در ادامه آورده شده است.نتايج برازش داده ها استفاده از نر
(  برازش مدل را تايید df/2χنشان می دهد که شاخص نسبت مجذور کای بر درجه آزادی )

هاست. است و به معنی برازش مدل با داده 3(که اين عدد کمتر از df=/2χ 35/2کند)می
( 08/0است که از میزان مالک ) 12/0برابر  1ای برآوردريشه دوم میانگین مربعات خط

، IFI (92/0)های دهند و شاخصمقداری بزرگتر است و نسبت به مدل اولیه کاهش نشان می
CFI(92/0) و GFI (82/0( نیز  نسبت به مدل اولیه افزايش يافته و از مالک مورد نظر )9/0 )

تحلیل  توان گفت که مدلت آمده میهای برازش بدسبزرگتر هستند. با توجه به شاخص
 ها برخوردار است.عاملی از برازش خوبی با داده

 بارهای عاملی سواالت بر روی مولفه ها و مقدار تی مربوط به آنها.  4جدول 
 معنادار مقدار تی بار عاملی سوال عامل

 معنادار 06/14 15/1 1 

 معنادار 13 12/1 2 

 ارمعناد 45/11 05/1 3 نوموفوبیا

 معنادار 59/10 03/1 4 

 معنادار 21/11 16/1 5 

 معنادار 04/10 08/1 6 

 معنادار 96/9 18/1 7 بین فردی

 معنادار 71/8 25/1 8 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Root Mean Square Error of Approximation(RMSEA) 
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 معنادار مقدار تی بار عاملی سوال عامل

 معنادار 65/17 06/1 9 

 معنادار 63/16 14/1 10 خود انزوايی

 معنادار 86/15 06/1 11 

 معنادار 14/11 97/0 12 

 معنادار 22/6 41/1 13 تايید مساله

 معنادار 68/3 36/0 14 

 معنادار 25/5 87/0 15 

دهد که پرسشنامه از ساختار چهار هم نشان می 4نتايج تحلیل عامل تايیدی در جدول 
کنند. تمامی عاملی مناسبی برخوردارهست و نتايج تحلیل عامل اکتشافی را تايید می

دهد هستند که نشان می 96/1التر از مقدارهای تی مربوط به سواالت بر روی عامل هايشان با
توان گفت که بارهای عاملی سواالت بر روی عامل هايشان معنادار هستند. بنابراين می

 عاملی مناسبی برخوردار هست. 4پرسشنامه فابینگ از ساختار 

 بارهای عاملی مولفه ها بر روی سازه فابینگ. 5جدول 
 معنادار مقدار تی بار عاملی مولفه ها

 معنادار 98/7 64/0 وفوبیانوم

 معنادار 19/10 93/0 بین فردی

 معنادار 77/8 70/0 خود انزوايی

 معنادار 86/8 67/0 تايید مساله

های پرسشنامه فابینگ بارعاملی دهد که تمامی عاملنشان می 5همچنین نتايج جدول 
ان داد که تايیدی نش معناداری بروی عامل نهايی فابینگ دارند. بنابراين نتايج تحلیل عامل

 پرسشنامه فابینگ از روايی سازه مناسبی برخوردار هست. 
همچنین برای بررسی روايی همگرای پرسشنامه فابینگ به بررسی همبستگی اين 
پرسشنامه با پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه پرداخته شد. در اين نوع روايی مقدار همبستگی 

ن همراه برابر ن پرسشنامه فابینگ با پرسشنامه اعتیاد به تلفبايد مثبت باشد.مقدار همبستگی بی
دهد بین اين دو پرسشنامه همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد هست که نشان می 74/0

 باشد. که نشان دهنده روايی همگرايی بین اين دو پرسشنامه می
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 بحث و نتیجه گیری
سنجی مقیاس عمومی فابینگ روانهای پژوهش حاضر با هدف هنجاريابی و بررسی ويژگی

در جمعیت عمومی کاربران تلفن های هوشمند و شبکه های مجازی انجام شده است تا 
هايی در اين زمینه برای پژوهشگران فراهم شود تا بتوان شناخت بیشتری شرايط انجام پژوهش

ن گامدر مورد اين پديده و آثار آن بدست آورد و جهت کنترل و يا کاهش آثار مخرب آ
 هايی برداشته شود.

دهند چهار عامل اين پرسشنامه که شامل نوموفوبیا، نتايج حاصل از اين پژوهش نشان می
باشند، حدود فردی، جداسازی شخصی)خود انزوايی(، و تايید مسأله فابینگ میتعارض بین

امه ن پرسشنکنند. نتايج مربوط به پايايی ايها را تبیین میدرصد از واريانس کل داده 5/66
های و عامل 87/0نشان میدهد که آلفای کرونباخ کل برای نمره کل پرشسنامه فابینگ 

 75/0و تايید مساله فابینگ  87/0، خود انزوايی  79/0فردی ، تعارض بین 82/0نوموفوبیا 
های بدست باشد. همچنین مقدار پايايیاست، که مقدار پايايی قابل قبولی میبدست آمده 

های چوتبیتاياسونوند و ها نیز در سطح مطلوبی قرار دارند و با يافتهرای عاملآمده ب
 ( کامال همسويی دارد.2018جی و هو)ان( و تی2018همکاران)

نتايج تحلیل عاملی صورت گرفته نشان داد که مدل بدست آمده از برازش خوبی 
يده فابینگ و میزان شدت مقیاس جهت بررسی پدتوان از اين میباشد. همچنین برخوردار می

های اين پژوهش همسو آن در جمعیت عمومی کشور ايران استفاده نمود. در همین راستا يافته
و  Rachman(، و 2021) و همکاران Parus(، 2018چوتبیتاياسونوند و همکاران)های با يافته

 باشند.( می2019) همکاران
آلفای ( استفاده شد. 1393ترنت سواری)جهت بررسی روايی همگرا از مقیاس اعتیاد به اين

زدايی،احساس و برای خرده مقیاس های خالقیت 85/0ه عدد پرسشناماين کل خ  برای ابکرون
(. بر 1393بدست آمده است)سواری، 73/0و  70/0، 83/0گرايی به ترتیب تنهايی و میل

نگ و مقیاس یاساس نتايج بدست آمده، همبستگی مثبت و معناداری بین مقیاس عمومی فاب
گیری توان نتیجههای اين پژوهش میاعتیاد به اينترنت سواری وجود دارد. همچنین، از يافته

 کرد که مقیاس عمومی پديده فابینگ از روايی و همسانی درونی بااليی برخوردار است.
ای های هوشمند، پديدههمانطور که ذکر شد يکی از آثار منفی استفاده مفرط از تلفن

تواند اثرات مخربی در زندگی افراد داشته باشد. با توجه باشد که مینوان فابینگ میتحت ع
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ابزار مناسبی برای ارزيابی پديده فابینگ وجود نداشته  2018به اين که تا سال 
(، و با توجه به آثار منفی پديده فابینگ بر تعامالت 2018است)چوتپیتاياسونوند و همکاران، 

؛ 2019؛ آفدال و همکاران، 2021؛ پاروس و همکاران، 2021سلمن، اجتماعی)مک دنیل و و
( و همینطور با توجه به اين نکته که برخی از پژوهشگران پديده 2019راچمن و همکاران، 

، به نقل از پاروس 2015دانند)کاراداگ و همکاران، فابینگ را معلول اعتیاد به تلفن همراه می
( و برخی 2021، به نقل از پاروس و همکاران، 2019ودی، ؛ سیافیرا و آالم2021و همکاران، 

 اسونونديتای)چوتپداننداز پژوهشگران نیز پديده مذکور را همبسته با اعتیاد به تلفن همراه می
دنیل و از آنجايی که مک (2018،  و همکاران اسونوديتای، به نقل از چوتپ2016و داگالس، 
ای بینگ در هر فرهنگ، بافت اجتماعی و رابطه( عنوان کردند پديده فا2021و وسلمن )

تواند تأثیرات بسیار تواند رخ دهد و به دلیل ايجاد احساسات طردشدگی و نارضايتی، میمی
شوند داشته باشد، و با توجه با اينکه در مخربی بر فرد يا افرادی که مورد فابینگ واقع می

ای افزايش داشته کشور به طور فزايندههای هوشمند در طول سالهای اخیر استفاده از تلفن
است و مقیاسی جهت سنجش و ارزيابی پديده فابینگ در کشور وجود نداشته است، لزوم 

های هوشمند در ايران حس میهنجاريابی مقیاس مذکور در جمعیت عمومی کاربران تلفن
 شد.

ه فرهنگ باشد، به ای ناوابسته بافراد درگیر با پديده فابینگ، که به نظر می رسد پديده
باشد، در علت استفاده مفرط از تلفن همراه خود، که معموال ناشی از اعتیاد به تلفن همراه می

تعامالت خود با ديگران، با ناديده گرفتن مخاطب خود، تأثیرات منفی قابل توجهی بر آن 
ین فردی ب فرد و در نهايت تأثیرات نامطلوبی بر روابط اجتماعی، روابط زناشويی، و روابط

گذارند. اين درحالی است که فرد درگیر با پديده مذکور، ممکن است خود از آثار خود می
اش آگاه نباشد. با توجه به آنچه بیان شد، توجه به مخرب آن بر ديگران و بر روابط اجتماعی

تواند گام بلندی در جهت بهزيستی اين پديده و ايجاد راهکارهايی در جهت کاهش آن، می
راد جامعه و افزايش کیفیت روابط بین فردی باشد. جهت رسیدن به چنین هدفی، ابتدا بايد اف

بتوانیم افراد مذکور را با روشی استاندارد و قابل اعتماد مورد شناسايی و ارزيابی قرار دهیم. 
دهد که بتوانیم هنجاريابی پرسشنامه مقیاس عمومی فابینگ در ايران، اين امکان به ما می

 مات الزم را برای بررسی و پژوهش اين پديده در ايران انجام دهیم.اقدا
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توان به مقطعی بودن آن اشاره کرد، زيرا اثر اين های اين پژوهش میدر مورد محدوديت
ديگری که در اين پژوهش ديده  باشد. محدوديتپديده در طول زمان بهتر قابل بررسی می

گیری بیماری های دوران همهبه دلیل وجود محدوديت پرسشنامه اينترنتی استفاده از شود،می
توان به عدم دسترسی پژوهشگران به حجم نمونه بیشتر به دلیل باشد. در آخر میکرونا می

 گیری کرونا نیز اشاره کرد.همه
شود که اين گران پیشنهاد میبا توجه به عدم بررسی پديده فابینگ در کشور، به پژوهش

وانی و رفتاری کاربران تلفن همراه هوشمند مورد بررسی قرار دهند و آن پديده را در نظام ر
شناختی مورد تبیین قرار دهند تا بتوان در جهت آسیب شناسی های متعدد روانرا از ديدگاه

ی نوظهور و تبیین، کنترل و کاهش اثرات مخرب آن در روابط بین فردی اقدامات اين پديده
 به عمل آورد.  مؤثری

 زاریگسپاس
از تمامی شرکت کنندگان در اين پژوهش و تمامی عزيزانی که ما را در انجام اين پژوهش 

 گزاريم.ياری کردند سپاس

 منابع
(. راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های روانی )ويراست 1396انجمن روانپزشکی آمريکا. )

ر ارجمند. )تاريخ پنجم(. )فرزين رضايی و ديگران، مترجمان(. )چاپ چهارم(. تهران: نش
 .(2013انتشار اثر به زبان اصلی، 

بررسی میزان استفاده از وسايل ارتباطی نوپديد )اينترنت، ماهواره و تلفن  (.1394الهه.) پوراکبران،
نشريه اصول  استرس و افسردگی،همراه( در بین جوانان و ارتباط آن با اضطراب، 

 .259_254(،68)17 ،بهداشت روانی
 ،افسردگی با اينترنت به اعتیاد بین رابطه (.بررسی1391زاده،مريم.) فاتحی و نسیم جعفری،

 علمی مجله .اصفهان دانشگاه دانشجويان در اجتماعی هراس و روانی فشار اضطراب،
 .9_17،1،کردستان پزشکی علوم دانشگاه

ا ن همراه ب(. رابطه اعتیاد به اينترنت و تلف1395محسن. ) ،آيتیو علی،عسگریالهام،  ،حسین پور
فصلنامه فن آوری اطالعات و ارتباطات در علوم  فرسودگی تحصیلی دانشجويان.

 .73-59(, 24) 64 ,تربیتی
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 ،بازيان ومحمد  ،صنوبری ،مجید ،شبانی،سیدعلیرضا ،سعادت جو ،طیبه ،خزاعی

 .بررسی شیوع وابستگی به موبايل و ارتباط آن با عزت نفس دانشجويان(.1392)محسن.
 .162_156(،4)8،دانش و تندرستیمجله .
روانشناسی تحولی: روانشناسان  .ديگر اعتیاد يك: همراه تلفن(. 1387. )پريرخ ،دادستان

 .305-304(, 15)4 ايرانی,
 گیری ازهاند فصلنامه .همراه تلفن به اعتیاد نامهپرسش اعتباريابی و ساخت (.1393).کريم سواری،

 .142-126(, 15)4 ,تربیتی
(. بررسی وضعیت اعتیاد به 1397، اسماعیل. روشن بنه سی، حسن. خلیلی، رضا. )سلیمانی

امه فصلناينترنت و توجه به ويژگی های جمعیت شناختی )مورد مطالعه: شهر ارومیه(. 
 74-49(. 40)11تخصصی دانش انتظامی آذربايجان غربی. -علمی

(. بررسی رابطه 1397ه.)شاهرودی، سمیه، سلطانی، فريدون، نوری، نرگس و ريگی، افسان
وابستگی اعتیادگونه به تلفن همراه با انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجويان 

 .57-70(. 6)5، مجله روانشناسی و روان پزشکی شناختشهر خاش منطقه بلوچستان. 
شهبازيان خونیق، آرش، شیخعلی زاده، سیاوش، محمديان قريبه، علی اصغر، رشبری ديباور، 

(. نقش تشخیصی هوش اخالقی، ذهن 1398علی پور، فاطمه و آناهید، ابراهیم.)محمد، 
، یانديشه های نوين تربیتآگاهی و اعتیاد به تلفن همراه در احتمال خودکشی دانشجويان. 

15 ،4. 
زا از تلفن همراه با عملکرد (. رابطه استفاده آسیب1396صدوقی، مجید، محمدصالحی، زهرا.)

دوماهنامه علمی راهبردهای آموزش ای کیفیت خواب. نقش واسطه تحصیلی دانشجويان:
 . 123-132(، 2) 10، در علوم پزشکی

(. رابطه بین اعتیاد به تلفن همراه با میزان شادکامی در زنان خانه 1398.)،زهراطاهريان
-20(, 1)5 ,و پرورش علوم تربیتی و آموزشپیشرفت های نوين در روانشناسی،  دار.
26. 

سید سلمان، اسالمی، مهدی. مرآثی، محمدرضا، نجفی، مصطفی، جنتی فرد، فرشته و  علوی،
مجله (.ويژگی های روان سنجی آزمون اعتیاد به اينترنت يانگ. 1389رضاپور، حسین.)

 .183-189( ، 3)4 ،علوم رفتاری
و، ک(.پیش بینی اعتیاد به تلفن همراه بر اساس ويژگی های شخصیتی هگزا1399عنايتی، شیما.)

پیشرفت های نوين انعطاف پذيری شناختی و چشم انداز زمان در دانش آموزان دختر. 
 https://civilica.com/doc/1154341 .1-18(، 48)5، در علوم رفتاری
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(. نقش ممیزی الگوهای ارتباطی خانواده و صفات تاريك شخصیت در 1399مرزی فر، عطیه. )
مجله پیشرفت های نوين در علوم وزان. تشخیص اعتیاد به تلفن همراه در دانش آم

 12-1، 43، شماره رفتاری
يحیی زاده، سیمین، فالحی خشکناب، مسعود، ره گوی، ابوالفضل، نوروزی، کیان و دالوندی، 

(.بررسی مقايسه ای شیوع اعتیاد به تلفن هوشمند در بین دانشجويان 1395اصغر.)
نشريه دانشکده پرستاری و مامايی  پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران .

 .1-10(.  94)26، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
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