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  مقدمه

 Rittippant et)کند  امروزه تلفن همراه نقشی کلیدي در ارتباطات کشورهاي مختلف دنیا ایفا می

al., 2009) .فراهم ساخته اسـت؛ امکانـاتی   را براي کاربري از آن  يا تلفن همراه، امکانات گسترده
دریافـت   ،تـري  پـی  هـاي ام  نظیر ارسال و دریافت پیام کوتاه، ضبط مکالمات، ضـبط و پخـش فایـل   
ها و غیـره کـه در مجمـوع،     امواج رادیو، امکان اتصال به شبکه اینترنت و دریافت صفحات روزنامه

بنـابراین، تلفـن همـراه بـه     . نـد ا هخت، بسیار جالب توجه سـا اي رسانه عنوان ابزاري چند این وسیله را به
قابـل   ،بـراي سـرگرمی  اي  هچنین، وسیل براي ارتباطات میان فردي، یک رسانه و هم يا هعنوان واسط

بسیاري از محققـان معتقدنـد اسـتفاده بـیش از حـد از تلفـن       . (Kosari et al., 2009)بررسی است 
رد که درست مانند اعتیاد به مواد مخدر، آو همراه در ذهن و اعصاب کاربران، نوعی اعتیاد پدید می

. (Hoseyni, 2003)و اینترنت مخرب اسـت  ي ا هاي رایانه الکل، پرخوري، رابطه غیراخالقی، بازي
همراه، وضعیتی است که با استفاده فراوان و اشـتغال ذهنـی از تلفـن همـراه      زا از تلفن استفاده آسیب
بـه عنـوان    1المعـارف پزشـکی گیـل    در دایـره  اعتیـاد . (Jenaro et al., 2007)شـود   مشـخص مـی  

  تعریـف شـده اسـت    ،که فرد قـدرت متوقـف کـردن آن را نـدارد    ، وابستگی به رفتار یا مواد مخدر
(Huh & Bowman, 2008). گریفیتز)Griffiths, 2000 (بایـد بـه    2اي بیان داشته که اعتیاد رسانه

اعتیاد بـه وابسـتگی    ،ر گذشتهد. ر گرفته شودعنوان فرآیند تعامل افراطی بین انسان و دستگاه در نظ
بعدي نشـان  هاي  بررسی ،اما. شد میگردان اطالق  روان داروهاي به الکل و وابستگی مانند ،دارویی

از الگـوي مشـابه   یابنـد   مـی ه کـ اي  گونـه  گی وسـواس دکه برخی از رفتارها به دلیل تکرار شون داد
بـه رفتارهـایی    به معناي اعتیـاد  3اعتیاد رفتاري تدریج به، رو از این .کنند وابستگی دارویی تبعیت می

بـه شـکلی هـم     ،برخـی از مـوارد مشـابه    و کار ورزش، تماشاي تلویزیون، خرید کردن، مانند قمار،
  .)Manteghi, 2007( عرض اعتیاد به مواد مطرح گردیده است

رشد گسترده، توجـه  گیري در استفاده مفرط از تلفن همراه وجود دارد و این  امروزه رشد چشم
ایـن در حـالی اسـت کـه بـه اثـرات       . ستا  هپژوهشگران را به آثار زیستی ناشی از آن معطوف داشت

 سـت ا  هشناختی و اجتماعی استفاده طـوالنی مـدت از ایـن وسـیله ارتبـاطی توجـه کـافی نشـد         روان
(Plant, 2000) .ان داده شـده  خواهی متغیري است که نقش آن در افزایش انواع اعتیـاد نشـ   هیجان

                                                   
1. Ghile Medicine Encyclopydia  
2. Media Addiction 
3. Behavioral Addiction  
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خواهی نوعی نیاز به احساسات و تجربیات جدیـد، گونـاگون و    رفتار هیجان 1از نظر زاکرمن. است

گونه تجربیات بـه   پیچیده است و شخص داراي چنین رفتاري حاضر است براي به دست آوردن این
هـا و   ، ویژگـی تواند، بـر رفتـار   خواهی می هیجان. اجتماعی یا فیزیکی اقدام کند زیمآ هاعمال مخاطر

پردازند کـه بـا تحـرك و     هایی می جویی به فعالیت افراد داراي هیجان. هاي افراد اثر بگذارد اولویت
  ).Roberti, 2004(انگیزش زیادي همراه است 

قـانونی فـیلم و برنامـه     خواهی و دانلود غیر نشان داده است که بین هیجان) (Shelly, 2005شلی 
نیز ضمن تحقیق خود بـه  ) Louis, 2008(لوییس . معناداري وجود دارداز اینترنت، ارتباط مثبت و 

خواهی و اعتیاد به تلفن همراه ارتباط معنـاداري وجـود دارد و    ست که بین هیجانا  هاین نتیجه رسید
هایی، ما از تلفن همراه براي تفریح، سرگرمی، رفـع خسـتگی و رسـیدن بـه      معتقد است که در زمان
هـاي روان   در پژوهشی به بررسـی ویژگـی  ) Leung, 2007(لونگ . کنیم می شور و هیجان استفاده
خواهی و عزت نفس و اوقات فراغت ماللت بـار و سـن و جـنس در ارتبـاط بـا       شناختی مثل هیجان

. سـال پرداخـت   20تـا   12نوجوان و جوان هنگ کنگی بین سـنین   402اعتیاد به تلفن همراه در بین 
براي  ،خواهی باال حوصلگی در اوقات فراغت و هیجان درجه باالیی از بیکه افراد با  نتایج نشان داد

وابستگی به تلفن همراه مستعدتر هسـتند و ایـن افـراد بیشـترین اسـتفاده نامناسـب از تلفـن همـراه را         
دارد که در ایران، تلفن همراه بـه خصـوص سـرویس     اظهار می (Manteghi, 2007) یمنطق. دارند
. کنـد  خـواهی بعضـی از کـاربران فـراهم مـی      مناسب را بـراي تحقـق هیجـان   ي ا هام کوتاه، عرصپی

ها، عامل دیگري است که سبب جذب آنها به سمت تلفن همراه و امکانـات جـانبی    نوگرایی جوان
خواهی افراد را در برخورد بـا تلفـن همـراه، فزونـی      شود و همین مسأله امکان ارضاي هیجان آن می

و بیـل لیـوکس   ) Kamibeppu & Sugiura, 2005(پو و سوگیرا در این خصوص کامیب .بخشد می
هـاي اعتیـادآور تلفـن همـراه را      دارند که، ظرفیـت  عنوان می) Billieux et al., 2007(و همکاران 

و وابستگی بـه تلفـن همـراه در     2گري نباید مورد غفلت قرار داد و در پژوهشی به ارتباط بین تکانش
ارزیابی حاصل از پژوهش، چهار جزء متفـاوت  . شناسی پرداختنددانشجوي زن مقطع کار 108میان 

خـواهی را نشـان داد و ارتبـاط     برنـامگی، عـدم پشـتکار و هیجـان     گري؛ یعنی، فوریـت، بـی   تکانش

                                                   
1. Zakerman  
2. Impulsivity 
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خـواهی را   گري؛ یعنی، فوریـت و هیجـان   معناداري بین کاربران فعال تلفن همراه با دو جنبه تکانش

  .آشکار ساخت
لف حاکی از آن است که کاربران تلفـن همـراه از پیشـبرد اعتقـادات     هاي مخت گزارش پژوهش

گرفته تا استفاده از تلفن همـراه در جهـت ارضـاي تمـایالت     ) McGuigan, 2005(دینی و مذهبی 
جــرس  کیمبرلــی و راد .جوینــد ســود مــی) Plant, 2000, Pertierra, 2005(شــهوانی خــویش 

)Kimberly & Rodgers, 1998 (هاي  ها داراي ویژگی فراد معتاد به اینترنت و رسانهدریافتند که ا
نـوایی   افشـایی کـم و نـاهم    داري، خـود  پذیري، حساسیت هیجانی، شـب زنـده   خوداتکایی، واکنش

د زیسـتی،  که نشأت گرفته از تفاوت در ابعا(هاي دو جنس زن و مرد  از سوي دیگر، تفاوت. هستند
هاي ارتباطی جدید بـه   آوري دارد تا از فن بر آن می ، دو جنس را)ن استشناختی و تربیتی آنا روان

هاي موجـود در دو جـنس    بسیاري از پژوهشگران تأثیر هورمون. شکلی نسبتاً متفاوت، استفاده کنند
 & Franken, 1998, Pease)دهنـد   گیري رفتار متفاوت آنان، مـورد تأکیـد قـرار مـی     را در شکل

Pease, 2002) . آوري ارتبـاطی   هـاي کـاربري در فـن    ي از تفـاوت ا هبسـتر گسـترد   ،هـا  این تفـاوت
اند که در نـوع   هاي انجام شده نشان داده نتایج پژوهش. آورد پیشرفته را در سطح دو جنس پدید می

 & Aconomides)استفاده از تلفن همراه در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنـاداري وجـود دارد  

Grousopoulou, 2008) .جـویی   هیجـان بین چند صفت شخصیتی بـا   رابطه که ر پژوهشی دیگرد
 جمعـی، لـذت بـردن،   هـاي   رسانهت با استفاده از غگذراندن اوقات فرا ؛از جمله ،بررسی شده است

و جـویی   هیجـان همبستگی مثبتی را بین  ،نتایج ؛مشارکتیهاي  فعالیتتلویزیونی و هاي  برنامهتنظیم 
جمعـی در  هـاي   رسـانه ر متغیر براي لذت بردن از چنین، یک الگوي بسیا مشارکتی، همهاي  فعالیت

  . (Agarwal et al., 2008) نشان دادجویی  هیجانسراسر ابعاد 
اعتیـاد بـه تلفـن همـراه و     . حاوي برخی از تهدیدهاي روانی و اجتماعی نیـز هسـت   ،تلفن همراه

کـاربران قـرار   جـانبی تلفـن همـراه در اختیـار     هـاي   که از طریق سرویس )1پورنو(محصوالت برهنه 
نگارانـه در مجمـوع موجـد     وابسـتگی بـه محصـوالت هـرزه    . گیرد، از جمله این تهدیدها هسـتند  می

آیی خرده فرهنگی جدید و ابعاد هویتی متفاوتی در سـطح جامعـه و شـهروندان     گیري و پدید شکل
رانـه مسـأله   نگا هاي هـرزه  ، تصاویر و فیلمآن است، سوق یافتن کاربران تلفن همراه به سمت ادبیات

                                                   
1. Porno 
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مهمی است که در ارتباط با تلفن همراه رخ داده است و کاربرانی که بـه کـاربري از مـوارد مزبـور     

لورنتــه . (Fortunati, 2001)نگارانــه هســتند  ادامــه دهنــد، در خطــر اعتیــاد بــه محصــوالت هــرزه 
(Lorente, 2002) شـامل مطالـب   هـا   از پیامک% 70دارد؛ برخی از مطالعات بیانگر آنندکه  بیان می

در گـزارش خـویش بیـان    ) Pertierra, 2005(پرتیـرا  . هیجانی و مضامین عشقی و شهوانی هسـتند 
. هاي جنسی در سطح جوانان فلیپینی به صورت امري شایع در آمده اسـت  دارد که ارسال جوك می

نگار  هاي هرزه تکه غالباً از طریق سای) کلیپ(ه هاي کوتا برهنه و برهنه و تهیه فیلم تهیه تصاویر نیمه
شوند و رد و بدل کردن آنها از طریق بلوتوث در میان کاربران تلفن همراه، فصـل   اینترنتی تأمین می

 هکننده به این نوع از کاربري تلفن همـراه، بخشـید   اي تخدیر بارز و مشخص دیگري است که چهره
تواند رفتار انسـان  خواهی می هیجاناز جمله، مواردي که ). Plant, 2000, Ferieser, 2009( ستا 

گـالري تصـاویر    ، شـامل را به خود معطـوف کنـد، اسـتفاده از دسـتگاه تلفـن همـراه و خـدمات آن       
با توجه به ارزان و ساده بودن اسـتفاده از گـالري تصـاویر و کلیـپ، ایـن مسـأله       . باشدمی ها وکلیپ

اي جهـت تحقـق   به صورت عرصهسبب شده است که در حدي گسترده مورد استفاده قرارگرفته و 
  .ها درآید جویی و نوطلب جوان و ارضاي روحیه هیجان
خـواهی جوانـان و    خواهی و دستگاه تلفن همراه در جهـت ارضـاي هیجـان    اهمیت مسأله هیجان

خواهی  جوي رابطه هیجان و کمبود تحقیقات در این زمینه، سبب گردید که در این تحقیق به جست
اي از مقوالت متعدد خدمات جانبی تلفن همراه  اویر وکلیپ به عنوان نمونهو کاربري از گالري تص

یافتن به نتایجی جدید، اندکی بر توجه به مسأله  پرداخته شود تا شاید از این طریق بتوان ضمن دست
هـاي اطالعـاتی، افـزوده    آوري سازي در زمینـه فـن   خواهی جوانان و فرهنگ ارضاي مناسب هیجان

که نتایج فردي و اجتماعی گسترش استفاده از تلفـن همـراه در بـین جوانـان ایرانـی      باشد و از آنجا 
نظران، کارشناسـان و   موضوعی است که با وجود اهمیت آن، چندان مورد بررسی و تحقیق صاحب

 ویژه علم ارتباطات قرار نگرفته است، پـژوهش حاضـر، در نظـر دارد بـه     پژوهشگران علوم انسانی به
هـاي شخصـیتی انسـان     از ویژگیاي  هخواهی به عنوان جنب ده از تلفن همراه و هیجانرابطه بین استفا
یابی به پاسخ مناسب براي این دو پرسـش و مسـأله    بنابراین، هدف این تحقیق دست. معاصر بپردازد
  اصلی است؛

 دارد؟رابطه وجود امکانات جانبی تلفن همراه از میزان کاربري  و خواهی هیجانآیا بین  .1
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خـواهی و   هیجـان اسـاس سـطوح مختلـف     بین کاربري از امکانات جـانبی تلفـن همـراه بـر    آیا  .2

   تفاوت وجود دارد؟ یتجنس
  روش

را آمـاري پـژوهش    جامعه. همبستگی استروش تحقیق به کار گرفته شده از نوع  ،در این پژوهش
سـال قـرار    18 -24کـه در دامنـه سـنی    دانشـگاه زنجـان   %) 43(و پسر %) 57(کلیه دانشجویان دختر 
مهندسـی  ، )نفـر  78(، کشـاورزي  )نفـر  67(علـوم  ، )نفر 124( انسانی هاي علومداشتند و در دانشکده

 1392 - 93 سـال تحصـیلی   در) نفـر  60(بـرداري   و مهندسی عمران و نقشه) نفر 71( و کامپیوتر برق
کوکران، تعـداد   با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه. تشکیل داده است مشغول به تحصیل بودند،

بـه  . اي بـود  ها تصادفی خوشه روش انتخاب نمونه .تعیین شد )پسر 172 و دختر 228(نفر  400ه،ننمو
کـه در بخـش    ،هـا  کالس و با استفاده از فهرست دانشکده به صورت تصادفی هر از این صورت که

ــود    ــود ب ــکده موج ــر دانش ــاب اداري ه ــت  انتخ ــورت گرف ــشص ــان  و پرس ــه هیج ــواهی و  نام خ
 هانامه پرسش .بندي شده کاربري از کلیپ و تصویر تلفن همراه به اجرا در آمد هاي طبقه نامه پرسش

نامه ذکر شده به دانشجویان ارایه گردید و از آنها  پرسش سههر . بدون محدودیت زمانی اجرا شدند
 خـواهی  ندر مورد هیجـا . به سؤاالت پاسخ دهند ،نامه راهنماي پرسشضمن مطالعه که  خواسته شد

هـاي   نامـه  و در پرسـش  کنـد  پاسخی را انتخاب کنند که تمایل و احساس آنها را بهتـر توصـیف مـی   
 هـا نامـه  ترتیـب پرسـش  . کاربري از امکانات جانبی تلفن همراه فراوانی هر مقوله را یادداشت نمایند

ز دو کـه متشـکل ا   خـواهی  سـؤال مربـوط بـه هیجـان     30دانشجو ابتـدا   هر که هم بدین صورت بود
بندي شده تصاویر و در نهایـت   ي طبقههانامه پرسشبه  سپس داد، پاسخ میقسمت الف و ب بود را 

  .دادندپاسخ  کلیپ تلفن همراه
از  ،خـواهی در پـژوهش حاضـر    هیجـان  سنجش براي :زاکرمن خواهی هیجاننامه هنجاریابی شده  پرسش
سـؤالی،   30خودسـنجی  نامـه  پرسـش  این. استفاده شد) فرم پنجم( خواهی زاکرمن هیجان نامه پرسش

یی که با فرهنگ ایران مطابقت نـدارد  هاهسؤالی زاکرمن است و گوی 40 نامه پرسشفرم جدیدي از 
نامه داراي دو گزینه الف و ب بوده که سطوح هیجـان را در   هر سؤال این پرسش. حذف شده است

خـواهی بـاال و    دهنـده هیجـان   نشـان ) 16(نمره باالتر از میانه  .سازد میدو سطح باال و پایین مشخص 
و  52/0 نامـه را  اعتبار پرسـش  1370رضازاده در سال  .باشد کمتر از آن نشان دهنده هیجان پایین می

ــا اســتفاده از فرمــول کــودور ریچاردســون  ( 55/0  ).Amiri, 2007(اســت  کــردهگــزارش  ،)21ب



  113/…و کاربري از امکانات جانبی تلفن همراه در یخواه هیجانرابطه 

 
آن را بـا اسـتفاده از روش آلفـاي     پایایینیز  (Goudarzi & Shirazi, 2003)گودرزي و شیرازي 

این آزمون در پژوهش حاضـر  پایایی . ندا هگزارش نمود هابراي کل آزمودنی 84/0کرونباخ برابر با 
  .به دست آمده است 74/0نیز با روش آلفاي کرونباخ به میزان 

ي هـا نامـه  پرسـش ایـن  : کاربري از تصاویر تلفـن همـراه   نامه پرسشکاربري از کلیپ تلفن همراه و  نامه پرسش
 25و  23تدوین شـده اسـت، بـه ترتیـب شـامل      ) Manteghi, 2007(خودسنجی که توسط منطقی 

باشند و با تکمیـل فراوانـی هـر مقولـه توسـط       یی میهاهمؤلفه بوده که برخی از آنها داراي زیر مقول
پژوهش و ) Manteghi, 2012(قبلی ي هاژوهشپدر . گردد میکنندگان قابل تفسیر آماري  شرکت

نامه بـا روش بازآزمـایی و آلفـاي کرونبـاخ محاسـبه شـده کـه در سـطح          حاضر، پایایی این پرسش
و در سـطح پسـران    79/0، در سطح دانشجویان دختر، معـادل  84/0دختران و پسران دانشجو برابر با 

زان میـ  7/0بوده است که هر سه آلفاي محاسبه شـده بـه دلیـل بـاالتر بـودن از       78/0دانشجو، معادل 
  .پذیرش دارند یتمعتبر و قابل

  ها یافته
  تلفن همراه  )تصاویر( گالري عکس نتایج توصیفی حاصل از تحقیق در زمینه کاربري از. 1جدول 

  

  

کل  میانگین  میانگین هاي تصویرزیرمجموعه نوع تصویر شماره
 کاربران

 طبیعت 1

 30/4 طبیعت دست نخورده
  

37/4  
 

 40/4 طبیعت مصنوع
 86/4 حیوانات

  82/4 حیوانات وحشی

 هاي هنريچهره 2
 3 )خارجی/ داخلی) (مرد/ زن(خوانندگان 

 01/2 )خارجی/ داخلی) (مرد/ زن(هنرپیشگان  50/2

 هاي ادبیچهره 3
 58/3 شاعران مرد

 90/1 شاعران زن  46/2
 91/1 وابستگان شاعر
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  تلفن همراه  )تصاویر( گالري عکس تحقیق در زمینه کاربري از نتایج توصیفی حاصل از. 1جدول ادامه 

  

کل  میانگین  میانگین هاي تصویرزیرمجموعه نوع تصویر شماره
 کاربران

 هاي ورزشیچهره 4
 12/2 زن

 01/3 مرد 44/2
 21/2 زن و مرد

 هاي سیاسیچهره 5

 82/5 جمهوري اسالمی

01/3 
 52/2 قبل از انقالب
 31/3 خارجی

 49/2 )طنزآمیز و مانند آن(غیره 

 اجتماعی - هاي فرهنگیچهره 6
 89/1 زن

 40/2 مرد  17/2
 24/2 زن و مرد

7 
 

هاي مذهبی،  تصاویر چهره
 تصاویر دینی

 

 19/3 افراد عادي

83/4 
 74/5 معصومان/ اولیاي دین

 17/5 شهدا
 42/6 جمالت ادعیه/ اسماء متبرکه
 66/3 هاي دینی مکان

 جمالت ادبی 8
 15/2 01/3 )زن و مرد/ کودك/مرد/زن(با تصویر 

 30/1 بدون تصویر

  تصاویر افراد 9
 

 97/4 کودك

47/4 
 83/5 زن
 13/4 مرد

 10/3 مرد و زن
 37/4 خانوادگی

10 
 

 برهنه و برهنه تصاویر نیمه
 32/6 زن

 01/4 مرد 40/4
 29/3 مردزن و 
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  تلفن همراه  )تصاویر( گالري عکس نتایج توصیفی حاصل از تحقیق در زمینه کاربري از. 1جدول ادامه 

  
هاي اگر مقوله و باشند متفاوت می شده براي تصاویر ذکر هاي پیشنهادي میانگین طبقه، 1 جدولدر 
شـرح خواهنـد   ایـن  اولویت برتر به دست آمده به  10میانگین ی در نظر گرفته شوند، به ترتیب یجز
 برهنـه و برهنـه؛ طبیعـت؛    هاي مذهبی و تصاویر دینی؛ تصاویر افراد؛ تصاویر نیمـه تصاویر چهره :بود

 تصـاویر  مـبهم؛  تصـاویر  خـانوادگی؛  تصـاویر  سیاسی؛ تصویر دوستان؛ هايچهره تصاویر طنزآمیز؛
   .هیجانی

کل  میانگین  میانگین هاي تصویرزیرمجموعه نوع تصویر شماره
 کاربران

 تصاویر هیجانی 11
 84/3 08/2 عروسی
 31/3 دارخنده

 تصاویر مبهم 12
 97/3 11/2 شاعرانه
 56/3 عاشقانه

13 
تصاویر مربوط 

 به مد
 03/2 البسه

 41/2 آرایش چهره و مو 22/2

 تصاویر طنزآمیز 14
 33/3 سیاسی

 43/5 مذهبی 03/4
 34/3 غیره

 21/2 21/2  )پرستان، رپ، هوي متال و مانند آنها شیطان( هاي مختلف تصویر گروه 15

  09/2 09/2 عروسکی وهاي داستانی، نمایشی  تصاویر شخصیت 16
 95/2 95/2 تصویر دوستان 17
 71/2 71/2 تصاویر خانوادگی 18
 61/1 61/1 تصاویر علمی 19
  2 2 هاي اجتماعی تصاویر مربوط به آسیب 20
 20/2 20/2 تصاویر تبلیغات تجاري 21

  13/2 13/2 )گرافیکی و مانند آنها فتوشاپ، کارهاي(تصاویر ساخته شده  22
 9/1 9/1 )شکست و مانند آنها کارت پستال، تصاویر تخیلی، جدایی،( تصاویر متفرقه 23
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  .نتایج توصیفی حاصل از نوع کاربري از کلیپ تلفن همراه در ادامه آمده است

 تلفن همراه نتایج توصیفی حاصل از تحقیق در زمینه کاربري از انواع کلیپ. 2جدول 

تعداد افراد   هاي کلیپزیر مجموعه  نوع کلیپ  شماره
  دهنده پاسخ

میانگین 
  هر مقوله

کلی   میانگین
  کاربران

  هیجانی  1

  26/3  396  عروسی

16/3  

  27/3  399  دارخنده
  37/3  399  رقص
  04/3  399  شو

بندي، تردستی شرط(متفرقه 
  86/2  396  )و مانند آنها

  دینی  2

  24/3  395  درباره افراد عادي

07/3  

  37/3  399  درباره اولیاي دین
  01/3  397  درباره شهدا

  99/2  397  خوانی نوحه
درباره اماکن دینی، (متفرقه 

  78/2  398  )عذاب الهی و مانند آنها

  مربوط به مد  3
  24/2  396  البسه

  31/2  400  آرایش چهره و مو  27/2

  51/2  400  طنزآمیز  78/2  05/3  398  عادي  تبلیغاتی  4

برگرفته از   5
  طبیعت

  82/1  395  حیوانات  45/2  08/3  399  جانطبیعت بی

  هنري  6

  96/2  399  خوانندگان داخلی

  18/3  398  خوانندگان خارجی  01/3
  93/2  395  هاي داخلیهنرپیشه
  95/2  396  هاي خارجیهنرپیشه

  54/2  398  نویسندگان  81/2  09/3  394  شعرا  ادبی  7
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 تلفن همراه نتایج توصیفی حاصل از تحقیق در زمینه کاربري از انواع کلیپ. 2جدول ادامه 

تعداد افراد   هاي کلیپزیر مجموعه  نوع کلیپ  شماره
  دهنده پاسخ

میانگین 
  هر مقوله

کلی   میانگین
  کاربران

  76/2  398  مرد  88/2  01/3  399  زن  ورزشی  8

  سیاسی  9
  93/2  399  اطالع رسانی

  06/3  400  طنز  91/2
  01/3  398  حمایت از یک گروه سیاسی

06/2  390  هاي اجتماعیآسیب  10  06/2  
79/2  396  حوادث  11  79/2  
86/2  400  کارهاي خارق العاده  12  86/2  
92/1  398  عروسکیکارتونی و   13  92/1 
06/3  399  عاشقانه  14  06/3 
30/3  399  برهنه و برهنه نیمه  15  30/3 

  زندگی شخصی افراد مشهور جامعه   16
09/2  400  )هنرمندان، ورزشکاران و مانند آنان(  09/2 

01/2  400  هاي مختلفتقلید از شخصیت  17  01/2  
08/2  399  دوربین مخفی  18  08/2  
84/2  398  اجتماعی -فرهنگی  19  84/2 

مانند (هاي مختلف معرفی گروه  20
  92/1  92/1  399  )پرستان، رپ، هوي متال و مانند آنها شیطان

93/2  398  درباره کودکان  21  93/2  
92/1  399  علمی  22  92/1  
05/2  399  متفرقه  23  05/2  

  
 ، اولویت برتر بـه دسـت آمـده    10هاي جزیی در نظر گرفته شوند، به ترتیب ، اگر مقوله2در جدول 

دار، عروسـی،  برهنـه، خنـده   کلیپ درباره اولیاي دین، رقص، برهنه و نیمـه : شرح خواهند بوداین  به
هـاي مشـهور جامعـه،    درباره افراد دینی، خوانندگان خارجی، ورزشـکاران زن، زنـدگی شخصـیت   

: ز بـه ایـن شـرح اسـت    اولویت آخر حاصل از نتایج به دسـت آمـده تحقیـق نیـ     10دوربین مخفی و 
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هـا، کارهـاي   عروسـکی، علمـی، تقلیـد از شخصـیت     -هـاي داخلـی، کـارتونی   هاي هنرپیشـه کلیپ
  .اجتماعی، حیوانات، حوادث، مد لباس -هاي اجتماعی، فرهنگیالعاده، آسیب خارق

اولویـت   10هاي کلی در نظر گرفته شـوند، بـه ترتیـب    هاي نزدیک به هم، مقولهاگر با ادغام مقوله
هاي هیجـانی، دینـی، هنـري، سیاسـی، ورزشـی،      کلیپ: شرح خواهند بوداین برتر به دست آمده به 

  .ادبی، تبلیغاتی، طبیعت، مد و زندگی شخصی افراد مشهور جامعه
رابطه وجود امکانات جانبی تلفن همراه  ازمیزان کاربري و خواهی  هیجانآیا بین  :سؤال اول پژوهش

  دارد؟ 
به منظور بررسی این سؤال از ضریب همبستگی پیرسون اسـتفاده گردیـد کـه نتـایج حاصـل از ایـن       

 .ارایه شده است 3روش در جدول 

  هاي مورد مطالعه ضریب همبستگی متغیر. 3جدول 

  کلیپ تلفن همراه  تلفن همراهتصاویر   هاي آماري شاخص
  210/0*  271/0*  خواهی هیجان

  005/0  000/0  سطح معناداري
 *P < 001/0  

و کـاربري از   خـواهی  هیجـان نتایج حاصل از ضریب همبستگی بیانگر رابطـه مثبـت و معنـادار بـین     
جهــت بررســی چندگانــه، بــین ســطوح . باشــد مــیامکانــات جــانبی تصــاویر وکلیــپ تلفــن همــراه 

براي مقایسـه   تی و کاربري از امکانات جانبی تصاویر و کلیپ تلفن همراه، از آزمون خواهی هیجان
  .استفاده گردید هامیانگین

اسـاس سـطوح مختلـف     آیـا بـین کـاربري از امکانـات جـانبی تلفـن همـراه بـر         :سـؤال دوم پـژوهش  
  تفاوت وجود دارد؟ یتخواهی و جنس هیجان

بـه  ي هـا هـاي مسـتقل در اولویـت   روهگـ  tبا آزمـون   با هیجان خواهی باال و پایین ا مقایسه دوگروهب
کـه در   گـردد  مـی مالحظـه   يتفـاوت معنـادار  مقولـه  در دو تنهـا   ،از تصویر تلفن همراه دست آمده

   .قابل مالحظه است 4جدول 
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  تلفن همراه از تصاویر هاي به دست آمدههیجان و پرهیجان در اولویتهاي کمگروه مقایسه. 4 جدول

میزان   نوع تصویر
انحراف   میانگین  تعداد  هیجان

  معیار
درجه 
  t  آزادي

سطح 
  معناداري

  21/20  64/15  101  زیاد  003/0  20/2  198  90/10  56/10  99  کم  هاي سیاسیچهره
هاي تصاویر چهره

  مذهبی و تصاویر دینی
  004/0  75/1  196  04/23  09/19  99  کم
  25/51  06/29  101  زیاد

  
گیرند، از هیجان قرار میکم کاربري افرادي که در گروه ،مشخص است 4گونه که از جدول  همان

بـه شـکل معنـاداري    ، هاي کاربري از تصـاویر سیاسـی و دینـی   گالري عکس تلفن همراه، در مقوله
  . دارند تر از افرادي است که در گروه پرهیجان قرارپایین

دسـت آمـده در حـوزه تصـاویر تلفـن       هـاي بـه   براي اولویـت  t، نتایج حاصل از آزمون 5در جدول  
  .همراه در دوگروه دختران و پسران آورده شده است

 هاي به دست آمده از تصاویر تلفن همراه اولویتدختران و پسران در  مقایسه. 5جدول 

انحراف   میانگین  تعداد  جنس  ها مقوله
  معیار

درجه 
  t  آزادي

سطح 
  معناداري

  36/3  87/6  101  دختر  003/0  09/2  198  63/3  90/7  99  پسر  هاي سیاسیچهره
هاي تصاویر چهره

  مذهبی و تصاویر دینی
  002/0  21/2  198  04/23  09/19  99  پسر
  25/51  06/29  101  دختر

  
محاسـبه شـده بـا درجـه      tکه مقدار  با توجه به این مستقل، tبر اساس نتایج به دست آمده از آزمون 

توان، نتیجه گرفـت  می. تر است کوچک 005/0از  002/0و  003/0، در سطح معناداري 198آزادي 
که بین پسران و دختران از لحاظ میزان کاربري در دو زمینه مطـرح شـده تفـاوت معنـاداري وجـود      

ران بیشتر از پسـران در  هاي سیاسی و دخت به طوري که؛ پسران بیشتر از دختران در زمینه چهره. دارد
  .اند هاي مذهبی گرایش به کاربري را نشان داده زمینه چهره
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ي هـا هاي مستقل در اولویـت روهگ tآزمون  از طریق با هیجان خواهی باال و پایین ا مقایسه دوگروهب

مالحظه  يتفاوت معنادار، 6ارایه شده در جدول هاي  مقوله در، از کلیپ تلفن همراه به دست آمده
  :گردد می

  1هاي جزیی کلیپ تلفن همراههیجان و پرهیجان در تمامی مقولههاي کممقایسه گروه. 6جدول 

میزان   نوع کلیپ
انحراف   میانگین  تعداد  خواهی هیجان

  معیار
درجه 
  t  آزادي

سطح 
  معناداري

  000/0  93/2  388  50/2  22/3  179  کم  آسیب اجتماعی
  14/2  25/2  211  زیاد

  003/0  -11/2  394  07/2  90/2  183  کم  نمایش شو
  27/2  16/3  216  زیاد

  عاشقانه
  27/2  96/2  182  کم

  04/2  58/2  217  زیاد  004/0  98/1  397

  88/2  21/3  217  زیاد  004/0  -01/2  394  15/2  89/2  179  کم  برهنه برهنه و نیمه

  89/1  76/2  217  زیاد  000/0  21/3  397  45/2  46/3  182  کم  طبیعت

  040/0  03/2  392  21/2  35/3  181  کم  شعرا
  41/2  87/2  213  زیاد

  نویسندگان
  32/2  15/3  182  کم

  93/1  74/2  216  زیاد  005/0  96/1  396

  )زن(ورزشی 
  50/2  30/3  182  کم

  08/2  94/2  217  زیاد  001/0  58/2  396

  08/2  67/2  216  زیاد  000/0  95/2  396  83/2  40/3  182  کم  هاي سیاسیگروه

  94/2  60/2  217  زیاد  000/0  17/3  397  44/2  30/3  182  کم  علمی

                                                   
  .اندجهت اختصار جدول، تنها مقادیر معنادار در این جدول گزارش شده. 1
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گیرند، از هیجان قرار میمشخص است، کاربري افرادي که در گروه کم 6گونه که از جدول  همان
هاي اجتمـاعی، عاشـقانه، طبیعـت، شـعرا، نویسـندگان،      هاي آسیبهاي تلفن همراه، در مقوله کلیپ

هاي سیاسی و علمی، به شکل معناداري بیشتر از افرادي است کـه در  ، توجه به گروه)زنان(ورزشی 
هیجـان بـاال قـرار دارنـد، در     گروه با هیجان باال قرار دارند، در برابرکاربري افرادي که در گروه بـا  

گـروه   برهنه، به شـکل معنـاداري بیشـتر از افـرادي اسـت کـه در       هاي شو و برهنه و نیمهزمینه کلیپ
در یکـدیگر ادغـام    6ارایه شده در جدول تر مشابه هاي جزییبندياگر مقوله. هیجان قرار دارند کم

 7هاي مستقل از هم انجام شود، نتـایج جـدول   شوند و در نتایج حاصل، مجدداً آزمون مقایسه گروه
  .آیدبه دست می

  کلیپ تلفن همراه کلیهاي هیجان و پرهیجان در مقولههاي کممقایسه گروه. 7جدول 

 میزان  نوع کلیپ
انحراف   میانگین  تعداد  خواهی هیجان

  معیار
درجه 
 t  آزادي

سطح 
  معناداري

  000/0  77/2  390  27/3  52/6  180  کم  ادبی
  29/3  60/5  212  زیاد

  ورزشی
  4  55/6  181  کم

  43/3  60/5  217  زیاد  001/0  54/2  396

  سیاسی
  41/4  71/9  182  کم

  64/3  35/8  215  زیاد  000/0  35/3  395
  

هیجـان قـرار   توان، نتیجه گرفـت کـاربري افـرادي کـه در گـروه کـم      ، می7با توجه به نتایج جدول 
هاي ادبی، ورزشی و سیاسی به شکل معنـاداري بیشـتر از   هاي تلفن همراه، در مقوله دارند، از کلیپ

  .افرادي است که در گروه با هیجان باال قرار دارند
دسـت آمـده در حـوزه کلیـپ تلفـن       هاي کلی به براي اولویت tنتایج حاصل از آزمون  8در جدول 

  .همراه در دوگروه دختران و پسران آورده شده است
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  هاي کلی کلیپ تلفن همراه مستقل براي دختران و پسران در مقوله tآزمون .  8جدول 

انحراف   میانگین  تعداد  جنس  ها مقوله
  معیار

درجه 
  t  آزادي

سطح 
  معناداري

  29/3  60/5  212  پسر  002/0  77/2  390  27/3  52/6  180  دختر  ادبی

  001/0  54/2  396  43/3  60/5  181  دختر  ورزشی
  4  55/6  217  پسر

  003/0  35/3  395  41/4  71/9  182  دختر  سیاسی
  64/3  35/8  215  پسر

  
 هـاي مقولهنتایج حاصل از آزمون بیانگر وجود تفاوت معناداري بین دو گروه دختر و پسر در زمینه 

ادبی و سیاسـی، دختـران    هايمقولهبه این صورت که در . باشدمی مطرح شده از کلیپ تلفن همراه
انگین داشـته و در زمینـه ورزشـی، پسـران میـ      هـا پسـر میزان کاربري باالتري از مقوالت را نسبت به 

  .باالتري از این مقوالت رابه خود اختصاص داده اند

 گیري  بحث و نتیجه

و کـاربري ازکلیـپ و    خـواهی  هیجـان هاي انجام شـده داللـت بـر آن دارد کـه در رابطـه بـا        بررسی
جویی و عالیق وافـر   به دلیل هیجانپژوهش منسجمی انجام نپذیرفته است و نیز  ،تصاویر تلفن همراه

هاي ارتباطی پیشرفته، این ابزار از نفوذ گستره وسیعی در سطح آنـان برخـوردار    آوري جوانان به فن
است از این رو چگونگی کاربري دختران و پسران در سطوح هیجـان خـواهی مختلـف دسـتورکار     

چـون، گـالري    جـانبی آن هـم   از سوي دیگر، بررسی تلفن همـراه و امکانـات  . پژوهش قرار گرفت
هـا و خاصـه    آوري ارتبـاطی در زنـدگی انسـان    تصاویر و کلیپ بیانگر اثرگذاري قابل تأمل این فـن 

  .باشد میدختران و پسران جوان 
 و خـواهی  هیجـان نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین 

  . باشد کلیپ تلفن همراه میکاربري از امکانات جانبی تصاویر و 
کـه   خـواهی  هیجانبا مالك قرار دادن میانه نمرات طور که در نتایج پژوهش مشخص گردید  همان

در میـزان کـاربري    تفـاوت شدند و تقسیم  کم و زیاد خواهی هیجانباشد افراد به دو گروه با  می 16
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افـرادي  در  از گالري عکس تلفن همراه به عنوان مثال کاربري. به دست آمدها  مقوله از برخیافراد 

هاي تصـاویر سیاسـی و دینـی، بـه شـکل معنـاداري       ، در مقولهي دارند کمتر خواهی هیجان که نمره
هیجـان  ، کـاربري افـرادي کـه در گـروه کـم     که در گروه پرهیجان قرار دارند بود تر از افراديپایین

هـاي اجتمـاعی، عاشـقانه، طبیعـت،     اي آسـیب هـ هاي تلفن همراه، در مقوله گیرند، از کلیپقرار می
هاي سیاسی و علمی، به شکل معنـاداري بیشـتر از   ، توجه به گروه)زنان(شعرا، نویسندگان، ورزشی 

هیجـان قـرار   افرادي بود که در گروه پرهیجان قرار دارند، در برابر کاربري افرادي که در گـروه پـر  
برهنه، به شکل معناداري بیشـتر از افـرادي بـود کـه در      هاي شو و برهنه و نیمهدارند، در زمینه کلیپ

وي . اسـت ) Fortunati, 2001(سو با تحقیقات فورتانتی  این نتایج هم. هیجان قرار دارندگروه کم
جـانبی   هـاي  که از طریق سرویس) پورنو(معتقد بود که وابستگی به تلفن همراه و محصوالت برهنه 

وابسـتگی بـه   . باشد از جمله، تهدیدهاي تلفن همراه می گیرد، ر میتلفن همراه در اختیار کاربران قرا
گیري و پدیدآیی خـرده فرهنگـی جدیـد و ابعـاد      نگارانه در مجموع، موجد شکل محصوالت هرزه

هویتی متفاوتی در سطح جامعه و شهروندان آن است، سوق یافتن کـاربران تلفـن همـراه بـه سـمت      
رانه مسأله مهمی اسـت کـه در ارتبـاط بـا تلفـن همـراه رخ داده       نگا هرزه هاي ادبیات، تصاویر و فیلم

اســت و کــاربرانی کــه بــه کــاربري از مــوارد مزبــور ادامــه دهنــد، در خطــر اعتیــاد بــه محصــوالت  
خواهی در رابطه با وابستگی به  بنابراین، تفاوت معناداري بین سطوح مختلف هیجان. اند نگارانه هرزه

  .د داردامکانات جانبی تلفن همراه وجو
دو گـروه بیـانگر وجـود تفـاوت      هـاي  نیمیـانگ نتایج حاصل از آزمون تی مستقل براي مقایسـه  

بـه طـوري کـه،     .کاربري از امکانات جانبی تلفن همراه در دختران و پسـران بـوده اسـت    معنادار در
هـاي   چهـره هاي سیاسی و دختـران بیشـتر از پسـران در زمینـه      پسران بیشتر از دختران در زمینه چهره

 هـاي  مقولـه تفاوت معنـاداري بـین دو گـروه دختـر و پسـر در زمینـه        و اند مذهبی گرایش نشان داده
ادبی و سیاسی دختـران   هاي مقولهبه این صورت که در . مطرح شده از کلیپ تلفن همراه بوده است

بـا  سـو   نتـایج هـم  ایـن   .و در زمینه ورزشی پسران میزان کاربري باالتري از مقوالت را نشان داده اند
 ,Aconamidz & Greespolu)، آکونامیدز وگروسـپولو  )Karhoca, 2006(هاي کاراهوچا  یافته

که در نـوع اسـتفاده از تلفـن همـراه در دانشـجویان دختـر و پسـر تفـاوت          است، مبنی بر این (2008
که نشأت گرفته از تفاوت در ابعـاد زیسـتی،   (دو جنس زن و مرد  هاي تفاوت. معناداري وجود دارد

بـه   ارتباطی جدیـد  هاي آوري فندارد تا از  ، دو جنس را بر آن می)شناختی وتربیتی آنان است روان
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موجود در دو جنس را  هاي هورمونبسیاري از پژوهشگران تأثیر . شکلی نسبتاً متفاوت استفاده کنند

 & Franken, 1998, Pease)دهنـد   مـی اوت آنـان، مـورد تأکیـد قـرار     گیـري رفتـار متفـ    در شکل

Pease, 2002) .آوري ارتباطی پیشرفته  کاربري در فن هاي تفاوتاز  يا هگسترد بستر ها تفاوت این
   .آورد میدو جنس پدید  را در سطح

امکانـات  و وابستگی به خواهی  هیجاندر نهایت نتایج حاصل از پژوهش از یک سو، رابطه بین 
جانبی تلفن همراه و از سوي دیگر، وجود تفاوت معنادار در کاربري از امکانات جانبی تلفن همراه 

 ,Louis) سو با نتایج لوییس نتایج به دست آمده هم .را در دوگروه دختر و پسر را تأیید نموده است

باط معناداري وجـود دارد  و اعتیاد به تلفن همراه ارتخواهی  هیجانکه بین  است؛ مبنی بر این (2008
، از تلفن همراه براي تفریح، سرگرمی، رفع خستگی، و رسیدن به شـور  هایی زماندر  و این که افراد

   .کنند میو هیجان استفاده 
هـا و   شـود مسـؤوالن فرهنگـی دانشـگاه     هاي حاصل از پژوهش حاضر، پیشـنهاد مـی   با توجه به یافته

آحـاد مـردم و    جـویی هیجانمسؤوالن فرهنگی جامعه بر آن باشند تا با عطف توجه به مسأله  خاصه
برآیند کـه بـه شـکل مثبـت و مـورد پذیرشـی، امکـان        هایی  عرصهخاصه جوانان، درصدد گسترش 

 طلـب هیجـان ، افراد رسد میآورند، در غیر این صورت به نظر  افراد را فراهم می جویی هیجانتحقق 
، بـه صـورت   و ضـمن شکسـتن هنجارهـاي عرفـی و اجتمـاعی      آورند میانحرافی روي  به مسیرهاي

  .الگویی براي دیگران درآیند
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