Obiceiuri de utilizare a
Smartphone-ului
Raport de Cercetare Calitativă

Metodologie

OBIECTIV

• Obiectivul principal al acestui studiu a fost acela de a
evalua modalitățile în care este utilizat smartphoneul de către tineri

•

Metodologia utilizată în vederea realizării acestui studiu a
fost una de tip calitativ folosind tehnica jurnalului (scris
de către respondenți)

•

Targetul a fost reprezentat de tineri, femei și bărbați, cu
o vârstă cuprinsă între 20 și 30 de ani

METODOLOGIE

TIMING

• Cercetarea s-a realizat în perioada 1- 10 Decembrie
• În București
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Semnificațiile
Smartphone-ului
pentru tineri

02.1
3

Evoluția semnificațiilor telefonului
De la un simplu receptor...

•

...la un gadget care ne
organizează viața!

Utilitatea telefonului a cunoscut modificări substanțiale în ultimele decade o dată cu
”revoluția tehnologică”

•

Astfel, telefonul s-a transformat dintr-un simplu mijloc de realizare a conversațiilor
la distanța, într-un obiect omniprezent în rutina zilnică a utilizatorilor, încorporând
o bună parte din viața acestora (amintiri, activități zilnice, fișiere importante etc.)

•

Indiferent de nevoile oamenilor, telefonul devenit Smartphone, pare să fie indispensabil
devenind multitasking prin toate funcțiile și aplicațiile pe care le oferă

•

De asemenea, smartphone-ul a ajuns să integreze atât canelele media (TV, radio,
4
ziare/ reviste) cât și dispozitive IT (calculator, laptop, tableta)

Smartphone-ul înseamnă pentru tineri...
CONEXIUNE

RELAXARE și

SOCIAL MEDIA

INFORMARE

AMINTIRI
ORGANIZARE

APLICAȚII

BUSINESS
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Smartphone-ul înseamnă CONEXIUNE
Conversații lungi
Apropiere de casă
Legătura cu persoanele dragi

•

•

Chiar dacă este ofertant în materie de
aplicații, smartphone-ul este încă asociat
cu funcția sa de bază: apelul telefonic

Acesta a devenit mai degrabă un instrument
de conexiune, de legătură între
utilizator și persoanele apropiate (familie,
prieteni) reușind să depășească barierele
spațiale prin intermediul funcției apeluri
video – discuția devine mult mai personală și
pare să o înlocuiască cu succes pe cea face to
face

” Un mijloc de a-mi ține familia cât mai aproape și
de a resimți mai puțin distanțele considerabile
dintre noi.”

Smartphone-ul înseamnă RELAXARE și AMINTIRI
Imortalizarea momentelor importante
Amintiri
Muzică
Jocuri
Una dintre asocierile cel mai des făcute de către
tineri este cea legată de smartphone ca
instrument de relaxare în timpul liber sau
în ”timpul gol” (așteptare la coadă, în
mijloacele de transport în comun etc.)

•

•

•

Relaxarea este tradusă prin jocurile și
muzica de pe telefon care fac ca așteptarea să
fie mai plăcută și mai scurtă
De asemenea, smartphone-ul mai reprezintă și
cel mai utilizat instrument de imortalizare
și stocare a momentelor importante din
viață prin poze și videoclipuri

”De câțiva ani am înlocuit banalul aparat de fotografiat
cu camera performantă a smartphone-ului,
imortalizând momentele frumoase petrecute
alături de prieteni sau poate peisaje, oameni pe
lângă care trec.”

Smartphone-ul înseamnă APLICAȚII
Flexibilitate
GPS
Hărți
Plăți facturi
Home bank
Lifestyle tips
Star Taxi
•

Ideea de smartphone este asociată în principal cu cea
de aplicații care, de altfel, îi creeză și o utilitate
atât de complexă

•

Aplicațiile le facilitează accesul utilizatorilor la o
plajă foarte mare de servicii - cel mai des
menționate fiind GPS, Hărți, Home Bank, Star Taxi,
Plați ale facturlor și sfaturi din domenii tot mai
diverse: rețete culinare, modă, stil de viață etc.

•

Unele aplicații precum GPS, Star Taxi sunt asociate
cu ideea de siguranță deoarece sunt de obicei
utilizate în situații urgente, neprevăzute

”Îmi place să fac lucrurile cât mai repede (...) Găsesc toate
locurile și informațiile utile într-o aplicațe ușăr de
folosit.”
”Micile trucuri care îți fac viața mai ușoară”.

Smartphone-ul înseamnă SOCIAL MEDIA
Rețele de socializare
Facebook
WhatsApp
Linkedin
Messenger
Majoritatea tinerilor își petrec o bună parte din timp în
mediul virtual și din acest motiv rețelele de
socializare sunt principalele shortcut-uri de pe
ecranul smartphone-ului

•

Facebook, Twitter, WhatsApp reprezintă cel mai des
accesate site-uri, fiind percepute ca cele mai simple
modalități de a păstra legătura cu persoanele
apropiate

•

•

Tinerii apreciază că pot comunica gratuit pe
canalele de chat/ messenger ale acestor site-uri

•

În plus, comunicarea scrisă este preferată de
acest target, fiind considerată mai eficientă și poate fi
însoțită de elemente vizuale (poze, video)

”(...) sunt câteva dintre metodele folosite pentru a mă pune
la curent cu ce au mai făcut prietenii mei, pentru a mă
destinde. Sunt permanent On, deci nu îmi scapă nimic.”

Smartphone-ul înseamnă INFORMARE
Google
Newsfeeds
Agregatoare de știri
Bloguri
•

•

Smartphone-ul a reușit să încorporeze
canalele de informare principale din trecut –
TV, radio, ziare/ reviste, facilitând accesul
utilizatorilor la informație oriunde s-ar afla

Astfel, smartphone-ul a devenit pentru tineri
principala sursă de informație – indiferent dacă
este vorba de o informație pe care o caută pe
Google sau de cele generate pe canalele de
socializare sau pe agregatoarele de știri

”Nu mă uit la TV, nu citesc ziare, toate informațiile, știrile
stau în newsfeed-urile de pe rețelele de socializare
și agregatoarele de știri.”

Smartphone-ul înseamnă ORGANIZARE
Alarmă
Calendar
Memo
Notes
Timing
Pe lângă aplicații, funcțiile proprii ale telefonului
sunt de asemenea utilizate zilnic, fiind de un
real ajutor pentru organizarea activităților

•

•

Aceste funcții reușesc să substituie o gamă
largă de obiecte începând de la ceasul deșteptător,
calendar, carnete pentru notițe, liste pentru
cumpărături etc.

•

Tinerii preferă să utilizeze aceste funcții deoarece
sunt percepute a fi mai sigure, mereu la
îndemână și ușor de stocat în memoria
telefonului

”Când îmi trece ceva prin cap și nu vreau să uit îl trec la
Notes, pentru că e mai bun decât post-it-urile și
pentru că smartphone-ul îl ai mereu la îndemână.”

Smartphone-ul înseamnă BUSINESS
E-mail/ Office
Stocare online a documentelor
Meeting request
Reportofon
•

O altă întrebuințare a smartphone-ului este cea
legată de serviciu, acesta devenind de multe ori un
”birou portabil” datorită funcțiilor pe care le
preia de la laptop – mail, fișiere, documente,
medii de stocare

•

Pentru a-și improviza acest birou, utilizatorii își
stochează documentele de la serviciu în
diverse medii online pentru a le avea mereu la
îndemână

•

De asemenea, mailul de serviciu începe să devină
nelipsit de pe smartphone

•

Tot în interes de serviciu mai sunt utilizate și alte
funcții ale smartphone-ului, cel mai bun
exemplu fiind reportofonul

”Business-ul mereu cu tine, iei totul de la birou cu tine
tot timpul.”

Jurnalul unei zile
obișnuite cu
Smartphone-ul

02.2
13

Indiferent de momentul zilei și de
locația în care se află, telefonul este
nelipsit din rutina zilnică a tinerilor
Pe parcursul unei zile obișnuite,
cuvintele de ordine sunt:
VERIFICARE, SCRIERE și APELARE
Pauze din timpul zilei de muncă s-au
transformat în ”pauze de
smartphone”
 ”De la amânarea alarmei dimineața

până la setarea alarmei seara târziu.”
 ”În primul rând încerc să îl țin tot
timpul la îndemână.”
 ” În orice moment de pauză sau
când vreau să treacă timpul mai
repede el e cu mine și îmi oferă tot
ce am nevoie.”
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Prima parte a zilei
Prima parte a zilei înseamnă: trezire,
cafea și drum spre serviciu, fiecare
dintre aceste momente având
smartphone-ul în prim plan:
• Trezire: smartphone-ul ”dă
tonul” zilei prin alarma care a
luat locul ceasului deșteptător
• Cafea: momentul prielnic pentru
verificarea:
o
taskurilor/ evenimentelor din
ziua în curs din calendar/
notes/ memo
o
apelurilor/ mesajelor de pe
rețelele de socializare și
răspunsuri/ apeluri înapoi
o
principalelor informații ale
zilei (știri, newsfeeds)
o
stării vremii/ stării traficului
• Drum spre serviciu: doza de bună
dispoziție prin muzică, jocuri,
videoclipuri pe Youtube/ Facebook
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Pe parcursul zilei
O zi obișnuită este petrecută la
serviciu, însă smartphone-ul nu
rămâne o parte integrată,
determinându-i pe utilizatori să își ia
câte o scurtă pauză de verificare a
mesajelor și noutăților
În momentele scurte de respiro,
utilizatorii obișnuiesc să:
• verifice update-urile de pe rețelele
de socializare (o dată la câteva
minute)
• răspundă la sms-uri/ mesajele de
pe Facebook/WhatsApp
• verifice mailurile personale
Pauza de masă a devenit un moment
prielnic pentru da telefoane deoarece
în restul zilei obișnuiesc să comunice în
scris (mesaje) pentru a salva timp și
pentru a nu deranja colegii de birou
De asemenea, oamenii obișuiesc să își
noteze direct în smartphone anumite
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taskuri/ activități ce urmează a fi
soluționate

A doua parte a zilei
Seara (după terminarea zilei de
muncă) pare să fie momentul prielnic
pentru conversațiile lungi, personale cu
persoanele apropiate (familie, prieteni)
De asemenea, seara smartphone-ul
mai este utilizat și pentru:
• setarea taskurilor și a alarmei
pentru a doua zi
• căutarea unei locații de distracție
• setarea GPS-ului pentru găsirea
locațiilor de ieșire
• imortalizarea unor momente
importante alături de cei dragi
(poze/ filmări)
• relaxare ascultând muzica din
playlist-ul personal
• accesare a unor aplicații pentru a
obține sfaturi utile din domenii
diverse
Indiferent dacă rămân acasă sau ies în
oraș, smartphone-ul este mereu în
preajma utilizatorilor
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Thank you!

Denisa Iacoboaea, Qualitative Research Executive
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