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چکیده
در کنار ساخت ،تدوین و اعتباریابی پرسشنامه بی موبایل هراسی باید مقیاسی تدوین میشد که بتواند بهخوبی
معنا و مفهومی را که از موبایل در ذهن افراد متبادر میشود ،توصیف و تبیین نماید؛ لذا مقیاس افتراق معنایی
مفهوم تلفن همراه بهعنوان مکمل و پشتوانه معنایی پرسشنامهی بی موبایل هراسی تدوین شد؛ بنابراین میتوان
هدف از پژوهش حاضر را ساخت و تعیین ویژگیهای روانسنجی مقیاس معنا و مفهوم تلفن همراه تعریف
نمود .بر این اساس روش پژوهش به این صورت بود که دانشجویان رشتههای مختلف علوم انسانی دانشگاه-
های دولتی تهران ،جامعهی آماری تحقیق حاضر را تشکیل میدادند که از بین آنها  363نفر زن و مرد در
مقاطع مختلف کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری به شیوهی تصادفی طبقهای نسبی انتخاب شدند و
پرسشنامه محقق ساخته معنا و مفهوم موبایل روی ایشان اجرا گردید .نتایج بررسی روایی سازه و پایایی مقیاس
افتراق معنایی معنا و مفهوم موبایل با  44گویه بیانگر آن بود که این مقیاس از پایایی و روایی مناسبی برخوردار
است؛ بنابراین این نتیجه حاصل شد که مقیاس افتراق معنایی مفهوم و معنای موبایل بهعنوان مکمل پرسشنامۀ
بی موبایل هراسی که توسط محقق تدوین و اعتباریابی شده است بهخوبی توانست معنا و مفهومی را که از
موبایل در ذهن دانشجویان متبادر میشود ،توصیف و تبیین کند.
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واژگان کلیدی :اعتباریابی ،ساخت ،مقیاس افتراق معنایی معنا و مفهوم موبایل

مقدمه
امروزه و در قرن  21میالدی بسیاری از اقشار جامعه خصوصاً جوانان ،بیشتر زمان خود را
مصروف فنآوریهای جدید میکنند؛ شاید در ابتدا این فنآوریها به شکل رادیو و سپس
تلویزیون بروز و ظهور یافت؛ اما با گذشت زمان و پیشرفت دانش بشری همگام با ظهور
رایانه ،توسعه بیشتری پیدا کرد و امروزه با ورود انواع تلفنهای همراه هوشمند این بحث با
شدت و حدت بیشتری رو به فزونی است؛ همانگونه که میدانیم گسترش انواع تلفنهای
همراه مشوق بزرگی برای استفاده آن توسط جوانان شده است؛ بهگونهای که بخش بزرگی
از زندگی آنها را به خود اختصاص داده است (رابرتز ،پتنیایا و مانولیس.)2014 ،1
بدون تردید یکی از بزرگترین دگرگونیهای عصر حاضر در حوزه ارتباطات شخصی،
تلفن همراه است .این ابزار که با نام تلفن سلولی 2هم شهرت دارد واجد کارکردهای متنوعی
است و بخش مهمی از افراد جامعه ،آن را ابزار ضروری و مهم در زندگی روزمره خود
میدانند (نیکخو .)1392 ،در زمان کنونی تلفن همراه ،دیگر یک وسیله ارتباطی ساده و صرفاً
برای گفتوگوی تلفنی نیست؛ بلکه وسیلهای با مجموعهای از امکانات است که هر یک
دنیای تازهای را پیش روی کاربران باز میکند و دهها راه جدید را برای گونههای مختلف
ارتباطی نظیر اتصال به شبکههای اجتماعی و اینترنت و نیز امکانات مختلفی مثل دوربین
عکاسی و فیلمبرداری ،رادیو و تلویزیون ،ساعت ،عالئم هشداردهنده و مکانیاب را به همراه
دارد (سینگ ،گوپتا و گارگ .)2013 ،3تلفن همراه امکانات گستردهای را برای کاربران
فراهم میآورد و به همین دلیل نقش کلیدی و مهمی را در برقراری ارتباطات افراد با هم در
جوامع بازی میکند .تمامی تسهیالت این ابزار فنآورانه باعث میشود تا این وسیله تبدیل به

1. Roberts, Petniyaya, & Manolis
2. cell phone
3. Sing, Gupta & Garg
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ابزاری چندرسانهای و جالبتوجه شود و دقیقاً به همین دلیل مبدل به واسطهای برای ارتباطات
میان فردی و ارتباطات چندگانه شده است (به نقل از دیوبند.)1394 ،
تلفن همراه ابزاری فنآورانه است که روزبهروز در حال محبوبیت پیدا کردن در جامعه
و در نزد عموم مردم است و به همین دلیل بیشتر افراد جامعه آن را خریداری میکنند .البته
نسلهایی از جامعه با آن رشد پیدا میکنند و این ابزار به حدی با افراد جامعه عجین شده
است که حتی در مورد آثار آن نیز کوچکترین فکری نمیکنند (کوربت2009 ،1؛ به نقل
از دیوبند .)1391 ،مایکل هانلی )2013( 2بر این باور است که بشر همواره درگیر
فنآوریهای جدید خواهد بود .به نظر او دانشجویان در مرتبه نخست ،انواع جدید
فنآوریهای ارتباطی را میپذیرند و سپس این گوشیهای همراه هوشمند هستند که شیوه
برقراری ارتباط نسل جوان و دانشجو را تعیین میکنند .او بر این باور است که زندگی بسیاری
از دانشجویان تحت تأثیر این پدیده تغییر کرده است؛ زیرا نهتنها از آن برای ارسال متن
استفاده میکنند بلکه میتوانند بهوسیله آن ایمیل و پستهای خود را ارسال کرده و مطالب
گوناگون را دانلود کنند ،با آن موسیقی گوش کنند و بهواسطه این ابزار فنآورانه به
سایتهای گوناگون و شبکههای اجتماعی متفاوت دست پیدا کنند .هانلی در ادامه مقاله
خود اذعان میدارد که تا پایان سال  %14 ،2012از بزرگساالن در ایاالتمتحده آمریکا از
گوشیهای همراه هوشمند استفاده کردهاند؛ وی از این ابزار هوشمند بهعنوان وسیلهای برای
نفوذ جستجوگرانه یاد میکند (هانلی.)2013 ،
منحصری ( )1391در طی پژوهشی دریافت که تلفن همراه بهعنوان وسیلهای است که
افراد جامعه ،خصوصاً جوانان از آن بهعنوان یک ابزار مهم تبلیغاتی بهره میگیرند (منحصری،
 .)1391باید پذیرفت که تلفن همراه یکی از مفاهیم پرکاربرد و چندوجهی در دنیای کنونی
است و به دلیل کاربردهای متنوعی که دارد دربرگیرنده معانی گوناگونی است (عابدینی و
زمانی .)1391 ،این ابزار از یکسو واجد ویژگیهای مشترکی است که معموالً توسط غالب
افراد ادراک میشود؛ اما از دیگر سو با توجه به نحوه استفاده آن معانی و تفاسیر متفاوتی را
1. Corbett
2. Hanely Miichael
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در ذهن افراد متبادر میکند؛ بهگونهای که علیرغم وجود یک فهم مشترک از موبایل
بهعنوان وسیلهای جهت برقراری ارتباط انسانها با هم باز شاهد آن هستیم که افراد گوناگون
برداشتهای متنوعی از آن دریافت میکنند و نسبت به آن عکسالعملهای گوناگونی را
نشان میدهند .بعضی آن را وسیلهای برای دریافت اطالعات از بازار بورس و کسب درآمد
میدانند ،عدهای از آن برای حفظ و تشکیل روابط دوستی و اجتماعی در فضای مجازی بهره
میگیرند و بعضی دیگر هم از آن برای ارتباط با اینترنت و جستجوگری و نیز پرسه زدن در
سایتهای گوناگون استفاده میکنند؛ بنابراین بهطور مستقیم در ذهن هر دسته از این افراد
معانی و برداشتهای متفاوتی از این ابزار نقش میبندد (نیکخو)1392 ،؛ دانیل لویتن 1در
مقالهای با عنوان " خالصه دانش بشر "2که در  11سپتامبر  2011به نگارش درآورده به این
مسئله اشاره میکند که فنآوریهای نوین مانند رایانه به همان اندازه که در پدیدههای
زندگی روزمره افراد نقش دارند میتوانند در شکلگیری ایده و نظریات گوناگون در مورد
دنیای اطراف انسانها در جامعه بشری نقش داشته باشند (لویتین)2011 ،؛ بنابراین پر بیراه
نخواهد بود که بخواهیم به نقش معنا و مفهوم موبایل و تأثیر بسزای آن در ساختن فضای
معنای دانشجویان بپردازیم و ازآنجاییکه تلفن همراه کارکردهای متنوعی دارد و ابزاری
چندوجهی است و معموالً افراد و خصوصاً دانشجویان برای مقاصد گوناگون از آن استفاده
میکنند این احتمال وجود دارد که ابزاری مانند تلفن همراه معانی گوناگونی را در ذهن
آنها بسازد .به این دلیل عالوه بر ساخت پرسشنامه بی موبایل هراسی به تدوین مقیاسی برای
تشخیص و تفکیک افتراق معنایی بهعنوان مکمل مقیاس مذکور پرداخته شد.
در سال  2011ییلدریم و کوریا 3در دانشگاه میلد وسترن در ایاالتمتحده آمریکا اقدام
به ساخت ابزار سنجش بی موبایل هراسی نمودند؛ آنها نیز تالش کردند با استفاده از روش
تحقیق آمیخته با دقت نسبتاً زیادی ابزار فوق را بسازند؛ بنابراین ابتدا با طرح سؤاالت کیفی
و عباراتی در حوزه معنایی موبایل و ارائه آن به تعداد محدودی آزمودنی ( 20نفر) توانستند
1. Levitin
2. the sum of human knowledge
3. Yildirim & Correia
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به معانی و مفاهیم ذهنی افراد از تلفن همراه واقف شوند و سپس اقدام به ساخت و تدوین
پرسشنامه بی موبایل هراسی ( )1nmpqنمایند .بدینسان آنها با تکیهبر روش پژوهش آمیخته
از یکسو به کشف ابعاد نوموفوبیا دست یافتند و از دیگر سو به ساخت ،تدوین و اعتباریابی
آن پرسشنامه اقدام نمودند .روایی 2پرسشنامه  nmpqبا توجه به حجم نمونه  301نفری از
دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه میلد وسترن و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی

3

مورد تأیید قرار گرفت و نتایج این تحلیل نشان داد که چهار بعد اساسی ،ساختار پرسشنامه
 nmpqرا تشکیل میدهد .این ابعاد ماحصل نتایج مرحله اول پژوهش آنها یعنی مرحله
کیفی بود و شامل عدم توانایی در برقراری ارتباط ،فقدان ارتباط ،عدم توانایی در دسترسی
به اطالعات و ترک آسایش نام گرفت .ازنظر آنها ابزار تدوینشده علیرغم
محدودیتهایی نظیر نحوه نمونهگیری و حجم نمونه از اعتبار سازه مناسبی برخوردار بود و
به لحاظ مبانی نظری ،بسیار قابلاعتماد به نظر میرسید .ازنظر ییلدریم و کوریا ()2011
استفاده از روشهای کمی در کنار روشهای کیفی برای آشکارسازی ابعاد نوموفوبیا کمک
فراوانی کرده است .به نظر آنها این رویکرد میتواند درک بهتری از ابعاد این اختالل را
روشن سازد .آنها بر این بارو هستند که عامل درجه اشتیاق اجتماعی میتواند باعث سوگیری
در طیف پاسخگویی پاسخگویان به مقیاس فوق باشد؛ همین امر بیانگر آن است که چگونه
بعضی سوگیریها میتواند در درک فضای مفهومی افراد از موبایل اثر گذارده و اجرای هر
پرسشنامه ای را در این حیطه با مشکل مواجه سازد .به این روی وجود مقیاسی که بتواند
فضای معنایی دانشجویان را از ویژگی یا صفات متعلق به موبایل به نحو مطلوبتری بیان
نماید واجب و الزم مینماید .هدف محقق از تدوین ،ساخت و اعتباریابی مقیاس افتراق
معنایی موبایل بهوضوح طرح دریافت و استنتاج مناسبی از چنین فضایی بود که بتواند
پرسشنامه محقق ساخته نوموفوبیا را به نحو شایستهتری پشتیبانی کند؛ بنابراین مقیاس افتراق
معنایی معنا و مفهوم موبایل در ابتدا با  10سؤال تدوین شد.
1. nomobophobia questionnaire
2. validity
3. exploratory factor analysis
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با توجه به مطالب ذکرشده در مقاله حاضر قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم
که؛
 -1دانشجویان بهعنوان قشر مهم و آسیبپذیر از یکسو و بهعنوان قشر فعال و پویای جامعه
از سوی دیگر و با توجه به فضای معنایی حاصل از مفهوم موبایل و کارکردهای متنوعی که
دارد چگونه این فضای مفهومی را ارزیابی میکنند؟
 -2آیا میتوان با تهیه مقیاسی به سنجش معانی گوناگونی که بهوسیله این ابزار در ذهن
دانشجویان متبادر میشود دست یافت؟ آ
 -3گر چنین امکانی وجود دارد آیا این ابزار یعنی مقیاس افتراق معنایی مفهوم موبایل ازنظر
ساخت و ازنظر امکانات روانسنجی واجد پایایی و روایی الزم است؟
در کنار ساخت ابزار سنجش بی موبایل هراسی بررسی این فضای معنایی یکی از
ضروریات این تحقیق است و میتواند بهعنوان یک مقیاس مکمل در کنار پرسشنامه بی
موبایل هراسی مورداستفاده قرار گیرد .همچنین با استناد به این ابزار میتوانیم با دقت بیشتری
در یک طیف ده درجهای به شناخت فضای مفهومی این ابزار فنآورانه در دانشجویان
بپردازیم.

روش
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روششناسی ،پیمایشی-همبستگی است .جامعه
آماری تحقیق حاضر عبارت است از کلیه دانشجویان علوم انسانی دانشگاههای دولتی تهران
که در نیمسال اول تحصیلی سال  94-1393مشغول به تحصیل بودند که معادل  31100نفر
میباشند .حجم نمونه مطابق جدول توزیع فراوانی با روش نمونهگیری طبقهای نسبی (مالک
طبقهبندی برای به دست آوردن نسبت ،عبارت بود از کلیه دانشکدههای علوم انسانی
دانشگاههایی که در ادامه ذکر میگردد) و با عنایت به فرمول کوکران مطابق با  363نفر و از
بین دانشگاههای عالمه طباطبایی ،تهران ،شهید بهشتی ،تربیت مدرس ،خوارزمی و الزهرا
تعیین شد .مقیاس افتراق معنایی مفهوم موبایل در صورت اولیه خود با  10طیف تدوین شد
که برخالف معمول بهصورت یک مقیاس با طیف ده درجهای است؛ زیرا این نوع درجهبندی
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میتواند هم باعث افزایش دقت کارشده و هم با زوج بودن تعداد درجهبندیها ،آزمودنیها
به سمت میانگین سوق پیدا نکنند و بتوانند نگرش خود را به یکی از دو سر طیف به نحو
مطلوبتری نشان دهند .این مقیاس ابتدا بهمنظور اجرای آزمایشی بر روی یک گروه نمونه
 40نفری از دانشجویان دانشکدههای علوم تربیتی و روانشناسی ،حقوق و علوم سیاسی،
مدیریت ،حسابداری و اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی اجرا شد .سپس پایایی آن به روش
همسانی درونی و آلفای کرونباخ میزان  0/11به دست آمد .هرچند میزان روایی و پایایی این
ابزار مناسب بود اما بعد از اجرای مقدماتی ،دریافتیم که بین  4ویژگی این مقیاس با بقیه
طیفهای مقیاس همبستگی کافی وجود ندارد؛ به عبارت بهتر این  4جفت ویژگی واریانس
نسبتاً کوچکی را به خود اختصاص دادند و همین امر بیانگر آن است که بین این  4جفت از
صفات با بقیه صفات مقیاس در نمونه اولیه ارتباط الزم وجود ندارد .به این دلیل برای
شکلگیری فرم نهایی مقیاس مجبور به حذف آن چهار ویژگی شدیم؛ صفاتی نظیر جسارت
آمیز-احتیاط آور (همبستگی جزء کل برابر با  ،)0/29-مردانه-زنانه (همبستگی جزء با کل
برابر با  ،)0/19-کنترلکننده -رها کننده (همبستگی جزء با کل برابر با  ،)0/09-فردگریز -
جامعه گریز (همبستگی جزء با کل برابر با .)0/14-
بعد از اجرای مقیاس افتراق معنایی مفهوم موبایل بر روی  363نفر از دانشجویان ،دریافتیم
که بهجز دو جفت صفت ساده-پیچیده و اجتناب زا-مواجهه کننده ،همبستگی سایر زوج
صفتها با نمره کل بهگونهای است که پایایی با حذف این دو جفت صفت به میزان 0/9
افزایش مییابد؛ بنابراین در صورت نهایی ،مقیاسی با  44طیف از صفات جفتی در مورد
مفهوم موبایل تدوین شد .بهاینترتیب میزان پایایی مقیاس افتراق معنایی مفهوم موبایل برای
 46سؤال  0/19و سپس در فرم نهایی مقیاس با  44سؤال میزان  0/9محاسبه شد .بهاینترتیب
میزان پایایی پرسشنامه مفهوم موبایل با حذف دو جفت سؤال به  0/9افزایش یافت
پس از گردآوری اطالعات جهت تجزیهوتحلیل آماری از نرمافزار  spss20و lisrel8.7

استفاده شد .بهمنظور بررسی و برآورد پایایی پرسشنامه از مشخصههای آماری یک مجموعه
که مستلزم اجرای تنها یکبار پرسشنامه است استفاده شد و در این روش هماهنگی درونی
پرسشنامه یعنی میزان هماهنگی همه سؤاالت از طریق فرمول ضریب آلفای کرونباخ محاسبه
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شد و میزان آلفای کرونباخ در فرم نهایی پرسشنامه برابر با  0/9به دست آمد .جهت بررسی
روایی و برای حصول روایی محتوایی 1و صوری 2ابزار اندازهگیری پیش از اجرا از طریق نظر
کارشناسان و متخصصان روانسنجی و روانشناسی موردبررسی و تأیید قرار گرفت؛ همچنین
جهت بررسی اعتبار سازه پرسشنامه افتراق معنایی مفهوم موبایل با استفاده از روش تحلیل
عاملی اکتشافی روایی سازه 3مقیاس فوق موردبررسی قرار گفت؛ بنابراین ابتدا جهت بررسی
مناسبت و کفایت نمونه ،آزمون کرویت بارتلت 4و  1kmoبر روی دادهها انجام شد.

یافتهها
در این قسمت ابتدا به یافتههای توصیفی پژوهش پرداخته میشود و پسازآن ساختار
پرسشنامه موردبررسی قرار میگیرد .از بین شرکتکنندگان در پژوهش  103نفر ()%40/0
زن و  110نفر ( )%11/9مرد بودند ،سه نفر نیز جنسیت خود را گزارش نکردند .همچنین 164
نفر ( )%41/2از شرکتکنندگان در پژوهش در مقطع کارشناسی 163 ،نفر ( )%41/3در مقطع
کارشناسی ارشد و  33نفر ( )%9/2در مقطع دکتری مشغول به تحصیل بودند؛ در خصوص
سن شرکتکنندگان در پژوهش  134نفر ( )%30/2دارای محدوده سنی  31-21سال111 ،
نفر ( )%11/4دارای محدوده سنی  24-11سال و ُ 41نفر ( )%11/3دارای محدوده سنی - 32
 31سال بودند همچنین  3نفر نیز سن خود را عنوان نکرده بودند .در ادامه در راستای اهداف
پژوهش به بررسی ساختار عاملی پرسشنامه پرداخته شده است.
تحلیل عاملی اکتشافی .6جهت بررسی مناسبت و کفایت نمونه آزمون کرویت بارتلت و
آزمون  KMOبر روی دادهها انجام شد .انجام تحلیل به روش تحلیل عناصر اصلی نشان داد
که مقدار  KMOدر نمونه اولیه برابر با  0/000و در نمونه نهایی برابر با مقدار  0/19به دست
آمد که مقداری باال و مناسبی است و بیانگر این مطلب است که ضرایب همبستگی ضرایب
1. content validity
2. facial validity
3. construct validity
4. Bartlet
5. Kayser-Meyer- Oklin
6. exploratory factor analysis
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قابلتوجهی هستند و طبق نظر کیسر وقتی مقدار  KMOبزرگتر از  0/6باشد بهراحتی
میتوان تحلیل عاملی انجام داد و هر چه این مقدار بزرگتر باشد نمونه مناسبتر است و
مقدار آماره آزمون کرویت بارتلت در سطح  p<0/01معنادار است که مؤید این مطلب است
که دادهها توانایی عاملی شدن را دارند .روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی میدهند که
نمونهگیری از کفایت برخوردار بوده است.
جدول  .1شاخصهای  KMOو کرویت بارتلت
آزمون  KMOجهت کفایت نمونهگیری
آزمون کرویت بارتلت

0/19

خی دو

1141/11

درجه آزادی

946

سطح معناداری

0/00

بر اساس نتایج جدول زیر مشخص است که ده عامل دارای ارزش ویژه باالتر از 1
میباشند؛ اما با مراجعه به نمودار سنگریزه مالحظه میشود که سه عامل از بقیه عوامل متمایز
میباشند که این عوامل بر اساس آنچه بعداً در خصوص مقیاسهای افتراق معنایی توضیح
داده میشود بهعنوان عاملهای ارزشیابی ،توانایی و فعالیت نامگذاری میشوند .همانطور
که از نتایج جدول هویداست این سه عامل درمجموع در حدود  %40از واریانس معنا و مفهوم
موبایل را تبیین میکنند که عامل اول  ،%22/16عامل دوم  %11/11و عامل سوم  %1/11از
واریانس پرسشنامه معنا و مفهوم موبایل را تبیین میکنند.
جدول  .2واریانس تبیین شده کل
ارزشهای ویژه اولیه
عناصر

مجموع مجذور بارهای عاملی

مجموع مجذور بارهای عاملی

استخراج یافته

چرخش یافته

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

1

9/92

22/16

22/16

9/92

2

1/19

11/11

34/31

1/19

11/11

3

2/26

1/11

39/13

2/26

1/11

کل

کل

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

22/16

22/16

0/64

34/31

0/31

16/01

39/13

2/40

1/41

کل

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

10/36

10/36
34/00
39/13

در جدول زیر بار عاملی هر سؤال روی عاملها پس از چرخش نمایش دادهشده است.
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جدول  .3ماتریس عناصر چرخش یافته
جفت صفت

عناصر
1
0/01

P26

P9

0/00

P31

0/19

P14

0/00

P29

0/11

P15

P13

2

3

جفت صفت

عناصر
1

2
0/61

0/03

P5

P17

0/01

P22

0/14

P8

0/61

P10

0/14

P4

0/61

P28

0/12

P16

3

0/14

0/11

0/61

P44

P7

0/61

P33

0/11

P23

0/11

P40

0/40

P1

0/11

P42

0/44

P25

0/12

P6

P30

0/11

P3

P20

0/11

P39

P12

0/41

P46

P24
P43

0/44
0/ 4
0/60
-0/11

0/40

P2

0/32

P18

-0/41

P38

0/00

P27

0/40

P37

0/06

P19

-0/41

P34

0/41

0/60

P45

P21

0/61

P41

0/41

P35

0/61

P32

0/30

بر اساس نتایج مشخص است که سؤاالت ،21 ،1 ،23 ،0 ،16 ،4 ،1 ،10 ،11 ،14 ،9 ،13
 24 ،12 ،20 ،30و  43روی عامل اول دارای بار عاملی میباشند که بیشترین بار عاملی مربوط
به سؤال  13با میزان  0/01است .با توجه به محتوای سؤاالت و آنچه در ادامه در خصوص
مقیاس افتراق معنایی گفته خواهد شد این عامل ،عامل ارزشیابی نامگذاری میشود .سؤاالت
 6 ،42 ،40 ،33 ،44 ،21 ،10 ،22 ،1 ،29 ،31 ،26 ،31 ،21 ،34 ،30 ،31و  3روی عامل دوم
دارای بار عاملی میباشند که با بیشترین بار عاملی مربوط به سؤال  31با میزان  0/00است ،با
توجه به محتوای سؤاالت این عامل ،فعالیت نامگذاری میشود .سؤاالت ،19 ،20 ،11 ،2 ،46
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 41 ،41و  32روی عامل سوم دارای بار عاملی میباشند که باالترین بار عاملی مربوط به
سؤال  46با میزان  0/6است و با توجه به محتوای سؤاالت این عامل توانایی نامگذاری
میشود .الزم به ذکر است که سؤال  39روی هیچیک از عوامل دارای بار عاملی نبود .در
ادامه ساختار عاملی بهدستآمده از طریق تحلیل عاملی اکتشافی ،با استفاده از روش تحلیلی
عاملی تأییدی موردبررسی قرارگرفته است .در نمودار زیر مقادیر مربوط به ضرایب استاندارد
مقادیر گزارش شده است.

نمودار  .1گزارش مقادیر مربوط به ضرایب استاندارد
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در جدول زیر شاخصهای برازش مربوط به ساختار عاملی پرسشنامه تعریف و مفهوم
موبایل آورده شده است که نتایج آن در ادامه تفسیر شده است.
جدول  .4شاخصهای برازش مدل
شاخص برازش

مجذور خی

سطح معنیداری

درجه آزادی

مجذورات تقریب

ریشه خطای میانگین

برازش

شاخص نیکویی

نیکویی برازش

شاخص تعدیلشده

تطبیقی

شاخص نیکویی

برآورد

بهنجار

6822/87

0 /0

حد مطلوب

شاخص نیکویی

عنوان آماری

Χ2

P
غیر معنادار

Df

RMSEA
≤0/01

GFI
≥0/9

AGFI
≥0/9

CFI
≥0/9

NFI
≥0/9

718

0/07

0/71

0 /9

1

1

نتایج جدول شاخصهای برازش مدل نشان میدهد که بهجز خی دو که مقادیر غیر
معنادار آن نشان از برازش مطلوب مدل است (در حجمهای باال معموالً از مقادیر معنادار خی
چشمپوشی میشود و به باقی شاخصهای برازش توجه میشود) .درنهایت اینطور نتیجه
گرفته میشود که مدل سه عاملی برای پرسشنامه معنا و مفهوم موبایل ،مدل مطلوبی است که
از برازش قابل قبولی برخوردار است.
مفهوم موبایل .ازآنجاییکه افتراق معنایی از تعدادی مقیاس (جفت صفت) تشکیل شده است
که این مقیاسها از بین تعداد زیادی مقیاس که بهمنظور دستیابی به هدف پژوهش معینی
تدوینشدهاند ،انتخاب میشوند .هر مقیاس یک یا گاهی دو تا از عوامل یا ابعاد اساسی را
که در پشت مقیاسها قرار دارند ،مورداندازهگیری قرار میدهد .ازنظر آزگود جفت صفتها
به خوشههایی تقسیم میشوند که به نظر میرسد که مهمترین خوشه مربوط به "ارزشیابی"
نظیر خوب -بد ،خوشایند -ناخوشایند باشد .دومین خوشه به ویژگی یا صفتهایی تعلق
دارند که به قدرت و توانایی (قوی -ضعیف و خشن -لطیف) مربوط میشوند .سومین عامل
فعالیت نام دارد ،زیرا ویژگیهای آن منعکسکننده حرکت و عمل هستند (دالور.)1391 ،
بر این اساس با توجه به تعریف آزگود جفت صفتها در پژوهش حاضر (بر اساس نتایج
تحلیل عاملی) به سه خوشه پیشفرض آزگود تقسیمبندی شدند و پسازآن به مقایسه این سه
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خوشه در دو گروه دارای اختالل بی موبایل هراسی و گروه بدون اختالل بی موبایل هراسی
مقایسه شد تا تعریف و مفهوم موبایل از منظر دو گروه مورد مقایسه قرار گیرد ،همچنین
نمرات تکتک جفت صفتها در قالب نمودار در بین دو گروه مقایسه شد.

Chart Title

مطلوب -نامطلوب
باارزش -بی ارزش
سریع -کند
نو -کهنه
پاسخگو -غیرپاسخگو
چندکاره -تک کاره
خوشایند -ناخوشایند
مثبت -منفی
سودآور -زیان آور
افزاینده ارتباط -کاهنده ارتباط
مفید -مضر
اطمینان دهنده -دلشوره زا
امیدوارکننده -ناامیدکننده
ظریف -خشن
متغیر -ثابت
سرگرم کننده -مالل آور
هیجان آور -خنثی

گروه غیر مبتال به بی موبایل هراسی

Axis Title

گروه مبتال به اختالل بی موبایل هراسی

7
6
5
4
3
2
1
0

Axis Title

نمودار  .2بعد ارزشیابی

بر اساس نتایج نمودار باال مشخص است که در اکثر جفت صفتها میانگین نمرات دو
گروه نزدیک به هم بوده است و تنها در دو جفت صفت امیدوارکننده -ناامیدکننده میانگین
نمرات گروه مبتال به بی موبایل هراسی فاصله بیشتری از گروه غیر مبتال دارد .در ادامه جهت
بررسی معناداری تفاوت در مفاهیم و جفت صفات خوشه ارزشیابی در دو گروه از آزمونتی
وابسته استفاده شده است.
جدول  .5شاخصهای توصیفی خوشه ارزشیابی

ارزشیابی

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

مبتال به بی موبایل هراسی

61/23

20/11

0/02

غیر مبتال به بی موبایل هراسی

60/11

24/23

1/31
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بر اساس نتایج جدول باال مشخص است که میانگین مربوط به جفت صفتهای ارزشیابی
در گروه مبتال به اختالل بی موبایل هراسی بیش از گروه دیگر است ،اما جهت تعیین معناداری
این تفاوت از آزمون آماری استفاده شده است که نتایج آن در پی گزارش شده است .الزم
به ذکر است که جهت انجام آزمونتی مستقل مفروضهی نرمال بودن توزیع متغیرها با استفاده
از آزمون کولموگروف اسمیرنف بررسی شد که نتایج حاکی از نرمال بودن توزیع متغیرها
بود.
جدول  .6نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف
ارزشیابی

فعالیت

توانایی

کولموگروف اسمیرنف Z

0/06

1/06

0/91

سطح معناداری

0/60

0/20

0/21

جدول  .7آزمونتی مستقل
آزمون لوین برای

آزمونتی برای مقایسه میانگینها

همسانی واریانس
F

ارزشیابی

همسانی واریانسها
عدم همسانی
واریانسها

0/30

سطح
معناداری
0/11

T

درجه

سطح

تفاوت

آزادی

معناداری

میانگین

خطای

 %91اطمینان فاصله

استاندارد

اطمینان تفاوت

تفاوت

حد پایین

حد باال

0/09

310

0/92

0/60

6/11

12/9-

14/22

0/01

12/01

0/93

0/60

0/13

16/3-

10/61

با توجه به رعایت مفروضه همسانی واریانسها ( )F =0/30 , p>0/01از بخش اول جدول
برای مقایسه میانگینها استفاده شد .بر اساس نتایج آزمونتی مستقل مشخص است که بین دو
گروه تفاوت معناداری در خصوص مفاهیم مربوط به عامل ارزشیابی وجود ندارد (, 0/01

>)t =0/09 p
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7
6
5
4
3
2

افزاینده اشتها -کاهنده اشتها

آرام کننده -غیر آرام کننده

خوشبین کننده -بدبین کننده

معمولی -فوق العاده

مصالحه آمیز -اختالف بر انگیز

غیرحرفه ای -حرفه ای

کاربرد اندک -پرکاربرد

غیر مبتال به بی موبایل هراسی

0

تسهیل کننده تمرکز -زائل کننده تمرکز

مبتال به بی موبایل هراسی

1

نمودار  .3بعد توانایی

بر اساس نتایج نمودار باال مشخص است که در اکثر جفت صفتها نمرات میانگین گروه
مبتال به بی موبایل هراسی بیش از گروه دیگر است ،اما جالب آن است که بیشترین تفاوتها
مربوط به جفت صفتهای آرامکننده -غیر آرامکننده بودن است .ادامه در جدول زیر به
مقایسه میانگین نمرات جفت صفتهای توانایی در دو گروه پرداخته شده است.
جدول  .8شاخصهای توصیفی خوشه توانایی

توانایی

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

مبتال به بی موبایل هراسی

31/92

0/20

2/01

غیر مبتال به بی موبایل هراسی

36/31

9/04

0/49

بر اساس نتایج جدول باال مشخص است که گروهی که گروه مبتال به اختالل بی موبایل
هراسی نمره میانگین بیشتری را در خوشه توانایی معنا و مفهوم موبایل کسب کردهاند ،اما
جهت تعیین معناداری این تفاوت از آزمون آماری استفاده شده است که نتایج آن در پی
آمده است.
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جدول  .9آزمونتی مستقل
آزمون لوین برای

آزمونتی برای مقایسه میانگینها

همسانی واریانس
F
همسانی

توانایی

واریانسها

1/11

عدم همسانی
واریانسها

سطح
معناداری
0/20

T

درجه

سطح

تفاوت

آزادی

معناداری

میانگین

خطای

 %91اطمینان فاصله

استاندارد

اطمینان تفاوت

تفاوت

حد پایین

حد باال

1

310

0/31

2/14

2/14

-2/46

0/13

1/22

13/46

0/24

2/14

2/00

-1/93

0/01

در جدول باال در ابتدا بهمنظور بررسی همسانی واریانسها در دو گروه از آزمون لوین
استفادهشده که نتایج آن همسانی واریانسها در دو گروه را تأیید میکند (=1/11 , p>0/01
 ،)Fدرنتیجه از ردیف باالی جدول جهت تعیین معناداری تفاوت استفاده شده است که نتایج
حاکی از آن است که بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد ()t =1 , p>0/01
7
6
5
3
2
1

مبتال به بی موبایل هراسی
تنش زا -آرامش ببخش
مزاحم -آسایش
آزاردهنده -غیرازاردهنده
افسرده زا -نشاط آور
هراسناک -از بین برنده هراس
برانگیزاننده خشم -آرامش بخش
مختل کننده خواب -تسهیل کننده خواب
کاهنده عزت نفس -افزاینده عزت نفس
اضطراب آور -آرام کننده
ترسناک -اطمینان بخش
خسته کننده -اطمینان بخش
ایجاد کننده سوءتفاهم -حل کننده سوءتفاهم
منزوی کننده-اجتماعی کننده
توهم زا -غیرتوهم زا
غیرقابل کنترل -قابل کنترل
تکانشی -تاملی
منفعل -فعال
محدودکننده -تسهیل کننده

غیر مبتال به بی موبایل هراسی

نمودار  .4بعد فعالیت

0

MEAN

4
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جدول  .11شاخصهای توصیفی خوشه فعالیت
فعالیت

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

اعتیاد به موبایل

19/00

29/90

1/31

عدم اعتیاد به موبایل

11/61

23/03

1/21

نتایج جدول باال نشان میدهد که در اکثر جفت صفتهای مربوط به خوشه فعالیت
پرسشنامه معنا و مفهوم موبایل نمرات افراد مبتالبه اختالل بی موبایل هراسی بیش از نمرات
میانگین افراد غیر مبتال است  .در ادامه جهت بررسی و مقایسه میانگین دو گروه از آزمونتی
وابسته استفاده شده است که نتایج آن در پی آمده است.
بر اساس نتایج جدول فوق مشخص است که نمرات گروه مبتال به اختالل بی موبایل
هراسی بیش از میانگین نمرات گروه دیگر است و جهت تعیین معناداری این تفاوت از آزمون
آماری استفاده شده است.
جدول  .11آزمون تی مستقل
آزمون لوین برای

آزمونتی برای مقایسه میانگینها

همسانی واریانس
F
همسانی

فعالیت

واریانسها
عدم همسانی
واریانسها

0/10

سطح
معناداری
0/40

T

0/11
0/4

درجه

سطح

تفاوت

آزادی

معناداری

میانگین

310

0/60

3/39

12/11

0/69

3/39

خطای

 %91اطمینان فاصله

استاندارد

اطمینان تفاوت

تفاوت

حد پایین

حد باال

6/11

-9/16

16/34

1/40

-14/1

21/62

در جدول باال در ابتدا بهمنظور بررسی همسانی واریانسها در دو گروه از آزمون لوین
استفادهشده که نتایج آن همسانی واریانسها در دو گروه را تأیید میکند (, p>0/01

 )F=0/10درنتیجه از ردیف باالی جدول جهت تعیین معناداری تفاوت استفادهشده است که
نتایج حاکی از آن است که بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد ()t=0/11 , p>0/01
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بحث
با استناد به نظریه انتقادی که از مکتب فلسفه فرانکفورت برگرفته شده است و بهنقد علم
مدرن و فنآوریهای منبعث شده از آن میپردازد اساساً این فنآوریها میتوانند برای به
بند کشیدن انسانها استفاده شود .هرچند این اسارت در قالب علم بازنمایی میشود دقیقاً
انسان جدید هم بر همین باور یافتههای آن را بیچونوچرا میپذیرد و سرنوشت حیات
اجتماعی خود را به آن میسپارد .تئودور آدورنو و مارکس ورتهایمر به این امر اشاره میکنند
که چگونه اندیشه و علومی که منتج به عصر روشنگری هستند و برای باز کردن قیود از
اندیشههای انسانی به وجود آمدهاند مبدل به قیدوبندهای عمیقتر و سختتری میشوند؛
بهگونهای که نهتنها عقالنیت بشر را بلکه احساس وی را محصور کرده و انسان در این مسیر
از انسانیت واقعی به دورافتاده و مبدل به ابزاری شیء گونه برای تقویت جامعه مدرن میشود
(آدورنو ،تئودور و هورکهایمر.)1314 ،1
بهواقع تمامی الگوهای شناختی و یادگیری انسان درون این ساختار آگاهی که صورت
اجتماعی برساخته شده است پدید میآید ازاینرو باید دید که فنآوریهای نوین چه تأثیری
بر روی این ساختار آگاهی و الگوهای شناختی جدید در نسلی دارد که بیشترین استفاده را
از این فنآوریها میبرد .پرواضح است که امروزه تلفن همراه دیگر ابزاری برای انجام
ضرورتهای شغلی و حرفهای نیست بلکه به دلیل خدمات وسیعی که ارائه میدهد مبدل به
ابزاری چندمنظوره شده است .ابزاری که به دلیل چندوجهی بودن آن مورد وثوق و رغبت
نسل جوان جامعه نیز واقع شده است (نیکخو .)1392 ،مایکل هانلی ( )2012پیشبینی کرده
بود که طی  4سال آینده تلفن همراه بخش مهمی از زندگی جوانان جامعه را در بر خواهد
گرفت و درنتیجه مبدل به معضلی اجتماعی خواهد شد معضلی که چه خواستار آن باشیم و
چه نباشیم با آن درگیر خواهیم بود .به نظر وی نیاز اولیه جوانان جامعه برای جامعهپذیری از
طریق برقراری ارتباط برآورده میشود و بروز هرگونه اعتیاد به این ابزار الکترونیکی خصوصاً

1. Adorno & Horkheimer
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در قشر جوان  24-11ساله جامعه میتواند باعث بازداری آنان از بعضی مسائل اساسی خود
نظیر پرورش و رشد و شکوفایی استعدادهای آنان شود (سکیورانوی.)2012 ،1
در مقالهای با عنوان نشانگان اعتیاد به تلفن همراه که در سال  2011توسط سایت ادیکشن
دات نت منتشر شد نسل جوان جامعه بیشتر از سایر افراد جامعه درگیر اختالالت مرتبط با این
ابزار فن آورانه بودند .در این مقاله اشاره میشود که مخاطرات زیاد تلفن همراه هوشمند به
دلیل آن است که در پایداری و یا عدم پایداری ارتباط افراد با دنیای اطرافشان نقش مهمی
دارد( .ادیکشن .نت.)2011 ،2
پژوهش سومتز )2016( 3که در دانشگاه ایلیونز انجام شد نشان داد که افراد برای فرار از
واقعیت به استفاده بیشازحد از تلفن همراه روی میآورند این نادیده انگاری واقعیتها به
دو شکل خود را نمایان میسازد یکی به شکل خستگی و ماللت خاطر و دیگر به شکل پیدا
کردن راهی برای اجتناب از موقعیتهای عاطفی و حساس (سومتز .)2016 ،پژوهش مادل و
مونسر )2000( 4علت گرایش جوانان را به ارسال پیامک بهوسیله تلفن همراه به قدرت کنترل
آنها بر نحوه تعامل خود با دیگران و دنیای اطراف میداند که خصوصاً در ارتباطات آنالین
این قدرت و احساس و مفهوم کنترل به شکل واضحتری در فرد ایجاد میشود (به نقل از
پیرز .)2009 ،5نتایج این مطالعات با مطالعه حاضر که به بررسی معنا و مفهوم تلفن همراه نزد
دانشجویان یعنی قشر جوان جامعه میپردازد همخوانی دارد .این مقیاس به دلیل منافع و فواید
زیادی که دارد در کنار سهولت کاربرد ،سرعت اجرا و نمرهگذاری از اعتبار و دقت باالیی
هم برخوردار است و بهراحتی میتواند یک معنا و مفهوم را از وجوه گوناگون موردبررسی
قرار دهد و در این سنجش از انعطافپذیری باالیی برخوردار است (دالور.)1391 ،
چگونگی تدوین این مقیاس چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ محتوایی با تدوین
نخستین پرسشنامه در حوزه بی موبایل هراسی که به کشف ابعاد این اختالل با استفاده از
1. securenvoy.com
2. www.addictiontips.net
3. Thometz
4. Madel & Muncer
5. Pierce
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روش تحلیل عاملی پرداخته است شباهتها ی زیادی دارد .تحقیقی که توسط ییلدریم و
کوریا ( ) 2011در دانشگاه میلد وسترن آمریکا انجام شد محققین با استناد به روش تحقیق
آمیخته به تجزیهوتحلیل دادههای کیفی و کمی خود پرداختند .آنها ابتدا بر اساس
مصاحبهای نیمه سازمانیافته به جمعآوری دادههای کیفی پرداخته و سپس در بحث کمی به
تدوین آزمون و مقیاسی با عنوان "ابزاری برای کمک به کشف اختاللی به نام نوموفوبیا"
پرداختند"(ییلدیریم و کوریا .)2011 ،ابزاری که به لحاظ روانسنجی از اعتبار الزم برخوردار
بود .معانی و مفاهیمی که در ابزار فوق حاصل شد با عنوان توانایی برقراری ارتباط ،فقدان
ارتباط ،عدم توانایی در دسترسی به اطالعات و عدم آرامش با گویههای مقیاس تکمیلی
تدوینشده توسط محقق در این مقاله برای سنجش اختالل بی موبایل هراسی همخوانیهای
زیادی دارد .این مقیاس نیز با در نظر گرفتن ابعاد یا خوشههایی نظیر ارزشیابی ،فعالیت ،قدرت
و توانایی و با لحاظ کردن گویههای مختلف در هر بعد به بررسی معنا و مفهوم موبایل در
مشارکتکنندگان در پژوهش فوق پرداخته است .همانگونه که میدانیم نتایج ارزیابی و
سنجش مقایسه میانگین نمرات جفت صفتها در ابعاد گوناگون ارزشیابی ،توانایی و فعالیت
در مقیاس تدوینشده افتراق معنایی معنا و مفهوم موبایل بین دو گروه مبتال به اختالل بی
موبایل هراسی و غیر مبتال به اختالل بی موبایل هراسی بیانگر آن بود که میانگینهای دو
گروه با هم تفاوت دارد .نکته جالب این است که این تفاوت در تمام ابعاد ارزشیابی ،توانایی
و فعالیت دیده میشود در بعد ارزشیابی میانگین و انحراف استاندارد دو گروه مبتال به اختالل
بی موبایل هراسی به ترتیب  61/23و  20/11و در گروه غیر مبتال به بی موبایل هراسی 60/11
و  24/23بود .همچنین بین دو گروه مبتال به بی موبایل هراسی و غیر مبتال ازنظر میانگین در
عامل توانایی تفاوت وجود داشت و میانگین در گروه مبتال  31/93و انحراف استاندارد 0/20
و در گروه غیر مبتال به ترتیب  36/31با انحراف استاندارد  9/04محاسبه شد .در بعد فعالیت
هم بهطور مشخص چنین تفاوتی دیده شد بهطوریکه میانگین گروه مبتال به اختالل بی
موبایل هراسی  19/00با انحراف استاندارد  29/90و در گروه فاقد اختالل بی موبایل هراسی
به ترتیب  11/61و  23/03بود .برای بررسی معناداری تفاوت موجود میان میانگینهای دو

ساخت و اعتباریابی مقیاس افتراق معنایی معنا 101 / ...

گروه بعد از رعایت مفروضه همسانی واریانسها در هر سه عامل بر اساس آزمون لوین
 P>0/01این تفاوت مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج آزمونتی مستقل در مورد عامل ارزشیابی
نشان داد که بین دو گروه تفاوت معناداری در خصوص مفاهیم مربوط به عامل ارزشیابی
وجود ندارد که ( t=0/21و  ..)p>0/01همچنین بررسی در مورد مفاهیم مربوط به عامل
توانایی بیانگر آن بود که در این بعد نیز بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد (t=1/21

و  ..)p>0/01بررسی نتایج ارزیابی تفاوت میانگینهای دو گروه در عامل فعالیت نیز بیانگر
آن بود که هرچند تفاوت بین میانگینهای دو گروه وجود دارد ولی نتایج آزمونتی مستقل
بیانگر عدم معناداری این تفاوت است ( t=0/09و .)p>0/01
پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی مقیاسی انجام شد تا بتواند بهواسطه تدوین
ابزاری در باب معانی و مفاهیم مرتبط با تلفن همراه به توصیف و پیشبینی رفتار بی موبایل
هراسی در بین دانشجویان علوم انسانی دانشگاههای دولتی تهران بپردازد ولی از سوی دیگر
در کنار ساخت و تدوین پرسشنامه بی موبایل هراسی بهعنوان مکمل و پشتوانه مقیاس مذکور
مورداستفاده واقع شود .همانگونه که پیشتر نیز توضیح داده شد در این تحقیق سعی شده
است تا معنا و صفات و خصوصیتهای گوناگونی که میتوانند از این ابزار الکترونیکی در
ذهن دانشجویان متواتر شود بررسی و ارزیابی گردد .این بررسی با توجه به عوامل کشفشده
از پرسشنامه و با در نظر گرفتن ابعاد مشخصشده در مقیاس افتراق معنایی مورد ارزیابی قرار
گرفته است .بسیاری از محققان از تلفن همراه بهعنوان ابزاری چندبعدی یاد میکنند
بهگونهای که افراد مختلف با توجه به نیازهای گوناگون آن از آن استفادههای متفاوتی
میبرند.
طبیعتاً هر فردی با توجه به نیازهای خود از آن استفاده میکند و معنا و مفهوم خاصی را
از آن در ذهن خود میسازد .منظور از افتراق معنایی اشاره بهنوعی روش مشاهده و
اندازهگیری معنادار روانشناختی مفاهیم است (دالور .)1391 ،با توجه به آنکه افتراق معنایی
از تعدادی صفتها ی جفتی تشکیل شده است که این صفات از بین تعداد زیادی مقیاس
برای دستیابی به هدف پژوهش انتخاب میشوند و هر مقیاس یا طیف بهطورمعمول یک یا
دو بعد از ابعاد اساسی را که در پشت مقیاسها قرار دارند مورداندازهگیری قرار میدهد و
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بهترین ابعاد ازنظر آزگود عبارتاند از ارزشیابی ،توانایی و فعالیت که در مطالعه حاضر نیز
این سه عامل نیز بیشترین بار عاملی را داشتند بهگونهای که در مورد عامل اول یعنی ارزشیابی
که مهمترین خوشه موردنظر در مقیاس آزگود است  11گویه از مقیاس حاضر را به خود
اختصاص میدهد و در طیفی ده درجهای مورد ارزیابی قرار میگیرد .در این طیف بیشترین
بار عاملی مربوط به مطلوب بودن –نامطلوب بودن است یافتهها بیانگر آن است که هرچند
در اکثر جفت صفتها میانگین نمرات دو گروه مبتال به بی موبایل هراسی و غیر مبتال به هم
نزدیک هستند و البته تفاوت بین میانگینها وجود دارد اما این تفاوتها ازنظر آماری معنادار
نیستند .علیرغم عدم معناداری این تفاوتها در خوشه ارزشیابی تنها در جفت صفت
امیدوارکننده-ناامید کننده میانگین نمرات گروه مبتال به اختالل بی موبایل هراسی فاصله
بیشتری از گروه غیر مبتال داشت که البته هیچیک از این تفاوتها معنادار نیست؛ این یافتهها
با تحقیقات پیشین در باب مزایای تلفن همراه همخوانی دارد .در تحقیق سینگ و همکاران
( )2013با عنوان" منافع و مضرات تلفن همراه" دریافتند که بسیاری از افراد جامعۀ پژوهش
بر مواردی نظیر کارکرد متنوع این ابزار مانند وسیلهای برای برقراری ارتباط ،وسیلهای برای
عکاسی ،گوش دادن موسیقی ،ساعت ،ردیاب و وسیله هشداردهنده صحه گذاشته بودند
(سینگ و همکاران.)2013 ،
نتایج پژوهش حاضر در بین دو گروه مبتال به اختالل بی موبایل هراسی و غیر مبتال نشان
میدهد که تفاوتی بین میانگینهای دو گروه در دو جفت صفت افزاینده عزتنفس و کاهنده
عزتنفس وجود دارد اما این تفاوت به لحاظ آماری معنادار نیست ،این نتایج با یافتههای
هانگ )2012( 1و تحقیقات جانسون )2004( 2هماهنگی ندارد .هانگ و همکاران ()2012
بر این باور بودند که افراد دارای عزتنفس پایین معموالً سطوح باالیی از اعتیاد به موبایل را
نشان میدهند همچنین شلی ( )2001نشان داد که افراد مبتال به عزتنفس پایین برای ایجاد
رابطه به میزان زیاد از تلفن همراه استفاده میکنند .لوییس ( )2001ضمن تحقیق خود به این
نتیجه رسید که بین عزتنفس زیاد و اعتیاد به تلفن همراه ارتباط منفی و معناداری وجود
1. Hong
2. Joinson
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دارد؛ و افرادی که عزتنفس پایینتری دارند بیشتر به این ابزار معتاد میشوند .پژوهش
منطقی ( )1316بیانگر آن بود که دانشجویانی که ا ز ارتباط چهره به چهره به دلیل کمرویی
اجتناب می کنند بیشتر از تلفن همراه برای برقراری ارتباط استفاده میکنند .یافتههای دیوبند
( )1391نیز بر وجود یک رابطه معنادار بین عزتنفس و اعتیاد به تلفن همراه صحه گذاشت
که این نتایج با یافتههای حاصل از این مطالعه همسو نیست.
در این تحقیق دریافتیم که در خوشه توانایی در اکثر صفات جفتی میانگین نمرات گروه
مبتال به اختالل بی موبایل هراسی بیش از گروه فاقد این اختالل است و بیشترین تفاوت
مربوط به جفت صفات آرامکننده –غیر آرامکننده است؛ اما این تفاوت ازنظر آماری معنادار
نیست .تحقیقات بیانچی و فیلیپس )2001( 1نشان داد که بین اضطراب و رفتار استفاده از
موبایل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما در تحقیق حاضر در جفت صفات آرامکننده
-0غیر آرامکننده در بعد توانایی تفاوت معناداری مشاهده نمیشود که این با نتایج تحقیقات
بیانجی و فیلیپس ( )2001هماهنگی ندارد .همچنین نتایج تحقیقات دیوبند ( )1391نشان داد
که رابطه مثبت و معناداری بین هیجان خواهی و اعتیاد تلفن همراه وجود دارد .این نتایج
بیانگر عدم همسویی و هماهنگی نتایج این مطالعه با پژوهشهای پیشین است .نتایج حاصل
از این تحقیق در مورد عامل سوم یا فعالیت در مقیاس افتراق معنایی تلفن همراه نشان داد که
اکثر جفت صفتها ی مربوط به عامل فعالیت پرسشنامه افتراق معنایی معنا و مفهوم موبایل
نمرات افراد مبتال به بی موبایل هراسی بیش از نمرات میانگین افراد غیر مبتال به این اختالل
است؛ اما بررسی های آماری مبنی بر عدم تفاوت معنادار بین دو گروه فوق است .البته نتایج
این مطالعه با نتایج سینگ و همکاران ( )2013همخوانی دارد .سینگ و همکارانش دریافتند
که تلفن همراه بهمثابه شمشیری دو لبه است و لذا میتواند در عین منافعی که برای کاربران
در پی دارد مضراتی هم در پی داشته باشد( .سینگ و همکاران.)2013 ،

1. Bianchi & philips
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