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  چکیده

» دیجیتــال و درحرکــت«ایــن پــژوهش، بــا هــدف شــناخت ســبک زنــدگی 
بـه ایـن   . شـده اسـت   ایم، انجام  نامیده» موبیتال«ن که اصطالحاً آن را      دانشجویا

 اپیزودیک بـا دانـشجویان دو       ه مبنایی و تکنیک مصاحب    همنظور، با روش نظری   
کـه سـه گـروه      ) عالمه طباطبائی و صنعتی شریف    (دانشگاه سطح یک کشور     

ـ  آموزشی اصلی علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه را پوشش می        د، دهن
هایی کـه فقـط رضـایت حاصـل از کـاربري            برخالف پژوهش . گفتگو کردیم 

کنند، در این پژوهش  هاي نوین ارتباطی براي کاربران را برجسته می تکنولوژي
هاي دیجیتـال همـراه،        دانشجویان از کاربري دستگاه    ه زیست هدریافتیم که تجرب  

اگرچـه  . سـت ا» زمان خشنودي و ناخشنودي هم« احساس هگون  متناقض هتجرب
و احـساسی دوگانـه نـسبت بـه         » ناهمـاهنگی شـناختی   «هـا     این تجربه در آن   
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هـایی بـراي     هاي دیجیتال همراه ایجاد کرده، اما دانشجویان اسـتراتژي          دستگاه
و » انتخـاب عقالنـی   «کننـد بـا       ها سعی می    آن. اند  کاهش این ناهماهنگی یافته   

ـ         » خودکنترلی« د، حـداکثر کننـد و از       منافع خود را از این سبک زنـدگی جدی
همچنین، دریافتیم که هـر سـه عامـل     . هاي آن تا حد ممکن دور بمانند        آسیب

» سبک زندگی موبیتال  «دهی به آنچه      ها و جامعه، در شکل      دانشجویان، دستگاه 
توانـد   هـا مـی    شبکه، بهتر از سایر دیدگاه- کنشگرهنظری. نامیم، نقش دارند    می

 یافته، دیدگاه مهمی در خـصوص ارزیـابی         این. وضعیت موجود را تبیین کند    
هـاي   بنـدي نظریـه   انداز ارزشـمندي بـراي صـورت    هاي موجود و چشم  نظریه

  .دهد جدید ارائه می
هاي دیجیتال  الگوي کاربري، دستگاه سبک زندگی موبیتال، :هاي کلیدي  واژه

 همراه، مطالعات فرهنگی تکنولوژي

  
  مقدمه و طرح مسئله
هایی از سـبک   هاي دیجیتال همراه در زندگی روزمره، جنبه       تگاهبا کاربري روزافزون دس   

هـاي نـوین      این کاربري گـسترده تکنولـوژي     . زندگی در سراسر جهان تغییر کرده است      
قدري تأثیرگـذار بـوده کـه      اطالعاتی در زندگی روزمره کاربران سراسر دنیا به   -ارتباطی

 ;Alexander, 2004(سـت  شده ا» سبک زندگی دیجیتال«موجب تولید اصطالح جدید 

McMahon & Pospisil, 2005; Gasser & Simun, 2010.( 

تواند توصیف کاملی از سـبک        تنهایی نمی   ، به »سبک زندگی دیجیتال  «اما اصطالح   
ـ  ،شـود ارائـه دهـد    زندگی جدید که هرروز بیشتر معمـول و مرسـوم مـی           ه چراکـه جنب

بک زندگی جدید کـاربران تلفـن     که س   درحالی. در آن دیده نشده است    » پذیري  تحرك«
زمـان تحـت تـأثیر دو فراینـد مهـم            هاي دیجیتـال همـراه، هـم        هوشمند و سایر دستگاه   

                                                   
1. Mobility 
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هاي شخـصی پرتابـل،    زمان از رایانه  جوانان هم .  است  و موبایلی شدن   دیجیتالی شدن 
هـاي دیجیتـالی همـراه اسـتفاده       موسیقی و سایر دستگاه   هکنند  هاي هوشمند، پخش    تلفن

را نـامیم،   مـی » 3سبک زندگی موبیتال«د تا سبک زندگی ترکیبی جدیدي که آن را کنن  می
  .شکل دهند

هاي دیجیتال همراه متصل بـه اینترنـت،       اکنون دانشجو با در اختیار داشتن دستگاه      
 & katz (»تمـاس پیوسـته  «و ) ) Rainie & Wellman, 2012»زندگی متـصل «نوعی 

Akhus, 2002 ( با دسترسی دائمی . کند اش را تجربه می موردعالقهبا موضوعات و افراد
 در انادتها و اسـ  اي  رشته  ها، هم   به کتابخانه و منابع دیجیتال، ارتباط پیوسته با همکالسی        

 اطـالع از   هاي اجتماعی مجازي و انجام بیشتر کارهاي اداري مانند انتخاب واحد،     شبکه
 نیـاز بـه     ،ا در سامانه آموزشی دانشگاه    ه  ها و ارسال درخواست     ها، پر کردن فرم     نامه  آئین

روز،   تواند در هر ساعتی از شبانه       اکنون دانشجو می  . حضور در دانشگاه کمتر شده است     
 در هر مکانی، مانند خوابگاه، خانه یا محل کار تا آنچه راینی و ولمن به آن مکان سوم               

  . پژوهش و امور تحصیلی خود را پیش ببرد گویند، مطالعه، می
 کسب  اي،  همسرگزینی، کاریابی، انجام امور حرفه یابی، هاي دوست   ن روش همچنی

هاي تفریحی و چگونگی گذران   درآمد، خرید، اطالع و هماهنگی با مد، انتخاب فعالیت        
هاي دیجیتال همراه، دچار  اوقات فراغت و سایر امور همگی تحت تأثیر کاربري دستگاه     

بنابراین، شناخت سبک زندگی    . یادین هستند تغییراتی شده که برخی ظاهري و برخی بن       
هاي  ها و محدودیت ها، پیچیدگی  ایرانی معاصر، که ویژگی   هموبیتال دانشجویان در جامع   

                                                   
1. Digitalization 
2. Mobilization 

- سبک زندگی «جاي اصطالح  شده و با هدف تلخیص و سهولت بیان، به این اصطالح، توسط نویسندگان وضع
  .رود بکار می» )Mobile Digital Lifestyle(دیجیتال درحرکت 

4. Connected life 
5. Perpetual Contact 
6. Third Place 
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گـذاران فرهنگـی، مـسئوالن دانـشگاه،          هایی براي سیاست    خاص خود را دارد و نگرانی     
  . پژوهش است اینهها و حتی خود دانشجویان ایجاد کرده است، مسئل ، خانوادهانادتاس

براي فهم سبک موبیتال زندگی دانشجویان، الزم است که به سه پرسش زیر پاسخ 
 :دهیم

   الگـوي  (گیرنـد؟   هاي دیجیتـال همـراه را بکـار مـی         دانشجویان چگونه دستگاه
 )کاربري

 کارکردها(کنند؟  هایی می هاي دیجیتال همراه چه استفاده دانشجویان از دستگاه(  
  آثار و ( چه آثار و پیامدهایی در زندگی دانشجویان دارد؟ ها کاربري این دستگاه
  )پیامدها
  

  هاي پیشین مروري بر پژوهش
 همبستگی میـان  هی تنها رابطهاي پژوهشی کم هاي ایرانی با اتکا به روش اغلب پژوهش 

 تلفن همـراه، تلفـن هوشـمند،    : اطالعاتی مانند-هاي نوین ارتباطی استفاده از تکنولوژي 
هاي اجتماعی را با مفاهیمی ماننـد سـبک زنـدگی، فرهنـگ و هویـت                  بکهاینترنت و ش  

؛ فتحـی و    1397؛ فرقـانی و مهـاجري،       1397موسوي و سـادات جـوادي،       (اند    سنجیده
؛ 1395؛ کرمـانی،  1395؛ نصیري و بختیاري، 1395؛ هدایتی و همکاران،     1396جعفري،  

؛ بهمنی و محمدي    1394،  زاده اقدم و همکاران     ؛ رسول 1395تقوایی یزدي و چین ساز،      
؛ کفاشـی و  1393؛ مهدیزاده و خوشنام، 1393جمعه زاده و همکاران،  ؛ امام 1394شکیبا،  

هـا کمتـر وارد توصـیف     پژوهشاز این دسته ). 1391؛ بشیر و افراسیابی،   1393فالحی،  
  .ندا ها و مسائل آن شده و به عبارتی به کیفیت این رابطه نپرداخته ابعاد، ویژگی

هـاي اجتمـاعی مجـازي و سـبک      هاي پیشین در مـورد شـبکه     حلیل پژوهش فرا ت 
پراکندگی و عدم انسجام در شاخص سازي سـبک         «زندگی جوانان نشان داده است که       

شناسـی   افتـادگی روش  هاي اجتماعی مجازي، پس زندگی، تلقی متفاوت از مفهوم شبکه    
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رغم اسـتفاده از   م نتایج بهتوجهی به اعتبار ابزار، تعمی هاي نظري، کم نسبت به چارچوب 
هاي اجتماعی به روش ذهنـی و   گیري غیر احتمالی، ارزیابی تأثیر شبکه     هاي نمونه   روش

مـشاهده در   هـا، از جملـه نقـاط ضـعف قابـل      ها به تفکیک شـاخص   عدم آزمون فرضیه  
بحث الگوي کاربري تلفن     ).7: 1395ذکائی و حسنی،    (» .شده هستند   هاي انجام   پژوهش

فرقانی و بـدیعی،   (مند در زندگی روزمره جوانان ایرانی تنها در دو پژوهش           همراه هوش 
هاي کیفی به دنبال فهم  شده که با روش مطرح) 1391؛ کوثري، عرفانی و عموري، 1394
  .اند  زیسته جوانان ایرانی از کاربري تلفن همراه هوشمند بودههتجرب

. انـد  ورد مطالعـه قـرار داده  چند پژوهش نیز کاربري تلفن همراه در نوجوانان را م         
ترین کاربردهاي تلفن همراه هوشمند براي دختـران نوجـوان را       مهم) 1394(صبور نژاد   

ها و موسیقی دانسته و کاربري دختران نوجوان از  رسان هاي اجتماعی مجازي، پیام    شبکه
صـادقی فـسایی و    . توصیف کرده است  » کامجویانه«و  » ماهرانه«تلفن همراه هوشمند را     

 هبر امکان تلفیق عاملیت نوجوانـان و فنـاوري تأکیـد کـرده و ایـد      ) 1397(عرفان منش   
هـاي کیفـی    در پـژوهش  . اند  براي نوجوانان را مطرح کرده    »  منبع قدرت  همثاب  فنآوري به «

 کاربران از موبایلی شدن روابط را مورد   هتجرب) 1396(دیگري مختاري و ملک احمدي      
  صورت آشـنایی،   کاربران فرایند تجربه تکنولوژي را به    ها،   آن به نظر . اند  مطالعه قرار داده  

اگرچـه ایـن    .کننـد  زدگی و درنهایت کنترل عامدانه طـی مـی   جذابیت، غرق شدن تا دل 
هـاي اجتمـاعی مجـازي        اندازي از کـاربري تلفـن هوشـمند و شـبکه            ها، چشم   پژوهش

مختلـف تحـصیل،   هاي  دهند، موضوع موبیتالی شدن سبک زندگی و تحوالت عرصه    می
کار و زندگی شخصی براي دانشجویان ایرانی، هنـوز مـبهم اسـت و نیـاز بـه پـژوهش          

  .مستقل دارد
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 مروري بر مبانی نظري
دهی  هاي متفاوتی از نقش عوامل مؤثر در شکل رویکردهاي نظري مختلف، تحلیل   

 هي و ارادسو، موضوع عاملیت فرد، آزاد    از یک . اند  به فرهنگ و سبک زندگی ارائه کرده      
اش بسیار کلیـدي و مهـم ارزیـابی        او در تعریف، شکل دادن و یا انتخاب سبک زندگی         

)Bourdieu, 1984; Chaney, 2002; Evance & Jackson, 2007;  ،و ) 1388 گیـدنز
دید خود از آن بهـره   تکنولوژي، ابزاري خنثی که فرد براي تأمین نیازهایش بنا به صالح          

). McQuail & Blumler & Brown, 1972; Katz, 1959 (گیرد انگاشته شـده اسـت   می
از سوي دیگر، برخی فیلسوفان، مخالف خنثی و ابزار انگاشتن تکنولـوژي بـوده، نقـش       

دهی به فرهنگ و تمدن مهم ارزیابی کـرده و آن را چـه مثبـت و        تکنولوژي را در شکل   
). McLuhan, 1967; Feenberg, 1991 ;1389هایـدگر،  (داننـد   چه منفی، تأثیرگذار می

دهـی بـه      متفکران دیگري نیز بر اهمیت سـازوکارهاي اجتمـاعی و فرهنگـی در شـکل              
 ;Williams, 1974; Bijker et al, 1987(انـد   تکنولـوژي و کـاربري آن تأکیـد کـرده    

Silverstone & Haddon, 1996.(  
کـم چهـار رویکـرد غالـب در ایـن زمینـه               ، دسـت  بر اسـاس موضـوع عاملیـت      

، دهـی اجتمـاعی بـه تکنولـوژي     ، شکل است که به جبرگرایی تکنولوژیکتفکیک  قابل
دو رویکـرد اول  . انـد   شـهرت یافتـه    و مطالعات فرهنگی علم و تکنولوژي      ابزارگرایی

ــه ــدگاه ب ــوان دی ــاره   عن ــابلی درب ــاي تق ــوژي«ه ــت تکنول ــه«و » عاملی ــت جامع » عاملی
کند و رویکرد چهارم، مبتنی  ه میرا برجست» عاملیت کاربر«اند، رویکرد سوم   شده  شناخته

  .است»  عوامل درگیرهعاملیت هم«بر محسوب نمودن 

                                                   
1. Agency 
2. Technological Determinism 
3. Social shaping of technology (SST) 
4. Instrumentalism 
5. Cultural Studies of Science and Technology (Technocultural Studies) 
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طـور ضـمنی، بـر عاملیـت      ، به»اي فردگرایی شبکه« مفهوم هراینی و ولمن، با ارائ   
. انـد   دهی به سبک زنـدگی کـاربران صـحه گـذارده            هاي نوین ارتباطی در شکل      فناوري

ز نظام جدید عملکرد اجتماعی در مقابـل سیـستم   اي، روایتی ا منظور از فردگرایی شبکه 
هـاي تمـاس، ارتبـاط و تبـادل      ناشی از بوروکراسی سلسله مراتبی است که بیانگر شیوه    

در ایـن فـضا، فـرد در مرکـز     . اي مجازي اسـت  اطالعات بین افراد در اجتماعات شبکه   
 & Rainie(توجه است، نه خانواده، نه محیط کار، نـه همـسایه و نـه گـروه اجتمـاعی      

Wellman, 2012: 6-7.(  
، بـراي توضـیح منطـق فنـاوري     »روح دسـتگاه «کاتز و آخوس، با ابـداع مفهـوم      

هـا معتقدنـد اگرچـه تکنولـوژي،          آن. ارتباطاتی نوین، عاملیت تکنولوژي را تأیید کردند      
آورد کـه امکـان       کند، امـا چـارچوبی فـراهم مـی          شخصی را مجبور به انجام کاري نمی      

ایـن  ). Katz & Akhus, 2002: 305-307(دهد  کند یا گسترش می دود میفعالیت را مح
ازنظر هایدگر، تکنولـوژي جهـان را   . اصطالح، مشابه دیدگاه هایدگر به تکنولوژي است 

  ).19: 1391لون، ون (دهد  کند، یعنی جهان را انتظام می می» بندي قالب«
، با توجه به نقـش      »يساخت اجتماعی تکنولوژ  «کنزي و وایکمن با تأکید بر         مک

هاي نوین، عاملیت جامعه را پررنـگ      سازوکارهاي اجتماعی در تولید و مصرف فناوري      
تواننـد   مـی ... هـاي مختلـف مـردم درگیـر بـا تکنولـوژي               هـا گـروه     به نظر آن  . اند  کرده

هاي متفاوتی    هاي بسیار متفاوتی از آن تکنولوژي داشته باشند که شامل دریافت            دریافت
 ).110-109: 1389 ،بل. (هاي فنی آن نیز هست از ویژگی

                                                   
1. Networked Individualism 
2. Apparatgeist 

- Enframe       ترجمه همان اصطالح هایدگري گشتل ،)Gestell (زنظر هایدگر، ذات تکنولوژي گشتل ا. است
چیـز و   این سخن به آن معناست که در دوره جدید این تکنولوژي اسـت کـه بـه همـه    . بندي است یا همان قالب  

  .بخشد کس قالب و چارچوب می همه
4. Social construction of technology (SCOT) 
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مطـرح  » سـازي تکنولـوژي     اهلی «هسیلورستون و هادون، همین ایده را با استعار       
 جدیدي هها، تکنولوژي نیز مانند متن، از اصل خود دور شده و به شیو   به نظر آن  . کردند

  ).145-144: 1394فرقانی و بدیعی، (شود  مصرف می
گـذاري کردنـد و از ایـن          را پایه » استفاده و خشنودي  «دگاه  کاتز و همکارانش، دی   

هـاي ارتبـاطی بـراي رفـع          طریق، عاملیت مخاطب یا کـاربر را در اسـتفاده از فنـاوري            
تمرکز این نظریه بر کاربر فعال و گزینشگر است که آگاهانه           . نیازهایش برجسته نمودند  

: 1389مهدي زاده، (رود  ها می  براي رفع نیازهاي اجتماعی و روانی خود به سراغ رسانه         
74.(  

 عوامـل درگیـر در   ه، عاملیت همـ   » کنشگران هشبک« مفهوم   هبرونو التور، با توسع   
. هایی از کنشگران انسانی و غیرانسانی بیان کرد       شکل دادن به واقعیت را در قالب شبکه       

اول اینکـه کنـشگري   :  شبکه بر اساس دو اصل بنیان نهـاده شـده اسـت            -نظریه کنشگر 
ها کنشگران انسانی و غیرانسانی  ها نیست؛ و، دوم اینکه شبکه     جتماعی مختص به انسان   ا

  ).Lister et al, 2009: 217(کنند  را ترکیب می
 نـسبت   ههـاي حـوز     از نظریـه  » بـازآمیزي «ما در این پژوهش، قصد داریم به یک         

رویکردي بـه  ، ما نیازمند )1999( جان آرمیتاژ   هبه گفت . تکنولوژي و فرهنگ دست بزنیم    
»  و روشنفکرانهمنتخبی از منابع گوناگون«مطالعه تکنولوژي در دوره کنونی هستیم که  

اندازي بر اساس تجربه فرهنگـی معاصـر از           منزله چشم   را به » نظریه بازآمیخته «باشد و   
  ).122: 1389به نقل از بل (زندگی روزمره بیان کند 

  
  

                                                   
1. Domestication 
2. Actor-Network Theory (ANT) 
3. Eclectic 
4. Open- minded 
5. Recombinant Theory 
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  شناسی روش
ناخت و توصیف سبک زندگی جدید دانـشجویان ایرانـی       در این پژوهش ما به دنبال ش      

کفایـت    عـدم «، خود، مفهوم جدیدي اسـت، بـا         »سبک زندگی موبیتال  «ازآنجاکه  . بودیم
یعنـی جوانـان   » اینجـا و اکنـون  «اي بـراي     همچنین نیاز به نظریـه    . روبرو هستیم » نظریه

 بـه دنبـال آزمـون    بنـابراین، .  شمسی داریم90 ههاي پایانی ده    دانشجوي ایرانی در سال   
بـدین منظـور، بـا     . مند به تولید نظـري هـستیم        شمول نبوده بلکه عالقه     هاي جهان   نظریه

 دانـشجویی  هرا در جامع » سبک زندگی موبیتال  «،  )بنیاد، برپایه   داده (روش نظریه مبنایی  
 مبنایی، در ذات خود بـا نـوعی آزادي و خالقیـت             هروش نظری . مورد مطالعه قراردادیم  

  . به همین دلیل از ابتدا با کثرت و تنوع همزاد بوده است. ستهمراه ا
هاي بدیل و بدیع خود این روش را اجرا کرده و بـر     پژوهشگران مختلف، با شیوه   

شـده    مختلـف از ایـن روش شـناخته        ه پنج نسخ  کم  دستاکنون،  . اند  این تنوع دامن زده   
گـرا   ، سـاختن )یناشـترواس و کـورب    (، سیـستماتیک    )گالسـر (است که شامل کالسیک     

: 1395فراسـتخواه،   (اسـت   ) شاتزمن(و تحلیل ابعاد    ) کالرك(، تحلیل موقعیت    )چارمز(
 هبنابراین، غریب و ناممکن نیست که پژوهـشگران بـه فراخـور موضـوع و مـسئل                ). 96

پژوهش خود، با حفظ اصول روش نظریه مبنـایی، برخـی جزئیـات را تغییـر دهنـد یـا           
در این پژوهش نیز، بنا به جنس مـسئله  . این روش بسازندهاي مختلف  ترکیبی از نسخه  

از . شـده اسـت   ها بـه کـار گرفتـه    و طراحی اکتشافی روش تحقیق، ترکیبی از این روش   
هـاي بـاز، محـوري و         کدگـذاري «، از اشـترواس و کـوربین،        »پدیدایی نظریـه  «گالسر،  
 هتولیـد نـسخ  بـراي  » اطلـس مفهـومی    «هو از شاتزمن، تهی   »  محوري هپدید«و  » گزینشی

  .شده است نظریه مبنایی موردنیاز این پژوهش، اقتباس و به کار گرفته

                                                   
1. Grounded Theory 
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 دانشجویان از کاربري ه زیست هبا توجه به اینکه در این پژوهش به دنبال فهم تجرب          
  اپیزودیکهشان بودیم، از تکنیک مصاحب    هاي دیجیتال همراه در زندگی روزمره       دستگاه

شـونده در    فرد مصاحبههها و اپیزودها که تجرب ه موقعیتدر این روش، ب  . استفاده کردیم 
شـوند،   رسد که به پرسش تحقیق مربوط مـی     داده است و به نظر می       ها رخ   چارچوب آن 

هـا از دانـشجویان    ایـن مـصاحبه   ).203: 1394فلیک، (شود    اي نشان داده می     توجه ویژه 
هـاي   ان شـب در عرصـه  شان از اول صبح تا پای هاي زندگی روزمره    خواسته شد فعالیت  

هاي  در خالل این گفتگوها به شیوه. مختلف تحصیل، کار و زندگی روزمره تشریح کنند    
تعامالت و ارتباطات، کسب اطالعات، یادگیري، سرگرمی و تفـریح، خریـد، هماهنـگ             

تا نقش . شان پرداختیم هاي همسریابی شدن با مد و دوستی با جنس مخالف و حتی ایده  
هاي دیجیتال همراه، الگوي کاربري دانشجویان، دیدگاه و انتظاراتـشان      و جایگاه دستگاه  
  .ها برایمان روشن شود شان از کاربري این دستگاه ها و احساس نهایی از این تکنولوژي

 گیري نظـري     نمونه ه مبنایی، این پژوهش، بر اساس شیو      هبنا به منطق روش نظری    
 عمیق با دانشجویان دختر و     ه مصاحب 17بدین منظور، در این پژوهش،      . شده است   انجام

هاي مختلف تحصیلی با دانشجویان دو دانشگاه عالمـه طباطبـائی و           پسر مقاطع و رشته   
علت انتخاب این دو دانشگاه، پوشـش دادن دانـشجویان سـه    . صنعتی شریف انجام شد 

گروه تحصیلی مهم علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه در دو دانشگاه سطح یک               
  .شهر تهران بود

  

                                                   
1. Episodic Interviewing 
2. Theoretical Sampling 
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  شوندگان  مشخصات مصاحبه-1جدول 
وضعیت 
  سکونت

وضعیت 
  اشتغال

وضعیت 
  تأهل

دانشگاه 
محل 
 تحصیل

مقطع 
 تحصیلی

 هرشت
 تحصیلی

محل 
  تولد

نام  سن
 مستعار

 ردیف

عالمه  مجرد وقت پاره خوابگاه
 طباطبائی

کارشناسی 
 ارشد

 1  مریم 29  همدان ارتباطات

 عالمه نامزد وقت نیمه منزل
 طباطبائی

روابط  کارشناسی
 عمومی

 2 نسترن 23  تهران

عالمه  مجرد وقت نیمه منزل
 طباطبائی

کارشناسی 
 ارشد

 3 الله 27 تهران ارتباطات

عالمه  مجرد وقت پاره منزل
 طباطبائی

مدیریت  کارشناسی
 صنعتی

  احسان 22 تهران

عالمه  متأهل وقت تمام منزل
 طباطبائی

کارشناسی 
 ارشد

روابط 
 لمللا بین

  احمد 28  ماکو

عالمه  مجرد وقت نیمه منزل
 طباطبائی

 هفلسف دکتري
تعلیم 
 تربیت

  فرشته 35  تهران

عالمه  مجرد غیر شاغل خوابگاه
 طباطبائی

مدیریت  دکتري
 صنعتی

  مهرداد 28  گناباد

عالمه  مجرد غیر شاغل منزل
 طباطبائی

  سپهر 19  اهواز مشاوره کارشناسی

عالمه  نامزد غیر شاغل منزل
 طباطبائی

علوم  کارشناسی
 سیاسی

  تینا 20 تهران

صنعتی  مجرد غیر شاغل منزل
 شریف

  پرستو 20 تهران ریاضی کارشناسی

صنعتی  متأهل وقت تمام خوابگاه
 شریف

مهندسی  دکتري
 هوافضا

  مهدي 29  لنگرود
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صنعتی  متأهل غیر شاغل منزل
 شریف

مهندسی  کارشناسی
 مواد

  پریا 24  تهران

صنعتی  مجرد غیر شاغل گاهخواب
 شریف

مهندسی  کارشناسی
 برق

  سینا 23  نقده

صنعتی  مجرد غیر شاغل منزل
 شریف

مهندسی  کارشناسی
 مکانیک

  محمد 22  تهران

صنعتی  مجرد وقت پاره خوابگاه
 شریف

کارشناسی 
 ارشد

مهندسی 
 نفت

  علی 24  اراك

صنعتی  مجرد غیر شاغل منزل
 شریف

  بیتا 20 تهران ریاضی کارشناسی

صنعتی  مجرد غیر شاغل منزل
 شریف

مهندسی  کارشناسی
 صنایع

  امیر 20 تهران

  
سازي دقیق، بـا   هاي اصلی پژوهش، یعنی مصاحبه با دانشجویان، پس از پیاده          داده

ایـن کدگـذاري،    . کدگذاري شـد  » 101ویو    ان«هاي کیفی     افزار تحلیل داده    استفاده از نرم  
محوري و گزینشی و با هدف یافتن مفاهیم و مقـوالت و    طی سه مرحله کدگذاري باز،      

در ایـن    . تحقیق صورت گرفت   ه مسئل ه یک اطلس مفهومی دربار    ه محوري و ارائ   هپدید
صورت جمله به جملـه       ها، به   پژوهش، کدگذاري اولیه با ذهنی باز و با وفاداري به داده          

هـا    و بعـضی ابهـام  هـا  ها در یک فراینـد دائمـی مقایـسه شـده، شـکاف         شده؛ داده   انجام
در بعـضی مـوارد حتـی بـا     . هاي بعدي به آن پرداخته شـود  شده تا در مصاحبه  مشخص

هـاي بیـشتر، فراینـد مـصاحبه و کدگـذاري          شوندگان و پرسش    تماس مجدد با مصاحبه   
هـاي    کدگـذاري . افزار به دسـت آمـد        کد در نرم   1468در این مرحله    . شده است   تکمیل

 پژوهـشگران صـورت گرفـت و    جه بـه حـساسیت نظـري   محوري و انتخابی نیز با تو   

                                                   
1. NVivo 10 
2. Theoretical sensitivity 
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 محوري ه اصلی و یک پدیده خوشه جاي گرفت و سه مقول52 مفهوم در 683درنهایت 
، خـاص  دهی به مدل نظري نیز معیارهایی چـون تـراکم مفهـومی        در شکل . پدیدار شد 

ه، فراسـتخوا (الزم  » دهندگی  قدرت توضیح « براي برخورداري از     بودن و تمایز مفهومی   
  .لحاظ شده است) 199: 1396

  
  هاي پژوهش یافته

 دانـشجویان ایرانـی و      هدر این پژوهش ما به دنبال فهم سبک زندگی موبیتال در جامعـ            
براي تحقق این هدف، ابتدا مفـاهیم  .  مبنایی بودیمهتوصیف آن با استفاده از روش نظری    

رح داده و سـپس یـک   هـا را شـ    محوري یافتههها و پدید و مقوالت برآمده از کدگذاري    
  .ایم عنوان الگوي نظري برآمده از این پژوهش ارائه داده به» اطلس مفهومی«

  
 زمان  خشنودي و ناخشنودي همهگون  متناقضهتجرب

هاي پژوهش، وجـود احـساسی دوگانـه نـسبت بـه کـاربري                 محوري یافته  هپدید
ندي از آزادي، قدرت    م   بهره ههاي دیجیتال همراه در بیشتر دانشجویان بود؛ تجرب         دستگاه

مـا  . زدگی از تکنولوژي و احساس گناه ناشی از آن  ناکامی و دل   هو لذت به همراه تجرب    
  .ایم نامیده» زمان  خشنودي و ناخشنودي همهگون  متناقضهتجرب«این پدیده را 

هاي دیجیتال همراه، خشنودي زیادي   اگرچه دانشجویان، نسبت به کاربري دستگاه     
ها،   هاست، دارند، اما بسیاري از آن       ها براي آن    هاي مثبت این دستگاه   که ناشی از کارکرد   

گویی یک کشمکش و جدال دائمی میان دانشجویان   . دچار نوعی ناخشنودي هم هستند    
جـدالی بـر سـر وقـت و انـرژي           . هاي دیجیتال همراه در جریان اسـت        کاربر و دستگاه  

هـاي مفیـد      ه، کار، فعالیـت   صورت مفیدتري براي درس و تحصیل، مطالع        دانشجو که به  

                                                   
1. Conceptual density 
2. Conceptual specificity 
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هاي زنـدگی   حضوري و فیزیکی مثل ورزش، ارتباط رودررو، یادگیري و تمرین مهارت 
هـا را     هاي اجتماعی بگذراند، در فضاي مجازي بچرخد، عکس         صرف کند یا پاي شبکه    
هـا و گفتگوهـاي    دار ببینـد یـا تـوي بحـث     هاي جالب و خنده    الیک کند، فیلم و کلیپ    

کـه  » تـوهم کـسب اطالعـات   « از سوءتفاهم شرکت کند و درنهایت با       سرانجام و پر    بی
بازد و احساس گناه ناشی از این اتالف وقـت و انـرژي    تدریج براي دانشجو رنگ می  به

یک نوع کشمکش و جنگ قدرت میان انـسان و تکنولـوژي، میـان کـاربر و            . تنها بماند 
  .گوشی هوشمندش در جریان است

استفاده و «هاي دیجیتال همراه، ما تنها با  جویان از دستگاهبنابراین، در کاربري دانش
هــم بــه نحــو » اســتفاده و عــدم رضــامندي«مواجــه نیــستیم بلکــه یــک » رضـامندي 

جز احـساس گنـاه و سـرزنش          این نارضایتی، به  . کند  پوشی، خودنمایی می    چشم  غیرقابل
هـاي دیجیتـال      گاهزدگی از دیجیتال بودگی، تمایل به دور شدن از دسـت            خود، نوعی دل  

» زدگی از تکنولوژي دل«توان این احساس را   می. ها ایجاد کرده است     همراه را نیز در آن    
شده و بـراي مواجهـه و       » ناهماهنگی شناختی «درنتیجه، دانشجویان دچار نوعی      .نامید

گویـد بـراي کـاهش        مـی ) 1957(طور کـه لئـون فـستینگر          مدیریت این وضعیت، یا آن    
هـا،   گیرند که گاهی با تغییـر در گـرایش    هاي متفاوتی در پیش می      راتژيناهماهنگی، است 

در این مورد، سـه نـوع اسـتراتژي مـشاهده شـد؛             . هایشان همراه است    اعتقادها و کنش  
. تر است  آن به نحو مطلوب   هاستراتژي اول، پذیرش واقعیت و تالش براي کنترل و ادار         

 استراتژي سوم،  وار یا نادیده گرفتن است   استراتژي دوم، استفاده از مکانیسم دفاعی انک      
  .تراشی است توجیه یا دلیل

                                                   
1. Use & Gratification 
2. Use & Dissatisfaction 

-  Cognitive dissonance شناسی، نوعی استرس ذهنی یا ناهنجاري و احساس ناخوشایند  در دانش روان
زمان دو یا چند دیدگاه، عقیده، ارزش و یا اندیشه ناهمساز در  هم) و القاي(است که براثر شرایطی همچون ایجاد 

  ).2017پدیا،  ویکی(آید  یک فرد به وجود می
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ــراي       ــالش ب ــته، ت ــت خودخواس ــامل محرومی ــشجویان، ش ــتراتژي اول دان اس
. روي در مـصرف اسـت   ها، تالش براي ایجاد تعادل و میانه هدفمندسازي کاربري شبکه  

، آن را این استراتژي کـنش، مـشابه آن چیـزي اسـت کـه در علـم روانـشناسی جدیـد                   
هاي محرومیـت خودخواسـته، نخریـدن         مصداق .نامند  می» خودکنترلی یا خودتنظیمی  «

هاي اجتمـاعی، محـدود       اینترنت همراه، محروم نمودن خود از گوشی، اینترنت و شبکه         
صورت انتخابی، محدود نمودن کاربري  ها به هاي دسترسی، فعالیت در شبکه نمودن زمان

عنـوان نمونـه،      بـه . نکردن از امکانات گوشی هوشمند است      استفاده    و به فعالیت درسی  
کنـد تـا      احسان، دانشجوي کارشناسی مدیریت صنعتی، از اینترنت همراه اسـتفاده نمـی           

الله، دانشجوي  . هاي اجتماعی مجازي را براي خود محدود کند         زمان دسترسی به شبکه   
خواهد مطالعه    هایی که می   کند تا زمان    استفاده می » فارست«ارشد ارتباطات، از برنامک     

دانشگاهی   سپهر، دانشجوي کارشناسی مشاوره، در دوره پیش      . کند به سراغ گوشی نرود    
اش  که مشغول درس خواندن براي کنکور بوده، گوشی هوشمند نگرفته تا تمرکز مطالعه       

  .از بین نرود
رار نوعی فـ   پوشی کردن، تغافل و به      استراتژي دوم دانشجویان، انکار نمودن، چشم     

هاي این اسـتراتژي، مقاومـت در برابـر شـرح      مصداق. مسئله است و پاك کردن صورت  
عالقـه نـشان دادن    ها، بی اطالعی و ناآشنایی با بعضی شبکه      اظهار بی   ها،  کاربري دستگاه 

ها، ادعاي برخوردار بودن از سواد فضاي مجازي و ادعاي تـوان   خود به گوشی و شبکه  
  .هاست کنار گذاشتن گوشی و شبکه

بعـضی از دانـشجویان،     . تراشـی اسـت      استراتژي سوم دانشجویان، توجیه یا دلیل     
ازحد و اعتیادي خود از گوشی        نابجا، بیش  ههایی براي استفاد    کنند عذر و بهانه     سعی می 

                                                   
- )self-control or self-regulation(       خودکنترلی یا خودتنظیمی عبـارت اسـت از حـل کـردن تعـارض

که عنـصر اول   نحوي کننده درونی به ریز درونی و عمل  بین برنامه درونی بین عقل و هوس، بین شناخت و انگیزه،   
  ).Rachline, 1995(بر دوم اولویت داده شود 

- )forest (      همراه است که از ایدة کاشت درخت یک برنامۀ کاربري براي کنترل مصرف اعتیادي گوشی تلفن 
  .کند زود به گوشی تلفن هوشمند استفاده می براي جلوگیري از مراجعۀ زودبه
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هـاي   هـاي آن، اسـتفاده از شـبکه    مـصداق . هاي اجتماعی بیاورند    تلفن هوشمند و شبکه   
اي درسـی و کالســی، بـراي آگـاهی از اخبــار و    اجتمـاعی مجـازي فقـط بــراي کارهـ    

عنوان زنگ تفریح و استراحت، به دلیل جذاب نبودن کالس درس یا    هاي روز، به    تحلیل
صورت ترکیبی  ها را به اغلب دانشجویان این استراتژي .انگیزه نداشتن براي مطالعه است

د و محدود کننـد، در      شان را هدفمن    کنند کاربري   در عین اینکه تالش می    . برند  به کار می  
  .کنند شوند، از انکار یا توجیه استفاده می هایی که موفق نمی مورد آن بخش

  
   دانشجوییههاي دیجیتال همراه در جامع الگوي کاربري دستگاه

هـاي   پرسش نخست این پژوهش، معطوف به شـناخت الگـوي کـاربري دسـتگاه          
هاي ایـن پـژوهش، ایـن الگـو           بر اساس یافته  .  دانشجویی بود  هدیجیتال همراه در جامع   

، »سـازي   شـبکه «،  »مصرف اعتیادي «،  »مصرف فراغتی «،  »عملکرد تلفیقی «شامل مقوالت   
است کـه در ادامـه بـه شـرح هـر یـک از ایـن        » ترجیح غیرموبیتال«و  » سازي  مجموعه«

  .پردازیم مقوالت می
 در  و شـیوه موبیتـال   ها و موارد،  دانشجویان در بعضی زمینه: عملکرد تلفیقی 1-1

شـان اعـم از تحـصیل، کـار،            شیوه غیرموبیتال را براي انجام امور روزمره        بعضی موارد، 
ایـن انتخـاب کـه بـر اسـاس          . کنند  هاي اجتماعی انتخاب می     زندگی شخصی و فعالیت   

هایی مانند سرعت، سهولت، کارایی و اثربخشی، قیمت و هزینه، کیفیت و دقت و  ارزش
» انتخـاب عقالنـی  «گیـرد، نـوعی      مطلوبیت صورت مـی   غیره و با هدف حداکثر نمودن       

کنـد کـه حـداکثر      ، کنشگر، کنشی را انتخاب می      انتخاب عقالنی  هبر اساس نظری  . است
کـارگیري تلفیقـی منـابع موبیتـال و           بـه ). 32: 1377کلمـن،   (فایده را نـصیب او سـازد        

  .شده است هم توصیف) 1384عاملی، (زندگی » دوفضایی شدن«غیرموبیتال، با عنوان 

                                                   
1. Rational choice theory 
2. Dual Spacization 
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عنوان   به. عملکرد تلفیقی در کسب اطالعات در میان دانشجویان بسیار رایج است          
هاي جانبی دانـشگاه از      گوید که از برنامه     نمونه، احسان، دانشجوي مدیریت صنعتی، می     

هاي تلگرام، تبلیغات محیطی یا صحبت رودررو با دوستان در     ها در گروه    طریق اطالعیه 
هـاي موبیتـال و    او بـراي پیـدا کـردن آدرس جدیـد هـم شـیوه            . شود  دانشگاه مطلع می  

  :کند غیرموبیتال را ترکیب می
پرسم یا تو دوستام و اینا آگـه کـسی بچـه اون           معموالً از پدرم می   «

  ».رم اس موبایل می پی آگه نه که سراغ جی. کنم بپرسم محل باشه سعی می
هـاي   ان، در زمـان  دانـشجوی ): سرگرمی-اطالع( مصرف فراغتی اطالعات     1-2

زنند  شان سر می هاي اجتماعی مجازي   فراغت، مثالً براي استراحت بین مطالعه، به شبکه       
  :تینا، دانشجوي کارشناسی علوم سیاسی. کنند ها را مرور می و اطالعات آن
الش هم با موبایل کـار     البه. خونم  شب بعد از شام بیشتر درس می      «

اگـر  . خونم  کتاب آزاد و غیردرسی می    اگرم که تایم اضافه بیارم      . کنم  می
  ».نه که همون درس و موبایل

هاي اجتماعی، در عین فراغت  کنند که با چک کردن شبکه دانشجویان احساس می 
آورند و اعتقاد دارند که به همین دلیـل،   و استراحت، اخبار و اطالعاتی هم به دست می       

بهتـر هـدر دادن   «عبـارت جالـب     یکی از دانشجویان از     .  است این کار، مفیدتر از گیم    
  :امیر، دانشجوي مهندسی صنایع. در این مورد استفاده کرد» وقت

 و حسابی نکنم، ترجیح میـدم  درستحتی آگه اون یه ربع رو کار       «
آخه بازي واقعاً بـه نظـرم     . تو تلگرامم بگذرونم تا این که برم بازي کنم        

بکنم همین کـه یـه جـور    نه اینکه برم یه استفاده مفید از زمانم  . معنیه  بی
  ».بهتري هدرش بدم

                                                   
1. Infotainment 

-) Game( سی آن اي و موبایلی رایج شده و ترجمۀ فار هاي رایانه اصطالح گیم در فارسی براي اشاره به بازي
  .تواند منظور را برساند نمی) بازي(
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هاي اجتماعی بـراي دانـشجویان کـارکرد           سرگرمی، بعضی از شبکه    -جز اطالع   به
هـاي    در جریان اخبار روز قرار گرفتن و خواندن تحلیـل         .  هم دارد   سرگرمی -سیاست
هـاي    هـاي دانـشجویان بـراي مـصرف فراغتـی شـبکه              اجتماعی نیز از انگیـزه     -سیاسی

  :بیتا، دانشجوي ریاضی. جازي استاجتماعی م
بینم و یه کمم یعنی یه طورایی در          تو یوتیوب بیشتر برنامه طنز می     «

 ».ان سیاسیگیرم چون طنزها عمدتاً  جریان چیزهاي سیاسی قرار می

 این اعتیاد، به شکل وابـستگی، ولـع مـصرف، اضـطراب و     : مصرف اعتیادي  1-3
هاي این  یکی از نشانه. شود نشجویان دیده میگونه در دا دلهره و حتی رفتارهاي وسواس

عنـوان نخـستین فعالیـت روزانـه و       هاي اجتماعی بـه     اعتیاد، چک کردن گوشی و شبکه     
  :فرشته، دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت. واپسین فعالیت شبانه است

کنم، اول تلگراممو چک      شم، چشم که باز می       می بلندمن صبح که    «
  ».کنم می

هاي جدیـد   ها و تکنولوژي هاي این اعتیاد، ولع مصرف دستگاه   از نشانه  یکی دیگر 
شدت عالقه دارند مدل گوشی خـود را ارتقـاء     بیشتر دانشجویان به  . هاست  مربوط به آن  

چک . ها استفاده کنند هاي جدید این دستگاه ها و قابلیت دهند، تبلت بخرند و از برنامک   
خبر ماندن از چیزي، یکی   ز ندیدن پیامی و بی    ها و ترس و اضطراب ا       کردن مکرر شبکه  

پرستو، دانشجوي کارشناسی   . هاست  دیگر از عالئم اعتیاد دانشجویان به گوشی و شبکه        
  :ریاضی

شه بعـد   کنم پیاما توش سین می چون که وقتی میوت می  . ترسم  می«
  ».دونم چون پیش اومده ترسم بعداً از چشمم بره یا مثالً نبینم نمی می
هاي اجتماعی مجـازي مـشابهی         دانشجویان که اغلب در شبکه     :سازي  ه شبک 1-4

سـازي در     شـان، از شـبکه      اند که بـراي مـدیریت امـور روزمـره           عضو هستند، یاد گرفته   

                                                   
1. Politainment 
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متشکل از  (ها اغلب غیررسمی، اختصاصی       این شبکه . رسان استفاده کنند    هاي پیام   پلتفرم
مهـدي،  . وقتی هـستند ، و مـ )متمرکز بـر موضـوعی خـاص   (، تخصصی   )گروهی خاص 

  :دانشجوي دکتري هوافضا و ساکن خوابگاه متأهلین
. تو خوابگاه ما فک کنم شش تا گروه داریم با تارگتاي مختلـف        «

یکـیش مـال   . یکیش مال بحث سیاسیه که سر انتخابات درسـت شـد       
مشکالتیه که مثالً اتفاقات روزمره است؛ یه گروه رفت و آمد هـست؛      

یه دونه هـم    .  یه دونه اخبار مهم هست     یه گروه خریدوفروش هست؛   
  ».یه دونه هم فوتبال. مال خانوماست که جداست

اي  هاي دیجیتال همراهشان، مجموعـه    دانشجویان در دستگاه   :سازي   مجموعه 1-5
عنـوان   بـه . کننـد  مـی ها، محتواها، ارتباطات موردعالقه خود را ایجاد و استفاده           از برنامه 

افزارهـاي   اي از نـرم  هاي تلفـن هوشـمند، مجموعـه       برنامک اي از    ایجاد مجموعه   نمونه،
اي از  هـاي موردعالقـه، مجموعـه    هـا و سـریال      ها، فیلم   اي از موسیقی    تاپ، مجموعه   لپ

ایـن الگـوي کـاربري را    . هـاي اجتمـاعی و غیـره    ها و صفحات در شبکه  ها، کانال   گروه
این امر، خود یکـی  . ر کردهاي دیجیتال همراه نیز تعبی  دستگاهسازي توان به شخصی  می

هاست کـه باعـث سـرعت و سـهولت دسترسـی بـراي دانـشجو                از مزایاي این دستگاه   
  .شود می

ایـن احتکـار ناشـی از     . ها، احتکـارگري اسـت      سازي   جالب در این مجموعه    هنکت
 محرومیت از اینترنت در بعضی شرایط و دسترسی به اینترنت رایگـان در        ه دوگان هتجرب

  .شرایطی دیگر است
طـورکلی،   هـا بـه    دانـشجویان در بعـضی مـوارد و زمینـه    : ترجیح غیرموبیتال 1-6

  :ترین این امور موارد زیر است مهم. دهند هاي غیرموبیتال انجام امور را ترجیح می شیوه

                                                   
1. Personalization 
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صورت چـاپی و   طورکلی منابع درسی و امتحانی به     مطالعه کتب و جزوات و به      -
  .برداري روي کاغذ پرینت شده و یادداشت

دانـشجویان، خریـد حـضوري را بـه خریـد آنالیـن تـرجیح             :  خرید حـضوري   -
شناسند و براي کـسب       ها حداقل چند فروشگاه اینترنتی را می        اگرچه بیشتر آن  . دهند  می

اطالعات درباره مشخصات بعضی کاالهایی که قصد خرید آن را دارند و دیدن نظـرات        
دهند  ها ترجیح می   کنند، اما بیشتر آن     میهاي فروشگاهی استفاده      کاربران از این وبسایت   

. صـورت حـضوري اقـدام کننـد     که براي خرید لباس، کاالهاي دیجیتال و سایر اقالم به         
اند، اعتماد نداشتن به فضاي مجازي، کیفیت و قیمت بهتر در            عمده دالیلی که ذکر کرده    

از نزدیـک و  خرید حضوري، گارانتی، تنوع و سرعت بیشتر، نیاز به لمس کاال و دیـدن     
  .بخش خرید حضوري است جنبه فراغتی و لذت

بـاوجود ارتباطـات    :  ارتباط حضوري با دوسـتان صـمیمی و اعـضاي خـانواده            -
هـا تـرجیح    هـا، آن  اي ها و هم دانشکده اي مجازي گسترده دانشجویان باهمکالسی      شبکه

 صـورت حـضوري و رودررو صـحبت         دهند با دوستان نزدیک و اعضاي خانواده به         می
  .کنند و وقت بگذرانند

  
  دانشجوییههاي دیجیتال همراه در جامع کارکردهاي دستگاه

هاي دیجیتال    دهیم که دانشجویان از دستگاه      در این بخش به این پرسش پاسخ می       
هاي این پـژوهش،   بر اساس یافته  . برند  اي می   کنند یا چه بهره     هایی می   همراه چه استفاده  

  .ها وجود دارد زات جدي میان کارکردهاي این دستگاهها، تمای در عین وجود اشتراك
عنـوان تنهـا دسـتگاه دیجیتـال      تلفن هوشمند به: چیز تلفن هوشمند؛ منبع همه    -1

گــزارش . هــا کارکردهــاي متنـوع و زیــادي دارد  همیـشه همــراه دانــشجویان، بـراي آن  
 هفتـه از  بار در کم یک هاي موجود در تلفن هوشمندشان که دست دانشجویان از برنامک  

هـا بـا    کنند، نشان داد که طیف وسیعی از نیازها و امور زندگی روزمره آن آن استفاده می 
یاهو میـل،  (ها شامل انواع ارتباطی       این برنامک . شود  هایشان مرتفع می    مراجعه به گوشی  
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سـودوکو، دوز،  ( سرگرمی  ،)اسنپ، نقشه، ویز(، رفت و آمد و گردشگري  )جیمیل، ایمو 
اینـستاگرام، پـالس مـسنجر،    (هـاي اجتمـاعی       ، شبکه )رادیو جوان، فیلیمو  کلش رویال،   

یادداشـت، کـال ریکـوردر،    ( کـاربردي   ،) سروش، موبوگرام تر است، تلگرام، توئیتر،  پین
 فرهنـگ     دیکـشنري،    واژه، 504(آموزشی    ، کمک ) آب و هوا    فیلترشکن، شیر آیت، زاپیا،   

آپ، دیجـی  (و مـالی و بازرگـانی   ) غه، مفاتیح البال  قرآن، نهج (، مذهبی   )لغت، کم اسکنر  
 .است) پی کاال، دیوار، شیپور، فون

 بسیاري از دانشجویان در این پـژوهش ابـراز کردنـد کـه        : آگاهی از اخبار   -1-1
) تلگرام و اینستاگرام(هاي اجتماعی مجازي  هاي خبري را از طریق شبکه اخبار و تحلیل 

هـا را باعالقـه و     ارتباطات که اخبار و تحلیـل مریم، دانشجوي ارشد. آورند به دست می 
  :کند جدیت پیگیري می

چـون  . کـنم  معموالً اخبار روز رو همه رو در اینستاگرام چک مـی          «
  ».کوتاهه و با عکسه

هـاي اجتمـاعی و        یکـی از مهمتـرین کارکردهـاي شـبکه         : تبادل اطالعات  -1-2
از . ل اطالعـات اسـت    هاي هوشمند براي دانـشجویان، راه سـریع و آسـان تبـاد              گوشی
هـاي دانـشگاه و    رسـانی برنامـه   هاي دیجیتال گرفته تا اطـالع   هاي کالسی و کتاب     جزوه

  .هاي کالسی هماهنگی
 یکی از مهمترین کارکردهـاي گوشـی   : تسهیل، تکمیل و تقویت ارتباطات    -1-3

هاي اجتماعی براي دانشجویان، تسهیل، تکمیل و تقویت روابطشان بـا       هوشمند و شبکه  
از . ها و همکاران قبلی یا فعلی و حتی اعضاي خانواده و فامیل است ستان، همکالسیدو

مهدي، دانشجوي . شود هاي اجتماعی مجازي براي ارتباطات کاري نیز استفاده می         شبکه
  :دکتري هوا و فضا که با چند شرکت همکاري دارد
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دیروز یک ساعت و نیم . یه سري کارامونم تو همون تلگرام هست«
هـایی کـه    تقریبـاً تـو همـه شـرکت     . دو ساعت جلسه مجازي داشتیم    تا  

  ».شه هستیم یه گروه داریم تو همون کارا انجام می
دانـشجویان، بـراي آمـوختن بـسیاري از          :هـاي زنـدگی      یادگیري مهارت  -1-4

 آشـپزي،  :ها و ترفندها که در زندگی روزمره کاربرد دارد مانند        ها، هنرها، تکنیک    مهارت
هـاي اجتمـاعی اسـتفاده     د و آرایش و غیره نیز از گوشی هوشمند و شـبکه           بدنسازي، م 

داري  پریا، دانشجوي مهندسی مواد که در حال تـدارك عروسـی و آغـاز خانـه      . کنند  می
  :است

تـو  . کـنم  مـی  بشم استفاده آشنااز اپ سرآشپز براي اینکه با غذاها   «
ر پختاشـو   کـنم دسـتو     مو پیدا می    چرخم و غذاهاي موردعالقه     اوردر می 
  ».کنم جمع می

هاي دیجیتال همـراه بـراي         دانشجویان از دستگاه   : مدیریت زندگی روزمره   -1-5
شان مانند مدیریت زمان، مـدیریت اطالعـات، مـدیریت روابـط و               مدیریت امور روزانه  

عنوان نمونه، بیدار شدن صبحگاهی با صداي زنگ هشدار،  به. کنند سایر امور استفاده می 
سازي مطالب، چک     هاي مهم روز، یادداشت نمودن و ذخیره        رارها و برنامه  یا یادآوري ق  

هـاي   یابی و مسیریابی، تاکسی گرفتن، ثبت عکس و فیلم، پرداخـت         کردن ساعت، مکان  
  .مالی، خرید اینترنتی، هماهنگی با یکدیگر و غیره

عنوان   هاي آن به     دانشجویان از گوشی هوشمند و برنامک      : دستیار آموزشی  -1-6
 تهیـه و بـه   :ها شامل مواردي مانند این استفاده. کنند آموزشی نیز استفاده می    سیله کمک و

کـارگیري    بـه  هاي زبـان انگلیـسی،   هاي دیجیتال، یادگیري و آزمون گذاري جزوه  اشتراك
هـاي ابـزار    فرهنگ لغات فارسی و انگلیسی براي فهم بهتـر درس، اسـتفاده از برنامـک           

  .بین است و ذرهحساب  مهندسی مانند ماشین
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هاي مذهبی تلفن هوشمند هم در میـان بـسیاري از     برنامک: دستیار مذهبی  -1-7
دانشجویان طرفدار دارد و براي اطالع از اوقات شرعی، خواندن ادعیه و قـرآن، گـوش           

 .دادن به نوحه و مداحی مانند دستیاري کارآمد همیشه حاضر هستند

.  تلفـن هوشـمند، سـرگرمی اسـت        یکی از مهمترین کارکردهاي   :  سرگرمی -1-8
، تماشاي فیلم و )بازي(هاي اجتماعی مجازي، گیم    هاي شبکه   جز سرگرم شدن با پیام      به

. کنندگی تلفن هوشمند است     سریال و گوش دادن به موسیقی نیز از کارکردهاي سرگرم         
ترین فعالیت دانشجویان در مسیر رفت و آمد میان دانشگاه  گوش دادن به موسیقی، رایج   

  .و منزل است
جز کارکردهـایی کـه تلفـن هوشـمند دارد،             به : تبلت؛ مکمل گوشی هوشمند    -2

عنـوان وسـیله      تبلت، کارکردهاي خاص خودش را براي دانشجویان دارد اما بیـشتر بـه            
تري از گوشی  تنها به این دلیل که نمایشگر بزرگ  . رود  مکمل گوشی هوشمند به کار می     
شرایطی خاص مـثالً در خانـه و بـراي انجـام امـوري      دارد، براي بعضی دانشجویان در  

هـاي اجتمـاعی، نـسبت بـه گوشـی       خاص مثالً مرور جزوه و کتاب دیجیتـال و شـبکه        
  .هوشمند اولویت دارد

تـاپ، بـرعکس گوشـی        کـارکرد لـپ   : تاپ؛ متمایز از گوشـی هوشـمند         لپ -3
ه گروه امور تاپ را بیشتر در س   توان کارکرد لپ    می.  هدفمند و تخصصی است     هوشمند،

مثـل جـستجو،   (، امور آموزشـی و پژوهـشی        )هاي مالی   مثل تراکنش (رسمی و حساس    
تـاپ دانـشجویان    لـپ . اي و شـغلی دیـد   و امور حرفه) برداري مرور مطالب و یادداشت 

تـاپ   اغلب دانشجویان لپ. شود معموالً در مکانی خاص مستقر است و کمتر جابجا می       
  .آورند دارند و فقط در موارد ضروري به دانشگاه می  میخود را در خانه یا خوابگاه نگه

  
  دانشجوییههاي دیجیتال همراه در جامع آثار و پیامدهاي کاربري دستگاه
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هـاي   پرسش سوم این پژوهش، معطـوف بـه آثـار و پیامـدهاي کـاربري دسـتگاه           
 در هاي دیجیتـال همـراه،      هاي این پژوهش، کاربري دستگاه      بر اساس یافته  . دیجیتال بود 

از جملـه آثـار مثبـت ایـن     . زندگی دانشجویان آثار مثبت و پیامدهایی منفی داشته است 
ها، منعطف نمودن زمان و مکان براي    ها و کاهش محدودیت     کاربري، گسترش دسترسی  

کاربر، قدرت بخشی به کاربران و از جمله پیامدهاي منفی این کاربري، اولویـت یـافتن         
  .ش تمرکز و نارضایتی خانواده استسرگرمی، اتالف وقت مفید، کاه

اتصال دائمی به اینترنت، حـضور  : ها ها و کاهش محدودیت      گسترش دسترسی  -1
هاي اجتماعی فعـال، گـسترده و تخصـصی، آشـنا شـدن و اسـتفاده کـردن از                    در شبکه 
ابـزاري قـوي بـراي کارهـا و          تنها جعبـه    هاي گوشی هوشمند براي هر امري، نه        برنامک
دهد، بلکه با حفظ فردیت و حریم خصوصی،     شجو در اختیار او قرار می     هاي دان   فعالیت

  .دهد آزادي، اختیار و قدرت انتخاب او را نیز افزایش می
تغییر مفهوم زمـان و مکـان و از بـین بـردن یـا               : منعطف نمودن زمان و مکان     -2

ي هـا  شدن ارتباطات است، بـا کـاربري دسـتگاه         ها که از پیامدهاي جهانی      کاهش فاصله 
کنترل و انعطاف در زمـان و مکـان، بـه کـاربران        . کند  دیجیتال همراه بیشتر معنا پیدا می     

  ).Lehikoinen et al, 2007: 11-12( شوند اجازه داده که دوباره عشایر
این قـدرت بخـشی ناشـی از چنـد کـارکرد مهـم ایـن                : قدرت بخشی به کاربران    -3
 در اختیار داشـتن اینترنـت   هواسط ها به  کنون آن اول اینکه، ا  . ها براي دانشجویان است     دستگاه

همراه، هرلحظه به مهمترین منبع قدرت یعنی اطالعات دسترسی دارند و همین امر، قـدرت                
دوم . هـا بخـشیده اسـت    ها را افزایش داده و امکان تسلط و کنترل بیشتري بـه آن      انتخاب آن 

هـا، بـه اشـتراك       و دیـدگاه   هاي اجتماعی مجازي، محملی بـراي ابـراز نظـرات           اینکه، شبکه 
این فرصت ابـراز خـود، بـه        . گذاشتن احساسات و نمایش وقایع زندگی کاربران شده است        

سـوم اینکـه، برخـی     .کنـد  اشتراك گذاشتن و نمایش دادن، کاربر را تبدیل به منبع خبر مـی      
صـوت،    ضـبط . هاي تلفن هوشمند، نیز در قدرت بخشی به کاربران مؤثر اسـت             برنامک

                                                   
1. Becoming nomads again 
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حــساب، تاکـسی اینترنتــی، بازارهـاي آنالیــن و    یــاب، ماشـین   نقــشه و مکـان دوربـین، 
  .شود ها اضافه می هاي مفیدي که هرروز به فهرست بلند و باالي این برنامک برنامک
هاي دیجیتـال همـراه       یک تأثیر مهم و جدي دستگاه     :  سرگرمی هاولویت و غلب   -4

دیدي براي فراغت و سـرگرم     براي دانشجویان، در اختیار گذاشتن فرصت و ظرفیت ج        
هـاي اجتمـاعی مجـازي،     با همراه داشتن همیشگی تلفـن هوشـمند، شـبکه     . شدن است 

جا همراه و در اختیار دانشجو بوده  اي، همیشه و در همه موسیقی، گیم، فیلم و چندرسانه
ـ  . دهد و به او امکان بیشتري براي سرگرمی می       در تمـام  » اوقـات فراغـت   «هاکنـون دامن

هاي جدي  دگی دانشجو کشیده شده و بخش مربوط به تحصیل، کار و فعالیت        زن هگستر
  .زندگی او را نیز با اوقات فراغت مخلوط کرده است

  هاي دیجیتال همراه،    یکی از پیامدهاي منفی کاربري دستگاه     : اتالف وقت مفید   -5
، هاي اجتماعی مجازي، اتـالف وقـت مفیـد دانـشجویان            ویژه، تلفن هوشمند و شبکه      به

  .هاست مشغولیت اضافی فکري و احساسی و بازماندن دانشجو از دیگر فعالیت
افت تمرکز دانشجو سر کالس درس و کاهش جـذابیت درس           : کاهش تمرکز  -6

ها، علت  بیشتر آن. ها براي دانشجویان است براي او، از دیگر پیامدهاي منفی این دستگاه
س درس را جالب و جذاب نبودن هاي اجتماعی سر کال سرگرم شدن با گوشی و شبکه    

کنند اما خود این نکته نیز حـائز اهمیـت اسـت کـه چـرا عناصـر        درس استاد عنوان می 
هاي درس براي دانشجویان تا این انـدازه مهـم شـده              کالس» جالب بودن «و  » جذابیت«

نـام در دانـشگاه، لـذت     ها از شرکت در کنکور و ثبت      که مسلماً هدف آن     است، درحالی 
این امر، خود، از آثار و تبعات کـاربري  . هاي جالب و جذاب نبوده است کالسبردن از   

هـاي    رسـد ایـن فنـاوري       به نظر می  . هاي اجتماعی مجازي است     تلفن هوشمند و شبکه   
 اصلی دانـشجویان تبـدیل کـرده و خـود،           هرا به مسئل  » جالب و جذاب بودن   «ارتباطی،  

  .اند هاي درس شده رقیب جدي کالس
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هاي   شبکههوسیل  والدین و همسران از تقویت ارتباطات بههتجرب: خانوادهنارضایتی  -7
کـم شـدن ارتبـاط      .  دانشجویان جوان نیست   هاجتماعی مجازي و تلفن هوشمند مشابه تجرب      

چشمی، فرصت ارتباط چهره بـه چهـره و گفتگوهـاي روزمـره در خانـه، در کنـار ابهـام و             
هـاي اجتمـاعی مجـازي اتفـاق          والدین در شبکه  دوراز کنترل و نظارت       اطالعی ازآنچه به    بی
  .ازحد فرزندان جوانشان نگران و بدبین کرده است افتد، والدین را نسبت به کاربري بیش می

هـاي دیجیتـال    الگـوي کـاربري دسـتگاه   « اصلی هدر اطلس مفهومی زیر، سه مقول    
   را کـه بـاهم،     »هـا   آثار و پیامـدهاي کـاربري آن      «و  » ها  کارکردهاي این دستگاه   « ،»همراه
را رقم » زمان خشنودي و ناخشنودي هم    «هگون   متناقض ه نهایی کاربران یعنی تجرب    هتجرب
  :ایم زنند، نشان داده می
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   اطلس مفهومی سبک زندگی موبیتال دانشجویان دو دانشگاه سطح یک شهر تهران-1شکل 
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  گیري بحث و نتیجه
جویان در ایران معاصـر، کـه    در این پژوهش با هدف شناخت سبک زندگی جدید دانش         

ـ  » تحلیـل ابعـاد    «هنامیدیم، بـا نـسخ    » موبیتال«آن را     ه مبنـایی، بـه مـصاحب      هروش نظری
  .اپیزودیک با دانشجویان دو دانشگاه عالمه طباطبائی و صنعتی شریف پرداختیم

لوهان و ویلیامز بر سر اینکه آیا   علمی مکهقرن از مجادل پس از گذشت حدود نیم
هـاي تولیـد و مـصرف      جامعـه، شـیوه   «یـا   » دهـد   مسیر جامعه را تغییر مـی     تکنولوژي،  «

هاي ارتباطی نـوین در زنـدگی         ، با گسترش کاربري فناوري    »کند  تکنولوژي را تعیین می   
 ایـن  ه خود، بـه صـحن  هنوب روزمره، اندیشمندان ارتباطات، فرهنگ و فناوري، هر یک به        

 مهـم در    هعنـوان یـک مـسئل       ، بـه  »ارتباطیابهام عاملیت تکنولوژي    « .اند  مباحثه بازگشته 
مطـرح  ) ) Lister et al, 2009»هـاي جدیـد   رسانه«مطالعات ارتباطی معاصر، در کتاب 

بـر مطالعـات   » ابزارگرایانه«که برخی پژوهشگران از سایه انداختن رویکرد          شد؛ درحالی 
، توجـه  )1391؛ امید علی و حـسینی،  1391لون، ون (اي گالیه داشتند      ارتباطی و رسانه  

هاي نوین ارتباطی در سـبک زنـدگی، بحـث میـان              دوباره به نقش و جایگاه تکنولوژي     
هـاي    اکنـون پـژوهش   . معتقدان به عاملیت فناوري، جامعه یا کاربر را دوبـاره داغ کـرد            

هـا و تـأثیر        مـبهم کـاربر و فنـاوري، کـشمکش قـدرت میـان آن              هبیشتري به فهم رابط   
؛ 1394فرقـانی و بـدیعی،   (پردازنـد    ري این رابطه می   گی  سازوکارهاي اجتماعی در شکل   
کـه پـژوهش   ) 1396؛ مختـاري و ملـک احمـدي،    1396صادقی فسایی و عرفان منش،     

  .ها لحاظ کرد  آنهتوان در زمر حاضر را نیز می
ـ «هـاي ایـن پـژوهش،         یکی از مهمترین یافتـه     ـ    متنـاقض  هتجرب  خـشنودي و    هگون

این پـژوهش نـشان داد   . تال دانشجویان استدر سبک زندگی موبی» زمان ناخشنودي هم 
ـ هاي دیجیتال همراه، کارکردهاي زیادي بـراي دانـشجویان دار        که اگرچه دستگاه   د کـه  ن

د، کـژ کارکردهـا و   نشـو  منجر به آثار مثبت و احـساس رضـامندي در دانـشجویان مـی          

                                                   
1. New Media; A Critical Introduction 
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 موضوع اتالف وقت. ها نیز براي دانشجویان محسوس است       پیامدهاي منفی این دستگاه   
تـرجیح  «هـا، باعـث شـده کـه      هاي اضافی، بازمانـدن از سـایر فعالیـت          مفید، مشغولیت 

هاي دیجیتـال همـراه       در برابر کاربري دستگاه   » مقاومت«عنوان شکلی از      ، به »غیرموبیتال
 اسـتفاده   هاي براي تکمیل نظری     توان اشاره   این یافته را می   . توسط دانشجویان شکل گیرد   

هـاي   در کنـار خـشنودي  ) 1974(د، کاتز، بالمر و گورویچ   هرچن. و خشنودي تلقی کرد   
به (اند  کرده نیز اشاره» پیامدهاي دیگري که شاید اغلب ناخواسته باشند«مرتبط با نیاز، به 

اي بـه ایـن    هـا معمـوالً اشـاره      ، امـا در پـژوهش     )424: 1381نقل از سورین و تانکارد،      
یا همان کاربري، نه صـرفاً بـراي رفـع          » استفاده«بنابراین،  . نشده است » پیامدهاي دیگر «
پاسـخ بـه چرایـی    . شود می» رضایت و خشنودي«کاربر است و نه صرفاً منجر به     » نیاز«

  .گشاید هاي همراه می هاي دیگري براي فهم اجتماعی فناوري این امر و تبیین آن، پنجره
یـف   استفاده و خشنودي، مخاطب یا کـاربر، تنهـا کنـشگر مـؤثر در تعر             هدر نظری 

هـاي خـود    فرض شده است و مقتضیات، امکانات و محدودیت» الگوي کاربري رسانه  «
ها، گفتمان، ایدئولوژي، فرهنـگ و تـاریخ نادیـده          هاي رقیب، سیاست    رسانه، تکنولوژي 

هاي ارتباطی جدید، نیاز به   کاربر و فناوري   هبنابراین، براي تحلیل رابط   . شده است   گرفته
هاي اثرگذار بر این رابطـه را    عوامل مؤثر و زمینه  ه نقش هم  تري داریم که    رویکرد جامع 
تلفـن هوشـمند،    » روح«سو باید عاملیت تکنولوژي، یا به عبارتی،          از یک  .در نظر بگیرد  

تمـاس  « دانـشجویان بـراي   ههاي اجتماعی مجازي را در وسوسـ  اینترنت همراه و شبکه   
 هپیوند زده و با ارائ    » فراغت«ا  روحی که تمام زمان دانشجو را ب      . در نظر گرفت  » پیوسته
هاي خبري و  را جایگزین سایر ارزش» جالب و جذاب بودن  «،  »چیزي نو  «هلحظ  به  لحظه

هـاي درسـی دانـشجویان نمـوده      اطالعاتی و گوشی هوشمند را رقیب کالس و فعالیت    
اکنون کاربران بیش از دانشجوي دانشگاه، عضو خانواده، گروه، طبقه و غیـره بـه             . است

  .اند شده تبدیل» اي راد شبکهاف«
کند، شرایط خاص زندگی   تأثیر این ویژگی را فراهم میهاز سوي دیگر، آنچه زمین

هاي سرگرمی و فراغت در جامعه، نیاز دانشجو بـه            ضعف زمینه .  ایرانی است  هدر جامع 
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انگیزگـی و   عنوان حریم خصوصی، ناامیدي دانشجو نسبت به آینده، بی    داشتن فضایی به  
ـ         مطالعه در جامعـه    هین بودن سران  یري او و حتی میراث تاریخی پا      بیکا  هاي کـه بـه گفت

به مدد پول نفت، بسیار کم در کهکشان گـوتنبرگ توقـف داشـته        ) 1384(محسنیان راد   
. تأمـل اسـت   هاي دیجیتال همراه، قابل به کاربري دستگاه  » دهی اجتماعی   شکل«است در   

» سـازي تکنولـوژي   اهلـی «ل دانـشجویان، بایـد   بنابراین، در تحلیل سبک زندگی موبیتـا    
  .شان را نیز در نظر گرفت توسط کاربران بنا به مقتضیات زندگی اجتماعی و فردي

دهی به فرهنگ، سبک زندگی و  هاي شکل اما توجه صرف به یکی از ابعاد و زمینه 
، »جبرگرایـی اجتمـاعی  «یـا  » جبرگرایـی تکنولوژیـک  «جامعه و اسیر شدن در دو قطب     

در میـان رویکردهـاي     .  تکنولوژیـک امـروز مـا باشـد        هتواند راهگشاي فهم جامعـ      ینم
مطالعــات فرهنگــی علــم و « تکنولــوژي و جامعــه، رویکــرد ه تحلیــل رابطــهچهارگانــ

 هتـري بـراي مطالعـ    دیـدگاه جـامع   ) برونو التـور  (»  شبکه -کنشگر «هو نظری » تکنولوژي
ایـن  . دنـ ده قعیت به محقق میگیري وا   ظرفیت کنشگري عوامل مختلف درگیر در شکل      

 کنـشگران  هداننـد، شـبک   نظریه، با انتقاد از رویکردهایی که عاملیت را مختص انسان می        
. دانـد  گیري وضعیت موجود دخیل و داراي عاملیـت مـی          انسانی و ناانسانی را در شکل     

 بـا شـکل،  » هاي دیجیتال همراه دستگاه«، هم »عنوان کاربر دانشجو به«بدین معنی که هم     
، بـا اقتـصاد، فرهنـگ،    » ایرانیهجامع«شان، هم  هاي ذاتی   ها و ارزش    ظرفیت، محدودیت 

دهـی بـه سـبک        هـا و غیـره در شـکل         سیاست، تاریخ، ایدئولوژي، گفتمان، دین، رسانه     
تنهـا اسـتانداردي       شـبکه، نـه    - کنشگر هنظری. زندگی موبیتال دانشجویان، عاملیت دارند    

توانـد   دهـد، بلکـه مـی    هاي موجود به دسـت مـی    ریهبراي ارزیابی و بازنگري برخی نظ     
انـدازي   شناختی و سامان دادن چشم   موجب تحول و تکمیل رویکردهاي نظري و روش       

  .جانبه براي فهم مسائل و موضوعات اجتماعی شود وسیع و همه
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  منابع
رابطـۀ  «). 1393. (جمعه زاده، جواد؛ ابراهیمی پور، حوا؛ ملکان، مجید؛ محمـود اوغلـی، رضـا               امام -

،  رفاه اجتمـاعی هفصلنام. »مصرف اینترنتی و سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان 
  .55سال چهاردهم، شماره 

هـاي تکنولـوژي    مروري انتقادي بر مهمترین نظریه«). 1391. (امید علی، میثم؛ حسینی، سید حسن  -
 .2ره ، سال دوم، شمااي در رسانه و فرهنگ رشته مطالعات میان. »رسانه

هـاي اجتمـاعی اینترنتـی و سـبک زنـدگی         شـبکه «). 1392. (بشیر، حسن؛ افراسیابی، محمدصادق    -
  .43، شماره آورد نور ره. »جوانان

مسعود کـوثري و حـسین حـسنی،        : ، مترجمان هاي سایبر   درآمدي بر فرهنگ  ). 1389. (بل، دیوید  -
 .شناسان انتشارات جامعه: تهران

هـاي نـوین ارتباطـات انـسانی در فـضاي            سبک«). 1394. (باسبهمنی، مهرزاد؛ محمدي شکیبا، ع     -
، سـال  هاي نوین مطالعات رسانه. »هاي اجتماعی موبایلی   ها و تهدیدهاي شبکه     مجازي؛ فرصت 

  .2اول، شماره 
هاي اجتماعی بـا سـالمت اجتمـاعی          رابطه شبکه «). 1395. (ساز، چهره   تقوایی یزدي، مریم؛ چیت    -

  .2، شماره  و ارتباطات در علوم تربیتیآوري اطالعات فن. »دانشجویان
: هاي اجتماعی مجازي و سبک زندگی جوانان شبکه«). 1396. (ذکائی، محمد سعید؛ حسنی، حسین -

  .22، شماره راهبرد اجتماعی فرهنگی. »هاي پیشین فرا تحلیل پژوهش
تحلیل «). 1394(زاده اقدم، صمد؛ عدلی پور، صمد؛ میرمحمدتبار، سید احمد؛ افشار، سیمین  رسول -

هاي  پژوهش. »هاي اجتماعی در گرایش به سبک زندگی نوین در بین جوانان ایرانی نقش رسانه
  .6، شماره شناسی معاصر جامعه

:  علیرضـا دهقـان، تهـران      :ترجمـه . هاي ارتباطـات    نظریه). 1381. (سورین، ورنر؛ تانکارد، جیمز    -
  .دانشگاه تهران

در  همراه هوشمند تلفن کاربرد: همراه هوشمند تلفن و هدختران هویت«) 1394. (صبور نژاد، زهرا -
، گروه علـوم ارتباطـات اجتمـاعی، اسـتاد      کارشناسی ارشدهنام پایان. »هویت روایی برساخت

  .دانشگاه تهران. دکتر مهدي منتظر قائم: راهنما
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شــهر مجـازي ضــرورت بنیــادین بــراي  : دوفـضایی شــدن شــهر «). 1384. (عـاملی، ســعید رضــا  -
 .1، شماره فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، »هاي ایرانشهر کالن

واکـاوي مختـصات تلفیـق عاملیـت نوجوانـان و       «). 1397. (صادقی فسایی، سهیال؛ عرفان منش، ایمـان       -
 .13، شماره 4، دوره نهاي نوي  مطالعات رسانههفصلنام. »ICTS  فنآوري با توجه به خانگی شدن

مـورد  . (اي با تغییر سـبک زنـدگی        رابطه مصرف رسانه  «) 1396. (فتحی، حبیب اله؛ جعفري، علی     -
  .9، شماره هاي نوین مطالعات رسانه هفصلنام. »)دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی: مطالعه

. » برپایـه هنظری«روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر ). 1395. (فراستخواه، مقـصود   -
  .نشر آگاه: تهران. )GTMگراندد تئوري، (

هاي اجتماعی مجازي  رابطه بین میزان استفاده از شبکه«). 1397. (فرقانی، محمدمهدي؛ مهاجري، ربابه -
 .13، شماره 4، دوره هاي نوین  مطالعات رسانههفصلنام، »و تغییر در سبک زندگی جوانان

 هیـست  ز هتجرب: اي  سازي تکنولوژي رسانه    فرایند اهلی «) 1394. (فرقانی، محمدمهدي و بهار بدیعی     -
، سـال اول،  هاي نوین  مطالعات رسانههفصلنام،  »جوانان ایرانی از پذیرش تلفن همراه هوشمند      

  .4شماره 
 .نشر نی:  هادي جلیلی، چاپ هشتم، تهران:ترجمه، درآمدي بر تحقیق کیفی) 1394. (فلیک، اووه -

گی کـاربران  سنجش تأثیر استفاده از تلفن همراه هوشمند بر سبک زنـد    «). 1395. (کرمانی، حسین  -
  .102 پیاپی 1 ش 27، سال فصلنامه رسانه، »ایرانی

هـاي اجتمـاعی مجـازي بـر هویـت          تأثیر استفاده از شبکه   «). 1393. (کفاشی، مجید؛ فالحی، علی    -
  .46، شماره دین و ارتباطات. »اجتماعی جوانان شهر تهران

  .نشر نی:  تهران، ترجمه منوچهر صبوري،بنیادهاي نظریه اجتماعی .)1377. (کلمن، جیمز -
الگوهـاي کـاربري تلفـن      «). 1391. (کوثري، مسعود؛ عرفانی حسین پور، رضوانه؛ عموري، عباس        -

مطالعــات ، »همـراه در میـان جوانـان ایرانـی؛ کارکردهـا و کــژ کارکردهـا در زنـدگی روزمـره        
  .، شماره دوم19، دوره شناختی جامعه

 :ترجمـه . ویت شخصی در عـصر جدیـد  تجدد و تشخّص؛ جامعه و ه    ). 1388. (گیدنز، آنتـونی   -
  .نی: تهران. ناصر موفقیان

سیر تحول تاریخ ارتباطات در : ایران در چهار کهکشان ارتباطی  ). 1384. (محسنیان راد، مهـدي    -
  انتشارات سروش: تهران. ایران از آغاز تا امروز
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ـ      «). 1396. (مختاري، مریم؛ ملک احمدي، حکیمه     - ایلی شـدن   پدیدارشناسی تجربه کـاربران از موب
  .39، شماره تحقیقات فرهنگی ایران. »روابط

بررسی نقش استفاده از اینترنـت در      «). 1397. (الدین و سادات جوادي، سمانه      موسوي، سید کمال   -
، 4، دوره   هاي نوین    مطالعات رسانه  هفصلنام،  »هاي منفی فرهنگی    میزان بروز عادات و خصلت    

 .14شماره 

. هـاي انتقـادي   هاي رایـج و دیـدگاه       اندیشه: هاي رسانه   ظریهن). 1389. (زاده، سید محمد    مهدي -
 .همشهري: تهران

تلفــن همــراه و رفتارهــاي ارتبــاطی دانــشجویان «). 1393. (مهــدیزاده، شــراره؛ خوشــنام، مژگــان -
  .27، شماره تحقیقات فرهنگی ایران. »هاي شهر یزد دانشگاه
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