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 چکیده

-این مقاله سعی شده تا با بکارگیری نظریه استفاده و خشنودی، تاثیر تلفن همراه بر عملکرد اجتماعیدر 

نفر از دانشجویان استفاده  576 از پیمایش در میان مقالهدر . آموزشی دانشجویان شهر یزد مورد آزمون گیرد

ای ها، پرسشنامه محقق ساختهابزار گردآوری داده.  گیری شدندطور تصادفی طبقه بندی شده، نمونهکه به شده

ها با استفاده از نرم افزار ها، دادهپس از تکمیل پرسشنامه. بوده که روایی و پایائی آن مورد تایید قرار گرفت

درصد از دانشجویان در زمان  66نتایج نشان می دهند که . ه و تحلیل قرار گرفتمورد تجزی SPSS آماری 

 22آموزشی دانشجویان بر اساس -از سوی دیگر، عملکرد اجتماعی. انجام پیمایش صاحب تلفن همراه بودند

مره عملکرد ، میانگین ن بر این اساس.  حداکثر نمره آنها را نشان می داد 22عنصر عملیاتی شدند که در آن نمره 

میانگین نمره عملکرد در دانشجویان دختر و متاهل در شرایط مناسب تری . بود 26/69±55/2دانشجویان 

(.  سطح معنی داری= 552/5سطح معنی داری،  < 556/5: به ترتیب)نسبت به پسران و مجردها قرار داشت 

=  552/5)، و سن و معدل (یسطح معنی دار < 556/5)همچنین، بین متغیرهایی همچون عملکرد و معدل 

با توجه به نتایج به نظر می رسد هر چند تلفن همراه ممکن . رابطه تاثیر و تاثر وجود دارد( سطح معنی داری

ویژه دانشجویان داشته باشد ولی فواید و رفع نیازهای آنها مثل است تاثیر منفی در زندگی جوانان و نوجوانان و به

تواند در خشنودی و گرایش روزافزون به این رسانه می... ، ارتباط با خانواده ها و نرم افزارهای درسی و آموزشی

 .موثر باشد

 تلفن همراه، عملکرد، دانشجویان، استفاده و خشنودی، یزد :هاواژهکلید      
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 مسئله طرحو  مقدمه

یده های نوظهور عصر یکی از پد (6985، عاملی) عنوان نمادی از ارتباط همه جا حاضرتلفن همراه به

ویژه جوانان در هب، شدت جای خود را در بین افراد خانوادهه الکترونیک و دنیای دیجیتال است که در دهه اخیر ب

طور چشمگیری در استفاده از تلفن همراه در جهان به . (6988، کفایی) نیز ایران باز کرده است سطح جهان و

که تعداد مشترکین تلفن همراه در  طوریهب 6( 2565، بارون ؛2557، مزی ؛2565، هد) حال افزایش است

، غریبی) 2555در سال  میلیون 555به  2(2559، دورلینگ) 6665میلیون در سال  2/62سراسر جهان از 

 9/5همچنین به  و (2556، سام کینگ زیب) 2558میلیارد در سال 9/9به، 9(2556، سام کینگ زیب ؛6976

وری در سال انرخ نفوذ این فن که تخمین زده می شود و 2(2566، موبی تینکینگ) رسید 2565ان یمیلیارد تا پا

تلفن  از کنندگان در ایران نیز اگر به شمار استفاده . 5(2559، اوکی ؛6988، کفایی) برسددرصد  65به  2569

طوری که هب . (6985، سعیدی) دهداز وسایل ارتباطی می خبر از وقوع یک انقالب در استفاده، همراه دقت کنیم

و تعداد کاربران  (6988، کفایی) تلفن همراه وارد ایران شد 6662در سال یعنی همزمان با سایر کشورها  تقریباً

 ورسید  9(2558، تی وی بلوگر) 2558میلیون در سال  26به   2552ن در سال لیومی 9/2با یک رشد سریع از 

 درکه شود تخمین زده می و (6988، کفایی) فن همراه وجود داردمیلیون کاربر تل  55تا  59اکنون در ایران 

 .(2558، شریف.؛  2558، تی وی بلوگر) درصد برسد 85نرخ نفوذ تلفن همراه به بیش از  2562 سال

باشد بلکه کاربردهای مختلفی از قبیل یک وسیله ارتباطی صوتی بین کاربران نمی تنهاتلفن همراه امروزه 

، مدیریت اطالعات، الینآن شکلتماشای فیلم به ، فیلم عکس و، دریافت پیامک ارسال و، نتدسترسی به اینتر

 ؛ 2559، چاکرابورتی) باشدآن میدیگر کاربردهای  از پایگاه سرگرمی پایانه اطالعاتی و، مدیریت اطالعات فردی

 .7( 6986،  اخبار فناوری اطالعات و ارتباطات

و فرآیند تولید افزایش  فناوریرشد  به موازات، ستفاده از وسایل مدرنفرهنگ ااغلب مشاهده می شود که 

نوین های از طرف دیگر فناوری  . شودمی یابد و در نتیجه باعث عقب ماندن افراد در استفاده صحیح از آنهانمی
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مثال ) از قبیل صرفه جویی در زندگی در شرایط خاصجنبه های مثبتی  (6987، معیدفر) اطالعاتی و ارتباطی

با این وجود نمی توان .  دارند، (2556، سام کینگ زیب) و بهبود کیفیت زندگی در برخی موارد (در حوادث

 اجتماعی جدی های آسیب و مشکالت بروز و8(2558، اکونومیدس ؛6987، معیدفر) جنبه های منفی تلفن همراه

برای نمونه  . گرفت نادیده را (6988، اییکف) استفاده نکردن بهینه و صحیح از تلفن همراهبه دلیل  فرهنگی و

تلفن ، از اختراع اسلحه مردم بعدکه نشان داده د کنیمره اشدر انگلیس ا به یک نظرسنجی (6986) ترکمندی

 .نداهدانستهمراه را بدترین اختراع در همه زمان ها 

تاثیر موبایل  که امروزه ارزیابی از این رو اهمیت دارد، پژوهش حاضر با قرار دادن تلفن همراه در مرکز مطالعه

پردازان اغلب به اینترنت و رایانه شخصی های مختلف زندگی اجتماعی مورد غفلت قرار گرفته و  نظریهدر زمینه

در مقایسه با رایانه  اقشار بیشتری از مردم سراسر دنیاند که امروزه اهو از این واقعیت چشم پوشی کرد توجه کرده

سبک ، تری در زندگی اجتماعید و بنابراین تاثیر قویکنناستفاده میاز تلفن همراه  ترنتیهای اینو فناوری

 (.6985، سعیدی) زندگی و رفتار مردم دارد

ایجاد برخی مشکالت شده که باید مدیریت و کنترل  موجبجوانان  تلفن همراه با زندگی نوجوانان و ادغام

  .کنندافراط میه عمد یا غیرعمد در استفاده نامناسب از تلفن همراه بسیاری از جوانان ب  .6(2558، کیلرز) شوند

. طراحی شده است 6966شهر یزد در سال دانشجویان تلفن همراه بر عملکرد  تاثیر ارزیابیاین مقاله جهت 

 ویژههعه بتاثیر زیادی بر رفتار و عملکرد اقشار جام، ناوری نوینف مثابهادعا دارد که تلفن همراه به حاضر مطالعه

 :زیر بپردازد فرضیهبه با استفاده از نظریه استفاده و خشنودی کوشد تا دانشجویان دارد و می

چون اثرات مثبت تلفن همراه را ، دانشجویان از استفاده با تلفن همراه راضی و خشنود هستند بیشتر -6

 . دانندبیشتر از اثرات منفی آن می

 .نشجویان ایجاد کندای درس خواندن دابر ییمزاحمت هاتواند میتلفن همراه  -2
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وقت زیادی از دانشجویان را تلف تواند میهای غیر مفید ها و پیامکتماس، امکانات جانبی تلفن همراه -9

 .کند

 .شودعصبانیت و اختالل خواب در دانشجویان ، استرس، تواند باعث احساس سردردتلفن همراه می -2

توانند با نداشتن تلفن همراه کنار طوری که نمیهب، کنندیمدانشجویان به تلفن همراه اعتیاد پیدا  -5

 .بیایند

باعث عدم تمرکز و تواند میزمان مطالعه و زمان خواب ، خاموش نکردن تلفن همراه در کالس درس -9

 .شودآشفتگی خواب در دانشجویان 

ارتباط با والدین از تلفن همراه بیشتر برای ، نشجویان خوابگاهی از خانواده خودبا توجه به دوری دا -7

 .استفاده می شود

 

 در مطالعه تلفن همراه در شهر یزد کاربرد نظریه استفاده و خشنودی: چارچوب و مدل نظری

( 6987، معیدفر) های مختلفی استفاده شده است برای مطالعه عوامل مؤثر بر کاربردهای تلفن همراه از نظریه

اوج  (. 6986، خواجه نوری) نظریه استفاده و خشنودی است، طبترین آنها در زمینه رفتار مخا که یکی از مطرح

ای از این نظریه اولین بار در مقاله . برمی گردد 6675و  6695خشنودی به دهه های و ی استفاده قدرت نظریه

عنوان عامل در و برای اولین بار انسان را به (262. ص، 6965، نصراللهی) توصیف شد 6656در سال  77کاتز

، 6988، تقوی و همکاران) شودکند و جایگاه خاصی را برای آن قائل میفعال ارزیابی می، د ارتباطیفرآین

 (.76.ص

کم و بیش به صورت فعال به دنبال محتوایی ، فرض اصلی نظریه استفاده و خشنودی این است که مخاطبان

، معیدفر) الیق افراد بستگی داردکند و درجه خشنودی به نیازها و ع هستند که بیشترین خشنودی را فراهم می

خواجه ) ای خاصی دارند افراد برای رضایت و پر کردن اوقات فراغت نیز رفتار رسانه، به عبارت دیگر (. 6987
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دست به گزینش بزند و برای برطرف کردن ، تواند در پی نیازهای خود گر می مخاطب انتخاب (. 6986، نوری

تواند تحت تاثیر این انتخاب میکه هر چند  (. 6986، فرشباف) خود برود ه سمت رسانه مورد عالقهب شنیازهای

ها و همچنین فوایدی که همچون بازتاب آگاهانه از تجربیات شخص در مورد رسانه، قرار گیردموضوعات دیگری 

، 6966 ،عباسی قادی) آورد و برای اهداف دیگری در زندگی مورد استفاده قرار می دهددست میه ها باز رسانه

 (.629 .ص

از رسانه ها محتوا و چگونگی استفاده و خشنودی مخاطبان ، خشنودی به نوع و به عبارت دیگر نظریه استفاده

به این سوال اساسی  "کنند؟های جمعی با مردم چه میرسانه"این سوال که  هتوجه دارد و به جای پاسخگویی ب

میانجی ، کند که فعالیت مخاطباین نظریه تاکید می  ."ند؟مردم با رسانه های جمعی چه می کن"پردازد که می

 .شودتاثیرات ارتباطات واقع می

ز که انتظاراتی ا مرتبط است این نظریه با خاستگاه های اجتماعی و روانی و همچنین نیازهاییطور کلی هب

 شودمی یارویی با رسانه هاالگوهای متفاوت رو آورند و موجب ایجادرسانه های جمعی یا سایر منابع به وجود می

، 6966، امیری و همکاران) هستندغالباً ناخواسته شود که دیگری منجر میکه خود به ارضاء نیازها و پیامدهای 

 . (629 .ص

 . است آن ابزاری و (اجتماعی) ذاتی کاربرد بین تمایزی نشانگر، تلفن مرسوم کاربرد مورد در هاپژوهش

 (مالقات قرار گذاشتن یا اطالعات جستجوی مانند) اجتماعی اهداف برای تلفن ردکارب به، تلفن ذاتی کاربرد

 سرگرمی و لذت هایخشنودی که دریافتندو دیگران   77ویلیام، تلفن ابزاری و ذاتی کاربرد کنار در  .دارد اشاره

 .شودمی دهوافز تلفن کاربرد به نیز

 کارکرد، پذیریجامعه:کردند گزارش را نیز خانگی های تلفن از حاصل خشنودی سه 77سیکاند و دیمیک

 مورد را شودمی جستجو تلفن کاربرد در که را هاییخشنودی 77سوالنفسکی و اوکیف . آفرینی اطمینان و ابزاری

 تلفن کاربرد از ابعادی عنوانبه را زمان مدیریت و اکتساب، سرگرمی، پذیریجامعه و دادند قرار سنجش
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 زیادی میزان تا همراه تلفن کاربرد از ناشی های خشنودی که داد نشان  7وی و لوینگ مطالعه  .کردند شناسایی

 .است شده ذکر عادی تلفن به مربوط ادبیات در که هستند هایی یافته مشابه

 دنبال، سرگرمی، ابزاری هایهاستفاد، منظور از کاربردهای ابزاری که دهد می نشان  7یتری و لینگ پژوهش

 امکان  .است خصوصی و شخصی کامالً ابزار و شدن بزرگ معنای، دیگران کنترل، دادن پز، رفتن جدید مدهای

 تصادفات مثل، اضطراری موارد در کمک درخواست امکان یا دوستان با ارتباط برقراری و گرفتن اطالعات

 . ندهست جمله آن از رانندگی

مندی حاصل از داشتن عنوان رضایتبه تلفن همراه و آنچه که در مطالعاتطور کلی مجموعه کاربردهای هب

در دسترس و ، مندی های عاطفیرضایت، فواید اجتماعی، عبارت نیاز اطالع جویی، اشاره شده بدانها تلفن همراه

تلفن  تاثیرتا به  هدر این مطالعه نیز از این نظریه استفاده شد  .(65 و62، 69.صص، 6985 ،کوثری) هستند بودن

و به این نتیجه برسیم که استفاده و عملکرد دانشجویان از تلفن همراه  دست یابیم شجویاندانهمراه بر عملکرد 

 .است داشتهخشنودی و رضایت آنها  چه نقشی در جلب

 کاربری تلفن همراه در میان دانشجویان شهر یزد روش شناسی مطالعه

-انشجویان خوابگاهی دانشگاهد، مطالعهجامعه مورد  . استتحلیلی از نوع مقطعی  ـ مطالعه حاضر توصیفی

طور نفر از آنها به 955 هستند که( ه یزد و دانشگاه آزاد اسالمیدانشگا، دانشگاه علوم پزشکی) های شهر یزد

با توجه به فرمول ) شده تصادفی طبقه بندی
2

2
2/1 )1()(

d

ppz
n


   (69/6Z=  6/5وP=  6/5و-P= 6  و

59/5d= ) ای که از نمونه حاصل از برای جلوگیری از اشتباهات تصادفیاما  . ددست آم هنفر ب 982حجم نمونه و

پرسشنامه ، هاابزار گردآوری داده.  نفر در نظر گرفته شد 955حجم نمونه ، شوداختالف بین طبقه ها ناشی می

ی نظرخواهی از متخصصین ارتباطات و آموزش بهداشت و همسان اای بود که روایی و پایائی آن بمحقق ساخته

پرسشنامه مذکور شامل   .مورد تایید قرار گرفت( هفته 2به فاصله  ) باز آزمون و( 72/5= آلفای کرونباخ) درونی

، مقطع تحصیلی، دانشگاه، جنس، دو قسمت بوده که قسمت اول شامل متغیرهای دموگرافیک از قبیل سن
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داشتن یا ، یت اقتصادی خانوادهوضع، محل زندگی خانواده، معدل ترم گذشته، وضعیت اشتغال، وضعیت تاهل

سوال  22و قسمت دوم شامل ، قبل یا بعد از ورود به دانشگاه بودداشتن تلفن همراه و  نداشتن تلفن همراه

دریافت بلوتوث ، بیرون آمدن از کالس جهت پاسخ به تماس، عملکردی از قبیل مزاحمت تلفن همراه برای درس

، ها از خانوادهپنهان کردن برخی از تماس، لت از خانواده و دوستانغف، انتظار برای تماس و پیامک، ناآشنا

و وجود برنامه ، عصبانیت و اختالل خواب، استرس، احساس سردرد، استفاده از هندزفری، نداشتن تلفن همراه

ر ها با استفاده از نرم افزاداده، هاپس از تکمیل پرسشنامه . بوده است موارد دیگریدرسی در گوشی خود و 

 تی تست، 67کای اسکور، 69و آزمون های آماری آنوا آماری اس پی اس اس
مورد  66و همبستگی پیرسون 68

 .ندتجزیه و تحلیل قرار گرفت

 ها و تحلیل یافته ها

. شدپرسشنامه تکمیل و تجزیه و تحلیل آماری بر روی آنها انجام  576پرسشنامه مربوط به نمونه ها  955از 

درصد از  29دختر و ، درصد از دانشجویان 57بوده و  88/22 ± 72/2مطالعه ورد میانگین سنی نمونه های م

از  مطالعهدرصد از دانشجویان مورد  25، های یزدبا توجه به جمعیت دانشجوئی دانشگاه . پسر بودند، آنها

اسالمی درصد از دانشگاه آزاد  2/25درصد از دانشگاه یزد و  7/92، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

کارشناسی ارشد و در مقطع  2/25، کارشناسی در مقطع درصد 8/76، درصد در مقطع کاردانی 6/5بودند که 

 22/69 ± 79/6مطالعه میانگین معدل دانشجویان مورد  . تحصیل بودندبه درصد در مقطع دکتری مشغول  6/2

 . کردنداز آنها در روستا زندگی می درصد 2/8شاغل و ، درصد 2/66، متاهل، درصد 6/67 بین آنهابوده و از 

، درصد در قشر متوسط 2/92، خود را از نظر وضعیت اقتصادی در قشر کم درآمد، هادرصد از نمونه 6/9همچنین 

 .دانستنددرصد در قشر مرفه می 8/9مرفه و  ادرصد نسبت 7/22

درصد از  6/22که  بودندهمراه تلفن دارای ، مطالعهدرصد از دانشجویان مورد  66 نتایج نشان می دهند که

 مطالعهمیانگین نمره عملکرد در دانشجویان مورد   .تلفن همراه خریداری کردند، آنها بعد از ورود به دانشگاه
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درصد از آنها تلفن همراه را یک عامل مزاحم  2/22میزان  . بود( 22= حداکثر نمره قابل اکتساب) ±26/69 55/2

کالس درس مانعی برای پاسخگوئی " که درصد از آنها عنوان کردند 5/95ند و دانستبرای درس خواندنشان می

  .(6جدول ) "رومباشد و برای پاسخگوئی به بیرون از کالس میبه تماسم نمی

پیام و منتظر تماس و  ندکندائم به صفحه گوشی نگاه میدرصد از دانشجویان عنوان کردند که  8/27میزان 

    (.6جدول ) کننداز آنها نیز اظهار داشتند که بلوتوث ارسالی ناآشنا را دریافت نمی درصد 5/67ند و هست کوتاه

 5/72و  شده استشان تلفن همراه باعث غفلت از خانوادهدرصد از دانشجویان بیان داشتند که  2/7تنها 

اه را کمتر کنم ولی موفق ام استفاده از تلفن همربار تصمیم گرفته هر"درصد از آنها موافق این عبارت نبودند که 

های خود را از خانواده عنوان کردند که برخی از تماس مطالعهدرصد از نمونه های مورد  6/96میزان  ."امنشده

 8/69تنها   .توانند با نداشتن تلفن همراه کنار بیاینددرصد از آنها نیز بیان کردند که نمی 9/58کنند و پنهان می

درصد از  6/92کردند و در مکالمات طوالنی مدت خود از هندزفری استفاده می مطالعهدرصد از دانشجویان مورد 

 (.6جدول ) های درسی و علمی در تلفن همراه خود داشتندآنها نیز برنامه

، 62/7عصبانیت و اختالل خواب بیشتر بعد از گرفتن تلفن همراه به ترتیب در ، استرس، احساس سردرد

که  گفتنددرصد از آنها نیز  5/67از دانشجویان با جواب مثبت پاسخ داده شد و  درصد 8/29و  6/26،  6/22

و همچنین  داردن ه زیادییداکنند که برایشان فوقت زیادی را صرف استفاده از امکانات جانبی موبایل میروزانه 

 کندآنها تلف میوقت زیادی از ، های غیر ضروریها و پیامکدرصد از دانشجویان بیان کردند که تماس 9/26

 (.6جدول )

تلفن همراه خود را ، اظهار داشتند که در زمان کالس درس، مطالعهدرصد از نمونه مورد  2/85که در حالی

زمان  برایدرصد و  6/29مطالعه به  این رقم برای ساعات، ندکنو از آن استفاده نمی کردهصدا خاموش یا بی

تلفن  خویش برای خریددلیل گسترش ارتباطات را ها رصد از نمونهد 9/69 میزان.  درصد رسید 2/59خواب به 

 .کنندبار برای تنوع گوشی خود را عوض میکه هر چند وقت یکگفتند درصد از آنها  8/68و  اندبرشمردههمراه 
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و  2/72دوستان غیر همجنس به ترتیب در برای تماس با استفاده بیشتر از تلفن همراه برای تماس با خانواده و 

 .(6جدول ) شددرصد از دانشجویان بیان  9/66

 درصدبرحسب  عملکرد سواالت به همطالع مورد دانشجویان پاسخگوئی نسبی فراوانی و مطلق فراوانی: 6 جدول

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

 

میانگین نمره عملکرد  را برای داریمعنی اختالف، با میانگین نمره عملکرد یشناختجمعیتارتباط متغیرهای 

سطح  < 556/5) تری داشتندها عملکرد مناسبکه خانمطوریه بنشان داد دانشجویان دختر و پسر  بین در

 سواالت عملکرد

 ؟؟؟* خیر بله

اد
عد

ت
صد 

در
اد 

عد
ت

صد 
در

اد 
عد

ت
صد 

در
 

4/22 121 .است تلفن همراه مزاحمت زیادی برای درس خواندنم ایجاد کرده -1  419 2/22  91 4/5  

5/93 124 .جهت پاسخگویی به تماسم از کالس درس بیرون می روم- 2  923 1/44  22 2/4  

1/22 153 .به صفحه گوشی نگاه می کنم و منتظر تماس و اس ام اس هستم دائماً -9  939 1/41  13 9/9  

5/12 133 .منرا دریافت می کنآشنا آدر صورت ارسال بلوتوث از طرف نا  -4  451 2/21  22 1/9  

4/2 42 .تلفن همراه باعث غفلت از خانواده ام شده است- 5  533 1/13  14 1/2  

9/13 113 .هربار تصمیم گرفته ام استفاده از تلفن همراه را کمتر کنم ولی موفق نشده ام- 4  419 5/22  42 2/1  

1/91 123 .برخی از تماس هایم را از خانواده پنهان می کنم -2  915 42 11 3/1  

4/51 995 .نمی توانم با نداشتن تلفن همراه کنار بیایم- 1  211 1/91  13 9/9  

1/19 23 .در مکالمات طوالنی مدت از هندزفری استفاده می کنم -3  429 2/11  13 9/9  

3/44 921 .دارم ...(فیلم آموزشی و، دارو شناسی، دیکشنری) در تلفن همراه خود برنامه درسی -13  115 9/92  14 1/2  

14/2 14 .از روزی که تلفن همراه گرفته ام احساس می کنم بیشتر احساس سردرد می کنم -11  444 1/11  24 2/4  

3/22 191 .از روزی که تلفن همراه گرفته ام احساس می کنم  بیشتر دچار استرس می شوم -12  419 9/22  22 2/4  

3/21 125 .بیشتر دچار عصبانیت می شوم  از روزی که تلفن همراه گرفته ام احساس می کنم -19  414 3/22  93 9/5  

1/29 194 .از روزی که تلفن همراه گرفته ام احساس می کنم  بیشتر دچار اختالل خواب می شوم -14  433 4/21  24 4/4  

روزانه وقت زیادی را صرف استفاده از  استفاده از امکانات جانبی موبایل می کنم که زیاد  -15

 .ید نمی باشدبرایم مف
133 5/12  453 1/13  14 4/2  

در زمان کالس درس تلفن همراه خود را خاموش یا سایلنت می کنم و از آن استفاده نمی  -14

 .کنم
453 2/13  135 4/11  1 4/1  

1/44 241 .در زمان مطالعه تلفن همراه خود را خاموش یا سایلنت می کنم و از آن استفاده نمی کنم  -12  234 9/52  3 4/1  

اگر کسی خودش را معرفی نکند سعی می کنم تا زمانی که خودش را معرفی نکند با او  -11

 .تماس یا پیامک نداشته باشم
425 3/12  11 4/15  13 2/1  

9/19 24 .چون همه اطرافیانم تلفن همراه داشتند من هم تلفن همراه خریداری کردم -13  413 1/19  12 9 

1/11 131 .تنوع گوشی خود را عوض می کنم هر چند وقت یکبار برای -23  459 1/23  12 1/2  

4/22 415 .از تلفن همراه بیشتر جهت ارتباط با خانواده استفاده می کنم -21  192 3/29  21 2/9  

9/11 44 .از تلفن همراه بیشتر جهت ارتباط با دوستان غیر همجنس استفاده می کنم  -22  412 15 21 2/9  

4/54 924 .گوشی خود را خاموش یا بی صدا می کنمدر زمان خواب  -29  244 5/42  4 1 

4/23 123 .تماس ها و پیامک های غیر ضروری وقت زیادی از من تلف می کند -24  912 4/42  12 9 



 07   دانشجویان عملکرد بر همراه تلفن ارزیابی تاثیر 

 

رار در شرایط مناسب تری ق، هانسبت به مجرد هامتاهل بین و همچنین میانگین نمره عملکرد در( معنی داری

 < 556/5) داری بین عملکرد و معدلهمبستگی مثبت و معنی سرانجام.  (سطح معنی داری =552/5) داشت

 .مشاهده شد( سطح معنی داری=  552/5) سن و معدلبین و ، (سطح معنی داری

 بحث و نتیجه گیری

، ماریزکال) بودامعه اقشار ثروتمند ج برای استفاده ایکه تلفن همراه در اواسط دهه هشتاد وسیلهدر حالی

، دان) ستتمام گروه های اجتماعی افزایش یافته امیان تلفن همراه در میزان استفاده از امروزه  25(2556

، صاحب تلفن همراه بودند دانشجویاندرصد از  66 کهدر خصوص ایناین مطالعه  ه حاصل ازنتیج.  26(2559

درصد  68 و 67به ترتیب  ه کهانجام شد (2555) تزاکو  (2559) 22جمیلکه توسط  است مطالعاتیمشابه نتایج 

می توان نتیجه گرفت که استفاده از تلفن  نتایجبا استفاده از این .  انداز دانشجویان صاحب تلفن همراه بوده

تلفن همراه  هدارند تعداد دانشجویانهمراه توانسته رضایت و خشنودی دانشجویان را جلب کند و روز به روز به 

 .شودمی افزوده

درصد از دانشجویان عنوان کردند که تلفن همراه برای درس خواندن آنها  22 بیش ازدر مطالعه حاضر 

 مشخص شده که، دادهدر تهران انجام  (2559) جمیل که پژوهشیدر  اما . است مزاحمت زیادی ایجاد کرده

در  البته.  د اختصاص دهندنشده است که دانش آموزان وقت کمتری به درس خواندن خو موجبتلفن همراه 

درصد از جوانان هندی  29 بیش از عنوان شده که 22کنپوربه نقل از  29(2565، ماتان هلیا) یدیگرمطالعه 

 مطالعه دیگر . اندمادر خود درگیر شده با پدر و، تلفن همراه مصرف افت تحصیلی ناشی از دلیلند که به اهگفت

 ساز و بیش ازکه افرادی که استفاده مشکل به این نتیجه دست یافته 29فیلیپسبه نقل از  25(2556، ذولکفالی)

  .نمرات پایین تری دارند، حد از تلفن همراه داشته باشند

-پاسخگویی به تماس خود از کالس درس بیرون میبرای که ند دانشجویان بیان کرد درصد از 95 بیش از

کالس  اذعان داشتند که هفته گذشته در سردانشجویان انجام شد نیمی از  27روتگرزای که در در مطالعه . آیند
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جهت پاسخگویی به  این دانشجویاندرصد از  26 وکرده بودند  با آنها تماس گرفته شده یا پیامک دریافت درس

 شده است کهعنوان  26(2555، جرارد) دیگر ایمطالعه در . 28(2559، شپیرا) بودند رفتهاز کالس بیرون لفن ت

دانشجویان تمایل ، ها وجود داشته باشداستفاده از تلفن همراه در طول سخنرانی بیشتری برایچه محدودیت  هر

اگر چه تلفن همراه ممکن است از نظر برخی به نظر می رسد   .دارندبیشتری به نادیده گرفتن این موضوع 

ولی فواید و ، ها ایجاد کردهمزاحمت هایی برای مطالعه و گوش دادن در کالس درس و سخنرانی، دانشجویان

نادیده باعث ، خوشنودی که برای آنها در حیطه آموزشی مثالً نصب نرم افزارهای آموزشی و دیگر حیطه ها داشته

 .شده استاین عوارض منفی  گرفتن

در حال حاضر پیامک و بلوتوث اهمیت بیشتری  . ای نامرئی بین انسان ها به وجود آورده استشبکه، بلوتوث

 برایبلوتوث  امکانات تواندمی علت این موضوع  .95(2565، آی سی ای سی) ندات به تلفن همراه پیدا کردهنسب

بدون ، ها و فیلم های غیراخالقی و همچنین به دست آوردن اطالعات شخصی و افرادارسال و دریافت عکس

ن در صورت ارسال بلوتوث از طرف درصد از دانشجویا 67مطالعه حاضر نشان داد که بیش از .  اطالع آنها باشد

 .کنندرا دریافت می ناشناس آن

، شودباعث کاهش روابط با هریک از اعضاء خانواده می، کنند که تلفن همراهدر حالی که برخی استدالل می

از درصد  7تقریباً  در مطالعه حاضر  .دانندبرخی دیگر تلفن همراه را  موجب تشویق استقالل و فردیت می

 پژوهش دیگری در همچنین. اندخانواده دانسته تلفن همراه را عامل غفلت خود از، مطالعهنمونه مورد  جمعیت

، اند که اگر تلفن همراه نداشته باشندنیمی از دختران و پسران عنوان کرده بیش از 96(2558، فلش اروبومتر)

 ساکن برای دانشجویانویژه هبا خانواده ب ارتباط . دهنداز دست میفرصت ارتباط بیشتر با خانواده و دوستان را 

رسد تلفن همراه توانسته نظر این دانشجویان را جلب به نظر می و استهای دانشجویی بسیار مهم در خوابگاه

توانند با خانواده خود بیشتر در تماس باشند احساس رضایت و تلفن همراه میکند و از اینکه با استفاده از 

 .خشنودی دارند
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موافق بودند که هر بار تصمیم گرفته اند که استفاده از با این موضوع  از جمعیت نمونه درصد 66به  نزدیک

درصد از مردان و زنان  65نیز  92(2566، تومی) یدیگر مطالعهدر  . اندشکست خورده، تلفن همراه را کمتر کنند

 .اندولی شکست خورده، اندش کردهن استفاده از تلفن همراه تالیزاماستن از ک ایربعنوان کرده بودند که 

زندگی بدون تلفن همراه غیر قابل ، کند که برای نسل جوانبه نقل از امیت شوکال عنوان می( 6985) عاملی

از  درصد 56نزدیک به ، نتایج این مطالعه براساس  .شودادامه دست محسوب می تلفن همراه و استتصور 

 درصد 58در مطالعات دیگر نیز   .وانند با نداشتن تلفن همراه کنار بیایندتدانشجویان عنوان کرده بودند که نمی

را خود توانند روز اند که بدون تلفن همراه نمیهعنوان کرد( 2555، جرارد) درصد 5/99و  99(2552، ماکرو)

 .همخوانی دارد حاضر نیز نتایج مطالعه با، و این موضوع بگذرانند

ی کات) ن همراه باعث نگرانی عمومی در مورد ایمنی آن از نظر اشعه شدهافزایش سریع در استفاده از تلف

های دکلیا اماکنی که های همراه و استفاده از تلفنهنگام سالمت در  ی نسبت بهو نگران 92(2558، بایاشی

هیچ عارضه شناخته شده ای در  هنوز ولی 95(2556، و منآایسل ) مطرح شده اندپفآنجا نصب شدهدر  مربوطه

کنند که شواهد علمی کافی جهت و کارشناسان عنوان می (2566، تومی) نشده گزارشثر اشعه تلفن همراه ا

ولی با ( 2557، مزی) تائید قطعی ارتباط بین تلفن همراه و اثرات بهداشتی و عوارض جانبی نامطلوب وجود ندارد

درصد از  62تنها س نتایج این مطالعه بر اسا . این حال توصیه زیادی در مورد استفاده از هندزفری شده است

درصد استفاده  82کنند و طوالنی مدت خود استفاده میهای هکه از هندزفری در مکالم اندگفتهها کل نمونه

  . کردند نمی

، خستگی، استفاده از تلفن همراه را با احساس سردرد، مطالعات انجام شده در عربستان سعودی و مصر

بر اساس نتایج این  (. 2556، سام کینگ زیب) ز و اختالل خواب مرتبط دانسته اندمشکل در تمرک، سرگیجه

 22درصد عصبانیت و  22، درصد استرس 29، درصد احساس سردرد 7، مطالعهمورد  از کل دانشجویانمطالعه 

 (2556، بسام کینگ زی) مطالعه دیگر  .اندعنوان کرده تلفن همراها بعد از خرید ربیشتر درصد اختالل خواب 
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اضطراب و ، استرس سردرد، کند که به طور کلی شکایت بهداشتی مانند خستگیعنوان می 99بادربه نقل از 

میزان کنند بیشتر از کسانی بوده که طور مرتب از تلفن همراه استفاده میهاختالل خواب در کسانی که ب

عوارض ، اعتیاد، راه از قبیل افت تحصیلیهرچند دانشجویان به عوارض منفی تلفن هم  .کمتر استشان استفاده

رسد تاثیر مثبت و خوشایند حاصل از استفاده از تلفن همراه باعث شده آنها را روانی اشاره دارند ولی به نظر می

 .روز به روز در زندگی آنها بیشتر جا باز کند و وقت بیشتری از آنها بگیردتلفن همراه نادیده بگیرند و 

توان مکان و هدف می، کند که اکثریت ارتباطات تلفنی جوانان را از لحاظ زمانن میعنوا( 2565) 97سهیل

درصد از نمونه های مورد  67یافته های این مطالعه نشان داد که بیش از  . بندی کردجزء مشکل سازها طبقه

یشان مفید نمی باشد و کنند که زیاد براوقت زیادی را روزانه صرف استفاده از امکانات جانبی موبایل می مطالعه

های غیر ضروری وقت زیادی از آنها تلف ها و پیامکدرصد از دانشجویان اظهار کردند که تماس 95همچنین 

معتقد است که مبالغی که مردم صرف پرداخت صورت حساب های ماهیانه ( 6985) همچنین سعیدی . کندمی

لذا شایسته است تغییر بنیادین در فهم افراد از ، ابت استکنند بیشتر از اینترنت و یا تلفن ثتلفن همراهشان می

مورد توجه بیشتر ، واسطه شیوع ارتباطات ارزان و انبوه تلفن همراه ایجاد شدههخود و دنیای خود که ب

 .قرار گیرد پژوهشگران

کالس و ، هاسخنرانی، صدای زنگ موبایل در محافل عمومی، جدید فنآوریهای رایج در فضای یکی از آنومی

در و ( 6985، عاملی) شودهم زدن خلوت و یا توجه دیگران میر که منشاء آزار روحی و ب ستهاحتی بیمارستان

مشارکت فعال دانشجویانی که در  برای، اعتقاد دارند که استفاده از تلفن همراه 98(2557، ریش) حالی که برخی

معتقدند ( 2555، تزاک) برخی، باشدیادگیری می کنند مفید و تسهیل کنندهبحث های کالسی سکوت اختیار می

استفاده از تلفن همراه در کالس درس باعث مشکالتی از قبیل اختالل در کالس درس و از دست رفتن که 

در یک نظر  . ستنددانشجویان نی همیشه، اختالل در کالس درسعامل ایجاد این البته  . شوداستقالل معلم می

عنوان کردند که اساتید در کالس درس از تلفن  روتگرزاز دانشجویان دو سوم  تقریباً 2552سنجی در سال 
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اظهار داشتند  مطالعهدرصد از نمونه مورد  85 نتایج این مطالعه نشان داد که بیش از  .کنندهمراه استفاده می

، چاکرابورتی) یدر مطالعه مشابه دیگر . کنندصدا میتلفن همراه خود را خاموش یا بی، که در کالس درس

و  کنندمیصدا ها گوشی خود را در کالس درس بیمریکاییآدرصد از  99ها و درصد از هندی 75نیز ( 2559

 . کردندها گوشی خود را خاموش میدرصد از هندی 65ها و تنها مریکاییآدرصد از  95

تلفن همراه ، که در زمان خواباظهار داشتند ، مطالعهدرصد از نمونه مورد  59 ها نشان داد که بیش ازیافته

 68ها و مریکائیآدرصد از  8نیز  (2559، چاکرابورتی) مطالعه مشابه در . کنندصدا میخود را خاموش یا بی

 8ها و مریکاییآدرصد از  25در حالی که  کردندصدا  میگوشی خود را در زمان خواب بی، هادرصد از هندی

دن به نقل از  (2556، سام کینگ زیب) مطالعه دیگر  .کردندش میها گوشی خود را خامودرصد از هندی

در زمان خواب از گوشی که هرگز اند درصد از دانش آموزان عنوان کرده 98کند که تنها عنوان می 96بویک

از  حصب 9برابر کمتر از افرادی بود که از نیمه شب تا  2تقریباً  خستگی در این افراد و احتماالً کننداستفاده نمی

 .کردندتلفن همراه استفاده می

در ، دانستنداطرافیان می با داشتنارتباط دلیل گرفتن تلفن همراه را ، هادرصد از نمونه 69تقریباً  کهحالی در

تلفن همراه را  خریددلیل ، ساله 22تا  25 یهادرصد از نمونه 79بیش از ( 2552، ماکرو) یمطالعه دیگر

های جدید بیشتر آشنا هستند و آنها آندریا بیان می کند که جوانان با مدل.  کردند اطرافیان بیانهمچشمی با 

های و با تشبیه مدل( 2565، ماتان هلیا) اغلب با ایده خرید جدیدترین گوشی تلفن همراه مشغول هستند

 66نزدیک به ، های این مطالعهبر اساس یافته (. 6985، سعیدی) کنندقدیمی به آجر از مصرف آنها اجتناب می

 .کنندبار برای تنوع گوشی خود را عوض میدرصد از دانشجویان عنوان کردند که هر چند وقت یک

استفاده از میزان اما هر چه ، ارتباط با خانواده و دوستان تاثیر شگرفی بر سالمت و رفاه دانشجویان دارد

، جمیل) یابدمی یبیشترافزایش  رتباط با خانوادها در مقایسه باارتباط با دوستان  میزان، شودبیشتر می فنآوری

برای تماس با  به ترتیب، از تلفن همراهدرصد از دانشجویان  66و  72بر اساس نتایج این مطالعه  . (2559
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اند که کاربران بیشتر برای ارتباط مطالعات گوناگون نشان داده . انداستفاده کردهخانواده و دوستان غیر همجنس 

 ؛ 2558، دگالوپ اورگانیزیشن ؛ 2565، ماتان هلیا ؛ 2556، چوچوم) ندااستفاده کردهاز تلفن همراه ه با خانواد

از  درصد 98که  در حالی( 2559، چاکرابورتی) یمشابه بر اساس نتایج پژوهشهمچنین   .25(2559، آدام

درصد  8تنها ، اندبرشمرده شانوادهترین دلیل احساس نیاز به تلفن همراه را ارتباط با خانمهم هندیدانشجویان 

فرهنگ و آداب و اختالف با توجه به   .اندبه تلفن همراه داشتهاحساس نیاز ، ریکایی به این دلیلمآ دانشجویاناز 

این اختالف زیاد  ، در ایرانبر احترام به والدین  و قرآن اسالمی روایات رسوم کشورهای مختلف و همچنین تاکید

  .باشدقابل پیش بینی و مقبول میریکا و هند آم، ر ایرانبین دانشجویان د

توان گفت که هر چند تلفن همراه ممکن است تاثیرات منفی در زندگی جوانان و نوجوانان و طور کلی میهب

ارتباط با ، ولی فواید و رفع نیازهای آنها مثل نرم افزارهای درسی و آموزشی، دانشجویان داشته باشد ویژههب

لذا با توجه به نتایج این مطالعه   .تواند در خشنودی و گرایش روزافزون این رسانه موثر باشدمی... ه ها و خانواد

 همچنین . گرددانجام مطالعات و تحقیقات الزم پیشنهاد می، در جهت شناسایی ابعاد مختلف این پدیده

ریزی و سیاست برنامه، از این ابزارهادر سطح کالن برای آموزش و استفاده صحیح و علمی  شود کهپیشنهاد می

جوانان و خانواده ها با مزایا و معایب ، نوجوانان، آشنا کردن دانشجویان، های الزم اتخاذ شود و در سطح خرد

های بستهارسال یا در اختیار گذاری ، های تلفن همراهکمپانی، های ارتبط جمعیتلفن همراه از طریق رسانه

ات ارتباطی و دفاتر فروش سیم کارت و تلفن همراه که باعث گسترش فرهنگ صحیح آموزشی دفاتر مرکز خدم

 26.استفاده از این فناوری و ارتقاء سالمت دانشجویان و در نهایت جامعه می شود
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