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Abstract
Background and Aim: Cell phone technology in universities is growing exponentially, while related social
research is rare. The purpose of this study was to identify the pathology and provide the conceptual model of cell
phone use in military students during 2017.
Methods: This study was a qualitative study using thematic content analysis. Semi-structured interviews and
literatures were used to collect data. The semi-structured interview was conducted with 11 media and
communications experts by a purposeful sampling method. To analyze the data, descriptive coding, interpretive
coding and overarching themes were used.
Results: Three functions and three malfunctions of scientific-educational, cultural-social and communication
dimensions were identified, and 35 indicators were determined as positive points and negative damages of cell
phones in military students. In addition, three intra-personal, environmental and organizational dimensions were
developed to enhance the capabilities and address mobile threats, and 15 indicators were identified as strategies
to improve the capabilities and address the threats of the cell phone.
Conclusion: Reducing the negative consequences and promoting the positive use of mobile phones in the field
of communication, educational and cultural-social in the military university students should be considered. Also,
this study can be considered as an exploratory study for using in military students.
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چکیده
زمینه و هدف :فن آوری تلفن همراه در دانشگاهها به شکلی روزافزون گسترش یافته است و این در حالی است که پژوهش های انسانی
اجتماعی معطوف به آن نادر است .هدف از پژوهش حاضر ،آسیب شناسی و ارایه مدل مفهومی به کارگیری تلفن همراه در دانشجویان نظامی
در سال  1395میباشد.
روشها :مطالعه حاضر یک پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوی مضمونی میباشد .ابزار گردآوری اطالعات مصاحبه نیمه ساختار یافته
به همراه بررسی اسناد و مدارک بود .مصاحبه به صورت نیمهساختار یافته با  11نفر از خبرگان حوزه رسانه و ارتباطات به صورت هدفمند
صورت گرفت .جهت تحلیل یافتههای مصاحبه از تحلیل مضمون یعنی کدگذاری توصیفی ،کدگذاری تفسیری و یکپارچه سازی از طریق
مضامین فراگیر استفاده گردید.
یافتهها :طبق یافته های بدست آمده از این مطالعه ،در مجموع سه کارکرد و سه کژکارکرد بعد علمی -آموزشی ،فرهنگی -اجتماعی و
ارتباطی و  35شاخص به عنوان آسیبهای مثبت و منفی تلفن همراه تعیین گردید .همچنین در مجموع سه بعد درون فردی ،محیطی و
سازمانی برای ارتقای قابلیتها و مقابله با تهدیدات تلفن همراه و  15شاخص به عنوان راهکار برای ارتقای قابلیتها و مقابله با تهدیدات
تلفن همراه معرفی گردید.
نتیجهگیری :کاهش پیامد های منفی و ارتقای کاربرد مثبت تلفن همراه در حوزه ارتباطی ،آموزشی و فرهنگی اجتماعی در دانشجویان
نظامی باید مورد توجه قرار گیرد .همچنین این مطالعه میتواند به عنوان مطالعه اکتشافی جهت استفاده در دانشجویان نظامی مدنظر قرار گیرد.
کلیدواژهها :آموزش ،آسیبشناسی ،تلفن همراه ،تحقیق کیفی ،دانشجویان.
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در عصری که انواع رسانهها احاطه خود را بر سراسر عالم
گستردهاند ،نقش شگفت انگیز رسانههای نوین در تحوالت
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و حتی امنیتی انکارناپذیر است .یکی از
این رسانههای نوین که امروزه توسط بسیاری از افراد در سراسر
جهان مورد استفاده قرار میگیرد تلفن همراه است که به طور
روزافزون به مدلها و قابلیتهای آن افزوده میشود .تلفن همراه
به عنوان وسیلهای ارتباطی پا به عرصه وجود گذاشته اما به تدریج
ظرفیتها و قابلیتهای رو به توسعه آن ،کاربری این ابزار ارتباطی
را در حد یک رسانه یا «چند رسانه» ) (Multimediaارتقاء داده
است (.)1
به طور کلی اگر توافق روی پیامد های منفی و تقویت جسمی
و روانی در موضوع خاص وجود داشته باشد نویسندگان متعددی
رفتار خاص را اعتیاد آور می دانند .قبل از ورود تلفن همراه تحقیقات
فراوانی در رابطه با اعتیاد به بازیهای ویدیوی ،غذا ،خرید ،کار،
اینترنت و ..انجام شد ( Puente .)2و  Balmoriمعتقد هستند،
هنگامی که از اعتیاد صحبت میشود اشاره به رفتارهایی غیرقابل
کنترل که با رفتار طبیعی متفاوت است ،میشود .وابستگی به مواد
به عنوان پدیده سایکولوژیک ،شناختی و رفتاری است که پس از
استفاده مداوم از یک ماده به وجود میآید و شامل تمایل شدید به
مصرف مواد ،اشکال در کنترل مصرف ،اولویت مصرف نسبت به
سایر فعالیتها و تعهدات ،گاهی اوقات عالئم پرهیز فیزیکی و
تفاوت در مصرف علیرغم پیامدها و عوارض ناشی از آن میباشد
( .)3ولیکن امروزه ،تلفن همراه یکی از بزرگترین اعتیاد ها در قرن
حاضر است .رفتارهای شبه اعتیادی به تلفن همراه مشکلی جدی
برای کار و زندگی اجتماعی افراد است .افراد معتاد ،در صورتی که
تلفن همراهشان نباشد ،احساس افسردگی ،شکست و تنهایی می-
کنند.گاهی اوقات کار و زندگیشان بر اثر تماسهای مکرر ،پیام-
های متنی ،گشت و گذار در وب و چتهای آنالین مختل میشود
( .)4مطالعه  Takaoو همکاران در سال  2009نشان داد افرادی که
استفاده مشکلساز از تلفن همراهشان دارند ،شخصیت متمایل به
خود کنترلی و انگیزه تایید شده باال دارند (.)5
خودکنترلی و تنهایی نیز به عنوان متغیرهای پیشبینی کننده
مناسب برای اعتیاد گزارش شدهاند .انگیزش ،پیشبینی کننده دیگر
تمایالت اعتیادی میباشد .افرادی که امتیاز باالیی را در خود
کنترلی نشان میدهند ،استعداد و تمایل بیشتری برای اعتیاد الکلی
دارند .خود کنترلی عبارت است :از تمایل برای کنترل و تنظیم خود
اجتماعی و عمومی .افرادی با خود کنترلی باال به سرنخهای
اجتماعی حساس بوده و تمایل به اتخاذ رفتارهایی برای خود
عمومیشان دارند که انتظارات و تقاضاهایشان را برآورده نماید.
محتمل است که کاربران معتاد به تلفن همراه بتوانند خود کنترل
کنندههای باالیی داشته باشند ( .)6شواهد نشان دهندة آن است
که استفادة مفرط از تلفن همراه مرتبط با الگوهای رفتاری دیگر از

جمله بیدار ماندن در شب و اشتغال به تبادل پیام کوتاه و همچنین
وابستگی عاطفی است که در ذهن کاربران ایجاد میشود .به طوری
که این افراد معتقدند که بدون استفاده از تلفن همراه قادر به زندگی
کردن نیستند .این یافتهها حمایت کنندة تأثیر منفی استفادة مفرط
از تلفن همراه و تأثیر منفی آن بر سالمت جسمی و روانشناختی
کاربران است (.)7
برخی مطالعات همهگیرشناسی نشان میدهد که امواج تلفن
همراه حتی با چگالی توان کمتر از حد مجاز باعث بروز عالیمی
مانند سردرد ،احساس گرما در گوش ،ضعف حافظه و خستگی می-
شود .ارتباط معناداری بین مدت مکالمه و تعداد مکالمه در روز با
بروز این عالیم وجود دارد ( .)8معتادان به استفاده از تلفن همراه از
دوستان و خانواده فاصله میگیرند ،انزواطلب میشوند ،اولویتهای
سنی و اجتماعی نظیر تحصیل و اشتغال را رها میکنند ،هنگامی
که تلفن همراه در دسترسشان نیست به آن فکر میکنند .خاموش
بودن تلفن همراه در افراد معتاد قابل تحمل نیست و حتی هنگام
خواب یا در مواقع خاصی که گوشی تلفن همراه را خاموش میکنند
یا در حالت سکوت قرار میدهند دچار استرس میشوند .فرد معتاد
نمیتواند از گوشی تلفن همراه خود دور بماند و از هر ترفندی برای
استفاده دایمی از آن استفاده میکند .این نوع اعتیاد از عالقه و
وابستگی فراتر میرود و به نوعی جنون در دسترس بودن تبدیل
میشود (.)9
از سوی دیگر به دلیل استفاده از گوشى تلفن همراه ،بیش از
 97درصد اشعههای ساطع از این وسیله ،بیشتر بر روی نواحى
مرتبط با حافظۀ طوالنی مدت و تحلیل گفتاری و شنوایى مغز تأثیر
میگذارد ،به همین دلیل نمیتوان به سادگى از آن گذشت .حتى
اگر گوشى تلفن همراه را در دست بگیرید و با هدست صحبت کنید،
تشعشعات تلفن همراه روی الیۀ نازک عضالنى و اعصاب مچ
دست ،اثر میگذارد .فرکانسهای رادیویى پس از جذب در بدن،
موجب جنبش بیشتر مولکولى در سلولهای نواحى خاص میگردد
که کمترین اثر این جنبش ،باالرفتن حرارت آن ناحیۀ خاص است
که در طوالنی مدت شاید موجب اختالل در کارکرد سلولها به
ویژه در اعضای حساسى مانند قرنیه چشم میشود ( .)10همچنین
استفاده از این وسیله مشکالتی را در حوزه از هم گسیختگی
اجتماعی به وجود آورده است .به طوری که در برخی اماکن به صدا
در آمدن تلفن همراه سبب ناراحتی افراد میشود ( .)11در ایران در
زمینه تلفن همراه پژوهشهای صورت گرفته است که هر کدام به
جنبهای از تلفن همراه پرداختهاند و راهکارهایی نیز ارائه دادهاند
( .)6 ،14-12اما پژوهشی با عنوان آسیب شناسی و ارایه مدل
مفهومی به کارگیری تلفن همراه بخصوص جهت کاربرد در
دانشجویان نظامی صورت نگرفته است .از آنجایی که قابلیتها و
کارکردهای تلفن همراه روز به روز بیشتر میشود و سهم آن در
تغییرات کالن جامعه نیز بیشتر میشود ،لذا انجام تحقیقات به
موازات تغییرات ضروری است .بنابراین خالءهای مورد بررسی در
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روشها
با توجه به اینکه هدف این پژوهش آ سیب شنا سی و طراحی
مدل مفهومی به کارگیری تلفن همراه در بین دانشجججویان نظامی
شجججهر تهران در سجججال  1395میباشجججد و چون در پژوهشهای
کاربردی هدف اصلی ک شف علمی نیست ،بلکه آزمودن و بررسی
امکان کابرد دانش اسجججت بنابراین روش این پژوهش به لحا
هدف ،کاربردی میباشججد .همچنین پژوهش حاضججر از لحا نحوه
گردآوری اطالعات داده ها به روش کیفی و از نوع تحلیل محتوی
مضجججمونی ) (Thematic content analysisانجام شجججد .جامعه
آماری این پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه های شهر
تهران و خبرگان حوزه رسججانه و ارتباطات بودند .روش اصججلی گرد
آوری داده ها م صاحبه عمیق نیمه ساختار یافته به همراه برر سی
متون و اسناد و مدارک بود.
معیار ورود بیان آزاد تجربیات و ر ضایت جهت انجام م صاحبه
و پا سخ به سواالت همچنین تجربه و تخ صص در حوزه ر سانه و
ارتباطات و معیار خروج عدم رضایت به شرکت در جلسات مصاحبه
بوده اسجججت .با توجه به هدف پژوهش و ویژگیهای جامعه آماری
در تحقیق حاضر از روش نمونهگیری هدفمند ا ستفاده شد .در این
شججیوه ،افراد به خاطر اطالعات دسججت اولی که درباره پدیده مورد
نظر (تلفن همراه) دارند به عنوان شجججرکتکننده انتخاب گردیدند.
این افراد در واقع کسجججانی بودند که اطالعات و تجارب عمیق در
مورد مفهوم و موضوع مورد مطالعه داشتند و میتوانستند دادههای
بسججیاری را در اختیار پژوهشججگر قرار دهند .در این تحقیق انتخاب
هر نمونه جدید به نمونههای قبلی و دادههایی که از آنها بدسججت
آمد منوط شججد و مفهومی که به تدریج شججکل گرفت در انتخاب
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تجزیه و تحلیل آماری داده ها

برای تحلیل دادههای حاصل از مصاحبهها ،از نرمافزار تحلیل
داده های کیفی  MAXQDA 10اسجججت فاده گرد ید و به منظور
تجزیه و تحلیل دادههای بد ست آمده  kingو  Horrocksدر سال
 2010با بررسی و جمع بندی تالشهای دیگر پژوهشگران تحلیل
م ضمونی ،فرایندی سه مرحله ای را برای تحلیل م ضمونی ارائه
دادهاند که در این تحقیق نیز از این فرایند اسجججتفاده گردید .این
فرایند شامل سه مرحله کدگذاری تو صیفی ،کدگذاری تف سیری و
یکپارچه سجججازی از طریق مضجججامین فراگیر می باشجججد ( .)16در
کدگذاری تو صیفی ،م صاحبههای پیاده شده در قالب  rtfوارد نرم
افزار شجججد .با مطالعه دقیق و خط به خط جمالت مصجججاحبه ها،
مضامین توصیفی توسط محقق به هر قطعه از جمالت نسبت داده

Downloaded from militarymedj.ir at 1:20 +0430 on Friday July 20th 2018

این مطالعه در عرصه های علمی  -آموزشی ،فرهنگی  -اجتماعی،
ارتباطی و همچنین شناخت تهدیداتی است که از طریق تلفن همراه
در عرصه های فوق در دانشگاهها وجود دارد باعث گردید ،پژوهشگر
ابعاد گوناگون این قابلیتها و تهدیدات را به دقت مود بررسی قرار
دهد و راهکارهایی معطوف به این رسانه ارئه نماید .از سوی دیگر
خالء دیگری که در پژوهشهای دیگر کمتر به آن توجه شده است
و در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع ضروری می نماید این
است که مطالعه به صورت کیفی صورت گیرد ،زیرا تحقیقات کمّی
که مبتنی بر فلسفه اثباتگرایی هستند ،در صدد کشف یک حقیقت
واحد و قابل اثبات هستند از سوی دیگر تحقیقات کیفی واقعیتها
را از زاویه دید افرادی که با پدیدههای مختلف روبرو میشوند،
تبیین و توصیف میکنند .لذا در این مطالعه به دنبال پاسخگویی به
این سوال هستیم که آسیب ها و فرصت های به کارگیری تلفن
همراه در بین دانشجویان نظامی کدامند .بدین صورت که ،محقق
در فاز اکتشافی به بررسی متون و چالش ها و فرصت های استفاده
از تلفن همراه پرداخت در فاز بعدی کمی ،درصدد تدوین ابزار
مناسب جهت استفاده در دانشجویان نظامی خواهد بود.

افراد مؤثر ا ست .حجم نمونه نیز طی فرایند م صاحبه تعیین گردید
و در این پژوهش اشباع پس از مصاحبه یازدهم اتفاق افتاد .قبل از
شججروع مصججاحبه هدف از تحقیق برای آنها شججرد داده شججد واز
محرمانه بودن اطالعات به آنها اطمینان داده شد .مکان م صاحبه،
محل کار افراد مشارکت کننده و مدت هر مصاحبه به طور متوسط
 53دقیقه بود .در بخش اول م صاحبه ،مقدمه (هدف ،درخوا ست و
تعریف اصجججطالد و ارائه چارچوب مفهومی) ارائه و در بخش دوم
مصاحبه به سؤاالتی در رابطه با آسیبهای میزان استفاده کاذب از
تلفن همراه و د ستهبندی سی ستمی آنها و همچنین بیان نظرات
مصاحبهشوندگان در ارتباط با ابعاد شناخته پرداخته شد.
برای تعیین اعت بار در مصجججاح به کیفی از مع یار های اعت بار
تحقیقات کیفی لینکلن و گوبا ( )1985اسجججتفاده می شجججود (.)15
طبق نظر محققین فوق  4معیججار ( -1مقبولیججت یججا اعتبججار -2
همسجججانی یا قابلیت اعتماد  -3تعیین یا تایید پذیری  -4انتقال
پذیری) برای اعتبار تحقیقات کیفی الزم ا ست که در این پژوهش
برای بررسی استحکام دادهها از این معیارها به صورت زیر استفاده
گردید :درگیری مداوم محقق با داده ها که مدت زمان  6ماه برای
اسججتخراج دادهها از مروری بر متون و  6ماه برای تحلیل محتوی
در نظر گرفته شده است .همچنین به منظور افزایش اعتبار پذیری
از روش تلفیق م صاحبه همراه برر سی متون و مدارک نیز ا ستفاده
شد .مصاحبههای کدگذاری شده به پنج نفر از مشارکتکنندگان
برگ شت داده شد تا برر سی کنند که آیا محققان دیدگاههای آنان
را نشان دادهاند .همچنین نویسندگان سواالت مصاحبه را به جهت
هم خوانی با اهداف بررسی نمودند .به منظور اعتماد پذیری دو تن
از دانشجویان دکترای روانشناسی ،تجزیه و تحلیل دادهها را مجدد
انجام دادند .زمانی که عدم توافق وجود داشت ،بحث و گفتگو بین
آنان تا زمان رسججیدن به توافق انجام گردید .انتقال پذیری داده ها
از طریق ارایه توصجججیف کاملی از مقوله موجود ،خصجججوصجججیات
مشجججارکت کنندگان ،نحوه تجزیه و تحلیل داده ها همراه با ارایه
مثالهایی از بیانات مشجججارکت کنندگان انجام گرفت تا امکان
پیگیری مسیر تحقیق برای دیگران فراهم گردد.

آسیب شناسی به کارگیری تلفن همراه در دانشجویان نظامی599 /

مالحظات اخالقي

به منظور مراعات مالحظات اخالقی این تحقیق با تصجججویب
شورای پژوهش دان شگاه علوم پز شکی بقیه ااهلل (عج) و شورای
پژوهش مرکز تحقیقات بهدا شت و تغذیه انجام شد .ک سب اجازه
شججرکت در مطالعه و وجود حق کناره گیری مشججارکت کنندگان از
پژوهش در هر زمان و نیزداشجججتن رضجججایتنامه آگاهانه مد نظر
محققین بود و به افراد اطمینان داده شججد که اطالعات فردی آنها
محرمانه خواهد ماند.

نتایج
در ایججن تحقیججق بججا طیججف وسججیعی از خبرگججان شججامل 11
نفجججر از سیاسجججتگذران ،کارشناسجججان ،نخبگجججان حجججوزوی و
دانشگاهی حوزه رسجانه و ارتباطجات بجه مصجاحبه پرداختجه شجد.
مشخصجججات دموگرافیجججک مصجججاحبهشجججوندگان در ججججدول1-
نشان داده شده است.
جدول .1-مشخصات دموگرافیک خبرگان رسانه و ارتباطات
متغیر

جنس

مرتبه علمی

تخصص

فراواني

درصد

مرد

9

81/8

زن

2

18/2

دانشیار

4

54/5

استادیار

6

36/4

دکترای حوزوی

1

9/1

علوم ارتباطات

3

27/3

تکنولوژی آموزشی

3

27/3

جامعه شناسی

1

9/1

روانشناسی

1

9/1

فضای مجازی

2

18/2

علم اطالعات و دانش
شناسی

1

9/1

مرحله دوم :کدگذاری تفسیری

در جججدول 3-کججدهای تفسججیری و کججدهای توصججیفی ذیججل
آنها ارائه شجده اسجت .همچنجین در روبجروی کجدها عجددی درج
شده است کجه نشجان دهنجده تعجداد ارجاعجات کجدها مجیباشجد.
یافتججههججای نهججایی تحقیججق از  6مضججمون تفسججیری شججامل
کججارکرد علمججی  -آموزشججی ،کججارکرد فرهنگججی  -اجتمججاعی و
کججارکرد ارتبججاطی ،کژکججارکرد علمججی  -آموزشججی ،کژکججارکرد
فرهنگجججی  -اجتمجججاعی و کژکجججارکرد ارتبجججاطی بجججا مضجججامین
توصججیفی متعججدد تشججکیل شججده اسججت همججراه بججا راهکججار هججای
ارتقججای قابلیججتهججا و مقابلججه بججا تهدیججدات تلفججن همججراه کججه در
جدول 3-نشان داده شده است.
در ادامججه مضججامین بدسججت آمججده از مججتن در گججروه هججای
مشججابه و منسجججمی دسججته بنججدی شججد .مضججامین شججکل گرفتججه
در مصججاحبههججا ،تحججت مضججامین فراگیججر یکپارچججه گردیدنججد و
شججبکه مضججامین ،دو مضججمون فراگیججر «آسججیبهججای مثبججت و
منفججی تلفججن همججراه» و «راهکارهججای ارتقججای قابلیججتهججا و
مقابلججه بججا تهدیججدات تلفججن همججراه » تشججکیل گردیججد کججه در
نمججودار 1-نشججان داده شججده اسججت.بدین ترتیججب بججا طججی کججردن
سججه مرحلججه فراینججد تحلیججل مضججمونی« ،مججدل مفهججومی بججه
کججارگیری تلفججن همججراه» ظهججور یافججت .در فراینججد و سججیر
تکاملی دستیابی به ایجن مجدل ،محقجق در ابتجدای پجژوهش بجا
سواالت نیمه باز به سجرا خبرگجان رفتجه و از آنهجا خواسجته بجه
توصیف و شرد بجه کجارگیری تلفجن همجراه در بجین دانشججویان
نظامی بپردازند و در ادامجه بجه راهکارهجای ارتقجای قابلیجتهجا و
مقابلجه بججا تهدیججدات تلفججن همججراه بپردازنججد .بججدین ترتیججب طججی
مصاحبههای متعجدد و تحلیجل دادههجای بدسجت آمجده از آنهجا و
تبیین رابطه بجین دادههجای گجردآوری شجده از خبرگجان مختلجف
مدل ظهجور کجرد کجه بجه فضجای حجاکم بجر دادههجا ،محتجوایی،
آسیبشناختی داشت .بجه منظجور درک بهتجر مجدل اججرا و اججزاء
آن تصججویری از وضججعیت موجججود بججه کججارگیری تلفججن همججراه در
قالججب «مججدل آسججیب شناسججی بججه کججارگیری تلفججن همججراه در
دانشجویان» ارایجه مجی گجردد .نکتجهای کجه بایجد بجه آن توججه
نمججود آن اسججت کججه آسججیبشناسججی انجججام شججده از طریججق
مصججاحبه هججای نیمججه سججاختار یافتججه ،طریقججی بججرای وصججول بججه
مدل به کارگیری تلفجن همجراه بجوده و لجذا خجود آن موضجوعیت
ندارد (بلکه طریقیت دارد).
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شد و البته گاهی یک جمله از منظرهای مختلف کدهای مختلفی
را به خود میپذیرفت .حاصججل این مرحله ،تولید  50کد توصججیفی
بود که  219ارجاع از مصاحبهها به آنها صورت گرفته بود وجدول
کدهای توصجججیفی در حدود  70صجججفحه شجججد .در فرایند تحلیل
م ضمونی ،با مقای سهی م ستمر و چندین بارهی کدهای تو صیفی
تولید شججده ،کدهای تفسججیری در مرحله دوم ایجاد گشججتند .برای
تولید کدهای تفسججیری چندین کد توصججیفی در ذیل چتر یک کد
تفسیری جمع شده و آن را تشکیل دادند .کدهای تفسیری گاه از
ترکیب چند کد تو صیفی و گاه از آوردن چند کد تو صیفی در ذیل
یک کد توصججیفی موجود و گاه از جمع چند کد توصججیفی در ذیل
یک کد تفسججیری تولید شججده توسججط محقق به وجود میآمدند.
شایان ذکر است که مصاحبهها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه
پیدا کرد.

در جججدول ،2-گزیججدهای از اظهججارات مصججاحبهشججوندگان از
مجمججوع کججدهای مسججتخرج از مصججاحبههججا ارائججه مججیگججردد .در
روبججروی هججر گزیججده مصججاحبه یججک پرانتججز ماننججد (م)1-11:
وجججود دارد کججه بججه معنججای آن اسججت کججه ایججن گزیججده مصججاحبه
یججازدهم ،پججاراگراف  1مججیباشججد .همچنججین در کنججار هججر کججد
توصیفی یجک عجدد داخجل پرانتجز وججود دارد کجه نشجان دهنجده
تعداد ارجاعات میباشد.

 / 600رضویزاده و همکاران
جدول .2-کدهای توصیفی و تعداد ارجاعات آنها
کدهای توصیفي و تعداد ارجاعات

گزیدهای از اظهارات مصاحبهشوندگان

آموزش خانواده ()1

نظارت بر گوشی های فرزندان ,داشتن چارچوب و قوانین در خانواده برای عدم کاهش ارتباط اعضا و تحمل و افزایش صله
ارحام راهکار کاهش آسیب تلفن همراه است (م.)7-11 :

فرهنگ سازی ()8

فرهنگ استفاده از فناوری مهم است ،رفتارهای نابهنجار در شبکههای اجتماعی به فرهنگ استفاده از فناوری بر میگردد
(م.)9 -11:

حفظ حریم خصوصی ()6

ولی آن چیزی که مربوط به حریم خصوصی افراد است یکسری مسائل فنآوری است که باید رعایت شود (م.)7-10 :

عرضه شبکههای اجتماعی داخلی
()5

نکتهای که باید به آن توجه کرد این ا ست که با وجود تمام نقاط قوت و ضعفی که در زمینه استفاده از تلفن همراه وجود
دارد راهکاری که در این زمینه وجود دارد این است که با وجود اینکه تعداد شبکههای اجتماعی داخلی بسیار زیاد است اما
متأسفانه آنچنان شناخته شده نیستند (م.)8-2 :

کاهش شرم و حیای اجتماعی ()6

برخی فهمیده یا نفهمیده سطح حیاء را پایین آوردند (م.)5-11 :

کاهش تعامالت ()9

ما دیگر کمتر نشانههایی از آن نوع خانواده هایی را داریم که والدین و فرزندان دور هم نشسته و درباره موضوعات مختلف
خانوادگی و کاری با هم گفتگو کرده و نظرات همدیگر را راجع به موضوعات مختلف جویا شوند (م.)4-11 :

موفوبیا یا وابستگی شدید ()4

در بسیاری از مواقع کاربران از نظر صحبت کردن با تلفن همراه اعتیاد ندارند ،بلکه آنها به طور قابل توجهی و بیش از حد
از نرمافزارهای نصب شده به روی تلفن خود استفاده میکنند (م.)2-10:

کاهش سالمت روانی ()12

به نظر میاد بعضی از این افراد دچار وسواس باشند .افراد فعال در این شبکهها به طور معمول ،وقتی فعالیتشون بیش از
اندازه میشه ،پرش افکار و نشخوار فکری هم زیادتر از قبل خواهد شد (م.)6-11 :

عدم توجه به محیط اطراف ()7

بعضی از دانشجویان شکایت میکنند که نسبت به محیط اطرافشون بیحس و بیتفاوت هستند (م.)7-11:

تداخل در خواب ()5

نوری که از صفحهنمایش دستگاههای الکترونیکی مختلف به چشمان شما ساطع میشود ذهن را فریب داده و به آن القا
میکنند که اآلن وقت خواب نیست (م.)6-10 :

ایجاد شکاف نسلی()2

اینترنت شکاف میان نسلها را بیشتر کرده است و اکنون شکاف میان نسل دوم و سوم عالقمند به اینترنت نیز آشکار شده،
به گونهای که هیچ یک زبان دیگری را نمیفهمند (م.)4-11 :

گسترش سریع شایعات ()1

در شبکههای اجتماعی تلفن همراه گسترش شایعات سریع میباشد (م.)5-11 :

سهولت در ارتباط ()7

دیگر زمان ارسال پیامک با پرندگان … دیگر نیست و در این فصل تکنولوژی هر شخص می تواند با داشتن یک گوشی
تلفن همراه با دیگران ارتباط برقرار کند که واقعا این موضوع خیلی به بشریت کمک کرده است (م.)2-2 :

کسب و کار ()2

همانگونه که می دانیم چند سالی است که اینترنت پر سرعت وارد کشور شده و بسیاری از امور کارها را به راحتی سپرده
است .همچنین با وجود شبکه های اجتماعی بسیاری از افراد نیز با به اشتراک گذاشتن کاالهای خود ،به خرید و فروش
آنالین پرداختهاند (م.)3-11 :

توجه به مضرات تلفن همراه ()5

دانشگاه ها ،پژوهشکده ها و نهادهای دولتی با انجام مطالعات و پژوهش های مختلف به طور مرتب در مورد آسیب های
گوناگونی که استفاده نادرست و خارج از عرف فناوری های جدید به دنبال دارند به ما هشدار می دهند (م.)4-10 :

محتواسازی ()3
از بین رفتن حریم خانواده ()3

من معتقدم به جای محدودیت ،باید شجاعانه وارد فضای مجازی شده و محتواسازی کنیم (م.)7-10 :
بعضی از دانشجویان حتی اطالعات خصوصی خانوادگی خودشون رو هم در اختیار دیگران میگذارن (م.)5-8 :

آموزش سواداطالعاتی و رسانهای
()11

آموزش سواد رسانهای به منزلۀ مهارتی برای مقابله با آسیبها و معضالت رسانهای است که به افزایش ظرفیت تحلیل
دانشجویان در مواجهه با رسانهها منجر میشود (م.)9-3 :

آموزش مهارت خود ارزشیابی ()1

یادگیرندگان سیار باید مهارت خود ارزشیابی و خودتنظیمی را در خود پرورش دهند تا بتوانند بدون تکیه به راهنمایی
دیگران مطالب آموزشی را یاد گیرند(م.)8-9:

افزایش مهارت های فنی و شناختی
()2
ایجاد تعارض ()4

مهارتهای فنی و شناختی دانشجویان و اساتید را باید تقویت نمود ،مهارت فنی از این نظر که کاربران توانایی استفاده از
وسایل را داشته باشند و قادر باشند از امکانات متنوع آن در موقعیتهای مختلف استفاده کنند .مهارت شناختی از این نظر
که یادگیرنده سیار به اطالعات فراوانی دسترسی دارد (م.)10-7 :
اطالعاتی که بین دانشجویان رد و بدل میشود ،به علت ناهمخوانی ،برای آنان تعارض ایجاد میکند (م.)2-8 :

تغییر اعتقادات و ارزش ها ()8

ارسال پستها و استاتوس های غیرمفید و مبهم در فیسبوک به راحتی میتواند تبدیل به عادتی زننده و مخرب در زندگی
افرادی شود که غالباً از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند .رقابت بیپایان برای به دست آوردن الیک بیشتر و کامنت
های متعدد میتواند زندگی شما را به نابودی بکشاند (م.)4-9 :

اشتراک دانش ()4

وقتی جامعهای به حالت طیفی درآمده است یعنی اقلیت برخوردار و اکثریت ضعیف و طبقه متوسط در وسط وجود ندارد ،در
این صورت میتوان پیشبینی کرد که کمترین اشتراک دانش در این صورت اتفاق میافتد (م.)7-8 :
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تعریف ارزش ها ()2

همان طور که در یک جامعه مردم به استفاده از فناوری های پیشرفته نیاز دارند الزم است استفاده از آن نیز براساس آداب
خاصی باشد(م.)5-2:

آسیب شناسی به کارگیری تلفن همراه در دانشجویان نظامی601 /

سرگرمی و تفریحی ()5

در صورت سازماندهی مناسب تلفن همراه ابزار مناسبی برای پر کردن اوقات فراغت ،فراز از دلتنگی و بیحوصلی است (م:
.)3-3

هنجار شکنی ()13

عبور از هنجارها و ورود به مناطق ممنوعه ،فضایی مقابل فضای واقعی ایجاد کرده که نشانی از دهن کجی به محدودیتها
و نزاعی میان ساخت رسمی و غیر رسمی است (م.)3-1 :

احساس تنهایی ()3

دانشجوی رو میبینید که در اجتماع مجازی فعاله ،ولی از اجتماع واقعی منزویه ،این افراد سرشون در تلفن همراه هست و
از جامعه اطرافشون گریزان هستند (م.)2-5 :

کاهش اعتماد به نفس ()3

جسارت و توانایی تصمیمگیری خیلی مهمه ،ولی این افراد در این زمینه ضعیف هستند (م .)2-7 :برقراری ارتباطات پنهانی
و غیرمستقیم از اعتماد به نفس افراد میکاهد (م.)3-6 :

افزایش خیال بافی ()6

اینگونه دانشجویان دوست دارند ،در این شبکهها به هرجایی سرک بکشند ،کم حوصلگی و کم صبری در این دانش آموزان
زیاد دیده میشود .فرد مدام خیالبافی میکنه و انگار عقلش دیگه درست نمیکنه (م.)2-7 :

تناسب با سالیق مختلف ()1

در واقع یکی از عوامل محبوبیت رسانههای اجتماعی این است که به طیف وسیعی از خواستهها ،اهداف و انگیزههای افراد،
گروهها و سازمانها پاسخ میدهد و به آنها قدرت خلق و تولید میدهد (م.)7-8 :

خالقیت در ارائه خدمات ()5

برای استفاده خالقانه از تکنولوژی های نو در محیط های آموزشی برنامه ریزی داشته باشند (م.)4-5 :

برنامه ریزی مناسب ()5

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که فرصت برنامهریزی مناسب برای استفاده بهتر از امکانات و فرصتهای
این فضا را در حیطه شناخت عالیق و سالیق کاربران شبکههای اجتماعی مجازی ،در اختیار جامعه دانشگاهی قرار گیرد
(م.)8-4 :

دسترسی سریع به منابع و اطالعات
آموزشی ()9

اطالعات می تواند اطالعات عمومی در اینترنت یا اطالعاتی مربوط به درس مورد مطالعه باشد ،تلفن همراه به آنان کمک
می کند سریع تر به آنچه که مد نظرشان است دست یابند (.)13-8

تشکیل شبکه های علمی آموزشی
()3

در این فضا هر مساله و موضوعی میتواند دلیل تشکیل یک اجتماع مجازی شود .اجتماعاتی که لزوما ساختار ،تشکیالت و
مرجعیت سیاسی مشخصی در فضای واقعی ندارند ،اما به واسطهی این فضا موضوعیت پیدا میکنند (م.)4-3 :

افت تحصیلی ()5

در اینجور مواقع اهمال کاری تحصیلی رواج پیدا میکند ،با این وضعیت ارزشهای تحصیلی برای دانشجویان کم اهمیت
میشود (م.)13-10 :

وسیله کمک آموزشی ()2
مدیریت ناملموس ()5

در برخی دانشگاهها تلفن همراه به عنوان یک وسیله کمک آموزشی مورد استفاده قرار داده میشود (م.)5-6 :
نمیتوان به روشهای سنتی ،به اعمال قدرت در این فضا پرداخت ،بلکه باید از روشهای جدیدتر اعمال قدرت که
ناملموستر بوده و پذیرش بیشتری در میان افراد داشته و جنبه اقتدارگونه یافته و افراد با طیب خاطر بیشتری آنها را
میپذیرند به اعمال نظر و جهت دهی آنها پرداخت (م.)11-5 :

پاداش دهی به اشتراک اطالعات ()1

پاداشدهی به اشتراک مطالب توسط دانشجویان مهم است (م.)8-5 :

واکنش آنی به مسائل سیاسی کشور
()3

واکنشهای آنی نیز جزء جدایی ناپذیر و غیرقابل اجتناب کاربردهای تلفن همراه در فضاهای مجازی است (م.)12-11 :

کاهش تمرکز ()2

اینجور دانشجویان به علت اینکه ذهنشون رو درگیر این شبکهها میکنند ،به طور معمول تمرکز و توجه اونها به کالس
درس کاهش پیدا میکنه (م.)3-3 :

کاهش نارسایی های آموزشی ()3

در مورد حوزه علمی تخصصی به دلیل اینکه محدودیتهای سیاسی وجود ندارد بنابراین افراد خود واقعی را نشان میدهند
(م.)7-5 :

آموزش خودباوری ()1

دانشجو در بیشتر مواقع نمیتواند دانش خود را به اشتراک بگذارد چون نمیداند چه دانشی دارد ،یعنی اشراف به خویش و
اینکه به دانش در فرد متراکم شده ندارد .و خود اعتماد به نفس در این زمینه مهم است ،و باعث میشود که و دانشی را که
دارد را به رسمیت بشناسد و آن را آشکار کند و در محلی که الزم است به اشتراک بگذارد (م.)5-4 :

افزایش پرخاشگری ()5
ترویج یادگیری مشارکتی ()2
تغییر در ساختار زبان رسمی کشور
()3
افزایش خودخواهی ()2
کسب آگاهی از اوضاع جامعه ()1
افزایش رغبت و انگیزش ()1

از ویژگیهای این جور دانشجویان اینه که زود عصبانی میشوند ،و به دنبال آن پرخاشگری میکنند (م.)3-3 :
میتوان با حمایت و پشتیبانی مناسب از دانشجویان یادگیری مشارکتی را تشویق و ترویج نمود.)2-3( .
مسله دیگری که میتوان به آن اشاره کرد از هم گسیختگی زبان رسمی کشور است که باعث یورش زبان متعارف
فضاهای خصوصی به فضاهای عمومی و گذرا آنها از حاشیه به متن شده است (م.)3-4 :
استفاده از گوشی های تلفن همراه رفتار خودخواهانه را در فرد تقویت کرده و تمایل وی برای تعامل اجتماعی را کاهش می
دهد (م.)10-9 :
موبایل باعث گردیده که دانشجویان به واسطه اینترنت در کم و کاست اخبار سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی کشور قرار
بگیرند (م.)4-1 :
استفاده از تلفن همراه در مسیر صحیحتری قرار میگیرد ،رغبت و انگیزه بیشتری را در فراگیران به دنبال خواهد داشت و
باعث افزایش ارتباط و تعامل بین یادگیرندگان ،اساتید و اساتید با یکدیگر میشود (م.)2-3 :
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اتالف وقت ()5

وقتی دانشجویان بیشتر وقتش رو صرف دور زدن تو این شبکهها میکنه ،دیگر زمانی برای مطالعه دروسش باقی نمیماند
(م.)4-6 :

 / 602رضویزاده و همکاران

انتقال دهنده خبر ()3

در صورت اتفاق خبری در دانشگاه با گرفتن عکس یا فیلم یا انتقال پیام از طریق شبکههای بیشماری که وجود دارد ،خبر
را منعکس نمایند (م.)4-7 :
جدول .3-خالصه روند مضامین توصیفی ،تفسیری و فراگیر

مضمون فراگیر

کدگذاری تفسیری

کژکارکرد علمی – آموزشی
کارکرد اجتماعی – فرهنگی

آسیبهای مثبت و منفی تلفن همراه
کژ کارکرد اجتماعی  -فرهنگی

کارکرد ارتباطی

کژکارکرد ارتباطی

درون فردی

راهکارهای ارتقای قابلیتها و مقابله با
تهدیدات تلفن همراه

محیطی

سازمانی
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کارکرد علمی – آموزشی

کدگذاری توصیفي

دسترسی سریع به منابع و اطالعات آموزشی ()13
تشکیل شبکه های علمی آموزشی ()3
اشتراک دانش ()4
وسیله کمک آموزشی ()2
کاهش نارسایی های آموزشی ()3
افزایش رغبت و انگیزش ()1
ترویج یادگیری مشارکتی ()2
افت تحصیلی ()5
کاهش تمرکز ()2
کسب آگاهی از اوضاع جامعه ()1
واکنش آنی به مسائل ()3
کاهش شرم و حیای اجتماعی ()6
کاهش تعامالت ()9
از بین رفتن حریم خانواده ()3
ایجاد تعارض ()4
تغییر اعتقادات و ارزش ها ()8
هنجار شکنی ()13
موبوفوبیا یا وابستگی شدید ()4
کاهش سالمت روانی ()12
عدم توجه به محیط اطراف ()7
تداخل در خواب ()5
احساس تنهایی ()3
کاهش اعتماد به نفس ()3
افزایش خیال بافی ()6
افزایش خودخواهی ()2
افزایش پرخاشگری ()5
تناسب با سالیق مختلف ()1
انتقال دهنده خبر ()3
سرگرمی و تفریحی ()5
سهولت در ارتباط ()7
کسب و کار ()2
اتالف وقت ()5
ایجاد شکاف نسلی ()2
گسترش سریع شایعات ()1
تغییر در ساختار زبان رسمی کشور ()3
تعریف ارزش ها ()2
توجه به مضرات تلفن همراه ()5
حفظ حریم خصوصی ()6
افزایش مهارت های فنی و شناختی ()2
آموزش سواداطالعاتی و رسانهای ()11
آموزش مهارت خود ارزشیابی ()1
آموزش خودباوری ()1
آموزش خانواده ()1
عرضه شبکه-های اجتماعی داخلی ()5
محتواسازی ()3
خالقیت در ارائه خدمات ()5

آسیب شناسی به کارگیری تلفن همراه در دانشجویان نظامی603 /
برنامه ریزی مناسب ()5
مدیریت ناملموس ()5
پاداش دهی به اشتراک اطالعات ()1
فرهنگ سازی ()8
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نمودار .1-نقشه مفهومی نتایج استخراج شده از تحقیق در مورد آسیبهای مثبت و منفی تلفن همراه و راهکارهای ارتقای قابلیتها و مقابله به تهدیدات آن

بحث
پس از تحلیل متن مصاحبهها ،در مجموع  3کارکرد و 3
کژکارکرد علمی  -آموزشی ،فرهنگی  -اجتماعی و ارتباطی و 35
شاخص به عنوان آسیبهای مثبت و منفی تلفن همراه تعیین
گردید .در مورد کارکرد علمی -آموزشی ،دسترسی سریع به
اطالعات و انگیزش تحصیلی و وسیله کمک آموزشی نام برده شد.
لیکن کژکار کرد های افت تحصیلی و کاهش تمرکز هم مطرد
شد Grinols .و  Rajeshدر پژوهشی به بررسی اثرات استفاده از
تلفنهای هوشمند در کالسهای درس دانشگاهی پرداخته و بیشتر
به اثرات منفی آن و از دست رفتن تمرکز توجه نمودند ( .)17به
عبارتی بعضی از کارکرد های تلفن همراه مانند جستجوی اطالعات
میتواند با عملکرد دانشگاهی رابطه مثبت هم داشته باشد .بر عکس
دانشجویانی که از اینترنت برای بازی استفاده میکنند با عملکرد
پایین تحصیلی آنها در ارتباط است ( .)18در حال حاضر شبکههای
اجتماعی و سایت های ویدیوئی ،بازیهای آنالین و ابزارهای

مکانیکی و تلفن همراه ،به عنوان ابزارهای ثابت در فرهنگ جوانان
هستند .استفاده کنندگان مفرط از تلفن همراه در مقایسه با کسانی
که از تلفن همراه استفاده افراطی ندارند ،مدت زمان کوتاهتری را
به مطالعه اختصاص می دهندکه کاهش تمرکز ذهنی و افت
تحصیلی را در پی دارد .لذا باید روی برنامه های انگیزشی تلفن
همراه روی جستجوی اطالعات علمی و آموزش اثر بخش
دانشجویان تحقیقات بیشتری انجام گیرد.
در مورد موضوع کار کرد اجتماعی -فرهنگی کسب آگاهی و
واکنش فوری به مسایل مطرد شد و بر عکس اثر منفی روی
تعارض ارزش ها اعتماد به نفس ،تنهایی ،سالمت روان و حریم
خانواده بیان شد .در مطالعه  Chenنیز درافراد جوان چینی ،افراد
معتاد در مقایسه با افراد غیرمعتاد پول و زمان بیشتری را صرف
تلفن همراه می کنند و به احساسات منفی آسیب پذیرتر بودند (.)19
در مطالعه مشابه دیگر مشخص شد استرس بین اعتیاد به تلفن
همراه و رضایت از زندگی نقش واسطه دارد .همچنین عملکرد
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درسی میان اعتیاد به تلفن همراه و رضایت از زندگی نقش واسطه
ایفا میکند .در صورتی که بین اعتیاد به تلفن همراه و رضایت از
زندگی همبستگی وجود ندارد ( .)20یعنی ارتباط آن با عملکرد
تحصیلی و استرس وجود داشت که در مطالعه ما نیز کاهش سالمت
روان وافت تحصیلی بیان شد .همچنین اثر وسیله روی کیفیت
زندگی و سالمت روان ،خستگی ،سردرد ،اضطراب ،مشکالت
تمرکز ،اختالالت خواب ،خشم ،تحریک پذیری ،همچنین درد های
بدنی و مشکالت اسکلتی -عضالنی ،مشکالت بینایی و شنوایی
و ..در دیگر مطالعات مشاهده شده است .توسط مشارکت کنندگان
مطالعه حاضر عالیم جسمی و اثرات روی سالمتی کمتر مورد توجه
قرار گرفته است .همچنین اثر آن در وقوع حادثه که در طول
رانندگی از علل اصلی حادثه است در مطالعه حاضر بحث نشده
است ( Bian .)21و  Leungبه این نتیجه رسید که بیاعتنایی به
عواقب مضر ،دلمشغولی ،ناتوانی در کنترل مصرف بیش از حد،
کاهش بازدهی ،احساس اضطراب و تنهایی از مقیاسهای اعتیاد
به تلفن همراه میباشد ( .)22در مورد کارکرد اجتماعی -فرهنگی
فرصتها و بخصوص تهدیدات متعددی ارایه شد که بیشترین چالش
را در این حوزه به تصویر میکشد.
در مورد کارکرد ارتباطی تناسب با سالیق ،سهولت در برقراری
ارتباط ،ایجاد کسب و کار و پیامد منفی آن اتالف وقت و تغییر در
ساختار زبان رسمی و ...میتوان نام برد .در مطالعه مشابه درکشور
عربستان سعودی روی دانشجویان شاخص ابعاد تکنولوژیکی ،روانی
اجتماعی و بعد سالمتی و احتیاطات استفاده از آن دراعتیاد به تلفن
همراه حاصل گردید ( .)23رسانه در شکل کنونی ممکن است به
حل بعضی از مسائل شخصی کمک کند ولی ارزش های اخالقی
اجتماعی را سست میکند و به حاشیه میراند .افرادی که وقتبیشتری جهت کار با تلفن همراه می گذارند وقت کافی برای
آموختن ارزش های انسانی نخواهند داشت.
نتایج پژوهش ،نشان میدهد که دانشجویان با انگیزهها و
اهداف گوناگون از شبکههای اجتماعی تلفنهمراه ،استفاده میکنند.
از جمله دالیل آنها برای استفاده از این برنامههای کاربردی،
ارتباط با دوستان قدیمی و برقراری ارتباط با افراد جدید ،کاهش
هزینههای برقراری ارتباط و دریافت سریع اطالعات است .شبکه-
های اجتماعی میتواند به اشتراکگذاری محتوا و منابع علمی
آموزشی در دانشجویان کمک کند .یافتههای پژوهش نشان می-
دهد که مصاحبه شوندگان به برخی از تهدیدهایی که از طریق
شبکههای اجتماعی تلفن همراه ،اطالعات خود آنها و در بعد
وسیعتر اجتماع و فرهنگ را نشانه رفتهاند ،شناسایی کردهاند.در
حوزه ارتباطی فرصت های مطرد شده میتواند منافع اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی یک جامعه را در پی داشته باشد که بسیار قابل
تامل است و پیشرفت اقتصادی اجتماعی را برای کشور فراهم می
نماید.

همچنین پس از تحلیل متن مصاحبهها ،در مجموع سه راهکار
درون فردی ،محیطی و سازمانی برای ارتقای قابلیتها و مقابله با
تهدیدات تلفن همراه و  15شاخص به عنوان راهکار برای ارتقای
قابلیتها و مقابله با تهدیدات تلفن تعیین گردید .نتایج پژوهش با
مطالعات مرتبط در این زمینه ( )24 ،25همسو میباشد .شبکههای
اجتماعی تلفن همراه که در حاضر در کشور مورد استفاده
دانشجویان قرار گرفتهاند ،هیچ یک بومی نیستند و سرورهای آنها
در خارج از کشور قرار دارد .با وجود فرصتهای که تلفن همراه در
ابعاد مختلف فراهم نموده اما در صورتی که برنامهریزی و سیاست-
گذاری سریع و دقیقی برای آنها وجود نداشته باشند ،میتواند
بحرانهای امنیتی ،فرهنگی و اقتصادی را برای بخشهای مختلف
ایجاد کند .از این رو در دو دهه گذشته کشورهای پیشرفته ،به
فناوری اطالعات به عنوان محور بنیادین توسعه توجه کرده اند .لذا
امید است نتایج حاصل از این پژوهش و پیشنهادات ارائه شده بر
اساس آن ،بتواند راهگشای بخشی از مسائل و مشکالت موجود
دانشجویان نظامی در زمینه تلفن همراه باشد .درحوزه مداخالت
مناسب در مطالعه ای روی دانشجویان رشته پزشکی در شهر بم
برنامه های آموزشی مختص والدین و دانشجویان در استفاده از
تلفن همراه و اینترنت پیشنهاد شده است .همچنین روشهای
مشاوره ،خود مراقبتی و مدیریت زمان توسط مشاوران روی استفاده
بیش از حد از تلفن همراه و اینترنت بیان شده است (.)26
ایجاد آگاهی عمومی نسبت به قابلیتهای این رسانه شخصی
از طریق آموزش و تبلیغات عمومی؛ ورود مباحث آشنایی با
تکنولوژیهای ارتباطی جدید در کتابهای درسی دورههای
آموزشی برای جوانان ،ساخت یک الگوی بومی در زمینه استفاده از
تلفن همراه ،فرهنگ سازی متناسب با رشد و افزایش امکانات
تکنولوژی تلفن همراه از جمله پیشنهادات ماحصل مطالعه است .در
حوزه طب نظامی و امداد در رزم نیز میتوان از این تکنولوژی برای
یافتن بیمار ،آموزش به نیروها و مدیریت بحران استفاده نمود .ضمن
این که ارتباط بین فرماندهان و نیروهای نظامی میتواند با سهولت
بیشتری صورت گیرد و واکنش به موقع آنها را در پی داشته باشد.
در حوزه درمانی برای اشتراک اطالعات درمانی -تشخیصی بیماران
بین پزشکان میتواند مورد استفاده قرار بگیرد .قابل ذکر است به
لحا مصونیت اطالعات و محفو نگه داشتن آن نیز باید
تمهیداتی مدنظر قرار گیرد.
مطالعه حاضر به روش کیفی و حجم نمونه محدود با تمام
محدودیت های این روش صورت گرفته ولذا تعمیم پذیری نتایج
پژوهش به تمام دانشجویان دانشگاهها باید با احتیاط انجام شود.
همچنین محدودیت های مطالعه میتواند شامل عدم مصاحبه با
دانشجویان و نیروهای نظامی وهمچنین توجه هر مشارکت کننده
به رشته تحصیلی خود و عدم توجه به سایر حوزه های علمی و
کفایت دادهها باشد ،لذا در مطالعات آتی پیشنهاد میگردد به بررسی
نظرات دانشجویان نظامی و اعضای خانواده پرداخته شود و دیدگاه
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 در جهت بهبود کیفیت تعلیم و تربیت در آموزش،عوامل تاثیرگذار
.عالی در دانشگاه نظامی گام برداشته شود
 این پژوهش در قالب طرد تحقیقاتی:تشکر و قدرداني
مصوب مرکز بهداشت و تغذیه دانشگاه بقیه اهلل (عج) با شماره
 نویسندگان از تمام. انجام شده است95-10-001066 سامانه ای
،شرکت کنندگان در این پژوهش که با صرف وقت بسیار
عالقمندانه در مصاحبه ها شرکت نمودند و نظرات و تجارب خود
 نهایت تشکر و سپاسگزاری را،را در اختیار پژوهشگران قرار دادند
.مینمایند
 تصریح می نمایند که، بدینوسیله نویسندگان:تضاد منافع
.هیچ گونه تضاد منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد

ضمن این که.آنان را در مورد آسیبهای تلفن همراه جویا شد
 نظامی و فرماندهان برای تعیین،بررسی دیدگاه ها کادر درمانی
.فرصت و تهدید های این ابزار پیشنهاد می گردد

نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که برای موفقیت در
-بکارگیری تلفن همراه در دانشگاهها باید به عوامل اجتماعی
 آموزشی توجه نمود و سعی کرد که با- ارتباطی و علمی،فرهنگی
 دانشجویان نظامی را برای،شناسایی نقاط قوت و ضعف تلفن همراه
 تفاوت یافتههای این پژوهش با.رسیدن به موفقیت کمک نماید
 توجه به عوامل وسیع تر و ارایه راه کار براساس،تحقیقات پیشین
 در مطالعه حاضر تالش.واقعیت جاری در دانشجویان نظامی است
شد تا با شناسایی وضع موجود استفاده از تلفن همراه و آگاهی از
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