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كـاربرد تلفـن همـراه بـراي     «) ۱۳۸۵(کوثري، مسعود و محمدرضا جوادي يگانه و طاهره خيرخـواه          
سـال  . مطالعات فرهنگـي و ارتباطـات  .» )با تاكيد بر نظريه استفاده و خشنودی   (كاربران ايراني   

  )۱۳۸۷تاريخ انتشار پاييز . (۲۲۶-۲۰۵صص . ۷دوم، شماره 

  
  راني  کاربران اييهمراه برا تلفن يکاربردها

  )استفاده و خوشنوديه ينظرد بر يکأبا ت(
  ١مسعود کوثري
  ٢محمدرضا جوادي يگانه
  ٣طاهره خيرخواه

  
 ،يفـرد  نيبـ چهره بـه چهـره    ريغله ارتباطات ين وسيتر همراه به عنوان پرکاربرد    تلفن :چکيده

 ي ارتبـاط  يازهـا ين ن يمأبر ت   عالوه ،يشغل ،يجنس ،ي سن يها  کاربرانش بر اساس تفاوت    يبرا
نـه   ،يله ارتباط ين وس ي حاصل از تملک ا    يها يخوشنود .افته است يکاربردهاي متفاوتي   آنان  

ت، حـس  يـ ن امنيمأتـ  اسـت، بلکـه بـه    يمکـان   و همهيزمان  بودن همه   س   از دردستر  يتنها ناش 
 کـاربران  يکوشـد اسـتفاده و خوشـنود      مقاله حاضر مي  . شود  يز مربوط م  يره ن ي غ  و يزادآ
اعـم از  ( هـاي فـردي   فـردي و سـرگرمي    را در برقـراري ارتباطـات ميـان    همراه  از تلفن  يرانيا

ن مطالعـه بـر   يـ ا. مـورد مطالعـه قـرار دهـد       ) رهي غ  و  کوتاه، بازي  برقراري تماس، ارسال پيام   
ق يـ  از طريرانينزد کاربران ا تلفن ي کاربردهايبه بررس ياستفاده و خوشنوده  ياساس نظر 

  . پردازد يم) N= 256(ن يش آناليمايپ
  

فردي، اسـتفاده و     ارتباطات ميان  کوتاه، پيامهمراه،   تلفن ،ي ارتباط يها  يفناور: واژگان کليدي 
  .خوشنودي
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 مقدمه

 رسيده است كه مشترك ونيلي م۳۵ از شيتعداد مشتركان تلفن همراه در كشور به ب
 اين . هفتم قرار داردگاهي در جااياز نظر رشد تعداد مشترك تلفن همراه در دن

لوژي نوين امکان برقراري ارتباط در خانه، محل کار و خيابان را فراهم مي کند تکنو
ارتباطات سنتي با خطوط ثابت را به اين نوع ارتباطات به واسطه تکنولوژي  که افراد 

مردم با استفاده از موبايل پيام متني و تصويري ارسال مي . بي سيم تغيير داده اند
 و از اين طريق از اخبار و نتايج ورزشي و هر کنند، به اينترنت وصل مي شوند

مهمتر اينکه در همه و وقت و همه جا در اتصال . رويدادي مطلع شوند
 .ترين و پرکاربردترين وسيله ارتباطي زندگي امروز است  شخصيهمراه تلفن.هستند

دي فر کننده ارتباطات از راه دور بين واسطه درست مثل تلفن تسهيل اين ابزار ارتباط با
هاي زماني و مکاني در اين ابزار مرتفع شده است و  با اين تفاوت که محدوديت. است

 از تلفن هاي رفاهي غير از کاربرد ارتباطي، آن را کامالً عالوه بر آن وجود گزينه
هاي زماني و  اين ابزار جديد تنها به حذف محدوديت، آثار  البته.متمايز کرده است
 فضاي ارتباطي جديدي همراه تلفنواسطه  ه ارتباطات بابلك، شود مكاني محدود نمي

هاي ارتباطي چون استفاده و  هاي مازلو و هم نظريه هم در سلسله نياز. دهد شکل مي
ها برشمرده شده است که  اي از نيازهاي ارتباطي براي انسان خوشنودي مجموعه

ثرترين ؤمراه از مه تلفن .گيريم  متفاوتي بهره مييهاکردن آن از ابزار براي مرتفع
اين نيازها و .است )نفس،خودشکوفايي عزت حس امنيت،(وسايل رفع اين نيازها 

گيري  طور بهره فردي و همين هاي انساني در سطوح مختلف با ارتباطات ميان خواست
تثبيت  ،اهي وسايل ارتباطي منجر به ايجادگ .از وسايل ارتباط جمعي گره خورده است

همکاران  دوستان، فردي در هر نوع آن مثل ارتباط با خانواده، انيا تحکيم ارتباطات مي
گيري ارتباطات تازه و گاه  همراه شرايط شکل تلفنامروزه، امکانات مختلف . شود مي

 را فراهم کردههاي زماني و مکاني  تثبيت و تحکيم ارتباطات قبلي بدون محدوديت
 .است

 کاربرد و يه استفاده و خوشنوديرتا با استفاده از نظکند  يممقاله حاضر تالش 
 ،منظور نيبد.  کنديران بررسيهمراه را در ا  حاصله از داشتن تلفنيتمنديرضا
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 قرار ين مورد بررسيش آناليماي با روش پيرانيهمراه نزد کاربران ا  تلفنيکاربردها
 مدنظر قرار گرفته و يفرد اني مي ارتباطين مطالعه تنها کاربردهايدر ا. گرفته است

 يا تماشاينترنت و يو، استفاده از ايرادبه دادن   مثال گوشي براياستفاده ارتباط جمع
همراه   تلفنيها يژگيو ابتدا ،ن مقالهيدر ا . مورد نظر نبوده استيونيزي تلويها برنامه
همراه و   مطالعه تلفني براياستفاده و خوشنوده ينظرشود و سپس کاربرد  يممطرح 

همراه   تلفني کاربردهاي بررسيها برا  سؤاليدر طراح .شوند يش ذکر ميمايج پينتا
  . ا توجه شده استيگر نقاط دنيقات در ديج تحقيبه نتا
ن يمأت. ميا ز قائل شدهيهمراه تما ن کاربرد و کارکرد تلفنين مقاله بين، در ايابر عالوه

خاب  در انتيق شخصي، اعمال ساليمنزلت اجتماعت، يامن ،ي حس آزادچون ييازهاين
در اين پژوهش . گنجاندهمراه   تلفنيها١کارکردل يتوان ذ يرا م يمدل و مارک گوش

له مورد بحث قرار ين وسي ايفرد اني مي ارتباطيها يژگيو و ها٢کاربردصرفاً 
  . رديگ يم
  

   آنيو کاربردها تلفن همراه

عنوان تلفن همراه  به دليل دارا بودن ويژگي همراهي فرد در هر زمان و هر مکان به 
وسيله اي که در ابتدا . وسيله برقراري ارتباط موثر در عصر حاضر شناخته مي شود

به عنوان يک تلفني که قابليت جابجايي و تحرک را دارد وارد جامعه شد، پس از مدت 
گرفته بر تحقيقات انجام. ي ارتباط ما را دگرگون کردکوتاهي به طرزي بنيادين شيوه

دهد که استفاده اجتماعي از اين وسيله در داليل اوليه  روي تلفن همراه نشان مي
در واقع کسب و کار و امنيت مهمترين داليل . است پذيرش اين تکنولوژي غايب بوده

اما پس از مدت کوتاهي به وسيله ارتباطي عمده . انداوليه براي پذيرش آن بوده
  ).۲۰۰۱پالنت و ديگران، . (شودکاربران تبديل مي

 و امکان ضبط مکالمات،دوربين sms با وجود امکانات جانبي نظير  تلفن همراه
عکاسي و فيلمبرداري، امکان انتقال اطالعات و فايل هاي موسيقي ،عکس و فيلم در هر 
                                                   
1 Function  
2 Application  
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زمان و مکان ابزاري فراتر از يک وسيله ارتباطي ميان فردي شده است که بدون شک 
  .فردي و جمعي استقابل تامل و بررسي در  ابعاد علوم ارتباطي ميان 

اولين تلفن همراه به منظور مصارف تجاري و به منطور تسهيل امورتجاري و 
 مورد استفاده قرار گرفت در سالهاي ۱۹۷۰ارتباطات تجاري از راه دور در سال 

اوليه، تلفن همراه معموالً از سوي طبقات باال و متوسط به باالي جوامع مورد استفاده 
ن مصرف آن هم براي راه انداختن موارد شغلي و کاري قرار مي گرفت و بيشتري

 خدمات تلفن همراه در سطح ملي آمريکا آغاز و در مدت ۱۹۸۴در سال . بوده است
  ميليون کاربر آمريکايي به اين ابزار دسترسي ۱۴۰ ،۲۰۰۱زمان اندکي تا سال 

 ايران نيز در. در حال حاضر نزديک به يک ميليارد نفر درجهان موبايل دارند.داشتند
 در شهر تهران با ۱۳۷۳بهره برداري از اولين فاز شبكه ي تلفن همراه در سال 

 شماره ۱۵۹۰۷ تعداد تلفن هاي به ۱۳۸۳در سال   . شماره آغاز شد۹۲۰۰ظرفيت 
 نيز زير پوشش شبكه ي تلفن ديگر مراکز شهريافزايش يافت و افزون بر تهران ، 

هم اکنون شبکه ارتباطات  ،١رتباطات سيار ايرانطبق اعالم شرکت ا؛ همراه قرار گرفت
 ٢ام کوتاهيس پين از سروي است و همه مشترک مشترکميليون۳۵سيار کشور داراي 

 . کنندي خود استفاده مي متنيام هاي انتقال پيبرا

هاي کوتاه متني بين  کوتاه درواقع پروتکلي است که انتقال و تبادل پيام سرويس پيام
زماني که يک . کند  را تسهيل مي٣.يپ. ي آهاي هاي فکس و آدرس ههمراه، دستگا تلفن

 دريافت و سپس ٤کوتاه  ابتدا توسط يک مرکز سرويس پيام،شود ارسال ميکوتاه  اميپ
  .شود از طريق اين مرکز به تلفن همراه مورد نظر فرستاده مي

ارتباط  ي هانهيهزجويي در  صرفه کوتاه اميپ  نخستين انگيزه كاربران در استفاده از
پس از  .درصد هزينه مکالمه تلفني است ۳۰در ايران هزينه ارسال هر پيام را، ي ز؛است

توان در توسعه ارتباط از  ارتباط كالمي را هم ميو تفاوت هزينه، نقص در دسترسي 
مشترك مورد نظر در دسترس «در اوقاتي كه . موثر دانست کوتاه اميپ طريق
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 دير يا تباطي ارسال يك پيام كوتاه كتبي است كه احتماالً بهترين ابزار ار»باشد نمي
توان به  يز مي را ني ارتباطيماندن محتوا ي پنهان،آن بر عالوه .رسد زود به مخاطبان مي

  . و داشتن مکالمه افزودي تماس تلفنيام نسبت به برقراريحات ارسال پيترج
 ي، در ارتباط جمعيان فردي را در ارتباطات ميله ارتباطين وسي ايمجموعا کاربردها

هاي ديگري غير از  كوتاه در عرصه پيام.   توان برشمردي کاربران مي برايو سرگرم
گفتارهاي عاميانه يا حکيمانه . هاي کاري و روزمره نيز وارد شد انتقال اطالعات، قرار

کوتاه از وب به  ارسال پيام .ها شد و طنزهاي روزمره نيز وارد محتواي پيام
 سپه، :در ايران(ها  ، اطالع از وضعيت آب و هوا، اطالع از موجودي بانکراههم تلفن

هايشان يا ارتباط  ها درباره برنامه ، نظرسنجي رسانه)ملي و توسعه صادرات
 به عنوان کوتاه اميپ  هم استفاده ازتي درنهاها با مشتريانشان و ها و سازمان شرکت

رفته در   عملياتي اقتصادي است كه رفتهي و يا انجامأابزاري كاربردي جهت اعالن ر
ترين  ماز جمله مه» ١کوتاه اميق پي از طريبانکعمليات « .شود كشور متداول مي

توجه به سهولت و دسترسي  با. رود شمار مي کوتاه در سراسر دنيا به ردهاي پيامکارب
بال زيادي كوتاه با استق ها در قالب سرويس پيام ت جديد بانكامردم به اين ابزار، خدم

ارايه خدمات ز به يش از هرچيبها در اروپا  اكنون انتخاب اول بانك. مواجه شده است
كه براى استفاده از  چرا.  دارديبستگ کوتاه اميپكيد بر أتبا همراه  بانكى از طريق تلفن

 كاربر فعال کوتاه اميپكافى است سرويس » بانكدارى از طريق پيام كوتاه«ت اخدم
  .باشد
هاي سياسي اجتماعي، تبليغاتي و  تواند به كار ارسال پيام يس همچنين ميسرو اين
سرعت عمل، دسترسي دائم، فراگيري مخاطبان و . يايد هم بسنجي نظر

آمد، که   چنان،موعمج  در.اين فناوري هستند اي هاي رسانه بودن كاركرد خصوصي
هاي تجاري  ه شرکتفردي، استفاد ردهايي براي تسهيل ارتباطات ميانبر کارب عالوه

مجلس و  براي تبليغات بازرگاني، تبليغات سياسي کانديداهاي رياست جمهوري،
 براي کوتاه اميس پيسروها از طريق  ارسال اخبار بعضي از روزنامه شوراها،

                                                   
1 SMSBANKING 
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ردهاي توان به عنوان کارب زيوني را مييتلو ها و مسابقات راديو نظرسنجي ن،امشترک
ا ارائه خدمات ي يغاتي تبلي تجاريها استفاده .شمردبرکوتاه  اميپارتباط جمعي 

ا مسابقات، انجام ي ياسي سي هاي ، شرکت در نظرسنجي دهي،رايبانک
 يافت برنامه هايو، امکان دريرادام کوتاه، ي از پ... ويشيماي پيها ينظرسنج

 تواند مجموعه يافت صفحات روزنامه ميا درينترنت وي ، امکان اتصال به ايونيزيتلو
، امکان يلي موباي هاي را در تلفن همراه شامل شود و بازي رسانه جمعياربردهاک

 ي، عکاسيقي جالب، ضبط و پخش موسيري و تصوي صوتيل هايافت و ارسال فايدر
د با استفاده از تلفن همراه را شکل داده است که ي جدي هايز سرگرمي نيلمبرداريو ف

 بوده يان فرديفن همراه در ارتباطات م تلين مقاله کاربردهايالبته مورد پژوهش ا
  .است

  
  همراه تلفن يها  يژگيو

همراه از تلفن ثابت دسترسي هرزماني و   ترين وجه تمايز تلفن  مهمه آمدک چنان
نظير بهبود  يگريدي هاکاربرد . است١هرمکاني و برقراري ارتباط دائمي و هميشگي

 :۲۰۰۶ ،يگراند و وو( بودنفردي، دسترسي هميشگي، سيار  کيفيت ارتباطات ميان
پيترز  (٣،سرگرمي٢، جذابيبت)۸ :۲۰۰۴ ، پاتز؛۱۰۹: ۲۰۰۲ با نقل از کاتز و آخوس، ۲۷۱

 ير، به اختصار به برخيدر ز. شود در ميان منابع مختلف ديده مي) ۱۰ :۲۰۰۵ ،و آلوچ
  . شود ي اشاره مين کاربردهاياز ا

  
کاربران را از نقاط جغرافيايي ابت تلفن ث : به مثابه وسيله ارتباطيهمراهتلفن .۱

 از بين بردچهره قديمي را  به ارتباط چهرهمکاني محدوديت و مختلف به هم وصل کرد 
 همراه، ، تلفن اما،حاضر  درحال.بهبود بخشيدهاي پراکنده را  طرفه جماعت اتصال دو و

تصوير و تمام    تغيير داده است»يک زمان« در »شخصي« مفهوم  را به»مکان«مفهوم 
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 ارتباط مکان به مکان به فرد به فرد  ردر نتيجه، ابزا . را شکسته است ثابتجغرافياي
  .عالوه، رابطه بين فردي جديدي را پرورش داده است به .تبديل شده است

همراه آزادي اساسي از مکان   تلفن«سازد  يخاطر نشان م) ۲۰۰۱(که ولمن  طور همان
ر را به اتصال مردم د» در مکان« اتصال مردم همراه تلفناستفاده از   ...را موجب شد

مکان، و به  نه دهد رخ ميبه دليل اينکه اتصال به فرد .که هستند، تغيير داد» هر جا«
به تماس شخصي  -محل کاربراي مثال خانه داران يا  -پويايي ارتباط را از مکان 

فردي را مستقل از  بينهمراه آن است که ارتباط  مزيت تلفن ،اساس براين .»تبديل کرد
و  يپس ارتباط و تماس با ديگري فور. سازد پذير مي مکان جغرافيايي امکان

  ). ۸: ۲۰۰۴؛ پاتز، ۲۷۳: ۲۰۰۶،  و ديگرانوو( صورت وسيع تسهيل شده است به
  
بودن اولين ويژگي  سيار) ۲۰۰۲( گورني بر اساس گفته دي : بودن١ سيار.۲

استوار است که مردم را در امر  بر اين همراه تلفنميت اه .همراه است کننده تلفن متمايز
هاي مجاورت   را از محدوديتانآنحال  نيع در ،که  درحالي.ندک ارتباطات درگير مي

 بر روابط همراه تلفنثير أدر نتيجه ت عالوه، به. کند فيزيکي و فضاي ساکن رها مي
ورد و آ ران را پديد ميبودن با ديگ بودن حس هميشه در تماس اجتماعي، کارکرد سيار

 ؛ ۲۷۳: ۲۰۰۶ و ديگران، وو (ترين حس پيوستگي در جامعه مدرن است اين حس مهم
، ي؛ النگ و و۱۹۹۹، ي؛ النگ و و۲۰۰۲؛ النگ، ۲۰۰۲؛ گانت و کسلر، ۸: ۲۰۰۴پاتز، 
۲۰۰۰.(  

  
 تماس بزرگترين مالحظه استفاده از تداومدر گذشته نياز به : ٢در دسترس بودن.۳

در ميان مردمان ها  مرزهاي ناشي از تفاوتدر جوامع معاصر، بسياري از . تلفن بود
 همراه تلفنبودن  دسترسدر ،اما .کند ميکشيده شده است که ارتباطات را بسيار سخت 

 .مل استأفارغ از اين مرزها قابل تبا نياز مردم مبني بر برقراري ارتباط با يکديگر 
 در  برقراري تماس و دريافت تماسيي توانايعنيجا،  بودن در همه امکان دردسترس

                                                   
1 Mobility  
2 Availability 
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همراه  ق تلفنيتواند ارتباطات از طر يم) ۲۰۰۴( است که به گفته گسر يبه نحو، جا همه
  . ک سازديچهره نزد به ار به ارتباطات چهرهيرا بس
فردي را تسهيل  بودن تلفن همراه نه تنها فقط تماس بين که، دردسترس نآسخن  کوتاه

 و وو( وردآ يد مووج ييد شده را بهأطرفه ت ان مشخصي از ارتباط دو بلکه نش،کند مي
  ).۲۰۰۶؛ مونتر ۸: ۲۰۰۴؛ پاتز،  ۲۷۳: ۲۰۰۶، ديگران

  
 کننده  دريافت همگيرنده و  تماسکاربر در آن واحد هم : ١متقابلبودن  دسترس در .۴

گر دردسترس يکدي يجا برا ني تماس در ايان، هر دو سويگربيبه د .تماس است
ر داده يي را تغي اجتماعيها ت تماسيفيت و کي دوجانبه کمين دسترسياند و ا شده
ها را با   دنياي اجتماعي فرديتهمراه تلفنهاي ارتباطاتي،  مانند ديگر رسانه. است
 آميخته است، پيچيده »مديريت دسترسي«آوردن بسياري از مسائل دشوار که با  پديد

د ي و کجا باي خود را کيها ن که تلفنيدر باره اد يباافراد براي مثال،  .کرده است
 ي پاسخ دهند و برايد به صورت آنيها با ا خاموش کنند، به کدام تماسيروشن و 
 خود را فعال سازند، به صورت مداوم ي صوتيستم پاسخگويد سيها با کدام تماس

  ). ۲۰۰۴ ؛ پاتز، ۲۷۳: ۲۰۰۶گران، ي و دوو(شند ينديب
گم شدن يا دزديده شدن  مردم هنگام يها واکنشو احساسات آن، بر عالوه
نشان  را همراه تلفنتوسط  يشگيبودن هم دسترس کاربرد در، اهميت همراهشان تلفن
از گم شدن اين وسيله، بيش از  يناش و نااميدي ي خشم، پريشاني، ناراحت. دهد مي

 که شخص قادر نبودن به برقراري تماس در زماني. هزينه و نگراني نداشتن آن است
شود که شخص احساس   ميسبباين اتفاق . به آن نياز دارد، غير قابل تحمل است

جه گم ي، در نتحدي مهم است که فقدان آن بودن به قابليت دردسترس. بيچارگي کند
حتي کاربران .  داردي فرد در پيرا برا احساساتي مانند هراس ،يا فراموشيشدن 

اين جنبه، اهميت . شوند اتور عصباني ميکند، از اپر زماني که شبکه کار نمي
  ). ۵: ۲۰۰۴، السن( دده پذيري شبکه را براي کاربران نشان مي انعطاف
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 ، وسيله مفيديهمراه تلفن: همراه تلفنفردي با استفاده از   انتقال روابط ميان.۵
بيني نشده در  لحظه براي تغييرات پيش مدت و در خصوص براي انطباق کوتاه به

اين قدرت را دارد که از منابع همراه  کاربر تلفنبنابراين، هر  .استافراد  تمايالت
  .اجتماعي خودش کارآمدترين بهره و استفاده را ببرد

اطالعات ديگران و . نياز به حمايت ديگران دارندافراد ، )عرفي(تحت شرايط قراردادي
ا و نيازهاي يا مشورت با ديگران ممکن است افراد را قادر سازد که به خواسته ه

 اين اراده را دارند که فردي را که در هر همراه تلفنکاربران ؛ که جاريشان پاسخ دهند
 و در هر  کند ، انتخاب نمايندهلحظه مي تواند بيشترين  ترجيحات آنها را برآورد

ست يک نفر را از لي يچ بهانه اي هيرد بي گي دلشان ميا حتي کنند يلحظه که اراده م
  . کنندي کنند و با ارتباط برقرار مي م انتخابياسام

تماس گيرنده در برابر دريافت کنندگان تماس، در دسترس بودن تماس  نکهيگر ايد
گيرنده و دريافت کننده تماس ، وجه ارتباطي به ارتباطات چهره به چهره بسيار 

و ما .نزديک و مشابه مي شود اما با اين تفاوت که تصوير قابل مشاهده وجود ندارد
رفتار مثبتي خواهد بود اگر هر نوع تکنيکي را . مي ناميم١آنرا ارتباطات شبه همزمان

بنابراين،مصرف . را تطبيق و يا ارتقا دهيممحيط ارتباطي به کار بريم تا همراه تلفندر 
به اختصار  .ند که اطالعات فردي را جمع آوري کنندبايکنندگان اين امکان را مي 

 اي براي فرديت ها را گشوده است تا بتوانند تماس هاي  دريچههمراه تلفناينکه، 
  .وارده را نظم دهند

و ) سلسله مراتبي(بنابراين، اين باعث مي شود که آنها از شر  کنترل هاي مراتبي
استعمار سازماني شده  خالص شوند که در عوض استقالل ايشان را افزايش مي 

تحرک را در  و العات با هر فرد را و تبادل اطدر يک سو، رفتار انتقال، تشريک .دهد
و يک فضاي جديدي بين فضاي صميمي و خصوصي  گروه ها ارتقا مي بخشد درون

از سوي ديگر، اين فضاي تازه به وجود .و يا درون گروهي را به وجود مي آورد

                                                   
1Quasi-synchronic 
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آمده،آنها را قادر به فرستادن اطالعات مخفي مي کند، حتي اطالعاتي که در برگيرنده 
ا قرار است ي گنجد ي نمي کالميا القل آنچه در عرف در ارتباطات گفتاري.جرايم است

  . شوديام محقق ميق ارسال پي بماند به سهولت هر چه تمامتر از طريپنهان
خواسته در هر زماني که  هاي نا گويي به تلفن پاسخ کننده، ازمنظر دريافت ،نيا بر عالوه

 بر يهمراه کاربر کنترل مشخص تلفن در .قابل تحمل است  غير،خورد تلفن زنگ مي
  :  پنج مشخصه استين کنترل دارايا.  خود داردي بر نظام ارتباطيدسترس

  . گوشي روشن يا خاموش باشديچه زمانکه  نيدرباره اگيري   با تصميم.۱
  .  استي اجتماعيها  تماسي که دارايل با کسيبا به اشتراک گذاشتن شماره موبا .۲
  .را دارندکاربر اي از مردم که شماره تلفن  يرهکردن دا با محدود. ۳
  . رسيدههاي تماس انتخابي شمارهکردن  با فيلتر.۴
   .هاي ناموفق جواب داده شده يا نشده در زمان مناسب زدن به تماس  با تلفن.۵
ج با ياما، بتدر. شود ير ميپذ رنده امکانيگ ت تماسيبا هو) کردن لتريف( چهارم يژگيو

 يمعناها به  گويي به تماس پاسخ بنابراين،. شود يت مينده تماس تقوکن افتيعادت در
حداقل در سطح ارتباطات  چهره به چهره، از نظر فيزيکي خود را ازگفتمانآن است که 

ديگر، اين  عبارت به). ۲۰۰۱ نقل از بوش ۷۷: ۲۰۰۶گران ي و دوو (شفاهي وارهانيم
  ). ۲۳: ۲۰۰۴ر گس(گرداند  خصيصه فرد را از گفتمان چهره به چهره آزاد مي

م با آنها يل داري که تمايره کساني و محدود کردن دايکنترل بر ارتباطات شخص
شود که در دفترچه تلفن ثابت همه  يقت روشن مين حقيم، از ايتماس داشته باش

 تلفن همراه تنها به يها که، شماره آن حال. ار همگان استي نوشته شده و در اختياسام
هنگامي . شود يشود، محدود م يان داده مي و آشنايمياز دوستان صم يگروه کوچک

 و ينيرعي غي روانيها اد به عامليان به احتمال زهاي آن تنها هستند، کنشد افراکه 
  . شوند يوابسته م) يا فرديو  (ي فرافرديها عامل
 يها  از ارزشيا  با مجموعهيگريشده و د ي دروني به هنجارهاي روانيها عامل
صورت  قت که بهوهر . اند افتهيشکل ) مانند هماالن و همکاران(گران يرک به دمشت

در يک روند ارتباطي دو سويه درگير ما گيريم، فرديت بفعاالنه با کسي تماس 
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ج از يشود که ما بتدر يست، سبب مي که حاضر نيحال، تعامل با فرد نيا  با.شود مي
 رو، ازاين. دار گردد  خدشهيحضور يم و تعامالت اجتماعي دور شويتعامالت حضور

کنندگان به   براي ارتباط با ديگران، بيانگر آن است که استفادههمراه تلفناستفاده از 
در سايه . دارند صورت داوطلبانه روابط خود را با وجود هزينه گران نگه مي

اين  . دسترسي يابند ديگري فوراًهتوانند ب  ميافراد، همراه تلفنخصوصيات فني 
فردي  دهي روابط بين تر را در سازمان هاي اجتماعي بزرگ ها و شبکه يژگي مدلو

  ). ۳۱: ۱۹۹۹ يترينگ و يل( کند سهيم مي
  

   کاربرانهمراه و خوشنودي  تلفناز استفاده 

به منظور طبقه بندي انگيزه هاي مردم در استفاده از بنابر مطالعات انجام گرفته 
 گوناگون را مي توان به هايو اطالعاتي، رويکردرسانه ها و تکنولوژيهاي ارتباطي 

اصل و منشاء .  يکي از مهمترين آنها رويکرد استفاده و خشنودي است؛کار برد
ات رسانه هاي ارتباط جمعي قرويکرد استفاده و خشنودي مربوط به حوزه تحقي

است که عموماً زيرمجموعه اي از پژوهشهاي تاثيرات رسانه اي 
بنابراين منشاء نظريه استفاده و خشنودي به حوزه . )۲۰۰۰:۳روجيرو،(است

پژوهشهاي رسانه هاي ارتباط  جمعي برمي گردد که مطابق با نظر روجيرو هميشه 
يک رويکرد نظري پيشرو را در مراحل اوليه بوجود آمدن هر وسيله جديد ارتباطي 

 همچنين يک  اين رويکرد.روزنامه ها، راديو، تلويزيون و اينترنت: فراهم کرده است
پيترز و آلوچ (.چارچوب تحقيقاتي اصلي براي مطالعه درباره تلفن همراه بوده است

۲۰۰۵(  

 افراد از )۱۳۸۱:۴۲۰به نقل از سورين و تانکارد()۱۹۷۳(از نظر کاتز،گورويچ و هاوس 
براي برقراري رابطه  و يا در مواقعي قطع رابطه استفاده مي کنند و به اين  وسايل

 -هدفمند يا غير هدفمند،ارتباطات خود را با ديگران  هند،وسيله مي خوا
در اين ديدگاه تمام صور رضامندي فرد . مرتب سازد -...خودش،خانواده ،دوستان و 

درباره ) عمدتاً نظري( نياز را ۳۵آنها  . او ريشه مي گيرد»در ارتباط بودن«از نياز به 
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 دسته قرار ۴  و آن ها را در كاركرد هاي اجتماعي  و روانشناختي  در نظر گرفته
تجارب (نياز هاي عاطفي، )كسب اطالعات،آگاهي شناخت( نياز هاي شناختي  :دهند  مي

تقويت اعتبار، ( نياز هاي انسجام بخش  شخصي، )عاطفي،لذت يا زيبايي شناسانه 
  .) فراغت و آسايش( هاي گريز  از تنش   نياز، )اعتماد، ثبات و پايگاه

نياز به : : را اينگونه بر مي شمرد انواع اصلي نياز هاي افراد )۱۰۳: ۱۳۸۲(يلئمك كو
هاي متعدد هم به  مخاطبان به رسانه  دلبستگي نسبي،اطالعات، همراهي، تفريح يا فرار 

هاي  مورد انتظار آن ها مرتبط دانسته   ها  خرسندي هاي موجود بين خواسته تفاوت 
  .شده است 

 ،فعال بودن کاربر ،هدفمند بودن  و داشتن ابتکار او در رويکرد استفاده و خوشنودي
به همراه رضامندي ناشي از استفاده از وسيله در شرايط اجتماعي خاص را بايد 

  .مدنظر قرار داد

نظريه استفاده و خوشنودي بر پايه بنابر اين مي توانيم استفاده از تلفن همراه را در 
ر تکنولوژي هاي نوين در خدمت تحليل هاي سنتي رسانه اي وتاثير وسيله  ب

، حجم عظيمي از تحقيقات   ارتباطات با واسطه ميان فردي مورد مطالعه قرار دهيم
انجام گرفته به اين امر پرداخته اند که چگونه افراد فوايد محسوس تکنولوژي هاي 

؛ تکنولوژي هايي نظير تلفن )۲۰۰۶:۲(وکاتز ) ۱۹۹۹( کاتز: ارتباطي را درک مي کنند
  ).۲۰۰۰النگ و وي (و تلفن همراه ) ۱۹۹۴ديميک، (ت و تلفن همراه ثاب

پژوهشهاي مربوط به رويکرد استفاده وخشنودي، مطالعات گوناگوني در مجموعه 
  براي شرح چرايي کاربرد تکنولوژيهاي ارتباطي و اطالعاتي تلفن همراه توسط افراد

تجو مي کنند، صورت گرفته و رضايتمندي که آنها در استفاده از اين تکنولوژيها جس
پژوهشها در مورد کاربرد مرسوم تلفن، نشانگر تمايزي بين کاربرد . است
کاربرد ذاتي ). ١٩٨٧(و نوبل) ١٩٧٧(کلر. (و کاربرد ابزاري آن است) اجتماعي(ذاتي

مانند جستجوي اطالعات يا گذاشتن قرار ( تلفن، به کاربرد تلفن براي اهداف اجتماعي
) ١٩٨٥(درکنار کاربرد ذاتي و ابزاري تلفن، ويليام و ديگران. ارداشاره د) مالقات
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 . دريافتند که خشنودي هاي لذت و سرگرمي نيز به کاربرد تلفن افزده مي شود
عالوه بر اين به خوشنودي هاي ديگر حاصل شده از ) .٢٠٠٥پيترز و بن آلوچ (

  :عبارتند از استفاده تلفن به نقل از تحقيقات ديگر 

سه خشنودي اي را که از تلفن هاي خانگي حاصل مي شود، ) ۱۹۹۴(و سيکاندديميک  
  .، کارکرد ابزاري و اطمينان آفريني)معاشرت پذيري(جامعه پذيري:گزارش کردند

خشنوديهايي را که در کاربرد تلفن جستجو مي شود را ) ۱۹۹۵( اوکيف و سوالنفسکي
ساب و مديريت زمان را به مورد سنجش قرار دادند و جامعه پذيري، سرگرمي، اکت

مطالعه اي که بوسيله لوينگ و  .عنوان ابعادي از کاربرد تلفن شناسايي کردند
صورت گرفت نشان داد که خشنودي هاي ناشي از کاربرد تلفن همراه تا ) ۲۰۰۰(وي

) مرسوم(ميزان زيادي مشابه يافته هايي هستند که در ادبيات مربوط  به تلفن عادي
گيزه هاي ابزاري و ذاتي مشابه قابل کاربرد در مورد ارتباطات بي ان. ذکر شده است
  .سيم جديد است

، تحرک و دسترسي آني را به عنوان ابعاد منحصر بفرد  )۲۰۰۰(لوينگ و ويهمچنين  
انگيزه هاي کاربرد تلفن همراه ذکر کرده اند که در ادبيات موجود چيزي در اينباره 

ين امر مورد بحث قرارد گيرد که دسترسي سريع به هرحال، بايد ا. ذکر نشده است
مطابق با . بايد به عنوان يکي از ويژگيهاي تحرک پذيري در نظر گرفته شود يا خير

 اي، ه، تحرک بدون هيج شبه)۲۰۰۵به نقل از پيترز و بن آلوچ ()۲۰۰۲(نظر دو گورناي
فن همراه و فوريت، يک مزيت عام تل. مهمترين ويژگي متمايزکننده تلفن همراه است

يک مزيت تلفن همراه است، اما تنها هنگاميکه نيز معمولي است و قابليت دسترسي 
در ) نظير تلفن همراه( با اين وجود، نقشي که تکنولوژي ها .مالک آن در دسترس است

فعاليت هاي ارتباطي بازي مي کند، تنها کارکرد آن نيست؛ همان طور که کاتز و 
 مردم به تکنولوژي هاي جديد به عنوان پاسخي براي نشان دادند) ۲۰۰۰(ديگران 

مشکالت و نيازهاي روزمره نگاه مي کنند و مردم معموال وسيله اي  را صرفاً به دليل 
اينکه ارتباطات را تسهيل کند مورد استفاده قرار نمي دهند، بدين معنا که تنها  تامين 
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ليل کاربرد اين وسيله نيازهاي ارتباطي و در دسترس بودن هميشگي نمي تواند د
  ). ۲۰۰۶کاتز (باشد 

نشان مي دهد که استفاده هاي ابزاري، سرگرمي )۱۹۹۹(پژوهش ديگر لينگ و يتري
، پز )زنگ هاي جديد(، دنبال مدهاي جديد رفتن )بازي، دوربين عکاسي، فيلم برداري(

دادن، کنترل ديگران، معناي بزرگ شدن و ابزار کامالً شخصي و خصوصي يکي از 
اولين انگيزه ها براي افراد در پذيرش تلفن همراه به کاربردهاي ابزاري اين وسيله 

امکان اطالعات گرفتن و برقراري ارتباط با دوستان و يا امکان . برمي گردد
  .درخواست کمک در موارد اضطراري، مثل تصادفات رانندگي از اين جمله اند 

ه برشمرده شد و آنچه بر مبناي از مجموع آنچه به عنوان کاربردهاي تلفن همرا
تئوري استفاده و خوشنودي به عنوان  رضايتمندي حاصل از داشتن تلفن همراه 

 دسته زير طبقه بندي ۴مختصرا به آنها اشاره شد مي توان مجموعه کاربردها در 
که پژوهش حاضر نيز بر همين دسته بندي استوار بوده ) ۲۰۰۷وي و ون وي . (کرد
  :است

که در ذيل اين امر اطالعات ترافيکي، اتفاقات و رخدادها، تيتر : ١ جويينياز اطالع .۱
روزنامه ها، اطالعاتي مربوط به قيمتها و انواع سرگرمي ها  را مي توان گنجاند  که از 

 ي شخصيا تامين نيازهاي اطالعاتيمنظر استفاده هاي ابزاري مطالعه مي شود و
 )  ات خانهبراي مثال خبردادن و خبرگرفتن از اتفاق(

شايعه، چت، لذت بردن از صحبت کردن، گذران وقت و احساس : فوايد اجتماعي .۲
که انگيزه هاي استفاده را در بر مي گيرد ؛ امکان برقراري ارتباط به . آرامش است

بهانه هايي چون در دل کردن يا گذران وقت و همينطور برقراري ارتباط با دوستان و 
گوشي تلفن همراه يا سرگرم شدن با امکانات آن به خانواده و از سويي بازي با 

 يا عکس  ٢هنگام تنهايي يا در جمع دوستان مثل انتقال اطالعات از طريق بلوتوث
 .گرفتن با استفاده از دوربين گوشي

                                                   
1 Information seeking  
2 Bluetooth  
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تسهيل ارتباط با خانواده، احساس نزديکي با اعضاي : رضايتمندي هاي عاطفي .۳
تن نگراني ديگران نسبت به ما را شامل مي خانواده،نمايش مراقبت از يکديگر، دانس

 .شود

و ) حذف محدوديت گشتن به دنبال تلفن عمومي و در صف تلفن ايستادن(تحرک  .۴
دسترسي (بي تعلقي به مکان براي در ارتباط بودن با ديگران: در دسترس بودن

هميشگي بدون دغدغه مکان، دسترسي هر زماني و هر مکاني، حفظ ارتباط هميشگي 
که اين دو گزينه آخر )دسترس بودن براي اعضاي مسن تر يا بيمار خانوادهو  در 

رضايتمندي تازه و منحصر به فرد تلفن همراه در ميان وسايل ارتباطي ميان فردي 
  .محسوب مي شود

  
  قيروش تحق

 پرسشنامه پاسخ ۲۵۶در تحقيق حاضر، با استفاده از يک پرسشنامه بر خط ، تعداد 
  . داده شد

 ابزار با استفاده از مشورت با صاحب نظران علوم اجتماعي و ١رياعتبار صو
ارتباطات در طراحي پرسشنامه حاصل شده، و بعالوه در هنگام تدوين مدل تحقيق، 
مالحاظات مطالعاتي رويکرد استفاده و خوشنودي رعايت شده است و عالوه بر آن  

ي در سراسر دنيا بر پژوهش هاي ديگِر انجام گرفته در موسسه هاي موبايل پژوهش
 که انجام گرفته اند، اساس متغير هاي متفاوت و با روشهاي گوناگون کمي و کيفي

 و ۲۰۰۰کاتز(، )۲۰۰۰ران و وي (، )۲۰۰۴(السن. مورد استفاده قرار گرفته است 
) ۱۹۷۷( کلر،)۲۰۰۲(دو گورناي،۲۰۰۳پيترز و ديگران،)۲۰۰۰(، لنگ و وي)۲۰۰۲

 او کيف و ،)۱۹۹۴( ديميک و سيکاند،)۱۹۸۵(انويليام و ديگر،)۱۹۸۷(نوبل،
  .)۱۹۹۵(سوالنفسکي

                                                   
1 Formal validity 
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 ابزار، از آماره آلفاي کرومباخ براي گويه هاي طيف ليکرت ١براي اندازه گيري پايايي
 بدست آمده که ميزان ۰,۷۰استفاده شده و اندازه آلفا ) سئواالت کاربردهاي موبايل(

  .مناسبي است و پايايي ابزار را نشان مي دهد
  

  يافته هاي تحقيق
 نفر مرد و ۱۳۲ شركت كننده در پيمايش ۲۵۶از مجموعه : مشخصات پاسخگويان

 درصد متاهل ۱۱درصد متاهل و ۲۹ درصد آنها مجرد، ۶۰ نفر زن بوده اند كه۱۲۴
 درصد آنها بيش تر از سه سال است كه از تلفن همراه ۳۶.  داراي فرزند بوده اند

  درصد ۵۹. ماه است كه موبايل دارند۶د آنها كمتر از  درص۷استفاده مي كنند و تنها 
 درصد از پاسخگويان ۴/۷۱. دارندگان خودشان هزينه مكالمات را پرداخت مي كنند 

هر روز با اينترنت سر و کار دارند که بيش از همه براي گرفتن اخبار روز و مطالعه 
  .مقاالت به اينترنت وصل مي شوند

  
درصد زناني که گوشي آنها امکان ۵۶ درصد مردان و ۵۷:استفاده از امکانات  گوشي

درصد زنان دارنده تلفن ۶۸ درصد مردان و ۶۸ دارد از آن استفاده مي کنند ، ٢بلوتوث
از دفترچه يادداشت گوشي براي ياد آوري امور روزانه بهره مي گيرند و به وسيله 

  .آن امور خود را هماهنگ مي کنند
نان دارنده تلفن از دوربين عکاسي گوشي براي  درصد ز۶۳ درصد مردان و ۶۷

اماکن عمومي ، ها  مهمانيعکاسي يا فيلم برداري استفاده مي کنند که بيش از همه در 
 ، خانواده و دو ستانبوده است و پس از آن گرفتن عکس از خود،اماکن تاريخي ، 

  . در ميان پاسخها مشاهده شده است کالس درس و گردش روز تعطيل اداره
 درصد مردان دارنده تلفن همراه غير از شماره تماس هايي که در گوشي بـا خـود                   ۵۴

  .   درصد زنان نيز۴۵به همراه دارند دفتر چه تلفني ندارند و 

                                                   
1 Reliability 
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 درصـد پاسـخگويان ارسـال اس ام اس را بـه          ۵/۵۹:ارسال پيام يـا برقـراري تمـاس       
ــد   ــرجيح مــي دهن ــراري تمــاس ت ــان و ۳/۶۰( برق ــردان۸/۵۸ درصــد زن و ) درصــد م

 درصـد  ۷/۳۹ درصـد مـردان و       ۲/۴۱(درصد برقراري تماس را ترجيح مي دهنـد       ۵/۴۰
 درصـد بـه     ۲/۵۸از پاسخگوياني که تماس را به ارسال پيام تـرجيح مـي دهنـد،               ).زنان

قال ارتباطات گفتـاري کالمـي بـر نوشـتاري زنـگ زدن را تـرجيح مـي                علت سرعت انت  
 درصد پاسخگويان سوءتفاهمات فضاي ارتباطي اس ام اسـي را مـانع مـي     ۲/۲۲. دهند

 کـاراکتري اس ام اس را بـه عنـوان         ۱۶۰ درصد پاسـخگويان محـدوديت       ۶/۱۹دانند و   
  .مانعي مي دانند که آنان را به زنگ زدن وامي دارد

ن آنان که ارسال پيام را به زنگ زدن ترجيح مي دهند،از آنجاييکه مي اما از ميا
 درصد به علت ارزانتر بودن ارسال پيام ۴/۷۳توانستند به چند گزينه پاسخ دهند ،

درصد به دليل محدوديتهاي ۸/۳۲نسبت به برقراري اس ام اس را ترجيح مي دهند،
قال معنا را در فضاي درصد به دليل سرعت انت۱/۱۲ارتباطات چهره به چهره ،

درصد نيز پنهاني ماندن محتواي ارتباط ۵/۲۱ارتباطي اس ام اسي بيشتر دانسته اند،
   .را از چشم اطرافيان به عنوان وجه امتياز ارسال پيام نسبت به زنگ زدن دانسته اند

 پيشتر ويژگي هاي تلفن همراه را در اين موارد خالصه :ويژگي هاي تلفن همراه
انتقال  و در دسترس بودن،  سياربودن، به مثابه وسيله ي ارتباطيهمراهتلفن :کرديم

در اينجا به تفکيک جنسيت نتايج بدست آمده . روابط ميان فردي با استفاده از موبايل
     .از نظرات پاسخگويان ارائه مي شود

مقوالتي چون تعداد و زمان تماس هاي برقرار شده، اس ام اس هاي ارسالي در روز،  
ضوعات تماس و محتواي پيام هاي ارسالي و طرفين تعامالت پاسخگويان به مو

وسيله تلفن همراه در ذيل ويژگي وسيله ارتباطي بودن تلفن همراه مورد بررسي قرار 
گرفته است؛عالوه بر اين سيار بودن اين وسيله و امکان برقراري ارتباط در هر زمان 

 پيامهاي ضروري يا غير ضروري به و هر مکان از طريق برقراري تماس و ارسال
منظور حفظ ارتباط با ديگران و همينطور مديريت نحوه اين ارتباط از  طريق سواالت 

  :مورد بررسي قرار گرفته اند
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 چنانچه اين :تعداد تماس هاي برقرار شده و اس ام اس هاي ارسالي در روز -الف
عداد اس ام اس هاي  نشان مي دهد ميان زنان ومردان از نظر ت۱جدول شماره 

ارسالي در روز تفاوت معني داري موجود نسيت، اما تعداد  تماس هاي مردان به 
گونه معني داري بيش از زنان است بدين معنا که متغير جنسيت در تعداد تماسهاي 

  .برقرار شده تاثير دارد اما در تعداد پيام هاي ارسال شده خير 
  

  ار شده و اس ام اس هاي ارسالي به تفکيک جنسيت تعداد تماس هاي برقر-۱جدول شماره 

  
 نشان مي دهد که ۲جدول شماره : ميزان تماس هاي برقرار شده بر حسب دقيقه-ب
خگويان روزانه بين يک تا پنج دقيقه مکالمه با تلفن همراه خود  درصد پاس۳/۳۲

 ۲۵,۸(تا ده دقيقه۵ درصد بين ۵/۲۹، ) مردان پاسخگو۳/۲۷ درصد زنان و ۴/۳۷(دارند
  ۱۷,۱ مردان و ۲۵,۰ تا بيست دقيقه در روز۱۰ درصد بين ۱/۲۱، )زنان ۳۳,۳مردان و

 ۶/۷و )  درصد مردان۵/۱۲ و  درصد زنان۵/۶( دقيقه۳۰ تا ۲۰ درصد بين ۶/۹،)زنان
با موبايلشان )  درصد زنان۷/۵ درصد مردان و ۴/۹( دقيقه ۳۰۰درصد بيش از 
 و براي ٠,٧٨ با انحراف معيار ١,٣٨ ميانگين تعداد تماس براي زنان صحبت مي کنند،

 ٢,١٠ميانگين زمان تماس هم براي زنان .  است١,٢٤ با انحراف معيار ١,٧٠مردان 
) ١,٢٧با انحراف معيار ( دقيقه ٢,٥١و براي مردان ) ١,٤٨راف معيار با انح(دقيقه 
آزمون . دقيقه است٢,٣١ و زمان تماس نيز ١,٥٥ميانگين کل تعداد تماس . است

واريانس براي اندازه گيري ميزان تفاوت ميان زنان و مردان در اين دو گزينه نشان 

   هاي ارسالي در روزاس ام استعداد   تعداد تماس ها

 زن مرد زن مرد
  :تعداد تماس هاي برقرار شده و اس ام اس هاي ارسالي و به تفکيک جنسيت

  دفعه1-5 47.2 42.0 75.6% 58.6%

  دفعه6-10 24.4 22.1 15.1% 30.5%

 دفعه11-15 14.6 14.5 5.9% 3.1%

  دفعه16-20 7.3 7.6 2.5% 3.9%

  دفعه21-25 2.4 6.1 8%. 8%.

  دفعه۲۶بيشتر از  4.1 7.6  3.1%

 مجموع 100.0 100.0 100.0% 100.0%

  معني داري آماره كي دو ٥٦٩/٠ ٠١٥/٠
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 و (p=0.014)  معني دار استمي دهد كه تفاوت در تعداد تماس ميان زنان و مردان 
   (p=0.074)در ميزان تماس معني دار نيست 

  
)درصد( ميزان تماس هاي برقرار شده بر حسب دقيقه  به تفکيک جنسيت-۲جدول شماره   

 
 

 در تماس پاسخگويان مطرح موضوعاتي که: موضوع تماس به وسيله موبايل-ج
از آنجا که پاسخگويان به بيش از يک موضوع مي .  آمده است٣مي شده در جدول 

  .    توانستند اشاره کنند، آماره ها براي هم موضوع به صورت مجزا گرفته شده است
  

  )درصد( موضوعات تماس به تفکيک جنسيت -٣جدول شماره 
معني داري آماره 

  دو كي
 وضوع تماس به وسيله موبايلم زن مرد مجموع

۰۱۹/۰  ۷/۶۳ ۴۶ ۵۴  
 

 خبر دادن از اينکه کجا هستم

 خبر گرفتن از اتفاقات خانه ۳/۴۳ ۷/۵۶ ۴/۲۳  ۳۳۶/۰

 ارتباط با محل کار ۶/۳۷ ۴/۶۲ ۷/۴۵  ۰۰۱/۰

 براي درد دل کردن با ديگران ۴۴ ۵۶ ۳/۲۹ ۳۶۰/۰

  
.  هستم صورت مي گيرددرصد تماس ها به منظور اطالع دادن از اينکه کجا۷/۶۳

 درصد آن را مردان براي اطالع دادن از    ۴۶ درصد اين تماسها را زنان و        ۵۴که  
 درصـد تماسـها     ۲۳. اينکه کجا هستند با استفاده از تلفن همراه برقرار مي کننـد           

   هاي ارسالي در روزاس ام استعداد 

 ن          ز            مرد

  ميزان تماس هاي برقرار شده بر حسب دقيقه  به تفکيک جنسيت

  دقيقه در روز1-5 37.4 27.3

  دقيقه در روز۱۰ تا ۵ 33.3 25.8

  دقيقه در روز۲۰ تا ۱۰ 17.1 25.0

   دقيقه در روز۳۰ تا ۲۰ 6.5 12.5

  دقيقه در روز ۳۰بيشتر از  5.7 9.4

 مجموع 100.0 100.0

  معني داري آماره كي دو ٠٧٤/٠
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  ۳/۴۳ درصد مردان و  ۳/۵۶براي اطالع گرفتن از اخبار خانه برقرار مي شود که         
  .ن از اتفاقات خانه با موبايل تماس مي گيرنددرصد زنان براي مطلع شد

 درصد پاسخويان برخي از تماسهايشان را به منظور درد دل با دوستانشان     ۲۹
 درصـد زنـان گـاهي از تلفـن همـراه       ۴۴ درصد مردان و   ۵۶برقرار مي کنند  که      

براي درد دل کردن با دوستانشان به وسيله موبايل به آنهـا زنـگ مـي زننـدواز      
درصد پاسخگويي که به وسيله موبايل با محل کارشـان در تماسـند             ۷/۴۵ميان  

 ۶/۳۷ درصد مردان و ۴/۶۲يا برخي از کارهايشان را با موبايل انجام مي دهند           
  .درصد زنان براي برقراي ارتباط با محل کار از موبايل استفاده مي کنند

ارتباط با « و »خبر دادن از اينکه کجا هستم« نشان مي دهد ٣چنانکه جدول شماره 
در باب تماس براي خبر . ميان زنان و مردان ارتباط معني داري وجود دارد» محل کار

دادن، زنان بيش از مردان تماس مي گيرند و اين موضوع در باب ارتباط با محل کار 
  . معکوس است

يافته ها در باره محتواي : محتواي پيام هاي ارسالي به وسيله تلفن همراه-د
نکته اينکه در اين سوال نيز .  آمده است۴هاي ارسالي در جدول اس ام اس 

پاسخگويان مي توانستند به چند موضوع متنوع که بهانه ارسال اس ام اس 
  .آنهاست اشاره کنند

  
  )درصد(محتواي اس ام اس هاي ارسالي به تفکيک جنسيت  – ۴جدول شماره 

  به محتواي اس ام اس هاي ارسالي زن مرد مجموع معني داري
 تفکيک جنسيت

 قرار مالقات ۲/۵۱ ۸/۴۸ ۸/۴۸  ۳۸۸/۰

 کار ۲/۴۰ ۸/۵۹ ۷/۴۷  ۰۱۱/۰

 سرگرمي و جوک ۴/۴۶ ۶/۵۳ ۷/۵۴  ۴۸۰/۰

  احوالپرسي ۵۰ ۵۰ ۱/۴۶  ۶۴۴/۰
 خبر دادن و گرفتن از وقايع روز ۲/۵۸ ۸/۴۱ ۳/۳۸  ۰۱۴/۰
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سـال مـي شـود کـه        درصد اس ام اس ها به منظور هماهنگي قرار مالقات هـا ار             ۸/۴۸
 درصـد  ۷/۴۷.  درصد مردان چنين پيامهايي ارسال مي کنند      ۸/۴۸ درصد زنان و     ۲/۵۱

 درصد را مـردان شـامل مـي    ۸/۵۹پاسخگويان پيام هاي کاري نيز ارسال مي کنند که        
درصد زنان پاسخگو هم از طريق اس ام اس کارهايشان را سـامان مـي              ۲/۴۰شوند و   

  .دهند
 فرستادن اس ام اس هاي جوک و سرگرمي مبـادرت مـي              درصد پاسخگويان به   ۷/۵۴

 درصـد از زنـان چنـين پيامهـايي را         ۴/۴۶ درصـد مـردان پاسـخگو و       ۶/۵۳ورزند کـه    
  .ارسال مي کنند

 درصـد زنـان     ۵۰ درصد پاسخگوياني که براي احوال پرسي پيـام مـي فرسـتند              ۴۶از  
ايع روز را از  درصدي که وقـ ۳/۳۸و از .درصد مردان پاسخگو۵۰پاسخگو بوده اند و     

 درصد زنـان پاسـخگوي پيمـايش مـا     ۲/۵۸طريق اس ام اس به ديگران اطالع مي دهند  
درصد مردان پاسخگوي ما براي مطلع کردن اخبار امور روزانه شان           ۸/۴۱بوده اند و    

  .به ديگران اس ام اس مي فرستند
 مشاهده مي شود، زنان بصورت معني داري بيش از مردان  ۴چنانچه در جدول    

ر اس ام اس هاي خـود، بـه موضـوع خبـر دادن و گـرفتن از وقـايع روز مـي               د
در . پردازند و بر عکس مردان بيش از زنان در بـاره کـار، اس ام اس مـي زننـد          

  .ساير مورد ميان زنان و مردان تفاوت معني داري وجود ندارد
بيش همچنين يافته ها نشان مي دهد که :طرفين تعامالت پاسخگويان در خانواده -ھ

پاسخگويان طرف تعامل )  درصد۷/۲۳(و مادران)  درصد۷/۳۵(از همه همسران 
 ۱/۴ و نهايتا۵/۷، پدر۹/۱۲، برادر۲/۱۶موبايلي پاسخگويان بوده اندو بعد خواهر

  .درصد دارندگان با وسيله موبايل با فرزندانشان در تماس هستند
 و هر جا که افراد  درصد پيام ها هر وقت۵۲:  زمان و مکان ارسال اس ام اس-و 

 ۶/۱۵دلشان بخواهد بدون مالحظات مکاني و زماني ارسال مي شود و پس از آن 
 درصد آنها در راه محل کار و تحصيل يا خانه ارسال ۱۲درصد پيامها آخر شب يا 
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 درصد در موقع خلوتي کار و ۳ درصد در کالس و ۳ درصد درخانه،۱۰مي شوند و 
  .ند در هنگام کار ارسال مي شو۸/۰
پاسخگويان ما هنگامي که سر کار ۶۵: حفظ ارتباط با ديگران در هر شرايطي-ز

هستند يا کار مهمي دارند که نمي توانند تماسهايشان را جوابگو باشند، روي ويبره 
 درصد مي ۴/۱۳ درصد گوشي هايشان را خاموش مي کنند و ۴/۱۳مي گذارند، 

يچ گونه ارتباطي برقرار نمي چون با خاموش بودن گوشي ه(گذراند زنگ بخورد 
  . درصد کل پاسخگويان تماس هايشان را رد مي کنند۳/۸و نهايتا تنها ) شود

 درصد پاسخگويان وقتي در خانه هستند تلفن هاي همراهشان را ۶/۴۶عالوه بر اين 
روشن نگه مي دارند تا ...) آشپزخانه،اتاق نشيمن و:هر جا که باشند(نزديک خودشان

 درصد آنها در جاي ثابتي از خانه آن را نگهداري مي ۴/۳۵، ١ست ندهندتماسي را از د
 درصد آنها تنها وقتي منتظر تماسي هستند گوشي را در خانه روشن نگه ۶/۱کنند، 

 درصد آنان به محض اينکه به خانه مي رسند گوشي تلفن ۷/۱۵مي دارند و 
  .همراهشان را خاموش مي کنند
ده از اين وسيله ارتباطي که کاربران در سواالت بسته عالوه بر کاربرد و طرز استفا

به آن پاسخ گفته اند؛ميزان موافقت پاسخگويان درباره کاربردهاي ديگر تلفن همراه 
که در . اشاره شده است۵ذيل برقراري ارتباط همه زماني و همه مکاني در جدول 

  . ادامه به توضيح گويه ها پرداخته مي شود
  

                                                   
1 Missed call 
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  دول  توزيع درصد فراواني ميزان موافقت با کاربردهاي تلفن همراه به تفکيک جنسيتج-  ۵جدول شماره  

   
  
 

درصدپاسخگويان با اين جمله که تلفن ۸۳: در دسترس بودن فرد براي خانواده) الف
همراه سبب شده است تا از اين طريق هميشه در دسترس خانواده ام باشم موافق 

 درصد نظري نداشته ۱۳،) درصد مردان۷/۸۳ درصد زنان پاسخگو و ۳/۸۲(بوده اند
  .درصد مخالف بوده اند ۷اند و 
 درصد موافق ٧/٩١: امکان خبر کردن ديگران در هر شرايطي از وضعيت فرد)ب

 درصد هم ٢ بينظر بوده اند و ٣/٦،) درصد مردان٨/٩٣ درصد زنان و ٥/٨٩(بوده اند
  .مخالف

 ۷/۴۶( درصد پاسخگويان موافق بوده اند۵۴ :مطلع شدن از اتفاقات خانواده) ج
  . بي نظر بوده اند۴/۲۸ مخالف و ۶/۱۷) .رصد مردد۹/۶۰درصد زنان و 

نظري نداشته ۳/۱۳ درصد موافق بوده اند،۶/۸۰:تسهيل ارتباط با اعضاي خانواده)د
  . درصد مخالف بوده اند۶اند و 

سرگرم بودن با   
همراه از طریق  تلفن

برقراري تماس یا بازي 
 با گوشی

 

  
غیر با تسهیل ارتباطات 
 هم جنس

 

  
نقص در ارتباط رفع 

 چهره به چهره

 

  
تسهیل ارتباطات با 

 دوستان

 

  
با تسهیل ارتباطات 

 خانوادهاعضاي 

 

  
اتفاقات مطلع شدن از 
 خانه

 

  
  دیگرانخبر کردن

  
در دسترس 
بودن براي 

 خانواده

 
 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

  

 مخالفم 9/8 5/8 4/2 6/1 6/24 9/10 2/4 8/7 7/6 7/4 3/18 8/24  1/42 8/48  9/45 6/49

 
 نظري 9/8 8/7 1/8 7/4 7/28 1/28 7/11 8/14 2/9 3/9 0/20 0/16 8/19 3/21 7/28 1/27

 ندارم

 
3/23 4/25 9/29 0/38 2/59 7/61 0/86 2/84 3/77 2/84 9/60 7/46 8/93 5/

89 

 موافقم 3/82 7/83

 

 مجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 
837/0  394/0  408/0  788/0  335/0  011/0  465/0  942/0 معنی  

داري 
آماره 
  کی دو
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 نظري نداشته اند و ۲/۹ درصد موافق بوده اند و ۱/۸۵:  تسهيل ارتباط با دوستان) ه
  . نيز مخالف بوده اند۶/۵
 درصد موافق اين جمله بوده اند که ۴/۶۰: قص در ارتباط چهره به چهرهرفع ن) و

آنچه نمي توانند در ارتباطات چهره به چهره مطرح کنند از طريق ارسال پيام بيان مي 
 ۱۸درصد مخالف بوده اند و ۶/۲۱،)  درصد مردان۲/۵۹ درصد زنان و ۷/۶۱.(کنند

  .درصد نيز نظري نداشته اند
 درصد مخالف اين بوده اند که  از طريق ۶/۴۵  :ا غير همجنستسهيل ارتباطات ب)ز

درصد زنان و ۱/۴۲.(ارسال پيام ارتباطات با غير همجنسانشان را تسهيل مي کنند
و )درصد مردان۹/۲۹ درصد زنان و ۳۸(  درصد موافق بوده اند ۹/۳۳،)  مردان۸/۴۸
  . درصد نيز نطري نداشته اند۶/۲۰
در هر زمان و هر ... قرار مالقات، پيام هاي جالب وجوک، sms ارسال و دريافت) ح

  مكان
 ۱/۲۷( درصد بي نظر۳/۲۹،)  درصد مردان۶/۴۹زنان، ۹/۴۵( درصد موافق۹/۳۶

  .مخالف بوده اند)  مرد۳/۲۳ زن و ۴/۲۵( درصد۷/۳۳و ) زن۷/۲۸مرد،
در ميان کاربردهاي گوناگون تلفن همراه، ميان  ؛ مشاهده مي شود٥چنانکه در جدول 

  . ان و مردان تفاوت معني داري وجود نداردزن
  
  يريگ جهينت

ان کاربران يمهمراه را در  تلفن) کاربرد(تا استفاده  آن بوده است يدر پحاضر مقاله 
 و مجموعه يکرد استفاده و خوشنودي رو،اساس نيا  بر.مورد مطالعه قرار دهد
ز به عنوان يهمراه ن نا درباره تجربه کاربرد تلفيگر نقاط دنيمطالعات پژوهشگران د

ن پژوهش از شباهت يجه اي نت.منبع مطالعه حاضر مورد استفاده قرار گرفتند
 حاصل از يش با استفاده و خوشنوديمايمورد پنمونه نزد همراه   تلفنيکاربردها
افته يم ين پژوهش قصد تعمينهمه ايبا ا.دهد يخبر مدر دنيا  يله ارتباطين وسيداشتن ا

  . ندارديرانيبه همه کاربران اش،يماين بودن پي آنالبا توجه بهها را 
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 ارتباط يها کار و رفع نقص ل ارتباط با خانواده، دوستان، محلين پژوهش تسهيا
 همه ي، امکان برقراريشگيبودن هم دسترس همراه، در چهره به چهره با واسطه تلفن

 با امکانات  و سرگرم بودنيگران در مواقع ضروري ارتباط با ديي و همه جايزمان
گرفتن و  ا عکسي ،يري و تصوي صوتيها لي و انتقال اطالعات و فاي مثل بازيگوش

ها  يژگيورا به عنوان ره ي غک وي تبريها اميپ  ارتباطات با بهانه جوک،يبرقرار
ر ي در آن به عنوان متغيتي جنسيها تفاوتو  تلفن همراه برشمرده است يکاربردهاو

  .مانده استز از نظر پنهان نيمستقل ن
 ي مطالعات علمي برايا تواند مقدمه يهمراه م ن مطالعه درباره طرز استفاده از تلفنيا

له بر اساس ين وسي ايکارکردهاسو، مطالعه  گريازد.  در حوزه تلفن همراه باشديبعد
د تا ينما يالزم مز ين ياجتماع-يگاه اقتصاديت، پاي چون سن، جنسي متفاوتيرهايمتغ

 تلفن يي و همه جاي از حضور همه زمانيوجود آمده ناش رات بهييف تغ مختليها جنبه
  .رديشتر قرار گي بي مورد بررسيرانياکاربران  ي در زندگهمراه

  
  منابعفهرست 

مركز :  ترجمه پرويز اجاللي، تهران،درآمدي بر نظريه ارتباط جمعي) ۱۳۸۲(كوييل،د  مك
  .ها مطالعات و تحقيقات رسانه

انتشارات : ترجمه عليرضا دهقان، تهرانهاي ارتباطات،  نظريه) ۱۳۸۱(د، ج ، تانكار.سورين،و
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