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     چکیده
ساله  18تا12بررسی رابطه وابستگی به تلفن همراه با هویت فرهنگی در بین نوجوانان پژوهشهدف این  

از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها     پژوهش روش  شهر تهران بود.  5تا1دختر مناطق  
بود نوع همبستگی  از  نوجوانان دختر    پژوهش. جامعه آماری  توصیفی  را کلیه  شهر    5تا1مناطقحاضر 

نفر به عنوان    352تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد    88271به تعداد   تهران
تصادفی طبقه ای انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد     نمونه از طریق روش نمونه گیری
( بود که  2009( و پرسش نامه استاندارد هویت فرهنگی راسک)1392وابستگی به تلفن همراه سواری)

روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی،صوری مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطالحات الزم  
ر گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای  روایی مورد تائید قرا

برآورد شد و    850/0(   2009و هویت فرهنگی راسک)  867/0(  1392وابستگی به تلفن همراه سواری )
تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی  مشتمل بر ضریب همبستگی پیرسون انجام  

  18تا12نشان داد که وابستگی به تلفن همراه با هویت فرهنگی نوجوانان دختر    پژوهشج  گرفت. نتای
خالقیت زادیی  (و همچنین نتایج نشان داد که بعد  p<0/05سال در شهر تهران رابطه معنی دار داشت)

رابطه معنی دار نداشت )  وابستگی به تلفن همراه  ( و بعدهای میل گرایی و  p>0/05با هویت فرهنگی 
 ( . p<0/05 ساس تنهایی وابستگی به تلفن همراه با هویت فرهنگی رابطه معنا دار داشت )اح

 وابستگی به تلفن همراه،هویت فرهنگی،خالقیت زادیی،میل گرایی،احساس تنهایی: ه هاواژ دیکل
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  مقدمه -1
 حوزه  سخت در زیادی  سرمایه گذاری اینترنت، مانند نوین های آوری فن پیدایش با حاضر حال در

 به امکانات دسترسی عدم هنوز اما است،  شده انجام پرورش و آموزش نظام توسط آوری فن و افزاری

 مقابل، در اما  .است شده ذکر مدارس در آوری فن  کاربرد در اصلی موانع از یکی عنوان به آوری، فن

 در دسترس ابزار قابل یک است سیم، بی آوری فن به ویژه آوری، فن پیشرفت حاصل که همراه تلفن

 منفی تاثیرات تنها، تلفن همراه که دهد می نشان ها بررسی .است آموزان دانش جمله از افراد همه اختیار

  همراه تلفن از استفاده .کند می آنها کمک آموزش به موارد برخی در و ندارد آموزان دانش تحصیل روی

 بعضی در و مثبت تأثیرات  تواند، می  بعضی مواقع در و  است چاقو از  استفاده مانند  آموزان دانش  توسط 

 در آوری هیچ فن تاکنون که است آن از حاکی همراه تلفن گسترش  .باشد داشته منفی تأثیرات مواقع

 مقطع طی یک که ای گونه به .است نشده فراگیر جامعه در آوری فن این شدت به  بشر تاریخ طول

 و ثابت  مانند تلفن دیگر،  مخابراتی های سیستم از تر  سریع برابر سه همراه، تلفن افزایش ساله ده زمانی
 گرو میان در فراگیری ضمن تکنولوژی ها، این مصرف و (.اقتباسMantiqi,2012) است بوده اینترنت

 گاه و متفاوت  اثراتی نیز ها گروه این  از یک هر بر  جغرافیایی، و طبقاتی جنسی،سنّی، مختلف ه های

 عنوان به سنی هر جامعه،نوجوانان هستند. نوجوانی بندی طبقه  در مهم های گروه از  دارد یکی متناقض

 زمانی .می نهد نوجوان روی پیش را هویت شخصی تکوین مهم وظیفه ی مهمی از زندگی، هی دور

 می پردازد، گوناگون های جهان بینی و عالیق در رفتارها، کندوکاو و ها نقش ی تجربه به نوجوان که

 و کند یکپارچه می سازند، وی  از دیگران که تصویری با را تصویر خود تفکر، و تأمل با می کند تالش
 دشواری ی  واسطه به و زمینه هویت، نهد.در بنا را خویش بزرگسالی اساس شخصیت و پایه بدین وسیله، 

 مخاطبان را نوجوانان نیز ای رسانه مصرف ی در حوزه ی نوجوانی، دوره در هویت ن بحرا با رویارویی

 شان رسانه ای مصرف در واحدی  کاربری الگوهای گرچه دانسته اند که منحصربفرد و ویژه کاربرانی و

 این اهمیت به توجه  با و می کنند بنابراین، رفتار سنی ی ها گروه دیگر متفاوت از روشنی به اما ندارند،

در از دوره کاربری   اتخاذ، گذاری سیاست فرد، زندگی مسیر و بینی جهان تعیین زندگی  و  اقتباس 
 & Montazer Ghaem)است برخوردار کننده تعیین جایگاهی از  نیز نوجوانان میان در ها تکنولوژی

Erfani Hosseinpour, 2015 .)  نوجوان به عنوان بخشی از جمعیت هر جامعه که از توان و بالندگی
های جمعیتی برخوردارند،در حوزه تغییرات اجتماعی مورد توجه دانشمندان  بیشتری نسبت به دیگر بخش  
بررسی تاریخی حضور و ظهور رسانه ها و همچنین (. Ghaffari, 2005)علوم اجتماعی قرار گرفته اند

نمایان شدن جوانان و نوجوانان به عنوان زود پذیرندگان تکنولوژی نشان می دهد،هنگامی که این دو  
گیرد(،جامعه مهم همراه هم   قرار  ای جدید  رسانه  پذیرش  مسیر  در  نوجوانی  و  جوان  شوند)یعنی  می 

شود می  رو  روبه  هایی  چالش  با   ,Hosseini Pakdehi and Haj Mohammadi)همواره 

نوجوانان از زمان بلوغ تا مرحله پختگی،با خانواده و فضای عاطفی حاکم برآن،گروه همساالن و (. 2011
ند.در این میان،میزان استفاده نوجوانان از رسانه های جدید از جمله تلفن همراه رسانه ها روبه رو هست

به گونه است که از این رسانه به عنوان زندگی دوم یاد می شود که زندگی اول)از جمله خانواده( را به 
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ه استفاده رسانه ها نیز در این میان نیازهایی را در نوجوانان به وجود می آورند ک.  مخاطره انداخته است 
از تلفن همراه یکی از آن ها است.شاید بتوان استفاده نوجوانان از تلفن همراه و همه گیر شدن آن را  
 واگیری اجتماعی دانست که مصرف تظاهری یک کاال بدون تعمق منطقی را شامل می شود.استفاده

 مشخص می همراه تلفن از ذهنی اشتغال و  فراوان بااستفاده که است  وضعیتی همراه،  تلفن از زا  آسیب

در عصر حاضر،ظهور اشکال جدید ارتباط   (. Werner& et al, 2010 ؛Takao & et al, 2009)  دشو
این امکان را فراهم آورده است که ارائه اطالعات در بیان خود،به شیوه انتخابی تری صورت گیرد.بر این  
اساس، می توانیم با تکیه بر ظرفیت وسایل ارتباطی جدید،هویت،ویژگی های شخصیتی و دیگر عناصر 

می خواهیم،نه آن گونه که هستیم ارائه شده است.از این رو    ارتباط و تعامالت اجتماعی را آن گونه که
انتخاب و کد گذاری عناصری مانند رنگ،زنگ و صفحه نمایش،شاخص های   بهره گیری از نظام  با 
هویتی در حلقه دوستان و کسانی که برای فرد اهمیت دارند شکل می گیرد.از این رو ،شیوه به کار گیری  

 &Ahmadi)تعامالت و دوستی های اجتماعی فرد را نیز منعکس می کند  این ابزار،محدوده و چگونگی  

et al., 2009.)و بیستم قرن پایانی های دهه در جهانی، نظام در گسترده و سریع تحوالت به توجه با 
ابعاد  در جوامع هویتی آیندة آن، مختلف ابعاد و هویت باب در مباحثی و سؤاالت طرح قرن جدید، اوایل

 به  پرداختن .رسد می نظر به اساسی و ضروری نیازهای جمله از آنها، روی پیش معضالت و آن متفاوت

 نشان ما به  را هویت کلی از نمایی حدودی، تا جامعه، در هویت اجتماعی و فرهنگی ابعاد موجود وضعیت

 رواج .است جامعه هر افراد عناصر هویتی ترین اساسی  دربرگیرندة هویت از نوع دو این که چرا دهد؛ می

 چنان در را امروزی انسان مختلف، های وگرایش ها اندیشه معرض در گرفتن قرار  گوناگون، های ارزش

را و شده ازخودبیگانه که برده فرو ای ورطه  ,Gol Mohammadi) است سپرده فراموشی به  خود 

 در را او که ناهمخوان هنجارهایی و ها ارزش ازکثرت است معجونی امروزی انسان شخصیت(. 2001

 مدرن، عصر در ای نتیجه عنوان  به هویت ملی، .است حیرانی کشانده به زندگی مسیرهای کشاکش

 محلی و نیروهای سویی  از  شدن  جهانی  نیروهای شود؛  می معین اصلی متناقض نیروی  دو با معموالً

 وسیلة به پدیده دو هر کنند و می تکه تکه و کامل را ملی هویت همزمان، طور به دیگر، سوی از  گرایی

در عرصه مطالعات فرهنگی بررسی مقوله هویت فرهنگی   شوند می  تقویت جهانی ارتباطات روندهای
بعنوان یکی از موضوعات موثرو مهم ، جایگاه ویژه ای دارد.به عقیده محمدی هویت عالوه بر بعد فردی 
و اجتماعی دارای ابعاد فرهنگی نیز می باشد.محمدی اعتقاد دارد که فرهنگ نیز از جمله مقوله هایی  

تاثیر بر موضوع هویت   ,Mohammadi)گزار می شودو خود نیز هویت را شامل می شود    است که 

طرح مسئله هویت فرهنگی خود تکیه گاهی است که ضامن هویت ملی و استقالل فرهنگی هر  (. 2009
کشوری بشمار می رود .شناخت هویت فرهنگی برای جامعه ای که تمایل به ورود بدنیای نو را دارد،  

(.هویت فرهنگی از جمله عناصری است که جامعه می تواند به  1387ضروری و حیاتی است )احمد زاده ،
کمک آن احساس تعلق وهمبستگی  را در شهروندان نسبت به جامعه ای که در آن زندگی می کنند 
؛فراهم آورد. جوامعی می توانند در عصر مدرنیته به حیات فرهنگی و اجتماعی خود امید وار باشند که  
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   .Habarmas )،1387)هویت فرهنگی شهروندان خود بعمل آورده باشند    تالش بیشتری برای شناسائی 
و مقبولیت  5؛تعلق فرهنگی  4؛پذیرش فرهنگی  3هویت فرهنگی را می توان در چهار بعد ادراک فرهنگی

طبقه بندی نمود.ادراک فرهنگی به شیوه های درک و فهم فرهنگ از سوی افراد اطالق می   6فرهنگی
شود.پذیرش فرهنگی به مفهوم رضایت بخشی اجزائ و عناصری از فرهنگ است که می تواند افراد را  
به سمت رعایت هنجارها و قوانین رهنمون سازد . تعلق فرهنگی ، احساس وابستگی و متعلق بودن به  

م باورها , پنداشتها ؛هنجارها و ارزشهای جامعه است و نهایتا مقبولیت فرهنگی میزان محبوبیت و  نظا
 نامطلوب استفادة آنجاکه از همچنین  .)  Rasak  (2009,قبول عناصر فرهنگ در میان شهروندان است 

 و امنیت  و روانی  آرامش سازد، می  وارد و مردم جامعه به بلندمدت، در را  هایی آسیب  همراه،  تلفن از
 جامعه، اینکه جای به بدین ترتیب، .کند می را فرسوده ها آن و می اندازد خطر به ها آن در را اطمینان

باشد، بالقوة استعدادهای رشد و پرورش محل  آسیب و فروپاشی تخریب، برای مساعد محیطی مردم 

 شدة پذیرفته الگوهای و ها ارزش با مغایر که رفتارهایی است از الزم بنابراین، میشود؛ اجتماعی های

نحوی و است اجتماعی انحطاط به   کند، می دار جریحه را عمومی وجدان یا شود می جامعه موجب 

 شده پدیدار ها انسان میان روابط در شگرفی تغییرهای همراه، تلفن با پیدایش همچنین .شود جلوگیری

و   ها فعالیت  از بسیاری برای جذابی جانشین نوجوانی، مثل ویژه سنی های در دوره وسیله این .است
 ابزاری اجتماعی به را آن وسیله، این بیشازحد گسترش و شیوع .می آید به شمار فراغت اوقات در ها برنامه

 مسئله این ابعاد گوناگون بررسی رو، این از  .دارد پی در منفی  و مثبت پیامدهای که است کرده تبدیل

بدین ترتیب از آنجا که نتایج فردی و  (.Mehdizadeh & Talebi Tamjani, 2015)دارد بسیار اهمیت
اجتماعی گسترش استفاده از تلفن همراه در بین نوجوانان ایرانی موضوعی است که با وجود اهمیت آن  

پژوهشگران علوم انسانی،بویژه علم ارتباطات قرار نگرفته است،پژوهش    پژوهشچندان مورد بررسی و  
  18تا    12ر در نظر دارد به بین وابستگی به تلفن همراه با هویت فرهنگی در نوجوانان دختر و دختر  حاض

بین وابستگی به تلفن   به دنبال پاسخ به این مسئله است که آیا این پژوهش، سال شهر تهران بپردازد.لذا
 د دارد یا خیر؟سال شهر تهران رابطه وجو 18تا  12همراه با هویت فرهنگی در نوجوانان دختر 

 

    ادبیات نظری و پیشینه پژوهش-2

 همراه  تلفن کارکردهای مطالعه اهمیت-2-1
 خود به معنای جدیدی موبایل است؛ تغییر  درحال داشت، وجود موبایل  از که استنباطی حاضر  حال  در

 موبایل .است شده تلفنی، دگرگون مکالمه برای فقط ابزاری عنوان به نیز، آن از استفاده و است گرفته

 بودن کارکردی  چند توضیح در  .شناخته می شود کارکردی چند وسیله ای عنوان به روزافزون روندی در

 1آخوس  و شخصی کاتز ارتباطی اجتماعی تکنولوژی های پیامدهای مساله ظهور با همزمان وسیله این

 تکنولوژی های طریق از میانجی ارتباطات از شکلی که می کوشد کرده اند مطرح دستگاه را نظریه روح
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 بر هم که  است ماشین روح می گوید این دستگاه روح نظریه .دهد را شرح همراه تلفن نظیر شخصی

 برای وسیله یک کارکرد( و  )کاربرد ثانویه و اولیه اهمیت روی بر نیز و طراحی های تکنولوژی روی

نظریه  محدودیت های بر غلبه نظریه این هدف. (Katz & Aakhus,2002 )می گذارد کاربران، تاثیر
از تکنولوژی  مردم که شیوهای مانند مسائلی به توجه طریق از است،  ساخت بندی و کارکردگرا های
 بدن تکنولوژیها، بین این رابطه و می کنند استفاده خود روزمره زندگی در ابزاری عنوان به موبایل های،

 دیگر، بیان می دهد .به رخ میان کاربران اجتماعی تعامل با که معناسازیای و بالغت و اجتماعی نقش و

 این نتیجه، در.می دهند تخصیص آن  به  را مختلفی  کاربران معانی  که  می کند بیان دستگاه روح  نظریه

 .می شود داده نسبت آنها به کسی چه وسیله به و معانی نوع چه می کند که  مطرح را سؤال این نظریه

 عضویت زمینه در ارتباطی ابزارهای از استفاده به که است این مهم نکته این مساله، دادن قرار  نظر مد با

 گوناگون فرهنگ های تا است الزم این رو، از  .  (Katz  ,2003 )کنیم توجه  اجتماعی و هویت گروهی

 راجع  پژوهش اگرچه  .کنیم مقایسه شخصی، ارتباطی تکنولوژی های نمادین معانی جستجوی برای  را

 ))و   (Fortunatii ، 2002 ,نمونه،) است برای ازدیاد درحال خاص فرهنگی زمینه  یک در مد و موبایل به

Ling & Yttri,2001  کمیاب هنوز گوناگون فرهنگهای مقایسه ای بین مطالعات که می رسد نظر به 

 رفتارهای و ارزش ها اساس بر فرهنگ ها سایر از سنتی متمایز طور به که فرهنگ هایی به ویژه، است؛

 با (2001 سال) در سالزمن و پالن  .نگرفته اند  قرار مطالعه مورد هنوز شده اند، تلقی مختلف اجتماعی

 درستی به  ابتدا در افراد این که دریافتند می کردند،  استفاده همراه تلفن از تازگی به  که نفر  19 مطالعه

موقعیت  در را وسیله این کاربردهای رفته رفته زمان، گذر اما با دارند، نیاز وسیله این به چرا که نمی دانند
 بر وسیله ای از همراه تلفن تبدیل برای گستردهای گرایش  نظر می رسد به .درمی یابند مختلف های

 .دارد وجود رساتر ای شیوه به ارتباط برقراری و معمول  های  استفاده برای به ابزاری ی اضطرار موارد ای

مثال   عنوان به . است آن ارتباطی کاربردهای افراد، بیشتر برای همراه  تلفن از استفاده انگیزه ی اولیه
 کمک یا درخواست و عزیزانمان وضعیت درباره بخش اطمینان اطالعات آوردن بدست امکان ها موبایل

 ،(2001 ؛Ling & Yttri,2001, 1999 )) دهند  می ما به را خیابانی تصادفات مثل اضطراری موارد برای
Palen   Salzman& ) . این که  است بوده این همراه همواره تلفن های اولیه کاربران از بسیاری تصور 

 گذر با اما .روزمره عادی کاربردهای نه برای و ، بست کارخواهند به اضطراری موارد در تنها را وسیله

 موبایلها -1:کرد مشاهده می دهد رخ همراه از تلفن های استفاده نحوه در که را تغییراتی  می توان زمان

 پذیرش اول مرحله  .می آورند حمله زمینه ها همه در ما روزمره فعالیت های به بیشتر و بیشتر هرروز

برای از استفاده معنای به خود، شکل بنیادیترین  در پذیرش .است  در مثال .است مشکل حل موبایل 

 کار این .می کند کمک ما به امنیت  بازگرداندن حس به تماس یک است، داده رخ تصادفی که مواردی

 انجام می دهند ارائه اورژانس خدمات که مراکزی و یا صمیمانه تر فضاهایی با تعامل و  تماس برقراری با

می   ایجاد شرایط با هماهنگی از متنوع تری اشکال شود، معمول تر موبایل از استفاده هرچه .می شود
 چندان که  می یابند افزایش  تماس هایی رفته رفته  مرحله این از  پس -2(Ling & Yttri, 1999 ) .شود
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 و  همبستگی نگرانی، دادن نشان  مثل دارند،  اجتماعی  و عاطفی  مقاصدی وبیشتر ندارد کارکردی جنبه
 خطوط که زمانی . (&Palen   Salzman ،(2001می نماید     رخ عشق و همدردی نزدیکی،شفقت،  تعهد،

مشاهده  آنها از استفاده در را ی مشابه الگوی می شد نیز می کردند پیدا توسعه 19 قرن ثابت در تلفن
 ) تلفن وامیداشت از استفاده به را مردم  که بودند دالیلی خویشان با ارتباط  و کار و کسب ایمنی، کرد،

Fischer  ,2003)  .ثابت با تلفن های موبایل ی کارکردها از یاری بس که کرد اشاره باید این حال با 

 تغیرات الینحل، سر مشکالت بر  بحث  مانند  است انگیزه هایی با هنوز آنها از  استفاده و است  متفاوت

دهد.   خبر فاجعه ای وقوع از گاه می تواند  که  مخاطب، به  حیاتی اطالعات دادن یا و برنامه ها در ناگهانی
 برای را پیامک و ایمیل فرستادن مانند  تماس از  جدیدی اشکال امکان برقراری موبایلها کرد اضافه باید

 فارغ و خود خودی به موبایل تماسهای دریافت .نبود مقدور ثابت تلفن خطوط با کرده اند که فراهم ما

 نشده فراموشی سپرده به ارتباط و فرد یک که است آن نشان دهنده باشد،  امری چه درباره تماس ازآنکه

 قدرتمند یادآوری نوعی تنها همراه ی تلفن ها تماس از یاری بس(.Heurtin, 1990)  Licoppe & است

 روی بر پیامی هیچ که وقتی م یدهد نشان را ی خود افراد ناامیدی در امر این .ارتباطاند یک وجود از

 صحبت آنها با  نخواسته  هیچکس که  می شود تعبیر معنا به این و  است  نشده ثبت آنها پیامگیر دستگاه

 (.  (Leonard & Cox, 1990 باشد طرفشان داشته از ی تماس یا و کند
 

 مفهوم هویت فرهنگی-2-2 
هویت فرهنگی هم مجموعه ای از آداب و رسوم ,سنت ها ,اعتقادات مذهبی,فُلکلور, باورها و ارزشهایی  

که   متمایز  است  فرهنگها  سایر  از  و  سازگار  یکدیگر  با  را  خود  تا  بندد  می  کار  به  انسان  گروهی 
هویت فرهنگی مجموعه ی ارزش ها، باورها، سمبل ها و ... است  (. Khodayar and Fathi, 2008)کند

که سبب شناخته شدن و متمایز کردن فرد و جامعه از دیگر افراد و جوامع می شود. از این رو هویت 
فرد درون    -1هنگی بر سه مدار پیوسته با یکدیگر که حول یک محور می چرخند، حرکت می کند:  فر

گروه و جماعت واحد، که می تواند در قبیله، طایفه و یا گروه اجتماعی )حزب، سندیکا و ...( ظهور کند؛  
ان به  جماعت و گروه های مدرن ملت ها که هویت فرهنگی مشترک شان به مثابه وجه تمایز آن  -2

و سرانجام ملت های واحد و یکپارچه در مقایسه با دیگر ملل. بنابراین سه نوع هویت    -3شمار می رود؛  
فردی، گروهی و ملی قابل تمایز از یکدیگرند. رابطه میان این سه، ثابت و یکنواخت نیست، بلکه در آن  

های مختلف پیش می آید.    جزر و مدهای دائمی وجود دارد و در بین آنها تغییراتی بر حسب موقعیت 
تغییراتی که برآمده از برخوردها، همکاری ها و عدم وجود آنهاست که براساس منافع و مصالح فردی، 

و ملی حاصل می شود   را می(.  (Rahbari, 2001جمعی  از  هویت فرهنگی  یا نظامی  توان مجموعه 
بندند تا خود را با جهانشان و نیز با  باورها، ارزشها، رسوم و رفتاری دانست که اعضای جامعه به کار می 

گردد، پاسخ به این یکدیگر سازگار سازند در این جریان، یکی از مسائلی که به هویت فرهنگی بر می 
هانتینگتون معتقد است:در جهان  (.Ashrafi, 2001)پرسش است که ما کیستیم و ما چگونه ما شدیم  
ای یافته است..هویت فرهنگی به  ویت، اهمیت فزاینده معاصر، هویت فرهنگی در مقایسه با ابعاد دیگر ه
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طور مشخص بر فرایندهایی نظیر هویت تاریخی، ملی،تمدنی و خانوادگی اثرگذار است. زیرا ارتباط هویت  
باشد. هویت فرهنگی،  پذیر می فرهنگی با هویتهای مذکور، از طریق ایجاد بینش و تحول شناختی، امکان 

کند و تفاوتهای فرهنگی، وه مشترک فرهنگی،همکاری و وحدت را تسهیل میبه مفهوم برخورداری از وج
می  دامن  تفرقه،  و  اختالف  عامل    (.Huntington, 1999)زند  به  سه  به  جامعه  یک  فرهنگی  هویت 

شناسی. اهمیت عوامل فوق در موقعیتهای تاریخی و اجتماعی مختلف بستگی دارد: تاریخی، زبانی و روان 
ه این عوامل به طور کامل در یک ملت یا فرد وجود نداشته باشد، هویت فرهنگی  یکسان نیست. هرگا

آل است. هرگاه یکی از عوامل مزبور تحت  شود. تلفیق موزون این عوامل یک وضعیت ایدهناقص می 
کند و این تغییرات ممکن است تا آنجا ادامه  تاثیر قرار گیرد، شخصیت فرهنگی جمعی یا فردی تغییر می 

ه موجب یک بحران هویتی شود. دین و اعتقادات مذهبی از عواملی هستند که در به وجود آمدن یابد ک
توانند نقش داشته باشند. چراکه در بسیاری از موارد هویت انسان در رابطه با مذهب  هویت فرهنگی می 

فرهنگی همچنان که رعایت قانون نیز نشان دهنده هویت  (.Ashrafi, 2001)شود  و دین او شناخته می
یک جامعه است و نیز عدم اجرای قانون حکایت از ضعف هویت فرهنگی جامعه دارد ، معماری سنتی  

هویت فرهنگی بخشی از مفهوم خود   (Ruh al-Amini, 1998 ) .نیز ستونی از هویت فرهنگی ماست 
یت  است که از دانش و احساسات، درباره تعلق به یک گروه خاص فرهنگی به دست می آید. رشد هو

فرهنگی مانند مراحل اریکسون ممکن است از منظر جریانی که در روند زمان رخ می دهد . رشد هویت  
این   1هویت فرهنگی آزمون نشده  -1.( ,2007Alikhani)فرهنگی در جریان سه مرحله ای رخ می دهد

متر فکر می  مرحله در ابتدای نوجوانی رخ می دهد, بطوری که در این مرحله نوجوان به مسئله هویت ک
کند .مسائل هویت فرهنگی وجود دارد ولی نوجوان هنوز درمرحله هویت فرهنگی آزمون نشده است.  

این مرحله جریانی از کشف هویت فرهنگی است و ممکن است بعد    2جست وجوی هویت فرهنگی -2
 3ت فرهنگی دستیابی به هوی-3از یک تجربه مهم که آگاهی از انتخاب را اجباری می کند ,آغاز شود .

این مرحله زمانی است که فرد برای حل مسائل فرهنگی با دو مسئله برخورد می کند یکی تفاوت بین 
 حال و گذشته فرهنگی اش و دیگری پایین بودن گروه فرهنگی اش در جامعه. 

 

 پیشینه پژوهشی -2-3
  حفظ هویت فرهنگی ایرانی در بـرای    وابستگی به تلفن همراه    هویت فرهنگی و  اهمیت و ضرورت

شده در ات انجامپژوهش  حالین ما باا  . درک شده است  فرهنگی  هاست کـه توسـط مدیران  مدت  جامعه
اند  متفاوت  ، شوندی م جامعهدر  تلفن همراه  هویت فرهنگی و  بررسیمـورد عوامـل خاصـی کـه باعـث  

شود.اسماعیلی  ی شده مرتبط ذیالً اشاره مانجامداخلی  ات  پژوهشبه برخی از    وجودینشمارند بااانگشتو  
که با    رابطه اینترنت و هویت فرهنگی  شناختیجامعهبررسی  با عنوان    پژوهشی( در  1394و منصوری )

 
1 - nexamind  cultural  Identity                                                                  

2 - Search  cultural  Identiy     

3 - Achieved cultural  Identiy     
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  شد.نفر از دانشجویان دانشگاه ایالم انجام    358روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد با نمونه آماری  
و هویت فرهنگی ارتباط معناداری    کامپیوتراستفاده از    زمانمدت  نشان داد کهنتایج  نتایج نشان داد که  

بگویند که چه کسی    توانند میکردن    چت   وهمین ارتباط    واسطهبه شاید بتوان گفت افراد  داشت  وجود  
واقعی   خود  اگر  حتی  کامپیوتر    هاآن هستند  از  استفاده  محتوای  بین  ارتباط  نباشد.  فرهنگی  هویت  و 

 عاطفی با عنوان بررسی فضای  پژوهشی(در  1394شت.مهدی زاده و طالبی تماجانی)معناداری وجود دا

نوع  شهر نوجوانان  بین همراه در تلفن کاربردهای بر والدین کنترل و از  توصیفی  با روش  تهران که 
ران انجام دادند به این نتیجه رسیدند  ساله شهر ته   18تا  12نفر از نوجوانان    380پیمایشی با حجم نمونه  

نتایج نشان   همچنین .کردند می استفاده نامطلوب صورت به همراه از تلفن دختران، از بیشتر که دختران
 نوجوانان استفادة بر کاربری، ویژة زمینة و والدین کنترل خانواده، فضای عاطفی قبیل از عواملی داد که

 از نوجوان  بازدارندة عامل والدین، کنترل و خانواده عاطفی فضای درحقیقت، .تأثیر داشت همراه  تلفن از

نامطلوب خانی).بود همراه تلفن مطلوب کاربرد سمت به گرایش و کاربرد  حیدر  و  در  1393حجازی   )
فرهنگی با روش توصیفی از   هویت و اجتماعی سرمایة ابعاد رابطة بررسی و با عنوان تحلیل  پژوهشی

بود برای دسترسی   کرمانشاه  شهر سال 18 باالی شهروندان از نفر 380 نمونه، پیمایشی و با حجمنوع  
به هدف اصلی پژوهش، ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی همچون اعتماد،انسجام،مشارکت،تعامل و آگاهی 

ی و تحلیل اجتماعی به عنوان متغییر مستقل و رابطه آن با هویت فرهنگی به عنوان متغییر وابسته بررس
گرایش به هویت ملی در میان شهروندان کرمانشاهی بیش از   شده بود به این نتیجه رسیدند که میزان

(بود و بین متغییر های مستقل و وابسته رابطه مثبت و مستقیم معناداری وجود     x=3/49حد متوسط)
پور و همکاران) ف  پژوهشی( در  1392داشت.عدلی  اجتماعی  تاثیر شبکه  بر هویت  با عنوان  بوک  یس 

فرهنگی جوانان شهر تهران با روش توصیفی از نوع پیمایشی و با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه  
 مدت زمان نفر انجام داده بودند به این نتیجه رسیدند که بین424و در دسترس و با حجم نمونه برابربا

 رابطه فرهنگی کاربران هویت و فیسبوک در کاربران فعالیت و مشارکت میزان  و استفاده میزان عضویت،

 رابطه  فرهنگی کاربران هویت و  فیسبوک مطالب محتوای کردن تلقی واقعی بین و معکوس معنادار

 مشارکت و میزان فعالیت و استفاده میزان عضویت، زمان مدت چه  هر یعنی .دارد وجود مثبتی  معنادار

بود.منطقی   کاربران ضعیف تر فرهنگی هویت می کرد پیدا افزایش کابران سوی از فیسبوک در کاربران
( در پژوهشی با عنوان شکل گیری هویت پنهان در کاربران تلفن همراه و اینترنت  1391و دین پرور )

 های پژوهش که به روش توصیفی پیمایشی روی نوجوانان بررسی شد به این نتیجه دست یافتند که در

بررسی   در پژوهشگران .است گرفته قرار بررسی مورد تلفن همراه، از کاربری نگیچگو عمدتاً داخلی
 شده همراه تلفن جسمانی و زیستی ابعاد ملموس متوجه اول، درجه در همراه، تلفن احتمالی های آسیب

 توجه همراه، تلفن وعقیدتی سیاسی  فرهنگی، اجتماعی، روانی، تبعات به اهمیت، درجه بعدی در و اند

اند.انها همچنین دریافتند که تلفن همراه در شکل گیری هویت پنهان یا غیر رسمی کاربران  داده نشان
زمانی) و  بود.عابدینی  موثر  آوریها  فن  در  1391این  بررسی  پژوهشی(  عنوان   نوع و میزان انگیزه، با 

حجم   در همراه تلفن از استفاده با  پیمایشی  نوع  از  توصیفی  روش  با  که  نفر    300نمونه  دانشجویان 
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 انگیزش  نظر از معنادار جنسیتی دانشجویان دانشگاه تهران انجام دادند به این نتیجه رسیدند که تفاوتهای

نوع شد همچنین  .بود دانشجویان در همراه تلفن امکانات از استفاده و   تاهل، وضعیت بین مشاهده 

 و جنسیت بین حال، این با .داشت وجود معنادار همراه رابطه تلفن از استفاده میزان و والدین تحصیالت
 که الگوهای است  این  از حاکی یافته ها این .نشد مشاهده معنادار رابطه همراه از تلفن اده استف  میزان

 لپ ، کامپیوتر اینترنت، جمله از و فناوریها ها رسانه  سایر از استفاده الگوهای مانند همراه تلفن از استفاده

با عنوان    پژوهشی( در  1392رستمی  و منصوری سده).متفاوت بود و مردان زنان در دیگر  موارد و تاپ
با    انجام داد.بر اینترنت و ماهواره    یدن در هویت فرهنگی جوانان با تأکینو  هایی شناخت نقش فنّاور

می  زاد اسالدانشجویان دانشگاه آ  ازنفر    305آماری  با نمونه  روش  توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد
اینترنت نقش بیشتری در مقایسه با ماهواره در تغییر  نشان داد که  نتایج  انجام شد.  واحد تهران مرکز  

نوین ارتباطی نقش منفی در هویت    های یافزایش میزان استفاده از فنّاور .هویت فرهنگی جوانان دارد
ندارد فنّاور  یش برافزا .ملی  از  استفاده  م  هاییمیزان  کاهش  مذهبی  هویت  ارتباطی    یابد. ینوین 

دا  هاییفنّاور نسلی  ایجاد شکاف  نقش مستقیمی در  ارتباطی  ارتباطی   هاییفنّاور  شتند. نوین  نوین 
نوین ارتباطی   هاییطورکلی فنّاوربه  .کردن جوانان به سبک زندگی غربی دارند  یلنقش مستقیمی بر تما

من دا نقش  فرهنگی  هویت  در  م  شتندفی  موجب  جهان  شوند ی و  به سمت  موردنظر    شدنیی جوانان  که 
منطقی و  .می خود دور شوندال نزدیک شده و از فرهنگ ایرانی اس  بودو امپریالیستی  دارییهجوامع سرما

با    اینترنت که و همراه تلفن کاربران در پنهان هویت با عنوان شکل گیری  پژوهشی( در  1391دین پرور)
نفر دانشجویان دانشگاه خوارزمی انجام دادند به این    450روش توصیفی از نوع پیمایشی با حجم نمونه 

 کاربران غیررسمی یا پنهان هویت  شکل گیری در اینترنت و همراه تلفن آوریهای نتیجه رسیدند که فن

 در دهنده پاسخ دانشجویان خانواده اطالعات میزان براین،  عالوه .آمده اند واقع ها مؤثر آوری فن این

 دوستان از تر کم معناداری شکل به اینترنت و همراه تلفن پنهان های جنبه آنان از کاربری چگونگی مورد

 پنهان ههای جلو از دانشجو دختران و دختران کاربری مقایسه چگونگی . می باشد دانشجویان نزدیک

 کاربران   از   بیشتر   معناداری   شکل  به دختر که کاربران  داشت آن بر  داللت نیز  اینترنت  و  همراه تلفن

( در  1390حسینی پاکدهی و حاج محمدی).می برند بهره آن از کرده،  استقبال پنهان هویت از   دختر  
نفر    387با عنوان نوجوانان و تلفن همراه که با روش توصیفی از نوع پیمایشی با حجم نمونه    پژوهشی

ساله شهر تهران انجام دادند به این نتیجه رسیدند که عواملی چون میزان پایبندی   18تا 12از نوجوانان 
به مذهب،جنس،میزان فضای عاطفی درون خانواده و معدل درسی در گرایش نوجوانان به کارکرد های  
مطلوب یا نا مطلوب تلفن همراه موثر بود.همچنین نتایج نشان داد که استفاده از امکانات جانبی تلفن 

مراه،جوک و سرگرمی بیشترین و علمی و آموزشی کمترین عالقه را در میان نوجوانان به خود اختصاص ه
داد و میان گرایش دختران و دختران به این اولویت ها نیز تفاوت معنا داری وجود داشت و غالب نوجوان  

د و بویژه از تلفن همراه  از سیم کارت اعتباری استفاده می کردند،بسیاری از آن ها اعتیاد موبایلی داشتن
با عنوان    پژوهشی ( در  1390برای دوستیابی با جنس مخالف استفاده می کردنند.دادگران و آزاد اندیش ) 
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بررسی آثار اجتماعی و فرهنگی تلفن همراه بر دانش آموزان دختر مقطع متوسطه که به شیوه پیمایشی 
ساعت از تلفن همراه استفاده می کردند،   2ز صورت گرفت دریافتند که بیشتر پاسخگویان روزانه بیش ا

داشتن تلفن همراه موجب ایجاد حس آزادی و استقالل بیشتری در آنها می شد، مشکالت پیش آمده 
برایشان را پیش از در میان گذاشتن با خانواده بوسیله تلفن همراه با دوستان و گروه همساالن خود در  

( 2015)1اس زابو   تگی و از دست رفتن انرژی در آنها نمی شد.میان می گذاشتند و تلفن همراه موجب خس
شناختی که با    اجتماعی  هویت  فرآیندهای  نقش :  فرهنگی  هویت  و توسعه  با عنوان انتقال  پژوهشیدر  

  که  به این نتیجه رسید   داد  انجام مهاجر    218نمونه  روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام داد. با حجم  
 و(  میزبان  و   میراث)  هنجاری  .ایفا کرد  جدید  مهاجران  هویت  بازسازی  در  مرکزی  نقش  هویت،  تعهد

  وضوح  ،نفس )عزت  هویت  نتایج  و   هویت  تعهد  بینییش پ  عنوانبه  اجتنابی-سردرگم  هویت  یهاسبک
  شد   مشخص هویت،  نتایج به  منفی  و  مثبت مسیر دو . بود(فرهنگی و  قومی هویت  درگیری وخود پنداره 

  اطالعاتی   همچنین نتایج نشان داد که سبک  .  شد  اعمال  هویت  تعهد  با  جزئی  یا  و  کامل  طوربه   که
  به   منجر  خود، نوبه  به   که  تر،یقو   هویت   تعهد  بینییش پ  میزبان،   جامعه  به   هنجاری  یریگجهت  و  تحلیلی
  طریق   از  هویت  نتایج  بر  منفی  اثرات  اکتشافی  و  اجتنابی  اطالعاتی  سبک  مقابل،  در.  شدتر  مثبت  هویت
  بر   مبدأ  کشور  به  را  هنجاری  گرایش  منفی  یرتأث  هویت،  تعهد  این،  بر  عالوه.  اعمال کرد  هویت،  تعهد
  هویت   و  فرهنگی  شناساییبا عنوان   پژوهشی( در  2015همکاران )  و  2آبورایا.بافر اعمال کردنفس  عزت
  دانش   321نمونه    با حجمانجام داد. با روش ترکیبی انجام داد.    استرالیا  جوانان مسلمان  متفاوت در  دینی

استرالیا انجام    مسلمانان  نوجوانان  از  18  تا  14  بین ( باسن  زن  172  و   مرد  149)  مسلمان  دبیرستانی  آموزان
  در جوانان  میراث فرهنگ و شناخت عوامل ،ترینمهم از خود دین  به یبستگدلداد. نتایج نشان داد که 

استرالیا،    نوجوانان  مسلمانان  میان  در  شناسایی  از  مراتبی  سلسله  الگوی  یک  ین؛ و همچنبوده است  استرالیا
  را   خود  روانی  و  فرهنگی  و  اجتماعی  سازگاری  به  نوجوانان  در  استرالیا  مسلمانان  دینی  هویت.  ارائه شد

از    کلیو سهم نسبتاً  بوده است    استرالیا  میراث  فرهنگ  شناخت  که سر منشاءاز  نشان داد،تر  مهم  بسیار
استرالیا  ییشناسا   با   است  ممکن  امر   این.  دارد  وجود  نوجوانان   مسلمانان  سازگاری  به  هویت فرهنگی 

تعصب به استرالیایی    دهندهنشانشاید این    ؛ ودهد  نشان  را  خود  استرالیایی  هویت   به  بیشتری  وابستگی
مجازی در هویت فرهنگی که   اجتماعی با عنوان نقش شبکه های پژوهشی( در 2012)3تیلربودن است.

 در مجازی در اجتماعی با روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام داد به این نتیجه رسیدند که شبکه های

 حرکت این که ه اند کرد آغاز جهان همگن سازی سوی به را حرکتی غربی، تهای قدر با نفوذ ترکیب

ایجاد و  ملی هویت تضعیف و شکست سوی به ملتها برخی حرکت و جهان رد ستیز و تضاد سبب 
داد همچنین .بود شده سنتهایشان افراد اجتماعی شبکه های این واسطه  به  که نشان   قابل مجازی 

بودند قرار  یکدیگر با  تعامل در  دنیا سراسر  در توجهی با   پژوهشی( در  2011)4تکسلر  و .هولمی  گرفته 

 
1- Szabo 

2- Abu-Rayya 
3  - Tyler 

4 -Hulme & Traxler 
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یادگیری تلفن همراه:یک کتاب راهنما برای کشف مربی که با روش توصیفی از نوع  عنوان آموزش و  
می   استفاده  همراه  تلفن  از  زیر  موارد  در  کاربران  که  رسیدند  نتیجه  این  به  دادند   انجام  پیمایشی 

 دسترسیبوک،   فیس در دوستان کردن چک کوتاه، پیام و  تلفنی تماس طریق از دوستان  با کردند،ارتباط

 آموزش در همراه کاربردهای تلفن دیگران بود با موسیقی های فایل تبادل یوتیب،  چون های سایت به

 پاسخ و اطالعات به  دسترسی سریع دیگران، با ارتباط برقراری :اند  کرده بیان شکل این به یادگیری و

 لغت فرهنگ از استفاده آموزشی،ی   ها پادکست به دادن گوش ، الکترونیکی های کتاب خواندن ها،

 از  استفاده آموزشی،  مقاصد برای گرفتن عکس کارشناسان،  و متخصصان با  ارتباط ، زبان  یادگیری برای

بود.بردلی ماشین تلفن  پژوهشی( در  2010)1هولی  و حساب  برای      همراه با عنوان چگونگی تدریس 
 میزان  شی انجام دادند به این نتیجه رسیدند کهدانش آموزان  که با روش توصیفی از نوع پیمای یادگیری

 اینترنت، از آموزان دانش % 80 مثال برای .متفاوت بود آموزان دانش بین تلفن در ابزارهای از استفاده

این   پژوهش این مهم یافته . کردنند  می استفاده برداری فیلم دوربین از  % 80 دوربین عکاسی، از  % 96
و همکاران )  2بود.تاکائو یادگیری برای مهم ابزار همراه تلفن که داشتند اظهار آموزان دانش%56 که بود

با عنوان شخصیت اعتیاد آور و مسئله استفاده از تلفن همراه که با روش توصیفی از    پژوهشی( در  2009
که رسیدند  نتیجه  این  به  بودند  داده  انجام  پیمایشی  همراه، از ساز مشکل استفاده بین نوع   با تلفن 

 وجود ارتباط مثبت جنس، دو و سنین همه در نفس، عزّت بودن وپایین خودکشی به تمایل سیگارکشیدن،

 زندگی و برای کار جدی مشکلی همراه،  تلفن به  اعتیادی شبه داشت.آنها همچنین دریافتند که رفتارهای

تنهایی  و  شکست افسردگی، احساس نباشد،  همراهشان که تلفن صورتی در معتاد افراد  .بود افراد اجتماعی
 وب در گذار و گشت متنی، های پیام های مکرّر، تماس اثر بر شان زندگی و کار اوقات گاهی .کنند می

 متعددی زیرا عالیم است؛ مشکل  اعتیادی شبه رفتارهای کردن تعریف .شود مختل می گفتگوها، و

 تایوان  مدارس در لغات یادگیری در  همراه تلفن کاربرد ( زمینه2008) و همکاران   3آنها بود.چن همراه

 مواد به زیرا  .برند می لذت لغات  یادگیری در همراه تلفن ازکاربرد آموزان دانش  این  که دهد می نشان

در و دارند  دسترسی یادگیری در 2008)4ساکاموتو و کنند.اکاساکا فعالیت زمان هر  و هرجا قادرند،    )
با عنوان  تلفن همراه پدیده قرن بیستم که با روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام دادند به    پژوهشی

 در خود دوستان با افراد داد که می  اجازه افراد به همراه  تلفن از استفاده گسترش که این نتیجه رسیدند

 فیزیکی، لحاظ از خود دوستان جدایی با علیرغم افراد، نتیجه در کرده و برقرار ارتباط مکان هر و زمان هر

 النگ.وراحت بود سالم ارتباط آن های ویژگی  از که  کردند می برقرار ارتباط الکترونیکی پست و پیامک با

 اینترنت تأثیرات  به  دهویتی  جوانان خو رشد  بر  اینترنت  تأثیر  عنوان با پژوهشی ( در2007)5همکاران  و

انجام   384با روش توصیفی از نوع پیمایشی با حجم نمونهچینی   نوجوانان  فردی هویت شکل گیری در

 
1 -Bradley& Holley 

2 -Takao 
3 -Chen 
4 -Akasaka & Sakamoto 

5  - Long & et al 
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 ،  گذاشت تأثیر هویت رشد از  بعد چهار بر تنها نه  اینترنت کاربرد که  داد نشان پژوهش داده بودند.نتایج
بررسی   این در .بود شده مشاهده آنان میان در نیز هویت صورت بندی درک از جدیدی ه های بلکه شیو

 سایبرنتیک فهم محیط در تجربیات  دریافت جهت روشی مثابه به اینترنت از استفاده که شد داده نشان

 .شد درک خود، از معین مفهوم یک به تعهد میزان  به عنوان نیز هویت رشد و شده
 

 پژوهشمدل مفهومی -2-4

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 : مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 
 فرضیه اصلی-2-5

سال شهر تهران رابطه    18تا    12بین وابستگی به تلفن همراه با هویت  فرهنگی در  نوجوانان دختر  
 وجود دارد.

 فرضیه ها ی فرعی
 سال شهر تهران رابطه وجود دارد.   18تا    12با هویت فرهنگی نوجوانان دختر    خالقیت زادییبین بعد  -1
 سال شهر تهران رابطه وجود دارد.   18تا  12بین بعد میل گرایی با هویت فرهنگی نوجوانان دختر -2
سال شهر تهران رابطه وجود    18تا    12بین بعد احساس تنهایی با هویت فرهنگی نوجوانان دختر  -3

 دارد.

 

خالقیت  

 زدیی

میل  

 گرایی 

احساس  

 تنهایی 

هویت  

 فرهنگی 

وابستگی به 

 تلفن همراه
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 پژوهش ش رو-3

به هدف اصلی   توجه  با هویت فرهنگی در     پژوهشبا  تلفن همراه  به  وابستگی  بین  رابطه  تعیین  که 
از    ی فیپژوهش توص  نیدر ا  پژوهش روش  شهر تهران است  5تا1سال مناطق    18تا    12نوجوانان دختر  

شهر تهران  که  5تا1مناطق  کلیه نوجوانان دختر  شامل  جامعه آماری این پژوهش    استهمبستگی  نوع  
گزارش شده   1396در سال  نفر 88271دریافتی از آموزش و پروش شهر تهران تعداد آنها بر اساس آمار 

در این پژوهش از روش  نفر برآورد گردید.  352حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران  است.
ابق حجم  نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است .یعنی هر منطقه از شهر تهران یک طبقه بوده و مط 

  نمونه تعداد آنها محاسبه شده است. 
 خصوصیات جامعه آماری و حجم نمونه   - 1  جدول 

 منطقه شهری 
 

 تعداد نمونه  سال   18- 12تعداد نوجوانان دانش آموز 

 1منطقه 
 

8188 42 

 2منطقه  

 

10137 46 

 3منطقه  
 

20369 94 

 4منطقه  
 

20493 95 

 5منطقه  
 

18084 75 

    تهرانکل نواحی شهر  
77271 

 
352 
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لذا در پژوهش حاضرنیز برای جمع آوری اطالعات از لذا در پژوهش حاضرنیز برای جمع آوری اطالعات از  
سورای)  همراه  تلفن  به  وابستگی  استاندارد  تعداد 1392پرسشنامه  با  استاندارد  13(  نامه  وپرسش  هویت  گویه 

 گویه استفاده شده است. با مقیاس پنج درجه لیکرت می باشند.   49با تعداد    ( 2009فرهنگی)راسک، 

 10 اختیار در را آن پرسشنامه ساخت از پس محقق منظور بدینالف :روایی محتوا: :روایی پرسش نامه ها

ب  و مورد تایید قرار گرفت داد قرار جامعه شناسی و مدیریت فرهنگی حوزه اساتید و صاحبنظران از نفر
اندازه:روایی صوری:  درستی  و  به صحت  اصل  در  برمیروایی  روایی  گیری محقق  افزایش  برای  گردد. 

ی ابهامات افراد  پرسشنامه بین تعدادی از مخاطبان در جامعه آماری توزیع و کلیه  30پرسشنامه، ابتدا  
تعداد دیگری   جامعه آماری در رابطه با سئواالت مشخص شد. بدین ترتیب تعدادی از سئواالت، حذف و

جایگزین آن شد و در نهایت پس از شفاف شدن نقاط ضعف و قوت سئواالت، پرسشنامه نهایی و توزیع 
برای بررسی اعتبار عاملی پرسشنامه های بکار رفته از دو روش  اعتبار عاملی پرسشنامه  ج :روایی سازه گردید.

رای تعیین پایایی روش های مختلفی وجود  ب .تحلیل عاملی تائیدی و اکتشافی در پژوهش حاضر استفاده گردید 

دارد. در این پژوهش برای مشخص نمودن پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.این  
روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسش نامه به کار می رود.پایایی پرسش نامه از  

به     0/ 867و پرسش نامه هویت فرهنگی   0/ 850رسش نامه وابستگی به تلفن همراه طریق آلفای کرونباخ برای پ 
 دست آمد. 

 

 یافته های پژوهش -4

تنظیم و به آن پرداخته شده   پژوهشبر اساس فرضیه های  پژوهشدر این بخش،یافته های استنباطی 
 است. 

سال   18تا    12نوجوانان دختر  : بین وابستگی به تلفن همراه با هویت  فرهنگی در   پژوهشفرضیه اصلی  
 شهر تهران رابطه وجود دارد. 

 : نتائج آزمون همبستگی3جدول شماره

وابستگی به   
 تلفن همراه

 

 

 

 هویت فرهنگی 

  - 154/0 ضریب همبستگی پیرسون 

  004/0 مقدار معنا داری
  352 تعداد

                                                                 05/0>p 
 05/0با توجه به مقدار معناداری به منظور بررسـی وابسـتگی به تلفن همراه با هویت فرهنگی  کمتر از 

  می - 154/0می باـشد. لذا وابـستگی به تلفن همراه با هویت فرهنگی  رابطه داـشته و میزان رابطه برابر  
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باشد. با توجه به این که ضریب همبستگی منفی است می توان نتیجه گرفت هر چه از میزان وابستگی 
 به تلفن همراه در نوجوانان افزوده شود میزان هویت فرهنگی کاهش می یابد.

سال شهر    18تا    12:بین خالقیت زادیی با هویت فرهنگی نوجوانان دختر    پژوهشفرضیه فرعی اول  
 تهران رابطه وجود دارد. 

 : نتائج آزمون همبستگی4جدول شماره 

  خالقیت زدایی 
 

 

 هویت فرهنگی
 

ضــریب همبســتگی 
 پیرسون

0/072   

  177/0 مقدار معنا داری
  352 تعداد

                                                                        05/0<p 
و   05/0با توجه به مقدار معناداری به منظور بررســی بعد خالقیت زدایی با هویت فرهنگی بیشــتر از  

 می باشد. لذا خالقیت زدایی با هویت فرهنگی  رابطه ندارد. 177/0برابر
  18تا    12بین میل گرایی با هویت فرهنگی نوجوانان دختر    –(  پژوهش م  )فرضیه فرعی دو  -4-3-3

 سال شهر تهران رابطه وجود دارد. 
 : نتائج آزمون همبستگی5جدول شماره

  میل گرایی 
 

 

 هویت فرهنگی 
 

ضریب همبستگی 
 پیرسون 

0/138  -  

  009/0 مقدار معنا داری
  352 تعداد

05/0>p 
ی میل گرایی با هویت فرهنگی  کمتر از  با توجه به مقدار   د. لذا  05/0معناداری به منظور بررـس می باـش

می باشـد. با توجه به این   -138/0بعدمیل گرایی با هویت فرهنگی  رابطه داشـته و میزان رابطه برابر  
  که ضریب همبستگی منفی است می توان نتیجه گرفت هر چه از میزان میل گرایی در نوجوانان افزوده 

 شود میزان هویت فرهنگی کاهش می یابد.
سال    18تا    12بین احساس تنهایی با هویت فرهنگی نوجوانان دختر    –  (پژوهش)فرضیه فرعی سوم   

 شهر تهران رابطه وجود دارد. 
 : نتائج آزمون همبستگی6جدول شماره 

  احساس تنهایی                                                     
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 هویت فرهنگی
 

ضــریب همبســتگی 
 پیرسون

0/232 -  

  000/0 مقدار معنا داری
  352 تعداد

                                                                        05/0>p 
می باشد.  05/0با توجه به مقدار معناداری به منظور بررسی احساس تنهایی با هویت فرهنگی  کمتر از 

ته و میزان رابطه برابر   اس تنهایی با هویت فرهنگی  رابطه داـش د.    -232/0لذابعد احـس با توجه می باـش
به این که ضـریب همبسـتگی منفی اسـت می توان نتیجه گرفت هر چه از میزان احسـاس تنهایی در 

 نوجوانان افزوده شود میزان هویت فرهنگی کاهش می یابد.
 

 گیریبحث و نتیجه-5
(  1394و نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش های منصوری )  فرضیه اصلی پژوهش مورد تایید قرار گرفت

شاید داشت  و هویت فرهنگی ارتباط معناداری وجود    کامپیوتراستفاده از    زمانمدت  مبنی بر این  که
بگویند که چه کسی هستند حتی اگر خود    توانندمی کردن    چت   وهمین ارتباط    واسطهبه بتوان گفت افراد  

بین  هاآن واقعی   دا  نباشد.  وجود  معناداری  ارتباط  فرهنگی  و هویت  کامپیوتر  از  استفاده  شت  محتوای 
 مشارکت میزان و استفاده میزان عضویت، مدت زمان ( مبنی بر این  که بین1392وعدلی پور و همکاران)

 کردن تلقی واقعی بین و معکوس معنادار رابطه فرهنگی کاربران هویت  و فیسبوک در کاربران فعالیت و

کاربران هویت و فیسبوک مطالب محتوای زابو   وجود مثبتی معنادار رابطه فرهنگی  همچنین  و  دارد 
 هنجاری  .ایفا کرد  جدید  مهاجران  هویت  بازسازی  در  مرکزی  نقش  هویت،  تعهد  ( مبنی بر این که2015)
  هویت   نتایج  و   هویت  تعهد  بینییش پ  عنوان به   اجتنابی-سردرگم  هویت  یهاسبک   و (  میزبان  و  میراث)

  نتایج   به  منفی  و  مثبت  مسیر  دو.  بود(فرهنگی  و  قومی  هویت  درگیری  وخود پنداره    وضوح  ،نفس)عزت
همچنین نتایج نشان داد که    .  شد اعمال  هویت تعهد با  جزئی یا و کامل طوربه   که شد  مشخص هویت،
  که   تر،ی قو  هویت  تعهد  بینییش پ  میزبان،   جامعه   به  هنجاری  یریگجهت   و  تحلیلی  اطالعاتی  سبک

  بر   منفی  اثرات  اکتشافی  و   اجتنابی  اطالعاتی   سبک  مقابل،  در .  شدتر  مثبت   هویت   به   منجر  خود، نوبه  به 
 هنجاری  گرایش  منفی  یرتأث  هویت،  تعهد  این،  بر  عالوه.  اعمال کرد  هویت،  تعهد  طریق  از  هویت  نتایج

اعمال کردنفس  عزت   بر  مبدأ  کشور  به  را نقش    بافر  باید گفت که  این فرضیه  تفسیر  بود. در  همسو 
 استفاده کاربران احتماالً )ملی و دینی هویت( فرهنگی هویت ابعاد تضعیف در وابستگی به تلفن همراه

 که دارد رواج ه هایی بیشتر خانواد در مجازی اجتماعی شبکه های چون تلفن همراه و  امکاناتی از آزاد

 از مسئله این اما .ه ها است خانواد دیگر از ضعیف تر آنها دینی هویت نهایت در و باورها و اعتقادات

شبکه   تلفن همراه ،اینترنت، از  جامعه ما در چون  که است  این آن و  می گیرد  سرچشمه نیز دیگری عامل
 و اطالعاتی امکانات و رسانه ها این نمی شود و استفاده منطقی به صورت اکثرا مجازی اجتماعی های
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آسیب   جنبه های از کیی هستند، غربی و فردگرایانه لذت جو و مادی نگر فرهنگ مروج بیشتر ارتباطاتی،
 مجازی فضای در تعامل همچنین .شهر تهران است در نوجوانان اخالقی و دینی تعلقات کاهش آن زای

 از ه مندی بهر و دسترسی افزایش با که به طوری دارد؛ جوانان هویت دینی ابعاد بر دوگانه ای تأثیر

 ذهنی افق تلطیف دلیل به مصرف نوع و استفاده مدت زمان افزایش و و ارتباطی اطالعاتی نوین مجاری

 ابعاد شدت از یک سو، از عملی، و عاطفی شناختی، ی های جهت گیر گسترش ارتقاء و و بینشی و

 .می شود تقویت شناختی بعد در جوانان  دینی هویت  دیگر، سوی از  و می شود کاسته و تجربی پیامدی

 و مذهبی دینی نیازهای نوع با  متناسب  جوانان که دارد داللت واقعیت این بر  شده یاد اطالعات در واقع

اینترنتی تلفن   اجتماعی شبکه های استفاده از ترتیب همان به  و می کنند استفاده از تلفن همراه خود
 مختلف دینی قرائت های به انعطاف پذیری نسبت و می گذارد تأثیر آنها دینداری سبک و  شیوه بر همراه

هویت   دیگر بعد تضعیف در همچون وابستگی به تلفن همراه نقش تحلیل در همچنین.می دهد افزایش را
 به ویژه در رسانه ها، این گونه روزافزون  گسترش با که گفت باید کاربران  ملی هویت یعنی فرهنگی

 وابستگی به تلفن همراه این .می انجامد سنتی پیوندهای تضعیف به نوسازی روند گذار، حال رد جوامع

 انسجام و ملی تعلق همدلی، احساس کاهش باعث و گذارده تأثیر شهروندان رفتار و نگرشها در می توانند

از   ناشی بحران یک درگیر ایرانی جوانان کنونی فرهنگی هویت گفت بتوان شاید واقع، در.شوند اجتماعی
 است که شدن جهانی فرآیندهای و عناصر پیدایش کنار در نوین رسانه های هویت ساز فضای تجربه

 به نیز مطالعات دیگر از بسیاری که نطور هما است، نهاده تأثیر کشور کنونی فرهنگ ابعاد کلیه بر تقریباً

 عصر هویت های سیال از لرزانی پایه های بر  امروز  که نوجوانان  معنا این به .ه اند رسید استنتاج همین

 آزاد گردش  ارتباطات و  گسترش .نمی گیرند جای آنها از  هیچکدام قالب در که  گرفته اند قرار مدرن

 جوامع کلیه فرهنگی آن هویت در که یست فرصت و چالش از مملو نوینِ بستر معاصر جهان در اطالعات

 که می شود تأکید نکته این بر بندی کلی، جمع یک در .است گرفته  قرار  شگرف تغییرات معرض در

چالش   معرض در بنابراین و می برد به سر حساسی و مبهم وضعیت در ایرانی فرهنگی هویت امروزه
و همچنین درتفسیر این فرضیه ها فرعی این پژوهش   .است رسانه ای اثرات از متأثر جدی هویتی های

تلفن همراه به دلیل عدم توانایی در کنترل امیال و یا احساسات  بسیاری از افراد وابسته به   باید گفت که
موقتی   فراموشی  برای  انزوا   ویژه  به  و  روانی  و  روحی  های  اضطراب  انواع  با  و  شدید  خود،درگیری 
مشکالت،به استفاده غیر معمول از تلفن همراه روی می آوردند.لذا نتیجه این مشغولیت بیش از حد و  

راه خالقیت زدایی است .به عبارت دیگر از بس فرد گرفتار تلفن همراه می شود  غیر منطقی با تلفن هم
ضمن از دست دادن مدیریت زمان،فرد گرفتار امورات بیهوده و تکراری شده و به علت تبدیل این کارها 
 به عادت،فرد گرفتار دیگر به هیچ عنوان قادر به ترک آن ها نخواهد بود و لذا هیچ گونه خالقیتی را از

ساله شهر تهران باعث خواهد    18تا12خود نشان نخواهد داد و این خالقیت زدایی در بین نوجوانان دختر  
باعث شود که   امر  این  باشند و  برای مولفه های هویت فرهنگی خود در جامعه وقت نداشته  شد که 

در جامعه وقتی    نوجوانان تمام وقت خود را صرف تلفن همراه کنند و برای امور فرهنگی و اجتماعی خود
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صرف نکنند از جمله بازدید از اماکن تاریخی و مذهبی و موزه ها و آشنایی با هویت آنانعدم پایبندی به   
رسم و رسوم  و عقاید گذشته گان و هویت دینی و ملی برای آنها در زندگی شان جای نداشته باشد و  

زدایی   بعد خالقیت  این صورت  در  کنند.  ایجاد  تفاوتی  بی  بین  برای  در  همراه  تلفن  به  وابستگی  در 
سال شهر تهران باابعاد هویت فرهنگی از جمله پذیرش،مقبولیت،ادراک و تعلق  18تا  12نوجوانان دختر  

چگونه می توان فرد وابسته به تلفن همراه را شناسایی کرد   فرهنگی رابطه ایجاد نشده است. و همچنین
همراه،پید تلفن  از  مفرط  استفاده  که  گفت  های باید  فعالیت  شدن  خانوادگی،متاثر  تعارضات  ایش 

و گرفتاری  تلفن همراه  به  از حد  بیش  ،وابستگی  پیام کوتاه  ارسال  یا  به مکالمه  نیاز  مدرسه،احساس 
مشکالت مالی و اجتماعی،عدم توانایی در کنترل استفاده از تلفن همراه علیرغم تالش های مکرر برای 

همراه   تلفن  از  استفاده  از  احساس،بی  جلوگیری  دادن  دست  فاز  دستگاه   حافظه  از  مکالمات  ،حذف 
قراری،احساس پوچی در اثر قطع استفاده از تلفن همراه،طوالنی بودن مکالمات،پنهان کردن مکالمات از  
خانواده و دوستان،استفاده از تلفن همراه برای اجتناب از مشکالت و نهایتاً استفاده از تلفن همراه برای  

وب برای مقابله با افسردگی،تنهایی،اضطراب و انزواء از عالئم میل به استفاده از تلفن احیاء یک خلق خ
ساله شهر تهران باعث می  18تا  12میل گرایی به تلفن همراه در نوجوانان دختر  همراه شمرده می شود.

نه روی  نوجوان به به ارزش ها ،اعتقادات و پنداشت ها کمتر توجه کنند و بیشتر به هویت بیگاشود که  
آورند و این کار سبب نهادینه شدن این امر می شود نوجوانان را از هویت فرهنگی شان دور می کند.و 
تلفن   مختلف  مدل  جمله  کاالها،از  انبوه  تولید  و  مصرفی  جامعه  پیدایش  با  که  گفت  باید  همچنین 

دید فرهنگی که همراه  همراه،ذائقه و نوع مصرف افراد پیوسته تغییر می یابد.افراد همواره هویت های ج
با تکنولوژی این نمونه کاال ها وارد کشور می شود و به در بین نوجوانان شهر ها بخصوص شهر تهران  
رواج می یابد باعث می شود این قشر از اجتماع به سوی این گونه کاالها گرایش پید اکنند و تمام وقت  

اغت خود را پر کنند اما این نوع استفاده باعث  خود صرف استفاده از این نوع رسانه ها کنند تا اوقات فر
وابستگی به تلفن همراه می شود و این وابستگی با ایجاد استرس و ایجاد احساس تنهایی بین نواجوانان  
باعث می شود رفتار نوجوانان تغییر کند و این امر باعث می شود تعضیف هویت فرهنگی در بین آنان  

ی نوجوانان که بر مبنای ذائقه و انتخاب آنان در زندگی شکل  الگوها و سبک های زند گ می شود. 
می گیرد،متضمن نوعی رفتار منزلت جویانه هستند.در واقع،این سبک ها و شیوه های زندگی پذیرفته  
شده در جامعه جدید هستند که هویت های فرهنگی و اجتماعی نوجوانان را منعکس می کنند.امروزه به  

باز بودن زندگی اجت ماعی و کثرت یافتن زمینه های کنش و تعدد مراجع،نقش سبک زندگی و  دلیل 
الگوهای فعالیت های روزانه در ساختن هویت فرهنگی،به طور فزاینده ای اهمیت می یابد. شکل گیری  
هویت فرهنگی بیش از پیش با آنچه سبک زندگی ماست گره خورده و ایجاد احساس تنهایی در بین  

باعث می شود ک دیگر  نوجوانان  به  تعلق  احساس  و  و همبستگی  اجتماعی  گروه های  از  نوجوانان  ه 
 اشخاص دور شده و به دنبال هویت جدید در استفاده از تلفن همراه باشند. 
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Relationship between Mobile Phone Dependence and Cultural 

Identity of Girls aged 12 to 18 years old in Tehran (case study: 1 

to 5 regions of Tehran) 

 
Abbas Gheadamini Harouni1*, Mehrdad Sadeghi de cheshmeh 2, Siamak 

Korang Beheshti 3, Majed Maharani Barzani4 

 
Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between cell phone 

dependency and cultural identity among adolescents aged 12 to 18 years old in girls 

from 1 to 5 locations in Tehran. The research method was applied in terms of 

purpose and in terms of collecting data, a descriptive correlation was used. The 

statistical population of this study was all 88271 girls from 1 to 5 city of Tehran, 

which was selected through the Cochran sampling formula. A sample of 352 

individuals was selected through stratified random sampling method. The research 

tool was a standard questionnaire for mobile phone reliance on riding (1392). ) And 

Roskhist cultural identity standard questionnaire (2009). The validity of the 

questionnaires was assessed based on content, form, and structure, and after 

validation of the necessary terms, validity was confirmed. On the other hand, the 

questionnaires were used by Cronbach's alpha method Order for mobile phone 

dependency riding (1392) 867/0 and fortune identity The Rusk (2009) 850/0 

estimate and analyze data both descriptive and inferential statistics including 

Pearson correlation coefficient was used. The results of the study showed that there 

was a significant relationship between mobile phone dependency and the cultural 

identity of adolescents aged 12 to 18 years old in Tehran (p <0.05). Also, the results 

showed that there was no significant correlation between reproductive affinity and 

mobile phone dependency with cultural identity (p> 0.05), and positivity and 

loneliness were related to mobile phone identity with cultural identity (p <0.05). 
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