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 چکیده

در این تحقیق ضمن مطالعه تلفن همراه،آثار وتبعات ناشی از آن برافراد جامعه وبخصوص نوجوانان  دانش 

در این . آموز دبیرستانی، که از تلفن همراه در مدرسه استفاده می کنند، مورد بررسی قرار گرفته است

امعه در این تحقیق تعداد کل ج.تحقیق از روش تحقیق توصیفی وبه صورت پیمایشی استفاده شده است

می  91-19نفر، شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان سپیدان در سال تحصیلی  199

از دانش آموزان پسر مقطع ( طبق جدول مورگان ) نفری 079پرسشنامه این طرح توسط نمونه .باشد

وش تصادفی طبقه ای که متوسطه شهرستان سپیدان در استان فارس، که دارای تلفن همراه هستند وبه ر

نمونه مورد نظر بین کالسهای اول تا سوم واز گروه سنی .دبیرستان انتخاب شدند، تكمیل شد 99از بین 

روایی سواالت پرسشنامه توسط اساتید وکارشناسان حوزه تعلیم وتریبیت . سال بودند  99تا  91بین 

داده . ای کرانباخ تعیین شدهاستسنجیده شده است؛ همچنین ضریب پایایی سواالت توسط روش آلف

برای پردازش آماری . های گرد آوری شده در دو سطح توصیفی وتحلیلی مورد واکاوی قرار گرفت

 .استفاده شده است ssssاطالعات وداده ها از نرم افزار 

ویت ایجاد ه: نتایج تحقیق در مورد استفاده نمونه مورد نظراز تلفن همراه وامكانات جانبی آن با متغیر

کاذب، اختالالت جسمی وروانی، اختالل در تحصیل، اعتیاد به تلفن همراه، انحرافات اخالقی، میزان 

دهند که میزان استفاده از تلفن همراه در بین تعداد زیادی از دانش آموزان  استفاده از آن همگی نشان می

 .ور جداگانه دارای رابطه می باشدو متغیر میزان استفاده از تلفن همراه با متغیرهای دیگر به ط. باالست

آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان سپیدان، در استفاده از تلفن  توان نتیجه گرفت که دانش بنابراین می

تواند در  ها می همراه وامكانات جانبی آن، با آسیبهای ناشی از این وسیله در ارتباط هستند؛ که این آسیب

اپذیری به همراه داشته باشد تا جایی که خانواده، فرهنگ واجتماع را کوتاه مدت تاثیرات منفی و جبران ن

 .هم تحت تاثیر خود قرار دهد

 .آوریهای ارتباطی، تلفن همراه، آسیب شناسی، هویت کاذب، اعتیاد فن : واژگان کلیدی            
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 مقدمه 

پیشرفته ارتباطی، عصر تحقق دهكده واحد جهانی و نظایر آوریهای  عصر حاضر را عصر انقالب اطالعاتی، انقالب رایانه ای، فن

پیشرفتهای سریع و روزافزون فناوریهای ارتباطی جهان گسترده پیشین را به دهكده  9به تعبیر مک لوهان. آنها نامیده اند

، پایین دهی های کوچكی بدل کرده است که در آن صاحبان فناوریهای پیشرفته، باال دهی ها وکشورهای فاقد فناوریهای مزبور

سال، حجم  5 -5/5شتاب علم در عصر حاضر چنان است که بر مبنای برخی ارزیابیها طی هر .این دهكده را تشكیل می دهند

علم به دو برابر افزایش می یابد وسرعت وقوع تحوالت پی در پی در این میان چنان زیاد است که گاهی آدمی از پیگیری 

از همین رو در برخورد با تحوالت پیش گفته، چاره ای جز . کنافش رخ می دهد باز می ماندتحوالت سریعی که در اطراف وا

آنچه از آن یاد شد در پائین دهی ها ، که در پدید آیی فناوریهای پیشرفته ذی . تسلیم و برخورد منفعل وپذیرااز خود نمیابد

ن آن در جریان زندگی روزمره و اجتماعی مردمشان سهم نبوده اند، بالطبع دست به فرهنگ سازی تدریجی برای وارد ساخت

 (.9891منطقی،) نزده اند، با انعكاس وشدت بیشتر نمایان خواهد شد 

دهند که مسیر و مروزه، فنآوری اطالعات و ارتباطات، همراه با فنآوری زیستی و فنآوری نانو، سه ضلع مثلثی را تشكیل میا    

  (. 9899فیروزی،)کند تعیین میجهت علوم و فنون چند دهه آینده را 

. ها دانست کردن رابطه انسانبنابراین، انقالب ارتباطی و اطالعاتی سده بیست و یک را باید بسیار فراتر از صرف الكترونیكی     

های تازه، لبکه افراد و جوامع را در قا« ایجامعه شبكه»آوردن امكان پیدایی های نوین ارتباطی و اطالعاتی، با فراهم فنآوری 

ما را نسبت نظرها، بلكه ، نه تنها قواعد و قوانین حاکم بر ارتباط و تعامل میان انسان(9897، 8کاستلز)های تازه بخشیده  هویت

 (.9899، 1اولسون)به خود، دیگران و جهان تغییر داده است 

و ارتباطی شایسته توجه و عنایت خاص  های نوین اطالعاتی به هر حال، بررسی اثرات مثبت و منفی کاربردهای فنآوری  

های الزم انجام باید در جهت شناسایی ابعاد مختلف این پدیده، مطالعات و تحقیق . پژوهشگران، متفكران و مسؤوالن است

شود، تا با شناسایی وضع موجود و کاربردها و آثار این مسأله، در سطح کالن، برای آموزش و استفاده صحیح و علمی از این 

های  های الزم از راه رسانه همچنین، در سطح خرد، هشدارها و آموزش . های الزم اتخاذ شود ریزی و سیاست بزارها، برنامها

  .نهادهای آموزشی به خانواده ها و افراد داده شودجمعی و

ویژه  جامعه ما و به با عنایت به آنچه گفته شد، درك و شناخت کاربردهای مختلف تلفن همراه و عوامل مرتبط با آن در    

 .اهمیت آن برای نسل نوجوان و جوانان، یكی از مسائلی است که در تحقیق حاضر مورد توجه قرار گرفته است

 

 

 مبانی نظری پژوهش

 فن آوری های اطالعاتی وتهديد های آن 

 

با گسترش فن آوریهای جدید در جامعه، برخی از پژوهشگران ترغیب شدند تا گسترش فن آوریهای بالنسبه قدیمی، مانند 

تلگراف، تلفن، رادیو، تلویزیون وویدئو را مورد نظر قرار داده، واکنش شهروندان را در ارتباط با آنها، هنگامی که تازه به جامعه 

مجموعه مطالعات انجام شده در این زمینه، حكایت از آن دارند که شباهتهای زیادی . ر دهندعرضه شده بودند، مورد بررسی قرا

مطالعه . بین واکنش مردم در ارتباط با فن آوریهای قدیمی، زمانی که هنوز تازه بودند و فن آوریهای بسیار جدید، وجود دارد

                                                           
1- Mc Luhan, M. 
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ظهور هر فن آوری جدیدی، موجی از امیدها وهراسها،  تاریخچه پدید آیی فن آوریهای مختلف، نشان می دهد که با بروز و

زمانی که تلفن اختراع شد، برخی از منافع کثیر آن سخن به میان آوردند و از خارج شدن . فراروی بشر، پدیدار شده است

گر دور افتاده اند، سخن انسانها از انزوای اجتماعی و برقراری رابطه بین افراد و برخی از نزدیكانشان که به دلیل بعد راه، از یكدی

در این میان بعضی از منتقدان، از این وسیله به عنوان ابزاری مزاحم وخطرناك یاد کردند که تنها به کار اموری مانند . رفت

 (. 9891منطقی،) می آید... برقراری روابط عاشقانه و

انجام داد، خاطر نشان می سازد، بسیاری از  9199-9109در بررسی که درباره آغاز به کارگیری تلفن طی سالهای  9فیشر    

تلفنهایی که بین افراد در آن زمان ردوبدل می شد، از مضمونی عاشقانه برخوردار بودند واینک پس از گذشت صد سال از ارائه 

معه انسانی، تلفن ، پیامهای کوتاه ردوبدل شده بین افراد، به شكل مشابهی تداعی گر وقایعی شده است که با ارائه تلفن به جا

 (.09980جوینسون،)شاهد آن بودیم

برخی از نظریه پردازان نیز با اشاراتی که به وابستگی واعتیاد به تلفن همراه وپیام کوتاه آن داشتند، هشدار دادند که ارسال     

 .بیش از حد پیام کوتاه، می تواند عارضه زا باشد

مل یافتن تدریجی آن، برخی از منتقدان، هشدار دادند که این وسیله می تواند با اختراع و ارائه فن آوری تلفن همراه و تكا     

بنا براین، ابعاد بالقوه مثبت و منفی فن . فراهم آورد زمینه بروز و شكل گیری مشكالت و جرائم جدیدی را در سطح جامعه،

نچه آنها در آغاز عرضه فن آوری جدید، می آوریهای جدید همواره مورد توجه نظریه پردان و اندیشمندان بوده است و انعكاس آ

گریزی از مواجهه با  "پس با این تفاسیر اگر بپذیریم که اوال. اندیشیدند، بعد ها در جامعه مالحظه شده و بوقوع پیوسته است

 "وده، وثالثافن آوریهای پیش گفته، آمیزه ای از فرصتها وتهدیدها را فراروی بشر گش "فن آوریهای ارتباطی جدید نیست وثانیا

می توان با فرهنگ سازی وبستر سازیهای الزم، از میزان تهدیدهای فن آوریهای ارتباطی کاست و با فرهنگ سازی و اعمال 

استفاده از تلفن همراه در جامعه کنونی . مدیریت های الزم، امكان برخورداری افراد را از فرصتهای آن، بیش از پیش فراهم آورد

فن آوری اجتناب ناپذیراست و نگرانی ها درباره اثرات امواج تلفن همراه بر سالمت انسان با رشد بیش از حد و با پیشرفت علم و 

اگرچه بعضا گزارش های ضد و نقیضی درباره اثرات امواج تلفن همراه و میزان جدی بودن  .تلفن های همراه بیشتر شده است

ه سفارش شرکت های بزرگ سازنده تلفن همراه در این زمینه تحقیق مخاطرات آن از سوی مراکز تحقیقاتی مختلف که بعضا ب

می کنند، منتشر می شود؛ ولی به زعم اغلب کارشناسان، با توجه به ماهیت و تاثیرات شناخته شده امواج الكترومغناطیسی در 

آن را انكار کرد، اگر چه طول موج های مختلف بر سیستم های بیولوژیک نمی توان خطرات تلفن همراه و تجهیزات مربوط به 

نتایج چنین تحقیقاتی و انتشار آن مطمئنا برای تولیدکنندگان و شرکت های ارتباطاتی که منظور اقتصادی دارند، چندان 

البته از طرف دیگر، نباید این واقعیت را هم فراموش کرد که چنین خطراتی در استفاده از بسیاری از تجهیزات  !خوشایند نیست

با کاربری های روزانه گرفته تا تجهیزات ... های الكترونیكی و الكتریكی از تلویزیون و رایانه، اجاق های ماکروویو و مثل سیستم 

پرتونگاری و پرتودرمانی و سیستم های رادار و دکل های انتقال برق هم وجود دارد که هیچ گاه مانعی برای استفاده از آنها 

اهانه با دستاوردهای فن آوری های جدید و به حداقل رساندن خطرات و آسیب های نبوده اند و مهم، برخورد علمی و آگ

 .اجتناب ناپذیری است که ممكن است در ورای فواید و کاربردهای هر محصول و دستاورد تكنولوژیک و فنی وجود داشته باشد

 تلفن همراه و ديگر فن آوريهای ارتباطی   

 -ایی گسترده و وسیعی دارند که بین تلفن همراه، رایانه، اینترنت، بازیهای ویدیوییبررسیهای انجام گرفته، حكایت از همگر

 .رایانه ای و تلویزیون پدید آمده است و با گذشت زمان عمق و گستره بیشتری می یابد

                                                           
1-Fischer,M.  

2 Joinson,A. 
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رقراری تماسهای پست الكتریک برای تلفن همراه، یادآوری برای ب: بسترهای همگرایی تلفن همراه و اینترنت، در مواردی مانند  

الزم، سیستم پیام برای تلفن همراه، جستجوی اینترنتی توسط تلفن همراه، ارتباط با وب برای تلفن همراه، بازیهای تلفن 

 (.9895قاسم زاده،) گردند همراه، صدای زنگ تلفن همراه و تهیه تصویر برای تلفن همراه، به وضوح مالحظه می

پیشرفتهای فن آوری، این امكان را برای تلفن همراه پدید آورده است که نامه های الكترونیكی ارسالی را از طریق اینترنت،     

فراتر از این مساله، تلفن همراه های جدید، به گونه ای طراحی شده اند که امكان ترتیب بخشیدن به نامه های . دریافت دارد

رنت را دارند، به این معنا که کاربر می تواند، تلفن همراه خود را به گونه ای برنامه ریزی کند که با الكترونیكی دریافتی از اینت

دریافت نامه الكترونیكی از فرد یا موسسه خاصی، با سیستم هشدار دهنده خود، به وی خبر دهد که پیام مهمی، برای کاربر، 

کاربر می تواند با .ستر مشترك دیگری بین اینترنت و تلفن همراه استیادآوری برقراری تماسهای الزم، ب. ارسال گردیده است

تلفن . را از طریق تلفن همراه دریافت دارد( مانند نشر کتابهای مورد نیاز)برقراری ارتباط با اینترنت، اطالعات مورد عالقه اش 

هزینه تهیه بلیط هواپیما و نظایر آن : ندهمراه، ضمن یادآوری زمان پرداختهای فرد، می تواند از امكان پرداخت مواردی مان

  (.9897عاملی وهمكاران،) برخوردار باشد

 موانع جامعه پذيری در ايران 

و در .جامعه پذیری فرایندی است که در جریان آن جامعه به القای ارزش ها و هنجار های خویش به افراد نائل می آید    

 (. 9119 9بوکت کو و دیهلر) جریان آن کودك با ارزش ها، هنجار ها و مهارت های مورد نیاز آشنایی می یابد

ش ها و روفتار های مورد پذیرش جامعه از طریق فرهنگ یا خرده کودك در جریان جامعه پذیری به اخذ باورها ، ارز    

  .(0،0999شافر) فرهنگی که وی را در بر گرفته است نائل می آید

عوامل موثر در جامعه ( برای بزرگساالن) های جمعی، مذهب و محیط  همچنین خانواده ، مدرسه، گروه دوستان، رسانه   

 (.9110، 8اسكافر والم)پذیری به شمار می روند

ن دارد که با وجود سرمایه گذاری های آبررسی تطبیقی مساله جامعه پذیری در سطح نوجوانان و جوانان ایرانی ، حكایت از     

گذاری در امور تربیتی ، دروس دینی، انبوه مسابقات قرآن ، احكام ،  سرمایه)گسترده مستقیم و غیر مستقیم نظام تربیتی 

به دلیل نا بسامان بودن، بی برنامگی و تخالف خط مشی های ( روس دینی در کنكور و مانند آنها حدیث ، حضور قابل تامل د

گذاری های انجام گرفته در روند جامعه پذیری جوان نه تنها به  پی گرفته شده با دست آورده های علمی ، بسیاری از سرمایه

، 1متابعت) به عنوان نمونه از شیوه های رایج جامعه پذیری . ند نتیجه مثبتی نرسیده است بلكه بعضا به نتایج منفی انجامیده ا

، آنچه که در کالن نظام و ( 1یا جامعه پذیری مبتنی بر عواطف و درونی سازی 5یا جامعه پذیری مبتنی بر زور، همانند سازی

ه پذیری ممكن به شمار مدارس مشاهده می شود روش های جامعه پذیر کننده مبتنی بر زور است که ضعیف ترین شیوه جامع

می آید و غالب موارد جامعه پذیری اخیر در میان مدت با پاسخ هایی مانند انزوا یا پرخاش گری اجتماعی فرهنگی و سیاسی 

 . مواجه خواهد شد 

                                                           
 

 

1- Bukatkoand,D. Daehler,M. 

2- Shaffer,D 

3- Schaefer,R.T & Lamm,R.P 

4- Complance        

5- Identification 

6- Internalization 
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 ادبیات پژوهشی

یم بندی کاربران برمبنای تقس –انگیزه ها و ارزشهای نوجوانان  –تلفن همراه و نیازها )در مقاله ای با عنوان ( 0997)مارتنسون

به طرح این موضوع   می پردازد که آیا داشتن اطالعات مربوط به نیازها و انگیزه های نوجوانان در ( زنجیره و هدف و وسیله 

 با توجه به اینكه نوجوانان در محیطی.ارتباط با تلفن همراه می تواند ابزاری برای بخش بندی یا گروه بندی آنها بكار گرفته شود

راههای معمول تعامل آنها با یكدیگر است ... ظبط ویدوئویی و -پیام تصویری -رشد می کنند که رسانه های تعاملی نظیر، ایمیل

تلفن همراه به عنوان بخشی از از تعامالت نسلی آنهاست و آنها عادت دارندرضایت فوری از نیاز هایشان را از این راه بدست .

 . بیاورند

بررسی رابطه بین افزایش استفاده از فناوریهای ارتباطی پیشرفته و افزایش ) در پژوهشی با عنوان( 0999)تومی و همكاران  

نفری از جوانان محصل و با ابزار  899که با روش میدانی نمونه ( ریسک و ایجاد نشانگان روان شناختی در کاربران جوان 

استفاده زیاد از رایانه و تلفن همراه در بین جوانان ، با افزایش ریسک طوالنی تر : سیدند مصاحبه انجام پذیرفت، به نتایج زیر ر

کاربرانی که بیش از حد معمول با تلفن همراه صحبت کرده و به ارسال پیام .شدن تنش ودر پی آن ، افسردگی مرتبط است

با کاربران ، آنها از مشكالت   روانی که در جریان کوتاه دست می زنند، از خوابی آشفته تر برخوردارند ودر جریان مصاحبه 

 .استفاده از تلفن همراه پدید می آید یاد آور شده بودند

آیا می توان تلفن همراه را به عنوان نوعی از فن آوری استرس زا در : )در تحقیقی با عنوان( 9897)محققین دانشگاه سوری    

در نظر . تلفن همراه در بلندمدت، اختاللهایی در زندگی افراد پدید خواهد آورد به این نتیجه رسیدند که  فن آوری (نظر گرفت

سنجی اخیر، بسیاری از افراد مورد مصاحبه، اذعان داشته اند که استفاده از ابزارهایی مانند تلفن همراه، پیام کوتاه و رایانه، 

 (.9891ی بی سی،به نقل از سایت ب) باعث کاهش بردباری، تحمل و آرامش آنها، شده است

دقیقه با موبایل صحبت کند، ساختار آنزیمی بزاق دهانش کال  0در آزمایشی نشان داد که اگر شخصی ، (0991)برن گروپر   

های  در مقاله خود نوشته میدان این محقق،. عالوه بر این، تأثیرات منفی بر روی خون و ادرار دارد. کند تغییر می

شوند و  ایی که در گستره فرکانس بدن هستند، باعث تغییر عملكرد جذب مواد معدنی در بدن میه الكترومغناطیسی به ویژه آن

در عصر حاضر و در تمام جوامع استفاده از تلفن همراه اجتناب ناپذیر است، لیكن . دهند سرعت گسترش تومورها را افزایش می

سایت )اه همپای میزان مصرف آن افزونتر و ناگزیر استنگرانی ها درباره آثار منفی و تشعشعات الكترو مغناطیس تلفن همر

 (.9899آیلین کاور،

اثرات ارتباط پایدار بر )) نتیجه مشاهدات و مصاحبه های موردی خود را در مقاله ای با عنوان ( 9895)علی اصغر سعیدی   

است و بطور کلی بر این موضوع منتشر ساخته (( مطالعه موردی استفاده کنندگان موبایل در ایران  -رفتار مصرف کننده

متمرکز است که چگونه تلفن های همراه، سبک زدگی ایرانیان را تغییر داده اند و به عنوان تسریع کننده بروز رفتارهایی منزجر 

 .کننده عمل کرده اند و نیز چگونه در ایجاد نوع تازه ای از رفتار مصرف کننده و ارتباط ، تاثیر گذاشته اند

(( اثر امواج الكترو مغناطیسی تلفن همراه بر فشار خون و ضربات قلب )) در پژوهشی با عنوان ( 9899)ژاد وهمكارانکاویان ن   

سال که با روش تصادفی انتخاب شده بودند، نتایج زیر ( 09-89)نفری از دانشجویان سالم بین  51که با روش بالینی و نمونه 

 :حاصل گردید

این مطالعه نشان داد که امواج الكترو مغناطیسی تلفن همراه،در ایجاد ضربان نامرتب وتند قلب و فشار خون تاثیر    

 .وتوصیه می شود که تلفن همراه دور از قلب قرار گرفته شود و زمان استفاده از آن کاهش یابد.دارد

  MHz)119)همراه  میدان الكترو مغناطیسی تلفن اثرات»در زمینه ( 9891) وهمكاران موحدی در پژوهشی که توسط   

  :صورت پذیرفت این نتایج حاصل گردید بیوفیزیک دانشگاه تهران -بیوشیمی  مرکزدر  « روی هموگلوبین خون
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، سپس ه شدعادی و بیمار تاباند خون فردی دقیقه بر روی هموگلوبین 19تا  09به مدت  در این تحقیق، امواج موبایل را  

. گردیدعهده دارد مطالعه  ها را بر عملكرد مولكول هموگلوبین را که وظیفه حیاتی حمل اکسیژن از ریه به بافت وساختار 

تلفن همراه با هموگلوبین موجب تغییرات ساختاری در آن و کاهش  کنش میدان الكترومغناطیسیواهای تحقیق نشان داد  یافته

اکسیژن بیشتر در بافت و در نهایت بروز  ملكرد هموگلوبین، موجب آزاد سازیاختالل در ع .شود ین میئپروت پیوند اکسیژن با

 .شود می های بدن ناهماهنگی در واکنش

 :گردد های پیشین سواالت تحقیق و مدل مفهومی به صورت زیر ارائه می بنابراین بر اساس پژوهش

بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان استفاده نادرست و بیش از حد از تلفن همراه و امكانات جانبی آن در  -9

 سپیدان، موجب بروز چه آسیبها یی می شود؟

تواند موجب بروز ایجاد  استفاده نادرست از تلفن همراه در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان سپیدان، می آیا -0

 هویت کاذب گردد؟

تواند موجب بروز  آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان سپیدان، میآیا استفاده نادرست از تلفن همراه در بین دانش  -8

 اختالالت جسمی و روانی گردد؟  

تواند موجب اختالل در  آیا استفاده نادرست از تلفن همراه در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان سپیدان، می -1

 تحصیل  گردد؟

تواند موجب ایجاد  انش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان سپیدان، میآیا استفاده نادرست از تلفن همراه در بین د -5

 انحرافات اخالقی گردد؟

 موجب ،تواند می در بین دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان سپیدان از تلفن همراه نادرست وبیش از حد آیا استفاده -1

 اعتیاد به این وسیله ارتباطی گردد؟

فن همراه در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان سپیدان،می تواند با آسیبهای تلفن آیا میزان استفاده از تل -7

 همراه رابطه داشته باشد؟

 

 
 مدل مفهومی تحقیق
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 شناسی پژوهش روش

زیرا در این تحقیق همانند سایر . شده استاستفاده وبه صورت میدانی ( پیمایشی) در این تحقیق از روش تحقیق توصیفی

 نادری) بر اساس اطالعاتی  که صرفا جنبه وصفی دارد می پردازد محقق به توصیف کردن موقعیتها و وقایع، تحقیقات توصیفی،

 (.9897، نراقی سیف و

از نظرهدف این تحقیق کاربردی است چون نتایج حاصل از آن می تواندراهكار مناسبی برای سیاستگذارن تعلیم وتربیت و    

جامعه آماری در این تحقیق ،کلیه دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان سپیدان در سال . جتماعی باشدکارشناسان امور ا

حجم نمونه در این تحقیق با توجه به جدول مورگان محاسبه شده .  نفر است  199می باشند که تعداد آنها  11-18تحصیلی 

 .باشد نفر از دانش آموزان می  079است که  

 

 ها تحلیل داده نتايج تجزيه و

 . دهد های آمار توصیفی برای متغیرهای مورد مطالعه را نشان می جدول زیر خالصه شاخص

های مورد مطالعهآمار توصیفی برای متغیرشاخصهای خالصه   

متغیر         

شاخص    

اختالالت جسمی 

 و روانی

هویت 

 کاذب

اختالل در 

 تحصیل
 اعتیاد

انحرافات 

 اخالقی

میزان 

 استفاده

 079 079 079 079 079 079 تعداد

 8288 8201 8201 8209 8297 8201 میانگین

 8219 8259 8219 8219 8219 8219 میانه

 1219 1219 1219 1219 1219 1209 نما

 9290 9209 9209 9299 9209 9295 انحراف معیار

 9299 9299 9299 9299 9299 9299 مینیمم

 5299 5299 5299 5299 5299 5299 ماکزیمم

 چارك

05 0219 0299 0219 0209 0299 0219 

59 8219 8219 8219 8219 8259 8219 

75 1209 1219 1219 1219 1219 1219 

 تجزيه و تحلیل آمار استنباطی

 .نتایج حاصل از فرضیات پژوهش در جدول زیر با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ارائه شه است   

روانی-ضريب  همبستگی پیرسون بین میزان استفاده از تلفن همراه با اختالالت جسمی  

 شاخص

 

 متغیرها

ضریب 

 همبستگی

یسطح معنی دار  

(دو دامنه)  
 تعداد

روانی-میزان استفاده با اختالالت جسمی  92197 92999 079 

 079 92999 92787 میزان استفاده با هویت کاذب

 079 92999 92780 میزان استفاده با افت تحصیلی

 079 92999 92998 میزان استفاده با اعتیاد به تلفن همراه

 079 92999 92717 میزان استفاده با انحرافات اخالقی
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، (92999)با توجه به جدول فوق برای همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق و با توجه به سطح معنی داری به دست آمده 

درصد  11بنابراین با احتمال . رد و فرضیات تحقیق تایید می شود 9299کوچكتر است، فرض صفر در سطح  9299که از سطح 

روانی، هویت کاذب، افت تحصیلی، اعتیاد به تلفن -کنیم که بین میزان استفاده از تلفن همراه با اختالالت جسمی بیان می

 . همراه و انحرافات اخالقی رابطه معنی داری وجود دارد
 ماتريس همبستگی پیرسون بین متغیرهای مورد مطالعه

 متغیر

 

 متغیر

 

 شاخص

میزان 

 استفاده

اختالالت 

 جسمی روانی
 افت تحصیلی هویت کاذب

اعتیاد به 

 تلفن همراه

انحرافات 

 اخالقی

 میزان استفاده
 92717 92998 92780 92787 92197 9 همبستگی پیرسون

 92999 92999 92999 92999 92999 92999 سطح معنی داری

اختالالت جسمی 

 روانی

 92115 92178 92791 92759 9 92197 همبستگی پیرسون

 92999 92999 92999 92999 92999  سطح معنی داری

کاذبهویت   
 92995 92988 92991 9 92759 92787 همبستگی پیرسون

 92999 92999 92999  92999 92999 سطح معنی داری

 افت تحصیلی
 92778 92985 9 92991 92791 92780 همبستگی پیرسون

معنی داریسطح   92999 92999 92999  92999 92999 

اعتیاد به تلفن 

 همراه

 92999 9 92985 92988 92178 92998 همبستگی پیرسون

معنی داریسطح   92999 92999 92999 92999  92999 

 انحرافات اخالقی
 9 92999 92778 92995 92115 92171 همبستگی پیرسون

  92999 92999 92999 92999 92999 سطح معنی داری

 
 در رابطه با میزان اختالالت جسمی روانی دانش آموزان tن آزمو

 شاخص 

 متغیر
 میانگین تعداد

انحراف 

 استاندارد

خطای 

 معیار

8میانگین مورد انتظار   

تفاوت 

 میانگین

t محاسبه  

 شده

درجه 

 آزادی

سطح 

داری معنی  

t بحرانی   

 جدول در سطح اغماض

9215 9211 

 0259 9211 00000 011 1299 9201 92911 9295 8201 079 اختالالت جسمی روانی

 0259 9211 92907 011 0200 9297 92979 9209 8297 079 هویت کاذب

 0259 9211 00000 011 8215 9209 92970 9299 8209 079 افت تحصیلی

تلفن همراهاعتیاد به   079 8201 9209 92971 9201 8251 011 00000 9211 0259 

 0259 9211 92999 011 8201 9201 92979 9209 8201 079 انحرافات اخالقی

 0259 9211 00000 011 1277 9288 92919 9290 8288 079 استفاده از تلفن همراه
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 گیری بحث و نتیجه

 گیری از سوال اول نتیجه

استفاده نادرست و بیش از حد از تلفن همراه و امكانات جانبی آن در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان   

 سپیدان، موجب بروز چه آسیبهایی می شود؟
آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان سپیدان از تلفن  توجه به نتایج تحقیق، مشخص گردید که، استفاده نادرست دانش با   

ایجاد انحرافات اخالقی،ایجاد هویت کاذب، اختالل در تحصیل، بروز : های از جمله و امكانات جانبی آن، باعث آسیب همراه

میزان استفاده از تلفن همراه دارای رابطه : متغیر فوق با متغیر 5اختالالت جسمی و روانی، اعتیاد به تلفن همراه، می شود و 

 .باشند معنادار می

كه مدارس آوردن ویا استفاده کردن از تلفن همراه را در بین دانش آموزان در محیط مدرسه منع کرده اند، باز با توجه با این   

که این مسئله سبب شده است که مسئوالن . در اکثر مدارس شاهد استفاده دانش آموزان از این وسیله نوین ارتباطی می باشیم

ها بدون توجه به تبعات منفی این  هم اکنون بسیاری از خانواده.آن بیندازدآموزش وپرورش را به فكر راهكاری به غیر از منع 

کنند و حتی بسیاری از آنها در مقابل درخواست فرزندان خود در خرید  تكنولوژی برای فرزندان خود تلفن همراه تهیه می

ها و کم  انسان  کم کردن فاصلهدرست است که تلفن همراه در جهت سرعت انتقال پیام، .شوند تر تسلیم می های مدرن گوشی

های فرهنگی، اجتماعی و به خصوص سیاسی که امروزه به طور شفاف  های اطالع رسانی بسیار مؤثر است اما آسیب کردن هزینه

شود؛ مسؤوالن  های تلفن همراه کمتر توجه می متأسفانه در کشور ایران به آسیب.شود، بسیار زیاد است در جامعه دیده می

ور باید در جهت آگاهی بخشی به مردم به خصوص قشر جوان اقداماتی مؤثر و مفید داشته باشند و به مردم فرهنگی کش

 .استفاده صحیح از وسایل مدرن و سوء استفاده سودجویان از محتویات داخل تلفن همراه را آموزش دهند

بر این اساس مشخص گردید که استفاده از تلفن همراه برای دانش آموزان پسر در مقطع متوسطه باعث بروز آسیبهای جدی    

در این میان به علت عدم فرهنگ .وجبران ناپذیری می باشد که تبعات آن در آینده می تواند برروی قشر محصل تاثیر گذارد

کشور باید ترتیبی اتخاذ شود که صاحبنظران وکارشناسان، از طریق رسانه های سازی موثر در استفاده از تلفن همراه در 

عمومی وقانون، مضرات این وسیله در بین نوجوانان محصل شرح داده واولیاء دانش آموزان نیز در اختیار نهادن این وسیله را 

 .  برای فرزندان خود، با احتیاط کامل و زیر نظر خود انجام دهند

 ز سوال دوم پژوهشگیری ا نتیجه

آیااستفاده نادرست از تلفن همراه در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان سپیدان،می تواند موجب بروز ایجاد 

 هویت کاذب گردد؟

با توجه به نتایج آماری بدست آمده، مشخص گردید که بین استفاده نادرست از تلفن همراه در بین نمونه مورد نظر با ایجاد    

اقشاری از جوانان ونوجوانان  از بر این اساس .ویت کاذب در آنها رابطه معنا داری وجود دارد ودر اصل این فرضیه پذیرفته شده

هویت مطلوب ومحقق برخوردار نبوده ،از هویتی سردرگم برخوردارند، مساله اخیر سبب می شود جوانانی که به دلیل 

خوردار نیستند تالش کنند تا با توسل به دستاویز های بیرونی،  به نوعی برای خود سردرگمی هویتی، از طمانینه درونی الزم بر

البته از آنجا که در طول تاریخ عقل بسیاری از انسانها، به چشمانشان بوده .هویتی را که از آن بی بهره اند،  بتراشند وخلق کنند 

استفاده از البسه گرانبها ،وسایل گران :ظواهری مانند است سهل الوصول ترین راه ممكن برای تحقق خواست اخیر، تمسک به 

 .اتوموبیل ونظایر آنها می باشد( مانند تلفن همراه)قیمت و مورد پذیرش 

 .در این زمینه برخی از کاربران یاد آور می باشند که اصوال داشتن تلفن همراه برای آنان مترادف داشتن شخصیت برتر است  
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اختیار داشتن تلفن همراه برای نوجوان محصلی که دوران بلوغ خود را سپری می کند و بدنبال  رسد که در پس به نظر می   

هویتی برای خود می گردد، باعث می شود که با در اختیار داشتن این وسیله هویتی برای خود خلق کند که هم به ضرر خود 

ان باید ترتیبی اتخاذ کنند، که استفاده این وسیله برای در این میان اولیاء دانش آموز.نوجوان بوده وهم به ضرر جامعه باشد 

فرزندانشان مشروط به شرایطی باشد که آنها، دچار بی هویتی نشوند واین مساله باعث بروز مسایل ومشكالت اجتماعی درآینده 

 . نگردد

 گیری از سوال سوم پژوهش نتیجه

پسر مقطع متوسطه شهرستان سپیدان،می تواند موجب بروز آیا استفاده نادرست از تلفن همراه در بین دانش آموزان  -

 اختالالت جسمی و روانی گردد؟

با توجه به نتایج تحقیق، مشخص شد که بین استفاده نادرست دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان سپیدان با بروز    

اگر اولیاء ومسئولین آموزش و پرورش چاره  اختالالت جسمی وروانی رابطه معنا داری وجود دارد و این فرضیه مشخص کرد که

ای برای در اختیار داشتن تلفن همراه در بین دانش آموزان نیاندیشند، این مساله باعت بروز صدمات و اختالالت جسمی و 

برطبق تحقیقاتی که . تواند در آموزش وپرورش نوجوانان تاثیر بسزایی داشته باشد روانی می گردد، که در دراز مدت می

دانشمندان در زمینه، اختالالت جسمی وروانی تلفن همراه برروی دانش آموزان داشته اند، مشخص گردیده است که امواج 

ها، برروی  شود برروی حافظه کوتاه مدت و بلند مدت، بر حس شنوایی، بر لثه الكترو مغناطیسی که از تلفن همراه ساطع می

 .ان ناپذیر برجای گذاردتاثیراتی جبر... مغز، افسردگی، پرخاشگری و

 

 گیری از سوال چهارم پژوهش نتیجه

آیا استفاده نادرست از تلفن همراه در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان سپیدان، می تواند موجب اختالل در  -

 تحصیل گردد؟  

با توجه به نتایج تحقیق، مشخص گردید که بین استفاده نادرست از تلفن همراه واختالل در تحصیل دانش آموزان پسر    

 .به این معنا که فرضیه مورد تایید قرار گرفت.مقطع متوسطه شهرستان سپیدان، رابطه معنا داری وجود دارد

 یبردار و فیلم یردارب مانند پیامک، بلوتوث، عكس یهای ی ویژگ یتلفن همراه که دارا یبا تكنولوژ یکودکان و نوجوانان وقت    

دکه این مسئله را به دنبال دار یافت تحصیل یتوجه   ی خواندن را دارند و این ب س  شوند دیگر کمتر حوصله در ی است، آشنا م

  .از اهمیت ویژه ای برخوردار است

ن همراه و پایین آمدن سن مشترکین، این وسیله ارتباطی به سرعت جای خود را در میان به تبع قابل دسترس بودن تلف    

به .مراکز آموزشی مانند مدارس و دانشگاهها باز کرد و به معضلی جدی برای مسئوالن آموزشی وبه خصوص مدارس تبدیل شد

خالقی وهمچنین پدیدار شدن دهها مشكل رواج فساد ا -نا امنی مفرط -اعتقاد جامعه شناسان مشكالتی همچون بلوغ زودرس

فرهنگی و اجتماعی دیگر بر روی سالمت و بهداشت روح و روان مخاطبان،که در نتیجه پایین آمدن سن استفاده از تلفن همراه 

 .ایجاد شده، از مهمترین معضالت افزایش استفاده از تلفن همراه در مدارس کشور می باشد

های  های اخالقی و قانونی و سوء استفاده از تلفن همراه، کاهش تماس و مخدوش شدن ارزش انجام تخلفات در محیط مجازی   

هایی در  برای مقابله با این گونه مشكالت، مطالعات و تالش. آید رو در رو، از جمله مشكالت ناشی از این فناوری به حساب می

جامعه باید فرهنگ استفاده صحیح از وسایل روز را آموزش مردم در هر . تمامی کشورها از جمله ایران در حال انجام شدن است

کند  متأسفانه فرهنگ استفاده از وسایل مدرن همزمان با رشد تكنولوژی و فرآیند تولید به موازات هم افزایش پیدا نمی. ببینند

 .می شودو در نتیجه باعث عقب ماندن افراد در استفاده صحیح از آنها 
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گردید، استفاده دانش آموزان از تلفن همراه در محیط های آموزشی، باعث ایجاد حواس پرتی  با توجه به مواردی که ذکر

وهمچنین اختالل در امر آموزش شده ودر نهایت افت تحصیلی دانش آموزان را به همراه دارد که در این زمینه مسئولین 

تلفن های همراه واستفاده دانش آموزان در محیط  آموزش وپرورش واولیاء دانش آموزان باید با رعایت احتیاط الزم،از آوردن

 . های آموزشی از این وسیله نوین ارتباطی اقدامات الزم را بنمایند

 گیری از سوال پنجم پژوهش نتیجه

با توجه به نتایج تحقیق مشخص شد که بین استفاده نادرست دانش آموزان از تلفن همراه وانحرافات اخالقی رابطه معنا     

 .ود دارد، به این ترتیب این فرضیه مورد تایید قرار گرفتداری وج

با توجه به افزایش قابلیتهای گوشی های تلفن همراه نحوه استفاده از این وسیله ارتباطی تغییر کرده ودر برخی موارد    

پخش و نشر .شده استاستفاده نادرست از آنها، مشكالت روانی وجسمانی را برای افراد ، به خصوص کودکان و نوجوانان سبب 

فیلمها، تصاویر و پیامهای غیر اخالقی از طریق این وسیله ارتباطی در میان کودکان ونوجوانان از آفات استفاده نادرست از تلفن 

 .همراه است 

در این رابطه باید خاطر نشان کنیم که در اختیار داشتن تلفن همراه برای نوجوانان، که دوران بلوغ جسمی را طی می کنند می 

به این دلیل که داشتن تلفن همراه وامكانات جانبی آن از جمله بلوتوث و فایل تصاویر وفیلم، می .تواند خیلی خطرناك باشد

وکلیپهای مستهجن، وهمچنین ارتباط با جنس مخالف در این سن، موجب بروز انحرافات  تواند با در اختیار نهادن عكسها

پس کارشناسان آموزش وپرورش .اخالقی در آنها گردد که صدمات جبران ناپذیری را در خانواده وفرهنگ اجتماعی به بار بیاورد

خود باشند تا در این زمینه ، مشكالتی برای آنها به واولیاء دانش آموزان در این زمینه باید با احتیاط الزم، مواظب فرزندان 

 . وجود نیایید

 گیری از سوال ششم پژوهش نتیجه

 موجبدر بین دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان سپیدان،می تواند  از تلفن همراه نادرست وبیش از حد آیا استفاده

 اعتیاد به این وسیله ارتباطی گردد؟

مشخص گردید که بین استفاده نادرست دانش آموزان از تلفن همراه واعتیاد به این وسیله ارتباطی  با توجه به نتایج تحقیق 

 .واین فرضیه مورد تایید قرار گرفت. رابطه معنا داری وجود دارد

 .وداس ام اس و بلوتوث دربین جوانان از جمله معضالت جدید محسوب می ش-اعتیاد به وسایل ارتباطی از جمله تلفن همراه   

امروزه وضعیت استفاده از تلفن همراه  در مدارس جامعه، از وجود یک نوع اعتیاد در میان قشر نوجوان ومحصل حكایت می     

ورود گوشی تلفن همراه به مدارس ممنوع است، اما بسیاری از دانش آموزان سر کالس درس گوشی خود را همراه دارند . کند

به طور کلی می توان ادعا کرد که استفاده از تلفن همراه نوعی .ایان پیامک می فرستندوحتی برای یكدیگر یا دوستان و آشن

هیجان منفی و ویرانگر در پی دارد که با شدت و ضعف متفاوت روحیه، اعصاب و هویت رفتاری و اجتماعی دانش آموزان را 

 .تخریب می کند

همراه در بین نوجوانان به بار می آورد می تواند از اعتیاد به مواد در این رابطه باید خاطر نشان کرد، که اعتیادی که تلفن     

مخدر یا موارد دیگر خطرناکتر باشد، واین در حالی است که تلفن همراه روز به روز در بین دانش آموزان مدارس زیادتر می 

 .یجاد کندشود واگر جلوی آن گرفته نشود،ضربات جبران ناپذیری را بر قشر نوجوان ومحصل می تواند ا
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 گیری از سوال هفتم پژوهش نتیجه

آیا میزان استفاده از تلفن همراه در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان سپیدان می تواند با آسیبهای این وسیله  -

 رابطه داشته باشد ؟

هویت کاذب، ) این وسیلهطبق نتایج تحقیق مشخص شد که بین میزان استفاده نادرست از تلفن همراه، با آسیبهای      

واین فرضیه مورد تایید .رابطه معنا داری وجود دارد( اختالالت جسمی وروانی، اختالل در تحصیل، انحرافات اخالقی و اعتیاد 

براین اساس دانش آموزانی که در طول شبانه روز از تلفن همراه وامكانات جانبی آن استفاده می کنند، دچار .قرار گرفت

وجبران ناپذیری می شوند که این آسیبها می تواند نتایج تلخی را در آینده برای آنها و جامعه به همراه داشته آسیبهای جدی 

پس اولیاء و مسئولین تعلیم وتربیت باید در تمام اوقاتی که دانش آموزان از تلفن همراه استفاده می کنند، مواظب بوده و .باشد

 . ندتمام شرایط را در کنترل خویش داشته باش

 : توان نتیجه گرفت که بنابراین به طور کلی می

امكانات جانبی آن در حال شكل گیری است  ، فرهنگ خاصی در استفاده از تلفن همراه ودر حال حاضر بین دانش آموزان -

 .که از آن به مثابه یک ابزار کلیدی اجتماعی وشخصیتی نگاه می شود

 .کنند در حال حاضر دانش آموزان پیش گفته، تلفن همراه در اختیار داشته و از امكانات آن استفاده می  -

 .هایی که تلفن همراه بر دانش آموزان دارد، بی اطالعند اولیاء دانش آموزان از آسیب مسئولین مدارس و -

 .ندهست عث آن باشد بی اطالعتواند با خطراتی که این وسیله می ها و آموزان نیز از آسیب خود دانش   -

آموزان تلفن همراه خود را به صورت مخفیانه به  باشد، اکثر دانش با توجه به اینكه بردن تلفن همراه به مدرسه ممنوع می -

حتی در کالس درس به دور از چشم مسئولین مدرسه استفاده  از امكانات جانبی آن در محیط مدرسه و مدرسه می برند و

 .کنند می

بد خوابی، اضطراب : آموزان در استفاده نادرست وبیش از حد از تلفن همراه، دچار اختالالت جسمی وروانی از جملهدانش  -

 .وافسردگی، درد گوش وناشنوایی کوتاه مدت، سردرد وسرگیجه، درد انگشتان، استرس ودر گیری ذهنی می باشند

دچار بی هویتی گشته که در نهایت این بی هویتی آنها را به دانش آموزان در استفاده نادرست وبیش از حد از تلفن همراه،  -

 .داشتن هویت کاذب در رابطه با تلفن همراه سوق می دهد

 .دانش آموزان در استفاده از تلفن همراه دچار اختالل در تحصیل که این امر باعث ایجاد افت تحصیلی در آنها می شود -

 ات جانبی آن، دچار انحرافات اخالقی گشته به گونه ای که آنها، پیامكها،دانش آموزان در استفاده از تلفن همراه وامكان -

 .عكسها و فیلمهای غیر اخالقی را در گوشی های خود نگهداری وآن را برای دوستان خود ارسال می کنند

ندگی بدون این دانش آموزان در استفاده بی رویه ونادرست از تلفن همراه، دچار اعتیاد به این وسیله گشته تا جایی که ز -

 .وسیله برایشان سخت می باشد

 پیشنهادات کاربردی وپژوهشی

 :همراه تلفن مورد در آموزان دانش اولیا و وپرورش آموزش مسئولین تربیتی واسط حد های اقدام

 طلبد می خود به را امر مسئوالن گذاری سرمایه و ریزی برنامه همكاری، که شوند می هایی اقدام شامل نگر کالن های اقدام -

 متن در فرزندانشتن بهینه تربیت جهت را آنها تحقق جوانان، امور اولیای از منطقیشان های خواسته طرح با باید اولیا و

 ایفا محوری نقش آن در اولیا که روند می شمار به هایی اقدام جزءنگر و واسط حد های اقدام اما . شوند خواستار ، جامعه

 . کنند می
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 از که فرزندانی. است فرزندانشان با ارتباط در والدین، تربیتی های سازی بستر شامل اولیا تربیتی واسط حد های اقدام   -

 تعالی امكانات از آورده، فراهم برایشان آنها که تربیتی بستر در برخوردارند، تربیتی مسائل با آشنا و متعهد حساس، اولیایی

 ها، آسیب برابر در کلی طور به که شد خواهند برخوردار خویش، هویتی مجموع در و ورزشی هنری، علمی، اخالقی، دینی،
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