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 چكيده

ست ولی بسياری از مشکالت وتهديدات اجتماعی ترکرده ا با وجود اينکه توسعه ونوسازی تکنولوژی ،زندگی مردم راساده و           

 کاربردهای برداشتن عالوه رسانی اطالع نوين ابزار عنوان به همراه بحرانی  را درميان نوجوانان به ارمغان آورده است . تلفن واحساسات

افت  اجتماعی، امالتتع کاهش ارزشها، تزلزل روانی، اعتياد مانند اجتماعی نامناسب پيامدهای گوناگون برخی های حوزه در گسترده

 نگر گذشته صورت به که است همبستگی -توصيفی نوع از تحقيق حاضر  .دارد دنبال به را شخصی امنيت افتادن خطر به و تحصِلی

مشغول  1141-49متوسطه بودند که درسال تحصيلی جامعه آماری پژوهش متشکل از کليه دانش آموزان دوره  .است گرفته صورت

شهر  1بررسی استفاده آسيب زا ونوع کاربردی تلفن همراه دردانش آموزان دبيرستانی ناحيه  ،دف از اين مطالعهتحصيل بودند. ه به

 از استفاده با ها داده .شدند انتخاب ای خوشه روش به که باشد می متوسطه مقطع آموز دانش 677 شامل پژوهش نمونه تبريز است.

يافته ها  .شد استفاده پيرسون همبستگی ضريب از ها داده تحليل و تجزيه رمنظو به شدند آوری جمع ساخته محقق پرسشنامه

حاکی از آن است که وابستگی به تلفن همراه و استفاده از شبکه های اجتماعی نه تنها باعث کاهش روابط اجتماعی و فاصله گرفتن از 

 می مدت طوالنی در نيز به افراد تحميل می کند . کهکانون خانواده ، کاهش بهره وری و افت تحصيلی می شود ، خطرات بهداشتی را 

 صحيح فرهنگ تا ، شود انجام آموزش برای مناسب ريزی برنامه است بنابراين الزم نمايد. ايجاد فرهنگی و روحی مخرب اثرات تواند

 .آيد بوجود جامعه در همراه تلفن از استفاده

 

  انوادگی ، استفاده آسيب زا ، افت تحصيلی .گوشی هوشمند ، بهره وری ، تعامالت خكليدي:  گانواژ
 

 

 

 

 

 

Studying smartphone use injuries among high school students in Tabriz District 3 academic years in 3343-

49 

Abstract  

Although the development and technological modernization, and social life either compound is 

simple, but many of the problems and threats to critical feelings among teenagers has brought. Mobile as 

a new information tool in addition to the removal of wide applications in various fields of social 

unfavorable consequences such as addiction, psychological, destabilize values, reduced social interaction, 

failure to follow positivistic and a risk to personal security. Descriptive correlational study was done 

retrospectively. The study sample consisted of all high school students who were studying in one year. 

                                                 

، مقطع تحصیلی و رشته تخصصي، دانشکده و نويسنده مسئول: درجه علمي -*و  1

 ، راست چین(B Nazanin .pt 11نويسنده اول ) دانشگاه محل تحصیل

 (، دانشکده و دانشگاه محل تحصیليا سمت كاريه تخصصي )و رشت درجه علمي -2

 ، راست چین(B Nazanin .pt 11نويسنده دوم )



 

2 

 

The aim of this study is to evaluate the harmful type of mobile application area 1 Tabriz High School 

Students. The sample consisted of 677 high school students that were selected by cluster sampling. Data 

were collected using a questionnaire to analyze the data, the Pearson correlation coefficient was used. 

Results showed that the dependence on mobile phone and using social networks not only reduces social 

relations and away from the family, loss of productivity and academic failure, it can impose health risks 

to people. In the long term can cause devastating effects of spiritual and cultural. Therefore, proper 

planning is done for education, to culture in our society is to use a mobile phone. 

 

Keywords: Smartphone, productivity, family interactions, harmful use, academic failure. 

 

 مقدمه  -3

فن همراه فقط قابليتهای تلفنهای همراه روز به روز بيشتر و وابستگی و عادت به آنها نيز به همين نسبت ابعاد جدی تری به خود ميگيرد. زمانی گوشی تل

نه فقط يك تلفن که يك ابزار تماس ساده و ارسال پيامك بود اما امروزه با فراگير شدن نسل جديد گوشيهای هوشمند همراه، اين وسايل ارتباطی 

داشتن ابزارهای چندکاره ای شده اند که کاربران به ويژه جوانان را مسحور و معتاد خود کرده اند دسترسی زودرس به دوستان، قابليت مخفی نگاه 

 . رای جوانان و نوجوانان استمکالمات از خانواده، بهره مندی از سيستم پيام کوتاه برای مخفيکاری بيشتر ازجمله مزايای استفاده از تلفن همراه ب

ه وسيله بخشی از محبوبيت پيامهای کوتاه برای جوانان از آنجا ناشی ميشود که آنها به تلفن همراه خود به عنوان بخشی از هويت خود می نگرند ، ک

ن وجود تلفن همراه خيلی زود اپيدمی شخصی و خصوصی است که به جوانان برای تحرك و برقراری ارتباط همزمان،احساس استقالل می دهد. ولی با اي

ته به مانند هر شد و حاال آنقدر گستردگی استفاده از آن باال ست که بعضی بيش از يك عدد از اين تلفنهای سيار را در اختيار دارند.افزايش کاربران الب

 . شود بالی جانپديده تکنولوژيکال ديگر آسيبهای خود را هم گسترده می کند و اينگونه است که موبايل می 

ستان کشور ارزانی خطوط ودسترسی آسان به تلفن همراه درميان تمام اقشار جامعه ، مسير ورود اين وسيله ارتباطی به مدارس ابتدايی وراهنمايی ودبير

است که درکيف اغلب دانش آموزان را نيز هموار نموده است ، به نحوی که امروزه اين وسيله ارتباطی درکنار لوازم تحرير و نيز کتاب از ديگر وسايلی 

برای آنها درپی مشاهده می شود گذشته از اينکه گوشی های هوشمند ،مزايا و ضرورتهايی را برای جوانان و والدين به همراه دارد درکنار آن پيامدهايی را 

دانش آموزان و والدين از مهم ترين علل افزايش  دارد عالوه براين پيامدها عدم آگاهی وآموزش درمورد نحوه استفاده درست از اين وسيله درميان

بانيان وگسترش اثرات منفی مانند افت تحصيلی و افسردگی و اضطراب وا ختالل در زندگی اجتماعی و همچنين يکی از اعتيادات مهم غير دارويی که قر

 نوادگی مناسب می کشاند . معتاد به اين تکنولوژی را به انزوای اجتماعی و زيانهای اقتصادی و نداشتن ارتباط خا

با استفاده برای مثال استفاده از موبايلها در کالس سبب شده است دانش آموزان توجه کافی به معلم خود نداشته باشند و زمان زيادی از وقت کالس را 

ر امتحانات نيز به يکی ديگر از معضالت آموزشی از بازيهای موبايل يا فرستادن پيام کوتاه سپری کنند. وهمچنين استفاده از تلفنهای همراه برای تقلب د

انات اقدام به تبديل شده است. بسياری از دانش آموزان با ذخيره محتوای دروس خود در موبايلها يا با استفاده از پيامهای کوتاه در زمان برگزاری امتح

فنهای همراه بايد به طور کامل در مدارس ممنوع باشد تا اثرات سوء تقلب ميکنند به همين دليل است که بسياری از کارشناسان معتقدند استفاده از تل

 آنها در امر آموزشی به حداقل برسد.

باعث کاهش  به نقل از گزارش ايرنا ، چند سالی است که تلفن همراه اوقات فراغت بسياری از افراد بويژه قشر نوجوان و جوان را در کشور پر می کند و

ماعی شده که اين پيامد انزوای اجتماعی را به همراه دارد و همچنين  وابستگی به تلفن همراه به نوعی اعتياد مدرن تبديل رفتارها و فعاليت های اجت

 شده است ، اگر چه اين وابستگی  مشکالت جسمی ناشی از مواد شيميايی را ندارد ، اما آسيب های اجتماعی را به همراه دارد.

به اين نتيجه رسيده اند که تلفن همراه می تواند به عنوان يك وسيله کمك آموزشی مناسب  "ناتينگهام"دانشگاه  همچنين ترکمندی به نقل از محققان

ط های مورد استفاده قرار گيرد. به گفته محققان ،اکنون زمان آن رسيده است که مسووالن مدارس در مورد ممنوعيت استفاده از تلفن همراه در محي

 .آموزشی تجديد نظر کنند

روز جنبه  پيروزی مقتدرانه تلفن های همراه در برابر مديريت آموزش و پرورش و فتح دروازه های مدارس از سوی اين ابزار فناوری جديد، باعث شده هر

ختالالت تازه ای از خطرات آن برای کودکان و نوجوانی که دانش آموزان و آينده سازان کشور را تشکيل می دهند، بررسی شود.تحريك های عصبی، ا

لط وسايل يادگيری، بحران هويت و تخيل گرايی افراطی نيز از عوامل مخرب استفاده نادرست از وسايل ارتباط جمعی است. اختالالت ناشی از استفاده غ

های بهره برداری درست  ارتباط جمعی می تواند اثرات جبران ناپذيری را بر روی دانش آموزان و نوجوانان داشته باشد.با ايجاد زمينه های مناسب، روش

ش رود.با اين وصف از وسايل ارتباط جمعی در بين نوجوانان و جوانان را بايد ارتقا دهيم تا آثار تخريبی استفاده ناصحيح از اين وسايل در جامعه روبه کاه

ان، ضرورت تهيه تلفن همراه برای کودکان و بايد گفت که تلفن همراه امنيت روانی دانش آموزان را به شدت تهديد می کند. بنابراين هنوز کارشناس

 .نوجوانان را درنيافته اند
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، بررسی ها نشان داده است که تلفن "جپن تايمز"به نقل از پايگاه اينترنتی  "موبنا"( به نقل از گزارش گروه اخبار خارجی سايت 1142ترکمندی )

خی موارد به آموزش آنها کمك می کند. تحليلگران ژاپنی ميزان تاثيرات تلفن همراه  همراه تنها تاثيرات منفی روی تحصيل دانش آموزان ندارد و در بر

د دارد. در يك را برتحصيل دانش آموزان مورد بررسی قرار داده اند و معتقدند که اين ابزار ارتباطی تاثيرات مثبت و منفی مختلفی بر روند تحصيلی افرا

درصد آنان بيش از  44همراه در انگلستان و اسپانيا صورت گرفت آثار سوء در کسانی مشاهده شد که آمارگيری که جهت بررسی آثار گوشيهای تلفن 

وستی حدمعمول از گوشی تلفن همراه استفاده ميکردند. استرس، سردرد، خستگی، دلهره، مشکل در تمرکز، اختالل در حافظه، بی اشتهايی و مشکالت پ

 از آثار مشاهده شده بود. 

ای کوتاه آموزشی ، ضبط صدای معلم و استفاده از کرنومتر گوشی در پاسخ به سواالت از جمله فعاليت های دانش آموزان در اين زمان ساختن ويديوه

سيستم   آزمايشی بوده است . گوشی های هوشمند که قابليت اتصال به اينترنت را دارند نيز به دانش آموزان امکان دسترسی به وب سايت های آموزشی،

 ل مدارس و انتقال فايل های الکترونيکی بين خانه و مدرسه را می دهد. ايمي

اد آور اين تلفن به اين خاطر بسيار مهم است شناسايی الگوهای استفاده کاربران تلفن همراه با تمرکز ويژه بر روی کاربران جوان با ترسيم رفتارهای اعتي 

 ابطه با استفاده از تلفن همراه و ساير فعاليتهای ضروری بپردازيم . همراه و پيامدهای آن و به کشف مديريت زمان خود درر

فقط با يك بازی انقالب فناوری ، باعث ايجاد جهان با اختراعات لوکس شده است .کانالهای ارتباطی بطور شگفت انگيزی افراد را با هزاران مايل جدا ازهم 

را  "تلفن همراه قابل حمل "مغز انسان 14بيشتر مورد تعجب بود تااينکه درقرن  41رقرن دريك ثانيه به روزرسانی کرده است .اختراع تلفن ثابت د

درسوئد اولين گوشی رسمی تلفن همراه استفاده می شد که  1941اختراع کرد فن آوری تلفن همراه رشد فوق العاده ای را تجربه کرده است. درسال 

 داربوده است . درميان کاالهای مصرفی ديگر از سريعترين رشد برخور

ديران رشد قابل توجه آن درکاربران بخصوص درميان جوانان ديده می شود ، اگر درسالهای نخستين ورود تلفن همراه به ايران ، ابزار خاصی برای م 

ر وهمگانی ترمی شود وهرچه ارشد بنگاه های کسب وکار يا فناوری گران قيمت وخاص درطبقات باالی جامعه بود . اکنون تلفن همراه روز به روز رايج ت

سامانه استفاده از تلفن  1161بيشتر درميان گروه های مختلف اجتماعی نفوذ کرده وبه جزعی از زندگی روزمره ی افراد تبديل می شود. درايران ازسال 

اين وسيله درميان جوانان ايرانی بسيار سريع  همراه راه اندازی شد واکنون بيش از يك دهه است که امکان استفاده از آن وجود دارد . پذيرش استفاده از

 اتفاق افتاده است به گونه ای که ديگر نمی توان زندگی روزمره ی خيل عظيمی از جوانان را بدون تلفن همراه تصورکرد . 

آشکار و پنهان، قابليت مخفی  در اين حوزه، برخی مزايای استفاده از تلفن همراه و داليل شيوع آن نيز قابل تامل است. دسترسی سريع به دوستان

وتی و نگهداشتن اطالعات، بهرهمندی از سرويس پيام کوتاه برای مخفيکاری بيشتر و دسترسی آسان به انواع بازی ها و شيوه های انتقال فايلهای ص

اين ويژگيها شرايط بهتری برای  تصويری مزايايی هستند که برای هر کاربری فريبنده و مطلوب به نظر ميرسد؛ اما با کمی دقت ميتوان دريافت

در صورتی که  سوءاستفاده و ايجاد و اشاعه ناهنجاريهای رفتاری و شخصيتی پديد می آورد. در اين ويژگيها زندگی دوگانه ای را برای کاربر رقم ميزند و

عات امری مطلوب محسوب ميشود، اما نميتوان نقش نوجوان يا جوان باشد ، تاثيرپذير هويتی پر از تعليق برايش پديد می آورد.  اگر چه انتقال اطال

شناسد و  محدوديتهای منطقی برای کودکان و نوجوانان را ناديده گرفت ؛ در حالی که انتقال اطالعات از طريق تلفن همراه تقريبا هيچ محدوديتی نمی

شيها تعبيه شدهاند، انديشه ايجاد با اعمال هر محدوديتی را عقيم قابليتهای فنی ديگری نظير درگاه مادون قرمز، بلوتوث، پيام تصويری و ... که در گو

ا اخالق ميسازد. در چنين شرايطی افراد در معرض اطالعاتی قرار ميگيرند که قدرت تشخيص خوب و بد آن را ندارند .يا در حالتی عمومی تر حداقل  ب

 فردی و اجتماعی ناسازگار است.

ست است راههای رسيدن به جديدترين اخبار واطالعات درکوتاهترين زمان آسان شده ولی با اين وجود اين فناوری امروزه با ظهور فناوری های جديد در

گذشته از محاسنی که با خود بهمراه دارد خطرهايی هم متوجه کاربران خويش بخصوص قشر کودکان ونوجوانان کرده است اعضای اين بخش به علت 

 د جسمی واجتماعی به سر می برند می.توانند اصلی ترين  قربانيان خطرهای تلفن همراه به حساب بيايند . شرايط خاص سنی که دارند درحال رش

( می گويند : در اين دوره ی سنی، به دليل شرايط روانی، اجتماعی و عاطفی 2776(به نقل از: استرنبرگ و مانهام)2712وهمچنين پناهی واصالنی )

ش از کودکان و بزرگساالن با موضوعات جديد و نو اعم از مثبت يا منفی اشتغال ذهنی پيدا می کنند و به سمت آن خاصی که وجود دارد، نوجوانان بي

شوند و چون  کشيده می شوند. در واقع، در دوره نوجوانی بيش از هر سن ديگری،نوجوانان از خانه فاصله می گيرند و بيشتر با گروه همساالن روبه رو می

مقابله با فشارهای گروه برای همرنگ ساختن فرد برخوردار نيستند، ممکن است با فشارهای مزبور به صورت منفی برخورد کنند و  از پختگی الزم جهت

 . تحت تأثيررفتارهای مدگرايانه، منفی و آسيب زای گروه قرار گيرند

(می گويند : آنها دريافتند که استفاده از تکنولوژى هاى 1449( به نقل از : پترسون، الندمارك ، کروات و همکاران )2712پناهی واصالنی وهمکاران)

فراهم کرده ارتباطى جديد ، روابط اجتماعى افرادرا در حالت واقعى را کاهش داده و موجبات کاهش بهزيستى به ، واسطه تنهايى ، افسردگى و انزوا را 

(عنوان می کنند. 2776(و بيل ليوکس ، ون درلين ، دآسرمونت وديگران )2772( به نقل از : کاميبپو و سوگيرا)2712است . پناهی واصالنی وهمکاران)

 .که ظرفيت های اعتياد آوری تلفن همراه را نبايد مورد غفلت قرار داد
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ده بی رويه و به اعتقاد روانشناسان نوجوانانی که ساعات طوالنی از تلفنهای همراه استفاده ميکنند،پس از مدتی بااختالالت روانی مواجه و به استفا

لفن همراه غير نادرست از اين وسيله معتاد ميشوند.عمده ترين تفاوت موجود ميان اين اعتياد و اعتياد به الکل ويا مواد مخدر اين است که استفاده از ت

در برقراری روابط اجتماعی با ديگران قانونی نيست.دکتر احسان گلريزروانشناس ميگويد: بيشتر معتادان به تلفن همراه دارای اعتماد به نفس کمی بوده و 

رای اين مشکل دارند و به همين خاطر احساس ميکنند که همواره بايد از اين طريق با ديگران در ارتباط و در تماس باشند.خاموش بودن تلفن همراه ب

نه به ايرنا گفت :  استفاده زياد از تلفن همراه، افراد نگرانی وتشويش،بی خوابی،تشنج و سوهاضمه ايجاد ميکند. محسن رمضانی روانشناس در اين زمي

ام کوتاه افراد را دچار وسواسهای فکری، اضطراب و ساير اختالالت روحی و روانی ميکند . وی افزود:  به عنوان مثال چنانچه فرد از ارسال نشدن پي

زايش زمان استفاده از تلفن همراه باشد،به نوعی به اين کار معتاد احساس نامطلوب و بدی پيدا کند يا اينکه هر روز در پی جديدتر کردن تجهيزات و اف

يامك معتاد شده است.رمضانی با بيان اينکه اعتياد به تلفن همراه،کارآيی ذهنی افراد را کاهش ميدهد، اظهار داشت: وقتی فردی به ارسال يا دريافت پ

ه صدا در آمده ، اما با مراجعه به تلفن همراهش پی ميبرد که اشتباه کرده و تکرار ميشود، پيوسته گمان ميکند که زنگ دريافت پيامك تلفن همراهش ب

 تماد به نفس در شخص کاهش يابد.اين رفتار سبب ميشود تا اع

ت است با اين اوصاف هدف تحقيق حاضر ، توصيف وشناسايی وتاثيرات متقابل جوانان وتلفن همراه است .اين تحقيق درپی دستيابی به پاسخ اين سواال

با  .تاثير ونقش تلفن همراه دروضعيت تحصيلی جوانان چيست ؟ارتباط تلفن همراه با افت تحصيلی دانش آموزان چيست ؟ تاثير متقابل تلفن همراه

کنترل کردن اين  سالمت جسمی وروحی وروانی افراد چيست ؟ آيا ارتباطی بين استفاده از اين فناوری و اعتياد به اين تکنولوژی وجود دارد؟ و راه های

 آسيب ها چه می تواند باشد ؟
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 پژوهش : نهيشيموضوع وپ اتي. مرور برادب 2

 

 

 هوشمند :  ی. گوش 2.1

 

پناهی همراه درميان جوانان به يك ابزار مهم ارتباط اجتماعی تبديل شده است .بطوريکه برخی از جوانان هويت فردی خود با آن تعريف می کنند .  تلفن

اند وتاحدودی  ته( به نقل از :پايگاه بصيرت ، گروه فرهنگی / فناوری های جديد دردودهه اخير تاثير بسياری برزندگی ماداش2712وهمکاران )، اصالنی 

يافته است از راه سبك زندگی ها راتغيير داده اند . ازجمله اين فناوری ، تلفن همراه است که تقريبا به همه جا حتی دورافتاده ترين نقاط درروستاها نيز 

)به نقل از : مقصود  2712)صالنیويژگی اين پديده دگرگونی ونوشدن روز به روز آن است بطوری که جهان درانتظار نسل های بعدی است پناهی ، ا

 ودريافت اریوفيلمبرد عکاسی دوربين – بلوتوث–)درست است تلفن همراه محاسن ومزايای زيادی دارد از جمله ارسال ودريافت پيامك   2712علی)

قشر جوانان کرده است .اعضای اين  ويژهم متوجه کاربران به خطرهايی.  کننده سرگرم های وبازی اينترنت به اتصال– وماهواره تلويزيون– راديو امواج

– اجتماعی–روانی بخش به علت شرايط خاص سنی که دارند درحال رشد جسمی واجتماعی به سرمی برند می توانند .دراين دوره سنی بدليل شرايط 

اشتغال ذهنی پيدا می کنند وبه سمت  فیمن ويا مثبت از اعم ونو جديد موضوعات با وبزرگساالن کودکان از بيش جوانان. دارد وجود که خاصی عاطفی

روبه رو می شوند چون از  آن کشيده می شوند .درواقع دردوره نوجوانی بيش از هر سن ديگری ، نوجوانان از خانه فاصله می گيرند وبا گروه همساالن

مزبور بصورت منفی برخورد کنند ويا  فشارهایپختگی الزم جهت مقابله با فشارهای گروه برای همرنگ ساختن خود برخوردار نيستند.ممکن است با 

 تحت تاثير فشارهای آسيب زای گروه قرار گيرند . 

ی موبايل هوشمند عبارت است از: صفحه نمايش بزرگ، قابليت کار با اطالعات، به گفته يك تحليلگر مرکز تحقيقاتی گارتنر، مشخصات يك گوش بنا

با  دگانرا نيز داشته باشد  . اغلب ناظران صنعتی و توليدکنن PDAهای يك های کامل يك تلفن، و در عين حال قابليتابزاری دستی برای ارائه کارايی

های کاربردی، به طور قطع يکی از ها، شکی نيست که قابليت کار با برنامهنظر طراحان اين گوشی اين تعريف تقريباً ساده اين تحليلگر موافقند، اما از

 رود.  شمار میها بهها و خصوصيات اصلی اين دستگاهويژگی

های سنتیِ ارتباطی با ستگاهگويد: از نظر ما گوشی هوشمند ترکيبی از دباره میالنگريج، مدير تجارت موبايل مايکروسافت در انگلستان، در اين جيسون

 های کاربردی و اطالعات پيشرفته است.برنامه

ها و تقويم تواند ايميلسازد، اما يك گوشی هوشمند میهايتان را مقدور میتر، يك گوشی پيشرفته امکان دسترسی شما به ايميليك تعريف ساده در

 سی هماهنگ سازد.قرارها را با پی

های کاربردی را دربر هايی مانند قابليت اجرای برنامهف کامل و جامع از گوشی هوشمند بسيار فراتر از تعاريفی است که ويژگیهرحال ارائه يك تعري به

. خصيصه لها را دارند تا گوشی موبايسیهای هوشمند در حقيقت بيشتر، خصوصيات پیگيرد. اين تعريف در بطن خود گوشی نهفته است.  گوشیمی

وجه تمايز يك گوشی هوشمند را در دارا  Ovumريزی باشد. تحليلگر ديگری از که قابل برنامه است هوشمند از نظر عامه مردم ايناصلی يك گوشی 

 داند.های کاربردی میبودن سيستم عامل باز و قابليت نصب و لغو آزادانه برنامه

کام و مدير بخش تأمين بودجه تجهيزات کليدی، ، يکی از اعضای سيليکون داتهای تلفن هوشمند است. نيك ايوانزبه طور حتم يکی از مشخصه امنيت

های گويد: گوشی هوشمند يك کابوس برای مديريت، پشتيبانی و امنيت است. داشتن اين گوشی به معنی صرف هزينه بيشتر برای ارسال پياممی

تاپ و پذيرش نمودن اطالعات گوشی با لپو اتالف وقت به منظور هماهنگ (، از دست دادن زمانG1و استفاده از امکانات نسل سوم ) ایدرسانهچن

 ريسك امنيتی با به همراه داشتن کل بانك اطالعات شرکت در يك ابزار زيبا و جذاب است که هميشه احتمال سرقت آن وجود دارد.

ريزی دارند که کاربران را قادر (  و قابل برنامه1ای)ندوظيفهعامل چهای هوشمند، يك سيستمشود. گوشیافزار خالصه میهمه چيز در نرم هوشمند،

با اين تفاوت  ست؛ها و امکانات اها و امکانات گوشی خود هماهنگ کنند. از طرف ديگر برای کاربران مسئله هنوز همان قابليتسازد خود را با قابليتمی

 کنند.که آنان به اين مسئله از جنبه ديگری نگاه می

سيم، اتوماسيون تجاری و های تجاری، ايميل بیها امکان کار و دسترسی به جديدترين برنامهای است که به آناربران ، گوشی تلفن وسيلهنگاه ک از

بگذارند و  اكافزاری در دفتر شرکت خود به اشتردهد و در عين حال اين توانايی را ايجاد می کند تا نتايج را با نرمای را میمديريت توزيع شبکه

 هماهنگ سازند.

های هوشمند است و نتيجه اين خواهد بود که اين تعاريف پيوسته با تعريفی که کاربران خواهند داشت، وابسته به عملکرد توليدکنندگان گوشی بنابراين

تاثيرات وبسترسازی های تلفن  امروزه يابند.میها و امکانات تغيير ترين قابليتها و پيشرفتههای کاربردی، جديدترين سيستم عاملعرضه آخرين برنامه

خی همراه برای برخی مقاصد نامتناسب افراطی و گاه هنجار شکنانه، موجب نگرانی نهادهای سياسی و اجتماعی شده است. تلفن همراه به واسطه بر
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ست مدرن می باشد به راحتی در اختيار افراد با سبك ويژگيها  چون سرعت انتقال، تنوع مطالب و ارزان بودن آن که از شاخصه های مهم رسانه های پ

جهت گيری ها و هنجارهای مختلف اجتماعی قرار گرفته و اين امر به مرور ميزان کنترل خانواده ها و مدارس بر آموخته های نسل جديد و نيز کيفيت و 

شيوه بهره گيری تلفن همراه ، بايد خاطر نشان ساخت  زاجتماعی ا های آموزشی و تربيتی خانواده ها، مدارس و جامعه را متاثر ساخته است. در تحليل

 تکنولوژی مذکور موجب کاهش حضور عوامل 

ودآوری، در تعامالت روزانه، القاء ضرورت پذيرش زبان واحد در بطن برنامه ها و تبديل زبان انگليسی به زبان جهانی، غلبه بازار آزاد و فرهنگ س انسانی

 [11امپرياليسم فرهنگی و گسترش مصرف گرايی و مدگرايی نيز شده است.]تحميل شکل نوينی از 

 

 . استفاده آسيب زا :2.2

 

رنج می برند آن بيشتر درميان جوانان شايع  "وابستگی به تلفن همراه "از کاربران تلفن همراه از نوع جديدی از بيماری روانی به نام نشانگان  بسياری

 است . 

زندگی بسياری از انسانها را دستخوش تغيير قرار داده است که از جمله آن ميتوان به تمايل شديد برای برقراری ارتباط با اين تکنولوژی شيوه  حتی

آداب خاصی  ساسديگران اشاره کرد . همانطور که در يك جامعه مردم به استفاده از فناوری های پيشرفته نياز دارند ،الزم است استفاده از آن نيز برا

کوتاه اکنون نوجوانانی را می بينيم در کنار دوستان با دستگاه تلفن همراه خود بازی می کنند و دوست خود را ناديده می گيرند. ايميل و پيام  باشد. هم

ی استفاده از کاهش آسيب ها برای. بردنبايد هرگز جايگزين مکالمات رو در رو شود زيرا ارتباطات غير شفاهی طرز بيان و ابراز احساسات را از بين می 

ای استفاده تلفن همراه بايد در خانواده ها فرهنگ سازی صورت بگيرد و والدينی که قصد دارند برای فرزند خود تلفن همراه خريداری کنند، قوانينی بر

چرا که اين نوع سيم کارت استفاده کنند  ئمیصحيح از آن وضع کنند.والدين در صورت لزوم به خريد سيم کارت برای فرزندشان، از سيم کارت های دا

ارس هماهنگ ها افزايش کنترل و نظارت والدين در ارتباط های نوجوان را فراهم می کند.والدين بايد در خصوص استفاده دانش آموز از تلفن همراه با مد

هر شرايطی اجازه بردن تلفن همراه به  آموزش دهند در نانشوند چرا که آوردن تلفن همراه در مدارس ممنوع است و والدين بايد به کودکان و نوجوا

، حتما بايد با مدرسه را ندارند. روان شناسان معتقدند، استفاده از تلفن همراه برای کودکان و بسياری از نوجوانان ضرورتی ندارد و در صورت شرايط خاص

. به گفته پژوهشگران عالوه بر تاثيرات بداخالقی تلفن همراه روی واگذار نکنيم  خودنظارت والدين باشد و نوجوانان را در استفاده از اين وسيله به حال 

 کودکان و نوجوانان، امواج راديويی آن نيز بيشتر بر اين گروه های سنی تاثير می گذارد .

، باعث شده هر روز جنبه مقتدرانه تلفن های همراه در برابر مديريت آموزش و پرورش و فتح دروازه های مدارس از سوی اين ابزار فناوری جديد پيروزی

ختالالت تازه ای از خطرات آن برای کودکان و نوجوانی که دانش آموزان و آينده سازان کشور را تشکيل می دهند ، بررسی شود . تحريك های عصبی ، ا

اختالالت ناشی از استفاده غلط وسايل يادگيری ، بحران هويت و تخيل گرايی افراطی نيز از عوامل مخرب استفاده نادرست از وسايل ارتباط جمعی است. 

روش های بهره برداری  سب،ارتباط جمعی می تواند اثرات جبران ناپذيری را بر روی دانش آموزان و نوجوانان داشته باشد . با ايجاد زمينه های منا

فاده ناصحيح از اين وسايل در  جامعه روبه کاهش رود . با درست از وسايل ارتباط جمعی در بين نوجوانان و جوانان را بايد ارتقا دهيم تا آثار تخريبی است

 اين وصف بايد گفت که تلفن همراه امنيت روانی دانش آموزان را به شدت تهديد می کند.  بنابراين

 کارشناسان، ضرورت تهيه تلفن همراه برای کودکان و نوجوانان را درنيافته اند. هنوز

به خبرنگار ايرنا گفت: استفاده زياد از تلفن همراه ، افراد را دچار وسواسهای فکری، اضطراب و ساير اختالالت رمضانی روانشناس در اين زمينه  محسن 

هر روز در پی  هروحی و روانی می کند . وی افزود:  به عنوان مثال چنانچه فرد از ارسال نشدن پيام کوتاه احساس نامطلوب و بدی پيدا کند يا اينک

و افزايش زمان استفاده از تلفن همراه باشد ،به نوعی به اين کار معتاد شده است .رمضانی با بيان اينکه اعتياد به تلفن همراه  جديدتر کردن تجهيزات

يافت ،کارآيی ذهنی افراد را کاهش می دهد، اظهار داشت : وقتی فردی به ارسال يا دريافت پيامك معتاد می شود، پيوسته گمان می کند که زنگ در

تماد به نفس در لفن همراهش به صدا در آمده ، اما با مراجعه به تلفن همراهش پی می برد که اشتباه کرده و تکرار اين رفتار سبب می شود تا اعپيامك ت

 شخص کاهش يابد .

ناسايی آسيب های اين اين امکانات وپيشرفت های تکنولوژی درگوشی های هوشمند، عالرغم مزايای استفاده از گوشی های هوشمند(. الزمه ش باوجود

تکنولوژی درجوانان وشناسايی آسيب هايی گوشی های هوشمند که موجب افت تحصيلی در جوانان می شود .چگونگی جلوگيری از اعتياد به اين 

رای نوجوانان . بررسی علت وابستگی به تلفن همراه چيست ؟ و عوامل کنترل کننده برای جلوگيری از اين آسيب ها و همچنين آموزش ب وژیتکنول

 وخانواده ها را می طلبد .تا با استفاده بهينه از اين تکنولوژی عوامل آسيب های آن کاهش يافته يا تحت کنترل درآيد.

سال  يکی از اولين کتاب های مهم در خصوص روابط اجتماعی و اينترنت کتاب اجتماعات مجازی نوشته هوارد رينگولد است . هر چند که اين کتاب در

ين ، يعنی در اوان رشد اينترنت و زمانی که هنوز اينترنت گسترش چندانی نيافته بود نگاشته شد ، اما امروزه به عنوان يك اثر کالسيك در ا 1441

اد فرزمينه شناخته شده است . اين کتاب با طرح بحث جوامع مجازی چشم انداز جديدی را گشود . منظور از جوامع مجازی جوامعی هستند که در آن ا
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يد به واسطه ی ارزش ها و عاليق مشترك از طريق شبکه اينترنت به همديگر متصل می شوند و پيوندهای دوستی و حمايتی ميان آنان به وجود می آ

 که ممکن است به ارتباط رودررو هم بينجامد . 

 اثرات بررسی: آموزان دردانش اجتماعی – روانی های وآسيب همراه تلفن به وابستگی "( در پژوهشی تحت عنوان : 2712پناهی ،اصالنی وهمکاران )

 آموزان دانش که يافتند دست تحليل نتايج اين به شدند انتخاب ای خوشه روش به که  ، متوسطه مقطع آموز دانش 997 روی که "وبلوتوث کوتاه پيام

ارسال و دريافت پيامك ،  1/ 11رصد برای گوش دادن به موسيقی ،.   د 21/7اوقات خود استفاده می نمايند کردن پر برای همراه تلفن جانبی امکانات از

درصد از بلوتوث استفاده می نمايند. محتوای بيشتر پيام های دريافتی و ارسال طنز می باشد.  اکثر بلوتوث ها برای  17درصد برای مکالمه و  22/2

پيرسون نشان داد که بين وابستگی به تلفن همراه با افزايش ارتباط ناسالم  مبادله موسيقی و عکس مورد استفاده قرار می گيرد. نتايج ضريب همبستگی

 .و افت تحصيلی، رابطه دارد

محقق همزمان از روشهای کمی وکيفی بهره برده است برای  "فرهنگ جوانان وتلفن همراه  "( ،درپژوهشی تحت عنوان 1199ذکايی وولی زاده )

ا نسبت به تلفن همراه ، فوايد ورضايت مندی حاصل از آن برای جوانان ونيز ارزيابی تاثير متغيرهای دسترسی به اطالعات اوليه درخصوص نگرش ه

 زمينه ای چون جنسيت ، سن ، پايگاه اقتصادی واجتماعی وديگر متغير های فردی واستفاده از روشهای پيمايشی ضروری به نظر می رسيد .درجمع

ورت گرفته انتخاب نمونه از ميان جوانان درفضای عمومی شهر وتنها شرط (داشتن تلفن همراه صورت گرفته آوری اطالعات پرسشنامه ای ، از جوانان ص

سال است .بخش کيفی پژوهش عموما انعکاس دهنده نتايج آنست  11از زنان تشکيل ميدهند ميانگين سنی نمونه  % 24است ).ازمجموع پاسخگويان 

جوان مبتنی است. يافته های پژوهش در دوبخش (با عنوان مالکيت تلفن همراه ،دارو ندار) و  12حور با .برمصاحبه های نيمه استاندارد ومسئله م

 . )در بخش اول استفاده از تلفن همراه به شکل تنگاتنگی با مالکيت آن گره خورده است"امکانات وفرصتها از ارتباطهای ضروری تا لذت  "دربخش دوم( 

اظهار کرده اند با بودجه ی خود آنرا  % 41موارد خانواده ها برای جوانان تلفن همراه خريده اند و حدود  % 41يش از نتايج پژوهش نشان می دهد در ب

رتباطات ، صرفه خريده اند .در پاسح به اين سوال که تلفن همراه چه امکاناتی بر آنها داده ومزايايی مانند دردسترس بودن ، سرعت ودستيابی ، برقراری ا

معتقدند زياد به آن عادت دارند  % 12پاسخگويان اظهارکردند که نبودن آنرا حس می کنند  % 14مان ، هماهنگی بهتر در کارها . درحدود جويی درز

را از فناوری  .يافته ها پژوهشی ، رابطه معناداری را ميان مدت استفاده از تلفن همراه وايجاد وابستگی به آن نشان می دهد .تا جايی که نمی توان اين

 . فرصتها ودوستی ها ،کار وحتی فراغت جوانان جدا کرد

 – توصيفی از محقق مطالعه دراين" بيرجند شهر نوجوانان وپرخاشگری همراه تلفن به وابستگی شيوع"(درپژوهشی تحت عنوان  1147خزايی ،طيبه ) 

مرحله ای بصورت تصادفی انتخاب شدند از پرسشنامه وابستگی به هربيرجند ، با روش نمونه گيری خوشه ای دوش آموزان دانش از نفر 716 ، تحليلی

 %2.2و وابستگی شديد  %9.1و وابستگی متوسط   %24.1سال 12-27نفر دانش آموزان  716تلفن همراه و پرسشنامه پرخاشگری استفاده شده است از 

 روزانه دريافتی و ارسالی تماسهای تعداد – تحصيلی مقطع و جنس –اعتياد داشتند . تفاوت معنی داری بين شدت وابستگی به تلفن همراه برحسب سن 

 . داشت وجود داری معنی و مثبت روابط پرخاشگری با همراه تلفن به وابستگی بين.  شد مشاهده دريافتی پيامهای و

 

 

  : قيروش تحق -1

 

وشی هوشمند ممنوع نيست صورت گرفته است  . با توجه به ماهيت تحقيق در تعدادی از مدارس متوسطه شهر تبريز  که استفاده از تلفن همراه و گ اين

 .همبستگی است که به صورت گذشته نگر صورت گرفته است -موضوع پژوهش ، روش تحقيق از نوع توصيفی

غول به تحصيل تبريز مش   49- 1141پژوهش را کليه دانش آموزان دوره متوسطه ناحيه سه شهرتبريز تشکيل ميدهند که در سال تحصيلی  جامعه

 .پسر بود که به روش خوشه های چند مرحله ای انتخاب شدند 117دختر و  147دانش آموز شامل  677هستند . نمونه پژوهش شامل 

از  نقطه ای ليکرت 2سوال می باشد و براساس مقياس  97مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته استفاده آسيب زا از تلفن همراه بود.  اين مقياس  ابزار

و اضطراب  رسبعد می باشد که عبارتند از ( : کاهش تعامالت خانوادگی و است 9خيلی مخالف تا  خيلی موافق  نمره گذاری می شود . اين مقياس شامل 

  ) .)، و  (استفاده از اين تکنولوژی )و ، افزايش ارتباطات ناسالم ، ( افت تحصيلی ومانع تحصيل

ازه گيری ، از نظرات استاد  (اعتبار صوری)  استفاده شد ،  سپس گويه های مورد توافق در ابزار اندازه گيری لحاظ شد و ارزيابی اعتبار وسيله اند برای

گويه مورد   21گويه ارائه شده در ابزار ،  تنها  97بقيه مواردی که از نظر ايشان ارتباط چندانی با موضوع نداشت حذف شدند. به عبارت ديگر از مجموع 

بدست آمد . باتوجه   /α=7 97قرار گرفت.  برای به دست آوردن پايايی وسيله اندازه گيری ، از تکنيك آلفای کرونباخ استفاده شد که ميزان آن توافق 

رس، گومز و همراه که توسط جنارو، فلو تلفنبه باال بودن ضريب آلفا ، ابزار اندازه گيری از قابليت بااليی برخوردار است . مقياس استفاده مفرط از 

 ( نيز بر روی تعدادی از آزمودنی ها اجرا شده2776همکاران) 
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گزارش شده است.  با اين توضيح  α=7.96مقياس استفاده مفرط از تلفن همراه به روش همسانی درونی روی دانشجويان دختر و پسر اسپانيايی  پايايی

 . شدند که گويه های مبهم و نارسا پس از بازبينی، اصالح و بعضيها حذف

ه از تکميل پرسشنامه ها به آزمودنی ها در زمينه محرمانه بودن اطالعات بدست آمده و چگونگی بهره گيری از داده ها به شکل کلی توضيح داد پيش

خويش  یخانوادگ شد. پس از موافقت آنها برای همکاری، پرسشنامه ها در اختيار آنها گذاشته شد. هم چنين از آنان خواسته شد از نوشتن نام و نام

 خودداری کنند.  برای تجزيه و تحليل اطالعات از روش ضريب همبستگی پيرسون استفاده شد.

 

 : يافته ها

 

زن بودند . ميانگين سن   %27آزمودنی ها مرد و  %92دانش آموز مقطع متوسطه (پايه های اول، دوم و سوم) حضور داشتند ،  277در اين پژوهش

 وده است.سال ب 12.6آزمودنی ها 

 

 ماتريس همبستگي پيرسون بين متغييرهاي پژوهش(3جدول)

 

 :*p<7/72_ **: p<7/71 

 

 

 

 متغيير 1 2 1 9 2 7 6 9 4

با  گفتگو هاي طوالني 1        

 تلفن همراه

 وابستگي به تلفن 7.761 1       

ايجاد خطرات  7.779 **7.279 1      

بهداشتي ناشي از 

استفاده بيش از حد 

 تلفن

ناديده گرفتن چهره  7.794 *129. 7.741 1     

 به چهره دوستان

    1 7.727-  .7217-  7.726- شكايت خانواده و  7.764 

دوستان در استفاده 

 بيش از حد

   1 7.929** -7.162* 7.729 7.792-  7.764-  كاهش بهره وري 

  1 7.169* 7.214** 7.726-  7.279** 7.791 7.716- تالش براي كاهش  

 استفاده از تلفن

 1 7.719 7.777-  7.771 7.721-  7.742- ي ز شبكه هااستفاده ا 7.712 7.792 

 اجتماعي ، اينترنت و

 برنامه هاي تلفن

1 -.176* 7.729 7.719 7.797 7.779-  7.722-  7.174 7.721- كاهش تعامالت  

 خانوادگي
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 دهي، ناد (  r =7.779) یخطرات بهداشت جاديبا ا(r = 7.761)   به تلفن یو وابستگ یطوالن یگفتگو ها  شوديهمانطور که از جدول باال برداشت م

 . رابطه مثبت ومعنا دار وجود دارد (r = 7.764 ) از حد شيخانواده ها دراستفاده ب تيو شکا ( r = 7.794  ) گرفتن چهره به چهره دوستان

 . رابطه وجود دارد  r = - 7.764)) یش بهره وربه تلفن  با کاه یو وابستگ  یطوالن یگفتگو ها نيب نيهمچن

 - = rتلفن )  یوبرنامه ها نترنتي، ا یاجتماع ی( و استفاده از شبکه هاr = 7.741گرفتن چهره به چهره دوستان )  دهيبا ناد یخطرات بهداشت جاديا

 ( رابطه وجود دارد .7.742
 

 

 یبحث و نتيجه گير -2

 

ر ارتباطات انسانی تلفن همراه می باشد. امروز تلفن همراه به عنوان يکی از مظاهر فناوری ارتباطی نوين در زندگی يکی از وسايل پرکاربرد امروزی د

يده فردی و اجتماعی بشر جايگاهی قدرتمند دارد و جزو الينفك مناسبات روزمره محسوب می شود.  نفوذ کاربردهای تلفن همراه در شئون زندگی پد

عه ما با وجود فروکش کردن تب اوليه استفاده از آن ، مقبوليتش به حدی رسيده که مضرات جدی و اساسی اين فناوری مدرن ای جهانی است و در جام

سيب زايی می را مخفی و ناديده نگه ميدارد ، مضراتی که در حوزه های متنوع اجتماعی، فرهنگی، رفتاری، روانشناسی، پزشکی، قانونی، جزايی و ... به آ

 . پردازد

دف کلی پژوهش حاضر بررسی آسيب های استفاده از گوشی های هوشمند درميان دانش آموزان دوره متوسطه است . نتايج پژوهش نشان داد که ه

راد را از گفتگو های طوالنی با تلفن و وابستگی به تلفن باعث ايجاد خطرات بهداشتی در افراد ميشود ، همچنين استفاده بيش از حد از اين ابزار اف

اعث کاهش دوستان وخانواده دور کرده وکاهش روابط اجتماعی و شکايت افراد را بدنبال دارد . همچنين وابستگی و استفاده بيش از حد از اين ابزار ب

ابط را به بهره وری و در نتيجه افت تحصيلی دانش آموزان می شود . ظهور شبکه های اجتماعی دوستان را از ديدار چهره به چهره محروم ساخته و رو

 . سمت روابط مجازی سوق داده است و بدنبال آن خطرات بهداشتی را برای افراد ايجاد کرده است

رند و می توان در تبيين يافته های فوق می توان به اين مطلب اشاره کرد که با توجه به اينکه امروزه بسياری از دانش آموزان به تلفن همراه دسترسی دا

فاده از آن همه گير شده است.  امروزه به سبب کاربردهای متنوع تلفن همراه از جمله پرداخت قبوض، اينترنت، سرگرمی و چنين عنوان کرد که است

بب شده بازی، فيلمبرداری، عکس برداری، ضبط صدا، ماشين حساب و ... اکثر قشر جوان به اين وسيله گرايش دارند.  ارزان شدن تهيه سيم کارت هم س

ت ز افراد بيش از يك يا دو سيم کارت داشته باشند. هر روزه گوشی هايی با قابليت های گوناگون به بازار می آيند.  اما درکنار اين قابلياست که بسياری ا

قدرت  د کههای متنوع، نبايد از تاثيرات منفی تلفن همراه نيز غافل شد. تلفن همراه باعث می شود دانش آموزان در معرض دريافت اطالعاتی قرار گيرن

ی موثر تشخيص خوب و بد آن را ندارند و باعث می شود که نظام ارزشی رو به شکل گيری آنها مخدوش گردد. از اين رو بنظر می رسد توجه به جنبه ها

به مسايل  اجتماعی تلفن همراه از طريق آموزش و آگاهی، تنها روشی است که با آن می توان عالوه بر احترام به حرمت نفس دانش آموزان، نسبت

تلفن همراه مربوط به ارتباطات آنها کنترل و نظارت کافی داشته باشيم. اميد است با برنامه ريزی و ايجاد طرح های مناسب ، فرهنگ صحيح استفاده از 

ستفاده از اين در جامعه جا بيفتد. در اين ميان نهادهای فرهنگ ساز )مراکزآموزشی، رسانه های جمعی و آموزش و پرورش( در آموزش صحيح ا

 . تکنولوژی نقش مهمی دارند

 

 

 :از جمله محدوديت های اين پژوهش می توان به موارد زير اشاره کرد

 

وهش محدوديت های نمونه گيری و عدم دسترسی محققان به امکانات الزم جهت نمونه گيری در حجم باال از محدوديت های اين پژوهش بود. در اين پژ

از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد، لذا با توجه به اينکه پرسش نامه جنبه خودسنجی دارد ممکن است در پاسخ ها برای جمع آوری داده ها 

 سوگيری وجود داشته باشد.

 

 

 

 منابع و مراجع : -7

 

 . 1141" درمدارس همراه تلفن" ، 1191(  موفق والدين–روانشناسی )[   1]

 ."اثر بد اعتياد به تکنولوژی روی تحصيالت جوانان "،   9911سالمت (  خبر گزاری تحليلی ايران ، جامعه)[   2]

 ."تلفن همراه، اعتياد مدرن همراه با وابستگی روانی ".2411سايت خبری تحليلی هم صدا( )[    1]
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 .سايت زيباوب "تاثيرات سوء تلفن همراه در دانش آموزان ،خطرات استفاده از موبايل ")،  9441مندی ، حميد رضا ( [      ترک2]

فصلنامه تحقيقات 117 - 119صص  1144وپاييز 1، دوره دوم شماره "فرهنگ جوانان و تلفن همراه  "[    ذکايی ،محمد حسين وولی زاده ،وحيد ، 7]

 .فرهنگی

انشنامه روان شناسی ، پايگاه خبری علمی ، آموزشی وتحصيالت تکميلی ، د"اسيب شناسی استفاده گسترده از تلفن همراه "،  يگنا [   عظيمی ،م6]

 .وعلوم تربيتی

 وتاهک پيام اثرات بررسی: آموزان دردانش اجتماعی– روانی های وآسيب همراه تلفن به وابستگی"[  پناهی، يعقوب و اصالنی ،طاهر و همکاران ، 9]

 ." وبلوتوث

، مجله علمی دانشگاه علوم "شيوع وابستگی به تلفن همراه وپرخاشگری نوجوانان شهر بيرجند  "[   خزايی ،طيبه و سعادتجو ،عليرضا وهمکاران ، 4]
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