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چکيده

تلفن همراه، امکان برقراری نوعی ارتباط همه زمانی و همه جايی را برای افراد امکان پذير ساخته 

ــانه ها، عرصة ارتباطات بين فردی را دگرگون کرده است. ارزانی،  و از اين رو، بيش از ديگر رس

سهولت ارتباط و رفع محدوديت های ارتباطات چهره به چهره، از جمله کارکردهای مهم پيام 

کوتاه است. بررسی محتوای پيام های کوتاه مبادله شده می تواند از ذهنيت ارتباطی در ارتباطات 

ــد با تحليل محتوای پيام های کوتاه مبادله شده ميان  بين فردی پرده بردارد. مقالة حاضر مي کوش

دانشجويان دانشگاه های تهران، به بخشی از ذهنيت ارتباطی دانشجويان پی ببرد. به اين منظور 

ــال شده به ۸۰ دانشجوي دختر و پسر دانشگاه های تهران که هر کدام ۳۰  ۲۶۵۱ پيام کوتاه ارس

پيام دريافتي آخر خود را در پرسشنامه نوشته اند و اطالعات آن را ذکر کرده اند، مورد تحليل قرار 

گرفته است. پرسش های اصلی اين مقاله از قرار زير است: پيام ها بيشتر بين افراد و کدام يک از 

منسوبانشان رد و بدل مي شود؟ چه محتوايي و با چه فراوانی  ای توسط دانشجويان دريافت شده 

است؟ بيشترين پيام ها در چه ساعتي ارسال و دريافت شده اند؟ آيا رابطه اي بين جنسيت افراد 

ــان وجود دارد ؟ آيا رابطه اي بين وضعيت تأهل افراد و محتواي  و محتواي پيام هاي دريافتي ش

دريافتي و ارسالي آنان وجود دارد؟
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1 - mkousari@ut. ac. ir

2 - T-khairkhah@yahoo. com 

فصلنامه پژوهش ها فرهنگي، سال اول، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۷، ص ص ۵۷ -۷۷ 



فصلنامه علمی - پژوهشی

سال اول
شماره ٢
تابستان ١٣٨٧

۵۸

مقدمه

ــد، انسان نمادها و وسايل بي شماري را  ــر زياد ش از زماني که فاصلة مکاني ميان افراد بش

ــاط از راه دور با ديگران به خدمت گرفت: از عالمت دادن با دود گرفته تا  ــرای برقراري ارتب ب

ارسال نامه. نامه، مهم ترين واسطة ارتباط ميان فردي بود و براي ساليان دراز به عنوان يک وسيله 

ارتباطي شناخته مي شد. پس از آن، تلفن وسيلة برقراری ارتباط و مكالمه در زمان واحد را رواج 

يافت. سپس، اينترنت به طور برجسته اي زندگي ارتباطي روزمرة مردم را با برقراري ارتباطات 

آن الين از طريق چت (گپ) و پست الکترونيکی تغيير داد. اکنون تلفن همراه، رسانه و واسطة 

ــت. تلفن همراه بيش از هر رسانة ديگری، ارتباطات انسانی را ميسر  نوظهور عصر حاضر اس

ساخته است. اين وسيله كه ابتدا به عنوان وسيله ای برای تعامالت تجاري مورد استفاده قرار 

مي گرفت و هنوز هم در اين حوزه نقش مهمي ايفا مي كند، هم اكنون به عنوان يك واسط مداوم 

در ارتباطات ميان فردی مورد استفاده قرار می گيرد. 

ــرکت  در حال حاضر نزديک به يک ميليارد نفر در جهان تلفن همراه دارند. طبق اعالم ش

ــال ۱۳۸۶، شبکة ارتباطات سيار کشور، ۱۷ميليون مشترک  ــيار ايران۱ در ابتداي س ارتباطات س

دارد. بهره برداري از نخستين فاز شبكة تلفن همراه ايران در مرداد ماه سال ۱۳۷۳ در شهر تهران 

ــتگاه راديويي و با ظرفيت ۹۲۰۰ شماره آغاز  ــتفاده از ۱۷۶ فرستنده و گيرنده در ۲۴ ايس با اس

شد. هم اکنون ۱۰۱۶ شهر و ۲۹ هزار کيلومتر جاده، تحت پوشش شبکة تلفن همراه قرار دارند. 

ــور  ــت، ارتباط رومينگ بين الملل با ۷۳ کش ضريب نفوذ تلفن همراه معادل ۵۱/۱۹ درصد اس

جهان برقرار است و همة ۱۷ ميليون مشترک از سرويس پيام کوتاه بهره مندند. 

چنان که به نظر مي رسد، از اين پس با پيشرفت  فناوری، آنتن دهي در همه جا فراهم خواهد 

شد و به اين ترتيب، قدرت ارتباطي مردم از طريق نرم افزار فراگير در هر زمان و مکانی تقويت 

خواهد شد. 

ــال پيام کوتاه، ضبط مکالمات، امکان ضبط و پخش ام. پی. تری  امکاناتی نظير امکان ارس

پلير، راديو، امکان اتصال به شبکة اينترنت و دريافت صفحات روزنامه و برنامه هاي تلويزيون 

ــيار جالب توجه ساخته است که در هر زمان و هر مکانی،  ــانه ای۲ بس از اين ابزار يک چندرس

امکان دريافت پيام هاي فردي و جمعي رسانه ها را فراهم مي سازد. بنابراين، تلفن همراه به عنوان 
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تحليل محتوای

 پيا م های کوتاه ...

واسطه ای۱ برای ارتباطات ميان فردي، يک رسانه ۲ و هم چنين وسيله ای برای سرگرمي۳ قابل 

ــي است. در مجموع، همان گونه که گوگن (۲۰۰۶) می گويد، بايد از فرهنگ جديدی به  بررس

نام فرهنگ تلفن همراه سخن گفت. 

تلفن همراه و پيام کوتاه با رفع موانع و محدويت ها، ارتباطات بين فردی را تسهيل مي کنند. 

ــتند و گاه فرهنگی (تابوها و  ــخصيتی (مانند کمرويی) هس موانع و محدوديت هايی که گاه ش

ــکل  هنجارهای ارتباطی). در واقع، تلفن همراه و پيام کوتاه نوعی اخالق ارتباطی جديد را ش

داده اند. اخالق ارتباطی جديدی که در برخی وجوه مثبت و در برخی از وجوه منفی است. اين 

ــت که برخی  ــک بخش مهمی از فرهنگ جوانان و يا همان چيزی اس اخالق ارتباطی بدون ش

نويسندگان آن را فرهنگ «جوانان جهانی» (نايلن و فيکسا، ۲۰۰۶؛ جولوری، ۲۰۰۲) ناميده اند. 

ــر می برند که ميزان تعامالت و ارتباطات آنان با  ــجو، در محيطی به س ــران دانش دختران و پس

ــيار است. از اين رو، بررسی چگونگي شکل گيری و محتوای اين اخالق ارتباطی  يکديگر بس

جديد در اين محيط، بسيار حايز اهيمت می نمايد. 

مقالة حاضر مي کوشد پيام کوتاه را به عنوان تسهيل کنندة فرايند ارتباطي ميان فردی به طور 

ــي قرار دهد. از اين منظر، محتواي پيام هاي رد و بدل شده ميان دانشجويان  خاص مورد بررس

دانشگاه های تهران مورد بررسی قرار مي گيرد و کوشش می شود به پرسش های زير پاسخ داده 

شود: پيام ها بيشتر بين افراد و کدام يک از منسوبانشان رد و بدل مي شوند؟ چه محتوايي و با 

ــجويان دريافت شده است؟ بيشترين پيام ها در چه ساعتي ارسال  ــط دانش چه فراوانی  ای توس

ــده است؟ آيا رابطه اي بين جنسيت افراد و محتواي پيام هاي دريافتي شان وجود  و دريافت ش

دارد؟ آيا رابطه اي بين وضعيت تأهل افراد و محتواي دريافتي و ارسالي آنان وجود دارد؟

خدمات پيام کوتاه

ــادل پيا م هاي کوتاه متني بين  ــت که انتقال و تب ــات پيام کوتاه۴ در واقع پروتکلي اس خدم

دستگاه های تلفن همراه، دستگاه هاي فکس و آدرس هاي آی. پی۵ را تسهيل مي کند. هنگامی 

که يک پيام کوتاه ارسال مي شود، ابتدا توسط يک مرکز خدمات پيام کوتاه، دريافت و سپس از 

طريق اين مرکز به تلفن همراه مورد نظر فرستاده مي شود. 
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ــال شد و خيلي زود تب استفاده از آن باال  ــتين پيام کوتاه در دسامبر سال ۱۹۹۲ ارس نخس

گرفت. رشد صعودی تبادل پيام کوتاه در سال ۲۰۰۳ خود گواه اين مدعا ست. در اواسط سال 

۲۰۰۴ در حدود ۵۰۰ بيليون پيام  کوتاه  ارسال شده است. بيشترين پيام ها در جنوب شرقي آسيا 

ــنگاپور ماهيانه صدها پيام به طور رايگان ارسال مي شوند. در فيليپين  ــده اند. در س رد و بدل ش

ــال ۲۰۰۳ به طور متوسط هر كاربر طي  ــابهي وجود دارد، به طوري كه در س هم وضعيت مش

سال ۲۳۰۰ پيام فرستاده است. بعد از آسيا، اروپا از نظر تعداد پيام کوتاه رتبة دوم را دارد. طبق 

ــمي و غير  رسمي، ايران با ارسال ۷ ميليون پيام در روز، پس از انگلستان در رتبة  آمار هاي رس

ــمگيري را نشان  ــبت هاي خاص، آمار و ارقام اعداد چش دوم قرار دارد. البته، در اعياد و مناس

مي دهند. براي مثال، در ۳ روز آغازين ايام نوروز ۱۳۸۶، در مجموع تا ۱۱۸ ميليون پيام کوتاه 
گزارش شده است. ۱

کاربردها و کارکردهای پيام  کوتاه

ــبيه تلگراف.  ــباهت دارند و تا حدی هم ش ــاه در حالت ابتدايي، به نامه ش ــاي کوت پيام ه

محتواهای بسيار متنوعی، از جوک گرفته تا قرار مالقات، از طريق پيام کوتاه مبادله می شوند. 

ــيوه ای  ــود و گاه به دليل آن که ش ــال پيام کوتاه گاه به دليل کم هزينه بودن انتخاب مي ش ارس

مناسب برای عنوان کردن حرف هايی است که در وضعيت عادی نمی توان آن ها را به صورت 

مستقيم يا چهره به چهره بيان کرد. 

بي شك، نخستين انگيزة كاربران در استفاده از پيام کوتاه، صرفه جويي در ارتباط و در امان 

ماندن از هزينة باالي ارتباط كالمي به واسطة تلفن همراه است .چرا که، هزينة ارسال هر پيام 

ــي ارتباط را هم  ــت. پس از تفاوت هزينه، نقص در دسترس ۳۰درصد هزينة مکالمه تلفني اس

مي توان در توسعه ارتباط از طريق پيام کوتاه مؤثر دانست. در اوقاتي كه «مشترك مورد نظر در 

ــترس نمي باشد»، بهترين ابزار ارتباطي، ارسال يك پيام كوتاه كتبي است كه احتمالًا دير يا  دس

زود به مخاطبش مي رسد. 

ــت زمان، پيام كوتاه به عرصه هاي ديگري غير از انتقال اطالعات، قرارهاي کاري  با گذش

ــا حکيمانه و طنزهاي روزمره هم وارد  ــد. چنان که، گفتارهاي عاميانه ي و روزمره نيز وارد ش

ــال پيام کوتاه از وب به تلفن همراه، اطالع از وضعيت آب و  ــده اند. ارس محتواي اين پيام ها ش

هوا، اطالع از موجودي بانک ها (در ايران بانک های سپه، ملي و توسعة صادرات) ، نظرسنجي 

ــان يا ارتباط شرکت ها و سازمان ها با مشتريانشان و در نهايت هم  ــانه ها درباره برنامه هايش رس

۱ - شرکت مخابرات ايران
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 پيا م های کوتاه ...

استفاده از پيام کوتاه به عنوان ابزاري كاربردي برای اعالن رأي و يا انجام عمليات اقتصادي، از 

جمله کاربردهايی است که رفته رفته درکشور متداول می شوند. از ميان کارکردهای اقتصادی 

ــط افراد از جملة مهم ترين موارد در  ــال، دريافت و انجام عمليات بانکی توس پيام کوتاه، ارس

سراسر دنيا به شمار مي رود. با توجه به سهولت و دسترسي مردم به اين ابزار، خدمات جديد 

ــرويس پيام كوتاه با استقبال زيادي مواجه شده است، زيرا براي استفاده از  بانك ها در قالب س

ــرويس پيام كوتاه تلفن همراه»، كافي است سرويس پيام کوتاه  خدمت «بانكداري از طريق س

كاربر فعال باشد. 

ــاره شد، عالوه بر کارکردهاي مربوط به تسهيل ارتباطات بين فردي، هم اکنون  چنان که اش

ــي کانديداهاي رياست  ــرکت هاي تجاري براي تبليغات بازرگاني، تبليغات سياس ــتفادة ش اس

جمهوري، مجلس و شوراها، ارسال اخبار بعضي از روزنامه ها از طريق پيام کوتاه براي مشترکان، 

نظرسنجي ها و مسابقات راديويی و تلويزيوني را مي توان به عنوان کارکردهاي ارتباط جمعي 

پيام کوتاه بر شمرد. اما از آن جا که در زمان انجام اين مطالعه و جمع آوري داده ها، کاربردهاي 

ارتباط جمعي نظير نظرسنجي يا تبليغات به گستردگي سال ۸۶ نبود، تنها پيام هاي کوتاه  دريافتي 

ــتان و همکاران) مورد  ــان (مثل اعضاي خانواده، دوس ــبکة اجتماعي روابطش افراد از طريق ش

تحليل قرار گرفته اند. 

پيام کوتاه و ارتباطات ميان فردي

ارتباطات ميان فردي بين يك فرد با نفر ديگر برقرار مي شود. اين نوع ارتباط شامل گفت وگو، 

مصاحبه و مذاكره است. هدف از برقراري ارتباط ميان فردی، حل مسائل، رفع تضادها، تبادل 

ــت. ارتباطات، انتقال اطالعات  اطالعات، درك بهتر از خود و رفع نيازهاي اجتماعي افراد اس

از فردي به ديگري است. اکثر ما بيش از ۷۵ درصد از ساعات بيداري خود را به تبادل دانش، 

ــه هاي خود با ديگران مي گذرانيم. اين ارتباط هم  زمان در دو سطح ۱کالمي و  نگرش و انديش

غير کالمي انجام مي پذيرد. ارتباطات کالمي در نوشتار يا گفتار نمود مي يابد و ارتباط غيركالمي 

ــت. اين ارتباط مي تواند بين فرد با هر يک از  ــامل همة جنبه هاي ارتباط به  جز كلمات اس ش

ــاوندان و همکاران تعريف شود. تلفن همراه به عنوان يکی از  ــتان، افراد خانواده، خويش دوس

کاراترين وسايل در خدمت گسترش ارتباطات ميان فردی قرار دارد. 

ارتباطات ميان فردي به تعبير وود (۱۳۷۹: ۵۷؛ نيز نک: ليتل جان و فاس ۲۰۰۵؛ وود، ۲۰۰۷؛ 

وود و داک، ۲۰۰۶) «يک تعامل گزينشي، نظام مند، منحصر به فرد و رو به پيشرفت است که 

1 - Level
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سازنده شناخت طرفين از يکديگر و محصول اين شناخت است و موجب خلق معاني مشترک 

در بين آنان مي شود». عناصر اين تعريف عبارت اند از:

-گزينشي بودن: فقط با عدة قليلي ارتباط برقرار مي کنيم. 

- نظام مند بودن: ارتباط در نظام هاي متفاوت و مشخصي به وقوع مي پيوندد. 

ــخصي  ــتان صميمي خود را جايگزين کنيم؛ هر ش - منحصر به فرد بودن: نمي توانيم دوس

يگانه و بي بديل است. 

- فرايند رو به پيشرفت: ارتباط ميان فردي به تدريج متکامل تر و ميان فردي تر مي شود. 

البته فرگاس۱ (۲۶۷:۱۳۷۹) نيز در مدل رشد رابطة بين فردي عنوان مي کند که حين پيشرفت 

ــت داشتن، شدت، اعتماد، پيش بيني پذيري و به هم  رابطة چيزهاي زيادي تغيير مي کنند: «دوس

وابستگي اما شايد ميزان درگيري طرفين مهم ترين خصوصيت همگاني روابط انساني باشد که 

لوينگر و اسنوک۲ (به نقل از فرگاس) نيز درگيري را مهم ترين ويژگي منحصر  به  فرد يک رابطه 

مي دانند و آن را مبناي مدل رشد رابطه قرار مي دهند. 

هارگی۳ (۲۰:۱۳۷۹) به پيروی از بروکس و هيث ۴عناصر هر فرايند ارتباطي را برقرارکنندگان 

ــکل گيري  ــتنده) ، پيام، کانال، بازخورد و بافت (چارچوب يا محيط ش رابطه (گيرنده و فرس

رابطه) می داند. هارولد لسول نيز عناصر ارتباطي را در نظرية «پنج چه» خود، فرستنده، گيرنده، 

پيام، کانال و تأثير مي داند. در تمام نظريه هاي مربوط به ارتباط ميان فردي و مدل هاي توصيفي، 

پيش بيني کننده و هنجاري، وسيلة ارتباط و پيام درست مثل شخص گيرنده و فرستنده داراي 

اهميت است فراز و نشيب هاي فرا راه ارتباطات ميان فردي عصر حاضر با تأکيد بر اين کانال 

يا ابزار ارتباطي، موضوع مطالعه حاضر به شمار مي رود. 

ــترس  چنان که پيش تر آمد، در اوايل ظهور تلفن همراه تنها وجه تمايز آن از تلفن، در دس

ــگي افراد تلقي مي  شد. اما عصر حاضر که همه را به تالش براي به کارگيري ابزار  بودن هميش

کوچک اما پر استفاده وا مي دارد، انتظارات ديگري از اين وسيله که هميشه و در همه حال در 

کنار انسان است، به وجود مي آورد. حاال ديگر گزينه هايي مثل ماشين حساب، دفترچه تلفن، 

ساعت زنگدار، بازي، راديو، امکان ضبط موسيقي، دريافت فيلم، عکسبرداري و حتا فيلم برداري 

طوالني مدت ساده ترين امکاناتي هستند که هر تلفن همراهي بايد داشته باشد. 

ــد، حاال همه جا در اختيار ما  ــن امکانات که پيش از اين در ابزارهای ديگر يافت مي ش اي
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ــت براي بازي کردن پشت رايانه بنشينيم. حاال ديگر گوشه اي خلوت  ــتند. ديگر الزم نيس هس

براي صحبت کردن وجود ندارد. اين خاصيت همه جايي بودن (فرامکاني بودن) تلفن همراه ما 

را در تعاملی هميشگي با دوستان، خانواده و همکاران مان قرار مي دهد. اين همه جا آنتن دهي 

ــود.  ــرايطی تلقي مي  ش ــترس همگان بودن در هر لحظه و هر ش تلفن همراه به معناي در دس

عالوه بر اين، کارکردهايي نظير هويت فردي (عاملي، ۳۸۵؛ هولم۱ و ديگران، ۲۰۰۶: ۱؛ وي و 

ــکات، ۱:۲۰۰۷) ، امتداد خود (هولم و ديگران، ۲۰۰۶: ۱؛  ون وي ۲۰۰۷: ۵۵) ، خود ابرازي (اس

ــوجياما، ۲۰۰۶: ۳؛ ديويد و ديگران، ۲۰۰۳:  چان و ديگران، ۲۰۰۵: ۷۳) ، مدگرايي (کاتز و س

ــکات ۱:۲۰۰۷) و هماهنگي (هادون، ۱۹۹۹؛ کاتز، ۱۹۹۹؛ لينگ،  ۱؛ فورتوناتي، ۲۰۰۲: ۵۴؛ اس

۱۹۹۸؛ لينگ و يتري، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲) نيز برای تلفن همراه برشمرده شده است. 

اگر چه ما در تماس هاي تلفني يا پيام های کوتاه حضور فيزيکي نداريم، اما به واسطة استفاده 

از اين وسيله، هميشه در مواجهة با ديگران قرار   داريم. در ارتباطات از طريق پيام کوتاه اگر چه 

لحن صدايمان مخفي مي ماند، اما عناصر غير کالمي به کمکمان مي آيند تا ارتباطی کامل شکل 

ــن، گاه مکمل، گاه متعارض و گاه مؤکد  ــرد؛ اين عناصر ارتباطات غير کالمي گاه جايگزي بگي

ارتباطات کالمی هستند. زبان بدن، ژست ها، حرکات چشم و چهره نمونه هايی از اين عناصر 

غيرکالمی هستند (برکو، ۱۳۷۸: ۱۲۵). به  نظر مي رسد تالشي در راستای جبران فقدان مواردی 

ــده اند، بايد صورت گيرد. بار اين فقدان را گاه  که در ارتباطات از طريق تلفن همراه حذف ش

ــد. البته، بسته به  متون پيام کوتاه، گاه پيام هاي تصويري و خيلي وقت ها کالم به دوش مي کش

نوع رابطه اين موضوع متفاوت خواهد بود. 

ــاره شد، مهم ترين عامل درگيري است. درگيری  ــد رابطة فرگاس، چنان که اش در مدل رش

يعنی اين که طرفين تعامالت ما می توانند از طريق پيام کوتاه يا تماس تلفنی، هر ساعت از شبانه 

روز که بخواهند، با ما تماس بگيرند. در واقع، اين امر به معنای آن است که ما به وسيلة تلفن 

همراه خود را به صورت هميشگي درگير تعامالتمان کرده ايم و به اين وسيله همة ارتباطاتمان 

را پررنگ تر کرده ايم. 

دربارة محتواي پيام هاي کوتاه يا تأثير آن بر ارتباطات ميان فردي، کارکردها و کاربردهاي آن، 

ديدگاه های متفاوتي ميان نويسندگان مختلف وجود دارد. براي مثال، شوقي (۱۳۸۵) دسته بندي 

ــي -  ــر را از محتواي پيام های کوتاه ارائه مي دهد: طنز و فکاهي، اروتيک، اجتماعي (سياس زي

ــبت ها و...) ،  اجتماعي، قومي - قبيله اي، گروه هاي مختلف اجتماعي، حوادث اجتماعي، مناس

ــقي، تبليغي - تجاري، مذهبي، خرافي، اخالقي - حکمي، اطالع رساني، ادبي و  ــي، عش سياس

1 - Hulme



فصلنامه علمی - پژوهشی

سال اول
شماره ٢
تابستان ١٣٨٧

۶۴

ورزشي و سپس علل شيوع استفاده از پيام کوتاه را شرح می دهد. 

پيام هاي کوتاه در کشور ما (و نه فقط در کشور ما) امروزه بيشتر جنبة سرگرمي پيدا کرده 

اند، به طوری که مهم ترين مصرف پيام کوتاه ظاهرا ارسال «جوک» (لطيفه ها و تکه هاي خنده 

ــد، به طوری که نه  ــت. افزون بر اين، مصرف کاذب پيام کوتاه گاه به اوج خود می رس دار) اس

تنها بخش بزرگی از اوقات فراغت افراد را به خود اختصاص می دهد، بلکه از آن بدتر بخش 

مهمی از زمان فعاليت و کار شهروندان را نيز اشغال می کند. اگر نگاهي به اطراف خود بيندازيم، 

مي بينيم بسياري از افراد (حتي کساني که قاعدتا وظايف تعريف شده اي در سطح شهر بر عهده 

دارند که نيازمند دقت و توجه به محيط است) در بسياري موارد مشعول بازي (در واقع خواندن 

و نوشتن اين پيام ها) هستند. افزايش قابليت هاي نوشتاري و خوانايي نيز در اين مورد خاص 

به شدت مورد شک و ترديد است، زيرا استفاده ازالفبای انگليسی و محدود بودن تعداد کلمات 

مورد استفاده، اغلب پيام را از لحاظ محتوايي کم محتوا و بي ارزش مي کند و در بسياري موارد 

نيز به دليل انتقال (فوروارد کردن) ساده پيام، فرد را در موضعي کاملًا خنثي قرار مي دهد. تقليل 

زبان در اين حالت مي تواند اثرات کوتاه و درازمدت وخيمي به همراه داشته باشد. 

ــي ارتباطات خودماني  ــا در کتاب جامعه شناس ــارة محتواي پيام ه ــي (۱۳۸۶) ) درب اکرام

ــال جوک هاي مبتذل و تصاوير مستهجن، در  ــامانه با ترويج فضاها و ارس ــد: «اين س مي نويس

عمل سبب می شود که دايرة «تابوها» و «امور مقدس» روز به روز تغيير کند. به عبارت ديگر، 

ــود. اين  ــروع ها» روز به روز بزرگ تر مي ش دايرة «ممنوع ها» روز به روز کوچک و دايرة «مش

امر، در درازمدت اخالق جامعه را به پرسش می کشد و بسياري از امور اروتيکي و ممنوعه که 

ديروزيان آن ها را «بي معني» و مزخرف می ناميدند، و در زمرة «نگفتني ها» بودند، به راحتي از 

طريق پيام کوتاه مبادله شوند و اخالق و شرم و حياي اجتماعي روز به روز به سستي گرايد.» 

بنابراين، شناخت محتواهاي پيام هاي کوتاه، به يک معنا شناسايي ذهنيت و دريافت هاي مردم 

ــت. از آن جا که اين محتواها در «ارتباطي خودماني»  از زندگي و ارتباطات اجتماعي آنان اس

توسط «رسانه اي ميان فردي» به نام تلفن همراه مبادله مي شوند و در واقع نشان دهندة محتوای 

مبادله شده در «ارتباطات خودمانی» در جامعه ايران هستند، در شناخت ارتباطات ميان فردی 

بسيار حائز اهميت مي باشند. 

ــده در ديگر کشورها نيز شاهدی بر اهميت مطالعة اين محتوا ست.  پژوهش های انجام ش

ــده در بلژيک، انگلستان و آلمان حاکی از استفاده زياد از پيام کوتاه، به ويژه  مطالعات انجام ش

توسط جوانان است. در آلمان، پيام کوتاه نسبتًا ميان نسل مسن تر هم محبوب است (آرستوم، 

ــازي آی. سی. تی.  ــتون و هادون (۱۹۹۲) نظريه اي دربارة پذيرش و اهلي س ۲۰۰۱). سيلورس

ــرح  ــی) در زندگي روزمره ارائه داده اند. اين نظريه ش ــاي نوين اطالعاتی و ارتباط (فناوری ه
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ــه عادات عمومي زندگي روزمره  ــد که فناوری جديد چگونه پس از مدتي راهش را ب مي ده

باز مي کند (مانت و پيريس، ۲۰۰۲: ۷۴). بعد از جذب اوليه فناوری، مردم استفاده از امکانات 

مختلف فناوري را فرامی گيرند و آن را با نيازهاي ويژه و الگوهاي رفتاري خود سازگار مي کنند. 

ــتفاده هاي متفاوت را مي توان به همان فناوری نسبت داد. اين حقيقت که  بنابراين، معاني و اس

جوانان در تمام اروپا از الگوهاي يکساني در استفاده از پيام کوتاه پيروی می کنند، نشان مي دهد 

تفاوت هاي فرهنگی ميان جوانان اروپايی در حال محو شدن است. در اين دورة سنی (جوانی) 

ــايل ارتباطي که تماس با همساالن را بدون مزاحمت والدين و معلمان ممکن مي سازد، از  وس

نظر جوانان بسيار مهم است و علت محبوبيت تلفن همراه و پيام کوتاه را روشن می سازد. به 

هر حال، رفتار ارتباطي و محتواي ارتباطي ممکن است از گروهي به گروه ديگر تفاوت کند. 

ــايل ارتباطي و  ــتفادة متفاوت از وس اين الگوهاي متفاوت به معناي رفتار ارتباطي متفاوت، اس

معاني متفاوتی است که به وسايل ارتباطي در زندگي روزمره اطالق می شود. مانت و پيريس 

(۲۰۰۲) بر آن هستند که مطالعة آنان دربارة چگونگي استفاده از تلفن همراه و پيام کوتاه توسط 

جوانان برای شکل دادن به ارتباطات ميان فرديشان، چيزی بيش از جزئيات مقدماتی را آشکار 

نمی سازد، زيرا برای جوانان تلفن همراه توليد شده است تا چيزی بيش از تلفن همراه باشد. 

ــانه اي متمايز و دارای خصوصياتی معين است؛ رسانه اي شخصي که (در  تلفن همراه رس

ــه با تلفن خانگي) براي اهداف ارتباطي فردي در دسترس است. براي برخي از جوانان  مقايس

تلفن همراه وظايف مهمي براي سازماندهي زندگي روزمره بر عهده دارد و اول از همه، آنان را 

از قيد تلفن خانگي خالص مي کند. پژوهش اين دو نشان مي دهد پيام کوتاه بيشتر براي اهدافی 

مانند اطمينان متقابل و در تماس بودن مورد استفاده قرار می گيرد که مشتمل بر دسترسي دائمي 

است. پيام کوتاه عامليت هايي را نشان مي دهد که با فناوری هاي رسانه اي اوليه (به ويژه تلفن 

و پيش از آن نامه) مرتبط است. به  وسيلة پيام کوتاه به عنوان يک انتخاب، تلفن زدن يا نوشتن 

ــت. تنها بخش محدودي از کارکردها جايگزين شده اند، براي مثال،  نامه کاملًا تغيير نکرده اس

ديگر داشتن مکالمة تلفني طوالنی، تنها براي گذاشتن قرار مالقات يا دريافت نشانة کوچکي 

از زندگي، ضروري نيست. 

ــنودی»۱  ــده اند، نظرية «طاقچه های خوش ــل (۷۷:۲۰۰۲) متذکر ش چنان که هويليچ و راس

ــبی برای فهم خوشنودی های حاصل شده از مبادلة پيام کوتاه  می تواند چارچوب مرجع مناس

باشد. با بررسي کارکردهاي پست الکترونيکی و تلفن، ديميک و همکارانش (۲۴۰: ۲۰۰۰) بر 

آن هستند که يک رسانة جديد به واسطة فراهم آوردن فايده يا خشنودي براي کاربرانش باقي 

1 - Gratification Niches
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ــانه ها بسته به آن که چه راه حل های  ــرفت مي کند. از اين رو، مي توان گفت رس مي ماند و پيش

ــته باشند، می توانند خشنودی مخاطبان  جديدی برای نيازهای قديمی يا نيازهای جديدتر داش

خود را فراهم کنند و از اين طريق باقی بمانند و پيشرفت کنند. اما، هر رسانه ای می تواند فضايی 

غيرقابل رقابت نيز برای خود داشته باشد. اين فضای غيرقابل رقابت به آن بخش از کارکردهای 

ــانه های ديگر نمی توانند به آن پاسخ دهند. اين فضای غير قابل  ــانه مربوط می شود که رس رس

رقابت در مورد پيام کوتاه، ارسال «پيام هاي مکتوب غير صريح» در ارتباطات ميان فردی است 

ــاس مطالعة باک (۱۹۹۹: ۱۴) معاشقه (الس  که هيجان خاصی را برای فرد ايجاد مي کند. براس

زدن) از طريق پيام کوتاه ضمنی امری کاملًا رايج است که فرصت مناسبی برای توسعه «زمينه 

تجارت اروتيک» فراهم مي سازد. 

روش مطالعه

ــده،  ــه  کار رفته در پژوهش حاضر روش تحليل محتوا و تحليل محتوای انجام ش روش ب

از نوع تحليل مضمونی است. در روش مضمونی، مضامين پيام های کوتاه مقوله بندی شده اند. 

ــقی، مضمون  واحد ثبت و واحد زمينه در اين روش، همان مضمون (برای مثال، مضمون عش

ــت. پس از مقوله بندی و کدگذاری مضامين پيام های  ــی، مضمون قومی و غيره) بوده اس جنس

کوتاه، داده های پژوهش به کمک نرم افزار اس. پی. اس. اس. تحليل شده اند. 

جامعة آماري و نمونه گيري

ــال ۸۵-۱۳۸۴دانشگاه های تهران، جامعة  ــجويان دختر و پسر دانشجوي س مجموعة دانش

ــکيل داده اند. با اين حال، به دليل محدويت هايی که در دسترسی  آماري پژوهش حاضر را تش

به دانشجويان وجود داشته، از روش نمونه گيری هدفمند غير احتمالی به روش دسترسی آسان 

ــگاه ۱۰ نفر (۵ دختر و ۵ پسر) به عنوان نمونه  ــتفاده شده است. در اين روش، از هر دانش اس

انتخاب شده اند. با توجه به وجود ۸ دانشگاه در تهران، تعداد افراد انتخاب شده ۸۸ نفر بوده اند 

که به دليل عدم پاسخگويی برخی از آن ها به پرسشنامه های توزيع شده، اين تعداد به ۸۰ نفر 

تقليل يافته است. 

از هر يک از پاسخگويان خواسته شد۳۰ پيام کوتاه آخر خود را در پرسشنامه درج کنند. به 

اين ترتيب، تعداد ۲۶۵۱ پيام کوتاه از دانشجويان به دست آمده است. البته عده ای از پاسخگويان 

ــته اند. از دانشجويان خواسته شد هر يک در مورد پيام هاي کوتاه  تعداد کمتری پيام کوتاه داش



فصلنامه علمی - پژوهشی

۶۷
تحليل محتوای

 پيا م های کوتاه ...

خود به پرسشات زير پاسخ دهند: سن، جنس، وضعيت تأهل، تعداد اسامي ليست تماس ها۱، 

تحصيالت، رشتة تحصيلي، مقطع تحصيلي کارشناسي يا کارشناسي ارشد و هزينة پيام کوتاه 

ــال کننده پيام خواسته شده است:  ــو، اطالعاتی نيز در مورد ارس هر قبض پرداختی. از ديگر س

سن، جنس، وضعيت تأهل، شغل، تحصيالت، رشتة تحصيلي، نسبت فرستنده و گيرنده، ساعت 

ارسال پيام، اين که آيا جوابي به ارسال کننده داده شده است يا خير. آن  چه در تحليل نهايی به 

ــاعت ارسال پيام،  ــات اصلی مورد نظر بوده اند، از اين قرار اند: محتوای پيام، س عنوان پرسش

نسبت فرستنده و گيرنده، تفاوت جنسيتی بين فرستنده و گيرنده. 

يافته هاي پژوهش

مشخصات پاسخگويان دريافت کنندة پيام ۱ .

ــخگويان بين ۱۸  ــن پاس ۶۱/۵ درصد گيرندگان پيام، مرد و ۵/ ۳۸ درصد زن بوده اند. س

ــت. ۸۲ درصد پاسخگويان، دانشجوی دوره کارشناسی و ۱۸ درصد دانشجوی  تا ۲۸ بوده اس

کارشناسی ارشد بوده اند. ۸۶/۳ درصد پاسخگويان مجرد و ۱۳/۷ درصد مجرد بوده اند. 

۴۰/۴ درصد پيام ها بين مردان رد و بدل شده است و ۲۴/۳ درصد بين زنان. ۲۰/۲ درصد پيام ها 

ــا را مردان برای زنان. آزمون معنی داری  ــال کرده اند و ۱۵/۱ درصد پيام ه را زنان برای مردان ارس

خی دو  (sig. =. /۰۰۰)نشان دهندة معنادار بودن تفاوت جنسيتی در ارسال و دريافت پيام است. 

. ۲ نسبت فرستندة پيام و گيرنده

ــت، ۰/۸ درصد از طرف  ــی، ۵۷/۷ درصد پيام ها از طرف دوس از ميان ۲۶۵۱ پيام مورد بررس

پدر و مادر، ۷/۵ درصد از سوی خواهر و برادر، ۱۵/۳ درصد از سوی همکالسی ها، ۰/۵ درصد 

ــوی همکاران باالدست، ۰/۱ همکاران زبردست، ۲/۰ درصد از  همکار همرتبه، ۰/۱ درصد از س

طرف همسران، ۱/۰ درصد از سوی استادان، ۱۱/۱درصد از سوی اقوام نسبي، ۸ /۰اقوام از طرف 

سببي، ۰/۹ درصد تبليغات و ۱/۳ درصد از سوی افراد ناشناس به دانشجويان ارسال شده است. 

ساختار جمله ۳ .

پيام های کوتاه دريافت  شده از منظر نوع ساختار جمله مورد بررسی قرار گرفته اند. ساختار 

جمله در ادبيات فارسی به چهار دستة اصلي خبري، امري، عاطفي و پرسشي تقسيم می شود. 

ــيم بندی به صورت دقيق در پيام ها وجود  ــان می دهد اين تقس اما، نگاهی به پيام های کوتاه نش

ندارد و جمله ها ترکيبی از انواع مختلف هستند. برای مثال، خبري - سوالي، خبري - عاطفي، 

1 - Phone Book
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امري - عاطفي، پرسشي - عاطفي، امري - سوالي. عالوه براين، برخی از پيام ها حاوی شماره 

تلفن و اعداد بودند که از تحليل ما خارج شده اند. 

همان گونه که در بخش پيشين اشاره شد، داليل مختلفی برای استفاده از پيام کوتاه وجود 

دارد. از جمله می توان به کم هزينه بودن، نقص در سيستم آنتن دهي و اطمينان از ارسال پيام در 

هر زمان و مکانی و در  نهايت محدوديت هاي موجود در ارتباط چهره به چهره ميان دو جنس 

اشاره کرد. بررسی توزيع پيام های مبادله شده (نک: جدول ۱) به خوبی نشان از اين داليل دارد. 

ــش و جواب هاي روزمرة زندگي  ــتر به پرس پيام هايي که به دليل اول و دوم نزديک تر اند، بيش

اختصاص دارند. 

ــاعت  ــا خبري بوده اند. برای مثال، به اين جمله ها توجه کنيد: «من س ــد پيام ه ۴۱/۳ درص

ــغول ختم  ــگاه»/ «ما تا همين اآلن مش ــي اجتماعي دارم/ «خونه  ام. ۱۰ ميام دانش ۱ روانشناس

ــل  ــتگي»/ « نمره ها رو ندادن. هر دو کالس ُصب {صبح} رو کنس ــم. دارم ميميرم از خس بودي

ــعي مي کنم اما قول نمي دم». ۵ درصد پيام ها عاطفي - محبت آميز بوده اند: «به هر  کرديم»/ «س

ــت بيام ببينمت عزيزم، اما نشد. دلم برات تنگ  ــالم خيلي دلم مي خواس ــکرم»/ «س حال متش

شده». ۱۵/۶ درصد جمله ها پرسشي و ۱۰/۹درصد نيز امري بوده اند: «کجايي؟»/ «ما سلفيم بيا 

ديگه!»/ «من تو راهروام. عجله کن». 

. ۴ ساعت دريافت پيام

چنان که جدول شمارة ۲ نشان می دهد، ۲۵/۵ درصد پيام ها بيشترين فراوانی را (در ساعت 

ــت. ۵۹/۹ درصد اين پيام ها را مردان و ۴۴/۱ درصد آن ها را زنان ارسال  ــته اس ۲۱ تا ۲۴) داش

کرده اند. در مرتبة بعد، ۲۱/۸ درصد پيام ها در ساعت ۱۸تا ۲۱ ارسال شده اند که ۵۲ درصد آن ها 

را مردان و ۴۸ درصد آن ها را زنان ارسال کرده اند. 

جدول ۱- رابطة بين جنسيت و نوع جمله های به کار رفته در پيام ها

 جنسيت

 

نوع جمله

مجموع
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مرد

 

۱۰۰. ۰٪۲. ۴٪۱. ۸٪. ۹٪۱. ۶٪۱. ۰٪۱۱. ۶٪۷. ۵٪. ۵٪. ۴٪۴. ۴٪۱۵. ۴٪۱۱. ۱٪۴۱. ۶٪درصد سطری

۵۵. ۵٪۶۴. ۲٪۴۹. ۰٪۴۸. ۰٪۵۷. ۹٪۵۱. ۹٪۵۷. ۲٪۵۴. ۷٪۶۳. ۶٪۶۲. ۵٪۴۸. ۴٪۵۴. ۸٪۵۶. ۳٪۵۶. ۰٪درصد ستونی

زن

 

۱۰۰. ۰٪۱. ۷٪۲. ۳٪۱. ۲٪۱. ۴٪۱. ۲٪۱۰. ۸٪۷. ۷٪. ۴٪. ۳٪۵. ۹٪۱۵. ۸٪۱۰. ۷٪۴۰. ۷٪درصد سطری

۴۴. ۵٪۳۵. ۸٪۵۱. ۰٪۵۲. ۰٪۴۲. ۱٪۴۸. ۱٪۴۲. ۸٪۴۵. ۳٪۳۶. ۴٪۳۷. ۵٪۵۱. ۶٪۴۵. ۲٪۴۳. ۷٪۴۴. ۰٪درصد ستونی

مجموع

 

۱۰۰. ۰٪۲. ۱۰٪۲. ۰٪۱. ۰٪۱. ۵٪۱. ۱٪۱۱. ۳٪۷. ۶٪. ۴٪. ۳٪۵. ۱٪۱۵. ۶٪۱۰. ۹٪٪۴۱/۳درصد سطری

۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪درصد ستونی
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۰sig/۸۶۰= معنی داری

جدول ۲- جدول رابطة بين جنسيت فرستندگان پيام و ساعت ارسال پيام

زمان ارسال پيامجنسيت
مجموع

۱۲-۸۱۳-۱۲۱۵-۱۳۱۸-۱۵۲۱-۱۸۲۴-۲۱۳-۰۶-۳۸-۶

مرد

۱۰۰. ۰٪. ۸٪۱. ۴٪۳. ۳٪۲۶. ۲٪۲۰. ۹٪۱۷. ۶٪۹. ۴٪۴. ۶٪۱۵. ۸٪درصد سطری

۵۴. ۴٪۳۲. ۱٪۵۷. ۱٪۵۱. ۳٪۵۵. ۹٪۵۲. ۰٪۶۰. ۱٪۵۹. ۱٪۵۰. ۰٪۵۰. ۵٪درصد ستونی

زن

۱۰۰. ۰٪۱. ۹٪۱. ۲٪۳. ۸٪۲۴. ۶٪۲۳. ۰٪۱۳. ۹٪۷. ۸٪۵. ۵٪۱۸. ۴٪درصد سطری

۴۵. ۶٪۶۷. ۹٪۴۲. ۹٪۴۸. ۷٪۴۴. ۱٪۴۸. ۰٪۳۹. ۹٪۴۰. ۹٪۵۰. ۰٪۴۹. ۵٪درصد ستونی

مجموع

۱۰۰. ۰٪۱. ۳٪۱. ۳٪۳. ۵٪۲۵. ۵٪۲۱. ۸٪۱۵. ۹٪۸. ۷٪۵. ۰٪۱۷. ۰٪درصد سطری

۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪درصد ستونی

۰sig/۰۳۳= معنی داری

محتواي پيام و ساعت دريافت پيام ۵ .

چنان که جدول شمارة ۳ نشان می دهد، تفاوت معناداری بين محتوای پيام و ساعت ارسال 

پيام وجود دارد. ۲۵/۴ درصد پيام ها (بيشترين فراوانی) در ساعت ۲۱ تا ۲۴ ارسال شده اند. ۳۱/۹ 

ــای محبت آميز، ۲۴/۶ درصد پيام های خانوادگی،  درصد پيام های مذهبی، ۳۱/۵ درصد پيام ه

۲۲/۲ درصد پيام های جنسی، ۵۰ درصد اشعار نو، ۲۸/۵ درصد پيام های حکيمانه، ۴۰ درصد 

ــی، ۳۰ درصد پيام های فرهنگی، ۳۱/۱ درصد پيام های سرگرمی، ۲۸/۹ درصد  پيام های سياس

جوک ها و ۴۰/۹ درصد پيام های حاوی فحش در همين ساعت ارسال شده اند. 

به طورکلی، پيام های کوتاه قرار مالقات بيشتر بين ساعت  ۸ الی ۱۲ دريافت شده اند. خبرها 

بسته به اهميت و موضوعيت آن ها در سه مقطع (اول روز، پايان ساعات اداری يا کاری و در 

ــب) ارسال می شوند. پيام های کوتاه خانوادگی نيز در سه مقطع دريافت شده اند، اما  انتهای ش

بيشترين فراوانی مربوط به ساعات پايانی شب است. پيام های جنسی نيز تقريبًا همين وضع را 
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دارند، اما بيشترين فراوانی آن ها مربوط به ساعات پس از ۶ بعدازظهر است. جوک ها اگر چه در 

طول روز دريافت می شوند، اما در ساعات پايانی روز بيشترين فراوانی را دارند. 

جدول ۳- محتوای پيام ها بر اساس ساعت ارسال پيام

محتوا يپيام

ساعت ارسال پيام
مجموع

۲۱-۸۳۱-۲۱۵۱-۳۱۸۱-۵۱۱۲-۸۱۴۲-۱۲۳-۰۶-۳۸-۶

۴. ۸٪. ۸٪۱۷. ۷٪۱۳. ۷٪۱۸. ۵٪۱۲. ۱٪۷. ۳٪۲۵. ۰٪قرار
٪۰ .۱۰۰

٪۶ .۵

عاطفي محبت 

آميز
٪۸ .۱۲٪۶ .۲٪۷ .۸٪۱ .۱۵٪۸ .۲۰٪۵ .۳۱٪۹ .۴٪۳ .۱٪۳ .۲

٪۰ .۱۰۰

٪۵ .۱۷

. ۸٪. ۸٪۲۴. ۶٪۲۴. ۶٪۱۴. ۸٪۹. ۰٪۷. ۴٪۱۸. ۰٪خانوادگي
٪۰ .۱۰۰

٪۵ .۵

۱. ۱٪۱. ۸٪۲. ۱٪۱۸. ۱٪۲۳. ۱٪۲۰. ۴٪۸. ۶٪۴. ۷٪۲۰. ۱٪خبر
٪۰ .۱۰۰

٪۳ .۲۹

۴. ۳٪۱۳. ۰٪۱۳. ۰٪۲۱. ۷٪۴. ۳٪۳۴. ۵٪تبليغ
٪۰ .۱۰۰

٪۰ .۱

۰۳. ۰٪۳۰. ۰٪۱۰. ۰٪۱۰. ۰٪۲۰. ۰٪فرهنگي
٪۰ .۱۰۰

٪۴ .

۶۱. ۷٪۳۳. ۳٪۳۳. ۳٪۶۱. ۷٪ورزشي
٪۰ .۱۰۰

٪۳ .

۲. ۳٪۲۳. ۳٪۲۵. ۶٪۱۸. ۶٪۷. ۰٪۴. ۷٪۱۸. ۶٪جنسي
٪۰ .۱۰۰

٪۹ .۱

۲. ۸٪۱۳. ۹٪۲۵. ۰٪۸. ۳٪۴. ۲٪۶. ۹٪۲۰. ۸٪مذهبي
٪۰ .۱۰۰

٪۲ .۳

۰۰۱. ۰٪چيستان
٪۰ .۱۰۰

٪۱ .

۱. ۶٪۶. ۷٪۳۱. ۱٪۱۸. ۱٪۱۵. ۰٪۱۰. ۴٪۴. ۱٪۱۳. ۰٪سرگرمي
٪۰ .۱۰۰

٪۷ .۸

۰۲. ۰٪۴۰. ۰٪۰۲. ۰٪۲۰. ۰٪سياسي
٪۰ .۱۰۰

٪۲ .

۵۲. ۰٪۲۵. ۰٪۰۵. ۰٪شعر
٪۰ .۱۰۰

٪۲ .

۰۵. ۰٪۰۵. ۰٪شعر نو
٪۰ .۱۰۰

٪۱ .

۲. ۱٪۱. ۴٪۴. ۹٪۲۸. ۵٪۲۷. ۱٪۹. ۰٪۸. ۳٪۶. ۹٪۱۱. ۸٪حکيمانه
٪۰ .۱۰۰

٪۵ .۶

۴۱. ۳٪۲۸. ۶٪۱۴. ۳٪۱۴. ۳٪۸۲. ۶٪خرافي
٪۰ .۱۰۰

٪۳ .

. ۳٪. ۷٪۳. ۶٪۲۸. ۹٪۱۹. ۳٪۱۴. ۸٪۷. ۹٪۵. ۶٪۱۹. ۰٪جوک
٪۰ .۱۰۰

٪۳ .

۰۴. ۹٪۲۲. ۷٪۹. ۱٪۱۸. ۲٪۹. ۱٪فحش
٪۰ .۱۰۰

٪۷ .۱۳

۱. ۰٪۳. ۱٪۸. ۲٪۲۹. ۶٪۲۴. ۵٪۹. ۲٪۴. ۱٪۶. ۱٪۱۴. ۳٪ساير
٪۰ .۱۰۰

٪۴ .۴

۱. ۳٪۱. ۳٪۳. ۵٪۲۵. ۴٪۲۱. ۶٪۱۶. ۰٪۸. ۶٪۴. ۹٪۱۷. ۵٪مجموع
٪۰ .۱۰۰

٪۰ .۱۰۰

۰sig/۰۰۰= معنی داری 

. ۶ محتواي جوک

ــب جنسيت نشان می دهد. طبق جدول، ۶۴/۸  ــمارة ۴ محتوای جوک را بر حس جدول ش

درصد جوک ها از طرف مردان و ۳۵/۲ درصد توسط زنان ارسال شده اند. ۱۷/۳ درصد جوک ها 
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ــی ۱۳/۱ درصد جوک ها مذهبی  ــی - قومی، ۱۶/۲ درصد جنس ــی، ۱۶/۵ درصد سياس قوميت

بوده اند. زنان هيچ گونه ای جوک مذهبی - جنسی، سياسی - جنسی و جنسی -عاطفی ارسال 

نکرده اند. از ۱۶/۲ درصد جوک جنسی ۷۰/۷ درصد توسط مردان و تنها ۲۹/۳ درصد توسط 

زنان ارسال شده است. با اين همه، تفاوت معنی داری بين فرستندگان جوک ها از نظر جنسيتی 

وجود ندارد. 

. ۷ محتوای پيام بر حسب نسبت فرستنده و گيرنده

ــتان به يکديگر  ــان می دهد، از ۵۸/۸ درصد پيام هايی که دوس همان گونه که جدول ۵ نش

ــال کرده  اند، ۱۷/۷ درصد خبر و ۱۰/۸ درصد عاطفی و محبت آميز بوده اند و ۷/۲ درصد  ارس

پيام های دوستانه نيز جوک بوده اند. از ۱۵/۳ درصد پيامی که همکالسی ها برای هم فرستاده اند، 

ــبی دانشجويان برايشان  ۶/۴ خبر و ۲/۱ درصد جوک بوده اند. ۱۱/۴ درصد پيام ها را اقوام نس

ارسال کرده اند که ۲/۷ درصد آن جوک و ۱/۲ درصد آن دربارة روابط خانوادگی بوده است. از 

۷/۶ درصد پيامی که بين دانشجويان و خواهر و برادرشان مبادله شده، ۲/۳ درصد خبر دربارة 

روابط خانوادگی و ۱ درصد عاطفی محبت آميز بوده است. ضريب آزمونی معناداری خی. دو 

معناداری روابط را نشان می دهد. 

. ۸ محتوای پيام ارسال شده بر اساس وضعيت تأهل فرستنده

ــود، بر اساس وضعيت تأهل فرستندگان پيام و  ــاهده مي ش همان گونه که در جدول ۶ مش

محتوای پيام تفاوت معنی  داری وجود دارد. ۸۴/۶ درصد ارسال کنندگان مجرد و ۱۵/۴ درصد 

نيز متأهل بوده اند. افراد مجرد ۲۶/۸ درصد اخبار و متأهالن ۲/۹ درصد محتوای خبری برای 

دانشجويان ارسال کرده اند. از مجموع ۱۴/۳ درصد پيام هاي جوک نيز ۱۱/۷ درصد را مجردها 

و ۲/۶ درصد را متأهالن ارسال کرده اند. 

پيام کوتاه و روابط دو جنس

چنان که آمد، واحد تحليل مطالعة حاضر، پيام هاي کوتاه رد و بدل شده است. بايد در نظر 

ــت، اما با گويش گفتاري اشخاص بيان  ــتاري اس ــت که پيام کوتاه، گفتگوي کتبي و نوش داش

ــخص در گفتگوهاي نوشتاري  ــتاري وجود دارد. هم  چنين ش ــود، نه آنچه در زبان نوش مي ش

ــخناني بگويد که در گفتگوي شفاهي يا بيان نمي شود يا بيان کردنش  (پيام کوتاه) مي تواند س

دشوار است. از ديگر سو، فينگليش نوشتن و محدوديت کاراکترها (حداکثر ۱۶ کاراکتر) ما را 
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ــيم و اين گزيده نويسي گاه با سوءتفاهم های۱ بسيار همراه است. اين  وامی دارد گزيده تر بنويس

ــانه هايی برای بيان حالت های چهره  محدوديت ها کاربران تلفن همراه را به ابداع عالئم و نش

رهنمون كرده است: برای مثال: ( ۲bareبه معنی دوباره يا W R U به معناي کجايي؟) 

ــوم استفاده از پيام کوتاه يعني  ــت، وجه س اما آنچه بيش تر در مقالة حاضر مورد تأکيد اس

محدوديت ارتباطات چهره به چهره در جامعة ايران است. در ارتباطات چهره به چهره، گاه به 

داليل شخصيتی و گاه به دليل محدوديت های فرهنگی، نمی توانيم به راحتی احساسمان را به 

 طور مستقيم، به طرف مقابلمان بفهمانيم. در اين حالت، به خوبی خالء وسيله يا رسانه ای ديده 

مي شود، که بتواند اين مانع را از سر راه ارتباطات چهره به چهره يا ميان فردی ما بردارد. معمولًا 

پيام های کوتاه که گاه و بيگاه ارسال می شوند، به خوبی می توانند اين خالء را پر کنند (معمولًا 

پيام هاي شبانه اگرچه کالمي اند، اما ُپراند از نشانه هايي که به کالم نيامده اند و تنها ساعتي که 

ــان مي دهد که فرد مقابل در خلوت تنهايي و  ــته و شماره اي که افتاده است نش ــب گذش از ش

خصوصي ترين ساعت شبانه روز خود به هر بهانه اي به شما انديشيده است). 

ــت.  ــکل داده اس ــراه و پيام کوتاه حتا به ارتباطات جديد و نيازهای جديدی ش ــن هم تلف

پيام هايي که بعد از ساعات اداري بدون  بهانة کار با مضامين جوک، تبريک مناسبت ها، پيام هاي 

عاطفي بين دوستان و کارمندان جنس مخالف رد و بدل مي شوند، شاهدي بر اين مدعا هستند 

ــوق  ــمت حوزه های ديگر س ــوند و به س که روابط به زودی از دايرة روابط کاری خارج می ش

ــی در پيکرة  ــت، تلفن همراه و پيام کوتاه به زودی به ايجاد تغييرات اساس ــهل اس مي يابند. س

ارتباطات معمول بين فردی منجر می شود. 

ــق پيام کوتاه۲،  ــوءتفاهم های ارتباطات از طري ــي و زماني، س ــرايط مکان نديده گرفتن ش

ــي از وجود مشکالت فني تلفن همراه و بسياری موارد ديگر، ساده ترين  دروغگويي هاي۳ ناش

اتفاقات ارتباط از طريق تلفن همراه در جامعة ماست. مطالعة اين رفتار ارتباطي، اگرچه بسيار 

حائز اهميت است، خارج از بحث حاضر است. داده های پژوهش حاضر نشان مي دهند بيشترين 

ــاعات ۲۱ تا ۲۴ دريافت شده اند. براي مثال، به  ــرگرمي و جوک در س پيام هاي محبت آميز، س

ــب و يا نيمه شب بين دو جنس مخالف رد و بدل  ــاعات پاياني ش برخي از پيام هايي که در س

شده است، توجه کنيد:

1 - Misunderstanding 
۲ - ابهام و سوءتفاهم در اين تعامالت به  دليل محدوديت کلمات، رنگ و لعاب ديگري مي يابد. فراتر از آن، به دليل تجربه های 

شخصي و متفاوت افراد از کلمات و تعابير مختلف آن ها، سوءتفاهم ها تشديد مي شوند. 
۳ - يک بهانة ساده مثل اين که پيامي دريافت نکردم يا اصال گوشي ام خاموش بود يا هر دروغ سادة ديگري، عذري است که 
مقبول مي افتد. امروزه دروغگويي تبديل به کوچک ترين يا ساده ترين اتفاق ارتباطات تلفن همراه شده است. در حالي که در 

ارتباطات چهره به چهره شما نمي توانيد نگاه مهربان يا کالم فرد مقابل تان را تنها به بهانة بي حوصلگي بي جواب بگذاريد. 
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دريافت کننده: زن مجرد ۲۵ ساله

فرستنده: مرد مجرد ۲۶ ساله

نسبت: همکار همرتبه

ساعت دريافت: ۲۱:۲۳

پيام: «طبق اعالم پليس  راه به دليل بارش برف در محور هاي ارتباطي بين شهرهاي کشور 

رانندگاني که زنجير ندارند، سينه بزنند. »

دريافت کننده: زن مجرد ۱۹ ساله

فرستنده: مرد مجرد ۲۳ ساله

نسبت: دوست

ساعت دريافت: ۲۴:۳۵

پيام: «جيگر من فردا بايد برم سر کار. شب به خير. جيگر مني به توان ۱۰». 

دريافت کننده: زن مجرد ۱۹ ساله

فرستنده: مرد مجرد ۲۰ ساله

نسبت: دوست

ساعت دريافت: ۲۴:۲۹

پيام: «بيداري؟»

دريافت کننده: زن مجرد ۱۹ ساله

فرستنده: مرد مجرد ۲۳ ساله

نسبت: دوست

ساعت دريافت: ۲۱:۳۸

پيام: «مي توني صحبت کني؟ مي خوام زنگ بزنم. منتظر جوابم جيگر!؟»

دريافت کننده: زن مجرد ۲۵ ساله

فرستنده: مرد مجرد ۲۷ ساله

نسبت: دوست

ساعت دريافت: ۲۲:۲۰

پيام: «ممکنه براي دنيا يک نفر باشي، اما براي يه نفر يه دنيايي»

دريافت کننده: زن مجرد ۲۱ ساله

فرستنده: مرد متأهل ۲۴ ساله

نسبت: مدير باالدست

ساعت دريافت: ۲۳:۲۵
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پيام: «ندا جان االن رسيدم خونه. بيداري زنگ بزنم؟»

ــيت دو طرف رابطه) در  ــده (از نظر محتوا، زمان و جنس نگاهی گذار به يافته های ارائه ش

ــده بين دانشجويان، به خوبی نشان مي دهد  ــين و محتوای پيام های کوتاه مبادله ش جداول پيش

ــيلة ارتباطی ديگری توانسته است محدوديت های  که تلفن همراه و پيام کوتاه بيش از هر وس

فرهنگی ارتباطات ميان دو جنس را از ميان بردارد و به نوعی ايجاد اخالق ارتباطی جديد دامن 

بزند. 

جدول ۴- محتوای جوک بر حسب جنسيت

جنسيت

محتوای جوک

مجموع

فرهنگیمذهبیقوميتیجنسیسياسی
سياسی
جنسی

سياسی
قومی

قومی
جنسی

قومی
سياسی

مذهبی
جنسی

مذهبی
قومی

مقايسه اقوام
مذهبی 
سياسی

جنسی
عاطفی

ساير

مرد

 

۰۰۱. ۰٪۹. ۵٪. ۴٪. ۴٪۱. ۳٪۷. ۸٪۵. ۲٪. ۹٪۱. ۷٪۱۷. ۷٪۱. ۷٪۶. ۹٪۱۱. ۲٪۱۳. ۸٪۱۷. ۷٪۳. ۹٪درصد سطری

۴۶. ۸٪۵۹. ۵٪۱۰۰. ۰٪۵۰. ۰٪۷۵. ۰٪۷۸. ۳٪۱۰۰. ۰٪۶۶. ۷٪۶۶. ۷٪۶۹. ۵٪۱۰۰. ۰٪۶۹. ۶٪۵۵. ۳٪۵۱. ۶٪۷۰. ۷٪۵۲. ۹٪درصد ستونی

زن 

۰۰۱. ۰٪۱۱. ۹٪ . ۸٪. ۸٪۴. ۰٪ . ۸٪۱. ۶٪۱۴. ۳٪ ۵. ۶٪۱۶. ۷٪۲۳. ۸٪۱۳. ۵٪۶. ۳٪درصد سطری

۵۳. ۲٪۴۰. ۵٪ ۵۰. ۰٪۲۵. ۰٪۲۱. ۷٪ ۳۳. ۳٪۳۳. ۳٪۳۰. ۵٪ ۳۰. ۴٪۴۴. ۷٪۴۸. ۴٪۲۹. ۳٪۴۷. ۱٪درصد ستونی

مجموع

۰۰۱. ۰٪۱۰. ۳٪. ۳٪. ۶٪۱. ۱٪۶. ۴٪۳. ۴٪. ۸٪۱. ۷٪۱۶. ۵٪۱. ۱٪۶. ۴٪۱۳. ۱٪۱۷. ۳٪۱۶. ۲٪۴. ۷٪درصد سطری

۰۰۱. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪۱۰۰. ۰٪درصد ستونی

Sig= ۰/۰۹۶معنی داری

جدول ۵- محتوای پيام بر حسب نسبت فرستنده و گيرنده (درصد) 
ع
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قرار مالقات۳/. ۱/. ۱۱/۱۳/۳/. ۲/. ۱/. ۱۰/. ۵/۴

عاطفی محبت آميز۱/. ۲/. ۷/. ۱۱/۶۱۰/۸/. ۲۰۲/. ۲/. ۱۶/۹

خانوادگی۲۱/۳/. ۳/. ۵۱/۹/. ۱/. ۲۱/۲/. ۵/۷

خبر ۲۲/۳/. ۲/. ۲۶/۴۱۷/۷/. ۱/. ۱/. ۲/. ۱۱/۴/. ۱/. ۲/. ۲/. ۲۹/۳

تبليغ۱۰/. ۹۰۰/. ۱/. ۱/۱

فرهنگی۳۱/. ۱/. ۵۰/. 

ورزشی۱۰/. ۳۰/. 

جنسی۹۰/. ۴/. ۳۰/. ۱/. ۱/۷

مذهبی۵/. ۲۲/۴۰/. ۱/. ۳/. ۳/۶۰

چيستان۱/. ۱/. 

سرگرمی۷/. ۱/. ۱۱/۶۰۱/۲۴/۹۰/. ۱/. ۸/۷

سياسی۳۰/. ۴/. 

شعر۱۰/. ۲۰۰/. 
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شعر نو۱/. ۱/. 

حکيمانه۱/. ۷۴/۵۰/. ۱/. ۸/. ۶/۳۰۰

خرافی۲/. ۳۰/. 

جوک۱۱/۳/. ۷/۲½۱/. ۱/. ۲۰۲/۷/. ۱/. ۱۴

فحش۵۰/. ۲/. ۱/. ۱/. ۹/. 

ساير۲/. ۱۰/. ۵۲/۹/. ۱/. ۶/. ۱/. ۴/۵۰

مجموع۸۷/۹/. ۵۱۵/۳۵۸/۲۱/۶/. ۱/. ۱/. ۲۱۱/۴۱/. ۹/. ۹۱/۳/. ۱۰۰

 =Sig ./۰۰۰معنی داری

جدول ۵- محتوای پيام برحسب وضعيت تأهل فرستنده (درصد) 

محتوای پياموضعيت تأهل فرستنده پياممجموع

قرار مالقات۷۴/۵/. ۵/۳

عاطفی محبت آميز۱۷/۱۲/۹۱۴/۳

خانوادگی۵/۳۱/۵۳/۸

خبر۲۹/۷۲/۹۲۶/۸

تبليغ۲/. ۱/. ۳/. 

فرهنگی۵/. ۵۰/. 

ورزشی۲/. ۳۰/. 

جنسی۴۱/۵/. ۱/۹

مذهبی۸۲/۸/. ۳/۶

چيستان۱/. ۱۰/. 

سرگرمی۷/. ۸/۷۱/۷

سياسی۴/. ۴۰/. 

شعر۲/. ۲۰/. 

شعر نو۱/. ۱۰/. 

حکيمانه۹۵/۶/. ۶/۵

خرافی۳/. ۳۰/. 

جوک۱۴/۳۲/۶۱۱/۷

فحش۷/. ۱/. ۸/. 

ساير۸۳/۹/. ۴/۶

مجموع۱۰۰۱۵/۴۸۴/۶

 =sig ./۰۰۰معنی داری

نتيجه گيري

ــت. اين  ــات بين فردی را دگرگون کرده اس ــراه، عرصة ارتباط ــاط از طريق تلفن هم ارتب

ــده است. پيام کوتاه نوعی پيام نوشتاری است  ــر ش دگرگونی به ويژه به کمک پيام کوتاه ميس

ــت که فرن بک  ــت. اين همان چيزی اس ــفاهی نيز برخوردار اس که از خصوصيات پيام های ش

(۲۰۰۳) از آن با عنوان «شفاهيت ثانويه» ياد می کند. ارزانی، دسترسی همه زمانی و همه جايی و 
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۷۶

سرانجام تسهيل برخی از ارتباطات بين فردی که با محدوديت هايی در جامعه همراه است، از 

جمله مزيت های تلفن همراه به شمار می روند. تسهيل ارتباطات بين فردی از جملة مهم ترين 

کارکردهای تلفن همراه است که به   ويژه توجه جوانان را به خود جلب کرده و به بخش مهمی 

ــت. پيام  کوتاه می تواند محدوديت هايی را که  ــده اس از فرهنگ جوانان در تمام دنيا تبديل ش

ــخصيتی (نظير کمرويی) و يا فرهنگی (تابوها و هنجارهای اجتماعی) در جريان  به داليل ش

ارتباطات بين فردی و چهره به چهره پيش می آيد، رفع کند و با تسهيل ارتباطات خالء موجود 

ــنودی به اين موضوع بنگريم، تلفن همراه و پيام  ــتفاده و خوش را پرکند. اگر از منظر نظرية اس

ــازع و بی رقيب اند. بنابراين، اگر تلفن همراه و پيام کوتاه در برخی  ــاه، در اين عرصه  بالمن کوت

از وجوه، کاربردها و کارکردهايی نظير ديگر رسانه ها دارند، در اين عرصه بی رقيب می نمايند. 

تحليل محتوای پيام های کوتاه، مبادله شده بين دانشجويان، حاکی از آن است که نوعی اخالق 

ارتباطی جديد، به  ويژه ميان دو جنس، در حال ظهور است که تلفن همراه و پيام کوتاه، نقش 

مهمی در آن دارند. اين موضوع به  ويژه در محيط دانشگاه که دختران و پسران دانشجو روزمره 

تعامالت و ارتباطات زيادی با يکديگر دارند، حايز اهميت است. اخالق ارتباطی جديدی که 

ــت، از سويی می تواند موانع گذشته در راه  ــهيل شده اس به کمک تلفن همراه و پيام کوتاه تس

تعامل و ارتباط صحيح دختران و پسران دانشجو را در دانشگاه از ميان بردارد. اما از ديگر سو، 

ــازد و از اين رو  ــوم در جامعه را نزد جوانان بی اعتبار س می تواند ارزش ها و هنجارهای مرس

ــه نوعی آنومی اجتماعی۱ (کوثری، ۱۳۸۵) دامن بزند. تحليل محتوای پيام های کوتاه از منظر  ب

سياسی و ارتباطات بين  قومی هم بسيار حائز اهميت است، زيرا در ورای ارتباطات رسمی که 

در سطح جامعه جريان دارد، پيام های کوتاه به صورت غير  رسمی حاوی افکار عمومی درباره 

موضوعات سياسی است. از اين رو می توان گفت، بخشی از زندگی روزمرة مردم جامعة ايران 

را می توان از طريق مطالعه و بررسی پيام هاي کوتاه مورد بررسی قرار داد. 

۱ - تلفن همراه و پيام کوتاه می تواند به يک معنا به نوعی «آنومی جنسی» در ميان دو جنس دامن بزند. اگرچه، اين وجه از 
آنومی کمتر در جامعة ايران مورد بررسی قرار گرفته است. 
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