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نقش آسیب های موبایل در جنبه های اخالقی و اجتماعی نوجوانان 10 تا 15 سال

* زهره افشارنیا

چکیده
پژوهش حاضر، با هدف بررســی نقش آســیب های موبایل در جنبه های اخالقی و اجتماعی نوجوانان 10 تا 15 ســال 
مازندران، با روش توصیفی پیمایشــی انجام شد. جامعه آماری، متشکل از کلیه نوجوانان 10 تا 15 سال استان مازندران، 
در ســال 1391، که بر اســاس آمار ثبت احوال این استان این جامعه شــامل 296194 نفر بوده که از این جامعه، تعداد 
384نفر از با اســتفاده از جدول کرجسی و مورگان به صورت تصادفي طبقه اي به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع 
آوری داده ها، از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. به منظور تعیین روایي از قضاوت استادان این رشته استفاده گردید 
و میزان پایایي پرســش نامه از طریق محاســبه آلفای کرونباخ معادل 0/89حاصل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با آمار 
توصیفی )محاسبه فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد( و آمار استنباطی )آزمون T تک نمونه ای( انجام گردید. 
نتایج حاصل نشان داد که آسیب های ناشی از موبایل برجنبه های اخالقی و اجتماعی نوجوانان 10 تا 15 سال تاثیر دارد.

واژگان کلیدي: فناوری های نوین، موبایل، آسیب های اجتماعی، آسیب های اخالقی

* دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه آموزگاری به نام صدرالدین عینی تاجیكستان

8 تاریخ دریافت: 92/2/3 
تاریخ پذیرش: 93/3/27
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مقدمه

عهد حاضر را می توان تلفیقي از ارتباطات و اطالعات دانســت. امروزه با در اختیار داشتن فن 
آوري اطالعاتي و ارتباطي مختلف و پیشــرفته، امکان برقراي ســریع ارتباط و تبادل ســریع 
اطالعات بیش از پیش میســر گردیده اســت. شــاید هیچ اختراع و نوآوری در قرن بیستم، 
همچون رشــد و پیشــرفت تکنولوژی، اینترنت، ماهواره، . و موبایل و انواع وسایل ارتباطي....

چنین امکانات گســترده ای را برای اثر گذاشــتن بر تغییر و دگرگونــي اجتماعي به ارمغان 
نیاورده باشد..)سخاوت، 1384 (. امروزه استفاده از تکنولوژی ارتباطی باالخص پدیده اینترنت 
وموبایــل، به عنوان ابزاری ضروری و مورد نیاز هماننــد تلویزیون، در جوامع مختلف اهمیت 
یافته و در تمامی ابعاد زندگی علمی و اجتماعی مردم رسوخ کرده است. )گدازگر و همکاران، 
1383(. ویژگی های منحصر به فرد اینترنت از جمله محتوای تحریک آمیز، سهولت دسترسی، 
آســودگی و ســادگی کار با رایانه، هزینه پایین و تحریک برانگیــزی بصری، همگی موجب 
اســتقبال عظیم مردم در سراسر جهان شده است. امکانات وسیع این دنیای مجازی به حدی 
است که تمامی افراد خانواده به خصوص نوجوانان و جوانان را در هر سن و با هر تفکر و سلیقه 
مجذوب و معطوف خود می کند )پاشایی و همکاران،1387(. شاید همین ویژگی های منحصر 
به فرد اینترنت است که امکان استفاده نابجا و سوء استفاده از آن را برای کاربران خود فراهم 
می کند)نوری، 1387،ص 9(. اســتفاده فراگیر از تلفن همراه توســط نوجوانان نوعي پدیده 
 .)Wei( )2006 ،جهاني شــدن است و می توان گفت این پدیده در ردیف اول قرار دارد ) وي
حفظ و توجه به بهداشــت روانی در نوجوانان از اهمیت فراوانی برخوردار اســت. ویژگي هاي 
خاص دوره نوجواني مانند نیاز به هویت یابي، انگیزه پیشرفت، تمایل به کشف امور ناشناخته، 
عالقه به یافتن فرصت هاي تحصیلي و شــغلي، نیاز به تفریح و شــادي عاطفي، تنوع طلبي و 
گرایش به همگام شدن با نوآوري هاي جهاني، از جمله زمینه هایي است که مطلوبیت استفاده 
از این رسانه را در بین نوجوانان شدت می بخشد. عالوه بر این، » سه درون مایه خاص اینترنت 
یعني کسب لذت، آزادي ارتباط و دسترسي آسان، بر جاذبه این وسیله می افزاید « ) پاشایي 

و نیکبخت نصرآبادي و توکل، 1387،ص 335 (. 
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در این دوره ي ســني، به دلیل شــرایط رواني، اجتماعي و عاطفي خاصي که وجود دارد، 
نوجوانان بیش از کودکان و

بزرگســاالن با موضوعات جدید و نو اعم از مثبت یا منفي اشتغال ذهني پیدا می کنند و به 
سمت آن کشیده می شوند.

در واقــع، در دوره نوجواني بیش از هر ســن دیگري، نوجوانــان از خانه فاصله می گیرند و 
بیشــتر با گروه همساالن روبه رومي شــوند و چون از پختگي الزم جهت مقابله با فشارهاي 
گروه براي همرنگ ســاختن فرد برخوردار نیستند، ممکن است با فشارهاي مزبور به صورت 
منفي برخورد کنند و تحت تأثیر رفتارهاي مدگرایانه، منفي و آســیب زاي گروه قرار گیرند. 
)استرنبرگ1 و مانهام2، 2007 کروات3، پترســون4، الندمارک5 و همکاران )1998( دریافتند 
که اســتفاده از تکنولوژی های ارتباطی جدید، روابط اجتماعی افراد در حالت واقعی را کاهش 
داده و موجبات کاهش بهزیســتی به واسطه تنهایی، افســردگی و انزوا را فراهم کرده است. 
کامیبپــو و ســوگیرا6 )2005( و بیل لیوکس7، ون درلین8، دآســرمونت9 و دیگران )2007( 
عنوان می کنند که ظرفیت هاي اعتیاد آوري تلفن همراه را نباید مورد غفلت قرار داد. از آنجا 
که نوجوانان و جوانان بخش مهمي از ســرمایه انســاني جامعه را تشکیل می دهند، تغییرات 
اجتماعي – فرهنگي این نسل از این ظرفیت برخوردار است که منشأ دگرگوني هایي در دیگر 
ســطوح جامعه باشد. از این رو، شــناخت این که آنان چطور از قابلیت هاي اینترنت وموبایل 
اســتفاده می کنند و از آن تأثیر می پذیرند، به یک دغدغه مهم تبدیل می شود. بنابراین حجم 
آســیب هاي پنهاني که از سوي پدیده های نوظهور بر جوامع وارد شده و می شود کم نیست و 
لزوم پرداختن به این مســأله احساس می شود. به طور قطع استفاده زیاد از اینترنت معضالت 

1. Sternberg
2. Monaham
3. Kraute
4. Patterson
5. Lundmark
6. Kamibeppu & Sugiura
7. Billieux
8. Van der linden
9. D. Acremont



پژوهش در نظام هاي آموزشی194

 9
3 

ییز
 پا

- 2
ه 6

مار
 ش

م -
شت

ل ه
سا

و بحران های روحی و جســمی خاصی را به همراه خواهد داشت که اگر به موقع، تشخیص و 
به آن پرداخته نشــود می تواند سالمت روانی جامعه را با چالش های جدیدی روبه رو کند. در 
همین راســتا مطالعات و پژوهش هایي انجام شــده است که مي توان آنها را به این شرح مورد 

بررسي قرارداد:
خســروی)1390(، در پژوهش خود با عنوان تلفن همراه وآسیب های فرهنگی – اجتماعی 
به این نتیجه دست یافت که استفاده روزافزون از تلفن همراه و افزایش کاربران آن معضالتي 
و بــه دنبال آن آســیب هایي را در جامعه امــروز بوجود آورده اســت.همچنین تلفن همراه 
آســیب هایي در زمینه هاي فرهنگي و اجتماعي از جمله ابزار ســوء استفاده، فقدان فرهنگ 
استفاده صحیح، تغییر هنجاري هاي سنتي و تغییر در هنجارهاي خرده فرهنگ ها را در جامعه 
و خصوصــاً جوانان ایجاد کرده اســت.جواهری وباقری)1390(،نیز در پژوهش خود با عنوان 
اینترنت، جوانان ونظم جامعه به این نتیجه دســت یافتند که جوانان ایراني در خالل استفاده 
از اینترنــت در معرض دگرگوني هاي فرهنگي اجتماعي قرار گرفته اند.نتایج پژوهش حســن 
زاده و رضایی)1389(، با عنوان آسیب شناســی ناشی از کاربرد فن آوری اطالعات وارتباطات 
در دانشــجویان نشــان داد که دانشجویان دانشــگاه به پیامک اعتیاد وبه اضطراب اجتماعی 
مبتال هســتند، بین اعتیاد به پیامک واضطراب اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد ومیزان 
اعتیاد به پیامک در دانشجویان گروههای مختلف آموزشی متفاوت است. تامپسون) 2006(در 
تحقیقي به عنوان»تاثیر وابستگی به اینترنت در مهارتهاي اجتماعي افراد« به این نتایج دست 
یافت که اینترنت اثرات سویی بر زندگی ومهارت هاي اجتماعي مردم گذاشته است به طوري 
که احساس کمبود در روابط اجتماعی واقعی،اختالل در مهارت اجتماعی، اختالالت فیزیکی، 
گسســت وانقطاع شــدید در زندگی تحصیلی، مالی وشــغلی جوانان وریسک از دست دادن 
ارتباطات اجتماعی را در شــامل می گردد. همچنین تحقیقی توسط کویووسیلتا وهمکاران با 
عنوان »ارتباط بین سالمت رفتار و فناوری ارتباطات در نوجوانان« در سال 2005 انجام شد 
ونتایج نشان داد که اســتفاده مداوم از تلفن همراه، موجب نوشیدن الکل بیشتر وصرف پول 

هفتگی در نوجوانان واختالالت فیزیکی آنان می گردد.
پژوهشــي که در انگلستان توسط کریســتال )Crystal( )2008( انجام شد، نشان داد که 
81 درصد کاربران تلفن همراه در انگلســتان بین 15 تا 24 سال داشتند و عمدتاً از خدمات 
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پیام کوتاه براي گســترش روابط اجتماعي خود اســتفاده مي کردند. 37 درصد از این پیام ها 
ابراز عشــق یا تنفر بوده اند، هر چند که کاربردهاي دیگري همچون تهدید، اشــاعه شایعات و 
حتي تماس هاي مشــکوک قاچاقچیان مواد مخدر هم در آن دیده شده است. با وجود این در 
سال هاي اخیر طبق نقل کریستال 65 درصد از پیام هاي کوتاه ارسالي تنها به منظور سرگرمي 
و نه اهداف جدي خاص فرســتاده شده است. میزان این پیام هاي کوتاه تا به حدي است که 
تنها درماه آگوســت ســال 2000 میالدي 8 میلیارد پیام کوتاه در جهان ارسال شده است. 
چین بزرگترین بهره گیرنده تلفن همراه در جهان به شمار می رود به طوري که در سال244، 
2003 میلیون نفر از این ســرویس استفاده داشته اند. مک کنا )Mckenna( و بارق )2008( 
)Barg( دریافتند که اســتفاده منظم و پیوسته از پســت الکترونیکي و پیامک تلفن همراه و 
مشــارکت در گروه کاربران زندگي آنها را بهبود بخشــیده بخصوص کساني که مشکالتي در 
حوزه ارتباط چهره به چهره تجربه کرده اند )افرادي که از نظر اجتماعي آشفته یا تنها هستند 
و یا هویت هاي گوشــه گیر و حاشیه اي دارند(. تلفن همراه به عنوان ابزار نوین اطالع رساني 
عالوه برداشــتن کاربردهاي گسترده در حوزه هاي گوناگون اطالع رساني، ارتباط دهي، تداوم 
بخشي، مفرح سازي، تحریک پذیری، برخي پیامدهاي نامناسب اجتماعي مانند اعتیاد رواني، 
تزلزل ارزشــها، کاهش تعامالت اجتماعي، زوال تدریجي ادبیات ملي، بلوغ زودرس، بلوتوث و 
اس ام اس هاي غیراخالقي، به خطر افتادن امنیت شــخصي را به دنبال دارد. بنابراین با توجه 
به اینکه ســالمت رواني کودکان و نوجوانان یکي از مقوله هاي مهم در مباحث روان شناســي 
و جامعه شناســي محسوب می شــود همچنین با توجه به این مســاله که امروزه بسیاري از 
دانش آموزان در مقاطع پایین تحصیلي به تلفن همراه دسترســي دارند و از آن استفاده هاي 
مختلفي به عمل می آورند لذا از جمله مشــکالتي که ممکن اســت براي دانش آموزان که به 
عنوان آینده ســازان جامعه در نتیجه اشتغال زیاد با تلفن همراه پیش بیاید، افت تحصیلي و 
کاهش عملکرد آموزشــي آنان می باشــد. لذا با توجه به پیشرفت هایی که در فناوری نوین، از 
جمله اینترنت و تلفن همران در جامعه امروزی به دست آمده و با توجه به استفاده روز افزون 
نوجوانان از فناوری های جدید در جامعه، این پژوهش قصد دارد به این مســاله اصلی بپردازد 
که آیا آســیب های نو پدید)اینترنت و موبایل( بر جنبه های اخالقی و اجتماعی نوجوانان 10 

تا 15 سال تاثیر دارد؟
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در این راستا اهداف زیر را مورد بررسي قرار مي دهد:
1. تاثیر آسیب های ناشی از موبایل بر جنبه های اخالقی نوجوانان 10 تا 15 سال 

2. تاثیر آسیب های ناشی از موبایل بر جنبه های اجتماعی نوجوانان 10 تا 15 سال 

روش

تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی، با توجه به ماهیت، توصیفی و از نظر روش، پیمایشــی 
می باشد. جامعه آماري، شامل:کلیه نوجوانان 10 تا 15 سال استان مازندران، در سال 1391، 
که بر اساس آمار ثبت احوال این استان این جامعه شامل 296194 نفر می باشد حجم نمونه، 
با اســتفاده از جدول کرجســي و مورگان )1970( در ســطح اطمینان 95 درصد متناسب 
بــا حجم جامعه 384 نفر در نظر گرفته شــده اســت. جهت انتخاب اعضــای نمونه از روش 

نمونه گیري تصادفي طبقه ای استفاده شده است.
براین اســاس،با توجه به جنســیت نوجوانان، جامعه به دو طبقه تقسیم شده و از هر طبقه 
متناســب با حجم آن طبقــه نمونه گیری انجام خواهد پذیرفت. بــرای جمع آوری داده ها، از 
پرســش نامه محقق ساخته استفاده شد. پرسش نامه مزبور دارای 30 سؤال بسته پاسخ، دارای 
طیف 5 گزینه اي لیکرت با ســطوح پاســخ »خیلي زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلي کم« و به 
ترتیب داراي نمره 5 الي 1، بوده است.به منظور تعیین روایي، از قضاوت ده نفر از کارشناسان، 
متخصصان و صاحب نظران در زمینه های فناوری های اطالعاتی و ارتباطی، روان شناسی، علوم 
تربیتی و آســیب های اجتماعی، اســتفاده گردید که پس از حــذف و اضافه های الزم، روایی 
صوری و محتوایی آن مورد تأیید قرار گرفت. میزان پایایي پرســش نامه از طریق باز آزمایی و 
محاســبه آلفای کرونباخ معادل 0/89 حاصل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با آمار توصیفی 
)فراواني، درصد فراواني، نمودار ســتوني، میانگین، انحراف معیار( و استنباطی )آزمون T تک 

نمونه ای( انجام گردید.

یافته ها

در این پژوهش تعداد 296194 نفر از نوجوانان 10 تا 15 ســال اســتان مازندران به عنوان 
جامعه آماری حضور داشتند که )196 نفر نمونه آماری(51% درصد آزمودني ها پسر و ) 188 
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نفر نمونه آماری( 49% درصد دختر بودند. 

d جدول 1: فراوانی و درصد فراوانی نوجوانان 10 تا 15 ساله استان مازندران بر اساس جنسیت

درصد فراوانی فراوانی نمونه فراوانی جامعه جنسیت ردیف

% 51 196 150341 پسر 1

% 49 188 145853 دختر 2

% 100 384 296194 جمع كل

d جدول 2 فراواني و درصد فراوانی متغّیر سن

درصد فراوانيفراوانيسن

106216 سال

115815 سال

127119 سال

136316 سال

147018 سال

156016 سال

384100جمع كل
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d جدول 3: فراواني و درصد فراوانی متغّیر سن-جنسیت

           جنسیت

       سن 

مجموعپسردختر

درصد فراوانيفراوانيدرصد فراوانيفراوانيدرصد فراوانيفراواني

103183186216 سال

113182775815 سال

1234937107119 سال

133083386316 سال

1432838107018 سال

153083086016 سال

1884919651384100جمع كل 

با توجه به جدول شــماره 2، 16 درصد 10 ساله، 15 درصد 11 ساله، 19 درصد 12 ساله، 
16 درصد 13 ساله، 18 درصد 14 ساله و 16 درصد دیگر 15 ساله می باشند، بنابراین اکثریت 
آزمودنی های مورد مطالعه در این پژوهش 12 ســاله )71 نفر معادل 19 درصد( می باشــند. 
همچنین بر اســاس جدول شماره3، اکثریت آزمودنی های دختر مورد مطالعه در این پژوهش 
12 ساله )34 نفر معادل 9 درصد( و اکثریت آزمودنی های پسر مورد مطالعه در این پژوهش 

14 ساله )38 نفر معادل 10 درصد( می باشند.
به منظور بررسی فرضیه اول مبنی بر اینکه آسیب های ناشی از موبایل بر جنبه های اخالقی 

نوجوانان 10 تا 15 سال تاثیر دارد از آزمون T تک متغیری استفاده گردید:
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d  تک متغیری جهت بررسی تاثیر آسیب های ناشی از موبایل بر جنبه های اخالقی t جدول 1: آزمون
نوجوانان

میانگین تعداد
نمونه

انحراف 
معیار

میانگین 
نظری

تفاوت 
میانگین ها

محاسبه 
tدرجه آزادیشدهSig

3843/900/9630/9018/453830/000

بر اســاس نتایج حاصل از بررسی داده ها در جدول 1، از لحاظ آماری و در سطح اطمینان 
99 درصــد )α=0/01( داده ها قویا فرضیه صفــر)H0(، را رد نموده و فرضیه پژوهش را تأیید 
می نماینــد، یعنی می توان ادعا نمود، بین میانگین نمونه با میانگین نظری اختالف معناداری 

.).Sig = 0/000< α=0/01(و )t18/45 =محاسبه شده<tوجود دارد، چراکه: )1/64=جدول بحرانی
لــذا از آنجا که میانگین نمونــه )3/90( از میانگین نظری )نقطه برش: 3( بزرگتر اســت، 
بنابراین با اطمینان 95 درصد می توان ادعا کردآسیب های ناشی از موبایل برجنبه های اخالقی 

نوجوانان 10 تا 15 سال تاثیر دارد.
همچنیــن به منظور بررســی فرضیه دوم مبنی بر اینکه آســیب های ناشــی از موبایل بر 

جنبه های اجتماعی نوجوانان 10 تاثیر دارد، از آزمون T تک متغیری استفاده گردید:

d  تک متغیری جهت بررسی تاثیر آسیب های ناشی از موبایل بر جنبه های اجتماعی t جدول 2: آزمون
نوجوانان

میانگین تعداد
نمونه

انحراف 
معیار

میانگین 
نظری

تفاوت 
میانگین ها

محاسبه 
tدرجه آزادیشدهSig

3844/440/7831/4436/373830/000

بر اســاس نتایج حاصل از بررسی داده ها در جدول 2، از لحاظ آماری و در سطح اطمینان 
99 درصــد)α=0/01( دادههــا قویا فرضیه صفر)H0(، را رد نمــوده وفرضیه پژوهش را تأیید 
می نماینــد، یعنی می توان ادعا نمود، بین میانگین نمونه با میانگین نظری اختالف معناداری 
وجود دارد، چرا که: )1/64=جدول بحرانیt>36/37 =محاســبه شــدهt( و)Sig = 0/000< α=0/01.(. لذا 
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از آنجا که میانگیــن نمونه)4/44( از میانگین نظری)نقطه برش: 3( بزرگتر اســت، بنابراین 
با اطمینان 95 درصد می توان ادعا کردآســیب های ناشــی از موبایل بر جنبه های اجتماعی 

نوجوانان 10 تا 15 سال تاثیر دارد.

نتیجه گیری

بررســی ها نشان داد، آسیب های ناشی ازموبایل بر جنبه های اخالقی و اجتماعی نوجوانان 10 
تا 15 ســال تاثیر دارد. به طور مسلم به صرف خطر احتمالی چاقو نمی توان از استفاده کردن 
این وســیله صرف نظر کرد اما عاقالنه این است که به هنگام استفاده از ابزارها و وسایل فوق 
العاده تیز و حســاس بیشتر و بیش تر احتیاط نمود و از آنها بهره گرفت. متاسفانه در ارتباط 
با استفاده از شبکه اینترنت، فرهنگی مبنی بر ارزش های واالی اخالقی و اصول منطقی رواج 
نیافته است . استفاده غیر اصولی و بیش از حد دستگاه های تصویری )بیش از 2 ساعت برای 
دانش آموزان ســنین دبیرســتانی در طول 24 ساعت( به تدریج تماشــاگران را دچار اعتیاد 
روانی نموده، زندگی فعال و پویای آنها را فلج می کند. بسیاری از بدخلقی ها، کم حوصلگی ها، 
عصبانیت ها، لجبازی ها، پرخاشــگری ها و بی اشــتهایی کالمی و تحصیلی فرزندان می تواند 
در نتیجه بازی های جذاب نشــده کامپیوتری باشــد. در حال حاضر عــده نوجوانان معتاد به 
برنامه های جنســی اینترنت در کشــورهای مختلف حهان از جمله ایران روز به روز افزایش 
می یابد و در واقع نســبت به فعالیت های مختلف اجتماعی کم توجه و کم رغبتند. نتایج کلي 
این پژوهش نشــان داد، آسیب های ناشی از موبایل بر جنبه های اخالقی و اجتماعی نوجوانان 

10 تا 15 سال تاثیر دارد.
در تبییــن یافته هاي فوق می توان به این مطلب اشــاره کرد که با توجــه به اینکه امروزه 
بســیاري از نوجوانان به تلفن همراه دسترسي دارند و می توان چنین عنوان کرد که استفاده 
از آن همه گیر شــده است. امروزه به ســبب کاربردهاي متنوع تلفن همراه از جمله پرداخت 
قبوض، اینترنت، ســرگرمي و بازي، فیلمبرداري، عکس برداري، ضبط صدا، ماشین حساب و 
... اکثر قشــر جوان به این وســیله گرایش دارند. ارزان شدن تهیه سیم کارت هم سبب شده 
اســت که بسیاري از افراد بیش از یک یا دو سیم کارت داشته باشند. هر روزه گوشي هایي با 
قابلیت هاي گوناگون به بازار می آیند. اما درکنار این قابلیت هاي متنوع، نباید از تاثیرات منفي 
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تلفن همراه نیز غافل شــد. تلفن همراه باعث می شــود نوجوانان در معرض دریافت اطالعاتي 
قرار گیرند که قدرت تشخیص خوب و بد آن را ندارند و باعث می شود که نظام ارزشي رو به 
شــکل گیری آنها مخدوش گردد. از این رو به نظر می رسد توجه به جنبه هاي موثر اجتماعي 
تلفن همراه از طریق آموزش و آگاهي، تنها روشــي است که با آن می توان عالوه بر احترام به 
حرمت نفس دانش آموزان، نســبت به مسایل مربوط به ارتباطات آنها کنترل و نظارت کافي 
داشته باشیم. نتایج پژوهش حاضر با نتایج خسروی)1390(، جواهری وباقری)1390(، حسن 
زاده و رضایی)1389(، تامپســون )2006( و کویووسیلتا وهمکاران )2005( همسو می باشد. 
همه محققان در نتایج خود به این نکته اشاره دارند که استفاده از تلفن همراه بر زندگي افراد 
و روابط بین فردي آنان تاثیر دارد. بر اســاس نتایج پژوهش پیشنهادهای ذیل ارائه می گردد 
برآورد آماری از وضعیت آســیب های نوپدید در کشور به منظور برنامه ریزی اصولي و اساسي 
و نیز ایجاد کارگاه های اشــتغال و حرفه و آموزش برای جوانان و نوجوانان رســانه های ملي و 
محلي( صدا و ســیما، مطبوعات و سایر شــرکت ها و کانون های تبلیغاتي ) برای فضا سازی و 
آگاه کردن جامعه و آموزش عمومي و بســتر سازی فرهنگي برای مقابله فرهنگي با پدیده ی 
آســیب هئای نوپدید و همچنینآشــنا کردن مردم با ایجاد و تبعات سوء. هدایت آن به سمت 
مجــاری صحیح، از طریق تهیــه و پخئش گزارش هئای ویژه، فیلم و ســریال، میان پرده و 
تیزرهای تبلیغي، آموزشي و مذهبي و میزگرد های کارشناسئي بئا حضئور صئاحب نظئران و 
دست اندرکاران ذیربط اقدام کنند .اگر هر یک از دستگاه ها و سازمان های متولي و ذیربط بر 
اســاس شرح وظایف قانوني و سازماني خود به درستي عمل کنند بسیاری از زمینه های بروز 
پدیده آســیب های نوپدید از بین خواهد رفت و نیز تعیین یک متولي واحد. ســایر دستگاه ها 
و ســازمان های ذیربط در چارچوب وظایف و اختیارات خود موظف به همکاری با دستگاه یا 
ســازمان متولي شوند و ستادی در ســطح کان در قالب ستاد مرکئزی در وزارت کشور و در 
ســئطح مناطق در قالب ستاد مرکز در وزارت کشور و در ســطح مناطق در قالب ستاد های 
اســتاني در استانداری ها با حضور دستگاه ها و سازمان های ذیربط به منظور برنامه ریزی، حل 
مســائل و مشــکات پیش رو و ایجاد هماهنگي و ارتباط بین دســتگاه ها و سازمان های عضو 

تشکیل شوند.



پژوهش در نظام هاي آموزشی202

 9
3 

ییز
 پا

- 2
ه 6

مار
 ش

م -
شت

ل ه
سا

منابع
پاشایی، فاطمه؛ نیکبخت نصرآبادی، علی رضا؛ توکل، خسرو. )1387(. تجربه جوانان از زندگی با 

اینترنت: مطالعه کیفی. مجله علوم رفتاری، دوره 2، شماره4، صص 333-337.

تامپسون،جان،)1380(. رسانه هاومدرنیت،ترجمه مسعوداوحدی،تهران: انتشاراتسروش.

تحقیقات  ثانویه  تحلیل  جامعه،  نظم  و  جوانان  اینترنت،   .)1390( لیال.  باقری،  فاطمه؛  جواهری، 
موجود. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، صص 35-66.

از کاربرد فن آوری اطالعات و  حسن زاده، رمضان؛ رضایی، عباس. )1389(. آسیب شناسی ناشی 
اول،  تربیتی. سال  علوم  در  ارتباطات  و  اطالعات  آوری  فن  فصلنامه  دانشجویان.  در  ارتباطات 

شماره اول، صص 79-91.

صنایع  ملی  همایش  آن.  اجتماعی  فرهنگی-  آسیب های  و  همراه  تلفن   .)1390( زهرا.  خسروی، 
فرهنگی و نقش آن در توسعه پایدار. دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه .

نوری، زینب السادات. )1387(. اعتیاد به اینترنت. تهران: انتشارات پرتو خورشید، چاپ اول.

سخاوت، جعفر، 1384، جامعه شناسي انحرافات اجتماعي، تهران، انتشارات پیام نور.

گدازگر، حسین؛ موسی پور، علیمراد. )1383(. بررسی تاثیرات استفاده از اینترنت بر نسبی نگری 
هنجاری و جهانی نگری دانشجویان دانشگاه تبریز. مجله علوم اجتماعی، دوره اول، شماره 3، 

مشهد. دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

Billieux, J. , Van der Linden, M. , D’Acremont, M. , Ceschi, G. , & Zermatten, A. 
(2007). Does impulsivity relate to the perceived dependence on actual use of 
the mobile phone? Applied Cognitive Psychology, 21, 527–537.

Crystal, D. (2008). Txtng: The Gr8 Db8. Oxford: Oxford University Press.

Koivusilta, L., Lintonen, T. and Rimpel, A. (2005). Intensity of mobile 
phone use and health compromising behaviors’-how is information 
and communication technology connected to health-related lifestyle in 
adolescence? Journal of Adolescence, 28, 35–47.



203نقش آسیب های موبایل در جنبه های اخالقی و اجتماعی ...
 9

3 
ییز

 پا
- 2

ه 6
مار

 ش
م -

شت
ل ه

سا

Kamibeppu, K. , & Sugiura, H. (2005). Impact of the mobile phone on junior 
high school students’ friends hips in the Tokyo metropolitan area. Cyber 
psychology &Behavior, 8(2), 121 130

Kraut, R. , Patterson, M. , Lundmark, V. , Kiesler, S. , Mukopadhyaay, T. , 
& Scherlis,W. (1998). Internet paradox : A social technology that reduces 
social involvement andpsychological wellbeing? American Psychologist, 
53(9), 1017–1031.

McKenna, K. Y. A. & Bargh, J. A. (2008). Plan 9 from cyberspace: The 
implications of the Internet for personality and social psychology. Personal 
and Social Psychology Review, 4, 57-75.

Sternberg, L. & Monaham, C. C. (2007). Age differences in resistance to peer 
influence. Der Psychology, 43(6), 1531-1543.

Wei. R. (2006). The Influence of mobile phone Advertising on Dependency: A 
Cross-Cultural study of mobile use between American and chienese youth.




