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مقدمه
مختلف	 ج��وام��ع	 در	 ه��م��راه	 تلفن	های	 ظ��ه��ور	
سبک	 در	 تغییر	 ح���ال	 در	 ب��رق	آس��ا	 س��رع��ت	 ب��ا	
این	 است.	 مختلف	 جوامع	 شهروندان	 زندگی	
تکنولوژی	به	دلیل	ماهیت	خود	در	همه	حال	و	
کاستلز1	از	آن	 که	 کاربر	است	 هر	موقعیتی	همراه	
به	عنوان	رسانه	بی	زمان	و	بی	مکان	یاد	می	کند.	
که	مجهز	به	تلفن	 کاربری	 بر	اساس	این	قابلیت	
ارتباطات	 از	 گسترده	ای	 دامنه	 به	 باشد	 همراه	
و	شبکه	های	اجتماعی	به	صورت	آنالین	متصل	
ک��ارک��رده��ای	تلفن	ه��م��راه	بر	 اس���ت.	ه��ر	چ��ن��د	
اساس	اتمسفر	فرهنگی،	اجتماعی	و	سیاسی	هر	
دارد،	 متفاوتی	 نسبتًا	 نمودهای	 و	 بروز	 جامعه	

کارکردهای	 در	این	مقاله	سعی	داریم	با	اشاره	به	
زندگی	شهروندان،	نگاهی	 تلفن	همراه	در	 کلی	
تکنولوژی	 این	 و	اجتماعی	 تأثیرات	سیاسی	 به	
که	 تحقیقی	 اس��اس	 بر	 ای��ران	 م��ردم	 زندگی	 در	
کارشناسی	 نویسنده	مقاله	به	عنوان	پایان	نامه	

ارشد	انجام	داده	است،	بیندازیم.
همراه	 تلفن	 از	 ارت��ب��اط��ات	 ح���وزه	 ک��ارش��ن��اس��ان	
ک��ه	تمام	 ب��ه	ع��ن��وان	رس���ان���ه	ای	ی���اد	م��ی	ک��ن��ن��د	
را	 از	خود	 ارتباطی	پیش	 ابزارهای	 قابلیت	های	
عبارت	 به	 است.	 کرده	 جمع	 یک	جا	 به	صورت	
گر	زمانی	روزنامه	منبع	دستیابی	به	اخبار	 دیگر	ا
اتصال	 با	 تلفن	همراه	 کنون	 ا ب��ود،	 م��ردم	 ب��رای	
برای	 را	 قابلیت	 این	 اینترنت	 جهانی	 به	شبکه	

تأثیرات و کارکردهای تلفن همراه

چکیده:
نفوذ روز افزون وسایل نوین ارتباطی در جوامع افق های جدیدی را در برابر برنامه 
ریزان جامعه قرار داده است. از یک سو امکانات وسیع آنها می تواند در خدمت 
آموزش، باالبردن بهره وری، اشتغال زایی، گسترش روابط اجتماعی قرار گیرد، از 
دیگر سو کژکارکردهای آنها که در زمینه های مختلف از جمله کمک به سازماندهی 
هیجانات اجتماعی می تواند عاملی در برابر نظم جامعه قرار گیرد. تلفن همراه به 
عنوان یک ابزار شاخص ارتباطی نوین که بیشتر قابلیت های رسانه های پیش از 
خود را به صورت یکجا فراهم آورده است در حال تغییر شیوه زندگی مردم است و 
تنها تلفن های همراه نیستند که از نیازهای زندگی مردم تأثیر می پذیرند و بر اساس 
آن طراحی می شوند بلکه زندگی مردم نیز تحت تأثیر این وسایل ارتباطی تغییر 
می کند و با شرایط این ابزار تطبیق می یابد. با توجه به جایگاهی که تلفن همراه در 
زندگی مردم یافته است شناخت نقش شیوه های استفاده از تلفن همراه ضرورت 
مضاعف می یابد. این مقاله بر اساس پژوهشی با روش پیمایش و با استفاده از روش 
نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای با حجم 38۴ نفر از دارندگان تلفن همراه شهر 

تهران انجام شده است.
کلمات▪کلیدی:▪

تلفن همراه، سبک زندگی،  کارکردهای فردی و سیاسی تلفن همراه

علی▪سعد▪▪
 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی
ali.saad1365@gmail.com
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گذشته	تلفن	های	 گر	در	 کاربر	فراهم	می	کند	و	یا	ا
کاربران	 ثابت	یا	رایانه	ها	نیاز	ارتباطات	شخصی	
از	 ه��م��راه	 تلفن	 ک��ن��ون	 ا م��ی	ک��ردن��د،	 ب��رط��رف	 را	
طریق	تماس	صوتی،	تماس	تصویری،	پیامک،	
را	 کاربران	 نیازهای	 این	گونه	 و...	 ایمیل،	چت	

در	هر	لحظه	برآورده	می	کند.
ضرورت و اهمیت تحقیق

بر	اساس	آخرین	آمار	منتشرشده	توسط	شرکت	
در	 ه��م��راه	 تلفن	 نفوذ	 ضریب	 ای���ران	 مخابرات	
با	توجه	 که	 ای��ران	73	درصد	اعالم	شده	است	
به	ضریب	نفوذ	12/5	درصدی	آن	در	سال	84 
کاربران	این	 افزایش	تعداد	 از	شیب	تند	 کی	 حا
تحقیقات	 انجام	 ضرورت	 لذا	 است؛	 تکنولوژی	
هم	چنین	 و	 ک��ارک��ردی	 مختلف	 جنبه	های	 در	
بیش	 ایرانی	 در	جامعه	 تکنولوژی	 این	 تأثیرات	
کرد	 اشاره	 باید	 البته	 نمایان	می	شود.	 از	پیش	
گونه	های	مختف	استفاده	 گسترش	 که	سرعت	
آن	 نفوذ	 از	سرعت	 بیشتر	 تلفن	همراه	خیلی	 از	
دو	 یکی	 تا	 مثال	شاید	 ب��رای	 اس��ت.	 در	جوامع	
بسیار	 استفاده	 نمی	توانست	 کسی	 سال	پیش	
گسترده	شبکه	های	اجتماعی	موبایلی	و	مدت	
کاربران	 که	این	شبکه	ها	در	روز	از	برخی	از	 زمانی	

کند. می	گیرد	را	پیش	بینی	

کارکردهای تلفن همراه
برای	 مهم	 ک��ارک��رد	 شش	 	)۳۴ 	:۱۳۸۷( عاملی	

کرده	است: تلفن	همراه	احصا	
شکسته	 با	 فیزیکی:	 حضور	 از	 ب��دل	 ارت��ب��اط	 	.1
شدن	محدودیت	های	مکان	و	زمان،	امکان	
کرده	 فراهم	 را	 غایب	 با	 حاضر	 مرتبط	شدن	
بسیاری	 همراه،	 تلفن	 از	 استفاده	 با	 اس��ت.	
و	 انتقاالت	 و	 نقل	 کرات،	 مذا گفت	و	گوها،	 از	

که	پیش	از	این	مجاورت	افراد	و	 موارد	دیگر	
شده	 تسهیل	 می	طلبید،	 را	 فیزیکی	 حضور	
و	ب���دون	ن��ی��از	ب��ه	ج��اب��ه	ج��ای��ی	اف����راد	ان��ج��ام	

می	شود.
۲.	تسهیل	امور	در	حال	حرکت:	با	ظهور	تلفن	
همراه	تجربه	ارتباط	حاضر	با	غایب	در	حال	
ک��ه	ای���ن	ات��ف��اق	 ح��رک��ت	م��ق��دور	ش���ده	اس���ت	
وارد	 را	 مهمی	 بسیار	 ارتباطی	 ارزش	اف���زوده	
افزایش	 موجب	 و	 است	 کرده	 انسان	 زندگی	

استفاده	بهینه	از	زمان	شده	است.
کاربردهای	تجاری	و	اداری	 کنار	 ۳.	سرگرمی:	در	
تلفن	همراه	این	وسیله	به	یکی	از	مهم	ترین	
ف��راغ��ت	و	وسیله	 اوق���ات	 گ���ذران	 اب���زاره���ای	
آخرین	 طبق	 اس��ت.	 ش��ده	 تبدیل	 سرگرمی	
حاضر	 ح��ال	 در	 آمریکا	 کشور	 در	 تحقیقات	
همراه	 تلفن	 از	 جانبی	 استفاده	 بیشترین	
ب��ازی	 اپلیکیشن	های	 درص���د(	 	30 )ح���دود	

بوده	است.
بر	 مبتنی	 خدمات	 ارائ��ه	 شهری:	 خدمات	 	.۴
و	 شهرها	 هوشمند	 نقشه	 شامل	 موقعیت،	
کز	خدمات	شهری	و	راهنمایی	دارندگان	 مرا
پمپ	 ن��زدی��ک	ت��ری��ن	 یافتن	 ب��ه	 ه��م��راه	 تلفن	
و	موارد	دیگر	 پلیس	 اداره	 بنزین،	داروخانه،	
شهری	 خ��دم��ات	 قبیل	 ای��ن	 از	 نمونه	هایی	
کاربرد	در	 که	به	نظر	می	رسد	این	گونه	 است	
حال	حاضر	درصد	استفاده	باالیی	در	میان	

کاربران	ایرانی	ندارد.
۵.	دسترسی	دائمی	به	اطالعات	و	تبادل	آن:	با	
امکان	جست	وجو	در	وب،	 و	 اینترنت	 ظهور	
زمان	 کوتاه	ترین	 در	 اطالعاتی	 نوع	 تقریبًا	هر	
ک��ن��ون	ب��ا	ق��رار	 ق��اب��ل	دس��ت��رس	ش��ده	اس���ت.	ا
گرفتن	این	امکان	بر	روی	تلفن	همراه	افراد،	
دائمی	 امکانات	 این	 به	 دسترسی	 نوعی	 به	

می	شود.
تلفن	های	 ام��روزه	 ف��ردی:	 اطالعات	 ذخیره	 	.۶
ه��م��راه	ام��ک��ان��ات	م��ت��ع��ددی	ب����رای	ذخ��ی��ره	
اطالعات	به	انواع	فرمت	های	متن،	صوت	و	
کارکردهای	 یا	تصویر	را	دارند.	این	قابلیت	ها	و	
آن	 هم	زمان	 اتصال	 و	 همراه	 تلفن	 گسترده	

گسترش  � سرعت 
گونه های مختلف 

استفاده از تلفن همراه 
خیلی بیشتر از سرعت 

نفوذ آن در جوامع است.
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کنون یک فرزند با یک  � ا
گوشی هوشمند و یا یک 

تبلت عمال دیگر نیازی 
گرفتن اطالعات از  به 
بزرگترهای خود ندارد 

و حتی دسترسی به 
که  اطالعاتی دارد 

بزرگ ترهای آن ها به آن 
دسترسی ندارند.

یافتن	 مضاعف	 اهمیت	 موجب	 اینترنت	 به	
ک��ارب��ران	 ف��ض��ای	م��ج��ازی	در	زن��دگ��ی	روزم���ره	
که	در	یکی	دو	 ش��ده	اس��ت.	رش��د	پ��دی��ده	ای	
»سلفی2«  عکس	 ع��ن��وان	 ب��ا	 گذشته	 س��ال	
تلفن	 قابلیت	 همین	 مرهون	 ش��ده،	 مشهور	

همراه	است.

تشدید فردگرایی از تأثیرات مهم تلفن همراه
تأثیراتی	 ایجاد	 موجب	 ش��ده،	 ذکر	 کارکردهای	
تلفن	 تأثیرات	 از	 اس��ت.	 گشته	 اف��راد	 زندگی	 در	
گسترش	 به	 می	توان	 کاربران	 زندگی	 در	 همراه	
و	ت��ش��دی��د	ف��ردگ��رای��ی	پ��دی��د	آم����ده	ب��ه	واس��ط��ه	
زندگی	 سبک	 در	 گرچه	 ا ک��رد.	 اش��اره	 مدرنیته	
سنتی	مردم	ایران	زمین	ارتباطات	خویشاوندی	
وی��ژه	ای	داشته	و	در	 و	صله	رحم	جایگاه	بسیار	
محوریت	 ب��ا	 	 م��ع��م��واًل مختلف	 مناسبت	های	
ب���زرگ	خ��ان��واده	ش��اه��د	ج��م��ع	ه��ای	صمیمی	و	
کنون	با	وجود	عواملی	چون	 دوستانه	بودیم،	ا
گسترش	و	رشد	شهرها،	تمایزیافتگی	مشاغل	و	
برخی	مشکالت	معیشتی	تلفن	همراه	به	عنوان	
سنتی	 ارتباطات	 کردن	 مجازی	 برای	 توجیهی	
کنار	 در	 تلفن	همراه	 که	 ام��ر	 ای��ن	 اس��ت.	 ش��ده	
ش��ه��رون��دان	 ب��ه	 م���درن	 زن��دگ��ی	 ک��ه	 اقتضائاتی	
ولو	 را	 صله	رحم	 توانسته	 اس��ت،	 ک��رده	 تحمیل	
کلی	مسأله	 کند	به	طور	 به	صورت	مجازی	حفظ	
زمانی	 مسأله	 این	 اما	 نیست؛	 نگران	کننده	ای	
کوتاه	 ارتباط	 همین	 که	 می	گردد	 برانگیز	 تأمل	

فرد،	 در	 رضایت	 احساس	 ایجاد	 با	 سطحی	 و	
سنتی	 مؤثر	 و	 عمیق	 ارتباطات	 انجام	 از	 را	 وی	
و	 همنشینی	ها	 در	 ک��ه	 مثبتی	 ک��ارک��رده��ای	 و	
گذشته	برای	افراد	ایجاد	 نشست	های	دوستانه	
می	شد،	دور	نگه	دارد	و	فرد	احساس	خألیی	از	

این	باب	نکند.
کودکان و نوجوانان از تلفن  تأثیرات استفاده 

همراه
ک���ه	چ��ن��دی	اس����ت	در	 م��س��أل��ه	م��ه��م	دی���گ���ری	
روزاف���زون	 استفاده	 هستیم،	 آن	 شاهد	 کشور	
این	 از	 نوجوانان	 و	 ک��ودک��ان	 غیرکنترل	شده	 و	
برخی	 پیش	 چندی	 متأسفانه	 اس��ت.	 وسیله	
طرح	هایی	 اقتصادی،	 نگاه	 با	 صرفًا	 اپراتورها	
ب����رای	ف����روش	س���ی���م	ک���ارت	ب���ه	دان����ش	آم����وزان	
که	جهت	 کنار	خألیی	 در	 و	 بودند	 کرده	 ایجاد	
به	مضرات	استفاده	 والدین	نسبت	 گاه	سازی	 آ
ارتباطی	 وسیله	 ای��ن	 از	 ن��وج��وان��ان	 و	 ک��ودک��ان	
گسترده	 کنون	شاهد	استفاده	بسیار	 داشتیم،	ا
در	 از	جامعه	هستیم.	 قشر	 این	 در	 	این	وسیله	
تلفن	 از	 اس��ت��ف��اده	 م��ض��رات	 از	 برخی	 ب��ه	 ادام���ه	
به	صورت	 نوجوانان	 و	 ک��ودک��ان	 توسط	 همراه	
این	 در	 مسئله	 اولین	 می	شود.	 اش��اره	 تیتروار	
در	خانواده	ها	 باب	خارج	شدن	سلسله	مراتب	
کودکان	و	نوجوانان	به	صورت	 گذشته	 است.	در	
سلسله	وار	به	پدر	و	مادر،	خواهر	و	برادر	بزرگ	تر،	
معلم	و...	از	لحاظ	تغذیه	اطالعاتی	و	ارتباطاتی	
ارتباط	 استحکام	 به	 امر	 این	 که	 بودند	 وابسته	
یک	 کنون	 ا اما	 می	شد؛	 منجر	 آن	ه��ا	 فی	ما	بین	
فرزند	با	یک	گوشی	هوشمند	و	یا	یک	تبلت	عماًل	
بزرگ	ترهای	 از	 اطالعات	 گرفتن	 به	 نیازی	 دیگر	
اطالعاتی	 شکاف	 علت	 به	 حتی	 و	 ن��دارد	 خ��ود	
که	 دارد	 اطالعاتی	 به	 ح��وزه،	دسترسی	 این	 در	

بزرگ	ترهای	آن	ها	به	آن	دسترسی	ندارند.
گیر در عصر  اعتیاد به تلفن همراه، بیماری فرا

حاضر
ارتباطی،	 نوین	 تکنولوژی	 این	 تأثیرات	 دیگر	 از	
کرد.	 می	توان	به	»اعتیاد	به	تلفن	همراه«	اشاره	
که	فرد	 اعتیاد	به	تلفن	همراه	به	این	معنی	است	
که	به	تلفن	همراه	خود	دسترسی	نداشته	 زمانی	
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را	 پریشانی	 و	 اضطراب	 احساس	 نوعی	 باشد،	
کند.	چانگ	)۲۰۱۱(	بر	اساس	تحقیق	خود	 حس	
که	استفاده	اعتیادگونه	از	اینترنت	 معتقد	است	
چندمنظوره	 چندرسانه	ای	 ابزار	 یک	 به	عنوان	
ک��ن��ون	ب��ه	ش��ی��وه	ای	 گ��ذش��ت��ه،	ا در	س��ال	ه��ای	
تلفن	همراه	 از	 اعتیادگونه	 استفاده	 به	 شدیدتر	
توسط	 که	 دیگری	 مطالعه	 اس��ت.	 ش��ده	 منجر	
است	 ش��ده	 انجام	 	)۲۰۰۵( فیلیپس	 و	 بیانچی	
ک��ه	اس��ت��ف��اده	اع��ت��ی��ادگ��ون��ه	از	 ن��ش��ان	داده	 ن��ی��ز	
است	 بیشتر	 م��ردان	 از	 زن��ان	 بین	 همراه	 تلفن	
مجرد	 زن���ان	 ب���رای	 وضعیت	 ای��ن	 هم	چنین	 و	
که	اخیرًا	 از	زنان	متأهل	است.	تحقیقی	 حادتر	
این	 بیانگر	 نیز	 اس��ت	 ش��ده	 انجام	 انگلیس	 در	
که	حدود	50	درصد	دارندگان	تلفن	همراه	 است	
وضعیت	 ای��ن	 هستند.	 معتاد	 وسیله	 ای��ن	 ب��ه	
روانی	 و	 فیزیکی	 بیماری	های	 موجب	 می	تواند	

گردد. مختلفی	
نقش جنسیت در استفاده از تلفن همراه

در	باال	اشاره	ای	به	نقش	جنسیت	در	استفاده	
که	در	 از	تلفن	همراه	شد.	جالب	است	ذکر	شود	
تلفن	 از	 مردان	 استفاده	 نه	چندان	دور	 گذشته	
کاستلز	 که	 همراه	بیش	از	زنان	بود؛	اما	تحقیقی	
نشان	 داد،	 انجام	 غربی	 کشور	 در	چند	 	)2004(
ب��ا	سرعت	 ه��م��راه	 تلفن	 از	 زن���ان	 اس��ت��ف��اده	 داد	
که	 س��رس��ام	آوری	در	ح��ال	اف��زای��ش	ب��وده	اس��ت	
استفاده	 میزان	 به	 وی	 تحقیق	 انجام	 سال	 در	
که	سعد	)1391(	 مردان	رسیده	بود.	اما	تحقیقی	
کاربران	تلفن	همراه	شهر	تهران	انجام	 در	میان	
م��ی��زان	 ای��ن	ک��ه	 ع��ل��ی	رغ��م	 ک��ه	 داد	 ن��ش��ان	 داد،	
زن��ان	 و	 م���ردان	 م��ی��ان	 در	 پیامک	 از	 اس��ت��ف��اده	
کارکرد	 در	 ام��ا	 ن��دارد؛	 هم	 با	 معناداری	 تفاوت	
هم	چنان	 ما	 ه��م��راه،	 تلفن	 با	 تماس	 ب��رق��راری	
شاهد	تفاوت	میزان	استفاده	از	تلفن	همراه	در	

میان	زنان	و	مردان	هستیم.
سیاسی–اجتماعی  ک��ارک��رده��ای  و  تأثیرات 

تلفن همراه
کارکردها	و	تأثیرات	 از	اشاره	ای	مختصر	به	 پس	
کنون	می	خواهیم	 ا ارتباطی	 وسیله	 این	 فردی	
تکنولوژی	 ای��ن	 سیاسی	 و	 اجتماعی	 بعد	 ب��ه	

سالیان	 در	 که	 همان	گونه	 بپردازیم.	 ارتباطی	
رس��ان��ه	ه��ای	 و	 ع��ل��م��ی	 تحقیقات	 در	 گ��ذش��ت��ه	
م��خ��ت��ل��ف	م���ط���رح	ش����ده	اس�����ت،	ب���ه	اه��م��ی��ت	
ایجاد	تجمعات	 ارتباطات	فردی	و	شخصی	در	
رینگولد	 می	شود.	 اش��اره	 اجتماعی	 و	 سیاسی	
بشر	 که	 تجربه	ای	 اولین	 است	 معتقد	 	)2008(
ب��رای	س��ازم��ان	ده��ی	یک	 ام���روز	از	تلفن	ه��م��راه	
 1999 سال	 به	 کرد	 استفاده	 اعتراضی	 جنبش	
که	در	آن،	اعتراض	 در	سیاتل	آمریکا	برمی	گردد	
جمعی	مردم	به	اجالس	سازمان	تجارت	جهانی	
ش��ه��رون��دان	 م��ی��ان	 در	 و	 ه��م��راه	 تلفن	 ت��وس��ط	
برای	 ق��دری	 به	 پدیده	 ای��ن	 ش��د.	 برنامه	ریزی	
کنترل	 که	از	 نیروهای	پلیس	آمریکا	عجیب	بود	
مردم	ناتوان	شدند	و	مردم	نیز	با	پیامک	هایی	
که	میان	همدیگر	ارسال	می	کردند	و	برخی	را	از	
کرده	بودند،	عماًل	در	زمان	های	 قبل	هماهنگ	
اصلی	 خ��ی��اب��ان	 در	 ان��ب��وه	 ب��ه	ص��ورت	 مشخص	
تجمع	می	کردند	و	در	زمانی	از	پیش	تعیین	شده	
همگی	در	خیابان	های	فرعی	پخش	می	شدند.	

رینگولد	این	پدیده	را	به	عنوان	توده	هوشمند3 
که	علی	رغم	ت��وده	ای	و	 ک��رده	اس��ت	 ن��ام	گ��ذاری	
انبوه	بودن	تجمع،	از	هوشمندی	نیز	برخوردار	
تلفن	 از	 سیاسی	 اس��ت��ف��اده	 ای��ن	 اس���ت.	 ب���وده	
کنون	نیز	ادامه	داشته	است	 همراه	از	آن	سال	تا
خاورمیانه	 کشورهای	 اخیر	 انقالب	های	 در	 و	
در	 وی��ژه	ای	 جایگاه	 و	 نقش	 اسالمی	 بیداری	 و	
مردم	 عدالت	خواهانه	 تجمعات	 سازمان	دهی	

رینگولد )2008( معتقد  �
که  است اولین تجربه ای 
بشر امروز از تلفن همراه 

برای سازمان دهی یک 
جنبش اعتراضی استفاده 
کرد به اعتراض به اجالس 

سازمان تجارت جهانی 
در 1999 برمی گردد.
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داشته	است.
اف��زای��ش	 ه��م	چ��ن��ی��ن	 و	 ه��م��راه	 تلفن	 گ��س��ت��رش	
نیز	 کمیتی	 حا سیاسی	 بعد	 در	 اینترنت	 نفوذ	
که	 ب��ه	ط��وری	 اس���ت؛	 ک���رده	 ای��ف��ا	 مهمی	 نقش	
حزبی	 ن��ظ��ام	ه��ای	 دارای	 ک��ه	 ک��ش��وره��ای��ی	 در	
کارکرد	احزاب	سیاسی	 کاهش	 هستند،	موجب	
باید	 نیز	 ک��ارک��رد	 ای��ن	 توضیح	 در	 اس���ت.	 ش��ده	
ک��ارک��رده��ای	اح���زاب	در	 ک��ه	یکی	از	 ک��رد	 اش���اره	
کردن	 کردن	و	متمرکز	 کشورهای	غربی	هدفمند	
مطالبات	مردمی	در	جهت	منافع	احزاب	است،	
همراه	 تلفن	 گسترش	 ب��ا	 ک��ن��ون	 ا ح��ال��ی	ک��ه	 در	
نظرات	 منتظر	 دی��گ��ر	 کشورها	 آن	 ش��ه��رون��دان	
گسترش	 ب��ا	 و	 نیستند	 ح��زب	 میتینگ	های	 و	
که	از	آن	با	عنوان	 ارتباطات	موبایلی	و	اینترنتی	
ارتباطات	افقی	یاد	می	شود،	توانایی	اظهارنظر	
میتینگ	های	 تشکیل	 کردن،	 موضوع	 اعالم	 و	
مجازی	خارج	از	سلطه	احزاب،	بررسی	مسائل	
که	رسانه	های	 جامعه	خارج	از	چارچوب	هایی	
لذا	 یافته	اند.	 را	 کرده	اند	 تعیین	 کشورها	 حزبی	
از	 یکی	 متخصصین	جامعه	شناسی	 از	 بسیاری	
بین	 از	 را	 شخصی	شده	 ارتباطات	 عصر	 نتایج	
کاهش	یافتن	قدرت	احزاب	در	 رفتن	یا	حداقل	

جوامع	می	دانند.

جمع بندی
در	ای���ن	م��ق��ال��ه	س��ع��ی	ش���د	ب���ه	ط���ور	م��وج��ز	به	

به	طور	 همراه	 تلفن	 مهم	 تأثیرات	 و	 کارکردها	
کالن	و	در	جامعه	ایران	پرداخته	شود.	بدیهی	
این	 در	 ذکر	شده	 از	جنبه	های	 ک��دام	 هر	 است	
برای	 مقاله	مفصل	 به	یک	 احتیاج	 مقاله	خود	
که	 همان	گونه	 دارد.	 آن	 جامع	 و	 کامل	 تبیین	
و	 و	اجتماعی	 تأثیرات	فردی	 اشاره	شد	 باال	 در	
گسترده	 سیاسی	تلفن	همراه	در	جوامع	بسیار	
اس���ت	و	ب���ه	ص���ورت	ب��س��ی��ار	س��ری��ع	و	ب��ی	وق��ف��ه	
تأثیرات	 ای��ن	 علی	القاعده	 و	 می	گیرد	 ص���ورت	
منتظر	تصمیمات	و	اقدامات	مسئولین	اجرایی	
لذا	 نمی	ماند؛	 ح���وزه	 ای��ن	 در	 س��ی��اس��ت	گ��ذار	 و	
اهمیت	شورای	عالی	فضای	مجازی	و	ضرورت	
کارشناسی	 و	 دقیق	 سریع،	 تصمیم	گیری	های	
این	نهاد	برای	ایجاد	فرصت	و	فضای	استفاده	
کاربران	و	هم	چنین	 مؤثر	از	تلفن	همراه	در	میان	
تکنولوژی	 ای��ن	 آس��ی��ب	ه��ای	 ک��اه��ش	 و	 کنترل	
تا	 امر	باشد	 باید	مطمح	نظر	مسئولین	 ارتباطی	
بتوانیم	با	توجه	به	ویژگی	های	فرهنگی	جامعه	
به	 توجه	 با	 تکنولوژی	 ای��ن	 از	 اسالمی،	 ایرانی	
استفاده	 بهینه	 ب��ه	ص��ورت	 بومی	 گ��ی	ه��ای	 وی��ژ

کنیم.
پی نوشت:

1. Castells
2. Selfie
3. Smart Mobs
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