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  چكيده
 گاه و متفاوت منفي و مثبت آثار ارتباطي جديد هاي تكنولوژي كاربري گسترش
 بنابراين،. دارد دنبال به اجتماعي و جمعيتي گوناگون هاي گروه براي متناقضي

 گذاري سياست حوزة در ارتباطات كارشناسان تخصص و دانش از گيري بهره
 افزايش واست شده  منجر جامعه از تر دقيق شناختي كسب به ارتباطيـ  فرهنگي
 متخصصان كه ميزاني به. دارد دنبال به را منفي پيامدهاي كاهش و مثبت اثرهاي
 در ها سياست تعيين و كندوكاو براي كاراتري ابزارهاي ارتباطي گذاري سياست
 گيرد قرار ها     برنامه مبناي و ،شود توجه تر بيش هايشان ديدگاهبه  ،باشند داشته اختيار
 اين از تري بيش مندي بهره بتواند تر كم هاي آسيب با جامعه داشت انتظار توان مي

 از اجمالي تصويري ترسيم ضمن ايم كوشيده مقاله، اين در .باشد داشته ها فناوري
 با و آن كاربري الگوي و ايراني ننانوجوا جانباز  همراه تلفن اقتباس وضعيت

 مصرف گذاري سياست در كلي بردهاي راه گوناگون كشورهاي تجربة مرور
 اين در جوامع ساير هاي تالش به نگاهي. بگذرانيم نظر از را گروه اين اي رسانه
 مدرسه،( گوناگون اجتماعي بازيگران كردن درگير با توان مي كه دهد مي نشان زمينه
 عرضة و ،توليد واردات،( كالن ارتباطي هاي سياست اتخاذ با و) خانواده و ،مربيان
 افزايش و 1نوجوانان و والدين به بخشي آگاهي نوجوانان، مخصوص هاي گوشي
 تلفن از نوجوانان كاربري الگوي مند قاعده دهي سازمان به ،)اي رسانه سواد سطح
  .يافت دست همراه

                                                                                                 

  mehdighaem@yahoo.com دانشگاه تهران ،علوم اجتماعي ةدانشكد ،علوم ارتباطاتاستاديار  *
  rezvanerfani@ut.ac.ir )مسئول ةنويسند( دانشگاه تهران ،جوي كارشناسي ارشد ارتباطات دانش **

  29/1/1394: ، تاريخ پذيرش2/11/1393: تاريخ دريافت



       مقابله   ي  فن   و   ي     فرهنگ   ي  ها     روش   و   ي    شناس   ب ي  آس  :                               استفادة نوجوانان از تلفن همراه        56

         همـراه،                                                    اي نوجوانان، الگوي كاربري نوجوانان از تلفـن               مصرف رسانه   :ها واژه كليد
   .     همراه                       گذاري كاربري تلفن                همراه، سياست                   والدين و تلفن

  
  مقدمه. 1

 يسرنوشـت  و اتيـ ح شـود   يمـ  دهينام ارتباطات انقالب چه آن واسطة به حاضر عصر انسان
 ةبشر در حوز يها  رفت شيپ. است افتهي اند  دهيشياند  يم او انينيشيپ چه آن از متفاوت يكل به

 ICTs: Information and Communication( هـاي اطالعـاتي و ارتبـاطي جديـد      تكنولوژي

Technologies( بـر  يا  مشـاهده   درخـور   و ميمستق هاياثر است  گذشته توانسته  ةدر دو ده 
 ابزارهاي ارتباطي مانند تلفـن . ما بر جاي گذارد شةياند يو حت ،كار ،يزندگ وةيش و تيفيك
ها و   اند كه بتوانيم در تعامل با مسافت  و اينترنت اين قابليت را به ما بخشيده ،همراه، ماهواره  

و  ،هاي دورتر قرار گيريم، زمان را بهتر و متفـاوت از گذشـته مـديريت و درك كنـيم      مكان
  .هاي جديد سامان دهيم  روابط خود را در قالب

ي، يتجنسـ  گوناگونهاي   گروه بينفراگيري در  ضمن ها  اقتباس و مصرف اين تكنولوژي
. متفاوت و گاه متناقض دارداثرهايي ها نيز   بر هريك از اين گروهو جغرافيايي  ،طبقاتي ي،نس

  .اند ي هر جامعه نوجواناننبندي س  هاي مهم در طبقه  يكي از گروه
 نيتكـو  مهـم  فةيوظ، است سالي گذار از كودكي به بزرگدورة  منزلة  بهكه  ،نوجوانيدر 

 هـا و كنـدوكاو در    نقش ةزماني كه نوجوان به تجرب. بر عهدة نوجوان است يشخص تيهو
ل و تفكـر تصـوير   مأتكند با   تالش مي پردازد  هاي گوناگون مي  بيني  و جهان ،رفتارها، عاليق

پايـه و اسـاس    وسـيله    پارچه كند و بدين يك سازند  مي او كه ديگران از با تصويري را خود
  ).132 -  130: 1385اتكينسون و ديگران، ( نهدبنا را سالي خويش  شخصيت بزرگ

زننـد و    جامعـه را رقـم مـي    ةكه مسير آينـد  اي گروه سني و اجتماعي مثابة  به ،نوجوانان
كنند، در   از فرهنگ تا مسائل اجتماعي و از آموزش تا اقتصاد را متأثر مي گوناگونهاي   حوزه

هاي اساسي فرد بـه    نگرش. شناختي قرار دارند هاي گوناگون شناختي و روان  معرض بحران
هـا بـه     ها در ساير دوره  گيرند و اين نگرش  نوجواني شكل مي ةدر دور گوناگونموضوعات 
  .شوند  كار بسته مي

 ةنوجواني در حوزة هويت در دور   دشواري رويارويي با بحران ةدر اين زمينه و به واسط
انـد كـه     فـرد دانسـته   هنحصربماي نيز نوجوانان را مخاطبان و كاربراني ويژه و   مصرف رسانه

روشـني متفـاوت از    بـه شان ندارند، اما   اي  كاربري واحدي در مصرف رسانهگرچه الگوهاي 
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 .)cited hundly and shyles, 2010 Jordan et al., 2007(كنند   ي رفتار مينهاي س  ديگر گروه
بيني و مسير زنـدگي فـرد،     ، با توجه به اهميت اين دوره از زندگي در تعيين جهاننيبنابرا

گـاهي   نوجوانـان جـاي  بـين  هـا در    و كـاربري تكنولـوژي   ،اقتبـاس  اذ،خگذاري ات  سياست
  .داردكننده   تعيين

نكته توجه داشت كه به اين اطالعاتي و ارتباطي بايد  جديدهاي   در بحث عام تكنولوژي
هـا نوجوانـان    زمـان كـاهش قيمـت آن    همبه طور هاي اين ابزارها و   قابليتفزايندة افزايش 

نوجوانـان بـه طيـف وسـيعي از     . دهـد   ربري اين وسايل قرار مـي تري را در معرض كا بيش
و ابزارهاي ارتباطي ديجيتال دسترسي دارنـد   ،آموزشي  ها، وسايل آموزشي و كمك  سرگرمي

  .ها تبديل شده است آنروزمرة و اين دسترسي به امري بديهي در زندگي 
انـد كـه     دانسـته  M، كودكان و نوجوانان عصر حاضر را متعلـق بـه نسـل    ترتيببه اين 

ـ   2000تا  1980هاي   متولدين سال جـايي در كشـورهاي    هدر اروپا و امريكا و با انـدكي جاب
 )Y و Xهـاي    نسل(اي پيش از خود   هاي رسانه  اين نسل متفاوت با نسل. اند حال توسعه  در

ه كـ اسـت  يافتـه    اي در زماني متولد شده و رشد  رسانه از نظرنسلي است كه  Xنسل . است
هـا را در كنـار     در زمان كودكي رسانه Yاما نسل  .است ها كم و محدود بوده  تعامل با رسانه

و  ،هاي ديجيتال را در دوران نوجواني تجربه كـرده   ها رشد كرده، رسانه  خود داشته، با رسانه
توجه ايـن مقالـه اسـت، شـامل      مورد كه Mدر نهايت، نسل . ها زندگي كرده است  با رسانه

هاي   افرادي است كه هنوز در دوران كودكي و نوجواني قرار دارند، از همان كودكي با رسانه
و بـه شـكل بـارزي از     ،اي خاص خـود را دارنـد    اند، مصرف رسانه  ديجيتال در ارتباط بوده

 ز اوقات فراغت فعالا بسيار ةاستفاد مانند يمشخصاتبا كه اين نسل . هاي قبل متمايزند  نسل
چهارم زمان خود   ها بيش از يك آن. اند  گذاري شده نام هدرستي نسل رسان به ،است يانتقادو 

بسـياري از  . هاسـت  آن   دهند و رسانه بخـش مهمـي از زنـدگي       ها اختصاص مي  را به رسانه
تـا  هشـت  سـني  محـدودة  كه اكنـون در  را شناسان و متخصصان ارتباطات افرادي   جمعيت
هـاي    هـا از كـودكي بـا رسـانه     دانند كه رشـد آن   مي Mسال قرار دارند اعضاي نسل هجده 

  ).1387منتظر قائم و فغاني، (ديجيتال محصور شده است 
ايراني و  ةزندگي روزمر ةدر اين زمينه، ورود تدريجي ابزارهاي تكنولوژيك به عرص

والدين و نوجوانان، بدون مطالعه و  ها در نگاه مندي از آن  بديهي انگاشتن اقتباس و بهره
 كـرده درگير را با مشكالتي مواجـه   گوناگونهاي   اي، گروه  ريزي ارتباطي و رسانه  برنامه
هـا   ت آنلـ شـان جويـاي ع    در جايي جز خاسـتگاه اصـلي                ًهايي كه معموال   آسيب. است
هاي برآمده از مطالعـات و متناسـب بـا      حل   توانستند با مطالعه و استفاده از راه  شويم مي  مي
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 38تـوان بـه اعتيـاد      براي نمونه مي. تري يابند عمق و گسترش كم ايرانيجامعة مختصات 
 27، اعتيـاد  )1389بهمـن   29، نيـ آنال جـم   جـام (همراه    درصدي نوجوانان ايراني به تلفن

درصـدي   25نسبت ، و )1386معيدفر و ديگران، (ها به اينترنت   ساله 25تا  15درصدي 
جـو   جوانـان دانـش  بـين                          ِ                           هاي حاوي مسائل جنسي و سـر كار گذاشـتن ديگـران در      پيام

  .اشاره كرد) 157: 1387منطقي، (
كند نـه صـرف اقتبـاس، كـه       ها را تشديد مي ها را فراهم يا آن  آسيب ييدايپ بسترچه  آن
طـور خـاص     تكنولوژيك بـه هر ابزار دربارة امري كه . هاست  ات كاربري تكنولوژيصمخت

        ً و نهايتا   ،اي و تكنولوژيك  فرهنگي متشكل از آموزش، سواد رسانهبستة كردن    فراهمنيازمند 
 بـه  ينگـاه  كـه  چنـان  هم. گذاري در سطح كالن ملي است  و سياستفناورانه هاي   سياست
نوجوانان و رسانه  ايكودكان  ةبه مسئل ژهياز توجه و يحاك نهيزم نيكشورها در ا ريسا تجربة
هـاي    جامع رسانه نظام مانند گوناگونو اضطرار، در اسناد  تياهمبر خالف كه  يامر. است

  .گذاران را به خود جلب نكرده است  يك از سياست  كشور توجه هيچ
 نوجوانـان پرداختـه  بـين  همراه در    طور خاص به اتخاذ و كاربري تلفن  در اين مقاله، به

كشـورهاي  تجربـة  له و با نگاهي به ئاين مس گوناگونتر ابعاد   سي دقيقو ضمن برر شود مي
ها در سطح خـرد    هايي براي كاهش اين آسيب  حل  شود راه  در اين زمينه، تالش ميگوناگون 

  ها و شرايط مطلوب كاربري نوجـوان ايرانـي از تلفـن     توصيه ،نهايتدر . شودو كالن ارائه 
 وضـع  بـه  حاضـر  وضع از گذار به منظور بردي راه ريزي برنامهنهادهايي براي  همراه و پيش 

  .شود  مطلوب ارائه مي
  

  لهئطرح مس .2
، عالوه بر است ارتباطي بسياري يافته هاي فرا  ابزاري ارتباطي كه كاركرد منزلة  به ،همراه   تلفن

مصـرف   يگسـتردگ  بـه ، در بعد فردي آن نيـز  اجتماعي گوناگونهاي   گروه بينفراگيري در 
بـراي آن  ) پـول و وقـت  (هاي مادي و معنـوي    شامل اختصاص هزينه ي كهمصرف. شود  مي

همراه ماست و اين امر شـامل حضـور در طـول و     گوناگونهمراه در لحظات    تلفن .است
را نيز    ارتباطيگانة    شش عناصر كه بتواند سهل است تصور اين ،بنابراين. عرض زندگي است

واسـطة  بـه   تعامـل  يـي چرا يتـ و ح ،يارتبـاط  طرف ،يچگونگ مكان، زمان،. دگرگون كند
  .همراه تغيير و دگرگوني يافته است    تلفن

. ابديخود را در جوامع ب گاه يجا استتوانسته  سرعت  بهاست كه  اي يفناور همراه   تلفن
آن،  مـت يق كاهش واسطةو به  سرعت به لهيوس نيا ياتخاذ و كاربر گوناگون يدر كشورها
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ـ  .يآ ياز سـو  شده ارائهبه ارقام  ينگاه. گوناگون معمول و متداول شد اقشار نيبدر   ويـ  .يت
، )ITU: Telecommunication international؛ مخابرات يبرا متحد ملل سازمان ژةيو آژانس(

و كاربري تكنولوژي اطالعات و  ،نفوذ، دسترسيدربارة آمار گسترة ترين   ساله جامع  كه همه
خوبي گوياي رقم باالي ضريب نفوذ اين ابزار ارتباطي در  بهكند،   آوري مي  ارتباطات را جمع

 .جهان است گوناگوننقاط 
 نفـر مشـترك تلفـن    97نفـر   100يافته به ازاي هر   ، در كشورهاي توسعه2007در سال 

 49و  45ترتيـب   بهتوسعه و در كل جهان  كه اين ميزان در كشورهاي در حالبودند همراه   
هـاي    همـراه در سـال     مشـتركان تلفـن  ساالنة چنين ميانگين رشد  هم. نفر برآورد شده است

) درصد 9/50(ترين ميزان را به خود اختصاص داده است  افريقا بيشقارة در  2006تا  2001
اين ميزان در كـل  . وسيه قرار دارندو اقيان ،هاي آسيا، امريكا، اروپا  ترتيب قاره بهو پس از آن 
  .است درصد 1/23 جهان برابر با

درصـد   32، 2002يـو در سـال    .تـي  .آيبانك جهاني و از سوي شده  ارائهآمار با مطابق 
درصـد    90بـه   2006كه ايـن رقـم در سـال     كردند استفاده ميهمراه    تلفن ازجمعيت ايران 
 نفـر  100به ازاي هـر   2002همراه در ايران در سال    چنين مشتركان تلفن هم. افزايش يافت

 1/73 به 2010اين رقم در سال  2.تاسنفر رسيده  8/41 به 2007كه در سال بودند نفر  4/3
  ).ITU, 2012: 208(نفر رسيده است  9/74 به 2011نفر و در 

  
  2011و  2010هاي   آسيا و اقيانوسيه در سالمنطقة همراه در    ضريب نفوذ تلفن. 1نمودار 

 ITU, 2012: 54 اطالعاتي، ةسنجش جامع: منبع

 2010درصد در  10/53 به 2005درصد در سال  43/12 همراه نيز از   ضريب نفوذ تلفن
  ).رانيا مخابرات شركت تيسا(رسيده است 
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موجـب   ريـ اخ يهـا   سـال  در همراه   تلفن ارزان متيق و يكاربر سهولت ب،يترت نيا به
 كـه اسـت   شـده  يتجار مناسبات يبرا يابزار مثابة به لهيوس نيا ةياول يكاربر يالگو رييتغ
كنند   از آن استفاده ميگوناگون  يها  گروه اكنون. دهد يم پوشش را كاربران از يمتنوع فيط

الگـوي  ) كننـد   اقتبـاس آن پيـدا مـي    ةواسط   اي كه به  هاي تازه  يا نياز(و متناسب با نياز خود 
  .دهند  خاصشان را نيز شكل ميكاربري 

جوانـان و نوجوانـان    ةويـژه در حـوز   بههمراه در ايران و    الگوهاي كاربري تلفندربارة 
توصـيف و ترسـيمي از    اسـت  هـا تـالش شـده    كـه در آن  مطالعات معدودي انجام گرفتـه 

و  1386معيـدفر و ديگـران،   ؛ 1385كوثري و ديگران،  ←(آيد به دست مختصات كاربري 
  ).1387عاملي و ديگران، ؛ 1386منطقي، ؛ 1388
 ،يـاز ن يكلـ  دسـتة  چهـار در  يـران در ا همـراه   تلفن  گوناگون هاي  كاربرد كلي، طور به
 انـد  داده شـده  يجـا  ،و تحـرك  عـاطفي،  هاي  مندي  رضايت اجتماعي، فوايد جويي،  اطالع

  ).1385 يگران،و د يكوثر(
هاي ديگري افـزود كـه بـراي مصـرف       انگيزه ها و  توان به خشنودي  اين كاربردها را مي

سرگرمي، اكتساب و مديريت زمان، تحـرك و     پذيري،  جامعه: اند  همراه بازشناخته شده    تلفن
و  ،دسترسي آني، فوريت، پيگيري مد، فخر فروختن، كنترل ديگران، احساس بـزرگ شـدن  

 اوو  نـگ يلو ؛1995 ،يسوالنفسـك  و فيـ اوك(شخصـي و خصوصـي                     ًداشتن ابزاري كامال 
  ).1388 و گرجي، دفريبه نقل از مع 2002 ،يتري و نگيل ؛2002 ،يگوما دو ؛2000

 اجتمـاعي  و سـني  گـروه  بـه  چنـداني  توجه ايران در همراه تلفن مطالعات دربنابراين، 
 كـاربري  الگوهـاي  مطالعـة مقالـه   ينا يسندگانكه از نظر نو حالي در ؛است نشده نوجوانان
  .است يتحائز اهم يلبه چند دل همراه   تلفن از نوجوانان

  
 عاملي براي درك تغيير اجتماعي 1.2

خوش تغيير سـاخته و   همراه پويايي اين صنعت را دست   خاذ و كاربري نوجوانان از تلفنتا
نقش اين گروه در جامعه را در معرض ترديد قرار داده اسـت   ةها دربار  انگاشت  برخي پيش

)Arnett, 2007: 536.( 

عـواملي كـه تغييـر اجتمـاعي را     مثابـة  بـه   جديـد هـاي    تر، تكنولوژي  نگاهي وسيع در
به ايـن واسـطه   . آگاه كنندجريان دارد چه در جامعه  توانند ما را از آن  كنند، مي  بازنمايي مي

هاي هويتي نوجوانان را بازشناسيم و بـه    و اولويت ،ها  ها، رجحان  توانيم نيازها، خواست  مي
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بنـابراين،  . كلي از مختصات اين گروه نسـلي در هنگـام جـواني نيـز دسـت يـابيم            ش مايي 
بينـي و ترسـيمي از     نظر به اين مهـم توصـيفي از وضـعيت كنـوني و پـيش        حاصل عطف
 .اين گروه خواهد بود ةحاالت آيند

همراه و اينترنت به تغييـر     هاي تلفن  است كه تكنولوژي  اشاره كرده هاتسون براي مثال، 
هـا مـا را در    آن ةكند كه مطالعـ   نهاد مي رو پيش   اين   اند و از  هاي امريكايي كمك كرده  ارزش

و نـژادي از ايـن    ،ي، طبقـاتي يتي، جنسـ نسـ  گونـاگون هـاي    گـروه  ةدرك چگونگي استفاد
شان يـاري خواهـد كـرد      هاي فردي و گروهي  ها براي تعريف و بازتعريف هويت  دگرگوني

)Hatson, 2007: 19(.  
  
 عاملي براي درك سازوكارهاي هويتي 2.2

 يمدل فرهنگـ  همراه  مصرف جوانان از تلفن  دربارة خود يها  تيروا قيطر از نوجوانان
 بـه  را امر نيا كه است الزم ن،يبنابرا. سازند  يم  بر را يارتباط يتكنولوژ نيا از شانخاص
 تلفـن  كه كرد تصور نيچن توان  يم ب،يترت نيبد. ميبنگر ياجتماع      ًاساسا  موضوعي مثابة

توانـد بـه بـرانگيختن تفكـر       مـي و  همراه تبديل به چاشني تفكر اجتمـاعي شـده اسـت     
شناسـي كـنش روزمـره و زنـدگي       و زيبـايي  ،اخالق، قواعـد، مقـررات   ةانعكاسي دربار

گونـاگون  هـاي    نوجوانان از طريـق بازتـاب دادن خـود در شـكل    . شود منجر اجتماعي
بـه عبـارت ديگـر،    . كننـد   همراه فرايندهاي تشكيل هويت را نيز كشـف مـي     مصرف تلفن

عنوان دستور زباني اجتماعي بـه    همراه را به   زنند و مصرف تلفن  ها دست به تفسير مي آن«
توانند به تعريف و بازتعريف خود و ديگران دسـت    آن افراد مي ةواسط   گيرند كه به  كار مي
  ).Caronia and Caron, 2004: 28(» يابند

  
 ها  عاملي براي درك بازتفسيرهاي اجتماعي از پديده 3.2

ها از نوعي اسـتحكام اوليـه برخوردارنـد كـه ايـن امـر بازانديشـي و          بسياري از تكنولوژي
 ةجديـدي دربـار  توجه   درخور  ةبه اين ترتيب، حوز. كند دشوار ميها را  آن ةبازتفسير دربار

هاي جديد براي   جوي معناها و كاربريو تفسير و جست  اما باز. يافت توان  ها نمي كاربري آن
و چگـونگي   ،زمـان، مكـان، چرايـي   : تـر اسـت    پذير  همراه امكان   هايي مانند تلفن  تكنولوژي

يافتـه    هاي قـوام   تري نسبت به تكنولوژي گشودگي بيش گوناگونهاي   استفاده از آن به شيوه
   ارتباطي صدامحور نظـامي بـه  ة سامان منزلةتكنولوژي در ابتدا به كه اين  اين بر خالف. ددار
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نوجوانـان طبيعـت   از سـوي  هـاي آن    اقتباس و كاربري پيامك ةكار گرفته شد، امروزه شيو
جديدي بـراي ارتبـاط    ةاست شيو   اين امر توانسته. است   همراه را تغيير داده   ارتباطات تلفن

تـوان بـه     براي مثـال مـي  . بستگي گروهي را متحول كند بيافريند و چگونگي ادراك ما از هم
 ،جنسيرابطة مخالف، ميل و  يتجنسدربارة پذيري نوجوانان و جوانان   تحول فرايند جامعه
يـدة  پدشـيوع  واسـطة  ايـران بـه   جامعة ها و تابوهاي مربوط به آن در   و بازنگري در ارزش

sexting3 بـه       ً  بـدوا  جايي متون نوشتاري و تصويري بـا محتـواي جنسـي كـه      هجاب« منزلة به
شـود    امري كه باعث مـي  .اشاره كرد )Stone, 2011: 267(» شود  همراه آغاز مي   تلفنواسطة 

تـوانيم    مي ،به اين ترتيب. ممنوع بنگريم  اي شبه  مسئله مثابة  بههمراه را    ارتباط از طريق تلفن
هـاي    تماس داشتن در طول زمان كـالس يـا در سـاعات شـب را نيـز بـه اسـتفاده از پيـام        

به اين حقيقت اشـاره   ي مذكورها  مثال. كنيماضافه اي براي تبادل تصاوير جنسي   رسانه  چند
هاي جنسيتي و گسـترش    ها و اكتشاف  جوو اي از جست  دارند كه نوجوانان در فرايند پيچيده

 ).Ling, 2004: 86(هاي تعامل اجتماعي قرار دارند   مهارت
هايي مانند بلوغ زودرس و روابط جنسي   ها را در معرض بحران تواند آن  اين ويژگي مي

ها  ي آنها  هاي موجود در رفتار جنسي نوجوانان با نگرش  گرايش. پيش از ازدواج قرار دهد
هـا نقـش مهمـي در      كـه رسـانه  هـايي    نگـرش  ).26: 1391 برك،(است  هماهنگسو و  هم

ثير أتحت ت     ًقويا نيز ميل جنسي نوجوانان از سوي ديگر، انگيزش و . كنند  برساختشان ايفا مي
هاي جمعي   رسانه( مهم ارتباطيحوزة دو  ،بنابراين ).25 :همان( قرار دارد شان  بستر اجتماعي

كـه   انـد  وانـان دهـي نگـرش و رفتـار جنسـي نوج      دو مرجع مهم شـكل ) و روابط اجتماعي
يـا از ايـن    ندنكشـا بيـا پرخطـر    ،جنسي زودهنگام، مكررروابط ها را به سوي  توانند آن  مي

  .خطرات مصون بدارند
  
 عاملي براي درك فرايند اقتباس يك تكنولوژي جديد 4.2

 آن از يحـاك  توانـد   يمـ  رييـ تغ بـه  نسبت آن يگشودگ و ياجتماعاي   هديپد النيو س يتازگ
 جيتـدر    بـه و  شـود   يمـ  پرداختـه    و  آن هـم سـاخته    يقواعد كاربر زمان گذشت با كه باشد

خـاذ و  تعالوه، افـزايش ا   به. ميابي  يم همراه تلفن يبرا يا  رمنتظرهيغ يحت و تازه يكاربردها
كند كه چگونگي اقتباس يك تكنولوژي جديد   همراه اين فرصت را فراهم مي   كاربري تلفن

يـابي بـه    به اين ترتيـب، افـزون بـر دسـت    . و عيني علمي قرار دهيم دقيقمشاهدة را مورد 
هــا چگونــه پذيرفتــه شــده و طــي چــه   تــوانيم دريــابيم نــوآوري  ادراكــي از نــوآوري، مــي

چنـين   اين امر هم. شوند  ميمنجر ها و رفتارهاي موجود   هايي به بازنگري در ارزش  كار  و  ساز
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خواهـد  قادر پذيران از آن   ثر در فرايند تعريف و تأثيرما را به شناخت بازيگران اجتماعي مؤ
  ).Ling, 2004: 22-24( كرد

همـراه درك مـا را از ابعـاد       الگوهاي كاربري نوجوانـان از تلفـن  مطالعة به اين ترتيب، 
و فرايند اقتبـاس   ،ها  تغيير اجتماعي، سازوكارهاي هويتي، بازتفسير اجتماعي پديدهگوناگون 

نوجوانـان نيـز   بـين  خاذ اين وسـيله در  ترشد روزافزون ا. دهد  تكنولوژي جديد افزايش مي
. سـازد   هاي اجتماعي و ارتباطي در اين حوزه را ضروري مـي   دهي پژوهش تسريع در سامان

گران را  هاي آكادميك در اين حوزه، پژوهش  محققان ضمن اشاره به كمبود پژوهشاز برخي 
انـد    همراه تشـويق كـرده     تر به موضوع كاربري كودكان و نوجوانان از تلفن ه پرداختن بيشب
)Livingstone and Helper, 2007; Jordan et al.: 2007(.  

همـراه     گران به كاربري نوجوانان از تلفـن  پس از روشن شدن اهميت پرداختن پژوهش
كـاربري نوجوانـان از   حـوزة  ي بـومي در  الزم است به لزوم انجام مطالعات توصيفي و تبيين

  .توجه كنيم همراه   تلفن
كاركردها و كژكاركردهاي كاربري كودكان و نوجوانـان  حوزة اگرچه الگوهاي عامي در 

هـايي سـخن     شـود و محققـان از آسـيب     مشاهده مي گوناگونهمراه در كشورهاي    از تلفن
ها را مشاهده كرد، اما الزم است با مد نظر قرار  توان آن  جا مي  اند كه دير يا زود در همه  گفته

بـاره      ايـن مند در   اجتماعي نوجوانان در هر كشور، مطالعاتي زمينه ـ دادن مختصات فرهنگي
  .صورت گيرد

بنـابراين،  . اسـت  اي رسد حائز اهميـت ويـژه    بستري كه تكنولوژي در آن به مصرف مي
كننـد،    خـاذ مـي  تهمراه را اقتباس و ا   بافتي تلفن كه نوجوانان در چه بدون در نظر داشتن اين

. هـا ارائـه داد   هايي واقعي و كـاربردي بـراي كـاهش خطـرات كـاربري آن       حل  توان راه  نمي
ي نهـاي سـ    هـا در ارتبـاط بـا گـروه      رو، برخي محققان از بسترمند كردن تكنولـوژي   اين  از

تـر،    هاي قديمي  كردن رسانه بازبسترمندابزاري براي «همراه نيز    تلفن. اند  تر سخن گفته  جوان
  .)Bond, 2010(» ها و اعمال است  ايدئولوژي

عالوه بر بستر كالن اجتماعي و جمعـي، در سـطح خـرد نيـز بايـد در تحليـل كـاربري        
 ايـن زمينـه  . شـان را در نظـر داشـت     اي  بالفصل مصرف رسانهزمينة همراه    نوجوانان از تلفن

در مثالي . و مربيان است ،ساالن هاي هم  مانند والدين، گروهگوناگون شامل بازيگران اجتماعي 
ها مطرح شد، بايد به اين مهم نيـز    ها از رسانه بلوغ زودرس نوجوانان و كاربري آندربارة كه 

نوجوانان با خصوصيات فـردي،   يا پرخطر ،مكرر، فعاليت جنسي زودهنگامتوجه داشت كه 
  ).26: 1391برك، (ارتباط دارد  ي ايشانحصيلهاي ت  قابليتو  ،ساالن همهاي   گروهخانوادگي، 
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 خانواده و كـاربري نوجوانـان از تلفـن   مسئلة با در نظر داشتن اين مالحظه، در ادامه به 
و قواعـد   ،كنترل بعد آشفتگي مرزهاي امر عمومي و خصوصي در خانواده،چهار همراه در   

بردهاي  همراه و راه   تلفن ةهاي والدين دربار  و ترس ،ها  همراه، انگيزه   تلفندربارة خانوادگي 
  .پردازيم  نوجوانان مي از سويهمراه    مالكيت تلفندربارة هاي ايراني   خانواده

  
  نوجواناناز سوي همراه    اتخاذ و كاربري تلفنمسئلة خانواده و . 3

 ،بنـابراين  .انـد   ناپذير از زندگي نوجوانان تبديل شده  هاي همراه به جزئي الزم و جدايي  تلفن
همـراه     طبيعت نامحدود دسترسي تلفن. اثر اين ماهيت در سطح خانواده قابل مشاهده است

شدت شخصي و خصوصـي   بهبخشد كه بتوانند فضايي   ها اين قابليت را مي  به اين دستگاه
ـ رقابـت  . تواند اثر آن را احسـاس كنـد    بنابراين، خانواده مي. فراهم كنندبراي نوجوان   نيب

هـاي عمـومي و     جداسـازي فضـا  دربـارة  ، آشـفتگي  ساالن همتوجه به خانواده و به  توجه
        ً   و نهايتـا    ،شـوند   شخصيت نوجوان وضع مـي دربارة خصوصي، قواعد خانگي متناقض كه 

 تلفـن اثرهـاي  كـه   انـد  هايي  حوزه   وابستگي و استقالل از خانواده از جمله بينعدم تعادل 
 بـه  ادامه در). Ravivhandran and Fielden, 2009( شود  يمها احساس             ً      همراه عمدتا  در آن  

  .ميپرداز  يم مسئله نيا از مهم بعد چهار
  
  آشفتگي مرزهاي امر عمومي و خصوصي در خانواده 1.3

 را دورتـر  فواصـل  بـا  كـردن  برقرار ارتباط يبرا بشر نةيريد يهمراه آرزو يها  تلفن اگرچه
         ً    امـا صـرفا    ،)13: 1387عاملي و ديگران، (اند   رهانيده ايجغراف استبداد از را او و كرده محقق

كارگيري اين ابزارهـاي تكنولوژيـك تغييـر معنـا       بهواسطة مرزهاي جغرافيايي نيستند كه به 
  .اند  محو كردهنيز زندگي عمومي و خصوصي را  بينمرزهاي ي تهمراه ح هاي  تلفن. اند  داده

همـراه و در مقابـل      شان از طريـق تلفـن    امور شخصيدربارة امروزه، يافتن مردمي كه 
هـا و در حضـور     صدا از طريـق پيامـك    كنند يا اين امر را به شكلي بي  ها صحبت مي  غريبه

سـهل اسـت تصـور     ،بنـابراين . دهند چندان دشوار نيسـت   و دوستانشان انجام مي   خانواده
هـاي      مناسب و نامناسب از تلفن ةاستفادمديريت مرزهاي ميان  توانايي«مردم گاهي كه  اين

اين بدان معناست كـه ايـن وسـايل نـه تنهـا مرزهـاي زنـدگي        . دهندبرا از دست  »همراه
 انـد   هـا را نيـز تغييـر داده    از آناند، بلكه مرزهاي استفاده   عمومي و خصوصي را محو كرده

)Ravichandran and Fielden, 2009(.   ايـران  جامعـة  امري كه به تغيير در اخالق ارتبـاطي
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هـاي مناسـبي بـراي كـاربري آن بـه وجـود نيامـده اسـت           شده و هنـوز هنجـار  منجر نيز 
  .)1388 ،يخان  يحاج(

 بـين هـاي    رزرنـگ شـدن مـ    فراينـد كـم   )Caronia and Caron, 2004(كارونيا و كارون 
را از طريـق فـراهم آوردن امكـان     همـراه    تلفـن واسـطة  بـه   فضاهاي عمومي و خصوصي

بنـدي    صـورت  ،كـه در درون خـانواده قـرار دارد    ،»مكان مالقـات خصوصـي  «گيري   شكل
ديگـر ارتبـاط صـورت     ةسويهمراه و    مالك تلفن بينمكالمات به طور انحصاري  اند؛  كرده
د، اعضـاي خـانواده   پذير  در چنين شرايطي، اگرچه مكالمه در درون خانه انجام مي. گيرد  مي
با چنين سطحي از  .ستنديكه مورد خطاب و توجه نشوند   يمدر نظر گرفته  عناصري مثابة  به

ساالن، اين نگراني وجود خواهد داشت كه  ارتباطات با همدامنة ميزان و آزادي و با افزايش 
  .خانواده رو به كاهش گذاردان با تعامل نوجو

  
  همراه   تلفندربارة كنترل و قواعد خانوادگي  2.3
ميزان پـذيرش  ، هاي همراه عالوه بر آميختن مرزهاي عمومي و خصوصي در زندگي  تلفن

والديني كه ارتباطي مسـتقيم بـا    ؛اند  والدين را نيز تغيير داده بيناين كاربرد تكنولوژيك در 
نوجوانان خـود از  استفادة در واسطه   كنند بايد تأثيري بي  احساس مي فرزندان خود دارند و

افتـد متفـاوت از برداشـت      چه در ميدان عمل اتفاق مـي  اما آن. همراه نيز داشته باشند   تلفن
والدين ايـن  . دهند  ها را تغيير مي  هاي همراه تنظيمات مرزي در خانواده  تلفن. والدين است

اند و نوجوانـان بـا ايـن      تر و بهتري بر نوجوانان خود يافته نترل بيشبرداشت را دارند كه ك
پشـت سـر    تـري  گي بـيش آسودا شان را ب  كه مقررات نظامي خانوادگيند ا هواقعيت مواجه

  بـه همـراه     تر از والدينشان با ارتباطـات تلفـن    نوجواناني كه بسيار سريع. خواهند گذاشت
اند براي داشـتن اسـتقالل و حـس هويـت فـردي        فضاي شخصي خود سازگار شده مثابة

 كوشـند   هـا مـي   زمـان والـدين بـراي حفـظ كنتـرل و راهنمـايي آن       كننـد و هـم    تالش مي
)Ravichandran and Fielden, 2009.(  

نوجوانـان مرزهـاي   از سوي همراه    در اختيار داشتن و كاربري تلفنواسطة بنابراين، به 
اي محتاطانـه و    تواننـد بـه شـيوه     هـا مـي   يابـد و آن   تغيير مـي ها و روابط خانوادگي   خانواده
گرچه اين رهـايي و اسـتقالل از   . والدينشان رهايي يابندسلطة مندانه از قيد نظارت و  هوش

ها دامنـه    نوجواني است، اما كاربري نوجوانان از تكنولوژيدورة هاي   والدين يكي از ويژگي
       ً   اي كـامال     و نوجوانان استقالل خود را بـه شـيوه  است خوش تغيير كرده  و عمق آن را دست
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هاي همراه با فراهم آوردن كانـالي    تلفن. كنند  نوجواني والدينشان مطالبه ميدورة متفاوت از 
منـدي روابـط نوجوانـان و      زمان به جهـت  طور هم  براي ارتباطاتي بدون نظارت والدين، به

  ).Arnett, 2007: 536( شوند  مي منجر االنس هاي هم  اي با گروه  داشتن ارتباط شبكه
 يضـرور  يمثابـة ابـزار   بـه  را همراه   تلفن نوجوانان ساالن، هم گروه با ارتباط نةيزم در

 نـان ياطم و تيـ امن هـا  آن يبـرا  حـال  نيعـ  در كـه  كننـد   يم يتلق روابطشان از تيحما يبرا
 زيـ و اضـطراب ن  ينـاامن  موجدگروه خود  نيا يبرا همراه تلفن ،يمتناقض طور به. نديآفر  يم

  ).Bond, 2010( است
قرار دادن مرزهـايي  (تي والدين نهاي همراه امكاني براي تغيير از اقتدار س  بنابراين، تلفن
زني   تر مانند امكان به ميان آوردن مذاكرات و چانه  به سوي رويكردي ليبرال) براي نوجوانان
والـدين و نوجوانـان بـه سـمت هـر چـه       بـين  ويـژه روابـط    روابط و بـه . اند  را فراهم كرده

مباحـث بـه   . شود  كند و همراه با آن محو شدن مرزها آغاز مي  تر شدن حركت مي  رسمي    غير
چـه   هـايي ماننـد قواعـد خـانگي بـه سـمت هـر         گيرند و محدوديت  مي  سويه در  اي دو  شيوه
  ).Williams and Williams, 2005(شوند   شدن جهت داده مي  تر  آسان
  
  همراه   تلفندربارة ها   هاي خانواده  ها و ترس  انگيزه 3.3
ــدرن ي  رو ــدن ي ف   و         چن ــدر ) Ravichandran and Fielden, 2009(      ل ــم يپژوهش ــا  يداني ب

دربارة هاي والدين و پرستاران نيوزلندي   ها و ترس  انگيزه ميكيفي و ك يبيترك يشناس  روش
  :اند  بندي كرده  نوجوانانشان را به اين ترتيب طبقهاز سوي همراه    خاذ و كاربري تلفنتا

          هاي مثبت         زمينه       1.3.3
 ؛ارتباط با خانواده و دوستانو  در دسترس بودن: ارتباطـ 

 ؛دسترسي به كمك در هنگام خطر: فوريتـ 
 مدرسه؛ از شدن ليتعط رياز د اطالعو  فرزند با گذاشتن قرار يبرا: يهماهنگ ـ
 .كه فرزند در آن قرار دارد يبراي آگاهي از موقعيت :امنيتـ 

          هاي منفي         زمينه       2.3.3
ضروري، ارسـال و    هاي غير  ارسال و دريافت پيام ضروري،  هاي غير  مندي  اطالع: پيام كوتاهـ 

دالنه، منحرف  جوي روابط همو هاي با محتواي غيراخالقي، اتالف وقت، جست  دريافت پيام
 ؛هاي ارتباطي  فقدان مهارتو در هنگام انجام تكاليف، اعتياد، كردن حواس نوجوان 
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 ؛در معرض امواج راديويي مضر قرار گرفتن: سالمت نوجواندربارة ـ 
و  ،هـاي گروهـي مربـوط بـه تجـاوز، خشـونت، جـرم         در معرض پيام: ايمني /امنيتـ 

 ؛گرفتن   سوءاستفاده قرار
 ؛نوجوانانبين و دعوا    منازعه: مزاحمتـ 
 ؛خارج از كنترل بودن: كنترلـ 
 .خطر انحراف اتومبيل: در هنگام رانندگيـ 

ها و   خانوادهبين تنظيم مناسبات دربارة مهم مالحظة رويچندرن و فيلدن در نهايت چند 
  :دهند  نهاد مي همراه پيش   ها از تلفن خاذ و كاربري آندربارة اتنوجوانان 

شامل شكاف اجتماعي و شكاف  وجود دارد كه والدين و نوجوانانبين نسلي  يشكاف. 1
 ؛تكنولوژيك است

والـدين و  بـين  در  ،همـراه    استفاده از تلفـن دربارة ويژه  به ،الگوهاي ارتباطي متفاوتي. 2
 ؛نوجوانان وجود دارد

شـدت   بـه همراه    مناسب و نامناسب از تلفندربارة استفادة والدين و نوجوانان    ادراك. 3
 ؛متفاوت است

و اين امر به جدايي  اند والدين مهاجران به دنياي ديجيتال و نوجوانان بوميان ديجيتال. 4
  .خواهد شد منجر اجتماعي بر مبناي ميزان آگاهي تكنولوژيك

هـاي    والدين و فرزندان يكي از مسائلي است كه در پژوهشبين شكاف تكنولوژيك 
هـا را بـه مثابـة     نوجوانـان آن . اسـت  شـده  اشـاره آن  بـه  گونـاگون  يهـا   كشور در متعدد

تكنولوژي را ندارند  گوناگونهاي   كنند كه توانايي استفاده از قابليت  تلقي مي ييها»آماتور«
وجـه    هـيچ  بـه سـرعت عمـل والـدين بـراي فرزندانشـان       ،به عالوه. عاجزند مشانو از فه
داننـد،    همراه را مي   تلفناي عملكرد ارتباطي   ها اطالعات پايه گرچه آن. كننده نيست  راضي

در ژاپن، فنالنـد، ايتاليـا،   . شود برايشان دشوار است  اي تلقي مي  اما انجام كارهايي كه حرفه
 اسـت    دادهسـاني بـه دسـت     و فيليپين تحقيقات مشابه در اين زمينه نتـايج يـك   ،انگلستان

)Ling, 2004: 83-84.(  
  
          نوجوانان      توسط       همراه          تلفن   ت ي    مالك       برابر    در   ي   ران ي ا   ي  ها           خانواده   ي     بردها     راه     4.3

و  ،منبعي براي برآوردن نيازهاي عاطفي، اقتصادي، تربيتي، مراقبتي، سرگرمي مثابة  خانواده به
هـا،   حيتـرج هاي آشكار و پنهـان و خودآگـاه و ناخودآگـاه در      روابط اجتماعي فرد به شكل
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 ةداخلـ عـدم م  يتـ ح معنـا،  نيبه ا. نوجوان حضور دارد يا  رسانه يها  و انتخاب ،پسندها)نا(
 .قابل بررسي و مطالعه است يك كنش ةمنزلاي نوجوان نيز به   والدين در مصرف رسانه

اي نوجـوان    هاي مصرف رسانه  انواع و انگيزه ها،  ها بر شيوه  كه خانواده  چنان هم ،بنابراين
هسـتند كـه سـاخت مناسـبات خـانوادگي را نيـز       هـا    اين رسانه               ًگذارند، متقابال   خود اثر مي
جمـع     همدور توانست موجب   گرچه مصرف جمعي تلويزيون زماني مي. كنند  دگرگون مي

اي با محتواي مناسـب و موردپسـند     ها را به تماشاي برنامه شدن اعضاي خانواده باشد و آن
موازات افزايش سطح  بهساير اعضا بنشاند و خود به عضوي از خانواده تبديل شود، اكنون و 

بـه  . تلويزيون رو به فزوني اسـت  ةگيرندتعداد خانوارهاي داراي بيش از يك دستگاه ، رفاه
و  ،اي و ويـدئويي   رايانه هاي  همراه، بازي  ن عالوه، نوجواني كه سرگرم شدن با اينترنت، تلف

تر از تماشاي جمعي يك سريال تلويزيـوني يـا     پسند خود را جذاب  هاي مورد  تماشاي فيلم
يابد، گرچـه بـراي در اختيـار گـرفتن همـين وسـايل         مشاركت در يك بحث خانوادگي مي

، اكنـون بـه   اسـت  هتكنولوژيك نيازمند جلب موافقت و مشاركت مالي والـدين خـود بـود   
  .پردازد  ها مي ي مستقل از آنمصرف

سـت كـه ايـن اسـتقالل در مصـرف      ا آناسـت   پاسخمند پرسشي كه در اين زمينه نياز
تواند در آن مداخلـه    قدر بايد و مي هاي تا چه حد معقول و مناسب است و خانواده چ  رسانه

ز فراينـد  توانـد بخشـي ا    اي به نوجوان مـي   كند؟ آيا اعطاي امتياز استقالل در مصرف رسانه
  اعطاي استقالل هويتي به او تلقي شود؟

ست كه خانواده به محض تهيه كردن هر يك از اين وسايل تكنولوژيك، ا م آنلقدر مس
كند   ها و محتواهايي را فراهم مي    خواسته يا ناخواسته امكان دسترسي نوجوان خود به ارتباط

 ةهمـ اما آيا . ها آگاه خواهد بود آن ةكلياز مختصات و چندوچون  تواند مطمئن باشد  كه نمي
طـور    بـه جا  در اين( ICTهاي خريداري وسايل   از الزامات و پيامد اي ها چنين تلقي  خانواده

  براي نوجوانان خود دارند؟) همراه   خاص تلفن
فرزندي و نيز گذار از وضعيت پدرساالري   هاي تك  در ايران و متناظر با افزايش خانواده

هاي كودكان و نوجوانان   و خواست) واقعي و كاذب( يژه قائل شدن براي نيازهابه اهميت و
هـا تـالش     خـانواده  .تر به خود گرفته اسـت   گاه فرزندي، اين فرايند شكلي بحراني در جاي

 مثابة  كنند نوجوانان خود را راضي نگه دارند و چه بسا اين فرايند اعطاي امتياز به او را به  مي
گيري از گسست اعتمـادي و ارتبـاطي    هاي جاري و آتي و پيش  براي اعمال كنترلبردي   راه

                              ًاي ناخواسته و در مواردي دقيقا   تواند نتيجه  برد نمي اما آيا همين راه .كنند  خاذ ميتفرزندشان ا
  ؟در پي داشته باشدها  عكس براي آن



 69   پور رضوانه عرفاني حسينو  مهدي منتظر قائم

 نوجـوان  با نظريسويي  فكري و هم هم تياي كه به منظور جلب رضايت و ح  خانواده
ـ      كنـد خواسـت    خود تالش مـي  نظـر گـرفتن شـرايط و     بـدون در  ،مين كنـد أهـاي او را ت

خريـداري  بـراي  او مطالبـة  هايي براي فرزند نوجوان و حتي كودك خـود، بـه     محدوديت
منظور همراه كردن نوجـوان يـا از   دهد و چه بسا اين امر را به   همراه پاسخ مثبت مي   تلفن

توانـد ابـزاري بـراي گسسـت ارتبـاطي        كه خود مي دهد  ميانجام  راهي او همدست ندادن 
  .فرزند باشد

 منزلة  تري دارد به همراهي كه امكانات بيش   گاهي خريداري گوشي تلفن ،تر  از اين مهم
امتيـازي كـه در مقابـل يـك     مثابة   بهتر قائل شدن براي خواست فرزند و گاهي  ارزش بيش

كاري در  موفقيت تحصيلي، رفتار مناسب، هم(مثبت به او وعده داده شده ويژگي يا عملكرد 
 ياز چگـونگ  نيوالـد  تـر  بـيش  كـه  ييهـا   تيقابل و امكانات. شود  تلقي مي...) و  ،امور خانه

  .اند ناتوان ها آن يمحتوا كنترلعملكرد و 
   تلفـن  براي كاربري نوجـوان از گوناگون هاي   گرفتن محدوديتناز سوي ديگر، در نظر 

هايي كه   ها و محيط  روز، مكان  استفاده در طول شبانه گوناگون محدوديت در ساعات(همراه 
شوند، ميـزان وقـت و     همراه مجاز تلقي مي   در داخل و خارج از خانه براي استفاده از تلفن

ارتباط، دة كنن  برقراركننده و   هاي دريافت  شود، طرف  همراه صرف مي   اي كه براي تلفن  هزينه
موجب عـدم توافـق پيشـيني       )هاي متني، صوتي و تصويري ارسالي و دريافتي  نوع محتواو 

  .شود  همراه مي   مناسب و نامناسب از تلفناستفادة مرزهاي دربارة 
ها از ايـن مسـئله در    شود كه تلقي آنمنجر تواند به اين   ناآگاهي تكنولوژيك والدين مي

يك امتيـاز   مثابة  بههمراه را    والديني كه تلفن. بدبيني افراطي قرار گيردتفاوتي تا   طيفي از بي
هاي مثبت و منفـي ايـن موضـوع آگـاه       اند و چندان از پيامد  در اختيار فرزند خود قرار داده

و كننـد   مـي همـراه را مطلـوب تلقـي       رضايت فرزندشان از اختيار كردن تلفن            ًنيستند صرفا 
از سـوي ديگـر،   . خواهنـد شـد   »هـا   تفاوتي نسبت به آسيب  بي«رفتار خواسته يا ناخواسته گ

گيـري از   ناآگاهي نسبت به فرايند مديريت مصرف تكنولوژي فرزندان و سازوكارهاي پيش
هـا، بـه     انگارانه نسبت بـه آسـيب    تواند با دركي سطحي و ساده  هاي حاصل از آن مي  آسيب

 ةها با فرزند نوجوانشـان دربـار   نوع مناسبات آن شود و منجر بدبيني يك يا هر دوي والدين
  .تبديل كند» مناسبات هشداري و تحذيري«همراه را به    تلفن

دربـارة  پـذيري نوجـوان     هاي ايـن وسـايل در آمـوزش و جامعـه      به اين ترتيب، كاركرد
عام، طور   جديد بههاي   طور خاص و تكنولوژي  بههمراه    مناسب از تلفن ةهاي استفاد  شيوه

اسـتفادة  هـاي    پـذيري، آمـوزش مـرز     كاركردهايي مانند مسـئوليت . ماند  ها دور مي از ديد آن
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روابط اجتماعي كـه  شبكة هاي ارتباطي و مديريت   مناسب و نامناسب از يك امكان، مهارت
  .همراه توسعه بخشيد   تلفن ةوسيل  بهها را  توان آن  مي

  به اين معنا،
 ست،ين يكاربر يفن يستگيشا دربارة يا  مسئله همراه   تلفن از نوجوانان مناسب استفادة
 دهـد   يم نشان كه است يفرهنگ دانش دربارة تر  ياصل يارتباط يها  مهارت ازمنديبلكه ن
. استفاده كرد يتكنولوژ نياز ا ديچگونه با تر  مهم همه از و ليدل چه به كجا، ،يزمان چه
 يبـرا  يابـزار  همـراه    تلفـن  مصـرف  نوجوانـان،  خـاص  فرهنـگ  ريتفس در عالوه، به

 يبـرا  مناسـب  يشـ يآزما طيمحـ  كيـ  تواند  يم و است فرهنگ نيا ياصل ابعاد برساخت
 باشد اجتماع يبرا ستهيشا يياعضا به شدن ليتبد در ازين مورد يها  مهارت رشد و جاديا
)Caronia and Caron, 2004: 28.(  

هاي آزموده و در حال اجـرا در كشـورهاي     حل  به راهكنيم با نگاهي   در ادامه، تالش مي
برد سومي در مواجهه بـا مالكيـت و كـاربري     توان راه  جهان نشان دهيم چگونه ميگوناگون 

خانواده و ديگر بازيگران اجتمـاعي درگيـر   بين كرد و در اين اتخاذ همراه    نوجوانان از تلفن
از كلـي  كند تصـويري    و تالش مينيست اين بررسي كامل و جامع . بودچه نقشي خواهند 

  .هاي ممكن در اين زمينه عرضه كند  حل  راه
  

  نوجوانان يسو از همراه   تلفن مصرف تيريمد يبرا ينهاد شيپ يها  حل  راه. 4
حـل بـراي     راه منزلـة   بهچه در كشورهاي ديگر  در اين بخش با نگاهي اجمالي و بررسي آن

اي از   رود، مجموعـه   همراه به كـار مـي     مالكيت و كاربري نوجوانان از تلفن ةلئمديريت مس
  .شود ميارائه فني هاي   حل  هاي فرهنگي و راه  حل  بخش كلي راهدو ها در   حل  راه

  
  هاي فرهنگي  حل  راه 1.4
و  ،بردهـايي در سـطوح كـالن، ميانـه     هاي فرهنگي و آموزشي در اين مقاله شامل راه  حل  راه

نوجوانان را فراهم از سوي افزار مديريت بهتر مصرف تكنولوژي   تواند نرم  خرد است كه مي
بخشي به هريـك از ايـن     و نوجوانان و آگاهي ،اي والدين، مربيان  افزايش سواد رسانه. آورد
هـاي موجـود، از پيـدايي      آسيبدامنة تواند ضمن كاهش اثر و   ميشده  بحث حوزةدر افراد 
ايجـاد زمينـه و بسـتر مناسـب بـراي      . ها نيز جلوگيري كند تر آن  تر و گسترده  هاي عميق  اليه

آموزشـي و  گونـاگون  كاري نهادها و سـطوح   بردها نيازمند مداخله و هم كارگيري اين راه هب
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هـاي    هاي رسمي دولتي و بخـش   بخش(پرورش    و   ها، آموزش  فرهنگي جامعه شامل رسانه
هاي پژوهشي و مطالعاتي در   ، آموزش عالي، سازمان)هاي اوليا و مربيان  مردمي مانند انجمن

 نهـاد   هاي مـردم   اي و امور جوانان، سازمان  خانواده، سواد رسانهگوناگون مشاورة هاي   حوزه
)NGOs( اي از ايـن    سـت گسـتره  ا  به عبارتي، الزم. رسمي است  هاي آموزشي غير  و سازمان

  .مزبور مسئول قلمداد كنندمسئلة ها خود را در برابر   نهاد
  :شوند  گذاري اجتماعي مطرح مي  هاي اين بخش ذيل سه سطح سياست  حل  راه
           اسـت كـه              نهادهـايي         پـيش                                هـاي سـطح كـالن آن دسـته از           حـل               منظور از راه  :        سطح كالن       1.1.4

                       اثرگذاري بلندمدت دارند
ـ بـا هـدف تول   يدانشگاه  ريغ اي يدانشگاه و يخصوص اي يدولت يقاتيتحق مراكز يانداز  راه ـ  دي

 و ها  سازمان نيچن :نوجوانان يتكنولوژ مصرف تيريمد حوزةدر  يو پژوهش يآموزش يمحتوا
و  شناسـانه   بيآسـ  يهـا   پـژوهش  انجـام  ضمن ،يمشورت ينهادهامنزلة  به توانند  يم يمراكز
  .بپردازند زين مؤثر يكارها راه ارائةو  نييتب به نهيزم نيدر ا يفيتوص

هـا و    كارهاي افزايش امنيت او و آسيب راهدربارة والدين و خود نوجوان  به يبخش  آگاهي
والدين و فرزندان امر تأمين  بينتواند ضمن كاهش شكاف تكنولوژيك   تهديدهاي ممكن مي

 .قرار دهدها  كاري آن و مسئوليت مشترك محل هم   وظيفه مثابة  امنيت و ايمني فرزند را به
دانشگاه كارنگي ملون اشـاره كـرد كـه بـا     شبكة اطالعات مؤسسة توان به   براي مثال مي

تالش كرده است محتواهاي آموزشي الزم براي تأمين امنيت و ايمني  4سايتي  وباندازي   راه
اي از مخاطبـان بـا سـطوح متفـاوت       را به طيف گسترده جديد هاي  در مواجهه با تكنولوژي

  .دهدارائه  گوناگوناطالعات و در سنين 
 نيوالد: نيوالد به يرسان  كمك و يرسان  اطالع يها  سامانه و وگو  گفت يها  اتاق يانداز  راه ـ
 يبـرا  ييكارهـا  داشـتن راه  اريدر اخت ازمندين الزم يها  آموزش و اطالعات افتيدر بر عالوه
 تبادل يبرا يطيمح داشتن ارياخت در نيچن هم. عملكرد فرزند خود هستند تياز وضع يآگاه
 ارتباط يبرقرار يبرا يمؤثرتر و گوناگون يبردها كمك كند راه نيبه والد تواند  يم اتيتجرب
  .ابنديب خود فرزند با بهتر

هـاي جـامع     گـزارش ارائـة  كند بـا    كه در اين زمينه فعاليت مي 5يهاي  سايت  وبيكي از 
هـاي    هـاي فرزندشـان در شـبكه     ها را از فعاليت هايي به والدين آن  خطر   آنالين و اعالم زنگ

هـا   و بـه آن  كـرده آگـاه  ) ها  ها و پيامك  تماس(همراه او    چنين عملكرد تلفن اجتماعي و هم
به . و امنيت فرزندشان محافظت كنند ،كند از حريم خصوصي، اعتبار آنالين، ايمني  كمك مي
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فرزندشان در فضاي دربارة سايت از اطالعاتي كه   توانند به كمك اين وب  وه، والدين ميعال
اعضاي . آگاه شوند) هاي اجتماعي و تجاري  سايت  و وب ،ها، تصاوير  نمايه(وب وجود دارد 

كند، محتواهايي كـه    ها بازديد مي هايي كه فرزندشان از آن  چنين از سايت سايت هم  اين وب
و دوستان آنالين او اطالعات كسب  ،گذارد  ها را به اشتراك مي مند است يا آن  ها عالقه به آن
هاي فرزندشان حاوي مفاهيمي مانند افسـردگي،    كه پست اين والدين به محض اين. كنند مي

اي به خطر بالقوه يا   يا هر نوع اشاره ،خودكشي، زورآزمايي، نفرت، ناسزا، مواد مخدر، الكل
  .كنند  باره دريافت مي  ايناي باشد هشداري در   ا غريبهارتباط ب
همراه فرزندشان تماس گرفتـه يـا بـا       هايي كه با تلفن  توانند از شماره  چنين مي ها هم آن

چنـين سـاعاتي كـه     و هـم  ،هايي كه ارسال و دريافت شـده   ها تماس برقرار شده، پيامك آن
  .كند آگاهي يابند  همراه استفاده مي   فرزندشان از تلفن

گوناگون هاي   در حوزه شده هاي انجام  سايت ضمن فراهم آوردن نتايج پژوهش  اين وب
ها نيـز    كارهاي ديگري براي كاهش اين آسيب راهارائة همراه، به    تلفندربارة شناختي   آسيب

تصـاري و  توان به آگاه كردن والدين از معناي كلمات اخ  ها مي آنجملة پرداخته است كه از 
مانند . برند  ها را به كار مي هاي خود آن  رمزهايي اشاره كرد كه كودكان و نوجوانان در پيامك

PAW )Parents Are Watching(.6  
مـدت مـؤثر     شوند به صورت ميـان   كه در اين سطح مطرح مينهادهايي  پيش: سطح ميانه 2.1.4

 خواهند بود

 :و در سـطح مـدارس   متخصصان به وسيلةبه نوجوانان  يا  رسانه سواد يها  آموزش ارائة ـ
 يها  يتكنولوژ يها  ديتهد و ها  فرصت دربارة يآموزش يها  بسته عرضةو  ها  كارگاه يبرگزار
 اسـتفادة و  يحاصل از عـدم آگـاه   يها  بيآس دربارة قيدق يو آمارها شواهد ارائةو  ديجد

 ليوسـا  نيا به نسبت تر  نانهيب  واقع يكرديرو اتخاذ در نوجوانان به تواند  يم ها آن از نامناسب
  .كمك كند ها آن از استفاده يمرزها و

 تيريمد گفتن، نه مهارت نقاد، تفكر مانند يزندگ يها  مهارت آموزش با همراه ييتوانا نيا
  .دهد  يم قرار نوجوان ارياخت در يرفتار كامل بستة كي يريگ  ميو اصول تصم ها،  جانيه

ـ طر از فرزنـدان  يتكنولـوژ  مصـرف  تيريمـد  دربـارة  نيبه والد ييها  آموزش ارائة ـ  قي
 طـور  به را ها آن تواند  يم نيوالد با ميمستق ارتباط سبببه  مدرسه :انيمرب و اياول يها  انجمن
 از نامناسب استفادةاز  يناش يها  بيآس و تياهم و ندك مند  مسئله موضوع نيا دربارة يجد
 توانـد   يمـ  هـا   كارگـاه  و جلسـات  نيـ ا در شركت عالوه، به. كند خاطرنشان شانيا به را آن
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 اتخـاذ  در هـا  آنبـه   نـد و ك فـراهم  انيمرب و نيوالد مشترك يها  دغدغه طرح يبرا ييفضا
 نظـارت  بـه  توانـد   يم زين آموزان  دانش نيوالد بين يگوو گفت. كمك كند سو هم يبردها راه

  .شود منجر فرزندشان ساالن هم يها  گروه روابط بر ها آن مشترك
 يهـا   فرهنگسراها و سازمان يسو ازو فرزندان  نيمشترك والد يآموزش يها  دوره يبرگزار ـ
 يتكنولـوژ  مصـرف  تيريمـد  و يا  رسـانه  سـواد  يآموزش يها  دوره كردن خارج :نهاد  مردم

 ييفضـاها  در هـا   دوره نيـ ا يو برگـزار  يرسـم  ينهاد منزلة به مدرسه يفضا از نوجوانان
 و فرزنـدان  شـدة   افـت يدرو  مجزا يها  آموزش مكمل تواند  يمانند فرهنگسراها م   يررسميغ

 يا  مسـئله  مثابـة   بـه مسـئله   نياز ا ها درك متقابل آن دهندة و نشان مدرسه سطح در نيوالد
  .باشد يخانوادگ و مشترك

كاري مـدارس ايـن    براي مثال در يكي از شهرهاي ايالت نيوجرسي امريكا، پليس با هم
 sextingپديـدة  شهر اقدام به برگزاري كارگاه مشتركي براي والدين و فرزندان براي معرفي 

گو و طور جداگانه به گفت  بهآموزشي افسران پليس دورة هايي از اين   در بخش. كرده است
محيطـي بـراي بـه اشـتراك گذاشـتن       ،آمـوزان و والـدين پرداختنـد و در نهايـت      با دانـش 

  .)Edmond, 2010(هايشان فراهم كردند   تهآموخ
 مدت است  نهاداتي با اثر وضعي و كوتاه هاي خرد شامل پيش  حل  راه: سطح خرد 3.1.4

 يدائم يها  كارت  ميس و همراه   تلفن يها  يگوش فروشندگان يسو ازراهنما  يها  دفترچه ارائة ـ
مصـرف   تيريمـد  دربـارة  يمشـتر  يراهنمـا  يها  دفترچه نيا عيتوز :انيمشتر به ياعتبار و

 مخصـوص  همـراه    تلفـن  يهـا   يگوشـ  عرضـة در صورت عدم  ينوجوانان، حت يتكنولوژ
 فرزندانشان و نيوالد بينرا در  يريگ شيو پ ياز آگاه يسطح تواند  يم نوجوانان، و كودكان

 همـراه،    تلفـن  دربارة يمنيو ا تيمراقبت، امن ،يتكنولوژ دربارة ييها  هيتوص ارائة. كند جاديا
ابعـاد   گـر يو د ،يجسمان و يكيزيف يها  بيآس نامناسب، و مناسب استفادة ها،  دينبا و ها  ديبا
 كمـك  همـراه    تلفـن  يهـا   يگوشـ  و ها  كارت  ميس داريو نوجوانان خر نيبه والد لهيوس نيا

  .باشند داشته آن يكاربر از يبهتر و چندجانبه درك كرد خواهد
آن را  My Secure Cyberspaceسايت   ها كه وب  همراه براي خانواده   تلفن يك راهنماي

  :فراهم كرده است، شامل چهار بخش است
 تلفـن گونـاگون  هايي ماننـد معرفـي اجـزاي      و شامل قسمتاست اول عمومي    بخشـ 

همـراه     بـراي انتخـاب گوشـي تلفـن    گونـاگون  هاي   همراه، چگونگي عملكرد آن، شاخص  
 هـاي تلفـن    همراه براي كودكان، ويژگي   تلفنسازندة كودكان، معرفي برندهاي برتر  مناسب
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همـراه و چگـونگي      هاي تلفـن   همراه براي افراد ناتوان و داراي معلوليت، خطرات و آسيب  
  .و حفظ امنيت اين وسيله در برابر سارقان است ،ها محافظت در برابر آن

   عملكـرد تلفـن  دربارة و شامل توضيحاتي است والدين طراحي شده ويژة بخش دوم ـ 
پشتيباني آناليـن  دربارة هايي   افزارهاي كنترل آن است كه در اين زمينه راهنمايي  همراه و نرم

رمزهاي چت نيز بـه والـدين   ترجمة هايي براي   سايت  وب. اين خدمات نيز ارائه شده است
انـد لـزوم واگـذاري      ري كه در اين بخش مطـرح شـده  هاي ديگ  توصيه 7.معرفي شده است
پـذيري مـالي،     همراه به خود نوجوان براي آموزش مسئوليت   حساب تلفن  پرداخت صورت

 مزاحمت سايبري، sexting ناشي از كاربرد نادرستگوناگون لزوم جدي گرفتن تهديدهاي 
)Cyberbullying( حـريم خصوصـي تلقـي    لزوم نظارت بر كاربري فرزند و تعـرض بـه    و

  .هاست  گيري از اين آسيب  پيشدربارة بردهايي  و نيز راه ،نكردن اين نظارت
دربـارة  هـايي    كودكان و نوجوانان طراحي شده كه توصـيه مطالعة بخش سوم نيز براي 

و شـارژ   ،داري، دوسـتانه رفتـار كـردن     چگونگي تميز كردن، نگـه (همراه    مراقبت از تلفن
احتمال ايجاد سوءتفاهم و مناسب نبـودن آن بـراي انتقـال عواطـف و     ( ، پيامك)كردن آن
مشـي    و مسـئوليت و خـط   ،)لـزوم سـاده و كوتـاه بـودن    و  روابط واقعـي شـدن  جانشين 

  .دارد بر خانوادگي را در
همراه ماننـد سـرگرم      هاي نامناسب از تلفن  استفادهدربارة هايي   بخش اخير شامل توصيه

به عـالوه،  . هاي رسمي است  و محيط ،خانه خوردن، مدرسه، كتابغذا شدن با آن در هنگام 
سـال  هجـده  تصاوير با محتواي جنسي از افراد زير ذخيرة پيگرد قانوني دربارة هشدارهايي 
  .نگاري كودكان مطرح شده است  همراه ذيل قانون هرزه   بر روي تلفن

ي قـرار داده شـده كـه در آن    خـانوادگ نامة   ضمانتاي از يك   در بخش چهارم نيز نمونه
همـراه     خريداري تلفناجازة كه والدينش به او  شود در ازاي اين  كودك يا نوجوان متعهد مي

بندهاي اين تعهدنامه در نهايت به امضـاي والـدين و فرزنـد    . اند قوانيني را رعايت كند  داده
  .)INI, 2010: 1-16(رسد   مي

 در ممكـن  برد راه گريد :ها  بيآس دربارة يعموم يبخش  يآگاه و يا  رسانه يمحتوا ديتول ـ
 از نامناســب يكــاربر از يناشــ يهــا  بيآســ دربــارة يا  رســانه يبخشــ  يآگــاه ســطح نيــا

 رسـان   اطـالع  صـفحات  و لبوردهايب از استفادهبا  توان  يم نهيزم نيا در كه هاست    يتكنولوژ
 و كودكان ژةيو اتينشرو  ،ها  تيسا  وب ها،  وبالگ ،يونيزيتلو و ييويراد يها  برنامه ،يشهر

  .برد پرداخت به اجراي اين راه نوجوانان
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  هاي فني  حل  راه 2.4
افزار مديريت بهتر   بردهاي كالني است كه سخت ي و زيرساختي راهنهاي ف  حل  منظور از راه

بـه ايـن   . دهد  ها قرار مي    نوجوانان را در اختيار جامعه و خانوادهاز سوي مصرف تكنولوژي 
نهادهـاي صـنعتي و اقتصـادي دولتـي و     مداخلـة  بردها مسـتلزم   كارگيري اين راه هب ،ترتيب

  .خصوصي در اين حوزه است
          هاي خارجي                                         همراه مخصوص كودكان و نوجوانان از شركت              هاي تلفن               واردات گوشي       1.2.4

 كاربري نوجوانان از تلفـن با توجه به تقاضاي بازار و رشد روزافزون  82000 از حدود سال
 طور به بتواند كه اند كرده اقدام يهمراه   تلفن يها  يگوش عرضةو  ديچند شركت به تول همراه،  

والدين بـر چگـونگي      امكان اعمال كنترل. زمان رضايت والدين و فرزندان را تأمين كند هم
ان و نوجوانـان در مركـز   هاي كودكـ   كاربري فرزندان و در عين حال تأمين نيازها و خواسته

همـراه     هـاي تلفـن    هاي بهترين گوشـي   ويژگي ادامه در. توجه اين توليدكنندگان بوده است
به معرفي  9نيدوالكه يك سايت راهنماي  ،را 2013مخصوص كودكان و نوجوانان در سال 

  .گذرانيم  از نظر مي ،ها پرداخته است آن
 نوجوانانهمراه مخصوص    هاي تلفن  گوشي 1.1.2.4

  
  مخصوص نوجوانان )Kajeet( همراه كجيت   هاي تلفن  گوشي. 1شكل 

هـاي    طيف متنـوعي از گوشـي  عرضة       ً            منحصرا  به توليد و  2003از سال كجيت شركت 
هـا    طراحي اين گوشـي ايدة اولية . پرداخته استهمراه مخصوص كودكان و نوجوانان    تلفن
قصد داشتند امكان امني براي دسترسي فرزندانشان سه پدر امريكايي مطرح شد كه سوي   از
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ها براي پاسـخ مناسـب بـه     و كمك به آن ،همراه، سرگرمي   هاي تكنولوژيك تلفن  به قابليت
ها   بچه«ها به اين واقعيت بود كه  اصلي اين ايده باور آنهستة . دنياي پيرامونشان فراهم كنند

شـان بـراي طراحـي ايـن       ذهنـي فلسـفة  ها تالش كردنـد در   آن ،به اين ترتيب. »اند باهوش
ابـزاري بـراي سـرگرمي و     مثابة  به فقطهمراه را نه    ها برخورداري نوجوانان از تلفن  گوشي

  .معرفي كنند) مشترك با والدين(مسئوليت  منزلة بهتفريح، كه 
امكـان   :ند ازا ارتكنند عب  ها براي والدين فراهم مي  كه اين گوشيگوناگوني هاي   قابليت

دسترسـي يابـد، امكـان اعمـال      ها تواند به آن  محدود كردن محتواهاي اينترنتي كه فرزند مي
ساعات استفاده، تعيين  /محدود كردن روزها(همراه    استفاده از تلفن) عدم(زماني بازة    كنترل
موقعيـت مكـاني   ، امكان آگاهي يافتن از )هاي استثنا مانند تعطيالت و روزهاي خاص  زمان

حساب فرزند، مـديريت    ، امكان محدودسازي ميزان صورتGPSياب   مكانوسيلة فرزند به 
هـاي             ِ                                      روشـن كـردن  امكـان دريافـت و ارسـال پيـام       /خاموش(دسترسي فرزند به امكانات 

فهرست دربارة گيري   تصميم( ها  مديريت تماس ،)و تصوير ،تصويري، دانلود رينگتون، بازي
كـه چـه    و تعيين ايـن  ،)شود  ها برقرار مي ها دريافت يا با آن هايي كه تماس از آن  تلفن   شماره

همـراه فرزنـد را پرداخـت       تلفـن ماهانـة  حساب اضافي پس از اتمام مقرري   كسي صورت
هـا در    سـيم ايـن گوشـي     خدمات بـي  ةشبكپوشش سراسري در حال حاضر، . خواهد كرد

  .رديگ  يم بر را در ينفر ونيليم 250 يتيجمع 10نتياسپر شركت تيتحت حما ومتحده  االتيا
گيـري از   پـيش شـبكة  بـه   2012كه شركت كجيت از اكتبر است   اينجالب توجه نكتة 

خـدمات بـه   ارائـة  اين بنگـاه اجتمـاعي بـه    . است وستهيپ 11مدرسهترك تحصيل و فرار از 
كند مـانع    ها كمك مي پردازد و به آن  و تفريحي مي ،هاي آموزشي، ورزشي  مدارس و مجتمع

هـاي آموزشـي و تفريحـي تحـت كنتـرل        هـاي درس و برنامـه    آموزان از كالس  فرار دانش
كميتـة ويـژة        ً                                           اخيـرا  بـا مشـاركت وزارت آمـوزش نيويـورك و       DTPN. هـا شـوند    خانواده
اي نظارت اي بر  گيري از فرار از مدرسه شهرداري بلومبرگ، به طراحي و اجراي برنامه پيش

 12.اسـت ها از ساعات درسي پرداختـه   هاي مكرر آن  آموزان و بهبود وضعيت غيبت  بر دانش
از طريـق  شـبكه  در اين برنامه شركت كجيت وظيفه دارد با فراهم كردن امكـان اتصـال بـه    

و  ،آموزان، نـاظران   هاي همراه دانش  تلفنواسطة رساني به   و اطالع ،خدمات صوتي، پيامكي
خـدمات مشـاوره و   ارائـة  مربيان را در شناسايي كودكان و نوجوانـان در معـرض خطـر و    

هـاي همراهـي     تلفـن از آمـوزان    در ايـن برنامـه دانـش   . ها ياري كند هدايت تحصيلي به آن
و  ،كـردن، ارسـال و دريافـت پيامـك       هـاي صـحبت    كنند كه مجهز بـه قابليـت    استفاده مي

 قـرار  كـه  يمكان در انتظار مورد خاص زمان در يآموز  دانشاگر . دسترسي به اينترنت است
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) باشـگاه ورزشـي يـا تفريحـي    و مدرسه، كـالس فـوق برنامـه،    (داشته باشد  حضور است
تواند بررسي كند كه او در آن ساعت مشخص كجاسـت    حضور پيدا نكند، ناظر يا مربي مي

ها را به   روند حضور او در برنامهآموز يا والدين او   و ضمن جويا شدن علت غيبت از دانش
  .كند كنترلم ظصورت من

گوشـي  : همراه مخصوص كودكان هشت تا دوازده سـاله    هاي تلفن  گوشي 2.1.2.4
 14تاب محصول شركت فايرفالي  جي و گوشي شب  محصول شركت ال 13گو  مي

  
  

  
  همراه مخصوص كودكان   هاي تلفن  گوشي. 2شكل 

 است كودكان طراحي شدهويژة ها   و تعداد دكمه ،اندازه، وزن، طرح ها از نظر  اين گوشي
تواننـد بـراي     والـدين مـي  . كنند  هاي اضطراري را فراهم مي  ها به كمك و امكان دسترسي آن
  .ريزي كنند و با كودك خود در تماس باشند  هاي موجود برنامه  تعداد محدود دكمه

و نيوزلنـد   ،براي اروپا، آسيا، اسـتراليا را گوشي كارت مناسب اين   كمپاني فايرفالي سيم
يـاب كـودك بـه نـام       يـك سـرويس مكـان    2006جي نيز از سـال    شركت ال. كند  ارائه مي
  .گو اضافه كرده است  وريزون را به گوشي مي  پرستار
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  شده براي كودكان و نوجوانان طراحيهمراه    هاي تلفن  انواع ديگر گوشي. 3 شكل

                                       همراه مخصوص كودكان و نوجوانان در ايران              هاي تلفن        گوشي     عرضة         توليد و        2.2.4
همراه مخصوص كودكان    هاي تلفن  گوشيعرضة حل ديگر در اين زمينه توليد داخلي و   راه

گران ايراني، مـا را در    و نوجوانان است كه ضمن سودآوري تجاري براي طراحان و صنعت
پردازي پرسونا   در اين زمينه و با روش ايده. ياري خواهد كردسازي تكنولوژيك   فرايند بومي
   كرده اقدامهمراه مخصوص كودكان دبستاني    به طراحي گوشي تلفن) 1386(نژاد  خواجويي

اساس مشاهده و مصاحبه با معلمان مقطـع ابتـدايي، چنـد شخصـيت مجـازي       او بر. است
نهـاد   ايـده را پـيش  پانزده نظر گرفت و گروه هدف در گوناگون هاي افراد   شاخص منزلة  به

محـور  چهـار  اسـاس   برتر بـر ايدة هاي اوليه به طراحي يك   ارزيابي و آزمون اين ايده. كرد
  .شده است منجر و آموزش ،امنيت، ارتباطات، سرگرمي

   
 )1386( نژاد خواجويي به وسيلةشده  طراحيهمراه مخصوص كودكان دبستاني،    گوشي تلفن. 4 شكل
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و  15افـزاري كـودك    كه طرح آن يادآور شكل كتاب است، در دو محيط نرم ،اين گوشي
توانـد بـا     كـودك مـي  . آورد  مـي   ها را فـراهم   و امكان كنترل آن است طراحي شده 16والدين

استفاده از ايـن گوشـي بـه نوشـتن و نقاشـي كـردن، بـازي، گـوش كـردن بـه موسـيقي،            
 ،فريم براي ساخت انيميشن و پخش فيلم، عكس  صورت تكبرداري به   برداري، فيلم  عكس

هايي مقدور خواهد بود كه والدين با ورود بـه    با شمارهفقط    و پيام   تماس .و نقاشي بپردازد
تبادل محتـوا و  . اند  ها را تعيين كرده محيط مخصوص خود از طريق وارد كردن رمز عبور آن

هـاي از پـيش تعيـين شـده       ها و رايانـه   با گوشي فقط زين بلوتوثاطالعات از طريق امكان 
است كه رديابي آن را حتي  GPSاين گوشي مجهز به سيستم . والدين ممكن استسوي   از

هـايي    تواننـد محـدوده    به عالوه، والدين مـي . كند  پذير مي  در هنگام خاموش بودن نيز امكان
از سـوي  مناطق امن تعيين كنند و در صورت تأمين امكـان آن   منزلة بهرا ) خانه و مدرسه(

اين خدمات خروج كودك از اين مناطق به شكل يك پيامـك  دهندة   ارائهسايت شركت   وب
ها و خواب   توانند با تعيين ساعت كالس  چنين مي والدين هم. به اطالع والدين خواهد رسيد

انجـام  . ها را به سيستم بدهند  ر اين زمانهمراه د   كودك دستور خاموش شدن خودكار تلفن
برقـراري و دريافـت تمـاس و    براي ها   تلفن  شمارهوارد كردن يا حذف (اين تنظيمات كلية 

اي، تبادل اطالعات از طريق بلوتوث و تغييـر    رسانه  ارسال و دريافت پيام كوتاه متني يا چند
ايـن  . هـا مقـدور اسـت    نوالدين و در محيط مخصـوص آ از سوي فقط ) ساعات خاموشي

 يفارسـ  فرهنگ، دهخدا نامة  لغت، انكارتا يكشنريد، المعارف  رةيداچنين مجهز به  گوشي هم
بـراي   آكسـفورد  دانشـگاه  يريتصـو  يكشنريدو  نپور  ايآر يفارس به يسيانگلو  يسيانگل به

مـرور صـفحات خـاص روي اينترنـت،     . انـد  كودكان است كه همگي ساده و محدود شـده 
هـاي درسـي،     الكترونيكـي كتـاب  نسخة هاي الكترونيكي مخصوص كودك و   كتابمطالعة 

 ،)مخصـوص كودكـان زيـر دبسـتان    (هاي مصـور بـا صـداي راوي      سرگرم شدن با داستان
بــا تصــاوير و گونــاگون هــاي   اي، قــرار دادن تــم  و حادثــه ،هــاي فكــري، ورزشــي  بــازي
حسـاب مخصـوص از ديگـر      مخصـوص و ماشـين  امـالي  برنامـة  و هاي متنوع،   بندي  رنگ

  ).1386نژاد،  خواجويي(امكانات اين گوشي است 
 

  گيري  نتيجه. 5
مثابة به  ،كاربري نوجوانانمطالعة در اين مقاله تالش شد تا ضمن مرور اهميت و ضرورت 

طـور خـاص     بـه ارتبـاطي و  جديـد  هـاي    از تكنولـوژي  ،هاي مهم اجتمـاعي   يكي از گروه
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در اين زمينه در قالـب  گوناگون هاي كشورهاي   هاي ناشي از آن تجربه  همراه و آسيب       تلفن
  .نهادي ارائه شود هاي پيش  حل  راه

هـاي فنـي و     حـل   هاي فرهنگي و آموزشي و راه  حل  كلي راهدستة ها در دو   حل  اين راه
و خـرد   ،ميانه بردهاي فرهنگي و آموزشي در سه سطح كالن، راه. زيرساختي مطرح شدند

دانشـگاهي    اندازي مراكز تحقيقاتي دولتي يا خصوصي و دانشگاهي يا غير  راه. مطرح شدند
مديريت مصرف تكنولوژي كودكـان  حوزة با هدف توليد محتواي آموزشي و پژوهشي در 

رسـاني بـه     رسـاني و كمـك    هاي اطالع  وگو و سامانه  هاي گفت  اندازي اتاق  و نوجوانان، راه
متخصصـان و در سـطح   از سـوي  اي بـه نوجوانـان     هاي سواد رسانه  آموزشارائة دين، وال

مديريت مصرف تكنولوژي فرزندان از طريـق  دربارة هايي به والدين   آموزشارائة مدارس، 
از سوي هاي آموزشي مشترك والدين و فرزندان   هاي اوليا و مربيان، برگزاري دوره  انجمن

فروشـندگان  از سـوي  هـاي راهنمـا     دفترچـه ارائـة  نهـاد،    اي مردمه  فرهنگسراها و سازمان
 محتـواي هاي دائمـي و اعتبـاري بـه مشـتريان، توليـد        كارت  همراه، سيم   هاي تلفن  گوشي
هـا از     هاي كـاربري نامناسـب از تكنولـوژي     آسيبدربارة بخشي عمومي   و آگاهي اي  رسانه
هـا   هايي از كـاربرد آن   ها به نمونه  برد يك از اين راهدر توضيح هر . هاست  حل  اين راهجملة 

  .اشاره شدگوناگون در كشورهاي 
چنـد  در حـال حاضـر   . نهـاد شـد   هاي فني و زيرساختي پيش  حل  در بخش دوم، راه

و انـد   كـرده مخصـوص كودكـان و نوجوانـان توليـد      يهمراه   هاي تلفن  گوشيشركت 
. معرفي شدها  هايي از آن  كه در متن مقاله نمونهاست طراحي آن در ايران نيز انجام شده 

از سـوي  ان انها از امكانات خاص براي كنترل و محدود كردن كاربري نوجو  اين گوشي
كنند در فضايي امن با تكنولوژي ارتباط برقـرار    ها كمك مي  والدين برخوردارند و به آن

توانـد ضـمن     ها مـي   خلي اين گوشيتوليد دا. هاي خود را توسعه بخشند  و تواناييكنند 
گران ايراني، سودآوري تجاري بـه همـراه داشـته      گشودن عرصه براي طراحان و صنعت

سـازي    آورد كـه بتـوانيم بـه سـمت بـومي       به عالوه اين امكان را نيـز فـراهم مـي   . باشد
  .همراه حركت كنيم   تكنولوژي تلفن
دربـارة  تواننـد    مـي گونـاگوني  هـاي    هـا و سـازمان    رسـد ارگـان    به نظر مي ،در مجموع

نامناسـب از  اسـتفادة  هـاي ناشـي از     گيري از پيدايي و جلوگيري از گسترش آسـيب  پيش
دورة مثابـة   بـه كـودكي و نوجـواني   حـوزة  ويـژه در   بـه ارتبـاطي  جديـد  هـاي    تكنولوژي

هـاي    دپارچه پيامـ  گسترده و يك اي كاري هم د و درونپذيري افراد مسئول قلمداد ش  جامعه
  .ها را به حداقل رسانند  اين آسيب
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  ها نوشت پي
  .سال است 15تا  8 يمقاله گروه سن ينمنظور از نوجوانان در ا. 1

2. http://mobileactive.org 

 براي. آمده است يانسخن به م يجكنش معمول و را يك مثابة به يزن facebook sextingامروزه از . 3
  .http://www.surviveinfidelityhq.com/sexting ←مثال 

4. My Secure Cyberspace.com 

5. Safety Web.com 

 http://www.safetyweb.com/teens-and-mobile  ←تر  يشب يها  مثال يبرا. 6
 http://www.acronymfinder.com يا http://www.netlingo.com/acronyms.phpمانند . 7

8. http://en.wikipedia.org 

9. http://cellphonesforkidsguide.com 

 http://www.kajeet.com يبه نشان يتشركت كج يتسا برگرفته از وب. 10
11. DTPN: Dropout and Truancy Prevention Network 

12. The Right Back on Track Mentoring program 

13. LG MIGO VX1000 

14. Glow Phone Firefly 

15. User/Child Space 

16. Administrator Space 
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