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مقدمه
پيشرفتهاي بشر در حوزۀ تکنولوژي ،در دهههاي گذشته توانسته است اثرات مستقيم و
قابلمشاهدهاي بر شيوۀ زندگی و كار و حتی اندیشۀ ما برجاي گذارد .ابزارهاي ارتباطی مانند
تلفنهمراه ،ماهواره و اینترنت این قابليت را به ما بخشيدهاند كه بتوانيم در تعامل با مسافتها و
مکانهاي دورتر قرار گيریم .تلفنهمراه بهعنوان ابزاري ارتباطی كه كاركردهاي فراارتباطی
بسياري یافته ،عالوهبر فراگيري در ميان گروههاي مختلف سنی ،جنسی ،طبقاتی و جغرافيایی ،در
بُعد فردي آن نيز به گستردگی مصرف میشود .این مصرف شامل اختصاص هزینههاي مادي و
معنوي ،پول و وقت ،براي آن است .تلفنهمراه در لحظات مختلف همراه ماست و این امر شامل
حضور در طول و عرض زندگی است .بنابراین ،سهل است تصور اینکه بتواند ششگانۀ عناصر
ارتباطی را نيز دگرگون كند .زمان ،مکان ،چگونگی ،طرف ارتباطی و حتی چرایی تعامل،
بهواسطۀ تلفنهمراه تغيير و دگرگونی یافته است.
در جامعۀ ایران ،تلفنهمراه درمقایسهبا اینترنت نيز موقعيت متمایزتري براي مطالعه دارد.
بهواسطۀ سهولت كاربري و قيمت ارزان ،گروههاي مختلف از آن استفاده میكنند و متناسب با
نياز خود یا نيازهاي تازهاي كه بهواسطۀ اقتباس آن پيدا میكنند ،الگوي كاربري خاصشان را
شکل میدهند .اما پاسخ به اینکه تلفنهمراه چه معنایی براي فرد دارد و این معنا چه بهعنوان
یک وسيله و چه باتوجهبه نقشها و كاركردهایی كه ایفا میكند ،چگونه تحول مییابد ،ازجمله
پرسشهایی است كه نياز به انجام پژوهشهاي عميق كيفی را بهخوبی آشکار میسازد .با چنين
رویکردي ،در پژوهش حاضر تالش شده است ضمن مواجهۀ نزدیک با تجربۀ زیستۀ جوانان،
رضامنديها و كاركرد یا كژكاركردهاي تلفنهمراه براي آنها بازشناخته شود.

تکنولوژيهاي ارتباطي و تغيير جهان اجتماعي
هانسون )2۰۰7( 1از تلفنهمراه و اینترنت بهعنوان «سرعتدهندۀ تغييرات اجتماعی» نام برده
است .بهعالوه ،میتوان آنها را بهمثابه عواملی كه تغيير اجتماعی را بازنمایی میكنند ،شناسایی
كرد .به این واسطه ،مطالعۀ فراینديِ عملکردهاي این ابزار ارتباطی ،ما را از آنچه در درون جامعه
میگذرد ،آگاه میسازد .هانسون ( )19 ،2۰۰7اشاره كرده است كه این تکنولوژيها به تغيير
. Hanson
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ارزشهاي امریکایی كمک كردهاند و ازاینرو پيشنهاد میكند كه مطالعۀ آنها ،ما را در درک
چگونگی استفادۀ گروههاي مختلف سنی ،جنسی ،طبقاتی و نژادي از این دگرگونیها براي
تعریف و بازتعریف هویتهاي فردي و گروهیشان یاري خواهد كرد .افزونبراین در كشورهاي
مختلف ،اقتباس و كاربري این وسيله بهسرعت و بهواسطۀ كاهش قيمت آن ،در ميان اقشار
گوناگون معمول و متداول شده و بنابراین توانسته است ظرف مدت كوتاهی ،جایگاه خود را در
جوامع بيابد.
1

نگاهی به ارقام ارائهشده ازسوي ( ITUآژانس ویژۀ سازمان ملل متحد براي مخابرات) كه
همهساله جامعترین گسترۀ آمار دربارۀ نفوذ ،دسترسی و كاربري تکنولوژي اطالعات و ارتباطات
را جمعآوري میكند ،بهخوبی گویاي رقم باالي ضریب نفوذ این ابزار ارتباطی در نقاط مختلف
جهان است .تا پایان سال  ،2۰11حدود ۶ميليارد نفر در جهان مشترک تلفنهمراه بودهاند و
بنابراین ضریب نفوذ این تکنولوژي در كشورهاي درحال توسعه79 ،درصد و در كل جهان،
۸7درصد بوده است (وبسایت  2.)ITUباوجوداین ،ما هنوز در فرایند معنابخشی و درک این
تکنولوژي بهسر میبریم .بسياري از تکنولوژيها از نوعی استحکامِ متبلورشده برخوردارند كه
این امر بازاندیشی و بازتفسير آنها را با دشواري روبهرو میسازد و درنتيجه ،عرصۀ قابلتوجه
جدیدي دربارۀ كاربري آنها نمیتوان یافت .ازسويدیگر ،بازتفسير و جستوجوي معناها و
كاربريهاي جدید براي تکنولوژيهایی مانند تلفنهمراه امکانپذیرتر است .زمان ،مکان ،چرایی
و چگونگی استفاده از آن به شيوههاي مختلف ،از گشودگی بيشتري نسبتبه تکنولوژيهاي
قوامیافته برخوردار است .درواقع ،علیرغم اینکه این تکنولوژي در ابتدا بهمنزلۀ یک سامانۀ
ارتباطی صدامحور نظامی بهكار گرفته شد ،امروزه شيوۀ اقتباس و كاربري پيامکهاي آن توسط
نوجوانان ،طبيعت ارتباطات تلفنهمراه را تغيير داده است.
این امر توانسته است شيوۀ جدیدي براي ارتباط بيافریند و چگونگی ادراک ما را از
همبستگی گروهی متحول كند؛ براي مثال ،میتوان به تحول فرایند جامعهپذیري نوجوانان و
جوانان دربارۀ جنس مخالف ،ميل جنسی ،امر جنسی و بازنگري در ارزشها و تابوهاي مربوطبه

 .1اتحادیۀ بينالمللی مخابرات راه دور.
 .2به نشانی  .www.itu.intنمونههایی از جداول و نمودارهاي مربوطبه تلفنهمراه در پيوست ارائه شده است.
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آن در جامعۀ ایران بهواسطۀ شيوع پدیدۀ  1sextingبهعنوان «انتقال متون نوشتاري و تصویري با
محتواي برانگيزانندۀ جنسی كه بدواً بهواسطۀ تلفنهمراه آغاز میشود» ( ،)Karaian 2012, 58اشاره
كرد .حتی در هنگام نگارش این متن دربارۀ تلفنهمراه ،میتوان مطمئن بود كه تلفنهمراه و
كاربري آن درحال تغيير و دگرگونی است .این وسيله درحال تبدیلشدن به یک پایانۀ اینترنتی
همهزمانی و همهمکانی است و هرچه بيشتر با اینترنت ،فيلم ،موسيقی ،كتاب ،تلویزیون،
دستگاههاي بازي و شبکههاي اجتماعی ،تركيب و با قابليتهاي مختلف این رسانهها همگرا و
تکميل میشود .بنابراین ،همچنان میتوان منتظر ورود تلفنهمراه به حوزههاي جدید و ناشناخته
بود.
درواقع ،تازگی و سيالن یک پدیدۀ اجتماعی و گشودگی آن نسبتبه تغيير ،میتواند حاكیاز
آن باشد كه با گذشت زمان ،قواعد كاربري آن هم ساخته و پرداخته میشوند .ما بهتدریج،
كاربردهاي تازه و حتی غيرمنتظرهاي براي تلفنهمراه مییابيم .از منظري جامعهشناختی ،فرایندي
كه طی آن ،تلفنهمراه بهطور اجتماعی تعریف میشود ،در خود آن نهفته است .افزایش اتخاذ و
كاربري تلفنهمراه این فرصت را فراهم میكند كه چگونگی اقتباس یک تکنولوژي جدید را
مورد مشاهدۀ دقيق علمی قرار دهيم .بهاینترتيب ،افزونبر دستيابی به ادراكی از نوآوري،
میتوانيم دریابيم نوآوريها چگونه پذیرفته شده و طی چه سازوكارهایی منجر به بازنگري در
ارزشها و رفتارهاي موجود میشوند .این امر همچنين ما را قادر به شناخت بازیگران اجتماعی
مؤثر در فرایند تعریف و تأثيرپذیران از آن خواهد كرد (.)Ling 2004, 22-24
اقتباس تلفنهمراه همچنين بهمعناي آن است كه باید مرزهاي موجود اجتماعی را كنار نهاده
و دربارۀ چينش سامان ذهنی خود نيز بازاندیشی كنيم .تلفنهمراه نگرشهاي ما دربارۀ چگونگی
نظمبخشی به زندگی روزمره ،بخشهاي تشکيلدهندۀ مباحث عمومی و شيوۀ ردیابی جهان
اجتماعی را دگرگون ساخته و قلمروي نوینی در مباحث اجتماعی گشوده است (ذكایی و
ولیزاده  .)2۵ ،13۸۶درواقع ،اقتباس و كاربري تلفنهمراه مجموعهاي از مفاهيم جدید در علوم
 .1امروزه از  Facebook Sextingنيز بهعنوان یک كنش معمول و رایج سخن بهميان آمده است .كنش ارتباطی كه با
ارسال سکستها ) (sextsآغاز و با جابهجایی تصاویر و پيشروي گفتوگوها ادامه مییابد و دردسرهاي سایبري یا
واقعی متعددي براي افراد ایجاد می كند .از آن جمله ،به تهدید به انتشار تصاویر برهنۀ فرد و اخاذي ،مزاحمتهاي
سایبري ( ،) Cyberbullyingدعوت به رابطه در دنياي واقعی و ...اشاره شده است؛ براي مثال نک:
Smith, Brent W. 2012. Cyberbullyng among gifted children. Gifted Education International 28: 112-126.
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اجتماعی ایجاد كرده و شيوههاي تعاملی افراد را تغيير داده است .بنابراین اگر تلفنهمراه یک كد
جدید رفتار اجتماعی ایجاد نکند ،بهطور كامل جنبۀ اجتماعی جوامع را دستخوش دگرگونی
خواهد كرد (.)Exantus 2011, 2083

تلفنهمراه و جامعۀ ايراني
علیرغم قابليتهاي بسياري كه تلفنهمراه و سایر تکنولوژيهاي دردسترس امروزي براي
بهترزندگیكردن به ما بخشيدهاند ،اغلب افراد از افزایش استرس در زندگی خود بهواسطۀ
كاربري تلفنهمراه گلهمندند .درواقع ،شخص حامل تلفنهمراه ،حامل اضطراب و تشویش نيز
هست؛ با این تفاوت كه حمل این اضطراب مانعی براي حضور او در مکانهاي عمومی و
پيگيري زندگی روزمره نيست .اما آیا این امر میتواند از رضامنديهاي حاصل از مصرف
تلفنهمراه بکاهد؟ اگر «كاركرد» را مفري براي تجلی كنشها و اَشکال ساختیافتۀ حيات
اجتماعی و ابزاري براي سازگاري افراد با نظام ارزشی غالب درنظر بگيریم« ،كژكاركرد» ،هر نوع
جلوۀ عينی یا قابلمشاهدهاي است كه این سازگاري با نظام را كاهش میدهد (بيرو ،13۸۰
3۵7تا.)3۵۸
با چنين تعریفی ،همۀ ما بهطور روزمره افراد زیادي را میبينيم كه از كژكاركردهاي مصرف
بیرویه و فزایندۀ تلفنهمراه ،افزایش كنترلها بهواسطۀ آن و آسيبهاي اجتماعی ،روانی و
جسمانی ناشی از استفادۀ نادرست از آن ،شکایت میكنند .آنها به تجربههاي شخصی خود از
مواجهه با این آسيبها ارجاع میدهند؛ ولی درعينحال ،اذعان دارند كه بدون همراهداشتن
تلفنهمراه خود ،قرارهاي مالقاتشان را از یاد خواهند برد .توانایی ساماندهی برنامههاي
روزانهشان را از دست خواهند داد .درصورت بروز پيشامدها به دیگران یا درصورت گمكردن
مسير به نقشهها دسترسی نخواهند داشت .از اخبار روز ایران و جهان دور خواهند ماند و بهطور
خالصه ،زندگیشان با اختالل روبهرو خواهد شد .همۀ این قابليتهاي تلفنهمراه و
محدودیتهاي زندگی بدون تلفنهمراه ،آن را به وسيلهاي تبدیل میكند كه علیرغم هزینهها و
دردسرهاي نگهداري ،نمیتوان از خریداري و دراختيارداشتنش صرفنظر كرد.
ضریب نفوذ باالي این وسيلۀ ارتباطی در ایران نيز چند سالی است كه توجه پژوهشگران را
به اهميت مطالعۀ جایگاه ،سطوح تحليل ،ابعاد و اثرات مختلف آن جلب كرده است .درحالیكه
ارقام متفاوت و گاه متناقضی دربارۀ شيوع كاربري آسيبزاي تلفنهمراه در ایران ارائه شده
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است 1،قدرمسلّم آن است كه این حوزه و پدیدههاي مرتبط با آن ،به یک مسئلۀ اجتماعی تبدیل
شدهاند .این تکنولوژي منجر به تغيير در اخالق ارتباطی جامعۀ ایران شده و هنوز هنجارهاي
مناسبی براي كاربري آن بهوجود نيامده است (گفتوگوي حاجیخانی با كوثري .)13۸۸
ازسويدیگر ،جمعيت ۶۰درصدي جوانان در جامعۀ ایران ،اهميت مطالعه در این زمينه را افزایش
میدهد .سبک زندگی جوانان بيش از گروههاي ميانسال و سالمند ،از فناوريها متأثر میشود و
بههمين دليل ،میتوان جوانان را مهمترین گروه كاربران تلفنهمراه دانست .بهاینترتيب،
فناوريهاي اطالعاتی و ارتباطی بهطوركلی و تلفنهمراه بهطورخاص ،به «فناوري جوانان»
تبدیل شدهاند .جوانان مصرفكنندگان عمدۀ این وسيلۀ ارتباطی ،پيشگامان اقتباس و تکامل آن و
درنهایت ،اهلیكنندگان تکنولوژي هاي مرتبط با آن هستند .بنابراین ،درک جایگاه تلفنهمراه در
زندگی روزمره و هویت و سبک زندگی آنان ،میتواند راهگشاي شناخت بهتر دنيایشان باشد
(كالنتري و حسنی  .)12۰ ،13۸7بنابراین ،با یک مسئلۀ اجتماعی پيچيده و چندوجهی مواجهيم.
اگر اولين گام در حل یک مسئلۀ اجتماعی ،بهعنوان امر ناشی از تحول معرفتشناختی افراد
جامعه را پذیرش وجود آن در ابعاد واقعی بدانيم ،نياز به پژوهشهاي توصيفی بهعنوان مقدمه و
مبنایی براي پژوهشهاي تبيينی و مبتنیبر رویکرد حل مسئله ضروري مینماید.
در این زمينه ،مطالعات توصيفی محدودي در ایران انجام شده است كه عمدتاً به روش
پيمایش كمّی ،كاربردهاي اصلی و فرعی تلفنهمراه را مورد پرسش قرار دادهاند؛ براي مثال،
كوثري و همکاران ( )13۸۵به مطالعۀ كاربردهاي مختلف تلفنهمراه در ایران پرداخته و آنها را
در چهار دستۀ كلی نياز اطالعجویی ،فواید اجتماعی ،رضایتمنديهاي عاطفی و تحرک ،جاي
دادهاند .آنها اولویتهاي كاربري جوانان از امکانات مختلف تلفنهمراه را نيز بهترتيب پيامک،
صحبت داخل شهري ،ذخيره و گوشسپردن به موسيقی ،ساعت هشدار ،عکسگرفتن ،استفاده از
بلوتوث ،بازيكردن ،فيلمبرداري و ذخيره و تماشاي فيلم و كليپ برشمردهاند .عاملی و همکاران
( )13۸7نيز فصل مجزایی از كتاب خود با عنوان مطالعات تلفنهمراه؛ زندگی درحال حركت را
به بحث كاركردهاي تلفنهمراه اختصاص دادهاند .ازنظر ایشان ،شش كاركرد مهم تلفنهمراه
عبارتاند از :ارتباطات بدل از حضور فيزیکی ،تسهيل امورِ درحال حركت ،سرگرمی ،خدمات
 .1براي مثال نک :رقم  3۸درصدي اعتياد نوجوانان و جوانان كه ازسوي خبرگزاري مهر در تاریخ 29بهمن13۸9
منتشر شده است ،در مقابل رقم  ۶۰درصدي اعالمشده ازسوي تلنا.
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شهري ،دسترسی دائمی به اطالعات و تبادل آن و ذخيرۀ اطالعات فردي .منطقی ( )13۸9در
مطالعۀ خود دریافت كه دختران دانشجو از تلفنهمراه عمدتاً در راستاي تعميق روابط ارتباطی و
تشخيص زمان دقيق استفاده میكنند؛ درحالیكه پسران بيشتر به استفادههاي ارتباطی پيشرفته،
استفادههاي نرمافزاري و استفادههاي تفریحی از تلفنهمراه تمایل دارند (منطقی .)121 ،13۸9
خشنوديها و انگيزههاي دیگري كه براي مصرف تلفنهمراه بازشناخته شدهاند ،عبارتاند
از :جامعه پذیري ،سرگرمی ،اكتساب و مدیریت زمان ،تحرک و دسترسی آنی ،فوریت ،پيگيري
مد ،فخرفروختن ،كنترل دیگران ،احساس بزرگشدن و داشتن ابزاري كامالً شخصی و خصوصی
(اوكيف و سوالنفسکی 199۵؛ لوینگ و وي 2۰۰۰؛ دو گوماي 2۰۰2؛ لينگ و یتري 2۰۰2؛
بهنقل از :معيدفر و گنجی  .)13۸۸نگاه كمّی حاكم بر این پژوهشها ،ورود به ميدان پژوهش
كيفی درزمينۀ تلفنهمراه را ضروري میسازد .در ایران ،بهویژه ،صورتبندي نظري و كيفی
كاركردها و كژكاركردهاي تلفنهمراه تاكنون موردتوجه پژوهشگران رسانه قرار نگرفته است.
بنابراین ،پژوهش حاضر عالوهبر موضوع ،ازمنظر روششناختی نيز متمایز از پژوهشهاي
معدودي است كه درزمينۀ كاربري تلفنهمراه در جامعۀ ایران انجام شده است .در ادامه و پس از
مرور دو مالحظۀ نظري در پژوهش حاضر ،به روششناسی و تحليل یافتهها خواهيم پرداخت.

اعتياد به تلفنهمراه
یکی از مسائل پيش روي جوامع در حوزۀ كاربري تکنولوژيهاي نوین ،اعتياد به تلفنهمراه
است .با افزایش روزافزون قابليتهاي تلفنهمراه و تبدیلشدن آن به یک وسيلۀ چندرسانهاي،
وابستگی و اعتياد ما به این وسيلۀ همهمکانی و همهزمانی رو به فزونی است .این امر نهتنها
درزمينۀ برقراري ارتباطات بينفردي ازطریق تماس و پيامک درحال وقوع است ،بلکه تلفنهمراه
بهعنوان ابزاري براي جستوجوي آنالین اطالعات ،سرگرمی ،كسب لذت و آرامش ،گذران
وقت ،گرفتن عکس و فيلم ،بيان خود و ایجاد و ابراز تمایز با دیگران ،هم بهمثابه مؤلفهاي هویتی
در برساخت خود و هم بهعنوان ابزاري براي بيان هویت برساختهشده ،نيز بهطور فزایندهاي
مصرف میشود .گرچه واژۀ اعتياد بهطور پيشينی بهعنوان اصطالحی پزشکی دربارۀ وابستگی
جسمی و روانی حياتی به مواد مخدر ،داروها و الکل بهكار رفته و واژهاي مذموم تلقی میشود،
چند سالی است كه در گفتمان علمی سخن از اعتياد به اینترنت رواج یافته است .این كاربرد
برخالف روند رایج آن ،نه به مادهاي فيزیکی ،كه به قالب و الگویی رفتاري اطالق میشود.
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همچنانكه پژوهشگران حوزۀ تلفنهمراه از توجه بسيار محققان ارتباطات به سایبر و
مقوالت مرتبط با آن كه سبب غفلت از كنشهاي فردي و دگرگونیهاي اجتماعی حوزۀ
موردعالقهشان شده ،گالیه دارند ،در این زمينه نيز تالش میكنند توجه كاربران و دانشگاهيان را
به اهميت مطالعه در حوزۀ اعتياد به تلفنهمراه بهعنوان عالقه به مصرف فزایندۀ آن جلب كنند.
علیرغم اینکه ادبيات آكادميکِ بحث اعتياد به تلفنهمراه غناي چندانی ندارد ،برخی
پژوهشگران تالش كردهاند به صورتبندي ویژگیهاي معتادان به تلفنهمراه و شيوههاي
تشخيص و تمایز آنها از غيرمعتادان بپردازند .درواقع ،تشخيص این شکل از اعتياد نيز مانند
اعتياد به الکل و مواد مخدر با دشواريهایی روبهروست؛ اما نشانههایی كه در برخی از كاربران
به هنگام دردسترسنبودن تلفنهمراه بهوجود میآیند ،مانند هر اعتياد دیگر است.
بيانچی و فيليپس ( )2۰۰۵معتادان به تلفنهمراه را اینگونه توصيف كردهاند :آنها خود را
پيشاپيش مشغول و متصرف تلفنهمراهشان تلقی میكنند .حتی هنگامیكه براي چند دقيقه
خارج از دسترس قرار میگيرند ،نگران ازدستدادن تماسهاي خود هستند 1و براي دستيابی به
رضایت ،بهطور فزایندهاي زمان خود را صرف مصرف تلفنهمراه میكنند .تالشهاي ناموفق
خود براي كنترل و كاهش مصرف تلفنهمراهشان را تکرار میكنند و هنگام تالش براي ترک
عادت ،احساس ناخشنودي و كجخلقی دارند .آنها بيش از زمانیكه درنظر گرفتهاند یا موردنياز
است ،از تلفنهمراه خود استفاده میكنند .با مخفیشدن از اعضاي خانواده ،دوستان و دیگران
تالش میكنند ميزان درگيري خود با تلفنهمراه را از ایشان پنهان سازند .آنها همچنين
تلفنهمراه را بهگونهاي مصرف میكنند كه بهواسطۀ آن بتوانند از مشکالت خود رهایی یابند یا
حالتهاي ماللتبارشان را تسکين دهند .احساس تنهایی و انزواي اجتماعی ،عصبانيت ،نگرانی
و افسردگی از این جملهاند (.)Leung 2002, 189
در این معنا ،كاربرد تلفنهمراه نهتنها احساس آرامش را براي كاربر بهدنبال دارد ،بلکه
بهتدریج با افزایش سطح تحمل فرد ،دستيابی به همان احساس آرامش پيشين ،نيازمند استفادۀ
بيشتر و رويآوري به كنشهاي ارتباطی دیگر است .بهعالوه ،درصورت محروميت ،حالتی از
انزوا براي فرد بهوجود میآید .اگرچه انزوا را معموالً حاصل یک پاسخ جسمانی در برابر
 .1در این زمينه ،می توان به قابليت خطوط ایرانسل براي درج شمارههایی اشاره كرد كه در هنگام خاموشبودن
دستگاه تماس گرفتهاند.
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محروميت از یک مادۀ شيميایی دانستهاند ،اما احساس اضطراب كاربران تلفنهمراه به هنگام
دردسترسنبودن آن نيز نوع دیگري از انزواست .وارسی دائمی و مکرر پيامها و تماسهاي
دریافتشده ،احساس ناآرامی درصورت عدم دریافت پاسخ به تماس یا پيام ارسالشده ،نياز دائم
به خریداري آخرین شکل تکنولوژي تلفنهمراه با امکانات جدیدتر و باالخره نياز به ارتباط،
اطالع از رویدادها و دردسترس دیگرانبودن ،از نشانههاي عمدۀ اعتياد به تلفنهمراه هستند.
درواقع استفادۀ مفرط از تلفنهمراه ،یک گرایش ناسالم است و همانند هر عمل وسواسی دیگر،
براساس گرایش به تکرار با هدف رهایی از تنش یا كاهش اضطراب مشخص میشود (دادستان
.)21۶ ،13۸7
در این زمينه ،منطقی ( )13۸۶با ایجاد تغييرات و افزودن مواردي به پرسشنامههاي یانگ،
موراهان مارتين و شوماخر دربارۀ اعتياد به اینترنت ،مجموعهاي از شاخصها را بهعنوان
نشانههاي اعتياد به پيام كوتاه پيشنهاد كرده است .صرف زمان زیاد براي پيام كوتاه ،اشتغال خاطر
و درگيري ذهنی درمورد پيام كوتاه ،افت عملکرد آموزشی یا شغلی با شروع استفاده از پيام
كوتاه ،پناهبردن به پيام كوتاه براي گریز از اضطراب یا افسردگی ،ناتوانی در كنترل و كاهش
استفاده از پيام كوتاه ،كاهش خواب براي صرف وقت بيشتر براي پيام كوتاه (ضرورت صرف
وقت بيشتر براي بهدستآوردن احساس رضایت) ،مخفی نگهداشتن ميزان وقت صرفشده و
هزینه و محتواي پيام كوتاه از اطرافيان ،احساس ناآرامی ،بدخلقی ،افسردگی یا زودرنجی در اثر
تالش براي كاهش صرف وقت براي پيام كوتاه ،مشاجره با دیگران در جریان استفاده از پيام
كوتاه ،احساس پشيمانی درمورد زمان صرفشده براي پيام كوتاه ،استفاده از پيام كوتاه براي
هيجانجویی و ایجاد رابطۀ اجتماعی با دیگران ،كاهش زمان مربوطبه درس یا كار براي پرداختن
به پيام كوتاه ،بازماندن از تعاملهاي اجتماعی بهسبب پرداختن به پيام كوتاه ،گرفتارآمدن به
مشکل شخصی ،آموزشی یا شغلی بهدليل پرداختن به پيام كوتاه و ابتال به برخی مشکالت
جسمی در اثر ارسال پيام كوتاه ،پانزده معياري هستند كه منطقی براي تشخيص اعتياد به پيام
كوتاه بهكار برده است (منطقی .)3۵ ،13۸۶

تلفنهمراه و بازنمايي خود
نکتۀ حائز اهميت دیگر در تبيين كاربري تلفنهمراه ،چگونگی مصرف آن براي نمایش خود
است .درواقع ،بهواسطۀ اینکه تلفنهمراه افزونبر كاربردهاي ذاتی اجتماعی خود ،داراي
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كاربردهاي ابزاري نيز هست (كوثري و دیگران 12 ،13۸۵تا ،)13وابستگی فرد به آن بسيار فراتر
از رفع یک نياز ارتباطی خواهد بود .ازنظر نویسندگان ،این امر را میتوان با مفهوم «سرمایۀ
نمادین» بوردیو تبيين كرد .تلفنهمراه میتواند بهمثابه ابزاري براي نمایش سرمایۀ اقتصادي
(بهواسطۀ خریداري گوشیهاي گرانقيمت و تعویض آن در فاصلههاي زمانی كوتاه) ،تقویت و
توسعۀ سرمایۀ اجتماعی (بهواسطۀ دسترسی آسان و پایدار به شبکۀ روابط ،بازتوليد تعلقات
گروهی ،ایجاد ارتباط با دیگرانِ غریبه و پيدایی شکلهاي جدیدي از ارتباط) ،تثبيت سرمایۀ
فرهنگی (بهعنوان ابزاري براي دردسترسداشتن هرچه بيشتر اطالعات و بهروزكردنشان با
استفاده از قابليتهاي آن) و درنهایت ،سرمایۀ نمادین (اهميت جلب نظر دیگران) بهكار رود
(شویره و فونتن ،در كتبی 9۶ ،13۸۵تا.)1۰2
بنابراین ،تلفنهمراه بهواسطۀ گستردگی قلمروي استفاده و كاربردهاي فراوانش ،خود را بر
مدهاي لباس ،آرایش و نحوۀ كنش و تعامالت اجتماعی و دیگر اَشکال مصرف عالوه كرده و
درزمينۀ معرفی و بازنمایی خود حائز جایگاه شده است .تلفنهمراه در چند وجه متفاوت به فرد
كمک میكند تا در مدتی كوتاه خود را بشناساند .رینگتون و آهنگ پيشواز تلفنهمراه ،معرف
ذائقۀ موسيقایی و محتواي آن احتماالً معرف جهانبينی فرد است .متن مکالماتِ ارتباطگر
بهواسطۀ لحن و واژههایی كه انتخاب میكند ،میتواند اطالعاتی دربارۀ قوميت ،طبقۀ اجتماعی،
ميزان تحصيالت و احتماالً مشغوليتهاي او به دیگران عرضه كند .ميزان تماسها و پيامهاي
دریافتی اطالعاتی دربارۀ گسترۀ روابط و سرمایۀ اجتماعی فرد دراختيار مینهد و. ...
به این واسطه ،فرد ظرف مدت كوتاهتري میتواند مؤلفههاي هویتی خود را به دیگران عرضه
كند .این انواع مختلف مصرف تظاهري و رفتار تظاهري ،شناختی بستتهبنتديشتده از كنشتگران
اجتماعی بهدست میدهد .شناختی كته بتراي پژوهشتگر ارتباطتات نستبتاً بتیواستطه محستوب
میشود .این بیواسطگی ازآنروست كه فرد با تلقیكردن تلفنهمراه و حوزۀ وسایل و كاربرد آن
(مانند تصویر صفحۀ نمایشگر ،تصویر صتفحۀ قفتل و رینتگتتون) بتهعنتوان بخشتی از حتوزۀ
خصوصیاش ،خود را در انتخاب عناصر مرتبط متورد پستند و نيتازش آزاد متیدانتد .بنتابراین،
آزادي عمل كنشگران اجتماعی در جنبهاي كه «پشتتصتحنۀ» گتافمنی تلقتی و در روي «پترده»
ظاهر میشود ،میتواند پنجرهاي باشد كه پژوهشگر ارتباطات و مطالعات فرهنگی بتا گشتودنش
قادر به رویارویی با مختصات اجتماعیفرهنگی اعضاي جامعه و زوایاي تازهاي از فرهنگ عامته
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خواهد بود .در این پتژوهش ،بتا درنظرداشتتن چنتين مالحظتاتی ،درصتدد یتافتن ویژگتیهتا و
اقتضائات مصرف تلفنهمراه در ميان جوانان تهرانی برآمدهایم .در ادامته ،ضتمن مترور اجمتالی
روششناسی پدیدارشناختی و مصاحبۀ پدیدارشتناختی ،بته تحليتل یافتتههتا پرداختته و تتالش
میكنيم الگوهاي كاربري تلفنهمراه را صورتبندي نمایيم.

ورود به ميدان؛ تجربۀ زيستۀ جوان ايراني از كاربري تلفنهمراه
روششناسي
اگرچه نوع نگرش و تعامل انسانها با تکنولوژي از فردي به فرد دیگر متفاوت است ،اما
عادتهاي شخصی ما در كاربري تلفنهمراه ،بسيار شبيه یکدیگر است؛ براي مثال ،چکكردن
حساب كاربري ایميل یا تلفنهمراه براي آگاهی از دریافت پيامی تازه ،در دقایق ابتدایی روز،
رفتاري معمول و هميشگی است .ازاینرو ،میتوان از وجود «الگوي كاربري» در مصرف
رسانهاي افراد جامعه سخن گفت .مجموعهكنشهایی كه گرچه ممکن است در نگاه ابتدایی
بهعنوان «رفتار» تلقی شوند ،اما معنادار و تاحدي مشترک هستند .هرچند افرادي كه نزدیک به آن
گروه قرار میگيرند ،یکدیگر را نشناسند و تعاملی باهم نداشته باشند ،اما كنشها ،نگرشها و
مصرفهاي یکسان یا بسيار مشابهی را تجربه و رفتار میكنند ( .)Hanson 2007, 57گرچه
گاهی نگاه كالن به فرایندهاي موجود در یک جامعه و تدقيق آماري و كمّی میتواند ترسيمی از
الگوهاي كاربري بهدست دهد ،اما بهنظر میرسد الزم است مطالعۀ آنها بهعنوان یک «امر
اجتماعی» ،از نزدیک و با رویکردي دروننگر نيز تکميل گردد .با اتخاذ چنين راهبردي ،مطالعۀ
الگوهاي كاربري جوانان تهرانی از تلفنهمراه ،به روش كيفی و با تکنيک مصاحبۀ
پدیدارشناختی موردتوجه این پژوهش قرار گرفته است.
پژوهش كيفی با مدنظرقراردادن رویکرد تفسيري ،به پژوهشگران امکان میدهد كنشها و
پدیدههاي اجتماعی و ارتباطی را در بستري كه بِدانها معنا بخشيدهاند ،درک و مطالعه كنند و
بتوانند ازمنظر كنشگران به زیستجهان آنها بنگرند .در این زمينه ،تحليل تفسيري
پدیدارشناختی 1میتواند براي توسعۀ مفهومی توصيفهاي عميق تجربههاي انسانی بهكار رود.
افزونبراین ،میتوان از آنها بهعنوان ابزاري براي ایجاد نظریهها ،مدلها و تبيينهایی استفاده

. IPA
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كرد كه به فهم بهتر تجربههاي كنشگران كمک میكنند .ریشههاي نظري تحليل پدیدارشناختیِ
تفسيري ،در واقعگرایی انتقادي و پارادایم شناخت اجتماعی قابلپيگيري است (

Fade 2004,

 .)647اما كاربردهاي متعدد اصطالح پدیدارشناسی ،منجر به ایجاد اختالطهاي مفهومی و نظري
دربارۀ آن شده است .گاهی به پدیدارشناسی بهعنوان یک پارادایم نگریسته شده ،گاهی بهعنوان
فلسفه یا رویکرد و حتی گاهی بهعنوان مترادف روشهاي كيفی یا تحقيق طبيعتگرایانه درنظر
گرفته شده است (Patton 1990؛ بهنقل از.)Cope 2005, 165 :
فلسفۀ پدیدارشناسی كه ابتدا بهوسيلۀ ادموند هوسرل (1۸9۵تا )19۸3ایجاد شد ،بعدها توسط
آلفرد شوتز و پدیدارشناسان وجودگرا مانند مارتين هایدگر ،مرلوپونتی و ژان پل سارتر دنبال
شد .پدیدارشناسی بهعنوان «توصيف امور به همانگونهاي كه فرد آن را تجربه كرده است»،
تعریف و هدف از آن «استخراج ذات تجربيات یا ظواهر پدیدهها و توصيف دليل مبنایی آنها»
قلمداد شده است ( .)Cope 2005, 165در این زمينه ،فایدۀ قطعی رویکرد اشپيگلبرگ 1در این
حقيقت نهفته است كه نه از یک چشمانداز تاریخیتفسيري ،بلکه از دیدگاه یک پژوهشگر
پدیدارشناس فعال نگاشته شده است .او روش پدیدارشناسی را بهعنوان «مجموعهاي از گامها»
طبقهبندي میكند .مفهوم مجموعهاي از گامها ،نهتنها روشهاي مركزي بهكاربردهشده در
پدیدارشناسی را دربرمیگيرد ،بلکه میتواند بسياري از تفاوتها و روابط ميان انواع مختلف
پدیدارشناسی را توضيح دهد .گامهاي روش پدیدارشناختی طبق نظر اشپيگلبرگ از این قرارند:
 .1تحقيق و بررسی پدیدۀ معين :درک ،تحليل ،توصيف؛
 .2تحقيق و بررسی ذات یا ماهيتهاي عمومی :فهم ،تحليل ،توصيف؛
 .3دریافتن روابط ذاتی ميان ماهيتها :روابط درونی یک ماهيت ،روابط ميان چند ماهيت؛
 .۴توجه به سبکهاي ظهور و بروز :سویهها یا ابعاد ،چشماندازهاي در سایه ،سبکهاي
آشکار؛
 .۵توجه به ساختار پدیده در آگاهی؛
 .۶معوقگذاشتن باور در وجود پدیدۀ خاص؛
 .7تفسير معناي پدیده (.)Gallagher 2010, 35-39

. Spiegelberg
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پدیدارشناسی بهعنوان یک چارچوب مفهومی میكوشد هرآنچه بهواسطۀ پيشداوري یا
پيشفرضها ایجاد شدهاند ،بزداید .این امر نيازمند آن است كه به امور با گشودگی و فارغ از
مزاحمت عادتهاي دنياي طبيعی و مادي نگاه كنيم .چالش اصلی آن است كه امور را
همچنانكه هستند ،توصيف كنيم و معناها و ذاتها را در پرتوي درک مستقيم و بازتاب خود
فهم كنيم .درواقع ،معنا هنگامی ساخته میشود كه ابژهاي كه در خودآگاه ما ظاهر میشود ،با ابژه
در طبيعت امتزاج یابد« :آنچه در خودآگاه ظاهر میشود ،یک واقعيت قطعی است؛ درحالیكه
آنچه براي جهان ظاهر میشود ،محصولی از آموختن است ».كنش خودآگاه و ابژۀ خودآگاه،
بهطور قصدمندي مرتبط هستند و بنابراین درک مستقيم ذاتی ،توصيف هر آن چيزي است كه
خود را بازنمایی میكند (.)Gallagher 2010, 57
درواقع ،پژوهش تجربی پدیدارشناختی اشاره به تجربۀ گردآوري توصيفهاي بسيط و جامع
دارد .این توصيفها مبنایی براي یک تحليل ساختاري بازتابی بهدست میدهند كه ماهيتهاي
تجربه را ترسيم و توصيف میكنند .در ابتدا ،دادههاي اصيل و اوليه كه دربردارندۀ توصيفهاي
خام هستند ،ازطریق پرسشهاي باز و گفتوگو حاصل میشوند .سپس ،پژوهشگر به توصيف
ساختار تجربهاي میپردازد كه مبتنیبر بازتاب و تفسير داستان مشاركتكنندۀ پژوهش است.
هدف آن است كه تعيين كنيم آن تجربۀ خاص ،چه معنایی براي مردمی داشته كه آن را
زیستهاند .از اینجاست كه معناهاي كلی استخراج میشوند (.)Groenewald 2004
مصاحبۀ پدیدارشناختی نيازمند ضبط و توصيف كامل و دقيق تجربۀ فرد از پدیده است.
اینکه او چگونه پدیده را درک میكند .چگونه آن را توصيف میكند .چه احساسی دربارۀ آن
دارد .چگونه آن را بهیاد میآورد .چگونه بدان معنا میبخشد و چگونه دربارۀ آن با دیگران سخن
میگوید .براي گردآوري چنين اطالعاتی ،پژوهشگر باید عهدهدار مصاحبههاي عميق با افرادي
شود كه پدیدۀ موردنظر را بهطور مستقيم تجربه كردهاند (پتون؛ بهنقل از.)Cope 2005,174 :
تامپسون و همکاران ( )19۸9تأكيد میكنند كه مصاحبۀ پدیدارشناختی به پژوهشگر كمک میكند
به جزئيات توصيفی كامل و كافی از تجربههاي زیستۀ فرد و فهم مبتنیبر تجربۀ او از پدیدۀ
مورد نظر دست یابد .در یک مصاحبۀ پدیدارشناختی ،پژوهشگر با تمركز بر وقایع خاص ،به
مشاركتكننده كمک میكند بتواند توصيفی كاملتر و جزئیتر از تجربهاي كه آن را زیسته است،
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فراهم آورد و آن را درک كند و درنهایت ،براي پژوهشگر بازگوید (

Thompson et al.

.)1989,138
در این معنا ،هدف مصاحبۀ پدیدارشناختی رسيدن به دانش در معناي «شناخت» است؛ اما
باتوجهبهاینکه بخش مركزي این فرایند دستيابی به شناخت ،این واقعيت است كه این شناخت
درنهایت محدود به آن چيزي است كه بعد از گفتوگوي مصاحبه اتفاق میافتد ،همواره این
خطر وجود دارد كه مصاحبهگر درگير تقليلهاي علمی شود .درواقع ،ممکن است پژوهشگر
كنشهاي خودآگاهانۀ مصاحبهشونده را به شيوهاي كه ارائه میشوند ،درنظر گيرد و بهاشتباه ،بر
همين كنشهاي خودآگاه متمركز شده یا با اپوخهكردن برداشتهاي خود ،مسير پژوهش را تغيير
دهد .در طول یک مصاحبۀ پدیدارشناختی ،پژوهشگر از فرد میخواهد به توصيف تجربۀ واقعی
خود بپردازد و توصيفات او را با پرسشهایی مانند «بيشتر توضيح بده»« ،پسازآن چه اتفاقی
افتاد؟» و ازایندست جویا میشود .اما پرسش و پاسخی دربارۀ معناي درونی پدیده در ميان
نيست و بيشترِ پژوهشگران با سؤاالت اندكی پاسخگو را به چالش میكشند و دربارۀ توجيهات و
بازتابهاي رفتاري و فکري او به صحبت مینشينند (.)Brinkmann 2007, 1119-1120

تحليل يافتهها
براي دستيابی به اهداف این پژوهش ،پژوهشگران به انجام مصاحبۀ پدیدارشناختی با شانزده
دانشجو پرداختند كه به شيوۀ نمونهگيري دردسترس انتخاب شده بودند .باوجوداین ،تالش بر آن
بود كه این افراد از منظرهاي مختلف جنسی ،سنی ،طبقاتی ،تولد در تهران یا شهرستانها ،رشته
و دانشگاه محل تحصيل و عقاید مذهبی و سياسی ،با یکدیگر متفاوت باشند .یافتههاي حاصل از
مصاحبهها ذیل ده مقولۀ كلی ارائه میشوند :اعتياد به تلفنهمراه ،شخصیسازي استفاده ،رابطۀ
فرد با تلفنهمراه ،ساماندهی رابطۀ خود با دیگران ،ورود به شکلهاي جدید ارتباط با آشنایان،
ارتباطهاي جدید با غریبهها ،كاربري قابليتهاي چندرسانهاي تلفنهمراه ،مدیریت زمان،
مدیریت اقتصادي و مصرف تلفنهمراه در مکانهاي ممنوع.
 .۱اعتياد به تلفنهمراه
همچنانكه پيشتر به مسئلۀ اعتياد به تلفنهمراه پرداختيم ،الزم است این نکته را نيز اضافه كرد
كه نظریههاي روان شناختی اعتياد ،دربارۀ دخالت سه عامل عمدۀ خستگی از فراغت،
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جستوجوي هيجان و اعتمادبه نفس ،در ایجاد و تشدید وابستگی توافق دارند .عواملی كه
درنظرداشتن آنها در مواجهه با مصاحبهشوندگان میتوانست تاحد زیادي راهگشا و تبيينگر
باشد .در همين زمينه ،لئونگ ( )2۰۰2نيز كوشيده است ویژگیها و متغيرهاي عمومی اعتياد به
تلفنهمراه را شناسایی كند .ازجمله نشانههاي این پدیده كه در ميان برخی مصاحبهشوندگان
قابلردیابی بود ،میتوان به موارد زیر اشاره كرد (:)Leung 2002, 190
ت فقدان احساس بهرهوري و مفيدبودن :كاربري بيشازحد از تلفنهمراه موجب كاهش توجه
فرد به موضوعات مهم زندگیاش شده است.
ت ناتوانی در كنترل ولع مصرف :تالش فرد براي كاهش مواجهه با شکایت خانواده و دوستان
دربارۀ زمانی كه او صرف تلفنهمراهش میكند .این امر بيشتر دربارۀ مصاحبهشوندگان دختر
صادق بود:
«بهنظرم شوهرم حتی به موبایل منم حسودي میكنه؛ ینی مردا همهشون اینطورین ...خونۀ
خودمون همسرم میگه باز تو اساماسبازيات گرفت ،ما رو یادت رفت .میرم خونۀ مامانم،
خواهرم هی غر میزنه كه وقتی باهات حرف میزنم ،با موبایلت بازي نکن .منو نگاه كن .اینکه
انقد اینو میگن ،واقعاً خستهام میكنه( ». ...خانهدار2۸ ،ساله ،دانشآموختۀ حسابداري دانشگاه
آزاد ،متأهل و داراي یک فرزند)
«من دوتا خط ایرانسل دارم و دوتا  .919دوتام گوشی .خب چون باید چک كنم اساماسها
و تماسهاشونو ،باید حواسم زیاد به گوشیام باشه .ولی تو خونه همه شاكیان كه سر ميز شام،
چرا گوشیهاتو میآري .تو دانشگاهم بچهها بهم میگن بابا با ما باش( ». ...دختر 19ساله،
دانشجوي ادبيات فارسی دانشگاه شهيدبهشتی ،مجرد)
ت نگرانی ،عصبانيت و احساس فقدان :دشواري خاموشنگهداشتن تلفنهمراه براي فرد.
«من گوشیام 2۴ساعته روشنه .موقع خواب براياینکه زود بيدار شم ،میذارمش زیر بالشم.
ولی اگر شبا خوابم نبره ،باهاش آهنگ گوش میكنم .ممکنه اساماس یا ميس یا بازي هم بکنم.
ولی خب بيشتر دوست دارم اساماس بياد برام ...خيلی كم پيش میآد گوشیمو جا بذارم؛ ولی
یکی دوباري كه یادم رفت ببرمش و خوابگاه جا موند ،خيلی بهم سخت گذشت .احساس
میكردم دستم به هيچجا بند نيست ...خيلی باید موضوع خاصی باشه كه خاموشش كنم .ینی
اینکه جایی ازم بخوان خاموش كنم كه نه عمراً .ولی اگه بخوام به یکی بگم كه خيلی از دستش
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دلخورم یا مثالً حال دوستپسرمو بگيرم ،خاموشش میكنم(». ...دختر 21ساله ،دانشجوي
باستانشناسی دانشگاه تهران ،مجرد)
ت خروج و فرار :كاربرد تلفنهمراه براي خارجشدن از حالت تنهایی 1و احساس انزوا.
«من زیاد شده حوصلهام سر رفته یه اساماسو به چندین نفر از دوستام فرستادم .چون
همهشون جواب میدن و حالمو میپرسن بعدش .مخصوصاً اگه شوهرم مأموریت باشه .وقتی
جواب میدن ،معموالً میرسه به ده تا اساماس درمجموع با هركدومشون ...بعضی وقتام تصميم
میگيریم با دوستام همون روز یا آخر هفته بریم بيرون .رستوران میریم یا خرید ،سينما یا خونۀ
یکی از جمعمون( ». ...خانهدار2۸ ،ساله ،دانشآموختۀ حسابداري دانشگاه آزاد ،متأهل و داراي
یک فرزند)
 .۲شخصيسازي استفاده
توليد و مصرف انبوه كاال در جهان امروز ،افراد جامعۀ جهانی را هرچه بيشتر بههم شبيه كرده
است .در درون جوامع نيز این شباهتها منجر به تالش كنشگران براي خاصبودن و متمایزشدن
از دیگري شده است .ما بهعنوان بخشی از فرایند هویتیابیمان ،نياز داریم خود را بهگونهاي از
دیگران متمایز كنيم و بهواسطۀ این تمایزها خود را بشناسيم و بشناسانيم .تالش براي
شخصیكردن ،ایجاد تفاوت و خاصبودن مسيرهایی است كه افراد براي پاسخگویی به چنين
نيازي در پيش میگيرند .ازجمله شکلهاي متمایزساختن خود كه در مصرف و الگوي مصرف
تلفنهمراه نمود مییابد ،میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
ت خاصگرایی در ابزارها و ادوات مربوطبه تلفنهمراه :چسباندن پيکسل روي گوشی،
انتخاب آویز براي گوشی (یکی از مصاحبهشوندگان مجموعهاي از آویزها داشت كه آنها را
چندوقت یکبار عوض میكرد و دليل این رفتار خود را نيز تنوعطلبی عنوان میكرد) ،كيف
 .1درزمينۀ خروج از تنهایی ،از تلفنهمراه به عنوان سپر و محافظی در برابر محيط پيرامون براي زنانِ تنها نيز سخن
گفتهاند .همراهداشتن آن براي زنانی كه تمایل ندارند در محيطهاي عمومی خود را تنها نشان دهند ،بهمنزلۀ یک
امتياز تلقی میشود .تنهابودن ممکن است بهخوديخود منزلت اجتماعی آنها را پایين آورد یا ممکن است آنها را
در معرض مزاحمت مردان بيگانه قرار دهد كه در چنين وضعيتی ،تلفنهمراه وسيلهاي سودمند براي انتقال این پيام
است كه علی رغم تنهایی فيزیکی ،فرد هر لحظه در شبکۀ روابط اجتماعی خود قرار دارد (فاكس؛ بهنقل از :ذكایی و
ولیزاده .)2۵ ،13۸۶
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تلفنهمراه (یکی از مصاحبهشوندگان از كيف موبایلی استفاده میكرد كه خودش طراحی كرده و
دوخته بود .او چند كيف را بههمينترتيب و بهصورت هماهنگ با جامدادياش تهيه كرده و در
دانشگاه از آن استفاده میكرد).
ت شخصیسازي محتواي قابلمشاهده توسط دیگران :تصميم فرد دربارۀ رینگتون ،تصویر
صفحۀ نمایشگر و صفحۀ قفل و حتی نام بلوتوث گوشیاش ،تصميمی دوجانبه است؛ بدین معنا
كه هم متأثر از سليقه و رضامندي شخصی است و هم با درنظرگرفتن این مالحظه كه ازنظر
دیگران هم خواهد گذشت ،صورت یک بيان بيرونی مییابد .براي مثال میتوان به الگوي
كاربري افرادي اشاره كرد كه از تلفنهمراه خود بهعنوان ابزاري براي بيان عقيده و تبليغ آن
استفاده میكنند .فرایندي كه توسط كاربران مذهبی نمود دائمیتري مییابد .یکی از كاربران بسته
به مناسبتهاي مختلف دینی ،عالوهبر تغيير تصاویر تلفنهمراه خود ،از روضههاي مداحان نيز
بهعنوان رینگتون و موسيقی پيشدرآمد استفاده میكرد.
ت شخصیسازي نوع كاربري :نوع كاربري كنشگر از تلفنهمراه امري است كه معموالً از
فردي به فرد دیگر متفاوت است .گرچه بسياري از افراد مطابق الگوي كاربري رفتار میكنند كه
بهعنوان كاربري هنجاري در یک جامعه شناخته میشود ،برخی از مصاحبهشوندگان تجربههاي
متفاوتتري داشتند .یکی از آنها اظهار داشت كه براي هر شمارهتماس گوشی خود ،رینگتونی
انتخاب كرده كه بسته به حسی كه نسبتبه آن افراد دارد ،متفاوت است:
«از یکی كه خيلی خوشم بياد ،ینی براي دوستپسرم ،آهنگ وقتی گریبان ازل رو گذاشتم...
یا مثالً براي مامانم آهنگ ميم مثه مادرو گذاشتم .برا بابامم گادفادر (میخندد)( ». ...دختر
2۰ساله ،دانشجوي كارشناسی ارتباطات ،دانشگاه تهران ،مجرد)
در این زمينه ،همچنين میتوان به تصميمهاي كاربران دربارۀ شيوۀ گروهبندي
شمارهتماسهاي خود و نيز عکس و نامی كه براي هر فرد قرار میدهند ،اشاره كرد:
«من دبيرستانی كه بودم ،اسم پسراي جمع محلهمونو به اسمی تو گوشیام سيو كردم كه تو
جمع دخترا خودمون گذاشته بودم( .میخندد) مثالً ریژي و . ...هنوزم كه با اونا ارتباط دارم،
بههمين اسم تو گوشیام هستند( ».دختر 2۵ساله ،كارشناس مهندسی صنایع ،دانشگاه الزهرا،
مجرد)
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كاربر دیگري نيز بهدليل حجم باالي شمارهتماسهاي خود مجبور بود در مقابل نام هركس،
محل آشنایی خود با او را نيز ذكر كند:
«خيلی وقتا شده یکی زنگ میزنه ،اسمشو فاميلش میافته خب؛ ولی من یادم نيست از كجا
باهاش آشنا شدم .شاگرد قلمچیام بوده یا دوست دبيرستانم یا بچههاي یونی .خيلی بده .تا آخر
حرفم نمیفهمم .دیگه چند وقته اسم هركسی كه شمارشو میگيرم ،جلوش مینویسم مثالً
مدرسه یا دانشکده 33۰ ...تا كانتکت دارم( ». ...دختر 19ساله ،دانشجوي ادبيات فارسی دانشگاه
شهيدبهشتی ،مجرد)
عالوهبراین ،میتوان به استفاده از قابليت رمزگذاري براي گوشی تلفنهمراه بهعنوان یکی
دیگر از شکلهاي شخصیسازي اشاره كرد .این امر عالوهبر كاركرد شخصی كه براي فرد دارد،
در مواجهه با دیگران نيز میتواند معنادار باشد.
 .۳رابطۀ فرد با تلفنهمراه
نوع رابطهاي كه فرد با تلفنهمراه خود بهعنوان شیء یا امري فراتر از یک وسيله برقرار میكند،
میتواند ابعاد تازهتري از مواجهه با تکنولوژي و رسوخ آن در زندگی روزمره بهدست دهد .یکی
از مصاحبهشوندگان اذعان میكرد كه براي تلفنهمراه خود نامی انتخاب كرده است :همدم .او
براي لپتاپ و امپیتريپلير خود نيز نامهایی انتخاب كرده بود .گرچه این نوع برقراري رابطۀ
عاطفی با یک وسيلۀ تکنولوژیک ،عمدتاً كنشی دخترانه محسوب میشود ،در ميان پسران و
بهطور گستردهتر میتوان به وجود نوعی از «هواداري» اشاره كرد .درحالیكه دختران از ارائۀ
سادهترین و اوليهترین اطالعات دربارۀ مدل گوشی تلفنهمراه خود ناتوان بودند ،میتوان گفت
پسران با دقت و وسواس بيشتري تلفنهمراه خود را انتخاب و خریداري میكنند .بهميزان
بيشتري با قابليتهاي آن آشنایی دارند .نرمافزارهاي متنوعتري بر آن نصب میكنند .پيگير
سرویسهاي آنالین پشتيبانی آن هستند و نهایتاً احتمال بيشتري دارد كه دفترچۀ راهنماي استفاده
از آن را مطالعه كنند .بهعبارتی ،آنها تالش میكنند با انتخاب گوشی تلفنهمراه خود ،پسند و
ذائقۀ خود را به دیگران نمایش دهند؛ بنابراین ،میتوان آنها را هوادار گوشی تلفنهمراه خود،
مدل آن و شركت توليدكنندهاش تلقی كرد .این هواداري مانند هواداري از یک تيم فوتبال ،شامل
برتردانستن پسند خود و ذكر این امتيازها در مواجهه با تجربه و پسند دیگران میشود .آگاهی از
این امر ،ما را در درک هرچه بيشتر كاربري تلفنهمراه بهعنوان یک مؤلفۀ هویتی یاري میكند.
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«بهنظر من ،اگه میخواي بفهمی یه پسر چقدر مایهدار و باسليقهس باید همونطوركه ساعت
مچیاش مهمه ،مدل گوشیشم نگاه كنی ببينی چيه .خيلی مهمه( ». ...پسر 2۵ساله ،دانشجوي
كارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،مدیریت سيستم و بهرهوري ،دانشگاه آمل ،مجرد)
همچنين ،ميزان وابستگی فرد به تلفنهمراه خود ،ازجمله مسائلی است كه میتواند ذیل
همين موضوع موردبحث قرار گيرد .تجربۀ فراموشكردن و جاگذاشتن تلفنهمراه و حسی كه
این موضوع براي فرد بهدنبال دارد ،میتواند ابعادي از این موضوع را روشن كند .بااینکه تعدادي
از پرسششوندگان به حس گمشدن ،حس اینکه دستم به هيچجا بند نيست و حس ترس اشاره
میكردند ،برخی دیگر آسودگی حاصل از دردسترسنبودن را حس خوشایندي دانستند« :حس
آزادي« ...اولش ناراحت بودم؛ ولی بعد دیدم خيلی خوبه». ...
 .۴ساماندهي رابطۀ خود با ديگران
یکی از كاركردهاي تلفنهمراه كه مشاركتكنندگان در ميان مصاحبههاي خود به آن اشاره
میكردند ،مقولهاي بود كه بهطور عمده میتوان ذیل عنوان «مدیریت روابط» به آن اشاره كرد.
قابليتهاي مختلف تلفنهمراه مانند یادآوري تولد خانواده و دوستان و سایر مناسبتهاي مهم و
دستهبندي افراد مرتبط ،ازایندست بهشمار میروند .بهعالوه ،دو تن از مصاحبهشوندگان به
قابليت دسترسی بيشتر و بهتر خود به دوستانشان اشاره كردند .كسانی كه ممکن بود دوستی با
آنها مدت بسيار كوتاهی بهطول انجامد ،اكنون بهواسطۀ ارسال و دریافت هفتگی ،ماهيانه یا
حتی ساالنۀ پيامکها بهیاد آورده میشوند .در این زمينه ،یکی از مصاحبهشوندگان به شيوۀ
تازهتري اشاره میكرد كه بهدليل بیهزینهبودن طرفداران زیادي در ميان جوانان دارد:
«براياینکه یاد دوستام یا خواهرم بيارم كه به یادشونم ،بهشون ميس میندازم .اونام بالفاصله
ميس میندازن .معموالً شب ،آخراي شب .یکی از بچهها كه خوابگاهی نيست ،اولينباري كه
براش ميس انداختم ،زنگ زده بود كه كاري داشتی .منم توضيح میدادم كه نه ميس بود .میگفت
ینی چی وقتی برنداشتم ،ینی ميس بود .اینو میدونم ،تو بگو چیكار داشتی( .میخندد) دوستام
تو اتاق كلی خندیدن تا من بهش بفهمونم این كار ینی چی( ». ...دختر 21ساله ،دانشجوي
باستانشناسی دانشگاه تهران ،مجرد)
این فرایند میتواند بهكمک شبکههاي اجتماعی مانند فيسبوک یا گروههاي ایميلی ،تکميل
یا تکرار شود:
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«من چند وقت یه بار كه تو تاكسی و اتوبوس بيکار میشم ،میشينم كانتکتامو نگاه میكنم تا
ببينم از كی چند وقته خبر ندارم .بعد اساماس براش میفرستم .حالشم میپرسم .اینطوري
حتی مثالً با بچههاي قدیمم ارتباط دارم كه خب ازین موضوع خيلی راضیام .یا فاميالي
دورمون كه كم میبينمشون ،شهرستانن ...آره اگه فيسبوک نبود كه اسم یه سريهام یادم
میرفت .ولی االن راضیام .روزي شصت تا هفتاد تا اساماس میزنم و میگيرم مجموعاً .ینی
نصف اینا رو میزنم .تقریباً ماهی 3۰هزار تومن .دوتا ایرانسل دارم( ». ...پسر 21ساله ،دانشجوي
علومكامپيوتر ،دانشگاه صنعتیشریف)
 .۵ورود به شکلهاي جديد ارتباط با آشنايان
پيتر الکساندر ( )2۰۰۰توضيح داده است كه راحتنبودن جوانان با راههاي شفاهیتر برقراري
ارتباط ،منجر به اهميتیافتن هرچه بيشتر هویت نمادین ،مد و سبک زندگی بهعنوان
تسریعكنندۀ تعامل اجتماعی در ميان خردهفرهنگهاي آنان شده است .تلفنهمراه بهواسطۀ
قابليتها و كاركردهاي فراوان خود ،نهتنها بهعنوان یک وسيلۀ ارتباطی به ایفاي نقش میپردازد،
كه بهمثابه یک داللتگر هویتی مصرف میشود .این امر نهتنها الگوهاي كاربري نوجوانان و
جوانان را متأثر میكند ،كه بر هویت آنها و چگونگی دریافتشان از خود نيز مؤثر است
(الکساندر 2۰۰۰؛ بهنقل از .)Hulme 2006 :بهاینترتيب ،تلفنهمراه میتواند شکلهاي جدید
ارتباط را براي كنشگران فراهم كند .ورود به ارتباط غيررسمی با كسانی كه نوع رابطه با آنها در
جهان واقعی ،در دستهبندي رسمی و عمومی قرار میگيرد ،میتواند بهواسطۀ ارسال پيامکهاي
مناسبتی ،طنز یا قطعات ادبی ممکن گردد .امري كه توسط بيشتر مشاركتكنندگان بهعنوان
شکلی معمول و مشروع قلمداد میشود.
درواقع ،حركت از سطح رابطۀ عمومی و اجتماعی بهسمت ارتباط صميمی ،میتواند بهوسيلۀ
تلفنهمراه تسهيل و تسریع گردد؛ گرچه این امر كمتر به شکلی خودآگاه صورت میپذیرد.
بهعالوه ،امکان دریافت و برقراري تماس در ساعتهاي مختلف شبانهروز و دسترسی آنی به
افراد نيز میتواند منجر به صميمیترانگاشتن ارتباط شود .اما آنچه در این زمينه میتواند بهعنوان
كژكاركرد بازشناخته شود ،ورود ارتباط تلفنهمراهی افراد به سطح صميمیتر ،دستكم در تلقی
یکی از طرفين ارتباطی ،و متفاوتبودن آن از سطح ارتباط در دنياي واقعی است .این امر
میتواند ميزان سوءتفاهم این شيوۀ بيانی ،پيامک ،را بهشدت افزایش دهد؛ چراكه ممکن است
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بهدليل واردنشدن ارتباط واقعی افراد به سطحی از صميميت كه فهم مشتركی از هنجارهاي
ارتباط را حاصل كند ،تعابير مختلفی از هر كنش ،تماس و پيامک برداشت كنند.
«من اساماسامو در طول روز جواب نمیدم اگه كار واجبی نباشه یا اگه حالشو نداشته باشم.
میذارم شب همه رو جواب میدم یا اگه یکی مثالً یه شمارهاي ازم خواسته ،میذارم شماره رو
پيدا میكنم ،بعد جواب میدم دیگه .شده چند روز گذشته ،بعد جواب دادم یا اصن یادم رفته
جواب بدم یا یکی چند بار زنگ زده ،من یادم رفته بهش زنگ بزنم .خب طبيعيه دیگه .بعضيا
خيلی ناراحت میشن :دخترا ،همكالسیهام .من مهم نيست برام( ». ...پسر 2۵ساله ،دانشجوي
كارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،مدیریت سيستم و بهرهوري ،دانشگاه آمل ،مجرد)
 .۶ارتباطهاي جديد با غريبهها
مواجهه با تماسها و پيامکهایی كه براثر نادرستبودن شماره دریافت میشوند ،امري عادي
محسوب میشود؛ اما استفادۀ ظاهري از این امر بهعنوان شکل تازهاي از آغاز یک ارتباط
تلفنهمراهی ،بهویژه براي دختران ،چندان غيرعادي نيست .چنين تماسها یا پيامکهاي بهظاهر
اشتباهی ،معموالً در ساعات پایانی شب و نيمهشب آغاز میشوند و درصورت پيگيري
دریافتكننده ،میتوانند تا ماهها و تا رسيدن به ارتباط ازطریق ایميل ،چت ،فيسبوک و قرارهاي
حضوري ادامه پيدا كنند .نوع رویکرد و برخورد مصاحبهشوندگان با چنين مواردي ،بسيار متنوع
بود .یکی از آنها به تجربۀ دوست خود اشاره میكرد كه ازطریق تماس اشتباهی ،با دوستپسر
فعلی خود آشنا شده بود .دیگري بر این نظر بود:
«مثه متلک میمونه .تو اگه تو خيابون یکی بهت تيکه میندازه ،برگردي جواب بدي یا اصن
نگاه كنی یا بخندي ،طرف ادامه میده دیگه و دردسر میشه؛ چون با خودش میگه دختره هم
پایهس و( ...میخندد) ولی بهنظر من نباید جواب بدي .بعضيا شمارۀ ناآشنا هم كه میبينن ،زنگ
میزنن میگن كاري داشتين؟ چه كاریه خب .پسره هم به خودش میگيره دیگه( ». ...دختر
2۰ساله ،دانشجوي كارشناسی مهندسی شيمی ،دانشگاه تهران ،مجرد)
« من خط جدیدي كه خریدم ،صفر نبود .قبالً مال یه دختره بوده .رفتم بخرمم به خانومه
گفتم این مزاحم یه وقت نداشته باشه .گفت نه ،مدت زیادي خاموش بوده .ولی از همون روز
اول ،هی پسرا زنگ میزدن و اساماس میدادن .گوشی رو كه ور میداشتم ،میگفتن سالاام
فائزهجون (میخندد) .خالصه من هركی زنگ میزد ،میگفتم اشتباه گرفتين یا اگه اساماس
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میداد ،میزدم اگه با خانوم  ...كار دارین ،خطشون واگذار شده .بعضياشون میگفتن ببخشيد.
بعضياشونم هنوز اساماس میزنن .جوکهاي باحال میفرستن .آره بعضياشونو سيو كردم
همينطوري؛ البته به اسم دختر( ...میخندد)( ».خانهدار2۸ ،ساله ،دانشآموختۀ حسابداري
دانشگاه آزاد ،متأهل و داراي یک فرزند)
بهنظر میرسد این موضوع بتواند تعریف «غریبه» را نيز در روابط اجتماعی و الیههاي
ميانفردي تغيير دهد؛ براي مثال ،مصاحبه با همين كاربر دربارۀ فيسبوک نيز ادامه یافت و او
اظهار میداشت فقط درخواست دوستی كسانی را كه بشناسد ،میپذیرد .اما «شناس» در تعریف
او ،شامل غریبههایی نيز میشد كه او ازطریق چت ،با آنها آشنایی پيدا كرده بود.
 .۷كاربري قابليتهاي چندرسانهاي تلفنهمراه
همگرایی هرچه بيشتر رسانههاي گوناگون در تلفنهمراه ،خود یکی از عواملی است كه موجب
تکثر و تنوع هرچه بيشتر الگوهاي كاربري میشود .گوشسپردن به موسيقی و اقالم صوتی،
عکس/فيلمبرداري ،استفاده از بلوتوث ،بازي ،نقشۀ شهر ،ضبط صدا ،دسترسی به اینترنت و
مطالعۀ كتاب و متن ،بهترتيب بيشترین كاربرد را در ميان مصاحبهشوندگان داشت .دراینميان،
آنچه افراد بهعنوان سوژه براي عکس/فيلمبرداري با تلفنهمراه خود انتخاب میكردند ،از
رویدادهاي شهري و ماشيننوشتهها تا رفتار اساتيد و همكالسیها گستردگی داشت .همچنين
تبادل موسيقی ،ویدئو و عکس در دورهم جمعشدنهاي هرچند كوتاه ،بهشدت رایج است.
عالوهبر تماشاي دستهجمعی بلوتوث ،یکی از مصاحبهشوندگان به دریافت و تماشاي فردي
كليپهاي جنسی و مرور چندبارۀ آنها نيز اشاره كرد .در ميان این قابليتها ،بهنظر میرسد
دریافت و ارسال پيامک همچنان جذابترین و پررونقترین خدمات تلفنهمراه باشد .براي
تعداد كمی از كاربران ،تعادلی ميان هزینۀ پيامک و هزینۀ تماسها وجود داشت و هزینۀ پيامکِ
تقریباً نيمی از آنها ،بيشتر از هزینۀ تماسهایشان بود .برخی از آنها اظهار میداشتند كه معموالً
در فاصلۀ كمتر از یک دقيقه ،به پيامکهاي خود پاسخ میدهند .یکی از مصاحبهشوندگان
باوجوداینکه شش سال است تلفنهمراه خریداري كرده ،هنوز هم دریافت پيامک را هيجانانگيز
توصيف میكند:
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«از اومدن اساماسهاي تبليغاتی متنفرم .چون آدم دوست داره یکی سراغشو گرفته باشه،
میپره ببينه كيه و خيلی ضایع میشه .ولی كالً این شکلِ نامۀ دربسته برام جذابه( ». ...دختر
21ساله ،دانشجوي باستانشناسی دانشگاه تهران ،مجرد)
 .۸مديريت زمان
مقولۀ زمان و تلفنهمراه میتواند بخش بزرگی از روابط ما با این تکنولوژي را توضيح دهد .این
امر از دسترسی آنی و فوري و 2۴در 2۴ ،7ساعت شبانهروز و  7روز هفته ،تا امکان بهرهوري در
زمان را شامل میشود .همچنين میتوان قابليتهاي مختلف تلفنهمراه مانند یادآوريكننده،
ساعت هشدار ،هماهنگی یا جابهجایی سریع قرارهاي مالقات بهواسطۀ پيام كوتاه و تماس،
امکان آگاهی از وضعيت ترافيکی و دراختيارداشتن نقشه را نيز به این كاركردها افزود.
 .۹مديريت اقتصادي
گرچه برخی از مصاحبهشوندگان براي ميزان تماسها و پيامکهاي خود ،محدودیت یا صرفۀ
اقتصادي را درنظر نمیگرفتند ،بيشتر پسران اظهار میكردند كه در هنگام ارتباط ،به این موضوع
توجه دارند .استفاده از پيامک فارسی بهجاي انگليسی و پيامک بهجاي تماس یا اختياركردن خط
ایرانسل براي محدودكردن ميزان هزینهها ،راهبردهاي اقتصادي عامتري بهحساب میآیند .دو تن
از دختران نيز اذعان داشتند كه حتی اگر تلفن ثابت نيز دراختيار داشته باشند ،بازهم ترجيح
میدهند براي تماس از تلفنهمراه خود استفاده كنند.
 .۱۰مصرف تلفنهمراه در فضاهاي مختلف
باوجود موافقت كليۀ پرسششوندگان دربارۀ لزوم بههمراهنداشتن یا خاموشنگاهداشتن
تلفنهمراه در مکانهاي ممنوع ،بهنظر میرسد توافق زیادي بر سر ممنوعناميدن یک مکان وجود
ندارد .در كالس درس ،كتابخانه ،سينما ،بيمارستان ،نمازخانه و مسجد ،بهجز یک نفر كه اظهار
میكرد تلفنهمراه خود را خاموش میكند ،سایرین ترجيح میدادند آن را در حالت بیصدا قرار
دهند .كليۀ مصاحبهشوندگان صحبتكردن طوالنی با تلفنهمراه در تاكسی و مترو را عملی
ناشایست تشخيص میدادند و بيشتر آنها اذعان داشتند كه درصورت دریافت تماس «مهم»،
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خود را مجاز به ترک كالس درس میدانند .ازنظر همين افراد ،ارسال و دریافت پيامک در كالس
درس نيز میتواند صورت گيرد؛ براي مثال ،یکی از آنها اشاره میكرد:
«من اساماسامو همون دقيقه جواب میدم .خيلی هم فرقی نداره كجا باشم .گوشيمم هر
لحظه چک میكنم كه ميس یا اساماسی از چشم نيفته( ». ...دختر 21ساله ،دانشجوي
باستانشناسی دانشگاه تهران ،مجرد)

نتيجهگيري
در این مقاله ،ضمن مرور مبانی نظري مناسبات جامعه و تکنولوژي و با درنظرداشتن ویژگیهاي
خاص جامعۀ ایران ،تالش كردیم به توضيح این نکته بپردازیم كه جوانان چگونه هویت
تلفنهمراه را بهعنوان یک تکنولوژي اجتماعی پویا تعریف و بازتعریف میكنند .درواقع ،اگر ما
نگاه خود را به تلفنهمراه بهعنوان یکی از ابزار مربوطبه زمان حال محدود كنيم ،بسياري از
جنبههاي مهم آن را ازنظر دور خواهيم داشت .با چنين رویکردي ،پژوهشگران در این مقاله
تعریفی باز از تلفنهمراه و كاركردها و كژكاركردهاي آن درنظر گرفتند و كوشيدند تجربههاي
زیستۀ دانشجویان را كشف ،تبيين و روایت كنند .این مقاله را میتوان بهعنوان گامی هرچند
كوچک در جهت صورتبندي الگوهاي كاربري كاربر ایرانی در حوزۀ تلفنهمراه درنظر گرفت.
درواقع ،بهنظر میرسد اهميت این پژوهش بيشتر از یافتههاي ميدانی آن ،در جلب نظر محققان
دیگر براي كاوش عميق و تحقيق كيفی در حوزۀ تلفنهمراه و دستيابی به چهرهاي با خطوط
مشخص و واضح از تيپهاي مختلف كاربر ایرانی باشد .اگرچه بدون وجود توصيفهاي دقيق
و جامع آماري نمیتوان به دستيابی به تبيينهاي راهگشا دست یافت ،انتظار میرود پژوهشگران
حوزۀ ارتباطات نيز با عطف توجه بيشتر به روشهاي كيفی ،درک عميقتري از فرایندهاي
درحال گذار جامعه حاصل كنند.
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پيوستها
نمودار مقايسۀ زماني تعداد مشتركان تلفنهمراه بهازاي هر صد نفر

درصد جمعيت تحت پوشش سيگنال تلفنهمراه ،مقایسۀ سالهاي  2۰۰3و 2۰1۰
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مشتركان تلفنهمراه براساس درجۀ توسعهیافتگی ،در سالهاي  2۰۰۵ ،2۰۰۰و 2۰11
(ميليون نفر)

Source: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database
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