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Abstract
Introduction: The harmful smartphone use
can negatively affect the various aspects of
human life. The prevalence of a psychological
phenomenon that known as nomophobia is one
of the negative influences of it. The purpose of
this study was to determine the role of mood
status and anxiety sensitivity in predicting
nomophobia with regard to the moderating role
of gender.
Method: The research methodology was
descriptive
correlational.
The
study
participants were included 191 (94 girls and 97
boys) undergraduate
Semnan University
students that were selected by available
sampling method. The data were collected
using Nomophobia Questionnaire (NMP-Q),
Positive and Negative Affect Schedule
(PANAS) and Anxiety Sensitivity Index-3
(ASI-3). Multiple regression analysis was used
to analyze the data.
Results: The results showed that both positive
and negative affect, as well as, anxiety
sensitivity, positively and significantly
predicted nomophobia. Analysis of the
moderating effects of gender role also revealed
that only positive affect, in boys and negative
affect in girls could predict nomophobia.
Although anxiety sensitivity was a positive
predictor of nomophobia in both groups, the
predictor coefficient was higher in boys.
Conclusion: The results indicated mood and
cognitive readiness for vulnerability to the
nomophobia and the patterns of this
vulnerability in female and male students were
different.
Keywords: nomophobia, mood, positive and
negative affect, anxiety sensitivity.
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خود میترسند( )۱باید توجه داشت که این ترسها را
نمیتوان به صورت سطحی و صرفاً تحت عنوان عالئم شبه
ترس در نظر گرفت( .)۱2در این خصوص ،شواهد
پژوهشی( )۱3داللت بر این دارد که بخشی از این ترسها
بیانگر یک ترس بنیادی موسوم به «ترس از دست دادن»
است که به معنای ترس از عدم دستیابی به تجارب
پاداشدهندهای نظیر آگاهی از آخرین پیشرفتها ،گفتگو با
دوستان خود و از دست دادن الیکها میباشد(.)۱۹
همچنین ،وقتی موقعیتها و موضوعاتی که کانون ترس افراد
نوموفوبیک است ،اتفاق میافتد ،افراد اضطراب شدیدی را به
صورت نیمه هشیار تجربه میکنند ( .)۱5برای نمونه افراد
نوموفوبیک زمانی که فراموش میکنند که گوشی خود را
همراه داشته باشند و یا وقتی که فقط برای مدت زمان
معینی ،نمیتوانند تماسها ،ایمیلها و اعالنها را دریافت
کنند ،دچار اضطراب و استرس شدیدی میشوند( .)۹این
اضطراب باعث استفاده افراطی و تکانشی از این دستگاهها
میشود(.)۱0
برای نوموفوبیا مشخصههای بالینی دیگری نظیر اجتناب از
تعامالت اجتماعی و استفاده از گوشی موبایل به عنوان یک
سپر یا پوسته محافظتی ،عنوان شده است( .)۱0وجود این
عالئم نظریهپردازان را بر آن داشته است که برای مفهوم
پردازی نوموفوبیا به عنوان اختالل جدیدی که زیر مجموعه
اختالالت اضطرابی است ،تالش کنند( .)۱2هرچند نوموفوبیا
هنوز به طور رسمی در پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری
اختالالت روانی ( )DSM-5درج نشده است ،اما طبق تعاریف
مندرج در پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت
روانی ،بیشترین مطابقت را با اختالل هراس خاص و به طور
ویژه ،هراس موقعیتی دارد ( .)۱0در واقع ،به جهت اینکه افراد
نوموفوبیک ضمن مواجهۀ با موقعیتها خاصی که طی آن
به گوشی همراه خود و یا قابلیتها و امکانات آن دسترسی
ندارند ،دچار ترس یا اضطرابی شدید میشوند ،از سوی
نظریهپردازانی مثل کینگ و همکاران( )۹ ,8 ,6به عنوان یک
هراس موقعیتی معرفی شده است .همچنین نوموفوبیا به
عنوان یک هراس موقعیتی ،از این حیث که شامل ترس از
بیمار شدن و عدم دریافت کمک فوری است ،با آگوروفوبیا
نیز مرتبط دانسته شده است( .)6در این رابطه ،مطابق با
شواهد موجود ،افراد نوموفوبیک سعی میکنند تا حد ممکن
از مکانها و شرایطی که استفاده از دستگاه تلفن همراه

مقدمه
با وجود اینکه پیشرفتها در زمینه فناوریهای ارتباطی،
زندگی و فعالیتهای روزمره ما انسانها را سهلتر کرده است
اما باور عمومی براین این است که استفاده آسیبزا و افراطی
از این نوع فناوریها میتواند تأثیرات روانشناختی منفی بر
افراد داشته باشد .یکی از این تأثیرات منفی ،شیوع پدیدهای
موسوم به نوموفوبیا است .نوموفوبیا ،که واژهای اختصاری
برای اشاره به «هراس از نبود تلفن همراه» است ،اولین بار
در سال  2008در جریان یک پروژه تحقیقاتی بکار گرفته
شد( )۱هرچند در آن مقطع زمانی و حتی پیش از آن نیز
برخی پژوهشگران ترسها ،اضطرابها و ناراحتیهای
کاربران تلفنهای همراه و فناوریهایی نظیر رایانه و اینترنت
را مورد توجه قرار داده بودند( ،)2اما پیشرفتهای سالهای
اخیر در زمینه گوشیهای هوشمند موجب شیوع روز افزون
نوموفوبیا و متحول شدن وجوه آسیبشناختی آن شده است،
به نحوی که نوموفوبیا هم به گوشیهای هوشمند محدود
گردیده و هم اینکه بیشتر از گذشته نگرانکننده شده است.
در حال حاضر به جهت اینکه گوشیهای هوشمند نسل ارتقاء
یافتهای از تلفنهای همراه هستند که قابلیتهایی را که
پیش از این مختص چندین دستگاه متفاوت بود ،در خود جمع
کردهاند ،به ابزاری چندمنظوره تبدیل شدهاند .این قابلیتها
باعث فراگیر شدن گوشیهای هوشمند و استفاده افراطی و
وابستگی زیاد کاربران به آنها شده است( .)3در این خصوص
شواهد داللت بر آن دارد که نوموفوبیا ریشه در استفاده مفرط
از گوشیهای هوشمند( )5 ,۹دارد و به علت وابستگی مرضی
یا روان رنجورانه به آنها به وجود میآید ( )6در واقع ،زمانی
که افراد نوموفوبیک نمیتوانند به گوشی خود یا امکانات
مربوط به آن دسترسی پیدا کنند ،به دلیل این وابستگی،
ترس ،اضطراب ،آشفتگی و ناراحتی شدیدی را تجربه
میکنند( )9شدت این تجارب احساسی آنچنان زیاد است که
کینگ و همکاران( )۹ ,8 ,6از نوموفوبیا به عنوان هراس قرن
 2۱و اختالل دوران مدرن یاد میکنند .چرا که یک ترس بی
دلیل و غیرمنطقی از در تماس نبودن با تکنولوژی است(,۱
 )۱۱ ,۱0که به شکلهای مختلف و با تمرکز بر موضوعات
متفاوتی جلوه میکند .به طور مشخص ،افراد نوموفوبیک از
گم کردن گوشی ،عدم دریافت سیگنال برای تماس و
دسترسی به اینترنت ،تماس بیپاسخ ،عدم دریافت پیامها
توسط مخاطب ،اتمام اعتبار ،و خالی شدن شارژ باتری گوشی
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در نظر گرفت( .)20 ,۱۹البته هنگام معرفی عالئم متداول
نوموفوبیا ،همواره این چالش وجود داشته است که
اصطالحات فوبیا و اعتیاد به طور قابل جایگزینی معرفی
شدهاند( .)۱2اما باید توجه داشت که هراسها ،اضطرابها و
اعتیادها همریخت نیستند( .)2۱چالشهای مفهومی این
چنینی پیرامون نوموفوبیا ،به نظر میرسد ناشی از ناشناخته
بودن عوامل مرتبط با آن و عدم شناسایی وجوه متفاوت
نوموفوبیا به عنوان یک اختالل اضطرابی است .یکی از راهها
برای از پیش رو برداشتن این چالشها ،تعیین نسبت سازه
نوموفوبیا با علل تعیینکننده و زیربنایی سایر اختالالت
اضطرابی است.
یکی از ویژگیهای زیربنایی که در این رابطه میتوان مورد
بررسی قرار داد ،وضعیت خلقی است .خُلق معموالً به عنوان
یک حالت عاطفی نسبتاً با ثبات تعریف میشود که برای آن
دلیل خاصی نمیتوان یافت و عمدتاً محتوای شناختی خاصی
ندارد و معموالً به دو صورت مثبت و منفی یا خوشایند و
ناخوشایند تجربه میشود( .)22خلق یا عاطفه مثبت ،حالتی
از شادکامی ،انرژی فعال ،تمرکز زیاد و اشتغال به کار لذت
بخش است .در مقابل ،عاطفه منفی نمود احساس ناخرسندی
و ناخوشایندی است( .)23واتسون( )2۹به شواهدی دست
یافت مبنی بر اینکه عاطفه منفی عامل زیربنایی بسیاری از
اختالالت اضطرابی است .به طور طبیعی ،نوموفوبیا نیز به
دلیل تجربیات ذهنی ترس و اضطراب و تکانشگری( ،)25از
لحاظ نظری با عاطفه منفی همسویی دارد .در تأیید این
موضوع شواهدی نیز وجود دارد که نشان میدهد ،نوموفوبیا
با برخی حاالت خلقی و هیجانی منفی در ارتباط است .برای
نمونه کالیتون ،لشنر و آلموند( )26نشان دادند که جدایی از
گوشیهای هوشمند میتواند باعث تجربه احساسات
ناخوشایند و انگیختگی باال (افزایش ضربان قلب و فشار
خون) شود .برخی مطالعات نیز گزارش کردهاند که «ترس از
دست دادن» و استفاده آسیبزا از گوشی هوشمند هر دو با
عاطفه منفی تداعی میشوند( .)29 ,۱۹نتایج یک مطالعه()۹
نیز روشن ساخت که در افراد دارای اختالل وحشتزدگی و
آگوروفوبیا ،وقتی که از گوشی هوشمند خود دور نگه داشته
میشوند ،هیجاناتی مثل اضطراب و افسردگی و احساس
تنهایی ،توأم با انگیختگی بدنی باال ،مشاهده میشود .البته
با توجه به اینکه گوشیهای هوشمند به دلیل ارتباطات فوری
و لذت و هیجانی که برای کاربران خود فراهم میسازند(،)۹

ممنوع است (مانند حمل و نقل عمومی ،رستورانها ،تئاترها
و فرودگاهها) ،اجتناب کنند( .)۱0کینگ و همکاران( )6نیز از
مشاهدات میدانی خود دریافتند که بیماران درگیر حمالت
وحشتزدگی ،از تلفنهای همراه خود برای ذخیره شماره
تلفن بیمارستانها ،پزشکان ،روانشناسان و یا سایر افراد مورد
اعتمادشان استفاده میکردند؛ زیرا آنها نگرانیهایی در مورد
بیمار شدن در خیابان داشتند و میخواستند مطمئمن شوند
که میتوانند برای درخواست کمک به سرعت با کسی تماس
بگیرند .افزون بر اینها ،با توجه به اجتناب افراد نوموفوبیک
از موقعیتها و تعامالت اجتماعی چهره به چهره و گرایش
آنها به تعامالت اجتماعی مجازی( ،)6این ایده نیز مطرح
شده است که نوموفوبیا میتواند نوع جدیدی از هراس
اجتماعی باشد( .)۱6اما شواهد تحقیقاتی( )۱9 ,9همبستگی
کوچکی را بین نوموفوبیا و هراس اجتماعی گزارش کردهاند.
البته شاید به همین دالیل ،نوموفوبیا نه به عنوان نوعی
هراس اجتماعی بلکه به عنوان اختاللی همبود با آن ،مورد
تأکید قرار گرفته است( .)۱0 ,6ارتباط نوموفوبیا با اختالل
وحشتزدگی نیز مورد توجه قرار گرفته است .به طور مثال،
طبق نتایج کینگ و همکاران( )۹هنگام دوری و عدم
دسترسی به گوشی ،شدت عالئم بیماری افراد دارای اختالل
وحشتزدگی در مقایسه با افراد عادی بیشتر میشود و در
واقع گوشی هوشمند میتواند به مثابه شریک اختالل
وحشتزدگی عمل کند .همچنین مشخص شده است که
شدت عالئم اختالل وحشتزدگی در افراد نوموفوبیک نسبتاً
باال است( .)9افزون بر اینها ،برخی مواقع نوموفوبیا با تعبیر
«اضطراب جدایی از گوشی هوشمند» و نیاز به همراه داشتن
آن به منظور دستیابی به احساس امنیت ،بکار میرود(.)۱8 ,۹
هرچند تعبیر بکارگرفته شده به صورت تحت اللفظی مشابه
با «اختالل اضطراب جدایی» است ،اما به دلیل وقوع اختالل
اضطراب جدایی در دوره کودکی ،نوموفوبیا به عنوان گونهای
از این اختالل معرفی نشده است ،اما با توجه به شواهد به
دست آمده میتواند با اضطراب جدایی بزرگسالی نیز ارتباط
داشته باشد(.)۹
به رغم تأکید حجم زیادی از پیشینه بر ماهیت اضطرابی
نوموفوبیا و نتیجهگیریهای به عمل آمده برای قرار دادن
این اختالل در طبقه اختاللهای اضطرابی ،اما اتفاق نظر
اندکی هم در این مورد وجود دارد که نوموفوبیا را باید به
عنوان یک اعتیاد رفتاری یا نوعی از اعتیاد به گوشی هوشمند
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باالی حساسیت اضطرابی با افزایش دفعات وقوع و تشدید
حمالت وحشتزدگی همراه میشود( .)۹0 ,38همچنین در
افراد دارای آگوروفوبیا که فاقد حمالت وحشتزدگی هستند
نیز میزان حساسیت اضطرابی ،نسبتاً باال است(.)۹2 ,۹۱
اضطراب و هراس اجتماعی ،یکی دیگر از اختالالتی است
که رابطه آن با حساسیت اضطرابی در پژوهشهای مختلف
گزارش شده است .آنچنان که اختالل اضطراب اجتماعی با
سطوح باالی حساسیت اضطرابی تداعی شده است(,38 ,2۹
 )۹3و ترس از ارزیابی منفیِ اضطرابی که توسط دیگران
مشاهده میشود ،دلیل باال بودن حساسیت اضطرابی در این
اختالل است( .)30در خصوص هراسهای خاص ،هرچند به
لحاظ فرمولبندی نظری ،حساسیت اضطرابی تلویحاتی
برای ایجاد و ماندگاری هراسهای خاص دارد( ،)۹۹اما
شواهد مربوطه تا حدودی متناقض است .آنچنان که نتایج
مطالعه تیلور ،کوک و مک نالی( )۹5نشان داد که نمره
حساسیت اضطرابی ،به استثنای هراس خاص با سایر
اختالالت اضطرابی رابطه دارد .از طرفی ،مشاهداتی نیز وجود
دارد که نشان دادهاند افرادی که هراس از دندانپزشکی()۹6
و جراحت یا خون( )۹9دارند ،در مقایسه با گروه کنترل،
حساسیت اضطرابی باالتری دارند .مطالعهای جدیدتر( )۹8نیز
نشان داده است که حساسیت اضطرابی ،هراس از دندان-
پزشکی را پیشبینی میکند ،اما قادر به پیشبینی هراس از
جراحت یا خون نیست .عالوه بر حوزه اختالالت اضطرابی
در پیشینه سازه حساسیت اضطرابی ،میتوان شواهد دیگری
را برای حمایت از ارتباط آن با نوموفوبیا مالحظه کرد .برای
نمونه در مطالعهای( .)۹۹که در حوزه استفاده آسیبزا از
گوشی هوشمند انجام شد ،حساسیت اضطرابی با فراوانی
استفاده از گوشی رابط نداشت اما رابطه مثبتی با اعتیاد به
گوشی هوشمند نشان داد .همچنین در چارچوب مدل مطالعه
مذکور ،حساسیت اضطرابی اثر غیرمستقیم مثبت بر هر دو
این متغیرها نشان داد.
در مجموع ،مرور یافتههای فوق مبین نقش وضعیت خلقی و
حساسیت اضطرابی در وقوع ،شدتیابی و ماندگاری نوموفوبیا
است .در خصوص وضعیت خلقی باید به این موضوع توجه
داشت که به رغم اینکه توأم با نوموفوبیا برخی عواطف و
هیجانات منفی تجربه میشود ،اما هنوز ساختار خلقی و
هیجانی افراد نوموفوبیک چندان روشن نیست .بر این اساس،
یکی از مسائل اصلی تحقیق حاضر تعیین نقش وضعیت

میتوانند با عواطف مثبت نیز همراه شوند .در این خصوص،
کینگ و همکاران( )8در تحلیل خود دریافتند که افراد در
ارتباطاتی که بوسیله این دستگاههای مدرن برقرار میکنند،
عالوه بر حاالت احساسی ناخوشایندی مثل اضطراب،
هیجانات مثبتی مانند آسودگی و آسایش را به صورت یک
عادت کسب میکنند .از طرفی ،مشخص شده است که
استفاده بیش از اندازه از گوشی هوشمند میتواند سطح
درگیری و شادی کاربران را کاهش دهد( .)28این پیشینۀ
محدود و نسبتاً متناقض ،لزوم انجام پژوهشهای روشنگر
در زمینه تعیین وضعیت خلقی افراد نوموفوبیک را هویدا
میسازد.
حساسیت اضطرابی یکی از ویژگیهای مرتبط با خلق است
( )30 ,2۹که همتراز با وضعیت خلقی میتواند به عنوان یک
سازه زیربنایی مرتبط با اختالالت اضطرابی مورد توجه قرار
گیرد .حساسیت اضطرابی یک گرایش صفت مانند و یک
تفاوت بین فردی برای بروز واکنش ترس نسبت به
نشانههای اضطراب است( )32 ,3۱که شامل ترس از
تجربیات فیزیکی و ذهنی اضطراب و قابل مشاهده بودن
اضطراب برای همگان میشود( .)33 ,32به نظر مکنالی
( )3۱این نوع ترس میتواند به تشدید و تقویت عالئم
مختص اضطراب کمک کند و اداراکات از واکنشهای
اضطرابی را شکل دهد .همچنین میتواند به عنوان انگیزهای
برای اجتناب از هر محرکی که عامل راهانداز بالقوهای برای
عالئم اضطراب است ،عمل کند.
در طول سه دهه اخیر ،حجم وسیعی از تحقیقات نشان دادهاند
که حساسیت اضطرابی یک عامل خطر بالقوه برای ایجاد و
حفظ اختالالت اضطرابی و سایر آسیبهای روانی است(,3۹
 .)35پژوهشهای طولی نشان دادهاند که حساسیت
اضطرابی ،افراد را به اختالالت اضطرابی ،آسیب پذیر
میسازد( .)39 ,36همچنین شواهد داللت بر آن دارد که
حساسیت اضطرابی در افراد مبتال به اختالالت اضطرابی
باالست و میتواند به عنوان یک پیشبینی کننده برای بروز
مشکالت اضطرابی تلقی شود( .)38 ,35از بین اختالالت
اضطرابی ،رابطه بین اختالل وحشتزدگی و حساسیت
اضطرابی از جنبههای مختلف به خوبی مشخص شده
است( .)3۹شواهد حاکی از آن است که در بین جمعیتهای
مختلف دارای اختالل وحشتزدگی ،حساسیت اضطرابی
بسیار باال است .همچنین مشخص شده است که سطوح
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پیشبینی نوموفوبیا بر اساس وضعیت خلقی و حساسیت...

نقش تعدیلگر جنسیت در این روابط مورد بررسی قرار گرفته
است.
آزمودنیها :جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی
دانشجویان کاربر گوشی های هوشمند در دانشگاه سمنان در
نیمسال دوم سال تحصیلی  ۱3۹9-۱3۹6در بر میگیرد.
حجم نمونه از طریق فرمول کوکران و با توجه به معیارهای
مورد نظر برای انجام تحلیل رگرسیون به تعداد  ۱80نفر
تعیین شد .با این وجود ،برای پیشگیری از افت نمونه ،تعداد
بیشتری در نظر گرفته شد ،بدین ترتیب با استفاده از
نمونهگیری در دسترس ،نمونهای به حجم  ۱۹۱دانشجوی
دختر ( ۹۹نفر) و پسر ( ۹9نفر) انتخاب شدند .بدین نحو که
پرسشگران با مراجعه به دانشکدههای مختلف و جلب
رضایت دانشجویان اقدام به گردآوری اطالعات میکردند.
دامنه سنی نمونه منتخب بین  ۱8تا  29سال و میانگین سنی
برابر بود با  2۱/56بود .مالک ورود افراد به نمونه شامل
داشتن گوشی هوشمند ،حداقل به مدت  6ماه؛ استفاده بیش
از  30دقیقه در روز از گوشی هوشمند و اشتغال به تحصیل
در دانشگاه بود .با توجه توصیفی بودن پژوهش ،تنها مالک
خروج از پژوهش ،ارائه اطالعات مخدوش و عدم پاسخگویی
به بیش از  5درصد سؤالهای هر پرسشنامه بود .همچنین
در اجرای پژوهش مالحظات اخالقی نظیر جلب رضایت
آگاهانه افراد برای مشارکت در پژوهش و اطمینان بخشی به
آنان در زمینه محرمانه بودن نتایج ،رعایت شد .برای انجام
این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شد که در ادامه معرفی
میشوند.
ابزار
 .۱پرسشنامه نوموفوبیا ( :۱)NMP-Qاین پرسشنامه توسط
ایلدریم و کوریا( )۱به منظور ارزیابی شدت نوموفوبیا و
شناسایی ابعاد آن ساخته شد .این پرسشنامه متشکل از 20
گویه است که افراد بر اساس یک طیف لیکرت  9درجهای
(از  ۱برای کامالً مخالف تا  9برای کامالً موافق) به هر یک
از این گویهها پاسخ میدهند .بنابراین دامنه نمره افراد در
این پرسشنامه بین  20تا  ۱۹0و نمرات باالتر بیانگر شدت
بیشتر نوموفوبیا میباشد( .)۱ایلدریم و کوریا با روش تحلیل
عاملی ،روایی سازهای این پرسشنامه را احراز کردند .این
محققان روایی همزمان پرسشنامه نوموفوبیا را از طریق به

خلقی افراد در بروز نوموفوبیا است .عالوه براین ،در مرور
پیشینه مربوط به حساسیت اضطرابی مشخص شد که سطح
حساسیت اضطرابی خصوصاً در مورد هراسهای خاص ،با
توجه به نوع هراس میتواند متفاوت باشد و سطح حساسیت
اضطرابی نیز عمدتاً در اختالالتی باال است که مشخص شده
است با نوموفوبیا رابطه قابل توجهی دارند .بنابراین مسئله
دیگر این تحقیق ،مشخص کردن نقش وضعیت حساسیت
اضطرابی افراد در پیشبینی نوموفوبیا است .نکتهای که در
این بین باید مورد توجه قرار داد ،توجه به ویژگیهای
زمینهای مؤثر بر نوموفوبیا است .در این زمینه مرور پیشینه
عمدتاً بیانگر وجود تفاوتهای جنسی است .در این خصوص
شواهد عمدتاً نشان دادهاند که نوموفوبیا در بین دختران
شایعتر و شدیدتر است( .)25 ,۱البته چندین مطالعه نیز نتایج
مغایری را نشان دادهاند( .)50افزون بر این ،شواهد داللت بر
این دارند که در جنس مؤنث ،هم سطح حساسیت اضطرابی
باالتر است ( )5۱و هم خلق منفی( )52بیشتر است .با توجه
به تفاوتهای جنسیتی یاد شده ،مسئله دیگر تحقیق حاضر
تعیین نقش تعدیلگرانه جنسیت در رابطه بین وضعیت خلقی
و حساسیت اضطرابی با نوموفوبیا است .از آنجا که نوموفوبیا
عمدتاً در جمعیت نوجوان و جوان اتفاق می افتد ،بنابراین
تحقیق حاضر به دنبال پیگیری مسئله مورد بررسی خود در
بین دانشجویان است .طبق شواهد پژوهشی ،نوموفوبیا اثرات
مخربی را بر عملکردهای عادی روزانه زندگی و فعالیتهای
تحصیلی دارد( .)25افزون بر این ،گفته میشود که یکی از
دالیل اصلی استفاده آسیبزا از فناوریهای نوین ارتباطی
مشکالت و کاستیهای وسیع در حوزه عواطف است(.)53
بنابراین انجام این تحقیق گامی مؤثر در جهت مواجهه
آگاهانه با این اثرات مخرب رفتاری و هیجانی است .از آنجا
که حساسیت اضطرابی یک سازه فراتشخیصی است(،)5۹
فهم نسبت نوموفوبیا با حساسیت اضطرابی میتواند به تمایز
بهتر این اختالل با سایر هراسها و شناسایی اختاللهای
همبود کمک کند.
روش
طرح پژوهش :پژوهش حاضر با استفاده از یک طرح
توصیفی از نوع طرحهای همبستگی انجام پذیرفت .در قالب
این طرح ،روابط دومتغیری ،پیش بین چندمتغیری و همچنین
)1. Nomophobia Questionnaire (NMP-Q
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دست آوردن همبستگی باال بین این پرسشنامه و پرسشنامه
درگیری با تلفن همراه ،مطلوب گزارش کردند .همچنین
پژوهشگران در کشورهای مختلف( )55 ,۱6ساختار عاملی
گزارش شده توسط سازندگان این پرسشنامه را مورد تأیید
قرار دادهاند .در این پژوهشها ضریب آلفای کرونباخ برای
کل گویهها در دامنه بین  0/۹2تا  0/۹5به دست آمده است
که بیانگر همسانی درونی گویههای پرسشنامه و پایایی
مطلوب آن است .در پژوهش حاضر نیز آلفای برابر با 0/۹۱
برای این پرسشنامه به دست آمد.
۱
 .2فهرست عواطف مثبتی و منفی (پاناس)  :فهرست عواطف
مثبت و منفی موسوم به پاناس یک پرسشنامه خودسنجی
است که در سال  ۱۹88توسط واتسون ،کالرک و تلگن
ساخته شد( )56و دارای دو زیرمقیاس است که هر یک از
آنها حاوی فهرستی از  ۱0عاطفه مثبت و  ۱0عاطفه منفی
است .افراد بر اساس یک طیف لیکرت  5درجهای (از =۱
اصالً تا  =5خیلی زیاد) میزان تجربه خود را از هریک از
عبارات این فهرست تعیین میکنند .حداقل و حداکثر نمره
آزمودنی در هریک از زیر مقیاسهای فهرست به ترتیب ۱0
و  50خواهد بود .روایی فهرست عواطف مثبت و منفی نیز از
طریق ضرایب همبستگی زیر مقیاسهای عاطفه مثبت و
عاطفه منفی با مقیاس افسردگی بک به ترتیب  0/36و 0/58
و با زیر مقیاس اضطراب آشکار در پرسشنامه اضطراب آشکار
ـ نهان به ترتیب  -0/35و  0/5۱گزارش شده است(.)56
همچنین برخی پژوهشهای اخیر( )59نیز با روش تحلیل
عاملی تأییدی ،ساختار عاملی آن را مورد تأیید قرار دادهاند.
ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشهای عاطفه مثبت از
 0/86تا  0/۹6و برای عاطفه منفی از  0/8۹تا  0/89گزارش
شده است( .)58-56پایایی بازآزمایی فهرست عواطف مثبت
 0/68و عواطف منفی  0/9۱به دست آمده است(.)56
بخشیپور و دژکام( )5۹در یک نمونه دانشجویی مبتال به
اختاللهای افسردگی و اضطرابی ،ساختار دوعاملی فهرست
عواطف مثبت و منفی را تأیید کردند و ضرایب آلفای کرونباخ
هر دو زیر مقیاس را برابر با  0/89گزارش کردند.
 .3شاخص حساسیت اضطرابی :2)ASI-3( 3این پرسشنامه
یکی از آخرین نسخههای تجدید نظرشده شاخص  36گویه
ای حساسیت اضطرابی ( )60است که توسط تیلور و همکاران
( )6۱و به منظور دستیابی به یک ساختار عاملی با ثباتتر

تهیه شده است .شاخص خودگزارشی حساسیت اضطرابی ،3
نسخهای کوتاه از پرسشنامه اصلی است که مشتمل بر ۱8
گویه است و هر یک از گویههای آن بر اساس یک مقیاس
لیکرت  5درجهای (از صفر برای اصالً تا  ۹برای بسیار زیاد)
نمرهگذاری میشود .نمرات باالتر در این پرسشنامه بیانگر
سطح باالی حساسیت اضطرابی است .این پرسشنامه عالوه
بر نمره کلی سه حوزه نگرانیهای کنترلنشده شناختی،
اجتماعی و جسمانی مرتبط با اضطراب را نیز مورد سنجش
قرار میدهد .تیلور و همکاران ( )6۱در یک جمعیت 236۱
نفره غیربالینی از دانشجویان امریکایی و کانادایی با ملیتها
مختلف ،ساختار عاملی تعیین شده برای آن را با  6بار تکرار
روی نمونههای جداگانه مورد تأیید قرار دادند .همچنین
روایی همگرا ـ واگرا ،روایی مالکی و روایی افتراقی نیز برای
آن احراز شد .همسانی درونی این پرسشنامه نیز قوی بود به
نحوی که دامنه ضریب آلفای کرونباخ برای بعد نگرانیهای
فیزیکی  0/96تا  ،0/86نگرانیهای شناختی  0/9۹تا 0/۹۱
و نگرانیهای اجتماعی  0/93تا  0/86بود .ویتون ،دیکون،
مکگراه ،برمان و آبراماویتز( )62نیز آلفای کرونباخ برابر با
 0/۹3برای کل مقیاس گزارش کرده است .در پژوهشهای
جدیدتر( )6۹ ,63نیز روایی و پایایی این پرسشنامه با
روشهای متنوع مطلوب گزارش شده است .در ایران نیز
( )65روایی نسخه  36گویهای این ابزار روایی و پایایی نمره
کل آن را مطلوب گزارش کرد .در پژوهش حاضر میزان آلفا
برابر  0/۹3بیانگر پایایی مطلوب این پرسشنامه بود.
روند اجرای پژوهش :پس از اجرای پرسشنامههای فوق
روی افراد نمونه و گردآوری اطالعات مورد نظر ،با استفاده
از نسخه  23نرمافزار  Spssو با کمک روشهای آمار
توصیفی (شامل فراوانی و درصد ،میانگین ،انحراف معیار) و
آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه با ورود همزمان ،تحلیل
شدند که نتایج آن در ادامه ،گزارش شده است.
یافتهها
پیش از اجرای تحلیلهای اصلی ،در ابتدا به منظور دستیابی
به تصویری روشن از وضعیت مشارکتکنندگان در متغیرهای
پژوهش (شامل حساسیت اضطرابی ،عاطفه مثبت ،عاطفه
منفی) شاخصهای توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار
و همچنین همبستگی دو متغیری میان متغیرهای پژوهش

)1. Positive and Negative Affect Schedule (PANAS

)2. Anxiety Sensitivity Index-3 (ASI-3
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محاسبه شد که نتایج آن در جدول  ۱آورده شده است.
جدول )1میانگین و انحراف معیار و همبستگی متغیرهای پژوهش در کل مشارکتکنندگان
متغیرها

۱

2

 .۱عاطفه مثبت
 .2عاطفه منفی
 .3حساسیت اضطرابی
 .۹نوموفوبیا

-0/02
0/۱۱
**0/20

**0/۹3
**0/۹0

۹

3

**0/۹8

-

M

S.D

36/۱8
26/82
29/۱9
86/59

6/۱۱
9/2۱
۱۹/60
20/8۱

**P< 0/0۱

جدول )2نتایج تحلیل رگرسیون برای پیشبینی نوموفوبیا بر اساس وضعیت خلقی و حساسیت اضطرابی
متغیرهای پیشبین

R

عاطفه مثبت
عاطفه منفی
حساسیت اضطرابی

0/5۹

2

R

0/28

B

S.E



t

معناداری

0/56
0/9۱
0/۹۹

0/2۱
0/20
0/۱0

0/۱9
0/25
0/3۹

2/6۹
3/56
۹/8۹

0/00۹
0/00۱
0/00۱

همان طور که در جدول  ۱آمده است ،بین تمامی متغیرها و
نوموفوبیا رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .افزون براین،
همبســـتگی بین متغیرهای پیشبین نیز چندان قابل تو جه
نبود و فقط رابطه بین ح سا سیت ا ضطرابی و عاطفه منفی
مث بت و مع نادار بود .با این وجود به منظور ان جام تحل یل
رگرســیون ،مفروضــه عدم همخطی چندگانه ۱به کمک دو
شاخص تحمل 2و عامل تورم واریانس )VIF( 3محاسبه شد.
شــد .مقادیر به دســت آمده برای شــاخص تحمل در دامنه
 0/80تا  0/۹6و برای عامل تورم واریانس در دامنه  ۱/0۱تا
 ۱/25قرار دا شت که این نتیجه بیانگر رعایت مفرو ضۀ یاد
شـــده اســـت .همچنین نتیجه محاســـبه آزمون دوربین ـ
واتسون و مقدار به دست آمده آن ( )۱/93نیز بیانگر برقراری
مفرو ضه ا ستقالل خطاها ا ست .در ادامه تحلیل رگر سیون
چندگانه با ورود همزمان برای پیشبینی نوموفوبیا بر ا ساس
وضعیت خلقی و حساسیت اضطرابی انجام شد که نتایج آن
در جدول  2آمده اســت .مطابق با جدول  ،2هر ســه متغیر
عاطفه مثبت ،عاطفه منفی و حســاســیت اضــطرابی قادر به
پیش بینی نوموفوبیا هســـتند .بدین صـــورت که به ترتیب
ح سا سیت ا ضطرابی ( ،)ß=0/3۹ ،P<0/000۱عاطفه منفی
( ،)ß=0/25 ،P<0/000۱و عــاطفــه م ثبــت (،P<0/00۹
 ،)ß=0/۱9میتوانند به صــورت مثبت و معناداری نوموفوبیا
را پیش بینی کننــد .بــه عبــارت دیگر بــا افزایش نمره
مشارکتکنندگان در این متغیر میزان نمره نوموفوبیا در آنان

افزایش می یابد و بالعکس با کاهش آن ها ،نمره نوموفوبیا
کاهش مییابد .م شاهده ضریب تبیین حا صله (،)R2=0/28
نشان میدهد که وضعیت خلقی و حساسیت اضطرابی تواماً،
می تواننــد  28درصــــد از واریــانس نمره نوموفوبیــای
مشارکتکنندگان را تبیین کنند.
در ادامه به منظور آزمون نقش تعد یلگر جنســـیت ،نقش
پیشبین و ضعیتهای خلقی و ح سا سیت ا ضطرابی برای
مشـــارکتکنندگان دختر و پســـر با اســـتفاده از دو تحلیل
رگرســـیون جداگانه مورد آزمون قرار گرفت .البته پیش از
انجام این تحلیل ،ابتدا ،شاخصهای تو صیفی و همب ستگی
دومتغیری بین متغیرها برای این دو گروه محا سبه شد ،که
نتایج آن در جدول  3آمده است.
آنچنان که در جدول  3مالحظه می شود ،مقای سه ضرایب
همب ستگی بین متغیرها و به طور ویژه رابطه بین متغیرهای
پیشبین با نوموفوبیا ،حاکی از وجود برخی تفاوتهای قابل
توجه در ضرایب همب ستگی بین دو گروه م شارکتکنندگان
دختر و پسر است .بر این اساس ،مدل کلی تحلیل رگرسیون
پژوهش حا ضر ،برای دو گروه دختران و پ سران به صورت
جداگانه محا سبه شد .در جدول  ۹نتایج تحلیل رگر سیون
برای هر دو گروه آورده شده است.

1. Multiple colinearity
2. Tolerance

3. Variance Inflation Factor

35

سال ،۱۱شماره( 2پیاپی ،)۹2تابستان۱3۹8

مجله روانشناسی بالینی

جدول )3میانگین و انحراف معیار و همبستگی متغیرهای پژوهش به تفکیک جنسیت
متغیرها

۱

2

3

۹

M

S.D

 .۱عاطفه مثبت
 .2عاطفه منفی
 .3حساسیت اضطرابی
 .۹نوموفوبیا

-0/00۹
0/۱2
**0/30

-0/005
**0/33
**0/2۹

0/۱0
**0/5۱
**0/۹9

0/۱0
**0/۹۹
**0/۹۹
-

(35/۹6 )36/۹۱
(29/5۱ )26/۱۹
(28/۹9 )25/36
(86/9۹ )86/28

(5/۹3 )6/3۱
(6/92 )9/6۹
(۱3/۱5 )۱5/9۹
(۱8/۹9 )22/62
** P<0/0۱

 +مقادیر میانگین و انحراف معیار بیرون پرانتز مربوط به پسران و داخل پرانتز مربوط به دختران است.
 +ضرایب همبستگی در قطر پایینی جدول مربوط به پسران و در قطر باالیی جدول مربوط به دختران است.

جدول )4نتایج تحلیل رگرسیون برای پیشبینی نوموفوبیا بر اساس وضعیت خلقی و حساسیت اضطرابی به تفکیک جنسیت
گروه
2
معناداری
متغیرهای پیشبین
t
S.E
B
R

R

دختران

پسران

عاطفه مثبت
عاطفه منفی
حساسیت اضطرابی
عاطفه مثبت
عاطفه منفی
حساسیت اضطرابی

0/56

0/2۹

0/52

0/25

0/30
0/۹9
0/۹۹
0/9۹
0/۹5
0/52

ه مانگو نه که در جدول می توان مالح ظه کرد ،در گروه
دختران ،عاطفه مثبت قادر به پیشبینی نوموفوبیا نیســـت
( ،)β=0/08 , P=0/3۹در حالی که در گروه پســران ،عاطفه
مث بت به طور مث بت و مع ناداری ()β=0/25 , P>0/009
نوموفوب یا را پیشبینی میک ند .از طرفی ،در گروه دختران
مشـــخص شـــد که عاطفه منفی ،پیشبینی کننده مثبت و
معنادار ( )β=0/33 , P>0/002نوموفوبیا اســت ،اما در گروه
پســـران این راب طه مع نادار نبود ( .)β=0/۱6 , P=0/0۹در
خ صوص ح سا سیت ا ضطرابی نیز نتایج بیانگر آن ا ست که
این متغیر در هر دو گروه ،به صـــورت مث بت و مع ناداری
نوموفوب یا را پیشبینی میک ند و الب ته توان پیشبینی آن در
گروه پســران ( )β=0/36 , P>0/000۱تا حدودی بیشــتر از
گروه دختران ( )β=0/3۱ , P>0/00۹ا ست .برر سی ضرایب
تبیین حاصــله نیز بیانگر آن اســت که در معادله رگرســیون
گروه دختران ( )R2=0/2۹در مقایســه با پســران ()R2=0/25
میزان بیشـــتری از وار یانس نوموفوب یا تبیین میشـــود .در
مجموع این ن تایج نقش جنسـ ـ یت را به عنوان یک متغیر
تعدیلگر ،تأیید میکند.
بحث
نتایج به د ست آمده در این پژوهش حاکی از آن بود که خلق
یا عاطفه مثبت پیش بینی کننده مثبت و معنادار نوموفوبیا
اســت .این نتیجه بیانگر آن اســت که افراد با عواطف مثبت

0/32
0/3۱
0/۱5
0/2۹
0/26
0/۱۹

0/08
0/33
0/3۱
0/25
0/۱6
0/36

0/۹5
3/۱5
2/۹5
2/95
۱/9۱
3/9۹

0/3۹
0/002
0/00۹
0/009
0/0۹
0/00۱

زیاد ،از ســطح نوموفوبیای شــدیدتری برخوردار هســتند ،در
حالی که افراد با ســـطح پایین عواطف مث بت ،کمتر درگیر
رفتارهای نوموفوبیک می شوند .این یافته از یک سو مغایر با
نتایج پژوهش کنی و گورت میگر( )28ا ست و از سوی دیگر
همســـو با یافته هایی اســـت که نشـــان دادهاند ،کاربران
گوشیهای هوشمند عالوه بر عواطف و هیجانات ناخوشایند،
هیجانات مثبتی نظیر آســودگی را تجربه میکنند( .)8 ,6این
نتیجه ممکن اســت ناشــی از جذابیتها و کشــشهای ذاتی
گوشـــی هوشـــمند و امکانات متعلق به آن باشـــد .انواع
ســرگرمیها و بازیها ،ویدئوکلیپ های مختلف ،شــبکههای
اجتماعی ،گروههای دوستی و بسیاری امکانات دیگر میتواند
حال و هوای خوشـــای ندی برای کاربران ای جاد ک ند .در
مطالعهای( )66م شخص شد که بین نوموفوبیا و برونگرایی
که وجه مشــخصــه آن خلق غالب مثبت اســت ،رابطه مثبت
وجود دارد .بنابراین ،از آنجا که خلق مثبت با هیجانات مثبت
و کســب لذت همراه اســت و گوشــی هوشــمند با توجه به
ماهیت چندرسانهای خود قابلیت ایجاد چنین شرایطی را دارد.
چون از دســـترس خارج شـــدن چنین قابلیتهایی برای این
قســم کاربران مســاوی با از دســت رفتن فرصــت تجربه
هیجانات مثبت اســت ،بنابراین برای افراد دارای خلق مثبت،
جدایی از گوشی هوشمندشان هراسزا می شود .به طور کلی،
با در کنار هم قرار دادن نتیجه حاصـــله و یافته هایی از این
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محتمل اســت .به نظر میرســد که وابســتگی به گوشــی
هوشـــمند ،تا آن حد زیاد میشـــود که این ابزار نه تنها به
عنصــری مهم و اصــلی در زندگی فرد تبدیل میگردد بلکه
بخ شی از هویت فرد می شود( .)26در این خ صوص شواهد
موجود بر این مو ضوع صحه میگذارند که افراد وقتی که از
اموال خود ،به ویژه آنهایی که هویت شان را بازتاب میدهد،
جدا میشــوند ،آشــفتگی و دیگر هیجانهای منفی را تجربه
میکنند( .)69از جنبهای دیگر ،گوشی تلفن همراه میتواند به
عنوان وســیلهای برای تســکین عاطفه منفی برخی کاربران
عمل کند( .)68به نظر میر سد متو سل شدن بیش از حد به
گوشــی ،وابســتگی و نهایتاً نوموفوبیا پیامد این زمینه خلقی
باشـــد .بنابراین با توجه به ثبات نســـبی خلق ها ،میتوان
نوموفوبیا را ناشی از خلق منفی نیز دانست .سایر نتایج تحلیل
اخیر بیانگر وجود تفاوت بین دو جنس بود ،به نحوی که فقط
در گروه دختران ،عاط فه منفی قادر به پیشبینی مث بت و
معنادار نوموفوبیا بود .این نتیجه همسو با نتایج تحقیقاتی()52
است که تفاوتها جنسیتی را در زمینه خلق منفی و نوموفوبیا
( )25 ,۱نشـــان داده ا ند .این نتی جه میتوا ند به تبیین این
موضوع کمک کند که چرا دختران معموالً نوموفوبیا را بیشتر
تجربه میکنند .در واقع وقتی که خلق منفی در پســـران بارز
می شود ،گزینهها و انتخابهای متنوعتری برای تغییر خلق و
خو و تجر به هی جانی مث بت در اخت یار دار ند .ا ما در دختران،
هنگام تجربه حاالت خلقی منفی گزی نه ها محدودتر اســـت.
بنابراین در شـــرایط تجربه خلقی منفی ،دختران بیشـــتر به
گو شیهای هو شمند خود متو سل می شوند و حین ت سکین
عواطف منفی خود (یعنی حین ا ستفاده از گو شی هو شمند)،
همواره به طور ناخودآگاه ترس از این دارند که مبادا این منبع
تسکین را از دست دهند.
راب طه عواطف مث بت و منفی با نوموفوب یا و به ع بارتی ،باال
بودن نمره هر دو عاط فه منفی و مث بت در افراد با ســـطح
نوموفوبیای شــدید ،یکی از نکات قابل تأمل تحقیق حاضــر
اســـت .این نتی جه را از چ ندین منظر می توان تبیین کرد.
نخ ست اینکه شاید ت صور بر این با شد که عاطفه مثبت باال
معادل با عاطفه منفی پایین و عاطفه مثبت پایین همتراز با
عاطفی منفی باال اســت .اما نظریهپردازان معتقدند که این دو
خلق را نمیتوان صــرفاً دو بعد متضــاد تلقی کرد ،بلکه اینها
هم ابعادی مســتقل هســتند و همین اینکه ارتباط متقاطع با

دســت میتوان نتیجه گرفت که عاطفه مثبت باال بخشــی از
ســاختار خلقی افراد نوموفوبیک میتواند باشــد .افزون براین،
نتایج آشکار ساخت که در گروه دختران ،عاطفه مثبت قادر به
پیشبینی نوموفوبیا نیســـت ،در حالی که در گروه پســـران،
عاطفه مثبت به طور مثبت و معناداری میتواند نوموفوبیا را
پیش بینی ک ند .این نتی جه میتوا ند ناشـــی از نوع تجر به
هیجانی متفاوت پسـران در مقایسـه با دختران باشـد .از آنجا
که جنس پسر ،هیجان جوتر و ماجراجوتر است و طبق شواهد
مبتنی بر مشــاهده عینی در جامعه ایرانی ،پســران معموالً در
خصـــوص امکانات و کارکردهای گوشـ ـیهای هوشـــمند،
کنجکاوی بیشــتری از خود نشــان میدهند ،بنابراین در کنار
ت جارب هی جانی مثبتی که از این طریق تجر به میکن ند،
هراس از نبود موبایل را نیز بیشـــتر تجربه میکنند .در این
راســـتا شـــواهد گزارش شـــده مربوط به رابطه بین ویژگی
شــخصــیتی گشــودگی نســبت به تجربه با نوموفوبیا نتایج
متناق ضی را ن شان داده ا ست( ،)66بنابراین م شخص شدن
نقش ت عد یلگر جنسـ ـ یت ،میتوا ند به تبیین برخی ن تایج
متناقض در حوزه نوموفوبیا کمک کند.
در تحلیل دیگری م شخص شد که نمره عاطفه منفی نیز به
طور مث بت و مع ناداری نوموفوب یا را پیشبینی میک ند ،به
ع بارت دیگر با افزایش عاط فه منفی ،نوموفوب یا افزایش
مییابد و با کاهش آن ،از شدت نوموفوبیا کاسته میشود .این
نتیجه هم سو با یافتههایی ا ست که ن شان دادهاند نوموفوبیا و
جدایی از گوشیهای هوشمند با تجربه احساسات ناخوشایند
نظیر اضـــطراب و افســـردگی و احســـاس تن هایی تداعی
میشـــود( .)26 ,۱۹همچنین نتیجــه پژوهش ولنیویکز و
همکاران( )29مبنی بر وجود رابطه بین عاطفه منفی و «ترس
از د ست دادن» از این نتیجه حمایت میکند .البته با توجه به
غلبه تجربههای ترس و ا ضطراب شدید در افراد نوموفوبیک،
این نتیجه مورد انتظار بود ،اما به طور کلی از دو وجه مختلف
میتوان یافته اخیر را مورد مداقه قرار داد کرد .نخســت اینکه
این نتیجه ن شان میدهد که ناخر سندی و عواطف ناخو شایند
در افراد نوموفوبیک بارز است و نوموفوبیا میتواند متأثر از ین
حاالت احساسی باشد .البته باید توجه داشت که عاطفه منفی،
هیجانات دیگری نظیر افسردگی ،خشم ،یأس ،انزجار و نظایر
اینها را نیز شامل می شود ،بنابراین با توجه به نتیجه به دست
آ مده ،وجود راب طه بین این حاالت عاطفی و نوموفوب یا نیز
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از تلفن همراه خود اســـتفاده میکنند ،بر هیجانات و عواطف
مث بت و یا منفی خود ،کنترلی ندار ند و تحمل هی جانی این
افراد نیز ب سیار پایین ا ست( .)9۱ ,90 ,۹۹همچنین م شخص
شـــده اســـت که نوموفوبیا رابطه منفی با هوش هیجانی
دارد(.)92
آخرین بخش نتایج این پژوهش مربوط به وضعیت حساسیت
اضـــطرابی افراد نوموفوبیک بود .نتایج مربوط به این بخش
آ شکار ساخت که ح سا سیت ا ضطرابی نیز پیش بینی کننده
مثبت و معنادار نوموفوبیا است .این یافته نشان میدهد که به
تدریج و با افزایش میزان حساسیت اضطرابی ،شدت نوموفوبیا
در افراد بیشتر می شود و بالعکس .اگر حساسیت اضطرابی را
به عنوان عاملی صـــفتی برای ایجاد نوموفوبیا بدانیم ،یافته
اخیر به خوبی قابل تبیین اســت .در افرادی که حســاســیت
اضـــطرابی باالیی دارند ،نگرانی اجتماعی شـــامل ترس از
ارزیابی منفی دیگران دیده می شود( .)2۹نظریهپردازان بر این
باور ند که افراد نوموفوب یک انگیزه اجت ناب از ت عامالت
اجتماعی دارند ،و از گوشــی هوشــمند به عنوان یک ســپر
محافظتی ،استفاده میکنند( .)۱0این اجتناب میتواند ناشی از
ترس از ارزیابی منفی باشـــد و اســـتفاده افراطی از گوشـــی
هوشــمند میتواند به کاهش نگرانی از ارزیابی منفی دیگران
و دســتیابی به امنیت در تعامالت اجتماعی( )6کمک کند .در
تأیید این ادعا ،م شخص شده ا ست که ا ستفاده آ سیبزا از
گوشی هوشمند با ترس از ارزیابی منفی در ارتباط است (.)29
افزون بر این ،شـواهدی در دسـت اسـت مبنی بر اینکه افراد
نوموفوبیک حین جدایی از گوشـــی هوشـــمند خود ،افزایش
مع ناداری در اضـــطراب ،تپش ق لب ،فشـــار خون ،تغییرات
تنفســـی ،لرز یدن و تعریق تجر به میکن ند( .)26 ,۹نتی جه
تحقیق حا ضر بیانگر این ا ست که افراد نوموفوبیک به شدت
از این قبیل ن شانههای بدنی میتر سند .یافته اخیر هم سو با
پژوهشهایی( )۹8-۹6ا ست که ن شان دادهاند افزایش سطح
ح سا سیت ا ضطرابی با برخی انواع هراسهای خاص تداعی
میشود .همچنین مطالعاتی که وجود حساسیت اضطرابی باال
را در افراد با اختالل وحشتزدگی( ،)۹0 ,3۹آگوروفوبیا( )۹2و
هراس اجتماعی( ،)۹3 ,38 ,2۹گزارش کردهاند ،از یافته اخیر
حما یت می کنند .همچنین پژوهش هایی( )۹8 ,۹5نیز وجود
دارد که با یاف ته اخیر همخوانی ندارد .این عدم همخوانی
ممکن است ناشی از این موضوع باشد که هراسهای خاص

یکدیگر دارند( .)5۹ ,56بنابراین یافته اخیر ،قابل تبیین ا ست.
در این راســـتــا ،بــه منظور تبیین بهتر ویژگی خلقی افراد
نوموفوبیک از مدل چرخ شی را سل ( )6۹که مبتنی بر دو بعد
عاطفه مثبت و منفی است میتوان استفاده کرد .در چارچوب
مدل یادشــده ،افراد نوموفوبیک با توجه به شــدت باالی دو
عاطفه مثبت و منفی ،از نظر ســـاختار عاطفی ،هیجان های
مربوط به نیمه باالیی مدل را سل ــــ مثل ترس ،آ شفتگی و
رعبزدگی و همچنین شوق ،ذوقزدگی و تهییج ـ را احتماالً
بیشـــتر تجربه میکنند .در واقع به نظر میرســـد که افراد
نوموفوبیک بی شتر در محور افقی مدل را سل (خو شایندی /
نا خوشـــایند) وضـــعیت باثابتی ندارند ،اما در محور عمودی
(سطح انگیختگی) وضعیت افزایش یافتهای را نشان میدهند.
یافتههای پی شین( )26 ,۹مبنی بر انگیختگی بدنی باالی این
افراد نیز به نوعی از این ا یده ح ما یت می ک ند که افراد
نوموفوبیک احتماالً هیجاناتی را که مســـتلزم انگیختگی باال
ا ست ،بی شتر تجربه میکنند .بر این ا ساس ،به نظر میر سد
که تعیین ســـطح انگیختگی افراد نوموفوبیک در هر یک از
حاالت خلقی مثبت و منفی به روشــن شــدن این موضــوع
کمک خواهد کرد .از منظری دیگر ،یافته پژوهش حاضـــر را
میتوان به ماهیت نوموفوبیا نســبت داد .مطابق با شــواهد و
مشــاهدات پژوهشــگران( ،)26 ,6افراد وقتی که از گوشــی
هوشـــمند خود فاصـــله می گیرند یا در اســـتفاده از آن با
محدودیت مواجه میشـــوند ،دچار اضـــطراب و آشـــفتگی
میشــوند ،اما زمانی که این فاصــله و دوری مرتفع میشــود،
ا ضطراب و ناراحتی آنها نه تنها مرتفع می شود ،بلکه سطح
قبلی این م شکالت کمتر می شود و افراد کارکرد بهتری هم
پیدا میکنند .در واقع ،یافته یاد شده ،فر ضیه نو سان خلق در
افراد نوموفوبیک را که به صورت تلویحی برخی نوی سندگان
( )۹به آن اشـــاره کردهاند را مورد تأیید قرار میدهد .در این
راستا برخی شواهد نیز( )66وجود رابطه بین بی ثباتی هیجانی
و نوموفوبیــا را گزارش کرده انــد .نمره بــاال در هر دو نوع
وضـــعیت خلقی مثبت و منفی را شـــاید بتوان به یک عامل
آسیب شناختی نظیر اختالل دو قطبی و یا نداشتن مهارت در
حوزه تنظیم یا مدیریت هیجان نیز نســبت داد .در خصــوص
علت احتمالی اول ،نیاز به انجام تحقیقات روشــنگرانه اســت،
اما در زمینه احتمال دوم ،شـــواهد حمایتگری نیز وجود دارد.
برای نمونه مشخص شده است که افرادی که به طور افراطی
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به پژوهشـــگران پیشـــنهاد میشـــود به طور جزئیتر رابطه
نوموفوبیا با ســایر اختالالت شــخصــیتی ،انواع هیجانات و
همچنین شـناختهای مرتبط با اضـطراب مورد بررسـی قرار
دهند .طرح تحقیق حا ضر ،همب ستگی بود ،از این رو ،با تکیه
صرف بر این یافتهها نمیتوان نقش علت یا معلولی و ضعیت
خلقی و حســـاســـیت اضـــطرابی را بر نوموفوبیا تعیین کرد،
بنابراین تکرار پژوهش حاضــر در قالب طرحهای آزمایشــی
راهگشــا خواهد بود .در ســنجش متغیرها صــرفاً اتکا تحقیق
حا ضر بر پر س شنامههای خودگزار شی بود ،در تحقیقات آتی،
استفاده از مصاحبه و سایر روشها میتواند مفید باشد .برای
م ثال کالیتون و هم کاران ( )20۱5پیشـــن هاد میده ند که
اســـتفــاده از انــدازه گیری برق نگــارم مــاهیچــه چهره۱
(الکترومیوگرافی) به عنوان شـاخصـی از احسـاسـات مثبت /
منفی و رسانایی پوست به عنوان شاخص اندازهگیری فعالیت
تحریکی  /انگیز شی ،ممکن ا ست بینش بی شتری ن سبت به
فرآیندهای شناختی و عاطفی مرتبط با جدایی از آیفون ایجاد
کند .همچنین با توجه به عدم وجود معیارهای بالینی رســمی
در پنجمین راهنمای ت شخی صی و آماری اختالالت روانی ،به
ناچار برای انتخاب نمونه از یک نمونه غیربالینی استفاده شد.
همین موضــوع ،امکان کنترل متغیرهای مداخلهگر را در این
تحقیق کاهش داد .بنابراین در تعمیم نتایج باید جانب احتیاط
را داشـــت .با توجه به نتایج به دســـت آمده ،به درمانگران و
مشاوران توصیه میشود که به منظور کاهش عالئم اضطرابی
افراد نوموفوب یک ،از روش های در مانی مبتنی بر مدیر یت
هیجانی و ســایر درمانهای اثربخش در حوزه حســاســیت
اضطرابی و مشکالت خلقی بهرهگیری کنند.
منابع

شامل گونههای متنوع و متفاوتی از هراسها می شود که هر
یک از آنها را محرکهای خاصــی فراخوانی میکند .از آنجا
که شـــدت ،تداوم و نحوه بروز محرک های فراخوان این
هراس ها ،یک سان یا م شابه نی ست ،بنابراین سطح ح سا سیت
ا ضطرابی مرتبط با هر هراس نیز میتواند متفاوت با شد .این
نتیجه بیانگر آن است که افراد نوموفوبیک بواسطه نشانههای
اضطرابی که تجربه میکنند از نظر توانایی شناختی خود دچار
تردید میشوند ،از خطرناک بودن نشانههای بدنی ترس دارند
و نگران این هستند که کسی متوجه حالت اضطرابشان نشود.
در تحلیل تفاوتهای جن سیتی م شخص شد که هم در گروه
دختران و هم در پســـران ،حســـاســـیت اضـــطرابی قادر به
پیشبینی نوموفوبیا اســـت .با این وجود ،ضـــریب پیشبینی
مربوط به گروه پ سران تا حدودی بی شتر ا ست .این نتیجه با
شواهد پیشین مبنی بر باالتر بودن سطح حساسیت اضطرابی
دختران ن سبت به پ سران( )5۱ناهمخوان ا ست .ح صول یافته
مذکور به دالیل آماری قابل تبیین اســت .مراجعه با جدول 3
و مقایســـه همبســـتگی ها در دو گروه ،بیانگر وجود رابطه
همبسـتگی قویتر بین حسـاسـیت اضـطرابی و نوموفوبیا در
گروه دختران اســت .بنابراین ،میتوان گفت که همبســتگی
قوی عاطفه منفی با نوموفوبیا ،باعث کنترل اثر حســاســیت
اضــطرابی و کاهش ضــریب پیشبینی آن در گروه دختران
شده است .البته در این خصوص ،باید شواهد پژوهشی پیشین
را نیز مورد مدا قه قرار داد .برای نمو نه ،پژوهش هایی که
تحلیل ابعاد ح سا سیت ا ضطرابی را مورد برر سی قرار دادهاند،
گزارش کردهاند که دختران بیشـــتر از نظر نگرانی های تنی
حساسترند ،اما پسران در نگرانیهای اجتماعی و روانشناختی
ترس بیشـــتری دار ند .ب نابراین ،با تو جه به کارکرد باالی
اجتماعی ـ ارتباطی گوشیهای هوشمند ،میزان باالتر ضریب
پیشبینی یادشده برای گروه پسران قابل تبیین است.
به طور کلی ،ن تایج تحقیق حاضـــر نشـــان داد که افراد
نوموفوبیک نه تنها از نظر ســـاختار خلقی و عاطفی ،بلکه از
نظر باورها یا ارزیابیها مربوط به عالئم فیزیولوژیکی ،شرایط
اجتماعی و شـــناخت های مربوط به اضـــطرابی که تجربه
میکنند  ،مت فاوت ند .همســـویی این ن تایج با تحقی قات حوزه
اختالالت اضطرابی ،گامی رو به جلو در جهت شناخت بیشتر
این اختالل نوظهور اســت .با توجه به کلی بودن این نتیجه،
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