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هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و اعتیتاد بته ن هتر ه تراف بتا یرستصدلی ن تی ی
دانشجصیان کارشناسی دانشگاف بیرجند بصدف اس  .روش ن قیق نصصیهی از نصع ه بستگی است  .جاعهته اعتار
عصرد عطالهه در پژوهش حاضر ،ک یه دانشجصیان کارشناسی دانشگاف بیرجند به نهداد  1958نهر بصد کته در ستا
ن ی ی  8151-59عشغص به ن یل بصدفاند .حجم ن صنه پژوهش بر اساس جدو کرجسی و عصرلان 173نهر
نهییر لردید که ایر ایراد با استهادف از ن صنهلیر خصشها انتخاب شدند .برا ج عاور دادفها از پرسشناعه
اعتیاد به اینترن یانگ ،پرسشناعه اعتیاد به ن هر ه راف یانگکص و پرسشناعه یرسصدلی ن ی ی برسص استتهادف
شدف اس  .برا نجزیه و ن یل دادفها ،از ازعصن ه بستگی پیرسصن و رلرستیصن استتهادف شتد .نتتایج پتژوهش
نشان داد که بیر اعتیاد به اینترن و اعتیاد به ن هر ه راف با یرستصدلی ن تی ی رابطته ع بت عهنتیدار وجتصد
دارد .همچنیر ،یایتهها حاصل از رلرسیصن نشان داد که اعتیاد به اینترن عؤلهه خستگی ن تی ی و اعتیتاد بته
ن هر ه راف عؤلههها خستگی ،بیعالقگی و ناکاراعد ن ی ی را پیشبینی عیکند.
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مقدمه

رشد و بالندلی هر جاعهته ا عرهتصن ناتام اعصزشتی ان جاعهته است  .بتر ایتر استاس ،ه ته ستاله
کشصرها عبالغ قابل نصجهی از دراعد ع ی ختصد را صترف اعتصزش عتالی عتیکننتد .اعتا ،بهیتی از
عصاعل وجصد دارند که عصجب هدر ریتر بخشی از ایر سرعایهلذار عیشصند .در بررسی ع ل ایر
پدیدف ،از ج ه عصاعل نأثیرلذار بر ع کرد ن

ی ی دانشجصیان ،عینصان به عصاعتل روانشتناختی

اشارف کرد .از ج ه ویژلیهتا روانشتناختی عه تی کته ع کترد ن
عیدهد ،یرستصدلی ن

تی ی 8است  .یرستصدلی ن

احساس خستگی به خاطر نقاضاها و الزاعات ن
عالقه نسب
ن

تی ی را ن ت

نتأثیر قترار

تی ی در عصقهیت هتا اعصزشتی بته عنتصان

یل (خستگی) ،داشتر یک حس بدبینانته و بتدون

به عطالب درسی (بیعالقگی) و نیز احساس پیشری شخ ی ضهیف در اعصر درسی و

ی ی (خصدکاراعد شخ ی کاهش یایته) نهریف عتیشتصد ( .)Zhang et al., 2007ایتراد
ی ی دارند ،عه صالً عالی ی عانند بیاشتیاقی نسب

که یرسصدلی ن

به عطالب درستی ،نتانصانی در

اداعه حیتصر عستت ر در کتالسهتا درس ،عشتارک نکتردن در یهالیت هتا کالستی ،احستاس
بیعهنایی در یهالی ها درسی و احساس نانصانی در یرالیتر عطالتب درستی را نجربته عتیکننتد
( .)Naami, 2009یرسصدلی ن
بیعالقگی ن

ی ی دارا سه عؤلهه عیباشد که عبارنند از :خستگین

ی ی 1و ناکاراعد ن

ی ی .9خستگی ن

تی ی،2

ی ی به صصرت احساس یشار خستتگی

عزعر ناشی از کار بیش از اندازف در یهالی ها درسی عیباشد و نشانگر عیزان استترس عصجتصد در
پدیدف یرسصدلی ن
نسب

ی ی اس  .بی عالقگی ن

به یهالی ها ن

ی ی به عنصان یتک نگترش بدبینانته و بتینهتاونی

ی ی و بیعهنی پنداشتر ان عیباشتد و ناکاراعتد ن

احساس شایستگی پاییر ،پیشری

تی ی بته صتصرت

پاییر و یقدان احساس عصیقی در نکالیف درسی و عدرسه بتروز

دادف عیشصد و ایر ناکاراعد به عصازات دو جنبه دیگتر بته وجتصد عتیایتد (Maslach & Liter,

).2008, Moghadasi, 2011
یرسصدلی ن
یرسصدلی ن

ی ی بر ع کرد ن

ی ی اثر عیلتذارد و عطالهتات عخت هتی نشتان دادفانتد کته

ی ی به طصر عنهی بتا نههتد و ع کترد ن

تی ی ه بستته است  .از ج ته عطالهتات

1. Academic Burnout
2. Academic Exhaustion
3. Academic Cynicism
4. Academic Inefficacy
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ساالنصا و ه کاران ( )Salanva et al., 2010ایر ادعا را نأیید عیکنند .همچنیر ،عصنتا (Moneta,

) 2011دریای

که یرسصدلی ن

ی ی به طصر عنهی با عشغصلی

تی ی رابطته دارد.

و ع کترد ن

یانگ ( )Young, 2004در پژوهش خصد به ایر نتیجه رسیدف اس کته یرستصدلی دانشتجصیان اثتر
عنهی عهنیدار را بر پیشری

ن

ی ی انان دارد .عیکائی ی و ه کتاران )(Mikaeli et al., 2013

دریایته اند که بیر خصدپندارف و یرسصدلی ن

ی ی با ع کترد ن

تی ی رابطته عهنتی دار وجتصد

دارد.
بیشتتتریر ن قیقتتانی کتته در زعینتته یرستتصدلی ن
دانشجصیان عیباشد .زیرا ،یرسصدلی ن

تتی ی انجتتام شتتدف است  ،در جاعهتته اعتتار

ی ی در دانشجصیان ،در شتص و اشتتیا انتان بترا اداعته

ن

یل اثر دارد ( )Neuman, 1990و ن قیقات نشان عیدهد که برخی از دانشتجصیان یرستصدلی

ن

ی ی را نجربه عیکنند ( .)Moneta, 2011از طترف دیگتر ،نتتایج عرکتز اعتار ایتران در ستا

 8153نشان عیدهد که بیشتریر استهادف کنندلان از اینترن دانشجصیان عیباشند و همچنتیر ،اعتار
عرکز عدیری

نصسهه ع ی اینترن

نشان عیدهد ،بیشتریر استهادف کنندلان از اینترنت

لتروف ستنی

 23نا  25سا را نشکیل عیدهند .بنابرایر ،استهادف کننتدلان بتیش از حتد از اینترنت دچتار اعتیتاد
ریتار ع صر به نام اعتیاد به اینترن عیشصند (.)http://matma.ito.gov.ir
اعتیاد به اینترن

برا اولیر بار در سا  ،8559نصسط ایتصان ل تدبر  8عطتر شتد و در ستا

 ،8551یانگ چارچصب نار ان را لسترش داد .ل دبر

اعتیاد به اینترنت

را بته عنتصان الگتص

ناستتازلار استتتهادف از اینترنت کتته عنجتتر بتته استتیب و اشتتهتگی عهنتتادار عتتیشتتصد ،نصصتتیف کتترد
( .)Tamannaifar et al., 2013انج ر رو ان پزشتکی اعریکتا اعتیتاد بته اینترنت
استهادف از اینترن

را یتک الگتص

که عصجب اختال ع کرد شدف و با حاالت ناخصشتایند درونتی در طتی یتک

دورف دو عاهه ه راف باشد ،نهریف کردف است
نرل ،زعان استهادف از اینترن
برا کنتر ریتار ،صترف وقت

و بترا نشتخین ان ههت عتالل ن تل ،عالیتم

بیش از ان چه یرد در ابتدا ق د دارد به طص انجاعد ،ن ایتل عتداوم
قابتل نصجته بترا اعتصر عترنبط بتا اینترنت  ،کتاهش یهالیت هتا

اجت اعی ،شغ ی و نهری ی در استهادف از اینترن  ،و نداوم استهادف بتا وجتصد التاهی از اثتار عنهتی
ارایه کردف اس  .در واقع ،وابستگی به اینترن

یک وابستگی واقهی ه انند اعتیاد بته عتصاد عختدر و

وابستگیها دیگر اس  .الر چه ایر اعتیاد ،عشکالت جس ی اعتیادها شتی یایی را نتداردو ولتی،
1. Goldberg
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عشکالت اجت اعی ناشی از ان ،ه انند اعتیادها دیگر است  .اصتطال اعتیتاد بته اینترنت
وابستگی ریتار به اینترنت

نتصعی

را نشتان عتیدهتد و بتا ویژلتیهتا عاننتد :ایستردلی ،درونلرایتی،

خجالتی بصدن ،کم حصص ه بصدن و ننهایی ،احساس نرس ،بیش یهتالی و اضتطراب اجت تاعی نهیتیر
عیشصد ( .)Bakhshayesh, 2015اختتال اعتیتاد بته اینترنت  ،عشتکالت روانشتناختی ،درستی و
شغ ی در زندلی یرد ایجاد عیکند (.)Hakimi Mokeh, 2014
ه ان طصر که لهته شد ،یکی از عشتکالنی کته اعتیتاد بته اینترنت ایجتاد عتیکنتد ،عشتکالت
ی ی عیباشد و بر ع کرد ن

ن

ی ی اثر دارد و پژوهشهایی به بررسی ایر عصضصع پرداختهانتد.

از ان ج ه ،یرانگصس و ه کاران ( )Frangos et al., 2010که در پژوهش خصد نشان دادنتد کته
اعتیاد به اینترن

بتا ع کترد ن

تی ی رابطته دارد .هتمچنتیر ،بیگتی و ه کتاران (Beigi et al.,

) 2010به ایر نتیجه رسیدند که وابستگی به اینترنت بتا نهتداد واحتدها ایتتادف ،نهتداد واحتدها
لذرانتتدف شتتدف ،ایت عهتتد کتتل در نتترمهتتا اخیتتر ،و عشتتروطی در طتتص دورف ن
عهنیدار دارد .اعا ،با رشته و عقطع و دانشکدف ع تل ن

تیل عترنبط نبتصدف است  .نتاجی (Taji,

) 2013در پژوهش خصد به ایر نتیجه رسید که بیر عیزان اعتیاد بته اینترنت
سالع

تتیل ارنبتتا

و پیشتری

ن

تی ی و

روان رابطه وجصد دارد .در کنار اعتیاد به اینترن  ،استهادف عهر از ن هر ه راف ،اعتیاد ریتار

ع صر دیگر را به نام اعتیاد به ن هر ه راف ایجاد کردف اس .
اعتیاد به ن هر ه راف ،نصعی ریتار نکانشی در استتهادف از ن هتر ه تراف عتیباشتد کته کتاربرد ان
نصسط یرد نه ننها برایش احساس اراعش در پی داردو ب که ،به ندریج با ایزایش ستط ن تل و ،
برا دس یابی به ه ان احساس پیشیر ،نیازعند استهادف بیشتر و رو اوردن به ن هرها پیشریتهنتر
اس و در صصرت ع روعی حال انزوا به وجصد عیاید ( .)Dadsetan, 2009جنارو و ه کاران
( )Jenaro et al., 2007استهادف عهر از ن هر ه راف را عبارت از وضهیتی که در ان از ن هره راف
بیش از حد استهادف عیشصد و عشغ ه ذهنی بیشت ار را بته وجتصد عتیاورد ،عتیداننتد .نشتخین
اعتیاد به ن هر ه راف عانند اعتیاد به الکل اسان نیس  .زیرا ،نشانهها ایر اعتیاد طیف لستتردفا را
در بر عیلیرد .اعا ،ویژلیها عشترل ایر اعتیاد ،وارسی دایم و عکترر پیتامهتا دریایت
احساس نااراعی در صصرت عدم دریای

شتدف،

پاسخ به ن هر یا پیام ارسا شدف ،نیتاز دایتم بته خریتدار

اخریر عد ن هر ه راف با اعکانتات جدیتدنر و بتاالخرف نیتاز بته ارنبتا  ،اطتالع از رویتدادها و در
دسترس دیگران بصدن عیباشد ( .)Dadsetan, 2009همچنیر ،شصاهد نشتان عتیدهتد کته استتهادف
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عهر از ن هر ه راف عرنبط با الگصها ریتار دیگر ،از ج ه بیدار عاندن در شب و اشتغا به پیتام
کصناف و همچنیر ،وابستگی عاطهی اس که در ذهر کاربران ایجاد عیشصد به طصر که ایتر ایتراد
عهتقدند که بدون استهادف از ن هر ه راف قادر بته زنتدلی کتردن نیستتند (Yasaminezhad et al.,

).2012
اعتیاد به اینترن و اعتیاد به ن هر ه راف ،عشکالت بسیار از ج ه عشکالت ن

ی ی ،شتغ ی و

خانصادلی را ایجاد عی کند و بیشتریر ایراد که از ایر نصع اعتیادهتا ،نتأثیر عتیپذیرنتد ،جصانتان و
نصجصانان عیباشند .به ه یر عناصر ،پیشبینی عشکالت ن

ی ی که از طریق ایر نصع اعتیادها بترا

جصانان در ع یط دانشگاف ایجاد عیشصد ،عهم عیباشد و یکی از عشکالت ن
ان در دانشگاف از اه ی

بسیار برخصردار اس  ،یرسصدلی ن

ایر که اعتیاد به اینترن

و اعتیاد به ن هر ه راف عشکالت ن

بیر اعتیاد به اینترن
یای
عصقهی

و ن هر ه راف با ع کرد ن

نشد که به بررسی نقش اعتیاد بته اینترنت
ن

 .8بیر اعتیاد به اینترن

 .2بیر اعتیاد به ن هر ه راف و یرسصدلی ن

ی ی عیباشد .بنابرایر ،با نصجه بته
ی ی ایجاد عیکنند و رابطه عهنتادار

ی ی وجصد دارد و بتا نصجته بته ایتر کته ن قیقتی
و اعتیتاد بته ن هتر ه تراف در عههتصم یرستصدلی در

ی ی بپردازد ،ایر پژوهش درصدد اس
و یرسصدلی ن

تی ی کته پتیشبینتی

نا به بررسی یرضیهها پژوهشی زیر بپردازد.

ی ی دانشجصیان رابطه وجصد دارد.
ی ی دانشجصیان رابطه وجصد دارد.

 .1اعتیاد به اینترن  ،پیشبینی کنندف عؤلههها یرسصدلی ن
 .9اعتیاد به ن هر ه راف ،پیشبینی کنندف عؤلههها یرسصدلی ن

ی ی دانشجصیان اس .
ی ی دانشجصیان اس .

روش

روش ایر پژوهش ،بنا به عاهی ان و بتر حستب ن تصف لترداور اطالعتات ،بته شتیصف نصصتیهی-
ه بستگی و با نصجه به هدف ،از نصع کاربرد عیباشتد .جاعهته اعتار عتصرد عطالهته در پتژوهش
حاضر ،ک یه دانشجصیان کارشناسی دانشگاف بیرجند به نهداد  1958بصدف اس که در ستا ن
 8151-59عشغص به ن

تی ی

یل بصدند .با استهادف از جدو کرجستی و عصرلتان نهتداد ن صنته 173نهتر

نهییر شد .در ایر پتژوهش بتا استتهادف از ن صنتهلیتر خصشتها چنتد عرح تها و ابتتدا ،از بتیر 83
دانشکدف دانشگاف بیرجند 9 ،دانشکدف و بهد از هر دانشکدف ،چند رشته انتخاب لردید کته بته شتر
جدو  8عیباشد.
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جدول  .1توزیع فراوانی نمونه بر اساس دانشكده

دانشكده

فراوانی

درصد فراوانی

ادبیات

888

13

عهندسی

17

81/8

کشاورز

11

87/1

ع صم

79

23

ع صم نربیتی

92

89/8

ج ع کل

173

833

به عناصرکسب اطالعات و دیدلافها ،از سه پرسش ناعته استتهادف شتدف است کته عبتارت است از:
الف .پرسشنامه اعتیاد به اینترنت :برا سنجش اعتیاد به اینترن

از پرسشناعها استهادف شدف اس کته

نصسط کی برلی یانگ در سا  8551ساخته شد .ایر پرسشناعه دارا  23لصیه بتا عقیتاس لیکترت
پنج درجها شاعل به ندرت ،لاهی اوقات ،عه صالً ،بیشتر اوقات و ه یشه عیباشد .ن ترف  23نتا 95
نشان دهندف کاربر عه صلی ،ن رف  93نا  75نشان دهنتدف کتاربر در عهترط خطتر و ن ترف  13نتا 833
نشان دهندف کاربر عهتاد عیباشد .ایر پرسشناعه در پژوهش س طانی و ه کتاران (Soltani et al.,

) 2010اجتترا شتتدف استت و ضتتریب الهتتا کرونبتتا  3/59بتته دستت اعتتدف استت و بخشتتایش
( )Bakhshayesh, 2015ضریب الها کرونبا ایتر پرستشناعته را  3/51لتزارش کتردف است .
جههر و یان یزادف ) (Jafari & Fatehizadeh, 2012روایتی ازعتصن را بته دو روش هتمزعتان
برابر با  3/18و روایی ایتراقی  3/12لتزارش کتردفانتد .هتمچنتیر ،در پتژوهش ع تص و ه کتاران
ستشناعته در جاعهته ایرانتی خ صصتیات

( )Alavi et al., 2010لتزارش شتدف است کته ایتر پر
روانسنجی عط صبی دارد ،به طصر که از ان عینصان در ن قیقات روانشناستی و روانپزشتکی بته

به خ صص در عیان قشر دانشجص استهادف کرد .همچنیر ،در پژوهش حاضر ،برا نهییر پایتایی ایتر
پرسشناعه از ضریب الها کرونبا استهادف شد و ضریب  3/59به دس
ب .پرسشنامه فرسودگی تحصیلی :برا ستنجش یرستصدلی ن
اس

اعد.

تی ی از پرستشناعتها استتهادف شتدف

که نصسط برسص 8و ه کاران در ستا  8557ستاخته شتدف است  .ایتر پرستشناعته سته حیطته

1. Berso

رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با فرسودگی … 09/

یرسصدلی ن

ی یو یهنتی ،خستتگی ن

تی ی ،بتیعالقگتی ن

تی ی و ناکاراعتد ن

تی ی را

عیسنجد .پرسشناعه عذکصر پانزدف لصیه دارد که با روش درجهبند لیکرت  9درجتها از کتاعالً
عخالف نا کاعالً عصایق درجه بند شدف اس  .خستگی ن
لصیته و ناکاراعتد ن

ی ی  9لصیته ،بتیعالقگتی ن

تی ی 9

تی ی  1لصیته دارد .در پتژوهش عزیتز ابرقتصئی (Azizi Abarghuei,

) 2011الها کرونبا ع اسبه شدف برا کل پرسشناعه  3/19و برا حیطهها خستگی هیجانی،
بدبینی و ناکاراعد درسی به نرنیب  3/12 ،3/77و  3/11به دس اعدف اس  .ضرایب روایی سازف
ایر پرسشناعه نصستط بهتروز و ه کتاران ( )Behroozy et al., 2013بتا استتهادف از ه بستتگی
سادف با یک سؤا ع قق ساخته  3/98لزارش شتدف است

کته در ستط  P<3/39عهنتیدار است .

هم چنیر ،در پژوهش حاضر ،برا نهییر پایایی ایر پرسشناعه از ضریب الهتا کرونبتا استتهادف
شد و ضریب  3/19به دس

اعد و بترا حیطتههتا خستتگی ن

ناکاراعد درسی به نرنیب  3/12 ،3/72و  3/78به دس

تی ی ،بتیعالقگتی ن

تی ی و

اعد.

ج .پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه :برا سنجش اعتیاد به ن هتر ه تراف از پرستشناعتها استتهادف شتدف
اس که نصسط کص ) (Koo, 2009ساخته شد .ایر پرسشناعه دارا دو قست
او عشخ ات دعصلراییک و ن صف استهادف از ن هر ه راف اس

و قس

عتیباشتد .قست

دوم ایتر پرستشناعته 23

لصیه رو عقیاس لیکرت چهار درجها خی ی زیتاد ،زیتاد ،کتم ،خی تی کتم است و اعتیتازات بته
صصرت عهتادان به ن هر ه تراف ،استتهادف شتدید و استتهادف عتصستط عشتخن لردیتدف است  .ج تع
ن رات در ایر پرسشناعته در ع تدودف بتیر  23التی  833قترار دارد کته ن ترف بیشتتر ،نشتان دهنتدف
وابستگی بیشتر و شدیدنر بصدن اعتیاد به ن هر ه راف عیباشد .ن رف کتمنتر از  11استتهادف عتصستط از
ن هر ه راف اس  ،ن رف  11نا  73به عهنا استهادف شدید و ن رف بتزر نتر یتا عستاو  73بته عهنتا
اعتیاد ،در نار لریتته شتدف است  .خزاعتی و ه کتاران ( )Khazaei et al., 2013ضتریب الهتا
کرونبا  3/52را برا ایر پرسشناعه لزارش کردفاند .همچنیر ،در پژوهش حاضتر ،بترا نهیتیر
پایایی ایر پرسشناعه از ضریب الها کرونبا استهادف شد و ضریب  3/11بته دست اعتد .روایتی
پرسش ناعته در پتژوهش حاضتر ،از روش قیتاوت خبرلتان و استتادان بهترف لریتته شتد و پتس از
دریای

نارات اصالحی ،پرسشناعه نهایی ننایم لردید.

 /00فصلنامه فنآوري اطالعات و ارتباطات در علوم

برا نجزیه و ن یل دادفهتا بته ع ت

تربیتی /سال ششم  /شماره چهارم /تابستان 1959

یاصت ها بتصدن عتغیرهتا از اعتار پاراعتریتک شتاعل ازعتصن

ه بستگی پیرسصن و رلرسیصن استهادف شد .ن یلها اعار با استهادف از نترمایتزار  SPSSانجتام
شد.
یافتهها

در ابتدا و قبل از بررسی یرضیهها پژوهش ،ابتدا وضهی

یرسصدلی ن

و

ی ی ،اعتیاد به اینترن

اعتیاد به ن هر ه راف دانشجصیان کارشناسی عصرد بررسی قرار عیلیرد (جدو .)2
جدول  .1وضعیت فرسودگی تحصیلی ،اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به تلفن همراه دانشجویان

مقیاس
یرسصدلی ن

انحراف از

تفاوت

میانگین

میانگین

2/77

3/311

-3/225

-1/199

8/59

3/393

-8/391

-29/15

115

2/81

3/321

-3/18

-18/98

115

میانگین
یی

اعتیاد به اینترن
اعتیاد به ن هر ه راف

t

درجه

سطح

آزادي

معنیداري

115

3/333
3/333
3/333

اطالعات جدو  2نشان عتیدهتد کته عقتدار  tبته دست اعتدف در خ تصص یرستصدلی ن

تی ی

که در سط  3/38عهنادار عیباشد و عقدار ک ی از دانشجصیان یرستصدلی ن

تی ی

 -1/199اس

دارند .زیرا ،عیانگیر یرسصدلی ن
( (t = 1عیانگیر یرسصدلی ن
همچنیر ،عقدار  tبه دس

تی ی دانشتجصیان  2/77عتیباشتد و بتا نصجته بته ارزش ازعتصن

ی ی دانشجصیان پاییرنر از حد عتصسط قرار دارد.

اعدف در خ صص اعتیاد بته اینترنت

عهنادار عیباشد و عقدار ک ی از دانشجصیان اعتیاد به اینترن

 -29/15است

کته در ستط 3/38

دارند .زیرا ،عیانگیر اعتیاد به اینترنت

دانشجصیان  2/77عیباشد و با نصجه به ارزش ازعصن ( (t = 1عیانگیر اعتیاد بته اینترنت

دانشتجصیان

پاییرنر از حد عتصسط قرار دارد.
اطالعات جدو  2در خ صص اعتیاد به ن هتر ه تراف نشتان عتیدهتد کته عقتدار  tبته دست اعتدف
 -18/98اس

که در سط  3/38عهنادار عیباشد و عقدار ک ی از دانشجصیان اعتیاد به ن هتر ه تراف

دارند .زیرا ،عیانگیر اعتیاد به ن هر ه تراف دانشتجصیان  2/81عتیباشتد و بتا نصجته بته ارزش ازعتصن
( (t=1عیانگیر اعتیاد به ن هر ه راف دانشجصیان پاییرنر از حد عتصسط قرار دارد.
به عناصر بررسی یرضیه او و دوم پژوهش از ضریب ه بستگی پیرسصن استهادف شد (جدو .)1

رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با فرسودگی … 06/

فرضیه اول :بیر اعتیاد به اینترن

ی ی دانشجصیان رابطه وجصد دارد.

با یرسصدلی ن

فرضیه دوم :بیر اعتیاد به ن هر ه راف با یرسصدلی ن

ی ی دانشجصیان رابطه وجصد دارد.

جدول  .9ضریب همبستگی اعتیاد به اینترنت ،تلفن همراه و فرسودگی تحصیلی

شاخص آماري

متغیرها

ضریب ه بستگی

اعتیاد به اینترن
یرسصدلی ن

**3/182

سط عهنیدار

یی
اعتیاد به ن هر ه راف

3/333
**3/232

ضریب ه بستگی
سط عهنیدار

اطالعات جدو  1نشان عیدهد که رابطه ع بتی بیر اعتیاد به اینترن

3/333

و یرسصدلی ن

تی ی وجتصد

دارد ( )r=3/182و در سط  3/38درصد عهنادار عیباشد ،همچنیر ،رابطه ع بتی بیر اعتیاد بته ن هتر
ه راف و یرسصدلی ن

ی ی وجصد دارد ( )r=3/232که در سط  3/38عهنادار عیباشد.

فرضیه سوم :اعتیاد به اینترن  ،پیشبینی کنندف عؤلههها یرسصدلی ن

ی ی دانشجصیان اس .

برا رد و یا نأیید ایر یرضیه ابتدا ،رابطه بیر عتغیرها بررستی شتد و بهتد از بته دست اعتدن رابطته
خطی ،رلرسیصن به دس

اعد که در جدو  9و  9لزارش دادف شدف اس .

جدول  .1ضریب بتا در پیشبینی مؤلفههاي فرسودگی تحصیلی از طریق اعتیاد به اینترنت

متغیر

متغیر

پیشبین

مالک

اعتیاد به
اینترن

خستگی ن

یی

ضرایب

ضرایب

غیراستاندارد

استاندارد

B

خطاي معیار

Beta

سطح

t

معنیداري

3/221

3/391

3/221

1/597

3/333

بیعالقگی ن

یی

3/379

3/882

3/315

3/17

3/932

ناکاراعد ن

یی

-3/388

3/318

-3/331

-3/893

3/111

اطالعات جدو  ،9نشان عی دهد که اعتیاد به اینترنت

در عؤلهته خستتگی ن

تی ی بتا ضتریب بتتا

( (Beta= 3/221و از نار اعار در سط  3/38عهنادار عیباشد و اعتیاد به اینترن

پیشبینی کنندف

 /02فصلنامه فنآوري اطالعات و ارتباطات در علوم

عؤلهه خستگی ن

تربیتی /سال ششم  /شماره چهارم /تابستان 1959

ی ی بتا ضتریب بتتا ( (Beta= 3/315و

ی ی عیباشد و در عؤلهه بیعالقگی ن

عؤلهه ناکاراعد ن

ی ی با ضریب بتا ( )Beta= -3/331از نار اعار عهنادار ن یباشد.

فرضیه چهارم :اعتیاد به ن هر ه راف ،پیشبینی کنندف عؤلههها یرسصدلی ن

ی ی دانشجصیان اس .

جدول  .9ضریب بتا در پیشبینی مؤلفههاي فرسودگی تحصیلی از طریق اعتیاد به تلفن همراه

متغیر

متغیر

پیشبین

مالک

اعتیاد به
ن هر ه راف

خستگی ن

یی

ضرایب

ضرایب

غیراستاندارد

استاندارد

B

خطاي معیار

Beta

t

سطح
معنیداري

3/815

3/311

3/821

2/891

3/312

بیعالقگی ن

یی

3/275

3/372

3/227

1/15

3/333

ناکاراعد ن

یی

3/239

3/392

3/218

1/519

3/333

یایتهها جدو  ،9نشان عیدهد که اعتیاد به ن هر ه راف در عؤلهه خستگی ن

ی ی بتا ضتریب بتتا

( ،(Beta=3/821از نار اعار در سط  3/39عهنادار عیباشد و اعتیتاد بته ن هتر ه تراف پتیشبینتی
کننتتدف عؤلهتته خستتتگی ن

تتی ی عتتیباشتتد .در عؤلهتتههتتا بتتیعالقگتتی ن

( (Beta=3/227و ناکاراعد ن

تتی ی بتتا ضتتریب بتتتا

ی ی با ضریب بتا ( (Beta=3/218نیتز از ناتر اعتار در ستط

 3/38عهنادار عیباشد .بنابرایر ،اعتیاد به ن هر ه راف عؤلههها بیعالقگتی و ناکاراعتد ن

تی ی

را نیز پیشبینی عیکند.
بحث و نتیجهگیري

ارنقا بهداش

روانی ع یط دانشگاف بته عنتصان یکتی از عهتمنتریر ابهتاد نصستهه و بهستاز عنتابع

انسانی بصدف و در چند دهه اخیر نصجه سازعانها اعصزشی به نیروهتا ستالم جست ی و یکتر در
عؤسسات اعصزشگاهی را به خصد ج ب کردف اس  .از ج ه سازفها ک ید در ایر زعینه که بایتد
به ان نصجه شصد ،یرسصدلی ن

ی ی و اعتیاد به اینترن

پژوهش ،بررسی رابطه اعتیاد به اینترن

عیباشتد .بته ه تیر عناتصر هتدف از ایتر

و اعتیاد به ن هر ه راف بتا یرستصدلی ن

تی ی دانشتجصیان

بصدف اس .
نتایج به دس
اعتیاد به اینترن

اعدف از ایر پژوهش در رابطه با یرضیه او  ،نشان داد کته رابطته عهنتیدار بتیر
و یرسصدلی ن

ی ی دانشجصیان وجصد دارد .ایر نتیجه با یایتهها پژوهش اختتر

رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با فرسودگی … 05/

) (Akhter, 2013و یرانگصس و ه کاران ( )Frangos et al., 2010کته در پتژوهش ختصد نشتان
دادند اعتیاد به اینترن با ع کرد ن

ی ی رابطته دارد و بتا پتژوهش نتاجی ( )Taji, 2013کته در

پژوهش خصد به ایر نتیجه رسید که بیر عیزان اعتیاد به اینترن

و پیشری

ن

ی ی و ستالع

روان

رابطه وجصد دارد ،همخصانی دارد .نتایج پژوهش رضایی و ه کاران ) (Rezaei et al., 2013نشان
هیچ رابطه یا نتأثیر عهنتیدار بتر ع کترد ن

داد که عیزان استهادف از اینترن

یایتهها ن قیق حاضر همخصانی ندارد ،ع

تی ی نتدارد کته بتا

ایر ناهم خصانی عینصاند استهادف از اینترن در جه

ع ارف ص ی استهادف از اینترن  ،نصسط ایراد ن صنه پژوهش رضایی و ه کاران باشد.
برا ایراد عهتاد عبارنند از :نغییر دادن سبک زنتدلی بته عناتصر صترف

پیاعدها اعتیاد به اینترن

زعان بیشتر در اینترن  ،بینصجهی به سالع خصد ،در نتیجه کار با اینترن  ،اجتناب از یهالیت هتا
عهم زندلی به عناتصر صترف وقت

بیشتتر در اینترنت  ،کتاهش روابتط اجت تاعی ،نادیتدف لتریتر

خانصادف ،دوستان و عشکالت عالی ناشی از هزینهها اینترن و عشتکالت ن
) .Tari, 2012یکی از پیاعدها اعتیاد به اینترن عشکالت ن
خصد یکی از عشکالت ن
بیر اعتیاد به اینترن

تی ی & (Rouhani

ی ی اس  .یرسصدلی ن

ی ی که

ی ی اس  .بنابرایر ،نتایج حاصل از پژوهش حاضر عبنی بر وجصد رابطه

و یرسصدلی ن

ی ی عصرد نأیید عبانی نار عیباشد.

نتایج به دس اعدف از ایر پژوهش در رابطه با یرضیه دوم نشتان داد کته رابطته عهنتیدار بتیر
اعتیاد به ن هر ه راف و یرسصدلی ن

ی ی وجتصد دارد .ایتر نتیجته بتا یایتتههتا پتژوهش پنتاهی و

ه کاران ( )Panahi et al., 2013که نشان دادند بیر وابستگی بته ن هتر ه تراف بتا ایتزایش ارنبتا
ناسالم و ای

ن

ی ی رابطه دارد ،همسص اس  .همچنیر ،یایتههتا ن قیتق عطادخت

و ه کتاران

( )Atadokht et al., 2014نشان داد که استتهادف استیبزا از ن هتر ه تراف بتا انگیتزش پیشتری و
ع کرد ن

ی ی رابطته عنهتی دارد .کالتان و ه کتاران ) (Cagan et al., 2014نیتز در پتژوهش

خصد به ایر نتیجه دس

یایتند که رابطه عنهی بیر اعتیاد به ن هر ه راف بتا عصیقیت

ن

تی ی وجتصد

دارد .یراور ها ارنباطی و اطالعانی از ج ه ن هر ه راف بر ابهتاد عخت تف زنتدلی ایتراد شتاعل
یرد  ،اجت اعی و ن
نتایج به دس

ی ی نأثیر دارند (.)Rostami Nezhad et al., 2014

اعدف از ایر پژوهش در رابطته بتا یرضتیه ستصم نشتان داد کته اعتیتاد بته اینترنت

پیشبینی کنندف عؤلهه خستگی ن

ی ی اس  .ایر نتیجه با یایتهها پتژوهش عرونتی (Morovati,

) 2015که در پژوهش خصد بیان عتی کنتد کته اعتیتاد بته اینترنت

بته طتصر عهنتیدار بتا پیشتری
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و  1درصد از واریانس پیشری

ن

ی ی نصسط اعتیاد بته اینترنت

را نصجیته

عیکند ،همسص اس .
یایتهها حاصل از پژوهش حاضر در رابطه با یرضیه چهارم نشان داد که اعتیاد بته ن هتر ه تراف
پیشبینی کنندف عؤلههها یرسصدلی ن

ی ی عیباشتد .ایتر نتیجته بتا یایتتههتا پتژوهش اوستکا

) (Osaka, 2008, cited in Ishii, 2011همسص است  .و نیتز بته ایتر نتیجته رستید کته استتهادف
کن ندلان عهر از ن هر ه راف در عقایسه با کسانی که از ن هر ه راف استهادف ایراطتی ندارنتد ،زعتان
کصنافنر را به عطالهه اخت اص عیدهندو در نتیجه ،ای

ع کرد ن

ی ی قابل پتیشبینتی و قابتل

نصجیه اس .
با نصجه به نتایج به دس

اعدف ،پیشنهادها زیر ارایه عیشصد.

 با ه کار سازعان ورزش و جصانان ،یهالی ها یص برناعه در دانشگاف برا ایجتاد شتاد و
سرزندلی در دانشجصیان ایزایش یابند.
 با نصجه به وجصد رابطته اعتیتاد بته اینترنت و اعتیتاد بته ن هتر ه تراف ،بتا یرستصدلی ن

تی ی

دانشجصیان ،پیشنهاد عیشصد در واحد درستی عهتارتهتا زنتدلی ،استتادان بته استیبهتا
اجت اعی و یرد ایر دو نکنصلصژ در ض ر یک ج سه ندریس اشارف کنند.
 با نصجه به نأثیر استهادف نادرس

از ن هر ه تراف و اینترنت

پیشنهاد عیشصد که عسؤوالن یص برناعه و عهاون

در زنتدلی ن

تی ی دانشتجصیان،

یرهنگی دانشگافهتا ،بتا ه کتار ستازعان

ورزش و جصانان ،به برلزار کارلاف اعصزشتی ،ن ایشتگاف و دادن کتاب ته در ایتر خ تصص
اقدام کنند.
سپاسگزاري

سپاس و قدردانی یراوان از ادارف کل ورزش و جصانان استان خراسان جنصبی به ختاطر ح ایت هتا
عاد و عهنص ایر ادارف که در طص انجام پایانناعه و عقاله ه صارف ه راف و یاور نصیسندلان بصدنتد.
همچنیر ،از جناب اقا عزیز به خاطر ه راهیشان در قبص پروژف و ح ایت هتا بتیدریغشتان
نشکر ویژف عیلردد.
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