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 95، سال  2، شماره 59تیر  -خرداد جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -3
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 صهخال 
 مقدمه

حال نامطلوب  عنوان یک ابزار ارتباطی دارای اثرات مطلوب و درعینهایی مانند تلفن همراه بهتکنولوژی
دهند که میزان استفاده دانشجویان از تلفن همراه در مقایسه با افراد غیر مطالعات نشان می. فراوانی است

ارتباطی تلفن همراه منجر به تسهیل ارتباط با دوستان و های با اینکه استفاده از این برنامه. دانشجو بیشتر است
همان اندازه با کاستن از میزان ساعات مطالعه دانشجویان منجر به اختالل در حال به گردد، درعینآشنایان می

ها و متغیرهای مربوط به آن ازآنجائیکه اطالع از نحوه استفاده از این برنامه. شودها میروند تحصیلی آن
بندی و اتخاذ تدابیر الزم است؛ لذا هدف از این مطالعه تعیین وضعیت استفاده ین گام الزم جهت جمعنخست

 .باشدمی 1324های ارتباطی تلفن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال از برنامه
 کار وشر

گرفته  وم پزشکی سمنان انجامدر دانشگاه عل 1324ماهه اول سال  صورت مقطعی در سهاین  مطالعه توصیفی به
ها  آوری داده جهت جمع. گیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند صورت نمونه نفر از دانشجویان به 124تعداد . است

پرسشنامه شامل دو بخش اطالعات . استفاده شد که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت از پرسشنامه
آپ، الین، اسکایپ، های ارتباطی تلفن همراه شامل وایبر، واتسرنامهدموگرافیک و متغیرهای مرتبط با ب

ها کدگذاری شده و وارد برنامه پس از تکمیل پرسشنامه، داده. اینستاگرام، گوگل پالس و تلگرام بوده است
Excel وتحلیل قرار گرفتند های آمار توصیفی مورد تجزیهشدند و سپس با استفاده از آزمون. 
 نتایج

-25در رده سنی %( 24)اکثر دانشجویان . زن بودند%( 42)مورد  11مرد و %( 52)مورد  141 کننده،شرکت 124از 
کارشناسی ارشد، % 14دانشجویان در مقطع کارشناسی، % 55. سال قرار داشتند 25-35سال و سایرین در رده  12
های ارتباطی تلفن از برنامه%( 22)نفر  151نتایج نشان داد . دکترای تخصصی بودند% 1دکترای عمومی و % 42

در این بازه زمانی . ساعت بود 3کردند و میانگین استفاده روزانه از اینترنت در بین این افراد همراه استفاده می
% 2پالس و گوگل 1/2 اینستاگرام،% 24تلگرام، %  22آپ، واتس% 42الین، % 45دانشجویان از وایبر، % 24ماهه، سه

ها را ارتباط با دوستان قبلی همچنین اکثر دانشجویان علت اصلی استفاده از این برنامه. انداده نمودهاز اسکایپ استف
ها، ارتباط با گذاری فایل،کم کردن هزینه مطرح کردند و سایر عوامل را با فراوانی کمتری سرگرمی، به اشتراک

 .د ذکر نمودنددوستان جدید، استفاده از تجارب دیگران و پیدا کردن دوستان جدی
 جه گیریینت

رسد تدوین های ارتباطی تلفن همراه در میان دانشجویان دانشگاه، به نظر میبا توجه به میزان باالی استفاده از برنامه
ها ضروری بوده و های آموزشی جهت آشنایی دانشجویان با اثرات نامطلوب و خطرات ناشی از این برنامهبرنامه

 .گرددتر تأکید مین زوایای مختلف موضوع، به انجام تحقیقات جامعتر شدهمچنین جهت روشن
 های ارتباطی، دانشجویانتلفن همراه، برنامه :کلمات کلیدی
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