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چکیده
در این مقاله سعی شده تا با بکارگیری نظریه استفاده و خشنودی ،تاثیر تلفن همراه بر عملکرد اجتماعی-
آموزشی دانشجویان شهر یزد مورد آزمون گیرد .در مقاله از پیمایش در میان  576نفر از دانشجویان استفاده
شده که بهطور تصادفی طبقه بندی شده ،نمونهگیری شدند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه محقق ساختهای
بوده که روایی و پایائی آن مورد تایید قرار گرفت .پس از تکمیل پرسشنامهها ،دادهها با استفاده از نرم افزار
آماری  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان می دهند که  66درصد از دانشجویان در زمان
انجام پیمایش صاحب تلفن همراه بودند .از سوی دیگر ،عملکرد اجتماعی-آموزشی دانشجویان بر اساس 22
عنصر عملیاتی شدند که در آن نمره  22حداکثر نمره آنها را نشان می داد .بر این اساس ،میانگین نمره عملکرد
دانشجویان  69/26±2/55بود .میانگین نمره عملکرد در دانشجویان دختر و متاهل در شرایط مناسب تری
نسبت به پسران و مجردها قرار داشت (به ترتیب > 5/556 :سطح معنی داری =5/552 ،سطح معنی داری).
همچنین ،بین متغیرهایی همچون عملکرد و معدل ( > 5/556سطح معنی داری) ،و سن و معدل (= 5/552
سطح معنی داری) رابطه تاثیر و تاثر وجود دارد .با توجه به نتایج به نظر می رسد هر چند تلفن همراه ممکن
است تاثیر منفی در زندگی جوانان و نوجوانان و بهویژه دانشجویان داشته باشد ولی فواید و رفع نیازهای آنها مثل
نرم افزارهای درسی و آموزشی ،ارتباط با خانواده ها و  ...میتواند در خشنودی و گرایش روزافزون به این رسانه
موثر باشد.
کلیدواژهها :تلفن همراه ،عملکرد ،دانشجویان ،استفاده و خشنودی ،یزد
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مقدمه و طرح مسئله
تلفن همراه بهعنوان نمادی از ارتباط همه جا حاضر (عاملی )6985 ،یکی از پدیده های نوظهور عصر
الکترونیک و دنیای دیجیتال است که در دهه اخیر به شدت جای خود را در بین افراد خانواده ،بهویژه جوانان در
سطح جهان و نیز ایران باز کرده است (کفایی .)6988 ،استفاده از تلفن همراه در جهان بهطور چشمگیری در
حال افزایش است (هد2565 ،؛ مزی2557 ،؛ بارون 6) 2565 ،بهطوری که تعداد مشترکین تلفن همراه در
سراسر جهان از  62/2میلیون در سال ( 6665دورلینگ 2)2559 ،به  555میلیون در سال ( 2555غریبی،
6976؛ سام کینگ زیب ،9)2556 ،به9/9میلیارد در سال ( 2558سام کینگ زیب )2556 ،و همچنین به 5/9
میلیارد تا پایان  2565رسید (موبی تینکینگ 2)2566 ،و تخمین زده می شود که نرخ نفوذ این فناوری در سال
 2569به  65درصد برسد (کفایی6988 ،؛ اوکی .5)2559 ،در ایران نیز اگر به شمار استفاده کنندگان از تلفن
همراه دقت کنیم ،خبر از وقوع یک انقالب در استفاده از وسایل ارتباطی میدهد (سعیدی .)6985 ،بهطوری که
تقریباً همزمان با سایر کشورها یعنی در سال  6662تلفن همراه وارد ایران شد (کفایی )6988 ،و تعداد کاربران
با یک رشد سریع از  2/9میلیون در سال  2552به  26میلیون در سال ( 2558تی وی بلوگر 9)2558 ،رسید و
اکنون در ایران  59تا  55میلیون کاربر تلفن همراه وجود دارد (کفایی )6988 ،و تخمین زده میشود که در
سال  2562نرخ نفوذ تلفن همراه به بیش از  85درصد برسد (تی وی بلوگر 2558 ،؛ .شریف.)2558 ،
تلفن همراه امروزه تنها یک وسیله ارتباطی صوتی بین کاربران نمیباشد بلکه کاربردهای مختلفی از قبیل
دسترسی به اینترنت ،ارسال و دریافت پیامک ،عکس و فیلم ،تماشای فیلم به شکل آنالین ،مدیریت اطالعات،
مدیریت اطالعات فردی ،پایانه اطالعاتی و پایگاه سرگرمی از کاربردهای دیگر آن میباشد (چاکرابورتی 2559 ،؛
اخبار فناوری اطالعات و ارتباطات .7) 6986 ،
اغلب مشاهده می شود که فرهنگ استفاده از وسایل مدرن ،به موازات رشد فناوری و فرآیند تولید افزایش
نمییابد و در نتیجه باعث عقب ماندن افراد در استفاده صحیح از آنها میشود .از طرف دیگر فناوری های نوین
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اطالعاتی و ارتباطی (معیدفر )6987 ،جنبه های مثبتی از قبیل صرفه جویی در زندگی در شرایط خاص (مثال
در حوادث) و بهبود کیفیت زندگی در برخی موارد (سام کینگ زیب ،)2556 ،دارند .با این وجود نمی توان
جنبه های منفی تلفن همراه (معیدفر6987 ،؛ اکونومیدس8)2558 ،و بروز مشکالت و آسیبهای جدی اجتماعی
و فرهنگی به دلیل استفاده نکردن بهینه و صحیح از تلفن همراه (کفایی )6988 ،را نادیده گرفت .برای نمونه
ترکمندی ( )6986به یک نظرسنجی در انگلیس اشاره میکند که نشان داده مردم بعد از اختراع اسلحه ،تلفن
همراه را بدترین اختراع در همه زمان ها دانستهاند.
پژوهش حاضر با قرار دادن تلفن همراه در مرکز مطالعه ،از این رو اهمیت دارد که امروزه ارزیابی تاثیر موبایل
در زمینههای مختلف زندگی اجتماعی مورد غفلت قرار گرفته و نظریهپردازان اغلب به اینترنت و رایانه شخصی
توجه کرده و از این واقعیت چشم پوشی کردهاند که امروزه اقشار بیشتری از مردم سراسر دنیا در مقایسه با رایانه
و فناوریهای اینترنتی از تلفن همراه استفاده میکنند و بنابراین تاثیر قویتری در زندگی اجتماعی ،سبک
زندگی و رفتار مردم دارد (سعیدی.)6985 ،
ادغام تلفن همراه با زندگی نوجوانان و جوانان موجب ایجاد برخی مشکالت شده که باید مدیریت و کنترل
شوند (کیلرز .6)2558 ،بسیاری از جوانان به عمد یا غیرعمد در استفاده نامناسب از تلفن همراه افراط میکنند.
این مقاله جهت ارزیابی تاثیر تلفن همراه بر عملکرد دانشجویان شهر یزد در سال  6966طراحی شده است.
مطالعه حاضر ادعا دارد که تلفن همراه بهمثابه فناوری نوین ،تاثیر زیادی بر رفتار و عملکرد اقشار جامعه بهویژه
دانشجویان دارد و میکوشد تا با استفاده از نظریه استفاده و خشنودی به فرضیه زیر بپردازد:
 -6بیشتر دانشجویان از استفاده با تلفن همراه راضی و خشنود هستند ،چون اثرات مثبت تلفن همراه را
بیشتر از اثرات منفی آن میدانند.
 -2تلفن همراه میتواند مزاحمت هایی برای درس خواندن دانشجویان ایجاد کند.
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 -9امکانات جانبی تلفن همراه ،تماسها و پیامکهای غیر مفید میتواند وقت زیادی از دانشجویان را تلف
کند.
 -2تلفن همراه میتواند باعث احساس سردرد ،استرس ،عصبانیت و اختالل خواب در دانشجویان شود.
 -5دانشجویان به تلفن همراه اعتیاد پیدا میکنند ،بهطوری که نمیتوانند با نداشتن تلفن همراه کنار
بیایند.
 -9خاموش نکردن تلفن همراه در کالس درس ،زمان مطالعه و زمان خواب میتواند باعث عدم تمرکز و
آشفتگی خواب در دانشجویان شود.
 -7با توجه به دوری دانشجویان خوابگاهی از خانواده خود ،از تلفن همراه بیشتر برای ارتباط با والدین
استفاده می شود.

چارچوب و مدل نظری :کاربرد نظریه استفاده و خشنودی در مطالعه تلفن همراه در شهر یزد
برای مطالعه عوامل مؤثر بر کاربردهای تلفن همراه از نظریههای مختلفی استفاده شده است (معیدفر)6987 ،
که یکی از مطرحترین آنها در زمینه رفتار مخاطب ،نظریه استفاده و خشنودی است (خواجه نوری .)6986 ،اوج
قدرت نظریهی استفاده و خشنودی به دهه های  6695و  6675برمی گردد .این نظریه اولین بار در مقالهای از
کاتز 77در سال  6656توصیف شد (نصراللهی ،6965 ،ص )262 .و برای اولین بار انسان را بهعنوان عامل در
فرآیند ارتباطی ،فعال ارزیابی میکند و جایگاه خاصی را برای آن قائل میشود (تقوی و همکاران،6988 ،
ص.)76.
فرض اصلی نظریه استفاده و خشنودی این است که مخاطبان ،کم و بیش به صورت فعال به دنبال محتوایی
هستند که بیشترین خشنودی را فراهم میکند و درجه خشنودی به نیازها و عالیق افراد بستگی دارد (معیدفر،
 .)6987به عبارت دیگر ،افراد برای رضایت و پر کردن اوقات فراغت نیز رفتار رسانهای خاصی دارند (خواجه
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نوری .)6986 ،مخاطب انتخابگر میتواند در پی نیازهای خود ،دست به گزینش بزند و برای برطرف کردن
نیازهایش به سمت رسانه مورد عالقه خود برود (فرشباف .)6986 ،هر چند که این انتخاب میتواند تحت تاثیر
موضوعات دیگری قرار گیرد ،همچون بازتاب آگاهانه از تجربیات شخص در مورد رسانهها و همچنین فوایدی که
از رسانهها به دست میآورد و برای اهداف دیگری در زندگی مورد استفاده قرار می دهد (عباسی قادی،6966 ،
ص.)629 .
به عبارت دیگر نظریه استفاده و خشنودی به نوع ،محتوا و چگونگی استفاده و خشنودی مخاطبان از رسانه ها
توجه دارد و به جای پاسخگویی به این سوال که "رسانههای جمعی با مردم چه میکنند؟" به این سوال اساسی
میپردازد که "مردم با رسانه های جمعی چه می کنند؟" .این نظریه تاکید میکند که فعالیت مخاطب ،میانجی
تاثیرات ارتباطات واقع میشود.
بهطور کلی این نظریه با خاستگاه های اجتماعی و روانی و همچنین نیازهایی مرتبط است که انتظاراتی از
رسانه های جمعی یا سایر منابع به وجود میآورند و موجب ایجاد الگوهای متفاوت رویارویی با رسانه ها میشود
که خود به ارضاء نیازها و پیامدهای دیگری منجر میشود که غالباً ناخواسته هستند (امیری و همکاران،6966 ،
ص.)629 .
پژوهشها در مورد کاربرد مرسوم تلفن ،نشانگر تمایزی بین کاربرد ذاتی (اجتماعی) و ابزاری آن است.
کاربرد ذاتی تلفن ،به کاربرد تلفن برای اهداف اجتماعی (مانند جستجوی اطالعات یا گذاشتن قرار مالقات)
اشاره دارد .در کنار کاربرد ذاتی و ابزاری تلفن ،ویلیام  77و دیگران دریافتند که خشنودیهای لذت و سرگرمی
نیز به کاربرد تلفن افزوده میشود.
دیمیک و سیکاند 77سه خشنودی حاصل از تلفن های خانگی را نیز گزارش کردند:جامعهپذیری ،کارکرد
ابزاری و اطمینان آفرینی  .اوکیف و سوالنفسکی 77خشنودیهایی را که در کاربرد تلفن جستجو میشود را مورد
سنجش قرار دادند و جامعهپذیری ،سرگرمی ،اکتساب و مدیریت زمان را بهعنوان ابعادی از کاربرد تلفن
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شناسایی کردند .مطالعه لوینگ و وی  7نشان داد که خشنودی های ناشی از کاربرد تلفن همراه تا میزان زیادی
مشابه یافته هایی هستند که در ادبیات مربوط به تلفن عادی ذکر شده است.
پژوهش لینگ و یتری  7نشان می دهد که منظور از کاربردهای ابزاری ،استفادههای ابزاری ،سرگرمی ،دنبال
مدهای جدید رفتن ،پز دادن ،کنترل دیگران ،معنای بزرگ شدن و ابزار کامالً شخصی و خصوصی است .امکان
اطالعات گرفتن و برقراری ارتباط با دوستان یا امکان درخواست کمک در موارد اضطراری ،مثل تصادفات
رانندگی از آن جمله هستند.
بهطور کلی مجموعه کاربردهای تلفن همراه و آنچه که در مطالعات بهعنوان رضایتمندی حاصل از داشتن
تلفن همراه بدانها اشاره شده ،عبارت نیاز اطالع جویی ،فواید اجتماعی ،رضایتمندی های عاطفی ،و در دسترس
بودن هستند (کوثری ،6985 ،صص62 ،69.و  .)65در این مطالعه نیز از این نظریه استفاده شده تا به تاثیر تلفن
همراه بر عملکرد دانشجویان دست یابیم و به این نتیجه برسیم که استفاده و عملکرد دانشجویان از تلفن همراه
چه نقشی در جلب خشنودی و رضایت آنها داشته است.
روش شناسی مطالعه کاربری تلفن همراه در میان دانشجویان شهر یزد
مطالعه حاضر توصیفی ـ تحلیلی از نوع مقطعی است .جامعه مورد مطالعه ،دانشجویان خوابگاهی دانشگاه-
های شهر یزد (دانشگاه علوم پزشکی ،دانشگاه یزد و دانشگاه آزاد اسالمی) هستند که  955نفر از آنها بهطور
)( z1 / 2 )2  p(1 p
تصادفی طبقه بندی شده (با توجه به فرمول
d2

 Z=6/69( n و  P=5/6و  6-P= 5/6و

 )d=5/59و حجم نمونه  982نفر به دست آمد .اما برای جلوگیری از اشتباهات تصادفی حاصل از نمونهای که از
اختالف بین طبقه ها ناشی میشود ،حجم نمونه  955نفر در نظر گرفته شد .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه
محقق ساختهای بود که روایی و پایائی آن با نظرخواهی از متخصصین ارتباطات و آموزش بهداشت و همسانی
درونی (آلفای کرونباخ = )5/72و باز آزمون ( به فاصله  2هفته) مورد تایید قرار گرفت .پرسشنامه مذکور شامل
دو قسمت بوده که قسمت اول شامل متغیرهای دموگرافیک از قبیل سن ،جنس ،دانشگاه ،مقطع تحصیلی،
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وضعیت تاهل ،وضعیت اشتغال ،معدل ترم گذشته ،محل زندگی خانواده ،وضعیت اقتصادی خانواده ،داشتن یا
نداشتن تلفن همراه و داشتن تلفن همراه قبل یا بعد از ورود به دانشگاه بود ،و قسمت دوم شامل  22سوال
عملکردی از قبیل مزاحمت تلفن همراه برای درس ،بیرون آمدن از کالس جهت پاسخ به تماس ،دریافت بلوتوث
ناآشنا ،انتظار برای تماس و پیامک ،غفلت از خانواده و دوستان ،پنهان کردن برخی از تماسها از خانواده،
نداشتن تلفن همراه ،استفاده از هندزفری ،احساس سردرد ،استرس ،عصبانیت و اختالل خواب ،و وجود برنامه
درسی در گوشی خود و موارد دیگری بوده است .پس از تکمیل پرسشنامهها ،دادهها با استفاده از نرم افزار
آماری اس پی اس اس و آزمون های آماری آنوا ،69کای اسکور ،67تی تست
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تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها و تحلیل ها
از  955پرسشنامه مربوط به نمونه ها  576پرسشنامه تکمیل و تجزیه و تحلیل آماری بر روی آنها انجام شد.
میانگین سنی نمونه های مورد مطالعه  22/88 ± 2/72بوده و  57درصد از دانشجویان ،دختر و  29درصد از
آنها ،پسر بودند .با توجه به جمعیت دانشجوئی دانشگاههای یزد 25 ،درصد از دانشجویان مورد مطالعه از
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 92/7 ،درصد از دانشگاه یزد و  25/2درصد از دانشگاه آزاد اسالمی
بودند که  5/6درصد در مقطع کاردانی 76/8 ،درصد در مقطع کارشناسی 25/2 ،در مقطع کارشناسی ارشد و
 2/6درصد در مقطع دکتری مشغول به تحصیل بودند .میانگین معدل دانشجویان مورد مطالعه 69/22 ± 6/79
بوده و از بین آنها  67/6درصد ،متاهل 66/2 ،درصد ،شاغل و  8/2درصد از آنها در روستا زندگی میکردند.
همچنین  9/6درصد از نمونهها ،خود را از نظر وضعیت اقتصادی در قشر کم درآمد 92/2 ،درصد در قشر متوسط،
 22/7درصد نسبتا مرفه و  9/8درصد در قشر مرفه میدانستند.
نتایج نشان می دهند که  66درصد از دانشجویان مورد مطالعه ،دارای تلفن همراه بودند که  22/6درصد از
آنها بعد از ورود به دانشگاه ،تلفن همراه خریداری کردند .میانگین نمره عملکرد در دانشجویان مورد مطالعه
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( 69/26 ±2/55حداکثر نمره قابل اکتساب=  )22بود .میزان  22/2درصد از آنها تلفن همراه را یک عامل مزاحم
برای درس خواندنشان میدانستند و  95/5درصد از آنها عنوان کردند که "کالس درس مانعی برای پاسخگوئی
به تماسم نمیباشد و برای پاسخگوئی به بیرون از کالس میروم" (جدول .)6
میزان  27/8درصد از دانشجویان عنوان کردند که دائم به صفحه گوشی نگاه میکنند و منتظر تماس و پیام
کوتاه هستند و  67/5درصد از آنها نیز اظهار داشتند که بلوتوث ارسالی ناآشنا را دریافت نمیکنند (جدول .)6
تنها  7/2درصد از دانشجویان بیان داشتند که تلفن همراه باعث غفلت از خانوادهشان شده است و 72/5
درصد از آنها موافق این عبارت نبودند که "هر بار تصمیم گرفتهام استفاده از تلفن همراه را کمتر کنم ولی موفق
نشدهام" .میزان 96/6درصد از نمونه های مورد مطالعه عنوان کردند که برخی از تماسهای خود را از خانواده
پنهان میکنند و  58/9درصد از آنها نیز بیان کردند که نمیتوانند با نداشتن تلفن همراه کنار بیایند .تنها 69/8
درصد از دانشجویان مورد مطالعه در مکالمات طوالنی مدت خود از هندزفری استفاده میکردند و  92/6درصد از
آنها نیز برنامههای درسی و علمی در تلفن همراه خود داشتند (جدول .)6
احساس سردرد ،استرس ،عصبانیت و اختالل خواب بیشتر بعد از گرفتن تلفن همراه به ترتیب در ،7/62
 26/6 ، 22/6و  29/8درصد از دانشجویان با جواب مثبت پاسخ داده شد و  67/5درصد از آنها نیز گفتند که
روزانه وقت زیادی را صرف استفاده از امکانات جانبی موبایل میکنند که برایشان فایده زیادی ندارد و همچنین
 26/9درصد از دانشجویان بیان کردند که تماسها و پیامکهای غیر ضروری ،وقت زیادی از آنها تلف میکند
(جدول .)6
در حالیکه  85/2درصد از نمونه مورد مطالعه ،اظهار داشتند که در زمان کالس درس ،تلفن همراه خود را
خاموش یا بیصدا کرده و از آن استفاده نمیکنند ،این رقم برای ساعات مطالعه به  29/6درصد و برای زمان
خواب به  59/2درصد رسید .میزان  69/9درصد از نمونهها گسترش ارتباطات را دلیل خویش برای خرید تلفن
همراه برشمردهاند و  68/8درصد از آنها گفتند که هر چند وقت یکبار برای تنوع گوشی خود را عوض میکنند.
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استفاده بیشتر از تلفن همراه برای تماس با خانواده و برای تماس با دوستان غیر همجنس به ترتیب در  72/2و
 66/9درصد از دانشجویان بیان شد (جدول .)6
جدول  :6فراوانی مطلق و فراوانی نسبی پاسخگوئی دانشجویان مورد مطالعه به سواالت عملکرد برحسب درصد
بله

خیر

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

سواالت عملکرد

*؟؟؟

 -1تلفن همراه مزاحمت زیادی برای درس خواندنم ایجاد کرده است.

121

22/4

419

22/2

91

5/4

- 2جهت پاسخگویی به تماسم از کالس درس بیرون می روم.

124

93/5

923

44/1

22

4/2

 -9دائماً به صفحه گوشی نگاه می کنم و منتظر تماس و اس ام اس هستم.

153

22/1

939

41/1

13

9/9

 -4در صورت ارسال بلوتوث از طرف نا آشنا آنرا دریافت می کنم.

133

12/5

451

21/2

22

9/1

- 5تلفن همراه باعث غفلت از خانواده ام شده است.

42

2/4

533

13/1

14

2/1

- 4هربار تصمیم گرفته ام استفاده از تلفن همراه را کمتر کنم ولی موفق نشده ام.

113

13/9

419

22/5

42

1/2

 -2برخی از تماس هایم را از خانواده پنهان می کنم.

123

91/1

915

42

11

1/3

995

51/4

211

91/1

13

9/9

 -3در مکالمات طوالنی مدت از هندزفری استفاده می کنم.

23

19/1

429

11/2

13

9/9

 -13در تلفن همراه خود برنامه درسی (دیکشنری ،دارو شناسی ،فیلم آموزشی و )...دارم.

921

44/3

115

92/9

14

2/1

- 1نمی توانم با نداشتن تلفن همراه کنار بیایم.

 -11از روزی که تلفن همراه گرفته ام احساس می کنم بیشتر احساس سردرد می کنم.

14

2/14

444

11/1

24

4/2

 -12از روزی که تلفن همراه گرفته ام احساس می کنم بیشتر دچار استرس می شوم.

191

22/3

419

22/9

22

4/2

 -19از روزی که تلفن همراه گرفته ام احساس می کنم بیشتر دچار عصبانیت می شوم.

125

21/3

414

22/3

93

5/9

194

29/1

433

21/4

24

4/4

 -14از روزی که تلفن همراه گرفته ام احساس می کنم بیشتر دچار اختالل خواب می شوم.
 -15روزانه وقت زیادی را صرف استفاده از استفاده از امکانات جانبی موبایل می کنم که زیاد
برایم مفید نمی باشد.
 -14در زمان کالس درس تلفن همراه خود را خاموش یا سایلنت می کنم و از آن استفاده نمی
کنم.
 -12در زمان مطالعه تلفن همراه خود را خاموش یا سایلنت می کنم و از آن استفاده نمی کنم.
 -11اگر کسی خودش را معرفی نکند سعی می کنم تا زمانی که خودش را معرفی نکند با او
تماس یا پیامک نداشته باشم.

133

12/5

453

13/1

14

2/4

453

13/2

135

11/4

1

1/4

241

44/1

234

52/9

3

1/4

425

12/3

11

15/4

13

1/2

 -13چون همه اطرافیانم تلفن همراه داشتند من هم تلفن همراه خریداری کردم.

24

19/9

413

19/1

12

9

 -23هر چند وقت یکبار برای تنوع گوشی خود را عوض می کنم.

131

11/1

459

23/1

12

2/1

 -21از تلفن همراه بیشتر جهت ارتباط با خانواده استفاده می کنم.

415

22/4

192

29/3

21

9/2

 -22از تلفن همراه بیشتر جهت ارتباط با دوستان غیر همجنس استفاده می کنم.

44

11/9

412

15

21

9/2

 -29در زمان خواب گوشی خود را خاموش یا بی صدا می کنم.

924

54/4

244

42/5

4

1

 -24تماس ها و پیامک های غیر ضروری وقت زیادی از من تلف می کند.

123

23/4

912

42/4

12

9

*

دانشجو در آن آیتم نظری نداشته یا در هر صورت پاسخ بلی یا خیر را انتخاب نکرده بود.

ارتباط متغیرهای جمعیتشناختی با میانگین نمره عملکرد ،اختالف معنیداری را برای میانگین نمره عملکرد
در بین دانشجویان دختر و پسر نشان داد به طوریکه خانمها عملکرد مناسبتری داشتند ( > 5/556سطح
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معنی داری) و همچنین میانگین نمره عملکرد در بین متاهلها نسبت به مجردها ،در شرایط مناسب تری قرار
داشت ( =5/552سطح معنی داری) .سرانجام همبستگی مثبت و معنیداری بین عملکرد و معدل (> 5/556
سطح معنی داری) ،و بین سن و معدل ( = 5/552سطح معنی داری) مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری
در حالیکه تلفن همراه در اواسط دهه هشتاد وسیلهای برای استفاده اقشار ثروتمند جامعه بود (ماریزکال،
 25)2556امروزه میزان استفاده از تلفن همراه در میان تمام گروه های اجتماعی افزایش یافته است (دان،
 .26)2559نتیجه حاصل از این مطالعه در خصوص اینکه  66درصد از دانشجویان صاحب تلفن همراه بودند،
مشابه نتایج مطالعاتی است که توسط جمیل )2559( 22و کاتز ( )2555انجام شده که به ترتیب  67و  68درصد
از دانشجویان صاحب تلفن همراه بودهاند .با استفاده از این نتایج می توان نتیجه گرفت که استفاده از تلفن
همراه توانسته رضایت و خشنودی دانشجویان را جلب کند و روز به روز به تعداد دانشجویان دارنده تلفن همراه
افزوده میشود.
در مطالعه حاضر بیش از  22درصد از دانشجویان عنوان کردند که تلفن همراه برای درس خواندن آنها
مزاحمت زیادی ایجاد کرده است .اما در پژوهشی که جمیل ( )2559در تهران انجام داده ،مشخص شده که
تلفن همراه موجب نشده است که دانش آموزان وقت کمتری به درس خواندن خود اختصاص دهند .البته در
مطالعه دیگری (ماتان هلیا 29)2565 ،به نقل از کنپور 22عنوان شده که بیش از  29درصد از جوانان هندی
گفتهاند که به دلیل افت تحصیلی ناشی از مصرف تلفن همراه ،با پدر و مادر خود درگیر شدهاند .مطالعه دیگر
(ذولکفالی 25)2556 ،به نقل از فیلیپس 29به این نتیجه دست یافته که افرادی که استفاده مشکلساز و بیش از
حد از تلفن همراه داشته باشند ،نمرات پایین تری دارند.
بیش از  95درصد از دانشجویان بیان کردند که برای پاسخگویی به تماس خود از کالس درس بیرون می-
آیند .در مطالعهای که در روتگرز 27انجام شد نیمی از دانشجویان اذعان داشتند که هفته گذشته در سر کالس
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درس با آنها تماس گرفته شده یا پیامک دریافت کرده بودند و  26درصد از این دانشجویان جهت پاسخگویی به
تلفن از کالس بیرون رفته بودند (شپیرا .28)2559 ،در مطالعهای دیگر (جرارد 26)2555 ،عنوان شده است که
هر چه محدودیت بیشتری برای استفاده از تلفن همراه در طول سخنرانیها وجود داشته باشد ،دانشجویان تمایل
بیشتری به نادیده گرفتن این موضوع دارند .به نظر می رسد اگر چه تلفن همراه ممکن است از نظر برخی
دانشجویان ،مزاحمت هایی برای مطالعه و گوش دادن در کالس درس و سخنرانیها ایجاد کرده ،ولی فواید و
خوشنودی که برای آنها در حیطه آموزشی مثالً نصب نرم افزارهای آموزشی و دیگر حیطه ها داشته ،باعث نادیده
گرفتن این عوارض منفی شده است.
بلوتوث ،شبکهای نامرئی بین انسان ها به وجود آورده است .در حال حاضر پیامک و بلوتوث اهمیت بیشتری
نسبت به تلفن همراه پیدا کردهاند (آی سی ای سی .95)2565 ،علت این موضوع میتواند امکانات بلوتوث برای
ارسال و دریافت عکسها و فیلم های غیراخالقی و همچنین به دست آوردن اطالعات شخصی و افراد ،بدون
اطالع آنها باشد .مطالعه حاضر نشان داد که بیش از  67درصد از دانشجویان در صورت ارسال بلوتوث از طرف
ناشناس آن را دریافت میکنند.
در حالی که برخی استدالل میکنند که تلفن همراه ،باعث کاهش روابط با هریک از اعضاء خانواده میشود،
برخی دیگر تلفن همراه را موجب تشویق استقالل و فردیت میدانند .در مطالعه حاضر تقریباً  7درصد از
جمعیت نمونه مورد مطالعه ،تلفن همراه را عامل غفلت خود از خانواده دانستهاند .همچنین در پژوهش دیگری
(فلش اروبومتر 96)2558 ،بیش از نیمی از دختران و پسران عنوان کردهاند که اگر تلفن همراه نداشته باشند،
فرصت ارتباط بیشتر با خانواده و دوستان را از دست میدهند .ارتباط با خانواده بهویژه برای دانشجویان ساکن
در خوابگاههای دانشجویی بسیار مهم است و به نظر میرسد تلفن همراه توانسته نظر این دانشجویان را جلب
کند و از اینکه با استفاده از تلفن همراه میتوانند با خانواده خود بیشتر در تماس باشند احساس رضایت و
خشنودی دارند.
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نزدیک به  66درصد از جمعیت نمونه با این موضوع موافق بودند که هر بار تصمیم گرفته اند که استفاده از
تلفن همراه را کمتر کنند ،شکست خوردهاند .در مطالعه دیگری (تومی 92)2566 ،نیز  65درصد از مردان و زنان
عنوان کرده بودند که برای کاستن از میزان استفاده از تلفن همراه تالش کردهاند ،ولی شکست خوردهاند.
عاملی ( )6985به نقل از امیت شوکال عنوان میکند که برای نسل جوان ،زندگی بدون تلفن همراه غیر قابل
تصور است و تلفن همراه ادامه دست محسوب میشود .براساس نتایج این مطالعه ،نزدیک به  56درصد از
دانشجویان عنوان کرده بودند که نمیتوانند با نداشتن تلفن همراه کنار بیایند .در مطالعات دیگر نیز  58درصد
(ماکرو 99)2552 ،و  99/5درصد (جرارد )2555 ،عنوان کردهاند که بدون تلفن همراه نمیتوانند روز خود را
بگذرانند و این موضوع ،با نتایج مطالعه حاضر نیز همخوانی دارد.
افزایش سریع در استفاده از تلفن همراه باعث نگرانی عمومی در مورد ایمنی آن از نظر اشعه شده (تاکی
بایاشی 92)2558 ،و نگرانی نسبت به سالمت در هنگام استفاده از تلفنهای همراه و یا اماکنی که دکلهای
مربوطه در آنجا نصب شدهاندپف مطرح شده (ایسل آو من 95)2556 ،ولی هنوز هیچ عارضه شناخته شده ای در
اثر اشعه تلفن همراه گزارش نشده (تومی )2566 ،و کارشناسان عنوان میکنند که شواهد علمی کافی جهت
تائید قطعی ارتباط بین تلفن همراه و اثرات بهداشتی و عوارض جانبی نامطلوب وجود ندارد (مزی )2557 ،ولی با
این حال توصیه زیادی در مورد استفاده از هندزفری شده است .بر اساس نتایج این مطالعه تنها  62درصد از
کل نمونهها گفتهاند که از هندزفری در مکالمههای طوالنی مدت خود استفاده میکنند و  82درصد استفاده
نمی کردند.
مطالعات انجام شده در عربستان سعودی و مصر ،استفاده از تلفن همراه را با احساس سردرد ،خستگی،
سرگیجه ،مشکل در تمرکز و اختالل خواب مرتبط دانسته اند (سام کینگ زیب .)2556 ،بر اساس نتایج این
مطالعه از کل دانشجویان مورد مطالعه 7 ،درصد احساس سردرد 29 ،درصد استرس 22 ،درصد عصبانیت و 22
درصد اختالل خواب بیشتر را بعد از خرید تلفن همراه عنوان کردهاند .مطالعه دیگر (سام کینگ زیب)2556 ،
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به نقل از بادر 99عنوان میکند که به طور کلی شکایت بهداشتی مانند خستگی ،استرس سردرد ،اضطراب و
اختالل خواب در کسانی که بهطور مرتب از تلفن همراه استفاده میکنند بیشتر از کسانی بوده که میزان
استفادهشان کمتر است .هرچند دانشجویان به عوارض منفی تلفن همراه از قبیل افت تحصیلی ،اعتیاد ،عوارض
روانی اشاره دارند ولی به نظر میرسد تاثیر مثبت و خوشایند حاصل از استفاده از تلفن همراه باعث شده آنها را
نادیده بگیرند و تلفن همراه روز به روز در زندگی آنها بیشتر جا باز کند و وقت بیشتری از آنها بگیرد.
سهیل )2565( 97عنوان میکند که اکثریت ارتباطات تلفنی جوانان را از لحاظ زمان ،مکان و هدف میتوان
جزء مشکل سازها طبقهبندی کرد .یافته های این مطالعه نشان داد که بیش از  67درصد از نمونه های مورد
مطالعه وقت زیادی را روزانه صرف استفاده از امکانات جانبی موبایل میکنند که زیاد برایشان مفید نمی باشد و
همچنین  95درصد از دانشجویان اظهار کردند که تماسها و پیامکهای غیر ضروری وقت زیادی از آنها تلف
میکند .همچنین سعیدی ( )6985معتقد است که مبالغی که مردم صرف پرداخت صورت حساب های ماهیانه
تلفن همراهشان میکنند بیشتر از اینترنت و یا تلفن ثابت است ،لذا شایسته است تغییر بنیادین در فهم افراد از
خود و دنیای خود که بهواسطه شیوع ارتباطات ارزان و انبوه تلفن همراه ایجاد شده ،مورد توجه بیشتر
پژوهشگران قرار گیرد.
یکی از آنومیهای رایج در فضای فنآوری جدید ،صدای زنگ موبایل در محافل عمومی ،سخنرانیها ،کالس و
حتی بیمارستانهاست که منشاء آزار روحی و بر هم زدن خلوت و یا توجه دیگران میشود (عاملی )6985 ،و در
حالی که برخی (ریش 98)2557 ،اعتقاد دارند که استفاده از تلفن همراه ،برای مشارکت فعال دانشجویانی که در
بحث های کالسی سکوت اختیار میکنند مفید و تسهیل کننده یادگیری میباشد ،برخی (کاتز )2555 ،معتقدند
که استفاده از تلفن همراه در کالس درس باعث مشکالتی از قبیل اختالل در کالس درس و از دست رفتن
استقالل معلم میشود .البته عامل ایجاد این اختالل در کالس درس ،همیشه دانشجویان نیستند .در یک نظر
سنجی در سال  2552تقریباً دو سوم از دانشجویان روتگرز عنوان کردند که اساتید در کالس درس از تلفن
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همراه استفاده میکنند .نتایج این مطالعه نشان داد که بیش از  85درصد از نمونه مورد مطالعه اظهار داشتند
که در کالس درس ،تلفن همراه خود را خاموش یا بیصدا میکنند .در مطالعه مشابه دیگری (چاکرابورتی،
 )2559نیز  75درصد از هندیها و  99درصد از آمریکاییها گوشی خود را در کالس درس بیصدا میکنند و
 95درصد از آمریکاییها و تنها  65درصد از هندیها گوشی خود را خاموش میکردند.
یافتهها نشان داد که بیش از  59درصد از نمونه مورد مطالعه ،اظهار داشتند که در زمان خواب ،تلفن همراه
خود را خاموش یا بیصدا میکنند .در مطالعه مشابه (چاکرابورتی )2559 ،نیز  8درصد از آمریکائیها و 68
درصد از هندیها ،گوشی خود را در زمان خواب بیصدا میکردند در حالی که  25درصد از آمریکاییها و 8
درصد از هندیها گوشی خود را خاموش میکردند .مطالعه دیگر (سام کینگ زیب )2556 ،به نقل از دن
بویک 96عنوان میکند که تنها  98درصد از دانش آموزان عنوان کردهاند که هرگز در زمان خواب از گوشی
استفاده نمیکنند و احتماالً خستگی در این افراد تقریباً  2برابر کمتر از افرادی بود که از نیمه شب تا  9صبح از
تلفن همراه استفاده میکردند.
در حالیکه تقریباً  69درصد از نمونهها ،دلیل گرفتن تلفن همراه را ارتباط داشتن با اطرافیان میدانستند ،در
مطالعه دیگری (ماکرو )2552 ،بیش از  79درصد از نمونههای  25تا  22ساله ،دلیل خرید تلفن همراه را
همچشمی با اطرافیان بیان کردند .آندریا بیان می کند که جوانان با مدلهای جدید بیشتر آشنا هستند و آنها
اغلب با ایده خرید جدیدترین گوشی تلفن همراه مشغول هستند (ماتان هلیا )2565 ،و با تشبیه مدلهای
قدیمی به آجر از مصرف آنها اجتناب میکنند (سعیدی .)6985 ،بر اساس یافتههای این مطالعه ،نزدیک به 66
درصد از دانشجویان عنوان کردند که هر چند وقت یکبار برای تنوع گوشی خود را عوض میکنند.
ارتباط با خانواده و دوستان تاثیر شگرفی بر سالمت و رفاه دانشجویان دارد ،اما هر چه میزان استفاده از
فنآوری بیشتر میشود ،میزان ارتباط با دوستان در مقایسه با ارتباط با خانواده افزایش بیشتری مییابد (جمیل،
 .)2559بر اساس نتایج این مطالعه  72و  66درصد از دانشجویان از تلفن همراه ،به ترتیب برای تماس با
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خانواده و دوستان غیر همجنس استفاده کردهاند .مطالعات گوناگون نشان دادهاند که کاربران بیشتر برای ارتباط
با خانواده از تلفن همراه استفاده کردهاند (چوچوم 2556 ،؛ ماتان هلیا 2565 ،؛ دگالوپ اورگانیزیشن 2558 ،؛
آدام .25)2559 ،همچنین بر اساس نتایج پژوهش مشابهی (چاکرابورتی )2559 ،در حالیکه  98درصد از
دانشجویان هندی مهمترین دلیل احساس نیاز به تلفن همراه را ارتباط با خانوادهشان برشمردهاند ،تنها  8درصد
از دانشجویان آمریکایی به این دلیل ،احساس نیاز به تلفن همراه داشتهاند .با توجه به اختالف فرهنگ و آداب و
رسوم کشورهای مختلف و همچنین تاکید روایات اسالمی و قرآن بر احترام به والدین در ایران ،این اختالف زیاد
بین دانشجویان در ایران ،آمریکا و هند قابل پیش بینی و مقبول میباشد.
بهطور کلی میتوان گفت که هر چند تلفن همراه ممکن است تاثیرات منفی در زندگی جوانان و نوجوانان و
بهویژه دانشجویان داشته باشد ،ولی فواید و رفع نیازهای آنها مثل نرم افزارهای درسی و آموزشی ،ارتباط با
خانواده ها و  ...میتواند در خشنودی و گرایش روزافزون این رسانه موثر باشد .لذا با توجه به نتایج این مطالعه
در جهت شناسایی ابعاد مختلف این پدیده ،انجام مطالعات و تحقیقات الزم پیشنهاد میگردد .همچنین
پیشنهاد میشود که در سطح کالن برای آموزش و استفاده صحیح و علمی از این ابزارها ،برنامهریزی و سیاست
های الزم اتخاذ شود و در سطح خرد ،آشنا کردن دانشجویان ،نوجوانان ،جوانان و خانواده ها با مزایا و معایب
تلفن همراه از طریق رسانههای ارتبط جمعی ،کمپانیهای تلفن همراه ،ارسال یا در اختیار گذاری بستههای
آموزشی دفاتر مرکز خدمات ارتباطی و دفاتر فروش سیم کارت و تلفن همراه که باعث گسترش فرهنگ صحیح
استفاده از این فناوری و ارتقاء سالمت دانشجویان و در نهایت جامعه می شود.
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