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بررسی فضای عاطفی و کنترل والدین بر کاربردهای تلفن همراه
در بین نوجوانان شهر تهران

تاریخ دریافت93/11/22 :

شراره مهدیزاده
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نرگس طالبی تماجانی
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تاریخ پذیرش94/06/31 :

چکیده
امروزه تلفن همراه ،بهعنوان یکی از مظاهر فناوری ارتباطی نوین ،در زندگی فردی و اجتماعی
بشر جایگاهی قدرتمند دارد و جزء الینفک مناسبات روزمره محسوب میشود؛ بهطوریکه
میتوان ادعا کرد برای بسیاری از افراد ،زندگی بدون آن امکانپذیر نیست یا دستکم مطلوبیتی
ندارد .نفوذ کاربرد تلفن همراه در شئون زندگی ،پدیدهای جهانی است و در جامعۀ ما ،با وجود
فروکشکردن تب اولیۀ استفاده از آن ،مقبولیتش بهحدی رسیده است که مضرات جدی و اساسی
این فناوری مدرن را مخفی و نادیده نگه میدارد .بهطورکلی ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی
فضای عاطفی خانواده و کنترل والدین بر کاربردهای مطلوب و نامطلوب تلفن همراه است.
روش پژوهش ،پیمایش است که با استفاده از تکنیک پرسشنامه در میان  380نفر از نوجوانان 12
تا  18ساله در شهر تهران انجام گرفت .چارچوبهای مفهومی این پژوهش ،براساس بررسی
دیدگاههای جامعهشناسی انحرافات ،ارتباطات و روانشناسی و مرور منابع تجربی ،تنظیم و در
قالب آن ،فرضیههای اصلی مطرح شد .نتایج پژوهش نشان میدهد که پسران بیشتر از دختران ،از
تلفن همراه بهصورت نامطلوب استفاده میکنند .همچنین مشخص شد عواملی از قبیل فضای
عاطفی خانواده ،کنترل والدین و زمینۀ ویژة کاربری ،بر استفادة نوجوانان از تلفن همراه تأثیر
دارد .درحقیقت ،فضای عاطفی خانواده و کنترل والدین ،عامل بازدارندة نوجوان از کاربرد
نامطلوب و گرایش به سمت کاربرد مطلوب تلفن همراه است.
واژههای کلیدی :تلفن همراه ،فضای عاطفی ،کاربرد مطلوب و نامطلوب ،کنترل والدین.
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مقدمه
رسانههای جمعی ،بهویژه رسانههای شنیداری با کارکرد متنوع ،بهتدریج جای انواعی از ارتباط
بینفردی را گرفتهاند و توانستهاند فضای انفرادی را بر فضای جمعی و اجتماعی در خانواده
حاکم کنند؛ بهطوریکه گسترش تکنیکی رسانههای شنیداری و رایانهای ،هنگامیکه نوجوان
روابط عاطفی مناسب با خانواده نداشته باشد ،بخش بزرگی از اوقات نوجوان را بهخود
اختصاص میدهد .جو عاطفی خانواده ،از عوامل مهم در شکلگیری نوع رفتار و کاربردهای
مختلف نوجوانان از وسایل ارتباطی محسوب میشود که در دوران بلوغ ،در سایۀ کنترل و
نظارت مناسب والدین بر نوجوانان ،موجب شکلگیری رفتار مناسب یا نامناسب در وی میشود.
رفتارهای والدین و اعضای خانواده ،در نوع واکنشهای افراد نیز مؤثر است که این واکنشها در
پیریزی رفتارهای فرد در دوران بلوغ ،سهم بسزایی دارد .یکی از عوامل مهم در بروز رفتارهای
نابهنجار بهویژه در نوجوانان ،نبود فضای عاطفی مناسب در خانواده است .خانواده ،محیطی است
که پیوندهای حاکم بر آن ،تفاوت زیادی با روابط حاکم در محیطهای بیرونی دارد .بسیاری از
نیازهای روانی و عاطفی نوجوانان ،در این محیط تأمین میشود و پشتوانۀ ورود او به جامعه
است .بههمیندلیل ،نقش آن نیز پررنگتر از همۀ عوامل محیطی دیگر است .علت بسیاری از
آسیبهای اجتماعی در شهرهای بزرگ ،از همپاشیدگی کانون خانواده و تزلزل در روابط میان
اعضاست .بهنظر میرسد که محیط عاطفی خانواده ،تربیت و نظارت صحیح والدین ،در
پیشگیری از وقوع رفتارهای نابهنجار فرزندان تأثیرگذار است .شواهد نشان میدهد به میزانی که
خانواده ،زمان و انرژی بیشتری صرف تربیت فرزند کند ،اعضای خانواده کمتر به انحراف کشیده
میشوند (محمدی.)56 -55 :1383 ،
عوامل متعددی در رفتار کودکان و نوجوانان تأثیرگذارند .این عوامل ممکن است آسیبزا
باشند .هرقدر میزان این آسیبزایی شدیدتر باشد ،بروز رفتارهای منفی در نوجوانان بیشتر
میشود .جو عاطفی و روانی خانواده ،بهطورمستقیم بر اعمال نوجوانان تأثیر دارد .اگر فضای
عاطفی خانواده ،پذیرنده و بامحبت باشد ،نظارت بر رفتار و اعمال نوجوان آسانتر میشود و
احتمال بروز ناهنجاری کاهش مییابد و برعکس ،اگر جو خانواده سرد و متشنج باشد ،نظارت
بر اعمال فرزندان دشوارتر میشود و احتمال بروز ناهنجاری افزایش مییابد .نبود یا ضعف
کنترل فرزندان در خانواده ،احتمال بروز ناهنجاریها را افزایش میدهد .ضعف کنترل اجتماعی
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و کنترل خانوادگی ،نشان از نابسامانی دارد .یکی از دالیل مهم این وضعیت ،شفافنبودن روابط
اعضای خانواده است.
همچنین از آنجاکه استفادة نامطلوب از تلفن همراه ،آسیبهایی را در بلندمدت ،به جامعه و
مردم وارد میسازد ،آرامش روانی و امنیت و اطمینان را در آنها به خطر میاندازد و آنها را
فرسوده میکند .بدینترتیب ،بهجای اینکه جامعه ،محل پرورش و رشد استعدادهای بالقوة مردم
باشد ،محیطی مساعد برای تخریب ،فروپاشی و آسیبهای اجتماعی میشود؛ بنابراین ،الزم است
از رفتارهایی که مغایر با ارزشها و الگوهای پذیرفتهشدة اجتماعی است و بهنحوی موجب
انحطاط جامعه میشود یا وجدان عمومی را جریحهدار میکند ،جلوگیری شود .همچنین با
پیدایش تلفن همراه ،تغییرهای شگرفی در روابط میان انسانها پدیدار شده است .این وسیله در
دورههای سنی ویژه مثل کودکی و نوجوانی ،جانشین جذابی برای بسیاری از فعالیتها و
برنامهها در اوقات فراغت بهشمار میآید .شیوع و گسترش بیشازحد این وسیله ،آن را به ابزاری
اجتماعی تبدیل کرده است که پیامدهای مثبت و منفی در پی دارد .از اینرو ،بررسی ابعاد
گوناگون این مسئله اهمیت بسیار دارد .بدینترتیب ،در این پژوهش با هدف بررسی فضای
عاطفی حاکم بر خانواده و میزان کنترل والدین بر فرزندان نوجوان ،به احتمال بروز ناهنجاری در
استفاده از تلفن همراه میپردازیم.

مالحظات نظری
افزایش تلفن همراه و دسترسی آسان همۀ گروههای سنی به آن از یکسو و توسعه و
چندرسانهایشدن نسل جدید تلفنهای همراه از سوی دیگر ،موجب استقبال گستردة نوجوانان
از این پدیده شده است .تمایل نوجوانان به استفادة بیشازحد از تلفن همراه ،این تفکر را ایجاد
میکند که شاید گرایش به استفادة زیاد و نادرست نوجوانان از تلفن همراه ،بهدلیل عواملی مانند
نبود تعاملهای عاطفی و نبود فضای احساسی مناسب در خانواده و بهدنبال آن ،نبود کنترل
درست والدین بر این ابزار ارتباطی باشد .یکی از علل گرایش نوجوانان به استفادة فزاینده و
نامطلوب از تلفن همراه ،ممکن است نداشتن روابط عاطفی مناسب با والدین یا نداشتن کنترل
کافی و مناسب بر رفتارهای فرزندان باشد.
در این پژوهش ،نظریهها در قالب سه دستۀ تلفن همراه ،ارتباطات خانوادگی و کنترل والدین
مطرح شده است.
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در فرایند نشر پیام از طریق فناوریهای نوین ارتباطی بهویژه تلفن همراه ،همیشه میزانی از
خطرپذیری برای کاربران وجود دارد .نوجوانان بهعنوان بخشی از جمعیت که از توان و استعداد
بیشتری نسبت به سایر بخشهای جمعیت برخوردارند ،در بسیاری از مواقع ،بیشترین
مصرفکنندگان تلفن همراهاند .صاحبنظران معتقدند که هیچ نوآوریای ،بدون تأثیرهای جانبی
نیست .هرقدر نوآوری مهمتر ،پیشرفتهتر و نوینتر باشد ،اشتیاق بیشتری برای پذیرش آن وجود
دارد و احتمال ایجاد پیامدهای آن افزایش مییابد (راجرز و شومیکر .)352 :1369 ،1در بررسی
پیامدها ،ابتدا باید متغیرهای تأثیرگذار معلوم شوند.
وبستر و واکشالگ ،2براساس چندین نظریه درمورد تلفن همراه ،متغیرهای تأثیرگذار بر
کاربردهای تلفن همراه را در شش دسته جای دادهاند :در دستۀ اول ،متغیرهای زمینهای یا محیط
اجتماعی ،شامل پایگاه اجتماعی -اقتصادی خانواده ،منطقه یا محل زندگی قرار دارد .در دستۀ
دوم ،مشخصههای فردی شامل سن ،جنس و مقطع تحصیلی قرار میگیرند که در این زمینه،
دفلور بهنقل از مککوایل 3میگوید :استفاده از رسانهها پیوندی عمیق با سایر مشخصههای
اجتماعی و جمعیتشناختی ،بهویژه سن ،درآمد ،جنس و شغل دارد .در دستۀ سوم ،نیازها و
انگیزهها قرار میگیرند .در دستۀ چهارم ،عادتهای عمومی مربوط به استفاده از رسانه در اوقات
فراغت و امکان مخاطب قرارگرفتن در زمانی معین جای دارند .در این زمینه ،بر توان اقتصادی
الزم برای دسترسی به رسانهها نیز باید اشاره کرد .دربارة میزان گذران اوقات فراغت ،مککوایل
بیان میکند که استفادة زیاد از رسانهها به داشتن وقت زیاد در خانه مربوط است و درادامه
میافزاید فرارترین مخاطبان غالباً پرمشغلهترین و ثروتمندترینها هم هستند (مککوایل:1380 ،
 .)112در دستۀ پنجم ،به آگاهی ،میزان و نوع اطالعات مخاطبان اشاره میشود .در این زمینه
انتظار میرود مخاطبان فعالتر بتوانند بهرهمندی از رسانهها را بهنحو مؤثرتری برنامهریزی کنند.
متغیر طول استفاده یا کاربری تلفن همراه نیز در این دسته جای میگیرد.
در دستۀ ششم نیز به زمینۀ ویژة استفاده از رسانهها ،یعنی استفادة جمعی و مکان کاربری
اشاره میشود .پرسش اصلی این است که آیا استفاده از رسانه در تنهایی انجام میگیرد یا در کنار
دیگران (دوستان ،خانواده و .)...مکان استفاده از رسانه (مثالً خانه ،محل کار ،محل تحصیل،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1

. Rajers & Shomicer
2
. Webster & vaklashk
3
. Mak Coal
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درحین مسافرت و )...نیز ماهیت استفاده و همچنین فرایند انجام گزینشها را تغییر میدهد.
متغیر نحوة آشنایی با تلفن همراه در این دسته قرار دارد (همان.)115 :
چنانکه اشاره شد ،از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر ویژگیهای خانوادگی بهویژه روابط درون
خانواده است .خانواده ،یک سازمان اجتماعی کوچک است که روابط اعضای آن ،بهویژه روابط
والدین با فرزندان ،مهمترین عنصر شکلدهندة این سازمان است .روابط والدین و نوجوانان ،با
رشد سن نوجوان ،گرایش به پویایی دارد 13 .سالگی شروع دورة نوجوانی است و  18سالگی
پایان آن .پیوندهای بین والدین و نوجوان متنوع است و وابستگی زیادی به سن نوجوان دارد
(روزنبرگ و ترنر.)1981 ،1
لینگ 2معتقد است که شدت و عمق کنش متقابل اعضای خانواده ،عامل پیوند والدین و
فرزندان با یکدیگر است .یکی از موضوعهای مهم در دورة نوجوانی ،تنش نوجوانان با والدین و
تالش برای کسب استقالل است .درحقیقت ،نوجوانی دورهای است که در آن ،والدین و
نوجوانان بهطور تصاعدی به سمت راههای جداگانهای میروند و بهطور ویژه برای نوجوانان،
گروههای همساالن نهادی اصلی در تعامل محسوب میشوند (لینگ.)24 :2005 ،
گیدنز 3نیز از نوعی رابطه با عنوان رابطۀ ناب یاد میکند که در آن افراد ،عاری از هر نوع
وابستگی اقتصادی ،سیاسی ،ایدئولوژیک و ، ...صرفاً بهخاطر مودت ،دوستی ،عشق متقابل و
باهمبودن ،به تشکیل خانواده اقدام میکنند که در آن ،همفکری ،همدلی ،همکاری و اعتماد و
احترام و بهرهمندی و احساس لذت متقابل جای هرگونه نابرابری و تبعیض جنسیتی را میگیرد
(گیدنز.)24 :1998 ،
رابطۀ ناب ،رابطهای است که با دیگری بهعنوان شخص و اینکه چه کسی است برقرار
میشود ،نه بهعنوان اینکه چه نقش اجتماعی ویژهای دارد یا در زندگی چه کاری میکند .از
اینرو ،رابطۀ ناب در روابط زن و مرد ،والدین و فرزند ،رابطهای است که براساس عالقه برقرار
شود ،نه براساس عادتها و سنتها .امروزه کودکان ،بسیار بیشتر از گذشته ،آزادی و حق
اظهارنظر دارند و از حقوق بیسابقهای برخوردار شدهاند؛ تاجاییکه گروهی عصر حاضر را
عصر «کودک عزیز» یا عصر فرزندساالری نامیدهاند .از منظر گیدنز ،شاخصهای خانوادة
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1

. Rozenberg & Terner
2
. Ling
3
. Giddens
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دموکراتیک عبارتاند از :برابری ،استقالل ،احترام متقابل ،تصمیمگیری از طریق برقراری ارتباط
و آزادی از خشونت .دموکراسی مورد نظر وی -که آن را دموکراسی گفتوگویی مینامد -همان
دموکراسی مشورتی است که در خصوصیترین روابط زندگی از قبیل روابط خانوادگی بهکار
گرفته میشود (محمدی.)50 :1383 ،
دوروتی الولونت ،1با مطرحکردن نظریۀ فضای عاطفی خانواده درمورد نقش رفتارهای
آسیبزای خانواده در شکلگیری رفتار نابهنجار متذکر میشود که تجربههای اولیۀ زندگی ،در
تعیین رفتار بعدی مؤثر است و خانواده اولین نهادی است که زمینه و شرایط چنین تجربههایی را
فراهم میکند .وی بر عواملی از قبیل تنبیه ،شدت عمل و سختگیری عاطفی ،زیادهروی در ابراز
محبت و مراقبت و محافظت بیش از اندازه ،توقعهای نامعقول و انتظارهای نابجا از فرزندان،
نظم و انضباط نامقبول و افراطی و تفریطی -که در شکلگیری رفتار نابهنجار اعضا مؤثر است-
تأکید میکند.
الولونت میکوشد از طریق ارتباط رفتارهای آسیبزای خانواده با شکلگیری رفتارهای
نابهنجار اعضا ،تعیینکنندههای ساختاری رفتار نابهنجار را در خانواده توضیح دهد .او متذکر
میشود که تجربههای اولیۀ زندگی ،در تعیین چگونگی رفتار مؤثر است و خانواده اولین گروه و
نهادی است که زمینه و شرایط چنین تجربههایی را فراهم میسازد؛ بنابراین ،توجه به روابط میان
اعضای خانواده و تأثیرهای متقابل این کنشها در رفتار کودک و نوجوان ،امری مهم و شایان
توجه است (محسنی.)72 :1382 ،
روابط والدین -فرزندان ،تا حد بسیار زیادی متأثر از سطح درگیری والدین با زندگی
فرزندان است .والدینی که بیشتر با زندگی فرزندان و نوجوانان درگیرند ،با آنان شبکۀ روابط
گستردهتری دارند و طبیعتاً در این مورد آثار مثبت و منفی ساخت این روابط بر زندگی نوجوانان
و جوانان بیشتر است تا وضعیتی که در آن ،پدرومادر کمتر درگیرند .از ایننظر ،محققان تالش
کردهاند تا به طبقهبندی والدین بپردازند .در تعریف آماتو ،والدین بسیار درگیر با تأثیرهای مثبت،
والدین کارآمد تعریف شدهاند .از نظر او ،والدین کارآمد والدینی هستند با حمایت باال ،نظارت
کامل و دقیق و استفادة کمتر یا استفادهنکردن از تنبیه بدنی در تربیت فرزندان (آماتو و فولر،2
.)2002
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
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. Lovlont
2
. Amato & Flowr
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پژوهشهای دیگر نشان داده است که سطح درگیری والدین با فرزندان و جوانان ،تأثیر مثبتی
بر جنبههای مثبت زندگی مانند کسب مدارج تحصیلی توسط فرزندان و همبستگی منفی با
کجرویهای جوانان دارد .کنترل و نظارت والدین بر امور فرزندان و جوانان ،مهمترین
سازوکاری است که از طریق روابط خانوادگی شکل میگیرد و بر رفتارهای فرزندان تأثیر
میگذارد .مراقبت و نظارت خانواده بر امور شخصی و روابط خانوادگی فرزندان ،همواره محل
مناقشه و تعامل های نسلی بوده است .همچنین ،رفتارها و عمل اجتماعی فرزندان و نوجوانان،
متأثر از این متغیر است؛ بهعبارتی ،این ویژگی ،یکی از متغیرهای مهم روابط خانوادگی بهشمار
میرود.
در نظریۀ نظارت اجتماعی ،بزهکاری نتیجۀ نبود کنترل اجتماعی است .فرض اصلی این
نظریه ،مبتنیبر دیدگاه فروید است که میگوید افراد بهطور طبیعی ،به بزهکاری تمایل دارند و
اگر کنترل نشوند ،به کجروی میپردازند .بزهکاری بیش از آنکه ناشی از نیروهای محرک
نابهنجار باشد ،محصول نبود ممانعت است .این درست نقطۀ مقابل نظریۀ فشار و یادگیری است
که بزهکاری را ناشی از شرایط اجتماعی ویژه (شکاف اهداف و ابزار مقبول اجتماعی و تجربۀ
یادگیری از دیگران) میداند .نظریههای یادگیری و فشار ،بهطورمستقیم میپرسند علت بزهکاری
چیست ،اما نظریۀ نظارت اجتماعی بهطورمستقیم میپرسد علت همنوایی چیست؛ زیرا آنچه
موجب کجرفتاری میشود ،نبود همان چیزی است که به همنوایی میانجامد .آنچه موجب
همنوایی میشود ،اعمال نظارت اجتماعی بر افراد ،برای پیشگیری از کجرفتاری است .هیرشی
علت همنوایی افراد با هنجارهای اجتماعی را پیوند اجتماعی آنها میداند و مدعی است که
پیوند میان فرد و جامعه ،مهمترین علت همنوایی و عامل اصلی کنترل رفتارهای فرد است و
ضعف این پیوند یا نبود آن ،موجب کجرفتاری میشود .از نظر هیرشی ،پیوند فرد با جامعه چهار
جزء اصلی دارد که مانع کجرفتاری میشوند .این اجزا عبارتاند از :تعلق خاطر ،تعهد،
درگیرشدن و اعتقاد (صدیق سروستانی.)52 :1382 ،
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چارچوب نظری
چارچوب نظری این پژوهش ،نظریۀ کارکردگرایی و نظریههای روابط خانوادگی و کنترل است؛
بنابراین ،ترکیبی از دیدگاههای ارتباطی ،جامعهشناختی و روانشناختی ،بهعالوة تجربۀ زیستۀ
محققان در روند انجام پژوهش است.
در پژوهش حاضر ،براساس نظریۀ کارکردگرایی مرتون ،کاربردهای مطلوب و نامطلوب تلفن
همراه مطرح میشود .مرتون در کنار مفهوم کارکردهای مثبت ،به طرح عناصر غیرکارکردی یا
کارکردهای منفی پرداخت .به نظر مرتون ،عناصر غیرکارکردی ،معموالً بخشی از هر نظام
اجتماعی هستند که ممکن است با انباشتهشدن آنها تغییرهایی در ساختار اجتماعی بهوجود آید.
مرتون با تأکید بر کارکردهای مناسب و نامناسب ،زمینه را نهتنها برای بررسی پایههای ثبات
اجتماعی ،بلکه برای شناسایی منابع بالقوة تغییر امکانپذیر ساخته است .فشارهای حاصل از
ساختار اجتماعی -که ناشی از پیامد کارکردهای نامناسب است -موجب شکست نهادی و
تغییرهای اجتماعی بنیادی میشود .مرتون معتقد است وقتیکه سازوکارهای هنجاری ،توان خود
را از دست میدهند ،بیسازمانی اجتماعی ظاهر میشود (غفاری.)102 :1384 ،
همچنین ،برای بررسی فضای عاطفی خانواده ،از نظریۀ منبع لی پلی استفاده شد که با تأکید
بر نقش خانواده ،بهعنوان گروهی پویا معتقد است خانواده بهعنوان واحدی اجتماعی -که بر
همۀ ویژگیهای مهم اجتماعی تأثیر دارد -طی فرایند تولید و مصرف منابع ،بر رفتار اجتماعی
فرد تأثیر میگذارد .چگونگی مواجهۀ خانواده با نیازهای مادی و غیرمادی فرد ،معیاری برای
عملکرد اجتماعی آن است؛ بنابراین ،خانواده محلی برای پاسخ به نیازهاست .همچنین ،یکی از
نیازهای اساسی و روانی انسان ،محبت است .انسان میل دارد مورد محبت دیگران واقع شود و
خود نیز به دیگران ابراز محبت کند .وجود عشق و دوستی ،جزء منابع اصلی ،در نظریۀ منبع
است .به نظر لی پلی چنانچه فردی ،عشق یا دوستی را در خانواده مبادله نکند ،حتی اگر منزلت
و وضع اجتماعی مناسبی را دریافت دارد ،در مقایسه با وجود روابط عاطفی گرم ،درجههای
پایین تری از رضایت خانوادگی را دارد .در نظریۀ وی ،منابع خانوادگی ،تأثیرهای مکملی بر
یکدیگر دارند؛ برای مثال ،وجود عشق و دوستی ،بدون ارائۀ همزمان احترام ،امری نادرست
است (ریتیج و رانت.)309 -301 :1999 ،
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بررسی روابط خانوادگی ،بهویژه از نوع روابط والد -فرزندی ،پیچیدگیهای زیادی دارد.
جنبههای اقتصادی دادوستد اعضا و والدین -فرزند ،اعتماد در روابط بین اعضا و اعمال کنترل و
نظارت بر عقاید ،نگرشها و رفتارهای جوانان ،از طریق روابط خانوادگی و والد -فرزندی،
ابعادی از روابط خانوادگی است (فرانکن برگ و و یلیس .)2002 ،کنترل و نظارت والدین بر
امور فرزندان و جوانان ،مهمترین سازوکاری است که از طریق روابط خانوادگی شکل میگیرد و
بر رفتارهای فرزندان تأثیر میگذارد .والدین کارآمد ،بنابه تعریف آماتو و فولر ،با این ویژگی
تعیین میشوند .آماتو و فولر ،در پژوهش خود نتیجه گرفتند که وقتی والدین ،سطح باالیی از
نظارت را بر فرزندان بین  5تا  11سال اجرا کردند ،انحرافها و رفتارهای غیرطبیعی در این
بچهها کاهش یافت.
در نظریۀ کنترل ،جان بریثویت هم مانند هیرشی ،علت وجود همنوایی در جامعه را کنترل
رفتار افراد توسط عوامل مختلف میداند ،اما هیرشی شیوة این کنترل را پیوند فرد با جامعه
میداند؛ درحالیکه بریثویت دربارة کنترل افراد توسط جامعه ،از طریق شرمندهسازی بحث
میکند .بهنظر وی شرمندهسازی ،نوعی ابزار رد اجتماعی دربرابر رفتاری ویژه برای تحریک
ندامت در شخص خالفکار است (سروستانی .)53 :1390 ،بریثوت از دو نوع شرمندهسازی
سخن میگوید:
 .1شرمندهسازی جداکننده که فرد کجرفتار طی آن ،مجازات ،بدنام ،طرد و از جامعۀ
همنوایان تبعید میشود؛  .2شرمندهسازی پیونددهنده که ضمن اعالم درک احساس کجرفتار و
نادیدهگرفتن تخلف وی و حتی ابراز احترام به او ،نوعی احساس تقصیر در او ایجاد میکند که
درنهایت ،او را از ادامۀ کجرفتاری بازمیدارد .وی درنهایت ،از بازگشت به جمع همنوایان
استقبال میکند (همان.)54 :
بریثویت مدعی است در جوامع سنتی که روابط متقابل قویتری وجود دارد و فردگرایی
ضعیف است ،شرمندهسازی پیونددهنده مؤثرتر است و مانع کجرفتاری بیشتر میشود (تیو،
28 :2001؛ کاهان1997 ،؛ بریثویت .)1989 ،از اینرو ،برای سنجش کنترل ،از نظریۀ کنترل
بریثویت استفاده شده است.
از این مباحث ،مدل زیر استنباط میشود:
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متغيرهاي
زمينهاي
زمینة خاص
کاربری

كنترل والدین

فضاي عاطفي
خانواده
انتقال محبت و
صميميت

کنترل
پیونددهنده

كاربردهاي تلفن همراه

کنترل
جداکننده

میزان
استفاده

نوع
استفاده

گرمي روابط و
وجود همدلي

احترام

احساس لذت

فرضیههای پژوهش
 بین فضای عاطفی خانواده و کنترل والدین ،رابطه وجود دارد. بین کنترل والدین و کاربرد (مطلوب و نامطلوب) تلفن همراه ،رابطه وجود دارد. بین فضای عاطفی خانواده و کاربرد (مطلوب و نامطلوب) تلفن همراه ،رابطه وجود دارد. بین زمینۀ ویژة کاربری و کاربرد تلفن همراه ،رابطه وجود دارد. -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
روش پیمایش به مطالعۀ موضوع میپردازد .جامعۀ آماری این پژوهش شامل نوجوانان (18 -12
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سال) دختر و پسر شهر تهران است که جمعیت آنان براساس سرشماری سال  1390مرکز آمار
ایران 1،328،998 ،نفر است  .با توجه به حجم باالی جامعۀ آماری و محدودیت زمان و دسترسی
به نوجوانان ،برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد .حجم نمونه  384نفر است.
ابتدا  400پرسشنامه توزیع شد و با کنارگذاشتن پرسشنامههای مخدوش ،از  380پرسشنامه برای
تجزیه و تحلیل یافتهها استفاده شد.
در این پژوهش ،از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .ابتدا تهران به سه
منطقۀ شمال ،مرکز و جنوب تقسیم شد و در مرحلۀ بعد ،با استفاده از نقشۀ بلوکها ،از هر
منطقه ،دو بلوک با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شد .پس از تعیین خانوارهای
نمونه ،پرسشنامه تکمیل شد .البته درصورت نبود افراد واجد شرایط ،پرسشگران خانوادة نمونه
را تغییر دادند و از پالکهای بعدی بهعنوان جایگزین استفاده کردند .در منطقۀ شمال تهران،
بهدلیل همکارینکردن والدین ،بخشی از نمونهگیری ،بهشکل غیرتصادفی (بهشیوة گلولهبرفی)
انجام گرفت .پس از جمعآوری اطالعات نیز برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از نرمافزار آماری
 SPSSاستفاده شد.

تعریف مفاهیم
کاربردهای تلفن همراه
برای سنجش کاربردهای تلفن همراه در بین دانشآموزان ،از دو شاخص نوع استفاده و میزان
استفاده بهره گرفته شد.
الف) نوع استفاده :انواع استفادههای افراد از تلفن همراه است .کارکردهای تلفن همراه،
فرصتی است که یک وسیله یا ابزار فراهم میکند تا فرد نیازهای خود را تأمین کند .وقتی
این کارکردها از مسیر خود خارج شود ،امکان دارد به سمت کژکارکردها میل پیدا کند که ما
آن را کارکرد نامطلوب مینامیم .در تحقیق حاضر ،نوع استفاده در دو سطح نسبت به کارکرد
مطلوب و نامطلوب اندازهگیری میشود .کارکرد مطلوب شامل محتوای پیامکهای ارسالی و
دریافتی (احوالپرسی ،قرار مالقات ،ابراز محبت و دوستی ،تبریک و تسلیت مناسبتها ،پیام
درسی) ،تخلیۀ روانی ،ایجاد سرگرمی و هیجانجویی مثبت ،ایجاد ارتباط و تولید خالقیت
ادبی و هنری و کارکرد نامطلوب شامل محتوای پیامکهای ارسالی و دریافتی (انواع
مزاحمت ،جوک دربارة قومیتها و تصاویر مبتذل) ،افزایش مصرف تظاهری ،ایجاد حس
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بیپروایی جنسی ،ایجاد حاشیهای امن برای کجروان ،افزایش ارتباطهای نامناسب و اعتیاد
موبایلی در قالب طیف پنجگزینهای لیکرت عملیاتی شده است .نوع استفاده از تلفن همراه
براساس نظریۀ کارکردگرایی مرتون به دو نوع کاربرد مطلوب و نامطلوب تقسیمبندی شد که
پیشتر بعضی از مؤلفههای آن آمد.
ب) میزان استفاده از تلفن همراه :میزان استفاده از تلفن همراه که بر مدت استفاده از این
وسیله و مقدار آن تأکید دارد ،در سه اندازة کم و اندک ،متوسط و نرمال و شدید و زیاد در
قالب طیف لیکرت عملیاتی شد.
فضای عاطفی خانواده
منظور از فضای عاطفی خانواده ،مجموعۀ روابط و تعاملهای روانی و عاطفی اعضای خانواده
است .عشق ،حالتی از توجه ،محبت و گرمی و راحتی در روابط است (ریتیج و رانت:1999 ،
 .)342 -307روابط عاطفی خانواده براساس نظریۀ لی پلی در قالب ابعادی از قبیل انتقال محبت
و صمیمیت در بین والد و فرزند (درمیانگذاشتن اسرار با پدرومادر) ،احساس لذت (از حضور
در کنار خانواده) ،گرمی روابط و احساس احترام ،در قالب طیف لیکرت ،از  1تا  5عملیاتی شد.
کنترل اجتماعی
مجموعۀ وسایل و شیوههایی که با استفاده از آنها ،یک گروه یا واحد ،اعضای خود را به
پذیرش رفتارها ،هنجارها ،قواعد سلوک و حتی آداب و رسومی منطبق با آنچه گروه مطلوب
تلقی میکند ،سوق میدهد .کنترل اجتماعی ،یکی از اشکال فشار اجتماعی است و به دو وجه
متفاوت صورت میپذیرد:
الف) از طریق اجبار اجتماعی که براساس آن و بهروشهای گوناگونی مانند مجازات
حقوقی و تنبیهی برای جلوگیری از ارتکاب جرم ،افراد را به پذیرش شیوههای زندگی و
مدلهای رفتاری منطبق با محیط وامیدارند.
ب) از طریق اقناع که براساس آن و با تکیه بر آزادی یا دستکم رعایت آن ،افراد را به انجام
رفتارهای مناسب و پذیرش هنجارهای رفتاری وادار میسازند .روشهای مختلف اقناع
عبارتاند از :تبلیغ ،اعطای پاداش و اعتبار مناسب تمجید و استعانت از ارزشهای اخالقی
(آلن بیرو.)348 :1366 ،
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بریثویت ازکنترل افراد توسط خانواده ،ازطریق شرمندهسازی بحث میکند .به نظر وی،
شرمندهسازی نوعی ابزار رد اجتماعی دربرابر رفتاری ویژه برای تحریک ندامت در شخص
خالفکار است.
در این پژوهش ،براساس نظریۀ بریثویت ،کنترل والدین در دو بعد کنترل پیونددهنده از
طریق رفتارهای شرمندهسازی والدین مانند ابراز نگرانی ،توضیح خواستن در کمال آرامش ،رفتار
احترامآمیز درصورت بروز رفتار نادرست و کنترل جداکننده از طریق تنبیه فیزیکی نوجوان،
محرومکردن و وارسیکردن در قالب طیف لیکرت از  1تا  5عملیاتی شد.
زمینۀ ویژة کاربری
این متغیر شامل مکان کاربری ،استفادة فردی و جمعی و نحوة آشنایی با تلفن همراه است .برای
سنجش مکان کاربری ،پرسش شد که بیشتر در کدامیک از مکانها مانند منزل ،محل کار ،محل
تحصیل ،کافینت و ...و بیشتر در چه شرایطی (فردی یا جمعی) از فناوریهای نوین استفاده
میشود .برای سنجش زمان کاربری ،زمان استفاده شامل صبح ،ظهر ،غروب ،شب ،بعد از
نیمهشب و سایر موارد سنجش شد و برای سنجش هزینۀ تلفن همراه ،میانگین مبلغ قبض در
یک دورة دوماهه درنظر گرفته شد.

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی
جمعیت نمونۀ این پژوهش ،شامل دختران و پسران نوجوان با رعایت نسبت جنسی در ردههای
سنی  12تا  18سال ،با میانگین سنی  15سال است .همچنین ،تحصیالت والدین پاسخگویان
مشابه است و فقط تفاوت اندکی در میزان تحصیالت دانشگاهی پدران و مادران وجود دارد که
با توجه به آن ،نوع شغل والدین نیز متفاوت است .اغلب ،پدران کارمند و مادران خانهدارند.
بهطورکلی ،اکثر پاسخگویان دارای مسکن شخصیاند .همچنین بهطور متوسط ،پاسخگویان در
خانوادههایی با درآمد یک میلیون و پانصدهزار تومان و هزینۀ ماهیانۀ یک میلیون و صدهزار
تومان زندگی میکنند.
براساس دادهها ،بیشتر نوجوانان سیمکارت اعتباری دارند و میانگین سابقۀ استفاده از تلفن
همراه در بین آنان چهار سال است .همچنین بهصورت تقریباً یکسانی ،هزینۀ تلفن همراهشان
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توسط والدین ( 51/8درصد) و خودشان ( 43/2درصد) تأمین میشود .میانگین تماسهای
ارسالی و دریافتی روزانۀ نوجوانان بهطور یکسان چهار تماس است؛ درحالیکه میانگین
پیامکهای ارسالی در یک روز 22 ،و میانگین پیامکهای دریافتی  24است.
همچنین ،یافتهها نشان میدهد نوجوانان بیشتر به دوستان همجنس ( 60/8درصد) و جنس
مخالف ( 24/7درصد) پیامک ارسال میکنند.
جدول  .1توزیع فراوانی برحسب افراد ارسالکنندة پیام
تعداد
20
231
94
30
375
5
380

خانواده
دوستان همجنس
دوستان جنس مخالف
خویشاوندان
کل
بیپاسخ
کل

درصد
5/3
60/8
24/7
7/9
98/7
1/3
100

نکتۀ جالب توجه در این پژوهش آن است که بیشتر نوجوانان اظهار کردند بیشتر در اتاق
شخصی خود و بدون محدودیت زمانی از تلفن همراهشان استفاده میکنند.
جدول  .2توزیع فراوانی برحسب مکان استفاده از تلفن همراه

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

بسیار زیاد

متوسط

بسیار کم

درصد

زیاد

کم

اصالً

در جمع
خانواده

52

13/9

85

22/4

137

36/1

50

13/2

30

7/9

21

5/6

در اتاق
شخصی

166

43/7

112

29/5

51

13/4

27

7/1

14

3/7

10

2/6

در
مهمانی

42

11/1

69

18/3

102

27

84

22/1

54

14/2

27

7/1

در
اماکن
عمومی

82

21/7

74

19/6

84

22/1

54

14/2

53

13/9

31

8/2
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همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،بیشتر نوجوانان اظهار داشتند زمان ویژهای برای
استفاده از تلفن همراه ندارند و در هر زمان که بخواهند میتوانند از تلفن همراهشان استفاده
کنند.
جدول  .3توزیع فراوانی برحسب زمان استفاده از تلفن همراه
فراوانی

درصد

صبحها

3

0/8

ظهرها

8

2/1

غروبها

38

10

شبها

72

18/9

بعد از نیمهشب تا نزدیک صبح

11

2/9

زمان ویژهای ندارم

240

63/2

کل

372

97/9

بیپاسخ

8

2/1

کل

380

100

نتایج یافتههای توصیف متغیرهای تحقیق نشان میدهد که براساس اطالعات بهدستآمده،
اکثریت پاسخگویان ( 76/1درصد) رفتار محبتآمیز اعضای خانواده با خود را درحد زیاد و
 48/7درصد بسیار زیاد دانستند که اسرار خود را با آنها درمیان میگذارند .با توجه به این
مطالب ،میتوان نتیجه گرفت که انتقال محبت و صمیمیت در خانوادهها نسبتاً متوسط است.
 66درصد پاسخگویان ،تا حد زیادی معتقدند که روابط خانوادگیشان سرشار از گرمی و
عالقه است .همچنین 46/7 ،درصد از نوجوانان تا حد زیادی 27/5 ،درصد تا حدودی و 25/9
درصد در حد کم با خانوادهشان تفاهم دارند .بهنظر میرسد که میزان همدلی و گرمی روابط در
میان خانوادههای پاسخگو در سطح متوسط و نسبتاً خوب است .همچنین ،یافتهها نشان میدهد
میزان صمیمیت پاسخگویان با مادر خانواده ،بهمراتب بیشتر از پدر خانواده است.
البته والدین به کنترل تلفن همراه نوجوانان زیاد حساس نیستند و اگر کنترلی صورت گیرد،
بیشتر در حد تذکر یا تعیین قوانینی برای شارژ تلفن است.
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یافتههای تحلیلی
بین فضای عاطفی خانواده و کنترل والدین ،رابطه وجود دارد.
یافتهها نشان میدهند همبستگی معنادار و معکوسی بین فضای عاطفی خانواده و کنترل
والدین وجود دارد .بدینمعنا که با افزایش فضای عاطفی خانواده ،کنترل جداکنندة والدین
کاهش مییابد .هرقدر فضای عاطفی خانواده صمیمانهتر باشد ،والدین از کنترل سختگیرانه -که
موجب دوری از نوجوان میشود -کمتر استفاده میکنند.
جدول  .4ضریب همبستگی فضای عاطفی -کنترل والدین
کنترل و فضای عاطفی

تعداد

ضریب پیرسون

سطح معناداری

فضای عاطفی -کنترل والدین

380

-0/360

0/000

فضای عاطفی خانواده -کنترل جداکننده

380

-0/401

0/000

بین کنترل والدین و کاربرد (مطلوب و نامطلوب) تلفن همراه ،رابطه وجود دارد.
همبستگی معنادار و مستقیمی بین کنترل والدین و کاربرد (مطلوب و نامطلوب) تلفن همراه
وجود دارد؛ بدینمعنا که با افزایش کنترل پیونددهنده توسط والدین ،کاربردهای مطلوب تلفن
همراه و با افزایش کنترل جداکننده ،کاربردهای نامطلوب تلفن همراه در میان نوجوانان افزایش
مییابد .از اینرو ،میزان کنترل والدین و میزان فضای عاطفی خانواده ،دو عامل بازدارنده در
استفادة نامطلوب از تلفن همراه در بین نوجوانان بهشمار میروند.
جدول  .5ضریب همبستگی کنترل والدین و کاربرد تلفن همراه
انواع کنترل و کاربرد تلفن همراه

تعداد

ضریب پیرسون

سطح معناداری

کنترل والدین -کاربرد کلی تلفن همراه

380

0/524

0/000

کنترل پیونددهنده -کاربرد مطلوب تلفن همراه

380

0/384

0/000

کنترل جداکننده -کاربرد نامطلوب تلفن همراه

380

0/499

0/000

بین فضای عاطفی خانواده و کاربرد (مطلوب و نامطلوب) تلفن همراه ،رابطه وجود دارد.
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یافتهها بیانگر آن است که میان فضای عاطفی خانواده و کاربرد تلفن همراه ،رابطۀ معنادار و
معکوس وجود دارد .بدینمعنا که هرقدر نوجوانان از فضای عاطفی مناسب و صمیمانهتری در
خانواده برخوردار باشند ،کاربرد نامطلوب تلفن همراه در آنها کاهش مییابد.
جدول  .6ضریب همبستگی فضای عاطفی خانواده و کاربرد تلفن همراه
فضای عاطفی خانواده و کاربرد تلفن همراه

تعداد

ضریب پیرسون

سطح معناداری

فضای عاطفی خانواده -کاربرد کلی تلفن همراه

380

-0/288

0/000

فضای عاطفی خانواده -کاربرد مطلوب تلفن همراه

380

0/072

0/093

فضای عاطفی خانواده -کاربرد نامطلوب از تلفن همراه

380

-0/397

0/000

بین زمینۀ ویژة کاربری و کاربرد تلفن همراه ،رابطه وجود دارد.
همبستگی معنادار و مستقیمی بین مکان استفاده از تلفن همراه و کاربرد آن وجود دارد؛
بدینمعنا که هرقدر نوجوان امکان استفاده از تلفن همراه را در مکانهای مختلف داشته باشد و
با محدودیت روبهرو نباشد ،کاربرد تلفن همراه توسط نوجوان نیز افزایش مییابد.
بین پایگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده و کاربرد تلفن همراه ،رابطه وجود دارد.
همبستگی معناداری بین پایگاه اجتماعی و اقتصادی و کاربرد تلفن همراه وجود ندارد .از
اینرو ،میتوان نتیجه گرفت که پایگاه اجتماعی و اقتصادی خانوادههای نوجوانان ،تأثیری بر
کاربرد تلفن همراه در میان آنها ندارد .بهعبارت دیگر ،میزان استفاده و شیوع و گستردگی آن در
میان نوجوانان ،فراتر از متغیر تأثیرگذاری مانند پایگاه اجتماعی -اقتصادی خانوادة آنهاست.
جدول  .7ضریب همبستگی زمینۀ کاربری و پایگاه اجتماعی با کاربرد تلفن همراه
زمینۀ کاربردی پایگاه اجتماعی با کاربرد تلفن همراه

تعداد

ضریب پیرسون

سطح معناداری

مکان استفاده از تلفن همراه -کاربرد تلفن همراه

380

0/125

0/014

پایگاه اجتماعی-اقتصادی -کاربرد تلفن همراه

380

-0/045

0/382

بین جنسیت پاسخگو و کاربرد (مطلوب و نامطلوب) تلفن همراه ،رابطه وجود دارد.
یافتهها بیانگر آن است که کاربرد تلفن همراه ،بین دو جنس ،تفاوت معنادار دارد .بدینمعنا
که کاربرد مطلوب تلفن همراه در میان دختران و کاربرد نامطلوب در میان پسران بیشتر است.
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جدول  .8ضریب اختالف بین جنسیت و کاربرد تلفن همراه
جنسیت و کاربرد تلفن همراه

جنسیت

سطح معناداری

زن

مرد

T

کاربرد مطلوب تلفن همراه

3/09

2/74

3/099

0/002

کاربرد نامطلوب تلفن همراه

2/33

2/85

-4/182

0/000

تحلیل رگرسیون
نتایج تحلیل رگرسیون این پژوهش نشان میدهد که میزان همبستگی متغیر کاربرد تلفن همراه
در یک ترکیب خطی با متغیرهای واردشده در معادله  0/57و ضریب تعیین  32درصد است.
درواقع ،حدود  32درصد از واریانس کاربرد تلفن همراه ،از طریق متغیرهای مستقل تبیین و
توجیه شده است .همچنین ،یافتههای حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره بیانگر آن است که
متغیر کنترل والدین ( ،)0/35بیشترین میزان تأثیر رگرسیونی را در این پژوهش دارد.
کاربرد تلفن همراه = ( )-0/10فضای عاطفی خانواده  )0/35( +کنترل والدین )0/29( +
مکان استفاده از تلفن همراه –  0/08پایگاه اجتماعی و اقتصادی.
جدول  .9نیکویی برازش مدل رگرسیون بین متغیرهای مستقل و وابسته
شاخصهای

ضریب تعیین

ضریب تعیین خالص

برآورد خطای استاندارد

a

0/222

0/220

0/757

2

0/560

3

0/568

آماری
1

4

ضریب همبستگی
0/471

b

0/314

0/310

0/712

c

0/323

0/317

0/708

d

0/330

0/574

0/323

0/705
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جدول  .10ضرایب رگرسیون بین متغیرهای پیشبین (مستقل) و مالک (وابسته)
ضرایب استانداردشده

1

2

3

3

B

Std. Error

مقادیر ثابت

1/488

0/092

کنترل والدین

0/024

0/002

مقادیر ثابت

0/946

0/116

ضرایب استانداردنشده

t

Sig.

Beta

0/000 16/093
0/471

0/000 10/636
0/000 8/160

کنترل والدین

0/019

0/002

0/357

0/000 8/360

مکان استفاده

0/013

0/002

0/317

0/000 7/069

مقدار ثابت

1/316

0/203

0/000 6/481

کنترل والدین

0/018

0/002

0/351

0/000 7/650

مکان استفاده

0/012

0/002

0/295

0/000 6/438

فضای عاطفی خانواده

-0/004

0/002

-0/101

0/027 -2/215

مقدار ثابت

1/521

0/227

0/000 6/712

کنترل والدین

0/018

0/002

0/350

0/000 7/644

مکان استفاده

0/012

0/002

0/297

0/000 6/511

فضای عاطفی خانواده

-0/004

0/002

-0/106

0/021 -2/319

پایگاه اجتماعی و اقتصادی

-0/005

0/002

-0/085

0/046 -2/003

تحلیل مسیر
تحلیل مسیر ،شیوهای برای مطالعۀ تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
بهصورت سازوکاری علی است .یافتههای تحلیل مسیر نشان میدهد میزان تأثیر مستقیم فضای
عاطفی خانواده بر کاربردهای تلفن همراه  -0/10درصد ،حاصلضرب تأثیر غیرمستقیم آن
 -0/10درصد و درنهایت ،اثر کل آن  0/20درصد است .درمجموع ،در این مدل ،مقدار ضریب
تعیین  32درصد است؛ بدینمعنا که  32درصد از مجموع تغییرهای کاربردهای تلفن همراه
توسط عوامل مذکور تبیین شده است.
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نتیجهگیری
استفاده از تلفن همراه در بین نوجوانان بهسرعت درحال گسترش است .سابقۀ استفاده از تلفن
همراه در بین نوجوانان بهطور متوسط چهار سال است .با توجه به قرارگرفتن نوجوانان در
دوران بلوغ ،میل آنها به کسب استقالل و گرایششان به گروه همساالن ،نتایج نشان داد بیشترین
پیامک ارسالی در یک روز به دوستان همجنس و غیرهمجنس با محتوای ابراز محبت و دوستی
است .با ظهور تلفن همراه و امکانات آن مانند پیامهای متنی ،ارتباط بین نوجوانان بیشتر و
قویتر شد و به دنبال آن ،فرهنگ ارتباطی جدیدی ظهور یافت.
نوجوانان از میان امکانات مختلف تلفن همراهشان ،بیش از همه از ذخیره و گوشدادن به
موسیقی ،پیامک ،ساعت هشدار و اینترنت استفاده میکنند.
محتوای پیامکهای دریافتی و ارسالی نوجوانان بیشتر شامل ابراز محبت و دوستی ،جوک و
لطیفه دربارة قومیتها ،احوالپرسی و تبریک و تسلیت مناسبتهای مختلف است .در میان
محتوای مطلوب پیامکها ،خیل عظیم پیامهای کوتاه در مناسبتهای مذهبی ،بر اهمیت کارکرد
اعتقادی این وسیله تأکید دارد .از اینرو ،سامانۀ پیام کوتاه در راستای ترویج و تحریک اخالق
دینی ،افزایش دانش دینی ،ترویج و تحریک احساسات و عواطف دینی مردم ،نقش بسزایی ایفا
میکند.
از کاربردهای نامطلوب پیامک ،جوک و لطیفه دربارة قومیتهاست که بیشترین کاربرد را در
نوجوانان دارد و موجب اشاعۀ باور غلط دربارة قومیتهای مختلف و توهین به این اقوام
میشود .از دیگر کاربردهای نامطلوب این وسیله ،ایجاد ارتباط نامناسب و افزایشی با دوستان
(همجنس و جنس مخالف) و همچنین اعتیاد موبایلی است .استفادة آسیبزا از تلفن همراه،
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وضعیتی است که با استفادة فراوان و اشتغال ذهنی به آن مشخص میشود و بیانگر وابستگی
فوقالعادة نوجوانان به تلفنهای همراهشان است؛ بهطوریکه موجب احساس ناراحتی
درصورت جاگذاشتن تلفن همراه و ایجاد یک وسواس و مشغولیت فکری در نوجوانان میشود.
همچنین ،یافتهها نشان میدهد حدود  30درصد از محتوای پیامهای دریافتی و ارسالی
نوجوانان تصاویر مبتذل است که میزانی شایان توجه است و بر کاربرد نامطلوب تلفن همراه
داللت دارد .این امر با نتایج تحقیق منطقی همخوانی دارد که یکی از کاربردهای نامطلوب تلفن
همراه را از بینرفتن شرم و حیای تدریجی میداند .بهنظر میرسد که نوجوانان با ارسال و
دریافت پیامهایی که درگذشته تابو بهشمار میرفت ،بهتدریج در قالب شوخی و طنز و ضرورت
پاسخ متقابل به آنها پیش رفتهاند؛ تا جاییکه قبح آن از بین رفته است و وی را به خنده و
شادمانی وامیدارد .شاید کاربرد نامطلوب تلفن همراه به این دلیل باشد که در ایران ،در بستری
که هیجانجویی و تنوعطلبی نوجوانان و جوانان ارضا نمیشود ،تلفن همراه چنین نقشی مییابد.
کاربردهای مطلوب تلفن همراه از منظر نوجوانان ،بیشتر ایجاد هیجانهای مثبت است که
موجب احساس شادی و هیجان و نشاط از طریق دریافت تماسهای غیرمنتظره و دریافت پیام
کوتاه از طرف دوستانشان میشود که نتایج تحقیقات عاملی با این نتایج مطابقت دارد.
درحقیقت ،بعضی از عواملی که سبب میشوند تلفن همراه و سرویس پیام کوتاه آن ،از جذابیت
الزم برای رضایت خاطر کاربران برخوردار باشد ،اقتصادیبودن سرویس پیام کوتاه (از نظر
هزینه و وقت) و ارضای نوجویی نوجوانان با تبادل حجم گسترده و وسیعی از طنز و شوخی و
سرگرمی است.
از دیگر کاربردهای مطلوب ،ایجاد خالقیت هنری و ادبی در نوجوانان است که از طریق
تالش برای ترسیم عکس و ایجاد واژههای رمزی مخصوص به خودشان در نوجوانان نمود پیدا
میکند .از دیگر کاربردهای مطلوب آن ،ایجاد ارتباط مناسب با همکالسیهاست که با نتایج
تحقیق منطقی و اکرامی ،تا حدی همسویی دارد.
بهطورکلی کاربردهای مطلوب نوجوانان در این تحقیق ،تا حدودی متمایل به زیاد و
کاربردها ی نامطلوب نوجوانان تا حدودی متمایل به کم ارزیابی شده است .از میان متغیرهای
تحقیق ،کاربرد تلفن همراه با فضای عاطفی خانواده ،کنترل والدین ،مکان استفاده از تلفن همراه
و جنسیت رابطۀ معنادار دارد.
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در این تحقیق ،بین فضای عاطفی خانواده و کاربرد تلفن همراه نوجوانان رابطۀ معناداری
وجود دارد؛ بدینمعنا که هرچه فضای عاطفی خانواده صمیمیتر باشد ،استفادة نامطلوب از تلفن
همراه در میان نوجوانان کاهش مییابد که با نظریۀ لی پلی مطابقت دارد .وی معتقد است
شناخت کیفیت پرورش فرد در خانواده ،شاخص مهمی برای رفتار اجتماعی فرد تلقی میشود.
همچنین قلمروی خانواده بهعنوان محلی برای پاسخ به نیازها شناسایی میشود و همچنین ،یکی
از نیازهای اساسی و روانی انسانی ،نیاز به محبت است .چنانچه فردی عشق یا دوستی را در
خانواده مبادله کند ،حتی اگر منزلت و وضع اجتماعی مناسبی بیابد ،در مقایسه با وجود روابط
عاطفی گرم ،درجات پایینتری از رضایت را دارد .پژوهشها نشان میدهد که هرقدر فرد
رضایت کمتری داشته باشد ،احتمال بروز رفتار نابهنجار در او افزایش مییابد .هنگامیکه
نوجوان ،فضای عاطفی صمیمانهتر و گرمتری در خانه داشته باشد ،استفادة نامطلوب او از تلفن
همراه کاهش مییابد.
با توجه به یکی از فرضیههای پژوهش مبنیبر وجود رابطه بین فضای عاطفی خانواده و
کنترل جداکنندة والدین ،میتوان نتیجه گرفت که هرقدر فضای عاطفی خانواده صمیمیتر باشد،
کنترل جداکننده -که به بروز رفتارهای آسیبزا در نوجوان منجر میشود -کاهش مییابد .این
نتایج با پژوهش کاتز مطابقت دارد که بیان میکند وجود دلبستگی ایمن (سرمایۀ اجتماعی) در
خانواده ،موجب کاهش شرمندهسازی جداکنندة والدین و کاهش بروز رفتار نابهنجار و جرم
میشود .در این پژوهش نیز فضای عاطفی خانواده (بهعنوان سرمایۀ اجتماعی فرد) ،عاملی
بازدارنده در نوع کنترل والدین است تا از بروز رفتارهای نابهنجار در زمینۀ استفاده از تلفن
همراه جلوگیری کند که با نظریۀ بریثویت همخوانی دارد .بریثویت مدعی است که در
جوامع سنتی -که در آنها ،روابط متقابل قویتری وجود دارد و فردگرایی ضعیف است-
شرمندهسازی پیونددهنده مؤثرتر است و مانع کجرفتاری بیشتر میشود.
فرض دیگر این پژوهش ،بررسی رابطۀ میان کنترل والدین و کاربرد تلفن همراه است.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که میان کنترل والدین و کاربرد تلفن همراه ،رابطۀ مستقیم و
قوی وجود دارد؛ بدینمعنا که هرچه کنترل پیونددهندة والدین افزایش یابد ،کاربرد مطلوب تلفن
همراه در بین نوجوانان نیز افزایش مییابد .همچنین ،با افزایش کنترل جداکننده ،کاربرد نامطلوب
از تلفن همراه نیز افزایش مییابد.
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مدل حاصل از رگرسیون نشان میدهد که  32درصد از تغییرهای کاربرد تلفن همراه توسط
متغیر مستقل پیشبینی میشود؛ بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که متغیرهای کنترل والدین ،زمینۀ
ویژة کاربری (مکان استفاده از تلفن همراه) و فضای عاطفی خانواده ،نوع کاربرد تلفن همراه را
پیشبینی میکنند و این پیشبینی ،بیشتر ناشی از متغیر کنترل والدین و مکان استفاده از تلفن
همراه است تا فضای عاطفی خانواده .از اینرو ،تحلیل مسیر ،مدل نظری پژوهش را تأیید
میکند.
افزایش سیمکارتهای اعتباری شاید بهدلیل ارزانبودن و دسترسی یکسان طبقات و سنین
مختلف جامعه به تلفن همراه ،موجب گسترش روابط نوجوان با دوستان خود بدون محدودیت
و استفاده از پیامکها با محتوای مختلف شده است .نتایج نشان میدهد که از جمله عوامل
تأثیرگذار بر میزان استفادة تلفن همراه توسط نوجوان ،وجود فضای عاطفی در خانواده و کنترل
مناسب والدین است که بهعنوان دو عامل بازدارنده در کاربرد نامطلوب و استفادة بیشازحد
تأثیرگذار است .اگر محیط خانواده بهلحاظ عاطفی و روانی ،برای نوجوان مناسب باشد و نظارت
بر استفاده از تلفن همراه بهطور مناسب صورت گیرد ،نوجوان گرایش کمتری به استفادة مفرط و
نامطلوب از تلفن همراه خواهد داشت .از اینرو ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،به
بررسی میزان مطلوبیت استفاده از تلفن همراه در بین نوجوانان ،تلفن همراه و جبران خأل
ارتباطی دختران و پسران در دوران بلوغ و کنترل والدین بر تلفن همراه از دیدگاه والدین
پرداخته شود.
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