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 چکیده
 عنوانهب یزهوشمند تلفن همراه ن هاییگوش، یدر عرصه فناور شدهحاصل هاییشرفتبا توجه به پ امروزه

تار رف یبررس، حاضرپژوهش راستا هدف  یندر هم شوند؛یبه اطالعات مطرح م یدسترس یاز ابزارها يکی

 مراهه تلفنهوشمند  هاییگوش یطچمران اهواز در مح یدمقطع دکترا دانشگاه شه يانجويی دانشجواطالع

از  هاداده یاجرا شده است. جهت گردآور یمايشیروش پ بهو  یفیپژوهش حاضر از نوع توص است. بوده

مقطع  ياندانشجونفر از  315پژوهش حاضر را  یساخته استفاده شده است. جامعه آمار پژوهشگرپرسشنامه 

دهد. یم یلتشک، هستند یلبه تحص لچمران اهواز مشغو یددر دانشگاه شه 1295دکترا دوره روزانه که در سال 

در  رضوح تلفن همراه هوشمند هاییاستفاده از گوش یبرا، ياندانشجو یزهانگ ينترمهمکه  ادنشان دها يافته

 یبرا یناست. همچنبوده  ينترنتبه ا یو دسترس یتماس صوت، (chat) گفتگو کردن، یاجتماع یهاشبکه

عد از ب یکیو خواندن کتاب و مقاالت الکترون یدانشگاه هایپژوهش جهتاطالعات  یجستجو، مرور اخبار

کته اشاره دارند يج نیز به اين ن. نتاهستندابزار  ينهوشمند تلفن همراه پرکاربردتر هاییگوش، یفیک هایرايانه

به  یورف یدسترس، تبادل مستمر اطالعات، همراههوشمند تلفن  هاییاستفاده از گوش يایمزا ينترمهمکه 

 است. بوده اطالعات يعسر یو جستجو زمانهم صورتبه امکان انجام چند کار، اطالعات از هر نقطه

 هوشمند تلفن همراه هاییگوش، جوییرفتار اطالع، چمران اهواز یددانشگاه شهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

و  یارتباطات، یاطالعات یهایمجموعه تحوالت شگرف در فناور، یراخ هایدر طول دهه

 تالتحو ين. ااست هآورد يدپد یدر ساختار نظام جهان ی رااساس یهایدگرگون، یمخابرات

قدرت و تمدن  يفدر تعر، در عصر حاضر، نداهنام نهاد« انقالب اطالعات و ارتباطات»را 

به ، یو صاحب فناور یشرفتهپ یکشورها روازاينکرده است.  یداپ یدینقش کل، جوامع

 .اندکرده یداتوسعه توجه پ یادينمحور بن عنوانبهاطالعات  یفناور

ک نظام گیری ياست. شکل رخ دادهامروزه انقالبی شگرف در فنون ارتباطی و اطالعاتی 

بنیاد مادی جامعه را چنان متحول کرده است که ، ارتباطی جديد بر مبنای زبان ديجیتالی

با  یز از مقابلهترين جوامع نو سنتی نيتردورافتادهتابد و حتی گیری را برنمیگوشه گونهچیه

، های جديد(. با ظهور فناوری1999، 1اليونهستند )های جهانی ناتوان ها و شبکهجريان

باطات آن ساختار مناسبات و ارت تبعبهها دستخوش تغییراتی شده و زندگی و فرهنگ انسان

 ازجمله 3های هوشمند تلفن همراهاينترنت و گوشی، رايانهانسانی نیز دگرگون شده است. 

کره زمین را به  2در عصر حاضر بوده که به تعبیر مارشال مک لوهان یجمعرتباطاابزارهای 

 اند. بدون شکاند و موجب توسعه تعامالت در سرتاسر جهان شدهدهکده جهانی مبدل کرده

 ،بردهای هوشمند تلفن همراه بهره میاينترنت و گوشی، رايانهانسان از مزايای متعدد 

 ار نزديک شده و همین امر باعث جذابیت اين وسايل شده است.ارتباطات بسی کهطوریبه

 و نیاز پژوهشگران به دريافت اطالعات سوکيتولید دانش از  شدنیجهانی رشد فزاينده

 جويی شده استموجب رشد و دگرگونی در رفتارهای اطالع، دقیق و روزآمد از سوی ديگر

 یوجستج یاو در پ یعتاًطب، مشخص شودفرد (. زمانی که نیازهای اطالعاتی 1298، )درزی

 .کندبروز می، یازبعد از درک وجود ن جويی. رفتار اطالعديآیبرم، موردنیازاطالعات 

 داند که در تعامل دائمی بای انسان را عبارت از فرايندی میجويرفتار اطالع( 3888يلسون )و

ست که اين و معتقد ا گرفتهلشکهای گوناگون ها و بافتموقعیت، های اجتماعیشبکه، افراد
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3. Marshal McLuhan 
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 هدآورنده نیاز اطالعاتی است و فرد را به استفا به وجودبافت و موقعیت اجتماعی است که 

ز را عبارت ا جويیرفتار اطالع، کند. همچنینپذير مشخصی محدود میاز منابع دسترس

د و ذارگداند که بر جستجوی اطالعات تأثیر میفرايندهای درونی و عوامل بیرونی می

 .(3888، 1)ويلسون دهدهای فردی پاسخگويی به نیازهای اطالعاتی را تغییر میروش

مند های هوشهای اينترنت و گوشیشبکه ازجملههای ارتباطی گسترده وجود شبکه

های جستجو و بازيابی اطالعات را متحول ساخته است و اين امکان را فراهم روش، همراه

 از هر نقطه و در هر زمان، ون حضور فیزيکی در مکانی خاصاست تا پژوهشگران بد کرده

از  پس(. 1213، )داورپناه کننداقدام به رفع نیازهای اطالعاتی خود ، با دسترسی به اينترنت

 مراههای هوشمند تلفن هگوشیو  ينترنتا ۀشبک ازجمله مختلف یارتباط ابزارهایحضور 

 غییراتیت دستخوش کاربران اطالعاتیو رفتار  یمختلف زندگ هایجنبه، انسان یدر زندگ

و  پذيریدسترس، هاايده اشاعه، هامشارکت جريان کردن ترآسان با، ابزارها ين. اشد

 اندانشجوي يژهو طوربهو  دانشگاهیکه کاربران  اندشده اين موجب، اطالعات یروزآمدساز

ود خ عاتکردن اطال پژوهش و روزآمد، آموزش، تبادل افکار یبرا یلیتکم یالتتحص

 شيهمراه با افزا هوشمند گوشیفناوری  .کنند استفاده ابزارها ينگسترده از ا طوربه

 یاندرسانهچ ایوسیله بهو  هخارج شد، هبود یتماس تلفن کهآناز تنها کاربرد ، يشکارکردها

 تصلم ينترنتهوشمند خود به ا یهاتلفن يقاز مردم از طر يادیشمار ز وشده است  يلتبد

 هک یاگونهبه. پردازندیمبه جستجوی اطالعات  یاطالعات یازهایرفع ن جهتو شوندیم

 در های هوشمند تلفن همراهگوشی امروزه که کنندمی بیان، (3812و همکاران ) 3نیکوالس

 هایابزار ترينشايع که شخصی هایرايانهو  2کیفی هایرايانهاز ، اينترنت به اتصال و برقراری

 تکنولوژی اين .هستند گرفتن پیشی حال در نیز، هستند اطالعات کسب و اينترنت به اتصال

 روزمره عیطبی زندگی از بخشی ینوعبه که است بوده رگذاریتأث انسان زندگی در حدی به

 تکنولوژی اين از افراد هایاستفاده بر عالوه(. 3811، 1فو و هوانگ، )لئوشده است  هاانسان

                                                           

1. Wilson 

2. Nicholas 

3. laptop 

4. Liu, Huang & Fu 
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 یهاو برنامه های هوشمند تلفن همراهگوشیاز  توانیم، و روزمره یموارد کار یبرا

 هرهببران رکا یبرا رسانیاطالع مراکز يدجهت استفاده در ارائه خدمات جد، آن یکاربرد

 ار اطالعاتی هایمشاوره و اطالعاتی هایمجموعه و اطالعات به نوين دستیابی هایراه و برد

 .نمود فراهم مسیر اين از نیز

که رشد تعداد کاربران  کندیم بیان مخابرات یجهان يهگزارش اتحاد، 1291در سال 

 ينوده و اب بسیار زياددر پنج سال گذشته  هاآنينترنت و ا های هوشمند تلفن همراهگوشی

اربران به ک يلو تما توسعهدرحال یدر کشورها تلفن همراه یهااتفاق به دنبال توسعه شبکه

 دهتاثابت اتفاق اف هاییستمس یجابه های هوشمند تلفن همراهگوشی یده از ابزارهااستفا

جهان  یتدرصد از جمع 95از  یشدر حال حاضر ب، آمار ينکه بر اساس ا يیاست. تا جا

 يهاتحاد) ( قرار دارندیمتن یامو پ ی)تماس تلفن تلفن همراهسلوالر  یهاتحت پوشش شبکه

( با اشاره به سابقه ورود اينترنت و 1291پرور ) یايیضهمچنین  .(1291، مخابرات یجهان

مند های هوشگوشیضريب نفوذ  اکنونهمکند که بیان می، ها در ايرانها و ويکیوبالگ

 تغییر کرده است.نیز درصد رسیده و مدل استفاده از اينترنت  185به  تلفن همراه

در  مور پژوهشی و آموزشی دارد.در انجام ا ینقش مهم، از اطالعات یحستفاده صحا

 ،های دانشگاهی پس از اتمام دوره کارشناسی و ورود به مقطع تحصیالت تکمیلیمحیط

شوند. وارد عرصه جستجوی اطالعات می، از مرحله گردآوری داده درواقعدانشجويان 

انشجويان کند که دايجاب می، اخص مقطع دکترا طوربهاقتضای دوره تحصیالت تکمیلی و 

ز ی اهای پیش رو بپردازند. در اين دورهبه کنکاش در اطالعات و چالش ترعمقبا ديدی 

قادی داشته ديدی انت، خوانندشنوند يا میمی، بینندمی آنچهرود نسبت به دانشجويان انتظار می

، خود نیازهای اطالعاتیرفع  منظوربهباشند. برای داشتن چنین ديدی دانشجو ناچار است تا 

 های گوناگونقرار داده و شیوه موردبررسی، منابع اطالعاتی مختلف را شناسايی کرده

 (.1292، دسترسی به اطالعات را به خدمت گیرد )ايمانی و ايزدی

در  شدهلحاصهای امروزه با توجه به پیشرفت، با در نظر گرفتن آنچه در باال گفته شد

 يکی از ابزارهای دسترسی به عنوانبههای هوشمند تلفن همراه نیز گوشی، عرصه فناوری

لفن های هوشمند تگوشیاستفاده از  پديدۀ نوظهور به با توجهشوند. حال اطالعات مطرح می
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ابزار  ينامطالعات پژوهشی در زمینۀ تأثیر  کمو تعداد  جويیدر فرايند رفتارهای اطالع همراه

ی جويبا هدف بررسی رفتار اطالعپژوهش حاضر بر آن است تا ، جويیبر رفتار اطالع

های هوشمند تلفن دانشجويان مقطع دکترا دانشگاه شهید چمران اهواز در محیط گوشی

و بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر جهت رسیدن به هدف  موردبحثاين مسئله را ، همراه

 های ذيل است:سؤالخود درصدد پاسخگويی به 
 های هوشمند تلفن همراه چیست؟ی دانشجويان جامعه آماری از گوشیه استفادهاهداف و انگیز 

 رای ب، جويیهای هوشمند تلفن همراه نسبت به ساير ابزارهای اطالعگوشیترين مزايای مهم

 دانشجويان جامعه آماری کدام است؟

 ی جوياطالعهای هوشمند تلفن همراه جهت ی دانشجويان جامعه آماری از گوشیمیزان استفاده

 نسبت به ساير ابزارها به چه میزان است؟، از اينترنت

 ی جويهای هوشمند تلفن همراه جهت اطالعی دانشجويان جامعه آماری از گوشیمیزان استفاده

 نسبت به ساير ابزارها به چه میزان است؟، از اخبار

 ی جويراه جهت اطالعهای هوشمند تلفن همی دانشجويان جامعه آماری از گوشیمیزان استفاده

 نسبت به ساير ابزارها به چه میزان است؟، دانشگاهی هایپژوهشبرای انجام 

 ی جويهای هوشمند تلفن همراه جهت اطالعی دانشجويان جامعه آماری از گوشیمیزان استفاده

 نسبت به ساير ابزارها به چه میزان است؟، های اجتماعیاز شبکه

ه با هايی در رابطپژوهش، های همراهطوالنی استفاده از تلفن چنداننهبا توجه به سابقه 

از  به تعدادی، در جوامع مختلف صورت گرفته است که در ادامه، استفاده از اين فناوری

 شود:ه میاشار، که در زمینه رفتار اطالعاتی در فناوری تلفن همراه است هاآنهای ترينمرتبط

( و 1293) یالزاده و خ یمهد، (1298) یمحمد و حاج یپاکده ینیحس، (1215) یعامل

 طوربه کدامچیهکه  هستندداخلی های پژوهش ازجمله( 1291ژيان ) وحیدری ، الهیاری

 هبنپرداخته و فقط  های هوشمند تلفن همراهگوشیهای رفتار اطالعاتی مشخص به جنبه

رداخته پ یجوامع انسان یندر ب آن کارکردهای های هوشمند تلفن همراه وگوشی نقش یبررس

ای هوشمند تلفن هگوشیاستفاده از  انگیزه ترينيجکه را یدندرس ايج تقريباً مشابهیو به نت
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( 3889) 1میلز یناست. همچن و تماس صوتی (یامک)پ یجهت استفاده متن، مردم ینب همراه در

های وشیگ کارکرد بیشترين کهدرحالی که داد نشان کمبريج دانشگاه در پژوهشی در نیز

کاربران  ،و عکس گرفتن است کوتاه( یام)پ متن ارسال، صوتی تماسهوشمند تلفن همراه 

به خواندن کتاب  يلتما یشتردر حال حاضر ب يفونهای هوشمند تلفن همراه آگوشی

 خود دارند. یهاتلفن یبر رو یکیالکترون

کاربر  78888حدود  یابياطالع( در پژوهشی رفتار 3812نیکالس و همکاران )

يابی همین جامعه سال و سپس رفتار اطالع 1های هوشمند تلفن همراه در بیش از گوشی

ر قرا موردمطالعهرا  های شخصی و کیفیدر استفاده از رايانه، آماری در همین بازه زمانی

ند مهای هوشگوشیهای پژوهش ايشان حاکی از آنان است که تعداد کاربران اند. يافتهداده

ها های همراه از رايانهيابی در تلفندر حال رشد است و شیوه اطالع سرعتبهتلفن همراه 

دهد که در مقايسه با بازديد از ابزارهای ثابت نشان می هاآنهای متفاوت است. همچنین يافته

های هوشمند تلفن همراه بازديد از گوشی، های کیفی[های شخصی و رايانه]رايانه

 کمتر تعاملی و محتوای کمتری در هر بازديد را دارا است.، ترکوتاه ولطورمعمبه

های هوشمند تلفن همراه ( در پژوهشی به مطالعه رفتار اطالعاتی گوشی3811) 3يه

های تايوان پرداخته است. اين پژوهش با روش مصاحبه عمیق و بررسی کاربران کتابخانه

د تلفن های هوشمنگوشی و تمرکز آن بر برنامه رفتار روزانه کاربران کتابخانه انجام شده

ه ها حاکی از آن بود کاست. يافته، ايشان که مخصوص کاربردهای کتابخانه است همراه

های های گوشیای از برنامهتخصصی و دانشکده، های عمومیکتابخانه کاربرانتعدادی از 

هش نشان ند. نتايج حاصل از اين پژوکنها استفاده نمیهوشمند تلفن همراه مرتبط به کتابخانه

های هوشمند تلفن همراه جهت خدمات و توان از تجارب کاربران گوشیداد که می

 اربرانکهای هوشمند تلفن همراه برای بهبود خدمات جديد کتابخانه برای های گوشیبرنامه

های هوشمند یهای کاربردی گوشاز برنامه کيکداماستفاده کرد. همچنین به شناسايی اينکه 

 کند.تلفن همراه در ارائه خدمات کتابخانه مفید خواهد بود کمک می

                                                           

1. Mills 

2. Yeh 



 ... هوشمند تلفن همراه: هاییگوش یطدر مح ییجورفتار اطالع 

 

ال
س

 
وم

س
، 

ره 
ما

ش
9، 

ن 
ستا

زم
99

 

033 

 های( در پژوهشی به بررسی رفتار اطالعاتی در محیط گوشی3811هوانگ و فو )، لئو

جامعه  اند.در بین دانشجويان مقطع کارشناسی کشور چین پرداخته، هوشمند تلفن همراه

ی از آن ها حاکو با پیمايش توصیفی انجام شده است. يافتهنفر بوده  385آماری اين پژوهش 

های های هوشمند برای دستیابی به اخبار و اتصال به رسانهاست که غالب استفاده از تلفن

نین از ها. همچاجتماعی بوده است تا اهداف دانشگاهی چون دسترسی به کتابخانه و پژوهش

 ترونیکی استفاده مفیدی شده است.های الکهای هوشمند برای مطالعه کتابتلفن

های در پژوهشی به بررسی ابعاد رفتار اطالعاتی گوشی( 3815و همکاران ) 1عارف

اند. اين پژوهش مروری است بر مفاهیمی که به هوشمند تلفن همراه در کتابداران پرداخته

فن تلهای هوشمند برای مطالعه رفتار اطالعاتی گوشی، ی يک چارچوب مفهومیتوسعه

های ابعاد رفتار اطالعاتی گوشی، کند. بر اساس مرور ادبیاتهمراه در کتابداران کمک می

اطالعات  بازيابی، ابعاد دسترسی به اطالعات، ابعاد نیاز اطالعاتی ازجملههوشمند تلفن همراه 

تار ی از ماهیت رفتوجهقابلو ابعاد استفاده از اطالعات شناسايی شدند. اين پژوهش درک 

لفن همراه های هوشمند تگوشی وسیلهبهبازيابی و استفاده از اطالعات ، يابی کتابدارانطالعا

د های هوشمنهای گوشیپیشنهادهايی در مورد انواع مختلف برنامه، دهد. همچنینرا ارائه می

توانند برای کارمندانشان و بهبود ارائه خدمات ها میدهد که کتابخانهتلفن همراه ارائه می

 .کنندفراهم 

يابی دانشجويان ( در پژوهشی به بررسی تطبیقی رفتار اطالع3815) 3لی و سانگ

ند. اين ای پرداختهکره جنوب 1سونگ یونگو ک يکاآمر متحدهاياالت 2يلینویاهای دانشگاه

ی ها حاکی از آن است که درصد بسیار بااليپژوهش به روش پیمايشی انجام شده است. يافته

. نتايج اين کنندهای هوشمند تلفن همراه استفاده میيلینوی از گوشیاان دانشگاه از دانشجوي

های هوشمند تلفن همراه دانشجويان يابی گوشیدهد که درک رفتار اطالعپژوهش نشان می

                                                           

1. Arif 

2. Lee & Song 

3. University of Illinois 

4. Kyungsung University 
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مات ها و خدکه در حال ايجاد طرح های دانشگاهیبه کتابخانه، ها در مناطق مختلفدانشگاه

 دهد.ديدگاه ارزشمندی ارائه می، خود هستندجديد برای کاربران 

يابی های هوشمند بر رفتار اطالعیر تلفنتأث( در پژوهشی به بررسی 3815) 1سیر و ويکتور

اند. اين پژوهش در نیجريه پرداخته 2ايالت بايلسا 3دانشجويان و کارمندان دانشگاه نیجر دلتای

پرسشنامه بوده و جامعه آماری ، هابه روش پیمايشی انجام شده است. ابزار گردآوری داده

ه اند. نتايج نشان داد کنفر از دانشجويان و کارمندان دانشگاه نیجر دلتا بوده 588پژوهش 

، ورقسرعت باالی ت، رنتويژه با دسترسی سريع و آسان به اينت طوربههای هوشمند تلفن

ترسی آسان به دس، نت يا کتابخانه دانشکدهدر وقت و هزينه برای رفتن به کافی يیجوصرفه

یر شگرفی بر ثتأ، های الکترونیکیهای پزشکی و مواد يادگیری الکترونیکی/ کتابآموزش

 گذاشته است. هاآنآموزش پزشکی 

ند های هوشماطالعاتی در محیط گوشی و بررسی رفتار مروربه( در پژوهشی 3815) 1لئو

های افراد برای استفاده داليل و انگیزه دانشجوی چینی پرداخته و به 385تلفن همراه بر روی 

ا هرا شرح و بسط داده است. يافته هاآنهای هوشمند تلفن همراه اشاره کرده و از گوشی

های حضور در شبکه، های همراهی افراد از تلفنداليل استفاده ازجملهحاکی از آن است که 

های آنالين خواندن رمان و استفاده از فرهنگ لغت، مرور اخبار، جستجو در وب، اجتماعی

 است.

 یرو يرانصورت گرفته در ا یهانشان داد که پژوهشهای موجود بررسی پیشینه

 ينا شناختیو روان یشناختجامعه یهابه جنبه یشترب، های هوشمند تلفن همراهگوشی

های ر تلفنجويی دتاکنون در کشور پژوهشی مبنی بر رفتار اطالعو اند پرداخته یتکنولوژ

ين ر او نبود پژوهش د اين ابزارروزافزون حال با توجه به گستردگی همراه انجام نشده است. 

 وهش حاضر صورت گرفته است.ژپ، زمینه

                                                           

1. Sir & Victor 

2. Niger Delta University 

3. Bayelsa State 

4. Liu 
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 روش پژوهش

وری جهت گردآ. شده استاجرا  مايشییاست که با روش پ یفیپژوهش حاضر از نوع توص

( 3811) وف و هوانگ، لئو هایپژوهش از استفاده با ای کهساخته پژوهشگر پرسشنامهها از داده

يى رواجهت بررسی . است شده استفاده، شده یطراح یکرتل یف( در قالب ط3815لئو ) و

 نينظران در حوزه ااز صاحب یو تعداد تیداسايت آن را به رؤ، پس از تنظیم، پرسشنامه

 لهیوس يیاساس روا ينبر ا، قرار گرفت يیدمورد تأ ايشانو توسط  انیدهپژوهش رس

 ده ازو پايايى نیز با استفا حاصل شده است یصور يیرواو  يیمحتوا يقبه طر یریگاندازه

 مورد تأيید واقع شد. 13/8 به میزان فرمول آلفاى کرونباخ

 پژوهش در. است شده استفاده 12نسخه  SPSSافزار نرم ازها داده وتحلیلتجزيه جهت

 یانگینم و یفراوان يعمانند جداول توز یفیاز آمار توص يجنتا يسهو مقا یلتحل جهت، حاضر

ستفاده ا یزهانگ يسهمقا یبرا، مستقل هایگروه یمانند آزمون ت یاستنباط آمار ینو همچن

 تفادهاسهمراه  های هوشمند تلفن همراه تلفناز گوشی یدختر و پسر جامعه آمار ياندانشجو

 .است شده

دوره روزانه که در سال  مقطع دکترايان دانشجو یهپژوهش حاضر را کل یجامعه آمار

آمار  سادهد. بر اسمی یلتشکیل هستند به تحص مشغول چمران اهواز یدشه در دانشگاه 1295

 1817چمران اهواز  یددر دانشگاه شهوزانه دوره ر مقطع دکترايان دانشجو تعداد، 1موجود

 315 مورگان–سیبا استفاده از جدول کرجتعداد اعضای نمونه پژوهش حاضر  .هستندنفر 

 یکتفک بهی استفاده شده است که اطبقه یروش تصادف از انتخاب نمونهنفر است. برای 

 ارائه شده است. 1در جدول و دانشکده  یتجنس

یم ها تقستوان میان طبقههای مختلف می( را به شیوهnحجم نمونه )ای گیری طبقهدر نمونه

امل انتساب ها شهاست. ساير شیوهتقسیم مساوی تعداد نمونه میان طبقه، ترين شیوهکرد. ساده

م نمونه در آن حج، حجم هر طبقه تناسببهبهینه و انتساب متناسب است. در انتساب متناسب 

                                                           

 از مرکز آمار دانشگاه شهید چمران اهواز دريافت گرديد. 28/81/1295آمار مذکور به صورت رسمی در تاريخ  .0
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 ،بازرگان و حجازی، شود )سرمدساس فرمول زير انجام میکه بر ا گرددطبقه تعیین می

 .( و در پژوهش حاضر نیز از آن استفاده شده است1215

𝑛ℎ = 𝑛
𝑁ℎ
𝑁

 

 . تعداد اعضای جامعه آماری به تفکیک دانشکده و جنسیت1جدول 

 حجم نمونه مردان حجم جامعه مردان حجم نمونه زنان حجم جامعه زنان نام دانشکده

علوم انسانیادبیات و   22 9 13 11 

شناسیروانعلوم تربیتی و   77 38 92 35 

 5 17 2 11 الهیات و معارف اسالمی

 1 28 1 11 اقتصاد و علوم اجتماعی

و علوم ورزشی بدنییتترب  9 3 19 5 

 11 12 31 181 علوم

 12 19 3 9 علوم زمین

 11 13 7 31 علوم رياضی و کامپیوتر

 25 122 1 21 مهندسی

 11 18 9 22 کشاورزی

 12 51 18 21 علوم آب

 31 13 12 19 دامپزشکی

 129 211 112 112 جمع

های ادهد وتحلیلتجزيهپژوهش به  سؤاالتدر اين قسمت از پژوهش متناسب با اهداف و 

 پردازيم:گردآوری شده می

 
 درصد برحسب یجامعه آمار یتیجنس یکتفک. 1نمودار 
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 ينمشخص شده است. با توجه به ا 1در نمودار ، یجامعه آمار یاعضا یتیجنس یکتفک

درصد( را مردان  59 نفر )معادل 129 درصد( از جامعه را زنان و 11 نفر )معادل 112 نمودار

 .دهندیم یلتشک

 همراهتلفن های هوشمند گوشیاز  دانشجویان استفاده زهیانگ. 2جدول 

 T Df Sig (2-tailed) مقدار درصد هاهيگو

 75/8 312 281/3 72 های اجتماعیحضور در شبکه

 3/71 131/1 312 37/8 (chat & SMS)گفتگو کردن 

 72/8 312 122/3 1/21 تماس صوتی

 22/8 312 511/2 27 ارسال عکس و تصوير

 2/21 889/2 312 32/8 (Emailچک کردن ايمیل )

 17/8 312 311/3 1/22 مرور اخبار

 31/8 312 281/7 23 جستجو در وب

 15/8 312 119/5 23 مشاهده فیلم و کلیپ

 57/8 312 922/1 3/52 های آنالينبررسی فرهنگ لغت

 9/8 312 572/3 1/55 مطالعه مقاالت پژوهشگران و دانشمندان

 52/8 312 111/1 51 دستیابی به منابع کتابخانه

 29/8 312 211/8 3/22 خواندن رمان

 53/8 312 391/2 1/25 مايکروبالگینگ )بالگ نويسی(

ای ی برجامعه آمار ياندانشجوبیشترين انگیزه ، 3های ارائه شده در جدول با توجه به داده

میزان  های اجتماعی بهمربوط به حضور در شبکه، هوشمند تلفن همراه هاییاز گوش استفاده

ارسال  درصد و 1/21تماس صوتی به میزان ، درصد 3/71گفتگو کردن به میزان ، درصد 72

 درصد است. 27عکس و تصوير به میزان 

جدول  پنجممستقل )ستون  یهاگروه Tاز آزمون  آمدهدستبه يجنتا بر اساس همچنین

دختر و پسر جامعه  ياندانشجو ینب یتفاوت معنادار یچه، درصد 95 ی( در سطح معنادار3

از همین رو  جود ندارد.همراه و هوشمند تلفن هاییاز گوش هاآناستفاده  یزهدر انگ یآمار

، مراهه هوشمند تلفن هاییگوشاين دو طیف در استفاده از  يکسان یزهانگبا توجه به 

 .شوددر نظر گرفته می یعامل خنث يک عنوانبه یتجنس پسنيازا
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 ییجواطالع یابزارها یرنسبت به سا همراه تلفن هوشمند هایگوشی مزایای. 3جدول 

هاهيگو  درصد 

مستمر اطالعاتتبادل   2/72  

2/71 دسترسی فوری به اطالعات از هر نقطه  

زمانهمامکان انجام چند کار   27 

 27 جستجوی سريع اطالعات

در اوقات فراغت تورق مطالب  2/28  

 51 حمايت از يادگیری من

3/51 افزايش حافظه من  

های هوشمند مزايای گوشی نيترمهم ازجمله، 2های ارائه شده در جدول با توجه به داده

از ديد جامعه آماری پژوهش حاضر به ، جويیتلفن همراه نسبت به ساير ابزارهای اطالع

 امکان ،به اطالعات از هر نقطه یفور یدسترس، تبادل مستمر اطالعاتاز:  اندعبارتترتیب 

 .اطالعات يعسر و جستجوی زمانهمانجام چند کار 

 اینترنت جویی ازجامعه آماری جهت اطالع همورداستفاد. ابزارهای 4جدول 

هاهيگو  درصد 

های کیفیرايانه  17 

هاهای هوشمند تلفن همراه و تبلتگوشی  91/77  

شخصیهای رايانه  17 

جويی دانشجويان جامعه آماری جهت اطالع، 1های ارائه شده در جدول بر اساس داده

های درصد از گوشی 91/77، های کیفیرايانهدرصد از  17به میزان ، از اينترنت و محیط وب

شخصی استفاده های رايانهدرصد از  17و در مرتبه آخر  هاهمراه و تبلتهوشمند تلفن 

 کنند.می
 اخبار از ییجوجهت اطالعجامعه آماری  مورداستفادهابزارهای . 5جدول 

هاهيگو هاهيگو درصد   درصد 

های کیفیرايانه  2/18 چاپی مجالت   17 

هاهای هوشمند تلفن همراه و تبلتگوشی های چاپیروزنامه 29   2/13  

1/25 راديو 51 تلويزيون  

های شخصیرايانه  19   
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 يیجوجهت اطالعدانشجويان جامعه آماری ، 5های ارائه شده در جدول با توجه به داده

، توان به ترتیبمیکنند که از ابزارهای مختلفی استفاده می، اخبار و حوادث روزانه از

های هوشمند تلفن همراه و گوشی، درصد 2/18به میزان  های کیفیرايانهمواردی چون 

ای که در اينجا بايد درصد را نام برد. نکته 51به میزان  تلويزيوندرصد و  29به میزان  هاتبلت

ريق ط مطرح شود اين است که بسیاری از دانشجويان دسترسی به راديو و تلويزيون را از

 دستگاه تلفن همراه خود اعالن کردند.

 دانشگاهی هایپژوهش انجام برای ییجوجهت اطالعجامعه آماری  مورداستفاده. ابزارهای 6جدول 

هاهيگو  درصد 

های کیفیرايانه  3/98  

هاهای هوشمند تلفن همراه و تبلتگوشی  1/57  

های شخصیرايانه  1/55  

 19 مجالت تخصصی چاپی

جامعه آماری پژوهش حاضر جهت جستجوی ، 2های ارائه شده در جدول به داده با توجه

ه میزان ب های کیفیرايانهبه ترتیب از ابزارهای ، دانشگاهی خود هایپژوهشاطالعات برای 

های رايانهدرصد و  1/57به میزان  هاهای هوشمند تلفن همراه و تبلتگوشی، درصد 3/98

 کنند.میاستفاده ، درصد 1/55شخصی 

 اجتماعی هایشبکه از ییجوجهت اطالعجامعه آماری  مورداستفاده. ابزارهای 7جدول 

هاهيگو  درصد 

هاهای هوشمند تلفن همراه و تبلتگوشی  1/75  

های کیفیرايانه  1/21  

های شخصیرايانه  2/13  

حاضر دانشجويان جامعه آماری پژوهش ، 7های ارائه شده در جدول با توجه به داده

ن هوشمند تلف هاییگوشبه ترتیب از ابزارهای ، های اجتماعیجويی از شبکهجهت اطالع

 هایدرصد و رايانه 1/21یفی به میزان ک هایرايانه، درصد 1/75به میزان ها همراه و تبلت
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ها و کنند. اکنون با توجه به پرسشدرصد استفاده می 2/13در مرتبه آخر و به میزان  یشخص

 شود.گیری پرداخته میهای پژوهش حاضر به بحث و نتیجهيافته

 گیریبحث و نتیجه

ن هوشمند تلف هاییگوش، یحاصل شده در عرصه فناور هاییشرفتامروزه با توجه به پ

استا ر یندر همکه  هستندبه اطالعات مطرح  یدسترس یاز ابزارها يکی عنوانبه یزهمراه ن

 مقطع دکترا دانشگاه ياندانشجو جويیرفتار اطالع یبررس، پژوهش حاضراز انجام هدف 

به بحث در  ادامهکه در  تلفن همراه است هوشمند هاییگوش یطچمران اهواز در مح یدشه

 پردازيم.ها میخصوص يافته

ين انگیزه دانشجويان دکترا ترمهم، در پاسخ به پرسش اول 3با توجه به نتايج جدول 

حضور در ، های هوشمند تلفن همراهی استفاده از گوشیدانشگاه شهید چمران اهواز برا

، يرعکس و تصو ارسال، یصوت تماس، (chat & SMSکردن ) گفتگو، یاجتماع یهاشبکه

( 3811هوانگ و فو )، لئوهای بوده است. اين نتايج با پژوهش (Email) يمیلکردن ا چک

های نگیزه استفاده از تلفن( که ا3889میلز ) ( همسو بوده و با نتايج پژوهش3815) لئوو 

توان ه میداليلی ک ازجمله. رهمسوستیغهوشمند را مطالعه کتب الکترونیکی و رمان دانسته 

 زجملهابرای اين عدم همسويی مطرح کرد شايد تفاوت در جامعه آماری و يا تفاوت فرهنگی 

 یهاگروه Tاز آزمون  آمدهدستبه يجنتا بر اساسهمچنین موارد تفاوت باشند.  نيترمهم

استفاده ای بر هاآن یزهدر انگ یدختر و پسر جامعه آمار ياندانشجو ینب یتفاوت یچه، مستقل

( 3811هوانگ و فو )، لئو پژوهشکه با  همراه وجود ندارد هوشمند تلفن هاییاز گوش

ه ک يیهادو پژوهش و تفاوت یآن را تفاوت در جامعه آمار یلدل توانیم و رهمسوستیغ

جود دارد و يگرد ياندانشجو يربا سا دکترادر مقطع  یلیتکم یالتتحص ياندانشجو ینب

 دانست.

 منابع مطالعه و علمی استفاده، مذکور آماری جامعه تحصیالت سطح به توجه با

 انتظار و نبوده واقع از دور امری، همراه تلفن هوشمند هایگوشی از استفاده با الکترونیکی

 تحرک همچنین و همراه تلفن هوشمند هایگوشی فناوری پیشرفت به توجه با رودمی
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 دانشجويی و علمی هایمحیط در دستگاه اين از مفید و صحیح استفاده، ديجیتال عصر یسوبه

 .شود شیازپشیب

، تبادل مستمر اطالعات، 2بر اساس نتايج جدول ، پژوهش حاضردر پاسخ به پرسش دوم 

 عيسر و جستجوی زمانهمانجام چند کار  امکان، به اطالعات از هر نقطه یفور یدسترس

های هوشمند تلفن همراه نسبت به ساير ابزارهای مزايای گوشی نيترمهماز ، اطالعات

عوامل احساس نیاز به اين ابزار  ازجملهتوان اين مزايا را بیان شده است که میجويی اطالع

 عارف، (3812و همکاران ) یکالسنهای ور با نتايج پژوهشاطالعاتی بیان کرد. نتايج مذک

 همسو است. (3815) يکتورو و یرسو  (3815و همکاران )

، یفی در مرتبه اولک هایرايانه، 1بر اساس نتايج جدول ، های سومدر پاسخ به پرسش

، در رده آخر یشخص هایدر مرتبه بعد و رايانهها هوشمند تلفن همراه و تبلت هایگوشی

 زجويی اجهت اطالع، ابزارهايی هستند که دانشجويان دکترا دانشگاه شهید چمران اهواز

های همسو با اين هدف در پژوهش پژوهش ازجملهاند. استفاده کرده هاآناز ، اينترنت

توان که می یاحتمال يلدال اشاره کرد. ازجمله (3812و همکاران ) یکالسنتوان به می، حاضر

هت هوشمند تلفن همراه ج هایگوشی به نسبت یفیک هایيانهاز را یشتراستفاده ب یبرا

 دیکلصفحهموارد اشاره کرد: وجود  ينبه ا توانمی، کرد مطرح، ينترنتبه ا یدسترس

 يابیتجو و بازجس يندنوشتن در فرا ۀکنندلیتسه عاملِ عنوانبهکه  یفیک هایيانهاستاندارد را

 ی هوشمندهایکه خاص گوش یو متنوع يادز یهاوجود برنامهبا  ینهمچن، اطالعات است

شبکه وب  و ينترنتبه ا یجهت دسترس کاربردی یهابرنامه از بسیاری اما، تلفن همراه است

به  سبتندستگاه  ينا یشتراجرا دارد و باعث استفاده ب یتقابل یفیک هایيانهرا یبر رو

 شود.هوشمند تلفن همراه می یهایگوش

، یفیک هایرايانه، 5بر اساس نتايج جدول ، پاسخ به پرسش چهارم اين پژوهشدر 

ابزارهای  نيترمهم عنوانبهو تلويزيون ها هوشمند تلفن همراه و تبلت هایگوشی

رسی به دست، اند. الزم به ذکر است که بسیاری از دانشجوياناخبار بیان شده جويی ازاطالع

های هوشمند تلفن همراه خود اعالن کردند و راديو و تلويزيون را از طريق دستگاه گوشی

و  والسیکنهای هوشمند همراه است که بنا به گفته مزايای مهم تلفن ازجملهاين نکته خود 
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پژوهش  .هستند شخصی و کیفی هایرايانهگرفتن از  یشیحال پ امروزه در، (3812همکاران )

توان پرسش می ينا یاحتمال داليل ازجملههدف همسو است.  ين( با ا3815) يکتورو و یرس

 ودنب بزرگ، صدا کیفیت، یفیک هایيانهرا يشو وضوح صفحات نما یفیتبه ک

 .کرد اشاره همراه تلفن هوشمند یهاگوشی به نسبت غیره و شينماصفحه

 هایرايانه، به ترتیب، 2نتايج جدول  با توجه به، در پاسخ به پرسش پنجم پژوهش حاضر

های ابزار عنوانبه یشخص هایو رايانهها هوشمند تلفن همراه و تبلت هایگوشی، یفیک

، دانشگاهی خود هایپژوهشجهت جستجوی اطالعات برای ، جامعه آماری مورداستفاده

 همسو است. (3815)لئو و ( 3811هوانگ و فو )، لئواند که با پژوهش قرار گرفته مورداستفاده

جويی از جهت اطالع، 1نتايج جدول  بر اساس، اين پژوهشدر پاسخ به آخرين پرسش 

رتبه در م، هاهوشمند تلفن همراه و تبلت هاییگوشدر مرتبه نخست ، های اجتماعیشبکه

ه با مطرح است ک یشخص هاییفی و در رتبه آخر نیز استفاده از رايانهک هایرايانه بعدی

 یهابرنامه به توجه همسو است. با (3815لئو )و  (3811هوانگ و فو )، لئوهای نتايج پژوهش

 همراه نتلف ی هوشمندهاگوشی خاص بعضاً که شده طراحی اجتماعی یهاشبکه و کاربردی

 .دارد منطقی توجیه آمدهدستبه نتیجه اين، هستند

از ، دانشجويان از کمی بسیار تعدادکه  کنندیم مطرح را چالش ايناز مردم  بسیاری

 ابعمن در جستجو و دانشگاهی هایپژوهش انجام برای خودهمراه  تلفنهوشمند  هاییگوش

طالعات به ا یاگر امروزه از جوانان درباره دسترس، نيباوجودا. کنندمی استفاده کتابخانه

نند کیخود اشاره م یهاهوشمند تلفن همراه و تبلت هاییبه گوش هاآناکثر ، سؤال شود

ضرورت روزآمد  و فناوری ينا يایبا توجه به مزا ينبنابرا؛ (3812، همکارانو  یکالس)ن

 هایگاهپاي و دانشگاهی اطالعاتی منابع به هاآن تريعهرچه سر یو دسترس دانشجويانشدن 

 یدانشگاه شهد و مراکز اطالعاتی هاانهکه کتابخ شودیم یشنهادپ، دانشگاه مشترک اطالعاتی

کرده تا  یهوشمند تلفن همراه طراح هاییخاص گوش یکاربرد يیهابرنامه، چمران اهواز

 يقطر يناز ا چنینبپردازند. هم هتر به انجام امور مربوطآن راحت يقبتوانند از طر ياندانشجو

 .بپردازند نیز اجتماعی هایشبکه در کتابخانه غیره و خدمات، یامور جار يجبه ترو توانندیم
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 شدنحولمتو  یحاصل شده در عرصه فناور هاییشرفتاست که با توجه به پ ذکرانيشا

 رد شناسیدانش و اطالعات علم یهاگروه شودیم یشنهادپ، به اطالعات یدسترس یهاراه

 یآموختگاندانشسمت سوق دهند تا  ينخود را به ا هایموزشآاز  یبخش نیز کشور سطح

 هایزاراب يندر استفاده از ا، شوندمی یرسانخدمات و شغلی فعالیت عرصه وارد آيندهکه در 

 مهارت و تسلط داشته باشند.، يننو

 منابع

، یبستگدلهای (. نیمرخ سبک1291) .فرشاد، سعید و ژيان، حیدری ؛عباسعلی، هیاریال

 یهامدلها و روشدر دانشجويان. اعتیاد به تلفن همراه و نحوه استفاده از آن 
 .182 – 17، (2)31، یشناختروان

رشد ا یکارشناس ياندانشجو يابیرفتار اطالع مطالعه(. 1292) .عبدالرضا، ايزدی اکبر؛، ايمانی

 (.1)23، علمی ارتباط ماهنامه. 1291 یحقوق دانشگاه تهران ورود

فصلنامه (. نوجوانان و تلفن همراه. 1298) .يممر، یحاج محمد و یرضاعل، یپاکده حسینی
 .311-311، (55)55، یعلوم اجتماع

 و چاپی منابع در پژوهشی و علمی اطالعات جستجوی(. 1213) .محمدرضا، داورپناه

 .دبیزش، چاپار نشر: تهران. الکترونیکی

انشگاه د یلیتکم یالتتحص انيدانشجو يابیرفتار اطالع ی(. بررس1298) .یصغر، درزی

 -17، (2)13، شناسیدانش فصلنامه. یوستهپ یمازندران در استفاده از منابع اطالعات

35. 

. رفتاری علوم در تحقیق هایروش. (1215) .الهه، یحجاز و عباس، بازرگان زهره؛، سرمد

 .آگه: تهران

 یمخابرات منتشر شد/توسعه نسب یجهان يهگزارش اتحاد(. 1291) .يرانشرکت مخابرات ا

ICT يقاز طر 12/82/1295 يخشده در تار يابی. بازدر جهان 
.aspx-ICT----https://www.tci.ir/tabid/267/ctl/ArticleView/mid/794/articleId/1838/ 
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شده در  يابیدرصد. باز 185(. ضريب نفوذ تلفن همراه در ايران 1291) .یدحم، پرور ضیايی

 : يقاز طر 12/82/1295 يختار
.aspx-105---https://www.tci.ir/tabid/108/ctl/ArticleView/mid/479/articleId/718/ 

. يتو هو يیفردگرا، یو تلفن همراه: تکنولوژ يدجد يیفردگرا(. 1215) .رضا دیسع، عاملی

 .1 ،رسانه یمجله جهان

 یيرانانجمن افصلنامه . یروابط اجتماع، (. تلفن همراه1293) .زهرا، یالخ و شراره، زاده یمهد
 .117 – 99، (9) 23، و ارتباطات یمطالعات فرهنگ

 يخشده در تار يابی. بازيرانتلفن همراه در جهان و ا يخچهتار(. 1291) .ينآنال همشهری

 http://hamshahrionline.ir/details/180957 يق. از طر28/83/1295
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