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ان دبيرستاني و آموز دانشدر  همراه تلفنو نوع كاربري  زا آسيب استفاده
  انگيزش پيشرفت و تحصيليعملكرد  با رابطه آن

 3عيسي محمدي و 2ويدا حميدي فر، 1اكبر عطادخت
  

  چكيده
ان دبيرستاني و ارتباط آن آموز دانشآسيب زا و نوع كاربري تلفن همراه در هدف از اين مطالعه، بررسي استفاده 

آمـاري پـژوهش،    ي جامعه. روش پژوهش از نوع توصيفي همبستگي بود. با عملكرد تحصيلي و انگيزش پيشرفت بود
مشـغول   ، در مدارس شهر خلخال1391 -1392ان دبيرستاني بودند كه در سال تحصيلي آموز دانش ي متشكل از كليه

اي  ي طبقـه گير نمونه، با روش )دختر 175پسر و  128(نفر  303از بين اين جامعه، نمونه اي به حجم . تحصيل بودندبه 
نـوع كـاربري تلفـن     ي ، پرسشـنامه (COS)نسبي انتخاب شده و با استفاده از مقياس استفاده آسيب زا از تلفن همـراه  

، از هـا  دادهتجزيـه و تحليـل    بـراي . بـه جمـع آوري اطالعـات شـد    همراه و مقياس انگيزش پيشـرفت هـرمنس، اقـدام    
نتـايج نشـان داد كـه ميـزان اسـتفاده از      . مستقل و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شـد  tهاي آماري خي دو،  آزمون

) درصـد  4/98(ان پسـر  آموز دانشو اين ميزان در ) درصد 7/88(ان دبيرستاني، باالست آموز دانشتلفن همراه در بين 
ان استفاده كننـده از تلفـن همـراه و    آموز دانشبين انگيزش پيشرفت ). >01/0p(است ) درصد 7/81(بيشتر از دختران 

همچنـين نتـايج نشـان داد كـه اسـتفاده      ). >01/0p(ي وجود دارد معنادار، تفاوت كنند مياني كه استفاده نآموز دانش
ضـرورت   هـا  يافتهاين ). >05/0p(منفي دارد  ي شرفت رابطهآسيب زا از تلفن همراه با عملكرد تحصيلي و انگيزش پي

توجه جدي برنامه ريـزان و مسـئولين امـر را بـه رواج روزافـزون اسـتفاده از تلفـن همـراه، اسـتفاده آسـيب زا از آن و           
  .دهد ميان دبيرستاني نشان آموز دانشبخصوص پيامدهاي منفي آن را در 

   ان متوسطهآموز دانشفن همراه، عملكرد تحصيلي، انگيزش پيشرفت، استفاده آسيب زا از تل :هاي كليديواژه
                                                                                                                            

  شناسي، دانشگاه محقق اردبيلي استاديار روان: ي رابط نويسنده. 1
( Ak_atadokht@yahoo.com) 

 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل كارشناسي،. 2
  شناسي عمومي، مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد خلخال و عضو باشگاه پژوهشگران جوان اردبيل كارشناس ارشد روان. 3
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  مقدمه
از زمان رشـد سـريعش    ، خاص، طور به همراه تلفن و كلي طور به ارتباطي و اطالعاتي فناوري

 فنـاوري  بـه و  پيـدا كـرده   قدرتمند جايگاهي بشر اجتماعي و فردي زندگي در، )1990اواخر دهه (
 عنوان به اغلب و هستند همراهتلفن فناوري عمده كنندگانمصرف وانانج .است شده تبديل جوانان

 وسـيله  مهمتـرين  ،جوانـان  نظـر  از همـراه تلفـن  .شـوند مـي  محسـوب  آن تكامل و اقتباس پيشگامان
 شـده  تبـديل خصوصـي   ارتبـاطي  ي وسـيله  بـه  امروزهه و شد محسوب روزمره زندگي در ارتباطي
 خـانواده  بالفصل حلقه به و هدرك مديريت را خود امور تواننديم همراهتلفن طريق زا نانجوا .است

 بـه  دهـد مـي  تشـكيل  را جوانـان  هويتي عناصر از عظيمي بخش همراه تلفن .شوند متصل دوستان و
 تلفـن  گوشـي  در كـه  هـايي فايـل  يا و موسيقي تصاوير، گوشي، رنگ طريق از توانمي كه طوري
  ).1387، حسني و كالنتري (برد پي اهآن هويت و شخصيت به ،دارند خود همراه

هاي همراه، نـه تنهـا در جوانـان بلكـه در نوجوانـان نيـز بـه عنـوان بخـش تقريبـاً           استفاده از تلفن
 2007اي كـه در سـال   يـابي گسـترده  زمينـه ). 2011، ١ايشـي (ضروري زندگي روزمره مطرح است 

وقتـي از  . طي بـراي نوجوانـان اسـت   ترين رسانه ارتبـا همراه ضروريانجام شده، نشان داده كه تلفن
هايي كه در دامنـه  دهندهدرصد از پاسخ 40پاسخگويان در مورد رسانه ارتباطي ضروري سؤال شد، 

درصـد تلويزيـون و    9/22كـه  در حـالي  كردنـد قرار داشتند، تلفن همـراه را انتخـاب    18تا  13سني 
بـر اسـاس   ). 2008، ٣ي و تـراي نيبـين، شيرايشـ  ( كردنـد را انتخـاب   ٢درصد كامپيوتر شخصي 3/10

تـا   10در دامنه سـني  (آموزان ابتدايي درصد از دانش 3/27نيز،  2006يابي انجام شده در سال زمينه
آمـوزان  درصد از دانـش  2/95، و )سال 15تا  13(آموزان راهنمايي درصد از دانش 4/53، )سال 12

  ).2007، ٤هاي جامعه متحد استمديركل سي(تلفن همراه داشتند ) سال 18تا  16(دبيرستاني 
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3. Nibin, Shiraishi & Terai 
4. Director General for Policies on Cohesive Society 
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همـراه و بخصـوص رواج روزافـزون آن در بـين نوجوانـان،      رشد چشـمگير اسـتفاده از تلفـن       
هـاي همـراه   اي را در بين بسياري از كارشناسان، در مـورد اثـرات مخـرب تلفـن    هاي فزايندهنگراني

ه گزارش شده و از ايجـاد  اثرات مخرب تلفن همراه بسيار گسترد). 2011ايشي، (ايجاد كرده است 
دي  ليندن،واندر بيليوكس، ؛2005،  ١سوگيرا و كاميبو(وابستگي و اعتياد به تلفن همراه در كاربران 

و حتي پيامـدهاي   شناختي روانگرفته تا اثرات ) 1384؛ حسيني، 2007، ٢زرماتن و يشس ،اكرمونت
 ،همـراه  تلفـن  از مفـرط  سـتفاده اد كـه  دهـ تحقيقات نشـان مـي  . گيردجسمي و فيزيكي را در بر مي

نيز  وابستگياين  .شودمي كاربران روزمرگي موجب شديد مواقع در و هشد وابستگي نوعي موجب
كـاميبو و  (د شـو مـي  كـاربران در اعتيـاد  نـوعي  بـه  منجـر  نتيجـه  در و شده تبديل عادت به تدريج هب

 مـواد  بـه  اعتيـاد  اننـد م درسـت كـه  ) 1384؛ حسـيني،  2007؛ بيليوكس و همكاران، 2005سوگيرا، 
 حسـيني،  (اسـت  مخـرب  اينترنت و ايرايانه هايبازي غيراخالقي، ي رابطه پرخوري، الكل، مخدر،
ها با افسردگي كاربران رابطه داشته و اين رابطه بـه  اعتياد به تلفن همراه نيز بر اساس بررسي). 1384

 از ،فـرار  و گيريكناره ،ضعيف يبردبار و يتحملكم پرتي،حواس. استها شديدتر ويژه در خانم
 استفاده كه ددهمي نشانهمچنين  شواهد ).2004، ٣فان چن( است همراه تلفن به اعتياد عالئم جمله
 و كوتـاه  پيـام  تبـادل  بـه  اشتغال ي،شب بيدار خاص مانند رفتاري الگوهاي با ،همراه تلفن از مفرط

 تلفـن  از اسـتفاده  بـدون  كـه  معتقدنـد  افراد اين كهطوري به. ارتباط دارد عاطفي وابستگي همچنين
 همـراه  تلفـن  از مـداوم  اسـتفاده  كـه  دهنـد نشان مي هايافته اين .نيستند كردن زندگي به قادر همراه
  .2005) سوگيرا، و كاميبو( دارد كاربران شناختي روان و جسماني سالمت برزيادي  منفي اتتأثير

 ميـدان  منبـع  نزديكـي  در همـراه  تلفـن  بـا  كـردن  صـحبت  موقـع  انكـاربر  گوش كه از آنجا    
، ايـن فاصـله   اسـت  متـر سـانتي  چنـد  فقط ،داخلي گوش تا آنتن فاصله و دارد قرار الكترومغناطيسي
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 طـرف  از). 2003، ١، اوزتـران، اردم، كلسـيوغلو و مـيمن   كيزيلـي (تواند بسيار خطرنـاك باشـد    مي
، وايسـنر، كوسـتر، سـومر، گـاس،     فريتـز ( همـراه  تلفن امواج تحت استرس هايپروتئين القاء ،ديگر
از  2002) ،٣وود و لينبهـام ( مغـز  هـاي فعاليت روي امواج اين اثر نيز و ،199)9 همكاران، و ٢هرمن

نشـان   مطالعـات  برخـي  از حاصـل  نتـايج  .ديگر مضرات جسماني تلفن همـراه گـزارش شـده اسـت    
 و حافظه ضعف سردرد، خستگي، دمانن عالئمي زوبر باعث نداتومي همراه تلفن امواج د كه ده مي

 رسـيدند  نتيجـه  ايـن  به خود پژوهش در (2003) ٤كاستال و سميتا. گردد گوش در گرما احساس
 دختـران  بيشـتر از  پسـران  در فضـايي  خطاهـاي  ،تلفن همراه امواج معرض در قرارگيري از پس كه

  .است
ايـن  . اسـت  آورده وجـود  به را مشكالتي نيز اجتماعي حوزه همراه در تلفن ازمفرط  استفاده    

در برخـي امـاكن رسـمي و غيررسـمي، تـا ارتبـاط بـين         از آزار و اذيت صـوتي اطرافيـان   مشكالت
و حتـي افـزايش احتمـال قربـاني جـرايم شـدن       ) 2011ايشـي،  (بزهكاري و استفاده از تلفـن همـراه   

ژاپـن، در مـورد    ٦كـارگزاري سياسـت ملـي    .دامنـه دارد ) 2011؛ به نقل از ايشـي،  2009، ٥اوساكا(
ان بزهكــار گزارشــي را منتشــر كــرده كــه بــر اســاس آن،  آمــوز دانــشاســتفاده از تلفــن همــراه در 

كننـد و حتـي در   آموزان غيربزهكار، از تلفن همراه استفاده مـي آموزان بزهكار بيشتر از دانش دانش
ن همـراه نيـز،   از تلفـ آموزان غيربزهكار، بين ميزان گرايش به بزهكاري و فراواني استفاده بين دانش

ايـن  ). 2011؛ بـه نقـل از ايشـي،    2004كـارگزاري سياسـت ملـي،    (دار وجـود دارد  رابطه مثبت معنا
تواند منجر به بروز مسائل و مشـكالت جـدي   دهد كه استفاده از تلفن همراه ميهمبستگي نشان مي
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 بـه  مقبـوليتش  مـا،  جامعـه  درمـراه  تلفن ه از استفاده اوليه تب دنش فروكش وجود با امروزه    
-مـي  ، از نظرها پنهانمدرن فناوري اين اساسي و جدي مضراتگاهي وقتها  كهافزايش يافته  حدي

 قـانوني،  پزشـكي،  رفتاري، فرهنگي، اجتماعي، ،شناسي روان متنوع هايحوزه در كه مضراتي. ماند
 و دارند همراه تلفن از يمختلف هايفادهاست نآموزادانش اكثر .پردازدمي زاييآسيب به ... و جزايي
 مشكالتي جمله از. است يكديگر با ارتباطبرقراري  و همراه تلفن اب اشتغال ،آنها تفريحات از يكي
ايجـاد   جامعـه  سـازان آينـده  عنوان به انآموزدانش براي است ممكناشتغال زياد با تلفن همراه،  كه
است كه بـر اسـاس مطالعـات انجـام شـده       ضعيف تحصيلي پيشرفت ياتحصيلي  عملكردافت  د،كن

نيـز شـده اسـت     دانشـگاه  از اخـراج  و شـدن  مشـروط روي دانشجويان، اين موضوع حتي منجـر بـه   
    1384). نيا، ديباج(

بنابراين عليرغم انتقادات زيادي كه بر اسـتفاده نوجوانـان از تلفـن همـراه وارد شـده، مطالعـات       
و  شـناختي  روانهمـراه روي جنبـه هـاي مختلـف اجتمـاعي،      بسيار معدودي در مـورد اثـرات تلفـن    

 هدف با حاضر تحقيق لذا .جسمي و به ويژه عملكرد تحصيلي و انگيزش پيشرفت انجام شده است
 و انگيـزش پيشـرفت   تحصـيلي عملكـرد   و همـراه  تلفـن  از زاآسـيب  اسـتفاده  بـين  ارتبـاط  بررسـي 
ه اوالً ضريب پوشش تلفن همراه و استفاده ، درصدد پاسخگويي به اين سؤاالت بود كانآموز دانش
آموزان دبيرستاني چقدر است، ثانياً نوع كـاربري تلفـن همـراه در بـين     زا از آن در بين دانشآسيب
زا از تلفن همراه و عملكرد تحصـيلي  بين استفاده آسيب آموزان دبيرستاني چگونه است و آيادانش

  و انگيزش پيشرفت رابطه وجود دارد؟

  روش
آماري آن متشكل  ي اين پژوهش از نوع توصيفي همبستگي بود و جامعهمورداستفاده در  روش
مشغول  91-92كه در مدارس شهر خلخال، در سال تحصيلي  آموزان دبيرستاني بوددانش ي از كليه

هـاي  آموزان، بدون احتساب دبيرسـتان بر اساس آمار گرفته شده، تعداد اين دانش. به تحصيل بودند
پسـرانه   ي دخترانـه و سـه مدرسـه    ي كـه در سـه مدرسـه    نفر بود 1354اي، دولتي و فني حرفهنمونه 
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 175(نفـر   303اي بـه حجـم   از اين جامعه، بر اساس جدول مورگـان، نمونـه  . مشغول تحصيل بودند
اي نسبي انتخاب شـده  و بـا اسـتفاده از ابزارهـاي زيـر      گيري طبقه، با روش نمونه)پسر 128دختر و 
   :آوري اطالعات شدبه جمع اقدام

جنارو، فلورس،  رااين مقياس  : (COS) 1زا از تلفن همراهمقياس استفاده آسيب -1
آلفاي (و پايايي مقياس به روش همساني دروني اند  ساخته) 2007(گومز و همكاران 

اين . گزارش شده است 85/0، روي دانشجويان دختر و پسر اسپانيايي )كرونباخ
بندي اختالالت از راهنماي تشخيصي و طبقه شناختي روانه شاخص مقياس بر اساس د

اي گزينهاين مقياس بر اساس ليكرت پنج. آيتم است 21رواني است و داراي 
شود و گذاري مينمره)) 5(و خيلي زياد) 4(، زياد)3(، تا حدي)2(، كم)1(كم خيلي(

به  25تر از رط و پايينكننده مفبه عنوان استفاده 75هاي با نمرات باالي آزمودني
گيل و -وال، گونزقلز-جنارو، فلورس، گومز(شوند كننده كم تلقي ميعنوان استفاده

پايايي اين پرسشنامه را با استفاده ) 1390(محمديان نژاد و گلياسمي). 2007، 2كابالو
  .اندگزارش كرده 90/0از روش بازآزمايي و آلفاي كرونباخ 

تدوين ) 1389(منطقي  رااين پرسشنامه  :لفن همراهنوع كاربري ت ي پرسشنامه -2
هرگز، تقريباً (اي گزينهكه بر اساس مقياس ليكرت پنج استآيتم  29و شامل كرده 

آلفاي كرونباخ . شودگذاري مينمره) اوقات، تقريباً هميشه و هميشههرگز، گاهي
، در سطح 84/0محاسبه شده در اين پرسشنامه در سطح دختران و پسران برابر با 

بود كه هر سه  78/0و در سطح پسران دانشجو معادل  79/0دانشجويان دختر معادل 
منطقي، ( استمعتبر و قابل پذيرش  7/0آلفاي محاسبه شده به دليل باالتر بودن از 

1389.( 

                                                                                                                            
1. Cell- phone Over-use Scale 
2. Jenaro, Flores, Gomez-vela, Gonzglez-Gil & Caballo 
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به  كه ساخته )1970(هرمنس رااين پرسشنامه  :1انگيزش پيشرفت هرمنس مقياس -3
 ارائهگزينه  هارچ ،ناتمام ي ده كه به دنبال هر جملهجمله ناقص بيان ش 29صورت 

 اتنمر .دنگيرمي 4تا  1و در برخي سواالت، نمره  1تا  4نمره  ترتيببه  كهاست  شده
بيانگر انگيزش  ،پايين اتانگيزش پيشرفت باال و نمر ي دهندهنشان ،باال در اين مقياس

سشنامه را بر اساس از آنجا كه هرمنس سواالت اين پر .پيشرفت پايين است
ي قبلي، درباره انگيزش پيشرفت به دست آورده، ضريب همبستگي ها پژوهش

از اين نظر آزمون داراي روايي . هرسوال را با رفتارهاي پيشرفت محاسبه كرده است
تا  30/0ي ضريب همبستگي گزارش شده براي سواالت پرسشنامه، در دامنه. باشدمي
اي، به وجود ضريب همبستگي بين اين، هرمنس در مطالعهعالوه بر . قرار دارند 57/0

 به نقل از سابوته،؛ 1970هرمنس،(اشاره كرده است  TATاين مقياس و آزمون 
در پژوهش خود به منظور هنجاريابي آزمون انگيزش  )1381(ابوالقاسمي. )1389

وش با ر ضريب اعتبار پرسشنامه را ،آموزان مقطع راهنماييپيشرفت بر روي دانش
 عسگري هومن و). 1386 به نقل از اكبري،(ده است كرگزارش  79/0آلفاي كرونباخ 

به نقل از (به دست آوردند  87/0ضريب آلفا را  ،دانشگاهي يدر پژوهشنيز  )1379(
 ).1389 سابوته،

ها از معاونت آوري دادهآوري اطالعات و اخذ مجوز جمعسازي ابزارهاي جمعبعد از آماده
يك نفر آقا و (ها آوري دادهكل آموزش و پرورش استان اردبيل، كارشناسان جمعرهپژوهشي ادا

كه قبالً آموزش الزم را ديده بودند، ضمن هماهنگي با اداره آموزش و پرورش ) يك نفر خانم
گانه حضور يافته و ضمن هماهنگي با مديريت مدرسه و دبيران هاي شششهرستان، در دبيرستان

نيز از ها براي تجزيه و تحليل داده. ها گرديدهاي درسي اقدام به تكميل پرسشنامهالسمربوطه، در سر ك
  .،  استفاده شدSPSS-16افزار مستقل و ضريب همبستگي پيرسون، تحت  نرم tدو، هاي آماري خيآزمون

                                                                                                                            
1. Hermans achievement motivation questionnaire 
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  نتايج
دي هاي پژوهش را از لحاظ جنسيت، پايه و رشته تحصيلي، وضعيت اقتصاتوزيع نمونه 1جدول 

  .دهدمعيار سني آنها را نشان ميخانواده و همچنين ميانگين و انحراف
  

هاي توصيفي مربوط به جنسيت، پايه تحصيلي، رشته تحصيلي، وضعيت اقتصادي خانواده و يافته .1جدول 
  ها سن نمونه

 F P هاگروه متغيرها

 2/42 128 پسر  جنسيت
 8/57 175 دختر

 4/27 83 اول تحصيلي ي پايه
 1/23 70 دوم
 4/24 74 سوم

 1/25 76 پيش دانشگاهي
 4/23 71 انساني تحصيلي ي رشته

 4/31 95 تجربي
 8/17 54 رياضي

 4/27 83 )سال اول(انتخاب نشده
 2/43 131 خوب وضعيت اقتصادي

 1/53 161 متوسط
 6/3 11 ضعيف

  =S=                        98/15M         47/1    سن                                                
  

 128دختر و ) درصد 8/57(نفر  175آموز موردبررسي، دانش 303دهد كه از نشان مي 1جدول 
تحصـيلي، سـال اولـي بودنـد      ي كنندگان از لحـاظ پايـه  بيشتر شركت. پسر بودند) درصد 2/42(نفر 

و رشته رياضي ) درصد 4/31(ه تجربي بيشترين درصد از لحاظ رشته تحصيلي، رشت). درصد 4/27(
همچنين از لحـاظ وضـعيت اقتصـادي    . را به خود اختصاص داده بود) درصد 8/17(كمترين درصد 

ميـانگين سـني   . انـد ، متعلق به طبقه اقتصادي متوسط بوده)درصد 1/53(آموزان خانواده، اكثر دانش
  .بود 47/1با انحراف معيار  98/15ها نيز آزمودني

آموزان زاي دانش، اطالعات مربوط به ضريب پوشش تلفن همراه و استفاده آسيب2در جدول 
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  .آورده شده است  tدبيرستاني از آن، به تفكيك جنسيت و مقايسه دو جنس با آزمون خي دو و 
  

به  آموزان دبيرستانيضريب پوشش تلفن همراه و استفاده آسيب زا از آن در دانش ي مقايسه .2جدول 
  تفكيك جنسيت

انآموزدانش  متغيرها
  پسر

انآموزدانش
 دختر

  كل
 t P/خي دو انآموز دانش

ضريب پوشش
  تلفن همراه

  0005/0  2/20 266 143 123 فراواني
      7/88 7/81 4/98 درصد

  35/0  92/0  4/52 44/51 50/53 ميانگين  زااستفاده آسيب
      32/18 35/19 05/17 انحراف معيار

  

آموزان دبيرستاني بسيار باال دهد كه ميزان استفاده از تلفن همراه در بين دانشنشان مي 2جدول 
دار اسـت  اآموزان پسر، بيشتر از دختـران اسـت و ايـن اخـتالف معنـ     است و در بين دانش%)  7/88(
)01/0P< .( زا از تلفـن همـراه در   دهد كه بين ميزان استفاده آسيبنشان مي 2همچنين نتايج جدول

  ). <05/0P(داري وجود ندارد اآموزان دختر و پسر تفاوت معنبين دانش
آمـوزان   هاي استنباطي مربوط به مقايسه عملكرد تحصيلي و انگيزش پيشرفت دانـش ، يافته3در جدول 

  .كنند، آورده شده استآموزاني كه از تلفن همراه استفاده نميكننده از تلفن همراه و دانشاستفاده
  

كننده از تلفن همراه با آموزان استفادهعملكرد تحصيلي و انگيزش پيشرفت دانش ي قايسهم. 3جدول 
  .كنندآموزاني كه استفاده نمي دانش

 M SD  t  P هاگروه متغيرها

  عملكرد تحصيلي
استفاده از تلفن

  40/0  84/0  82/1  27/17  همراه
  35/1 05/17 عدم استفاده

  انگيزش پيشرفت
استفاده از تلفن

  02/7  38/85  همراه
69/2-  007/0  

  35/8 91/88 عدم استفاده
كننـده از تلفـن همـراه و    آموزان اسـتفاده دهد كه بين عملكرد تحصيلي دانشنشان مي 3جدول 

دار وجود ندارد ولي بين دو گروه از اكنند، تفاوت معنآموزاني كه از تلفن همراه استفاده نميدانش
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هـا حـاكي از   و مقايسه ميانگين) >01/0P(دار وجود دارد اتفاوت معن لحاظ ميزان انگيزش پيشرفت
  . كنندآموزاني است كه از تلفن همراه استفاده نميباال بودن انگيزش پيشرفت در دانش

هـاي اسـتنباطي مربـوط بـه ارتبـاط متغيرهـاي پـژوهش ماننـد سـن، عملكـرد           ، يافته4در جدول 
  .زا و نيز نوع كاربري تلفن همراه آورده شده استتحصيلي، انگيزش پيشرفت، استفاده آسيب

  

ماتريس همبستگي بين سن، عملكرد تحصيلي، انگيزش پيشرفت، استفاده آسيب زا و نوع كاربري  .4جدول 
  تلفن همراه

  M SD 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  متغيرها
              1 47/1 99/15  سن

             1 33/0** 77/1 25/17  عملكرد تحصيلي
            1 15/0* 07/0 26/7 79/85  يزش پيشرفتانگ

           1 - 32/0** - 15/0* 03/0 32/18 40/52  استفاده آسيب زا
استفاده درجهت 
  تعميق روابط

12/32  98/8  **18/0 -  05/0  **17/0 -  **44/0  1            

استفاده ارتباطي 
  پيشرفته

88/8  17/4  **16/0 -  04/0  01/0 -  **31/0  **43/0  1          

رم استفاده ن
  افزاري

51/5  54/2  09/0 -  05/0  23/0  09/0  **23/0  **43/0  1        

استفاده جهت 
آگاهي از زمان و 

  تقويم
51/11  32/3  11/0  04/0  11/0  **21/0  **32/0  **19/0  **38/0  1      

    1  26/0**  29/0**  54/0** 63/0** 37/0** - 09/0 03/0 - 11/0 39/3 41/7  استفاده فني
 - استفاده تفريحي
  خدماتي

13/9  93/2  07/0 -  08/0  **21/0 -  **30/0  **58/0  **44/0  **25/0  **34/0  **53/0  1  

*= p<0.05; **=
 P<0.01   

 

آموزان دبيرستاني، استفاده دهد كه بيشترين نوع كاربري تلفن همراه در دانشنشان مي 4جدول 
همچنـين  . اسـت زاري افـ تعميق روابط بوده و كمترين نوع استفاده مربوط به گزينه استفاده نرم براي

زا از تلفن همـراه بـا انگيـزش پيشـرفت و عملكـرد تحصـيلي،       دهد كه استفاده آسيبنتايج نشان مي
تعميـق روابـط، اسـتفاده     بـه منظـور  هاي استفاده ، و با كاربري)>05/0Pو   >01/0P(منفي  ي رابطه

اسـتفاده تفريحـي خـدماتي    آگاهي از زمان و تقويم، اسـتفاده فنـي و    برايارتباطي پيشرفته، استفاده 
  ).>01/0P(رابطه مثبت دارد 
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  گيري بحث و نتيجه
آمـوزان دبيرسـتاني بسـيار    اين مطالعه نشان داد كه ميزان اسـتفاده از تلفـن همـراه در بـين دانـش     

آمـوزان دختـر   آمـوزان پسـر بيشـتر از دانـش    و اين ضريب پوشش در دانش) درصد 7/88(باالست 
آموزان دبيرستاني با نتايج تحقيقات زيادي ماننـد  ز تلفن همراه در دانششيوع باالي استفاده ا. است
مبنـي بـر   ) 1389(،  و حيدري چروده )2007(متحد  ي هاي جامعه ، مديركل سياست)2003( 1ثورلو

هـاي ارائـه شـده نشـان     آموزان از تلفن همراه همخواني دارد ولي مقايسـه نسـبت  استفاده زياد دانش
فاده از تلفن همراه در اين مطالعه بيشـتر از مطالعـات قبلـي بـه اسـتثناي مطالعـه       دهد كه ميزان است مي

درصد از افراد  80، )2003(بر اساس مطالعه ثورلو . است) 2007(هاي جامعه متحد  مديركل سياست
آموزان راهنمايي و سال تلفن همراه دارند و در مطالعه حيدري چروده بر روي دانش 16تا  14سنين 

ولـي در مطالعـه مـديركل    . درصد گـزارش شـده اسـت    29/66راسان رضوي، اين ميزان متوسطه خ
 ي يافتـه . گـزارش شـده اسـت    2/95، ميزان اسـتفاده از تلفـن همـراه    )2007(سياستهاي جامعه متحد 

آمـوزان پسـر بـا نتـايج تحقيقـات حيـدري       مربوط به باال بودن ميزان استفاده از تلفن همراه در دانش
) 1391(ي محمديان و يوسفو ياسمي نژاد، گل) 1390(محمديان نژاد و گلياسمي، )1389(چروده 

ان دختر و پسر از تلفـن همـراه همخـواني    آموز دانشدار در ميزان استفاده مبني بر وجود تفاوت معنا
هاي اين محققـان نشـان داده كـه پسـران بيشـتر از دختـران از تلفـن همـراه اسـتفاده          نتايج يافته. دارد
  .ندكن مي

دليـل اول  . توان داليل مختلفي ارائـه كـرد  در تبيين افزايش روزافزون استفاده از تلفن همراه مي
تـري  آيد و تلفن همراه كاربردهاي متنـوع هاي جديد به بازار ميهاي با قابليتاينكه هر روز گوشي

قابليـت  برداري پيشـرفته، ضـبط صـدا، ماشـين حسـاب،      برداري و فيلممانند پرداخت قبوض، عكس
آموزان كاربردهايي كه هر فردي حتي دانش. كنداتصال به اينترنت، سرگرمي، بازي و غيره پيدا مي

                                                                                                                            
1. Thurlow 
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دليل دوم نيز به قابليت دسترسي آسـان و ارزان بـه   . كننددر هر شرايطي، باالخره به آنها نياز پيدا مي
هـايي   فضاي رقابتي با طرح هاي اخير در گردد كه اپراتورهاي تلفن همراه در سالتلفن همراه بر مي

تـر و  آموزان به خطوط تلفن همراه را راحـت آموزي و غيره، دسترسي دانشمانند سيم كارت دانش
تـوان تـا حـد زيـادي بـه      آموزان پسر از تلفن همـراه را مـي  استفاده بيشتر دانش. است كردهتر ارزان

اوت از دو جـنس نسـبت داد   تفاوت در آزادي عمل دو جنس و انتظارات اجتماعي و فرهنگـي متفـ  
كه بر اساس آن، پسران ضمن داشتن آزادي عمل بيشتر، انتظـارات كـاري و اجتمـاعي بيشـتري در     

  .بيرون از خانه را بايستي پاسخگو باشند
كننـده از  آموزان استفادههمچنين نتايج اين مطالعه حاكي از آن بود كه بين انگيزش پيشرفت دانش

داري وجـود داشـته ولـي    اكنند، تفاوت معنـ ي كه از تلفن همراه استفاده نميآموزانتلفن همراه و دانش
آمــوزان ميــزان انگيــزش پيشــرفت دانــش. دار نبــوداايــن تفــاوت در عملكــرد تحصــيلي دو گــروه معنــ

. كننـد آمـوزاني اسـت كـه از تلفـن همـراه اسـتفاده نمـي       كننده از تلفـن همـراه كمتـر از دانـش     استفاده
ني اين يافته با نتايج تحقيقات قبلي به دليل عدم انجام تحقيق مشابه يا عـدم انتشـار   همخواني يا ناهمخوا
انـدازي و نگهـداري   گـرا، از طريـق آن راه  انگيزش فرايندي است كه رفتار هدف. نتايج مقدور نيست

شود و انگيزه پيشرفت دربر گيرنده طراحي و تالش براي برتري است، امـا ايـن نگـرش نسـبت بـه      مي
انگيزه پيشرفت عبـارت  ). 1376خداپناهي، (ت است كه اهميت دارد، نه موفقيت به خودي خود پيشرف

بنـابراين انگيـزش   ). 1380ريـو،  (است از نيروي انجام دادن خـوب كارهـا نسـبت بـه معيارهـاي عـالي       
آمـوز اسـت و فقـدان هدفمنـدي باعـث افـزايش اوقـات        پيشرفت پايين، دال بر فقدان هدفمندي دانش

هاي پر كردن اوقات فراغت وقتي اوقات فراغت زياد باشد، يكي از گزينه. شودآموز ميانشفراغت د
  .گيرد زا به خودش مياستفاده از تلفن همراه است كه گاهاً حالت افراطي و آسيب

يعني . منفي دارد ي زا از تلفن همراه با انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي رابطهاستفاده آسيب
زا اسـتفاده شـود، انگيـزش پيشـرفت كمتـر شـده و       ن همراه به شكل مفرط و آسـيب هرچقدر از تلف

مبني ) 1384(اين يافته با نتايج مطالعه ديباج نيا . كندآموزان نيز افت پيدا ميعملكرد تحصيلي دانش
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همچنـين  . زا از تلفن همراه در دانشجويان با افت تحصـيلي همخـواني دارد  بر ارتباط استفاده آسيب
طباطبـايي  شـناختي، بـا نتـايج تحقيقـات ببـران و اخـوان      هـاي روش رغم وجود تفاوتافته علياين ي

درصد از افراد مورد پژوهش، با اين نظر موافق بودنـد كـه    3/43كه  استتاحدودي همسو ) 1390(
اين يافته با نتايج مطالعـه ايشـي   . شودآموزان ميتلفن همراه باعث ايجاد افت تحصيلي در بين دانش

بـر اسـاس   . را بررسي كرده، نـاهمخوان اسـت  ) پيامك(زا كه نوع خاصي از استفاده آسيب) 2011(
  .دار نيستااستفاده از پيامك موبايل روي نمرات مدرسه و بزهكاري معن تأثيرمطالعه ايشان، 

 به نقل از(زا از تلفن همراه و عملكرد تحصيلي، اوساكا در تبيين ارتباط منفي بين استفاده آسيب
تلفن همراه در مقايسه با كساني كـه  كنندگان مفرط از به اين نتيجه رسيده كه استفاده) 2011ايشي، 

. دهنـد تـري را بـه مطالعـه اختصـاص مـي     از تلفن همراه استفاده افراطي ندارند، مـدت زمـان كوتـاه   
العه و انجـام  آموز به دليل مشغوليت زياد با تلفن همراه، فرصت چنداني براي مطبنابراين وقتي دانش

از طـرف   .بيني و قابـل توجيـه خواهـد بـود    تكاليف پيدا نكند، افت عملكرد تحصيلي وي قابل پيش
 به عاطفي وابستگي، زمينه را براي ايجاد همراه تلفن از آموزاندانش اندازه از بيش استفاده ديگر،

افت تمركز و در نهايت  ،زياد ذهني اشتغال و از اين طريق هم باعث ايجاد فراهم كرده همراه تلفن
  .شودمي تحصيلي افت منجر به

توان به محدود هايي همراه بوده كه از آن جمله، ميها و محدوديتانجام اين مطالعه با چالش
بودن گستره اجرا به مناطق شهري و عدم بررسي موضوع در مناطق روستايي، اجراي مطالعه بر 

ان مدارس غيردولتي، محدود بودن آموز دانش آموزان مدارس دولتي و عدم بررسيروي دانش
ي مرتبط انجام شده در داخل و خارج ها پژوهشمكان اجراي مطالعه به سطح شهر خلخال، كمبود 

آموزان و همكاري ضعيف مسئولين برخي از مدارس با پژوهشگر اشاره از كشور بر روي دانش
زا از تلفن آسيب ي شودكه مفهوم استفادهبا استناد به نتايج حاصل از اين پژوهش، پيشنهاد مي. كرد

تري قرار گيرد تا با تر، مورد بررسي جديآموزان دبيرستاني و حتي مقاطع پايينهمراه در دانش
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تر، اقدامات كنترلي متناسبي براي تر اين موضوع در سنين پايينتر و دقيقشناسايي هر چه سريع
 .آن در آينده تحصيلي و كاري، انجام گيرد كاستن از شدت مشكل و جلوگيري از تبعات منفي

  منابع
 ي ان دورهآمـوز  دانـش روايـي و اعتبـار آزمـون انگيـزش پيشـرفت هـرمنس بـر روي         ).1386(بهمن اكبري،

 ريـزي  برنامـه  -علـوم تربيتـي   دانش و پـژوهش در (درسي  ريزي برنامه پژوهش در .متوسطه استان گيالن
 .73 -96 ،)16( 21 ،)درسي

ات استفاده از تلفن همراه بـر  تأثيربررسي نقش و ). 1390(ساداتو اخوان طباطبايي، مهرنوش ببران، صديقه
 .95-118 ،)1( 1، فرهنگ ارتباطات. دبيرستاني آموز دانشدختران 
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 .آموزش و پرورش خراسان رضوي

سـازمان مطالعـه و تـدوين كتـب علـوم انسـاني       : تهـران . انگيـزش و هيجـان  ). 1376(خداپناهي، محمدكريم
 . دانشگاهها، سمت

اي خودپنداره دانشـجويان سـال اول و چهـارم دانشـكده توانبخشـي      بررسي مقايسه). 1384(نيا، پروينديباج
  .231-234 ،)3( 29، پژوهش در پزشكي. دانشگاه شهيد بهشتي

مؤسسـه نشـر   : تهـران . 1380يحيـي سـيد محمـدي     ي ، ترجمـه انگيزش و هيجـان ). 2000(ريو، جان مارشال
 .ويرايش

 ي نامـه پايـان  .صـيلي و انگيـزش پيشـرفت بـا پيشـرفت تحصـيلي      رابطـه خودپنـداره تح  ). 1389(الهـه  سابوته،
 .روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه سمنان ي  كارشناسي ارشد دانشكده

ات تلفـن همـراه بـر    تأثير: رسانه هاي نوين و زندگي روزمره). 1387(كالنتري، عبدالحسين و حسني، حسين
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. بررسي چگونگي كاربري دختران و پسران دانشجو از امكانات جانبي تلفن همـراه ). 1389(منطقي، مرتضي
 .95-128 ،)2(1، فن آوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربيتي
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Over-use and type of mobile phone users in high school 
students and its relationship with academic performance and 

achievement motivation 
A. Atadokht1, V. Hamidifar2 & I. Mohammadi3  

  
Abstract 

The aim of present study was to investigate the over-use and type of mobile 
phone users in high school students and its relationship with academic 
performance and achievement motivation. The research method was 
correlation. The population of this research was all high school students who 
were studding in 1391-1392 in Khalkhal high schools. The sample was 303 
students (128 boys and 175 girls) who were selected by categorical sampling 
and Cell- Phone Over-use Scale (COS), type of mobile phone users inventory 
and Herman’s Achievement Motivation Questionnaire were administered 
among selected samples. Chi-square, independent T-test, and Pearson 
correlation coefficient were used to analyze the data, using SPSS-16 software. 
The results showed that the overall use rate of mobile phone is high in high 
school students (88.7%), and this rate in males (98.4%) is higher than females 
(81.7%). There is significant difference between the achievement motivation of 
students that use mobile phone and those who don’t use in (P<0.01). The results 
indicated that there is negative relationship between over-use of mobile phone 
with students’ academic performance and achievement motivation (P<0.05). 
These results recall the importance and necessity of planner’s attention on 
progressive use of mobile phone, over-use, and negative effects of them by 
high school students. 

 
Key words: Over-use of cell- phone, academic performance, achievement 
motivation, high school students 
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