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  10/02/93  دريافت: تاريخ
  31/02/93  تاريخ پذيرش:

   در همراه تلفن نقش ياوكوا
  جوانان يو اجتماع يفرد انيم تعامالت

  نوشتة
 ∗يشهناز هاشم

   دهيكچ
رش استفاده از تلفن گست موازات به رگذار است.يتأث ياجتماع ارتباطات و يفرد انيم تعامالتبر  همراه تلفن

 نيا و شده داريپد يگريپس از د يكي ياجتماع يزندگ مختلف يها جنبه بر آن يامدهايپ جوامع درهمراه 
 كي جاديا يامروز جوامع در همراه تلفن ياربردهاك از يكي .است ردهك آغاز را يرشد به رو روند نفوذ
 و يفرد انيم تعامالت در همراه تلفن نقشند ك يش رو تالش ميه مطالعه پكاست  يفرد انيم ارتباط و تعامل

 همراه تلفن از نيمخاطب استفاده يبرا مناسب يمفهوم مدل كي بهرا شناخته و در حد توان  ياجتماع ارتباطات
  ابد.يدست  ان شهر تهرانيدانشجو در يفرد انيم تعامالت و ياجتماع ارتباطات يبرقرار يبرا

 پژوهش اين آماري معةجا. است يشيمايپ پژوهش موضوع گرفتن نظر در با و است كاربردي نوع از تحقيق اين
نفر  340 جدول مورگان ي. حجم نمونه بر مبناستا 91در سال  تهران شهر سال 25تا  18ان يدانشجو  يةكل شامل

 يريگ روش نمونه شهر تهران به ياربردك يام نور و علميپ، ي، آزاد اسالميسراسر يها دانشگاهن ياز بن شد. ييتع
  .شد انتخاب) دانشجو دختر 45، دانشجو پسر 45نمونه ( دانشجو 90 دانشگاههر  يو برا يا خوشه

ـ  ه از سه بخش پرسشكنامه بود  داده پرسش يابزار گردآور ـ  پرسـش  )،α=72/0تلفـن همـراه (   ةنام  ةنام
 ) و بخـش مربـوط بـه گـردآوري    α=81/0( يارتباطـات اجتمـاع   ةنام )، پرسشα=79/0( يفرد انيم تعامالت
  استفاده شد.  محقق ساختهـ  شناختي جمعيت اطالعات
 در آن اجتماعيگيري  شكل و تلفن همراه شدن نهادينه در تغييري به رو روند هك دهد مي نشان مطالعه اين
  در جريان است. اربرك فردي زندگي

  .تعامالت اجتماعيفردي،  تلفن همراه، جوانان، تعامالت ميان : كليدواژه

____________________________ 
وزارت پژوهشي علوم انسـاني ( ريزي درسي و نوآوري آموزشي، مدير گروه  پژوهشكدة برنامههيئت علمي عضو  ∗

استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز، دانشـكده علـوم اجتمـاعي و روانشناسـي،     آموزش و پرورش)، 
  shahnaz_hashemi@yahoo.com  گروه ارتباطات
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   قدمهم
 قابل جوانان ياجتماع ارتباطات و يفرد انيم عامالتت بر همراه تلفن نقش سوم، ةهزار به ورود با
 و اطالعات ينولوژكت از استفاده در يانفجار رشد كي شاهد رياخ يها سال در ايدن. ستين اركان

 نيكمشتر تعداد بار نينخست يبرا 2002 سال از هك يا گونه به است بوده تلفن همراه ژهيو به ارتباطات
 كي صورت به اين تلفن و رفت فراتر يجهان سطح در ثابت لفنت نيكمشتر تعداد از تلفن همراه

 در تلفن همراه شدن گسترده موازات به. )2009 دونر، و نگيل( درآمد غالب يارتباط ينولوژكت
 نيا و شده داريپد يگريپس از د يكي ياجتماع يزندگ مختلف يها جنبه بر آن يامدهايپ جوامع
   )86: 1390 ،يموسو( .ستا ردهك آغاز را يرشد به رو روند نفوذ

 ،ياجتماع و يفرد عوارض و امدهايپ سر بر را يمتعدد مباحث مشابه، يها يفناور و تلفن همراه عةتوس
. است انداخته راه به ها آن يمنف و مثبت آثار و يرپايد و يعمق اي و زودگذر و يسطح بلندمدت، و مدت وتاهك
 يا جامعه شيدايپ انكام ردنك فراهم با نينو يها يناورف نظران صاحب از گريد يبرخ و استلزك ةديعق به
 تنها نه امر نيا و ،)201: 1380 استلز،ك( اند كرده يساز تيهو ديجد يها قالب در را جوامع و افراد ،يا هكشب
 جامعه ينهادها و ساختارها هك دارد را آن تيظرف هكبل است، افتاده ثرؤم گريدكي با ها انسان تعامل و ارتباط بر
 راتييتغ نيا ياريبس هك است  داده رييتغ را ياجتماع روابط يا گونه به همراه تلفن .ندك رو روبه چالش با زين را
 وقوع حال در ساده رييتغ كي از فراتر يزيچ اما .دانند يم يزندگ روزمره راتييتغ را آن و اند ردهكن حس را

 يابزار و ينولوژكت يها جلوه نيتر مهم از يكي همراه تلفن نيهمچن .است ردهكرييتغ يزندگ كسب و است
 و يموسو( .است ياجتماع يها گروه و افراد ييجا جابه و تكحر با ياجتماع ارتباطات ردنكسازگار يبرا

  )78: 1390 ،يجمال
 يفرد انيم ارتباط و تعامل كي جاديا يامروز جوامع در همراه تلفن ياربردهاك از يكي
 تر صرفه به ارتباط يبرقرار در سرعت و نهيهز ،يزمان نظر از و هساد اريبس ارتباط نوع نيا ؛است
 عنوان به حاضر عصر در يارتباط لهيوس نيا. )1388 زاده، يول و يياكذ( است يتسنّ ارتباطات از
 ،يسن يها تفاوت براساس اربرانشك يبرا ،يفرد نيب چهره به چهره ارتباطات لهيوس نياربردتركپر

 حس بر عالوه افراد هك يا گونه به پردازد، يم افراد يارتباط يازهاين نيمأت به ،يشغل ،يجنس
 نيست انكم و زمان به محدود هك يفرد انيم ارتباط كي به ارتباط در يآزاد و كتمل ،يخشنود
 و وثري،ك( ندك يم عرضه را يفرد انيم ارتباطات از يديجد نوع نيهمچن. ابندي يم دست
 و ياصل بستر به همراه تلفن هك هستند باور نيا بر) 2006( تومويم و ميك). 1391 اران،كهم
 تةشرفيپ و ديجد يها يفناور نيچن از استفاده. است شده ليتبد ها انسان انيم ارتباطات ةياول

 يارتباط گريد از طرق هك ييها يدوست است؛ ردهك تيتقو را يدوست ديجد انواع رشد يارتباط
  . است افتهي قوام و شده جاديا

فرد  يفرد ةبودن، به حوز يضمن فرد يقبل يع ارتباطيصنا ةهم) معتقد است 1385( يعامل
ن يتر مهم تلفن همراهاست.  ردهك يرا فراهم نم يفرد عةده و بستر توسيبخش ياستقالل نم
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 كيفرد را در  ياجتماع ةرابط “يخلوت مستقل فرد”جاد يه ضمن اكاست  يفرد ينولوژكت
  .دكر “يفرد يا همه رسانه ينولوژكت”ر به يتوان از آن تعب يو م است ردهكمعنادار  يا هكبستر شب
 همراه  تلفن از قبل تا هك يارتباط شود، زيگر انكم يفرد انيم ارتباطات هك شده موجب همراه  تلفن
 و است  شده خارج ايجغراف و انكم مرز از ينولوژكت نيا طةواس به بود يمشخص انكم به وابسته

 فردمحور يارتباط نظام اصل در. اند داده تيماه رييتغ فرد فردبه ارتباطات به ناكم به انكم ارتباطات
 طةواس به يفرد انيم ارتباطات ساختار و محدوده نيهمچن .است  شده محور انكم يارتباط نظام نيگزيجا

 با افراد و است شده ينيب شيپ قابل ريغ و ردهك دايپ يشتريب يريپذ انعطاف و يريپذ كتحر تلفن همراه
 زيرا نند،ك تجربه را فضا كي در متفاوت يارتباط نقش چند زمان هم توانند يم ينولوژكت نيا از استفاده

 ارتباط مختلف يها حوزه در مختلف افراد با همراه تلفن قيطر از توانند يم مشخص انكم كي در
 افراد و زنان ان،كودك( جامعه ريپذ بيآس اقشار در را تيامن احساس تلفن همراه ييسو از .نندك برقرار

 تلفن. رنديبگ تماس خود انياطراف با لحظه هر در توانند يم آن ةليوس به زيرا آورد يم وجود به) سالخورده
 حال در و است جوان رديگ  يم قرار استفاده مورد هك ييها ينولوژكت از ياريبس با سهيمقا در هنوز همراه

 .ندك رييتغ جيتدر به ياجتماع يها حوزه در زين آن راتيثأت هك است يعيطب اريبس رو نيهم از ؛رييتغ
  )2003 تانن،يرو و منيساكا(

 يتر قيعمعة مطال ه،ياول سطح در اربردهاك لعةمطا ضمن همراه تلفن مانند نينو يارتباط يفناور هر
 ياعاجتم يها گروه انيم در را يارتباط نينو لةيوس نيا از استفاده تبعات و اربردهاك يبررس يبرا را
 يشناس جامعه يها پژوهش در اغلب ها، انسان انيم يارتباط ليوسا از يكي لةمنز به همراه تلفن .طلبد يم
 را ها انسان انيم ارتباطات اغلب يشناس جامعه مطالعات در. است شده گرفته دهيناد ياجتماع علوم و
 اند داده قرار مطالعه مورد)  ... و و،يراد ون،يزيتلو توبات،كم( ها رسانه قيطر از و چهره به چهره صورت به
 بخش هنوز هك ما شورك در نهيزم نيا در يبررس هك است يحال در نيا). 1391 اران،كهم و يوثرك(

 تلفن. است يهيبد و يضرور نندك يم استفاده ارتباط تر يتسنّ نسبتاً يالگوها از مردم از يتوجه قابل
 خواهد فرو همراه تلفن از استفاده وتاب تب ندهيآ در هكنيا و است داده رييتغ را يارتباط يالگوها همراه
 در راتييتغ توان يم حاضر حال در اما ردك واگذار ندهيآ به را آن ديبا هك است يموضوع نه؟ اي نشست
 نيا نقش لعةمطا با همراه تلفن از استفاده اساس بر را جوانان ياجتماع ارتباطات و يفرد انيم يالگوها
 لةيوس نيا راتيتأث هك ندك يم تالش تحقيق اين در محقق اساس نيا بر. رديگ قرار يسبرر مورد لهيوس
 و جوانان ياجتماع ارتباطات و يفرد انيم تعامالت ميكتح و تيتثب ،يده لكش در را يارتباط نينو

  . كند مطالعهان ين دانشجويب در همراه تلفن نيمخاطب
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  يمفهوم اتيادب و ينظر چارچوب
پژوهش و  يم اصلير در مفاهيبه س يشناخت ش از پرداختن به مباحث روشيپن پژوهش يدر ا
  .ميپرداز يمورد استفاده م يم نظريمفاه
  پژوهش ياصل ميمفاه الف.

ط و يرا در شرا يان دسترسكه امكم است يبدون س يارتباط ةتلفن همراه سامان .همراه تلفن •
 .جا حاضر است اه نماد ارتباط همهاساس تلفن همرن يند. بر اك يمتفاوت فراهم م يايجغراف
 )1388 ي(احمد

 احساسات و اطالعات فرد كي آن در هك است ينديافر يفرد نيب روابط .يفرد انيتعامالت م •
 نيا. كند منتقل مي گريد افراد اي فرد كي به يالمكريغ و يالمك يها اميپ قيطر از را خود
 قطع ،يروان سالمت يارتقا و حفظ گران،يد با يميصم و گرم ةرابط تيتقو موجب ييتوانا

 .شود يمات تعارض و تضادها رفع و گرانيد با خود التكمش و مسائل حل ناسالم، روابط
  )1385 اران،كهم و ييربالك(

 يطيم شرايترس يبرا ياجتماع ة، اصطالح رابطيشناس جامعه ةدر حوز .يارتباطات اجتماع •
از  كيه در چارچوب آن، هر كت دارند كمشار يا چند نفر در رفتاريه دو كرود  يار مك به

ن يور برهمكجه رفتار مذيآورد. در نت يبه حساب م يطرز معنادار را به يگريآنان رفتار د
 )31: 1374 ،(وبر .شوند يم يريگ اساس جهت

 را يا ساده يمعنا كه است يجيرا اصطالح ارتباطات علم در مخاطب .ن و مردميمخاطب •
 با يعموم ارتباطات منظور كه نديگو يم يا ناشناخته يها گروه و افراد به و دارد همراه به
 )1380 ل،يواك كم( .هاست آن

 

  مورد استفاده در پژوهش يم نظريب. مفاه
 ــ يو روان يفرهنگ ــ ير اجتماعي، تأثير ابزارير تأثياربرد تلفن همراه را با سه متغكن پژوهش يا

ه در كمستقل هستند  يرهايمتغ يرتباطات اجتماعو ا يفرد انيند و تعامالت مك يم يبررس يعاطف
  .ميپرداز يها م  آن ير به شرح نظريز
 به منجر هكاست  شتريب اي نفر دو نيب ةرابط جاديا يمعنا به ياجتماع تعامل .ياجتماع تعامل •

 و بهزادفر( است شده شناخته طرف دو هر يبرا نشكوا نيا و شود ها آن انيم ينشكوا
 براي ؛دارد وجود ياجتماع تعامالت يبرا زين يگريد فيتعار بتهال). 1392 ،يطهماسب
 كي نگاه، كي ،يكيزيف موضوع كي تواند يم ارتباط يبرقرار و ياجتماع تعامل نمونه،

 و متناسب يها تيفعال و دادهايرو فيتعر مستلزم خود هك باشد افراد نيب ارتباط و المهكم
 ياجتماع يها هكشب و ها گروه در ها آن تيعضو و فضا در جوانان يريپذ نقش جهينت در

 اهشك ميهست آن شاهد يامروز جوامع در ما نچهآ اما). 1386 ان،يچرخچ و دانشپور( است
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 و سرعت شهرها، وسعت اندازه، شيافزا با چنانچه. است گريدكي با افراد ارتباط سطح
 يجمع احساس بيترت نيا به. شود يم فيتضع هياول اصول عنوان به ياجتماع روابط مكترا

 شناخت. است دشدنيناپد حال در انكم كي به ياحساس يها يوابستگ و يمحل يها اجتماع
 يبرا طيمح يده لكش در تواند يم آن يچگونگ و نيريسا با ارتباطش نحوه و انسان از يافك

 كي عنوان به انسان يبررس با روند نيا در لذا. باشد ثرؤم ارتباط و تعامل شتريب يبرقرار
 شناخت است ياجتماع تعامالت از يمختلف يفيك و يمك سطوح يدارا هك ياجتماع ودموج

 يبرا بالقوه يها تيظرف يدارا يها تيفعال و ياجتماع يها مناسبت و يرفتار يها قرارگاه
  )1389 جو، ياشانك( .ندك يم دايپ تياهم معنادار، روابط و ياجتماع يها نشكُ

 خود احساسات و اطالعات فرد كي آن در هك است ينديافر يفرد نيب روابط .يفرد نيروابط ب •
 ييتوانا نيا. رساند يم گريد افراد اي فرد كي به يالمكريغ و يالمك يها اميپ قيطر از را

 روابط قطع ،يروان سالمت يارتقا و حفظ گران،يد با يميصم و گرم رابطه تيتقو موجب
 نيهمچن. شود يم ها تعارض و ضادهات رفع و گرانيد با خود التكمش و مسائل حل ناسالم،

 روابط. شود يم جا جابه مداوم طور به اميپ ةفرستند و رندهيگ نقش روابط گونه نيا در
 موجب هك است شرفتيپ به رو و فرد به منحصر مند نظام و ينشيگز تعامل كي يفرد انيم

  )1385 اران،كهم و ييربالك( .شود يم ها آن نيب كمشتر يمعان خلق
 ماهيت يك از خود ،خود مفاهيم كتاب در) 2005( اليوت آنتوني نگاه از .يهويت فرد •

 مفهومي خود مبنا، همين بر. است برخوردار مركزي غير و پذير تجزيه شكننده، منعطف،
 ةحوز و هويتي شدن اي رگه چند و “پراكندگي” موضوع جديد، ةپيچيد ةجامع در كه است
 جديد هاي روندي در “فرد” تحليل كه است منظر همين از. است شده اجتماعي مستقل
 فهم قابل ،“دوستي و خويشاوندي خانوادگي، هنجاري” هاي حلقه از جداي ي،يگرا لذت
 بلكه سازد، نمي را خود “خوديت” و هويت ييتنها به فرد كه است روشن. است

 ار خود و هويت “مرهزرو زندگي” مسير در كه است “ديگري” با تعامل نوع و “تكنولوژي”
 از. كنند مي ايفا را مهمي نقش روند اين در “تكنولوژيك” و “اجتماعي جبرهاي”. سازد مي
 و اي رسانه ابزار يك عنوان هب هم و ارتباطي ابزار يك عنوان هب هم تلفن همراه منظر، اين
 .است مطالعه قابل آورد، مي فراهم را “اي لحظه دسترسي امكان” واقع در كه اجتماعي ينقش

  )1385 ،يميرك(
 ةكنند منعكس را ييفردگرا او. شد تعريف توكويل توسط نوزدهم قرن در “ييفردگرا” ةمكل .ييفردگرا •

 نگاه اين با). 2006 كواتس،( دانست مي نوزدهم قرن ييآمريكا جامعه در فرد شدن منزوي ةپديد
 ةريش) 2000: 1( بوس اندريس. است “جمعي هويت گرفتن قدرت” محصول ييفردگرا
 پروتستان اخالق قالب در “ديني هاي نهصت” از برخاسته تحوالت به را ييفردگرا ريگي شكل
 ناشي تحوالت واقع در و شدن جهاني محصول را جديد ييفردگرا) 2001( گيدنز آنتوني. داند مي
 تاريخ، ةگذشت كل با مقايسه در جديد ةدور در ييفردگرا او نظر از. داند مي ارتباطات صنعت از
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 منبع “اجتماعي كدهاي” و جمعي هنجارهاي ،زگيدن نظر از جديد، فضاي در .است شده ابزارمندتر
 .قراردارد خود محيط از خارج هنجارهاي و فضاها با تعامل در فرد بلكه نيست، فردي هويت
  ست از:ا ن پژوهش عبارتيا يمدل مفهوم

  
  پژوهش يمدل مفهوم 1نمودار 

  پژوهش نةيشيپ
 تلفن از مفرط استفاده و يعموم طةرابنام  با خود پژوهش در ،)1391( ارانكهم و نژاد ياسمي

 تلفن از مفرط استفاده و يعموم سالمت ابعاد نيب هكنتيجه رسيدند به اين  انيدانشجو در همراه
 ردكعمل هك دارد آن بر دال آن يها افتهي گريد .دارد وجود مثبت و يمعنادار طةراب همراه
، يوثرك قيتحق در .دارد همراه تلفن از استفاده انسيوار نيبت در را سهم نيشتريب ياجتماع
 يها دانشگاه يدانشجو 387 همراه تلفن لةيوس به ارتباطات ،)1391( رخواهيخگانه و ي يجواد
 و ها داده يآور جمع از بعد محققان هك است شده يبررس شيمايپ روش به تهران سطح يسراسر
 و گستره در يريثأت همراه تلفن دارندگان يشخص يها يژگيو هك ردندك مشخص ها آن يبررس
 زانيم در) IT سواد( نو يها يفناور با آنان ييآشنا زانيم اما. ندارد آنان يفرد انيم ارتباطات عمق

 استفاده زانيم هك دهد يم نشان شيمايپ نيا جينتا نيهمچن. دارد ريثأت همراه تلفن از آنان استفاده
 نيا البته .است بوده رگذاريثأت انيگو پاسخ يفرد انيم ارتباطات عمق و گستره در همراه تلفن از
 طارتبا گر،يدكي با چهره به چهره ارتباطات بر عالوه دانشجو جوانان هك شد دهيد يگروه در ريثأت
   )1391 ،رخواهيخ گانه وي ي، جواديوثرك( .اند داشته زين تلفن همراه لةيوس به

 باعث و ندك يم كمك افراد انيم كينزد روابط تيتقو به همراه تلفن دهد يم نشان مطالعات
 ييها زمان در روابط يبرقرار قيطر از ارك نيا. شود يم ياجتماع يارتباط سطوح شدن گسترده
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 و سالزمن پالن، .)2002 گرگن،( شود يم انجام دارند فاصله گريدكي با افراد يانكم نظر از هك
 اين در. ردندك مطالعه روزمره زندگي در همراه تلفن شدن اجتماعي فرايند روي) 2001( يونگ
 نشان مطالعه اين. گرفت قرار توجه مورد نفر 19 تلفن همراه از استفاده اول تةهف 6 مطالعه

 منتقل مشخص و بهينه ةاستفاد مرحله به گسترده ةاستفاد و مبهم ةنقط كي از فرد هك دهد مي
 تحت شدت به هك است فردي امر كي ن همراهتلف از استفاده گفت توان مي ليك طور هب. شود مي
 در تغييري به رو روند هك دهد مي نشان مطالعه اين. است اجتماعي فرايندهاي و عوامل تأثير

 اكويلس مطالعات .دارد اربردك فردي زندگي در آن شدن اجتماعيبر  تلفن همراه شدن نهادينه
 در جوان نسل هاي خصيصه گري،روشن و ديدداشتن ميدان ،ييگرا لذت دهد مي نشان) 2003(

 در يطول مطالعه دو ).2010 ،وديگران لدشاتيو( است شده داده تشخيص همراه تلفن با تعامل
 ردندك يم استفاده ميرمستقيغ و يمنف يارتباط يها روش از هك يافراد داد نشان دامادها تازه مورد
 همسر ردنكطرد و دادن فرمان ،ييجو بيع به ليتما. داشتند لكمش يفرد نيب روابط يبرقرار در
 ييتنها نيب تفاوت ).2010 راشل، و ينولت كم( ردك يم ينيب شيپ را ييزناشو تيرضا اهشك

 طور به اما. است نشده شناخته املك طور به هنوز ياجتماع يها هكشب در آنان ارتباط و افراد
 حضور مثل فتديب اتفاق گروه در است نكمم ييتنها يگاه داد نشان ها پژوهش جينتا خالصه
 خانواده ياعضا به نسبت دوستان يبرا ييتنها نيهمچن و ياجتماع يها هكشب در افراد نامناسب

  )2009 ز،يكستايرك و فولر پو،ياسك(. است شتريب مردان به نسبت زنان يبرا و
 به خود يمطالعات ةنيزم در شده انجام يها پژوهش به نظر با دارد نظر در پژوهش نيا

  .دهد پاسخ ريز يها پرسش
ان شهر يدانشجو يمورد عةمطال(ياجتماع ارتباطات و يفرد انيم تعامالت در همراه تلفن نقش .1

 ؟است چگونه )تهران
) ان شهر تهرانيدانشجو يمورد عةمطال( يفرد انيم تعامالت بر همراه تلفن يها لفهؤم نقش .2

 ؟است چگونه
) شهر تهرانان يدانشجو يمورد عةمطال( ياجتماع ارتباطات بر همراه تلفن يها لفهؤم نقش .3

  ؟است چگونه
 ياجتماع ارتباطات و يفرد انيم تعامالت در همراه تلفن از استفاده نقش مورد در يآگاه .4

  ؟ است زانيم چه به ان شهر تهرانين دانشجويب در همراه تلفن نيمخاطب
 ارتباطات و يفرد انيم تعامالت در همراه تلفن نقش خصوص در يآمار نةنمو نظرات بين ايآ .5

 دارد؟ وجود تفاوت )هلأت تيوضعو  تيجنس( يا نهيزم يرهايمتغ اساس بر ياجتماع

   قيتحق روش
 در همراه تلفن نقش كه پژوهش موضوع گرفتن نظر در با و است كاربردي نوع از تحقيق اين

 ونپيرام را انيدانشجو نظرات كه منظر اين از و است، ياجتماع ارتباطات و يفرد انيم تعامالت



 

110

رة 
شما

م/ 
نج
و پ

ت 
يس
ل ب

 سا
/

1 
 

. است يشيمايپ داده قرار بررسي مورد ياجتماع ارتباطات و يفرد انيم تعامالت همراه، تلفن
 ل،يدل نيا به. شود يم انجام يآمار عةجام كي در دهيپد كي شناخت هدف با يعلم قيتحق

 هكنيا اي ؛باشد آن يرهايمتغ و ردها،كارك ها، يژگيو و صفات متوجه است نكمم قيتحق موضوع
 دهد قرار مطالعه مورد جامعه در رگذاريثأت عوامل و نشكوا و نشك صفات، رها،يمتغ نيب روابط

 هك واحدها اي افراد از يا مجموعه از است عبارت يآمار عةجام كي). 119: 1384 ا،ين حافظ(
 )177: 1387 اران،كهم و سرمد( .باشند كمشتر صفت كي حداقل يدارا

 91در سال  تهران شهر سال 25تا  18ان يجودانش  كليه شامل پژوهش اين آماري عةجام
، يسراسر يها دانشگاهن ياز بن شد. يينفر تع 340جدول مورگان  ي. حجم نمونه بر مبنااست

هر  يو برا يا خوشه يريگ روش نمونهشهر تهران به  ياربردك ينور و علم امي، پيآزاد اسالم
  . ندشد انتخاب) دختر يدانشجو 45، پسر يدانشجو 45نمونه ( دانشجو 90، دانشگاه
داري پس از تحليل مقدماتي  ، توان آماري و سطح معنيSPSSافزار آماري   نرم ةوسيل هب
و  8/0. معموالً اگر توان آماري باالي شود محاسبه و كفايت حجم نمونه بررسي مي دقت به

ت. در اس توان نتيجه گرفت كه حجم نمونه كافي بوده داري نزديك به صفر باشد مي سطح معني
 05/0 ـ15/0داري بين  و سطح معني 8/0صورتي كه پس از تحليل مقدماتي توان آماري كمتر از 

پژوهش  يريگ روش نمونه). 1386ي، مولوباشد الزم است تعدادي به حجم نمونه اضافه شود (
ه كست بليفرد ن يريگ واحد اندازه اي خوشه يريگ ، در نمونهاست يا خوشه يريگ حاضر نمونه

. اند ل دادهيكل گرفته و گروه خود را تشكش يعيصورت طب ه بهكاز افراد هستند  يگروه
تر از  ر و آسانيپذ انكز افراد اما يهانتخاب گرو كهرود  مي كار به نيزما يا خوشه گيري نمونه

 نتوانيم كهرسد  ميفرا  زماني موقعيت اين. باشد  ف شدهيجامعه تعر كيانتخاب افراد در 
 يجه برايدر نت). 126: 1384(دالور،  منيك ينه و تدويجامعه را ته ياعضا زا يفهرست افراد

ان شهر تهران يدانشجو يطات اجتماعاو ارتب يفرد انينقش تلفن همراه در تعامالت م يبررس
 فيصورت تصاد بهدام كهر  ياربردك ينور و علم امي، آزاد، پيدانشگاه سراسر چهار نياز بابتدا 

 يدانشجو 45، پسر يدانشجو 45( دانشجو نمونه 90 دانشگاههر  يو برا شدانتخاب  يدانشگاه
گيري بستگي به  ، انتخاب نوع ابزار اندازه نيهاي علوم انسا ) در نظر گرفته شد. در پژوهشدختر

نامه براي  . در پژوهش حاضر از پرسشها دارد ت موضوع، اهداف پژوهش و آزمودنيهيما
استاندارد براي بررسي  ةنام است. در اين پژوهش از پرسش آوري اطالعات استفاده شده جمع
عنوان ابزار اصلي گردآوري  هب يعو ارتباطات اجتما يفرد ميانتلفن همراه، تعامالت  يغيرهامت

  . است شدهها استفاده  داده
 سه از همراه تلفن با مرتبط االتؤس بخش در هك بوده بخش سه شامل وركمذ مةنا پرسش

توسط نامه پرسش اين. است شده تشكيل يعاطف  ـ يروان و يفرهنگ ـيماعاجت ،يابزار عدب 
 بيضر اساس بر نامه پرسش ييايپا وركمذ پژوهش در. است شده اعتباريابي) 1390( يموسو
. است اسخپ ـبسته الؤس 10 شامل وركمذ نامه پرسش .است شده گزارش α=72/0 رونباخك يآلفا
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 پاسخ ـبسته الؤس 19 شامل هك يفرد انيم تعامالت با مرتبط االتؤس نامه پرسش دوم بخش در
 با برابر رونباخك يآلفا بيضر و يابيارباعت )2006( ويموت و ميك توسط نامه پرسش نيا. است

 11 شامل هك ياجتماع ارتباطات با مرتبط االتؤس سوم بخش در و است شده گزارش 79/0
 و) α=81/0( است شده يابياربعتا) 2010( وفيز توسط نامه پرسش نيا. است پاسخ ـبسته الؤس
 و آماري نمونه اعضاي شناختي جمعيت اطالعات گردآوري براي ياالتؤس چهارم بخش در

 مثبت نظر وجه با خبري ةگزار صورت هب ها نامه پرسش االتؤس .است شده طراحي محقق توسط
 ليكرت اي گزينه نجپ طيف اساس بر نامه پرسش در استفاده مورد طيف .اند  شده طراحي يمنف و

   .)زياد خيلي و زياد اي، اندازه تا كم، كم، خيلي: شامل( است
  ليكرت اي درجه پنج مقياس اساس بر پژوهش نامه پرسش هاي الؤس بندي درجه مقياس 1 جدول

 كمخيلي كم اياندازهتا زياد زيادخيلي انتخابيگزينه
 1 2 3 4 5 امتياز

 و يفـرد  انيـ م تعـامالت  همـراه،  تلفـن  يهـا  نامه پرسش زا يك هر براي كل پايايي ضرايب
  .است شده داده نشان 2 جدول در ياجتماع ارتباطات

  ياجتماع ارتباطات و يفرد انيم تعامالت همراه، تلفن هاي نامه پرسش كل پايايي ضرايب 2جدول
 پايايي ضريب نامهپرسش

 72/0 همراهتلفن
 79/0 يفردانيمتعامالت
 81/0 ياعاجتمارتباطات

 ترتيـب  بـه  ياجتمـاع  ارتباطـات  و يفـرد  انيـ م تعامالت همراه، تلفن هاي نامه پرسش پايايي
   .است شده محاسبه 81/0 و 79/0 ،72/0

   ها افتهي
  آماري نمونه دموگرافيك هاي ويژگي توصيف •
 تشكيل ان پسريدانشجو را آنان درصد5/51 ان دختر ويدانشجو را نمونه گروه درصد5/48

   .اند داده تشكيل مجرد افراد را آنان درصد 7/77 و متاهل افراد را نمونه گروه درصد3/22 .دان داده
  رنفيالموگروف اسمكآزمون  •

 نيا دهد، يم نشان را يا نمونه كت رنفياسم الموگروفك آزمون از حاصل يها افتهي 3 جدول
 در طور همان ر؟يخ اي برخودارند نرمال عيتوز از يآمار يها داده ايآ هك دهد يم نشان آزمون
 عدم فرض هك است 05/0 از شيب يدار يمعن سطح رها،يمتغ يتمام در شوديم مشاهده جدول

  .هستند برخودار نرمال عيتوز از ها داده نيبنابرا. شود يم رد دادها عيتوز بودن يعيطب
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  رنفياسم الموگروفك آزمون جينتا  3 جدول
 گزارش                            

  يدار يمعن سطح  آزمون آماره    ريمتغ

 16/0 11/1 همراهتلفن
 08/0 25/1 يفردانيمتعامالت
 28/0 98/0 ياجتماعارتباطات

  پژوهش اتيفرض بررسي •
 مطالعـه ( ياجتمـاع  ارتباطـات  و يفرد انيم تعامالت در همراه تلفن رسد يم نظر به .اول ةيفرض

  .دارد نقش )ان شهر تهرانيدانشجو يمورد
 يفرد انيم تعامالت و همراه تلفن بين طةراب) انواي ليتحل( رهيچندمتغ انسيوار ليلتح نتايج

  .است  شده ارائه 4 جدول در ياجتماع ارتباطات و
  ياجتماع ارتباطات و يفرد انيم تعامالت همراه، تلفن طةراب يانوا ليتحل جينتا  4 جدول

 يالمبدا  ريمتغ
 سطح  يآزاد درجه Fبيضر  زكليو 

  خطا احتمال
 زانيم

  يآمار توان  كاشترا 

  99/0  47/0  000/0  2  01/8  27/0  همراه تلفن

 يفرد انيم تعامالت با همراه تلفن نيب يدار يمعن طةراب هك داد نشان F بيضرا 4 جدول در
 توان و. رديگ يم قرار دييأت مورد هيفرض لذا .دارد وجود 95/0 سطح در ياجتماع ارتباطات و

. است  هيفرض نيا شيآزما يبرا نمونه حجم تيفاك گر انيب هك است 8/0 يباال زين ها آن يآمار
 رابطه ياجتماع ارتباطات و يفرد انيم تعامالت با همراه تلفن هك ردك انيب توان يم جهينت در

 .دارد يدار يمعن و مثبت
 يمورد ةمطالع( يفرد انيم تعامالت بر همراه تلفن يها لفهؤم رسد يم نظر به .دوم ةيفرض

  .دارد نقش) ان شهر تهرانيجودانش
 7- 4 جدول در يفرد انيم تعامالت و همراه تلفن لفهؤم بين طةراب رگرسيون تحليل نتايج

  .است شده ارائه
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 تعامالت و همراه تلفن يها لفهؤم كي هر نيب رابطه نةچندگا ونيرگرس ليتحل جينتا  5 جدول
  يفرد انيم

 تعامالت و همراه تلفن يها لفهؤم طةراب يبررس يبرا آزمون ةآمار مقدار دهد يم نشان جينتا
 از 66/0 دهد يم نشان R2 مقدار. معناداراست 95/0 سطح در هك 64/23 با برابر يفرد انيم

 به ينگاه نيهمچن. شود يم نييتب همراه تلفن يها لفهؤم توسط يفرد انيم تعامالت انسيوار
 را يفرد انيم تعامالت توانند يم) B=89/0( يعاطف يروان عدب دهد يم نشان ونيرگرس بيضرا
  .ندك ينيب شيپ معنادار و مثبت طور به

 يمورد ةمطالع( ياجتماع ارتباطات بر همراه تلفن يها لفهؤم رسد يم نظر به .سوم ةيفرض
  .دارد ان شهر تهران) نقشيدانشجو
 ارائه 6 جدول در ياجتماع ارتباطات و همراه تلفن لفهؤم بين طةراب رگرسيون تحليل نتايج

  .است شده
 ارتباطات و همراه تلفن يها لفهؤم كي هر نيب طةراب چندگانه ونيرگرس ليتحل جينتا  6 جدول

  ياجتماع

 ارتباطات و همراه تلفن يها لفهؤم طةراب يبررس يبرا آزمون ةآمار مقدار دهد يم نشان جينتا
 از 08/0 دهد يم نشان R2مقدار. معناداراست 95/0 سطح در هك 39/11 با برابر ياجتماع

 به ينگاه نيهمچن. شود يم نييتب همراه تلفن يها لفهؤم توسط ياجتماع ارتباطات انسيوار
 ارتباطات ينيب شيپ توان همراه تلفن يها لفهؤم از يك چيه هك دهد يم نشان ونيرگرس بيضرا

  .ندارند را ياجتماع

 يرهايمتغ
 F P R R2  B  t P  كمال ريمتغ  نيب شيپ

  ابزار
   انيم  تعامالت

  66/0  81/0  000/0  64/23  يفرد

05/0-  85/0-  39/0  

  65/0  -44/0  -03/0  يفرهنگ - ياجتماع

  000/0  28/13 89/0  يعاطف - يروان

 F P R R2  B t P كرماليمتغ نيب شيپ يرهايمتغ

  ابزار
 ارتباطات
  08/0  29/0  000/0  39/11  ياجتماع

05/0  48/0  62/0  

  64/0  46/0  05/0  يفرهنگ - ياجتماع

  07/0  81/1 20/0  يعاطف - يروان
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 يفرد انيم تعامالت در همراه تلفن از استفاده نقش مورد در يآگاه رسد يم نظر به .چهارم ةيفرض
  .است ان شهر تهران مناسبيدانشجو در همراه تلفن نيمخاطب ياجتماع ارتباطات و

 تعـامالت  در همـراه  تلفن از استفاده نقش مورد در يآگاه يبررس يريمتغ كت t آزمون نتايج
  . است آمده 7 جدول در همراه تلفن نيمخاطب ياجتماع ارتباطات و يفرد انيم

  متغيري تك t آزمون نتايج  7 جدول

انحراف  نيانگيم  ريمتغ
  استاندارد

  آماره
t 

درجه
 آزادي

 احتمالسطح
 خطا

 تفاوت
  نيانگيم

  3/0  000/0 354 01/7 82/0 30/3 همراه تلفن
  2/0  354 000/0  25/6  65/0  21/3  يفرد انيم تعامالت
  2/0  354000/0 87/9 56/0 29/3 ياجتماع ارتباطات

 يفرد انيم تعامالت ،)01/7( همراه تلفن هاي لفهؤم t هاي آماره مقدار 7 جدول جينتا به توجه با
 گر نشان امر اين. هستند دار معني و مثبت 95/0 سطح در) 87/9( ياجتماع ارتباطات و ،)25/6(

 و يفرد انيم تعامالت در همراه تلفن از استفاده نقش مورد در مطلوب نسبتاً سطح در يآگاه
 نةيزم در يريگ ميتصم. استان شهر تهران يدانشجو در همراه تلفن نيمخاطب ياجتماع ارتباطات

 اساس بر ناراكهم و بازرگان. است گرفته صورت ارانكهم و بازرگان اسيمق اساس بر يآگاه زانيم
 34/2 نامطلوب، تيوضع در را 33/2 تا 1 نيانگيم از حاصل آمده دست هب جينتا نظر مورد استاندارد

 هك ييآنجا از. نندك يم يابيارز مطلوب تيضعو در را 5 تا 67/3 و مطلوب نسبتاً سطح در را 67/3 تا
 اطالعات) 3 يفرض نيانگيم( متوسط سطح از نيانگيم بودن باال به تنها يريگ ميتصم ردنك منوط
 به استاندارد نيا براساس تا شد آن بر محقق ندك ينم ارائه نظر مورد رييمتغ موجود تيوضع از يقيدق

 ارتباطات و يفرد انيم تعامالت در همراه تلفن از استفاده نقش مورد در يآگاه زانيم فيتوص
  .بپردازد همراه تلفن نيمخاطب ياجتماع
 تعامالت در همراه تلفن نقش خصوص در يآمار نمونه نظرات بين رسد يم نظر به .پنجم ةيفرض
 )تاهل تيوضع ت ويجنس( يا نهيزم يرهايمتغ اساس بر ياجتماع ارتباطات و يفرد انيم

 .دارد وجود تفاوت
  تيجنس .الف
 ارائه 8 جدول در جنسيت حسب بر يآمار نمونه نظرات ميانگين مقايسه مستقل t آزمون نتايج
  .است شده

  تيجنس حسب بر يآمار نمونه ميانگين مقايسه t آزمون نتايج  8 جدول
 آماره     

انحراف  ميانگين  يفراوان جنسيت
 استاندارد

درجه
 يآزاد

  آماره
t 

  خطا احتمال سطح

 85/0 32/3 183  مرد  73/0  -33/0  353 79/0 29/3 172  زن
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 داري معني تفاوت 95/0 حسط در شده مشاهده t مقدار دهد، مي نشان 8 جدول كه گونه همان
 ارتباطات و يفرد انيم تعامالت در همراه تلفن نقش خصوص در يآمار نمونه ميانگين بين

  .دهد ينم نشان جنست حسب بر ياجتماع
   هلأت تيوضع .ب

 9 جدول در هلأت تيوضع حسب بر يآمار نمونه نظرات ميانگين مقايسه مستقل t آزمون نتايج
  . است شده ارائه

  هلأت تيوضع حسب بر يآمار نمونه ميانگين مقايسه t آزمون نتايج  9 جدول
 آماره        

  انحراف  ميانگين  يفراوان  هلأت تيعضو
 ستانداردا 

 درجه
 يآزاد

  آماره
t 

  سطح
  خطا احتمال 

 74/0 37/3 50  مجرد
  87/0 25/3 305  متاهل  002/0  42/1  353

 تفاوت 95/0 سطح در شده مشاهده t مقدار دهد، مي نشان 9 جدول كه گونه همان
 و يفرد انيم تعامالت در همراه تلفن نقش خصوص در يآمار نمونه ميانگين بين داري معني

  .دهد يم نشان هلأت تيوضع حسب بر ياجتماع ارتباطات

  يريگ جهينت
 ياجتماع ارتباطات و يفرد انيم تعامالت در همراه تلفن نقش بررسي پژوهش، اين اصلي هدف
 و ابعاد به توجه با پژوهش هاي فرضيه و ها الؤس. است ان شهر تهران بودهيدانشجو نايم در
 نوع از توصيفي روش پژوهش، اين ةاستفاد مورد روش. شدند تدوين پژوهش يرهايمتغ

 روش از استفاده با. ان شهر تهران بوديدانشجو ليةك شامل آن آماري عةجام و بوده همبستگي
 پژوهش هاي نامه پرسش و هشد انتخاب آماري نةنمو عنوان به نفر 340 ،يتصادف شةخو گيري نمونه
 تعامالت همراه، تلفن استاندارد ةنام پرسش سه اطالعات آوري جمع ابزار. دش توزيع آنان بين
 هيتجز .شدند تدوين ليكرت اي درجه پنج مقياس اساس بر كه ياجتماع ارتباطات و يفرد انيم

 يفرد انيم تعامالت و همراه تلفن نيب يدار يمعن طةراب داد اننش پژوهش ياصل االتؤس ليتحل
 و يفرهنگـ  ياجتماع ابزار، ابعاد هك شد مشخص نيهمچن. دارد وجود ياجتماع ارتباطات و

 ياجتماع ارتباطات و يفرد انيم تعامالت يرهايمتغ با دار يمعن و مثبت بطةرا يعاطفـ  يروان
 طور به را يفرد انيم تعامالت توانند يم يعاطف يروان عدب هك داد نشان ونيرگرس بيضرا .دارند
 با همراه تلفن رد،ك استنباط توان يم آمده دست به جينتابه  توجه با. ندك ينيب شيپ دار معنا و مثبت
 قرار استفاده مورد يارك يلةوس عنوان به آزاد، وقت ردنك پر و خطر مواقع در هك يضرورت

 ،ياجتماع روابط ليتسه جامعه، اوضاع از يآگاه سبك يبرا هك يفرصت و طيشرا با و رديگ يم
 يبرا و بودن يميصم ،همدم دوست فرد، تيشخص و تيهو انيب ان،كينزد و انياطراف نترلك
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 ارتباطات و يفرد انيم تعامالت بر تواند يم ندك يم فراهم جامعه از يدگيبر و انزوا از يدور
 احساسات ييشناسا در يفرد انيم تعامالت بر را اههمر تلفن نقش. باشد داشته نقش ياجتماع
 ،يفرد احساسات انيب در نيهمچن. كرد مشاهده توان يم گريد فرد احساسات و يشخص

 بازخود شيريپذ ،يمنف احساسات ييشناسا گران،يد با تعامل در يفرد يها تيمحدود رفتنيپذ
 انيب گران،يد احساسات با يسازهمانند و گرانيد كدر گران،يد يالمك ريغ يها اميپ فهم مثبت،
 بازخود ئةارا ام،يپ ارسال قيطر از گرانيد با مثبت ردنك برقرار ارتباط گران،يد به خود اهداف
 شود يم دهيد هك طور همان گرانيد رفتار فيتوص گران،يد به نانياطم احساس انتقال و مثبت
 برخورد و يشخص نظر با ريمغا و متفاوت نظرات شيريپذ رد،ك قضاوت آن به راجع هكآن بدون

  . باشد داشته نقش همراه تلفن د،يجد تجارت و ديجد اتينظر و ها ارزش به نسبت تعصب يب
 با ارتباط و مواجه از ينگران اهشك در ياجتماع ارتباطات در را همراه تلفن نقش نيهمچن
 ماتيتصم يجراا ،ياجتماع امور در ييتوانا و تيفاك در نيهمچن. دكر مشاهده توان يم جوانان

 ردنكبرقرار رابطه در ليتسه ،يشخص يها گروه در تيعضو به عالقه ،ياجتماع ارتباطات در
 بحث در. ندك فايا نقش تواند يم گرانيد با ردنكبرقرار يالمك ارتباط در ييتوانا همساالن، با

 تلفنكه  ردك انيب آمده دست به جينتا به توجه با توان يم ياجتماع ارتباطات در همراه تلفن نقش
و  .است رگذاريثأت گريدكي با نيوالد نادرست يرفتارها جمله از ياجتماع انحرافات در همراه

 از يناش يها يامكنا و يطيمح ياجتماع ـيفرهنگ نامساعد عوامل نوجوانان، روابط يبرقرار بر
 انيب نتوا يم يبند جمع مقام در تينها در .است تياهم پر ينقش حائز جامعه و يزندگ طيمح
 يبرا يشتريب يها فرصت آن در حاضر قرن انسان هك ردهك جاديا يديجد دانيم همراه تلفن دكر

 جينتا با همسو و ملكم حاصل يها افتهي .است افتهي ياجتماع و يفرد نيب تعامالت و ارتباطات
 گانه وي ي، جواديوثرك قيتحق به ردك اشاره توان يم جمله از. است گذشته يها پژوهش

 در دانشجو جوانان يفرد انيم ارتباطات در آن ريثأت و همراه تلفن با رابطه در )1391( واهرخيخ
 ارتباطات عمق و گستره در همراه تلفن از استفاده زانيم هك شد مشخص هك تهران يها دانشگاه

 گزارش) 1391(ارانشكهم و نژاد ياسمي پژوهش در. است بوده رگذاريثأت انيگو پاسخ يفرد انيم
 و پالن. دارد همراه تلفن از استفاده انسيوار نييتب در را سهم نيشتريب ياجتماع ردكعمل هك شد
 شديداً هك است فردي امر كي همراهتلفن  از استفاده هك ردندك گزارش) 2001( ارانشكهم

 تغييري به رو روند هك دهد مي نشان مطالعه اين. است اجتماعي فرايندهاي و عوامل تأثير تحت
  .دارد جريان دافرا زندگي در آن شدن اجتماعيبر  تلفن همراه شدن نهنهادي در

  منابع
  .70، شماره مدت دانشگاه تهران ة، ماهنام“امروز يتلفن همراه درزندگ” ،)1388ال (ي، لياحمد

، “يرگـذار بـر تعـامالت اجتمـاع    يتأث يها مؤلفه يابيو ارز ييشناسا” ،)1392( يطهماسب ارسالن و يمصطف بهزادفر
  .25، شماره 10ة، دورباغ نظر ةمجل
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  .، انتشارات سمت، تهرانيق در علوم انسانيبر روش تحق يا مقدمه، )1387(محمدرضا  ا،ين حافظ

ر، دوره نـظ  باغ ة، مجل“ات جمعيثر بر حؤو عوامل م يعموم يفضاها” ،)1386( انيچرخچمريم  و يدعبدالهادي، سدانشپور
  . 86تابستان ، 7، ش 4
  تهران. ،شيرايسسه نشر وؤ، ميتيو علوم ترب يشناس ق در روانيروش تحق ،)1384( يعل دالور،

ـ ا يقـات فرهنگـ  يتحق ة، فصلنام“فرهنگ جوانان و تلفن همراه” ،)1388زاده ( يولوحيد  و ديمحمدسع يياكذ ، راني
  .7 ةدوم، شمار ة، دور1388ز ييپا

  .تهران ،، انتشارات آگهيق در علوم رفتاريتحق يها روش ،)1387( ،يحجاز الهه و بازرگانعباس  سرمد، زهره؛
، رسـانه  يجهـان  ةت، مجلـ يو هو ييفردگرا ينولوژك، ت“د و تلفن همراهيجد ييفردگرا” ،)1385رضا (دي، سعيعامل

 .1 ة، شمار1385و تابستان  بهار
بـاز، تهـران،   كن خايان و افشـ يقليعل احد ة، ترجمعصر ارتباطات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ ،)1380مانوئل ( ز،استلك

  طرح نو.
  ).4( يت شهريهو ة، مجل“يشهر يعموم يبه فضاها ينظر يردهاكيشناخت روباز ”، )1389( اريخشا جو، ياشانك
زان يـ م يبررسـ  ،)1385ن (يحسـ  حمدالـه خواجـه   و ينجـوراب نوشين  ؛يانورقدسي درضا يحم ؛يلياسماع ييربالك

  .يستيبهز ،ت اصفهانيمعلول يانان دارار نگرش نوجوييدر تغ يزندگ يها آموزش مهارت ياثربخش
  .يرانيانتشارات تمدن ا ،، تهرانرانيد بر ايكت با تأيو هو يد اجتماعيجد يها جنبش ،)1385 ( ي، عليميرك
 يفرد انير آن در ارتباطات ميهمراه و تأث تلفن” ،)1391رخواه (يخطاهره  و گانهيمحمدرضا  يجواد ؛مسعود يوثرك

 .1، شماره 2، دوره رسانه و فرهنگ ةان دانشگاه تهران)، مجليدانشجو يمورد ةلع( مطا “جوانان دانشجو
ـ يانجمـن ا  ة، فصلنام“يدر اجتماعات مجاز ياجتماع يآنوم” ،)1384( مسعود وثري،ك  و  يمطالعـات فرهنگـ   يران

  .3و2، شماره ارتباطات
  ، تهران.ها قات رسانهيز مطالعات و تحقكمنتظرقائم، تهران، مر يمهد ، ترجمةيشناس مخاطب ،)1380س (يدن ل،يواك كم

ـ تجز”. )1390( يجمـال فرشـاد  ن و يالـد  مالكدي، سـ يموسو و  تلفـن همـراه  ان اسـتفاده از  يـ ل رابطـه م يـ ه و تحلي
  ، سال دوازدهم، شماره پانزدهم.يمطالعات فرهنگ ة، فصلنام“مدرسه يريپذ جامعه

 .يان، تهران، مولگريو د ي، عباس منوچهراقتصاد و جامعه ،)1374( سكوبر، ما
و اسـتفاده مفـرط از تلفـن همـراه در      يرابطـه عمـوم  ” ،)1391(  يوسـف يناصـر   ؛انيمحمـد  محسن گل ؛ساي، پرنژاد ياسمي
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