
 گاه علوم پزشکی لرستانفصلنامه علمی ـ پژوهشی دانش

 

 97 بهارم، بیست یافته، دوره / 1 

 .آباد، دانشگاه علوم پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجوییخرمآدرس مکاتبه: *

 fvalizadeh1993@yahoo.comالکترونیک:  پست

  
 

 
 

 

 تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان هايویژگیوابستگی به تلفن همراه با رابطه بین 

 
  4، مهدي بیرجندي 3، مرضیه صارمیان 2، نوید نوري 2*فاطمه ولی زاده کاکاوندي ، 1مهناز صمدبیک

 .، ایرانآبادخرم، لرستان دانشگاه علوم پزشکی دکتراي مدیریت اطالعات بهداشتی، استادیار، گروه فناوري اطالعات سالمت، دانشکده پیراپزشکی، -1
 .، ایرانآبادخرمکارشناس فناوري اطالعات سالمت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،  -2
 .، ایرانآبادمخر لرستان، سالمت، مربی، گروه فناوري اطالعات سالمت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اطالعات فناوري ارشد کارشناس -3
 ایران.د، خرم آبا ،ی لرستانکاستادیار، مرکز تحقیقات بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزش -4
 

 

 75/ مسلسل  97 بهار/  1م / شماره بیستیافته / دوره 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 19/12/96پذیرش مقاله:             1/11/96 دریافت مقاله: 

  :بـه رواج  موجب بروز برخـی پیامـدهاي نامناسـب شـود. بـا توجـه تواندمیردهاي گسترده تلفن همراه عالوه بر داشتن کاربمقدمه
 هـايیویژگاستفاده از این فناوري در دانشجویان، پژوهش حاضر با هدف تعیین سطح وابستگی به تلفن همـراه و ارتبـاط آن بـا  روزافزون

 تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد.

  وم هـاي پیراپزشـکی، بهداشـت و تغذیـه دانشـگاه علـاین مطالعه توصیفی تحلیلی در جامعه دانشجویان دانشکدهها: و روشمواد
مه اسـتفاده از پرسشـنا هـا بـا. دادهبـوداي طبقـه تصـادفی گیرينمونه روش .انجام شد 94-95پزشکی لرستان در نیمسال اول تحصیلی 

و  SPSS افـزارنرم ابها قرار گرفته بود. تحلیل داده تأییدآن مورد  سنجیروان هايویژگیکه  ري شدآو) جمعCPDQوابستگی به تلفن همراه (
 مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی دانکن انجام شد. tهاي آماري آزمون

 ژوهش پـهـاي حاصـل از و در سطح متوسط بود. یافتـه 61/40 ± 08/8میانگین نمره وابستگی به تلفن همراه در دانشجویان ها: یافته
بـه د شـدی وابسـتگیدرصـد  24متوسط و  وابستگیدرصد  3/51در مطالعه وابستگی خفیف،  کنندگانشرکتدرصد از  7/24نشان داد که 

 )P2/0-=r ,=006/0( عـدل کـلو م )P19/0-=r ,=03/0بین نمره وابستگی به تلفن همراه و معدل نیمسال قبل (همچنین، . تلفن همراه داشتند
 رابطه معکوس معناداري وجود داشت.

 بـا توجـه بـه  .شودمیهاي مطالعه نشان داد که وابستگی به تلفن همراه موجب کاهش موفقیت تحصیلی یافته: یريگیجهحث و نتب
آن ي منفـی الزم بـراي جلـوگیري از پیامـدها هايریزي و کنترلبرنامه انجامتلفن همراه در بین دانشجویان، استفاده از گسترش روزافزون 

 .ضروري است

 تحصیلی، دانشجویان هايویژگیتلفن همراه، وابستگی،  هاي کلیدي:واژه. 
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 مقدمه

تلفــن همــراه یکــی از بزرگتــرین اختراعــات محبــوب 

در  ايگستردهفناوري ارتباطات جهان امروز بوده و به طور 

 ). ایـن فنـاوري امکـان1( شـودمیجهان اسـتفاده  سراسر

ارسال متن، تماس، شـبکه تعامـل اجتمـاعی و اسـتفاده از 

مکـان  در هـردر هر زمـان و  تقریباً کاربردي را هايبرنامه

 هافرصـتاز  ايآمیزهکه این امکانات حاوي  کندمیفراهم 

ــت  ــی )3،2(و تهدیدهاس ــطه برخ ــه واس ــاوري ب ــن فن . ای

ن بـود و ارزانطلـب مانند سرعت انتقال، تنـوع م هاویژگی

حتـی پست مدرن است، به را هايرسانه هايشاخصکه از 

اعی و هنجارهاي مختلـف اجتمـها سبکدر اختیار افراد با 

ر . چنانکه، طبق گزارشات اعالم شده د)4(قرارگرفته است 

 5/73تعداد کاربران تلفن همراه در ایـران بـه  2016سال 

 .)5(است  دهینفر رسمیلیون 

اد سـبب اعتیـ توانـدمید از تلفـن همـراه استفاده زیـا

است  . اعتیاد به تلفن همراه، عبارت)6(کاربران به آن شود 

 از تلفن همراه بیش از حـد اسـتفاده در آناز وضعیتی که 

. )7( آوردمـیذهنی زیادي را به وجود  يمشغلهو  شودمی

کـه  دهـدمیتحقیقات انجـام شـده در ایـن زمینـه نشـان 

همــراه عــوارض فیزیولــوژیکی ماننــد وابســتگی بــه تلفــن 

 و سردرد، اختالالت بینایی، تومور مغزي، تغییرات ژنتیکی

عوارض روانی چون افسردگی، نگرانی، کـاهش اعتمـاد بـه 

 .)8-11(نفس را به همراه دارد 

ه استفاد شتریاز تلفن همراه ب انیدانشجو ان،یم نیدر ا

بـه  دایـاز اعت یناشـ هايآسیب) و در معرض 12( کنندمی

بـه  ادیـاعت ینگران ن،یبنابرا؛ )13قـرار دارند ( لهیوسـ ـنیا

 اسـت شیگروه از کاربران در حال افـزا نیتلفن همراه در ا

 یبرخـ جـادیاز تلفن همراه موجب ا ی). استفاده افراط14(

 تیریمد دیکه با شودمینوجوانان و جوانان  يمشکالت برا

 ).15و کنترل شود (

 نیبـه ارتبـاط بـ نهیزم نیدر امطالعات انجام شده  در

 انیدانشـجو یلیبه تلفن همراه و عملکـرد تحصـ یوابستگ

 توانـدمی). هر چند تلفن همـراه 18-16اشاره شده است (

ان آموزدانشو  انیدانشجو یلیبر عملکرد تحص یمنف تأثیر

 انگریـب زیـن هـاپژوهش یبرخـ امـا)، 19،15داشته باشـد (

ارتباطـات  شیماننـد افـزاتلفـن همـراه  يایو مزا هاقابلیت

 تیریمربـوط بـه مـد هـايفعالیتو  لیـانتقـال فا ،یکالس

 ).21،20،18،15قشر هستند ( نیا يبرا يریادگی

 کشورها بـر ریو سا رانیمطالعات انجام شده در ا شتریب

 به تلفن همـراه تمرکـز یوابستگ یو روان یجسمان تأثیرات

ف با هد يمحدود قاتی) و تحق23،22،17،14،3( اندداشته

ــ ــه ا یبررس ــرابط ــتگ نی ــ یوابس ــرد تحص ــا عملک  یلیب

چـه، ). اگر25،24،19شد ( افتی انیان و دانشجوآموزدانش

 هايپرسشنامه سنجیرواندر خصوص  رانیدر ا یقاتیتحق

انجـام شـده اسـت  انیبه تلفن همراه در دانشجو یوابستگ

)27،26.( 

 از کـاربران یگروهـ انیکه دانشجو ییاز آنجا ن،یبنابرا

 يفنـاور نیبه ا یتلفن همراه هستند که در معرض وابستگ

 قرار دارند، پژوهش حاضـر یلیبر عملکرد تحص تأثیراتشو 

 به تلفن همراه و ارتبـاط آن یسطح وابستگ نییبا هدف تع

ـــا   هايدانشـــکده انیدانشـــجو یلیتحصـــ هـــايویژگیب

لرسـتان در  یدانشگاه علـوم پزشـک بهداشتو  یراپزشکیپ

 .شد انجام 1394سال 

 هامواد و روش
از نــوع  یلــیتحل یفیتوصــ ايمطالعــهمطالعــه حاضــر، 

 انیدانشـجو هیـاسـت. جامعـه پـژوهش شـامل کل یمقطع

بهداشـت و  ،یراپزشـکیپ هايدانشـکده لیشاغل به تحصـ

اول  مســالیدر نلرســتان  یدانشــگاه علــوم پزشــک هیــتغذ

مطالعـه از  نیـنفر). در ا 982بود (تعداد  94-95 یلیتحص

ــهنموروش  ــر اســاس رشــته  ايطبقــه یتصــادف گیرين (ب

 هايدانشـکدهصـورت کـه  نیشـد. بـد ) استفادهیلیتحص

ــکیپ ــه و  یراپزش ــوان طبق ــه عن ــت ب ــتهو بهداش  هايرش

گرفته  درنظر رطبقاتیدر هر دانشکده به عنوان ز یلیتحص

رشـته  در هـر انیبرحسب تعداد دانشـجو هانمونهو شدند 
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 هانمونـه تعـداد ند.انتخـاب شـد یطور تصادفبه  یلیتحص

 زشیـربـه کـه بـا توجـه شـد نفـر محاسـبه  117حداقل 

 .ندنفر انتخاب شد 150تعداد  درنهایت یاحتمال

به تلفن همـراه  یپژوهش، از پرسشنامه وابستگ نیا در

)CPDQفیخـود توصـ سـؤال 20که شامل  ) استفاده شد 

کرونبـاخ  يآلفـا بیضـر نیانگیم قیآن از طر ییایبود و پا

)8/0α> ( ــون ــونو آزم ــاز آزم ــی) و روا28،23( ب ــا  ی آن ب

در مطالعات  ماکسیو چرخش وار یعامل لیاستفاده از تحل

 ).23قرار گرفته بود ( تأییدمورد  یقبل

 ستفاده شدا CPDQ یرسفااز نسخه  یدر پژوهش فعل

سخه شده بود. در ن سنجیروانهمکاران  و يکه توسط علو

نداشــتن  لیــدلپرسشــنامه بــه  نیــا 3و  2 ســؤال ،یرانــیا

حذف شـده  ،موارد ری) با ساICC( ايردهدرون  یهمبستگ

 سـؤال 18 يکرونبـاخ بـرا يآلفـا بیضر نیانگیبودند و م

 يمحتـوا ییروا نیشد. همچن رشگزا 88/0 ف،یخود توص

 یازترجمـه و نظـر برخـب -ترجمه کیآن با استفاده از تکن

 ).27شد ( تأیید پزشکانو روانروانشناسان 

پژوهش، پرسشنامه  نیبزار مورد استفاده در اا ن،یبنابرا

(سـن،  کیـبود که شـامل مشخصـات دموگراف یسه بخش

اشـتغال، محـل سـکونت،  تی، وضـعتأهـل تیجنس، وضع

پـدر و سـطح  التیشغل پـدر، شـغل مـادر، سـطح تحصـ

(ترم، رشـته، معـدل  یلیتحص هايویژگی ،مادر) التیتحص

طــع ورود، مق لســا پلم،یــمعــدل کــل، معــدل د مســال،ین

 فیــبــا ط CPDQ ینســخه فارســ ســؤال 18) و یلیتحصــ

ــرتیل ــه ک ــامالً«از ( ايچهارگزین ــت ک ــا  »درس ــامالً«ت  ک

 به پاسـخ 4، نمره هاپاسخ گذارينمره يبرا .بود) »نادرست

» نادرســت کــامالً«بــه پاســخ  1و نمــره » درســت کــامالً«

بـه تلفـن  یدامنه نمـره وابسـتگ ن،یبنابرا؛ افتیاختصاص 

 شیگـرا انگریـکـه نمـره بـاالتر ب بود 72 تا 18 نیهمراه ب

به  ینمرات وابستگ بنديدستهبه تلفن همراه است.  شتریب

صورت  نیانجام شد. بد هاچاركاز  تفادهتلفن همراه، با اس

حداقل و حداکثر نمـرات بـه چهـار قسـمت  نیکه فاصله ب

محاسبه شد. نمرات در محدوده چـارك  هاچاركو  میتقس

نمـرات  ف،یـخف بنديدسته) در 75/34 اول (نمره کمتر از

) در 46تــا  75/34 نیدر محـدوده چــارك دوم و ســوم (بــ

چـارك چهـارم  حـدودهمتوسط و نمـرات در م بنديدسته

 قرار گرفت. دیشد بنديدستهدر به باال)  46(نمره 

ــنامه ــان در اخت پرسش ــور همزم ــه ط ــذکور ب ــم  اری

صورت  در مطالعه قرار گرفت و به کنندهشرکت انیدانشجو

راست  يبرا نیشد. همچن لیآنان تکمتوسط  یخودگزارش

معــدل کــل) از  و قبــل مســالیمعــدل نمعــدل ( ییآزمــا

شـماره  لیـشده بود که در صورت تما خواسته انیدانشجو

نفـر  30 انیـن میـاز ا کننـد کـهخود را ثبـت  ییدانشجو

خود را ثبت کرده بودنـد. سـپس، معـدل خـود  هايمعدل

 سـتمیثبـت شـده در س هايمعـدلبا  انیدانشجو ياظهار

مطابقـت آن  زانیـم شد و سهی(سما) مقا یآموزش تیریمد

ثبـت شـده  هايمعـدل تأییـد انگریکه ب محاسبه شد 87%

 .بود انیتوسط دانشجو

ــت ــاداده ،درنهای ــ ه ــار توص ــتفاده از آم ــا اس  و یفیب

 یبـیو آزمـون تعق انسیـوار زیمستقل، آنـال یت هايآزمون

 افـزارنرم لهیبـه وسـ رسـونیپ یهمبسـتگ بیو ضر دانکن

. سـطح ندشـد لیـتحلتجزیـه و  21نسـخه  SPSS يآمار

 .در نظر گرفته شد 05/0مطالعه  نیدر ا داريمعنی

 هایافته
عــدد)  150شــده ( عیـتوز هايپرسشــنامهتعـداد کــل 

). مشخصـات ییپاسـخگو %100و عودت داده شد ( لیتکم

 انیدانشــــجو یلیتحصــــ هــــايویژگیو  کیــــدموگراف

 نشان داده شده است. 1در مطالعه در جدول  کنندهشرکت

 انیبه تلفن همـراه در دانشـجو ینمره وابستگ نیانگیم

ــطح در 61/40 ± 08/8 ــط س ــود متوس ــا. ب ــه ب ــه توج  ب

) از درصــد 7/24نفــر ( 37 ینمــرات وابســتگ بنديدســته

 7/24نفــر ( 77 ف،یــخف یدر ســطح وابســتگ انیدانشــجو

درصد) در  24(نفر  36متوسط،  یدرصد) در سطح وابستگ

 قرار داشتند. دیشد یسطح وابستگ
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تحصیلی در جمعیت مورد مطالعه هايویژگیفراوانی مشخصات دموگرافیک و  .1جدول 
 دموگرافیکمشخصات  تعداد (درصد%) تحصیلی هايویژگی تعداد (درصد%)

 بهداشت عمومی 24) 16%(

 رشته تحصیلی

)7/84% (127 ≤24 
 سن

 24˃ 22) %7/14( تغذیه 13) 7/8%(
 مرد 44) %3/29( هوشبري 24) 16%(

 جنس
 زن 106) %7/70( اتاق عمل 20)3/13%(

 شاغل)( یبل 18) %12( فوریت پزشکی 8) 3/5%(
 شغل دانشجو

 در حال تحصیل)( یرخ 132) %88( فناوري اطالعات سالمت 15) 10%(
 مجرد 124) %7/82( بهداشت محیط 18) 12%(

 تأهلوضعیت 
 متأهل 25) %7/16( ايحرفهبهداشت  11) 3/7%(
 کارمند 50) %3/33( پرتوشناسی 17) 3/11%(

 کاردانی 8) %3/5( شغل پدر
 مقطع تحصیلی

 آزاد 79) 7/52%(
 سایر 19) %7/12( کارشناسی 138) 92%(

 شاغل 16) %7/10( کارشناسی ارشد 4) 7/2%(
 شغل مادر

 90و  91 33) 22%(

 سال ورود

 دارخانه 134) 3/89%(
 سوادبی 32) 3/21%( 92 43) 7/28%(

 سطح تحصیالت پدر
 سیکل 40) 7/26%( 93 50) 3/33%(

 دیپلم 32) 3/21%( 94 24) 16%(
 دو –یک  48) 32%(

 ترم تحصیلی

 و باالترکاردانی  44) 3/29%(
 سوادبی 42) %28( چهار –سه  38) 4/25%(

 سطح تحصیالت مادر
 سیکل 50) %3/33( شش –پنج  34) 7/22%(
 دیپلم 33) %22( نه -هشت  –هفت  30) 1/20%(

25 99/16- 13 
 و باالترکاردانی  25) %7/16( معدل دیپلم

115 20 – 17 
55 99/16- 13 

 خوابگاه 102) %68( معدل نیمسال قبل
 محل سکونت

61 20 – 17 
60 99/16- 13 

 سایر 48) %32( معدل کل
39 20 – 17 

 مقایسه نمره وابستگی به تلفن همراه بر حسب مشخصات دموگرافیک در جمعیت مورد مطالعه .2جدول 

 مقدار احتمال انحراف معیار±میانگین  مشخصات دموگرافیک

 سن
≤24 35/41  ± 43/7  

29/0 
˃24 72/36  ± 50/10  

 جنس
00/42 مرد ± 64/7  

17/0 
03/40 زن  ± 23/8  

 غل دانشجوش
± 22/38 شاغل)( یبل 83/10  

31/0 
± 93/40 تحصیل) در حال( یرخ 63/7  

 تأهلوضعیت 
46/40 مجرد  ± 74/7  

56/0 
68/41 متأهل  ± 69/9  

 شغل پدر
28/40 کارمند  ± 56/8  

± 52/39 آزاد 68/0 00/8  
15/41 سایر  ± 95/7  

 مادر شغل
50/43 شاغل ± 54/9  

13/0 
26/40 دارخانه  ± 86/7  

 سطح تحصیالت پدر

± 18/39 سوادبی 37/7  

67/0 
55/41 سیکل  ± 26/9  
84/40 دیپلم  ± 99/6  

75/40 کاردانی و باالتر  ± 46/8  

 سطح تحصیالت مادر

61/40 سوادبی  ± 73/8  

58/0 
82/39 سیکل  ± 47/8  
± 33/40 دیپلم 02/6  

56/42 کاردانی و باالتر  ± 67/8  

 محل سکونت
41/41 خوابگاه ±  86/7  

07/0 
± 91/38 سایر 37/8  
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نمره وابستگی به تلفـن همـراه بـر حسـب مشخصـات 

 2دموگرافیک و نیز رابطه آن با این مشخصـات در جـدول 

، کمتـرین نمـره هایافتـهنشان داده شده است. بـر اسـاس 

 24وابستگی به تلفن همراه به دانشجویان با سن بیشتر از 

ن نمره وابستگی به تلفـن ) و بیشتری72/36±50/10سال (

) 50/43±54/9همراه به دانشـجویان داراي مـادر شـاغل (

ــات  ــک از مشخص ــیچ ی ــین ه ــین ب ــود. همچن ــوط ب مرب

 دارمعنیدموگرافیک و نمره وابستگی به تلفن همراه رابطه 

 شـماره (جدول هایافته بر اساس ).P<05/0وجود نداشت (

 بـه مربـوط همـراه تلفـن بـه وابسـتگی نمـره کمترین )3

و  )00/37±48/10( ارشـد کارشناسـی مقطـع دانشـجویان

 رشته دانشجویان به همراه تلفن به وابستگی نمره یشترینب

همچنین بین نمره  بود. مربوط) 17/45±01/8( رادیولوژي

 ،P=03/0به تلفن همراه و معدل نیمسـال قبـل (وابستگی 

19/0-=r() ـــل ـــدل ک ـــه  )P، 27/0-=r=006/0، مع رابط

عــالوه بــر ایــن نمــره  ري وجــود داشــت.معکــوس معنــادا

 هايرشـتهوابستگی به تلفـن همـراه در بـین دانشـجویان 

ــورد  ــاري م ــاوت آم ــه داراي تف ــیمطالع ــود  داريمعن ب

)015/0=P( آزمون دانکن حاکی از آن بود که ایـن  و نتایج

ــجویان  ــره در دانش ــتهنم ــت  هايرش  و ايحرفــهبهداش

ــتهپرتوشناســی بیشــتر از دانشــجویان  بهداشــت  يهارش

 .عمومی، تغذیه و هوشبري بود
 تحصیلی در جمعیت مورد مطالعه هايویژگی نمره وابستگی به تلفن همراه بر حسب مقایسه .3جدول 

 تحصیلی هايویژگی انحراف معیار±میانگین  مقدار احتمال

015/0* 

70/37               ● ± 54/6  بهداشت عمومی 

 رشته تحصیلی

● 76/37 ± 14/9  تغذیه 
● 12/38 ± 51/9  هوشبري 
■● 60/41 ± 99/6  اتاق عمل 
■● 00/43 ± 18/9  فوریت پزشکی 
■● 60/42 ± 36/3  فناوري اطالعات سالمت 
■● 00/39 ± 07/8  بهداشت محیط 
■ 09/45  ± 02/5  ايحرفهبهداشت  
■ 17/45  ± 01/8  پرتوشناسی 

47/0 
00/43 ± 18/9  کاردانی 

57/40 مقطع تحصیلی ± 98/7  کارشناسی 
00/37 ± 48/10  کارشناسی ارشد 

12/0 

57/40 ± 63/8  90 و 91 

 سال ورود
93/42 ± 51/7  92 
52/39 ± 30/8  93 
79/38 ± 34/7  94 

32/0 

00/39 ± 14/8  دو -یک  

 ترم تحصیلی
97/40 ± 70/7  چهار -سه  
29/42 ± 27/7  شش -پنج  
83/40 ± 21/9  نه -هشت  –هفت  

75/0 
52/41 ± 49/8  99/16- 13 

 معدل دیپلم
57/40 ± 91/7  20 - 17 

03/0* 
76/41 ± 55/7  99/16- 13 

 معدل نیمسال قبل
06/41 ± 94/8  20 - 17 

006/0* 
26/43 ± 24/8  99/16- 13 

 معدل کل
53/38 ± 52/6  20 - 17 

05/0P≤  در نظر گرفته شده است. معناداريبه عنوان سطح 
 تحصیلی است. هايشتهرهمگن در  يهارگروهیز: ●■
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 گیريبحث و نتیجه

حاضر، سطح وابستگی دانشجویان به تلفن  در مطالعه 

 که با نتایج مطالعـه انجـام شـده همراه در حد متوسط بود

توسط منصوریان و همکاران بر روي دانشـجویان دانشـگاه 

علوم پزشکی تهران و همچنین مطالعه خزایی و همکـاران 

نشگاه علوم پزشکی بیرجند مطابقـت بر روي دانشجویان دا

ــت  ــل از . )13،12(داش ــایج حاص ــاس نت ــر اس ــه، ب اگرچ

 اي مشابه در کشور تایلند، وابسـتگی دانشـجویان ومطالعه

یی ان دبیرستانی به تلفـن همـراه در سـطح بـاالآموزدانش

ــد  ــزارش ش ــت و )23(گ ــه عطادخ ــین، در مطالع . همچن

ر لفـن همـراه داز ت زاآسـیبهمکاران نیز میـزان اسـتفاده 

یـن ا .)29(ان دبیرستانی شهر خلخـال بـاال بـود آموزدانش

ــاوت  ــدمیتف ــودن  توان ــان نب ــل یکس ــه دلی ــايگروهب  ه

 .در مطالعه و محیط پژوهش متفاوت باشد کنندهشرکت

تحصیلی، بین معدل نیمسال قبـل  هايویژگی در بین

و معدل کل با نمره وابستگی به تلفن همراه رابطه معکوس 

و افزایش استفاده از این فناوري بـا وجود داشت  يدارمعنا

همچنین، در تحقیقات انجام شده  کاهش معدل همراه بود.

اسـتفاده در این زمینه نیز نتایج مشابهی به دسـت آمـد و 

زیاد از تلفن همراه با کاهش معدل، عـدم موفقیـت و افـت 

ــوزدانشتحصــیلی دانشــجویان و  ــود آم ــراه ب -32(ان هم

که در شهر  ايمطالعهبر اساس نتایج . چنانکه، )30،24،17

کرمانشــاه انجــام شــد، بــین وابســتگی بــه تلفــن همــراه و 

ان دبیرسـتانی ارتبـاط منفـی آمـوزدانشوضعیت تحصیلی 

مشاهده شـد و افـزایش وابسـتگی بـه موبایـل،  داريمعنی

کاهش عملکرد و شکسـت تحصـیلی را بـه دنبـال داشـت 

نیـز نشـان داد کـه اسـتفاده اي دیگـر نتایج مطالعه .)33(

ان آمـوزدانشاز تلفن همراه با عملکـرد تحصـیلی  زاآسیب

اســتفاده از  اگرچــه،. )29(رابطــه منفــی دارد دبیرســتانی 

بـراي  هارسـانپیامي تلفـن همـراه ماننـد هاقابلیتبرخی 

هـاي آموزشـی افزارنرمو معلم و نیز  آموزدانشارتباط بین 

لـذا، از  .)25،21(اسـت  ثرمـؤدر اثربخشی فرآیند آموزش 

استفاده بیش از حـد از تلفـن همـراه زمینـه را  کهآنجایی 

ــراهم کــرده و موجــب  ــه آن ف ــراي وابســتگی عــاطفی ب ب

افت تحصیلی  درنهایتمشغولیت ذهنی زیاد، افت تمرکز و 

الزم به دانشجویان در خصـوص  هايآموزشارائه  ،شودمی

موجـب  وانـدتمیاستفاده صحیح و علمی از ایـن فنـاوري 

گسترش فرهنگ صحیح استفاده از تلفن همراه و دستیابی 

 به مزایاي آن شود.

 عالوه بر این در مطالعه حاضر میان وابستگی به تلفـن

تحصیلی ارتبـاط معنـاداري وجـود داشـت.  و رشتههمراه 

 هايرشـتهکه نمره وابستگی به تلفـن همـراه در  يطوربه

بود.  هارشتهاز سایر بیشتر  ايحرفهپرتوشناسی و بهداشت 

 در پژوهش خزاعی و همکاران نیز میزان وابستگی به تلفن

همراه بر حسب رشته تحصیلی دانشجویان دانشـگاه علـوم 

دیگـر کـه  ايمطالعه. در )12(پزشکی بیرجند متفاوت بود 

ان آزاد اســالمی مازنــدر هايدانشــگاهبــر روي دانشــجویان 

ر دعتیاد به پیامک میزان ا (غرب، مرکز و شرق) انجام شد،

. )34(مختلـف آموزشـی متفـاوت گـزارش شـد  هايگروه

، میـزان وابسـتگی بـه تلفـن هـاپژوهشاگرچه، در برخـی 

ان و دانشـجوی )35(ان آمـوزدانشهمراه با رشته تحصیلی 

ی هایرشـتهنداشت. لذا الزم اسـت  داريمعنیارتباط  )36(

ویـت که وابستگی بیشتري بـه تلفـن همـراه دارنـد، در اول

ــه کــاهش  ریزيبرنامــه ــوط ب ــراي انجــام مــداخالت مرب ب

 وابستگی به تلفن همراه قرار گیرند.

نتایج این مطالعه، میـان وابسـتگی بـه تلفـن  بر اساس

سن، جـنس، همراه و مشخصات دموگرافیک مورد بررسی (

، وضعیت اشتغال، محل سکونت، شغل پـدر، تأهلوضعیت 

 صیالت مـادر)شغل مادر، سطح تحصیالت پدر و سطح تح

وجــود نداشــت. همچنــین در مطالعــه  داريمعنــیرابطــه 

ان بـه آمـوزدانشخزایی و همکاران نیـز میـزان وابسـتگی 

. )35(نداشت  داريمعنیتلفن همراه با سن و جنس رابطه 

اگرچه، در برخی مطالعات انجام شده در این خصوص، بین 

 هـايویژگیمیزان وابستگی دانشجویان به تلفـن همـراه و 
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، رابطـه تأهـلدموگرافیکی از قبیل سن، جنس و وضـعیت 

. )37،36،32،29،22،13،12(گـزارش شـده بـود  دارمعنی

، تبه دلیل اخـتالف در توزیـع جنسـی تواندمیاین تفاوت 

در  کنندگانشـرکتو وضعیت اشتغال  تأهلسن، وضعیت 

 مطالعات مذکور باشد.

ی منفـ تـأثیراتگفت که با وجود  توانمیبه طور کلی 

وابستگی به تلفن همراه در زندگی جوانان و نوجوانـان، بـه 

فواید ارتباطی و آموزشی و نیـز  توانمیویژه دانشجویان، ن

گسترش روزافزون استفاده از این رسانه را نادیـده گرفـت. 

و اقـدامات کنترلـی  هاریزيبرنامهکه  شودمیلذا پیشنهاد 

مضـر رات مناسبی براي جلوگیري از پیامدهاي منفی و اثـ

هــاي افزارنرمانجــام شــود. همچنــین تهیــه و طراحــی  آن

درسی و آموزشی مبتنی بر موبایل بـراي ارتقـاء و تسـهیل 

یادگیري دانشجویان در رفع نیازهاي آموزشی و پیشگیري 

 خواهد بود. مؤثرنامناسب،  ياستفادهمنفی  اثراتاز 

 تشکر و قدردانی
 1935ره شـمابـا این مقاله حاصل از طرح تحقیقـاتی 

که با حمایت مالی معاونت پژوهشـی دانشـگاه علـوم  است

پزشکی لرستان انجام شد. بدین وسیله نویسندگان مراتـب 

انجام گرفته اعالم  هايمساعدتتشکر و قدردانی خود را از 

 .نمایندمی
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Abstract 

Background : Cellular phones can cause some inappropriate consequences, in addition to having 
wide applications. Due to the growing popularity of this technology among students, the current 
study aimed to determine the level of dependency on the cellular phone and its relationship with the 
academic performance of students  of Lorestan University of Medical Sciences. 
Materials and Methods: This descriptive-analysis study was conducted on students of the 
faculties of Paramedicine, Health and Nutrition at Lorestan University of Medical Sciences in the 
first semester of 2015-2016. Stratified random sampling was used. Data were collected using a 
Cellular Phone Dependency Questionnaire (CPDQ), the  psychometrics properties of which had 
been approved. Data analysis was conducted with  SPSS software and independent t-test, Pearson 
correlation coefficient, ANOVA and Duncan's post hoc tests. 
Results: The mean of cellular phone dependence score of students was 40.61 ± 8.08, which was at 
the average level. The findings of the study showed that 24.7 percent of participants had a weak 
dependency level, 51.3 percent were average, and 24 percent had a strong level. Furthermore, there 
was a significant inverse relationship between the cellular phone dependence score and the previous 
semester's grade point average (r = -0.19, p = 0.03) and overall grade point average (r = -0.2, p = 
0.006). 
Conclusion: The findings of the study showed that cellular phone dependency causes a reduction 
in academic performance. Considering the increasing spread of cellular phones among students, 
performing of planning and controls is essential to prevent its negative consequences. 
Keywords: Cell Phone, Dependency, Academic Characteristics, Students 
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