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بررسی رابطهی میزان استفاده از تلفن همراه با سالمت روان و موفقیت تحصیلی در دانشجویان
پزشکی
مهدی سیاح برگرد :عضو هیأت علمی و مدیر مرکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
جندي شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
علیرضا اولی پور :عضو هیأت علمی ،مرکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و مدیر تحصیالت تکمیلی ،دانشگاه
علوم پزشکی جندي شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
سید عابدین حسینی آهنگری :عضو هیأت علمی ،دانشکدهي علوم پزشکی آبادان ،آبادان ،ایران.
سیده فاطمه معاشی* :دانشجوي دکتراي عمومی ،دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپوراهواز ،اهواز ،ایران.
احمد حیدری :دانشجوي کارشناسی ارشد آمار زیستی،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز،
اهواز ،ایران.

چكیده :تلفن همراه از جمله عواملی است که در ایجاد ارتباطات عمومی گستردهي اجتماعی نقش فراوانی دارد .استفاده
بیش از حد از تلفن همراه منجر به آسیبهاي جسمی و روانی فراوان میشود و احتماالً میتواند بر جنبههاي مختلف زندگی
دانشجویان از جمله عملکرد اجتماعی و مسؤولیتهاي شغلی و وضعیت تحصیلی آنها تأثیرگذار باشد .با توجه به اینکه میزان
پیشرفت و افت تحصیلی یکی از معیارهاي کارآیی نظام آموزشی است ،بررسی متغیرهاي تأثیرگذار بر آن ضرورت مییابد.
این مطالعه به روش اپیدمیولوژیک تحلیلی در سال  1392بین  195نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
جنديشاپور اهواز انجام شده است .در این مطالعه از پرسشنامهي سالمت روان و پرسشنامهي استفاده مفرط از تلفن همراه
و میانگین معدل دو نیمسال آخر جهت بررسی موفقیت تحصیلی استفاده شده است و اطالعات حاصل شده توسط نرمافزار
 SPSSآنالیز شده است .یافته ها بیانگر آن است که موفقیت تحصیلی و میزان استفاده از تلفن همراه در دختران بیشتر از
پسرهاست (به ترتیب  p=0.015و  ) p =0.030و پسرها از سالمت روان بهتري نسبت به دخترها برخوردارند (.(p =0.037
بین میزان استفاده از تلفن همراه و موفقیت تحصیلی رابطه معناداري وجود نداشته (ضریب همبستگی پیرسون =)-0/015
ولی بین سالمت روان و میزان استفاده از تلفن همراه رابطه مشهودي وجود دارد و هر چه میزان استفاده از تلفن همراه
بیشتر باشد ،فرد از سالمت روان کمتري برخوردار است ( .)spirman rho=0.38همچنین بین سالمت روان و موفقیت
تحصیلی نیز ارتباط معنادار یافت نشد .تأهل نیز اثري بر موفقیت تحصیلی و سالمت روان و میزان استفاده از تلفن همراه
ندارد.
واژگان کلیدی :تلفن همراه ،موفقیت تحصیلی ،سالمت روان.

*نویسندهی مسؤول :دانشجوي دکتراي عمومی ،دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپوراهواز ،اهواز ،ایران.
()Email: sfmaashi@yahoo.com
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مقدمه
یکی از وسایل پر کاربرد در ارتباطات امروز بشر ،تلفنن
همراه است که به عنوان یکی از فناوريهاي ارتبناط ننوین
در زندگی فردي و اجتماعی بشر جایگاهی قدرتمنند دارد.
امروزه تلفن همراه به عنوان جزئی ضروري در زندگی افراد
است ،به نحوي که اگر کسی تلفنن همنراه نداشنته باشند،
براي بقیه مشکل محسوب می شود (ایشی .)2011 ،تلفنن
همراه دو کاربرد اساسی دارد -1 :استفادهي عناطفی مثنل
به اشتراک گذاشتن عواطف و دوري از احساس تنهایی -2
استفاده ي ابزاري مثل هماهنگ کردن قرار مالقات (بنارن،
 .)2010کاربردهاي متنوع تلفن همراه از جملنه :پرداخنت
قبوض ،اینترنت ،سنرگرمی ،بنازي ،فنیلمبنرداري ،پیامنک،
بلوتوث و سرویس پیام چنند رسنانهاي و غینره منجنر بنه
گرایش قشر جوان به آن شده است ،به نحوي کنه مطناب
پژوهش کریستال در انگلستان 81 ،درصند کناربران تلفنن
همراه در انگلیس سن  15-34سال داشتهانند و عمندتاً از
خدمات پیام کوتاه براي گسنترش روابنط اجتمناعی خنود
استفاده میکردند که  %65از این پیامها فقنط بنه منظنور
سرگرمی فرسنتاده منیشنوند (کریسنتال .)2008 ،هرچنه
استفاده از تلفن همنراه گسنترش پیندا منیکنند ،نگراننی
دربارهي استعمال مفرط و آسیبزا از اینن تکنولنوژي هنم
بیشتر میشود .استفاده آسیبزا از تلفنن همنراه وضنعیتی
است که با استفاده فراوان و اشتغال ذهنی به آن مشنخ
میشود .فرد معتاد از هر ترفندي براي اسنتفاده دائمنی از
تلفن همراه استفاده میکند .اعتیناد بنه اسنتفاده از تلفنن
همراه منجنر بنه اننزوا طلبنی و رهنا کنردن اولوینتهناي
اجتماعی نظیر شغل و تحصیل و استرس هنگنام خناموش
بودن تلفن همراه میشود و این افراد احساس میکنند که
بدون آن قادر به زندگی کردن نیسنتند (گنل محمندیان و
یاسمی نژاد .)1390 ،اسنتفاده بنیش از حند از اینن ابنزار
میتواند با آسیبهاي جسمی و روانی زیادي همراه باشند.
تاکنون مطالعات زیادي دربارهي آسیبهاي جسمی تلفنن
همراه انجام شده است .این در حالی اسنت کنه بنه اثنرات
روان شننناختی اسننتفادهي طننوالنی منندت از ایننن وسننیله
ارتباطی توجه کنافی نشنده اسنت .از جملنه آسنیبهناي
جسننمی ناشننی از اسننتفاده از آن مننیتننوان بننه :سننردرد،
خستگی ،بیماريهاي پوسنتی ،اخنتالل حافظنه ،اخنتالل
خواب ،مشکالت شنوایی و احساس گرمی پشنت و اطنرا
گوش اشاره کرد .شایعترین عالئم بالینی مرتبط با استفاده
از تلفن همراه عبارت است از :اخنتالل خنواب (،)%23/07
اختالل شنوایی ( )%38/8و اختالل حافظه ( )%40/56کنه
رابطه ي واضحی بین این عالئم و مندت زمنان اسنتفاده از
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تلفن همراه وجنود دارد (مجاهند خنان .)2008 ،از جملنه
نگرانیهاي مهمی که در رابطه با اسنتفاده از تلفنن همنراه
وجود دارد این است که چند کار همزمان انجام شود مثل:
ارسال پیامک هنگامی که استاد در کالس حضنور دارد ینا
نوشتن یا صحبت کردن با تلفن همراه در هنگام رانندگی و
یا صحبت کردن با تلفن همراه در زمان معایننهي بیمنار و
غیره که این مسأله خود میتواند پیامندهاي خطرنناکی از
جمله تصادفات و یا اشتباه در تشخی بیماري را به دنبال
داشته باشد (بارن .)2010 ،تلفن همراه به عنوان ابزار نوین
اطالعرسنانی عنالوه بنر داشنتن کاربردهناي گونناگون در
حوزههاي مختلف ،برخنی پیامندهاي نامناسنب اجتمناعی
مانننند :اعتینناد روانننی ،تزلننزل ارزشهننا ،کنناهش تعننامالت
اجتماعی ،بلوغ زودرس ،بلوتوث و پیامکهاي غیر اخالقنی
و به خطر افتادن امنیت شخصی را به دنبال دارد (پنناهی،
 .)1392مطالعات قبلنی بینانگر رابطنهي بنین اسنتفادهي
مفرط از تلفن همراه و اضطراب و کارکردهاي اجتمناعی و
اختالالت عصبی مثل احساس زنگ خنوردن منداوم تلفنن
همراه میباشد و پیامک اثرات مخربی بر روابنط اجتمناعی
مثل جدایی و تمسخر برخی اقوام و کاهش توانایی برقراري
ارتباط در روابط حضوري و رو در رو و غیره دارد (یاسنمی
نژاد و گل محمدیان .)1391 ،شایان ذکر است که استفاده
از تلفن همراه جنبههاي مثبتنی بنه خصنور بنراي قشنر
دانشجو داشته است که میتوان به مواردي از آن ،از جمله
سهولت در حمل و نقل و قابلیت دسترسی آسان به جهنت
استفاده از این وسیله براي ینادگیري اشناره کنرد (زمنانی،
 .)1390امنننروزه اکثنننر دانشنننجویان از تلفنننن همنننراه
استفادههاي مختلفی میکنند و یکی از سرگرمیهاي آنهنا
استفاده از آن جهت برقراري ارتبناط بنا یکندیگر اسنت .از
جمله مشکالتی که ممکن است براي دانشجویان به عنوان
مستعدترین و هوشمندترین اقشار جامعه در نتیجه اشتغال
زیاد به این وسیله پیش آید ،عملکنرد تحصنیلی ضنعیف و
مشروط شدن و در نتیجه اخراج از دانشگاه است .برخی از
مطالعات بیانگر رابطهي بین افت تحصیلی و وابسنتگی بنه
تلفن همراه در دانشآموزان میباشد و با افزایش استفاده از
تلفن همراه ،افت تحصیلی دانشآمنوزان افنزایش منییابند
(پناهی و همکاران .)1392 ،در حالیکه برخی از مطالعنات
مؤید عدم وجود چنین رابطهاي است (حسنزاده.)1389 ،
اسننتفاده از تکنولننوژي اطالعننات و ارتباطننات در دهننهي
گذشنته اوج گرفتننه اسننت ،امننا بننه هننر صننورت مطالعننات
سیسننتماتیک اننندکی دربننارهي نگرانننیهننایی کننه خننود
مصر کنندهها دربارهي این ابزارها دارنند از جملنه اثنرات
منفی تلفن همراه در ارتباطات اجتماعی و سالمت شخصی
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انجام شده اسنت .تناکنون مطالعنهاي در اهنواز و در بنین
دانشجویان پزشکی در اینباره انجام نشده است .از اینن رو
پژوهش حاضر با هد بررسی رابطهي بین میزان استفاده
از تلفن همراه در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
جنديشاپور اهنواز بنا سنالمت روان و وضنعیت تحصنیلی
طراحی شده است.

روش کار
مطالعهي حاضر یک مطالعهي اپیدمیولوژیک تحلیلی
است که در سال  1392-93براي بررسی رابطهي بین
میزان استفاده از تلفن همراه با سالمت روان و موفقیت
تحصیلی دانشجویان پزشکی ورودي  1386تا ورودي مهر
ماه  1391دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور اهواز انجام
گرفته است .در این مطالعه نمونهگیري به روش تصادفی
خوشه اي انجام شده است .در این پژوهش از پرسشنامهي
سالمت روان عمومی به منظور بررسی وضعیت سالمت
روان و پرسشنامهي استفادهي مفرط از تلفن همراه به
منظور بررسی میزان استفاده از تلفن همراه استفاده شده
است .براي بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان از
میانگین معدل دو نیمسال آخر استفاده شده است .جهت
بررسی سالمت روان از پرسشنامهي سالمت روان عمومی
( ،)GHQ-28که توسط گلدبرگ و هیلر ( )1979ساخته
شده ،استفاده شده است .این پرسشنامه جهت سالمت
عمومی ،آزمودنیها را در چهار حیطه( A :نشانههاي
جسمانی)( B ،اضطراب و اختالل خواب)( C ،اختالل در
عملکرد اجتماعی) و ( Dافسردگی) بررسی میکند .این
پرسشنامه حاوي  28پرسش و  4خرده مقیاس است و در
هر مقیاس  7پرسش دارد و از شناخته شدهترین ابزارهاي
غربالگري است که به صورت  28 ،30 ،60و  12ماده
طراحی شده است که در اینجا از فرم  28مادهاي آن
استفاده شده است .از  28سؤال پرسشنامه ،موارد  1الی 7
مربوط به مقیاس عالیم جسمانی است .موارد  8الی 14
عالیم اضطرابی و اختالل خواب را بررسی کرده و موارد
 15الی  21مربوط به ارزیابی کارکرد اجتماعی است .نهایتاً
موارد  22الی  28عالیم افسردگی را میسنجد .در این
پرسشنامه نمرهي پایینتر حاکی از بهداشت عمومی و
روان بهتر است .جمال حقیقی و همکارانش در ایران در
سال  1378ضریب اعتبار این پرسشنامه را با استفاده از
نمرهي کل فهرست تجدید نظر شدهي عالیم روانی
( ،)SCL-90براي چهار خرده مقیاس (،0/85 ،0/86
 0/72و  )0/82بهدست آوردهاند که در سطح P<0/001
معنادار میباشد.

ولیزاده در سال  1384براي تعیین پایایی این پرسشنامه
از دو روش آلفاي کرونباخ و تنصیف استفاده کرد که براي
کل مقیاس به ترتیب ضرایب  r=0/96و r=0/94
بهدست آمد .پرسشنامهي مقیاس مشکل استفاده از تلفن
همراه (  )MPPUSپرسشنامهي  27آیتمی خود توصیفی
است که توسط بیانچی و فیلیپس در سال  2005به منظور
ارزیابی اعتیاد به تلفن همراه طراحی شده است.
نمرهگذاري بر طب نمرهگذاري لیکرت از ( 1کامالً غلط)
تا ( 10کامالً صحیح) صورت میپذیرد .سؤاالت به مسائل
تحمل ،فرار از مشکالت ،انزوا ،ولع ،مصر و پیامدهاي
منفی در سطح جنبههاي انگیزشی اجتماعی میپردازد.
بیانچی و فیلیپس در پژوهشهاي خود با نمونه  324نفري
نشان دادند که مقیاس مشکل استفاده از تلفن همراه از
پایایی و روایی مناسبی برخوردار است و آلفاي کرونباخ
مقیاس  0/93بهدست آمد که نشان دهندهي روایی درونی
مقیاس است .این پرسشنامه توسط شایقیان و همکارانش
در ایران در سال  1391مورد استفاده قرار گرفته است.
ایشان بعد از کسب اجازه از صاحب پرسشنامه آن را توسط
دو مترجم که زبان اصلی آنها فارسی بود به زبان فارسی
ترجمه کردند .در مرحلهي بعد دو مترجمی که زبان دوم
آنها فارسی بود ،پرسشنامه فارسی شده را مجدداً به
انگلیسی ترجمه کردند و پس از حصول اجماع ،نسخهي
نهایی فارسی تهیه شد و به تأیید دو متخص بالینی
رسید .براي تجزیه و تحلیل نتایج از ضریب همبستگی
پیرسون ،اسپیرمن ،آزمون تی و کاي اسکوئر جهت
مقایسهي رابطهي بین استفادهي مفرط از تلفن همراه و
سالمت روان و وضعیت تحصیلی با استفاده از نرمافزار
آماري  SPSSاستفاده شد.

نتایج
تعداد شرکتکنندههاي مطالعه  195نفر میباشد که
 %48/7از شرکتکنندهها مرد و  %51/3زن بودهاند .با
توجه به دادههاي مطالعه دربارهي میزان استفاده از تلفن
همراه %14/4 ،شرکتکنندهها استفادهي کم و %67/2
استفادهي متوسط و  %18/5استفادهي زیاد (مفرط)
داشتهاند (شکل.)1
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جدول -2ضریب همبستگی ساده بین متغیرهای مطالعه به

شکل -1نسبت درصد به میزان استفاده از تلفن همراه

تفکیک جنسیت دانشجویان و کل آنها
متغیر مالک

70

متغیر

شاخصهای

پیشبین

آماری گروه
دانشجویان

60

میزان
استفاده از

50

سالمت

درصد

دانشجویان پسر

-

0/362

کل دانشجویان

0/386

-

0/124

-

0/219

100

دانشجویان پسر

-0/152

-

0/142

95

کل دانشجویان

-

0/053

0/0461

195

-0/124

-

0/218

100

موفقیت

استفاده

تحصیلی

از تلفن

دانشجویان پسر

-

- 0/139

0/180

95

همراه

کل دانشجویان

-

-0/105

0/144

195

روان

سالمت

موفقیت

روان

تحصیلی

10

0

میزان استفاده از تلفن همراه

جدول ( )1اطالعات توصیفی تعداد ،میانگین و انحرا
معیار متغیرهاي سالمت عمومی و استفاده از تلفن همراه و
موفقیت تحصیلی را به تفکیک در دانشجویان دختر و پسر
نشان میدهد.
جدول  -1آمارهای توصیفی متغیرهای سالمت عمومی و
استفاده از تلفن همراه و موفقیت تحصیلی
فاصلهی
اختالف

خطای

انحراف

استاندارد

معیار

متغیر
میانگین

تعداد

جنسیت

مورد
مطالعه

میانگین
4/46918

44/69182

115/1200

100

3/95943

38/59172

99/6947

95

0/10260

1/02600

15/9083

100

0/08980

0/87528

15/5166

95

1/18995

11/89946

29/67

100

1/17775

11/47931

25/60

95

-15/42526

-0/39168

-4/0700

دانشجویان

میزان

دختر

استفاده

دانشجویان

از تلفن

پسر

همراه

دانشجویان
دختر

موفقیت

دانشجویان

تحصیلی

پسر
دانشجویان
دختر

سالمت

دانشجویان

روان

پسر

با توجه به اینکه فاصلهي اطمینان اختال میانگین صفر را
شامل نمیشود ،بین متغیرهاي مطالعه در دخترها و پسرها
اختال معنادار وجود دارد .با مقایسهي میانگین دخترها و
پسرها میتوان به این نتیجه رسید که میزان استفاده از
تلفن همراه و موفقیت تحصیلی در دخترها بیش از
پسرهاست ولی میانگین نمرهي سالمت روان در پسرها
کمتر از دخترهاست ،یعنی پسرها از سالمت روان بهتري
نسبت به دخترها برخوردارند (جدول  .)1براي مقایسهي
متغیرهاي مطالعه ،از آزمون همبستگی پیرسون (در
صورت نرمال بودن دادهها) یا آزمون اسپیرمن (در صورت
نرمال نبودن دادهها) استفاده میگردد.

-

0/000

میزان



0/261

0/009

100

0/000

دانشجویان

20

پیرسون

اسپیرمن

95

تلفن همراه

30

همبستگی

195

40

اطمینان

دختر

ضریب

ضریب
همبستگی

P

تعداد

دختر

دانشجویان
دختر

با توجه به آزمون انجام شده نتیجه میگیریم که بین
سالمت روان و میزان استفاده از تلفن همراه رابطهي مثبت
و معناداري وجود دارد ،یعنی هر چه میزان استفاده از
تلفن همراه بیشتر باشد ،نمرهي سالمت روان بیشتر و فرد
از سالمت روان کمتري برخوردار است و این رابطه در
پسرها معنادارتر و پررنگتر میباشد .بر اساس آزمون انجام
شده ،بین میزان استفاده از تلفن همراه و موفقیت
تحصیلی رابطهاي در هیچکدام از گروههاي آماري وجود
ندارد .همچنین بین سالمت روان و موفقیت تحصیلی نیز
رابطهي معناداري یافت نشد (جدول  .)2براي بررسی اثر
تأهل بر سالمت روان و موفقیت تحصیلی ،بعد از بررسی
فرض برابري واریانس و با توجه به برقرار بودن این فرض،
از آزمون تی براي بررسی این عامل استفاده شده است.
نتایج این آزمون بیانگر این موضوع میباشد که بین
موفقیت تحصیلی و میزان استفاده از تلفن همراه و سالمت
روان در دو گروه متأهل و مجرد تفاوت معناداري وجود
ندارد (جدول .)3
جدول -3بررسی اثر وضعیت تأهل در متغیرهای مطالعه
اختالف استاندارد ارور

اختالف میانگین

P

10/04072

2/23429

0/828

0/23028

-0/01339

0/954

موفقیت تحصیلی

2/79620

2/66000

0/343

سالمت روان

متغیر
میزان استفاده از تلفن
همراه
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بحث و نتیجهگیری
با توجه به مطالعهي انجام شده مشخ است که بین
میزان استفاده از تلفن همراه و موفقیت تحصیلی ارتباطی
وجود ندارد که این موضوع با مطالعات قبلی از جملهي
مطالعهاي که حسنزاده و همکارانش ( )1389انجام دادند،
همخوانی دارد و شاید این موضوع به دلیل جنبههاي
مثبت استفاده از تلفن همراه از جمله برنامههاي آموزشی
نصب شده و یا استفاده از آن جهت دسترسی به اینترنت و
یافتن پاسخ برخی سؤاالت علمی باشد .در مطالعهاي که
زمانی ( )1390انجام داده است ،به جنبههاي مثبت
استفاده از تلفن همراه از جمله حمل و نقل و قابلیت
دسترسی آسان به جهت استفاده از این وسیله براي
یادگیري پرداخته شده است .این موضوع میتواند
راهنمایی براي مطالعات بعدي جهت توجه بیشتر به
جنبههاي مثبت تلفن همراه در کنار جنبههاي منفی
استفاده از آن باشد .ارتباط معنادار بین استفاده از تلفن
همراه و سالمت روان از دیگر یافتههاي این مطالعه است
که با مطالعات قبلی همخوانی دارد .مطالعات قبلی از جمله
مطالعات ازوي ( )2008و آستین ( )2001و کروات
( ) 1998و سایر محققان بیانگر اثرات منفی استفاده بیش
از حد از تلفن همراه بر جنبههاي مختلف سالمت روان و
ویژگیهاي مختلف شخصیتی افراد میباشد .بر اساس
مطالعهاي که هاسترو و السورس ( )1979و آستین
( )2001انجام دادهاند ،بین میزان استفاده از تلفن همراه و
کارکرد اجتماعی دانشجویان رابطهي مثبت و معناداري
وجود دارد و استفاده از این وسیله مشکالتی را در حوزهي
از هم گسیختگی اجتماعی بهوجود آورده است .بر اساس
مطالعات قبلی مشخ شد که وابستگی به تلفن همراه
منجر به سبک زندگی بیکیفیت و ویژگیهاي برونگرایی
و روانرنجور خویی میشود (ازوي .)2008 ،بر اساس
مطالعهي انجام شده ،اثر استفادهي بیش از حد از تلفن
همراه بر سالمت روان هم در مردان و هم در زنان وجود
دارد .همچنین مطاب مطالعات قبلی از جمله مطالعهي
یاسمینژاد و همکاران ( ،)1391میزان استفاده از تلفن
همراه در زنان بیشتر از مردان است .طب این مطالعه به
نظر میرسد که استفادهي بیشتر دختران از تلفن همراه به
علت تمایل کمتر آنها براي ایجاد روابط اجتماعی رو در رو
و چهره به چهره باشد .همچنین مطالعهاي که جونیسون
( )2003انجام داده است ،بیانگر استفادهي بیشتر دخترها
از تلفن همراه براي حفظ روابط اجتماعی و برقراري رابطه
با خانواده و دوستان است و دختران از نرمافزارهاي
بیشتري در تلفن همراهشان استفاده میکنند.

در مطالعهي انجام شده ،این یافته که مردان از سالمت
روان بهتري نسبت به زنان برخوردارند ،حائز اهمیت است.
مطالعهاي که زمانی ( )1391روي دانشآموزان پایهي دوم
دبیرستان انجام داده است نیز بیانگر آن است که مردان در
تمامی جنبههاي سالمت روان به جز پرخاشگري از
وضعیت سالمت روانی بهتري برخوردارند .شاید این
اختال به دلیل محدودیتهاي اجتماعی دختران و
نداشتن تفریح و سرگرمی مناسب باشد .البته نتایج
تحقیقات در این زمینه متفاوت است و در مطالعهاي که
نبوي ( )1390در این زمینه انجام داده ،تفاوتی در این
زمینه مشاهده نشده است .در این پژوهش بین اثر تأهل بر
سالمت روان ،استفاده از تلفن همراه و موفقیت تحصیلی
ارتباط معناداري یافت نشده است .این موضوع با مطالعهاي
که نبوي ( )1390انجام داد نیز همخوانی دارد .مطالعهي
ایشان دربارهي اثر تأهل بر سالمت روان انجام شده که در
آن تفاوتی بین سالمت روان افراد مجرد و متأهل دیده
نشد .مطالعات قبلی از جمله مطالعهي یاسمی و همکاران
( ) 1391دریافتند که افراد مجرد بیشتر از افراد متأهل از
تلفن همراه استفاده میکنند .ولی در مطالعهي اخیر
تفاوت معناداري بین میزان استفاده از تلفن همراه در افراد
مجرد و متأهل دیده نشده است .مطالعات بیشتري در این
زمینه انجام نشده و این مورد جاي تحقی بیشتري دارد.
نتایج تحقی حاضر نشاندهندهي بهتر بودن عملکرد
تحصیلی دختران نسبت به پسران است که این مسأله نافی
دیدگاههاي سنتی مبتنی بر نتایج بررسیهاي قدیمیتر در
این زمینه است که معتقد بودند دختران از انگیزه و توانایی
الزم براي پیشرفت تحصیلی در مقایسه با پسران برخوردار
نیستند .بر این اساس نتایج پژوهش حاضر همسو و
متناسب با نتایج بررسیهاي جدیدتر اعم از داخلی و
خارجی در اینباره است که به تعدادي از آنها اشاره
میشود .سیف ( )1383در بررسی خود دربارهي رابطهي
مهارتهاي مقابله با استرس و پیشرفت تحصیلی به این
نتیجه رسید که پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر بیشتر
از پسرهاست .در مطالعهاي که رستگار خالد ( )1389نیز
در این زمینه انجام داده است ،پیشرفت تحصیلی دختران
نسبت به پسران مشهود بوده است.
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Abstract: The mobile phones play a main role in developing wide social communications.
Excessive usage of mobile phones can cause a lot of physical and mental problems, and
probably affects on different aspects of students lifestyles such as social activities, job duties
and Educational status. As educational progression or slump is one of the efficiency criterions
for educational system, investigation of effective variables to it seems to be necessary. This
study has been performed with analytical epidemiologic method in 1392 among 195 students at
Ahwaz Judishapour University of medical science. The accumulation of data was accomplished
by general health questionnaire, intensive use of mobile phones questionnaire and mean of 2
previous semesters (for investigation of their educational success); thereafter, the data were
analyzed by SPSS software. The results revealed that academic success and the rate of mobile
phone usage among females were more than males (p-value=0.015, 0.030); and males had
better psychological health status (p-value=0.037). There was not observed any significant
correlation between rate of mobile phone usage and educational success (Pearson correlation= 0.015), rather there was a significant correlation among psychological health status and amount
of mobile phone usage (spirman rho=0.38). At the other hands, the more usage of mobile phone,
the less psychological health for individuals;. moreover, significant correlation between
psychological health and academic success was not found. Marriage had no effect on academic
achievement and psychological health, and not be related to the usage rate of mobile phones.

Keywords : Mobile Phone, Academic Success, Psychological Health
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