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Abstract 

Introduction: This research has been conducted with the purpose of addressing the 

relationship between excessive use of mobile phone and the academic burnout and 

experience of distress of students. 

Methods: This research is a descriptive-correlation and practical research. The statistical 

population of this research includes all the educational sciences students of Payame Noor 

University of Ahvaz having who have been students during 2016-2017 academic year and 

they were 518 people. According to Morgan’s table, 210 people were chosen by random 

sampling method. The tool for gathering information was questionnaire. In order to analyze 

the data, frequency table, frequency percentage, mean, and standard deviation were used in 

the descriptive statistics section, and Pearson correlation test was used in the inferential 

statistics section. 

Results: According to the results of Pearson correlation coefficient, there is a significant and 

positive relationship between the variables of excessive use of mobile phone and academic 

burnout (r = 0.92) at the confidence level of 99 percent (P < 0.01). Also, there is a negative 

and significant relationship between the variables of excessive use of mobile phone and 

experience of distress (r = -0.51) at the confidence level of 99 percent. 

Conclusions: The results of the research indicated that there was a relationship between 

endurance distress and excessive use of mobile phones among students. Also, the results 

showed that there is a significant relationship between the excessive use of mobile phones 

and academic burnout. 
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مقدمه

های خصوص فناوریهای جدید و بهبا رشد و پیشرفت فناوری

الکترونیکی، در عرصه آموزش و یادگیری نیز تحوالت عظیمی رخ داده 

های آموزش و یادگیری جدیدی ها و روشو به تبع آنها، تکنولوژی

ای نوین آوریه. در سالهای اخیر استفاده از فن[1]ظهورکرده است 

الکترونیکی فرصتهـایی را بـرای شـیوههـای جدید آموزش فراهم آورده 

های سیار و توسعه روزافزون بازار . رشد شتابان فناوری[2]است 

دیگر ارزان بودن این سیم و سیار از یک طرف و از طرف تجهیزات بی

های ثابت، سبب شده که افراد و تجهیزات نسبت به تجهیزات و فناوری

. شاهد این [3] ها روی آوردندها در دنیا بیشتر به این فناوریسازمان

بیلیون تلفن همراه در سراسر جهان، پیشرفت  5/2مدعا حضور بیش از 

های گذشته و افزایش ضریب نفوذ های تلفن همراه در طی سالسیستم

 های موبایل از جمله. گوشی[4]است  آن خصوصاً در میان دانشجویان

های مدرن ارتباطی هستند که به یک ابزار ارتباطی کلیدی و آوریفن

. [5]بخـش اساسی زندگی روزمره مردم جهان امروز تبدل گردیده است 

ترین و پرکاربردترین محصوالت شک تلفن همراه یکی از شاخصبی

یافته از . یادگیری سیار یک شاخه توسعه[6]جامعه مدرن است 

یادگیری الکترونیکی اسـت کـه نسـبت بـه سایر انواع یادگیری 

الکترونیکی امکان دسترسی به محتوای یادگیری را بـا سـهولت 

. یادگیری سیار در حقیقت [7]سازد بیشـتری بـرای فراگیران فراهم می

نوعی از یادگیری الکترونیکی است که از طریق فناوریهای سیاری چون 

های صوتی، کتب الکترونیکی و غیره صورت تلفـن همـراه، سیستم

گیرد. امروزه تلفن همراه به عنوان یکی از مظاهر فناوری ارتباطی می

ر زندگی فردی و اجتماعی بشر جایگاهی قدرتمند دارد و جز نوین د

. این وسیله ارتباطی و [8]شود الینفک مناسبات روزمره محسوب می

اطالعاتی به سبب ویژگـیهـای خـاص خـود از جملـه تکنولوژی 

پذیری زمانی و ای، انباشت و دریافت، نمایش و کنترل، انعطافمخابره

ای در امر تواند نقش قابل مالحظهمی مکانی، تمرکززدایی و ناهمزمانی

. تکنولوژی تلفن همراه قادر است از فرایند آموزش [9]آموزش ایفا نماید 

. طبق نظر [11]حمایت نموده و یاددهی و یادگیری را تقویت نماید 

karzan  کاربران تلفن همراه به لحاظ جذابیتی که داشته در میان

مقبولیت زیادی دارد. ایـن اقبـال به حدی است که دانشجویان در 

بیشتر اوقات از نظر فیزیکی در کالس حضور دارنـد امـا بـه لحـاظ 

ذهنی در جای دیگری هستند و آموزش عالی را با ایـن چـالش روبـهرو 

توان از این جذابیت در حیطه آموزش سـاخته اسـت کـه چگونه می

 .[11]شد  مندبهره

 12/12/1397 تاریخ دریافت:

 31/13/1397 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 استفاده مفرط از تلفن همراه

 یشانیتحمل پر

 یلیتحص یفرسودگ

 انیدانشجو

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
 یانشیو تحمل پر یلیتحص یپژوهش حاضر با هدف پرداختن به رابطه استفاده مفرط از تلفن همراه با فرسودگ :مقدمه

 .رفتیانجام پذ انیدانشجو

شته ر انیدانشجو هیپژوهش کل نیا ی. جامعه آمارباشدیم یو از نوع کاربرد یهمبستگ -یفیپژوهش حاضر توص :کار روش

نفر بودند. براساس جدول مورگان  518و  لیمشغول به تحص 96-95نور اهواز بود که در سال  امیدانشگاه پ یتیعلوم ترب

اطالعات پرسشنامه بود. جهت  یشدند. ابزار گردآور نتخاببه عنوان نمونه پژوهش ا یتصادف یریگنفر به روش نمونه 211

و انحراف استاندارد و در بخش  نیانگیم ،یاندرصد فراو ،یاز جدول فراوان یفیاطالعات در بخش آمار توص لیو تحل هیتجز

 .دیاستفاده گرد رسـونیپ یهمبسـتگ یاز آزمونها یآمار استنباط

 ،یلیحصت یاستفاده مفرط از تلفن همراه با فرسودگ ریمتغ نیب رسونیپ یهمبستگ بیضر جیبا توجه به نتا :هایافته

92/1  =r  یداریرابطه مثبت و معن نانیدرصد اطم 99در سطح ( 11/1وجود دارد > Pو همچن .)استفاده  ریمتغ نیب نی

 وجود دارد. یداریو معن یرابطه منف نانیاطم ددرص 99در سطح  r=  -51/1 ،یشانیمفرط از تلفن همراه با تحمل پر

 نیو استفاده مفرط از تلفن همراه در ب یشانیتحمل پر نیاز وجود رابطه ب یحاصل از پژوهش حاک جینتا :گیرینتیجه

 یاستفاده مفرط از تلفن همراه و فرسودگ نیب یداریبه دست آمده نشان داد که رابطه معن جینتا نیبود. همچن انیدانشجو

 وجود دارد. یلیتحص

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.04.02         مقاله پژوهشی

 انیدانشجو یشانیو تحمل پر یلیتحص یرابطه استفاده مفرط از تلفن همراه با فرسودگ

 3 یکماس ی، مهد،*2 یفالح می، مر1 یآباد یعل جهیخد

 
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یآموزش یگروه تکنولوژ ار،یدانش 1
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یآموزش ی، گروه تکنولوژدانشجوی دکتری 2
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این ابزار مهم ارتباطی، همواره در محیطهای دانشگاهی حاضر است و 

اغلـب در محـیطهـای دانشـگاهی توسـط دانشجویان مورد استفاده قرار 

. تلفن همراه یکی از بزرگترین اختراعات دنیای امروزی [12]گیرد می

تفاده و تسـهیالت، اکثریت مردم است و به دالیلی ماننـد راحتـی اسـ

ه کنند کدر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، از آن استفاده می

زا داشته، گاهی استفاده آسیب عالوه بـر مزایای زیادی که برای انسانها

. استفاده [13]تواند اثرات مخربی نیز داشته باشد از تلفن همراه، می

زا از تلفن همراه، وضعیتی است کـه بـا اسـتفاده فـراوان و آسیب

. اعتیاد به تلفن [14]شود می اشـتغال ذهنـی از تلفـن همـراه مشـخص

همراه، نوعی رفتار تکانشی )رفتار بدون تفکر( در استفاده از تلفن همراه 

باشد که کاربرد آن توسط فرد، نه تنها برایش احساس آرامش در پی می

دارد؛ بلکه به تدریج با افزایش سطح تحمل وی، برای دستیابی به همان 

های ی آوردن به تلفناحساس پیشین، نیازمند استفاده بیشتر و رو

آید تر است و در صورت محرومیت حالت انزوا به وجود میپیشرفته

استفاده مفروط از تلفن همراه را عبارت  [16]. جنارو و همکاران [15]

شود و از وضعیتی که در آن از تلفن همراه، بیش از حد استفاده می

دانند. تشخیص اعتیاد آورد میشماری را به وجود میمشغله ذهنی بی

ین های ابه تلفن همراه مانند؛ اعتیاد به الکل آسان نیست. زیرا نشانه

های مشترک این گیرد. اما ویژگیمیای را در براعتیاد طیف گسترده

های دریافت شده، احساس ناآرامی در اعتیاد، وارسی دائم و مکرر پیام

ه م بئصورت عدم دریافت پاسخ به تلفن یا پیام ارسال شده، نیاز دا

خریداری آخرین مدل تلفن همراه با امکانات جدیدتر و باالخره نیاز به 

باشد. اصطالح ترس دیگران بودن میارتباط، اطالع از رویدادها و در دس

اعتیاد به تلفن همراه، نوعی وابستگی رفتاری به تلفن همراه را نشان 

 خجالتی بودن، گرایی،درون هایی مانند: افسردگی،دهد و با ویژگیمی

فعالی و اضطراب اجتماعی حوصله بودن، تنهایی، احساس ترس، بیشکم

. اختالل اعتیاد به تلفن همراه، مشکالت [17]شود مشخص می

 .[18]کند روانشناختی، درسی و شغلی در زندگی فرد ایجاد می

وزشی آن جامعه است. بر ای مرهون نظام آمرشد و بالندگی هر جامعه

این اساس، همه ساله کشورها مبالغ قابل توجهی از درآمد ملی خود را 

کنند. اما بعضی از عوامل وجود دارند که موجب صرف آموزش عالی می

شوند. در بررسی علل این گذاری میهدر رفتن بخشی از این سرمایه

نشجویان، پدیده، از جمله عوامل تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی دا

های توان به عوامل روانشناختی اشاره کرد. از جمله ویژگیمی

 دهد،تاثیر قرار میروانشناختی مهمی که عملکرد تحصیلی را تحت

وزشی های آمفرسودگی تحصیلی است. فرسودگی تحصیلی در موقعیت

به عنوان احساس خستگی به خاطر تقاضاها و الزامات تحصیل 

دبینانه و بدون عالقه نسبت به مطالب )خستگی(، داشتن یک حس ب

عالقگی( و نیز احساس پیشرفت شخصی، ضعف در امور درسی )بی

شود یافته( تعریف می)خودکارآمدی شخصی کاهش درسی و تحصیلی

. افرادی که فرسودگی تحصیلی دارند، معموالً عالیمی مانند [19]

های معنایی در فعالیتاشتیاقی نسبت به مطالب درسی، احساس بیبی

د کننو احساس ناتوانی در فراگیری مطالب درسی را تجربه میدرسی 

باشد که عبارتند از: . فرسودگی تحصیلی دارای سه مؤلفه می[21]

. [21]عالقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی خستگی تحصیلی، بی

گذارد و مطالعات فرسودگی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی اثر می

صیلی به طور منفی با تعهد و اند که فرسودگی تحمختلفی نشان داده

 عملکرد تحصیلی همبسته است.

کنند. این ادعا را تأیید می [22]و همکاران  Salanvaاز جمله مطالعات 

و همکاران در تحقیقی که با عنوان وابستگی به تلفن  Panahiهمچنین 

بر روی دانشجویان انجام دادند، نشان اجتماعی  -همراه و آسیب روانی

دادند بین وابستگی به تلفن همراه با افزایش ارتباط ناسالم و افت 

و همکاران با انجام دادن  Atadokht. [23] تحصیلی رابطه وجود دارد

ع استفاده از تلفن همراه در دانش تحقیقی با عنوان استفاده مضر و نو

آموزان دبیرستان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی و انگیزه موفقیت 

نشان دادند استفاده مفرط از تلفن همراه با انگیزش پیشرفت و عملکرد 

بیشترین تحقیقاتی که در زمینه  .[24] تحصیلی رابطه وجود دارد

فرسودگی تحصیلی انجام شده است، در جامعه آماری دانشجویان 

باشد. زیرا فرسودگی تحصیلی در دانشجویان در شوق و اشتیاق آنان می

دهد که برخی و تحقیقات نشان می [25]برای ادامه تحصیل اثر دارد 

طور که همان [23]کنند از دانشجویان فرسودگی تحصیلی را تجربه می

کند، گفته شد، یکی از مشکالتی که اعتیاد به تلفن همراه ایجاد می

یلی اثر دارد و باشد و بر عملکرد تحصمشکالت تحصیلی می

 Rostamiاند. از آن جمله، هایی به بررسی این موضوع پرداختهپژوهش

Nezhad ن های تلفو همکاران در تحقیقی که با عنوان مدیریت آسیب

همراه در مدرسه: تردید در عملکرد مثبت و منفی آن، انجام دادند 

گزارش کردند یکی از پیامدهای استفاده افراطی از تلفن همراه، 

مشکالت تحصیلی است و یکی از این مشکالت، فرسودگی تحصیلی 

و همکاران به این نتیجه رسیدند که  Beigi. همچنین [26]باشد می

وابستگی به اینترنت با تعداد واحدهای افتاده، تعداد واحدهای گذرانده 

های اخیر و مشروطی در طول دوره تحصیل شده، افت معدل کل ترم

داری دارد اما با رشته، مقطع و دانشکده محل تحصیل ارتباط معنی

در پژوهش خود به این نتیجه رسید که  Taji. [27]مرتبط نبوده است 

رابطه  سالمت روان بین میزان اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی و

وجود دارد. در کنار اعتیاد به اینترنت، استفاده مفرط از تلفن همراه، 

اعتیاد رفتارمحور دیگری را به نام اعتیاد به تلفن همراه ایجاد کرده است 

[28]. 

که در مطالعه عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به متغیر دیگری 

حائز اهمیت باشد، تحمل پریشانی است.  توانـدرفتارهای اعتیـادی مـی

تحمل پریشانی به عنوان ظرفیـت تجربـه و تحمـل کـردن حـاالت 

. پریشانی ممکن است، [29]شـود روانشـناختی منفـی تعریـف مـی

نتیجه فرآیندهای فیزیکی و شناختی باشد، با وجود این، آن به صورت 

گردد که در بیشتر موارد با تمایل به انجام حالت هیجانی تجربه می

شود، مشخص عملـی کـه باعـث رهـا شـدن از تجربـه هیجانی می

د، اوالً، هیجـان در گردد. افرادی که تحمل آشفتگی پـایین دارنـمی

شان نظـر این افراد غیرقابل تحمل است و توانایی رسیدگی به پریشانی

کنند و از آن را ندارند. دوماً ایـن افـراد وجـود هیجان را انکار می

کنند. چون در خود توانـایی مقابلـه بـا احساس شرم و آشفتگی می

 افراد با تحمل بینند. سومین ویژگی تنظیم هیجانیهیجانات را نمی

پریشانی پایین، تـالش زیـاد ایـن افراد برای جلوگیری از بروز هیجانات 

. [31]منفی و خاموشی سریع هیجانات منفی در حال تجربـه اسـت 

تحمـل پریشـانی را بـه عنـوان یـک سـازه، جذب  محققان معموالً 

کنند که دارای چهار خرده مقیاس تحمل، جذب، فراهیجانی توصیف می
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. با توجه به این که دانشجویان با عوامـل [31]ارزیابی و تنظیم اسـت 

زای مختلفـی مواجه هستند، کـاهش سـطح تحمـل پریشـانی اسـترس

هـای ناسـازگارانه نسـبت بـه رویدادهای ممکـن اسـت بـا پاسـخ

 .[32]زا همراه باشد استرس

در زمینه رابطه تحمل پریشانی با گـرایش دانشـجویان بـه رفتارهـای 

اعتیـادی، پیشـینه پژوهشـی حاکی از این امر است کـه متغیرهـایی 

هـمچـون تحمـل پریشـانی، خسـتگی و احسـاس تنهـایی در 

 زا از اینترنت دربینی رفتارهای اعتیادی همچون استفاده آسیبپیش

 .[33]کننـد همی ایفا مـیبین دانشجویان نقش م

محور و اجتنابی از جمله ای هیجانمقابله از راهبردهـای کـه افـرادی

کنند که ممکـن اسـت، موجـب رهایی سریع اعتیاد به مواد استفاده می

و موقتی از استرس شود، افرادی هستند که قدرت تحمل پریشانی 

 & Vujanovic Marshall Berenzتایج مطالعه پایینی دارنـد. ن

MacPherson  نشان داد کـه تحمـل پریشـانی در رابطه تکانشگری

و این افراد برای رهـایی  [34]کند ای ایفا میبا مصرف الکل نقش واسطه

ند آوراز اسـترس و پریشانی روانشـناختی بـه مصـرف الکـل روی مـی

[35]. 

نشان  ,Abedini Akbari & Hedayati Babadi-Akasheپژوهش 

دادند که رابطه معکوس و معناداری بین سالمت روان با رفتار اعتیادی، 

اختیاری در استفاده از تلفن همراه در اعتیاد و بید و بیوابستگی، اعتیا

 .[36]بین دانشجویان وجود دارد 

 Yasamani Nejad, Golmohammadianدر پژوهشی که توسط 

& Yosefi ها نشان داد که بین ابعاد انجام شد، نتایج تحلیل داده

ز تلفن همراه رابطه مثبت و زا اسالمت عمومی و استفاده آسیب

 Nourian Aghdam, Almardni. [37]داری وجود دارد معنی

Someeh & Kazemi نشان دادند که دانشجویان  نیز در تحقیقی

دارای اختالل اعتیاد به اینترنت و دانشجویان عادی از نظر انزوای 

اجتماعی و اختالل خواب تفاوت معناداری باهم دارند، ولی در متغیر 

 .[38]تنظیم هیجان بین دو گروه تفاوت معناداری یافت نشد 

نی محیط دانشگاه به عنوان یکی از مهمترین ابعاد ارتقای بهداشت روا

توسعه و بهسازی منابع انسانی بوده و در چند دهه اخیر توجه 

های آموزشی به نیروهای سالم جسمی و فکری در مؤسسات سازمان

 آموزشگاهی را به خود جلب کرده است.

های کلیدی در این زمینه که باید به آن توجه شود، از جمله سازه

فرسودگی تحصیلی، تحمل پریشانی و کنترل هیجانات و عواطف و 

باشد. به همین منظور هدف از این پژوهش، اعتیاد به تلفن همراه می

رابطه استفاده مفرط از تلفن همراه با تحمل پریشانی و پرداختن به 

 باشد.نشجویان میفرسودگی تحصیلی دا

 روش کار

 هدف

روش این پژوهش، بنا به ماهیت آن و بر حسب نحوه گردآوری اطالعات، 

همبستگی و با توجه به هدف، از نوع کاربردی  -به شیوه توصیفی

 باشد. پژوهش حاضر به منظـور تعیـین تـأثیر متغیـر مســتقلمی

ته )فرسودگی )استفاده مفرط از تلفن همراه( بــر متغیرهای وابســ

انجام گرفته است.  1395-96تحصیلی و تحمل پریشانی( در سال 

 باشند:های مورد بررسی در این پژوهش به شرح زیر میفرضیه
بین استفاده مفرط از تلفن همراه با فرسودگی تحصیلی دانشجویان 

بین استفاده مفرط از تلفن همراه با تحمل پریشانی  رابطه وجود دارد.

 ابطه وجود دارد.دانشجویان ر

 گیریجامعه، نمونه، روش نمونه

جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه 

نفر  518مشغول به تحصیل و  96-95پیام نور اهواز بود که در سال 

گیری تصادفی به نفر به روش نمونه 211بودند. براساس جدول مورگان 

 شدند.عنوان نمونه پژوهش انتخاب 

 هاروش گردآوری داده

ها باشد. ابزار گردآوری دادهای و میدانی میبه دو صورت کتابخانه

ای، اطالعات الزم در خصوص پرسشنامه بود. در روش کتابخانه

متغیرهای پژوهش )تلفن همراه، فرسودگی تحصیلی و تحمل پریشانی( 

زمینه، با های مشابه انجام گرفته در این و همچنین آگاهی از پژوهش

رسانی )کتب و مقاالت فارسی و ها و مراکز اطالعمراجعه به کتابخانه

ها از آوری دادهانگلیسی( حاصل گردید. در روش میدانی، جهت جمع

پرسشنامه پخش شده در بین  211پرسشنامه استفاده گردید. از 

پرسشنامه به طور کامل پر نشده بودند و قابل تحلیل  11دانشجویان 

 ، به این دلیل از تحلیل نهایی کنار گذاشته شدند.نبودند

 ابزار گردآوری اطالعات

 ها با استفاده از سه پرسشنامه به شرح زیر صورت گرفت.آوری دادهجمع

الف. پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه: برای سنجش اعتیاد به تلفن همراه 

. [39]ساخته شد  KOOای استفاده شده است که توسط از پرسشنامه

باشد. قسمت اول مشخصات این پرسشنامه دارای دو قسمت می

دموگرافیک و نحوه استفاده از تلفن همراه است و قسمت دوم این 

خیلی "ای های روی مقیاس لیکرت چهار درجهگوی 21مه پرسشنا

ن معتادان به تلف"است و امتیازات به صورت  "زیاد، زیاد، کم، خیلی کم

مشخص گردیده است. جمع  "همراه، استفاده شدید و استفاده متوسط

قرار دارد که  111الی  21نمرات در این پرسشنامه در محدوده بین 

ن ابستگی بیشتر و شدیدتر بودن اعتیاد به تلفدهنده ونمره بیشتر، نشان

استفاده متوسط از تلفن همراه است،  63باشد. نمره کمتر از همراه می

به  71به معنای استفاده شدید و نمره بزرگتر یا مساوی  71تا  63نمره 

و همکاران ضریب  Khazaeiمعنای اعتیاد در نظر گرفته شده است.

اند. ایایی این پرسشنامه گزارش کردهرا برای پ 92/1آلفای کرونباخ 

همچنین در پژوهش حاضر، برای تعیین پایایی این پرسشنامه از ضریب 

به دست آمد. روایی  88/1آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب 

پرسشنامه در پژوهش حاضر، از روش قضاوت خبرگان و استادان بهره 

ید تنظیم گرد گرفته شد و پس از دریافت نظرات اصالحی، پرسشنامه

[14]. 

ب. پرسشنامه فرسودگی تحصیلی: برای سنجش فرسودگی تحصیلی از 

و همکاران در سال  bersoای استفاده شده است که توسط پرسشنامه

ساخته شده است. این پرسشنامه سه حیطه فرسودگی تحصیلی،  1997

ا عالقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی ریعنی خستگی تحصیلی، بی
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بندی گویه دارد که با روش درجه 15امه مذکور سنجد. پرسشنمی

بندی شده درجه "کامالً مخالف تا کامالً موافق"ای از درجه 5لیکرت 

گویه و  4عالقگی تحصیلی گویه، بی 5است. خستگی تحصیلی 

آلفای  Azizi barghueiگویه دارد. در پژوهش  6ناکارآمدی تحصیلی 

های و برای حیطه 85/1کرونباخ محاسبه شده برای کل پرسشنامه 

، 82/1، 88/1خستگی هیجانی، بدبینی و ناکارآمدی درسی به ترتیب 

روایی سازه این پرسشنامه ضرایب  .[41]به دست آمده است  66/1

با استفاده از همبستگی ساده با یک  و همکاران Behroozyتوسط 

گزارش  5/1گزارش شده است که در سطح  51/1سؤال محقق ساخته 

دار است. همچنین، در پژوهش معنی>p 15/1شده است و در سطح 

حاضر، برای تعیین پایایی این پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ 

های خستگی به دست آمد و برای حیطه 85/1استفاده شد و ضریب 

، 72/1عالقگی تحصیلی و ناکارآمدی درسی به ترتیب تحصیلی، بی

 .[41]به دست آمد  71/1و  82/1

 Simons (: این مقیاس که توسطDTSج. مقیاس تحمل پریشانی )

& Gaher  یک مقیاس خودسنجی است که [31]تهیه شده است ،

خـرده مقیـاس بـه ایـن ترتیـب است: تحمل  4ماده و  15دارای 

(، جذب )جذب شـدن بـه 5و  3،1)تحمل پریشانی هیجانی؛ عبارات 

(، ارزیـابی )بـرآورد ذهنـی 15و  2،4وسـیله هیجانـات منفـی؛ عبـارات 

ها ( و تنظیم )تنظیم تالش112و  6،7،9،11،11پریشـانی؛ عبـارات 

های این مقیاس بر (. گزینه14و  8،13برای تسکین پریشانی؛ عبارات 

شوند. از کامالً گذاری میای لیکرت نمرهاسـاس مقیاس پنج درجه

در این مقیاس، به  6( و عبـارت شماره 5( تا کامالً مخـالف )1موافق )

. نمرات باال در این مقیاس نشـانگر شودگذاری میصورت معکوس نمره

ضرایب آلفـا بـرای  Simons & Gaherتحمل پریشانی باال است. 

و برای کل  71/1، 78/1، 1/ 72/1,82هـا را بـه ترتیـب خـرده مقیـاس

و همکـاران این مقیاس را در بین  Alaviاند. گزارش کرده 82/1مقیاس 

ه کل مقیاس دارای پایایی اند کدانشجویان اجرا کرده و گزارش کرده

ها دارای پایایی ( و خرده مقیاسα=  71/1همسانی درونی باال )

( 58/1و تنظیم  56/1، ارزیابی 42/1، جـذب 54/1متوسطی )تحمل 

دست آمده است. به 82/1ضریب آلفای این مقیاس . [42]هستند 

همچنین مشخص شده که این مقیاس دارای روایی مالکی و همگرای 

 برای آن گزارش شده است. 61/1اولیه و ضریب روایی 

 هادادهشیوه تجزیه و تحلیل 

جهت تجزیه و تحلیل اطالعات در بخش آمار توصیفی از جدول فراوانی، 

درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد و در بخش آمار 

استنباطی از آزمونهای همبسـتگی پیرسـون و تحلیـل رگرسـیون 

دست آمده از پرسشنامه های بهچندگانـه استفاده گردید. محققان داده

مورد تجزیه  SPSSافزار بندی، از طریق نرمرا پس از استخراج و طبقه

 اند.و تحلیل قرار داده

 هایافته

شود: میانگین و انحراف معیار مشاهده می 1جدول همانطور که در 

بود. میانگین و انحراف معیار متغیر  97/11و  18/58استفاده به ترتیب 

بود. میانگین و انحراف  61/12و  76/54انی به ترتیب قدرت تحمل پریش

بود. هدف  17/12و  37/46معیار متغیر فرسودگی تحصیلی به ترتیب 

این پژوهش بررسی رابطه بین متغیر استفاده مفرط از تلفن همراه با 

متغیرهای فرسودگی تحصیلی و تحمل پریشانی بود. برای بررسی رابطه 

گی پیرسون استفاده شد. قبل از انجام این متغیرها از ضریب همبست

های الزم برای انجام تحلیل بررسی شدند. مفروضه این تحلیل مفروضه

های کجی و کشیدگی بررسی شد. نرمال بودن با استفاده از شاخص

کنید، مقدار این های توصیفی مشاهده میهمانطور که در جدول یافته

قرار دارند. پس در نتیجه  -5/1+ و 5/1ها در همه متغیرها ما بین شخص

 تمام متغیرها در نمونه مورد مطالعه نرمال هستند.

 

 های توصیفی معیار متغیرهای مورد مطالعه پژوهششاخص :1جدول 

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل سطوح

       پیش بین

 -64/1 -17/1 97/11 18/58 86 35 استفاده مفرط از تلفن همراه

       فرسودگی تحصیلی

 -12/1 17/1 17/12 37/46 71 27 نمره کل

 -76/1 58/1 75/4 18/14 25 7 خستگی

 -84/1 41/1 84/3 29/15 24 11 بی عالقگی

 -19/1 -34/1 26/4 99/16 24 9 ناکارآمدی

       تحمل پریشانی

 -38/1 -83/1 61/12 76/54 75 25 نمره کل

 -56/1 -71/1 18/3 41/11 15 4 تحمل

 -31/1 -71/1 13/3 25/11 16 4 جذب

 -21/1 -51/1 71/5 11/22 31 11 ارزیابی

 -68/1 -24/1 87/2 11/11 15 4 تنظیم

فرضیه اول پژوهش: بین استفاده مفرط از تلفن همراه با فرسودگی 

 وجود دارد.تحصیلی دانشجویان رابطه 

با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر استفاده مفرط 

در  r=  92/1از تلفن همراه با فرسودگی تحصیلی، بین این دو متغیر با 

 11/1داری وجود دارد )درصد اطمینان رابطه مثبت و معنی 99سطح 

> P) یعنی هر چه میزان استفاده از تلفن همراه توسط دانشجویان .

د. متغیر باشبیشتر است میزان فرسودگی تحصیلی در آنان بیشتر می

درصد از  6/84، 846/1استفاده مفرط از تلفن همراه با ضریب تبیین 

 کرد.بینی میواریانس متغیر فرسودگی تحصیلی را پیش
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نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر استفاده مفرط از تلفن همراه با  :2جدول 

 یلی دانشجویانفرسودگی تحص

 r Sig 𝒓𝟐 
استفاده مفرط از تلفن همراه با فرسودگی 

 تحصیلی

92/1 111/1 846/1 

فرضیه دوم پژوهش: بین استفاده مفرط از تلفن همراه با تحمل پریشانی 

 دانشجویان رابطه وجود دارد.

با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر استفاده مفرط 

در  r=  -51/1از تلفن همراه با تحمل پریشانی، بین این دو متغیر با 

 11/1داری وجود دارد )درصد اطمینان رابطه منفی و معنی 99سطح 

> P). 

یعنی هر چه میزان استفاده دانشجویان از تلفن همراه بیشتر است، 

باشد. متغیر استفاده درت تحمل پریشانی در آنان کمتر میمیزان ق

درصد از واریانس متغیر  26، 26/1مفرط از تلفن همراه با ضریب تبیین 

 کرد.بینی میقدرت تحمل پریشانی را را پیش

 

نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر استفاده مفرط از تلفن همراه با  :3جدول 

 تحمل پریشانی دانشجویان

 r Sig 𝒓𝟐 
استفاده مفرط از تلفن همراه با تحمل 

 پریشانی

51/1- 111/1 26/1 

 

در ادامه با استفاده ضریب همبستگی پیرسون به بررسی رابطه بین 

های متغیرهای مالک متغیر استفاده مفرط از تلفن همراه با مؤلفه

)فرسودگی تحصیلی و تحمل پریشانی( پرداخته شد. همانطور که در 

شود بین متغیر استفاده مفرط از تلفن با هر سه مشاهده می 4جدول 

دار رابطه مثبت و معنی 11/1مؤلفه فرسودگی تحصیلی در سطح آلفای 

رابطه منفی و  11/1های تحمل پریشانی در سطح آلفای و با مؤلفه

 .(P < 11/1داری وجود دارد )معنی

 

 های فرسودگی تحصیلی و تحمل پریشانینتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر استفاده مفرط از تلفن همراه با مؤلفه :4جدول 

 r Sig 𝒓𝟐 
 61/1 111/1 78/1 خستگی

 79/1 111/1 89/1 بی عالقگی

 91/1 111/1 95/1 ناکارآمدی

 11/1 111/1 -33/1 تحمل

 11/1 111/1 -34/1 جذب

 21/1 111/1 -46/1 ارزیابی

 36/1 111/1 -61/1 تنظیم

بحث

در مطالعه حاضر تأثیر وابستگی و استفاده اعتیادگونه از تلفن همراه بر 

فرسودگی تحصیلی و تحمل پریشانی دانشجویان مورد بررسی قرار 

زا از تلفـن همـراه، طیـف گرفت. اثرات مخرب استفاده آسـیب

ای از اخـتالالت؛ از ایجـاد وابسـتگی شـدید و اعتیـاد بـه گسـترده

تلفـن همـراه، بـه همـراه عالیـم شـبه اعتیـادی در کـاربران تـا اثـرات 

ها نشان گیرد. پژوهشروانشناختی و حتی جسمی و بدنی را در برمی

زا از تلفن همراه، موجب نـوعی وابسـتگی د که اسـتفاده آسـیبانداده

گردد. شـده و در صـورت شـدت آن موجـب روزمـرگـی افـراد می

کم به عادت تبدیل شده و پس از آن تبدیل بـه نـوعی وابستگی اولیه کم

گردد که عالیم آن همانند اعتیاد به مواد مخدر، اعتیـاد در افـراد می

ای و اینترنـت است و به همان اندازه نیز های رایانهی، بازیالکل، پرخور

پیامدهای استفاده مفرط از تلفن همراه برای افراد . [43] مخرب است

معتاد عبارتند از: تغییر دادن سبک زندگی به منظور صرف زمان بیشتر 

توجهی به سالمت خود، در نتیجه کار با در استفاده از تلفن همراه، بی

های مهم زندگی، کاهش روابط اجتماعی، تلفن همراه، اجتناب از فعالیت

های اده، دوستان و مشکالت مالی ناشی از هزینهنادیده گرفتن خانو

ن افرادی که از این نوع . بیشتری[44]تلفن همراه و مشکالت تحصیلی 

، باشند. به همین منظورپذیرند، جوانان و نوجوانان میاعتیادها، تأثیر می

بینی مشکالت تحصیلی که از طریق این نوع اعتیادها برای جوانان پیش

باشد و یکی از مشکالت شود، مهم میدر محیط دانشگاه ایجاد می

ت، بسیاری برخوردار اسبینی آن در دانشگاه از اهمیت تحصیلی که پیش

باشد. افراد با سطوح کمتر تحمل پریشانی ممکن فرسودگی تحصیلی می

است در معرض پاسخ ناسازگارانه به پریشانی و شرایط برانگیزاننده 

پریشانی باشند. در نتیجه، این افراد ممکن است برای اجتناب از 

قابل، افراد های آزارنده مربوط بکوشند. در مهای منفی/ یا حالتاحساس

با سطوح باالتر تحمل پریشانی، ممکن است بیشتر قادر باشند که به 

پریشانی و شرایط برانگیزاننده پریشانی پاسخ انطباقی دهند. سطوح 

های هیجانی منفی، احساسات منفی و تر تحمل پریشانی، حالتپایین

احتمال بیشتر برای اختالالتی چون مصرف مواد، مصرف دارو، انواع 

های استرس پس از سانحه مربوط تیاد، عالئم پرخوری و نشانهاع

 شود.می

 گیرینتیجه

نتایج به دست آمده از این پژوهش در رابطه با فرضیه اول نشان داد که 

داری بین استفاده مفرط از تلفن همراه و فرسودگی رابطه معنی

و  Panahiهای پژوهش تحصیلی وجود دارد. این نتیجه با یافته

ران که نشان دادند بین وابستگی به تلفن همراه با افزایش ارتباط همکا

ناسالم و افت تحصیلی رابطه دارد و همچنین با نتایج تحقیق 

Atadokht  و همکاران که نشان دادند استفاده مفرط از تلفن همراه با

انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد و با نتیجه تحقیق 

Rostami Nezhad  و همکاران که یکی از پیامدهای استفاده افراطی

از تلفن همراه را مشکالت تحصیلی که یکی از این مشکالت، فرسودگی 

و  Beigiهمچنین باشد. جهت میباشد شرح دادند همتحصیلی می
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همکاران به این نتیجه رسیدند که وابستگی به اینترنت با تعداد 

های ده شده، افت معدل کل ترمواحدهای افتاده، تعداد واحدهای گذران

داری دارد و با اخیر و مشروطی در طول دوره تحصیل ارتباط معنی

که گزارش کرد بین میزان اعتیاد به تکنولوژی و پیشرفت  Tajiپژوهش 

باشد. در کنار اعتیاد تحصیلی و سالمت روان رابطه وجود دارد همسو می

ا عتیاد رفتارمحور دیگری ربه تکنولوژی، استفاده مفرط از تلفن همراه، ا

های آوریفن. [28]به نام اعتیاد به تلفن همراه ایجاد کرده است 

ارتباطی و اطالعاتی از جمله تلفن همراه بر ابعاد مختلف زندگی؛ شامل 

تحصیلی تأثیر دارند. بنابراین نتایج حاصل از پژوهش فردی، اجتماعی و 

حاضر مبنی بر وجود رابطه بین استفاده مفرط از تلفن همراه و 

 .باشدفرسودگی تحصیلی مورد تأیید مبانی نظری می

بررسی فرضیه دوم پژوهش حاکی از وجود رابطه بین تحمل پریشانی و 

تلفن همراه در بین دانشجویان بود. این یافته، همسو استفاده مفرط از 

و همکاران است که  ,Skuesو همکاران  Smaili Nasabبا تحقیقات 

نشان دادند بین تحمل پریشانی و رفتارهای اعتیادی همچون استفاده 

و معناداری وجود دارد. به  مفرط دانشجویان از تلفن همراه رابطه منفی

ان داد که دانشجویانی که قدرت تحمل پریشانی ها نشعبارت دیگر، یافته

کمتری دارند به احتمال بیشتری از تلفن همراه به صورت افراطی 

نه که گوتوان گفت که همانکنند. در تبیین این مطلب میاستفاده می

دهد، افرادی که تحمل پریشانی های مختلف نشان مینتایج پژوهش

ب ناشی از استرس ادراک شده کنار توانند با اضطراآنها باالست بهتر می

بیایند. این افراد احساس درمانـدگی و پریشـانی بیشـتری تجربه 

کنند و در نتیجه، بیشتر از راهبردهای اجتنابی همچون استفاده می

توانند دانشجویانی که نمی. [34]کنند مفرط از تلفن همراه استفاده می

فشارهای تحصیلی، شغلی و ازدواج را به صورت منطقی مـدیریت کننـد 

به جای پذیرش مسائل و تمرکز بر مشکالت برای یافتن راهحل بهتر  و

کنند، به احتمال زا استفاده میاز شیوههای اجتنابی و کمتر استرس

های زندگی شخصـی و زیاد با شدت گرفتن فشارها و استرس

کنند و قدرت کمتری بـرای تحصیلیشان، احساس درماندگی می

دهند که باعث افزایش نشان می تحمـل ایـن پریشـانیهـا از خـود

شیوههای اجتنـابی برخـورد بـا مسائل )همچون اسـتفاده از تلفـن 

شود کـه پیامــدهای منفـی زیـادی بــرای همـراه( در ایـن افــراد می

آنهـا بــه همـراه دارد. در واقــع، دانشجویان هر چه از تلفن همراه 

نند و نیز کبیشـتری تجربـه میبیش از اندازه استفاده کنند، افسردگی 

اضطراب بیشتر، عزت نفس کمتر و در آزمون اعتیاد به تلفن همراه 

کنند. استفاده بیش از حد از تلفن همراه نمـرات بـاالتری کسـب می

مشکالتی را هم در زمینـه تحصـیلی بـرای دانشـجویان بـه وجـود 

و در نتیجه، با استفاده مفرط از تلفن همراه، سعی  [47-45]آورد می

کنند تا به صورت اجتنـابی بـا استرسورهای موجود برخورد کنند. می

به صورت افراطی تلفن همراه را مورد استفاده بنابراین دانشجویانی که 

زا سعی دهند، معموالً با انحراف توجه از موضوعات استرسقرار می

کنند که به صورت موقتی هم که شده از تجربه عواطف منفی می

ر با نتایج مطالعه حاضاجتناب کنند تا پریشانی کمتری تحمل نمایند. 

 Vujanovic Marshall Berenz & MacPhersonنتایج تحقیقات 

که نشان دادند تحمـل پریشـانی در رابطه با مصرف الکل نقش 

و این افراد برای رهـایی از اسـترس و  [34]کند ای ایفا میواسطه

و تحقیق  [35]آورند پریشانی روانشـناختی بـه مصـرف الکـل روی مـی

Abedini Akbari & Hedayati Babadi-Akashe,  نشان دادند که

رابطه معکوس و معناداری بین سالمت روان با رفتار اعتیادی، وابستگی، 

تلفن همراه در بین  اختیاری در استفاده ازاعتیاد و بیاعتیاد و بی

 Yasamaniو با پژوهشی که توسط  [36]دانشجویان وجود دارد 

Nejad, Golmohammadian & Yosefi  انجام شد و نتایج نشان

 زا از تلفن همراه رابطهداد که بین ابعاد سالمت عمومی و استفاده آسیب

باشد ولی با نتیجه همسو می [37]داری وجود دارد مثبت و معنی

 & Nourian Aghdam, Almardni Someeh حاصله از تحقیق

Kazemi  دانشجویان دارای اختالل اعتیاد که نشان دهنده این بود که

به اینترنت و دانشجویان عادی از نظر انزوای اجتماعی و اختالل خواب 

تفاوت معناداری باهم دارند، ولی در متغیر تنظیم هیجان بین دو گروه 

باشد و شاید دلیل این ناهمسو می [38]تفاوت معناداری یافت نشد 

همسویی را بتوان در تفاوت سنی نمونه پژوهش حاضر با نمونه تحقیق نا

های تحقیق مورد مقایسه، مورد مقایسه دانست و یا این که آزمودنی

پیشینه خوبی از لحاظ هیجان و کنترل آن داشتند و به همین دلیل 

وده است.تأثیر بها بیاعتیاد به اینترنت در این زمینه بر این خصیصه آن
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