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 چكیده

ی ھا مؤلفھپژوھشی کھ پیش رو دارید تالشی بود در حد بضاعت علمی یک دانشجوی علوم ارتباطات  و در راستای پاسخ بھ 
ھای از تلفن ھمراه. کلیھ ساکنین شھر تھران جامعھ آماری این پژوھش بودند کھ با در نظر گرفتن آیتمیرگذار بر استفاده ھدفمند تأث

ھای این پژوھش کھ بر اساس روش پیمایش صورت نفر در نظر گرفتھ شد. مھمترین یافتھ ٢٥٠خاص، حجم نمونھ آماری 
ز تلفن ھمراه، روابط اجتماعی متعارف و نامتعارف ھردو گرفت، حاکی از آن بود کھ با افزایش ساعات میزان استفاده روزانھ ا

دچار کاھش شده، دسترسی مذھبی  بھ مرورداشتھ اما میزان پایبندی بھ دین نیابند، اعتماد رسانھ تغییر محسوسی  یماندکی افزایش 
یابد،  یموند صعودی یابد و مصرف رسانھ ابتدا یک روند نزولی سپس ر یمساعت کاھش  ١٠ی باالتر از ھا استفادهنیز در 

یابد.  در این  یمی باالتر از ده ساعت کاھش ھا استفادهافزایش و در  ده ساعتھی پنج تا ھا استفادهھمچنین بعد ارتباطی نیز تا 
ی در مدل وینداھال) بود مطرح شد کھ  نتایج جمع ارتباطپژوھش پنج فرضیھ اصلی کھ منتج شده از چارچوب نظری(مصرف 

ھای دخیل در  استفاده و رضایتمندی از تلفن ھمراه داشت. این ی میان متغیرھمبستگارتباط و  تأییدنشان از  هتحلیل آماری داد
تواند در ارائھ یک مدل در خصوص استفاده بھینھ از تلفن ھمراه مفید  پژوھش در انتھا حاوی پیشنھادھای کاربردی است کھ می

 واقع گردد.
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 مقدمھ

-رسانی، ارتباط ھای گوناگون اطالع رسانی عالوه بر داشتن کاربردھای گسترده در حوزه تلفن ھمراه بھ عنوان ابزار نوین اطالع
ھا کاھش تعامالت اجتماعی،  ی، تزلزل ارزشسازی، برخی پیامدھای نامناسب اجتماعی مانند اعتیاد روانبخشی، مفرحدھی، تداوم

ھای غیراخالقی، بھ خطر افتادن امنیت شخصی و ... را بھ  ھا و عکس ھا، پست زوال تدریجی ادبیات ملی، بلوغ زودرس، پیام
ھا  رشھای اجتماعی ایران دسترسی بھ اطالعات اولیھ در خصوص نگ ماندن تلفن ھمراه در پژوھشدنبال دارد. با توجھ بھ مغفول

شناختی چون نسبت بھ تلفن ھمراه، فواید و رضایتمندی حاصل از آن برای جوانان و نیز ارزیابی تأثیر متغیرھای جمعیت
رسد؛ از  ھای پیمایشی ضروری بھ نظر می جنسیت، سن، پایگاه اقتصادی و اجتماعی و دیگر متغیرھای فردی و استفاده از روش

ھای استفاده از این  ی ازجملھ نحوه برقراری ارتباط و رفتار با تلفن ھمراه و ضرورتھای سوی دیگر ضررت پرداختن بھ سؤال
ھای  یابی، روابط قدرت و معانی ذھنی جوانان در تعاملرسانھ با رفتارھای اجتماعی و فرھنگی جوانان و نیز آثار آن بر استقالل

   دھد. ه میروزمره خود با خانواده و اجتماع، توجھ بھ این موضوع را موجھ جلو

مالحظھ آن در سطوح جامعھ بھ  طور کھ اثرات قابل ھا نفر، ھنوز تلفن ھمراه آن با وجود افزایش تعداد کاربران موبایل بھ میلیون
جانبھ جدی و علمی قرار نگرفتھ است. پذیرش و گستردگی استفاده از این وسیلھ در میان  خورد موضوع بررسی ھمھ چشم می

 نتوان زندگی روزمره خیل عظیمی از جوانان را بدون تلف کھ دیگر نمی یا سریع اتفاق افتاده است؛ بھ گونھ جوانان ایرانی بسیار
این پژوھش در پی دستیابی پاسخ بھ این سؤال است کھ تلفن ھمراه در چھ گروھی از افراد نفوذ داشتھ است؟  .ھمراه تصور کرد

کند؟ از طریق سنجش میزان ساعات استفاده تعیین کند کھ چھ میزان از  ھایی را برای جوانان ایجاد می چھ امکانات و فرصت
دغدغھ فکری افراد حول استفاده از موبایل است؟ در دسترس نبودن موبایل بھ چھ میزان باعث اضطراب، ناکامی و افسردگی در 

وم زمان و مکان اثر دارد؟ بھ چھ میزان؟ شود؟ دالیل استفاده افراد از این وسیلھ چیست؟ آیا بر درک افراد از مفھ ھا می میان آن
 ھای دینی و اجتماعی افراد تا چھ حد دستخوش تغییرات ناشی از استفاده از موبایل شده است؟ ارزش

ھای ھمراه، انسان ایرانی ھمسو با افراد سایر جوامع توانستھ از امکاناتی کھ این وسیلھ ارتباطی فراھم با ورود نسل جدید تلفن
-کارتیم) سG ٤( چھارم ) و G ٣سوم (نموده استفاده کند. نگرانی پژوھشگران و سیاستگذاران ایرانی با استفاده فراگیر از نسل 

ھای ھای تبلیغاتی فراوان از حوزهد نسل سوم اینترنت ھمراه در ایران با ھجمھاز تول کھ یطور بھھای تلفن ھمراه دوچندان شد، 
اورانھای در برھھ ابتدای این زایش گذاری رسانھ یاستس متأسفانھ و مختلف استقبال شد ّ -گذاری رسانھ یاستسدر ایران ھمان  فن

 زمان ھمال اخیر بھ این حوزه تغییر نموده و نگاه دولتمردان در دو س ھرچندفیلترینگ و دسترسی محدود) بود. ( یقبلھای 
قدرت خود را  اند توانستھاند ھای اجتماعی موبایل محور) کھ بر پایھ نسل نوین اینترنت ھمراه متولد شدهمحصوالت جدیدی (رسانھ

با طراحی و تدوین ھای جدید، در بھ نمایش بگذارند، اما جا دارد پژوھشگران حوزه رسانھ کرات بھ ...در انسجام اجتماعی و 
سازی اقشار مختلف نسبت بھ این ھای جمعیتی ھدف، ضمن آگاهھای استفاده بھینھ از موبایل و با تمرکز و تفکیک گروهمدل

 ھای کالن یاری رسانند.گیریای را در راستای تصمیمگذاران رسانھ یاستسھا، نوآوری

 

ط با تلفن ھمراه صورت گرفتھ کھ در ذیل بھ مھمترین آنھا اشاره ھای مرتبھای مختلفی در حوزهطی چند سال اخیر پژوھش
) در پژوھشی با عنوان "تأثیر تشعشع موبایل بر سالمت انسان" بھ بررسی این مسئلھ ٢٠١٣( ٧خواھیم کرد. بارگاوی و ھمکاران

صورت  ٨روش آزمایشی صورتبھ اند کھ استفاده گسترده از موبایل بر سالمت افراد مؤثر است یا خیر؟ این پژوھش پرداختھ
ھا  زمان الکترون دقیقھ با موبایل صحبت کنند کھ ھم ١٠شده تا بھ مدت  یک از داوطلبین خواستھھر گرفتھ است. در این مطالعھ از 

در وانفعاالت شیمیایی  ھای متصل شده بھ سر داوطلبین بررسی کردند. نتایج این پژوھش نشان از فعلمغز را با استفاده از سیستم
ھای غیر سودمند شود واکنشھای مغز در حین استفاده از موبایل دارد و ھرچھ میزان استفاده از این وسیلھ بیشتر میمیان نورون

 شود.سیستم عصبی مغز نیز بیشتر می

اوری نسل سوم تلفن ھمرا " ) در پژوھشی با عنوان٢٠١٢( ٩سانا ماردیکیان و ھمکاران ّ ه" بھ مقاصد رفتاری استفاده از فن
اوریھای روانبررسی انگیزه ّ ھای ھمراه پرداختھ است. پژوھشگران در این پژوھش از ھای نسل سوم تلفن شناسانھ استفاده از فن
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اوری( یک چارچوب نظری ّ اوری ١٠مدل پذیرش فن ّ اند. نتایج ) ترکیبی استفاده نموده١١و نظریھ یکپارچھ پذیرش و استفاده از فن
کیفیت   تنوع خدمات نسل سوم، ش پیمایش صورت گرفت نشان از تأثیر متغیرھای، مفید بودن،این پژوھش کھ بر اساس رو

اوریخدمات و تأثیر اجتماعی بر انگیزه ّ  ١٢ھای نسل سوم موبایل محور تأثیرگذار است. جنیاریوالز و ھمکاران ھای استفاده از فن
ھای تلفن ھمراه"بھ بررسی و شناخت فاکتورھایی رویس) در پژوھشی با عنوان "درک مقاصد کاربران در استفاده ازس٢٠١٠(

محور است. ھدف اصلی از ھای کاربردی موبایلکنندگان نسبت بھ استفاده از برنامھکننده مقاصد مصرف پردازند کھ تعیین می
-ین نتیجھ میاین پژوھش بھ ا محور عنوان شده است.نگارش این پژوھش طراحی مدلی جھت افزایش استفاده از خدمات موبایل

ھای کاربردی گرفتھ نسبت بھ برنامھھایی نظیر مفید بودن، قیمت، سھولت دسترسی، سرگرمی و تصورات شکلگیرسد کھ ویژ
 گیرد.محور شکل میھای موبایلاین تأثیر، مقاصد استفاده از برنامھ بھ واسطھمندی تأثیر و  محور بر رضایتموبایل

ھای فرھنگی شناسی و روشپژوھشی با عنوان "مصرف تلفن ھمراه توسط نوجوانان: آسیب ) در١٣٩٤( قائم و رضوانی منتظر
اوری بھ جامعھ نوجوانان ایرانی میو فنی مقابلھ" ضمن بررسی مصرف تلفن ھمراه بھ آسیب ّ پردازند. شناسی ورود این فن

تلفن ھمراه بھ ارائھ پیشنھادھای کاربردی ھای فرھنگی و اجتماعی استفاده نادرست از پژوھشگران ضمن برشمردن برخی آسیب
ھمچنین در این  شده است. شده در سھ سطح کالن فرھنگی، آموزشی و فنی مطرح پردازند. پیشنھادھای ارائھدر این خصوص می

) در پژوھشی با عنوان ١٣٩٤( اند. نصیری و بختیاری شده پژوھش راھبرھای فرھنگی در سھ سطح کالن، میانھ و خرد ارائھ
اند.  پژوھشگران راھکارھای خود را شناسی تلفن ھمراه بر خانواده" با نگاھی منفی بھ بررسی این پدیده ارتباطی پرداختھآسیب"

سازی، استقرار یک ھویت فرھنگی مشترک، تقویت اند: فرھنگجھت استفاده بھینھ از این تکنولوژی بھ شرح ذیل ارائھ نموده
ای کاربران. ریزی در سطوح آموزشی کشور و ارتقای سواد رسانھتأکید بر نقش دولت، برنامھ تقویت کانون خانواده، ھا،ارزش

) در پژوھشی با عنوان "میزان استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تھران از تلفن ھمراه ١٣٩٣( ظفری و ھمکاران
موزش و عمومی از این وسیلھ آموزشی را در جامعھ ھای آاستفاده جھت مقاصد آموزشی و عمومی" ضمن بررسی میزان استفاده،

ھای این پژوھش نشان داد کھ میزان استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تھران یافتھ اند.ھدف مورد بررسی قرار داده
فایل  نظیر؛ ھاکمتر از مقدار متوسط بوده است و تنھا در بعضی از قابلیت از تلفن ھمراه جھت مقاصد آموزشی و عمومی،

دھد کھ بیش از متوسط بوده است. ھمچنین نتایج این پژوھش نشان می و مکالمھ در راستای مقاصد عمومی، اس ام اس صوتی،
کدام از  استفاده عمومی از تلفن ھمراه بر اساس مقاطع و رشتھ تحصیلی دانشجویان دارای تفاوت معناداری است ولی در ھیچ

 ھا و امکانات تلفن ھمراه برای مقاصد آموزشی تفاوت معناداری مشاھده نشده است.اده از قابلیتھای تحصیلی در استفزیرگروه

در داخل و خارج از کشور) طی شده ( انجامھای در حوزه تلفن ھمراه مشخص شد کھ پژوھش شده انجامھای با مطالعھ پژوھش
عوامل مرتبط با رضایتمندی از  -١از: اند عبارت ھا آنین تر مھمھای اخیر حول چند محور اصلی صورت گرفتھ است کھ سال

ھای تلفن ھمراه و حوزه سالمت. در برخی از پژوھش -٣ھای مرتبط با آموزش.استفاده از تلفن ھمراه در حوزه -٢تلفن ھمراه. 
 در طراحی مدل استفاده بھینھ از تلفن ھمراه استفاده نمود. ھا آنتوان از کھ می شده استخراجھای استانداری مورد مطالعھ شاخص

 ١٣ی در مدل وینداھالجمع ارتباطمصرف 

مفھومي خاص در  )(بھ معني استفاده، مصرف، فایده... Useمدلي را طراحي كرد كھ در آن براي واژه  ١٩٧٩وینداھال در سال 
در كتاب خود  Useمك كوئیل در مورد استفاده از كلمھ . است ١٤تأثیرنظر گرفتھ است. عنوان اصلي این مدل استفاده و 

استنباط  چنین» دھد. توان گفت كھ زمینھ و قلب مدل را تشكیل مي نقش اصلي را دارد و مي Useدر این مدل مفھوم «نویسد:  مي
نیز ایده گرفتھ  »وسیلھ پیام است«گوید  شود كھ وینداھال در طراحي مدل خود از نظریھ مشھور مارشال مك لوھان كھ مي مي

ی و آگاھي درباره بنیاد آن وسیلھ، كلیدھایي براي فھم جمع ارتباطآگاھي درباره مصرف یك وسیلھ «نویسد:  باشد. مك كوئیل مي
ی، جمع ارتباطگوییم مصرف وسایل  وقتي مي«نویسد:  وینداھال مي» آورند. ی بھ بار ميجمع ارتباطپیامدھایي است كھ وسایل 

ً بھ معناي ارائھ از سوي وسیلھ ممكن است معاني  اي كھ فقط داللت بر یك  ی مطرح شود معنيجمع ارتباطمختلفي داشتھ باشد. مثال
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ً درك مي تر بھ كار رود كھ  تواند بھ معناي یك فراگرد پیچیده اي دیگر، كلمھ مصرف مي كند. یا در زمینھ عمل یعني ارائھ و متعاقبا
یفھ خاص ھر وظ انجامی، جمع ارتباطك شرایط ویژه مورد استفاده قرار گیرد. در وسایل در آن یك محتواي خاص ارتباطي، تحت ی

(وینداھال، » خورد رود و پاداشي كھ گیرنده دارد بھ یكدیگر گره مي اي كھ از آن وسیلھ مي ی با انتظارات ویژهجمع ارتباطوسیلھ 
داند.  را براي كلمھ مصرف مفیدتر از مفھوم نخست مي دھد كھ طراح این مدل دومین مفھوم كوایل توضیح مي مك ).٤٤: ١٩٧٩

ً در حوزه مقدار محتوایي كھ از یك وسیلھ  وینداھال مي است  شده گرفتھی بھ كار جمع ارتباطگوید: ممكن است عمل مصرف صرفا
ی جمع ارتباطیلھ باشد و یا روابط این دو با مصرف خود وس مدنظر شده گرفتھتوصیف شود و یا ممكن است نوع محتواي بھ كار 

ً جمع ارتباطباشد. در این مدل ارتباطي، مصرف وسایل  موردنظر یلھ نیازھاي بھ وسی و پاداش حاصل از این مصرف اساسا
ی فرض نشده است بلكھ یكي از عوامل جمع ارتباطتنھا عامل مصرف وسایل  بھ عنواناما نیاز ؛ شود مشخص مي افراد ١٥پایھ

 شود. مربوط بھ مصرف محسوب مي

، ھا آنھاي دروني و بیروني  ی و ویژگيجمع ارتباطبینیم كھ اعضا و افراد مخاطب وسیلھ  در نخستین طرح از مدل وینداھال مي
ی جمع ارتباطدھد كھ عوامل مصرف وسایل  دھد. وینداھال توضیح مي شامل نیازھا و تمایالت اولیھ، بخشي از مدل را تشكیل مي

یلھ ارتباطي كھ بھ وسردي، انتظارات و ادراك فرد از وسیلھ ارتباطي و درجھ دسترسي ھاي ف عالوه بر مصرف شامل ویژگي
افزاید:  قرار دھد یا خیر خواھد شد. او مي مورد استفادهی را جمع ارتباطھاي فرد درباره آنكھ آیا محتواي وسیلھ  منتج بھ تصمیم

ی و رابطھ آن با مصرف این وسایل، بخش مھم دیگري از مدل است. رابطھ استفاده از جمع ارتباطپیامدھاي عملكرد فراگرد 
 دھد  ھاي گوناگون روي مي آمدھاي آن بھ شكل ی و پيجمع ارتباطوسایل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصرفروابط میان محتواي مصرف و روش 

كند. در این سھ احتمال محتواي  ی بھ سھ احتمال اشاره ميجمع ارتباطھاي گوناگون استفاده از وسایل  وینداھال در توضیح شكل
 دھد: ھاي گوناگون یا این سھ احتمال را چنین توضیح مي شود. او این شكل ی نیز در نظر گرفتھ ميجمع ارتباطوسیلھ 

بھ ی جمع ارتباطشود ویژگي محتواي وسیلھ  ی صحبت ميجمع ارتباطھاي ارتباط، وقتي درباره اثرگذاري وسایل  الف. در اكثر مدل
بھ ی جمع ارتباطھایي مصرف وسیلھ  در چنین مدل در واقعاست و  شده دادهکننده بسیاري از پیامدھاي این وسایل نشان  یینتع عنوان

                                                             
١٥. Basic need 

اعضاي 
مخاطبان و 

ھاي ویژگي
 –دروني 

بیروني آنھا 
شامل نیازھا و 

دسترسي بھ انتظارات، 
ارتباطي، ادراكات وسیلھ 
 گرمحتوا و ارتباط

 

تصمیم براي 
استفاده از 

 ھاجایگزین

تصمیم بھ 
استفاده از وسیلھ 

ارتباطي و 

 مصرف وسیلھ ارتباطي

گیرد. نوع محتوایي كھ مورد مقدار محتوایي كھ مورد استفاده قرار مي



اثر شناختھ شود و  بھ عنوانتواند  ی ميجمع ارتباطکھ پیامد فراگرد وسایل  یدرحالب شده است. محسو حائلیك متغیر  عنوان
آورد / سبب تقویت یا  ھاي حاصل از آن / آنچھ گیرنده بھ اصطالح بھ دست مي ی و پاداشجمع ارتباطفراگرد مصرف وسایل 
 تضعیف اثر محتوا شود.

بیشتر ناشي از نتایج مصرف خود وسیلھ است تا ویژگي محتواي آن. مصرف  ب. در بسیاري از فراگردھاي ارتباطي، پیامد،
حذف كند. ھمچنین ممكن است بھ نتایج  ی را كاھش دھد و یا حتيجمع ارتباطوسیلھ ارتباطي ممكن است سایر عملكردھاي وسیلھ 

حال وقتي مصرف وسیلھ  یلھ ارتباطي خاص منتج شود.بھ وسرواني خاصي چون عادت بھ مصرف یك وسیلھ و یا وابستگي 
ین محتواي چ نقطھكادر  بھ صورتتوان بھ آن برچسب نتیجھ داد. (در مدل، این احتمال  ارتباطي دلیل اصلي پیامد آن باشد مي

 است.) شده دادهخطوط پر نشان  بھ صورتوسیلھ و مصرف وسیلھ 

یلھ محتواي وسایل ارتباطي بھ وسنسبي  طور بھی جمع ارتباطج. البتھ ممكن است برخي فكر كنند كھ پیامدھاي حضور وسایل 
ی و سھمي ناشي از محتواي آن است. بنابراین جمع ارتباطکھ سھمي از این پیامدھا ناشي از مصرف وسیلھ  یدرحالشوند  تعیین مي

ً دو فراگرد   توان نامید. مي اھمبیرات تأثشوند كھ آن را  كنند كھ سبب ایجاد حالتي مي با یكدیگر كار مي زمان ھم طور بھتقریبا

 تأثیری ناشي از تشویق از سوي محتواي آن است مثل یادگیري كھ وینداھال بھ آن جمع ارتباطیب سھمي از پیامد وسایل ترت ینبھ ا
است كھ بھ آن نتایج  بھ خصوصخودكار ناشي از مصرف آن وسیلھ  طور بھگوید. بخشي از آن نتیجھ فراگردي است كھ  مي
 گوید. مي باھمیرات تأثی در فراگرد محتوا و مصرف است. كھ بھ آن زمان ھمیز ناشي از گویند و سھمي ن مي

 

 

 

 

 

 

 

 ھاي آن و خروجي مدل سھ احتمال ممكن بین محتواي وسیلھ، مصرف وسیلھ

دھد. در این مدل، ابتدا تصمیم بھ مصرف وسیلھ ارتباطي و  مدل زیر ارائھ مي بھ صورتوینداھال، سرانجام مدل خود را 
مقدار محتواي  بھ صورتشود (ویژگي این مدل، تفكیك این دو از یكدیگر است). سپس مصرف وسیلھ  محتواي وسیلھ گرفتھ مي

شود. این مصارف از  و روش مصرف نشان داده مي شده مصرف، روابط بین محتواي شده مصرف، نوع محتواي شده مصرف
 كند. ھاي وسیلھ و محتوا عبور كرده و پیامدھایي را در دو سطح ایجاد مي ویژگي

 

 

 

 

 

 

 

ھاي وسیلھ و ویژگي
 محتوا

 خروجي در سطح فردي

تصمیم براي استفاده 
 از وسیلھ و محتوا

 استفاده وسیلھ

مقدار محتواي مصرفي، نوع محتواي 
مصرفي رابطھ میان محتواي مصرفي و 

 شیوه مصرف

 اثر

علل نخستین بھ وسیلھ 
ھاي محتوا / ویژگي

 مصرف

علل نخستین بھ وسیلھ 
 مصرف وسیلھ

تاثیرات با ھم 
وبیش بھ طور (كم

ھمزمان از سوي 
محتوا و مصرف 

 از خود خروجي در سطوحي مجزا

 محتواي وسیلھ

 محتواي وسیلھ

 محتواي وسیلھ

 مصرف وسیلھ

 مصرف وسیلھ

 مصرف وسیلھ

 تاثیرات

 پیامدھا

 تاثیرات با ھم



 

 

 

 

 

 

 

است. سطح دوم مربوط بھ پیامدھاي  باھمیرات تأثیرات، نتایج و تأثسطح نخست، پیامدھاي مربوط بھ سطح فردي است كھ شامل 
 )٤٧١-٣: ١٣٧٩مربوط بھ سطح اجتماعي است. (محسنیان راد، 

 ١٦ای و نوموبوفوبیامصرف رسانھ

کند کننده اشاره میبھ ترس افراطی و غیر منطقی و رجعت TR – DSM٥و نیز در  DSM IIIفوبیا در دائره المعارف 
ناکامی، اضطراب انتظار، پافشاری، سماجت و اجتناب از موقعیت  احساس بایرعقالنی ھمراه غ). این ترس ١٣٨٥(پورافکاری، 

). پدیده ١٣٨٥ورافکاری، است و حتی گاھی با افکار، تصورات و اعتقادات وسواسی و نشخوار ذھنی ھمراه است (گودوین و پ
ھراسی کھ با عنوان نوموفوبیا از آن یاد شده، نمونھ بارزی از یک اختالل جدید است کھ حاصل نیازھای متفاوتی است موبایلبی

 یرگذار است.تأثھای نوین وارد ساختار آگاھی بشر کرده است کھ بر روی سبک زندگی بھ شدت کھ فناوری

ای منجر بھ ھای ارتباطی بھ گونھ از  تکنولوژی روزافزوندھد کھ استفاده ) نشان می١٩٩٨و ھمکاران ( ١٧پژوھش کرات
 رو روبھھایی بھ نام اعتیاد بھ اینترنت و تلفن ھمراه احساس تنھایی و اضطراب بیشتری در افراد شده است و ما امروز با آسیب

شود کھ منجر بھ افت ھا اطالق میست بھ استفاده افراطی از این تکنولوژیھستیم، این اختالل کھ نوعی اختالل کنترل تکانھ ا
شود، محققان دریافتند کھ افراد شناختی میھای گوناگون شغلی، تحصیلی، اقتصادی، خانوادگی و روانعملکرد افراد در حوزه

ساسات ناخوشایندی نظیر اضطراب و افسردگی مبتال بھ این اختالل چنانچھ در تماس با اینترنت و یا تلفن ھمراه نباشند دچار اح
) اذعان کرد کھ این ١٩٩٩( ١٨توانند کاری جز آن انجام دھند. جانسواکنند. و نمیای کھ بھ این رفتار عادت میشوند بھ گونھمی

ھ در ھنگام تواند بر روی کارکرد شناختی، رفتاری و عاطفی فرد بھنجار اثر بگذارد و فرد بھ رفتار و احساسی ک اختالل می
 ).١٣٨٥؛ بھ نقل از جدیدی، ٢٠٠٠، ١٩شود ( ساسمن و تاپسونگیرد وابستھ میاستفاده افراطی از این ابزار در او شکل می

گیری و میالدی بوده و در حال شکل ٢١اند کھ یکی از جدیدترین انواع ترس کھ مربوط بھ اواسط دھھ دوم قرن محققان دریافتھ
میلیون نفر در سراسر دنیا از  ٥٠باشد. امروزه بیش از دادن ارتباط و تماس از طریق تلفن ھمراه میازدیاد است، ترس از دست 

) از ٢٠٠٨دانشگاه ایلینوئیز (  نگاری در استاد مطالعات روزنامھ ٢٠برند. کالین لیندزیھراسی رنج میموبایلای بھ نام بیپدیده
دارد کھ فرد مبتال بھ اختالل مذکور از این واقعھ کھ اگر تلفنش بھ ھنگام ار میکند، او اظھاین ترس با عنوان نوموفوبیا یاد می

و یا رو بھ اتمام باشد  شده تمامگفتگو با دوستان و نزدیکان قطع شود و یا تماس خود را از دست بدھد و یا زمانیکھ باطری آن 
ً با حس ناکامی شدیدی در  تواند ناشی از مفقود شدن شود؛ این ترس ھمچنین میبیش از حد مضطرب می تلفن ھمراه باشد کھ غالبا
 ).٢٠٠٨فرد توأم است ( لیندزی، 

                                                             
١٦. nomobophobia 

١٧  .Kerat 

١٨  .Jonswa 

١٩  .Susman & Tampson 

٢٠  .Colleen Lindsay  



 روش

ھمبستگی و از نظر پردازش اطالعات از نوع ھمبستگی –شناسی، پیمایشی روش از نظری و کاربردھدف  از نظراین پژوھش 
از تلفن ھمراه در شھر تھران  و مالک تعیین حجم نمونھ  کنندگان ی استفادهاز کلیھ بودجامعھ آماری در این پژوھش عبارت بود. 

در یشنھادشده پ) و نسبت ھا شاخصباشد محاسبھ نسبت حجم نمونھ بھ تعداد (در اینجا  یمی معادالت ساختاری ساز مدلکھ از نوع 
 ).ی انتخاب شودودنآزم ١٠الی  ٥بھ ازای ھر شاخص (). ١٩٩٩است (فابریگر، وگنر، مک کالوم و استراھان،  ١٠تا  ٥ حدود

قرار داشتھ باشد). روش  ٢٩٠تا  ١٤٥بین  تواند مینفر انتخاب گردید. (بر اساس این معیار حجم نمونھ  ٢٥٠حجم نمونھ 
یری تصادفی ساده گ نمونھای و در مرحلھ بعد با استفاده از روش یری در مرحلھ اول با استفاده از روش تصادفی خوشھگ نمونھ

-بود کھ متغیرھای جمعیت سؤالشناختی (این پرسشنامھ متشکل از پنج امل پرسشنامھ متغیرھای جمعیتبود. ابزار پژوھش ش
داد)، پرسشنامھ سرمایھ اقتصادی (این پرسشنامھ، یک پرسشنامھ در پژوھش را مورد بررسی قرار می کنندگان شرکتشناختی 

پرداخت)، پرسشنامھ استفاده از موبایل (این  یم کنندگان شرکتیری سطح اقتصادی گ اندازهبھ  سؤال ٥ساختھ بود کھ در محقق
(برگرفتھ از  ھراسیموبایلپرسشنامھ بیبھ بررسی موبایل و استفاده از آن پرداخت)،  سؤال ١٤ساختھ با پرسشنامھ محقق

ساختھ بود و در ق)، پرسشنامھ سرمایھ اجتماعی (این پرسشنامھ یک پرسشنامھ محق١٣٩٥ھراسی آزادمنش (پرسشنامھ بی موبایل
داد ) و پرسشنامھ سرمایھ در پژوھش را مورد سنجش قرار می کنندگان شرکتخرده مقیاس سرمایھ اجتماعی  ٥و  سؤال ٣٤قالب 

 ) بود. ١٣٩٢فیروزجائیان و گرامی (  پرسشنامھفرھنگی (برگرفتھ از 

یی کھ پاسخ داده نشده ھا پرسشنامھترتیب کھ  ینا بھمود؛ اقدام ن ھا پرسشنامھمحقق در ابتدا بھ سرند  ھا پرسشنامھی گردآورپس از 
نموده  ھا دادهاقدام بھ غربال  افزار نرمنمود؛ سپس با استفاده از امکانات  افزار نرمبھ  ھا دادهبودند را خارج نموده و اقدام بھ ورود 

شدند، در ادامھ محقق با استفاده  بودند حذفنامناسب پاسخی را دریافت کرده  صورت بھیی کھ پرت بودند یا بھ عبارتی ھا دادهو 
برای  e-irt افزار نرمو  spss٢٠ افزار نرماز  با استفادهشده  یگردآوری ھا دادهاز روش ھمسانی درونی بھ محاسبھ پایایی 

یری متفاوت بودند نمود. سپس جھت بررسی فرضیات پژوھش با توجھ بھ گ اندازهھای ھایی با طیف یی کھ دارای گویھھا پرسشنامھ
ابتدا محقق بھ بررسی پایایی و روایی ابزار  ھاداده وتحلیل یھتجزمقتضی بود. جھت   smartPLS افزار نرمشرایط استفاده از 

  نمود.  spss٢٠ی افزارھا نرمیری با استفاده از گ اندازه

 ھای پژوھشفرضیھ

 کنند.بینی میصورت معناداری رفتار استفاده از تلفن ھمراه را پیششناختی بھعیتمتغیرھای جم

 کنند. بینی میصورت معناداری رفتار استفاده از تلفن ھمراه را پیشھای اقتصادی بھسرمایھ

 کند.بینی میصورت معناداری رفتار استفاده از تلفن ھمراه را پیش ھراسی بھموبایلبی

 .کنند یبینی مصورت معناداری رفتار استفاده از تلفن ھمراه را پیش تماعی بھھای اجسرمایھ

 .کنند یبینی مصورت معناداری رفتار استفاده از تلفن ھمراه را پیشھای فرھنگی بھسرمایھ

 ھا یافتھ

 ھای توصیفییافتھ

نفر  ١٢١) مرد و %٤/٥١نفر ( ١٢٨در پژوھش  کنندگان شرکتھای توصیفی پژوھش حاکی از آن بود کھ از بین یافتھ
سالھ بود، میانگین سنی  ٧٠فردی  کننده شرکتین تر مسنسالھ و  ١٦در پژوھش، فردی  کننده شرکتین تر جوان%) زن؛ ٦/٤٨(

بود؛ از بین  ١١/١٣و انحراف استاندارد  ٨٣/٠با خطای استاندارد برآورد میانگین  ٣٧/٣٦در پژوھش  کنندگان شرکت
) دارای شغل آزاد %٦نفر ( ١٥، آموز دانش) دانشجو یا %٢/٩نفر ( ٢٣) بیکار، %٢/٩نفر ( ٢٣ ھشپژودر  کنندگان شرکت

نفر  ٤٨و  ) کارمند%١٢نفر ( ٣٠) دارای شغل آزاد (دارای شغل شخصی)، %١٠نفر ( ٢٥(مشغول بھ کار برای دیگران)، 
 پاسخ نداده بودند.  سؤالنفر نیز بھ این  ٨٥%) دارای سایر مشاغل بودند. ٣/١٩(

این دو گزینھ  بھ جز ھا آن) مجرد بودند، سھ نفر نیز اعالم کردند کھ شرایط %١/٣٤نفر ( ٨٥) متأھل و %٧/٦٢نفر ( ١٥٦ 
) %١/٢٤نفر ( ٦٠در پژوھش،  کنندگان شرکتبودند؛ ھمچنین از بین   یدهورزامتناع  سؤالنفر نیز از پاسخ بھ این  ٥باشد و  یم

یلیون م) دارای متوسط درآمد ماھانھ بین یک تا دو %٨/٤٥نفر ( ١١٤یلیون تومان، م رآمد ماھانھ زیر یکدارای متوسط د
یلیون تومان م) دارای درآمد بیش از سھ %٦/٩نفر ( ٢٤یلیون تومان و م) دارای درآمد بین دو تا سھ %١/١٦نفر ( ٤٠تومان، 



نفر  ٩٩یلیون تومان، م دارای میزان ھزینھ ماھانھ زیر یک) %٩/٢٠نفر ( ٥٢در پژوھش  کنندگان شرکتبودند. از بین 
نفر  ٣٩یلیون تومان، م) دارای درآمد دو تا سھ %٩/٢٢نفر ( ٥٧یلیون تومان، م) دارای درآمد بین یک تا دو %٨/٣٩(
 یلیون تومان بودند.م) دارای درآمد بیش از سھ %٧/١٥(

 ٤کارت ایرانسل،  یمس) دارای %٣/٢٥نفر ( ٦٣کارت ھمراه اول،  یمس) دارای %٥١( پژوھشدر  کنندگان شرکتنفر از  ١٢٧ 
کارت ھمراه اول و  یمس) دارای %٣/١٧نفر ( ٤٣کارت تالیا،  یمس) دارای %٨/٠نفر ( ٢کارت رایتل،  یمس) داری %٦/١نفر (

نفر  ٣ایرانسل و رایتل و کارت  یمس) دارای %٦/١نفر ( ٤کارت ھمراه اول و رایتل،  یمس) دارای %٢/١نفر ( ٣ایرانسل، 
در پژوھش دارای  کنندگان شرکت) از %٤/٣٩نفر ( ٩٨کارت ھمراه اول، ایرانسل و رایتل بودند.  یمس) دارای سھ %٢/١(
نفر نیز از پاسخ بھ این سؤال امتناع  ٣٠کارت اصلی اعتباری بودند. یمس) دارای نوع %٦/٤٨نفر ( ١٢١کارت دائمی و  یمس

%) نیز اعالم ٣/٧٨نفر ( ١٩٥کھ دارای گوشی ساده و  نمودنددر پژوھش گزارش  کنندگان شرکتفر از ن ٥٤ورزیده بودند. 
 باشند. یمکھ دارای گوشی ھوشمند  داشتند

%) بین یک تا دو ساعت، ١/٢٦نفر ( ٦٥) کمتر از نیم ساعت، %٤/٥٣نفر ( ١٣٣در نمونھ پژوھش  کننده شرکتاز بین افراد  
 انجامساعت استفاده روزانھ غیر اینترنتی از موبایل  ٥) بیشتر از %١٠نفر ( ٢٥تا پنج ساعت و ) بین دو %٤/١٠نفر ( ٢٦

دادند. از بین  یمدادند. بیشترین فراوانی مربوط بھ افرادی بود کھ کمتر از نیم ساعت استفاده غیر اینترنتی از موبایل انجام  یم
 ١٠) بین %٥/٣٢نفر ( ٨١زار تومان صرف استفاده غیر اینترنتی ھ ١٠) کمتر از %٨/٣٧نفر ( ٩٤در پژوھش  کنندگان شرکت

نفر  ١٣ھزار تومان و  ١٠٠تا  ٥٠) بین %٦نفر ( ١٥ھزار تومان،  ٥٠تا  ٢٠) بین %٥/١٨نفر ( ٤٦ھزار تومان،  ٢٠تا 
د کھ برای نمودند. بر اساس نتایج مشخص ش یمھزار تومان صرف استفاده غیر اینترنتی از موبایل  ١٠٠) بیش از %٢/٥(

و  ١٥ھزار تومان فراوانی برابر با  ١٠٠تر از  یشبھای  ینھھزو برای  ٥٩ھزار تومان فراوانی برابر با  ١٠ھزینھ کمتر از 
بود. در خصوص ارسال پیامک بھ افراد،  ٧٣با فراوانی  ھزار تومان ٢٣تا  ١٠ھمچنین بیشترین فراوانی مربوط بھ ھزینھ بین 

نفر تا  ٥٤نفر کم،  ٥٠کھ خیلی کم،  نمودندنفر اعالم  ٨١کنند،  ینموجھ از این کاربرد استفاده  یچبھ ھنفر اعالم داشتند کھ  ٢٢
 نمایند. یمکھ خیلی زیاد از کاربرد پیامک تلفن ھمراه استفاده  اند داشتھنفر اعالم  ١٤نفر زیاد و  ٢٨حدودی، 

از این کاربرد تلفن ھمراه  اصالً کھ  اند داشتھنفر اعالم  ١٨٦در مورد قابلیت شرکت در انواع مسابقات از طریق تلفن ھمراه 
نفر خیلی زیاد از این کاربرد تلفن ھمراه  ١و  نفر زیاد ٣نفر تا حدودی،  ١٠نفر کم،  ١٣نفر خیلی کم،  ٣٦کنند،  ینماستفاده 
نفر  ١٣نفر خیلی کم،  ٩کنند،  ینماستفاده  ی اجتماعیھا شبکھاستفاده از  کاربرداز  اصالً نفر اعالم داشتند کھ  ٥٩کنند.  یماستفاده 

نمایند.  یمنفر اعالم داشتند کھ خیلی زیاد از این قابلیت تلفن ھمراه استفاده  ٦٤نفر زیاد و  ٥٢نفر تا حدودی،  ٥٢نفر کم،  ١٣کم، 
 ٢٢نفر خیلی کم،  ١٢کنند،  ینمین قابلیت استفاده از ا اصالً با استفاده از موبایل،  کھ از قابلیت مرور اخبار داشتندنفر اعالم  ٦٩

کنند. قابلیت  یمکھ خیلی زیاد از این قابلیت تلفن ھمراه استفاده  اند داشتھنفر اعالم  ٣٩نفر زیاد و  ٤٨نفر تا حدودی،  ٥٩نفر کم، 
از  اصالً  داشتند کھفر اعالم ن ٥٦یدئوھا از طریق گوشی تلفن ھمراه قابلیت دیگری است کھ وگوش کردن بھ موسیقی یا تماشای 

نفر اعالم داشتند کھ خیلی زیاد  ٣٧نفر زیاد و  ٤١نفر تا حدودی،  ٥٥کم،  نفر ٢١نفر خیلی کم،  ٣٨کنند،  ینماین قابلیت استفاده 
ان خرابی کھ در زم اند داشتھ) اعالم ٥ ٧/١٣در پژوھش  کنندگان شرکتنفر از  ٣٤نمایند.  یم استفادهاز این قابلیت تلفن ھمراه 

کھ در زمان ورود گوشی جدید بھ بازار گوشی  اند داشتھ) اعالم %٥/٨٥نفر ( ٢١٣گوشی فعلی اقدام بھ تعویض گوشی کرده و 
 کنند. یمخود را عوض 

ً یکسان بھ دست آمد. مقایسھ میزان استفاده روزانھ اینترنتی در تقرمیانگین میزان ھزینھ ماھانھ در دو گروه زنان و مردان  یبا
ً یکسان تقرنان و مردان نشان داد کھ میانگین در دو گروه ز باشد. ھزینھ ماھانھ خدمات اینترنتی نیز در زنان و مردان  یمیبا

ً مشابھ بود. مردان و زنان در خصوص ھزینھ کلی (اینترنتی و غیر اینترنتیتقر ً یکسانی بودند. اما تقردارای میانگین  )یبا یبا
ھای استفاده  ینھگزیسانس ل فوقید گوشی در زنان کمی باالتر از مردان بود. با افزایش تحصیالت تا متوسط ھزینھ ساالنھ برای خر

و ویدئوھا و ...) روند افزایشی داشت اما در مقطع دکترا این  شده ضبطاز موبایل (شامل پیامک، تماس، سرگرمی، صداھای 
انھ غیر اینترنتی مربوط بھ افراد دارای مدرک دیپلم بود. میانگین کاھش یافتھ بود و باالترین میزان استفاده روز مجدداً میزان 

ً مشابھ بھ دست آمد. بیشترین میزان استفاده روزانھ اینترنتی تقرماھانھ غیر اینترنتی برای تمام مقاطع تحصیلی  بیشترین ھزینھ یبا
بود. باالترین میزان ھزینھ  ھا گروهاز سایر  مربوط بھ افراد مقطع راھنمایی و ھمچنین میانگین استفاده در این گروه نیز بیش

 بود. ھا گروهماھانھ خدمات اینترنتی مربوط بھ افراد دارای تحصیالت راھنمایی و میانگین ھزینھ در این گروه نیز بیش از سایر 

تا  ٣گروه کم،  گیرند در یمبار تماس در روز  ٢تا  ١یی کھ بین ھا تماسبندی  یمتقسدر خصوص الگوی مصرف تلفن ھمراه، در 
ارسال پیامک نیز  گرفتند وگرفتند در گروه زیاد قرار  یمبار تماس  ٥تماس در گروه متوسط و افرادی کھ روزانھ بیش از  ٥
تا  ٦، کسانی کھ بین مصرف کمکردند در دستھ  یمپیامک در روز ارسال  ٥کم، متوسط و زیاد تقسیم شد. کسانی کھ تا  صورت بھ

کردند در دستھ پرمصرف جای  یمپیامک در روز ارسال  ٢٠بیش از  کھکردند در دستھ متوسط و کسانی  یمپیامک ارسال  ٢٠



دقیقھ  ٣٠تا  ١٠، کسانی کھ بین مصرف کمکردند در دستھ  یمدقیقھ در روز با تلفن ھمراه صحبت  ١٠گرفتند. کسانی کھ کمتر از 
 حاصل جمعکردند در دستھ زیاد قرار گرفتند. با  یمدقیقھ صحبت  ٣٠کردند در دستھ متوسط و کسانی کھ بیش از  یمصحبت 

% در حد زیاد از این ٤٠در حدود متوسط و  %٣٣یان در دستھ کم، گو پاسخ% ٢٨شد کھ الگوی مصرف  مشخصمقادیر فوق 
ظھ شد کھ استفاده از پیامک بیشترین فراوانی را با میزان "زیاد" کردند. در پژوھش حاضر مالح یموسیلھ در طول روز استفاده 

ھای  رسد کھ با افزایش قابلیت یمداشتھ و استفاده از قابلیت برقراری تماس بیشترین فراوانی مربوط بھ گزینھ کم بود. بھ نظر 
ھای پر ھا قابلیتجھ کاھش ھزینھخود و در نتی شده ضبطھا صداھای ھا، پستنوشتاری تلفن ھای ھمراه و امکان ارسال متن

 تر مانند برقراری تماس از محبوبیت کمتری برخوردار گردیده است. ھزینھ

تماس با دوستان است. تلفن ھمراه باعث شده  اند قائلین کارکردی کھ دانشجویان برای تلفن ھمراه تر مھمدر این پژوھش اولین و 
فاصلھ نیز، افراد دوستان  با وجودیک تماس از حال و موقعیت ھم آگاه شوند و کھ دوستان با یکدیگر امکان دسترسی داشتھ با 

خود را در کنار خویشان خویش ببیند. این افزایش ارتباط باعث ورود بھ مرحلھ نوینی شده کھ گویا ارتباط از نوع سنتی کھ افراد 
شده است. در خصوص ارسال پیامک ھمسو با یجادابھ طریق دیگری در دنیای مدرن  اند بوده باخبرھمیشھ از حال ھمدیگر 

توان در ارتباط رو در رو بیان  ینمھایی را کھ  یامپپیامک بر کمرویی غلبھ کرده و  از استفاده" جوانان با ٢١نظرات " ھارکلین
تغییر داده  بھ مرورکنند. گسترش انتخاب کاربران جوان، عادت استفاده آنان از تلفن ھمراه را  یمنمود از طریق پیامک ارسال 

ً در تمام کارھای روزمره خویش تقرکھ جوانان  یطور بھاست.  ی زندگی حضور دارد از ھا جنبھای کھ در تمام  یلھوس بھ عنوانیبا
از ابن  استفادهجھت کارھای ضروری و فوری. گواه این امر کارھای متنوعی است کھ جوانان با  صرفاً برند و نھ  یمآن بھره 

 و  اوضاعشدن از  باخبری روزانھ، در دسترس بودن، تماس با دوستان، ھا برنامھھماھنگ نمودن  ازجملھد. دھن یموسیلھ انجام 
 خانواده و احساس امنیت ھنگام خطر. احوال

ھای ھای تلفن ھمراه در پژوھش حاضر بھ ترتیب شامل استفاده از شبکھنتایج پژوھش حاضر نشان داد کھ پرکاربردترین قابلیت
اجتماعی، تلفن زدن بھ دیگران، گوش کردن بھ موسیقی یا تماشای ویدئوھا، مرور صفحات اینترنتی، پیامک، خدمات پرداخت 

در پژوھش  شده ارسالھای  یامکپی محتوا در خصوصھا و شرکت در مسابقات از طریق پیامک بود.  یبازالکترونیک، 
کھ کمترین فراوانی  یدرحالی) بوده است. رسان اطالعربوط بھ کسب خبر (مورد م ١٦١عابدینی و زمانی توسط دانشجویان در 

مربوط بھ گزینھ  ھا مکالمھبیشترین  برقرارشدهی صوتی ھا مکالمھ) در خصوص بیشترین %٣/٥ھای عارفانھ ( یامکپمربوط بھ 
نشجویان از امکانات تلفنی، ) بود. ھمچنین دا%٧/٠مربوط بھ اساتید ( ھا آن) و کمترین %٢/٢٣) و دوستان (%٥/٣٥ھمسر (
% ١٩موارد) درد دل کردن با دوستان ( %٥/٢٤و  %٦/٢٩ی و خبر گرفتن از دیگران (رسان اطالعخبر دادن،  بھ منظوربیشتر 

 موارد بود).  %٩کردند و کمترین میزان مربوط بھ ارتباط با جنس مخالف ( یمموارد) استفاده 

 کنند.بینی میصورت معناداری رفتار استفاده از تلفن ھمراه را پیششناختی بھمتغیرھای جمعیتفرضیھ اول: 

 ھای فردی یژگیو. ضرایب مسیر ١جدول 

 اثر کل میرمستقیغاثر  اثر مستقیم مسیر

 ٠.٢٣١٩- ٠.١٠٤٥٨ ٠.١٢٧٣٢- > استفاده از موبایل-فردی یھا یژگیو

 ٢.٦١٣٩٤٨ ١.٣٢٦٢٠٤ ١.٢٨٧٧٤٤ مقادیر تی

 ٠.٣٩١٦-  ٠.٣٩١٦- موبایل ھراسی> بی -فردی یھا یژگیو

 ٤.٧٤٨٤٠٣  ٤.٧٤٨٤٠٣ مقادیر تی

سن و جنسیت بر استفاده از  ) شاملھای فردی (متغیرھای جمعیت شناختی یژگیوبر اساس نتایج جدول فوق مشخص است کھ 
ذکر است کھ متغیرھای  بر رفتار استفاده از موبایل اثر دارد، الزم بھ β=  -٢٣/٠کلی با ضریب استاندارد  صورت بھموبایل 

بی موبایل  بھ واسطھنیز  ھا آنیرمستقیم غمستقیم اثر معناداری بر استفاده از موبایل نداشتند، ھمچنین اثر  صورت بھشناختی 
ھای فردی بر  یژگی) و) بلکھ اثر کل (مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیمP<٠٥/٠ھراسی بر استفاده از موبایل معنادار نبود (

ھای  یژگیوو کل (معنادار)  معنادار) یرغگردد اثر مستقیم ( یمکھ مالحظھ  ھمان طوراز موبایل معنادار بود. ھمچنین استفاده 

                                                             
٢١. Harkin 



طور بیان کرد کھ با افزایش سن و تغییر جنسیت (از مرد بھ  یناتوان  یمباشد. بھ عبارتی  یمفردی بر استفاده از موبایل منفی 
 یابد. یمھزینھ و استفاده از کاربردھا و کاربردھای مختلف) کاھش  زن) استفاده از موبایل (شامل ابعاد

 کنند.بینی میصورت معناداری رفتار استفاده از تلفن ھمراه را پیشھای اقتصادی بھسرمایھفرضیھ دوم: 

 . ضرایب مسیر سرمایھ اقتصادی٢جدول 

 اثر کل میرمستقیغاثر  اثر مستقیم مسیر

 ٠.٣٦٢٦  ٠.٣٦٢٦ موبایل >استفاده از-سرمایھ اقتصادی

 ٣.٩٣٤٣٧٣  ٣.٩٣٤٣٧٣ مقادیر تی

= ٣٦/٠کند ( یمبینی  یشپمعناداری استفاده از موبایل را  صورت بھبر اساس نتایج جدول فوق مشخص است کھ سرمایھ اقتصادی 
β  ٠١/٠و<P" رفتار استفاده از تلفن صورت معناداری اقتصادی بھھای  یھسرما). بر این اساس فرضیھ پژوھش مبنی بر اینکھ

شود. بھ این معنا کھ با افزایش سطح درآمد و سایر منابع اقتصادی افراد میزان استفاده از  یم" تأیید کنندبینی میھمراه را پیش
 یابد. یمھای آن) افزایش  یتقابلھای موبایل و استفاده از  ینھھزموبایل (شامل 

 کند.بینی میاری رفتار استفاده از تلفن ھمراه را پیشصورت معناد ھراسی بھموبایلبیفرضیھ سوم: 

 ضرایب مسیر بی موبایل ھراسی -.٣جدول 

 اثر کل میرمستقیغاثر  اثر مستقیم مسیر

 ٠.٢٦٧١  ٠.٢٦٧١ > استفاده از موبایل-وبایل ھراسیمبی 

 ٢.٤١٢٥١  ٢.٤١٢٥١ مقادیر تی

کند  یمبینی  یشپمعناداری استفاده از موبایل را  صورت بھبر اساس نتایج جدول فوق مشخص است کھ بی موبایل ھراسی 
)٢٦/٠ =β  ٠٥/٠و<Pصورت معناداری رفتار استفاده از بھ ). بر این اساس فرضیھ پژوھش مبنی بر اینکھ "بی موبایل ھراسی

ود. بھ این معنا کھ با افزایش میزان اضطراب افراد از در دسترس نبودن موبایل برای ش یم" تأیید کنندبینی میتلفن ھمراه را پیش
 یابد. یمھای آن) افزایش  یتقابلھای موبایل و استفاده از  ینھھزافراد میزان استفاده از موبایل (شامل 

 کنند.بینی مییشصورت معناداری رفتار استفاده از تلفن ھمراه را پ ھای اجتماعی بھسرمایھفرضیھ چھارم: 

 . ضرایب مسیر سرمایھ اجتماعی٤جدول 

 اثر کل میرمستقیغاثر  اثر مستقیم مسیر

 ٠.٢٢٥  ٠.٢٢٥ > استفاده از موبایل-سرمایھ اجتماعی

 ٢.٢٠٥٢٤٦  ٢.٢٠٥٢٤٦ مقادیر تی

= ٢٢/٠کند ( یمبینی  یشپمعناداری استفاده از موبایل را  صورت بھبر اساس نتایج جدول فوق مشخص است کھ سرمایھ اجتماعی 
β  ٠٥/٠و<Pصورت معناداری رفتار استفاده از تلفن ھمراه بھ ). بر این اساس فرضیھ پژوھش مبنی بر اینکھ "سرمایھ اجتماعی

شود. بھ این معنا کھ با افزایش روابط اجتماعی متعارف و نامتعارف، مصرف رسانھ و ابعاد  یم" تأیید کنندبینی میرا پیش
 یابد. یمھای آن) افزایش  یتقابلھای موبایل و استفاده از  ینھھزز موبایل برای افراد میزان استفاده از موبایل (شامل ارتباطی ا

 کنند.بینی میصورت معناداری رفتار استفاده از تلفن ھمراه را پیشھای فرھنگی بھسرمایھفرضیھ پنجم: 

 . ضرایب مسیر سرمایھ فرھنگی٥جدول 



 اثر کل میرمستقیغاثر  اثر مستقیم مسیر

 ٠.٣١٩٣  ٠.٣١٩٣١٥ > سرمایھ اجتماعی-سرمایھ فرھنگی

 ٣.٥٠١٧٦٨  ٣.٥٠١٧٦٨ مقادیر تی

 ٠.٠٧١٨ ٠.٠٧١٨  > استفاده از موبایل-سرمایھ فرھنگی

 ١.٧٤٨١٤٩ ١.٧٤٨١٤٩  مقادیر تی

کند  ینمبینی  یشپمعناداری استفاده از موبایل را  صورت بھھای فرھنگی بر اساس نتایج جدول فوق مشخص است کھ سرمایھ
)٠٧/٠ =β  ٠٥/٠و>Pصورت معناداری رفتار استفاده از بھ ). بر این اساس فرضیھ پژوھش مبنی بر اینکھ "سرمایھ فرھنگی

ید). از نتایج شود (اثر مستقیم در مراحل اصالح مدل بھ دلیل عدم معناداری حذف گرد یم" رد کنندبینی میتلفن ھمراه را پیش
کھ در سطح  β= ٣١٩/٠ی پژوھش حاضر تأثیر سرمایھ فرھنگی بر سرمایھ اجتماعی بود کھ با ضریب استاندارد جانب

)٠١/٠<P ،ی بھ ھنر و افزایش نمره مند عالقھ) معنادار بود. بھ این معنا کھ با افزایش میزان مصرف یا تملک کاالھای فرھنگی
 یابد. یمدر مدرک تحصیلی، روابط اجتماعی متعارف و نامتعارف، مصرف رسانھ و ابعاد ارتباطی از موبایل افزایش 

بیشتر زنان بھ مردان با  نسبتاً ھای غیراینترنتی زنان و مردان و میانگین نتایج پژوھش حاضر در خصوص میزان استفاده
ای پژوھش  در روز توسط دختران و پسران با یافتھ شده ارسالھای  یامکپتفاوت معنادار در تعداد  ھای پژوھش در خصوص یافتھ

لینگ  پژوھشنتایج  بھ عالوه) ھمسو است. ٢٠٠٣) و پیترز و ھمکاران (٢٠٠٥)، لینگ و پدرسون (٢٠٠٤) سان (٢٠١٠اقبال (
و ماھرتری ھستند.  تر مشتاقھای پرشورتر، نویس ) حاکی از این است کھ زنان نسبت بھ مردان پیامک٢٠٠٥و جولسورد (

ی کالمی، ھا مھارتدر  ھا آنھای پژوھش مبتنی بر استفاده بیشتر دانشجویان دختر از پیامک بھ دلیل تسلط بیشتر  یافتھ احتماالً 
کھ  عابدینی و  یطور بھرند ھا دا یدهپدتری بھ  یاقتصادگرایانھ تر و ھای مادی یدگاهددختران  بھ عالوهنوشتاری و ارتباطی است. 

ی نسبت بھ پسران تر دلسوزانھکھ دختران نسبت بھ مسائل اقتصادی خانواده از دیدگاه  اند کرده اشاره) نیز ٢٠١٠زمانی (
برقراری ارتباط از طریق ارسال پیامک را بھ  تنھا نھھای پژوھش عابدینی و زمانی نشان داد کھ دانشجویان  برخوردارند.  یافتھ

از ارسال پیامک در وھلھ  ھا آنیژه دانشجویان دختر) بلکھ انگیزه و بھدھند ( یمری ارتباط از طریق مکالمھ صوتی ترجیح برقرا
نشان داد کھ  پژوھشھای این  اول بیشتر مربوط بھ تأثیر و نفوذ شخص و سپس مربوط بھ ایجاد ارتباط با دیگران بوده است. یافتھ

کنند  یمھا استفاده  یبازود بیشتر برای گوش کردن موسیقی و دانشجویان پسر بیشتر برای انجام دانشجویان دختر از تلفن ھمراه خ
) عدم تفاوت معنادار دانشجویان دختر و پسر یونانی از نظر گوش دادن بھ موسیقی از تلفن ٢٠٠٨( ٢٢و اکانومیدز و گروسپولو

 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 
رسد کھ میزان پایبندی بھ دین کمی متأثر بوده و کاھش  یمنظر  بھ داشت؛نیابد، اما اعتماد بھ رسانھ تغییر محسوسی  یمافزایش 

ثابت نزولی یا صعودی ندارد اما مصرف رسانھ رشد کمی دارد و در نھایت بعد ارتباطی موبایل یابد، دسترسی مذھبی روند  یم
. ھمچنین نتایج نشان داد کھ با افزایش ساعات میزان استفاده روزانھ از اینترنت، روابط اجتماعی متعارف و بود نیز افزایش یافتھ

دچار کاھش شده،  بھ مرورداشتھ اما میزان پایبندی بھ دین نیر محسوسی یابند، اعتماد رسانھ تغی یمنامتعارف ھردو اندکی افزایش 
یابد و مصرف رسانھ ابتدا یک روند نزولی سپس روند  یمساعت کاھش  ١٠ی باالتر از ھا استفادهدسترسی مذھبی نیز در 

ی باالتر از ده ساعت کاھش ھا استفادهافزایش و در  ده ساعتھی پنج تا ھا استفادهیابد، ھمچنین بعد ارتباطی نیز تا  یمصعودی 
 یابد.  یم

) در خصوص میزان روابط اجتماعی از طریق مکالمھ بیشترین میزان مکالمھ با مادر و ١٣٩١زاده و خیال (در پژوھش مھدی
ایی ، ھمکاران و در مرحلھ نھجنس ھم یرغ، با خواھر، پدر، برادر، دوستان جنس ھمی بعدی بھ ترتیب دوستان ھا مرتبھدر 

خواھر و در مرتبھ بعد  ازآن پسو  جنس ھماما در خصوص پیامک، بیشترین فراوانی مربوط بھ دوستان ؛ خویشان قرار داشتند
 قرار داشتند.  جنس ھمدوستان غیر 

یل اثر دارد. ھمچنین مالحظھ موباسن و جنسیت بر استفاده از  شاملھای جمعیت شناختی  یژگیوبر اساس نتایج مشخص شد کھ 
طور  یناتوان  یمھای فردی بر استفاده از موبایل منفی بود. بھ عبارتی  یژگیوو کل (معنادار)  )دید اثر مستقیم (غیرمعنادارگر

                                                             
٢٢. Economides & Grousopoulou 



بیان کرد کھ با افزایش سن و تغییر جنسیت (از مرد بھ زن) استفاده از موبایل (شامل ابعاد ھزینھ و استفاده از کاربردھا و 
) مبنی بر تأثیر سن، شخصیت و وضعیت ١٣٩٤طلب ( حقبد. پژوھش گوھری، قدری و یا یمکاربردھای مختلف) کاھش 

گوشی تلفن ھمراه بود. ھمچنین کوثری، جوادی یگانھ  کنندگان مصرفاقتصادی و عدم تأثیر شغل و سبک زندگی بر رفتار خرید 
ای در  ینھزم سؤاالتشی از آن شامل ) در پژوھش خود پرسشنامھ خود را در چھار بخش تنظیم نمودند کھ بخ١٣٩١و خیرخواه (

 سن، جنسیت، وضعیت تأھل و میزان تحصیالت بود.   جملھ ازیان گو پاسخمورد 

کند . پژوھش گوھری،  یمبینی  یشپمعناداری استفاده از موبایل را  صورت بھبر اساس نتایج مشخص شد کھ سرمایھ اقتصادی 
و وضعیت اقتصادی و عدم تأثیر شغل و سبک زندگی بر رفتار خرید ) مبنی بر تأثیر سن، شخصیت ١٣٩٤طلب ( حققدری و 
) بھ بررسی تلفن ھمراه پرداختھ است. در ١٣٨٨ھای پژوھش ذکایی و ولی زاده ( گوشی تلفن ھمراه بود. یافتھ کنندگان مصرف

تلفن ھمراه پرداختھ است. سپس بھ مسئلھ منبع مالی جوانان برای خرید  "بخش نخست با عنوان " مالکیت تلفن ھمراه؛ دارا و ندار
یی کھ تلفن ھمراه در اختیار جوانان قرار ھا فرصتبھ امکانات و  "ضروری تا لذت ارتباطات" از  ھا فرصتدر بخش امکانات و 

 دھد پرداختھ است.  یم

ھای پژوھش  کند. یافتھ یمبینی  یشپمعناداری استفاده از موبایل را  صورت بھبر اساس نتایج مشخص شد کھ بی موبایل ھراسی 
ین ایان در پاسخ بھ گو پاسخی ضروری تا لذت، ھا ارتباط" از ھا فرصت) در خصوص "امکانات و ١٣٨٨ذکایی و ولی زاده (

و مزایایی مانند در دسترس بودن،  اند کرده اشارهی مختلفی ھا نکتھجوانان بھ  است "داده  ھا آنکھ تلفن ھمراه چھ امکاناتی بھ  سؤال
یی در زمان، ھماھنگی بھتر در کارھا، برقراری روابط دور از نظارت خانواده، جو صرفھو آسانی برقراری ارتباط،  سرعت

ای در زندگی  کننده یینتعتا تلفن ھمراه بھ ابزار  اند شدهموجب  نفس اعتمادبھگسترش روابط دوستی و عاطفی، احساس امنیت و 
 روزمره تبدیل شود.

ً شخصی است کھ  کھ آنیک پژوھشگر بر این باور است کھ تلفن ھمراه در عین  بھ عنوان ٢٣مایکل ھانلی  بھ واسطھابزاری کامال
بھ پذیری وقت شده کھ نیاز اولیھ جوانان را برای جامعھیابند؛ اما مبدل بھ ابزاری تمامآن افراد یکدیگر را در ھر مکانی می

 ٢٤-١٨در قشر جوان  خصوصاً اعتیاد و وابستگی جامعھ بھ این ابزار  کند؛ بھ ھمین دلیلبرقراری ارتباط برآورده می واسطھ
سالھ میزان بازدارندگی این قشر جوان از بعضی مسائل اساسی مثل پرورش و ارتقاء سالمتی را افزایش داده است. ھانلی ھم 

تواند مبدل بھ  ھ جامعھ است کھ میسال ٢٤-١٨ھمراه در قشر جوان  تلفنی آور فنمعتقد است بیشترین میزان وابستگی و اعتیاد بھ 
سال آینده تلفن ھمراه بخش مھمی از زندگی جوانان  ٥معضلی فراگیر و اجتماعی در جامعھ شود. او بر این باور است کھ طی 

جامعھ را بھ خود اختصاص خواھد داد و ھمین امر جامعھ را چھ خواستار آن باشد و چھ نباشد با مشکل اساسی مواجھ خواھد 
 ).١٣٩٥؛ بھ نقل از آزادمنش، ٢٠١٢سکیورانوی. کام، کرد (

انجام شده بود بیانگر آن بود کھ  ٢٠١٢توسط مؤسسھ تحقیقاتی سکیورانوی کھ در ماه می سال  شده انجامیقات تحقنتایج یکی از 
برند بلکھ آن را در یتنھا با خود بھ حمام م% از پاسخگویان (دانشجویان دانشگاه) اذعان داشتند کھ تلفن ھمراھشان را نھ٧٥

طور دائم با حولھ خشک کنند؛ ی کھ مجبور ھستند دستگاه تلفن خود را در حمام بھا بھ گونھکنند؛ زمان دوش گرفتن ھم چک می
ھا را وادار بھ مشاھده و چک کردن مجدد تلفن تواند آن صدا یا حتی لرزش تلفن می ھرگونھھا ھمچنین اظھار داشتند کھ شنیدن آن

و  ٢٤). والش٢٠١٢سکیورانوی، اند خیالشان آسوده و راحت نخواھد بود (شان کند و تا زمانی کھ دست بھ این کار نزدهھمراھ
تواند باعث بروز و گسترش رفتارھایی نظیر چک  یلھ تلفن ھمراه میبھ وس) ادعا کردند کھ در دسترس نبودن ٢٠١١ھمکاران (

ً ٢٠١٠و ھمکاران ( ٢٥). دیکزیت١٣٩٥(بھ نقل از آزادمنش،  کردن دائمی و سریع تلفن ھمراه در افراد شود ) دریافتند کھ تقریبا
 ً روز آن را از ساعت شبانھ ٢٤برند و حتی در % از دانشجویان موبایل خود را بھ ھنگام خواب با خود بھ ھمراه می٧٣تقریبا

تلفن  نگرفتھ استو یا تماسی صورت  ارسال نشدهھا برای کسب اطمینان از اینکھ پیامکی از آن %٥/٣٨کنند و خود جدا نمی
بیانگر آن بود کھ  ٢٠١٣). تحقیقات سینگ و ھمکاران در ٢٠١١بھ نقل از زاپکو، کنند (طور دائمی چک میھمراه خود را بھ

ً چک میگو پاسخ% از ٧٦  کنند. یان تلفن ھمراه خود را دائما

کند.  بھ این معنا کھ با  یمبینی  یشپستفاده از موبایل را معناداری ا صورت بھدر این پژوھش مشخص شد کھ سرمایھ اجتماعی 
افزایش روابط اجتماعی متعارف و نامتعارف، مصرف رسانھ و ابعاد ارتباطی از موبایل برای افراد میزان استفاده از موبایل 

                                                             
٢٣. Hanely miichael 

٢٤. Walsh 

٢٥. Dixit 



) بنابر تحقیقی با عنوان "من ٢٠٠٣( ٢٦یابد. اکسامن و روتیانین یمھای آن) افزایش  یتقابلھای موبایل و استفاده از  ینھھز(شامل 
" انجام دادند بر این نظر ھستند کھ برای بسیاری از کاربران، تلفن ھمراه بھ بخش ثابت و ٢٧ام گرفتھام را در دستانم  یزندگتمام 

خیال زاده و تبدیل شده است. نتایج پژوھش مھدی ھا آندائمی از زندگی روزمره تا مدیریت زندگی و حفظ ارتباطات اجتماعی 
) نشان داد کھ با گذشت زمان و پس از اشتغال و ازدواج تا حدی نسبت بھ دوره قبل از میزان استفاده از تلفن ھمراه در ١٣٩١(

شود. از جملھ فرضیات این تحقیق بررسی میزان مصرف تلفن ھمراه و میزان روابط اجتماعی بود.  یمروابط اجتماعی کاستھ 
 دار است.  یمعنطھ مثبت و آزمون این فرض نشان داد کھ راب

یک وسیلھ  بھ عنوانموبایل عبارت بودند از موبایل  بھ " ھا نگرشترین  یجرانتایج نشان داد کھ در میان دختران و زنان تھرانی، 
ای برای کمک  یلھوسو ھمچنین " موبایل  ٥/٣باید" از آن استفاده کرد. با میانگین نمرات  یمکاری کھ فقط در مواقع ضروری 

بود. ھر دو نگرش از نوع نگرش ابزاری بودند. ھمچنین  ٤/٣رفتن در مواقع خطرات و مشکالت" با میانگین نمرات گ
و "  ٢ای برای ابراز ھویت و نمایش شخصیت" با میانگین نمرات  یلھوسدر میان زنان را نگرش " موبایل  ھا نگرشترین  یفضع

ی ھا نگرشبود. ھر دو نگرش از نوع  ٢٩/٢بودن و ھمراھی با مد" با میانگین  روز بھای برای  یلھوس بھ عنواننگرش بھ موبایل 
تا  اند داشتھیشتر یک نگرش ابزاری بدختران و زنان تھرانی نسبت بھ موبایل  در مجموعیانگر بودند. بغیر ابزاری و بھ عبارتی 

 یک نگرش بیانگر. 

فرھنگی بھ موبایل با میزان استفاده از این وسیلھ رابطھ ھمبستگی ندارد. اما نگرش –ھمچنین نتایج نشان داد کھ نگرش اجتماعی 
احساسی بھ -. بھ این معنا کھ ھر چھار نگرش روانیداشتندعاطفی روانی و نگرش ابزاری با میزان استفاده از موبایل ھمبستگی 

افزایش نشان خواھد داد. در خصوص نگرش بھ موبایل با  ھا آنمیزان استفاده از موبایل نیز در  یابند یمموبایل در زنان شدت 
زنان با توجھ بھ نتایج مشخص شد کھ در رابطھ با این نگرش کھ موبایل ھمانند لباس و پوشاک تا حدود  تأھلتوجھ بھ وضعیت 

دھد. در خصوص نگرش  ینم نشانوت معناداری با یکدیگر شخصیت افراد است نظر زنان مجرد و متأھل تفا دھنده نشانزیادی 
در بین گروه زنان مجرد و متأھل تفاوت معناداری دیده نشد. در ارتباط  "ی آسان کننده روابط اجتماعی یلھوس"  بھ عنوانموبایل 

ری میان زنان مجرد و متأھل تفاوت معنادا تنھا نھبودن و ھمراھی با مد"  روز بھای برای  یلھوس" بھ عنوانبا نگرش بھ موبایل 
ً کاملی بین نظرات دو گروه وجود داشت. در ارتباط با نگرش بھ موبایل تقردیده نشد بلکھ مشابھت  " وسیلھ تفریح و  بھ عنوانیبا

ای برای سرگرمی و  یلھوسبین دو گروه زنان تفاوت معناداری مشاھده شد و دختران مجرد بیش از متأھلین موبایل را  "سرگرمی
 کردند. یمفریح تلقی ت

" یک مونس و ھمدم  بھ عنوانی سنی مختلف نتایج نشان داد کھ در نگرش بھ موبایل ھا گروهدر خصوص نگرش بھ موبایل در 
و تفاوت بین این دو گروه معنادار بوده است. زنان  اند داشتھ سال بزرگزنان جوان میانگین نمره بیشتری نسبت بھ زنان  "صمیمی
سال بیش از زنان جوان موبایل را یک وسیلھ کاری و تنھا برای موارد ضروری  یانمسال و زنان  یانماز زنان بیش  سال بزرگ
ای برای گذراندن وقت آزاد خود تلقی  یلھوسموبایل را  ساالن بزرگساالن و  یانمکردند. ھمچنین جوانان بیش از  یمتلقی 

از تنھایی  ھا آنی نجات  یلھوسعقیده داشتند کھ موبایل  ساالن بزرگن بیش از ساال یانمساالن و  یانمکردند. زنان جوان بیش از  یم
" آسان کننده روابط اجتماعی " نتایج آزمون تعقیبی شفھ نشان داد کھ  بھ عنوانو انزوای اجتماعی است. درباره نگرش بھ موبایل 

تر بیش از زنان دارای تحصیالت دانشگاھی چنین برداشتی نسبت بھ موبایل داشتند. ھمچنین  یینپای مدرک دیپلم و دارازنان 
ای برای کسب  یلھوستر بیش از زنان دارای تحصیالت باالتر معتقد ھستند ه موبایل  یینپادختران و زنان دارای مدرک دیپلم و 

 اخبار و اوضاع جامعھ است.

کند کھ نگرش ابزاری بھ موبایل، استفاده ابزاری از آن را بھ دنبال خواھد داشت و  یماره اش "نظریھ " توسعھ کارکردی موبایل
یری آن فقط در مواقع ضروری و استفاده از عبارات یا جمالت کوتاه و بدون کارگ بھی استفاده ابزاری از موبایل، ھا جلوهیکی از 

شود کھ  یمیگر نگرش ابزاری و استفاده ابزاری موجب د رتعبا بھتفصیل و تشریح در ھنگام مکالمھ یا پیامک نویسی است. 
کنند. این در حالی است کھ  یمیی را اعمال جو صرفھاستفاده از موبایل نوعی  زمان مدتافراد ھم در تعداد دفعات استفاده و ھم در 

متفاوت خواھد بود. نگرش  مالً کایژه در بعد روانی و عاطفی آن، وضعیت استفاده از موبایل و بھموبایل  بھ ٢٨در نگرش بیانگر
شود. بیان احساسات، ابراز عشق و نزدیکی، دلجویی و  یمی از این وسیلھ ابزارعاطفی بھ موبایل موجب استفاده غیر -روانی

ھای  یپرداز جملھموارد استفاده روانی عاطفی (غیر ابزاری) از موبایل ھستند کھ نیاز بھ  ازجملھھمدردی، ایجاد اعتماد و ... 
                                                             

٢٦. Oksaman & Rautianen 

٢٧. I’v got my whole life in my hand 

٢٨.expressive 



چند را در کلمات یا عبارات کوتاه و تلگرامی و  ھا آنتوان  ینمبا، مفصل، مشروح و دارای بار عاطفی و احساسی بوده و زی
 ).١٣٨٨ای بیان کرد (موسوی،  یھثان

ی دوستی، روابط ممنوعھ" بھ تأثیر تلفن ھمراه در ارتباطات ھا شبکھ) در بخش " ١٣٨٨ھای پژوھش ذکایی و ولی زاده ( یافتھ
شود، بخشی است کھ بھ  یمی دوستی پرداختھ شده است. چھره تاریک فناوری؛ خلوت آدمی بھ افسانھ تبدیل ھا گروهنان با جوا

پردازد. " مدل گوشی تلفن؛ کسب تمایز یا مصرف نمایشی" بھ  یمھای ناشی از این فناوری  ینگرانو  ھا اضطراب
ی تا سرگرمی نگاھی بھ رسان اطالعردازد و بخش یعنی پیام کوتاه از پ یمیان جوانان در مھای اجتماعی و رقابت  یگذار ارزش

 فراغتی تلفن ھمراه دارد.-کارکردھای تفریحی

ھای مکانی و زمانی در رابطھ  یتمحدودتلفن ھمراه با امکان حفظ ارتباط بدون  "ی دوستی، روابط ممنوعھا شبکھدر خصوص " 
عالقھ دارد و موارد مشابھ نقش بسیار مھمی دارد. امکان  ھا آنفرادی کھ بھ تماس با تعلق دارد، ا ھا آنیی کھ بھ ھا گروهافراد با 

بھ  اند دوستانھیز و آم محبت معموالً ھای متنی کوتاه کھ  یامپی مداوم و کوتاه و ارسال ھا تماستماس در ھر مکان و شرایطی 
یان گو پاسخ% ٣٧نشان داد کھ بیش از  پژوھشبخشد. نتایج این  یمروابطی کھ جوانان با دیگران دارند عمق و صمیمیت بیشتری 

% معتقدند با دوستان غیرھمجنس ٥٨ھمچنین  و دانستند یمساز تماس بیشتر با افراد غیرھمجنس  ینھزمدسترسی بھ تلفن ھمراه را 
ی ھا فرصترا افزایش داده و  جنس مھو غیر  جنس ھمی جوانان با افراد ھا تماسترتیب تلفن ھمراه گستره  ینا بھدر تماس ھستند. 

ی ا اندازهرسد اکثر جوانان تا  یمبھ نظر  "کند. در خصوص " مدل گوشی تلفن یمبیشتری را برای آشنایی با افراد جدید ایجاد 
خرند. البتھ برخی  یمکنند و گوشی  یمدانند. برخی حتی پول قرض  یماعتبار اجتماعی را با نوع گوش مورد استفاده مرتبط 

حال بیشتر جوانان  ینا بادر اوایل رواج تلفن ھمراه بیشتر صادق بوده امام اکنون کمرنگ شده است.  مسئلھاعتقاد داشتند کھ این 
 شناساند. یممعتقدند گوشی نوعی معرف است و شخص را بھ دیگران 

ی جانبکند. از نتایج  ینمبینی  یشپ معناداری استفاده از موبایل را صورت بھھای فرھنگی بر اساس نتایج مشخص شد کھ سرمایھ
پژوھش حاضر تأثیر سرمایھ فرھنگی بر سرمایھ اجتماعی بود . بھ این معنا کھ با افزایش میزان مصرف یا تملک کاالھای 

ی بھ ھنر و افزایش نمره در مدرک تحصیلی، روابط اجتماعی متعارف و نامتعارف، مصرف رسانھ و ابعاد مند عالقھفرھنگی، 
-) دانشجویان اظھار داشتند کھ از قابلیت١٣٩٣یابد. بر اساس نتایج پژوھش ظفری و ھمکاران ( یماز موبایل افزایش  ارتباطی

ھای الکترونیکی، اینترنت، پادکست، جی پی اس، رادیو، تلویزیون، ضبط فایل تصویری، ام ام ھایی نظیر فایل تصویری، کتاب
ھایی چون فایل صوتی، دیکشنری، ماشین حساب، ضبط ر حد خیلی کم و از قابلیتاس، دانلود و ثبت و تنظیم برنامھ روزانھ د
کنند. ھمچنین مشخص شد کھ  یمبرداری در حد کم برای مقاصد آموزشی خود استفاده  فایل صوتی، اس ام اس، مکالمھ و یادداشت

ھنرھای -ارشد -٤علم انسانی -ارشد -٣ی علوم رفتار-ارشد-٢فنی علوم پایھ، -(ارشد ھا گروهداری در ھیچ یک از تفاوت معنی
ھنرھای زیبا  -دکتری -٩علوم انسانی -دکتری -٨علوم رفتاری –دکتری  -٧فنی علوم پایھ -دکتری -٦ارشد کشاورزی -٥زیبا 
 ھا و امکانات تلفن ھمراه برای مقاصد آموزشی وجود ندارد. یتقابلکشاورزی در استفاده از  -دکتری -١٠

طور بیان نمود کھ در خصوص بینی موبایل شاید بتوان ایناری فرھنگ و سرمایھ فرھنگی در پیشددر خصوص عدم معنی
عالقھ یردرسی، تسلط بھ زبان خارجی، باال بودن میزان مدرک تحصیلی، غاستفاده فرھنگی از تلفن ھمراه ھمچون مطالعھ کتب 

ھا و مجالت و سایر موارد اقدامات جدی صورت نپذیرفتھ یردرسی، روزنامھغنقاشی و خطاطی، تماشای تئاتر، مطالعھ کتب  بھ
توان از این ابزار بھ عنوان فرصتی استثنایی در راستای ارتقای فرھنگ جامعھ استفاده نمود و تا حدی جلوی سیر است و می

 ھای پوچ و نامطلوب را گرفت.قھقرای تکنولوژی و حرکت آن بھ سمت استفاده

 ھای پژوھشمحدودیت

 ای در اختیار پژوھشگرھمحدودیت

 محدودیت مربوط بھ ابزار سنجش کھ محدود بھ نظرخواھی در پرسشنامھ بود-١

 ھامشکل در جلب موافقت و ھمکاری دانشجویان برای تکمیل پرسشنامھ-٣

 ھای خارج از اختیار پژوھشگرمحدودیت

ھا و آوری پرسشنامھرای توزیع و جمعپراکندگی زیاد نمونھ مورد مطالعھ در سطح مناطق تھران و صرف زمان زیاد ب-١
 استخراج اطالعات



باز این  داشتھ باشدھا برازش سازی معادالت ساختاری؛ بھ این معنا کھ حتی اگر یک مدل با دادهمحدودیت مربوط بھ مدل-٢
ختاری مدل پژوھش را کھ برازش مدل سا یدرحالبنابراین داشتھ باشند؛ ھا برازش  ھای دیگری با دادهامکان وجود دارد کھ مدل

 کند کھ این مدل تنھا مدل معتبر است. ینمتأیید کرد اما اثبات 

 ھا محدودیت وجود دارد.این پژوھش در مناطق استان تھران اجرا گردید، لذا نسبت بھ تعمیم نتایج بھ سایر استان-٣

 دستیابی بسیار محدود بھ منابع بھ روز داخلی و خارجی -٤

 ھای آیندهپیشنھادھا برای پژوھش پیشنھادھای کاربردی و

بھ ھا ھایی در مدارس، خانواده و رسانھبا توجھ بھ گسترش روزافزون و شیب تند رشد تکنولوژی نیاز بھ گسترش سیاست 
 ایجاد حس کنترل درونی در نوجوانان و جوانان در حوزه استفاده از موبایل  منظور

رسد بخش اعظم تکنولوژی در راستای خدمت بھ این قشر می بھ نظرکر جامعھ بوده ساز و متفاز آنجایی کھ دانشجویان قشر آینده
شود در پژوھشی جامعھ پژوھش از میان قشر دانشجو انتخاب گردد تا نتایج با نتایج پژوھش حاضر مقایسھ باشد پیشنھاد میمی

 گردد.

شود تا پژوھشی طراحی گردد کھ طی آن پیشنھاد میھا و من جملھ تکنولوژی، با توجھ بھ اھمیت بعد اخالق در تمامی حوزه
 رابطھ میان اخالق و استفاده اینترنتی و غیر اینترنتی (کاربران عادی تلفن ھمراه) از موبایل روشن گردد.

ای (صاحبان شود رابطھ اخالق حرفھھای مختلف پیشنھاد میای تکنولوژی موبایل در حوزهبا توجھ بھ کارکرد و نقش حرفھ
 ل و حرف) و استفاده از موبایل مورد بررسی قرار گیرد.مشاغ

آموزان مدرسھ( و شود پژوھش مشابھی با جامعھ ھدف دانشیری ھویت پیشنھاد میگ شکلبا توجھ بھ دوران حساس نوجوانی و 
 دبیرستان) و ورود متغیر ھویت در مدل صورت پذیرد. باألخص
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