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 آموزان دبيرستاني شهرستان محمودآباد) دانش :مطالعه موردي(
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 چكيده

ـ    در نوجوانـان  رفتاري شـايع  مشكالتاز تلفن همراه از  زا يبامروزه استفاده آس  و آيـد  يبـه حسـاب م
ـ    ازجملهبسياري دروني و بيروني  يرهايمتغ بـر روي آن   توانـد  ياحساس تنهايي و انسـجام خـانواده م
ـ    يرگذار باشدتأث  بينـي  يش. هدف پژوهش حاضر بررسي نقش انسجام خـانواده و احسـاس تنهـايي در پ

آموزان  نفر از دانش 170منظور  براي اينآموزان دبيرستاني است.   از تلفن همراه در دانش زا يباستفاده آس
بـه روش   1393-94سال تحصـيلي   دولتي شهرستان محمودآباد در هاي يرستانمشغول به تحصيل در دب

 دانشـگاه  تنهـايي  احسـاس  آزمـون انتخاب شدند و به فـرم كوتـاه    يا چندمرحله يا خوشهگيري  نمونه
از تلفن همراه و مقياس انسجام خانواده فيشر پاسخ دادند. نتايج نشـان   زا يب، مقياس استفاده آسكاليفرنيا

بـه طـور مثبـت     ،طـور منفـي و احسـاس تنهـايي    بـه   ،داد كه در گام نهايي تحليل، انسـجام خـانواده  
ها از اهميت متغيرهاي انسجام خانوادگي و  اين يافتهاز تلفن همراه بودند.  زا يبكننده استفاده آس بيني يشپ

ـ زا از تلفن همراه حمايت  يبآساحساس تنهايي در روي آوردن نوجوانان به استفاده  كننـد. بـه نظـر     يم
ي اجتماعي نوجوانـان  ها مهارتمرتبط با افزايش انسجام خانواده و رشد ي آموزشي ها برنامهرسد كه  يم
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 مقدمه

و غيرقابـل   تواند منجر به پيامدهاي نامطلوب با وجود فوايد بسيار فناوري ارتباطات، مي
) برخـي  1392پور ( ). سعدي2015، 2و كيم 1جونگ( بيني بسياري براي انسان شود پيش 

) 1شـمرد:   هـا چنـين برمـي    از پيامدهاي فناوري اطالعات را براي نوجوانـان و خـانواده  
دسترسي نوجوانان به حجم وسـيعي از اطالعـات در هـر زمـان و مكـان و دربـاره هـر        

) كـاهش  3نگاري نسبت به روش سنتي،  نوجوانان به هرزه تر ) دسترسي آسان2موضوع، 
) افـزايش  4هم بودن افـراد خـانواده و جـدايي عـاطفي نوجوانـان از والـدين و        زمان با

حالي است كه فناوري ارتباطـات از عوامـل كليـدي عصـر      تعارضات خانوادگي. اين در
از افـراد بـه صـورت     آيد و استفاده از تلفن همراه بـراي بسـياري   حساب مي  ديجيتال به

به بازارهاي جهاني، عالوه بر  3هاي هوشمند عادت در آمده است. امروزه با ورود گوشي
اي از امكانـات مختلـف    امكانات كالسيك تماس و خدمات پيام كوتـاه، طيـف گسـترده   

هـاي   مانند تصويربرداري، پخش صدا و تصوير، دسترسي به اينترنت، حضـور در شـبكه  
اي ضـروري و حيـاتي در    وسـيله   افزارها، تلفن همراه را به ها و نرم زياجتماعي، انواع با

). با توجه به اين تأثيرات منفـي،  2015، 5و چن 4هسيائو( زندگي افراد تبديل كرده است
زا از تلفـن همـراه    لزوم توجه به عوامل مؤثر در گـرايش نوجوانـان بـه اسـتفاده آسـيب     

 شود. ازپيش روشن مي بيش
 ارزش به يك و براي آنان پيدا كرده رواج جوان نسل در ميان سرعت به همراه تلفن

 2010 سـال  در بهداشـت  جهـاني  سـازمان  ).2007 ،7وايـت  و 6والـش ( است شده تبديل
 دارد وجـود  دنيـا  در همـراه  تلفـن  از كننده استفاده ميليارد 5 حدود كه است زده تخمين

دهنـد، از طرفـي،    ه ارائـه مـي  هـاي همـرا   اي كـه تلفـن   امكانات گسترده). 2011 ،8ريمر(
وجود آمدن مشكالت  كند و از طرف ديگر، موجب به نيازهاي ارتباطي افراد را ارضا مي

ترين پيامدهاي وسـايل ارتبـاطي را    شود. پژوهشگران يكي از مهم و معضالت متعدد مي
 ).2013، 9دانند (اوزتانك از حد يا حتي اعتياد به آنها مي  استفاده بيش
 محـدود  به كنتـرل يـا   قادر فرد كه دهد مي رخ زماني همراه تلفن از زا يبآس استفاده
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 بـه  همـراه  تلفن از زا آسيب استفاده ).2013، 2اونال و 1نيست (ارسالن اين استفاده كردن
 ايـن وسـيله   از اجباري استفاده به منجر كه است شده توصيف اعتيادي شبه رفتار عنوان

افـراد را    ا تلفن همراه، كـاركرد اجتمـاعي ـ شـغلي    شود، به عبارتي، گذراندن وقت ب مي
 زا آسـيب  استفاده كه اند داده نشان ها پژوهش ).2009 و همكاران، 3تاكاو(دهد  كاهش مي

و همكـاران،   4راسـن ( دارد  پيامدهاي رواني ـ اجتمـاعي بسـياري در پـي     همراه تلفن از
ي، تلفـن همـراه در ميـان    با وجود تمام پيامدهاي منف. )2013 و همكاران، 5لپ و 2013

 محمـدي  و فـر  حميـدي  نوجوانان رواج بسياري پيدا كرده است. براي مثال، عطادخـت، 
 تلفـن  از زا آسيب استفاده ميزان آموزان شهر خلخال، در پژوهشي بر روي دانش )1393(

همچنـين خزاعـي و   . انـد  كـرده  ارزيـابي  درصـد  87 از بـيش  آموزان، دانش در همراه را
 در همـراه  بـه تلفـن   وابسـتگي  با مرتبط شناسي شيوع پژوهش يك در) 1391( همكاران

 سـن، دچـار   سـال  20-15 نمونـه، بـا   افـراد  تمام تقريباً كه اند كرده گزارش بيرجند شهر
 4/3 متوسـط،  وابسـتگي  درصـد  3/95 كـه  طـوري  بـه  اند؛ بوده همراه تلفن به وابستگي

شـيوع  . انـد  داشـته  همـراه  تلفن ازبه استفاده  اعتياد درصد 2/1 و شديد وابستگي درصد
 فضـاي  از نوجوانـان  نوجـواني،  باالي استفاده از تلفن همراه در حالي است كه در دوره

احتمال همنوايي با گروه و يا طرد از جانب  و گيرند مي فاصله خانواده عاطفي و فيزيكي
 ).2007 ،7ماناهام و 6استرنبرگ( گروه و احساس انزوا و تنهايي در آنان وجود دارد

 قبـل  دهـه  چنـد  بـه  مجازي دنياي و ها رسانه تنهايي، احساس مرتبط با هاي پژوهش
: اسـت  شـده  تعريـف  صـورت  ايـن  بـه  مختلـف  ادبيات در تنهايي احساس .گردد برمي

 آن در فـرد  كـه  شـرايطي  در جـاري  اجتماعي روابط بين تفاوت از كه آور  رنج موقعيتي
 و 8پپـالو ( شود مي ناشي دارد را آن آرزوي فرد كه اجتماعي روابط نوع با كند مي زندگي
 شـناختي  روان موقعيـت  يك تنهايي احساس ).2013 اوزتانك، از نقل به ،1982 ،9پرلمن
 شخصـي  تهديـد  و كنتـرل  فقـدان  ارزشي، بي بودن، تهي احساس با كه است كننده ناتوان
نفي اسـت كـه   احساس تنهايي نوعي هيجان م ).2012و همكاران،  10لوزاتا( است همراه
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و  1شـود (تـان   از تفاوت بين سطح تعامالت اجتماعي موجود و مورد انتظـار ايجـاد مـي   
 در نبـودن  صـرف  تنهايي، احساس كه آيد بر مي چنين تعاريف اين . از)2013 ،همكاران

 پـايين  سـطح  و شـده  تجربـه  اجتمـاعي  روابـط  بلكـه  نيست، فيزيكي بودن تنها يا جمع
 تنهـايي  حـس  ايجاد پايه تواند مي روابط اين از مطلوب يترضا انتظار مقابل در رضايت

 ).2013 اوزتانك،( باشد
 بـا  برابـر  مكالمه با تلفن همـراه،  زمان افزايش كه دهد مي نشان) 2013( 2سار مطالعه

رو در  تعامـل  كه اند دريافته) 2013( 4پارك و 3جين .است تنهايي احساس سطح افزايش
 بـا  تلفنـي  بيشـتر  مكالمـات  امـا  اسـت،  برابر تنهايي اساحس تر پايين سطوح با بيشتر رو

 افـرادي  اند داده نشان نيز )2007( 6ريد و 5ريد .ارتباط دارد تنهايي احساس باالي سطوح
 بـه  را تلفنـي  هـاي   تمـاس  و كوتاه هاي پيام سرويس كنند مي بيشتري تنهايي احساس كه

همچنـين بـه گفتـه     .گيرنـد  ميكار  به ارتباط ايجاد براي صميمانه كمتر روش يك عنوان
 بـا  تلفنـي  مكرر هاي تماس طريق از كه دارند تمايل تنها افراد) 2009( همكاران و تاكاو

 .بكاهند شان تنهايي احساس از و كنند برقرار ارتباط خود همساالن
زا از تلفن همراه تأثير بگذارد، انسجام  تواند بر استفاده آسيب از عوامل ديگري كه مي

 آن اعضـاي  مناسـب  و سـالم  مثبـت،  تعـامالت  بـه  خـانواده  اسـت. انسـجام  خانوادگي 
 يكـديگر بيـان   از خـانواده را  افـراد  حمايـت  و) 2009 ،8داچوسـالو  و 7فيلد( گردد برمي

 نـوعي  را خـانواده  انسـجام ) 2003( 10لينگـرن  ).2001 و همكـاران،  9سـوليدي ( كند مي
 وقـت  و اعضـا  تعهـد  آن را اساسـي  عنصر دو و داند مي خانواده افراد با عاطفي نزديكي

 اجـازه  خـود  اعضـاي  از يـك  هر به منسجم هاي خانواده .كند مي معرفي هم با گذراندن
 دوره در ).2012 ،12ارازي و 11هامامـا ( دهنـد  مـي  سـازگارانه  و آزادانـه  عملكـرد  و رشد

 گـرايش  و منسـجم،  كننـده  محافظـت  عامـل  يـك  عنـوان  بـه  تواند مي خانواده نوجواني،
 در ).2013 همكـاران،  و 13اسـتولز ( كنـد  تعـديل  پرخطـر  رفتارهاي سمت به را نوجوان
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 از زا آسـيب  اسـتفاده  با خانواده انسجام و عملكرد بين) 2014( و همكاران 1ونگ پژوهش
 سـطوح  بـا  خـانواده  ضـعيف  عبارت ديگر، انسـجام  به شد، يافت منفي رابطه همراه، تلفن
 .بود همراه آموزان دانش در افسردگي نشانگان همچنين و همراه تلفن از زا آسيب استفاده باالي

ــت 2وات ــام   1994( 3و واي ــاط نظ ــين ارتب ــود در تبي ــومي خ ــارچوب مفه ) در چه
برنـد و   كار مـي  را به 4خانوادگي و فناوري اطالعات و ارتباطات، نظريه اكولوژي انساني

 دانند.   اين اثرات را مربوط به مراحل رشد خانواده مي
كند كه فنـاوري   خانواده را يك نظام اجتماعي به نسبت بسته توصيف مياين ديدگاه 

ها و هنجارهاي اجتمـاعي درون   تواند به آن نفوذ كند و تغييراتي را در نقش ارتباطات مي
توان از ورود راديـو و تلويزيـون بـه مركـز توجـه       اين نظام موجب شود. براي مثال، مي

هـاي هوشـمند حتـي در     ها و در نهايت، گوشي هاي خانوادگي تا ورود رايانه گردهمايي
خواب افراد خانواده، ردپاي اين نفوذپذيري را دنبـال كـرد. سـؤالي كـه در      و تخت  اتاق

كند ايـن اسـت كـه آيـا ايـن رابطـه، كـامالً         اينجا ذهن پژوهشگر را به خود مشغول مي
هـاي اجتمـاعي    طرفه است و آيا ممكن نيست همانند تقريباً تمام پديـده   سويه و يك يك

ديگر، بين نظام خانوادگي و فناوري ارتباطات نوع ديگري از رابطه وجود داشته باشـد؟  
رسد مرزهاي اين نظام اجتماعي به نسبت بسته، خود در نوع و ميزان گـرايش   به نظر مي

 اعضاي آن به فناوري ارتباطات تأثيرگذار باشد.
همـراه در بـين نوجوانـان ايرانـي و      زا از تلفن با توجه به شيوع باالي استفاده آسيب

هاي مختلف زندگي فرد كه در چند سطر بـاال بـه آن    پيامدهاي منفي گسترده آن بر جنبه
پرداخته شده است، هدف از پژوهش حاضر، بررسي ارتباط انسجام خانوادگي به عنـوان  

ه و احساس تنهايي به عنوان عامل درونـي و فـردي بـا اسـتفاد     عامل بيروني و اجتماعي
 آموزان دبيرستاني بوده است. زا از تلفن همراه در دانش آسيب

 شناسي پژوهش روش

 مطالعـه، كليـه   مـورد  جمعيـت . اسـت  توصيفي ـ همبستگي  پژوهش يك حاضر، پژوهش
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 سـال  در محمودآبـاد  شهرسـتان  دولتي هاي دبيرستان در تحصيل را به مشغول آموزان دانش
 تعيـين  فرمول از استفاده با نمونه حجم العه،مط اين در. شود شامل مي 1393-94 تحصيلي

 افـراد  آمـده اسـت و   دسـت  بـه  نفر 05/0d=، 170 و p =50/0 گرفتن نظر در با و نسبت
 ابتدا كه صورت به اين اند، شده انتخاب اي چندمرحله اي خوشه گيري نمونه طريق از نمونه

 دبيرسـتان  2 و ترانـه دخ دبيرسـتان  3( مدرسـه  5 آباد محمود شهرستان مدارس تمام بين از
 و انـد  هشـد  انتخـاب  كـالس  دو مدرسـه  هـر  از سپس و انتخاب تصادفي، طور به) پسرانه

 آوري جمـع  دقيقه 45 تا 30 مدت از بعد و توزيع آموزان، دانش بين پژوهش هاي پرسشنامه
 فراوانـي،  ماننـد  شاخص طريق از SPSS افزار نرم در شدن وارد از پس ها داده. شده است

 تحليـل  گـام  بـه  گـام  چندگانـه  رگرسيون تحليل آزمون همچنين و معيار انحراف يا ميانگين
 اسـتفاده  و بين پيش متغير عنوان به تنهايي احساس و خانواده انسجام كه طوري به. اند شده

 .اند ه شد رگرسيوني مدل وارد مالك، متغير عنوان به همراه تلفن از زا آسيب

 پژوهش ابزارشناسي

 كاليفرنيـا  دانشـگاه  تنهـايي  احسـاس  آزمـون  .UCLS-8 تنهـايي  احساس نآزمو كوتاه فرم
)UCLA( فرگوسـن  و پـيال  راسل، 1978 سال در تنهايي، احساس آزمون اولين عنوان به را 

 احـدي،  و دالور بحيرايي،( تهيه كردند فردي بين روابط در فرد تنهايي احساس سنجش براي
 ايـران  در) 1385( احدي و دالور بحيرايي، را )سؤالي 20( پرسشنامه اين سوم نسخه). 1385

 مالكـي  اعتبار و درصد 88 با برابر كرونباخ، آلفاي روش به آزمون پايايي. اند كرده هنجاريابي
 دهنـده  نشـان  و درصد 55 با برابر تنهايي، احساس از فردي گزارش شاخص با پرسشنامه اين

 شـده  اسـتفاده  مقيـاس  ايـن  كوتاه رمف از پژوهش، اين در. بوده است مطلوب همگراي اعتبار
 4 ليكـرت  طيف ندارم) با واقعي دوست كنم مي سؤال (براي مثال: احساس 8 شامل كه است
گويـه بـه دسـت     8نمرات اين مقيـاس، از مجمـوع نمـره     .شود مي هرگز تا هميشه اي درجه

 اسـت. فـرم   دهنده احساس تنهايي بيشـتر  متغير است. نمرات باالتر نشان 32تا  8آيد و از  مي
 نظــر از و بررســي مــورد آســيا و اروپــا در بســياري هــاي پــژوهش در مقيــاس ايــن كوتــاه
 روش بـه  حاضـر  پژوهش در پرسشنامه اين پايايي. گرفته است قرار تأييد مورد سنجي، روان
 .است شده ارزيابي درصد 86 با برابر كرونباخ آلفاي
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و  1جنـارو  از سـوي  مقيـاس  ايـن  .)COS( همـراه  تلفـن  از زا آسـيب  استفاده مقياس
 بنـدي  طبقـه  و تشـخيص  راهنمـاي  از شناختي روان شاخص 10 اساس بر) 2007(همكاران، 
 تلفـن  از براي مثال: اگر(سؤال  23 داراي و است شده هنجاريابي و طراحي رواني اختالالت

 گـز هر اي؛ درجـه  6 ليكرت طيف با كنيد؟) مي نگراني يا تابي بي احساس نكنيد استفاده همراه
 متغيـر اسـت.   105تـا   21آيـد و از   نمره كل از مجموع نمرات به دست مـي  .است هميشه تا

اسـت. در اينجـا از    همـراه  تلفـن  از او مفرط استفاده دهنده نشان باشد، باالتر فرد نمره هرچه
 نسـخه . نمره كل اين پژوهش براي سنجش ميزان استفاده از تلفن همراه استفاده شـده اسـت  

 21 كـه  است شده هنجاريابي) 1390( نژاد ياسمي و محمديان گل از سوي اسمقي اين فارسي
 كرونبـاخ  آلفاي روش به مقياس پايايي پژوهشگران اين. شود مي شامل را اصلي فرم از سؤال

آزمـون   روايـي . اند كرده گزارش درصد 71 با برابر آزمايي باز روش به و درصد 90 با برابر را
 حاضـر،  پـژوهش  در. انـد  داده قرار تأييد مورد شناسي روان حوزه نصاحبنظرا از نفر ده نيز را

 .شده است محاسبه درصد 89 با برابر كرونباخ آلفاي روش به پايايي
 بـه منظـور  ) 1992(و همكـاران،   2فيشـر  را مقيـاس  ايـن  فيشر. خانواده انسجام مقياس

 نسـخه . انـد  كـرده  يهنجاريـاب  و تهيه يكديگر، با خانواده اعضاي انسجام و همبستگي بررسي
 داريـم  دوست كه طور همان  توانيم مي خانواده در (براي مثال: ما بود سؤال 29 آن شامل اوليه
 داراي سـؤال،  هـر  و شده استفاده آن سؤالي 13 نسخه از پژوهش، اين در. كنيم) عمل و فكر

 و مشـاركت،  همكـاري  انسـجام،  حـوزه  4 و است هرگز تا هميشه از تايي 6 ليكرت مقياس
هـا بـه    آزمون از مجمـوع نمـره گويـه    كل نمره سنجد. مي را رهبري وضوح و قواعد وضوح

 در بيشـتر  يافتـه  سـازمان  انسجام بيانگر متغير است. نمرات باالتر 78تا  13آيد و از  دست مي
در اين پژوهش، نمره كل اين آزمون براي سـنجش انسـجام خـانوادگي     .است خانواده درون

 صـادقي و همكـاران   از سـوي  مقيـاس  ايـن  فارسـي  نسـخه  رفته اسـت. مورد استفاده قرار گ
 87 بـا  برابـر  كرونبـاخ  آلفـاي  روش بـه  آن دروني همساني و است شده هنجاريابي) 2014(

. شـده اسـت   گـزارش  r= 79/0 هفتـه  دو فاصله در نيز بازآزمايي به دست آمده است. درصد
 قـرار  تأييـد  مـورد  گـيالن  دانشـگاه  علمي  هيئت اعضاي از نفر سه را مقياس محتوايي روايي

 و درصـد  83 با برابر كرونباخ، آلفاي روش به پرسشنامه پايايي نيز حاضر پژوهش در. اند داده
 .آمده است دست به درصد 85 تا درصد 78 بين ها مقياس زير براي

                                                      
1. Jenaro       2. Fisher 



52 v 1395) / تابستان 86(پياپي  2سوم/ شماره  و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

 هاي پژوهش يافته

) درصـد  8/61( نفـر  105 پسـر و ) درصد 2/38( نفر 65 نمونه، افراد نفر 170 بين از
 65 همچنـين . بود 93/1 معيار انحراف با 53/16آموزان  دانش معدل ميانگين. بودند دختر

 از) درصـد  8/61( نفـر  105 و معمـولي  همراه تلفن از) درصد 2/38( نمونه افراد از نفر
 گونه هيچ از) درصد 8/41( نمونه افراد از نفر 71. كردند مي استفاده هوشمند همراه تلفن
 اجتمـاعي  شـبكه  يك از بيش در) درصد 30( نفر 51 كردند، نمي استفاده اجتماعي شبكه

 اجتماعي به طـور فعـال   شبكه يك از) درصد 2/28( نفر 48 در نهايت و داشتند فعاليت
 و آلفـاي كرونبـاخ بـين    همبسـتگي  ضرايب و معيار انحراف ميانگين،. كردند مي استفاده

 هـاي پـژوهش در سـطح    امي يافتهتم .است شده خالصه 1 جدول در پژوهش متغيرهاي
01/0p< .معنادار هستند 

زا از تلفن همـراه   بين متغيرهاي احساس تنهايي و استفاده آسيب 1با توجه به جدول 
) و بين متغيرهاي انسجام خـانواده و  = 50/0rرابطه مثبت و معنادار ( >01/0pدر سطح 

) = r -57/0معنـادار (  رابطـه منفـي   >01/0pزا از تلفن همراه در سـطح   استفاده آسيب
 وجود دارد.

 احسـاس  و خـانواده  انسـجام  طريق از همراه تلفن از زا آسيب استفاده بيني پيش براي
 مقيـاس . شـده اسـت   اسـتفاده  گـام  بـه  گـام  چندگانـه  خطـي  رگرسيون آزمون از تنهايي،

 خطـي  هم هاي آماره به توجه با همچنين. است اي فاصله حداقل پژوهش مورد متغيرهاي
 در ترتيـب  بـه ) VIF( واريـانس  تورم و رواداري عامل مقدار ،2 جدول در شده رشگزا

از  و متغيرهـا  خطـي نبـودن   هـم  از حـاكي  كه قرار دارد 360/1 تا 1 و 1 تا 735/0  دامنه
 اسـت.  606/1دوربين ـ واتسن نيز برابر   مقدار است؛ رگرسيوني مدل ثبات طرف ديگر،

 از اسـتفاده  هـاي  فـرض  از اين رو، پيش. شود مي در ماندها پس همبستگي فرض بنابراين،
 گـام  به گام خطي چندگانه رگرسيون آزمون به مربوط نتايج. است شده رعايت رگرسيون

 احسـاس  نمـرات  طريـق  از آمـوزان  دانش همراه تلفن از زا آسيب استفاده بيني پيش براي
 .است شده خالصه 3 و 2 جدول در خانواده انسجام و تنهايي
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 و ماتريس همبستگي متغيرهاي مورد پژوهش ميانگين، انحراف استانداردـ 1جدول 

 3 2 1 170نمونه: 

 ميانگين

 (انحراف استاندارد)

01/45 

)6/16( 

82/15 

)03/5( 

81/51 

)8/6( 

   89/0 زا از تلفن همراه . استفاده آسيب1

  86/0 50/0 . احساس تنهايي2

 83/0 -51/0 -57/0 . انسجام خانواده3

 ايب آلفاي كرونباخ روي قطر فرعي ماتريس گزارش شده است.*ضر

 انسـجام خـانوادگي  در گـام اول، متغيـر   كنيـد،   يمـ مشـاهده   2كه در جدول  طور  همان
)72/80F=ايـن  رابطـه   .كند يم بيني يشرا پ زا از تلفن همراه يبآساستفاده طور معناداري   ) به

 )=32/0R2(درصـد   32ايـن متغيـر    ،يطـور عملـ    و بـه  اسـت  )=57/0Rمعنادار ( دو متغير
انسـجام  بعـد از متغيـر    ،در گام دوم .كند يرا تبيين م زا از تلفن همراه يبآساستفاده واريانس 
) وارد معادله شده است كـه رابطـه ايـن دو متغيـر بـا      =95/16F( احساس تنهايي، خانوادگي

 38ايـن دو متغيـر    ،در مجمـوع  .)=62/0Rمعنـادار اسـت (   زا از تلفن همـراه  يبآساستفاده 
 .كنند يرا تبيين م زا از تلفن همراه يبآساستفاده  يانس) وار=38/0R2( درصد

 زا از تلفن همراه بيني استفاده آسيب متغيره پيش خالصه مدل رگرسيون چند ـ2جدول 
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هاي  آماره

 خطي هم

 تورم

 رواداري

1* 570/0 325/0 321/0 67/13 72/80 001/0  1 1 

2** 622/0 387/0 379/0 06/13 95/16 001/0 606/1 735/0 360/1 

 انسجام خانوادگي و احساس تنهايي **انسجام خانوادگي  *
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 يركه دو متغ دهد ينشان م بين شيضريب رگرسيون متغيرهاي پ ،3با توجه به جدول 
طـور    را بـه  زا از تلفن همـراه  يبآساستفاده تغييرات  خانواده و احساس تنهايي، انسجام

 دهد كـه  يمنشان ) Beta( -42/0انسجام خانواده وزن  ،نهايت در .كنند يمعنادار تبيين م
اه در زا از تلفــن همــر يبآســاســتفاده بيشــتر باشــد،  انســجام خــانوادگي ميــزان هرچــه
و ) =11/4T( احسـاس تنهـايي،  ، انسـجام خـانواده  در كنار  .يابد يكاهش م آموزان دانش

)001/0P=زا از تلفـن   يبآسـ استفاده تغييرات مربوط به  تواند يمدرصد  99 ينان) با اطم
نشـان   )Beta( درصـد  29كند. وزن احساس تنهايي  اين نمونه پژوهشي را تبيين همراه

 زا از تلفن همـراه  يبآسميزان استفاده بيشتر باشد،  نهايي فرداحساس تهرچه دهد كه  يم
 .يابد يم افزايش

 د ضرايب رگرسيون براي انسجام خانواده و احساس تنهايي وربرآ -3جدول 

 زا از تلفن همراه بيني استفاده آسيب در پيش

 مدل

 ضرايب استانداردشده ضرايــــب غيراستاندارد
نمره 

T 

سطح 

 B معناداري
خطاي 

 استاندارد
Beta 

 000/0 47/14 -- 094/8 12/117 ثابت

انسجام 

 خانواده
39/1- 155/0 570/0- 98/8- 000/0 

 000/0 32/7 -- 34/11 1/82 ثابت

انسجام 

 خانواده
03/1- 17/0 420/0- 94/5- 000/0 

احساس 

 تنهايي
96/0 23/0 291/0 11/4 000/0 

 گيري بحث و نتيجه

ـ  در تنهـايي  احسـاس  و خـانواده  انسـجام  نقـش  بررسي حاضر، پژوهش هدف  بينـي  يشپ
 كـه  داد نشانگام  به گام چندگانه رگرسيون تحليل نتايج. بود همراه تلفن از زا يبآس استفاده
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 را همـراه  تلفـن  از زا يبآسـ  استفاده معناداريطور   به خانوادگي انسجام متغير اول، گام در
 همچنـين اسـتولز و  ) 2014( همكـاران  و ونـگ  يها پژوهش با يافته اين. كند يم بيني يشپ

 نبـود  هـم  كـه اند  داده نشانها  پژوهشدر همين زمينه . است بوده همسو) 2013( همكاران
 نوجوانـان  رشـدي  نامطلوب پيامدهاي با از حد  يشب انسجام هم و پايين انسجام و انسجام

 همچـون  يناسـازگار  رفتارهـاي  به گرايش تواند يم پيامدها اين از يكي و است ارتباط در
 كمتـري  احتمـال  به منسجم يها خانواده كه حالي در باشد؛ همراه تلفن از زا يبآس استفاده
 ).2006 ،2برسالو و 1اسيلوهستند ( رفتاري هاي يناسازگار با فرزنداني داراي
 اخـتالل  به شبيه اختاللي توان يم را همراه تلفن از استفاده به اعتياد هوالدر، عقيده به

 حـذف  بـراي  اجبـاري  رفتـار  يـا  نگراني طي آن، نوعي كه گرفت نظر در اجبار وسواس
 تلفن از از حد يش ب استفاده و اجباري رفتار بين هرچند. دهد يم رخ ناخوشايند محركي

 اجبـاري  و وسواسـي  يرفتارها كه  يحال در نظر، اين براساس دارد، وجود تفاوت همراه
 تلفـن  از زا يبآسـ  اسـتفاده  مانند رفتارهايي دهند، يم رخ اضطراب حذف يا كاهش براي

 اگـر ). 2013 سـار، ( شوند يم انجام لذت كسب يا و منفي هيجان كاهش براي نيز همراه
توانيم بگـوييم از آنجـا    مي بگيريم، نظر در رفتاري ديدگاه اساس بر را موقعيت بخواهيم

 از تواننـد  يكنندگان م تفادهاس و كند يم برطرف را افراد يازهاين همراه تلفن از استفاده كه 
بـا   آناليـن  صـورت  بـه  و كننـد  برقـرار  ارتباط بپردازند، لحظات ثبت بازي آن به طريق

بنشينند، دارندگان تلفـن همـراه از ايـن طريـق بـه احسـاس رضـايت        گفتگو  ديگران به
 نظـر  طبـق  ).2013 اوزتانـك، د (نكن يم دور نگراني و رسند و خود را از فشار روحي مي

 وسواسـي  اختالل يا اعتياد نوعي عنوان به را همراه تلفن از زا يبآس استفاده اگر هياد شد
 بـروز  جلـوي  محـافظتي  عـاملي  همانند تواند يم خانواده باالي عملكرد بگيريم، نظر در

 يـرد بگ را همـراه  تلفـن  از زا يبآس استفاده افزايش نتيجه در و نگراني فشارهاي روحي،
 اين به گرايش در تواند يم ديگر، يكي از عواملي كه طرف ). از2014 همكاران، ونگ و(

 .است تنهايي احساس كند، نقش رفتار ايفاي
 خـانوادگي،  انسجام متغير از بعد دوم، گام در كه دهد يم نشان پژوهش اين هاي يافته
 تلفـن  از زا يبآسـ  اسـتفاده  نمـرات  و است شده رگرسيوني معادله وارد تنهايي احساس

 و ريـد  ،)2013( سـار  يهـا  پژوهش با يافته اين. كند يم بيني يشپ مثبت ورط به را همراه
                                                      
1. Lucia        2. Breslau 
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. بـوده اسـت   همسـو ) 2013( تان و همكاران و )2009( همكاران و تاكاو ،)2007( ريد
 7-9 سـاعت،  10 از بيشـتر  و 10 كـه  يآمـوزان  دانـش  دريافتنـد ) 2013همكاران (تان و 
 معنـاداري،  طـور  بـه  كنند، يم ادهاستف همراه تلفن ازساعت  1-3 و ساعت 4-6 ساعت،
 تلفـن  از سـاعت  1 از كمتـر  كـه  دارنـد  يآموزان دانش به نسبت بيشتري تنهايي احساس

 يها تماس از كه نوجواناني) 1998( همكاران و 1كروت به عقيده .كنند يم استفاده همراه
 جـازي م فضـاي  از كنند، يم تجربه را تنهايي و انزوا احساس و گيرند يم كناره اجتماعي

 بار ديگـر  امر همين و كنند يم استفاده خود كنوني موقعيت از فرار براي ابزاري عنوان به
 كـاهش  عوارضـي چـون   و شود يم واقعي حالت در فرد اجتماعي روابط كاهش موجب

 .آورد را در پي مي بيشتر افسردگي و انزوا تنهايي، احساس بهزيستي،
نظر  به توجه با توان يم نيز را همراه تلفن زا زا يبآس استفاده بر تنهايي احساس يرتأث

) 2013سـار،  ( وسواسـي  رفتـار  و همراه تلفن به وابستگي هاي  شباهت مورد در هوالدر
 احسـاس  از فـرار  بـراي  كننـد،  يمـ  تنهـايي  احسـاس  كه افرادي منظر، اين از. كرد تبيين

 و ازيمجـ  فضـاي  سـوي  بـه  رضايت احساس كسب يا تنهايي از ناشي فشار و ناراحتي
 همكـاران  و از طرفـي، تاكـاو  . آورنـد  يم روي آن مختلف امكانات با تمامي همراه تلفن

 و داننـد  يم همراه تلفن از استفاده بهآوردن  روي براي عاملي را تنهايي احساس) 2009(
 تلفنـي  يهـا  تمـاس  و مجـازي  فضـاهاي  دارند از طريق سعي تنها افراد كه كنند يم بيان

افـرادي كـه احسـاس تنهـايي       به عبـارت ديگـر،   .بكاهند خود يتنهاي احساس از مكرر
عاطفي و اجتناب از هيجانات منفي به سمت ارتباطاتي روي  خألكنند براي پر كردن  يم
هاي تلفن  يگوشو با امكاناتي كه فناوري اطالعات و  آورند كه چهره به چهره نيست يم

 دهند. يممنفي پاسخ دهد به اين هيجانات  يمهمراه در اختيار آنان قرار 
نتايج به  و ) كه به آن اشاره شد1994پردازي وات و وايت ( در نهايت با توجه مفهوم

توانـد در   توان گفت عالوه بر اينكه فناوري اطالعات مـي  دست آمده از اين پژوهش مي
نفوذ كند و آن را تحت تـأثير خـود قـرار     »نظام اجتماعي نسبتاً بسته«درون مرزهاي اين 

هاي درون آن همچون انسجام درونـي و   خود مرزهاي اين نظام اجتماعي و پوياييدهد، 
تواند نفوذپذيري آن را نسبت به فناوري اطالعـات   احساس افراد درون اين گروه نيز مي

                                                      

1. Kraut 
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و ارتباطات دستخوش تغيير قرار دهد. به عبارتي، رابطه بين اين دو پديـده دوسـويه بـه    
شده است بين انسـجام خـانوادگي پـايين و احسـاس      رسد، همچنان كه مشاهده  نظر مي

 زا از تلفن همراه ارتباطي به نسبت قوي وجود دارد. تنهايي با استفاده آسيب

 ها يشنهادپ

 طـور  بـه  تنهـايي،  احساس و منفي طور به خانواده، انسجام كه داد نشان حاضر پژوهش
ـ  دبيرستان مقطع آموزان دانش را در زا يبآس استفاده سطح مثبت  در. كننـد  يمـ  بينـي  يشپ

 درونـي  يهـا  همبسـته  بـه  توجـه  كـه  گفت توان يم حاضر پژوهش نتايج عملي اهميت
 اسـتفاده  ماننـد  ناسـازگاري  رفتارهـاي ) خـانواده  انسـجام ( بيرونـي  و) تنهايي احساس(

 را آن بـا  بهتـر  مقابلـه  امكـان  و رفتارهـا  اين از بهتر فهم موجب همراه، تلفن از زا يبآس
ي جمع  ارتباطي مختلف ها رسانهآموزش از طريق  با توان يم مثال، براي. آورد يم فراهم

 بـردن  بـاال  بـراي  خـانواده آمـوزش  ي هـا  دوره همچـون  ييهـا  روش گيـري از  بهره و يا
 هـاي  مهـارت  گروهي يها آموزش اعضا، همچنين عاطفي يوندهايپ و انسجام همكاري،
 تنهـايي،  احسـاس  از ناشي منفي هيجانات كاهش براي فردي بينمؤثر  روابط و اجتماعي

 و همكـاران،  1لتـو ( مثـال  براي. شد ناسازگار يرفتارها نوع اين به تمايل كاهش موجب
 تعطـيالت  بـه  رفـتن  همچـون  خانوادگي يجمع دسته هاي يتفعال كه دادند نشان) 2012

 از پيشـگيري  بـراي  تـوان  يمـ  بـه ايـن ترتيـب،   . شود يم خانواده انسجام افزايش موجب
 چنـين  منسـجم،  غيـر  يهـا  خـانواده  در آن بازيـابي  يـا  و خـانواده  انسـجام  گـي فروريخت

 نوجوانـان را  وابستگي كاهش موجبات طريق اين از ي كرد وساز فرهنگرا  هايي يتفعال
 .فراهم آورد همراه تلفن و مجازي فضاي به

 هايي كه منجر به افـزايش روابـط بـين    يتفعالتوانند با تأكيد بر  يمي جمعي ها رسانه
گوشزد كنند كـه بـروز احساسـات     ها خانوادهشوند، به  يماعضاي خانواده و انسجام آن 

ي رفتارهـا به سمت  آنانتواند در گرايش  يممنفي در نوجوانان همچون احساس تنهايي 
 باشد. مؤثراز حد از تلفن همراه  يش بنامطلوبي مانند استفاده 

 شـهرهاي  هـا و  را در نمونه وهشپژ اين تكرار توان يم نيز پژوهشي اهميت لحاظ از

                                                      

1  . Lehto 
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 شـهر  آمـوزان  دانـش  از يا نمونهصرفاً بر روي  حاضر پژوهشچراكه  كرد، پيشنهاد ديگر
 يـا  خانواده انسجام و عاطفي پيوستگي وضعيت دارد امكان و شده است اجرامحمودآباد 

 منطقـه  در كوچك شهر يك نوجوانان ميان در همراه تلفن از استفاده گستره و نوع حتي
 متفـاوت هـا   شهرسـتان  سـاير  و پايتخت همچون ديگري بزرگ يشهرها با كشور شمال
 سـاختاري  معادالت يساز مدل مانند پژوهشي ديگر يها روش از توان يم همچنين. باشد

 بينـي  يشپ مدل در را تنهايي احساس و خانواده انسجام بين تعاملي رابطه تا كرد استفاده
 نقـش ) در مـورد  2013( اوزتانك نظر توجه به با. نجيدس همراه تلفن از زا يبآس استفاده

 برابـر  در واسـطه  بـا  ارتباطـات  دادن تـرجيح  در تنهايي احساس و كمرويي ،نفس  عزت
 ماننـد آن  و ييكمرو ،نفس  عزت همچون ديگري يرهايمتغ توان يم ،رو در رو تعامالت

 در پـژوهش  آينـده  مسـير  مورد در نويسندگان ديگر پيشنهاد. پژوهشي كرد مدل وارد را
 بـه  مربـوط  يهـا  پژوهش و يا مداخله يها روش از توان يم كه است اين شده  حيطه ياد

ي بـر سـطح   جمعـ   ارتبـاط ي هـا  رسانهي ها برنامه ي ياآموزشي ها دورهي اثربخش بررسي
ي مخاطبان و همچنـين در نهايـت، سـطح اسـتفاده     خانوادگپيوندهاي عاطفي و انسجام 

 سود جست. ها خانوادهتلفن همراه در اعضاي نوجوان اين  زاي يبآساعتيادآور و 
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