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 مقاله تحقيقي     کد مقاله: 20

الگوی استفاده از تلفن همراه و ارتباط آن با وضعیت روانی 
دانشجویان دانشگاه های تهران

                                                                                          چكيده         

زمينــه: تلفن همراه جای خود را بین افراد خانواده به ویژه جوانان در همه جهان از 
جمله ایران باز كرده اســت اســتفاده از تلفن همراه در جهان به طور چشــمگیری در 
حال افزایش است. تعداد استفاده كنندگان تلفن همراه خبر از وقوع یک انقالب ارتباطی 
را می دهد اســتفاده بیش از حد دارای آثار اخالقی و اجتماعی مثبت و منفی می باشــد 
اســتفاده ناصحیح از تلفن همراه موجب بروز مشكالت و آسیب های جدی اجتماعی و 
فرهنگی می شود. این مطالعه با توجه به توسعه سریع و استفاده گسترده تلفن همراه 
به بررســی الگوی اســتفاده از تلفن همراه و ارتباط آن بــا وضعیت روحی و روانی 

دانشجویان دانشگاه های تهران می پردازد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی همبستگی دانشجویان دختر و پسر 
دانشــگاه های علوم پزشكی تهران به تعداد 1500 نفر به طور تصادفی از سه دانشگاه 
علوم پزشكی در تهران انتخاب شدند ابزار گردآوری پرسشنامه چهار قسمتی شامل 
متغیرهای دموگرافیک، شیوه استفاده از تلفن همراه، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ 
و نسخه 28 سؤالی پرسشنامه سالمت روان GHQ بود. داده ها با استفاده از نرم افزار 
آماری 17SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، آزمون های آماری مورد استفاده 

در تحقیق عبارت بودند از آزمون كای دو، تست آنو و ضریب همبستگی پیرسون.
يافته هــا: نتایــج كلی حاكی اســت، كــه میانگین و انحــراف معیار ســالمت روان 
دانشجویان دانشگاه آزاد، شهید بهشتی و دانشگاه تهران عبارت بود از، 5/71±1/21، 
1/16±5/47، 1/10±5/51. كسانی كه مدت زمان كمتری از تلفن همراه استفاده كرده، 
تعداد تماس های كمتری داشــته و كمتر پیامک می فرستادند از سالمت روان باالتری 
برخوردار بودند. در خصوص شــیوه اســتفاده از تلفن و وضعیت روانی آن در سه 
دانشــگاه ضریب همبســتگی پیرســون در مورد اضطراب و بی خوابی r=0,82 نتایج 

.)p> 0/05( معنی داری را نشان داد
نتيجه گيری: بدون شک استفاده از تلفن همراه بر ابعاد مختلف زندگی افراد خصوصًا 
جوانان تأثیر گذاشــته و اســتفاده زیاد از حد آن سبب افزایش اضطراب و اختالالتی 
مانند بی خوابی می گردد لذا توصیه می شــود كه برای پیشگیری از مشكالت استفاده 

از آن محدود گردد.
واژگان کليدي: الگوی استفاده از تلفن همراه، عزت نفس، سالمت روان، دانشجویان 

تاريخ دريافت مقاله: 94/11/21           تاريخ اصالح نهايي: 95/5/28            تاريخ پذيرش مقاله: 95/3/28
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                                                       مقدمه

در عصر کنونی کافی اســت برای دوســتی که کیلومترها جدای از 
شماســت با یک تماس ویا یک پیام کوتاه، با کمترین هزینه و در 
کوتاه تریــن زمان ممکن تماس حاصل کنیــد. امروزه تلفن همراه 
مهم ترین تکنولوژی محســوب می شــوند که ضمن ایجاد خلوت 
مســتقل فردی رابطه اجتماعی فرد را در یک شــبکه معنادار کرده 
اســت. امکانات تلفن همراه، قابلیت های متنوع چند رســانه ای و 
ظرفیت هایی مثــل صدابرداری، فیلم برداری، عکاســی، اتصال به 
اینترنــت و ماهواره و انطباق پذیری بــا کامپیوتر و برنامه های آن، 
را ایجاد کرده اســت به طوری که در کنار تمامی نیازهای فردی و 

اجتماعی تلفن همراه نیز ضرورت محسوب می شود ]1[.
تلفن به عنوان یکی از وســایل ارتباطــی به دالیل خاص مانند در 
دســترس و ارزان بودن توجه همگان را جلب نموده است. متحرک 
کــردن تلفن از دهــه ی 1960 میادی در مجموعه کشــورهای 
اســکاندیناوی آغاز شــد و در اواخر همان دهه، اولین تلفن به کار 
گرفته شــد. این فن آوری در ســال 1975 میادی به بازار عرضه 
شد و اولین شــبکه ی تلفن متحرک راه اندازی گردید. به دنبال آن 
نسل اول تلفن های همراه در ســال 1979 میادی برای مصارف 
تجاری در آمریکا و ژاپن به کار گرفته شــد. بعدها این سیستم ارتقا 
یافت و نسل دوم تلفن های همراه )دیجیتالی( وارد بازار شدند آنچه 
در کشــور ما برخی مواقع موبایل و گاه تلفن همراه نامیده می شود 
در کشــورهای کانادا، هند، فیلیپین، پاکســتان، آفریقای جنوبی و 
آمریکا Cell phone در کشــورهای برزیل، شــیلی، مکزیک و 
تمامی کشورهای اسپانیایی  زبان Cellular در کشورهای آسیایی 
از جملــه کره  جنوبــی Hand phone در کشــورهای آلمان و 
اســترالیا Handy در تمامی کشورهای عربی محمول و در کشور 

ژاپن Keitai نامیده می شود ]2[.
تعداد مشــترکین تلفن همراه در سراسر جهان از 12/4 میلیون در 
سال 1990 به 500 میلیون در سال 2000 و به 3/3 میلیارد در سال 
2008 و همچنین به 5/3 میلیارد در ســال 2010 رســید و تخمین 
زده مي شــود نرخ نفوذ این فن آوري در انتهای ســال 2016 به 95 
درصد خواهد رسید ]1[. در ایران تلفن همراه برای اولین بار در سال 
1372 در دسترس افراد جامعه قرار گرفت و اکنون 53 تا 55 میلیون 
کاربر تلفن همراه در کشور ما وجود دارد. در ایران اولین فاز شبکه ی 
تلفن همراه در 1373 در تهران آغاز به کار نمود. به دنبال استقبال 
مشترکین، شرکت مخابرات درصدد گسترش پوشش به کل کشور 

شــد. در ســال 1374 تعداد تلفن ها به 15907 افزایش یافت، هم 
اکنون شبکه ارتباطات سیار کشور دارای 8510000 مشترک، 999 
شهر و 26 هزار کیلومتر جاده تحت پوشش و بهره مندی 8500000 
مشــترک از ســرویس پیام کوتاه )SMS( و 220 هزار مشترک 
از سرویس VMS می باشد. شــرکت های خصوصی نیز از جمله 
شرکت ایرانسل رقابت خوبی با شرکت ارتباطات سیار پیدا نموده اند 

.]3[
امروزه تلفن همراه فقط یک وســیله ارتباطي بین کاربران نیســت 
بلکه کاربردهــاي مختلفي مانند دسترســي به اینترنت، ارســال 
و دریافــت پیامک، عکــس و فیلم، مدیریت اطاعــات، مدیریت 
اطاعات فردي و پایانه اطاعاتي و پایگاه ســرگرمي و غیره دارد 
)کاواساکی و همکاران، 2006( تلفن همراه در دهه اخیر جاي خود 
را در بین افراد به ویژه جوانان در سطح جهان و نیز ایران باز کرده 
اســت. با در نظر گرفتن کاربردهاي فراوان این وســیله ارتباطی از 
قبیــل صرفه جویي در وقت و بهبود کیفیت زندگي جنبه هاي منفي 
آن را نمي توان نادیده گرفت ]4[ به طوري که عدم اســتفاده بهینه 
و صحیح از تلفن همراه موجب بروز آســیب های جدی اجتماعی و 
فرهنگی در جامعه شــده و ادغام آن بــا زندگی نوجوانان و جوانان 
باعث ایجاد مشکاتی شــده که باید مدیریت و کنترل شوند ]3[. 
جوانان به عمد یا غیر عمد در مرحله افراط در استفاده از تلفن همراه 
هســتند، به عاوه اپراتورهای مخابراتی نیز آگاهانه یا ناآگاهانه در 
تبلیغات تلویزیونی و بسته های خود پیشنهاد سوء استفاده از تماس 
صوتی و پیامک در میان جوانان را تشــویق می کنند ]4[. بسیاري 
از مــدارس از مدت هــا قبل ممنوعیت اســتفاده از موبایل را براي 
فراگیران اعام کرده اند ولي هنوز مدارس زیادي در سراســر جهان 
نتوانسته اند جلوي این کار را بگیرند بر اساس تحقیقات انجام شده، 
45 درصــد از نوجوانان به ویژه در شــهرهاي بزرگ از تلفن همراه 
استفاده مي  کنند این امر مي  تواند تهدیدي براي بروز ناهنجاري هاي 
رفتاري باشــد. همچنین براســاس تحقیقات انجام شده، 30 درصد 
نوجوانــان از تلفن همراه به عنوان اســباب بازي و 70 درصد دیگر 
نیز از آن براي مکالمه با دوســتان و سرگرمي استفاده مي  کنند. بر 
اساس نتایج تحقیقات انجام شــده این وسیله ارتباطي در تدریس 
معلم و فراگیري افراد اخال ایجاد مي کند اســتفاده از تلفن همراه 
در مدارس به بازي و ســرگرمي، گوش کردن موســیقي و گرفتن 
عکس و تصویر محدود شده و مدارس هنوز ظرفیت استفاده علمي 
از این وســیله ارتباطي را ندارند براســاس مطالعه ها و بررسي هاي 
دقیق صورت  گرفته، اســتفاده از تلفن همراه در مدارس مانند سایر 
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تولیدات فناوري اطاعات و ارتباطات داراي محاسن و معایبي است 
و این موضوع براي گروه سني کودکان و نوجوانان حساس تر است 
زیرا آنان در شــرایط تحصیل، رشــد و تکامل شخصیتي هستند و 
آسیب پذیري آنها نسبت به ناهنجاري هاي موجود در جامعه بیشتر از 
سایر قشرها است ]5[. انجام جرایم در نوجوانان و جوانان با استفاده 
از تلفن همراه مرتبط بوده به طوری که اســتفاده بیش از حد تلفن 
همراه در میان کســانی که اشکال مختلف انحرافاتی مانند مصرف 
مواد مخدر و الکل را نیز دارند بیشــتر اســت ]6[. دارندگان تلفن 
همراه غیر دانشــجو رفتارهای مناسب تری نســبت به دانشجویان 
دارند. نتایج مطالعات نشــان می دهد دانشجویان با سامت پایین 
روانی و اعتماد به نفس پایین بیشترین زمان خود را صرف استفاده 
از موبایــل می کنند ]7[. همچنین یافته هــای مطالعات گویای این 
نکته هســتند نوجوانانی که بیشتر از تلفن همراه استفاده می کنند از 
نظر روانی آسیب پذیرترند ]8[. با توجه به افزایش روزافزون استفاده 
از تلفن همراه و در نظر گرفتن آمار باالی این گروه سنی در کشور 
ایران الزم اســت تحقیقاتی در این زمینه بر روی این گروه ســنی 
انجام شود. هدف از این مطالعه تعیین الگوی استفاده از تلفن همراه 
و ارتباط آن با وضعیت روانی دانشجویان دانشگاه های تهران سال 

1391 می باشد. 

                                                   روش کار

ایــن تحقیق با هدف کلی تعیین الگوی اســتفاده از تلفن همراه و 
ارتباط آن با وضعیت روانی دانشجویان دانشگاه های تهران در سال 
1393 با اهداف  ویژه، بررســی الگوی اســتفاده از تلفن همراه در 
دانشجویان دانشگاه های تهران، بررسی وضعیت روانی دانشجویان 
دانشگاه های تهران و همچنین تعیین ارتباط الگوی استفاده از تلفن 
همراه و وضعیت روانی دانشــجویان دانشگاه های تهران انجام شد. 
فرضیه این تحقیق عبارت بود از این که بین الگوی استفاده از تلفن 

همراه و وضعیت روانی دانشجویان ارتباط وجود دارد. 
نوع مطالعه توصیفی همبســتگی بود. جامعــه مورد مطالعه در این 
تحقیق دانشــجویان دختر و پسر دانشگاه های علوم پزشکی تهران 
)تهران، شهید بهشتی، آزاد( بودند. از هر دانشگاه 500 نفر به روش 
نمونه گیری تصادفی انتخاب شــدند. روش نمونه گیری این مطالعه 
تصادفی ســاده بود بدین ترتیب که لیست کاس ها در روز مراجعه 
از دفتر آموزش دانشــکده ها گرفته شد و کاس ها به صورت دو در 
میان انتخاب گردیده و پژوهشــگر به همراه تیم خود به کاس ها 
مراجعه و پرسشنامه ها را در میان دانشجویان کاس توزیع نمودند. 

ابزار گردآوری داده ها پرسشــنامه ای چهار قسمتی بود، قسمت اول 
شــامل متغیرهای دموگرافیک و قسمت دوم ســؤاالت مربوط به 
الگوی اســتفاده از تلفن همراه. قسمت ســوم و چهارم پرسشنامه 
در ارتباط با وضعیت روانی نمونه های تحقیق بود که از پرسشــنامه 
عزت نفس روزنبرگ اســتفاده شد، این مقیاس شامل 10 ماده خود 
گزارشــی است که احساس کلی ارزش یا پذیرش خود را به صورت 
مثبت بیان می کند آزمودنی براســاس یک مقیاس چهار درجه ای از 
کامًا مخالفم تا کامًا موافقم با دامنه 1 تا 4 به این مقیاس پاســخ 
می دهد کم ترین و بیشترین نمره در این مقیاس 10 و 40 می باشد، 
نمره های باالتــر بیانگر میزان باالی عزت نفس می باشــد میزان 
پایایي پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در ایران توسط 
محمدی و همکاران 0/84 گزارش گردید ]9[. همچنین پرسشنامه 
28 سوالی سامت روان GHQ اســتفاده گردید، این پرسشنامه 
توســط گلدنبرگ و هیلر ابداع گردید و دارای 4 مقیاس فرعی است 
و هر مقیاس 7 ســوال دارد. چهار مقیاس فرعی پرسشنامه عبارتند 
از نشانگان جسمانی، اضطرابی، بی خوابی و افسردگی. نمره کلی هر 
فــرد از حاصل جمع نمره ای چهار مقیاس فرعی به دســت می آید.

میزان پایایي پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در ایران 
توسط تقوی و همکاران 0/90 گزارش گردید ]10[. پس از تکمیل 
پرسشنامه ها داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 17 مورد 

تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

                                                      يافته ها

نتایج داده های اطاعات دموگرافیکــی نمونه های پژوهش حاکی 
از آن اســت که بیشتر دانشجویان سه دانشگاه دختر بودند )%88.6 
دانشــگاه آزاد، 67.8% شهید بهشــتی و 77.5% دانشگاه تهران(.

بیشترین درصد از دانشــجویان مجرد بودند )86.9% دانشگاه آزاد، 
91% شهید بهشتی و 88.5% دانشگاه تهران(. بیشتر دانشجویان در 
سه دانشگاه لیسانس بودند و اکثریت آنان در رشته های پرستاری و 
علوم آزمایشــگاهی مشغول به تحصیل بودند، محل سکونت بیشتر 
دانشجویان تهران بود )86.6% دانشگاه آزاد، 79.2% شهید بهشتی 
و 80.1% دانشگاه تهران(. میزان درآمد خانواده اکثریت دانشجویان 
2-1 میلیون تومان در ماه بود و معدل اکثریت دانشــجویان در سه 

دانشگاه بین 16 تا 17 بود )%40.8(.
در مورد اولین هدف ویژه »تعیین شــیوه استفاده از تلفن همراه در 
دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی تهران« اطاعات مربوط به 
شیوه استفاده از تلفن همراه در دانشجویان سه دانشگاه به قرار زیر 
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می باشند.
در زمینه مدت زمان اســتفاده از تلفن همراه، بیشتر دانشجویان سه 
سال و بیشتر است که از تلفن همراه استفاده می نمایند. نتایج آزمون 
کای دو نشــان داد که اختاف معنی داری در ســه دانشگاه وجود 
دارد و دانشــجویان دانشــگاه آزاد به نسبت دو دانشگاه دیگر مدت 
زمان بیشــتری است که از تلفن اســتفاده می نمایند. در خصوص 
پرداخت هزینه تلفن توســط افراد، نتایج آزمون اختاف معنی داری 
را در ســه دانشگاه نشان داد به طوری که پدران دانشجویان شهید 
بهشتی بیشتر از دو دانشگاه دیگر پول تلفن فرزندانشان را پرداخت 
می نمودند.در مورد طول مدت صحبت تلفنی دانشــجویان در طول 
روز، بیشترین پاســخ مربوط به دانشگاه شهید بهشتی 5-10دقیقه 
)32.2%( و در مورد دانشــگاه آزاد بیشترین پاسخ ها مربوط به کمتر 
از 5 دقیقــه )25.7%( و همچنین بیــش از 30 دقیقه بود )25و%6(

و نتایج اختاف معنی داری را در ســه دانشــگاه نشان داد. در مورد 
ســوال »درطول روز چند پیام تلفنی می فرســتید؟« نتایج نشــان 
داد که اختاف آماری بین ســه دانشــگاه وجود دارد، دانشجویان 
دانشــگاه آزاد به نسبت سایر دانشــگاه ها بیش از 20 پیام در طول 
روز می فرســتند. در مورد تعداد تماس تلفنی در طول روز با موبایل 
بیشترین دانشجویان در سه دانشــگاه 1-5 تماس داشتند، آزمون 
آماری کای دو اختاف معنی داری را در ســه دانشــگاه نشان داد، 
از بین این سه دانشجویان دانشــگاه آزاد بیشترین تماس را برقرار 
می نمودند. درخصوص ســوال »ارســال پیام را ترجیح می دهید یا 
تماس صوتی؟« بیشــترین دانشجویان در دانشگاه آزاد اس ام اس را 
ترجیح می دادند، و در دانشجویان شهید بهشتی این ترجیح مربوط 
به تماس صوتی می شــد. همچنین آزمون آماری کای دو اختاف 

معنی داری را در سه دانشگاه نشان داد.
در مورد پاسخ به سوال »به چه دلیلی فرستادن اس ام اس را ترجیح 
می دهید؟« بیشترین پاسخ مربوط به هزینه کمتر بود. نتایج اختاف 

معنی داری را نشــان داد )شــهید بهشــتی44.2%، دانشگاه تهران 
39.9% و دانشگاه آزاد 39.4%(. در خصوص موضوع ارتباط تلفنی، 
دانشجویان دانشگاه آزاد موضوعات وابسته به دوستان و دو دانشگاه 
تهران و شهید بهشتی خبر گرفتن از خانواده را پاسخ داده بودند نتایج 
اختا ف معنی داری را نشان داد. در زمینه زمان ارسال پیام های غیر 
ضروری بیشــترین جواب مربوط به »هر وقــت که بخواهم بود« 
نتایج اختاف معنی داری را بین ســه دانشــگاه نشان داد. در زمینه 
محتوای پیام های ارسالی و دریافتی، پاسخ دانشجویان سه دانشگاه 
احوالپرسی بود نتایج نیز اختاف معنی داری را بین دانشگاه ها نشان 
داد. در زمینــه زمان خاموش و یا بی صدا کردن موبایل بیشــترین 
پاسخ مربوط به زمانی که الزم باشد بود. نتایج اختا ف معنی داری 
را بین ســه دانشــگاه نشــان داد. در خصوص نوع گوشی تفاوت 
معنی داری بین سه دانشگاه وجود داشت و دانشجویان دانشگاه آزاد 
نسبت به دو دانشگاه دیگر بیشتر از گوشی نوکیا استفاده می کردند.

پاسخ سوال »متوسط هزینه پرداختی ماهیانه برای تلفن همراه شما 
چقدر است؟« اکثر دانشجویان کمتر از 150000 ریال می پرداختند، 
نتایج اختاف معنی داری را بین ســه دانشگاه نشان داد به طوری 
که دانشــجویان دانشگاه آزاد مبلغ کمتری در مقایسه با دو دانشگاه 
دیگــر می پرداختند. در مورد تعداد دفعات تعویض تلفن همراه نتایج 
اختاف معنی داری را بین سه دانشگاه نشان داد. در خصوص هدف 
ویژه دوم تحقیق »تعیین وضعیت روانی دانشــجویان دانشگاه های 
علوم پزشــکی تهران« نتایج حاکی از موارد زیر است: در خصوص 
سوال »آیا وضعیت روانی دانشجویان تفاوت دارد؟« آزمون تحلیل 
.) p> 0/046( تفاوت معنی داری را نشان داد )واریانس یک طرفه )آنوا 

در زمینه عزت نفس دانشــجویان در سه دانشگاه آزمون آنوا تفاوت 
معنی داری را نشان نداد.

در خصوص رابطه شیوه اســتفاده و وضعیت روانی و شاخص های 
آن در سه دانشگاه ضریب همبســتگی پیرسون در مورد اضطراب 

جدول شماره 1- میانگین وانحراف معیار سالمت روان درسه دانشگاه
دانشگاه

متغیر
تهرانشهیدبهشتیآزاد

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
1/840/521/640/441/730/49نشانه های جسمانی

1/970/641/720/581/840/62اضطراب و بی خوابی
2/030/511/850/481/930/51عملکرد بد اجتماعی

1/610/691/380/531/490/62افسردگی شدید
1/870/501/660/421/750/47سامت عمومی

24/943/8724/574/5324/633/91عزت نفس

دکتر صحبایی فایزه، شکری سحر، دکتر دائمی محمد و ...236
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و بی خوابی نتیجه معنی داری نشــان داد r=0.82 و در زمینه ارتباط 
افسردگی شیوه اســتفاده، آزمون آنوا نتایج معنی داری را نشان داد 
r=0.79. در خصوص هدف ویژه سوم پژوهش »تعیین ارتباط شیوه 
اســتفاده از تلفن همراه و وضعیت روانی دانشجویان دانشگاه های 
علوم پزشــکی تهران«. سوال چند وقت است که موبایل دارید؟ آیا 
بر وضعیت روانی دانشجویان سه دانشگاه تأثیر دارد؟ برای پاسخ به 
این ســوال از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد. نتایج نشان داد 
که مدت زمان داشتن موبایل بر وضعیت روانی دانشجویان دانشگاه 
آزاد تأثیر معناداري نداشــت )ســطح معناداری بیشتر از 0/05 بود( 
بدین معنی که کلیه دانشــجویان این دانشگاه با طول مدت زمان 
متفاوت داشتن تلفن همراه وضعیت روانی متفاوتی نداشتند و یا به 
عبارت دیگر طول مدت داشــتن تلفن همراه بر وضعیت روانی آنان 
تأثیری نداشــته اســت. ولی بر وضعیت روانی دانشجویان دانشگاه 
بهشــتی و تهران تأثیر معناداري داشت )ســطح معناداری کمتر از 
0/05 بود(. میانگین به دســت آمده از این دو دانشگاه حاکی از آن 
اســت که دانشجویانی که کمتر از 6 ماه است که از موبایل استفاده 
می کنند از سامت روان باالتری برخوردارند، بدین معنی که هر چه 
دانشــجویان با طول مدت کمتری از تلفن همراه استفاده می کردند 
وضعیت روانی بهتری داشتند. در مورد سوال شماره 3 )در طول روز 
چنــد دقیقه با موبایل صحبت می کنید( آزمون آنوا نتایج معنی داری 
را نشان می دهد )p> 0/004(، میانگین در دو دانشگاه نشان دهنده 
این مطلب اســت که دانشجویانی که بیش از سی دقیقه از موبایل 

استفاده می کنند از سامت روان باالتری برخوردارند.
در زمینه تعــداد پیام های روزانــه نتایج در دو دانشــگاه تهران و 
شــهید بهشــتی معنی دار بود )p> 0/03(، میانگین در دو دانشگاه 
نشــان دهنده این مطلب است که دانشجویانی که کمتر از 20 پیام 
می فرستند از لحاظ روانی سالمترند. دانشجویانی که فرستادن پیام 
را در مقایســه با تماس صوتی ترجیح می دهند در دانشــگاه شهید 
بهشتی نتایج معنی داری را به دست آورده اند )p> 0/001( میانگین 
1.70 می باشد. سوال 8 موضوع ارتباط تلفنی نتایج معنی داری را در 
دو دانشگاه تهران و بهشتی نشان می دهد )p> 0/001( نشان داد.

زمان ارسال پیام های غیر ضروری در دانشگاه های بهشتی و تهران 
نتایج معنی دار داشــت )p> 0/046( همچنین در زمینه دو ســوال 
محتــوای پیام ها و زمان خاموش یا بی صدا نمــودن موبایل نتایج 
معنی دار بود )p> 0/001(، نتایج در مورد ســایر سواالت معنی دار 
نبود. ســوال چند وقت اســت که موبایل دارید؟ آیا بر عزت نفس 
دانشجویان ســه دانشگاه تأثیر دارد؟ برای پاســخ به این سوال از 

تحلیل واریانس یک طرفه اســتفاده شــد. نتایج نشان مي دهد که 
مدت زمان داشتن موبایل بر عزت نفس دانشجویان دانشگاه آزاد و 
بهشتی تأثیر معناداري نداشت )سطح معناداری 0/622 بود(. ولی بر    
وضعیت روانی دانشــجویان دانشــگاه تهران تأثیر معناداري داشت 

)سطح معناداری کمتر از 0/034 بود(.
ســوال چه کسی هزینه موبایل شما را پرداخت می کند؟ آیا با عزت 
نفس دانشجویان سه دانشگاه ارتباط دارد؟ برای پاسخ به این سوال 
از تحلیل واریانس یک طرفه اســتفاده شد. نتایج معنادار نبود )سطح 
معناداری 0/27 بود(. در زمینه میزان استفاده از تلفن موبایل در طول 
روز و ارتباط آن بر عزت نفس دانشــجویان سه دانشگاه  از تحلیل 
واریانس یک طرفه استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان استفاده از 
تلفن موبایل در طول روز بر عزت نفس دانشجویان  دانشگاه تهران 
و شهید بهشتی تأثیر معناداري نداشت )سطح معناداری0/207 بود(. 
ولی بر عزت نفس دانشجویان دانشگاه آزاد رابطه معناداري داشت 
)ســطح معناداری کمتر از 0/034 بود(. در خصوص تعداد اس ام اس 
در یک روز نتایج آزمون آنوا نتایج معنی داری را در مورد دانشجویان 
دانشــگاه تهران نشان داد. در مورد میزان صحبت کردن با موبایل 
نتایج نشــان دادند دانشجویان دانشــگاه آزادی که کمتر از 10-5 
دقیقه با تلفــن صحبت می کنند از عزت نفس باالتری برخوردارند.

 در زمینــه تعداد پیام هــای کوتاه، نتایج معنی داری به دســت آمد 
)p> 0/001( در مــورد ترجیح دادن فرســتادن پیام یا تلفن نتایج 
نشــان دهنده ارتباط معنی داری در دانشــجویان دانشگاه آزاد بود 

)p> 0/032(. نتایج در مورد سایر سواالت معنی دار نبود.

                                   بحث و نتيجه گيری

امروز تلفن همراه به عنــوان یکي از مظاهر فناوري ارتباطي نوین 
در زندگي فردي و اجتماعي انســان جایــگاه قدرتمندی دارد. نفوذ 
کاربردهاي تلفن همراه در زندگي پدیده اي جهاني است و در جامعه 
ما اســتفاده از آن به حدي رسیده است که مضرات جدي و اساسي 
این فناوري مدرن مشهود گردیده است، مضراتي که در حوزه هاي 
متنوع اجتماعي، فرهنگي، رفتاري، روانشناســي، پزشکي، قانوني، 
جزایي و ... به آســیب زایي مي پردازد. نتایج نشان داده اند که بیشتر 
دانشجویان سه دانشگاه سه ســال و بیشتر است که  صاحب تلفن 
همراه شــده اند.  در مطالعات مشابه بیشتر دانشجویان در زمان ورود 
به دانشــگاه صاحب تلفن همراه شده بودند ]11[. این مطالعه نشان 
مي دهد که هزینه تلفن اکثریت دانشــجویان ســه دانشگاه توسط 
پدران پرداخت می شــده، نتایج تحقیق نیز نشان می دهد  که هزینه 
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تلفن همراه بیش از 83 درصد از دختران و 50 درصد پسران دانشجو 
را خانواده شان تأمین مي کنند ]12[. افراط در استفاده از تلفن همراه 
و مکالمات ممکن است بر وضعیت اقتصادي افراد و خانواده ها تأثیر 
منفي داشته باشد، برخي والدین مجبور هستند ماهانه مبالغ زیادي 

را صرف هزینه هاي تلفن همراه خود و فرزندان کنند ]13[.
نتایج نشــان می دهند که دانشجویان هر سه دانشگاه در هر تماس 
حداقل 5-10 دقیقه صحبت می کنند و بیشــترین زمان مربوط به 
دانشــجویان دانشــگاه آزاد بود که بیش از 30 دقیقه در طول روز 
مکالمه داشــتند، تعداد زیادی از دانشــجویان اظهار می داشتند که 
اگر تلفن همراه نداشــتند راحت تر و بدون دغدغه زندگی می کردند 
و اســتفاده طوالنی از تلفن سبب مشــغله ذهنی بیشتری در آنان 
می گردد. نتایج مطالعه مشابه ]12[ نیز نشان مي دهند که فراگیران، 
در حد متوســط زمان خود را صرف تلفن همــراه می نمایند. نتایج 
تحقیق نشان دهنده این مطلب است که همه دانشجویان از ارسال 
پیام بیشتر استفاده می کنند. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولویت 
اول تا ســوم دانشجویان به ترتیب تماس صوتي، پیامک و امکانات 
جانبي گوشي است. همچنین نتایج نشان می دهند همه دانشجویان 
از تماس صوتی اســتفاده می کنند و دانشجویان دانشگاه آزاد بیشتر 
ایــن کار را انجــام می دهند )65.1%(، افراد وقتي به 20 ســالگي 
مي رسند بیشــتر به تماس صوتي عاقه مند مي شوند تا به پیامک، 
همچنین تحقیقات مختلفي نشــان مي دهند که میزان اســتفاده از 

تماس صوتي بیشتر از پیامک است ]14[.
نتایج نشان می دهند دانشــجویان سه دانشگاه فرستادن پیام را در 
مقایســه با تماس صوتی ترجیح می دهنــد و علت را مربوط به کم 
بودن هزینه پیامک دانسته اند )شهید بهشتی 44.2% دانشگاه تهران 
39.9% و دانشــگاه آزاد 39.4%(. محققــان دریافتند که نوجوانان 
تایوانی از تلفن هاي همراه جهت ارســال پیام هاي کوتاه، بازي هاي 
الکترونیکی، گرفتن عکس و دسترســی به اینترنت استفاده بیش از 
اندازه می کنند ]15[. کلیه دانشــجویان موضوع ارتباطی را در وهله 
اول خبر گرفتن از دوستان )دانشگاه آزاد(، و در نوبت بعدی تماس با 
اقوام و خانواده ذکر کرده اند، هر چه میزان استفاده از فن آوري بیشتر 
مي شود ارتباط با دوستان نسبت به ارتباط با خانواده بیشتر مي شود 
]16[. در یک مطالعه 64 درصد از دختران و 47 درصد از پســران، 
ارتباط با خانواده را مهم ترین دلیل احســاس نیاز به تلفن همراه نام 
برده اند و 18 درصد از دختران و 33 درصد از پسران، براي ارتباط با 
دوســتان احساس نیاز به تلفن همراه کرده اند ]17[. نتایج تحقیقات 
نشــان مي دهد که ارتباط با خانواده در بین دختران و پســران به 

ترتیب 3 درصــد و 8 درصد کاهش یافته و ارتباط با دوســتان به 
ترتیب بیش از 6 درصد و 11 درصد افزایش یافته است ]16[.

نتایج تحقیق حاضر گویای این نکته اســت که اکثریت دانشجویان 
ذکر نموده اند زمانی که الزم بدانند گوشــی خــود را خاموش و یا 
بی صدا می نمایند، ذکر این نکته الزم است که آنان پاسخ در کاس 
و مجامع عمومی را در اولویت قرار نداده اند در مطالعه مشــابه 70 
درصــد از هندي ها و 66 درصد از آمریکایي ها گوشــي خود را در 
کاس درس بي صدا کــرده و فقط 30 درصد از آمریکایي ها و 10 
درصد از هندي ها گوشي خود را خاموش مي کنند. براساس آمار در 
ســال 2011 نوکیا پرفروش ترین کمپاني بوده است. مطالعه حاضر 
نیز نشــان مي دهد که 44.3% دانشجویان دانشــگاه آزاد %28.5 
دانشجویان دانشگاه شهید بهشــتی و 35.3% دانشجویان دانشگاه  
تهران تلفن همراه خود را از کمپاني نوکیا خریداری کرده اند ]16[.

در مورد تعداد دفعات تعویض تلفــن نتایج ارتباط معنی داری را در 
ســه دانشگاه نشــان می دهند )p> 0/05( محققان  بیان مي کنند 
جوانــان مدل هاي جدید گوشــي را ترجیح می دهنــد و اغلب ایده 
خریــد جدیدتریــن گوشــي را در ذهن دارنــد ]13[. در خصوص 
فرضیه پژوهش »بین شــیوه استفاده از تلفن همراه و سامت روان 
دانشــجویان ارتباط وجود دارد« نتایج آزمون آنوا گویای این مطلب 
اســت که بین شیوه استفاده از تلفن، ســامت روان و عزت نفس 
ارتباط وجود دارد. نتایج بررسي ها نیز نشان داد که بین ابعاد سامت 
عمومي دانشــجویان و میزان استفاده از تلفن همراه رابطه مثبت و 

معناداري وجود دارد ]15[.
در زمینه »ارتباط طول مدت استفاده از تلفن همراه با وضعیت روانی 
دانشجویان« نتایج نشــان دهنده این مطلب است که دانشجویانی 
که به میزان کمتری از تلفن استفاده می کنند، و تعداد کمتری پیام 
می فرســتادند عزت نفس باالتری داشتند. دانشمندان در مطالعات 
دریافته اند که اســتفاده زیاد از تلفن همراه، با برون گرایی و اعتماد 
به نفس پایین همراه اســت ]13[. نتایج این تحقیق نیز گویای این 
مطلب اســت که افراد هر چه مدت زمان کمتری از داشــتن تلفن 
همراه آنان می گذرد سامت روانی باالتری دارند، بنابراین می توان 
نتیجه گرفت داشــتن تلفن همراه به مدت طوالنی ســبب استفاده 
بیشتر آنان از تلفن شده و به نوعی تلفن جایگزینی برای دیدارهای 
آنان با خانواده و دوستان می گردد و در نتیجه عدم ارتباط چهره به 

چهره سبب کاهش سامت روان در آنان می گردد. 
در زمینه ســامت روان و شیوه اســتفاده از تلفن نتایج کلی حاکی 
است کسانی که مدت زمان کمتری است از تلفن استفاده می کنند. 
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در طــول روز تعــداد تماس های کمتــری دارنــد و کمتر پیامک 
می فرســتند و از ســامت روان باالتری برخوردارند. در خصوص 
شیوه اســتفاده از تلفن و وضعیت روانی آن در سه دانشگاه ضریب 
همبستگی پیرســون در مورد اضطراب و بی خوابی r=0.82 نتایج 
معنی داری را نشان داد، نتایج تحقیقات یاسمي نژاد و همکاران نشان 
داد که بین اضطراب دانشــجویان و میزان اســتفاده از تلفن همراه 
رابطه معناداري وجود دارد. یعني با افزایش اســتفاده از تلفن همراه 
میزان اضطراب دانشــجویان نیز بیشتر مي شــود ]9[. همچنین در 
زمینه ارتباط افسردگی و شیوه استفاده از تلفن نیز آزمون آنوا نتایج 
معنی داری را نشان داد )r=0.79( محققان بیان مي کنند افرادی که 
استفاده باالیی از تلفن دارند نشــانه هاي افسردگي بیشتري دارند. 
افســردگی به عنوان پدیده اي رایج در نوجوانان با استفاده افراطی 
از ابــزار تکنولوژیکی افزایش می یابــد ]21-19[ گزارش نموده اند 
که افســردگی با اعتیاد به اســتفاده از تکنولوژی رایج در نوجوانان 
رابطه دارد. به  طور کلي شکایت بهداشتي مانند خستگي، استرس، 
اضطراب و اختال خواب در کساني که به  طور مرتب از تلفن همراه 
استفاده مي کنند بیشــتر از کساني است که کمتر استفاده مي کنند. 

]21 و 19[
در زمینه »میزان استفاده از تلفن همراه و ارتباط آن با عزت نفس« 
نتایج تحلیل واریانس نشــان داد مدت زمان داشــتن تلفن موبایل 
بر عزت نفس دانشــجویان دانشــگاه آزاد و بهشتی تأثیر معناداري 
نداشت )ســطح معناداری بیشتر از 0/05 بود( این بدان معنی است 
کــه با میزان های متفاوت اســتفاده از تلفــن وضعیت عزت نفس 

تغییری نخواهد داشت. ولی این تأثیر بر وضعیت روانی دانشجویان  
دانشگاه تهران تأثیر معناداري داشت )سطح معناداری کمتر از 0/05 
بود( شــاید علت این باشد که دانشجویانی که به میزان بیشتری از 
تلفن اســتفاده می کنند به دلیل کمبود وقت و مشــغله های مربوط 
به تحصیل از خانواده و دوســتان غافل مانده و تلفن را جایگزینی 
مناســب برای ماقات با افراد می دانند و همین نکته دغدغه ها را از 

آنان دور ساخته و آنان را دارای عزت نفس می نماید.    
در کل بــا نگاهــی به پیشــینه پژوهــش و تأثیرات جســمی و 
روانشناختی اســتفاده از تلفن همراه در جامعه لزوم پژوهش برای 
موارد آسیب زا ضروری اســت. بدون شک امروزه تکنولوژی و به 
خصوص تلفن همراه بر ابعاد مختلف زندگی افراد تأثیر گذاشــته 
اســت، لزوم شــناخت این تأثیرات منوط به انجــام تحقیقاتی در 
زمینه آسیب استفاده از تکنولوژی های جدید همچون تلفن همراه 
اســت. با توجه به نتایج به دســت آمده از این مطالعه پیشــنهاد 
مي شــود براي آشنایی دانشــجویان با مزایا و معایب تلفن همراه 
از رادیو تلویزیون و ســایر رسانه ها استفاده شود و همچنین دفاتر 
مرکــز خدمات ارتباطــي و دفاتر فروش تلفن همراه، بســته هاي 
آموزشي مبنی بر اختاالت ناشی از استفاده زیان آور بین خریداران 
توزیع کنند که مي تواند موجب گســترش فرهنگ صحیح استفاده 
از این تلفن شــود. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در مراکز 
مشــاوره دانشجویي نیز استفاده شود و الزم است که مشاوران به 
رویکردهاي مشــاورهاي در کاهش استفاده مفرط از تلفن همراه 

بپردازند.
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