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  دانشجویان   نوع استفاده از تلفن همراه در میزان و زه،بررسی انگی

  

Investigating motivation, type and rate of mobile use in university
students
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بی بی عشرت زمانی

دانشگاه اصفهان

  چکیده

ستفاده از تلفن همراه در زندگی اقشار مختلف جامعه از جمله دانشجویان  ا

بررسـی تفـاوت   حاضر هدف پژوهش. پیدا کرده استگسترش روز افزونی 

میــزان و نــوع اســتفاده از تلفــن همــراه در   ،شهــاي جنســیتی در انگیــز

از  )مـرد  150زن،  150( نفـر  300نمونه پـژوهش شـامل   . ویان بوددانشج

ابـزار مـورد اسـتفاده پرسشـنامه محقـق      . بود دانشجویان دانشگاه اصفهان

ــراي اســتفاده از تلفــن همــراه    ــا عنــوان پرسشــنامه انگیــزش ب ســاخته ب

(MMUI) شناختی،هاي جمعیتدر رابطه با ویژگیرا هایی بود که سوال  

. کـرد مطرح مـی  میزان استفاده از تلفن همراه در دانشجویاننوع و   انگیزه،

انگیـزش و   هاي جنسیتی معنادار از نظـر دهنده وجود تفاوتها نشانیافته

همچنـین مشـاهده   . نوع استفاده از امکانات تلفن همراه در دانشجویان بود

ده از تلفـن همـراه   شد بین وضعیت تاهل، تحصیالت والدین و میزان استفا

اده از با این حال، بـین جنسـیت و میـزان اسـتف    . وجود دارد معناداررابطه 

 ها حاکی از این است کـه یافتهاین . تلفن همراه رابطه معنادار مشاهده نشد

هـا و   استفاده از سایر رسـانه  مانند الگوهايالگوهاي استفاده از تلفن همراه 

در زنـان و  ر مـوارد دیگـ  لـپ تـاپ و     ها از جمله اینترنت، کامپیوتر،وريافن

.ن متفاوت استمردا

، جایگــاه یجنســیتتفــاوت   کــاربرد تلفــن همــراه، :هــاي کلیــدي واژه 
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Abstract
Use of mobile technology has increased dramatically among 
different people including university students. The main 
purpose of the present study was to investigate gender 
differences in motivation, type and rate of mobile use in 
students considering socio- cultural and educational factors. 
300 students were selected among students attending 
Isfahan University. Research instruments included a 
researcher made questionnaire (Motivation for Mobile 
Phone Usage Inventory, MMUI) which included questions 
regarding motivation, demographic questions, the type and 
rate of mobile use among students. Results indicated 
significant differences among students in terms of the type 
of mobile use. There were also significant correlations 
between marital status and parents’ educational level with 
the rate of mobile use. There was no significant correlation 
between gender and the rate of mobile use among students. 
Results of the present study is in line with other research
investigating different media and technologies such as 
computer, Internet, laptop, etc. which show gender 
differences in the pattern of use of these media.
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  مقدمه

 در 1ي تلفـن همـراه  ورااخیر استفاده از فنـ   هده طی چند

 . افزونـی پیـدا کـرده اسـت     گسترش روز سراسر جهان رواج و

 2گزارشات اتحادیه بین المللـی ارتبـاط از راه دور  طوري که به

کی از ایـن  حـا  )2008، به نقل از پیتـرز و آلکمینـدز،   2006(

ــراد  9/90حــدود در  2006ســال  اســت کــه در درصــد از اف

 در ياز افـراد کشـورها   درصد 4/32 کشورهاي توسعه یافته و

مطالعـات انجـام   نتایج . اند حال توسعه داراي تلفن همراه بوده

 یز نشان داده است که آنهـا معمـوال  دانشجویان ند رشده درمو

 اسـتفاده   هفتـه   سـاعت در  10 همراه خـود بـیش از   تلفناز 

آنهـا محـدود بـه برقـراري      هاستفاد ،در اکثر موارد کنند ومی

 اسـت  3ارسال پیام کوتاه هاي صوتی ومهارتباط از طریق مکال

برقراري ارتباط از طریق تلفن همراه هـم داراي   ).2007 آتر،(

 10بـراي مثـال   . پیامدهاي منفی است يهم دارا ومثبت آثار 

درصد از دانشجویان در پاسخ به این سـوال کـه آیـا اسـتفاده     

بیش از حد از تلفن همراه باعث ایجاد اعتیاد به تلفـن همـراه   

   .)2005، کاتز(ند اهآنان شده است، پاسخ مثبت داد در

 منفی استفاده از تلفن همـراه بـر   تاثیر  ااخیر ،عالوه بر این

قـرار  کیـد زیـادي   ات مورد سالمت جسمی کودکان و نوجوانان

این زمینه نیـز   هاي انجام شده در نتایج پژوهش است وگرفته 

ا انجـام  ، لـذ )2008، لتگـب (کننـد    از این موضوع حمایت می

بین جوانان  میزان استفاده از تلفن همراه درد مور پژوهش در

تواند به پیشگیري از این  می از اهمیت خاصی برخوردار بوده و

عوامـل مختلفـی را مشـخص    محققـان  . ها کمک نماید آسیب

 توسـط نـوع اسـتفاده از تلفـن همـراه      و نمیزااند که بر کرده

 جنسـیت : عوامل عبارتند ازاین  ،تاثیر داردجوانان  نوجوانان و

، چینـر یتومـاس، ه ( اقتصادي -، جایگاه اجتماعی)2010 ،پرز(

، وضـعیت  تییشخصـ هـاي   ، ویژگی)2010 ،ناراد کوهنلین و

  .)2002 ن،نیاتیرو اکسامن و(سطح تحصیالت  تاهل، سن و

درپژوهش حاضر رابطه جنسیت، وضـعیت تاهـل، میـزان    

نــوع  میــزان واقتصــادي بــا  -تحصــیالت و جایگــاه اجتمــاعی

آنها  شهمچنین انگیز دانشجویان و استفاده از تلفن همراه در

هنگام ارسال پیام کوتـاه   استفاده از تلفن همراه خصوصا يبرا

به . گرفته است هاي صوتی مورد بررسی قرار برقراري مکالمه و

هـاي   همبسـته  مورد علـل و  طور کلی مطالعات انجام شده در

                                                
1. mobile phone technology
2  . International Telecommunications Union (ITU)
3. Short Message Service (SMS)

نوع انگیزه را براي استفاده از  دو یهاي معمولاستفاده از تلفن

) 2 و تکلیـف مـدار   هاي ابزاري یا انگیزه) 1: اند دهآن مطرح کر

؛ 1995سـکی،  النواوکیفی و س(اجتماعی  هاي درونی یا انگیزه

انگیزه درونی اشاره بـه ایـن دارد   ). 1994 پاترسون، دیمیک و

بـا   ،تلفـن  بـا که افراد با هدف مصاحبت، دوسـتی و معاشـرت   

ابزاري به اسـتفاده از    هکنند و استفاد ران ارتباط برقرار میدیگ

، جستجوي اطالعات و یا انجام تکلیـف  انجام کارهاتلفن براي 

با ایـن حـال دالیـل اسـتفاده از تلفـن همـراه تـا        . دارداشاره 

براي . استمعمولی استفاده از تلفن  دالیلحدودي متفاوت از 

اد نـه تنهـا براسـاس    فـر دریافتنـد ا ) 2000( گ و ويیمثال لو

اجتماعی از تلفن همـراه اسـتفاده    درونی و، ابزاريهاي  انگیزه

گرایی و همچنین مد یاهاي پیروي از مد  کنند، بلکه انگیزه می

ایـن   اجتمـاعی نیـز در   مرتبـه  مربوط به جایگـاه و  هاي انگیزه

  .هستند ز اهمیتیمیان حا

نیـز حـاکی از وجـود    ) 1988(همکـاران  مطالعه روبین و

از تلفن همراه است که شش نوع انگیزه مختلف براي استفاده 

، 4شمول عاطفه، کسب لذت، ابراز عالقه و شادي و  :عبارتند از

دو طبقه  در ها این شش نوع انگیزه رانآ. کنترل فرار، آرامش و

 5گیري ارتباطیداراي جهت هاي انگیزه) 1 ،اندتر قرار داده کلی

) 2 آرامش جویی و شادي و ،، کسب لذتنظیر عاطفه، شمول

 ،در ایـن راسـتا  . کنترل و فـرار ر ینظ 6هاي نفوذ شخصی انگیزه

آمـوزان پسـر از   نیز چگونگی کـاربري دانـش  ) 1391( منطقی

 .امکانات جانبی تلفن همراه را مورد بررسـی قـرار داده اسـت   

-نتایج تحقیق این پژوهشگر حاکی از این است که این دانش

هـاي تفریحـی   ه اسـتفاده اتلفـن همـر  آموزان به طور عمده از 

در  )1385( عــالوه کــوثري، یگانــه وخیرخــواهبــه .انــدداشــته

توصــیف کــاربري جوانــان از امکانــات مختلــف تلفــن همــراه 

 ،اولویت اول :اند که عبارتند ازهاي کاربري را ذکر کردهاولویت

ــوش دادن  درونپیامــک، صــحبت  ــره و گ ــه  شــهري، ذخی ب

، اسـتفاده  عت هشدار، عکس گرفتناس ،موسیقی؛ اولویت دوم

 هرداري، ذخیـر بـ بازي کـردن، فیلم  ،و الویت سوم ؛ 7از بلوتوث

هـاي   براین اساس یکـی از هـدف  . آنکلیپ و فیلم و تماشاي 

 کوتـاه ارسال پیام  از دانشجویان انگیزهحاضر بررسی  پژوهش

  .هاي تلفنی است مکالمه و

                                                
4  . inclusion
5. relationally oriented
6. personal influence
7. bluetooth



  75/75    انگیزه، میزان و نوع استفاده از تلفن همراه

ت کـه  دیجیتـالی اسـ   ايرسـانه دیگر تلفن همراه  از سوي

ــیعی از امکانــات و روش  دامنــه ــا را بــراي برقــراري    وس     ه

دهد که ارسال  هاي بین فردي پیش روي افراد قرار میارتباط

  رادیـو،   تلفـن همـراه،    تلویزیون،  پیام کوتاه، پست الکترونیکی،

داراي  هـاي همـراه  تلفـن  .شودرا شامل میبلوتوث  و اینترنت

ــاي ــین   ابزاره ــر دورب ــاوتی نظی ــرداري،متف   عکاســی و فیلمب

ایـن حـال    بـا  .هسـتند  Mp3 Playerاي و هـاي رایانـه   بازي

 فـرد اسـت   کارکرد اصلی تلفن همراه برقراري ارتباط بـین دو 

نیـز از جملـه   ) ب زیر چـاپ، (پژوهش منطقی  ).2010اقبال،(

هاي داخلی است که به بررسی انگیـزش دانشـجویان   پژوهش

تایج ن .مراه پرداخته استدختر و پسر براي استفاده از تلفن ه

روي دانشجویان دانشگاه تربیت معلم صـورت  این پژوهش که 

 :عامـل بـه شـرح زیـر اسـت     شـش  نشان دهنـده   است گرفته

، اسـتفاده ارتبـاطی   بین شخصـی روابط استفاده جهت تعمیق 

هاي فنی استفاده  هاي ابزاري از نرم افزارها،پیشرفته، استفاده

ي تفریحی از تلفن همراه و اسـتفاده  هااز تلفن همراه، استفاده

لــذا یکــی دیگــر از اهــداف  .جهــت آگــاهی از زمــان و تقــویم

نـوع اسـتفاده از تلفـن همـراه      و زانیمپژوهش حاضر بررسی 

  .به مقطع تحصیلی آنان استبا توجه دردانشجویان 

 اگـر چـه   اند کـه  ه هاي انجام شده نشان داد پژوهشنتایج 

شجویان دختر و پسر تفاوت ر داننوع استفاده از تلفن همراه د

تفـاوت   آنانتلفن همراه در میزان استفاده از  اما ،دارد معنادار

نوع اسـتفاده از تلفـن   در مورد  هاپژوهشنتایج . ندارد معنادار

درصد از دانشجویان دختر از  91که  است حاکی از اینهمراه 

عواطـف بـه    عالقـه و   ارسال پیام کوتاه براي ابراز احساسـات، 

  هنتــایج مطالعــ). 2010اقبــال، (کننــد  دیگــران اســتفاده مــی

ت کـه  نیـز حـاکی از ایـن اسـ    ) 2008( وسپولواکونامیدز و گر

سـاعت از   03/2هفتـه   در دانشجویان پسر بـه طـور متوسـط   

 21/3  ساعت از رادیـوي موبایـل،   53/2  اینترنت موبایل خود،

 زا ســاعت 02/1وي آن، یویــد و DVD  از تلویزیــون، ســاعت

دقیقـه از   8 دقیقه از دوربین عکاسی و 30 ،لیموباهاي  هنگآ

کننـد،   اسـتفاده مـی   تلفـن همـراه خـود   دوربین فیلمبرداري 

که این مقادیر براي دانشجویان دختر به ترتیب برابر با درحالی

 31سـاعت،   33/1  سـاعت،  55/3ساعت،  94/3  ساعت، 17/1

ـ ااز  .دقیقه است 18دقیقه و  ف پـژوهش  رو، یکـی از اهـدا   نی

 ، میـزان و شهاي جنسیتی از نظر انگیـز  حاضر بررسی تفاوت

  . نوع استفاده از تلفن همراه است

و  انمـرد   هاي جنسیتی، تفاوت هاي مربوط بهطبق نظریه

تفاوت آنهـا یـا    ند وهست به طور کلی از یکدیگر متفاوت نزنا

 پارسـونز و (دارد  ابـزاري  جنبـه یا  احساسی و عاطفی و جنبه

در هاي جنسـیتی  این است که تفاوت اعتقاد بر .)1955  لز،یب

بـه  . است  ز اهمیتیحاها و استفاده از آنها نیز  وريارابطه با فن

ــال واجســمن ــوان مث معتقــد اســت فراینــدهاي ) 1991( عن

بیشـتر مردانـه    هـا فناورياند که  اجتماعی مختلف باعث شده

کـه   ربـوط بـه ایـن اسـت    یکی از دالیل آن م باشند تا زنانه و

براساس عالیـق مردانـه    ها توسط مردان و ورياطراحی این فن

 هـاي فناورياز  درحال حاضر ادراك افرادا لذ. گیرد صورت می

هاي جنسیتی درآمـده   اي تحلیلبه صورت موضوعی بر جدید

مـردان از تلفـن   کـه  ایـن اسـت    که اعتقاد بر ريبه طو ،است

اسـتفاده زنـان   که حالی دارند، در 1تکلیف مدار ههمراه استفاد

و با هـدف حـرف   بوده  2از تلفن همراه به صورت شخص مدار

؛ بـه نقـل از   1997، 3لوهـان ( گیـرد صورت میگران یدزدن با 

 هاي مختلف نیـز نشـان   نتایج پژوهش. )2003رباتو، ابایلی و ب

استفاده از تلفـن همـراه    هاي جنسیتی در تفاوتدهنده وجود 

بلـومن    ؛2008ولو، پسـ وگر اکونامیـدز و  ؛2010اقبـال،  ( است

 گ ویـ ؛ لو2004، نسـا   ؛2010پـرز،    ؛2010  ایگل ، استوك و

  .)1391منطقی،  ؛2000وي، 

اقتصادي یکی دیگـر   -جایگاه اجتماعی  عالوه بر جنسیت،

هاي استفاده از تلفن همراه اسـت، بـه طـوري کـه      از همبسته

میزان اسـتفاده   نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است نوع و

اقتصـادي   -افراد متعلق به جایگاه اجتمـاعی  تلفن همراه دراز 

 توماس  ؛2011 یگل،ا و بلومن استوك(مختلف، متفاوت است 

الزم به توضیح است که نتـایج ایـن    البته  ).2010و همکاران، 

 اقتصـادي و  -مورد ارتباط بین جایگـاه اجتمـاعی  تحقیقات در

براي . ن استهمگونا استفاده از تلفن همراه تاحدودي مبهم و

حـاکی از ایـن   ) 2010( همکاران مثال نتایج تحقیق توماس و

 -وجوانـان متعلـق بـه جایگـاه اجتمـاعی     ن است که کودکان و

نوجوانان متعلق به جایگاه  ین نسبت به کودکان ویاقتصادي پا

بـیش از یـک دسـتگاه    داراي  نه تنهااقتصادي باال،  -جتماعیا

تري  طوالنی لمات بیشتر و، بلکه تعداد مکاهستندتلفن همراه 

پژوهش مزیی  که این نتایج درحالی در .نیز درطول روز دارند

 از یکـی دیگـر   از ایـن رو  .برعکس اسـت   )2007(همکاران  و

                                                
3. task- oriented
2. person-oriented
3. Lohan, J. H.
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 -اهــداف پــژوهش حاضــر بررســی رابطــه جایگــاه اجتمــاعی 

نـوع اسـتفاده آنـان از تلفـن      اقتصادي دانشجویان با میـزان و 

.همراه است

  روش

ــه  ــا جامع ــه، يرآم ــرا نمون ــژوهش يو روش اج ــرح   :پ ط

از نــوع و هــاي غیــر آزمایشــی  پــژوهش حاضــر از نــوع طــرح

ــت  ــتگی اس ــه    . همبس ــامل کلی ــر ش ــژوهش حاض ــه پ جامع

ــه تحصــیل در   مقــاطع کارشناســی و دانشــجویان مشــغول ب

ــفهان در    ــگاه اص ــد دانش ــی ارش ــیلی   کارشناس ــال تحص        س

 ر انتخـاب و نفـ  300که از این جامعه تعـداد   است،90-1389

، از این تعـداد . گرفتند به عنوان گروه نمونه مورد مطالعه قرار

مقطـع   نفر از آنان در 274نفر مرد بودند،  150نفر زن و 150

مقطع کارشناسی ارشـد مشـغول بـه     نفر در 26 کارشناسی و

از  نفـر  75از آنان مجرد، تعداد  نفر 148تعداد . تحصیل بودند

 نفـر از آنـان متاهـل و    77تعـداد   بدون فرزند و هل واآنان مت

نفر از آنان داراي خـط   85چنین تعداد هم. داراي فرزند بودند

خط تلفن همراه  ينفر آنان دارا 191تلفن همراه ثابت، تعداد 

خــط تلفــن همــراه  ينفــر از آنــان دارا 59تعــداد  اعتبــاري و

.ایرانسل بودند

  سنجشابزار  

ــنامه ــانگ پرسش ــرا زشی ــتفاده از  يب ــاس ــراهن تلف  هم

(MMUI):    جهت سنجش متغیرهاي پـژوهش از پرسشـنامه

 ایـن زمینـه   براسـاس ادبیـات موجـود در   کـه   محقق سـاخته 

انگیــزش بــراي پرسشــنامه . اســتفاده شــد ،دهیــگرد طراحــی

؛ ه اسـت از چنـد بخـش تشـکیل شـد     1استفاده از تلفن همراه

گـروه نمونـه ازجملـه     شـناختی بخش اول اطالعات جمعیـت  

نوع خط تلفـن   ،هلاتوضعیت  طع تحصیلی،مق سن،  جنسیت،

 شغل والدین را مورد بررسـی قـرار   میزان تحصیالت و همراه،

. دـدهمی

                                                
1. Motivation for Mobile Phone Usage Inventory 
(MMUI)   

ــا  طــول تمــاس بخــش دوم تعــداد و صــوتی  مکالمــاتهــا ی

هاي ارسالی توسط آنان را  چنین تعداد پیامکهم ها و آزمودنی

وع بخش سوم ن در. دهدمیگیري قرار  درطول روز مورد اندازه

علـت آن   ها از امکانات مختلف تلفن همراه و مودنیزاده آاستف

حـاالت عـاطفی و    مـورد  و در گیـرد مـی مورد سـنجش قـرار   

هـاي تلفنـی    تماس ها هنگام ارسال پیامک و مودنیزآ شانگیز

پـژوهش حاضـر    الزم به توضیح اسـت کـه در   .دشومیسوال 

اس هـا بـراي اسـتفاده از تلفـن همـراه براسـ       آزمـودنی  انگیزه

مـورد سـنجش قـرار      )1988(همکاران  وروبین بندي  تقسیم

انگیزه را براي استفاده از تلفن  ششاین محققان . گرفته است

ارتباطی و نفوذ شخصی  مقولهکه در دو  اند همراه مطرح کرده

هـا نیـز بـه صـورت      پرسشـنامه  يروش اجـرا  .گیرنـد قرار می

  .دانشگاه بوده استهاي درس  در کالس گروهی و

از  گـر یدیکـی   زینها  مودنیزاقتصادي آ -ایگاه اجتماعیج

 اگرچـه در . متغیرهاي مورد بررسی دراین پژوهش بوده اسـت 

اقتصادي نظرات مختلفی  -هاي جایگاه اجتماعی مورد شاخص

ها سه ویژگـی درآمـد    اکثر پژوهش با این حال در ،وجود دارد

هـاي   ت والـدین بـه عنـوان شـاخص    تحصیال ، شغل و خانواده

، جوکـل ( شـود  نظر گرفته مـی  اقتصادي در -ایگاه اجتماعیج

سـیوریس،  ، کامـت نگـه ال  به نقل از ؛1997 ،2کارلسون و ریان

 پژوهش حاضر در ).2007، النگ، شافراث، روزاریو و همکاران

اکثـر   و آوري شده بود دهی جمع گزارش ها از طریق خود داده

، لـذا دو متغیـر   بودنـد   نکرده درآمد خانواده را ذکر هاآزمودنی

هـاي جایگـاه    شـغل والـدین بـه عنـوان شـاخص      تحصیالت و

. نظر قرار گرفت اقتصادي مد  -اجتماعی

  ها یافته

میـزان اسـتفاده از تلفـن همـراه بـه       اطالعات مربـوط بـه  

 1هل درجداول اوضعیت ت جنسیت، مقطع تحصیلی و تفکیک

    .گزارش شده است 5تا 

                                                
2. Jokel, E., Carlson, L., & Ryan, K. W.
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  1جدول 

  جنسیت کیتفکبه از تلفن همراه ها  آزمودنی میزان استفاده 

  جمع کل  بار 10بیش از   بار 10تا  7  بار 6تا  4  بار 3تا  1  تعداد/ جنسیت

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  

  %100  150  %6  9  %3/15  23  %40  60  %7/38  58  زن

  %100  150  %8  12  %3/19  29  %3/39  59  %3/33  50  مرد

  %100  300  %7  21  %3/17  52  %7/39  119  %36  108  جمع

63/0 =p  

ــیت / جنس

  طول تماس

  کمتر از

دقیقه 5
دقیقه 30تا  20دقیقه 20تا  10  دقیقه 10تا  5

  از تربیش

  دقیقه 30
  جمع کل  بدون پاسخ

  درصد  نیفراوا  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  

  %48  150  %06/0  3  %1  4  %4  13  %33/8  26  %33/28  86  %63/5  18  زن

  %52  150  %06/0  1  %66/6  4  %66/4  13  %66/9  28  %33/30  89  %33/5  15  مرد

 23/0 = p  

هـاي تلفنـی    د تعداد تمـاس شو گونه که مشاهده میهمان

بـوده و   روزانه دانشجویان دختر و پسر بسیار بـه هـم نزدیـک   

ایـن   بـودن  رسی معنادارکه جهت بر ت اندکی با هم دارد،تفاو

اسـتفاده شـد و نتیجـه آن     )χ2( مجـذورخی تفاوت از آزمون 

دختر و پسر  دانشجویاننشانگر عدم وجود تفاوت معنادار بین 

همچنـین   .هـا و مکالمـات تلفنـی اسـت    از نظر میزان تمـاس 

تلفن دهد که اگر چه میزان صحبت روزانه با  نشان میها  یافته

برحسب دقیقه در دختران و پسران تا حـدودي تفـاوت دارد،   

بـه عبـارت دیگـر طـول مـدت      . اما این تفاوت معنادار نیسـت 

پسـر بـا یکـدیگر تفـاوت      مکالمه تلفنی دانشـجویان دختـر و  

  .معنادار ندارد

  2جدول 

  جنسیت کیتفکتوزیع تعداد پیامک هاي ارسال شده در روز به  

  مرد  زن  تجنسی/ امک ارسال شدهیپ

درصدنیفراوادرصدنیفراو  

  %66/8  25  %15  45  امکیپ 3تا  1
  %33/17  52  %24  72  امکیپ 6تا  4
  %10  30  %34/16  49  امکیپ 10تا  7

  %2  6  %66/6  20  امکیپ 10بیش از 
  %03/0  1  %0  0  بدون پاسخ

  %69/37    %62    جمع کل

03/0= p

دختـر و پسـر از    دانشجویان که شود مشاهده می 2در جدول 

 در روز با یکدیگر تفاوت معنادار هاي ارسالی نظر تعداد پیامک

به عبارت دیگر دانشـجویان دختـر بـه صـورت روزانـه      . دارند

دانشجویان پسـر ارسـال    نسبت بههاي بیشتري  تعداد پیامک

در ادامه جدول مربوط بـه میـزان اسـتفاده از تلفـن     . اند کرده

و وضعیت تاهل دانشـجویان   صیلیهمراه به تفکیک مقطع تح

  .شده استه یارا

  

  3جدول 

  هلاو وضعیت ت  یلیتحصتوزیع میزان استفاده از تلفن همراه براساس تعداد مکالمات روزانه به تفکیک مقطع 

  جمع کل  بار 10بیش از   بار 10تا  7  بار 6تا  4  بار 3تا  1  تعداد مکالمه/ مقطع تحصیلی

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  اوانیفر  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  

  %100  274  %3/4  20  %6/18  51  %7/38  106  %4/35  97  کارشناسی

  %100  26  %8/3  1  %8/3  1  %50  13  %3/42  11  کارشناسی ارشد

  %100  300  %7  21  %3/17  52  %7/39  119  %36  108  جمع

21/0=p  
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01/0= p

  

بین میـزان اسـتفاده از    دهد نشان می 3هاي جدول  یافته

ــه( تلفــن همــراه مقطــع تحصــیلی  و  )تعــداد مکالمــات روزان

بــه عبــارت دیگــر . وجــود نــدارد رجویان رابطــه معنــادادانشــ

 تعــداددانشــجویان کارشناســی و کارشناســی ارشــد از نظــر  

بـه   .ندارنـد بـا یکـدیگر    لمات تلفنی روزانه تفاوت معنـادار مکا

مکالمــات روزانــه تعــداد  نیبــ کــهشــود مــیعــالوه مشــاهده 

فرزنـد  متاهـل داراي   تاهل بدون فرزنـد و ن مجرد، مدانشجویا

به عبارت دیگر دانشـجویان مجـرد    .وجود دارد وت معنادارتفا

  .نسبت به دو گروه دیگر مکالمات روزانه بیشتري دارند

هاي پـژوهش حاضـر نـوع اسـتفاده از تلفـن       یکی از هدف

منظور ابتدا از آنهـا سـوال    راي اینب. دانشجویان بود همراه در

دهنـد از طریـق ارسـال     قع ضروري ترجیح مـی موا که در شد

پیام کوتاه با فرد مورد نظر ارتباط برقـرار کننـد یـا از طریـق     

نفـر از آنـان    219پاسخ به این سوال تعداد  در. مکالمه صوتی

  نفر از آنان گزینـه  81تعداد  و%) 73(گزینه ارسال پیام کوتاه 

ر بــه عبــارت دیگــ .را انتخــاب کردنــد  %)27(صــوتی  مکالمــه

 بـه ارسال پیـام کوتـاه را   طریق ارتباط از  يدانشجویان برقرار

. دادنـد  مکالمـه صـوتی تـرجیح مـی     قیارتباط از طر يبرقرار

ــع   20 ،چنــینهم ــد در مواق ــر از دانشــجویان اظهــار کردن نف

 اسـتفاده   ناراحتی از ارسال پیام کوتاه بـراي برقـراري ارتبـاط   

کردنـد   ان اظهـار نفر از آنـ  104تعداد   ، )درصد 7/6( کنندمی

ارسـال پیـام کوتـاه بـراي برقـراري ارتبـاط       درمواقع شادي از 

نفـر از آنـان گزینـه     176 و  )درصـد  7/34( کننـد  استفاده می

  ).درصد 7/58 ( را انتخاب کردند کندنمیفرقی 

  

  4جدول 

  مراه در دانشجویانه تلفن و نوع استفاده از  هانگیز 

  

دهدکه بیشترین نوع استفاده  نشان می 4هاي جدول یافته

 55(ارسـال پیامـک    بـه  از تلفن همراه در دانشجویان مربـوط 

،  )درصـد 25(هاي صوتی  و پس از آن مربوط به مکالمه  )درصد

  )درصـد  3/6(و انجام کارهـاي فکـري     )درصد12(انجام بازي 

ــواي شــودمــی جــدول مشــاهده کــه در چنــان. اســت ، محت

مـورد   161در  انیدانشـجو هـاي ارسـال شـده توسـط      پیامک

  )درصد 7/19( بوده است  )اطالع رسانی( مربوط به کسب خبر

 3/5(هـاي عارفانـه    درحالی که کمترین فراوانی مربوط پیامک

  3ادامه جدول 

                      وضعیت تاهل

  %100  148  %7/4  7  %5/15  23  %9/43  65  %8/35  53  مجرد

  %100  75  %12  9  %7/10  8  %3/45  34  %32  24  متاهل

  %100  77  %5/6  5  %3/27  21  %26  20  %3/40  31  متاهل داراي فرزند

  %100  300  %7  21  %3/17  52  %7/39  119  %36  108  جمع

  درصد  فراوانی  زمینه استفاده از تلفن همراه

  25  75  مکالمه
  55  165  پیامک

  12  36  بازي
  3/6  19  يرنجام کارهاي فکا

  7/1  5  بدون پاسخ

      محتواي پیامک ارسال شده

  4/6  52  قرار مالقات
  5/16  135  هاي کاري پیام

  7/9  79  جوك و سرگرمی
  5/19  159  احوال پرسی

  7/19  161  کسب خبر
  9/8  73  امور آموزشی

  3/5  43  عارفانه
  14  114  عاشقانه
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هـا را براسـاس    اگـر بخـواهیم محتـواي پیامـک    . است  )درصد

همکـاران   وبـین  گانه مطرح شـده توسـط رو   هاي شش انگیزه

ي امحتـو  پرسی واحوال  قرار مالقات،  مشخص کنیم،) 1988(

هاي کـاري و   پیام  کسب خبر، ؛ارفانه مربوط به انگیزه شمولع

 هـاي پیـام  ؛موزشی مربـوط بـه انگیـزه کنتـرل    آ امور درسی و

 لطیفـه و  و ؛عاطفـه  عاشقانه مربوط بـه انگیـزه ابـراز عالقـه و    

 .کسـب لـذت بـوده اسـت     و سرگرمی مربوط به انگیزه شادي

شـادي   کسب لذت و عاطفه و هاي شمول، ابراز عالقه و انگیزه

گیري ارتباطی یا ارتباط مدار قرار با جهت يها در طبقه انگیزه

تـاثیر   هـاي نفـوذ و   طبقـه انگیـزه   انگیـزه کنتـرل در   و گرفته

تـوان گفـت کـه بیشـترین      بنابراین می. گیرد شخصی قرار می

کوتـاه مربـوط بـه     پیـام دریافت  ز ارسال وانگیزه دانشجویان ا

  .انگیزه کنترل است، که نوعی نفوذ شخصی است

  

  5جدول 

  و موضوع آن شده با افراد مهم براي دانشجویان هاي صوتی برقرار توزیع مکالمه

  درصد  فراوانی  تماس با افراد مهم

  6  18  پدر 

  4/11  34  مادر 

  5/35  106  همسر 

  6/3  11  خواهر 

  7/4  14  برادر 

  7/8  26  فرزند 

  7/6  20  ها  همکالسی

  7/0     2   تیداسا

  23.1   69                          دوستان 

      موضوع ارتباط در مکالمه صوتی

  6/29  181  خبردادن

  5/24  150  کسب خبر 

  8/17  106  و آموزشی درسیامور 

  19  116  دل کردن با دوستاندرد 

  9  55  ارتباط با جنس مخالف

  100  611  لک

  

هـاي   بیشـترین مکالمـه  دهـد   هاي جدول نشان مـی  یافته

 و  )درصـد 5/35( بـه گزینـه همسـر    شده مربوط برقرارصوتی 

 7/0( ها مربوط به اسـاتید کمترین آن و )درصد 1/23( دوستان

شــود، دانشــجویان از  مشـاهده مــی بــه عــالوه  .اســت )درصـد 

 ع رسـانی و اطـال   مکالمات تلفنی بیشتر به منظور خبـر دادن، 

،  )درصـد مـوارد   5/24درصـد و   6/29(خبر گرفتن از دیگران 

کنند  استفاده می) درصد موارد 19(دوستان  درد دل کردن با

درصـد   9(ا جنس مخالف کمترین میزان مربوط به ارتباط ب و

  .است) موارد

هـاي صـوتی    مکالمـه  چنانچه بخواهیم موضوع ارتبـاط در 

هـاي شـش گانـه مطـرح شـده       مطابق با انگیزهرا دانشجویان 

 تعیـین کنـیم، خبـردادن،   ) 1998(ان همکـار  توسط روبین و

کنتـرل    مربوط بـه انگیـزه  آموزشی  درسی وفتن و امورخبرگر

دوستان مربوط به انگیزه کسب آرامش دل کردن با  بوده، درد

 .مخالف مربوط به انگیزه شـمول اسـت  جنس ارتباط با  بوده و

طبقه  وکسب آرامش هر دو در هاي شمول این میان انگیزه در

طبقه کنترل درانگیزه  گیرند و ي ارتباط مدار قرار می ها انگیزه

 عبـارت دیگـر  به .گیردیمشخصی قرار ثیرات ي نفوذ وهاهانگیز

هـاي صـوتی    برقراري مکالمه هاي اساسی دانشجویان ازهانگیز

و   )کنترل(ثیر و نفوذ شخصی ات از نوع اول   با دیگران در وهله

بوده رسیدن به آرامش  و  )شمول(فرار از تنهایی از نوع سپس 

  .است

هـاي قبـل مشـاهده شـد، دانشـجویان ارسـال        قسمت در

پیامک را به برقراري تماس از طریق مکالمـه صـوتی تـرجیح    



  عابدینی و زمانی    80/80

ان بـراي  ـویـ ـدانشج ده توسـط ـرح شـ ـمطـ  دالیـل  .دهندمی

   6دول ـدر ج وتیـاي صـه المهـامک بر مکـح ارسال پیـترجی

  .ه استشد گزارش

  

  6جدول 

به مکالمه صوتی توزیع دالیل مطرح شده توسط دانشجویان براي ترجیح ارسال پیامک 

  درصد  فراوانی  دلیل بیان شده براي ترجیح پیامک بر مکالمه صوتی

  9/35  177  کمتر داشتن هزینه

  1/8   40  ضعف در آنتن دهی

  6/26   131  سرعت انتقال پیام

  3/10   51  دنتباط نشومتوجه ار دیگران

  1/19   94  کرد انیبتوان  ینم کالمکه با ی یزهایچ انیب

  100   493  جمع کل

  

دهد اکثر دانشجویان ارسـال   نشان می 6 هاي جدول یافته

، سـرعت  )درصـد  9/35(پیام کوتاه را به دلیـل هزینـه کمتـر    

هـایی کـه رو در    بیان حرف و) درصد 6/26 ( باالي انتقال پیام

هـاي   مکالمـه بـر   )درصـد  1/19( گفتدیگران توان به  رو نمی

  .دهند صوتی ترجیح می

  

  7جدول 

توزیع استفاده از امکانات مختلف تلفن همراه در دانشجویان 

  درصد  فراوانی  نوع استفاده

  6/14  44  اینترنت

  4  12  رادیو

  9/28  87  گوش دادن به موسیقی

  7/4  14  ماشین حساب

  2/30  91  لمبرداريیو ف یعکاسبین دور

  3/11  34  ها بازي

  3/6  19  بلوتوث

  

دانشـجویان بـه   حاکی از این است که  7 هاي جدول یافته

دوربین عکاسی و  ریامکاناتی نظترتیب بیشترین استفاده را از 

 9/28(گـوش دادن بـه موسـیقی      ،)درصد 2/30(فیلمبرداري 

داشته و کمترین ) درصد 6/14(اینترنت تلفن همراه  و  )درصد

ــزان اســتفاده آن ــو  می ــه رادی ــوط ب .اســت) درصــد 4(هــا مرب

  

  8جدول 

  آزمون مجذور خی جینتا و تیجنستوزیع فراوانی استفاده از امکانات تلفن همراه به تفکیک  

  جمع  دوربین عکاسی و فیلمبرداري  بلوتوث  بازي  موسیقی  اینترنت  متغیر/ جنسیت

  143  46  11  8  61  17  مرد

  132  45  8  26  26  27  نز

  275  91  19  34  87  44  جمع

    53/0  47/0  01/0  001/0  10/0  يسطح معنادار

(p ≤ 01/0 , df = 1, n = )300



  81/81    نوع استفاده از تلفن همراه انگیزه، میزان و

 جنسـیت و   دهـد کـه بـین    نشان مـی  8هاي جدول  یافته

گوش کردن بـه   هاينهیزماستفاده از امکانات تلفن همراه در 

ایـن   شـود و  ده مـی مشاه انجام بازي رابطه معنادار موسیقی و

 ریـ نظ امکانـاتی اسـتفاده از   درحالی است که بین جنسـیت و 

دوربین تلفن همراه رابطه معنادار مشـاهده   اینترنت، بلوتوث و

 نسبت بـه دانشـجویان   به عبارت دیگر دانشجویان دختر. دنش

گـوش کـردن بـه     ماننـد  تیامکانـا  پسر به میزان بیشـتري از 

دانشـجویان پسـر بـه     کـه یحال کنند، در موسیقی استفاده می

هـا   میزان بیشتري از امکانات تلفن همـراه بـراي انجـام بـازي    

  .کنند استفاده می

میزان استفاده  اقتصادي والدین و -رابطه جایگاه اجتماعی

به طـور کلـی میـزان     .گرفتاز تلفن همراه مورد بررسی قرار 

زیـر دیـپلم،    ها دیـپلم و  درصد آزمودنی 7/63تحصیالت مادر 

درصـد   7/1 ها داراي تحصیالت لیسـانس و  درصد از آن 7/20

درصـد از   12 بـاالتر و  از آنها داراي تحصیالت فوق لیسانس و

مشـاهده   پدرچنین در مورد تحصیالت هم. سواد بودند آنها بی

درصـد از   69سواد،  ها بی درصد از پدران آزمودنی 3/5که  شد

 7سـانس و  هـا لی  درصـد از آن  24  زیـر دیـپلم،   ها دیپلم و آن

رابطه بـا شـغل    در. ها فوق لیسانس و باالتر بودند درصد از آن

 ها کارمند، درصد از پدران آزمودنی 3/40مشاهده شد که  پدر

. نهـا بیکـار بودنـد   آدرصـد   2شـغل آزاد و   داراي درصد 7/56 

درصـد   64ها نیز مشخص شد که  درمورد شغل مادر آزمودنی

هـا شـاغل    درصـد آن  3/35 و دار هـا خانـه   از مادران آزمـودنی 

    .بودند  )کارمند(

  

  9جدول 

  آنها و پدر تحصیالت مادر بر اساسدانشجویان   توزیع فراوانی میزان استفاده از تلفن همراه توسط 

  جمع  بار 10تا  7  بار 6تا  4  بار 3تا  1  میزان تحصیالت مادر

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  

  %100  36  %1/11  4  %8/27  10  %1/61  22  ادسوبی

  %100  116  %4/16  19  %9/37  44  %7/45  53  زیر دیپلم

  %100  75  %32  24  %40  30  %28  21  دیپلم

  %100  62  %5/35  22  %50  31  %5/14  9  لیسانس

  %100  5  %60  3  %40  2  %0  0  لیسانس و باالترفوق

  %100  294  %5/24  72  %8/39  117  %7/35  105  جمع کل
  

  جمع  بار 10بیش از   بار 10تا  7  بار 6تا  4  بار 3تا  1  پدر تزان تحصیالمی

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  

  %100  16  %3/6  1  %8/18  3  %8/18  3  %3/56  9  سوادبی

  %100  89  %0  0  %3/11  10  %1/37  33  %7/51  46  زیر دیپلم

  %100  118  %8/6  8  %9/16  20  %8/45  54  %5/30  36  دیپلم

  %100  72  %7/26  12  %6/23  17  %9/38  28  %8/20  15  لیسانس

  %100  2  %0  0  %50  1  %50  1  %0  0  لیسانس و باالترفوق

  %100  297  %1/7  21  %2/17  51  %1/40  119  %7/35  106  جمع کل

p  01/0 =   

بین میزان  رابطه معنادارکه  شود مشاهده می 9در جدول 

جویان و میزان تحصـیالت  از تلفن همراه توسط دانش استفاده

میـزان اسـتفاده از    ،بـه عبـارت دیگـر   . ها وجود داردمادران آن

هـا دیـپلم و   ر دانشجویانی که تحصیالت مادر آنتلفن همراه د

هـا  از دانشـجویانی بـوده کـه مـادران آن    لیسانس بوده بیشـتر  

 .انـد  شـته و یا تحصیالت باالتر از فوق لیسانس دا بوده سواد بی

بـین میـزان    کـه رابطـه معنـادار    شـود همچنین مشاهده مـی 

نشجویان و میزان تحصـیالت  استفاده از تلفن همراه توسط دا

هـر چـه تحصـیالت پـدر      ،گـر یدبه عبارت . وجود دارد پدران

نیـز  ها از تلفن همراه یان بیشتر باشد میزان استفاده آندانشجو

.بیشتر است
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  10جدول 

پدر و مادر  اساس شغلانشجویان بردیزان استفاده از تلفن همراه توسط توزیع فراوانی م 

  جمع کل  بار 10بیش از   بار 10تا  7  بار 6تا  4  بار 3تا  1  تعداد/ شغل پدر

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  

  %100  74  %05/4  3  %57/17  13  %43/32  24  %94/45  34  کارمند

  %100  100  %7  7  %12  12  %35  35  %46  46  آزاد

  %100  5  %0  0  %40  2  %40  2  %20  1  بیکار

  %100  179  %58/5  10  %8/19  27  %07/34  61  %25/45  81  جمع کل

                    p =  05/0

                      شغل مادر

  %100  159  %06/5  8  %83/13  22  %07/39  51  %05/49  78  دارخانه

  %100  27  %40/7  2  %92/25  7  %44/44  12  %22/22  6  کارمند

  %100  186  %37/5  10  %59/15  29  %87/33  63  %16/45  84  جمع کل

p = 13/0

دهد که بین میزان استفاده  نشان می 10جدول هاي یافته

معنـادار وجـود     شغل پدر دانشـجویان رابطـه  از تلفن همراه و 

نسـبت بـه   بـوده   انشجویانی که شـغل پـدر آنهـا آزاد   د . دارد

از تلفـن  اسـت  ها کارمند یا بیکار بـوده  جویانی که پدر آندانش

کـه   شـود مـی مشاهده عالوه به .اندکردههمراه بیشتر استفاده 

تلفـن  هـا از  نآ مـادر دانشـجویان و میـزان اسـتفاده    بین شغل 

شاخص شغل عبارت دیگر به ،رابطه معنادار وجود ندارداه همر

اقتصـادي   -هاي چهارگانـه جایگـاه اجتمـاعی    اخصمادر از ش

هـا از  آن شاخصی است که بـا میـزان اسـتفاده    دانشجویان تنها

  .ندارد رابطه معنادار همراهتلفن 

  

  بحث

ــه ــوتی     یافت ــات ص ــول مکالم ــداد و ط ــان داد تع ــا نش ه

ایـن  . نـدارد  تفاوت معناداربا یکدیگر شجویان دختر و پسر دان

لو پوسوهاي اکونومیدز و گر هاي پژوهش ها همسو با یافته یافته

  )2010(ایگــل  و بلــومن اســتوك و  )2010(، اقبــال  )2008(

کــه   )2008(لو پوســروگنتــایج پــژوهش اکونومیــدز و . اســت

دانشجوي یونانی صـورت گرفـت نیـز نشـان داد      384 برروي

متوسط ساعات مکالمات تلفنـی روزانـه دانشـجویان دختـر و     

 45/2= میانگین دختـران (ندارد  تفاوت معنادار با یکدیگرپسر 

کـه    )2010( نتایج پژوهش اقبـال ). 37/2= میانگین پسران و

دختر  100(دانشجو از دانشگاه اسالم آباد پاکستان  200روي 

 معنـادار صورت گرفت نیز نشان داد کـه تفـاوت   ) پسر 100و 

بین دانشجویان دختر و پسر از نظر میـزان اسـتفاده از تلفـن    

پژوهش  در. وجود ندارد  )طول مکالمات صوتی تعداد و(همراه 

که بین زنـان   نیز مشاهده شد  )2010( ایگل بلومن استوك و

 طول مکالمات صوتی تفاوت معنـادار مردان از  نظر تعداد و  و

  .وجود ندارد

ها نشان داد که بـین دانشـجویان دختـر و پسـر از نظـر       یافته

وجـود   ارسال شـده در روز تفـاوت معنـادار    هاي تعداد پیامک

شجویان دختر به صورت روزانـه تعـداد   دارد، به طوري که دان

دانشــجویان پســر ارســال نســبت بــه  هــاي بیشــتري پیامــک

  ،)2010(ها همسو با نتایج پـژوهش اقبـال    این یافته. کنند می

و پیترز و همکـاران  ) 2005(، لینگ و پدرسون  )2004(سان 

هاي مذکور همگـی دال بـر ایـن     نتایج پژوهش. است) 2003(

مردان تمایـل بیشـتري بـه برقـراري      است که زنان نسبت به

به عالوه نتـایج پـژوهش   . ارتباط از طریق ارسال پیامک دارند

حاکی از این است که زنان نسبت ) 2005(لسرود ولینگ و ج

مـاهرتري   تـر و  هاي پرشـورتر، مشـتاق   نویسبه مردان پیامک

  . هستند

بیشتر  هاي پژوهش حاضر مبتنی بر استفادهیافته احتماال

به دلیـل تسـلط بیشـتر آنـان در      ،پیامک ان دختر ازیدانشجو

بـه عـالوه   . هـاي کالمـی، نوشـتاري و ارتبـاطی اسـت     مهارت

ها دارند تري به پدیدهگرایانه و اقتصاديدختران دیدگاه مادي

نیز اشاره کرده است که دختران ) 2010(به طوري که زمانی 

ي تـر دلسـوزانه   ل اقتصـادي خـانواده دیـدگاه    ینسبت به مسا

  .نسبت به پسران دارند

بـین   معنـادار   هاي پـژوهش حاضرنشـان داد رابطـه    یافته

از تلفـن   میـزان اسـتفاده آنهـا    مقطع تحصیلی دانشـجویان و 



  83/83    ان و نوع استفاده از تلفن همراهانگیزه، میز

که وجود ندارد، در حالی  )تعداد مکالمات صوتی روزانه( همراه

 انیهل و تعداد مکالمات صوتی روزانه دانشـجو ابین وضعیت ت

بـه طـوري کـه دانشـجویان مجـرد       وجود دارد رابطه معنادار

دانشـجویان   نسـبت بـه  تعداد مکالمات صوتی روزانه بیشتري 

  . متاهل دارند

اگر چه با مرور ادبیات موجود، تحقیقـی یافـت نشـد کـه     

هـل باشـد و یـا    اگروه نمونه آن متشـکل از افـراد مجـرد و مت   

متغیر مقطع تحصیلی را به عنـوان یـک متغیـر مسـتقل وارد     

هـاي پـژوهش حاضـر بـا نتـایج       د، امـا یافتـه  تحلیل کرده باش

کــه بــرروي کودکــان  )2010( پــژوهش تومــاس و همکــاران

ایـن   .اسـت دبستانی و نوجوانان دبیرستانی انجام شد ناهمسو 

طـول مکالمـات صـوتی روزانـه      و محققان بـا مقایسـه تعـداد   

ساله دریافتنـد کـه    16-17ساله و نوجوانان  11-12کودکان 

بـا یکـدیگر داشـته و     تفـاوت معنـادار   هـا  میزان مکالمـات آن 

و  نوجوانان به طـور متوسـط تعـداد مکالمـات صـوتی بیشـتر      

 احتمـالی یکی از دالیـل   .تري نسبت به کودکان دارندطوالنی

نمونـه در    این عدم همسویی مربـوط بـه تفـاوت سـنی گـروه     

 .اسـت ) 2010(پژوهش حاضر و پژوهش تومـاس و همکـاران   

مقطع کارشناسی و کارشناسـی  دانشجویان  پژوهش حاضر در

 مقایســه قــرار میــزان مکالمــات صــوتی مــورد ارشــد از نظــر

همکـاران ایـن    پـژوهش تومـاس و   کـه در حـالی  رداند  گرفته

نوجوانـان صـورت گرفتـه اسـت و      مقایسه در مورد کودکان و

طبیعی است که نوجوانان بـه دلیـل دارا بـودن شـبکه      بسیار

شـتر نسـبت بـه    یاالن بتر و دوستان و همس اجتماعی گسترده

از  .تري داشته باشـند  کودکان تعداد مکالمات بیشتر و طوالنی

 داشـتن هل به دلیل اافراد مت توان گفت که احتماالطرفی می

هاي اقتصادي بیشتر نسبت به افراد مجرد، از مکالمات دغدغه

  .کنندصوتی کمتر استفاده می

تنهـا   ان نهیهاي پژوهش حاضر نشان داد که دانشجو یافته

امک را به برقراري ارتباط از یق ارسال پیبرقراري ارتباط از طر

دانشـجویان   ویـژه بـه (دهنـد   ترجیح مـی  یق مکالمه صوتیطر

بلکه، انگیزه آنها از ارسال پیامک در وهلـه اول بیشـتر   ) دختر

ثیر و نفـوذ شخصـی و سـپس مربـوط بـه ایجـاد       امربوط به ت

هـا همسـو بـا نتـایج      ایـن یافتـه  . ارتباط با دیگران بوده اسـت 

اسـت کـه اکثـر     نکتـه  مبنی بـر ایـن    )2010(پژوهش اقبال 

 63(کسـب آرامـش     ،)درصد 65(نشجویان با انگیزه شمول دا

و همچنـین امـور     )درصـد  45(و ابراز عالقه و عاطفـه    )درصد

ــک    )درصــد 49(درســی و آموزشــی  ــه ارســال پیام ــدام ب اق

نگیــزه اصــلی چنــین نشــان داد کــه اهمهــا  یافتــه. کننــد مـی 

هاي صـوتی در   دانشجویان از برقراري ارتباط از طریق مکالمه

ثیر و نفـوذ بـر دیگـران و    اوهله اول مربوط به کنترل یعنی تـ 

کسـب آرامـش    سپس مربوط به شمول یـا فـرار از تنهـایی و   

) 2010(هـا همسـو بـا نتـایج پـژوهش اقبـال        این یافته. است

ــر روي د . اســت ــن پژوهشــگر ب ــایج تحقیــق ای انشــجویان نت

هــاي اصــلی  پاکسـتانی نیــز حــاکی از ایــن اســت کــه انگیــزه 

دانشجویان از برقراري ارتباط از طریق مکالمات صوتی بیشتر 

) درصـد  45( و کسـب آرامـش   ) درصـد  75(مربوط به شمول 

  .است 

هاي پژوهش حاضر نشان داد که دانشـجویان مـورد    یافته

دوربـین تلفـن   ر یـ مطالعه بیشترین استفاده را از امکانـاتی نظ 

گوش کردن به موسیقی و استفاده از اینترنت دارنـد و    همراه،

این در حالی است که دانشجویان دختـر و پسـر از ایـن نظـر     

کـه دانشـجویان   طـوري بـه . تفاوت معنادار با یکدیگر داشـتند 

بیشـتر بـراي گـوش کـردن بـه       دختر از تلفـن همـراه خـود   

نشـجویان پسـر از   کـه دا درحـالی   کردند، موسیقی استفاده می

. کردند ها استفاده می تلفن همراه خود بیشتر براي انجام بازي

  )2008( وسـپولو ها با نتایج پژوهش اکانومیـدز و گر  این یافته

مبنی بر عدم تفاوت معنادار دانشجویان دختر و پسر یونانی از 

نظر گوش کردن موسیقی با استفاده از تلفن همـراه ناهمسـو   

ایـن عـدم همسـویی مربـوط بـه       لیدال ازیکی  احتماال .است

ژه کـه  یبه و. هاي فرهنگی کشور ما و کشور یونان است تفاوت

رمجـاز حـرام و   یهـاي غ قییدرکشور ما گوش کردن بـه موسـ  

ر یهاي جمعی نظق رسانهیها از طرقیین موسیممنوع بوده و ا

  )2010(نتایج پژوهش پرز . شوندیون پخش نمیزیو و تلویراد

این است که الگوهاي استفاده از تلفن همـراه در   نیز حاکی از

  .آمریکا متفاوت است ژاپن و کشورهاي اروپایی،

هـا همچنـین نشـان داد کـه دانشـجویان بیشـترین        یافته

 همسر، پدر(خانواده خود  مکالمات صوتی را به ترتیب با افراد

هـا و اسـاتید خـود     دوستان، همکالسـی  ،)فرزند خود و مادر و

 وسـپولو و گر زها بـا نتـایج پـژوهش اکانومیـد     افتهاین ی .دارند

نتایج تحقیـق ایـن پژوهشـگران نیـز      .همسویی دارد  )2008(

حــاکی از ایــن اســت کــه دانشــجویان دختــر و پســر یونــانی 

افـراد    بیشترین مکالمـات صـوتی را بـه ترتیـب بـا دوسـتان،      

  .ها و اساتید خود دارند خانواده، همکالسی
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ان داد کــه بــین جایگــاه هــاي پــژوهش حاضــر نشــ یافتــه

هاي تحصیالت پـدر   شاخص(اقتصادي دانشجویان  -اجتماعی

و میزان استفاده آنها از مکالمـات صـوتی   ) و مادر و شغل پدر

وجـود  رابطه مثبت و معنادار جهت برقراري ارتباط با دیگران 

هـا هـر چـه میـزان تحصـیالت و شـغل        طبق این یافته. دارد

و بهتر باشـد، تعـداد مکالمـات     باالتر) فقط شغل پدر(والدین 

الزم به ذکر است کـه بـین شـغل    . صوتی آنها نیز بیشتر است

 رابطـه ها از تلفـن همـراه   آن   استفاده مادر دانشجویان و میزان

 ها بـا نتـایج پـژوهش مزیـی و     این یافته. مشاهده نشد معنادار

 اما با نتایج پـژوهش تومـاس و    همسو بوده،) 2007(همکاران 

هاي قبلی البته نتایج پژوهش. استهمسو نا  )2010(همکاران 

اقتصـادي بـا    -انجام شده در مـورد رابطـه جایگـاه اجتمـاعی    

کـه    ،بـوده میزان استفاده از تلفـن همـراه مـبهم و نـاهمگون     

ــاال ــرفتن       احتم ــر گ ــه در نظ ــوط ب ــل آن مرب ــی از دالی یک

ــدازه  شــاخص ــراي ان ــري متغیــر جایگــاه هــاي متفــاوت ب  گی

  .استهاي مختلف  ها درپژوهش ادي آزمودنیاقتص -اجتماعی

تـوان  مـی  هاي پژوهش حاضرین بر اساس یافتهعالوه بر ا

ــه  ل فرهنگــی وینتیجــه گرفــت کــه مســا      اقتصــادي از جمل

ثیرگذار بر الگوي اسـتفاده از  اکننده و تترین عوامل تعیینمهم

تلفن همراه در جوانان در کشور ما است که این مشـکل نیـاز   

   اسـاس  بر .دهـد هـاي بیشـتر را نشـان مـی    م پـژوهش به انجـا 

مـوزش  ها بـراي آ هاي پژوهش حاضر، آموزش به خانوادهیافته

هـا از جملـه   ورياصحیح از فن به فرزندان خود جهت استفاده

هـاي  ي کتـاب اتـر کـردن محتـو   چنین غنیتلفن همراه و هم

 سـازي در درسی از نظر توجه بـه آمـوزش صـحیح و فرهنـگ    

هاي ارتباطات و اطالعـات بـه   فناوريده درست از زمینه استفا

  .ویژه تلفن همراه ضرورت دارد

روش  اسـتفاده از  هـاي پـژوهش حاضـر،   تییکی ازمحدود

. بـود هاي پـژوهش   گیري متغیر دهی جهت اندازهگزارش خود

گیـري   هاي بعـدي جهـت انـدازه    در پژوهش شود پیشنهاد می

از رت امکــان میــزان و نــوع اســتفاده از تلفــن همــراه در صــو

مخـابرات ایـران اسـتفاده     هاطالعات منتشر شـده توسـط ادار  

محدودیت دیگر پژوهش انتخـاب گـروه نمونـه از میـان      .شود

د در تحقیقـات بعـدي   شـو  دانشجویان است که پیشـنهاد مـی  

جملـه کودکـان و    گروه نمونه از میان اقشـار دیگـر جامعـه از   

ق تر افـراد  یو دقد تا امکان مقایسه بهتر شوننوجوانان انتخاب 

   .وجود آیدسنین مختلف به

هاي بعـدي رابطـه    پژوهش در شود می همچنین پیشنهاد

بین میزان و نوع استفاده از تلفن همراه بـا سـایر متغیرهـا از    

هـاي   اسـتفاده از سـبک    هـاي شخصـیتی افـراد،    جمله ویژگی

بخشی مورد مختلف مقابله با تنیدگی، خود کنترلی وخود نظم

  ،ینـده هـاي آ  شـود درپـژوهش   پیشنهاد می. گیرد ار مطالعه قر

هـا ازجملـه    دانشـگاه  گروه نمونـه از میـان دانشـجویان سـایر    

ــاي آزاد اســالمی، دانشــگاه ــر انتفــاعی و از   ه ــور و غی ــام ن پی

د تـا ضـمن   شـون هاي دولتـی سـایر شـهرها انتخـاب      دانشگاه

ــی،  مقایســه دانشــجویان دانشــگاه  ــر دولت ــی و غی   هــاي دولت

هاي دولتی شهرهاي مختلـف نیـز از نظـر     دانشگاه دانشجویان

مورد مقایسه قـرار   میزان و نوع استفاده از تلفن همراه  انگیزه،

ــه عــالوه پیشــنهاد. گیرنــد در تحقیقــات بعــدي  شــودمــی ب

دانشجویان خوابگـاهی و غیـر خوابگـاهی از یکـدیگر متمـایز      

  .آیددست به تري ند تا نتایج بهتر و دقیقشو
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عابدینی و زمانی



بررسي انگيزه، ميزان و نوع استفاده از تلفن همراه در دانشجويان  

Investigating motivation, type and rate of mobile use in university students

ياسمين عابديني*

بی بی عشرت زمانی

دانشگاه اصفهان

چكيده

استفاده از تلفن همراه در زندگي اقشار مختلف جامعه از جمله دانشجويان گسترش روز افزوني پيدا كرده است. هدف پژوهش حاضر بررسي تفاوتهاي جنسيتي در انگيزش، ميزان و نوع استفاده از تلفن همراه در دانشجويان بود. نمونه پژوهش شامل 300 نفر (150 زن، 150 مرد) از دانشجويان دانشگاه اصفهان بود. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته با عنوان پرسشنامه انگيزش براي استفاده از تلفن همراه (MMUI) بود كه سوالهايي را در رابطه با ويژگيهاي جمعيتشناختي، انگيزه، نوع و ميزان استفاده از تلفن همراه در دانشجويان مطرح ميكرد. يافتهها نشاندهنده وجود تفاوتهاي جنسيتي معنادار از نظر انگیزش و نوع استفاده از امكانات تلفن همراه در دانشجويان بود. همچنين مشاهده شد بين وضعيت تاهل، تحصيلات والدين و ميزان استفاده از تلفن همراه رابطه معنادار وجود دارد. با اين حال، بين جنسيت و ميزان استفاده از تلفن همراه رابطه معنادار مشاهده نشد. اين يافتهها حاكي از اين است كه الگوهاي استفاده از تلفن همراه مانند الگوهاي استفاده از ساير رسانهها و فناوريها از جمله اينترنت، كامپيوتر، لپ تاپ و موارد ديگر در زنان و مردان متفاوت است.

 واژههاي كليدي: کاربرد تلفن همراه، تفاوت جنسيتي، جايگاه اجتماعي- اقتصادي

Yasamin Abedini

Bibi Eshrat Zamani

University of Isfahan


Abstract

Use of mobile technology has increased dramatically among different people including university students. The main purpose of the present study was to investigate gender differences in motivation, type and rate of mobile use in students considering socio- cultural and educational factors. 300 students were selected among students attending Isfahan University. Research instruments included a researcher made questionnaire (Motivation for Mobile Phone Usage Inventory, MMUI) which included questions regarding motivation, demographic questions, the type and rate of mobile use among students. Results indicated significant differences among students in terms of the type of mobile use. There were also significant correlations between marital status and parents’ educational level with the rate of mobile use. There was no significant correlation between gender and the rate of mobile use among students. Results of the present study is in line with other research investigating different media and technologies such as computer, Internet, laptop, etc. which show gender differences in the pattern of use of these media.
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مقدمه


طي چند دهه اخير استفاده از فناوري تلفن همراه
 در سراسر جهان رواج و گسترش روز افزوني پيدا كرده است.  بهطوري كه گزارشات اتحاديه بين المللي ارتباط از راه دور
 (2006، به نقل از پيترز و آلكميندز، 2008) حاكي از اين است كه در سال 2006 در حدود 9/90 درصد از افراد كشورهاي توسعه يافته و 4/32 درصد از افراد كشورهاي در حال توسعه داراي تلفن همراه بودهاند. نتايج مطالعات انجام شده درمورد دانشجويان نيز نشان داده است كه آنها معمولا از تلفن همراه خود بيش از 10 ساعت در هفته  استفاده  ميكنند و در اکثر موارد، استفاده آنها محدود به برقراري ارتباط از طريق مكالمههاي صوتي و ارسال پيام كوتاه
 است (آتر، 2007). برقراري ارتباط از طريق تلفن همراه هم داراي آثار مثبت و هم داراي پيامدهاي منفي است. براي مثال 10 درصد از دانشجويان در پاسخ به اين سوال كه آيا استفاده بيش از حد از تلفن همراه باعث ايجاد اعتياد به تلفن همراه در آنان شده است، پاسخ مثبت دادهاند (كاتز، 2005). 

علاوه بر اين، اخيرا تاثير منفي استفاده از تلفن همراه بر سلامت جسمي كودكان و نوجوانان مورد تاكيد زيادي قرار گرفته است و نتايج پژوهشهاي انجام شده در اين زمينه نيز از اين موضوع حمايت ميكنند (لتگب، 2008)، لذا انجام پژوهش در مورد ميزان استفاده از تلفن همراه در بين جوانان از اهميت خاصي برخوردار بوده و ميتواند به پيشگيري از اين آسيبها كمك نمايد. محققان عوامل مختلفی را مشخص کردهاند که بر ميزان و نوع استفاده از تلفن همراه توسط نوجوانان و جوانان تاثير دارد، اين عوامل عبارتند از: جنسيت (پرز، 2010)، جايگاه اجتماعي- اقتصادي (توماس، هينريچ، كوهنلين و رادان، 2010)، ويژگيهاي شخصيتی، وضعيت تاهل، سن و سطح تحصيلات (اكسامن و روتيانين، 2002).


درپژوهش حاضر رابطه جنسيت، وضعيت تاهل، ميزان تحصيلات و جايگاه اجتماعي- اقتصادي با ميزان و نوع استفاده از تلفن همراه در دانشجويان و همچنين انگيزش آنها براي استفاده از تلفن همراه خصوصا هنگام ارسال پيام كوتاه و برقراري مكالمههاي صوتي مورد بررسي قرار گرفته است. به طور كلي مطالعات انجام شده در مورد علل و همبستههاي استفاده از تلفنهاي معمولي دو نوع انگيزه را براي استفاده از آن مطرح كردهاند: 1) انگيزههاي ابزاري يا تكليف مدار و 2) انگيزههاي دروني يا اجتماعي (اوكيفي و سلانوسكي، 1995؛ ديميك و پاترسون، 1994). انگيزه دروني اشاره به اين دارد كه افراد با هدف مصاحبت، دوستي و معاشرت با تلفن، با ديگران ارتباط برقرار ميكنند و استفاده ابزاري به استفاده از تلفن براي انجام کارها، جستجوي اطلاعات و يا انجام تكليف اشاره دارد. با اين حال دلايل استفاده از تلفن همراه تا حدودي متفاوت از دلايل استفاده از تلفن معمولی است. براي مثال لويگ و وي (2000) دريافتند افراد نه تنها براساس انگيزههاي ابزاري، دروني و اجتماعي از تلفن همراه استفاده ميكنند، بلكه انگيزههاي پيروي از مد يا مدگرايي و همچنين انگيزههاي مربوط به جايگاه و مرتبه اجتماعي نيز در اين ميان حايز اهميت هستند.

مطالعه روبين و همكاران (1988) نيز حاكي از وجود شش نوع انگيزه مختلف براي استفاده از تلفن همراه است كه عبارتند از: شادي و كسب لذت، ابراز علاقه و عاطفه، شمول
، فرار، آرامش و كنترل. آنها اين شش نوع انگيزه را در دو طبقه كليتر قرار دادهاند، 1) انگيزههاي داراي جهتگيري ارتباطي
 نظير عاطفه، شمول، كسب لذت، شادي و آرامش جويي و 2) انگيزههاي نفوذ شخصي
 نظير كنترل و فرار. در اين راستا، منطقی (1391) نيز چگونگی کاربری دانشآموزان پسر از امکانات جانبي تلفن همراه را مورد بررسي قرار داده است. نتايج تحقيق اين پژوهشگر حاکي از اين است که اين دانشآموزان به طور عمده از تلفن همراه استفادههاي تفريحي داشتهاند. بهعلاوه کوثري، يگانه وخيرخواه (1385) در توصيف کاربري جوانان از امکانات مختلف تلفن همراه اولويتهاي كاربري را ذكر كردهاند كه عبارتند از: اولويت اول، پيامک، صحبت درون شهري، ذخيره و گوش دادن به موسيقي؛ اولويت دوم، ساعت هشدار، عکس گرفتن، استفاده از بلوتوث
؛ و الويت سوم، بازي کردن، فيلمبرداري، ذخيره کليپ و فيلم و تماشاي آن. براين اساس يكي از هدفهاي پژوهش حاضر بررسي انگيزه دانشجويان از ارسال پيام کوتاه و مكالمههاي تلفني است.

از سوي ديگر تلفن همراه رسانهای ديجيتالي است كه دامنه وسيعي از امكانات و روشها را براي برقراري     ارتباطهاي بين فردي پيش روي افراد قرار ميدهد كه ارسال پيام كوتاه، پست الكترونيكي، تلويزيون، تلفن همراه، راديو، اينترنت و بلوتوث را شامل ميشود. تلفنهاي همراه داراي ابزارهاي متفاوتي نظير دوربين عكاسي و فيلمبرداري، بازيهاي رايانهاي وMp3 Player هستند. با اين حال كاركرد اصلي تلفن همراه برقراري ارتباط بين دو فرد است (اقبال،2010). پژوهش منطقي (زير چاپ، ب) نيز از جمله پژوهشهای داخلي است که به بررسي انگيزش دانشجويان دختر و پسر براي استفاده از تلفن همراه پرداخته است. نتايج اين پژوهش که روي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم صورت گرفته است نشان دهنده شش عامل به شرح زير است: استفاده جهت تعميق روابط بين شخصي، استفاده ارتباطي پيشرفته، استفادههاي ابزاري از نرم افزارها،  استفادههاي فني از تلفن همراه، استفادههاي تفريحي از تلفن همراه و استفاده جهت آگاهي از زمان و تقويم. لذا يكي ديگر از اهداف پژوهش حاضر بررسي ميزان و نوع استفاده از تلفن همراه دردانشجويان با توجه به مقطع تحصيلي آنان است.

نتايج پژوهشهاي انجام شده نشان دادهاند كه اگر چه نوع استفاده از تلفن همراه در دانشجويان دختر و پسر تفاوت معنادار دارد، اما ميزان استفاده از تلفن همراه در آنان تفاوت معنادار ندارد. نتايج پژوهشها در مورد نوع استفاده از تلفن همراه حاکي از اين است که 91 درصد از دانشجويان دختر از ارسال پيام كوتاه براي ابراز احساسات، علاقه و عواطف به ديگران استفاده ميكنند (اقبال، 2010). نتايج مطالعه اكوناميدز و گروسپولو (2008) نيز حاكي از اين است كه دانشجويان پسر به طور متوسط در هفته 03/2 ساعت از اينترنت موبايل خود، 53/2 ساعت از راديوي موبايل، 21/3 ساعت از تلويزيون، DVD و ويديوي آن، 02/1 ساعت از آهنگهاي موبايل، 30 دقيقه از دوربين عكاسي و 8 دقيقه از دوربين فيلمبرداري تلفن همراه خود استفاده ميكنند، درحاليكه اين مقادير براي دانشجويان دختر به ترتيب برابر با 17/1 ساعت، 94/3 ساعت، 55/3 ساعت، 33/1 ساعت، 31 دقيقه و 18 دقيقه است. از اين رو، يكي از اهداف پژوهش حاضر بررسي تفاوتهاي جنسيتي از نظر انگيزش، ميزان و نوع استفاده از تلفن همراه است. 

طبق نظريههاي مربوط به تفاوتهاي جنسيتي، مردان و زنان به طور كلي از يكديگر متفاوت هستند و تفاوت آنها يا جنبه عاطفي و احساسي و يا جنبه ابزاري دارد (پارسونز و بيلز، 1955). اعتقاد بر اين است كه تفاوتهاي جنسيتي در رابطه با فناوريها و استفاده از آنها نيز حايز اهميت است. به عنوان مثال واجسمن (1991) معتقد است فرايندهاي اجتماعي مختلف باعث شدهاند كه فناوريها بيشتر مردانه باشند تا زنانه و يكي از دلايل آن مربوط به اين است كه طراحي اين فناوريها توسط مردان و براساس علايق مردانه صورت ميگيرد. لذا درحال حاضر ادراك افراد از فناوریهای جديد به صورت موضوعي براي تحليلهاي جنسيتي درآمده است، به طوري كه اعتقاد بر اين است که مردان از تلفن همراه استفاده تکليف مدار
 دارند، در حاليكه استفاده زنان از تلفن همراه به صورت شخص مدار
 بوده و با هدف حرف زدن با ديگران صورت ميگيرد (لوهان
، 1997؛ به نقل از بايلي و بارباتو، 2003). نتايج پژوهشهاي مختلف نيز نشان دهنده وجود تفاوتهاي جنسيتي در استفاده از تلفن همراه است (اقبال، 2010؛ اكوناميدز و گروسپولو، 2008؛ بلومن استوك و ايگل ، 2010؛ پرز، 2010؛ سان، 2004؛ لويگ و وي، 2000؛ منطقي،1391).

علاوه بر جنسيت، جايگاه اجتماعي- اقتصادي يكي ديگر از همبستههاي استفاده از تلفن همراه است، به طوري كه نتايج تحقيقات مختلف نشان داده است نوع و ميزان استفاده از تلفن همراه در افراد متعلق به جايگاه اجتماعي- اقتصادي مختلف، متفاوت است (بلومن استوك و ايگل، 2011؛ توماس و همكاران، 2010). البته لازم به توضيح است كه نتايج اين تحقيقات درمورد ارتباط بين جايگاه اجتماعي- اقتصادي و استفاده از تلفن همراه تاحدودي مبهم و ناهمگون است. براي مثال نتايج تحقيق توماس و همكاران (2010) حاكي از اين است كه كودكان و نوجوانان متعلق به جايگاه اجتماعي- اقتصادي پايين نسبت به كودكان و نوجوانان متعلق به جايگاه اجتماعي- اقتصادي بالا، نه تنها داراي بيش از يك دستگاه تلفن همراه هستند، بلكه تعداد مكالمات بيشتر و طولانيتري نيز درطول روز دارند. در حاليكه اين نتايج در پژوهش مزيي و همكاران (2007) برعكس است. از اين رو يكي ديگر از اهداف پژوهش حاضر بررسي رابطه جايگاه اجتماعي- اقتصادي دانشجويان با ميزان و نوع استفاده آنان از تلفن همراه است.

روش

جامعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش: طرح پژوهش حاضر از نوع طرحهاي غير آزمايشي و از نوع همبستگي است. جامعه پژوهش حاضر شامل كليه دانشجويان مشغول به تحصيل در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي        90-1389است، كه از اين جامعه تعداد 300 نفر انتخاب و به عنوان گروه نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. از اين تعداد، 150 نفر زن و150 نفر مرد بودند، 274 نفر از آنان در مقطع كارشناسي و 26 نفر در مقطع كارشناسي ارشد مشغول به تحصيل بودند. تعداد 148 نفر از آنان مجرد، تعداد 75 نفر از آنان متاهل و بدون فرزند و تعداد 77 نفر از آنان متاهل و داراي فرزند بودند. همچنين تعداد 85 نفر از آنان داراي خط تلفن همراه ثابت، تعداد 191 نفر آنان داراي خط تلفن همراه اعتباري و تعداد 59 نفر از آنان داراي خط تلفن همراه ايرانسل بودند.

ابزار سنجش

پرسشنامه انگيزش براي استفاده از تلفن همراه (MMUI): جهت سنجش متغيرهاي پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته که براساس ادبيات موجود در اين زمينه طراحی گرديده، استفاده شد. پرسشنامه انگیزش برای استفاده از تلفن همراه
 از چند بخش تشكيل شده است؛ بخش اول اطلاعات جمعيت شناختی گروه نمونه ازجمله جنسيت، سن، مقطع تحصيلي، وضعيت تاهل، نوع خط تلفن همراه، ميزان تحصيلات و شغل والدين را مورد بررسي قرار ميدهـد. 

بخش دوم تعداد و طول تماسها يا مکالمات صوتي آزمودنيها و همچنين تعداد پيامكهاي ارسالي توسط آنان را درطول روز مورد اندازهگيري قرار ميدهد. در بخش سوم نوع استفاده آزمودنيها از امكانات مختلف تلفن همراه و علت آن مورد سنجش قرار ميگيرد و در مورد حالات عاطفي و انگيزش آزمودنيها هنگام ارسال پيامك و تماسهاي تلفني سوال ميشود. لازم به توضيح است كه در پژوهش حاضر انگيزه آزمودنيها براي استفاده از تلفن همراه براساس تقسيمبندي روبین و همكاران (1988) مورد سنجش قرار گرفته است. اين محققان شش انگيزه را براي استفاده از تلفن همراه مطرح كردهاند که در دو مقوله ارتباطي و نفوذ شخصي قرار ميگيرند. روش اجراي پرسشنامهها نيز به صورت گروهي و در كلاسهاي درس دانشگاه بوده است.

جايگاه اجتماعي- اقتصادي آزمودنيها نيز يكي ديگر از متغيرهاي مورد بررسي دراين پژوهش بوده است. اگرچه در مورد شاخصهاي جايگاه اجتماعي- اقتصادي نظرات مختلفي وجود دارد، با اين حال در اكثر پژوهشها سه ويژگي درآمد خانواده، شغل و تحصيلات والدين به عنوان شاخصهاي جايگاه اجتماعي- اقتصادي در نظر گرفته ميشود (جوكل، كارلسون و ريان
، 1997؛ به نقل از لانگه، کامتسیوریس، لانگ، شافراث، روزاریو و همکاران، 2007). در پژوهش حاضر دادهها از طريق خود گزارشدهي جمعآوري شده بود و اكثر آزمودنیها درآمد خانواده را ذكر نكرده بودند، لذا دو متغير تحصيلات و شغل والدين به عنوان شاخصهاي جايگاه اجتماعي-  اقتصادي مد نظر قرار گرفت. 

يافتهها

اطلاعات مربوط به ميزان استفاده از تلفن همراه به تفكيك جنسيت، مقطع تحصيلي و وضعيت تاهل درجداول 1 تا 5 گزارش شده است.


جدول 1

 ميزان استفاده آزمودني ها از تلفن همراه به تفکيک جنسيت

		جنسیت/ تعداد

		1 تا 3 بار

		4 تا 6 بار

		7 تا 10 بار

		بیش از 10 بار

		جمع کل



		

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد



		زن

		58

		7/38%

		60

		40%

		23

		3/15%

		9

		6%

		150

		100%



		مرد

		50

		3/33%

		59

		3/39%

		29

		3/19%

		12

		8%

		150

		100%



		جمع

		108

		36%

		119

		7/39%

		52

		3/17%

		21

		7%

		300

		100%






63/0 =p 

		جنسیت/ طول تماس

		کمتر از


5 دقیقه

		5 تا 10 دقیقه

		10 تا 20 دقیقه

		20 تا 30 دقیقه

		بیشتر از


30 دقیقه

		بدون پاسخ

		جمع کل



		

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد



		زن

		18

		63/5%

		86

		33/28%

		26

		33/8%

		13

		4%

		4

		1%

		3

		06/0%

		150

		48%



		مرد

		15

		33/5%

		89

		33/30%

		28

		66/9%

		13

		66/4%

		4

		66/6%

		1

		06/0%

		150

		52%





 
23/0 =  p  

همانگونه كه مشاهده ميشود تعداد تماسهاي تلفني روزانه دانشجويان دختر و پسر بسيار به هم نزديك بوده و تفاوت اندكي با هم دارد، كه جهت بررسي معنادار بودن اين تفاوت از آزمون مجذورخي (χ2) استفاده شد و نتيجه آن نشانگر عدم وجود تفاوت معنادار بين دانشجویان دختر و پسر از نظر ميزان تماسها و مكالمات تلفني است. همچنين يافتهها نشان ميدهد كه اگر چه ميزان صحبت روزانه با تلفن برحسب دقيقه در دختران و پسران تا حدودي تفاوت دارد، اما اين تفاوت معنادار نيست. به عبارت ديگر طول مدت مكالمه تلفني دانشجويان دختر و پسر با يكديگر تفاوت معنادار ندارد.



جدول 2

 توزيع تعداد پيامك هاي ارسال شده در روز به تفکيک جنسيت


		پيامک ارسال شده/ جنسیت

		زن

		مرد



		

		فراونی

		درصد

		فراوانی

		درصد



		1 تا 3 پيامک

		45

		15%

		25

		66/8%



		4 تا 6 پيامک

		72

		24%

		52

		33/17%



		7 تا 10 پيامک

		49

		34/16%

		30

		10%



		بيش از 10 پيامک

		20

		66/6%

		6

		2%



		بدون پاسخ

		0

		0%

		1

		03/0%



		جمع كل

		

		62%

		

		69/37%







 03/0=  p

در جدول 2 مشاهده ميشود که دانشجويان دختر و پسر از نظر تعداد پيامكهاي ارسالي در روز با يكديگر تفاوت معنادار دارند. به عبارت ديگر دانشجويان دختر به صورت روزانه تعداد پيامكهاي بيشتري نسبت به دانشجويان پسر ارسال كردهاند. در ادامه جدول مربوط به ميزان استفاده از تلفن همراه به تفكيك مقطع تحصيلي و وضعيت تاهل دانشجويان ارایه شده است.


جدول 3

توزيع ميزان استفاده از تلفن همراه براساس تعداد مكالمات روزانه به تفكيك مقطع تحصيلي  و وضعيت تاهل

		مقطع تحصیلی/ تعداد مکالمه

		1 تا 3 بار

		4 تا 6 بار

		7 تا 10 بار

		بیش از 10 بار

		جمع کل



		

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد



		کارشناسی

		97

		4/35%

		106

		7/38%

		51

		6/18%

		20

		3/4%

		274

		100%



		کارشناسی ارشد

		11

		3/42%

		13

		50%

		1

		8/3%

		1

		8/3%

		26

		100%



		جمع

		108

		36%

		119

		7/39%

		52

		3/17%

		21

		7%

		300

		100%





21/0
=p 

		ادامه جدول 3



		وضعیت تاهل

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		مجرد

		53

		8/35%

		65

		9/43%

		23

		5/15%

		7

		7/4%

		148

		100%



		متاهل

		24

		32%

		34

		3/45%

		8

		7/10%

		9

		12%

		75

		100%



		متاهل دارای فرزند

		31

		3/40%

		20

		26%

		21

		3/27%

		5

		5/6%

		77

		100%



		جمع

		108

		36%

		119

		7/39%

		52

		3/17%

		21

		7%

		300

		100%






01/0=  p

يافتههاي جدول 3 نشان ميدهد بين ميزان استفاده از تلفن همراه (تعداد مكالمات روزانه) و مقطع تحصيلي دانشجويان رابطه معنادار وجود ندارد. به عبارت ديگر دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد از نظر تعداد مكالمات تلفني روزانه تفاوت معنادار با يكديگر ندارند. به علاوه مشاهده میشود که بين تعداد مكالمات روزانه دانشجويان مجرد، متاهل بدون فرزند و متاهل داراي فرزند تفاوت معنادار وجود دارد. به عبارت ديگر دانشجويان مجرد نسبت به دو گروه ديگر مكالمات روزانه بيشتري دارند.


يكي از هدفهاي پژوهش حاضر نوع استفاده از تلفن همراه در دانشجويان بود. برای این منظور ابتدا از آنها سوال شد كه در مواقع ضروري ترجيح ميدهند از طريق ارسال پيام كوتاه با فرد مورد نظر ارتباط برقرار كنند يا از طريق مكالمه صوتي. در پاسخ به اين سوال تعداد 219 نفر از آنان گزينه ارسال پيام كوتاه (73%) و تعداد 81 نفر از آنان گزينه مکالمه صوتي (27%) را انتخاب كردند. به عبارت ديگر دانشجويان برقراري ارتباط از طريق ارسال پيام كوتاه را به برقراري ارتباط از طريق مكالمه صوتي ترجيح ميدادند. همچنين، 20 نفر از دانشجويان اظهار كردند در مواقع ناراحتي از ارسال پيام كوتاه براي برقراري ارتباط استفاده  ميكنند (7/6 درصد)، تعداد 104 نفر از آنان اظهار كردند درمواقع شادي از ارسال پيام كوتاه براي برقراري ارتباط استفاده ميكنند (7/34 درصد) و 176 نفر از آنان گزينه فرقي نمیکند را انتخاب كردند (7/58 درصد).

جدول 4

		زمينه استفاده از تلفن همراه

		فراواني

		درصد



		مكالمه

		75

		25



		پيامك

		165

		55



		بازي

		36

		12



		انجام كارهاي فكري

		19

		3/6



		بدون پاسخ

		5

		7/1



		محتوای پیامک ارسال شده

		

		



		قرار ملاقات

		52

		4/6



		پيامهاي كاري

		135

		5/16



		جوك و سرگرمي

		79

		7/9



		احوال پرسي

		159

		5/19



		كسب خبر

		161

		7/19



		امور آموزشي

		73

		9/8



		عارفانه

		43

		3/5



		عاشقانه

		114

		14





 انگيزه و نوع استفاده از تلفن  همراه در دانشجويان

يافتههاي جدول4 نشان ميدهدكه بيشترين نوع استفاده از تلفن همراه در دانشجويان مربوط به ارسال پيامك (55 درصد) و پس از آن مربوط به مكالمههاي صوتي (25درصد)، انجام بازي (12درصد) و انجام كارهاي فكري (3/6 درصد) است. چنان كه در جدول مشاهده میشود، محتواي پيامكهاي ارسال شده توسط دانشجويان در 161 مورد مربوط به كسب خبر (اطلاع رساني) بوده است (7/19 درصد) درحالي كه كمترين فراواني مربوط پيامكهاي عارفانه (3/5 درصد) است. اگر بخواهيم محتواي پيامكها را براساس انگيزههاي ششگانه مطرح شده توسط روبين و همكاران (1988) مشخص كنيم، قرار ملاقات، احوالپرسي و محتواي عارفانه مربوط به انگيزه شمول؛ كسب خبر، پيامهاي كاري و امور درسي و آموزشي مربوط به انگيزه كنترل؛ پیامهای عاشقانه مربوط به انگيزه ابراز علاقه و عاطفه؛ و لطيفه و سرگرمي مربوط به انگيزه شادي و كسب لذت بوده است. انگيزههاي شمول، ابراز علاقه و عاطفه و كسب لذت و شادي در طبقه انگيزههاي با جهتگيري ارتباطي يا ارتباط مدار قرار گرفته و انگيزه كنترل در طبقه انگيزههاي نفوذ و تاثير شخصي قرار ميگيرد. بنابراين ميتوان گفت كه بيشترين انگيزه دانشجويان از ارسال و دريافت پيام کوتاه مربوط به انگيزه كنترل است، كه نوعي نفوذ شخصي است.

جدول 5

توزيع مكالمههاي صوتي برقرار شده با افراد مهم براي دانشجويان و موضوع آن

		تماس با افراد مهم

		فراوانی

		درصد



		پدر 

		18

		6



		مادر 

		34

		4/11



		همسر 

		106

		5/35



		خواهر 

		11

		6/3



		برادر 

		14

		7/4



		فرزند 

		26

		7/8



		همكلاسيها 

		20

		7/6



		اساتيد

		 2   

		7/0



		دوستان 

		                        69 

		23.1



		موضوع ارتباط در مكالمه صوتي

		

		



		خبردادن

		181

		6/29



		كسب خبر 

		150

		5/24



		امور درسی و آموزشي

		106

		8/17



		درد دل كردن با دوستان

		116

		19



		ارتباط با جنس مخالف

		55

		9



		كل

		611

		100





يافتههاي جدول نشان ميدهد بيشترين مكالمههاي صوتي برقرار شده مربوط به گزينه همسر (5/35درصد) و دوستان (1/23 درصد) و كمترين آنها مربوط به اساتيد (7/0 درصد) است. به علاوه مشاهده ميشود، دانشجويان از مكالمات تلفني بيشتر به منظور خبر دادن، اطلاع رساني و خبر گرفتن از ديگران (6/29 درصد و 5/24 درصد موارد)، درد دل كردن با دوستان (19 درصد موارد) استفاده ميكنند و كمترين ميزان مربوط به ارتباط با جنس مخالف (9 درصد موارد) است.


چنانچه بخواهيم موضوع ارتباط در مكالمههاي صوتي دانشجويان را مطابق با انگيزههاي شش گانه مطرح شده توسط روبين و همكاران (1998) تعيين كنيم، خبردادن، خبرگرفتن و اموردرسي و آموزشي مربوط به انگيزه كنترل بوده، درد دل كردن با دوستان مربوط به انگيزه كسب آرامش بوده و ارتباط با جنس مخالف مربوط به انگيزه شمول است. در اين ميان انگيزههاي شمول وكسب آرامش هر دو در طبقه انگيزههاي ارتباط مدار قرار ميگيرند و انگيزه كنترل درطبقه انگيزههاي نفوذ و تاثير شخصي قرارميگيرد. بهعبارت ديگر انگيزههاي اساسي دانشجويان از برقراري مكالمههاي صوتي با ديگران در وهله اول از نوع  تاثير و نفوذ شخصي (كنترل) و سپس از نوع فرار از تنهايي (شمول) و رسيدن به آرامش بوده است.

در قسمتهاي قبل مشاهده شد، دانشجويان ارسال پيامك را به برقراري تماس از طريق مكالمه صوتي ترجيح ميدهند. دلايل مطـرح شـده توسط دانشجـويـان براي ترجيـح ارسال پيـامك بر مكـالمههـاي صـوتي در جـدول 6 

گزارش شده است.



جدول 6

 توزيع دلايل مطرح شده توسط دانشجويان براي ترجيح ارسال پيامك به مکالمه صوتي

		دلیل بیان شده برای ترجیح پیامک بر مکالمه صوتی

		فراوانی

		درصد



		داشتن هزينه كمتر

		177

		9/35



		ضعف در آنتن دهي

		40

		 1/8



		سرعت انتقال پيام

		131

		 6/26



		ديگران متوجه ارتباط نشوند

		51

		 3/10



		بيان چيزهايی که با کلام نمي توان بيان کرد

		94

		 1/19



		جمع كل

		493

		 100





يافتههاي جدول 6 نشان ميدهد اكثر دانشجويان ارسال پيام كوتاه را به دليل هزينه كمتر (9/35 درصد)، سرعت بالاي انتقال پيام (6/26 درصد) و بيان حرفهايي كه رو در رو نميتوان به ديگران گفت (1/19 درصد) بر مكالمههاي صوتي ترجيح ميدهند.

جدول 7

توزيع استفاده از امكانات مختلف تلفن همراه در دانشجويان

		نوع استفاده

		فراوانی

		درصد



		اينترنت

		44

		6/14



		راديو

		12

		4



		گوش دادن به موسيقي

		87

		9/28



		ماشين حساب

		14

		7/4



		دوربين عکاسي و فيلمبرداری

		91

		2/30



		بازيها

		34

		3/11



		بلوتوث

		19

		3/6





يافتههاي جدول 7 حاكي از اين است كه دانشجويان به ترتيب بيشترين استفاده را از امکاناتی نظير دوربين عكاسي و فيلمبرداري (2/30 درصد)، گوش دادن به موسيقي (9/28 درصد) و اينترنت تلفن همراه (6/14 درصد) داشته و كمترين ميزان استفاده آنها مربوط به راديو (4 درصد) است.


جدول 8

 توزيع فراواني استفاده از امكانات تلفن همراه به تفكيك جنسيت و نتايج آزمون مجذور خي

		جنسیت/ متغیر

		اینترنت

		موسیقی

		بازی

		بلوتوث

		دوربین عکاسی و فیلمبرداری

		جمع



		مرد

		17

		61

		8

		11

		46

		143



		زن

		27

		26

		26

		8

		45

		132



		جمع

		44

		87

		34

		19

		91

		275



		سطح معناداري

		10/0

		001/0

		01/0

		47/0

		53/0

		





)p ≤ 01/0, df = 1, n  = (300


يافتههاي جدول 8 نشان ميدهد كه بين جنسيت و  استفاده از امكانات تلفن همراه در زمينههای گوش كردن به موسيقي و انجام بازي رابطه معنادار مشاهده ميشود و اين درحالي است كه بين جنسيت و استفاده از امکاناتی نظير اينترنت، بلوتوث و دوربين تلفن همراه رابطه معنادار مشاهده نشد. به عبارت ديگر دانشجويان دختر نسبت به دانشجويان پسر به ميزان بيشتري از امكاناتی مانند گوش كردن به موسيقي استفاده ميكنند، در حاليكه دانشجويان پسر به ميزان بيشتري از امكانات تلفن همراه براي انجام بازيها استفاده ميكنند.


رابطه جايگاه اجتماعي- اقتصادي والدين و ميزان استفاده از تلفن همراه مورد بررسي قرار گرفت. به طور كلي ميزان تحصيلات مادر 7/63 درصد آزمودنيها ديپلم و زير ديپلم، 7/20 درصد از آنها داراي تحصيلات ليسانس و 7/1 درصد از آنها داراي تحصيلات فوق ليسانس و بالاتر و 12 درصد از آنها بيسواد بودند. همچنين در مورد تحصيلات پدر مشاهده شد كه 3/5 درصد از پدران آزمودنيها بيسواد، 69 درصد از آنها ديپلم و زير ديپلم، 24 درصد از آنها ليسانس و 7 درصد از آنها فوق ليسانس و بالاتر بودند. در رابطه با شغل پدر مشاهده شد كه 3/40 درصد از پدران آزمودنيها كارمند، 7/56 درصد داراي شغل آزاد و 2 درصد آنها بيكار بودند. درمورد شغل مادر آزمودنيها نيز مشخص شد كه 64 درصد از مادران آزمودنيها خانهدار و 3/35 درصد آنها شاغل (كارمند) بودند.


جدول 9

 توزيع فراواني ميزان استفاده از تلفن همراه توسط  دانشجويان بر اساس تحصيلات مادر و پدر آنها


		ميزان تحصيلات مادر

		1 تا 3 بار

		4 تا 6 بار

		7 تا 10 بار

		جمع



		

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد



		بیسواد

		22

		1/61%

		10

		8/27%

		4

		1/11%

		36

		100%



		زیر دیپلم

		53

		7/45%

		44

		9/37%

		19

		4/16%

		116

		100%



		دیپلم

		21

		28%

		30

		40%

		24

		32%

		75

		100%



		لیسانس

		9

		5/14%

		31

		50%

		22

		5/35%

		62

		100%



		فوقلیسانس و بالاتر

		0

		0%

		2

		40%

		3

		60%

		5

		100%



		جمع کل

		105

		7/35%

		117

		8/39%

		72

		5/24%

		294

		100%





		میزان تحصیلات پدر

		1 تا 3 بار

		4 تا 6 بار

		7 تا 10 بار

		بیش از 10 بار

		جمع



		

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد



		بیسواد

		9

		3/56%

		3

		8/18%

		3

		8/18%

		1

		3/6%

		16

		100%



		زیر دیپلم

		46

		7/51%

		33

		1/37%

		10

		3/11%

		0

		0%

		89

		100%



		دیپلم

		36

		5/30%

		54

		8/45%

		20

		9/16%

		8

		8/6%

		118

		100%



		لیسانس

		15

		8/20%

		28

		9/38%

		17

		6/23%

		12

		7/26%

		72

		100%



		فوقلیسانس و بالاتر

		0

		0%

		1

		50%

		1

		50%

		0

		0%

		2

		100%



		جمع کل

		106

		7/35%

		119

		1/40%

		51

		2/17%

		21

		1/7%

		297

		100%





p  01/0 =  

در جدول 9 مشاهده ميشود که رابطه معنادار بين ميزان استفاده از تلفن همراه توسط دانشجويان و ميزان تحصيلات مادران آنها وجود دارد. به عبارت ديگر، ميزان استفاده از تلفن همراه در دانشجوياني كه تحصيلات مادر آنها ديپلم و ليسانس بوده بيشتر از دانشجوياني بوده كه مادران آنها بيسواد بوده و يا تحصيلات بالاتر از فوق ليسانس داشتهاند. همچنين مشاهده ميشود كه رابطه معنادار بين ميزان استفاده از تلفن همراه توسط دانشجويان و ميزان تحصيلات پدران وجود دارد. به عبارت ديگر، هر چه تحصيلات پدر دانشجويان بيشتر باشد ميزان استفاده آنها از تلفن همراه نيز بيشتر است.

جدول 10

 توزيع فراواني ميزان استفاده از تلفن همراه توسط دانشجويان براساس شغل  پدر و مادر

		شغل پدر/ تعداد

		1 تا 3 بار

		4 تا 6 بار

		7 تا 10 بار

		بیش از 10 بار

		جمع کل



		

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد



		کارمند

		34

		94/45%

		24

		43/32%

		13

		57/17%

		3

		05/4%

		74

		100%



		آزاد

		46

		46%

		35

		35%

		12

		12%

		7

		7%

		100

		100%



		بیکار

		1

		20%

		2

		40%

		2

		40%

		0

		0%

		5

		100%



		جمع کل

		81

		25/45%

		61

		07/34%

		27

		8/19%

		10

		58/5%

		179

		100%



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		p =  05/0



		شغل مادر

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		خانهدار

		78

		05/49%

		51

		07/39%

		22

		83/13%

		8

		06/5%

		159

		100%



		کارمند

		6

		22/22%

		12

		44/44%

		7

		92/25%

		2

		40/7%

		27

		100%



		جمع کل

		84

		16/45%

		63

		87/33%

		29

		59/15%

		10

		37/5%

		186

		100%





p = 13/0

یافتههای جدول 10 نشان ميدهد كه بين ميزان استفاده از تلفن همراه و شغل پدر دانشجويان رابطه معنادار وجود دارد.  دانشجوياني كه شغل پدر آنها آزاد بوده نسبت به دانشجوياني كه پدر آنها كارمند يا بيكار بوده است از تلفن همراه بيشتر استفاده کردهاند. بهعلاوه مشاهده ميشود كه بين شغل مادر دانشجويان و ميزان استفاده آنها از تلفن همراه رابطه معنادار وجود ندارد، بهعبارت ديگر شاخص شغل مادر از شاخصهاي چهارگانه جايگاه اجتماعي- اقتصادي دانشجويان تنها شاخصي است كه با ميزان استفاده آنها از تلفن همراه رابطه معنادار ندارد.

بحث


يافتهها نشان داد تعداد و طول مكالمات صوتي دانشجويان دختر و پسر با يكديگر تفاوت معنادار ندارد. اين يافتهها همسو با يافتههاي پژوهشهاي اكونوميدز و گروسپولو (2008)، اقبال (2010) و بلومن استوك و ايگل (2010) است. نتايج پژوهش اكونوميدز و گروسپولو (2008) كه برروي 384 دانشجوي يوناني صورت گرفت نيز نشان داد متوسط ساعات مكالمات تلفني روزانه دانشجويان دختر و پسر با يكديگر تفاوت معنادار ندارد (ميانگين دختران= 45/2 و ميانگين پسران= 37/2). نتايج پژوهش اقبال (2010) كه روي 200 دانشجو از دانشگاه اسلام آباد پاكستان (100 دختر و 100 پسر) صورت گرفت نيز نشان داد كه تفاوت معنادار بين دانشجويان دختر و پسر از نظر ميزان استفاده از تلفن همراه (تعداد و طول مكالمات صوتي) وجود ندارد. در پژوهش بلومن استوك و ايگل (2010) نيز مشاهده شد كه بين زنان و مردان از  نظر تعداد و طول مكالمات صوتي تفاوت معنادار وجود ندارد.


يافتهها نشان داد كه بين دانشجويان دختر و پسر از نظر تعداد پيامكهاي ارسال شده در روز تفاوت معنادار وجود دارد، به طوري كه دانشجويان دختر به صورت روزانه تعداد پيامكهاي بيشتري نسبت به دانشجویان پسر ارسال ميكنند. اين يافتهها همسو با نتايج پژوهش اقبال (2010)، سان (2004)، لينگ و پدرسون (2005) و پيترز و همكاران (2003) است. نتايج پژوهشهاي مذكور همگي دال بر اين است كه زنان نسبت به مردان تمايل بيشتري به برقراري ارتباط از طريق ارسال پيامك دارند. به علاوه نتايج پژوهش لينگ و جولسرود (2005) حاكي از اين است كه زنان نسبت به مردان پيامكنويسهاي پرشورتر، مشتاقتر و ماهرتري هستند. 


احتمالا يافتههاي پژوهش حاضر مبتني بر استفاده بيشتر دانشجويان دختر از پيامک، به دليل تسلط بيشتر آنان در مهارتهاي کلامي، نوشتاری و ارتباطي است. به علاوه دختران ديدگاه ماديگرايانه و اقتصاديتري به پديدهها دارند به طوري که زماني (2010) نيز اشاره کرده است که دختران نسبت به مسايل اقتصادي خانواده ديدگاه   دلسوزانهتري نسبت به پسران دارند.


يافتههاي پژوهش حاضرنشان داد رابطه معنادار بين مقطع تحصيلي دانشجويان و ميزان استفاده آنها از تلفن همراه (تعداد مكالمات صوتي روزانه) وجود ندارد، در حاليكه بين وضعيت تاهل و تعداد مكالمات صوتي روزانه دانشجويان رابطه معنادار وجود دارد به طوري که دانشجويان مجرد تعداد مكالمات صوتي روزانه بيشتري نسبت به دانشجويان متاهل دارند. 

اگر چه با مرور ادبيات موجود، تحقيقي يافت نشد كه گروه نمونه آن متشكل از افراد مجرد و متاهل باشد و يا متغير مقطع تحصيلي را به عنوان يك متغير مستقل وارد تحليل كرده باشد، اما يافتههاي پژوهش حاضر با نتايج پژوهش توماس و همكاران (2010) كه برروي كودكان دبستاني و نوجوانان دبيرستاني انجام شد ناهمسو است. اين محققان با مقايسه تعداد و طول مكالمات صوتي روزانه كودكان 12-11 ساله و نوجوانان 17-16 ساله دريافتند كه ميزان مكالمات آنها تفاوت معنادار با يكديگر داشته و نوجوانان به طور متوسط تعداد مكالمات صوتي بيشتر و طولانیتری نسبت به كودكان دارند. يكي از دلايل احتمالی اين عدم همسويي مربوط به تفاوت سني گروه نمونه در پژوهش حاضر و پژوهش توماس و همكاران (2010) است. در پژوهش حاضر دانشجويان مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد از نظر ميزان مكالمات صوتي مورد مقايسه قرار گرفتهاند در حاليكه در پژوهش توماس و همكاران اين مقايسه در مورد كودكان و نوجوانان صورت گرفته است و بسيار طبيعي است كه نوجوانان به دليل دارا بودن شبكه اجتماعي گستردهتر و دوستان و همسالان بيشتر نسبت به كودكان تعداد مكالمات بيشتر و طولانيتري داشته باشند. از طرفي ميتوان گفت که احتمالا افراد متاهل به دليل داشتن دغدغههاي اقتصادي بيشتر نسبت به افراد مجرد، از مکالمات صوتي کمتر استفاده ميکنند.


يافتههاي پژوهش حاضر نشان داد که دانشجويان نه تنها برقراري ارتباط از طريق ارسال پيامک را به برقراری ارتباط از طريق مکالمه صوتي ترجيح ميدهند (بهويژه دانشجويان دختر) بلكه، انگيزه آنها از ارسال پيامك در وهله اول بيشتر مربوط به تاثير و نفوذ شخصي و سپس مربوط به ايجاد ارتباط با ديگران بوده است. اين يافتهها همسو با نتايج پژوهش اقبال (2010) مبني بر اين نكته است كه اكثر دانشجويان با انگيزه شمول (65 درصد)، كسب آرامش (63 درصد) و ابراز علاقه و عاطفه (45 درصد) و همچنين امور درسي و آموزشي (49 درصد) اقدام به ارسال پيامك ميكنند. يافتهها همچنين نشان داد كه انگيزه اصلي دانشجويان از برقراري ارتباط از طريق مكالمههاي صوتي در وهله اول مربوط به كنترل يعني تاثير و نفوذ بر ديگران و سپس مربوط به شمول يا فرار از تنهايي و كسب آرامش است. اين يافتهها همسو با نتايج پژوهش اقبال (2010) است. نتايج تحقيق اين پژوهشگر بر روي دانشجويان پاكستاني نيز حاكي از اين است كه انگيزههاي اصلي دانشجويان از برقراري ارتباط از طريق مكالمات صوتي بيشتر مربوط به شمول (75 درصد) و كسب آرامش (45 درصد) است.


يافتههاي پژوهش حاضر نشان داد كه دانشجويان مورد مطالعه بيشترين استفاده را از امکاناتی نظير دوربين تلفن همراه، گوش كردن به موسيقي و استفاده از اينترنت دارند و اين در حالي است كه دانشجويان دختر و پسر از اين نظر تفاوت معنادار با يكديگر داشتند. بهطوريكه دانشجويان دختر از تلفن همراه خود بيشتر براي گوش كردن به موسيقي استفاده ميكردند، درحاليكه دانشجويان پسر از تلفن همراه خود بيشتر براي انجام بازيها استفاده ميكردند. اين يافتهها با نتايج پژوهش اكانوميدز و گروسپولو (2008) مبني بر عدم تفاوت معنادار دانشجويان دختر و پسر يوناني از نظر گوش كردن موسيقي با استفاده از تلفن همراه ناهمسو است. احتمالا يكي از دلايل اين عدم همسويي مربوط به تفاوتهاي فرهنگي كشور ما و كشور يونان است. به ويژه که درکشور ما گوش کردن به موسيقیهای غيرمجاز حرام و ممنوع بوده و اين موسيقیها از طريق رسانههای جمعی نظير راديو و تلويزيون پخش نميشوند. نتايج پژوهش پرز (2010) نيز حاكي از اين است كه الگوهاي استفاده از تلفن همراه در كشورهاي اروپايي، ژاپن و آمريكا متفاوت است.


يافتهها همچنين نشان داد كه دانشجويان بيشترين مکالمات صوتي را به ترتيب با افراد خانواده خود (همسر، پدر و مادر و فرزند خود)، دوستان، همكلاسيها و اساتيد خود دارند. اين يافتهها با نتايج پژوهش اكانوميدز و گروسپولو (2008) همسويي دارد. نتايج تحقيق اين پژوهشگران نيز حاكي از اين است كه دانشجويان دختر و پسر يوناني بيشترين مکالمات صوتي را به ترتيب با دوستان، افراد خانواده، همكلاسيها و اساتيد خود دارند.


يافتههاي پژوهش حاضر نشان داد كه بين جايگاه اجتماعي- اقتصادي دانشجويان (شاخصهاي تحصيلات پدر و مادر و شغل پدر) و ميزان استفاده آنها از مكالمات صوتي جهت برقراري ارتباط با ديگران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. طبق اين يافتهها هر چه ميزان تحصيلات و شغل والدين (فقط شغل پدر) بالاتر و بهتر باشد، تعداد مكالمات صوتي آنها نيز بيشتر است. لازم به ذكر است كه بين شغل مادر دانشجويان و ميزان استفاده آنها از تلفن همراه رابطه معنادار مشاهده نشد. اين يافتهها با نتايج پژوهش مزيي و همكاران (2007) همسو بوده، اما با نتايج پژوهش توماس و همكاران (2010) ناهمسو است. البته نتايج پژوهشهاي قبلي انجام شده در مورد رابطه جايگاه اجتماعي- اقتصادي با ميزان استفاده از تلفن همراه مبهم و ناهمگون بوده، كه احتمالا يكي از دلايل آن مربوط به در نظر گرفتن شاخصهاي متفاوت براي اندازهگيري متغیر جايگاه اجتماعي- اقتصادي آزمودنيها درپژوهشهاي مختلف است.


علاوه بر اين بر اساس يافتههاي پژوهش حاضر ميتوان نتيجه گرفت که مسايل فرهنگي و اقتصادي از جمله     مهمترين عوامل تعيينکننده و تاثيرگذار بر الگوي استفاده از تلفن همراه در جوانان در کشور ما است که اين مشکل نياز به انجام پژوهشهاي بيشتر را نشان ميدهد. براساس    يافتههاي پژوهش حاضر، آموزش به خانوادهها براي آموزش به فرزندان خود جهت استفاده صحيح از فناوريها از جمله تلفن همراه و همچنين غنيتر کردن محتواي کتابهاي درسي از نظر توجه به آموزش صحيح و فرهنگسازي در زمينه استفاده درست از فناوريهاي ارتباطات و اطلاعات به ويژه تلفن همراه ضرورت دارد.


يكي ازمحدوديتهای پژوهش حاضر، استفاده از روش خود گزارشدهي جهت اندازهگيري متغيرهاي پژوهش بود. پيشنهاد ميشود در پژوهشهاي بعدي جهت اندازهگيري ميزان و نوع استفاده از تلفن همراه در صورت امكان از اطلاعات منتشر شده توسط اداره مخابرات ايران استفاده شود. محدوديت ديگر پژوهش انتخاب گروه نمونه از ميان دانشجويان است كه پيشنهاد ميشود در تحقيقات بعدي گروه نمونه از ميان اقشار ديگر جامعه از جمله كودكان و نوجوانان انتخاب شوند تا امكان مقايسه بهتر و دقيق تر افراد سنين مختلف بهوجود آيد. 


همچنين پيشنهاد ميشود در پژوهشهاي بعدي رابطه بين ميزان و نوع استفاده از تلفن همراه با ساير متغيرها از جمله ويژگيهاي شخصيتي افراد، استفاده از سبكهاي مختلف مقابله با تنيدگي، خود كنترلي وخود نظمبخشي مورد مطالعه قرار گيرد. پيشنهاد ميشود درپژوهشهاي آينده، گروه نمونه از ميان دانشجويان ساير دانشگاهها ازجمله دانشگاههاي آزاد اسلامي، پيام نور و غير انتفاعي و از دانشگاههاي دولتي ساير شهرها انتخاب شوند تا ضمن مقايسه دانشجويان دانشگاههاي دولتي و غير دولتي، دانشجويان دانشگاههاي دولتي شهرهاي مختلف نيز از نظر انگيزه، ميزان و نوع استفاده از تلفن همراه مورد مقايسه قرار گيرند. به علاوه پيشنهاد ميشود در تحقيقات بعدي دانشجويان خوابگاهي و غير خوابگاهي از يكديگر متمايز شوند تا نتايج بهتر و دقيقتري بهدست آيد.
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