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 دهيچک

 هاییگوش یدجد هاییفناور نیاز ا یکیتند. و گسترش هس یشرفتال پدر حروز بهروز یو مخابرات یارتباط ی،اطالعات هاییفناور هدف:

 استفاده شود. یزن یو آموزش یاطالعات هایینهدر زم تواندیم ،که دارد یکه امروزه عالوه بر نقش ارتباط باشدیهوشمند م

دان که  آبا یعلوم پزشکدانشکده  یانفر از دانشجون 360پژوهش  یآمار بود. جامعه یفیتوص آنو روش  یپژوهش حاضر از نوع کاربرد: هاروش

با  یزدیساخته عبدالرضا امحقق پرسشنامه از هاداده یساده انتخاب شدند بود. به منظور گردآور یو بصورت تصادف ایطبقه یریگبه روش نمونه
 ه است.ده شداستفا SPSS افزاراز نرم یزن هاداده یلو تحل یهتجز یدرصد استفاده شد. برا 82 ایاییپ

و  پیامک) کردن هوشمند ارسال عکس، گفتگو هاییاستفاده از گوش یبرا یاندانشجو یزهانگترین مهماست که  از آن یحاک هایافته نتایج:

 هایحضور در شبکه یکی،به اخبار، خواندن کتب و مقاالت الکترون یدسترس ینترنت،به ا یدسترس یبرا ینبود. همچن یپو کل یلمچت(، مشاهده ف
 همراهتلفنهوشمند  هایگوشی از هالپتاپبعد از  ی،دانشگاه یقاتتحق یاطالعات برا یجستجو یو برا اههمرتلفنمند وشه هاییاز گوش یمجاز

 یعرس یو جستجوزمان همبه اطالعات از هر نقطه، تبادل مستمر اطالعات، امکان انجام چند کار  یفور یاستفاده شد. دسترس یزانمترین بیشبه 
  .شدند یهوشمند معرف هاییگوش یهایتمز ترینمحبوب به عنوان یزاطالعات ن

 هاییتاز قابل باید اند؛به خود اختصاص داده یامروز هاییرا در زندگ ییسزاه هوشمند نقش ب هاییگوش که ینبا توجه به ا :گيرینتيجه

 و ترهر چه راحت یزندگ یک یجادجهت ا وزمره دررف کردن مشکالت راهداف خود و برط یشبردهوشمند در جهت پ هایدستگاه ینمختلف ا
 .دکر استفاده بهتر

 .یارتباط هاییفناور یل،موبا یارتباط هاییستمس جویی،رفتار اطالعها: کليدواژه

 پژوهشی نوع مقاله:

 12/12/99پذیرش مقاله:          7/11/99اصالح نهایی:        12/9/1399 دریافت مقاله:

 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله . همراهتلفنهوشمند  یهاگوشی یطدر محجویی اطالعبر رفتار  یآبادان مبن یدانشکده علوم پزشک یاندانشجو گاهیدد. محبوبه انممتاز، هدیه شهاوند جاع:را

 .11-20 :6(4) ؛1399

  

  مقدمه:
 هاییمجموعه تحوالت شگرف در فناور یر،اخ هایدر طول دهه

را در ساختار نظام  یاساس هاییدگرگون ،یو مخابرات یارتباط ی،عاتاطال

پردازان را یهاز نظر یاریبس هایفناور ین. رواج ااست آورده یدپد یجهان

عصر  ،آورند یانبه م یبشر یاتدر ح یدجد یداشته تا سخن از عصروا

م تحوالت را انقالب اطالعات و ارتباطات نا ینا [.1] و ارتباطات اتاطالع

 یدیت و تمدن جوامع، نقش کلقدر تعریف در ،حاضر عصر در اند،نهاده

 یبه فناور ی،و صاحب فناور یشرفتهپ هایرو کشور این از. است کرده یداپ

 .[2] اندهکرد یداتوسعه توجه پ یادیناطالعات به عنوان محور بن

بشر را دگرگون کرد و  یزندگ یستمکه در قرن ب هایییدهاز پد یکی

 [.3] باشدیهمراه م یهاتلفن ،دارد آن ادامه یندهرشد فزا یزنهنوز 

 یرتاث یر،اخ هایسال یو مخابرات ارتباطی انقالب عنوان به همراهتلفن

ابزار توانمند  این. است مردم داشته یو جمع یفرد یاتبر ح یشگرف

 ی،اعم از اجتماع یزندگ هایبر همه جنبه انکارییرقابلغ یرتاث ی،ارتباط
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ر تازه از اخبا لحظه هر زهامرو. است شتهگذا یو علم یفرهنگ ی،دتصااق

گرفتن آن  یدهناد ایبه گونه رسد؛یابزار به گوش م ینا یننو هایکاربرد

 [.4] یستخردمندانه ن ینظام یچه یو اجرا سازییادهپ ی،در طراح

 امکان صرفا همراه،تلفن هایاز توسعه شبک یههدف اول اگرچه

همراه با دارا  هایتلفن ، اما امروزهودب یاربه صورت س یتلفنباط ارت برقراری

 یس،آف فزارهایا جستجوگر، نرم هایموتور یلمتفاوت از قب امکاناتی بودن

 ی،و سرگرم زیو امکانات با ینترنتامکانات جستجو در ا اف،دییجاوا و پ

 شده یفناور یایکاربران به دن گیرباعث ورود همه یو عکاس مدیایمولت

 هایتلفن به شدهافزوده  ینات جانبز امکاستفاده ازمان، ا گذشت با. است

 یزن یبلکه در موارد یافتن،مکالمه  ییتوانا پایهم  یتیهمراه، نه تنها اهم

 [.5] است گردیده ترپراستفاده و ترمحبوب

از  یتحما یبرا یادیز هایتوانایی و بوده چندگانه همراهتلفن فناوری

رائه مطالب ا یآمد براکار روش یکو  یمختلف آموزش یاهیاستراتژ

 ین،. بنابراکندمی فراهم آموزاندانش یادگیریو بهبود درک  یدرس

 یادگیریآموزش و  یمنبع عمده برا یکبه  تبدیل همراهتلفن یفناور

 قابلیت همراهتلفن یفناور یتمزترین مهم یعال موزشاست و در آ

دانش  یدولن تشد یجهان فزاینده رشد [.6] آن از هر کجا است یدسترس

 یو روزآمد از سو یقپژوهشگران به دریافت اطالعات دق یازسو و ن ز یکا

 .[7ت ]اس شده جوییاطالع یدر رفتارها یدیگر، موجب رشد و دگرگون

هدفمند اطالعات به منظور  یعبارت است از جستجوجویی اطالع رفتار

 یاهممکن است با نظام، فرد جستجو یانخاص که در جر یهدف یارضا

 یانهبر را یمبتن هایبا نظام یاکتابخانه(،  یا)روزنامه  یدست رسانیاطالع

 [.8] گستر( در تعامل باشد)وب جهان

 نیاز کردن برطرف در همراهتلفن هایکاربرد تریناز گسترده یکی

 یها. وجود شبکهباشدمی همراهتلفن یقاز طرجویی اطالع یاو  یاطالعات

هوشمند  هاییرنت و گوشاینت هایشبکه گسترده از جمله یارتباط

 این و است اطالعات را متحول ساخته یجستجو و بازیاب هایهمراه، روش

 یدر مکان فیزیکی حضور بدون پژوهشگران تا است فراهم کرده را امکان

به اینترنت، اقدام به رفع  یخاص، از هر نقطه و در هر زمان با دسترس

 .[9] خود کنند یاطالعات اییازهن

 ی،اطالعات هاییازاطالعات و رفع ن یشدن جستجو ترراحت برای

 که اندگوناگونی به وسیله پژوهشگران ارائه شده یابیاطالع رفتار هایمدل

، Belkin ،Ellis ،Taylor یابیاطالع رفتار مدل به توانمی جمله از

Kuhlthau، Marchionini، Wilson  ها بر کز آنکرد که تمرو.. اشاره

 [.10] باشدیربر مکا

 یاطالعات هایشکاف یصتشخ یاطالعات هاینظریه و هامدل این

 کمک هاتر کرده و به کاربر در برطرف کردن آنتوسط کاربر را آسان

 .کنندمی

 هایاستفاده از تلفن یزانو همکارانش نشان دادند م یمعراج 

بود.  ولیمعم همراهتلفناز تبلت و  یشترب یاندانشجو یانهوشمند در م

 هاییتهمراه هوشمند در فعال هایاز تلفن یاندانشجو استفادهرین تبیش

استفاده  ینو کمتر یآموزش هاییلممشاهده ف یل،خواندن فا ی،آموزش

 یاندانشجو یتاکثر همچنین و است به منابع کتابخانه بوده سترسید

 هاییتالدر انجام فع همراهتلفن ییربه کارگ یموافق بودند که به طور کل

 یبه بررس یدر پژوهش و همکارانش یزدیا .[11] است یضرور یاهدانشگ

 توسط همراهتلفنهوشمند  هاییگوش یطدر مح جوییرفتار اطالع

 یاننفر از دانشجو 285 یانپرداختند که در م یمقطع دکتر یاندانشجو

نشان داد  یج. نتاچمران اهواز انجام شدیدمقطع دکترا دانشگاه شه

هوشمند  هاییاستفاده از گوش یبرا یان،ودانشج یزهانگن تریمهم

و  صوتی تماس کردن، گفتگو ی،اجتماع هایشبکه در حضور همراهتلفن

استفاده از  یایمزاترین مهم ینبودند. همچن ینترنتبه ا یدسترس

 یفور ی، تبادل مستمر اطالعات، دسترسهمراهتلفنهوشمند  هاییگوش

و زمان همد کار به صورت امکان انجام چنبه اطالعات از هر نقطه، 

 ساروییو جواله یلمحمداسماع[. 2] اطالعات بود یعسر یجستجو

 یام،فرستادن پ یبرا همراهتلفناستفاده از  یزانمترین بیشنشان دادند 

به استفاده از خدمات  یشبود. گرا یاجتماع هایحضور در شبکه یمیل،ا

ش استفاده از خدمات به آموز نیاز. داشت قرار متوسط حد در اههمرتلفن

 یاندانشجو یلتما ینبود. همچن باالیی به متوسط حد در همراهتلفن

 از کتابخانه منابع در جستجو و شدهامانت برده  یهاکتاب مدیدبه ت یشترب

 و همکارانش یمظاهرپژوهش  نتایج[. 12] داشتند همراهتلفن طریق

 یامپ یسسرو ران مربوط بهختد یاناستفاده در مترین شبینشان داد 

به  یپسران دسترس یاننامه و در ملغت یرنظ یآموزش هایافزارنرمکوتاه و 

 امکانات به پنج گروه ی،اکتشاف یعامل یلتحل یجنتا براساسنترنت بود. یا

 استفاده در جهت ی،استفاده ابزار فزاری،استفاده نرم ای،استفاده چندرسانه

پنج گروه بر  ینشدند که ا یمستق شناسیت وقتاستفاده در جه آوری،یاد

 کردندیم یینتب را( درصد 7/52) هاداده یانساز وار یادیهم درصد ز یرو

استفاده از ترین بیشن بود آ گویای پورو قاسم ینازپژوهش   یجنتا .[13]

 یقی،موس یدننش ی،کوتاه متن یاممربوط به امکانات مکالمه و پ همراهتلفن

 همراهتلفن حضور دهندگاناکثر پاسخ ینهمچنبود.  یبردارمیلو ف یعکاس

 یشنهادی،خدمات پ یان. از مدانستندینم یناحمت آفرمز کتابخانه در را
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 یامکپ یقکتابخانه به اعضا از طر جدید منابع و هااز کتاب یرسانیآگاه

 [. 14] بود یتمقبول یزانم ینباالتر یدارا

 Kwasitsuو Chiu یلموبا یالعاترفتار اط یبررسبه  یدر پژوهش 

نفر  293 یانپرداختند که در م Warner Pacificدانشگاه  یاندانشجو

 یزانمترین بیشنشان داد  یجدانشگاه انجام شد. نتا ینا یاناز دانشجو

به  یمربوط به دسترس همراهتلفنهوشمند  هاییاستفاده از خدمات گوش

ت و مجال یکیتروناطالعات، خواندن کتب الک یرنت، جستجوینتا

به  Google Chrome ینبود. همچن یاجتماع هایو شبکه یجیتالد

 ینبه عنوان محبوب تر EBSCOhost مرورگر وب و ترینعنوان محبوب

در مطالعه  و همکارانش Briz-Ponce [.15د ]شدن یداده معرف یگاهپا

 یندر ب یشترکه ب یلعام یستمس که یافتنددست خود به این نتایج 

 یهایانهرا یو برا Android همراهتلفن ی، برارواج داشت یانودانشج

را  همراهتلفن هایدستگاه یانبود. اکثر دانشجو IOS (iPAd) یلوح

قصد استفاده از آن را  یاستفاده در نظر گرفتند اما درصد اندک یآسان برا

 همراه هاینبر تلف یمبتن یادگیریبه  یلتماترین بیشگزارش کردند. 

 .[16] بود یزشکپ یانجوبه دانشمربوط 

Ebiye Sir  هوشمند بر رفتار  هایتلفن یرتاث یبه بررس یدر پژوهش

 یجریهدر ن Niger Deltaو کارمندان دانشگاه  یاندانشجو یابیاطالع

و کارمندان دانشگاه انجام  یاننفر از دانشجو 500 یانم که در پرداختند

 یعسر یدسترس با یژهبه طور وهوشمند  هایکه تلفنداد  نشان یجشد. نتا

 یبرا ینهدر وقت و هز ییجوتورق، صرفه یسرعت باال ینترنت،و آسان به ا

 هایآسان به آموزش یکتابخانه دانشکده، دسترس یا ینترفتن به کاف

 فیشگر یرتاث یکی،الکترون یهاکتاب /یکیالکترون یادگیریو مواد  یپزشک

 .[17ت ]اس ها گذاشتهآن یکبر آموزش پزش

 Leeو Song یابیاطالعرفتار  یقیتطب یبه بررس یر پژوهشد 

  Kyongsongو  یکاآمرمتحدهیاالتا Illinois هایدانشگاه یاندانشجو

 یانتفاوت م یرتریننشان داد چشمگ یجپرداختند؛ نتا جنوبیکره

 یانم بود که در یمیلاز ا هدو دانشگاه مربوط به استفاد یاندانشجو

ترین بیش. است بوده ترمحبوب یاربس Illinoisدانشگاه  یاندانشجو

دو دانشگاه  یاندانشجو یاندر م همراهتلفناستفاده از خدمات  یزانم

 ایبه شبکه یآب و هوا، دسترس یتاخبار و وضع یبررس یامک،مربوط به پ

 لعهمطا یبرا یاندانشجو یلبود؛ اما تما یقیو گوش دادن به موس یاجتماع

 [.18] بودکم  یاربس مراههتلفن یقکتاب از طر

 یرانانجام شده در ا هاینشان داد که پژوهش هاییشینهپ بررسی

و  یشناسجامعه هایبر جنبه یشتر، بهمراهتلفنهوشمند  هاییگوش یرو

که مربوط به رفتار  هاییپژوهش و اندپرداخته یتکنولوژ ینا یشناختنروا

با  بنابراین. باشندیم یابکم یارهمراه باشد، بس هایندر تلفجویی اطالع

 یروزافزون فناور هاییشرفتحوزه و پ ینبه کمبود پژوهش در ا هتوج

 یان،و به خصوص دانشجو یمختلف آن در زندگ هایو کاربرد همراهتلفن

پژوهش  ین. بنابرایابدیرابطه ضرورت م یندر ا هاییلزوم انجام پژوهش

 هایتلفنخدمات  فاده ازدر است یانرفتار دانشجو یبررسهدف حاضر با 

در رفع  همراهتلفنهوشمند  هاییگوش یرتاث یبررسو همچنین  مراهه

 .انجام شد یدانشگاه هایکاربران کتابخانه ایو کتابخانه یاطالعات یازن

 

 : هامواد و روش

و  یفیو از نظر روش پژوهش توص یمطالعه حاضر از نوع کاربرد

 از هاداده یردآورمنظور گ بود. به یمایشیداده، پ یرروش گردآو

 ایینهپنج گز یفکه در قالب ط یزدیساخته  عبدالرضا امحقق پرسشنامه

 دهش یطراح Liu و و همکاران Liu هایو با استفاده از پژوهش یکرتل

و کسب  یپژوهش مالحظات اخالق یندر ا .[2،19،21] استفاده شد است

مولفه  7و  یهگو 40 یوپرسشنامه مربوطه حا ذ شد.اتخا یشاناجازه از ا

(، یهگو 12) همراهتلفناستفاده از  انگیزه از عبارتند ها. مولفهباشدیم

 جوی(، جستیهگو 7) به اخبار ی(، دسترسیهگو 3) ینترنتبه ا یدسترس

(، خواندن کتاب و مقاالت یهگو 4) یدانشگاه یقاتتحق یاطالعات برا

 یایزا( و میهگو 3) یاجتماع هایضور در شبکهح (،یهگو 4) یکیالکترون

ه (. الزم به ذکر است که نحویهگو 7) همراهتلفنهوشمند  یهاگوشی

ه در مولفه گوی هر به هاو درصد پاسخ یفراوان یزانم براساس یدهیازامت

 .مربوط به خود بود

 یداسات یتآن را به رو یم،پرسشنامه، پس از تنظ ییروا یبررس جهت

 یشانو توسط ا یدهپژوهش رسان ینانظران در حوزه از صاحب یو تعداد

کرونباخ به یبا استفاده از فرمول آلفا یزن یاییپا. قرار گرفت ییدمورد تا

 .واقع شد ییدمورد تا 82/0 یزانم

 پزشکی دانشکده علوم یاندانشجو یهپژوهش کل ینا یآمار جامعه

دانشکده مشغول به  یندر ا 1399-1400که در سال  باشندیآبادان م

 ظرن ران و با درکه با استفاده از فرمول کوند؛ حجم نمونسته یلتحص

نفر  360محاسبه شد که =d 05/0و =51/0P-Value= ،05/0 αگرفتن 

و  ایاز نوع طبقه یریگشدند. نمونه یرشته بررس یکتفک به یاناز دانشجو

هر  یاننشجوصورت که ابتدا نسبت دا ینساده بود. به ا یصورت تصادفه ب

د. سپس، با در نظر گرفتن تعداد مشخص ش یاننشجورشته به کل دا

 جهت رشته هر از دانشجو تعداد ها،از رشته یکحجم نمونه و نسبت هر 
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و با  یکشقرعه روش از استفاده با هاشد. نمونه تعیین مطالعه در شرکت

مطالعه هر رشته، انتخاب و وارد  یاندانشجو ییاستفاده از شماره دانشجو

 شدند. 

شد.  یترعا یها مالحظات اخالقنامهپرسش یعاز توز یشپ ینهمچن

از شروع  پیش و شد کامل گرفته یتکنندگان مطالعه رضاابتدا از شرکت

 یحاز موضوع و روش اجرا مطالعه مطلع شدند و توض ،کنندگانکار  شرکت

 یچهو جامعه  یآزمودن یو فرهنگ ینید ینپژوهش با مواز ینداده شد ا

 یو شخص یشد از اطالعات خصوصداده  یناناطم و ندارد یرتیگونه مغا

 .شودیمحافظت م ینداوطلب

شد.  26نسخه  SPSS افزارنرمشده وارد  یآورجمعهای سپس داده

و  یانگین)م یفیتوص هایاطالعات با استفاده از آماره یلو تحل یهتجز

 . و درصد(  انجام شده است یفراوان یار،معانحراف

 

 :هایافته

 مردنفر  210 و شرکت داشتند کهدانشج نفر 360 در این پژوهش

 1 جدولطور که در  بودند. هماندرصد(  42) زننفر  150درصد( و  58)

هوشمند در های گوشیانگیزه استفاده از ترین بیش، شودمشاهده می

 درصد، گفتگو کردن 6/78 یرارسال تصوبه ترتیب میان دانشجویان، 

درصد،  2/77لیپ ک شاهده فیلم ودرصد، م 8/77 (کردن و چت پیامک)

درصد قرار  6/45ر و پس از آن مرور اخبا درصد 1/56 تماس صوتی

های درصد ، بررسی فرهنگ لغت 4/29 جستجو در وب همچنین. شتدا

درصد،  15درصد، مطالعه مقاالت پژوهشگران و دانشمندان  5/17 آنالین

 ،درصد 9/8 ابع کتابخانهستیابی به مندرصد، د 8/10 چک کردن ایمیل

در درجات  درصد 7/4ویسی( ) درصد و مایکروبالگینگ 5 ندن رمانخوا

 .تر قرار داشتپایین

های هوشمند همراهاز تلفن دانشجویان انگیزه استفاده -1جدول  

 گویه ها ابعاد
 بسیار زیاد

 (درصد)

  زیاد

 (درصد)

 متوسط

 (درصد)

 کم

 (درصد)

 بسیار کم

 (درصد)

انگیزه استفاده 

ی اهنتلفاز 

 مراههوشمند ه

 1(3/0) 4(1/1) 26(2/7) 49(6/13) 280(8/77) )چت و پیامک( گفتگوکردن

 10(8/2) 14(9/3) 39(8/10) 95(4/26) 202(1/56) تماس صوتی

 8(2/2) 20(6/5) 42(7/11) 126(35) 164(6/45) مرور اخبار

 4(1/1) 6(7/1) 70(4/19) 174(3/48) 106(4/29) جستجو در وب

 255(8/70) 55(3/15) 20(6/5) 13(6/3) 17(7/4) بالگینگکرومای

 12(3/3) 24(7/6) 158(9/43) 103(6/28) 63(5/17) فرهنگ لغت های انالین بررسی

 27(5/7) 93(8/25) 156(3/43) 45(5/12) 39(8/10) چک کردن ایمیل

 225(5/62) 52(4/14) 35(7/9) 30(3/8) 18(5) خواندن رمان

 2(6/0) 9(5/2) 14(9/3) 52(4/14) 283(6/78) و تصویرارسال عکس 

 17(7/4) 20(6/5) 174(3/48) 117(5/32) 32(9/8) دستیابی به منابع کتابخانه

 24(7/6) 28(8/7) 84(3/23) 170(2/47) 54(15) مطالعه مقاالت پژوهشگران و دانشمندان

 2(6/0) 5(4/1) 27(5/7) 48(3/13) 278(2/77) مشاهده فیلم و کلیپ

، دسترسی به اینترنت در میان دانشجویان از 2 جدولنتایج  اسبراس

در جایگاه نخست،  درصد 6/65ها های هوشمند و تبلتطریق گوشی

درصد در جایگاه دوم و پس  6/38 هالپتاپدسترسی به اینترنت از طریق 

 .شتندادرصد قرار د 3/3ی های رومیزاز آن کامپیوتر
 

به اینترنت ندانشجویا سترسیمیزان د -2جدول   

 گویه ها ابعاد
 بسیار زیاد

 (درصد)

 زیاد

 (درصد)

 متوسط

 (درصد)

 کم

 (درصد)

 بسیار کم

 (درصد)

دسترسی به 

 اینترنت

 163(3/45) 82(8/22) 78(7/21) 25(9/6) 12(3/3) کامپیوترهای رومیزی

 30(3/8) 21(8/5) 67(6/18) 103(6/28) 139(6/38) هالپتاپو  کامپیوترهای کیفی

 12(3/3) 9(5/2) 31(6/8) 72(0/20) 236(6/65) هاتبلت همراه وهای هوشمند تلفنوشیگ

 

میزان دسترسی به اخبار از ترین بیش، 3جدول  نتایج  براساس

 8/12 درصد، سپس تلویزیون 3/70 هاهای هوشمند و تبلتطریق گوشی

 اهدرصد و در جایگ 9/3 هالپتاپدرصد و  8 یکامپیوترهای شخص ،درصد

 درصد و رادیو 2/2ی های چاپدرصد، روزنامه 5/2 تر، مجالت چاپیپایین

 شتند.قرار دا درصد 7/1
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 1399 زمستان، چهارمرسانی پزشکی نوین، دوره ششم، شماره العطمجله ا 

 

 به اخبار دانشجویان میزان دسترسی -3جدول 

 گویه ها ابعاد
بسیار 

 (درصدزیاد)
 (درصدزیاد)

درصدمتوسط)

) 
 (درصدکم)

بسیار 

 (درصدکم)

 دسترسی

 باربه اخ

 297(5/82) 24(7/6) 13(6/3) 23(4/6) 3(8) صیکامپیوترهای شخ

 85(6/23) 80(2/22) 124(4/34) 57(8/15) 14(9/3) هالپتاپ

 14(9/3) 15(2/4) 29(1/8) 49(6/13) 253(3/70) هاتبلتهمراه وهای هوشمند تلفنگوشی

 293(4/81) 24(7/6) 23(4/6) 11(1/3) 9(5/2) ت چاپیمجال

 277(9/76) 45(5/12) 19(3/5) 11(1/3) 8(2/2) های چاپیروزنامه

 131(4/36) 161(7/44) 43(9/11) 19(3/5) 6(7/1) رادیو

 20(6/5) 32(9/8) 113(4/31) 149(4/41) 46(8/12) تلویزیون
 

درصد  3/55 هالپتاپهای کیفی یا ، کامپیوتر4جدول نتایج  براساس

ترین بیش جستجوی تحقیقات دانشگاهی در میان دانشجویان برای

در  درصد 2/19ی های شخص. پس از آن کامپیوترداشتبیت را محبو

 دردرصد  2/12 هاو تبلت همراهتلفنهای هوشمند گوشی ،جایگاه دوم

قرار  درصد 9/3 جایگاه سوم و در جایگاه آخر نیز مجالت تخصصی چاپی

 شتند.دا

 

 شگاهیبرای تحقیقات دان ویاننشجدا میزان جستجوی اطالعات -4جدول 

 یه هاگو ابعاد
بسیار 

 (درصدزیاد)
 (درصدکم) (درصدمتوسط) (درصدزیاد)

بسیار 

 (درصدکم)

جستجوی اطالعات 

برای تحقیقات 

 دانشگاهی

 122(9/33) 40(1/11) 68(9/18) 61(9/16) 69(2/19) کامپیوترهای شخصی

 31(6/8) 15(2/4) 34(4/9) 81(5/22) 199(3/55) هالپتاپی و کامپیوترهای کیف

 164(6/45) 48(3/13) 53(7/14) 51(2/14) 44(2/12) هاتبلت همراه وووشمند تلفنهای هگوشی

 279(5/77) 27(5/7) 21(8/5) 19(3/5) 14(9/3) مجالت تخصصی چاپی
 

، خواندن کتاب و مقاالت الکترونیکی از 5جدول   نتایج براساس

 یاندرصد بر م 7/31ها و تبلت همراهفنتلهای هوشمند طریق گوشی

. پس از آن؛ داشتو در جایگاه نخست قرار  بودتر محبوب یانانشجود

درصد و سپس  1/3 های الکترونیکیدرصد، خواننده 7/26 هالپتاپ

 اشتند.درصد قرار د 9/1 های شخصیکامپیوتر

 

شجویانتوسط دان و مقاالت الکترونیکی هاکتابمیزان خواندن   -5جدول   

 گویه ها ابعاد
ار بسی

 (درصدزیاد)
 (درصدکم) (درصدمتوسط) (درصدزیاد)

بسیار 

 (درصدکم)

خواندن کتاب و 

مقاالت 

 الکترونیکی

 175(6/48) 75(8/20) 76(1/21) 27(5/7) 7(9/1) کامپیوترهای شخصی

 32(9/8) 25(9/6) 79(9/21) 128(6/35) 96(7/26) هالپتاپی و کامپیوترهای کیف

 14(9/3) 20(6/5) 65(1/18) 147(8/40) 114(7/31) هاتبلت همراه وهای هوشمند تلفنگوشی

 225(5/62) 57(8/15) 37(3/10) 30(3/8) 11(1/3) خواننده های الکترونیکی

های میزان حضور در شبکهترین بیش، 6جدول نتایج  براساس

ود. ب صددر 4/79 هاهای هوشمند و تبلتاجتماعی از طریق گوشی

 4/1 های رومیزیپس از آن کامپیوتر درصد و 1/3ها لپتاپدرجایگاه دوم 

 .شتندقرار دا درصد
 

 های اجتماعیدر شبکه دانشجویان . میزان حضور-6جدول

 گویه ها ابعاد
بسیار 

 (درصدزیاد)
 (درصدکم) (درصدمتوسط) (درصدزیاد)

بسیار 

 (درصدکم)

حضور در 

شبکه های 

 اجتماعی

 298(8/82) 19(3/5) 16(4/4) 22(1/6) 5(4/1) ومیزیای رکامپیوتره

 64(8/17) 79(9/21) 146(6/40) 60(7/16) 11(1/3) هالپتاپی و کامپیوترهای کیف

 5(4/1) 4(1/1) 19(3/5) 46(8/12) 286(4/79) هاتبلت همراه وهای هوشمند تلفنگوشی

 

15 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jm

is
.6

.4
.1

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

is
.h

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/jmis.6.4.11
http://jmis.hums.ac.ir/article-1-264-en.html
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1399 زمستان، چهارمی پزشکی نوین، دوره ششم، شماره رسانمجله اطالع   

قطه هر ن، دسترسی فوری به اطالعات از 7جدول نتایج  براساس

درصد بود. پس از آن  2/72 دهای هوشمنپرکاربردترین مزیت گوشی

 6/70زمان همدرصد و امکان انجام چند کار  8/70 تبادل مستمر اطالعات

. جستجوی سریع شتنددرصد، با تفاوت اندکی در جایگاه دوم قرار دا

 درصد در جایگاه سوم و به ترتیب، افزایش حافظه من 0/65 اطالعات

اندن سبک در درصد و خو 7/31 ، حمایت از یادگیری مندرصد 6/45

 .شتندهای بعدی قرار دادرصد در جایگاه 0/20 اوقات فراغت

 

از دیدگاه دانشجویان همراهتلفنهای هوشمند مزایای گوشی -7جدول   

 گویه ها ابعاد
بسیار 

 (درصدزیاد)
 (درصدکم) (درصدمتوسط) (درصدزیاد)

بسیار 

 (درصدکم)

مزایای 

ی هاگوشی

هوشمند 

 همراهتلفن

 5(4/1) 8(2/2) 29(1/8) 58(1/16) 260(2/72) ه اطالعات از هر نقطهدسترسی فوری ب

 10(8/2) 23(4/6) 140(9/38) 115(9/31) 72(0/20) خواندن سبک در اوقات فراغت

 6(7/1) 14(9/3) 40(1/11) 45(5/12) 255(8/70) تبادل مستمر اطالعات

 2(6) 11(1/3) 33(2/9) 60(7/16) 254(6/70) ر همزماند کاامکان انجام چن

 3(8) 6(7/1) 42(7/11) 75(8/20) 234(0/65) جستجوی سریع اطالعات

 10(8/2) 18(0/5) 78(7/21) 90(0/25) 164(6/45) افزایش حافظه من

 18(0/5) 21(8/5) 84(3/23) 123(2/34) 114(7/31) حمایت از یادگیری من

 

 يری:گجهنتيبحث و 

هوشمند  هاییگوش ی،صه فناورعر هاییشرفتامروزه با توجه به پ

. اندبه اطالعات مطرح شده یدسترس هایاز ابزار یکیبه عنوان  همراهتلفن

جویی اطالعرفتار  یاساس هدف از پژوهش حاضر، بررس این بر

هوشمند  هاییگوش یطآبادان در مح یدانشکده علوم پزشک یاندانشجو

 یریگیجهو نت هایافتهکه در ادامه به بحث در خصوص  تاس راههمتلفن

 یانهوشمند در م یهاگوشیاستفاده از  یزهانگترین بیش .پردازیمیآن م

، گفتگو یرآبادان، مربوط به ارسال تصو یدانشکده علوم پزشک یاندانشجو

بود. اضافه شدن امکانات  یو تماس صوت یپو کل یلمکردن، مشاهده ف

 یجنتا بنابراین. ستا استفاده از آن شده یسبب راحت همراهتلفنبه  یدجد

 یزدی،و همکاران، ا یمعراج هایانتظار نبودند. پژوهش ازحاضر به دور 

 و همکاران یمظاهر یدی، عمیسارویو جواله یلمحمداسماع همکاران

 [2،11-13] باشندیسو محاضر هم یجبا نتا

 ینترنتبه ا یدسترس یان برآبادا یدانشکده علوم پزشک دانشجویان

کردند. می استفاده ها هوشمند و تبلت یهاگوشی نخست از در درجه

ستفاده از ا و هالپتاپ یقاز طر ینترنتبه ا یپس از آن، دسترس

همه  یباکه تقر ییقرار داشتند. از آنجا یزیو روم یشخص یوترهایکامپ

راه  ترینحتو راتبلت هستند  یاهوشمند و  همراهتلفن دارای یاندانشجو

 همراهتلفن یقمختلف، از طر هاین و مکاندر زما ینترنتبه ا یدسترس

و  یمعراج هایبا پژوهش یجنتا ینبه دور از انتظار نبود. ا یجنتا ،است

 باشندیم وسهم Liu و همچنین Chiu ، Ebiyeو  Kwasitsuهمکاران، 

[11،15،17،19 .] 

اطالع از اخبار از  یبرا آبادان یدانشکده علوم پزشک دانشجویان

 یوترهایو پس از آن کامپ تلویزیون سپس ها،و تبلتهوشمند  یهاگوشی

 ی،و استفاده از مجالت چاپ کردندمی استفاده هاو لپتاپ یشخص

 هاییمحبوب نبودند. گوش یاندانشجو یاندر م یوو راد یچاپ هایروزنامه

حمل بودن و ابل کوچک و ق دلیل به ها،و تبلت همراهتلفنهوشمند 

 هایمرور اخبار در مکان یراه برا ینترناسبم ینترنت،راحت به ا یدسترس

، و همکارانش یزدیا هایحاصل شده با پژوهش یجمختلف هستند. نتا

 باشندیسو مهم Ebiyeپور، و قاسم یناز ،یو جواله یلمحمداسماع

[2،12،14،17.] 

اطالعات  یوجستج یآبادان برا یدانشکده علوم پزشک دانشجویان

استفاده را داشتند. پس از ترین بیش هالپتاپ از ی،دانشگاه یقاتتحق یبرا

محبوب بود.  یاندانشجو یاندوم درم یگاهدر جا یزیروم یوترهایآن کامپ

 یداشته و دارا یهوشمند دسترس هایبه ابزار یانامروزه اکثر دانشجو

از  توانندیم تاپ ندارندکه لپ یافراد ینهمچن .باشندیم تاپلپ

 این بر .کنند دانشکده استفاده یکفورماتموجود در قسمت ان هاییستمس

شده با  یانب یجحاصل شده به دور از انتظار نبودند. نتا یجاساس نتا

و  اعیل، محمداسمو همکاران یزدیو همکاران، ا یمعراج هایپژوهش

 [.2،11،12،14] باشندیسو مپور همو قاسم ی، نازیجواله

، خواندن کتاب و آبادان یدانشکده علوم پزشک یانوجدانش یانم در

 جایگاه در هاهوشمند و تبلت یهاگوشی یقاز طر یکیمقاالت الکترون

و سپس  یکیالکترون هایخواننده ،هالپتاپنخست قرار داشت. پس از آن 

 بکس همراهتلفنهوشمند  یهاگوشیقرار گرفتند.  یشخص یوترهایکامپ
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 هایافزارنرم و باشندیم یانهمراه با دانشجو یشههم ده وو قابل حمل بو

کتب مختلف با موضوعات متنوع  یکه حاو یو مطالعات ایکتابخانه

 یتر قابل دسترسراحت همراهتلفنهوشمند  هاییهستند، در گوش

و  یمعراج هایبه دور از انتظار نبودند. پژوهش یجنتا ینهستند؛ بنابرا

و  Kwasitsu، یو جواله یلمحمداسماع ،ارنو همک یزدی، ارانهمکا

Chiu [. 2،11،12،15] باشندمیسو شده، هم یانب یجبا نتا 

 هاییگوش یقاز طر یاجتماع هایحضور در شبکه یزانمترین بیش

قرار  یزیروم کامپیوترهای و هان لپتاپآ از پس. بود ها2هوشمند و تبلت

به  یدسترس یبراراه  ترینگفت که راحت توانیداشتند. بدون شک م

 یهاگوشیهوشمند است.  هاییه از گوشاستفاد یمجاز هایشبکه

 ینترنتبه ا یدر دسترس دانشجو بوده، به راحت همیشه هاهوشمند و تبلت

مختلف  هایافزارنرم ،که دارند یعامل یستمو با توجه به س شوندیمتصل م

، مکارانو ه یزدیا های. پژوهششودیها نصب مآن یبر رو یبه راحت

Kwasitsu  وChiu ،Liu سو حاصل شده هم یجبا نتاانش و همکار

 [.2،15،21] باشندمی

 یایمزاترین مهمآبادان،  یدانشکده علوم پزشک یاننظر دانشجو از

به اطالعات از هر نقطه،  یفور یدسترس همراهتلفنهوشمند  هاییگوش

 یقبودند. از طرمان زهمتبادل مستمر اطالعات و امکان انجام چند کار 

 یرهذخ یمخزن برا یکبه عنوان  توانیم همراهتلفنهوشمند  هاییگوش

 ینترنتا یقاز طر توانیم یناستفاده کرد. همچن العاتموقت اط

به انتقال اطالعات  یاکرده و  یداپ یبه اطالعات دسترس همراهتلفن

ه انجام ته کداش یمختلف هایهمراه کاربرد یهاتلفنپرداخت. عالوه بر آن 

و  یمعراج یهاپژوهش. کندیم یرپذمکانرا ازمان همچند کار به صورت 

 یجبا نتا  Ebiye، یو جواله یل، محمداسماعو همکارانش یزدیهمکاران، ا

 [.2،11،12،17] باشندمیسو همحاصل شده 

نقش  دانشجویان خصوص به ا یهوشمند امروزه در زندگ یهاگوشی

، امکان همراهتلفن یمیقد هایکاربرد بر عالوه. اندکرده یدارا پ یمهم یاربس

 یاندانشجو یاندر م همراهتلفن یقاز طر یاطالعات یازهایبرطرف کردن ن

از  یکی ،است یافتهرواج  یمجاز یهابه خصوص در زمان حال که آموزش

که مرتبا در حال گسترش است.  باشدیم همراهتلفنگسترده  هایکاربرد

 یتبلت خود برا ای همراهتلفناز  یاناز دانشجو ید اندکتعداوجود  ینبا ا

 یبه منابع اطالعات یدسترس ینو همچن یدرس ی،پژوهش هاییتفعال

 دیریتکه م رودیاساس انتظار م ین. بر اکنندیاستفاده م ایکتابخانه

 همراهتلفنبه استفاده از  یاندانشجو یقرا جهت تشو هاییبرنامه هادانشگاه

همانند  یطالعاتا هایبرنامه یجو ترو یاطالعات یازهایفع نر یبرا

 یبرا یصرفا دستگاه همراهتلفنکنند تا  یجادا ایکتابخانه هایبرنامه

 ینا تلفمخ هاییتاز قابل یدنباشد. با یو سرگرم یارتباط و باز

اهداف خود و برطرف کردن  یشبردهوشمند در جهت پ هایدستگاه

تر و بهتر هر چه راحت یزندگ یک دیجاامشکالت روزمره در جهت 

 .اده کرداستف

 هاییروزافزون فناور هاییشرفتشده و پ یانتوجه به اطالعات ب با

 یهوشمند تنها برا هاییاز گوش که رودی، انتظار میو ارتباطات یاطالعات

 ینبلکه از ا .استفاده نشود یو سرگرم یباز یلم،ارتباط، ف یبرقرار

 ازیو رفع ن یبه منابع اطالعات یدسترس یاد برهوشمن هایدستگاه

است که  ی. ضرورگردداستفاده  یانبه خصوص در دانشجو یاطالعات

درست  هایاستفاده بهخود را  یاندانشجو یز،ن آموزشی مراکز و هادانشگاه

 رشته یگرد هایگروه از سوی دیگر نیز .کنند یقهمراه تشو هایاز تلفن

 ینخود را به ا هایاز آموزش یبخش یپزشک یرسانو اطالع یکتابدار

 هاییطهوشمند را در مح یهاگوشیت سوق دهند و استفاده از سم

ممکن سازند تا برطرف کردن  یشاز پ یشب ی،او کتابخانه یاطالعات

 یبرا ایکتابخانه خدمات و هاو حضور در کتابخانه یاطالعات یازهاین

 .شود یرترپذتر و دسترسکاربران آسان

 یشکده علوم پزشکدان یاندانشجو یهپژوهش حاضر کل یآمار امعهج

مختلف  هایدر رشته یلمشغول به تحص1399-1400آبادان که در سال 

 توجه با ،هاداده یآورپرسشنامه و جمع یع. توزباشدمیدانشکده بودند،  ینا

دشوار  یاربس یم،مواجه هست یلیکرونا( که با تعط یماری)ب یکنون شرایط به

پرسشنامه وجود  یورحض یعکرونا، امکان توز یوعتوجه به ش اب .دبو

جامعه پژوهش قرار  یاردر اخت یننداشت و پرسشنامه به صورت آنال

 گرفت.

 

 تشکر و قدردانی:

 کنندگان در پژوهش واز شرکتدانند نویسندگان بر خود الزم می

 یتحما جهتآبادان  یدانشکده علوم پزشک ییدانشجو یقاتتحق یتهکم

 .نمایندقدردانی شکر و ، تیمال

 

 اخالقی:یيدیه تأ

 با کد اخالق ییدانشجو یمقاله حاصل طرح پژوهش ینا

IR.ABADANUMS.REC.1399.091  است. 
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 حمایت مالی:

دانشکده  ییدانشجو یقاتتحق یتهکم یمال یتپژوهش با حما ینا
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Abstract 
 

Aim: Information, communication and telecommunication technologies are developing and expanding 

day by day. One of these new technologies is mobile smart phones, which, in addition to their 

communication roles, can be used in the fields of information and education. 

Methods: This is an applied and descriptive study. The statistical population of the study was 360 

students of Abadan School of Medical Sciences who were selected by stratified and simple random 

sampling. In order to collect data, a researcher- made questionnaire by Abdolreza Yazdi was used with 

82% reliability. SPSS software version 26 was used for data analysis. 

Results: The findings indicated that the most important motivation for students to use mobile smart 

phones is sending photos and images, chatting (texting), and watching movies. Also, after laptops, 

mobile smart phones are the most widely used for access to internet, news, reading books and electronic 

articles, as well as searching information for academic research. Instant access to information from 

anywhere, continuous information exchange, the ability to perform multiple tasks simultaneously and 

fast information retrieval were also introduced as the most popular advantages of mobile smart phones. 

 

Conclusion: Considering that smart phones have played a significant role in daily life; it is necessary to 

use the various capabilities of these smart devices to advance our goals and solve everyday problems in 

order to create a life as comfortable and better as possible. 

Key Words: Information Seeking Behavior, Mobile Communication Systems, Communication 

Technologies. 
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