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  . کند را تبیین می کیفیت زندگیدرصد واریانس 
ثیر قرار دهد و با استفاده غیرمفرط از این أتواند کیفیت زندگی افراد را تحت ت استفاده مفرط از تلفن همراه می :گیري نتیجه

 .توان از اثرات منفی آن بر کیفیت زندگی پیشگیري کرد وسیله ارتباطی می
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  .دزفول می باشدواحد مصوب دانشگاه آزاد اسالمی این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی 
  

  مقدمه
اي چندبعـدي   سـازه  ،)quality of life( کیفیت زندگی

ی،   است که شامل وضعیت سالمت جسمی، بهزیستی رواـن
ر    عملکرد اجتماعی و شناختی و تأثیر بیماري و درمـان ـب

 این سـازه ذهنـی و چنـدوجهی    .تجربه زندگی بیمار است
ه نظـر      بوده و تعیین ک دون توجـه ـب میت و کیفیـت آن ـب

هـاي کیفیـت    شـاخص ). 1( شخص بسیار دشـوار اسـت  

هـاي   زندگی مرتبط با سالمت به سنجش رضایت از حوزه
مرتبط با سالمت همچون عملکرد جسمی، بهزیستی روانی 

هــاي اجتمــاعی  و رضــایت شخصــی و روابــط و تعامــل
دگی     براساس تعریـف  ).2( پردازند می گـروه کیفیـت زـن
 world health organization(زمان جهـانی بهداشـت  سـا 

quality of life(تصور فـرد از وضـعیت   «زندگی  ، کیفیت
اسـت  هاي ارزشی  خود در زندگی، بافت فرهنگ و سیستم
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ا اهـداف، انتظـارات،      که وي در آن زندگی مـی  کنـد و ـب
   ).3(معیارها و عالیق او مرتبط است 

عاد سـالمت  تردید تکنولوژي و رشد صنعت بر اب بی
از جمله وسایل ارتباطی کـه امـروزه    .ثر استؤانسان م

 .تلفن همـراه اسـت   وجود دارددر دسترس اغلب مردم 
ــ ــت جاب جــایی و دسترســی  هخاصــیت حضــور، قابلی

ــگی ــل از  ،همیش ــانی حاص ــک  ناهمزم ــال پیام و انتق
هاي همـراه جدیـدتر سـبب     هاي مختلف گوشی قابلیت

ایـن   .راه شـده اسـت  استفاده بسیار گسترده از تلفن هم
ـ گسترده توجه پژوهشگران را بـه آ استفاده  ار زیسـتی  ث

ایـن در   ،هاي همراه معطوف داشته اسـت  ناشی از تلفن
حالی است کـه بـه اثـرات روانشـناختی و اجتمـاعی      

 از ایـن وسـیله ارتبـاطی    و مفرط مدت استفاده طوالنی
 از تلفـن همـراه،  مفرط استفاده . توجه کافی نشده است

ـ ا عبارت در آن از تلفـن همـراه   وضـعیتی کـه   ت از س
زیادي به آن وجود و اشتغال ذهنی شده  فراواناستفاده 

) Kamibeppu & Sugiura( کامیبپو و سـوگیرا ). 4( دارد
عنـوان   )6( و همکـاران ) Billieux(و بیل لیـوکس ) 5(

هاي اعتیادآوري تلفن همراه را نباید  کنند که ظرفیت می
دهنده آن اسـت کـه    د نشانشواه .مورد غفلت قرار داد

استفاده مفرط از تلفن همراه مرتبط با الگوهاي رفتـاري  
دیگر از جمله بیدار ماندن در شب و اشتغال بـه تبـادل   
پیام کوتاه و همچنین وابسـتگی عـاطفی اسـت کـه در     

  ).5( شود ذهن کاربران ایجاد می
که  ندنشان داد) 7( همکارانو  )Agarwal(آگراوال 
فـن همـراه سـبب آشـفتگی در خـواب و      استفاده از تل

. آورد وجـود مـی   تمرکز شده و خستگی و سردرد را به
نتایج برخی مطالعات بیانگر آن است که امـواج تلفـن   

توانـد   تر از حد مجاز می همراه حتی با چگالی توان کم
می ماننـد سـردرد، احسـاس گرمـا در     یباعث بروز عال

داري اارتباط معن. گوش، ضعف حافظه و خستگی گردد
 فـوق  تعداد مکالمه در روز با بروز عالیـم و بین مدت 

هـاي گیرنـده و    در خصوص آنتن). 8-10(وجود دارد 

ـ عالیمـی مان  ،هـا تحقیقـات   فرستنده و قرارگیري آن د ن
  سردرد، اضطراب، افسردگی و خستگی را در ساکنان 

   ).12 و 11( اند کردهها گزارش  اطراف آنتن
تی را در حـوزه از  استفاده از ایـن وسـیله مشـکال   

ناراحتی افراد به وجود آورده و  گسیختگی اجتماعی هم
نشان ) Austin( )14( در همین راستا آستین). 13( است

 گسـیختگی  توانـد سـبب از هـم    داد که تکنولوژي مـی 
تلفن همـراه بـا جـدا کـردن جوانـان از      . شود ادراکی
ثیرپذیري از أرنگ کردن روابط و ت هایشان و کم خانواده

ـ    انواده در شکلخ ثر ؤگیري هویتی جدید بـر جوانـان م
اعتیاد به تلفن و نمایش تصـاویر  ). 15(واقع شده است 

ســبب ایجــاد پدیــد آیــی ) Porno( مســتهجن جنســی
). 16( اسـت شـده  هایی در سطح جامعـه   فرهنگ خرده

سطحی شدن روابط اجتماعی نسبت بـه   کاهش امنیت و
همـراه اسـت    روابط چهره به چهره نیز از تبعات تلفـن 

مورد پرخاشگري و تـوهین واقـع شـدن توسـط     ). 17(
و افسـردگی ناشـی از   ) 18( تهدید به مرگ ،)17(تلفن 

ـ  ) 19( زورگیري توسط تلفـن  ثیرات تلفـن  أاز دیگـر ت
در پژوهشی روي دانشجویان دختـر   Ezoe. همراه است

سـبک زنـدگی    بـا دریافت که وابستگی به تلفن همـراه  
 بـــا و رابطـــه مثبـــت ،برونگرایـــی و کیفیـــت بـــی
 Igarashi) 20(منفی وجود دارد رنجورخویی رابطه  روان

خــویی  رنجــور گــزارش نمــود کــه برونگرایــی و روان
هاي مهم شخصیتی هستند که با استفاده ببـیش از   ویژگی

و  Toda. )21( حــد از تلفــن همــراه همبســتگی دارنــد
همکاران نیز عنوان نمودند بین اسـتفاده مفـرط از تلفـن    

  .)22( و سبک زندگی ناسالم رابطه وجود دارد همراه
plant از  بایـد سازد که تلفن همـراه   خاطرنشان می

شناســـی، روانشناســـی اجتمـــاعی،  منظـــر زیســـت
شناسی، مطالعات فرهنگی و فلسـفه   شناسی، مردم جامعه

بـا وجـود چنـدوجهی بـودن     . مورد مطالعه قرار گیـرد 
ضـور آن  هاي گسترده ح تلفن همراه و عرصهاستفاده از 
کارکردهـا و تبعـات و پیامـدهاي انسـانی،      ،در جامعه
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فرهنگی، سیاسی و روانـی آن مـورد بررسـی گسـترده     
ـ    به. علمی واقع نشده است ثیرات أویـژه در خصـوص ت

مطالعاتی صورت نگرفته  ،تلفن همراه بر کیفیت زندگی
مطالعه حاضر با هـدف   ،با عنایت به این خأللذا . است

ابعـاد   از تلفـن همـراه و   مفـرط  بررسی رابطه اسـتفاده 
  .انجام شد کیفیت زندگی

  
 ها روشمواد و 

جامعه آمـاري  . است همبستگی این پژوهش از نوع
اسالمی  آزاد دانشگاهکارشناسی کلیه دانشجویان  شامل

 1391-92بـود کـه در سـال تحصـیلی      واحد دزفـول 
الزم بـه ذکـر اسـت ابـزار      .مشغول به تحصیل بودنـد 

بـر روي ایـن جامعـه     تلفن همراه قبالًاستفاده مفرط از 
آمـوزش  آمـار موجـود   بر اسـاس   .هنجاریابی شده بود

حدود  1391-92در سال  دانشگاه تعداد کل دانشجویان
هـا بـه روش    انتخـاب آزمـودنی  . بودنـد هزار نفـر   19

و براساس طبقات مختلـف رشـته،   اي  گیري طبقه نمونه
فاده از با اسـت  حجم نمونه .انجام گرفت هل و جنسیتأت

 محاسبه شد ونفر  384) 24( جدول کرجسی و مورگان
. افزایش یافت نفر 400پذیري تا  تعمیم افزایش به خاطر
  .مورد معتبر بود 392 ،پرسشنامه اجراشده 400 از تعداد

آمـار  هـاي   از روشبـا اسـتفاده   ها  تجزیه و تحلیل داده
 خطـی سـاده  پیرسون و رگرسـیون   توصیفی، همبستگی

 .شد نجاما SPSS 19م افزار کمک نر به

ــدین ــژوهش ب ــه  روش اجــراي پ ــود ک صــورت ب
کیفیت زندگی و استفاده مفـرط  (هاي پژوهش  پرسشنامه

. در اختیـار دانشـجویان قـرار گرفـت    ) از تلفن همـراه 
 هـاي اخالقـی   ولیتسـئ منظور رعایت مالحظـات و م  به
)Ethical responsibility ( قبــل از توزیــع   ،تحقیــق

یحات مختصري در مورد پرسشنامه به ها توض پرسشنامه
کـه   در شروع کار بـا گفـتن ایـن   . دانشجویان داده شد

تکمیل پرسشنامه صرفاً جنبه تحقیقاتی دارد و نتیجه آن “
گونه تأثیري بر شما نخواهد داشت  هرچه که باشد، هیچ

هـا   به آزمـودنی ” هاي شما محرمانه خواهد ماند و پاسخ
  ها با استفاده از  ري دادهآو جمع .اطمینان خاطر داده شد

  :هاي ذیل صورت گرفت پرسشنامه
 SF-36  پرسشـنامه : SF-36پرسشنامه کیفیت زندگی 

)The Short Form Health Survey Questionnaire (
هـاي   براي مصارفی چون کار بالینی، ارزیـابی سیاسـت  

 ،بهداشتی و نیز تحقیقات و مطالعات جمعیـت عمـومی  
عبارتی توسط  36فرم . ه استکارایی خود را ثابت کرد

در  1992در سـال  ) Varo & Sherbone( شربونو وارو 
کشور امریکـا طراحـی شـد و اعتبـار و پایـایی آن در      

گرفتـه  هاي مختلف بیماران مـورد بررسـی قـرار     گروه
ارزیابی حالت سالمت از  ،هدف از این پرسشنامه. است

وسـیله ترکیـب    هر دو نظر جسمی و روانی است که به
دسـت   هدهنده سالمت ب گانه تشکیل 8هاي  مرات حیطهن

عبارت است که هشت  36این پرسشنامه داراي . آید می
 10( سـالمت عمـومی  شـامل  حیطه مختلـف سـالمت   

محـدودیت   ،)عبـارت  4( انیعملکـرد جسـم   ،)عبارت
محـدودیت   ،)عبـارت  4( دالیل جسمانی ایفاي نقش به
 2( بـدنی  درد ،)عبـارت  3( دالیل عاطفی ایفاي نقش به

خسـتگی یـا    ،)عبـارت  2( عملکرد اجتمـاعی  ،)عبارت
را مـورد   )عبارت 5(و سالمت روانی) عبارت 4( نشاط

 ،گذاري مقیـاس  در خصوص نمره. دهد ارزیابی قرار می
ها قرار نگرفته  یک از زیرمقیاس در هیچ 2عبارت شماره 

صـفر   ،ترین نمره پایین. شود و فقط با نمره کل جمع می
ها در  امتیاز هر بعد با امتیاز عنوان. است 100 و باالترین

صورت است  گذاري بدین نمره .شود آن بعد مشخص می
است که به هر عدد بـه   1-5که نمره در پرسشنامه بین 

هایی بـین   ارزش ،صورت متغیر در هر بعد تناسب آن به
پایـایی  ) 25(منتظري و همکاران . گیرد تعلق می 100-0

ر ایـران را مطلـوب گـزارش    و روایی نسخه فارسـی د 
  ).=7/0r-9/0( ندکرد

ــاس ــراه   مقیـ ــن همـ ــرط از تلفـ ــتفاده مفـ    اسـ
)cell phone over use scale(    این پرسشنامه بـر اسـاس
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ــخیص و    10 ــاي تش ــناختی از راهنم ــاخص روانش ش
ایـن  . طراحـی شـده اسـت   بندي اختالالت روانی  طبقه

 بر اساس قالب پاسخگزاري  نمرهآیتم دارد و  23مقیاس 
 ،هرگز تقریباً -2 ،هرگز -1( اي گزینه طیف لیکرت شش

 -6و همیشـه   تقریبـاً -5 ،اغلـب  -4 ،برخی اوقـات  -3
کننـده اسـتفاده    منعکس 70تر از باال هنمر. است) همیشه

در  )26( نـژاد  یاسـمی محمـدیان و   گل). 4( مفرط است
، دانشـجو  782بررسی هنجاریابی این مقیاس بـر روي  

گزارش  903/0  وش آلفاي کرانباخر به را آزمون پایایی
 پایــایی مقیــاس از طریــق بازآزمــایی مقیــاس. ددنــدا

714/0=r  دار بـود امعن 001/0محاسبه شد که در سطح .
که بین  بررسی پایایی تنصیف حاکی از آن بودهمچنین 

روایـی  . داري وجود نـدارد اتفاوت معن ،دو نیمه آزمون
ـ  نفـر از صـاحب   10محتواي آزمون نیـز توسـط    ران نظ

هـا   یافتـه  ،در کـل . یید قرار گرفـت أروانشناسی مورد ت
بـراي انجـام    ابـزاري معتبـر  مقیاس  COSنشان داد که 

ــدانی  ــات می ــت و داراي تحقیق ــایی اس ــی و پای روای
  . بخش است رضایت
   ها یافته

  دانشـجویان  درصـد   61 ،از کل نمونه مورد مطالعه
  

ـ دختر و بقیه دانشـجویان پسـر     9/55همچنـین  . دبودن
هاي فنـی و مهندسـی و    رشته ،درصد نمونه دانشجویان

نمونـه را   درصـد  71 .بقیه دانشـجویان انسـانی بودنـد   
هـل  أرا دانشـجویان مت  درصـد  29دانشجویان مجرد و 

جا که متغیرهاي کیفیت زنـدگی   از آن. دادند تشکیل می
اي هستند،  و استفاده مفرط از تلفن همراه از نوع فاصله

هـا از روش ضـریب همبسـتگی     دادهبراي تحلیـل  لذا 
 .پیرسون استفاده شد

از تلفن  مفرط بین استفادهتحلیل نتایج نشان داد که 
سالمت روان،  ابعادکیفیت زندگی کل و متغیر با  همراه 

 سالمت عمومی، عملکرد اجتماعی و خستگی یا نشاط،
جدول ) (>001/0P( داري وجود دارداو معن منفیرابطه 

افزایش استفاده مفـرط از تلفـن   صورت که با  بدین .)1
همراه عملکرد اجتمـاعی، نشـاط، سـالمت عمـومی و     

تـر   سالمت روان و در نتیجه کیفیت زندگی کاربران کم
   .شود می

بینی واریانس کیفیت زنـدگی از روي   منظور پیش به
تحلیـل رگرسـیون   استفاده مفرط از تلفن همراه نیـز از  

  . استفاده شد متغیره تک

  )نفر 392( دانشجویان کیفیت زندگی در از تلفن همراه و ابعادمفرط ضریب همبستگی ساده بین استفاده ی و هاي توصیف هآمار -1جدول 

 حداکثر حداقل میانگین انحراف معیار  ابعاد کیفیت زندگی
  ضریب همبستگی پیرسون

  تلفن همراهاستفاده مفرط از 
  -284/0 30/95 60/25 39/58 83/22  سالمت عمومی
  -095/0 50/90 30/34 54/68 04/9 عملکرد جسمانی

  123/0 40/95 08/38 54/69 68/18 دالیل جسمانی محدودیت نقش به
  074/0 5/89 4/40 38/66 13/14 دالیل عاطفی محدودیت نقش به

  -050/0 5/96 3/37 99/67 20/8 درد بدنی
  -292/0 13/90 2/31 04/56 23/24 عملکرد اجتماعی

  -33/0 92 3/35 92/53 83/22 وانیسالمت ر
  -222/0 6/87 1/36 56/50 51/16  خستگی یا نشاط
  -359/0 03/89 39 53/60 63/9  کیفیت زندگی

   98 21 03/55 25/2  تلفن همراهاستفاده مفرط از 
  01/0معنادار در سطح  
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  از تلفن همراه مفرط فادهتساس اسبرا کیفیت زندگیبینی  براي پیش خطی ساده خالصه تحلیل رگرسیون-2جدول

  بین متغیر پیش  متغیر مالك
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

T value  P value 
 بتا خطاي استاندارد  مقدار 

 ./000 -881/3 -/.359 /.338 -311/1 استفاده مفرط از تلفن همراه کیفیت زندگی

  
 ،خطی سـاده طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون 

اسـتفاده مفـرط از    ،ازگارشـده س 2Rبا توجه به مقـدار  
ــراه   ــن همـ ــت    12تلفـ ــانس کیفیـ ــد واریـ درصـ

را تبیین نموده  )2R=129/0 و.2R  Adj=120/0(زندگی
استفاده مفرط از تلفن همراه  ،با توجه به مقدار بتا. است

 >001/0P( بینی کیفیت زنـدگی  صورت منفی در پیش به
 .)2جدول ( سهیم بوده است )=f 060/15و

  
  بحث 

حـاکی از آن بـود کـه بـین میـزان       پـژوهش نتایج 
و کیفیت زندگی کل و ابعـاد آن  استفاده از تلفن همراه 

ـ  منفـی رابطه  ایـن یافتـه بـا    . داري وجـود دارد او معن
آنـان  . باشد همسو می) 20( و ازوي) 23( توداهاي  یافته

سـبک   ،کاربران افراطی تلفن همـراه کردند که  گزارش
  .کیفیت و ناسالمی دارند یزندگی ب

همچنین بین استفاده مفرط از تلفن همراه و سالمت 
ــ) SF-36مقیــاس خــرده( روان دار ارابطــه منفــی و معن

و ) 11( ناوارو و همکـاران در همین راستا . دست آمد هب
در خصـوص اثـرات امـواج    ) 12( سانتینی و همکاران

نند تلفن همراه و آنتن هاي گیرنده و فرستنده عالیمی ما
سردرد، اضطراب، افسردگی و خسـتگی را در سـاکنان   

در خصـوص تبیـین   . کردنـد اطراف آنتن ها گـزارش  
توان چنین عنوان کرد که شاید  هاي این فرضیه می یافته

هـاي   دلیل مشغله زیاد با موبایل و استفاده دانشجویان به
هـاي روزمـره    متعدد از این وسیله از بسیاري از فعالیت

رزند و این به نوبه خود روابط رودررو و خود غفلت می
هـا   ها را کم نمـوده و سـبب انـزواي آن    و حضوري آن

ویـژه   هاي تلفن همراه بـه  اشتغال زیاد به تماس. شود می

و  هـا  نگرانـی  ،ارسال و دریافت پیامک در بین جوانـان 
که برخـی   طوري به. کند ي را ایجاد میدهاي زیا هدلشور

ها مشـغله   و کیفیت آن ها از کاربران در خصوص پاسخ
ها اختالل در  فکري زیادي دارند و ماحصل این فعالیت

نظم خواب و پرداختن به تکـالیف روزمـره را موجـب    
استفاده بیش از اندازه و غیرضـروري از تلفـن   . شود می

اسـترس و پریشـانی ذهنـی پدیـد      ،همراه براي کـاربر 
حدي است که نوعی بیمـاري   این اختالالت به. آورد می

وانی و عصبی براساس آن تعریف شده اسـت و فـرد   ر
کنـد گوشـی    مبتال در طول روز چندین بار احساس می

دهـد   ها نشان می پژوهش. خورد تلفن همراهش زنگ می
حداقل دوسوم کاربران به این نوع تیک عصبی دچارند 

اي تلخ و  درصد کاربران مبتال آن را تجربه 70و بیش از 
ارسـال بـیش از   . کننـد  حالتی ناخوشایند توصیف مـی 

اندازه پیام کوتاه نیز نوعی وسـواس و اخـتالل ذهنـی    
  ). 27( دنبال دارد به

بین استفاده از تلفن همراه و سـالمت عمـومی نیـز    
هـاي تحقیقـات    یافتـه . دست آمد هدار بارابطه منفی معن

استفاده زیاد از تلفـن  سوء پیشین نیز حکایت از اثرات 
در این راستا هاوکینک،  .همراه بر سالمت عمومی دارد

گـزارش  ) 10(و یولیتسـیس  )9( و همکاران ، افتدال)8(
توانـد باعـث    دادند که استفاده مفرط از تلفن همراه می

می مانند سردرد، احسـاس گرمـا در گـوش،    یبروز عال
داري ادر کل ارتباط معن .ضعف حافظه و خستگی گردد

 مانندمی یعال تعداد مکالمه در روز با بروز وبین مدت 
سردرد، احسـاس گرمـا در گـوش، ضـعف حافظـه و      

تلفـن  امواج الکترومغناطیس ). 10( خستگی وجود دارد
دهنـد   را تغییر میمغز فعالیت الکتروآنسفالوگرام  ،همراه
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و سبب آشفتگی در خواب و تمرکز شده و خسـتگی و  
از طرفی شواهد تحقیقاتی . آورند سردرد را به وجود می
سـتفاده از تلفـن همـراه سـبب     حاکی از آن است که ا

نـاوارو و  ، )7( همکـاران  آگـراوال و . شود خستگی می
گــزارش  )12( و همکــاران ســانتینی و )11(همکــاران

و قرارگیـري در   در کل بین مـدت مکالمـه  اند که  داده
وجـود  معنـاداري   رابطـه  ،با بروز خستگی ها محل آنتن

  .دارد
فـن  دیگر نتایج نشان داد بـین اسـتفاده مفـرط از تل   

همراه و عملکرد اجتماعی رابطه وجـود دارد کـه ایـن    
و آسـتین  ) 13( و همکـاران  هاي اشـنایدر  با یافته یافته

ـ  نفـی مبنی بـر رابطـه م  ) 14( دار بـین کـارکرد   او معن
اجتماعی دانشجویان و میزان اسـتفاده از تلفـن همـراه    

مشـکالتی را در   ،استفاده از ایـن وسـیله  . همسو است
. اجتماعی به وجود آورده اسـت  گسیختگی حوزه از هم

که یک تلفن همراه در خالل نمـایش، تئـاتر یـا     زمانی
آیـد از نظـر اجتمـاعی     فیلمی در سیمنا به صدا در مـی 

قبول است و چیزي شـبیه قـدم زدن فیزیکـی و     غیرقابل
همـراه بـر    استفاده از تلفـن . حرف زدن در تئاتر است

ـ   . یر داردثأادراك و گمان افراد و انتساب به همـدیگر ت
توانـد   مـی  تلفن همـراه  لذا نباید از نظر دور داشت که

 اي نیز داشـته باشـد   حضور اجتماعی ناخوانده و سرزده
و نیکول ) Laru& Jarvela) (17 ( الرو و جاروال). 13(

نیـز معتقدنـد افـرادي بـا ایـن وسـیله       ) 18( و فلمینگ
گاهی . اند ارتباطی مورد پرخاشگري و توهین واقع شده

ـ  برخی پیامک اوقات ثیرات مخربـی را بـر روابـط    أها ت
. شود اجتماعی دارند که سبب جدایی و انزواي افراد می

شـود   تبادل میبرخی طنزهایی که در آن کلمات رکیک 
صورت ها از طریق پیامک  و تمسخر برخی اقوام در آن

داروي  هـاي منفـی و پـیش    تواند بر انتساب می گیرد می
گذشـته از آن  . ی داشته باشـد ثیر منفأراجع به یکدیگر ت

روابط حضوري و رودررو را کـاهش داده   ،تلفن همراه
ها تنها بـه   که براي بسیاري از احوالپرسی طوري است به

افـراط در اسـتفاده تلفـن    . شـود  ارسال پیامک اکتفا می
توانـد بـر    هاي اینترنت و مکالمات مـی  همراه با استفاده

ر منفـی داشـته   یاثها ت وضعیت اقتصادي افراد و خانواده
ناچارند ماهانه مبالغی زیـادي را   والدینباشد و برخی 

 فرزندان خود کنندخود و هاي تلفن همراه  صرف هزینه
 و همکـاران  و بیل لیوکس) 5( کامیبپو و سوگیرا). 27(
آوري تلفـن  دهـاي اعتیـا   کنند که ظرفیت عنوان می) 6(

ـ  ایـن یافتـه   .همراه را نباید مـورد غفلـت قـرار داد    ا ه
ثیر منفی استفاده مفرط از تلفن همراه و أکننده ت حمایت

ــر ســالمت جســمی و روانشــناختیأتــ  ثیر منفــی آن ب
   .)6(دانشجویان است 

  
  گیري نتیجه

با توجه به نتایج پژوهش حاضر بین استفاده مفـرط  
از تلفن همراه و ابعاد روانشناختی کیفیت زندگی رابطه 

از تلفـن همـراه   دار وجود دارد و اسـتفاده مفـرط   امعن
ثیر قـرار  أتواند کیفیت زندگی دانشجویان را تحت ت می

از  چنین استنتاج می شود که با استفاده غیرمفـرط . دهد
توان از اثرات منفی آن بر کیفیت  این وسیله ارتباطی می
هـاي   اجـراي پـژوهش   ،در کـل . زندگی پیشگیري کرد

ـ    گسترده ثیرات مختلـف  أتر در راسـتاي روش شـدن ت
نظـر   مفرط از تلفن همراه مفیـد و ضـروري بـه    استفاده

  .رسد می
  

  تشکر و قدردانی
پژوهشـی   کارکنـان محتـرم معاونـت    از بدینوسیله 

دزفول و کلیه دانشـجویانی   واحد دانشگاه آزاد اسالمی
گر بودنـد تشـکر و قـدردانی     که در این پژوهش یاري

  . شود می
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