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 چکیده

ان دانش آموز یلیتحص یدر فرسودگ یبه تلفن همراه، اضطراب، استرس و افسردگ یادنقش اعت یپژوهش حاضر با هدف بررس

دانش آموزان  یشامل تمام یو جامعه آمار یو از نوع همبستگ یفیانجام شد. روش پژوهش حاضر توص یرستانیپسر دب

انتخاب شدند و  یاخوشه یریگنفر با نمونه 111 بینین. ازابود 69-69 یلیدر سال تحص یرپسرانه شهرستان ن هاییرستاندب

( DASS-22) یاسترس، اضطراب و افسردگ یاس( و مقCOSبه تلفن همراه ) یادمسلش، اعت یلیتحص یفرسودگ یهاپرسشنامه

ان داد پژوهش نش ایجشدند. نت یابیگام ارزبهچندگانه به روش گام یونو رگرس یرسونپ یها با همبستگکردند. داده یلرا تکم

 ینمچن(. هp<11/1دارند ) یلیتحص یبا فرسودگ یمیرابطه مستق یبه تلفن همراه، اضطراب، استرس و افسردگ یادکه اعت

 یکه در بررس شودیم یشنهادان بودند. پآموزدانش یلیتحص یفرسودگ یانسدرصد وار 92معنادار  بینیشپ یادشده، یهامؤلفه

توجه  زین یبه تلفن همراه، اضطراب، استرس و افسردگ یادان به نقش مؤثر اعتآموزدانش صیلیتح یاز فرسودگ یشگیریو پ

 شود.

 اضطراب، استرس، دانش آموزان ی،به تلفن همراه، افسردگ یاداعت ی،یلتحص یفرسودگ واژگان کلیدی:



 مقدمه

 یشرفتمسئله پ یلی،مرتبه تحص یشمقارن است. با افزا متوسطهحساس است که با وارد شدن به مقطع  یادوره ینوجوان

 یشافزا و یلیهش نمرات تحصعوامل معمولاً به کا ین. اکنندیم ییرتغ یزن یلیو انتظارات تحص شودیم تریجد یزن یلیتحص

نفس خود را مجدداً و اعتمادبه یناچار احساس ارزشمندبه یدآموزان با انشد یطی،شرا ین. در چنانجامدیم یاحساس گمنام

خه در نس یاست. فرسودگ یلیتحص یافراد، مقوله فرسودگ یلاتاز مسائل مرتبط با تحص یکی(. Berk, 2112)کنند  یمتنظ

 یبندطبقه یدر راهنما انشده است، ام یبند( جزو اختلالات دستهICD-11) 1هایماریب المللیینب یبندطبقه یازدهم

 یپاسخ یلیتحص ی(. فرسودگet al, 2112 Pliegerاست ) یدشدهق (DSM-IV) 2یاختلالات روان یو آمار یصیتشخ

 و ینیبدب یجانی،ه یسه بعد خستگ سازه شامل ینکار است. ا یطدر مح یفرد ینو ب یجانیه یهابه استرس مدتیطولان

عملکرد و سلامت  یفیتکاهش ک ین. اشودیم یو اجتماع یبه اختلال در عملکرد شخص جراست و من یاحرفه یناکارآمد

 ,Fink) دباش ینههمه افراد متأثر از آن پرهز یشده و هم برا یکه دچار فرسودگ یفرد یهم برا تواندیم یو روان یجسم

2119.) 

جذاب و  یبه تلفن همراه است. ازنظر نوجوانان تلفن همراه ابزار یاداعت ی،از عوامل مؤثر در فرسودگ یکیات، مطالع طبق

و  تیو استقلال، هو یبا دوستانشان رابطه برقرار کنند و از آنان حس خودمختار توانندیم یقکننده است که از آن طرسرگرم

در  یرستانینفر از دانش آموزان دب 562بر  et al Nishida (2116)عه (. مطال2112 ی و همکاران،)ضرغام یرنداعتبار بگ

 یامفرستادن پ یبرا یشترسال نشان داد که کاربرد تلفن همراه در زنان و مردان متفاوت است. زنان ب 16-12 یمحدوده سن

افراد  ی. در برخکنندیتفاده مشان اسکردن از تلفن یدر جهت باز یشترو مردان ب ینترنتو جستجو در ا ینآنلا یهاکوتاه، چت

 جانییعنوان پادزهر مسائل هبه یلاست. هرچندکه اتکا به موبا یجانیحالات ه ینتسک یبرا یاستفاده از تلفن همراه، راهکار یزن

به (. افراد معتاد et al, 2112 Kim) دبه تلفن همراه شو یدشد یمنجر به وابستگ تواندیبلکه م یستتنها سالم و سازنده ننه

راد اف ینا یمشکل در سلامت یاو  یجانیه یزاصورت که عامل استرس یناند. به اشده یوبچرخه مع یتلفن همراه گرفتار نوع

 نیاز تلفن همراه ا استفاده یشکه با افزا کنندیو در مقابل، افراد تلاش م کنندیافراد القا م یناز استرس را به ا یینرخ بالا

 ینا یو جسمان یجانیه ی،بر رفاه اجتماع یمنف یراتتأث یجادخود منجر به ا یادتحمل کنند. اعتبلداده و قا یناسترس را تسک

 (.et al, 2112 Alhassan) شودیافراد م

Salmela-Aro et al (2119) 19 یننفر در سن 1959و  یسالگ 12-12فرد در سن  1912از  یانمونه یطول یامطالعه یط 

رداختند. و مشارکت افراد پ یلیتحص یفرسودگ ی،افسردگ یسمپتوم ها ینترنت،از ا ازحدیشاده باستف یبه بررس ی،سالگ 12تا 

 بینیشپ نترنتیاز ا ازحدیشو متقابلاً استفاده ب ینترنتاز ا ازحدیشاستفاده ب بینیشپ یلیتحص ینشان داد که فرسودگ یجنتا

 ینا جیرابطه وجود داشته است. نتا یزن یافسردگ یها و سمپتوم یلیتحص یفرسودگ یناست. ب یلیتحص یمعنادار فرسودگ

ه بعداً باشد ک یلیتحص یبر فرسودگ یلیدل تواندیم ینترنتاز ا ازحدیشب ادهنوجوانان، استف ینپژوهش نشان داد که در ب

و شک و  یعاطف یبه تلفن همراه و خستگ یاداعت ینب یزن Shields (2116). در مطالعه شودیم یاننما یصورت افسردگبه

 نداشته است. ایرابطه یچه یاحرفه یبا کارآمد تلفن همراهبه  یادرتبه مثبت معنادار وجود داشت اما اعت ینیبدب

ها را به آن تواندیامر م ینتحرک دارند که او کم یدهخواب یابا حالت نشسته  یسبک زندگ تلفن همراه،افراد معتاد به  بیشتر

 ییدارد ییبر توانا تواندیم یزن یسوق دهد. نور صفحه گوش یقبل هاییماریب یاو  یچاقهمچون درد کمر،  یسمت مشکلات

                                                             
1. International Classification of Diseases 

2. Diagnostic and StatisticalManual of Mental Disorders 



ناتوان  یفشمغز در توجه کردن و انجام دادن مناسب وظاو  یابدیزمان تعامل با خانواده کاهش ماشد. داشته ب یافراد اثر مخرب

همچون  یشناختمشکلات روان یررسه و سامشکل در مدتحصیلی، مشکلات در معرض  دانش آموزانگردد. همچنین یم

 (.Clairmont & Bernice, 2112) قرار دهد یو افسردگ یاضطراب مشکلات

 هاییژگیو یناز علل آن وجود شباهت بالا ب یکیاست که  یزیبرانگاز مباحث بحث یکی یو فرسودگ یافسردگ رابطه

 هاییریگکناره ی،شامل خستگ یافسردگ یهاتوم(. سمپPlieger et al, 2112است ) یدشدهدو مورد ق ینب یصیتشخ

 کاهش وزن و یا یشافزا ی،و پرخواب خوابییمانند ب یجسمان یاز سمپتوم ها یبودن و انواع ارزشیب یاحس شکست  ی،اجتماع

 ی( با بررس2112) et al Rösslerهمچنبن  (.et al, 2112 Sadockاست ) یجنس هاییتبه فعال یلکاهش علاقه و م

 بین،نیهستند. درا ینرخ فرسودگ دهندهیشافزا یبه اختلالات روان ینشان داد که ابتلا یخدر زور ینیبال یرغ یتاز جمع یاهنمون

 یتهما ی،و ینقرار دارند. همچن یدرخطر فرسودگ یشترهستند ب یبا اختلالات اضطراب یندهما یکه دچار اختلالات خلق یافراد

 دانست. یاجتماع یروان هایبینیشاز پ تریتاهمر را کممرتبط با کا یفرسودگ هایبینیشپ

فرد سالم  922 ی( با بررس2112) et al Pliegerاست. یاسترس و نگران یلی،تحص یمؤثر در فرسودگ یهااز مؤلفه یگرد یکی

 ینارد، اما بمعنادار د یارابطه یجانیه یبا مؤلفه خستگ یزندگ یهااز استرس یفرد افسرده گزارش کرد که شمار 569و 

 در هر دو نمونه یو افسردگ یزندگ یهااسترس ینرابطه ب ینوجود ندارد. همچن یارابطه ینیو شک و بدب یزندگ یهااسترس

روه کوچک و در گ یاردر گروه بهنجار بس یبا فرسودگ یزندگ یهارابطه استرس یبوده ول داریافراد بهنجار و افراد افسرده، معن

 یین،شده پاادراک یجانیه یتحما رایدا یان( دانشجو2119) Youssefطبق پژوهش  ینده است. همچنبو معنییافسرده، ب

از  یندارند، سطوح بالاتر یکنترل شانیکه بر برنامه روزمره زندگ کنندیاستراحت ورزش دارند و حس م یبرا یفرصت کم

استرس و  ی،)افسردگ یمنف هاییجانها هپژوهش ی. هرچند که در برخدهندیرا نشان م یافسردگ یو سمپتوم ها یفرسودگ

 (.1562 عصار و همکاران، علیزاده) کردندینم بینیپیشرا  یلیتحص یفرسودگ عاداضطراب( اب

 یفرد یدگبر زن یلیتحص یمخرب مسئله فرسودگ یرمطالعات و در نظر گرفتن تأث ینتوجه به موارد ذکرشده، وجود تناقض ب با

اشد. ب یدو درمان مف یشگیریدر امر پ تواندیاست و م یپژوهش یهااز لازمه یکی یفرسودگ یهاستهواب ییشناسا ی،و اجتماع

زان دانش آمو یلیتحص یبا فرسودگ یاد به تلفن همراه، اضطراب، استرس و افسردگیلذا هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه اعت

 بود. یرستانیپسر دب

 روش 

 .است یو همبستگ یفیروش پژوهش حاضر توص

 ینبود. از ا یردر شهرستان ن 1569-1569سال  دبیرستانی: جامعه پژوهش دانش آموزان پسر یریگنمونه و روش نمونه جامعه،

ع مقط یفراوانو کمترین  یشترینب پژوهش پاسخ دادند. یهانامهبه پرسش ی انتخاب شده وانفر به روش خوشه 111جامعه، 

 یاضیربیشترین و نفر(  21) یرشته انسان یننفر( بود. همچن 22دوازدهم ) ونفر(  21دهم ) مقطع تحصیلی به ترتیب مربوط به

 هایهددانش آموزان قرار گرفتند. دا یارها بدون ذکر نام در اختپرسشنامهکمترین فراوانی رشته را داشت. ( هشت نفر) یزیکف

 یو انحراف استاندارد( و آمار استنباط یانگین)م یفیآمار توص هاییوهو ش 22spss افزاربا استفاده از نرم شدهیآورجمع

 :ستا یلکاربرده شده به شرح ذبه یهاشدند. پرسشنامه وتحلیلیهگام( تجزبهچندگانه از نوع گام یونو رگرس ی)همبستگ



 یاناستفاده در م یاست و برا 5مسلش یعموم یفرسودگ یاسمق شدهیحپرسشنامه تصح ین: ایلیتحص یفرسودگ پرسشنامه

با  یاسشده و سه خرده مقاصلاح Schaufeli et al (2112)توسط  یسؤال 12پرسشنامه  ینشده است. اداده یبحصلان ترتم

از هرگز )نمره صفر( تا  یادرجه 9 یکرتل یفدارد. همه سؤالات در ط یلیتحص دیو خود کارام ینیشک و بدب ی،عاطف یخستگ

با نرخ بالاتر  ینیو شک و بدب یعاطف یخستگ یاسالا در دو خرده مق. نمرات بشوندیم یگذار)نمره شش( نمره یشههم

 ینبالا همسو هستند. اعتبار ا یلیتحص یبا فرسودگ یلیتحص یخودکارآمد یاسدر خرده مق یینو نمرات پا یفرسودگ

 ی،عاطف یگخست یاسخرده مق یبرا 21/1 ی،از جامعه هلند یاو بر نمونهSchaufeli et al (2112 )پرسشنامه در پژوهش 

 ی و همکارانرستم ینشده است. همچنگزارش یلیتحص یخودکارآمد یاسخرده مق یبرا 99/1و  ینیشک و بدب یبرا 26/1

 ی/.، برا61 ی،عاطف یخستگ یاسخرده مق یبرا 22/1کرونباخ  یآلفا یبپرسشنامه مذکور، ضرا هنجاریابی( ضمن 1561)

پرسشنامه در مطالعه حاضر  ییشده است. رواگزارش یخودکارآمد یاسقخرده م یرا برا 22/1و  یدشک و ترد یاسخرده مق

 .است 99/1

بر اساس و شده ساختهet al  Jenaro (2119 )توسط یسؤال 21پرسشنامه  ینا :2(COS) به تلفن همراه یاداعت پرسشنامه

اد )نمره چهار( و ی)نمره سه(، ز یحد(، کم )نمره دو(، تا یککم )نمره  یلی. عبارات خشودیم یگذارنمره یادرجهپنج یکرتل

 ییعنوان استفاده کم هستند. روابه 22از  ترییننشانگر استفاده مفرط و پا 92. نمرات بالاتر از گیرندی)نمره پنج( م یادز یلیخ

 .است 65/1پرسشنامه در مطالعه حاضر 

 Lovibondتوسط  1662که در سال  است یسؤال 22 یاپرسشنامه (:DASS-22) یاضطراب، استرس و افسردگ پرسشنامه

and Lovibond است.  شدهیلتشک یاضطراب، استرس و افسردگ یاسپرسشنامه از سه خرده مق یناست. ا شدهیطراح

(، اغلب )نمره دو( و یک)نمره  یصفر(، گاه مره. عبارت هرگز )نشوندیم یگذارنمره یادرجه 2 یکرتل یفسؤالات در ط

و عدم لذت بردن از آن،  یبودن زندگ ارزشیخلق ناشاد، ب یدی،مانند ناام یشامل عبارات ی. افسردگگیردی)نمره سه( م یشههم

 ی،یولوژیکزیف یختگیهمچون برانگ یاضطراب موارد یاس. خرده مقسنجدیرا م یو توانمند یفقدان علاقه به امور، فقدان انرژ

به  یدندررس یدشوار ی،همچون تنش عصب یاسترس عبارات یتو درنها کندیم یابیرا ارز یتیموقع یهاها و اضطرابترس

پرسشنامه  ینا یاییاعتبار و پا ی( به بررس1529) و همکاران مقدم ی. اصغرگیردیرا در برم قرارییو ب پذیرییکآرامش، تحر

 است. 62/1پرسشنامه در مطالعه حاضر  ییکردند. روا ییدرا تأ یرانیجامعه ا یپرداختند و مناسب بودن آن برا

 نتایج

 اییرهگام( استفاده شد. متغبهچندگانه )گام یونو رگرس یرسونپ یهمبستگ یهاپژوهش از آزمون ینا یهاداده یلتحل یبرا

به تلفن همراه و  یاد( و اعتDASS22اضطراب، استرس ) ی،پرسشنامه افسردگ یهامدل عبارت بودند از مؤلفه ینا بینیشپ

 د.بو یلیتحص یملاک فرسودگ یرمتغ

 . میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش1جدول 

 2 2 5 2 1 انحراف معیار میانگین متغیر

     1 52/2 96/51 . فرسودگی تحصیلی1

                                                             
3. Maslash burnout inventory 

4. Cell- phone Over-use Scale 



    1 225/1** 22/6 59/12 . افسردگی2

   1 216/1** 292/1** 12/9 22/12 . اضطراب5

  1 -192/1 192/1 222/1** 52/2 22/12 . استرس2

 1 229/1* 221/1** 291/1** 296/1** 29/21 22/29 تلفن همراه . اعتیاد به2

های پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی پیرسون مؤلفه 1در جدول 

(DASS22( اعتیاد به تلفن همراه و فرسودگی تحصیلی ،)111=Nارائه )نشان داد که کلیه  1ای جدول هشده است. داده

و  222/1، استرس با ضریب همبستگی 292/1، اضطراب با ضریب همبستگی 225/1های افسردگی با ضریب همبستگی مؤلفه

با فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت معنادار داشتند که کلیه این  296/1چنین اعتیاد به تلفن همراه با ضریب همبستگی هم

 دار بودند.معنی p<11/1ها در سطح همبستگی

برای تبیین فرسودگی تحصیلی دانش آموزان این پژوهش، از طریق افسردگی، اضطراب، استرس، اعتیاد به تلفن همراه از 

های دیگر ینبنوبت با هر یک از پیشبین بهگام استفاده شد؛ زیرا در این شیوه، بهترین پیشبهتحلیل رگرسیون به روش گام

شدت ارتباطشان با متغیر ملاک بین با توجه به(. بدین سبب، متغیرهای پیشFergusen & Takane, 1626شود )جفت می

متغیر ملاک نداشتند، از  بینیپیشکه سهم معناداری در افزایش دقت  بینیپیشبه ترتیب وارد معادله شده و متغیرهای 

 معادله خارج شدند.

 

 

گام( افسردگی، اضطراب، استرس، اعتیاد به تلفن همراه برای بهگام. خلاصه تحلیل رگرسیون چندگانه )روش 2جدول 

 فرسودگی تحصیلی بینیپیش

 ß t P R R2 R متغیر هاگام

adjusted 

SE F P  آزمون دوربین

 واتسون

  111/1 22/21 11/12 55/1 52/1 22/1 111/1 11/9 22/1 افسردگی گام اول

 افسردگی گام دوم

 اضطراب

21/1 

21/1 

11/2 

66/2 

111/1 

111/1 

96/1 29/1 29/1 22/15 21/25 111/1  

گام 

 سوم

 افسردگی

 اضطراب

 استرس

52/1 

21/1 

59/1 

69/2 

95/2 

92/2 

111/1 

111/1 

111/1 

92/1 91/1 26/1 92/11 91/26 111/1  

99/1 

 

گام 

 چهارم

 افسردگی

 اضطراب

22/1 

52/1 

25/5 

22/2 

111/1 

111/1 

21/1 92/1 95/1 22/11 12/25 111/1  



 

 ییتوانا یرهامتغ یرنسبت به سا یگام نشان داد در مرحله اول افسردگبهگام یونرگرس یج، نتا2جدول  هاییافتهبا نظر به 

 شدهیلتعد یینتع یبگفت ضر توانیم یونرگرس یلمرحله اول تحل یهادارد. با نظر به داده یبهتر یکنندگ بینیپیش

(55/1 =Radjusted در سطح )111/1>p یرمشترک متغ یانسدرصد از وار 55 یمؤلفه افسردگ دیگر،یانبمعنادار است. به 

= 29/1) شدهیلتعد یینتع یبو ضر p<111/1 یسطح معنادار یانگرمرحله دوم ب یج. نتاکندیم یینرا تب یلیتحص یفرسودگ

Radjustedوابسته است.  غیرمشترک با مت یانسدرصد وار 29 یو اضطراب دارا یکه مجموع افسردگ یمعن نی( است، بد

معنادار است. با  p<111/1( در سطح Radjusted= 91/1) شدهیلتعد یینتع یبکه ضر سازندیمرحله سوم آشکار م یجنتا

را  یلیتحص یفرسودگ یرمتغ یانسدرصد وار 91اضطراب و استرس  ی،داشت که مجموع افسردگ یانب توانیمهم م ینتوجه به ا

 p<111/1( در سطح Radjusted= 92/1) شدهیلتعد یینتع یببود ضر یناز ا یحاک پایانیمرحله  یج. نتاکندیم بینیپیش

مراه به تلفن ه یاداضطراب، استرس و اعت ی،گرفت که مجموع افسردگ یجهنت توانیمسئله م ینمعنادار است که با توجه به ا

 یزانم یشترینکه ب یابیمین چهار مرحله درمیا یسهملاک را دارا است. درمجموع مقا یرمشترک با متغ یانسدرصد وار 92

 تعلق دارد. یافسردگ بینیشپ یرملاک به متغ یرمشترک متغ یانسوار یینتب

 یهمراه با فرسودگتلفن به  یاداضطراب، استرس و اعت ی،افسردگ یراز آن است که هر چهار متغ یحاک یزن tبتا و  ضرایب

اضطراب، استرس و  ی،افسردگ یرهایاز متغ یکبا کاهش نقش هر  یگردعبارتبهدارد.  دارییرابطه مثبت و معن یلیتحص

 وقوع در یتوجه داشت که نقش افسردگ یدکرد. با یریجلوگ یلیتحص یوقوع فرسودگ از توانیبه تلفن همراه م یاداعت

 است. یرهامتغ یگراز د یشب یلیتحص یفرسودگ

 گیریبحث و نتیجه

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اعتیاد به تلفن همراه، افسردگی، نگرانی و استرس با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان 

درصد واریانس  92پسر دبیرستانی بود. نتایج پژوهش نشان داد که مجموع افسردگی، اضطراب، استرس و اعتیاد به تلفن همراه 

ژوهش های پهای معناداری برای فرسودگی تحصیلی دانش آموزان هستند. یافتهبینمتغیر ملاک را دارا است و پیش مشترک با

و با  (Rössler et al, 2112)، (Clairmont & Bernice, 2112)، (Salmela-Aro et al, 2119)های حاضر با گزارش

سو ( ناهم1562و علیزاده عصار و همکاران ) (Shields, 2116) همسو و با گزارش (Plieger et al, 2112)بخشی از مطالعه 

ای است که فرد را از توجه، پژوهش و گونهمدت از فنّاوری تلفن همراه بهاست. تأثیرات روانی و جسمانی استفاده طولانی

ت تحصیلی، بر میزان دارد. این عامل اثر منفی بر عملکرد تحصیلی و نمرات افراد دارد و با ایجاد شکسیادگیری بازمی

(. یکی 1562و همکاران،  کند )گنجیای منفی را ایجاد میمندی فرد و انگیزه پیشرفتش تأثیر مخربی گذاشته و چرخهعلاقه

های رابطه اعتیاد به تلفن همراه با فرسودگی تحصیلی، تعلل ورزی یا به تعویق انداختن انجام کارهای کنندهدیگر از تبیین

ه یا افکار به زمانی دیگر و عدم انجام آن در زمان حال است. افرادی که دچار اعتیاد به تلفن همراه هستند به شدریزیبرنامه

های خود مشکل پیدا دلیل متمرکز کردن توجه خود به تلفن همراه، دچار کیفیت خواب ضعیف شده و در کنترل هیجان

انجامد و مخصوصاً منجر به شکست در شده به سایر اعمال میزمان اختصاص دادهکنند. مجموع این عوامل به کاهش مدتمی

تری را مطالعه زمان کوتاهکنندگان مفرط از تلفن همراه مدت(. استفادهLiu et al, 2112شود )های تحصیلی وی میموفقیت

 ا ایجاد اشتغال ذهنیکنند. بدیهی است که در چنین شرایطی، تلفن همراه بیشتر وقت نوجوان را به خود اختصاص دهد و بمی

 استرس

اعتیاد به تلفن 

 همراه

52/1 

25/1 

52/2 

15/5 

111/1 

112/1 



واسطه ترس از نداشتن همچنین این افراد به (.Ishii, 2111بالا، افت میزان تمرکز و توجه، به افت تحصیلی بیانجامد )به نقل از 

از ترک شدن وحشت دارد و درنتیجه ارتباط و اتصال دائمی به تلفن همراه منجر به  2گوشی موبایل و یا شارژ گوشی موبایل

گردد. این افراد، بدون توجه به زمان و مکان، حس فشار دائمی برای پاسخگویی شان میهای روزمرهنفی در فعالیتتغییرات م

های گوشی دارند و با این کار بین زمانی که مختص به امور شخصی است و اموری که مختص به امور کاری ها و پیامبه اعلان

 .(Shields, 2116) کننداست تداخل ایجاد می

های استرس مانع پیشرفت، استرس چالش، فرسودگی و انگیزش ( نشان داد که بین مؤلفه1529مچنین حافظی و همکاران )ه

ی زا نیستند بلکه ناشخود تنشخودیها بهیادگیری با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. طبق مدل الزامات، موقعیت

دیگر عبارتهاست. بهیرونی و ارزشیابی وی از توانایی خویشتن در پاسخگویی به آناز عدم موازنه بین الزامات فرد از محیط ب

شود های بیرونی و ظرفیت واکنش عینی یا فاعلی ناهمگرایی وجود داشته باشد، فرد دچار استیصال میوقتی بین موقعیت

ا میل به درک شرایط و سازگاری با (. خستگی مفرط حاصل افزایش برانگیختگی و پردازش اطلاعات توأم ب1529)دادستان، 

دهد و تمرکز نیازهای موقعیتی است. فرسودگی، سطح انرژی لازم برای انجام وظایف شناختی همراه با یادگیری را کاهش می

(. از سوی دیگر، نرخ بالای فرسودگی تحصیلی با کاهش در Cooper et al, 2111کند )بر منابع شناختی موجود را دشوار می

(. توانایی تمرکز May et al, 2112آمیز مسئله و ایجاد مشکل در عملکرد شناختی همراه است )توجه و حل موفقیتظرفیت 

، دیر پایه تحصیلیهای جسمانی، ممکن است به تکرار یکو توجه ضعیف، کندی روانی حرکتی، خستگی، بیخوابی و شکایت

عدم رضایت از مدرسه یا امتناع از رفتن به آن منجر شود  رفتن یا نرفتن به مدرسه، شکست در تکمیل تکالیف خانه و

(Mash & Wolfe ،1562 همچنین افرادی دچار مشکلات هیجانی، باگذشت زمان علائمی مانند احساس عدم شایستگی و .)

امدهای کنند. تداوم این پیازحد، احساس کسب موفقیت پایین در امور تحصیلی پیدا میکارآمدی پایین، خستگی هیجانی بیش

 (.1569ای برای افت عملکرد تحصیلی است )شهبازیان خونیق و حسنی، منفی حاصل از مشکلات هیجانی، زمینه

شود که رابطه مثبت بین افسردگی، اضطراب، استرس و اعتیاد به تلفن با فرسودگی تحصیلی هشداردهنده است. توصیه می

ها در نان و افراد در معرض افسردگی، یادآوری شود و آگاهی خانوادهخصوص در نوجوالزوم استفاده منطقی از تلفن همراه به

ای باشد که محتوی مطالب درسی واحدهای اجباری و اختیاری در گونهوپرورش بهریزی آموزشاین باب افزایش یابد. برنامه

های کلاسی خود برنامهتوجه دانش آموزان شود. ضمناً معلمان تا جایی که ممکن است در های مختلف، باعث جلبرشته

 (.1562های خشک و غیرقابل تغییر خودداری کنند )خزاعی و همکاران، انعطاف داشته باشند و از اعمال برنامه

طور کامل شده بهها ممکن است اطلاعات دادههای پژوهش این است به سبب خود گزارشی بودن پرسشنامهیکی از محدودیت

ار این تر است. تکرآفرین از تلفن همراه پررنگدهی به پرسشنامه استفاده مشکلدر پاسخ خصوصروا نباشند و این مسئله به

ا، این هرغم محدودیتپذیری نتایج مؤثر باشد. علیتواند در افزایش تعمیمتر میپژوهش در سایر جوامع و با تعداد نمونه بزرگ

توانند نقش به سزایی در ودگی تحصیلی ارائه داد که میهای ارزشمندی در جهت شناسایی عوامل مؤثر در فرسپژوهش یافته

 بحث پیشگیری و درمان داشته باشند.

 منابع

 

                                                             
5. nomophobia 



های (. بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی مقیاس1529؛ ساعد، فؤاد؛ دیباج نیا، پروین و زنگنه، جعفر. )محمدعلیاصغری مقدم، 

 .52-25، 12(51) دانشور رفتار،ی. های غیربالین( در نمونهDASSافسردگی، اضطراب و استرس )

(. رابطه علی استرس چالش، استرس مانع 1529. )نجاریان، بهمن و عنایتی، میرصلاح الدین ؛فریبا؛ احدی، حسنحافظی، 

روان  دانش و پژوهش درزاد اسلامی اهواز. پیشرفت، فرسودگی و انگیزش یادگیری با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آ

 .199-122، 6(52) شناسی کاربردی،

(. فرسودگی تحصیلی و ارتباط آن با 1562خزاعی، طاهره؛ توکلی، محمود رضا؛ جابری درمیان، ماندانا و یعقوبی پور، میترا. )

 .21-29، 5(2، )دو فصلنامه آموزش پزشکیسلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 

 . تهران: انتشارات رشد.تنیدگی، یا، استرس: بیماری جدید تمدن(. 1529دادستان، پریرخ. )

(. هنجاریابی مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش در دانشجویان 1561رستمی، زینب؛ عابدی، محمدرضا و بی شوفلی، ویلمار. )

 .52-21، 9(1، )رویکردهای نوین آموزشیزن دانشگاه اصفهان. 

(. نقش اضطراب امتحان و نارسایی هیجانی در فرسودگی تحصیلی دانشجویان. 1569شهبازیان خونیق، آرش و حسنی، امید. )

 .21-59، 52، های تربیتیپژوهش

ابعاد فرسودگی تحصیلی بر  بینیپیش(. 1562دات. )علیزاده عصار، افسانه؛ توحیدی، افسانه و حسینی سلطان نصیر، محبوبه سا

 .22-96، 15(22، )مجله مطالعات روان شناسی تربیتیاساس ناگویی خلقی، هیجانات منفی و عزت نفس. 

(. بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و 1562گنجی، بی نظیر؛ توکلی، سمیرا؛ بنی اسدی شهربابک، فائزه و اسدی، سکینه. )

 .122-121(، 2) 6، پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی -. دوماهنامه علمیصیلی دانشجویاناشتیاق تح

روان شناسی مرضی کودک با تاکید بر آسیب شناسی روانی تحولی کودکی و (. 1562، دیوید، ای. )ولف مش، اریک، جی؛
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 چکیده

ان دانش آموز یلیتحص یدر فرسودگ یبه تلفن همراه، اضطراب، استرس و افسردگ یادنقش اعت یپژوهش حاضر با هدف بررس

دانش آموزان  یشامل تمام یو جامعه آمار یو از نوع همبستگ یفیانجام شد. روش پژوهش حاضر توص یرستانیپسر دب

انتخاب شدند و  یاخوشه یریگنفر با نمونه 111 بینین. ازابود 69-69 یلیدر سال تحص یرپسرانه شهرستان ن هاییرستاندب

( DASS-22) یاسترس، اضطراب و افسردگ یاس( و مقCOSبه تلفن همراه ) یادمسلش، اعت یلیتحص یفرسودگ یهاپرسشنامه

ان داد پژوهش نش ایجشدند. نت یابیگام ارزبهچندگانه به روش گام یونو رگرس یرسونپ یها با همبستگکردند. داده یلرا تکم

 ینمچن(. هp<11/1دارند ) یلیتحص یبا فرسودگ یمیرابطه مستق یبه تلفن همراه، اضطراب، استرس و افسردگ یادکه اعت

 یکه در بررس شودیم یشنهادان بودند. پآموزدانش یلیتحص یفرسودگ یانسدرصد وار 92معنادار  بینیشپ یادشده، یهامؤلفه

توجه  زین یبه تلفن همراه، اضطراب، استرس و افسردگ یادان به نقش مؤثر اعتآموزدانش صیلیتح یاز فرسودگ یشگیریو پ

 شود.

 اضطراب، استرس، دانش آموزان ی،به تلفن همراه، افسردگ یاداعت ی،یلتحص یفرسودگواژگان کلیدی: 



 مقدمه

 یشرفتمسئله پ یلی،مرتبه تحص یشمقارن است. با افزا متوسطهحساس است که با وارد شدن به مقطع  یادوره ینوجوان

 یشافزا و یلیهش نمرات تحصعوامل معمولاً به کا ین. اکنندیم ییرتغ یزن یلیو انتظارات تحص شودیم تریجد یزن یلیتحص

نفس خود را مجدداً و اعتمادبه یناچار احساس ارزشمندبه یدآموزان با انشد یطی،شرا ین. در چنانجامدیم یاحساس گمنام

خه در نس یاست. فرسودگ یلیتحص یافراد، مقوله فرسودگ یلاتاز مسائل مرتبط با تحص یکی(. Berk, 2112)کنند  یمتنظ

 یبندطبقه یدر راهنما انشده است، ام یبند( جزو اختلالات دستهICD-11) 9هایماریب المللیینب یبندطبقه یازدهم

 یپاسخ یلیتحص ی(. فرسودگet al, 2112 Pliegerاست ) یدشدهق (DSM-IV) 9یاختلالات روان یو آمار یصیتشخ

 و ینیبدب یجانی،ه یسه بعد خستگ سازه شامل ینکار است. ا یطدر مح یفرد ینو ب یجانیه یهابه استرس مدتیطولان

عملکرد و سلامت  یفیتکاهش ک ین. اشودیم یو اجتماع یبه اختلال در عملکرد شخص جراست و من یاحرفه یناکارآمد

 ,Fink) دباش ینههمه افراد متأثر از آن پرهز یشده و هم برا یکه دچار فرسودگ یفرد یهم برا تواندیم یو روان یجسم

2119.) 

جذاب و  یبه تلفن همراه است. ازنظر نوجوانان تلفن همراه ابزار یاداعت ی،از عوامل مؤثر در فرسودگ یکیات، مطالع طبق

و  تیو استقلال، هو یبا دوستانشان رابطه برقرار کنند و از آنان حس خودمختار توانندیم یقکننده است که از آن طرسرگرم

در  یرستانینفر از دانش آموزان دب 562بر  et al Nishida (2116)عه (. مطال2112 ی و همکاران،)ضرغام یرنداعتبار بگ

 یامفرستادن پ یبرا یشترسال نشان داد که کاربرد تلفن همراه در زنان و مردان متفاوت است. زنان ب 16-12 یمحدوده سن

افراد  ی. در برخکنندیتفاده مشان اسکردن از تلفن یدر جهت باز یشترو مردان ب ینترنتو جستجو در ا ینآنلا یهاکوتاه، چت

 جانییعنوان پادزهر مسائل هبه یلاست. هرچندکه اتکا به موبا یجانیحالات ه ینتسک یبرا یاستفاده از تلفن همراه، راهکار یزن

به (. افراد معتاد et al, 2112 Kim) دبه تلفن همراه شو یدشد یمنجر به وابستگ تواندیبلکه م یستتنها سالم و سازنده ننه

راد اف ینا یمشکل در سلامت یاو  یجانیه یزاصورت که عامل استرس یناند. به اشده یوبچرخه مع یتلفن همراه گرفتار نوع

 نیاز تلفن همراه ا استفاده یشکه با افزا کنندیو در مقابل، افراد تلاش م کنندیافراد القا م یناز استرس را به ا یینرخ بالا

 ینا یو جسمان یجانیه ی،بر رفاه اجتماع یمنف یراتتأث یجادخود منجر به ا یادتحمل کنند. اعتبلداده و قا یناسترس را تسک

 (.et al, 2112 Alhassan) شودیافراد م

Salmela-Aro et al (2119) 19 یننفر در سن 1959و  یسالگ 12-12فرد در سن  1912از  یانمونه یطول یامطالعه یط 

رداختند. و مشارکت افراد پ یلیتحص یفرسودگ ی،افسردگ یسمپتوم ها ینترنت،از ا ازحدیشاده باستف یبه بررس ی،سالگ 12تا 

 بینیشپ نترنتیاز ا ازحدیشو متقابلاً استفاده ب ینترنتاز ا ازحدیشاستفاده ب بینیشپ یلیتحص ینشان داد که فرسودگ یجنتا

 ینا جیرابطه وجود داشته است. نتا یزن یافسردگ یها و سمپتوم یلیتحص یفرسودگ یناست. ب یلیتحص یمعنادار فرسودگ

ه بعداً باشد ک یلیتحص یبر فرسودگ یلیدل تواندیم ینترنتاز ا ازحدیشب ادهنوجوانان، استف ینپژوهش نشان داد که در ب

و شک و  یعاطف یبه تلفن همراه و خستگ یاداعت ینب یزن Shields (2116). در مطالعه شودیم یاننما یصورت افسردگبه

 نداشته است. ایرابطه یچه یاحرفه یبا کارآمد تلفن همراهبه  یادرتبه مثبت معنادار وجود داشت اما اعت ینیبدب

ها را به آن تواندیامر م ینتحرک دارند که او کم یدهخواب یابا حالت نشسته  یسبک زندگ تلفن همراه،افراد معتاد به  بیشتر

 ییدارد ییبر توانا تواندیم یزن یسوق دهد. نور صفحه گوش یقبل هاییماریب یاو  یچاقهمچون درد کمر،  یسمت مشکلات

                                                             
6. International Classification of Diseases 

7. Diagnostic and StatisticalManual of Mental Disorders 



ناتوان  یفشمغز در توجه کردن و انجام دادن مناسب وظاو  یابدیزمان تعامل با خانواده کاهش ماشد. داشته ب یافراد اثر مخرب

همچون  یشناختمشکلات روان یررسه و سامشکل در مدتحصیلی، مشکلات در معرض  دانش آموزانگردد. همچنین یم

 (.Clairmont & Bernice, 2112) قرار دهد یو افسردگ یاضطراب مشکلات

 هاییژگیو یناز علل آن وجود شباهت بالا ب یکیاست که  یزیبرانگاز مباحث بحث یکی یو فرسودگ یافسردگ رابطه

 هاییریگکناره ی،شامل خستگ یافسردگ یهاتوم(. سمپPlieger et al, 2112است ) یدشدهدو مورد ق ینب یصیتشخ

 کاهش وزن و یا یشافزا ی،و پرخواب خوابییمانند ب یجسمان یاز سمپتوم ها یبودن و انواع ارزشیب یاحس شکست  ی،اجتماع

 ی( با بررس2112) et al Rösslerهمچنبن  (.et al, 2112 Sadockاست ) یجنس هاییتبه فعال یلکاهش علاقه و م

 بین،نیهستند. درا ینرخ فرسودگ دهندهیشافزا یبه اختلالات روان ینشان داد که ابتلا یخدر زور ینیبال یرغ یتاز جمع یاهنمون

 یتهما ی،و ینقرار دارند. همچن یدرخطر فرسودگ یشترهستند ب یبا اختلالات اضطراب یندهما یکه دچار اختلالات خلق یافراد

 دانست. یاجتماع یروان هایبینیشاز پ تریتاهمر را کممرتبط با کا یفرسودگ هایبینیشپ

فرد سالم  922 ی( با بررس2112) et al Pliegerاست. یاسترس و نگران یلی،تحص یمؤثر در فرسودگ یهااز مؤلفه یگرد یکی

 ینارد، اما بمعنادار د یارابطه یجانیه یبا مؤلفه خستگ یزندگ یهااز استرس یفرد افسرده گزارش کرد که شمار 569و 

 در هر دو نمونه یو افسردگ یزندگ یهااسترس ینرابطه ب ینوجود ندارد. همچن یارابطه ینیو شک و بدب یزندگ یهااسترس

روه کوچک و در گ یاردر گروه بهنجار بس یبا فرسودگ یزندگ یهارابطه استرس یبوده ول داریافراد بهنجار و افراد افسرده، معن

 یین،شده پاادراک یجانیه یتحما رایدا یان( دانشجو2119) Youssefطبق پژوهش  ینده است. همچنبو معنییافسرده، ب

از  یندارند، سطوح بالاتر یکنترل شانیکه بر برنامه روزمره زندگ کنندیاستراحت ورزش دارند و حس م یبرا یفرصت کم

استرس و  ی،)افسردگ یمنف هاییجانها هپژوهش ی. هرچند که در برخدهندیرا نشان م یافسردگ یو سمپتوم ها یفرسودگ

 (.1562 عصار و همکاران، علیزاده) کردندینم بینیپیشرا  یلیتحص یفرسودگ عاداضطراب( اب

 یفرد یدگبر زن یلیتحص یمخرب مسئله فرسودگ یرمطالعات و در نظر گرفتن تأث ینتوجه به موارد ذکرشده، وجود تناقض ب با

اشد. ب یدو درمان مف یشگیریدر امر پ تواندیاست و م یپژوهش یهااز لازمه یکی یفرسودگ یهاستهواب ییشناسا ی،و اجتماع

زان دانش آمو یلیتحص یبا فرسودگ یاد به تلفن همراه، اضطراب، استرس و افسردگیلذا هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه اعت

 بود. یرستانیپسر دب

 روش 

 .است یو همبستگ یفیروش پژوهش حاضر توص

 ینبود. از ا یردر شهرستان ن 1569-1569سال  دبیرستانی: جامعه پژوهش دانش آموزان پسر یریگنمونه و روش نمونه جامعه،

ع مقط یفراوانو کمترین  یشترینب پژوهش پاسخ دادند. یهانامهبه پرسش ی انتخاب شده وانفر به روش خوشه 111جامعه، 

 یاضیربیشترین و نفر(  21) یرشته انسان یننفر( بود. همچن 22دوازدهم ) ونفر(  21دهم ) مقطع تحصیلی به ترتیب مربوط به

 هایهددانش آموزان قرار گرفتند. دا یارها بدون ذکر نام در اختپرسشنامهکمترین فراوانی رشته را داشت. ( هشت نفر) یزیکف

 یو انحراف استاندارد( و آمار استنباط یانگین)م یفیآمار توص هاییوهو ش 22spss افزاربا استفاده از نرم شدهیآورجمع

 :ستا یلکاربرده شده به شرح ذبه یهاشدند. پرسشنامه وتحلیلیهگام( تجزبهچندگانه از نوع گام یونو رگرس ی)همبستگ



 یاناستفاده در م یاست و برا 2مسلش یعموم یفرسودگ یاسمق شدهیحپرسشنامه تصح ین: ایلیتحص یفرسودگ پرسشنامه

با  یاسشده و سه خرده مقاصلاح Schaufeli et al (2112)توسط  یسؤال 12پرسشنامه  ینشده است. اداده یبحصلان ترتم

از هرگز )نمره صفر( تا  یادرجه 9 یکرتل یفدارد. همه سؤالات در ط یلیتحص دیو خود کارام ینیشک و بدب ی،عاطف یخستگ

با نرخ بالاتر  ینیو شک و بدب یعاطف یخستگ یاسالا در دو خرده مق. نمرات بشوندیم یگذار)نمره شش( نمره یشههم

 ینبالا همسو هستند. اعتبار ا یلیتحص یبا فرسودگ یلیتحص یخودکارآمد یاسدر خرده مق یینو نمرات پا یفرسودگ

 ی،عاطف یگخست یاسخرده مق یبرا 21/1 ی،از جامعه هلند یاو بر نمونهSchaufeli et al (2112 )پرسشنامه در پژوهش 

 ی و همکارانرستم ینشده است. همچنگزارش یلیتحص یخودکارآمد یاسخرده مق یبرا 99/1و  ینیشک و بدب یبرا 26/1

 ی/.، برا61 ی،عاطف یخستگ یاسخرده مق یبرا 22/1کرونباخ  یآلفا یبپرسشنامه مذکور، ضرا هنجاریابی( ضمن 1561)

پرسشنامه در مطالعه حاضر  ییشده است. رواگزارش یخودکارآمد یاسقخرده م یرا برا 22/1و  یدشک و ترد یاسخرده مق

 .است 99/1

بر اساس و شده ساختهet al  Jenaro (2119 )توسط یسؤال 21پرسشنامه  ینا :6(COS) به تلفن همراه یاداعت پرسشنامه

اد )نمره چهار( و ی)نمره سه(، ز یحد(، کم )نمره دو(، تا یککم )نمره  یلی. عبارات خشودیم یگذارنمره یادرجهپنج یکرتل

 ییعنوان استفاده کم هستند. روابه 22از  ترییننشانگر استفاده مفرط و پا 92. نمرات بالاتر از گیرندی)نمره پنج( م یادز یلیخ

 .است 65/1پرسشنامه در مطالعه حاضر 

 Lovibondتوسط  1662که در سال  است یسؤال 22 یاپرسشنامه (:DASS-22) یاضطراب، استرس و افسردگ پرسشنامه

and Lovibond است.  شدهیلتشک یاضطراب، استرس و افسردگ یاسپرسشنامه از سه خرده مق یناست. ا شدهیطراح

(، اغلب )نمره دو( و یک)نمره  یصفر(، گاه مره. عبارت هرگز )نشوندیم یگذارنمره یادرجه 2 یکرتل یفسؤالات در ط

و عدم لذت بردن از آن،  یبودن زندگ ارزشیخلق ناشاد، ب یدی،مانند ناام یشامل عبارات ی. افسردگگیردی)نمره سه( م یشههم

 ی،یولوژیکزیف یختگیهمچون برانگ یاضطراب موارد یاس. خرده مقسنجدیرا م یو توانمند یفقدان علاقه به امور، فقدان انرژ

به  یدندررس یدشوار ی،همچون تنش عصب یاسترس عبارات یتو درنها کندیم یابیرا ارز یتیموقع یهاها و اضطرابترس

پرسشنامه  ینا یاییاعتبار و پا ی( به بررس1529) و همکاران مقدم ی. اصغرگیردیرا در برم قرارییو ب پذیرییکآرامش، تحر

 است. 62/1پرسشنامه در مطالعه حاضر  ییکردند. روا ییدرا تأ یرانیجامعه ا یپرداختند و مناسب بودن آن برا

 نتایج

 اییرهگام( استفاده شد. متغبهچندگانه )گام یونو رگرس یرسونپ یهمبستگ یهاپژوهش از آزمون ینا یهاداده یلتحل یبرا

به تلفن همراه و  یاد( و اعتDASS22اضطراب، استرس ) ی،پرسشنامه افسردگ یهامدل عبارت بودند از مؤلفه ینا بینیشپ

 د.بو یلیتحص یملاک فرسودگ یرمتغ

 . میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش1جدول 

 2 2 5 2 1 انحراف معیار میانگین متغیر

     1 52/2 96/51 . فرسودگی تحصیلی1

                                                             
8. Maslash burnout inventory 

9. Cell- phone Over-use Scale 



    1 225/1** 22/6 59/12 . افسردگی2

   1 216/1** 292/1** 12/9 22/12 . اضطراب5

  1 -192/1 192/1 222/1** 52/2 22/12 . استرس2

 1 229/1* 221/1** 291/1** 296/1** 29/21 22/29 تلفن همراه . اعتیاد به2

های پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی پیرسون مؤلفه 1در جدول 

(DASS22( اعتیاد به تلفن همراه و فرسودگی تحصیلی ،)111=Nارائه )نشان داد که کلیه  1ای جدول هشده است. داده

و  222/1، استرس با ضریب همبستگی 292/1، اضطراب با ضریب همبستگی 225/1های افسردگی با ضریب همبستگی مؤلفه

با فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت معنادار داشتند که کلیه این  296/1چنین اعتیاد به تلفن همراه با ضریب همبستگی هم

 دار بودند.معنی p<11/1ها در سطح همبستگی

برای تبیین فرسودگی تحصیلی دانش آموزان این پژوهش، از طریق افسردگی، اضطراب، استرس، اعتیاد به تلفن همراه از 

های دیگر ینبنوبت با هر یک از پیشبین بهگام استفاده شد؛ زیرا در این شیوه، بهترین پیشبهتحلیل رگرسیون به روش گام

شدت ارتباطشان با متغیر ملاک بین با توجه به(. بدین سبب، متغیرهای پیشFergusen & Takane, 1626شود )جفت می

متغیر ملاک نداشتند، از  بینیپیشکه سهم معناداری در افزایش دقت  بینیپیشبه ترتیب وارد معادله شده و متغیرهای 

 معادله خارج شدند.

 

 



گام( افسردگی، اضطراب، استرس، اعتیاد به تلفن همراه برای بهگام. خلاصه تحلیل رگرسیون چندگانه )روش 2جدول 

 فرسودگی تحصیلی بینیپیش

 

 ییتوانا یرهامتغ یرنسبت به سا یگام نشان داد در مرحله اول افسردگبهگام یونرگرس یج، نتا2جدول  هاییافتهبا نظر به 

 شدهیلتعد یینتع یبگفت ضر توانیم یونرگرس یلمرحله اول تحل یهادارد. با نظر به داده یبهتر یکنندگ بینیپیش

(55/1 =Radjusted در سطح )111/1>p یرمشترک متغ یانسدرصد از وار 55 یمؤلفه افسردگ دیگر،یانبمعنادار است. به 

= 29/1) شدهیلتعد یینتع یبو ضر p<111/1 یسطح معنادار یانگرمرحله دوم ب یج. نتاکندیم یینرا تب یلیتحص یفرسودگ

Radjustedوابسته است.  غیرمشترک با مت یانسدرصد وار 29 یو اضطراب دارا یکه مجموع افسردگ یمعن نی( است، بد

معنادار است. با  p<111/1( در سطح Radjusted= 91/1) شدهیلتعد یینتع یبکه ضر سازندیمرحله سوم آشکار م یجنتا

را  یلیتحص یفرسودگ یرمتغ یانسدرصد وار 91اضطراب و استرس  ی،داشت که مجموع افسردگ یانب توانیمهم م ینتوجه به ا

 p<111/1( در سطح Radjusted= 92/1) شدهیلتعد یینتع یببود ضر یناز ا یحاک پایانیمرحله  یج. نتاکندیم بینیپیش

مراه به تلفن ه یاداضطراب، استرس و اعت ی،گرفت که مجموع افسردگ یجهنت توانیمسئله م ینمعنادار است که با توجه به ا

 یزانم یشترینکه ب یابیمین چهار مرحله درمیا یسهملاک را دارا است. درمجموع مقا یرمشترک با متغ یانسدرصد وار 92

 تعلق دارد. یافسردگ بینیشپ یرملاک به متغ یرمشترک متغ یانسوار یینتب

 یهمراه با فرسودگتلفن به  یاداضطراب، استرس و اعت ی،افسردگ یراز آن است که هر چهار متغ یحاک یزن tبتا و  ضرایب

اضطراب، استرس و  ی،افسردگ یرهایاز متغ یکبا کاهش نقش هر  یگردعبارتبهدارد.  دارییرابطه مثبت و معن یلیتحص

 ß t P R R2 R متغیر هاگام

adjusted 

SE F P  آزمون دوربین

 واتسون

  111/1 22/21 11/12 55/1 52/1 22/1 111/1 11/9 22/1 افسردگی گام اول

 افسردگی گام دوم

 اضطراب

21/1 

21/1 

11/2 

66/2 

111/1 

111/1 

96/1 29/1 29/1 22/15 21/25 111/1  

گام 

 سوم

 افسردگی

 اضطراب

 استرس

52/1 

21/1 

59/1 

69/2 

95/2 

92/2 

111/1 

111/1 

111/1 

92/1 91/1 26/1 92/11 91/26 111/1  

99/1 

 

گام 

 چهارم

 افسردگی

 اضطراب

 استرس

اعتیاد به تلفن 

 همراه

22/1 

52/1 

52/1 

25/1 

25/5 

22/2 

52/2 

15/5 

111/1 

111/1 

111/1 

112/1 

21/1 92/1 95/1 22/11 12/25 111/1  



 وقوع در یتوجه داشت که نقش افسردگ یدکرد. با یریجلوگ یلیتحص یوقوع فرسودگ از توانیبه تلفن همراه م یاداعت

 است. یرهامتغ یگراز د یشب یلیتحص یفرسودگ

 گیریبحث و نتیجه

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اعتیاد به تلفن همراه، افسردگی، نگرانی و استرس با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان 

درصد واریانس  92پسر دبیرستانی بود. نتایج پژوهش نشان داد که مجموع افسردگی، اضطراب، استرس و اعتیاد به تلفن همراه 

ژوهش های پهای معناداری برای فرسودگی تحصیلی دانش آموزان هستند. یافتهبینمتغیر ملاک را دارا است و پیش مشترک با

و با  (Rössler et al, 2112)، (Clairmont & Bernice, 2112)، (Salmela-Aro et al, 2119)های حاضر با گزارش

سو ( ناهم1562و علیزاده عصار و همکاران ) (Shields, 2116) همسو و با گزارش (Plieger et al, 2112)بخشی از مطالعه 

ای است که فرد را از توجه، پژوهش و گونهمدت از فنّاوری تلفن همراه بهاست. تأثیرات روانی و جسمانی استفاده طولانی

ت تحصیلی، بر میزان دارد. این عامل اثر منفی بر عملکرد تحصیلی و نمرات افراد دارد و با ایجاد شکسیادگیری بازمی

(. یکی 1562و همکاران،  کند )گنجیای منفی را ایجاد میمندی فرد و انگیزه پیشرفتش تأثیر مخربی گذاشته و چرخهعلاقه

های رابطه اعتیاد به تلفن همراه با فرسودگی تحصیلی، تعلل ورزی یا به تعویق انداختن انجام کارهای کنندهدیگر از تبیین

ه یا افکار به زمانی دیگر و عدم انجام آن در زمان حال است. افرادی که دچار اعتیاد به تلفن همراه هستند به شدریزیبرنامه

های خود مشکل پیدا دلیل متمرکز کردن توجه خود به تلفن همراه، دچار کیفیت خواب ضعیف شده و در کنترل هیجان

انجامد و مخصوصاً منجر به شکست در شده به سایر اعمال میزمان اختصاص دادهکنند. مجموع این عوامل به کاهش مدتمی

تری را مطالعه زمان کوتاهکنندگان مفرط از تلفن همراه مدت(. استفادهLiu et al, 2112شود )های تحصیلی وی میموفقیت

 ا ایجاد اشتغال ذهنیکنند. بدیهی است که در چنین شرایطی، تلفن همراه بیشتر وقت نوجوان را به خود اختصاص دهد و بمی

واسطه ترس از نداشتن همچنین این افراد به (.Ishii, 2111بالا، افت میزان تمرکز و توجه، به افت تحصیلی بیانجامد )به نقل از 

از ترک شدن وحشت دارد و درنتیجه ارتباط و اتصال دائمی به تلفن همراه منجر به  11گوشی موبایل و یا شارژ گوشی موبایل

گردد. این افراد، بدون توجه به زمان و مکان، حس فشار دائمی برای پاسخگویی شان میهای روزمرهنفی در فعالیتتغییرات م

های گوشی دارند و با این کار بین زمانی که مختص به امور شخصی است و اموری که مختص به امور کاری ها و پیامبه اعلان

 .(Shields, 2116) کننداست تداخل ایجاد می

های استرس مانع پیشرفت، استرس چالش، فرسودگی و انگیزش ( نشان داد که بین مؤلفه1529مچنین حافظی و همکاران )ه

ی زا نیستند بلکه ناشخود تنشخودیها بهیادگیری با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. طبق مدل الزامات، موقعیت

دیگر عبارتهاست. بهیرونی و ارزشیابی وی از توانایی خویشتن در پاسخگویی به آناز عدم موازنه بین الزامات فرد از محیط ب

شود های بیرونی و ظرفیت واکنش عینی یا فاعلی ناهمگرایی وجود داشته باشد، فرد دچار استیصال میوقتی بین موقعیت

ا میل به درک شرایط و سازگاری با (. خستگی مفرط حاصل افزایش برانگیختگی و پردازش اطلاعات توأم ب1529)دادستان، 

دهد و تمرکز نیازهای موقعیتی است. فرسودگی، سطح انرژی لازم برای انجام وظایف شناختی همراه با یادگیری را کاهش می

(. از سوی دیگر، نرخ بالای فرسودگی تحصیلی با کاهش در Cooper et al, 2111کند )بر منابع شناختی موجود را دشوار می

(. توانایی تمرکز May et al, 2112آمیز مسئله و ایجاد مشکل در عملکرد شناختی همراه است )توجه و حل موفقیتظرفیت 

، دیر پایه تحصیلیهای جسمانی، ممکن است به تکرار یکو توجه ضعیف، کندی روانی حرکتی، خستگی، بیخوابی و شکایت

عدم رضایت از مدرسه یا امتناع از رفتن به آن منجر شود  رفتن یا نرفتن به مدرسه، شکست در تکمیل تکالیف خانه و

(Mash & Wolfe ،1562 همچنین افرادی دچار مشکلات هیجانی، باگذشت زمان علائمی مانند احساس عدم شایستگی و .)

                                                             
10. nomophobia 



امدهای کنند. تداوم این پیازحد، احساس کسب موفقیت پایین در امور تحصیلی پیدا میکارآمدی پایین، خستگی هیجانی بیش

 (.1569ای برای افت عملکرد تحصیلی است )شهبازیان خونیق و حسنی، منفی حاصل از مشکلات هیجانی، زمینه

شود که رابطه مثبت بین افسردگی، اضطراب، استرس و اعتیاد به تلفن با فرسودگی تحصیلی هشداردهنده است. توصیه می

ها در نان و افراد در معرض افسردگی، یادآوری شود و آگاهی خانوادهخصوص در نوجوالزوم استفاده منطقی از تلفن همراه به

ای باشد که محتوی مطالب درسی واحدهای اجباری و اختیاری در گونهوپرورش بهریزی آموزشاین باب افزایش یابد. برنامه

های کلاسی خود برنامهتوجه دانش آموزان شود. ضمناً معلمان تا جایی که ممکن است در های مختلف، باعث جلبرشته

 (.1562های خشک و غیرقابل تغییر خودداری کنند )خزاعی و همکاران، انعطاف داشته باشند و از اعمال برنامه

طور کامل شده بهها ممکن است اطلاعات دادههای پژوهش این است به سبب خود گزارشی بودن پرسشنامهیکی از محدودیت

ار این تر است. تکرآفرین از تلفن همراه پررنگدهی به پرسشنامه استفاده مشکلدر پاسخ خصوصروا نباشند و این مسئله به

ا، این هرغم محدودیتپذیری نتایج مؤثر باشد. علیتواند در افزایش تعمیمتر میپژوهش در سایر جوامع و با تعداد نمونه بزرگ

توانند نقش به سزایی در ودگی تحصیلی ارائه داد که میهای ارزشمندی در جهت شناسایی عوامل مؤثر در فرسپژوهش یافته

 بحث پیشگیری و درمان داشته باشند.

 منابع

 

های (. بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی مقیاس1529؛ ساعد، فؤاد؛ دیباج نیا، پروین و زنگنه، جعفر. )محمدعلیاصغری مقدم، 

 .52-25، 12(51) دانشور رفتار،ی. های غیربالین( در نمونهDASSافسردگی، اضطراب و استرس )

(. رابطه علی استرس چالش، استرس مانع 1529. )نجاریان، بهمن و عنایتی، میرصلاح الدین ؛فریبا؛ احدی، حسنحافظی، 

روان  دانش و پژوهش درزاد اسلامی اهواز. پیشرفت، فرسودگی و انگیزش یادگیری با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آ

 .199-122، 6(52) شناسی کاربردی،

(. فرسودگی تحصیلی و ارتباط آن با 1562خزاعی، طاهره؛ توکلی، محمود رضا؛ جابری درمیان، ماندانا و یعقوبی پور، میترا. )

 .21-29، 5(2، )دو فصلنامه آموزش پزشکیسلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 

 . تهران: انتشارات رشد.تنیدگی، یا، استرس: بیماری جدید تمدن(. 1529دادستان، پریرخ. )

(. هنجاریابی مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش در دانشجویان 1561رستمی، زینب؛ عابدی، محمدرضا و بی شوفلی، ویلمار. )

 .52-21، 9(1، )رویکردهای نوین آموزشیزن دانشگاه اصفهان. 

(. نقش اضطراب امتحان و نارسایی هیجانی در فرسودگی تحصیلی دانشجویان. 1569شهبازیان خونیق، آرش و حسنی، امید. )

 .21-59، 52، های تربیتیپژوهش

ابعاد فرسودگی تحصیلی بر  بینیپیش(. 1562دات. )علیزاده عصار، افسانه؛ توحیدی، افسانه و حسینی سلطان نصیر، محبوبه سا

 .22-96، 15(22، )مجله مطالعات روان شناسی تربیتیاساس ناگویی خلقی، هیجانات منفی و عزت نفس. 

(. بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و 1562گنجی، بی نظیر؛ توکلی، سمیرا؛ بنی اسدی شهربابک، فائزه و اسدی، سکینه. )

 .122-121(، 2) 6، پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی -. دوماهنامه علمیصیلی دانشجویاناشتیاق تح
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the role of mobile phone addiction, anxiety, 

stress, and depression in predicting academic burnout in high school students. The research 

method was descriptive and correlational, and the statistical population included whole 

male high school students in Nir city in the academic year 2119-12. One hundred students 

were selected by cluster sampling and completed the Maslach burnout inventory, Cell- 

phone Overuse Scale (COS), and the Stress, Anxiety, and Depression Scale (DASS-22). Data 

were evaluated by Pearson correlation and multiple regression by the stepwise method. The 

results showed that mobile phone addiction, anxiety, stress, and depression have a direct 

relationship with academic burnout (p <1011). These components were significant predictors 

of 92 percent of students' academic burnout variance. It is suggested to consider the 

effective role of mobile phone addiction, anxiety, stress, and depression in assessing and 

preventing students' academic burnout. 
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