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  اعتياد به موبايل درجوانان تهراني: يك بررسي جامعه شناختي
  

  ياسمن شفيق، سيد كمال الدين موسوي
  )25/02/96، تاريخ پذيرش 15/07/95(تاريخ دريافت 

  
  چكيده

بـه صـورت يكـي از     رود تا اي جديد مي  تكنولوژيامروزه وابستگي و يا اعتياد به 
هاي اخير توجـه جامعـه    اعتيادهاي مدرن در بين جوانان درآيد و از اين رو طي سال

اين مساله معطوف شده است. دراين راستا، مقاله حاضر كه  شناسان به شناسان و روان
تيـاد  باشـد بـه موضـوع اع     د رتهـران مـي   1393داني درسـال   حاصل يك مطالعه مي

جوانان به موبايل وشناسايي برخي عوامل اجتماعي موثر برآن پرداخته است. آنچه در 
ان  دنبال آن هستيم نخست، سنجش ميزان اعتياد بـه موبايـل در مـي    اين پژوهش به

جوانان تهراني، وسپس شناسايي برخي عوامل موثر بر آن است. دراين مسير،از نظريه 
هوپر و ژو، ونظرات برخي  "انگيزه ورفتار"لور، نظريه راكيچ و دف "وابستگي به رسانه"

ايم. همچنـين، روش پيمـايش اجتمـاعي وبـا      ديگر چون جان گروهول استفاده كرده
ان جوانان شهر تهران آن هم بـه شـيوه    نفري از مي 400گزينش يك جمعيت نمونه 

ان  ز مـي اي به كار گرفته شد. جامعه مورد مطالعه ا اي چندمرحله نمونه گيري خوشه
 1393شهرداري تهران انتخـاب و درآبـان مـاه سـال      3ساله منطقه  30-15جوانان 

  مورد مطالعه قرار گرفتند. 
نتايج پژوهش نشان داد ميزان اعتياد به موبايل درجوانان تهراني تقريبا درسـطح  

رسد كه نه چنـدان پـايين    انگين نظري) قراردارد يعني به نظر مي متوسط (درحد مي
بتوان نسبت به وضع موجود آسوده خاطربود ونه چندان باالست كه حـاكي  است كه 
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اي، وهمچنين بين  ان سن ووضع تاهل از متغيرهاي زمينه از وخامت مساله باشد. مي
هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و ميزان اعتياد بـه موبايـل رابطـه معنـادار      سرمايه

جذابيتهاي موبايل با ميزان اعتياد  وجود دارد. هرچندكه بين ميزان تاثير همساالن و
به مويايل نيز رابطه مستقيم و نسبتا قوي مشاهده شد. درمجموع، متغيرهـاي پـيش   

% از تغييـرات متغيـر وابسـته يـا ميـزان      49اند  بين و مستقل در اين تحقيق توانسته
  اعتياد به موبايل را در جوانان تهراني تبيين نمايند. 

موبايل،اعتيادهـاي سـايبري، سـرمايه فرهنگـي و     اعتيـاد بـه    مفاهيم كليـدي: 
  اجتماعي، كاركردهاي فرا ارتباطي موبايل 

 
  مقدمه 

سزايي در آسايش بشر داشته، تلفن همراه اسـت.   هايي كه سهم به بدون ترديد، يكي از تكنولوژي
ي فراوان ها ها حضور پيدا كرده و با توجه به ظرفيت هاي مختلف زندگاني انسان اين وسيله، در عرصه

سـو داراي برخـي اثـرات     اجتماعي شده است. تلفن همراه از يك –خودتبديل به يك كاالي فرهنگي
مطلوب كاركردي است مانند: اطالع رساني خبري، سياسي، فرهنگي و اعتقادي، تخليه روانـي افـراد،   
ايجاد ارتباط، ازسوي ديگر، كاركردهاي نامطلوبي نيز دارد مثـل: ايجـاد حـس بـي پروايـي جنسـي،       

هاي ارتباطي پنهان، وابستگي  من براي افراد كجرو، ايجاد شبكهافزايش مصرف نمايشي، ايجادفضاي ا
انـد (حسـيني پاكـدهي و حـاج محمـدي،       ها اشاره كـرده  و اعتياد موبايلي و... كه محققان بعضا بدان

1390 .(  
هايي ازمـردم   كه، امروزه در جهان يك نوع بيماري با عنوان ترس از بي موبايلي درگروه جالب اين

است.اعتياد به تكنولـوژي اگرچـه    "اعتياد به تكنولوژي"كه بنوبه خود يكي از اشكال رواج پيدا كرده 
باشـد. بـه     تاريخ كوتاهي دارد اما داراي عاليم و اختالالت كم وبيش مشابه به اعتياد به موادمخدر مي

بـه انجـام    2012در انگلسـتان در سـال    1عنوان نمونه، پژوهشي كه توسط يك موسسـه تحقيقـاتي  
نشان داد بيشتر مردم زماني كه به تلفن همراه خود دسترسي ندارند عصبي و نگران هسـتند.  رسيده 

%) از 66(در همان كشور نشان داد دوسوم 2012نفر در سال  1000همچنين يك پيمايش آنالين از 
درصد  11هستند و ميزان اين پديده حدود  "ترس از بي موبايلي"گويان مورد بررسي مبتال به  پاسخ
) انجام شده بودافزايش يافته است. بعضي 2008سال قبل ازاين تاريخ (سال  4ت به تحقيقي كه نسب

روان شناسان حتي عقيده دارند اعتياد به تلفن همراه  بـا سـاير انـواع اعتيـاد تفـاوتي نـدارد وآن را       

 
1- Secure Envoy 
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حقيقـي  طبق ت). 2001 1كنند (ليكوپو و هيورتين تلقي مي "اعتياد بدون مواد مخدرشده"ترين  شايع
هـا اعتيـاد بـه تلفـن      درصد كانادايي 56در كانادا انجام شده  2013كه توسط شركت گوگل در سال 

% درصـد بـوده اسـت (سـي تـي وي      33، 2012اين رقم در سال  همراه  دارندو اين درحالي است كه
انـان  هاي مسكو نشان داد بدون موبايل، جو در يكي از دبيرستان 2013اي در ). همچنين مطالعه2نيوز

هايي چون اضطراب و دلشوره، پرخاشجويي، فشـار و   احساس درماندگي و ناتواني كرده و بعضا حالت
توان گفت   ). براين اساس، مي4: 2013دهد (نادژدا تااليوا،  دستپاچگي و حتي ترس به آنان دست مي

  اعتياد به موبايل امروزه يك مساله جدي و شناخته شده است. 
نخستين تحقيقات درباره اعتياد به موبايـل   2001دهد از سال   وع نشان ميتاملي در ادبيات موض

شناسي پديد آمده و در كشـورهاي آمريكـا، اسـتراليا، كـره، لهسـتان،       شناسي و جامعه در حوزه روان
اي  اند. به عنوان نمونه، پالن و همكارانش طي مطالعه ها انجام شده روسيه، تايوان، اسپانيا اين پژوهش

مسئله ساز بودن استفاده بيش از اندازه جوانان از موبايل را تشخيص دادنـد. پاراگـاس    2001درسال
هاي خود مسئله اعتياد بـه موبايـل را مشـاهده و مطـرح كـرده اسـت.        در بررسي 2003نيز در سال 

اي متمركز بـوده اسـت امـا پـس از انـدكي       هرچند درابتدا توجه محققان برظهور وبروز چنين مساله
به بعد گروهي  2004روع مطالعات پيرامون عوامل مرتبط با اين مساله هستيم. مثال از سال شاهد ش

اند. چـن   از محققان در تحقيقات خود به وجود ارتباط ميان جنسيت و اعتياد به موبايل اشاره داشته
نخستين كسي بود كه طي تحقيقي در اياالت متحده آمريكا به ارتباط ميان جنسيت  2004در سال 

طي تحقيقي، جنسيت را  2007و اعتياد به موبايل اذعان كرده است. بانچي و همكارانش نيزدر سال 
تحقيقـي در   2011شديدا مرتبط با اعتياد به موبايل دانستند. پائولوفسكا و پوتمسـكا هـم در سـال    

ي از لهستان انجام داده وطي آن جنسيت و اعتياد به موبايل را مرتبط بـا هـم تلقـي كردنـد. تعـداد     
كـه زنـان معمـوال بيشـتر از مـردان بـه خـاطر جـدايي از تلفـن           اند مطالعات جديدتر نيز نشان داده

هـاي   . عالوه براين، در برخي از مطالعات، عاليم ونشانه)20123 ،شان وحشت دارند (سي ان ان همراه
مـز و درنـان در   اند. مثال در مطالعـه جي  اعتياد به موبايل مورد بررسي و شناسايي محققان قرارگرفته

هايي نيز براي  ، ضمن تشخيص شيوع اعتياد موبايلي دردانش آموزان استراليايي، شاخص2005سال 
استفاده بيش از اندازه از موبايل شناسايي ومطرح گرديد مانند: هزينه ماهيانه زياد، اضطراب و نگراني 

و تنـزل كيفيـت ادبيـات     در صورت جدايي از تلفن همراه، ارتباطات تخريب شـده بواسـطه موبايـل،   
هـايي   شفاهي و كتبي. دربخش ديگري ازمطالعات انجام شده، تمركز محققان بـر روي علـل وانگيـزه   

كند. به عنوان نمونـه،   وجود آورده وتشديد مي بوده است كه وابستگي واعتياد به موبايل را در افراد به
 
1 -Licopo and Hiourtin 
2 - CTV news5 
3 -CNN-2012 
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 بهبـود  يـا  مديريت كردن و براي اي كره آموزان دانش متوجه شد كه) 2005( خود درمطالعات پارك
 شـان  موبايـل  از اي كـره  آموزان دانش از بعضي شوند. وي دريافت كه  به موبايل وابسته مي خود احوال
 و بـه  هستند تنها وقتي آموزان دانش اين نظر وي، كنند. به مي استفاده افسردگي و تنهايي رفع براي

امـروزه، جهتگيـري پژوهشـي    . كنند مي زيادي خشم و نگراني احساس، ندارند دسترسي شان موبايل
ها، پيامدها، ونيـز عوامـل اثرگـذارمتمركز شـده      موضوع: عاليم و نشانه 3نه عمدتا برروي  دراين زمي
اند، پيامدها در حوزه سالمت  ها و عاليم اعتياد موبايلي بعضا مورد بازبيني و نقد قرارگرفته است. نشانه

گيرند، و عوامل مرتبط و تاثيرگذار نيز بسيار فراتـر از    كاش قراميفردي، خانوادگي واجتماعي موردكن
  گردند.   جنسيت، تحصيالت و..ديده شده و تحليل مي

هاي جديدارتباطي را بايد نسل  ترين نسل آشنا با موبايل، اينترنت و تكنولوژي بدون ترديد، عمده
ذوق، سليقه و نيازهاي ارتباطي جوانان، جوان دانست. اينترنت و موبايل عالوه بر تاثير گذاري بر روي 

ها را نيز تحت تاثير قرار داده است. شايد آنچه كه جوانان را بيش ازبقيه  نحوه گذران اوقات فراغت آن
وهمكـارانش از دانشـگاه والنسـيا ايـن      1كند به گفتـه مـارينو خـوليز     به موبايل و اينترنت وابسته مي

حقيقت است كه جوانان كنترل كمتري بررفتارخوددارند، خطرات برخي رفتارهاي خود را دست كـم  
هـاي بلندمـدت ضـعيفند، و بـه شـدت درپـيِ اسـتقالل از         ريـزي  گيرند، در تصـميمات و برنامـه    مي

ها را  آن–ه آسان سازي روابط اجتماعي بواسط -بزرگساالنند، و طبعا در اين مسير موبايل و اينترنت 
  ). 2012كنند (خوليز، در اين فرايند مستقل شدن به خوبي پشتيباني مي

صورت يك  به - ويژه در شهرهاي بزرگ به –در ايران نيز، روند روزافزون استفاده از موبايل 
دهد.  تشكيل مي ترين گروه در اين زمينه را نسل جوان واقعيت انكارناپذير در آمده است و فعال

براي   صميمي   هاي زندگي جوانان راه پيدا كرده و تبديل به همدمي  ترين حوزه موبايل به خصوصي
آنان شده است. بنابراين استفادة مشكل آفرين و افراطي از موبايل رانيز بايد در همين گروه احتمال 

رو، بر آن شديم تا  از ايني نمود. انديش را قبل از وقوع بررسي كرده و درصورت امكان چاره  دادو آن
مسئله اعتياد به موبايل را در پايتخت كشور  بررسي كرده و ببينيم آيا اساسا اعتياد به موبايل در 
بين جوانان تهراني وجود دارد يا خير؟ درچه سطحي است؟ و برخي عوامل اجتماعي موثر برآن 

  كدامند؟
  
  مباني نظري 

ه توضيح و تبيين اعتياد به موبايـل و اينترنـت تـدوين و مطـرح     ن امروزه نظريات متنوعي درزمي
صورت مستقيم وبرخي ديگر بصورت غيرمسـتقيم درتبيـين مسـاله     ها به اند. برخي از اين تئوري شده

 
1 Cholize M. 



  اعتياد به موبايل درجوانان تهراني: يك بررسي جامعه شناختي

١۴٣ 
 

تواند به تبيين موضوع تحقيق يعني اعتياد به   هايي كه مي توانند نقش داشته باشند. يكي از تئوري مي
است. هر چند مفروضات اصلي اين تئوري مسـتقيما بـه    "وري انگيزه و رفتارتئ"موبايل كمك نمايد 

تواند روشن نمايـد. وال    هايي از اعتياد موبايلي و اينترنتي را مي اعتياد به موبايل اشاره ندارد اما جنبه
انسـان را   اين تئوري،  عقيده دارند كه رفتار هوپر و يو ژو اساتيد دانشگاه ويكتورياي نيوزلند با اتكا به

هاي مختلفي  توان عملكردي حقيقي وهمراه با قصد و نيت در نظر گرفت كه داراي داليل و انگيزه مي
است و اين داليل ممكن است زيستي، روان شناختي، اجتماعي، فرهنگي يا مـوقعيتي باشـند. ابتـدا    

اده و دسته بندي نوع رفتار انساني را با روش فراتحليل مطالعات محققان تشخيص د 6اين دومحقق، 
كنند: رفتارهاي عادتي، اعتيادي، اجبـاري و الـزام آور، داوطلبانـه، وابسـتگي، وسواسـي. و تاكيـد         مي
تواند به صورت داوطبانه آغاز شود اما به مرور زمان تبـديل بـه يـك رفتـار       كنند كه يك رفتار مي  مي

و به صورت رفتار وابستگي ادامه پيدا كند. تواند به صورت اجباري و الزام آور آغاز   اعتيادي شود يا مي
تواند يك رفتار اعتيادي، وسواسي، وابستگي، عادتي،   در نگاه هوپر و ژو، استفاده از تلفن همراه نيزمي

 2تواند تركيبـي از    اجباري و الزام آور يا داوطلبانه باشد با اين تذكر كه ماهيت استفاده از موبايل مي
تواند اساسا از نوع اجباري و الزام آور باشد (استفاده از   ثال استفاده از موبايل مينوع رفتار باشد. م 3يا 

موبايل با انگيزه احساس امنيت شبانه در محيط شهري) اما به همراه خود عناصري از رفتار وابستگي 
ها در داخل گوشي) و عـادتي (شـنيدن موسـيقي) يـا      ها و پيامك (چك كردن لحظه به لحظه تماس

). بنـابر پيشـنهاد هـوپر و ژو، مطالعـات و     2007انـواع رفتـار را نيـز داشـته باشـد (هـوپر و ژو،       ساير
توانند روي استفاده از تلفن همراه و هريك از اين رفتارهاي شش گانـه عميقـا     هاي آينده مي بررسي

مينه اسـتفاده  تمركز كرده و در اين راستا، ارتباط ميان سن، جنسيت، مليت و... را با انواع رفتار در ز
اي) از  كه درپژوهش حاضر برخـي از ايـن عوامـل (متغيرهـاي زمينـه      از موبايل در نظر بگيرند، چنان

كننـد كـه همـين     اند. نهايتا، محققان ذكر شده تاكيـد مـي   همين چشم انداز مورد بررسي قرارگرفته
هـاي آناليـن    گرام، بـازي ل، تل ايمي ها از جمله توان با ساير تكنولوژي  گيري پژوهشي را حتي مي جهت

  و... نيز دنبال نمود. 
تئـوري وابسـتگي بـه    "رود   كـار مـي   تئوري ديگري كه در توضيح اعتياد و وابستگي به موبايل به

اند. نظريـه وابسـتگي، ارتبـاط     است. اين نظريه را ساندرابال راكيچ و ملوين دفلور مطرح كرده "رسانه
كند  كند. اين نظريه پيش بيني مي جتماعي بزرگتر مطرح ميكاملي را بين مخاطبين، رسانه و نظام ا

كه افراد براي تامين برخي نيازها و دستيابي به اهداف خاصي به رسانه وابسته هستند امـا بـه تمـام    
گـذارد.    ها به صورت يكسان وابسته نيستند. دو عامل بر درجه وابسـتگي بـه رسـانه تـاثير مـي      رسانه

شـوند. و برانگيختـه شـدن ايـن       نيازهايي كه دارند به رسانه وابسته مـي  كه، افراد بواسطه نخست اين
دسته عوامل بيروني است كه ممكن اسـت    ها در استفاده از رسانه، خودمشروط به يك نيازها و انگيزه

شـمرد:    ها را چنين بـر مـي   تحت كنترل افراد هم نباشد. راكيچ و دفلور، سه نياز عمدة افراد به رسانه
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فهم جهان اجتماعي (نظارت و مراقبت برمحيط)، نياز به عملكرد معنـادار و اثـر گـذار (سـود     نياز به 
هـا بـاال    مندي اجتماعي)، و نهايتا، نياز به فرار از واقعيات جهان اجتماعي، به ويژه زمـاني كـه تـنش   

بـه رسـانه روي    اين سه نياز به رسانه در حد باال باشد، غالبِ مردم گيرد (تمايل به فرار). زماني كه  مي
آورند تا نيازهاي خود را مرتفع سازند و بنابراين رسانه فرصت بسيار مناسـبي بـراي تاثيرگـذاري      مي

ماند بلكه بر اساس تحول   روي افراد دارد. البته، هيچ كدام از اين نيازها مدت زمان طوالني پايدار نمي
). و امـا دومـين منبـع    351-1999:354كنند (ليتـل،   ها نيز تغيير مي شرايط محيطي و اجتماعي آن

ها، فقدان ثبات و پايداري اجتماعي است. زماني كه تغيير و تضـاد در جامعـه بـاال     وابستگي به رسانه
كنند تا دوباره همه  بگيرد، موسسات قانوني، عقايد و عملكردها دچار چالش شده و افراد را مجبور مي

هـا   يرند. در چنين زماني است كه اعتماد بـه رسـانه  مات جديدي بگ يابي نموده و تصمي چيز را ارزش
تر وابستگي بـه رسـانه كـاهش     يابد، امابرعكس، در يك زمان با ثبات  براي كسب اطالعات افزايش مي

رغم وجوديك ثبات و آرامش ظاهري، گرفتارتضادها  ايراني علي هاي اخير، جامعه  خواهد يافت. درسال
خش قابل تـوجهي از آن بـه محيطهـاي موبـايلي و اينترنتـي      وتنشهاي زيرپوستيِ عميقي است كه ب

هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي بـه عنـوان يـك        سرريزشده است. ودريك چنين شرايطي، كسب سرمايه
هاي ناپيـدايِ   مقدمه ضروري جهت عملكرد سودمندتر اجتماعي و حداقل فهم بهترِ جامعه و مكانيزم

  از موبايل و اينترنت سوق داده است. آن افراد را هرلحظه بيش از گذشته به استفاده
سومين تئوري مورد استناد در اين پژوهش، نظريه جامعه پذيري اينترنتي جان گروهول است. او 

دنبال توضيح عللي است كـه باعـث    مطرح كرده است و در اين نظريه به 2012اين نظريه را در سال 
براين باور است كه ما امروزه بـه كمـك بعضـي از    اينترنت افراد را به خود وابسته كند. گروهول  شده 

هـا اگرچـه پايـة تعـامالت      شويم، و ايـن تكنولـوژي    ها مانند موبايل و اينترنت اجتماعي مي تكنولوژي
تـوان آن را بـه عنـوان يـك اخـتالل        اند امـا نمـي   اجتماعي و روند اجتماعي شدن افراد را تغيير داده

وجوگرانه اجتماعي و ارتباطي باشـد، و   ن ممكن است رفتار جست(اعتياد) مطرح كرد. يك رفتار آنالي
ها گوناگون هسـتند امـا چـون از     ، و يا خبري. اين فعاليت وجوي اطالعات علمي ديگري، رفتار جست

طلبد و   گيرند بنابراين اوال زمان طوالني مي  طريق يك وسيله ارتباطي (موبايل يا اينترنت) صورت مي
  ).2012رسد (گروهول،  نظر مي ثانيا اعتيادآور به

اي هستند. اين نوع رفتار بيشـتر   گيريم، مرحله  عالوه براين، رفتارهايي را كه ما اعتياد در نظر مي
اند. در اولين مرحلة آشنايي با اين  هاست كه تازه وارد دنياي اينترنت شده وبه آن معتاد شده براي آن

ند. چون دنياي اينترنت از هر آنچـه كـه فـرد در عمـر     شو  ها با غرق در اين فضا مي محيط جديد، آن
كننـد (يـا    تر است لـذا بعضـي از افـراد بـه اصـطالح در آن گيـر مـي        خود ديده است بسيار گسترده

نظرگروهول، اين مرحله استفادة افراطي، ممكن است از آن زماني كه به طور  شوند). به  سحروجادو مي
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  فرضيات تحقيق:
 اعتيـاد بـه موبايـل رابطـه      اي (جنس، سن، نوع شغل، وضعيت تاهل) و بين متغيرهاي زمينه

 وجود دارد.

   بين تاثير همساالن و ميزان اعتياد به موبايل رابطه وجود دارد  
 هاي موبايل و اعتياد به موبايل ارتباط وجود دارد بين جذابيت 

 داريِ مختلفي دارند با يكديگر متفاوت است ميزان اعتياد به موبايل در افرادي كه ميزان دين  
  مختلفـي دارنـد بـا يكـديگر متفـاوت      ميزان اعتياد به موبايل در افرادي كه سرمايه اقتصادي
  است
 ميزان اعتياد به موبايل در افرادي كه سرمايه فرهنگي مختلفي دارند با يكديگر متفاوت است  
      ميزان اعتياد به موبايل در افرادي كه سرمايه اجتماعي مختلفي دارنـد بـا يكـديگر متفـاوت
  است

  تعريف مفاهيم اصلي:  
ويژه در جوانان است و محققان تعـاريف   ل يك اعتياد مدرن بهاعتياد به موباياعتياد به موبايل: 
هـا در كسـاني    دسته عاليـم و نشـانه    اين تعاريف عمدتا متكي بر يك اند كه  متعددي براي آن داشته

هاي معتادان به موبايـل را   بوده است كه استفاده افراطي از موبايل دارند. مثال محققي بنام رز ويژگي
دارنـد، و بـه     شان وابسته هستند، هميشه آن را روشن نگه مـي  كساني كه به موبايل داند: گونه مي اين

). 2006شـوند (چـن،    خاطر استفاده بيش از اندازه از موبايل با مشكالت مالي و اجتماعي مواجه مـي 
) نيـز هركـدام عاليـم و    2011)، پائولوفسكا وپوتمسـكا ( 2013)، ناديژداتااليِوا (2012مارينو خوليز (

ها كـه توسـط    نشانه اند. برآيندي از مجموعه عاليم و هايي را براي اعتياد به موبايل مطرح كرده انهنش
خوليز، پاولوفسكا وپوتمسكا تدوين شده است به عنوان پارامترهاي سنجش اعتياد به موبايل در ايـن  

نيـز   پژوهش به شرح زير طبقه بندي و سپس مورداستفاده قرارگرفته و سطح سـنجش ايـن متغيـر   
   اي بوده است. فاصله

اي است كه موجب انسجام  : در اين نوشتار منظور از سرمايه اجتماعي، سرمايه  سرمايه اجتماعي
هايي چون اعتماد اجتماعي،  شود. اين مفهوم به كمك مولفه  پيوندها و ارتباطات اجتماعي مي

هاي مربوط به  و شاخص مشاركت اجتماعي، حمايت اجتماعيِ دريافت شده، و حجم شبكه ارتباطي
نيز ترتيبي (سرمايه باال،  "سرمايه اجتماعي"ها سنجيده شده و سطح سنجش  هركدام از اين مولفه
  متوسط، پايين) است.

(استونز،   شود   : اين مفهوم به منزلة دارايي مالي و مادي افراد تعريف مي  سرمايه اقتصادي
هايي چون ميزان درآمد و مخارج ماهيانه،  شاخص). در اين پژوهش سرمايه اقتصادي ازطريق 1390
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نوع مالكيت و مساحت خانه، و منطقه محل سكونت بوده و سطح سنجش اين متغير نيز ترتيبي 
  است. 

 
  هاي مفهوم اعتياد به موبايل ها و شاخص مربوط به مولفه .1جدول شماره 

سطح   ها  گويه  ها شاخص  ها مولفه  مفهوم
  سنجش

  
اعتياد به 
  موبايل

توان پرهيز و خود 
داري از استفاده 

  موبايل

احساس بد به هنگام-1
  دوري از موبايل

ميزان توانايي تحمل و  - 2
  دوري از موبايل

28 -48 -49  
50-54  

  
  اي فاصله

عدم كنترل در 
استفاده از موبايل  
و مشكالت ناشي از 

  آن

استفاده بيش از اندازه از-1
  موبايل

انتقاد سايرين و  - 2
  اطرافيان

هزينه ماهانه بسيار  - 3
  زياد

27 -29-30 -31 -33  
34 -37 -39 -51-52  
53-55 -59 -60-61 

  

  
  اي فاصله

اغماض و يا تداخل 
  ها  با ساير فعاليت

استفاده از موبايل در-1
  هاي نامناسب موقعيت

تداخل با ساير  - 2
  ها  فعاليت

  
32 -35-56  

  
  اي فاصله

  
الدي مطرح  مي 60: اين مفهوم نخستين بار توسط پير بورديو در اوايل دهه   سرمايه فرهنگي

هاي خوب، شيوه و راه و رسم پسنديده، پيچيدگي شناختي و شناختن و توانايي  سليقه"شد و شامل 
است. (فاضلي،  "پذيرش محصوالت فرهنگي مشروع از قبيل هنر، موسيقي كالسيك، تئاتر و ادبيات 

دهد كه در پژوهش حاضر نيز اين   سه حالت براي سرمايه فرهنگي تشخيص مي) بورديو 38: 1382
: اول، حالت تجسم   گانه عملياتي و در سطح ترتيبي سنجش شده است مفهوم در همين ابعاد سه

هايي چون ميزان مهارت در انواع  ، كه در پژوهش حاضر اين بعد از سرمايه فرهنگي با شاخص  يافته
هاي فرهنگي گوناگون، مورد سنجش قرار گرفته است. دوم،  ذاري براي فعاليتهنرها، ميزان وقت گ

حالت عينيت يافته، كه در اين تحقيق، حالت عينيت يافته سرمايه فرهنگي با شاخص ميزان وجود 
كاالها و ابزارهاي فرهنگي همچون كتابخانه شخصي، دوربين عكاسي، دوربين فيلم برداري و تابلوها 

؛ كه براي   گو سنجيده شده است. سوم، حالت نهادينه شده ري در منزل فرد پاسخهاي هن و مجسمه
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  گو سنجش شده است.  سنجش اين حالت ميزان تحصيالت و يا مدرك تحصيلي فرد پاسخ
داري تعاريف گوناگوني توسط محققان و كارشناسان ارائه شده است. به  از دين :  داري ميزان دين

  :  اند د شبستري اديان بزرگ دنيا، معموال در سه سطح ظاهر شدهعنوان نمونه، به نظر مجته
؛ مثال در   اعمال و شعائر، كه اولين و بارزترين سطحي از دين است كه با ما در تماس است - 1

  اسالم نماز خواندن، روزه گرفتن، قرباني كردن، انفاق كردن و...
هاي منظم مواجهيم كه به اصول عقايد  هها و عقايد، كه در اين سطح با يك سلسله گزار  ايده - 2

  و يا علم الهيات مربوط است. مانند خداشناسي، نبي شناسي، معاد و...
هاي ديني ناشي از حضور انسان در  ترين سطح از دين است. تجربه هاي ديني كه دروني تجربه - 3

مبران، اوليا، عارفان و برابر مركز الوهيت (خداوند) است. مرتبه شديد اين تجربه همان است كه در پيا
يمان است، در اين قسمت وجود دارد (ميرسندسي، ا شود. هسته اصلي دين كه   قدسيان ديده مي

  ).142و141: 1390
در اين پژوهش عمدتا بر اعمال و شعائر دين استنادشده است وبه عبارتي، ارتباط ميان پايبندي 

ه گفته ميرسندسي، مناسك گرايان، به لحاظ شود. ب به مناسك دين با اعتياد به موبايل بررسي مي
ها بيشترين جلوه دين را در قالب بعد مناسكي دين  شود كه در آن  داراني گفته مي داري، به دين دين
داري يا وجود ندارد و يا كمتر  هايي از ابعاد ديگر دين توان مشاهده كرد و با بررسي بيشتر نشانه  مي

داري يه كمك  ). بدين ترتيب، مفهوم ميزان دين209: 1390شود (ميرسندسي،   ديده مي
هايي چون: رفتن به مسجد براي نماز جماعت، روزه گرفتن، قرآن خواندن، شركت در مراسم  شاخص

مذهبي، اعتقاد ديني، امر به معروف و نهي از منكر و اعتقاد به وجود فرشتگان سنجيده شده و سطح 
  سنجش نيزترتيبي است.

گو بوده است.  منظور از اين مفهوم، ميزان تاثير نظرات همساالن در نزد پاسخ:   تاثير همساالن
اين معني كه نظر همساالن در نحوه استفاده ازموبايل براي فرد چقدر اهميت داشته و اثرگذار  به

مد روز بودن تجهيزات و لوازم جانبي گوشي، و  هايي چون: همراه با است. اين مفهوم به كمك شاخص
هم براي عدم احساس حقارت نزدهمساالن و دوستان سنجيده  گوشي آخرين مدل، آن نيز داشتن

  اي بوده است. شده و سطح سنجش اين مفهوم نيز فاصله
هاي موبايل دراين پژوهش عمدتا شامل دو مولفه اصـلي يعنـي:    جذابيت : هاي موبايل جذابيت

ا، تلگرام، وايبر، فيس بوك و...)، و نيـز  ه هاي اجتماعي (ايميل، سايت اينترنت و شبكه امكان اتصال به
باشد كه بـا    ، موسيقي، عكاسي، فيلمبرداري و...) مي كاركردهاي فرا ارتباطي موبايل (بازي و سرگرمي

هـاي موبايـل موردسـنجش     هاي مرتبط با هريك از اين دو مولفه، مفهـوم جـذابيت   توجه به شاخص
  شد. با  اي مي قرارگرفته و سطح سنجش آن نيز فاصله
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  روش شناسي تحقيق :
روش پيمايش اجتماعي روش اصلي در انجام اين پژوهش بوده است. جمعيت آماري شامل كليه 

ها  سال ساكن شهر تهران در سال مورد بررسي بوده است كه تعداد آن 30تا  15جوانان تهراني بين 
جمعيـت  نفر زن هستند.  1,192,198نفر مرد و  1,169,713باشد. از اين تعداد   نفر مي 2,361,911

 16براي جلوگيري از آثار ريزشي تعـداد  نفر تعيين ولي  384نمونه با بهره گيري از فرمول كوكران  
سـپس بـا توجـه بـه بـزرگ بـودن        .نفررسـيد  400نفر به آن اضافه شد كه در نهايت حجم نمونه به 

شـد فهرسـتي از همـه عناصـر جمعيـت تهيـه كـرد، از روش          كـه نمـي   اين جمعيت آماري و به ويژه 
اي در ايـن پـژوهش    نحوه نمونـه گيـري خوشـه    اي استفاده گرديد. اي چند مرحله گيري خوشه نمونه

بـه صـورت تصـادفي     3گانـه تهـران، منطقـه     22صورت بوده است كه ابتدا از منـاطق   عبارت بدين 
انتخـاب شـدند.    3گانه منطقه  6ان نواحي  نيز به صورت تصادفي از مي 4و  3انتخاب شد. دو ناحيه 

خيابان ناطق نوري و خيابـان قبـا    4، خيابان ديباجي جنوبي و اختياريه و از ناحيه 3سپس از ناحيه 
ام گرفت يعني از افرادي كه به صورت تصادفي انتخاب شدند. و در نهايت نمونه گيري دردسترس انج

از   هـاي عمـومي   ها و حاضر به همكاري بودند و نيز افراد مراجعه كننده به مكان  ساكن در اين خيابان
ها و.... كه حاضر به همكاري بودند پرسشگري  صـورت گرفـت، و     ها، كتابخانه  ها، فروشگاه  جمله پارك

جهت جمع ل گرديد.  تكمي 1393آذر  26الي  آذر 17روز از تاريخ  10گري طي مدت  انجام پرسش
هاوسنجش اعتياد به موبايل از دو پرسش نامه استفاده شد. يكي، تست وابستگي به موبايل  آوري داده

)TMDنامه محققان لهستاني پائولوفسكا و پوتمسكا.ازاين  ) متعلق به مارينو خوليز و ديگري پرسش
و سواالت مشابه آن دو حذف گرديده است. سپس به  دو پرسش نامه به صورت تركيبي استفاده شده

نفـر انجـام شـد و نتـايج آزمـون آلفـاي        30بررسي پايايي ابزارتحقيق يك پيش آزمون برروي منظور
 گردد:   ارائه مي كرونباخ درپيش آزمون به شرح زير

  
  مربوط به آزمون آلفاي كرونباخ درباره متغيرهاي تحقيق. 2شماره جدول 

  كرونباخآلفاي  متغير
  0,55 سرمايه اقتصادي
  0,84 سرمايه فرهنگي
  0,77 سرمايه اجتماعي

  0,84 ميزان مذهبي بودن
  0,83 هاي موبايلجذابيت

  0,9 اعتياد به موبايل
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  ها ونتايج : يافته
  هاي توصيفي  الف: يافته

اند.  گرفته قرار بررسي مورد ساله 30 تا 15 تهراني دانيم در اين پژوهش جوانان طور كه مي همان
%) بين 85ها (بيش از اكثر آنباشد كه   % مردان مي50,5% زنان و 49,5مركب از جامعه مورد بررسي 

آنان   اند. تقريبا تمامي  %) متاهل35ها نيز ( %) و البته  يك سوم آن63ساله و مجرد ( 31تا  20
گويان از سرمايه اقتصادي متوسط،  سخدرصدي پا 52%) تحصيالت باالتر از ديپلم دارند. اكثريت 96(

گويان  كه سرمايه فرهنگي پاسخ % از سرمايه باال برخوردارند، درحالي6,5درصد سرمايه پايين و  31و 
درصدي  64,5% سطح باالبوده است. اكثريت 12% پايين و 39% در سطح متوسط، 49ترتيب  به

يز از سرمايه اجتماعي پايين برخوردارند. % ن3% متوسط و27,3گويان ازسرمايه اجتماعي باال،  پاسخ
بوده است. اگر با استناد  58,4در جوانان تهراني معادل  "ميزان اعتياد به موبايل"ميانگين كليِ نمره 

مقايسه   69اي ميانگين محاسبه شده را با ميانگين نظري اين مقياس يعني  تك نمونه Tبه آزمون 
تر ازآن است.  پايين  موبايل نزديك به حد متوسط اما كمي  شود اعتياد جوانان به كنيم مالحظه مي

هاي مختلف  درادامه، جهت وضوح بيشترِ، ميانگين نمرات ميزان اعتياد به موبايل رابه تفكيك گروه
   .ايم ) مقايسه كرده69با ميانگين نظري ( 3شماره جنسي، تحصيلي و...محاسبه و آن را در جدول 

شود باالترين ميزان اعتياد به موبايل متعلق به   مالحظه مي 3شماره طور كه درجدول  همان
كه وقتي سرمايه فرهنگي به حد  اند اما جالب اين جواناني است كه سرمايه فرهنگي متوسطي داشته

ترين ميزان اعتياد به  ). پايين55,6كند (  انگين نمره اعتياد به موبايل كاهش پيدا مي رسدمي باال مي
شود اما وقتي سرمايه اجتماعي به سطوح   ) ديده مي47با سرمايه اجتماعي پايين ( موبايل در افرادي

). 60,5و 56,5يابد (  گيري افزايش مي طور چشم رسد ميزان اعتياد به موبايل نيز به مي باال متوسط و
  شرح زير انجام داد: هايي به توان مقايسه  مجموع و براساس نتايج آزمون مي در

 ) اند؛ ) به موبايل وابسته57,5بيشتر از مردان (   ) كمي59,4زنان 

 ) به موبايل معتادند؛55,5ها ( ) بيشتر از متاهل59,79مجردها ( 

 هاي تحصيلي به موبايل اعتياد دارند؛ ) بيش از بقيه گروه60,4ها و دانشجويان ( ديپلمه 

  سال قراردارند بيش 23تا15افرادي كه در مراحل اوليه جواني و در گروه سني تر از افراد
 سال) وابستگي به موبايل دارند؛ 31تا24متعلق به اواسط و اواخر دوره جواني (گروه سني 

 اند؛ ها به موبايل وابسته جواناني كه سرمايه فرهنگي بااليي دارند كمتر از بقيه گروه 

 د دارند؛هاي اقتصادي  به موبايل اعتيا جوانان داراي سرمايه اقتصاديِ پايين كمتر از بقيه گروه 

 اند؛ تري دارند كمتر ازبقيه به موبايل وابسته جواناني كه سرمايه اجتماعي پايين 

 اند. ها باالتر است كمتر ازبقيه به موبايل وابسته داري آن جواناني كه ميزان دين 
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به تفكيك جنس،  "اعتياد به موبايل "انگين نمرات  تك نمونه درمورد مي Tنتايج آزمون  . 3جدول شماره 
  گروه سني و...

نگين نمرهميا هاگروه
  محاسبه شده

  سطح معناداري  انگين نظريمي

 مردان
  زنان

57,5 
59,4  

69  
69  

0,000  
0,000  

 مجردها
  متاهل ها

  ها بيوه
  ها مطلقه

57,5 
55,5  
70  
72  

69  
69  
69  
69  

0,000  
0,000  
0,930  
0,375  

 هازيرديپلمه
  ديپلمه ودانشجو

  ليسانس ودانشجوي ارشد
  ليسانس وباالترفوق 

57,4 
60,4  
57,1  
58,3  

69  
69  
69  
69  

0,02  
0,000  
0,000  
0,000  

 سال23تا15گروه سني
  سال31تا24گروه سني 

60 
57,9  

69  
69  

0,000  
0,000  

 سرمايه فرهنگي پايين
  سرمايه فرهنگي متوسط
  سرمايه فرهنگي باال

56,1 
61,1  
55,6  

69  
69  
69  

0,000  
0,000  
0,000  

 پايينسرمايه اجتماعي
  سرمايه اجتماعي متوسط
  سرمايه اجتماعي باال

47 
56,5  
60,5  

69  
69  
69  

0,000  
0,000  
0,000  

 سرمايه اقتصادي پايين
  سرمايه اقتصادي متوسط
  سرمايه اقتصادي باال

54,7 
59  
72  

69  
69  
69  

0,000  
0,000  
0,3  

 داري پايينميزان دين
  داري متوسط ميزان دين

  داري باال ميزان دين

60 
58  

57,6  

69  
69  
69  

0,000  
0,000  
0,000  

درمجموع، تيپ اجتماعي جواناني كه بيشتر در معرض اعتياد به موبايل قراردارند عبارت است از: 
داري پايين،  سال بوده واز ميزان دين 23تا15دخترانِ مجرد ديپلمه و يا دانشجو كه درگروه سني 

پ جواناني سرمايه اقتصادي و فرهنگي متوسط، و سرمايه اجتماعي باال برخوردار باشند. متقابال، تي
كه كمتر از بقيه در معرض اعتياد به موبايل قرار دارند عبارت است از: مردانِ متاهل ليسانسه و يا 
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داري و سرمايه  سال قرارداشته و از ميزان دين 31تا24دانشجوي كارشناسي ارشد كه در گروه سني 
  فرهنگيِ باال، ولي سرمايه اقتصادي و اجتماعي پاييني برخوردار باشند.

 
  هاي تحليلي ب: يافته
اي (سن، جنس، وضعيت تاهل و... ) و اعتياد به موبايل  نه : بين متغيرهاي زمي 1فرضيه 

  رابطه وجود دارد.
 " هاي سني مختلف گروه"به منظور بررسي تفاوت ميزان اعتياد به موبايل در جوانان متعلق به 

يا تحليل واريانس  Fاي بودن متغير وابسته و ترتيبي بودن متغير مستقل از آزمون  با توجه به فاصله
 و )Sig.=0.016و  F=3.08دست آمده ( ) استفاده شد. با توجه به نتايج بهANOVAراهه ( يك

ود كه استفاده گرديد.نتايج آزمون تعقيبي حاكي از آن ب LSD، از آزمون تعقيبي Fمعنادار شدن 
سال است. متقابال، كمترين ميزان  21تا  19باالترين ميزان اعتياد به موبايل در جوانان گروه سني 

تا  16، 27تا  25هاي سني  است. ميزان اعتياد در گروه 31تا  28اعتياد به موبايل بين گروه سني 
آشنايي با روند كاهش يا گيرد. در ادامه و به منظور   مابين دو قطب ذكرشده قرار مي 24تا  22، و 18

هاي سني مختلف،ازنمودار تحليل روند استفاده شد كه به  افزايش ميزان اعتياد به موبايل در گروه
  گردد:  ارائه مي 1شماره شكل 
  

   تحليل روند درارتباط با متغير سن و اعتياد به موبايل .1شماره  نمودار

G.SEN

5.004.003.002.001.00

M
e
a
n
 o
f 
E
T
IA

D

70

68

66

64

62

60

58

56

54

  
در  1سال(شماره  18تا  16دهد ميزان اعتياد به موبايل در گروه سني   نشان مي 1شماره  نمودار

يابد به صورتي كه   نمودار فوق) پايين است. اما با افزايش سن، ميزان اعتياد با شيب تندي افزايش مي
 رسد. پس از آن در نمودار) به اوج خود مي 2سال (شماره  21تا  19اعتياد به موبايل در گروه سني 
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در نمودار) كاهش شديد ميزان اعتياد به موبايل را شاهديم.  3سال (شماره  24تا  22در گروه سني 
دهد. ودر  در نمودار) رخ مي 4سال (شماره  27تا  25در گروه سني   دوباره پس از آن افزايش ماليمي

قابل  درنمودار)اعتياد به موبايل دوباره كاهش 5سال(شماه  31تا  28نهايت در گروه سني 
يابد. بنابراين روند تغيير نمرات متغير وابسته(ميزان اعتياد به موبايل) با توجه به   اي مي مالحظه

متغيرمستقل (گروه سني)، نه يك روندخطي، بلكه يك روند درجه دو يا منحني است و نشان 
در چه سنيني تواند افزايش و   دهد ميزان اعتياد به موبايل در چه سنيني از دوران جواني مي  مي

  كاهش يابد.
و ميزان اعتياد به موبايل نتايج آزمون مربع كاي (خي) نشان  "جنس"در مورد رابطه احتمالي 

داد بين زنان و مردان از نظر ميزان اعتياد به موبايل تفاوت معناداري وجود ندارد.اين بدين معناست 
اند. ميانگين نمرات اعتياد به  كه زنان و مردان مورد بررسي تقريبا به ميزان مشابهي به موبايل وابسته

دهد. همچنين، به منظور  ) نيز تفاوت ناچيزي را نشان مي57,5و  59,4نان و مردان (موبايل درز
يا تحليل  Fهاي گوناگون از آزمون  "وضعيت تاهل"بررسي تفاوت ميزان اعتياد به موبايل در افراد با 

) و F= 3,25و  sig= 0,022با توجه به نتايج حاصله () استفاده شد. ANOVAراهه ( واريانس يك
دريافتيم كه ميزان اعتياد به موبايل در افرادي باوضعيت تاهل گوناگون، تفاوت  Fدارشدن معنا

استفاده شد  LSDاز آزمون تعقيبي   Fمعناداري با يكديگر دارد. در ادامه، و باتوجه به معنادار شدن
 كه نتايج حاصله نشان داد مجردها باالترين نرخ اعتياد به موبايل را دارند. 

  
هاي اقتصادي مختلفي دارندبا  ميزان اعتياد به موبايل درافرادي كه سرمايه : 2فرضيه 

  يكديگر متفاوت است
متفاوت از  "سرمايه اقتصادي"به منظور بررسي تفاوت ميزان اعتياد به موبايل در افرادي با 

) مشخص شد  F= 13,817و  sig= 0,000با توجه به نتايج به دست آمده(استفاده شد.  Fآزمون 
هاي اقتصادي گوناگون تفاوت جدي و  ميزان اعتياد به موبايل در ميان جوانان دارايِ سرمايه

استفاده  LSDاز آزمون تعقيبي   Fمعناداري با يكديگر دارند. سپس با توجه به معنادار شدن ضريب 
تياد به موبايل در بين گرديد، و نتايج حاصل از آزمون تعقيبي حاكي از آن بود كه باال ترين ميزان اع

افرادي با سرمايه اقتصادي باالست، و متقابال پايين ترين ميزان اعتياد در بين افراد با سرمايه 
در ادامه و به منظور آشنايي با روند كاهش و يا افزايش ميزان اعتياد شود.   اقتصادي پايين ديده مي

وتي دارند از نمودار تحليل روند استفاده شد هاي اقتصادي متفا به موبايل در بين جواناني كه سرمايه
  :گردد  ارائه مي 2جه آن به شكل شماره كه نتي
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  تحليل روند درارتباط با سرمايه اقتصادي و ميزان اعتياد به موبايل. 2شماره  نمودار
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دهد ميزان اعتياد به موبايل درجواناني با سرمايه اقتصادي   نمودار تحليل روند فوق نشان مي

ترين سطح خود قرار دارد. به موازات افزايش سرمايه اقتصادي  در نمودار) در پايين 1پايين (شماره 
ايش ميزان يابد. در ادامه با افز  (به سطح متوسط) يك روندخطي صعودي و با شيب ماليم جريان مي

در نمودار)، اين روند افزايشي شيب  3سرمايه اقتصادي از متوسط به سرمايه اقتصادي باال (شماره 
گيرد. در نتيجه باالترين ميزان اعتياد به موبايل در بين افراد با سرمايه اقتصادي  تندي به خود مي

ه به متغير مستقل يك روند درجه شود. بدين ترتيب، روند تغييرات متغير وابسته با توج  باال ديده مي
دهد باتوجه به روندافزايش سرمايه اقتصادي افراد، در چه مرحله و با   اول يا خطي است و نشان مي

  يابد.   چه شدتي ميزان اعتياد به موبايل افزايش مي
  

: ميزان اعتياد به موبايل درافرادي كه سرمايه فرهنگيِ مختلفي دارندبا  3فرضيه 
  وت است يكديگر متفا

 Fمتفاوت ازآزمون  "سرمايه فرهنگي"به منظور بررسي تفاوت ميزان اعتياد به موبايل در افراد با 
توان در يافت كه ميزان   ) مي F= 4,974و  sig= 0,007با توجه به نتايج به دست آمده (استفاده شد. 

هاي فرهنگي گوناگون متفاوت است. سپس از آزمون  اعتياد به موبايل در ميان جواناني با سرمايه
استفاده گرديد، و نتايج نشان داد باالترين ميزان اعتياد به موبايل در بين افراد با  LSDتعقيبي 

باشد.    بين افراد با سرمايه فرهنگي باال ميترين ميزان اعتياد در  سرمايه فرهنگي متوسط و پايين
در ادامه و به منظور آشنايي با همچنين افراد با سرمايه فرهنگي متوسط هم بين اين دو قرار دارند. 

د استفاده شد كه نتيجه روند كاهش و يا افزايش ميزان اعتياد به موبايل از آزمون و نمودار تحليل رون
  :گردد  ارائه مي صفحه بعدبه شكل 
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  تحليل روند درارتباط با سرمايه فرهنگي و ميزان اعتياد به موبايل .4شماره  نمودار

RFARHANG

3.002.001.00

M
e
a
n
 o
f 
E
T
IA
D

62

61

60

59

58

57

56

55

  
در  1دهد ميزان اعتياد جواناني با سرمايه فرهنگي پايين (شماره   نشان مي 4شماره نمودار 

نمودارفوق) در حد پايين است. اما به موازات افزايش سطح سرمايه فرهنگي افراد به سرمايه فرهنگي 
گيرد. اما   در نمودار) ميزان اعتياد به موبايل روند صعودي با شيب تند به خود مي 2متوسط (شماره 

شود   يابد و به سطح سرمايه فرهنگي باال نزديك مي  ي كه سرمايه فرهنگي باز هم افزايش ميزمان
كند. بنابراين روند تغيير نمرات   در نمودار) ميزان اعتياد به موبايل يك روند نزولي پيدا مي 3(شماره 

دهد سرمايه   متغير وابسته با توجه به متغير مستقل يك روند درجه دوم يا منحني است و نشان مي
اي باعث افزايش ولي از مرحله خاصي به بعد باعث كاهش اعتياد به موبايل  فرهنگي افراد تا مرحله

  شود.  مي
: ميزان اعتياد به موبايل درافرادي كه سرمايه اجتماعيِ مختلفي دارند با  4فرضيه 

  يكديگر متفاوت است
متفاوت از  "سرمايه اجتماعي"به منظور بررسي تفاوت ميزان اعتياد به موبايل در جوانان دارايِ 

 0,000با توجه به نتايج به دست آمده () استفاده شد. ANOVAراهه ( يا تحليل واريانس يك Fآزمون 
=sig  8,465و=F ن متفاوتي از هاي اجتماعي گوناگون، ميزا توان دريافت جوانانِ داراي سرمايه  ) مي

استفاده گرديد، كه نتايج  LSDاز آزمون تعقيبي   Fاعتياد به موبايل دارند. با توجه به معنادار شدن
حاصله حاكي از آن است كه باالترين ميزان اعتياد به موبايل در بين افرادي با سرمايه اجتماعي باال و 

در ادامه جهت آشنايي با  باشد.  پايين ميترين ميزان اعتياد در بين افراد با سرمايه اجتماعي  پايين
هاي اجتماعي متفاوتي دارند، از  روند كاهش و افزايش اعتياد به موبايل در بين جواناني كه سرمايه

  گردد: آزمون و نمودار تحليل روند استفاده شد كه نتايج به شرح زير ارائه مي
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  اعتياد به موبايل*نمودارتحليل روند درارتباط با سرمايه اجتماعي و ميزان 
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دهد ميزان اعتياد به موبايل دربين جواناني با سرمايه اجتماعي پايين   نمودار فوق نشان مي

در نمودارفوق ) در پايين ترين سطح خود قرار دارد. به موازات افزايش ميزان سرمايه  1(شماره 
نمودارفوق) ميزان اعتياد به موبايل به صورت در  2اجتماعي به سرمايه اجتماعي متوسط (شماره 

يابد. پس از آن با افزايش ميزان سرمايه اجتماعي به سرمايه   صعودي و با شيب تند افزايش مي
در نمودار) ميزان اعتياد به موبايل هم به صورت صعودي و با شيب ماليم  3اجتماعي باال (شماره 

تغير وابسته با توجه به متغير مستقل يك روند درجه اول يا يابد. بنابراين روند تغييرات م  افزايش مي
دهد سرمايه اجتماعي افراد در چه مراحلي و با چه شدتي باعث افزايش   خطي است و نشان مي

  شود.  ميزان اعتياد به موبايل مي
داريِ مختلفي دارندبا  : ميزان اعتياد به موبايل درافرادي كه ميزان دين 5فرضيه 

  وت استيكديگر متفا
يا  Fداري متفاوت از آزمون  جهت بررسي تفاوت ميزان اعتياد به موبايل درجواناني با ميزان دين

si= 0,452راهه استفاده شد. نتايج نشان داد ( تحليل واريانس يك g  0,796و =F كه رابطه ميان (
  داري و ميزان اعتياد به موبايل معنادار نيست.  دين

  بايل واعتياد بدان رابطه وجود دارد هاي مو : بين جذابيت6فرضيه
اي بودن دو متغير جذابيت هاي موبايل و اعتياد به موبايل آزمون همبستگي  با توجه به فاصله

si= 0,000دست آمده ازآزمون همبستگي ( ) مورد استفاده قرار گرفت. نتايج بهrپيرسون ( g  و
0,614 =r آن رابطه معنادار وجود دارد و اين رابطه  هاي موبايل و اعتياد به ) نشان داد بين جذابيت

مستقيم و نسبتا قوي است. به عبارتي هر چه قدر جذابيت هاي موبايل در نگاه فرد (متغير مستقل) 
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يابد. بدين ترتيب فرضيه تحقيق   افزايش يابد، ميزان اعتياد به موبايل (متغير وابسته) هم افزايش مي
  مورد تاييد قرار گرفته است. 

  : بين تاثيرهمساالن و اعتياد به موبايل رابطه وجود دارد 7فرضيه
اي بودن دو متغير تاثير همساالن و اعتياد به موبايل آزمون همبستگي پيرسون  با توجه به فاصله

)rهاي نرمال بودن  ) مورد استفاده قرار گرفت والبته قبل از اجراي اين آزمون در مورد پيش فرض
si= 0,000ودن رابطه دو متغير اطمينان حاصل شد. نتايج حاصله (نمرات متغيرها و نيز خطي ب g  و

0,517 =r نشان دادبين دو متغير تاثير همساالن و ميزان اعتياد به موبايل رابطه وجود دارد و اين (
رابطه مستقيم و نسبتا قوي است. به عبارتي هر چه نظر همساالن براي فرد در رابطه با استفاده از 

ر باشد و به عبارتي، هرچه تاثير همساالن (متغير مستقل) افزايش يابد، ميزان اعتياد به ت موبايل مهم
يابد. بدين ترتيب فرضيه تحقيق مورد تاييد قرار گرفته   موبايل (متغير وابسته) هم در فرد افزايش مي

  است. 
  تحليل رگرسيوني عوامل موثربراعتيادبه موبايل

 به اعتياد جوانان" بر اثرگذاري در شناختي و جامعه شناختي جمعيت عوامل كلي سهم شناساييِ
 متغيره چند رگرسيون تحليل از بنابراين است، بوده پژوهش اين لي تكمي ازاهداف يكي نيز "موبايل
 و مستقل متغيرهاي ان مي خطي رابطه قبيل از الزم هاي فرض پيش درمورد ابتدا. شد گرفته بهره

 اطمينان نمرات نرمال شبه يا نرمال توزيع نيز يكديگر، و با مستقل متغيرهاي خطي هم وابسته،عدم
 باره يك صورت به تحقيق مستقل متغيرهاي "همزمان" سپس با بهره گيري از روش. گرديد حاصل
  :است منعكس زير خالصه جدول در حاصله نتايج شدند كه رگرسيوني تحليل وارد

  
  جدول نتايج تحليل رگرسيون  چندمتغيره 

سطح 
 معناداري

Sig. 

آزمو
 ن فيشر

F 

ضريب
 تعيين استاندارد

^R2 

ضريب
 تعيين

R2 

ضريب
 همبستگي

R 

 شاخص آماري
 

 متغيرها 

 
0,000 

 
39,2 0,480 0,493 0,702 

گويان سن پاسخ  
 تاثير همساالن
 وضع اقتصادي
 سرمايه اجتماعي
 سرمايه فرهنگي

هاي موبايل جذابيت  
داري ميزان دين  
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معنادار % 99نان اطمي سطح در )39,2( فيشر آزمون حاصله، مقدار نتايج اساس بر
)si g.=0.000 ( است وابسته متغير با مستقل متغيرهاي مجموعه ان مي معنادار رابطهوجود  بيانگرو .

 قوي و مستقيم همبستگي دهنده نشان)  0,702(متغيره  چند رگرسيون همبستگي ضريب مقدار
 نسبت نيزبيانگرِ) 0,493( تعيين مقدار ضريب. باشد  مي وابسته و مستقل متغيرهاي مجموعه ان مي

) بين پيش( مستقل متغيرهاي مجموعه توسط "موبايل به اعتياد" يا وابسته متغير تغييرپذيريِ
 يعني وابسته متغير تغييرات از درصد 49 در مجموع فوق گانه 7اجتماعي  عوامل عبارتي به. باشد  مي

  .كنند مي تبيين تهراني در جوانان را"موبايل بهاعتياد  ميزان"
  

  : جمع بندي و نتيجه
دانيم،  چه مي موبايل در جوانان بوده است. چنان به اعتيادبررسي  تحقيق اين موضوع اصلي

 سرعت با و سهولت به را زندگي تا داده قرار ها انسان اختيار در را وسيعي امكانات همراه تلفن امروزه
. شوند  مي اجتماعي خود هاي موبايل طريق از حتي افراد امروزه، گروهول جان گفته به بگذرانند و

، باشد داشته گسترده چنين امكاناتي -  حمل قابل و كوچك وسيله اين - موبايل كه زماني ،طبعا
 فيليپس و بانچي جمله از محققين برخيرو،  از اين يابد.  مي افزايش هم آن به افراد اشتغالِ ميزان

 آن و اند تشخيص داده موبايل براي هم ساز مسئله بعد يكو ديگران، ) 2003(پاراگاس  و) 2005(
  است. ويژه در گروه جوان  موبايل به به وابستگي و اعتياد

براين اساس، پژوهش حاضر اعتياد به موبايل را در بين جوانان مورد كنكاش قرارداده و ضمن 
ميان جوانان در پايتخت كشور، برخي عوامل اجتماعي موثر برآن پرداختن به وسعت اين پديده در 

درموردوسعت ورواج اين پديده، نتايج بيانگرآن بود كه ميزان اعتياد جوانان  رانيز ارزيابي كرده است.
دهد هنوز اعتياد به موبايل درجوانان  تر از حد متوسط است كه نشان مي پايين  تهراني به موبايل كمي

در نيامده است اما درعين حال ميزان آن چندان پايين هم نيست كه آسوده    لت وخيميتهراني به حا
كه، نقطه اوج استفاده افراطي و اعتياد به موبايل درجوانان متعلق به گروه  خاطر باشيم. و مهم اين

ي شويم آن دسته جوانان  شود. باتامل بيشتر درنتايج حاصله متوجه مي  ساله مشاهده مي21تا19سني 
كه بيشتر در معرض اعتياد به موبايل قراردارند عبارتند از: دخترانِ مجرد ديپلمه ويا دانشجو كه 

داري پايين، سرمايه اقتصادي و فرهنگي متوسط، و  سال بوده واز ميزان دين 23تا15درگروه سني 
رض اعتياد به سرمايه اجتماعي باال برخوردارهستند. متقابال، تيپ جواناني كه كمتر از بقيه در مع

موبايل قراردارند عبارت است از: مردانِ متاهل، ليسانسه و يا دانشجوي كارشناسي ارشد كه درگروه 
داري وسرمايه فرهنگيِ  باال، ولي سرمايه اقتصادي و  سال قرارداشته و از ميزان دين31تا24سني 

  اجتماعي پاييني برخوردارباشند.
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ه ميان برخي عوامل اجتماعي وجمعيت شناختي با دنبال سنجش رابط اين پژوهش همچنين به
آزمون فرضيات  اعتياد به موبايل نيز بوده است و در اين راستا فرضياتي تدوين و آزمون شدند. نتايج

داري با ميزان  اي، جنسيت و تحصيالت و نوع شغل و دين نشان داد كه از بين متغيرهاي زمينه
ها  جوانان با ميزان اعتياد آن "سن"و  "وضع تاهل"اند. اما  هاعتياد به موبايل رابطه معناداري نداشت
  به موبايل رابطه معناداري داشته است.

 انجام موبايل به اعتياد و اقتصادي سرمايه ميان ارتباط بررسي براي كه واريانس تحليل آزمون در
 رابطه بررسي براياز همين نوع آزمون . معنادار و فرضيه پژوهش تاييد شد متغير دو اين رابطه، شد

و  معنادار متغير نيز دو اين رابطه كه  شد گرفتهبهره  موبايل به اعتياد و اجتماعي سرمايه ميان
استفاده از همين نوع آزمون درمورد رابطه سرمايه فرهنگي واعتياد به موبايل نيزحاكي . بودمستقيم 

ه رابطه ميان انواع سرمايه با اعتياد از وجود رابطه معنادار بوده است. بدين ترتيب، فرضيات مربوط ب
ها بر ميزان استفاده  اين مساله بيانگر اثرگذاري اين سرمايه به موبايل مورد تاييد قرار گرفتند كه 

  گردد. افراطي از موبايل تلقي مي
 به اعتياد و موبايل هاي جذابيت ان مي ارتباط بررسي براي كه پيرسون همبستگي آزمون نتايج

 افزايش با كه معنا اين به. بود قوي نسبتا و مستقيم همبستگي رابطه نشانگر، شد گرفته آن
 راي. همين نوع آزمون بيابد  مي افزايش هم آن به اعتياد ميزان، افراد نگاه در موبايل هاي جذابيت
 همبستگي رابطه نشانگر كه شد گرفته موبايل به اعتياد و همساالن نظر تاثير ميان ارتباط بررسي

هاي موبايل و تاثير  بدين ترتيب، فرضياتي كه به رابطه ميان جذابيت .بود قوي نسبتا و مستقيم
  همساالن با اعتياد به موبايل اشاره داشتند نيز موردتاييد قرارگرفتند.

متغيرمالك  بين متغيرهاي پيش بين (مستقل) و متغيره چند رگرسيون آزمون اساس نهايتا، بر
هاي فرهنگي، اجتماعي  سرمايه تحقيق (سن، مستقل متغيرهاي كهوشن گرديد (وابسته) اين مساله ر

 تغييرات از درصد 49 تبيين توانايي هاي موبايل، تاثيرهمساالن) در مجموع اقتصادي، جذابيت و
. به عبارتي، مدل تحقيق، مدلي اند داشتهدر جوانان تهراني را ) موبايل به اعتياد ميزان( وابسته متغير

  رسد. نظر مي نيرومند در تبيين عوامل اعتياد به موبايل بهمطلوب و 
  

  بحث ونظر
در اين پژوهش مالحظه شد كه جنسيت برروي ميزان اعتيادبه موبايل تاثيري ندارد و اين 

 المللي بين پروژه در )2006( چنمطالعه  جمله ، ازمتعدد بين المللي تحقيقات در درحالي است كه
)، 2002( گسر هانس ،)2007( همكاران و بانچي)، 2011( پوتمسكا و پائولوفسكامطالعات  راجرز،

 موبايل به اعتياد ميزان جنسيت در) 2010( همكارانش  و دورينگ) 2000( همكاران و ايگارشي
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به باالتر بودن ميزان اعتياد موبايليِ مجردها نسبت به  توجه همچنين با. است شده دانسته موثر
 هاي نوين شدن تكنولوژي خانگي دارند نظريه محققاني كه عقيده با توان  مي را مسئله ها، اين متاهل

. است مرتبط دانست بوده گذار تاثير امنيت احساس و صميميت، جنسيت چون هايي حوزه در
 بيشتر  همدمي  بي از كه مجردها براي ويژه به  صميمي   صورت همدمي به وبايلصورت كه م بدين

  . برد  ها باال مي برند درآمده است و لذا سطح استفاده افراطي را در آن  مي رنجاحساس خالء كرده و 
سرمايه اجتماعي همسو بانتايج تحقيقات پيشين بوده است  مورد عالوه، نتايج اين تحقيق در به
 ارتباطز)  ني2006( چن)، 2004( لينگ)، 2001(هارپر  و تيلور تحقيق چون هايي پژوهش در زيرا
 پائولوفسكا تحقيق دركه  موبايل هاي تاثير جذابيت است. شده تاييد اعتياد و اجتماعي سرمايه ان مي
 راستا اين در. دهد همگرايي نشان مي تحقيقنيز با نتايج اين  بود شده اشاره) 2011( پوتمسكا و

 با جديد هاي گوشي روز هر. شود  مي افزوده هاي هوشمند موبايل امكانات بر روز به روز كه شاهديم
 كم كم كه مگاپيكسل 20 باالي هاي دوربين با هايي گوشي. شوند  مي بازار وارد تصور مافوق امكانات

زياد ذخيره  حجم با هايي گوشياز بين برده است.  را برداري فيلم و عكاسي هاي دوربين به افراد نياز
   .دهند  مي جاي خود در را اطالعاتي نوع هر كه سازي

 18تا  16دست آمده مالحظه شد ميزان اعتياد به موبايل در گروه سني  كه، درنتايج به نهايتا اين
يابد به صورتي كه اين اعتياد   سال پايين است، اما با افزايش سن، ميزان اعتياد به موبايل افزايش مي

سال كاهش  24تا  22رسد. پس از آن در گروه سني  سال به اوج خود مي 21تا  19در گروه سني 
سال رخ  27تا  25در ميزان اعتياد به موبايل را شاهديم. پس از آن اندكي افزايش در گروه سني 

سال شاهداين واقعيت هستيم كه اعتياد به موبايل  31تا  28دهد اما در نهايت درگروه سني  مي
است كه جوانان تازه  يابد. اين فرازونشيب كه تقريبا يادآور سنيني  اي مي دوباره كاهش قابل مالحظه

شكل افراطي از  سال)، سپس شيفته آن شده و به18تا16شوند ( و براي اولين بار با موبايل آشنا مي
تدريج ازاين شيفتگي كاسته شده  سال)، به 21تا19شوند (  آن استفاده كرده واصطالحا درآن غرق مي
. اين روند تاييدكنندة نظريه جان گردد  تر مي ها متعادل ودرسنين بعدي استفاده از موبايل در آن

اي بودن اعتياد به موبايل است كه معتقد بود اين مساله  ) پيرامون موقتي و مرحله2012گروهول (
شود. البته بايد توجه   درابتدا يك حالت افراطي دارد اما پس ازمدتي كاهش يافته و متعادل مي

يابد، بدين   يل درجوانان و نوجوانان كاهش ميانگين سن شروعِ استفاده ازموبا داشت، سال به سال مي
هاي آينده  شد، در سال  مشاهده مي 21تا19معنا كه اگر تا ديروزنقطه اوج اعتيادموبايلي درسنين 

  تر بايد ديد. احتماال اين نقطه اوج استفاده را در سنين پايين
درپايان وبه عنوان يك پيشنهاد كاربردي، همانطور كه ديديم، با افزايش سرمايه فرهنگي، ميزان 

نه  شود با زمي  يابد لذا به مسئوالن ونهادهاي تصميم ساز پيشنهاد مي  اعتياد به موبايل كاهش مي
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ش دهند تا به هاي موثرتر، متوسط ميزان سرمايه فرهنگي را در جوانان افزاي ريزي ها و برنامه سازي
  همان نسبت در آينده بتوان از ميزان اعتياد جوانان به موبايل كاست. 

  منابع 
، ترجمه حسن پويان، تهران : دفتر پژوهش درآمدي بر نظريه فرهنگي) 1383ت، فيليپ ( اسمي

  هاي فرهنگي
ن نامه ، پايااينترنت و پيامدهاي اجتماعي و رواني آن بررسي اعتياد به)1389دي، فاطمه ( امي

  كارشناسي ارشد، رشته روان شناسي اجتماعي، دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران 
  ، ترجمه حسن چاوشيان، تهران : نيطراحي پژوهش هاي اجتماعي) 1384بليكي، نورمن(

، ترجمه افشين خاكباز سرمايه اجتماعي، اعتماد، دمكراسي و توسعه) 1384تاج بخش، كيان (
  ن : شيرازهو حسن پويان، تهرا

، تهران : پژوهشكده سرمايه اجتماعي و وضعيت آن در ايران) 1389جاويد، م، ايزدي جيران، ا (
  مطالعات فرهنگي و اجتماعي 

  ، تهران : ني هاي متاخر جامعه شناسي نظريه) 1387درضا، محمدي، جمال ( جاليي پور، حمي
ه و كاركردهاي آن براي كاربران تلفن همرا) 1391جوادي يگانه، م، كوثري، م، خيرخواه، ط (

، 2، فصل نامه مطالعات و تحقيقات اجتماعي، شماره تاكيد بر تفاوت هاي جنسيتي ايراني با
  54- 23صص 

بررسي رابطه سرمايه اجتماعي در جهان مجازي و واقعي با تاكيد بر ) 1390حدادي، فريده (- 
د، رشته جامعه شناسي، ، پايان نامه كارشناسي ارشساله شهر اصفهان 24-15جوانان 

  دانشكده علوم انساني، دانشگاه شاهد
) نوجوانان و تلفن همراه، فصل نامه علوم 1390حسيني پاكدهي، عليرضا، حاج محمدي، مريم (

  282- 244، صص 55اجتماعي، شماره 
بررسي اعتياد اينترنتي در نوجوانان : مطالعه ) 1388رزايي، آيت اله( خسروجردي، محمود، مي

، فصل نامه راهبرد، سال ع تحصيلي و اندازه سازمان آموزشيمقط هاي جنس،متغير
   225- 213، صص53هجدهم، شماره 

، سايت پژوهشكده باقرالعلوم، برگرفته شده در سرمايه فرهنگي) 1392خيرخواه، مليحه ( - 
25/12/1392 )wwwpaj oohecom. .(  

 13/2/1393، سايت آشنا آنالين، برگرفته شده در تاريخچه پيام كوتاه) 1393رشكياني، مهدي (
)ashenaf ci coi r. . . (  
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پايان نامه داري.  بررسي رابطه رفاه اجتماعي بادين). 1391رمضاني استين، محمدرضا. (
  كارشناسي ارشدجامعه شناسي. تهران: دانشگاه شاهد

wwwiفناوري اطالعات (سايت اصلي وزارت ارتباطات و  ct gov i r. . .(  
، برگرفته شده در هاي هوشمند به روايت تصوير بيست سال تاريخ گوشيسايت تابناك. 

25/5/1393 )wwwt abnak i r. .(  
 26/12/1390، برگرفته شده در امكجوانان تهراني و صرف وقت براي پيسايت خبري الف،.  

)wwwal ef i r. .(  
، 90نفوس ومسكن كشور سال   سرشماري عمومي).  1391سايت مركز آمار ايران. (

)wwwAmar orgi r. . .(  
ها(اينترنت،  استفاده از رسانه بررسي رابطه بين ميزان ،)1392(راني، مجيد شجاعي شمي

ماهواره، روزنامه و مجله ) و افت تحصيلي در بين دانش  موبايل، تلويزيون ايران،
، پايان نامه كارشناسي ارشد، رشته ارتباطات اجتماعي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه آموزان

  واحد علوم تحقيقات   آزاد اسالمي
ان  بررسي ابعاد هويت بخش استفاده از موبايل در مي ،)1387صهاييان بوستاني، هانيه (

پايان نامه كارشناسي ارشد، رشته جامعه شناسي، دانشكده علوم اجتماعي،  دختران جوان،
  دانشگاه تهران 
  ، تهران : سمتمطالعات تلفن همراه ،)1387( عاملي، سعيدرضا
  صادق، تهران : انتشارات صبح مصرف و سبك زندگي ،)1382فاضلي، محمد (
بررسي رابطه مصرف فرهنگي و انگيزه پيشرفت دانشجويان (مطالعه  ، )1391قرباني، جواد (

، پايان نامه كارشناسي ارشد، هاي شهرستان تربت حيدريه ) دانشگاه موردي دانشجويان
  رشته جامعه شناسي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه شاهد 

(جلد اول)، ترجمه ا. عليقليان و ا.  ر اطالعاتاي و عص جامعه شبكه ،)1380( كاستلز، مانوئل
  خاكباز، تهران : طرح نو 

، فصل نامه مطالعات فرهنگي و اجتماعي در فضاي مجازي  آنومي ،)1384كوثري، مسعود (
  194- 171، صص 3-2ارتباطات، سال اول، شماره 

، پايان نامه يكاربردهاي تلفن همراه در ميان شهروندان تهران ،)1385كياني موگويي، مريم (
  كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي
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هاي ارتباطي جديد،  راهنماي والدين در استفاده فرزندان از فناوري) 1386منطقي، مرتضي (
  .، تهران: عابداي هاي ويديويي و رايانه بازي

، معماي بيگانگي درانديشه اجتماعي) 1390موسوي، سيد كمال الدين و حيدر پور، سكينه (
  تهران : دانشگاه شاهد

  ، تهران : بهينه فراگير قدرت اجتماعي موبايل  ،)1389(  موسوي، سيد كمال الدين 
  ، تهران : ني داري اي بر جامعه شناسي دين و انواع دين مقدمه) 1390( رسندسي، محمد مي -  
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