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 31/06/94تاریخ پذیرش:                       22/11/93تاریخ دریافت: 

 چکیده
یکی از مظاهر فناوری ارتباطی نوین، در زندگی فردی و اجتماعی  عنوان بهامروزه تلفن همراه، 

 که یطور به؛ شود یمبشر جایگاهی قدرتمند دارد و جزء الینفک مناسبات روزمره محسوب 

مطلوبیتی  کم دستیا  ستین ریپذ امکانای بسیاری از افراد، زندگی بدون آن ادعا کرد بر توان یم

ۀ ما، با وجود جامع دری جهانی است و ا دهیپدندارد. نفوذ کاربرد تلفن همراه در شئون زندگی، 

حدی رسیده است که مضرات جدی و اساسی  ، مقبولیتش بهآن ازکردن تب اولیۀ استفاده فروکش

ی بررس ،حاضری، هدف پژوهش طورکل به. دارد یممخفی و نادیده نگه  این فناوری مدرن را

. استمطلوب و نامطلوب تلفن همراه  یکاربردها بر نیوالدفضای عاطفی خانواده و کنترل 

 12 نوجواناننفر از  380روش پژوهش، پیمایش است که با استفاده از تکنیک پرسشنامه در میان 

ی مفهومی این پژوهش، براساس بررسی ها چارچوبرفت. ساله در شهر تهران انجام گ 18تا 

 درتجربی، تنظیم و  منابع مرورشناسی و و روان ارتباطات ی انحرافات،شناس جامعه یها دگاهید

که پسران بیشتر از دختران، از  دهد یمی اصلی مطرح شد. نتایج پژوهش نشان ها هیفرضآن،  قالب

ی از قبیل فضای عوامل . همچنین مشخص شدکنند یمنامطلوب استفاده  صورت بهتلفن همراه 

 ریتأثو زمینۀ ویژة کاربری، بر استفادة نوجوانان از تلفن همراه  نیوالدعاطفی خانواده، کنترل 

، عامل بازدارندة نوجوان از کاربرد نیوالددارد. درحقیقت، فضای عاطفی خانواده و کنترل 

 .استراه نامطلوب و گرایش به سمت کاربرد مطلوب تلفن هم

 .نیوالدهای کلیدی: تلفن همراه، فضای عاطفی، کاربرد مطلوب و نامطلوب، کنترل واژه
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 مقدمه

جای انواعی از ارتباط  جیتدر بهی شنیداری با کارکرد متنوع، ها رسانه ژهیو بهی جمعی، ها رسانه

ی در خانواده فضای انفرادی را بر فضای جمعی و اجتماع اند توانستهو  اند فردی را گرفتهبین

نوجوان  که یهنگامی، ا انهیرای شنیداری و ها رسانهگسترش تکنیکی  که یطور بهحاکم کنند؛ 

خود ، بخش بزرگی از اوقات نوجوان را بهباشد روابط عاطفی مناسب با خانواده نداشته

ی کاربردهای نوع رفتار و ریگ شکلمهم در  عوامل ازدهد. جو عاطفی خانواده، اختصاص می

که در دوران بلوغ، در سایۀ کنترل و  شود یمارتباطی محسوب  لیوساتلف نوجوانان از مخ

. دشو یمیا نامناسب در وی  مناسب رفتاری ریگ شکلبر نوجوانان، موجب  نیوالدنظارت مناسب 

در  ها واکنش نیا که است مؤثری افراد نیز ها اکنشو اعضای خانواده، در نوع و نیوالدرفتارهای 

 رفتارهای بروز یکی از عوامل مهم در. رفتارهای فرد در دوران بلوغ، سهم بسزایی داردی زیر یپ

 است محیطی خانواده، در نوجوانان، نبود فضای عاطفی مناسب در خانواده است. ژهیو به نابهنجار

 از بسیاری ی بیرونی دارد.ها طیمحدر  حاکم روابط با زیادی تفاوت آن، بر حاکم پیوندهای که

 جامعه به او رودو پشتوانۀو  شود یم نیتأم محیط این در عاطفی نوجوانان،و  روانی اینیازه

 از بسیاری علت .است محیطی دیگر عوامل همۀ از تر پررنگ نیز آن نقش دلیل،همیناست. به

ه و تزلزل در روابط میان کانون خانواد یدگیپاش هم از، در شهرهای بزرگ اجتماعی یها بیآس

در ، نیو نظارت صحیح والد تیترب ه،خانوادعاطفی که محیط  رسد یظر منهب .ستاعضا

به میزانی که  دهدنشان می شواهد. است رگذارینابهنجار فرزندان تأثرفتارهای از وقوع  یریشگیپ

اعضای خانواده کمتر به انحراف کشیده  ،بیشتری صرف تربیت فرزند کند یزمان و انرژ ،خانواده

 (.56 -55: 1383، شوند )محمدی یم

 زا بیآسند. این عوامل ممکن است رگذاریتأث نوجوانانعوامل متعددی در رفتار کودکان و 

بیشتر  نوجوانان در، بروز رفتارهای منفی باشد دتریشدیی زا بیآسمیزان این  هرقدرباشند. 

ضای ف اگر دارد. ریتأثمستقیم بر اعمال نوجوانان طور بهشود. جو عاطفی و روانی خانواده،  می

شود و  می تر آسانعاطفی خانواده، پذیرنده و بامحبت باشد، نظارت بر رفتار و اعمال نوجوان 

و برعکس، اگر جو خانواده سرد و متشنج باشد، نظارت  ابدی یماحتمال بروز ناهنجاری کاهش 

 ضعف یا . نبودابدی یمشود و احتمال بروز ناهنجاری افزایش  می دشوارتربر اعمال فرزندان 

 اجتماعی کنترل ضعف. دهد یم افزایش را ها یناهنجار بروز احتمال خانواده، در فرزندان ترلکن
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 روابط نبودنشفاف ،وضعیت این مهم دالیل از دارد. یکی نابسامانی از نشان خانوادگی، کنترلو 

 است. خانواده اعضای

جامعه و  به ،ندمدتبل دریی را ها بیآسهمراه،  تلفن ازهمچنین از آنجاکه استفادة نامطلوب 

را  ها آناندازد و به خطر می ها آن دررا  نانیاطمو  تیامنروانی و  آرامش ،سازد یموارد  مردم

استعدادهای بالقوة مردم  رشدی اینکه جامعه، محل پرورش و جا بهترتیب، . بدینکند یمفرسوده 

؛ بنابراین، الزم است شودی اجتماعی میها بیآسی مساعد برای تخریب، فروپاشی و طیمح باشد،

نحوی موجب بهة اجتماعی است و شد رفتهیپذو الگوهای  ها ارزشاز رفتارهایی که مغایر با 

همچنین با  ، جلوگیری شود.کند یم دار حهیجریا وجدان عمومی را  شود یمجامعه  انحطاط

 در لهیوسین پدیدار شده است. ا ها انسانپیدایش تلفن همراه، تغییرهای شگرفی در روابط میان 

و  ها تیفعالی برای بسیاری از جذابی، جانشین نوجوانمثل کودکی و   ی سنی ویژهها دوره

، آن را به ابزاری لهیوسازحد این آید. شیوع و گسترش بیششمار میفراغت به اوقات در ها برنامه

ی ابعاد ، بررسرو نیااجتماعی تبدیل کرده است که پیامدهای مثبت و منفی در پی دارد. از 

ترتیب، در این پژوهش با هدف بررسی فضای اهمیت بسیار دارد. بدین مسئلهگوناگون این 

بروز ناهنجاری در  احتمال  بهبر فرزندان نوجوان،  نیوالدو میزان کنترل  خانواده برعاطفی حاکم 

 پردازیم.استفاده از تلفن همراه می

 نظری مالحظات

توسعه و سو و  ی سنی به آن از یکها گروههمۀ افزایش تلفن همراه و دسترسی آسان 

از سوی دیگر، موجب استقبال گستردة نوجوانان همراه  یها تلفنشدن نسل جدید یا چندرسانه

ازحد از تلفن همراه، این تفکر را ایجاد از این پدیده شده است. تمایل نوجوانان به استفادة بیش

عواملی مانند دلیل به رست نوجوانان از تلفن همراه،کند که شاید گرایش به استفادة زیاد و نادمی

دنبال آن، نبود کنترل و به خانواده درهای عاطفی و نبود فضای احساسی مناسب نبود تعامل

یکی از علل گرایش نوجوانان به استفادة فزاینده و  ابزار ارتباطی باشد. نیا بر نیوالددرست 

یا نداشتن کنترل  نیوالدروابط عاطفی مناسب با  نامطلوب از تلفن همراه، ممکن است نداشتن

 ی فرزندان باشد.رفتارها برکافی و مناسب 

 نیوالددر قالب سه دستۀ تلفن همراه، ارتباطات خانوادگی و کنترل  ها هینظردر این پژوهش، 

 مطرح شده است.
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شه میزانی از تلفن همراه، همی ژهیو بهی نوین ارتباطی ها یفناورنشر پیام از طریق  ندیفرا در

بخشی از جمعیت که از توان و استعداد  عنوان بهخطرپذیری برای کاربران وجود دارد. نوجوانان 

ی از مواقع، بیشترین اریبس دری جمعیت برخوردارند، ها بخشبیشتری نسبت به سایر 

بی ، بدون تأثیرهای جانای معتقدند که هیچ نوآوری نظران صاحب. نداتلفن همراه کنندگان مصرف

باشد، اشتیاق بیشتری برای پذیرش آن وجود  تر نینوو  تر شرفتهیپ ،تر مهم. هرقدر نوآوری ستین

(. در بررسی 352: 1369، 1راجرز و شومیکر) دیاب یمدارد و احتمال ایجاد پیامدهای آن افزایش 

 معلوم شوند. رگذاریتأثپیامدها، ابتدا باید متغیرهای 

تأثیرگذار بر  متغیرهای همراه، تلفن درمورد نظریه نچندی ، براساس2واکشالگو  وبستر

ی یا محیط ا نهیزمۀ اول، متغیرهای دست در :اند داده جای دسته شش در را همراه تلفن کاربردهای

ۀ دست دراقتصادی خانواده، منطقه یا محل زندگی قرار دارد.  -اجتماعی، شامل پایگاه اجتماعی

زمینه،  نیا درکه  رندیگ یممقطع تحصیلی قرار  و جنس ی فردی شامل سن،ها مشخصهدوم، 

های پیوندی عمیق با سایر مشخصه ها رسانه: استفاده از دیگو یم 3کوایلنقل از مکدفلور به

ۀ سوم، نیازها و دست دردارد.  شغلو  جنس سن، درآمد، ژهیو بهشناختی، تیجمعاجتماعی و 

 اوقات دری عمومی مربوط به استفاده از رسانه اه عادتۀ چهارم، دست در. رندیگ یمها قرار انگیزه

زمینه، بر توان اقتصادی  نیا درفراغت و امکان مخاطب قرارگرفتن در زمانی معین جای دارند. 

کوایل ة میزان گذران اوقات فراغت، مکدربار نیز باید اشاره کرد. ها رسانهالزم برای دسترسی به 

مربوط است و درادامه  خانه درزیاد  وقتبه داشتن  ها رسانهکه استفادة زیاد از  کند یمبیان 

: 1380کوایل، مک) هستندهم  ها نیثروتمندترو  نیتر پرمشغله غالباًفرارترین مخاطبان  دیافزا یم

زمینه  نیا در. شود یمۀ پنجم، به آگاهی، میزان و نوع اطالعات مخاطبان اشاره دست در(. 112

 ی کنند.زیر برنامهنحو مؤثرتری را به ها رسانهی از مند بهرهوانند بت تر فعالمخاطبان  رود یمانتظار 

 .ردیگ یمدسته جای  نیا درطول استفاده یا کاربری تلفن همراه نیز  ریمتغ

 کاربری مکانو  جمعی استفادة یعنی ،ها رسانه از استفاده ویژة زمینۀ به زین ۀ ششمدست در

 در کنار یا دگیر یم انجام در تنهایی رسانه از تفادهاس آیا که است این اصلی پرسش. شود یم اشاره

 تحصیل، محل کار، محل مثالً خانه،) رسانه از استفاده مکان(. ...و خانواده دوستان،) گرانید

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
1. Rajers & Shomicer 
2. Webster & vaklashk 
3. Mak Coal 
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. دهدمی رییتغ را ها نشیگز انجام فرایند همچنینو  استفاده نیز ماهیتو...(  مسافرت نیدرح

 (.115همان: ) دارد قرار دسته نیا درة آشنایی با تلفن همراه نحو ریمتغ

ویژه روابط درون  بهی خانوادگی ها یژگیوبر  رگذاریتأثچنانکه اشاره شد، از جمله متغیرهای 

 روابط ویژهآن، به اعضای روابط که است کوچک اجتماعی سازمان یک خانواده است. خانواده،

و نوجوانان، با  نیوالد. روابط است سازمان این ةدهند شکل عنصر نیتر مهم فرزندان، با نیوالد

سالگی  18سالگی شروع دورة نوجوانی است و  13رشد سن نوجوان، گرایش به پویایی دارد. 

ی زیادی به سن نوجوان دارد وابستگو نوجوان متنوع است و  نیوالدپایان آن. پیوندهای بین 

 (.1981، 1)روزنبرگ و ترنر

و  نیوالداعضای خانواده، عامل پیوند  معتقد است که شدت و عمق کنش متقابل 2لینگ

و  نیوالدهای مهم در دورة نوجوانی، تنش نوجوانان با فرزندان با یکدیگر است. یکی از موضوع

و  نیوالدی است که در آن، ا دورهتالش برای کسب استقالل است. درحقیقت، نوجوانی 

ویژه برای نوجوانان،  طور بهو  روند یمی ا جداگانهی ها راهتصاعدی به سمت  طور بهنوجوانان 

 (.24: 2005)لینگ،  شوند یممحسوب  تعامل دری همساالن نهادی اصلی ها گروه

افراد، عاری از هر نوع  آن در که کند نیز از نوعی رابطه با عنوان رابطۀ ناب یاد می 3گیدنز

تقابل و خاطر مودت، دوستی، عشق مبه صرفاًی اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک و... ، وابستگ

، همفکری، همدلی، همکاری و اعتماد و آن درکه  کنند یمبودن، به تشکیل خانواده اقدام باهم

 ردیگ یمی و احساس لذت متقابل جای هرگونه نابرابری و تبعیض جنسیتی را مند بهرهاحترام و 

 (.24: 1998گیدنز، )

 برقرار کسی است چه اینکهو  شخص عنوان به دیگری با که است یا رابطه ناب، رابطۀ

 از. کند یم کاری چه در زندگی یا دارد ای ویژه اجتماعی نقش چه اینکه عنوان به نه ،شود یم

 برقرار عالقه براساس که است یا رابطه و فرزند، نیوالدمرد، و  زن در روابط ناب رابطۀ ،رو نیا

 حقو  آزادی ،هگذشت از بیشتر بسیار ،کودکان . امروزهها سنتو  هاعادت نه براساس شود،

 را حاضر عصر گروهی کهتاجایی ؛اند هبرخوردار شد یا سابقه یب حقوق ازو  دارند اظهارنظر

 خانوادة یها شاخصگیدنز،  منظر از .اند دهینامیا عصر فرزندساالری « کودک عزیز» عصر

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
1. Rozenberg & Terner 
2. Ling 
3. Giddens 
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 ارتباط ریبرقرا طریق از یریگ میتصم احترام متقابل، استقالل، برابری،: از اندعبارت دموکراتیک

همان  -نامد یمیی وگو گفتکه آن را دموکراسی  -خشونت. دموکراسی مورد نظر وی از آزادیو 

 کارروابط زندگی از قبیل روابط خانوادگی به نیتر یخصوصدموکراسی مشورتی است که در 

 (.50: 1383محمدی، ) شود یم گرفته

ه درمورد نقش رفتارهای کردن نظریۀ فضای عاطفی خانواد، با مطرح1دوروتی الولونت

 درهای اولیۀ زندگی، که تجربه شود یمی رفتار نابهنجار متذکر ریگ شکل دری خانواده زا بیآس

هایی را است و خانواده اولین نهادی است که زمینه و شرایط چنین تجربه مؤثررفتار بعدی  نییتع

ی در ابراز رو ادهیزعاطفی، ی ریسختگتنبیه، شدت عمل و  لیقب از. وی بر عواملی کند یمفراهم 

های نامعقول و انتظارهای نابجا از فرزندان،  محبت و مراقبت و محافظت بیش از اندازه، توقع

 -است مؤثری رفتار نابهنجار اعضا ریگ شکل درکه  -نامقبول و افراطی و تفریطی انضباطنظم و 

 .کند یم دیتأک

ی رفتارهای ریگ شکلی خانواده با از بیآساز طریق ارتباط رفتارهای  کوشد یمالولونت 

متذکر  او توضیح دهد. خانواده دررا  نابهنجار رفتاری ساختاری ها کننده نییتع، اعضا نابهنجار

چگونگی رفتار مؤثر است و خانواده اولین گروه و  نییتع درهای اولیۀ زندگی، شود که تجربهمی

؛ بنابراین، توجه به روابط میان دساز یمهم هایی را فرانهادی است که زمینه و شرایط چنین تجربه

در رفتار کودک و نوجوان، امری مهم و شایان  ها کنشاعضای خانواده و تأثیرهای متقابل این 

 (.72: 1382محسنی، ) استتوجه 

با زندگی  نیوالدفرزندان، تا حد بسیار زیادی متأثر از سطح درگیری  -نیوالدروابط 

، با آنان شبکۀ روابط رندیدرگ نوجوانانشتر با زندگی فرزندان و ی که بینیوالدفرزندان است. 

ی نوجوانان زندگ برمورد آثار مثبت و منفی ساخت این روابط  نیا در عتاًیطبی دارند و تر گسترده

تالش  نامحقق ،نظرنیا از ، پدرومادر کمتر درگیرند.آن دری که تیوضعو جوانان بیشتر است تا 

بسیار درگیر با تأثیرهای مثبت،  نیوالدآماتو،  فیتعر در بپردازند. نیوالدی ندب طبقهتا به  اند کرده

ی هستند با حمایت باال، نظارت نیوالدکارآمد  نیوالداند. از نظر او، کارآمد تعریف شده نیوالد

، 2آماتو و فولر) فرزندان تیترب دربدنی  هیتنب ازنکردن استفاده ای کمترکامل و دقیق و استفادة 

2002.) 

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
1. Lovlont 
2. Amato & Flowr 
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ی مثبت ریثبا فرزندان و جوانان، تأ نیوالدداده است که سطح درگیری  نشان گریدهای پژوهش

ی مثبت زندگی مانند کسب مدارج تحصیلی توسط فرزندان و همبستگی منفی با ها جنبهبر 

 نیتر مهمبر امور فرزندان و جوانان،  نیوالد نظارتو  کنترل های جوانان دارد.کجروی

 ریتأثگیرد و بر رفتارهای فرزندان که از طریق روابط خانوادگی شکل می سازوکاری است

خانواده بر امور شخصی و روابط خانوادگی فرزندان، همواره محل  نظارتمراقبت و  .دگذار یم

های نسلی بوده است. همچنین، رفتارها و عمل اجتماعی فرزندان و نوجوانان، مناقشه و تعامل

شمار عبارتی، این ویژگی، یکی از متغیرهای مهم روابط خانوادگی به؛ بهاستاز این متغیر  تأثرم

 رود.می

اصلی این  فرض نتیجۀ نبود کنترل اجتماعی است. در نظریۀ نظارت اجتماعی، بزهکاری

بزهکاری تمایل دارند و  طبیعی، به طور بهافراد  دیگو یمبر دیدگاه فروید است که نظریه، مبتنی

از نیروهای محرک  . بزهکاری بیش از آنکه ناشیپردازند یمبه کجروی اگر کنترل نشوند، 

یادگیری است  فشار ونابهنجار باشد، محصول نبود ممانعت است. این درست نقطۀ مقابل نظریۀ 

اجتماعی و تجربۀ  )شکاف اهداف و ابزار مقبول  که بزهکاری را ناشی از شرایط اجتماعی ویژه

علت بزهکاری  پرسند یمطورمستقیم  ی یادگیری و فشار، بهها هینظر .داند یمیادگیری از دیگران( 

علت همنوایی چیست؛ زیرا آنچه  پرسد یمطورمستقیم چیست، اما نظریۀ نظارت اجتماعی به

. آنچه موجب انجامد یم، نبود همان چیزی است که به همنوایی شود یمی رفتار کجموجب 

ی است. هیرشی رفتار کجبرای پیشگیری از  افراد،، اعمال نظارت اجتماعی بر شود یمهمنوایی 

داند و مدعی است که می ها آنعلت همنوایی افراد با هنجارهای اجتماعی را پیوند اجتماعی 

علت همنوایی و عامل اصلی کنترل رفتارهای فرد است و  نیتر مهمپیوند میان فرد و جامعه، 

. از نظر هیرشی، پیوند فرد با جامعه چهار شود یمی رفتار کجضعف این پیوند یا نبود آن، موجب 

از: تعلق خاطر، تعهد،  اند عبارت. این اجزا شوند یمرفتاری جزء اصلی دارد که مانع کج

 (.52: 1382درگیرشدن و اعتقاد )صدیق سروستانی، 
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 چارچوب نظری

است؛  های روابط خانوادگی و کنترلیی و نظریهکارکردگرا نظریۀ پژوهش، این نظری چارچوب

 تجربۀ زیستۀ ةعالو به ی،شناخت روانو  یشناخت جامعه ارتباطی، یها دگاهید از بنابراین، ترکیبی

 است. پژوهش انجام روند در محققان

در پژوهش حاضر، براساس نظریۀ کارکردگرایی مرتون، کاربردهای مطلوب و نامطلوب تلفن 

ت، به طرح عناصر غیرکارکردی یا . مرتون در کنار مفهوم کارکردهای مثبدشو یمهمراه مطرح 

بخشی از هر نظام  معموالًنظر مرتون، عناصر غیرکارکردی،  به کارکردهای منفی پرداخت.

 وجود آید.تغییرهایی در ساختار اجتماعی به ها آنشدن  اجتماعی هستند که ممکن است با انباشته

ی ثبات ها هیپاها برای بررسی تنبا تأکید بر کارکردهای مناسب و نامناسب، زمینه را نه مرتون

ی حاصل از فشارها پذیر ساخته است. اجتماعی، بلکه برای شناسایی منابع بالقوة تغییر امکان

شکست نهادی و  موجب -که ناشی از پیامد کارکردهای نامناسب است -ساختار اجتماعی

اری، توان خود که سازوکارهای هنجیوقت. مرتون معتقد است شود یمتغییرهای اجتماعی بنیادی 

 (.102: 1384غفاری، ) شودسازمانی اجتماعی ظاهر مییب ،دهند یمرا از دست 

 دیتأکلی پلی استفاده شد که با  همچنین، برای بررسی فضای عاطفی خانواده، از نظریۀ منبع

که بر  -واحدی اجتماعی عنوان بهگروهی پویا معتقد است خانواده  عنوان بهبر نقش خانواده، 

طی فرایند تولید و مصرف منابع، بر رفتار اجتماعی  -دارد ریتأثی مهم اجتماعی ها یژگیهمۀ و

خانواده با نیازهای مادی و غیرمادی فرد، معیاری برای  مواجهۀ. چگونگی گذارد یم ریتأثفرد 

خانواده محلی برای پاسخ به نیازهاست. همچنین، یکی از  آن است؛ بنابراین، عملکرد اجتماعی

اساسی و روانی انسان، محبت است. انسان میل دارد مورد محبت دیگران واقع شود و  نیازهای

خود نیز به دیگران ابراز محبت کند. وجود عشق و دوستی، جزء منابع اصلی، در نظریۀ منبع 

مبادله نکند، حتی اگر منزلت  خانواده در. به نظر لی پلی چنانچه فردی، عشق یا دوستی را است

های مناسبی را دریافت دارد، در مقایسه با وجود روابط عاطفی گرم، درجه و وضع اجتماعی

تری از رضایت خانوادگی را دارد. در نظریۀ وی، منابع خانوادگی، تأثیرهای مکملی بر پایین

بدون ارائۀ همزمان احترام، امری نادرست  یکدیگر دارند؛ برای مثال، وجود عشق و دوستی،

 (.309 -301: 1999ریتیج و رانت، ) است
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 ی زیادی دارد.ها یدگیچیپفرزندی،  -والدویژه از نوع روابط بررسی روابط خانوادگی، به

بین اعضا و اعمال کنترل و  روابط درفرزند، اعتماد  -نیوالداعضا و  دادوستدی اقتصادی ها جنبه

فرزندی،  -والدو رفتارهای جوانان، از طریق روابط خانوادگی و  ها نگرش، دیعقا بر نظارت

بر  نیوالد نظارت(. کنترل و 2002فرانکن برگ و و یلیس، ) استابعادی از روابط خانوادگی 

گیرد و سازوکاری است که از طریق روابط خانوادگی شکل می نیتر مهمامور فرزندان و جوانان، 

ین ویژگی کارآمد، بنابه تعریف آماتو و فولر، با ا نیوالد. دگذار یم ریتأثبر رفتارهای فرزندان 

 از، سطح باالیی نیوالدی وقتکه  گرفتندو فولر، در پژوهش خود نتیجه  آماتو .شوند یمتعیین 

ها و رفتارهای غیرطبیعی در این سال اجرا کردند، انحراف 11تا  5را بر فرزندان بین  نظارت

 یافت. کاهش ها بچه

را کنترل  جامعه دریی ویت هم مانند هیرشی، علت وجود همنوادر نظریۀ کنترل، جان بریث

، اما هیرشی شیوة این کنترل را پیوند فرد با جامعه داند یمرفتار افراد توسط عوامل مختلف 

سازی بحث ویت دربارة کنترل افراد توسط جامعه، از طریق شرمندهبریث که یدرحال؛ داند یم

برای تحریک   ویژه سازی، نوعی ابزار رد اجتماعی دربرابر رفتارینظر وی شرمنده. بهکند یم

سازی (. بریثوت از دو نوع شرمنده53: 1390ندامت در شخص خالفکار است )سروستانی، 

 :دگوی یمسخن 

و از جامعۀ  طرد ، بدنام،مجازاتطی آن،  رفتارسازی جداکننده که فرد کج. شرمنده1

رفتار و کجسازی پیونددهنده که ضمن اعالم درک احساس شرمنده .2 ؛شود یمهمنوایان تبعید 

کند که ی احساس تقصیر در او ایجاد مینوع گرفتن تخلف وی و حتی ابراز احترام به او،نادیده

دارد. وی درنهایت، از بازگشت به جمع همنوایان ی بازمیرفتار کج، او را از ادامۀ تینهادر

 (.54)همان:  کند یماستقبال 

ی وجود دارد و فردگرایی تر یقوسنتی که روابط متقابل  جوامع درویت مدعی است بریث

شود )تیو، ی بیشتر میرفتار کجسازی پیونددهنده مؤثرتر است و مانع ضعیف است، شرمنده

، برای سنجش کنترل، از نظریۀ کنترل رو نیا(. از 1989 ،تیویثبر؛ 1997؛ کاهان، 28: 2001

 ویت استفاده شده است.بریث

 شود:از این مباحث، مدل زیر استنباط می
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 های پژوهشفرضیه
 ، رابطه وجود دارد.نیوالدبین فضای عاطفی خانواده و کنترل  -

 رابطه وجود دارد. مطلوب و نامطلوب( تلفن همراه،)و کاربرد  نیوالدکنترل  بین -

 د.رابطه وجود دار مطلوب و نامطلوب( تلفن همراه،)بین فضای عاطفی خانواده و کاربرد  -

 کاربری و کاربرد تلفن همراه، رابطه وجود دارد.  بین زمینۀ ویژة -

 بین پایگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده و کاربرد تلفن همراه، رابطه وجود دارد. -

 روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعۀ غیرآزمایشی )غیرتجربی( است که در سطح توصیفی و تحلیلی، از 

 18 -12پردازد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل نوجوانان )وضوع میروش پیمایش به مطالعۀ م

فضاي عاطفي 
 خانواده

 نیوالدكنترل  كاربردهاي تلفن همراه

انتقال محبت و 
 صميميت

گرمي روابط و 
 وجود همدلي

 احترام

 احساس لذت

کنترل 
 پیونددهنده

کنترل 
 جداکننده

میزان 
 استفاده

نوع 
 استفاده

خاص زمینة 
 کاربری

متغيرهاي 
 يا نهيزم
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 آمارمرکز  1390 سالاست که جمعیت آنان براساس سرشماری  تهران شهرسال( دختر و پسر 

. با توجه به حجم باالی جامعۀ آماری و محدودیت زمان و دسترسی است نفر 1،328،998، رانیا

است.  نفر 384 نمونه حجم. شد استفاده کوکران فرمول زبه نوجوانان، برای تعیین حجم نمونه ا

پرسشنامه برای  380ی مخدوش، از ها پرسشنامهپرسشنامه توزیع شد و با کنارگذاشتن  400ابتدا 

 استفاده شد. ها افتهی لیتحل و هیتجز

ابتدا تهران به سه  .شد استفاده یا چندمرحله یا خوشه یریگ نمونه روش از پژوهش، نیا در

 هر ها، ازبلوک نقشۀ از استفاده با بعد، مرحلۀ شد و در ۀ شمال، مرکز و جنوب تقسیممنطق

 پس از تعیین خانوارهای .شد انتخاب تصادفی یریگ نمونه روش از استفاده با بلوک منطقه، دو

خانوادة نمونه  پرسشگران شرایط، واجد افراد نبود درصورت البته. تکمیل شد پرسشنامه نمونه،

ۀ شمال تهران، منطق در .نداستفاده کرد جایگزین عنوان به بعدی هایپالک دادند و از را تغییر

برفی( شیوة گلولهبه) یرتصادفیغشکل  ی، بهریگ نمونه، بخشی از نیوالدنکردن دلیل همکاری به

آماری  افزار نرم از ،ها داده تحلیلو  تجزیه برای نیز اطالعات یآور جمع از انجام گرفت. پس

SPSS .استفاده شد 

 تعریف مفاهیم

 کاربردهای تلفن همراه

آموزان، از دو شاخص نوع استفاده و میزان دانش نیب دربرای سنجش کاربردهای تلفن همراه 

 استفاده بهره گرفته شد.

ی افراد از تلفن همراه است. کارکردهای تلفن همراه، ها استفادهالف( نوع استفاده: انواع 

ی وقتکند.  نیتأمتا فرد نیازهای خود را  کند یمیا ابزار فراهم  لهیوسفرصتی است که یک 

میل پیدا کند که ما  کارکردهاخود خارج شود، امکان دارد به سمت کژ ریمس ازاین کارکردها 

. در تحقیق حاضر، نوع استفاده در دو سطح نسبت به کارکرد مینام یمآن را کارکرد نامطلوب 

ی ارسالی و ها امکیپ. کارکرد مطلوب شامل محتوای شود یمی ریگ اندازهمطلوب و نامطلوب 

، پیام ها مناسبتی، قرار مالقات، ابراز محبت و دوستی، تبریک و تسلیت احوالپرس) یافتیدر

ارتباط و تولید خالقیت  جادیا جویی مثبت،درسی(، تخلیۀ روانی، ایجاد سرگرمی و هیجان

انواع ) یافتیدری ارسالی و ها امکیپادبی و هنری و کارکرد نامطلوب شامل محتوای 

مبتذل(، افزایش مصرف تظاهری، ایجاد حس  ریتصاو و ها تیقوممزاحمت، جوک دربارة 
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های نامناسب و اعتیاد ی امن برای کجروان، افزایش ارتباطا هیحاشیی جنسی، ایجاد پروا یب

ه از تلفن همراه عملیاتی شده است. نوع استفاد رتیکلی ا نهیگزطیف پنج قالب درموبایلی 

ی شد که بند میتقسبراساس نظریۀ کارکردگرایی مرتون به دو نوع کاربرد مطلوب و نامطلوب 

 ی آن آمد.ها مؤلفهتر بعضی از پیش

استفاده از این  مدتتلفن همراه که بر  ازب( میزان استفاده از تلفن همراه: میزان استفاده 

 درکم و اندک، متوسط و نرمال و شدید و زیاد  دارد، در سه اندازة دیتأک آن مقدارو  لهیوس

 عملیاتی شد. رتیکلطیف  قالب

 فضای عاطفی خانواده

های روانی و عاطفی اعضای خانواده منظور از فضای عاطفی خانواده، مجموعۀ روابط و تعامل

: 1999ریتیج و رانت، ) استاست. عشق، حالتی از توجه، محبت و گرمی و راحتی در روابط 

عاطفی خانواده براساس نظریۀ لی پلی در قالب ابعادی از قبیل انتقال محبت  روابط (.342 -307

از حضور ) لذتگذاشتن اسرار با پدرومادر(، احساس درمیان) فرزندو  والدو صمیمیت در بین 

 عملیاتی شد. 5تا  1، از رتیکلدر قالب طیف  ،احترامدر کنار خانواده(، گرمی روابط و احساس 

 جتماعیکنترل ا

ها، یک گروه یا واحد، اعضای خود را به آن یی که با استفاده ازها وهیشو  لیوسامجموعۀ 

پذیرش رفتارها، هنجارها، قواعد سلوک و حتی آداب و رسومی منطبق با آنچه گروه مطلوب 

. کنترل اجتماعی، یکی از اشکال فشار اجتماعی است و به دو وجه دهد یم، سوق کند یمتلقی 

 پذیرد:صورت می متفاوت

  مجازاتهای گوناگونی مانند روشطریق اجبار اجتماعی که براساس آن و به از الف(

ی زندگی و ها وهیشحقوقی و تنبیهی برای جلوگیری از ارتکاب جرم، افراد را به پذیرش 

 .دارند یمی رفتاری منطبق با محیط واها مدل

رعایت آن، افراد را به انجام  کم دستادی یا طریق اقناع که براساس آن و با تکیه بر آز از ب(

های مختلف اقناع . روشسازند یم واداررفتارهای مناسب و پذیرش هنجارهای رفتاری 

 یاخالقی ها ارزشاز: تبلیغ، اعطای پاداش و اعتبار مناسب تمجید و استعانت از  اند عبارت

 (.348: 1366آلن بیرو، )
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. به نظر وی، کند یمسازی بحث ده، ازطریق شرمندهویت ازکنترل افراد توسط خانوابریث

برای تحریک ندامت در شخص   سازی نوعی ابزار رد اجتماعی دربرابر رفتاری ویژهشرمنده

 خالفکار است.

کنترل پیونددهنده از  بعد دودر  نیوالدویت، کنترل پژوهش، براساس نظریۀ بریث نیا در

 رفتار آرامش، کمال درابراز نگرانی، توضیح خواستن  مانند نیوالدسازی طریق رفتارهای شرمنده

تنبیه فیزیکی نوجوان،  درصورت بروز رفتار نادرست و کنترل جداکننده از طریق زیآم احترام

 عملیاتی شد. 5تا  1از  رتیکلدر قالب طیف  کردنیوارسکردن و محروم

 کاربری  ویژة زمینۀ

 برای. است همراه با تلفن آشنایی نحوةو  جمعیو  فردی استفادة کاربری، مکان شامل متغیر این

 محل کار، منزل، محل مانند ها مکان از یککدام در بیشتر که شد پرسش کاربری، مکان سنجش

 استفاده نوین یها یفناور یا جمعی( از و بیشتر در چه شرایطی )فردی ...و نت یکاف تحصیل،

 از بعد ،شب ، غروب ظهر، ،صبح ملشا استفاده کاربری، زمان زمان سنجش برای. شود یم

 در قبض مبلغ همراه، میانگین تلفن هزینۀ سنجش شد و برای سنجش موارد و سایر شب مهین

 گرفته شد. نظررد دوماهه دورة یک

 ی پژوهشها افتهی

 ی توصیفیها افتهی
ی ها ردهجمعیت نمونۀ این پژوهش، شامل دختران و پسران نوجوان با رعایت نسبت جنسی در 

پاسخگویان  نیوالد. همچنین، تحصیالت استسال  15سال، با میانگین سنی  18تا  12ی سن

ی پدران و مادران وجود دارد که دانشگاهمشابه است و فقط تفاوت اندکی در میزان تحصیالت 

. نددار خانهنیز متفاوت است. اغلب، پدران کارمند و مادران  نیوالدبا توجه به آن، نوع شغل 

متوسط، پاسخگویان در  طور بهاند. همچنین کثر پاسخگویان دارای مسکن شخصیی، اطورکل به

یی با درآمد یک میلیون و پانصدهزار تومان و هزینۀ ماهیانۀ یک میلیون و صدهزار ها خانواده

 .ندنک یمتومان زندگی 

تلفن اعتباری دارند و میانگین سابقۀ استفاده از  کارت میسها، بیشتر نوجوانان براساس داده

یکسانی، هزینۀ تلفن همراهشان  باًیتقر صورت بههمراه در بین آنان چهار سال است. همچنین 
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ی ها تماس. میانگین دشو یم نیتأم (درصد 2/43و خودشان ) (درصد 8/51) نیوالدتوسط 

میانگین  که یدرحال؛ استیکسان چهار تماس  طور بهارسالی و دریافتی روزانۀ نوجوانان 

 .است 24ی دریافتی ها امکیپو میانگین  22الی در یک روز، ی ارسها امکیپ

و جنس  (درصد 8/60) جنس همنوجوانان بیشتر به دوستان  دهدمی نشان ها افتههمچنین، ی

 .کنند یمپیامک ارسال  (درصد 7/24مخالف )

 ة پیامکنند ارسال. توزیع فراوانی برحسب افراد 1جدول 

 درصد تعداد 

 3/5 20 خانواده

 8/60 231 جنس همان دوست

 7/24 94 دوستان جنس مخالف

 9/7 30 خویشاوندان

 7/98 375 کل

 3/1 5 پاسخ یب

 100 380 کل

  

بیشتر در اتاق  ندنکتۀ جالب توجه در این پژوهش آن است که بیشتر نوجوانان اظهار کرد

 .ندنک یمشخصی خود و بدون محدودیت زمانی از تلفن همراهشان استفاده 

 همراه تلفن از. توزیع فراوانی برحسب مکان استفاده 2جدول 

 

 اصالً بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد

تعداد
صد 

در
 

تعداد
صد 

در
 

تعداد
صد 

در
 

تعداد
صد 

در
 

تعداد
صد 

در
 

تعداد
صد 

در
 

 جمع در
 خانواده

52 9/13 85 4/22 137 1/36 50 2/13 30 9/7 21 6/5 

 در اتاق
 یشخص

166 7/43 112 5/29 51 4/13 27 1/7 14 7/3 10 6/2 

 رد
 یمهمان

42 1/11 69 3/18 102 27 84 1/22 54 2/14 27 1/7 

در 
 اماکن

 عمومی
82 7/21 74 6/19 84 1/22 54 2/14 53 9/13 31 2/8 
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ی برای  ا زمان ویژه داشتندشود، بیشتر نوجوانان اظهار  یممشاهده  3 جدول درکه  طور همان

همراهشان استفاده  تلفن از توانند یمزمان که بخواهند  هر دررند و همراه ندا تلفن ازاستفاده 

 کنند.

 همراه تلفن از. توزیع فراوانی برحسب زمان استفاده 3جدول 

 درصد فراوانی 

 8/0 3 ها صبح

 1/2 8 ظهرها

 10 38 ها غروب

 9/18 72 ها شب

 9/2 11 تا نزدیک صبح شب مهینبعد از 

 2/63 240 ی ندارم ا زمان ویژه

 9/97 372 کل

 1/2 8 پاسخ یب

 100 380 کل

 

 ،آمده دست بهدهد که براساس اطالعات یم نشانمتغیرهای تحقیق  فیتوص یها افتهنتایج ی

اعضای خانواده با خود را درحد زیاد و  زیآم محبت( رفتار درصد 1/76اکثریت پاسخگویان )

. با توجه به این گذارند یمدرمیان  ها آنبسیار زیاد دانستند که اسرار خود را با  درصد 7/48

 متوسط است. نسبتاً ها در خانوادهنتیجه گرفت که انتقال محبت و صمیمیت  توان یممطالب، 

سرشار از گرمی و  شان یخانوادگزیادی معتقدند که روابط  تا حددرصد پاسخگویان،  66

 9/25تا حدودی و  درصد 5/27زیادی،  تا حددرصد از نوجوانان  7/46. همچنین، استعالقه 

که میزان همدلی و گرمی روابط در  رسد یمنظر تفاهم دارند. به شان خانوادهدرصد در حد کم با 

 دهد یمنشان  ها افتهخوب است. همچنین، ی نسبتاًی پاسخگو در سطح متوسط و ها خانوادهمیان 

 .استانواده بیشتر از پدر خ مراتب بهمیزان صمیمیت پاسخگویان با مادر خانواده، 

به کنترل تلفن همراه نوجوانان زیاد حساس نیستند و اگر کنترلی صورت گیرد،  نیوالد البته

 است. تلفن شارژبیشتر در حد تذکر یا تعیین قوانینی برای 
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 ی تحلیلیها افتهی

 ، رابطه وجود دارد.نیوالدبین فضای عاطفی خانواده و کنترل 

نادار و معکوسی بین فضای عاطفی خانواده و کنترل همبستگی مع دهند می نشان ها افتهی

 نیوالدمعنا که با افزایش فضای عاطفی خانواده، کنترل جداکنندة وجود دارد. بدین نیوالد

که  -از کنترل سختگیرانه نیوالدباشد،  تر مانهیصم. هرقدر فضای عاطفی خانواده ابدی یمکاهش 

 .کنند یمکمتر استفاده  -شود یماز نوجوان  موجب دوری

 نیوالدکنترل  -. ضریب همبستگی فضای عاطفی4جدول 

 سطح معناداری ضریب پیرسون تعداد کنترل و فضای عاطفی

 000/0 -360/0 380 نیوالدکنترل  -فضای عاطفی

 000/0 -401/0 380 کنترل جداکننده -فضای عاطفی خانواده

 

 رابطه وجود دارد. ه،مطلوب و نامطلوب( تلفن همرا)و کاربرد  نیوالدکنترل  بین

مطلوب و نامطلوب( تلفن همراه ) کاربردو  نیوالدهمبستگی معنادار و مستقیمی بین کنترل 

ی مطلوب تلفن کاربردها ،نیوالدمعنا که با افزایش کنترل پیونددهنده توسط وجود دارد؛ بدین

نوجوانان افزایش  نمیا دری نامطلوب تلفن همراه کاربردها همراه و با افزایش کنترل جداکننده،

 و میزان فضای عاطفی خانواده، دو عامل بازدارنده در نیوالدرو، میزان کنترل . از اینابدی یم

 روند.شمار مینوجوانان به نیب دراستفادة نامطلوب از تلفن همراه 

 و کاربرد تلفن همراه نیوالد. ضریب همبستگی کنترل 5جدول 

 سطح معناداری ضریب پیرسون دادتع انواع کنترل و کاربرد تلفن همراه

 000/0 524/0 380 کاربرد کلی تلفن همراه -نیوالدکنترل 

 000/0 384/0 380 کاربرد مطلوب تلفن همراه -کنترل پیونددهنده

 000/0 499/0 380 کاربرد نامطلوب تلفن همراه -کنترل جداکننده

 رابطه وجود دارد. همراه،مطلوب و نامطلوب( تلفن )بین فضای عاطفی خانواده و کاربرد 
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بیانگر آن است که میان فضای عاطفی خانواده و کاربرد تلفن همراه، رابطۀ معنادار و  ها افتهی

 دری تر مانهیصممعنا که هرقدر نوجوانان از فضای عاطفی مناسب و معکوس وجود دارد. بدین

 .ابدی یم ها کاهشآن درتلفن همراه  برخوردار باشند، کاربرد نامطلوب خانواده

 . ضریب همبستگی فضای عاطفی خانواده و کاربرد تلفن همراه6جدول 

 سطح معناداری ضریب پیرسون تعداد فضای عاطفی خانواده و کاربرد تلفن همراه

 000/0 -288/0 380 کاربرد کلی تلفن همراه -فضای عاطفی خانواده

 093/0 072/0 380 کاربرد مطلوب تلفن همراه -فضای عاطفی خانواده

 000/0 -397/0 380 کاربرد نامطلوب از تلفن همراه -فضای عاطفی خانواده

 

 کاربری و کاربرد تلفن همراه، رابطه وجود دارد.  بین زمینۀ ویژة

 همبستگی معنادار و مستقیمی بین مکان استفاده از تلفن همراه و کاربرد آن وجود دارد؛

ی مختلف داشته باشد و ها مکانز تلفن همراه را در معنا که هرقدر نوجوان امکان استفاده ابدین

 .ابدی یمنباشد، کاربرد تلفن همراه توسط نوجوان نیز افزایش  رو روبهبا محدودیت 

 بین پایگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده و کاربرد تلفن همراه، رابطه وجود دارد.

ن همراه وجود ندارد. از همبستگی معناداری بین پایگاه اجتماعی و اقتصادی و کاربرد تلف

ی بر ریتأثی نوجوانان، ها خانوادهنتیجه گرفت که پایگاه اجتماعی و اقتصادی  توان یمرو، این

عبارت دیگر، میزان استفاده و شیوع و گستردگی آن در ها ندارد. بهآن نمیا درکاربرد تلفن همراه 

 هاست.اقتصادی خانوادة آن -جتماعیی مانند پایگاه ارگذاریتأثمیان نوجوانان، فراتر از متغیر 

 . ضریب همبستگی زمینۀ کاربری و پایگاه اجتماعی با کاربرد تلفن همراه7جدول 

 سطح معناداری ضریب پیرسون تعداد زمینۀ کاربردی پایگاه اجتماعی با کاربرد تلفن همراه

 014/0 125/0 380 کاربرد تلفن همراه -مکان استفاده از تلفن همراه

 382/0 -045/0 380 کاربرد تلفن همراه -اقتصادی-اجتماعی پایگاه

 

 مطلوب و نامطلوب( تلفن همراه، رابطه وجود دارد.) کاربردبین جنسیت پاسخگو و 

معنا بیانگر آن است که کاربرد تلفن همراه، بین دو جنس، تفاوت معنادار دارد. بدین ها افتهی

 و کاربرد نامطلوب در میان پسران بیشتر است. که کاربرد مطلوب تلفن همراه در میان دختران
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 . ضریب اختالف بین جنسیت و کاربرد تلفن همراه8جدول 

  سطح معناداری

T 

 جنسیت
 جنسیت و کاربرد تلفن همراه

 زن مرد

 کاربرد مطلوب تلفن همراه 09/3 74/2 099/3 002/0

 کاربرد نامطلوب تلفن همراه 33/2 85/2 -182/4 000/0

 

 رگرسیون تحلیل

که میزان همبستگی متغیر کاربرد تلفن همراه  دهد یمنتایج تحلیل رگرسیون این پژوهش نشان 

درصد است.  32و ضریب تعیین  57/0 معادله در واردشدهدر یک ترکیب خطی با متغیرهای 

کاربرد تلفن همراه، از طریق متغیرهای مستقل تبیین و  انسیواردرصد از  32، حدود درواقع

 است که آن ی حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره بیانگرها افتهشده است. همچنین، ی توجیه

 پژوهش دارد. نیا دررگرسیونی را  ریتأث(، بیشترین میزان 35/0) نیوالدمتغیر کنترل 

( 29/0+ ) نیوالد( کنترل 35/0( فضای عاطفی خانواده + )-10/0کاربرد تلفن همراه = )

 پایگاه اجتماعی و اقتصادی. 08/0 –راه مکان استفاده از تلفن هم

 وابسته. نیکویی برازش مدل رگرسیون بین متغیرهای مستقل و 9جدول 

ی ها شاخص

 آماری
 برآورد خطای استاندارد ضریب تعیین خالص ضریب تعیین ضریب همبستگی

1 471/0a 222/0 220/0 757/0 

2 560/0b 314/0 310/0 712/0 

3 568/0c 323/0 317/0 708/0 

4 574/0d 330/0 323/0 705/0 
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 مستقل( و مالک )وابسته() نیب شیپ. ضرایب رگرسیون بین متغیرهای 10جدول 

  
 ضرایب استانداردنشده استانداردشدهضرایب 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
 000/0 093/16  092/0 488/1 مقادیر ثابت

 000/0 636/10 471/0 002/0 024/0 نیوالدکنترل 

2 

 000/0 160/8  116/0 946/0 مقادیر ثابت

 000/0 360/8 357/0 002/0 019/0 نیوالدکنترل 

 000/0 069/7 317/0 002/0 013/0 مکان استفاده

3 

 000/0 481/6  203/0 316/1 ثابتمقدار 

 000/0 650/7 351/0 002/0 018/0 نیوالدکنترل 

 000/0 438/6 295/0 002/0 012/0 مکان استفاده

 027/0 -215/2 -101/0 002/0 -004/0 فضای عاطفی خانواده

3 

 000/0 712/6  227/0 521/1 مقدار ثابت

 000/0 644/7 350/0 002/0 018/0 نیوالدکنترل 

 000/0 511/6 297/0 002/0 012/0 مکان استفاده

 021/0 -319/2 -106/0 002/0 -004/0 فضای عاطفی خانواده

 046/0 -003/2 -085/0 002/0 -005/0 ماعی و اقتصادیپایگاه اجت

 تحلیل مسیر
 وابستهمتغیرهای مستقل بر متغیر  میرمستقیغمستقیم و  ریتأثی برای مطالعۀ ا وهیشتحلیل مسیر، 

مستقیم فضای  ریتأثدهد میزان می نشانهای تحلیل مسیر سازوکاری علی است. یافته صورت به

آن  میرمستقیغ ریتأث ضرب حاصلدرصد،  -10/0ی تلفن همراه کاربردها برعاطفی خانواده 

مدل، مقدار ضریب  نیا دردرصد است. درمجموع،  20/0درصد و درنهایت، اثر کل آن  -10/0

درصد از مجموع تغییرهای کاربردهای تلفن همراه  32معنا که درصد است؛ بدین 32تعیین 

 توسط عوامل مذکور تبیین شده است.
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 یریگ جهینت
درحال گسترش است. سابقۀ استفاده از تلفن  سرعت بهنوجوانان  نیب دراستفاده از تلفن همراه 

به قرارگرفتن نوجوانان در  توجه بامتوسط چهار سال است.  طور بهنوجوانان  نیب درهمراه 

ها به کسب استقالل و گرایششان به گروه همساالن، نتایج نشان داد بیشترین دوران بلوغ، میل آن

با محتوای ابراز محبت و دوستی  جنس همو غیر جنس همیامک ارسالی در یک روز به دوستان پ

ی متنی، ارتباط بین نوجوانان بیشتر و ها امیپ. با ظهور تلفن همراه و امکانات آن مانند است

 آن، فرهنگ ارتباطی جدیدی ظهور یافت. دنبال بهشد و  تر یقو

دادن به ن همراهشان، بیش از همه از ذخیره و گوشنوجوانان از میان امکانات مختلف تلف

 .کنند یمموسیقی، پیامک، ساعت هشدار و اینترنت استفاده 

ی دریافتی و ارسالی نوجوانان بیشتر شامل ابراز محبت و دوستی، جوک و ها امکیپمحتوای 

ن . در میااستی مختلف ها مناسبت، احوالپرسی و تبریک و تسلیت ها تیقوملطیفه دربارة 

کارکرد  تیاهم بری مذهبی، ها مناسبت دری کوتاه ها امیپ، خیل عظیم ها امکیپمحتوای مطلوب 

ۀ پیام کوتاه در راستای ترویج و تحریک اخالق سامان ،رونیا از دارد. دیتأک لهیوساعتقادی این 

و تحریک احساسات و عواطف دینی مردم، نقش بسزایی ایفا  جیترو افزایش دانش دینی، دینی،

 .کند یم

ست که بیشترین کاربرد را در ها تیقوماز کاربردهای نامطلوب پیامک، جوک و لطیفه دربارة 

ی مختلف و توهین به این اقوام ها تیقومنوجوانان دارد و موجب اشاعۀ باور غلط دربارة 

، ایجاد ارتباط نامناسب و افزایشی با دوستان لهیوس. از دیگر کاربردهای نامطلوب این دشو یم

 همراه، تلفن از زا بیآس . استفادةاستو همچنین اعتیاد موبایلی  (و جنس مخالف جنس هم)
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ی وابستگنگر ابیو  شود یم مشخص ذهنی به آن اشتغالو  فراوان استفادة با که است یتیوضع

موجب احساس ناراحتی  که یطور بهی همراهشان است؛ ها تلفنة نوجوانان به العاد فوق

 .شود یمو مشغولیت فکری در نوجوانان  وسواسفن همراه و ایجاد یک درصورت جاگذاشتن تل

های دریافتی و ارسالی ی پیاممحتوا ازدرصد  30حدود  دهد یمنشان  ها افتههمچنین، ی

همراه  تلفن نامطلوب کاربرد برکه میزانی شایان توجه است و  استنوجوانان تصاویر مبتذل 

منطقی همخوانی دارد که یکی از کاربردهای نامطلوب تلفن امر با نتایج تحقیق  نیا داللت دارد.

که نوجوانان با ارسال و  رسد یمنظر . بهداند یمرفتن شرم و حیای تدریجی همراه را از بین

شوخی و طنز و ضرورت  قالب در جیتدر بهرفت، شمار مییی که درگذشته تابو بهها امیپدریافت 

ی را به خنده و وکه قبح آن از بین رفته است و  ییجا تا اند؛پیش رفته ها آنپاسخ متقابل به 

، در بستری رانیا درنامطلوب تلفن همراه به این دلیل باشد که  کاربرد دیشا. دارد یوامشادمانی 

 .ابدی یمهمراه چنین نقشی  تلفن ،شود ینمی نوجوانان و جوانان ارضا طلب تنوعجویی و که هیجان

که  استهای مثبت از منظر نوجوانان، بیشتر ایجاد هیجان کاربردهای مطلوب تلفن همراه

و دریافت پیام  رمنتظرهیغی ها تماسموجب احساس شادی و هیجان و نشاط از طریق دریافت 

که نتایج تحقیقات عاملی با این نتایج مطابقت دارد.  شود یمکوتاه از طرف دوستانشان 

 تیجذاب از مراه و سرویس پیام کوتاه آن،ه تلفن شوند یمی که سبب عوامل ازدرحقیقت، بعضی 

 نظر از) کوتاهبودن سرویس پیام  یاقتصاد ،باشد برخوردار کاربران خاطرالزم برای رضایت 

ی از طنز و شوخی و عیوسی نوجویی نوجوانان با تبادل حجم گسترده و ارضا( و وقتو  نهیهز

 سرگرمی است.

و ادبی در نوجوانان است که از طریق خالقیت هنری  جادیا از دیگر کاربردهای مطلوب،

های رمزی مخصوص به خودشان در نوجوانان نمود پیدا تالش برای ترسیم عکس و ایجاد واژه

 جینتا باکه  هاست یهمکالس. از دیگر کاربردهای مطلوب آن، ایجاد ارتباط مناسب با کند یم

 تحقیق منطقی و اکرامی، تا حدی همسویی دارد.

ای مطلوب نوجوانان در این تحقیق، تا حدودی متمایل به زیاد و ی کاربردهطورکل به

متغیرهای  انیم ازی نامطلوب نوجوانان تا حدودی متمایل به کم ارزیابی شده است. کاربردها

، مکان استفاده از تلفن همراه نیوالدتحقیق، کاربرد تلفن همراه با فضای عاطفی خانواده، کنترل 

 .و جنسیت رابطۀ معنادار دارد
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تحقیق، بین فضای عاطفی خانواده و کاربرد تلفن همراه نوجوانان رابطۀ معناداری  نیا در

باشد، استفادة نامطلوب از تلفن  تر یمیصمچه فضای عاطفی خانواده هرمعنا که وجود دارد؛ بدین

ی معتقد است و که با نظریۀ لی پلی مطابقت دارد. ابدی یمهمراه در میان نوجوانان کاهش 

. شود یم، شاخص مهمی برای رفتار اجتماعی فرد تلقی خانواده درکیفیت پرورش فرد  شناخت

و همچنین، یکی  شود یممحلی برای پاسخ به نیازها شناسایی  عنوان بههمچنین قلمروی خانواده 

 دراز نیازهای اساسی و روانی انسانی، نیاز به محبت است. چنانچه فردی عشق یا دوستی را 

کند، حتی اگر منزلت و وضع اجتماعی مناسبی بیابد، در مقایسه با وجود روابط  مبادله خانواده

 فرد هرقدرکه  دهد یمها نشان پژوهش تری از رضایت را دارد.عاطفی گرم، درجات پایین

 که یهنگام. ابدی یمدر او افزایش  نابهنجار رفتاررضایت کمتری داشته باشد، احتمال بروز 

، استفادة نامطلوب او از تلفن باشد ی در خانه داشتهتر گرمتر و مانهنوجوان، فضای عاطفی صمی

 .ابدی یمهمراه کاهش 

بر وجود رابطه بین فضای عاطفی خانواده و های پژوهش مبنیبا توجه به یکی از فرضیه

باشد،  تر یمیصمفضای عاطفی خانواده  هرقدرنتیجه گرفت که  توان یم، نیوالدکنترل جداکنندة 

. این ابدی یمکاهش  -شودمی منجرزا در نوجوان بروز رفتارهای آسیب بهکه  -اکنندهکنترل جد

کند وجود دلبستگی ایمن )سرمایۀ اجتماعی( در  نتایج با پژوهش کاتز مطابقت دارد که بیان می

و کاهش بروز رفتار نابهنجار و جرم  نیوالدسازی جداکنندة خانواده، موجب کاهش شرمنده

، عاملی (سرمایۀ اجتماعی فرد عنوان به)پژوهش نیز فضای عاطفی خانواده  . در ایندشو یم

تا از بروز رفتارهای نابهنجار در زمینۀ استفاده از تلفن  است نیوالدبازدارنده در نوع کنترل 

 درویت مدعی است که ویت همخوانی دارد. بریثهمراه جلوگیری کند که با نظریۀ بریث

 -ی وجود دارد و فردگرایی ضعیف استتر یقوروابط متقابل  ها،که در آن -سنتی جوامع

 شود.ی بیشتر میرفتار کجسازی پیونددهنده مؤثرتر است و مانع شرمنده

. استو کاربرد تلفن همراه  نیوالدفرض دیگر این پژوهش، بررسی رابطۀ میان کنترل 

همراه، رابطۀ مستقیم و و کاربرد تلفن  نیوالدکه میان کنترل  دهد یمی پژوهش نشان ها افتهی

افزایش یابد، کاربرد مطلوب تلفن  نیوالدچه کنترل پیونددهندة هرمعنا که قوی وجود دارد؛ بدین

. همچنین، با افزایش کنترل جداکننده، کاربرد نامطلوب ابدی یمهمراه در بین نوجوانان نیز افزایش 

 .ابدی یماز تلفن همراه نیز افزایش 
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های کاربرد تلفن همراه توسط رییتغاز  درصد 32که  دهد یمشان مدل حاصل از رگرسیون ن

، زمینۀ نیوالدنتیجه گرفت که متغیرهای کنترل  توان یم؛ بنابراین، شود یمی نیب شیپمتغیر مستقل 

تلفن همراه را  کاربردنوع  فضای عاطفی خانواده،( و همراه تلفن ازمکان استفاده ) یکاربر  ویژة

و مکان استفاده از تلفن  نیوالدی، بیشتر ناشی از متغیر کنترل نیب شیپین و ا کنند یمی نیب شیپ

 دییتأرو، تحلیل مسیر، مدل نظری پژوهش را تا فضای عاطفی خانواده. از این استهمراه 

 .کند یم

بودن و دسترسی یکسان طبقات و سنین دلیل ارزانی اعتباری شاید بهها کارت میسافزایش 

همراه، موجب گسترش روابط نوجوان با دوستان خود بدون محدودیت  مختلف جامعه به تلفن

که از جمله عوامل  دهد یمبا محتوای مختلف شده است. نتایج نشان  ها امکیپو استفاده از 

استفادة تلفن همراه توسط نوجوان، وجود فضای عاطفی در خانواده و کنترل  زانیم بر رگذاریتأث

ازحد دو عامل بازدارنده در کاربرد نامطلوب و استفادة بیش عنوان بهاست که  نیوالدمناسب 

لحاظ عاطفی و روانی، برای نوجوان مناسب باشد و نظارت تأثیرگذار است. اگر محیط خانواده به

مناسب صورت گیرد، نوجوان گرایش کمتری به استفادة مفرط و  طور بهاز تلفن همراه  استفاده بر

 های آتی، بهشود در پژوهش، پیشنهاد میرو نیااشت. از نامطلوب از تلفن همراه خواهد د

تلفن همراه و جبران خأل  نوجوانان، نیب دربررسی میزان مطلوبیت استفاده از تلفن همراه 

 نیوالدبر تلفن همراه از دیدگاه  نیوالدارتباطی دختران و پسران در دوران بلوغ و کنترل 

 پرداخته شود.
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