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 : چكيده

شناخت ابعاد مختلف  -١: انجام شده استبه شرح زير  دو هدفتحقق مقاله حاضر، برگرفته از تحقيقي است كه در راستاي 
دو بعد  بر اساس وابسته هايرمتغيدر اين مطالعه  . تلفن همراه هايمطالعه عوامل مؤثر بر كاربرد -٢ ؛تلفن همراه و هايكاربرد

در » وبستر و واكشالگ«متغيرهاي مستقل تحقيق نيز مبتني بر مدل   . ندشد دسته بندي برد تلفن همراهنوع و ميزان كار
عملياتي پيمايشي  مطالعهدر اين  اين متغير ها  .نددسته بندي شدبود مشتمل بر چند متغير خود هر دسته  كهدسته  شش

تشكيل مي شدند و در آموزان دختر و پسر تهراني  يعني دانشنمونه  ٦٠٠ كه ازي به پاسخگويان نمونه پرسشنامه اشده و در 
اين تحقيق، بيشتر پاسخگويان کمتر از نتايج بر اساس  . تا به آنها پاسخ دهند ندتوزيع شدتحصيل مي كردند، مقطع متوسطه 

  .استساعت در هفته  ٩٩/٥کنند و ميانگين استفاده از تلفن همراه در ميان آنان، ساعت در هفته از تلفن همراه استفاده مي ٣
هاي محتواي پيامك . كنند پيامك دريافت مي ١٢٩پيامك ارسال و  ١٢١آموزان در يک هفته، طور ميانگين دانش همچنين، به
ک وها، ج هاي روزمره، جک قومي، جك درسي، جک جنسي، تبريک مناسبت ضرورت: ترتيب فراواني عبارتند از ارسالي به

كه محدوديت ارتباط جمعي در حاليدهد  تايج تحليلي تحقيق نيز نشان مين  .ها، تصاوير مبتذل سياسي، تسليت مناسبت
  .در عوض، انگيزه كاربران تاثير معناداري روي كاربرد تلفن همراه دارد تلفن همراه ندارد، تاثيري روي ميزان و نوع كاربري

راه همبستگي معنادار معكوسي وجود شده براي مصاحبت با خانواده و ميزان كاربري تلفن هم صرفزمان همچنين، بين ميزان 
 . دارد

 
  .كاربري، زمينه كاربري ، تلفن همراه، ميزان كاربري، نوع كاربري، انگيزههاكاربرد :هاكليد واژه

 



 

 مقدمه 
دهند نانو، سه ضلع مثلثي را تشکيل مي فنآوريزيستي و  فنآورياطالعات و ارتباطات، همراه با  فنآوريامروزه، 

بنابراين، انقالب ارتباطي و  ). ١٣٨٤معتمدنژاد، (کند ت علوم و فنون چند دهه آينده را تعيين ميکه مسير و جه
 هاي فنآوري . ها دانست کردن رابطه انساناطالعاتي سده بيست و يک را بايد بسيار فراتر از صرف الکترونيکي 

هاي تازه، که افراد و جوامع را در قالب» ٢ايجامعه شبکه«آوردن امکان پيدايي نوين ارتباطي و اطالعاتي، با فراهم
ها، ، نه تنها قواعد و قوانين حاکم بر ارتباط و تعامل ميان انسان)١ج ٢٠: ١٣٨٠کاستلز، (هاي تازه بخشيده  هويت

نوين  هاي فنآوريپيدايي  ). ٥: ١٣٧٧اولسون، (ما را نسبت به خود، ديگران و جهان تغيير داده است  ٣بلکه ايستار
عاتي و ارتباطي که در مقايسه با وسايل ارتباط جمعي سنتي از دامنه بيشتري برخوردارند، امکانات زيادي اطال

ها موجب پخش سريع فنآورياين  . انداي در زمينه توسعه فراهم نموده بيني و دورنماي تازهبراي تغيير و پيش
 ).١١: ١٣٧٥استوور، (اند  شتي و فرهنگ شدههاي بهداها، بهبود در امور آموزش، علوم، مراقبتنظرات، ارزش

نوين اطالعاتي و ارتباطي روش کارکرد ما را دگرگون كرده و امور اقتصادي و اجتماعي و  هاي فنآوريهمچنين، 
تجارت، بانکداري، اوقات فراغت و سرگرمي، خدمات، خط توليد، آموزش، و  . اند حتي نحوه تفکر ما را تغيير داده

نوين  هاي فنآورياضر نسبت به ده سال قبل کامالً متفاوت شده و مردم اين تغيير را که بهداشت در عصر ح
ها، اينترنت، تلفن ، ماهوارهها رايانهترکيبي از   .دهندتدريج تشخيص مي اند، به اطالعاتي و ارتباطي موجب آن شده

اطالعاتي و ارتباطي را تشکيل  فنآوريد، انهمراه و ساير وسايل الکترونيکي، که ابزار اطالعات و ارتباطات مديريت
شوند و باعث بروز مشاغل جديد، صنايع نوين و العمل مؤثرتر و کاراتر امور ميدهند که موجب عمل و عکسمي

استوور، (اند  يافته شده، و نيز تغييراتي در روش زندگي به وجود آوردهپي در کشورهاي توسعه درهاي پيخالقيت
١٠: ١٣٧٥.( 

هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي از جمله تلفن همراه داراي كاركردها و فنآوريراين، با توجه به مطالب فوق، بناب
تواند براي گيرد و ميهاي مختلفي را در بر ميها و جنبهباشند كه اين كاركردها حوزهكاربردهاي فراواني مي

 . سعه قلمداد شده و پر اهميت به شمار آيندابزاري براي تو منزله هاي چون ايران بدر حال توسعه هجامع
آورد،  مي   نوين اطالعاتي و ارتباطي به ارمغان  هاي فنآورياما از سوي ديگر، با اذعان به کاربردهاي فراواني که 

مدت،  مدت و بلند هاي متعددي را بر سر آثار فردي و اجتماعي، کوتاه  ها و جدل، بحثها فنآوريپيدايي اين 
که به نظر در حالي  .دگذر و يا عمقي و ديرپاي، و كال آثار مثبت و منفي آنها به راه انداخته استسطحي و زو

هاي کامپيوتري، و اذعان به توان آور گسترش دسترسي به شبکهرسد بعضي، برغم مشاهده سرعت سرساممي
آورند که اصوالً هيچ ه حساب ميها را واجد آثاري تصنعي و زودگذر بهاي ارتباطي جديد، رسانهآور رسانهحيرت

 ). ١٠: ١٣٧٩تامپسون، (توان گفت مطالب اساسي درباره آنها نمي
شايسته توجه و عنايت هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي  فنآوري كاربردهايبررسي اثرات مثبت و منفي  به هر حال،

مطالعات و  ،تلف اين پديدهدر جهت شناسايي ابعاد مخ دباي  .متفكران و مسؤوالن است خاص پژوهشگران،
براي آموزش  ،آثار اين مسأله، در سطح كالنکاربردها و با شناسايي وضع موجود و  تا شود،الزم انجام  هايتحقيق



 

 ،در سطح خرد همچنين،  .شود هاي الزم اتخاذ ريزي و سياست برنامه ها،و استفاده صحيح و علمي از اين ابزار
 .داده شود افرادو  ها هاي جمعي و نهادهاي آموزشي به خانواده رسانه اهرهاي الزم از  هشدارها و آموزش

با عنايت به آنچه گفته شد، درك و شناخت كاربردهاي مختلف تلفن همراه و عوامل مرتبط با آن در جامعه ما و 
ار گرفته ويژه اهميت آن براي نسل نوجوان و جوانان، يكي از مسائلي است كه در تحقيق حاضر مورد توجه قر هب

 . است
آموزان متوسطه دختر و پسر چه تلفن همراه در بين دانش) ١: شود مطالعه حاضر با دو  سؤال اصلي آغاز مي

 اين كاربردها، متأثر از چه علل و عواملي است؟ ) ٢كاربردهايي دارد 
 

 برد رويكرد تركيبي براي تبيين كاربرد تلفن همراهكار: چارچوب و مدل نظري
انند نظريه استفاده و خشنودي، نظريه هايي م تلفن همراه از نظريه كاربردهايعوامل مؤثر بر  مطالعهبراي 

کوايل و نظريه هاي اجتماعي مکبنديدگرگوني فرهنگي اينگلهارت، نظريه کنش ارتباطي هابرماس، نظريه دسته
 .برداري شده است هومنز بهره
 :شـود  هاي ارتباطات جمعي، دو رويکرد نسبت به مخاطب وجود دارد که در پاسخ به دو سوال مطرح ميدر نظريه

ها درصدد پاسخ به سـوال اول  هاي اثرات رسانهنظريه  کنند؟ها چه ميکنند؟ افراد با رسانهها با افراد چه ميرسانه
هـاي جديـد،    فنـآوري از آنجا كـه در بحـث     .هاي استفاده و خشنودي درصدد پاسخ به سوال دوم هستندو نظريه

هاي دسـته دوم يعنـي   مام تحقيق حاضر نيز بر نظريهنمايد، اهتنقش مخاطب در انتخاب اهميت بيشتري پيدا مي
 .استفاده و خشنودي است

فرض اصلي الگوي استفاده و خشنودي اين است كه افراد مخاطب، كم و بيش به صورت فعال به دنبال محتوايي 
راد اف . كند و درجة خشنودي به نيازها و عاليق افراد بستگي دارد هستند كه بيشترين خشنودي را فراهم مي

كه آن محتوا را  كنند، احتمال اين هرقدر كه بيشتر احساس كنند كه محتواي واقعي نياز آنان را برآورده مي
بيشتر الگوهاي استفاده و خشنودي،  . باشند پردازان اين الگو، بالمر و كاتز مي از نظريه   .بيشتر است  انتخاب كنند،

شوند كه بر انتخاب اين الگوها نوعاً با عواملي آغاز  مي  .گذارنديعنصر فرستنده را از فراگرد ارتباط جمعي كنار م
در اين نظريه فرض بر اين  ). ٢٧٤: ١٣٧٦وينداهال و همكاران، (گذارند ها تأثير مي مخاطبان از محتواي رسانه

ردم از محتواي هايي كه مكاربرد و استفاده راهتواند از هاي گروهي اغلب اوقات مياست كه تعامل مردم با رسانه
 ). ١٦٤: ١٣٧٨بليك و هارولدسن، (آورند، توضيح داده شود  برند يا خشنودي و لذتي كه به دست ميها ميرسانه

در مدل ارتباطي وينداهال، مصرف وسايل ارتباط جمعي و پاداش حاصل از اين مصرف اساساً به وسيله نيازهاي 
ها عامل مصرف وسايل ارتباط جمعي فرض نشده است بلكه يكي از تن منزله اما نياز به  .شود پايه افراد مشخص مي

از نظر وينداهال عوامل مصرف ارتباط  ). ٤٦٩: ١٣٦٩محسنيان راد، (شود  عوامل مربوط به مصرف محسوب مي
هاي فردي، انتظارات و ادراك فرد از وسيله ارتباطي و درجه دسترسي به آن  جمعي عالوه بر مصرف شامل ويژگي

دارد كه انجام وظيفه خاص هر وسيله ارتباط جمعي با  همچنين، وينداهال در مدل خود اظهار مي . شود مي
در اين   .خورد آورد به يكديگر گره مي دست مي هرود و پاداشي كه گيرنده ب اي كه از آن وسيله مي انتظارات ويژه



 

وسيله نيازهاي پايه افراد  هب مدل ارتباطي مصرف وسايل ارتباط جمعي و پاداش حاصل از اين مصرف اساساً
در مدل وينداهال، هرچه محتواي وسايل ارتباطي به مخاطب پاداش بيشتري بدهد و يا در   .شود مشخص مي

 . شود ميزان استفاده از آن نوع محتوا بيشتر مي  كار رود، هجهت ارضاي نيازهاي شخص ب
 و بر متغيرهاي سن، جنس، تحصيالت، درآمد وهشناسي خود عالكوايل در كتاب مخاطبدر يك رويكرد ديگر، مك

هاي جمعي، بر نقش زمان و مكان و ميزان گذران اوقات فراغت دهنده كاربرد رسانهعوامل شكل منزله هشغل ب
با اين وصف، علت تماشاي زياد  . ها نيازمند وقت زياد استبه نظر او استفاده زياد از رسانه . كند تاكيد مي

 ). ٨٢: ١٣٨٠كوايل،  مك(دار وقت زياد آنان است نان خانهتلويزيون از سوي ز
تر باشد، احتمال  هر چه نتيجه يک کنش براي فرد با ارزش"اما، هومنز معتقد است در انتخاب ميان چند كنش 
، همچنين اگر تبعيت از يك ارزش موجب كسب رضامندي "بيشتري دارد که همان کنش را دوباره انجام دهد

همراه   شود و ارزش ديگري كه اهميت بيشتري دارد و رضايت بيشتري به از اهميت آن كاسته ميتدريج  هنشود ب
 كاربردهايتوان گفت ميزان  بر اساس اين نظريه مي ). ٤٢٩-٤٢٨: ١٣٧٨ريتزر،(شود  اهميت مي دارد براي فرد با

 .وسايل ارتباطي مانند تلفن همراه تابع رضايت از آن است
ست كه نيازهاي اساسي يا اصيلي وجود دارد كه تمامي افراد كامال آزاد آنها را دارند و اين هابرماس نيز معتقد ا

 ). ٧: ١٣٨٠استيون، (نيازها توسط هركس كه صميمانه وارد يك گفتمان عملي شود ضرورتاً كشف خواهد شد 
هاي من  ي صحت گفتهطور به ارزياب هاي من و همين ها و انگيزه شنونده را به دنياي دروني احساس  گفتار،

كه فضاي ) يا تلفن همراه(هاي تعاملي مانند اينترنت  با اين وصف، در محيط  ).١٠٢: ١٣٧٩پيوزي، (كشاند  مي
توانند نيازهاي خود را مطرح كنند،  آيد و افراد به راحتي مي وجود مي هتري ب احساسي دوسويه و روابط صميميانه

 .گيرد در اين مباحثه افكار جديدي شكل مييك فضاي گفتمان و مباحثه ايجاد شده و 
اقتصادي وي است، شخص  ـ هاي فرد، بازتاب محيط اجتماعي الويت«: شود در فرضيه كميابي اينگلهارت گفته مي

  ).٧٥: ١٣٧٨اينگلهارت، (شود كه عرضه آنها نسبتا كم است  ها را براي آن چيزهايي قائل مي بيشترين ارزش
شود كه عرضه آنها نسبتاً كم  ها را براي آن چيزهايي قايل مي خص بيشترين ارزشنظر اينگلهارت ش اساس بر

هاي نوين اطالعاتي و  فنآوريمراتب نيازهاي مازلو در كاربرد  در استفاده از اين نظريه و نيز نظريه سلسله  .است
هاي  اين، كاربران در محيطجا كه در جامعه، عرضه برخي از نيازها كم است، بنابر توان گفت كه از آن ارتباطي مي

توان گفت كه نوع استفاده افراد از  در واقع، بر اساس اين نظريه مي . مجازي در جستجوي آنها هستند
 . هاي اجتماعي و فرهنگي محيط زندگي آنان است هاي ارتباطي تابع محدوديت فنآوري

و كـاربرد ابـزاري آن   ) اجتماعي(اربرد ذاتيتلفن همراه، نشانگر تمايزي بين ك كاربردهايهاي مربوط به  اما پژوهش
ماننـد جسـتجوي اطالعـات يـا گذاشـتن قـرار       ( كاربرد ذاتي تلفن، به كاربرد تلفن براي اهداف اجتمـاعي   . است

در كنار كاربرد ذاتي و ابزاري تلفن، ويليام و ديگران دريافتند كه لذت و سرگرمي نيز از ديگر  . اشاره دارد) مالقات
 ).١٣-١٢: ١٣٨٥كوثري و ديگران، (فن همراه است كاربردهاي تل

هايي را كه در كاربرد تلفـن وجـود دارد  مـورد سـنجش قـرار       ، خشنودي)١٩٩٥(باره اوكيف و سوالنفسكي در اين
تلفن همـراه شناسـايي    كاربردهايابعادي از  منزله پذيري، سرگرمي، اكتساب و مديريت زمان را به اند و جامعه داده



 

تلفن همراه تا ميزان زيادي  كاربردهايهاي ناشي از  اند كه خشنودي نيز نشان داده) ٢٠٠٠(وينگ و ويل . اند كرده
همچنـين    .سيم جديد ذكر شده است هايي هستند كه در ادبيات مربوط به تلفن عادي و ارتباطات بي مشابه يافته

 . اند تلفن همراه ذكر كرده ربردهايكاهاي  ابعاد منحصر بفرد انگيزه مثابه آنها تحرك و دسترسي آني را به
فوريت، يك مزيت عام  . ترين ويژگي متمايزكننده تلفن همراه است تحرك، مهمبر آن است كه ) ٢٠٠٢(دو گوماي

كـه مالـك آن در    تلفن همراه و معمولي است و قابليت دسترسي نيز يك مزيت تلفن همراه است، اما تنها هنگامي
كنـد، تنهـا    هاي ارتباطي بازي مي هايي نظير تلفن همراه در فعاليت فنآوريقشي كه با اين وجود، ن . دسترس باشد

 .كاركرد آن نيست
، )بـرداري  بازي، دوربـين عكاسـي، فـيلم   (دهند كه كاربردهايي مانند سرگرمي  نيز نشان مي) ٢٠٠٢(لينگ و يتري

ابـزاري كـامال شخصـي و    دنبال مدهاي جديد رفتن، پزدادن، كنتـرل ديگـران، احسـاس بـزرگ شـدن و داشـتن       
 . گردد هاي داشتن تلفن همراه است و به كاربردهاي ابزاري اين وسيله بر مي ترين انگيزه خصوصي از مهم

 : دسته جاي داده شده است ٤در پژوهشي در ايران كاربردهاي تلفن همراه در 
هـا، اطالعـاتي    يتـر روزنامـه  كه در ذيل اين امر اطالعات ترافيكي، اتفاقات و رخـدادها، ت : جويي نياز اطالع .١

شود و  هاي ابزاري مطالعه مي توان گنجاند كه از منظر استفاده ها را مي ها و انواع سرگرمي مربوط به قيمت
  .)براي مثال خبردادن و خبرگرفتن از اتفاقات خانه(يا تامين نيازهاي اطالعاتي شخصي 

ان وقـت و احسـاس آرامـش اسـت كـه      شايعه، چت، لذت بردن از صـحبت كـردن، گـذر   : فوايد اجتماعي .٢
دل كردن يا گذران  دهايي چون در گيرد؛ امكان برقراري ارتباطات به بهانه هاي استفاده را در بر مي يزهگان

طور برقراري ارتباط با دوستان و خانواده و از سويي بازي با گوشي تلفن همـراه يـا سـرگرم     وقت و همين
بلوتـوث يـا عكـس     راهدر جمع دوستان مثل انتقـال اطالعـات از    شدن با امكانات آن به هنگام تنهايي يا

 .گرفتن با استفاده از دوربين گوشي
تسهيل ارتباط با خانواده، احساس نزديكي به اعضاي خانواده، نمـايش مراقبـت   : هاي عاطفي مندي رضايت .٣

 .شود از يكديگر، دانستن نگراني ديگران نسبت به ما را شامل مي
: و در دسـترس بـودن  ) گشتن به دنبال تلفن عمومي و در صف تلفـن ايسـتادن  حذف محدوديت (تحرك  .٤

دسترسي هميشگي بدون دغدغه مكان، دسترسي هـر  (تعلقي به مكان براي در ارتباط بودن با ديگران  بي
كـه  ) تر يا بيمار خانواده زماني و هر مكاني، حفظ ارتباط هميشگي و در دسترس بودن براي اعضاي مسن

مندي تازه و منحصر به فرد تلفن همراه در ميان وسايل ارتبـاطي ميـان فـردي     آخر رضايت اين دو گزينه
 ).١٣٨٥كوثري، (شود  محسوب مي

 . گفته، در اين مقاله از چارچوب نظري تلفيقي براي تبيين موضوع استفاده شده است با توجه به مباحث پيش
هاي مزبور متغيرهاي تاثيرگذار  نيز بر اساس نظريه) ١١٥-١١٢: ١٣٨٠به نقل از مك كوايل،( ٤وبستر و واكشالگ

 . اند كه در اين مقاله از آنها بهره گرفته شده است دسته جاي داده ٦تلفن همراه را در  كاربردهايبر 
اجتماعي خانواده، محدوديت  ـ اي يا محيط اجتماعي شامل پايگاه اقتصادي در دسته اول، متغيرهاي زمينه

هاي فردي در دسته دوم، مشخصه . طقه يا محل زندگي و محيط خانوادگي قرار دارندارتباطات اجتماعي، من



 

گويد كه  مي» كوايلمك«گيرند كه در اين زمينه دفلور به نقل از شامل سن، جنس و مقطع تحصيلي قرار مي
آمد، جنس و ويژه سن، در شناختي بههاي اجتماعي و جمعيتها پيوند عميقي با ساير مشخصهاستفاده از رسانه

 ). ٨٢: ١٣٨٠مك كوايل،(شغل دارد 
هاي عمومي مربوط به استفاده در دسته چهارم، عادت . گيرند هاي استفاده قرار ميدر دسته سوم، نيازها و انگيزه

در اين زمينه، به توان  . ها در اوقات فراغت و امكان مخاطب قرار گرفتن در زماني معين جاي دارنداز رسانه
كوايل بيان درباره ميزان گذران اوقات فراغت، مك . ها نيز بايد اشاره كردزم براي دسترسي به رسانهاقتصادي ال

دار، بيكاران، كه افرادي مانند زنان خانه(ها به داشتن وقت فراوان در خانه كند كه استفاده زياد از رسانه مي
ها ترين و ثروتمندترينرترين مخاطبان غالباً پرمشغلهافزايد فرامربوط است و در ادامه مي) سالمندان و غيره دارند

 ). ١١٢: ١٣٨٠مك كوايل،(هم هستند 
رود مخاطبان در اين رابطه، انتظار مي . شود در دسته پنجم به آگاهي، ميزان و نوع اطالعات مخاطبان اشاره مي

متغير طول استفاده يا كاربري از تلفن   .ريزي كنندنحو مؤثرتري برنامه مندي از رسانه را به تر بتوانند بهره فعال
ها يعني استفاده  در دسته ششم نيز به زمينه خاص استفاده از رسانه . گيردهمراه نيز در اين دسته جاي مي
سوال اصلي در اينجا اين است كه آيا استفاده از رسانه در تنهايي انجام   .شود جمعي و مكان كاربري اشاره مي

مثالً خانه، محل كار، محل (مكان استفاده از رسانه  ). دوستان، خانواده، سايرين(گران شود يا در كنار ديمي
 . ها را تغيير دهدتواند ماهيت استفاده و همچنين فرآيند انجام گزينشنيز مي) تحصيل، در حين مسافرت و غيره

 ). ١٣٨٠ايل،مك كو(توان در اين دسته قرار داد متغير نحوه آشنايي با تلفن همراه را هم مي
 :شود تلفن همراه، مدل تحليلي به شکل زير ترسيم مي كاربردهايبا توجه به شش دسته عوامل مرتبط با 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

لفن همراه كاربرد ت

)نوع و ميزان كاربري(  

هاي فرديمشخصه  

هاي استفادهنيازها و انگيزه  

هاي عمومي كاربريعادت  

مدل نظري تحقيق )١(نمودار شماره   

 ميزان آگاهي مخاطبان

 زمينه خاص كاربري

اي يا محيط اجتماعيمتغيرهاي زمينه  



 

 
 هافرضيه

رابطه معناداري وجود  جتماعياي يا محيط اتلفن همراه و عوامل زمينه) نوع و ميزان كاربري(بين کاربرد  -١
 . دارد

 .هاي استفاده از آن رابطه معناداري وجود داردتلفن همراه و نيازها و انگيزه) نوع و ميزان كاربري( بين کاربرد -٢
 .تلفن همراه و ميزان آگاهي رابطه معناداري وجود دارد) نوع و ميزان كاربري(بين کاربرد  -٣
 .داري وجود داردتلفن همراه و زمينه خاص كاربري رابطه معنا) نوع و ميزان كاربري(بين کاربرد  -٤
 .هاي عمومي كاربري رابطه معناداري وجود دارد تلفن همراه و عادت) نوع و ميزان كاربري(بين کاربرد  -٥
 .هاي فردي رابطه معناداري وجود دارد تلفن همراه و مشخصه) نوع و ميزان كاربري(بين کاربرد  -٦
 

 شناسي تحقيق روش
است كـه در سـطح توصـيفي و تحليلـي و از روش تحقيـق      ) غيرتجربي(مطالعه حاضر از نوع مطالعه غيرآزمايشي 

آمـوزان دختـر و پسـر مشـغول بـه       دانـش آماري اين پژوهش شامل  جامعه . پردازدموضوع مي مطالعهپيمايشي به 
تحصيل در مقطع متوسطه شهر تهران است كه جمعيت آنان بر اساس آخرين سرشماري مركز آمار ايران در سال 

تعيـين حجـم   براي  با توجه به حجم باالي جامعه آماري و محدويت زمان و بودجه،  .نفر است ١١٣٥٦٣٨، ١٣٨٥
نفر است كه براي جلـوگيري از   ٣٨٤آمده برابر با  دست هحجم نمونه ب . نمونه از فرمول كوكران استفاده شده است

نفر افزايش داده شـده   ٦٠٠نه به شود، حجم نمو ها ناشي مياي كه از اختالف بين خوشهاشتباهات تصادفي نمونه
اند كه اطالعات در مورد آنـان ارائـه شـده     نفر داراي تلفن همراه بوده ٣٤٧نفر نمونه فقط  ٦٠٠البته از اين  . است
ابتدا با توجه بـه متغيـر    . اي استفاده شده است اي چند مرحله گيري خوشه در تحقيق حاضر از روش نمونه  .است

هـا   شده و در مرحله بعد با استفاده از نقشه بلوكتقسيم اعي ساكنان، تهران به سه منطقه پايگاه اقتصادي و اجتم
گـاه پـس از    آن  .گيري تصادفي انتخاب شده است در سازمان آمار، از هر منطقه دو بلوك با استفاده از روش نمونه

سيسـتماتيك، خانوارهـاي   گيـري تصـادفي    ها و واحدهاي هر بلوك، براساس روش نمونه برداري كل پالك فهرست
نمونه انتخاب شده و در هر يك از خانوارهاي نمونه نيز از افراد واجد شـرايط پرسـش شـده و پرسشـنامه تكميـل      

جـايگزين اسـتفاده    مثابـه  هـاي بعـدي ب   البته در صورت نبود افراد واجد شرايط، پرسشگران از پالك  .شده است
 .استفاده شده است spssافزار آماري ها از نرم ي تجزيه و تحليل دادهآوري اطالعات نيز براپس از جمع  .اند دهكر

 
 :تعاريف متغيرها
 تلفن همراه كاربردهاي: متغير وابسته
شاخصِ نوع استفاده و ميزان استفاده بهره گرفته  ٢آموزان از  تلفن همراه در بين دانش كاربردهايبراي سنجش 

 .شده است



 

از  هاي زيادي معموال استفاده . كنند هايي است كه افراد از تلفن همراه مي ستفادهمنظور انواع ا: نوع استفاده) الف
از  . از تلفن همراه آورده شود هاي ممكن در تحقيق حاضر، سعي شده است انواع استفاده . شود تلفن همراه مي

ي زياد تا خيلي كم اي از خيلنوع استفاده از امكانات تلفن همراه بر روي طيفي پنج گزينه ١٤آموزان  دانش
نوع استفاده از تلفن همراه به دو نوع الگوي كاربري عام و الگوي  ١٤در مرحله بعدي، اين   .پرسش شده است

 :كاربري جانبي تقسيم شده است
 . شود طور همگاني از تلفن همراه مي ههايي است كه معموال بانواع استفاده: الگوي كاربري عام -١
مرور زمان نيز اين  شود و به طور جانبي از تلفن همراه مي ههايي است كه بانواع استفاده: الگوي كاربري جانبي -٢

 . نوع كاربري در حال افزايش است
براي سنجش ميزان استفاده از تلفن همراه، متوسط زماني استفاده از تلفن همراه در هفته : ميزان استفاده) ب

 .مورد پرسش قرار گرفته است
 متغيرهاي مستقل 

 :متغيرهاي مستقل تحقيق در شش دسته عبارتند از
اين متغير شامل پايگاه اقتصادي، اجتماعي خانواده، : اي يا محيط اجتماعيمتغير عوامل زمينه -١

براي سنجش پايگاه  . است مصاحبت با خانواده شده براي  ميزان صرفمحدوديت ارتباطات اجتماعي و 
صيالت پدر؛ تحصيالت مادر؛ ميزان درآمد خانواده؛ شغل هاي تح اجتماعي خانواده شاخص ـ اقتصادي

اي و با استفاده  گويه در سطح رتبه ١٥پدر؛ و شغل مادر، براي سنجش محدوديت ارتباطات اجتماعي از 
و براي سنجش ) كامالً موافقم، موافقم، كم و بيش، كامالً مخالفم و مخالفم(اي ليكرت  گزينه ٥از طيف 

ميزان وقتي كه فرد براي بودن در كنار خانواده و مصاحبت با آنان در شبانه روز  ، ازمصاحبت با خانواده
 .استفاده شده است ،دهد اختصاص مي

-متقابل، انگيزه هاي كنشهاي فراغتي، انگيزهاين متغير شامل انگيزه: هاي استفادهمتغير نيازها و انگيزه -٢
اي و با  گويه در سطح رتبه ٢٣تغير از براي سنجش اين م . هاي هويتي استهاي آگاهي و انگيزه

استفاده ) كامالً موافقم، موافقم، كم و بيش، كامالً مخالفم و مخالفم(اي ليكرت  گزينه ٥استفاده از طيف 
 .شده است

پرسش از  راهاين متغير شامل طول استفاده و دسترسي به تلفن همراه است و از : متغير ميزان آگاهي -٣
 .اي سنجش شده است ن همراه و در سطح فاصلهمدت زمان استفاده از تلف

اين متغير شامل مكان كاربري، استفاده فردي و جمعي و نحوه آشنايي با : متغير زمينه خاص كاربري -٤
ها مانند منزل،  يك از مكان براي سنجش مكان كاربري، سوال شده كه بيشتر در كدام  .تلفن همراه است

صورت فردي و يا  شود و آيا به هاي نوين استفاده مي فنآورياز … نت و  محل كار، محل تحصيل، كافي
-غروب ،ظهرها ،هابراي سنجش زمان كاربري، وقت استفاده شامل صبح . شود جمعي از آنها استفاده مي

 . رد سنجش شده استاساير موو  ،زمان خاصي ندارم ،بعد از نيمه شب تا دم دماي صبح ،هاشب ،ها



 

اين متغير شامل زمان کاربري، هزينه تلفن همراه و ميزان اوقات : بريهاي عمومي كارمتغير عادت -٥
اين كه عمدتا (براي سنجش زمان كاربري از شاخص عادت زماني استفاده از تلفن همراه  . فراغت است

براي سنجش هزينه تلفن همراه،  . استفاده شده است) شود در چه ساعاتي از اين وسيله استفاده مي
براي سنجش ميزان اوقات فراغت، مدت  . ض در يك دوره دو ماهه مد نظر بوده استميانگين مبلغ قب

 .زمان اوقات فراغت فرد در طول هفته در نظر گرفته شده است
براي نماز   .اين متغير شامل سن، جنس، رشته تحصيلي، خواندن نماز است: هاي فرديمتغير مشخصه -٦

خواند يا  سوال شده است، اين كه فرد هميشه نماز ميخواندن، ميزان مقيد بودن به اين تكليف ديني 
 .ي مورد سنجش قرار گرفته استا خواند بر روي طيفي پنج گزينه اصال نماز نمي

 
 :هاي تحقيقيافته
 هاي توصيفي يافته) الف

همراه آموزان نمونه آماري داراي تلفن  دانش) نفر ٦٠٠نفر از  ٣٤٧(درصد  ٨/٥٧: دهد نتايج اوليه تحقيق نشان مي
ميانگين  . در ميان دارندگان تلفن همراه، تعداد پسران در مقايسه با دختران تقريباً به يك اندازه است . هستند

سال و اكثريت قريب به اتفاق پاسخگويان در سال تحصيلي دوم و سوم دبيرستان  ٥٩/١٦سني افراد برابر با 
اجتماعي خانوادگي در سطح متوسطي  ـ پايگاه اقتصادي آموزان، از نظر بيشتر دانش . اند مشغول به تحصيل بوده

اند که از نظر وضعيت  بيشتر پاسخگويان مدعي . نفر است ٧٢/٤هستند و ميانگين تعداد افراد خانواده آنان 
 طور هب و هميشه تقريباًاند كه  درصد پاسخگويان اظهار داشته ٢/٢٧  .خانوادگي، خانواده پيوسته و منسجمي دارند

 . خوانند ند نماز ميدار را حالش و حس كه مواقع بعضياند كه  درصد گفته ٢/٢٢خوانند و  مازشان را مين كامل
 . روز است ساعت در شبانه ٧٩/٣آموزان براي نشست و صحبت با خانواده  ميانگين مدت زمان صرف شده دانش

 
 وضعيت کاربري تلفن همراه . ١
افرادي هستند  ءو جز با تلفن همراه آشنا ١٣٨٦تا  ١٣٨٤هاي  ين سالاند كه ب بيشتر پاسخگويان اظهار داشته -١

تر بتوانند با والدين و که راحت خاطر اين به) درصد ٥٤(بيشتر پاسخگويان   .كه تازه با تلفن همراه آشنا شده اند
خاصي جز درصد نيز دليل  ٤/٢٩  .كنند شان ارتباط داشته باشند از تلفن همراه استفاده مياعضاي خانواده

را دارند نياز به  كه همه دوستانشان آن خاطر آن درصد نيز به ٥/١٤اند و  ضرورت داشتن تلفن همراه را ذكر نكرده
به تفكيك آموزان از تلفن همراه ، علت استفاده دانش١جدول شماره   .اند داشتن تلفن همراه را مطرح كرده

دهد كه بين علت استفاده از تلفن  و متغيره نيز نشان مينتايج آزمون كاي اسكوئر د  .دهدرا نشان ميجنسيت 
 . آموزان رابطه معناداري وجود نداردهمراه و جنسيت دانش

 
 
 



 

 به تفكيك جنسيت توزيع فراواني علت استفاده از تلفن همراه .١جدول    

 علت
 جنس

 جمع
 زن مرد

 ٤٩ ١٧ ٣٢ تعداد داشتند دوستانم همهبراي اين كه 
 ١٢/١٤ ٨٩/٤ ٢١/٩ درصد

 ارتباط اماعضاي خانواده با ترراحت كه اين براي
 باشم داشته

 ١٨٢ ٨٥ ٩٧ تعداد
 ٤٤/٥٢ ٤٩/٢٤ ٩٥/٢٧ درصد

 ٩٣ ٣٩ ٦٠ تعداد بود الزم برايمچون 
 ٨٠/٢٦ ٢٣/١١ ٢٩/١٧ درصد

 )…سرگرمي، هديه و ( ساير
 

 ٧ ١ ٦ تعداد
 ٢ ٣/٠ ٧/١ درصد

 جمع
 ٣٣٧ ١٤٢ ١٩٥ تعداد
 ١١/٩٧ ٩٢/٤٠ ١٩/٥٦ درصد

 جواب بي
 ١٠ ٣ ٧ تعداد
 ٨٨/٢ ٨٨/٠ ٢ درصد

 نهايي جمع
 ٣٤٧ ١٤٥ ٢٠٢ تعداد

 ١٠٠ ٧/٤١ ٣/٥٨ درصد

X٢= ٤٤/٥                                  df=٣                       sig= ١٤/٠         

 
ميانگين  . کننده از تلفن همراه استفاده ميساعت در هفت ٣اند كه کمتر از  همچنين، بيشتر پاسخگويان گفته

ميزان ، ٢در جدول شماره  . ساعت در هفته است ٩٩/٥ميزان استفاده از تلفن همراه در بين پاسخگويان نيز 
  .آمده استبرحسب ساعت در يك هفته از تلفن همراه آموزان  دانشاستفاده 

 مراه در هفتهتوزيع فراواني برحسب ميزان استفاده از تلفن ه .٢جدول 

 درصد معتبر درصد تعداد ميزان

 ٦/٥٣ ٤٥ ١٥٦ ساعت ٣كمتر از 

 ١/١٤ ٨/١١ ٤١ ساعت ٦تا  ٤بين 

 ٩/١٨ ٩/١٥ ٥٥ ساعت ١٠تا  ٧بين 

 ٨/٣ ٢/٣ ١١ ساعت ١٥تا  ١١بين 

 ٦/٩ ١/٨ ٢٨ ساعت ١٦باالي 

 ١٠٠ ٩/٨٣ ٢٩١ جمع

  ١/١٦ ٥٦ جواببي

  ١٠٠ ٣٤٧ نهاييجمع
 



 

 . کالسي است جنس، والدين و دوستان همتلفن همراه به ترتيب با دوستان غير هم راهارتباط افراد از اما بيشترين 
در مجموع نيز سهم دوستان از ارتباطات تلفني،   .جنس تعلق دارد يك سوم ارتباطات تلفني به دوستان غير هم

نتايج جدول   .حدود يك سوم است كه سهم اعضاي خانواده و اقوام ها است، در حالي تماس همهحدود دو سوم 
 . باشدتلفن همراه مي راهآموزان از ، بازگوكننده بيشترين تماس دانش٣شماره 

 .شود توزيع فراواني برحسب افرادي كه بيشترين تماس با آنان برقرار مي .٣جدول 

 درصد تعداد ميزان
درصد 
 معتبر

 ٣/٢٨ ٤/٢٧ ٩٥ والدين

 ٩/٣ ٧/٣ ١٣ اقوام

 ٧/٢ ٦/٢ ٩ هرخوا و برادر

 ٣/٢٢ ٦/٢١ ٧٥ كالسي هم دوستان

 ٥/٩ ٢/٩ ٣٢ محلي هم دوستان

 ٣٣ ٣٢ ١١١ جنسغيرهم دوستان

 ٣/٠ ٣/٠ ١ معلم

 ١٠٠ ٨/٩٦ ٣٣٦ جمع

  ٢/٣ ١١ جواب بي

  ١٠٠ ٣٤٧ نهايي جمع
 

يعني نزديک (ن تومان آ ٨٧٧٠تومان در دو ماه است كه  ٤/١٧٤٩٢ميانگين ميزان هزينه استفاده از تلفن همراه 
هاي ارسالي در يك هفته، ميانگين پيامك افزون بر اين، . فقط هزينه ارسال پيامك است) به نيمي از کل هزينه

است كه بر ميزان باالي تبادل پيامك داللت  پيامك ٦/١٢٩هاي دريافتي و ميانگين تعداد پيامكپيامك  ٧/١٢١
 . ي ارسالي و دريافتي در عرض يك هفته استها جدول زير توزيع فراواني تعداد پيامك . دارد



 

 
 هاي ارسالي و دريافتي در يك هفته توزيع فراواني برحسب تعداد پيامك .٤جدول 

 ميزان

هاي تعداد پيامك
 ارسالي

 هاي دريافتي تعداد پيامك

 درصد تعداد درصد تعداد

 ٨/١٣ ٤٨ ١٥ ٥٢  ١٥كمتر از 

 ٨/٢٤ ٨٦ ٨/٢٦ ٩٣  ٤٠تا  ١٦بين 

 ٤/١٨ ٦٤ ٥/٢٠ ٧١  ٧٠تا  ٤١بين 

 ٧/١٠ ٣٧ ١١ ٣٨  ١٠٠تا  ٧١بين 

 ١/٢٣ ٨٠ ٩/١٧ ٦٢  ١٠١باالي 

 ٨/٩٠ ٣١٥ ١/٩١ ٣١٦ جمع

 ٢/٩ ٣٢ ٩/٨ ٣١ جواب بي

 ١٠٠ ٣٤٧ ١٠٠ ٣٤٧ نهايي جمع

و تعداد موارد  ٧١/٤٢همچنين، براساس نظر پاسخگويان، در يك هفته، ميانگين تعداد موارد بلوتوث ارسالي 
هاي بلوتوث ارسالي و دريافتي در عرض يك جدول زير، توزيع فراواني تعداد پيام . است ٩٩/٣٩ث دريافتي بلوتو

 . هفته است
 هاي بلوتوث ارسالي و دريافتي در يك هفتهتوزيع فراواني برحسب تعداد پيام .٥جدول          

 ميزان

هاي بلوتوث تعداد پيام
 ارسالي

هاي بلوتوث تعداد پيام
 دريافتي

 درصد تعداد درصد تعداد

 ٢/٣٥ ١٢٢ ٣٤ ١١٨  ١٠كمتر از 

 ٧/١٠ ٣٧ ١١ ٣٨  ٢٠تا  ١١بين 

 ٩/٦ ٢٤ ٣/٦ ٢٢  ٣٠تا  ٢١بين 

 ٦/٤ ١٦ ٥/٧ ٢٦  ٥٠تا  ٣١بين 

 ٥/٩ ٣٣ ٤/٨ ٢٩  ٥١باالي 

 ٩/٦٦ ٢٣٢ ١/٦٧ ٢٣٣ جمع

 ١/٣٣ ١١٥ ٩/٣٢ ١١٤ جواب بي

 ١٠٠ ٣٤٧ ١٠٠ ٣٤٧ نهايي جمع

درصد جک قومي،  ٤/١٠هاي ارسالي، معمولي و روزمره، درصد محتواي پيامك ٣/٣٨بر اساس نظر پاسخگويان، 
درصد  ٢/٣درصد جک سياسي،  ٦/٤ها،  درصد تبريک مناسبت ٣/٦درصد جک جنسي،  ٩/٨درصد درسي،  ٥/٩

هاي درصد محتواي پيامك ٦/١٥همچنين،  . درصد تصاوير مبتذل عنوان شده است ٧/١ها و  تسليت مناسبت
 راههاي ارسالي از  ، به خوبي توزيع فراواني محتواي پيامك٦جدول شماره  . اند ارسالي را همه موارد فوق دانسته



 

دهد كه بين نتايج آزمون كاي اسكوئر دو متغيره نيز نشان مي  .دهدرا نشان ميبه تفكيك جنسيت تلفن همراه 
دهد كه جدول زير نشان مي . آموزان رابطه معناداري وجود دارددانش و جنسيتهاي ارسالي  محتواي پيامك
پسران، ارسال هاي ارسالي  محتواي پيامك اما ،ها و درسي ، تبريك مناسبتدخترانهاي ارسالي محتواي پيامك

 .ها استانواع جك
 به تفكيك جنسيت هاي ارساليتوزيع فراواني محتواي پيامك .٦جدول 

 ارساليهاي محتواي پيامك
 جنس

 جمع
 زن مرد

 سياسي جك
 ١٦ ٦ ١٠ تعداد
 ٦/٤ ٧/١ ٩/٢ درصد

 قومي جك
 ٣٦ ١٣ ٢٣ تعداد

 ٤/١٠ ٨/٣ ٧/٦ درصد

 جنسي جك
 ٣١ ١١ ٢٠ تعداد

 ٩ ٢/٣ ٨/٥ درصد

 مبتذل تصاوير
 ٦ ١ ٥ تعداد

 ٧/١ ٣/٠ ٤/١ درصد

 مناسبتها تبريك
 ٢٣ ١٥ ٨ تعداد

 ٧/٦ ٣/٤ ٣/٢ درصد

 ها اسبتمن تسليت
 ١١ ٥ ٦ تعداد

 ٢/٣ ٤/١ ٧/١ درصد

 روزمره و معمولي
 ١٣٣ ٥٧ ٧٦ تعداد

 ٦/٣٨ ٥/١٦ ٢٢ درصد

 درسي
 ٣٥ ٢٢ ١٣ تعداد

 ١/١٠ ٤/٦ ٨/٣ درصد

 همه موارد
 ٥٤ ١٨ ٣٦ تعداد

 ٧/١٥ ٢/٥ ٤/١٠ درصد

 جمع
 ٣٤٥ ١٤٨ ١٩٧ تعداد

 ١٠٠ ٩/٤٢ ١/٥٧ درصد
X٢= ٦٦/١٥               df=٨         sig= ٠٤/٠           Cramers V= ٢١/٠  

 
از تلفن همراه نظارت فرزندانشان بر نحوه استفاده  ،والدين در حد متوسط و كميكه  ديگر تحقيق ايننتايج از 

كه با دوستان خود  يدر حال ،كنند هم كمتر با والدين خود درباره تلفن همراه صحبت ميفرزندانشان دارند و 
ستفاده از تلفن همراه باعث نشده است که كه ا از نتايج ديگر اين . كنندتلفن همراه صحبت ميبيشتر درباره 

 . آموزان وقت کمتري به درس خواندن اختصاص دهند دانش



 

پاسخگويان، از امکاناتي مانند صحبت برون شهري؛ صحبت با خارج از كشور؛ دهد  نشان ميديگر تحقيق نيز نتايج 
كه  در حالي . کنند و بازي كردن تلفن همراه به ميزان کمي استفاده مي  ين حساب؛ ريمايندرورود به اينترنت؛ ماش

هاي تصويري در حد متوسط و  برداري؛ امكان ذخيره و تماشاي فيلم و كليپ از امکاناتي مانند بلوتوث؛ امكان فيلم
اسي؛ ساعت هشدار؛ امكان ذخيره و اس يا پيام كوتاه؛ عكامنهايتاً، از امکاناتي مانند صحبت داخل شهري؛ اس

 . آورنددادن به موسيقي استفاده زيادي به عمل ميگوش
دهد پاسخگويان در اولويت اول از  استفاده از هر يک از امکانات تلفن همراه نتايج نشان مي بندي در اولويت

ر؛ عكس گرفتن و دادن موسيقي، در اولويت دوم از ساعت هشداپيامك؛ صحبت داخل شهري و ذخيره و گوش
هاي تصويري برداري و ذخيره و تماشاي فيلم و كلوپکردن؛ فيلماستفاده از بولوتوث، در اولويت سوم از بازي

 .كنند استفاده مي
دهد پرطرفدارترين نوع استفاده از تلفن همراه، پيامك است و پس از آن  آمده نشان مي دست هبنابراين، نتايج ب

هاي عام از تلفن همراه بيش از آموزان به استفاده در واقع، ميزان گرايش دانش . دتماس داخل شهري قرار دار
 . کردن، فيلمبرداري و غيره استهاي جانبي مثل بازياستفاده

اي خيلي آموزان از امكانات مختلف تلفن همراه برحسب طيف پنج گزينه ، ميزان استفاده دانش٧جدول شماره 
 . دهدنشان ميرا كم تا خيلي زياد 

 
 توزيع فراواني برحسب ميزان استفاده از هر يك از امكاناست تلفن همراه) ٧(جدول شماره             

ف
 ردي

 نوع استفاده

 ميزان استفاده

 زياد متوسط كم خيلي كم
خيلي 
 زياد

جواب بي  جمع 

١. صحبت داخل  
 شهري

 ٣٤٧ ٩ ٧٦ ٧١ ٩٨ ٥١ ٤٢ فراواني

١/١٢ درصد  ٧/١٤  ٢/٢٨  ٥/٢٠  ٩/٢١  ٦/٢  ١٠٠ 

٢. صحبت برون  
 شهري

 ٣٤٧ ١١ ٩ ٢٩ ٧٤ ٨٠ ١٤٤ فراواني

٥/٤١ درصد  ١/٢٣  ٣/٢١  ٤/٨  ٦/٢  ٢/٣  ١٠٠ 

٣. صحبت خارج از  
 كشور

 ٣٤٧ ٢١ ٥ ٥ ١٨ ٣١ ٢٧٦ فراواني

٩/٧٦ درصد  ٩/٨  ٢/٥  ٤/١  ٤/١  ١/٦  ١٠٠ 

٤.  
پيامكاستفاده از   

 ٣٤٧ ٩ ١٥٨ ١٠٨ ٤٩ ١٢ ١١ فراواني

٢/٣ درصد  ٥/٣  ١/١٤  ١/٣١  ٥/٤٥  ٦/٢  ١٠٠ 

٥.  ٣٤٧ ١٨ ٥٩ ٦٠ ٨١ ٤٦ ٨٣ فراواني استفاده از بلوتوث 

٩/٢٣ درصد  ٣/١٣  ٣/٢٣  ٣/١٧  ٢/٥ ١٧  ١٠٠ 

٦.  
 عكس گرفتن

 ٣٤٧ ١٧ ٦٤ ٧٨ ٨٧ ٥٢ ٤٩ فراواني

١/١٤ درصد  ١/٢٥ ١٥  ٥/٢٢  ٤/١٨  ٩/٤  ١٠٠ 

٧.  ٣٤٧ ١٨ ٥٢ ٥٤ ٩٨ ٦٤ ٦١ فراواني فيلمبرداري 



 

٦/١٧ درصد  ٤/١٨  ٢/٢٨  ٦/١٥  ٢/٥ ١٥  ١٠٠ 

٨.  
 ورود به اينترنت

 ٣٤٧ ٢٩ ١٦ ٢١ ٣٠ ٤٨ ٢٠٣ فراواني

٥/٥٨ درصد  ٨/١٣  ٦/٨  ١/٦  ٦/٤  ٤/٨  ١٠٠ 

٩. استفاده از ماشين  
 حساب

 ٣٤٧ ١٢ ١٩ ٣٨ ١٠١ ٨٣ ٩٤ فراواني

١/٢٧ درصد  ٩/٢٣  ١/٢٩  ٥/٥ ١١  ٥/٣  ١٠٠ 

١٠. استفاده از ساعت  
 هشدار

 ٣٤٧ ١١ ٨٣ ٧٧ ٨٩ ٣٢ ٥٥ فراواني

٩/١٥ درصد  ٢/٩  ٦/٢٥  ٢/٢٢  ٩/٢٣  ٢/٣  ١٠٠ 

١١. ذخيره و گوش  
 دادن به موسيقي

 ٣٤٧ ١٧ ١٤٢ ٧٢ ٥١ ٢٩ ٣٦ فراواني

٤/١٠ درصد  ٤/٨  ٧/١٤  ٧/٢٠  ٩/٤٠  ٩/٤  ١٠٠ 

١٢. ذخيره و تماشاي  
هاي  فيلم و كلوپ
 تصويري

 ٣٤٧ ٢٠ ٦٣ ٤٤ ٥٧ ٨٣ ٨٠ فراواني

 درصد
١/٢٣  ٩/٢٣  ٤/١٦  ٧/١٢  ٢/١٨  ٨/٥  ١٠٠ 

١٣.  ٣٤٧ ٥٠ ٢٥ ١٧ ٥٢ ٨٥ ١١٨ فراواني استفاده از ريمايندر 

٥/٢٤ ٣٤ درصد  ٩/٤ ١٥  ٢/٧  ٤/١٤  ١٠٠ 

١٤.  
 بازي كردن

 ٣٤٧ ٢١ ٤١ ٤٦ ٧٥ ٧٠ ٩٤ فراواني

١/٢٧ درصد  ٢/٢٠  ٦/٢١  ٣/١٣  ٨/١١  ١/٦  ١٠٠ 

 
 

 هاي تحليلي يافته) ب
مطالعه گفته  عامل پيش ٦در قالب ) ١٩٨٣(ستر و واكشالگ هاي تحقيق با تأسي از مدل وبدر اين قسمت فرضيه

  .شوند مي
 تلفن همراه  كاربردهاياي يا محيط اجتماعي بر تأثير عوامل زمينه

 تلفن همراه  كاربردهايتأثير محدوديت ارتباطات اجتماعي بر  -١
عي و هر يک از متغيرهاي دهد همبستگي معناداري بين ميزان محدوديت ارتباطات جم ها نشان مي نتايج آزمون

با توجه  . ميزان استفاده از تلفن همراه؛ ميزان تمايل به كاربري عام و ميزان تمايل به كاربري جانبي وجود ندارد
نوين اطالعاتي و  فنآورييك  منزله هتوان گفت بر خالف اينترنت و ماهواره، تلفن همراه ب هاي فوق مي به يافته

آموزان  در واقع، محدوديت فضاهاي اجتماعي دانش . يت ارتباطات اجتماعي نداردارتباطي، ارتباطي با محدود
  .٥شود تا تلفن همراهبيشتر باعث روي آوردن آنان به اينترنت و ماهواره مي

 تلفن همراه  كاربردهايخانواده بر  يو اجتماع يگاه اقتصادير پايتأث -٢
ها  ج آزمونير نتايسا اما  .ندارد يتلفن همراه رابطه معنادار ازاده زان استفيخانواده با م ياجتماع ـ يگاه اقتصاديپا

عام و  يل به كاربريزان تمايخانواده و م يو اجتماع يگاه اقتصادين پايب يمعنادار يکه همبستگ دهد يمنشان 
زان يبر م خانواده ياجتماع ـ يگاه اقتصادير پاين، فرض تأثيبنابرا  .وجود دارد يجانب يل به كاربريزان تمايم



 

د ييمورد تا كاربردهاع انوابر خانواده  ياجتماع ـ يگاه اقتصاديپار ياما فرض تأث شود يماز تلفن همراه رد استفاده 
  .دريگيم قرار
 تلفن همراه  كاربردهايمصاحبت با خانواده بر  يشده براصرفوقت زان ير ميتأث -٣
  .دارد يتلفن همراه رابطه معنادار اززان استفاده يبعد م مصاحبت با خانواده تنها با يشده براصرفوقت زان يم

با  يزان مناسبات اجتماعيم يتواند به نوعيتلفن همراه مزان استفاده از يمكه  دهد ينشان مها افتهين، يبنابرا
أثير ت مطالعه، نتايج آزمون پيرسون براي ٨جدول شماره  . ديد نمايدتحر قرار دهد و آنرا يتأث خانواده را تحت

 . دهدنشان ميرا تلفن همراه  كاربردهاياي بر عوامل زمينه
 اي بر كاربردهاي تلفن همراهنتايج آزمون پيرسون براي مطالعه تأثير عوامل زمينه .٨جدول             

 وابستهر يمتغ مستقل يهاريمتغ
 يمقدار همبستگ

 رسونيپ
 يداريمعن

-٠٩/٠ تلفن همراه استفاده اززان يم يت ارتباطات جمعيمحدود  ١٤/٠  
 ٢٥/٠ ٠٥/٠ عام يل به كاربريزان تمايم

 ٢٤/٠ ٠٥/٠  يجانب يل به كاربريزان تمايم

 يو اجتماع يگاه اقتصاديپا
 خانواده

٠٧/٠ زان استفاده از تلفن همراهيم  ٢٢/٠  
 ٠١/٠ -١٥/٠ عام يل به كاربريزان تمايم

 ٠١/٠ -١٣/٠ يجانب يل به كاربريزان تمايم

 يشده برازان صرفيم
 مصاحبت با خانواده

-١٧/٠ زان استفاده از تلفن همراهيم  ٠١/٠  
 ١٢/٠ ٠٧/٠ عام يل به كاربريزان تمايم

 ٠٧/٠ ٠٨/٠  يجانب يل به كاربريزان تمايم

 
 تلفن همراه  كاربردهايبر  يفرد يها مشخصهر يتأث
 تلفن همراه  كاربردهاير سن بر يتأث -١

تلفن همراه و از زان استفاده يم يعنيوابسته  يرهايکدام از متغ چيبا ه يرابطه معنادارمستقل  ريمتغ مثابه هسن ب
 يكاربر يالگو يم احتماليجه فوق دال بر رد ترسينت  .تلفن همراه ندارد يجانب وعام  يل به کاربريزان تمايم

چه ( تلفن همراه كاربردهايخصوص  آموزان را در توان دانش يگر نميعبارت د به . تلفن همراه بر اساس سن است
  .دكرك ياز هم تفك ياز جهت سن) زان استفاده و چه نوع استفادهيم
 تلفن همراه  كاربردهاير جنس بر يتأث -٢

-يمدا يبرحسب جنس تفاوت معنادار پ عام تلفن همراه يل به کاربريزان تمايآمده م  دست هج بيبا استناد به نتا
نشان  ها جه آزمونينت  .عام تلفن همراه دارند يدر کاربر يشتريل بيتماسبت به زنان كه، مردان نيطورهب  .دكن
توان ينم ن وصف،يبا ا  .زان استفاده از تلفن همراه قائل بودين مردان و زنان از جهت ميب يتوان مرز ينم دهد يم



 

شتر از ين گفت كه مردان معموالً بتواياما م  .ا مردانيكنند يشتر از تلفن همراه استفاده ميزنان با يآكه  گفت
  .ام كوتاه بفرستنديا پيو  كنندل دارند تا با تلفن همراه صحبت يزنان تما

 تلفن همراه  كاربردهايبر  يلير رشته تحصيتأث -٣
زان يتلفن همراه و م استفاده از زانيم يعنيوابسته  يرهايکدام از متغ چيهدهد  يمنشان  يگريج آزمون دينتا
ن، يبنابرا . ندارد يان تفاوت معناداريپاسخگو يلياز تلفن همراه برحسب رشته تحص يجانب وعام  يکاربرل به يتما
زان استفاده يخواه در م ،تلفن همراه كاربردهايدر ، ل هستنديمشغول به تحص ياآموزان در چه رشتهكه دانش نيا

 . ندارد يريتأث ،و خواه در نوع استفاده از تلفن همراه
 تلفن همراه  كاربردهايبر  ينيمناسك د انجامزان يم ريتأث -٤

از تلفن همراه برحسب  يجانبو عام  يل به کاربريزان تمايم و تلفن همراه استفاده اززان يكه م نيگر ايج دياز نتا
، خوانند ينماز ممواقع  يکه بعض يكسان . دهد يرا نشان م يان تفاوت معناداريپاسخگو ينيانجام مناسك دزان يم
 . انداز تلفن همراه را به خود اختصاص داده يعام و جانب يل به كاربريزان تمايزان استفاده، مين ميانگين ميمترک

ل يزان تمايزان استفاده، مين را درخصوص ميانگين ميشتريخوانند بيشه نماز ميباً هميکه تقر يکسان كه يدرحال
ن كه افراد يبر ا ياست مبتن يج قابل تاملينتا . اند دادهاز تلفن همراه به خود اختصاص  يعام و جانب يبه كاربر

 .كنند يآن استفاده م يها يبرره از تلفن همراه و انواع كايشتر از بقيب يمذهب
تلفن همراه  كاربردهايهاي فردي بر  تأثير مشخصه مطالعهطرفه براي  ، نتايج آزمون تحليل واريانس يك٩جدول 

 .دهد نشان مي
 هاي فردي بر ميزان کاربرد استفاده از تلفن همراه براي مطالعه تاثير مشخصه Fون نتايج آزم. ٩جدول 

ر يمتغ
 مستقل

سطح  يمقدارهمبستگ ر وابستهيمتغ
 يداريمعن

٠٠٦/٠ زان استفاده از تلفن همراهيم سن  ٩٢/٠  
 ٣٣/٠ ٠٤/٠ عام يل به كاربريزان تمايم

 ٨٠/٠ ٠١/٠ يجانب يل به كاربريزان تمايم

رشته 
يليحصت  

٦١٤/٠ زان استفاده از تلفن همراهيم  ٦٠/٠  
٥٦/٠ عام يل به كاربريزان تمايم  ٦٣/٠  
٢٣/١ يجانب يل به كاربريزان تمايم  ٢٩/٠  

زان نماز يم
 خواندن

٥٩٤/٢ زان استفاده از تلفن همراهيم  ٠٣/٠  
٧٦٧/٢ عام يل به كاربريزان تمايم  ٠٢/٠  
١١٦/٣ يجانب يل به كاربريزان تمايم  ٠١/٠  

 
نشان را تلفن همراه  كاربردهايهاي مستقل براي بررسي تأثير جنسيت بر  ، نتايج آزمون تي نمونه١٠جدول 

 .دهد مي



 

 براي مطالعه تاثير جنسيت بر ميزان کاربرد استفاده از تلفن همراه t  نتايج آزمون .  ١٠جدول 

 يداريمعن سطح يدرجه آزاد tمقدار  ر وابستهيمتغ ر مستقليمتغ

 جنس

٣٨/٠ ميزان استفاده از تلفن همراه  ٧٠/٠ ٢٥٠  

٩٨/١ ميزان تمايل به كاربري عام  ٠٤/٠ ٥١٨  

٥٢/١ ميزان تمايل به كاربري جانبي  ١٢/٠ ٥١٨  

 
 تلفن همراه  كاربردهايبر  يكاربر يهازهيازها و انگير نيتأث
 تلفن همراه  كاربردهايبر  يزه فراغتير انگيتأث -١
 يرهايک از متغيو هر  يزه فراغتير انگين متغيب يميمستقمعنادار و  يهمبستگدهد که  يان مج آزمون نشينتا

كه، ينحوبه . از تلفن همراه وجود دارد يجانب يل به كاربريزان تمايعام و م يل به كاربريزان تمايم يعنيوابسته 
عام  يها يل آنان به كاربريزان تمايد، مشو يشتر ميبآموزان دانش يزه فراغتيتلفن همراه با انگ كاربردهايهر چه 
 .ندارد يريزان استفاده از تلفن همراه تاثير بر مين متغياما ا  .شود يشتر ميبز يناز تلفن همراه  يو جانب

 تلفن همراه  كاربردهايبر  يزه آگاهيانگر يتأث -٢
ل يزان تمايعام و م يبه كاربرل يزان تمايو م يزه آگاهيانگر ين متغيب يميمستقمعنادار و  يهمبستگن، يهمچن

عام  يكاربرشتر باشد يباز تلفن همراه  يزه آگاهيهرچه انگن، يبنابرا . از تلفن همراه وجود دارد يجانب يبه كاربر
 .ندارد يريزان استفاده از تلفن همراه تاثير بر مين متغياما ا . شود يشتر ميز بينتلفن همراه از  يو جانب

 تلفن همراه  كاربردهايقابل بر زه كنش متير انگيتأث -٣
زان يعام و م يل به كاربريزان تمايزه کنش متقابل و مير انگين متغيب يميمستقمعنادار و  يهمبستگن، يهمچن

شتر باشد يزه کنش متقابل از تلفن همراه بين، هرچه انگيبنابرا . از تلفن همراه وجود دارد يجانب يل به كاربريتما
 يريزان استفاده از تلفن همراه تاثير بر مين متغياما ا . شود يشتر ميز بيتلفن همراه ناز  يعام و جانب يكاربر
 .ندارد

 تلفن همراه  كاربردهايبر  يتيزه هوير انگيتأث -٤
ل يزان تمايعام و م يل به كاربريزان تمايمو  يتيزه هوير انگين متغيب يميمستقمعنادار و  يهمبستگن، يهمچن

عام  يشتر باشد كاربرياز تلفن همراه ب يتيزه هوين، هرچه انگيبنابرا . فن همراه وجود دارداز تل يجانب يبه كاربر
جدول   .ندارد يريزان استفاده از تلفن همراه تاثير بر مين متغياما ا . شود يشتر ميز بياز تلفن همراه ن يو جانب

تلفن همراه را نشان  كاربردهايري بر هاي كارب تأثير نيازها و انگيزه مطالعه، نتايج آزمون پيرسون براي ١١
 .دهد مي

 



 

 
 تلفن همراه كاربردهايهاي كاربري بر هاي تأثير نيازها و انگيزهنتايج آزمون پيرسون براي فرضيه .١١جدول 

 ر وابستهيمتغ مستقل يرهايمتغ
 يمقدارهمبستگ

 رسونيپ
 يداريمعن مقدار

 يزه فراغتيانگ

٠٢/٠ زان استفاده از تلفن همراهيم  ٦٨/٠  
٠١/٠ ٨٣/٠ عام يل به كاربريزان تمايم  
٠١/٠ ٨٠/٠ يجانب يل به كاربريزان تمايم  

 يزه آگاهيانگ

٠١/٠ زان استفاده از تلفن همراهيم  ٧٨/٠  
٠١/٠ ٨١/٠ عام يل به كاربريزان تمايم  
٠١/٠ ٨٢/٠ يجانب يل به كاربريزان تمايم  

 زه كنش متقابليانگ

٠٤/٠ مراهزان استفاده از تلفن هيم  ٤٨/٠  
٠١/٠ ٨٧/٠ عام يل به كاربريزان تمايم  
٠١/٠ ٨٦/٠  يجانب يل به كاربريزان تمايم  

 يتيزه هويانگ

٠١/٠ زان استفاده از تلفن همراهيم  ٨١/٠  
٠١/٠ ٨١/٠ عام يل به كاربريزان تمايم  
٠١/٠ ٨١/٠ يجانب يل به كاربريزان تمايم  

 
 تلفن همراه  كاربردهاي بر يكاربر يعموم يهار عادتيتأث
 تلفن همراه  كاربردهايزان گذران اوقات فراغت بر ير ميتأث -١
ل يزان تمايتلفن همراه و م اززان استفاده يم يعنيوابسته  يرهاياز متغ كيچيو هزان گذران اوقات فراغت ين ميب

-زان گذران اوقات فراغت دانشيم در واقع، . وجود ندارد يرابطه معنادارتلفن همراه از  يجانب وعام  يبه کاربر
  .ندارد آنو خواه نوع استفاده از از آن زان استفاده يتلفن همراه خواه م كاربردهايبر  يريتاثآموزان 

 تلفن همراه  كاربردهايبر  ينه پرداختيزان هزير ميتأث -٢
 اززان استفاده يم يعنيه وابست يرهايمتغ يو تمام ينه پرداختيزان هزين ميب يمعنادارم و يمستق ي، همبستگاما

نه يزان هزيمهرچه  درواقع، . تلفن همراه وجود دارداز  يجانب وعام  يل به کاربريزان تمايتلفن همراه و م
از  يعام و جانب يل به کاربريزان تمايزان استفاده از تلفن همراه و ميشتر باشد، ميبتلفن همراه  يبرا يپرداخت

 . است ادتريز زيتلفن همراه ن
 تلفن همراه  كاربردهايبر  ير زمان كاربريتأث -٣
مطابق با مدل   .وجود دارد ياز تلفن همراه تفاوت معنادار يزان استفاده از تلفن همراه و زمان كاربرين ميب

در واقع، استفاده از   .ديآيرگذار در استفاده از تلفن همراه به حساب ميعامل تأث مثابه هوبستر واكشالگ، زمان ب
 يعام و جانب ياز تلفن همراه و كاربردها ين زمان كاربرياما ب . شود انجام مي يخاص يزمان يراه در فضاتلفن هم



 

تأثير عادات عمومي  مطالعه، نتايج آزمون پيرسون براي ١٢جدول   .شود يده نميد يدار يتلفن همراه رابطه معن
 .دهد تلفن همراه را نشان مي كاربردهايبر 

 هاي تأثير عادات عمومي بر كاربردهاي تلفن همراهزمون پيرسون براي فرضيهنتايج آ .١٢جدول 

 ر وابستهيمتغ ر مستقليمتغ
 يمقدارهمبستگ

 رسونيپ
سطح 

 يدار يمعن

 ينه پرداختيزان هزيم

١٣/٠ زان استفاده از تلفن همراهيم  ٠٣/٠  
٠١/٠ ٢٩/٠ عام يل به كاربريزان تمايم  
 ٠١/٠ ١٤/٠ يجانب يل به كاربريزان تمايم

 زان گذران اوقات فراغتيم

٠٢/٠ زان استفاده از تلفن همراهيم  ٧٨/٠  

 ٦٥/٠ -٠٢/٠ عام يل به كاربريزان تمايم

 ٤٣/٠ -٠٤/٠ يجانب يل به كاربريزان تمايم

يزمان كاربر  

٣٠١/٢ زان استفاده از تلفن همراهيم  ٠٤/٠  

٦٨١/٠ عام يل به كاربريزان تمايم  ٦٣/٠  

٢١/٠ يجانب يبه كاربر ليزان تمايم  ٩٥/٠  
 تلفن همراه  كاربردهايمخاطبان بر  يزان آگاهير ميتأث
 تلفن همراه  كاربردهايبر  استفاده ازتلفن همراهزان سابقه ير ميتأث -١
 يل به کاربريزان تمايو ماز تلفن همراه  استفادهن سابقه يب يمعنادار يهمبستگ دهد كه يمجه آزمون نشان ينت

شتر دارند تا از يل بيتما ،از تلفن همراه ترباال يآموزان با سابقه كاربر ، دانشدرواقع . وجود داردهمراه  تلفن يجانب
زان يتلفن همراه بر م اما سابقه استفاده از . ندياستفاده نما )امكيپو  ر از صحبتيغ(تلفن همراه  يامكانات جانب

 . ، نتايج آزمون فوق است١٣جدول   .ندارد يريثعام از آن تا يكاربر يل برايز تماياستفاده از آن و ن
 

 نتايج آزمون پيرسون براي مطالعه تأثير ميزان سابقه استفاده از تلفن همراه بر كاربردهاي آن .١٣جدول       

 يداريمقدار معن رسونيپ يمقدارهمبستگ ر وابستهيمتغ ر مستقليمتغ

سابقه استفاده از تلفن 
 همراه

٠٩/٠ ن همراهميزان استفاده از تلف  ١٤/٠  

 ٢٩/٠ -٠٦/٠ ميزان تمايل به كاربري عام

 ٠٥/٠ -١٢/٠ ميزان تمايل به كاربري جانبي

 



 

 تلفن همراه  كاربردهايبر  ينه خاص كاربرير زميتأث
 تلفن همراه  كاربردهايل استفاده از تلفن همراه بر ير دليتأث -١
 استفاده از تلفن همراه،زان يمان و يتلفن همراه پاسخگو ل استفاده ازيان دليمكه دهد  يآزمون نشان مج ينتا
ه كه باعث شد يعللدر واقع،  . وجود ندارد ياز تلفن همراه تفاوت معنادار يجانب وعام  يل به کاربريزان تمايم

 يرل آنان به کاربيزان تمايو ماستفاده از تلفن همراه بر  يريآموزان تلفن همراه داشته باشند، تاث است تا دانش
تأثير داليل استفاده از تلفن  مطالعه، نتايج آزمون پيرسون براي ١٤جدول  . از تلفن همراه ندارد يعام و جانب
 .دهد تلفن همراه را نشان مي كاربردهايهمراه بر 

 
 نتايج آزمون پيرسون براي مطالعه تأثير داليل استفاده از تلفن همراه بر كاربردهاي آن .١٤جدول 

 يداريمقدار معن رسونيپ يمقدارهمبستگ ر وابستهيمتغ ر مستقليمتغ

ل استفاده از تلفن يدال
 همراه

١٦/٢ زان استفاده از تلفن همراهيم  ٠٦/٠  

 ٤٨/٠ ٩٤/٠ عام يل به كاربريزان تمايم

 ١٣/٠ ٥٦/١ يجانب يل به كاربريزان تمايم

 
 يريگ جهينت
شان  خانواده ين و اعضايبتوانند با والد تر که راحت ل  آنيدل اند كه به ان گفتهيشتر پاسخگويب: فيج توصينتا

ساعت در هفته از تلفن همراه  ٣ان کمتر از يشتر پاسخگويب  .كنند يارتباط داشته باشند از تلفن همراه استفاده م
 هران ارتباط افراد از يشتريب  .ساعت است ٩٩/٥ز ين استفاده از تلفن همراه در هفته نيانگيکنند و مياستفاده م

 يز براين يخاص يزمان يضمنا الگو . است ين و دوستان همکالسيجنس، والد ر هميتلفن همراه با دوستان غ
 . است ٥٩/١٢٩ يافتيو در ٦٦/١٢١در هفته  يام كوتاه ارسالين تعداد پيانگيم . استفاده از تلفن همراه وجود ندارد

بر  ين در حد متوسط و كميوالد . است ٩٩/٣٩ يافتيو در ٧١/٤٢در هفته  يارسال يها ن تعداد بلوتوثيانگيم
ن خود درباره تلفن همراه يآموزان هم كمتر با والد آموزان از تلفن همراه نظارت دارند و دانش نحوه استفاده دانش

استفاده از تلفن همراه  . كننديشتر درباره تلفن همراه صحبت ميكنند، اما برعكس با دوستان خود ب يصحبت م
-زان استفاده دانشيدرباره م . به درس خواندن اختصاص بدهند يآموزان وقت کمتر ست که دانشباعث نشده ا

ام كوتاه؛ صحبت يت اول از پيان در اولويپاسخگو دهد ينشان مج يمختلف تلفن همراه نتا يهاآموزان از جنبه
ت يو بولوتوث و در اولوت دوم از ساعت هشدار؛ عكس گرفتن ي، در اولويقيدادن موس ره و گوشي، ذخيداخل شهر
 .كنند ياستفاده م يريتصو يهاپيلم و كليف يره و تماشايو ذخ يبردار لميکردن؛ فيسوم از باز

ـ يبر خالف ا :يليج تحلينتا ، بـا  يو ارتبـاط  ين اطالعـات ينـو  فنـآوري ك يـ  منزلـه  هنترنت و ماهواره، تلفن همراه ب
شـتر باعـث   يآمـوزان ب  دانـش  ياجتماع يت فضاهاي، محدوددر واقع . ندارد يارتباط يت ارتباطات اجتماعيمحدود



 

 ياجتمـاع  ـ  يگـاه اقتصـاد  ير پايفرض تأثن، يهمچن . شود تا تلفن همراهينترنت و ماهواره ميآوردن آنان به ا يرو
 خـانواده بـر انـواع    ياجتماع ـ  يگاه اقتصادير پاياما فرض تأث . شود يزان استفاده از تلفن همراه رد ميخانواده بر م
 ينـوع  تواند به يزان استفاده از تلفن همراه ميم دهد كه يها نشان مافتهي  .رديگيد قرار مييمورد تاآن،  كاربردهاي

 . دكند يرا تحد ر قرار دهد و آنيبا خانواده را تحت تأث يزان مناسبات اجتماعيم
 ياز جهت سن) و چه نوع استفادهزان استفاده يچه م(تلفن همراه  كاربردهايآموزان را در خصوص  توان دانش ينم

از  يكـ ي مثابـه  هر با مدل وبستر و واكشالگ است كه سن را بيآمده مغا دست هجه بيدر واقع، نت  .دكرك ياز هم تفك
شـتر از تلفـن   يا زنـان ب يـ توان گفـت كـه آ   ينمن، يهمچن  .داند يها مؤثر م فنآوري كاربردهايدر  يفرد يرهايمتغ

ل دارند تا با تلفن همـراه  يشتر از زنان تمايتوان گفت كه مردان معموالً بياما م . مردانا يكنند  يهمراه استفاده م
ن يانگيـ ن ميشتريخوانند ب يشه نماز ميباً هميکه تقر ي، کسانافزون بر اين  .ام كوتاه بفرستنديا پيصحبت كنند و 
 . اند مراه به خود اختصاص دادهاز تلفن ه يعام و جانب يل به كاربريزان تمايزان استفاده، ميرا درخصوص م

عـام   يها يل آنان به كاربريزان تمايشود، م يشتر ميآموزان بدانش يزه فراغتيتلفن همراه با انگ كاربردهايهر چه 
عام و  يشتر باشد كاربرياز تلفن همراه ب يزه آگاهيهرچه انگن يهمچن . شود يشتر ميز بياز تلفن همراه ن يو جانب
عـام و   يشـتر باشـد كـاربر   يزه کنش متقابل از تلفن همـراه ب يهرچه انگ . شود يشتر ميز بياه ناز تلفن همر يجانب
از  يعـام و جـانب   يشتر باشد كاربرياز تلفن همراه ب يتيزه هويهرچه انگ . شود يشتر ميز بياز تلفن همراه ن يجانب

 .گ استه وبستر و واكشاليد نظريز مؤيج نين نتايا . شود يشتر ميز بيتلفن همراه ن
زان استفاده از آن و خـواه نـوع   يخواه م ،تلفن همراه كاربردهايبر  يريآموزان تاثزان گذران اوقات فراغت دانشيم

از  ،شـتر يب د افـراد بـا وقـت فراغـت    يـ گويل اسـت كـه مـ   يكوار با گفته مكيجه مغاين نتيا . ندارد ،استفاده از آن
شـتر  يتلفـن همـراه ب   يبـرا  ينه پرداختيزان هزيهرچه من، يهمچن . كنند يادتر استفاده ميز يارتباط يها فنآوري
ـ   .ادتر اسـت يـ ز زياز تلفن همراه ن يعام و جانب يل به کاربريزان تمايزان استفاده از تلفن همراه و ميباشد، م ن يب

وبسـتر   مطـابق بـا مـدل    . وجود دارد ياز تلفن همراه تفاوت معنادار يزان استفاده از تلفن همراه و زمان كاربريم
اسـتفاده از تلفـن   در واقـع،   . ديآيرگذار در استفاده از تلفن همراه به حساب ميعامل تأث منزله هواكشالگ، زمان ب

تلفـن   يعام و جانب ياز تلفن همراه و كاربردها ين زمان كاربرياما ب  .شود انجام مي يخاص يزمان يهمراه در فضا
شتر يل بيباالتر از تلفن همراه، تما يآموزان با سابقه كاربر دانشن، يهمچن . شود يده نميد يدار يهمراه رابطه معن

كـه باعـث شـده     يعللـ عـالوه   به . ندياستفاده نما) امكير از صحبت و پيغ(تلفن همراه  يدارند تا از امكانات جانب
 يآنـان بـه کـاربر    ليـ زان تمايبر استفاده از تلفن همراه و م يريآموزان تلفن همراه داشته باشند، تاث است تا دانش

 .از تلفن همراه ندارد يعام و جانب
ك به نوبه يهر  يتي؛ کنش متقابل و هوي؛ آگاهيفراغت يكاربر يها زهيانگكه ق مشخص شد يتحق يهاافتهيدر 

و  يتي، هوي، آگاهيچهارگانه فراغت يازهايك از نين، هر يبنابرا . تلفن همراه دارد كاربردهايدر  ير بارزيخود تأث
تلفن  يآموز حال ممكن است دانش . شودتلفن همراه  كاربردهايل افراد به يتواند باعث تمايم تقابلكنش م
ش يافزا يبرا يابزار يگريآموز د گران، دانشيارتباط با د يبرا يابزار ،يآموزند، دانشيبب يفراغت يرا ابزارهمراه 
 تيشناخت خود و كشف هو يبرا يرا ابزارتلفن همراه  يگريآموز د، دانشسرانجامو اطالعات خود و  يآگاه



 

ن، گروه هماالن يژه والديو هبه رفتار جامعه ب يا اندازه چگونه نگاه كند تا فنآورين يآموز به ادانش كه نياما ا  .بداند
 . دارد يو مدرسه بستگ
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