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چکیده
همگام با رشد روزافزون تکنولوژی در دومین دههی قرن بیست و یکم با اختاللی مواجه هستیم که به آن
هراس از نداشتن و یا در دسترس نبودن موبایل گفته میشود .هدف از پژوهش حاضر ساخت و تعیین
ویژگیهای روانسنجی پرسشنامهی بی موبایل هراسی بود .دانشجویان رشتههای علوم انسانی دانشگاههای
دولتی تهران جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل میدهند که از بین آنها  363نفر زن و مرد در مقاطع
مختلف کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری به شیوهی تصادفی طبقهای نسبی انتخاب شدند .نتایج تحلیل
عاملی اکتشافی نشان داد که پرسشنامه محقق ساخته از سه عامل تشکیلشده و از روایی و پایایی مناسبی
برخوردار است .تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم نیز مدل سه عاملی را تأیید کرد .این پرسشنامه به همراه
مقیاس افتراق معنایی معنا و مفهوم موبایل اجرا شد که با  14آیتم از پایایی و روایی مناسبی برخوردار بود.
در نتیجه از پرسشنامه محقق ساخته بی موبایل هراسی میتوان برای تشخیص افراد به اختالل بی موبایل
هراسی استفاده کرد.
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مقدمه
همگام با توسعه علم و فناوری و در اثر نوآوریها و تکنیکهای نوین محصوالت و
کاالهایی وارد زندگی بشر شدهاند که کارکردی دوگانه در حیات فردی و اجتماعی انسان
داشتهاند .این از ویژگیهای جهان مدرن است که محصوالتی به بازار میآورد که هرچند
هدف آن آرامش انسان و کاهش رنج و مرارتهای روحی و جسمی او است ،اما در عمل
مشکالت نوین برای وی به بار میآورد .یکی از شاخصترین و پرکاربردترین این
محصوالت تلفن همراه است که البته برخی آن را یکی از نمادهای خروج بشر از عصر
مدرن و ورود به عصر اطالعات و یا دوران تاریخ فرا مدرن میدانند (کاستلز.)4335 ،
در دومین دههی قرن بیست و یکم جایگاه این ابزارها و محصوالت جدید بهگونهای
رشد یافته است که دیگر زندگی بدون آنها قابلتصور نیست .برای بسیاری از انسانهای
این عصر زندگی بدون تلفن همراه یا موبایل قابلتصور نیست؛ زیرا نهتنها کارکردهای یک
تلفن عادی را دارد بلکه برای امور دیگری مانند محاسبه ،عکاسی ،فیلمبرداری ،اتصال به
شبکههای اجتماعی و اینترنت ،استفاده از پست الکترونیکی و حتی بازیهای جدید
مورداستفاده قرار میگیرد .بهعالوه حتی برخی کارهای روزمره مثل ساعت ،برنامهریزی
روزانه ،یادآوریها ،هشدار ،امکان استفاده از مکانیاب و همچنین گوش دادن به موسیقی
و رادیو و یا مشاهده تلویزیون و حتی ماهواره ،محاسبه نرخ ارز و سهام بورس و ارزیابی
هوشمند محیط اطراف بهوسیله تلفن همراه انجام میشود .به بیان برخی از محققین این
وسیله بهظاهر ساده دربرگیرنده پیامدهای متنوعی برای کاربران است ،زیرا عالوه بر ایجاد
ارتباط با دیگران میتواند نیازهای گوناگون دیگری را نیز برآورده کند .به همین دلیل
استفاده از این ابزار فناورانه با سرعت شگفتانگیزی در حال رشد است و میتوان از آن
بهعنوان یک پدیده اجتماعی یا اثرات روانشناختی نام برد (سینگ ،گوپتا و گاگ،2043 ،4
ص .)494

1. Singh, Gupta & Garg
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در میانهی دومین دهه از قرن بیست و یکم تلفن همراه نهفقط در حوزه ارتباطات بلکه
در صحنه زندگی عمومی-اجتماعی نقش مهمی را ایفا میکند زیرا بخش عمدهای از
نقشهای اجتماعی توسط آن ایفا میشود (عابدینی ،زمانی4394 ،؛ به نقل از لیمپتی و
همکاران .)2009 ،ازآنجاییکه تسهیالت وسیعی را برای کاربران فراهم میآورد مبدل
بهوسیله و ابزاری مهم در زندگی روزمره افراد شده است (عابدینی ،زمانی4394 ،؛ به نقل از
کوثری و خیرخواه.)4334 ،
هماکنون نهتنها هر بزرگسالی یک دستگاه تلفن همراه دارد بلکه بسیاری از کودکان
هم از این وسیله استفاده میکنند ،نزدیک به پانصد میلیون نفر از مردم در سراسر دنیا از
تلفن همراه استفاده میکنند و باالترین میزان استفاده از آن در بین مردم چین و سپس در
هندوستان شیوع دارد و البته این گرایش خصوصاً در قشر جوانتر حرکت رو به رشدی
داشته است.
از سوی دیگر باید اعتراف کنیم که تلفن همراه بهمثابه شمشیری دو لبه است ،بهگونهای
که علیرغم پیامدهای مناسب و مفید آنکه پیشازاین برشمردیم واجد پیامدهای نامناسب
و مضری هم برای کاربران است .به شکلی که گاهی استفادههای غیرمعمول و یا افراطی از
آن میتواند باعث شکلگیری انواع وابستگیهای روانشناختی و فیزیکی (جسمی) در
افراد نسبت به این وسیله شود ،وابستگیهایی که حتی میتواند منجر به اعتیاد به این وسیله
و درنتیجه تغییرات رفتاری زیادی در افراد شود (سینگ ،گوپتا و گاگ ،2043 ،ص .)494
در طی پژوهشی که در سال  2006توسط اتحادیه بینالمللی ارتباط از راه دور انجام شد
(پیترز و همکاران ،)2003 ،مشخص شد که در حدود  90/9درصد از افراد در کشورهای
توسعهیافته و  32/1درصد از افراد در کشورهای درحالتوسعه دارای تلفن همراه بودهاند و
دانشجویان بهطورمعمول از این وسیله بیش از  40ساعت در هفته استفاده میکنند که بهطور
عمده این ارتباطات از طریق مکالمههای صوتی و ارسال پیامهای کوتاه انجام میشود
(عابدینی و زمانی ،4394 ،ص .)41
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هاروی بروکس و دانیل بل 4در کتاب «عصر اطالعات» ،تکنولوژی را بهمثابه ابزاری
برای استفاده و بهرهبرداری از دانش علمی میدانند (کاستلز ،علیقلیان و خاکباز ،4335 ،ص
)59؛ اما آیا بهواقع علم و تکنولوژی همواره میتواند در جهت حفظ حقوق انسانها عمل
کرده و برای احقاق آن مفید باشد؟ و یا گاهی برعکس عمل میکند و حقوق انسانی را
تضییع نموده و برای آن نقش تخریبکننده دارد؟ این تخریب به چه بهایی صورت
میگیرد؟ تلفن همراه یکی از جلوههای ظهور تکنولوژی بوده و لذا دارای کارکردهای
مثبت زیادی است که بهطور اجمالی از آن یاد کردیم اما چرا بهراستی این ابزار یک
شمشیر دو لبه است؟ بر همگان روشن است که استفاده روزافزون از این وسیله میتواند
واجد هر دو جنبه از پیامدهای مثبت و مفید و منفی و مخرب باشد .باوجوداینکه پژوهشها
و مقاالت زیادی در حیطههای گوناگون نظیر اعتیاد به تلفن همراه ،رابطه هیجانات اوقات
فراغت و عزتنفس با اعتیاد به تلفن همراه بررسی انگیزه و میزان نوع استفاده از تلفن
همراه ،رابطه ویژگیها شخصیتی و میزان و نحوه استفاده از تلفن همراه از دانشجویان انجام
شده است .به نظر میرسد که همچنان خالئی در این حیطه وجود دارد.
همانگونه که در سطور پیشین ذکر شد استفادهای غیر ایمن و غیرمعمول از تلفن همراه
میتواند تبعات منفی و مخربی بر کاربران داشته باشد .وقتی افراد دچار وابستگی زیادی به
این وسیله میشوند؛ احتمال بروز پدیدهای به نام بی موبایل هراسی 2در آنها افزایش
مییابد.
بی موبایل هراسی یکی از انواع ترسهاست که به دلیل خارج از دسترس بودن نسبت به
تماسهای تلفنی در افراد ایجاد میشود .با یک نگاه اجمالی به ادبیات پژوهشی در این
عرصه بهراحتی درمییابیم پرسشنامهای که بتواند این معضل را بهدرستی بسنجد وجود
ندارد .از یکسو به این لحاظ که این بیماری در سراسر دنیا در حال شیوع است و بسیاری
از انسانها در کشورهای گوناگون از آن رنج میبرند و از سوی دیگر ازآنجاییکه تاکنون
در کشورهای انگلستان ،ایاالتمتحده امریکا و کانادا تنها پژوهشهایی در حیطه
1. Harvey Brooks & Daniel Bell
2. Nomobophobia nomophobia
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نگرشسنجی در این زمینه انجام شده است .سعی داریم تا در پژوهش حاضر به تهیه ابزاری
برای سنجش و اندازهگیری این اختالل دست یابیم.
با مراجعه به پیشینه و تاریخچه تحقیق و در طی نگرش سنجی که در کشورهای نامبرده
صورت گرفته است درمییابیم که :بی موبایل هراسی یعنی ترس از دسترس نبودن تماس
تلفنی.4
بیانجی و فیلیپس ( )2005پرسشنامهای را با عنوان " اعتیاد به گوشی همراه" و یا هدف
سنجش میزان این اعتیاد تدوین کردند؛ بر اساس ارزیابی محتوایی این مقیاس نشان داد که
افراد معتاد به گوشی همراه هنگام دور بودن از این ابزار ،عصبی ،غمگین و افسرده بوده و
احساس تنهایی میکنند؛ خلق بیثباتی دارند و همواره در انتظار برقراری یک تماس
هستند .اعتبار این مقیاس که توسط بیانجی و فیلیپس تدوین شده بود با استفاده از روش
آلفای کرونباخ  0/33به دست آمد و روایی آن نیز  0/39برآورد شد .این پرسشنامه شامل
 24سؤال بود؛ اما لویس 2در سال  24 ،2003سؤال پرسشنامهی خود را به  44سؤال تقلیل
داد و سپس مقیاس تدوینشده را با استفاده از روش تحلیل عاملی مورد ارزیابی قرار داد و
توانست  1عامل مهم شامل ناتوانی در کنترل میزان استفاده از موبایل ،احساس اضطراب و
کمبود در صورت دوری از تلفن همراه ،رهایی از احساسات ناراحتکننده و از دست دادن
بهرهوری را به دست آورد که هرکدام از این عوامل به ترتیب  6/56 ،3/62 ،36/13و 6/04
درصد از واریانس متغیر اعتیاد به تلفن همراه را تبیین میکند .این پرسشنامه در ایران از
روایی خوبی برخوردار بود و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ روی  50نفر در
ابعاد اول تا چهارم با طیف لیکرتی به ترتیب  0/34 ،0/46 ،0/33و  0/6محاسبه شد (دیوبند،
 .)4394البته لونگ در سال  2004مقیاسی  44مادهای را برای ارزیابی اعتیاد به تلفن همراه
) (MPAI3تدوین کرده بود که نسخه آن از مقیاس  24مادهای بیانجی و فیلیپس ()2005
اقتباس شده بود و پایایی آن به روش همسانی درونی  0/33گزارش شده بود.
1. Nomobophobia; the fear of being out of mobile phone contact
2. Luies
3. Mobile Phone Addiction Inventory
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لونگ 3 4سؤال از مقیاس MPPUS2را که مشکالت مربوط به قماربازی بیمارگونه در
 DSM-IVرا میسنجد در مقیاس خود به کار برد؛ بنابراین  MPAI3یک مقیاس
پنجدرجهای لیکرت بود که  1حیطه با عناوین ناتوانی در کنترل امیال شامل  4ماده آزمون،
اضطراب و گمگشتگی شامل  5ماده آزمون و کنارهگیری یا فرار شامل  3ماده آزمون و
باالخره از دست دادن خالقیت با  2ماده آزمون را مورد ارزیابی قرار میداد .پایایی به روش
همسانی درونی برای خرده مقیاسهای فوقالذکر به ترتیب  0/3 ،0/33و  0/62و برای کل
آزمون برابر با  0/9به دست آمد؛ پایایی با استفاده از روش دونیمه کردن  0/54محاسبه شد
(حقشناس.)4333 ،
در سال  4394سواری در طی مطالعهای به ساخت و اعتباریابی پرسشنامهای با عنوان
اعتیاد به تلفن همراه پرداخت .این پرسشنامه با  43سؤال و سه خرده مقیاس خالقیت زدایی،
میل گرایی و احساس تنهایی از پایایی و روایی خوبی برخوردار بود .پایایی کل آن  0/34و
پایایی برای عوامل اول تا سوم به ترتیب  0/46 ،0/43و  0/31محاسبه شد .کمترین و
بیشترین نمره برای خرده مقیاس اول به ترتیب  9و  26و میانگین و انحراف معیار آن 46/49
و  3/61به دست آمد و برای خرده مقیاس دوم کمترین و بیشترین نمره به ترتیب برابر با  1و
 41و میانگین و انحراف معیار آن  3/24و  2/46و در مورد عامل سوم کمترین و بیشترین
نمره برابر با  1و  41و میانگین و انحراف معیار به ترتیب برابر با  3/25و  2/46برآورد شد.
آلفای کرونباخ کل پرسشنامه  0/35و برای هر عامل به ترتیب  0/4 ،0/33و  0/4محاسبه شد
(سواری)4394 ،
پژوهشی که در کشور انگلستان و بر روی  2463نفر انجام شد و نشان داد  52درصد از
کاربران وقتی تلفن همراهشان مفقود میشود یا باتری و اعتبارش به پایان میرسد و یا در
دسترس نیست ،دچار اضطراب میشوند و حدود  53درصد از مردان و  13درصد از زنان

1. Leung
2. mobile phone useage
3. mobile phone addiction inventory
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از بی موبایل هراسی رنج میبرند و بیشترین دلیل اضطراب خود را نیاز به در دسترس بودن
بهوسیله دوستان یا خانواده میدانستند.
در پژوهشی دیگر که توسط سازمان تحقیق مشتریان 4در  Mumbiaانجام شد،
محققان دریافتند که  %53از کاربران قادر نیستند که بدون تلفن همراه حتی یک روز را
بهطور کامل سپری کنند ،همچنین مطالعهای دیگر در کشور هندوستان صورت گرفت
نشان داد که میزان شیوع بی موبایل هراسی در حال افزایش است؛ زیرا کاربران روزبهروز
به تلفن همراه وابستهتر میشوند و مشکالت روانی و شخصیتی جدی آنها را تهدید
میکند .در این پژوهش ،پژوهشگران دریافتند که وابستگی روانشناختی به تلفن همراه و
گرایش به بی موبایل هراسی با حاالتی مثل شنیدن صداهای خیالی مبنی بر به صدا درآمدن
زنگ تلفن ،عادت به چک کردن جیب یا کیف برای اطمینان از وجود تلفن همراه است و
نیز اینکه استفاده طوالنیمدت از این ابزار میتواند باعث بروز تغییرات مهم شخصیتی در
کاربران شود (سینگ ،گوپتا و گارگ ،2043 ،ص  .)200با توجه به مطالب مطرحشده در
این پژوهش سؤاالتی به شرح زیر مطرح است:
-4آیا امکان ساخت و هنجاریابی آزمون بی موبایل هراسی با عنایت به کلیه امکانات
روانسنجی وجود دارد؟
-2آیا آزمون ساختهشده از وجاهت علمی الزم برخوردار است؟

روش
جامعه آماری تحقیق انجامشده عبارت است از کلیه دانشجویان علوم انسانی دانشگاههای
دولتی تهران که با روش تصادفی طبقهای نسبتی و با استفاده از فرمول کوکران از میان
دانشکدههای حقوق و علوم سیاسی ،روانشناسی و علوم تربیتی ،مدیریت و حسابداری،
اقتصاد ،زبان و ادبیات ،ادبیات و علوم انسانی ،علوم اجتماعی دانشگاههای عالمه طباطبائی،
تهران ،شهید بهشتی ،تربیت مدرس ،خوارزمی و الزهرا انتخاب شدند.

1. Marco
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مطالعه و بررسی پیشینه تحقیق بیانگر آن است که تاکنون چه در خارج از کشور و چه
در داخل کشور ابزاری که بتواند بهطور مناسبی برای سنجش اختالل بی موبایل هراسی به
کار رود و آن را به شکل مستقل موردسنجش و ارزیابی قرار دهد ساخته نشده است .البته
بیشتر مطالعات در حوزه اعتیاد و یا وابستگی تلفن همراه است.
لذا به نظر میرسد که تدوین و اعتباریابی چنین پرسشنامهای که بتواند بهطور مستقل و
با در نظر گرفتن عوامل مرتبط با هراس این اختالل را مورد ارزیابی قرار دهد ضروری و
مهم است .پرسشنامه بی موبایل هراسی بر اساس مبانی نظری پژوهش و با عنایت به
تحقیقات گذشته و عالئم اقتباسشده از  DSM5-TRکه برای هراس لحاظ شده است و
نیز عالئم کلینیکی و بالینی منظور شده برای هراس در دو بخش تدوین شد .بخش اول
پرسشنامه شامل متغیرهای جمعیت شناختی نظیر جنسیت ،وضعیت تحصیالت ،وضعیت
تأهل و محدوده سنی که از  43تا  33سال متغیر است که جداول توصیفی آن در سطور بعد
به نگارش درآمده است.
بخش دوم پرسشنامه نیز شامل  44سؤال بود .ابتدا پایایی این پرسشنامه در بین
دانشجویان گروه علوم انسانی در دانشگاه عالمه طباطبایی موردبررسی اولیه واقع شد که
مقدار آن  0/4به دست آمد و مقدار مناسبی بود.
در ارزیابی و اجرای اولیه که بر روی  60نفر از دانشجویان دانشکدههای حقوق و علوم
سیاسی ،روانشناسی و علوم تربیتی ،مدیریت و حسابداری و اقتصاد انجام شد میزان
میانگین محاسبهشده معادل  39/44و واریانس برابر با  449/40و نیز انحراف استاندارد آن
 40/91برآورد شد .روایی صوری و محتوایی این مقیاس بعد از ارائه به برخی اساتید
متخصص در حوزهی مسائل روانشناختی و روانسنجی مورد ارزیابی قرار گرفته و تأیید
شد .بهاینترتیب این پرسشنامه مشتمل بر  44سؤال و حاوی  3خرده مقیاس با عناوین
اضطراب ،افسردگی و ناکامی تدوین شد که از پایایی و روایی خوبی برخوردار بود .پایایی
این پرسشنامه بعد از اجرای نهایی با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد و برابر با 0/9
گزارش شده است .نتایج مربوط به پایایی خرده مقیاسها بیانگر آن است که میزان پایایی
برای خرده مقیاس اول یعنی اضطراب  ،0/34برای افسردگی  0/34و برای ناکامی  0/65به

ساخت و هنجاریابی پرسشنامه بی موبایل هراسی 5 /

دست آمد .در جدول زیر شاخصهای توصیفی سؤاالت شامل همبستگی هر سؤال با کل
پرسشنامه ،ضرایب پایایی بقیه سؤاالت با حذف هر سؤال و همبستگی هر گویه با نمره کل
پرسشنامه محاسبه و گزارش شده است.
جدول  .1ویژگیهای توصیفی ابزار
میانگین مقیاس

واریانس مقیاس

همبستگی

آلفای کرونباخ

با حذف سؤال

با حذف سؤال

جزء-کل

با حذف سؤال

Q1

39/60

452/94

0/55

0 /9

Q2

39/13

451/15

0/59

0/39

Q3

10/43

463/34

0/30

0/90

Q4

10/10

454/45

0/13

0/90

Q5

10/41

454/95

0/16

0/90

Q6

10/22

450/16

0/62

0/39

Q7

14/42

453/25

0/51

0/90

Q8

14/44

456/44

0/55

0/90

Q9

14/39

453/31

0/54

0/90

Q10

10/21

414/43

0/69

0/39

Q11

10/35

451/90

0/64

0/39

Q12

10/53

453/02

0/64

0/39

Q13

10/65

419/30

0/42

0/39

Q14

39/35

454/00

0/59

0/39

Q15

14/21

453/61

0/16

0/90

Q16

14/24

456/34

0/60

0/39

Q17

10/36

419/31

0/65

0/39

جدول باال نشان میدهد که همبستگی سؤاالت با یکدیگر مناسب است.
روایی این پرسشنامه به همراه مقیاس افتراق معنایی مکمل آن در بین دانشجویان گروه
علوم انسانی دانشگاههای دولتی تهران موردبررسی اولیه واقع شد .بعد از سنجش نمونه اولیه
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ابتدا چهار گویه از پرسشنامه اصلی و  2گویه از مقیاس افتراق معنایی حذف شد و درنهایت
برای بررسی اعتبار آن در بین  364نفر از گروه نمونه موردبررسی قرار گرفت.
روایی صوری و محتوای پرسشنامه بعد از ارائه به برخی اساتید متخصص در حوزه
مسائل روانشناختی و روانسنجی مورد ارزیابی قرار گرفته و تأیید شد.
در ادامه توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش گزارش شده است.
جدول  .2توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی

جنسیت

تحصیالت
متغیرهای
جمعیت
شناختی
محدوده سنی

وضعیت تأهل

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

زن

443

14/4

13/4

13/4

مرد

434

54/5

54/9

400

کل

360

99/2

400

بدون پاسخ

3

0 /3

کل

363

400

کارشناسی

461

15/2

15/6

15/6

ارشد

463

11/9

15/3

90/3

دکتری

33

9 /4

9 /2

400

کل

360

99/2

400

بدون پاسخ

3

0 /3

43-21

435

54

54/1

33/6

25-34

431

36/9

34/2

34/2

32-33

14

44/3

44/1

400

کل

360

99/2

400

بدون پاسخ

3

0 /3

مجرد

231

43/2

49/6

49/6

متأهل

43

20/4

20/1

400

کل

354

93/3

400

بدون پاسخ

6

4 /4

کل

363

400
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بررسی متغیرهای جمعیت شناختی بیانگر آن بود که از بین شرکتکنندگان در پژوهش
 443نفر ( )%14/4زن و  434نفر ( )%54/9مرد میباشند ،همچنین سه نفر نیز جنسیت خود را
گزارش نکردهاند .بر اساس نتایج مشخص است که  461نفر ( )%15/2از شرکتکنندگان
در پژوهش در مقطع کارشناسی 463 ،نفر ( )%15/3در مقطع کارشناسی ارشد و  33نفر
( )%9/2در مقطع دکتری مشغول به تحصیل بودهاند .نتایج نشان میدهد که  431نفر
( )%34/2از شرکتکنندگان دارای محدوده سنی  34-25سال 435 ،نفر ( )%54/1دارای
محدوده سنی  21-43سال 14 ،نفر ( )%44/3دارای محدوده سنی  33-32سال و  3نفر نیز
سن خود را عنوان نکرده بودند .بر اساس نتایج جدول باال مشخص است که  231نفر
( )%49/6از شرکتکنندگان در پژوهش مجرد و  43نفر ( )%20/1متأهل میباشند ،همچنین
 6نفر ( )%4/4نیز وضعیت تأهل خود را گزارش نکردهاند.
جدول  .3توزیع فراوانی متقاطع سن با وضعیت تأهل
تقاطع سن با وضعیت تأهل
وضعیت تأهل

کل

کل

مجرد

متأهل

43-21

461

20

431

25-34

404

25

432

32-33

43

24

10

231

42

356

ازآنجاییکه بخش اعظم شرکتکنندگان در پژوهش در وضعیت مجرد به سر میبرند
جدول تقاطعی سن با وضعیت تأهل در باال ترسیم شده است .بر اساس نتایج فوق مشخص
است که  461نفر از کسانی که مجرد هستند در محدوده سنی  21-43سال قرار دارند404 ،
نفر از افراد مجرد در محدوده سنی  43 ،34-25نفر از افراد مجرد در محدوده سنی ،33-32
 20نفر از افراد متأهل در محدوده سنی  25 ،21-43نفر از افراد متأهل در فاصله سنی -25
 34سال و  24نفر از افراد متأهل در محدوده سنی  33-32قرار داشتند.
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جدول  .4متقاطع مربوط به دانشگاه و رشته تحصیلی شرکتکنندگان

کل

43

31

61

54

49

59

33

49

363

دانشگاه

تربیتبدنی

اقتصاد

روانشناسی

خوارزمی

1

0

6

0

0

9

0

0

49

حسابداری

شهید بهشتی

2

5

4

42

22

23

0

0

46

مدیریت و

الزهرا

3

0

40

0

0

0

43

44

34

ادبیات و

حقوق

علوم انسانی

علوم اجتماعی

ادبیات فارسی

تهران

4

1

9

42

21

44

4

0

41

زبان و

تربیت مدرس

0

0

0

4

4

44

0

0

49

کل

عالمه طباطبائی

2

25

32

32

26

0

43

3

433

بر اساس نتایج جدول باال مشخص است که بیشترین شرکتکننده در دانشگاه عالمه مربوط
به رشته روانشناسی و حقوق است .در دانشگاه تهران بیشترین آمار شرکتکنندگان مربوط
به رشته مدیریت و حسابداری و در دانشگاه شهید بهشتی مربوط به دانشکده ادبیات و علوم
انسانی است.
تحلیل عامل اکتشافی .1بهمنظور استخراج عوامل مربوط به بی موبایل هراسی از روش
تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد .معیار استخراج عوامل با استفاده از نمودار اسکری 2و
ارزش ویژه 3باالتر از یک بود که با روش چرخش واریماکس( 1چرخش متعامد) مورد
ارزیابی قرار گرفت و همچنین جهت بررسی مناسبت و کفایت نمونه ( )n=363از آزمون
کرویت بارتلت و کفایت نمونهبرداری 5KMOاستفاده شد؛ انجام تحلیل به روش تحلیل
عناصر اصلی نشان داد که مقدار  KMOبرابر با  0/92به دست آمد که مقدار باال و مناسبی
است و بیانگر این مطلب است که ضرایب همبستگی ،ضرایب قابلتوجهی هستند و طبق
نظر کیسر وقتی مقدار  KMOبزرگتر از  0/6باشد ،دادهها توان عاملی شدن دارند .مقدار
1. exploratory factor analysis
2. scree plot
3. Eigen value
4. rotation varimax
5. Kaiser- Meyer- Oklin
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دترمینان نیز برابر با  0/006به دست آمد که حاکی از آن است که میتوان ماتریس
همبستگی را به حالت معکوس درآورد و روش تحلیل عناصر اصلی روش مناسبی است.
برای تعیین عوامل از معیار ارزش ویژه باالتر از یک و نمودار اسکری (سنگریزه)
استفاده شد .نتایج بیانگر آن بود که این آزمون واجد سه عامل است که درمجموع  %54از
واریانس کل پرسشنامه بی موبایل هراسی را تبیین کردند.
با توجه به تعریف بی موبایل هراسی که بهنوعی هراس از در دسترس نبودن و یا از
دست دادن ارتباط و تماس اشاره دارد (لیندزی)2003 ،4؛ و با توجه به اینکه اکثر گویههای
عامل یک پیرامون اضطراب و نگرانی و ترس حاصل از این عدم دسترسی میچرخند .به
همین دلیل عامل اول اضطراب نامگذاری شد .با بررسی و تفکر در گویههای مربوط به
عامل دوم درمییابیم که بیشتر به احساس تنهایی ،انزواطلبی ،دلتنگی و ترس از جدایی
حاصل از عدم دسترسی به تلفن همراه و منفیبافی حاصل از افسردگی اشاره دارد ،بنابراین
با استناد به عوامل مداخله کننده در شکلگیری افسردگی و نیز بر اساس پیشینه تحقیق
عامل دوم با نام افسردگی نامگذاری شد .سومین عامل پرسشنامه محقق ساخته بی موبایل
هراسی با نام ناکامی ارائه شد؛ زیرا از یکسو با توجه به تعریف هراس در DSM-5
ناکامی از مؤلفههای هراس است و از سوی دیگر در ترس از عدم در دسترس نبودن
شکلگیری افسردگی نقش دارد و هم آنکه رابطه بین عصبانیت ،خشم و از کوره دررفتن با
ناکامی بسیار نزدیک است.
بر اساس جدول تبیین واریانس زیر مشخص است که از  44سؤال ابتدایی سه عامل
دارای ارزش ویژه باالتر از  4میباشند که این سه عامل درمجموع  %54از واریانس بی
موبایل هراسی را تبیین میکنند که عامل اول  %10/16از واریانس ،عامل دوم  %/ 9/94و
عامل سوم  %6/42از واریانس بی موبایل هراسی را تبیین میکنند.

1. Lindsay
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جدول  .5جدول واریانس تبیین شده کلی
ارزشهای ویژه اولیه
عناصر

مجموع مجذور بارهای عاملی

مجموع مجذور بارهای عاملی

استخراج یافته

چرخش یافته

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

4

6/34

10/16

10/16

6/34

2

4/63

9/94

50/34

4/63

9/94

3

4/41

6/42

54/09

4/41

6/42

1

0/34

5/46

62/26

5

0/46

1/50

66/44

6

0/41

1/34

44/45

4

0/64

3/91

45/09

3

0/62

3/63

43/44

9

0/52

3/04

34/31

40

0/19

2/39

31/41

44

0/11

2/62

34/34

42

0/39

2/34

39/63

43

0/39

2/30

94/99

41

0/34

2/22

91/24

45

0/36

2/46

96/33

46

0/34

4/34

93/25

44

0/29

4/41

400

کل

کل

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

10/16

10/16

1/25

50/34

3/59

24/46

54/09

4/35

40/94

کل

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

25/04

25/04
16/43
54/09

تعداد عوامل پیشنهادی از طریق آزمون سنگریزه در نمودار  4ارائه شده است و عوامل،
گویهها و بارهای عاملی هرکدام از آنها در جدول  6آمده است.

ساخت و هنجاریابی پرسشنامه بی موبایل هراسی 19 /

نمودار  .1اسکری (سنگریزه)

جدول شماره  6نشان میدهد که دامنه بارهای عاملی خرده مقیاس اضطراب از  0/44تا
 ،0/14افسردگی از  0/46تا  ،0/69ناکامی از  0/34تا  0/52برآورد شد؛ بنابراین با استناد به
این تحلیل سؤال اول تحقیق تأیید میشود.
جدول  .6ماتریس عناصر چرخش یافته
شماره سؤاالت

عناصر
4

2

0/44

4

0/41

6

0/44

44

0/40

40

0/63

43

0/63

41

0/62

44

0/52

5

0/14

9

2

0/46

3
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شماره سؤاالت

عناصر
4

2

45

0/43

3

0/44

4

0/40

46

0/69

3

3

0/34

1

0/63

42

0/52

بر اساس نتایج جدول باال مشخص است که سؤاالت  44 ،41 ،43 ،40 ،44 ،6 ،4 ،2و 5
روی عامل اول دارای بار عاملی بوده که باالترین بار عاملی مربوط به سؤال  2با مقدار
 0/44است و کمترین بار عاملی مربوط به سؤال  5با بار عاملی  0/14بود .همچنین سؤاالت
 4 ،3 ،45 ،9و  46روی عامل دوم دارای بار عاملی بودند که باالترین بار عاملی مربوط به
سؤال  9با بار عاملی  0/46بود؛ و کمترین بار عاملی مربوط به سؤال  46با بار عاملی .0/69
همچنین سه سؤال روی عامل سوم دارای بار عاملی بودند که سؤال  3دارای باالترین بار
عاملی با میزان  0/341بود .با توجه به نتایج پایایی هر خرده مقیاس بخش نخست سؤال
پژوهش نیز تأیید میشود.
تحلیل عاملی تأییدی .برای تعیین روایی پرسشنامه بی موبایل هراسی (عوامل سهگانه) و
پاسخ به بخش دوم سؤال پژوهش با استفاده از نرمافزار  LISREL8.7روایی سازه
پرسشنامه موردبررسی قرار گرفت.
هدف از انجام این کار تدوین مدلی است که بتواند دادههای تجربی پژوهش را بر
مبنای چند شاخص توصیف و تبیین کند که این مدل مبتنی بر اطالعات پیش تجربی درباره
ساختار دادههاست .لذا برای تبیین این دادهها از مدلسازی معادالت ساختاری 4استفاده شد
که بهطور مخفف به آن  SEMگفته میشود؛ جهت برآورد مدل از روش ML2و برای
1. structural equation modeling
2. Maximum Likelihood
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بررسی برازش مدل از شاخصهای برازش استفاده شد که این شاخصها در ادامه گزارش
شده است .از معیارهای بررسی برازش مدل ،معنیداری هر یک از پارامترهای برآورد شده
برای مسیرها استفاده شد که در سطح معنیداری  0/05تعیین میشود (شوماخر و لومکس،
 .)4333معیار دیگر ،شاخصهای برازش 4مدل هستند لذا برای بررسی برازش مدل از
شاخصهای کای اسکور ،)χ2( 2نیکویی برازش ،)GFI( 3شاخص برازش تطبیقی

4

( ،)CFIشاخص برازش هنجار شده ،)NFI( 5ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

6

( )RMSEAاستفاده شد .نقطه برش مناسب معیارهای برازش ،در نشریات مختلف
متفاوت است .تعیین یک نقطه برش خاص برای هر معیار برازش مشکل است ،زیرا در
موقعیتهای مختلف بهصورت یکسان و بهخوبی عمل نمیکند (هیو و بنتلر ،4999،4ص
 .)24بر اساس معیارهای متداول ،هر مدلی با معیار برازش باالتر از  ./90بهعنوان مدلی
قابلقبول پذیرفته میشود.
جدول  .7شاخصهای 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

341/96

0 /0

421

بهنجار

حد مطلوب
برآورد

غیر معنادار

شاخص نیکویی

عنوان آماری

Χ2

P

Df

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

NFI

≤0/03

≥0/9

≥0/9

≥0/9

≥0/9

0/033

0/99

0/93

4

4

نتایج جدول  4نشان میدهد که بهجز خیدو که مقادیر غیر معنادار آن نشان از برازش
مطلوب مدل است (در حجمهای باال معموالً از مقادیر معنادار خیدو چشمپوشی میشود و
1. fit indices
2. Chi-square
3. Goodness-of-fit index
4. Comparative Fit Index
5. Normed Fit Index
6. Root Mean Square Error of Approximation
7. Hu & Bentler
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به باقی شاخصهای برازش توجه میشود) .درنهایت اینطور نتیجه گرفته میشود که مدل
سه عاملی برای پرسشنامه بی موبایل هراسی ( 44سؤال ابتدایی) مدل مطلوبی است که از
برازش قابلقبولی برخوردار است.

اضطراب

بی موبایل

افسردگی

هراسی

ناکامی

نمودار  .2مدل ضرایب استاندارد

بحث و نتیجهگیری
همانطور که پیشتر اشاره شد ،شکلگیری اختاللی به نام بی موبایل هراسی که نخستین
بار در سال  2003توسط روانشناسان بریتانیایی کشف شد (لیندزی )2004 ،بهطور
روزافزونی در حال گسترش است و نیز ازآنجاکه بهجز چند تحقیق در هیچ جای دنیا
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پژوهشی که به شکل کامالً مستقل در حال بررسی این مسئله باشد وجود ندارد و یا احتماالً
به تعداد بسیار کمی وجود دارد ،محقق درصدد انجام این پژوهش یعنی ساخت و تدوین
پرسشنامه بی موبایل هراسی شد؛ بهعنوانمثال مطالعات انجامشده در سال  2044در کشور
بالروس پیرامون اعتیاد به موبایل نشان داد تنها یک گزینه با عنوان ""nomobophobia
در بخش دوم پرسشنامه درج شده بود (زاپکو ،اِسترایزاک و پاکوویچ ،2044 ،4ص  )92و
یا پژوهش دیگری ( )2043در کشور هندوستان بیانگر آن بود که در پرسشنامه استفاده از
تلفن همراه تنها یک گویه به تعریف و معنای بی موبایل هراسی اختصاص یافت (سینگ،
گوپتا و گاگ ،2043 ،ص .)211
به این جهت ،هدف پژوهش حاضر تهیه پرسشنامهی روا و معتبر است که بتواند این
موضوع یعنی بی موبایل هراسی را بسنجد و عوامل مرتبط با آن را از طریق روشهای
تحلیل عاملی اکتشافی مشخص کرده و اعتبار و روایی آن را مورد تأیید قرار دهد.
همانگونه که پیشتر ذکر شد نتایج حاصل از تحلیل عامل اکتشافی و نمودار اسکری نشان
داد که پرسشنامه بی موبایل هراسی از سه عامل اضطراب ،افسردگی و ناکامی تشکیل شده
است که درمجموع این سه عامل  54درصد از واریانس کل پرسشنامه بی موبایل هراسی را
تبیین میکند .نتایج مربوط به پایایی نشان داد که آلفای کرونباخ کل پرسشنامه  0/92است
و به همین ترتیب برای خرده مقیاسهای اضطراب  ،0/34افسردگی  0/34و برای خرده
مقیاس ناکامی  0/65به دست آمد .نتایج تحلیل همچنین نشان میدهد که دامنه بارهای
عاملی خرده مقیاس اضطراب از  0/444تا  ،0/114افسردگی از  0/465تا  0/693و خرده
مقیاس ناکامی از  0/341تا  0/529برآورد شد .تحلیل روایی سازه پرسشنامه از طریق روش
تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که شاخصهای برازش مدل از مقادیر مطلوبی برخوردار
هستند که حاکی از تأیید ساختار سه عاملی پرسشنامه بی موبایل هراسی بود.
نتایج این یافتهها با نتایج بسیاری از تحقیقات که به شکل غیرمستقیم به این اختالل
پرداختهاند همسو است و همچنین این نتایج با بسیاری از پژوهشها در مورد اعتیاد به
1. Szpakow, Stryzhak, Pokopowicz

 / 21فصلنامة اندازهگیری تربیتی ،دوره ششم ،شمارة  ،32بهار 1259

موبایل یا وابستگی به آن همخوانی دارد .بهعنوانمثال در پژوهشی که توسط مدارس لندن
در سال  2003انجام شد نشان داد که به نظر  92درصد از کاربران وجود تلفن همراه را در
زمره نیازهای اساسی زندگی روزمره است و آنها نمیتوانند خانه را بدون تلفن همراه
ترک کنند و چنانچه تلفن همراهشان مفقود شود دچار حس ناکامی و عصبانیت و نادیده
گرفتن میشوند (زاپکو ،اِسترایزاک ،پوکویچ ،2044 ،ص .)13
با اندکی تأمل درمییابیم که یکی از عوامل کشفشده در پژوهش حاضر تحت عنوان
ناکامی نیز این امر را تأیید میکند .این یافتهها با تحقیق دیگری که در ایاالتمتحده
آمریکا انجام شد مشابهت دارد ،در آن پژوهش نیز اذعان شده بود که  %26از کاربران
مدعی هستند که بدون تلفن همراه قادر به زندگی نیستند (همان) .از سوی دیگر والش نیز
مدعی بود که تلفن همراه اثرات زیادی بر وضعیت روانی افراد میگذارد و میتواند باعث
چک کردن زودبهزود و بسیار سریع تلفن همراه افراد شده و آنها را برانگیخته و مضطرب
کند و کاربران این کار را برای کشف تماسهای ازدسترفته و یا بازبینی پیامهای
کوتاهشان انجام میدهند (والش ،وایت.)2003 ،4
همچنین دیگر نتایج تحقیقات بیانجی و فیلیپس )2005( 2بر آن بود که افراد وابسته و
معتاد به تلفن همراه دچار اضطراب ،کنارهگیری و احساس تنهایی میشوند (فیلیپس،
.)2005
نتایج مطالعات هویتزر ( )2004نشان میدهد که معتادین به تلفن همراه انواع
اضطرابهای روحی و روانی و احساس تنهایی و انزواطلبی را تجربه میکنند که با عامل
کشفشده در تحقیق حاضر یعنی افسردگی شباهت زیادی دارد و آن را تأیید میکند .به
گفته پارک ( )2005افراد وابسته و معتاد به تلفن همراه را میتوان از روی احساس تنهایی،
اضطراب و احساس پوچیشان زمانی که تلفن همراهشان در دست نیست مورد شناسایی
قرار داد (پارک.)2005 ،

1. Walsh, White
2. Bianchi, Phipls
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ازآنجاییکه چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور آزمون معتبر و روایی که
بتواند احتمال بی موبایل هراسی را بهطور مستقل بسنجد شناختهنشده محقق بر آن شد تا این
پرسشنامه را با نرمافزارهای جدید آماری نظیر  LISRELتدوین کند .بهاینترتیب از
پژوهشگران عالقهمند به این حوزه پیشنهاد میشود که برای بررسی این اختالل که در
جامعه کنونی ما یکی از کاربردیترین تحقیقات موجود بهحساب میآید استفاده کرده و
بهرهبرداریهای الزم را انجام دهند؛ زیرا با استناد به این پرسشنامه میتوانند میزان اختالل
بی موبایل هراسی را تشخیص دهند.
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