
 

 45-29:  1931 اتبستان 2 شماره اول دوره/ اجتماعي تحقيقات و مطالعات فصلناهم

 یرانیا کاربراني برا آن کارکردهاي و همراه تلفن

 یتیجنسی هاتفاوت بر دیتأک با

 
  خیرخواه طاهره ، کوثری مسعود ، يگانه جوادی محمدرضا
 (9/09 / : رشيپذ خيتار  7/09/  : افتيدر خيتار)

 چکيده 

 وسیله وی سرگرم وسیله عنوان به حاضر حال در فردی میان ارتباطی نیاز تامین بر عالوه همراه تلفن 

 حاضر مقاله. دارد کاربرانش برای را متعددی معانی آن از استفاده و رودیم کار به نیز جمعی ارتباط

 مورد کاربران میان در را وسیله اين کارکردهای همراه، تلفن ارتباطی کاربرد از نظرصرف تا کوشدیم

 و است گرفته صورت وسیله اين دارندگان از آنالينی پیمايش منظور بدين. دهد قرار مطالعه

 اين نتايج. اندکرده نظر اظهار نیازهايشان تامین در وسیله اين مختلف کارکردهای درباره انيپاسخگو

 به فردی میان ارتباطات تسهیل نظیر کاربردهايی بر عالوه همراه تلفن که دهدیم نشان پژوهش

 امنیت، تامین چون کارکردهايی پاسخگويان، مکانی همه و زمانی همه همراهی و بودن سیار واسطه

 .است داشته همراه به نیز رایسرگرم و هماهنگی هويت، ،یخودابراز مد،

 امتداد هويت، همراه، تلفن کارکردهای کوتاه، پیام همراه، تلفن ارتباطی، تکنولوژی: کليدي کلمات

 .امنیت مد، خود،

                                                           
   myeganeh@ut.ac.ir تهران دانشگاه شناسی جامعه گروه دانشیار.   
  تهران دانشگاه ارتباطات گروه اریدانش.   
   تهران دانشگاه ارتباطات ارشد کارشناس.   

mailto:myeganeh@ut.ac.ir
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 مقدمه
 احتساب با که شده اعالم  1 0 رانيا در همراه تلفن مشترکان نفوذ بيضر حاضر حال در

هم که گرفت جهینت توانیم فوق شاخص گرفتن نظر در و رانيای نفر ونیلیم  7.1 تیجمع

  .دارد وجود رانيا در همراه تلفن اشتراک ونیلیم 86 از شیب اکنون

  واسنطه  عننوان  بنه  هنم  همنراه تلفنن   سراسنرجهان،  در همنراه  تلفنن  اریبس کاربران به نظر

 شنده  بررسنی  و مطالعنه    سنرگرمی  وسنیله  هم و رسانه، عنوان به هم فردی،میان ارتباطات

 هنای شنرکت  اسنتفاده  فردی،میان ارتباطات تسهیل برای کاربردهايی بر عالوه که چرا. است

 و مجلن   جمهنوری،  رياسنت  کانديداهای سیاسی تبلیغات بازرگانی، تبلیغات برای تجاری

 مشنترکان،  بنرای  کوتناه پینام  سنروي   طرين   از هنا روزنامنه  از بعضی اخبار ارسال شوراها،

پینام  جمعی ارتباط کاربردهای جمله از توانمی را تلويزيونی راديو مسابقات و هانظرسنجی

 ينا  و اينترننت  بنه  اتصنال  امکان ، تلويزيونی هایبرنامه دريافت امکان راديو، برشمرد؛ کوتاه

 شامل همراهتلفن در را جمعی رسانه کاربردهای مجموعه تواندمی روزنامه صفحات دريافت

 ضنب   جالب، تصويری و صوتی هایفايل ارسال و دريافت امکان موبايلی، هایبازی و شود

تلفنن  از اسنتفاده  بنا  را، جديندی  هایسرگرمی نیز فیلمبرداری و عکاسی موسیقی، پخش و

 .است داده شکل همراه،

 تعرينف   کناربران  رضايت و گوشی مدل و مارک انتخاب در) امکانات منظر از همراه تلفن 

 شنده  بررسنی  دنینا  مطالعاتی مؤسسات و هادانشگاه در آن کارکردهای و کاربردها ،(شودیم

 شنده  انجنام  این دن سراسر در کاربرانی هاتفاوت دادن قرار نظر مطمح با مطالعات نيا. است

 کنه  اسنت  داده نشنان  همنراه  تلفنی کارکردها و کاربرد در مردان و زنان تفاوت مثال است،

 ،( 99 )2فناک   کنه  همانگوننه . دهندمی تغییر را موبايل از استفاده طرز رفتهرفته هاجنسیت
                                                           

 فارسی خبرگزار از نقل به 931 مهر.   

2 .Media 
3 .Intertainment  
4. Fox 
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 موبايل آنها(.  99 ) کنندمی نگاه« شخصی محافظ» يک عنوان به موبايل به زنان است، گفته

 را موبايل آنها. دانندمی درونی و بیرونی حمالت مقابل در خود از حمايت برای ایوسیله را

منی  احسناس  آنها. روندنمی جايی موبايل بدون هاخانم از بسیاری و دانندمی سالم ایشبکه

 صنحبت  دارنند  نیناز  کنه  چیزی هر مورد در و مکان هر در شخص، هر با توانندمی که کنند

. دهندمی تغییر شايعات سمت به مهم هایتماس از را ديگران  با ارتباط روش ها،تلفن. کنند

 از منا : کننند منی  خلن   را اجتمناعی  ملزومات از جزيی که است سال هزاران شايعه و غیبت

 نشنان  مطلنب  اين. کنیم می استفاده حجر عصر شايعات به بازگشت برای فضا عصر فناوری

آسنان  بسیار قبل هایروش از که کنندمی خل  ارتباطات برای را روشی هاموبايل که دهدمی

منی  اسنتفاده  يکسنان  ديگنران   با ريزیبرنامه برای موبايل فناوری از مردان و زنان! است تر

 .دارند تمايل اجتماعی امور برای افراد با تماس به بیشتر زنان اما کنند،

 نقل هایجايگزين اغلب زنان که است داده نشان  99  سال در نگیل بررسی مثال عنوان به

 زننان  اسنت؛  خنانوادگی  تعهند  دلینل  به دقیقاً که دارند، محدودی متعاقباً و پیچیده انتقالی و

 کنار  بنازار  بنا  ارتبناط  بنرای  کمتنری  هنای گزيننه  دلیل اين به و کنندمی کار خانه به نزديک

 بننابراين  و اسنت  خنانوادگی مسنوولیت  به موکول زنان تحرک. دارند رو پیش در جغرافیايی

بچنه  که هايیخانواده مورد در ويژه به امر، اين. است کار چند از ترکیبی اغلب آنها سفرهای

 هنای انديشنه  بافت در را موضوع اين اگر. است صادق دارند، دبستانی يا دبستانی پیش های

 بنه  نسنبت  بیشنتری « تنالش  فواصنل »  زننان  که ديد خواهیم( 069 )دهیم قرار ابلر و فالک

 .دارند مردان

 تلفنن  کنه  رسنید  حن   اينن  به توانمی مجموعه، اين دور راه از ارتباطات بخش به نگاه با 

 هم و باشند دور خانه از هم که سازدمی قادر را زنان و کندمی فراهم را چندکارگی از نوعی

 از منادری  را امنر  اين وستبی همچنین و ناوارو و راکو. برسند خود خانگی هایمسوولیت به

 و انند بازگشنته  مدرسه از که فرزندانی با ارتباط برای تلفن از استفاده يعنی. نامندمی دور راه

 زمیننه  اينن  در همنراه  تلفن به(.  00 :ناوارو و راکو) کند کنترل را آنها والدين که دارند نیاز

. اندداشته نظر مد را تکنولوژی اين خاص طور به ناوارو و راکو واقع در است شده توجه نیز
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 پیونند  خاصنی  مکان به موبايل چون پرداخت، امر اين باب در بحث به بايد ترعام نگاهی با

 دسنت  در تجربنی  هنايی مثنال  اسنت،  نظر مد اينجا که بافتی در(.  00 النگ،)است نخورده

 عنین  در برسد خود خانوادگی ماموريت به دهدمی اجازه شخص به موبايل آنها در که داريم

 فزايننده  اسنتفاده  سنابقه  بنه  توجه با امر اين. باشد داشته حضور نیز کاری تعامالت در حال

 ( 007 لینگ، ؛999 کینگ،) شودمی انجام عمومی فضای از شخصی

 وسنیله  اينن  کارکردهنای  همراه، تلفن به مربوط مطالعات ازیمهم بعد عنوان به نیز مقاله اين

 همراه تلفن کاربردهای به اجمال به نخست ادامه در. است داده قرار مطالعه مورد را ارتباطی

 وارد سپ  گردد روشن ارتباطی  کارکرد و  کاربرد بینیمفهوم تفاوت تا شودمی هايیاشاره

 تاامين  ضمن موبایل که گويیم پاسخ سؤال اين به کوشیممی و شد خواهیم کارکردها بحث

 جنساييی  تفااوت  دادن قرار مدنظر با دارندگان براي کارکردهاي چه افراد ارتباطی نياز

 وجاود  زناان  و مردان موبایل ارتباطی تکنولوژي از اسيفاده روش بين تفاوتی آیا ؟دارد

 سناختار  و يکپنارچگی  تنوانیم منی  بفهمنیم،  را يکنديگر  بنا  ارتباط روش ما که زمانی دارد؟

 تلفنن  دارنندگان  با مصاحبه و آنالين نظرسنجی اساس بر تحقی  اين. کنیم درک را اجتماعی

 فناوری از استفاده طرز بر عمدتا مطالعه اين. است گرفته انجام همراه تلفن از استفاده درباره

 و زننان ی بنرا  همراه تلفنی کارکردها در تفاوت وجود هیفرض با و دارد توجه جن  دو بین

 .است داده انجام را حاضر پژوهشی رانيا مردان

 

 همراه تلفن کاربردهاي( الف

 تسهیل آن کاربرد مهمترين و است، وسیله اين ابزاری استفاده بر ناظر همراه تلفن کاربرد

 نامه: کندیم ايفا نقش رابطه برقراری وسیله عنوان به و است دور راه از غیرفردی ارتباطات

 همراه، تلفن حاال و ايمیل و تلفن آن از پ  و بوده چهرهبهچهره غیر ارتباطات وسیله اولین

 دسترسی ارتباطی، هایواسطه ديگر همینطور وثابت، تلفن از آن تمايز وجه مهمترين  که

                                                           
1. Application  
2. Function  
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 بهبود نظیر کاربردهايی. است  همیشگی ویدائم ارتباط برقراری نیز و هرمکانی و هرزمانی

: .99  ديگران و  یو چان) بودن سیار همیشگی، دسترسی فردی، میان ارتباطات کیفیت

 که شودیم ديده مختلف منابع میان در(. 9 : .99  2آلوچ و پیترز) ،(6: 992 )  پاتز ،( 7

 يک که شودیم مطرح همراه تلفن کارکرد مقابل در. شودیم اشاره آنها از برخی به مختصرا

 اين از استفاده که نتايجی و رودیم فراتر مکانی همه و زمانی همه ارتباطات تسهیل از سطح

 امنیت ح  مانند: کندیم تامین را ارتباط از غیر نیازهايی کندمی حاصل کاربر برای وسیله

 .اظهاری خود کارکرد يا و اجتماعی پايگاه نماد آن، دارندگان

 اشاره کاربردهايی به خوشنودی، و استفاده تووری مبنای بر( .  : .6  ) گرانيد وی کوثر 

 عبارتند کاربردها اين. شودمی حاصل همراه تلفن داشتن از رضايتمندی سبب به که کنندمی

 :از

 تیتر رخدادها، و اتفاقات ترافیکی، اطالعات امر اين ذيل در که:  .جويیاطالع نیاز.   

 منظر از که گنجاند توانمی را هاسرگرمی انواع و هاقیمت به مربوط اطالعاتی ها،روزنامه

 و خبردادن مثل شخصی، اطالعاتی نیازهای تامین يا و شودمی مطالعه ابزاری هایاستفاده

 .  خانه اتفاقات از خبرگرفتن

 احساس و وقت گذران کردن، صحبت از بردن لذت چت، شايعه،: اجتماعی فوايد.  

 چون هايیبهانه به ارتباط برقراری امکان گیرد؛می بر در را استفاده هایانگیزه که آرامش،

 سويی از و خانواده و دوستان با ارتباط برقراری همچنین و وقت گذران يا کردن دل درد

 جمع در يا تنهايی هنگام به آن امکانات با شدن سرگرم يا همراه تلفن گوشی با بازی

 دوربین از استفاده با گرفتن عک  يا  8بلوتوث طري  از اطالعات انتقال مثل دوستان،

 .گوشی

                                                           
1 . Permanent access  
2. Chan 
3. Potts 
4. Peters and S. Allouch  
5 .Information seeking  
6 .Bluetooth  
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 اعضای با نزديکی احساس خانواده، با ارتباط تسهیل که: عاطفی هایرضايتمندی.  

 .شود می شامل را ما به نسبت ديگران نگرانی دانستن و يکديگر، از مراقبت نمايش خانواده،

 و عمومی تلفن دنبال به گشتن محدوديت حذف عبارتی به بودن، دسترس در و تحرک. 2

 دسترسی ديگران، با بودن ارتباط در برای مکان به تعلقیبی: ايستادن تلفن صف در

 در و همیشگی ارتباط حفظ هرمکانی، و هرزمانی دسترسی مکان، دغدغه بدون همیشگی

 تازه رضايتمندی آخر گزينه دو اين که خانواده، بیمار يا ترمسن اعضای برای بودن دسترس

 .آيدمی شمار به فردیمیان ارتباطی وسايل میان در همراه تلفن فرد به منحصر و

 

 همراه تلفني کارکردها مطالعه تياهم( ب

 معنای موبايل است؛ تغییر درحال داشت، وجود موبايل از که استنباطی حاضر حال در

 تلفنی، مکالمه برای فق  ابزاری عنوان به نیز، آن از استفاده و  است گرفته خود به جديدی

 شناخته کارکردی چند ایوسیله عنوان به روزافزون روندی در موبايل. است شده دگرگون

 . شودیم

 اجتماعی پیامدهای مساله ظهور با همزمان وسیله اين بودن کارکردی چند توضیح در

 که اندکرده مطرح را  «دستگاه روح »نظريه آخوس و کاتز شخصی، ارتباطی هایتکنولوژی

 را همراه تلفن نظیر شخصی هایتکنولوژی طري  از میانجی ارتباطات از شکلی کوشدمی

 هایطراحی روی بر هم که است ماشین روح اين»: گويدیم دستگاه روح نظريه. دهد شرح

 کاربران، برای وسیله يک( کارکرد و کاربرد) ثانويه و اولیه اهمیت روی بر نیز و تکنولوژی

نظريه هایمحدوديت بر غلبه نظريه اين هدف(. .9 :  99 1آخوس و کاتز) «گذاردیم تاثیر

 از مردم که ایشیوه مانند مسائلی به توجه طري  از است، بندیساخت و کارکردگرا های

 بین رابطه و کنندیم استفاده خود روزمره زندگی در ابزاری عنوان به موبايل های،تکنولوژی

 میان اجتماعی تعامل با که ایمعناسازی و بالغت و اجتماعی نقش و بدن ها،تکنولوژی اين

                                                           
1 .Apparatgeist theory 
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 کاربران که کندیم بیان دستگاه روح نظريه ديگر، بیان به(. .  ،همان)دهدیم رخ کاربران

 کندیم مطرح را سؤال اين نظريه اين نتیجه، در.دهندیم تخصیص آن به را مختلفی معانی

 اين دادن قرار نظر مد با. شودیم داده نسبت آنها به کسی چه وسیله به و معانی نوع چه که

 و گروهی عضويت زمینه در ارتباطی ابزارهای از استفاده به که است اين مهم نکته مساله،

 (.  99 کاتز،) کنیم توجه اجتماعی هويت

تکنولوژی نمادين معانی جستجوی برای را گوناگون هایفرهنگ تا است الزم رو،اين از

 . کنیم مقايسه شخصی، ارتباطی های

 است ازدياد درحال خاص فرهنگی زمینه يک در مد و موبايل به راجع پژوهش اگرچه

 ایمقايسه مطالعات که رسدیم نظر به ،( 99 يتری، و لینگ ؛ 99 فورتوناتی،  نمونه، برای)

   سنتی طور به که هايیفرهنگ ويژه،به است؛ کمیاب هنوز گوناگون هایفرهنگ بین

 اند،شده تلقی -مختلف اجتماعی هایرفتار و هاارزش اساس بر -هافرهنگ ساير از «متمايز»

 .اندنگرفته قرار مطالعه مورد هنوز

یمن  اسنتفاده  همنراه  تلفنن  ازی تنازگ  به که نفر 0  مطالعه با   99  سال در سالزمن و پالن

 اما دارند، ازین لهیوس نيا به چرا که دانندینمی درست به ابتدا در افراد نيا که افتنديدر کردند،

 نظنر  بنه . ابنديیدرم مختلفی هاتیموقع در را لهیوس نيای کاربردها رفتهرفته زمان، گذر با

 بنه ی اضنطرار  منوارد ی بنرا ی الهیوس از همراه تلفن ليتبدی برای اگسترده شيگرا رسدیم

 یزهین انگ .دارد وجود رساتری ا وهیش به ارتباطی برقرار و معمولی ها استفادهی برای ابزار

 مثنال  عننوان  بنه  .اسنت  آنی ارتبناط ی کاربردها ،افراد شتریبی برا همراه تلفن از استفاده هیاول

 اين  و زانمنان يعز تیوضنع  دربناره  بخنش  ننان یاطم اطالعنات  آوردن بدست امکان هاليموبا

 و ننگ یل) دهند ی من  منا  به رای ابانیخ تصادفات مثلی اضطرار مواردی برا کمک درخواست

 همراهی هاتلفن هیاول کاربران ازی اریبس تصور(.  99 سالزمن، و پالن  ؛ 99 و  00 ،یتري

 ننه  و بسنت،  کارخواهنند  بهی اضطرار موارد در تنها را لهیوس نيا که است بوده نيا همواره

 از اسنتفاده  نحنوه  در که رای راتییتغ توانیم زمان گذر با اما. روزمرهی عادی کاربردهای برا

 :کرد مشاهده دهدیم رخ همراهی هاتلفن
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. آورنند یم حمله هانهیزم همه در ما روزمرهی هاتیفعال به شتریب و شتریب هرروز هاليموبا.  

 لين موبا از اسنتفاده ی معننا  به خود، شکل نيتریادیبن در رشيپذ. است  رشيپذ اول مرحله

 بازگرداندن به تماس کي است، داده رخی تصادف کهی موارد در مثال. است مشکل حلی برا

 و ترمانهیصميی فضاها با تعامل و تماسی برقرار با کار نيا. کندیم کمک ما به تیامن ح 

معمول ليموبا از استفاده هرچه. شودیم انجام دهندیم ارائه اورژان  خدمات کهی مراکز اي

 (. 000  ،یتري و نگیل) شودیم جاديا  يشرا بای هماهنگ ازی ترمتنوع اشکال شود، تر

 و نداردی کارکرد جنبه چندان که يابندمی شيافزايی هاتماس رفتهرفته مرحله نيا از پ .  

 ،یکينزد ،تعهد و یهمبستگ ،ینگران دادن نشان مثل دارند،ی اجتماع وی عاطفی مقاصد شتریب

 ثابنت  تلفنن  خطوط کهی زمان(.  99 سالزمن، و پالن)دينمایم رخ عش  و یهمدرد ،شفقت

 مشناهده  آنهنا  از اسنتفاده  در رای مشنابه ی الگو شدیم زین کردندیم دایپ توسعه 0  قرن در

 تلفنن  از اسنتفاده  بنه  را مردم که بودندی ليدال شانيخو با ارتباط و کار و کسب ،یمنيا کرد،

 بنا  لين موبای کارکردهنا  ازی اریبسن  کنه  کرد اشاره بايد نحاليا با(.   00 ش،یف) داشتیوام

 سنر  بنر  بحنث  مانند است هايیزهیانگ با هنوز آنها از استفاده و است متفاوت ثابتی هاتلفن

 گاه که مخاطب، بهی اتیح اطالعات دادن اي و هابرنامه دری ناگهان راتیتغ نحل،يال مشکالت

 امکنان  هنا لين موبا کرد اضافه ديبا(. 999  سان، گلدن) دهد خبر ایفاجعه وقوع از تواندیم

 انند کنرده  فراهم مای برا را امکیپ و لیميا فرستادن مانند تماس ازی ديجد اشکالی  برقرار

 از فنار   و خنود ی خنود  به ليموبای هاتماس افتيدر. نبود مقدور ثابت تلفن خطوط با که

ی فراموشن  بنه  ارتبناط  و فرد کي که است آن دهندهنشان باشد،ی امر چه درباره تماس آنکه

ی هنا تمناس  ازی اریبسن (.  99 :98 ن،یهنرت  و کنو  یل ؛000 استودال،) است نشده سپرده

ی افنراد ی دیناام در امر نيا. اندارتباط کي وجود از قدرتمندی ادآوری ينوع تنها همراه تلفن

 بنه  و است نشده ثبت آنها ریگامیپ دستگاهی رو بری امیپ چیه که وقتی دهدیم نشان را خود

 طرفشنان  ازی تماسن  اين  و کنند  صنحبت  آنها با نخواسته ک چیه که شودیم ریتعب معنا نيا

 (.009 نارد،یل و کوک ) باشد داشته
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 به هم دارد، افراد برای معنايی چه موبايل که است موضوع اين درک دنبال به مقاله اين

 برای موبايل که هنگامی چنانکه،. دارد که کارکردهايی نظر از هم و وسیله يک عنوان

 تلفن برای بود ایوسیله تنها يعنی داشت را کاربرد همان اصل در آمد، بازار به بار نخستین

 نیز آن با ديگر کارهای انجام امکان يافت، افزايش موبايل نفوذ سطوح کههنگامی. زدن

 به کوتاه، امیپ ارسال و زدن تلفن برای گرارتباط عنوان به تواندیم موبايل. . يافت فزونی

 دارزنگ ساعت عنوان به همچنین و آن، در موجود هایبازی طري  ازیسرگرم وسیله عنوان

 حال در موبايل کارکرد و نقش درباره مختلفی هایديدگاه. رود کار به آدرس دفترچه و

 و(  99 پیترز و هولم) ،(.6  عاملی،) فردي هویت: نظیر کارکردهايی است، گیریشکل

 و چان ؛  99 پیترز، و هولم) خود اميداد ؛(997 کمبل) خودابرازي ؛(997 وی ون و وی)

  99 فورتوناتی، ؛ 99 ديگران، و ديويد ؛998 سوجیاما، و کاتز)مدگرایی ؛(.99 ديگران،

 در که(  99  و 000  يتری و لینگ ؛006 لینگ ؛000 کاتز) هماهنگی و( 997 کمبل، و

 .برشمرد موبايل کارکردهای عنوان به توانیم را اند؛خورده گره هم به موبايل از استفاده

 هویت(  

 اينکه درباره شخصی هويت انعکاسی پروژه درباره(  00 )گیدنز های نظريه نجايا در 

یم گیدنز: نديآیم بکار شود،(گوناگون ی) هويتها ايجاد باعث تواندیم موبايل چگونه

 تجارب صحنه پشت پرده دربرابر مداوم طور به کمابیش بايد شخصی هويت يک نويسد،

 و هولم. )شوند خل  مدرن های نهاد کننده«تکهتکه» های گرايش و روزمره زندگی متغیر

 ( : 99 پیترز

 تا بود خواهد قادر کاربر بگیرند، قرار دسترس در موبايل هوشمند های پرتال وقتیکه

 شخصی بسیار وسیله اين طري  از بهتری دسترسی چیزی و کسی چه به که کند انتخاب

 باالتری جايگاه در بودن، شخصی نظر از ديگری وسیله هر به نسبت موبايل. باشد داشته

 ترديدهای دچار و دغدغه بی باهوش، افرادی موبايل کاربران گیدنز، نظر از. گیردیم قرار

 وی ؛ : 99 پیترز، و هولم) هستند مهارت دارای هويت، انعکاس در و هستند مدرن پست

 (..:997 وی، ون و
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 امروز زندگی ابزار ترينفردی از موبايل: کندیم مطرح( 62  )عاملی چنانکه ديگر سوی از

 شود،یم خارج خانه از فرد وقتی. آوردیم فراهم را«  هويتی اظهاری خود» امکان که است

 انعطافی قابلیت که است ابزاری. کندیم همراه خود با را موبايل و پول کیف منزل، کلید

 يا سويه دو ارتباط امکان(   :همچونی انعطافی ها تیقابل. است کرده فراهم را ارتباطات

 ارتباطات؛ پذيرش بودن انتخابی(  ارتباطات؛ بودن ريزیبرنامه قابل(   دائمی؛ سويه چند

رسانه منظوره چند هایاستقاده( . نبودن؛ دسترس در و بودن دسترس در بودن انتخابی( 2

. اينترنت مجازی جهان به ورود و تلويزيون تماشای و موسیقی راديو، به دادن گوش ای،

 . بخشدیم معنا را فرد هایخواسته و فرد بودن کانونی که است هايیخصلت هاقابلیت اين

 بخشدیم تجسم موبايل با تعامل در را فردی هويت و فرد انتخاب که ديگری هایعرصه

(   آن؛ تصويری جعبه يا تصوير بودن انتخابی(   موبايل؛ زنگ بودن انتخابی(  : از عبارتند

 با هایگوشی طري  از دستگاه با ارتباط نوع حتی و موبايل جلد و دستگاه بودن انتخابی

 .کندیم منعک  را فردی هایويژگی يا و تشخص از هويتی نمادهای که سیمبی يا سیم

  خود اميداد( 2

 همراه تلفن که افرادی از بسیاری و است کرده پیدا هويت با نزديکی بسیار ارتباط موبايل

 تلقی آنها خود از بسطی و ضروری بخش را آن که اندشده وابسته آن به ایاندازهتا دارند،

 سريع، اينقدر و وسیع میزان اين تا ديگری وسیله هیچ. «است من از بخشی موبايل» :کنندیم

 را زندگی هایسبک موبايل اندازه به بتواند  که است نکرده نفوذ جامعه به موبايل، مانند

 در موبايل. کرد استفاده دائماً توانینم را موبايل، جز به ديگری، وسیله هیچ و دهد تغییر

 جوامع فرهنگ از بخشی به تبديل واقع در و است جامعه در خود جای کردن باز حال

 که شود گفته ما به اگر» :است عمی  و ژرف بسیار وسیله اين به اتکا. شودیم مدرن متاخر

 که کنید احساس است ممکن گیريم،یم شما از را شما موبايل تلفن ما صبح، فردا درست

  موبايل مانند ديگری شخصی وسیله هیچ کردن گم« .دهیدیم دست از را خود راست دست

                                                           
1. Extension of self  
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 از نظر اين از. کندیم عزادار تعبیری به را مردم موبايل شدن گم کند؛نمی ايجاد  سراسیمگی

 در نظر اظهار همین دارد امکان آيا. است فیزيکی شدن متالشی مشابه موبايل دادن دست

 کند،یم برطرف را بیولوژيک نیازی موبايل تلفن که گويی شود؟ بیان نیز کامپیوتر مورد

 و هولم) شودیم ما خود از بنابراين و ماست بدن از بخشی به شدن تبديل حال در موبايل

 (. :  99 پیترز

 پیامد: که کنندیم نقل( 082 ) لوهان مک از نیز(   7: .99 ) ديگران و چان نیهمچن

 نتیجه جديدی توازن از - ما از کدام هر امتداد - ای رسانه هر از استفاده فردی و اجتماعی

 تکنولوژی هر يا و ما حواس امتداد از کدام هر وسیله به را ما امور از کدام هر که گیردیم

یم عمل خود امتداد در کنیم استفاده ایوسیله از گاه هر که کندیم اشاره او. دهدیم نشان

 از استفاده هنگام به زمانی هر در خود از تصويری متضمن فرد هر ديگر، عبارت به. کنیم

 .است رسانه

 همراه تلفن و  مد(  3

بر روی دانشجويان دانشگاهی در آمريکا انجام داده است  998 کاتز در پژوهشی که سال 

است که بستگی « تلفن همراه به عنوان مد»های مهم کاربران،   دهد يکی از انگیزهنشان می

طب  اين تحقی  مردم مدگرا  بیش از ديگران از موبايل . دارد کاربران« زمینه فرهنگ»به 

. کنندکنند و اکثر مردم از موبايل فق  به دلیل مد بودن اين وسیله استفاده میاستفاده می

تجلی مد در تلفن همراه را در طرح و شکل تلفن همراه، مانند (  : 99 )ديويد و ديگران 

هايی مانند منشی تلفنی، بلوتوث و نیز در گزينه... و دردار بودن يا کشويی بودن، رنگ قاب 

 . کنندعنوان می... و 

 درباره بحث به که کنندیم نقل( 2 : .06 )  ديوي  از(  : 998 )  سوجیاما و کاتز

 چنین ديوي ، گفته مطاب . پردازدمی کنندیم تجربه مد درباره مردم که احساسی دوگانگی

 در کار بودن، مونث برابر در بودن مذکر سن، قبال در جوانان ذهنی تنش شامل ایدوگانگی

                                                           
1 . Fashion  
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 در شمردن مجاز اختفاء، برابر در افشاگری بودن، جهانی برابر در بودن محلی بازی، برابر

 .است شورش برابر در همنوايی و ممانعت، برابر

 هایگروه درون را شان«خود» مردم که دهندیم رخی هنگام احتماالً دوگانه هایتنش اين 

یم را هويتی( ابهام) دوگانگی که کندیم اشاره( 007 ) کايزر. دهندیم قرار معین اجتماعی

یم تغییر سرعت به مد و جامعه آن در که امروزی هایفرهنگ از بسیاری در ويژهبه توان

 که است مد درباره ابهام نوعی اين که کندیم بیان مقابل، در موضوع اين. کرد مشاهده کند،

 اجتماعی هويت حفظ منظور به مد، تغییرات با همنوايی حفظ برای مردم عاطفی نیاز از

 محی ِ اين درون. کندیم تسريع را مد تغییرات به مردم توجه ابهام اين. گیردیم نشأت آنان،

 هاکنندهتسريع عنوان به هاتکنولوژی که است مدرن دنیای در تغییر، حال در سرعت به مد

« شخصی جلوه» از ایمجموعه  درون بنابراين و شوندیم گرفته کار به ما« خود» نمايش در

 مثال کنند،یم انتخاب را شانمچی ساعت مارک و طرح مردم که ایشیوه. شوندیم ترکیب

 را خود موبايل هایتلفن مردم که ایشیوه به ایپديده چنین رسدیم نظر  به است، خوبی

 (. : 998  سوجیاما و کاتز از نقل به) است يافته گسترش نیز کنندیم انتخاب

 بر متمرکزشدن با را ايتالیا در موبايل تلفن اجتماعی هایداللت  نیز( 2.:  99 ) فورتوناتی 

 آن« بودن مد» به را موبايل موفقیت فورتوناتی. است کرده بررسی آن، شناختیزيبايی بعد

« ضروری اضافی وسیله» يک به تبديل موبايل که است معتقد او نتیجه در. کندیم منتسب

 در باالتر طبقات به تعل  نشانگر موبايل داشتن که است معتقد او اين بر عالوه. است شده

 کسانی که است همراه وسیله يک موبايل فورتوناتی، گفته به رو، اين از. است ايتالیا جامعه

 به ديگران سوی از آنها مقدار چه که دهدیم نشان زيرا سازد،یم توانمند را دارند را آنرا که

 نکته يک به فورتوناتی. دارند تمايل آنها به نسبت ديگران و شودمی ارتباطی توجه آنها

 را اطالعاتی شخص درباره آن، کاربرد و موبايل داشتن اينکه بر مبنی کندیم اشاره جالب

وسیله عنوان به تنها نه را موبايل تلفن ما که شودیم منجر اين به موضوع اين. کندیم منتقل

 تلقی نمادين صورت به خودمان درباره معنايی انتقال برای ایوسیله بلکه گفتگو، برای ای

 آيا اينکه همینطور و کنندیم درک را ديگران چگونه مردم اينکه روی بر موبايل تلفن. کنیم
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 مقابل، در و گذاردیم تاثیر دهند، شکل را شخصی ایرابطه که باشند امیدوار بايد مردم

 ترکیب خودشان ايماژهای با را آن تا گیرندیم تصمیم مردم چگونه اينکه درباره موبايل

 . دارد نقش کنند،

.  دوستان با گفتگو قبیل از کند،یم اشاره اجتماعی و عاطفی ارتباط به موبايل ابرازی کارکرد

 روی بر که ایشیوه است، مناسب که همراهی تلفن نوع به خود معرفی مناسب هایشیوه

 در آنها. کندیم اشاره شود،می استفاده آنجا در موبايل که هايیمکان و شودیم حمل بدن

 7  نوجوان يک هایگفته ذکر با اند،داده انجام نروژی نوجوانان با که هايیمصاحبه گزارش

 اين به است، کرده صحبت افتاده مد از بزرگ موبايل گوشی يک درباره وی چگونه که ساله

 قرار اهمیت دوم درجه در موبايل ارتباطی کاربرد نوجوانان نظر از که کنندیم اشاره نکته

 نکته يک وسیله اين مناسب نوع و سبک داشتن که اندکرده گزارش يتری و لینگ. دارد

 (.همان) است نوجوانان خودابرازی برای حیاتی

 به« شايسته» تا« کنیم استفاده موبايل از چگونه اينکه» اهمیت  به نیز( 2.:  99 )فورتوناتی

 يک از که کندیم اظهار او. است کرده توجه باشیم« روز مد مطاب » نتیجه در و برسیم نظر

 از دهد؛یم پرستیژ کاربران به کنیم، استفاده موبايل از آسودگی با چگونه اينکه دانستن طرف،

 و عوامانه درپی،پی تماس از ناشی تشويش با يا مالحظگیبی با آن از استفاده ديگر، سوی

 مد مطاب » در سعی و موبايل، داشتن که است اين بیانگر امر اين. است شده دانسته زننده

 جنبه کنند،یم استفاده موبايلشان گوشی از مردم که ایشیوه. کندینم کفايت آن،« بودن روز

 .گذاردیم تاثیر« بودن مد» از ديگران درک روی بر که است مهمی

یم استفاده« یتظاهر مصرف» ریتعب ازيی مدگرا و همراه تلفن حیتوض در( 62  )یدیسع

 م،ینامیم تظاهری کنندگانمصرف را همراه تلفن از کنندگاناستفاده نکهيا علت توانیم: کند

 .07 ) وبلن نيتورشتا مرفه طبقه هينظر در که« تظاهری مصرف» اصطالح از استفاده با

 همراه تلفن از تظاهری استفاده دريی خودنما علت: داد حیتوض است، رفته کار به[( 600 ]

 .استی اجتماع گاهيپا کسب
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 بهی گوشی ميقدی هامدل هیتشب با افراد که ساخت خاطرنشان ديبا نيا بر عالوه 

 کهی بیج کوچکی هایگوش از استفاده عوض، در. کنندیم اجتناب آنها مصرف از آجر،

 زنگاربستهی ميقدی هایگوش از استفاده کهی حال در است، معمول دارد،ی شتریب امکانات

 .شودینمی تلق مد از بودن دور نشانه ثابت تلفن خطوط در

  خرد هماهنگی( 4

 زندگی خرد هماهنگی( 000 ) يیتری و لینگ را همراه تلفن اصلی کارکردهای از يکی

 آن در که ایزمینه که رسدیم نظر به الزم مفهوم، اين معرفی هنگام به.  دانندیم روزمره

 اجتماعی کارکردی هافعالیت کردن هماهنگ برای نیاز. کنیم توصیف نیز را شودیم معرفی

 هايشان،فعالیت از بخشی عنوان به بزرگ اجتماعی نهادهای از بسیاری. است اساسی

 دادن قرار نظر مد هنگام به دارد، کلیدی اهمیتی هماهنگی. دارند نیز را تعامل هماهنگی

 . مدرن شهری ترتیبات زمینه در ويژهبه نقل، و حمل

 اين. است کرده پذيرامکان را حاضر جا همه و مداوم تقريباً نقل و حمل موبايل، تلفن اکنون

 شدهشناخته« ثابت»  مکان يک از يا حرکتند حال در که آنهايی و است فروريخته مانع

 هماهنگی مختلف نوع چندين شودمی سبب موضوع اين.دسترسند در تلفنی نیز دورند،

 (.006 لینگ و 000 کاتز) يابد ظهور

 اينجا در. کرد توصیف  اصلی لجستیک هماهنگی عنوان به توانیم را هماهنگی نوع اولین

 به نفر يک کرد، مشاهده را است شده آغاز قبالً که سفرهايی به دوباره دادن جهت توانیم

. کند توقف خانه به راهش سر در مغازه يک در که خواهدیم او از و زندیم تلفن همسرش

 همسرش به شوهر آن در که يابد نیزگسترش مغازه به هاراه همه به است ممکن موضوع اين

 کهخريد، لیست در که بداند خواهدیم و است ايستاده مغازه در او که حالی در کندیم تلفن

 شده نوشته چربیبی شیر يا پرچرب شیر است، گذاشته جا آشپزخانه میز روی بر راآن او

 .است

                                                           
1. Basic logistics 
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 محل به زدن تلفن و راهبندان يک در کردن گیر يعنی است، زمان«  شدن نرم» ديگر نمونه

 دادن ترتیب سوم متغیر. داشت خواهید تاخیر شما که شوند مطلع ديگران اينکه برای جلسه

 جايی در که کنند توافقی طرف دو است ممکن. است تدريجی صورت به جلسه يک دقی 

 به توانندیم راهند، در آنها دوی هر که وقتی. کنند مالقات را همديگر تقريبی زمان يک در

 نفر دو اين اگر اينکه باالخره. کنند تعیین را مالقات مکان و زمان و بزنند زنگ يکديگر

 دور يک توانیمیم کنند، پیدا شدهتواف  زمان در و شدهتواف  محل در را همديگر نتوانند

 بنابراين. کنیم تعیین را يکديگر با آنها مالقات نهايی محل تا کنیم برقرار هاتماس از سومی

 مجزا کنندگانمشارکت مورد در ويژهبه تعامل، کردن عقالنی و بندیساخت موبايل ارتباطات

 (. 92 :  00 النگ،) سازدیم پذيرامکان را

 که مواردی. دهدیم تشکیل را خرد هماهنگی ايده مرکزی هسته هماهنگی از نوع اين

 از کند،یم توصیف را فرد يک هایفعالیت کردن هماهنگ برای موبايل تلفن از استفاده

 است آمده دست به ويتری لینگ تحقیقات در شغله دو والدين با گروهی هایمصاحبه

 (.000  يتری و لینگ)

 جنبه به که اندکرده  مطرح  99  سال در نیز را«  هماهنگی -فرا» نظريه يتری و لینگ

 و لینگ گفته به. اندکرده توجه آن، ابزاری و کارکردی هایجنبه عالوهبه موبايل، نمادين

 تلفن ابرازی کاربرد»: کندیم اضافه ابزاری هماهنگی به را بعد دو فراهماهنگی يتری،

 تلفن طري  از خود معرفی مناسب هایشیوه درمورد تواف  و گروهیدرون بحث» و« موبايل

 (. 29 :  99 )« موبايل

 بايد زنان که کند بینیپیش چنین است ممکن فردی آنها نقش از اجتماعی انتظارات برحسب

 در همناهنگی   بنرای  ثابنت  تلفنن  از بسنیاری  هنای اسنتفاده . باشند ابزار اين ترفعال کاربران

 جغرافینايی  لحاظ از که دارند وجود بسیاری کارهای همچینین و دارد وجود روزمره زندگی

 چنه  هنر  کنه  باشند  داشنته  انتظنار  است ممکن فردی. دهند انجام را آنها زنان بايد و دورند

                                                           
1. Soften  
2. Hyper-coordination theory  
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 خواهند  وجنود  آنهنا  زنندگی  با تطبی  برای بیشتری ابزار طبیعتاً باشد، نیاز بیشتری پشتیبانی

 . داشت

 زننان  کنه  دهند می نشان شده گزارش ديگر جاهای در که آنچه مانند هاگزارش نیز اينجا در

 بنه  کمتنری  دسترسنی  آنان اينکه ديگر کوتاه توضیح. دارند موبايل تلفن به کمتری دسترسی

 ؛006 لیننگ،  ؛060 موينال،  ؛066  راو و کالسی) دارند شغلشان، نیازپیش عنوان به موبايل،

 را منردان  موباينل  کهدرحالی شودمی تامین شخصی هزينه با زنان موبايل تلفن(. 066 راکو،

 تلفنن  يعنی شود؛می ديده مقطعی دهیسوبسید نوعی بنابراين. کنندمی فراهم آنها کارفرمايان

 تلفنن  کنه  حنالی  در کنند، منی  يناری  آنها خصوصی زندگی هماهنگی در مردان برای شغلی

 . آيدمی آنها کمک به خانه و کار هماهنگی در زنان توانايی در زنان شخصی

 کسنی  چنه  بنا  صبح آغاز ساعات در زنان که سؤال اين به نگاهی در امر اين از ديگری جنبه

 کنه  گفت بايد ساعات اين در آنها اندک هایتماس مورد در. شودمی نمايان گیرندمی تماس

 خاننه  در کنه  مرداننی  منورد  در امنا . زدنند می زنگ هستند خانه در که خود فرزندان به آنها

 آنهنا  هسنتند، ( سناله    -0) نابنال   کودکنان  يا( ساله  - ) کوچک کودکان که جايی بودند،

می استفاده خود تلفن از ساعات اين در آنها يعنی بودند، خود تلفن از استفاده مشغول بیشتر

 بنر  اسنت  ممکنن  آنهنا  هنای تمناس  شند،  ذکنر  که چنان. خانه با تماس برای نه ولی کردند

 بنه  کنه  بودنند  زننان  اين که دهدمی نشان هاداده اما.باشد  متمرکز ابزاری حفاظت هماهنگی

 راه در آنهنا  کنه  شنوند  مطمنون  و کننند  بیدار را خود کوچک هایبچه تا زدندمی زنگ خانه

 .است دور راه از مادری نوعی خود که هستند، مدرسه

 امنيت احساس( 5

( 997 ) کمبل و( 992 ) لینگ ؛(999  و 000  يتری، و لینگ)  تحقیقات بر بنا سو ديگر از

 يعنی آيد؛ وجود به امنیت احساس افراد در شودمی موجب هاتکنولوژی از برخی گاهی

 نشان پژوهش اين کیفی وی کم هایداده. ديدن آسیب و بودن خطر در از آزادی احساس

 دارند، مزمن های بیماری که کسانی برای امنیت احساس قدر همان همراه تلفن که دهدیم

 . گیرندیم قرار نامشخص و نامعلوم هایموقعیت در که افرادی برای که کندیم ايجاد
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 تلفن کنند اظهار که بود شايع تحقی  اين دهندگانپاسخ میان در نیز مطلب اين 

 در توانیم نیز را شودیم مربوط امنیت احساس به که ديگری جنبه. است بیمه نوعی همراه،

 تلفن با زدن حرف گويندیم زنان از بسیاری. کرد جستجو همراه تلفن از نمادين استفاده

 مرور و عبور حال در خلوت جايی در تنهايی به وقتی -نمايشی طور به حتی -همراه

 احساس و کرده همراهی ها آن با کسی لحظات آن و نیستند تنها آنها دهدیم نشان هستند،

 نکنند تصور نیز ديگران شودیم موجب همچنین و دهدیم دست ايشان به آرامش و ايمنی

 .کنند برقرار ارتباط کسی با توانندینم حاضر حال در که هستند تنهايی زنان آنها

 همراه، تلفن ها،خانواده روزانه زندگی در که کنندیم مطرح( . :  99 )روتیانن و اوکسامان

 نظر از والدين - فرزند موبايلی ارتباطات. دهدیم تشکیل والدين و فرزند بین امن خطی

 جنبه به والدين. است ارزشمند که تماسی برای است فرصتی بلکه نیست، مهم خیلییکم

 بود دلیلی ترينمهم هابچه امنیت تضمین. کنندیم تاکید همراه تلفن خريد و استفاده امنیت

 . شد ذکر ها بچه برای همراه تلفن گرفتن برای که

 وقتی خصوصا کنند،یم نیاز احساس فرزندانشان با تماس برقراری به والدين اغلب 

 همراه تلفن وسیله به تماس برای فرصت اين. است ناممکن چهرهبهچهره ارتباطات که

 موبايل يک که خانواده عضو هر: کندیم تقويت را امنیت ح  که است شده ممکن

 اندازهبه تنها ديگران از موقعیت هر در که آوردیم وجود به را آگاهی اين دارد، همراهش

 در هابچه امنیت برای کوچک ایسرمايه عنوان به همراه  تلفن. است دور تلفنی تماس يک

 .شودیم گرفته نظر

 آنها (.7 : ب 99  ، السن) شوندیم ظاهر زین نينماد محافظان نقش در همراهی هاتلفن 

 خنود ی خصوصی فضا حداقل از بتوانند تا کنندمی کمک کاربرانشانی استراتژی سازادهیپ به

ی ابنه يغر افنراد  آنهنا  در کنه ی تن یپرجمعی هنا مکنان  دری مدنی توجهیب ح  از و کنند دفاع

(. 999  کنوپر،  و 999 هنادون، ) ببرنند  لذت شوند،یمی تلق مزاحم بالقوه که دارند، حضور

 خودشان که ندارند عالقه مواقع اغلب در خصوصبه زنان کند،می اشاره زین گافمن که چنان

 جنبنه  دو از ستندین ارتباط در ک چیه با آنها نکهيا. دهند نشان تنهای عمومی ها یمح در را
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 و دهند ی من  دسنت بنه  شنان یاجتماع تیموقع ازی بد ريتصو آنکه اول: دارد امدیپ آنهای برا

 آن از تواننند منی  گنر يد منردان  کنه  دهدیم قراری انشدهتيحما تیموقع در را آنها که ديگر

 راين ز است، بودهی دیمف لهیوس همواره همراه تلفن تبعات نيا کاهشی برا. کنند سوءاستفاده

 و سنتم ین تنهنا ی ولن  م،ين آیمن  نظنر  بنه  تنها نجايا در من چه اگر که کندیم منتقل را امیپ نيا

 (.  999 پالنت،) دارم قرار خودمی اجتماع ماتیتنظ در همچنان

 

 ی ييجنسي هاتفاوت و همراه تلفني  کارکردها( د
 تحقیقات عمده همراه تلفن از مردان و زنان استفاده نحوه روی بر جنسیت تاثیر مورد در

. است کمتر ديگر ارتباطی هایرسانه به نسبت آنها تعداد و است اخیر دهه چند به مربوط

 همراه تلفن به شتریب دختران آيا»  عنوان با است، گسر مقاله شده انجام تحقیقات از يکی

 شده پرداخته موبايل کاربرد در جنسیتی الگوهای از بعضی به مقاله اين در. «دارند؟ ادیاعت

 های تفاوت جن ، دو بین در موبايل از استفاده کمی افزايش کنار در او، نظر به. است

 گسترش به بیشتر مردان. دارد وجود موبايل از استفاده هایانگیزه و کاربرد نحوه در جنسیتی

 طري  از را خود ارتباطات  زنان که حالی در دارند، گرايش موبايل طري  از خود ارتباطات

 از زنان. کنندمی محدود خانواده، اعضای مثل شناسند،می بیشتر را آنها که افرادی به موبايل

 اما ،(نوشتاری ارتباطی توانايی) کنندمی استفاده کوتاه پیام فرستادن برای بیشتر همراه تلفن

 دهدمی نشان او کار نتايج. کنندمی استفاده موبايل تکنیکی هایتوانايی از بیشتر  مردان

 کارکردهای بر بیشتر پسران اما است، شخصی ارتباطات وسیله بیشتر دختران برای موبايل

 اشکال کمتر امروز زنان. شخصی تحرک افزايش  مثال کنند،می تاکید  ابزار يک عنوان به آن

 با تماس آغاز برای است آلايده راهی کوتاه پیام چون دهندمی ترجیح را رودررو ارتباط

 .دارد همزمان را فاصله و صمیمیت که ديگر، جن 

ی منادر  چنون  همراه تلفنی کارکردها عنوان به آنچه نیهمچن و گسری هاافتهي بر بنا 

 همنراه  تلفنی کارکردها  توانیم شد، ادي... وی خودهماهنگ ت،یامن احساس مد، دور، راه از
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 بنا  حاضر، مقاله. کردی بررسی رانيا جامعه در کاربرانی تیجنسی هاتفاوت بهی کرديرو با را

 .است کردهی بررس را کارکردها نيا تفاوت ن،يآنال شیيمایپ انجام

 

 تحقيق روش

 در و شودمی توجه آن به تحقی  اين در همراه تلفن کارکردهای  عنوان به آنچه مجموع

 در کارکردها مجموعه: است زير شرح به است شده پرسیده پاسخگويان از سؤاالت قالب

 تامین خرد، هماهنگی ،(خوداظهاری و مد از ایزيرمجموعه عنوان به) شخصی سلیقه اعمال

 بر سؤال چند همچنین و بسته سؤاالت در که( اجتماعی پايگاه نمايش) اظهاری خود امنیت،

 يک از استفاده با حاضر، تحقی  در. است شده پرسیده پاسخگويان از لیکرت طیف اساس

 . شد داده پاسخ نامهپرسش 8.  تعداد ن،يآنال سووالی  . نامهپرسش

 در ارتباطات و اجتماعی علوم نظرانصاحب با مشورت از استفاده با ابزار  صوری اعتبار 

 انجام هایپژوهش از تحقی  مدل تدوين هنگام و است، شده حاصل نامهپرسش طراحی

 با و متفاوت متغیرهای اساس بر دنیا سراسر در پژوهشیموبايل هایمؤسسه در  گرفته

 .است شده استفاده اند،گرفته انجام که کیفی وی کم گوناگون های

 سوواالت) لیکرت طیف هایگويه برای کرونباخ آلفای آماره از ابزار،  پايايی گیریاندازهبرای

 مناسبی میزان که آمدهدستبه 79/9 آلفا اندازه و است شده استفاده( موبايل کارکردهای

 .دهدیم نشان را ابزار پايايی و است

 تحقيق هايیافيه

 مرد نفر     خ  بر پیمايش اين در کننده شرکت 8.  مجموعه از: پاسخگویان مشخصات

 دارای متاهل درصد    و متاهل درصد0  مجرد، آنها درصد 89که اندبوده زن نفر 2   و

                                                           
1.  Formal validity 

  ؛( 99 )فورتوناتی ؛( 99 )ديگران و ديويد ؛(998 ) سوجیاما و کاتز ؛(997 ) کمبل ؛(997 )وی ون و وی ؛(  99 )پیترز و هولم  

 (. 99  و000 ) يتری و لینگ ،(006 )لینگ ؛(000 )کاتز
3. Reliability 



   0  ، تابستان  ، دوره اول، شماره فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی  2

 _________________________________________________________________  

 از بیش که دارند کار و سر اينترنت با روز هر پاسخگويان از درصد  2/7. اندبوده فرزند

 .شوندیم وصل اينترنت به مقاالت مطالعه و روز اخبار گرفتن برای همه

 امکان آنها گوشی که زنانی درصد 8. و مردان درصد 7.: گوشی  امکانات از اسيفاده

 از تلفن دارنده زنان درصد 86 و مردان درصد 86 کنند،یم استفاده آن از دارد بلوتوث

 خود امور آن وسیله به و گیرندیم بهره روزانه امور يادآوری برای گوشی يادداشت دفترچه

 عکاسی دوربین از تلفن دارنده زنان درصد  8 و مردان درصد 87. کنندیم هماهنگ را

 اماکن ها،مهمانی در همه از بیش که کنندیم استفاده برداری فیلم يا عکاسی برای گوشی

 ستان، دو و خانواده خود، از عک  گرفتن آن از پ  و است بوده تاريخی اماکن ،یعموم

 درصد 2.. است شده مشاهده هاپاسخ میان در درس کالس  و اداره تعطیل روز گردش

 دفتر دارند همراه به خود با گوشی در که هايیتماس شماره از غیر همراه تلفن دارنده مردان

 .  نیز زنان درصد .2 و ندارند تلفنی چه

 همراه تلفن کارکردهاي

یم نشان   شماره جدول چنانکه: همراه تلفن از اسيفاده در شخصی سليقه اعمال (الف

 خود های تماس زنگ عنوان به را گوشی هایزنگ از يکی پاسخگويان درصد 7 /0 دهد

 زنگ عنوان به را شان عالقه مورد کالم بی موسیقی از بخشی نیز 6 /8و. اندکرده انتخاب

 زنگی از نیز ./ . اندکرده انتخاب را شان عالقه مورد ترانه از بخشی نیز 6/  و اندبرگزيده

 همیشه درصد0/  و گیرندیم بهره خود های تماس برای ثابت تلفن زنگ صدای به شبیه

 امکانات از استفاده با نیز درصد6/9 و دهندیم قرار( صدا بدون) ويبره روی را شان گوشی

 تلفن دارندگان درصد 66 که رسدیم نظر به مجموعا. اندساخته زنگی خودشان گوشی

 شخصی سلیقه اساس بر دهندینم قرار ويبره روی را شان گوشی معموال که همراه

 مرد و زن پاسخگويان بین داری معنی تفاوت و کنندیم انتخاب را ای ترانه يا موسیقی،زنگ

 .شودینم مشاهده زنگ انتخاب در

 جنسيت اساس بر گوشی زنگ انيخاب:   شماره جدول

 گوشی زنگ جنسيت مجموع
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 زن مرد

 71  81  710گوشی گالری های زنگ از يکی

 61  710 618معروف کالم بی موسیقی از بخشی

61 61 61 ترانه يک از بخشی

916916916ام ساخته خودم

 10 12.1 ثابت تلفن زنگ

  17 21.01 است ويبره روی همیشه

 99 99 99مجموع

 داری معنی 91808

 

 به تصويری هیچ همراه تلفن دارندگان درصد    دهدیم نشان   شماره جدول چنانکه

 زير قرار از جنسیت تفکیک به ها فراوانی باقی و اندنکرده انتخاب گوشی زمینه پ  عنوان

عک  از يکی درصد 6 /2 اند،برگزيده را طبیعی منظره يک از عکسی درصد 2 /. است؛

 که عکسی درصد 2/0 خانواده، اعضای از يکی عک  درصد 9 /  گوشی، گالری های

 يا عروسک از عکسی درصد  /7 دختر، يک عک  درصد  /  اند،گرفته جايی از خودشان

 ساير گزينه نیز پاسخگويان درصد . . اندگذاشته را خودشان عک  نیز درصد   حیوانات،

 جنسیت بین داریمعنی تفاوت و است آشکار کامال ها انتخاب تنوع. اندکرده انتخاب را

 .شودینم مشاهده دارندگان
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جنسيت اساس بر گوشی زمينه پس انيخاب: 2 شماره جدول  

 مجموع

 جنسيت

 زن مرد گوشی زمينه پس عکس

91  1. 12 خودم عک 

 91   1 61  ام خانواده اعضای از يکی عک 

916916916 دوستانم از يکی عک 

 1 21. 18دختر يک fashion  

912916919 پسر يک 

 21. 712  1 منظره 

01281   10گرفتم جايی از گوشی با خودم که عکسی 

 612  12 .16گوشی گالری های عک  از يکی 

 17 1.219حیوانات يا عروسک 

  12 616 717سفید صفحه 

 .1  .1  .1 ساير 

 99 99 99مجموع 

919  داری معنی  

   شماره جدول چنانکه  :همراه تلفن طریق از همگان براي فرد بودن دسيرس در( ب

 اين از تا است شده سبب همراه تلفن که جمله اين با پاسخگويان درصد  6 دهدیم نشان

 درصد  7/6 و پاسخگو زنان درصد  6/ ) اندبوده مواف  باشم دسترس در همیشه طري 

 .اندبوده مخالف درصد 7 و اندنداشته نظری درصد    ،(مردان
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 جنسيت حسب بر همراه تلفن وسيله به بودن دیگران دسيرس در: 3 شماره جدول

 شودیم باعث  همراه تلفن

 گرانید دسيرس در شهيهم

 باشم

 نظري موافقم 

 ندارم

 مجموع مخالفم

1771661.. 19 6 مرد

6106102019 1 6 زن

1961 617 99 6 مجموع

  9102  داری معنی

 با( مردان درصد  8/2 و زنان درصد  6/7) پاسخگويان درصد 7./6: امنيت احساس( ج

 اند،بوده مواف  شودیم آنها امنیت ح  افزايش به منجر همراه تلفن داشتن که جمله اين

( مردان درصد 0 /. و زنان درصد 6/0) درصد 0 /0 و اندنداشته نظری درصد   / 

 اهمیت که شودیم ديده مرد و زن دارندگان بین داری معنی تفاوت که. اندبوده مخالف

یم نشان مردان از بیش را زنان برای همراه تلفن از استفاده کارکرد عنوان به امنیت

 (.2شماره جدول)دهد
 همراه تلفن داشين از کاربران امنيت احساس: 4 شماره جدول

 

 تلفن داشين با

 احساس همراه

 کنمیم امنيت

 مجموع مخالفم ندارم نظري موافقم 

18 710 01.. 12 2 مرد

16 8120162618 7 زن

716  1  010 99. مجموع

 999/9  داری معنی

 

 .6/. و زن 7/67) اندبوده مواف  درصد 8/68: خطر احساس هنگام دیگران کردن خبر( د

 مردان و زنان بین داری معنی تفاوت که اندبوده مخالف هم 2/. و اندبوده نظر بی 0/6 ،(مرد

 (.. شماره جدول)است نشده مشاهده نظر اين از همراه تلفن دارنده
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 جنسيت حسب بر خطر احساس هنگام موبایل از اسيفاده: 5 شماره جدول

 

 که بيفيد برایم اتفاقی جا هر

 از سریعا  بکنم، خطر احساس

 به توانمیم موبایل طریق

 دهم خبر  دیگران

 مجموع مخالفم ندارم نظري موافقم 

610.18.912.6.1 مرد

6717019 1 2018 زن

 مجموع
681661021. 99

 91886  داری معنی

 

 شخصیت و پايگاه دهنده نشان همراه تلفن اينکه با درصد  ./8: اجيماعی پایگاه( ه

 به نسبت درصد   /6 ،(مرد  ./. و زن درصد 8/20) اندبوده مخالف است شاناجتماعی

 جدول( )مرد   /. و زن 6 /0) اندبوده مواف  درصد . /8 و اندبوده نظربی کارکرد اين

 (8شماره
 جنسيت حسب بر اجيماعی پایگاه  نماد عنوان به همراه تلفن: 6 شماره جدول

 

 از بخشی موبایل داشين

 است من اجيماعی شخصيت

 مجموع مخالفم ندارم نظري موافقم 

 219. 1.. 18.1   مرد

610  1.20182612  زن

18  16. 18 9919.  مجموع

  91.9  داری معنی

 

 درصد .8/.)اندبوده مواف  صد در 82 :همراه تلفن طریق از روزانه امور هماهنگی( و

 در اين بر عالوه. اندبوده مخالف هم درصد    و نظر بی درصد   ،(مرد  8/. و زنان

 ريمايندر) داشت ياد دفترچه از آيا که بود شده پرسیده پاسخگويان از ای جداگانه سوال

 از گاهی پاسخگويان درصد 28 که کنندیم استفاده روزانه  امور يادآوری برای همراه تلفن(
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 شماره جدول)کنندینم استفاده آن از نیز درصد    و همیشه درصد   ، کنندیم استفاده آن

7.) 
جنسيت حسب بر همراه تلفن از اسيفاده با روزانه امور هماهنگی: 7شماره جدول  

 
 گوشی از اسيفاده با

یم راحيی به  موبایلم

  را هایمبرنامه توانم

 .کنم هماهنگ

 مجموع مخالفم ندارم نظري موافقم 

 21   1 . 16.1 8 مرد

  16  18261 .8.1 زن

8219  1   19 99 مجموع

 91676  داری معنی

 همراه تلفن که جمله اين با درصد8 /0: مکان هر و زمان هر در گوشی با بودن سرگرم( ز

 و ديگران به پیام( ضروری غیر) بهانه بدون و گاهبی و گاه ارسال با را شانتنهايی اوقات

 نظری درصد 0 / (  زن درصد 8 / و مرد درصد 7 /6)  اندبوده مواف  کندیم پر بازی

 (.6 شماره جدول)اندبوده مخالف نیز درصد   /7 و اندنداشته

جنسيت حسب بر  مکان هر و زمان هر در  گوشی با بودن سرگرم:  8 شماره جدول  

 برقراري با چه هميشه اینکه از

 و بازي یا و sms ارسال ای تماس

گوشی با  توانمیم  انداخينعکس

  باشم، سرگرم  ام

 .دارم خوشایندي احساس 

 مجموع مخالفم ندارم نظری موافقم 

716 .1. 719. 19  مرد

  18 91 2019 81  زن

 مجموع
 810 01   17 99

 .9 91  داری معنی

  

 از يک هر باره در مردان و زنان نظر تفاوت تر جزيی و تر دقی  بیان نیز 0 جدول های يافته

 . است همراه تلفن گانه شش کارکردهای
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دارندگان جنسيت حسب بر همراه تلفن کارکردهاي: 9 شماره جدول  

 بودن سرگرم

 از موبايل با

 ارسال طريق

 يا کوتاه پيام

 با بازي

 گوشي

 

 دهندهنشان

 پايگاه

 اجتماعي

 

 هماهنگ

برنامه کردن

 روزانه هاي

 

 امنيت

 

 کردن مطلع

 ديگران

 هنگام

  احساس

 خطر

 

 دسترس در

  بودن

 

 

مر

 د
 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

73% 7.07% 5705% 6.04% 3707% 3.04% ..05% .09% 504% ٪707 5/9 ./9 

خالفم
م

 

 

ي 9/. 9/3 %. %.90 3406% %.30. 309%. %.60. 305%. 6%. 7704% %.50.
نظر

 
ندارم

 

 
7309% 7403% ..05% .90.% 4.05% 4505% 6.04% 

3709 

% 
9505% 9303% 

3/

97 
7/9. 

موافقم
 

 

3..% 3..% 3..% 3..% 3..% 3..% 3..% 3..% 3..% 3..% 3.. 3.. 

جموع
م

 

 

ي ./.6. ./449 ./... ./939 /.5.7 ./7.5
معن

ي
دار
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 گيرينييجه و بحث
 ضمن دنیا، کشورهای ديگر در گرفته انجام هایپژوهش مبنای بر تا کرد تالش حاضر مقاله

 بررسی ايرانی کاربران برای را آن کارکردهای همراه، تلفن کاربردهای دادن قرار نظر مطمح

 .کند

 دهندهنشان خودابرازی، امنیت، تامین وسیله عنوان به هم ايران در همراه تلفن آيا اينکه

صرف همراه تلفن هم ايران در که داد نشان نتايج نه؟ يا شودمی دانسته... و اجتماعی پايگاه

 و هرزمان در که کاربرانش برای و کندیم تامین را ديگری نیازهای ارتباطی کاربرد از نظر

 ساختن نمايان و اعمال برای ایوسیله دارند، را ديگران با ارتباط برقراری امکان هرمکان

 عالوه. است گوشی تصوير زمینهپ  حتی و زنگ مارک، مدل، انتخاب در شخصی سالي 

 از بودن ايمن ح  کند،می ايجاد همگان برای را آنانیدائم بودن دسترس در اينکه بر

 تامین نیز را ديگران کردن خبر برای زمان از هرلحظه در ارتباط برقراری امکان و خطرات

 .نیست آنان اجتماعی شخصیت  نشانگر مطالعه مورد دارندگان زعم به اما کند،یم

 تلفن از را کارکردهايی همراه تلفن ايرانی کاربران که دهدیم نشان تحقی  اين هایيافته

 :ازجمله دارند، انتظار همراه

  ها نشان دادند که در يافته(: در سايه در دسترس بودن)نیاز به امنیت و آرامش

های ديگر نقاط دنیا و امکان برقراری ارتباط در هر شرايطی، چنانکه پژوهش دسترس بودن

عالوه بر اين، ح  . ترين دلیل استفاده از تلفن همراه بوده استدهد، مهمنیز نشان می

امنیت ناشی از داشتن تلفن همراه و خبرگیری و خبررسانی فردی در زمان احساس خطر 

 .است گويان تايید شدهنیز از سوی پاسخ

  تسهیل دوستی و برقراری ارتباط با ديگران : خاطر داشتننیاز به تعل

؛ که تلفن همراه به عنوان ابزار ارتباطی، به واسطه مکالمه و ...(خانواده،دوستان،همکاران و)

 .کندهیچ محدوديت زمانی و مکانی، ارتباط را همیشه برقرار میهم ارسال پیام بی

 افراد نیاز به پايداری، جايگاه ثابت، سطح بااليی از : ابرازینف  و خودنیاز به عزت

و احترام از جانب ديگران برای احساس رضايت، اعتماد به نف  و ارزشمند خوداحترامی 
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دهد و از سويی ديگر بودن دارند؛ موبايل در اين مقطع، از سويی استقالل مالی را نشان می

خورد يا صدای دريافت ی موبايلی در جمعی زنگ میوقت. نیز گستره گسترده تعاملی افراد را

شک در تماس بودن افراد با ديگرانی خارج از اين جمع نمايش داده شود، بیشنیده میپیامی

شود، گويی ح  مهم بودن برای ديگران به جمع شود و وقتی اين امر تکرار میمی

تا سرنشینان تاکسی و  از اعضای خانواده و مهمانان يک جمع فامیلی گرفته) اطرافیان

دهنده شخصیت گويان با اين جمله که موبايل نشانرغم اين  پاسخبه. شودالقا می( اتوبوس

 .اندمخالف بوده( پرستیژ اجتماعی) اجتماعی آنان است

پ  تصوير و زنگ گوشی، مدل مارک، رنگ، انتخاب در شخصی سلیقه اعمال همهاين با 

 توانندیم راحتی به و کنندیم عمل خود شخصی سلیقه اساس بر افراد که دهدیم نشان زمینه

 .دهند نشان را خود سالي  و عالئ 

 در همراه تلفن دارندگان بزرگ جامعه از کوچکی آماری نمونه چه اگر حاضر، پژوهش نتايج

 .باشد ملی سطح در بعدی مطالعات برای ایمقدمه تواندیم است، ايران

 توانسته حد چه تا همراه تلفن اينکه نظیر) ارتباطی کاربردهای دربردارنده هم که مطالعاتی 

 چه حتی و کند تغییر دچار يا و تحکیم تسهیل، را فردی بین معمول ارتباطات است

 مقاله در چنانکه) همراه تلفن کاکردهای و( است زده رقم صاحبانش برای ایتازه ارتباطات

 مجموعا و باشد ايرانی کاربران برای...( و خود،خوداظهاری امتداد مد، امنیت، شد اشاره

 آشکار است، يافته ما روزمره زندگی دریمهم نقش که را ارتباطی وسیله اين مصرف فرهنگ

 .کندیم
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