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  .شود پرداخته مي
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ــدواژه ــا كلي ــاعي   :ه ــامالت اجتم ــبات و تع ــراه، مناس ــن هم ــانوادگي،  تلف و خ
  .گرايي، اعتياد مصرف

  
  مقدمه. 1

عصر حاضر، عصر انقالب ارتباطات است و تكنولوژي هاي ارتباطي دائم در حال نو شدن 
هستند، در اين عصر نسلي شكل گرفته است كه با مشخصاتي چون قابليت اسـتفاده بـاال از   
اوقات فراغت، با طرز تفكر تهاجمي و فعال حتي بيشتر از نسل قبلي اشـان مشـخص مـي    

نامگذاري شده اند؛ چرا كه اعضـاي   dia generation) (Me (M)اين نسل، نسل رسانه . شوند
اين نسل هر روز بيش از يك چهارم زمان خود را به رسانه ها اختصاص مي دهند و رسانه 

 Millennial)اين نسل نيز همانند نسل قبـل از خـود   . بخشي از زندگي اين نسل شده است

generation) (Y)دارند؛ با اين تفاوت كه نسـل   تعامل فراگيري با رسانه هاي ديجيتالM   در
در  Yدوران كودكي و نوجواني با رسانه هاي مدرن در ارتباط هستند در صورتي كـه نسـل   

  )1387منتظر قائم و فغاني، .( دوران جواني با رسانه هاي ديجيتال ارتباط پيدا كرده است
با نسل قبل  اين نسل كه هم اكنون در سنين نوجواني هستند به لحاظ مصرف رسانه اي

اين نسل با دسترسي به تكنولـوژي  . از خود يا به عبارت ديگر با والدين خود متفاوت است
هاي نوين ارتباطي از جمله بازي هاي رايانه اي، تلفـن هـاي همـراه هوشـمند و همچنـين      
تلويزيون هاي ماهواره اي، بزرگ مي شوند و اين مسئله باعث مي شود شيوه هاي نظـارتي  

آنچه نظارت بر مصرف رسانه اي نسل هاي گذشته بود، در مورد اين نسل معني متفاوت با 
  .پيدا كند

چه ما اين موضوع را قبول كنيم و چه نخواهيم كه آن را بپذيريم، نسل امروز بـه لحـاظ   
نسـل الكترونيـك يـا    . تكنولوژي و فناوري هاي ارتباطي و اطالعاتي از مـا جلـوتر هسـتند   

. لحاظ اجتماعي و فناوري آگاه تر از نسل والدين خـود هسـتند   ديجيتال، نسلي است كه به
بنابراين اين مسئله باعث بوجود آمدن شكاف عميـق ميـان فرزنـدان مطلـع از ايـن فضـا و       
والدين كم اطالع از اين فضا شده و منجر به شكل گيري نوعي كم ارتباطي يا بـد ارتبـاطي   

  .درت والدين كمرنگ شده استدر اين بين اقتدار و ق.  ميان آنها گرديده است
امروزه يكي از وسايل پركاربرد در روابط انساني تلفن همراه است كه به عنوان يكـي از  
مظاهر فناوري ارتباطي نوين در زندگي فردي و اجتماعي بشر جايگاه قدرتمندي پيدا كرده 

 نفـوذ . است و ديگر جزئ جدانشدني در مناسبات و ارتباطات روزمره محسوب مـي شـود  
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كاربردهاي تلفن همراه در جنبه هاي گوناگون زندگي، پديده اي جهاني است و در جامعـه  
  .ما نيز استفاده از آن با كاربردهاي گوناگون مصرفي رواج يافته است

بررسي تاثير وسايل ارتباطي از نظر تغييراتي كه در رفتار و كردار اجتماعي و تصميمات 
پل الزار اسفلد متخصص برجسته جامعه . صي استگروهي ايجاد مي كند داراي اهميت خا

به عقيده وي پيام . شناسي ارتباطات آمريكا در مورد آثار وسايل ارتباطي دو جنبه قائل است
آثار و نتايج زودرس كه عمدا و با تصميم قبلي و پيش بيني : هاي ارتباطي دو نوع تاثير دارند

مي آيد و آثار و نتايج ديررس كه غيرقابل  اداره كنندگان و دست اندركاران ارتباطات بوجود
  )12: 1383معتمدنژاد، . (ل هستندپيش بيني، غيرمنتظره و مجهو

تلفن همراه به عنوان يك وسيله ارتباطي بركاربران خود اثرات قابل پيش بينـي خواهـد   
. داشت يا به عبارتي هر فن آوري بر زندگي فردي و اجتماعي انسان ها تـاثير گـذار اسـت   

آنچه مهم است و اصوال كارشناسان از آن غافلند آن دسته از تاثيراتي است كه غيرقابـل  ولي 
چه بسا كه . پيش بيني، پنهان و منفي هستند و الزم است تا به اين بخش توجه بيشتري شود

اثرات منفي فناوري هاي جديد مانند تلفن همراه در جوامع در حال توسعه بيشتر از جوامع 
برخالف جهان صنعتي كه وسايل جديد ارتبـاط جمعـي خـود را پديـد      زيرا. صنعتي است

آورده و در بطن جامعه خود شاهد بسط آرام و مداوم آنها بوده است، جهان سـوم در برابـر   
. هجــوم ايــن وســايل از خــارج، آن هــم يكبــاره و در برهــه اي كوتــاه از زمــان قــرار دارد

  )  342ص:1384كازنو،   ژان(
هستند اما نوع فرهنگي كه توسط رسانه اي چون تلفـن همـراه در   ها فرهنگ ساز  رسانه

ساخته و ترويج و بعضـا نهادينـه مـي    ..... قالب پيامك، بلوتوث، موسيقي، عكس، تصوير و
شود، بستگي به نوع فرهنگ و مديريت حاكم بر اين گونه وسايل ارتباطي دارد، زيرا تلفـن  

يا ارتباط و اطالع رساني است كه كاركردهاي  و همراه ظاهرا وسيله اي ارتباطي براي مكالمه
به نظر مي رسد كاركرد فرهنگ سازي و اشاعه . آشكار و پنهان،  مثبت و منفي متعددي دارد

فرهنگي تلفن همراه، بيشتر باشد هر چند بايد پذيرفت كه خانواده در هر دوران و هر جامعه 
دچار تحول مي شـود و روي هـم    اي ويژگي هاي متناسب با آن دوران را دارد و همراه آن

رفته نهادي است پويا و مقاوم كه در آينده نيـز نقشـي انكارناپـذير در زنـدگي اجتمـاعي و      
  )9ص : 1375سگالن، . (عاطفي انسان ها خواهد داشت
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پژوهش حاضر، پيرامون كاركرد تلفـن همـراه در مناسـبات و تعـامالت خـانوادگي،       در
بحـث و بررسـي   خـانواده  اده از تلفن همراه بر سـاختار  مصرف گرايي و اعتياد در اثر استف

  .جهت كاهش معضالت ارائه مي گردد پيشنهادي راهكارهايگرديده و در پايان 
  

  اهميت و ضرورت تحقيق. 2
. تاثيرات فناوري هاي جديد بر فرهنگ و هويت ايراني و زندگي آنهـا انكـار ناپـذير اسـت    

رابطه  "خلوت مستقل فردي"كه ضمن ايجاد تلفن همراه مهم ترين تكنولوژي فردي است 
تلفـن همـراه بـه عنـوان وسـيله      . اجتماعي فرد را در يك بستر شبكه اي معنادار كرده است

ارتباطي مطرح است كه ظرفيت هاي رو به توسعه آن، اين ابزار ارتباطي را تبديل به ظرفيت 
 "تكنولـوژي فـردي   "با ايـن نگـاه، تلفـن همـراه     . كامپيوتري و چند رسانه اي كرده است

ايـن  . را مـنعكس مـي كنـد   "فردگرايـي "محسوب مي شود كه حوزه استقالل جديـدي از  
را  "انتخاب گري فـردي "بازتعريف نمي شود، بلكه اليه  "خودخواهي "فردگرايي لزوما با 

در . منعكس مي كند كه به صورت ابزارمند حوزه مستقل تري را براي فرد فراهم كرده است
فن همراه توسعه كامپيوتر و اينترنت محسوب مي شود كه ظرفيت ديجيتـالي را  اين روند، تل

تلفـن همـراه   .  فراهم كرده است كه انعطاف گسترده اي را براي فرد به وجود آورده اسـت 
يكي از فردي ترين ابزار زندگي امروز است كه امكان خوداظهـاري هـويتي را فـراهم مـي     

  )473،ص1393همان منبع، .( آورد
تلفن هاي همراه بيش از هر ابزار ديگري رايانه و اينترنت را به زندگي روزمره مـا  شايد 

كافي است يك روز تلفن همراه ما قطع يا به هر دليلي از دسترس ما خـارج  . وارد كرده اند
چون مادري كه فرزندش را گم كرده يا فردي كه در . شود، دچار احساس غربت مي شويم

اين احساسـي اسـت كـه در    . احساس تنهايي و غربت مي كنيم جزيره اي دور افتاده است،
  .دنياي ديجيتال به ما دست مي دهدنتيجه خروج و انزواي ما از مدار 

توانـد آثـار مثبـت و منفـي       هاي نوين ارتباطي مي  گسترش كاربري هر يك از تكنولوژي
از . داشته باشد متفاوت و گاه متناقضي براي گروه هاي مختلف جمعيتي و اجتماعي به دنبال

گـذاري    ي سياسـت   گيري از دانش و تخصص كارشناسان ارتباطات در حـوزه   اين رو، بهره
آوري و كاربسـت   تـر از جامعـه و فـراهم     ارتباطي منجر به كسب شناختي دقيـق   فرهنگي ـ  

بـه  . هاي منفي را بـه دنبـال دارد    تمهيدات مناسب شده، افزايش اثرات مثبت و كاهش پيامد
تـري بـراي     گـذاري ارتبـاطي، ابـزار كـارا      هاي مختلف متخصصان سياسـت  ني كه طيفميزا
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هايشـان مـورد توجـه و مبنـاي       ها در اختيار داشته باشند و ديدگاه  كندوكاو و تعيين سياست
منـدي    هـاي كمتـر، بتوانـد بهـره      ها قرار گيرد، مي توان انتظار داشت جامعه با آسـيب   برنامه

  .ها داشته باشد  تكنولوژيبيشتري از اين 
تأكيد اين پژوهش به طور خاص بر تاثير تلفن همراه بر ساختارخانواده هاست كه نقشي 

 60كه حدود  يياز آنجاهمچنين . كننده در مسير كسب هويت اجتماعي فرد دارا است  تعيين
 يا هـا بـا رسـانه    اسـت كـه رابطـهء آن    ستهيدهند،شا يم ليكدرصد جامعهء ما را جوانان تش

جوانان،با توجه به گسترش فوق العاده آن در جامعه  يآن بر زندگ  راتيو تأث ليهمچون موبا
  .رديقرار گ ژهيما،مورد توجه و

  
  اهداف تحقيق. 3

  هدف اصلي 1.3
هدف اصلي از انجام پژوهش حاضر بررسي كاركردهاي تلفن همراه بر خانواده با نگاهي به 

ه مصرف گرايي به ويژه جوانان و نوجوانان و اعتيـاد  مناسبات و فردي و اجتماعي،گرايش ب
  .به استفاده از تلفن همراه است

  
  اهداف فرعي 2.3

  :اهداف فرعي مورد نظر در اين پژوهش حوزه هاي زير را شامل مي شود
 ها بررسي استفاده از تلفن همراه و اعتياد به استفاده از آن در بين خانواده ـ

تعامالت فردي در خانواده استفاده كنندگان تلفـن  بررسي آسيب شناختي مناسبات و  ـ
 همراه

بررسي افزايش گرايش به مصرف گرايي در بين خانواده هـا  بـه واسـطه اسـتفاده از      ـ
 تلفن همراه

  
  هاي تحقيق سوال. 4

استفاده از تلفن همراه تا چه ميزان مي تواند منجر به اعتياد بـه تلفـن همـراه در بـين      ـ
 خانواده ها گردد؟
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استفاده از تلفن همراه تا چه ميزان در تغيير مناسبات و تعامالت اجتمـاعي  چگونگي  ـ
 و خانوادگي اثر گذار است؟

اســتفاده از تلفــن همــراه تــا چــه ميــزان مــي توانــد منجــر بــه مصــرف گرايــي در   ـ
 گردد؟  ها خانواده

  
  فرضيات تحقيق. 5

در ميان خانواده ها  به نظر مي رسد ميان استفاده از تلفن همراه و اعتياد به تلفن همراه ـ
 .رابطه وجود دارد

به نظر مي رسد ميان استفاده از تلفن همراه و تغيير مناسبات و تعامالت اجتمـاعي و   ـ
 .خانوادگي رابطه وجود دارد

به نظر مي رسد ميان استفاده  از تلفن همراه و مصرف گرايي در خـانواده هـا رابطـه     ـ
 .وجود دارد

  
  روش تحقيق. 6

پيمايش و شيوه تحليل داده ها به صورت كمي و كيفي مي  ضر روش روش تحقيق طرح حا
باشد و با استفاده از روش هـاي آمـار توصـيفي و آمـار غيـر پـارامتري، نتـايج آن تحليـل         

  .است  گرديده
 

 يآمار جامعه. 7

 سـاكن  ساله 60 - 20 نيسن)مردان و زنان(افراد ي هيكل شامل پژوهش، نيا در يآمار جامعه
  .است بوده 1393 سال در تهران شهر يشهردار 6 منطقه در
 

 پژوهش واحد. 8

  .باشد يم فرد يبررس مورد واحد قيتحق نيا در
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 يريگ نمونه روش و نمونه حجم. 9

 دسـترس  در تهـران  شـهر  6 منطقه در ساله 60- 20 نيسن نيب مردان و زنان آمار كه آنجا از
 برآورد نفر 384 نمونه جامعه تيجمع حجم كوكران فرمول از يريگ بهره با رو، نيا از نبود،
 درصـد  10 بـا  ها پرسشنامه انيپاسخگو از يبرخ يهمكار عدم علت به نيچن هم.  ديگرد
  .ديگرد عيتوز) پرسشنامه 422(شيافزا

 يا خوشـه  يريـ گ نمونـه  روش از يآمار جامعه در ها نمونه نييتع منظور به نيچن هم
 از و يتصادف صورت به هيناح دو 6 منطقه از كه طوري به. است گرفته بهره يا مرحله چند
  ديگرد انتخاب محله كي هيناح هر

  
  پژوهش ابزار و ها داده يآور جمع روش. 10
   :است گرفته صورت زير شرح به ها داده آوري جمع پژوهش، اين در يكل طور به

 هـاي  فصـلنامه  و نشـريات  ها، نامه پايان ، كتب از استفاده :ياسناد و اي كتابخانه روش ـ
  داخلي

 محقـق  پرسشـنامه  از پژوهشـگر  ق،يتحق اهداف و موضوع به توجه با: يدانيم روش ـ
 شـهر  يشهردار 6 منطقه از را ازين مورد يها داده و اطالعات و كرده استفاده ساخته
  :است قسمت دو شامل پرسشنامه نيا.است كرده يگردآور تهران
 و يشناخت تيجمع يها يژگيو باره در اطالعات كسب منظور به ييها سؤال. 1
  ؛همراه تلفن تيوضع مورد در نيچن هم

  .همراه تلفن يها بيآس و ها كاركرد يبررس منظور به ييها هيگو. 2
  
  يريگ اندازه ابزار يائيپا و اعتبار. 11

 بـه  توجه با ابتدا آن يطراح و ساخت يبرا كه است ساخته محقق نوع از حاضر پرسشنامه
 يايـ گو ينحـو  بـه  كـه  جمله100 حدود ق،يتحق يها هيفرض و ها هدف ،ينظر چارچوب

 كـه  ديـ گرد هيته مصرف، به شيگرا و همراه تلفن بيآس و كاركردها قالب در افراد نگرش
  :است دهيگرد اقدام ريز شكل به ابزار نيا ييايپا و اعتبار پرسشنامه، كردن ينهائ جهت
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 محتوا اعتبار روش قيطر از يريگ اندازه ابزار اعتبار زانيم سنجش جهت ق،يتحق نيا در
 برابـر  الوشه اچ. اس فرمول براساس پرسشنامه يها هيگو يمحتوا اعتبار. است گرفته انجام
 جينتـا  و گرفـت  قـرار  يبررس مورد ها هيگو يعامل اعتبار ضمن، در. است امده بدست 0.6
  .است بوده شتريب و 6/0 يبررس مورد يها هيگو يعامل بار داد، نشان

 كرونبـاخ  يآلفـا  روش از هـا  هيـ گو انيم يدرون يهمسان يائيپا سنجش يبرا همچنين
 مـورد  پرسشـنامه  يبـرا  كرونباخ يآلفا بيضر دهد، يم نشان جدول جينتا. ديگرد استفاده
 بـه . است ها شاخص نيب يدرون يهمبستگ بودن باال نشانگر امر نيا كه است  برابر يبررس
 قابـل  زيـ ن آن يبررسـ  مـورد  يرهـا يمتغ كرونبـاخ  يآلفـا  بيضـرا  داد، نشـان  جينتـا  عالوه
  .است  قبول
  
  ها داده ليوتحل هيتجز روش.12
 شـده  استفاده ياستنباط و يفيتوص آمار از يبررس مورد يرهايمتغ سنجش سطح به توجه با

ي پراكنـدگ  و) نمـا  و انـه يم ن،يانگيـ م(يمركز يها كننده مشخص از يفيتوص آمار در.است
 از ياستنباط آمار در و است شده گرفته بهره) يچولگ و يدگيكش ، اريمع انحراف انس،يوار(

 و يتنـ يو مـن  وي و رمنياسپ يهمبستگ بيرنوف،ضرياسم– كولموگروف رينظ ييها آزمون
 نرم بسته از ها، داده ليتحل و هيتجز منظور به عالوه به. است شده استفاده سيوال- كروسكال

  .است دهيگرد استفاده SPSS يافزار
  

  چارچوب نظري پژوهش. 13
  اي  شبكه نظريه جامعة. 1.13

كاستلز از مشهور ترين جامعه شناسان حوزه جامعه شناسي شهري است به اعتقاد او جامعهء 
انقالب اطالعـات كـه    –شبكه اي محصول همگرايي سه فرآيند مستقل تاريخي است الف 

 –ر سـرمايه داري ج  تجديـد سـاختا   –ظهور جامعهء شبكه اي را امكان پـذير سـاخت ب   
كاسـتلز  .مـيالدي شـكل گرفـت      1980اقتصاد متكي به برنامه ريزي متمركز كه از دهـهء   
 – 2 اقتصـاد اطالعـاتي   - 1: ان مـي كنـد   ويژگي هاي جامعهء شبكه اي را به شرح  ذيل بي

زمان  – 5واقعيت مجازي  – 4ظهور قطب هاي متقابل   – 3هاي اقتصادي شبكه اي  فعاليت
كاستلز بيان مي كنـد كـه جامعـهء    . سياست بر بال رسانه  – 6بي زمان و فضاي جريان ها  
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حـول شـكل هـاي    « شبكه اي ، يعني ساختار اجتماعي غالب و مسلط در عصر ارتباطات ، 
»  زمان بي زمان و فضاي جريان ها و گردش اطالعـات  : نوين زمان و فضا سازمان مي يابد 

/ مان بي زمان استفاده و به كار گرفتن بي وقفه و مداوم فناوري اطالعـاتي منظور كاستلز از ز
ارتباطي نوين براي از ميان برداشتن زمان ، براي فشردن سال ها و تبديل آن ها به دقيقه ، و 

شبكهءاينترنت و ارتباط )  52، 2007مك كي، (فشردن دقيقه ها و تبديل آن به لحظه است  
كاستلز در وسائط و . تغيير شكل تار و پود فرهنگ را فراهم مي آورد به واسطهء رايانه امكان

رسانه هاي جديد ارتباطي ، امكانات و قابليت هـايي نـو و دموكراتيـك بـراي ارتباطـات و      
مشاركت مي بيند به نظر او اين امكانات و قابليت ها ، توان و ظرفيـت بـالقوهء ايـدئولوژي    

در عـوض ، افـراد قـادر خواهنـد بـود كـه       . سـازد  غالب را براي اعمال سلطه محدود مي 
هاي مجازي خود را بسازند كه پايـه بنـاي دموكراتيـك شـدن تصـورها و باورهـا را         جهان
  . )168، ص  1383مير اسماعيلي ، ( سازد   مي

همچنين كاستلز درباره دگرگوني فناورانه كه منجر به ايجاد و اختراع شـاهراه اطالعـاتي   
اي نخستين بار در تاريخ رسانه، ابرمتن يا فرا زباني شكل گرفتـه اسـت   شده، معتقد است بر

كه شيوه هاي مكتوب، شفاهي، ديداري و شنيداري ارتباطات انساني را در چـارچوب يـك   
اين پديد كه شاهراه اطالعاتي ناميده مي شود بـه دليـل قابليـت    . سيستم، يكپارچه مي سازد

سيستم و شـبكه جهـاني، ماهيـت ارتباطـات را     يكپارچه سازي متن، تصوير و صدا در يك 
دستخوش دگرگوني هاي بنيادين ساخته است و از آنجا كه ارتباطات نقش تعيين كننـده اي  
در شكل دهي فرهنگ نيز به تبع دگرگوني هاي فناورانه جديد، تحوالت بنيادي ديگـري را  

ي اطالعـات و  در نظر كاستلز يكـي از پيامـدهاي مهـم گشـترش فنـاور     . از سر مي گذراند
از اين رو در اثـر ايجـاد و گسـترش    . ارتباطات نوين مبتني بر آن، دگرگوني فرهنگ هاست

البته در ادامه كاستلز اين جامعـه  . شاهراه هاي اطالعاتي، فرهنگ نويني در حال ظهور است
را نقد مي كند و معتقد است جهان شبكه اي باعث   بيگانگي انسان ها از يكديگر و موجب 

در شـرايطي كـه كـاركرد و معنـا دچـار      : وي مـي گويـد  . ه نگاشتن انسان ها مي مانـد غريب
دوگانگي ساختاري هستند الگوهاي ارتباطي بيش از پيش دچار تنش مي شوند و ارتباط به 

وقتي ديگر هيچ گونه ارتبـاطي حتـي بـه صـورت     . معناي دادوستد مفهومي از ميان مي رود
وجود نداشته باشد گـروه هـاي اجتمـاعي و افـراد از     ...) مانند مبارزه اجتماعي و ( خصمانه

در اين رونـد  . يكديگر غريبه و بيگانه مي مانند و نهايتا يكديگر را به مثابه تهديد مي نگرند
  .هويت ها خاص تر و مشاركت در آن ها دشوارتر مي شود
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انسـاني   ظهور فناوري هاي نوين ارتباطي دگرگوني بنياديني را در معامالت و ارتباطات
كاستلز معتقد است از آنجا كه انتقال و جريان فرهنگ از طريق ارتباطـات  . ايجاد كرده است

صورت مي گيرد، حوزه فرهنگ كه نظام هايي از عقايد و رفتارهـا را شـامل مـي شـود، بـا      
كاسـتلزف  (ظهور فنـاوري هـاي جديـد دسـتخوش دگرگـوني هـاي بنيـادين مـي گـردد          

1385،190(  
  
  عة اطالعاتينظرية جام 2.13
جامعه ي اطالعاتي و مفاهيم شبيه به آن يعني عصر اطالعات و دانش اقتصاد ، جامعـه   واژة

اي را توصيف مي كند كه براي توليد انواع كـاال و خـدمات وابسـتگي زيـادي بـه كـاربرد       
در جامعة اطالعاتي كه مد نظر بل مي باشد همة ابعاد زندگي بشري . تكنوژي اطالعات دارد

ه ويژگي هاي فرهنگي ، سياسي ، تكنولـوژيكي ، اجتمـاعي و اقتصـادي بـه جهـت      از جمل
اهميت اطالعات و همچنين اهميت نحوة استفاده از اين اطالعات متحول شده اسـت و بـه   
. نوعي همة ابعاد زندگي بشري وابسته به اطالعات و شيوه هاي نوين اسـتفادة از آن اسـت   

جهاني كه امروز ما در آن زندگي ميكنـيم بسـياري از   با كمي توجه مي توان دريافت كه در 
فعاليت هاي روزمره و بخصوص اشتغال كه بسيار مورد توجه كاستلزمي باشد با دگرگـوني  
قابل توجهي نسبت به سال هاي دور انجام مي شـود فعاليـت هـاي اقتصـادي و يـا اغلـب       

طريق رسانه هاي نـوين   فعاليت هاي اجتماعي بر اساس اطالعاتي به وقوع مي پيوندد كه از
از بين رفتن اهميت زمان و مكان با توجـه بـه اسـتفاده از    . در اختيار كاربران قرار مي گيرد 

شبكه هاي اجتماعي و بروز شركت هاي بزرگ چند مليتي كه از اقتصاد شبكه اي مـد نظـر   
 توانـايى  از و دارندسي دستر اطالعات به كه آنان ميان تقابلكاستلز تبعيت مي كنند اهميت 

و كاستلز كـه از   ندارند قرارتي موقعي چنين در كه راني كسا و دارند برخور آناز  مندى بهره
  .ديدگاه او گروه اول را برندة اين تقابل در عرصة جهاني ، ملي و منطقه اي مي داند 

لذا ديدگاه جامعة اطالعاتي مد نظر بل و همچنين جامعة شبكه اي كاستلز مبني بر تحت 
قرار گرفتن فرهنگ و نظام باورها از دريچه ارتباطات شبكه اي و وسايل ارتبـاطي كـه    تاثير

منجر به دگرگوني شيوه هاي مختلف آموزش ، شيوه هاي مختلـف اطـالع رسـاني نـوين،     
دگرگوني هاي به وقوع پيوسته در حوزة هاي فردي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگـي حـائز   

  .اهميت مي باشند
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  شدن فرهنگ ايرانيديجيتالي  3.13
گسترش رسانه ها، به . ديجيتالي شدن به سبك ايراني يكي از پيامدهاي ديجيتالي شدن است

خصوص رسانه هاي تصويري، و گسترش اينترنت و بازي هاي رايانه اي مجموعه گسترده 
يكـي از ايـن   . اي از پيامدهاي فرهنگي گوناگون را در جامعه معاصر بـه وجـود آورده انـد   

نـه  . دنياي امروز ما مملو از ايماژها شده است. فرهنگ معاصر است "بصري شدن" پيامدها
تنها رسانه ها بلكه تبليغات شهري، موزه ها، گالري ها و هرچيزي كه محيط ما را اشغال مي 

انسان امـروزي در  . كند يا بخشي از محيط ماست، حاوي انبوهي از نشانه ها و ايماژهاست
ر كم كم به تصاوير خو كرده و شيوه انديشيدن او بيش از هر زماني فضايي انباشته از تصاوي

ايـن همـان   . ما ديگر به كمك تصاوير مـي انديشـيم  . در تاريخ وابسته به تصاوير شده است
فرايند بصري شدن فرهنگ معاصر است كه عمدتا رسانه هـا، رايانـه هـا و اينترنـت نقـش      

  )479،ص1393فاضلي،. (اساسي در آن داشته اند
  

 پيشينه پژوهش. 14

 يكاال نيهمچن و نينو يها يفناور از يكي عنوان به همراه تلفن عيسر گسترش و ظهور با
 ياديـ ز يهـا  پرسـش  ،ياجتمـاع  گوناگون يها حوزه در يرگذاريتاث و جامعه در يمصرف
 يبـرا  كـه  اسـت  آمـده  وجود به كاربران ياجتماع و يفرد يزندگ گستره در آن آثار درباره

 يارتبـاط  لهيوس نيا مورد در ياجتماع قاتيتحق به دست ديبا ها پرسش نيا به ييپاسخگو
 ليتحل و هيتجز مورد و كرد ييشناسا را يرگذاريتاث نيا مختلف يها جنبه بتوان بهتر تا زد

 . داد قرار

از جمله پژوهش هاي انجام شده در مورد تلفن همراه در ايران، پژوهشي است كـه بـه   
آنها در اين پژوهش به بررسي تاثيرهاي . انجام شده است) 1388(وسيله ذكايي و ولي زاده 

اجتماعي تلفن همراه، مانند شكل دهي به ارزش ها و هويت، تسريع برقراري ارتباط و تغيير 
 شيمـا يپ براسـاس  پـژوهش  نيـ ا. روي فرهنگ جوانـان پرداختـه انـد   الگوهاي ارتباطي بر 

  انـد  گرفتـه  قـرار  مطالعه مورد تهران شهر ساله 30 تا 16 جوان 289 از متشكل يراحتماليغ
 يبـرا  صـرف  يابـزار  شـكل  از همراه تلفن زمان، گذشت با كه دهد يم نشان قيتحق جينتا

 تا تند؛ يم درهم جوانان روزمره يزندگ پود تارو با و شود يم خارج ارتباط عيسر يبرقرار
 جدا جوانان فراغت يحت و كار ها، يدوست ها، فرصت دها،يام از را نيا توان ينم كه ييجا
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اين پژوهش با الهام از دو مفهوم عادت واره و ميدان بورديو، اين موضوع را مطرح مي .كرد
ه كه فرصت هاي بيشـتري  كند كه تلفن همراه ميدان جديدي را براي جوانان به وجود آورد

براي سرگرمي، ارتباط و استقالل عمل، جبران برخي كاستي هاي حـوزه عمـومي، تقويـت    
 ).119: 1388ذكايي و ولي زاده، . (فرديت و قدرت جوانان را به وجود آورده است

كه در مورد كاربردهاي مختلف تلفن همراه ) 1387(طبق نتايج پژوهش معيدفر و گنجي 
بر آن انجام شد، مشخص گرديد كه محتواي پيامك ها، بـه ترتيـب فراوانـي    و عوامل موثر 

ضرورت هاي روزمره، لطيفه هاي قومي، لطيفه هاي درسي، لطيفه هاي جنسـي،  : عبارتند از
نتـايج تحليـل   . تبريك مناسبت ها، لطيفه هاي سياسي، تسليت مناسبت ها، و تصاوير مبتذل

. تلفن همراه اثر دارد  عي بر ميزان و نوع كاربريتحقيق نشان مي دهد محدوديت ارتباط جم
همچنين، ميان ميزان . در عوض، انگيزه كاربران تاثير معناداري روي كاربرد تلفن همراه دارد

زمان صرف شده براي مصاحبت با خانواده و ميزان كاربري تلفن همراه همبسـتگي وجـود   
  ).1387معيدفر و گنجي، ( دارد

در يافته اند كه نوجوانـان در تايلنـد،   ) Kawasaki et al) (2006(كاواساكي و همكارانش 
تمايل زيادي به دل مشغولي به استفاده از تلفن همراه، ناراحتي در زمان عدم توانايي استفاده 

  .از تلفن همراه و استفاده بيش از حد از خدمات تماسي دارند
  
 هاي تحقيق يافته. 15

  گويان شناختي پاسخ هاي جمعيت ويژگي 1.15
  توزيع فراواني و نسبي پاسخگويان برحسب جنسيت .1جدول شماره 

  درصد  فراواني  جنسيت

  53.4  205  زن
  46.6  179  مرد
  100  384  جمع

  
  . اند درصد مرد بوده 46.6سخگويان زن و درصد از پا 53.4براساس نتايج جدول، 
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  توزيع فراواني و نسبي پاسخگويان برحسب گروه سني .2جدول شماره 
 درصدتجمعي درصد فراواني گروه سني

24-20 99 25.8 25.8 

29-25 66 17.2 43 

34-30 53 13.8 56.8 

39-35 71 18.5 75.3 

44-40 39 10.2 85.4 

49-45 21 5.5 90.9 

54-50 16 4.2 95.1 

59-55 4 1 96.1 

60 15 3.9 100 

  100 384 جمع

  تاهل نسبي پاسخگويان برحسب وضعيت توزيع فراواني و .3جدول شماره 
 درصدتجمعي درصد فراواني وضعيت تاهل

 41.1 41.1 158 مجرد

 95.8 54.7 210 متاهل

 100 4.2 16 متاركه

  100 384 جمع

  
 4.2(درصد متاهـل و مـابقي   54.7درصد از پاسخگويان مجرد،  41.1طبق نتايج جدول، 

  . مطلقه بوده اند) درصد
درصـد از آنـان    32.3سال،  30درصد از پاسخگويان زير  43نتايج نشان داده است، 

 5.2سـال،   49-40درصد از آنـان بـين گـروه سـني      15.7سال،  39-30بين گروه سني 
درضـمن  . سال بوده اند 60درصد داراي سن  3.9سال و  59-50درصد بين گروه سني 

سال  20سال و حداقل  11.03راف معيار سال با انح 33.4ميانگين سني اين افراد معادل 
  . سال بوده است 60و حداكثر 
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  وضعيت فعاليت توزيع فراواني و نسبي پاسخگويان برحسب .4جدول شماره 

 درصدتجمعي درصد فراواني وضعيت فعاليت

 56.8 56.8 218 شاغل

 99 42.2 162 غيرشاغل

 100 1 4 بازنشسته

  100 384 جمع

  
درصد غيرشاغل و مـابقي   42.2درصد از پاسخگويان شاغل و  56.8طبق نتايج جدول، 

  . بازنشسته بوده اند) درصد 1(
  
  توصيف كاركرد هاي تلفن همراه 2.15

انجام بـازي   .ب- 2انتشار سريع آزادانه اخبار و اطالعات،. ب- 1در اين مطالعه كاركرد هاي 
گرايش بـه  . ب- 5،مناسبات فردي و خانوادگي. ب- 4اعتياد افراد به تلفن همراه . ب- 3ها،  

  :مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است كه نتايج به شرح زير است مصرف

  كاركردهاي انتشار سريع آزادانه اخبار و اطالعات 1.2.15
  :هاي اين مولفه به شرح زير است نتايج گويه

  برحسبتوزيع فراواني و نسبي ديدگاه پاسخگويان . 5 جدول شماره
  تلفن همراه  انتقال هر گونه اطالعات از طريق

 تجمعي درصد درصد فراواني شرح

 4.2 4.2 16 كامال مخالفم

 17.7 13.5 52 مخالفم

 55.7 38 146 تاحدودي

 90.1 34.4 132 موافقم

 100 9.9 38 كامال موافقم

  100 384 جمع
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تلفن همراه مي توانم به اعضا هر از طريق "در اين مطالعه از پاسخگويان در مورد گويه 
 13.5درصد از آنان كامال مخالف،  4.2پرسش به عمل آمد و  "گونه اطالعاتي را منتقل كنم

درصـد كـامال موافـق ايـن      9.9درصد موافق و  34.4درصد تاحدودي،  38درصد مخالف، 
  . اند گويه بوده

  برحسبتوزيع فراواني و نسبي ديدگاه پاسخگويان . 6 شمارهجدول 
  دسترسي به اطالعات در زمينه اجتماعي از طريق تلفن همراه

 تجمعي درصد درصد فراواني شرح

 5.7 5.7 22 كامال مخالفم

 16.1 10.4 40 مخالفم

 51.6 35.4 136 تاحدودي

 89.8 38.3 147 موافقم

 100 10.2 39 كامال موافقم

  100 384 جمع

  
با استفاده از تلفـن همـراه توانسـته ام بـه     "گويه در اين مطالعه از پاسخگويان در مورد 

درصـد از آنـان    5.7پرسش به عمل آمد و  "اطالعات در زمينه اجتماعي دسترسي پيدا كنم 
 10.2درصـد موافـق و    38.3درصـد تاحـدودي،    35.4درصد مخالف،  10.4كامال مخالف، 

  . اند درصد كامال موافق اين گويه بوده

  ها كاركرد انجام بازي 2.2.15
  :هاي اين مولفه به شرح زير است نتايج گويه

  پاسخگويان برحسبتوزيع فراواني و نسبي ديدگاه . 7جدول شماره
  هاي پاسخگو اي موجود به عنوان يكي از سرگرميه استفاده از بازي

 درصدتجمعي درصد فراواني شرح

 14.6 14.6 56 كامال مخالفم

 42.2 27.6 106 مخالفم

 77.9 35.7 137 تاحدودي
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 94 16.1 62 موافقم

 100 6 23 كامال موافقم

  100 384 جمع

  
يكي از سرگرمي هاي من در تلفن همراه، "در اين مطالعه از پاسخگويان در مورد گويه 

درصد از آنان كامال  14.6پرسش به عمل آمد و  "استفاده از بازي هاي موجود در آن است 
درصد كامال  6درصد موافق و  16.1درصد تاحدودي،  35.7درصد مخالف،  27.6مخالف، 

  . موافق اين گويه بوده اند

  توزيع فراواني و نسبي ديدگاه پاسخگويان برحسب آشنايي با . 8جدول شماره
  فرهنگ رفتاري ملل مختلف از طريق بازي هاي موجود در تلفن همراه

 تجمعي درصد درصد فراواني شرح

 13.5 13.5 52 كامال مخالفم

 47.9 34.4 132 مخالفم

 77.3 29.4 113 تاحدودي

 94.3 16.9 65 موافقم

 100 5.7 22 موافقمكامال

  100 384 جمع

  
در بازي هاي موجود در تلفـن همـراه بـا    "در اين مطالعه از پاسخگويان در مورد گويه 

درصـد از آنـان    13.5پرسش به عمل آمـد و   "فرهنگ رفتاري ملل مختلف آشنا مي گردم 
 5.7درصـد موافـق و    16.9درصـد تاحـدودي،    29.4درصد مخـالف،   34.4كامال مخالف، 

   .درصد كامال موافق اين گويه بوده اند

  همراه تلفناعتياد به  3.2.15
  :هاي اين مولفه به شرح زير است نتايج گويه
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  توزيع فراواني و نسبي ديدگاه پاسخگويان. 9جدول شماره
  برحسب عدم تحمل زمان بدون تلفن همراه 

 درصدتجمعي درصد فراواني شرح

 12 12 46 كامال مخالفم

 22.2 10.2 39 مخالفم

 46.2 24 92 تاحدودي

 75.9 29.6 114 موافقم

 100 24.2 93 كامال موافقم

  100 384 جمع

  
يك لحظه، بدون تلفن همراه نمـي تـوانم   "در اين مطالعه از پاسخگويان در مورد گويه 

درصد مخـالف،   10.2درصد از آنان كامال مخالف،  12پرسش به عمل آمد و  "تحمل كنم 
  . اند درصد كامال موافق اين گويه بوده 24.2درصد موافق و  29.7درصد تاحدودي،  24.0

  توزيع فراواني و نسبي ديدگاه پاسخگويان برحسب. 10هجدول شمار
  هاي تلفن همراه به خاطر وابسته بودن به آن توجهي به هزينه بي

 درصدتجمعي درصد فراواني شرح

 9.9 9.9 38 كامال مخالفم

 19.8 9.9 38 مخالفم

 40.6 20.8 80 تاحدودي

 67.2 26.6 102 موافقم

  100 32.8 126 كامال موافقم
  100 384 جمع

  
آنقدر به تلفن همـراه وابسـته هسـتم كـه     "در اين مطالعه از پاسخگويان در مورد گويه 

درصد از آنان كامال مخالف،  9.9پرسش به عمل آمد و  "توجهي به هزينه هاي آن نمي كنم 
درصد كامال موافق  32.8درصد موافق و  26.6درصد تاحدودي،  20.8درصد مخالف،  9.9

  . اين گويه بوده اند
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به نظر مي رسد ميان استفاده از تلفن همراه و اعتياد به تلفن همراه در ميـان  : فرضيه اول
  .خانواده ها رابطه وجود دارد

  مناسبات و تعامالت فردي و خانوادگي 4.2.15
  :نتايج گويه هاي اين مولفه به شرح زير است

  توزيع فراواني و نسبي ديدگاه پاسخگويان. 11ارهجدول شم
  برحسب تحت تاثير قرار دادن روابط زن و مرد در جهت منفي

 درصدتجمعي درصد معتبر درصد فراواني شرح

 13.6 13.6 13.5 52 كامال مخالفم

 35.9 22.3 22.1 85 مخالفم

 69.4 33.5 33.3 128 تاحدودي

 86.1 16.8 16.7 64 موافقم

 100 13.9 13.8 53 موافقمكامال 

  100 99.5 382 جمع

   0.5 2 بدون پاسخ

   100 384 جمع

  
به نظر من استفاده از تلفن همـراه، روابـط   "در اين مطالعه از پاسخگويان در مورد گويه 

 13.6پرسـش بـه عمـل آمـد و      "زن و شوهر را در جهت منفي تحت تاثير قرار مي دهـد  
درصـد   16.8درصـد تاحـدودي،    33.5درصد مخـالف،   22.3مخالف، درصد از آنان كامال 

  . اند ن گويه بودهدرصد كامال موافق اي 13.9موافق و 

  توزيع فراواني و نسبي ديدگاه پاسخگويان برحسب. 12جدول شماره
  عدم ارتباط زياد با دوستان از طريق تلفن همراه

 درصدتجمعي درصد فراواني شرح

 8.1 8.1 31 كامال مخالفم

 44 35.9 138 مخالفم

 77.6 33.6 129 تاحدودي
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 95.3 17.7 68 موافقم

 100 4.7 18 كامال موافقم

  100 384 جمع

  
ازطريق تلفن همراه با دوستان خود، ارتباط "در اين مطالعه از پاسخگويان در مورد گويه 

درصد مخالف،  35.9درصد از آنان كامال مخالف،  8.1پرسش به عمل آمد و  "زيادي ندارم 
  . درصد كامال موافق اين گويه بوده اند 4.7درصد موافق و  17.7درصد تاحدودي،  33.6

  ع فراواني و نسبي ديدگاه پاسخگويانتوزي. 13جدول شماره
  برحسب ارتباط زياد با افراد ديگر خانواده 

درصدتجمعي درصد معتبر درصد فراواني شرح
 5 5 4.9 19 كامال مخالفم
 11.7 6.8 6.8 26 مخالفم

 53.5 41.8 41.7 160 تاحدودي

 88 34.5 34.4 132 موافقم

 100 12 12 46 كامال موافقم

  100 99.7 383 جمع

   0.3 1 بدون پاسخ

   100 384 جمع

 "ارتباطم با افراد ديگر خانواده زياد است "در اين مطالعه از پاسخگويان در مورد گويه 
درصـد   41.8درصـد مخـالف،    6.8درصد از آنان كـامال مخـالف،    5پرسش به عمل آمد و 

  . اند درصد كامال موافق اين گويه بوده 12درصد موافق و  34.5تاحدودي، 

  توزيع فراواني و نسبي ديدگاه پاسخگويان برحسب . 14جدول شماره
  تحت تاثير قرار دادن مثبت بين روابط فرزند و والدين از طريق تلفن همراه

 درصدتجمعي درصد فراواني شرح

 14.8 14.8 57 كامال مخالفم

 47.4 32.6 125 مخالفم

 81.8 34.4 132 تاحدودي
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 93 11.2 43 موافقم

 100 7 27 كامال موافقم

  100 384 جمع

  
به نظر من تلفـن همـراه روابـط فرزنـد و     "در اين مطالعه از پاسخگويان در مورد گويه 

درصـد از   14.8پرسش به عمل آمد و  "والدين را در جهت مثبت تحت تاثير قرار مي دهد 
 7درصـد موافـق و    11.2درصد تاحدودي،  34.4درصد مخالف،  32.6آنان كامال مخالف، 

  . ه انددرصد كامال موافق اين گويه بود
به نظر مي رسد ميان استفاده از تلفن همراه و تغييـر مناسـبات و تعـامالت    : فرضيه دوم

  .اجتماعي و خانوادگي رابطه وجود دارد

  يش به مصرف از ديدگاه پاسخگويانگرا 5.2.15
  :هاي اين شاخص به شرح زير است گويه

نان به استفاده از مدل توزيع فراواني و نسبي پاسخگويان برحسب ميزان اهميت آ .15جدول شماره 
  هاي همراه جديد تلفن

 درصدتجمعي درصد معتبر درصد فراواني

 18.5 18.5 18.2 70 خيلي كم

 36.5 18 17.7 68 كم

 60.8 24.3 24 92 تاحدودي

 74.6 13.8 13.5 52 زياد

 100 25.4 25 96 خيلي زياد

  100 98.4 378 جمع

   1.6 6 بدون پاسخ

   100 384 جمع
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اهميت به استفاده از مدل جديد تلفـن   "در اين مطالعه از پاسخگويان در مورد گويـه  
 24.3درصـد  كـم ،   18درصد از آنان خيلي كم،  18.5پرسش به عمل آمد و  "  هاي همراه

  . درصد  خيلي   زياد   اين گويه بوده اند 25.4درصد  زياد   و  13.8درصد تاحدودي، 

  توزيع فراواني و نسبي پاسخگويان برحسب  .16جدول شماره 
   استفاده از انواع خطوط تلفن همراهميزان 

  صددر  تعداد  ها مولفه

  25.5  98  ثابت

  33.8  130  اعتباري

  40.6  156  هردو

  100  384  جمع كل
  

از  33.8درصد از پاسـخگويان از خـط ثابـت و     25.5با توجه به اطالعات جدول فوق 
درصد هم از خط ثابت و هم از خط اعتباري استفاده  40.6خط اعتباري استفاده مي كنند و 

 .مي كنند

  زمان تعويض تلفن همراهتوزيع فراواني و نسبي پاسخگويان برحسب  .17جدول شماره 
  درصد تعداد هامولفه

  9.1 35 كمتر از يكسال
  23.4 90 سال2تا1بين
  23.1 89 سال4تا2بين
  22.6 87 سال6تا2بين

  21.6 83 سال6باالي
  100 384 جمع كل

  
 9.1پاسخگويان با كمتر از يكسال  در مورد تعويض دستگاه موبايل هر چند مدت يكبار،

 22.6سـال   6تـا   2درصد، بـين   23.1سال  4تا  2درصد، بين  23.4سال  2تا  1درصد، بين 
  .درصد بوده اند 21.6سال  6درصد و باالي 
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به نظر مي رسـد ميـان اسـتفاده از تلفـن همـراه و مصـرف گرايـي در        : فرضيه سوم
  .خانواده ها رابطه وجود دارد

  
  گيري نتيجه. 16

هم چنين . درصد مرد بوده اند 46.6درصد از پاسخگويان زن و  53.4براساس نتايج جدول، 
) درصد 4.2( درصد متاهل و مابقي 54.7درصد از پاسخگويان مجرد،  41.1 نتايج نشان داد،
سال  33.4ميانگين سني اين افراد معادل  43نتايج نشان داده است، به عالوه . مطلقه بوده اند

طبـق نتـايج   . سال بوده اسـت  60سال و حداكثر  20سال و حداقل  11.03راف معيار با انح
) درصـد  1(درصـد غيرشـاغل و مـابقي     42.2درصد از پاسخگويان شاغل و  56.8جدول، 

درصد داراي شغل  73.4به عالوه نتايج نشان داد، از مجموع افراد شاغل، .بازنشسته بوده اند
همچنين با توجـه  عنـوان   . اراي شغل نيمه وقت بوده انددرصد از آنان د 26.6تمام وقت و 

  :فرضيه  تدوين گرديد 3تحقيق كه آسيب شناسي كاركرد تلفن همراه است ، 
نظر ميرسد ميان استفاده از تلفن همراه و تغييـر مناسـبات و تعـامالت اجتمـاعي و       - 1

  .خانوادگي رابطه وجود دارد
  .دارد وجود رابطه اعتيا د به آن و همراه تلفن از استفاده ميان رسد مي نظر به - 2
به نظر مي رسد ميان استفاده  از تلفن همراه و مصرف گرايي در خانواده هـا رابطـه    - 3

  .وجود دارد
مولفه  انتشار سريع اخبار و اطالعـات، انجـام بازيهـا     5به منظور بررسي فرضيات فوق 

،اعتياد افراد به تلفن همراه، مناسبات خانوادگي و گرايش به مصرف براي بررسي آن در نظر 
بر مبناي آن ها، سواالت پرسشنامه تدوين و اطالعات مستخرج و نتـايج زيـر   گرفته شد كه 
  .حاصل گرديد

نظر ميرسد ميان اسـتفاده از تلفـن همـراه و تغييـر مناسـبات و      : تباط با فرضيه اولدر ار
ــداول       ــاي ج ــاس داده ه ــود دارد ، براس ــه وج ــانوادگي رابط ــاعي و خ ــامالت اجتم تع

  .بدست آمده است 11،12،13،14،5،6
 اعتيـا د بـه آن   و همـراه  تلفـن  از استفاده ميان رسد مي نظر به  : در ارتباط با فرضيه دوم

 .بدست آمده است 7،8،9،10،براساس داده هاي جداول  كه در سوال هاي دارد وجود بطهرا
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به نظر مي رسد ميان استفاده  از تلفن همراه و مصرف گرايـي  : در ارتباط با فرضيه سوم
بدسـت   15،16،17براساس داده هاي كـه در سـوال هـاي    .در خانواده ها رابطه وجود دارد

  .است  آمده
يجيتال يعني رايانه، اينترنت، تلفن و به خصوص تلفن هاي همراه و گسترش ابزارهاي د

ابزارهــاي ديجيتــال خــانگي بــر نهادهــاي اصــلي جامعــه ايــران يعنــي فرهنــگ، سياســت، 
خويشاوندي، روابط اجتماعي افراد و آموزش تاثير گذاشته اند وفرايند ديجيتـالي شـدن در   

ابزار هاي ديجيتال مـي توانـد   . است حال شكل دادن فرهنگي متناسب با فن آوريهاي نوين
به تقويت فردگرايي، ارزش هاي دموكراتيك، مشاركت بيشتر مردم در عرصه هاي عمومي، 
تقويت و بسط آزادي هاي اجتماعي، گسترش مصرف و ارزش هاي سرمايه دارانه، تقويت 

قويـت  نهادهاي مدني، كاهش نابرابري ها و تبعيض هاي قومي، جنسيتي، مذهبي و نژادي، ت
ارزش هاي چندفرهنگي شدن مانند بسط روحيه تسامح و تساهل، گسترش گفتگو و امثـال  

اما در عين حال، ابزارهاي ديجيتال مي توانند تا حدودي در خدمت . اين ارزش ها بپردازند
ارزش ها و ساختارهاي غيردموكراتيك، اقتدارگرايانه، محافظه كارانه و سنت گرايانه نيز قرار 

ته مهم در اين زمينه آن است كه ماهيت و ساختار فرهنگي و فني ابزارها و رسـانه  نك. گيرند
از . هاي ديجيتالي به گونه اي است كه با ارزش هاي دسته نخست سازگاري بيشتري دارنـد 

اين رو كاربرد اين ابزارها در ساختارهاي غيردموكراتيك، اقتدارگرايانـه، محافظـه كارانـه و    
كان پذير است اما در درازمدت اين ساختارها را دستخوش تغييـر و  سنت گرايانه اگرچه ام

  .چالش مي كند
همانطور كه بروز و ظهور هر فناوري و پديده هـاي جديـد اميـد و رفـاه و آسـايش و      

مـوجي   اما.سرعت عمل و دسترسي به اطالعات را براي انسان امروز به ارمغان آورده است
يكي از اين موارد آسيب هايي است كـه در   .كرده استاز هراس را نيز فراروي بشر پديدار 

آسـيب  "سازمان هاي رسانه اي شكل ميگيرد و سوار بر امواج به ما مي رسد كه بـا عنـوان   
از اين پديده هاي مهم كه انقالبي در كميـت و  .از آنها ياد ميشود "نوظهور"يا  "هاي نوپديد

 .است "تلفن همراه"يا  "موبايل"كيفيت ارتباط هاي انساني بوجود آورد 

ولـي آنچـه مهـم    . اين فن آوري بر زندگي فردي و اجتماعي انسان ها تاثير گذار اسـت 
است و اصوال كارشناسان از آن غافلند آن دسته از تاثيراتي است كـه غيرقابـل پـيش بينـي،     

چه بسا كـه اثـر فـن    . پنهان و منفي هستند و الزم است تا به اين بخش توجه بيشتري شود
ديده اي نو مانند تلفن همراه در جوامع در حـال توسـعه بيشـتر از جوامـع صـنعتي      آوري پ
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زيرا برخالف جهان صنعتي كه وسايل جديد ارتباط جمعي خود را پديد آورده و در . است
بطن جامعه خود شاهد بسط آرام و مداوم آنها بوده است، جهان سوم در برابر هجـوم ايـن   

 . در برهه اي كوتاه از زمان قرار دارد وسايل از خارج، آن هم يك باره و

حضور سريع و گسترده وسيله اي مانند تلفن همراه در كشـور بزرگـي ماننـد ايـران بـا      
فرهنگي متنوع و زيستن سه نسل سنتي، صنعتي و ديجيتـال در كنـار هـم باعـث تغييـرات      

 تلفن قشن گر،يد يسو از .متعددي در ابعاد مختلف و در بين نسل هاي سه گانه شده است
 جوان يها نسل انيم در خصوص به گسترش، حال در يمصرف فرهنگ و فراغت در همراه
 از يكي عنوان به همراه تلفن عيسر گسترش و ظهور با كه يطور به.  است يابيرد قابل تر،

 يهـا  حـوزه  در يرگـذار يتاث و جامعـه  در يمصـرف  يكـاال  نيهمچنـ  و نينو يها يفناور
 ياجتمـاع  و يفـرد  يزندگ گستره در آن آثار درباره ياديز يها پرسش ،ياجتماع گوناگون
  . است آمده وجود به كاربران
  
  هاي آتي  پيشنهادهايي براي پژوهش. 17
موضوع اين تحقيق در سايرمناطق جنوبي، شمالي و غربي و شرقي شهر تهران انجام  ـ

 . شود و سپس نتايج مورد مقايسه قرار گيرد

و  شهرها به ويژه شهرهاي سنتي، نيمه سنتي صورت گيـرد انجام اين مطالعه در ساير  ـ
 . نتايج آن با شهر تهران مورد مقايسه قرار گيرد

  .هايي در زمينه كاركردها و آسيب هاي تلفن همراه   تهيه و استاندار كردن پرسشنامه ـ
بررسي ديدگاه خبرگان در مورد كاركردها و آسيب هاي تلفن همراه و مقايسه آن بـا   ـ

 .مردم در اين خصوصديدگاه 
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