ﺑررﺳﯽ ﻣؤﻟﻔﮫھﺎی ﻣؤﺛر ﺑر اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮭﯾﻧﮫ از ﺗﻠﻔن ھﻣراه در راﺳﺗﺎی ﺗﻌدﯾل آﺳﯾبھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ١
ﻋﻠﯽ دﻻور *٢
ﺳﻌﯾد ﻋﺳﮑری **٣
ﭼﻛﯾده
ﭘژوھﺷﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش رو دارﯾد ﺗﻼﺷﯽ ﺑود در ﺣد ﺑﺿﺎﻋت ﻋﻠﻣﯽ ﯾﮏ داﻧﺷﺟوی ﻋﻠوم ارﺗﺑﺎطﺎت و در راﺳﺗﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻣؤﻟﻔﮫھﺎی
ﺗﺄﺛﯾرﮔذار ﺑر اﺳﺗﻔﺎده ھدﻓﻣﻧد از ﺗﻠﻔن ھﻣراه .ﮐﻠﯾﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺷﮭر ﺗﮭران ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻣﺎری اﯾن ﭘژوھش ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن آﯾﺗمھﺎی
ﺧﺎص ،ﺣﺟم ﻧﻣوﻧﮫ آﻣﺎری  ٢٥٠ﻧﻔر در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد .ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی اﯾن ﭘژوھش ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس روش ﭘﯾﻣﺎﯾش ﺻورت
ﮔرﻓت ،ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺳﺎﻋﺎت ﻣﯾزان اﺳﺗﻔﺎده روزاﻧﮫ از ﺗﻠﻔن ھﻣراه ،رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺗﻌﺎرف و ﻧﺎﻣﺗﻌﺎرف ھردو
اﻧدﮐﯽ اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد ،اﻋﺗﻣﺎد رﺳﺎﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣﺳوﺳﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﻣﺎ ﻣﯾزان ﭘﺎﯾﺑﻧدی ﺑﮫ دﯾن ﺑﮫ ﻣرور دﭼﺎر ﮐﺎھش ﺷده ،دﺳﺗرﺳﯽ ﻣذھﺑﯽ
ﻧﯾز در اﺳﺗﻔﺎدهھﺎی ﺑﺎﻻﺗر از  ١٠ﺳﺎﻋت ﮐﺎھش ﻣﯽﯾﺎﺑد و ﻣﺻرف رﺳﺎﻧﮫ اﺑﺗدا ﯾﮏ روﻧد ﻧزوﻟﯽ ﺳﭘس روﻧد ﺻﻌودی ﻣﯽﯾﺎﺑد،
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﻌد ارﺗﺑﺎطﯽ ﻧﯾز ﺗﺎ اﺳﺗﻔﺎدهھﺎی ﭘﻧﺞ ﺗﺎ ده ﺳﺎﻋﺗﮫ اﻓزاﯾش و در اﺳﺗﻔﺎدهھﺎی ﺑﺎﻻﺗر از ده ﺳﺎﻋت ﮐﺎھش ﻣﯽﯾﺎﺑد .در اﯾن
ﭘژوھش ﭘﻧﺞ ﻓرﺿﯾﮫ اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺗﺞ ﺷده از ﭼﺎرﭼوب ﻧظری)ﻣﺻرف ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ در ﻣدل وﯾﻧداھﺎل( ﺑود ﻣطرح ﺷد ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﺗﺣﻠﯾل آﻣﺎری داده ﻧﺷﺎن از ﺗﺄﯾﯾد ارﺗﺑﺎط و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﯾﺎن ﻣﺗﻐﯾرھﺎی دﺧﯾل در اﺳﺗﻔﺎده و رﺿﺎﯾﺗﻣﻧدی از ﺗﻠﻔن ھﻣراه داﺷت .اﯾن
ﭘژوھش در اﻧﺗﮭﺎ ﺣﺎوی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﺎرﺑردی اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد در اراﺋﮫ ﯾﮏ ﻣدل در ﺧﺻوص اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮭﯾﻧﮫ از ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﻣﻔﯾد
واﻗﻊ ﮔردد.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯾدی :ﺑﯽ ﻣوﺑﺎﯾل ھراﺳﯽ ،٤اﺧﺗﻼل ﺷﺧﺻﯾت ﺿد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،٥ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،٦ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ.

 . ١اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ اﺳﺗﺧراج ﺷده از رﺳﺎﻟﮫ دﮐﺗری ﺑﺎ ﻋﻧوان طراﺣﯽ ﻣدﻟﯽ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮭﯾﻧﮫ از ﺗﻠﻔن ھﻣراه در ﺷﮭر ﺗﮭران ﻣﯽﺑﺎﺷد
 *٢اﺳﺗﺎد و ﻋﺿو ھﯾﺋت ﻋﻠﻣﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻼﻣﮫ طﺑﺎطﺑﺎﯾﯽ
 ** ٣داﻧﺷﺟوی دﮐﺗری ﻋﻠوم ارﺗﺑﺎطﺎت داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ -واﺣد ﻋﻠوم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺗﮭران ) ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﺳﺋول(
Nomofobia.٤
Antisocial personality disorder. ٥
Social Capital. ٦

ﻣﻘدﻣﮫ
ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺑزار ﻧوﯾن اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑر داﺷﺗن ﮐﺎرﺑردھﺎی ﮔﺳﺗرده در ﺣوزهھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ،ارﺗﺑﺎط-
دھﯽ ،ﺗداومﺑﺧﺷﯽ ،ﻣﻔرحﺳﺎزی ،ﺑرﺧﯽ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﻋﺗﯾﺎد رواﻧﯽ ،ﺗزﻟزل ارزشھﺎ ﮐﺎھش ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،
زوال ﺗدرﯾﺟﯽ ادﺑﯾﺎت ﻣﻠﯽ ،ﺑﻠوغ زودرس ،ﭘﯾﺎمھﺎ ،ﭘﺳتھﺎ و ﻋﮑسھﺎی ﻏﯾراﺧﻼﻗﯽ ،ﺑﮫ ﺧطر اﻓﺗﺎدن اﻣﻧﯾت ﺷﺧﺻﯽ و  ...را ﺑﮫ
دﻧﺑﺎل دارد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻐﻔولﻣﺎﻧدن ﺗﻠﻔن ھﻣراه در ﭘژوھشھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾران دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت اوﻟﯾﮫ در ﺧﺻوص ﻧﮕرشھﺎ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھﻣراه ،ﻓواﯾد و رﺿﺎﯾﺗﻣﻧدی ﺣﺎﺻل از آن ﺑرای ﺟواﻧﺎن و ﻧﯾز ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺗﻐﯾرھﺎی ﺟﻣﻌﯾتﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﭼون
ﺟﻧﺳﯾت ،ﺳن ،ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و دﯾﮕر ﻣﺗﻐﯾرھﺎی ﻓردی و اﺳﺗﻔﺎده از روشھﺎی ﭘﯾﻣﺎﯾﺷﯽ ﺿروری ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد؛ از
ﺳوی دﯾﮕر ﺿررت ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﺳؤالھﺎﯾﯽ ازﺟﻣﻠﮫ ﻧﺣوه ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط و رﻓﺗﺎر ﺑﺎ ﺗﻠﻔن ھﻣراه و ﺿرورتھﺎی اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن
رﺳﺎﻧﮫ ﺑﺎ رﻓﺗﺎرھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟواﻧﺎن و ﻧﯾز آﺛﺎر آن ﺑر اﺳﺗﻘﻼلﯾﺎﺑﯽ ،رواﺑط ﻗدرت و ﻣﻌﺎﻧﯽ ذھﻧﯽ ﺟواﻧﺎن در ﺗﻌﺎﻣلھﺎی
روزﻣره ﺧود ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده و اﺟﺗﻣﺎع ،ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع را ﻣوﺟﮫ ﺟﻠوه ﻣﯽدھد.
ﺑﺎ وﺟود اﻓزاﯾش ﺗﻌداد ﮐﺎرﺑران ﻣوﺑﺎﯾل ﺑﮫ ﻣﯾﻠﯾونھﺎ ﻧﻔر ،ھﻧوز ﺗﻠﻔن ھﻣراه آنطور ﮐﮫ اﺛرات ﻗﺎﺑلﻣﻼﺣظﮫ آن در ﺳطوح ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ
ﭼﺷم ﻣﯽﺧورد ﻣوﺿوع ﺑررﺳﯽ ھﻣﮫﺟﺎﻧﺑﮫ ﺟدی و ﻋﻠﻣﯽ ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت .ﭘذﯾرش و ﮔﺳﺗردﮔﯽ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن وﺳﯾﻠﮫ در ﻣﯾﺎن
ﺟواﻧﺎن اﯾراﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺳرﯾﻊ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت؛ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮐﮫ دﯾﮕر ﻧﻣﯽﺗوان زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﺧﯾل ﻋظﯾﻣﯽ از ﺟواﻧﺎن را ﺑدون ﺗﻠﻔن
ھﻣراه ﺗﺻور ﮐرد .اﯾن ﭘژوھش در ﭘﯽ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال اﺳت ﮐﮫ ﺗﻠﻔن ھﻣراه در ﭼﮫ ﮔروھﯽ از اﻓراد ﻧﻔوذ داﺷﺗﮫ اﺳت؟
ﭼﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓرﺻتھﺎﯾﯽ را ﺑرای ﺟواﻧﺎن اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد؟ از طرﯾق ﺳﻧﺟش ﻣﯾزان ﺳﺎﻋﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﯾزان از
دﻏدﻏﮫ ﻓﮑری اﻓراد ﺣول اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل اﺳت؟ در دﺳﺗرس ﻧﺑودن ﻣوﺑﺎﯾل ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯾزان ﺑﺎﻋث اﺿطراب ،ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و اﻓﺳردﮔﯽ در
ﻣﯾﺎن آنھﺎ ﻣﯽﺷود؟ دﻻﯾل اﺳﺗﻔﺎده اﻓراد از اﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﭼﯾﺳت؟ آﯾﺎ ﺑر درک اﻓراد از ﻣﻔﮭوم زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﺛر دارد؟ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯾزان؟
ارزشھﺎی دﯾﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻓراد ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد دﺳﺗﺧوش ﺗﻐﯾﯾرات ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل ﺷده اﺳت؟
ﺑﺎ ورود ﻧﺳل ﺟدﯾد ﺗﻠﻔنھﺎی ھﻣراه ،اﻧﺳﺎن اﯾراﻧﯽ ھﻣﺳو ﺑﺎ اﻓراد ﺳﺎﯾر ﺟواﻣﻊ ﺗواﻧﺳﺗﮫ از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن وﺳﯾﻠﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ ﻓراھم
ﻧﻣوده اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .ﻧﮕراﻧﯽ ﭘژوھﺷﮕران و ﺳﯾﺎﺳﺗﮕذاران اﯾراﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻓراﮔﯾر از ﻧﺳل ﺳوم ) (٣ Gو ﭼﮭﺎرم ) (٤ Gﺳﯾمﮐﺎرت-
ھﺎی ﺗﻠﻔن ھﻣراه دوﭼﻧدان ﺷد ،ﺑﮫطوریﮐﮫ از ﺗوﻟد ﻧﺳل ﺳوم اﯾﻧﺗرﻧت ھﻣراه در اﯾران ﺑﺎ ھﺟﻣﮫھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﻓراوان از ﺣوزهھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺷد و ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳتﮔذاری رﺳﺎﻧﮫای در ﺑرھﮫ اﺑﺗدای اﯾن زاﯾش ﻓﻧ ّﺎوراﻧﮫ در اﯾران ھﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳتﮔذاری رﺳﺎﻧﮫ-
ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ )ﻓﯾﻠﺗرﯾﻧﮓ و دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﺣدود( ﺑود .ھرﭼﻧد ﻧﮕﺎه دوﻟﺗﻣردان در دو ﺳﺎل اﺧﯾر ﺑﮫ اﯾن ﺣوزه ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣوده و ھمزﻣﺎن
ﻣﺣﺻوﻻت ﺟدﯾدی )رﺳﺎﻧﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣوﺑﺎﯾل ﻣﺣور( ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻧﺳل ﻧوﯾن اﯾﻧﺗرﻧت ھﻣراه ﻣﺗوﻟد ﺷدهاﻧد ﺗواﻧﺳﺗﮫاﻧد ﻗدرت ﺧود را
در اﻧﺳﺟﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و  ...ﺑﮫﮐرات در ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮕذارﻧد ،اﻣﺎ ﺟﺎ دارد ﭘژوھﺷﮕران ﺣوزه رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﺟدﯾد ،ﺑﺎ طراﺣﯽ و ﺗدوﯾن
ﻣدلھﺎی اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮭﯾﻧﮫ از ﻣوﺑﺎﯾل و ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز و ﺗﻔﮑﯾﮏ ﮔروهھﺎی ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ھدف ،ﺿﻣن آﮔﺎهﺳﺎزی اﻗﺷﺎر ﻣﺧﺗﻠف ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن
ﻧوآوریھﺎ ،ﺳﯾﺎﺳتﮔذاران رﺳﺎﻧﮫای را در راﺳﺗﺎی ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾریھﺎی ﮐﻼن ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻧد.

طﯽ ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر ﭘژوھشھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ در ﺣوزهھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ در ذﯾل ﺑﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن آﻧﮭﺎ اﺷﺎره
ﺧواھﯾم ﮐرد .ﺑﺎرﮔﺎوی و ھﻣﮑﺎران (٢٠١٣) ٧در ﭘژوھﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻧوان "ﺗﺄﺛﯾر ﺗﺷﻌﺷﻊ ﻣوﺑﺎﯾل ﺑر ﺳﻼﻣت اﻧﺳﺎن" ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﭘرداﺧﺗﮫاﻧد ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮔﺳﺗرده از ﻣوﺑﺎﯾل ﺑر ﺳﻼﻣت اﻓراد ﻣؤﺛر اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر؟ اﯾن ﭘژوھش ﺑﮫ ﺻورت روش آزﻣﺎﯾﺷﯽ ٨ﺻورت
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .در اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ از ھر ﯾﮏ از داوطﻠﺑﯾن ﺧواﺳﺗﮫﺷده ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣدت  ١٠دﻗﯾﻘﮫ ﺑﺎ ﻣوﺑﺎﯾل ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ھمزﻣﺎن اﻟﮑﺗرونھﺎ
ﻣﻐز را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﻣﺗﺻل ﺷده ﺑﮫ ﺳر داوطﻠﺑﯾن ﺑررﺳﯽ ﮐردﻧد .ﻧﺗﺎﯾﺞ اﯾن ﭘژوھش ﻧﺷﺎن از ﻓﻌلواﻧﻔﻌﺎﻻت ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ در
ﻣﯾﺎن ﻧورونھﺎی ﻣﻐز در ﺣﯾن اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل دارد و ھرﭼﮫ ﻣﯾزان اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﺷود واﮐﻧشھﺎی ﻏﯾر ﺳودﻣﻧد
ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺻﺑﯽ ﻣﻐز ﻧﯾز ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﺷود.
ﺳﺎﻧﺎ ﻣﺎردﯾﮑﯾﺎن و ھﻣﮑﺎران (٢٠١٢) ٩در ﭘژوھﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻧوان " ﻣﻘﺎﺻد رﻓﺗﺎری اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﻧ ّﺎوری ﻧﺳل ﺳوم ﺗﻠﻔن ھﻣراه" ﺑﮫ
ﺑررﺳﯽ اﻧﮕﯾزهھﺎی روانﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﻧ ّﺎوریھﺎی ﻧﺳل ﺳوم ﺗﻠﻔنھﺎی ھﻣراه ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت .ﭘژوھﺷﮕران در اﯾن ﭘژوھش از
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ﯾﮏ ﭼﺎرﭼوب ﻧظری )ﻣدل ﭘذﯾرش ﻓﻧ ّﺎوری ١٠و ﻧظرﯾﮫ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﭘذﯾرش و اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﻧ ّﺎوری (١١ﺗرﮐﯾﺑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣودهاﻧد .ﻧﺗﺎﯾﺞ
اﯾن ﭘژوھش ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس روش ﭘﯾﻣﺎﯾش ﺻورت ﮔرﻓت ﻧﺷﺎن از ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺗﻐﯾرھﺎی ،ﻣﻔﯾد ﺑودن،ﺗﻧوع ﺧدﻣﺎت ﻧﺳل ﺳوم ،ﮐﯾﻔﯾت
ﺧدﻣﺎت و ﺗﺄﺛﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑر اﻧﮕﯾزهھﺎی اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﻧ ّﺎوریھﺎی ﻧﺳل ﺳوم ﻣوﺑﺎﯾل ﻣﺣور ﺗﺄﺛﯾرﮔذار اﺳت .ﺟﻧﯾﺎرﯾواﻟز و ھﻣﮑﺎران١٢
) (٢٠١٠در ﭘژوھﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻧوان "درک ﻣﻘﺎﺻد ﮐﺎرﺑران در اﺳﺗﻔﺎده ازﺳروﯾسھﺎی ﺗﻠﻔن ھﻣراه"ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ و ﺷﻧﺎﺧت ﻓﺎﮐﺗورھﺎﯾﯽ
ﻣﯽﭘردازﻧد ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده ﻣﻘﺎﺻد ﻣﺻرفﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﺎرﺑردی ﻣوﺑﺎﯾلﻣﺣور اﺳت .ھدف اﺻﻠﯽ از
ﻧﮕﺎرش اﯾن ﭘژوھش طراﺣﯽ ﻣدﻟﯽ ﺟﮭت اﻓزاﯾش اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت ﻣوﺑﺎﯾلﻣﺣور ﻋﻧوان ﺷده اﺳت .اﯾن ﭘژوھش ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ-
رﺳد ﮐﮫ وﯾژﮔﯽھﺎﯾﯽ ﻧظﯾر ﻣﻔﯾد ﺑودن ،ﻗﯾﻣت ،ﺳﮭوﻟت دﺳﺗرﺳﯽ ،ﺳرﮔرﻣﯽ و ﺗﺻورات ﺷﮑلﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﺎرﺑردی
ﻣوﺑﺎﯾلﻣﺣور ﺑر رﺿﺎﯾتﻣﻧدی ﺗﺄﺛﯾر و ﺑﮫ واﺳطﮫ اﯾن ﺗﺄﺛﯾر ،ﻣﻘﺎﺻد اﺳﺗﻔﺎده از ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣوﺑﺎﯾلﻣﺣور ﺷﮑل ﻣﯽﮔﯾرد.
ﻣﻧﺗظر ﻗﺎﺋم و رﺿواﻧﯽ ) (١٣٩٤در ﭘژوھﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻧوان "ﻣﺻرف ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺗوﺳط ﻧوﺟواﻧﺎن :آﺳﯾبﺷﻧﺎﺳﯽ و روشھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ
و ﻓﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ" ﺿﻣن ﺑررﺳﯽ ﻣﺻرف ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺑﮫ آﺳﯾبﺷﻧﺎﺳﯽ ورود اﯾن ﻓﻧ ّﺎوری ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧوﺟواﻧﺎن اﯾراﻧﯽ ﻣﯽﭘردازﻧد.
ﭘژوھﺷﮕران ﺿﻣن ﺑرﺷﻣردن ﺑرﺧﯽ آﺳﯾبھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺎدرﺳت از ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺑﮫ اراﺋﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﺎرﺑردی
در اﯾن ﺧﺻوص ﻣﯽﭘردازﻧد .ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی اراﺋﮫﺷده در ﺳﮫ ﺳطﺢ ﮐﻼن ﻓرھﻧﮕﯽ ،آﻣوزﺷﯽ و ﻓﻧﯽ ﻣطرحﺷده اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن در اﯾن
ﭘژوھش راھﺑرھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ در ﺳﮫ ﺳطﺢ ﮐﻼن ،ﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺧرد اراﺋﮫﺷدهاﻧد .ﻧﺻﯾری و ﺑﺧﺗﯾﺎری ) (١٣٩٤در ﭘژوھﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻧوان
"آﺳﯾبﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺑر ﺧﺎﻧواده" ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﻧﻔﯽ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ اﯾن ﭘدﯾده ارﺗﺑﺎطﯽ ﭘرداﺧﺗﮫاﻧد .ﭘژوھﺷﮕران راھﮑﺎرھﺎی ﺧود را
ﺟﮭت اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮭﯾﻧﮫ از اﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮫ ﺷرح ذﯾل اراﺋﮫ ﻧﻣودهاﻧد :ﻓرھﻧﮓﺳﺎزی ،اﺳﺗﻘرار ﯾﮏ ھوﯾت ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺷﺗرک ،ﺗﻘوﯾت
ارزشھﺎ ،ﺗﻘوﯾت ﮐﺎﻧون ﺧﺎﻧواده ،ﺗﺄﮐﯾد ﺑر ﻧﻘش دوﻟت ،ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی در ﺳطوح آﻣوزﺷﯽ ﮐﺷور و ارﺗﻘﺎی ﺳواد رﺳﺎﻧﮫای ﮐﺎرﺑران.
ظﻔری و ھﻣﮑﺎران ) (١٣٩٣در ﭘژوھﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻧوان "ﻣﯾزان اﺳﺗﻔﺎده داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران از ﺗﻠﻔن ھﻣراه
ﺟﮭت ﻣﻘﺎﺻد آﻣوزﺷﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ" ﺿﻣن ﺑررﺳﯽ ﻣﯾزان اﺳﺗﻔﺎده،اﺳﺗﻔﺎدهھﺎی آﻣوزش و ﻋﻣوﻣﯽ از اﯾن وﺳﯾﻠﮫ آﻣوزﺷﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ھدف ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دادهاﻧد .ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی اﯾن ﭘژوھش ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﻣﯾزان اﺳﺗﻔﺎده داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران
از ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺟﮭت ﻣﻘﺎﺻد آﻣوزﺷﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ،ﮐﻣﺗر از ﻣﻘدار ﻣﺗوﺳط ﺑوده اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ در ﺑﻌﺿﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎ ﻧظﯾر؛ﻓﺎﯾل
ﺻوﺗﯽ،اس ام اس و ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ در راﺳﺗﺎی ﻣﻘﺎﺻد ﻋﻣوﻣﯽ،ﺑﯾش از ﻣﺗوﺳط ﺑوده اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ اﯾن ﭘژوھش ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ
اﺳﺗﻔﺎده ﻋﻣوﻣﯽ از ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺑر اﺳﺎس ﻣﻘﺎطﻊ و رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن دارای ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻧﺎداری اﺳت وﻟﯽ در ھﯾﭻﮐدام از
زﯾرﮔروهھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ در اﺳﺗﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد آﻣوزﺷﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻧﺎداری ﻣﺷﺎھده ﻧﺷده اﺳت.
ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﭘژوھشھﺎی اﻧﺟﺎمﺷده در ﺣوزه ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﻣﺷﺧص ﺷد ﮐﮫ ﭘژوھشھﺎی اﻧﺟﺎمﺷده )در داﺧل و ﺧﺎرج از ﮐﺷور( طﯽ
ﺳﺎلھﺎی اﺧﯾر ﺣول ﭼﻧد ﻣﺣور اﺻﻠﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭمﺗرﯾن آنھﺎ ﻋﺑﺎرتاﻧد از -١:ﻋواﻣل ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺗﻣﻧدی از
ﺗﻠﻔن ھﻣراه -٢ .اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﻔن ھﻣراه در ﺣوزهھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ آﻣوزش -٣.ﺗﻠﻔن ھﻣراه و ﺣوزه ﺳﻼﻣت .در ﺑرﺧﯽ از ﭘژوھشھﺎی
ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺷﺎﺧصھﺎی اﺳﺗﺎﻧداری اﺳﺗﺧراجﺷده ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان از آنھﺎ در طراﺣﯽ ﻣدل اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮭﯾﻧﮫ از ﺗﻠﻔن ھﻣراه اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود.
ﻣﺻرف ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ در ﻣدل وﯾﻧداھﺎل١٣
وﯾﻧداھﺎل در ﺳﺎل  ١٩٧٩ﻣدﻟﻲ را طراﺣﻲ ﻛرد ﻛﮫ در آن ﺑراي واژه ) Useﺑﮫ ﻣﻌﻧﻲ اﺳﺗﻔﺎده ،ﻣﺻرف ،ﻓﺎﯾده (...ﻣﻔﮭوﻣﻲ ﺧﺎص در
ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻋﻧوان اﺻﻠﻲ اﯾن ﻣدل اﺳﺗﻔﺎده و ﺗﺄﺛﯾر ١٤اﺳت .ﻣك ﻛوﺋﯾل در ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده از ﻛﻠﻣﮫ  Useدر ﻛﺗﺎب ﺧود
ﻣﻲﻧوﯾﺳد» :در اﯾن ﻣدل ﻣﻔﮭوم  Useﻧﻘش اﺻﻠﻲ را دارد و ﻣﻲﺗوان ﮔﻔت ﻛﮫ زﻣﯾﻧﮫ و ﻗﻠب ﻣدل را ﺗﺷﻛﯾل ﻣﻲدھد «.ﭼﻧﯾن اﺳﺗﻧﺑﺎط
ﻣﻲﺷود ﻛﮫ وﯾﻧداھﺎل در طراﺣﻲ ﻣدل ﺧود از ﻧظرﯾﮫ ﻣﺷﮭور ﻣﺎرﺷﺎل ﻣك ﻟوھﺎن ﻛﮫ ﻣﻲﮔوﯾد »وﺳﯾﻠﮫ ﭘﯾﺎم اﺳت« ﻧﯾز اﯾده ﮔرﻓﺗﮫ
ﺑﺎﺷد .ﻣك ﻛوﺋﯾل ﻣﻲﻧوﯾﺳد» :آﮔﺎھﻲ درﺑﺎره ﻣﺻرف ﯾك وﺳﯾﻠﮫ ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ و آﮔﺎھﻲ درﺑﺎره ﺑﻧﯾﺎد آن وﺳﯾﻠﮫ ،ﻛﻠﯾدھﺎﯾﻲ ﺑراي ﻓﮭم
ﭘﯾﺎﻣدھﺎﯾﻲ اﺳت ﻛﮫ وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﻲآورﻧد «.وﯾﻧداھﺎل ﻣﻲﻧوﯾﺳد» :وﻗﺗﻲ ﻣﻲﮔوﯾﯾم ﻣﺻرف وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ،
ﻣﻣﻛن اﺳت ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﻲ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣﺛﻼ ً ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎي اراﺋﮫ از ﺳوي وﺳﯾﻠﮫ ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ ﻣطرح ﺷود ﻣﻌﻧﻲاي ﻛﮫ ﻓﻘط دﻻﻟت ﺑر ﯾك
١٠. Technology Acceptance Model
)١١. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT
١٢. Janeaya Revels, Dewi Tojib, Yelena Tsarenko
١٣. Windahl
١٤. Use and Effect

ﻋﻣل ﯾﻌﻧﻲ اراﺋﮫ و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ً درك ﻣﻲﻛﻧد .ﯾﺎ در زﻣﯾﻧﮫاي دﯾﮕر ،ﻛﻠﻣﮫ ﻣﺻرف ﻣﻲﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎي ﯾك ﻓراﮔرد ﭘﯾﭼﯾدهﺗر ﺑﮫ ﻛﺎر رود ﻛﮫ
در آن ﯾك ﻣﺣﺗواي ﺧﺎص ارﺗﺑﺎطﻲ ،ﺗﺣت ﯾك ﺷراﯾط وﯾژه ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد .در وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ ،اﻧﺟﺎموظﯾﻔﮫ ﺧﺎص ھر
وﺳﯾﻠﮫ ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ ﺑﺎ اﻧﺗظﺎرات وﯾژهاي ﻛﮫ از آن وﺳﯾﻠﮫ ﻣﻲرود و ﭘﺎداﺷﻲ ﻛﮫ ﮔﯾرﻧده دارد ﺑﮫ ﯾﻛدﯾﮕر ﮔره ﻣﻲﺧورد« )وﯾﻧداھﺎل،
 .(٤٤ :١٩٧٩ﻣكﻛواﯾل ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻲدھد ﻛﮫ طراح اﯾن ﻣدل دوﻣﯾن ﻣﻔﮭوم را ﺑراي ﻛﻠﻣﮫ ﻣﺻرف ﻣﻔﯾدﺗر از ﻣﻔﮭوم ﻧﺧﺳت ﻣﻲداﻧد.
وﯾﻧداھﺎل ﻣﻲﮔوﯾد :ﻣﻣﻛن اﺳت ﻋﻣل ﻣﺻرف ﺻرﻓﺎ ً در ﺣوزه ﻣﻘدار ﻣﺣﺗواﯾﻲ ﻛﮫ از ﯾك وﺳﯾﻠﮫ ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ ﺑﮫ ﻛﺎر ﮔرﻓﺗﮫﺷده اﺳت
ﺗوﺻﯾف ﺷود و ﯾﺎ ﻣﻣﻛن اﺳت ﻧوع ﻣﺣﺗواي ﺑﮫ ﻛﺎر ﮔرﻓﺗﮫﺷده ﻣدﻧظر ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ رواﺑط اﯾن دو ﺑﺎ ﻣﺻرف ﺧود وﺳﯾﻠﮫ ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ
ﻣوردﻧظر ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﻣدل ارﺗﺑﺎطﻲ ،ﻣﺻرف وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ و ﭘﺎداش ﺣﺎﺻل از اﯾن ﻣﺻرف اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﯾﺎزھﺎي
ﭘﺎﯾﮫ ١٥اﻓراد ﻣﺷﺧص ﻣﻲﺷود؛ اﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﻧﮭﺎ ﻋﺎﻣل ﻣﺻرف وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ ﻓرض ﻧﺷده اﺳت ﺑﻠﻛﮫ ﯾﻛﻲ از ﻋواﻣل
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺻرف ﻣﺣﺳوب ﻣﻲﺷود.
در ﻧﺧﺳﺗﯾن طرح از ﻣدل وﯾﻧداھﺎل ﻣﻲﺑﯾﻧﯾم ﻛﮫ اﻋﺿﺎ و اﻓراد ﻣﺧﺎطب وﺳﯾﻠﮫ ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ و وﯾژﮔﻲھﺎي دروﻧﻲ و ﺑﯾروﻧﻲ آنھﺎ،
ﺷﺎﻣل ﻧﯾﺎزھﺎ و ﺗﻣﺎﯾﻼت اوﻟﯾﮫ ،ﺑﺧﺷﻲ از ﻣدل را ﺗﺷﻛﯾل ﻣﻲدھد .وﯾﻧداھﺎل ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻲدھد ﻛﮫ ﻋواﻣل ﻣﺻرف وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ
ﻋﻼوه ﺑر ﻣﺻرف ﺷﺎﻣل وﯾژﮔﻲھﺎي ﻓردي ،اﻧﺗظﺎرات و ادراك ﻓرد از وﺳﯾﻠﮫ ارﺗﺑﺎطﻲ و درﺟﮫ دﺳﺗرﺳﻲ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ارﺗﺑﺎطﻲ ﻛﮫ
ﻣﻧﺗﺞ ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾمھﺎي ﻓرد درﺑﺎره آﻧﻛﮫ آﯾﺎ ﻣﺣﺗواي وﺳﯾﻠﮫ ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ را ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار دھد ﯾﺎ ﺧﯾر ﺧواھد ﺷد .او ﻣﻲاﻓزاﯾد:
ﭘﯾﺎﻣدھﺎي ﻋﻣﻠﻛرد ﻓراﮔرد ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ و راﺑطﮫ آن ﺑﺎ ﻣﺻرف اﯾن وﺳﺎﯾل ،ﺑﺧش ﻣﮭم دﯾﮕري از ﻣدل اﺳت .راﺑطﮫ اﺳﺗﻔﺎده از
وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ و ﭘﻲآﻣدھﺎي آن ﺑﮫ ﺷﻛلھﺎي ﮔوﻧﺎﮔون روي ﻣﻲدھد

ﺗﺻﻣﯾم ﺑراي
اﺳﺗﻔﺎده از
ﺟﺎﯾﮕزﯾنھﺎ
ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ
اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﯾﻠﮫ
ارﺗﺑﺎطﻲ و

دﺳﺗرﺳﻲ ﺑﮫ اﻧﺗظﺎرات،
ادراﻛﺎت وﺳﯾﻠﮫ ارﺗﺑﺎطﻲ،
ﻣﺣﺗوا و ارﺗﺑﺎطﮔر

اﻋﺿﺎي
ﻣﺧﺎطﺑﺎن و
وﯾژﮔﻲھﺎي
دروﻧﻲ –
ﺑﯾروﻧﻲ آﻧﮭﺎ
ﺷﺎﻣل ﻧﯾﺎزھﺎ و

ﻣﺻرف وﺳﯾﻠﮫ ارﺗﺑﺎطﻲ
ﻣﻘدار ﻣﺣﺗواﯾﻲ ﻛﮫ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﻲﮔﯾرد .ﻧوع ﻣﺣﺗواﯾﻲ ﻛﮫ ﻣورد

رواﺑط ﻣﯾﺎن ﻣﺣﺗواي ﻣﺻرف و روش ﻣﺻرف
وﯾﻧداھﺎل در ﺗوﺿﯾﺢ ﺷﻛلھﺎي ﮔوﻧﺎﮔون اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ ﺑﮫ ﺳﮫ اﺣﺗﻣﺎل اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻧد .در اﯾن ﺳﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﻣﺣﺗواي
وﺳﯾﻠﮫ ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ ﻧﯾز در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﻲﺷود .او اﯾن ﺷﻛلھﺎي ﮔوﻧﺎﮔون ﯾﺎ اﯾن ﺳﮫ اﺣﺗﻣﺎل را ﭼﻧﯾن ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻲدھد:
اﻟف .در اﻛﺛر ﻣدلھﺎي ارﺗﺑﺎط ،وﻗﺗﻲ درﺑﺎره اﺛرﮔذاري وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﻲﺷود وﯾژﮔﻲ ﻣﺣﺗواي وﺳﯾﻠﮫ ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده ﺑﺳﯾﺎري از ﭘﯾﺎﻣدھﺎي اﯾن وﺳﺎﯾل ﻧﺷﺎن دادهﺷده اﺳت و در واﻗﻊ در ﭼﻧﯾن ﻣدلھﺎﯾﻲ ﻣﺻرف وﺳﯾﻠﮫ ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ ﺑﮫ
١٥. Basic need

ﻋﻧوان ﯾك ﻣﺗﻐﯾر ﺣﺎﺋل ﻣﺣﺳوب ﺷده اﺳت .درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣد ﻓراﮔرد وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ ﻣﻲﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺛر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود و
ﻓراﮔرد ﻣﺻرف وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ و ﭘﺎداشھﺎي ﺣﺎﺻل از آن  /آﻧﭼﮫ ﮔﯾرﻧده ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺑﮫ دﺳت ﻣﻲآورد  /ﺳﺑب ﺗﻘوﯾت ﯾﺎ
ﺗﺿﻌﯾف اﺛر ﻣﺣﺗوا ﺷود.
ب .در ﺑﺳﯾﺎري از ﻓراﮔردھﺎي ارﺗﺑﺎطﻲ ،ﭘﯾﺎﻣد ،ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺻرف ﺧود وﺳﯾﻠﮫ اﺳت ﺗﺎ وﯾژﮔﻲ ﻣﺣﺗواي آن .ﻣﺻرف
وﺳﯾﻠﮫ ارﺗﺑﺎطﻲ ﻣﻣﻛن اﺳت ﺳﺎﯾر ﻋﻣﻠﻛردھﺎي وﺳﯾﻠﮫ ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ را ﻛﺎھش دھد و ﯾﺎ ﺣﺗﻲ ﺣذف ﻛﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﻛن اﺳت ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ
رواﻧﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﭼون ﻋﺎدت ﺑﮫ ﻣﺻرف ﯾك وﺳﯾﻠﮫ و ﯾﺎ واﺑﺳﺗﮕﻲ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ارﺗﺑﺎطﻲ ﺧﺎص ﻣﻧﺗﺞ ﺷود .ﺣﺎل وﻗﺗﻲ ﻣﺻرف وﺳﯾﻠﮫ
ارﺗﺑﺎطﻲ دﻟﯾل اﺻﻠﻲ ﭘﯾﺎﻣد آن ﺑﺎﺷد ﻣﻲﺗوان ﺑﮫ آن ﺑرﭼﺳب ﻧﺗﯾﺟﮫ داد) .در ﻣدل ،اﯾن اﺣﺗﻣﺎل ﺑﮫ ﺻورت ﻛﺎدر ﻧﻘطﮫﭼﯾن ﻣﺣﺗواي
وﺳﯾﻠﮫ و ﻣﺻرف وﺳﯾﻠﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺧطوط ﭘر ﻧﺷﺎن دادهﺷده اﺳت(.
ج .اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻣﻛن اﺳت ﺑرﺧﻲ ﻓﻛر ﻛﻧﻧد ﻛﮫ ﭘﯾﺎﻣدھﺎي ﺣﺿور وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ ﺑﮫطور ﻧﺳﺑﻲ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺣﺗواي وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﻲ
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻲﺷوﻧد درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺳﮭﻣﻲ از اﯾن ﭘﯾﺎﻣدھﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺻرف وﺳﯾﻠﮫ ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ و ﺳﮭﻣﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺣﺗواي آن اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً دو ﻓراﮔرد ﺑﮫطور ھمزﻣﺎن ﺑﺎ ﯾﻛدﯾﮕر ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻧﻧد ﻛﮫ ﺳﺑب اﯾﺟﺎد ﺣﺎﻟﺗﻲ ﻣﻲﺷوﻧد ﻛﮫ آن را ﺗﺄﺛﯾرات ﺑﺎھم ﻣﻲﺗوان ﻧﺎﻣﯾد.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺳﮭﻣﻲ از ﭘﯾﺎﻣد وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺷوﯾق از ﺳوي ﻣﺣﺗواي آن اﺳت ﻣﺛل ﯾﺎدﮔﯾري ﻛﮫ وﯾﻧداھﺎل ﺑﮫ آن ﺗﺄﺛﯾر
ﻣﻲﮔوﯾد .ﺑﺧﺷﻲ از آن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻓراﮔردي اﺳت ﻛﮫ ﺑﮫطور ﺧودﻛﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺻرف آن وﺳﯾﻠﮫ ﺑﮫ ﺧﺻوص اﺳت ﻛﮫ ﺑﮫ آن ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﻣﻲﮔوﯾﻧد و ﺳﮭﻣﻲ ﻧﯾز ﻧﺎﺷﻲ از ھمزﻣﺎﻧﯽ در ﻓراﮔرد ﻣﺣﺗوا و ﻣﺻرف اﺳت .ﻛﮫ ﺑﮫ آن ﺗﺄﺛﯾرات ﺑﺎھم ﻣﻲﮔوﯾد.
ﺗﺎﺛﯾرات

ﻣﺻرف وﺳﯾﻠﮫ

ﻣﺣﺗواي وﺳﯾﻠﮫ

ﭘﯾﺎﻣدھﺎ

ﻣﺻرف وﺳﯾﻠﮫ

ﻣﺣﺗواي وﺳﯾﻠﮫ

ﺗﺎﺛﯾرات ﺑﺎ ھم

ﻣﺻرف وﺳﯾﻠﮫ

ﻣﺣﺗواي وﺳﯾﻠﮫ

ﻣدل ﺳﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﻣﻣﻛن ﺑﯾن ﻣﺣﺗواي وﺳﯾﻠﮫ ،ﻣﺻرف وﺳﯾﻠﮫ و ﺧروﺟﻲھﺎي آن
وﯾﻧداھﺎل ،ﺳراﻧﺟﺎم ﻣدل ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت ﻣدل زﯾر اراﺋﮫ ﻣﻲدھد .در اﯾن ﻣدل ،اﺑﺗدا ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﻣﺻرف وﺳﯾﻠﮫ ارﺗﺑﺎطﻲ و
ﻣﺣﺗواي وﺳﯾﻠﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﻲﺷود )وﯾژﮔﻲ اﯾن ﻣدل ،ﺗﻔﻛﯾك اﯾن دو از ﯾﻛدﯾﮕر اﺳت( .ﺳﭘس ﻣﺻرف وﺳﯾﻠﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻘدار ﻣﺣﺗواي
ﻣﺻرفﺷده ،ﻧوع ﻣﺣﺗواي ﻣﺻرفﺷده ،رواﺑط ﺑﯾن ﻣﺣﺗواي ﻣﺻرفﺷده و روش ﻣﺻرف ﻧﺷﺎن داده ﻣﻲﺷود .اﯾن ﻣﺻﺎرف از
وﯾژﮔﻲھﺎي وﺳﯾﻠﮫ و ﻣﺣﺗوا ﻋﺑور ﻛرده و ﭘﯾﺎﻣدھﺎﯾﻲ را در دو ﺳطﺢ اﯾﺟﺎد ﻣﻲﻛﻧد.
ﺗﺻﻣﯾم ﺑراي اﺳﺗﻔﺎده
از وﺳﯾﻠﮫ و ﻣﺣﺗوا
اﺳﺗﻔﺎده وﺳﯾﻠﮫ
ﻣﻘدار ﻣﺣﺗواي ﻣﺻرﻓﻲ ،ﻧوع ﻣﺣﺗواي
ﻣﺻرﻓﻲ راﺑطﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﺣﺗواي ﻣﺻرﻓﻲ و
ﺷﯾوه ﻣﺻرف
وﯾژﮔﻲھﺎي وﺳﯾﻠﮫ و
ﻣﺣﺗوا
ﺧروﺟﻲ در ﺳطﺢ ﻓردي
ﺗﺎﺛﯾرات ﺑﺎ ھم
)ﻛموﺑﯾش ﺑﮫ طور
ھﻣزﻣﺎن از ﺳوي
ﻣﺣﺗوا و ﻣﺻرف

ﻣﺻرف

اﺛر

ﻋﻠل ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ
ﻣﺻرف وﺳﯾﻠﮫ

ﻋﻠل ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ
وﯾژﮔﻲھﺎي ﻣﺣﺗوا /

ﺧروﺟﻲ در ﺳطوﺣﻲ ﻣﺟزا از ﺧود

ﺳطﺢ ﻧﺧﺳت ،ﭘﯾﺎﻣدھﺎي ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳطﺢ ﻓردي اﺳت ﻛﮫ ﺷﺎﻣل ﺗﺄﺛﯾرات ،ﻧﺗﺎﯾﺞ و ﺗﺄﺛﯾرات ﺑﺎھم اﺳت .ﺳطﺢ دوم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣدھﺎي
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳطﺢ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﺳت) .ﻣﺣﺳﻧﯾﺎن راد(٤٧١-٣ :١٣٧٩ ،
ﻣﺻرف رﺳﺎﻧﮫای و ﻧوﻣوﺑوﻓوﺑﯾﺎ١٦
ﻓوﺑﯾﺎ در داﺋره اﻟﻣﻌﺎرف  DSM IIIو ﻧﯾز در  DSM٥ – TRﺑﮫ ﺗرس اﻓراطﯽ و ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﯽ و رﺟﻌتﮐﻧﻧده اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد
)ﭘوراﻓﮑﺎری .(١٣٨٥ ،اﯾن ﺗرس ﻏﯾرﻋﻘﻼﻧﯽ ھﻣراه ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ،اﺿطراب اﻧﺗظﺎر ،ﭘﺎﻓﺷﺎری ،ﺳﻣﺎﺟت و اﺟﺗﻧﺎب از ﻣوﻗﻌﯾت
اﺳت و ﺣﺗﯽ ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ،ﺗﺻورات و اﻋﺗﻘﺎدات وﺳواﺳﯽ و ﻧﺷﺧوار ذھﻧﯽ ھﻣراه اﺳت )ﮔودوﯾن و ﭘوراﻓﮑﺎری .(١٣٨٥ ،ﭘدﯾده
ﺑﯽﻣوﺑﺎﯾلھراﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻧوان ﻧوﻣوﻓوﺑﯾﺎ از آن ﯾﺎد ﺷده ،ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺎرزی از ﯾﮏ اﺧﺗﻼل ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﻓﻧﺎوریھﺎی ﻧوﯾن وارد ﺳﺎﺧﺗﺎر آﮔﺎھﯽ ﺑﺷر ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺑر روی ﺳﺑﮏ زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﺷدت ﺗﺄﺛﯾرﮔذار اﺳت.
ﭘژوھش ﮐرات ١٧و ھﻣﮑﺎران ) (١٩٩٨ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده روزاﻓزون از ﺗﮑﻧوﻟوژیھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
اﺣﺳﺎس ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ و اﺿطراب ﺑﯾﺷﺗری در اﻓراد ﺷده اﺳت و ﻣﺎ اﻣروز ﺑﺎ آﺳﯾبھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم اﻋﺗﯾﺎد ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت و ﺗﻠﻔن ھﻣراه روﺑﮫرو
ھﺳﺗﯾم ،اﯾن اﺧﺗﻼل ﮐﮫ ﻧوﻋﯽ اﺧﺗﻼل ﮐﻧﺗرل ﺗﮑﺎﻧﮫ اﺳت ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده اﻓراطﯽ از اﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژیھﺎ اطﻼق ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻓت
ﻋﻣﻠﮑرد اﻓراد در ﺣوزهھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺷﻐﻠﯽ ،ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻣﯽﺷود ،ﻣﺣﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ اﻓراد
ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﯾن اﺧﺗﻼل ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﺗﻣﺎس ﺑﺎ اﯾﻧﺗرﻧت و ﯾﺎ ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﻧﺑﺎﺷﻧد دﭼﺎر اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧدی ﻧظﯾر اﺿطراب و اﻓﺳردﮔﯽ
ﻣﯽﺷوﻧد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن رﻓﺗﺎر ﻋﺎدت ﻣﯽﮐﻧﻧد .و ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﮐﺎری ﺟز آن اﻧﺟﺎم دھﻧد .ﺟﺎﻧﺳوا (١٩٩٩) ١٨اذﻋﺎن ﮐرد ﮐﮫ اﯾن
اﺧﺗﻼل ﻣﯽﺗواﻧد ﺑر روی ﮐﺎرﮐرد ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،رﻓﺗﺎری و ﻋﺎطﻔﯽ ﻓرد ﺑﮭﻧﺟﺎر اﺛر ﺑﮕذارد و ﻓرد ﺑﮫ رﻓﺗﺎر و اﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم
اﺳﺗﻔﺎده اﻓراطﯽ از اﯾن اﺑزار در او ﺷﮑل ﻣﯽﮔﯾرد واﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷود ) ﺳﺎﺳﻣن و ﺗﺎﭘﺳون٢٠٠٠ ،١٩؛ ﺑﮫ ﻧﻘل از ﺟدﯾدی.(١٣٨٥ ،
ﻣﺣﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺟدﯾدﺗرﯾن اﻧواع ﺗرس ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اواﺳط دھﮫ دوم ﻗرن  ٢١ﻣﯾﻼدی ﺑوده و در ﺣﺎل ﺷﮑلﮔﯾری و
ازدﯾﺎد اﺳت ،ﺗرس از دﺳت دادن ارﺗﺑﺎط و ﺗﻣﺎس از طرﯾق ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﻣﯽﺑﺎﺷد .اﻣروزه ﺑﯾش از  ٥٠ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر در ﺳراﺳر دﻧﯾﺎ از
ﭘدﯾدهای ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﯽﻣوﺑﺎﯾلھراﺳﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑرﻧد .ﮐﺎﻟﯾن ﻟﯾﻧدزی ٢٠اﺳﺗﺎد ﻣطﺎﻟﻌﺎت روزﻧﺎﻣﮫﻧﮕﺎری در داﻧﺷﮕﺎه اﯾﻠﯾﻧوﺋﯾز )  (٢٠٠٨از
اﯾن ﺗرس ﺑﺎ ﻋﻧوان ﻧوﻣوﻓوﺑﯾﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻧد ،او اظﮭﺎر ﻣﯽدارد ﮐﮫ ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﺧﺗﻼل ﻣذﮐور از اﯾن واﻗﻌﮫ ﮐﮫ اﮔر ﺗﻠﻔﻧش ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم
ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن و ﻧزدﯾﮑﺎن ﻗطﻊ ﺷود و ﯾﺎ ﺗﻣﺎس ﺧود را از دﺳت ﺑدھد و ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﺎطری آن ﺗﻣﺎمﺷده و ﯾﺎ رو ﺑﮫ اﺗﻣﺎم ﺑﺎﺷد
ﺑﯾش از ﺣد ﻣﺿطرب ﻣﯽﺷود؛ اﯾن ﺗرس ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧد ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻔﻘود ﺷدن ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﺑﺎ ﺣس ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺷدﯾدی در
ﻓرد ﺗوأم اﺳت ) ﻟﯾﻧدزی.(٢٠٠٨ ،
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روش
اﯾن ﭘژوھش از ﻧظر ھدف ﮐﺎرﺑردی و از ﻧظر روشﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﭘﯾﻣﺎﯾﺷﯽ –ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و از ﻧظر ﭘردازش اطﻼﻋﺎت از ﻧوع ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ
ﺑود .ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻣﺎری در اﯾن ﭘژوھش ﻋﺑﺎرت ﺑود از ﮐﻠﯾﮫی اﺳﺗﻔﺎدهﮐﻧﻧدﮔﺎن از ﺗﻠﻔن ھﻣراه در ﺷﮭر ﺗﮭران و ﻣﻼک ﺗﻌﯾﯾن ﺣﺟم ﻧﻣوﻧﮫ
ﮐﮫ از ﻧوع ﻣدلﺳﺎزی ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﺣﺟم ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﻌداد )در اﯾﻧﺟﺎ ﺷﺎﺧصھﺎ( و ﻧﺳﺑت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدﺷده در
ﺣدود  ٥ﺗﺎ  ١٠اﺳت )ﻓﺎﺑرﯾﮕر ،وﮔﻧر ،ﻣﮏ ﮐﺎﻟوم و اﺳﺗراھﺎن) .(١٩٩٩ ،ﺑﮫ ازای ھر ﺷﺎﺧص  ٥اﻟﯽ  ١٠آزﻣودﻧﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﺷود(.
ﺣﺟم ﻧﻣوﻧﮫ  ٢٥٠ﻧﻔر اﻧﺗﺧﺎب ﮔردﯾد) .ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﻣﻌﯾﺎر ﺣﺟم ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﯾن  ١٤٥ﺗﺎ  ٢٩٠ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد( .روش
ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری در ﻣرﺣﻠﮫ اول ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از روش ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﺧوﺷﮫای و در ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از روش ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﺳﺎده
ﺑود .اﺑزار ﭘژوھش ﺷﺎﻣل ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﻣﺗﻐﯾرھﺎی ﺟﻣﻌﯾتﺷﻧﺎﺧﺗﯽ )اﯾن ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﻣﺗﺷﮑل از ﭘﻧﺞ ﺳؤال ﺑود ﮐﮫ ﻣﺗﻐﯾرھﺎی ﺟﻣﻌﯾت-
ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﭘژوھش را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽداد( ،ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﻗﺗﺻﺎدی )اﯾن ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ،ﯾﮏ ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺣﻘقﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ در  ٥ﺳؤال ﺑﮫ اﻧدازهﮔﯾری ﺳطﺢ اﻗﺗﺻﺎدی ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯽﭘرداﺧت( ،ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل )اﯾن
ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﻣﺣﻘقﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑﺎ  ١٤ﺳؤال ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻣوﺑﺎﯾل و اﺳﺗﻔﺎده از آن ﭘرداﺧت( ،ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﺑﯽﻣوﺑﺎﯾلھراﺳﯽ )ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از
ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﺑﯽ ﻣوﺑﺎﯾلھراﺳﯽ آزادﻣﻧش ) ،(١٣٩٥ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )اﯾن ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﯾﮏ ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﻣﺣﻘقﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود و در
ﻗﺎﻟب  ٣٤ﺳؤال و  ٥ﺧرده ﻣﻘﯾﺎس ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﭘژوھش را ﻣورد ﺳﻧﺟش ﻗرار ﻣﯽداد ( و ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﻓرھﻧﮕﯽ )ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﻓﯾروزﺟﺎﺋﯾﺎن و ﮔراﻣﯽ ) (١٣٩٢ﺑود.
ﭘس از ﮔردآوری ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫھﺎ ﻣﺣﻘق در اﺑﺗدا ﺑﮫ ﺳرﻧد ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫھﺎ اﻗدام ﻧﻣود؛ ﺑﮫاﯾنﺗرﺗﯾب ﮐﮫ ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻧﺷده
ﺑودﻧد را ﺧﺎرج ﻧﻣوده و اﻗدام ﺑﮫ ورود دادهھﺎ ﺑﮫ ﻧرماﻓزار ﻧﻣود؛ ﺳﭘس ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧرماﻓزار اﻗدام ﺑﮫ ﻏرﺑﺎل دادهھﺎ ﻧﻣوده
و دادهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘرت ﺑودﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﺑﮫﺻورت ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﭘﺎﺳﺧﯽ را درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑودﻧد ﺣذف ﺷدﻧد ،در اداﻣﮫ ﻣﺣﻘق ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده
از روش ھﻣﺳﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ دادهھﺎی ﮔردآوریﺷده ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧرماﻓزار  spss٢٠و ﻧرماﻓزار  e-irtﺑرای
ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارای ﮔوﯾﮫھﺎﯾﯽ ﺑﺎ طﯾفھﺎی اﻧدازهﮔﯾری ﻣﺗﻔﺎوت ﺑودﻧد ﻧﻣود .ﺳﭘس ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ ﻓرﺿﯾﺎت ﭘژوھش ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﺷراﯾط اﺳﺗﻔﺎده از ﻧرماﻓزار  smartPLSﻣﻘﺗﺿﯽ ﺑود .ﺟﮭت ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎ اﺑﺗدا ﻣﺣﻘق ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ اﺑزار
اﻧدازهﮔﯾری ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧرماﻓزارھﺎی  spss٢٠ﻧﻣود.
ﻓرﺿﯾﮫھﺎی ﭘژوھش
ﻣﺗﻐﯾرھﺎی ﺟﻣﻌﯾتﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺑﮫﺻورت ﻣﻌﻧﺎداری رﻓﺗﺎر اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﻔن ھﻣراه را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫﺻورت ﻣﻌﻧﺎداری رﻓﺗﺎر اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﻔن ھﻣراه را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺑﯽﻣوﺑﺎﯾلھراﺳﯽ ﺑﮫﺻورت ﻣﻌﻧﺎداری رﻓﺗﺎر اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﻔن ھﻣراه را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد.
ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫﺻورت ﻣﻌﻧﺎداری رﻓﺗﺎر اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﻔن ھﻣراه را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﮫﺻورت ﻣﻌﻧﺎداری رﻓﺗﺎر اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﻔن ھﻣراه را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎ
ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﺗوﺻﯾﻔﯽ
ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﭘژوھش ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑود ﮐﮫ از ﺑﯾن ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﭘژوھش  ١٢٨ﻧﻔر ) (%٥١/٤ﻣرد و  ١٢١ﻧﻔر
) (%٤٨/٦زن؛ ﺟوانﺗرﯾن ﺷرﮐتﮐﻧﻧده در ﭘژوھش ،ﻓردی  ١٦ﺳﺎﻟﮫ و ﻣﺳنﺗرﯾن ﺷرﮐتﮐﻧﻧده ﻓردی  ٧٠ﺳﺎﻟﮫ ﺑود ،ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺳﻧﯽ
ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﭘژوھش  ٣٦/٣٧ﺑﺎ ﺧطﺎی اﺳﺗﺎﻧدارد ﺑرآورد ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن  ٠/٨٣و اﻧﺣراف اﺳﺗﺎﻧدارد  ١٣/١١ﺑود؛ از ﺑﯾن
ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﭘژوھش  ٢٣ﻧﻔر ) (%٩/٢ﺑﯾﮑﺎر ٢٣ ،ﻧﻔر ) (%٩/٢داﻧﺷﺟو ﯾﺎ داﻧشآﻣوز ١٥ ،ﻧﻔر ) (%٦دارای ﺷﻐل آزاد
)ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرای دﯾﮕران( ٢٥ ،ﻧﻔر ) (%١٠دارای ﺷﻐل آزاد )دارای ﺷﻐل ﺷﺧﺻﯽ( ٣٠ ،ﻧﻔر ) (%١٢ﮐﺎرﻣﻧد و  ٤٨ﻧﻔر
) (%١٩/٣دارای ﺳﺎﯾر ﻣﺷﺎﻏل ﺑودﻧد ٨٥ .ﻧﻔر ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال ﭘﺎﺳﺦ ﻧداده ﺑودﻧد.
 ١٥٦ﻧﻔر ) (%٦٢/٧ﻣﺗﺄھل و  ٨٥ﻧﻔر ) (%٣٤/١ﻣﺟرد ﺑودﻧد ،ﺳﮫ ﻧﻔر ﻧﯾز اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺷراﯾط آنھﺎ ﺑﮫ ﺟز اﯾن دو ﮔزﯾﻧﮫ
ﻣﯽﺑﺎﺷد و  ٥ﻧﻔر ﻧﯾز از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال اﻣﺗﻧﺎع ورزﯾده ﺑودﻧد؛ ھﻣﭼﻧﯾن از ﺑﯾن ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﭘژوھش ٦٠ ،ﻧﻔر )(%٢٤/١
دارای ﻣﺗوﺳط درآﻣد ﻣﺎھﺎﻧﮫ زﯾر ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن ١١٤ ،ﻧﻔر ) (%٤٥/٨دارای ﻣﺗوﺳط درآﻣد ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﯾن ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﻣﯾﻠﯾون
ﺗوﻣﺎن ٤٠ ،ﻧﻔر ) (%١٦/١دارای درآﻣد ﺑﯾن دو ﺗﺎ ﺳﮫ ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن و  ٢٤ﻧﻔر ) (%٩/٦دارای درآﻣد ﺑﯾش از ﺳﮫ ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن

ﺑودﻧد .از ﺑﯾن ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﭘژوھش  ٥٢ﻧﻔر ) (%٢٠/٩دارای ﻣﯾزان ھزﯾﻧﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫ زﯾر ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن ٩٩ ،ﻧﻔر
) (%٣٩/٨دارای درآﻣد ﺑﯾن ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن ٥٧ ،ﻧﻔر ) (%٢٢/٩دارای درآﻣد دو ﺗﺎ ﺳﮫ ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن ٣٩ ،ﻧﻔر
) (%١٥/٧دارای درآﻣد ﺑﯾش از ﺳﮫ ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن ﺑودﻧد.
 ١٢٧ﻧﻔر از ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﭘژوھش ) (%٥١دارای ﺳﯾمﮐﺎرت ھﻣراه اول ٦٣ ،ﻧﻔر ) (%٢٥/٣دارای ﺳﯾمﮐﺎرت اﯾراﻧﺳل٤ ،
ﻧﻔر ) (%١/٦داری ﺳﯾمﮐﺎرت راﯾﺗل ٢ ،ﻧﻔر ) (%٠/٨دارای ﺳﯾمﮐﺎرت ﺗﺎﻟﯾﺎ ٤٣ ،ﻧﻔر ) (%١٧/٣دارای ﺳﯾمﮐﺎرت ھﻣراه اول و
اﯾراﻧﺳل ٣ ،ﻧﻔر ) (%١/٢دارای ﺳﯾمﮐﺎرت ھﻣراه اول و راﯾﺗل ٤ ،ﻧﻔر ) (%١/٦دارای ﺳﯾمﮐﺎرت اﯾراﻧﺳل و راﯾﺗل و  ٣ﻧﻔر
) (%١/٢دارای ﺳﮫ ﺳﯾمﮐﺎرت ھﻣراه اول ،اﯾراﻧﺳل و راﯾﺗل ﺑودﻧد ٩٨ .ﻧﻔر ) (%٣٩/٤از ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﭘژوھش دارای
ﺳﯾمﮐﺎرت داﺋﻣﯽ و  ١٢١ﻧﻔر ) (%٤٨/٦دارای ﻧوع ﺳﯾمﮐﺎرت اﺻﻠﯽ اﻋﺗﺑﺎری ﺑودﻧد ٣٠.ﻧﻔر ﻧﯾز از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال اﻣﺗﻧﺎع
ورزﯾده ﺑودﻧد ٥٤ .ﻧﻔر از ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﭘژوھش ﮔزارش ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ دارای ﮔوﺷﯽ ﺳﺎده و  ١٩٥ﻧﻔر ) (%٧٨/٣ﻧﯾز اﻋﻼم
داﺷﺗﻧد ﮐﮫ دارای ﮔوﺷﯽ ھوﺷﻣﻧد ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.
از ﺑﯾن اﻓراد ﺷرﮐتﮐﻧﻧده در ﻧﻣوﻧﮫ ﭘژوھش  ١٣٣ﻧﻔر ) (%٥٣/٤ﮐﻣﺗر از ﻧﯾم ﺳﺎﻋت ٦٥ ،ﻧﻔر ) (%٢٦/١ﺑﯾن ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋت،
 ٢٦ﻧﻔر ) (%١٠/٤ﺑﯾن دو ﺗﺎ ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻋت و  ٢٥ﻧﻔر ) (%١٠ﺑﯾﺷﺗر از  ٥ﺳﺎﻋت اﺳﺗﻔﺎده روزاﻧﮫ ﻏﯾر اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ از ﻣوﺑﺎﯾل اﻧﺟﺎم
ﻣﯽدادﻧد .ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻓراواﻧﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻓرادی ﺑود ﮐﮫ ﮐﻣﺗر از ﻧﯾم ﺳﺎﻋت اﺳﺗﻔﺎده ﻏﯾر اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ از ﻣوﺑﺎﯾل اﻧﺟﺎم ﻣﯽدادﻧد .از ﺑﯾن
ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﭘژوھش  ٩٤ﻧﻔر ) (%٣٧/٨ﮐﻣﺗر از  ١٠ھزار ﺗوﻣﺎن ﺻرف اﺳﺗﻔﺎده ﻏﯾر اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ  ٨١ﻧﻔر ) (%٣٢/٥ﺑﯾن ١٠
ﺗﺎ  ٢٠ھزار ﺗوﻣﺎن ٤٦ ،ﻧﻔر ) (%١٨/٥ﺑﯾن  ٢٠ﺗﺎ  ٥٠ھزار ﺗوﻣﺎن ١٥ ،ﻧﻔر ) (%٦ﺑﯾن  ٥٠ﺗﺎ  ١٠٠ھزار ﺗوﻣﺎن و  ١٣ﻧﻔر
) (%٥/٢ﺑﯾش از  ١٠٠ھزار ﺗوﻣﺎن ﺻرف اﺳﺗﻔﺎده ﻏﯾر اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ از ﻣوﺑﺎﯾل ﻣﯽﻧﻣودﻧد .ﺑر اﺳﺎس ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺷﺧص ﺷد ﮐﮫ ﺑرای
ھزﯾﻧﮫ ﮐﻣﺗر از  ١٠ھزار ﺗوﻣﺎن ﻓراواﻧﯽ ﺑراﺑر ﺑﺎ  ٥٩و ﺑرای ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺑﯾشﺗر از  ١٠٠ھزار ﺗوﻣﺎن ﻓراواﻧﯽ ﺑراﺑر ﺑﺎ  ١٥و
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻓراواﻧﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ ﺑﯾن  ١٠ﺗﺎ  ٢٣ھزار ﺗوﻣﺎن ﺑﺎ ﻓراواﻧﯽ  ٧٣ﺑود .در ﺧﺻوص ارﺳﺎل ﭘﯾﺎﻣﮏ ﺑﮫ اﻓراد،
 ٢٢ﻧﻔر اﻋﻼم داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ از اﯾن ﮐﺎرﺑرد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد ٨١ ،ﻧﻔر اﻋﻼم ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﮐم ٥٠ ،ﻧﻔر ﮐم ٥٤ ،ﻧﻔر ﺗﺎ
ﺣدودی ٢٨ ،ﻧﻔر زﯾﺎد و  ١٤ﻧﻔر اﻋﻼم داﺷﺗﮫاﻧد ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد از ﮐﺎرﺑرد ﭘﯾﺎﻣﮏ ﺗﻠﻔن ھﻣراه اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد.
در ﻣورد ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺷرﮐت در اﻧواع ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت از طرﯾق ﺗﻠﻔن ھﻣراه  ١٨٦ﻧﻔر اﻋﻼم داﺷﺗﮫاﻧد ﮐﮫاﺻﻼ ً از اﯾن ﮐﺎرﺑرد ﺗﻠﻔن ھﻣراه
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد ٣٦ ،ﻧﻔر ﺧﯾﻠﯽ ﮐم ١٣ ،ﻧﻔر ﮐم ١٠ ،ﻧﻔر ﺗﺎ ﺣدودی ٣ ،ﻧﻔر زﯾﺎد و  ١ﻧﻔر ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد از اﯾن ﮐﺎرﺑرد ﺗﻠﻔن ھﻣراه
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد ٥٩ .ﻧﻔر اﻋﻼم داﺷﺗﻧد ﮐﮫاﺻﻼ ً از ﮐﺎرﺑرد اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﺑﮑﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد ٩ ،ﻧﻔر ﺧﯾﻠﯽ ﮐم ١٣ ،ﻧﻔر
ﮐم ١٣ ،ﻧﻔر ﮐم ٥٢ ،ﻧﻔر ﺗﺎ ﺣدودی ٥٢ ،ﻧﻔر زﯾﺎد و  ٦٤ﻧﻔر اﻋﻼم داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد از اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﻠﻔن ھﻣراه اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد.
 ٦٩ﻧﻔر اﻋﻼم داﺷﺗﻧد ﮐﮫ از ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻣرور اﺧﺑﺎر ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل،اﺻﻼ ً از اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد ١٢ ،ﻧﻔر ﺧﯾﻠﯽ ﮐم٢٢ ،
ﻧﻔر ﮐم ٥٩ ،ﻧﻔر ﺗﺎ ﺣدودی ٤٨ ،ﻧﻔر زﯾﺎد و  ٣٩ﻧﻔر اﻋﻼم داﺷﺗﮫاﻧد ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد از اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﻠﻔن ھﻣراه اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻗﺎﺑﻠﯾت
ﮔوش ﮐردن ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺗﻣﺎﺷﺎی وﯾدﺋوھﺎ از طرﯾق ﮔوﺷﯽ ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﻗﺎﺑﻠﯾت دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ  ٥٦ﻧﻔر اﻋﻼم داﺷﺗﻧد ﮐﮫاﺻﻼ ً از
اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد ٣٨ ،ﻧﻔر ﺧﯾﻠﯽ ﮐم ٢١ ،ﻧﻔر ﮐم ٥٥ ،ﻧﻔر ﺗﺎ ﺣدودی ٤١ ،ﻧﻔر زﯾﺎد و  ٣٧ﻧﻔر اﻋﻼم داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد
از اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﻠﻔن ھﻣراه اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد ٣٤ .ﻧﻔر از ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﭘژوھش  (٥ ١٣/٧اﻋﻼم داﺷﺗﮫاﻧد ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺧراﺑﯽ
ﮔوﺷﯽ ﻓﻌﻠﯽ اﻗدام ﺑﮫ ﺗﻌوﯾض ﮔوﺷﯽ ﮐرده و  ٢١٣ﻧﻔر ) (%٨٥/٥اﻋﻼم داﺷﺗﮫاﻧد ﮐﮫ در زﻣﺎن ورود ﮔوﺷﯽ ﺟدﯾد ﺑﮫ ﺑﺎزار ﮔوﺷﯽ
ﺧود را ﻋوض ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻣﯾزان ھزﯾﻧﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫ در دو ﮔروه زﻧﺎن و ﻣردان ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﯾﮑﺳﺎن ﺑﮫ دﺳت آﻣد .ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯾزان اﺳﺗﻔﺎده روزاﻧﮫ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ در
زﻧﺎن و ﻣردان ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن در دو ﮔروه ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﯾﮑﺳﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷد .ھزﯾﻧﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺧدﻣﺎت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻧﯾز در زﻧﺎن و ﻣردان
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑود .ﻣردان و زﻧﺎن در ﺧﺻوص ھزﯾﻧﮫ ﮐﻠﯽ )اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ و ﻏﯾر اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ( دارای ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد .اﻣﺎ
ﻣﺗوﺳط ھزﯾﻧﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑرای ﺧرﯾد ﮔوﺷﯽ در زﻧﺎن ﮐﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗر از ﻣردان ﺑود .ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗﺎ ﻓوقﻟﯾﺳﺎﻧس ﮔزﯾﻧﮫھﺎی اﺳﺗﻔﺎده
از ﻣوﺑﺎﯾل )ﺷﺎﻣل ﭘﯾﺎﻣﮏ ،ﺗﻣﺎس ،ﺳرﮔرﻣﯽ ،ﺻداھﺎی ﺿﺑطﺷده و وﯾدﺋوھﺎ و  (...روﻧد اﻓزاﯾﺷﯽ داﺷت اﻣﺎ در ﻣﻘطﻊ دﮐﺗرا اﯾن
ﻣﯾزانﻣﺟددا ً ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود و ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﯾزان اﺳﺗﻔﺎده روزاﻧﮫ ﻏﯾر اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻓراد دارای ﻣدرک دﯾﭘﻠم ﺑود .ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن
ﺑﯾﺷﺗرﯾن ھزﯾﻧﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻏﯾر اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻣﻘﺎطﻊ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﮫ دﺳت آﻣد .ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﯾزان اﺳﺗﻔﺎده روزاﻧﮫ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻓراد ﻣﻘطﻊ راھﻧﻣﺎﯾﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن اﺳﺗﻔﺎده در اﯾن ﮔروه ﻧﯾز ﺑﯾش از ﺳﺎﯾر ﮔروهھﺎ ﺑود .ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﯾزان ھزﯾﻧﮫ
ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺧدﻣﺎت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻓراد دارای ﺗﺣﺻﯾﻼت راھﻧﻣﺎﯾﯽ و ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ھزﯾﻧﮫ در اﯾن ﮔروه ﻧﯾز ﺑﯾش از ﺳﺎﯾر ﮔروهھﺎ ﺑود.
در ﺧﺻوص اﻟﮕوی ﻣﺻرف ﺗﻠﻔن ھﻣراه ،در ﺗﻘﺳﯾمﺑﻧدی ﺗﻣﺎسھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن  ١ﺗﺎ  ٢ﺑﺎر ﺗﻣﺎس در روز ﻣﯽﮔﯾرﻧد در ﮔروه ﮐم ٣ ،ﺗﺎ
 ٥ﺗﻣﺎس در ﮔروه ﻣﺗوﺳط و اﻓرادی ﮐﮫ روزاﻧﮫ ﺑﯾش از  ٥ﺑﺎر ﺗﻣﺎس ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد در ﮔروه زﯾﺎد ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و ارﺳﺎل ﭘﯾﺎﻣﮏ ﻧﯾز
ﺑﮫﺻورت ﮐم ،ﻣﺗوﺳط و زﯾﺎد ﺗﻘﺳﯾم ﺷد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ  ٥ﭘﯾﺎﻣﮏ در روز ارﺳﺎل ﻣﯽﮐردﻧد در دﺳﺗﮫ ﮐمﻣﺻرف ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن  ٦ﺗﺎ
 ٢٠ﭘﯾﺎﻣﮏ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐردﻧد در دﺳﺗﮫ ﻣﺗوﺳط و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾش از  ٢٠ﭘﯾﺎﻣﮏ در روز ارﺳﺎل ﻣﯽﮐردﻧد در دﺳﺗﮫ ﭘرﻣﺻرف ﺟﺎی

ﮔرﻓﺗﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﺗر از  ١٠دﻗﯾﻘﮫ در روز ﺑﺎ ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐردﻧد در دﺳﺗﮫ ﮐمﻣﺻرف ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن  ١٠ﺗﺎ  ٣٠دﻗﯾﻘﮫ
ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐردﻧد در دﺳﺗﮫ ﻣﺗوﺳط و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾش از  ٣٠دﻗﯾﻘﮫ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐردﻧد در دﺳﺗﮫ زﯾﺎد ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .ﺑﺎ ﺣﺎﺻل ﺟﻣﻊ
ﻣﻘﺎدﯾر ﻓوق ﻣﺷﺧص ﺷد ﮐﮫ اﻟﮕوی ﻣﺻرف  %٢٨ﭘﺎﺳﺦﮔوﯾﺎن در دﺳﺗﮫ ﮐم %٣٣ ،در ﺣدود ﻣﺗوﺳط و  %٤٠در ﺣد زﯾﺎد از اﯾن
وﺳﯾﻠﮫ در طول روز اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐردﻧد .در ﭘژوھش ﺣﺎﺿر ﻣﻼﺣظﮫ ﺷد ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﯾﺎﻣﮏ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻓراواﻧﯽ را ﺑﺎ ﻣﯾزان "زﯾﺎد"
داﺷﺗﮫ و اﺳﺗﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺑرﻗراری ﺗﻣﺎس ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻓراواﻧﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮔزﯾﻧﮫ ﮐم ﺑود .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎی
ﻧوﺷﺗﺎری ﺗﻠﻔن ھﺎی ھﻣراه و اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﻣﺗنھﺎ ،ﭘﺳتھﺎ ﺻداھﺎی ﺿﺑطﺷده ﺧود و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫھﺎ ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎی ﭘر
ھزﯾﻧﮫﺗر ﻣﺎﻧﻧد ﺑرﻗراری ﺗﻣﺎس از ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﮐﻣﺗری ﺑرﺧوردار ﮔردﯾده اﺳت.
در اﯾن ﭘژوھش اوﻟﯾن و ﻣﮭمﺗرﯾن ﮐﺎرﮐردی ﮐﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑرای ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﻗﺎﺋلاﻧد ﺗﻣﺎس ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن اﺳت .ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺑﺎﻋث ﺷده
ﮐﮫ دوﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر اﻣﮑﺎن دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻣﺎس از ﺣﺎل و ﻣوﻗﻌﯾت ھم آﮔﺎه ﺷوﻧد و ﺑﺎ وﺟود ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﯾز ،اﻓراد دوﺳﺗﺎن
ﺧود را در ﮐﻧﺎر ﺧوﯾﺷﺎن ﺧوﯾش ﺑﺑﯾﻧد .اﯾن اﻓزاﯾش ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﻋث ورود ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﻧوﯾﻧﯽ ﺷده ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ارﺗﺑﺎط از ﻧوع ﺳﻧﺗﯽ ﮐﮫ اﻓراد
ھﻣﯾﺷﮫ از ﺣﺎل ھﻣدﯾﮕر ﺑﺎﺧﺑر ﺑودهاﻧد ﺑﮫ طرﯾق دﯾﮕری در دﻧﯾﺎی ﻣدرن اﯾﺟﺎدﺷده اﺳت .در ﺧﺻوص ارﺳﺎل ﭘﯾﺎﻣﮏ ھﻣﺳو ﺑﺎ
ﻧظرات " ھﺎرﮐﻠﯾن "٢١ﺟواﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﯾﺎﻣﮏ ﺑر ﮐﻣروﯾﯽ ﻏﻠﺑﮫ ﮐرده و ﭘﯾﺎمھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗوان در ارﺗﺑﺎط رو در رو ﺑﯾﺎن
ﻧﻣود از طرﯾق ﭘﯾﺎﻣﮏ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﮔﺳﺗرش اﻧﺗﺧﺎب ﮐﺎرﺑران ﺟوان ،ﻋﺎدت اﺳﺗﻔﺎده آﻧﺎن از ﺗﻠﻔن ھﻣراه را ﺑﮫ ﻣرور ﺗﻐﯾﯾر داده
اﺳت .ﺑﮫطوریﮐﮫ ﺟواﻧﺎن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً در ﺗﻣﺎم ﮐﺎرھﺎی روزﻣره ﺧوﯾش ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺳﯾﻠﮫای ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم ﺟﻧﺑﮫھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺣﺿور دارد از
آن ﺑﮭره ﻣﯽﺑرﻧد و ﻧﮫﺻرﻓﺎ ً ﺟﮭت ﮐﺎرھﺎی ﺿروری و ﻓوری .ﮔواه اﯾن اﻣر ﮐﺎرھﺎی ﻣﺗﻧوﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟواﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﺑن
وﺳﯾﻠﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد .ازﺟﻣﻠﮫ ھﻣﺎھﻧﮓ ﻧﻣودن ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی روزاﻧﮫ ،در دﺳﺗرس ﺑودن ،ﺗﻣﺎس ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ،ﺑﺎﺧﺑر ﺷدن از اوﺿﺎع و
اﺣوال ﺧﺎﻧواده و اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت ھﻧﮕﺎم ﺧطر.
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﭘژوھش ﺣﺎﺿر ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﭘرﮐﺎرﺑردﺗرﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎی ﺗﻠﻔن ھﻣراه در ﭘژوھش ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺷﺎﻣل اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﺑﮑﮫھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺗﻠﻔن زدن ﺑﮫ دﯾﮕران ،ﮔوش ﮐردن ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺗﻣﺎﺷﺎی وﯾدﺋوھﺎ ،ﻣرور ﺻﻔﺣﺎت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ،ﭘﯾﺎﻣﮏ ،ﺧدﻣﺎت ﭘرداﺧت
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ،ﺑﺎزیھﺎ و ﺷرﮐت در ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت از طرﯾق ﭘﯾﺎﻣﮏ ﺑود .در ﺧﺻوص ﻣﺣﺗوای ﭘﯾﺎﻣﮏھﺎی ارﺳﺎلﺷده در ﭘژوھش
ﻋﺎﺑدﯾﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﺗوﺳط داﻧﺷﺟوﯾﺎن در  ١٦١ﻣورد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺳب ﺧﺑر )اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ( ﺑوده اﺳت .درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﻓراواﻧﯽ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﮏھﺎی ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ) (%٥/٣در ﺧﺻوص ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﮑﺎﻟﻣﮫھﺎی ﺻوﺗﯽ ﺑرﻗرارﺷده ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﮑﺎﻟﻣﮫھﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮔزﯾﻧﮫ
ھﻣﺳر ) (%٣٥/٥و دوﺳﺗﺎن ) (%٢٣/٢و ﮐﻣﺗرﯾن آنھﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳﺎﺗﯾد ) (%٠/٧ﺑود .ھﻣﭼﻧﯾن داﻧﺷﺟوﯾﺎن از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻠﻔﻧﯽ،
ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺧﺑر دادن ،اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺑر ﮔرﻓﺗن از دﯾﮕران ) %٢٩/٦و  %٢٤/٥ﻣوارد( درد دل ﮐردن ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن )%١٩
ﻣوارد( اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐردﻧد و ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﯾزان ﻣرﺑوط ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف ) %٩ﻣوارد ﺑود(.
ﻓرﺿﯾﮫ اول :ﻣﺗﻐﯾرھﺎی ﺟﻣﻌﯾتﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺑﮫﺻورت ﻣﻌﻧﺎداری رﻓﺗﺎر اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﻔن ھﻣراه را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺟدول  .١ﺿراﯾب ﻣﺳﯾر وﯾژﮔﯽھﺎی ﻓردی
ﻣﺳﯾر

اﺛر ﻣﺳﺗﻘﯾم

اﺛر ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾ م

اﺛر ﮐل

وﯾژﮔﯽھﺎی ﻓردی <-اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل
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ﻣﻘﺎدﯾر ﺗﯽ

١.٢٨٧٧٤٤

١.٣٢٦٢٠٤

٢.٦١٣٩٤٨

وﯾژﮔﯽھﺎی ﻓردی <-ﺑﯽ ﻣوﺑﺎﯾل ھراﺳﯽ -٠.٣٩١٦
ﻣﻘﺎدﯾر ﺗﯽ

٤.٧٤٨٤٠٣

-٠.٣٩١٦
٤.٧٤٨٤٠٣

ﺑر اﺳﺎس ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺟدول ﻓوق ﻣﺷﺧص اﺳت ﮐﮫ وﯾژﮔﯽھﺎی ﻓردی )ﻣﺗﻐﯾرھﺎی ﺟﻣﻌﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ( ﺷﺎﻣل ﺳن و ﺟﻧﺳﯾت ﺑر اﺳﺗﻔﺎده از
ﻣوﺑﺎﯾل ﺑﮫﺻورت ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺿرﯾب اﺳﺗﺎﻧدارد  β = -٠/٢٣ﺑر رﻓﺗﺎر اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل اﺛر دارد ،ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﻐﯾرھﺎی
ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺑﮫﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم اﺛر ﻣﻌﻧﺎداری ﺑر اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل ﻧداﺷﺗﻧد ،ھﻣﭼﻧﯾن اﺛر ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم آنھﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺑﯽ ﻣوﺑﺎﯾل
ھراﺳﯽ ﺑر اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل ﻣﻌﻧﺎدار ﻧﺑود ) (P>٠/٠٥ﺑﻠﮑﮫ اﺛر ﮐل )ﻣﺟﻣوع اﺛرات ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم( وﯾژﮔﯽھﺎی ﻓردی ﺑر
اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل ﻣﻌﻧﺎدار ﺑود .ھﻣﭼﻧﯾن ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽﮔردد اﺛر ﻣﺳﺗﻘﯾم )ﻏﯾر ﻣﻌﻧﺎدار( و ﮐل )ﻣﻌﻧﺎدار( وﯾژﮔﯽھﺎی
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ﻓردی ﺑر اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل ﻣﻧﻔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﻣﯽﺗوان اﯾنطور ﺑﯾﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺳن و ﺗﻐﯾﯾر ﺟﻧﺳﯾت )از ﻣرد ﺑﮫ
زن( اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل )ﺷﺎﻣل اﺑﻌﺎد ھزﯾﻧﮫ و اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎرﺑردھﺎ و ﮐﺎرﺑردھﺎی ﻣﺧﺗﻠف( ﮐﺎھش ﻣﯽﯾﺎﺑد.
ﻓرﺿﯾﮫ دوم :ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫﺻورت ﻣﻌﻧﺎداری رﻓﺗﺎر اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﻔن ھﻣراه را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺟدول  .٢ﺿراﯾب ﻣﺳﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﻗﺗﺻﺎدی
ﻣﺳﯾر

اﺛر ﻣﺳﺗﻘﯾم

اﺛر ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾ م

ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﻗﺗﺻﺎدی<-اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل ٠.٣٦٢٦
ﻣﻘﺎدﯾر ﺗﯽ

اﺛر ﮐل
٠.٣٦٢٦
٣.٩٣٤٣٧٣

٣.٩٣٤٣٧٣

ﺑر اﺳﺎس ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺟدول ﻓوق ﻣﺷﺧص اﺳت ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫﺻورت ﻣﻌﻧﺎداری اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد )=٠/٣٦
 βو  .(P<٠/٠١ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﻓرﺿﯾﮫ ﭘژوھش ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ "ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫﺻورت ﻣﻌﻧﺎداری رﻓﺗﺎر اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﻔن
ھﻣراه را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد" ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽﺷود .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺳطﺢ درآﻣد و ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻗﺗﺻﺎدی اﻓراد ﻣﯾزان اﺳﺗﻔﺎده از
ﻣوﺑﺎﯾل )ﺷﺎﻣل ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣوﺑﺎﯾل و اﺳﺗﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎی آن( اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑد.
ﻓرﺿﯾﮫ ﺳوم :ﺑﯽﻣوﺑﺎﯾلھراﺳﯽ ﺑﮫﺻورت ﻣﻌﻧﺎداری رﻓﺗﺎر اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﻔن ھﻣراه را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد.
ﺟدول  -.٣ﺿراﯾب ﻣﺳﯾر ﺑﯽ ﻣوﺑﺎﯾل ھراﺳﯽ
ﻣﺳﯾر

اﺛر ﻣﺳﺗﻘﯾم

اﺛر ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾ م

ﺑﯽ ﻣوﺑﺎﯾل ھراﺳﯽ <-اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل ٠.٢٦٧١
ﻣﻘﺎدﯾر ﺗﯽ

اﺛر ﮐل
٠.٢٦٧١
٢.٤١٢٥١

٢.٤١٢٥١

ﺑر اﺳﺎس ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺟدول ﻓوق ﻣﺷﺧص اﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ ﻣوﺑﺎﯾل ھراﺳﯽ ﺑﮫﺻورت ﻣﻌﻧﺎداری اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد
) β =٠/٢٦و  .(P<٠/٠٥ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﻓرﺿﯾﮫ ﭘژوھش ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ "ﺑﯽ ﻣوﺑﺎﯾل ھراﺳﯽ ﺑﮫﺻورت ﻣﻌﻧﺎداری رﻓﺗﺎر اﺳﺗﻔﺎده از
ﺗﻠﻔن ھﻣراه را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد" ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽﺷود .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻣﯾزان اﺿطراب اﻓراد از در دﺳﺗرس ﻧﺑودن ﻣوﺑﺎﯾل ﺑرای
اﻓراد ﻣﯾزان اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل )ﺷﺎﻣل ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣوﺑﺎﯾل و اﺳﺗﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎی آن( اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑد.
ﻓرﺿﯾﮫ ﭼﮭﺎرم :ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫﺻورت ﻣﻌﻧﺎداری رﻓﺗﺎر اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﻔن ھﻣراه را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺟدول  .٤ﺿراﯾب ﻣﺳﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻣﺳﯾر

اﺛر ﻣﺳﺗﻘﯾم

ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ <-اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل ٠.٢٢٥
ﻣﻘﺎدﯾر ﺗﯽ

٢.٢٠٥٢٤٦

اﺛر ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾ م

اﺛر ﮐل
٠.٢٢٥
٢.٢٠٥٢٤٦

ﺑر اﺳﺎس ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺟدول ﻓوق ﻣﺷﺧص اﺳت ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫﺻورت ﻣﻌﻧﺎداری اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد )=٠/٢٢
 βو  .(P<٠/٠٥ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﻓرﺿﯾﮫ ﭘژوھش ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ "ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫﺻورت ﻣﻌﻧﺎداری رﻓﺗﺎر اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﻔن ھﻣراه
را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد" ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽﺷود .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓزاﯾش رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺗﻌﺎرف و ﻧﺎﻣﺗﻌﺎرف ،ﻣﺻرف رﺳﺎﻧﮫ و اﺑﻌﺎد
ارﺗﺑﺎطﯽ از ﻣوﺑﺎﯾل ﺑرای اﻓراد ﻣﯾزان اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل )ﺷﺎﻣل ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣوﺑﺎﯾل و اﺳﺗﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎی آن( اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑد.
ﻓرﺿﯾﮫ ﭘﻧﺟم :ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﮫﺻورت ﻣﻌﻧﺎداری رﻓﺗﺎر اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﻔن ھﻣراه را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺟدول  .٥ﺿراﯾب ﻣﺳﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ

اﺛر ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾ م

اﺛر ﮐل

ﻣﺳﯾر

اﺛر ﻣﺳﺗﻘﯾم

ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ <-ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

٠.٣١٩٣١٥

٠.٣١٩٣

ﻣﻘﺎدﯾر ﺗﯽ

٣.٥٠١٧٦٨

٣.٥٠١٧٦٨

ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ <-اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل

٠.٠٧١٨

٠.٠٧١٨

ﻣﻘﺎدﯾر ﺗﯽ

١.٧٤٨١٤٩

١.٧٤٨١٤٩

ﺑر اﺳﺎس ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺟدول ﻓوق ﻣﺷﺧص اﺳت ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﮫﺻورت ﻣﻌﻧﺎداری اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧد
) β =٠/٠٧و  .(P>٠/٠٥ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﻓرﺿﯾﮫ ﭘژوھش ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ "ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﮫﺻورت ﻣﻌﻧﺎداری رﻓﺗﺎر اﺳﺗﻔﺎده از
ﺗﻠﻔن ھﻣراه را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد" رد ﻣﯽﺷود )اﺛر ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﻣراﺣل اﺻﻼح ﻣدل ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﻣﻌﻧﺎداری ﺣذف ﮔردﯾد( .از ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﺟﺎﻧﺑﯽ ﭘژوھش ﺣﺎﺿر ﺗﺄﺛﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑر ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺿرﯾب اﺳﺗﺎﻧدارد  β =٠/٣١٩ﮐﮫ در ﺳطﺢ
) (P<٠/٠١ﻣﻌﻧﺎدار ﺑود .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻣﯾزان ﻣﺻرف ﯾﺎ ﺗﻣﻠﮏ ﮐﺎﻻھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﻋﻼﻗﮫﻣﻧدی ﺑﮫ ھﻧر و اﻓزاﯾش ﻧﻣره
در ﻣدرک ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺗﻌﺎرف و ﻧﺎﻣﺗﻌﺎرف ،ﻣﺻرف رﺳﺎﻧﮫ و اﺑﻌﺎد ارﺗﺑﺎطﯽ از ﻣوﺑﺎﯾل اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑد.
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﭘژوھش ﺣﺎﺿر در ﺧﺻوص ﻣﯾزان اﺳﺗﻔﺎدهھﺎی ﻏﯾراﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ زﻧﺎن و ﻣردان و ﻣﯾﺎﻧﮕﯾنﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﺑﯾﺷﺗر زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣردان ﺑﺎ
ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﭘژوھش در ﺧﺻوص ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻧﺎدار در ﺗﻌداد ﭘﯾﺎﻣﮏھﺎی ارﺳﺎلﺷده در روز ﺗوﺳط دﺧﺗران و ﭘﺳران ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫای ﭘژوھش
اﻗﺑﺎل ) (٢٠١٠ﺳﺎن ) ،(٢٠٠٤ﻟﯾﻧﮓ و ﭘدرﺳون ) (٢٠٠٥و ﭘﯾﺗرز و ھﻣﮑﺎران ) (٢٠٠٣ھﻣﺳو اﺳت .ﺑﮫ ﻋﻼوه ﻧﺗﺎﯾﺞ ﭘژوھش ﻟﯾﻧﮓ
و ﺟوﻟﺳورد ) (٢٠٠٥ﺣﺎﮐﯽ از اﯾن اﺳت ﮐﮫ زﻧﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣردان ﭘﯾﺎﻣﮏ ﻧوﯾسھﺎی ﭘرﺷورﺗر ،ﻣﺷﺗﺎقﺗر و ﻣﺎھرﺗری ھﺳﺗﻧد.
اﺣﺗﻣﺎﻻ ً ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﭘژوھش ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اﺳﺗﻔﺎده ﺑﯾﺷﺗر داﻧﺷﺟوﯾﺎن دﺧﺗر از ﭘﯾﺎﻣﮏ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﺳﻠط ﺑﯾﺷﺗر آنھﺎ در ﻣﮭﺎرتھﺎی ﮐﻼﻣﯽ،
ﻧوﺷﺗﺎری و ارﺗﺑﺎطﯽ اﺳت .ﺑﮫ ﻋﻼوه دﺧﺗران دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻣﺎدیﮔراﯾﺎﻧﮫ ﺗر و اﻗﺗﺻﺎدیﺗری ﺑﮫ ﭘدﯾدهھﺎ دارﻧد ﺑﮫطوریﮐﮫ ﻋﺎﺑدﯾﻧﯽ و
زﻣﺎﻧﯽ ) (٢٠١٠ﻧﯾز اﺷﺎرهﮐردهاﻧد ﮐﮫ دﺧﺗران ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل اﻗﺗﺻﺎدی ﺧﺎﻧواده از دﯾدﮔﺎه دﻟﺳوزاﻧﮫﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘﺳران
ﺑرﺧوردارﻧد .ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﭘژوھش ﻋﺎﺑدﯾﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻧﮫﺗﻧﮭﺎ ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط از طرﯾق ارﺳﺎل ﭘﯾﺎﻣﮏ را ﺑﮫ
ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط از طرﯾق ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﺻوﺗﯽ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھﻧد )ﺑﮫوﯾژه داﻧﺷﺟوﯾﺎن دﺧﺗر( ﺑﻠﮑﮫ اﻧﮕﯾزه آنھﺎ از ارﺳﺎل ﭘﯾﺎﻣﮏ در وھﻠﮫ
اول ﺑﯾﺷﺗر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺄﺛﯾر و ﻧﻔوذ ﺷﺧص و ﺳﭘس ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ دﯾﮕران ﺑوده اﺳت .ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی اﯾن ﭘژوھش ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ
داﻧﺷﺟوﯾﺎن دﺧﺗر از ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺧود ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﮔوش ﮐردن ﻣوﺳﯾﻘﯽ و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭘﺳر ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺑﺎزیھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد
و اﮐﺎﻧوﻣﯾدز و ﮔروﺳﭘوﻟو (٢٠٠٨) ٢٢ﻋدم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻧﺎدار داﻧﺷﺟوﯾﺎن دﺧﺗر و ﭘﺳر ﯾوﻧﺎﻧﯽ از ﻧظر ﮔوش دادن ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ از ﺗﻠﻔن
ھﻣراه را ﻧﺷﺎن دادﻧد.
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻣﯾزان ﺳﺎﻋت اﺳﺗﻔﺎده روزاﻧﮫ ﻏﯾر اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ،رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺗﻌﺎرف و ﻧﺎﻣﺗﻌﺎرف ،ھر دو
اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑد ،اﻣﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣﺳوﺳﯽ ﻧداﺷت؛ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﻣﯾزان ﭘﺎﯾﺑﻧدی ﺑﮫ دﯾن ﮐﻣﯽ ﻣﺗﺄﺛر ﺑوده و ﮐﺎھش
ﻣﯽﯾﺎﺑد ،دﺳﺗرﺳﯽ ﻣذھﺑﯽ روﻧد ﺛﺎﺑت ﻧزوﻟﯽ ﯾﺎ ﺻﻌودی ﻧدارد اﻣﺎ ﻣﺻرف رﺳﺎﻧﮫ رﺷد ﮐﻣﯽ دارد و در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﻌد ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣوﺑﺎﯾل
ﻧﯾز اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود .ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺳﺎﻋﺎت ﻣﯾزان اﺳﺗﻔﺎده روزاﻧﮫ از اﯾﻧﺗرﻧت ،رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺗﻌﺎرف و
ﻧﺎﻣﺗﻌﺎرف ھردو اﻧدﮐﯽ اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد ،اﻋﺗﻣﺎد رﺳﺎﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣﺳوﺳﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﻣﺎ ﻣﯾزان ﭘﺎﯾﺑﻧدی ﺑﮫ دﯾن ﺑﮫ ﻣرور دﭼﺎر ﮐﺎھش ﺷده،
دﺳﺗرﺳﯽ ﻣذھﺑﯽ ﻧﯾز در اﺳﺗﻔﺎدهھﺎی ﺑﺎﻻﺗر از  ١٠ﺳﺎﻋت ﮐﺎھش ﻣﯽﯾﺎﺑد و ﻣﺻرف رﺳﺎﻧﮫ اﺑﺗدا ﯾﮏ روﻧد ﻧزوﻟﯽ ﺳﭘس روﻧد
ﺻﻌودی ﻣﯽﯾﺎﺑد ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﻌد ارﺗﺑﺎطﯽ ﻧﯾز ﺗﺎ اﺳﺗﻔﺎدهھﺎی ﭘﻧﺞ ﺗﺎ ده ﺳﺎﻋﺗﮫ اﻓزاﯾش و در اﺳﺗﻔﺎدهھﺎی ﺑﺎﻻﺗر از ده ﺳﺎﻋت ﮐﺎھش
ﻣﯽﯾﺎﺑد.
در ﭘژوھش ﻣﮭدیزاده و ﺧﯾﻼ ) (١٣٩١در ﺧﺻوص ﻣﯾزان رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از طرﯾق ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﯾزان ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﺑﺎ ﻣﺎدر و
در ﻣرﺗﺑﮫھﺎی ﺑﻌدی ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب دوﺳﺗﺎن ھمﺟﻧس ،ﺑﺎ ﺧواھر ،ﭘدر ،ﺑرادر ،دوﺳﺗﺎن ﻏﯾر ھمﺟﻧس ،ھﻣﮑﺎران و در ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﺧوﯾﺷﺎن ﻗرار داﺷﺗﻧد؛ اﻣﺎ در ﺧﺻوص ﭘﯾﺎﻣﮏ ،ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻓراواﻧﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ دوﺳﺗﺎن ھمﺟﻧس و ﭘسازآن ﺧواھر و در ﻣرﺗﺑﮫ ﺑﻌد
دوﺳﺗﺎن ﻏﯾر ھمﺟﻧس ﻗرار داﺷﺗﻧد.
ﺑر اﺳﺎس ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺷﺧص ﺷد ﮐﮫ وﯾژﮔﯽھﺎی ﺟﻣﻌﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺷﺎﻣل ﺳن و ﺟﻧﺳﯾت ﺑر اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل اﺛر دارد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻼﺣظﮫ
ﮔردﯾد اﺛر ﻣﺳﺗﻘﯾم )ﻏﯾرﻣﻌﻧﺎدار( و ﮐل )ﻣﻌﻧﺎدار( وﯾژﮔﯽھﺎی ﻓردی ﺑر اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل ﻣﻧﻔﯽ ﺑود .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﻣﯽﺗوان اﯾنطور
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ﺑﯾﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺳن و ﺗﻐﯾﯾر ﺟﻧﺳﯾت )از ﻣرد ﺑﮫ زن( اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل )ﺷﺎﻣل اﺑﻌﺎد ھزﯾﻧﮫ و اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎرﺑردھﺎ و
ﮐﺎرﺑردھﺎی ﻣﺧﺗﻠف( ﮐﺎھش ﻣﯽﯾﺎﺑد .ﭘژوھش ﮔوھری ،ﻗدری و ﺣقطﻠب ) (١٣٩٤ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﺄﺛﯾر ﺳن ،ﺷﺧﺻﯾت و وﺿﻌﯾت
اﻗﺗﺻﺎدی و ﻋدم ﺗﺄﺛﯾر ﺷﻐل و ﺳﺑﮏ زﻧدﮔﯽ ﺑر رﻓﺗﺎر ﺧرﯾد ﻣﺻرفﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮔوﺷﯽ ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺑود .ھﻣﭼﻧﯾن ﮐوﺛری ،ﺟوادی ﯾﮕﺎﻧﮫ
و ﺧﯾرﺧواه ) (١٣٩١در ﭘژوھش ﺧود ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﺧود را در ﭼﮭﺎر ﺑﺧش ﺗﻧظﯾم ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از آن ﺷﺎﻣل ﺳؤاﻻت زﻣﯾﻧﮫای در
ﻣورد ﭘﺎﺳﺦﮔوﯾﺎن از ﺟﻣﻠﮫ ﺳن ،ﺟﻧﺳﯾت ،وﺿﻌﯾت ﺗﺄھل و ﻣﯾزان ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺑود.
ﺑر اﺳﺎس ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺷﺧص ﺷد ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫﺻورت ﻣﻌﻧﺎداری اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد  .ﭘژوھش ﮔوھری،
ﻗدری و ﺣقطﻠب ) (١٣٩٤ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﺄﺛﯾر ﺳن ،ﺷﺧﺻﯾت و وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی و ﻋدم ﺗﺄﺛﯾر ﺷﻐل و ﺳﺑﮏ زﻧدﮔﯽ ﺑر رﻓﺗﺎر ﺧرﯾد
ﻣﺻرفﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮔوﺷﯽ ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺑود .ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﭘژوھش ذﮐﺎﯾﯽ و وﻟﯽ زاده ) (١٣٨٨ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت .در
ﺑﺧش ﻧﺧﺳت ﺑﺎ ﻋﻧوان " ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺗﻠﻔن ھﻣراه؛ دارا و ﻧدار" ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻧﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺟواﻧﺎن ﺑرای ﺧرﯾد ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت .ﺳﭘس
در ﺑﺧش اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓرﺻتھﺎ " از ارﺗﺑﺎطﺎت ﺿروری ﺗﺎ ﻟذت" ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓرﺻتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻠﻔن ھﻣراه در اﺧﺗﯾﺎر ﺟواﻧﺎن ﻗرار
ﻣﯽدھد ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت.
ﺑر اﺳﺎس ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺷﺧص ﺷد ﮐﮫ ﺑﯽ ﻣوﺑﺎﯾل ھراﺳﯽ ﺑﮫﺻورت ﻣﻌﻧﺎداری اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﭘژوھش
ذﮐﺎﯾﯽ و وﻟﯽ زاده ) (١٣٨٨در ﺧﺻوص "اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓرﺻتھﺎ" از ارﺗﺑﺎطھﺎی ﺿروری ﺗﺎ ﻟذت ،ﭘﺎﺳﺦﮔوﯾﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن
ﺳؤال ﮐﮫ ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﭼﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﮫ آنھﺎ داده اﺳت " ﺟواﻧﺎن ﺑﮫ ﻧﮑﺗﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ اﺷﺎرهﮐردهاﻧد و ﻣزاﯾﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد در دﺳﺗرس ﺑودن،
ﺳرﻋت و آﺳﺎﻧﯽ ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ،ﺻرﻓﮫﺟوﯾﯽ در زﻣﺎن ،ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﮭﺗر در ﮐﺎرھﺎ ،ﺑرﻗراری رواﺑط دور از ﻧظﺎرت ﺧﺎﻧواده،
ﮔﺳﺗرش رواﺑط دوﺳﺗﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ ،اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت و اﻋﺗﻣﺎدﺑﮫﻧﻔس ﻣوﺟب ﺷدهاﻧد ﺗﺎ ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺑﮫ اﺑزار ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧدهای در زﻧدﮔﯽ
روزﻣره ﺗﺑدﯾل ﺷود.
ﻣﺎﯾﮑل ھﺎﻧﻠﯽ ٢٣ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﭘژوھﺷﮕر ﺑر اﯾن ﺑﺎور اﺳت ﮐﮫ ﺗﻠﻔن ھﻣراه در ﻋﯾن آنﮐﮫ اﺑزاری ﮐﺎﻣﻼ ً ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ
آن اﻓراد ﯾﮑدﯾﮕر را در ھر ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد؛ اﻣﺎ ﻣﺑدل ﺑﮫ اﺑزاری ﺗﻣﺎموﻗت ﺷده ﮐﮫ ﻧﯾﺎز اوﻟﯾﮫ ﺟواﻧﺎن را ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫﭘذﯾری ﺑﮫ
واﺳطﮫ ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑرآورده ﻣﯽﮐﻧد؛ ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﻋﺗﯾﺎد و واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ اﯾن اﺑزارﺧﺻوﺻﺎ ً در ﻗﺷر ﺟوان ٢٤-١٨
ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯾزان ﺑﺎزدارﻧدﮔﯽ اﯾن ﻗﺷر ﺟوان از ﺑﻌﺿﯽ ﻣﺳﺎﺋل اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺛل ﭘرورش و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺗﯽ را اﻓزاﯾش داده اﺳت .ھﺎﻧﻠﯽ ھم
ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﯾزان واﺑﺳﺗﮕﯽ و اﻋﺗﯾﺎد ﺑﮫ ﻓنآوری ﺗﻠﻔن ھﻣراه در ﻗﺷر ﺟوان  ٢٤-١٨ﺳﺎﻟﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺑدل ﺑﮫ
ﻣﻌﺿﻠﯽ ﻓراﮔﯾر و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷود .او ﺑر اﯾن ﺑﺎور اﺳت ﮐﮫ طﯽ  ٥ﺳﺎل آﯾﻧده ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از زﻧدﮔﯽ ﺟواﻧﺎن
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص ﺧواھد داد و ھﻣﯾن اﻣر ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﭼﮫ ﺧواﺳﺗﺎر آن ﺑﺎﺷد و ﭼﮫ ﻧﺑﺎﺷد ﺑﺎ ﻣﺷﮑل اﺳﺎﺳﯽ ﻣواﺟﮫ ﺧواھد
ﮐرد )ﺳﮑﯾوراﻧوی .ﮐﺎم٢٠١٢ ،؛ ﺑﮫ ﻧﻘل از آزادﻣﻧش.(١٣٩٥ ،
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﮑﯽ از ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻧﺟﺎمﺷده ﺗوﺳط ﻣؤﺳﺳﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺳﮑﯾوراﻧوی ﮐﮫ در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل  ٢٠١٢اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑود ﺑﯾﺎﻧﮕر آن ﺑود ﮐﮫ
 %٧٥از ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﺎن )داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه( اذﻋﺎن داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﻠﻔن ھﻣراھﺷﺎن را ﻧﮫﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﺣﻣﺎم ﻣﯽﺑرﻧد ﺑﻠﮑﮫ آن را در
زﻣﺎن دوش ﮔرﻓﺗن ھم ﭼﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد؛ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮐﮫ ﻣﺟﺑور ھﺳﺗﻧد دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻠﻔن ﺧود را در ﺣﻣﺎم ﺑﮫطور داﺋم ﺑﺎ ﺣوﻟﮫ ﺧﺷﮏ ﮐﻧﻧد؛
آنھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن اظﮭﺎر داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺷﻧﯾدن ھرﮔوﻧﮫ ﺻدا ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻟرزش ﺗﻠﻔن ﻣﯽﺗواﻧد آنھﺎ را وادار ﺑﮫ ﻣﺷﺎھده و ﭼﮏ ﮐردن ﻣﺟدد ﺗﻠﻔن
ھﻣراھﺷﺎن ﮐﻧد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﺳت ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﻧزدهاﻧد ﺧﯾﺎﻟﺷﺎن آﺳوده و راﺣت ﻧﺧواھد ﺑود )ﺳﮑﯾوراﻧوی .(٢٠١٢ ،واﻟش ٢٤و
ھﻣﮑﺎران ) (٢٠١١ادﻋﺎ ﮐردﻧد ﮐﮫ در دﺳﺗرس ﻧﺑودن ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺑروز و ﮔﺳﺗرش رﻓﺗﺎرھﺎﯾﯽ ﻧظﯾر ﭼﮏ
ﮐردن داﺋﻣﯽ و ﺳرﯾﻊ ﺗﻠﻔن ھﻣراه در اﻓراد ﺷود )ﺑﮫ ﻧﻘل از آزادﻣﻧش .(١٣٩٥ ،دﯾﮑزﯾت ٢٥و ھﻣﮑﺎران ) (٢٠١٠درﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  %٧٣از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣوﺑﺎﯾل ﺧود را ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺧواب ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﯽﺑرﻧد و ﺣﺗﯽ در  ٢٤ﺳﺎﻋت ﺷﺑﺎﻧﮫروز آن را از
ﺧود ﺟدا ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد و  %٣٨/٥از آنھﺎ ﺑرای ﮐﺳب اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻧﮑﮫ ﭘﯾﺎﻣﮑﯽ ارﺳﺎل ﻧﺷده و ﯾﺎ ﺗﻣﺎﺳﯽ ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت ﺗﻠﻔن
ھﻣراه ﺧود را ﺑﮫطور داﺋﻣﯽ ﭼﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد )ﺑﮫ ﻧﻘل از زاﭘﮑو .(٢٠١١ ،ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺳﯾﻧﮓ و ھﻣﮑﺎران در  ٢٠١٣ﺑﯾﺎﻧﮕر آن ﺑود ﮐﮫ
 %٧٦از ﭘﺎﺳﺦﮔوﯾﺎن ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺧود را داﺋﻣﺎ ً ﭼﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
در اﯾن ﭘژوھش ﻣﺷﺧص ﺷد ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫﺻورت ﻣﻌﻧﺎداری اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ
اﻓزاﯾش رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺗﻌﺎرف و ﻧﺎﻣﺗﻌﺎرف ،ﻣﺻرف رﺳﺎﻧﮫ و اﺑﻌﺎد ارﺗﺑﺎطﯽ از ﻣوﺑﺎﯾل ﺑرای اﻓراد ﻣﯾزان اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل
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)ﺷﺎﻣل ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣوﺑﺎﯾل و اﺳﺗﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎی آن( اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑد .اﮐﺳﺎﻣن و روﺗﯾﺎﻧﯾن (٢٠٠٣) ٢٦ﺑﻧﺎﺑر ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻧوان "ﻣن
ﺗﻣﺎم زﻧدﮔﯽام را در دﺳﺗﺎﻧم ﮔرﻓﺗﮫام "٢٧اﻧﺟﺎم دادﻧد ﺑر اﯾن ﻧظر ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎرﺑران ،ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺑﮫ ﺑﺧش ﺛﺎﺑت و
داﺋﻣﯽ از زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﺗﺎ ﻣدﯾرﯾت زﻧدﮔﯽ و ﺣﻔظ ارﺗﺑﺎطﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آنھﺎ ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .ﻧﺗﺎﯾﺞ ﭘژوھش ﻣﮭدیزاده و ﺧﯾﻼ
) (١٣٩١ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن و ﭘس از اﺷﺗﻐﺎل و ازدواج ﺗﺎ ﺣدی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دوره ﻗﺑل از ﻣﯾزان اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﻔن ھﻣراه در
رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷود .از ﺟﻣﻠﮫ ﻓرﺿﯾﺎت اﯾن ﺗﺣﻘﯾق ﺑررﺳﯽ ﻣﯾزان ﻣﺻرف ﺗﻠﻔن ھﻣراه و ﻣﯾزان رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑود.
آزﻣون اﯾن ﻓرض ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ راﺑطﮫ ﻣﺛﺑت و ﻣﻌﻧﯽدار اﺳت.
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن دﺧﺗران و زﻧﺎن ﺗﮭراﻧﯽ ،راﯾﺞﺗرﯾن ﻧﮕرشھﺎ ﺑﮫ " ﻣوﺑﺎﯾل ﻋﺑﺎرت ﺑودﻧد از ﻣوﺑﺎﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ
ﮐﺎری ﮐﮫ ﻓﻘط در ﻣواﻗﻊ ﺿروری ﻣﯽﺑﺎﯾد" از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .ﺑﺎ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻧﻣرات  ٣/٥و ھﻣﭼﻧﯾن " ﻣوﺑﺎﯾل وﺳﯾﻠﮫای ﺑرای ﮐﻣﮏ
ﮔرﻓﺗن در ﻣواﻗﻊ ﺧطرات و ﻣﺷﮑﻼت" ﺑﺎ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻧﻣرات  ٣/٤ﺑود .ھر دو ﻧﮕرش از ﻧوع ﻧﮕرش اﺑزاری ﺑودﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن
ﺿﻌﯾفﺗرﯾن ﻧﮕرشھﺎ در ﻣﯾﺎن زﻧﺎن را ﻧﮕرش " ﻣوﺑﺎﯾل وﺳﯾﻠﮫای ﺑرای اﺑراز ھوﯾت و ﻧﻣﺎﯾش ﺷﺧﺻﯾت" ﺑﺎ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻧﻣرات  ٢و "
ﻧﮕرش ﺑﮫ ﻣوﺑﺎﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺳﯾﻠﮫای ﺑرای ﺑﮫروز ﺑودن و ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﻣد" ﺑﺎ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن  ٢/٢٩ﺑود .ھر دو ﻧﮕرش از ﻧوع ﻧﮕرشھﺎی
ﻏﯾر اﺑزاری و ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺑودﻧد .در ﻣﺟﻣوع دﺧﺗران و زﻧﺎن ﺗﮭراﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣوﺑﺎﯾل ﺑﯾﺷﺗر ﯾﮏ ﻧﮕرش اﺑزاری داﺷﺗﮫاﻧد ﺗﺎ
ﯾﮏ ﻧﮕرش ﺑﯾﺎﻧﮕر.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﻧﮕرش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ –ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻣوﺑﺎﯾل ﺑﺎ ﻣﯾزان اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن وﺳﯾﻠﮫ راﺑطﮫ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻧدارد .اﻣﺎ ﻧﮕرش
ﻋﺎطﻔﯽ رواﻧﯽ و ﻧﮕرش اﺑزاری ﺑﺎ ﻣﯾزان اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ داﺷﺗﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ھر ﭼﮭﺎر ﻧﮕرش رواﻧﯽ-اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ
ﻣوﺑﺎﯾل در زﻧﺎن ﺷدت ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد ﻣﯾزان اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل ﻧﯾز در آنھﺎ اﻓزاﯾش ﻧﺷﺎن ﺧواھد داد .در ﺧﺻوص ﻧﮕرش ﺑﮫ ﻣوﺑﺎﯾل ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﺗﺄھل زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺷﺧص ﺷد ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻧﮕرش ﮐﮫ ﻣوﺑﺎﯾل ھﻣﺎﻧﻧد ﻟﺑﺎس و ﭘوﺷﺎک ﺗﺎ ﺣدود
زﯾﺎدی ﻧﺷﺎندھﻧده ﺷﺧﺻﯾت اﻓراد اﺳت ﻧظر زﻧﺎن ﻣﺟرد و ﻣﺗﺄھل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻧﺎداری ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽدھد .در ﺧﺻوص ﻧﮕرش
ﻣوﺑﺎﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان " وﺳﯾﻠﮫی آﺳﺎن ﮐﻧﻧده رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ" در ﺑﯾن ﮔروه زﻧﺎن ﻣﺟرد و ﻣﺗﺄھل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻧﺎداری دﯾده ﻧﺷد .در ارﺗﺑﺎط
ﺑﺎ ﻧﮕرش ﺑﮫ ﻣوﺑﺎﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان "وﺳﯾﻠﮫای ﺑرای ﺑﮫروز ﺑودن و ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﻣد" ﻧﮫﺗﻧﮭﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻧﺎداری ﻣﯾﺎن زﻧﺎن ﻣﺟرد و ﻣﺗﺄھل
دﯾده ﻧﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺷﺎﺑﮭت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﯾن ﻧظرات دو ﮔروه وﺟود داﺷت .در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻧﮕرش ﺑﮫ ﻣوﺑﺎﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان " وﺳﯾﻠﮫ ﺗﻔرﯾﺢ و
ﺳرﮔرﻣﯽ" ﺑﯾن دو ﮔروه زﻧﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻧﺎداری ﻣﺷﺎھده ﺷد و دﺧﺗران ﻣﺟرد ﺑﯾش از ﻣﺗﺄھﻠﯾن ﻣوﺑﺎﯾل را وﺳﯾﻠﮫای ﺑرای ﺳرﮔرﻣﯽ و
ﺗﻔرﯾﺢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐردﻧد.
در ﺧﺻوص ﻧﮕرش ﺑﮫ ﻣوﺑﺎﯾل در ﮔروهھﺎی ﺳﻧﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ در ﻧﮕرش ﺑﮫ ﻣوﺑﺎﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان " ﯾﮏ ﻣوﻧس و ھﻣدم
ﺻﻣﯾﻣﯽ" زﻧﺎن ﺟوان ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻧﻣره ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﻧﺎن ﺑزرگﺳﺎل داﺷﺗﮫاﻧد و ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن اﯾن دو ﮔروه ﻣﻌﻧﺎدار ﺑوده اﺳت .زﻧﺎن
ﺑزرگﺳﺎل ﺑﯾش از زﻧﺎن ﻣﯾﺎنﺳﺎل و زﻧﺎن ﻣﯾﺎنﺳﺎل ﺑﯾش از زﻧﺎن ﺟوان ﻣوﺑﺎﯾل را ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﮐﺎری و ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣوارد ﺿروری
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐردﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺟواﻧﺎن ﺑﯾش از ﻣﯾﺎنﺳﺎﻻن و ﺑزرگﺳﺎﻻن ﻣوﺑﺎﯾل را وﺳﯾﻠﮫای ﺑرای ﮔذراﻧدن وﻗت آزاد ﺧود ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﮐردﻧد .زﻧﺎن ﺟوان ﺑﯾش از ﻣﯾﺎنﺳﺎﻻن و ﻣﯾﺎنﺳﺎﻻن ﺑﯾش از ﺑزرگﺳﺎﻻن ﻋﻘﯾده داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻣوﺑﺎﯾل وﺳﯾﻠﮫی ﻧﺟﺎت آنھﺎ از ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ
و اﻧزوای اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت .درﺑﺎره ﻧﮕرش ﺑﮫ ﻣوﺑﺎﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان " آﺳﺎن ﮐﻧﻧده رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ " ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣون ﺗﻌﻘﯾﺑﯽ ﺷﻔﮫ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ
زﻧﺎن دارای ﻣدرک دﯾﭘﻠم و ﭘﺎﯾﯾنﺗر ﺑﯾش از زﻧﺎن دارای ﺗﺣﺻﯾﻼت داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﭼﻧﯾن ﺑرداﺷﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣوﺑﺎﯾل داﺷﺗﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن
دﺧﺗران و زﻧﺎن دارای ﻣدرک دﯾﭘﻠم و ﭘﺎﯾﯾنﺗر ﺑﯾش از زﻧﺎن دارای ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺑﺎﻻﺗر ﻣﻌﺗﻘد ھﺳﺗﻧد ه ﻣوﺑﺎﯾل وﺳﯾﻠﮫای ﺑرای ﮐﺳب
اﺧﺑﺎر و اوﺿﺎع ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت.
ﻧظرﯾﮫ " ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﺎرﮐردی ﻣوﺑﺎﯾل" اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﮕرش اﺑزاری ﺑﮫ ﻣوﺑﺎﯾل ،اﺳﺗﻔﺎده اﺑزاری از آن را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧواھد داﺷت و
ﯾﮑﯽ از ﺟﻠوهھﺎی اﺳﺗﻔﺎده اﺑزاری از ﻣوﺑﺎﯾل ،ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری آن ﻓﻘط در ﻣواﻗﻊ ﺿروری و اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﺑﺎرات ﯾﺎ ﺟﻣﻼت ﮐوﺗﺎه و ﺑدون
ﺗﻔﺻﯾل و ﺗﺷرﯾﺢ در ھﻧﮕﺎم ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﯾﺎ ﭘﯾﺎﻣﮏ ﻧوﯾﺳﯽ اﺳت .ﺑﮫﻋﺑﺎرتدﯾﮕر ﻧﮕرش اﺑزاری و اﺳﺗﻔﺎده اﺑزاری ﻣوﺟب ﻣﯽﺷود ﮐﮫ
اﻓراد ھم در ﺗﻌداد دﻓﻌﺎت اﺳﺗﻔﺎده و ھم در ﻣدتزﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل ﻧوﻋﯽ ﺻرﻓﮫﺟوﯾﯽ را اﻋﻣﺎل ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ
در ﻧﮕرش ﺑﯾﺎﻧﮕر ٢٨ﺑﮫ ﻣوﺑﺎﯾل ﺑﮫوﯾژه در ﺑﻌد رواﻧﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ آن ،وﺿﻌﯾت اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺗﻔﺎوت ﺧواھد ﺑود .ﻧﮕرش
رواﻧﯽ-ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﮫ ﻣوﺑﺎﯾل ﻣوﺟب اﺳﺗﻔﺎده ﻏﯾر اﺑزاری از اﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﻣﯽﺷود .ﺑﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت ،اﺑراز ﻋﺷق و ﻧزدﯾﮑﯽ ،دﻟﺟوﯾﯽ و
ھﻣدردی ،اﯾﺟﺎد اﻋﺗﻣﺎد و  ...ازﺟﻣﻠﮫ ﻣوارد اﺳﺗﻔﺎده رواﻧﯽ ﻋﺎطﻔﯽ )ﻏﯾر اﺑزاری( از ﻣوﺑﺎﯾل ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺟﻣﻠﮫﭘردازیھﺎی
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زﯾﺑﺎ ،ﻣﻔﺻل ،ﻣﺷروح و دارای ﺑﺎر ﻋﺎطﻔﯽ و اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺑوده و ﻧﻣﯽﺗوان آنھﺎ را در ﮐﻠﻣﺎت ﯾﺎ ﻋﺑﺎرات ﮐوﺗﺎه و ﺗﻠﮕراﻣﯽ و ﭼﻧد
ﺛﺎﻧﯾﮫای ﺑﯾﺎن ﮐرد )ﻣوﺳوی.(١٣٨٨ ،
ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﭘژوھش ذﮐﺎﯾﯽ و وﻟﯽ زاده ) (١٣٨٨در ﺑﺧش " ﺷﺑﮑﮫھﺎی دوﺳﺗﯽ ،رواﺑط ﻣﻣﻧوﻋﮫ" ﺑﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻠﻔن ھﻣراه در ارﺗﺑﺎطﺎت
ﺟواﻧﺎن ﺑﺎ ﮔروهھﺎی دوﺳﺗﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﭼﮭره ﺗﺎرﯾﮏ ﻓﻧﺎوری؛ ﺧﻠوت آدﻣﯽ ﺑﮫ اﻓﺳﺎﻧﮫ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﺷود ،ﺑﺧﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
اﺿطرابھﺎ و ﻧﮕراﻧﯽھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ﻓﻧﺎوری ﻣﯽﭘردازد " .ﻣدل ﮔوﺷﯽ ﺗﻠﻔن؛ ﮐﺳب ﺗﻣﺎﯾز ﯾﺎ ﻣﺻرف ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ" ﺑﮫ
ارزشﮔذاریھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و رﻗﺎﺑت در ﻣﯾﺎن ﺟواﻧﺎن ﻣﯽﭘردازد و ﺑﺧش ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾﺎم ﮐوﺗﺎه از اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺳرﮔرﻣﯽ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ
ﮐﺎرﮐردھﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ-ﻓراﻏﺗﯽ ﺗﻠﻔن ھﻣراه دارد.
در ﺧﺻوص " ﺷﺑﮑﮫای دوﺳﺗﯽ ،رواﺑط ﻣﻣﻧوﻋﮫ" ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺣﻔظ ارﺗﺑﺎط ﺑدون ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ در راﺑطﮫ
اﻓراد ﺑﺎ ﮔروهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آنھﺎ ﺗﻌﻠق دارد ،اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ آنھﺎ ﻋﻼﻗﮫ دارد و ﻣوارد ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻧﻘش ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻣﯽ دارد .اﻣﮑﺎن
ﺗﻣﺎس در ھر ﻣﮑﺎن و ﺷراﯾطﯽ ﺗﻣﺎسھﺎی ﻣداوم و ﮐوﺗﺎه و ارﺳﺎل ﭘﯾﺎمھﺎی ﻣﺗﻧﯽ ﮐوﺗﺎه ﮐﮫﻣﻌﻣوﻻ ً ﻣﺣﺑتآﻣﯾز و دوﺳﺗﺎﻧﮫاﻧد ﺑﮫ
رواﺑطﯽ ﮐﮫ ﺟواﻧﺎن ﺑﺎ دﯾﮕران دارﻧد ﻋﻣق و ﺻﻣﯾﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯽﺑﺧﺷد .ﻧﺗﺎﯾﺞ اﯾن ﭘژوھش ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺑﯾش از  %٣٧ﭘﺎﺳﺦﮔوﯾﺎن
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھﻣراه را زﻣﯾﻧﮫﺳﺎز ﺗﻣﺎس ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ اﻓراد ﻏﯾرھﻣﺟﻧس ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن  %٥٨ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ﻏﯾرھﻣﺟﻧس
در ﺗﻣﺎس ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫاﯾنﺗرﺗﯾب ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﮔﺳﺗره ﺗﻣﺎسھﺎی ﺟواﻧﺎن ﺑﺎ اﻓراد ھمﺟﻧس و ﻏﯾر ھمﺟﻧس را اﻓزاﯾش داده و ﻓرﺻتھﺎی
ﺑﯾﺷﺗری را ﺑرای آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻓراد ﺟدﯾد اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد .در ﺧﺻوص " ﻣدل ﮔوﺷﯽ ﺗﻠﻔن" ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد اﮐﺛر ﺟواﻧﺎن ﺗﺎ اﻧدازهای
اﻋﺗﺑﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑﺎ ﻧوع ﮔوش ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻣرﺗﺑط ﻣﯽداﻧﻧد .ﺑرﺧﯽ ﺣﺗﯽ ﭘول ﻗرض ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﮔوﺷﯽ ﻣﯽﺧرﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺑرﺧﯽ
اﻋﺗﻘﺎد داﺷﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در اواﯾل رواج ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺑﯾﺷﺗر ﺻﺎدق ﺑوده اﻣﺎم اﮐﻧون ﮐﻣرﻧﮓ ﺷده اﺳت .ﺑﺎ اﯾنﺣﺎل ﺑﯾﺷﺗر ﺟواﻧﺎن
ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮔوﺷﯽ ﻧوﻋﯽ ﻣﻌرف اﺳت و ﺷﺧص را ﺑﮫ دﯾﮕران ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﺎﻧد.
ﺑر اﺳﺎس ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺷﺧص ﺷد ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﮫﺻورت ﻣﻌﻧﺎداری اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧد .از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﭘژوھش ﺣﺎﺿر ﺗﺄﺛﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑر ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑود  .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻣﯾزان ﻣﺻرف ﯾﺎ ﺗﻣﻠﮏ ﮐﺎﻻھﺎی
ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﻋﻼﻗﮫﻣﻧدی ﺑﮫ ھﻧر و اﻓزاﯾش ﻧﻣره در ﻣدرک ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺗﻌﺎرف و ﻧﺎﻣﺗﻌﺎرف ،ﻣﺻرف رﺳﺎﻧﮫ و اﺑﻌﺎد
ارﺗﺑﺎطﯽ از ﻣوﺑﺎﯾل اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑد .ﺑر اﺳﺎس ﻧﺗﺎﯾﺞ ﭘژوھش ظﻔری و ھﻣﮑﺎران ) (١٣٩٣داﻧﺷﺟوﯾﺎن اظﮭﺎر داﺷﺗﻧد ﮐﮫ از ﻗﺎﺑﻠﯾت-
ھﺎﯾﯽ ﻧظﯾر ﻓﺎﯾل ﺗﺻوﯾری ،ﮐﺗﺎبھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،اﯾﻧﺗرﻧت ،ﭘﺎدﮐﺳت ،ﺟﯽ ﭘﯽ اس ،رادﯾو ،ﺗﻠوﯾزﯾون ،ﺿﺑط ﻓﺎﯾل ﺗﺻوﯾری ،ام ام
اس ،داﻧﻠود و ﺛﺑت و ﺗﻧظﯾم ﺑرﻧﺎﻣﮫ روزاﻧﮫ در ﺣد ﺧﯾﻠﯽ ﮐم و از ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎﯾﯽ ﭼون ﻓﺎﯾل ﺻوﺗﯽ ،دﯾﮑﺷﻧری ،ﻣﺎﺷﯾن ﺣﺳﺎب ،ﺿﺑط
ﻓﺎﯾل ﺻوﺗﯽ ،اس ام اس ،ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ و ﯾﺎدداﺷتﺑرداری در ﺣد ﮐم ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد آﻣوزﺷﯽ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺷﺧص ﺷد ﮐﮫ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻧﯽداری در ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﮔروهھﺎ )ارﺷد-ﻓﻧﯽ ﻋﻠوم ﭘﺎﯾﮫ-٢ ،ارﺷد-ﻋﻠوم رﻓﺗﺎری  -٣ارﺷد-ﻋﻠم اﻧﺳﺎﻧﯽ  -٤ارﺷد-ھﻧرھﺎی
زﯾﺑﺎ -٥ارﺷد ﮐﺷﺎورزی  -٦دﮐﺗری-ﻓﻧﯽ ﻋﻠوم ﭘﺎﯾﮫ  -٧دﮐﺗری –ﻋﻠوم رﻓﺗﺎری  -٨دﮐﺗری-ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ  -٩دﮐﺗری -ھﻧرھﺎی زﯾﺑﺎ
 -١٠دﮐﺗری -ﮐﺷﺎورزی در اﺳﺗﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد آﻣوزﺷﯽ وﺟود ﻧدارد.
در ﺧﺻوص ﻋدم ﻣﻌﻧﯽداری ﻓرھﻧﮓ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ در ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣوﺑﺎﯾل ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان اﯾنطور ﺑﯾﺎن ﻧﻣود ﮐﮫ در ﺧﺻوص
اﺳﺗﻔﺎده ﻓرھﻧﮕﯽ از ﺗﻠﻔن ھﻣراه ھﻣﭼون ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﺗب ﻏﯾردرﺳﯽ ،ﺗﺳﻠط ﺑﮫ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺎﻻ ﺑودن ﻣﯾزان ﻣدرک ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،ﻋﻼﻗﮫ
ﺑﮫ ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺧطﺎطﯽ ،ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺗﺋﺎﺗر ،ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﺗب ﻏﯾردرﺳﯽ ،روزﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻣﺟﻼت و ﺳﺎﯾر ﻣوارد اﻗداﻣﺎت ﺟدی ﺻورت ﻧﭘذﯾرﻓﺗﮫ
اﺳت و ﻣﯽﺗوان از اﯾن اﺑزار ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓرﺻﺗﯽ اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ در راﺳﺗﺎی ارﺗﻘﺎی ﻓرھﻧﮓ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود و ﺗﺎ ﺣدی ﺟﻠوی ﺳﯾر
ﻗﮭﻘرای ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﺣرﮐت آن ﺑﮫ ﺳﻣت اﺳﺗﻔﺎدهھﺎی ﭘوچ و ﻧﺎﻣطﻠوب را ﮔرﻓت.
ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﭘژوھش
ﻣﺣدودﯾتھﺎی در اﺧﺗﯾﺎر ﭘژوھﺷﮕر
-١ﻣﺣدودﯾت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺑزار ﺳﻧﺟش ﮐﮫ ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻧظرﺧواھﯽ در ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﺑود
-٣ﻣﺷﮑل در ﺟﻠب ﻣواﻓﻘت و ھﻣﮑﺎری داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫھﺎ
ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺧﺎرج از اﺧﺗﯾﺎر ﭘژوھﺷﮕر
-١ﭘراﮐﻧدﮔﯽ زﯾﺎد ﻧﻣوﻧﮫ ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ در ﺳطﺢ ﻣﻧﺎطق ﺗﮭران و ﺻرف زﻣﺎن زﯾﺎد ﺑرای ﺗوزﯾﻊ و ﺟﻣﻊآوری ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫھﺎ و
اﺳﺗﺧراج اطﻼﻋﺎت

-٢ﻣﺣدودﯾت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣدلﺳﺎزی ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺗﺎری؛ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﮔر ﯾﮏ ﻣدل ﺑﺎ دادهھﺎ ﺑرازش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺎز اﯾن
اﻣﮑﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣدلھﺎی دﯾﮕری ﺑﺎ دادهھﺎ ﺑرازش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺑرازش ﻣدل ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻣدل ﭘژوھش را
ﺗﺄﯾﯾد ﮐرد اﻣﺎ اﺛﺑﺎت ﻧﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣدل ﺗﻧﮭﺎ ﻣدل ﻣﻌﺗﺑر اﺳت.
-٣اﯾن ﭘژوھش در ﻣﻧﺎطق اﺳﺗﺎن ﺗﮭران اﺟرا ﮔردﯾد ،ﻟذا ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﻌﻣﯾم ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﮫ ﺳﺎﯾر اﺳﺗﺎنھﺎ ﻣﺣدودﯾت وﺟود دارد.
 -٤دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﮫ روز داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﺎرﺑردی و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎ ﺑرای ﭘژوھشھﺎی آﯾﻧده
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش روزاﻓزون و ﺷﯾب ﺗﻧد رﺷد ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش ﺳﯾﺎﺳتھﺎﯾﯽ در ﻣدارس ،ﺧﺎﻧواده و رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﺑﮫ
ﻣﻧظور اﯾﺟﺎد ﺣس ﮐﻧﺗرل دروﻧﯽ در ﻧوﺟواﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن در ﺣوزه اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل
از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻗﺷر آﯾﻧدهﺳﺎز و ﻣﺗﻔﮑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑوده ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﺑﺧش اﻋظم ﺗﮑﻧوﻟوژی در راﺳﺗﺎی ﺧدﻣت ﺑﮫ اﯾن ﻗﺷر
ﻣﯽﺑﺎﺷد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﺷود در ﭘژوھﺷﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘژوھش از ﻣﯾﺎن ﻗﺷر داﻧﺷﺟو اﻧﺗﺧﺎب ﮔردد ﺗﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﭘژوھش ﺣﺎﺿر ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
ﮔردد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اھﻣﯾت ﺑﻌد اﺧﻼق در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺣوزهھﺎ و ﻣن ﺟﻣﻠﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﭘژوھﺷﯽ طراﺣﯽ ﮔردد ﮐﮫ طﯽ آن
راﺑطﮫ ﻣﯾﺎن اﺧﻼق و اﺳﺗﻔﺎده اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ و ﻏﯾر اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ )ﮐﺎرﺑران ﻋﺎدی ﺗﻠﻔن ھﻣراه( از ﻣوﺑﺎﯾل روﺷن ﮔردد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﮐرد و ﻧﻘش ﺣرﻓﮫای ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣوﺑﺎﯾل در ﺣوزهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﺷود راﺑطﮫ اﺧﻼق ﺣرﻓﮫای )ﺻﺎﺣﺑﺎن
ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف( و اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺑﺎﯾل ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ دوران ﺣﺳﺎس ﻧوﺟواﻧﯽ و ﺷﮑلﮔﯾری ھوﯾت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﺷود ﭘژوھش ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھدف داﻧشآﻣوزان ﻣدرﺳﮫ) و
ﺑﺎﻷﺧص دﺑﯾرﺳﺗﺎن( و ورود ﻣﺗﻐﯾر ھوﯾت در ﻣدل ﺻورت ﭘذﯾرد.

ﻣﻧﺎﺑﻊ
آزادﻣﻧش ،ﺣﻣﯾرا .(١٣٩٥) .راﺑطﮫ ﺑﯽ ﻣوﺑﺎﯾل ھراﺳﯽ ﺑﺎ وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ )ﺣﺎﻓظﮫ و ﺗوﺟﮫ( و اﺧﺗﻼﻻت رﻓﺗﺎری ﺑﮫ ﻣﻧظور
ﺗدوﯾن ﯾﮏ ﻣدل ﺳﺎﺧﺗﺎری در ﺑﯾن داﻧﺷﺟوﯾﺎن رﺷﺗﮫھﺎی ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ داﻧﺷﮕﺎهھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺗﮭران در ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ .١٣٩٤-١٣٩٣
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮫ دﮐﺗری داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻼﻣﮫ طﺑﺎطﺑﺎﯾﯽ
ﺑﺎﻗﯾﺎﻧﯽ ﻣﻘدم ،ﻣﺣﻣد؛ و ﺷﮭﺑﺎزی ،ﺣﺳن .(١٣٩٠) .اﻟﮕوی اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﻔن ھﻣراه در ﺑﯾن داﻧﺷﺟوﯾﺎن دﺧﺗر و ﭘﺳر ﺳﺎﮐن در ﺧواﺑﮕﺎه-
ھﺎی داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ در ﺳﺎل  .١٣٨٩ﻣﺟﻠﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ رﺳﺎﻧﮫ ،ﺷﻣﺎره ١١
ﺑﯽﺑﯽ ﻋﺷرت زﻣﺎﻧﯽ ،ﯾﺎﺳﻣﯾن ﻋﺎﺑدﯾﻧﯽ .(١٣٩٢).اﻟﮕوی ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺗﺄﺛﯾر ﺳﺑﮏھﺎی ﻓرزﻧدﭘروری و اﻋﺗﯾﺎد ﺑﮫ ﺑﺎزی راﯾﺎﻧﮫای ﺑر
ﻋﻣﻠﮑرد ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ در داﻧشآﻣوزان ﭘﺳر ،ﻓﺻﻠﻧﺎﻣﮫ روﯾﮑردھﺎی ﻧوﯾن آﻣوزﺷﯽ ،ﺳﺎل ھﺷﺗم ،ﺷﻣﺎره ،٢ﺻص ١٣٣-١٥٦
ﮔﻠﺑرگ ،رﯾﭼﺎرد ،اﺿطراب  .ﺗرﺟﻣﮫ ﭘوراﻓﮑﺎری ،ﻧﺻرت ﷲ  .ﺗﺑرﯾز  :ﺗﺎﺑش.١٣٦٣ ،
ﺟوادی ﯾﮕﺎﻧﮫ ،ﻣﺣﻣدرﺿﺎ؛ ﮐوﺛری ،ﻣﺳﻌود؛ و ﺧﯾرﺧواه ،طﺎھره .(١٣٩١) .ﺗﻠﻔن ھﻣراه و ﮐﺎرﮐردھﺎی آن ﺑرای ﮐﺎرﺑران اﯾراﻧﯽ ﺑﺎ
ﺗﺄﮐﯾد ﺑر ﺗﻔﺎوتھﺎی ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ .ﻓﺻﻠﻧﺎﻣﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،دوره اول ،ﺷﻣﺎره  ،٢ﺻص ٥٤-٢٣
دل آور ،ﻣرﯾم اﻟﺳﺎدات؛ و اﺣﻣدی ،ﺣﺑﯾب .(١٣٩١) .راﺑطﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﻧﺎوری ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ و اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑر ﻣﯾزان ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺟﻧس
ﻣﺧﺎﻟف .دو ﻓﺻﻠﻧﺎﻣﮫ ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺳﺎل ﻧﮭم ،ﺷﻣﺎره ٢
ذﮐﺎﯾﯽ ،ﻣﺣﻣدﺳﻌﯾد؛ و وﻟﯽ زاده ،وﺣﯾد .(١٣٨٨) .ﻓرھﻧﮓ ﺟواﻧﺎن و ﺗﻠﻔن ھﻣراه .ﻓﺻﻠﻧﺎﻣﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ ،دوره دوم،ﺷﻣﺎر ِ ه ،٧
ﺻص ١٥٢-١١٩
ظﻔری ،ﺳﺎرم؛ ﮐرم دوﺳت ،ﻧوروزﻋﻠﯽ؛ دراﻧﯽ ،ﮐﻣﺎل؛ و ﻧظرزاده طﺎرع ،ﻣﺣﺳن .(١٣٩٣) .ﺑررﺳﯽ ﻣﯾزان اﺳﺗﻔﺎده داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران از ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺟﮭت ﻣﻘﺎﺻد آﻣوزﺷﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ .ﻓﺻﻠﻧﺎﻣﮫ ﻓن آوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت در
ﻋﻠوم ﺗرﺑﯾﺗﯽ ،ﺳﺎل ﭼﮭﺎرم ،ﺷﻣﺎره ﺳوم ،ﺑﮭﺎر  -١٣٩٣ﺻص ١٠٦-٨٧
ظﻔری ،ﺳﺎم؛ ﮐرم دوﺳت ،ﻧورﻋﻠﯽ؛ دراﻧﯽ ،ﮐﻣﺎل؛ و ﻧظرزاده زارع ،ﻣﺣﺳن .(١٣٩٣) .ﺑررﺳﯽ ﻣﯾزان اﺳﺗﻔﺎده داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران از ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺟﮭت ﻣﻘﺎﺻد آﻣوزﺷﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ .ﻓﺻﻠﻧﺎﻣﮫ ﻓنآوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت در
ﻋﻠوم ﺗرﺑﯾﺗﯽ ،ﺳﺎل ﭼﮭﺎرم ،ﺷﻣﺎره ﺳوم ،ﺑﮭﺎر  ،١٣٩٣ﺻص ١٠٦-٨٧
ﻋﺎﺑدﯾﻧﯽ ،ﯾﺎﺳﻣﯾن؛ و زﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﯽﺑﯽ ﻋﺷرت .(١٣٩١) .ﺑررﺳﯽ اﻧﮕﯾزه ،ﻣﯾزان و ﻧوع اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﻔن ھﻣراه در داﻧﺷﺟوﯾﺎن.
رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻر ،٧(٢) ،ﺻص ٨٦-٧٣
ﮐوﺛری ،ﻣﺳﻌود؛ ﺟوادی ﯾﮕﺎﻧﮫ ،ﻣﺣﻣدرﺿﺎ؛ و ﺧﯾرﺧواه ،طﺎھره .(١٣٩١) .ﺗﻠﻔن ھﻣراه و ﺗﺄﺛﯾر آن در ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﯾﺎن ﻓردی
ﺟواﻧﺎن داﻧﺷﺟو .ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣﯾﺎنرﺷﺗﮫای در رﺳﺎﻧﮫ و ﻓرھﻧﮓ .ﭘژوھﺷﮕﺎه ﻋﻠم اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻣﺎره اول،
ﺻص ٢٨-١
ﮔوھری ،ﭘدﯾده؛ ﻗدری ،اﺣﻣد؛ و ﺣقطﻠب ،ﺣﺎﻣد .(١٣٩٤) .ﺑررﺳﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﻋواﻣل ﻓردی ﺑر رﻓﺗﺎر ﺧرﯾد ﻣﺻرفﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮔوﺷﯽ ﺗﻠﻔن
ھﻣراه .اوﻟﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﻣﻠﯽ ﻣدﯾرﯾت ،ﻧوآوری و ﮐﺎرآﻓرﯾﻧﯽ در ﺷراﯾط اﻗﺗﺻﺎدی
ﻣﺣﺳﻧﯾﺎن راد،ﻣﮭدی ،ارﺗﺑﺎط ﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﭼﺎپ ﭼﮭﺎرم،ﺗﮭران،ﺳروش١٣٨٠ .
ﻣوﺳوی ،ﺳﯾدﮐﻣﺎل اﻟدﯾن .(١٣٨٨) .ﺑررﺳﯽ ﻧﮕرش ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھﻣراه در ﺑﺎﻧوان ﺳﺎﮐن ﺗﮭران .ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و روانﺷﻧﺎﺳﯽ
زﻧﺎن ،ﺳﺎل  ،٩ﺷﻣﺎره  ،٣ﺻص ١١٠-٨٥
ﻣﮭدی زاده ،ﺷراره؛ و ﺧﯾﻼ ،زھرا .(١٣٩١) .ﺗﻠﻔن ھﻣراه در رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ .ﻓﺻﻠﻧﺎﻣﮫ اﻧﺟﻣن اﯾراﻧﯽ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ و
ارﺗﺑﺎطﺎت ،ﺳﺎل ﻧﮭم ،ﺷﻣﺎره ٣٢
ﻣﮭدی ﻣﻧﺗظرﻗﺎﺋم ،رﺿواﻧﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺣﺳﯾن ﭘور ،ﻣﺻرف ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺗوﺳط ﻧوﺟواﻧﺎن :آﺳﯾﺑﺷﻧﺎﺳﯽ و روشھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻓﻧ ّﯽ
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ،ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣﯾﺎن رﺷﺗﮫ ای در رﺳﺎﻧﮫ و ﻓرھﻧﮓ،٥ ،١٣٩٤ ،

 ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد ﻋﻠوم. ﺳﻧﺟش ﻧﮕرش داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣوﺑﺎﯾل و ﻋواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آن.(١٣٩٢) . رﺣﯾم،ﻧﯾﮑﺧو
ارﺗﺑﺎطﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻼﻣﮫ طﺑﺎطﺑﺎﯾﯽ
،٥ ،١٣٩٤ ، ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣﯾﺎن رﺷﺗﮫ ای در رﺳﺎﻧﮫ و ﻓرھﻧﮓ، آﺳﯾب ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺑر ﺧﺎﻧواده، آﻣﻧﮫ ﺑﺧﺗﯾﺎری،ﺑﮭﺎره ﻧﺻﯾری
٢ ﺷﻣﺎره
 ﻣرﮐز ﻣطﺎﻟﻌﺎت و: ﺗﮭران، ﺗرﺟﻣﮫ ﻋﻠﯾرﺿﺎ دھﻘﺎن، ﮐﺎرﺑرد ﻧظرﯾﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت،(١٣٧٦) ﺑﻧوﺳﯾﮕﻧﺎﯾز و ﺟﯾن اوﻟﺳون،وﯾﻧدالﺳون
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