
  
  
  
  

تأثير تلفن همراه بر  :هاي نوين و زندگي روزمره هانسر
 هويت و سبك زندگي جوانان

 

                                  نوشتة 
  ∗لحسين كالنتريداعب

  ∗∗حسين حسني
  

  
  

  چكيده
اي كه شايد بتوان اند، به گونهناپذير و بديهي از زندگي روزمره ما بدل شدههاي نوين به بخشي جداييرسانه

هاي پيش از عنوان رسانة غالب فردا، كه همه رسانه تلفن همراه به. ها ميسر نيست ت انجام امور بدون آنگف
هاي زندگي ما حضوري فراگير و ترين عرصهترين تا عموميخود را در خود جمع كرده است، در خصوصي

در اين بين . اد شده استهاي زيادي در زندگي روزمره افرساز دگرگونياين امر سبب. اي داردهمه لحظه
هدف اين مقاله، پرداختن به رابطة ميان . اندكار گرفته جوانان بيش از همه، اين فناوري را در زندگي خود به

هاي حاصل از به عبارت ديگر، مسئله اصلي بحث دربارة دگرگوني. هاي نوين و جوانان است رسانه
  .آن بر سبك زندگي و هويت جوانان است شدگي تلفن همراه در زندگي روزمره و تأثير  تعبيه

  
هاي نوين، تلفن همراه، زندگي روزمره، هاي اطالعاتي و ارتباطي، رسانهفناوري :كليدواژه

   .جوانان، هويت، سبك زندگي
  

  مقدمه
                                                 

  شناسي دانشجوي دكتراي جامعه  ∗
  كارشناس ارشد علوم ارتباطات  ∗∗
  



هاي پايان و رو به رشد فناورهاي نوين در زندگي روزمره افراد، ازدياد شيوهشدن بي معمول
هاي برقراري ارتباط و دستيابي به اطالعات، طيف ابزاري كنش و شيوهجديد در دسترس براي 

در . سازند، بسط داده استهاي روزمرة خود را برميرا كه افراد از طريق آنها فرهنگ و هويت
عنوان ابزار مناسبي براي تحليل  توان بههاي ارتباطاتي و اطالعاتي، تلفن همراه را ميميان فناوري

، )زندگي روزمره، فرهنگ و هويت(طور همزمان شامل افراد  اي تلقي كرد كه بهفرايند دگرگوني
  . (Caronia, Letiza and Caron, 2004)هاي اطالعاتي استاطالعات و فناوري

هاي  توانمندي جا حاضر، با توجه به و همه منزلة رسانة هميشه  به) موبايل(امروزه تلفن همراه 
ها از قبيل راديو، تلويزيون، ويدئو، انواع گوناگون رسانه بالقوه و بالفعل گستردة آن، كه

را در خود جمع كرده است، به سرعت در ... هاي پخش و ضبط صوت، اينترنت و  دستگاه
وارد ايران شد، در بدو ورود  1373موبايل كه در آغاز در سال . جامعة ما در حال گسترش است

ميان طبقات باالي جامعه نشانگر قدرت و ثروت و در  ”مهم بودن“در ميان سياستمداران نماد 
كنندة خدمات  هاي اخير و با گسترش ظرفيت اپراتور اول عرضهاما در سال). 1387عاملي، (بود 

هاي اعتباري با كارتتلفن همراه، همراه اول، و نيز با ورود اپراتورهاي تاليا و ايرانسل كه سيم
سرعت گسترش  كنند، تلفن همراه بهــ عرضه مي قيمتي بسيار نازل ــ در مقايسه با گذشته

هاي سني گوناگون قادر به استفاده از يافت و تقريباً تمامي افراد جامعه از طبقات و گروه
مشترك تلفن همراه در  47اي كه در حال حاضر حدود گونه خدمات تلفن همراه هستند؛ به

  . (BozorgNehr, 2009)ايران وجود دارد
هايي را درباره عواقب احتمالي آن جانبة تلفن همراه پرسش گير و همهگسترش سريع، فرا

گونه باشد كه تواند اينپاسخ ابتدايي به اين مسئله مي. براي كاربران و جامعه پديد آورده است
بنابراين، معرفي موبايل تغييرات . سادگي در كردار روزمره افراد ادغام شده است اين فناوري به

اي كه اعمال روزمره انجام آورد بلكه به عبارت ديگر تنها شيوهديد نميقابل توجهي را پ
هاي همراه در اعمال و عادات افراد در شكي وجود ندارد كه تلفن. شود، دگرگون شده است مي

. آمدها بيگانه و غامض مي صورت به نظر آنشان ادغام شده است كه در غير ايندرون فرهنگ
گيري تلفن همراه براي كاربران اين فناوري ن معنا نيست كه اوجاما پذيرش اين امر به اي

توان گفت كه ظهور نوآوري فناورانة بزرگ با خود تغييرات در واقع مي. گونه عواقبي ندارد هيچ
بنابراين . اقتصادي و اجتماعي گسترده و حتي سبك زندگي كامالً جديدي به وجود آورده است

كنند بلكه از اين فناوري براي پيشبرد مقاصدشان استفاده مي توان گفت كه افراد نه تنهامي
 ,Garcia Montes) دهد فناوري نيز افراد را منطبق با قواعد خاص نحوه عملكرد خود تغيير مي

(2006.  
هاي سنتي  هاي زندگي ساير گروههاي زندگي جوانان را بيش از سبك اين فناوري سبك

ة جالب توجه اين است كه جوانان چگونه هويت خود را در بنابراين يك مسئل. اندتغيير داده
درصد جامعة  60از آنجا كه حدود . (Wilska and Pedrozo, 2007)سازندجهان فناوري بر مي



اي همچون موبايل و تأثيرات ها با رسانه دهند، شايسته است كه رابطة آنما را جوانان تشكيل مي
العاده آن در جامعه ما، مورد توجه ويژه قرار رش فوقآن بر زندگي جوانان، با توجه به گست

  .گيرد
هاي زندگي و هويت شخصي بنابراين هدف اين مقاله تحليل تغييرات ايجاد در سبك

به عبارت ديگر، . وجود آمده است هاي همراه بهواسطة معرفي و رواج تلفن جوانان است كه به
به ويژه تلفن همراه، و پيامدهاي آن در زندگي  هاي نوين ارتباطيمسئلة محوري اين مقاله رسانه

هاي روزمره، استنباط خود و  روزمره، هويت و سبك زندگي جوانان و تأثيراتي كه بر كنش
  .شان است ديگران و نيز روابط اجتماعي

هاي نوين گويي به اين مسئله، ما در ابتدا به توضيح اصطالحات رسانهپس، براي پاسخ
در ادامه مباحث مرتبط با رابطه ميان جوانان و . ها خواهيم پرداختايارتباطي و چندرسانه

شدگي هاي حاصل از تعبيهپس از آن دگرگوني. گيردهاي نوين مورد توجه قرار ميرسانه
در نهايت . شودهاي نوين در زندگي روزمره و سبك زندگي جوانان به بحث گذاشته ميرسانه

هاي نوين و هويت جوانان پرداخته خواهد ابطة ميان رسانهنيز ضمن واكاوي مفهوم هويت، به ر
  .پردازدهاي نوين ميبخش نخست مقاله به توضيح چيستي رسانه. شد
  

  هاي نوينمفهوم رسانه
. استهاي روزمره ما تعبيه شده  هاي ديجيتال در زندگيها و رسانههاي اخير، شبكه در سال

هاي ديجيتالي هاي كامپيوتر ـ مبنا، رسانهو رسانه هاي اوليه گسترش كامپيوترهابرخالف سال
هاي اي از افراد و نهادها با سبك ند و طيف گستردهااكنون ديگر، پيش پا افتاده و فراگير شده

  .(Ito, 2008)اند  زندگي گوناگون آنها را به كار گرفته
اند كه عجين شدهچنان با زندگي ما هاي اطالعاتي و ارتباطي آنگرچه امروزه ديگر فناوري

يكي از مباحث مهم توضيح اين مسئله است كه . پنداريم مي ”عادي“ها را امري بديهي و  آن
كه گاه مترادف و به جاي ... ها و  ايهاي نوين، چندرسانههاي ديجيتال، رسانهمفهوم رسانه

اري از مباحث بسياند،  طور كه كيونگ چون و كينان گفتههمان. روند، چيستنديكديگر به كار مي
هاي نوين  رسانه«اند كه هاي نوين بر اين مسائل متمركز شدهانتقادي در حوزة مطالعات رسانه

هاي نوين به چه چيزي اشاره  در رسانه ”نوين“هاي نوين، جديدند؟ چه چيزي هستند؟ آيا رسانه
صطالح ها به خاطر پذيرش گسترده خود اين ابرانگيزي، اين پرسش  طور بحث كند؟ بهمي

اي را براي هاي روشنگرانهبا اين حال، اين مباحث تاريخ. استچندان مورد توجه واقع نشده 
هاي گوناگون شده كه سبب ترسيم مجدد مرز ميان رشته هاي نوين توليد كردههاي رسانه نظريه
  .(Kyong Chun and Keenan, 2006: 1) »است

هاي نوين چه چيزي هستند يا نيستند، رسانهاند، اين مسئله كه  ديودني و رايد نيز گفته
هاي نوين به گفته آنان، برخي از تعاريف رسانه. موضوعي فراگير و همچنان مورد بحث است



شوند، درحالي كه ديگران اشكال فرهنگي و اي متمركز ميهاي رايانهمنحصراً بر فناوري
د هنر، فيلم، تجارت، علم و بيش از روند، هماننكار مي ها بههايي كه در آن اين فناوري زمينه

  . (Dewdney and Ride, 2006: 8) دهندهمه، اينترنت را مورد تأكيد قرار مي
آن دو ضمن اذعان به اين امر كه مرز ميان اين اصطالحات چندان واضح نيست، معتقدند كه 

كلي اصلي مش. هاي ديجيتال نوعي همپوشاني وجود داردهاي نوين و رسانهبين اصطالح رسانه
هاي ديجيتال وجود دارد اين است كه به متقدم دانستن خود كه در رابطه با اصطالح رسانه

هاي ديجيتال كنندة رسانه گرايش دارد، گويي كه همة اعمال رسانهمنزلة جنبة تعيين فناوري به
در مقابل،  .كنندرا منعكس ميتر از همه، دربارة ويژگي فناوري ديجيتال هستند يا آن  اول و مهم
اي است ها و مفاهيم فرهنگي معاصر اعمال رسانهبيشتر دربارة زمينه ”هاي نوينرسانه“اصطالح 

يك نكتة بسيار مهم و . ها باشدتا اينكه به معناي ساده به مفهوم مجموعه جديدي از فناوري
هايي كه  نها و اعمال فرهنگي و آاساسي در اين شيوة تفكر اين است كه تصور مي شود فناوري

اي را در ها و اعمال فرهنگي و رسانهرابطة ميان فناوري. يابند، از هم جدايي ناپذيرندبروز مي
  ).20:همان(هر مرحله بايد به عنوان موضوعي مرتبط تلقي كرد 

ميالدي  1990در اواسط دهة  ”هاي نوينرسانه“به گفته كيونگ چون و كينان، اصطالح 
هاي تجارت و هنر تصاحب كرد و برخالف را در زمينه ”هاايهچندرسان“برجسته شد و جاي 

منزلة امري قديمي و  هاي ديگر را بهاسالف خود، اصطالحي سازگارشونده نبود بلكه رسانه
ها كه به جاي چندگانگي، در پي همگرايي هستند و نيز اين رسانه. كشيدسنتي به تصوير مي

اراي اتصال فرديت يافته و به دنبال توزيع كنترل و آزادي شوند كه سيال، دهايي قلمداد ميرسانه
هاي رسانه“اند اما به معناي ساده شدت به كــامپيوتري شدن وابسته ها به گرچه آن. هستند
) عكس، ويدئو، متن(هاي ديگر شدة رسانهها اشكال رقومي به عبارت ديگر، آن. نيستند ”ديجيتال

) بازپخش(اند كه به اندازة آن اطالعاتي كه رله  شكلي از توزيعنيستند بلكه يك رسانة تعاملي يا 
  .(Kyong Chun Keenan, 2006: 1)اند كنند، مستقلمي

گفته است كه اين مفهوم به معناي انواع  ”هاي نوينرسانه“آسگرباي در تعريف اصطالح 
است كه نه تنها ها و ارتباطات رسانه هاي صورت گرفتة اخير در زمينهاي از پيشرفتگسترده

هاي هاي جديد ميان فناورياي است بلكه همگراييشامل اشكال گوناگون پخش رسانه
گيرند و با كار مي اي را بههاي نويني را، كه از آن طريق افراد متون رسانهاي و شيوه رسانه
دها، شامل ترين تغيير صورت گرفته در اين رونبنيادي. گيردكنند، نيز در بر ميها تعامل مي آن

 سازي و انتقال تصاوير، متن، صدا ويافتن روزافزون فناوري ديجيتال در توليد، ذخيره  اهميت
  .(Osgerby, 2004)  هاست  داده

شده براي  تبديل به اصطالحي ترجيح داده ”هاي نوين رسانه“توان گفت كه در مجموع مي
ديجيتال و كامپيوتر را به كار هاي شود كه به طريقي فناورياي ميطيفي از اعمال رسانه

  . (Dewdney and Ride, 2006: 8)  گيرند مي



هاي گوناگون، تلفن همراه را به نمونة شدن همراه با همگرايي ميان رسانهديجيتالي يا رقومي
بودنِ  ”زمانيهمه“و  ”مكانيهمه“بارز يك رسانه نوين بدل ساخته است كه خصلت سياليت و 

ويژه جوانان جايگاهي واال داشته باشد،  تا در زندگي روزمرة افراد و به كاربرد آن، باعث شده
پيش از بحث راجع . چنان كه گويي به يكي از اعضاي بدن افراد تبديل شده استآن

هاي حاصل از استفاده فراگير و فزاينده از اين رسانه در زندگي جوانان و تأثير آن بر  دگرگوني
ها را به اختصار مطمح نظر قرار  مرتبط با جوانان و رسانه شان، مباحث سبك زندگي و هويت

  .دهيممي
 

 هاي نوين و جوانان رسانه
ها و ارتباطات ها را در حوزه مطالعات رسانهاي از پژوهش يكي از موضوعاتي كه حجم گسترده

فناوري ها و در واقع تأثير رسانه. هاستبرانگيخته است، رابطه ميان كودكان، نوجوانان و رسانه
تري دربارة تغييرات اجتماعي بوده هاي وسيعبر كودكان و نوجوانان هميشه باعث اميدها و ترس

ها با جوانان چه اينكه رسانه: اند طور كلي دو امر را مورد توجه قرار داده اين مباحث به. است
اين . كنندها مينهاي از رساكنند يا چه تأثيري بر آنان دارند و نيز اينكه جوانان چه استفادهمي

  .گيردهاي مثبت تا منفي را در بر ميها طيفي از ديدگاهپژوهش
يكي : ها دو شكل كلي به خود گرفته است درانتر معتقد است كه رابطة ميان جوانان و رسانه

ارزيابي منفي رابطة بين جوانان و . بيني فرهنگيگفتمان بدبيني فرهنگي، و ديگري گفتمان خوش
شود، اي ديده ميهاي نوين رسانهويژه در مشاجرات عمومي به دنبال معرفي فناوري هها برسانه

اين امر در بسياري از كارهاي . گيرنداي قرار ميمشاجراتي كه در نزديكي مرز هراس رسانه
طور سنتي بر تأثيرات  شود كه بهها ديده ميپژوهشي دربارة سنت تحقيق راجع به تأثيرات رسانه

. اندآميز در فيلم و تلويزيون متمركز شدههاي پورنو و خشونتض نمايش صحنهمنفي مفرو
ها بر جوانان اتفاق نظر وجود ندارد اما از آنجا كه ميان گرچه در مورد ميزانِ تأثيرگذاري رسانه

ها بر كودكان و نوجوانان همبستگي وجود هاي عمومي دربارة اثر رسانهها و نگراني اين يافته
  .(Drotner, 2000) وز در درجة اول اهميت قرار دارنددارد، هن

شود كه جوانان پيشگامان بيني فرهنگي عنوان مياز سوي ديگر، در ذيل گفتمان خوش
اند و غالباً در بسط  اي نوينهاي رسانهدار كاوش در فناورياند، آنان طاليه اي شدهفرهنگ رسانه

شماري از آنان در گونه كه امروزه تعداد بيهماناند، درست اشكال جديدي از دريافت نوآور
... اي وها، توليد محتواي رسانهالگهاي شخصي، وبپيجها، از طراحي هوم ساختن رسانه
ترين ترين و گسترده امروزه جوانان اولين نسلي هستند كه با كامپيوترها ــ مهم. مشاركت دارند
ها را در فرهنگ  روند كه آنشمار مي اني نيز بهاند و اولين كســ بزرگ شده نوع رسانة نوين
  ).152: همان(اند شان ادغام كردهزندگي روزمره



كنند، مدافعان ساختن كودكان سرزنش مي ها را به دليل ضايعهمچنين، برخالف كساني كه رسانه
اري براي پشت منزلة ابز منزلة نيروي آزادكنندة جوانان، يعني به ، فناوري نوين را به”نسلِ ديجيتال“

اي براي خلق اشكال جديد و مستقلي از عنوان وسيله سرنهادن نفوذ محدودكنندة والدين بر آنان و نيز به
تر، شود كه گشودهمي از اين منظر، فناوري سبب آفرينش نسلي. كنندارتباط و جماعت، تلقي مي

  (Buckingham, 2008) .شان هستندتر و نوآورتر از نسل والدينتر، خالقدموكراتيك
ها بينانه يا بدبينانه، نكتة حائز اهميت، حضور گستردة انواع رسانههاي خوشفارغ از ارزيابي
اي و ويدئويي، رايانه و اينك تلفن همراه در زندگي جوانان و هاي رايانهاز تلويزيون، بازي

وني، نسلي است نوجوانان به مثابه اموري بديهي و نه چندان غير عادي است؛ چرا كه نسل كن
  . اندكه با اين رسانه ها بزرگ شده و رشد كرده

هاي بزرگساالن از هويت هرينگ كه به بررسي شكاف نسلي دربارة فناوري و برساخته
 1990و  1980هاي گويد كه نوجوانان و جواناني را كه در دههآنالين جوانان پرداخته است، مي

ين نسلي كه در جهاني بزرگ شده كه اينترنت هميشه ، يعني اول”نسل اينترنت“اند، بزرگ شده
 ”ها ايهزاره“يا  ”نسل ديجيتال“، ”نسل نت“اين نسل كه با عنوان . اندحضور داشته است، ناميده

هاي نسل جوان دربارة به گفتة وي، ديدگاه .اند، درك بيشتري از اينترنت دارندناميده شده
اول اينكه، از . هاي بزرگساالن متفاوت استا برساختههاي مختلف بهاي ديجيتال از جنبهرسانه

دهند، اهميت ندارد بلكه فعاليتي كه كاربرد فناوري اي كه مورد استفاده قرار مينظر آنان فناوري
فناوري براي آنان مطلبي عجيب و بيگانه نيست بلكه  . پذير ساخته، برايشان مهم استامكان

  .(Hring, , 2008)ت پا افتاده اسعادي و حتي شايد پيش
اي و ارتباطي ممكن به نحوي هاي نوين رسانهگيري فناوريها، اوجبر اساس برخي ديدگاه

اساسي، نحوة ادراك برخي از جوانان از جهان را تغيير دهد، تجربه آنان را از زمان و فضا 
بيشتري وارد  ها و افراد دور از هم، با احتمالبازتعريف كند و سبب شود تا رويدادها، مكان

- هاي در حال ظهور رسانهها، اَشكال و فناوريبر اساس اين ديدگاه. آگاهي روزمره آنان شوند
طور كيفي بنيان نهند،  منحصر به فرد را به ”ديجيتال“اي، به جاي اينكه يك فرهنگ جوانانِ 

شوند گيرند و در روابط فرهنگي فعلي و زندگي روزمره آنها ادغام ميتوسط جوان شكل مي
(Osger by, 2004: 172).  

هاي نوين در نحوه ادراك، نحوه ها و به ويژه رسانهبر اين اساس، توجه به تأثيري كه رسانه
در بخش . گذارند، حائز اهميت استتعامالت و دگرگوني زندگي روزمرة جوانان بر جاي مي

  .گيردورد توجه قرار ميهاي نوين ارتباطي در زندگي روزمره جوانان مبعدي مقاله، نقش رسانه
  

  ، سبك زندگي و زندگي روزمره)تلفن همراه(هاي نوين  رسانه
زندگي روزمره ما، به هنگام اوقات فراغت، به هنگام كار، با خانواده يا دوستان، بدون 

هاي ما امروزه به مكاني براي فرهنگ  خانه. ها غيرقابل تصور استهاي ارتباطي و رسانه فناوري



ها بدل شده كه خدمات ديداري ـ شنيداري، اطالعاتي و مخابراتي را با هم ادغام ايچندرسانه
  . كرده است

هاي نوين در ابعاد گوناگون زندگي روزمره خوشبين  افرادي كه نسبت به گسترش فناوري
ابرازي و هاي جديدي را براي مشاركت اجتماعي و دموكراتيك، خالقيت، خودهستند، فرصت

كند، العادة دانشِ در دسترس كه از تنوع، تفاوت و بحث پشتيباني ميبازي، گسترش فوق
هاي هاي اطالعاتي و ارتباطي با همة جنبهتأثير  بالقوة اَشكال جديد فناوري. كنندبيني مي پيش

گرايي و جامعه، از خانه گرفته تا كار، از آموزش تا اوقات فراغت، از شهروندي گرفته تا مصرف
  .(Living stone, 2002)جهاني در ارتباط هستند از سطح محلي تا 

ها  يپرسشي كه در اينجا مطرح است اين است كه چگونه نوجوانان و جوانان از اين فناور
كنند و اين ابزار چه تأثيري بر زندگي  سرعت در حال پيشرفت هستند، استفاده مي كه به
چه تغييراتي در تعامالت روزمرة جوانان است؟ و اينكه استفاده از تلفن همراه  شان داشته روزمره

شان هاي عمومي و خصوصي و نحوة مديريت زندگيبا يكديگر، نحوة رفتارشان در عرصه
  ايجاد كرده است؟

كنندة در حال تغييرِ جامعة اطالعاتي و هويت مصرف) 2007(از نظر ويلسكا و پدروز 
پردازان، بايد آن را كه به اعتقاد نظريه هاي مصرفيِ جوانان مبين عناصر بسيار زيادي است شيوه

كنند جوانان در حالي رشد مي. نشانگر مصرف و سبك زندگي پسامدرن در عصر كنوني دانست
. كنندشود، تجربه ميهاي گذار را، كه با جامعه مصرفي تداعي مياي از آيينكه مجموعه

جوانان برساختة فرهنگي و  هايكننده و هويتهاي زندگيِ مصرفبنابراين، رابطة بين سبك
  . اجتماعي است

هايي كه در ها و دگرگونيكنندة فناوريهاي اخير، كه پيشرفت خيرهاز سوي ديگر، در دهه
به عبارت ديگر، به . تر كرده استپذيرها را دسترس ها صورت گرفته آن شكل و محتواي آن

ترشان توسط افراد ان كاربرد گستردهها، امك تر شدن كاربرد و كاهش حجم و اندازه آندليل ساده
  .گوناگون فراهم شده است

ميالدي، دسترسي جوانان به اشكال  90توانيم بگوييم كه تقريباً از آغاز دهةبنابراين مي
هاي ارتباطاتي و اطالعاتي ــ كامپيوترها، اينترنت، تلفن همراه ــ مختلف و همگراشدة فناوري

اين مسئله باعث افزايش قابل مالحظة .  پيدا كرده است تدريج در كشورهاي مختلف رواج به
هايشان دور است، توانايي فني براي حضور كساني در جامعه شده است كه از ديگران و فعاليت

اين امر باعث ترويج تعمق نظري . وقت دسترسي آني دارد جا و همه اما به هركس، در همه
روزمره، از نظر برساختن مكان، فضا، حركت  هاي نوين براي زندگيدربارة عواقب رواج رسانه

 Thulin and) شود نيز شده استاي ميطور فزاينده اطالعاتي و شبكه اي كه بهو زمان، در جامعه

Vilhelmson, 2007).  



در اينجا . اما ما در پي بررسي جايگاه موبايل در پويايي زندگي روزمره و ارتباطات هستيم
هاي زندگي روزمره به هنگام مطالعة روابط س، فعاليت و زمينهروابط اجتماعي، الگوهاي تما

هاي ارتباطاتي و اطالعاتي از يك سو، و نيز فرد و جامعه از سوي ديگر مورد توجه بين فناوري
هاي روزمره  بنابراين در اينجا مفهوم زندگي روزمره به معناي يك الگوي ثابت از فعاليت. هستند

ها وقت  هايي كه فرد براي انجام آنشود، فعاليتها وارد تعامل مي است ــ مردمي كه فرد با آن
اي شودــ كه به عادات و امور هر روزه كند و نيز مكاني كه زمان درآن سپري ميصرف مي
  .تواند بر آن تأثير بگذارداند كه رسانة موبايل ميتبديل شده

ي تنظيم زمان و مكان دانست كه منزلة فناور توان موبايل را بهبنابراين از يك ديدگاه مي
همچنين همانند ساير . داراي ظرفيت تغيير الگوهاي اجتماعي و سازمان جماعت است

هاي اطالعاتي و ارتباطي داراي توانِ بالقوة دگرگوني الگوهاي تحرك، فعاليت و تماس  فناوري
  . افراد در زمان و مكان است

تر همچون تلفن ثابت، از قبيل ي قديميهاهاي فناوريتلفن همراه بسياري از محدوديت
هاي پذيري در گذشته به مكاندر دسترس. را از ميان برداشته است ”منديزمان“و  ”منديمكان“

هايي كه تلفن توسط افراد ديگر اشغال نبوده، منحصر بوده خاص همانند خانه، محل كار و زمان
اي كه منحصراً به افراد منحصر است، اين هاما موبايل عمدتاً از طريق تبديل تلفن به وسيل. است

فرد تلفن يك فرد و نيز يك شمارة منحصربه. ها را تحت تأثير قرار داده استموانع و محدوديت
پذير ساخته و در نتيجه عمل برقراري تماس تا حد همراه، دسترسي آني و جهاني را به امكان

ر اين صورت يك مسئلة اصلي دربارة د. زيادي از الزامات مكان و زمان رهايي يافته است
  . هاي اين رسانه در زندگي روزمره ــ در اينجا جوانان ــ استداللت

طور خاص، به فناوري جوانان  طور كلي و تلفن همراه به هاي اطالعات و ارتباطي بهفناوري
ان كنندگان عمدة فناوريِ تلفن همراه هستند و اغلب به عنوجوانان مصرف. تبديل شده است

روند كه شمار مي آنان اولين افرادي به. اندپيشگامان اقتباس و تكامل آن محسوب شده
اهلي “اي براي ارتباط اجتماعي  عنوان وسيله كاربردهاي موبايل همچون ارسال پيام كوتاه را به

ها و كاربردهاي جديد از در نتيجه، صنعت تلفن همراه انتظار دارد كه رواج طراحي. ”اندساخته
پليرهاي از پيش تري.پي.هاي عكس و تصويربرداري و امقبيل اينترنت موبايلي، دوربين

اي از بخش عمده. شده و نيز راديوها در موبايل، بر اساس ترجيحات جوانان تعين يابد تعبيه
هاي همراه خود براي كاربردهاي تلفن همراه، كاركردي يا عملي است و جوانان از تلفن

ها و ي و ارسال پيام كوتاه به عنوان ابزاري اصلي براي مديريت مالقاتهاي تلفن تماس
  ).،همان(كنند شان استفاده ميهاي روزمره فعاليت

اند، اكسمن و تورتيانن كه استفادة جوانان فنالندي از تلفن همراه را مورد مطالعه قرار داده
شان را  انيك از زندگي روزمرهمعتقدند كه براي اغلب جوانان فنالندي، تلفن همراه بخشي ارگ

تر اينكه جوانان و  از همه مهم. دهد و تنها شاخص پايگاه اجتماعي آنان نيستتشكيل مي



هاي اجتماعي خود و شكل دادن روابط جديد استفاده نوجوانان از تلفن همراه براي حفظ شبكه
شان تعيين فضاي شخصيتلفن همراه به ابزار مهمي تبديل شده كه جوانان از آن براي . كنندمي

متنوع از طريق سرويس پيام كوتاه و  وگوهاي ظريف و هايي مانند گفتجنبه. كننداستفاده مي
 Oksman and)هاي موبايل بخشي الزامي از فرهنگ تلفن همراه نوجوانان هستند بازي با گيم

Turtiainen, 2004).  
به خودشان تعلق دارد، به ويژه در  ،برنداين واقعيت كه تلفن همراهي كه جوانان به كار مي

بافت خانواده، بسيار داراي اهميت است، به اين دليل كه غالباً نوجوانان ارتباط و محتواهاي آن 
اين امر به اين معناست . كنندرا به مثابه امري شخصي و خارج از حوزه كنترل والدين تجربه مي

ها مي دهد تا خارج  اين امكان را به آنكه تلفن همراه اولين وسيلة ارتباطي خصوصي است كه 
به عبارت ديگر، تلفن همراه براي تعيين مرزه و . از نظارت والدين با دوستان خود تعامل كنند

از نظر جوانان فنالندي، تلفن همراه . رودخلق فضايي در روابط با دوستان و والدين به كار مي
ها امور خود را مديريت  از طريق آن، آن. ستها ا ترين وسيله ارتباطي در زندگي روزمره آن مهم
  ).همان(شوند شان ــ خانواده و دوستان ــ متصل ميكنند و به حلقة اجتماعي بالفصلمي

تولين و ويلهلمسون كه به مطالعة تأثير كاربرد فزايندة موبايل در الگوهاي روزمره ارتباط 
تأثيرات . 1 :اندها را مورد توجه قرار دادهاند، سه حوزه از اين دگرگونياجتماعي جوانان پرداخته

عواقب ناشي از . 2اند  ها و تعامالت رو در رو مرتبطاجتماعي كه با الگوهاي تماس، شبكه
پذير هاي مجازي كه از طريق اينترنت امكانتحرك فضايي، يعني، سفر فيزيكي يا تماس

  .يزي فردي و كاربرد زمانرريزي و برنامههاي آن براي طرحداللت. 3شود، و نيز  مي
هاي اجتماعي و  هاي اجتماعي تلفن همراه با الگوهاي تماس شخصي، شبكهداللت .1

هاي گوناگون نشان داده كه موبايل در ميان جوانان پژوهش. اند هاي رودر رو مرتبط مالقات
به منزلة يك پيوند شخصي هميشه گشوده به روي شبكة محليِ بزرگ دوستان درك شده و 

توانند تقريباً از هر  سادگي مي از طريق اين شبكه شخصي، جوانان به. كار رفته استبه 
هاي اضافي اين رسانه تماس. مكان، از هر زمان و به هر دليلي، اقدام به برقراري تماس كنند

تكه و تر، تكه، كوتاه)فاقد انگيزة قبلي(تر ها تكانشيكند كه اين تماسرا برانگيخته مي
  . اند ر زمان و مكانشده د پخش

تأثير   داللت دوم دربارة تحرك فيزيكي افراد است، يعني اينكه رفتارها و الگوهاي سفر تحت .2
 ”نيروي محرك“تلفن همراه به مثابه يك مصنوع كوچگرانه و . تلفن همراه واقع شده است

 بيني شده است كه كاربرد تر به تصوير كشيده شده و پيشهاي زندگي سيالبراي سبك
شود و سبب سيم باعث توليد سفرهاي بيشتر ميفزايندة ارتباطات موبايلي و كاربردهاي بي

ها ها، كافههاي عمومي شهري از قبيل رستورانشود تا جوانان زمان بيشتري را در حوزهمي
بنابراين موبايل موانع زماني و مكاني زندگي روزمره را . ها بگذرانندبه جاي خانه... و 

 .كندهاي خارج از خانة بيشتري را ترويج ميدهد و سفرها و فعاليتكاهش مي



هاي روزانه، هماهنگي و كاربرد بنديِ فعاليتداللت سوم در مورد كاربرد موبايل، با زمان .3
اي گرچه پيش از اين، ساعت وسيله. هاي اجتماعي استها وكنشعملي زمان براي فعاليت

بوده اما اكنون موبايل اين امكان را فراهم كرده است كه  هاي روزمره بندي فعاليتبراي زمان
زني كنند و در زمان واقعي همراه با تغيير طور دائم براي ترتيب دادن مالقات چانه افراد به

شوند، هايي كه براي يك روز ترتيب داده ميبرنامه. هاي خود را انجام دهندشرايط، فعاليت
اند و امكان  اي زماني كمتر به زمان و مكان متصلهاند و برنامهانعطاف پذيرتر شده

  اندپذير كردهكم در ميان جوانان ــ امكان تر را ــ دستتر يا تكانشيسازي آني تصميم
(Thulin and Vilhelmson, 2007: 238-340). 

 
هاي زيادي طور كه مشاهده شد، جايگيري تلفن همراه در زندگي روزمره جوانان دگرگونيهمان

شان را ايجاد كرده و به آنان اين فرصت را داده است تا با  در نحوة عمل و روابط اجتماعيرا 
ريزي كنند و هاي روزمرة خود را برنامهويژه والدين، فعاليت كنترل كمتري از سوي ديگران و به

از اما يكي . هايي ايجاد كرده استهرچند كه اين امر به دليل برخي عواقب، نگراني. انجام دهند
ها توسط اند، كاربرد رسانه هاي نوين به آن پرداختههايي كه پژوهشگران رسانهترين حوزه مهم

مبحث بعدي . جوانان و رابطة آن با برساخته شدن هويت و نيز جستجوي شناخت خود است
  .اي بر رابطة ميان تلفن همراه و هويت استمقدمه

  
  نوين، تلفن همراه و هويتهايرسانه

گويد كه هويت اجتماعي خصلت همة پاسخ به اين سؤال كه هويت چيست، مي جنكينز در
 ،هويتبه گفته باكينگهام ). 1381جنكينز، (عنوان موجوداتي اجتماعي است  ها بهانسان

هاي بسيار متفاوت و براي هاي اخير در زمينهويژه در سال اصطالحي مبهم و لغزان است و به
ها و مفروضات گوناگوني دربارة اينكه ديدگاه. رفته شده استكار گ اهداف بسيار گوناگون به

هاي ديجيتال وجود  هويت چيست و چه ارتباطي با نحوة ادراك ما از درگيري جوانان با رسانه
  .(Buck ingham, 2008)دارد 

، يعني مشابه و idemدارد كه از  (identitas)ريشه در واژة التين  (identity)واژة هويت 
. است ”تشابه مطلق“اولين معناي آن نشانگر : گيرد و دو معناي اصلي داردئت مييكسان، نش

به اين ترتيب، به مفهوم شباهت از دو زاويه مختلف راه . است ”تمايز“معناي دوم آن به مفهوم 
از : سازدطور همزمان ميان افراد يا اشياء دو نسبت محتمل برقرار مي يابد و مفهوم هويت بهمي

  ).5: 1381جنكينز، ( ”تفاوت“و از طرف ديگر،  ”باهتش“يك طرف 
گويد كه در معنايي كلي هويت اجتماعي، به جنكينز در تعريف هويت اجتماعي مي

ها در درون روابط اجتماعي خود از افراد و ها افراد و جماعت هايي كه به واسطة آن شيوه
ما از اين مطلب است كه چه  هويت اجتماعي درك... شوند، اشاره داردها متمايز ميجماعت



كسي هستيم و ديگران كيستند و از آن طرف، درك ديگران از خودشان و افراد ديگر چيست 
 ).7: همان(

كنندة آن طرز هويت فردي منعكس«در مقابل در تعريف هويت فردي گفته شده است، 
تباط معناداري با چگونگي خود يا فرد در ار. اي است كه فرد از خود و ديگري از او داردتلقي

  ).161: 1387عاملي و ديگران،(» هاي فردي استذهنيت و عينيت
تر، ديدگاه آنتوني هاي اجتماعي عامشده از هويت در قالب نظريه هاي ارائه يكي از ديدگاه

است كه اين بحث ارتباط مستقيمي ”مدرن متاخر“گيدنز دربارة ماهيت متغير هويت در جوامع 
  .ها و هويت دارد سانهبا بحث ما درباره ر

گيدنز معتقد است كه بسياري از باورها و اعمال مرسوم، كه در جوامع سنتي هويت را تعيين 
در اين جوامع . دهندكردند، امروزه بيش از پيش نفوذ خود را از دست ميو تعريف مي

و سبك زندگي ها نه تنها شامل ظاهر  سنتي، افراد بايد انتخاب وسيعي را انجام دهند كه اين پسا
اما امروزه، كارشناسان . شودشان نيز مي تر دربارة اهداف زندگي و روابططور وسيع است كه به

ها را دربارة چنين موضوعاتي هاي همگاني انبوهي از راهنماهاييگوناگون و متخصصان رسانه
  .(Giddens, 1991)زنند كنند، گرچه در نهايت اين خود افرادند كه دست به انتخاب ميارائه مي

يعني . داشته باشند ”خود ـ بازتابي“وي بر اين باور است كه افراد مدرن بايد دائماً 
اين .  تصميماتي را براي اينكه چه كاري بايد انجام دهند و اينكه چه كسي بايد باشند، بگيرند

 ”هاي ايترو“آنان بايد : شود كه افراد بايد روي آن كار كنند تبديل مي ”پروژه“خود به نوعي 
دهند و بنابراين يك هويت منسجم و پايدار اي خلق كنند كه به خودشان نسبت مي بيوگرافيكي
به گفته وي، فرهنگ . داندپذير و نه ثابت ميرا سيال و انعطاف ”هويت“گيدنز . كنندرا حفظ مي

ن را هاي خودشامصرفي مدرن امكانات متعددي را در اختيار افراد قرار داده است تا هويت
، به شكل خالقانه و با توانند اين كار را به نحوي فزايندهمي  برسازند و شكل بدهند و آنان

  ).همان(هاي متعدد انجام دهند شيوه
هاي شود اين است كه چگونه اين تحليل به گفته باكينگهام پرسشي كه اكنون مطرح مي

رويكرد گيدنز و . د روي دهندتوانند عمالً در زندگي روزمره افرايافته مي بسيار تعميم
رويكردهاي مشابه توجه خود را به تعدادي از تغييرات مهم دربارة اينكه هويت در دنياي كنوني 

به خاطر سپردن اين موضوع، وقتي كه ما . كنندشود، معطوف مي چگونه برساخته و تجربه مي
دهيم، داراي رار ميهاي ديجيتال را مورد مالحظه قماهيت خاص تعامالت جوانان با رسانه

باره، گرايش به تلقي فناوري يكي از معضالت اصلي به هنگام بحث در اين. اهميت است
اما بايد توجه داشت كه تغييرات فناورانه تنها . رانندة تغييرات اجتماعي استمنزلة نيروي پيش به

فناوري ديجيتال شدن، كه توسط ويژه، فردي به. هاي تاريخي و اجتماعي هستندبخشي از توسعه
هايي كه هويت در جوامع تر در شيوهاي از تغييرات كليمنزلة نمونه توان بهميسر شده، را مي

  .(Buckingham, 2008)شود، درك كرد مدرن تعريف و زيسته مي



بر طبق رويكرد نظري پديدارشناختي به فرهنگ و زندگي روزمره، افراد به عنوان كساني كه 
. شوند كنند، شناخته ميبرساختن ابعاد معنادار جهاني كه در آن زندگي ميطور دائم درگير  به

پايان ادراك كرد توان به عنوان يك كار فرهنگي بيمنطبق با اين رويكرد، زندگي روزمره را مي
طور دائم معاني، ساختارها و سازمان اجتماعي جهاني را كه درآن زندگي  كه از طريق آن افراد به

كنند،  وگو مي ها تعامل يا گفت هاي اجتماعي خودشان و افرادي كه با آنهويت كنند و نيزمي
اي كه در آن عمل برساخته شدن فرهنگ زندگي روزمره صورت جهان اجتماعي. كنندخلق مي

شود بلكه بعد  كنند، ساخته نميطور دوجانبه تعامل مي گيرد، تنها از طريق افرادي كه با هم بهمي
هاي اجتماعي و  وزمره يك جزء حياتي است كه بر تعامالت، سازمانمصنوعي زندگي ر

بنابراين اشياء، فناورانه يا . پذيردها تأثير مي گذارد و از آنهاي فرهنگي ارجاع تأثير مي قالب
مادامي كه افرد تعامالت . زمينة راكد در زندگي روزمرة افراد نيستند غيرفناورانه، تنها نوعي پس

ها در جهان شوند تا اين فناوريكنند، باعث ميياء و مصنوعات برقرار ميمعناداراي با اش
سازند و در يك فرايند دوجانبه اجتماعي آنان وجود داشته باشند، افراد را قابل درك مي

   .(Caroma and Caron, 2004)كنندبرساختن مشترك دخيل مي
ناپذير از  نه، به بخشي جداييترين اين مصنوعات فناورا تلفن همراه به عنوان يكي از مهم

بسط تلفن همراه از يك وسيلة ارتباطي . زندگي روزمره در دوران معاصر تبديل شده است
اس و ارسال .ام.اس، اس.ام.پلير، ويدئو، امتري.پي.ام: اي شاملخانگي به يك وسيله چندرسانه

لفن همراه كه زماني نماد ت. اي نيستهاي تازه متولدشده هاي الكترونيكي، ديگر پديدهنامه
نحوي متناقض،  ها و كاركردهاي متعددي را، اغلب به، امروزه نقشموقعيت اقتصادي و طبقه بود

اَعمال و عادات . در سطوح فردي، فرهنگي ـ اجتماعي، فراملي و جهاني، برعهده گرفته است
در . ران در نظر گرفتمنزله بسط هويت و سبك زندگي كارب توان به مرتبط با تلفن همراه را مي
هاي محلي شده و فرهنگي ـ اجتماعي  عنوان بخشي از آيين توان به مقابل، اين اعمال را مي

طور لفظي و نمادين كاربران را به اشكال فعلي و  تلفن همراه به.  زندگي روزمره در نظر گرفت
از زندگي ناپذير  عنوان بخشي جدايي به. كند يابي متصل مي درحال ظهور هويت و هويت

روزمره، موبايل كاربراني را با معاني واگراي چندگانه براي هماهنگي اعمال اجتماعي به وجود 
سازد، بيانگر  هاي متعددي را فراهم مي عنوان يك مصنوع فرهنگي كه امكان انتخاب به. آورد مي

هاي مينهز هاي هويت از قبيل طبقه، جنسيت و پس هاي دارندة آن و نيز برساخته ساليق، ارزش
  .(Mjorth, 2009)فرهنگي است 

ويژه در ارتباط  سؤال مطرح در اينجا اين است كه موبايل چه معنايي در زندگي جوانان و به
آن توسط جوانان در ارتباط در واقع در اينجا كاربرد جهاني و روزمرة . شان دارد با مسئلة هويت

  . شان مد نظر استبا هويت
ترين فناوري فردي است كه ضمن ايجاد خلوت  بايد اذعان كرد كه امروزه تلفن همراه مهم

بنابراين . شده معنادار كرده است اي فرديمستقل فردي، رابطة اجتماعي فرد را در بستر شبكه



تلفن همراه در عين فردي بودن، عنصري كامالً اجتماعي است و در واقع فرصت و ظرفيت 
تلفن همراه به عنوان نماد . آوردگرايي فراهم ميعنصر فردگرايي و جمع مهمي را براي دو

ترين صنعت تعاملي ارتباطي است كه در آن گيرنده و فرستنده پيام  جا حاضر، مهم ارتباط همه
عاملي و ديگران، (گيرد اند و تعامل به شكل همزمان همچون ارتباط رو در رو صورت مي فعال

1387.(  
هاي تلفن همراه يعني استقالل از فضا گام جديدي ا مونته، يكي از ويژگيبه اعتقاد گارسي

شود و ارتباطات ديگر توسط ساختارهاي عضويتي فرد هدايت نمي. شدن است در فرايند فردي
بنابراين بسياري از كاركردهايي كه در گذشته توسط . شده است تر و فرديدر نتيجه دموكراتيك

به موازات آن، افراد به هنگام . فته، معناي خود را از دست داده استگرنهادهاي محلي انجام مي
هاي جديدي را هايي كه به آن تعلق دارند، قدرت شان بدون دخالت سازمانكنترل ارتباط

هاي مهمي را براي افراد به شك مزيتاين امر بي. اند آورند كه مديون تلفن همراهدست مي به
شان در جوامع ها از هويت تواند باعث تضعيف درك آنل ميوجود آورده است كه در عين حا

  .(Garcia-Montes, 2006) معين شود
سازد بلكه فناوري و نوع تعامل روشن است كه فرد به تنهايي هويت و فرديت خود را نمي

جبرهاي اجتماعي و . سازدبا ديگري است كه در مسير زندگي روزمره هويت و خود را مي
از اين منظر تلفن همراه به عنوان ابزاري . كننددر اين روند نقش مهمي ايفا مي جبرهاي فناورانه
اي را  اي و نيز به عنوان يك نقش اجتماعي، كه در واقع امكان دسترسي لحظهارتباطي و رسانه

  ).163: 1387عاملي و ديگران، (آورد، بايد مورد مطالعه قرار گيرد فراهم مي
مسئلة اصلي در ارتباطات موبايلي بين جوانان، ادغام شدن ارتباط از نظر اكسمن و تورتيانن، 

موبايل براي تعريف : در زيست ـ جهان يك فرد و برساخته شدن يك هويت اجتماعي است
اينكه چه كسي به جوامع اجتماعي مهم تعلق دارد و اينكه چگونه نمايش خود در يك صحنة 

ارتباطات موبايلي به يك وسيلة . رودكار مي ، بهشوداجتماعي در ارتباط با ديگران برساخته مي
  .(Oksman and Turtiainen, 2004)مهم براي تعريف حوزة شخصي افراد تبديل شده است 

ترين ابزار زندگي امروزي است كه امكان خوداظهاري هويتي را تلفن همراه يكي از شخصي
مراه، انتخابي بودن تصوير يا هايي همچون انتخابي بودنِ زنگ تلفن هعرصه. آوردفراهم مي

جعبه تصويري آن و انتخابي بودن دستگاه و جلد آن و حتي نوع ارتباط با دستگاه با استفاده از 
  ).1387عاملي و ديگران، (سيم يا باسيم نمادهاي هويت فردي هستند هاي بي گوشي

د در پاسخ شاي. دهدتلفن همراه بخشي از عناصر مادي و معنوي هويت فردي را تشكيل مي
به عبارت ديگر . »من تلفن همراه هستم«: به چيستي فرد كه بازتاب هويت اوست، بتوان گفت

هاي مورد تصاوير يادگاري، موسيقي. »كندمنِ فرد در تلفن همراه او هويت و تشخص پيدا مي«
 اي او، برنامة كاري روزمره و بسياري ديگر از عناصرعالقه، شبكه ارتباطات فردي و حرفه

پس در پاسخ به چيستي هويتي فرد . شودداري و ساخته مي هويتي در تلفن همراه فرد نگه



شود كه تلفن همراه يك رنگ محسوب مي. »هويت فرد، تلفن همراه اوست«: توان گفت مي
كنيد، وقتي شما زنگ خاصي را به شمارة خاصي وصل مي. شاخص نمايش فردي نيز شده است

كنيد و در واقع زنگ خاص تلفن همراه، يك هاي خود ايجاد مييك زنگ هويتي براي تماس
  ).10: همان(كند معناي اجتماعي را كه با خود كدهاي هويتي به همراه دارد، نمايندگي مي

شان از كاربرد  به گفته كارونيا و كارون، جوانان و نوجوانان بر اساس شيوة تبيين و روايت
بر اين مبنا . سازندرا از اين فناوري ارتباطي مي تلفن همراه  الگوي فرهنگي خاص خودشان

شناسي گر تفكر اجتماعي است كه تفكر بازتابي دربارة اخالق، طرز رفتار و زيباييموبايل داللت
كردن اَشكال  جوانان از طريق منعكس. سازدكنش روزمره و زندگي اجتماعي را برانگيخته مي

سازي، كه در نمايش فرد در يك فرايندهاي هويتوجوي  گوناگون كاربرد تلفن همراه در جست
ها عمل استفاده از تلفن همراه را  به معناي ديگر، آن. اند، نيز هستند صحنه اجتماعي دخيل

شود از طريق آن، افراد خودشان و كساني كه كنند كه تصور ميمنزلة دستور زباني تفسير مي به
  .(Caronia and Caron, 2004)سازند شان هستند را متعين ميپيرامون

اي كه كارونيا و كارن در كانادا دربارة ديدگاه جوانان در مورد نگارانهبر اساس مطالعة قوم
ها و رفتارهاي مرتبط با تلفن همراه اند كه جوانان ژست اند، نتيجه گرفتهتلفن همراه انجام داده

گويند كه افراد از طريق آن ميشود  كنند كه تصور مي هايي تلقي ميرا به مثابة متون و روايت
شوند، در معرض تفسير هاي معنادار و نمادين تلقي ميمنزلة كنش ها به كيستند، تا جايي كه آن

از . شودشان مي هاي اجتماعيهايي دربارة هويت كاربران و توانشهستند و منجر به استنتاج
شناختي هستند كه عملِ زيبايي ديدگاه جوانان رفتارهاي مرتبط با تلفن همراه قوانين در حال

نوجوانان و جوانان تلفن همراه و . كنندمنزلة فردي با سليقة خوب تعريف مي كاربر را به
دهد  كنند كه نشان مياي براي اين امر قلمداد ميمنزلة وسيله هاي استفاده مرتبط با آن را به شكل

اده و تفسير موبايل به وسايل برساختن جوانان از طريق استف. شان كيستند آنان و افراد پيرامون
سازند و براي سازماندهي و كنند، برميوجو مي هاي اصلي را جستهويت، برخي از مقوله

اي به بيان ديگر، آنان انديشه. برندكار مي شان بهساختن تمايزات مرتبط در جهان اجتماعي
سازند  اعي روزمره را ميشناختي، يعني بازتاب و برساختن اشكالي از زندگي اجتمجامعه

  ).همان(
ويژه در  گويي به اين پرسش كه موبايل چه معنايي در زندگي جوانان و بهاشتالد براي پاسخ

به گفتة وي، . سيال پرداخته است ”هويت موبايل“ارتباط با مسئلة هويت دارد، به معرفي مفهوم 
هاي ويژه رسانه ها، بهرسانهتأثير كاربرد  اين مفهوم به اين معناست كه هويت جوانان تحت

از سوي ديگر اين مفهوم هويت جوانان را . ارتباطي شخصي از قبيل تلفن همراه قرار دارد
يابد، به تصوير يابد و در طي زمان گسترش ميمثابه امري سيال، كه لحظه به لحظه تغيير مي به
اينكه جوانان دائماً در  كند كه هويت چيزي سيال است ومفهوم هويت موبايل بيان مي. كشدمي

زني بر سر اين موضوع هستند كه چه كسي هستند، چگونه اين هويت را به دست  حال چانه



هاي فرهنگي گونه كه در زمينهتلفن همراه، همان. هماني دارند اند و با چه كسي اينآورده
نگي، دسترسي روز شدن مداوم، هماه اي براي بهمنزلة وسيله جوانان در هميشه حاضر است، به

تلفن همراه به ابزار . به اطالعات و مستندسازي، اين سياليت هويت را تسهيل كرده است
ئالي براي پرداختن به جريان مبادلة اطالعات، مديريت روابط معمولي، نزديك يا صميمانه،  ايده

 :Stald, 2008)هاي دائماً در حال تغيير زندگي روزمره تبديل شده است  هماهنگ كردن فعاليت

143).  
  

 گيري نتيجه
اي كه با حضور به گونه. اي يافته استالعادهتلفن همراه يا موبايل در جامعة ما گسترش فوق

كارت، العاده قيمت سيمدهندة خدمات مرتبط با تلفن همراه و كاهش فوقچندين شركت ارائه
ها و جه به خصلتبا تو. سرعت در حال افزايش است تعداد كاربران اين رسانه ارتباطي به

هاي حاصل از رواج آن و فرد و متمايز اين رسانه توجه به دگرگوني هاي منحصر بهويژگي
گذارد و تغييراتي كه در نحوة انجام امور شخصي و جمعي تأثيراتي كه بر روي زندگي افراد مي

ه جوانيِ از سوي ديگر با توجه ب. طور خاص مورد توجه قرار گيرد آورد، بايد بهوجود مي به
اي اين رسانه در زندگي جوانان و نوجوانان لحظهجامعه، ما نيازمند توجه ويژه به حضور همه

هاي نوين ارتباطي به ويژه تلفن همراه، چه پيامدهايي به عبارت ديگر، اين امر كه رسانه. هستيم
نكات  .اند، بسيار حائز اهميت استدر زندگي روزمره، هويت و سبك زندگي جوانان داشته

  :شوندشده در اين مقاله در ذيل برجسته مي اصلي مطرح
طور خاص، به فناوري جوانان  طور كلي و تلفن همراه به هاي اطالعات و ارتباطي بهفناوري •

كنندگان عمدة فناوريِ تلفن همراه هستند و اغلب به عنوان جوانان مصرف. تبديل شده است
  .اندپيشگامان اقتباس و تكامل آن محسوب شده

دادن روابط  هاي اجتماعي خود و شكلجوانان و نوجوانان از تلفن همراه براي حفظ شبكه •
موبايل براي تعريف اينكه چه كسي به جوامع اجتماعي با اهميت . كنندجديد استفاده مي

تعلق دارد و اينكه چگونه نمايش خود در يك صحنه اجتماعي در ارتباط با ديگران 
ارتباطات موبايلي به يك وسيلة مهم براي تعريف حوزة . رودار ميك شود، بهبرساخته مي

  .شخصي افراد تبديل شده است
تلفن همراه بخشي از عناصر مادي . آوردتلفن همراه امكان خوداظهاري هويتي را فراهم مي •

شايد در پاسخ به چيستي فرد كه بازتاب هويت . دهدو معنوي هويت فردي را تشكيل مي
من فرد در تلفن همراه او «به عبارت ديگر. »من تلفن همراه هستم«: فتاوست، بتوان گ

  ».كندهويت و تشخص پيدا مي
اي براي منزلة وسيله هاي استفاده مرتبط با آن را بهنوجوانان و جوانان تلفن همراه و شكل •

از  جوانان. شان، كيستند دهد كه آنان و افراد پيرامونكنند كه نشان مياين امر قلمداد مي



هاي اصلي را طريق استفاده و تفسير موبايل به وسايل برساختن هويت، برخي از مقوله
سازند و براي سازماندهي و ساختن تمايزات مرتبط در جهان كنند، برميوجو مي جست

  . برندشان به كار مياجتماعي
ويژه  ا، بههتأثير كاربرد رسانه به اين معناست كه هويت جوانان تحت ”هويت سيال“مفهوم  •

اين مفهوم، هويت جوانان را به مثابه . هاي ارتباطي همانند تلفن همراه قرار دارندرسانه
تلفن همراه، باعث تسهيل سياليت . دهديابد، نشان ميامري سيال كه لحظه به لحظه تغيير مي

  .هويت شده است
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