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  گيري هويت شخصي مدرن استفاده از تلفن همراه بر شكل تأثير

  ان جوانان شهر تهردر نوجوانان و

  **، دكتر سيد وحيد عقيلي*زاده ، دكتر سيد محمد مهدي����ثريا احمدي

  چكيده

افـراد جامعـه    اجتمـاعي   هاي فردي و تعامالت       را در ويژگي   يهاي هاي همراه دگرگوني    تلفن گسترش
هاي انتخابي كه فراهم كرده است، بـه ابـزار جديـدي بـراي                تلفن همراه با ظرفيت   .  است ايجاد كرده 
پژوهش حاضر بـه بررسـي      . گيري هويتي جديد تبديل شده است       و شكل » ديگري «و» خود«انعكاس  

بر اساس رويكردهاي نظري، بويژه . تاثير استفاده از تلفن همراه بر هويت شخصي مدرن پرداخته است  
چارچوب نظري گيدنز، پنج شاخص بازتابندگي خود و خودبيانگري، تعامالت و ارتباطات گـسترده،              

مان و مكان، تجربه اضطراب واعتماد و تجربه آزادي، استقالل فردي و قدرتمندي تجربه ازجاكندگي ز 
هـاي   شـوند، بـه عنـوان شـاخص     گيري هويت شخصي مي در دوران مدرنيته متأخر كه منجر به شكل  

 نفر از جوانان شهر تهران كه داراي        300به اين منظور    . هويت شخصي مدرن در نظر گرفته شده است       
هـاي گـردآوري    داده. اي انتخاب شـدند   اي چند مرحله    گيري خوشه    به روش نمونه   تلفن همراه بودند،  

نتـايج  .  مورد بررسي قرار گرفت    LSD تحليل واريانس و آزمون تعقيبي       هاي   آزمون  از شده، با استفاده  
 و  راديـو  بـه  دادن گـوش  از تلفن همـراه ماننـد        اي رسانه  منظوره چند هاي هادفاستپژوهش نشان داد    

 هويت شخصي   كه است هايي   از ويژگي  اينترنت مجازي جهان به ورود و تلويزيون تماشاي،  موسيقي
  .بخشد مي معنا را او هاي خواسته و فرد بودن كانوني كند و مدرن را تقويت مي

  
 بازتابندگي خود، تجربه آزادي، تجربه اعتماد و اضطراب، تلفن همراه، هويت شخصي             : كليد واژه 

  مدرن
                                                   

      Email:Ahmady1352@yahoo.com دانشگاهي كارشناس ارشد ارتباطات، پژوهشكده علوم پايه كاربردي جهاد �

اسـتاديار دانـشگاه آزاد   دكتـراي فرهنـگ و ارتباطـات،     **  دانشگاه عالمـه طباطبـايي  استاديار دكتراي فرهنگ و ارتباطات، *
  اسالمي واحد علوم و تحقيقات
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  مقدمه

 داراي ابعاد متعدد    ،دانيم كه شخصيت انسان     شناسي مي   رشد فزاينده دانش روان    امروزه با 
شناسي روشن شده است كه افـراد در عـصر      گيري از دانش جامعه     همچنين با بهره  . است
هـاي   ، در موقعيـت 1به اعتقاد گافمن .كنند اي را ايفا مي هاي متعدد و پيچيده  نقش،حاضر

ما، گاه خود را متفاوت احساس كرده و يك يا چنـد            مختلف زندگي روزمره، هر يك از       
 خـود را بـروز        يك يا چند جنبه از شخـصيت       ،كنيم و به تبع آن      نقش متفاوت را ايفا مي    

  ).53 ، ص1381  ترجمه ياراحمدي،،2جنكينز(دهيم  مي
 معنـا كـه   ه اين ب.گيرد  عموماً از طريق ابزارها و وسايل متعدد صورت مي     ،3بيان خود 
كنـيم كـه از     از وسايلي اسـتفاده مـي  ،هاي خود در سطح اجتماع     عكاس ويژگي ما براي ان  

 داراي معاني مشترك هستند و مفهوم خاصي در فضاي بينـاذهني افـراد              ،لحاظ اجتماعي 
ـ       ،اين وسايل . مختلف يك جامعه يا گروه دارند      در اوري و آنچـه   از نظر شكل، زبـان، فّن

 به شكل يكـساني ادراك  ، گروه يا جامعه در بين اعضاي يك    ،شود   گفته مي  4 مد اصطالح
 دشـواري  اغلب بـه     ،هاي چنين سازوكاري     قواعد و ويژگي   ،در سطح ناهوشيار  . شوند  مي

 زمينـه مناسـبي     ، سازوكارهاي مربوط به بيان خود     ،قابل كنترل است اما در سطح هوشيار      
آورد؛ اگـر    هاي خود فـراهم مـي       گيري و انتخاب افراد، براي ابراز ويژگي        براي تصميم را  
بـه همـين   امـا  هاي انسان را از جهاتي ارتقـا بخـشيده اسـت         اين امر محدوده آزادي   چه  
بـه طـور    ،در زندگي روزمرهزيرا دهد   قرار مي  ويهايي را فراروي       محدوديت  نيز نسبت
 اسـت بـراي بيـان       ناچـار  نوعي مقاومت در برابر تغيير وجود دارد و فرد اغلـب             معمول
 ساختارشـكني و  ،در چنين شرايطي.  يكي را برگزيند،اي موجود از ميان سازوكاره   ،خود

 مقاومت اجتماعي و يا حتـي       هاتخاذ شيوه يا سازوكاري نو براي بيان خود ممكن است ب          
 متناسـب  به طور معمـول،  دليل است كه افراد به همين . شود منجر گروه    فرد توسط  طرد

وسـايل،   ،لبـاس، آرايـش   كننـد از نـوع        هـاي مختلـف ايفـا مـي         با نقشي كه در وضعيت    
، 6فورتونـاتي  (كننـد    خاصـي اسـتفاده مـي      5هيجاني، نظام واژگاني و زبان تـن      هاي    واكنش
  ).85، ص 2001

                                                   
3. self expression 2. Jenkins 1. Goffman 

6. Fortunati 5. body language 4. fashion 
 1.  
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 ظهور اشكال جديد ارتباط اين امكـان را فـراهم آورده            ، در عصر حاضر   ،با اين حال  
 ،اساسـ اين  بر  . تري صورت گيرد    انتخابي به شيوه    ،است كه ارائه اطالعات در بيان خود      

هـاي شخـصيتي و        هويـت، ويژگـي    ،با تكيه بر ظرفيت وسايل ارتباطي جديـد       توانيم    مي
 خـواهيم، نـه آن   گونه كـه مـي   ديگر عناصر مهم در ارتباطات و تعامالت اجتماعي را آن        

فـرد  ) سي ام سـي   ( 1رايانه در ارتباطات مبتني بر      ،مثالبراي   .دهيم ارائه   ،گونه كه هستيم  
 وه هويت كامالً جديد و گاه متعارضي از خود به نمايش گـذارد              كيابد    مياين امكان را    

 تـصوير  اقتصادي، محل سكونت، زبـان و حتـي     ـ  جنس، سن، عاليق، وضعيت اجتماعي    
تلفـن  ارتباطات مبتنـي بـر      . هاي ظاهري خود را متفاوت از آنچه هست ارائه كند           ويژگي
 بـه   گونـاگون هاي    وقعيت در م  ، مطلوب 2 نيز باعث شده است تا مفهوم خودانگاره       همراه

هـاي    امكـان انتخـاب    ، مثـال  براي.  بيان يا ادراك شود    ،صورت متفاوت و حتي متعارض    
  قاب يـا   ، تغيير رنگ  گوشي انتخاب نوع خاصي از      متنوع در استفاده از تلفن همراه مانند      

 در ارتبـاط مبتنـي بـر      (تصوير روي صفحه، تغييـر زنـگ گوشـي، انتخـاب نـام خـاص                
 ايـن  ... .رابطه و  و تغيير زنگ براي هر تماس گيرنده متناسب با نوع    ، انتخاب )3بلوتوث

 نمـاد و نـشانه   ، و در نگاه ديگر»هويت فردي«اوري ارتباطي را تبديل به نماد و نشانه         فّن
گيـري از   بهـره با به اين ترتيب ). 15 ، ص1385عاملي، ( ده استكر فرد »هويت جمعي«

هـاي    شـاخص  صـفحه نمـايش،    رنگ، زنـگ و      عناصري مانند نظام انتخاب و كدگذاري     
 ازايـن رو، . گيـرد  هويتي در حلقه دوستان و كساني كه براي فرد اهميت دارند، شكل مي         

هاي اجتمـاعي فـرد       تعامالت و دوستي  چگونگي  محدوده و   گيري اين ابزار،       كار  شيوه به 
  . كند را نيز منعكس مي

 در بـين جوانـان      تلفن همـراه  ز  گسترش استفاده ا  از آنجا كه نتايج فردي و اجتماعي        
 چنــدان مــورد بررســي و تحقيــق ، اهميــت آنبــا وجــودايرانــي موضــوعي اســت كــه 

 علم ارتباطـات قـرار نگرفتـه         علوم انساني، بويژه   صاحبنظران، كارشناسان و پژوهشگران   
هويت شخصي  و   رابطه بين استفاده از تلفن همراه         در نظر دارد به    پژوهش حاضر  ،است

بنـابراين، هـدف   . هاي هـويتي انـسان معاصـر بپـردازد     اي از ويژگي  جنبه مدرن به عنوان  
                                                   

2. self image 1. Computer Mediated Communication (CMC) 

 3. bluetooth 

 1. 
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منـدي از    كه بهـره  است و مسئله اصليپرسش اين تحقيق دستيابي به پاسخ مناسب براي    
هويت شخصي  اي با     رابطه چه   ،در سطوح مختلف  هاي مختلف آن      و قابليت  تلفن همراه 

   دارد؟جواناننوجوانان و مدرن 

  حقيقمباني نظري ت

هاي متمايز نيـست      اي از خصيصه    هويت شخصي، نوعي خصيصه متمايز، يا حتي مجموعه       
اسـت كـه    » خـود «هويت شخصي، در حقيقـت همـان        . كه در اختيار فرد قرار گرفته باشد      

در اينجا نيز هويت به معناي تـداوم        . پذيرد  اش مي   شخص آن را به عنوان بازتاب زندگينامه      
ويت شخصي، عبارت است از همين تـداوم، بـه صـورت            اما ه : فرد در زمان و مكان است     

اين تفسير، شـامل مؤلفـه شـناختي        . بازتاب تفسيري كه شخص از آن به عمل آورده است         
 بودن نيـست، بلكـه بايـد        شخص بودن، تنها به معناي فاعل     . شود  هم مي » 1شخص بودن «

 و هم بـراي  »خود«براي مفهوم معيني از شخص را نيز دربرداشته باشد ـ مفهومي كه هم  
توان تعبير كرد، بـه طـور مـسلم          را چگونه مي  » شخص«اينكه  . ديگران آشنا و معمول باشد    

يابد، هر چنـد عناصـري از ايـن مفهـوم در تمـام                هاي مختلف تفاوت مي     برحسب فرهنگ 
هـاي   هاي متفاوت، كه از ويژگـي  در متن» من«توانايي كاربرد لفظ . ها مشترك است    فرهنگ

هويت . بودن است » شخص «ترين شكل بازتابي مفهوم     ه است، ابتدايي  هر نوع فرهنگ زند   
كـه در حـد   (هاي ديگـران   واكنشهر شخص را نه در رفتار او بايد جستجو كرد و نه در       

، بلكه در توانايي و ظرفيت وي براي حفظ و ادامـه روايـت مشخـصي از                 )خود مهم است  
 ظ روابط متقابل و منظم با ديگران       حف رد مهم آن  ككارزندگينامه شخصي، كه    . اش  زندگينامه

زندگينامـه واقعـي بايـد بـه طـور مـداوم            . است، نبايد به كلـي خيـالي و سـاختگي باشـد           
جـاري   ]زنـدگي [» تاريخچـه «رويدادهاي دنياي خارج را در خود ادغام كند و آنهـا را بـا               

  ).84، ص 1378  ترجمه موفقيان،،2گيدنز(شخص سازگار سازد » خود«
ظهور ابزارها و   با  هاي جديد مصرف و سرگرمي و        ا پيدايش ساخت   ب ،نهادهاي سنتي 

هـاي   فنّاوري ها و وسايل ارتباط جمعي و ديگر    هاي تازه تعيين هويت به دست رسانه       شيوه
 هـاي خيـالي و     هـا يـا صـورت      جهان برساخته از انگـاره    . اند بازتوليد، به شدت تهديد شده    

                                                   
1. personhood         2. Giddens 
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ه شئون زندگي بشر خيمه گـسترده، امكانـات         كه امروزه بر هم   اي    رسانه اطالعات   مبتني بر 
اين فضاي نوظهور در حيـات      . كم و بيش نامحدودي براي تعيين هويت پديد آورده است         

هـاي داللتـي     روش ـ ديگري، به     تكوين هويت را فراسوي رابطه خود        هاي   شيوه بشر دامنه 
ن و پيـدايش     شـد  از سويي، به دنبـال جهـاني      . دهد كه تابع قواعد فنّاوري هستند      بسط مي 

 بيشتر حالت بيروني و     ،بندي هويت روز به روز     عالم بدلي و ساختگي ارتباطات، ساخت     
ميـان تـاثير    هـا نيـز در ايـن         گـراي تـوده    فرهنگ مصرف . گيرد ماهيت ابزاري به خود مي    

 قـائم بـه خـود     ها و هم در ايجاد خطرهاي تازه براي هويت         بسياري، هم در ايجاد فرصت    
هـا و    هـاي مـصرف، آزادي     ت اسـت كـه خـصوصي شـدن روش         اين درس . داشته است 
سـازي   آورد، امـا رونـدهاي بيرونـي       براي خودآفريني فردي پديد مي    را  اي   ابزارهاي تازه 

 بلكـه حتـي مرزهـاي       ، نه تنها انسجام دروني هويـت شخـصي        ،يندهاي تعيين هويت  افر
كـرده بـود،   ترسيم  تر مدرنيته با تمايز گذاشتن بين فرد و جامعه           پيشرا، كه   ) خود(نفس  

 كـااليي  هاي مصرف و ارتباط جمعـي، كـه يكـي از مظـاهر شـكل            فنّاوري. كنند تهديد مي 
در جهـان گـسترده   ) خـود ( توانايي ذاتي شگرفي بـراي انـشقاق نفـس    روند، ي مشمار  به

د و با اين همه، در همـان حـال كـه كـااليي شـدن،           نهاي ديداري و شنيداري دار     محرك
 سبات اجتماعي را در كل به مخاطره افكنده، بايد در انتظـار سـر             حيثيت اجتماعات و منا   

 هـاي تـازه از دل فرهنـگ        برآوردن انواع جديد، هرچند كم رمـق، اجتماعـات و جماعـت           
مصرفي بود كه به نوبه خويش امكاناتي تازه، گرچه محدود، براي تكـوين نفـس و تعيـين                  

  ).17ـ18، صص 1384 في، ترجمه نج،1دان جي(هويت پيش روي آدميان خواهند گشود 
واسـطه و   هـاي بـي    پايگاه تكـوين نفـس، امـروزه، از دسـترس كنتـرل        گيدنز،به اعتقاد   

هاي باواسطه و    هاي متعلق به نظام    انضمامي اجتماع فيزيكي خارج شده و به قلمرو ميانجي        
همچنين بين عضويت گروهـي و فراينـدهاي تعيـين          . انتزاعي نمادها نقل مكان كرده است     

جدايي و فاصله افتاده، چنان كه عضويت در يك گروه، به خودي خود در جريـان             هويت،  
فرد اكنون در موقعيتي قـرار گرفتـه        . رود  نمي شمار  بهكننده    تكوين هويت يگانه عامل تعيين    

تواند بدون توجه به صفات و خصوصياتي كه بـه واسـطه تولـد و اجتماعـات             است كه مي  
هاي تعيـين هويـت      ست، از بين انواع و اقسام روش      خاستگاه خويش به آنها متصف شده ا      

                                                   
1. Gee Dan 
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كه در پي جدا شدن مناسبات اجتماعي از مكـان فيزيكـي،            ضمن اين . دست به گزينش بزند   
وجود آورده است كـه بـا اتكـا بـه قـدرت           ، اين امكان را براي افراد به      »از جا كندن  «فرايند  

بـدين سـان، فـرد      . يت سـازند  هاي گوناگون هم هو    ها و گروه   تفكر انتزاعي، خود را با رده     
ديگـران  «خواهـد، هويـت      تواند در جريان برساختن خويشتن خويش، آن طور كه مـي           مي

را از آن خود كند، ديگراني كه با او از حيث برخي خـصوصيات ماننـد رده سـني        » انتزاعي
يـه  اين ويژگي زندگي مدرن، شالوده نظر. يا زمينه طبقاتي و نيازها، يا عاليق، اشتراك دارند        

توانـد خويـشتن را بـا        را استوار ساخته كه به موجب آن، فرد مي        » گروه مرجع يا رهنمون   «
برخي واحدهاي اجتماعي هم هويت انگارد بي آنكه لزومي در عضويت مـستقيم در آنهـا                

هـا و معيارهـاي رفتـاري و كـرداري      تواند از آنها براي خود سرمشق  يند و با اين حال مي     بب
  ).137ـ138، صص 1384ن، ترجمه نجفي، جي دا(دست و پا كند 

 هويت از پيش محرز است و از طريق عضويت در گـروه يـا   در جامعه سنتي، عموماً  
ـ     اجتماعات به افراد داده مي     هـاي    از بيـرون و بـه دسـت نظـام          ،يـن ترتيـب   ه ا شـود و ب

هاي سنتي، هويت كـم و بـيش از همـان            در فرهنگ . دشو  خويشاوندي و ديني تعيين مي    
 ثابـت   بـه نـسبت   ي از ساختارهاي كلـي و       ئرسد و به صورت جز     د به ثبوت مي   بدو تول 

  ).113همان منبع، ص (آيد  مي عرف، عقيده و آيين در
در جوامع پيش مدرن، انسان از جايگاه دقيق خود در قبيلـه و طايفـه آگـاهي داشـت امـا         

تـري از هويـت را    تري از قوانين اجتماعي و تعريف تازه و پردامنه   جامعه مدرن، گستره وسيع   
هـم   يك نفر، هم پدر بود و هم پسر، هم خويشاوند بـود و هـم شـهروند،     . روي او نهاد    پيش

هـا و   تر يا مختـصرتري از ايـن نقـش    شناس و يا از مجموعه مفصل      دانشمند بود و هم جامعه    
 توانـست  اي از آنچه يك انسان مي      بنابراين، امكانات گسترده  . امكانات اجتماعي برخوردار بود   

برگزينـد و ديگـر      را   توانست در پيوند با اين امكانات، هويت خـود          باشد، فراهم بود و او مي     
ها به دنيا آمده باشد و عمـر خـود را در              بند يكي از اين چارچوب      محدود به آن نبود كه تخته     

هاي انسان آغاز شد و پاي اين پرسـش بـه             از همين جا هم بود كه دل نگراني       . آن به سرآورد  
ها، انديشه يك هويت شـناخته        تواند باشد؟ همراه با اين خودآگاهي       د كه چه كسي مي    ميان آم 

  ). 2، ص 1381زاده،  مهدي(شده و با ثبات هم پا گرفت 
هاي بيرونـي داللـت       صورت متأثر از مستقيم  به طور    پست مدرن، هويت     رويكرددر  
ت، ارتباطـات راه   كاالهاي مصرفي، مخابراانواع ،اين صور مختلف داللت. گيرد شكل مي 
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هـاي كـابلي و همچنـين     هاي راديـويي و تلويزيـوني و تلويزيـون    دور نظير پخش برنامه   
در ايـن   . شـوند  ميرا شامل   هاي اطالعاتي    ها و بانك   رساني نظير رايانه   هاي اطالع  اوريفّن

 منبع هويـت ديگـر از   شده است؛ديدگاه، منشا تكوين هويت دستخوش تحولي تاريخي       
گيرد، هويت اكنـون بـا دخـل و          هاي اجتماعي مايه نمي    آميزي نقش  هم  به سازي و  دروني

هـا و تـصاوير ذهنـي و نيـز فنـوني حاصـل               تصرف در كاالهاي يك بار مصرف، انگاره      
بـر  . گزينـد  فرهنگ مصرفي برمي  اطالعات  شود كه هر كس به دلخواه از خزانه عظيم           مي

هـاي پيـشين    تباطـات جـاي قالـب      ار اطالعـات و   هـاي  اورياين اساس، به ميزاني كه فّن     
دهند و    كيفيت تعاملي خود را از دست مي       ،ها ها و هويت   كنند، نقش  گروهي را پر مي    هم
هـاي گونـاگون      كاركردهاي ابـزاري و عملكـردي يـا اجرايـي رسـانه            به منزله  ،عملدر  

  ).144ـ145، صص 1384  ترجمه نجفي،دان، جي(ند شو ميفرهنگي 
ـ يكـي از  سترش سريع تلفن همراه به عنوان   ظهور و گ  با  بر اين اساس،      هـاي  اوريفّن

  زنـدگي   گـستره  بـاره آثـار آن در     هاي زيادي در    پرسش ،كاالي مصرفي همچنين  نوين و   
ها و آداب و رسـوم    هاي هويتي و مجموعه آيين      مخاطبان مانند ويژگي  فردي و اجتماعي    

تلفـن همـراه بـر يكـي از      بنابراين مقاله حاضر به تأثير استفاده از         . است مطرح شده آنان  
  .وجوه زندگي افراد يعني هويت شخصي مدرن اختصاص يافته است

  تلفن همراه و فردگرايي

بـين نوجوانـان    ) اس ام اس   (3پيام كوتـاه  با مطالعه روي مبادله     ) 2003 (2 و هارپر  1تيلور
نـان شـيوع    آ به عنوان يك شيوه پذيرفته شـده در بـين            ،دريافتند كه ارتباط از اين طريق     

 اننـد معـاني ضـمني م  انتقـال   و گاه ارسال يا دريافت يك پيام كوتاه متنـي در       است يافته
بنابراين ترديـدي نيـست كـه       . گيرد  تشويق و تنبيه، پذيرش و طرد مورد استفاده قرار مي         

تـوان گفـت كـه        در حقيقـت مـي    .  جزئي از فرهنگ افراد شده است      ،امروزه تلفن همراه  
اقتـصادي در پـي داشـته و حتـي سـبك      و  ات اجتمـاعي  تغيير،هاي نوين اوريظهور فّن

  ).71، ص 2006، 4گارسيا ـ مونتزنقل از (ت زندگي جديدي را بنيان نهاده اس

                                                   
1. Tailor           2. Harper         3. Short Message Service (SMS) 

4. Garcia-montez 
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ـ  تحـت  بـه شـدت   كـه  اسـت  فردي يامر تلفن همراه از استفاده در حال حاضر  ثيرأت
  در  رشـدي   بـه   رو  رونـد  هدنـ ده نشانها  بررسي. داردي قرار اجتماع فرايندهاي و عوامل
بـه   .اسـت  افـراد  شدن اجتماعي يندافر  در  به عنوان عاملي مؤثرتلفن همراه  شدن  نهادينه

كنـد و يـا اينكـه او را در          اي را بـه فـرد تحميـل مـي           هاي ناخواسته   اين ترتيب كه برنامه   
  خـاموش   .دهـد  ها و دردسرها قرار مي شرايطي مانند در دسترس بودن دائمي و مزاحمت  

 و بينجامـد  تمـاس  طالـب  روحي  هاي تنش  يا  و  انتظار خستگي،  به  تواند مي  نيز  آن  كردن
  ).5، ص 1385عاملي،  (شود فرد كارآمدي تضعيف موجب نوعي به

 طي يك مطالعه بين فرهنگي دريافت كه نوجوانان ژاپني بـراي آنكـه زنـدگي                1پلنت
چـرا  . كننـد   بيشتري ميخود را از زير سيطره والدين خارج سازند از تلفن همراه استفاده 

ي و اسـت و اصـول آزاد  تفننـي    نـوع تعـامالت      مبتني بر تلفـن همـراه،      ارتباطات   كه در 
  ).93 ص ،2001 نقل از فورتو ناتي،(شود  دموكراسي بيشتر رعايت مي

هـا و مؤسـسات بـراي ارتبـاط بـا             شواهد ديگري در دست است كه اعضاي سازمان       
 كنتـرل   ،كنند بدون آنكه مسئوالن و مديران       اي مي   يكديگر از تلفن همراه استفاده گسترده     
هـا يـا      گيـري گـروه     چنين مواردي گاه به شـكل     . يا نظارتي بر اين تعامالت داشته باشند      

تـر منجـر     هاي اجتماعي غيررسمي در درون يك سازمان، مؤسسه يا گـروه بـزرگ              شبكه
دهـد     را به فرد مـي     احساس استقالل به هنگام استفاده از تلفن همراه اين امكان         . شود  مي
ها رها ببيند و فرديت به عنوان كانون ارتبـاط             خود را از مجموعه تعلقات و وابستگي       كه

 و دهـد  مي به فرد وابسته نبودن اگر چه احساس     ،گسترش اين پديده  . و تعامل قرار گيرد   
 پيامـدهاي اجتمـاعي   ،رهانـد، در سـطح گـسترده       او را از برخي تقيـدات اجتمـاعي مـي         

بـه نظـر    .  را مطرح كرده اسـت     »2خود تهي «مفهوم  ) 1995(من  گاف. ر پي دارد  ناگواري د 
نهايت به نوعي فقدان خودارزشمندي     در   نبود آرمان مشترك و تجربه احساس تعلق،         ،او

كند كه افـراد بـراي ارضـاي     انجامد و نوعي اشتهاي هيجاني نامتمايز ايجاد مي  در فرد مي  
 بـه همـان     ،بنـابراين تلفـن همـراه     . آورند  وي مي  به مصرف انبوه كاالها و خدمات ر       ،آن

خـود  « تجربه ،كند نسبت كه استقالل از سازمان، مؤسسه يا هر نهاد ديگري را تشويق مي      
كنـد     هنگامي اهميت پيدا مـي     »خود تهي «با اين حال مفهوم     . دهد   را نيز افزايش مي    »تهي

                                                   
1. Plant            2. empty self 
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نيـز  ) 1992،  2جنجـور  ()خود اشـباع شـده از اطالعـات        (»1خود اشباع شده  «كه مفهوم   
هـاي گروهـي و ارتباطـات          گـسترش رسـانه    ،مطابق ايـن مفهـوم    . مورد توجه قرار گيرد   
ش تلفن همراه در آن قابل توجـه         از هويت شده كه نق     يگيري نوع   اجتماعي باعث شكل  

   ).2001فورتوناتي، نقل از (است 
 امكـان را فـراهم   اي و تلفيق اكثر آنها در  تلفن همراه، اين هاي چندرسانه   ظهور فنّاوري 

هاي اجتمـاعي    آورده است كه كاربران، متناسب با شرايط رواني، نيازهاي روزمره و ويژگي           
جنبه شخصي و فرديت محور بـودن اسـتفاده از          . و هويتي خود از اين وسيله استفاده كنند       

دهد كه در هنگام برقراري يك تمـاس، تـصميم بگيـرد چـه      تلفن همراه به كاربر امكان مي  
به عبارت ديگـر،    . هاي هويتي خود را بيان كند       يا چه بعد از ابعاد شخصيتي يا ويژگي       جنبه  

. گزينـد  فرد متناسب با شرايط ايجاد شده نقشي را كه بايد در هر موقعيت ايفـا كنـد، برمـي       
ترين ويژگي ارتباطات مبتني بر تلفن همراه است، اين امكـان را       قابل دسترس بودن كه مهم    

هايي با افراد مربوط به زنـدگي خـصوصي           كند كه در محيط كار، تماس       براي فرد ايجاد مي   
، هنگامي كه خارج از محيط كار درگير زندگي خصوصي خـود  برعكسخود برقرار كند و     

  ).2002، 3گسر(كند  اي خود دريافت  هاي حرفه هايي در زمينه فعاليت است، تماس
ظهـور نـوعي    ماعي افـراد،    فن همراه بر زندگي اجت    يكي ديگر از تأثيرات گسترش تل     

بر مبناي الگوي سنتي، افراد در طيفي       . استناپذيري در رفتار افراد       بيني   تعين و پيش   نبود
دادنـد كـه    اي براي خود و روابط اجتماعي خود ترتيب مي از گذشته، حال و آينده برنامه 

لفـن  گـسترش ت  اما  .  اجراي آن وجود داشت    درتغيير آن چندان آسان نبود و نوعي تقيد         
 ذهنيت افراد باعـث گـسترش زمـان حـال و ناديـده        ههمراه و نفوذ ماهيت ارتباطي آن ب      
 به عبارت ديگر كاربر هر لحظه خود را در زمان حـال           .گرفتن گذشته و آينده شده است     

بـا  . كنـد    برنامه زندگي و تعامالت بين فـردي خـود را تنظـيم مـي              ،بيند و بر اين مبنا      مي
ناپـذير     بـه امـري اجتنـاب      ،پذيري در تعامالت اجتمـاعي      انعطافاستفاده از تلفن همراه،     

 در يك زمـان و مكـان        عينيت حضور يا     و ها  تغيير يا لغو قرار مالقات    . تبديل شده است  
 را بـر  ياين مسئله در سطح هويتي و تعريف خود نيز اثرات       .  امري پذيرفتني است   ،خاص

  ).89، ص 2001فورتوناتي، ( جاي گذاشته است

                                                   
1. saturated self          2. Gorgen         3. Geser 
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 آن، توسعه به رو هاي ظرفيت كه است مطرح ارتباطي اي وسيله عنوانه ب ،اهتلفن همر

 نگـاه،  ايـن  با. است كرده اي رسانه چند و اي رايانه ظرفيت به تبديل را ارتباطي ابزار اين

 از جديـدي  اسـتقالل  حـوزه  كـه  شـود  مـي  محـسوب  فـردي  نوعي فنّاوري همراه تلفن

  ).4، ص 1383عاملي، ( كند مي منعكس را ييفردگرا
كند بلكه به معناي ايـن الـزام در مدرنيتـه              بيگانگي يا انزوا داللت نمي     رفردي شدن ب  

هـاي     ظهـور شـيوه    بـا  و   هها و هنجارهاي تثبيت شد      متأخر است كه افراد در غياب يقين      
با فردي   . بايد زندگينامه خود را خلق كنند      ،جديد زندگي كه مدام در معرض تغيير است       

سـبك زنـدگي تـالش افـراد بـراي سـاختن       . شـود   دگي خلق مـي   شدن، مفهوم سبك زن   
هاي شخصي، فرهنگي و اجتماعي خود در بين سـاختار تـاريخي و اجتمـاعي از                  هويت

بنـدي     الگوي كنش و نوع مجزايي از گـروه        ،سبك زندگي . پيش تعيين شده جامعه است    
يت  خاصـ ،مفهوم سبك زنـدگي همـراه بـا خـود    . است كه در مدرنيته شكل گرفته است 

گيدنز سبك زندگي را مجموعه كمابيش جـامعي از عملكردهـا           . بازتابي و تفسيري دارد   
د بلكـه   نآور   نه فقط نيازهاي جاري او را برمي       زيراگيرد    داند كه فرد آنها را به كار مي         مي

روايت خاصي را هم كه وي براي هويت شخصي خود برگزيده است در برابـر ديگـران       
  ).119، ص 1378 جمه موفقيان، ترگيدنز،(ند ساز مجسم مي

گيدنز مدرنيته متأخر را با  مفاهيم اساسـي بازانديـشي، ازجاكنـدگي زمـان و مكـان،                
يند بازپرسي، آزمـون و بازنمـايي رفتـار         ا فر ،بازانديشي.كند  اعتماد و مخاطره، تعريف مي    

 بازانديـشي . گيـرد  خود و ديگران است كه با شرايط و تجربيات مدرنيته متأخر شكل مي            
برگيرنده اين واقعيت اسـت كـه عملكردهـاي اجتمـاعي             در ،در زندگي اجتماعي مدرن   

. شـوند   گيرنـد و در پرتـو اطالعـات تـازه اصـالح مـي               پيوسته مورد بازنگري قـرار مـي      
 شـك بـه عمـق زنـدگي       ،در جريـان بازانديـشي    . شي هميشه با شك همراه است     يبازاند

ريـسك ناشـي از   . شـود  مـي ريسك يا خطرپذيري كند و اين خود مولد     روزمره نفوذ مي  
مـا حـق    . هاي فردي نوظهور است      شيوه  در    قطعيت نبودهاي قطعي سنت و       حل  ترك راه 

 بـر  ، در سـطح فـردي  ه اين مخاطر، استتوام با مخاطره انتخاب داريم و انتخاب هميشه      
جه  با خطرهايي موا   به ناچار  ، ما در جريان زندگي    زيرا. گذارد  امنيت وجودي ما تأثير مي    

هاي بـزرگ نيـز خـارج اسـت و      هستيم كه نه تنها از نظارت فرد بلكه از نظارت سازمان       
  ).50همان منبع، ص (شود  منجر مي اطمينان در زندگي روزمره نبود گسترش اين به
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توانـد مدرنيتـه     گيري زمان و مكان از مفاهيمي است كه گيدنز جدا از آن نمـي               فاصله
زمـاني نيازمنـد    زمـان در مدرنيتـه، ديگـر تجربـه هـم     با تحـوالت    . متأخر را تعريف كند   

هـاي    گيدنز ازجاكندگي را بيرون كشيده شدن روابط اجتمـاعي از بافـت           . مكاني نبود   هم
. كنـد  مكاني تعريف ميـ  هاي نامتعين زماني محلي تعامل و تجديد ساختار آنها در گستره    

طريق به نمـايش درآوردن  سازد و از      گيري زمان و مكان را آسان مي        شك آنچه فاصله    بي
، كنـد    بازپرسـي و بازانديـشي فـراهم مـي         براي اطالعات الزم را     ،هاي مختلف   زندگينامه

  . اي نوين درخور توجه است  تلفن همراه به عنوان رسانهكه در اين راستارسانه است 
 توسـعه و گـسترش   ؛ چنـان كـه  ناپذير اسـت  هاي خاص خود تفكيك     تجدد از رسانه  
هايي بوده است      مستقيم وابسته به افزايش پرتكاپوي تجربه      ، به طور  دنهادهاي عصر جدي  

 تجربـه  ،اي تجربيات با واسطه رسـانه . يابد هاي ارتباطي تحقق مي كه به واسطه اين رسانه 
  .سازد ميخود دگرگون جوامع محلي و درك افراد را از مكان زندگي و 

حلـي و انـواع اطالعـات       هـاي جديـد دانـش غيرم       دريچهها، با گشودن      پيشرفت رسانه 
. كنـد   ، سـازمان بازتـابي خـود را پربـار و تقويـت مـي              »خـود «اي بـه روي       نمادين رسـانه  

هـا    شـوند و از طريـق رسـانه         هاي جديد دانش غيرمحلي كه از نظر فني تكثير مـي            صورت
. گيرنـد   كنند و به نحو روزافزونـي جـاي آن را مـي             يابند، دانش محلي را تكميل مي       انتقال مي 
 جـدا  روابط قدرت ايجاد شده مبتني بر تعامـل رو در رو    سيطره  تخصصي به تدريج از     دانش  
يابـد،   هاي جديد دانش كـه ديگـر رو در رو انتقـال نمـي     شود زيرا افراد قادرند به شكل     مي

 تعامـل    الگوهـاي  هآنها ديگر ب  انديشه  شود؛    تر مي   هاي درك افراد گسترده    افق. دسترسي بيابند 
هـاي رو بـه گـسترش         شود بلكه به نحو روزافزوني متـأثر از شـبكه           رو در رو محدود نمي    

  ).297، ص 1379  ترجمه ايثاري كسمايي،،1تامپسون(گيرد   شكل مي،اي ارتباطات رسانه
به اين ترتيب، بر اساس نظر گيدنز، با وجود اعتماد و مخاطره، ازجاكندگي و گـسترش         

 افراد هم در تعـديل تـأثيرات جهـاني و           هاي كارشناسي و ويژگي بازانديشانه مدرنيته،       نظام
هم در ساختن و پرداختن هويت شخصي نقش فعالي دارند و در مدرنيتـه متـأخر، مفهـوم               

يابـد، بـه طـور بازانديـشانه          تري كه خود در آنهـا تحقـق مـي           هاي وسيع   مانند زمينه » خود«
 كـه   بنابراين هويت شخصي نيز در حقيقت همـان خـود اسـت           . شود  ساخته و پرداخته مي   

  . پذيرد  مياش دهد و به منزله بازتابي از زندگينامه شخص آن را مورد تأمل قرار مي
                                                   
1. Tompson 
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  هاي تحقيق فرضيه

  آنـان  مـدرن  هويـت شخـصي  از تلفن همراه در ميان كاربران و  بين ميزان استفاده    . 1
 .رابطه وجود دارد

 شخـصي    هويـت  اي تلفن همراه در ميان كـاربران و       ه بين ميزان استفاده از قابليت    . 2
 .رابطه وجود داردآنان مدرن 

   تحقيقشناسي روش

  . در اين پژوهش، كمي و تكنيك به كار رفته در آن، پيمايش است استفادهروش مورد 

  گيري  و روش نمونهجامعه آماري

 كه بررسي استفاده از تلفـن همـراه در بـين جوانـان شـهر                تحقيق حاضر با توجه به هدف     
 ساله مناطق شـهر تهـران در نظـر          15ـ29پژوهش، جوانان   تهران بوده است، جامعه آماري      

   .گرفته شد
، 1384  ترجمـه سـيدامامي،  ،1ويمر(حجم نمونه با توجه به فرمول كوكران محاسبه شد       

 95، در سـطح اطمينـان   )25/0(فرض حـداكثر واريـانس   با به اين ترتيب كه  ). 118ص  
  . نفر به دست آمد300، حجم نمونه مورد نظر تقريباً 056/0گيري  درصد و خطاي نمونه

  
( ) ( )

( )
30020.056

20.521.96 =×=→Ζ= n
d

n
2

22σ  
  
اي    مرحلـه  چنـد اي    گيري خوشـه     نمونه شيوهاز  براي انتخاب نمونه     ،اين پژوهش در  

 بـا توجـه بـه    ، از ميان مناطق تهـران ، در مرحله اول استفاده شده است؛ به اين ترتيب كه      
).  مركـز 12 و 6 جنـوب،   20 و   18 شمال شـهر،     3  و 1 مناطق( شش منطقه    ،حجم نمونه 

هـا، تعـدادي       در داخل هر منطقه متناسب با حجم جمعيت و تعداد بلوك           در مرحله دوم  
متناسب بـا   (بلوك به صورت تصادفي انتخاب شد و در مرحله سوم نيز داخل هر بلوك               

  .تعدادي نمونه به صورت كامالً تصادفي انتخاب شد) حجم خانوار هر بلوك

                                                   
1. Wimmer 
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  پژوهشزار اب

آوري اطالعات از طريق پرسشنامه محقق ساخته بوده كه در دو بخش تنظيم شـده                 جمع
هاي هويت شخصي مدرن و ميزان استفاده از تلفـن همـراه و               در بخش اول مؤلفه   . است
 جنسيت، سن، ميزان تحصيالت،      شامل بخش دوم مشخصات فردي   هاي آن و در       قابليت

مـورد   محل سكونت     وضعيت  ميزان درآمد خانواده و    ،وضعيت اشتغال، ميزان درآمد فرد    
  .سنجش قرار گرفته است
مراجعـه بـه    ( از روايي صـوري      پرسشنامه هويت شخصي مدرن   براي بررسي روايي    

و براي به دست آوردن پايايي آن از محاسبه آلفاي كرونبـاخ اسـتفاده شـده كـه                  ) داوران
  . برآورد شده است81/0ميزان آن 
 5در اين پژوهش، هويت شخـصي مـدرن بـا            . شخصي مدرن  پرسشنامه هويت ) الف
، تعـامالت و    ) گويـه  15 (بازتابنـدگي خـود و خودبيـانگري       گويـه، شـامل      53و  شاخص  

، تجربه اضطراب و    ) گويه 5 (، تجربه ازجاكندگي زمان و مكان     ) گويه 9 (ارتباطات گسترده 
 مـورد سـنجش     )ويه گ 10 ( و تجربه آزادي، استقالل فردي و قدرتمندي       ) گويه 14 (اعتماد

اي از نوع ليكرت در نظر گرفته شـده            درجه 4ها مقياسي     براي هر يك از گويه    . قرار گرفت 
» مخـالف «،  )1(» كامالً مخالف «هاي متعلق به آنها به ترتيب شامل          ها و نمره    است كه گزينه  

 قــسمت بعــدي ايــن مقالــه بــه تعــاريف .اســت) 4(» كــامالً موافــق«و ) 3(» موافــق«، )2(
  .هاي مورد نظر اختصاص يافته است شاخص

ميـل و ظرفيـت بـراي بـه         اين شـاخص    منظور از   : بازتابندگي خود و خودبيانگري   . 1
هاي شخصي بر اساس بازانديشي و نه به صورت اكتـسابي اسـت            فعليت رساندن هويت  

  . )53، ص 1378  ترجمه موفقيان،گيدنز،(
هـاي جديـد      اد قادرند بـه شـكل     در جوامع مدرن، افر   : تعامالت و ارتباطات گسترده   . 2

هـاي درك افـراد نيـز     افـق . يابـد، دسترسـي پيـدا كننـد     در رو انتقال نمـي دانش كه ديگر رو     
 شـود،    الگوهاي تعامل رو در رو محدود نمـي        هآنان ديگر ب  ارتباطات    تر شده است؛    گسترده

تمـاس  در  اي شـده      هاي رو به گسترش ارتباطـات رسـانه         بلكه به نحو روزافزوني با شبكه     
كـه  دهي خود هستند      منبعي غني و متنوع براي شكل     اي    مطالب نمادين رسانه  . گيرند  قرار مي 

كننـد    دهـي خـود تلفيـق مـي         هـاي شـكل     افراد از آنها استفاده و به صورت بازتابي در طـرح          
  ). 291، ص 1379  ترجمه ايثاري كسمايي،تامپسون،(

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  1388 زمستان)/ 60پياپي  (4شماره / سال شانزدهم/ هاي ارتباطي  پژوهش���� 138

  

ز جاكنـدگي زمـان و مكـان را          گيـدنز، تجربـه ا     :تجربه از جاكندگي زمـان و مكـان       . 3
هـاي    هاي محلي تعامل و تجديـد سـاختار آنهـا در گـستره               شدن روابط از بافت    تر  گسترده

گيري زمان و مكان در افراد به وسيله تجربـه            فاصله. كند  ـ مكاني تعريف مي     زماني  متعين  نا
ه بـه ايـن   اين تجرب). 67، ص 1384شالچي،  (كند    با واسطه و از طريق رسانه معني پيدا مي        

اي ماننـد تلفـن همـراه، بـا دنيـاي خـارج از        معني است كه افراد تا چه حد از طريق رسانه      
برنـد يـا    كنند و براي بازسازي زندگي خـود از آن بهـره مـي            روابط سنتي ارتباط برقرار مي    

  . توانند از محيط زندگي خود فراتر روند اصوالً اين حس را دارند كه با اين رسانه مي
گيدنز اعتمـاد را    .  اعتماد است  ،عنصر ديگر هويت مدرن    : اضطراب و اعتماد   تجربه. 4

كند كه در شرايط مدرنيته شـكلي         هاي مجرد تعريف مي     ابزار اطمينان به اشخاص يا نظام     
 . گيرند تازه به خود مي

دهـد، شناسـايي    اضطراب را بايد در امنيت خاطري كه فرد مورد جـستجو قـرار مـي            
اي خاص كه مرتبط با خطرهاي احتمالي يا خطرات واقعـي             ن پديده كرد، نه فقط به عنوا    

دهـد،   اضطراب فزاينده به تدريج آگاهي از هويت شخصي را مورد تهديد قرار مي          . است
هاي ساختاري دنياي عيني رفتـه رفتـه كـدر و ابهـام آلـود                 از ويژگي » خود«زيرا آگاهي   

 روزمـره بيـشتر بـر حـسب     شود و هر چـه زنـدگي   هر چه نفوذ سنت كمتر مي . شود  مي
شـود، افـراد بيـشتر        تمايل به اعتماد تأثيرات متقابل عوامل محلي و جهاني بازسازي مـي           

 گيـدنز، (هاي مختلف انتخاب كنند    شوند كه شيوه زندگي خود را از ميان گزينه          ناچار مي 
  ). 70، ص 1378 ترجمه موفقيان،

هاي ذاتي فرد انـساني نيـست،    ويژگيآزادي و اختيار از  :تجربه آزادي و استقالل فردي. 5
بلكه معلول اكتساب نوعي ادراك هـستي شناسـانه از واقعيـت خـارجي و هويـت شخـصي                

آورند، ناشي از توانايي آنان در گـسترش   خودمختاري مشخصي كه آدميان به دست مي    . است
ارج دامنه تجربيات غيرمستقيم است، يعني آشنا شدن با خواص اشيا و رويدادهايي كه در خـ               

  ). 67  صهمان منبع،(هاي حسي مستقيم قرار دارد  از محدوده دريافت
 استفاده از تلفن همـراه      ،در اين پژوهش   .پرسشنامه ميزان استفاده از تلفن همراه     ) ب

  :گيري شد اندازهزير در سه سطح كم، متوسط و زياد با سه شاخص 
  .مدت زماني كه شخص تلفن همراه دارد: سابقه تجربه
  .كند ميگيرد يا دريافت  روز مي هايي كه فرد در شبانه تعداد تماس: ربهتعداد تج

   فرده مكالمن مدت زمامتوسط: مدت هر تجربه
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ميـزان اسـتفاده     اين پرسشنامه  .هاي تلفن همراه    پرسشنامه ميزان استفاده از قابليت    )ج
، ، بلوتــوث، بــازيرا شــامل پيــام كوتــاه، پيــام تــصويريهــاي تلفــن همــراه  از قابليــت
  .سنجد  مي در سطوح كم، متوسط و زياد،1 عكاسي و مديا پلير،يرفيلمبردا

 هاي تحقيق يافته

 29 تـا    15 نفـر از نوجوانـان و جوانـان          300دهد، در مجموع       نشان مي  1همان گونه كه جدول     
 پـسر و همچنـين      نيمـي ديگـر    آنـان دختـر و       نيمـي از  ساله به عنوان نمونه انتخاب شدند كـه         

  .اند  سال بوده23ـ29درصد 48 سال و 19ـ22درصد 27 سال، 15ـ18 سني درصد در گروه24

  )درصد(توزيع افراد نمونه بر حسب جنس و سن  ـ1 جدول

 جمع سن  جنس

 23ـ29  19ـ22  15ـ18  پسر  دختر

50  50  24  27  48  
100 

  
 كـه  چنان. ميزان استفاده از  تلفن همراه در سه سطح كم، متوسط و زياد سنجيده شد      

 26درصد در حـد زيـاد و   23، در حد متوسط درصد كاربران51 آمده است، 2در جدول   
  . كنند  از تلفن همراه خود استفاده ميدر حد كمدرصد 

   توزيع افراد نمونه بر حسب ميزان استفاده از تلفن همراهـ2 جدول

 درصد فراواني  ميزان استفاده از تلفن همراه

 23 70 زياد

 51 152 متوسط

 26 78  كم

 100 300 جمع

  

                                                   
1. media player 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  1388 زمستان)/ 60پياپي  (4شماره / سال شانزدهم/ هاي ارتباطي  پژوهش���� 140

  

درصد در حـد زيـاد و       36درصد پاسخگويان در حد متوسط،      47 ،3 جدول   بر اساس 
  .كنند  استفاده ميهاي مختلف تلفن همراه قابليت از در حد كمدرصد 17

  هاي تلفن همراه  توزيع افراد نمونه بر حسب ميزان استفاده از قابليتـ3جدول

 درصد فراواني  ها ميزان استفاده از قابليت

 36 108 زياد

 47 142 متوسط

 17 50  كم

 100 300 جمع

  
هويـت شخـصي مـدرن      كـل   اي    دهد ميانگين رتبـه      نشان مي  4طور كه جدول    همان  

و ) 90/2( باالترين ميـانگين     »تجربه اضطراب و اعتماد   « ها،  شاخصدر ميان   .  است 68/2
  . را دارد)46/2 (ترين ميانگين  پايين»بازتابندگي خود و خودبيانگري«

  هاي هويت شخصي مدرن در بين كاربران تلفن همراه شاخصاي  رتبهـ ميانگين 4ول جد

  ميانگين  هاي هويت شخصي شاخص
  46/2  بازتابندگي خود و خودبيانگري

  74/2  تعامالت و ارتباطات گسترده

  63/2  تجربه ازجاكندگي زمان و مكان

  90/2  تجربه اضطراب و اعتماد

  69/2  قدرتمنديتجربه آزادي، استقالل فردي و 

  68/2  كل

  
سـه   هـاي آن در  هاي هويت شخصي مدرن و هر يك از شاخص         براي مقايسه ميانگين نمره   

  از آزمـون تحليـل  ،تلفـن همـراه   زيـاد، كـم و متوسـط از         اسـتفاده   در سـطوح    گروه از كاربران    
دهـد بـين      نـشان مـي    5همـان گونـه كـه جـدول         .  استفاده شـد   (ANOVA)  يك راهه  واريانس
 سـطح از  هـاي آن در سـه         هاي هويت شخصي مدرن و هر يـك از شـاخص            هاي نمره   ميانگين
وجـود  «بنابراين فرضيه نخست مبني بر      .  تفاوت معنادار وجود ندارد    كنندگان تلفن همراه    استفاده

  .شود  نمي تأييد» هويت شخصي مدرنهاي نمرهرابطه بين ميزان استفاده از تلفن همراه و 
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ل واريانس يك راهه مستقل به منظور مقايسه خالصه نتايج تحليـ 5جدول 

هاي هويت شخصي مدرن به تفكيك  هاي هر يك از شاخص هاي نمره ميانگين

  ميزان استفاده از تلفن همراه

  واريانس
  ابعاد هويت شخصي مدرن

مجموع 
  مجذورات

ميانگين 
 مجذورات

F  داري  سطح معني
(sig)  

  01/0  020/0  بين گروهي

  88/31  درون گروهي
بازتابندگي خود  
  و خودبيانگري

  90/31  جمع
10/0  

092/0  91/0  

  07/0  14/0  بين گروهي

  30/54  درون گروهي
ــامالت و  تعـــ
ارتباطـــــــات 

  44/54  جمع  گسترده
18/0  

392/0  67/0  

  13/0  26/0  بين گروهي

  07/56  درون گروهي
ــه  تجربـــــــ
ازجاكنـــــدگي 
  33/56  جمع  زمان و مكان

18/0  
688/0  50/0  

  03/0  06/0  بين گروهي

  53/31  درون گروهي
ــه  تجربـــــــ
ــطراب و  اضـــ

  59/31  جمع  اعتماد
10/0  

283/0  75/0  

  03/0  07/0  بين گروهي

  68/49  درون گروهي
ــه آزادي،  تجرب
استقالل فردي  

  75/49  جمع  و قدرتمندي
16/0  

203/0  81/0  

 d.f:   بين گروهي= 2درون گروهي     = 297كل     =299
  

هـاي هويـت شخـصي        دهـد، ميـانگين نمـره        نشان مي  6همان گونه كه جدول     
كننـد    هاي تلفن همراه اسـتفاده مـي        مدرن در افرادي كه به ميزان زيادي از قابليت        

هاي تلفـن همـراه اسـتفاده        بيشتر و در افرادي كه به ميزان كمي از قابليت         ) 73/2(
هـاي   هـاي شـاخص   ين نمـره  ميـانگ .كمتـر از سـاير افـراد اسـت     ) 58/2(كننـد     مي

ــه    ــان و مكــان، تجرب ــه ازجاكنــدگي زم ــانگري، تجرب بازتابنــدگي خــود و خودبي
اضطراب و اعتماد و تجربه آزادي و استقالل فردي در افرادي كه بـه ميـزان زيـاد             

كنند، بيشتر از افرادي است كه در حـد كـم             هاي تلفن همراه استفاده مي      از قابليت 
  .رندب و متوسط از آنها بهره مي
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كاربران تلفن همراه هاي آن در  و شاخص هويت شخصي مدرن ميانگينـ 6جدول 

   تلفن همراههاي  قابليتبر حسب ميزان استفاده از

  انحراف معيار  ميانگين ميزان استفاده   هويت شخصي مدرنهاي شاخص

  34/0  35/2  كم

  33/0  46/2  متوسط

  29/0  49/2  زياد
   و خود بيانگري خودبازتابندگي

  32/0  45/2  جمع

  48/0  59/2  كم

  41/0  74/2  متوسط

  39/0  80/0  زياد
  تعامالت و ارتباطات گسترده

  42/0  74/2  جمع

  49/0  59/2  كم

  41/0  60/2  متوسط

  42/0  66/2  زياد
  تجربه ازجاكندگي زمان و مكان

  43/0  62/2  جمع

  35/0  88/2  كم

  30/0  87/2  متوسط

  33/0  94/2  يادز
  تجربه اضطراب و اعتماد

  32/0  90/2  جمع

  39/0  47/2  كم

  41/0  70/2  متوسط

  37/0  78/2  زياد
  تجربه آزادي و استقالل فردي

  40/0  69/2  جمع

  34/0  58/2  كم

  29/0  67/2  متوسط

  27/0  73/2  زياد
  كل

  30/0  68/2  جمع
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مون تحليل  بر اساس نتايج به دست آمده از آز       دهد     نشان مي  7همان گونه كه جدول     
هاي هويت شخصي مدرن در سـه گـروه از افـرادي كـه بـه                  واريانس، بين ميانگين نمره   

كننـد، تفـاوت معنـادار        هاي تلفن همراه اسـتفاده مـي        ميزان كم، متوسط و زياد از قابليت      
هـاي   بنابراين فرضيه دوم مبني بر وجود رابطه بين ميزان اسـتفاده از قابليـت          . وجود دارد 

LSDآزمـون تعقيبـي     . شود  هاي هويت شخصي مدرن، تأييد مي       مرهتلفن همراه و ن   
نيـز  1

هاي هويت شخصي مـدرن در افـرادي كـه بـه              دهد كه تفاوت در ميانگين نمره       نشان مي 
  . كنند، معنادار است هاي تلفن همراه استفاده مي ميزان زياد و كم از قابليت

هـاي هويـت      شـاخص هاي هر يك از       جهت بررسي بيشتر اين فرضيه، ميانگين نمره      
هـاي تلفـن همـراه       شخصي مدرن در افرادي كه به ميزان كم، متوسط و زيـاد از قابليـت              

هـاي   هاي تحليل واريـانس و همچنـين آزمـون    آزموننتايج .  مقايسه شد،كنند استفاده مي 
هـاي بازتابنـدگي خـود و خودبيـانگري،            شاخص هاي  ميانگين نمره نشان داد كه    تعقيبي  

 افـرادي كـه   درت گسترده، تجربه آزادي، استقالل فردي و قدرتمندي  تعامالت و ارتباطا  
كنند بيشتر از افـرادي اسـت كـه بـه             هاي تلفن همراه استفاده مي       از قابليت  زياددر سطح   

  .برند ها بهره مي ميزان كم و متوسط از اين قابليت

                                                   
1. Least Significant Difference 
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خالصه نتايج تحليل واريانس يك راهه مستقل به منظور مقايسه ـ 7جدول 

هاي آن به تفكيك  هاي هويت شخصي مدرن و هر يك از شاخص هاي نمره گينميان

  هاي تلفن همراه ميزان استفاده از قابليت

  واريانس
  ابعاد هويت شخصي مدرن

مجموع 
  مجذورات

ميانگين 
 مجذورات

F  
داري  سطح معني
sig)(  

  34/0  68/0  بين گروهي

  21/31  درون گروهي
ــدگي  بازتابنــ
ــود و  خــــــ
  خودبيانگري

  90/31  جمع
10/0  

*27/3  04/0  

  80/0  61/1  بين گروهي

  82/52  درون گروهي

ــامالت و  تعــ
ارتباطـــــات 

  گسترده
  44/54  جمع

17/0  

*54/4  01/0  

  11/0  23/0  بين گروهي

  10/56  درون گروهي

ــه  تجربــــــ
ازجاكنـــدگي  
  زمان و مكان

  33/56  جمع
18/0  

61/0  54/0  

  19/0  39/0  روهيبين گ

  20/31  درون گروهي

ــه  تجربــــــ
اضــــطراب و 

  اعتماد
  59/31  جمع

10/0  
85/1  15/0  

  59/1  19/3  بين گروهي

  56/46  درون گروهي

تجربه آزادي،  
ــتقالل  اســــ
فــــــردي و 

  75/49  جمع  قدرتمندي
15/0  

**18/10  000/0  

  000/0  86/4**  42/0  85/0  بين گروهي

  كل  08/0  15/26  درون گروهي

    01/27  جمع
  ـ  ـ

  d.f:    بين گروهي= 2درون گروهي     = 297كل     =299
01/0 P <              **05/0 P <*  
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  گيري بندي و نتيجه جمع

 و بررسي ارتباط آن با ميـزان اسـتفاده    مدرنبه مطالعه ابعاد هويت شخصيحاضر،  مقاله  
طبق مطالعـات    .تاين ابزار ارتباطي پرداخته اس    هاي    از تلفن همراه و كاركردها و قابليت      

تعـامالت و  «، »بازتابنـدگي خـود و خودبيـانگري   « شاخص 5 از   ،هويت شخصي نظري،  
 و  »تجربـه اضـطراب و اعتمـاد      «،  »جاكندگي زمان و مكان    تجربه از «،  »ارتباطات گسترده 

ميـزان اسـتفاده از تلفـن    .  تشكيل شده است  »تجربه آزادي، استقالل فردي و قدرتمندي     «
اسـتفاده    و همچنـين   بقه تجربه، تعداد تجربه و مدت هر تجربه        سا  با سه شاخص   ،همراه
  .سنجيده شده است) كم، متوسط و زياد( در سه سطح  و كاركردهاي آنها قابليتاز 

 در حدود نيمي از پاسخگويان در حد متوسط از تلفن همراه استفاده             در اين پژوهش  
  .برند هاي آن بهره مي كنند و از قابليت مي

و ميزان استفاده از    مدرن   ارتباط بين هويت شخصي      ج مطالعه حاضر،  هر چند كه نتاي   
هويت شخصي مـدرن و ميـزان       رابطه معنادار بين    كند اما بيانگر       را تأييد نمي   تلفن همراه 

 كـه  اي رسانه منظوره چند هاي ادهفاستچنان كه،  .هاي تلفن همراه است استفاده از قابليت
 و تلويزيون تماشاي ،موسيقي  وراديو به دادن شگو ويژگي مهم تلفن همراه است، مانند

 را او هـاي  خواسته و فرد بودن كانوني كه است عواملي  ازاينترنت مجازي جهان به ورود
 هويت افراد را تحـت  ، نوين ارتباطي  بنابراين ظهور و گسترش اين رسانه.بخشد مي معنا

آن بـه نـوعي بـه بيـان خـود           گيـري از       افـراد بـا بهـره      ،به عبـارتي  . تأثير قرار داده است   
تلفن همراه، به عنوان ابزاري كه همواره با فرد همراه است، سبب شده است              . پردازند  مي

هـاي نمايـشي      متأثر از ويژگي   ن، آنا خودبيانگري و نوع نمايش و      خويشتندرك افراد از    
ه از تلفـن همـرا    استفادهي دررسد فرهنگ خاص به نظر مي. اين وسيله ارتباطي قرارگيرد

عنـوان يـك ابـزار كليـدي         همراه بـه  تلفن   به گوشي    ،آنشكل گرفته است كه بر اساس       
اي بـراي     وسـيله عنوان    هب هايشان  به گوشي  افراد ،در اين فرهنگ   .شود اجتماعي نگاه مي  

 كـرد كـه داراي   را خريداري هايي توان گوشي  اكنون مي.نگرند مديريت امور روزمره مي
دوربـين ويـدئويي، ماشـين     يادداشت روزانه، تقويم، دوربـين،  ردفت راديو، امكاناتي مانند

 هـاي  نويـسي، بـازي   مـتن  ، ابـزار هاي الكترونيك پيامفرستنده  كاوشگر اينترنتي، حساب،

 طيفـي از  ، همچنين اين ابزار ارتباطي.باشندها  دفترچه شماره تماسو  اي، دماسنج رايانه
رد كه افراد متناسب با عاليق و ساليق خـود   گي  مي هاي متنوع را دربر     كاركردها و استفاده  
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هاي  ها و شناخت   ما هر روز در معرض آگاهي      ،ين ترتيب ه ا ب. شوند  از آنها برخوردار مي   
هاي سـاده و ارسـال        مرتبط با تلفن همراه هستيم؛ از تماس      هاي مختلف     اي در زمينه    تازه

سـاز   زمينه به تدريج ،ن فرايند ايها، كه پيام كوتاه تا انجام امور بانكي و خريد از فروشگاه      
طبـق الگـوي جديـد       .شـود   ما مـي  » سبك زندگي  «عادات و روحيات و در نتيجه      تحول
از طـرق متعـدد ماننـد تمـاس         ،  كه بخواهد ، فرد با هر كس      تلفن همراه  واسطه    با ،روابط

شـدت     افـراد بـه    اتدر نتيجـه حجـم ارتباطـ      . كنـد  ميبرقرار   مراوده   ،مبادله پيام تلفني يا   
 امكـان   ، قابليت همه جايي بودن تلفن همراه و دسترسي فوري به افـراد             و رش يافته گست

و  بـا آزادي     توانـد    مـي  از طرف ديگر، فرد   . مبادله فراگير اطالعات را فراهم ساخته است      
 ديگـري  شـيوه بسياري از امـور جـاري زنـدگي خـود را بـه       عمل كند و    سليقه بيشتري 

   .تري از خويشتن را شكل دهد هانهوايت دلخوا ر،مديريت كند و در مجموع
 رنـگ، زنـگ،      بـه واسـطه انتخـاب      سازي گوشي تلفن همراه    بر اين اساس، شخصي   

ايـن   سبك زندگي كاربران     بيانگر تجاري و حتي نوع استفاده از آن،         نشانشكل ظاهري،   
 ،شـوند   هاي مختلف گوشي تلفن همراه كه هر روز به بازار عرضه مـي              مدل. است وسيله

 ، افراد با تغيير گوشي تلفـن همـراه خـود          چنان كه اند    ئقه كاربران را تغيير داده    توجه و ذا  
 فّنـاوري دهنـد و هـويتي جديـد، متناسـب بـا              رفتارهاي ارتباطي خود را نيز تغييـر مـي        

 كـه  ارتباط مستقيم با شخص از طريق تلفن همراه. كنند تر گوشي خود كسب مي    پيشرفته
دهـد و   ط شخصي كاربران را تحت تأثير قرار مـي        رواب مهم آن است  هاي     ظرفيت يكي از 

بـه  شـود و       هدف ارتباط مي   ،شخصچنان كه    ؛كند  ارتباطات شخصي شده را تسهيل مي     
 . مكانبا  نه ،گيريم ما با شخص تماس مي  اين ترتيب،

 ،دسترسي پيوسته و آني افراد به همديگر و فراهم بودن امكان مبادله فراگير اطالعات             
ـ       از عناصر مهم سا    گيـري، تـداوم و تقويـت          شـكل  هختار ارتباطي تلفن همراه است كه ب
  . كند تعامالت كمك مي

 و توسعه فزاينده كاركردهاي تلفن همراه،       هاي جديد مرتبط با رسانه      اوريفّنبا ظهور   
. شـود    كـاربران تلفـن همـراه فـراهم مـي          براي فرايند مبادله پيام     هاي بيشتري در    ظرفيت

اختيــارات كــاربران در بــه كــارگيري تلفــن همــراه، تنــوع افــزايش امكانــات و حــدود 
 كـه حـاوي تلويحـات     استچشمگيري را در الگوهاي استفاده از اين رسانه ايجاد كرده       

مفاهيم ضمني در طراحي محتوا و خـدمات تلفـن همـراه يـادآور      .  هستند شايان توجهي 
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ـ بردار  عناصر مهمي از بيان خود را در       ،اين نكته هستند كه ارتباطات سيار      ، چنـان كـه     دن
 تا كاربران با استفاده از دسترسي فراگيـر بـه يكـديگر           بستر مناسبي را فراهم آورده است     

 ارتبـاطي  فّنـاوري  عنـوان   هب همچنين همراه تلفن . را توسعه دهندهاي هويتي خود جنبه
 ارتبـاط  در ،هـا  مكـان  همه در و شب و روز ساعات تمامي در را فرد كه حاضر ا ج همه
   .دشو مي محسوب د نيزفر قدرت توسعه براي ابزاري دهد، مي قرار ديگران اب متصل

  با پيدايش جامعـه مـصرفي و توليـد انبـوه كاالهـا،      ،توان نتيجه گرفت    در مجموع مي  
. يابـد   تغييـر مـي   پيوسته   ذائقه و نوع مصرف افراد       ،هاي مختلف تلفن همراه      مدل ازجمله

 بـر اسـاس آن  يابنـد و   هاي جديـد مـي    مراه هويت هاي ه   افراد همواره با استفاده از تلفن     
اي بـراي ايجـاد هويـت          وسيله ،واقع مصرف افراد   در. توانند رفتار خود را تغيير دهند       مي
  .است

 ،گيرنـد   شـكل مـي     آنان هاي زندگي افراد كه بر مبناي ذائقه و انتخاب         الگوها و سبك  
هـاي زنـدگي      شـيوه   و اهـ   سـبك اين   ،واقع در .هستندجويانه    رفتار منزلت  نوعيمتضمن  

را مـنعكس   گروهي افراد    و   هاي شخصي  تي كه هو   هستند  جديد هپذيرفته شده در جامع   
هـاي كـنش و       كثـرت يـافتن زمينـه      وبه دليل باز بودن زندگي اجتماعي       امروزه  . كنند  مي

سـاختن هويـت    در  هـاي روزانـه       و الگوهـاي فعاليـت     سبك زندگي    نقشتعدد مراجع،   
  .يابد اي اهميت مي به طور فزاينده ،شخصي
 ارتبـاط يافتـه   ،خواهيم بخريم خريم يا مي گيري هويت بيش از پيش با آنچه مي      شكل
هـاي   ويژگـي دهيم كه نشانه  امروزه هويت خود را با استفاده از كاالهايي شكل مي   . است

هاي اجتماعي و همبـستگي و   گروهاشخاص و   برخي  تفاوت با   ما يعني   فردي و گروهي    
  .ندهست ،هاي اجتماعي گروهاشخاص و ديگر احساس تعلق به 

  پيشنهادها

 با توجه به تأثير استفاده از تلفن همراه بر زندگي افراد و روابط بين فردي آنان، انجام                  .1
، گذران اوقات فراغت،    انه بر روابط دوست   اين وسيله هايي درباره تأثير استفاده از        پژوهش

 در تواند درخور توجه باشـد و    شويي مي  زنا روابط و    روابط بين نسلي فرزندان و والدين     
  .جنبه كاربردي يابدهاي آموزشي  برنامهارائه قالب 
 مؤسسات   و هاي خانه و خانواده      بررسي پيامدهاي گسترش تلفن همراه در عرصه       .2
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هـاي   و مؤلفـه آموزشي و اداري جامعه و بررسي رابطه گسترش تلفن همراه بـا سـاختار        
 از  ي اسالم  و تثبيت شده ايراني  خي  يهاي تار   و ارزش رهنگ  سنت و ف  هويت ايراني يعني    

  .  استيموضوعات درخور تأمل
عكـسبرداري  ، پيام كوتاهمانند هاي تلفن همراه     استفاده از برخي امكانات و قابليت      .3

بنابراين . برانگيخته است را  و فيلمبرداري آني و بدون محدوديت، مجادالت و مناقشاتي          
هـاي    ايـن قابليـت  ناشي از به كار گيري، اجتماعي و فرهنگي هاي سياسي   بررسي چالش 
رفـت از    اين حـوزه و بـرون  مسايلتواند به روشن شدن  جامعه ايران مي تلفن همراه در

  .دكنمشكالت كمك شاياني 
ادراكـي، عـاطفي و   (شـناختي   روان هـاي   از تلفن همراه بـر جنبـه  گيري بهره تأثير .4
  .تواند بررسي شود ها مي ها و فيلم  عكس،يقي موساز استفاده )شناختي زيبايي
 شـمار  بـه  با توجه به اينكه تلفن همراه ابزار كليدي جوانان در مديريت كارهايشان  .5
 هـاي آن،   با توجـه بـه قابليـت   توانند ريزان مي برنامهبر اين اساس، كارشناسان و    رود،    مي

  .طراحي و اجرا كنند دهي به اوقات فراغت جوانان در جهت شكلاقدامات آموزشي را 
شـده  تبـديل  ترين ابزارهاي مبادلـه اجتمـاعي    يكي از مهمبه  پيام كوتاه از آنجا كه    .6

شـود     پيشنهاد مـي   ،نويسي ويژه شكل گرفته است      ناي آن نوعي فرهنگ متن    باست و بر م   
 ،صـحيح و اي ساده، اصولي  كاربران به شيوهطراحي كنند كه را افزارهايي    ريزان نرم   برنامه

  .فراگيرندرا ها  و ديگر زبان زبان فارسي نويسي به تنم
هـاي زيـادي را بـراي          گسترش استفاده از تلفن همراه در بـين نوجوانـان نگرانـي            .7

ارائـه   رو   وجـود آورده اسـت، از ايـن         شناسـي بـه    والدين و كارشناسان اجتماعي و روان     
  آموزش اي تلفن همراه و   ها و كاربرده     در زمينه ويژگي    والدين هاطالعات دقيق و مفيد ب    

هاي مختلف بخصوص رسانه ملي ضرورت        ق رسانه ي نظارت بر فرزندان از طر     هاي  شيوه
هـاي مختلـف    يابد؛ همچنين طراحي و گنجاندن درسـي در زمينـه اسـتفاده از رسـانه       مي

 راهكـار مناسـب ديگـري       ،هاي درسي آموزش و پـرورش       ازجمله تلفن همراه در برنامه    
  .مشكالت بكاهد  حدودي از اينتواند تا است كه مي

هاي تلفن همراه ممكن اسـت بـه           تبليغات گسترده خدمات ارتباطات سيار و گوشي       .8
زدگي در جامعه دامن بزند و در نهايت، تلفن همراه از يك وسـيله               گرايي و مصرف    مصرف

بي، هـاي بازاريـا   از اين رو، در كنار تالش. ارتباطي به يك وسيله تجملي تغيير كاركرد دهد     
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اي جدي مورد توجـه   و پيامدهاي مختلف آن به گونه  بهتر است ماهيت ارتباطي اين وسيله       
بـراي مثـال    . گيران مسائل فرهنگي و اجتماعي جامعـه قـرار گيـرد            سياستگذاران و تصميم  

دهي و ترويج فرهنگ بهينه استفاده از تلفن همراه در جامعـه، بـه منظـور اسـتفاده از                     شكل
به نظـر  از آنجا كه . ريزان قرار گيرد     وسيله ارتباطي، بايد مد نظر برنامه      كاركردهاي مفيد اين  

 اسـتفاده از تلفـن   هگيري مشكالت مرتبط ب ترين عوامل مؤثر در شكل رسد، يكي از مهم     مي
رسـاني    از ايـن رو، اطـالع  ،باشـد با فرهنگ صحيح اسـتفاده از آن    كاربران   آشنا نبودن همراه،  

گيـري از تلفـن همـراه،     در زمينه فرهنگ بهرهستقيم و غير مستقيم    هاي م   دقيق و ارائه آموزش   
  .تواند در كاهش و حل بسياري از مسائل راهگشا باشد مي
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