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عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران
رضا عبدالرحماني
عضو هيات علمي دانشگاه نيروي انتظامي

چکيده :
كاربري تفنني تلفن همراه امروزه به يکي از اركان زندگي اجتماعي همگان ،به ويژه جوانان بدل شده
است .هدف اين مقاله بررسي الگوهاي كاربري تفنني تلفن همراه از طريق مطالعه كاربران مسافر قطار
زيرزميني (مترو) تهران است .در اين راستا محققان انواع كاربري تفنني (مانند گوش كردن موسيقي،
دريافت ،مطالعه و ارسال پيامكهاي تفنني ،و بازي يا گيم) با انواع انگيزهها (مانند وقت گذراني و
سرگرمي ،رفع خستگي ،و لذت بردن) را در گروههاي مختلف سني ،جنسي ،تحصيلي و شغلي كاربران
تلفن همراه مسافر مترو تهران (خطوط اول و دوم) شناسايي كردهاند.

كليدواژهها :
كاربري تفنني ،تلفن همراه ،سرويس پيام كوتاه ،بلوتوث ،مسافران مترو.

dowran@irandoc.ac.ir
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مقدمه
تلفن همراه (يا موبايل) 7رسانه جديدي است ( )May and Hearn, 2005كه به مدد توسعه
تکنولوژيهاي مخابراتي ،ماهوارهاي و رايانهاي گسترش و عموميت يافته است .براي اين اقبال گسترده و
سريع به تلفن همراه طي حدودا سه دهه اخير در جهان و پانزده سال اخير در ايران ،داليل متعددي ميتوان
برشمرد كه اهم آنها عبارتند از (عاملي و صبار و رنجبررمضاني )7911 ،امکان برقراري ارتباط در همه وقت
و همه جا ،سهولت و سادگي كاربري ،ابعاد كوچك و سبکي وزن به شکلي قابل حمل در جيب ،قابليت
بيسيم (بينياز از اتصال سيمي به شبکه تلفن) ،قابليت كار بدون اتصال به برق (كار با باطريهاي قابل
شارژ) ،چندرسانهاي بودن (راديو ،ضبط و پخش صوت ،ضبط و پخش تصاوير ثابت و متحرک ،دوربين
عکاسي و فيلمبرداري ،سرويس پيام كوتاه  ،سامانه پيام چندرسانهاي ،9بولوتوث  ،اينترنت با تمام
سرويسهاي مربوط) ،چندمنظوره بودن (يعني عالوه بر امکانات رسانهاي و ارتباطي ،داراي قابليتهاي يك
كامپيوتر جيبي نظير حافظه  ،دفترچه تلفن ،دفتر يادداشت ،برنامهريزي و مديريت فعاليتهاي روزانه،
تقويم ،ساعت ،ماشين حساب ،تبديل واحدها ،دماسنج ،رهياب يا جي.پي.اس ،1.و بازي يا گيم است).
بنابراين ،تلفن همراه ،همچون ديگر رسانههاي نوپديد عصر ما ،واجد خصلتي هيبريدي (تركيبي) 1بوده به
قسمي كه بيش از پيش و بسيار فراتر از كاربرد ارتباطي خود ،بطور همزمان از كاركردهاي گوناگوني از
جمله كاركرد تفنني برخوردار است .اين مقاله به بررسي كاربري تفنني 3تلفن همراه ميپردازد.
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Mobile Phone or Cell Phone or Cellular Phone
Short Message Service or SMS
3
Multimedia Messaging System or MultiMedia Server or MMS
4
bluetooth
5
Pocket PC or P/PC or PPC
6
cool disc or flash memory
7
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8
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mobile entertainment
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كاربري تفنني اگر چه از كاربردهاي اصلي رسانهها شناخته ميشود (كازنو:7911 ،

) ،ليکن امروزه و

به ياري رسانههاي ارتباطي نوپديدي همچون تلفن همراه است كه به يکي از اركان زندگي اجتماعي
همگان و بخصوص جوانان بدل شده است (عاملي و صبار و رنجبررمضاني .)91-93 :7911 ،اهميت اين امر
زماني بيشتر آشکار ميشود كه در نظر آوريم هم اينك فقط بيش از  91ميليون مشترک تلفن همراه در
ايران وجود دارد .بزرگي جمعيت كاربران تلفن همراه ،ما را ناخودآگاه متوجه ارزش اقتصادي اين بازار
بزرگ ميسازد .بنابراين ،اهميت اقتصادي اين پژوهش را شايد بتوان مهمترين وجه آن دانست .بازار تلفن
همراه (خدمات ارتباطي و گوشي و تجهيزات جانبي) از پررونقترين بازارهاي اقتصادي كشور به حساب
ميآيد و از اين رو هر چه كه به اين گردش مالي نجومي بازگردد (همچون پژوهش حاضر) ،خود واجد
اهميتي نجومي ميشود.
سواي اهميت عمومي تلفن همراه به واسطه بزرگي جمعيت و در نتيجه ارزش اقتصادي غيرقابل
چشمپوشي كاربران آن ،كاربري تفنني تلفن همراه از دو جهت مختلف ضروري به نظر ميرسد :نخستين
نکته حائز اهميت براي پژوهش در اين حوزه ارتباط نزديك آن با آموزش است .كافي است نخستين
آشنايي و مواجهه خود را با تلفن همراه به خاطر آوريم؛ غالبا نه از طريق آموزشهاي رسمي و غيررسمي
كه بر اساس كنجکاوي ،بازيگوشي و اغلب صرفا بازي روي داده است .اين واقعيت ،امروزه با كاهش سن
كاربري به سنين پيشدبستاني ،ديگر موضوعي پيشپاافتاده محسوب ميشود .بدين ترتيب ،نخستين جنبه
حياتي ويژه اين پژوهش ،يعني اهميت آن براي اهداف آموزشي آشکار ميگردد .چرا كه هم اينك
آموزش بيش از هر حوزه ديگر با تفريح و تفنن همراه و عجين گشته است .به قسمي كه بهرهوري آنچه را
كه امروزه تحنن (تحصيل  +تفنن = تحنن) 7شناخته ميشود ،بسيار بيش از آموزش صرف ميدانند.
Education+Entertainment=Edutainment
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دومين نکته براي مهم تلقي كردن اين پژوهش بطور خاص ،به اظهار نگراني مسئوالن رده باالي كشور
نسبت به كاربري تفنني تلفن همراه بازميگردد .چنانکه از سخنان ايشان برميآيد كاربري تفنني تلفن همراه
ـ به عنوان وجه غالب كاربري تلفن همراه در ايران ـ از دو حيث نگران كننده است :يکي كاربري تفنني
تلفن همراه به خودي خود كه از سويي مستلزم صرف مبالغ متنابعي از وقت كاربران و از سوي ديگر اشغال
شبکه است كه حاصلي جز اتالف عمر و البته زحمت طرفهاي خدماتدهنده (!؟) در پي ندارد؛ و دو
ديگر اينکه كاربري تفنني تلفن همراه عمدتا از طريق مصرف مواد پورنوگرافيك 7و يا مربوط به حريم
خصوصي افراد مشهور (مانند هنرپيشهها ،قهرمانان ورزشي ،مداحان و خوانندگان ،و سياستمداران)

9

صورت ميگيرد .آشکار است كه چنين اظهاراتي بر سر منابر و يا در صدا و سيما و از طريق جرايد
كثيراالنتشار ،خود از سويي سرمنشا هراس اخالقي جامعه و از سوي ديگر به راه افتادن برخوردهاي پليسي
و امنيتي با تلفن همراه و مهمترين خدمات مربوط يعني سرويس پيام كوتاه ،سامانه پيام چندرسانهاي و
بولوتوث ميشود .بنابراين ،بايد روشن ساخت اين قبيل نگرانيها تا چه اندازه واقعبينانه يا خيالپردازانه
است و پژوهشهايي از اين دست به مسئوالن امر در درک واقعبينانه موضوع ،سياستگذاري ،برنامهريزي
و در آخر اجرا ياري ميرساند .با اين همه كاربري تفنني رسانهها نه تنها در اينجا كه عموما كمتر به شکلي
مناسب و مطلوب مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است (كازنو .) 1 :7911 ،از اين رو گرچه اين پژوهش
گامي بسيار كوچك در اين راه طوالني و دشوار محسوب ميشود و ليکن ،پيمودن هر راهي با گام نخست
آن آغاز ميشود.
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3
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اين مقاله پس از اين مقدمه طوالني ،به طرح مسئله و پرسشهاي تحقيق ميپردازد .آنگاه مروري اجمالي
دارد بر پيشينه پژوهش .سپس روش تحقيق معرفي ميشود .يافتههاي پژوهش به همراه بحثهاي مربوط
قسمت بعدي مقاله است .نتيجهگيري واپسين بخشهاي مقاله را تشکيل ميدهند.

مسئله تحقيق
موضع جامعه ما در قبال تلفن همراه در پرتو موضع عمومي ما در قبال هر تکنولوژي جديد ديگر قابل
درک است .موضعي مسئلهانگار 7كه از رويکرد به غايت بدبينانه ،احتياطآميز و به شدت محافظهكارانه ما
نشات ميگيرد؛ موضعي كه از ابتدا تا انتها با ترديد و البته تخطئه ،رد و انکار همراه است .باري ،اين موضع
به ظاهر سازشناپذير ،ديري نميپايد و آرام آرام جاي خود را به پذيرشي ميدهد از روي اكراه و سپس از
روي اجبار و در نهايت هم پذيرشي پر اشك و آه و با دريغ و افسوس بر گذشته طاليي سپري شده!
اين فرآيند ،درباره تکنولوژيهاي ارتباطي و اطالعاتي نوپديد بيش از هر تکنولوژي ديگر صدق
ميكند؛ چرا كه بيش از همه با سازوكارهاي قدرت درهمتنيدهاند .اين درهمتنيدگي از ميزان حساسيت
اصحاب قدرت و كنترلي كه بر رسانهها اعمال ميكنند ،آشکار ميشود .دولتها طي يك صد سال اخير
همواره نسبت به كنترل كتاب و مطبوعات ،راديو ،فيلم و سينما ،تلويزيون ،ويديو  ،ماهواره ،اينترنت ،و
اينك تلفن همراه اهتمام تام و تمامي داشتهاند .البته مفروضات نظري در پس اين موضع منفي ،همواره
روشن و آشکار و يکسان و سازگار نيست .ولي اشتراكاتي ميان آنها ميتوان يافت :همگي از سويي ،حاكي
از تلقي رسانه با تاثير قاطع و در عين حال ،به شکلي تناقضآميز ،حاكي از تلقي رسانه به عنوان ابزاري
بياهميت با كاركردي بازيگوشانه و غيرجدي است كه غالبا نه تنها فايدهاي براي انسان ندارد ،بلکه باعث
problematic
VCR or VideoCassette Recorder

1
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اتالف سرمايههاي مادي و معنوي و حتي تباهي او ميشود .وارسي همين ديدگاه اخير به رسانه يعني
كاربري بازيگوشانه يا تفنني (كه از قضا برخالف تلقي رايج ،عمال براي كاربران بسيار هم جدي محسوب
ميشود) ،موضوع مركزي اين مقاله است.
باري ،كاربري تفنني رسانه يا ناشي از فرآيند ارتباطي است و در نتيجه به نفس استفاده از رسانه
بازميگردد ،يا نشات گرفته از محتواي ارتباط (ويندال و سيگنايتزر و اولسون .) 11 :791 ،بنابراين،
پيامكبازي و بلوتوثبازي (دريافت ،مطالعه و ارسال مجدد محتواي تفنني از طريق پيامك و يا بلوتوث)
همانقدر كاربري تفنني محسوب ميشود كه تماشاي تصوير يا فيلم يا شنيدن موسيقي از يا بازي با گوشي
تلفن همراه .بدين ترتيب ،در اينجا منظور از كاربري تفنني تلفن همراه همه اين قبيل موارد را دربرميگيرد.
بدين ترتيب ،مسئله تحقيق حاضر عبارتست از اينکه الگو كاربري تفنني تلفن همراه چگونه است؟
پاسخگويي به اين پرسش ،مستلزم پاسخگويي به پرسشهاي زير است :كاربران تلفن همراه چقدر (زمان)
بطور تفنني از اين رسانه استفاده ميكنند؟ انگيزه كاربران تلفن همراه از اين نوع كاربري چيست؟ از ميان
قابليتهاي گوناگون تلفن همراه براي كاربري تفنني ،كداميك مورد استفاده كاربران قرار ميگيرد؟ هر
كدام به چه ميزان؟ و چگونه؟ و در آخر اينکه نحو كاربري تفنني كاربران تلفن همراه در گروههاي سني،
جنسي و منزلتي مختلف چه شباهتها و تفاوتهايي با يکديگر دارد؟

پيشينه پژوهش
نظر به توصيفي و اكتشافي بودن پژوهش ،به چارچوب نظري نيازي نيست ،اما پيشينه پژوهش به اين
دليل ضرورت دارد كه سابقه طرح پرسشهاي پژوهش را در پژوهشهاي مربوط و مرتبط نظري يا تجربي
ديگران آشکار سازد .اگر چه تعداد منابع و توليدات درباره تلفن همراه فراوان است (براي مثال در نمامتن
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يا سيدي نمايه بيش از  911عنوان مقاله ،گزارش ،خبر و مصاحبه يافت شد) ،اما از اين همه تنها دو عنوان
به اختصار حاوي مطالبي درباره كاربري تفنني تلفن همراه بود (پناهي791 ،؛ آفتاب يزد .)791 ،در حالي
كه در منابع خارجي مواردي ميتوان يافت (مثل  .)Daliot-Bul, 2007در يك كالم ميتوان گفت
برغم اقبال عمومي به تلفن همراه در ايران ،تاكنون تحقيقات آكادميك قابل قبولي در اينباره صورت
نگرفته است (كيانيموگويي .) 9 :791 ،با اين حال در اينجا پرسشهاي تحقيق حاضر را يك به يك در
ادبيات تحقيق مرور ميكنيم:
نخست اينکه كاربران تلفن همراه چقدر به طور تفنني از اين رسانه استفاده ميكنند؟ در اين زمينه شايد
كمتر پژوهشي بطور مستقيم صورت گرفته باشد ،ولي البته استثنائاتي وجود دارد (.)Arminen, 2007
دومين پرسش عبارتست از اينکه انگيزه كاربران تلفن همراه از اين نوع كاربري چيست؟ تحقيقاتي به
طور كلي در خصوص انگيزههاي كاربران رسانههاي جديد صورت گرفته كه در آنها به انگيزههاي تفنني
مانند گذران اوقات فراغت (فکوهي7911 ،؛ مهدويكني ،)7911 ،سرگرمي و كسب لذت (ذكايي و
پورغالمآراني )791 ،نيز اشاره شده است .در هر حال ،تعدادي از تحقيقات نشان ميدهد كسب لذت ،از
جمله انگيزههاي مهم كاربري تلفن همراه محسوب ميشود (كيانيموگويي:791 ،

) .سورين و تانکارد

نيز به مطالعاتي اشاره كردهاند كه طي آنها ميزان سرگرمكننده بودن رسانهها در مقايسه با شركت در
شبکهها و جلسات گروهي بررسي شده است (سورين و تانکارد.) 1 :7917 ،
سومين پرسش اينکه از ميان قابليتهاي گوناگون تلفن همراه براي كاربرد تفنني ،كداميك مورد
استفاده كاربران قرار ميگيرد؟ هر كدام به چه ميزان؟ و چگونه؟ در اين خصوص چند مقاله به طور
غيرمستقيم ـ همچون تحليل پيامكها در تلفن همراه (كوثري و جوادييگانه و خيرخواه791 ،؛ كوثري و
خيرخواه )7911 ،ـ به تالش براي يافتن پاسخ براي اين پرسش پرداختهاند.
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و در آخر اينکه نحو كاربري تفنني كاربران تلفن همراه در گروههاي سني ،جنسي و منزلتي مختلف
چه شباهتها و تفاوتهايي با يکديگر دارد؟ در اين خصوص ميتوان به برخي تحقيقات داخلي (مانند
كيانيموگويي:791 ،

؛ ذكايي و پورغالمآراني791 ،؛ كوثري و جوادييگانه و خيرخواه791 ،؛

سعيدي )791 ،كه در كنار ساير رسانهها به تلفن همراه نيز پرداختهاند ،اشاره كرد.
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روش تحقيق
روش تحقيق در اين پژوهش اكتشافي ،از نوع پژوهشهاي توصيفي و كيفي 7و طرح آن مطالعه مورد
يكضرب (دواس )7917 ،و تکنيكهاي گردآوري اطالعات مشاهده ،9مصاحبه و تجربهزيسته است كه
همگي طي يك دوره زماني يکساله (از مهر  791تا شهريور  )7911در دو خط مترو شهر ري به ميرداماد و
توپخانه به صادقيه تهران صورت گرفت (برخي از مصاحبههاي طوالنيتر در ايستگاههاي مترو انجام شد و
حتي مسافتي به همراه مصاحبهشوندگان تا بيرون از ايستگاه ادامه يافت).
مترو تهران از آنجا انتخاب شد كه اكنون با جابجا كردن نزديك به دو ميليون مسافر در روز ،نقشي
كليدي در زندگي شهري بازي ميكند و بدين ترتيب ،به عنوان يك فضاي اجتماعي نوپديد ،به سرعت
جايگاه مهمي در عرصه زندگي اجتماعي و فضاهاي شهر تهران پيدا كرده كه از زاويه مشاهده و مطالعه
شيوههاي سلوک اجتماعي حائز اهميت گشته است .در عين حال ،كاربري تفنني تلفن همراه يکي از اين
شيوههاي سلوک اجتماعي است كه به شکل كاربري انفرادي (مانند گوش كردن به موسيقي و بازي) و يا
كاربري جمعي (مانند تماشاي عکس و فيلم ،و بولوتوث) به ويژه در مترو تهران به طور چشمگيري صورت
ميپذيرد.
در اين پژوهش  3نفر از كاربران تفنني تلفن همراه مسافر مترو تهران به عنوان نمونه به روش
غيراحتمالي هدفمند تا رسيدن به مرز اشباع انتخاب شدند .ويژگيهاي مصاحبهشوندگان در زير آمده است
(جداول  7و ).

1

descriptive & qualitative
one-short case study
3
observation
4
non-probability purposive sampling
2

 9از 72

(جدول )7
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7

به اعتبار ارزيابي خود مصاحبهشوندگان از خودشان.
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محدوديتهاي تحقيق
مهمترين مشکل و محدويت تکنيکي تحقيق حاضر به شرايط گردآوري اطالعات در فضاي مترو
مربوط ميشود كه در درجه نخست مسافران را واميداشت با نهايت عجله و شتاب در مصاحبهها مشاركت
كنند .سروصدا ،ازدحام ،شلوغي و در بسياري از مواقع تراكم نفسگير مسافران درون قطار مترو از ديگر
مشکالت اين فضا بود كه كار تحقيق را با دشواري روبرو ميساخت .از سوي ديگر مشاهده شيوه كاربري
تلفن همراه مسافران مترو غالبا نيازمند زير نظر گرفتن افراد و سرک كشيدن و ديد زدن گوشيهاي تلفن
همراه آنان بود .اقدامي كه هر چقدر هم مبتني بر اهداف صرفا علمي و با حفظ گمنامي افراد صورت
گرفته باشد باز هم نوعي تجاوز به حريم خصوصي آنان تلقي شده و بار اخالقي آن ،كار محققان را دشوار
ميساخت.

يافتهها و بحث در آنها
پيش از مرور بر و بحث در يافتههاي پژوهش ،توصيف فضاي تحقيق براي درک بهتر آنها ضروري به
نظر ميرسد .منظور از فضاي تحقيق ،از ورود مسافر به ايستگاه مترو (مبدا) تا خروج از ايستگاه مترو
(مقصد) است و كليه مشاهدهها و مصاحبههاي تحقيق حاضر در اين فضا انجام گرفته و يافتهها مربوط به آن
است .فضايي كه بسته به محل ،مکان ،زمان ،و كنشگران حاضر تغيير ميكند .براي مثال ،اين فضا طي
روزهاي هفته ،بنابر تعطيلي يا غيرتعطيلي ايام ،و ساعات مختلف شبانهروز به تعبير مسئوالن اتاق فرمان مترو
دست كم ميان چهار وضعيت «خلوت»« ،عادي»« ،شلوغ» ،و «خيلي شلوغ» در نوسان است .خلوت ،وضعيتي
است كه در قطار مترو هنوز تعدادي صندلي خالي براي نشستن پيدا ميشود .در وضعيت عادي ،همه
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صندليهاي قطار مترو اشغال شده اما جابجايي در درون قطار به راحتي امکانپذير است .حال آنکه در
وضعيت شلوغ ،اين جابجايي به سختي ممکن است .باالخره وضعيت خيلي شلوغ به وضعيتي اشاره دارد كه
در آن نه تنها هيچ امکاني براي جابجايي در درون قطار وجود ندارد ،بلکه به قدري جمعيت مسافر براي
سوار شدن متراكم است كه در قطار به سختي بسته ميشود.
بطور غيرمستقيم آشکار ميشود اين درون قطار مترو است كه وجه فضايي غالب و اصلي تحقيق حاضر
را تشکيل ميدهد و نه ايستگاهها و حتي سکوهاي سوار و پياده شدن مسافر .چرا كه مسافران در ايستگاه
مقصد كمترين توقفي ندارند و در ايستگاه مبدا هم توقف اجباري آنان براي رسيدن و توقف قطار و سوار
شدن آن (در صورت امکان) ،در بدترين شرايط كه مستلزم انتظاري كالفهكننده است (يعني وضعيت خيلي
شلوغ در يکي از ايستگاههاي بين راهي مركز شهر) بيشتر از  71دقيقه نيست .اين در حالي است كه مسافر
نوعي اين دو خط ،بطور متوسط  91دقيقه از وقت خود را در درون قطار مترو ميگذراند (ماكزيمم مدت
زمان حضور در فضاي مترو از بدو ورود به ايستگاه مبدا تا خروج از ايستگاه مقصد در مسير ميرداماد ـ
شهرري حدود  1دقيقه است).
نکته آخر اينکه در الگوي كاربري تفنني تلفن همراه گروههاي جنسي ،سني ،و تحصيلي ـ منزلتي
مصاحبهشوندگان در وضعيتهاي چهارگانه باال تفاوت چنداني مشاهده نشد .مگر اينکه با افزايش ميزان
تحصيالت و منزلت شغلي افراد ،گرايش آنان به كاربري تفنني تلفن همراه در وضعيتهاي شلوغ (در
مقايسه با وضعيتهاي عادي و خلوت) كاهش مييابد.

زمان .نخستين پرسش پژوهش عبارتست از اينکه مسافران مترو (دو خط مورد مطالعه) كاربر تلفن همراه
چقدر (زمان) بطور تفنني از اين رسانه استفاده ميكنند؟ بنابر اظهارات مصاحبهشوندگان ،كاربري تفنني
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تلفن همراه «بيش از نيمي از زمان حضور در مترو» غالب (

نفر از  3نفر) آنان را به خود اختصاص

ميدهد (از سه نفر ديگر دو نفر اظهار داشتند «كمتر از نيمي از زمان حضور در مترو» را صرف كاربري
تفنني تلفن همراه خود ميكنند .يك نفر نيز اظهار داشت «نيمي از زمان حضور در مترو» را صرف كاربري
تفنني تلفن همراه خود ميكند).
مصاحبهشوندگان در هر دو خط مترو با اظهارات يکساني به اين پرسش پاسخ دادند .هر دو گروه معتقد
بودند هر چه مترو از وضعيت خلوت به وضعيتهاي عادي ،شلوغ ،و خيلي شلوغ تغيير ميكند ميزان
كاربري تفنني تلفن همراه نيز كاهش پيدا ميكند .در اين ميان ،نوع كاربري تفنني تلفن همراه ،عاملي
تعيينكننده محسوب ميشود كه در جاي خود بدان خواهيم پرداخت .به عالوه ،از دو وضعيت شلوغ و
خيلي شلوغ صبح و عصر ،كاربري تفنني تلفن همراه عصرها كه غالبا افراد خسته از فعاليت روزانه در حال
بازگشت به محل زندگي خود هستند ،نسبت به صبحها كه از محل زندگي خود عزيمت ميكنند ،بسيار
شايعتر است (اگر چه كه كمترين ميزان كاربري تفنني تلفن همراه به وضعيت خيلي شلوغ مربوط ميشود).
عاقبت آنکه حسب اظهارات مصاحبهشوندگان مردان نسبت به زنان ،و افراد مجرد نسبت به متاهل ،در
مترو مدت زمان بيشتري را صرف كاربري تفنني تلفن همراه ميكنند.

انگيزه .دومين پرسش عبارتست از اينکه انگيزه كاربران تلفن همراه از كاربري تفنني چيست؟ به ديگر
سخن ،از مصاحبهشوندگان پرسيده شد كه از اين نوع كاربري (تفنني) در پي چه هستند؟ يا چه ميجويند؟
آنان براي كاربري تفنني تلفن همراه انگيزههاي متفاوتي را برشمردند كه معمولترين آنها به ترتيب عبارتند
از وقتگذراني و سرگرمي ،رفع خستگي ،و لذت بردن .اينکه وقتگذراني مهمترين انگيزه كاربري تفنني
تلفن همراه اظهار شده است ،در راستاي اين يافته تاملبرانگيز قرار دارد كه تلفن همراه را به عنوان ابزار
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تحملپذيرساز گذران زمانهاي خالي و مرده انتظار ـ براي مثال در فضاي مترو ـ معرفي ميكند
(.)Arminen, 2007
جالب اينکه زنان بيش از مردان مصاحبهشونده بر «لذت بردن» به عنوان انگيزه كاربري تفنني تلفن همراه
تاكيد ميكردند.

انواع كاربري تفنني .سومين پرسش عبارتست از اينکه از ميان قابليتهاي گوناگون تلفن همراه براي
كاربري تفنني ،كداميك مورد استفاده كاربران قرار ميگيرد؟ هر كدام به چه ميزان؟ و چگونه؟ انواع
كاربريهاي تفنني تلفن همراه به ترتيب عموميت عبارتند از گوش كردن به موسيقي ،پيامكبازي (يا
اساماسبازي) ،بازي (گيم) ،تماشاي عکس و فيلم ،و بولوتوثبازي .اظهارت مصاحبهشوندگان در اين
زمينه كيفيت تراكمي انواع تفريحات را در كاربري تفنني تلفن همراه آشکار ميسازد كه با يافتههاي
ديگران در خصوص تراكمي بودن سرگرميها 7انطباق دارد ( .)Arminen, 2007بنابر اظهارت
مصاحبهشوندگان تمام موارد در ميان مردان بيشتر از زنان شايع است .به استثنا پيامكبازي كه در ميان زنان
بيشتر رواج دارد.
در ادامه جزئيات مورد اشاره مصاحبهشوندگان درباره هر يك از انواع كاربريهاي باال به طور جداگانه
تشريح ميشود.
-7

گوش دادن به موسيقي .شايعترين و متداولترين ( 1نفر) نوع كاربري تفنني تلفن همراه ،خاصه

در ميان جوانان و نوجوانان ،گوش دادن به موسيقي است .يافتهاي كه با نتايج تحقيقات ديگران هم انطباق

accumulation of hobbies

1
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دارد (عاملي و صبار و رنجبررمضاني:7911 ،

؛ ذكايي و پورغالمآراني791 ،؛ فاضلي 791 ،و :791

 37؛ سعيدي .)791 ،اما مصاحبهشوندگان چه نوع موسيقي گوش ميدهند؟
بنابر اظهارات مصاحبهشوندگان ،موسيقيهاي به اصطالح غيرمجاز (لسآنجلسي يا آنور[آنطرف] آبي)،
بسيار بيش از موسيقيهاي مجاز مصرف ميشود كه با نتايج تحقيقات فاضلي (  )791و ذكايي و
پورغالمآراني )791 ( ،و شالچي ( )7911درباره مهمترين تفريح جوانان در كافيشاپها همخواني دارد.
به عالوه ،از نظر ژانر ،پاپ ايراني پرطرفدارترين و موسيقي اصيل ـ سنتي ايراني كمطرفدارترين است .جالب
آنکه تنها يك نفر از مصاحبهشوندگان اظهار داشت گهگاه به موسيقي غيرايراني يا غربي گوش ميدهد.
گوش دادن به نوحه و مرثيه ،و يا مولودي و ديگر سرودهاي مذهبي نيز از جمله كاربريهاي تفنني تلفن
همراه است كه البته بسياركمتر از گوش دادن به موسيقي و تقريبا در انطباق آن با مناسبتهاي ديني همچون
محرم و صفر ،و شعبان و رمضان رواج دارد .جالب آنکه اين نوع از كاربري تفنني ،طيف متنوعي از
كاربران (زن و مرد ،مجرد و متاهل ،و با سطوح تحصيلي متفاوت) را دربرميگيرد.
در هر حال چنانکه در باال هم اشاره شد جوانان و نوجوانان بيشتر از ديگر گروههاي سني ،مردان بيشتر از
زنان ،افراد مجرد بيشتر از متاهل ،و افراد با تحصيالت و مشاغل متوسط و پائين بيشتر از افراد با تحصيالت و
مشاغل باال در مترو با استفاده از گوشي تلفن همراه به موسيقي گوش ميدهند .نکته آخر در اين زمينه
واكنش كامال آشکار و متمايز نوجوان و جوانان پسر مجرد در حين اين نوع كاربري است كه از طريق
جنباندن سر و بدن بطور درجا با موسيقي مصرفي ،همراهي ميكنند.
-

پيامكبازي .بنا بر آمارهاي منتشره روزانه به طور متوسط  3ميليون و در هفته نزديك به 7 1

ميليون پيامك در ايران ارسال ميشود (يعني به طور تقريبي

برابر كشورهاي اروپايي) كه بخش قابل

توجهي از آنها پيامكهاي تفنني است (اكرمي791 ،؛ عاملي و صبار و رنجبررمضاني 7 1 :7911 ،و .)7 3
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آنچنانکه اغلب دارندگان تلفن همراه ترجيح ميدهند اوقات خود را با دريافت ،مطالعه و ارسال تازهترين
جوکها و لطيفهها كه از مهمترين مصاديق پيامكبازي محسوب ميشود ،سپري كنند .از اين رو است كه
برخي از جامعهشناسان كاربرد تفنني پيامكها را مهمترين كاربرد آنها دانستهاند (رحيمي.)7911 ،
در اينجا نيز همانند گوش دادن به موسيقي ،نوجوانان و جوانان به مراتب بيشتر از ديگر گروههاي سني،
و افراد مجرد بسيار بيشتر از متاهل به پيامكبازي گرايش دارند .با اين همه افراد متاهل هم از پيامكبازي
بدشان نميآيد .كمااينکه حسب تحقيقات موجود ،گيرنده اغلب پيامكهاي ارسالي حدود نيمي از افراد
متاهل ،همسرانشان هستند؛ پيامكهايي غالبا با محتواي لطيفه و يا جمالت عاشقانه .ديگر اينکه قريب به
اتفاق زنان مصاحبهشونده اظهار داشتند جوک و لطيفه محتواي غالب پيامكهاي آنان را تشکيل ميدهد.
از يافتههاي جالب توجه در اين خصوص ،واكنشهاي متفاوت زنان و مردان نسبت به اين قبيل
پيامكها (پيامكهاي تفنني) است .غالبا مردان از هرگونه پيامك تفنني ،صرف نظر از هويت فرستنده آن،
استقبال ميكنند .اما بيش از نيمي از زنان و به ويژه اكثر زنان متاهل در مصاحبههاي خود اظهار داشتند از
پيامكهاي با فرستنده ناشناس استقبال نميكنند.
در آخر اينکه با افزايش ميزان تحصيالت و ارتقا منزلت شغلي مصاحبهشوندگان ،ميزان گرايش به
پيامكبازي در آنان كاهش مييابد.
-9

بازي (گيم) .اظهارات مصاحبهشوندگان در راستاي نتايج تحقيقات شالچي (  )791حاكي از آن

است كه استفاده از بازي (گيم) تلفن همراه يکي از مهمترين انواع كاربري تفنني آن محسوب ميشود.
انواع بازيهاي مورد اشاره مصاحبهشوندگان در ژانرهاي اكشن ،7جدول ـ جورچين  ،و ورزشي 9قرار
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ميگيرد و هيچيك از مصاحبهشوندگان براي مثال نامي از هيچکدام از بازيهاي متعلق به ژانرهاي ديگري
همچون استراتژي ،7نقش بازي كردن  ،و يا شبيهسازي 9نبرد.
عالئق مردان و زنان در اين زمينه نيز متفاوت است .در حالي كه مردان به ترتيب بيشتر كاربر بازيهاي
ژانر ورزشي (به ويژه فوتبال) ،اكشن (مانند بوكس و كشتي كج) ،و جدول ـ جورچين هستند ،زنان بيشتر به
كاربري بازيهايي مانند مار (شايعترين بازي نزد زنان) ،تنيس و بدمينتون عالقهمندند كه به ترتيب در
ژانرهاي جدول ـ جورچين و ورزشي قرار ميگيرند.
جالب اينکه زنان عموما معتقد بودند مردان بسيار بيشتر از زنان با بازيهاي تلفن همراه مشغولند؛
بازيهايي همچون فوتبال و يا پرزدوخورد و خشن مثل بوكس .در مقابل ،مردان مصاحبهشونده اعتراف
داشتند كه زنان بسياركمتر از مردان با گيمهاي تلفن همراه بازي ميكنند (هر چند نميدانستند زنان معموال
به چه گيمهايي عالقه دارند) .در هر حال ،برآورد دو گروه از يکديگر كامال مبتني بر واقعيت بود.
باري ،در اينجا نيز كاربران اصلي نوجوانان و جوانان به ويژه مجرد هستند .به عالوه ،افراد با تحصيالت
باالتر نسبت به افراد با تحصيالت پايينتر بسياركمتر به بازيهاي تلفن همراه گرايش دارند.
-

تماشاي فيلم و عکس :بنابر اظهارات مصاحبهشوندگان پس از گوش دادن موسيقي ،پيامكبازي،

و بازي (گيم) ،تماشاي انواع تصاوير و فيلمهاي كوتاه جالب و طنزآميز (معموال از نوع برنامههاي لحظهها و
يا دوربين مخفي) در وهله اول ،سپس تصاوير ثابت و متحرک شخصي و خصوصي ،و در مرتبه بعد تصاوير
و فيلمهاي كوتاه از حريم خصوصي افراد مشهور و تا حدودي پورنوگرافيك از متداولترين كاربريهاي
تفنني تلفن همراه مسافران مترو در هر دو خط مورد مطالعه محسوب ميشود.
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تماشاي دو يا سه نفره (ندرتا به تنهايي) تصاوير و فيلمهاي شخصي و خصوصي از انواع كاربري تفنني
تلفن همراه است كه تقريبا همه مصاحبهشوندگان بدان اشاره كردند .محتواي غالب اين تصاوير و فيلمها به
ترتيب فراگيري عبارتند از گردهمايي با مناسبتهاي خانوادگي (مجالس نامزدي و عروسي) ،خانوادگي ـ
دوستانه (جشن تولد و سالگرد ازدواج) ،دوستانه (پارتيهاي شبانه) ،و يا گردشهاي گروهي (پيكنيك،
پيادهروي ،كوهپيمايي) .عکسهاي يادگاري از اقوام و دوستان صميمي در اين ميان جايگاهي ويژه دارند.
قريب به اتفاق مصاحبهشوندگان اظهار داشتند در آرشيو تلفن همراه خود و يا دوستانشان ،عکس و يا
فيلم كوتاهي از حريم خصوصي افراد مشهور و يا با محتواي پورنوگرافيك دارند يا زماني داشتهاند .در اين
ميان كليه دانشجويان (دختر و پسر) مورد مصاحبه بر وجود و عموميت چنين كاربري در ميان دانشجويان
تاكيد داشتند .جالب توجه اينکه اگر چه تلفن همراه برخي از مصاحبهشوندگان امکان يا قابليت
ذخيرهسازي يا پخش تصوير و فيلم را نداشت ،با اين حال اظهار ميداشتند از تماشاي چنين تصاوير و
فيلمهايي بدشان نميآيد.
اكثريت قريب به اتفاق زنان مصاحبهشونده معتقد بودند اين نوع كاربري در ميان زنان نيز به اندازه
مردان شايع است .با وجود اين ،از آنجا كه امکان رد و بدل كردن و تماشاي اينگونه تصاوير و فيلمها را
در درون مترو كمتر ميدانستند ،بر اين اعتقاد بودند كه اين نوع كاربري تلفن همراه در ميان مسافران زن
مترو به مراتب از مردان كمتر است .اما مدعي بودند كه اين نوع كاربري در فضاي بيرون از مترو بطور
كلي در ميان زنان بسيار بيشتر از مردان شيوع دارد .اين در حالي است كه مردان مصاحبهشونده معتقد
بودند اين نوع كاربري در ميان زنان بسيار كم طرفدارتر از مردان است.
نحوه تماشاي اين نوع تصاوير و فيلمها نيز در ميان مردان و زنان متفاوت است .زنان با دوستان و
آشنايان خود ،راحتتر به تماشاي چنين محتواهايي مينشينند يا به رد و بدل آنها ميپردازند .در حالي كه
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مردان ـ حسب اظهار مصاحبهشوندگان ـ كمتر پنهانكارند و از تماشا و رد و بدل كردن اين قبيل تصاوير و
فيلمها حتي در كنار مسافران غريبه مترو چندان اباي ندارند .با اين حال ،يافتن اين گروه از مردان در مترو
چندان مشکل نيست .چرا كه برخالف اظهارات مصاحبهشوندگان ،اين قبيل افراد معموال به شکل گروههاي
كوچك دو يا سه و حتي چهار نفره ،در گوشهاي خلوت و دنج ،دور صفحه كوچك گوشي تلفن همراه
حلقه ميزنند و در حالي كه تالش دارند ديگران سر از كارشان درنياورد به تماشاي اين قبيل تصاوير و
فيلمها ميايستند (يا مينشينند).
-

بولوتوثبازي .بولوتوث از جمله امکانات گوشي تلفن همراه است كه به اعتراف اكثر

فروشندگان ،در ميان خريداران خواهان فراوان دارد تا جايي كه هم اكنون بيش از  71ميليون نفر از
دارندگان تلفن همراه از اين قابليت برخوردارند .بنابر اظهارات مصاحبهشوندگان ،پس از پيامكبازي
شايعترين كاربري تفنني تلفن همراه در ميان زنان جوان مسافر مترو بولوتوثبازي است .محتواي اكثر اين
بولوتوثها در درجه اول ،موسيقي ،پس از آن تصاوير و فيلمهاي شخصي و خصوصي ،سپس تصاوير و
فيلمهاي حريم خصوصي افراد مشهور و يا پورنوگرافيك ،و در آخر هم ويروس (پيرعلي7911 ،؛ حسيني،
 )7911است .البته ندرتا انواع زنگ گوشي 7و در مواردي هم تصاوير زمينه صفحه نمايش در بلوتوثها
مبادله ميشود.
البته وجود تصاوير و فيلمهايي از حريم خصوصي افراد مشهور و يا با محتواي پورنوگرافيك چيزي
نيست كه مختص كشور ما باشد .اين نوع كاربري آن چنان اهميت يافته كه در برخي از كشورهاي مسلمان
مانند عربستان با محدوديتهايي ديني همراه شده است .به قسمي كه اصحاب فتوا ،استفاده از تلفن همراه
مجهز به فناوري بلوتوث را حرام اعالم كردهاند (خبرگزاري قرآني ايران.)791 ،
ringing tones
wallpapers
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باري ،نحوه دسترسي برخي زنان كاربر تلفن همراه مسافر مترو به بولوتوثهاي منتشره در فضاي مترو
از نکات بسيار جالب است .بنابر اظهارت مصاحبهشوندگان ،برخي از زنان بولوتوثباز ،معموال در
واگنهاي عمومي (واگنهاي دوم تا ششم) و يا در دو واگن ويژه بانوان (اول و هفتم) در رديفهاي
نزديك به واگنهاي عمومي مينشينند (ميايستند) تا بتوانند بولوتوثهاي منتشره را دريافت كنند.
اگر چه بلوتوثبازي در ميان مردان و افراد مجرد ،بيش از زنان و افراد متاهل شايع است ،اما بنابر
اظهارات مصاحبهشوندگان زنان عالقمند به اين نوع كاربري هم كم نيستند .با اين حال ،بنابر اظهارات
مصاحبهشوندگان ،انتشار مواد از طريق بلوتوث در فضاي مترو اغلب كاري مردانه است تا زنانه.
نوجوانان و جوانان نيز بيشتر از ديگر گروههاي سني به اين نوع كاربري عالقه نشان ميدهند .اين مطلب
با يافتههاي ذكايي ( ،)7917فاضلي (  ،)791ذكايي و پورغالمآراني (  ،)791سعيدي ( ،)791
كيانيموگويي (  ،)791حميدي و فرجي ( ،)7911شالچي ( ،)7911و پيرعلي ( )7911كه در آن نوجوانان و
جوانان عمدهترين كاربران رسانهها به عنوان تفنناند ،نزديك است.

نتيجهگيري
بنابر يافتههاي تحقيق ،كاربري تفنني تلفن همراه «بيش از نيمي از زمان حضور در مترو» غالب مسافران
را به خود اختصاص ميدهد .حال از آنجا كه كاهش زمان ماند مسافران يکي از مهمترين دغدغههاي
مديران مترو محسوب ميشود (دست كم براي كاهش ميزان ونداليسم 7در اين فضا) ،ميتوان به ارزش و
اهميت اين يافته پي برد .چرا كه كاربري تفنني تلفن همراه ،در كنار ابزارهاي متنوع موجود (همچون توزيع
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روزنامههاي رايگان ،نصب تلويزيونهاي صفحه بزرگ زيرنويسدار ،و يا استفاده از ديوارنگاره يا گرافيتي

7

بر روي ديوارهاي تونل مترو) ميتواند به عنوان وسيلهاي با فراگيري باال و مديريت آسان مطرح گردد
(براي مثال از طريق انتشار بلوتوثهاي متنوع با انواع پيامهاي آموزشي ـ تربيتي ،بازرگاني ،موسيقي ،و
بازي) .در هر حال ،ترديدي نيست كه تفريح و سرگرمي از طريق كاربري تفنني تلفن همراه ،نه تنها زمان
(ذهني) ماند مسافران را در فضاي مترو كوتاه ميسازد (مهمترين انگيزههاي كاربري تفنني تلفن همراه
مسافران مترو :وقتگذراني و سرگرمي) ،بلکه به تلطيف فضا ياري ميرساند (رفع خستگي ،و كسب لذت،
دو انگيزه بعدي در كاربري تفنني تلفن همراه مسافران مترو است) .به ويژه ،هر چه فضاي مترو از وضعيت
خلوت به وضعيتهاي عادي ،شلوغ ،و خيلي شلوغ تغيير ميكند ،ضرورت مالحظه چنين تدابيري نيز بيشتر
ميشود.
از سوي ديگر مرور ترتيب عموميت انواع كاربريهاي تفنني تلفن همراه مسافران مترو آشکار ميسازد
كه اين نوع كاربري از شکل انفرادي و به تنهايي (گوش كردن به موسيقي و يا نواهاي مذهبي،
پيامكبازي ،و گيم) به اشکال گروهي و دسته جمعي (تماشاي عکس و فيلم ،و بولوتوثبازي) ميل
ميكند .به عبارت ديگر كاربري تفنني تلفن همراه همچون ديگر عرصههاي فعاليت اجتماعي ما به اشکال
خودمحورانه بيشتر گرايش دارد تا جمعگرايانه.
البته بايد به خاطر داشت كه از ميان انواع امکانات تلفن همراه برخي هنوز در ايران راهاندازي و يا به
نحو مطلوبي فعال نشدهاند (مانند اماماس يا دسترسي به اينترنت) .به عالوه ،با وجود امکان عکسبرداري و
فيلمبرداي كه در حال حاضر جزو امکانات پيشپاافتاده گوشيهاي تلفن همراه محسوب ميشود ،هيچيك
از مصاحبهشوندگان به كاربري تفنني دوربين گوشي خود (براي عکسبرداري يا فيلمبرداري) اشاره نکرد.
graffiti
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اين يافته را بايد به حساب اقتضاي محدوديت و فشردگي فضا و در نتيجه كوتاه شدن فاصله افراد در مترو
گذاشت كه مسافران را به اتخاذ سياست بيتوجهي مدني 7واميدارد.
مرور جداگانه انواع كاربري تفنني تلفن همراه نيز آشکار ميسازد كه شايعترين نوع كاربري تفنني
تلفن همراه ،گوش دادن به موسيقي ،آن هم از نوع به اصطالح غيرمجاز است .اين يافته از ناتواني موسيقي
توليد داخل در استيالي بر دست كم بازار داخلي مصرف موسيقي حکايت دارد و هوشياري بيشتر مسئوالن
دستگاههاي فرهنگي و هنري جامعه را ميطلبد.
پيامكبازي پس از گوش دادن به موسيقي ،جايگاه دوم (براي زنان مقام نخست) را در كاربري تفنني
تلفن همراه مسافران مترو به خود اختصاص ميدهد .شيوع انواع جوک و لطيفه در حجم اعجابانگيز
پيامكهاي رد و بدل شده را بايد نشانه آشکاري از ياس و سرخوردگي ناشي از بياعتمادي عمومي ،از
سويي ،و بسته بودن فضا ،از سوي ديگر دانست .اگر چه كه در تعميم اين يافته هم مانند ديگر يافتههاي اين
تحقيق بايد نهايت احتياط را در نظر گرفت ،و ليکن نبايد از ارزش اكتشافي آنها غافل شد .بنابراين ،لزوم
پژوهشهاي گسترده در اين زمينه بينياز از هر تاكيد بيشتري است.
اقبال نسبت به انواع بازيهاي قابل استفاده بر روي گوشيهاي تلفن همراه را بايد بيش و پيش از هر
چيز ديگر ،در پرتو گرايش همگاني به انواع بازيهاي كامپيوتري ـ ويديويي توضيح داد .بازيهايي كه به
خودي خود داراي پيامدهاي مثبت و منفي رواني و اجتماعي ـ فرهنگي ضدونقيض پرشماري شناخته شده و
اهل فن نسبت به آن بيمها و اميدهاي فراواني ميدهند .با اين همه ،بازيهاي تلفن همراه به واسطه
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ويژگيهاي منحصر بفرد كنسول 7مربوط (صفحه كليد گوشي تلفن همراه) ـ قابل حمل بودن ،بينيازي از
اتصال به برق ،و همراه بودن با تلفن همراه ـ بطور مستقل نيازمند تحقيقات مستقلي است.
برغم آنکه در بادي امر به نظر ميرسد استفاده از گوشي تلفن همراه براي تماشاي انواع تصاوير ثابت و
متحرک نسبت به پيامكبازي از ارزش باالتري برخوردار باشد ،ليکن نزد مصاحبهشوندگان در مرتبه
اهميتي نازلتر از آن قرار گرفت .اگر چه توضيح اين يافته البته نيازمند تحقيقات مفصل آتي است ،ولي با
توجه به جايگاه تلويزيون در سبد مصرف كاالي رسانهاي ،شايد بتوان آن را در خصوص اقالم مربوط به
زندگي شخصي و خصوصي خود ،ناشي از گرايش به نگاه داشتن ناموس از معرض نامحرمان و بيگانگان ،و
درباره اقالم مربوط به حريم خصوصي افراد مشهور و يا پورنوگرافيك ،نشات گرفته از ممنوعيتهاي وضع
شده توسط نيروهاي كنترل بيروني دانست .نکته ديگر آنکه وجه مشترک موقعيتهاي موجود در تصاوير
ثابت و متحرک مصرفي است كه همگي از نوع موقعيتهاي به اصطالح بزمي محسوب ميشود .در هر
حال ،اين نوع كاربري تفنني تلفن همراه كه غالبا به شکل دسته جمعي صورت ميپذيرد ،به خودي خود
زمينه مطالعات جالبي را نه تنها در محتواي اقالم مصرفي كه در شيوه شکلگيري و استقرار ،فروپاشي ،و
بازشکلگيري گروههاي كاربري نويد ميدهد.
از آنجا كه در ابتدا اين بخش ،درباره بلوتوثبازي اشاره شد ،در اينجا تکرار نميشود .منتهاي مراتب،
نکته قابل تامل در اين زمينه ميزان رواج باالي آن در ميان زنان است (پس از پيامكبازي ،شايعترين
كاربري تفنني) .اين در حالي است كه اغلب مصاحبهشوندگان مرد ،بلوتوثبازي را فعاليتي مردانه قلمداد
ميكنند .شايد بتوان منشا اين امر را كيفيت منفعالنه بلوتوثبازي در ميان زنان دانست كه غالبا گيرنده مواد
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منتشره از طريق بلوتوث هستند (در مقايسه با بلوتوثبازي مردان كه در هر دو نقش فرستنده و گيرنده ظاهر
ميشوند و در نتيجه فعالنه است).
آخر اينکه گر چه در ميان همه گروههاي اجتماعي از كاربري تفنني تلفن همراه ميتوان سراغ گرفت
ولي نوجوانان و جوانان (به لحاظ سني) ،مردان (در مقايسه با زنان) ،افراد مجرد (در مقايسه با متاهل) ،و
افراد با تحصيالت كمتر و مشاغل پايينتر (در مقايسه با افراد داراي تحصيالت بيشتر و يا مشاغل باالتر) را
بايد مهمترين كاربران تفنني تلفن همراه به حساب آورد .چنين يافتهاي ،حکايت از آن دارد كه مصرف
رسانهاي ،بيش از آنکه با خردهفرهنگهاي اجتماعي شکل گرفته حول سن ،جنسيت ،تاهل ـ تجرد ،و
تحصيالت ـ اشتغال تطابق داشته باشد ،بايد در پرتو سبك(هاي) زندگي تبيين شود.
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