ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از  ۲۹اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۳
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد و اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ اﺳﺘﻔﺎده ای ﮐﻪ ﻓﮑﺮش را ﺑﮑﻨﯿﺪ دارﻧﺪ .از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﯿﺎم دادن و ﺗﻠﻔﻦ زدن

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮی ﭼﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدن وﯾﺪﯾﻮ و اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی .اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن
ﻫﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه از دﺳﺘﺎن ﻣﺎن ﺧﺎرج ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻی آن ﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺎ
دارد.
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از ﻋﻤﺮ ﯾﮏ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ،ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻧﺒﺎر ﺑﺰرﮔﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را
روی آن ﻧﺼﺐ دارﯾﻢ اﻣﺎ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ واﻗﻌﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ

ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺟﺪاول اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ،Statistaﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ آن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از رﺑﻊ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  2013ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﯿﻠﺴﻦ ﺑﻮده ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻮان ﺗﺮ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 26.9 ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  18ﺗﺎ  24ﺳﺎل از  28اپ و اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  55ﺳﺎل ،از  22ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ  25ﺗﺎ  34و  35ﺗﺎ  ،44ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از  29.5و  29.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻣﺎه
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد  45ﺗﺎ  54ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﺎن در  25.8ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﯽ  18ﺗﺎ  24ﺳﺎل از ﺗﻌﺪاد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳﺖ .اﻓﺮاد  18ﺗﺎ  24ﺳﺎل ﺑﺎ ﺛﺒﺖ
 37ﺳﺎﻋﺖ در ﯾﮏ ﻣﺎه رﮐﻮرددار ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ روﯾﻢ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﯾﺪ و ﺳﺮﺗﺎن ﺷﻠﻮغ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻓﺮاد  25ﺗﺎ  34و  35ﺗﺎ  44ﺳﺎل ،زﻣﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  33اﻟﯽ 35
ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﺎ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﺷﺎن ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  45ﺗﺎ  54ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ  25.8ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺮﮔﺮم اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  55ﺳﺎل ﺗﻨﻬﺎ  22ﺳﺎﻋﺖ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﻫﺎ وﻗﺖ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر اﺳﺘﻔﺎده را داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎل اﯾﻦ ﻣﻘﺪار رو ﺑﻪ اﻓﺰﯾﺶ اﺳﺖ .ﺑﻪ رﺑﻊ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  2012ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدﯾﻢ ،ﻣﺎ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  8.5ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
رﻗﻢ در رﺑﻊ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  2013ﺑﻪ  10ﺳﺎﻋﺖ و  56دﻗﯿﻘﻪ )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  11ﺳﺎﻋﺖ( رﺳﯿﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ  31درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ  10ﺳﺎﻋﺖ و  34دﻗﯿﻘﻪ ،دوﻣﯿﻦ ﺑﻠﻮک ﺑﺰرگ را در

اﺧﺘﯿﺎر دارد.
دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه اﻧﺪ ،در
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﻢ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻫﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .در ﺳﺎل 2012
ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  26دﻗﯿﻘﻪ در ﻣﺎه ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ رﻗﻢ
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ؛ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده  131درﺻﺪی.
در ﻣﺠﻤﻮع ،ﻣﺎ در  3ﻣﺎه اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎل  2013و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  %31ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺳﻤﺎرت
ﻓﻮن ﻫﺎی ﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﻢ .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  5ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و ﻧﯿﻠﺴﻦ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
 Mobile Netview 3.0ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﯾﻦ اﻋﺪاد ﺑﻬﺮه ﺑﺮده.
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻤﺎ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﻨﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﺼﺐ دارﯾﺪ و از ﭼﻪ
ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ واﻗﻌﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

