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 چكیده 

کاری زوجین در نپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین استفاده از تکنولوژی تلفن همراه و پنها

متأهالن جهاد دانشگاهی بابل و جهاد کشاورزی ساری انجام شده است. چارچوب نظری مورد 

هنجارها و -هاها، نگرشکاری، تغییر ارزشاستفادۀ این پژوهش نظریات جورج زیمل در مورد پنهان

لیلی از نوع تح-ای توصیفی)آنتونی گیدنز و گسر( است. این پژوهش مطالعه وسایل ارتباط جمعی

نفر از  071صورت پیمایشی انجام شده است و جامعۀ آماری تحقیق را مقطعی است. مطالعه به

دهند که بر اساس فرمول کوکران  متأهالن جهاد دانشگاهی بابل و جهاد کشاورزی ساری تشکیل می

لعه شدند. ابزار گیری تصادفی ساده انتخاب و مطاعنوان نمونه مشخص و با نمونه نفر از ایشان به 911

ها با  ( و داده1.7ساخته است. پایایی تحقیق مطلوب است )باالی گردآوری اطالعات، پرسشنامۀ محقق

های تحقیق نشان دادند که بین  سازی تحلیل مسیر انجام شده است. یافتهاس و مدلاسپیافزار اسنرم

، شک و تردید در خانواده و تأثیر منفی همراه، اعتماد بین زوجین، فردگراییاستفاده از امکانات تلفن

های مدل کاری زوجین رابطۀ معناداری وجود دارد. نتایج یافتهتلفن همراه بر روابط زوجین با پنهان

همراه و تأثیر منفی استفاده از تلفن همراه در رگرسیونی نشان داد که متغیرهای استفاده از امکانات تلفن

کاری زوجین داشتند. متغیرهای مستقل دوگانه تأثیر را بر پنهانروابط زوجین به ترتیب بیشترین 

 درصد از تغییرات مربوط به متغیر وابستۀ این تحقیق را تبیین نمایند. 01اند توانسته

همراه، فردگرایی، اعتماد در روابط کاری زوجین، استفاده از امکانات تلفنپنهان کلیدی:گان واژ

 در روابط زوجین. زوجین، تأثیر منفی تلفن همراه

                                                           
 smollania@pnu.ac.irپست الکترونیکی نویسندۀ رابط،  0

 شناختیمطالعات جامعه
 ـپژوهشي()علمي



433-463،شمارهدو:82دوره

 0808-9082  شاپا

 ISCدر  نمايه
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 مقدمه و بیان مسئله

های مختلف داشته است. هایی است که رشد فراگیری در عرصهآوری تلفن همراه یکی از فن

آوری کارکردهای گوناگونی نیز در جامعه یافته و پیامدهای مختلفی بر جای  بنابراین، این فن

فردی به جامعه، ارتباطات بین های همراه در ابتدای ورودگذاشته است. مهمترین کارکرد تلفن

های آوری، قابلیت های همراه و امکان استفاده از اینترنت با این فنبود اما با پیشرفت تلفن

آوری در جامعه و مناسبات  مراتب باالتر این فنجدیدی ایجاد شد که موجب تأثیرگذاری به

 اجتماعی شده است.

و موبایل در سطح جهان، تهدیدها و خطرات به موازات افزایش میزان استفاده از اینترنت 

(. احساس 010: 0981یابد )موسوی، نیز افزایش می« ای و مخابراتیجرائم رایانه»ناشی از 

اطمینان یا نقطۀ مقابل آن، یعنی مشکوک به نظر رسیدن، از جمله خصوصیات ابرازی و بیرونی 

یی است که برای برآوردن اعتماد دیگران هاافراد است که به اعتقاد زتومکا سومین شکل از نشانه

گفتن، لهجه، تمایل به لبخند زدن، مدل مو، گیرد: قیافۀ فرد، نحوۀ سخنمورد استفاده قرار می

آالت، فرهنگ، تمدن و عادات در رفتار از عالئم آن است. اینکه زوجین لباس، آرایش و زینت

، چنان رفتار کنند که نمایانگر خصوصیات هنگام استفاده از تلفن همراه و مکالمه با مخاطب خود

کنندۀ اعتماد کند و در غیر این صورت زایلموردپسند همسرشان باشد در آنان ایجاد اعتماد می

(. تلفن همراه به عنوان یک وسیله ارتباطی بر کاربران 90: 0910خواهد بود )موسوی و موسوی، 

آوری بر زندگی فردی و اجتماعی  هر فنبینی خواهد داشت یا به عبارتی  خود اثر قابل پیش

ها تأثیرگذار است ولی آنچه مهم است و اصوالً کارشناسان از آن غافلند آن دسته از  انسان

بینی، پنهان و منفی هستند و الزم است تا به این بخش توجه  تأثیراتی است که غیرقابل پیش

همراه در جوامع در حال توسعه  نای نو مانند تلف آوری پدیده بیشتری شود. چه بسا که اثر فن

 بیشتر از جوامع صنعتی است. 

برخالف جهان صنعتی که وسایل جدید ارتباط جمعی خود را پدید آورده و در بطن جامعه 

خود شاهد بسط آرام و مداوم آنها بوده است، جهان سوم در برابر هجوم این وسایل از خارج، 

 (.900: 0980، 0قرار دارد )ژان کازنو ای کوتاه از زمان آن هم یکباره و در برهه

                                                           
1 Jean Cazeneuve 



  
 
 
 
 
 

 242کاری زوجین ...     طة میان استفاده از تلفن همراه و تأثیر آن در پنهانبررسی راب

 

 

اند اما  پذیری فرد داشته ناپذیری بیشترین تأثیر را در جامعه نحو رقابت ها به در گذشته خانواده

داند. در حال پذیری میترین عوامل جامعه عنوان یکی از مهم ها را بهشناسی، رسانه امروز جامعه

های جامعه را به دست گرفته أثیرگذاری بر بخشتوجهی از قدرت تها بخش قابلحاضر رسانه

پذیری رسمی و غیررسمی ها بر جامعه توان گفت قدرت تأثیرگذاری رسانه که میاند، به طوری

هاست که چندوجهی نیز هست؛ یعنی  شود. تلفن همراه یکی از این رسانهروز بیشتر میروزبه

ه دارد، اثرات متعدد دیگری نیز بر اعضای ای که در جامعه به عهد عالوه بر کارکردهای ارتباطی

آوری جدید  خصوص از تأثیرات مثبت و منفی این فنگذارد. نهاد خانواده بهجامعه به جای می

آوری تلفن همراه و  به دور نبوده و نخواهد بود. در نتیجه، شناسایی قدرت بالقوه و بالفعل فن

اد خانواده و روابط درون آن از اهمیت وافری رشد بر نهسازوکار تأثیرات متعدد این پدیدۀ روبه

برخوردار است. در نتیجه شناسایی قدرت بالقوه و بالفعل فناوری تلفن همراه و مکانیسم تاثیرات 

متعدد این پدیده رو به رشد بر نهاد خانواده و روابط درون آن از اهمیت وافری برخوردار است. 

باشد، و های خانوادگی میخانواده و آسیب که مطالعات تخصصی محقق در خصوص از آنجایی

وجودآمدن  همچنین مراجعات متعدد زوجین دارای مشکل به محقق برای مشاوره خانوادگی و به

مسائل جدایی، درگیری و طالق عاطفی میان زوجین، این سؤال را به صورت ضمنی در ذهن 

ها دارد؟ در این این آسیب وجود آورد که وجود تلفن همراه چه تأثیر ابزاری در پژوهشگر به

 باشد. های زیر می دنبال پاسخ به پرسش پژوهش محقق به

 های پژوهشپرسش

 هاست:پاسخ این پرسش در این پژوهش محقق به دنبال

کاری زوجین در خانوادۀ کارکنان جامعۀ ای میان استفاده از تلفن همراه و پنهانچه رابطه -

 آماری تحقیق وجود دارد؟

 کاری زوجین نمونۀ آماری تحقیق دارد؟همراه تأثیری بر پنهاننات متعدد تلفنآیا امکا -

ای بر توان تأثیر قابل مالحظهوجودآمدن متغیر شک و تردید در روابط زوجین، می آیا با به -

 کاری زوجین نمونۀ آماری تحقیق مشاهده نمود؟پنهان

 



 

 

 

 

 

 0411، شماره دو، پاییز و زمستان 32شناختی دوره مطالعات جامعه   244 
 

 

 پیشینۀ تحقیق

همراه بر اعتماد زناشویی، اعتماد  ربارۀ تأثیر تلفن( در مطالعۀ خود د0910موسوی و موسوی )

های مطالعۀ آنها متقابل زوجین را مشتمل بر سه مؤلفۀ صداقت، تعهد و پذیرش دانستند. یافته

دهد اعتماد به در بررسی اعتماد در بین زوجین شیرازی و ارتباط آن با تلفن همراه نشان می

های ن از سطح خوبی برخوردار بوده است. یافتههمسر در بین دو گروه مرد و زن پاسخگویا

همراه با اعتماد زناشویی و در تحلیلی این مطالعه، عدم ارتباط بین نوع و سابقۀ استفاده از تلفن

همراه با اعتماد را نشان میمقابل ارتباط معنادار بین گسترده، میزان و فضای استفاده از تلفن

چه میزان از وقت خود را به ارتباطات تلفن همراه دهد. در واقع این که زوجین روزانه 

دهند )وجود رابطۀ معکوس(، تنوع افرادی که زوجین از طریق تلفن همراه با اختصاص می

کنند و چگونگی فضای حاکم بر ارتباطات تلفن همراهی آنان، بر میزان آنان ارتباط برقرار می

کند اگر در  تحقیق همچنین مشخص می گذارد. نتایجاعتماد همسرانشان به ایشان تأثیر می

زند بلکه خانواده اعتماد وجود داشته باشد تلفن همراه این اعتماد موجود را نه تنها آسیب نمی

 آن را تقویت نیز خواهد کرد و بالعکس.

بررسی »، در پژوهشی مقدماتی با عنوان 0910منطقی، موسوی و عباسی قرایی در سال 

نویسند: پس از تهیۀ پرسشنامۀ الزم برای می« فضای مجازیگیری هویت غیررسمی در شکل

کاری در استفاده از تلفن همراه و اینترنت، این های پنهانبررسی کاربری کاربران از جلوه

نفر از دانشجویان دختر و پسر توزیع گردید و از آنان درخواست شد  10پرسشنامه در سطح 

های پنهان  کارت دوم و بیشتر، رم جانبی و فایل تا اوالً مشخص کنند، آیا آنان دارای سیم

های مختلف هستند یا خیر؛ دوم آیا آنان تصاویر پردازشگر تلفن همراه خود را در موقعیت

دهند یا نه، و سوم، تا چه میزان اولیا، خواهر، برادر، دوستان و افراد خاص اجازه تغییر می

های آنان بازدید داشته باشند. از کلیپها، تصاویر گالری عکس و دارند از مجموعه پیامک

% دارای رم جانبی و 00کارت دوم و بیشتر،  % دارای سیم90دهنده، مجموع دانشجویان پاسخ

شده از سوی جمعیت  های پنهان روی گوشی خودشان بودند. دالیل مطرح % دارای فایل01

کاری از مانند: پنهان کارت دوم، عمدتاً به مواردی موردبررسی در زمینه برخورداری از سیم
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آزاری و  کاری از دوست دختر/پسر دوم، ایجاد مزاحمت برای دیگران، مردمخانواده، پنهان

 (.00-0910:09پرور،شد )منطقی و دین مانند آن مربوط می

حکایت از افزایش « ازدواج و خانواده»المللی ( در مجلۀ بین0100) گزارش جسلی نوئل

زندگی شغلی و خانوادگی و از میان رفتن مرز آن دو در بین استفاده اختالالت ناشی از تداخل

( با عنوان 0117کنندگان دایمی تلفن همراه دارد. همچنین در نظرسنجی عمومی در عربستان )

درصد از پاسخگویان نقش موبایل را در افزایش  08« ها بر افزایش نرخ طالقتأثیرات رسانه»

-،0ای زامبیایی )باتیستا اند. در موردی دیگر، به گزارش روزنامهستهتوجه داننرخ طالق بسیار قابل

عنوان وسیلۀ تخریب ( قضات نظر منفی و نامناسبی دربارۀ تلفن همراه و نگرش به آن به0: 0100

اند )به نقل از موسوی و زندگی زناشویی و وسیلۀ ارتباط زن یا شوهر با افراد بیگانه داشته

 (.0910موسوی، 

و کارشناسان معتقدند تلفن همراه بر هویت اعضای خانواده، روابط خانوادگی،  محققان

بینانه بر گذارد. برخی با نگاهی خوشتعارضات زناشویی، مسائل اقتصادی خانواده و ... تأثیر می

-های مشترک افراد خانواده و حفظ ارتباطات اجتماعیظرفیت تلفن همراه در افزایش فعالیت

(. اما گروهی دیگر 0110: 0گسر؛ 0110: 9لینگ؛ 0110: 0کنند )فورچونیتید میعاطفی آنان تأکی

کنند موبایل ممکن است با  اند. آنها فکر مینگران اثرات منفی این رسانه بر نهاد خانواده

کردن زمینه برای گسترش ارتباطات خارج از کنترل خانواده، ایجاد سوءظن و بدگمانی  فراهم

توجهی به قول و قرارها و تعهدات خانوادگی، تداخل دیگر، افزایش بیزوجین نسبت به یک

شدن اعتماد متقابل  زندگی شغلی و زندگی خصوصی و ... زمینه را برای کاهش روابط و سست

 (.99: 0910میان اعضای خانواده، به ویژه زوجین، فراهم نماید )موسوی و موسوی، 

 چارچوب نظری

 چارچوبی است گرددمی استخراج آن از تحقیق فرضیات که ای نظری چارچوب پژوهش این در

 کنیم: های گوناگونی که ذیال به شرحی مختصر از آنها بسنده میدیدگاه از مرکّب

                                                           
1 Batista 

2 Fortunati 

3 Ling 

4 Geser 
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 کاریدر مورد پنهان 1دیدگاه جورج زیمل
های اجتماعی )فُرم( که زیمل آن را بررسی کرده است رازداری است. فرد  یکی از صورت

کند و از منافع این کار خود  اش با صاحب راز را حفظ میری خود نزدیکیرازدار با رازدا

 گردد.مند می بهره

تواند هم دارند. این کار میراز واقعیتی است که فرد یا افرادی آن را از دیگران پنهان نگه می

رین کاری یکی از مهمتای منفی. از نظر زیمل، پنهانای مثبت انجام شود و هم با شیوهبا شیوه

دهندۀ گذار انسان از مرحلۀ کودکی است که در آن هر  کاری نشان دستاوردهای بشر است. پنهان

شود و هر تعهدی در معرض دید همگان قرار دارد. راز مبیّن امکانِ دریافتی بالفاصله بیان می

ار کننده بر جهان آشکوجود جهانی در کنار جهان آشکار است؛ جهانی پنهان که تأثیراتی تعیین

 (.00: 0981دارد )ادیبی سده و رشیدی، 

علت نزدیکی افراد به  های کوچک بهکاری با تعداد افراد گروه نیز رابطه دارد. در گروهپنهان

تر، تعداد رازها های بزرگتر. در گروههای بزرگیکدیگر حفظ رازها دشوارتر است تا در گروه

عضای گروه، نیاز بیشتری به آنها وجود دارد های گوناگون اشود و به دلیل خصیصهبیشتر می

 (.080: 0988، 0)دیلینی

ای است که تمام ارتباط آنان را کاری بین دو نفر یا دو گروه، و اندازۀ آن، مسئلهوجود پنهان

اطالع است، رفتار طرفی که کند. حتی در مواردی که یکی از طرفین از وجود راز بی تعریف می

کند. در واقع راز تنشی را به است، و متعاقباً کل رابطۀ آن دو، تغییر می آن را مخفی نگه داشته

رود. راز را احتمال و وسوسۀ خیانت احاطه آورد که به محض افشای آن از میان میوجود می

بردن دیگران به راز، با خطر درونی مبنی بر لو دادنِ خود کند، خطر بیرونی مبنی بر پیمی

کاری آسان است. در مورد ه از مفهوم هندسۀ اجتماعی در مورد پنهاندرآمیخته است. استفاد

عنصر فاصله، از افراد غریبه انتظار داریم اطالعاتی را از ما پنهان نگه دارند، اما اگر دوستی 

شویم. از همین رو، شود و رنجیده خاطر میدار میصمیمی با ما چنین کند احساسات ما جریحه

تر است. دروغ عاشق به معشوق، ی که از ما دورترند، برایمان راحتگویی افرادپذیرش دروغ

 (.07: 0981تر است تا دروغ هنرپیشه یا سیاستمدار )ادیبی سده و رشیدی،  خردکننده

                                                           
1 Simmel 

2 Dillaini 
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ناپذیر است که  برای آنکه افراد بتوانند با یکدیگر کنش متقابل داشته باشند، این واقعیت اجتناب

ربارۀ یکدیگر داشته باشند. این موضوع در کنش متقابل با دوستان، باید حداقلی از اطالعات را د

کوشیم برخی خانواده، همکاران و افرادی که با آنان نسبتی نداریم، صادق است. ما در درازمدت می

حال، این اطالعاتِ  شود. با اینگاه کامل نمی افراد را بهتر بشناسیم. اما شناخت ما از آنان هیچ

ها(، ی کلی از سایر افراد را در ذهنیتی که افراد نسبت به یکدیگر دارند )پنداشتمحدود به برداشت

های  توان دید؛ تصویرهایی که مبتنی بر روابط متقابلِ برقرارشده میان آنان است. در همۀ جنبه می

هایی نیمهتنها حقایق محض نیستند، بلکه تشخیص یابیم، نهزندگی، آنچه دربارۀ دیگران درمی

 (.00هایی یکسره کاذب هستند )همان: ای از حقیقت و کذب، یا حتی تشخیصآمیخته درست،

 هنجارها-هاها و نگرشتغییر ارزش

ها و هنجارهایی ثابت پیروی نمیانسان در زندگی شخصی و اجتماعی خود، همواره از ارزش

. گذشت زمان و یا کند، بلکه این امر نیز مانند بسیاری امور دیگر در معرض تغییر و تحول است

ها است. ما ها و نگرشحتی تغییر مکان و شرایط خاص اجتماعی از جمله عوامل تغییر ارزش

ترین عامل تغییر هایی داریم که شاید بعدها جاذبۀ خود را از دست بدهند. عمده در زندگی ارزش

ها و ارزشها و است. نقش وسایل ارتباطی در تغییر نگرش« ارتباطات»ها ها و نگرشارزش

 تزریق هنجارها بسیار مؤثر است.

وجو کرد. یکی از خصوصیات های جوامع شهری جست علت این مسئله را باید در ویژگی

(. به نظر 000: 0977جوامع شهری تغییرات سریع اجتماعی و فرهنگی این جوامع است )فرجاد، 

تگی شدید اجتماعی و شخصی زیمل، روند تاریخ جدید، آزادی فزایندۀ فرد را از بندهای وابس

های فرهنگیِ ساختۀ انسان، بیش از پیش بر انسان چیرگی دهد، ضمن آنکه فراوردهنشان می

 (.009: 0987، 0یابند )کوزر می

 سستی روابط اجتماعی در جامعۀ صنعتی 

زاست. در چنین  بسیاری را عقیده بر این است که جامعۀ جدید صنعتی از نظر ساختاری طالق

گذارد و ارتباطات  رسد، ثبات روابط رو به کاستی میای تحرک جغرافیایی به اوج خود میهجامع

                                                           
1 Coser 
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شود نفسه موجب سستی خانواده می شود؛ بنابراین، صنعت جدید فیپذیر میانسانی آسیب

 (.10: 0971)ساروخانی، 

 وسایل ارتباط جمعی

را مقولۀ مهم « نی و فکری مردمورود سرزدۀ رویدادهای دوردست به دنیای ذه» 0آنتونی گیدنز

گیرد های ارتباطی سامان میهای جمعی و شبکهداند که عمدتاً از طریق رسانه عصر جدید می

های های جمعی در عصر مدرن کارکرد دوگانه دارند: عرضۀ دانش(؛ لذا رسانه01: 0919)گیدنز، 

گیدنز متأثر از اریکسون، ریشۀ (. 009: 0989آفرینی )آزاد ارمکی و کمالی، جدید و نیز ارزش

داند که معموالً از نخستین تجربیات اعتماد را در وثوق و اطمینان به اشخاص صالح و معتبر می

 (.00: 0919کودک حاصل شده است )گیدنز، 

دانند های همگانی میپذیری را رسانهشدن و جامعهشناسان یکی از عوامل اجتماعیجامعه

گیرد و هاست که عقاید و افکار عمومی شکل میتحت تأثیر این رسانه(. 87: 0910)گیدنز، 

ای که کامالً از امروزه جامعه»مخاطب اصلی و طرفداران فراوان آنها جوانان هستند. به طور کلی، 

« های سنتی، بسیار محدود استهای همگانی برکنار مانده باشد، حتی در میان فرهنگتأثیر رسانه

 (.88)همان: 

توان یافت که تحت تأثیر مثبت یا راین، کمتر پدیدۀ اجتماعی و جنبۀ زندگی انسانی را میبناب

های وسایل ارتباط جمعی بدآموزی»ها قرار نگرفته باشد. منفی وسایل ارتباط جمعی و رسانه

های مخرب ویدیویی و های جوان است که تحت تأثیر فیلم پاشیدگی خانوادهیکی از علل ازهم

 (.911: 0979نیا، )کی« قرار دارند تلویزیونی

یکی از عملکردهای منفی این وسایل ازدیاد عطش نوخواهی و تجددطلبی است به طوری که 

براین، فشارهای روحی و هیجانات  آید. عالوههای فراوانی بر خانواده وارد میاز همین ناحیه ضربه

دهند که الجرم اثر خود را بر  را شکل می هاییشوند، عقده ها ناشی میفرد که از تماشای این فیلم

های همگانی یکی از علل نابسامانی خانه و خانواده تحمیل خواهد کرد. سرانجام اینکه رسانه

کند و تغییر ها تغییر میهاست که ارزش تأثیر عمیق رسانهخانواده در عصر جدید است و تحت

کردن  های همگانی در متزلزلمنفی رسانه های اجتماعی طالق است. کارکردها یکی از زمینهارزش

                                                           
1 Giddens 
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شناسان بر این باورند که جهان مجازی و بنیاد خانواده امری است انکارناشدنی. برخی از جامعه

تواند در عصر جدید آمیز خود می (، به علت ماهیت دوگانه و تناقض0)زندگی دوم SLپروژه 

 (.01: 0117، 0انی محسوب شود )گسرعنوان یکی از منابع سردرگمی و ابهام در جامعۀ انس به

های به اعتقاد گسر تلفن همراه ساختارها و فرایندهای ارتباطی موجود در داخل سازمان

همراه و استفاده از آن، نوعی تمرکززدایی کشد؛ با رواج تلفنها را به چالش می رسمی و خانواده

بد و موجب افزایش ارتباطات افقی یا ها و خانواده رشد و توسعه میدر ارتباطات درون سازمان

شود. تلفن همراه با تمرکززدایی و تضعیف اقتدار ها میدر بین کارمندان و نیز اعضای خانواده

هایی چون شود و با داشتن قابلیت والدین و همسر در خانواده، باعث تسهیل روابط بیرونی می

گیرد، افزایش دهد؛ ها تماس مید با آنتواند گستره و تنوع افرادی را که فرپیام کوتاه و ... می

یعنی امکان روابط خارج از خانواده و دور از چشم والدین و همسر را آسان نماید، آتش 

ور کند و صداقت بین آن دو را کاهش سوءظن، بدگمانی، شک و تردید را میان زوجین شعله

ای که به ، آن هم وجههسازددهد. این روند در درازمدت وجهه یا اعتبار همسر را مخدوش می

(. از دیدگاه گسر 91: 0910از منابع اصلی اعتماد است )موسوی و موسوی،  9اعتقاد پیتر زتومکا

تواند زمینۀ سستی تعهدات خانوادگی را  تلفن همراه بسته به زمان، مکان و نحوۀ استفاده می

ارضای  تنایی و عدماعفراهم کند؛ روندی که سرانجامِ آن کاهش تفاهم و درک متقابل، بی

اعتمادی میان ناپذیری و در نتیجه سردی روابط و بی بینیها و انتظارات همسر، پیشخواسته

 (.01: 0110همسران خواهد بود )گسر، 

-هاها و نگرشهای زیمل دربارۀ تغییر ارزشدر مجموع، در این تحقیق با ترکیب نظریه

همراه و گیدنز و گسر، رابطۀ میان استفاده از تلفن هنجارها و نظریۀ وسایل ارتباط جمعی آنتونی

کاری زوجین در خانواده )متغیر وابستۀ پژوهش( بر اساس پنج مؤلفه بررسی تأثیر آن در پنهان

تأثیر  (0فردگرایی، )( 9)اعتماد بین زوجین، ( 0)استفاده از امکانات تلفن همراه،  (0)شده است: 

شک و تردید در خانواده. این پنج مؤلفه به ( 1ه در روابط زوجین و )منفی استفاده از تلفن همرا

 اند. ( نشان داده شده0)صورت مدل تحلیلی در نمودار شمارۀ 

                                                           
1 Second life 

2 Geser 

3 Sztompka peter 
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پنهانو تأثیر آن در  همراهتلفنرابطۀ میان استفاده از ( مدل مفهومی تحقیق مبنی بر 1نمودار )

 ادهکاری زوجین در خانو

های  با توجه به سؤال اصلی پژوهش و با استفاده از چارچوب و مدل نظری تحقیق، فرضیه

 اند: بندی شدهزیر صورت

  کاری زوجین در جامعۀ موردمطالعه رابطۀ معنیبین استفاده از امکانات تلفن همراه و پنهان

 داری وجود دارد.

  داری وجود دارد.عه رابطۀ معنیکاری زوجین در جامعۀ موردمطالبین فردگرایی و پنهان 

  داری وجود ها در جامعۀ موردمطالعه رابطۀ معنیکاری آنبین اعتماد بین زوجین و پنهان

 دارد.

  ها در جامعۀ کاری آنبین تأثیر منفی استفاده از تلفن همراه در روابط زوجین و پنهان

 داری وجود دارد.موردمطالعه رابطۀ معنی

   داری کاری زوجین در جامعۀ موردمطالعه رابطۀ معنیخانواده و پنهانبین شک و تردید در

 وجود دارد.
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 روش پژوهش

روش این تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی و تبیینی است. تحقیق پیمایشی نیز با انتخاب و 

های منتخب از جامعۀ کلی به بررسی میزان شیوع، توزیع و روابط متقابل  مطالعۀ نمونه

(. با توجه به اینکه موضوع تحقیق 01: 0919، 0پردازد )کرلینجر دی و اجتماعی میمتغیرهای فر

توان می« کاری زوجین در خانواده ی میان تلفن همراه و تأثیر آن در پنهانتحلیل رابطه»حاضر 

ود؛ برای انجام تحقیق حاضر از روش پژوهش کمی بر اساس فن پیمایش استفاده نم

دنظر بوده و هدف، تبیین و تشریح وضعیت موجود در جامعه های جامعه آماری م ویژگی

باشد. جامعۀ آماری تر از آن شناسایی رابطۀ علی بین رویدادهای تحقیق میآماری و مهم

تحقیق حاضر از اعضای کل کارمندان دو سازمان جهاد دانشگاهی و جهاد کشاورزی شهر بابل 

  نفر( بود. 071و ساری )که حدوداً 

 نۀ آماری تحقیقجامعه و نمو

متأهل و جهاد کشاورزی  001جامعۀ آماری پژوهش را کل کارکنان )جهاد دانشگاهی بابل، 

نفر بودند. از طریق نمونه 071حدود  0917دهند که در سال متأهل( تشکیل می 091ساری، 

نفر انتخاب شدند و برای باالبردن روایی تحقیق و نظر به میزان همکاری  000گیری تصادفی 

آوری اطالعات انتخاب شدند و گردآوری اطالعات نفر برای جمع 911حتمالی پاسخگویان، ا

کاری بین زوجین در  پنهان صورت گرفت. واحد تحلیل این تحقیق فرد است که برای بررسی

 میان جمعیت متأهلینِ دارای همسر جامعۀ موردبررسی به ایشان مراجعه شده است.

 
 غیرهاتعاریف مفهومی و عملیاتی مت

سری از اطالعات و  داشتن یک کاری زوجین در جامعه(: مخفی نگهمتغیر وابسته )پنهان)الف( 

رفتارها از همسر به این دلیل که از برخی حد و حدود منطقی و عرفی خارج است و دانستن 

 شود. های خانوادگی می وجودآمدن اختالفات و درگیری همسر گاهی موجب به

                                                           
1 kerlinger 
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کاری در بین پنهان»ای دربارۀ  این سازه در شش گویۀ پنج گزینه ابعاد تعریف عملیاتی:

اعتمادی زوجین نسبت به بی»، «توجهی همسرانبی»، «شک و سوءظن همسران»، «زوجین

های  کاری هزینهمخفی» و « مشاجرۀ لفظی مبنی بر رفتارهای پنهانی در بین همسران»، «همدیگر

 استفاده شد.« خارج از منزل

بین زوجین: گیدنز مفهوم اعتماد را با تعریفی که از فرهنگ آکسفورد انگلیسی )ب( اعتماد 

به عاریت گرفته است، اطمینان یا اتکا به نوعی کیفیت، یا صفت یا اطمینان به حقیقتِ عبارت 

کند. به اعتقاد وی مفهوم اطمینان و اتکا با هم مرتبط هستند )گیدنز، ای توصیف می یا گفته

0919 :97.) 

داشتن اعتماد به »برای سنجش مؤلفۀ اعتماد بین زوجین از شش گویۀ  یف عملیاتی:تعر

اتفاقی پیش آمده باشد که فرد احساس کند همسرش به او »، «همسر در استفاده از تلفن همراه

قبول»، «اعتقاد به تعهد و پایبندی همسر»، «های همسرمیزان اعتماد به قول و گفته»، «اعتماد ندارد

 استفاده شد. « عدم شک و تردید به همسر» و« فتارهای همسرداشتن ر

ای  ها یا رفتار تودهگیری از توده فردگرایی نوعی فاصله 0)ج( فردگرایی: از نظر الیوت و لمرت

های فردی، از بین رفتن حوزۀ استقالل بومی، است. عوامل ساختاری مثل توسعۀ انتخاب

جامعۀ یکپارچه قدیم را که با نظام هنجاری جمعی   ،های متکثرها و فرهنگشدن به جهان وصل

ای، دوستی و خانوادگی تبدیل کرده است که برای شد، به تکثر فردی با پیوندهای حرفهفهمیده می

(. گیدنز، فردگرایی جدید را 01: 0110درک آن باید فرد را کانون توجه قرار داد )الیوت و لمرت، 

« فردگرایی»داند. از نظر او ت ناشی از صنعت ارتباطات میشدن و در واقع تحوال محصول جهانی

 (.00: 0110در دورۀ جدید در مقایسه با کل گذشتۀ تاریخ، ابزارمندتر شده است )گیدنز، 

تلفن همراه آزادی فردی »ای دربارۀ  گزینهابعاد این سازه در شش گویۀ پنج تعریف عملیاتی:

همراه  تلفن»، «های دوستی افراد را بیشتر نموده استههمراه شبک تلفن»، «را بیشتر کرده است

بودن  اعتقاد به شخصی و خصوصی»، «ارتباط نادرست با جنس مخالف را راحت کرده است

اعتقاد به اینکه تلفن همراه باعث »، «بردن بیشتر افراد از تنهایی خود اعتقاد به لذت»، «تلفن همراه

استفاده شد. در مجموع، فردگرایی به اختیار « سر درآوردشده است تا کمتر بتوان از کار دیگران 

 شود.و آزادی و انتخاب زوجین در استفاده از تلفن همراه اطالق می

                                                           
1 Eliot & Lemert 
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های امروز امکانات آوری مثابۀ عصارۀ فن تلفن همراه به )د( استفاده از امکانات تلفن همراه:

ای، دریافت اطالعات و اخبار، مختلفی دارد؛ امکاناتی مانند سرویس پیامک، سرویس چندرسانه

های آموزشی، (، استفاده از برنامهMP3 playerتری پلیر )پیضبط مکالمات، ضبط و پخش ام

های ها، پرداخت قبضها و بازیهای تلویزیونی، انواع سرگرمیساعت، تقویم، دریافت برنامه

ها از امکاناتی است نوجو در صفحات وب و نظایر آبانکی، تجارت، اتصال به اینترنت، جست

 (.10: 0981توانند از آن استفاده کنند )منطقی، که کاربران تلفن همراه می

گذاشتن »برای سنجش مؤلفۀ استفاده از امکانات تلفن همراه از شش گویۀ  تعریف عملیاتی:

گذاشتن »، «تغییر نام مخاطبان تلفن همراه»، «استفاده از پیام کوتاه»، «همراه( کد )رمز تلفنپین

گذاشتن صدای »و « صداگذاشتن صدای زنگ در حالت بی»، «زنگ مخصوص برای هر مخاطب

 استفاده شد.« صداپیام کوتاه در حالت بی

معنی احساس عدم قطعیت و یا فقدان عقیدۀ  )ر( شک و تردید در خانواده: شک در لغت به

توانید ست، زمانی که شما نمیبرداشتن در تاریکی اشود. شک و تردید مثل گام محکم تعریف می

دارید درست است یا خیر؟ و ای که برمی جلوی پای خود را ببینید، اطمینان ندارید که گام بعدی

 گیرد.در اینجاست که تردیدها شکل می

آوری بر شک و تردید زوجین نسبت به یکدیگر با استفاده از  تأثیر این فن تعریف عملیاتی:

، «تادن زمانی که به خاطر تلفن همراه به همسر شک ایجاد شوداف اتفاق»ده گویه دربارۀ 

افتادن زمانی که  اتفاق»، «افتادن زمانی که به خاطر تلفن همراه همسرتان به شما شک کند اتفاق»

ندادن به تلفن همراه  جواب»، «موقع مانند صبح زود یا آخر شب زنگ بخوردتلفن همراه بی

کردن برخی  ذخیره»، «ها به خاطر حساسیت همسرز پیامکنمودن برخی ا مخفی»، «جلوی همسر

صدا قراردادن صدای در حالت بی»، «های جنس مخالف با نام دیگر به خاطر حساسیت همسرنام

، «نمودن ارتباط تلفنی با کسی دیگر از همسر مخفی»، «پیام کوتاه به خاطر حساسیت همسر

به همسر در استفاده از تلفن همراه اعتماد افتادن زمانی که این احساس پیش آید که  اتفاق»

تلفن مکرر برای قرار »و « تلفن مکرر یک شماره ناشناسی که همسرتان حساس شود»، «نیست

 مورد بررسی قرار گرفت.« مهمانی گذاشتن
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تواند تأثیرات منفی )ز( تأثیر منفی استفاده از تلفن همراه در روابط زوجین: تلفن همراه می

دن زمینه برای گسترش ارتباطات خارج از کنترل خانواده، ایجاد سوءظن و کرمانند فراهم

قرارها و تعهدات خانوادگی،  و توجهی به قول بدگمانی زوجین نسبت به یکدیگر، افزایش بی

 تداخل زندگی شغلی و زندگی خصوصی و ... بر روابط زوجین داشته باشد )موسوی و موسوی،

0910 :99.) 

ثیر منفی تلفن همراه بر روابط زوجین در محیط خانواده با استفاده از نُه تأ تعریف عملیاتی:

کاری در یافتن مخفی رواج»، «وسیله تلفن همراه وجودآمدن سوءظن به اعتقاد به به»گویه دربارۀ 

وسیله تلفن  یافتن وفاداری به همسر به اعتقاد به کاهش»، «وسیله تلفن همراه بین زوجین به

اعتقاد به مخفی »، «تر شدن دروغگویی به همسر به وسیله تلفن همراهبه راحت اعتقاد»، «همراه

اعتقاد به اینکه به خاطر »، «وسیله تلفن همراه داشتن روابط خود با دیگران از دید همسر به نگه

کد رمزدار به »، «ها را از دید همسرش مخفی نگه داردحساسیت همسر فرد اجازه دارد پیامک

های جنس مخالف را با اسامی دیگری در تلفن همراهش برخی از نام»، «هدتلفن همراهش بد

 بررسی شد.« توجه بیشتر به دیگران در مقایسه با خانواده و همسر»و « ذخیره کند

 اعتبار یا روایی

برای محاسبه اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوایی )اعتبار صوری( استفاده شد. در این راستا 

شناسی، مدیریت و روانشناسی دانشگاه پیام نور استان مازندران ادان گروه جامعهاز نظرات است

 بهره گرفته شد و نظرات و مالحظات ایشان اعمال شد.

 ( نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای ابزار سنجش1جدول )

 نتیجه قابلیت اعتماد تعداد گویه متغیرها

 تأیید 10/1 0 اعتماد بین زوجین

 تأیید 11/1 0 وجین در جامعهکاری زپنهان

 تأیید 11/1 0 استفاده از امكانات تلفن همراه

 تأیید 71/1 0 فردگرایی

 تأیید 10/1 01 شک و تردید در خانواده

 تأیید 19/1 1 تأثیر منفی تلفن همراه در روابط زوجین
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 پژوهش های یافته

 توصیفی هاییافته

ندگی و تحصیالت پاسخگویان است. نتایج کنندۀ متغیرهای جنسیت، محل ز توصیف 0جدول 

نفر بودند،  911دهندۀ آن است که از کل پاسخگویان که  های پژوهش حاضر نشان حاصل از داده

درصد( زن،  7/91نفر ) 001درصد( مرد و  9/01نفر ) 080برحسبِ جنسیت پاسخگویان: 

درصد(  9/91نفر ) 010درصد( شهری و  7/00نفر ) 010برحسب محل زندگی پاسخگویان: 

درصد(  90نفر ) 018درصد( دیپلم،  9/90نفر ) 10روستایی و برحسب میزان تحصیالت 

 درصد( کارشناسی ارشد بودند. 9/8نفر ) 01درصد( کارشناسی و  9/00نفر ) 79کاردانی، 

بعدی فراوانی و درصد فراوانی جنسیت، محل زندگی و تحصیالت ( توزیع یک2جدول )

 پاسخگویان

 التمیزان تحصی
محل زندگی 

 پاسخگویان

جنسیت 

 پاسخگویان
 متغیرها

کارشناسی 

 ارشد
 ها گروه مرد زن شهری روستایی دیپلم کاردانی کارشناسی

 فراوانی 080 001 010 010 10 018 79 22

3.8 00.9 90 90.9 91.9 00.7 91.7 01.9 
درصد 

 فراوانی

و مقطع کاردانی در میان  دهندۀ باالتربودن نمای مردها، افراد شهری نشان 0جدول 

 پاسخگویان تحقیق است.

 های استنباطییافته

در این قسمت برای تحلیل رابطه و تأثیر بین متغیرهای مستقل و متغیر وابستۀ پژوهش از آزمون 

 پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر استفاده شده است.
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همراه، مستقل )استفاده از امكانات تلفن( نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای 8جدول )
همراه در روابط زوجین و شک و تردید در اعتماد بین زوجین، فردگرایی، تأثیر منفی استفاده از تلفن

 کاری زوجین در جامعه(خانواده( و متغیر وابسته )پنهان

 تعداد کل پاسخگویان
 داریسطح معنی

Sig 
 ضریب پیرسون

 متغیر وابسته

 قلمتغیرهای مست

 همراهاستفاده از امکانات تلفن 71/1 111/1 911

 اعتماد بین زوجین -07/1 111/1 911

 فردگرایی 10/1 111/1 911

 همراه در روابط زوجینتأثیر منفی تلفن 70/1 111/1 911

 شک و تردید در خانواده 01/1 111/1 911

همراه، اعتماد  کانات تلفنروابط همبستگی متغیرهای مستقل )استفاده از ام 9جدول شمارۀ 

همراه در روابط زوجین و شک و تردید در   بین زوجین، فردگرایی، تأثیر منفی استفاده از تلفن

دهد که هر پنج متغیر کاری زوجین در جامعه( نشان میخانواده( را با متغیر وابستۀ تحقیق )پنهان

 نمایند.تأیید میها را  قبولی این رابطه داریِ قابلمستقل فوق با سطح معنی

 ( ضریب رگرسیون چندمتغیره برای متغیرهای مستقل واردشده در مدل رگرسیون4جدول )

 

 متغیرها

ضرایب 

 غیراستاندارد

ضرایب 

 استاندارد

 
t 

 
Sig 

Collinearity 

statistics 

B Std.Error Beta   tolerance VIF 

 استفاده از امکانات تلفن همراه

در تأثیر منفی تلفن همراه 

 روابط زوجین

077/1 

 

011/1 

118/1 

 

101/1 

118/1 

 

910/1 

009/8 

 

190/0 

111/1 

 

111/1 

911/1 

 

911/1 

800/0 

 

800/0 

 1.991( Tolerenceدهد متغیرهای مستقل، دارای ضریب حداقل تحمل )نشان می 0جدول 

(. مقادیر 911/1و  911/1هستند ) 01/1عبارت دیگر، مقادیر متغیرهای مستقل بیشتر از  هستند؛ به

دهد که یک متغیر چیز زیادی برای [ نشان میTolerance] خیلی کوچک ضریب حداقل تحمل

تر است ارائه به تحلیل ندارد. پس هرچه مقدار تحمل متغیر بیشتر باشد، آن متغیر مناسب

ر موردتأیید تکمیلی قرا 0نیز در جدول  VIF(. این مسئله به وسیلۀ مقدار 011: 0911)غیاثوند،

 (.800/0و  800/0است ) 01گرفت که برای هر دو متغیر مستقل کمتر از 
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بین (: همبستگی باالی متغیرهای پیشVariance Inflation Factor)VIF عامل تورم واریانس

سازد؛ یعنی مقادیر آن متغیرها احتماالً در با یکدیگر، خطای استاندارد ضرایب آنها را متورم می

( از مواردی است که باید >01سان خواهد داشت. پس مقادیر بزرگ )جریان تکرار پژوهش نو

 (.011ها اجتناب شود )همان: از آن

برای اجرای تحلیل مسیر و ترسیم نمودار مسیر ابتدا یک معادلۀ رگرسیونی با متغیر وابستۀ 

تایج آمده اجرا گردید. ن 1با همۀ متغیرهای مستقل که در جدول « کاری زوجین در جامعهپنهان»

« کاری زوجین در جامعهپنهان»متغیر مستقل با  0متغیر متغیر مستقل، فقط  1دهند که از نشان می

( 0واسطه دارند: )نگهداشتن متغیرهای دیگر مدل( و بی همبستگی خالص )با کنترل یا ثابت

روابط  ( تأثیر منفی استفاده از موبایل در0(؛ )10/1همراه )با ضریب  استفاده از امکانات تلفن

 (.91/1زوجین )با ضریب 

تر تلقی شده و با متغیر )پنهاناز پنج متغیرمستقل، دو متغیر فوق در روش رگرسیون مهم

کاری زوجین در جامعه( همبستگی خالص بدون تأثیر عوامل و متغیرهای دیگر را نشان می

فوق را در جای  دهند. به منظور رسیدن به مدل تحلیل مسیر، هر بار یکی از دو متغیر مستقل

متغیر وابسته قرار گرفت و تأثیر چهار متغیر دیگر را روی آن از طریق رگرسیون چندمتغیره به 

( و نتایج بر 1دست آمد و بتای مربوطه استخراج شد و در مسیر خودش قرار گرفت )جدول 

 اساس آن تنظیم شد.

یل مسیر بر اساس نتایج های مربوط به سه بار اجرای رگرسیون که مدل تحل( آماره1جدول )

 آن تنظیم شده است.

متغیرهای 
 وابسته

 R R متغیرهای مستقل
square 

Adjusted 
R 

Square 

Std.Error Of 
the Estimate 

F& (Sig) 
 

کاری پنهان
زوجین در 

 جامعه

 همراه( استفاده از امکانات تلفن0
( تأثیر منفی تلفن همراه در 0

 روابط زوجین

77/1 01/1 117/1 000/1 
007/000 

(111/1) 

استفاده از 
امکانات 

 همراهتلفن

 ( شک و تردید در خانواده0
 ( فردگرایی0

80/1 07/1 00/1 100/1 
880/010 

(111/1) 

تأثیر منفی 
همراه تلفن

در روابط 
 زوجین

 ( اعتماد بین زوجین0
 ( فردگرایی0

89/1 01/1 08/1 700/1 
111/000 

(111/1) 
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ه بار رگرسیون چندمتغیره است تا اینکه مدل تحلیل مسیر از دهندۀ اجرای سنشان 1جدول 

عنوان متغیر وابستۀ تحقیق کاری زوجین در جامعه( بهروی آن ساخته شد. یکبار متغیر )پنهان

همراه( و  موردآزمون رگرسیون چندمتغیره قرار گرفت. بار دوم متغیر )استفاده از امکانات تلفن

عنوان متغیر تأثیرپذیر  همراه در روابط زوجین( به فاده از تلفن بار سوم متغیر )تأثیر منفی است

ها به دست آمد و در ضرایب مسیر موردآزمون قرار گرفتند. ضرایب مسیر بر اساس این آزمون

 نوشته شد.

 
 ایب مسیر(کاری زوجین در جامعه )به همراه ضر( تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر پنهان2نمودار )

همراه  همراه و تأثیر منفی تلفن   روابط مستقیم )دو متغیر استفاده از امکانات تلفن 0نمودار 

در روابط زوجین( و روابط غیرمستقیم )سه متغیر شک و تردید در خانواده، فردگرایی و اعتماد 

مشاهده می طور که در روابط فوق دهد. همانبین زوجین( را با متغیر وابستۀ تحقیق نشان می

همراه در روابط   همراه و تأثیر منفی استفاده از تلفن شود، دو متغیر استفاده از امکانات تلفن

زوجین، عالوه بر داشتن رابطۀ مستقیم، رابطۀ غیرمستقیمی نیز با متغیر وابسته دارند که تحلیل آن 

همراه )با  امکانات تلفندهد که استفاده از آید. نمودار )مدل( فوق نشان میگیری میدر نتیجه

( رابطۀ مستقیمی با 91/1( و تأثیر منفی تلفن همراه در روابط زوجین )با ضریب 10/1ضریب 

شوند  تر تلقی میمتغیر وابسته دارند. از پنج متغیر مستقل، دو متغیر فوق در روش رگرسیون مهم

تغیرهای دیگر را نشان کاری زوجین( همبستگی خالص بدون تأثیر عوامل و مو با متغیر )پنهان

21
/1 

30
/1 

30
/1 

34
/1 

04
/1 

شک و تردید در 
 خانواده

استفاده از امکانات    
 همراه تلفن

کاری زوجین در پنهان
 جامعه

همراه در روابط  تأثیر منفی تلفن
 زوجین

 

 فردگرایی

 اعتماد بین زوجین

03/
1 

02/
1- 
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دهند. به منظور رسیدن به مدل تحلیل مسیر، هر بار یکی از دو متغیر مستقل باال در جای می

متغیر وابسته قرار گرفت و تأثیر چهار متغیر دیگر روی آن از طریق رگرسیون چندمتغیره به 

 دست آمد و بتای مربوطه استخراج شد و در مسیر خودش قرار داده شد.

 گیرینتیجهبحث و 

نمودن  اینکه اعضای خانواده یکسره سرشان در تلفن همراه باشد به طوری که از میزان توجه

متناسب به دیگر اعضا کاسته بشود مورد قبول نیست، و همچنین زوجین ببینند که همسرشان 

باشد. با توجه به این نکات به سرشان فقط سرگرم تلفن همراهشان باشد خیلی مورد پسند نمی

 شود.کاری زوجین پرداخته می های موردظر تلفن همراه بر پنهان بررسی تجربی تأثیر مؤلفه

عنوان یکی از کاری زوجین بهنتایج این پژوهش در خصوص رابطۀ معکوس اعتماد با پنهان

( همسو 0910های مهم جدایی و سردشدن روابط زوجین با تحقیق موسوی و موسوی ) شاخص

تند که استفاده زیاد زوجین از تلفن همراه و اختصاص میزان زیاد وقت به آن ها نیز دریافبود؛ آن

دهد. البته با وجود اعتماد در خانواده، استفاده از تلفن همراه با اعتماد رابطۀ معکوسی را نشان می

شود. نتایج  کند بلکه موجب تقویت رابطۀ زوجین نیز میتنها آسیبی به روابط زوجین وارد نمی نه

اش با پنهانپژوهش دربارۀ استفاده از امکانات تلفن همراه و رابطۀ مستقیم و بسیار قویاین 

( همسو بود؛ آنها به این 0910کاری زوجین با نتایج پژوهش منطقی، موسوی و عباسی قرایی )

کاری بودند که به استفاده ای از نمونۀ آماری تحقیق دچار پنهان نتیجه رسیدند که بخش عمده

شان در روابط با خانواده و دوستان اشاره داشته است. نتایج این پژوهش راه در ارتباطتلفن هم

عنوان شاخصی تأثیرگذار کاری زوجین بهدر خصوص تأثیر منفی استفاده از تلفن همراه بر پنهان

( همداستان بود. وی به تأثیر 0100بر جدایی و سردشدن روابط زوجین با نتیجۀ تحقیق باتیستا )

 رصدی نقش تلفن همراه در افزایش نرخ طالق اشاره داشت.د 08

پردازیم. با توجه به اینکه سطح سنجش متغیر وابسته های تحقیق میذیالً به بررسی فرضیه

همراه، اعتماد بین زوجین،  کاری زوجین( و متغیرهای مستقل )استفاده از امکانات تلفن)پنهان

همراه در روابط زوجین و شک و تردید در خانواده( فردگرایی، تأثیر منفی استفاده از تلفن

 ای است، از آزمون پیرسون برای بررسی پنج فرضیۀ تحقیق استفاده شده است. فاصله
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کاری زوجین در جامعۀ موردمطالعه رابطۀ همراه و پنهان ( بین استفاده از امکانات تلفن0)

( است. =10/1sigکمتر از )( =111/1sigداری آزمون )داری وجود دارد. سطح معنیمعنی

همراه  بنابراین، فرضیۀ تحقیق مبنی بر وجود رابطۀ معنادار بین دو متغیر استفاده از امکانات تلفن

است  71/1کاری زوجین تأیید شده است. عدد ضریب همبستگی پیرسون برابر با و میزان پنهان

متغیر فوق است. بنابراین، با  که حاکی از وجود رابطۀ مثبت و با سطح تأثیر بسیار قوی بین دو

توان به جامعۀ آماری تعمیم داد  قبولی نتیجۀ موجود در این پژوهش را می داری قابلسطح معنی

 (.9)جدول 

داری وجود دارد. کاری زوجین در جامعۀ موردمطالعه رابطۀ معنی( بین فردگرایی و پنهان0)

قبول  داری قابل( و با سطح معنی10/1با توجه به ضریب همبستگی بین دو متغیر مربوطه )

(111/1sig=رابطۀ معنی ،)کاری زوجین در جامعۀ موردمطالعه داری بین فردگرایی و میزان پنهان

کاری زوجین در جامعه وجود دارد و به عبارتی دیگر با افزایش فردگرایی در جامعه، میزان پنهان

 (.9یابد )جدول در حد متوسط به باال افزایش می

داری وجود ها در جامعۀ موردمطالعه رابطۀ معنیکاری آنبین اعتماد میان زوجین و پنهان( 9)

( است. بنابراین، فرضیۀ تحقیق =10/1sig( کمتر از )=111/1sigداری آزمون )دارد. سطح معنی

ه ها در جامعکاری آنمبنی بر وجود رابطۀ معنادار بین دو متغیر اعتماد میان زوجین و میزان پنهان

است که حاکی از وجود رابطۀ  -07/1تأیید شده است. عدد ضریب همبستگی پیرسون برابر با 

 (.9معکوس و با سطح تأثیر متوسط بین دو متغیر فوق است )جدول 

ها در جامعۀ کاری آن( بین تأثیر منفی استفاده از تلفن همراه در روابط زوجین و پنهان0)

است که حاکی  70/1دارد. ضریب همبستگی پیرسون برابر با داری وجود  موردمطالعه رابطۀ معنی

از وجود رابطه مثبت بین دو متغیر تأثیر منفی استفاده از تلفن همراه در روابط زوجین و میزان 

کاری زوجین در جامعه است. به عبارت دیگر، با افزایش تأثیر منفی استفاده از تلفن همراه پنهان

یابد. کاری زوجین در جامعه به میزان بسیار قوی افزایش میدر روابط زوجین، میزان پنهان

 (.9قبول است )جدول  ( قابل=111/1sigداری ) همچنین سطح معنی

کاری زوجین در جامعۀ موردمطالعه رابطۀ معنی( بین شک و تردید در خانواده و پنهان1)

( است. بنابراین، =10/1sig( کمتر از )=111/1sigداری آزمون )داری وجود دارد. سطح معنی

کاری فرضیۀ تحقیق مبنی بر وجود رابطۀ معنادار بین دو متغیر اعتماد اجتماعی و میزان پنهان
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است که حاکی  01/1زوجین در جامعه تأیید شده است. عدد ضریب همبستگی پیرسون برابر با 

نابراین، نتیجۀ از وجود رابطۀ مثبت و با سطح تأثیر متوسط به باال بین دو متغیر فوق است. ب

قبولی قابلیت تعمیم به جامعۀ آماری را دارد  داری قابلموجود در این پژوهش با سطح معنی

 (.9)جدول 

همراه و  در نهایت از بین این پنج متغیر مستقل، تأثیرگذاری دو متغیرِ استفاده از امکانات تلفن

وجودآمدن میزان  ر و مثبتی را در بههمراه در روابط زوجین تأثیر بیشت تأثیر منفی استفاده از تلفن

 کاری زوجین در جامعه دارند.پنهان

همراه ایجاد و  ها در میان زوجین از طریق تلفنکاریاین پژوهش مدعی نیست تمام پنهان

شود، بلکه از آنجایی کاری بین زوجین میهمراه منجر به پنهان شود یا استفاده از تلفنانجام می

کنند و کمتر کسی بیش استفاده می و در جامعه از وسیلۀ ارتباطی تلفن همراه کم که غالباً همۀ افراد

همراه تبدیل به یکی از وسایل ضروری  توان یافت که تلفن همراه نداشته باشد، تلفنرا می

هایی باشد که دیگر جوانب زندگی افراد از جمله تواند یکی از شاخصارتباطی شده است که می

ان را نشان داده و بیانگر بخش مهمی از روابط زوجین باشد. نظر به این شروابط خانوادگی

کاری زوجین همراه بر پنهان واقعیت، در این پژوهش به توضیح سازوکارهای تأثیرگذاری تلفن

 در جامعه جامعۀ آماری پرداخته شد.

را عنوان گروه پایدار دونفره، ساختاری در چارچوب نظریۀ جورج زیمل، زن و شوهر به

تواند میانجی است. بنابراین ورود عضو سوم میدهند که مبتنی بر کنش متقابل و بیتشکیل می

تأثیر گوناگونی را بر این ساختار وارد کند. هرچند خود زیمل از پدیدۀ تلفن همراه و تأثیراتش 

نه استنباط گوتوان اینعنوان اساس تحلیل میآورد، ولی بهبر این گروه دونفره سخنی به میان نمی

تواند به صور مختلفی نمود که پدیدۀ نوپا و فراگیر تلفن همراه و تأثیر آن در روابط زوجین می

طور که در چارچوب نظری این پژوهش بیان شد، ورود این عنصر سوم میبروز پیدا کند. همان

فاده تواند هم موجب تقویت روابط و هم تضعیف و تزلزل آن شود؛ یعنی اینکه در صورت است

شود، ولی در  با محتوای درست در خانواده موجب تقویت و همبستگی روابط زوجین می

همراه، این  شدن وابستگی اجتماعی و آزادی فزایندۀ فرد و استفادۀ نامناسب از تلفن صورت کم

تواند تأثیر مخربی بر روابط زوجین بر جای بگذارد. تلفن همراه به دلیل آوری جدید می فن

تواند موجب شدۀ فوق می اش با ویژگی اشارهای که دارد و قدرت منفی بالقوهستردهامکانات گ
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کاهش اعتماد بین زوجین گردد و همچنین با افزایش شک و تردیدی که در خانواده ایجاد می

طور که گیدنز عنوان نموده کاری را در روابط زوجین باال ببرد. همان کند، میزان پدیدۀ پنهان

ورود سرزدۀ رویدادهای دوردست »رتباط جمعی در عصر و زمانۀ مدرن، موجب است، وسایل ا

تر تر و سریعاند که تلفن همراه این کارکرد را به مراتب قویشده« به دنیای ذهنی و فکری مردم

رساند. با توجه به نظر گسر، نحوۀ استفاده از از دیگر وسایل ارتباط جمعی دارد و به انجام می

کاری و ای در ایجاد پدیدۀ پنهاندر نظر گرفتن زمان و مکان استفاده، قدرت بالقوه تلفن همراه با

آوردن اعتماد بین زوجین دارد، روندی که سرانجامِ آن، کاهش تفاهم و درک متقابل، بی پایین

بینی توان پیشها و انتظارات همسر است. یقیناً با این تأثیرات میارضای خواسته اعتنایی و عدم

 د که چه بر سر این نهاد اساسی جامعه خواهد آمد.نمو

 پیشنهادات

های این همراه در زندگی امروزی و بر اساس یافته با توجه به تأثیر انکارناپذیر کاربرد تلفن

پژوهش چند راهکار کاربردی برای کاستن از اثرات منفی تلفن همراه به زوجین پیشنهاد 

 شود: می

 فتن رمز آن به همسر تا جایی برای شک و تردید باقی نماند.( حذف رمز تلفن همراه یا گ0)

گذاری شود زوجین در استفاده از امکانات تلفن همراه )مانند پیام کوتاه، نام( توصیه می0)

مخاطبان و صدای اعالم پیام کوتاه و ...( شفاف عمل کنند تا همسر دچار شک و دودلی 

را همسر از امکانات تلفن همراه خود در حالت نشود. مثالً این سؤال به وجود نیاید که چ

 کند.صدا استفاده می بی

 همراه خود را کنار بگذارند. گشتن برای پاسخگویی به تلفن ( زوجین دنبال جای خلوت9)

همراهشان را یا کنار بگذارند یا اصرار ایشان بر زدن همسر به تلفن( زوجین حساسیت دست0)

 ین ببرند.سازی از ب این امر را با شفاف

ای است که  ( با توجه به نظریۀ زیمل، زوجین تالش نمایند نشان دهند تلفن همراه وسیله1)

شود بیشتر و بهتر در دسترس همسر خود باشند و با این کار با استفاده از تلفن  باعث می

 همراه موجب تقویت رابطه شوند، نه تضعیف آن.
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