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  چكيده
مورد توجه ناپذير در عصر ارتباطات  نياز اجتناب مثابةهمراه به  فراگير از تلفن ةاستفاد
 باشـد  داشتهخانواده  ي درنهان آشكار و      تفاوت كاركردهاي م تواند هاست و مي هخانواد
معضـالت  ايـن مقالـه بـه     .شـود افزايش يا كاهش ضريب امنيت در خانواده  و باعث

 .پرداخته است خانوادهر دنادرست از تلفن همراه  ةامنيتي و اجتماعي پيامدهاي استفاد
اي تلفن همراه، معضالت  هاي رسانه ويژگي بارةال پژوهشي درؤاساس سه س بر اين

 كارهاي اصالح و بازنگري آن خانواده و راه امنيتي، پيامدهاي نامناسب اجتماعي در
ابـزار   .اسـت  توصـيفي ـ  پيمايشيروش انجام پژوهش . طرح و بررسي شده است

كـه بـا روش    اسـت  پژوهشينوزده سؤال ساخته شامل  محققنامة  پرسش شپژوه
پـژوهش اسـناد و    التاؤسـ گويي بـه   براي پاسخ و شدگيري تصادفي انجام  نمونه

 ةشـيو آوري و بـه   ها جمـع  مدارك موجود و مرتبط با استفاده از فرم گردآوري داده
   ة   حوز   در   كارهايي نهادات و راه هاي پژوهش، پيش با توجه به يافته .كيفي تحليل شد
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جويي براي رفع خطرات  چارهسوم به دنبال هزارة روزي انسان كه كردند  نميفكرش را هم 
اول دنيـاي مجـازي را   درجـة  وسايلي كـه در  . ارتباطي باشدجديد اين اختراعات و وسايل 

هزاران كاربر و مشترك قرار داد و حريم  بينبراي انسان به ارمغان آورد، دنيايي كه او را در 
و در ارتبـاطي  جديد افزايش توليد وسايل . اش را براي هميشه به فراموشي سپرد خصوصي

به اين گوناگون ه با سنين عاز افراد جام زياديهاي  نهايت سهولت دسترسي سبب شد گروه
همـراه در دسـت     تلفنيكم داشتن  و بيستطوري كه در قرن   بهدنياي مجازي راه پيدا كنند 

استفاده از اين وسيله پيامدهاي مثبت . برانگيز نيست تعجبساله براي كسي  يك كودك شش
اسـتفادة                       اجتمـاعي و امنيتـي   در اين پژوهش بـه پيامـدهاي   . و منفي را به دنبال داشته است

  .ها توجه شده است خانوادهنادرست از تلفن همراه در 
بايد تالش زيادي  ،كسي را گوش دهيدمكالمة خواستيد  ميدر ساليان نه چندان دور اگر 

راحتـي   بـه اما اينـك   .شد اين كار يك عمل ناپسند و زشت محسوب مي              ًكرديد و اساسا  مي
هاي خود را با ديگران و در يك فضاي  لهجههاي مهم زندگي و حتي  نقش ،كارهاي روزانه

از ايـن  . كنـيم  ها را شريك مي آنناخواسته كنيم و  ميمترو تقسيم و  عمومي از قبيل اتوبوس
  :ذيل اشاره كرد توان به موارد عي تلفن همراه ميثيرات اجتماأقبيل ت

پايين آمدن سـطح روابـط   ، عمومي كردن بخشي از دنياي شخصي خود در انظار ديگران
يكي از اصول و احكام  نقضو  خانوادگيپايين آمدن ارتباطات درون  ،زناشويي و خانوادگي

شخصـي و خـانوادگي در    رواج طالق غيابي، تجميع تمامي اطالعـات  ،)رحم صلة(اسالمي 
ـ      ،تلفن همراه زنـدگي   ةو در نهايت ترس از گم شدن و لـو رفـتن تمـامي اطالعـات محرمان
گونـاگون  هـاي   بند و باري از طريق تلفن همراه بـه شـيوه   بيرواج فساد اخالقي و ، شخصي

امنـي   نـا ، احسـاس  ...) هـاي طنزآلـود بسـيار ركيـك و     متنهاي خالف عفت،  عكسارسال (
گيري و ساير حوادث  زا بودن تلفن همراه، نقش آن در گروگان استرسنهايت   در اجتماعي و

طبقـاتي   ةگرفتن، نشان دادن بيش از حد فاصـل  گيري، انزوا، و كنج عزلت قرار گوشه مشابه،
  .)38: 1386منطقي، ( و كيف لباس روي هاي طراحيدر ثير أتو مند جامعه،  فقير و ثروت

اجتمـاعي   ــ  امنيتـي  معضالت و ها آسيبضمن بررسي  است شدهاين تحقيق سعي  در
 ايـن  در كارهايي راه شود، ميكه به صورتي شفاف در جامعه ديده  ،ها خانوادهتلفن همراه بر 

  .شود ارائه زمينه
مفرط از تلفن همـراه در  استفادة هدف اصلي از انجام پژوهش حاضر بررسي معضالت 

كـاهش ايـن    بـراي در اين راستا . انان بوده استويژه جوانان و نوجو بهبين اعضاي خانواده 
  :شود ي اجرايي و كاربردي ارائه مييكارها هاي تلفن همراه راه آسيبمعضالت و 
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 ؛هاي انساني رابطه وجود دارد بين استفاده از تلفن همراه و ارزش. 1
 ؛بين استفاده از تلفن همراه و تعامالت اجتماعي رابطه وجود دارد. 2
 ؛از تلفن همراه و بلوغ زودرس رابطه وجود دارد بين استفاده. 3
 ؛گرايي رابطه وجود دارد مصرفبين استفاده از تلفن همراه و . 4
 ؛بين استفاده از تلفن همراه و به مخاطره افتادن ادبيات ملي رابطه وجود دارد. 5
 ؛ود داردبين استفاده از تلفن همراه و به مخاطره افتادن آسيب فردي و اجتماعي رابطه وج. 6
  .نگري رابطه وجود دارد سطحيبين استفاده از تلفن همراه و . 7

گيري اتفـاقي   نمونهساخته به روش پيمايشي و  محققنامة  پرسشدر اين پژوهش، از 
از ايـن   ؛اند نفر از مردم شهر تهران 200آماري در اين تحقيق جامعة . استفاده شده است

  .سال به باال هستندپانزده هاي سني  نفر مرد در گروه 100نفر زن و  100تعداد 
نامـه   در اين راستا پرسـش . شدال انتخاب ؤس 19 ها آن بينال از ؤس 50پس از طرح 

شناسـي قـرار گرفـت تـا روايـي آن       ارتباطـات و روان حوزة نظر  در اختيار چند صاحب
ضـريب روايـي   . ابهامـات آن برطـرف شـد    االت مـبهم حـذف و  ؤبررسي شود كـه سـ  

درصد  89كه شد درصد بود و براي پايايي آن از آلفاي كرونباخ استفاده  92شده  محاسبه
نامـة   پرسـش  ،بنـابراين . آمده در سـطح بـااليي بـود    به دست بود و از نظر آماري ميزان 
  .دار استرمذكور از پايايي الزم برخو

  
 بيان مسئله. 2

 ،بنـابراين . ثير آن نيز افزايش خواهـد يافـت  أت ،تر شود گستردهبديهي است كه هرچه ارتباط 
ثير وسايل ارتباطي از نظر تغييراتي كه در رفتـار و كـردار اجتمـاعي و تصـميمات     أبررسي ت

شناسي  جامعهبرجستة متخصص  ،پل الزار اسفلد. داردكند اهميت خاصي  ميگروهي ايجاد 
هاي ارتباطي  پيام او نظربه  ؛آثار وسايل ارتباطي دو جنبه قائل است بارةدر ،مريكااارتباطات 
كنندگان  بيني اداره و با تصميم قبلي و پيش        ًكه عمدا  ،آثار و نتايج زودرس: ثير دارندأدو نوع ت
بينـي،   پـيش كه غيرقابل  ،و آثار و نتايج ديررس آيد ميوجود   هاندركاران ارتباطات ب و دست

  .)12: 1383معتمدنژاد، ( اند و مجهول ،غيرمنتظره
خواهد داشت يا  اي بيني پيشكاربران خود اثر قابل  برارتباطي وسيلة  مثابة بهتلفن همراه 

چـه مهـم    آن اما .گذار است ثيرأتها  انسانوري بر زندگي فردي و اجتماعي نافبه عبارتي هر 
بينـي،   پـيش ثيراتي است كه غيرقابـل  أند آن دسته از تا كارشناسان از آن غافل           ًاست و اصوال 
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وري افنـ چه بسـا كـه اثـر    . تري شود و الزم است به اين بخش توجه بيش اند و منفي ،پنهان
زيرا  ؛تر از جوامع صنعتي است اي نو مانند تلفن همراه در جوامع در حال توسعه بيش پديده

ه و در بطـن  كه وسايل جديد ارتباط جمعـي خـود را پديـد آورد    ،خالف جهان صنعتي بر
 ايـن  هجـوم  برابـر  در سـوم  جهـان ها بوده اسـت،   خود شاهد بسط آرام و مداوم آن ةجامع

  .)342 :1384كازنو، ( دارد قرار زمان از كوتاه اي برههو در  باره يك هم آن وسايل،
 بـا  ايـران  ماننـد  بزرگـي  كشـور  در همـراه  تلفن مانند اي وسيله گستردةسريع و  حضور
و ديجيتـال در كنـار هـم باعـث تغييـرات       صنعتي، سنتي، نسل سه زيستن و متنوع فرهنگي

ايـن سـوغات جهـان    . شـده اسـت   گانـه  سـه  هاي نسل بين در و گوناگونمتعددي در ابعاد 
الزم، امكانـاتي بـراي    رسـاني  اطـالع بسـياري از خـدمات    كردنالكترونيك عالوه بر فراهم 

 نگـرش  شـيوة عـين حـال در مجمـوع بـه      در. كنـد  ميو سرگرمي عرضه  گري خودروشن
همگاني بسياري از اطالعاتي را كه مـا   هاي رسانه. مسلط در جامعه گرايش دارند هاي گروه

: 1384گيـدنز،  ( دهنـد  مـي و شـكل   كننـد  مي فراهم كنيم مي استفاده خود روزانةدر زندگي 
همـراه در   تلفـن  ماننـد  اي رسـانه  كمك بااما نوع فرهنگي كه  سازند فرهنگ ها رسانه). 595

به  شود مينهادينه      ًبعضا  و ترويج و ساخته تصوير وقالب پيامك، بلوتوث، موسيقي، عكس، 
زيـرا تلفـن همـراه     دارد؛         بسـتگي  ارتباطي وسايل گونه ايننوع فرهنگ و مديريت حاكم بر 

است كه كاركردهاي آشكار و  رساني اطالعيا ارتباط و  مكالمهارتباطي براي  اي وسيله      ًظاهرا 
 فرهنگـي  اشـاعة و  سـازي  فرهنگكاركرد  رسد ميبه نظر . پنهان مثبت و منفي متعددي دارد

 اي جامعـه  هـر  در و دورهباشد هرچند بايد پذيرفت كه خانواده در هـر   تر بيش همراه تلفن
نهـادي  رفتـه   هـم  رويو  شـود  ميمتناسب با آن را دارد و همراه آن دچار تحول  هاي ويژگي

 هـا  انساناست پويا و مقاوم كه در آينده نيز نقشي انكارناپذير در زندگي اجتماعي و عاطفي 
  ).9: 1375سگالن، (خواهد داشت 

  
  هاي آسيب تلفن همراه شاخص .3

  ها ارزشتزلزل  1.3
در شكل كنوني ممكن است به حل بعضي از مسـائل شخصـي    تلفن همراهپستمن از نظر 

 رانـد  كنـد و بـه حاشـيه مـي     مـي هاي اخالقي و اجتماعي را سسـت   اما ارزش ،كمك كند
گذارنـد وقـت    تري براي كار با تلفن همراه مي افرادي كه وقت بيش .)22: 1383عطاران، (

هـاي انسـاني در    ارزشزيـرا   ؛هـاي انسـاني نخواهنـد داشـت     ارزشكافي براي آمـوختن  
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بـه عـالوه اسـتفاده از تلفـن     . شـود  ميهاي واقعي و در مواجهه با ديگران آموخته  موقعيت
هـاي   موضوعمعطوف خواهد كرد و جايي براي به مسائل فني تر  همراه توجه افراد را بيش

  .گذارد نميانساني باقي 
  
 كاهش تعامالت اجتماعي 2.3

گر به جهان سوم معرفـي   سلطههاي  شبكه مثابة  بهمدرن  پستهاي آموزشي  نظامارتباطات و 
كنندگان منفعل بـه هـيچ    دريافتمند به  معلومات از يك منبع معرفتي قدرتانتقال . شوند مي

ـ   وجه بر رشد شخصيتي آن گـذارد و بـه ايجـاد خودآگـاهي مسـتقل،       نمـي ثير مثبـت  أهـا ت
مندسازي افراد براي مشاركت در حل مسائل اجتمـاعي   و توان ،برخورداري از تفكر انتقادي

ها  تفاوتهاي اجتماعي و طرد  واقعيتاطبان با تماس مستقيم مخمنتقدان بر . كند نميكمك 
  .)57: 1380دادگران، ( دارندكيد أگيرنده ت آموزشدهنده و  آموزشبين 

  
 كيد بر سطحأت 3.3

هـا اشـاره    دالارتباطات تلفن سيار متون و تصاوير به دنياي بيرونـي فراتـر از   عرصة در 
. كننـد  مـي و تصـاوير ديگـر اشـاره     ،متـون  ،ها مدلولاي از  زنجيرهتر به  بلكه بيش ،ندارد
، سطوح ايماژ. شود مييابد يا از نظرها محو  ميتخيل و واقعيت زوال دوگانة بندي  قطب
جايي در تفكر دوران اخير غالب است و ظاهر و نمود بـه بـاطن و    همهو حضور  ،ظاهر

در ارتباط تلفن همراه بـه محتـوا    ،از اين رو .)70 :1379نوذري، ( شود جوهر تبديل مي
 يايـن نـوع مكالمـه ارتبـاط     زيـرا  ؛شود ميكيد أگو تو بهايي داده نشده و بر ظواهر گفت

كه از حاالت رواني و ظـاهري فـرد    اينمصنوعي است كه در عرض چند دقيقه و بدون 
  .شود ميآگاه شويم ايجاد 

  
 بلوغ زودرس 4.3

 »مند شدن از كودكي سالم اسـت  بهرهسالي  بزرگشرط رسيدن به «: گويد ميژاك روسو  ژان
بلوتوث چنان در جامعه رسوخ پيدا كرده كه پديدة اكنون  هم .)45 :1383فراهاني،  فرمهيني(

تلفن . استهاي مبتذل  صحنهو  ،آن موسيقي غربي، تصاوير ةاطالعات رد و بدل شد تر بيش
بـاره در مقابـل مجهـوالتي     يكل به ئهمراه كودك و نوجوان را با آگاهي فزاينده از اين مسا
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 درمهـم  مسـائل  طوري كه مشهود است يكـي از    به. دهد كه اقتضاي سن او نيست ميقرار 
در نتيجه . شود ميها ايجاد  رسانهباره بلوغ زودرس جنسي كودكان است كه از طريق اين  اين
  .شود ميچه مقتضاي سني و شرعي كودك نيست به اين وسيله آموخته  آن

  
 هويتي بي 5.3

هاي فرهنگ غرب از طريق تلفن همراه و گرايش افراطي به تلفن همراه با  ارزشهجوم ضد 
مشابه باعث بيگانگي انسان از خويشـتن خـويش و بـه    » الگوهاي رفتاري«بسط و گسترش 

اين . رشد فرهنگ تلفن همراه استكنندة  نگران ةلئشود كه مس ميمخاطره افتادن هويت ملي 
 ،رنگ شود و نوعي فرهنگ تلفن همـراه  شود كه فرهنگ محلي و خودي كم ميروند باعث 

  .آيد ميوجود   بهگرايي است،  مصرففرهنگ تفريح و          ًكه معموال 
 

 گرايي مصرف 6.3

چنـين بـروز    كننده و هـم  مصرفارتباطي سيار موجب بازانديشي مثابة وسيلة   بهتلفن همراه 
اي از رفتـار   تـازه ايراني تلفن همراه نـوع   ةكنند مصرف .رفتارهاي تظاهري در او شده است

كننده را به نمايش گذاشته و استفاده از تلفن همراه به ارزشي اجتماعي تبديل شـده   مصرف
 از سـوي كـه   ،پرستي مدو  ي،گراي مصرفثيرات تلفن همراه، أت .)12: 1384سعيدي، ( است

تمايـل بـه ايمـان معنـوي و رشـد       ،اسـت  تجارت آزاد و جهاني شدن غربي افزايش يافتـه 
  .تضعيف كرده است                                 ًسازي تفكر و آگاهي انسان را عميقا  و نيز به ،فرهنگي

  
 به مخاطره افتادن ادبيات ملي 7.3

ارتباطي در ايران زبان خاصي است كـه در سـرويس   جديد هاي اين سيستم  ويژگييكي از 
 و نوشـتاري از نظـر  ) الف: كرد توجه بحثتوان به  از دو منظر مي. رود ميانتقال پيام به كار 

  .ادبيجنبة از    )ب
و فينگلـيش   ،نوشتاري، سرويس انقال پيام كوتاه به سه طريق انگليسـي، فارسـي   از نظر

وري سرويس انتقال پيام كوتاه بر اساس زبان انگليسي تعبيـه  افنجا كه  از آن. شود ميارسال 
جـا كـه    امـا از آن . هرگونه مشـكلي اسـت  كارگيري آن با اين زبان بدون  به       ً، طبعا است شده

گروهي از ايرانيان توانايي ارتباط از طريـق ايـن زبـان را ندارنـد از روش ديگـري اسـتفاده       
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شود كه به  ميدر اين روش از حروف انگليسي و واژگان و كلمات فارسي استفاده . كنند مي
هـايي   موبايلبا ظهور اگرچه با گذشت زمان و . گويند مي) پينگليش( فينگليش          ًآن اصطالحا 

و در حـال حاضـر بسـياري از    اسـت  اين مشكل نيز رفع شده  ندكه با زبان فارسي سازگار
سرويس انتقال پيام كوتـاه  اما  ،شود ميهاي انتقال پيام كوتاه به زبان فارسي نگاشته  سرويس

د كـه قواعـد كالمـي را شكسـته و وار    اسـت  اي ادبيات ويژه را در ايران گسترش داده  گونه
و شده ها و تعارضات فرهنگي  تنشديگري از كالم شده است و در مواردي موجب حوزة 

 ةافكنان هاي زشت و جدايي پيامشود يا  ميآن زماني است كه تابوهاي جامعه به سخره گرفته 
  .شود ميو جنسيتي مبادله  ،قومي، نژادي، زباني

  
                                      به مخاطره افتادن امنيت شخصي و اجتماعي     8.3

هاي ناخواسته، انتشار تصـاوير از طريـق تلفـن همـراه، پخـش شـدن        پيامها و  پياممحتواي 
و ساير تخلفـات مـرتبط از جملـه     ،عكس يا فيلم خصوصي افراد جامعه، سرقت اطالعات
در شرايط كنوني تهديدهاي . اندازد ميمواردي است كه امنيت عمومي جامعه را به مخاطره 

شخصـي و خصوصـي، حـريم اخالقـي،     حـوزة   عمـدة مربوط به تلفن همراه چند بخـش  
افـزاري در تجهيـزات    سـخت افـزاري و   نـرم مند، عملكردهـاي   اطالعات محرمانه و ارزش

و ميـزان رضـايت كـاربران از     ،مكالمـات و كيفيـت خـدمات مخـابراتي    هزينـة  مخابراتي، 
درسـت  اين اساس كاربران تلفن همـراه   بر .اپراتورهاي تلفن همراه را هدف قرار داده است

هـا را در   انـد كـه آن   مواجهخالف تصور خود با انبوهي از حمالت و اقدامات ضدامنيتي  بر
  .كند ميهر جايي كه باشند تهديد 

  
 هاي مزاحم كارت سيم 9.3

كارت و خط تلفن همـراه، مجبـور    سيمدر حال حاضر هريك از كاربران براي داشتن يك 
هاي طوالني انتظـار بايسـتند و    صفهاي ورود تلفن همراه، به كشور در  سالنيستند مانند 

اكنـون بـه مـدد فعاليـت      هـم  زيـرا  ؛كارت بپردازنـد  سيمهاي گزافي براي خريد يك  قيمت
زمـان بـا    هـم طـور    بـه ترين هزينه و  اپراتورهاي خصوصي هريك از كاربران با صرف كم

ايـن شـرايط تـا حـدودي در صـرف      . كارت خود را تحويل بگيرنـد  سيمتوانند  مينام  ثبت
هـا   را نيـز بـراي آن   اي جـدي                 ًاما مشكالت نسبتا ، كند ميها و زمان به كاربران كمك  هزينه

  .استكرده فراهم 
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اسـاس آمارهـا    ترين مشكالت تلفن همراه مزاحمان تلفني اسـت كـه بـر    اصلييكي از 
. سال سن دارند هجده و زير كنند ميهاي اعتباري استفاده  كارت سيمتر اين مزاحمان از  بيش

و عدم  ،قيمت، بدون ضابطه ارزانهاي  كارت سيممستقيم عرضة  افزايش كارشناسان ةبه عقيد
تلفـن  شـبكة  معضـل جـدي اجتمـاعي در     تقاضا و اشتراك براي مشتركان ةنام آيينرعايت 

  .همراه كشور به وجود آورده است
  

 هاي تلفن همراه قابليتز آمار استفاده ا. 4

وگوي نوكيا از كاربرانش براي شركت در نظرسنجي دعوت كرد  چندي پيش وبالگ گفت
هاي تلفن همـراه بعـد از برقـراري تمـاس      پركاربردترين قابليت بارةخود را درنظرهاي تا 

  .تلفني بيان كنند
تـرين درصـد    ارسال پيام كوتاه بيش شود شاهده ميطور كه در نمودار نتايج م همان. 1

چهـارم آرا در صـدر امكانـات تلفـن      آرا را به خود اختصاص داد و با كسب حدود يـك 
هـايي كـه از    و ديگـر گوشـي   Asha 201نوكيـا   ماننـد هـايي   گوشـي . همراه جاي گرفت

طور خـاص بـه ايـن منظـور       بهافزاري برخوردارند  افزاري يا سخت كليد كامل نرم صفحه
 QWERTYكليـدهاي كوچـك    صـفحه . تـر كننـد   اند كه ارسال پيـام را سـاده   شدهطراحي 

طبق . كامپيوتر كرده تا يك تلفن همراه تر شبيه به يك ميني ها را بيش گوشي يافزار ختس
 192ميليارد پيام متني ارسال شده است؛ يعنـي   هزار 1/6 حدود 2010آمار جهاني در سال 
دهد قابليت برقـراري ارتبـاط    وگوي نوكيا نشان مي وبالگ گفتآمار ! هزار پيام در هر ثانيه

قابليت دريافت و ارسال . تري دارد هاي ديگر اهميت بيش براي كاربران ايراني نيز از گزينه
هـاي تلفـن    قابليت بيناول را در رتبة درصد از آرا توانست  23پيام كوتاه با كسب حدود 

 .همراه به خود اختصاص دهد
هـا بـه    هـاي گونـاگون در آن   هاي همراه و افزوده شدن قابليت تلفن شدن رفته شيپ. 2

توان انتظار يك دوربين معمـولي   ها نيز مي ترين گوشي جايي رسيده كه اكنون حتي از ساده
هاي تلفن همراه امروزي با قابليت حمل و نقل آسان  دوربين. و ثبت تصاوير خوب داشت

هـاي حجـيم و سـنگين     اند جاي دوربين ي توانستهراحت برداري مطلوب به و عكاسي و فيلم
تر تمايل دارند به جـاي خريـد يـك     در نتيجه مردم بيش. برداري را بگيرند عكاسي و فيلم

يعنـي  . دار داشـته باشـند   دوربين ديجيتال و يك تلفن همراه ساده، يك تلفن همراه دوربين
رفته بـا   تلفن همراه پيش كه صرف خريد دو دستگاه كنند، يك همان بودجه را به جاي اين
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آمـده از نظرسـنجي وبـالگ      دسـت   بـه طبق نتـايج  . رفته داشته باشند قابليت عكاسي پيش
درصـد از كـاربران ايرانـي اسـتفاده از تلفـن همـراه بـراي        نوزده وگوي نوكيا حدود  گفت

اي امـا دسـت و پـا گيـر      هاي عكاسي حرفه عكاسي در هر موقعيت و مكاني را به دوربين
  .دهند مي ترجيح
شـود   نوجوانان ديده مي بينتر در  روزانه بيش يفعاليتمثابة گوش دادن به موسيقي به . 3

 همـراه  تلفـن موسـيقي در   Juniperطبـق نتـايج مركـز تحقيقـاتي     . سال يا مسن تا افراد ميان
ايـن گزينـه سـومين قابليـت     . ماند هاي همراه باقي مي ترين سرگرمي در تلفن اصلي منزلة  به

وگوي نوكيا بيش از  طبق آمار وبالگ گفت. كاربران ايراني تلفن همراه است بينبرد در پركار
يك ابزار همراه براي مثابة خود به  همراه هاي تلفنها بيش از پيش به  درصد از ايراني شانزده

  .كنند گوش دادن به موسيقي تكيه مي
گـردي در   و وب ،مسـيريابي هـاي كـاربردي، بـازي،     برنامـه مانند هاي ديگري  گزينه .4
مثابـة  معدود كاربراني نيز ارسال ايميل و مديريت وظايف را بـه  . اند هاي بعدي اولويت رده

ها بستگي به موقعيت شغلي افراد و ميزان  البته اين. دانستند كاربردهاي اصلي تلفن همراه مي
 .ها با جامعه دارد ارتباط آن
ال كه ؤفري از كاربران جوان در پاسخ به اين سن 103 ةاين پژوهش از يك نمون ةدر ادام

 12، پاسـخ مثبـت دادنـد   درصد  80 ؟آيا وابستگي و اعتياد به پيام كوتاه واقعيت دارد يا خير
  .)1386، منطقي( دانم را انتخاب كردند نمي ةگزين درصد 8و  ،پاسخ منفيدرصد 

پسر بودند درصد  35ها دختر و  آن درصد 65كاربر جوان كه  200در پژوهشي ديگر از 
  :ييد شدأپيرامون استفاده از پيام كوتاه ت ذيلموارد 
صرف زمان زياد براي پيام كوتاه، پناه بردن به پيام كوتاه براي گريز از اضـطراب يـا   ـ 

خواب براي صـرف   از كاستنافسردگي، ناتواني در كنترل و كاهش استفاده از پيام كوتاه، 
شده، هزينه و محتـواي   داشتن ميزان وقت صرف   نگهتر براي پيام كوتاه، مخفي  وقت بيش

اثـر تـالش    بـر رنجـي   زودپيام كوتاه از اطرافيان، احساس ناآرامي، بدخلقي، افسردگي يا 
براي كاهش پيام كوتاه، جروبحث با ديگران در جريان اسـتفاده از پيـام كوتـاه، احسـاس     

جـويي   هيجانراي پيام كوتاه، استفاده از پيام كوتاه براي شده ب زمان صرفبارة پشيماني در
هـاي   تعامـل درس يـا كـار و بازمانـدن از     كم كردن ازاجتماعي با ديگران، رابطة و ايجاد 

بـه مشـكالت شخصـي،    شـدن  چنين گرفتـار   اجتماعي براي پرداختن به پيام كوتاه و هم
اثر ارسال بيش از حد پيـام   بريا شغلي و حتي ابتال به برخي مشكالت جسمي  ،آموزشي

  .)www.itna.ir(كوتاه 
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  تحقيقنامة  پرسشدر  شده هاي بررسي لفهؤم
  نامه پرسش در شدهبررسيهايمؤلفه تحقيقمتغيرهاي

 شدن رنگ كم ،)ديگران به رساندن آسيب يبراابزاري(ديگرانحقوقبهاحترامعدمهويتي،بي  انساني هاي  ارزش
  )خانواده نهاد كاركرد شدن رنگ كم( خانواده اقتدارتضعيف،)اجتماعيـديني(بنيادينهاي ارزش

  اجتماعي تعامالت
 نسلي، بين شكاف ،يخصوص و يعموم حوزةشدنشناورفردگرايي،جديد،هويتكسب
 كنندة سرگرم واقعي، واقعيت و مجازي واقعيت نيب مرز شدن مخدوش عاطفي، روابط كاهش

  جديدهاي تنهايي رفع و نوجوانان،وكودكانناپذير خستگيودائمي

   بلوغ فاصلةنامتوازن افزايش ها، چت ويپورنوگرافي،تصاويراخالقي،غيرهايپيامك  زودرس بلوغ
  استرسافزايش و ،)اقتصادي و فكريبلوغبهنسبتجنسيبلوغسنكاهش(

  مزاحمهاي كارت سيم كاذب، نيازايجادزندگي،سبكهژمونيمدگرايي، گرايي مصرف
  )پيامكي ادبيات و زبان( نسلي بينزبانيپنهان،گسترشزبانگسترش مليادبياتافتادن مخاطره به

   تلفني،هاي مزاحمت محرمانه، وخصوصيهايعكسوتصاويرانتشار  اجتماعي و شخصي آسيب
  تصادفات جسماني، آسيب ها، مهماني و ممنوعوعموميهاي مكاندرهمراهتلفنازاستفاده

  )زودگذر و سطحي ـ تفكربرانگيزوعميق(هاپياممحتوايتأثير نگري سطحي
  

  هاي تحقيق يافته. 5
  يانگو پاسخ يتجنس 1.5

  يتاساس جنس گويان بر توزيع پاسخ .1جدول 
 درصد تعداد يتجنس
10050مرد
10050زن
200100جمع

  .ند درصد مرد 50درصد زن و  50 گو پاسخ نفر 200 نيباز  1اساس جدول  بر
  
       گويان         سن پاسخ     2.5

  گويان بر اساس سن توزيع پاسخ .2جدول 
 درصد تعداد سن

 202412تا15
 5025 30تا21
 404550/22تا31
 50355/17تا41
 602613تا51
 702010تا61

 200100جمع
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طور كه مشـاهده   همان. تحقيق استآماري اين جامعة توزيع  ةدهند نشان 2جدول 
 21گوي اين تحقيـق را گـروه سـني     نفر پاسخ 200ترين گروه سني در  بزرگشود  مي

) درصـد  10(سال  70تا  61ترين گروه سني را  كوچكو ) درصد 25(سال  30سال تا 
  .هندد ميتشكيل 

  
       گويان             تحصيالت پاسخ     3.5

  تحصيالتگويان بر اساس ميزان  توزيع پاسخ. 3جدول 
 درصد تعداد تحصيالت

 50/26 53 پلميد

 50/23 47 يكارشناس

 21 42 جوو دانشيكاردان

 17 34 ارشديكارشناس

 12 24 دكترا

 100 200 جمع

درصـد ديـپلم    50/26گـو   پاسـخ نفـر   200بـين  از  3بر اساس آمار منـدرج در جـدول   
  .دارند) ترين كم(ا درصد مدرك دكتر  12و ) ترين بيش(

  
        تـرين        مهـم   و         تـرين      جدي       تواند    مي   ل ي ذ         از عوامل     يك      كدام  :     نامه      پرسش     اول     سؤال      4.5

   )   اول   ة    فرضي (       باشد؟         خانواده    بر       همراه      تلفن    از         استفاده      آسيب
  ال اول بر اساس فراواني و درصدؤگويان به س توزيع پاسخ .4جدول 

  درصد تعداد هالفهؤم
  50/27 55 والديناقتدارتضعيف

  32 64 خانوادهنهادكاركردشدنرنگكم
  20 40 نسليبينشكاف

  50/20 41 فرزندانبروالدينكنترلتضعيف
  100 200 كلجمع
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تـرين آسـيب اسـتفاده از     جديگويان  درصد از پاسخ 32 ،4با توجه به اطالعات جدول 
شـكاف   راتـرين ميـزان فراوانـي     رنگ شدن كاركرد نهـاد خـانواده و كـم       تلفن همراه را كم

  .اند كرده بياندرصد  20با  نسلي بين
  
    يك      كدام     شدن    تر     رنگ    كم                 از تلفن همراه به         نادرست         استفادة  :     نامه      پرسش     دوم      سؤال     5.5
   )   اول       فرضية (      شود؟    مي     منجر     ها      ارزش   از 

  ال دوم بر اساس فراواني و درصدؤگويان به س توزيع پاسخ .5جدول 
  درصد  تعداد هالفهؤم

  50/32  65 مذهبيودينيبنيادينهايارزششدنرنگكم
  50/32  65 فرهنگيواجتماعيهايارزشتضعيف
  35  70 اخالقيوانسانيهايارزشتضعيف

  100  200 كلجمع

درصـد   35هـاي انسـاني و اخالقـي بـا      ارزشتضـعيف   5هاي جـدول   دادهبا توجه با 
 و دينـي  بنيـادين  هاي ارزششدن  رنگ كمهاي  گزينهو پس از آن را دارد واني اترين فر بيش

  .دندار قرار) درصد 50/32( مذهبي
  
        اسـت؟         كـدام                 از تلفن همـراه          نادرست         استفادة         پيامدهاي   :     نامه      پرسش     سوم      سؤال     6.5

   )   اول   ة    فرضي (
  ال سوم بر اساس فراواني و درصدؤگويان به س توزيع پاسخ .6جدول 

  درصد  تعداد هالفهؤم
  50/28  57 عمومياماكندرديگرانحقوقگرفتنناديده

  50/32  65 اجتماعيوشخصيموضوعاتنگريسطحي
  39  78 كاالبهانسانازانسانيهايارزشانتقال

  100  200 كلجمع

هاي انسـاني از   ارزشنادرست از تلفن همراه انتقال استفادة ترين پيامدهاي  از جمله مهم
 گرانيگرفتن حقوق د دهينادترين فراواني مربوط به  درصد فراواني و كم 39انسان به كاال با 
  .استدرصد  50/28با  يدر اماكن عموم
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    از           اسـتفاده     از        ناشـي            اجتمـاعي      هاي      آسيب   از     يك      كدام  :     نامه      پرسش       چهارم      سؤال     7.5
   )   اول       فرضية (      است؟        بارزتر       همراه      تلفن

  ال چهارم بر اساس فراواني و درصدؤگويان به س توزيع پاسخ .7جدول 
 درصد  تعداد هالفهؤم

 50/31  63 جديدهايهويتكسب
 32  64 عموميوخصوصيحوزةشدنشناور

 50/36  73 واقعيت مجازي و واقعيت واقعينيبشدن مرزمخدوش
 100  200 كلجمع

هاي اجتمـاعي   آسيبگويان از جمله بارزترين  از نظر پاسخ 7 هاي جدول دادهبا توجه با 
با  يواقع تيو واقع يمجاز تيواقع نيبناشي از استفاده از تلفن همراه، مخدوش شدن مرز 

  .درصد است 50/31هاي جديد با  هويتترين فراواني مربوط به كسب  درصد و كم 50/36
 
ـ  ذ       هـاي      راه    از    يك      كدام         مناسبتي         تبريكات      براي     شما  :     نامه      پرسش      پنجم      سؤال     8.5    را    ل   ي

   )   دوم   ة    فرضي (       كنيد؟    مي       انتخاب 
  ال چهارم بر اساس فراواني و درصدؤگويان به س توزيع پاسخ .8جدول 

  درصد تعداد هامؤلفه
  50/29 59 حضوريمالقات
  50/30 61 تلفنيتماس
  40 80 پيامكارسال
  100 200 كلجمع

) درصد  40( گويان ارسال پيامك براي تبريكات مناسبتي باالترين درصد فراواني از نظر پاسخ
  .درصد بوده است 50/29ترين فراواني مربوط به مالقات حضوري با  را داشته و كم

  
            ارتباطـات     در        تأثيري    چه       همراه      تلفن    از        نادرست         استفادة  :     نامه      پرسش     ششم     ؤال س     9.5

  )   دوم       فرضية (       دارد؟       افراد         اجتماعي
  ال ششم بر اساس فراواني و درصدؤگويان به س توزيع پاسخ .9جدول 

  درصد تعداد هامؤلفه
  31 62 فردگراييتشديد
  50/30 61 عاطفيروابطكاهش
  50/38 77 اجتماعيتعامالتكاهش

  100 200 كلجمع
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 و) درصد 50/38( ياجتماع تعامالت كاهش به همراه تلفن از استفاده انيگو پاسخ نظر از
  .شود يممنجر  جامعه در) درصد 31( ييفردگرا ديتشد آن از پس

  
       زودرس          در بلـوغ       تري     مهم     نقش   ل ي ذ         از موارد     يك      كدام  :     نامه      پرسش      هفتم      سؤال 10.5

  )   سوم       فرضية (       داشت؟       خواهد          نوجوانان

  ال هفتم بر اساس فراواني و درصدؤگويان به س توزيع پاسخ .10جدول 

  درصد  تعداد  ها لفهؤم
  35  70 غيراخالقيهايپيامك

  35  70 )نگارانههرزه(پورنوگرافيتصاويربامواجهه
  30  60 هاچتوي

  100  200 كلجمع

هـاي غيراخالقـي و    پيامـك ترين عامل در بلـوغ زودرس نوجوانـان را    گويان مهم پاسخ
تـرين ميـزان    اند و كم كردهبيان واني ادرصد فر 35مواجهه با تصاوير پورنوگرافي هر كدام با 

  .رصد فراواني بوده استد 30ها با  چت ويفراواني مربوط به استفاده از 
  
       هـاي       پيام            نوجوانان با    ة           پيامد مواجه      ترين     مهم           به نظر شما   :     نامه      پرسش      هشتم      سؤال      11.5
   )   سوم       فرضية (     است؟    ل ي ذ         از موارد     يك      كدام       همراه      تلفن      طريق    از       اخالقي     غير

  ال هشتم بر اساس فراواني و درصدؤگويان به س توزيع پاسخ .11جدول 
  درصد  تعداد  ها لفهؤم

 33  66 )جنسيغريزةايرسانهيارضا(جنسيذائقةتغيير
 50/34  69 فكريبلوغبهنسبتجنسيبلوغسنكاهش

 50/16  33 استرسافزايش
 16  32 كافيتمركزعدم

 100  200 كلجمع

اخالقي از طريق تلفن همراه  غيرهاي  پيامنوجوانان با مواجهة ترين پيامد  گويان مهم پاسخ
را تـرين فراوانـي    درصـد و كـم   50/34فكري بـا  را كاهش سن بلوغ جنسي نسبت به بلوغ 
  .اند كردهبيان درصد  16مربوط به عدم تمركز كافي در نوجوانان با 
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            نوجوانـان      نزد    در       همراه      تلفن    از         استفاده        كاركرد      ترين     بيش  :     نامه      پرسش     نهم     ؤال س 12.5
  )   سوم       فرضية (     است؟    ل ي ذ         از موارد     يك      كدام

  بر اساس فراواني و درصد ال نهمؤگويان به س توزيع پاسخ .12جدول 
  درصد  تعداد هالفهؤم

  50/23  47 حضورشاندربارةوالدينبهرسانياطالع
  50/23  47 تفريحوسرگرمي

  27  54 دوستانشانبامكالمه
  26  52 تنهاييرفع

  100  200 كلجمع

بـا  مكالمه با دوستانشان گزينة نوجوانان مربوط به  بينترين كاركرد تلفن همراه در  بيش
 دربـارة  والـدين  بـه  رساني اطالعهاي   هنيگزترين فراواني مربوط به  درصد فراواني و كم 27

  .درصد است 50/23با و سرگرمي و تفريح حضورشان 
  
  )     چهارم       فرضية (       ثابت؟    يا       داريد         اعتباري    خط     شما  :     نامه      پرسش     دهم      سؤال      13.5

  درصدال دهم بر اساس فراواني و ؤگويان به س توزيع پاسخ .13جدول 
  درصد تعداد هالفهؤم

  50/26 53 ثابت
  30 60 اعتباري
  50/43 87 هردو
  100 200 كلجمع

گويان هم از خط ثابـت و هـم از خـط     از پاسخ درصد 50/43 ،13با توجه به اطالعات جدول 
  .درصد است 50/26به استفاده از خط ثابت با  مربوطترين فراواني هم  كنند و كم مياعتباري استفاده 

  
       اهميت     شما      براي    حد    چه    تا         استفاده      مورد      گوشي     مدل  :     نامه      پرسش        يازدهم      سؤال      14.5
  )     چهارم       فرضية (       دارد؟

  ال يازدهم بر اساس فراواني و درصدؤگويان به س توزيع پاسخ .14جدول 
  درصد تعداد هالفهؤم

  50/31 63 دارداهميتزيادبسيار
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  36 72 دارداهميتحدوديتا
  50/32 65 دارداهميتكمبسيار

  100  200  كل جمع

گويـان مـدل گوشـي برايشـان      درصـد از پاسـخ   36 ،14با توجه به اطالعـات جـدول   
 حـائز  اديـ ز العاده فوق شانيبرا يمدل گوش زيدرصد ن 50/31و  بودحدودي حائز اهميت   تا

  .است بوده تياهم
  
                            در استفاده از گوشـي تلفـن      ل ي ذ         از عوامل     يك      كدام  :     نامه      پرسش         دوازدهم      سؤال      15.5

  )     چهارم       فرضية (      است؟       اهميت      حائز    تر                    همراه براي شما بيش

  ال دوازدهم بر اساس فراواني و درصدؤگويان به س توزيع پاسخ. 15جدول 
  درصد  تعداد  ها لفهؤم
  33  66  گوشي مدل
  50/33  67  و رنگ آن سايز، طراحي،

  50/33  67  گوشي كيفيت
  100  200  كل جمع

 طراحـي، گويـان   ترين عوامل در استفاده از گوشي تلفن همراه نـزد پاسـخ   مهماز جمله 
درصد فراواني  33ها مدل گوشي با  و پس از آن 50/33و رنگ آن و كيفيت گوشي با ،سايز

  .مد نظر بوده است
  
     عوض    را     خود      همراه       تلفن                  هر چند مدت دستگاه      شما  :     نامه      پرسش        سيزدهم      سؤال      16.5
  )     چهارم       فرضية (       كنيد؟    مي

  ال سيزدهم بر اساس فراواني و درصدؤگويان به س توزيع پاسخ .16جدول 
  درصد  تعداد  ها لفهؤم

  50/15  31  سال يك از تر كم
  50/17  35  سال 2 تا 1 بين
  34  68  سال 4 تا 2 بين
  19  38  سال 6 تا 2 بين

  14  28  سال 6 باالي
  100  200  كل جمع
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درصد  34ترين فراواني يعني  گويان با بيش ، پاسختلفن همراهتعويض دستگاه  بارةدر
سال شش درصد باالي  14ترين فراواني نيز با  اند و كم كردهبيان سال را چهار تا  دوبين 
  .اند كردهبيان را 

  
           از مـوارد        يـك       كدام    از     خود     هاي       پيامك      ارسال    ي   برا  :     نامه      پرسش         چهاردهم      سؤال      17.5

  )    پنجم       فرضية (       كنيد؟    مي        استفاده    ل ي ذ

  ال چهاردهم بر اساس فراواني و درصدؤگويان به س توزيع پاسخ .17جدول 
  درصد  تعداد  ها  مؤلفه

  45  90  فارسي كلمات و واژگان از استفاده
  55  110  )فينگليش( فارسي كلمات و واژگان و انگليسي حروف از استفاده

  100  200  كل جمع

حروف انگليسي و واژگان و كلمات  هاي خود از پيامكارسال  برايگويان  پاسختر  بيش
ترين ميزان فراواني به اسـتفاده   كنند و كم ميدرصد فراواني استفاده  55با ) فينگليش( فارسي

  .دارداختصاص درصد فراواني  45از واژگان و كلمات فارسي با 
  
   و          واژگـان    و           انگليسـي       حروف    از         استفاده     شما     نظر    به  :     نامه      پرسش         پانزدهم     سؤال       18.5

        شـود؟    ي م     منجر      ملي        ادبيات        افتادن        مخاطره    به   و       تضعيف    به  )        فينگليش (       فارسي       كلمات
  )    پنجم       فرضية (

  ال پانزدهم بر اساس فراواني و درصدؤگويان به س توزيع پاسخ. 18جدول 
  درصد  تعداد  ها لفهؤم

  25  50  بله
  50/43  87  حدودي تا

  50/31  63  خير
  100  200  كل جمع

 فارسـي  كلمـات  و واژگـان  و انگليسـي  حـروف  از اسـتفاده  يحدود تا درصد 50/43
كـه   انـد  عنـوان كـرده   ملـي  ادبيـات  افتـادن  مخـاطره  بـه  و تضعيف وجبم را )فينگليش(
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ـ  25با  يدرصد فراوان نيتر كم و داشته را يفراوان درصد نيتر شيب مربـوط   يدرصد فراوان
  .است بوده اول نةيگزبه 

  
           از مـوارد        يـك       كدام       همراه      تلفن    به       مربوط          تهديدهاي  :     نامه      پرسش         شانزدهم      سؤال 19.5

  )   ششم   ة ي   فرض (      است؟   ل ي ذ

  شانزدهم بر فراواني و درصدسؤال گويان به  توزيع پاسخ. 19جدول 
  درصد  تعداد هالفهؤم

  25  50 زاآسيبناخواسته وهايپيامبا محتوايمواجهه
  50/27  55  افرادمندارزشومحرمانههايفيلموتصاويراطالعات،انتشار

  26  52 نسليبينشكاف
  50/21  43  ...)وتلفنيهايمزاحمت(ديگرانبهرساندنآسيبيبراابزاري

  100  200 كلجمع

 انتشـار اطالعـات،  درصد فراواني مربوط بـه   50/27تهديدهاي مربوط به تلفن همراه با 
درصـد   50/21ترين درصد فراواني بـا   مند افراد و كم هاي محرمانه و ارزش فيلمو  ،تصاوير

  .است...) هاي تلفني و  مزاحمت( آسيب رساندن به ديگران برايمربوط به ابزاري 
  
        كـرد؟            اسـتفاده        همراه      تلفن    از       نبايد      هايي      مكان    چه   در   :     نامه      پرسش       هفدهم    ال ؤ س      20.5

   )   ششم       فرضية (
  ال هفدهم بر اساس فراواني و درصدؤگويان به س توزيع پاسخ .20جدول 

  درصد  تعداد هالفهؤم
  24 48 عموميهايمكان

  50/27 55 »ممنوع«:شدهنوشتهكههاييمكان
  50/23 47 رانندگيهنگام
  25 50 هامهمانيدر

  100 200 كلجمع

از تلفن همـراه اسـتفاده    نبايد كه هايي مكان دربارة يفراوان نيتر شيب انيگو پاسخ نظر از
هنگـام   درصـد  50/23 بـا  يفراوان نيتر  كمو  شده ممنوع يها مكان دردرصد  50/27كنند با 
  .استذكر شده  رانندگي
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        يـك از                      اعضاي خانواده كدام    اي                   معايب تلفن همراه بر   :    نامه      پرسش   م       ال هجده ؤ س      21.5
  )   ششم   ة    فرضي (     است؟      ذيل      موارد 

  بر اساس فراواني و درصد مهجدهسؤال گويان به  توزيع پاسخ. 21جدول 
  درصد  تعداد هامؤلفه

  27  54 جسمانيمشكالتايجاد
  27  54 مزاحمتايجاد
  20  40 تصادفاترخ دادن

  26  52 هاخانوادهاضافي برهايهزينهتحميل
  100  200 كلجمع

گويـان   اعضاي خانواده از نظـر پاسـخ   ايمعايب تلفن همراه بر دربارةترين فراواني  بيش
بـوده اسـت و    درصـد  27با فراوانـي   ايجاد مشكالت جسماني و ايجاد مزاحمتمربوط به 

  .درصد بوده است 20تصادفات با رخ دادن ترين درصد فراواني مربوط به  كم
  
        كنيـد     مي          كه دريافت       هايي       پيامك        محتواي    تر   ش ي ب       تأثير  :     نامه      پرسش        نوزدهم      سؤال      22.5
  )    هفتم       فرضية (      است؟       چگونه     شما    بر

  فراواني و درصدال نوزده بر اساس ؤگويان به س توزيع پاسخ .22جدول 
  درصد تعداد هالفهؤم
  56 112 زودگذروسطحي

  44 88 )تفكربرانگيز(برانگيزتأملوعميق
  100 200 كلجمع

درصـد   56كننـد بـا    مـي هايي كه دريافـت   پياممحتواي تر  بيشتأثير گويان  از نظر پاسخ
مربـوط بـه محتـواي    درصد  44ترين درصد فراواني با  فراواني سطحي و زودگذر بود و كم

  .برانگيز بوده است ملأتهاي عميق و  پيام
  

  گيري نتيجه. 6
بين سـن  ) نفر مرد 100نفر زن و  100(نفر از شهروندان تهراني  200تعداد پژوهش در اين 

قرار گرفتند كه  پژوهش موردتحصيلي از ديپلم تا دكتري گوناگون سال در مقاطع  70تا  21
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مبنـاي   و بـر  شـد  نامـه تـدوين   پرسشسؤاالت شده  ذكرهاي  فرضيهدر ارتباط با هركدام از 
  .دست آمده است  هها ب نامة داده پرسشكسب اطالعات مستخرج از 

دست آمـده اسـت    به  3، و 2، 1هاي  هايي كه در سؤال اساس داده بر: اولفرضية  رةدربا
  .هاي انساني رابطه وجود دارد بين استفاده از تلفن همراه و ارزش

دست آمـده اسـت     به 6، و 5، 4هاي  هايي كه در سؤال بر اساس داده: دومفرضية  رةدربا
 .بين استفاده از تلفن همراه و تعامالت اجتماعي رابطه وجود دارد

دست آمده اسـت   به  9، و 8، 7هاي  هايي كه در سؤال بر اساس داده: سومفرضية  رةدربا
  .ه وجود داردبين استفاده از تلفن همراه و بلوغ زودرس رابط

دسـت   به  13، و 12، 11، 10هاي  هايي كه در سؤال بر اساس داده: چهارمفرضية  رةدربا
  .گرايي رابطه وجود دارد مصرفبين استفاده از تلفن همراه و آمده است، 

 ،دست آمده اسـت   به 15و  14هاي  هايي كه در سؤال بر اساس داده: پنجمفرضية  رةدربا
  .همراه و به مخاطره افتادن ادبيات ملي رابطه وجود داردبين استفاده از تلفن 

دسـت آمـد،    به  18، و 17، 16هاي  هايي كه در سؤال دادهبر اساس : ششمفرضية  رةدربا
  .بين استفاده از تلفن همراه و به مخاطره افتادن آسيب فردي و اجتماعي رابطه وجود دارد

بين استفاده دست آمده است،   به 19ؤال هايي كه در س بر اساس داده: هفتمفرضية  رةدربا
  .نگري رابطه وجود دارد سطحياز تلفن همراه و 
مرزهاي جديدي را در ارتباطات اجتماعي و فـردي   ،اي رسانهاين ابزار چند ،تلفن همراه

هاي مثبت اين ابزار  نقشبه وجود آورده است كه هدايت و كنترل كاربردها و برجسته كردن 
بسترسـازي  . شـود  مـي سازي مطلوب ضـرورت محسـوب    فرهنگريزي و  برنامهارتباطي با 

جا از تلفن همراه در جامعه و برخورد علمي و آگاهانـه بـا    بهاستفادة مناسب فرهنگي براي 
ويژه تلفن همراه در به حـداقل رسـاندن مضـرات و خطـرات      بهعلمي جديد دستاوردهاي 

رسـاني شـفاف و    اطالعسازي و  فرهنگچنين  هم. ناشي از آن در جامعه بسيار اثرگذار است
 كارشناسـي  ديدگاه از گسترده گيري بهرهو  مديران اي سليقهواقعي نه  قرمزمنطبق بر خطوط 

و  ،اي زنـده، پويـا   شبكهفرهنگ . ضرورت امروز جامعه است ارتباطات علوم نظران صاحب
توان سنتي ثابت  نميفرهنگ را . دهد ميتطبيق جديد هاي  وضعيتزاينده است كه خود را با 

ها بـراي   فرهنگ. پذير است انعطاففرهنگ فرايندي . پرداخت نآ نقدو ايستا پنداشت و به 
از گاهي به تعريف بايدها و نبايدهاي خود بپردازنـد   كه هر اند  پويايي و زايندگي نيازمند آن

بزدايند شده را از دامان خود  و خود را با موازين مدرن جهاني تطبيق دهند و عناصر رسوب
در  جمودكه از  اند هايي همانهاي زنده و زواياي امروزي  فرهنگ. و به پااليش خود بپردازند
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اند تا همـراه آن،   كوشيدهخود اجتناب كرده و به جاي متوقف كردن خود در زمان گذشتة 
آن تزريق كنند تا آن فرهنگ توان بـاروري بيابـد و از    اي از افكار نو و جديد در تازهخون 

تلفن همراه در انتقال نظام . ها بازآفريده شود نسلاين رهگذر مدام زنده و جاري در اذهان 
ايـن وسـيله در   . ارزشي و تقويت الگوهاي رفتاري مردم نقش مستقيم و غيرمسـتقيم دارد 

چنـين در طـرد و حـذف     رد و هـم هـا نيـاز دا   اي كه جامعـه بـه آن   فرهنگيترويج عناصر 
هـاي بسـيار    نقشو شكوفايي جامعه  ،الگوهاي رفتاري نامناسب و بازدارنده، رشد، توسعه

گرفتـه   درستي بـه كـار   چه تلفن همراه به كه چنان سخن آخر اين. كند ميثر و مهمي ايفا ؤم
بـه   حتـي . افكنـد  مـي اي بزرگ بر تمامي جوانب حيات انساني پرتو  چون مدرسه شود، هم

هـم   شود بـاز  ميگرفته  گاه كه اين وسيله براي تفنن و سرگرمي به كار آنهنگام فراغت و 
  .آموزنده استخواه ناخواه 

  
  كارها و راهنهادها  پيش. 7

  )كاركرد آموزشي( سازي فرهنگ 1.7
: بخشـي بـه دو طريـق ممكـن خواهـد بـود       آگـاهي شـيوة  شناسـان بهتـرين    جامعـه  نظربه 

در  زيــرا ؛ثرتري اســتؤمــشــيوة پــذيري  فرهنــگالبتــه . پــذيري جامعــهپــذيري و  فرهنــگ
اي  شود به گونـه  با هنجارهاي اجتماعي سازگار مي فقطپذيري يا اجتماعي شدن، فرد  جامعه

 كنـد  ميملزم هاي جامعه  ارزشكه فرد در هر موقعيتي خود را به انجام و رعايت فرهنگ و 
 .)84: 1387مريجي، (

شوند كـه محتـواي    ميها در اين جبر انتقال عناصري  انسانكند و  ميفرهنگ انتقال پيدا 
گـاهي ديگـر بـا     كنند و به جاي ميخاص كدگذاري برهة هاي فرهنگي خود را در يك  داده
ايم كه فرهنگ غالب فرهنگـي اسـت كـه چنـد      شنيدهبارها . دهند ميمندي ديگر انتقال  توان

پايـة   بريعني بتواند  ؛ودش را داشته باشدهاي خاص خ جاذبهكه  آناول : ويژگي داشته باشد
. كه قدرت انتشار داشته باشـد  آنگير قدرت نفوذ و زايايي داشته باشد، دوم  همه ةيك مفاهم

عمـومي در   هاي عمومي را در دست داشته باشد تا نبض افكـار  رسانهبايد  ،تر سادهبه بياني 
رسـاني وابسـته    اطـالع چون و چراي مغزها به ابتكار نظام وسيع  بيدستانش باشد، تصاحب 

كننده بتواند آن را با مباني  واردكه بتواند كارايي خود را اثبات كند و فرهنگ  آنسوم  ، واست
 ةلئيكي از مباحث روزمره و تكراري تسلط فرهنگ غالـب اسـت و مسـ   . سازگار كند  خود

 ةكنند مصرف. ث فرهنگي در كجا ايستاده باشيداصلي آن است كه شما در جريان اين بلوتو
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رسد فرهنگ اسـتفاده از   مي  نظر  به. كننده واردكننده يا  صادرآن،  ةكنندتوليدفرهنگي باشيد يا 
  .بايست در ايران به صورت بومي و ايراني درآيد ميتلفن همراه 

 هـا و  دسـتورالعمل اي حـاوي   بسـته طـور مشـخص     بـه توان  نميواقعيت اين است كه 
زمـان كوتـاهي آن را بـه      تكنولوژيك توليد و در مدت ةرهنمودهاي فرهنگي براي هر پديد

سـاز   فرهنـگ هـاي   ارگـان اي بـه   اجـازه سرعت تحوالت تكنولوژي چنـين  . جامعه القا كرد
مانند تلفن همراه به شكلي خزنـده و پرشـتاب وارد    يهاي پديدهتر موارد  دهد و در بيش نمي

 مثابـة ها بـه   رسانهساز و  فرهنگكاري كه نهادهاي . شوند ميمردم تعامالت اجتماعي عرصة 
هاي علمـي   روشتوانند انجام دهند ارتقاي مستمر و مبتني بر  مينخبگان و جامعه  بينرابط 

اي ماننـد   پديـده مـردم بـا   مواجهـة  شـيوة  است كه در مجموع، باعث تغييـر نـوع تفكـر و    
  .شود ميهمراه   تلفن

  
  )آموزشيكاركرد ) (ايراني ـ اسالميهويت ( مشترك جمعي هويت استقرار 2.7
جـا   تـا آن  ،تواند جامعه را از خطر دچار شدن به امواج دور نگه دارد ميچه بيش از همه  آن

اي جدي در نظر بگيرند و در برابر آن واكنش نشان دهنـد،   لهئكه همگان اين امر مهم را مس
بـه   ،بنابراين. افراد جامعه استبين استقرار يك هويت جمعي مشترك در  برايريزي  برنامه

اسـاس    عمومي براي رويارويي با امر مهم تهاجم فرهنگي بايسـتي بـر   يمنظور ايجاد حركت
هـاي تـاريخي جامعـه نيـز مبتنـي بـر        واقعيـت هـا و   بند آن هاي اساسي كه مردم پاي ارزش

حاد و اتفـاق عمـومي را در راسـتاي آن ايجـاد     اتزمينة مشترك رسيد و  يهاست به هويت آن
شود و مبارزه با تهـاجم فرهنگـي بـه صـورت      ميثر واقع ؤدر اين صورت هشدارها م. كرد

كـه   ،اساس نگرش نو ايجاد وحدت ملي بر برايريزي  برنامه ،بنابراين .آيد مياقدامي ملي در
ـ   بارةانديشمندان جامعه در بينبايستي در  توانـد   مـي  ،وجـود آيـد    هبازسازي هويت خـود ب

مناسـب   ةبه اين منظور ايجـاد زمينـ  . نيرومندترين حربه براي مبارزه با تهاجم فرهنگي باشد
ريـزي   برنامهگذاري و  سرمايهاساس  ايراني و بر ـ براي انديشمندان در مباني هويت اسالمي

 اساسـي اسـت   توسعه و تحول نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي اقدامي برايجدي 
  ).244: 1379معيدفر، (

  
  )كاركرد آموزشي( ها ارزشتقويت  3.7

در نهايت راسـتي و   هاي برتر گوناگون به صورت عيني ارائة ارزشكارها  ديگر راه ةاز جمل
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جوانان از روي  از سويها  ارزشها به جوانان، پذيرش اين  دادن امكان شناسايي آن ،درستي
بخشي شدة  پذيرفتههاي  ارزشها از اين طريق و تبديل به  آنآزادانة و انتخاب  ،ميل و عالقه

. شود بايد عـاري از تعصـب باشـد    ميها پخش  رسانهمضاميني كه از . استشان شخصيتاز 
هاي آن را به صورت واقعي به شكل محصوالت فرهنگي  ارزشها بايد جهان و واالترين  آن

از جمله مسلك مصـرف  ( و خود به صورت خاستگاه يك مسلك خاص هندمتنوع نشان د
شود اتكاي فعلي صـنايع   چيز مانع رسيدن به اين هدف مي چه بيش از هر آن. درنيايند) پول

ها به بخشـي   ارزشو كار تبديل شدن  سازبه بايد  ،بنابراين. گرايي است مصرفبر فرهنگي 
  .كردها توجه خاص  ارزشاز شخصيت افراد و به دروني شدن 

  
  )كاركرد آموزشي( تقويت كانون خانواده 4.7

هـاي راهنمـايي و دبيرسـتان، سـطح      دورهتقويت كانون خانواده، جدي گرفتن آمـوزش در  
دولـت و ملـت از   بين و افزايش سطح اعتماد  ،هاي گروهي رسانهمناظره و تقابل فكري در 

كارهـاي ديگـر در مقابلـه بـا معضـالت جديـد و تقـابالت         مردان از جمله راه طريق دولت
  .)250 :1376لطيفي، (است ه فرهنگتكنولوژي و 

كنند  ميها استفاده  هاي ارتباطي به كساني كه از آن تكنولوژيبايد به خاطر داشت كه 
 داننـد رحـم نخواهـد كـرد     نمـي گـرفتن آن را   كـار   بهاز آن شناختي ندارند يا روش  اما
  .)184: 1364كازنو، (

در حـديثي از  . ه شـده اسـت  تر توج عميقنحوي در معارف اسالمي به نقش خانواده به 
پرسـيدند  . هاي آخرالزمان به سبب پدرانشان بچهواي به حال «: آمده است) ص(پيامبر اكرم 

كه واجبات را به فرزندان خـود  مؤمن خير از پدران : از پدران مشرك؟ فرمودند اهللا رسوليا 
  ).294 :1364فربد، (» آموزند نمي

. و تعليم امور انساني باشـد  ،محبت، عاطفه، آموزشاز نگاه دين خانواده بايد كانون گرم 
ها گرفتـه شـده و تغييـرات     خانوادهبا صنعتي شدن جوامع اين وظيفه از متأسفانه امروزه اما 

ها  خانوادهاي كه انتظار تعليم و پرورش از  گونهبه  .وجود آورده است  هها ب خانوادهزيادي در 
  .)94: 1387مريجي، ( ودش ميجا و دخالت در مسئوليت دانسته  نابه

چارة در دنياي با گسترش ارتباطات كشيدن ديوار آهني «: شهيد مرتضي آويني معتقد بود
 »والغير پذير است امكاناز طريق تحول دروني فقط بلكه ترويج و تبليغ اسالمي ، كار نيست

  ).8: 1387، نگاه(
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  )رساني اطالع كاركرد( آن گذاري سياستدولت و  نقش 5.7
كنترل اجتماعي و برخورد دولت نيز بايد توامان در دسـتور كـار    ي مذكوركارها كنار راهدر 

. گيرانه را فقط به چنين برخوردهايي محدود نكنيم با اين شرط كه اقدامات پيش ،قرار بگيرد
نادرست از استفادة توان فرهنگ  نمي شديد باطيضانرسد با برخوردهاي خشن يا  ميبه نظر 

مقابله با مظاهر منفـي ايـن    برايقشر جوان را                  ًبايد جامعه خصوصا . اصالح كرداين ابزار را 
نادرسـت از ايـن   اسـتفادة  و عواقـب و پيامـدهاي    ،دهيمها شناخت  به آن ،پديده آماده كنيم

  .كنيموسايل را يادآوري 
 ها برداشته شده و انسانبين نادرست از اين تكنولوژي مرز ارتباطات استفادة با متأسفانه 

هـاي   جنبهگرفتن   نظربراي عقب نماندن از مظاهر به اصطالح تمدن و بدون در            ًافراد صرفا 
ناپـذيري   جبـران هـاي   گاه اين روابط به آسـيب . اند پرداختهمنفي آن جنبة مثبت آن به رواج 

 تـر يـك خـانواده    خصوصيجمله از بين رفتن اعتماد در بين اعضاي يك جامعه و از آن   از
  .شده است منجر

انـدركاران و   دسـت سـازي صـحيح و بـه موقـع      فرهنـگ جا و  بهكه با تدابير  است اميد
هـا   تكنولوژيهاي مثبت  جنبهجانشيني و با گذاران  سياستفرهنگي كشور و گذاران  سياست

تلفن زيرا  ؛كنيمهاي منفي آن جلوگيري  جنبههاي ارتباطي و اطالعاتي از گسترش  ورينافو 
نجات جان يـك بيمـار   سبب تواند  ميه است كه در دست جراح همراه همانند چاقوي دولب

  .شود و در دست يك قاتل باعث گرفتن جان يك انسان
  
  )رساني اطالع و كاركرد آموزشي( كشور آموزشي سطوح در ريزي برنامه 6.7

گير شده  همهاستفاده از آن  ،بنابراين .امروزه بسياري از جوانان به تلفن همراه دسترسي دارند
ن از جملـه اينترنـت، سـرگرمي و بـازي،     آچنـين بـه سـبب كاربردهـاي متنـوع       هـم . است
امـا در  . جوانان به اين وسيله گرايش دارندتر  بيشضبط صدا و برداري،  عكسبرداري،  فيلم

شود  سبب ميتلفن همراه . ثيرات منفي آن نيز غافل شدأهاي متنوع نبايد از ت قابليتكنار اين 
جوانان در معرض دريافت اطالعاتي قرار گيرند كـه قـدرت تشـخيص خـوب و بـد آن را      

 ،از ايـن رو . شـود ها مخـدوش   گيري آن شكلشود كه نظام ارزشي رو به  ميسبب ندارند و 
فقط ثر اجتماعي تلفن همراه از طريق آموزش و آگاهي ؤهاي م جنبهتوجه به رسد  مينظر    هب

مسـائل  عالوه بر احترام به حرمت نفس جوانان، نسـبت بـه    ميتوان ميروشي است كه با آن 
ضـرورت دارد تـا بـا     ن،بنابراي. ها كنترل و نظارت كافي داشته باشيم مربوط به ارتباطات آن

هاي مناسب فرهنگ صحيح استفاده از تلفن همراه در جامعـه جـا    طرحريزي و ايجاد  برنامه
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و آمـوزش و   ،هـاي جمعـي   رسـانه آموزشي،  مراكز( ساز فرهنگنهادهاي  بيندر اين . بيفتد
  .از اين تكنولوژي نقش مهمي دارنددر آموزش صحيح استفاده ) پرورش

  
 )رساني اطالعو  سرگرمي، آموزشي،كاركرد ( شهروندان اي رسانهسطح سواد  ارتقاي 7.7

گونـاگون  بريم و تحـت نفـوذ امـواج     مياطالعاتي به سر  ياي و در سپهر رسانه يدر محيط
و دنبال  ،ها خانوادهپذيري  آسيب ،ها رسانه رساني دغدغة آسيب ،بنابراين ؛اي قرار داريم رسانه

ويژه براي مخاطبان جوان و نوجوان كه  به ،ها رسانهمخرب اثرهاي كردن راهي براي كاهش 
هـاي   راهيكـي از  . همواره مورد توجه بوده است ،هستندها  رسانه كنندگان مصرفترين  بيش

هـاي   آمـوزش . اي و تقويـت آن اسـت   رسانهها آموزش سواد  رسانهمخرب اثرهاي كاهش 
هاي متني جامعه يك نياز و ضرورت براي فرهنگ،  اليهاي در  رسانهسواد  ياي و ارتقا رسانه

ملي، در مطبوعات و از رسانة در نظام آموزش و پرورش، در . و امنيت ملي ماست ،سياست
  .ها و حتي نخبگان ما ارتقا يابد تودهاي  رسانههاي گوناگون بايد سواد  كتابطريق نگارش 
اي و شـهروندان را در   تواند پـادزهري باشـد در مقابـل هژمـوني رسـانه      اي مي سواد رسانه

 منزلـة  بـه اي  چنين آمـوزش سـواد رسـانه    هم. كنداي واكسينه  هاي رسانه مواجهه با محتواي پيام
اي اسـت كـه بـه افـزايش ظرفيـت تحليـل        ها و معضالت رسـانه  آسيبمقابله با براي مهارتي 

كـه تسـليم    شود تا آنان بـه جـاي آن   ميسبب و شود   مي منجر ها شهروندان در مواجهه با رسانه
تا به كنند كنند بپذيرند، تالش  چه دريافت مي اي شوند و منفعالنه هر آن هاي رسانه محتواي پيام

هـا   و به رمزگشايي و ارزيـابي پيـام   كنند ها را درك در پيام يك مخاطب فعال معناي نهفتهمثابة 
اگر شهروندان يك جامعه از سواد . اي داشته باشند هاي رسانه بپردازند و برخوردي فعاالنه با پيام

اي جهان امروز  نخواهند توانست در فضاي سنگين رسانه                              ًاي كافي برخوردار نباشند، قطعا  رسانه
  .اي در امان بمانند هاي رسانه و از گزند آسيبكنند تي تعبير و تفسير درس مسائل و وقايع را به

  
   )     رساني      اطالع       كاركرد  (       جامعه   ي      اجتماع      رفاه   و      سالمت    به     كمك   و       همراه      تلفن  8.7
 و شيآسـا  بـه  كمـك  در همراه تلفن يفناور از استفاده بر يمبن ييخبرها با      ًمعموال  روز هر

  :كنيم يم برخورد جامعه آرامش
 يمادران گوناگون يكشورها در همراه تلفن نفوذ بيضر شيافزا لطف به و روزها نيا ـ
 بـا  يتـر  شيب يكينزد احساس اند كينزد و دور يشهرها در كار و هخان ترك به مجبور كه

  .كنند يم خود ةخانواد ياعضا
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