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سهیال صادقی فسایی ،دانشيار ،دانشکدة علوماجتماعي دانشگاه تهران ،ايران
چکیده
تلفن همراه مناقشهبرانگيزترين تکنولوژي معاصر است كه مرزهاي خانواده را درهمشکستته و تیييتراچ مشتمگيري در مناستااچ ،ارزشهتا و
هنجارهاي خانوادگي ايجاد كرده است .در اين پژوهش ،بخشي از نتايج اين فرايند باتأكيدبر نقش تلفن همراه در روابط بين همستران واكتاوي
شده است .با بهكارگيري روش كيفي و رهيافت تئوري زمينهاي  ،11مصاحاة عميق در شهر اصفهان انجام شد و سپس دادهها با كدگذاري بتاز،
محوري و انتخابي در الگويي پارادايميک سامان داده شدند« .بوميسازي تلفن همراه» ،مقولة هستة اين الگو ،فرايندي را به تصوير ميكشتد كته
همسران تالش ميكنند مصرف تلفن همراه را در راستاي اولويتها ،ارزشها و انتظاراتشان از زندگي مشتتر تعتديو و تنظتيم كننتد .شترايط
شکودهندة اين فرايند در سه دستة شرايط علّي (سرماية اجتماعي بين همسران ،مصرف مالشبرانگيز تلفن همتراه و رونتد زنتدگي مشتتر )،
زمينهاي (سرماية اطالعاتي همسران و جنسيت) و ميانجي (ساختار خانواده ،زمينههاي پيش  /پتس از ازدوا و متنش متذهاي همستران) قترار
گرفتند .استراتژيهايي كه همسران در اين فرايند به كار ميبرند ،در مهار مقولة استراتژيهاي پيشگيري از متالش ،كنتترل ،متديريت احستا
ناود اطمينان و نجاچ اتاق خواب ،دستهبندي شدند .پيامدهاي اين فرايند نشان ميدهد تلفن همراه برحسب زمينة ارتااط پيشتيني همستران ،بته
تحکيم و تقويت ارتااط بين آنها كمک ميكند يا به تشديد اختالفها و ناسازگاريها منجر ميشود .همچنين ،تلفن همراه به حيطتة واتايو و
انتظاراچ زندگي مشتر وارد شده است و گاهي به تحکيم سلطة مردانه منجر ميشود.
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زندگي فرد محسوب ميشود (.)Jorth, 2008: 1

مقدمه و بیان مسأله
فراگير شدن مصرف تکنولوژي در جامعته بته تیييتر در رونتد

باوجود تفاوچهايي كه در ديدگاههاي صاحبنظران حتوزة
1

زندگي فردي ،ساختارها و نهادهاي اجتماعي منجتر متيشتود.

رسانه نظير مکلوهان و كاستلز وجود دارد ،ايتن دو معتقدنتد

تلفن همراه نيز يک تکنولوژي هويتبخش است كه ساختارها

تکنولوژي هاي ارتاتاطي ،الگوهتاي تعتاملي و نظتم جامعته را

و روابط قدرچ در نهادهاي موجتود در جامعته را بترهتم زده

شکو ميدهند .همچنين ،مطالعة تکنولتوژيهتاي فتردي نظيتر

است و در شکوگيتري هويتتهتاي گروهتي متدرن بتهويتژه

تلفن همراه ،امکان فهم پيامدهاي اجتماعي ناشتي از انطاتاق و

خرده فرهنگ هاي تلفن همراه 7سهم زيتادي دارد .نظريته هتاي

مصرف تلفن همراه را ايجاد متيكنتد؛ ازايتنرو ،تئتوريهتاي

كاستلز )1998( 1و يوري ،)2000( 9سرآغاز شکوگيري حتوزة

تايين كنندة تحوالچ اجتماعي معاصر ،بدون توجته و اتکتا بتر

مطالعاتي در جامعه شناسي شدند كته امتروزه «جامعتهشناستي

ابعاد فرهنگتي و اجتمتاعي تکنولتوژيهتاي يادشتده ،تصتوير

تلفن همراه »1شناخته ميشود.

روشني از شرايط اجتماعي كنوني و آينده ارائه نخواهنتد كترد

تلفن همراه در ابتدا وسيلة لوكسي بود كه در اختيار بختش

(موستتوي .)79 :7923 ،بنتتابراين ،يکتتي از متتواردي كتته اهميتتت

سريع در هر زمان

پژوهش در حوزه جامعهشناسي تلفن همراه را نشان متيدهتد،

و مکان را برايشان ميسر كرد .امروزه تلفن همراه از يک وسيلة

نقش اين تکنولوژي در شکو دهي به الگوهاي تعامو اجتماعي

لوكس به ضميمه اي براي زندگي روزمرة انسان عتادي تاتديو

در سطح كلي جامعه و سطوح جزئي مانند خانواده است .گويا

شده است؛ بهطوريكه در سال  ،1171ميزان نفوذ تلفن همتراه

عجتتينشتتدن ايتتن تکنولتتوژي بتتا زنتتدگي انستتان معاصتتر،

در جهان  %31بترآورد شتده استت ()Lee, 2013 in Yan, 2015

پژوهشگران علوم اجتماعي را واميدارد تا نقش اين تکنولوژي

گستردگي استفاده از تلفن همراه در بين اقشار مختلو جامعه،

را در تحليوهاي خود در نظر داشته باشند.

خاصي از جامعه قرار گرفت و امکان تما

خانواده ،بنياديترين نهاد اجتماعي در جامعه استت كته بته

همزمان با گسترش كاربردهاي تلفن همراه اتفاق افتاد.

1

در عصر حاضر اين تصور كه تلفن همتراه تنهتا يتک ابتزار

تعاير علماي جامعة مدني «گهوارة شهروندي » ناميده ميشود؛

ارتااطي و كاربردي استت ،ستادهلوحانته استت .تلفتن همتراه

زيرا نظم سياستي ،اجتمتاعي ،اقتصتادي و فرهنگتي جامعته را

بهمثابه ابزار نمادين است كه فرد مصترف متيكنتد و ديگتران

شکو

 .)Ljunge,نظريتههتاي جامعتهشناستي

تفسير ميكنند و از رايجترين عوامو تیيير اجتماعي محستوب

خانواده ازجمله حوزههاي جامعهشناسي هستند كه بتا سترعت

ميشتود .تلفتن همتراه ،بستياري معتاني متنتاقش و مشتابه را

زيادي كهنه ميشوند و قابليت تايينكنندگي ختود را از دستت

دربرميگيرد .استفادة همراه با سرگرمي ،تسهيو زندگي روزمره

مي دهند؛ زيرا خانواده در جهان و ايران با سرعت مشتمگيري

در مقابتتو وابستتتگي ،آزادي يتتا كنتتترل ،تقويتتت تعتتامالچ يتتا

درحال دگرگوني است .پديده اي كه در سطح جهاني ،برخي با

درونگرايي،كتتار خصوصتتي يتتا استتتفادة عمتتومي و انستتجام

عنوان «مرگ خانواده» از آن يتاد كتردهانتد و برختي ديگتر در

اجتماعي يتا انتزوا (.)Kopoma, 2002 in Horst & Miller, 2006

ايران با نگتاه محافظتهكارانته تتري آن را «بازستازي ختانواده»

تلفن همراه بهصورچ واقعتي و نمتادين ،مصترفكننتده را بته

ناميدهاند (لاياي)12-13 :7939 ،؛ بنابراين ،يکي از پيششرطهتاي

اشکال از پيش موجود و درحال اهور هويتت و هويتتيتابي

شناخت خانوادة پرشتاب امروز ايراني اين است كته تحتوالچ

وصو متيكنتد و درمجمتوا ابتزار گستترش هويتت و ستاک

دروني اين نهاد را با درنظرگترفتن عوامتو تأريرگتذار بيرونتي

1

Mobile phone Subculture
Manuel Castells
3
John Urry
4
Sociology of Cell phone

ميدهتد (2015:5

مانند تکنولوژيهاي مدرن ازجمله تلفن همراه بررسي كنيم.

2

Cradle of citizenship

5
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ورود و نفوذ زياد تلفن همراه در خانواده ،تیييتر قتوانين و
الگوهتتاي ارتاتتاطي ،ستتاختار قتتدرچ ،ستتازوكارهاي كنتتترل و

19

كند كه در ساک زندگي ،ارزشها و هنجارهاي خانوادگي شکو
ميگيرند و احتماالً در آينده جريانساز ميشوند.

اهداف و ارزش هاي خانوادگي را ساب شتده استت .افتزايش

خانواده ،نهادي داوطلاانه است كه دو انسان (در نقش زن و

فرديت و استقالل ،امکان پيگيتري عاليتق شخصتي و روابتط

شوهر) آن را تشکيو ميدهند؛ بنتابراين ،راتاچ و كارامتدي آن

فردي و معناي جديد زمان و مکان كه كاستلز ( )2007از آن با

تاحدود زيادي به اين دو نقش وابسته است .تأرير تلفن همتراه

عنوان فضاي سيال 7و زمان بيزمان 1ياد ميكنتد از مهتمتترين

بر تعامالچ بين همسران ازجملته متالش برانگيزتترين متوارد

ويژگي هاي ساک زندگي جديد هستند كه با تلفن همراه ميسر

استفاده از تلفن همراه در خانواده است .موضوعي كته دغدغته

شده است .اين وسيله بيشتر براي كنترل ،نظارچ و دركو ابزار

اصحاب علم و اخالق است و زوجين (بهخصتو

همستران

انسجامبخش به خانه آورده ميشود؛ امتا نتوا استتفاده ممکتن

جوان) نيز بهمراتب به نوعي با اين متالش مواجته شتدهانتد و

است اين وسيله را به يتک تکنولتوژي اخاللگتر تاتديو كنتد.

سعي در سامان آن دارند.
در اين پژوهش تالش شده است با رويکردي تفسيرگرايانه

كاهش اقتدار نهاد خانواده ،كتاهش اعتمتاد و ايجتاد احستا
نا امني ازجمله مالش هتاي احساستي ناشتي از حضتور تلفتن

و با بهكارگيري روش نظرية زمينتهاي ،نقتش تلفتن همتراه در

همراه در خانواده هستند؛ الاته تکنولوژي بهخوديخود ممکتن

روابط بين همسران در شهر اصفهان مطالعه شتود .در راستتاي

نظريتة «روح

اين هدف ،ابعاد خوشايند و ناخوشايند مصرف تلفتن همتراه،

ماشين »9كه مردم مگونه از تکنولوژي استتفاده متيكننتد و در

فرايندها و تعامالچ معنتادار ناشتي از مصترف تلفتن همتراه،

مقابو آن مقاومت ميكنند يا با آن انطااق مييابند ،تأرير واقعتي

شرايط و زمينه هاي شکو دهندة اين فرايندها و نحوة متديريت

آن را تعيين ميكند.

زوجين بر آن واكاوي ميشود.

است اخاللگر يا انسجامبخش باشتد و براستا

تلفن همراه ،افراد را در روابط اجتمتاعي ،فتارا از نظتارچ

طاق آخرين آمار ارائه شدة سازمان مخابراچ استان اصفهان،

والدين يا همسر ياري ميكند و همچنين امکان كنترل بيشتر را

ضتتريب نفتتوذ تلفتتن همتتراه در ايتتن استتتان  %22/1استتت؛

فراهم ميكند .بهعاارتي ،تلفن همراه افراد را در مقابو يکديگر

درحاليكه اين ميزان در كو كشتور  %21بترآورد شتده استت.

محاساهپذير ميكند ( .)Campbell & Park, 2008: 374بته تلفتن

براسا

آمار ارائهشده در سال  ،7922اصفهان رتاة اول ميتزان

همراه در ايران بيشتر بهدليتو بععتد آستيبزاي آن توجته شتده

ضريب نفوذ تلفن همراه در كشور را دارد؛ بنابراين ،شهروندان

است .برخي معتقدند آسيب هاي جديدي كه نهتاد ختانواده را

اصفهاني از پيشتازان مصرف تلفن همراه در كشور هستتند .در

تهديد ميكند در ارر ورود تکنولوژيهاي مدرن بهويتژه تلفتن

عصر حاضر ،اصفهان برخالف پيشينة فرهنگي و ارزشي غنتي

همراه شکوگرفتتهانتد .افتزايش ميتزان طتالق ،كتاهش ميتزان

درحال تجربة تیييراچ فرهنگي اجتمتاعي متعتددي در حتوزة
1

ازدوا  ،رشد پديدة ازدوا سفيد و افزايش تمايو جوانتان بته

خانواده است .ميزان طالق در اين شهر رو به افزايش است و

زندگي مجردي ازجمله اين آسيبها هستند؛ بتااينحتال ،الزم

همچنين جمعيت رو به پيري است و تمايو همسران جوان بته

است جامعهشناسي با رويکرد شناختي و تفسيري و نگاه بينتابين

فرزندآوري كاهش يافته است .بدون ترديد نفوذ تلفن همتراه،

مگونگي انطااق خانوادة ايراني با اين پديده را واكاوي كنتد تتا

تیييراتي در ساک زندگي و نحوة تعامالچ افراد در خانوادههتا

پيامدهاي نامطلوب و تهديدكننده و تیييراچ ديگتري را كشتو
طاق گفتة مدير كو رات احوال استان اصفهان ،ميزان طتالق در مهتار متاه اول
1

Space of flow
Timelessed time
3
Apparatgeist
2

سال  7931در مقايسه با آمار آن در مهتار متاه اول ستال  %91/77 ،7939افتزايش
داشته است.
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به همراه خواهد داشت كه اين پژوهش در پي كشتو بخشتي

تکنولوژيهاي اطالعاچ و ارتااطاچ است .گسر )2004( 1يکي

از اين پيامدها و پديدههاست.

از مادعان حوزة جامعهشناسي تلفن همراه ،كاستلز را بتهدليتو
تأكيد بيش از اندازه بر اينترنت و غفلتت از تلفتن همتراه نقتد

ادبیات نظری پژوهش

ميكنتد؛ امتا بته نظتر متيرستد در زمانتهاي كته وي درحتال

رويکردهاي موجود در باب نقش تلفن همراه در زندگي فردي

نظريهپردازي راجع به اينترنت بوده ،تلفن همتراه گستتردگي و

و اجتمتتاعي بتته دو دستتته رويکردهتتاي شتتناختي و انتقتتادي

نفوذ مشمگيري نداشته است .درهرصورچ ،پژوهشگران ايتن

تقسيمبندي ميشود .نظريتة «روح ماشتين» يتا «آپاراتژئيستت»

حوزه ،ديدگاه هاي كاستلز راجع به اينترنت را درختور تعمتيم

يکي از رويکردهاي شناختي مهم در تايين مگتونگي استتفاده

به تلفن همراه مي دانند؛ ضمن اينکه وي پژوهشهايي اند با

از تلفتتن همتتراه بتتا درنظرگتترفتن ويژگتتيهتتاي فرهنگتتي

تمركز بر تلفن همراه نيز انجام داده است.

مصرف كننتدگان استت .كلمتة آپاراتژئيستت از واژة استالوي
آپاراچ به معني ماشين يا دستگاه و كلمتة آلمتاني ژئيستت بته

به نظر كاستلز مکانيزمهايي كه در زندگي خانوادگي با تلفن
همراه فعال ميشوند عاارتند از:
 -فعاليت هاي مشتر و جمعي افراد خانواده با تلفن همراه

معني روح ،فکر ،انگيزه و محركه تشکيو شده است.

افزايش خواهد يافت.

مفهوم آپاراتژئيست را در سال  2002جيمتز كيتتز و متار
آختتتو  7تتتتدوين كردنتتتد و جتتتاي ختتتود را در ادبيتتتاچ

 -هماهنگي در فعاليتهاي جزئي خانواده تقويتت خواهتد

جامعهشناختي و علوم ارتااطاچ باز كرد .اين مفهوم اشتاره بته

شد (پرهيز از دوبارهكاري ،موازيكاري و صرفهجوييكردن در

اين دارد كه مردم مگونته و مته نتوا ارتاتاطي بتين ختود و

وقت براي خريد و )...

تکنولوژيهايي برقرار ميكنند كه در اختيتار دارنتد .در نظريتة

 -فعالشدن مراقات و هدايت امور خانه از راه دور

آپاراتژئيستي ،توجه پژوهشگر بيشتر به شتيوههتاي استتفاده از

 -حفظ ارتااطاچ اجتماعي و عاطفي اعضاي خانواده

تلفن همراه ،نوا رابطه ميان تلفتن همتراه بتا بتدن و بتا نقتش

الاته كاستلز و همکارانش وضتعيت گفتتهشتده در بتاال را از

معتقدنتد ابعتاد

فرهنگي به فرهنگ ديگر و از جامعهاي به جامعه ديگر متفتاوچ

فني و اجتماعي مربوط به يک تکنولوژي بته متوازاچ هتم بتر

ميدانند .دراينراستا ،اگر روابط خانوادگي در جامعتهاي از يتک

شکوگيري برداشت هتا و تصتوراچ از تلفتن همتراه و نحتوة

الگوي عام روابط ماتني بر تضاد و سلطه پيتروي كنتد ،بته تاتع

استفاده از آن تأرير جدي ميگذارند .دراينراستتا ايتن دو نفتر

تلفن همراه نيز به جاي تقويت پيوندها ،منعکسكنندة مشتکالچ

فهرستي از ابعاد فني و اجتماعي تأريرگذار و مترتاط بتا تلفتن

خانوادگي و مسائو مربوط به نابرابريهتاي جنستيتي بتين زن و

همراه را برميشمرند .براي مثال ،ارزشها و هنجارها آن دسته

شوهرها خواهد بود (.)Castells et al., 2004: 15

اجتماعي افراد معطوف ميشود .كيتز و آخو

از ابعاد اجتماعي هستند كه به ما كمک ميكنند نحتوة استتفاده

گسر ( )2004درمجموا نگرش منفي به تلفتن همتراه دارد؛

از تلفن همراه را در بين مردمان مختلو بهتتر بشناستيم؛ زيترا

اما اميدوار است تلفن همراه شکافهاي جنستي در جوامتع را

ارزش هاي هر جامعه قطعاً بتر نحتوة بتهكتارگيري تکنولتوژي

كمرنگتر كند .وي احتمال ميدهد تلفتن همتراه بتا تضتعيو

تلفن همراه و اينترنت مؤرر است (موسوي.)91-92 :7923 ،

ستتاختارهاي اجتمتتاعي ستتنتي  -كتته همتته هرمتتي و سلستتله

كاستتتتلز ازجملتتته پيشتتتگامان نظريتتتهپتتترداز در حتتتوزة

مراتاياند  -به كاهش نابرابري جنستي ،كمتک و بتين زنتان و
مردان ،انسجام و وحدچ بيشتري برقرار كترده استت .از نظتر

Akhus

1

Geser

2
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وي تلفتتن همتتراه در رابطتتة بتتين والتتدين و فرزنتتدان نقتتش

آداب و تشريفاتي است كه انسجام ميان گتروههتاي جامعته را

تکنولوژي مزاحم در فراينتد جامعته پتذيري را ايفتا متيكنتد؛

تقويت ميكند (موسوي.)16 :7923 ،

درحاليكه در رابطة بين همسران به تکنولوژي انستجام بختش

تئوري دلاستگي 1نيز روند تقويت ارتااطاچ نزديک با تلفن

تاديو ميشود كه برابري ميان زن و مرد را تقويت ميكنتد .در

همراه را بررسي ميكند .به موجب ايتن تئتوري ،انستانهتا در

قسمت رويکردهاي انتقادي به نگاه بدبينانة گسر در اين حوزه

كودكي ،پيوندهاي عاطفي شديدي را با اطرافيتان يتا برختي از
آنها برقرار مي كنند كه اين پيوندها به آنهتا احستا

خواهيم پرداخت.

امنيتت و

فورتوناتي ازديگر پژوهشگران پركار اين حوزه ،تلفن همراه

آرامش منتقو ميكند .بيشتر تما هتا و ارتااطتاچ امتروزي از

را عامو دموكراتيزهترشتدن ارتااطتاچ ميتان اعضتاي ختانواده و

راه مجراهايي مانند پيام كوتاه ،ايميو ،تلفن يا اينترنت صتورچ

كاركنان نهادها و سازمانهاي جامعه ميداند .بته گمتان او تلفتن

مي گيرند و در لحظاتي است كه افراد جداي از يکديگر و دور

همراه به افتراد حاشتيهاي و ضتعيو ،امکتان يتافتن حلقتههتا و

از هم هستند .هنگاميكه وضعيت كنوني نهاد خانواده بتهويتژه

Fortunati,

درجوامع صنعتي و فراصنعتي را در نظر بگيريم به نقش مثاتت

 .)2000: 9همچنين وي معتقد استت تلفتن همتراه درد دوري از

تلفن همراه در كتاهش اضتطرابهتا و نگرانتيهتاي ناشتي از

غربت 7را كاهش ميدهد؛ زيرا وقتتي فترد دور

جداافتادگي و تنهايي كودكان و نوجوانان در ختانوادههتا بهتتر

شاکههاي ارتااطي مخصو
خانه يا احسا

به خود را داده است (

از خانه است ،تلفن همتراه ختود بتهمثابته يتک «خانتة درحتال
حركت »1او را همراهي ميكند

(.)May & Hearn, 2005: 212

پي باريم (موسوي.)11-13 :7923 ،
رويکرد انتقادي دربارة تلفن همراه با ديتدگاههتاي فلستفي

لينگ ،تقويت روزافزون تماسها و ارتااطاچ نزديتک بتويژه

آغاز مي شود .هايدگر 1و هابرما  6از مهم ترين نظريه پتردازان

از طريتتق تلفتتن همتتراه را دربردارنتتده پيامتتدهاي عتتاطفي و

فلسفي در موضتوا ارتااطتاچ از راه دور هستتند .هايتدگر در

احساسي فراوان و نيرومند در جوامع امروزي ميداند .يکتي از

تضاد با تکنولوژيهاي ارتااطي معاصتر ديتده متيشتود؛ زيترا

اين پيامدها متديريت از راه دور اضتطراباچ و نگرانيهتا بتوده

ارتااطتتاچ از راه دور كارآمتتد و آستتان استتت؛ امتتا متضتتمن

هماستگي و انسجام در

ازدست رفتن تعامالچ و روابتط انستاني مستتقيم و مهتره بته

است .پيامد مهم ديگر تقويت احسا

بين مردم بويژه دوستان و آشنايان ميباشتد .لينتگ بتا الهتام از

مهره است .آنجا كه هايدگر از ماشينزدگي مينالد ،هابرمتا

نظراچ اروينگ گافمن 9دربتارة آداب و تشتريفاچ مرستوم در

از گسترش بيش از پيش «سيستم » و درنتيجه كومک ترشتدن

مالقاچها ،روابط مستقيم و مهره بته مهترة انستانهتا تتالش

«جهان زيست »2سخن ميگويد .سيستم كه زير سلطة عقالنيت

ميكند ارتااطاچ از راه تلفن همراه را نيز تجزيه و تحليو كند.

عقالنيت ابزاري است و پول و قدرچ ،اصو ستاماندهنتدة آن

به نظر لينگ همان طوركه به گفتة گتافمن در زنتدگي روزمتره

هستند ،منان جهان زيست را تحليتو متيبترد كته از ارفيتت

احوالپرستيهتا ،گفتتتوشتنودها ،تعتتامالچ كوتتاه و مختصتتر،

رهاييبخش خِرد بيش از پيش ميكاهد و ماادلههاي سيستتمي

هماستتتگي و پيونتتد را بتته نتوعي تقويتتت متتيكنتتد،

و راهاردي قدرچ را جايگزين مکالمتة عقالنتي بتين اعضتاي

تعامالتي كه از راه تلفن همراه بتين متردم صتورچ متيگيترد،

يک حوزة عمومي ميكند .تکنولوژي هاي ارتااطي جديد مانند

مانند ارسال انتواا خارهتا ،شتايعههتا ،جتو و لطيفته ،ابتراز

تلفن همراه در اين فرايند نقش مهمي ايجاد ميكنند .به گمتان

احستا

1

هم دردي و دلجويي ،جمالچ زياا و عاشقانه و  ...نيز به منزلتة
4

Attachment Theory
Martin Heidegger
6
Jurgen Habermas
7
System
8
Lifeworld
5

1

Nostalgia
Mobile Home
3
Erving Goffman
2
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هابرما  ،علت برقراري ارتااط ،شناخت يک ميو يتا خواستته

اتفاق بين زوجين رخ مي دهد ،مركز توجه اين اصطالح است.

است؛ درحاليكه در ارتااطاچ موبايلي ،افراد تنها براي بترآوردن

در سال  ،2012كمپين ديکشنري مک كتواري 1اصتطالحي بتا

نيازهاي خود با يکديگر ارتااط برقرار ميكنند .ازايتنرو در ايتن

عنوان «فابينگ »1تعريو كرد كه نشان ميدهد افراد مقدر كتار

نوا ارتااطاچ جايي براي نقد و دستيابي به توافتق واقعتي بتاقي

با تلفن همراه بتراي اهتداف مختلتو نظيتر برقتراري تمتا ،

نمي ماند و اين ويرانگرترين خصيصة ارتااطاچ در عصر جديتد

ارسال پيام و  ...را به ارتااطگرفتن با افراد پيرامونشتان تترجيح

است .با تلفن همراه ،فرايند تفهّم حذف ميشود ،پيام جاي معنتا

مي دهند .پس از آن پروفستور جيمتز رابرتتز 6استتاد دانشتگاه

را ميگيرد و اطالعاچ ،جايگزيني براي شناخت ميشود كه ايتن

بيلور با تیيير اين عاارچ به «پيفاب ،»1مركتز توجته آن را بته

بته معنتي تکنيکتيشتدن هرمته بيشتتر زيستت جهتان در نتتزد

رابطة همسران با يکديگر هدايت كرد؛ اينکه افتراد مقتدر بته

هابرما

است (ميرسون.)71-77 :7939 ،7

نفع تلفن همراه از همسرشان مشتمپوشتي متيكننتد يتا بهتتر

نفوذ تلفتن همتراه در زنتدگي روزمترة انستان معاصتر بته

بگوييم مقدر تلفن همراه ،حوا

اندازه اي است كه برخي اصطالحاچ در راستاي تايين آرار اين

ميكند (.)Eckert, 2015

تکنولتتوژي وضتتع شتتده استتت .يکتتي از ايتتن اصتتطالحاچ،

2

نوموفوبيتتا يتتا «تتتر

دوري از تلفتتن همتتراه »1يتتا «هتترا

همسران را از يکديگر پرچ

«انطااق » از اصطالحاچ پركاربرد ايتن مطالعتاچ استت .از
3

نظر هادون  ،انطااق ،فرايند رويارويي افتراد بتهويتژه اعضتاي

بيموبايلي» است .اين اصطالح نخستينبار در سال  1171طتي

خانواده با تکنولوژي هاي جديد در قلمرو فيزيکي خانه استت

پژوهشي دربارة هيجانها و تنشهاي ناشي از تلفن همتراه در

كه تنش هاي نمادين و خانوادگي با خود بته همتراه دارد .ايتن

انگلستان ساخته شتد .ايتن مطالعته نشتان متيداد تقرياتاً %19

تکنولوژي ،فضاي خانه را در خانوادههتاي متعلتق بته طاقتاچ

مصرف كنندگان تلفن همراه در بريتانيتا درصتورچ گتمكتردن

متوسط و باال بته دوتتايي هتاي داختو  /ختار  ،خصوصتي /

تلفن همراه ،تمام شدن باطري يا اعتاار گوشي يا خار شدن از

عمومي ،شايه  /متفاوچ و امن  /ناامن تقسيم متيكنتد (

شاکه دمار اضطراب و حتتي افستردگي متيشتوند (

Elmore,

Ling,

.)2004: 102
71

 .)2014به نظر مي رسد اين فوبيا در همة دنيا درحال گستترش

همسو با اين اصطالح ،نظرية بوميسازي قرار متيگيترد،

است؛ بهطوريكه از نظر برخي ،رايجترين فوبيا شتناخته شتده

رويکتتردي كتته در مطالعتتاچ فنتتاوري و رستتانه ،فراينتتدي را

 .)Wrenn,در عصر حاضر پرسشنامههاي متعددي

توصيو ميكند كه افراد ،اخترااها و تکنولوژيهاي جديتد را

بر صفحاچ فضاي مجازي قرار گرفتته استت كته وجتود ايتن

مناسبسازي ميكنند .در مرحلة اول اين فرايند ،تکنولوژي بتا

فوبيا را در فرد تشخصيص ميدهند.

زندگي روزمرة افراد يتکپارمته شتده استت و بتا رفتارهتاي

است

(2012

اصطالح ديگري كه با موضوا اين پژوهش پيوندي نزديک

روزانه منطاق ميشود .در مرحلة بعد ،مصرفكننده و محيط او

دارد «تکنولوژي مداخلهگر »9است كه بر دخالتت و مزاحمتت

مطابق با تکنولوژي تازهوارد تیييتر متيكننتد و درنهايتت ايتن

تکنولوژي به ويژه تلفن همراه در روابط عاطفي بتين همستران

انطااقها بازخوردهايي براي توليد نسو بعدي آن محصتول در

تأكيد دارد .اينکه مگونه تکنولوژي بتر متراوداچ زوجتين بتا

4

يکديگر در موقعيتهتايي نظيتر غتذاخوردن ،رستتورانرفتتن،
تفريحكردن و  ...تأرير ميگذارد و مه اختالفاتي درنتيجتة ايتن
Myerson
است ،no-mobile-phone.مخفو عاارچ Nomophobia
Technoference

1
2
3

Mcquarie Dictionary
ايجاد  snubbingو  phoneاين اصطالح از تركيب دو كلمه Phubbing

5

شده است و به معني «بياعتنايي در ارر تلفن همراه» به كار ميرود.
6

James A. Roberts
7
Partner Phubbing
8
Adaptation
9
Haddon
10
Domestication Theory
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پي خواهد داشت .اين نظريه ابتدا براي فهم انطاتاق و استتفاده

وجود مي آورد كه طي آن كنتترل اجتمتاعي بتر زنتان تشتديد

از تکنولوژيهتاي رستانهاي در ختانوادههتا توستعه داده شتد و

ميشود .هنگامي كه مادر خانواده تلفن همراه دارد  -مه شاغو

بعتتدها ابتتزاري بتتراي شتتناخت بععتتد اقتصتتادي ،فرهنگتتي و

و غيرشاغو  -شوهر و فرزنتدانش انتظتار دارنتد او هميشته در

جامعه شتناختي فنتاوري در محتيط هتاي مصترفي ديگتر ماننتد

دستر

داشتته باشتند .در همتين رابطته،

محتتيطهتتاي كتتاري ،جیرافيتتايي و  ...استتتفاده شتتد .رويکتترد

مطالعاچ پورو 7در فنالند در سال  2002نشان داد اين انتظار كته

بوميسازي ،بععد نمادين و عملي انطااق و مصرف تکنولتوژي را

كه هميشه در دستر

باشتند در زنهتا بتيش از متردان استت.

در نظر ميگيرد تا نشان دهد مگونه معاني و اشيا به يک انتدازه

بهعاارتي با اهور تلفن همراه ،انتظار شوهر و فرزندان بر قابليت

براي فهم نقش تکنولوژي در زندگي روزمره الزم هستند .گفتني

دسترسي به زن خانواده (همسر يا مادر) افزايش يافته است.

باشد تا بتا او تمتا

است اين رويکرد ،بيش از هر ميز يک نظرية اجتمتاعي استت؛
زيرا بر مذاكرهها ،مالشهاي قتدرچ و كنتترل ،وضتع و نقتش
قانون در محيط اجتماعي تأكيد ميكند

(.)Ling, 2004: 20-30

پیشینة تجربی پژوهش
پژوهشگران از زواياي گوناگون به مطالعة نقش تلفن همراه در

همانطوركه گفته شد ،گسر ،مندان به تأريراچ تلفن همتراه

تعامالچ درونخانوادگي پرداختهانتد .برختي بتا درنظرگترفتن

بر زندگي خانوادگي خوشبين نيست .نگرانتي بيشتتر گستر و

كيفيت و كميّت روابط بر موضوعاتي ماننتد دمتوكراتيزهشتدن

هم فکرانش آن استت كته ورود تلفتن همتراه بته ختانوادههتا

روابط ،افزايش يا كاهش دورهميها ،مکانيستم كنتترل ،ايجتاد

تضعيو نظام خانواده به لحاظ هنجاري ،شناختي و ادراكتي را

تضاد و گسست نسلي تأكيد كردهاند و برخي ديگر با رويکترد

ساب شده است؛ زيرا وضعيتي را به وجود ميآورد كته در آن

فردگرايانهتر و كاركرديتر به تايين ختوشبينانتة نقتش تلفتن

تفاهم متقابو ،در متقابو و رسيدن به يک زبان مشتر ميتان

همراه در ايجاد رضايت و خشنودي فردي بسنده كردهاند.

اعضاي خانواده دشوارتر خواهد شد .با وجود تلفن همراه ،هر

درمجموا ،ادبياچ تجربي مربوط به تلفن همتراه و زنتدگي

ختود را  -بته دور از

خانوادگي بسيار محدود است .پژوهشگران داخلي و ختارجي

مشتتم ديگتتران – بتته وجتتود متتيآورد و پتترورش متتيدهتتد،

به اين موضوا مه بهصورچ كلي يا باتأكيدبر رابطتة همستران

خود را دارد و ايدهها و برداشتهايش را تنها

كمتر توجه كردهاند .در اين بختش بته برختي پتژوهشهتا در

با دوستان و شاکة ارتااطي خود در ميان متيگتذارد؛ بنتابراين،

حوزة تلفن همراه ،اينترنت ،شتاکه هتاي اجتمتاعي و ختانواده

قدرچ خانواده در جامعه پتذيري فرزنتدان و ارائتة تجتارب و

اشاره خواهيم كرد .واضح است پيش از تلفن همتراه ،دغدغتة

هنجارهاي مناسب به آنها بيش از گذشته مختو ميشود.

اصلي اصحاب رسانه و خانواده ،مگونگي پذيرش و انطااق با

عضو خانواده الگوهاي رفتتاري ختا
ارتااطاچ خا

از نظر فورتوناتي نيز سيالشدن قتول و قرارهتا و تعهتداچ

اينترنت در خانوادهها بوده است .همچنين ،ويژگي اصلي تلفن

اجتماعي از ديگر پيامدهاي تلفن همتراه استت .افتراد قتول و

همراه در عصر حاضر ،اتصال به فضاي مجازي از راه اينترنتت

قرارهايشان را به زماني ديگر محول ميكننتد و در هتر لحظته

است؛ بنابراين ،اشاره به برخي پژوهشها در اين حوزه اهميت

آنها را لیو ميكنند .وي از اين متوارد جزئتي فراتتر متيرود و

دومندان مييابد.

روي هم رفته تلفن همراه را عامو ناپايداري زنتدگي اجتمتاعي

تعامالچ جنسي خار از ازدوا  ،موضوا مهمي در حتوزة

افتتراد و متتانع برنامتتهريتتزي در زنتتدگي شخصتتي و اجتمتتاعي

آسيبهاي رسانه است كته بتا موضتوا ايتن پتژوهش ارتاتاط

ميداند (موسوي.)36-31 :7923 ،

نزديکتري دارد كه گستردهتر بحث ميشود .ملتکاحمتدي و

برخي پژوهش ها نشان داده اند تلفن همراه زمينته هتايي بته
Puro

1
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همکاران ( ،)7939تأريراچ هرزهگردي اينترنتي بتر ختانواده و

هماستگي و تحليو رگرستيون استتفاده كتردهانتد .نتتايج ايتن

روابط جنسي زو ها را بررسي كردهاند و در پژوهشتي كيفتي

پژوهش نشان داد خيانت اينترنتي بتا ستاک دلاستتگي ايمتن،

با استفاده از روش مصتاحاة عميتق و ماتنتي بتر نمونتهگيتري

هماستگي منفي و با ساکهاي دلاستگي اجتنتابي و دوستوگرا

هدفمند با بيست نفر از مرداني كه مصرفكنندة فيلم و عکتس

هماستگي مثات دارد .همچنين بين رضايت زناشويي افتراد بتا

هتترزهنگتتاري بودنتتد مصتتاحاة عميتتق انجتتام دادهانتتد .تحليتتو

خيانت اينترنتي ارتااط معناداري وجتود نتدارد و بيشتتر افتراد

يافتههاي آنها به استخرا مقولة اصلي «الگتوي رفتتار جنستي

شركتكننده ،سطح رضايت زناشويي متوسطي داشته انتد و دو

معتادان به هترزهنگتاري اينترنتتي» بتا زيرمقولته هتاي اعتيتاد،

خرده مقيا

حو تعارض و اوقاچ فراغت با خيانت اينترنتتي

تشديد ،حساسيتزدايي ،تخيالچ جنستي ،فعاليتت جنستي و

هماستگي منفي داشتهاند.
پژوهشگراني مانند نصيري و بختياري ( )7931نقش تلفتن

رفتار جنسي شهواني منجر شده است.
فتحي و همکاران ( )7931در پژوهشي با عنوان «شناستايي

همراه در تعتامالچ ختانوادگي را بررستي كترده انتد .آنهتا در

عوامو زمينهساز بيوفايي زناشويي مردان» با روش دادهبنيتاد و

پژوهشي با عنوان «آسيبشناسي نقش تلفن همراه در خانواده»

نمونهگيري هدفمند با مهو مرد بتيوفتا در روابتط زناشتويي

با طرح سه سؤال اصتلي حتول ويژگتيهتاي رستانهاي تلفتن

مصاحاة عميق انجام داده اند .آنها پس از اشاره به عوامو ايجاد

همراه ،مشتکالچ امنيتتي و پيامتدهاي نامناستب اجتمتاعي آن

بيوفايي نظير مشکالچ جنسي و عاطفي در روابط زناشتويي،

سعي در ارائة راهکار بتازنگري و اصتالح داشتته انتد .آزمتون

جتواني،

فرضياچ اين پژوهش نشان داده استت بتين استتفاده از تلفتن

اعتقاد به بيضترربودن روابتط ختار از ازدوا بتراي روابتط

همراه و ارزشهاي انساني ،تعامالچ اجتماعي ،بلتوا زودر ،

زناشويي ،تجتارب رابطته بتا جتنس مختالو قاتو از ازدوا ،

مصرفگرايي ،بهمخاطرهافتادن ادبياچ ملتي و امنيتت فتردي و

اعتمادبهنفس كم ،داشتن شیلي كه امکان تعامو و ارتااط بيشتر

اجتماعي و سطحينگري رابطه وجود دارد.

تنواطلاي و هيجانخواهي ،ارااچ مردانگي و احسا

7

با جنس مخالو را فراهم ميكند ،سوء استفاده از امکان تعتدد

دويت و راكر ( )2009در مقالهاي بتا عنتوان «نقتش تلفتن

زوجاچ و ازدوا موقت براي مردان ،نگرشهاي ستهوگيرانته

همراه در روابط خانوادگي» به اين موضوا اشاره كردهانتد كته

و مجاز جامعه دربارة بيوفايي مردان ،تأرير دوستان ،ماهواره و

مطالعاچ زيادي دربارة روابتط و مناستااچ ختانوادگي وجتود

فيلمهاي مستهجن به نقش تسهيوگري اينترنت و تلفن همتراه

دارد؛ اما اطالعاچ كمي راجع به اينکه آيا تلفن همراه بتر ايتن

در ايجاد فرصت تعامو با جنس مخالو اشاره كردهاند.

تعامالچ تأرير دارد يا خير (و اگتر بلته مگونته) در دستتر

عادي و همکاران ( )7937نيز به موضتوا روابتط اينترنتتي

است .برايناسا

آنها بتا اعضتاي  61ختانواده مصتاحاههتاي

خار از ازدوا يا خيانت اينترنتي توجه كردهاند .پژوهش آنها

نيمهساختاريافته انجتام دادنتد؛ بتهطتوريكته ايتن ختانوادههتا

براي بررسي عوامو بين فردي مرتاط با ايتن مستأله بتا توزيتع

دربرگيرنتتدة والتتدين و فرزنتتدان بتتين  77-71ستتال بودنتتد.

پرسشنامة ساک دلاستگي و نيز پرسشنامه رضايت زناشتويي

محورهاي اصلي مصاحاه ها نقتش تلفتن همتراه در تعتامالچ

بر يک وب سايت اينترنتي انجام شده است 717 .كاربر ايراني

خانوادگي ،ديدگاه مشتاركتكننتدگان دربتارة مزايتا و معايتب

متأهو كه در سايتهاي اينترنتي و اتاقهاي گفتگتوي فارستي

امنيتت،

زبان عضويت داشتند با نمونهگيري در دستر

استفاده از تلفن همراه و مستائو مربتوط بته احستا

انتخاب شتدند

نظارچ و حريم خصوصي بودنتد .يافتته هتا نشتان داده استت

و در اين مطالعته شتركت كردنتد .پژوهشتگران بتراي تحليتو

والتتدين و فرزنتتدان تلفتتن همتتراه را ابتتزار مناستتاي بتتراي در

دادههتتاي پتتژوهش از شتتاخصهتتاي آمتتاري و نيتتز ضتتريب
Devitt & Roker

1
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تجربه همسران از فرايند بوميسازي تلفن همراه در زندگي مشتر  :مطالعة دادهبنياد در شهر اصفهان

تما بودن با اعضاي خانواده محستوب متيكننتد و همچنتين

احساساچ زنتان را بررستي كتردهانتد .ايتن دو پتس از انجتام

والدين تلفن همراه را ابزاري بتراي كنتترل و تضتمين امنيتت

پيمتتايش اينترنتتتي بتتا حضتتور  719زن متأهتتو يتتا در رابطتتة

فرزندانشان مي دانند؛ الاته برخي والدين نيتز معتقدنتد داشتتن

همخانگي ،1نشان دادند بيشتر زنان معتقدنتد تکنولتوژيهتايي

امنيت كاذب در جوانان ايجاد متيكنتد و

نظير كامپيوتر ،تلفن همراه هوشمند و تلويزيون ،تعامو آنها بتا

تلفن همراه ،احسا

شتتريک زندگيشتتان را بتته هنگتتام گذرانتتدن اوقتتاچ فراغتتت،

آنها را در جهان اجتماعي خودشان غرق ميكند.
كيتتتز )2010( 7در مقالتتهاي بتتا عنتتوان «در حركتتتبتتودن و

گفتگوكتردن و غتذاخوردن قطتع متيكنتد .زنتاني كته بيشتتر

هماهنگي احساساچ در خانواده ها» ،يتادآور متيشتود روابتط

مزاحمت ناشي از تکنولوژي را تجربه كرده بودنتد ،اختالفتاچ

اجتماعي و خانوادگي آنقدر مهم هستند كه ارزش بررسي تأرير

بيشتري با شريک زندگي خود داشتند ،رضايتشتان از رابطته و

روابط موبايلي بر آنها را داشته باشتند .در ايتن مقالته او تتأرير

درمجموا از زندگي كمتر بود و نشانههاي افسردگي در ايشان

تکنولوژيهتاي همتراه بتر فعاليتتهتاي روزمتره و تعتامالچ

بيشتر ديده ميشد.

اجتماعي و بهطور ويژه تعتامالچ بتين والتدين و فرزنتدان در

تعداد زيادي از پژوهشها بتر تتأرير مصترف رستانهاي بتر

مين را مطالعه كرده است .او يتادآور متيشتود پتژوهشهتاي

ارزشهاي خانوادگي تأكيد كردهاند و نگاه آسيبشناسانهاي به

پيشين بيشتر تلفن همراه را ابزاري دانسته انتد كته بته جتدايي

رسانه اتخاذ كرده اند .ابوالقاسمي و همکاران ( ،)7931معمار و

والدين و فرزندان دامن زدهاند؛ اما پژوهش او و تمركتزش بتر

قرباني ( )7931و افشتاري و همکتاران ( )7931هتر كتدام در

نوجوانان بزرگسال اين ايده را بهطور كامو پشتيااني نميكنتد.

پژوهشهاي خود نشان دادهاند ميزان فعاليت فرد در شاکههاي

حتي در برخي مواقع تلفن همراه رفتارهاي مستقو اين افراد را

اجتماعي هماستگي منفي با ارزشهاي خانوادگي دارد.

كاهش داده و امکان دخالت والدينشان را افتزايش داده استت.

اعتياد رستانهاي از ديگتر موضتواهتاي بااهميتت در حتوزة

او به تناقضي دربارة نقش تلفن همراه ميپردازد .تلفن همتراه،

خانواده محسوب ميشود .سواري ( ،)7931ارتاتاط بتين روابتط

جامعه پذيري دوطرفة والدين و فرزندان را منجر ميشتود؛ امتا

خانوادگي و سالمت رواني با اعتيتاد بته تلفتن همتراه در ميتان

بلوا روانشناختي نوجوانان را به تأخير مياندازد.

دانش آموزان پايه سوم متوسطه ناحية يک اهواز را بررسي كترده

كورري و همکاران ( )7921با پيمايش آناليتن ،كاربردهتاي

است .ايماني و شيرالينيتا ( )7931بتا رويکتردي روانشتناختي،

تلفن همراه براي كاربران ايراني را بررسي كتردهانتد .براستا

نقش كاركردها و فرايند خانواده (كيفيت روابط والتد  -فرزنتد)

يافته هاي آنها ،بيش از  %21پاسخگويان معتقد بتودهانتد تلفتن

در گرايش نوجوانان به اعتياد بته اينترنتت را بررستي كتردهانتد.

همراه رابطة ايشان با خانواده را آسان كرده است %11 .معتقتد

خسروي و عليتزاده صتحرايي ( ،)7931رابطتة ميتان اعتيتاد بته

بودند تلفن همراه باعث مي شود از اتفاقتاچ خانته و ختانواده

اينترنت با عملکرد خانواده و سالمت روان را مطالعه كردهاند.

مطلع شوند و  %29معتقد بوده اند تلفن همراه باعث شده است
خانواده باشند.

آنها هميشه در دستر
1

پژوهش هاي متعددي بر نقش تلفن همراه در تعامالچ ولي
 -فرزندي تأكيد كردهاند .ذكايي و ولتيزاده ( )7922بتا انجتام

9

به تازگي مک دانيو و كوين ( )2016به نقتش تزاحمتي و

پيمايش در ميان جوانان شهر تهران و تأكيدبر فرهنگ جوانتان

تداخلي تکنولوژي در روابتط زوجتين توجته كتردهانتد .آنهتا

نشان داده اند تلفن همراه براي جواناني كه با ختانواده زنتدگي

دخالتتت تکنولتتوژي در روابتتط بتتين زو هتتا و تتتأرير آن بتتر

ميكنند اين امکان را فراهم ميكند كه استقالل بيشتري نستات

1

Katz
Brandon T. McDaniel
3
Coyne

به قاو داشته باشند .مهديزاده و خوشنام ( )7939با استفاده از

2

Cohabitation
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الگوي از پيش تعيينشدة كمپاو ،7رابطة بين استتفاده از تلفتن

روش پژوهش

همراه و روابط اجتماعي دانشجويان را در سه سطح رابطته بتا

اهداف اصلي اين پژوهش ،كشو و تفسير مفاهيم از راه تعامو

خانواده ،دوستان و دانشگاه بررسي كرده اند .يافته هاي آنهتا در

رودررو با سوژه ها براي در عمتق ذهنيتاچ و تجتارب آنهتا

بععد اول نشان ميدهد هرمه رابطتة فترد بتا ختانواده بيشتتر و

نسات به تلفن همراه استت .بتههمتيندليتو پژوهشتگر ،روش

امنيت و آزادي بيشتري در ارتر استتفاده از

كيفي و رهيافت نظرية زمينهاي 9را براي انجتام ايتن پتژوهش

تلفن همراه خواهد داشت و بدينترتيب والدين استفادة ايشان

برگزيده است .اين رهيافت معتقد است واقعيتت اجتمتاعي از

از تلفن همراه را كنترل خواهند كرد .پژوهش معيدفر و گنجي

پيش موجود نيست؛ بلکته بته در

و تفستير افتراد از دنيتاي

( )7921بر دانش آموزان مقطع متوسطة شهر تهتران نشتان داده

اجتماعي و پديده ها وابسته استت .در روش نظريتة زمينتهاي،

است تلفن همراه به ارتااط آستان جوانتان بتا ختانواده كمتک

گردآوري داده ها ،تحليو و نظرية نهايي با يکتديگر در ارتاتاط

ميكنتد .آنهتا معتقدنتد بتين ميتزان زمتان صترفشتده بتراي

تنگاتنگ هستند و پژوهشگر كار را با نظريهاي شروا نميكنتد

بهتر باشد ،احسا

مصاحات با خانواده و ميزان كاربري تلفن همراه رابطة معنادار
معکو

وجود دارد.
1

تيلور و هارپر ( ،)2001معتقدند تلفن همراه تا حد زيتادي
شيوة ارتااط جوانان بتا دوستتان و ختانواده هايشتان را تعيتين
مي كند .به طورمثال درحالي كه پيام كوتاه شتيوة اصتلي ارتاتاط
جوانان با يکديگر است ،آنها رابطه با والدين را بته تمتا هتاي
تلفني واگذار ميكننتد؛ بنتابراين ،آنهتا در پيتامهتاي مکتتوب از
نشانههايي استفاده ميكنند كه مخصو

شاکة ارتااطي آنهاست

و همين امر ،مرز بين خوديها و غيرخوديها را تقويت ميكنتد
و بر مفهوم والدين به عنوان «ديگري» صحّه ميگذارد.
در پژوهش حاضر برخالف پژوهشهاي مشتابه داخلتي در
نظر داريم بدون اتخاذ رويکرد آستيبشناستانه يتا انتقتادي بتا
رويکردي كو نگر ،هر فرايند معنتادار ناشتي از مصترف تلفتن
همراه در خانواده را كشو كنيم و بشناسيم؛ بنابراين ،يافتههاي
اين پژوهش نساتاً وسيعتر و جامعتر خواهند بود .بهكارگيتري
روش كيفي و تکنيک مصاحاه نيز به مشاركتكننتدگان امکتان
ميدهد بدون هيچ محدوديتي تجربتة ختود را از نقتش تلفتن
همتتراه در زنتتدگي مشتركشتتان روايتتت كننتتد .همچنتتين ايتتن
پژوهش با اختصا

دادن حيطة مطالعة ختود بته روابتط بتين

همسران اين موضوا مهم را بهطور ويژه بررسي ميكنتد و بتا
تحديد در موضوا بر عمق يافتهها ميافزايد.
Scott Campbell
Taylor & Harper

1
2

كه از قاو در ذهتن دارد؛ بلکته نظريته از درون دادههتايي كته
گردآوري ميشوند از بطن واقعيت پديدار ميشوند

(استتراو ،

 .)91 :7921از ويژگي هتاي مهتم ايتن روش ايتن استت كته از
استتتدالل استتتقرايي بتتراي ورود بتته ستتطح خ،تترد واقعيتتت ،از
استدالل قياسي براي ساخت الگوي نظري عتام و از استتدالل
استفهامي براي در

موضع اميتک كنشتگران اجتمتاعي بهتره

مي گيترد (محمتدپور .)971 :7923 ،ايتن پتژوهش ذيتو پتارادايم
تفسيري انجام شده است .پارادايم تفسيري موضوا مطالعهشدة
خود را كنشگر آزاد و خالق مي داند و بترايناستا

درصتدد

شناخت داليو و انگيزه هاي شخصي كنشگر در تفسير موضوا
مطالعهشده از پديدهاي خا

است.

ورود به میدان پژوهش
در ايتتن پتتژوهش ،ابتتزار گتتردآوري دادههتتا مصتتاحاة عميتتق
نيمهساختيافته 1است .به اين معني كته اهتداف و محورهتاي
اصلي ،سؤاالچ از پيش تعيينشده استت؛ امتا در حتين انجتام
مصاحاه برحسب نوا پاسخگويي و تمايو مشاركتكنندگان به
بازگويي تجاربشان از تلفن همراه در زندگي مشتر  ،تیييراتي
در روند مصاحاهها ايجاد ميشود .در همة مصاحاهها به رفتتار
و شيوة حترفزدن افتراد در طتول گفتگتو و حتتي بته نحتوة
استفادهكردن آنها از تلفن همراه (درصورچ استتفاده) توجته و
Grounded Theory
Semi structured interview

3
4

تجربه همسران از فرايند بوميسازي تلفن همراه در زندگي مشتر  :مطالعة دادهبنياد در شهر اصفهان

يادداشتبرداري ميشود .در برخي موارد افراد براي تکميتو و
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تلفن همراه در روابط بين همسران شکو گرفت.

تأييد پاسخ به ميو خود برخي اطالعاچ و تصاوير موجتود در
تلفن همراهشان را به پژوهشگر نشان مي دادند .پژوهشگر اين

ارزیابی کیفیت یافتههای پژوهش

اطالعاچ را در مرحلتة تحليتو و نتيجتهگيتري استتفاده كترده

در اين پژوهش با استفاده از الگوي پيشنهادي لينکلن و گوبتا

است .قاو از انجام هر مصاحاه با توضيح موضتوا پتژوهش و

( )1985از مهار معيار باور پذيري ،اطمينانپذيري ،تأييدپذيري

معرفي پژوهشگر از مشاركت كننده اجتازة ضتاط مصتاحاه هتا

و انتقالپذيري براي ارزيابي كيفيت نتايج استتفاده شتده استت

گرفته شد .مصاحاهها از زمستتان  7931آغتاز شتد و تتا بهتار

( .)Flick, 2004: 178-184از بععد باورپذيري يافتههاي پتژوهش،

 7931ادامه داشت .طول مصاحاهها برحسب نوا پاستخگتويي

فرايند گردآوري و تحليو داده ها را تني مند از متخصصتان و

مصاحاهشونده و ميزان تمايو او به بيان جزئيتاچ از  11دقيقته

پژوهشگران حتوزة مربوطته انجتام دادهانتد و ازايتنرو معيتار

تا  31دقيقه متیير بود.

زاويهبندي پژوهشتگر 1دارد .ايتن اهتمتام در پتژوهش ،امکتان

9

سوءگيري و سوءبرداشت را به حتداقو متيرستاند .همچنتين،
توصیف روند تجزیه و تحلیل دادهها

مشاهدة برخي تصاوير و محتوياچ گوشتيهتاي تلفتن همتراه

در ايتتن پتتژوهش بتتراي انتختتاب مصتتاحاهشتتوندگان از روش

مشتتاركتكننتتدگان در پتتژوهش ،ختتود بتته مثابتته مناتتع دوم

نمونهگيري نظري 7استتفاده شتده استت .نمونتهگيتري نظتري

گردآوري داده هاي پژوهش به زاويهبندي دادهاي كمک كترده

روش غالتب نمونتهگيتري در نظريتة زمينتهاي استت و در آن

است .همچنين درگيري طوالني مدچ با اين موضوا و فراينتد

نمونهها به نحوي انتخاب ميشوند كه به خلق و تکميو نظريه

طوالني مدچ مصاحاههاي مقتدماتي و نهتايي ،پيتادهستازي و

كمک كنند .بنابراين در ابتدا نمونهگيتري آستان و در دستتر

تحليو و تفسير داده ها ،حضور بلند مدچ در ميدان پژوهش را

انجام شد و در ادامه با هدف ايجاد حداكثر تفاوچ در مفتاهيم

ميسر كرد كه خود به بتاورپتذيري و صتحت بيشتتر دادههتاي

(استتراو ،

كيفي منجر ميشود .در راستاي افزايش ستطح تأييتدپتذيري ايتن

 .)11 :7921در نمونهگيري نظري ،اشااا نظري 1حجم نمونته را

مطالعه ،تالش شده استت جزئيتاچ روششناستانة الزم از رونتد

تعيين ميكند؛ يعني وقتي يافته ها بته مرحلتة تکترار برستند و

مطالعه ،ارائه و بته توصتيفاچ عميتق و كتدهاي متعتدد از ختالل

شواهد كافي براي تأييد ابعاد و ويژگيهاي مقولتههتا موجتود

مصاحاهها استتناد شتود .ايتن توصتيفاچ غنتي و عميتق نيتز بته

باشد ،پژوهشگر فرايند گردآوري دادهها را متوقو ميكنتد .در

انتقالپذيري و كاربردپذيري يافتههاي پژوهش كمک خواهد كرد.

يافتهشده ،نمونهگيري به صورچ هدفمند پيش رفت

1

اين پژوهش ضمن درنظرگرفتن اين شروط ،پس از انجتام 11
مصاحاه ،فرايند نمونهگيري متوقو شد.

یافتههای پژوهش

براي تجزيه و تحليو يافتههتا از فراينتد كدگتذاري در سته

ابتتتدا در جتتدول زيتتر توصتتيفي از ويژگتتيهتتاي زمينتتهاي

مرحلتتة كدگتتذاري بتتاز (استتتخرا مفتتاهيم اوليتته) ،محتتوري

مشاركتكنندگان در پژوهش ارائه ميشتود و ستپس در طتول

(استخرا مقوالچ عمده) و انتختابي (انتختاب مقولتة هستته)

ارائة يافته ها ،نقوقول هايي از ايتن افتراد بتا درنظرگترفتن نتام

استفاده شد .در پايان الگوي پارادايمي پژوهش بتا سته بختش

مستعار براي آنها ارائه ميشود.

شرايط (علّي ،زمينهاي ،مداخلهگر) ،استتراتژيهتا و پيامتدهاي
3

Theoretical sampling
Theoretical saturation

1
2

Lincoln & Guba
Investigator Triangulation
5
Data Triangulation
4
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جدول  -1ویژگیهای زمینهای مشارکتکنندگان در تحقیق
جنسیت
زن

71

مرد

71

بنا بر بافت و زمينة پيشيني آن متفاوچ است.
در ذيو تالش متيشتود بتا ذكتر برختي از كتدهاي برگرفتته از
مصاحاهها به مضامين اصلي هر يک از اين مقولهها نيز اشاره شود.

سن

11-91

71

91-11

2

11-11

9

 11به باال

9

تحصيالچ

ديپلم و زيرديپلم

79

ليسانس

1

فوق ليسانس

1

شغل
خانهدار

71

كارمند

9

موبایل هراسی
موبايو هراسي ،اصطالحي است كه در طول انجام مصاحاههتا
و تحليو آنها شکو گرفت و بهصورچ مداوم تکرار شتد .ايتن
احسا

وقتي ايجاد ميشود كته همستران متيپندارنتد تلفتن

همراه تأرير ناخوشايندي بر زندگي مشتر آنها دارد و آنهتا را
از ايدهال هاي زندگي مشتركشان دور ميكنتد .ايتن تجربته بتا
تأرير سه مقولة عمده شکو ميگيترد« :سترماية اجتمتاعي بتين
فردي»« ،مصرف مالشبرانگيز تلفن همراهِ يکي از زوجتين» و

كارگر

9

«روند زندگي مشتر »؛ منانچته يکتي از ايتن سته متورد بته

صاحبكار

1

شتتکوگيتتري تجربتتة موبايتتو هراستتي منجتتر شتتوند ،فراينتتد

طول زندگی مشترک
 7-1سال

2

1-3

1

71-71

1

71-11

1

11-91

1

پس از انجام مصاحاه هاي كيفي و رونتد كدگتذاري در دو
فاز باز و محوري ،مقولههاي اصلي و فرعي به دست آمدند كه
در ادامه به آنها خواهيم پرداخت .اين مقولتههتا در فتاز ستوم،
يعنتتي كدگتتذاري انتختتابي بتتا قرارگتترفتن در يتتک الگتتوي
پارادايميک حول محور مقوله هسته ،يعني «فرايند بوميستازي
تلفن همراه» منظم شدند .بوميسازي تلفتن همتراه بته تتالش
آگاهانة همسران در راستاي انطااق تلفن همراه بتا ارزشهتا و
هنجارهاي زندگي مشتركشان اطالق ميشود .اين فرايند در ارر
احسا

خطر زوجين آغاز ميشود و در ادامه با تأرير علو عام

و خا

ديگر به شکوگيتري راهاردهتايي بتراي رستيدن بته

هدف بوميسازي منجتر متيشتود كته در پايتانی ايتن فراينتد،
پيامدهايي در زندگي مشتر همسران ايجاد ميشتود .مقايستة
يافته ها در بطن هر خانواده نشان داد اين روند در هر ختانواده

بوميسازي تلفن همراه آغاز خواهد شد.
سرماية اجتماعي 7به منابعي اشاره دارد كه حول شاکههتاي
فردي و تجاري شکو ميگيرند .اين منابع عاارتند از اطالعاچ،
ديدگاه ها ،راهنمايي هتا ،فرصتت هتاي كتاري ،نفتوذ ،حمايتت
عاطفي ،اعتماد و مشاركت .در ميان شتاخصهتاي مربتوط بته
سرماية اجتماعي سه مورد اعتمتاد ،هنجارپتذيري و گفتگتو از
مهمترين شتاخصهتا محستوب متيشتوند .ايتن اصتطالح را
نخستينبار هانيفان 1در سال  1919به كار برد و بعدها كستاني
نظير كلمن ،9بورديو و پاتنام 1دربارة آن پژوهش بيشتري انجام
دادند .كلمن ،سرماية اجتماعي را بته دو شتکو درون خانته و
برون خانه تقسيم كرده است .او در سرماية درون خانه بهطتور
ويژه به رابطة دوجاناة مثات بين والتدين و فرزنتدان و ميتزان
وقتگذراني اين دو با يکديگر

پرداخته استت (كلمتن 7322 ،بته

نقو از ناز تاار و ويسي.)711 :7921،

در اين پژوهش در مقولة سترماية اجتمتاعي دو زيترمقولته
شناسايي شدند كته عاارتنتد از اهميتت مناستک ختانوادگي و
1

Social Capital
Hanifan
3
Coleman
4
Robert Putnam
2

تجربه همسران از فرايند بوميسازي تلفن همراه در زندگي مشتر  :مطالعة دادهبنياد در شهر اصفهان

پيشتتينة اعتمتتاد بتتين همستتران .منظتتور از مناستتک ختتانوادگي

7

فعاليتهاي جمعي و مشتركي استت كته توستط تمتامي اعضتاي

خانواده انجام ميشتود .دوركتيم 1در كتتاب صتور بنيتاني حيتاچ
ديني ،مناسک ختانوادگي را جلتوهاي از جمتعگرايتي و همراهتي
ميداند كه در فرهنگهاي گوناگون ،اين تجلي در اشکال متفاوتي
روي ميدهد؛ اما كاركرد آنها مشابه است (لاياي.)191 :7939 ،
مناسک درون خانوادگي (نظير نوشيدن متاي و غتذاخوردن و
حتي تماشاي دورهمي تلويزيون) براي برخي زوجين بسيار مهتم
است .حضور هر دو در اين مناسک و تاادل نظر و گفتگتو ،آداب
اين مناسک هستند؛ بنابراين ،اگر هر يک از اين زوجين به نحتوي
اين رويه را به نفع سر فروبردن در تلفن همراه برهم بزند با انتقتاد
روبهرو ميشود .ليال  91ساله ميگويد:

19

قاو از اون هم ديده بودم خيلي با هم صميميانتد .يعنتي
اينا قاو از ازدواجمون با هم خيلي صميمي بتودن ،تتوي
عکساشون ديدم .االنم براي همينه كه بعضي وقتا به قتول
خودش سختگيري ميكنم .يعني بايد هم اينطور باشه.

تلفن همراه :هووی عیان همسران
آنچه تلفن همراه را به يتک وستيلة متالشبرانگيتز در روابتط
خانوادگي تاديو ميكند ،بيشتر به شيوه هايي معطوف است كه
افراد از تلفن همراه در خانه و در ارتااط با ديگتر افتراد (و نته
همسر) استفاده ميكنند .ميزان استفاده از تلفتن همتراه و آداب
استفاده از آن به مالشهايي تاتديو متيشتوند كته گتاهي بته
برانگيختن حساسيت همسر منجر ميشود و حتي ممکن است
شک او را نسات به وفاداري همسر برانگيزاند .استفاده از تلفن

همسر من مدام سترش تتوي گوشتيه ،از وقتتي ميتاد

همراه به نحوي واكنشبرانگيز است كه با روند زندگي روزمره

خونه ،يعني ساعت  71و  77شب همش با ايتن گوشتيه.
بهش ميگم حداقو وقتي داريم شام ميخوريم اين گوشي

تداخو يابد .استفادة همسر از تلفتن همتراه در متواقعي نظيتر

رو بگذار كنار .مگته متن و ايتن بچته {شتادي دختتر 1

دورهمتتتيهتتتا و مناستتتک ختتتانوادگي ،در اتتتتاق ختتتواب و

سالهشان} مه گناهي كرديم؟! اين  11دقيقه شام رو براي

مشیول شدن با تلفن همتراه پتس از بازگشتت مترد بته خانته

ما وقت بذار.

ازجملة اين موارد هستند .براي مثال حسين  11ساله ميگويد:

پيشتتينة اعتمتتاد در رابطتتة دو نفتتره بتتهشتتدچ بتتر مواضتتع

من وقتي برميگردم خونه ميبينم خانوم گوشي دستشه.

همستتران نستتات بتته تلفتتن همتتراه تأريرگتتذار استتت .بيشتتتر

بهش ميگم ماشاا ..از اهر تا حتاال كته متن ناتودم كته ايتن

زوجيني كه رگههايي از بياعتمادي به روابط يکتديگر حتول

دستت بوده ،حتاالم متن اومتدم بتازم دستت برنمتي داري!

تلفن همراه داشتند پتيش از ايتن ،اعتمتاد بته همسرشتان بته

باالخره آدم انتظار داره .خسته و كوفته مياي خونه يه ماي،

نحوي خدشهدار شده است؛ درنتيجته ،تلفتن همتراه بته ايتن
فرايند بياعتمادي دامن زده است و به وسيلهاي براي كنترل و

آبي ميزي يکي بده دستت!

رؤيا  11ساله هم ميگويد:
وقتي شوهرم مياد خونه اول ميختواد همته گتروههتا و

به نوعي سردرآوردن از روابط شخص خاطي تاديو ميشتود.

شاکه هاي تلگرامو مک كنه .نيستت ستر كتارش وايفتاي

محمد  91ساله ميگويد:

نيست .برا همين خونه كه ميرسه ديگه دستت و پاشتو گتم

راستش من ختانمم يته بتار امتحتانش رو پتس داده.

ميکنه .من دلم ميخواد وقتي مياد خونه حداقو نتيم ستاعت

حناش ديگه پيشم رنگي نداره ،نه اينکه بگم خيانت كرده
يا ميزي .نه! فقط اينکه من يته كتم مشتم تتر

اول با من باشه با هم حرف بزنيم ،ماي و ميوه بخوريم...

شتدم!

درگيري بيش از اندازه با تلفن همراه با عنتوان «ازدوا بتا

نميتونم صد درصد بهش اعتماد داشته باشم .منتد وقتت

تکنولوژي» توصيو مي شود ،پيوندي كه افراد با آن دمار سته

پيش يته پيامتک عاشتقانه از طترف پستر خالتهاش روي

نگراني هستند« :احسا

گوشيش ديتدم .حاشتا كترد .رفتتم ستراا پستره ،گفتت

انجام مسئوليت هاي خانگي» و «اعتياد بتيستيم» .تقرياتاً همتة

اشتااهي پيامک رو فرستاده .من هنوز دل متركينم؛ متون
Family Rituals
Durkheim

كم محلي»« ،كتاهليكتردن همستر در

1
2

مشاركتكنندگان در پژوهش به اصطالح اعتياد به تلفن همتراه
معتقد بودند حتي اگر نگراني نسات به بتيوفتايي همسرشتان
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نداشته باشتند و استتفادة بتيش از انتدازة ايشتان ضتربهاي بته

در رابطه با يکديگر تجربه كردهاند ،بيشتر با مالشهتاي تلفتن

واايفشان در قاال خانواده وارد نکند ،مصرف بتيش از انتدازة

همراه روبهرو شدهاند .گفتههاي اين مشتاركتكننتدگان نشتان

تلفن همراه مانند نوعي اعتياد ،سالمت روح و جسم ايشتان را

داد به محش اينکه مالش يا اختالفي بين ايشان و همسرشتان

به خطر مياندازد و به همين دليو نگرانكننده است .هزينههاي

ايجاد ميشود و به نحوي رااچ زندگي دمتار تزلتزل متيشتود،

تلفن همراه نيز با اهميت كمتر ،گتاهي بتا عنتوان هزينتههتاي

تلفن همراه نخستين ميزي است كه همسر نسات به آن دمتار

ناموجتته ،واكتتنش همستتران (در ايتتن پتتژوهش متتردان) را

ترديد ميشود و آن را بازبيني و كنترل ميكند .گويا اين تصتور

برميانگيزاند .همچنين ،بروز رفتارهاي ترديدبرانگيز ماننتد (رد

وجود دارد كه انتقاداچ و انتظاراچ ناموجه همسر بته نحتوي از

تما كردن در حضور همسر ،صحاتنکردن با تلفن همراه در

تلفن همراه وي سربرآورده است .صدف 97ساله ميگويد:

حضور همستر و در مقابتو ،صتحات بتا تلفتن بته دور از او،

من  71ستاله كته ازدوا كتردم .شتوهرم بعضتي وقتتا

تمايو نداشتن به استفادة همسر از تلفن همراه وي و اعتقاد بته

كاسايش نميمرخه يا بيکار ميشه؛ الاته خودش هم در ايتن
مورد مقصره .خب منم نمي تونم اين شرايط رو تحمو كنم.

شخصي بودن تلفن همراه حتتي در ارتاتاط بتا همستر) ،منتد

ما يه بچه داريم و نميشه همه ميزو سرسري بگيريم .دعتوا

سيمكارتهبودن و فعاليت زياد در شاکههتاي اجتمتاعي نيتز بته

مي كنم يا ميرم قهر .اون هي فکر ميکنه من زيتر سترم بلنتد

ايجاد شک و ترديد در وفاداري همسر منجتر متيشتود .آرش

شده يا مي! هي رو موبايلم سختگيري ميکنه .فکر ميکنته

 91ساله كته بته گفتتة ختودش بتهدليتو استتفادة ناخوشتايند

خاريه .يه بار كه مجاورم كرد پرينت بگيرم از خطم .منم برا

همسرش از تلفن همراه قصد جدايي دارد ،ميگويد:

اينکه بهش رابت كنم اشتااه فکر ميکنه اين كارو كردم.

بسياري از افراد ،تر

من مي بينم خانمم وقتي گوشيش زنگ ميخوره ميره تتو

و احستا

همراه را گزارش دادند .اين احسا

اتاق با گوشي حرف ميزنه .يه جوري آروم كه متن نشتنوم.
بهش ميگم مرا؟ ميگه ميخوام با مامانم يا ختواهرم حترف

ايجاد شده يا اين تر

بزنم راحت نيستم! يا ميگه با دوستم بتودم .بعتد ميترم ستر

دهد .تر

گوشيش ميبينم شمارهاي كه باهاش حترف زده رو حتذف

نتاامنتي ناشتي از تلفتن
يا در ارر يک اتفاق واقعي

وجتود دارد كته در آينتده اتفتاقي رخ

از خيانت و بيوفايي همسر و تر

از سوءاستفادة

ديگران از اطالعاچ شخصي همسر از راه فضتاي مجتازي ،دو

كرده.

مفهوم اصلي در اين مقوله هستتند .بختش ديگتري از تجربتة

او در بخش ديگري از گفتگو ميگويد:

تر

متتن اوايتتو گوشتتي ختتودم از ايتتن ستتادههتتا بتتود.

كه پاسخگويان مرد به آن اذعان داشتتند ،ايتن استت كته

نميدونستم خانمم تو اين شاکههتاي اجتمتاعي مته كتار

زرق و بتترق زنتتدگي ديگتتران در شتتاکههتتاي اجتمتتاعي بتتر

ميکنه .وقتي گوشي هوشمند خريدم ،ديدم استم ختودش

همسرشان تأرير بگذارد ،انتظاراتش از زندگي افتزايش يابتد و

رو توي پروفايو واتس آپتش زده «تنهتا» ...ختب يته آدم

درنهايت از زندگي مشتر با ايشان دلزده شتود .منصتور 12

متأهو بايد اينجوري باشه؟! اين باعث نميشته كته جتنس

ساله ميگويد:

مخالو رو بهسمت خودش جذب كنه؟

روند زندگي متأهلي از ديگر مقوالچ تأريرگذار بر اقدام بته

خانمم با ختانمهتاي فاميتو همگتي تتوي يته گتروه
دورهماند .هر كي هر كاري ميكنه اونجا عکسشو نشتون

بومي سازي تلفن همراه است .اين مقوله بته دو دليتو اهميتت

ميده .خواهراي خودم هستند كه خب مسافرچ زياد ميرن

و

يا وسايو خونه عوض ميکنن ،عکساشو ميتزارن .ختانمم

ناامني» .با روايتت داستتان زنتدگي برختي زو هتاي

به من نشون ميده .منظورشم اينه كه مرا ما نه؟! مرا متن

جوان مشخص شد آنها كه زندگيشتان بته لحتاظ اقتصتادي و

نه؟! مرا خواهراچ داشته باشن من نه؟ بترا اونهتا خوبته،

دارد« :تجربة رااچ در طول زندگي متأهلي» و «تجربة تتر
احسا

شیلي نوسان بيشتري داشته است و ناستازگاريهتاي بيشتتري

برا من بد؟! بهش ميگم اونتا خودشتون ستر كتار ميترن،
همگي دستشون تو جيب خودشونه .تتو خانتهداري متنم

11

تجربه همسران از فرايند بوميسازي تلفن همراه در زندگي مشتر  :مطالعة دادهبنياد در شهر اصفهان

راننده تاكسيام! بعدشم فقط خداستت كته از كتو و بنته

مجازي از راه تلفن همراه ختود بته تعايتر مصتاحاهشتوندگان

زندگي بندههاش خار داره .تو كه ناايد مشمت پي تير و

دمار هيجان و جذابيت بيش از انتدازه متيشتود و بته همتان

تختههاي اونها باشه.

اما دربارة زنان ،عاملي كه احسا

تر

يتا نتاامنتي ايجتاد

ميكند ،تیيير در گرايشهاي جنسي همسر ،كاهش ميو جنسي
به زن و درنتيجه ،تجربة كممحلي است كه زنتگ خطتر تلقتي
ميشود.
برايمثال فاطمه  99ساله ميگويد:
شوهرم كه الين رو نصب كرد و يه كمي اونجا فعتال شتد
صدام در اومد .گفتم نميخوام از اين ميزا استفاده كني .تتو زن

نسات از مناسااچ خانوادگي فاصله ميگيرد.
سواد رسانهاي شناخت ،مهارچهتا و رفتارهتايي استت كته
حول محور وسايو ديجيتالي ازجملته تلفتن همتراه هوشتمند
شکو مي گيترد .در ايتن پتژوهش نيتز ايتن مقولته در معنتاي
شناخت فرد از تلفن همراه (بتهويتژه هوشتمند) و مهتارچ او
براي استفادهكردن از آن به كار رفته است .فرانسيس،)7923( 7
طرّاحی ايتن مفهتوم را گيتولستتر 1متيدانتد .در برختي متوارد

و بچه داري ،اين كارا مال تو نيست .من به شوهرم اعتماد كامتو

مجهزناودن فرد به سواد رسانهاي ،آرامش و امنيتخاطر بتراي

دارم؛ ولي خب اينتا مردنتد ،تنتواطلتان ،ختداي نکترده گتول

همستتر وي را ايجتتاد متتيكنتتد و فضتتاي آزادانتتهتتتري را در

بخورن...

شاکه هاي اجتماعي براي وي رقم ميزند؛ زيرا ناآگاهي همسر

«سرماية اطالعاتي» و «جنسيت» فرد دو مقولهاي هستند كته
بهطور خا

بر استراتژيهاي زوجين حول محور بوميسازي

از اين پديده ،شکوگيري حساستيت ،انتقتاد و كنتترل را متانع
ميشود .پوران  11ساله ميگويد:

تلفن همراه تأرير مي گذارنتد .سترماية اطالعتاتي ختود شتامو

من كه بچه هتام متيگن معتتاد گوشتي شتدم .همتش

مفاهيمي مانند «دسترسيها (به تلفن همراه هوشمند ،اينترنتت

دستمه .اينور اونور تو شهرهاي مختلو دوست دارم ،تتو

بيسيم و پرسرعت در خانه)»و «سواد رسانهاي» ميشود.

گروهها با هم مت ميكنتيم .شتوهرم ستر درنميتاره كته

تلفن همراه بيشتر به دليتو هوشتمندبودنش بتراي همستران
دغدغهآفرين است .نکتة مهم اين است كه آيا زن و شوهر هتر

بخواد باينه من ميکار ميكنم .اصالً گوشي خودشتم بلتد
نيست پيامک باز كنه و بخونه .يه وقتتايي غتر ميزنته كته
انقد ميکار مي كنم با گوشي؛ ولي ديگه نميتونه بيتاد ستر

دو از تلفن همراه هوشمند استتفاده متيكننتد يتا خيتر .بيشتتر

گوشيم .ديگه اينا (مردان مسن) نه حوصله اين كارهتا رو

اوقاچ يک طرف رابطه ،قاو از ديگري صتاحب تلفتن همتراه

دارن و نه ميتونن ياد بگيرن.

هوشمند شده كه روايتت ختا

ختود را داشتته استت و بته

محتتش اينکتته ديگتتري نيتتز صتتاحب گوشتتي هوشتتمند شتتده

تلفن همراه و چالش نقش مادری

تعامالچ ،قوانين و تجارب جديدي شکو گرفته و نظم پيشين

اهميتتت جنستتيت در شتتکوگيتتري تجربتتة فتترد از فراينتتد

برهم خورده است .گفتني است ميزاني كه فرد از تلفن همتراه

بوميسازي تلفن همتراه ترديدناپتذير استت .گفتگتو بتا افتراد

هوشمند استفاده ميكند بر تجارب وي از نقش تلفن همراه در

بهويژه زو هاي جوان نشان متيداد در بستياري متوارد زنتان

زندگي مشتر تأريرگذار است؛ زيرا يافتتههتا نشتان متيدهتد

براي حفظ حريم خانه و خانواده و رسيدگي به فرزندان ،بيش

وقتي فرد براي نخستينبار صاحب گوشي هوشمند ميشود در

از مردان به استراتژيهاي مديريت تلفن همراه تتن متيدهنتد.

ارر هيجان و كنجاوي زياد تا مدتي بيش از اندازه با آن سرگرم

آنها مه داوطلاانه يا با درخواست همسر به نوعي خودكنترلتي

ميشود .امري كه افراد حتي دربارة خودشان هم به آن اعتراف

در مصرف تلفن همراه روي ميآورند .گفتني است اين زنهتا

ميكردند و آن را اعتياد ميدانستند.

نقش مادري خود را پتس از مواجهته بتا پديتدة تلفتن همتراه

وجود اينترنت پرسرعت در خانه ،آن را بته مکتاني تاتديو
ميكند كه فرد با دسترستي پرسترعت و نامحتدود بته فضتاي

Francis
Gilster
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بازتوليد ميكنند .براي مثال پري  13ساله ميگويد:

فرزند در خانواده به معناي افزايش مسئوليتهاي زن در نقتش

من قاو از اينکه بتاردار بشتم تتازه گوشتي اندرويتد

مادري است؛ بنابراين در تعداد مشمگيري از متوارد مشتاهده

خريده بودم و خيلي باهاش سرگرم بودم .بعد كته بتاردار

شد كه فرزن آوري به معنتاي كتاهش استتفادة متادر از تلفتن

شدم ،همسرم گفت كه گوشي اشتعه داره و شتايد بتراي
بچمون بد باشه و بهتتره استتفاده نکتنم .ختودمم همتين
فکرو كردم .ديگه كنار گذاشتم ،بعدم كه بچه اومد ديگته

همراه (به صورچ اختياري يا بته اجاتار مترد ختانواده) استت.
عاا

 91ساله ميگويد:

درگير بچه .بعد يه مدچ باز از اندرويد استفاده ميكتردم؛

ختتانم متتن دو ت تا پستتربچه شتتيطون داره ،بايتتد اول

ولي شوهرم ميگفت پس بچه مي و ...ديدم خب راست

حواسش به اونا باشه .مجرد نيست كه بختواد عتين ايتن

ميگه .بچم بيشتر به من احتيا داره .االنم كه ديگه اصتالً

دخترا همش گوشي به دست با اين و اون وقت گذروني

گوشي ندارم .گوشيم دسته شوهرمه.

كنه .من بهش ميگم به جا اين كارا به بچههاچ بر  .بته

در كنار سرماية اطالعاتي و جنسيت ،سه مقولة عام زمينهاي
يعني «منش مذهاي زوجين»« ،ساختار خانواده» ،و «زمينه هتاي
پيش  /پتس از ازدوا » نيتز بتر شتکوگيتري استتراتژي هتاي
بوميسازي تلفن همراه تأريرگذارند.
به نظر ميرسد زوجيني كه اعتقتاداچ متذهاي محکتمتتري
دارند ،مارموب هتاي دقيتقتتري بتراي رفتارهتاي فتردي در
خانواده دارند و اين قواعد و مارموبهاي ضابطهمند بر تلفن
همتتراه تتتأرير متتيگتتذارد كتته يتتک وستتيلة جريتتانستتاز در
خانوادههاست .گويا اين همسران اعتماد بيشتتري بته يکتديگر
دارند و امکان خدشهدارشدن اعتماد و رااچ زندگيشتان كمتتر
است؛ درنتيجه ،آنها كمتر مالشهاي مربوط به تلفن همتراه را
تجربه ميكنند .زهرا  11ساله ميگويد:
متن و همستترم هتر دو متتذهاي هستتيم ،مستتجدي و
هيئتي .ما هيچ وقت بابت موبايو مشکلي نداشتتيم .كستي
ميزي رو از كسي پنهان نميکنه .هميشه همه گوشياشتون

خونه و زندگيت بر  .مون من بيشتتر وقتتم رو بيترون
مي گذرونم توانشو ندارم وقتي برميگردم خونه با ايتن دو
تا بچه سر و كله بزنم.

اما در مقابو ،دستكم در نمونة بررسيشدة اين پتژوهش ،كمتتر
موردي پيدا شد كه در مقابو خواستت زن از شتوهر بتراي تقستيم
وقت بين تلفن همراه و فرزند پاسخ مثاتي دريافت شده باشد.
برخي از «متعينهاي زماني» نيز بر تجربة همسران از تلفتن
همراه تأرير مشمگيري دارد .به نظر ميرسد سن زوجين و بته
دناال آن تعداد سالهايي كه از زندگي مشتركشان ميگذرد بتر
شکودهي تجربتة زوجتين از تلفتن همتراه تتأرير مشتمگيري
دارند .زو هايي كه سال هاي كمتري از ازدواجشان ميگتذرد،
مالش هاي بيشتري در باب استفاده از تلفن همراه دارند .شايد
به اين دليو كه زو هاي جوان هنوز به لحاظ زندگي زناشويي
بتته راتتاچ نرستتيدهانتتد و مواجهتتة آنهتتا بتتا تلفتتن همتتراه،
حساسيتبرانگيز است .همچنين نسو زو هاي جوان ،پيش از

روي ميزه ،هر كس متيختواد برميتداره .گتاهي همسترم

ازدوا نيز تلفن همراه را به صورچ جزء جدانشدني از ستاک

گوشيشو ميده متن بترم بيترون ،گتاهي اون گوشتي منتو

زندگي تجربهكردهاند؛ درحاليكه براي قتديميترهتا ايتنطتور

برميداره استفاده ميکنه .به نظر من اعتقاداچ مذهاي خيلي

ناوده است.

مهمه .اصالً بچههاي آدم هم تحتتأرير همين ميتزا قترار
ميگيرن و آسيبپذيريشون از موبايو كمتر ميشه.

ساختار خانواده از دو جهت بر شکوگيري تجربتة زوجتين
از تلفن همتراه متؤرر استت؛ بته لحتاظ جمعيتتي و همچنتين
سازوكار توزيع قدرچ در ختانواده .در بععتد جمعيتتي داشتتن
فرزند نقش مهمي در شکودهي به تصوراچ افتراد نستات بته
تلفن همراه و الاتته رابطتة همستران بتا يکتديگر دارد .وجتود

تشکيو و تحکيم خانواده بتر پايتة قتدرچ زن يتا مترد بتر
شکو گيري تجربة تلفن همراه تعيين كننده است؛ يعنتي فتردي
كه در زندگي مشتر قدرچ بيشتري براي تصميمگيتري دارد،
دربارة تلفن همراه نيز قدرچ و حق بيشتري براي قانونگذاري
و كنترل دارد .برآورد كلي ما ايتن استت كته تلفتن همتراه بته
خودي خود نميتواند ساختار قدرچ در يک خانواده را بترهم
زند؛ بلکه بيشتر ابزاري است در دستت فترد قدرتمنتد تتا بته
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تجربه همسران از فرايند بوميسازي تلفن همراه در زندگي مشتر  :مطالعة دادهبنياد در شهر اصفهان

اعمال قدرچ خود ادامه دهد؛ الاته جناة ديگر قضيه اين استت

كاراش .دم به دقيقه با گوشيه .باورتون ميشه غذا درستت

كه در موارد بسياري ،توانايي استتفاده از تلفتن همتراه (ستواد

نميکنتته؟! همتته ختتواب و ختتوراكش موبايلشتته .باهاشتتم
حرف مي زني ميگه به تو ربطي نداره ...متن اگتر بختوام

رسانهاي) به مناعي براي اعمال قدرچ تاديو ميشتود و يکتي

ازدوا مجدد داشته باشتم ديگته اشتتااه قتالم رو تکترار

را نسات به ديگري مزيت ميبخشد .حميد  96ساله ميگويد:

نميكنم .بته حترف ختانوادهام گتوش نکتردم و باهتاش

خانمم ماشاا ...غر زياد ميزنته .ايتن كتارو بکتن ،اون
كارو نکن .هي ميگه مرا انقد گوشتي دستتته .ختب متن
نميتونم گوشي رو بزارم كنار .در روز فقط منتد ستاعت
خونه هستم ،اين گوشي هم كارمه هم تفريحمته .موبايتو

ازدوا كردم!

شتتيوا  12ستتاله كتته ناراضتتي از زنتتدگي زناشتتويي استتت
ميگويد:
من ميتدونم كته شتوهرم عضتو يته ستري كانتالهتا و

خيلي خوبه ديگه آدم دستشه .كنتترلش دستت خودشته.

گروههاي مثات  72هست .فيلم و عکتس و اينجتور ميتزا.

مثالً مردا هستن همش كنترل تلويزيون دستشونه .ما مردا

بعضي وقتا مياد بيرون دوباره عضو ميشه ،هتر متي جديتد

مي خوايم هميشه كنترل همه متي دستتمون باشته .ولتي

گذاشتن مياينه و دوباره لفت ميده! من كاريش نتدارم ،بترام

متأستتفانه آختترش نميشتته كنتتترل ايتتن خانمتتا رو دستتت

مهم نيست ،هر كاري ميخواد بکنه .هر مقدر ميختواد اينتا

گرفت!

رو باينه ،فقط كاري به من نداشته باشه ،سراا متن نيتاد .نته

«تيپ ازدوا » (ازدوا از راه آشنايي خانوادهها يتا آشتنايي
دو زو )« ،همگن بودن زوجين» و «رضتايت آنهتا از ازدوا »،
زمينه هتاي پتيش  /پتس از ازدوا هستتند و همچنتين نقتش
تعيينكنندهاي در شکوگيري اين تجربه دارند .به نظر ميرستد
زوجتتين جتتواني كتته ازدواجشتتان از راه آشتتنايي دو نفتتره
شکوگرفته و آشنايي از راه خانوادهها ناوده است ،مالشهتاي
بيشتري را در ارتااط با تلفن همراه تجربه متيكننتد كته شتايد
بهدليو احسا

تر

بيشتر اين افراد نسات بته ازدستترفتتن

رابطتتهشتتان باشتتد .همچنتتين ،زوجينتتي كتته بتته لحتتاظ ميتتزان
تحصيالچ و اعتقاداچ مذهاي و باور بته ارزشهتاي ستنتي و
مدرن از يکديگر فاصلة بيشتتري دارنتد و بتهعاتارتي همگتن
نيستند با احتمال بيشتري به استراتژيهاي بتوميستازي تلفتن
همراه روي ميآورند .رضايت از زندگي مشتر  ،عامو بستيار
مهمي است و نقش سرنوشتسازي در اين فرايند دارد .بابتک
 91ساله كه به هنگام گفتگو تا مرز جدايي از همسر پيش رفته
بود ميگويد:
خودم پيداش كردم .يه بار تو خيابون ستوار ماشتينش
كردم .با هم دوست شديم .اونم خيلي پيگير بتود .همتون
وقت رفت خونه زنگ زد .ديگه ازدوا كرديم .خانوادهام

اينکه تازه بخواد از اونجا در

بگيره و ...

رويارويي همسران با تلفتن همتراه باتوجتهبته شترايط هتر
خانواده كه در بخش هاي پيشين به آنها اشاره شد ،تعامالتي را
در پي خواهد داشت كه افراد براي مديريت اين پديتده انجتام
ميدهند .مقولههاي مربوط به اين بخش در مهتار دستتة كلتي
جاي گرفتند؛ «استراتژي هاي پيشگيري از متالش»« ،متديريت
احسا

ناود اطمينان»« ،الگوهاي نواهتور كنتترل» و «نجتاچ

اتاق خواب».
دو راه حو براي يک مسأله :از مذاكره تتا وعتدههتاي ستر
خرمن
در هتتر ختتانوادهاي زن يتتا شتتوهر متتيدانتتد كتته مگونتته
استفادهكردن از تلفن همراه با واكنش همستر روبتهرو خواهتد
شد؛ بنابراين ،خود بهصتورچ خودجتوش ستعي متيكنتد بته
شيوههايي مانع از بروز واكنش منفي ديگري شود و بته نتوعي
از ايجاد مالش پيشگيري كند .اين استراتژيهتا در سته دستتة
«ضتتربتي»« ،نمتتادين» و «تعتتاملي» طاقتتهبنتتدي متتيشتتوند .در
استراتژي ضربتي به محش اينکه فرد اشتارهاي از فترد مقابتو
دريافت ميكند كه نشان دهندة نارضايتي است ،تلفن همتراه را

خيلي مخالو بودن .مون يکي دو سال از متن بزرگتتره.

خاموش ميكند تا به قتولي آتتش را در نطفته ختاموش كترده

اينکه هيچتي ،ولتي اينکته همسترم ازدوا دومتش بتود.

باشد .مرجان  11ساله ميگويد:

شوهر قاليش فوچ كرده ...االن ختب خيلتي آزارم ميتده

در مقايسه بتا شتوهرم ،متن بيشتتر از موبايتو استتفاده
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ميكنم .يه وقتايي شوهرم ميتاد خونته مياينته متن و دختترا

بهموقع همسر خود از تکرار مالشها جلتوگيري كنتد .برختي

سرمون تو گوشيه و داريم يه ميزي ميبينيم و متيخنتديم.

ديگر براي پيشگيري از حسا شدن ديگري ،محتوياچ تلفتن

ميگه باز ما اومديم تو اين خونه .منم همتون وقتت گوشتي
رو خاموش مي كنم كه ديگه وسوسته نشتم بترم ستراغش.
ميگم حاالست كه صداش در بياد.

در حالت نمادين ،فرد به تکنيک هايي مانند توجه نمادين و
وعدة نمادين روي مي آورد و به اصطالح «وعده ستر خترمن»
مي دهد .گويا توجه نمادين ،حاصو قانون يتا هنجتار از پتيش

همراه خود را بهصورچ داوطلاانه به وي نشان ميدهند و او را
از كمّ و كيو روابط خود در شاکههاي اجتماعي آگاه ميكنند.
عاطفه  91ساله ميگويد:
به نظرم مردا حق دارن كه يه كم حسا

باشن رو موبايتو

خانماشون .من خودم رمز رو گوشيم نگذاشتم تا شتوهرم هتر
وقت مي خواد بره ستر گوشتيم .از نظتر متن اشتکالي نتداره.

تعيينشده است .كستي كته نمتيتوانتد در لحظته از قتانون و

خودش هي گفت رمز رو گوشيت بگذار كه اگه گم شد كسي

هنجار پيروي كند بته شتيوهاي نمتادين درصتدد پيشتگيري از

نتونه بره اطالعاتت رو باينه .بعدم من ختودم همته ميتزو بته

اعتراض فرد مقابو برميآيد و با كنشهايي مانند نگاهكردن بته

شوهرم ميگم .كي مي گفتته ،ميکتار كترده ،كجتا رفتته .تتو

فرد مقابو ،سر تکان دادن و خنديدن طوري وانمود ميكند كته

گوشيم همه ميزو بهش نشون ميدم .اونم همينطوره .وقتي از

انگار همتة حواستش بته اوستت و بته تلفتن همتراه نيستت.
وعتتدههتتاي نمتتادين ،بستتيار شتتايع هستتتند و بيشتتتر عملتتي
نميشوند .قتول و قرارهتايي نظيتر «از فتردا كمتتر از موبايتو
استفاده ميكنم»« ،ديگر موبايلم را به اتاق خواب نمتيآورم» و
نظاير آن .فريد  96ساله ميگويد:
به خانمم ميگم به جا اين كارها (مرخيدن در گروههاي
تلگرام) به سر و وضع زندگيت بر  .بيشتر وقتا من لااسام
اتو نداره .ميگه كاري به موبايو نداره .يادم ميره اتو كنم .هر
دفعه ميگه اين دفعه شتارژ اينتترنتم تمتوم بشته ديگته نتت

سركار مياد خونه همه مي رو گزارش ميده؛ اينکه كتي بهتش
زنگ زده و اينها...

گفتني است بين ميزان متالشبرانگيزبتودن تلفتن همتراه و
استفاده از استراتژيهتايي بتراي حتو آن ارتاتاط وجتود دارد؛
بدين ترتيب كساني كه اختتالف بيشتتري حتول محتور تلفتن
همراه دارند ،بيشتر از نوا ضربتي و نمتادين و كستاني كته در
اين حوزه و درمجموا اختالف كمتري دارند از نوا استراتژي
تعاملي استفاده ميكنند.
برخي افتراد از پيامتدهاي منفتي تلفتن همتراه بتراي زنتدگي

نميخرم .باز ميبينم من سر كارم پيام داده «فريد! برام شارژ

مشتركشان تر

بفرست»!

برميآيند .اين مديريت بتهصتورچ «انفعتالي» يتا «فعاالنته» انجتام

پريا  13ساله ميگويد:
وقتي باهاش حرف ميزنتم سترش تتو گوشتيه ،گتاهي
سرشو بلند ميکنه يه تکوني ميده كه يعني حواسم بته توئته.
بهش ميگم من مي داشتم ميگفتم ،يه ميتزي دستت و پتا

دارند و به نوعي درصتدد متديريت ايتن تتر

مي شود .مديريت انفعالي به دو شيوة توجيه و فرافکني و مديريت
فعاالنه با راهاردهايي معطوف به خود يا همسر انجام ميشود.
در مديريت انفعالي ،فرد به هنگتام تجربتة تتر

بتا انکتار

شکسته تحويلم ميده .گتاهي رو تختت خوابمتونم گوشتي

وجود مسئلة جدي ،بيفايدهدانستن اقدام يا دليوتراشتي بتراي

دستشه .كنار من هست؛ ولي نيستت .فکتر و ذهتنش جتاي

رفتار همسر كه آنها را به تر

انداخته استت بته نتوعي آن را

ديگه است.

توجيه ميكنند و صورچ مسأله را حتداقو بتهصتورچ موقتت

و درنهايت افراد از راه استراتژيهاي تعاملي سعي ميكننتد

پا ميكنند .مثو پرستو كه ميگويد:

مالشهاي مربوط به تلفن همراه را با همسرشتان حتووفصتو

يه وقتايي ميبينم تو گوشي شوهرم فيلمهاي مثاتت 72

كنند و همزمان انتظاراچ خود را به تحقق برسانند .درصتورچ

هست .اينا رو يه سري از دوستاش بتراش ميفرستتن؛ الاتته

اين ،منانچه تصور غلط يا سوءتفاهمي راجع به مصرف تلفتن

قاو از اينکه اين گوشيا (هوشمند) رو هم داشته باشته بتازم

همراه وجود داشته باشد ،فترد ستعي متيكنتد بتا آگتاهستازي

از اين فيلما داشت .بعضي وقتا نگرانم .ختودش ميگته متن
اصالً اينا رو نميبينم؛ ولي خب مرا دانلود ميكنته؟! متيگم

13
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البد ميزي باهاش نيست .همشتون (مردهتا) ايتن ميتزا رو

گاهي شتوهرم ميتره ستر گوشتيم ،ميتره تتو گتروههتا،

ميبينند .باالخره اگه ميتزي باهتاش باشته متن از راههتاي

گروههاي دوستيم همه پياما رو ميخونه ،بعد مياد ميگته ايتن

ديگه ميفهميدم...

كيه؟ اون كيه؟! يه وقتايي بعضي اكانتها رو حتذف ميکنته

در مديريت فعاالنه ،افراد رفتارهايي معطوف به خود يا فرد

از دفترمه تلفنم تا از توي تلگرام و اينها هم حتذف بشتن.

مقابو انجام متي دهنتد .آنهتا بتا متکكتردن گوشتي ديگتري

االنم كه برداشته واتس آپم رو حتذف كترده ،ميگته يکتيش

(به صورچ پنهان يا آشتکار) ،متکكتردن روابتط شتاکههتاي
اجتماعي ،حذف برخي اكانت ها ،ديتدن تصتاوير ذخيترهشتده

(تلگرام) كافيه رو گوشيت باشه.

پريا  13ساله نيز ميگويد:
پيش اومده يه مدچ شتوهرم گوشتيمو ازم گرفتته بتود

درگوشي و خط و نشان كشيدن براي همسر بهصورچ فعاالنته

نميداد .سر اينکته گفتته بتود عکتس خودتتو نگتذار روي

ناامني خود غلاه ميكنند .در مقابتو ،برختي ديگتر

پروفايلت توي اين شاکهها .منم گذاشتته بتودم اينستتاگرام.

سعي ميكنند اين مشکو را از طترف خودشتان حتو و فصتو

همين بهونش شد كه گوشي رو بگيره .بعتد تقرياتاً  11روز

كنند .درواقع آنهتا استتفادة ختود از تلفتن همتراه را متديريت

گوشيمو داد .گذاشته بود تو داشاورد ماشين.

بر احسا

ميكنند تا همسرشان نيز به تاع آنها و بته شتيوه آنهتا از تلفتن
همراه استفاده كند يا حداقو بهانهاي براي توجيهكردن مصترف
افراطي از تلفن همراه نداشته باشد .پري  12ساله ميگويد:
براي اينکه شوهرم وقتي مياد خونه خيلتي ستر گوشتي

كنترل ايجابي به دو گونة قانونگذاري و هنجارسازي انجام
ميشود .در قانونگذاري ،فرد از موضع قتدرچ بتراي ديگتري
قانونسازي مي كند و به صالح ديد خود آن فرد را به رعايتت
آن قانون ملزم ميكند .در هنجارسازي ،وضع متفتاوچ استت؛

نااشه من خودم سر گوشيم نميترم .يعنتي جلتوي اون ستر

بدينترتيب كه زوجين بهصورچ توافقي براي پيشارد فرهنتگ

گوشيم نميرم؛ مون اگه من بشينم سر گوشي اون هم صتد

صحيح استفاده از تلفن همراه و هم زمان بهاود روابتط متقابتو

درصد گوشي رو دست ميگيتره .بتراي همتين كارهتامو بتا

خود هنجاري را وضع ميكنند و هر دو متعهد بته رعايتت آن

گوشي قاو اينکه بياد انجام ميدم.

ميشوند .رؤيا  11ساله ميگويد:
ما جفتمون دائم به هم غر ميزنيم كته مترا انقتدر ستر

تلفن همراه و اشکال نوظهور مچگیری

موبايلي .مندوقت پيش يه سخنراني گوش ميكرديم دربارة

تیييردادن الگوهاي كنترل حول محور تلفن همراه يا بهعاتارتي

همين قضيه و اينکه زو ها تتوي اروپتا مطتور موبايتو رو

كنترل موبايلي پديده اي است كه به راه هتاي مختلتو در بتين

متتديريت متتيكننتتد و حتتتي تتتوي خونتتههاشتتون اينترنتتت

همسران مشاهده ميشود .اين كنترلها را فردي بر فرد ديگر با
برقراري تما  ،بررسي تلفن همراه همسر يا وضع قانون براي
استفاده از تلفن همراه اعمال ميكند .الگوهتاي كنتترل در سته
مقوله دستهبندي ميشوند« .كنترل سلاي (با ايجاد محدوديت و
محروميت)»« ،كنترل ايجابي (با هنجارسازي و قانونگتذاري)»
و «كنترل نامحسو

(با هکكردن)».

پرسرعت ندارند؛ زيرا معتقدند اون فقط براي كاره .ديگه ما
هم تصتميم گترفتيم جفتمتون كمتتر وقتت بگتذاريم روي
موبايو .من از خيلي گروههتا و كانتالهتاي تلگترام اومتدم
بيرون .همسرمم انشاا ...كم ميکنه مصرفشو!

و اما متورد آختر ،كنتترل نامحستو

استت كته از پديتدة

هکكردن حکايت دارد .در ميان شركتكننتدگان در پتژوهش،
دو مورد از اين استراتژي استفاده كردند؛ اما موارد ديگري نيتز

در كنترل سلاي تحديدي ،فرد ،استفادة همسر از تلفن همتراه

بودند كه به بهكارگيري آن تمايو داشتند .اين دو متورد بيشتتر

را به لحاظ ميزان دسترسي به اينترنتت و شتاکههتاي اجتمتاعي

در ارر ضعو سواد همسرشان از تلفن همتراه توانستته بودنتد

محدود ميكند و در حالت شديدتر با حذف دسترستي ،همستر

بدون اينکه وي متوجه شود ،تلفن همراه او را هک كنند تا بته

را تحريم ميكند .در هر دو مورد ،كنترل بته لحتاظ دسترستي و

هدف خود برسند كه از آن با عنوان «مچگيري»ياد متيكردنتد.

محتوايي انجام ميشود .فريده  12ساله ميگويد:

صدف 97ساله ميگويد:
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مند وقته گوشي شوهرم رو هک كردم .بهش مشتکو

شارژم بکنه اگه الزم شد .بهش ميگم الاقو ديگه شارژر تتو

شده بودم كه با كس ديگهاي هست .يه روز كنتار ختودش

اتاق خوابمون نزن خوب نيست .ديگه يه كم به هتم مشتم

رو تخت دراز كشيده بودم .اون سر گوشيش بود منم كارمو

غرّه ميريم تا اينکه هيچ كدوم از رو نميريم .اون گوشتي رو

شروا كردم .خيلي عادي با گوشيم كار ميكردم .اونم خيلي

از دست من ميگيره ميگته بسته ديگته! متنم گوشتي اونتو

هيجان زده بود ،همون موقع داشت با دختره مت متيكترد.

ميگيرم!

كالً گيجه .االن هتر متي پيتام ردوبتدل ميکتنن ميتاد روي
گوشيم .ديگه شکّم برطرف شد .متن كته متيختوام طتالق
بگيرم اينا برام حکم سنده .منتظر منين ميزايي بودم.

نجاچ اتاق خواب به دليو اهميتي كه در روابط همستران دارد،
مقوله اي جداگانه در نظر گرفته شد .يافته هتا نشتان متيدهنتد
تلفتن همتتراه ،بستياري از مناستتااچ مربتوط بتته اتتاق ختتواب
همسران را تیيير داده و درمجموا بر هويت اتاق خواب تتأرير
گذاشته است .تنها دليو اين دگرديسي در تلفن همراه جستجو
مي شود؛ اما بايد اعتراف كرد تلفن همراه در كنار عوامو ديگتر
وجود كتود  ،اتتاق ختواب زوجتين را دگرگتون

كرده است .از مصاديق اهميتت ايتن موضتوا ايتن استت كته
مصاحاهشوندگان به اين موضوا اشاره كردند و از ورود تلفتن
همراه به اتاق ختواب و درواقتع حتريم روابتط خصوصيشتان
شکايت داشتند .به همين دليو زوجين احسا

تلفن همراه بهگونهاي با هويت افراد گره ميخورد كه بته مناعتي
پر از عاليق ،ارزشها و الويتهاي فرد تاديو ميشود؛ بنتابراين،

نجات اتاق خواب

بهخصو

از عاشقانههای موبایلی تا کارآگاه بازی

متيكننتد الزم

است تالش آگاهانته اي بتراي متديريت ايتن پديتده در اتتاق
خوابشان داشته باشند .اين تالش بتا اصتالح ختود و ديگتري
صورچ ميگيرد؛ الاته بدون ترديد ،رضايت زوجين از زنتدگي
متأهلي بهويژه روابط عاطفي و زناشويي بر اين عامتو تتا حتد
زيادي تأرير گذاشته است .مريم  12ساله ميگويد:
ما  9ساله بهخاطر بچمون شبها بتا هتم نمتيختوابيم.

آگاهي از محتوياچ تلفن همتراه همستر ،زمينتهستاز افتزايش و
تعميق شناخت زوجين نسات به عاليق ،ديتدگاههتا و باورهتاي
يکديگر ميشود .همچنين ،مگونگي استفاده از تلفن همراه نيتز
نشانههاي زيادي در اختيار همسران قترار متيدهتد .شتايد ايتن
روزها بحث دربارة ديدگاههاي افراد نسات بته تلفتن همتراه بته
سوژهاي براي گفتگوي قاو از ازدوا نيز تاديو شده باشد.
در برخي موارد ممکن است اين شتناخت بته عميتقشتدن
رابطة عاطفي اين دو منجر شود؛ بتهطتوريكته فترد احستا
خوشايندي مي كند از اينکه همسرش در استفاده از شاکههتاي
اجتماعي تلفتن همتراه (كته آميختته بتا آزادي بيشتتر استت)،
همچنتتان بتته ارزشهتتاي زنتتدگي مشتتتر  ،وفتتادار و بتته
مسئوليتهاي نقش همسري پاياند است.
تلفتتن همتتراه از دو راه ،وستتيلهاي بتتراي بيتتان عواطتتو و
احساساچ زوجين است؛ تلفن همراه در قالب يک شئ و ابزار
ارتااطي .در بسياري موارد ،افراد ،تلفن همتراه (بتهويتژه تلفتن
همراه هوشمند) را بتراي هديتهدادن بته همسرانشتان انتختاب
ميكنند .ذخيرهكردن شتماره تلفتن همستر بتا نتامي عاشتقانه،

االن كه بچه دير ميخوابه .شوهرم زودتتر ميتره

استفاده از عکسهاي دو نفره در پسزمينتة صتفحه نمتايش و

ميخوابه؛ مون صاح زود بايد بتره ستر كتار .متن بتا بچته

استفاده از عکسهتاي دو نفتره در پروفايتوهتاي شتاکههتاي

بيداريم ميريم تو اتاق ديگه تا  .1-9بچه بازي ميكنته متنم

اجتماعي از مصاديق ابراز عالقته بته همستر بتا تلفتن همتراه

سرگرم موبايلمم .ما اتتاق خوابمتون رو بته وقتت ديگتهاي

به عنتوان يتک ابتژه هستتند .ايتن رفتارهتاي عاشتقانه از نتوا

به خصو

منتقو كرديم.

رؤيا ميگويد:
وقتي ميريم اتاق خواب جفتمون با گوشتي ميتريم .اون
(همسر) كه ديگه شارژرشم با ختودش ميتاره تتا هتمزمتان

موبايلي ،خوشايند همسر قرار ميگيرد و اعتماد وي را بيش از
پيش جلب ميكند و شکوگيري تجربة موبايو هراسي را در او
كاهش ميدهد .بنا به روايت مشاركتكننتدگان ،افتراد تترجيح
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مي دهند عشق و عالقة كالمي ختود را نستات بته همسرشتان

انجام ميدهد به تعميم و ساخت يا تقويت كليشههاي جنسيتي

مهره به مهره بيان كنند ،مگر به داليلي كه براي متدچ زمتان

منجر ميشود .برخي از اين عقايد قالاي از قاو موجود و تقويت

كوتاهي از يکديگر دور باشند كه در اين شرايط تلفتن همتراه

شدهاند و برخي از تلفن همراه سربرآوردهاند .اعتقاد خانمهتا بته

بهصورچ ابزاري عاطفي استفاده ميشتود؛ الاتته بتهكتارگرفتن

اينکه «مردها بيشتر مشتم و گوششتان متيجناتد و تنتواطلتب

تلفن همراه به صورچ ابزار عاطفي تا حد زيادي با سن افراد و

هستند»« ،مردهتا فقتط بلدنتد بته زنهايشتان گيتر بدهنتد ولتي

مدچ زمان زندگي مشتركشان رابطه دارد.

خودشتتان هتتر كتتاري بخواهنتتد متتيكننتتد» و «همتتة مردهتتا

در مواردي ديگر تلفن همراه ممکتن استت بته ابتزار تعقيتب و

همينطورند ،همش به زنهايشان متيگوينتد آنقتدر بتا موبايتو

گريز ميان زوجين تاديو شود .اين تعقيب و گريز با شتدچ كتم يتا

مکتتار متتيكنتتي» و اعتقتتاد آقايتتان بتته اينکتته «زنهتتا خيلتتي

زياد در همة مراحو زندگي ،اين دو را همراهي ميكند .پنهانكتاري،

آسيبپذيرند و ممکن است در فضاي مجتازي گتول بخورنتد»،

غر زدن ،بهانهگيري ،بدبيني ،تتالش بتراي متچگيتري و آتتوگرفتن،

«زنها دهنبين و ااهربين هستند و زرق و برق دروغين زندگي

سرزنش و نقد و بد زباني از مصاديق اين جريان هستند.

ديگران در شاکههاي اجتماعي بر آنها تأرير متيگتذارد»« ،زنهتا

نفود زياد تلفن همتراه در زنتدگي روزمتره در قلمروهتاي

بهدليو بيکاري درخانه ،دائم مشیول تلفتن همراهشتان هستتند»،

مختلو نظير كار ،فراغتت و زنتدگي ختانوادگي باعتث شتده

«ما مردها بيشتر استفادة كاري از تلفن همراه ميكنيم ولتي تلفتن

است اين وستيله ،موضتوا بستياري بايتد و ناايتدها ،حقتوق،

همراه براي زنها شده اسااب بازي» و «زنها همش دناتال ايتن

انتظاراچ و واايو قرار بگيرد .همانطوركه پيش از اين گفتته

هستند كه باينند كي تو گروهها مه ميزي گفته ،كجا رفته و ،»...

شد زوجين باتوجهبه مقتضياچ زندگي مشتركشان بته راههتاي

ازجمله اين موارد هستند .برساخت ايتن كليشتههتا در بستياري

مختلو و با شدچ كم يا زياد به انطااق ارزشها و ايستارهاي

خانوادهها درنهايت سلطة مردانه را بازنمايي ميكند.

مالزم با تلفن همراه با زندگيشان تمايو دارند؛ بنابراين ،آنها در

همچنين ،ما با شتکوگيتري «ختردهفرهنتگ زن خانتهدار و

طول مواجهه با ابعاد اين تکنولوژي و تأريراتش بتر روابطشتان

تلفن همراه» روبه رو هستيم كه بيشتر بتر ابعتاد ستازندة تلفتن

به مرور با نحوة استفاده و ديدگاههاي يکديگر راجع بته تلفتن

همراه در زندگي زوجين بهويژه زنان اشتاره دارد .گويتا تلفتن

همراه آشنا ميشوند و مطابق آن از يکتديگر انتقتاد متيكننتد و

همراه امکاناچ و فرصت هاي زيادي براي زنان خانته دار قترار

انتظار دارند طاق هنجار وضعشدة آنهتا رفتتار كنتد .بترايمثتال

مي دهد و به نوعي هر آنچه آنها پيش از اين محدوديت تلقتي

«هميشه در دستر بودن» موردي است كه زوجتين از يکتديگر

مي كردند تا حدودي با امکاناچ تلفتن هتاي هوشتمند كتاهش

انتظار دارند .به نظر آنها بخشي از حقوق يتک فترد در زنتدگي

مييابد .تلفن همراه به مثابته دريچتهاي بته دنياهتاي ديگتر در

گرفتت وي

زندگي روزمرة اين زنان نقش فراغتي بازي ميكند ،هويت آنها

پاسخ دهد در غير اين صورچ و درصورچ تکرار و پاسخندادن،

يعني زن خانهداربودن را تقويت ميكند و بتراي بيتان ختود و

فرد دمار نگراني ،تنش ،عصاانيت و بدبيني ميشود.

توانايي هاي خود و گسترش تعامالچ اجتماعيشان فرصتي مهيا

مشتر اين است كه هر گتاه بتا همسترش تمتا

از ديگر پيامدهاي مواجهة همسران با تلفن همتراه توليتد و

ميكند .زنان و مردان ،اين فرصت را عاملي در راستاي افزايش

بازتوليد كليشه هاي جنسيتي ،ايتن بتار در قالتب تلفتن همتراه

رضايت زنان از زندگي و درنتيجته ،افتزايش آرامتش زوجتين

است .نارضايتيهايي كه نسات به نحوة استفاده از تلفن همتراه

تلقي ميكنند .در ادامه ،يافته هاي حاصتو از ايتن پتژوهش بتا

وجود دارد و تالش ناكامي كه همسر براي برطرفكتردن آنهتا

الگوي پارادايمي نمايش داده ميشوند.
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الگوی پارادایمیک حاصل از یافتههای پژوهش
شرايط علّي


سرماية اجتماعي بين فردي

 اهمیت مناسک خانوادگی -پیشینة اعتماد



مصرف مالشبرانگيز تلفن همراه

 مصرف آزاردهنده مصرف شکبرانگیز

روند زندگي مشتر

 -تجربة ثبات  /ترس و ناامنی

فرايند بوميسازي تلفن همراه

استراتژيها


شرايط زمينهاي


مالش

سرماية اطالعاتي

 سواد رسانهایجنسيت

 استراتژیهای نمادین -استراتژیهای تعاملی



مديريت احسا

ناود اطمينان

الگوهاي نواهور كنترل

 -تیپ ازدواج

 کنترل سلبی  /ایجابینجاچ اتاق خواب

پيامدها
تلفن همراه بهمثابه ابزاري شخصي براي گسترش شناخت بين فردي
تلفن همراه بهمثابه ابزار ارااچ وفاداري و مسئوليتپذيري در زندگي مشتر
تلفن همراه بهمثابه ابزار تعقيب و گريز



نفوذ تلفن همراه به قلمرو حقوق و واايو همسران




گیریخردهفرهنگزنانخانهداروتلفنهمراه


شکل



پس از ازدوا

 -رضایت از ازدواج

توليد و بازتوليد كليشههاي جنسيتي در قالب تلفن همراه





زمينههاي پيش /

 -همگنبودن ازدواج





ساختار خانواده

 -مکانیسم توزیع قدرت

 -مدیریت منفعالنه  /فعاالنه



منش مذهاي زوجين

 -ساختار جمعیتشناختی








 -استراتژیهای ضربتی

 دسترسیها

استراتژيهاي پيشگيري از

شرايط مداخلهگر

تولیدوبازتولیدکلیشههایجنسیتیدرقالبفرهنگتلفنهمراه

گیریخردهفرهنگزنخانهداروتلفنهمراه

شکل
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بحث و نتیجه

عاشقانة رابطة زوجين از پتيش ستنگيني كنتد ،همستران ،تلفتن

نفوذ تکنولوژي هاي ارتااطي نظير تلفن همراه در خانوادههتاي

همراه را بهمثابه ابزار مراقات و توجه استفاده ميكنند.

معاصر و پيامتدهاي ناشتي از مصترف آن ماننتد بتي مکتان و

بومي سازي تلفن همراه ،مقولة هستته ايتن فراينتد استت و

زمانشدن ارتااط ،رشد فرديتت و درهتم آميختتهشتدن كتار و

نشان مي دهد مگونه سه عامو سرماية اجتماعي بين همستران

فراغت ،ما را بر آن ميدارد كه در تحليو خانوادة معاصر بتيش

(اجراي مناسک خانوادگي و اعتماد) ،مصترف متالشبرانگيتز

از پيش بر اهميت اين تکنولوژي تأكيد كنيم .همانطوركه بتک

تلفن همراهِ يکي از همسران (كه گتاهي شتکبرانگيتز اطتالق

و بک )2014( 7مي گويند جامعهشناسي ختانواده بته تحتوالچ

ميشود) و روند زندگي مشتر (ميزان رااچ يا احسا

خانوادة جديد ،كمتر پرداخته كه از رشد مفهوم جهانيشتدن و

و ناامني) افراد را به انطااق تلفن همراه با زنتدگي مشتركشتان

جهانيانديشيدن ناشي استت؛ بنتابراين ،تلفتن همتراه بتهمثابته

وادار ميكند .اصطالح بوميستازي تلفتن همتراه بته متوقعيتي

وسيله اي كه در راستاي جامعه پذيري افراد و پيونتد بتا جهتان

متيكننتد

اشاره دارد كه زوجين (هر دو يا يک نفتر) احستا

تر

آنها نقتش مداخلتهگتر و

اطراف با قدرچ در ايتن مستير پتيش متيرود يکتي از اركتان

تلفن همراه در روند زندگي مشتر

شناخت خانوادة مدرن يا پسامدرن محسوب ميشود.

مزاحم ايفا كرده است .در همتين راستتا ايشتان بتا بکتارگيري

تلفن همراه به تعايري ،فرهنگيترين تکنولوژي است كه در

استراتژي هايي اين تزاحم و تداخو را به حداقو ميرسانند يتا

هر كشور ،فرهنگ ،مذهب و حتتي ختانواده ،قوائتد و اصتول

حذف ميكنند .درواقع طي اين فرايند ،افتراد تتالش متيكننتد

كاربردي ويژة خود را دارد .نتوا فرهنتگ حتاكم بتر هتر نهتادي

آنچتته در حتتريم روابطشتتان در زنتتدگي مشتتتر و زنتتدگي

بايدها ،ناايدها ،نمادها و معاني رمتزداري پيرامتون مصترف تلفتن

زناشويي در ارر تلفن همراه از بين رفته يا دستکاري شده است

همراه ايجاد ميكند كه اين فرايندها را اعضاي آن نهاد به رستميت

را به حالت قاو بازگردانند و همزمان بتدون اقتدام بته حتذف

شناختند .در عصر حاضر تلفن همراه به ساب نفوذ فتوقالعتاده در

كامو تلفن همتراه از زندگيشتان ،آن را بته ستوي ارزشهتاي

تعامالچ بين فتردي در ختانواده و تتأرير بتر شتکوگيتري ستاک

زندگي مشتر خود هدايت كنند.

زنتتدگي جديتتد همتتراه بتتا فراينتتد هويتتتيتتابي متفتتاوچ،

استراتژي هاي بتوميستازي تلفتن همتراه در مهتار مقولتة
استراتژي هاي پيشتگيري از متالش ،متديريت احستا

مالشبرانگيزترين تکنولوژي رسانهاي محسوب ميشود.

ناتود

در اين پژوهش ،معاني و فرايندهاي ناشتي از مصترف تلفتن

اطمينان ،الگوهاي نواهور كنترل و نجاچ اتاق خواب گنجانده

همراه در روابط بتين همستران مطالعته شتده استت .در همتين

شدند كه شرايط زمينهاي مانند منش مذهاي زوجتين ،ستاختار

راستا با بهكارگيري روش نظرية زمينهاي 11 ،مصاحاة عميتق بتا

خانواده ،زمينه هاي پيش  /پس از ازدوا  ،سرماية اطالعتاتي و

افراد در نقشهاي زن و شوهري در شتهر اصتفهان انجتام شتد.

جنستيت بتتر بتهكتتارگيري ايتن ستتازوكارها تتأرير متتيگتتذارد.

يافتههاي برگرفتهشده از مصاحاهها نشتان داد بافتت ختانواده و

درنهايت آنچه از اين فرايند استخرا شد ،تلفتن همتراه را در

روابط پيشيني همسران بر نحوة روبهروشدن آنها با تلفن همتراه

نقشهاي متعددي مجسم ميكند كه عاارتنتد از :تلفتن همتراه

و انطااق با تلفن همراه تأريرگذار است .به تعاير كاستلز ،الگتوي

بهمثابه ابزاري شخصي براي گسترش شناخت بين فردي ،تلفن

روابط خانوادگي ،تعيينكنندة الگتوي مصترف تلفتن همتراه در

همراه بهمثابه ابزار ارااچ وفاداري و مسئوليتپذيري در زندگي

ختتانواده استتت؛ بنتتابراين ،منانچتته رابطتتة همستتران از پتتيش،

مشتر  ،تلفن همراه به مثابه ابزار تعقيب و گريتز ،نفتوذ تلفتن

پروبلماتيک باشد ،احتمال زيادي وجود دارد كه تلفن همتراه بته

همراه به قلمرو حقتوق و واتايو زنتدگي مشتتر  ،توليتد و

تشديد اين وضعيت منجر شود .در مقابو ،منانچه بار عتاطفي و

بازتوليد كليشههاي جنسيتي در قالب تلفن همراه ،شکوگيتري
خرده فرهنگ زنان خانهدار و تلفن همراه.

Ulrich Beck & Elizabeth Beck-Gernsheim

1
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نفوذ تلفن همراه در خانوادهها بخش بااهميتت از فراينتدي

زن با تلفن همراه ازجمله شايعترين مصتاديق بازتوليتد ستلطة

است كته بته گمتان نظريتهپتردازان بته شتکوگيتري ختانوادة

مردانه محسوب ميشوند .تلفن همراه اين امکان را براي افتراد

پستمدرن 7و در تعاير بک ،خانوادة جهاني 1منجتر متيشتود.

ايجاد ميكند كه عاليق فردي خود را بيش از تعهداتي پيگيري

تلفن همراه و تسهيالچ متعدد و رو به گستترش ارتاتاطي كته

كنند كه نسات به خانواده دارند و همچنين ،الگتوي فراغتت و

فراهم ميكند ،پايههاي شتکوگيتري نظتم جديتدي از عشتق،

كار را در هم مي آميزد .همانطوركه برخي از خانمهاي نمونتة

شتتيوههتتاي ابتتراز عالقتته ،تعتتابير جديتتدي از ستتکژواليته،

پژوهش اذعان داشتند همسرانشان با گفتن اينکه تلفن همراه به

مسئوليت هاي خانگي و ايفاي نقشهاي خانگي (مه زماني كه

بهاود شیلشان كمک مي كند در خانه وقتت بيشتتري را بتا آن

زوجين كنار يکديگر زندگي يا به دليو مهاجرچ يا مسافرچ از

سرگرم ميشوند؛ درحاليكه خانمها انتظار دارند اين وقتت بتا

يکديگر دور هستند) را مهيا ميكند .شکوگيري اشکال جديتد

آنها يا فرزندانشان در خانه سپري شود .در برخي متوارد زنتان

ختتانواده و الگوهتتاي جديتتد روابتتط ختتانوادگي نتيجتتة تتتأرير

در اين امر پيشدستي ميكنند و حق را به مردان ميدهند تا در

جهاني شدن بر خانواده است كه بخشي از آن درنتيجة رشتد و

مقابو تلفن همراه و آستيبهتاي ناشتي از آن ،زن را كنتترل و
9

پيشرفت تکنولوژيهاي مدرن نظير تلفن همراه شکو ميگيرد.

خانواده را محافظت كننتد .ميتزي كته در اصتطالح بورديتو ،

امروزه تلفن همراه به ستاب ويژگتيهتايي ماننتد ستهولت

خشونت يا سلطة نمادين ناميده ميشود .ستلطهاي كته قربتاني

جابجايي و استفاده ،اتصال به فضاي مجتازي و جتذابيتهتاي

با همدستي سلطهگر ،آن را ممکن ميكند.

رسانه اي و ارتااطي رو به رشتدش بته راحتتي مرزهتاي اتتاق

باوجوداين ،ادعا ميشود تلفن همتراه در برختي متوارد بته

ختتواب زو هتتا را درنورديتتده استتت؛ بتتهطتتوريكتته تعتتداد

افزايش حقوق زنان و دستكم افزايش آگاهي آنهتا از حقتوق

مشتتمگيري از مشتتاركتكننتتدگان در ايتتن پتتژوهش اعتتتراف

خود و برابري جنسيتي دربارة تعامالچ منوط به تلفتن همتراه

كرده اند حضورشان به همراه همسر در اتاق خواب كه پيش از

منجر مي شود؛ بنابراين ،تا حدودي ميتوان به نگاه خوشبينانة

اين مکاني بتراي بتاهمبتودن ،توجته و تمركتز بتر عواطتو و

نظريهپردازاني مانند گسر ( )2004دربارة تأرير تلفن همتراه بتر

نيازهاي يکديگر بوده است بهصورچ مستقيم يا غيرمستتقيم از

برابري جنسيتي بهويژه در خانوادههتايي اميتدوار شتد كته زن

تلفن همراه تتأرير گرفتته استت .آنهتا متدعي شتدند پتيش از

خانه ،خانهدار است.

خواب ،شاکههتاي اجتمتاعي مختلتو را بررستي متيكننتد و

فرايند بومي سازي تلفن همراه نشان مي دهتد تلفتن همتراه

سپس تلفن همراه با آنها روي تخت دراز متيكشتد و پتس از

مانند يک ابزار نمادين ايفاي نقش ميكند؛ بهطوريكته نتوا و

بيدار شدن نيز نخستين كاري كه انجام ميدهند بازكتردن قفتو

ميزان مصرف فرد بته شتکوگيتري نتوعي تفستير و قضتاوچ

تلفن همراه است.

دربارة آن فرد منجر ميشود و در ادامته ،واكتنش بته مصترف

يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهند فراتر از همة تیييتراچ

تلفن همراه را به همراه خواهد داشت .در اين فرايند ،همسران

و تعديالتي كته تلفتن همتراه در رابطتة بتين همستران ايجتاد

در مقابو برخي امکاناچ تلفن همراه ،مقاومت و با برخي ديگر

ميكند ،بحث قدرچ ،سلطه و تلفنهمراه قرار ميگيترد .تلفتن

انطااق پيدا ميكنند .برايمثال پيشگيري از تاتديوشتدن تلفتن

همراه ممکن است ابزاري در خدمت سلطة مردانه قرار گيترد.

همراه به يک ابزار مداخلهگر و حوا پرچكننده در گفتگوهتا

انتظتتار شتتوهر از زن بتتراي هميشتته در دستتتر بتتودن ،كمتتتر

و رابطة زناشويي زوجين ،يکي از ابعاد مقاومت در برابتر ايتن

دادن وقتت

تکنولوژي استت .فراينتد بتوميستازي تلفتن همتراه در ميتان

بيشتر به امور خانه و فرزند ،كنترلكردن روابط و تمتا هتاي

همسران با فتراز و فرودهتايي نظيتر مصترف متالشبرانگيتز،

استفادهكردن از تلفن همراه و در مقابتو اختصتا

Post Modern Family
World Family

1
2

Pierre Bourdieu

3
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دانشآموزان» ،مطالعاچ روانشناسي تربيتي ،دوره ،2

مقاومت ،انتقاد ،اصالح و در پايان مناسبسازي همراه است.

ش 71؟،

در پايان پيشنهاد مي شود در راستاي گستترش شتناخت در

.13-21

حوزة تعامالچ بين همسران و تلفن همراه ،پژوهشگران به سه
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