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Abstract 
Communication technologies have become an integral part of life today. 
Among these, mobile phones have had a significant impact on the personal 
and social lives of young people, especially university students. The purpose 
of this study is to describe the meaning of mobile from the perspective of 
users' experiences based on an interpretive research method. Participants in 
this study were 15 female students of the University of Isfahan who were 
selected for an interview through purposive sampling. Based on the analysis 
of the interviews, two main categories (reciprocal subjectivity and mobile 
paradox) and five sub-categories (mobile identification, the birth of virtual-
self, non-mobile phobia, creating opportunities, and constraining 
opportunities) were identified in students' experiences of mobile. Findings 
showed that the understandings of female students of mobile are more than 
just a means of communication. By establishing two-way communication 
with mobile, users use its facilities to redefine their identity in cyberspace 
and sometimes prefer virtual identity over their real self. The attractiveness 
of mobile and its overuse, in addition to creating dependence on mobile, has 
made this device a substitute for face-to-face communication. Meanwhile, 
users tried to justify their dependence by giving a personality to the mobile 
phone and having a human-like definition of it in their minds. Finally, from 
the perspective of students' experiences, mobile, in addition to creating 
various opportunities and capacities, also has many negative implications. 
These contradictions have caused a dual and paradoxical image of mobile in 
the minds of users. 

Keywords: Smartphone, Instagram, Virtual Social Networks, Interpretive 

Research Methods, Mutual Subjectivity, Mobile Paradox. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Corresponding Author: rhemati@gmail.com 

How to Cite: Hemmati, R., Aghababaei, E., Esmaeeli, F. (2022). Qualitative 

Interpretation of the Meaning of Mobile Phones in the Life of Female Students of 

the University of Isfahan, Journal of New Media Studies, 8(31), 173-209. 

https://www.orcid.org/0000-0003-2603-6741
mailto:ehsan_aqababaee@yahoo.com
mailto:esmaeeli.faegheh@gmail.com


 هاينوينمطالعاترسانهفصلنامه

 942تا  371 ، ص3043 پاییز، 13، شمارة هشتمسال 
www.nms.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/nms.2022.57174.1097 
 

 
ی 

هش
ژو

ه پ
قال

م
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
 خیتار

ل: 
سا

ار
80/

80/
99

00
   

   
   

 
 خیتار

یپذ
ش

ر
 :

91/
81/

91
88

 
2

5
3

8
-2

2
0

9
 

   
   

IS
SN

:
 

eI
SS

N
: 2

4
7

6
-6

5
5

0
 

دختر  انیدانشجو یتلفن همراه در زندگ یمعنا یریتفس لیتحل

 دانشگاه اصفهان

 رانیا ،اصفهان، دانشگاه اصفهان ،یانسان علوم و اتیدانشکده ادب ،یاجتماع علومگروه  اریدانش   یرضا همّت
 

 رانیا ،اصفهان ،دانشگاه اصفهان ،یانسان علوم و اتیادبدانشکده  ،یاجتماع گروه علوم اریاستاد  ییاحسان آقابابا
 

 رانیا ،اصفهان ، فرهنگ، دانشگاه اصفهان یارشد مطالعات راهبرد یکارشناس  یلیفائقه اسماع

  چکیده
اند.درمیاناينن موباينلشدهناپذيرياززندگیدرعصرحاضرتبديلجدايیهايارتباطیبهبخشفناوري

ويژهدانشجويانگذاشنتهاسن .)تلفنهمراههوشمند(تأثیراتمهمیبرزندگیفرديواجتماعیجوانانبه
زهدفازپژوهشحاضربااتخاذرويکردکیفیتوصیفمعنايکاربرانازموبايلبراساستجربهاسنتفادها

نفرازدانشجوياندختردانشگاهاصفهانبودندکهاز51کنندگاندراينپژوهشاينوسیلهاس .مشارک 
هنا دوموولنااصنلیگیريهدفمنندبنرايمصناحبهانتخنانشندند.بنراسناستالینلمصناحبهطريقنمونه

گیريخودشکل» «ايلتشخصبخشیبهموب)»وپنجموولهفرعی«(پارادوکسموبايل»و«سوژگیمتوابل)»
درارتبنا بناتجنارن«(فرصن سنوزيموباينل»و«فرص سنازيموباينل» «بیموبايلهراسی» «مجازي

هايپژوهشنشاندادکهتلویوفهمدانشجوياندخترازموباينلدانشجويانازموبايلشناسايیشدند.يافته
امفراتنرازينووسنیلهصنرفاتارتبناطیاسن .هاياجتماعیمجازينظینراينسنتاگرواسطهگسترششبکهبه

کاربرانبابرقراريارتباطیدوسويهباموبايلازامکاناتآنبرايبازتعريفهوي خوددرفضنايمجنازي
هنايواسنتفادهافنرا دهند.جنذابی شانترجیحمیاستفادهکردهوگاهیهوي مجازيرابرخودواقعی

بستگیموجبشدهتناايننوسنیلهجانشنینارتباطناتبهنرهبنهبهنرهشنود.گونهازآنعالوهبرايجادوا
بینکاربرانباشخصی دادنبهموبايلوارائهتعريفیانسانگونهازآندرذهنخودسعیدرتوجیهدراين

هناياجتمناعیذينلآننظینراينوابستگیداشتند.درنهاي ازمنظرتجنارندانشنجويان موباينلوشنبکه
هايمنفیزياديرانین بنههمنراهدارد هايگوناگون دالل هاوظرفی اگرامعالوهبرايجادفرص اينست

اينتناقضاتباعثشدهتاتصويريدوگانهوپارادوکسیکالازموبايلدرذهنکاربراننوشببندد.

روش  ،یمجاز یاجتماع یها شبکه نستاگرام،یتلفن همراه هوشمند، ا ل،یموبا :ها واژهکلید

.لیمتقابل، پارادوکس موبا یسوژگ ،یریتفس قیتحق
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مقدمه

درجهانامروزورودموبايلبهعرصازندگیبشر تاوالتوتأثیراتفراوانیرابنرنانو 

هامرزهايجغرافیايیرايکیپنسازارتباطاتداشتهاس .موبايلباورودبهزندگیانسان

رارنگیتازهبخشیدهاس .مطالعنهنانوهورودديگريدرنورديدهومفهومدهکدهجهانی

دهندهاينواقعی اس کهتااينزمانهیچفناورينتوانسنتههانشانموبايلبهزندگیانسان

ازآناستوبالو کهتمامیاقشارجامعهناوياس بهاينسرع رشدفراگیرداشتهباشد به

تلفنهمراهدربینمردمدرموايسنهبناسنايرسالهاف ايشاستفادهکنند.درطیيودورهده

هايمخابراتیمانندتلفنثاب واينترن سهبرابربیشترشندهاسن .تلفننهمنراهدرسیستم

جايیواردجامعنهشندوپنسازمندتکوتناهیشنیوهايباقابلی جابهعنوانوسیلهابتدابه

گرفتنهدربنارهتلفننهمنراهانجنامهايهابايکديگررادگرگونکرد.پژوهشارتبا انسان

دهدکهاستفادهاجتماعیدرداليلاولیهپذيرشاينفناوريوجنودنداشنتهاسن .نشانمی

انند امناپنسازمندتوکاروامنی  داليلنخستینپذيرشاينوسنیلهبنودهدرواقعکسب

 Bellina ؛5188شدهاسن )ذکنايیوولنیزاده کوتاهی بهاستفادهعمدهکاربرانتبديل

and Missoni, 2009)

هنايهوشنمند گسنترهدردههاخیربااتصالموبايلبهاينترن وپديدآمندنموباينل

هناييافتهاس .اينفناوريجذاندرموايسهبافنناوريشدتاف ايشکاربردهايموبايلبه

صنورتوسنیعواردبهتاپوتلفنماشین تجسمفرهنگیيافتهوديگرمانندتلفنثاب  لپ

ايکهموبايلبهاب اريضروريبرايزنندگیگونههايمختلفزندگیانسانشدهبهحیطه

تنوانعرصنهارتباطناتموبنايلیراجنداازديگنرشدهاس .بدينمعناکهنمیمدرنتبديل

هنايايموردمطالعهوپژوهشقرارداد براکهمرزهنايجداکننندهرسنانههايرسانهعرصه

 ,Fortunati؛Goggin & Crawford, 2012تنرشندهاسن )روزکمرنن رنروزبنهمند

اف ارهايمختلفنظیرتلگرام وايبر اينستاگراموغینرهننوعی(.کاربرانبانصبنرم2001

پذيراس .ارتباطیکنهدرتمنامکنندکهفارغاززمانومکانامکانازارتبا راتجربهمی

گذارد.تأملیبرزندگیواقعیافرادبرجايمیوتغییراتقابللاظاتزندگیجارياس 
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هناازخودشنان ازمانی ايباعثشندتنافهنمودرنانسنانبنینکاربردگسترده

فی يکیوازنانوهسناختندنینايپیرامنوندرينوفراينندجمعنیوگروهنیتغیینريابند.

بنهمکالمنهوبرقنراريارتبنا ايکهفردبناتلفننهمنراهششنرو ديگرازلاظهعبارتبه

توانندهوين اجتمناعیکندکهاينفضامنیکنديوفضايمجازيبرايخودخلقمیمی

 ,Trouchانسان شخصی وبگونگیتأثیراينهوي بررفتارراتان تنأثیرقنراردهند)

2004.)

يکننندگانازتلفننهمنراههوشنمند دانشنجوياندختنراهمین زيناددربیناستفاده

يابند.معمنوالتگرفتنهوقنواممنیپذيريدراينندورهشنکلدارند زيراکهبخشیازجامعه

هايجديدنسب بهديگنراقشنارجامعنهگشنودگیبیشنتريدانشجوياندرپذيرشفناوري

هنايتلفننهايتلفننیزينادوسنرگرمیبنابنازيدارند.استفاد مکررازپیامکوتاه تماس

هاياجتماعیمجازيبخشیازفرهنن تلفننديدوعضوي درشبکههمراه جستجووباز

همراهدانشجوياناس .اسنتفادهازتلفننهمنراهباعنثايجنادارتباطناتجديندواسنتمرار

هايکالمیيناشود.دانشجويانازتلفنهمراهبرايبرقراريتماسهامیرواب قبلیبینآن

هايشناناسنتفادهدهیمالقاتروزمنرهوفعالین نعنواناب ارهاياصلیجه سازمامتنیبه

نمنايش مصنرفهايوماافظصفاههايهمراهتوس زن سازيتلفنکنند.شخصیمی

تظاهريتلفنهمراه کسبپايگناهاجتمناعی داشنتناحسناسامنین موبنايلیومنديري 

.درنتیجنه(Pain et al., 2005ايمننیدرشنراي اضنطراريازجملنهايننکاربردهنااسن )

هنايشنگرفیرابنرايبرقنراريارتبنا بنینهمکناران اعضناياستفادهازتلفنهمنراهراه

 دهیبههوين  عالينقوهايهمسالفراهمکردهونوشمؤثريدرشکلخانوادهوگروه

عاداترفتاريجواناندارد.

سنازآنلعالوهبرم ايايحاصلازاستفادهازتلفنهمراهبرخیبهپیامدهايمشنک

ازحدازتلفنهمنراهباعنثشندهاند.مواديربااليبدهیناشیازاستفادهبیشکردهنی اشاره

برخیازجوانانبرايپرداخ قبضدس بهسرق ب نند.استفادهازتلفنهنگامراننندگی

هنايدرسمنجربهاف ايشتصادفشدهويااستفادهنابجاازآنموجباختاللدرکنالس
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شود.تاویواتنشاندادهاس کهجواننانهمناناهندافی)ماننندهاياجتماعیمیای وم

تأيیداجتماعیوپذيرشازسويهمتايانشان(راکهازانجامدادنبرخیرفتارهنايپرخطنر

نظیرسیگارکشیدندرنظردارند اکنونبااستفادهنادرس وينااعتینادآورازتلفننهمنراه

هنايمنالی افن استرسعناطفی ه يننه طورکلی(.بهWalsh et al, 2009کنند)دنبالمی

هنايمجرماننهمانننددرگینري سنرق  اسنتفادهازتاصیلیوآسیبديدنرواب  فعالی 

هنايیماننندبیمارسنتان الکلواستفادهازمنوادمخندرواسنتفادهازتلفننهمنراهدرمکنان

 ,Ahmed & Qaziدهازتلفننهمنراهاسن )کالسدرسبرخیازپیامندهايمنفنیاسنتفا

2011.)

حالبايدتوجهداش کهدانشجوياندخترگروههمگننينادارايهوين ثابن بااين

هناايباهمساالن خانواده نهادها فضاها/مکانهارواب وتعامالتپیچیدهنیستند.بلکهآن

هناتنأثیردارنند.اجتمناعیآنهنايدهیبنههوين هادرشکلهادارندوهمهاينوفناوري

هناووجنهمتجنانسنیسن براکنهسنبوزنندگیهنیچهمچنینعناداتارتبناطیآننانبنه

دهند.مراحنلزنندگیهايزندگیمتفاوتآنانبهاستفادهازتلفننهمنراهشنکلمنیشیوه

متفاوتجوانناننین درنانو اسنتفادهازتلفننهمنراهتنأثیرداردبراکنهبناافن ايشسنن 

کندوفرايندکسباستواللموجبايجادتغییراتیدرهانی تغییرمیوهايارتباطاتیآنالگ

 ,Singleton and Green؛5135شود)کوثري جوادييگانه خیرخواه هامیارتباطاتآن

هنايجنسنیتیدرالگوهنايهنايمختلنفمؤيندوجنودتفناوت(.درنهاي  پژوهش2007

(.Igbal, 2010; Geser, 2004) همنراهدربنینجوانناناسن اسنتفادهوکناربريازتلفنن

توانددرنماراازذهنی  مطالعهناوهاستفادهازتلفنهمراهازمنظردانشجوياندخترمی

هاوهمچنینجايگناهوکارکردهنايايننفنناوريدرافکارومواجههفرديواجتماعیآن

اضردرصدداس تجربهدانشجوياندختنرازهاراارتوادهد.پژوهشحزندگیروزمرهآن

شانموردواکاويقراردهد.تلفنهمراهرادرزندگیروزمره

 مرور پیشینه پژوهش

هنايمختلفنیبنااسنتفادهازدهندکنهپنژوهشبررسیپیشنینهوادبیناتموجنودنشنانمنی
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هننايکمننیينناکیفننیدرداخننلکشننوردرمننوردماهینن  الگننوياسننتفاده علننلوروش

هناوپیامندهايفنرديينااجتمناعیهاياستفاده می اناستفاده نو استفادهودالل انگی ه

تنوانبنههنايکمنیمنیمصرفتلفنهمراههوشمندصورتگرفتهاس .ازجملهپنژوهش

( جننوادييگانننه کننوثري 5135( کننوثري جننوادييگانننهوخیرخننواه)5131موسننوي)

( 5131(وبهمننیوشنکیبا)5131( هاشنمی)5131یال)( مهديزادهوخ5135خیرخواه)

(نی بااسنتفاده5181(اشارهکرد.پژوهشکوثريوخیرخواه)5131صابايیوهمکاران)

هايکوتاهدانشجويانرابررسیکردهاس .ابراهیمپنورازروشتالیلماتوايکمیپیام

گرفتنهدروايبنرهنايشنکلینلگنروه(بااستفادهازتالیلگفتمانبنهمطالعنهوتال5131)

هنايردوبندلشندهدرفضنايوايبنرپرداختنهوازمندخلتالینلاف ارموبايلی(وپیام)نرم

گیريوانتوالهستندرابررسیکرد.فرقانیوبنديعیهايیکهدرحالشکلها واقعی پیام

ددفهمعمینقفراينندهاينیمهساختمنددرص(نی برمبنايرويکردکیفیومصاحبه5131)

ايدربسترزندگیروزمنرهبودنند.مصنرفاطالعناتی مصنرفاهلیسازيفناوريرسانه

موقعیتی مصرفارتباطی انطباقفناورانه استواللفردي تسل برمصرففناوريازجمله

مووالتیبودندکهماوواندرفراينداهلیسازيتلفنهوشمندبهدس آورنند.مختناريو

هايکاربرانازموبايلیشدن(بااستفادهازروشپديدارشناسیتجربه5131احمدي)ملو

(نین تنالشکردنندبنااسنتفادهازنظرينه5131رواب راتالیلکردند.ذکنايیون اکتنی)

اي سبوزندگیموبیتالدانشجويانرابررسیکنند.زمینه

وشنمندصنورتگرفتنهاسن .هايخارجیمختلفینی درزمینهتلفنهمراههپژوهش

(بنهکشنفبراينیو2009( والنشوديگنران)2004)5برايمثنالآکسنمنوتورشنیانن

بگونگیواردشدنتلفنهمراهبهزندگیروزمنره نانوهادغنامآنبناجرينانزنندگیو

(بنهبررسنی2014)1انند.بومنابنینفهمهنجارهناياجتمناعیاسنتفادهازآنپرداختنههم

بنینمین راتاونپرداخ .همنهمراهدرمیاندانشجويانآفريوايیدانشگاهکیپمعنايتلف

(بننااسننتفادهاز2015)1(بننااسننتفادهازروشآزمننايشمینندانیودراگننو2014وديگننران)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Oksman and Turtiainen 

2. Chuma, W 

3. Drago, E 
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رويکردترکیبیتالشکردننداثنراتارتباطناتموبنايلیبنرکیفین تعنامالتاجتمناعیو

یکنند.ارتباطاتبهرهبهبهرهرابررس

هنايمختلفنیدرزمیننهدهدکهپژوهشهانشانمیطورکلیبررسیپیشینهپژوهشبه

هايکاربرانآنازاينفناوريصورتگرفتهامنابناتوجنهتلفنهمراهوتصوراتوذهنی 

هنايبهتاوالتمختلفدرمای يادگیري سبوزنندگیدانشنجويی مسنائلودغدغنه

ايگاهونوشتلفنهمراهوتأثیرگذاريوتأثیرپنذيريانبنرايننمختلفدانشجويان هنوزج

هايمختلنفاسن .طوردقیقموردواکاويقرارنگرفتهونیازمندپژوهشهاهنوزبهعرصه

لذاهدفپژوهشحاضرپرکردناينخن پژوهشنیوبرداشنتنگنامیدرجهن پیشنبرد

دانشدراينزمینهدربسترجامعهايرانیاس .

 چوب مفهومیچار -3

کننند(اشننارهمننی5131بننهنوننلازحسنننیوکالنتننري 2015)5طننورکننهراسموسنننهمننان

هنايهنايپنژوهشرسنانهتوانبراساسسن هايشخصیازجملهتلفنهمراهرانمیرسانه

ايبرايتولیدودرياف شخصنیهارابراساساينکهرسانهجمعیتالیلکردبلکهبايدآن

د.عالوهبراين باتوجهبنهماهین سازيکراطالعاتومعموالتتولیدارتبا هستند مفهوم

اند.برايمثالامکانارتبا بندونتوجنهگرفتههايموضوعیشکلمتعددتلفنهمراهنظريه

هايموبايلباتمرک ويژهبرموضنوعاتفضنايی ماننندشنهربهمکانمنجربهتوسعهنظريه

 & Steenson)1وفراهمناهنگیوهمناهنگیخنرد1يناحضنورمتصنل1 غیبن 1درلاظنه

Donner, 2009حالباتوجهبهکیفنیبنودنپنژوهشحاضنردراينجناتنالش(اس .بااين

هاعمدهدرخصوصتلفنهمراهموردبررسیقرارگیرد.شودبرخیازنظريهمی

هادرزمیننهآگناهی اقتبناس هرگونهتفاوتبینافرادياگروه:«6نظریه شکاف دیجیتالی»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Rasmussen, T 

2. Real-Time City 

3. Absent 

4. Connected Presence 
5. Hyper- And Micro-Coordination 
6. Digital Gap 
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طنورکلیبنهمعننايتفناوتکندوبهابافناوريارتباطاتراتبیینمیهاستفادهومهارتآن

هاياقتصادياجتماعیاسن .يکنیازبنديدرپذيرشيااستفادهازفناوريبراساسگروه

تواندهايجاافتادهدربارهشکافديجیتالیراکهدرموردتلفنهمراههوشمندهممینظريه

(5131 بهنولازرحیمیوديگران 2015)5ووندايومصداقداشتهباشد ونديورسن

هابهارنو دسترسیبهاينترن رامعرفیکردندکهننابرابريدرهنرينوارائهکردند.آن

اندازدسترسیانگی شی مادي مهارتیوانجامدکهعبارتهابهشکافديجیتالیمیازآن

هنايافنراددراسنتفادهکنردنيناهاوانگی هبهرهورانه.منظورازدسترسیانگی شی نگرش

هنايمنوردنظرنکردنازاينترن اس .منظورازدسترسیمادي دسترسیداشتنبهفناوري

اس کهخوددارايدوبعددسترسیفی يکیبنهکنامویوترينااتصنالشنبکهوتکفنلمنالی

هايمختلفنیکنهمهارتهااس .دسترسیمهارتیبههاينگهدارياينفناوريبرايه ينه

هنايمختلنفافراددراستفادهازاينترن دارندراجعاس .سنطحبهنارمنناظربنهاسنتفاده

هايمختلفیبااتخناذايننرويکنرددرمنوردکاربرانازاينترن اس .درايراننی پژوهش

؛5188شنندهاسنن )بننرايمثننالن.ن:افشننارکهنننوزمننانی تلفننهمننراههوشننمندانجننام

 (5131؛رحیمیوديگران 5131دلاربطانیوديگران وشنر

پیشنهادوتوسعهياف .1توس هادونوسیلورستون5331دردهه :«9نظریه اهلی سازی»

اس وبگونگیفرايندکشف خريدو1گیرياجتماعیفناوريايننظريهمبتنیبرشکل

کندوبگونگیقضاوتواردکردنيووسیلهودستگاهفناورانهبهزندگیرابررسیمی

ارزيابیافراددربارهاستفادهديگرانازاينوسايلوهمچنینپیامدهاياجتماعیآن هارا

اهلیکردنفرآينديپويااس کهدرانافرادوگروهمی ورداستفادهازيوهادرمکند.

می يکديگرمذاکره با فناورانه درساختارهايزندگیکنندوسعیمیوسیله کنندآنرا

وخواسته بهبهترينوجهنیازها هايشانراشخصیخودوفضايخانهخودجايدهندتا

همان سازد. مصرفبرآورده که میطور را دستگاه از استفاده ناوه تغییرکنندگان توانند
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Van Deursen and Van Dijk 

2. Domestication 

3. Silverstone and Haddon 

4. Social Shaping of Technology 
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بهده نی  دستگاه مصرفند  روزمره زندگی بر خود تأثیرنوبه فناوري دستگاه کنندگان

آنمی و میگذارد تغییر )ها میHaddon, 2003دهد کردن اهلی در نظريه( تواند

پیامدهاياجتماعی و کاربردها به باشدزيرا هوشمند سودمنديدرخصوصتلفنهمره

فرقانیو دارد. آنتوجه از فهمفرايند5131بديعی)استفاده پژوهشخوددرصدد در )

و گیتاو دونر  برآمدند. دانشجويان زندگیروزمره در هوشمند اهلیسازيتلفنهمراه

اهلیکردندستگاه2011)5مارسدن رايانهرا( درغیانتجربهکاربا هايتلفنهمراهرا

بررسیکردند.

هاياجتماعی فرهنگیورايکشفجنبهب1توس کات وآخوس:«9نظریه اپاراتگایست»

منظورتأکیدبنرهاايناصطالحرابهمطرحشد.آن1ماديفناوريارتباطاتسیاروشخصی

هنناازفننناوريارتباطنناتسننیاروشخصننیوپیامنندهايآنارائننهکردننند.اسننتفادهانسننان

همبراهمین اولینهعنوانروحماشینکههمدرطراحیفناوريتأثیرداردواپاراتژيس به

شندهوبعديکهکاربران غیرکاربرانوضدکاربرانبنرايفنناوريقائنلهسنتند تعرينف

اسن .تمناسپیوسنتهمنطنقوروح«تمناسپیوسنته»اس .روحماشینفناوريارتباطنات 

هايارتباطاتشخصیفناورياطالعاتاس واصولطراحی ساخ واستفادهازفناوري

(.لبکنالمنظرينهآپاراتژيسن آنKatz and Aakhus, 2002) رهخودداردراتا سیط

اسنن کننهاسننتفادهازفننناوريبرسنناخ اجتمنناعیداردوازنظننرفنننی جبرگرايانننهنیسنن .

کند.اينفهنممشنترنبرآمندههنجارها فهممشترکیازناوهاستفادهازفناوريايجادمی

ازنظريهبرساخ اجتماعیفناورياس .

( بیجکر و »1987پینچ مطرح1«برساخت اجتماعی فناوری( فناوري مطالعات در را

هابرخالفجبرگرايانفناوريبراينباوربودندکهفناوريبرساختیاجتماعیکردند.آن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Donner, Gitau, and Marsden 

2. Apparatgeist 
3. Katz and Aakhus 

4. Personal Communication Technologies 

5. Social Construction of Technology (SCOT) 
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کنندوپسازمناقشاتمعانیمتفاوتیازآناستنبا می«5رب گروهاجتماعیذي»داردو

معنايفناوري مثالمی1«تثبی فراوان  ازجمله تاريخهايآنشود. تثبی طراحیدر ها 

که داش  وجود دوبرخه از طراحی بندين نوزدهم  قرن اواخر در اس . دوبرخه

هابهپذيريتفسیري(.اينگروههايمتفاوتیازآنداشتند)انعطافهايمختلفتلویگروه

لرزويژگی سرع و امنی   شکلهايمختلفطراحیهمچون نهايتات  داشتند. شتوجه

من لهطراحیباثباتیشکلاندازهوتايرهايباديبهصورتدوبرخهمجديددوبرخهبه

ساخ )همتی رب رابرآوردهمیهايذيهايگروهايازدغدغهگرف کهبخشعمده

5131:533)

ريتأکیددارند جنايینی بررابطهمتوابلبینجنسی وفناو«های فمینیسم فناوری نظریه»

شنوند.درنظرينهعننوانمنبنعوپیامندروابن جنسنیتیتلونیمنیهناتوممنانبنهکهفنناوري

هنايارتبناطی تلفننگیرياجتماعیفناوريدرارتبا باآثارجديددرزمینهفنناوريشکل

هناريشودوارتبا سنتیمردانگیبافناوعنوانيوفناوريزنانهشدهوخانگیتلویمیبه

هايسنیمختلفزناندهدتلفنهمراهتوس گروهرود.تاویواتنشانمیرازيرسؤالمی

رود هربندکهممکناس ازنظنردسترسنیبراياهدافاجتماعیوامنی فرديبکارمی

هناوجنودداشنتههايیمیانآنبهتلفنهمراه شراي مجازدسترسیواستفادهواقعیتفاوت

(.Singleton and Green, 2007باشد)

طورکلیبهتوجهبهاينکنههندفپنژوهشکشنفوواکناويمعننايتلفننهمنراهبه

اس  رويکردهايبرساختیبهفناورينظیربرساخ اجتماعیفناوريمناسب بیشنتريدر

موايسهباسايررويکردهادارند.

 روش -9

ياندختنرازتلفننهمنراههاوفهمتجارندانشجودرپژوهشحاضربرايرسوخبهذهنی 

شندهاسن .روشتاوینقتفسنیريبنرايننمبنناهوشمند ازروشتاویقتفسیرياسنتفاده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Relevant social Group 

2. Stabilization 
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هنايمنانسنب بنهآن درايمسنتولازدرن فهنموايندهگونهاستواراس کهواقعی به

بین يخنارجازمناويناذهننمناوجودندارد.درواقعتفسیرگرايانمعتودندهنیچ«خارج»

ديگرجهانماياواقعی همیشهآنبی ياس کنهتوسن مناخلنقعبارتودندارد.بهوج

شودتنابنرخالفاصنولکنیم.اينديدباعثمیشود نهآنبی يکهکشفياپیدامیمی

عننوانينومرجنعخنارجیبنرايپايناندادنبنهگراينی خنودواقعین بنهحاکمبرواقنع

.ارتمین دادننتنايجخنونازبنددرنظنرگرفتنهنشنوداختالفاتموجوددرعلنمويناابن 

(Smith, 1992) 

آورياطالعاتازروشمصاحبهنیمنهسناختمنداسنتفادهشند.مصناحبهمنظورجمعبه

نیمنهسناختمندمناهیتیاکتشنافیداردوبنرايموضنوعاتیکنهفاقندسناختارپیچیندهنظیننر

گیرد.برايانجاممصاحبهنیمهساختمندهايشخصیمورداستفادهقرارمیهاوانگی هارزش

شوندگان بندسؤالکلنیطراحنیکنردودرحنینباهدفکسباطال عمیقازمصاحبه

تننريازذهنینن يننابیبننهفهننمعمیننقتننرشنندنباننثودسنن مصنناحبهوبننرايروشننن

شوندگان برخیسؤاالتنین درحنینمصناحبهوبننابنهاقتضنايفضنايمصناحبهمصاحبه

هاوپیشرف کاربعضیازسؤاالتبناند.ازطرفديگربااف ايشتعدادمصاحبهمطرحشد

هنايبعنديازذکنربننینسنؤاالتیهايتکراريمواجهشندند بننابرايندرمصناحبهپاسخ

هايکافیدرياف نکنردهبودنندوبنهخودداريشدودرعوضبرسؤاالتیکههنوزپاسخ

هارابهناويانجامدادينمتناتعامنلعالوهبراين مصاحبهاشبا نرسیدهبودند تأکیدشد.

جنايشنوندگانبنههنايمصناحبهشوندگانکمتريناثررابررويديدگاهمیانماومصاحبه

کنردتنافراينندپنژوهشبنراسناسينوبرخنهبگذارد.روشتاویقتفسیريايجانمنی

هننرمصنناحبه اطالعنناتمشننخصومنننظمانجننامگیننرد.بننههمننینمنظننوربعنندازانجننام

هنايحاصنلازتالینلمصناحبهبعنديشدهتالیلشدندوسوسبرمبناييافتنهگردآوري

گیريومصاحبهمتناوباتانجامشدتاايازمصاحبه تالیل نمونهانجامشدند؛بنابراينبرخه

 جايیکهديگرمفهومجديديکشفنشود.

گینريهدفمندوازنو ترکیبی)نمونهگیريکنندگانازنمونهبرايگ ينشمشارک 
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کنندگانبنهمصناحبه گیرينظري(استفادهشد.معیارورودمشارک حداکثرتنو ونمونه

سناع درطنولروزبنود.1داشتنتلفنهمراههوشمندواستفادهازآنحنداقلبنهمندت

معیارهنايسنن هنايیانتخنانشندندکنهازلانا ترنموننههايیجامعبرايرسیدنبهيافته

وضعی تأهل موطعتاصیلیورشتهازتنو کافیبرخوردارباشند.عالوهبراين انتخنان

گیننريوانجننامفننردبعننديبننرايمصنناحبهازاهمینن زينناديبرخننورداربننود.روننندنمونننه

نفر51ادامهداش .نمونهپژوهشحاضرشامل«5اشبا نظري»هاتازمانرسیدنبهمصاحبه

سناع بنا5دقیونهالنی11طورمتوسن حندوددانشجوياندانشگاهاصفهانبودندکهبهاز

هننايجمعینن شننناختیهرکننداممصنناحبهصننورتگرفنن .درجنندوليننوويژگننی

شوندگانذکرشدهاس .مصاحبه

 شوندگان های جمعیت شناختی مصاحبه ویژگی .3جدول 

 مقطع تحصیلی رشته وضعیت تأهل سن شونده شماره مصاحبه

 کارشناسی کامویوتر مجرد 53 5دانشجويشماره

 کارشناسی شناسیجامعه متأهل 15 1دانشجويشماره

 کارشناسی فلسفهوکالم مجرد 11 1دانشجويشماره

 کارشناسی شناسیجامعه مجرد 53 1دانشجويشماره

 ارشد ادبیات مجرد 11 1دانشجويشماره

 ارشد مديري  مجرد 11 1دانشجويشماره

 ارشد فی يو مجرد 13 1دانشجويشماره

 دکترا فی يو متأهل 11 8دانشجويشماره

 کارشناسی اقتصاد مجرد 11 3دانشجويشماره

 ارشد ادبیات متأهل 18 51دانشجويشماره

 کارشناسی بدنیتربی  متأهل 11 55دانشجويشماره

 ارشد شناسیزيس  مجرد 11 51دانشجويشماره

 کارشناسی شیمی متأهل 11 51شمارهدانشجوي

 دکترا علومسیاسی متأهل 11 51دانشجويشماره

 دکترا پ شکی مجرد 11 51دانشجويشماره


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Theoretical Saturation 
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ينابیهايخامبهسطحمفاهیمانت اعیجهن دسن هاازسطحدادهفرايندتالیلداده

کدگنذارياولینههاصورتگرف .بههمینمنظورکدگذاريدردومرحلهيعننیبهمووله

هايعمدهيابیبهموولههاوکدگذاريمتمرک جه دس يابیبهخردهموولهجه دس 

هناوتالینلسنطربنهسازيمتنمصناحبهانجامشد.برايانجامکدگذارياولیهبعدازپیاده

سطرآنانبهکلمه جملهياپاراگرافیکنهمنرتب بنااهندافپنژوهشبنودينوبربسنب

بربسبمفهومیحاصلشد.اينن111مصاحبهحدود51صاقشد.درمجمو ازمفهومیال

هايپنژوهشوتمرکن بیشنتربنرآننان وآمدمداوممیاندادههايمفهومیبارف بربسب

بنینمفاهیمیکنهبخشباشدظهوريابند.همبارهاتغییريافتندتانهايتاتمفاهیمیکهرضاي 

شدهبودادغنامشندند.درهايمشابهبرايآناناستفادهبسبفاواييکسانیداشتندوازبر

هابامراجعهبهيادداش هربربسنبوموايسنهکنردنمرحلهبعديبرايغربالکردنداده

هنايمشنابهدرهابايکديگر مواردمتداخليامشابهشناسايیشدند.ايننبربسنببربسب

بربسنبمفهنومی111راينمرحلنهازيوگروهودرقالبيوکدواحدقرارگرفتند.د

هنااسنتفادهازمعننادارترينيناکداولیهحاصنلشند.مرحلنهبعنديفراينندتالینلداده11

هننابننود.درواقننعهنندفازتننرينکنندهاياولیننهبننرايتولیننلمینن انزينناديازدادهفننراوان

انجنامايننکدگذاريمتمرک رسیدنبهسطحباالتريازانت ا درقالبمووالتاسن .بنا

موولنه1کداولیهکهدرمرحلهکدگذارياولیهحاصنلشندند 11مرحلهازکدگذارياز

حاصلشد.درنهاي دوموولهاصلیازپنجزيرموولهحاصلشدند.

يکیازموضوعاتمهمدرانجامتاویواتکیفی اعتبارپنذيريومشنروعی بخشنی

هنايپنژوهشاشنارهداردوهناويافتنهدنتوصنیفهاس .اعتبارپذيريبهواقعیبوبهيافته

کننندگانپنژوهشوبنرايهابرايشرک عبارتاس ازدرجهاعتمادبهواقعیبودنيافته

شدهاسن ؛جهن اعتبنارپنذيري لیننکلنوکوبنابنهايکهاينپژوهشدرآنانجامزمینه

رسنیاززواينايموارديهمچنونتمناسطنوالنیبنامانی پنژوهش مشناهدهمسنتمر بر

نظرباهمتايان تالیلمواردمنفنی کفاين مراجنعوکنتنرلازسنوياعضنامختلف تبادل

هايیمعتبنرويابیبهداده(.درپژوهشحاضربرايدس 11:5181اند)حريري کردهاشاره
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شوندگانازلاا رازدارياطمینانکافیدادهشدوتأکیدشندکنهاطمینان بهمصاحبهقابل

صنورتناشنناسوبندوندرجمشخصناتفنرديدرپنژوهشاسنتفادههابهتمامیمصاحبه

هناطورپیوستهبنیندادهخواهدشد.عالوهبرآنبرايکسباعتباردرمرحلهکدگذاري به

شندههمنوارهبنااصنلدادهوآمدصورتگرف ومفناهیمانت اعنیاسنتخراجوکدهارف 

آناناطمینانحاصلشد.ضمناتتمنامیمراحنلکدگنذاريتطبیقدادهشدندوازسازگاري

صورتودرجلساتمختلنفبنیننگارنندگانصنورتگرفن .درطنولمندتفراينندبه

خننوانیهننربننهبیشننترمفنناهیمانت اعننیکدگننذارياصننالحاتوتغییننراتالزمجهنن هننم

هااعمالگرديد.شدهبادادهاستخراج

 ها یافته -1

 بر تمرک  با داده تالیل مرحله دادن انجام دسته11پساز انجام و اولیه هايبنديکد

 نهايتات اساسشباه کدها  جامع1مختلفبر برمبنايموضو پژوهشحاصلمووله تر

مووله اين عبارتشد. ها موبايل  به تشخصبخشی از: مجازيشکلاند بیگیريخود  

فرص سوزي.مرحلهبعديازروندکدگذاريبهکشفموبايلهراسی فرص سازيو

مووله استخراج تفسیرو مبناي بر اصلی مووالت اختصاصداش . پژوهش اصلی هاي

اندوسعیشدتااينمووالتدرهابناشدهآمدهازمصاحبهدس هايبهنگارندگانازداده

مووله به نسب  باالتري انت ا  سطح دربرگیرنده و قبلی ديدهاي زاويه و نگرش

مصاحبه فراگیر مووله دو درنهاي  پژوهشباشند. موضو  به نسب  سوژگی»شوندگان

هاياصلیبهدس آمد.عنوانموولهبه«پارادوکسموبايل»و«متوابل

 سوژگی متقابل -3

اينمعنا به سوژگیموبايل عاملی اس . معنايقدرتاثرگذارييا سوژگیبه مفهوم

موبا جذابی اس که و اف ايشامکانات رهگذر از بصرييل انفعالهاي پوسته اشاز

تأثیرگذاريفوقخارج توانايی و بهالعادهشده انسان روان زندگیو بر را واي عام طور

به نمونهدانشجويان خاصدارد. دانشجويانطور روزمره زندگی در اثرگذاري اين هاي
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قابلبه وفور همراه به اس . مکانمشاهده در حتی موبايل دائمی غیرمعمول داشتن هاي

هاياجتماعیموبايلیوبروزآشفتگیمضطرنشدندرنبودموبايل وابستهشدنبهشبکه

نشان زياد استفاده اثر در زندگیذهنی و ذهن بر وسیله اين اثرگذاري قدرت دهنده

هم هوي منهاس . خلق بهبنین مجازي شخصی هاي از بخشی ازجملهعنوان واقعی

هوي  اس . دس آمده به فردمووالتفرعی حویوی خود با موارد اکثر در که هايی

به را شخصی فرد بر موبايل بیرگی اصل در اما ندارند نمايانسنخی بندانی خوبی

تدريجبی دان توانايیآنراداردتابهديگرموبايلهمچونفرديهمهعبارتسازند.بهمی

 درکاربررا وغیرمستویمهداي زندگیفرديواجتماعیويرا وابستهساخته بهخود

دس گیرد.دراينمیان مالکینبرندهايموبايلنی بااف ايشامکاناتاينوسیله شراي 

برايسازگاريهربهبیشترآنباجريانزندگیروزمرهفراهممی بهرا طورمثالسازند.

فراهممیهايضدآنامکساخ گوشی شنا يا حیناستامام ازآنرا کند.اناستفاده

به حالکاربرانطراحیامکاناتیکه جه رفاه باطنموجبعجینشدهظاهر در اما اند 

شوند.شدنهربهبیشترآنباانسانودرواقعتووي سوژگیموبايلمی

بنرنانوهشنوندگانموولهسنوژگیمتوابنلدرتوضنیحمعنناومفهنومیکنهمصناحبه

شود.اينموولهباتأکیدبردوطرفهبودنرابطنهاند استفادهمیارتباطشانباموبايلقائلشده

خنودگینريبینموبايلوانسان دربرگیرندهسهزيرموولهتشخصبخشیبهموبايل شنکل

وبیموبايلهراسیاس کههريوتشنريحکننندهبخشنیازمعننايرابطنهمینانمجازي

سنوموباينلدرقالنبشوندگانهستند.دراينرابطنهازينووانسانازديدمصاحبهموبايل

يوشخصی موتدرومسل برانسانعملکردهکهتوانايیوابستهسازيانسانرابهخنود

سازدتاهويتیمجازيبرمبنايموبايلخلقکنند.هنويتیمجنازيوداردوويراوادارمی

دربنگنالخنوداسنیرسناختهواوراازجرينانحویونیزنندگیوخودساختهکهانسانرا

ايشنبهانسنانیسازدوازسويديگرانسانباايجادرابطههاماروممیمنديازفرص بهره

ننوعیآنراباموبايلدرپیشخصی دهیوهوين بخشنیبنهموباينلخنوداسن تنابنه

دهنندکنهقندرتجپنژوهشنشنانمنیشدهخودکند.نتايجايگ ينرواب انسانیتضعیف
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اثرگننذاريموبايننلبننرهوينن وسننبوزننندگیاشننخاصبسننیاربشننمگیراسنن و

شوندگاندربرابراينوسیلهتاحدودزياديمنفعالنهعملکردهودرخودتواننايیمصاحبه

بینندکهاينمسنئلهخنودنشنانگروابسنتگیجدايیازدنیايموبايلوفضايمجازيرانمی

وبرايافرادبهموبايلاس .بوندوبیشدي

 تشخص بخشی به موبایل

هايمهمدرتعريفسوژگیمتوابلاس .اينموولهتشخصبخشیبهموبايليکیازمووله

دهندهتأثیرانسانبرارائهتفسیريجديدوتعريفیانسانیازموباينلاسن .درتعرينفنشان

بنرايبرخنیکناربرانفراتنرازينووسنیلهصنرفاتتوانگف معننايموباينلاينموولهمی

عنوانيواب ارسخ وفناورانهکهصرفاتبنرايرفنعارتباطیاس .دانشجويانبهموبايلبه

کننند.نونشپررنن ومنؤثرموباينلدرشدهاس  نگاهنمینیازهاوتسهیلرواب طراحی

هتناموباينلهماننندينوارتباطات درياف اطالعاتوگذراناوقاتفراغ موجبشند

تنرينلاظناتزنندگیهمراهودوس همیشگیتلویشود.موبايلباحضوردرخصوصنی

عننوانمانرماسنراروهمندمهاتوانستهاس جايگاهخودرابنهترينآنشخصتااجتماعی

فرد بهبهترينشکلتثبی کند.اينهمراهیهمیشگیبستريمناسببرايانسبناموباينل

سازوابستگیروزاف ونبهاينوسنیلهسوزمینهترشدناينرابطهازيوکند.عمیقمیايجاد

علن مشنغولبنودنبناموباينلوقن وشودتافردبهشدهاس وازسويديگرموجبمی

انرژيکمتريراصرفرواب انسانیخودکند.

هانسانبايواب اردراينشراي ناوهمواجههبرخیکاربرانباموبايلازحال رابط

يابد.اينافرادتمايلدارندتاموبايلراموجنوديزنندهوشدهوحالتیشبهانسانیمیخارج

داريفردازموبايلدرراسنتايشخصنی شعورفرضکنند.درواقعشیوهاستفادهونگهذي

ظناهربنهمثنالاهمین دادنافراطنیعننواندهیوهوي بخشیبهاينوسیلهقنراردارد.بنه

شنود؛موبايلازجملهمواردياس کهدريورابطهشبهانسانیباايننوسنیلهمشناهدهمنی

اياس کهگويیبايوانسانحویویدرارتبنا گونهبنابراينناوهرفتارافرادباموبايلبه

عالقنهايدررابطهبااينوسیلههستند.درواقعبستروزمینهبروزبنینرفتارهايافرا گونه
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کنهموباينلدرذهننفنردطنوريداشتنبهگوشیموبايلواحساسن ديکیبهآناس بنه

شود شخصیتیکهشايستهتوجنه زينن دادنودارايشخصی وهوي درنظرگرفتهمی

رسیدگیمداوماس :
میدونم» سراغم...بااينکه حسبديمیاد بخرم گوشیجديد وقتیمیخوام

قدربهبیشتريدارهومنواقعاتالزمشدارماماازطرفیاينگوشیجديدامکانات
امعالقهپیداکردمکهبرامسختهازشدلبکنم...طولمیکشهتاآدمگوشیقبلی

منتمام داره. هرگوشیآدمکلیخاطره بهگوشیجديدانسبگیره...بونبا
دوره يه کدوم هر بون داشتم نگه اآلن تا رو هام زگوشی از بااي منو ندگی

(«.1خودشوندارن)دانشجويشماره

تنوانبنهآناشنارهکنرد ازمصاديقديگريکهدررابطهباتشخصبخشیبنهموباينلمنی

شنوندگانموباينلهايانسانیبهموباينلاسن .ازديندبرخنیمصناحبهنسب دادنخصل 

وينژهدررابطنهبنامسنئلهبنهرفتاريعاقالنهيناهوشنمندانهدررابطنهبناکناربراندارد.اينن

شوندگاناظهنارداشنتندکنهشد.مصاحبهاف ارهايموبايلینظیراينستاگرامبیشتربیانمینرم

ايکننهتوانننايیتشننخیصگونننهافنن اراينسننتاگرامدارايهننوشمصنننوعیاسنن بننهنننرم

دارد.هايکاربرودرنتیجهدرمعرضديدقراردادنصفااتموردعالقهويرامنديعالقه

گويد:دراينرابطهمی55دانشجويشماره
يهوقتايیوارداحساسمی» مثالت وقتايیذهنمنومیخونه... کنمموبايلميه

همونعکس دفعه يه میشم که فکراينستاگرام ذهنم تو بهشدارم که هايیرو
رومیکشونهکنممیمی وشما اينستاگرامهوشمجازيداره شنیدم بهبینم...قبالت

کهخودمنصبکردم...تااينسم اونبی يکهبهشعالقهداريداماباورنمی
کامل رو شما ببینیديگه رو صفاه يه بار يه راسته...کافیه انگار ديدم و کردم

(«.55میبرهبهاونسم )دانشجويشماره

 گیری خود مجازی شکل

يوتنوعشنانمنورداسنتوبالعل جنذابی  سنهول کناربرهاياجتماعیموبايلیبهشبکه
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هايیتسنهیلارتبنا انسنانیاند.هدفازايجادبنینشبکهعمومکاربرانموبايلقرارگرفته

هانابارهستندتاهويتیبرايخودتعريفکننند؛بودهاس .افرادبراياستفادهازاينشبکه

ين فعلنیخنودتهنیاياسن کنهابتندافنردراازهوگوننههابنههاياينشبکهاماويژگی

دهندتاهوي مدنظرخودراايجادکنند.ويژگنیسازندوسوسبهفرداينامکانرامیمی

توانبهآناشارهداشن  آزاديانتخنانفرديکهدرخصوصهوي مجازيمیمناصربه

اسنن .آزاديانتخننانبننهاينننمعناسنن کننهفننردتوانننايیآنراداردکننهازمیننانتمننامی

هنايشخصیتیخود آنچهراکهدوس داردبهنمايشبگذارد.درواقنعشنبکههايويژگی

تواننندازهنرجنسنی  سنن طبونهآورنندکنهکناربرانمنیاجتمناعیمنوقعیتیفنراهممنی

اجتماعی نژادوقومیتیکهباشند درآنظاهرشوندونونشدلخنواهخنودرابنازيکننند.

شنودتناخنودراهنرزياينقابلی بهفنرددادهمنیهاياجتماعیمجاديگردرشبکهبیانبه

خواهد حتیفراترازهوي واقعیخوددرجهانعینیبازتعريفورواين گونهکهمیآن

کند؛بنابرايندرفضايمجازيانتخاناسم عکسپروفايل گروهدوسنتانورواين فنرد

شنود.سنلیوهشنخصانجناممنیگونهنظارتاجتماعیوکامالتبرمبننايازخود بدونهیچ

عنواننمونهامکانارائهخودآرمانیومطلوندرفضايمجازيباعثشدهتاامنروزهبنابه

هايمجازيروبروباشیم يعنیافراديکهازطريقفضايمجازيبانمنايشپديدهسلبريتی

بین وکنهدرواقعین ازبننانمابوانند درحنالیزيبايیياثروتخودبهشنهرترسنیده

شهرتیبرخوردارنیستند.

شاهدتفاوتفاحشیهايخاصومناصربهويژگی فردفضايمجازيسببشدهتا

ملی   در هوي حویویاشخاصريشه زيرا باشیم؛ افراد مجازي هوي حویویو میان

وپرداختهخودفردکهساختهتاريخوجغرافیايمشخصدارداماهوي مجازيعالوهبرآن

در بیاس   مجازي فضاي يو شکلبستر نی  متکثر و بنابراينريشه اس ؛ گرفته

هوي هايشکلهوي  بهگرفتهدرفضايمجازي  بیتعلقو شدتسیالهايیبندپاره 

 گونهتوصیفکرد:تفاوتهوي مجازيوحویویرااين1هستند.دانشجويشماره

باشخصی وخوبهولیبینیکهتودنیايمجازيبهقدرمثالتيکیرومی»
اين واقعی  عکستوي خیلی يا نیس  میطور مثالت اينها... يعنی االنگی که
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هااينامکانروشه.بهنظرمدنیايمجازيبهانسانبینماونه...اصالتباورتنمیمی
گرايیکهازخودشونتويذهنشوندارنروبیارنوس .مثالتدهکهاونکمالمی

دخ يه اينبرا بونتر پروفايلش. میذاره عکسمیگیره و خودشمیرسه به قدر
هاخیلیباشخصی میشنگرايیرومیخواد.يااينکهبعضیانسانزيبايیوکمال

اونبی يکه يعنیبیشتر همچنینبی يباشن؛ دوس دارندکه بوندرواقع
خوددوس داريازخودتنشونبديروتويدنیايمجازيمیاريوس .. .

(.1)دانشجويشماره«اترونشونمیديآلايده

شودتااشخاصاحساسدوگانهومتناقضیتفاوتهوي مجازيوواقعیباعثمی

خلق فرد خود توس  مجازي هوي  ازآنجاکه کنند. پیدا خود به کنترلنسب  و شده

لسردسازد.درواقعاشدهايحویویشود اينتوانايیراداردتاويرانسب بهويژگیمی

اساسويژگی بر میشدههاياغراقفرد ارائه خود فضايمجازياز در نظیرايکه کند

می ديگران تاسین و تأيید مورد ثروت  يا زيبا بنینبهره نکردن درياف  اما گیرد 

بازخوردوتأيیديازسويجامعهدردنیايواقعیموجبناامیديوسرخوردگیاوخواهد

مندشدهاشوابستهوعالقهشودتاشخصنسب بهخودمجازينمسئلهسببمیشد.همی

اشيابد.درواقعموبايلباتأثیروق گذرانیبیشتردردنیايخیالیوخودساختهوتمايلبه

بهسمتیسوقمی را او ذهنی فرد مجازيگذاشتنبر برشخصی دهدکهخود اشرا

اشترجیحدهد.حویوی
بونامايهکمانیکهبودمازخودمخیلیعکسمیذاشتمتوفیسدبیرست»

می هم اعتمادبهفتوشاپ موقع اون بون بود...دلمکردم پايین خیلی نفسم
همعکسمی واقعات تعريفکننو ازم بندنفر خیلیخواس حداقلاونجا هام

وئهکهگفتنتابلکردموتازهباکسانیکهمیخوردمنمهمشکیفمیاليومی
اينعکساتفتوشاپهدعواهممی کردميعنیتااينحدباورکردهبودمکهواقعات

(.1)دانشجويشماره«هايخودمهوکسیحقندارهبگهخودتنیستیعکس

دنیايخیالیغیرقابل يا مجازيو پیدايشاينخود اس .سوژگیموبايلدر انکار
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قفسی موبايلبون امکاناتمتنو  میجذابی و گرفتار خود در را فرد وآهنین سازد

سازد.نوعیاوراواداربهبازتعريفهوي خودبراساسمعیارهايفراملیتیوسیالمیبه

عنواناشبهشودتاخودمجازيوابستگیروزاف ونفردبهموبايلوفضايمجازيسببمی

وآمدمداوممیانمیورف درزندگیواقعیاونی جريانيابد.اينسردرگ«مندوم»يو

هايزندگیوتندادنبهجريانزندگیرابرايهوي مجازيوحویویپذيرشواقعی 

سازد.روزدشوارترمیبرخیافرادروزبه

 بی موبایل هراسی

کنندگانبود.هاياصلیتأثیروتسل موبايلبرمشارک بیموبايلهراسیيکیازنشانه

وابستگیآن اين به غیرقابلها موضوعی آنوسیله برايبسیارياز اس براکه هاانکار

موبايلبهج ءالينفوزندگیروزمرهبدلشدهاس .يکیازداليلوابستگیبهموبايل

طیفگستردهکاربردهايآناس .کاربردهايینظیرتسهیلارتباطات درياف اطالعات

باعثشده اف ايشاحساسامنی و... برايانجامبسیاريازامورروزمرهاندرلاظه  دتا

انجامکارهايبانکیوحتی مانندآگاهیازاخبارورويدادها گذراندناوقاتفراغ  

احوالورسیازخويشانون ديکان موبايلگ ينهاولافرادباشد.

گف به بتوان برخیزمینهشايد موبايلدر آرامشیکه هاعل احساسامنی و

 میبراي ايجاد دختر ودانشجويان موردقبول حدودي تا موبايل به نسبی وابستگی کند 

کردندکهدرمن لاحساسشوندگانبیانمیطبیعیباشد.ازهمینروتعداديازمصاحبه

عل مهیاساختنوابستگیبهموبايلندارند امادرخارجازخانهبههمراهداشتنموبايلبه

برايآنانامنی وآرامشايجادمیامکاندسترسیوتماس ن ديکان  بهبا ويژهدرکند.

میمکان باعثاضطرانافراد موبايل نداشتن همراه به شب  هنگام شود.هايخلوتيا

گويد:دراينرابطهمی1دانشجويشماره

آگهموبايلمپیشمنباشهآرامشمروازدس میدم.نهاينکهبگمخیلیبهش»
کمام..وابسته يه بشم  نگرانم بویه شايد دسترسباشم. در دوس دارم اما نه؛ .

به میشم بهمضطرن باشمهرحال نداشته موبايل آگه خلوت جاهاي توي ويژه
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ترسمکسیم احممبشهومنهمبههیچجادسترسیکنم.میاحساسناامنیمی
(«.1نداشتهباشم)دانشجويشماره

هايیمبنیبربروزنوعیوابستگیاعتیادگونهبهموبايلنشانهشوندگانامادربرخیمصاحبه

می اينمصاحبهديده بدونموبايلشد. شوندگاناظهارکردندکهسوريکردنيوروز

بنینبیانداشتندکهدبارنوعیوسواسرسد.همبرايآنانغیرممکنودشواربهنظرمی

اپیامياخبرجديديراازدس بدهند بهاندتامباددربوکردنمداومگوشیخودشده

درواقعهمینعل درمکان همراهخوددارند. هايینظیرحمامودستشويینی موبايلرا

هوشیارودرحالدرياف اطالعاتجديدبه ازطريقذهنآناندرطولروزدائمات ويژه

هیچشبکه و رهايینمیهاياجتماعیبوده گاه موارد در نبوديابند. نی شخصدر حادتر

به احساسمیموبايل حتی و شده مضطرن زندگیشدت امور شدهکند اند.اشمختل

موبايلخودرابوکردهواتفاقمصاحبهبهقريباکثري  شوندگانپیشازخوانحتمات

دهند.برخینی بیانکردندکهخاطراينمسئلهکاهشمیزمانخوانخودرابهحتیمدت

سايلن کردنگوشیبهازدس ندادنپیامبراي از لاظه درياف آندر هايجديدو

می خوانخودداري افرادهنگام اين کیفی خوان تا اس  باعثشده امر اين کنند 

تنش  ايجادکننده بودنونبودنموبايلهردو  برايافرادوابستهبهموبايل  کاهشيابد.

لاظهوبهمحضورموبايلبابوکردنمکرر لاظهاضطرانوهراساس .زيرابههنگا

به و آشفتگی دبار آن میهموسواسگونه ذهنی نی ريختگی موبايل نبود در و شوند

پیامعل نگرانیناشیازتماسبه و شوند؛رفتهدبارترسواضطرانمیهايازدس ها

کنند.طورکاملتجربهنمیرسددرهیچحالتیآرامشوراحتیرابهبنابراينبهنظرمی
کنمخیلیذهنمآشفتهمیشه...مداماينهروق ازموبايلمزياداستفادهمی»

پس  کسی مثالت ببینم بوکنم رو موبايلم دوباره برم بايد که دارم حسرو
نه حتیگاهیکهموضو واسممهمبوده يا منواليوکرده جديدگذاشتهيا

(«.1موبايلموبوکردم...)دانشجويشمارهنصفشبتوخوانبیدارشدم

علن ازدرمجمو  موولابیموبايلهراسیبهمعننايتنرسواضنطرابیاسن کنهفنردبنه
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دهندهشنديدترينکند.اينموولهنشاندس دادن گمکردنيانداشتنموبايلاحساسمی

کشنیدهوبنراووافکنارشتأثیرروانیموبايلبرانساناس .موبايلبنانانسنانرابنهبنند

شود گويیع ي ترينکسشراازاواحاطهيافتهکهانساندرنبودشمضطرنوآشفتهمی

هنايکندکنهبنرابنژهايموتدررابازيمیديگرموبايلنوشسوژهعبارتاند.بهجداساخته

اطرافیانهسنتندامناهايیکهدرظاهردرحالتعاملبادنیاوکند.ابژهانسانیفرمانروايیمی

شوندگاناند؛بنابراينازديدمصاحبهدراصلدرالنموبايلودنیايمجازيخودفرورفته

خوردهاس وعدمدسترسنیاياس کهبااحساسآرامشوامنی آنانگرهموبايلوسیله

کند.بهآنموجباتاضطران هراسواختاللدرروندروزمرهراايجادمی

 موبایل پارادوکس-9

هناوپیامندهايهايزندگی داللن استفادهازموبايلورسوخروزاف ونآنبههمهعرصه

نظینريکنههايبنیمثب ومنفیمختلفیراباخودبههمراهداشتهاس .امکاناتوفرص 

توانندموبايلبرايفردوجامعهفراهمکردهاس باتوجهبهشیوهاستفادهشخصازآنمنی

دهنندهتضنادييسعادتياشواوترابهدنبالداشتهباشد.پارادوکسموبايلنشنانبرايو

هايناکدامازفرص اس کهدرنگرشوذهنی افرادنسب بهاينوسیلهوجوددارد.هیچ

ينوازدهندهديدگاهافرادبهموبايلنیستندوهنیچتنهايینشانتهديدهايناشیازموبايلبه

ايديديکامالتمنفیياکامالتمثب بهاينوسیلهنداشنتند.بلکنهمجموعنهشوندگانمصاحبه

وسفیديازاينوسیله توممانهاحاکمبود.وجهسیاههابرنظراتآنازتضادهاودوگانگی

شوندگاننوشبستهبودکههريوبیانگربخشنیازمعننايموباينلبنرايدرذهنمصاحبه

شنوندگانراهیدووجهمتضادازموبايلدرتجنارنمصناحبهنشینیوهمشخصبودند.هم

بهحديبودکهتعداديازآنانبرايبیاناحساسخنودنسنب بنهايننوسنیلهازاصنطالح

خنوبیبینانگربهنرهژانوسنیموباينلدرايکنهبنهکردند.واژهاستفادهمی«باقويدولبه»

ايفرصن زاوفرصن سنوزوسنیلهکنندگانبود.ازمنظنرآننانموباينلتجارنمشارک 

هاوامکاناتارتباطیواطالعناتیجديندبنرايفنرد برخنیاس کهدرعینايجادظرفی 

کند.هارانی ازويسلبمیفرص 
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 فرصت سازی

شوندگاننی دربرگیرندهوجهمثب وسازندهآنبربخشیازمعنايموبايلازديدمصاحبه

فرص  فرص مبناي اس . وسیله اين توس  آمده وجود به توس هاي ايجادشده هاي

گیرندکهبخشاعظمانحاصلاتصالموبايلبهاينترن وموبايلطیفوسیعیرادربرمی

امکا از روزاف ون نرماستفاده شبکهناتینظیر و براياف ارها هاياجتماعیموبايلیاس .

بهمثال يا اخبارواطالعاتدرلاظه بودنيکیازاصطالحبهدسترسیوآگاهیاز روز

مصاحبهفرص  تمامی توريبات که بود موبايل طريق از ايجادشده آنهاي به شوندگان

هاياستفادهازاينوسیلهبرشمردهبودند: ترينم يکردهوآنراج ءاولینومهماشاره
تويکانال» از روز هر رو اخبار همه ديگه نصبکردم تلگرام وقتی از

ازشباخبر لاظه در رو اتفاقی هر که میخونم...خیلیخوبه پارسینه انتخانيا
و کلیسانسور با تازه رو خبر يه باشیتا کلیوق منتظر مثالت نمیخواد میشی 

از احساسدروغ جذابه  خیلیبرام زندگیکردن لاظه در بشنوي... تلوي يون
اموازبی يکنمبهاطرافمتسل دارمومنممثلکشورهايجهاناولبهروزمی

(«.51مونم)دانشجويشمارهجانمی

شوندگانموبايلعالوهبرتسهیلارتبا افرادبادوستانوخانواده توانستهازمنظرمصاحبه

هايسازايجادرواب جديديبرايفردباشد.درواقعازنظرآناناستفادهازشبکهس زمینها

کانال عضوي در گروهاجتماعیموبايلیو و هايمختلفموجبپیدايشپیوندهايها

بههمینعل مصاحبهجديدوگسترشرواب اجتماعی شوندگاناستفادهشانشدهاس .

دلیلاجتما موبايلرا میعیاز شدنخود گسترشرواب اجتماعی تر بر عالوه دانستند.

اصطالحاليوشدندرفضايمجازيوامکانابرازآزادانهعویدهنی تأيیدشدنفرديابه

تراحساساتوافکاربراياشخاصبودهاس .نفسوبیانآسانسازاف ايشاعتمادبهزمینه
امخیلیبیشترعثشدهاطالعاتعمومیهايمختلفیعضومواينبامنتوگروه»

کنمبهروزترموآگهبخوامتويهجمعیحرفب نمباالخرهيهبشه...احساسمی
منم وقتیازبازينهن آبیحرفمی نن  حرفجديدواسهگفتندارم...مثالت
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شده باعث همین بشم باث وارد تونم می و خوندم موبايلم تو بهش راجع
(«.1سهحرفزدنتوجمعباالبره)دانشجويشمارهنفسموااعتمادبه

به و ديگران کهدرنبهتر موارديبود ديگر از متفاوتنی  پذيرشعوايد ويژه

ازم اياياستفادهازموبايلمیمصاحبه ازنظرآنانيکیازفوايدشوندگانآنرا دانستند.

شبکه از استفاده افکار آشنايیبا امکانهاياجتماعیموبايلی  نظرياتمتفاوتاس . و

تبادل درگروهباث  درنظروتضارنآرا تنو افکار  آشنايیبا بر هايمختلفعالوه

)بهکنارگذاشتنتعصباتوپذيرشتفاوت نوشمؤثريخصوصتفاوتها هايمذهبی(

آورياجتماعیوتاملديگراستفادهازموبايلموجباف ايشتانعبارتداشتهاس .به

بیشترعویدهمخالفشدهاس .
حجاننداشتم...اصالتهايبیتاهمینبندسالپیشخیلینظرمثبتیراجعبهآدم»

هاروهیچکاريشونروقبولنداشتم.؛امايهمدتتواينستاگرامپیجبندتاازاين
آدم هايدنبالکردمونظرمخیلیعوضشدنسب بهشون.ديدمدردرونواقعات

هستنوفو ظاهرشونبامنفرقدارهوشايداصالتخیلیکارهاشونبهترخوبی
هاروبیشترکنمتفاوتآدمشدهوسعیمیازمنه...ازاونموقعبهبعدديدمعوض

(«.1قبولکنم)دانشجويشماره

ترتیبايناندبهکنندگاندرارتبا بافرص سازياشارهکردهسايرموارديکهمشارک 

نفس درنبهترديگران پذيرشبیشترعوايدمتفاوت تأيیدکردناف ايشاعتمادبهاس :

نسب به آگاهی و اف ايشهوشیاري ارتباطات  تسهیل ديگران  سوي از شدن تأيید و

بیان گذشته  رواب  حفظ ارتباطات(  )گسترش دوستان دايره اف ايش جامعه  مسائل

اجتماعیراح  عامل احساسات  تر اف ايشتر اجتماعی  امنی  اف ايشاحساس شدن 

راهآرامشبه بودن  دسترس در کسبعل  ازاندازي درآمد کسب موبايلی  وکارهاي

آموزشی  استفاده عمومی  اطالعات اف ايش علمی  اطالعات اف ايش موبايل  طريق

دسترسیبهاطالعاتدرلاظه گسترشارتباطاتعلمی
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 فرصت سوزی

ايگونهشوندگانراشکلدادهاس .بهلبخشزياديازذهنی مصاحبهوجهمنفیموباي
کهاثراتمنفیومضراتاستفادهازموبايلج ءاولینواژگانیبودندکهافراددرتوصیف

منديرغمبهرهشوندگانموبايلراعلیکردند.مصاحبهديدگاهشاننسب بهموبايلبیانمی
وامکاناتمثب ازويژگی موولهفرص ايفرص سوزنی میوسازنده وسیلهها دانند.

يکديگر کنار در مووله دو اين اس و فرص سازي مووله موابل نوطه درواقع سوزي
تناقضمعنايیاس کهموبايلدرذهنمصاحبهنشان اينموولهنی دهنده شوندگاندارد.

رد.گیايرادربرمیهمانندموولهفرص سازيطیفگسترده
ترينپیامدهايموبايل تأثیرآنبرکاهشرواب بهرهبهبهرهاس .يکیازمهم

جايانجاممالقاتمشغولبودندائمافرادباموبايلعالوهبراتالفوق موجبشدهتابه

احوال به اقوام و دوستان با درواقعحضوري کنند. اکتفا موبايل طريق از آنان از پرسی

 موبايلی توجیهارتبا  دوستان و ن ديکان برايبا رودررو ارتبا  برقراري عدم کننده

موجببی موبايل با مشغولی دائم واشخاصاس . جمع در يکديگر به افراد تفاوتی

نداشتنبرايبرقراريارتباطاتجديدمی باعثبروزانگی ه شودکهدرنهاي اينمسئله

خودخواستهخواهدشد.احساستنهايیودرگیرشدنفرددران وايی
جورايیعالقه» يه که بندسالیمیشه ازواقعیتشيه ديگران ارتبا با به رو ام

اکثر و حرفب نم بخوام جديد افراد با ندارم انگی ه خیلی يعنی دس دادم...
میوق  هم جمعها تو که آدمبینم هم مختلف توهاي سرشون معموالت ها

اعتنايیکنن...قبالتوقتیدوهانگارمیخوانبههمبیگوشیه...حالتشونيهجوريهک
اآلنافتادبههملبخندمینفرغريبههمتوييهجمعنگاهشونبههممی زدناما

می سعی همهمه به نگاهشون تا کنن مشغول گوشی با رو خودشون کنن
برام بون باشم گوشی تو میدم ترجیح که هستم اينجوري خودم نیافته...منم

(«.55احتتره)دانشجويشمارهر

به موبايل از خانوادگیمصاحبهاستفاده رويرواب درون نی شدتبر شوندگان
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تأثیرگذاشتهاس وباعثشدهتارواب اعضايخانوادهبهسرديبگرايدوزمانیکهبايد

صرفاستاکامبخشیدنوگرمیرواب درونخانهشود باسوريشدندرفضايمجازي

گويد:دراينرابطهمی1هاياجتماعیهدررود.دانشجويشمارهشبکهو
اون» که آينه وق مسئله بعضی من مثل هم استفادهها موبايل از زياد ها
يهوقتايیکهدورهمیمسرمروکهباالمیارمتايهحرفیب نممیمی بینمکنن...

موبايله تو سرشون همه و نداره روهیچگوششنوايیوجود آدم اصالت انگار ...
احساسمینمی آدم خیلیحسبديه. اطرافیانشبینن. از داره روز به روز کنه

(«.1دورترمیشه.)دانشجويشماره

ازموبايلوفضايمجازيبررواب زناشويیدانشجويانمتأهل  ازجملهتأثیراتاستفاده

موايسه بهانجام مداوم اف هاي و اقتصادي ازلاا  ازويژه زوجین توقعات سطح ايش

اينامرزمینه مشکونشدنبهيکديگرويکديگراس . ايجاداختالفاتزناشويی  ساز

 دانشجويشماره زندگیمشترناس . ناامیدشدننسب به و تشريحاين1دلسرد در

گويد:موردمی
می» وقتی و میگیرن تولد براشون مثالت دوستام شوهرهاي که سورپراي شونبینم

بعضیوق هاشومیذارمتواينستاگراموعکسکننمی شوهر... هامیگمکهبرا
کنهخب...توقعاتروخیلیبردهباال.بونمردممافرهن مناينکاررونمی

مهمونیگرفتننیانتجمالت يه تولديگرفتنآگه يه آگه اونچنانیندارنکه
باعثمیشهکهاجازهراح زندگیازخودشونروبهرخبویهبکشن اينو اقعات

«.(1هاگرفتهبشه)دانشجويشمارهخیلی

اف ارهايموبايلینظیراينستاگرامکهامکانبهاشترانگذاشتنعکسدرآنانبرخینرم

هاياند.عکسشوندگاننسب بهجامعهاثربهس ايیداشتهوجودداردبرتغییرديدمصاحبه

هايايرانی معموالتفاقدماتوايسودمندبودهوبیشترويژهدرپیجفضابهمنتشرشدهدراين

تجمل دهنده مصرفاشاعه سطایگرايی  روگرايی  همین از اس . ابتذال و نگري

عکسمصاحبه مشاهده که کردند بیان موجبشوندگان فضايمجازي در ديگران هاي
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باديگرانازلاا  خودرا زيبايیظاهر استعدادها ثروتو...موايسهشدهتاآنانمکررات

بنینبروزبدبینینسب بهکنند.نتیجهاينموايسهايجاداحساسافسردگی ناامیديوهم

عکس مشاهده آن بر عالوه اس . بهجامعه مبتذل مسائلهاي باعثکاهشقبح تدريج

شود.اخالقیمی

هپولدارهايتهرانهستنمنهموناوايلکهاينستاگرامداشتميهسريبچ»
خیلیدنبال رو خبمناينها جايمیکردممیاونجا... بینیکهرسیمیبعدبه

شايد فهمو و اونشعور درسته ثروتدارن  زيبايیدارن  بیدارن. همه اينها
بینیواينتورواذي نداشتهباشن؛اماخبتوداريظاهرزندگیمردمرومی

 («1)دانشجويشماره«شهناامیدياززندگیمیکنهيهجوريباعثمی

گويد:دررابطهباتغییرديدخودنسب بهجامعهمی3دانشجويشماره
کنممردمماخیلیدوروشدنيعنیيهتويسهبهارسالاخیراحساسمی»

تصورشروهمنمیبی هايیمی توباشهشنويکهاصالت تويجامعه کرديکه
میدونیکههس وبهشکلخیلیبديهمهس ...منمديديکهقبالتولیاالن

نسب بهجامعهداشتميهديدمثب وخونوهمهبیآرومهوعالیهبودامااالن
منمی ترسميهوقتايیبرمسرموبايلمبوناسترسمیدهديگهاوننیس ...کالت

)دانشجوي«تلوي يونوايناکنمازبهم.مناالنهمديگهخبرهاروپیگیرينمی
(.3شماره

میدرنهاي يافته اينوسیله از مداوم استفاده که نشانداد تواندموجبسلبآرامشها

و گستردگی آورد. همراه به افراد براي را ذهنی آشفتگی و اضطران نوعی و شده

وجبتنشدرهايینظیراينستاگراممپراکندگیمطالبدريافتیازطريقموبايلوبرنامه

بنینوجوداطالعاتشخصیبسیارزياددرموبايلوترسازهوشدنشود.همفردمی

اخاللدررواب موبايلوازدس رفتنآنانزمینه سازايجاداضطراندرشخصاس .

تفاوتیافرادبهيکديگر من ويشدن ايجاداضطران بروزآشفتگیذهنی خانوادگی بی

کاهشرواب احساسافسردگی  جامعه  بدبینینسب به پرخاشگري  احساسناامیدي 
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ان وايخودخواسته کاهشقبحمسائلاخالقی کمرن  بروزاحساستنهايی  دوستی 

هايمذهبی استفادهجنسی اتالفوق  کاهشمطالعه اف تاصیلیسايرشدنارزش

هايفرص سوزاشارهکردهمصداقهابهمثابهکنندگانبهآنموارديبودندکهمشارک 

می سبب ذکرشده موارد مجمو  بنابراين م ي بودند؛ بر عالوه موبايل تا هايشوند

ايفرص سوزنی تداعیشود.عنوانوسیلهمتعددش درذهنافرادبه

 گیری بحث و نتیجه -0

فناوري بین ويژهدر جايگاه از موبايل نوين  يوهاي از اس . برخوردار طیفسواي

قابلی  امکاناتو پیشرف پرشتانآنموجبگسترده و ارتوا ازسويديگر هايآنو

اينوسیلهبه زندگیروزمرهانسانگرهشدهتا وسازگارشودوتعبیربهسرع با خورده

در2006)5گوگین ايجادکردهاس . را فرهن متناسبباخود)فرهن تلفنهمراه( )

با اوالت زيادفرهن اخیر  عاليق به توجه با ثانیات و نوگرايیجوانان نوجويیو به توجه

باتوجهبهانعطافجوانانبهفناوري رودکهبیشترينپذيريبیشترآنان انتظارمیهاوثالثات

ويژهدانشجويانمشاهدهاثرپذيريفرهنگیازفناوريتلفنهمراهرادرسطحجوانانوبه

همینمسئ البته توس برخیازپژوهشکردکه تأکیدقرارگرفتههايانجامله مورد شده

 به5183اس )منطوی  امکان( موبايلو از استفاده با کارها بسیارياز طورکلیامروزه

سهول هربه اينترن به به آن میتماماتصال انجام شبکهتر آمدن وجود به هايگیرد.

به اينستاگرام نظیر نی  موبايلی گسترشقابلی اجتماعی مسیر در عطفی نوطه هايعنوان

موبايل نوشمهمیدرفراگیرشدنآنمیاناقشارمختلفجامعهفارغازسن جنسی و

حداقلازلاا دسترسی«شکافديجیتالی»طبوهاجتماعیايفاکردهاس ومويدکاهش

 باشد.هايمتفاوتازاينفناوريوامکاناتآنمیواستفاده

میهيافت نشان دختر دانشجويان از کوبکی تجارنگروه از ما تلفنهاي که دهد

آن روزمره اجتماعی کنشهاي در عمیوات و شده آنها زندگی وارد سرع  به هاهمراه

صورتانفعالیازاينکنندگانبهگیرشدهاس .نتايجپژوهشنشاندادکهمشارک جاي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Goggin, G 
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نمی شرموبايلاستفاده اي زندگیشخصیخوددرزمانومکانآنراکنندمتناسببا

کرده سازي جذابی اهلی و اف ايشامکاناتجانبی رهگذر از موبايل اند. بصري هاي

طرفهخارجگشتهودوطرفهشدهاس )سوژگیرابطهمیانکاربروموبايلازشکليو

بهاينمعناکهدراينرابطهگاهیکاربرنوشسوژهوموبايل بازيمتوابل(. نوشابژهرا

هاباقائلشدنشخصی وسوانسانشوند.ازيوهابالعکسمیکندوگاهیايننوشمی

سازيموبايل تأثیروتسل خودرادرهوي برايموبايلوانجاماعمالیدرجه انسان

 باجاناسءبیسازندوازسويديگرموبايلنی کهظاهراتيوشیاينرابطهنمايانمی

وابستهکردنروزاف ونانسانبهخودوترغیبکردناوبرايبازتعريفهوي خوددر

فضايمجازيقدرتآنراداردتاتأثیراتشگرفیبرناوهرفتار عاداتوشیوهزندگی

به اينيافته ادبیاتنظريهکنشگراشخاصبرجايگذارد. وتاکیدانبر5شبکه-نوعیبا

دهیبهکنشگرانانسانیوبازتعريفهوي آنهاوازطرفهادرشکلعاملی غیرانسان

هاوهستارهايغیرانسانیهمخوانیهايمتشکلازانسانهادرايجادشبکهديگرنوشانسان

دارد.

درحالحاضربرايکاربران تلفنهمراهبهبخشیثاب ودائمیاززنندگیروزمنره 

 Oksman andشندهاسن )هناتبنديلتمناعیآنمنديري زنندگیوحفنظارتباطناتاج

Rautiainen, 2004مننديبنهموباينلبستگیوعالقنه(.برهمیناساسکاربرانبهعل دل

خودخواهانآنهستندتااينوسیلهرازندهودارايشخصی بوندارند؛بننابراينرفتارهناي

مندبودننسنب واردينظیردغدغهيابد.ماينافراددررابطهباموبايلحالتیانسانگونهمی

هنايمختلنفودرنظنربهآراستگیظاهريامتناسببودنظاهروآهن موبايلبامناسب 

هايانسانینظیرجنذابی  فريبنندگیوهوشنمنديبنرايموباينلدلیلنیبنرگرفتنويژگی

تشخصبخشنیبنهموباينلازسنويافنراداسن .درواقنعکناربرانبناهوين بخشنیدنينا

رفتنهنوعیآنراجانشنینروابن انسنانیازدسن شخصی دادنبهموبايلسعیدارندتابه

ازحدازموبايلعالوهبرايجادوابستگیبنهموباينلخوددرواقعی کنند؛زيرااستفادهبیش

واتالفوق فراوانفرص برقراريرواب بااشخاصجديدياتاکیمروابن گذشنتهبنا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Ator-network theory 
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مندکردنخودبنهبستهوعالقهکند؛بنابراينفردبادلانراازفردسلبمیخانوادهون ديک

تنهناموبايلسعیدرپرکردنخ ناشیازعدمارتباطاتانسانیدارد؛کهالبتهاينتفکرننه

تنرکند بلکهاوراتنهاترومن ويفودانحضوررواب واقعیدرزندگیشخصجبراننمی

خواهدساخ .

هايجديدموبايلکهباعثوابستگیبیشنترافنرادبنهايننوسنیلهشندههقابلی ازجمل

هناهناياجتمناعیموبنايلینظینراينسنتاگراموتلگنرامو...هسنتند.ايننشنبکهاس  شبکه

انند.گرفتنههنايمجنازيشنکلباهدفگسترشوتسهیلرواب انسانیوبنرمبننايهوين 

هناوهابرمبننايآرمنانموجبشدهتااکثراينهوي آزاديافراددرايجادهوي مجازي

ري يشوندودرواقعسنخی بندانیباشخصی حویونیفنردهايفردازخودپايهايدهآل

شنودتناخنودمجنازينداشتهباشند.ازطرفديگرمتکثربودنفضنايمجنازيباعنثمنی

نتفناوتمعنناداريمیناناکثنرثباتباشد؛بننابرايشدتسیالوبیگرفتهدرآننی بهشکل

شنود.شنايدايننتفناوتدرهايواقعیديدهمنیشدهمجازيوشخصی هاياغراقهوي 

دهنندهاثرگنذاريعمینقايننتفناوتدراهمی جلوهکندامانتايجپژوهشنشنانظاهربی

توانندموجنبدلسنردشندنفنرداشاس .اينتفاوتمنیشیوهنگرشفردبهخودحویوی

بهموجودي حویویخودشدهواوراترغیبکندتاوق گذاريدردنیايخیالیونسب 

اشدرفضايمجازيرابهمیدانواقعنیزنندگیتنرجیحدهند؛بننابراينازديندخودساخته

توانددرهیبتیمسل برانساننی ظاهرشودتاحنديکنهفنردشوندگانموبايلمیمصاحبه

اشبرتريدهد.مجازيرابهخودحویویبازتعريفهوي خوددرفضاي

انسان بر موبايل تبديلتسل بالمناز  زندگیهايامروزيو از بخشی به آن شدن

بهآن همانطورکهاشارهشدها نوعیيادآورنظريهاپاراتگايس وغلبهروحماشیناس .

ف ايندهدرراسیهاس کهفودانانمنجربه«تماسپیوسته»روحماشینفناوريارتباطات 

می آن کاربران طیفگستردهزندگی امروزه ازآنجاکه توس موبايلشود. نیازها از اي

ايکهازديدگونهشود امکانوابستگیانسانبهاينوسیلهتشديدشدهاس .بهبرطرفمی

رسد.البتهبخشیبسیاريازافرادهمراهنداشتنموبايلبراييوروزغیرممکنبهنظرمی
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عل ايجادآرامشوامنی برايآناندرمای وابستگیدانشجوياندختربهموبايلبهاز

خارجازخانهاس ؛امابرخیافرادباانجامرفتارهايوسواسگونهدررابطهباموبايل از

می وابستگیفراتر شبکهحد موبايلو از مداوم استفاده بتوانگف به شايد هايروندو

کنند.ذهناينافرادپیوستهدرپیدرياف اطالعاتجديدازطريقادپیدامیاجتماعیاعتی

پیام دس دادن اضطراناز روز طول بنابرايندر تماسموبايلاس و و هايجديدها

نمیهیچ رها را فرد اساسيافتهگاه بر بنابراين پژوهشمیکند؛ گف موبايلهاي توان

هانی دراينمیداننوشايموتدرظاهرشودوانسانوژهقدرتآنراداردتادرهیب س

بهابژه میهايیتا سلطهرا درهمینراستاهولموپیترز)آسانیپذيرا نی 2001شوند. )

درانساناشارهمی ايجادکنندکهگمکردنهیچوسیلهشخصیديگريمانندموبايل  ها

راسراسیمگینمی موبايلمردم گمکردن میکند. تعبیريع ادار ازبه ايننظر از کند.

دس دادنموبايلشبیهمتالشیشدنفی يکیاس .گويیکهموبايلنیازيبیولوژيورا

شدنبهبخشیازبدنماس وبنابراينازخودماکند موبايلدرحالتبديلبرطرفمی

شود.می

شنوندگاننسنب بنهبهموولهپارادوکسموبايلبخشیديگرازتصوروذهنی مصاح

سننازد.ازآنجاکننهپیامنندهايحاصننلازموبايننلدرزننندگیفننرديوموبايننلرانمايننانمننی

گرفتهازموبايلدرذهننتواندهممثب وهممنفیباشد تصويرشکلهامیاجتماعیانسان

ه(شنبی2019)5شوندگاننی متناقض دوگانهومتضنادوينابنهتعبینرگنودومیشننامصاحبه

شوندگانبرايبیانتجاربشانازموبايلتنهابرديگرمصاحبهعبارتاس .به1«شمشیردولبه»

هايايجادشدهتوس موبايلنین درهايمنفیتأکیدنداشتند بلکهفرص پیامدهاودالل 

هاانعکاسداشن .ايننموضنو بینانگربرسناخ اجتمناعیفنناوريموباينلوتجارنآن

تفسیريمعنايآندرمیاندانشجوياندختربهعنوانيوگروهناهمگن بناپذيريانعطاف

هنايمختلفنیعاداتارتباطی سبووشیوهايزندگیمتفاوتاس .طبیعتاتاينمعنناالينه

هايمابیانگرهمووشانیمعنايموباينلبنامعننايداشتهوبهشدتمناقشهبرانگی اس .يافته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Good, B & Mishna, F 

2. Two-edge sword 
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رسددرنظناممعننايینستاگرامدرنظردانشجويانبود.بهنظرمیهاياجتماعینظیرايشبکه

هاياجتماعینظیراينسنتاگراموتلگنرامو...دانشجوياندخترمعنايموبايلازمعنايشبکه

کردند بیشتربنهناپذيراس لذازمانیکهبرخیازدانشجويانازموبايلصاب میجدايی

اخودموبايل.هاياجتماعینظرداشتندتشبکه

طورخالصهموبايلدرهردوموولهسوژگیمتوابلوپارادوکسموبايلنوشمهنمبه

کنند.اهمین داشنتنوشوندگانايفامنیوقدرتمنديرادرذهنی وتجارناکثرمصاحبه

انکنناراسنن .بننهتأثیرگننذاربننودناينننوسننیلهدرناننوهنگننرشآنننانبننهموبايننلغیرقابننل

ظاهرموبايلدرپیتشخصبخشنیبنهآناسن وبارسیدگیافراطیبهکهشخصهنگامی

کننند کهدرذهننوگفتناراوآثنارمنفنیموباينلبرجسنتهوغالنبجلنوهمنیبههنگامی

خنورد.اکثنراشنخاصدرمواجهنهبناروشنیبهبشممیبیرگیآنبرروحوروانفردبه

ندکهتوانايیمواوم دربرابراينوسنیلهکنکنندواحساسمیموبايلمنفعالنهبرخوردمی

راندارندوحتیباوجودمضراتاستفادهافراطیازآن همبنانبهاستفادهازموبايلادامنه

درپنیبنرايهنايپنیشوندگانازشکسن خنوردندهند.بههمینعل بودکهمصاحبهمی

کردند.کاهشزماناستفادهازموبايلصاب می

هايموباينل نظینرجنذابی س کهازديددانشجويانعالوهبرويژگیالزمبهذکرا

ه ينهبودنداليلاجتماعیوفرهنگنینین دربصري سهول استفاده تنو کاربردهاوکم

شنوندگانعننوانکردنندکنهاستفادهافرا گونهازموبايلتنأثیرزيناديداشنتند.مصناحبه

آنانرابهاستفادهزيادازموبايلسوقدادهاس هاياجتماعیموجوددرجامعهمادودي 

هناکهاينامرتاحدودزياديباتاکیدرويکردهايفمنیستیبهفناوريوبرخنیازپنژوهش

هاي(برتفاوت5183؛منطوی 5135؛عابدينیوزمانی Geser, 2004؛Igbal, 2010)نظیر

خنیازکاربردهنايآنهمسنويیدارد.جنسیتیدراستفادهازموبايلوحتیزناننهشندنبر

هنايوينژهبنرايزننانودختنراندرعرصنههاييادشدهوسنايرماندودي بنهمادودي 

هننايسننرگرمیوفراغنن دردانشننگاه غیننرانگی شننیبننودناجتمنناعینظیننرضننعفزمینننه

انگی گنیوهاييادگیري يناسوناامینديدانشنجوياندختنرنسنب بنهآيننده بنیمای 
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هابهاسنتفادهافراطنیازموباينلوفضنايمجنازييوغیرهسببشدهتابرخیازآنبیکار

سازدآورند.استفادهافراطینی بالطبعزمینهرابرايايجادوابستگیبهموبايلفراهممیروي

هناروزتسل اينوسیلهبرآنانتثبین شنود.درواقنعماندودي شودتاروزبهوموجبمی

تراحاطهوتسل موباينلبنرافنرادايجادوابستگیبهموبايلوپذيرشآسانشراي رابراي

وضنوحردپنايآندرايکهبراساسمووالتذکرشده بنهاند.تسل وبیرگیمهیاکرده

شد.تجارندانشجويانبهموبايلمشاهدهمی

5پنذيريونانوهاهلنیسنازيهنايجامعنهآمندهتوجنهبنهروشدسن بابهنتنايجبنه

هايمدرنمخصوصاتتوسن جوانناندربسنترزنندگیروزمنرهوافن ايشسنوادتکنولوژي

سنازيدراسنتفادهازموباينلوايوآموزشعمنومیوفرهنن تکنولوژيووسوادرسانه

ويژهبهعل پايینآمدنسناسنتفادهازموباينلوفضنايشود.بهفضايمجازيپیشنهادمی

يابد.برمبننايمطالعناترنهادمدرسهوازسنینکماهمی میمجازي آموزشاينمسئلهد

هابرنامنهآموزشنیبنرايتوانساع ها)نظیرپژوهشحاضر(میصورتگرفتهدردانشگاه

اياقشنارمختلنفجامعنهتولیندکنرد بین يکنهجنايخنالیبننیناف ايشسوادرسنانه

تنرشندناينننینبنهمنظنورايمننشود.همچهايیدررسانهملیبهشدتاحساسمیبرنامه

گیريازايننفضناتندوينشنود.شودتاقوانینیشفافومشخصبرايبهرهفضاپیشنهادمی

هنايجعلنیوننامعلومکنهامکنانگسنترشتخلفناتوجودقوانینیروشنازورودهوين 

یهنايکند.ازطرفديگروضعمجنازاتدهند جلوگیريمیپیگیريرااف ايشمیغیرقابل

توانددراف ايشامنی اينفضامؤثرباشند.گرفتهدراينحوزهمیمتناسبباتخلفاتشکل

درنهاي ازآنجاکهپژوهشحاضربرمبنايمصاحبهبادختراندانشنجوانجنامشندهاسن  

شودتاباتوجهويژهبهفراغ جوانانبهوينژهزننانودختنرانوکننارگذاشنتنپیشنهادمی

آمی  ازگرايشف ايندهآننانبنراياسنتفادهنامناسنبوسنطایازفضنايعیضهايتبنگاه

توانندازوقن مجازيپیشگیريشود.ازسويديگرنی اف ايشتفريااتدرجامعهنی منی

 مجازيجلوگیريکند.هدفدرفضايهايبیگذرانی

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Domestication 



 5045 پاییز|  15شمارة  | هشتمسال  |های نوین  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 141

 منابع 
( مهناز. پور  »5131ابراهیم ساخ اجت(. وايبرنوشفضايمجازيدر واقعی ؛ ماعی فصلنامه«.

.13-511.صص13و18 شمارهتخصصیفرهن مردمايران
13تا51جوانانوشکافديجیتالی:باتاکیدبرجوانان(.»5188افشارکهن جواد؛زمانیزهرا.)
.صص51 شمارهفصلنامهمطالعاتفرهنگیوارتباطات «5188سالهشهرهمداندرسال

551-511.
( عباس. شکیبا  مهرزاد؛ »5131بهمنی  مجازي؛سبو(. فضاي در انسانی ارتباطات نوين هاي

 سالهاينوينمجلهمطالعاترسانه«.هاياجتماعیموبايلیهاوتهديدهايشبکهفرص 
.553-511.صص1اول شماره

هوکارکردهايتلفنهمرا(.»5135جوادييگانه مامدرضا؛کوثري مسعود؛خیرخواه طاهره.)

تفاوت بر تأکید با ايرانی برايکاربران هايجنسیتیآن تاویوات«. مطالعاتو فصلنامه
.11-11.صص1.دورهاولشمارهاجتماعی
( نجال. 5181حريري  وهايپژوهشکیفیاصولوروش(. واحدعلوم اسالمی  آزاد دانشگاه .
 تاویوات

تالیلپديدارشناختیتجربهزيستهکاربرانشبکه(.»5131حسنی حسین؛کالنتري عبدالاسین.)
.سالهجدهم شمارهارتباطات-مطالعاتفرهن «.اجتماعیتصويرياينستاگرامدرايران

 .11-11.صص11
( فرزانه. ن اکتی  مامدسعید؛ »5131ذکايی  فهم(. دانشجويی: سبوزندگیموبیتالدرجامعه
فصلنامهمطالعات «هايعالمهطباطبائیوصنعتیشريفتجربهزيستهدانشجوياندانشگاه

.15-11.صص5 زمستان51 سالبهارم شمارههاينوينرسانه
فصلنامهتاویوات«.فرهن جوانانوتلفنهمراه(.»5188ذکايی مامدسعید؛وحید؛ولیزاده.)

.553-511.صص1 شمارهفرهنگی
ح علی  حسین؛ کرمانی  بابو؛ )رحیمی  مامدمهدي. مشکینی  زهره؛ »5131سینی رابطه(.

تهران شهر در ديجیتالی شکاف و هوشمند همراه تلفن از استفاده مطالعات«. فصلنامه
.81-558.صص51 پايی 1سالدوم شمارههاينوين رسانه

( فهیمه. اسماعیلی  حاج حسین؛ کاظمی  طاهر؛ اربطانی  »5131روشندل تعیین(. هکنندعوامل
رفسنجان( شهر شهروندان موردي: «شکافديجیتالی)مطالعه مديري دولتی   فصلنامه

185-111.صص11شماره
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( فائ ه؛شکري سار؛دائمی مامد؛پورزادي مامد. الگوياستفادهازتلفن(»5131صابايی 
ازمانمجلهعلمیس«.هايتهرانهمراهوارتبا آنباوضعی روانیدانشجوياندانشگاه

.111-111(.صص1)11;5131.نظامپ شکیجمهورياسالمیايران

( اي:تجربهزيستهفراينداهلیسازيتکنولوژيرسانه(.»5131فرقانی مامدمهدي؛بديعی بهار.
 سالاول هاينوينمجلهمطالعاترسانه«.جوانانايرانیدرپذيرشتلفنهمراههوشمند

.511-518.صص1شماره
)کو طاهره. خیرخواه  مسعود؛ »5181ثري  پیام(. ماتواي دانشگاهتالیل دانشجويان هايکوتاه

.11-18.صص1 شمارهمجلهتاویواتفرهنگیايران«.تهران

( تلفنهمراهوتأثیرآندر(»5135کوثري مسعود؛جوادييگانه مامدرضا؛خیرخواه طاهره.
( دانشجو فرديجوانان دانشگاهارتباطاتمیان دانشجويان «هايتهران(مطالعه مطالعات 

.5-18.صص5 شماره1 دورهايدررسانهوفرهن )رسانهوفرهن (رشتهبین
بی زمانی  و ياسمین »5135بیعشرت)عابدينی  تلفن( از استفاده نو  و می ان انگی ه  بررسی

 .11-81(:1)1 روانشناسیمعاصر«.همراهدردانشجويان
( حکیمه. ملواحمدي  مريم؛ »5131مختاري  موبايلیشدن(. از کاربران پديدارشناسیتجربه

-511.صص1 دورهنهم شمارهايدرعلومانسانیرشتهفصلنامهمطالعاتمیان«.رواب 
515

مجله(«.5188) بررسینگرشبهتلفنهمراهدربانوانساکنتهران(.»5131الدين.)موسوي کمال
.81-513.صص13 شمارهشناختیزنانلعاتاجتماعیروانمطا

مجلهمطالعاتفرهنگیو«.تلفنهمراه رواب اجتماعی(.»5131مهديزاده شراره؛خیال زهرا.)
.33-551.صص11شمارهارتباطات 
مرتضی) »5183منطوی  امکاناتجانبی( از پسراندانشجو بررسیبگونگیکاربريدخترانو

همراهتلفن شمارهدوم.صصورياطالعاتوارتباطاتدرعلومتربیتیافن«. سالاول   
518-31

( شهناز. »5131هاشمی  اجتماعیجوانان( تعامالتمیانفرديو در «.واکاوينوشتلفنهمراه
.511-558.صص31 شمارهمجلهرسانه

عاتاجتماعیوفرهنگیوزارت.پژوهشکدهمطالايبرمطالعاتعلممودمه(.5131همتی رضا.)

 عتف.
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