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دکتر سید محمد دادگران
مریم آزاد اندیش
چکیده
اين تحقيق با هدف "بررسی آثار اجتماعی و فرهنگی تلفن همراه بر دانش آموزان دختر
مقطع متوسطه (شهرستان اراک)" انجام گرفته است .روش اين تحقيق پيمايشی و ابزار
اندازهگيری پرسشنامه بوده است و پس از پرشدن پرسشنامهها ،جداول توصيفی و استنباطی از
طريق نرم افزار  spssبدست آمده و تحليل شد .جامعه آماری اين پژوهش شامل دبيرستانهای
دخترانه شهرستان اراک است و تعداد آنها  5هزار نفر است که حجم نمونه براساس فرمول
کوکران  753نفر محاسبه گرديد .روش نمونهگيری که در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته
است سهميهای میباشد.
بررسیهای انجام شده در اين پژوهش نشان داد که بيشتر پاسخگويان روزانه کمتر از 2
ساعت از تلفن همراه خود استفاده میکنند و بيشتر آنها  2تا  4سال است که تلفن همراه دارند
همچنين اکثريت آنها  1خط تلفن همراه دارند و اعضاء خانواده از تمام خطهای تلفن
همراهشان خبر دارند .بيشتر آنها از سرويس پيام کوتاه تلفن همراه خود بيشترين استفاده را
میکنند و جوک و جمالت عاشقانه را در پيامکهايشان ارسال و دريافت میکنند همچنين
بيشتر فايلهای تصويری را با دوستانشان از طريق بلوتوث تبادل میکنند.
بر اساس يافتههای تحقيق مشخص شد که بيشتر پاسخگويان اعتقاد دارند:


داشتن تلفن همراه توسط همساالن و هم کالسی های آنها دليل انتخاب شان برای

خريد تلفن همراه نبوده است.


داشتن تلفن همراه موجب ايجاد احساس آزادی واستقالل بيشتری در آنها میشود.



اکثر ارتباطات تلفنیشان از طريق تلفن همراه با دوستان است اما ترجيح نمیدهند

 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی Mohammad_ dadgran@yahoo.com -کارشناس ارشد رشته علوم ارتباطات ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی m.azadandish@gmail.com

مشکالت پيش آمده برايشان را پيش از در ميان گذاشتن با خانواده به وسيله تلفن همراه با
دوستان و گروه همساالن خود در ميان بگذارند.


تلفن همراه چندان موجب خستگی و از دست دادن انرژی بيشتر (به دليل استفاده

طوالنی مدت در طول روز) در آنها نشده است.
واژگان کلیدی :رسانههای نوين ،رسانههای نوين و جوانان ،کارکردهای تلفن همراه ،تلفن
همراه ،هويت فردی و فردگرايی.
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مقدمه
تلفن همراه در عصر حاضر به عنوان يک رسانه جمعی شناخته میشود که هدف اصلی آن
برقراری ارتباط در جامعه میباشد که در اشکال مختلف نوشتاری ،کالمی و تصويری نقش
بسيار زيادی در گسترش ارتباطات جامعه به عهده گرفته است .اما با توسعه خدمات تلفن
همراه در ايران و افزايش تعداد خطوط اپراتورهای مختلف ،مسايل اجتماعی و فرهنگی
جديدی گريبانگير جامعه شده است.
اگرچه با توجه به بنيانهای ارزشی تلفن همراه میتوان گفت اين وسيله ارتباطی دارای
جنبه تخريبی و يا سازندگی گوناگونی در جامعه است که مثبت و يا منفی بودن آن به نوعی به
تاثير متقابل ميزان غلبه و ورود اطالعات از طريق اين ابزار ارتباط پيدا میکند.
اين در حاليست هم اکنون شمار کاربران تلفن همراه در کشور به بيش از  44ميليون نفر
رسيده است بدون شک نبايد از افزايش برقآسای شمار مشترکان در کشور بیتفاوت عبور کرد
و آن را روزنه اميدی دانست برای ورود جامعه ايرانی به دنيای ارتباطات و فناوری اطالعات،
اما افزايش کمی اين وسيله ارتباطی بدون توجه به هيچ پيش زمينه فرهنگی جامعه میتواند
خود سرچشمه بسياری از آسيبهای فرهنگی و اجتماعی به حساب آيد که به طور مستقيم يا
غيرمستقيم تمامی افراد را مورد تهديد قرار میدهد.
در همين حال امروزه به دليل پيچيدگیهای گسترده روابط اجتماعی و اداری بايد استفاده
از تلفن همراه را به عنوان يکی از محبوبترين ابزار ارتباطی مغتنم شمرد و از فرصتهايی که
توسط آن ايجاد میشود استفاده کرده و برای تهديدهای آن چارهای بينديشيم .البته نبايد
فراموش کرد که هر فناوری جديدی که پا به عرصه ظهور میگذارد از نظام باورها و عقايد و
فرهنگ افراد يک جامعه فاصله دارد و ظهور تلفن همراه در کشور ما نيز از اين امر مستثنی
نبوده به همين دليل در زمينه چگونگی تطبيق آن با نظامهای انسانی بايد سعی شود نوعی آشتی
بين لجام گسيختگی فناوری و اصالت فرهنگی و باورهای جامعه ايجاد کرد و اين فرايند آشتی
در واقع همان فرهنگسازی است که میبايست در کشور ما نيز شکل بگيرد.
بیان مسئله:
امروزه در جهان ،فناوريهای نوين ارتباطی تحوالت شگرفی در حيطههای مختلف فرهنگی
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اجتماعی ،سياسی و اقتصادی به وجود آورده است ،به گونهای که سيمای جوامع را در پارهای
مواقع دگرگون ساخته است .از ميان اين تکنولوژیها ،تلفن همراه نقش بسزايی در اين نوع
تحوالت داشته است .با وجود مقاومت نشان دادن بسياری از کشورها خصوصاً کشورهای
جهان سوم در خصوص ورود نوآوریهای ارتباطی از جمله شبکههای اينترنتی ،ديده میشود
که تلفن همراه جای خود را در ميان کشورها به طور چشمگيری باز نموده است ،به طوريکه
در سال  2001تعداد تلفنهای همراه در دنيا از تعداد تلويزيونها در جهان بيشتر شد
(حميديان .)147 :1733 ،و اين چيزی نيست جز پذيرش همگانی تلفن همراه توسط جهانيان
بر خالف تصور مخترعان اين ابزار مبنی بر اينکه اين وسيله کوچک و جيبی صرفاً جهت
استفادههای کاری و ضروری باشد و تسهيل کنندة روند کار تلفنهای ثابت باشد ،اما باز با
ورود آن و جای گرفتن در ميان افراد جوامع تغييرات عديدهای در حوزه فرهنگ به جا
گذاشته و خواهد گذاشت .پژوهشهای انجام گرفته نيز بيانگر همين مساله میباشد و آن
اينکه "استفاده اجتماعی" ،در داليل اوليۀ پذيرش اين فناوری وجود نداشته است .در واقع
کسب و کار و امنيت ،داليل نخستين پذيرش اين وسيله بودهاند ،اما پس از مدت کوتاهی به
استفادة ارتباطی عمدة کاربران تبديل شدهاند .آداب و رسوم ،سنن و قوانين که همگی اجزای
هنجاری فرهنگ جوامعاند ،هرکدام به نحوی تحت تأثير تلفن همراه قرار گرفته است .به
گونهای که هنجارهای غالب آن بر همگان تأثير گذاشته است .به طور کلی میتوان گفت
تکنولوژیهای ارتباطی جديد در شکلدهی به هويت و فرهنگ جوانان ،به منابع اصلی و
مسلط تبديل شدهاند .فرهنگ ديجيتال رسانههای جديد ،بر ذوق ،سليقه ،الگوهای ارتباطی و
نيز نيازها ،ارزشها و هنجارها تأثير گذاشته است .اگر تا يک دهۀ گذشته فرهنگها و خرده
فرهنگهای جوانان حول مصرف ،به ويژه در عرصههای مربوط به پوشش و لباس و موسيقی
متمرکز بود ،در حال حاضر فناوريهای ارتباطی تعاملی و مجازی ،به ويژه اينترنت و تلفن
همراه ،الزامات جدی را برای خرده فرهنگهای جوانان پديد آوردهاند که از آن جمله میتوان
به تقويت فرديت ،استقالل عمل و انتخابگری ،سيال و متکثر ساختن هويت ،خصوصی
کردن دنيای زندگی ،ايجاد تمايز و ارزشمند ساختن آن و اهميت يافتن فزاينده شيوه زندگی
اشاره کرد .به همين ترتيب ،پيشگامی جوانان در استفاده از قابليتهای رسانهای نو و مهارت
بيشتر آنان در استفاده از اين رسانهها ،الگوهای ارتباطی جديدی را در ميان جوانان شکل داده
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که امتداد آن ،هر دو حوزه خصوصی و عمومی را در بر میگيرد.
بنابراين میتوان اينگونه بيان نمود که در واقع تلفن همراه مرزهای موجود فرهنگی و
اجتماعی را میشکند و قلمروی جديد خلق میکند که فارغ از هنجارهای سنتی گذشته است.
اين ابزار با حضورش فضای ارتباطات مجازی را گسترش داده و ارتباطات را به سمت
شيوهای جديد هدايت میکند .اين ابزار به گونهای در جهان صنعتی امروز رسوخ کرده که از
کودک ده ساله تا يک فرد سالخورده از آن استفاده میکنند .مخصوصاً در بين جوانان که
اکثريت جامعه را تشکيل میدهند بيشتر از همه در معرض آسيبها و معضالت آن قرار
ميگيرند« .آنچه اهميت دارد تأثير چشمگير موبايل بر همه ابعاد زندگی ماست .واقعيت آن
است که موبايل نه تنها حوزه تفکر و احساسات ما را تحت تأثير قرار داده بلکه تأثيری عمده
بر رفتارهای اجتماعی ما نيز داشته است» (ذکايی.)111 -142 :1733 ،
اهداف تحقیق:
هدف اصلی:
بررسی آثار اجتماعی و فرهنگی تلفن همراه بر دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
اهداف فرعی:

 بررسی آثار استفاده از تلفن همراه در کاهش ارتباطات خانوادگی.
 بررسی آثار استفاده از تلفن همراه بر وضعيت تحصيلی.

 بررسی آثار استفاده از تلفن همراه در کاهش ارتباطات دوستانه.

 بررسی آثار استفاده از تلفن همراه در گرايش به گروه همساالن.
سوالهای تحقیق:

 آيا استفاده از تلفن همراه در کاهش ارتباطات خانوادگی نقش دارد؟
 آيا استفاده از تلفن همراه بر وضعيت تحصيلی نقش دارد؟

 آيا استفاده از تلفن همراه در کاهش ارتباطات دوستانه نقش دارد؟

 آيا استفاده از تلفن همراه در رد و بدل کردن مسائل غيرمذهبی نقش دارد؟
 آيا استفاده از تلفن همراه در گرايش به گروه همساالن نقش دارد؟

5

فرضیه های تحقیق:

 بين ميزان استفاده از تلفن همراه و کاهش ارتباطات خانوادگی رابطه معنیداری
وجود دارد.

 بين ميزان استفاده از تلفن همراه و نقش آن بر وضعيت تحصيلی رابطه معنیداری

وجود دارد.

 بين ميزان استفاده از تلفن همراه و کاهش ارتباطات دوستانه رابطه معنیداری وجود

دارد.

 بين ميزان استفاده از تلفن همراه و رد و بدل کردن مسائل غيرمذهبی رابطه معنی-

داری وجود دارد.

 بين ميزان استفاده از تلفن همراه و گرايش به گروه همساالن رابطه معنیداری وجود

دارد.

رسانههای نوین:
در سالهای اخير ،شبکهها و رسانههای ديجيتال در زندگیهای روزمره ما تعبيه شده است.
برخالف سالهای اوليه گسترش کامپيوترها و رسانههای کامپيوتر -مبنا ،رسانههای ديجيتالی
اکنون ديگر ،پيش پا افتاده و فراگير شدهاند و طيف گستردهای از افراد و نهادها با سبکهای
زندگی گوناگون آنها را به کار گرفتهاند .گرچه امروزه ديگر فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی
آنچنان با زندگی ما عجين شدهاند که آنها را امری بديهی و "عادی" میپنداريم .يکی از
مباحث مهم توضيح اين مسئله است که مفهوم رسانههای ديجيتال ،رسانههای نوين،
چندرسانهایها و...که گاه مترادف و به جای يکديگر به کار میروند ،چيستند .همانطور که
کيونگ چون و کينان گفتهاند ،بسياری از مباحث انتقادی در حوزهء مطالعات رسانههای نوين
بر اين مسائل متمرکز شدهاند که «رسانههای نوين چه چيزی هستند؟ آيا رسانههای نوين،
جديدند؟
"نوين" در رسانههای نوين به چه چيزی اشاره میکند؟ به طور بحث برانگيزی ،اين
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پرسشها به خاطر پذيرش گسترده خود اين اصطالح چندان مورد توجه واقع نشده است.
بااينحال ،اين مباحث تاريخهای روشنگرانهای را برای نظريههای رسانههای نوين توليد کرده
که سبب ترسيم مجدد مرز ميان رشتههای گوناگون شده است (کيانگ چون و کنان:2004 ،1
.)1
ديودنی و رايد نيز گفتهاند ،اين مسئله که رسانههای نوين چه چيزی هستند يا نيستند،
موضوعی فراگير و همچنان مورد بحث است .به گفته آنان ،برخی از تعاريف رسانههای نوين
منحصراً بر فناوریهای رايانهای متمرکز میشوند ،درحالیکه ديگران اشکال فرهنگی و
زمينههايی که در آن اين فناوریها به کار میروند ،همانند هنر ،فيلم ،تجارت ،علم و بيش از
همه ،اينترنت را مورد تأکيد قرار میدهند (ديدنی و رايد.)3 :2004 ،2
آن دو ضمن اذعان به اين امر که مرز ميان اين اصطالحات چندان واضح نيست ،معتقدند
که بين اصطالح رسانههای نوين و رسانههای ديجيتال نوعی همپوشانی وجود دارد .مشکلی
اصلی که در رابطه با اصطالح رسانههای ديجيتال وجود دارد اين است که به متقدم دانستن
خود فناوری به منزله جنبه تعيينکننده رسانه گرايش دارد ،گويی که همه اعمال رسانههای
ديجيتال اول و مهمتر از همه ،درباره ويژگی فناوری ديجيتال هستند يا آن را منعکس میکنند.
در مقابل ،اصطالح "رسانههای نوين" بيشتر درباره زمينهها و مفاهيم فرهنگی معاصر اعمال
رسانهای است تا اينکه به معنای ساده به مفهوم مجموعه جديدی از فناوریها باشد.
يک نکته بسيار مهم و اساسی در اين شيوه تفکر اين است که تصور میشود فناوریها و
اعمال فرهنگی و آنهايی که بروز میيابند ،از هم جدايی ناپذيرند .رابطه ميان فناوریها و اعمال
فرهنگی و رسانهای را در هر مرحله بايد به عنوان موضوعی مرتبط تلقی کرد( .همان )20 :به
گفته کيونگ چون و کينان ،اصطالح "رسانههای نوين" در اواسط دهه  1110ميالدی برجسته
شد و جای "چندرسانهایها" را در زمينههای تجارت و هنر تصاحب کرد و برخالف اسالف
خود ،اصطالحی سازگار شونده نبود بلکه رسانههای ديگر را به منزله امری قديمی و سنتی به
تصوير میکشيد .اين رسانهها که به جای چندگانگی ،در پی همگرايی هستند و نيز رسانههايی
قلمداد میشوند که سيّال ،دارای اتصال فرديت يافته و به دنبال توزيع کنترل و آزادی هستند.
1- Kyong Chun and Keenan
2 -Dewdney and Ride
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گرچه آنها به شدت به کامپيوتری شدن وابستهاند اما به معنای ساده "رسانههای ديجيتال"
نيستند.
به عبارت ديگر ،آنها اشکال رقومی شده رسانههای ديگر (عکس ،ويدئو ،متن) نيستند بلکه
يک رسانه تعاملی يا شکلی از توزيعاند که به اندازه آن اطالعاتی که رله (بازپخش) میکنند،
مستقلاند (کيانگ چون و کنان .)1 :2004 ،1آسگربای در تعريف اصطالح"رسانههای نوين"
گفته است که اين مفهوم به معنای انواع گستردهای از پيشرفتهای صورت گرفته اخير در
زمينه رسانهها و ارتباطات است که نه تنها شامل اشکال گوناگون پخش رسانهای است بلکه
همگرايیهای جديد ميان فناوریهای رسانهای و شيوههای نوينی را که از آن طريق افراد متون
رسانهای را بهکار میگيرند و با آنها تعامل میکنند ،نيز در بر میگيرد .بنيادیترين تغيير صورت
گرفته در اين روندها ،شامل اهميت يافتن روزافزون فناوری ديجيتال در توليد ،ذخيرهسازی و
انتقال تصاوير ،متن ،صدا و دادههاست (اسگربای.)147 :2004 ،2
در مجموع میتوان گفت که"رسانههای نوين" تبديل به اصطالحی ترجيح داده شده برای
طيفی از اعمال رسانهای میشود که به طريقی فناوریهای ديجيتال و کامپيوتر را به کار
میگيرند ( ديدنی و رايد .)3 :2004 ،7ديجيتالی يا رقومی شدن همراه با همگرايی ميان
رسانههای گوناگون ،تلفن همراه را به نمونه بارز يک رسانه نوين بدل ساخته است که خصلت
سياليت و "همه مکانی" و "همه زمانی" بودن کاربرد آن ،باعث شده تا در زندگی روزمره افراد
و به ويژه جوانان جايگاهی واال داشته باشد ،آنچنان که گويی به يکی از اعضای بدن افراد
تبديل شده است (کالنتری و حسنی.)122 :1733 ،
رسانههای نوین و جوانان:
يکی از موضوعاتی که حجم گستردهای از پژوهشها را در حوزه مطالعات رسانهها و
ارتباطات برانگيخته است ،رابطه ميان کودکان ،نوجوانان و رسانههاست .در واقع تأثير رسانهها
و فناوری بر کودکان و نوجوانان هميشه باعث اميدها و ترسهای وسيعتری درباره تغييرات
اجتماعی بوده است .اين مباحث به طور کلی دو امر را مورد توجه قرار دادهاند :اينکه رسانهها
1- Kyong Chun and Keenan
2- Osgerby
3 -Dewdney and Ride
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با جوانان چه میکنند يا چه تأثيری بر آنان دارند و نيز اينکه جوانان چه استفادهای از رسانهها
میکنند .اين پژوهشها طيفی از ديدگاههای مثبت تا منفی را در بر میگيرد.
درانتر معتقد است که رابطه ميان جوانان و رسانهها دو شکل کلی به خود گفته است :يکی
گفتمان بدبينی فرهنگی و ديگری گفتمان خوشبينی فرهنگی .ارزيابی منفی رابطه بين جوانان
و رسانهها بهويژه در مشاجرات عمومی به دنبال معرفی فناوریهای نوين رسانهای ديده
میشود ،مشاجراتی که در نزديکی مرز هراس رسانهای قرار میگيرند .اين امر در بسياری از
کارهای پژوهشی درباره سنت تحقيق راجع به تأثيرات رسانهها ديده میشود که به طور سنتی
بر تأثيرات منفی مفروض نمايش صحنههای پورنو و خشونتآميز در فيلم و تلويزيون متمرکز
شدهاند .گرچه در مورد ميزان تأثيرگذاری رسانهها بر جوانان اتفاق نظر وجود ندارد اما از آنجا
که ميان اين يافتهها و نگرانیهای عمومی درباره اثر رسانهها بر کودکان و نوجوانان همبستگی
وجود دارد ،هنوز در درجه اول اهميت قرار دارند( .دروتنر )22 :2000 ،1از سوی ديگر ،در
ذيل گفتمان خوشبينی فرهنگی عنوان میشود که جوانان پيشگامان فرهنگ رسانهای شدهاند،
آنان طاليهدار کاوش در فناوریهای رسانهای نويناند و غالباً در بسط اشکال جديدی از
دريافت نوآورند ،درست همانگونه که امروزه تعداد بیشماری از آنان در ساختن رسانهها ،از
طراحی هوم پيجهای شخصی ،وبالگها ،توليد محتوای رسانهای و ...مشارکت دارند .امروزه
جوانان اولين نسلی هستند که با کامپيوترها -مهمترين و گستردهترين نوع رسانه نوين -بزرگ
شدهاند و اولين کسانی نيز به شمار میروند که آنها را در فرهنگ زندگی روزمرهشان ادغام
کردهاند (همان .)251 :همچنين ،برخالف کسانی که رسانهها را به دليل ضايع ساختن کودکان
سرزنش میکنند ،مدافعان "نسل ديجيتال" ،فناوری نوين را به منزله نيروی آزادکننده جوانان،
يعنی به منزله ابزاری برای پشت سرنهادن نفوذ محدودکننده والدين بر آنان و نيز به عنوان
وسيلهای برای خلق اشکال جديد و مستقلی از ارتباط و جماعت ،تلقی میکنند .از اين منظر،
فناوری سبب آفرينش نسلی میشود که گشودهتر ،دموکراتيکتر ،خالقتر و نوآورتر از نسل
والدينشان هستند (باکينگهام.)27 :2003 ،2
فارغ از ارزيابیهای خوشبينانه يا بدبينانه ،نکته حائز اهميت ،حضور گسترده انواع رسانهها
1 -Drotner
2 -Buckingham
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از تلويزيون ،بازیهای رايانهای و ويدئويی ،رايانه و اينک تلفن همراه در زندگی جوانان و
نوجوانان به مثابه اموری بديهی و نه چندان غير عادی است؛ چرا که نسل کنونی ،نسلی است
که با اين رسانهها بزرگ شده و رشد کردهاند .هرينگ که به بررسی شکاف نسلی درباره
فناوری و برساختههای بزرگساالن از هويت آنالين جوانان پرداخته است ،میگويد که
نوجوانان و جوانانی را که در دهههای  1130و  1110بزرگ شدهاند" ،نسل اينترنت"( ،يعنی
اولين نسلی که در جهانی بزرگ شده که اينترنت هميشه حضور داشته است) ،ناميدهاند .اين
نسل که با عنوان "نسل نت"" ،نسل ديجيتال" يا "هزارهایها" ناميده شدهاند ،درک بيشتری از
اينترنت دارند.
به گفته وی ،ديدگاههای نسل جوان درباره رسانههای ديجيتال از جنبههای مختلف با
برساختههای بزرگساالن متفاوت است .اول اينکه ،از نظر آنان فناوریای که مورد استفاده قرار
میدهند ،اهميت ندارد بلکه فعاليتی که کاربرد فناوری امکانپذير ساخته ،برايشان مهم است.
فناوری برای آنان مطلبی عجيب و بيگانه نيست بلکه عادی و حتی شايد پيشپا افتاده است
(هرينگ.)31 :2003 ،1
براساس برخی ديدگاهها ،اوجگيری فناوریهای نوين رسانهای و ارتباطی ممکن به نحوی
اساسی ،نحوه ادراک برخی از جوانان از جهان را تغيير دهد ،تجربه آنان را از زمان و فضا باز
تعريف کند و سبب شود تا رويدادها ،مکانها و افراد دور از هم ،با احتمال بيشتری وارد
آگاهی روزمره آنان شوند .بر اساس اين ديدگاهها ،اشکال و فناوریهای در حال ظهور
رسانهای ،به جای اينکه يک فرهنگ جوانان "ديجيتال" منحصر به فرد را به طور کيفی بنيان
نهند ،توسط جوان شکل میگيرند و در روابط فرهنگی فعلی و زندگی روزمره آنها ادغام
میشوند (اسگربای.)132 :2004 ،2
بر اين اساس ،توجه به تأثيری که رسانهها و به ويژه رسانههای نوين در نحوه ادراک ،نحوه
تعامالت و دگرگونی زندگی روزمره جوانان بر جای میگذارند ،حائز اهميت است (کالنتری و
حسنی.)111-174 :1733 ،

1- Hering
2- Osgerby
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کارکردهای تلفن همراه:
توسعۀ سامانههای ارتباط همراه و گسترش خدمات ارائه شده به کاربران آن از يک سو و
ورود سامانهها و امکانات رايانهای به دستگاههای تلفن همراه از سوی ديگر ،روز به روز
قابليتهای اين شبه رايانههای همراه را افزايش داد و کارايی آنها را هم به منزلۀ «ابزار فردی
همه کاره» و هم عضوی از يک شبکۀ اجتماعی که گسترة وسيعی از «نقشهای اجتماعی فرد» را
تسهيل میکند ،ارتقا داد .اين شبه رايانههای ارتباط گر ،هر روز کوچک و کوچکتر شدند و با
قيمتی مناسبتر در اختيار عالقهمندان قرار گرفتند و بدين ترتيب اندکاندک به ابزاری فردی
تبديل شدند که نه برای استفادة اشتراکی طراحی میشدند و نه اينکه افراد تمايل داشتند آن را
به طور مشترک مورد استفاده قرار دهند.
از سوی ديگر توسعه های فناورانه و متنوع شدن خدماتی که برای کاربران اين فناوريها
طراحی میشد ،کمک کرد که تلفنهای همراه نه تنها به ابزاری برای گفت و گوی ميان دو
فرد ،که به وسيلهای برای انجام دادن طيف وسيعی از فعاليتهای اجتماعی تبديل شوند.
هويت دوگانۀ تلفنهای همراه شبه رايانهای به منزلۀ ابزار «فردی -اجتماعی» موجب شد
که اين صنعت ارتباطی به ابزار حضور فرد در اجتماع و تسهيل ايفای نقش اجتماعی او تبديل
شود و به او اجازه دهد که از اين پس آسانتر ،سريعتر و گاه به شيوههای متفاوت در اجتماع
حضور يابد.
برای مثال تلفنهای همراه رايانهای به فرد کمک کردند ،در حالی که در خلوت فردی خود
باقی مانده حضور اجتماعی داشته باشد و برخی يا بسياری از نقشهای اجتماعی خود را ايفا
کند .به بيان ديگر تلفنهای همراه شبه رايانهای موجب شدند که «عمل اجتماعی» نيز بتواند در
حوزه فعاليتهای فردی شخص قرار گيرد .در واقع تلفن همراه به صنعت حضور و ارتباط
«جامعه با فرد» و «فرد با جامعه» تبديل شدند.
تغيير در سن کاربران موبايل در کشورهای توسعه يافته به سنين دوره مدرسه ،رابطه
جديدی از ارتباط بين خانواده ،فرزندان و مدرسه را فراهم آورده است .امروزه با استفاده از
تلفنهای همراه جديد ،مادران میتوانند موقعيت فرزندان خود را در طول روز دنبال کنند و
بدين ترتيب روابط حمايتی فرزندان با پدر و مادرها و پدربزرگها و مادربزرگها تغيير يافته
است.
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بنابراين میتوان گفت نقشهای اجتماعی ،سياسی ،فرهنگی و اقتصادی فرد تحت تأثير
کاربرد تلفنهای همراه شبه رايانهای قرار گرفته است .در اين بخش ابتدا «کارکردهای عام»
تلفن همراه را در زندگی امروز بررسی میکنيم و سپس به برخی کارکردهای خاص اين وسيله
در حوزة سياست ،اقتصاد و فرهنگ میپردازيم (عاملی و همکاران 77 :1733 ،و .)72
تلفن همراه ،هویت فردی و فردگرایی:
فردگرايی مهمترين شاخص متمايز کننده انسان جهان جديد شناخته شده است که با
خصلت دو فضايی و دو جهانی شدن از دوره جهان سنتی و مدرن متمايز میشود .در واقع
توسعه قدرت انتخاب عامل مهمی برای تقويت «عقالنيت فردی معطوف به عمل خودآگاه»
است.
هويت افرادی ،منعکس کننده آن طرز تلقی است که فرد از خود و ديگری از او دارد.
چگونگی خود يا فرد در ارتباط معناداری با ذهنيت و عينيتهای فردی است .تلقی فرد از
زندگی و انتظارات او از «نقش اجتماعی» و «حوزه فردی» همراه با نوع ارتباطی که با ديگران
در مسير زندگی برقرار میکند حوزه فردی او را شکل میدهد .فردگرايی اشاره به حوزهای
ترجيحی دارد که «جهان فعال و ارزشی» فرد را تشکيل میدهد .وجه منفی فردگرايی
«خودخواهی» 1يا «خودمرکزی» 2است که موجب بیتوجهی فرد به مسائل و مشکالت ديگران
میشود .وجه مثبت آن دخالت نکردن در حوزه فردی ديگران و توجه به «امر شخصی» خود
است .از طرفی فردگرايی اشاره به «جهان مستقل فرد» و انتخابهای مستقل و فراجمعی يا
شکسته شدن نظام «هنجار اجتماعی» در يک جامعه دارد .به تعبير اليوت ،مارگارت تاچر در
زمان نخست وزيری خود جمله معروفی بيان کرد که منعکس کننده جامعه آن روز غرب و
توسعه آن به ساير جوامع در جهان جديد بود .او گفت جامعه جديد ،چيزی نيست مگر افراد و
خانواده 7.او به عبارتی هويت جمعی اجتماعی را مورد سؤال قرار داد (اليوت و لمرت:2004 ،
 .)140از نظر اليوت و لمرت ،فردگرايی در اين معنا يک نوع فاصله گرفتن از تودهها 4يا «رفتار
1 -selfishness
2- ego-centrism
3- there is no society,only individuals and families.
4- remove himself from the masses
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تودهای» است .عوامل ساختاری مثل توسعه انتخابهای فردی ،از بين رفتن حوزه استقالل
بومی و وصل شدن به جهانها و فرهنگهايی متکثر ،جامعه يکپارچه قديم را که با نظام
هنجاری جمعی فهميده میشد به تکثر فردی با پيوندهای حرفهای ،دوستی و خانوادگی تبديل
کرده است که برای درک آن بايد فرد را کانون توجه قرار داد( .همان .)141-142 :از نگاه
آنتونی اليوت ( ،)2005در کتاب مفاهيم خود« ،خود» ماهيتی منعطف ،شکننده ،تجزيهپذير و
غيرمرکزی دارد .بر همين مبنا خود مفهومی است که در جامعه پيچيده جديد ،موضوع
«پراکندگی» و چندرگهای شدن هويتی و حوزه مستقل اجتماعی شده است .از همين منظر
تحليل «فرد» در روندهای جديد لذتگرايی ،جدا از حلقههای هنجاری خانوادگی،
خويشاوندی و دوستی قابل فهم است .روشن است که فرد به تنهايی هويت و «فرديت» خود
را نمی سازد ،بلکه فنّاوری و نوع تعامل با ديگری است که در مسير زندگی روزمره هويت و
خود را میسازد .جبرهای اجتماعی و جبرهای فنّاورانه در اين روند نقش مهمی ايفا میکنند .از
اين منظر تلفن همراه هم به عنوان ابزاری ارتباطی و هم رسانهای و همچنين به عنوان يک
نقش اجتماعی که در واقع «امکان دسترسی لحظهای» را فراهم میآورد ،مطالعه شدنی است.
تلفن همراه يکی از شخصیترين ابزار زندگی امروز است که امکان «خوداظهاری هويتی»

1

را فراهم می آورد .وقتی فرد از خانه خارج میشود ،کليد منزل ،کيف پول و تلفن همراهش را
با خود میبرد .تلفن همراه ابزاری است که قابليت انعطاف ارتباطات را فراهم کرده است ،از
قبيل )1 :امکان ارتباط دوسويه يا چندسويه دائمی )2 ،قابل برنامه ريزی بودن ارتباطات)7 ،
انتخابی بودن پذيرش ارتباطات )4 ،انتخابی بودنِ در دسترس بودن و نبودن )5 ،استفادههای
چندمنظوره رسانهای ،از قبيل گوش دادن به راديو ،موسيقی و تماشای تلويزيون و ورود به
جهان مجازی اينترنت .اين قابليتها ،خصلتهايی است که کانونی بودن فرد و خواسته های
فرد را معنا میبخشد .عرصههای ديگری که انتخاب فرد و هويت فردی را در تعامل با تلفن
همراه تجسم میبخشد عبارتاند از )1 :انتخابی بودن زنگ تلفن همراه )2 ،انتخابی بودن
تصوير يا جعبه تصويری آن و  )7انتخابی بودن دستگاه و جلد تلفن همراه و حتی نوع ارتباط
با دستگاه با استفاده از گوشیهای سيم دار يا بدون سيم که نمادهای هويتی از تشخيص يا
ويژگیهای فردی را منعکس میکند.
1- identity self-expression
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بايد توجه داشت که تلفن همراه فضا و حس واقعیتری را در ارتباطات انسانی در مقايسه
با ساير وسايل ارتباط جمعی فراهم آورده است .فرد بدون سناريو در تعاملی زنده با فرد يا
افراد ديگر قرار میگيرد .اين تعامل در سطح ارتباط صوتی خالصه نمیشود ،بلکه دارای
خصوصيات ارتباط صوتی و تصويری و در عين حال ارتباط همراه با رؤيت تصوير يا ارتباط با
استفاده از نامه الکترونيک يا ارسال صدا و تصوير به صورت پيام نيز است .مثالً در قلمرو دينی
اين ارتباط ،کليسای يکشنبه يا مسجد اوقات نماز را به ارتباط گستردهتری با واسطه تلفن
همراه تبديل کرده است .کاتوليکها میتوانند با ورود با فضايی خاص پيام معنوی روزانه را از
پاپ دريافت کنند .عيسويان ايرلندی نيز بخش خدماتی به نام «تماس مقدس» طراحی کردهاند
که فرد روزانه با استفاده از تلفنهای همراه تيزهوش وارد فضای معنوی میشود و به صورت
انتخابی به مدت  10دقيقه به پيامها و قطعات مقدس گوش میدهد .تقدس حتی به خود ابزار
منتقل شده و در تلفنهای همراه تيزهوش جديد ،قطب نمايی تعبيه شده است که امکان يافتن
جهت خانه خدا را فراهم میکند (عاملی و همکاران.)147-144 :1733 ،
کلمه «فردگرايی» را در قرن نوزدهم توکويل تعريف کرد .او فردگرايی را منعکس کنند
پديده منزوی شدن فرد در جامعه امريکايی قرن نوزدهم میدانست .با اين نگاه فردگرايی
محصول «قدرت گرفتن هويت جمعی» است .اندريس بوس ريشه شکلگيری فردگرايی را در
تحوالت برخواسته از نهضتهای دينی در قالب اخالق پروتستان میداند .آنتونی گيدنز
فردگرايی جديد را محصول جهانی شدن و در واقع تحوالت ناشی از صنعت ارتباطات
میداند .از نظر او فردگرايی در دوره جديد در مقايسه با کل گذشته تاريخ ابزارمندتر شده
است .در فضای جديد ،از نظر گيدنز ،هنجارهای جمعی و «کدهای اجتماعی» منبع هويت
فردی نيست ،بلکه فرد در تعامل با فضاها و هنجارهای خارج از محيط خود قرار دارد.
جهانی شدن در معنای جديد آن ظرفيت فردگرايی را توسعه بخشيده است ،محدودههای
جغرافيايی ارتباطات را از بين برده ،محدوديتهای انگيزه ای فرد را که در کانون «اقليم
فرهنگی محلی» تعريف میشده به «اقليمهای فرهنگی فرامحلی» توسعه داده است ،همچنين
انتخابهای فردی را تنوع و تکثر بخشيده و نگاه فرامحلی را در ظرفيتهای محلیگرايی،
جهانیگرايی و محلی -جهانیگرايی تنوع و توسعه بخشيده است .تکثر ،تنوع ،توسعه و
انعطاف فضای جديد و بیمعنا شدن دور و نزديک و از همه مهمتر شکلگيری جهان موازی
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جديد در کنار جهان شناخته شده قديم ،يعنی دوفضايی شدن جهان ،فرديت و فردگرايی را
اليهای و به صورت هم زمان متکثر کرده است.
اگر بتوانيم اليههای مختلف فرد و فرديت را تعريف کنيم ،فهم فضای تعاملی امروز آسان
میشود .بنابراين قبل از تحليل اليههای فرد و فرديت الزم است تفاوت فرد و فرديت را
توضيح دهيم تا از اين زاويه تفاوت بين شکل و محتوا برجسته شود .فرد يا شخص اشاره به
واحد انسانی يا حتی حيوانی دارد که فرد را از ديگری جدا میکند و به نوعی منعکس کننده
شکل و قالب است .فرديت منعکس کننده معنا ،شخصيت و هويت فرد است که «بر» و «در»
فرد انعکاس میيابد .بنابراين ،فرد و فرديت به هم پيوسته و مرتبط با يکديگرند ،اما فرد قالب
را منعکس و فرديت محتوای اين قالب را بيان میکند .به نظر میرسد پيوند تلفن همراه و فرد
پنج اليه مهم را برای فرديت فرد به دنبال میآورد:


توسعه فردی،



توسعه نظام ارتباطات بين فردی،



توسعه انتخابها و تغيير در نظام ارزشی و ترجيحی فرد،



تغيير در پيوندها ،دلبستگیهای فردی و حوزه خصوصی زندگی،



دسترسی فوری يا فرهنگ فوری.

تلفن همراه به منزلۀ ابزار فردی که فرديت را ابزارمند و حوزه عاليق فردی را تسهيل
میکند ،میتواند با اليههای مختلف فرديت پيوند معناداری برقرار کند (عاملی و همکاران،
.)145 :1733
فرهنگ جوانان و تکنولوژی جدیدی به نام تلفن همراه:
جوانان به دليل جوان بودن همواره در معرض دو ديدگاه در جامعه قرار دارند -1 :از نگاه
والدين و  -2از ديدگاه جامعه .اما امروز بيشتر از گذشته والدين به دليل ظهور تکنولوژیهای
جديد احساس میکنند که بايد جوان خود را در کنترل داشته و دائماً بر آن نظارت کنند و از
سوی ديگر جوان امروز که با ظهور و بروز فنآوریهای جديد نه تنها خود را درگير آنها
نموده بلکه هر روز مشتاقتر از ديروز برای بروز فنآوری جديد خود را آماده میبيند ،باعث
شده است والدين بيش از گذشته به تلفن همراه که مهمترين تکنولوژی قرن حاضر است به
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عنوان ابزاری برای کنترل بيشتر جوان خود نگاه داشته باشند .اما مهمتر از اين ،نگاهی است که
جامعه به جوان دارد .جوامع همواره لبريز از انتظاراتی است که از جوانان بايد سر بزند و از
آنها شکل بگيرد .رفتارهايی از قبيل عدم بزهکاری ،مؤدب بودن ،رعايت احترام به بزرگترها
و ...اما در اين ميان جوامع از تکنولوژی تلفن همراه برای جوانان برداشتهايی متفاوت ارائه
نمودهاند و تقريباً اشتراکات اين مهم عبارتند از :جوانان با تلفن همراه بايد جوانی1 :ـ در
دسترس دائمی بوده 2ـ کارآ و به موقع بودن و...
به هر حال آنچه مهم است اينکه فرهنگ استفاده از تلفن همراه نه تنها در بين جوانان بلکه
در کل جامعه به اندازه پيشرفتهای تکنولوژی که در گوشیهای تلفن همراه کرده است
هماهنگ نبوده است و فرهنگ استفاده از تلفن همراه بايد تقويت شود و اين ميسر نمیشود
مگ ر آنکه متوليان فرهنگی کشور فکری بيانديشند و بسترسازی مناسب جهت ادامه اين
فنآوری پديد آورند .با وجود مطالبات و خواستههای کاربران تلفن همراه به خصوص جوانان،
ديگر استفاده صرف از اين ابزار ارتباطی نوين برای تماسهای تلفنی و مکالمه اهميتی ندارد.
بررسیها و تح قيقات حاکی از اين است که بخش اعظم کاربران در جامعه بويژه جوانان به
دليل استفاده از ارزشهای افزوده جديد و کارکردهای مختلف ،از تلفن همراه استفاده میکنند
و نيازها و مطالبات روزافزون همين جوانان ،شرکتها و کمپانیهای توليدکننده را بر آن داشته
تا برای پاسخ به اين نيازها دست به ابتکارهای نوين و خالقيت بزنند و بر همين اساس است
که میبينيم هماکنون گوشیهای تلفن همراه دارای فنآوریهای نوينی هستند که از جمله آنها
می توان به دسترسی به اينترنت ،راديو ،تلويزيون ،پخش آهنگ ،ارسال پيام کوتاه و ...اشاره
نمود .اين تکنولوژیهای رسانهای به سرعت فراگير شد و فرهنگ جديدی برای خود دست و
پا کرد .بر همين اساس شرکت های توليدکننده از ترس اشباع جوانان در آينده ،قصد دارند با
انواع ترفندهای مختلف از قبيل کاهش قيمت گوشی و ...جوانان را ترغيب و تسليم خود
ساخته و آنها را به مصرفکننده دائمی محصوالت خود تبديل نمايند.
اين فنآوری جديد در ميان جوانان به يک ابزار مهم ارتباط اجتماعی بدل گشته است به طوری
که برخی از جوانان هويت فردی خود را در گرو تلفن همراه میدانند يا به عبارتی خود را با آن
تعريف میکنند .با انتخاب نوع زنگ تلفن همراه ،صفحه نمايش آن و آهنگهايی که داخل آن
ذخيره میکنند ،پيامکهايی که ارسال مینمايند و ...وضعيت اجتماعی خود را به ديگران
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میشناسانند .گسترش غيرقابل انتظار تلفن همراه در جامعه و کاربردهای آن به لحاظ اقتصادی برای
بسياری از والدين نگرانیهای خاصی را نيز در پی داشته و مشاهده صورتحساب فرزندانشان در
پايان هر ماه آنها را شوکه نموده است .از سويی ديگر مراکز آموزشی نيز از استفاده بدون ضابطه
و انتشار مسايل غيراخالقی از طريق تلفن همراه در بين جوانان نگران هستند.
آنها معتقدند برخی مسايل تلفن همراه باعث سست شدن پيوند خانوادگی میشود و ارتباط
چهره به چهره و رودرروی اعضای خانواده را کاهش میدهد .اما در مجموع اين ابزار چند
رسانه ای مرزهای جديدی را در ارتباطات اجتماعی و فرد بوجود آورده است که هدايت و
کنترل کاربردها و برجسته کردن نقشهای مثبت اين ابزار ارتباطی يک ضرورت محسوب
میشود و الجرم جهت جلوگيری از ترويج اصول غيراخالقی در بين جامعه و به خصوص
قشر جوان همانگونه که اشاره شد بحث فرهنگسازی و فراهمسازی بستر مناسب استفاده
صحيح از تلفن همراه در ميان جوانان اجتنابناپذير است (جعفری،1733 ،
.)http://abeshkooh.persianblog.ir
تأثیرات تلفن همراه بر جوانان و جامعه:
 مضرات تلفن همراه:
استفاده از تلفن همراه در جامعه کنونی و با پيشرفت فنآوری اجتنابناپذير است .ميزان
بیرويه استفاده ،تنوع در استفاده و ...از جمله عواملی است که نگرانیها دربارة اثرات تلفن
همراه بر سالمت فردی و اجتماعی انسان را بيش از پيش نمايان ساخته است .در اين بخش
سعی میشود مضرات تلفن همراه در سه قسمت به شرح ذيل مورد بررسی قرار گيرد:
 -1تلفن همراه و تأثير بر سالمت جسمی فرد.
 -2تلفن همراه و تأثير آن بر سالمت روحی و روانی فرد.
 -7تلفن همراه و تأثير بر سالمت اجتماعی فرد.
 تلفن همراه و تأثیر بر سالمت جسمی فرد:شواهد علمی بسيار کمی در مورد افزايش نوع خاصی از تومورهای مغزی در استفاده
مداوم از تلفن همراه وجود دارد .در کشورهای اتريش ،آلمان و سوئيس تاکنون دانشمندان
مقاالت زيادی در اين مورد ارائه نمودهاند و از دولتها خواستهاند که به گونهای قانونگذاری

17

کنند که کمترين ميزان زيان به افراد برسد .اگرچه بعضاً گزارشهای ضد و نقيضی درباره اثرات
تلفن همراه بر سالمت جسمی افراد از سوی مراکز مختلف تحقيقاتی منتشر میشود؛ ولی به
زعم اغلب کارشناسان علوم پزشکی با توجه به ماهيت و تأثيرات شناخته شده امواج
الکترومغناطيسی در طول موجهای مختلف بر سيستمهای بيولوژيکی جسم انسان نمیتوان
خطرات تلفن همراه و تجهيزات الکترونيکی همراه آن را ناديده گرفت و انکار نمود .البته از
طرف ديگر ،نبايد اين واقعيت را هم فراموش کرد که چنين خطراتی در استفاده از بسياری از
تجهيزات مثل سيستمهای الکتريکی و الکترونيکی از جمله تلويزيون ،رايانه ،اجاقهای
ماکروويو و ...با کاربردهای روزانه گرفته تا تجهيزات پزشکی از قبيل پرتونگاری ،پرتودرمانی
و ...و سيستمهای رادار ،دکلهای برق و ...هم وجود دارد که هيچگاه مانعی برای استفاده از
آنها نبوده است و مهم برخورد علمی و آگاهانه با دستاوردهای فنآوریهای جديد و به حداقل
رساندن خطرات و آسيبهای اجتنابناپذيری است که ممکن است در ورای فوايد و
کاربردهای هر محصول و دستاورد فنی و تکنولوژيک وجود داشته باشد .در اينجا به صورت
تيتروار به برخی مضرات جسمی استفاده از تلفن همراه اشاره میشود:


نقش تخريبی در بدن ،ارگانيسمها ،بافتهای سلولی و ماکرو مولکولهای حياتی مانند

 DNAو در نتيجه پارگی  DNAها و بروز بسياری بيماریهای ناشی از آن.


افزايش خطر ابتالء به سرطان ،نتايج مطالعهای که در مجله «اپيدمولوژی» منتشر شده

نشان میدهد استفاده مرتب و زياد از تلفن همراه برای بيش از  22ساعت در هر ماه خطر
تشکيل تومورهای غده بناگوش را حدود  50درصد افزايش میدهد.


افزايش نوع خاصی از تومورهای مغزی.



استفاده از تلفن همراه مرگ را جلو میاندازد؛ تحقيقات انجام شده در اين زمينه نشان

می دهد که استفاده مداوم از تلفن همراه تحليل گلبولهای سفيد ،افزايش فشار خون ،کاهش
حافظه و سردرد را به دنبال دارد.


تأثير تلفن همراه بر ناباروری مردان؛ تحقيق در اين مورد نشان میدهد که استفاده از

تلفن همراه با آسيب رساندن به اسپرم در ارتباط است .اين تحقيق که بر روی  741نفر از
مردان که تحت آزمايش ناباروری قرار داشتند مشخص شد هر چه مقدار زمانی که مردها در
روز از تلفن همراه استفاده میکنند ،بيشتر باشد ،اسپرم آنها ناسالمتر است.
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استفاده زياد از تلفن همراه در جوانان باعث کمخوابی و در نتيجه استرس میشود
(جعفری.)http://abeshkooh.persianblog.ir ،1733 ،
 تلفن همراه و تأثیرات آن بر سالمت روانی و روحی فرد:براساس تحقيقات انجام شده با نام «استفاده منطقی برای اثرگذاری مثبت» که در کشور
اسپانيا انجام شده است ،جوانانی که در طول روز برای ساعات طوالنی از تلفنهای همراه
استفاده میکنند احتماالً با اختالالت روانی مواجه خواهند شد .براين اساس اعتياد به تلفن
همراه میتواند بر روی وضعيت روانی افراد تأثير گذارد اما از آنجايی که اين اعتياد عاليم
فيزيکی خاصی ندارد ،بنابراين اختالالت پيش آمده ناشی از آن مشهود نيست .انواع مختلف
اختالالت روحی و روانی ناشی از اعتياد به تلفن همراه عبارتند از:


افسردگی و ناراحتی ناشی از کارکردهای بيش از حد و معمول با تلفن همراه؛ بر

اساس تحقيقات صورت گرفته شده ،جوانانی که تماسی را از دست میدهند يا در ارسال پيام
کوتاهی ناموفق هستند بسيار غمگين و ناراحت میشوند.


ناديده گرفتن فعاليت ها و کارهای مهم بر اثر اعتياد به تلفن همراه؛ در اين مورد

میتوان چنين اشاره کرد که جوانان معتاد به تلفن همراه گاهاً فعاليتهای مهمی نظير اشتغال و
يا درس خواندن را فراموش میکنند.


وجود مشکالت بدنی از قبيل سوء هاضمه ،کمخوابی و ...از ديگر اثرات اعتياد به

تلفن همراه است.


پايين آمدن اعتماد به نفس و در نهايت گوشهگيری از اجتماع.



ايجاد استرس و فشار روانی بر افراد تا جايی که بر سالمت جسمی آنها نيز تأثير

میگذارد و نيز مشکالت رفتاری خاصی ايجاد مینمايد.
باعث نوعی بيماریهای شخصيتی در جوانان از قبيل خودبزرگبينی يا خودکوچکبينی و
امثال اينها میشود
(جعفری.)http://abeshkooh.persianblog.ir ،1733 ،
 -3تلفن همراه و تأثیر آن بر سالمت جامعه:
در ساليان نه چندان دور اگر میخواستيد مکالمه کسی را گوش دهيد بايد تالش زيادی
میکرديد و اساساً اين کار يک عمل ناپسند و زشت محسوب میشد اما اينک و به راحتی
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کارهای روزانه ،نقشهای مهم زندگی و حت ی لهجه خود را با ديگران و در يک فضای عمومی
از قبيل اتوبوس ،مترو و ...تقسيم میکنيم و ناخواسته آنها را شريک میکنيم .از اين قبيل
تأثيرات اجتماعی تلفن همراه زياد است برخی از انواع اثرات تلفن همراه بر سالمت جامعه به
شرح زير است:


عمومی کردن بخشی از دنيای شخصی خودمان در انظار ديگران.



پايين آمدن سطح روابط زناشويی و خانوادگی؛ حاال آدمهايی که وقت ندارند به

همسرشان در خانه ابراز محبت ،عالقه و عشق کنند در اداره يا در مترو و يا  ...اين کار را با
يک پيام کوتاه متنی يا تصويری و البته در حضور ديگران انجام میدهند.


پايين آمدن ارتباطات درون خانوادگی و در نهايت نقص يکی از اصول و احکام مهم
1

اسالمی يعنی صله رحم؛ براساس تحقيقات شرکت اُرنج حدود  30درصد جوانان از طريق
پيام کوتاه و يا تلفن همراه از احوال خانواده خود چه سببی و چه نسبی جويا میشوند و از اين
طريق برخی مواقع تا يک هفته هم مشاهده شده که پدری فرزند خود را نديده و تنها ارتباط
آنها از طريق تلفن همراه است.


تجميع تمامی اطالعات شخصی و خانوادگی در تلفن همراه و در نهايت ترس از گم

شدن و لو رفتن تمامی اطالعات محرمانه زندگی شخصی


رواج فساد اخالقی و بیبند و باری از طريق تلفن همراه به انحاء مختلف (ارسال

عکسهای خالف عفت ،متنهای طنزآلود بسيار رکيک و.)...


احساس ناامنی اجتماعی و در نهايت استرسزا بودن تلفن همراه.



از ديگر اثرات تلفن همراه در جامعه اينکه حاال مردان بيشتر از زنان با تلفن حرف

میزنند .آمارها نشان میدهد در حال حاضر  32درصد مردان روزی يکساعت با تلفن صحبت
میکنند در مورد مشابه در زنان  57دقيقه است.


گوشه گيری ،انزوا و کنج عزلت گرفتن از ديگر مضرات اجتماعی تلفن همراه در بين

جوانان است و در نهايت موجبات فردگرايی مفرط در جامعه را بوجود آورده است( .همان)
 مزیتها و فواید تلفن همراه:
حال که با مضرات و اثرات مخرب تلفن همراه آشنا شديم بد نيست يک طرفه به قاضی
1- Orange
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نرويم و کمی هم در مورد مزيتها و در نهايت فوايد تلفن همراه نيز سخنی بگوييم.
تلفن همراه به عنوان جزء ضروری زندگی بسياری از افراد جامعه درآمده است .به گونهای
که تصور زندگی بدون تلفن همراه تا حدود بسيار زيادی دشوار شده است .تأثيرات اجتماعی
و فردی اين وسيله محدود به کشور و يا جامعه خاصی نمیشود و تمامی جوامع را به نوعی
درگير خود نموده است .تأثيرات اجتماعی اين وسيله امروز بيش از پيش مورد توجه
انديشمندان قرار گرفته است .مهمترين فوايد تلفن همراه برای جوانان و جامعه در دو قسمت -1
توسعه فردی  -2فوايد اجتماعی بحث میشود که در مورد توسعه فردی در مباحث باال توضيح داده
شده است.
تلفن همراه و فواید اجتماعی:
تلفن همراه ،يک سيستم ارتباطی بدون سيم است که امکان دسترسی را در شرايط متفاوت
و جغرافيای متفاوت فراهم میکند .اين خصيصه تلفن همراه را به مفهوم «جامعه مجازی
فراگير» نزديک میکند .از سوی ديگر تلفن همراه بعنوان يک تکنولوژی کاريزماتيک در مقايسه
با ديگر تکنولوژیها تجسم فرهنگی پيدا کرده است و به صورت گستردهای وارد مسير زندگی
اجتماعی شده است .اما مهمترين فوايد اجتماعی تلفن همراه عبارتست از:


توسعه ارتباطات بين گروهی و فضاهای همزمان دوستی:

لذاتگرايی ،ميدان ديد داشتن و روشنگری ،خصيصههای نسل جوان در تعامل با تلفن
همراه تشخيص داده شده است .استفاده از تلفن همراه در ميان جوانان و نوجوانان بعنوان ابزار
سرگرمی و ارتباطات بين گروهی و توسعه فضاهای «همزمان دوستی» امر فراگيری است که
صنعت جديدی را به حوزه سرگرمیها اضافه کرده است .در کشور فنالند در سال 70 ،1114
درصد نسل جوان بين  14تا  24سال تلفن همراه داشتهاند و طی مدت کوتاهی يعنی سال
 1113اين ميزان به  10درصد افزايش پيدا کرد .از آن تاريخ ميزان مصرف بصورت پيوسته
افزايش پيدا کرد و سن مصرف را کاهش داد .در سال  2001يک سوم بچههای  3تا  10سال
صاحب تلفن همراه بودند و  30درصد آنها اجازه استفاده از تلفن همراه بصورت معمول را
داشتهاند .به مرور تلفن همراه از يک وسيله ارتباط صرف به يک ابزار چند منظوره شخصی
توسعه پيدا کرده است .مطالعات ويلسکا ( )2007نشان میدهد که بطور ميانگين جوانها در
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روز  4تا  3تلفن و به همين تعداد پيام تبادل میکنند %17 .افراد از تقويم ،زنگ ساعت و
ماشين حساب تلفن همراه استفاده میکنند و بطور متوسط  %31جوانها از زنگ جديد و لوگو
جديد استفاده میکنند .کارکردهای جديد تلفن همراه محل توجه نسل جوان است و به همين
دليل شرکتهای تجاری روی کارکردهای جديد تلفن همراه تأکيد میکنند (جعفری،1733 ،
.)http://abeshkooh.persianblog.ir


تلفن همراه و کنترل والدين بر فرزندان:

امروزه بيشتر از گذشته والدين به تلفن همراه به عنوان ابزاری برای کنترل رفتار فرزندان
مینگرند که به فرزندانشان قدرت تفکر و احساس امنيت بيشتری میدهد .کای ويترز از
انستيتوی تحقيقات راهبرد اجتماعی بريتانيا میگويد :تحقيقات نشان میدهد که با وجود
نگرانی از جرائم مربوط به تلفن همراه ،والدين میگويند جوانان با تلفن همراه از امنيت
بيشتری برخوردارند.
اين تحقيق نشان میدهد که والدين معموالً هنگامی که فرزندانشان وارد دبيرستان میشوند
برای آنها تلفن همراه میخرند تا بتوانند بر آنها نظارت داشته باشند يا در موقع ضروری بتوانند
با آنها تماس بگيرند.


احساس استقالل و تلفن همراه:

تحقيقات همچنين نشان میدهد که داشتن يک تلفن همراه احساس استقالل را در جوانان
افزايش میدهد و برای برنامهريزی برای برنامههای آتی به همراه والدين و دوستان به کار
میرود.
کری دويت ،پژوهشگر مرکز مطالعه نوجوانان میگويد« :اگرچه تلفنهای همراه جوانان را به خطر
کردن تشويق نمیکند ،ولی جوانان آن را به عنوان وسيلهای که به آنها انعطاف بيشتری میبخشد ،نگاه
میکنند».
در عمل جوانان از تلفن همراه به عنوان وسيلهای برای چانهزنی با والدين برای دير به خانه
بازگشتن استفاده میکنند .در واقع اين پژوهش نشان میدهد وقتی فرزندی صاحب تلفن همراه
میشود به اين معناست که والدين او میخواهند که در اين زمينه از انعطاف بيشتری برخوردار
باشند .اين تحقيق همچنين نشان میدهد که دختران بيشتر از پيامهای کوتاه برای اطمينان دادن
به والدينشان که در امنيت به سر میبرند تا پسران بهره میگيرند ،آنها همچنين از پيامهای
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کوتاه بيشتر برای ارتباط برقرار کردن با ديگران استفاده میکنند (همان).
نقش همساالن در الگوسازی و هویت جوانان:
يکی از مهمترين گروههای مرجع جوانان ،گروه همساالن و دوستان است .در دورهی
جوانى ،گروه دوستی نقش مهمی در الگوپذيری و شکلگيری شخصيت جوانان ايفا میکند.
دوران جوانی اقتضائات خاص خود را دارد .ميل به نوگرايى ،تمايل به استقالل ،مدگرايى،
تمايل به مطرح کردن و ابراز خود ،الگو گرفتن و افزايش ارتباط با همساالن و  ...از ويژگیهای
دوران جوانی است .در نتيجه ارتباط با دوستان و وسايلی که اين ارتباط را فراهم میکنند ،از
اهميت بسزايی برخوردارند.


چت:

چت رومها 1يا تاالرهای گفتگو به عنوان يکی از پرطرفدارترين امکانات اينترنتى ،شرايط
جديدی را پيرامون کاربران خود قرار داده و مرزهای تازهای در شکلگيری خرده فرهنگها،
ارزشها و هويت جوانان پديد آوردهاند .گمنامى ،سرعت ارتباطات و سيال بودن آن پيامدهای
گستردهای در روابط جنسيتی و الگوهای ارتباطی و دوستيابی جوانان بر جای میگذارد.
تداخل طبقه با جنسيت و جغرافيا میتواند فضای آزاد کنندهای را برای دستهای از جوانان پديد
آورده و مرزبندیهای رايج جنسيتی و اجتماعی را در فرهنگ جوانان کمرنگ سازد .ارتباطات
اينترنتی در محيطهای چت ،ضمن آنکه تقويتکننده روابط غير وابسته به زمان و مکان گرديده
است ،به محملی برای جستجو و ارضای کنجکاویهای جوانان نيز تبديل شده است (ذکايى،
.)233 :1737


پیام کوتاه:

نتايج تحقيقات نشان داده است که هماکنون از جذابيتهای چت برای نسل جوان کاسته
شده و پيام کوتاه جايگزين آن شده است .چت به امکاناتی مانند کامپيوتر ،اتصال به اينترنت و
ارتباط همزمان دو کنشگر نياز دارد ،در حاليکه ارسال پيام کوتاه تنها به گوشی موبايل نياز دارد
که اکثر جوانان آن را دارند .موبايل به علت همراهی هميشگی و دسترسپذيری اين امکان را
برای افراد فراهم میکند که در هر زمان و هر مکانى ،امکان برقراری ارتباط با ديگری را داشته
1- Chat rooms
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باشند .به عبارت ديگر میتوان گفت بوسيله پيام کوتاه ،فرد همواره آنالين و قادر به
پاسخگويی است (حتی اگر در يک جلسه کاری يا کالس درس باشد) ،در حالیکه بواسطه
چت هيچگاه اين امکان وجود ندارد که فرد همواره آنالين باشد .بنابراين با رواج استفاده از
موبايل در بين جوانان و محبوبيت سرويس پيام کوتاه و در عين حال کاسته شدن از هيجان
چت کردن به مرور زمان ،به نظر میرسد در حال حاضر پيام کوتاه و استفاده از موبايل،
تأثيرات بيشتری نسبت به چت بر جوانان داشته باشد (بوستانی.)47 :1733 ،
لورنت ( )2002میگويد موبايل ،درون خانه که فضايی عمومی است ،يک خلوت و تنهايی
بوجود آورده است .در نتيجه موبايل نوع جديدی از خلوت را بوجود آورده است که کمتر
کسی به آن راه دارد .ايجاد اين فضای شخصی و خصوصی در جمع ،نقش مهمی در هويت
فردی جوان ايفا میکند .برای مثال به آنها اجازه میدهد تا بدون آگاهی ديگران پيامی را رد و
بدل کنند يا قرار مالقاتی را تنظيم کنند .اگر يک جوان موبايلش را در خانه جا بگذارد،
احساس گيجی میکند يا تصور میکند بخش بزرگی از وجودش را جا گذاشته است .موبايل
به او تشخص میدهد و اساساً بخشی از هويت او را تعريف میکند .حتی موقع شام وقتی همه
اعضای خانواده در کنار يکديگر شام میخورند ،ممکن است لحظاتی از شام خوردن دست
بکشد تا جواب يک پيام کوتاه را بنويسد يا به تلفن پاسخ دهد ،احتماالً با اعتراض پدر و
مادرش مواجه میشود که از او میخواهند برای چند لحظه هم که شده موبايل را کنار بگذارد
و با خيال راحت شام بخورد .فرآيند از جاکندگى که گيدنز به آن اشاره میکند را در استفاده از
موبايل نيز میتوان ديد .دسترسپذيری دائمی اين امکان را فراهم میکند که دو کنشگر بتوانند
فارغ از زمان و مکان با هم ارتباط برقرار کنند .تلفن ثابت در هر خانه متعلق به همه اعضای
خانواده است و بيشتر اوقات اعضای خانواده از تماسهای يکديگر آگاه میشوند ،اما موبايل
يک ابزار شخصی است که به فرد تعلق دارد و هميشه همراه اوست ،در نتيجه وابستگی فرد به
زمان و مکان را از بين میبرد و امکان ارتباطات آزادانهتر و بدون کنترل ديگران (و از جمله
والدين) را برای فرد ايجاد میکند.
در استفاده از موبايل ممکن است هويت مجازی ايجاد شود ،اما بسيار کمرنگتر و
ضعيفتر از هويت مجازی ايجاد شده بوسيله فضای مجازی است .در فضای مجازی مهمترين
اصلی که به ايجاد هويت مجازی کمک میکند ،گمنامى و پنهان بودن هويت واقعی فرد است،
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در حالیکه کالر آى-دى 1هويت فرد را فاش میکند .حتی اگر کسی پيام کوتاهی از شمارهای
ناشناس دريافت کند ،با تماس سريع با شماره او میتواند از کيستی او آگاه شود ،در حالیکه
امکان چنين شناختی در فضای مجازی و چترومها وجود ندارد .در عين حال پيام کوتاه مانند
چت ،از آنجايیکه امکان ارتباط نوشتاری و غير رودررو را فراهم میکند ،به جوانان کمک
میکند تا راحتتر به ابراز احساسات و منويات خويش بپردازند (همان.)47 :

چارچوب نظری:
نظریه استفاده و رضامندی:
نظريه استفاده و رضامندی ضمن فعال انگاشتن مخاطب ،بر نيازها و انگيزههای وی در
استفاده از رسانهها تأکيد میکند و بر آن است که ارزشها ،عاليق و نقش اجتماعی مخاطبان
مهم است و مردم براساس اين عوامل آنچه را میخواهند ببينند و بشنوند ،انتخاب میکنند.
پرسش اساسی نظريه استفاده و رضامندی اين است که چرا مردم از رسانهها استفاده میکنند و
آنها را برای چه منظوری به کار میگيرند؟ پاسخی که داده میشود اين است که مردم برای
کسب راهنمايی ،آرامش ،سازگاری ،اطالعات و شکلگيری هويت شخصی ،از رسانهها استفاده
میکنند (مهدیزاده.)32 :1731 ،
در اثر نظريه استفاده و رضامندی تغيير کامالً قاطعی در کيفيت توجه به مخاطب روی داد.
اين نظريه خط بطالن بر کليه نظريههای مربوط به اثرات رسانه کشيد .مخاطب را فعال فرض
کرد؛ به طوری که خودش براساس نيازها انتخاب و گزينش میکند .کاتز استدالل کرد که
حوزهای که در ارتباطات مشرف به موت است ،مطالعه ارتباطجمعی تحت عنوان متقاعدسازی
است .کاتز پرسش «مردم با رسانهها چه میکنند؟» را جايگزين پرسش «رسانهها با مردم چه
میکنند؟» کرد .او نشان داد که افراد مختلف میتوانند از پيامهای ارتباطجمعی مشابه برای
اهداف خيلی متفاوت استفاده کنند (سورين و تانکارد .)721-725 :1734 ،فرض اصلی نظريه
استفاده و رضامندی اين است که افراد مخاطب ،کم و بيش به صورت فعال به دنبال محتوايی
1- Caller ID
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هستند که بيشترين رضايت را برای آنان فراهم سازد .ميزان اين رضايت بستگی به نيازها و
عاليق فرد دارد .با توجه به اهميت نيازها و انگيزههای مخاطب در استفاده از رسانهها و زمينه
فردی و اجتماعی اين نيازها ،اليهو کاتز و هربرت بلومر ،1الگوی اين نظريه را چنين ترسيم
کردهاند:
زمينههای اجتماعی و روانشناختی باعث ايجاد نيازهايی میشود که نتيجه آنه انتظارات و
توقعات از رسانههای جمعی است که موجب تنوع و گوناگونی الگوی عرصه رسانه میشود و
به برآورده شدن نيازها میانجامد.
مجموع نيازها و انگيزههای مخاطب در استفاده از رسانهها را میتوان در چهار مقوله اصلی
جای داد:
2

 .1آگاهی و نظارت :مردم به منظور کسب اخبار و اطالعات از دنيای پيرامون و نظارت بر
محيط اجتماعی خويش ،از رسانهها استفاده میکنند.
 .2روابط شخصی :7مردم در فرآيند ارتباط ،رسانهها را همراه و همنشين خود تلقی میکنند
و از محتوای رسانهای برای ارتباط و گفتگو با ديگران استفاده میکنند.
 .7هويت شخصی :4مردم از رسانهها برای کسب خودآگاهی ،يافتن الگوهای رفتاری و
تقويت ارزشهای شخصی استفاده میکنند.
 .4سرگرمی و گريز از واقعيت :مردم از رسانهها برای سرگرم شدن و گريز از مشکالت
زندگی روزمره و تخليه عاطفی استفاده میکنند.
(همان)37-34 :
يکی از مفاهيم و مفروضات اصلی نظريه استفاده و رضامندی« ،فعال بودن مخاطب» است.
به اين معنا که مخاطب در استفاده از رسانهها به دنبال رفع نيازها و کسب رضامندی است و
باور دارد که انتخاب رسانه ،رضامندی موردنظرش را تأمين میکند.
پژوهشگران رويکرد استفاده و رضامندی ،ابعاد و شاخصهای فعال بودن مخاطب را

1- H. Blumer
2- Consciousness
3- Personal Relationships
4- Personal Idetity
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«تعمدی بودن»« ،1انتخابی بودن»« ،2درگير شدن» 7و «سودمندی» 4ذکر کردهاند.
 .1تعمدی بودن :استفاده هدفمند و برنامهريزی شده از رسانه و نشانه ارتباط ميان فعاليت
ارتباطی و انگيزههای رویآوردن به رسانه است.
 .2انتخابی بودن :به معنی آگاهانه در معرض استفاده از رسانهها قرار گرفتن است .انتخابی
بودن همچنين ،استفاده از رسانه يا رضامندی مورد انتظار از مصرف رسانه نيز تعريف شده
است.
 .7درگير شدن :يعنی اينکه محتوای خاصی از رسانه ،با مخاطب ارتباط فردی دارد .به
عبارت ديگر ،منظور پردازش روانشناختی محتوای رسانه است.
 .4سودمندی :منظور از سودمندی ،بهره اجتماعی يا روانشناختی استفاده کننده از رسانه
است (مهدیزاده.)34 :1731 ،
پرسش اساسی در پژوهشهای استفاده و رضامندی اين نيست که رسانهها چگونه
نگرشها و رفتارهای ما را تغيير میدهند ،بلکه سوال اين است که چگونه رسانهها نيازهای
اجتماعی و فردی ما را تأمين میکنند .بنابراين ،تأکيد بر مخاطب پوياست که به صورت عميق
از رسانهها برای دستيابی به هدفهای مشخص استفاده میکند.
به منظور سنجش نيازهای مخاطبان و کارکردهای رسانه الگوی استفاده و رضامندی بر
مبنای فرضيههای مشترک زير بنا شده است:
 .1استفاده از رسانهها هدفمند است .ما از رسانهها برای ارضای نيازهای خاص خود
استفاده میکنيم .اين نيازها از محيط اجتماعی ما ناشی میشود.
 .2پيامگيران ،نوع رسانه و نوع محتوای رسانهها را برای ارضای نيازهای خود انتخاب
میکنند .بنابراين ،مخاطبان فرآيند ارتباطجمعی را آغاز میکنند و ما توانايی «هدايت رسانهها»
در ارتباط با نيازهای خود را داريم تا اينکه رسانهها اختيار ما را در دست گيرند.
 .7منابع ديگری برای ارضای نيازها وجود دارد و رسانههای جمعی بايد با آنها به رقابت
بپردازند .برخی از منابع تأمين نيازهای غيررسانهای عبارتند از :خانواده ،دوستان ،ارتباط ميان
1- Intentionality
2- Selectivity
3- Involvement
4- Utility
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فردی ،ساير فعاليتهای اوقات فراغت ،خواب و مواد مخدر.
 .4مخاطب از نيازهای خود آگاه است و چنانچه از آنها پرسيده شود ،پاسخ میدهد .آنها
همچنين از داليلی که از رسانههای جمعی استفاده میکنند آگاهی دارند (تَن-742 :1733 ،
.)741
کاتز ،گوريويچ و هاس يک گونهشناسی از نيازهای رسانههای مرتبط پيشنهاد کردهاند که
نيازهای خاص را در پنج دسته زير قرار میدهد:
 .1نيازهای شناختی :نيازهای مرتبط با تقويت اطالعات ،دانش و فهم محيط ما .اين نيازها
بر مبنای تمايالت برای فهم و غلبه بر محيط است .آنها همچنين حس کنجکاوی و کاوشگری
ما را ارضاء میکند.
 .2نيازهای احساسی :نيازهای مرتبط با تقويت تجربههای زيبايی ،لذت و احساس.
جستجوی لذت و تفريح انگيزه متداولی است که میتواند توسط رسانهها ارضا شود.
 .7نيازهای همبستگی فردی :نيازهای مرتبط به تقويت اعتبار ،اطمينان ،توازن و موقعيت
فرد .اينها ناشی از تمايل فرد برای تعالی نفس است.
 .4نيازهای همبستگی اجتماعی :نيازهای مرتبط به تقويت خانواده ،دوستان و جهان .اينها
بر مبنای تمايالت فرد برای همبستگی با ديگران است.
 .5نياز برای فرار :نيازهايی است مرتبط با فرار و رهايی از تنش و تمايل برای سرگرمی
(همان)744 :
 جامعه اطالعاتی:
جامعه اطالعاتی جامعهای است همراه با خدمات اطالعاتی رسانههای همگانی که با آهنگی
سريعتر از ديگر جوامع و تفوق بر اندوختههای تجربی و دانش محض به پيش میرود؛
جامعهای که ارتباطات ،عامل انتقال دهنده واقعی برای ايجاد تغيير و تحول در هر فرد به منظور
دستيابی عملی به اطالعات بی حد و مرز است و در آن ،ارتباطات شبکه اطالعاتی جهانی،
جايگزين سرويس ارتباطات تلفنی جهانی شده و توليد ارزشهای اطالعاتی عامل تعيين
کنندهای در توسعه جامعه است.
به طور تحليلی ،پنج تعريف از «جامعه اطالعاتی» که هر يک معيارهايی را برای تعريفی
جديد ارائه میدهند ،قابل تشخيص است ،اين تعاريف عبارتند از :فناورانه ،اقتصادی ،شغلی،
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فضايی و فرهنگی.
.1

فناورانه و عمومیترين تعريف از «جامعه اطالعاتی» بر نوآوری چشمگير فناوری

تاکيد میکند .تصور کليدی اين است که موفقيت علمی در پردازش ،ذخيره و انتقال اطالعات،
کاربرد فناوريهای اطالعاتی را تقريباً به تمام گوشه و کنار جهان گسترش داده است .در اين
تعريف کاهش شگفت آور قيمت کامپيوتر ،افزايش عظيم قدرت آنها و غلبه کاربرد آنها در هر
کجا مورد توجه است
(.)Office Of Technology Assessment, 1990: 46
اين سناريوی شبکهای از کامپيوترها غالباً با توليد برق مقايسه میشود :يعنی قياس شبکه
اطالعات با تأمين برق .همانطور که شبکه برق به هر منزل ،کارخانه ،اداره و مغازه به منظور
توليد انرژی متصل است ،به همن ترتيب شبکه اطالعات نيز در هر کجا که نياز به اطالعات
باشد آن را در اختيار میگذارد .اين البته فرايندی تکاملی است ،اما با تقويت آی .اس .دی .ان
(شبکه خدمات يکپارچه رقمی) عناصر بنيادی نوعی جامعه اطالعاتی در اختيار ما قرار
میگيرد .اين جادههای شبکههای اطالعاتی به محص تاسيس به بزرگراههای عصر جديد تبديل
میشوند .چيزی شبيه به راهها ،راهآهنها و کانالهای آبی عصر صنعت همان قدر که اينها به
خاطر حمل و نقل مواد و کاالی حاصل از انقالب صنعتی حياتی بودند ،آی .اس .دی .ان نيز
زير ساخت پشتيبان جامعه اطالعاتی را تامين خواهد کرد .بدون شک اين تعريفی فناورانه از
جامعه اطالعاتی است .خواه اين تعريفی باشد با اين پيش بينی که جامعه اطالعاتی حامل تأثير
چشمگير نوآوریهای فناورانه است يا آن را همچون نتيجه افزايش نظامهای آی .اس .دی .ان

1

تلقی کند ،هر دو را ويژگی ممتاز اصلی در نظم جديد میدانند.
.2

اقتصادی :شاخهای فرعی در اقتصاد تاسيس شده است که به مسايل «اقتصاد

اطالعات» میپردازد .اثر پيشگام فريتز مک الپ ،يعنی توليد و دانش در اياالت متحده (،)1142
در پايه گذاری مقياسهايی برای «جامعه اطالعاتی» در چارچوب اقتصادی آن ،بسيار موثر بود،
لک الپ کوشيد تا صنعت اطالعات را با اصطالحات آماری توصيف کند .او پنج گروه وسيع
صنعت (که خود به پنجاه شاخه فرعی تقسيم میشوند) تشخيص داد که عبارتند از:
)1- ISDN (Integrated services Digital Network
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آموزش و پرورش (مدارس ،کتابخانهها و  )...رسانههای ارتباطی (راديو ،تلويزيون و )....
ماشينهای اطالعاتی (تجهيزات کامپيوتری ،ابزارهای موسيقيايی و  )...خدمات اطالعاتی
(حقوق ،بيمه پزشکی و  )...و ديگر فعاليتهای اطالعاتی (تحقيق و توسعه ،فعاليتهای غير
انتفاعی و )...
در بررسی اين نوع مقوالت ،می توان ارزش اقتصادی به هر کدام از آنها داد و مشارکت
آنها را در توليد ناخالص ملی رديابی کرد .اگر روند اينها در توليد ناخالص ملی ،بخش رو به
افزايش را نشان دهد ،آنگاه می توان ادعا کرد که ظهور تدريجی «اقتصاد اطالعات» در حال
شکل گرفتن است.
.7

شغلی :مقياسی که برای پيدايش «جامعه اطالعاتی» دگرگونیهای شغلی را مورد

توجه قرار میدهد ،مقياس رايجی است .بطور ساده عبارتست از اين که به هنگامی که کار
اطالعاتی در ميان حرفهها تفوق يافت ،ما به «جامعه اطالعاتی» دست يافتهايم .يعنی ،هنگامی
که کارمندان ،معلمان ،حقوق دانان و نمايشگران از حيث عددی بر معدنچيان ذغال سنگ ،فلز
کاران ،کارگران کشتیسازی و کارگران ساختمانی تفوق يابند« ،جامعه اطالعاتی» فرا رسيده
است.
.4

فضايی :اين مفهوم از «جامعه اطالعاتی» در عين حال که از جامعهشناسی و علم

اقتصاد استفاده میکند ،در هسته خود تأکيد مشخص جغرافیدانان را بر روی مساله فضا دارد.
در اينجا تأکيد اصلی بر روی شبکههای اطالعاتی است که مکانها را به هم متصل میکنند و
متعاقباً تأثيرات چشمگيری بر روی برنامهريزیهای زمانی و مکانی دارند.
.5

فرهنگی :اين مفهوم آخری از «جامعه اطالعاتی» شايد از همه راحتتر مورد تأييد

باشد ،اما از همه کمتر سنجيده و حساب شده است .هر يک از ما ،از روی الگوی زندگی
روزانهمان ،نسبت به افزايش خارقالعاده اطالعات در زندگی اجتماعی آگاهيم .بیچون و چرا
مقدار عظيمی از اطالعات تقريباً بيش از هر زمان ديگر در کار است.
فرهنگ معاصر به شکلی چشمگير بيش از فرهنگهای قبل از خود انباشتگی سنگينی از
اطالعات را دارد .ما در محيطی اشباع شده از رسانهها زندگی میکنيم که نشانه آن است که
زندگی اساساً درباره نمادسازی ،درباره مبادله و دريافت – يا سعی بر دريافت و پا فشاری بر
دريافت پيامهايی برای خود و ديگران است .در تاييد اين انفجار نشانههاست که بسياری از
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نويسندگان میپندارند که ما وارد «جامعه اطالعاتی» شدهايم .آنها به ندرت برای برآورد کمی
اين تحوالت تالش میکنند ،بلکه بيشتر از «وضوح» زندگی ما در دريايی از نشانهها ،کاملتر از
همه دورههای گذشته ،آغاز میکنند.
با مرور اين تعاريف متنوع از «جامعه اطالعاتی» آنچه که به حد وفور به چشم میآيد عدم
تکامل يا ابهام اين تعاريف يا هر دوی آنهاست .خواه اين تعاريف شامل مفهومی فناورانه ،يا
اقتصادی ،يا حرفهای يا فضايی يا فرهنگی باشد ،مفاهيم بسيار پيچيده مساله ساز مبنی بر اين
که چه چيزهايی سازنده «جامعه اطالعاتی» اند ،و اينکه چگونه اين جامعه تميز داده میشود،
برای ما باقی میمانند (وبستر 47 :1734 ،و  .)40به اين ترتيب تلفن همراه يکی از ابزارهای
جامعه اطالعاتی است که میتوان از آن در بسياری از امور بهره گرفت.
روش تحقیق:
هر پژوهشی مستلزم داشتن روش ،استفاده از انديشه و سرانجام حرکت و جستجو
میباشد .در يک تحقيق درست پژوهشگر بهتر است موضوع ،روش ،مخاطب و شرايط و ابزار
تحقيق خود را معين نمايد .روش پژوهش بستگی به موضوع ،اهداف پژوهش ،فرضيه و
امکانات اجرايی آن دارد.
روش تحقيق من در اين پژوهش پيمايشی است .پيمايش غالباً با تعيين افرادی که نماينده و
معرف گروه مورد بررسیاند (نمونه) و طرح سواالتی که بايد از آنها پرسيده شود آغاز میشود.
پيمايش بايد محدود به مطالعه پرسشهايی باشد که فیالواقع مردم قادرند بدانها پاسخ دهند .از
اين رو اين مطالعات بر نگرشها ،عقايد ،پارهای اطالعات درباره شرايط زندگی و مقوالتی که
افراد را معين و متمايز میگرداند متمرکزند
(بيکر.)24 :1734 ،
جامعه آماری:
جامعه آماری به مجموعهای از اشخاص ،اشياء و  ...اطالق میشود که در يک صفت يا
ويژگی مشترک باشند( .همان )130 :جامعه آماری اين پژوهش شامل دانش آموزان
دبيرستانهای دخترانه شهرستان اراک است که تعداد آنها  5هزار نفر است.
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حجم نمونه و روش نمونهگیری:
گاهی مطالعه ی جامعه آماری يا امکانپذير نيست و يا از نظر مالی ،زمانی و انرژی مقرون به
صرفه نمیباشد و يا وضعيت به صورتی است که مطالعه جامعه مذکور در کوتاه مدت
امکانپذير نيست و در بلند مدت نيز نتايج مطالعه به کار نمیآيد .در چنين مواردی ،به جای
مطالعه کل جامعه ،میتوان نمونهای از آن جامعه را انتخاب و مورد مطالعه قرار داد .نمونه
گروهی از افراد يا اعضای جامعه پژوهش است که معرف آن جامعه بوده و کم و بيش
ويژگیهای کل جامعه را دارا است (بيکر .)131 :1734 ،در اين تحقيق ،حجم نمونه براساس
فرمول کوکران  753نفر محاسبه گرديد .روش نمونهگيری در اين پژوهش سهميهای میباشد.
در اين نوع نمونهگيری ،افراد يا آزمودنیها با در نظر گرفتن برخی ويژگیهای مشترک مانند
سن ،منطقه مسکونی ،و  ...متناسب با حجم و به گونهای انتخاب میشوند که تا حد امکان
معرف جامعه و متناسب با هدفهای پژوهش باشند.
ابزار جمعآوری اطالعات:
در اين بررسی از تکنيک پرسشنامه جهت جمعآوری اطالعات استفاده شده است.
پرسشنامه وسيلهای است که محقق بوسيله آن اطالعات مورد نياز را با طرح سؤال به صورتی
کتبی از پاسخگو دريافت میکند .پرسشنامه تدوين شده دارای  21سؤال است که اکثر آنها
دارای طيف ليکرت بوده و با استفاده از نظرات صاحبنظران امر به ويژه اساتيد محترم راهنما و
مشاور طراحی شده است .شايان ذکر است که پرسشنامه اين پژوهش از نوع منظم 1و بسته
است که منجر به سهولت استخراج نتايج و تسهيل در پاسخگويی میشود .در اين پرسشنامه
عالوه بر ويژگیهای فردی متغيرهای اصلی پژوهش نيز مورد سنجش قرار گرفته است.
روش تجزیه و تحلیل اطالعات:
در پژوهش حاضر پس از جمعآوری پرسشنامهها ،سواالت کدگذاری شد و تجزيه و
تحليل دادهها با استفاده از نرم افزار  spssکه مختص آزمونهای آماری در علوم اجتماعی
است ،انجام گرفت.
1- Closed and stactured
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در سطح تجزيه و تحليل دادههای توصيفی از جداول توزيع فراوانی ،درصدی ،استخراج
نمودارهای صوری دادهها (دايرهای و ستونی) و مقايسههای توصيفی استفاده شده است و در
سطح تجزيه و تحليل دادههای استنباطی به منظور بررسی رابطه بين متغيرها ،بررسی فرضيهها،
پيدا کردن روابط معنادار و اثبات يا رد آنها و پاسخ به سواالت تحقيق از آزمون خی دو ()x2
يا کای اسکوئر ،درجه آزادی ،ضريب همبستگی اسپيرمن و کرامر استفاده شد.
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نگاهی اجمالی به یافته های تحقیق:
جدول شماره

توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ایجاد احساس آزادی و استقالل

بیشتر در آنها به دلیل داشتن تلفن همراه
فراوان
ی

در
درصد تجمعی

صد

بله

235

65/8

65/8

خير

122

34/2

100

جمع

357

100

يافتهها در جدول شماره  1نشان میدهد که  275نفر معادل  45/3درصد از پاسخگويان
اظهار کرده اند که داشتن تلفن همراه موجب ايجاد احساس آزادی و استقالل بيشتری در آنها
میشود در صورتی که تعداد  122نفر معادل  74/2درصد گزينه خير را انتخاب کردهاند.
میتوان چنين نتيجه گرفت که اکثريت پاسخگويان معتقدند که داشتن تلفن همراه موجب ايجاد
احساس آزادی واستقالل بيشتری در آنها میشود.
جدول شماره

توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان کاهش تماس رو در روی

آنها با دوستانشان به واسطه تلفن همراه
فراوانی

درصد

درصد تجمعی

خيلی کم

82

23

23

کم

120

33/6

56/6

زياد

107

30

86/6

خيلی زياد

48

13/4

100

جمع

357

100
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از جدول شماره  2چنين استنباط میشود که  202نفر معادل  54/4درصد از پاسخگويان
اظهار کردهاند که تلفن همراه به ميزان کم و خيلیکمی باعث کاهش تماس رو در روی آنها با
دوستان شده است در صورتی که تعداد  155نفر معادل  47/4درصد گزينه زياد و خيلی زياد را
انتخاب کردهاند .میتوان چنين نتيجه گرفت که بيشتر پاسخگويان معتقدند که تلفن همراه به
ميزان کم و خيلیکمی باعث کاهش تماس رو در روی آنها با دوستان شده است.
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جدول شماره  3توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تأثیر تلفن همراه در کاهش
میزان مطالعه درسی آنها
فراوانی

درصد

درصد تجمعی

خيلی کم

165

46/2

46/7

کم

105

29/4

76/5

زياد

67

18/8

95/5

خيلی زياد

16

4/5

100

جمع

353

98/9

بدون پاسخ

4

1/1

جمع

357

100

با توجه به جدول شماره  7میتوان دريافت که  230نفر معادل  35/4درصد از پاسخگويان
معتقدند که استفاده از تلفن همراه به ميزان کم و خيلیکمی در کاهش ميزان مطالعه درسی آنها
تاثير داشته است در حالی که تعداد  37نفر معادل  27/7درصد گزينه زياد و خيلی زياد را
انتخاب کرده اند و  4نفر نيز به اين سوال پاسخ نداده اند .میتوان چنين نتيجه گرفت که
اکثريت پاسخگويان اعتقاد دارند که استفاده از تلفن همراه به ميزان کم و خيلیکمی در کاهش
ميزان مطالعه درسی آنها تاثير داشته است.
جدول شماره  4توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان کاهش تماس رو در روی
آنها با خانواده به واسطه تلفن همراه
فراوانی

درصد

درصد تجمعی

خيلی کم

195

54/6

54/6

کم

118

33/1

87/7

36

زياد

29

8/1

95/8

خيلی زياد

15

4/2

100

جمع

357

100

جدول شماره  4بيانگر اين مطلب است که  717نفر معادل  33/3درصد از پاسخگويان
معتقدند که تلفن همراه به ميزان کم و خيلیکمی باعث کاهش تماس رو در روی آنها با
خانواده شده است در صورتی که تعداد  44نفر معادل  12/7درصد گزينه زياد و خيلیزياد را
انتخاب کرده اند .پس میتوان گفت بيشتر پاسخگويان اعتقاد دارند که تلفن همراه به ميزان کم
و خيلیکمی باعث کاهش تماس رو در روی آنها با خانواده شده است.
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جدول شماره  5توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب از دست دادن وقت و تمرکزشان
برای انجام تکالیف مدرسه و مطالعه درسهایشان به واسطه تلفن همراه
فراوانی

درصد

درصد تجمعی

خيلی کم

166

46/5

46/5

کم

114

31/9

78/4

زياد

62

17/4

95/8

خيلی زياد

15

4/2

100

جمع

357

100

از جدول شماره  5چنين استنباط میشود که  230نفر معادل  33/4درصد از پاسخگويان
اعتقاد دارند که تلفن همراه به ميزان کم و خيلیکمی موجب شده تا آنها وقت و تمرکزشان را
برای انجام تکاليف مدرسه ومطالعه درسهايشان از دست بدهند در صورتی که تعداد  33نفر
معادل  21/4درصد گزينه زياد و خيلیزياد را انتخاب کرده اند .میتوان چنين نتيجه گرفت که
بيشتر پاسخگويان معتقدند که تلفن همراه به ميزان کم و خيلیکمی موجب شده تا آنها وقت و
تمرکزشان را برای انجام تکاليف مدرسه ومطالعه درسهايشان از دست بدهند.
فرضیه اول:
بين ميزان استفاده از تلفن همراه و کاهش ارتباطات خانوادگی رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول نتایج آزمون خی دو جهت بررسی رابطه بین میزان استفاده از تلفن همراه و
کاهش ارتباطات خانوادگی
آزمون

مقدار

خی دو

13/050

درجه
آزادی
4

سطح

ضريب همبستگی اسپيرمن

معناداری
0/002
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0/220

ميزان آماره خی دو برابر  13/050و درجه آزادی آن برابر  4با سطح معناداری  .002است.
چون ميزان سطح معناداری از  0/01کمتر است لذا فرضيه اول با %11اطمينان و  %1خطا تأييد
میشود؛ بنابراين بين ميزان استفاده از تلفن همراه و کاهش ارتباطات خانوادگی رابطه معناداری
وجود دارد .همچنين ميزان ضريب همبستگی اسپيرمن اين دو متغير برابر  0/220است .اين
ميزان ضريب همبستگی بيان کننده ارتباط ضعيف بين دو متغير است.
فرضیه دوم:
بين ميزان استفاده از تلفن همراه و تأثير آن بر وضعيت تحصيلی رابطه معنیداری وجود
دارد.
جدول نتایج آزمون خی دو جهت بررسی رابطه بین میزان استفاده از تلفن همراه و
نقش آن بر وضعیت تحصیلی
آزمون

مقدار

خی دو

3/551

درجه
آزادی
4

سطح
معناداری
0/103

ميزان آماره خی دو برابر  3/551و درجه آزادی آن برابر  4با سطح معناداری  0/103است.
چون ميزان سطح معناداری از  0/05بيشتر است لذا فرضيه دوم تأييد نمیشود؛ بنابراين بين
ميزان استفاده از تلفن همراه و نقش آن بر وضعيت تحصيلی رابطه معناداری وجود ندارد.
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فرضیه سوم:
بين ميزان استفاده از تلفن همراه و کاهش ارتباطات دوستانه رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول نتایج آزمون خی دو جهت بررسی رابطه بین میزان استفاده از تلفن همراه و
کاهش ارتباطات دوستانه
آزمون

مقدار

خی دو

73/124

درجه
آزادی
12

سطح

ضريب همبستگی اسپيرمن

معناداری
0/000

0/110

ميزان آماره خی دو برابر  73/124و درجه آزادی آن برابر  12با سطح معناداری 0/000
است .چون ميزان سطح معناداری از  0/01کمتر است لذا فرضيه سوم با %11اطمينان و  %1خطا
تأييد میشود؛ بنابراين بين ميزان استفاده از تلفن همراه و کاهش ارتباطات خانوادگی رابطه
معناداری وجود دارد .همچنين ميزان ضريب همبستگی اسپيرمن اين دو متغير برابر 0/110
است .اين ميزان ضريب همبستگی بيان کننده ارتباط ضعيف بين دو متغير است.
فرضیه چهارم:
بين ميزان استفاده از تلفن همراه و رد و بدل کردن مسائل غيرمذهبی رابطه معنیداری
وجود دارد.
جدول نتایج آزمون خی دو جهت بررسی رابطه بین میزان استفاده از تلفن همراه و رد
و بدل کردن مسائل غیر مذهبی
آزمون

مقدار

خی دو

24/441

درجه
آزادی
12

سطح

ضريب همبستگی اسپيرمن

معناداری
0/013

0/152

ميزان آماره خی دو برابر  24/441و درجه آزادی آن برابر  12با سطح معناداری 0/013
است .چون ميزان سطح معناداری از  0/05کمتر است لذا فرضيه چهارم با  %15اطمينان و %5
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خطا تأييد میشود؛ بنابراين بين ميزان استفاده از تلفن همراه و رد و بدل کردن مسائل
غيرمذهبی رابطه معناداری وجود دارد .همچنين ميزان ضريب همبستگی اسپيرمن اين دو متغير
برابر  0/152است .اين ميزان ضريب همبستگی بيان کننده ارتباط ضعيف بين دو متغير است.
فرضیه پنجم:
بين ميزان استفاده از تلفن همراه و گرايش به گروه همساالن رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول نتایج آزمون خی دو جهت بررسی رابطه بین میزان استفاده از تلفن همراه و
گرایش به گروه همساالن
آزمون

مقدار

خی دو

20/113

درجه
آزادی
4

سطح

ضريب همبستگی کرامر

معناداری
0/000

0/244

ميزان آماره خی دو برابر  20/113و درجه آزادی آن برابر  4با سطح معناداری  0/000است.
چون ميزان سطح معناداری از  0/01کمتر است لذا فرضيه پنجم با  %11اطمينان و  %1خطا
تأييد میشود؛ بنابراين بين ميزان استفاده از تلفن همراه و گرايش به گروه همساالن رابطه
معناداری وجود دارد .همچنين ميزان ضريب همبستگی کرامر اين دو متغير برابر  0/244است.
اين ميزان ضريب همبستگی بيان کننده ارتباط ضعيف بين دو متغير است.
نتیجه گیری و تحلیل:
نتايج نشان داد که بيشتر پاسخگويان روزانه کمتر از  2ساعت از تلفن همراه خود استفاده
میکنند و بيشتر آنها  2تا  4سال است که تلفن همراه دارند همچنين اکثريت آنها  1خط تلفن
همراه دارند و اعضاء خانواده از تمام خطهای تلفن همراهشان خبر دارند .بيشتر آنها از
سرويس پيام کوتاه تلفن همراه خود بيشترين استفاده را میکنند و جوک و جمالت عاشقانه را
در پيامکهايشان ارسال و دريافت میکنند همچنين بيشتر فايلهای تصويری را با دوستانشان
از طريق بلوتوث تبادل میکنند.
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بر اساس يافتههای تحقيق مشخص شد که بيشتر پاسخگويان اعتقاد دارند:


داشتن تلفن همراه توسط همساالن و هم کالسیهای آنها دليل انتخاب شان برای

خريد تلفن همراه نبوده است.


داشتن تلفن همراه موجب ايجاد احساس آزادی و استقالل بيشتری در آنها میشود.



اکثر ارتباطات تلفنیشان از طريق تلفن همراه با دوستان است اما ترجيح نمیدهند

مشکالت پيش آمده برايشان را پيش از در ميان گذاشتن با خانواده به وسيله تلفن همراه با
دوستان و گروه همساالن خود در ميان بگذارند.


تلفن همراه چندان موجب خستگی و از دست دادن انرژی بيشتر (به دليل استفاده

طوالنی مدت در طول روز) در آنها نشده است.


تلفن همراه موجب تسريع در حرکت اطالعات برايشان شده است.



تلفن همراه چندان برايشان مشکل ايجاد نکرده است.



تلفن همراه زندگیشان را راحتتر کرده و موجب آسايش بيشتر آنها شده است.



تلفن همراه تغييرات چندان مهمی را در زندگی روزمرهشان بوجود نياورده است.



تلفن همراه باعث کاهش تماس رو در روی آنها با دوستان نشده است.



استفاده از تلفن همراه در کاهش ميزان مطالعه درسی آنها تاثير چندانی نداشته است.



به ميزان کم و خيلیکمی مسائل غيرمذهبی را توسط تلفن همراه ارسال و دريافت

میکنند.


پيامهايی را که در مالقات چهره به چهره ،از بيان آن خجالت میکشند توسط تلفن

همراه راحتتر ارسال میکنند.


تلفن همراه باعث کاهش تماس رو در روی آنها با خانواده نشده است.



از تلفن همراه به ميزان کم و خيلیکمی به عنوان يک سرگرمی استفاده میکنند.



به ميزان کم و خيلیکمی مسائل مذهبی (نوحه ،سخنرانی ،ادعيه و  )...را توسط تلفن

همراه ارسال و دريافت و مطالعه میکنند.


استفاده از تلفن همراه موجب برقراری راحتتر ارتباط دختر و پسر شده است.



از تلفن همراه برای ايجاد مزاحمتهای تلفنی استفاده نمیکنند.



استفاده از تلفن همراه چندان موجب افزايش اعتماد به نفس آنها نمیشود.
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تلفن همراه به ميزان کم و خيلیکمی موجب شده تا آنها وقت و تمرکزشان را برای

انجام تکاليف مدرسه و مطالعه درسهايشان از دست بدهند.


به ميزان کم و خيلیکمی ترجيح میدهند به جای ارتباط چهره به چهره با ديگران از

تلفن همراه استفاده کنند.
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The Socio-Cultural Effects of Cell Phone on the Female High
School Students of Arak City
Dr.seyed mohammad dadgaran
Maryam azad andish
This research aims to study "The Socio-Cultural Effects of Cell
Phone on the Female High School Students of Arak City". For this
purpose, the survey method of research has been applied, and the
required data are collected by questionnaire. The collected data are
analyzed using the descriptive and inferential tables of SPSS
application software.
The statistical population of this research consists of 5000 female
students of the high schools of the city of Arak. The size of the sample
determined based on Cochran's formula is equal to 357 individuals.
The sample is taken based on quota sampling method.
The results of this research show that most respondents use their
cell phones less than 2 hours per day, and most of them have their
own cell phone from the past 2 to 4 years. Moreover, most
respondents have only one cell phone, and the family members of the
correspondents are aware of their cell phone number. Most of the
correspondents use short message system (SMS) for sending
messages, and send mostly jokes, romantic sayings, etc. through such
SMSs. Furthermore, they use Bluetooth to transfer images and visual
files to their friends.
According to the findings of this research, most respondents
believe that:
The cell phone of their classmates and fellow students was not
their reason for purchasing cell phone.
Having cell phone brings them the sense of freedom and more
independence.
They contact their friends mostly with their cell phone, but
they do not prefer to solve their problem through their friends and
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fellow students instead of talking to their families for the solution of
such problems.
Cell phone does not cause they lose energy and feel tired (due
to the long hours of talking with cell phone during the day).
Keywords: New media, New media and youth, Cellular functions,
Mobile phones, personal identity and individualism.
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