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یر برخی متغیرهاي جمعیـت  تأثهدف دیگر تحقیق نیز مشخص ساختن میزان        
 . اقتصادي بر شکاف دیجیتالی مبتنی بر تلفن همراه هوشـمند اسـت        -شناختی

ا روش پیمایش میدانی انجام شده و با نمونه گیري در دسـترس،             این تحقیق ب  
نتایج تحقیق نشان داد که شکاف   .  پاسخنامه در شهر تهران گردآوري شد      273

ین شکاف ایجاد شده بین افراد است تر مهمي شبکه اي، ها مهارتدیجیتالی در 
 و پایگاه اقتصادي و تحصیالت بیشترین نقش را در ایجـاد شـکاف دیجیتـالی      

یرهاي سن، جنس و قومیـت تنهـا بـر یکـی از سـطوح         متغ حالی که دارند در   
  .هاي منجر به شکاف دیجیتالی اثر دارند یدسترس

ي هـا   رسـانه  شکاف دیجیتالی، تلفن همـراه هوشـمند،         :ي کلیدي ها  واژه
  .اجتماعی، تلگرام، اینستاگرام

  
 مقدمه

ین ابزارهـاي دیجیتـالی در   تلفن همراه هوشمند در حال حاضر به یکی از پر استفاده تر           
گرچـه آمـار دقیـق دارنـدگان تلفـن همـراه       . ایران تبدیل شده و مـشترکان زیـادي دارد    

هوشمند در ایران مشخص نیست، اما آمارهایی که هرازگاه توسط مسئوالن یا بر اسـاس   
شود نشان از رشد روزافزون استفاده از این وسیله در            یمهاي متخصصان منتشر      یابیارز

 در اردیبهـشت  ارتباطات و فناوري اطالعاتمحمود واعظی، وزیر   . دم ایران دارد  بین مر 
 اعالم کرد که بیست و هفت میلیون و پانصد هزار نفـر ایرانـی از انـواع مختلـف         1394

 کـه در سـال    اسـت یحال، این در )1394تابناك، (کنند    یمتلفن همراه هوشمند استفاده     
و ) 1395تـسنیم،   (کردند    یم این وسیله استفاده      میلیون نفر در کشور از     2، حدود   1392

 میلیون نفر 40طبق آخرین برآوردها، تعداد افراد مالک تلفن همراه هوشمند در ایران به           
سازمان فناوري اطالعات ایران نـشان    آمارهاي ارائه شده از سوي      ). همان(رسیده است   

 درصـد  1900ان، هاي گذشته ضریب نفوذ گوشـی هوشـمند در ایـر       در سال  دهد که   می
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ازار و در صورت ادامه این روند، ب   ) همان(رشد داشته است که رقمی خیره کننده است         
  ).همان (شود ی میونیلی م74 ندهی سال آ4 ظرف رانی هوشمند ايها یگوش

ریزي و نظارت راهبـردي       هاي فنی اقتصادي معاونت برنامه      همچنین، دفتر بررسی  
 تا تلفن همراهعداد کاربران اینترنت  اعالم کرد ت1395وزارت ارتباطات در شهریور سال 

 و نـسبت بـه سـال       نفر رسـیده   485 هزار و    348 میلیون و    21 سال به     آن سه ماهه اول  
البته در این مورد آمار ضد و نقیض است امـا     ). 1395مهر،  (، سه برابر شده است      1392

 از اینترنـت گوشـی    میلیون نفر در ایران20باز هم نتیجه مشخص این است که بیش از        
 قطعـاً کنند که این آمار روند صعودي داشته و در زمـان انتـشار مقالـه        یمهمراه استفاده   

از طرف دیگر، بـا ورود هـر فنـآوري جدیـد بـه جامعـه، یکـی از        . افزایش داشته است  
در واقع شـکافی کـه   . کند، شکاف دیجیتالی است  یممباحثی که توجه محققان را جلب       

آید بدلیل اثرات و عواقبی کـه   یم جامعه بر اساس آن تکنولوژي پدید        بین افراد مختلف  
مـورد  )  از نظر توسعهخصوصاًاجتماعی، فرهنگی و   (براي جامعه در ابعاد مختلف دارد       

امـا بـا وجـود    ). 2007 و 2003؛ کولـدري،   2004دون،  هـا   ؛2004سـلوین،   (توجه است   
موبایلی شـدن  «ن و تاکید محققان بر فراگیر شدن استفاده از تلفن همراه هوشمند در ایرا  

، تا کنون تحقیقی درباره رابطـه اسـتفاده از ایـن      )2014،کارنوسکی و جاندورا  (» اینترنت
بنابراین هدف اول این مقالـه، مطالعـه چنـین      . ابزار و شکاف دیجیتالی اجرا نشده است      

 در ایران به رابطه اي و پاسخ به این پرسش است که آیا استفاده از تلفن همراه هوشمند     
  پیدایی نوع جدیدي از شکاف دیجیتالی منجر شده است یا خیر؟

عالوه بر این، مشخص ساختن نقش متغیرهاي مختلف در افزایش یا کاهش ایـن              
ون دیورسـن و ون  (محققـان  . نوع شکاف دیجیتالی، هدف بعدي تحقیق پیش رو است     

 از عمـدتاً ) 2009یتـایی،  رگها ؛ زیلـین و 2002؛ بـن فـادلی،    2005؛ فـالوز،    2015دایک،  
 در شـکاف    مؤثرمتغیرهاي جنسیت، سن، قومیت، تحصیالت و درآمد بعنوان متغیرهاي          

برند و ما نیز در این تحقیق رابطه بین این متغیرها بـا سـطوح مختلـف              یمدیجیتالی نام   
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 عمـدتاً برخالف تحقیقات پیشین در ایـران کـه   . شکاف دیجیتالی را آزمون خواهیم کرد   
ي اجتمـاعی اي چـون دانـشجویان انجـام شـده و             هـا   گـروه هاي خرد و      یتجمعروي  

دهد، ما در این مقاله نمونه خـود را از بـین         ینمتصویري کامل از وضعیت جامعه به ما        
 از رابطـه ایـن دو     تر  جامعکنیم تا قادر باشیم تحلیلی        یمتمام شهروندان تهرانی انتخاب     

، شکاف دیجیتالی   اند  شدهتاکنون در ایران انجام     همچنین، تحقیقاتی که    . متغیر ارائه کنیم  
ـ   را مساوي با دسترسی فیزیکی در نظر گرفته و بـر آن تمرکـز کـرده                کـه   ، در حـالی   دان

دسترسی فیزیکی تنها یکی از سطوح شکاف دیجیتالی اسـت و سـطوح دیگـر در ایـن                  
سـی شـکاف   به برر )1391(بعنوان مثال، حریري و زمانی راد . اند ماندهتحقیقات مغفول  

نمونه تحقیـق در ایـن پـژوهش    . اند پرداخته با تمرکز بر متغیر سن       ها  دیجیتالی بین نسل  
.  تهـران بـوده اسـت      10 دانش آموز راهنمایی و دبیرستان از مدارس منطقـه           102شامل  

، از نظـر آشـنایی، عالقـه و اسـتفاده از            هـا   اند که بین نـسل      یدهرسمحققان به این نتیجه     
تفـاوت  ...) چون اینترنت، پست الکترونیکی، گفتگوي اینترنتـی و  (ي مختلف  ها  فنآوري

  . معناداري وجود دارد
نیز وضعیت شکاف دیجیتالی در بـین جوانـان شـهر           ) 1388(افشار کهن و زمانی     

در این پژوهش، شکاف دیجیتـالی بـا تمرکـز روي          . اند  دادههمدان را مورد مطالعه قرار      
 کـه  انـد  گرفتـه محققـان نتیجـه   . یـف شـده اسـت    و دسترسی به اینترنـت تعر    ها  مهارت

اجتماعی و تحصیالت با شـکاف      -متغیرهاي جمعیت شناختی اي چون پایگاه اقتصادي      
با تمرکز روي متغیر جنسیت به تحقیـق        ) 1386(باستانی و میزبان    . دیجیتالی رابطه دارد  

ي دولتی ها دانشگاهدرباره شکاف جنسیتی در کاربرد کامپیوتر و اینترنت بین دانشجویان      
دهد که جنسیت بر میزان استفاده از  یم نشان ها آننتیجه پژوهش . اند پرداختهشهر تهران 

روشندل اربطانی و دیگـران  . کنند یماینترنت اثر دارد و پسرها بیشتر از اینترنت استفاده          
 طـور  بـه  زیرسـاختی،  و  کـه عوامـل اقتـصادي      اند  ساختهدر تحقیقی مشخص    ) 1393(

 دیجیتالی شکاف بر دسترسی انگیزشی،  میانجی نقش طریق از فرهنگی، لعام و مستقیم
 تحقیقـاتی دربـاره تلفـن       این که همچنین با   . گذارند  ی م به معناي دسترسی فیزیکی تأثیر    



  

  
  

  
 89  ...   رابطه استفاده از تلفن همراه هوشمند و  

امـا رابطـه    ) 1394بعنوان مثـال فرقـانی و بـدیعی،         (هوشمند در ایران انجام شده است       
 .ون در تحقیقات مورد توجـه نبـوده اسـت   استفاده از این وسیله و شکاف دیجیتالی تاکن 

کنـیم تـا بـا اسـتفاده از نظریـات ون دایـک و ون                  یمـ بنابراین، ما در این تحقیق سعی       
درباره شکاف دیجیتالی که همه سطوح این مفهـوم را مـد نظـر قـرار              ) 2015(درویسن  

 دهد و گرفتن نمونه اي از بین تمام شهروندان شهر تهران و محـدود نکـردن آن بـه                  یم
یک گروه اجتماعی یا طبقه خاص، به مطالعه رابطه بین استفاده از تلفن همراه هوشمند                

در واقع، ما مشخص خـواهیم کـرد کـه آیـا تلفـن همـراه                . و شکاف دیجیتالی بپردازیم   
ایـن  هوشمند باعث بوجود آمدن نوع جدیدي از شکاف دیجیتالی شده است یا خیـر و       

، کدام متغیرها موجب کاهش یـا افـزایش ایـن    سؤال، با فرض مثبت بودن پاسخ این       که
  .شوند یمنوع شکاف دیجیتالی 

  
  چارچوب نظري

 مـیالدي اسـتفاده کردنـد تـا بتواننـد      90محققان از اصطالح شکاف دیجیتـالی در دهـه       
هاي جدید را توضیح دهند  هاي موجود در جوامع از لحاظ دسترسی به فنآوري          ينابرابر

این اصطالح در ابتدا ریشه در نظریه اشـاعه  ). 2003سن،  ؛ فری 2003کمائرتز و آودنهو،    (
 ناظر به یک دو قطبی بین داراها و نـدارهاي اطالعـاتی             عمدتاًو  ) 2002منسل،  (داشت  

به عبارت دیگـر، در ایـن زمـان تمرکـز محققـان روي دسترسـی بـه              ). 1996رچ،  (بود  
؛ 2005ن دایـک،  و(کردند  یمفنآوري بود و شکاف دیجیتالی را در همین سطح خالصه        

اما بتدریج و با کمرنگ شدن مسئله دسترسی فیزیکی، در نتیجه فراگیـر             ) 2011ساتسو،  
دسترسی به اینترنت، عوامل دیگري در این      هایی چون کامپیوتر شخصی و     شدن فنآوري 

حوزه اهمیت یافت و مسئله شکاف دیجیتـالی در سـطوحی بـاالتر مـورد بحـث قـرار                   
  .گرفت
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ددي که دربـاره شـکاف دیجیتـالی صـورت گرفـت، مفهـوم              بدنبال تحقیقات متع  
؛ 2001رگیتـایی،  ها دي مـاجیو و (هاي مختلفی درباره شکاف دیجیتالی پدید آمـد       يساز

سـه سـطح کـه      ) 2002(رگیتـایی   ها  بعنوان مثـال،  ). 2001؛ نوریس،   2002کاتز و ریس،    
ي فقیـر و  هـا  ملـت بـین  : کنـد  یممعرفی را تواند بین افراد رخ دهد  یمشکاف دیجیتالی  

یکـی  . یتاً بین کاربران ماهر و جدیـد نهاثروتمند، بین فقرا و ثروتمندان در یک جامعه و   
بـا هکـر،   ( درباره شکاف دیجیتالی را ون دایک به همراه دیگـران         ها  ین نظریه تر  منظماز  

وي با تاکید بر ایـن نکتـه   . ارائه کرده است) 2015، با ون دیورسن 2012، 2006؛  2003
گرفتند و در حال حاضر      یمقات ابتدایی تنها مسئله دسترسی فیزیکی را در نظر          که تحقی 

دیگر تمرکز صرف روي این بعد راهگشا نیست، چهار نوع دسترسی را معرفی کرد کـه          
). 2003ون دایـک و هکـر،   (انجامد   یم به شکاف دیجیتالی     ها  آننابرابري در هر یک از      

سطح دوم، .  ابتدایی در حوزه دیجیتال استسطح اول، دسترسی روانی یا فقدان تجارب
شـود، سـطح    یمـ دسترسی مادي است و به عدم تملک کامپیوتر یا اتصال شبکه مربوط         

ي دیجیتالی ها مهارتبعدي، دسترسی مهارتی است و منظور از این نوع دسترسی، میزان 
 نامیـده شـده اسـت بـه         ورانـه   بهـره در نهایت، سطح چهـارم کـه دسترسـی          . فرد است 

ون دایـک و  . شـود   یمـ ي متنوع و متعـدد در بهـره وري از فنـآوري مربـوط               ها  صتفر
همکارانش در مقاالت بعدي انواع مختلـف دسترسـی را بیـشتر معرفـی کـرده و ابعـاد                  

؛ ون دایـک،    2014ون دیورسـن و ون دایـک،         (انـد   دادهتر نـشان      یقدق را   ها  آنمختلف  
مدل نهایی خود را ارائه داده و تعریف    2015یتاً در سال    نهاتا  ) 2012؛ ون دایک،    2006

  .اند کردهنهایی چهار سطح دسترسی را تشریح 
چهار نوع دسترسی به اینترنـت عبـارت        ) 2015(ون دیورسن و ون دایک      از نظر   

منظور از دسترسـی انگیزشـی،      . ورانه  بهرهدسترسی انگیزشی، مادي، مهارتی و      : ازاست  
به گفته دیویس . ه کردن یا نکردن از اینترنت استهاي افراد در استفاد یزهانگ و   ها  نگرش

همچنین برخـی تحقیقـات     . ، انگیزش عاملی حیاتی در استفاده از اینترنت است        )1989(
هاي منفی ماننـد نگرانـی در اسـتفاده از            یزشانگنشان داده است که     ) 2005ون دایک،   (
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ه بیـشتر از سـطوح   سطح بعدي کـ . کامپیوتر به کاهش استفاده از اینترنت انجامیده است 
دیگر در تحقیقات مربوط به شکاف دیجیتالی مورد توجه بوده اسـت، دسترسـی مـادي            

هاي مورد نظر است کـه خـود    منظور از این سطح نیز دسترسی داشتن به فنآوري   . است
دسترسی فیزیکی به کامپیوتر یا اتصال شبکه و تکفـل مـالی بـراي              : داراي دو بعد است   

معتقدنـد  ) 2015(همچنین ون دیورسن و ون دایک    . ها   فنآوري هاي نگهداري این    ینههز
 به اینترنت دسترسی پیدا کرد ها آنتوان با  یمهایی که  یلهوسدر حال حاضر با زیاد شدن 

نوعی شکاف مادي در حوزه دیجیتال پدید     ...) هاي هوشمند، تبلت و       یگوشلپ تاپ،   (
ي هـا   مهـارت  این سـطح بـه       .سطح بعدي مربوط به دسترسی مهارتی است      . آمده است 

ون دیورسـن و ون دایـک   . گـردد   یمـ مختلفی که افراد در استفاده از اینترنت دارند بـر           
-ي مربوط به استفاده از اینترنت را در دو طبقـه ابـزار            ها  مهارت) 2011،  2010،  2009(

مهـارت  :  ازدنـ عبارتي ابـزار محـور   هـا  مهـارت . انـد  کـرده محور ارائـه    -محور و محتوا  
و مهـارت معمـولی   ) ي پایه که براي کـار بـا اینترنـت الزم اسـت       ها  مهارت(عملکردي  

مهارت :  محور نیز عبارتست از    -ي محتوا ها  مهارت). توانایی گشت و گذار در اینترنت     (
توانایی استفاده از اینترنـت  (و مهارت استراتژیک   ) سواد جستجوي اطالعات  (اطالعاتی  

دسترسی بهره ورانـه، آخـرین     ). ن شکل ممکن  تری  ینهبه در   ها  براي یافتن راه حل مشکل    
ي مختلفی که کاربر از ها استفادههاي مربوط به شکاف دیجیتال است،  یدسترسسطح در 
بسامد استفاده، مدت زمان : کند در اینجا مورد توجه است و عبارت است از         یماینترنت  

  .شوند یمهایی که بصورت آنالین انجام  یتفعالاستفاده و نوع 
را بعنوان چارچوب نظـري  ) 2015( پیشنهادي ون دیورسن و ون دایک     ما سطوح 

 را بـا تغییراتـی مـورد    هـا  آنکنیم ولی با توجه به اهداف تحقیـق   یماین تحقیق انتخاب  
در وهله اول باید تذکر دهیم که منظور از شکاف دیجیتالی در     . استفاده قرار خواهیم داد   

بنابراین در اینجا منظور . همراه هوشمند است  این تحقیق، شکاف دیجیتالی بر پایه تلفن        
از طرف دیگر بـا  . باشد یمما از استفاده از اینترنت، استفاده بوسیله تلفن همراه هوشمند   
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در ایـران   ) همچنین اینترنت تلفـن همـراه     (توجه به ضریب نفوذ تلفن همراه و اینترنت         
ی در شکاف دیجیتال    توانیم فرض کنیم مهارت انگیزشی در حال حاضر مسئله اساس           یم

همچنین با توجـه بـه اهمیـت       . کنیم  یمبنابراین ما این سطح را از تحقیق حذف         . نیست
کرمـانی و  ( در کـشور  هـا  ي اجتماعی در ایران و تعداد باالي کاربران این شبکه       ها  شبکه

کنیم، چرا که  یمما مهارت شبکه اي را به سطح دسترسی مهارتی اضافه ) 1395دیگران،  
 یکـی از عوامـل مهـم در شـکاف     هـا   و حـضور در آن هـا  تفاده از این شـبکه    مهارت اس 

منظور از مهارت شبکه اي، آشنایی و توانـایی کـاربر در   . دیجیتالی در حال حاضر است    
ي ون دیورسـن و ون دایـک در         بند  دستههمچنین  . ي اجتماعی است  ها  شبکهاستفاده از   

ي نـرم افـزاري و   هـا  مهـارت ی، ي اطالعـات هـا  مهـارت  را در سه دسـته       ها  مورد مهارت 
ي شبکه اي مورد استفاده     ها  مهارتکنیم و در کنار       یمي سخت افزاري تقسیم     ها  مهارت

شود، مهارت  یمي عملکردي با همان تعریف پیش گفته استفاده ها  مهارت. دهیم  یمقرار  
اه نرم افزاري نیز به میزان آشنایی کاربر با نرم افزارهـاي مـورد اسـتفاده در تلفـن همـر                   

گردد و مهارت سخت افـزاري        یمهوشمند و همچنین توانایی کار با این نرم افزارها بر           
در اینجا نیز . نیز به آشنایی با مشخصات سخت افزاري تلفن همراه هوشمند برمی گردد        

یی کـه از پیچیـدگی نـسبی       هـا   مهـارت ي ابتدایی صرف نظر کرده و برخی        ها  مهارتاز  
در نهایت، . ي کاربران را بهتر بسنجیمها مهارت تا بتوانیم کنیم یمبرخوردارند را انتخاب 

پرسـش تحقیـق در   . کنـیم   یمدسترسی بهره ورانه را با همان تعریف پیش گفته استفاده           
اینجا این است که آیا در هر یک از این سطوح و همچنین بین این سـطوح بـا شـکاف            

  هستیم؟دیجیتالی مبتنی بر استفاده از تلفن همراه هوشمند مواجه 
 که متغیرهاي جنسیت، سن، قومیت،  اند  دادهعالوه بر این، تحقیقات مختلف نشان       

بنابراین تمرکز مـا نیـز در   ). همان( هستند   مؤثرتحصیالت و درآمد در شکاف دیجیتالی       
ما متغیر درآمد را با تلفیـق بـا برخـی متغیرهـاي     . این تحقیق بر این متغیرها خواهد بود    

. کنیم تا جامعیت بیـشتري داشـته باشـد         یمپایگاه اقتصادي بررسی    عنوان متغیر   با  دیگر  
  :شوند یمبنابراین فرضیات تحقیق به این صورت ارائه 
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  . استمؤثر سن بر شکاف دیجیتالی -1فرضیه 
  . استمؤثر جنسیت بر شکاف دیجیتالی -2فرضیه 
  . استمؤثر قومیت بر شکاف دیجیتالی -3فرضیه 
  . استمؤثریجیتالی  تحصیالت بر شکاف د-4فرضیه 
  . استمؤثر پایگاه اقتصادي بر شکاف دیجیتالی -5فرضیه 

شوند، بلکـه مـا رابطـه     ینم بطور مستقیم در این تحقیق آزمون یادشدههاي   یهفرض
کنیم تا مـشخص   یم آزمون ،متغیر مستقل در هر فرضیه را با سه سطح مختلف دسترسی 

در واقع، هر فرضیه خـود      . شود  یم کنیم در کدام سطوح موجب ایجاد شکاف دیجیتالی       
 هـا  آني آماري مناسـب بـراي سـنجش    ها آزمونشود که از  یمبه سه زیر فرضیه تقسیم    

  .استفاده خواهیم کرد
  

  روش تحقیق
جمعیت آماري . تحقیق پیش رو با روش پیمایش میدانی در شهر تهران انجام شده است

داد امـا بـدلیل محـدودیت منـابع         یم سال تشکیل    18تحقیق را شهروندان تهرانی باالي      
 شـهروندان شـهر تهـران، امکـان اسـتفاده از            تمـام مالی و دسترسی نداشتن به فهرست       

ي احتمالی براي نمونه گیري نبود، بنابراین ما از روش هدفمنـد و در دسـترس           ها  روش
البته تالش کردیم تا با انتخاب مناطق مختلف شهر تهران، این تحقیق از             . استفاده کردیم 

 لزوماًحداکثر روایی برخوردار باشد اما در نهایت باز هم باید دقت کنیم که نتایج تحقیق 
قابل تعمیم نیستند، این مسئله با توجه به اکتشافی بودن تحقیق و این نکتـه کـه تحقیـق         
حاضر، نخستین تحقیق درباره رابطه شکاف دیجیتالی و تلفن همراه هوشـمند اسـت را               

  .گرفت نادیده فعالًتوان  یم
 نیز با توجه به پیمایشی بودن تحقیق از پرسـشنامه اسـتفاده      ها  براي گردآوري داده  

این پرسشنامه بر اساس چارچوب نظري تدوین شد و با آن متغیرهاي تحقیق را        . کردیم
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یی که براي سنجش متغیرها بکار بردیم در بخـش یافتـه و در خـالل               ها  گویه. سنجیدیم
  .اند شدهص ارائه نتایج بطور شفاف، مشخ

 پاسـخنامه  273 انجـام شـد و در ایـن مـدت         1395 مـرداد    29 الـی    10تحقیق از   
این تقسیم .  بخش تقسیم کردیم4ما براي انجام تحقیق، شهر تهران را به      . ي شد گردآور

 بـا توجـه بـه    هـا  آنانجـام شـد،   ) 1389( و دیگران محمدزاده اصل بندي بر اساس کار     
به هر بخش شهر تهران نمـره   ...) آموزش، سالمت و    (معیارهاي مختلف توسعه یافتگی     

 گانه شهر تهـران     22بنابراین ما با توجه به این نمرات، مناطق         . اي تخصیص داده بودند   
ي در بنـد  دسـته  دسته طبقه بندي کردیم که نحـوه ایـن   4را بر اساس توسعه یافتگی در     

  . ارائه شده است1جدول 
  

  ر تهران گانه شه22 طبقه بندي مناطق -1جدول 
  مناطق  شرح  طبقه
  7- 2-6-3-1  بسیار توسعه یافته  4
  13-11-12-8-5-4   توسعه یافتهنسبتاً  3
  14-20-22-10  اندك توسعه یافته  2
  18-17-19-16-15-21-9   توسعه نیافتهنسبتاً  1

  
 بخـش توزیـع شـد و    4 و امـاکن عمـومی در ایـن     هـا    در پارك  غالباً ها  پرسشنامه

  . تحلیل شدSPSS 23ي با نرم افزار  پس از گردآورها پاسخ
  

  ها یافته
%) 55,3( نفـر    151از اعضاي نمونه مرد و      %) 44( نفر   120: متغیرهاي جمعیت شناختی  

.  بـود 9,4 سـال بـا انحـراف اسـتاندارد          28,16میانگین سن اعـضاي نمونـه،       . زن بودند 
نـی آن   سال بـود کـه درصـد فراوا   21همچنین پربسامدترین سن در بین اعضاي نمونه،     
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و پس از   %) 43,2(عالوه بر این، اکثریت اعضاي نمونه از قوم فارس بودند           . بود% 10,3
از اعـضاي   % 13,2همچنین،  . قرار داشتند %) 3,3(و کرد   %) 5,1(، لر   %)11(آن قوم ترك    

 .شود ینم ایران را نوشته بودند که یک قومیت محسوب   صرفاًنمونه نام برخی شهرها یا      
به این سئوال پاسخ نداده بودند که در مقایسه بـا مقـادیر بـی              %) 27,8( نفر   76همچنین  

دهد که پاسـخگویان بـا        یمجالب بود و نشان     )  دو مورد  سؤالهر   (یقبل سؤاالتپاسخ  
با توجه به درصد افرادي که نام یک شهر یا کشور  (اند کردهاین سئوال بی دقت برخورد 

  ).اند نوشتهرا اشتباهی بجاي قومیت 
داراي مـدرك   %) 49,1( نفـر    134حصیالت، اکثریـت پاسـخگویان یعنـی        از نظر ت  

 نفـر  42داراي مدرك دیپلم و   %) 26( نفر   71. کارشناسی یا دانشجوي کارشناسی هستند    
از % 5,9همچنـین،   . نیز دانشجوي کارشناسی ارشد یا داراي این مدرك هستند        %) 15,4(

نیز داراي مـدرك دکتـرا      )  نفر 7% (2,6داراي مدرك فوق دیپلم و      )  نفر 16(پاسخگویان  
نیـز در مقطـع پـست دکتـرا     %) 0,04( نفـر  1یا دانشجوي این مقطع هستند و در نهایت  

  .کند یمتحصیل 
اکثریـت اعـضاي نمونـه را دانـشجویان          . متغیر بعدي در این تحقیق، شـغل بـود        

ترین ، پربـسامد %)30(نفر  82، بعد از دانشجویان، شغل آزاد با %)32,2(دادند   یمتشکیل  
 22دانش آمـوزان هـم      . قرار داشت %) 14,7( نفر   40شغل بود و سپس کارمند دولتی با        

 نفـر   19در نهایت، شغل خانه داري بـا        . بودند و در رتبه بعدي قرار داشتند      %) 8,1(نفر  
  .از پاسخگویان نیز بیکار بودند%) 3,7( نفر 10قرار داشت و %) 7(

غیر از متغیرهاي محل سـکونت، مالکیـت        این مت . متغیر بعدي پایگاه اقتصادي بود    
محل سکونت عبارت بود از منطقه اي  . شد  یمخانه، درآمد و قیمت تلفن همراه تشکیل        

کند و براساس توضـیحی کـه در بخـش روش شناسـی         یمکه پاسخگو در آنجا زندگی      
از اعـضاي نمونـه سـاکن       % 29,3،  هـا   بر اساس یافته  . شد  یمدادیم به چهار طبقه تقسیم      

 . بودنـد 1نیز ساکن مناطق طبقه % 7یتاً نها و 2طبقه % 11,4، 3طبقه % 48،  4ق طبقه   مناط
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عـالوه بـر   .  صـاحبخانه بودنـد  ها  آن% 64,1 و   مستأجراز اعضاي نمونه    % 34,4همچنین  
 2646485 ریال با انحـراف اسـتاندارد       2421266این، میانگین درآمد بین اعضاي نمونه       

یـال بـا انحـراف      ر 1046085مـراه پاسـخگویان نیـز       میانگین قیمـت تلفـن ه     . ریال بود 
  . ریال بود698484استاندارد 

طبق توضیحات بخش نظري، شکاف دیجیتالی در ایـن تحقیـق     : شکاف دیجیتالی 
 سنجیده شد   ورانه  بهرهبر اساس سه سطح دسترسی مادي، دسترسی مهارتی و دسترسی           

  .شود یمکه در ادامه آمار توصیفی هر یک ارائه 
پرسش اول مدت زمـان     . ما دسترسی مادي را با سه پرسش سنجیدیم       : ماديدسترسی  

 و سـیم  هـا  داد و سپس تعـداد گوشـی   یم را مورد سئوال قرار     ها  استفاده از برخی از فنآوري    
، نتایج مربوط به مدت زمان استفاده پاسـخگویان از  2جدول . شد یمي افراد پرسیده ها  کارت

  .دهد یمرا نشان )  درجه اي5ز طیف لیکرت با استفاده ا (ها برخی از فنآوري
  یهاي جدیدفنآور مدت زمان استفاده از -2جدول 

تا حاالاین   
وسیله را 

  ام نداشته

این  درگذشته از
 استفاده وسیله

کردم اما نه  یم    
  در حال حاضر

کمتر از 
   سال1

 1بین 
 3تا 

  سال

بیشتر از 
   سال3

انحراف   میانگین
  معیار

کامپیوتر 
  شخصی

  تبلت
  لپ تاپ
موبایل 
  هوشمند

موبایل 
  معمولی

ساعت 
  هوشمند
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ترین دسترسی به تلفن همراه هوشـمند بـا میـانگین    دهد که بیش یم نشان   2جدول  
 سال است که از این وسیله اسـتفاده         3از پاسخگویان بیش از     % 60,8 وجود دارد و     4,4

از % 74,4 اسـت و    1,4کنند، کمترین دسترسی نیز به سـاعت هوشـمند بـا میـانگین                یم
س ایـن جـدول   بـر اسـا  .  این وسـیله را ندارنـد  اصالً که اند کردهشرکت کنندگان اعالم  

توان گفت نوعی شکاف در دسترسی مادي بین دسترسی به تلفـن همـراه هوشـمند،          یم
کامپیوتر شخصی، لپ تاپ و تلفن همراه معمولی از یک سو و تبلت و ساعت هوشمند     

  .از سوي دیگر وجود دارد
% 13,6یک گوشی تلفن همراه دارنـد و        %) 78,4(همچنین، اکثریت اعضاي نمونه     

. کردنـد  یم درصد نیز از بیشتر از سه گوشی تلفن همراه استفاده         3گوشی و    از دو    ها  آن
 دو هـا  آن% 30,4از پاسـخگویان تنهـا یـک سـیمکارت داشـتند و      % 55,3عالوه بر این،   
دهد که داشتن  یماین نتایج نشان . نیز بیش از سه سیمکارت داشتند% 13,7سیمکارت و 

هـاي تلفـن همـراه        یگوشتر از داشتن      یجراي متعدد در بین اعضاي نمونه       ها  سیمکارت
در .  بـودن سـیمکارت نـسبت بـه گوشـی باشـد      تر ارزانتواند  یماست که یک دلیل آن    

دهـد کـه در ایـن سـطح تنهـا شـکاف        یممجموع نتایج مربوط به دسترسی مادي نشان    
ضعیفی بین دسترسی به برخی فنآوریها وجود دارد و شکاف چشمگیري بـین اعـضاي               

 تلفن همـراه و     خصوصاً( دسترسی به فنآوریهاي معمول و رایج در جامعه          نمونه از نظر  
  .وجود ندارد) کامپیوتر شخصی

ي اطالعاتی، ها مهارت دسته 4ما دسترسی مهارتی را با توجه به : دسترسی مهارتی 
ي اطالعاتی از ها مهارتبراي سنجش . نرم افزاري، سخت افزاري و شبکه اي سنجیدیم       

همچنین باید توضیح دهیم کـه     .  درجه اي استفاده کردیم    3رت  سه پرسش در طیف لیک    
، مهارت باالتري نسبت ها یم که هر یک از گویها گرفته، فرض ها در سنجش انواع مهارت

ي اطالعـاتی در بـین اعـضاي    ها مهارت، آمار توصیفی 3جدول  . به گویه قبلی نیاز دارد    
  .دهد یمنشان را نمونه 
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  یمهارت اطالعات ی متغیرفیآمار توص -3جدول 
آشنایی  اصالً  

  ندارم
بندرت اینکار 

  را کرده ام
 اینکار معموالً
  دهم یم راانجام

انحراف   میانگین
  معیار

از گوشی هوشمندم براي 
جستجوي اطالعات مورد 

  کنم یمنیازم استفاده 


از گوشی هوشمندم براي 
  کنم یم استفاده خریداینترنتی

ي مختلف را از ها برنامه
اپ استورها دانلود و 

  کنم یمنصب 


  
با (دهد که استفاده از گوشی هوشمند براي جستجوي اطالعات  یم نشان 3جدول 

همچنـین در  .  اسـت تر متداولاز بقیه کارها )  که میانگین بسیار باالیی است     2,6میانگین  
ضعیفی بین استفاده از گوشی بـراي جـستجوي اطالعـات و دانلـود و     اینجا نیز شکاف    

در . ي مختلف از یک سو و خرید اینترنتـی از سـوي دیگـر وجـود دارد            ها  برنامهنصب  
 بـا گوشـی خـود بـه جـستجوي      معمـوالً اعضاي نمونه % 65 بیش از حالی که واقع، در   
 کنند، تنهـا  یم دانلود و نصب     را ها   برنامه معموالً نیز   ها  آن% 43,6پردازند و     یماطالعات  

ایـن موضـوع    . دهنـد   یمـ  بطور معمول با گوشی خود خرید اینترنتی انجام          ها  آن% 15,8
تواند به دلیل پایین بودن خرید اینترنتی در بین اعضاي نمونـه باشـد امـا یـک دلیـل           یم

 از عمـدتاً تواند این باشد که کـاربران بـراي خریـد اینترنتـی خـود       یممحتمل دیگر هم    
 کاري است ها  دانلود و نصب برنامهاین کهکنند و همچنین   یمکامپیوتر شخصی استفاده    

تـوان    یمـ که مختص گوشی هوشمند است اما خرید اینترنتی را با ابزارهاي دیگـر نیـز                
  .انجام داد



  

  
  

  
 99  ...   رابطه استفاده از تلفن همراه هوشمند و  

ي هـا   مهارتپرسش اول مانند    . ي نرم افزاري با سه پرسش سنجیده شد       ها  مهارت
هاي هوشمند را     یگوشرد برخی موارد مربوط به نرم افزار        اطالعاتی، دانش اعضا در مو    

شـد کـه نـام        یمي بعدي بصورت باز از پاسخگویان خواسته        ها  پرسشسنجید و در      یم
 روي گوشـی    هـا   ین برنامـه  تـر   پراسـتفاده کنند یا     یممرورگرهایی براي وبگردي استفاده     

افـزاري در پرسـش   ي نـرم    ها  مهارت، آمار توصیفی    4جدول  . هوشمندشان را ذکر کنند   
  .دهد یماول را نشان 

  
  نرم افزاري مهارت ی متغیرفیآمار توص -4جدول 

آشنایی  اصالً  
  ندارم

بندرت اینکار 
  را کرده ام

 اینکار معموالً
  دهم یم راانجام

انحراف   میانگین
  معیار

خودم سیستم عامل 
  ام گوشی ام را ارتقا داده

روت ام را خودم  گوشی
  ام کرده

یا پروکسی  VPNاز 
ام استفاده  روي گوشی

  کنم یم
 

  
اسـتفاده از   / دهد کـه شـکافی بـین ارتقـاي سیـستم عامـل              یم نیز نشان    4جدول  

در واقع میـانگین دو گویـه ارتقـاي سیـستم     . پروکسی و روت کردن گوشی وجود دارد 
تـر   یینپاز پروکسی از وسط طیف باالتر و میانگین روت کردن گوشی          عامل و استفاده ا   

 در. شـود  یمـ ي نرم افزاري و اطالعاتی دیـده  ها مهارتعالوه بر این شکافی بین     . است
  مربوط به گزینه عدم آشنایی اسـت در حـالی         ها  ي نرم افزاري باالترین درصد    ها  مهارت
رین درصدها مربوط بـه ایـن گزینـه    ي اطالعاتی، بجز خرید کردن، کمت    ها  مهارتکه در   
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ي هـا   ي نـرم افـزاري بـا میـانگین گویـه          هـا   مهـارت ي  هـا   همچنین میانگین گویه  . است
میـانگین جـستجوي اطالعـات و      . ي اطالعاتی، بجز خرید کردن، تفاوت دارد      ها  مهارت

ي دیگر نزدیـک  ها  است اما این میانگین در گویه2 هر دو باالي ها دانلود و نصب برنامه 
نکته بعدي این است که بر خالف پیش بینی مـا، در هـر دو مـورد گویـه         .  است 1,5به  

 از روت کـردن  تـر  معمـول یعنـی اسـتفاده از پروکـسی    . تر است  سوم از گویه دوم قوي    
  . از خرید اینترنتی استتر معمول ها گوشی و دانلود و نصب برنامه

ته بــود نــام  خواســهــا آناز اعــضاي نمونــه در پاســخ بــه ســوالی کــه از % 83,5
کننـد را بنویـسند،    یممرورگرهایی که براي اتصال به اینترنت روي گوشی خود استفاده     

. نیز بیش از دو نـام نوشـته بودنـد   % 1,1نیز دو نام و % 12,8تنها یک نام نوشته بودند و  
ین مرورگر در بین نمونه تحقیـق اسـت، در واقـع     تر  معمولبراساس نتایج، گوگل کروم     

 را گـر ي نمونه که تنها یک مرورگر را ذکر کـرده بودنـد، نـام ایـن مرور     از اعضا % 73,3
از افرادي که نام دو مرورگر را ذکر کرده بودند نیز نـام گوگـل کـروم را          % 3,7نوشته و   
هم از افـرادي کـه بیـشتر از دو مرورگـر را نوشـته بودنـد از ایـن            % 0,4یتاً  نهانوشته و   

ي بعـدي قـرار   هـا   رتبهروم، فایرفاکس و اپرا در      بعد از گوگل ک   . نددمرورگر نام برده بو   
  .داشتند

%) 68,5(ر پاسـخگویان  بیشتشود،    یمیی که روي گوشی استفاده      ها  برنامهدر مورد   
شـش  % 2,2پنج نـام،    % 3,7چهار نام،   % 9,9سه نام،   % 24,2دو نام،   % 51,6تنها یک نام،    

دهـد کـه تلگـرام     یمـ تایج نـشان  ن. نیز نام هفت برنامه را نوشته بودند  % 1,1یتاً  نهانام و   
ي هـا  پاسخاز اعضاي نمونه نام این برنامه را در   % 55ین برنامه کاربران است،     تر  محبوب

کاربران % 34برنامه محبوب بعدي کاربران نیز اینستاگرام است که . خود ذکر کرده بودند 
ـ   ها  نامتنوع  . نام آن را ذکر کرده بودند      ود، در واقـع  ي ذکر شده در این مورد نیز جالب ب

ي هـا  برنامـه دهـد   یمـ  برنامه را نوشته بودنـد کـه نـشان         95پاسخگویان در مجموع نام     
  .شود یممختلفی توسط کاربران استفاده 



  

  
  

  
 101  ...   رابطه استفاده از تلفن همراه هوشمند و  

براي سنجش مهارت سخت افزاري، مـا از پاسـخگویان خواسـتیم تـا اطالعـات                
،  در واقع باید مشخصات حافظه داخلـی، حافظـه جـانبی           ها  آن. گوشی خود را بنویسند   

ما پاسـخگویان را بـر اسـاس تعـداد     . نوشتند یمهسته مرکزي و دوربین گوشی خود را     
دسته اول افرادي بودند که تنهـا  : مواردي که پاسخ داده بودند به سه دسته تقسیم کردیم       

یک مورد را پاسخ داده بودند و کمترین مهارت سـخت افـزاري را داشـتند، دسـته دوم         
یتاً دسته سوم که افراد با مهارت   نها پاسخ داده بودند و      السؤ 3 یا   2افرادي بودند که به     

% 26,4نتایج نشان داد که .  جواب داده بودند   ها  سخت افزاري باال بودند، به همه پرسش      
نیز در دسته سوم قرار دارند % 52,7در دسته دوم و % 15,8از پاسخگویان در دسته اول،     

هارت سخت افـزاري در سـطح بـاالیی    دهد اکثریت اعضاي نمونه از نظر م      یمکه نشان   
  .قرار دارند

ي، از پاسخگویان خواستیم تا میزان استفاده از برخـی   ا  شبکهبراي سنجش مهارت    
ي اجتمـاعی روي گوشـی هوشـمند خـود را ذکـر کـرده و تعـداد                هـا   شبکه و   ها  رسانه

، میـزان  5جـدول  .  را نیـز مـشخص سـازند   - بسته به آن شبکه خاص  –ارتباطات خود   
  .دهد یمي اجتماعی روي گوشی هوشمندشان را نشان ها شبکهه اعضاي نمونه از استفاد

  
  شبکه اي مهارت ی متغیرفیآمار توص -5جدول 

 استفاده اصالً  
  کنم ینم

 استفاده معموالً
  کنم یم

همواره استفاده 
  کنم یم

انحراف   میانگین
  معیار

    فیسبوك

  اینستاگرام

  توئیتر

  تلگرام

  اسکایپ
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/ تـوئیتر / اینستاگرام و فیـسبوك /  شکاف بزرگی را بین استفاده از تلگرام     5جدول  
میانگین این دو دسـته بـا هـم تفـاوت زیـادي دارد و در مـورد            . دهد  یماسکایپ نشان   

کـنم   ینمـ  اسـتفاده  اصـالً  مربوط به گزینـه  ها اسکایپ، بیشترین درصد  / ترتوئی/ فیسبوك
پاسخگویان از توئیتر و % 87,9از پاسخگویان هرگز از فیسبوك و    % 79,5در واقع   . است
و % 3,3 این درصد براي تلگرام تنها حالی کهکنند در  ینمنیز از اسکایپ استفاده   % 83,5

  .است% 24,5براي اینستاگرام 
ي مختلف را نشان ها شبکه نیز میانگین تعداد ارتباطات اعضاي نمونه در       6جدول  

  .دهد یم
  

  ي اجتماعیها رسانهتعداد روابط کاربران در  ی متغیرفیآمار توص -6جدول 
تعداد   

  دوستان
گفتگوهاي   ها دنبال شونده  ها دنبال کننده

شخصی در طول 
  یک روز

تعداد 
 و ها گروه

  ها کانال
   فیسبوك

  اینستاگرام

  توئیتر

  تلگرام

  
دهد که تعداد ارتباطات اعضاي نمونه در اینـستاگرام بیـشتر از              یم نشان   6جدول  

البته باید دقت کرد که .) این تعداد با تلگرام قابل مقایسه نیست     (توئیتر و فیسبوك است     
بعنوان معیار تعداد ارتباطات، هدف قرار     تعداد دوستان را در وهله اول        سؤالما در این    

محور نبودن رسانه اجتماعی تعداد دنبال کننـدگان و دنبـال   -دادیم و در صورت دوست  
ي فوري، نـه  ها رساناما در صورتی که مانند پیام    . شوندگان را مورد سنجش قرار دادیم     

خـصی و  دوست و نه دنبال کننده و دنبال شونده وجود نـدارد، بـه آمـار گفتگوهـاي ش      
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 توجه کـردیم تـا تعـداد روابـط فـرد در هـر رسـانه اجتمـاعی         ها  و کانال  ها  تعداد گروه 
 تعداد گفتگوهاي شخصی در فیسبوك براي ما مـالك  مثالًمشخص شود، به همین دلیل      

نبود و در این سایت تعداد دوستان معیار تعداد روابط بود و اینستاگرام نیز تعداد دنبـال       
ي اجتماعی قابلیت گفتگوي  ها  رسانه که اغلب     است یحالاین در   . ها  دنبال شونده /کننده

دهند اما برخی مانند تلگرام تنها این امکـان بعـالوه           یمشخصی را در اختیار کاربر قرار       
. دنبال شونده در آن بی معنی است/گروه و کانال را دارند و تعداد دوست یا دنبال کننده 

. انـد  نـداده  پاسـخ  هـا  دي است که به ایـن سـئوال  اما نکته جالب در این مورد تعداد افرا 
  .دهد یم را نشان اند نداده پاسخ سؤال، درصد افرادي که به هر 7جدول 
  

   درصد موارد بی پاسخ در متغیر مهارت شبکه اي-7جدول 
تعداد   

  دوستان
گفتگوهاي   ها دنبال شونده  ها دنبال کننده

  شخصی
 ها تعداد گروه
  ها و کانال

    فیسبوك

  اینستاگرام

  توئیتر

  تلگرام

  
اسکایپ را کـه  / توئیتر/ اینستاگرام و فیسبوك/  وجود شکاف بین تلگرام    7جدول  

 حـذف  سـؤال کند، البته اسـکایپ را مـا در ایـن         یمیید  تأ مشاهده شد بود     5در جدول   
ي مربـوط بـه فیـسبوك و تـوئیتر پاسـخ            ها  سؤالدر واقع درصد افرادي که به       . یما  کرده
 هـا  یباً اعضاي نمونه از این شـبکه تقرتوانیم ادعا کنیم که  یم بسیار باالست و ما     اند  نداده

ي بـی پاسـخ بـراي تلگـرام از همـه            ها  پرسشدر سوي دیگر، درصد     . کنند  ینماستفاده  
تر است که نتایج قبلی مبنی بر استفاده اکثریت از این پیام رسان فوري تلفن همراه        یینپا

  .کند یمیید تأرا 
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. آخرین سطح دسترسی در تحقیق، دسترسی بهره ورانه اسـت : ورانه  بهرهدسترسی  
مدت زمان استفاده از گوشی هوشمند در .  پرسش سنجیدیم  4ما این نوع دسترسی را با       

ي ها راهمان اتصال به اینترنت از طریق گوشی هوشمند در طول روز،      طول روز، مدت ز   
اتصال به اینترنت از طریق گوشی هوشمند و کاربردهاي گوشی هوشمند براي فرد این               

، آمار توصیفی مربـوط بـه مـدت زمـان اسـتفاده از             8جدول  . داد  یم را تشکیل    سؤاالت
 سـنجیده شـده را نـشان         درجـه اي   3در طول روز که با طیف لیکرت         گوشی هوشمند 

  .دهد یم
  

  آمار توصیفی متغیر مدت زمان استفاده از گوشی هوشمند -8جدول 
   ساعت5بیشتر از    ساعت5 تا 3بین    ساعت3کمتر از   

مدت زمان استفاده از 
  گوشی هوشمند

33,7  26,7  33,7  

  
ي مختلف وجود نـدارد و در  ها طبقهدهد که شکاف مهمی بین       یم نشان   8جدول  

کنند با درصد کسانی  یم ساعت از گوشی خود استفاده 3 درصد افرادي که کمتر از واقع
برند برابر است و ایـن درصـد بـا درصـد      یم ساعت از گوشی خود بهره      5که بیشتر از    

  .یباً یکی استتقرکنند  یم ساعت نیز از گوشی خود استفاده 5 تا 3کسانی که بین 
 اتصال به اینترنـت از طریـق گوشـی     آمار توصیفی مربوط به مدت زمان     9جدول  

  .دهد یم درجه اي سنجیده شده را نشان 5هوشمند در طول روز که با طیف لیکرت 
  

   آمار توصیفی متغیر مدت زمان اتصال به اینترنت-9جدول 
 متصل اصالً  

  شوم ینم
 3کمتر از 
  ساعت

 5 تا 3بین 
  ساعت

 5بیشتر از 
  ساعت

همیشه متصل 
  هستم

مدت زمان اتصال 
   اینترنتبه

4,8  35,5  15,4  22  19  



  

  
  

  
 105  ...   رابطه استفاده از تلفن همراه هوشمند و  

دهد که شکاف مهمی در بین طبقات مختلف وجود ندارد و  یم نیز نشان   9جدول  
دهد که درصد بسیار کمـی از        یمشوم رخ     ینم متصل   اصالًتنها تفاوت معنادار در دسته      

توانـد بـه ایـن معنـی باشـد کـه        یمدرصد پایین این گزینه     . اند  کردهافراد آن را انتخاب     
یباً از بین رفته است و الاقل افرادي که تقراف دیجیتال در سطح دسترسی به اینترنت شک

شوند و شکافی بـین ایـن افـراد وجـود             یمگوشی هوشمند دارند به اینترنت نیز متصل        
  .ندارد که این موضوع در جدول قبلی نیز مشهود است

 هوشمند خود هایی که افراد براي اتصال به اینترنت توسط گوشی     یوهش 10جدول  
  .دهد یمگیرند را نشان  یمبکار 

  
  هاي اتصال به اینترنت یوهش آمار توصیفی متغیر -10جدول 

در خانه   
وایفاي و 
خارج 
ازخانه 

  دیتا

در خانه و 
محل کار 

  فاي واي

همواره 
  دیتا

فاي  اگر به واي
داشته  دسترسی

باشم وصل 
شوم وگرنه  یم

  شوم ینممتصل 

فاي و تنها  واي
در مواقع 

بسیارضروري 
  دیتا

هاي  یوهش
  اتصال

13,6  12,8  35,2  13,2  20,9  

  
همـواره از طریـق دیتـاي       %) 35,2(دهد اکثریت پاسـخگویان       یم نشان   10جدول  

از شـرکت کننـدگان   % 20,9شـوند و در مرتبـه بعـد،      یمـ تلفن همراه به اینترنت متصل      
 اگر به چنـین شـبکه   دهند که همواره با اتصال به شبکه وایفاي متصل شده و     یمترجیح  

تصال نیـز  اهاي  یوهشدر . کنند یماي دسترسی نداشته باشند از دیتاي تلفن خود استفاده         
شکاف چشمگیري وجود ندارد و تنها تفاوت در کسانی است که همواره از طریق دیتـا         

توان علت باال بودن درصد این افراد را سرعت بـاالتر اتـصال از                یمشوند که     یممتصل  
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فـاي   فـاي یـا عـدم دسترسـی بـه شـبکه واي       ي وايها  شبکها نسبت به برخی     طریق دیت 
  .دانست

، میزان استفاده افراد از کاربردهاي مختلـف گوشـی هوشـمند را نـشان      11جدول  
  .اند شده درجه اي سنجیده 5این کاربردها با طیف لیکرت . دهد یم

  
   آمار توصیفی متغیر کاربردهاي تلفن همراه هوشمند-11جدول 

خیلی   بردکار
  کم

خیلی   زیاد  گهگاه  کم
  زیاد

انحراف   میانگین
  معیار

   برقراري تماس

sms(  (ارسال پیام کوتاه 

اتصال به اینترنت 
جستجو، وب گردي و (

(...  


ي ها برنامهاستفاده از 
تلگرام، واتس (طی ارتبا

  ...)اپ و 


ي ها شبکهحضور در 
فیسبوك، (اجتماعی 

  ...)اینستاگرام و 


  )آفالین(بازي کردن 

  )آنالین(بازي کردن 

  تماشاي ویدئو

   گوش دادن به موسیقی

  



  

  
  

  
 107  ...   رابطه استفاده از تلفن همراه هوشمند و  

 /اتـصال بـه اینترنـت      /ي ارتباطی ها  برنامه نیز شکافی را بین استفاده از        11جدول  
گوش دادن به موسیقی از یـک سـو و           /ي اجتماعی ها  شبکهحضور در    /برقراري تماس 

تماشاي ویدئو از سـوي دیگـر نـشان         )/ و انالین آفالین  (بازي کردن   / ارسال پیام کوتاه  
 نزدیک ها  است و در دسته بعد میانگین3 باالي ها در واقع در دسته اول میانگین. دهد یم

بنابراین . تر است و تنها میانگین ارسال پیام کوتاه بین این دو قرار دارد یینپا و حتی 2به 
 از هـا  آنن افـراد بـر اسـاس اسـتفاده       بینیم که در اینجا نیز نوعی شکاف دیجیتالی بی          یم

دهد و همانطور که بر اساس نتایج قبلی انتظار داشتیم استفاده از  یمگوشی هوشمند رخ   
ي ارتباطی در صدر استفاده افراد قـرار داد و همچنـین بـازي آنالیـن کمتـرین                  ها  برنامه

 11دول  همچنین ج .  مشهود است  کامالًمیانگین را دارد و شکاف بین این دو سر طیف           
دهد که کاربردهاي مربوط به اینترنت از کاربردهاي سنتی تلفـن همـراه پیـشی        یمنشان  
یباً همطراز با کاربردهاي اینترنتی مورد تقرو تنها برقراري تماس است که هنوز اند  گرفته

  .گیرد یماستفاده قرار 
  مربوط به شکاف دیجیتالی بوجـود آمـده بـر اسـاس    يها حال پس از ارائه تحلیل 

در ادامه با استفاده از آزمونهاي آمـاري  . هاست یهفرض وقت آزمون ،تلفن همراه هوشمند 
، رابطه هر یک از    ها  ما براي آزمون فرضیه   . کنیم  یمهاي تحقیق را آزمون       یهفرضمناسب،  

متغیرهاي مستقل را با هر یک از سطوح سه گانه شکاف دیجیتالی مشخص کـرده و بـر     
کار به این دلیل انجام  این. کنیم یم تحلیل نهایی خود را ارائه اساس نتایج این سه رابطه،

ي مهمی با یکدیدگر دارنـد و در   ها  تفاوتشود که سطوح مختلف شکاف دیجیتالی،         یم
 بصورت یک متغیر ممکن است ما را بـه نتیجـه مطلـوب نرسـاند امـا                  ها  آننظر گرفتن   

تـري از رابطـه ایـن         یـق دق  با متغیرهاي مـستقل، تـصویر      ها  آنسنجش رابطه هر یک از      
  .دهد یممتغیرها و شکاف دیجیتالی به ما 

. فرضیه اول تحقیق ناظر به وجود رابطه بین سن و شکاف دیجیتـالی اسـت               : سن
سن یک متغیر نسبی است و سطوح مختلف شکاف دیجیتـالی نیـز در ایـن تحقیـق در                 
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شخص کـردن   بنابراین ما از آزمون همبـستگی پیرسـون بـراي مـ           . اي است  سطح فاصله 
 در هـا  نتـایج ایـن آزمـون   . کنـیم  یمـ وجود یا عدم وجود رابطه بین این متغیرها استفاده  

  . ارائه شده است12جدول 
  

   نتایج آزمون فرضیه اول-12جدول 
  سطح معناداري  ضریب همبستگی  متغیر وابسته

  0,08  -0,118  دسترسی مادي
  0,3  -0,135  دسترسی مهارتی

  0,01  -0,418  دسترسی بهره ورانه
  

دهد که تنها ضریب همبستگی بین سن و دسترسی بهره ورانه        یم نشان   12جدول  
وجود رابطه بین سن و دسترسی      توانیم فرضیه اي مبنی بر      ینمبنابراین ما   . معنادار است 

ضریب همبستگی معنادار بین سن و دسترسـی بهـره ورانـه     . مادي یا مهارتی را بپذیریم    
بنـابراین بـر   . کنـد  یمـ  سن، دسترسی بهره ورانه کاهش پیدا        دهد که با افزایش     یمنشان  

در مـورد  . دهد یماساس سن، نوعی شکاف دیجیتالی در سطح دسترسی بهره ورانه رخ         
توان دلیل عمده آن را بـاال    یموجود نداشتن رابطه بین سن و دسترسی مادي و مهارتی           

در . اي نمونـه دانـست  بودن دسترسی مادي و پایین بودن دسترسی مهارتی در بین اعض          
واقع دسترسی مادي به یک اندازه در تمام سنین وجود دارد و بنابراین شـکافی در ایـن       

 و هـا  دهد، این نتیجه با توجه به وجود کامپیوتر شخصی در اغلـب خانـه       ینمسطح رخ   
دسترسی مهارتی نیـز  . همچنین مالکیت گوشی هوشمند توسط اغلب افراد منطقی است       

اعضاي نمونه به یک میزان پایین است و بنابراین شکافی در این مورد نیز       یباً در بین    تقر
 دسترسی مهارتی خود، شامل چهار طبقه است کـه  این کهاما با توجه به    . شود  ینمدیده  

 از آزمـون همبـستگی     مجـدداً میزان باال یا پایین بودن هر طبقه با دیگري متفاوت بـود،             
  . که رابطه سن با هر طبقه چگونه استکنیم تا مشخص شود یمپیرسون استفاده 
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   نتایج آزمون همبستگی بین سن و طبقات دسترسی مهارتی-13جدول 
  سطح معناداري  ضریب همبستگی  متغیر وابسته

  مهارت اطالعاتی

  مهارت نرم افزاري

  مهارت سخت افزاري

  مهارت شبکه اي

  
ي اطالعاتی، نـرم افـزاري و سـخت         ها  مهارتدهد که سن با       یمشان   ن 13جدول  

توان ادعا کرد شکاف مهمـی      ینمهر چند این رابطه ضعیف است و        . افزاري رابطه دارد  
افـراد  کـه  دهد  یمحال نتایج نشان  ر هدهد اما به یم بر اساس سن رخ ها  در این مهارت  

مهارت سخت افـزاري انـدکی بـاالتر        تر و     یینپا مهارت اطالعاتی و نرم افزاري       تر  مسن
تواند ناشی از این باشد کـه افـراد در سـنین     یماین نتیجه .  دارندتر  جواننسبت به افراد    

کننـد و بنـابراین اطالعـات        یمـ باالتر هنگام خرید گوشی بیشتر به مشخصات آن دقت          
 گوناگون از تر عالقه به استفاده زیاد و یینپا بیشتر است اما در سنین ها آنسخت افزاري 

اما تحلیل مـا  .  در این زمینه بیشتر شودترها جوانشود مهارت  یمگوشی هوشمند باعث    
 عدم وجود رابطه بین سن و دسترسی مهارتی بدلیل پـایین بـودن سـطح                این که درباره  

شود، چرا که همانطور که دیدیم مهـارت شـبکه اي در             یمیید  تأدسترسی مهارتی است    
پایین بود و در اینجا نیز رابطه بین سـن و مهـارت شـبکه اي    بین اعضاي نمونه بشدت    

 در بین اعـضاي نمونـه   عمدتاًتوان نتیجه گرفت، مهارت شبکه اي     یمپس  . وجود ندارد 
  .شود ینمپایین است و سن عامل شکاف در این مورد 

براي آزمون فرضیه دوم با توجه به اسمی بودن متغیر جنسیت، از آزمون         : جنسیت
  . ارائه شده است14ي مرتبط در جدول ها آزموننتایج . بریم یم بهره Uمن ویتنی 
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   براي فرضیه دومU  نتایج آزمون من ویتنی-14جدول 
  نتیجه  سطح معناداري  متغیر وابسته

  حفظ فرضیه صفر   دسترسی مادي
  رد فرضیه صفر  0,039  دسترسی مهارتی

 حفظ فرضیه صفر   دسترسی بهره ورانه

  
دهد که توزیـع دسترسـی مـادي و بهـره ورانـه بـین طبقـات            یم نشان   14 جدول

بنابراین جنـسیت  . یباً مشابه است و تفاوتی از این نظر وجود ندارد        تقرمختلف جنسیت   
شود اما این متغیـر شـکافی    ینمدر سطوح دسترسی مادي و بهره ورانه، موجب شکاف         

 بـراي طبقـات مختلـف       Uنـی   آزمون مـن ویت   . کند  یمدر سطح دسترسی مهارتی ایجاد      
دهد که این شـکاف خـود ناشـی از شـکاف ایجـاد شـده در        یمدسترسی مهارتی نشان   

با این وجود، در . ي نرم افزاري و سخت افزاري بر اساس متغیر جنسیت استها مهارت
  .توان گفت که جنسیت عامل مهمی در شکاف دیجیتالی نیست یمنهایت 

است و براي آزمون فرضیه مربـوط بـه آن از   قومیت نیز یک متغیر اسمی      : قومیت
  .اند شده ارائه 15 در جدول ها نتایج این آزمون. کنیم یمآزمون کروسکال والیس استفاده 

  
   نتایج آزمون کروسکال والیس براي فرضیه سوم-15جدول 

  نتیجه  سطح معناداري  متغیر وابسته
  حفظ فرضیه صفر   دسترسی مادي

  رد فرضیه صفر  0,038  دسترسی مهارتی
 حفظ فرضیه صفر   دسترسی بهره ورانه

  
دهد که تنهـا در سـطح دسترسـی مهـارتی، قومیـت موجـب                 یم نشان   15جدول  

دهد  یمي دیگر براي طبقات مختلف دسترسی مهارتی نشان ها آزمونشود اما   یمشکاف  
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 گفـت کـه   تـوان  یمـ در نتیجه  . دهد  یمکه این شکاف تنها براي مهارت نرم افزاري رخ          
  .شود ینمقومیت نیز موجب شکاف دیجیتالی 

براي آزمون رابطه بـین تحـصیالت و سـطوح مختلـف دسترسـی از                : تحصیالت
  .کنیم یم ارائه 16آزمون کروسکال والیس استفاده کرده و نتایج آن را در جدول 

  
   نتایج آزمون کروسکال والیس براي فرضیه چهارم-16جدول 

  نتیجه  ريسطح معنادا  متغیر وابسته
  رد فرضیه صفر   دسترسی مادي

  حفظ فرضیه صفر  0,290  دسترسی مهارتی
 رد فرضیه صفر   دسترسی بهره ورانه

  
دهد که تحصیالت موجب شکاف در سطح دسترسی مادي و            یم نشان   16جدول  

ی بنابراین با توجـه بـه نتـایج قبلـ    . شود، اما بر سطح مهارتی تاثیري ندارد   یمبهره ورانه   
گذارند اما تحصیالت در  یمتوان گفت، جنسیت و قومیت بیشتر بر سطح مهارتی اثر       یم

هـاي مـادي و    یدسترسـ این نوع دسترسی نقشی ندارد و برخالف دو متغیر قبـل، روي      
البته این نتیجه بـا انتظـار مـا همخـوانی نـدارد و انتظـار داشـتیم                  . یر دارد تأثبهره ورانه   

بنابراین، مشخص کردن دالیل این  .  موجب شکاف شود   تحصیالت در سطح مهارتی نیز    
  .امر به تحقیقات بیشتر نیاز دارد

یر پایگاه اقتـصادي بـر شـکاف        تأثآخرین فرضیه تحقیق ناظر به      : پایگاه اقتصادي 
 پایگاه اقتصادي در سطح نسبی سنجیده شده است، این کهما با توجه به . دیجیتالی است

مشخص کردن وجود یا عدم وجود رابطـه بـین ایـن          از آزمون همبستگی پیرسون براي      
  . ارائه شد است17 در جدول ها نتایج این آزمون. کنیم یممتغر و انواع دسترسی استفاده 
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   نتایج آزمون فرضیه پنجم-17جدول 
  سطح معناداري  ضریب همبستگی  متغیر وابسته

   0,01  دسترسی مادي
  0,01  0,508  دسترسی مهارتی

  0,05  ه ورانهدسترسی بهر

  
پایگـاه  .  رابطه داردها دهد که پایگاه اقتصادي با تمام دسترسی    یم نشان   17جدول  

توانیم ادعا کنیم که افراد با  یمگذارد، بنابراین   یماقتصادي بر دسترسی مهارتی بیشتر اثر       
، پایگاه اقتصادي باالتر، از دسترسی بیشتري در همه سـطوح برخوردارنـد و ایـن متغیـر     

  .موثرترین عامل در ایجاد شکاف دیجیتالی است
  

  گیري بحث و نتیجه
هدف این مقاله در وهله اول پاسخ به این پرسش بود که آیا گسترش روزافزون استفاده        
از تلفن همراه هوشمند موجب ایجاد انواعی از شکاف دیجیتالی در ایران شده است یـا         

فن همراه در برخی سطوح به شـکاف منجـر   نتایج تحقیق نشان داد که استفاد از تل  . خیر
در سطح دسترسی مـادي، نـوعی شـکاف بـین دسترسـی بـه تلفـن همـراه                 . شده است 

هوشمند، کامپیوتر شخصی، لپ تاپ و تلفـن همـراه معمـولی از یـک سـو و تبلـت و                  
 تلفـن   خـصوصاً در واقع ابزار دسـته اول و        . ساعت هوشمند از سوي دیگر وجود دارد      

در سـطح  .  از دیگـر وسـایل هـستند   تر معمولمپیوتر شخصی بسیار   همراه هوشمند و کا   
ي اطالعاتی، شکاف ضـعیفی بـین اسـتفاده از گوشـی بـراي        ها  مهارتمهارتی نیز و در     

ي مختلف از یک سـو و خریـد اینترنتـی    ها برنامهجستجوي اطالعات و دانلود و نصب  
 شـکافی بـین ارتقـاي    ي نـرم افـزاري نیـز   ها مهارتعالوه بر این، در مورد . وجود دارد 

اما بر خـالف ایـن      . استفاده از پروکسی و روت کردن گوشی وجود دارد        / سیستم عامل 
 در یک سطح قرار داشته و شکافی       غالباًي سخت افزاري    ها  مهارتدو مهارت، افراد در     
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ین شکاف دیجیتالی مبتنی بر تلفن همـراه هوشـمند در   تر مهم. در این مورد وجود ندارد    
/ در اینجا شکاف مهمی بـین اسـتفاده از تلگـرام   . دهد  یماي رخ    ي شبکه اه  مهارتمورد  

در واقـع افـراد بـسیار انـدکی از     . اسـکایپ وجـود دارد    / تـوئیتر / اینستاگرام و فیسبوك  
کنند و مهارت شبکه اي افراد بیشتر در استفاده  یمي اجتماعی دسته دوم استفاده ها رسانه

شود کـه افـراد زیـادي از     یماین موضوع باعث . دشو یماز تلگرام و اینستاگرام خالصه     
اي غیر از تلگرام و اینستاگرام در اختیارشان  یاجتماعي ها رسانه و امکاناتی که ها فرصت

البته در اینجا باید دقت کنیم که فیسبوك و توئیتر در ایـران  . د محروم بمانند  نده  یمقرار  
 حالی که باشد در   مؤثر ها  آناده از   تواند بر کاهش استف     یمفیلتر هستند و همین موضوع      

  .استفاده از اینستاگرام و تلگرام بدون فیلتر شکن نیز امکان پذیر است
یر متغیرهاي سـن، جنـسیت، قومیـت، تحـصیالت و         تأثهدف دوم تحقیق بررسی     

نتایج نشان داد که پایگاه اقتصادي بـر هـر سـه    . پایگاه اقتصادي بر شکاف دیجیتالی بود  
گذارد و بنابراین بیشترین نقش را در شـکاف دیجیتـالی دارد امـا         یم سطح دسترسی اثر  

 بطور خالصه   18جدول  . دهند  یمیر قرار   تأثمتغیرهاي دیگر تنها برخی سطوح را تحت        
  .دهد که هر متغیر مستقل بر کدام سطح اثر دارد یمنشان 

  
  ها  خالصه آزمون فرضیه-18جدول 

  
  تحصیالت  قومیت  جنسیت  سن

پایگاه 
  دياقتصا

دسترسی 
  مادي

  یر داردتأث  یر داردتأث  یر نداردتأث  یر نداردتأث  یر نداردتأث

دسترسی 
  مهارتی

  یر داردتأث  یر نداردتأث  یر داردتأث  یر داردتأث  یر نداردتأث

  دسترسی 
  بهره ورانه

 یر داردتأث  یر داردتأث  یر نداردتأث  یر نداردتأث  یر داردتأث
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یر تأثگاه اقتصادي و سپس تحصیالت بیشترین دهد که ابتدا پای یم نشان 18جدول 
تواند باعث  یمگذارند بنابراین کاهش اختالف در این متغیرها      یمرا بر شکاف دیجیتالی     

هـاي تلفـن    یـت قابلکاهش شکاف دیجیتالی شده و فرصت استفاده بیشتر از فرصـت و           
  .همراه هوشمند را در اختیار افراد بیشتر قرار دهد

ایی که ارائه شد، افزایش سطح رفـاه اقتـصادي در سـطح کـالن       ه  با توجه به یافته   
تواند عامل مهمی در کـاهش شـکاف دیجیتـالی در بـین شـهروندان تهرانـی باشـد،                یم

توانـد   یمـ همچنین ارتقاي سطح تحصیلی افراد نیز از جمله عوامـل مـوثري اسـت کـه       
ترسـی   بر کاهش شـکاف دس خصوصاًاین دو  . موجب بسته شدن شکاف دیجیتالی شود     

ي اجتماعی دیگـر و  ها رسانهها، آموزش و معرفی     یناعالوه بر   . مهارتی اثر گذار هستند   
توانـد شـکاف    یمـ کنند  یمکمتر شناخته شده که امکانات مفیدي براي شهروندان فراهم  

یی ماننـد   هـا   برنامـه مهارت شبکه اي را کاهش دهد و موجب اسـتفاده بیـشتر افـراد از                
 نـشان دادیـم سـن،    این کـه  با توجه به    خصوصاًهاي تحقیق   این پیشنهاد . اسکایپ شود 

جنسیت و قومیت عوامل تاثیرگـذاري بـر شـکاف دیجیتـالی نیـستند اهمیـت بیـشتري                 
  .یابند یم

در نهایت باید گفت هر چند سعی کردیم که ایـن تحقیـق، نـسبت بـه تحقیقـات                
 حاضر نیز بـا  تر از وضعیت شکاف دیجیتالی فراهم کند اما تحقیق     یقدقپیشین تصویري   

بدلیل دسترسی نداشـتن بـه   . یک مشکل روبروست و آن عدم تعمیم پذیري نتایج است     
 امکـان انتخـاب نمونـه بـه        ،فهرست شهروندان تهرانی و همچنین نبود منابع مالی کافی        

روش احتمالی وجود نداشت منتها با انتخاب نمونه از مناطق مختلف تهران سعی کردیم 
 تعمـیم پـذیر نبـودن،       با وجـود  کن برطرف سازیم به نحوي که       این نقیصه را تا حد مم     

توان از نتایج این تحقیـق در         یمبنابراین  . نتایج تحقیق با تجربه زیسته ما همخوانی دارد       
 و کارهاي دیگر استفاده کرد اما الزم است تحقیقات تکمیلی دیگـر نیـز           ها  سیاستگذاري

  .انجام شود تا برخی ابهامات رفع شود
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 منابع
 بـا تاکیـد بـر      : جوانان و شکاف دیجیتـالی     ،)1388 (.ی زهرا زمان  ؛ جواد ،شار کهن اف

فصلنامه مطالعات فرهنگی و    ،  1388 ساله شهر همدان در سال       29 تا   15جوانان  
 .16، شماره ارتباطات

 شکاف جنسیتی در کـاربرد کـامپیوتر و       ،)1386 (. شهناز  ، میزبان و سوسن   ،باستانی 
فصلنامه مطالعات اجتماعی ،  شهر تهرانيها ن دانشگاهبررسی دانشجویا : اینترنت

  .13 شماره ،زنان شناختی روان –
 دریافت شـده در تـاریخ    هوشمند دارندی گوشیرانی ا یلیونچند م  ،)1394( .تابناك ،
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