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  چكيده

يراني مشابه توسط كاربران ا يبرنامه ها يگرتلگرام بر د يرسان فور يامپ يحترجداليل هدف اين مقاله مشخص ساختن 
ري موبايل در بين كاربران ايراني به محبوبيت دست يافته و درصد بااليي وسال اخير برنامه هاي پيام رسان فاست. در چند 

در حال حاضر كاربران ايراني بطور گسترده از پيام رسان تلگرام استفاده مي از كاربران آنها را ايراني ها تشكيل مي دهند. 
در دسترس آنها قرار دارد. اين مقاله با استفاده از نسخه اصالح شده مدل  كنند و اين در حاليست كه برنامه هاي ديگر نيز

هاي هدفمند و گلوله تركيبي از روشپذيرش تكنولوژي تالش مي كند تا داليل اين امر را مشخص سازد. روش نمونه گيري 
ي شد و تحليل داده ها نشان داد پاسخ قابل قبول گردآور 127برفي بود و تحقيق نيز با پيمايش آنالين انجام شد. در نهايت 

كه لذت مورد انتظار، تاثير اجتماعي، سودمندي مورد انتظار و سهولت مورد انتظار در مورد تلگرام بيشتر از برنامه هاي ديگر 
ام پيام رسان فوري موبايل است و به اين داليل اين برنامه ترجيح داده مي شود. نتايج همچنين نشان داد كه استفاده از تلگر

متغيرهاي جمعيت شناختي جنسيت، شغل، تحصيالت، سن و درآمد رابطه اي با در ايران به حدي فراگير شده است كه 
 استفاده از تلگرام ندارند.
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)، در حال 1394ودن در استفاده از رسانه هاي اجتماعي دارند (كرماني، كاربران ايراني كه سابقه طوالني اي در پيشگام ب
اين مقاله به تبيين ). telegram.org, 2016حاضر بيشترين استفاده كنندگان از برنامه پيام رسان فوري تلگرام هستند (

  داليل اين امر مي پردازد. 
) و بعد از اختالالتي در 1394درصد از كاربران وايبر را تشكيل مي دادند (كرماني،  13.5، 1393كاربران ايراني در اواخر سال 

درصد از كاربران اين برنامه ايراني  47.6) و در حال حاضر 2016وايبر، به استفاده از برنامه تلگرام روي آورده (خازني راد، 
درصد از كاربران تلگرام ايراني بودند  12تنها ، 1394). اين در حاليست كه در ارديبهشت telegram.org, 2016هستند(

). همچنين استفاده كاربران ايراني از گروه ها و كانال هاي تلگرام نشان دهنده اهميت اين برنامه براي آنها 1394(كرماني، 
درصد از ترافيك گروه ها و كانال هاي تلگرامي به كاربران ايراني اختصاص دارد  82.9است. در حال حاضر 

)telegram.me, 2016(ايسپا) نشان مي  1394در آذر  ). همچنين نتايج نظر سنجي مركز افكارسنجي دانشجويان ايران
طبق اين ، ل استفاده قرار داشته استبوده اند و اين برنامه در رتبه اوعضو تلگرام  اعضاي نمونه،درصد از  37.5دهد كه 

درصد رسيده است  48درصد به  25برابر شده و از  دو 1394ن تا آذر نظرسنجي تعداد كاربران تلگرام در تهران از فروردي
  ). 1394(ايسپا، 

تعداد باالي كاربران ايراني تلگرام، بحث هاي زيادي را نيز در حوزه عمومي كشور بوجود آورده است. بحث هايي كه بيشتر 
مالكان تلگرام مربوط مي شد (حسن ميري، مباحث درگرفته بين مسئوالن ايراني و حول فيلتر شدن اين برنامه و همچنين 

). همچنين تعداد زيادي از سازمانهاي رسمي، شركت هاي خصوصي، نشريات و روزنامه ها و ... در اين برنامه عضو 1394
م ). همه اين مسائل در كنار ه2016شده و خصوصا بعد از راه اندازي كانال ها در تلگرام به فعاليت در آن پرداخته اند (ازلي، 

مشخص مي كند كه تلگرام در حال حاضر محبوبترين و مورد توجه ترين برنامه پيام رسان در ايران است، برنامه اي كه نه 
تنها كاربران قبلي سايت هاي شبكه اجتماعي از آن استفاده مي كنند بلكه مورد پذيرش طيف هايي كه پيش از اين به 

از سايت هاي شبكه اجتماعي يا برنامه هاي پيام رسان  )يا داليل ديگر يداليل مختلف (نا آشنايي يا مخالفت هاي عقيدت
  استفاده نمي كردند نيز قرار گرفته است. 

پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه چه داليلي باعث شده تلگرام اين اندازه در بين كاربران ايراني مورد 
م و مي يدر اين تحقيق بدنبال داليل ترجيح اين برنامه پيام رسان بر برنامه هاي ديگر هست ادر واقع م پذيرش واقع شود؟

م كه با توجه يم مشخص كنم كه به چه دليل كاربران ايراني به استفاده از تلگرام روي آورده اند. البته بايد توضيح دهيخواه
اجتماعي و پس از آن برنامه پيام رسان فوري وايبر، استفاده گسترده به سابقه كاربران ايراني در استفاده از سايت هاي شبكه 

از چنين برنامه هايي دور از انتظار نيست اما دليل اينكه يك برنامه خاص به چنين محبوبيتي دست مي يابد نياز به تحقيق 
ه كاربران ايراني از انواع همچنين بايد دقت كرد كه سوال ديگري نيز در اينجا مطرح مي شود و آن چرايي استفاد دارد.

(و نه انوع ديگر مانند سايت  بخصوص رسانه هاي اجتماعي مانند سايت هاي شبكه اجتماعي و برنامه هاي پيام رسان فوري
است و در  ))2010هاي اشتراك محتوا، زندگي مجازي و ... (براي دسته بندي رسانه هاي اجتماعي نك. كاپالن و كانلين، 

پرسش كه چرا اغلب اوقات كاربران ايراني درصد بااليي از استفاده كنندگان اين رسانه هاي اجتماعي را  تر اينسطحي كالن



)). 1391؛ كرماني، 1386تشكيل مي دهند؟ (موارد مشابه در مورد اوركات، كلوب و فيسبوك وجود داشته است (كوثري، 
خت و تنها داليل استفاده از برنامه تلگرام در مقايسه با م پردايدر اين تحقيق به اين دو سوال كالن نخواه ابطور مشخص م

م كرد چرا كه تحقيق درباره دو پرسش ذكر شده به عوامل ساختاري و يديگر برنامه هاي پيام رسان فوري را مطالعه خواه
  كالن وابسته است و خود نياز به تحقيقاتي جداگانه دارد. 

  چهارچوب نظري

مدل پذيرش از مدل پذيرش تكنولوژي بعنوان چارچوب نظري استفاده خواهم كرد.  براي پاسخ دادن به پرسش تحقيق
تكنولوژي در واقع بر پايه نظريه كنش عقالني شكل گرفته كه خود ريشه در نظريه رفتار محاسبه شده دارد (كاليسير و 

و هنجارهاي عيني شان بر  ). بر اساس نظريه كنش عقالني، افراد بقدر كافي منطقي هستند تا نگرش ها2013ديگران، 
مدل پذيرش ). 2010وون و ون، قصد انجام دادن كارهايشان تاثير بگذارد و اين همبستگي بااليي با رفتار واقعي فرد دارد(

) ارائه شده و هدف از آن توضيح پذيرش يك تكنولوژي توسط 2009پمپك و ديگران، تكنولوژي توسط ديويس و ديگران (
ز شش متغير تشكيل شده است و در واقع اين شش متغير، پيش بيني كننده هاي ميزان پذيرش يك كاربر است. اين مدل ا

اين شش متغير عبارتند از: ميزان استفاده واقعي، قصد استفاده، نگرش نسبت به استفاده، تكنولوژي توسط كاربران هستند. 
) 2000ونكاتش و ديويس، بر اينها، برخي محققان (و مشخصات بيروني. عالوه  مورد انتظار ، سهولتسودمندي مورد انتظار

هنجارهاي عيني را نيز بعنوان يكي از عوامل تاثيرگذار اجتماعي بر قصد استفاده و سودمندي مورد انتظار در توسعه هايي از 
  اين مدل در نظر گرفته اند. 

 بعنوان مثال،ود را نشان داده است. مدل پذيرش تكنولوژي در تحقيقات مختلف بكار رفته است و قدرت تبيين كنندگي خ
رضايتمندي مشتريان در استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك با استفاده از اين مدل  ) به مطالعه 2013جرج و كومار (

و به تحقيق درباره ميزان پذيرش ) با بهره بردن از اين مدل 2011ماجانجا (-پرداخته اند. همچنين فرانكول و مينيشي
از سيستم دسترسي آزاد در دانشگاه هاي عمومي تانزانيا پرداخته اند. مطالعاتي كه از اين مدل استفاده كرده اند تعداد  استفاده

) به 2012كيم (زيادي دارند، همچنين اين مدل در مورد پذيرش تكنولوژيهاي رسانه اي هم مورد استفاده قرار گرفته است. 
  فاده از نرم افزارهاي اجتماعي بر اساس اين مدل پرداخته است. تحقيق درباره شناخت عوامل موثر بر است

گرچه اين مدل كارا است اما با توجه به اينكه برنامه هاي پيام رسان فوري بطور عمده روي موبايل هوشمند استفاده مي 
) ارائه شده است 2013شوند، ما در اين تحقيق از نسخه توسعه يافته مدل پذيرش تكنولوژي كه توسط كاليسير و ديگران (

نسخه توسعه يافته خود را براي مطالعه عوامل موثر بر استفاده از سايت هاي شبكه اجتماعي استفاده مي كنيم. اين محققان 
روي موبايل هوشمند تدوين و ارائه كرده اند. اين مدل با توجه به در نظر گرفتن شرايط متفاوت در استفاده از رسانه هاي 

سودمندي آنها در مدل خود عالوه بر يل هوشمند، مدلي مناسب تر براي استفاده در اين تحقيق است. اجتماعي روي موبا
مورد انتظار، سهولت مورد انتظار، قصد استفاده و استفاده واقعي كه در مدل اصلي نيز وجود دارد متغيرهاي ديگري شامل 

اما اين مدل نيز براي را نيز مورد مطالعه قرار داده اند. سياربودن  بخاطر لذت مورد انتظار، تاثير اجتماعي و ارزش مورد انتظار
كاليسير و ديگران (همان) مدل خود را صرفا براي مطالعه عوامل موثر بر استفاده در اين تحقيق نياز به اندكي تغيير دارد. 



است، در اين مدل فرض  يبعد سايت هاي شبكه اجتماعي روي موبايل ارائه كرده اند و به اين دليل مدل آنها خطي و تك
ديگر تاثير گذاشته و در نهايت استفاده واقعي و متغيرهاي موثر بر آن گرفته مي شود كه برخي از متغيرها بر متغيرهاي 

مشخص مي شود. اما در اين تحقيق هدف اصلي، تعيين ميزان استفاده واقعي كاربران ايراني از تلگرام نيست (هر چند اين 
مار دقيق توصيف خواهيم كرد اما در ابتداي امر نيز مي دانيم كه اين ميزان باالست). در اين تحقيق ما به آميزان را با 

مقايسه اين متغيرها در مورد تلگرام و ديگر برنامه هاي پيام رسان فوري موبايل مي پردازيم، امري كه ما را براي تحليل 
مي سازد. بنابراين برخي از متغيرهاي مدل اصلي در اين تحقيق جايي داليل ترجيح دادن تلگرام بر ديگر برنامه ها قادر 

  ندارند كه در ادامه و در بحث مربوط به هر متغير مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
اين متغير به ويژگي سيار بودن موبايل بر ميگردد، يعني كاربر در هر زمان و هر مكان ياربودن: ارزش مورد انتظار بخاطر س

از موبايل خود و در نتيجه برنامه هاي كاربردي روي آن استفاده كند. با توجه به اينكه در اين تحقيق من به مي تواند 
تلگرام با ديگر برنامه هاي كاربردي پيام رسان فوري موبايل مي پردازم و اين متغير در مورد همه برنامه ها ثابت مقايسه 

  قيق نمي كنم. است و ارزش يكساني دارد، اين متغير را وارد تح
اين متغير بعنوان ميزان لذتي كه كاربر انتظار دارد بعد از استفاده از تكنولوژي نصيبش شود تعريف شده لذت مورد انتظار: 

. تحقيقات نشان داده كاربران از تكنولوژي اي كه انتظار لذت بيشري از آن دارند، بيشتر )2007هانگ و ديگران، است (
). اين لذت مي تواند داليل مختلفي داشته باشد، در مورد تلگرام سرعت باال، 2003يي و وانگ،  همان،استفاده مي كنند (

استفاده از استيكرهاي فراوان و عضويت در گروه ها و كانال ها مي تواند از جمله داليلي باشد كه به لذت بردن كاربر منجر 
  مي شود.

  اي پيام رسان فوري موبايل بيشتر است. لذت مورد انتظار تلگرام از ديگر برنامه ه: 1فرضيه 

اين متغير در واقع بيانگر اين است كه كاربر تا چه اندازه فكر مي كند كه ديگران و افراد مهم در جامعه از او تاثير اجتماعي: 
عوامل  عيني، ه عامل تشكيل مي شود: هنجاراده كند. تاثير اجتماعي خود از سي مورد بحث استفژانتظار دارند از تكنولو

هنجار عيني عبارت است از ادراك فرد از اينكه افرادي كه براي او مهم هستند در مورد استفاده از اين اجتماعي و تصور. 
تكنولوژي چه فكر مي كنند. عوامل اجتماعي نيز به ساختار گروهي و كمكي كه تكنولوژي به مشاركت در گروه هاي 

ور نيز به معناي نتايج مثبتي است كه فرد با توجه به جايگاه اجتماعي خود بر اثر اجتماعي مي كند اشاره دارد و در نهايت تص
  ). 2003ونكاتش و ديگران، ي بدست مي آورد (ژاستفاده از تكنولو

  : تاثير اجتماعي در مورد تلگرام قويتر از ديگر برنامه هاي پيام رسان فوري موبايل است.2فرضيه 

حضور و  خاص تكنولوژييك اين متغير نشان مي دهد كه فرد چه ميزان انتظار دارد بر اثر استفاده از  سودمندي مورد انتظار:
ونكاتش و اين متغير نيز در بسياري از تحقيقات پيشين در اين مورد استفاده شده است (عملكردش بهبود و ارتقا يابد. 

  را ارائه كرد:). با توجه به اين متغير نيز مي توان فرضيه زير 2000موريس، 



  : سودمندي مورد انتظار تلگرام بيشتر از ديگر برنامه هاي پيام رسان فوري موبايل است. 3فرضيه 

اين متغير نيز حاوي اين نكته است كه فرد تا چه ميزان فكر مي كند استفاده از يك تكنولوژي خاص سهولت مورد انتظار: 
تعدد نشان داده كه اين متغير تاثير مهمي روي قصد استفاده دارد تحقيقات مآسان است و نياز به تالش خاصي ندارد. 

). اين متغير نيز در زمره متغيرهايي است كه مي تواند در تبيين ترجيح كاربران به 1999؛ آگارول و پراساد، 1999ونكاتش (
  صورت زير ارائه مي شود:استفاده از تلگرام نسبت به ديگر برنامه ها به ما كمك كند. بنابراين فرضيه چهارم تحقيق ب

  تلگرام بيشتر از ديگر برنامه هاي پيام رسان فوري موبايل است. سهولت مورد انتظار: 4فرضيه 

ميتوان ادعا كرد ، من در اين تحقيق چند فرضيه ديگر را نيز آزمون خواهم كرد. در حال حاضر عالوه بر فرضيه هاي فوق
فرضيه هاي تلگرام بقدري فراگير شده كه متغيرهاي جمعيت شناختي تغييري در ميزان استفاده از تلگرام ايجاد نمي كنند. 

  مرتبط به اين صورت بيان مي شوند:

  رابطه ندارد.جنسيت : ميزان استفاده از تلگرام با 5فرضيه 

  رابطه ندارد.شغل : ميزان استفاده از تلگرام با 6فرضيه 

  : ميزان استفاده از تلگرام با تحصيالت رابطه ندارد.7فرضيه 

  رابطه ندارد. سن : ميزان استفاده از تلگرام با8فرضيه 

  : ميزان استفاده از تلگرام با درآمد رابطه ندارد.9فرضيه 

 

 روش تحقيق

 در پژوهش قديمي و اصلي هاي روش از يكي اين تحقيق با استفاده از روش پيمايش آنالين انجام شده است. پيمايش
 آوري جمع براي استاندارد و منظم هاي روش از اي مجموعه كه است اجتماعي علوم در بويژه و دانش مختلف هاي شاخه

 طريق از اطالعات آوري جمع. گيرد مي قرار استفاده مورد بزرگتر هاي مجموعه يا و ها خانواده افراد، درباره اطالعات
 داده گردآوري با گيرد مي صورت اند شده بندي دسته نمونه هاي گروه در و شده انتخاب منظم طور به كه افرادي از پرسش
 مي پيمايش كاربردهاي جمله از. دهد مي قرار مطالعه مورد را) جمعيت( خاص گروه يك نظرات يا ها ويژگي كمي، هاي
 از استفاده ميزان منابع، ارزيابي خدمات، از كاربران رضايتمندي ميزان اطالعاتي، رفتار بررسي براي آن از استفاده به توان
 در ).1391دواس،(كرد اشاره است انساني جامعه يك ديدگاه و نظر درك مستلزم كه ها پژوهش از وسيعي طيف و منابع

 تكنولوژي از استفاده مصاحبه. و پرسشنامه جمله از شود مي استفاده ها داده گردآوري براي مختلفي هاي شيوه از پيمايش
 عنوان به. است بوده پژوهشگران توجه مورد پيش ها مدت از نيز ها داده گردآوري هاي شيوه اين بهبود و تسهيل براي
 رايانه كمك با مصاحبه انجام يا و گردد مي باز 1970 دهه به بازاريابي حوزه در ويژه به مصاحبه براي تلفن از استفاده مثال



 و ابداع از پس گرفتند(همان). قرار استفاده مورد اي رايانه هاي پرسشنامه نيز 1990 دهه در. يافت رواج 1980 دهه در
 امروزه و گرفت قرار توجه مورد پيمايش انجام براي آن هاي قابليت و مزايا تدريج به آن كاربران افزايش و اينترنت گسترش
 هاي جنبه از اينترنتي هاي پرسشنامه. گيرد مي صورت اينترنت بر مبتني هاي پرسشنامه از استفاده با زيادي هاي پيمايش
 بهبود به تواند مي آنها از گيري بهره و شناخت دليل، همين به و هستند سنتي چاپي هاي پرسشنامه از كارآمدتر مختلف،
  .شود منجر پيمايشي پژوهشهاي كمي و كيفي

) يازده مزيت پژوهش مجازي 1388انجام پيمايش به شيوه آنالين مزاياي چندي نسبت به شيوه هاي سنتي دارد.  عاملي (  
را برشمرده است: بهره وري باالي هزينه اي، دموكراتيزه شدن پژوهش و رها شدن علم از وابستگي به نهادهاي اقتدار، 

وهش مجازي، بي مكاني و محدود نبودن به زمان و همچنين بي سريع بودن پژوهش مجازي، چند رسانه اي بودن پژ
مركزي و برابر بودن طرفين گفتگو، كوتاه كرده فرايند تحليل اطالعات، كاهش ضعفهاي اخالقي پژوهش، دائمي بودن 

   پژوهش، هايپرلينك بودن پژوهشهاي مجازي، انتقال سريع و گسترده پرسشنامه در بين تعداد افراد فراوان.
طراحي شد. اين پرسشنامه از  GoogleDrive.comپرسشنامه آنالين اين تحقيق با استفاده از سايت وري داده ها: گردآ

، در دسترس بود. همچنين لينك پرسشنامه از طريق اي ميل و تلگرام براي افراد مختلف ارسال شد 1394اسفند  6الي  1
هاي مختلف ارسال شد و از اعضا نيز خواسته شد پرسشنامه  اين پرسشنامه هم براي ليست مخاطبين محقق و هم در گروه

  را براي دوستان خود ارسال كنند. 
اين شيوه نمونه گيري كه تلفيقي از شيوه هاي در دسترس و گلوگه برفي است، با توجه به اينكه ليستي از نمونه گيري: 

عاتي در مورد تعداد دقيق آنها در دست نيست، تنها در ايران و همچنين اطال برنامه هاي كاربردي پيام رسان فوريكاربران 
پاسخ دريافت  133شيوه نمونه گيري موجود براي انجام اين تحقيق مي باشد. در مدت زماني كه پرسشنامه در دسترس بود 

گرفته  عدم امكان استفاده از فرمولهاي تعيين حجم نمونه، اين تعداد براي انجام تحقيق مناسب در نظر بهشد كه با توجه 
نفر رسيد. داده  127پاسخنامه غير قابل قبول بود كه پس از حذف آنها، تعداد شركت كنندگان به  6شد. البته از اين تعداد 

  تحليل شد.  SPSS 23هاي بدست آمده از پاسخنامه ها با نرم افزار 
با توجه به اينكه هدف ما در اين تحقيق مشخص ساختن داليل ترجيح اپليكيشن تلگرام بر طراحي گويه ها و پرسشنامه: 

است، سه اپليكيشن ديگر كه كاربران ايراني در استفاده از آنها نيز رتبه بااليي دارند را براي مقايسه ديگر اپليكيشن ها 
همچنين پاسخگويان مي توانستند نام اپليكيشن مورد انتخاب كرديم. اين سه اپليكيشن عبارتند از وايبر، واتس اپ و الين. 

  اپليكيشن نباشد ذكر كنند.  4استفاده خود را در صورتي كه جزو اين 
ما سه پرسش طراحي كرديم كه مشخص مي كرد تعداد گروه هاي كاربر در كدام  لذت مورد انتظاربراي سنجش متغير 

ر از استيكر و ايموجي استفاده مي كند و محيط كاربري كدام اپليكيشن اپليكيشن بيشتر است، كاربر در كدام اپليكيشن بيشت
براي وي جذابتر است. براي سنجش متغير تاثير اجتماعي نيز سه پرسش طرح كرديم. پرسش اول مشخص مي كرد كه 

 .) بيشتر از كدام(مانند اعضاي خانواده، دوستان، همكاران و ..است در دنياي واقعي با آنها در ارتباط كاربر كه افرادي 



پرسيديم عوامل اجتماعي نيز . هنجار عيني با اين پرسش سنجيده مي شد و براي سنجش متغير اپليكيشن استفاده مي كنند
است تا از ين طريق ميزان تاثير يك اپليكيشن ... بيشتر عضو گروه هاي دوستانه، خانوادگي وكه كاربر در كدام اپليكيشن 
ه هاي اجتماعي را مشخص سازيم.  در نهايت براي سنجش متغير تصور نيز كه حاكي از نتايج خاص بر مشاركت وي در گرو

سه پرسش طرح كرديم. اين  مثبتي است كه فرد با توجه به جايگاه اجتماعي خود بر اثر استفاده از تكنولوژي بدست مي آورد
مشخص مي كرد كه كدام اپليكيشن موجب آشنايي كاربر با افراد بيشتر و توسعه شبكه روابط وي شده سه پرسش به ترتيب 
يشتر با افراد معروف بدر كدام اپليكيشن وي داشته است و در نهايت كاربر  تاثير مثبتي بر شرايط شغلياست، كدام اپليكيشن 
 ست. و مشهور مواجه شده ا

در شرايط عادي از كدام ابتدا پرسيديم كه كاربر تظار نيز دو پرسش طراحي كرديم. براي سنجش متغير سودمندي مورد ان
د و همچنين اينكه براي برقراري ارتباط با ديگران استفاده مي كن) و تماس sms با فرض عدم استفاده از( اپليكيشن 

  .  كرده استكمك  وياپليكيشن بيشتر از بقيه، در مواردي به حل مشكالت مختلف  استفاده از كدام
براي آشنايي با نحوه كار هر اپليكيشن صرف كاربر مدت زماني كه در نهايت براي سنجش سهولت مورد انتظار نيز پرسيديم 

  ه است. ، در كدام مورد كمتر بوده استكرد
در اينجا توضيح چند نكته ضروري است. اولين نكته اين است كه اين تحقيق يك تحقيق اكتشافي و توصيفي است و 
بنابراين برخالف تحقيقات تبييني فرضيه هاي اصلي تحقيق بصورت علي تنظيم نشده اند و بنابراين براي آزمون آنها نيز از 

رسشهاي مربوط به اپليكيشن ها گزينه استفاده نمي كنم را قرار نداده آزمون هاي علي استفاده نخواهيم كرد. همچنين در پ
ايم چرا كه هدف ما در اينجا تعيين دقيق ميزان استفاده از هر اپليكيشن نيست بلكه مشخص ساختن داليل ترجيح تلگرام 

عدم استفاده تفاوتي ندارد بر ديگر اپليكيشن هاست، در اين سطح از تحليل استفاده كمتر از يك ساعت از يك اپليكيشن با 
همچنين در مورد درآمد نيز چرا كه نتيجه هر دو اين است كه اپليكيشن ديگري بر اين اپليكيشن ترجيح داده شده است. 

چون هدف ما مشخص ساختن سه دسته با درآمد خيلي پايين، متوسط و خيلي باال بود تنها سه دسته مشخص ساختيم. 
سه دسته كلي داريم كه اختالف بين آنها شديد است، هر چند ممكن است در تحقيقات ديگر با بنابراين ما در اينجا تنها 

و نيم ميليون تومان تفاوت هاي عمده اي ايجاد كند اما در سطح تحليل ما  2و نيم ميليون تومان با  1اهدافي ديگر درآمد 
دقت پاسخگويان در تحقيقات قبلي كه توسط من  مي توان اين دو را مشابه در نظر گرفت. از سوي ديگر با توجه به عدم

انجام شده متغير درآمد را بصورت مقياس ليكرت مورد پرسش قرار دادم، هر چند كه اين متغير نسبي است و مي توان بدون 
ساخت مقياس از آن استفاده كرد، چون مشخصا پاسخگويان از يك روش واحد براي وارد كردن درآمد استفاده نمي كنند و 

  ين باعث مي شود نتوان از نتايج تحقيق استفاده كرد. ا
  
  
  



  يافته ها

نفر هم  3درصد) زن بودند و  59.7نفر ( 74درصد) مرد و  39.4نفر ( 50پاسخگو،  127از بين آمار توصيفي جمعيت شناختي: 
از اعضاي نمونه داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم و پايينتر،  درصد) 8.7( نفر 11به اين سوال پاسخ نداده بودند. همچنين 

درصد) داراي مدرك كارشناسي ارشد  48.8نفر ( 62درصد) داراي مدرك كارشناسي يا دانشجوي كارشناسي،  32.3نفر ( 41
م به اين نفر ه 1درصد) هم داراي مدرك دكترا يا دانشجوي دكترا بودند و  9.4نفر ( 12يا دانشجوي كارشناسي ارشد و 

درصد پرتراكم ترين  9.7سال با  25سال متغير بودند. اما  52تا  15سوال پاسخ نداده بود. از نظر سني نيز اعضاي نمونه از 
در مورد متغير شغل سال بود.  6.6سال با انحراف استاندارد  29.7سن در بين اعضاي نمونه بود، همچنين ميانگين اين متغير 

درصد) از اعضاي  17.3نفر ( 22درصد) پر تراكم ترين شغل در بين اعضاي نمونه بود. همچنين  25.2نفر دانشجو ( 32نيز 
درصد) كارمند اداره دولتي يا  10.2نفر ( 13درصد) مدير اداره دولتي يا خصوصي،  22.8نفر ( 29نمونه روزنامه نگار، 

نفر  72يين بود. درآمد اكثريت اعضاي نمونه يعني خصوصي و بقيه اعضا نيز داراي شغلهاي ديگر بودند كه فراواني آنها پا
 6.3نفر ( 14درصد) ديگر زير يك ميليون تومان و درآمد  26نفر ( 33درصد) بين يك تا سه ميليون تومان و در آمد  56.7(

  درصد) ديگر نيز باالي سه ميليون تومان بود. 
ورد بحث قرار گرفت حكايت از ترجيح تلگرام بر ديگر با اينكه آمارهاي موجود كه در مقدمه بتفصيل ماپليكيشن مرجح: 

در اين سوال از اپليكيشن ها در ايران دارد اما من از اين سوال براي اطمينان و همچنين قطعيت اين مسئله استفاده كردم. 
ن پرسش پاسخ نفر كه به اي 123پاسخگويان خواسته شد تا مشخص كنند از كدام اپليكيشن بيشتر استفاده مي كنند. از بين 

نفر  1درصد) و  3.2نفر واتس اپ ( 4درصد) اپليكيشن تلگرام را انتخاب كرده بودند. پس از تلگرام،  93نفر ( 118داده بودند، 
درصد) نيز الين را انتخاب كرده بودند. اين يافته ها نشان مي دهد كه اپليكيشن تلگرام با اختالف معناداري اپليكيشن  0.8(

  راني است. مرجح كاربران اي
سوال بعدي به ميزان استفاده از هر يك از اين چهار اپليكيشن مي پرداخت. ميزان استفاده از اين اپليكيشن ها با طيف 

ساعت  5تا  3)، بين 2ساعت ( 3تا  1)، بين 1درجه اي سنجيده شد كه شامل گزينه هاي كمتر از يك ساعت ( 5ليكرت 
  ) بود. 5ساعت ( 7ز ) و باالتر ا4ساعت ( 7تا  5)، بين 3(

 29.1نفر ( 37ساعت در طول روز از اين اپليكيشن استفاده نمي كند،  5در مورد واتس اپ، هيچ يك از پاسخگويان بيشتر از 
ساعت از اين اپليكيشن  5تا  3درصد) بين  2.4نفر ( 3ساعت و  3تا  1بين  )درصد 5.5نفر ( 7ساعت،  1درصد) كمتر از 

نفر هيچ گزينه اي را انتخاب نكرده بودند كه منطقا مي توان در نظر گرفت يا اين  80استفاده مي كنند. در مورد اين سوال 
  ت. برنامه را روي گوشي خود نصب نكرده اند يا استفاده آنها از واتس اپ در حد صفر اس

نفر گفته اند از اين برنامه كمتر از يك ساعت در روز استفاده مي  29اين آمار در مورد وايبر شديدتر است. در مورد وايبر تنها 
ساعت از آن استفاده مي كنند و مانند واتس اپ هيچكس بيشتر  5تا  3نفر هم بين  1ساعت و  3تا  1نفر بين  1كنند و تنها 



پاسخ سفيد وجود دارد كه مانند مورد باال مي تواند تفسير  96استفاده نميكند. در مورد وايبر نيز  ساعت از اين برنامه 5از 
  شود.

نفر پاسخ  11تعداد گزينه هاي بي پاسخ در مورد تلگرام به نحو چشمگيري كمتر از دو سوال قبل است. در مورد تلگرام تنها 
تا  3درصد) بين  15نفر ( 19ساعت از تلگرام استفاده مي كنند،  3تا  1ن درصد) اعالم كرده اند كه بي 48نفر ( 61نداده اند، 

 5درصد) هم بين  8.7نفر ( 11درصد) كمتر از يك ساعت و  9.4نفر ( 12ساعت،  7درصد) بيشتر از  10.2نفر ( 13ساعت،  5
  ساعت از اين برنامه استفاده مي كنند.   7تا 

درصد) اعالم كرده اند كه كمتر از يك ساعت از اين  18.9نفر ( 24د دارد و تنها گزينه بدون پاسخ وجو 99در مورد الين نيز 
  درصد) اعالم كرده اند كه بين يك تا سه ساعت از الين استفاده مي كنند.  3.1نفر ( 4برنامه استفاده مي كنند و تنها 

است و در مورد گزينه هاي ديگر استفاده به اين يافته ها نشان مي دهد كه تنها در مورد تلگرام، استفاده كاربران معنادار 
  حدي پايين است كه مي توان آن را ناديده گرفت. 

مورد انتظار با سه گويه سنجيده مي شد. اولين گويه تعداد گروه هاي كاربر بود. الزم به ذكر است كه  لذت لذت مورد انتظار:
توجه به ذات اجتماعي اين اپليكيشن ها يكي از راه هاي در اينجا منظور تمام محيط هاي جمعي مانند كانال نيز بود با 

درصد) در پاسخ  97نفر ( 123كسب خوشنودي در اين برنامه ها، محيط هاي جمعي و حضور در آنها است. در اين مورد 
انتخاب اتس اپ و يك نفر نيز الين را وعنوان كرده بودند كه تعداد گروه هاي آنها در تلگرام بيشتر است و تنها يك نفر 

 4درصد) گزينه تلگرام را انتخاب كرده بودند. در اين مورد  94.5نفر ( 120كرده بودند. در مورد استيكر ها و شكلك ها نيز، 
  نفر الين را انتخاب كرده و واتس اپ و وايبر نيز هر كدام توسط يك نفر انتخاب شده بود. 

ند كه محيط كاربري تلگرام براي آنها جذابتر است، در اين سوال درصد) اعالم كرده بود 78نفر ( 99در مورد گويه سوم نيز 
  درصد) نيز الين را انتخاب كرده بودند.  4.7نفر ( 6درصد) وايبر و  7.1نفر ( 9درصد) واتس اپ،  4.7نفر ( 6

خاب كرده اند و تاييد مي شود. در هر سه مورد اكثريت پاسخگويان گزينه تلگرام را انت 1اين يافته نشان مي دهد كه فرضيه 
گزينه هاي دگر نسبت به تلگرام اختالف معناداري دارند بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه لذت مورد انتظار در مورد تلگرام 

  بيشتر از ديگر برنامه هاي پيام رسان است. 
و متغير سوم نيز با  يك گويه با  دو متغير اول، هر يكتاثير اجتماعي نيز از سه متغير تشكيل مي شد كه هر  تاثير اجتماعي: 

و  هنجار عيني بود كه ما با تعداد افرادي كه كاربر در دنياي واقعي با آنها در ارتباط است متغيرسنجيده شد. اولين سه گويه 
درصد) از اعضاي نمونه در پاسخ به اين پرسش گزينه تلگرام را  93نفر ( 118 آن را سنجيديم.  اپليكيشن مورد استفاده آنها،

نفر نيز اينستاگرام را در پاسخ عنوان كرده  1نفر نيز خود پاسخ هيچكدام را نوشته بودند و  3نفر واتس اپ،  3انتخاب كردند، 
  بود. 



 بيشتر عضو گروه هاي دوستانه، خانوادگي وبا پرسيدن اينكه كاربر در كدام اپليكيشن متغير بعدي عوامل اجتماعي بود و 

نفر  3در پاسخ به اين سوال تلگرام را انتخاب كرده بودند و تنها  )درصد 97نفر از پاسخگويان ( 123است آن را سنجيديم. ...
  ن انتخاب نشد. واتس اپ را در پاسخ برگزيدند. اپليكيشن هاي ديگر نيز توسط پاسخگويا

براي سنجش جزء سوم متغير تاثير اجتماعي از سه گويه بهره برديم. اولين گويه مشخص مي كرد كه كاربر در كدام 
درصد) در پاسخ به اين پرسش تلگرام را انتخاب كرده بودند.  80.3نفر ( 102اپليكيشن با افراد بيشتري آشنا شده است. 

نفر نيز بيتاك را  1نفر فيسبوك و  2نفر اينستاگرام،  4نفر هيچكدام،  1نفر الين،  7ر، نفر وايب 3نفر واتس اپ،  1همچنين 
عنوان كرده بودند. البته بايد دقت داشت كه گزينه هاي غير از چهار اپليكيشني كه عنوان كرديم توسط خود پاسخگويان 

كرده بود در حاليكه اساسا فيسبوك نمي تواند نوشته مي شد و به عنوان مثال در اين مورد خود پاسخگو فيسبوك را عنوان 
  جزو گزينه هاي مد نظر باشد. 

سوال بعدي نيز مشخص مي كرد كه كدام اپليكيشن روي شرايط شغلي كاربر تاثير مثبتي داشته است. پاسخ ها به اين 
خاب كرده بودند و گزينه درصد) تلگرام را انت 52نفر ( 66پرسش تفاوت معناداري با ديگر پرسش ها داشت. در اين مورد 

نفر نيز  2نفر الين و  2نفر وايبر،  1نفر واتس اپ،  3درصد) انتخاب شده بود. همچنين  38.6نفر ( 49هيچكدام نيز توسط 
  اينستاگرام را انتخاب كرده بودند. 

پاسخ به اين پرسش در پرسش سوم نيز مشخص مي كرد كه كاربر در كدام اپليكيشن با افراد مشهور بيشتر آشنا شده است. 
نفر  28درصد) از اعضاي نمونه تلگرام را انتخاب كرده بودند و بعد از تلگرام، اينستاگرام قرار داشت كه توسط  58.3نفر ( 74

نفر نيز  5نفر فيسبوك و  4نفر الين،  1نفر وايبر،  1نفر واتس اپ،  3همچنين درصد) از پاسخگويان انتخاب شده بود.  22(
  را انتخاب كرده بودند.  گزينه هيچكدام

در مورد اين متغير نيز مي بينيم كه در همه پرسش ها اكثريت پاسخگويان تلگرام را انتخاب كرده اند و اين تاثير تنها روي 
كمي پايينتر است اما باز هم از اپليكيشن هاي ديگر بيشتر است. بنابراين فرضيه دوم  و آشنايي با افراد مشهور شغل افراد
  يز تاييد مي شود و مي توان گفت تاثير اجتماعي تلگرام از ديگر اپليكيشن ها بيشتر است. تحقيق ن

براي اين متغير را نيز با دو پرسش سنجيده بوديم. اولين پرسش از كاربر مي خواست مشخص كند  سودمندي مورد انتظار:
درصد) از كاربران تلگرام را انتخاب كرده بودند،  91.3نفر ( 116د. استفاده مي كن از كدام اپليكيشن برقراري ارتباط با ديگران

نفر نيز ايمو را انتخاب كرده بودند. در مورد اين سوال نكته جالب  2نفر بيتاك و  1نفر الين،  1نفر واتس اپ،  4همچنين 
ود است اما با اينحال باز برنامه هاي ديگر موج درتوجه امكان تماس صوتي و تصويري است كه در تلگرام وجود ندارد اما 

  هم گزينه اصلي كاربران تلگرام است. 
در پاسخ به پرسش دوم نيز به اين مي پرداخت كه كدام اپليكيشن در مواقع نياز كاربر موجب حل مشكالت او شده است. 

نفر  1نفر اينستاگرام و  1نفر الين،  1نفر وايبر،  2نفر واتس اپ،  1درصد) از اعضاي نمونه تلگرام،  89نفر ( 113اين سوال، 



نفر نيز عنوان كرده بودند هيچيك از اين اپليكيشن ها به حل مشكالت آنها كمك نكرده  4نيز فيسبوك را انتخاب كرده و 
  است. 

اين يافته ها نشان مي دهد كه فرضيه سوم تحقيق نيز تاييد مي شود. چرا كه در هر دو مورد تلگرام با اختالف بسيار زياد 
  نتخاب كاربران قرار گرفته است.مورد ا

اين متغير را نيز با مدت زماني كه كاربر براي آشنايي با نحوه كار با اپليكيشن صرف كرده بود  سهولت مورد انتظار: 
خگويان سااي قبل نبود اما باز هم اكثريت پسنجيديم. با اينكه در مورد اين متغير اختالف درصد ها به اندازه پرسش ه

نفر نيز الين،  19درصد) وايبر و  15نفر ( 19درصد) از پاسخگويان گزينه تلگرام،  55نفر ( 70نتخاب كرده بودند. تلگرام را ا
نفر نيز در پاسخ عبارت هيچكدام را نوشته بود.  اين يافته نيز نشان مي  1اتس اپ را انتخاب كرده و ودرصد)   10.2نفر ( 13

  شود.اثبات مي دهد كه فرضيه چهارم تحقيق نيز 
زمون آاز  استجنسيت اسمي  با توجه به اينكه متغير 5براي آزمون فرضيه حال به آزمون فرضيه هاي بعدي مي پردازيم. 

  توزيع متقاطع متغيرهاي جنسيت و استفاده از تلگرام را نشان مي دهد. 1استفاده مي كنيم. جدول شماره  2خي 
 

1جدول شماره   

 
 مجموع جنسيت 

 زن مرد
 

استفاده از 
 تلگرام

 1كمتر از 
 ساعت

3 9 12 

 3تا  1بين 
 ساعت

26 33 59 

 5تا  3بين 
 ساعت

10 9 19 

 7تا  5بين 
 ساعت

3 8 11 

 7باالتر از 
 ساعت

5 8 13 

 114 67 47 مجموع

  
  



  را نشان مي دهد. 5براي فرضيه  2نيز نتيجه آزمون خي  2جدول شماره 
  2جدول شماره 

سطح معني  آزاديدرجه   2آماره خي 
 داري

3.44 4 49/0  

  
است و بنابراين فرض وجود رابطه بين دو  0.05مي بينيم سطح معني داري آزمون بيشتر از  2همانطور كه در جدول شماره 

متغير تاييد  وبنابراين فرضيه تحقيق ما مبني بر عدم وجود رابطه بين اين دمتغير جنسيت و استفاده از تلگرام رد مي شود. 
  ي شود. م

نمي توانيم از  است 5درصد از خانه هاي توزيع متقاطع كمتر از  20با توجه به اينكه فراواني بيش از  6براي آزمون فرضيه 
با استفاده مي كنيم. واليس  -كروسكالاز آزمون ناپارامتري  به شرايط متغيرهااستفاده كنيم. بنابراين با توجه  2آزمون خي 

صفر مبني  فرض 0.05بدست مي آيد و با توجه به باالتر بودن سطح معناداري از  0.21طح معناداري استفاده از اين آزمون س
  بر وجود رابطه بين دو متغير رد شده و بنابراين فرضيه تحقيق تاييد مي شود. 

اما متغيرهاي بعدي تحصيالت، سن و درآمد هستند و با توجه به اينكه در سطح باالتر از سطح فاصله اي هستند براي 
نتيجه آزمون همبستگي پيرسون  3آزمون سه فرضيه باقيمانده از آزمون همبستگي پيرسون استفاده مي كنيم. جدول شماره 

  را نشان مي دهد.  7براي فرضيه 
  3جدول 

نوع   متغيرها
  همبستگي

ميزان 
  همبستگي

جهت 
 همبستگي

سطح 
معني 
  داري

تحصيالت و
استفاده از 
  تلگرام

  
  پيرسون

  
16/0  

  
-  

  
09/0  

  
بنابراين فرضيه صفر مبني بر وجود رابطه بين است   0.09مي بينيم كه سطح معناداري باالتر از  3با توجه به جدول 

 رد شده و فرضيه تحقيق مبني بر عدم وجود رابطه بين اين دو متغير تاييد مي شود.  و استفاده از تلگرام يالتتحص



  ارائه شده است.  4نيز از همبستگي پيرسون استفاده مي كنيم كه نتايج آن در جدول شماره  8براي آزمون فرضيه 
  4جدول 

نوع   متغيرها
  همبستگي

ميزان 
  همبستگي

جهت 
 همبستگي

سطح 
معني 
  داري

سن  و
استفاده از 
  تلگرام

  
  پيرسون

  
18/0  

  
-  

  
06/0  

  
سن  بيشتر است و بنابراين فرض صفر مبتني بر وجود رابطه بين  0.05نيز مشخص مي كند كه سطح معناداري از  4جدول 

  رد شده و فرضيه تحقيق تاييد مي شود بنابراين رابطه اي بين اين دو متغير وجود ندارد. و استفاده از تلگرام
  آمده است. 5نيز از آزمون همبستگي پيرسون استفاده مي كنيم كه نتايج آن در جدول شماره  9براي آزمون فرضيه نهايتا، 

  
   5جدول 

نوع متغيرها
  همبستگي

ميزان
  همبستگي

جهت 
 همبستگي

سطح 
معني 
  داري

درآمد  و 
استفاده از 
  تلگرام

  
  پيرسون

  
12/0  

  
-  

  
22/0  

  
است و بنابراين فرض صفر مبتني بر وجود رابطه بين  0.05نيز نشان مي دهد كه سطح معناداري آزمون باالتر از  5جدول 

  رد شده و فرضيه تحقيق مبني بر عدم وجود رابطه بين اين دو متغير ثابت مي شود. درآمد  و استفاده از تلگرام
  بين كاربران ايراني وابسته به ويژگيهاي جمعيت شناختي آنها نيست.  اين يافته ها نشان مي دهد كه استفاده از تلگرام در

  
  



  نتيجه گيري:

يراني بود. مشابه توسط كاربران ا يبرنامه ها يگرتلگرام بر د يرسان فور يامپ يحترجهدف اين مقاله مشخص ساختن داليل 
مردم ايران دست يافته اند و آمار استفاده از اين برنامه هاي پيام رسان فوري در سالهاي اخير به محبوبيت بااليي در بين 

برنامه در ايران گوياي اين نكته است. گرچه پيش از اين برنامه هايي مانند وي چت و وايبر به برنامه هاي اصلي مورد 
تا  ،رو آوردنداستفاده توسط مردم تبديل شدند اما پس از فيلتر شدن وي چت و كندي وايبر، مردم ايران به استفاده از تلگرام 

اين در حاليست كه برنامه هاي ديگري نيز در دسترس مردم جايي كه بخش بزرگي از جمعيت كاربران آن را تشكيل دادند. 
  قرار دارد بنابراين يكي از سواالتي كه در اين مورد مطرح مي شود دليل ترجيح برنامه تلگرام بر ديگر برنامه هاست.

است. اول اينكه كاربران ايراني همواره عالقه خاصي به استفاده از نوع خاصي از رسانه  در اينجا توضيح چند نكته ضروري
هاي اجتماعي خصوصا سايت هاي شبكه اجتماعي و در حال حاضر برنامه هاي پيام رسان فوري موبايل داشته اند، گرچه 

پرداختن به اين سوال نيست. از طرف اين مسئله خود مي تواند موضوع تحقيقات ديگري باشد اما هدف من در اين مقاله 
ديگر اين انواع ويژه از رسانه هاي اجتماعي در ايران اغلب با محدوديت خاصي مواجه شده اند. يعني در برخي اوقات فيلتر 
شده و يا با اختالل مواجه شده اند و در نتيجه دسترسي كاربران به آنها با مشكل مواجه شده است. در اينجا بايد دقت كرد 
كه ما اين عامل را در تحقيق ثابت در نظر گرفته ايم، توضيح اينكه اگر بخواهيم استفاده از تلگرام را با فيسبوك مقايسه 

شرايط دسترسي و فيلتر بودن فيسبوك و فيلتر نبودن تلگرام عامل مهمي خواهد بود اما در مورد برنامه هايي كه كنيم قطعا 
ن شرايط وجود ندارد و اين عامل ثابت است. در زمان اجراي اين تحقيق دسترسي به در اين تحقيق مورد بحث بوده اند اي

هر چهار برنامه تلگرام، وايبر، الين و واتس اپ آزادانه صورت مي گرفته است بنابراين دليل ترجيح تلگرام بر برنامه هاي 
  ديگر ربطي به شرايط دسترسي ندارد. 

است. در واقع ما در اين تحقيق بدنبال تبيين نبوده ايم و اين تحقيق صرفا يك  اين تحقيق، يك تحقيق اكتشافي و توصيفي
تحقيق مقدماتي است كه مي تواند پايه اي علمي و مناسب براي تحقيقات بعدي فراهم كند. ما پيش از انجام تحقيق مي 

م اين مسئله را نشان داد. بنابراين در دانستيم، بر پايه آمار مختلف، كه تلگرام برنامه مرجح كاربران است و نتايج تحقيق ه
اين تحقيق بدنبال داليل اين امر بوديم، براي شناسايي اين داليل عوامل كالن و ساختاري را نيز ثابت فرض كرديم چرا كه 
در مورد استفاده از برنامه هاي پيام رسان فوري موبايل اين عوامل يكسان هستند. با اين توضيحات ما مدل پذيرش 

وژي را به نحوي اصالح كرديم تا مناسب اين تحقيق باشد. اين نسخه اصالح شده پيش بيني مي كند كه لذت مورد تكنول
انتظار، تاثير اجتماعي، سودمندي مورد انتظار و سهولت مورد انتظار بر استفاده از يك تكنولوژي تاثير مثبت و مستقيم مي 

متغير در مورد كدام برنامه شدت بيشتري دارند و نتيجتا  4كه ببينيم اين گذارد. با پذيرش اين مدل، ما بدنبال اين بوديم 
  هنگامي كه يكي از اين متغيرها شديدتر باشند استفاده از آن برنامه نيز بيشتر مي شود. 

كه از  نتايج تحقيق نشان داد كه هر يك از اين متغيرها باالترين ميزان خود را در مورد تلگرام اخذ مي كنند. به اين معني
لذت مورد انتظار، تاثير اجتماعي، سودمندي مورد انتظار و سهولت مورد انتظار تلگرام بيشتر از ديگر برنامه ها نظر كاربران 

است. در اغلب موارد اين ميزان به حدي باالست كه مي توان گزينه هاي ديگر را حذف كرد. اين حد از فراگيري ما را به 



ي جمعيت شناختي با استفاده از تلگرام رابطه ندارند، يعني ويژگيهاي جمعيت شناختي مانند اين فرضيه رساند كه متغيرها
  جنسيت، شغل، تحصيالت، سن و درآمد تغييري در استفاده از تلگرام ايجاد نمي كنند و اين استفاده همه گير شده است. 

شغلي و مالقات با افراد مشهور براي كاربران در  نتايج تحقيق همچنين نشان داد كه تلگرام، در مورد تاثير مثبت بر شرايط
رده پايينتري قرار دارد. هر چند در اين دو مورد هم بيشترين درصد متعلق به تلگرام بود اما فاصله تلگرام با گزينه بعدي 

كدام را انتخاب بطور معناداري با متغيرهاي ديگر كاهش داشت. در مورد شرايط شغلي بعد از تلگرام اكثريت افراد گزينه هيچ
كرده بودند و در مورد مالقات با افراد مشهور نيز برنامه اينستاگرام گزينه دوم بود. البته بايد دقت كرد كه اينستاگرام جزو 

  برنامه هاي پيام رسان فوري موبايل نيست و خود كاربران اين گزينه را نوشته بودند. 
اي تعميم داشته باشيم اما به دو دليل مي توان اين نتايج را پذيرفت. اول هر چند تعداد نمونه به حدي نيست كه بتوانيم ادع

اينكه تعداد دقيق استفاده كنندگان از برنامه هاي پيام رسان فوري در ايران مشخص نيست و در صورت مشخص بودن هم 
ه برد. از طرف ديگر در صورت ليستي از آنها در دسترس نيست بنابراين نميتوان از روشهاي احتمالي براي تعيين نمونه بهر

وجود چنين ليستي هم تعداد نمونه به حدي باالست كه انجام چنين تحقيقي امكانات و بودجه زيادي را طلب مي كند كه 
تنها سازمان هاي بزرگ و نهادهاي پژوهشي مي توانند آنها را انجام دهند. اما براي باال رفتن قابليت اعتماد و اعتبار اين 

وان در ادامه تحقيقاتي مردم شناسانه با استفاده از روش هاي كيفي انجام داد و با تلفيق نتايج اين تحقيق با تحقيق مي ت
  آنها به نتايج معتبرتري دست يافت. 

  

  فارسي: بعامن

تهران: مركز افكار چكيده سخنراني نشست دانشجويي پيدا و پنهان فضاي مجازي، ) 1394ايسپا (
  سنجي دانشجويان ايران.

اي درباره  جنجالي امروز / پرونده» تلگرام«ديروز تا » تلگراف«از ). 1394( فهيمه ،ميري  حسن
از:  1394بهمن  25دريافت شده در تاريخ ، فيلترينگ، مزايا و معايب تلگرام

l/http://khabaronline.ir/detai477640damage‐/society/social  

 ، مترجم: هوشنگ نايبي. تهران: ني.پيمايش در تحقيقات اجتماعي). 1391دواس، دي. اي. (

، مطالعه رابطه سرمايه اجتماعي با استفاده از وايبر در بين كاربران ايراني) 1394كرماني، حسين (
  .15فصلنامه جامعه ، فرهنگ، رسانه. شماره 
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