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  چكيده
با عمومي شدن دسترسي تلفن همراه هوشمند و افزايش تصاعدي ضريب نفوذ اينترنت در 
ايران و در كنار آن افزايش نرم افزارهاي اجتماعي تلفن همراه و كاربرد هاي ارتبـاطي آن،  

خانه دار توجه ويژه اي به آن ابراز نمودند. از آنجا كه زنان نيمي از  كاربران از جمله بانوان
پيكره جامعه اند و نقش مهمي در توسعه جوامع ايفا مي كنند، الزم شد پژوهشي با هـدف  
بررسي ميزان و نحوه استفاده از اين ابزار ارتبـاطي نـزد زنـان خانـه دار صـورت گيـرد و       

ربردهاي مورد نظر و تعـداد شـبكه هـاي ارتبـاطي     عواملي همچون مدت زمان استفاده، كا
تلفن همراه كه خانم هاي خانه دار در آن حضور دارند، مورد بررسـي قـرار گيـرد. روش    
پژوهش، توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه آماري اين پـژوهش زنـان سـاكن منـاطق     

ب شدند. گروه باشند كه به روش نمونه گيري طبقه اي چند مرحله اي انتخا شهر تهران مي
نفر از زنان خانـه دار اسـت.    384نمونه در اين پژوهش براساس جدول كرسي و مورگان 

براي گردآوري اطالعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته پس از روايي و پايايي بهره گرفته 
درصد زنان خانه دار با اينكه كاربر پيام رسان هاي  5/25شد. يافته هاي پژوهش نشان داد، 

ن همراه مي باشند، آشنايي كمي با اين ابزارارتباطي دارند. همچنين نتايج حـاكي از آن  تلف
ان و ميـزان  است كه بين متغيرهاي تنوع پيام رسان ها، اطـالع رسـاني و ارتبـاط بـا ديگـر     

تلفن همراه رابطه وجود دارد. زنـان بـا ايفـاي نقـش مـادري و       هاي رساناستفاده از پيام 
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تحكيم خانواده و تربيت نسل آينده دارند و بيشترين تأثير را بر  همسري، نقش محوري در
كنند. پس الزم و ضروري است كـه اطـالع رسـاني و     نواده ايفا ميسالمت و بهداشت خا

فرهنگ سازي مناسب در اين زمينه صورت گيرد. تـا اسـتفاده از ايـن ابـزار ارتبـاطي كـه       
اهي آنـان و كارهـاي روزمـره    همچنان رو به گسترش است، صرفا جهت بـاال رفـتن آگـ   

  .مفيدشان باشد
  دار استفاده، ميزان حضور، زنان خانه ةهاي تلفن همراه هوشمند، نحو رسان پيام ها: كليدواژه

  

  مقدمه. 1
همزمان با دسترسي گسترده افراد به اينترنت شاهد نوع جديدي ازرفتـار مخاطبـان هسـتيم.    

تكنولوژي در زندگي روزمره مردم را عميقـا   تلفيق اينترنت با تلفن همراه تعريف و جايگاه
هـاي جديـد    دلدگرگون ساخته است. ظهور تلفن همراه هوشمند كه هـر روز بـا ارائـه مـ    

كنند و ظرفيت هاي بالقوه اي را بي آنكه از برخي آنها خبر داشته باشيم  امكاناتي را ارائه مي
از پـر اسـتفاده تـرين ابـزار     ، بالفعل مي كنند. تلفن همراه هوشمند در حال حاضر به يكـي  

ديجيتالي در ايران تبديل شده است و مشتركان زيادي دارد (كرمـاني، رحيمـي، حسـيني و    
) با توجه به رشد سريع ودسترسي گسترده اينترنت الگوي تغيير شـكل  86، 1395مشكيني، 

رشـد   يافته اي از ارتباطات و روابط ميان فردي بوجود آمده است. اينترنت يك رسانه رو به
با هزاران استفاده كننده جديد است كه هر سال بر تعداد آن اضافه مي شـود، از زمـان ورود   

آوران بـه بررسـي اثـرات اجتمـاعي آن پرداختـه انـد        كامپيوتر بـه جامعـه، محققـان و فـن    
، شورت ويليامز و كريستي 1958، لواويت و ويسلر 1973، بل  1959(جاكوبسون و روكك 

مجازي بنابر ويژگي ها و امكانات و كاركردهاي خاص اين فضا و  ) حضور در فضاي1976
با عنايت به وضعيت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي افراد تـاثيرات عميقـي بـر جنبـه هـاي      
مختلف زندگي كاربران ايراني به ويژه زنان به مثابه بزرگترين طيف مخاطبان و فعاالن ايـن  

ارتباطي جايي بين دو سوي (قطب) جبرگرايي فضا مي گذارد. اينترنت اين فن آوري جديد 
فني و سازه ي اجتماعي قرار دارد و در انواع فعاليت آدمي رخنـه كـرده اسـت . (پاترشـيا،     

) اين رسانه ها، هويت فردي، كنش جمعي، روش هاي توليـد، مصـرف رسـانه اي و    1382
رت روزافزون خود شيوه هاي كنشگري را در مقايسه با آنچه كه در دنياي واقعي بوده با قد

متمايز ساخته اند و شكل و شرايط كنش اجتمـاعي و تجربـه انسـاني را در سراسـر جهـان      
  )238، 1385تعيين مي كند (كاستلز، 
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ها،  گروه ها و افراد مختلف با گرايش فضاي مجازي، دنياي وسيع و پيچيده اي است كه
در اين فضا به اشـتباه بـه   » دگيزن«باورها و اعتقادات گوناگون در آن زندگي مي كنند. واژه 

كار نرفته است. چرا كه توأمان و همگام با دنياي واقعي و شايد بيشتر، بـر وجـود آدمـي و    
هـاي دنيـاي    مكاني ست كه فرد مي توانـد فعاليـت  باورهايش اثر مي گذارد. فضاي مجازي 

ني است. از واقعي خود را به آن وارد كند. از خصوصيات بارز اين فضا بي مكاني و بي زما
بين رفتن فاصله مكاني، افزايش بي سابقه توان انسانها براي مبادله و مراوده با يكديگر فرايند 

 )1381،82هويت يابي جمعي افراد را دگرگون كرده است (منظرقائم، 

محققان عوامل مختلفي را مشخص كرده اند كه بر ميـزان و نـوع اسـتفاده از شـبكه هـاي      
ثير دارد. اين عوامل عبارتند از جنسيت، جايگـاه اجتمـاعي و اقتصـادي،    ارتباطي تلفن همراه تا

، 2002ويژگي هاي شخصيتي، وضعيت تاهل، سن و سطح تحصيالت (اكسامن و روتيـامين،  
) نوع و ميزان استفاده از شبكه هاي ارتبـاطي تلفـن همـراه در افـراد متعلـق بـه جايگـاه        123

تومـاس و   2011، اقتصـادي مختلـف متفـاوت اسـت (بلـومن اسـتوك و ايگـل         ــ اجتماعي 
  )2010همكاران،  

هـاي اجتمـاعي    زايا و معايبي كه در كـاربرد شـبكه  مسئله اينجاست كه با وجود تمامي م
مطرح است. بايد اذعان داشت كه بسياري از جنبه هاي فضاي شبكه هاي اجتماعي مجازي 

) با توجه به اهميت رسـانه هـاي   76، 1393است. (خداياري،  هنوز ناشناخته و مكتوم مانده
كنند،  ارتباطي نقش ايفا مي نوين اجتماعي كه به عنوان جزئي جدايي ناپذير در توسعه جامعه

نگاه هاي متفاوتي به دسترسي و مديريت شبكه هاي اجتماعي وجود دارد از اين رو به نظر 
اي نوين اجتماعي و شبكه هاي مجازي مي رسد شناخت صورت مسئله و چيستي رسانه ه

مي تواند در بهره مندي از ابزارهايي كه آثار مثبت و منفي آنها به چگونگي تربيـت و ميـزان   
آگاهي كاربران برمي گردد، موثر افتد. در حال حاضر فضاي مجازي به عنوان فضايي تلقـي  

در آن دارنـد و از ايـن   مي شود كه كاربران ايراني از جمله زنان خانه دار مشـاركت فعـالي   
طريق به تبادل اطالعات و ارتباطات در زمينه هاي مختلـف و متنـوع اجتمـاعي، فرهنگـي،     
مذهبي مي پردازند . استفاده آنان از اين گروه ها و برنامه هاي موجود نشان دهنده عاليق و 

ن ايران، ساليق آنان در زمينه هاي متنوع است . نتايج نظرسنجي مركز افكارسنجي دانشجويا
در مورد وضعيت استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي در ايران در كانال رسـمي وزارت  
ارتباطات و فناوري اطالعات نشان مي دهـد كـه بيشـترين سـهم اسـتفاده از شـبكه هـاي        

دار اسـت. (سـايت    درصدي متعلق به زنـان خانـه   2/28اجتماعي مجازي در كشور با سهم 
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) اما با وجود فراگير شدن استفاده از تلفن همـراه هوشـمند در   1395تحليلي بانو،  -  خبري
) بـا  112، 2014(كارنوسـكي و جانـدورا،   » موبايلي شدن اينترنت«ايران و تاكيد محققان بر 

توجه به اهميت شبكه هاي اجتماعي در ايران و تعداد باالي كاربران اين شبكه ها در كشور 
نحـوه و ميـزان اسـتفاده زنـان      ن تحقيقي در رابطه با)  تا كنو86، 1395(كرماني و ديگران، 

دار از اين ابزار ارتباطي اجرا نشده است. زنان به لحاظ عاطفي نياز به توجـه، گفـت و    خانه
گو و تعامل با افراد دارند و وقتي اين مهم در خانواده محقق نشـود فضـاهاي مجـازي ايـن     

و سو گرايش پيدا مي كنند و در اين بين  مجال را در اختيار آنها قرار مي دهد و به آن سمت
با مشكالت و آسيب هاي اجتماعي روبه رو مي شوند كه در برخي موارد غيرقابـل جبـران   

عنـوان يكـي از   است. سالمت نهاد خانواده از اهميت خاصي برخوردار است و زن نيـز بـه  
ن دربرگيرندة رفاه كند. سالمت روان زنا اركان خانواده در اين سالمت نقش بسزايي ايفاء مي

هاست و تحت تأثير عوامل فيزيولـوژيكي،  جسمي، اجتماعي، فرهنگي، عاطفي و معنوي آن
ترين عوامل مؤثر در ارتقـا و تكامـل   اجتماعي، اقتصادي، خانوادگي قرار دارد و يكي از مهم

 بنيان خانواده است. سالمت هر جامعه در گروه سالمت خانواده و سالمت خانواده در گروه
اي از روابط و تعامالتي است كه در بين افراد يك خانواده خصوصـاً زنـان وجـود    مجموعه

Morse)، مورس ( Estiri)، استيري ( Lorin( دارد (لورين
) انجـام پـژوهش در   2003،115)،  

مورد ميزان استفاده از شبكه هاي ارتباطي تلفن هوشمند در بين زنـان خانـه دار از اهميـت    
  ها كمك نمايد .  بده و مي تواند به پيشگيري از آسيخاصي برخوردار بو

  
 مباني نظري پژوهش. 2

  فضاي مجازي 1.2
فضاي مجازي با هر تعريف و تعبيري، قلمرو وسيع و بكري است كه بـراي سـاكنان خـود    
امكانات، آزادي، فرصت ها، دلهره ها، آسيب ها و محدوديت هاي نويني را به همـراه دارد.  

تاحدي است كه امروزه برخي از انديشمندان، صحبت از دو جهاني شدن وسعت اين قلمرو 
دنياي معاصر مي كنند. جهت تبين بحث بايد اشاره نمود كه كاربرد واژه مجازي يا مجـاز را  

  بايد از هم تفكيك كرد:
  بريم. و در مقابل امر حقيقي به كار مي گاهي امر مجازي را در مسائل اعتباري .1
  شود. نوان يك امر وهمي و خيالي فرض ميبه ع . امر مجازي گاه2
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  . مجاز، گاه در مقابل واقعيت محسوس يا بدن استفاده مي شود.3
  رود. كار مي ن امر ذهني در مقابل امر عيني به. گاهي مجاز به عنوا4
  گويند.  ز معناي اوليه آن را نيز مجاز مي. در ادبيات استفاده از لغت، در خارج ا5
ثال يكي كـه در صـنعت مجـازي كـار     اثر يك ذات هم مي گويند؛ براي م. مجاز را به 6
  )1390،73كند، مدعي حذف فاصله مجازي با واقعيت است. (نجف قلي و همكاران،  مي

توان گفت:  نمايي واقعي جهان واقعي است و ميجهان مجازي در واقع تالشي براي باز
فرا قلمرويي در حـال تغييـر    جهان مجازي اثر جهان واقعي به سوي فضاي عمومي مجازي

است، به بيان ساده، عرصه اي از فضاي مجازي سه بعدي به وجود آمده كـه ايـن فرصـت    
مهم را در اختيار سوژه ها قرار مي دهد تا بدون حضور فيزيكي با يكـديگر ارتبـاط برقـرار    

  نمايند (همان)
  ، سه كار مهم انجام داده است: توان ادعا كرد كه فضاي مجازي مي
تسهيل تعامالت: در اين زمينه مي توان به سادگي برقراري ارتباطات در هـر زمـان و   . 1

  .يي اشاره نمودهر مكان و با فاصله جغرافيا
. احياي تعامالت: امروزه تشكيل گروه هاي خانوادگي و دوستان مدرسه نمونـه اي از  2

  احياي تعامالت، توسط فضاي مجازي مي باشد.
توجه به اينكه تا پيش از ورود فضاي مجازي و هـم چنـين بـه    . گسترش تعامالت: با 3

صورت اخص، برنامه هاي كاربردي گوشي همراه، حوزه تعامالت در كشور ما تنها محدود 
به افراد فاميل و خانواده و دوستان بوده است، امروزه ورود افراد به اين فضـاها و گسـترش   

  )1394،53چشم مي آيد . ( كاظمي، حوزه تعامالت، آشنايي با افراد جديد بيشتر به 
  ):1997،89نظريه پردازان پنج كاركرد مهم را براي فضاي مجازي برمي شمارند (وايتل، 

  ارتباطات: هدف اوليه مشاركت كنندگان در فضاي سايبرنتيك است.
تحصيل: نه تنها تحصيالت رسمي با فضاي مجازي دچـار دگرگـوني مـي شـود، بلكـه      

  نوعي آموزش لذت بخش كه همراه با سرگرمي است، ايجاد مي شود.بسيار فراتر مي رود؛ 
تفريح و سرگرمي: فضاي مجازي، تفنني بديع و هيجان انگيز است؛ چه به طور مستقيم 
و چه به وسيله ابزار آنالين تفريح و سرگرمي و چه به وسيله بازي هاي رايانـه اي، و البتـه   

عالقه. به عالوه، دسترسي آسان بـه انـواع   تلفن هاي همراه و يا شركت در چت هاي مورد 
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هنرها و ابزارهايي كه امكان تجربه آن ها در زندگي واقعي وجود ندارد، از عوامل جـذابيت  
  بخش فضاي مجازي هستند.

نگـاري، انجـام    ارتبـاط از راه دور، پـژوهش، نامـه    تسهيل امور: فضاي مجازي با امكان
  .پردازد روزانه افراد مي، به تسهيل امور معامالت و حتي كار كردن

هاي هر عصر، ماهيت جامعه آن عصر  كند كه رسانه استدالل مي )McLuhanمك لوهان (
را تعيين مي كنند. از نظر مك لوهان پيشرفت هر جامعه اي همزمان با رشـد فنـاوري بـوده    

بر آنهـا   اثرپذيرفته و ـ  ازحروف الفبا تا اينترنت ـاست. جوامع انساني از رسانه ها و فناوري 
اثر نهاده اند. وي رسانه هاي ارتباطي را عصاره تمدن مي داند و معتقد اسـت كـه تـاريخ از    
طريق رسانه هاي غالب در هر عصر و زماني هدايت مي شود. رسانه هـا آنچـه را در يـك    
دوره تاريخي اتفاق مي افتد و با اهميت به نظر مي رسد، تعيين مي كنند. او به عنوان منادي 

تاثيرات شگرف فناوري بر الگوهـاي  »وسيله پيام است«دهكده جهاني، با اين جمله كه ايده 
) طبـق نظـر مـك    1377،89رفتاري و ساخت اجتماعي را يادآور مي شود (ترجمـه آذري،  

لوهان، فناوري ارتباطات، جهان را به صورت يك دهكده جهـاني درآورده اسـت . امـروزه    
جهاني با اجتماعات مجازي را به وجود آورده است كه اينترنت تعداد زيادي از دهكده هاي 

اينترنت به عنوان يكـي از ابعـاد    )1384،38فاقد محدوديت زمان و مكان هستند ( كاستلز ، 
نقش به سـزايي در تغييـر و تحـول زنـدگي افـراد       نوپاي فناوري هاي جديد جهان معاصر،

اري مي دهد و به هر اندازه كه جامعه دارد . بودن در فضاي مجازي به كاربران فرصت بيشم
اين فرصتها و خشنودي ها ناشي از استفاده از اينترنت افزايش يابد، كاربران بيشتر به سمت 

  ) 1395،71اين پديده نوين سوق خواهند يافت (هاشمي نصرآباد و ديگران ، 
Uses and gratificationرويكرد استفاده و رضامندي (

يـات  به اينترنـت برگرفتـه از نظر   ) 
روابـط مخاطـب   «عنـوان نظريـه    ) و كاتز است. اين نظريـه كـه بـه   Mc Quailمك كوئيل (

، به جاي پيام، بر مخاطب تاكيد مي كند. اين رويكرد مخاطـب را  نيز مشهور است» ها رسانه
فعال مي داند كه از مفهوم و محتواي رسانه ها استفاده مي كننـد؛ نـه افـرادي كـه منفعـل و      

هـاي رسـانه و    كرد اسـتفاده و رضـامندي، بـين پيـام    هستند، بنابراين رويتحت تاثير رسانه 
طي و تاثيرات، رابطه مستقيمي فرض نكرده و معتقد است مخاطـب از ميـان مجـاري ارتبـا    

دار  دست به انتخاب آگاهانه و انگيـزه  شود، براساس مالك، محتواهايي كه به وي عرضه مي
ي زيرجلـدي در خصـوص   دگاه منفعـل و ايسـتا  زند. اين نظريه با فاصله گـرفتن از ديـ   مي

كند. مك كوئيـل در چـارچوب همـين نظريـه،      ها، بر مخاطب فعال تاكيد مي تاثيرات رسانه
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نيازهاي مخاطب را كه رسانه ها به شيوه هاي گوناگون سعي در فـراهم كـردن آنهـا بـراي     
  رضامندي مخاطب دارند، از اين قرار مي داند: 

   . روابط شخص4. نظارت و 3،. هويت شخصي 2. سرگرمي،1
كننـد كـه بـه سـبب      بر مبناي تئوري استفاده و خوشنودي، بـه كاربردهـايي اشـاره مـي    

) ايـن  1385،91شـود. (كـوثري و ديگـران،     رضايتمندي از داشتن تلفن همراه حاصـل مـي  
  كاربردها عبارتند از:

تحـرك و در   .4هـاي عـاطفي،    . رضـايتمندي 3. فوايد اجتماعي، 2جويي،  . نياز اطالع1
  دسترس بودن

ها مهم ترين نقـش را در فضـاي عمـومي برعهـده      ) رسانهHabermasاز نظر هابرماس (
اي جهاني است كه همه دانش ها و ايـده هـا در آن بـه     دارند و در اين ميان، اينترنت رسانه

اشتراك گذاشته مي شود، همه مي توانند آزادانه در آن ابراز عقيـده كننـد و هـيچ كـس بـر      
يگري برتري ندارد. نظر هابرماس درباره اينترنت را مي توان چنين تحليل كرد كه در ايـن  د

رسانه، مردم مي توانند به بهترين شكل در تمامي زمينه ها اطالعات را با يكديگر تبادل كنند 
) حـوزه يـا   36، 1385وي است. (سـاروخاني،  » نظريه كنش ارتباطي«و اين، مصداق كامل 
در فضايي تشكيل مي شود كـه در آن تعقـل و گفتگـو دربـاره مسـائل       حوزه هاي عمومي

عمومي صورت گيرد. از نظر هابرماس وضعيت كالمـي ايـده آل، تنهـا در حـوزه عمـومي      
تواند پيدا شود. نكته مهم و اساسي در اين فرايند آن اسـت كـه رفتـار مـردم در جريـان       مي

و سلطه و در شرايطي عادالنه، آزادانه،  مفاهمه و گفتگو در حوزه عمومي بايد عاري از فشار
آگاهانه و برابر صورت گيرد. مجموعه اين شرايط و تعامالت در وضعيت مـذكور، بسـتري   
فراهم مي سازد كه مطلوب ترين و آرماني ترين وجه آن يعني كنش ارتباطي، خود را نمايان 

وزه هاي عمـومي  مي سازد. هابرماس با خلق و بسط نظريه كنش ارتباطي درصدد احياي ح
است. به نظر هابرماس كنش ارتباطي مي تواند به عنوان مبناي اصول كلي بيـان بكـار بـرده    
شود. كنش ارتباطي داراي موقعيت اجتماعي اسـت. در كـنش ارتبـاطي، فـرد عامـل بـراي       
بدست آوردن تفاهم و توافق هيچ سالحي جز استدالل منطقي و قانع كننده نـدارد، انسـانها   

آسوده تر مي توانند بدون دغدغه، مستقيم و بالواسطه مشكالت ضروري مادي، در آزادتر و 
يك فرايند تبادل نظر به توافق و همبستگي دست يابند. هدف ايـن نـوع كـنش اجتمـاعي،     
شناخت همگاني و پذيرش حقايق واحد است . اين حوزه در واقـع يـك آرمـان اجتمـاعي     
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هـايي را بـر    ر و نقادي خـود راه راد با تبادل نظاست. جواب ها از پيش آماده نيست بلكه اف
  ) 1386،78گزيند. (هابرماس ،  مي

)، Line)، اليـن ( viberدر حال حاضر فراگيرترين اپ هاي پيام رسان را مي توان در وايبر (
Whats appواتس اپ (

خالصـه كـرد. ايـن     )Instagramو اينسـتاگرام (  )Telegram) و تلگرام ( 
ها در ايران بيشترين كاربر و استفاده را دارند، عليرغم شباهت هـاي زيـاد ايـن اپ هـا بـه       اپ

يكديگر اما هر كدام از آنها تفاوت هاي عمده اي نيز دارنـد، تفـاوت هـايي كـه بـر جمعيـت       
كاربرانشان نيز اثر گذاشته و گونه شناسي هاي مختلفي را در بين كاربران موجب شـده اسـت   

ها ارتباطات بين فردي و جمعي را در برخي نقاط به هم گره زده اند و برخـي  اين اپ ها نه تن
همـراه   جماعت هاي مجازي نيز تحت عنوان گروه ها در اين فضا شكل گرفتـه اسـت تلفـن    

رابطه اجتماعي فرد را » خلوت مستقل فردي«ترين تكنولوژي فردي است كه ضمن ايجاد  مهم
  )58، 1388است. (حكيم آرا، اي معنادار نموده  در يك بستر شبكه

گرايش به سايت هاي شبكه هاي اجتماعي در سراسر دنيا همچنـان رو بـه رشـد اسـت .     
) 1389شبكه هاي اجتماعي يكي از انواع رسانه هاي اجتماعي محسوب مي شـود. (كاسـتلز ،   

 رسانه هاي اجتماعي امروزه به بخش جدايي ناپذير زندگي بسياري از مردم تبديل شده است.
شبكه هاي اجتماعي بخشي از رسانه اجتماعي هستند كه با اهداف مختلفي ايجاد شده انـد. و  
كاربران بسيار زيادي را به خود جذب كرده اند . امروزه بعضـي از شـبكه هـاي اجتمـاعي بـا      
سرويس هايي كه ارائه مي دهند و كاربردهايي كه دارند خود به يك رسانه خبري تبديل شـده  

عميقي بر وقايع مختلف در دنياي واقعي گذاشته اند. شبكه هـاي اجتمـاعي روي   اند. و اثرات 
 )1390زندگي افرادي كه در آن عضو هستند هم بسيار تاثير گذارند .(شيرازي، 

) حاكي از وجود شش نوع انگيزه مختلف بـراي اسـتفاده   1988مطالعه روبين و همكاران (
ابراز عالقه و عاطفه ، دربرگيري فرار  كسب لذت،از تلفن همراه است كه عبارتند از : شادي و 

)inclusion(           . آرامش و كنترل. آنهـا ايـن شـش انگيـزه را در دو طبقـه كلـي تـر قـرار دادنـد
نظير عاطفه، كسـب لـذت،    )Relationally orientedهاي داراي جهت گيري ارتباطي (		)انگيزه1

  نظير كنترل. )Personal influence) انگيزه هاي نفوذ شخصي (2شادي و آرامش جويي و 
)، 2016صـورت گرفتـه (  در كره جنـوبي   »آجو«بر اساس تحقيقاتي كه توسط دانشگاه 

زنان به مراتب بيشتر از مردان به اسـتفاده از تلفـن همـراه هوشـمند معتـاد شـده انـد. ايـن         
سـاعت از   4تحقيقات نشان مي دهد كه زنان در سراسر جهان تقريبا در هر روز بـه مـدت   

 1236كنند. اين مطالعه با بررسي دقيقي كـه بـر روي    لفن همراه هوشمند خود استفاده ميت
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كالج در كره جنوبي صورت گرفته ارايه شده است. اين براي نخستين بار است  6دانشجو از 
كه مطالعه اي جامع نشان مي دهد كه زنان در مقايسه با مردان بيشتر در معـرض اعتيـاد بـه    

درصد زنان براي چهار  52د قرار دارند. بر اين اساس مشخص شده كه تلفن همراه هوشمن
ساعت يا بيشتر در طول شبانه روز از تلفن همراه هوشـمند خـود اسـتفاده مـي كننـد. ايـن       

درصد است همچنين مشخص شده كه نزديك  4.29درحالي است كه اين رقم براي مردان 
لفن همـراه هوشـمند خـود اسـتفاده     تساعت در شبانه روز از  6درصد زنان به مدت  23به 
  درصد عنوان شده است. 11كنند كه اين رقم براي گروه مردان تنها  مي

هـاي اجتمـاعي    ژوهشي با عنوان بررسـي تحليـل شـبكه   ) پ1390علي اكبر اكبري تبار (
ت، بـا رشـد و گسـترش روزافـزون و     مجازي انجام داده است . در اين پژوهش آمـده اسـ  

تماعي وجه مشترك گونه هاي متعدد اين رسانه ها، مخاطب محور سرعت رسانه هاي اجپر
هـاي   ه كننده بـه ايـن صـورت كـه در رسـانه     بودن آنها و توليد محتوا از سوي افراد استفاد

ا ديگر افراد بـه اشـتراك   است ب اجتماعي، هر فرد محتوايي را كه خود توليد يا انتخاب كرده
اي از  ماعي را مـي تـوان همچـون زيرمجموعـه    جتهاي ا . با توجه به اين كه شبكهگذارد مي

جامعه در نظر گرفت كه افراد در آن نوعي زندگي موازي با زندگي خود در جامعـه واقعـي   
مي پردازند و با افراد ديگر ارتباط برقرار مي كنند. افراد با حضور در شبكه هاي اجتماعي و 

ي حضور در اين اجتماع مجـازي  هاي اجتماعي از مزايا استفاده از گونه هاي مختلف رسانه
نظير حمايت اطرافيان، دريافت اطالعات، عواطـف و احساسـات برخـوردار مـي شـوند و      
بسياري از جوانب زندگي واقعي خود را كه نيازمند حضـور فيزيكـي افـراد كنـار يكـديگر      

  آورند.  دست مي ت در اين اجتماعات مجازي بهنيس
هاي  وان بررسي و نوع استفاده از شبكهبا عن ) پژوهشي1395گلثوم خداياري و ديگران (

هـا حـاكي از    ي دانشجويان انجام شده بود يافتهمجازي انجام داد. در اين پژوهش كه بر رو
درصد دانشجويان در حد كمي از شبكه هاي مجازي استفاده مي كردند و  3/55اين بود كه 

ساني و ارتباط آسان، جنسيت بين متغيرهايي چون تنوع و گستردگي، ميزان اعتماد، اطالع ر
  و رشته تحصيلي و ميزان استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي رابطه وجود دارد.

هاي اجتماعي مجـازي   به اين نكته اشاره دارد كه شبكه ) در پژوهش خود1389پوري (
اجازه مي دهند كه افراد در جامعه جديد زندگي كنند و در عين حال از مزاياي كاميونتي يـا  
جماعت هم برخوردار شوند؛ جايي كه روابط چهره به چهره و همدالنـه عـاطفي در كنـار    

هـاي قابـل    اند ويژگي ب جامعه شناسان اخير سعي مي كردهروابط اقناعي قرار مي گيرد .اغل



 1397، سال نهم، شمارة دوم، تابستان زناننامة  پژوهش   138

را با يكديگر تركيب كنند .بـراي   )Community) و اجتماعات كوچك (societyدفاع جامعه (
را سـپهر عمـومي يـا عرصـه عمـومي       ت قلمرو عمومي كـه او آن مثال هابرماس معتقد اس

هـا و   انهخواند، در عرصه مدرن احيا شده و در مكان هايي مانند قهوه خانه ها، قرائت خ مي
هـاي اجتمـاعي در وضـعيت     جلي كرده است. به اين معني، شـبكه محافل بحث و گفتگو ت

رد مسـائل مربـوط بـه امـور     وامدرن و واسطه اي ميان جامعه و دولت امروزي هستند كـه  
  شوند. عمومي مي

ـ  استفاده زياد از رسانه ا وقـت و  ها به داشتن وقت فراوان در خانه مربوط است و افراد ب
) گـاهي كـاربران    1380كننـد (مـك كويـل ،    زيادتر استفاده مـي  فراغت بيشتر، از فن آوري

صـفحه شخصـي،    دنساعت هاي بسياري را صرف استفاده از اين ابزارها در واقع چك كر
هـاي ديگـران    هـا و فـيلم   عكس هاي دوستان مختلف و نظردادن روي مطالعه به روز رساني

كنند و اين رفتار به عادتي ناخودآگاه تبديل مي شود كه تمركز شخص بـر امـور جـاري     مي
) هنگامي كه افراد غرق 2012دهد. (يان،  زندگي يا فعاليت هاي شغلي را تحت تاثير قرار مي

شـود و افـراد تـا درجـه      اشند، موضوع به يك مشكل تبديل ميب هاي اينترنتي مي اليتدر فع
رونـد، ماننـد اكثـر لـذات      هـاي خـود پـيش مـي     ده گرفتن سالمت، روابط و مسئوليتنادي

  زندگي.		ديگر
  

 روش پژوهش. 3
اين تحقيق به لحاظ دستيابي به حقايق و داده پردازي از نوع پيمايشي است .حجم نمونه بر 

نفر مي باشد. تعيين حجم نمونه  Morgan & Krejcie (384اساس جدول جرسي و مورگان (
منطقه  5با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي چند مرحله اي به ميزان برابر از هر منطقه (

منطقه فرضي شمال، جنوب، غرب، شـرق و   5فرضي) است. به همين منظور ابتدا تهران به 
هر قسمت يك منطقه انتخاب و از هر منطقه براساس نقشه بلوك طبق  مركز تقسيم شد و از

، جنوب منطقـه  2روش تصادفي، اطالعات جمع آوري شد. پنج منطقه شامل: شمال منطقه 
مـي باشـد. ابـزار جمـع آوري     11و مركز تهـران منطقـه    8، شرق منطقه 5، غرب منطقه 22

ر عمده در قالـب طيـف ليكـرت    اطالعات، پرسش نامه محقق ساخته بود و سواالت به طو
طراحي شده بودند. براي تعيين روايي پرسشنامه، از روش محتوايي يا صوري و براي تعيين 

سوال بود كـه بـا    18پايايي، از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد. پرسش نامه محقق شامل 
هـاي   شـبكه از توجه به نظر اساتيد و كارشناسان طراحي شده بود و ميزان و نحوه اسـتفاده  
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و واتس آپ را مورد بررسي قرار داده م، اينستاگرام، الين ارتباطي تلفن همراه از جمله تلگرا
اس پـي اس  «افزار   ها از نرم زيع شد .براي توصيف و تحليل دادهو در مناطق شهرداري، تو

 ياستفاده شد. اطالعات جمع آوري شده با استفاده از دو نوع آماره توصيفي و استنباط »1اس
  .اند مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته

 

  سوال پژوهش. 4
ديگران و ميزان اسـتفاده   رساني و ارتباط با ها، اطالع آيا بين متغيرهاي تنوع پيام رسان .1
  دار رابطه وجود دارد؟  هاي تلفن همراه نزد زنان خانه رسان از پيام
و ميـزان اسـتفاده از   د) آيا ميـان متغيرهـاي فـردي (سـن، تاهـل، تحصـيالت، درآمـ        .2
  دار رابطه وجود دارد؟  ه نزد زنان خانههاي تلفن همرا رسان پيام

  
  هاي پژوهش فرضيه. 5

  هاي تلفن همراه و ميزان استفاده از اين ابزار رابطه وجود دارد. بين تنوع پيام رسان .1
مراه رابطـه  هاي تلفن ه رساني و ارتباط آسان و ميزان استفاده از پيام رسا ن بين اطالع .2

  وجود دارد.
دار و ميزان استفاده از پيام رسان هاي تلفن همراه رابطـه   بين وضعيت تاهل زنان خانه .3

  وجود دارد.
  دارد.		هاي تلفن همراه رابطه وجود رسان دار و ميزان استفاده از پيام انهبين سن زنان خ .4
  بين درآمد خانواده و ميزان استفاده از پيام رسان هاي تلفن همراه رابطه وجود دارد.  .5
  
  هاي پژوهش يافته

ي حاصل از آزمـون كرونبـاخ نشـان    ها شود، يافته مالحظه مي 1همانطور كه در جدول 
هـاي درنظـر گرفتـه     درصد دارند، يعني گويه 70تر از دهد متغيرهاي پژوهش، آلفاي باال مي

راي سنجش هريك از متغييرهـا از همبسـتگي درونـي بـااليي برخوردارنـد و بـراي       شده ب
  اند. ناسبسنجش متغيرهاي مورد نظر م
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  ضريب آلفاي كرونباخ .1جدول 

 مقدارآلفا متغير

 75/0 تنوع پيام رسان هاي تلفن همراه

 70/0 اطالع رساني و ارتباط آسان با ديگران

 69/0 تلفن همراههاي  ميزان استفاده از پيام رسان

 73/0 هاي تلفن همراه نوع استفاده از پيام رسان

  

  هاي تلفن همراه  رسان مرتبط با تنوع پيام هاي شاخص .2جدول 
 ميانگين هيچ خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد پاسخ به گويه ها

 76/3 0 0 5/2 23 8/69 7/4 علمي

 39/3 0 0 5/2 3/58 6/36 5/2 آموزشي

 43/3 0 0 7/17 2/25 52 8/4 اطالعات و خبركسب 

 47/2 5/2 7/17 6/35 21 7/2 5/2 تفريح و سرگرمي

 44/2 3/2 2/18 4/16 1/57 8/5 5/2 ارتباط با دوستان و فاميل

  
  هاي تلفن همراه هوشمند رسان . ميزان استفاده از پيام6

ن هاي تلف رسان متوسط از پيامنه دار در حد درصد از زنان خا 55/ 3دهد كه  ها نشان مي يافته
هـاي تلفـن    رسـان  از پيـام نه دار استفاده كمي درصد زنان خا 31/ 6همراه استفاده مي كنند. 

اكثـر  كننـد. در نتيجـه    ين پيام رسان ها زياد استفاده ميدرصد ديگر از ا 1/13همراه دارند و 
  كنند.  مي فن همراه در حد متوسط استفادههاي تل رسان دار از پيام زنان خانه

  هاي توصيفي متغير وضعيت تأهل ويژگي. 3جدول 
 فراواني تجمعي درصد معتبر درصد فراواني فراواني وضعيت تاهل

 
 31.8 31.8 31.8 122 مجرد

 97.9 66.1 66.1 254 متأهل

 99.7 1.8 1.8 7 مطلقه

 100 0.3 0.3 1 بيوه

 100 100 384 كل
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 122است كه از بين شركت كنندگان در پـژوهش  بر اساس نتايج جدول فوق مشخص 

%) 3/0نفــر ( 1%) مطلقــه و 8/1نفــر ( 7%) متأهــل، 1/66نفــر ( 254%) مجــرد، 8/31نفــر (
  باشد. مي  بيوه

  توزيع فراواني متغير تحصيالت .4 جدول
 درصد تجمعي درصد معتبر درصد فراواني فراواني تحصيالت

 2.36 2.36 2.36 139 ديپلم

 4.48 2.12 2.12 47 فوق ديپلم

 5.88 1.14 1.44 154 ليسانس

 100 5.11 5.11 44 فوق ليسانس و باالتر

 100 100 384 كل

  
 139بر اساس نتايج جدول فوق مشخص است كه از بين شركت كنندگان در پـژوهش  

نفـر   154%) داراي مـدرك فـوق ديـپلم،    2/12نفـر (  47%) داراي مدرك ديـپلم،  2/36نفر (
ــانس و  %) 1/40( ــدرك ليس ــر ( 44داراي م ــانس و   5/11نف ــوق ليس ــدرك ف %) داراي م

  اند. بوده  باالتر

  هاي تلفن همراه ميزان آشنايي با پيام رسان .5ره جدول شما

 درصد تجمعي درصد معتبر درصد فراواني فراواني آشنايي

 7.3 7.3 3.7 28 خيلي زياد

 34.1 26.8 26.8 103 زياد

 73.7 39.6 39.6 152 متوسط

 87.5 13.8 13.8 53 كم

 100 12.5 12.5 84 خيلي كم

  100 100 384 كل
  

د كـه خيلـي   نفر اعالم داشتن 28هاي تلفن همراه  ر خصوص ميزان آشنايي با اپليكيشند
نفر  48نفر كم و  53نفر متوسط و  152نفر زياد،  103ها آشنايي دارند،  رسان زياد با اين پيام

  آشنايي دارند. ه ميزان خيلي كم اند كه ب اعالم داشته
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  هاي تلفن همراه هوشمند رسان متنوع استفاده از پيا. 7
درصد از اينسـتاگرام،   9/13درصد از پاسخگويان از تلگرام، 7/19ها نشان مي دهند كه  يافته

درصد از وايبر  9/10از تانگو، درصد  9/10درصد از الين،  9/10درصد از واتس آپ،  1/12
از لينكدين، استفاده مي كنند. در نتيجه اكثر پاسخگويان از پيام رسان تلگـرام   درصد 9/13و 

  استفاده كرده اند.

  تلفن همراه استفاده شد:هاي   رسان ي كه در شبانه روز از پيامهاي ميانگين ساعت .6ماره جدول ش
 درصد تجمعي درصد معتبر درصد فراواني فراواني ساعت استفاده

 21.6 21.6 21.6 83 از ظهربعد  2صبح تا  8از 

 46.6 25.0 25.0 96 شب 8بعد از ظهر تا  2از 

 85.4 38.8 38.8 149 صبح 2شب تا  8از 

 88.3 2.9 92 11 صبح 8صبح تا  2از 

 100 7/11 7/11 45 استفاده مداوم

  100 100 384 كل
  

 83بر اساس نتايج جدول فوق مشخص است كه از بين شركت كننـدگان در پـژوهش   
بعد از ظهر از پيـام رسـان هـاي  تلفـن همـراه       2صبح تا  8%) اعالم كردند كه از 6/21نفر 

هاي  شب از اپليكيشن 8بعد از ظهر تا 2اند كه از  %) اعالم داشته25نفر ( 96كنند.  استفاده مي
صـبح از   2شب تا  8اند كه از از  %) اعالم داشته8/38نفر ( 149كنند.  تلفن همراه استفاده مي

 8صبح تا 2اند كه از  %) اعالم داشته9/2نفر ( 11كنند،  اپليكيشن هاي تلفن همراه استفاده مي
اند كـه بـه صـورت     ته) اعالم داش7/11نفر ( 48كنند و  صبح از اين ابزار ارتباطي استفاده مي

  كنند. اي تلفن همراه استفاده ميرسان ه مداوم از پيام
  

  )بر اساس ساعتي كه به كارهاي روزمره(به كارهاي روزمره ميزان پرداختن . 8
ساعت به كارهاي  24بر اساس نتايج مشخص است كه افراد حداقل يك ساعت و حد اكثر 

كننـدگان   ن به كارهاي روزمره در ميان شـركت پردازند، همچنين ميانگين پرداخت روزمره مي
  بود. 54/5و انحراف استاندارد برابر با  48/8پژوهش برابر با 
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  هاي تلفن همراه در روزهاي تعطيل رسان استفاده از پيامميانگين  .7 جدول

 درصد تجمعي درصد معتبر درصد فراواني فراواني استفاده در روز تعطيل

 13.5 13.5 13.5 52 خيلي زياد (همه روزهاي تعطيل)

 19 5.5 5.5 21 روزهاي تعطيل)زياد (بيشتر 

 46.1 27.1 27.1 104 متوسط (چند ساعت در هر روز تعطيل)

 76.3 30.2 30.2 116 كم (زماني كه كار ديگري نداشته باشم)

 100 23.7 23.7 91 خيلي كم (در مواقع لزوم)

 100 100 384 كل

  
همـراه در روزهـاي   هـاي تلفـن    رسان نگين ميزان استفاده از پيامدر خصوص بررسي ميا

%) اعالم داشتند كه زيـاد،  5/5نفر ( 21%) اعالم داشتند كه خيلي زياد، 5/13نفر ( 52تعطيل، 
داشتند كـه خيلـي    %) اعالم7/23نفر ( 91%) كم و2/30نفر ( 116%) متوسط، 1/27نفر (104

  كنند. هاي تلفن همراه استفاده مي رسان كم از پيام
 

  )ها آزمون فرضيه(هاي پژوهش  تحليل يافته. 9
هاي تلفن همراه و ميزان استفاده از ايـن ابـزار رابطـه     رسان ن فرضيه اول، بين تنوع پيامآزمو

  وجود دارد.
شدت همبستگي بين اين دو متغير از طريق آزمون ضريب همبستگي پيرسون محاسبه و 

توجه بـه   به دست آمده است. كه نشان دهنده همبستگي بين دو متغير است. با 165/0برابر 
درصد گفت كه همبستگي بين دو متغير  95) مي توان با اطمينان sig=  010/0ميزان خطاي (

 شود. ر است و فرضيه محقق تاييد ميمعنادا

  ها رسان ا با ميزان استفاده از پيامه رسان همبستگي پيرسون ميزان تنوع پيام ضريب .8جدول شماره 

 متغير وابسته متغير مستقل
 آماره

 sig همبستگي
 10/0 165/0 ها ميزان استفاده از پيام رسان هاي تلفن همراه تنوع پيام رسان

 

هـاي   ن رسـا  سان و ميزان اسـتفاده از پيـام  رساني و ارتباط آ اطالع آزمون فرضيه دوم، بين
  تلفن همراه رابطه وجود دارد. 
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شدت همبستگي بين اين دو متغير از طريق آزمون ضريب همبستگي پيرسون محاسبه و 
به دست آمده است كه حكايت از وجود همبستگي بين دو متغير دارد. با توجه  121/0برابر 

درصد مي توان گفت كه همبسـتگي بـين دو    95) با اطمينان sig=  040/0به ميزان خطاي (
  شود. حقق تاييد مينادار است و فرضيه ممتغير مع

ن با ميزان استفاده از رساني و ارتباط آسا ضريب همبستگي پيرسون ميزان اطالع - 9جدول شماره 
  هاي تلفن همراه رسان پيام

 آماره
 متغير مستقل متغير وابسته

sig  همبستگي 

 اطالع رساني و ارتباط آسان ها رسان ميزان استفاده از پيام 121/0 040/0

  
فرضيه سوم، بين وضعيت تاهل زنان خانه دار و ميزان استفاده از پيام رسان هاي آزمون 

  تلفن همراه رابطه وجود دارد.
گوياي اين است كه بـين وضـعيت تاهـل     10نتايج آزمون من و يتني در جدول شماره 

  د.دار وجود ندار هاي تلفن همراه اختالف معني رسان ل) و ميزان استفاده از پيام(مجرد و متاه

  هاي تلفن همراه رسان هل و ميزان استفاده از پيامنتايج وضعيت تا - 10جدول شماره 
 متغير ميزان استفاده

 وضعيت تاهل تعداد ميانگين من ويتني z سطح معناداري

78/0 27/0 - 5/18013 
 متاهل 254 64/202

 مجرد 130 32/199

  
هـاي تلفـن    رسـان  استفاده از پيـام ار و ميزان آزمون فرضيه چهارم، بين سن زنان خانه د

  همراه رابطه وجود دارد.
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  هاي تلفن همراه رسان دار بر ميزان استفاده از پيام نهتاثير سن زنان خا .11جدول شماره 

 متغير سطح بندي ميانگين رتبه كاي اسكوئر درجه آزادي سطح معنا داري

65/0 4 46/2 

30/217 
52/201 
05/186  
73/204 

195 

  سال 20زير
  سال 30تا  20
  سال 40تا  30
  سال 50تا  40

 سال 50بيشتر از 

 سن

  
هـاي   رسـان  دار و ميزان اسـتفاده از پيـام   انهبين سن زنان خ 11با توجه به جدول شماره 

  داري وجود ندارد.تلفن همراه، اختالف معنا
همـراه   هـاي تلفـن   رسان ده و ميزان استفاده از پيامآزمون فرضيه پنجم، بين درآمد خانوا

  رابطه وجود دارد.

  هاي تلفن همراه رسان د بر ميزان استفاده از پيامتاثير ميزان درآم .12جدول شماره 
 متغير سطح رتبه بندي ميانگين كاي اسكوئر درجه آزادي سطح معنا داري

73/0 3 27/1 

27/136  
75/134 

126  
48/122 

  مليون تومان1زير
  مليون تومان2تا  1
  مليون تومان 3تا  2

 مليون تومان 3بيش از 

 درآمد

  
خانواده و ميـزان اسـتفاده از   گوياي اين بود كه بين ميزان درآمد  12نتايج جدول شماره 

  داري وجود ندارد.  همراه رابطه معني هاي تلفن رسان پيام
  
  گيري نتيجه. 10

شاهد استفاده  همراه هاي تلفن رسان ستفاده از انواع مختلف پيامامروزه با توجه به گسترش ا
طي هستيم. با توجه بـه اينكـه   اي از جامعه مانند زنان خانه دار از اين ابزار ارتبا قشر گسترده

زندگي افراد تبديل شده است و با توجه ي تلفن همراه به جز جدايي ناپذيرهاي ارتباط شبكه
ستفاده نوع ا به نقش حساس زن در خانواده و جامعه، اين پژوهش با هدف، بررسي ميزان و

  از اين ابزار ارتباطي، در بين زنان خانه دار تهران صورت گرفته است. 
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هـاي تلفـن همـراه     رسان يزان و نوع استفاده از پيامدراين مقاله، متغير وابسته پژوهش، م
رسـاني و   هـا، اطـالع   رسـان  شامل: تنوع و گستردگي پيـام  هوشمند بوده است. متغير مستقل

  سن، تاهل، درآمد و تحصيالت بر ميزان استفاده بود. ارتباط با ديگران و تاثير
غيـر مسـتقل   هاي پژوهش حـاكي از تـاثير معنـادار مت    هاي حاصل از آزمون فرضيه يافته

رسان ها، اطالع رساني و ارتباط با ديگران است و شدت همبستگي  پژوهش يعني: تنوع پيام
)، پوري 1390ي اكبر تبار (در فرضيه ها ي مختلف وجود دارد. نتايج حاصل با پژوهش ها

ي ) همخواني دارد. نتايج اين مطالعه نشان داد كـه تفـاوت معنـ   1393) و خداياري (1389(
دار مناطق مختلف شهر  هاي تلفن همراه در بين زنان خانه رسان داري در ميزان استفاده از پيام

  تهران مشاهده نشد.
ه عمومي، اجتماع مجازي نظريـه  ها با نظريه حوز مچنين نتايج حاصل از آزمون فرضيهه

ين نظريات تاكيد بسـياري بـر   استفاده و رضامندي و نظريه دهكده جهاني، همخواني دارد. ا
نه هاي جديد در جهان مدرن كنوني و ها، تاثيرات اجتماعي گسترش رسا رساني رسانه اطالع

اين عوامل را  فضاي رهايي بخش اجتماعات مجازي دارند، نتايج حاصل نيز تاثير بسيار زياد
تأييد مي كند. با توجه به نتايج بيشترين تاثير را مي توان مربوط به متغيـر اطـالع رسـاني و    
ارتباط با ديگران در پيام رسان هاي تلفن همراه دانست. از نظر ميزان آشنايي بـا ايـن ابـزار    

ستفاده از نـوع  درصد بااليي از كاربران اعالم نمودند كه ميزان آشنايي آنهاكم است. از نظر ا
خانه دار تمايل درصد نشان داد كه زنان  97شبكه ارتباطي تلفن همراه، تلگرام با آمار باالي 

رسان نشان داده اند و دليل آن را سـهولت دسترسـي تلگـرام و كنـد شـدن       ويژه به اين پيام
  ارتباط در وايبر كه براي رفع نياز ارتباطي خود به سمت تلگرام گرايش يافتند.

سي راحت تر، سريع تر و امكانات بيشتر پيام رسان تلگـرام را دليـل تمايـل خـود     دستر
هاي فـردي (سـن، وضـعيت تاهـل، درآمـد) و       ند. نتايج نشان داد كه بين ويژگيمطرح كرد

استفاده از پيام رسان هاي تلفن همراه هوشمند، رابطه معني دار وجود ندارد. اين نتيجـه بـا   
  ) همخواني دارد. 1387اران (و همكنتيجه پژوهش ساروخاني 

  
  رسان هاي پيام هاي شبكه اجتماعي و اپ لزوم مديريت سايت. 11

شود كه عمال نتوان امكان حضور همزمان در تمامي  ها باعث مي رسان تنوع و گستردگي پيام
حضـور همـه جانبـه كـرد. ازديـاد      آنها را داشت. بنابراين حضور هدفمند را بايد جايگزين 

باعـث   لف با كاربردهاي متفاوت، بقدر كافي كاربران را سردرگم مي كنـد، و هاي مخت گروه
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شود كاربران مجالي براي كارهاي ديگر نداشته باشند، به همين دليل بايد ايـن اپ هـا را    مي
مشخص كردن هدف و نياز است. هدف گذران ت اين اپ ها، مديريت كرد. گام اول مديري

ها،  رسان با ديگران، سپس هريك از اين پياماوقات فراغت و سرگرمي، يادگيري و يا ارتباط 
ها مـي توانـد كمـك زيـادي در      رسان شود. انتخاب دقيق اين پيام با توجه به هدف تفكيك

شـناخت دقيـق ايـن    يـد، نيازمنـد   صرف وقت و رسيدن به هدف باشد، البته اين انتخاب با
تواند فرصـتي   شد همچنين اين ابزار ارتباطي، ميهاي هر يك از آنها با ها و ويژگي رسان پيام

ي بايد توجـه كـرد، ايـن حركـت بايـد      براي انتقال مفاهيم فرهنگي و علمي فراهم سازد ول
  گذاري شود چرا كه اگر هدف مشخصي تعيين نشود ممكن است به بيراهه برود. هدف

هاست، بـه شـرط    مناسب براي توسعه افكار و انديشهفضاي مجازي ابزاري حضور در 
هاي اجتماعي باعث  از سوي ديگر حضور مداوم در شبكه آنكه در راه صحيح استفاده شود .

شود كه شخص از محيط پيرامون و زندگي عادي فاصله بگيرد كه منجر به سست شدن  مي
ت، مي شود. مادران الگوي فرزندان خود هستند بنيان خانواده كه اصلي ترين نهاد جامعه اس

هـاي   كافي نداشته باشد باورها و ارزش و در صورتي كه اين الگو، سواد رسانه اي و آگاهي
شوند كـه ايـن    ندان با محيط زندگي دچار تضاد ميكاذب به نسل آينده ارائه مي شود و فرز

 اين فضاهاي مجازي است. فرايند تاثيرپذيري به واسطه استفاده والدين و مادران از

هاي گوناگون همچون يادگيري زبان انگليسي و  توانند با كسب مهارت دار مي زنان خانه
كسب فنون ترجمه، آموزش انواع هنرها و صنايع دستي در توليد و توسعه ملي موثر باشند. 

سـازي اوقـات    اگر سياستگذاران فرهنگي نيازهاي مطلوب و جذاب ديگري را بـراي غنـي  
هاي اجتماعي به عنوان  توان اميدوار بود كه شبكه دار ارائه دهند، آن وقت مي اغت زن خانهفر

  يك فرصت در ارتقاي آگاهي زنان تاثيرگذار است.
  

  پيشنهادات مبتني بر نتايج پژوهش. 12
هاي خانه دار بودند و كاربران فضاي مجـازي   با توجه به اينكه زنان مورد پژوهش، خانم .1

رسـاني و   دهـي، اطـالع   هاد مـي شـود جهـت آگـاهي    محسوب مي شدند پيشـن  تلفن همراه
هـاي   آنها، در خصوص نحوه و چگونگي استفاده از اين ابزار ارتباطي آموزشسازي  فرهنگ

هـاي   خانـه  الزم داده شود و اين امر به نهادي مانند شـهرداري هـا و از طريـق آمـوزش در    
  فرهنگ و فرهنگسراها قابل اجرا خواهد بود. 
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هاي تلفن همراه توسط سياستگذاران  رسان د نظارت كارشناسانه بر پيامشو پيشنهاد مي .2
هاي ايجاد شده در ايـن   ان با استفاده از امكانات و فرصتحوزه مجازي صورت گيرد تا بتو

  ها شرايط تقويت و گسترش سبك زندگي سالم را فراهم سازد. رسانه
  هاي پژوهش: محدوديت

توان به محـدوديت ابـزار تحقيـق كـه      در پژوهش حاضر، مي ها از جمله محدوديت ـ
محدود به پرسشنامه و همچنين پراكندگي زياد نمونه مورد مطالعه در سـطح منـاطق   

  استان تهران اشاره نمود. .
اطالعات شخصي كه در ابتداي پرسشنامه آمده بـود اكثـرا مايـل بـه پـر كـردن آن         ـ

عات شخصـي افـراد محرمانـه    ينكه اطالسواالت نبودن كه با توضيح محقق مبني برا
  ماند موجب گرديد پرسش شوندگان به تمامي سواالت پاسخ دهنديم. باقي مي

  
 نوشت پي
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