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در بین دانشآموزان دوره متوسطه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان استفاده از موبایل سرکالس درس و رابطه آن با عملکرد تحصیلی

شآموزان دوره متوسطه شهر سنندج انجام شده است .اين پژوهش از نوع توصيفي -همبستگی است .جامعه آماری
دان 
شآموزان ناحیه  1و  2شهر سنندج بودند و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای
تحقیق ،شامل  05482نفر از دان 

شآموزان به
شآموز بصورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند .نتایج تحقیق نشان داد که دان 
تعداد  38 51دان 

ترتیب بیشتر پیامهای کوتاه با مضمون جک و لطیفه ،عاشقانه ،معنی دار و مفهومی ،کاری و درسی و خبری ارسال
شآموزانی که موبایل به
شآموزان موبایلشان را به مدرسه میبرند اما اکثریت دان 
کرده بودهاند .اگرچه بسیاری از دان 

شآموزانی که از سیستم پیام کوتاه
مدرسه میبرند آن را در حالت سایلنت و خاموش میگذارند .همچنین درصد دان 
شآموزانی که ار این سیستم استفاده میکنند بسیار کمتر است .عالوه
سرکالس درس استفاده میکنند ،در مقایسه با دان 

براین نتایج نشان دهنده وجود رابطه منفی بین بردن موبایل به مدرسه ،خواندن پیام کوتاه دریافتی سرکالس درس،
پاسخ دادن به پیام کوتاه سرکالس درس ،ارسال پیام کوتاه سرکالس درس و استفاده کلی از سیستم پیام کوتاه

سرکالس درس با عملکرد تحصیلی داشت .با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد میشود که از طریق فرهنگ سازی و
آگاه کردن والدین و دانشآموزان از اثرات موبایل بر یادگیری به طور کلی بردن موبایل به مدرسه محدود شود.
شآموزان ،سیستم پیام کوتاه ،عملکرد تحصیلی
کلید واژهها :موبایل ،کالس درس ،دان 
دریافت مقاله139 1/8/29 :

پذیرش مقاله139 1/ 12 /1 :

 -1استادیار مدیریت آموزشی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندجHasani.rafigh@gmail.com .
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مقدمه

امروزه ،معلمان سر کالس درس با پدیده نوین استفاده از موبایل روبرو هستند .پدیدهای که در

بترین ابزارهای ارتباطی بین
اثر پیشرفت در فناوریهای نوین بوجود آمده است .موبایل از محبو 

یگیرد که
افراد و از تکنولوژیهای پیشرفته ارتباطی دوران ماست .این استفاده در حالی صورت م 

شآموزانی که موبایل با خودشان به
بردن این وسیله به مدرسه براساس قوانین ممنوع است و با دان 

یشود .اما از سوی دیگر روز به روز شاهد استفاده بیشتر از این وسیله در
یبرند برخورد م 
مدرسه م 

کالس در هستیم .بنا به گفته پرینسکی ) 2005 ( 1بچهها از طریق تکنولوژی موبایل با نتایج مثبت در
یشوند و بعضی کشورهای از نظر تکنولوژیکی پیشرفته ،2شروع به استفاده از
جامعه مدرن بزرگ م 
یشان کردند(نورضا محمد و دیگران.)276 :0 01 2 ،
تکنولوژی موبایل در موسسات آموزش 

عالوه براین ،استفاده از موبایل ارتباطات انسانی را تسهیل کرده است و عالوه بر مزایای این

ابزار معجره آسا ،3تحقیقات از کاهش توجه نسبت به مباحث کالسی و کاهش سطح موفقیت

سها بحث میکنند(ُنُنردان 5و
تحصیلی 4ناشی از استفاده از این وسیله در مدارس و کالس در 

دیگران .) 4279 : 0 01 2 ،اگرچه استفاده از تلفن همراه در هر بخشی نفوذ کرده و فرصتهای

بسیاری در زمینه آموزش و یادگیری بوجود آورده ،بطوریکه امروزه با توجه به فرصتهایی که

تکنولوژیهای نوین در اختیار بشر قرار دادهاند ،دیدگاههای جدید مثل یادگیری از طریق موبایل

یکنند که یادگیری از
مطرح شده است .در این زمینه کوکوسکا  -هولم و تراکسلر ) 2005 ( 6بیان م 

طریق موبایل" ....یقینًاًا در ارتباط با تحرک یادگیرنده 7است ،به این معنی که یادگیرندگان بایستی

تهایی که در مکان فیزیکی به شدت مجزا و
تهای آموزشی بدونه محدودی 
قادر باشند در فعالی 
محدود 8وجود دارد ،خود را درگیر یادگیری کنند (به نقل از کیما 9و دیگران.) 436 : 2008 ،

لوریس و لوری )0026( 10حرکت از یادگیری الکترونیکی به یادگیری موبایلی 1را بعنوان انقالبی
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توصیف کردهاند ،که نه تنها تغییری مفهومی بلکه به تغییر در طرز فکر 2در مورد طراحی و
طهای یادگیری اشاره دارد .در همین راستا ملو ) 2005 ( 3نسل جدید
برنامهریزی اهداف و محی 

یادگیرندگان را نسل رسانه 4توصیف کرده است و براساس نظر او ،مربیان بایستی امکانات کاربرد
یها در موقعیتهای آموزشی را کشف کنند(به نقل از نورضا محمد5و دیگران،
این تکنولوژ 

 .)176 :0 01 2بطوریکه محققان در تحثیات خود به این نتیجه رسیدهاند که یادگیری موبایل به
یهای ریاضی ،خواندن و نوشتن خود را بهبود بخشند و
یادگیرندگان کمک میکند که توانای 

راهی برای تشویق تجارب یادگیری همکارانه و مستقل 6است(اتویل .) 13 : 2005 ،7حتی موبایل پا

یتر آموزش و یادگیری
یها فراتر گذاشته و به فرآیندهای عال 
را از کمک به یادگیری این توانای 

نها و فرستادن پیام برای تسهیل
کمک میکند .تحقیقات نشان داده که استفاده عمومی از تلف 

دوستیها 8و اجتماعی شدن 9نقشی برای تلفنهای همراه بعنوان ابزاری برای یادگیری مشارکتی
بوجود آوردهاند(اوزنبویلو 10و دیگران .) 381 : 2009 ،در مطالعه ای مشخص شد که اگرچه بطور

یبرند ،اما تنها گاهی اوقات از
شآموزان اکثرًاًا موبایلهایشان را با خودشان به مدرسه م 
متوسط دان 

یکنند .آنها گفته بودند که در خالل زنگ تفریح به ندرت و در کالس درس هرگز
آنها استفاده م 
شآموزان بیان کرده بودند که آنها تقریبًاًا
یکنند .بطور کلی دان 
و به ندرت از موبایلشان استفاده م 

لهاشان را
هیچ گونه مشکلی با معلمانشان به خاطر موبایل نداشتهاند و آنها همچنین هرگز موبای 

یتوان از موبایل به عنوان عامل اختالل و
برای تقلب در کالس استفاده نکردهاند .در نتجه نم 

ناآرامی در مدرسه صحبت کرد(دورینگ و دیگران .)7 : 2004 ،در مطالعه ای دیگر بین بچههای 9

یبرند(سیرواستاوا،11
و  10ساله مشخص شد که  86درصد در کالس درس با خودشان موبایل م 

 .) 12 : 2004این در حالی است که در مطالعه ای دیگر 74 ،درصد از مدیران مدارس متوسطه
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کالیفرنیا نیز از ممنوعیت موبایل حمایت کرده بودند(کتز .)101 : 2005 ،همچنین به نقل از ماتیو

1

 2001مدارس برای اجازه دادن به بچهها برای استفاده از موبایل تحت فشار هستند .به این دلیل که

والدینشان عالقمندند که در هر زمانی که آنها میخواهند فرزنداشنان در دسترس باشند(گیسر،2
شآموزان نروژی که اکثرًاًا بین 16
 .) 39 : 2004در مطالعه ای در سال  2002با نمونه  1682نفر از دان 

تا  18سال بودند ،دریافت که سه چهارم از پاسخ دهندگان دارای محدودیت استفاده از خدمات
یکردند(کتز: 2005 ،
پیام کوتاه در کالس درس بودند ،ولی با این حال از این خدمات استفاده م 

شآموزان پایه  6تا  12دارای موبایل
 .) 96در مطالعه ای دیگر مشخص شد که  59درصد از دان 

هستند و  68درصد آنها موبایلشان را به مدرسه میبرند(اوبرینگر و کافی )1 : 2004 ،3و مطالعه ای

شآموزان مدارس متوسطه و میانی با نمونه  794نفری دریافت
در کره جنوبی در سال  2003از دان 

شآموزانشان در
یکنند اما  68درصد از دان 
که  45درصد از مدارس استفاده از موبایل را کنترل م 

شآموزان گزارش کردهاند که
یکنند و  41درصد از دان 
هر صورت در کالس از موبایل استفاده م 

آنها به دلیل استفاده سایر دانشآموزان از موبایل ناراحت شدهاند(کتز.) 96 : 2005 ،

یکند که موبایل برای جوانان و نوجوانان
مطالعه داوی 4و دیگران نیز از این یافتهها حمایت م 

درحال تبدیل شدن به بخشی از سبک زندگی روزانه شان شده است(داوی و دیگران: 2004 ،

 .) 368به نقل از لیونگ (7991؛ ) 2004حتی تلفن همراه به ما اجازه داده در مورد برداشتمان از

هنجارهای اجتماعی و آنچه در مکانهای عمومی جایز است بازنگری کنیم(به نقل از لور و کتز،

.) 1134 : 2007در این زمینه ،محققان زیادی استفاده از تلفن همراه در بسیاری از مکانها از جمله

نهای سینما را نیز بررسی کردهاند .وی و
یها ،اتوبوسها ،قطارها و سال 
رستورانها ،خواروبارفروش 
لیونگ)9991( 5دریافتند که کالسهای درس در بین آخرین مکانهای قابل قبول برای استفاده از

تلفن همراه هستند .مشارکت کنندکان در مطالعه اش گزارش کردهاند که در استفاده از موبایل در

مهای حمل و نقل عمومی راحتتر هستند،
خیابان ،جلسات ،منزل دوستان ،فروشگاهها و در سیست 
اما استفاده از موبایل در کالس درس برایشان خوشایند و قابل قبول نیست(وی و لیونگ: 19 99،6

1

Mathews
Geser
3
Obringer and Coffey
4
Davie
5
Wei and Leung
2

Wei and Leung

6

بررسی میزان استفاده از موبایل /...حسنی

31

 .) 19در مطالعه ای دیگر از شرکت کنندگان پرسیده شده بود که در مکانهای عمومی لیست

شده ،در کجا استفاده از موبایل بیشتر برایشان ناراحت کننده بوده است 80 .درصد پاسخ دهندگان

گفته بودند که در رستورانها و و کافهها استفاده از موبایل بیشتر برایشان ناراحت کنندهتر است.

کالس درس ،مدرسه و کتابخانه با  79 /7درصد در مکان دوم بود .استفاده از موبایل در کالس

درس حتی آزار دهندهتر از استفاده از موبایل در مکانهایی مثل ایستگاههای قطار و هواپیما با

 79 /1درصد ،بیمارستانها با  78 /8درصد و کلیساها با  26 /8درصد بود(وی و لیونگ.) 16 :9991 ،

کمپبل (  ) 2004نیز در مطالعه اش به نتایج مشابهی دست یافت ،که حرف زدن با موبایل در پیاده
روهای عمومی ،فروشگاهها ،اتوبوس از نظر اجتماعی پذیرفته شده است ،درحالیکه استفاده از
نهای سینما را به شدت غیر قابل پذیرش در نظر گرفته بودند( به
موبایل در کالس درسها و سال 

نقل از کمپبل و روسو .) 328 : 2003 ،اما ایتو و دایسوکو 1نظر دیگری دارند ،آنها معتقدند که

احتماال تلفن همراه در کالس درس راهی برای به چالش کشیدن سلسله مراتب ارتباطی شکل

شآموزان ،بی انگیزه به یک معلم فعال
تدریس سنتی 2باشد که در آن اصرار بر این است که دان 

یکند که تکنولوژیهای موبایل
گوش دهند(ایتو و دایسوکو،ص  .) 14سلوین ) 2003 ( 3نیز بیان م 
بطور اساسی دانشآموزان و در نتیجه ماهیت مدارس و تحصیالت را تغییر خواهند داد(ص.)131

محققان نروژی به این نتیجه رسیدهاند که تکنولوژی موبایل بخشی از بافت کالس درس شده است

(گیسر .) 39 : 2004 ،هیسکوک ) 2004 ( 4وجود و استفاده از تلفنهای همراه در مدارس و دیگر

جها) را مختل کننده و بیان کرده که استفاده از تلفن همراه
موسسات آموزشی(دانشگاهها و کال 

توجه یادگیرندگان در کالس درس را کاهش میدهد(ولش 5و دیگران ) 333 : 2011 ،و وقتی که

سهای درس دچار بی نظمی و اخالل
لها در زمانهای نامناسب استفاده میشوند ،کال 
موبای 
یشوند (والش 6و دیگران .) 78 : 2008 ،در مطالعات دیگر توسط گیلروی(  ) 2003حواسپرتی در
م 

محیط یادگیری و توسط مر) 2004 ( 7تقلب کردن در آزمونها و امتحانات از طریق فرستادن پیام نیز
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تایید شده است(به نقل از اوبرینگر و کافی .) 2004 ،نتایج تحقیقی دیگر نشان داد که صدای زنگ

شآموزان کالج آسیب برساند .همچنین نتایج تحقیق نشان
یتواند به عملکرد تحصیلی دان 
تلفن م 
داد که عملکرد تحصیلی گروه تجربی که تحت تاثیر صدای زنگ تلفن قرار گرفته بودند بطور

معنی داری بدتر از گروه شاهد بود(اند 1و دیگران .) 55 :0 01 2 ،همچنین دیگر محققان نتایجی را
گزارش کردهاند که استفاده از موبایل در کالسهای درس کالج فوق العاده ناراحت کننده 2و

اینکه دانشآموزان بارها نسبت به حواس پرتی 3ناشی از زنگ زدن هنگام زمان کالس شکایت

کرده بودند(کمپبل و روسو.) 328 : 2003 ،همچنین در مطالعه ای توسط انجمن ملی آموزش 4نشان

داد که  58درصد از نمونه مدرسان آموزش عالی در ایالت متحده با این گزاره که اساتید بایستی
استفاده از تلفن همراه در کالسهای درس دانشگاه را ممنوع کنند ،موافق بودند (کمپبل: 006 2 ،

 .) 281مطالعه گیلروی ) 2004 (5دریافت که یک سوم دانشجویان دانشگاه در ایالت متحده درخالل

یکنند (کمپبل ) 281 : 006 2 ،و پاسخ
یهای ویدیویی م 
نهای همراهشان باز 
کالس با لپ تاپ یا تلف 

تها ،عملکرد تحصیلی آنها تحت تاثیر قرار
دهندگان ادعا کرده بودند که با این کارها و فعالی 
یباشد(کتز .) 95 : 2005 ،البته این تا حدودی
نمیگیرد .ادعایی که نیازمند آزمایش و مطالعه م 

یکند و در نتیجه به
پذیرفتنی است که چون موبایل نقش مهمی در زندگی اجتماعی جوانان بازی م 

یکند نگرشهای اغماض کننده ای نسبت به استفاده از تکنولوژی در کالس درس
آنها کمک م 

یکند .همچنانکه کتز
شآموزان بلکه در مدرسان نیز صدق م 
داشته باشند .این فرض نه تنها در دان 

یرسد که تکنولوژی ارتباطات موبایلی را
(  ) 2005نتیجه گرفته است که " مدرسان جوان به نظر م 

راحتتر از همکاران مسنترشان پذیرفته باشند .نتایج مطالعات کتز در این زمینه با مطالعات

کمپبل 6نیز یکی است(کمپبل .)092 : 006 2 ،اگرچه استفاده از تکنولوژی اجتماعی غالب مانند

نهای همراه میتواند کانون توجه یادگیرنده را از کالس درس دور
پیامهای کوتاه و فوری و یا تلف 

کند و به نظر میفسود ) 2002 ( 7بعنوان عاملی مزاحم و از بین برنده مرکزیت سخنران در ارتباطات
1

End
particularly appalling
3
distraction
4
National Education Association
5
Gilroy
2

Campbell

Mifsud

6
7
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عمل کنند(به نقل از مارکت 1و دیگران ) 283 : 006 2 ،و اینکه هیچ معلمی نمیخواهد که توجه
یادگیرندگان به فرستادن پیام با دوستان بیرون از کالسش متمرکز شود(راشل .)7 7 : 2003 ،اما

تحقیقاتی نیز به این نتیجه رسیدهاند که استفاده از موبایل در عملکرد تحصیلی تاثیری ندارد
(جکسون 2و دیگران.) 603 : 2011 ،

در زمینه ارسال ،خواندن و پاسخ دادن به پیامهای کوتاه نیز مطالعاتی صورت گرفته است،

یگیرد
مطالعات نشان داده که پیام کوتاه یکی از پرطرفدارترین کارهایی بوده که با موبایل انجام م 

(اکونومیدس و گرسوپولو .)85 : 2009 ،3شاید این استفاده در کشور ما هم زیاد باشد و دلیل آن هم

یباشد .همچنین نتایج پیمایشی در
سهای تلفنی م 
هزینه پایین خدمات پیام کوتاه در با هزینه تما 

شآموزان سیستم پیام کوتاه را بعنوان ابزاری مفید برای پخش اطالعات
نروژ نشان داد که دان 

درباره سخنران 
یها و برنامه زمانی و غیره در نظر گرفته بودند(روی 4و دیگران .)4 : 2008 ،ایتو و

شآموزان ژاپنی از سیستم پیام کوتاه در خالل کالس
دایسوکو  2005گزارش کردهاند که دان 
درس در مدارس استفاده میکنند(ایتو و دایسوکو .) 12 :در مطالعه ای نیز مشخص شد که 91

شآموزان پیامهایشان را در خالل کالس درس میخوانند و  84درصد در خالل
درصد از این دان 

یفرستند(کتز .) 97 : 2005 ،محققان در مطالعه ای در نروژ دریافتند که زنان
کالس درس پیام م 

یفرستند که  40درصد بیشتر از متوسط مردان است(رید
جوان به طور متوسط در طول روز  7پیام م 
شآموزان گزارش کردهاند که در خالل کالس درس
و رید 28 .)891 : 2004 ،5درصد تمام دان 

شآموزان در
یکنند.همچنین نتایح نشان داد که  18درصد دان 
یفرستند یا دریافت م 
پیام کوتاه م 

خالل کالس درس تماس صوتی داشتهاند یا گرفتهاند(لینگ .)6 :0 00 2 ،همچنین گفته شده که

تهای درس جلوگیری کرد(گیسر،6
خیلی سخت است که از دریافت پیام کوتاه در خالل ساع 
 .) 39 : 2004همچنین براساس مطالعه انجمن متولیان امور دانشآموزان در آموزش عالی 7از 10260

نفر نمونه مورد مطالعه  29 / 88درصد هرگز و  59 / 54بعضی اوقات و  10 /85خیلی اوقات در خالل
1

Markett
Jackson
3
Economides and Grousopoulou
4
Rau
5
Reid and Reid
6
Geser
7
Student Affairs Administrators in Higher Education
2
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شآموزان در آموزش عالی.)2 :2 008 ،
یفرستند(مدیریت امور دان 
کالس درس پیام متنی م 

تحقیقات جدید همچنین گزارش کردهاند که دانشآموزان سال اول در ژاپن  02/1پیام متنی بطور

شآموزان
یکنند(ایگاراشی 1و دیگران .) 2313 : 2008 ،اگرچه همه دان 
متوسط در روز مبادله م 

یدانند که براساس قانون نباید از ارتباطات صوتی در کالس استفاده کنند ،اما اکثریت آنها
م 

یفرستند (ایتو
یخوانند و گاهی اوقات نیز پیام م 
گفتهاند که آنها در خالل کالس درس پیامها را م 

و دایسوکو ) 14 :به عالوه ،اشاره شده که روش استفاده از پیامهای کوتاه براساس سنین متفاوت
است .به طور کلی ،سن استفاده کنندان پیام کوتاه گرایش به جوانترها دارد .اگرچه دانشجویان و

بترین گروههای سنی پیامهای کوتاه باشند ،نسل مسنتر نیز
یرسد یکی از غال 
دبیرستانیها به نظر م 
یکنند(ایگاراشی و دیگران: 2008 ،
از پیامهای متنی برای ارتباط عمدتًاًا با خانواده شان استفاده م 
.) 2321

اگرچه مطالعات زیادی در مورد نشانههای رفتاری و شخصیتی استفاده از موبایل صورت گرفته

است .از جمله استفاده مشکل زا 2توسط بیانچی و فیلیپس ، 2005 3استفاده وسواسی 4توسط جیمز و

و درنان ، 2005 5استفاده زیاد 6توسط ژنارو 7و دیگران  ، 2007استفاده تشدیدی و فشرده  8توسط

توسط سانجز 9و دیگران  ، 2008استفاده ناهنجاری 10توسط برونوئی 11و دیگران  ، 2009استفاده
وابسته ای 12توسط بیلیکس  13و دیگران  2007و گرایش معتاد کننده 14توسط وایت و والش

15

 2008و والش و دیگران ( 2007به نقل از ولش و دیگران .) 334 : 2011 ،اما مطالعات بسیار اندکی

در زمینه محیط مدارس و کالس درس صورت گرفته است .با توجه به مباحث باال ،این تحقیق در
1

Igarashi
problematic
3
Bianchi & Phillips
4
compulsive
5
James & Drennan
6
heavy
7
Jenaro
8
intensive
9
Sanchez
10
maladaptive
11
Beranuy
12
dependent
2

Billieux

13
14

addictive tendencies
15
White, &Walsh
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شآموزان بپردازد و به این
پی آن است تا با بررسی وضعیت استفاده از موبایل در کالس درس دان 

سوال اصلی پاسخ دهد که میزان استفاده از موبایل در کالس درس دوره متوسطه چقدر است و
آیا بین استفاده از موبایل سرکالس درس و عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟

سواالت تحقیق

سوال اصلی :آیا بین استفاده از موبایل(سیستم پیام کوتاه) و عملکرد تحصیلی رابطه وجود

دارد؟

یکنند؟
شآموزان بیشتر چه نوع پیام کوتاهی ارسال م 
 - 1دان 

یبرند؟
شآموزان موبایلشان را به مدرسه م 
 -2چند درصد از دان 

یگذارند؟
شآموزانی که موبایل با خودشان به مدرسه میبرند آن را در چه وضعیتی م 
 - 3دان 
یخوانند؟
شآموزان سر کالس درس پيام کوتاههاي دريافتي را م 
 -4چند درصد دان 

یدهند؟
شآموزان سر کالس درس به پيام کوتاههاي دريافتي پاسخ م 
 -5چند درصد دان 
یکنند؟
شآموزان سر کالس درس پيام کوتاه ارسال م 
 -6چند درصد دان 

شآموزان از موبایل برای تقلب در امتحانات استفاده کردهاند؟
 -7چند درصد دان 

رو ش

در این تحقیق از روش توصیفی -همبستگی استفاده شده است .جامعه آماری تحقیق شامل

یباشد که از این تعداد و با
شآموزان ناحیه  1و  2شهر سنندج به تعداد  05482نفر م 
کلیه دان 
استفاده از نمونه گیری طبقه ای و به نسبت جنسیت ،ناحیه ،نوع مدرسه و سال تحصیل ،تعداد 38 51

شآموز به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته
نفر دان 

استفاده شده است .این پرسشنامه شامل سواالتی از جمله" بیشتر چه نوع پیام کوتاهی ارسال

یکنید" " با اینکه میدانم آوردن موبایل به مدرسه ممنوع است ،اما من موبایلم را به مدرسه میبرم
م 

یگذارید " " من سرکالس درس
" " اگر موبایلتان را به سرکالس میبرید آن را در چه وضعیتی م 
پیام کوتاههای دریافتیم ،را میخوانم" " من سر کالس درس به پیام کوتاههای دریافتیم ،پاسخ

یکنم" " و "از موبایل برای تقلب در امتحانات
یدهم" " من سرکالس درس پیام کوتاه ارسال م 
م 
استفاده کرده ام" بود .همچنین برای متغیر عملکرد تحصیلی از معدل دانشآموزان استفاده شده

است .روا يي پرسشنامه تحقيق با استفاده از روش روا يي محتوا و با نظر اساتيد راهنما و مشاور و

چند صاحبنظر صاحب تأليف در حوزه تعلیم و تربیت پس از اعمال اصالحات محدود مورد تأ يي د
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قرار گرفت .براي سنجش پايا يي ابزار نيز پرسشنامههاي تحقيق بين  30نفر از نمونهها توزيع شد و از
طريق آلفاي كرونباخ مورد سنجش قرار گرفت .آلفاي محاسبه شده براي پرسشنامه تحقیق 0/ 88
یدهد.
بوده است که میزان مطلوبی را نشان م 

یافتهها

الف– ویژگی پاسخگویان

از  38 51نفر تعداد نمونه  783نفر دختر و  755نفر پسر بودند 049 .نفر از ناحیه  1و  895نفر نیز

شآموزان سال اول 405 ،سال دوم و  431نفر
از ناحیه  2بودند .همچنین  489نفر از نمونه آماری دان 

سال سوم و  312نفر نیز پیش دانشگاهی بودند .از کل نمونه  542نفر در رشته انسانی 454 ،در رشته

یکردند 1042 .نفر
تجربی و  350نفر در رشته ریاضی -فیزیک و  489نفر نیز پایه اول تحصیل م 

شآموزان از مدارس دولتی 287 ،نفر از مدارس غیرانتفاعی و  209نفر نیز از مدارس نمونه
دان 
دولتی انتخاب شدند .از کل نمونه مورد بررسی  84 /3درصد دارای موبایل و  15 /7درصد موبایل
شخصی نداشتند .در ناحیه یک  86 /7درصد دارای موبایل و  13 /3درصد موبایل نداشتند و در
ناحیه دو  80 /4درصد دارای موبایل و  19 /6درصد موبایل نداشتند .همچنین  77/8درصد دختران

دارای موبایل و  22 /2درصد از دختران موبایل نداشتند و  91درصد پسران دارای موبایل و 9
درصد از پسران نیز موبایل نداشتند .از این تعداد  18 /3درصد دارای گوشی ساده 16 /3 ،درصد
گوشی دوربین دار اما ساده و  64 /7درصد دارای گوشی موبایل دوربین دار پیشرفته و  ./8درصد

هم به این گویه پاسخی نداده بودند و میانگین هزینه موبایل در یک دوره دو ماهه در بین کل نمونه

آماری  15 148تومان بود.

ب– نتایج تحقیق در مورد استفاده از موبایل سرکالس درس

شآموزان بیشتر چه نوع پیام کوتاهی ارسال میکنند؟
سوال  :1دان 

شآموزان
یکنید؟"  53/5درصد دان 
براساس نتایج گزاره" بیشتر چه نوع پیام کوتاهی ارسال م 

بیشتر پیامهای کوتاه با مضمون جک و لطیفه 27 /4 ،درصد عاشقانه 02/8 ،درصد معنی دار و

مفهومی 10 /6 ،درصد کاری و درسی و  5/7درصد خبری ارسال کرده بودهاند.
یبرند؟
شآموزان موبایلشان را به مدرسه م 
سوال  :2چند درصد از دان 

برای پاسخ دادن به این سوال از گویه " با اینکه میدانم آوردن موبایل به مدرسه ممنوع است،

یبرم؟" استفاده شده است 24 /8 .درصد گفتهاند که همیشه موبایلشان
اما من موبایلم را به مدرسه م 
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یبرند 39 /7 ،درصد گاهی اوقات و  53/3درصد موبایلشان را هیچ وقت به مدرسه
را به مدرسه م 
نمیبرند و  ./2درصد هم به این سوال پاسخ ندادهاند.

یبرند آن را در چه وضعیتی
شآموزانی که موبایل با خودشان به مدرسه م 
سوال  :3دان 

یگذارند؟
م 

یبرید آن را در چه
برای پاسخ دادن به این سوال از گویه " اگر موبایلتان را به سرکالس م 

یگذارید؟" استفاده شده است .در پاسخ به این سوال و براساس اطالعات بدست آمده
وضعیتی م 

یگذارند 15 /8 ،درصد
 46 /6درصد گفتهاند که موبایلشان را در حالت سایلنت( بی صدا) م 
یگذارند و  36 /7درصد هم به این سوال
خاموش و  1/9درصد موبایلشان را روشن و روی زنگ م 
پاسخ ندادهاند.

جدول  .1توزیع فراوانی میزان استفاده از موبایل سرکالس درس

ردیف

عنوان گویه

همیشه

اکثرًاًا

گاهی

ندرتًاًا

هرگز

بی پاسخ

1

من سر کالس درس پيام کوتاههاي دريافتيم را

9.6

6.8

12.1

12.6

58.6

.4

2

من سر کالس درس به پيام کوتاههاي

6.3

4.3

8.6

12.6

67.9

.4

3

یکنم
من سر کالس درس پيام کوتاه ارسال م 

4

یخوانم
م 

دريافتيم ،پاسخ میدهم

از موبايل براي تقلب در امتحانات استفاده

3.9

3.2

8.6

12.0

71.5

.6

1.9

.7

1.2

3.3

92.4

.5

کرده ام

یخوانند؟
سوال  - 4چند درصد دانشآموزان سر کالس درس پيام کوتاههاي دريافتي را م 

شآموزان همیشه 6/8 ،درصد اکثرًاًا  12 /1 ،درصد
در پاسخ به این سوال  9/6درصد از دان 

یخوانند و  85/6درصد هرگز سر کالس
گاهی 12 /6 ،درصد ندرتًاًا پيام کوتاههاي دريافتي را م 
درس پیام کوتاههای دریافتیشان را نمیخوانند و  ./4درصد نیز به این گویه پاسخی ندادهاند.

یدهند؟
شآموزان سر کالس درس به پيام کوتاههاي دريافتي پاسخ م 
سوال  - 5چند درصد دان 

شآموزان همیشه 4/3 ،درصد اکثرًاًا 8/6 ،درصد گاهی،
در پاسخ به این سوال  6/3درصد از دان 

یدهند و  67 /9درصد
 12 /6درصد ندرتًاًا سر کالس درس پیام کوتاههای دریافتیشان را پاسخ م 
یدهند و  ./4درصد نیز به این گویه
هرگز سر کالس درس پیام کوتاههای دریافتیشان را پاسخ نم 

پاسخی ندادهاند.

یکنند؟
شآموزان سر کالس درس پيام کوتاه ارسال م 
سوال  - 6چند درصد دان 
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شآموزان همیشه 3/2 ،اکثرًاًا  8/6 ،درصد گاهی12 ،
در پاسخ به این سوال  3/9درصد از دان 

یکنند و  71 /5درصد هرگز سر کالس درس پیام کوتاه
ندرتًاًا سر کالس درس پیام کوتاه ارسال م 

ارسال نمیکنند و  ./6درصد نیز به این گویه پاسخی ندادهاند.

شآموزان از موبایل برای تقلب در امتحانات استفاده کردهاند؟
سوال  :7چند درصد دان 

برای پاسخ دادن به این سوال از گویه "از موبايل براي تقلب در امتحانات استفاده کرده ام؟ "

استفاده شده است.

شآموزان همیشه ./7 ،درصد اکثرًاًا 1/2 ،درصد گاهی،
در پاسخ به این سوال  1/9درصد از دان 

 3/3درصد ندرتًاًا از موبايل براي تقلب در امتحانات استفاده کردهاند و  92 /4درصد هرگز از
موبايل براي تقلب در امتحانات استفاده نکردهاند و  ./5درصد نیز به این گویه پاسخی ندادهاند.

جدول  .2ضريب همبستگي پيرسون جهت بررسي رابطه بين میزان استفاده از موبایل و عملکرد تحصیلی
متغیر
استفاده از سیستم پيام کوتاه سر کالس درس × عملکرد تحصیلی

تعداد
1099

ضریب

همبستگی
14 1-.

سطح معناداری
(دو طرفه)
./0 00

سوال اصلی :آیا بین استفاده از موبایل(سیستم پیام کوتاه) و عملکرد تحصیلی رابطه وجود

دارد؟ .نتیجه جدول شماره  2نشان دهنده وجود رابطه منفی بین استفاده از موبایل شامل ارسال پیام

کوتاه ،پاسخ دادن به پیام کوتاه و خواندن پیام کوتاه در سرکالس درس و عملکرد تحصیلی

یباشد .همچنين ميزان Sig. (2-tailed) =./000
یباشد كه ميزان آن برابر با  r = -./141م 
م 
يباشد.
بوده كه نشان دهنده وجود رابطه منفی و معنادار بين اين دو متغير م 
بحث و نتیجه گیری

هدف این پژوهش بررسی میزان استفاده از موبایل در سرکالس درس و رابطه آن با عملکرد

شآموزان ناحیه  1و  2شهر سنندج بود .براساس نتایج بدست آمده دانشآموزان به
تحصیلی دان 

ترتیب بیشتر پیامهای کوتاه با مضمون جک و لطیفه ،عاشقانه ،معنی دار و مفهومی ،کاری و درسی
شآموزان کمتر از موبایل برای کارهای
و خبری ارسال کرده بودند .میتوان نتیجه گرفت که دان 

درسی استفاده میکند و برعکس به دلیل اقتضای سنی بیشتر پیام کوتاه با مضمون جک و لطیفه و

یکنند.
عاشقانه ارسال م 

شآموزانی که
یبرند و از دان 
همچنین تقریبًاًا دو سوم دانشآموزان موبایلشان را به مدسه م 

موبایلشان را به مدرسه میبرند اکثیریت مطلق آنها موبایلشان را در حالت سایلنت و یا خاموش
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گذاشته بودند .این یافته با نتایج تحقیق(دورینگ و دیگران )7 : 2004 ،که دریافت بطور متوسط

یبرند ،اما تنها گاهی اوقات از آنها
لهایشان را با خودشان به مدرسه م 
شآموزان اکثرًاًا موبای 
دان 

شآموزان در خالل زنگ تفریح به ندرت و در
استفاده میکنند ،یکسان است .آنها دریافتند که دان 

یکنند .همچنین نتایج این تحقیق دریافت که
کالس درس هرگز و به ندرت از موبایلشان استفاده م 
کمتز از نیمیاز دانشآموزان در سرکالس درس پیامهای دریافتی را همیشه ،اکثرًاًا  ،گاهی و ندرتًاًا

شآموزان پیامهایشان
یکند  91درصد از دان 
یخوانند ،که در مقایسه با نتایج کتز  2005که بیان م 
م 
یخوانند(کتز ) 97 : 2005 ،خیلی کمتر است .همچنین ایتو و دایسوکو 2005
را در خالل کالس م 

شآموزان ژاپنی از سیستم پیام کوتاه در خالل کالس درس در مدارس
گزارش شده که دان 

شآموزان در سرکالس درس
یکنند(ایتو و دایسوکو ) 12 :همچنین تنها یک سوم از دان 
استفاده م 

یدهند و دو سوم هرگز سر کالس درس
پیامهای دریافتی را همیشه ،اکثرًاًا  ،گاهی و ندرتًاًا پاسخ م 
یکند.
پیام کوتاههای دریافتیشان را پاسخ ندادهاند .همین آمار نیز برای ارسال پیام کوتاه صدق م 

این یافته با نتایج یافته لینگ  0 00 2که دریافت  28درصد تمام دانشآموزان گزارش کردهاند که

یفرستند یا دریافت میکنند(لینگ،:0 00 2 ،ص  )6نزدیک
در خالل کالس درس پیام کوتاه م 

یکند  84درصد دانشآموزان در خالل کالس
است و از سوی دیگر با یافته کتز  2005که بیان م 

شآموزان از
یفرستند(کتز ) 97 : 2005 ،بسیار فاصله دارد و بالخره تنها عده بسیار قلیلی از دان 
پیام م 

موبايل براي تقلب در امتحانات استفاده کردهاند .به نظر میرسد درصد کم تقلب از طریق موبایل

یگردد که به دلیل پوشیده بودن سر و گوشها
در امتحانات هم به دانشآموزان دختر بر م 

یتوانند به راحتی وسایلی مانند موبایل و یا  MP3 playerبا خودشان همراه داشته و مورد
م 
استفاده قرار دهند.

در بررسی فرضیات نتایج نشان از وجود رابطه منفی معناداری بين بردن موبایل به مدرسه و

یبرند دارای معدل
شآموزانی که موبایل با خود به مدرسه م 
عملکرد تحصیلی داشت .بطوریکه دان 
یتواند این باشد که این دسته از دانشآموزان بیشتر به فکر
درسی کمتری بودند .دلیل این مساله م 

وسیله ارتباطی خود در کالس درس هستند و برعکس کمتر ذهن خود را معطوف به مطالب درسی

ینمایند .همچنین نتایج نشان داد که بين خواندن پیام کوتاه دریافتی سرکالس درس و عملکرد
م 
تحصیلی رابطه منفی وجود دارد .به این معنی که دانشآموزانی که پیام کوتاههای دریافتیشان را

نتری هستند در همین راستا نتایج نشان از وجود رابطه
یخوانند دارای معدل پایی 
سرکالس درس م 
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یباشد .همچنین نتایج
منفی بين پاسخ دادن به پیام کوتاه در سرکالس درس و عملکرد تحصیلی م 

نشان از وجود رابطه منفی بین ارسال پیام کوتاه در سرکالس درس و عملکرد تحصیلی داشت و

شآموزانی که مشغول ارسال پیام کوتاه در کالس درس هستند ،دارای معدل پایینتری بودند.
دان 
این یافتهها در راستای نتایج سایر تحقیقات است که بیان کردهاند استفاده از موبایل سر کالس

یشود .برای مثال نتایج تحقیقات نشان داده که استفاده از موبایل
درس باعث حواس پرتی م 

سرکالس درس با کاهش توجه نسبت به مباحث کالسی(ُنُنردان 1و دیگران ) 4279 : 0 01 2 ،ارتباط
نهای همراه در مدارس و
داشته و هیسکوک ) 2004 ( 2نیز بیان کرده که وجود و استفاده از تلف 
جها) را مختل کننده و بیان کرده که استفاده از تلفن
دیگر موسسات آموزشی(دانشگاهها و کال 

همراه توجه یادگیرندگان در کالس درس را کاهش م 
یدهد(ولش 3و دیگران ) 333 : 2011 ،و وقتی

سهای درس دچار بی نظمیو اخالل
یشوند ،کال 
لها در زمانهای نامناسب استفاده م 
که موبای 
یشوند(والش 4و دیگران .) 78 : 2008 ،در مطالعات دیگر توسط گیلروی(  ) 2003حواسپرتی در
م 

محیط یادگیری نیز تایید شده است(به نقل از اوبرینگر و کافی .)1 : 2004 ،همچنین دیگر محققان
نتایجی را گزارش کردهاند که در آن دانشآموزان بارها نسبت به حواس پرتی 5ناشی از زنگ

خوردن موبایل هنگام زمان کالس شکایت کرده بودند(کمپبل و روسو .) 328 : 2003 ،همچنین

یتواند کانون توجه یادگیرنده را از
نهای همراه م 
استفاده از سیستم پیامهای کوتاه و فوری و یا تلف 

کالس درس دور کند و از نظر میفسود ) 2002 ( 6بعنوان عاملی مزاحم و از بین برنده مرکزیت

سخنران در ارتباطات عمل کنند(مارکت 7و دیگران ) 283 : 006 2 ،و باالخره بعضی تحقیقات نیز

سها باعث کاهش سطح موفقیت
دریافتند که استفاده از این وسیله در مدارس و کالس در 
یشود(ُنُنردان 8و دیگران ) 4279 : 0 01 2،و در مطالعه ای دیگر محققان دریافتند که
تحصیلی م 

یتواند به عملکرد تحصیلی دانشجویان آسیب برساند .بطوریکه عملکرد
صدای زنگ تلفن م 
1

Nurdan
Hiscock
3
Walsh
4
Walsh
5
distraction
6
Mifsud
7
Markett
2

Nurdan

8
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تحصیلی گروه تجربی که تحت تاثیر صدای زنگ تلفن قرار گرفته بودند بطور معنی داری بدتر از

گروه شاهد بود(اند 1و دیگران .) 55 :0 01 2،برخالف این گفته بعضی از تحقیقات هم اشاره

داشتهاند که استفاده از این وسایل تاثیری در عملکرد تحصیلی ندارد .در مطالعه ای دیگر،

نهای
دانشجویان دانشگاهی در ایالت متحده ادعا کرده بودند در خالل کالس با لپ تاپ یا تلف 

تها،
یکنند(به نقل از کمپبل ) 281 : 006 2،و این کارها و فعالی 
یهای ویدیویی م 
همراهشان باز 

عملکرد تحصیلی آنها را تحت تاثیر قرار نداده است و همچنین جکسون به این نتیجه رسید که
استفاده از موبایل در عملکرد تحصیلی تاثیری ندارد(جکسون 2و دیگران .) 603 : 2011 ،البته هر

دوی این ادعاها نیازمند آزمون هستند.

و در آخر ،آنچه حایز اهمیت است این است که استفاده از موبایل سرکالس درس و همچنین

استفاده از سیسستم پیام کوتاه خواه به صورت ارسال یا به صورت پاسخ به پیامهای کوتاه و یا

شآموزان رابطه منفی و معناداری داشت .به این معنی که
خواندن پیام کوتاه با عملکرد تحصلی دان 

استفاده از سیستم پیام کوتاه در سر کالس رابطه منفی و معناداری با عملکرد تحصیلی داشت .البته

یتواند یکی از محدودیتهای روش تحقیق همبستگی باشد .چرا که در این
دلیل این امر هم م 

روش محقق نمیتواند نتیجه بگیرد که آیا واقعًاًا استفاده از موبایل و سیستم پیام کوتاه منجر به

شآموزان باعث میشود که
عملکرد تحصیلی پایین شده و یا برعکس عملکرد تحصیلی پایین دان 

تهای کالسی نموده و به استفاده
تهایی غیر از فعالی 
آنها سرکالس درس خود را مشغول فعالی 
بیشتر از سیستم پیام کوتاه و یا دیگر موارد استفاده از موبایل بپردازند .اگرچه در مقابل هر کس

یتواند این ادعا را مطرح کند که استفاده از سیستم پیام کوتاه و موبایل در کالس درس
دیگری م 

شآموزان باشد و نه عامل پایین آوردن عملکرد
یتواند معلول عملکرد تحصیلی پایین دان 
م 

شآموزان ،اما نبایستی فراموش کرد که استفاده از موبایل و سیستم پیام کوتاه براساس
تحصیلی دان 

نتایج سایر محققان کانون توجه فراگیران را از مباحث کالسی خارج کرده و ذهن فراگیران را

یتواند عامل مهمیدر عدم
معطوف به مباحثی غیر از مباحث کالسی مینماید و این خود م 

شآموزان شود .در نتیجه پیشنهاد
یادگیری و در نتیجه باعث پایین آوردن عملکرد تحصیلی دان 

میشود که از طریق روش تحقیق تجربی و با استفاده از گروههای تجربی و شاهد بتوان به بررسی
End
Jackson

1
2
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این مساله پرداخت و دریافت که آیا استفاده از موبایل و سیستم پیام کوتاه در کالس درس

شآموزان باشد یا خیر؟
 یتواند دلیلی برای پایین آمدن عملکرد تحصیلی دان
 م
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