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 چکیده 

استفاده آسیب زا از تلفن همراه و  ارتباط هدف از تحقیق حاضر

 ،روشبود کارکردهای شناختی دانشجویانشبکه های اجتماعی با 

 حاضر تحقیق آماری و جامعهبوده  همبستگي نوع از توصیفي پژوهش

-1396که در سال تحصیلی  دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی را

 ایطبقه گیرينمونه روشبا  نفر 300 تعداد دادند. تشكیل 1395

براي  شدندانتخاب مختلف  بین دانشجویان دانشکده های نسبی

مقیاس استفاده آسیب که از  پرسشنامه های از دادده هاگردآوري 

به دست  ستفاده شده است. داده هاي، ا((COS تلفن همراهزا از 

و  خطي رگرسیون و پیرسون همبستگي ضریب از استفاده آمده با

نشان  نتایج.گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد SPSSنرم افزار 

زا از ی آسیببا استفادهکارکردهای شناختی دانشجویان  داد که

با استفاده از شبکه های و  (= r -41/0ه )تلفن همرا

ت آمده حاکی نتیجه به دس .ی منفی دارد( رابطه = r-53/0)اجتماعی

از آن است که استفاده از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی 

  دانشجویان داشته است.ارتباط آسیب زایی با کارکردهای شناختی 
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 مقدمه 

تکنولوژیک  -جوامع مختلف تحت تاثیر تحوالت بسیار عظیم علمی

اند. ای در حال حرکتبه سمت جامعه اطالعاتی یا جامعه شبکه

ای است که ساختار آن متاثر از فناوری جامعهای، جامعه شبکه

هایی چون نابرابری ای، جوامع با چالشاست. در جامعه شبکه

ی شکنی نهادها های جدید، تمایزپذیری و شالودهاجتماعی، هویت

های اجتماعی در هایی چون نقش اینترنت و شبکهو فرصتمختلف 

هویت سیال و  گیریپژوهش، خالقیت، تعامل و همزیستی جهانی، شکل

ها رسد به علت وجود این چالشاند. به نظر میرو شدهغیره رو به 

انسجام اجتماعی و هویتی در جامعه اطالعاتی و به خصوص در 

کشورهای در حال توسعه مانند ایران متزلزل شده است. فرایند 

اجتماعی افراد را دنیای  جهانی شدن با گسترش قلمرو روابط

ناپذیر شدن چنین دنیایی را ند و احساس کنترلکبسیار بزرگتر می

 را افراد جهاني، شبكه یك به دستیابي آورد.وجود میدر آنها به

مي  رو به رو الكترونیكي نشریه هاي و از اطالعات انبوهي با

 ها آن به یابي دست امید سنتي ارتباط از با استفاده كه كند

 آینده ارتباطي شیوهاي اینترنت كه جا آن از. را نداشته اند

 و همچنین اشخاص براي عمومي چالش یك است، كرده را دگرگون

 مجازي دنیاي مانند یك اینترنت مي شود. محسوب دولتها براي

 ارتباطهاي از خاصي تجربه شكل فرصت افراد به و مي كند عمل

 وجود واقعي اجتماعي آن حضور در كه مي دهد را اجتماعي

 كه مي شود ارایه جدیدي اجتماعيهاي  ارزش واقع در. ندارند

است )دهقان و نیکبخش،  مجازي و اجتماعات ها گروه به منحصر

1385) 

 ابزارها ترین مهم از یکی مجازی هايتلفن همراه و شبكه

 از وسیعی عرصه فضا این. است شدنجهانی اثرات یافتن نمود برای

 در افراد. کند می ایجاد را معنایی مختلف های نمونه و اطالعات

 تعلیق دچار هویت، ساخت در منابع تکثر و فضا این با مواجهه

 و مکان و زمان رفتن بین از. شوندمی( سردرگمی و بودن معلق)

 در افرادد و دار آشکاری تجلی مجازی دنیای در فضا بیشتر نقش

 می متزلزل را خود هویت های بنیان دوم، فضای این با مواجهه

 (1385)ذکایی، .شوند می اضطراب و تردید دچار و بینند

شامل فرآیندهای چهارگانه شناختی  شناختیکارکردهای ظریه ن

یند متوالی را مورد آیند همزمان و فرآریزی، توجه، فر برنامه

ریزی یک فعالیت ذهنی است که  برنامهمی دهد.  بررسی قرار

کنترل شناختی، سازماندهی، خودتنظیمی و استفاده از دانش، 

سایر فرایندهای شناختی را میسر میکند. این فرایند  مهارتها و

شامل نظارت برخود، کنترل تکانه، تولید و ارزیابی و اجرای 

که امکان . برنامه برای حل مسأله است. توجه فرایندی ذهنی است

 تمرکز و فعالیت شناختی انتخابی را در طول زمان فراهم می

 ه یک محرک توجه میکند. از طریق این فرایند فرد بطور ارادی ب
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دهد. فرایند همزمان نوعی از  کند و به سایر محرکها پاسخ نمی

ای از محرکها را در پردازش است که در آن فرد باید مجموعه

های  قالب یک کل ادغام کند. به عبارتی فرد باید بین مؤلفه

مختلف یک محرک، ارتباط برقرارکند و آن را بصورت یک کل 

ک کند. فرایند متوالی فرایندی است که ادراکی یا مفهومی در

فرد از طریق آن، محرکها را با نظم خاص پردازش میکند تا به 

ای برسد. برای رسیدن به این توالی، اطالعات یک توالی زنجیره

دار در نظر معنینباید قابل ادغام باشند و نباید بصورت یک کل 

خاصی  د. در این فرایند، فرد محرکها را با نظمنگرفته شو

 .کند پردازش می

بی شک رشد روز افزون استفاده از شبکه های اجتماعی و تلفن 

همراه فواید و اهمیت غیرقابل انکاری دارد. چندان که در 

دوران حاضر، نقش محوری اینترنت چنان اساسی است که بدون آن 

 های فرهنگی،وری در زمینهبهره امکان برنامه ریزی، توسعه و

علمی درجهان آینده امکان پذیر نخواهد  دی واجتماعی، اقتصا

( فضای مجازی به مثابه یک تیغ دولبه است 1388بود. )فرشباف،

که با آموزش صحیح و فرهنگ سازی می توان ،استفاده های 

 فراوانی از آن نمود. در غیر اینصورت با استفاده نامناسب،

فردی آموزش غیراصولی و عدم وجود فرهنگ کاربری،هویت اجتماعی و

 (.1385انسان به وسیله آن از بین میرود)فتوره چی،

فعالیت در فضای مجازی ، عالوه بر داشتن کاربردهای          

گسترده در حوزه های گوناگون برخی پیامدهای نامناسب 

اجتماعی، مانند اعتیاد روانی، تزلزل ارزشها، کاهش تعامالت 

اجتماعی، بلوغ زودرس، تصاویر و متون غیر اخالقی، به خطر 

ف وقت برای قشر افتادن امنیت شخصیتی، و مهم تر از همه اتال

دانشجو را به دنبال دارد. دانشجویان به عنوان اقشار علمی 

کشور باید آگاهی ها و شناخت الزم را در مورد مسائل مختلف 

 شامل برنامهداشته باشند و در این راستا کارکردهای شناختی 

را در جد باالیی  یند متوالیآیند همزمان و فرآریزی، توجه، فر

به  داشته باشند. تحقیقات نشان می دهد که هر چه دانشجویان

طرف استفاده از امکانات جنبی از جمله تلفن همراه و شبکه 

هده دارند و آن از اصل وظیفه ای که بر ع های مجازی می روند

همان علم آموزی است به دور می مانند و کارکردهای شناختی 

ر این مقاله به دنبال آن هستیم که د آنها کاهش می یابد.

 باببینیم آیا تلفن همراه و استفاده از شبکه های اجتماعی 

 دارد؟ ارتباط کارکرد شناختی دانشجویان

 در 1984 سال در اولین بار 1مجازي فضايشبکه اجتماعی یا  واژة

. شد گیبسون  به نام نیورومنسر مطرح تخیلي ویلیام -علمي رمان

 كه جائي شد مي برده كار به خیالي فضاي توصیف براي اصطالح این

                                                             
1 - Cyberspace 
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 طریق از قدرت و ثروت ها، داده روابط، ها، واژه در آن

 (.2012شدند )ورومن، مي پدیدار كامپیوتر واسطة به و ارتباطات

هایی های اجتماعی اینترنتی پایگاه یا مجموعه پایگاهشبکه

 آورد تا کاربران بتوانندهستند که امکانی فراهم می

های خودشان را با دیگران به ها، افکار و فعالیتمندیعالقه

ها را با اشتراک بگذارند و دیگران هم این افکار و فعالیت

های ای از سرویسآنان سهیم شوند. یک شبکه اجتماعی، مجموعه

آورد مبتی بر وب است که این امکان را برای اشخاص فراهم می

خود ایجاد کنند، یا با که توصیفات عمومی یا خصوصی برای 

ها دیگر اعضای شبکه ارتباط برقرار کنند، منابع خود را با آن

به اشتراک بگذارند و از میان توصیفات عمومی دیگر افراد، 

، برای یافتن اتصاالت جدید استفاده کنند )بوید و الیسون

فت گتوان های اجتماعی میطور کلی در تعریف شبکهبه(. 2007

هایی هستند که از یک سایت ساده مانند اعی سایتهای اجتمشبکه

موتور جستجوگر با اضافه شدن امکاناتی مانند چت و ایمیل و 

گذاری را به کاربران خود ارائه امکانات دیگر خاصیت اشتراک

های اجتماعی، محل گردهمایی صدها میلیون کاربر دهند. شبکهمی

و فرهنگ، به  اینترنت است که بدون توجه به مرز، زبان، جنس

های اجتماعی پردازند. در واقع شبکهتعامل و تبادل اطالعات می

برای افزایش و تقویت تعامالت اجتماعی در فضای مجازی طراحی 

اند. به طور کلی از طریق اطالعاتی که بر روی پروفایل شده

گیرد مانند عکس کاربر، اطالعات شخصی و عالیق افراد قرار می

آورد( طالعاتی را در خصوص هویت فرد فراهم میها ا)که همه این

های یلتوانند پروفاکاربران می گردد.برقراری ارتباط تسهیل می

های کاربردی مختلف مانند دیگران را ببینند و از طریق برنامه

و  ایمیل و چت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند )پمپک

 (.2009،همکاران

کلی و تلفن همراه به  فناوری اطالعاتی و ارتباطی به طور

(، در زندگی 1990طور خاص، ، از زمان رشد سریعش )اواخر دهه 

فردی و اجتماعی بشر جایگاهی قدرتمند پیدا کرده و به فناوری 

کنندگان عمده فناوری جوانان تبدیل شده است. جوانان مصرف

همراه هستند و اغلب به عنوان پیشگامان اقتباس و تکامل تلفن

همراه از نظر جوانان، مهمترین وسیله شوند. تلفنآن محسوب می

ی ارتباطی در زندگی روزمره محسوب شده و امروزه به وسیله

-همراه میارتباطی خصوصی تبدیل شده است. جوانان از طریق تلفن

توانند امور خود را مدیریت کرده و به حلقه بالفصل خانواده و 

از عناصر هویتی دوستان متصل شوند. تلفن همراه بخش عظیمی 

توان از طریق رنگ گوشی، دهد به طوری که میجوانان را تشکیل می

هایی که در گوشی تلفن همراه خود تصاویر، موسیقی و یا فایل

 (.1387کالنتری و حسنی،  )دارند، به شخصیت و هویت آنها پی برد
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های همراه، نه تنها در جوانان بلکه استفاده از تلفناکنون 

ن نیز به عنوان بخش تقریبًا ضروری زندگی روزمره در نوجوانا

انجام شده،  2007ای که در سال یابی گستردهزمینه .مطرح است

ترین رسانه ارتباطی برای همراه ضرورینشان داده که تلفن

نوجوانان است. وقتی از پاسخگویان در مورد رسانه ارتباطی 

در دامنه سنی هایی که دهندهدرصد از پاسخ 40ضروری سؤال شد، 

-قرار داشتند، تلفن همراه را انتخاب کردند در حالی 18تا  13

 انتخاب را 1درصد کامپیوتر شخصی 3/10درصد تلویزیون و  9/22که 

 3/27 نیز، 2006 سال در شده انجام یابیزمینه اساس بر. کردند

سال(،  12تا  10سنی  دامنه در) ابتدایی آموزاندانش از درصد

 2/95سال(، و  15تا  13آموزان راهنمایی )دانش درصد از 4/53

سال( تلفن همراه  18تا  16آموزان دبیرستانی )درصد از دانش

 (.1388)ذکایی و ولی پور، داشتند 

همراه و بخصوص رواج روزافزون رشد چشمگیر استفاده از تلفن

ای را در بین بسیاری های فزایندهآن در بین نوجوانان، نگرانی

های همراه ایجاد کرده سان، در مورد اثرات مخرب تلفناز کارشنا

اثرات مخرب تلفن همراه بسیار گسترده گزارش شده و از  .است

ایجاد وابستگی و اعتیاد به تلفن همراه در کاربران گرفته تا 

یامدهای جسمی و فیزیکی را در بر شناختی و حتی پاثرات روان

ه مفرط از تلفن همراه، دهد که استفادگیرد. تحقیقات نشان میمی

موجب نوعی وابستگی شده و در مواقع شدید موجب روزمرگی 

شود. این وابستگی نیز به تدریج به عادت تبدیل شده کاربران می

شود که درست و در نتیجه منجر به نوعی اعتیاد درکاربران می

ی غیراخالقی، مانند اعتیاد به مواد مخدر، الکل، پرخوری، رابطه

 .همكاران،و ی عامل)ای و اینترنت مخرب استرایانه هایبازی

1387.) 

نها را به دنبال دارد. آجوانان که با توجه به اقتضای سنی 

همچنین موانع ورود افراد در این فضا بطور چشمگیری کاهش 

یافته طوریکه امکان دسترسی به تمام کسانی را که مایل اند 

.باتوجه به تنوع ارزشی در این محیط شرکت کنند فراهم است 

حاکم بر این پدیده نوپا، افراد وگروههای متعددی با زمینه 

های فکری و عقیدتی متفاوت در فضای موجود حضور دارند 

درجوامع امروزی فرد با مراجع جامعه پذیری و فرهنگ پذیری ).

که هرکدام ارزش ها  وکارگزاران مختلف و متنوعی برخورد میکند

 (.1391را ترویج میکند( )میرمحمدی ، یو هنجارهای خاص

و  اطالعات کننده پردازش انسان را موجودی 2روانشناسی شناختی

از  رفتار تبیین کند. این دیدگاه در پیمسئله گشا تلقی می

                                                             
1 . personal computer 
2 . cognitive psychology 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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هایی است که شخص به اطالعات موجود توجه مطالعه شیوه  راه

روانشناسی  برد.کند، و به کار میکند، آنها را تفسیر میمی

است.  فرایندهای درونی متوجه روانکاوی شناختی همانند دیدگاه

، نیازها ،امیالاما در این دیدگاه بیش از آنکه بر

اطالعات را کسب و   تأکید شود بر اینکه افراد چگونه انگیزش و

گیرند تأکید ت به کار میتفسیر می کندو آنها را در حل مشکال

ها و شناختی نه بر انگیزش  تکیه گاه روانکاوی شود. بر خالفمی

است که از  ذهنی احساسات و تعارضات نهفته بلکه بر فرایندهای

توانیم از آنها مطلع شویم. این می  آنها آگاهیم یا به راحتی

گیرد که محیط قرار می یادگیری هایرویکرد در تقابل با نظریه

آورند. اصواًل دیدگاه به شمار می  بیرونی را علت اساسی رفتار

های حل مسئله کنونی توجه دارد تا شناختی به افکار و شیوه

ها و انگیزش هاهیجان تاریخچه شخصی. در این دیدگاه روابط بین

در نتیجه همپوشی میان دیدگاه شناختی و   فرایندهای شناختی و

  (1387)استرنبرگ، شود.دیگر رویکردها نیز آشکار می

 یاست که در دهه گشتالت روانشناسی ی روانشناسی شناختی زاده

دیدگاِه شناختی، توجه نسبتًا اندک  یمطرح شد. وجه مشخصه 1920

باشد. توجه اصلیِ های عصبی میو فعالیت محرک ـ پاسخ  ی به رابطه

از طریِق  حل مسئله،ادراک این رویکرد، به موضوعاتی نظیر

این فرایندها شناخت از   و فهم است. در تمامِ  گیریتصمیم شهود،

اهمیت مرکزی برخوردار است. شناخت یک مفهوِم کلی است که تمامیِ 

گیرد و شامِل ادراک، تفکر، تصور، اشکاِل آگاهی را در بر می

باشد. انقالِب شناختی شامِل تماِم استدالل، و قضاوت و غیره می

 دهند.شود که به این مباحث اهمیِت زیادی میهایی میدیدگاه

 (1379)آیسنگ، 

چگونه و با چه ساختاری به موضوعاتی ازاین قبیل که انسان 

پردازد و این که ذهن چگونه اطالعات درک، تشخیص و حل مسئله می

کند و یا )مانند بینایی یا شنوایی( را درک می حواس دریافتی از

از  چه ساختاری دارد؛ کند وعمل می  انسان چگونه حافظه اینکه

 باشد. محققینعمده مسائل قابل توجه دانشمندان این رشته می

شناختی به ذهن همچون دستگاه پردازشگر اطالعات  شناسیروان

و ذهن برپایه تشابه  مغز نگرند و رویکرد آنان به مطالعهمی

 (129است. )همان:  رایانه عملکرد مغز با
 

 روش تحقیق

 و بود همبستگی توصیفیمورد استفاده  در پژوهش از نوع  روش

محقق  هااز کلیه دانشجویان دانشگجامعه آماری آن متشکل بود 

مشغول به تحصیل  1395-1396اردبیلی که در سال تحصیلی 

 10168بودند.بر اسال آمار گرفته شده تعداد این دانشجویان 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%E2%80%93%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%E2%80%93%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87_(%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87_(%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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نفر   180نفر )  300نفر بود از این جامعه نمونه ای به حجم 

انتخاب شده  گیری طبقه ای نسبینفر مرد(با روش نمونه 120زن و

و با استفاده از ابزار های زیر اقدام به جمع آوری اظالعات 

  شد

ضریب برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری 

-16اسمیرنوف،تحت نرم افزار -کولمگروف ، همببستگی پیرسون

SPSS.استفاده شد، 

 یافته ها

نفر نمونه آماری تحقیق،  300یافته های تحقیق از مجموعبراساس 

نفر( زن  180درصد ) 60و  نفر( مرد 120درصد از پاسخگویان  40

 20نفر( زیر  34درصد ) 3/11بودند . از نظر توزیع سنی نیز 

نفر(  91درصد ) 4/31سال و  22تا  20نفر(  175درصد ) 3/58سال، 

 سال داشتند. 23باالی 

  

سمیرنوف جهت تعیین نرمال ا -یج آزمون کولمگروفنتا( 1)جدول

 هاي تحقیقبودن توزیع متغیر

 آماره

استفاده 

از تلفن 

 همراه

استفاده 

از شبکه 

های 

 اجتماعی

کارکردهای 

 شناختی

 -کولموگروف zمقدار 

 اسمیرنوف

04/1 89/0 67/0 

 31/0 19/0 10/0 سطح معنی داری

 

و با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای  (1) طبق نتایج جدول

ین می رااست، بناب 05/0بیش از  95/0آزمون برای سطح اطمینان 

نرمال است و جهت تحلیل یق هاي تحقتوان گفت که توزیع متغیر

 از آزمون های پارامتریک استفاده کرد. مي توان فرضیات

 
 

استفاده از تلفن همراه با کارکردهای بین : اولفرضیه 

 وجود دارد. شناختی دانشجویان رابطه معنی داری

نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه   (2)جدول 

 همبستگی

 متغیر وابسته آماره ها متغیر مستقل

کارکردهای 

 شناختی
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استفاده از تلفن 

 همراه

ضریب همبستگی 

 پیرسون

**417/0 - 

 000/0 سطح معناداری

 300 تعداد نمونه

 01/0معنی داری آزمون در سطح معنی داری ** 

و با توجه به اینكه سطح معني داري  (2)طبق نتایج جدول 

است،  01/0كمتر از  99/0خطاي آزمون براي سطح اطمینان 

بین تایید مي شود و  اولبنابراین مي توان گفت كه فرضیه 

منفی رابطه کارکردهای شناختی  استفاده از تلفن همراه با 

دو متغیر برابر ضریب همبستگي بین  داري وجود دارد ومعني 

رتی با افزایش استفاده از تلفن همراه، است. به عبا -41/0

 کارکردهای شناختی دانشجویان کاهش می یابد.

 

فرضیه دوم: بین استفاده از شبکه های اجتماعی با 

 کارکردهای شناختی دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد.

نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه   (3)جدول 

 همبستگی

 متغیر وابسته آماره ها متغیر مستقل

کارکردهای 

 شناختی

استفاده از شبکه 

 های اجتماعی

ضریب همبستگی 

 پیرسون

**523/0 - 

 000/0 سطح معناداری

 300 تعداد نمونه

 01/0** معنی داری آزمون در سطح معنی داری 

و با توجه به اینكه سطح معني داري  (3) جدولطبق نتایج 

است،  01/0كمتر از  99/0خطاي آزمون براي سطح اطمینان 

بنابراین مي توان گفت كه فرضیه دوم تایید مي شود و بین 

استفاده از شبکه های اجتماعی با  کارکردهای شناختی رابطه 

منفی معني داري وجود دارد و ضریب همبستگي بین دو متغیر 

رتی با افزایش استفاده از شبکه های است. به عبا -52/0ابر بر

 اجتماعی ، کارکردهای شناختی دانشجویان کاهش می یابد.

فرضیه سوم: بین استفاده از تلفن همراه با استفاده از 

 شبکه های اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.

نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه   (4)جدول 

 همبستگی

 متغیر وابسته آماره ها متغیر مستقل
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استفاده از 

شبکه های 

 اجتماعی

استفاده از تلفن 

 همراه

ضریب همبستگی 

 پیرسون

**389/0 - 

 002/0 سطح معناداری

 300 تعداد نمونه

 01/0** معنی داری آزمون در سطح معنی داری 

و با توجه به اینكه سطح معني داري  (4) نتایج جدولطبق 

است،  01/0كمتر از  99/0خطاي آزمون براي سطح اطمینان 

بنابراین مي توان گفت كه فرضیه سوم تایید مي شود و بین 

استفاده از تلفن همراه با  استفاده از شبکه های اجتماعی 

دو رابطه مثبت معني داري وجود دارد و ضریب همبستگي بین 

است. به عبارتی با افزایش استفاده از تلفن  38/0متغیر برابر 

همراه، استفاده از شبکه های اجتماعی در بین دانشجویان نیز 

 افزایش می یابد.
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 نتیجه گیری

با نگاهی به تحقیق و یافته های به دست آمده مشخص گردید که 

بین استفاده از تلفن همراه و شبکه های مجازی که اخیرا در 

دانشجویان به طور قابل توجهی افزایش یافته است در کارکردهای 

  . شناختی دانشجویان موثر بوده است

بین استفاده از تلفن نتایج یافته های تحقیق نشان می دهد که 

همراه با  کارکردهای شناختی رابطه منفی معني داري وجود دارد 

به عبارتی با ست. ا -41/0و ضریب همبستگي بین دو متغیر برابر 

افزایش استفاده از تلفن همراه، کارکردهای شناختی دانشجویان 

که این نتیجه با یافته های دادگران و آزاد  کاهش می یابد.

( همخوانی دارد که به این نتیجه رسیده بودند 1391اندیش )

استفاده از تلفن همراه در از دست دادن تمرکز دانش آموزان 

 نقش مثبت و معنی دارد.

بین استفاده از شبکه همچنین یافته های تحقیق نشان داد که 

های اجتماعی با  کارکردهای شناختی رابطه منفی معني داري 

است. به  -52/0وجود دارد و ضریب همبستگي بین دو متغیر برابر 

عبارتی با افزایش استفاده از شبکه های اجتماعی ، کارکردهای 

تیجه این تحقیق با یافته ن شناختی دانشجویان کاهش می یابد.

امامی ریزی که در آن به این نتیجه رسیده بود که استفاده های 

از شبکه های اجتماعی سب کاهش تمرکز و ایجاد خلل در 

و Madaiah  مطالعاتکارکردهای آنان می شود. همچنین با نتایج 

های کاربران شبکهدانشجویان همکاران که عملکرد تحصیلی 

ه بودند و معتقد بودند که استفاده از داداجتماعی را نشان 

شبکه های اجتماعی در وضعیت تحصیلی دانشجویان تاثیر منفی 

 دارد همخوانی داشت.

بین استفاده از تلفن همراه با  نتایج تحقیق نشان داد که 

استفاده از شبکه های اجتماعی رابطه مثبت معني داري وجود 

است. به  38/0بر دارد و ضریب همبستگي بین دو متغیر برا

عبارتی با افزایش استفاده از تلفن همراه، استفاده از شبکه 

نتیجه به  های اجتماعی در بین دانشجویان نیز افزایش می یابد.

داشتن تلفن دست آمده با نتایج تحقیقات احمدپور و صادقی که 

همراه استفاده از شبکه های اجتماعی را در بین جوانان افزایش 

 ال همخوانی دارد.داده است کام

 

 محدودیت ها 

ـ عدم دسترسی به موقع به دانشجویان با توجه به فصل امتحان و 

 تابستان بودن زمان تحقیق.

ـ عدم همکاری تعدادی از دانشجویان در تحویل به موقع 

 پرسشنامه ها

 پیشنهادات 
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پیشنهاد میشود برای شناخت و استفادۀ بهتر دانشجویان از ـ 

اجتماعی مجازی مجازی، تصمیمهایی اتخاذ شود تا های  شبکه

دانشجویان از استفاده صرف به قصد سرگرمی و تفریح رهایی 

، علمی یابند و با کارکردهای دیگر آن، نظیر قابلیتهای آموزشی

 و ... بهره مند شوند.

ـ پیشنهاد می شود تحقیق مشابهی در مورد دانش آموزان مقاطع 

 جام گیرد.دبیرستان در این زمینه ان

 

  منابع 

 ( .فرهنگ توصیفی روان1379آیسنگ، مایکل .) ،شناسی شناختی

تألیف مایکل آیسنک، ترجمه دکتر کمال خرازی، رمضان 

 دولتی، محسن رئیس قاسم، حسین کمالی، نشر نی. 

 ( .روانشناسی شناختی. 1387استرنبرگ، رابرت  .)

و دکتر الهه حجازی. تهران:  دکتر کمال خرازی ترجمه

   پژوهشکده علوم شناختی تهران.

  تأثیر استفاده از  (.1394)جوادی نیا، علیرضا و دیگران

های اجتماعی مجازی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان  شبکه

آموزش در علوم پزشکی، ه کی بیرجند. مجلدانشگاه علوم پزش

 .93ش

 (،مطالعه شیوه رفتار 1385دهقان، علیرضا،نیکبخش، مرسده .)

افراد در محیط مجازی:شکل گیری روابط صمیمانه در 

اتاقهای گپ زنی اینترنت،علوم اجتماعی:مطالعات فرهنگی و 

 .23-13،صص6ارتباطات، شماره

 ،و (، اینترنت1385 خطیبي،) فاخره محمدسعید، ذكایي 

 جوان حرفه ای، مجله كاربران میان در پژوهشي هویتي تغییرات

 203-165، ص 2، دوره 7ارتباطات، شماره  و فرهنگي مطالعات

  بررسی  (1393) ذوالقدر، حسین؛ قاسمزاده عراقی، مرتضی

های اجتماعی  های کاربران در استفاده از رسانه انگیزه

فصلنامه  (اجتماعی فیسبوکمطالعه موردی کاربران شبکه )

 3، 56-35پژوهشهای ارتباطی، سال بیستم، ش 

 میزان مشارکت (. 1391) رسولی، محمدرضا؛ مرادی، مریم

های  دانشجویان ارتباطات در تولید محتوای رسانه

 94رتباطات، سال سیزدهم، ش ا -اجتماعی. مطالعات فرهنگ

 یها اهداف و انگیزه (.1391) شهابی، محمود؛ بیات، قدسی 

های اجتماعی مجازی. فصلنامه  عضویت کاربران در شبکه

  .31رتباطات، سال سیزدهم، ش ا -مطالعات فرهنگ

 بررسی نفوذ شبکه(. 1390) ضیایی پرور، حمید؛ عقیلی، وحید 

 ههای اجتماعی و مجازی در میان کاربران ایرانی. فصلنام

 61پیاپی ،  9رسانه، سال بیستم، ش 

http://www.iricss.org/Pages/Faculty/Kharrazi.aspx
http://www.iricss.org/Pages/Faculty/Kharrazi.aspx
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 یو سبک زندگ تیتلفن همراه بر هو ریروزمره: تأث یو زندگ

 76، شماره رسانه» هینشر، جوانان

 ،ن، ،فلسفه تربیت،چاپ هشتم،تهرا1391میرمحمدی،داود

 انتشارات دانشگاه پیام نور.

 (،فرهنگ 1386میسفادین،لی پی،مترجم:پارتازیان،کامبیز،)

 فضای مجازی،بایدها ونبایدها در فرهنگ اینترنتی.
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Abstract  

    The purpose of the present study was to investigate the effect of harmful use of mobile phones and 

social networks on cognitive functions of students. In terms of purpose, the applied research 

methodology is a descriptive-correlational method. In terms of collecting information, the survey data 

and the data collection tool are questionnaires. The statistical population of this study is the students 

of Mohaghegh Ardebil University. The Cochran formula was used to determine the sample size and 

the sample size was 300. The method used for sampling was random and among students of different 

colleges. A researcher-made questionnaire was used to collect information from three sections of 

mobile use, using social networks and social functions. The obtained data were analyzed using 

Pearson correlation coefficient and linear regression and SPSS software. The findings of the research 

showed that there is a significant negative relationship between cell phone use and cognitive functions 

of students, and the correlation coefficient between the two variables is -0.41. Also, the use of social 

networks and cognitive functions of students is in the same situation and The correlation coefficient 

between the two variables is -0.53. There is also a significant positive correlation between using 

mobile phones using social networks and the correlation coefficient between the two variables is 38 /. 

Is. The result suggests that the use of mobile phones and social networks has had a causal relationship 

to student cognitive functions. 

Keywords: mobile phones, social networks, cognitive functions, students 

 


