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Abstract
Introduction: The growing use of cell phone and the lack of a proper cultural context, has an
impact on various aspects of adolescents' lives. The aim of the present study was to determine the
correlation between well-being and cell phone addiction in high school girls and boy’s students with
the mediating role of academic vitality.
Methods: The present study is descriptive-correlational. The statistical population included all
male and female high school students in Khorramabad who were studying in the academic year
2020-20121. The sampling method of districts and high schools was cluster random. 346 people
were selected by census method. Data collection instruments included demographic questionnaire,
"Well-being Assessment Questionnaire", "Cell Phone Addiction Scale" and "Academic Buoyancy
Questionnaire". Content validity was measured by qualitative method, face validity and reliability
by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient. Data were analyzed with
SPSS. 24 and AMOS. 23.
Results: After corrections, the pattern had a good fit and there was a direct, negative and significant
correlation between mobile phone addiction and well-being and academic vitality (P<0.01). Also,
there was a direct, positive and significant correlation between academic vitality and well-being (P
<0.01). Academic vitality partially mediated the correlation between mobile phone addiction and
well-being. Also, the gender of this model did not moderate mediation.
Conclusions: Academic vitality mediates the correlation between cell phone addiction and wellbeing. It is suggested that in order to reduce students' addiction on cell phones and create well-being
in them, efforts should be made to increase the level of academic vitality.
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چکیده
مقدمــه :رشــد روز افــزون اعتیــاد بــه تلفــن همــراه و عــدم بسترســازی فرهنگــی مناســب ،ســبب تاثیــر آن بــر جوانــب مختلــف زندگــی
نوجوانــان مــی شــود .هــدف پژوهــش حاضــر تعییــن همبســتگی بهزیســتی و اعتیــاد بــه تلفــن همــراه در دانــش آمــوزان دختــر و پســر
دوره اول و دوم متوســطه بــا نقــش میانجــی گــری ســرزندگی تحصیلــی اســت.
روش کار :پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفــی -همبســتگی اســت .جامعــه آمــاری شــامل تمــام دانــش آمــوزان دختــر و پســر دورة دوره
اول و دوم متوســطه شهرســتان خــرم آبــاد بــود کــه در ســال تحصیلــی  1399 -1400مشــغول بــه تحصیــل بودنــد .روش نمونــه گیــری
ناحیــه هــا و دبیرســتان هــا تصادفــی خوشـهای بــود .از بیــن آن هــا  346تــن بــه روش سرشــماری انتخــاب شــدند .ابــزار حمــع آوری
داده هــا شــامل پرسشــنامه جمعیــت شــناختی" ،پرسشــنامه بررســی بهزیســتی"(،)Well-being Assessment Questionnaire
"مقیــاس اعتیــاد بــه تلفــن همــراه" ( )Cell Phone Addiction Scaleو " "پرسشــنامه ﺳﺮزﻧﺪﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ" (Academic Buoyancy
 ،)Questionnaireبــود .روایــی محتــوا بــه روش کیفــی ،روایــی صــوری و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا
کرونبــاخ انــدازه گیــری شــد .داده هــا بــا نــرم افزارهــای اس پــی اس اس نســخه  24و نــرم افــزار آمــوس نســخه  23تحلیــل شــد.
یافتــه هــا :پــس از اصالحــات ،الگــو بــرازش مطلوبــی داشــت و بیــن میــزان اعتیــاد بــه تلفــن همــراه بــا بهزیســتی و ســرزندگی
تحصیلــی همبســتگی مســتقیم ،منفــی و معنــادار بــود ( .)P>0/01همچنیــن بیــن ســرزندگی تحصیلــی و بهزیســتی همبســتگی مســتقیم،
مثبــت و معنــا دار بــود ( .)P>0/01ســرزندگی تحصیلــی همبســتگی بیــن میــزان اعتیــاد بــه تلفــن همــراه بــا بهزیســتی را بــه صــورت
جزئــی میانجــی گــری کــرد .همچنیــن جنســیت ایــن الگــو میانجــی گــری را تعدیــل نکــرد.
نتیجــه گیــری :ســرزندگی تحصیلــی همبســتگی بیــن اعتیــاد بــه تلفــن همــراه بــا بهزیســتی را میانجــی گــری مــی کنــد .پیشــنهاد
مــی شــود بــرای کاهــش اعتیــاد دانــش آمــوزان بــه تلفــن همــراه و ایجــاد بهزیســتی در آن هــا ســعی شــود کــه ســطح ســرزندگی
تحصیلــی افزایــش داده شــود.
کلیدواژه ها :بهزیستی ،اعتیاد به تلفن همراه ،سرزندگی تحصیلی ،جنسیت.
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در ســنین نوجوانــی مــی توانــد اثــرات منفــی را بــر جنبههــای
مختلــف زندگــی نوجــوان از جملــه جنبههــای تحصیلــی بگــذارد
( .)8نتایــج پژوهشهــا نیــز از همبســتگی بیــن اعتیــاد بــه تلفــن
همــراه و عملکــرد تحصیلــی دانــش آمــوزان ( )11-9و دانشــجویان
( ،)5حکایــت دارد .نتایــج پژوهشــی نشــان داد کــه اســتفاده آســیب
زا از تلفــن همــراه منجــر بــه اهمــال کاری تحصیلــی میشــود
( .)12همچنیــن اعتیــاد بــه تلفــن همــراه در یــک الگــو ســاختاری
بــه عنــوان پیــش بینــی بــرای اهمــال کاری تحصیلــی مــورد تایید
قــرار گرفتــه اســت ( .)13نتایــج پژوهــش صمدبیــک و همــکاران
( )14نشــان داد بیــن اعتیــاد بــه تلفــن همــراه و معــدل نیمســال
قبــل دانشــجویان همبســتگی معکــوس معنــاداری وجــود داشــت
( .)14همچنیــن نتایــج پژوهــش عطادخــت و همکاران ( )15نشــان
داد كــه افـــزایش اعتیــاد بــه تلفـــن همراه ،افـــت تحصیلــی دانش
آمــوزان را بــه همــراه داشــته اســت (.)15
بــا تحــول رویکــرد مثبــت نگــر در روانشناســی ،متغیــر ســر زندگی
تحصیلــی در جهــت فرایندهــای مثبــت زندگــی تحصیلــی و
بهزیســتی تحصیلــی دانــش آمــوزان ،در بســتر ســازه تــابآوری
تحصیلــی شــکل گرفــت ،امــا بــا آن متفــاوت میباشــد (.)16 -18
ســرزندگی تحصیلــی بــه دنبــال درک چگونگــی رفتــار دانــش
آمــوزان بــا فشــارهای روزمــره ،مشــکالت و چالــش هــا در مدرســه
اســت .بطــور مثــال ،کســب نمــره پائیــن تــر از انتظــار ،شکســت در
رقابــت تحصیلــی و یــا اضطــراب امتحــان و ارزشــیابی بــه عنــوان
منابعــی موقــت بــرای کاهــش انگیــزه و درگیــری تحصیلــی بــه
حســاب میآینــد ( .)19چنیــن ویژگیهایــی باعــث شــده تــا
ســرزندگی تحصیلــی در ارتبــاط بیــن منابــع فــردی ،خانوادگــی
و اجتماعــی بــا ســایر متغیرهــای تحصیلــی بــه صــورت یــک
متغیــر میانجــی گــر عمــل کنــد ( .)20 -22بــا توجــه بــه مطالــب
فــوق و بررســی پژوهــش هــای مربــوط ،و بــا توجــه بــه ایــن
نکتــه کــه تاکنــون پژوهشــی در ایــران بــا ایــن عنــوان مطالعــه
حاضــر صــورت نگرفتــه اســت ،مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن
همبســتگی بهزیســتی و اعتیــاد بــه تلفــن همــراه در دانــش آموزان
دختــر و پســر دوره اول و دوم متوســطه بــا نقــش میانجــی گــری
ســرزندگی تحصیلــی انجــام شــد.

مقدمه
نوجوانــی یــک دوره رشــد بســیار مهــم اســت کــه طــی آن افــراد
بــا بیثباتــی و عــدم قطعیــت در ابعــاد مختلــف از زندگــی ماننــد
هویــت و منظــور رفــع ایــن نقــص توجــه و تحصیــل مواجــه
هســتند ( .)1بــا توجــه بــه اهمیــت تحصیــل در ایــن دوران ،یکــی
از مفاهیــم مهــم کــه امــروزه توجــه بســیاری پژوهشــگران را بــه
خــود جلــب کــرده ،بهزیســتی ( ،)well-beingمیباشــد ( .)2جنبــه

هــای مثبــت کارکــرد روانــی از جملــه بهزیســتی در پژوهــش های
پیشــین کمتــر مــورد بررســی قــرار گرفتــه و نیازمنــد مطالعــات
بیشــتری مــی باشــد ( )3( Basson .)2معتقــد اســت که بهزیســتی
شــامل عوامــل مثبــت اســت و نــه فقــط فقــدان عوامــل منفــی
و مفهومــی نســبتا وســیع اســت کــه بــه شــرایط زندگــی خــوب
و رضایــت بخــش اشــاره دارد و حالتــی اســت کــه بــا ســامتی،
شــادی و موفقیــت توصیــف مــی شــود .همچنیــن بهزیســتی
شــامل توانایــی مشــارکت فعــال در کار و تفریــح ،ایجــاد روابــط
معنــادار بــا دیگــران ،تجربــه کــردن هیجانــات مثبــت ،گســترش
حــس خودمختــاری و هــدف زندگــی و تجربــه کــردن احساســات
مثبــت ،مــی شــود.
مزایــای اســتفاده از فنــاوری در دنیــای مــدرن امــروزی واضــح
و آشــکار اســت .بــا ایــن حــال رونــد رو بــه رشــد اســتفاده از
فناوریهــای جدیــدی ماننــد تلفنهــای همــراه و تلفنهــای
هوشــمند میتوانــد بــا اثــرات منفــی بالقــوهای بــه ویــژه در
رشــد و عملکــرد کــودکان و نوجوانــان کــه جــزو بیشــترین گــروه
مصــرف کننــدگان رســانههای دیجیتــال هســتند ،همــراه باشــد
( .)4گوش ـیهای تلفــن همــراه باعــث کاهــش اضطــراب والدیــن
و فرزنــدان میشــوند ،زیــرا میتواننــد باهــم در تمــاس باشــند و
در نتیجــه ســبب نوعــی احســاس امنیــت میشــود ،لــذا ایــن ابــزار
میتوانــد مفیــد باشــد ( .)5در کنــار ایــن مزایــا ،ســهولت اســتفاده و
در دســترس بــودن ،موجــب اســتفاده بیــش از حــد شــده و نگــران
کننــده اســت .بــا افزایــش اســتفاده بیــش از حــد از تلفنهــای
هوشــمند ایــن نگرانــی در مــورد نوجوانــان وجــود دارد کــه نوعــی
وابســتگی یــا اعتیــاد بــه آن داشــته باشــند .اعتیــاد تلفــن همــراه
جــزو دســته اعتیادهــای رفتــاری طبقــه بنــدی میشــود (.)6
گســتردگی اســتفاده از تلفنهــای هوشــمند و برنامههــای
رســانههای اجتماعــی در بیــن نوجوانــان در حــدی اســت کــه
در مطالع ـهای مشــخص شــد 89 ،درصــد از نوجوانــان آمریکایــی
در ســنین  13تــا  17ســال دارای تلفــن هوشــمند هســتند و 70
درصــد آن هــا کاربــری خــود را در فضــای مجــازی ،چندیــن بــار
در روز بررســی میکننــد ( .)7گســتردگی اســتفاده از تلفــن همــراه

روش کار
طــرح پژوهــش حاضــر توصیفــی -همبســتگی مــی باشــد .جامعــه
آمــاری پژوهــش حاضــر شــامل تمــام دانشآمــوزان دختــر و پســر
دورة اول و دوم متوســطه شهرســتان خــرم آبــاد بــود کــه در ســال
تحصیلــی  1399 -1400مشــغول بــه تحصیــل بودنــد .جهــت
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شــامل عبــارات  )18 ،17 ،15 ،14 ،12 ،11 ،6 ،5و در آمیــزی
بــا کادر مدرســه ( 7( )integration with school staffعبــارت

آزمــون الگــوی پیشــنهادی و فرضیههــای پژوهــش ،بــا در نظــر
گرفتــن تعــداد افــراد جامعــه (3416تــن) و بــا اســتفاده از جــدول
 Krejcie & Morganتعــداد  346تــن (بــا در نظــر گرفتــن احتمال
داشــتن افــت آزمودنیهــا ،پرسشــنامههای مخــدوش و دادههــای
پــرت) انتخــاب شــد .روش نمونــه گیــری ناحیــه هــا و دبیرســتان
هــا تصادفــی خوشـهای بــود .بدیــن صــورت کــه ابتــدا بــر اســاس
منطقــه بنــدی شهرســتان خــرم آبــاد (ناحیــه  1و ناحیــه  2آمــوزش
و پــرورش) ،ناحیــه  2آمــوزش و پــرورش بــه صــورت تصادفــی
ســاده ار نــوع قرعــه کشــی انتخــاب شــد .ســپس از ناحیــه 2
آمــوزش و پــرورش انتخــاب شــده بــه صــورت تصادفــی ســاده
بــا روش قرعــه کشــی  14دبیرســتان مقطــع اول و دوم متوســطه
از کل دبیرســتان هــا ( 27دبیرســتان) انتخــاب شــد .نهایتــا از هــر
دبیرســتان  2کالس بــه روش تصادفــی ســاده بــا روش قرعــه
کشــی انتخــاب شــد کــه جمعــا  28کالس بــا تعــداد  346تــن
دانــش آمــوز بودنــد کــه بــه روش سرشــماری انتخــاب شــدند .بعد
از پخــش پرسشــنامه هــا بــه دلیــل وجــود داده هــای پــرت ،افــت
آزمودنــی هــا و پرسشــنامه هــای مخــدوش بــه طــور کلــی داده
هــای مربــوط بــه  346آزمودنــی تحلیــل شــد .معیارهــای ورود
شــركتكنندگان در ایــن پژوهــش شــامل تحصیــل در دورة اول
و دوم متوســطه و نداشــتن ســابقه بیماریهــای جــدی پزشــكی
و روانپزشــکی مســتلزم مصــرف دارو ســه حلقــوی (بــا توجــه بــه
پرونــده دانــش آمــوزان در مدرســه و بــا کمــک مشــاور مدرســه)،
بــود .معیــار خــروج در پژوهــش حاضــر ،عــدم تمایــل شــرکت
کننــده در پاســخ دهــی بــه ســواالت پرسشــنامه مــی باشــد .داده
هــای مربــوط بــه شــرکت کنندگانــی کــه بــه صــورت کامــل
پاســخ نــداده بودنــد یــا اصــا جــواب نــداده بودنــد بــه عنــوان داده
هــای پِــرت شــده در نظــر گرفتــه شــدند و وارد تحلیــل نشــدند.
ابــزار اندازهگیــری مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش شــامل
پرسشــنامه جمعیــت شــناختی شــامل جنســیت ،ســن و ســطح
تحصیــات بــود .در مطالعــه حاضــر وضعیــت اقتصــادی و اجتماعی
و نــوع خانــواده مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت.
«پرسشــنامه بررســی بهزیســتی» Well-being Assessment
 )Questionnaireدر ســال  ۲۰۱۲توســط  Bradleyطراحــی
شــده اســت ( .)23پرسشــنامه از نــوع خــود ســنجی اســت کــه
دارای  31عبــارت و  4مولفــه ارزش مدرســه ()school value
( 8عبــارت شــامل عبــارات ،)20 ،19 ،16 ،13 ،10 ،7 ،4 ،1
فرســودگی نســبت بــه مدرســه ()burnout towards school
( 8عبــارت شــامل عبــارات ،)31 ،28 ،27 ،26 ،25 ،22 ،3 ،2
رضایتمنــدی تحصیلــی ( 8( )academic satisfactionعبــارت

شــامل عبــارات  )30 ،29 ،24 ،23 ،21 ،9 ،8مــی باشــد .نمــره
گــذاری پرسشــنامه بــه صــورت طیــف لیکــرت  5درجــه ای از
کامــا موافقــم= 5تــا کامــا مخالفــم= 1مــی باشــد و عبــارت
هــای  1تــا  8بــه صــورت معکــوس نمــره گــذاری مــی شــوند.
حداقــل و حداکثــر نمــره در ایــن پرسشــنامه ،بــه ترتیــب  31و
 155اســت .نمــره  31بــه ایــن معنــا اســت کــه فــرد از لحــاظ
بهزیســتی در پاییــن تریــن ســطح اســت و نمــره  155بــه ایــن
معنــا اســت کــه فــرد از لحــاظ بهزیســتی در باالتریــن ســطح
قــرار دارد و از وضعیــت بهزیســتی خــوب و مطلوبــی برخــودار
اســت .روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی تاییــدی روی 387
تــن دانشــجو دانشــگاه  Berkeleyمــورد بررســی قــرار گرفــت
و  4ســازه مــورد تاییــد قــرار دادنــد .پایایــی بــه روش همســانی
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ روی  387تــن دانشــجو
دانشــگاه  Berkeleyبــرای مولفــه هــا بــه ترتیــب بــرای ارزش
مدرســه ،فرســودگی نســبت بــه مدرســه ،رضایتمنــدی تحصیلــی
و در آمیــزی بــا کادر مدرســه بــه ترتیــب  0/91 ،0/77 ،0/64و
 0/94گــزارش شــد (.)23
در مطالعــه  )24( Ryffروایــی محتــوا بــه روش کیفی «پرسشــنامه
بررســی بهزیســتی» بــا اســتفاده از نظــر  6تــن از متخصصــان
حــوزه روانشناســی ســامت دانشــگاه  ،Cambridgeمطلــوب
گــزارش شــد .پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه
ضریــب آلفــا کرونبــاخ روی  129تــن از دانشــجویان دانشــگاه
 Cambridgeانجــام  0/93گــزارش شــد و بــرای مولفــه هــای
ارزش مدرســه ،فرســودگی نســبت بــه مدرســه ،رضایتمنــدی
تحصیلــی و در آمیــزی بــا کادر مدرســه ،بــه ترتیــب ،0/92 ،0/79
 0/88و  0/96گــزارش شــده اســت (.)24
در یــک مطالعــه داخــل کشــور ،زنجانــی طبســی ( )25پژوهشــی
روی دانشــجويان دانشــگاه شــیراز بــه تعــداد  311تــن انجــام
داد و از «پرسشــنامه بررســی بهزیســتی» اســتفاده کــرد .روایــی
محتــوا بــه روش کیفــی ابــزار بــا اســتفاده از نظــر  11تــن از
متخصصــان حــوزه روانشناســی تربیتــی دانشــگاه شــیراز مطلــوب
گــزارش شــده اســت .پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا
محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ روی نمونــه پژوهــش بــرای کل
پرسشــنامه  0/94و بــرای مولفــه هــای ارزش مدرســه ،فرســودگی
نســبت بــه مدرســه ،رضایتمنــدی تحصیلــی و در آمیــزی بــا کادر
مدرســه  0/91 ،0/85 ،0/88و  0/93حاصــل شــد .در مطالعــه
میکاییلــی ( )26کــه روی دانشــجويان دانشــگاه ارومیــه بــه
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درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ  ،روی  273تــن از
دانــش آمــوزان شــهر  Pekingچیــن اجــرا و  0/81گــزارش شــد.
در مطالعــه خزائــی و همــکاران ( )30روایــی صــوری و محتــوا
بــه روش کیفــی «مقیــاس اعتیــاد بــه تلفــن همــراه» ،بــا
اســتفاده از نظــر 7تــن از متخصصــان حــوزه روانشناســی تربیتــی
دانشــگاه بیرجنــد مطلــوب گــزارش شــده اســت .پایایــی بــه روش
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ ،روی 637
تــن از دانــش آمــوزان دبیرســتانی مــدارس شــهر بیرجنــد اجــرا و
 0/81گــزارش شــد .همچنیــن در مطالعــه ســلیمان پــور عمــران
و اســامی ( )31روایــی صــوری و محتــوا بــه روش کیفــی
«مقیــاس اعتیــاد بــه تلفــن همــراه» ،بــا اســتفاده از نظــر  4تــن
از متخصصــان حــوزه روانشناســی بالینــی دانشــگاه فردوســی
مشــهد مطلــوب گــزارش شــده اســت .پایایــی بــه روش همســانی
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ روی  159تــن از
دانــش آمــوزان شــهر مشــهد انجــام و 0/81گــزارش شــده اســت.

تعــداد  376تــن انجــام شــد ،از «پرسشــنامه بررســی بهزیســتی»
اســتفاده گردیــد .روایــی محتــوا بــه روش کیفــی ابــزار با اســتفاده
از نظــر  8تــن از متخصصــان حــوزه روانشناســی بالینــی دانشــگاه
ارومیــه مطلــوب گــزارش شــده اســت .پایایــی بــه روش همســانی
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا  376تــن انجــام
و  0/77گــزارش شــد .همچنیــن بــرای مولفــه هــای ارزش
مدرســه ،فرســودگی نســبت بــه مدرســه ،رضایتمنــدی تحصیلــی
و در آمیــزی بــا کادر مدرســه  0/89 ،0/69 ،0/71و 0/83گــزارش
شــده اســت.
«مقیــاس اعتیــاد بــه تلفــن همــراه» (Cell Phone Addiction
 )Scaleتوســط  Kwonو همــکاران در  2013تهیــه شــده اســت
( .)27مقیــاس شــامل  21عبــارت و  3زیــر مقیــاس تحمــل
محرومیــت ( 7()tolerance of deprivationعبــارت ،7 ،6 ،3 ،1
 ،)20 ،11 ،10اختــال عملکــرد زندگــی ()dysfunction of life
( 7عبــارت  ،)15 ،12 ،9 ،8 ،5 ،4 ،2و اجبــار اصــرار (compulsion

(Academic Buoyancy

«پرسشــنامه ﺳﺮزﻧﺪﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ»
 )Questionnaireتوســط  Martin & Marshدر ســال
 2006طراحــی شــده اســت ( .)32پرسشــنامه دارای  9عبــارت
اســت کــه در یــک طیــف  5درجــه ای از کامــا موافقــم=5
تــا کامــا مخالفــم= 1نمــره گــذاری شــده اســت .حداکثــر
حداقــل و حداکثــر نمــره کلــی در ایــن پرسشــنامه ،بــه ترتیــب
 9و  45اســت .نمــره  9بــه ایــن معنــا اســت کــه فــرد از لحــاظ
«ســرزندگی تحصیلــی» در پاییــن تریــن ســطح اســت و نمــره 45
بــه ایــن معنــا اســت کــه فــرد از لحــاظ «ســرزندگی تحصیلــی»
در باالتریــن ســطح قــرار دارد ( .)32ســطح بنــدی نمــره در
«پرسشــنامه ﺳﺮزﻧﺪﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ» بــه ایــن صــورت اســت کــه
نمــره بیــن  9تــا  25بــه صــورت ســرزندگی تحصیلــی پاییــن؛
نمــره بیــن  26تــا  35بــه صــورت ســرزندگی تحصیلــی متوســط
و نمــره بیــن  36تــا  45بــه صــورت ســرزندگی تحصیلــی بــاال،
ســطح بنــدی مــی شــود .روایــی صــوری بــه روش کیفــی بــا
اســتفاده از نظــر  9تــن از متخصصــان حــوزه روانشناســی بالینــی
دانشــگاه  Oxfordمطلــوب گــزارش شــده اســت ( .)32پایایــی
بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ
روی  201تــن از دانشــجویان دانشــگاه  Oxfordانجــام 0/88
گــزارش شــده اســت.
در مطالعــه  )33( Martinروایــی صــوری و محتــوا بــه روش
کیفــی «پرسشــنامه ســرزندگی تحصیلــی» ،بــا اســتفاده از نظــر 9
تــن از متخصصــان حــوزه روانشناســی تربیتــی دانشــگاه ملبــورن
کشــور اســترالیا مطلــوب گــزارش شــده اســت .همچنیــن پایایــی

 7( )to insistعبــارت )21 ،19 ،18 ،17 ،16 ،14 ،13طبقــه بنــدی
و نمــره گــذاری شــده اســت ،کــه بــر اســاس طیــف لیکــرت 5
گزینــه ای ( =1خیلــی کــم تــا =5خیلــی زیــاد) نمــره گــذاری
شــده اســت .حداقــل و حداکثــر نمــره کلــی در ایــن مقیــاس ،بــه
ترتیــب  21و  105اســت .نمــره  21بــه ایــن معنــا اســت کــه فــرد
از لحــاظ اعتیــاد بــه تلفــن همــراه در پاییــن تریــن ســطح اســت
و نمــره  105بــه ایــن معنــا اســت کــه فــرد از لحــاظ وابســتگی
بــه تلفــن همــراه در باالتریــن ســطح قــرار دارد .ســطح بنــدی
نمــره در مقیــاس اعتیــاد بــه تلفــن همــراه بــه ایــن صــورت
اســت کــه نمــره بیــن  21تــا  50بــه صــورت اعتیــاد بــه تلفــن
همــراه خفیــف؛ نمــره بیــن  51تــا  75بــه صــورت اعتیــاد بــه
تلفــن همــراه متوســط و نمــره بیــن  76تــا  105بــه صــورت
اعتیــاد بــه تلفــن همــراه شــدید ،ســطح بنــدی مــی شــود.
در مطالعــه  Seoو همــکاران ( )28روایــی صــوری و محتــوا بــه
روش کیفــی «مقیــاس اعتیــاد بــه تلفــن همــراه» ،بــا اســتفاده از
نظــر  4تــن از متخصصــان حــوزه روانشناســی بالینــی دانشــگاه
 Sorbonneمطلــوب گــزارش شــده اســت .همچنیــن پایایــی بــه
روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ  ،روی
 2159تــن از دانشــجویان دانشــگاه  Sorbonneاجــرا و 0/77
گــزارش شــد .در مطالعــه  )29( Kim & Hahnروایــی صــوری
و محتــوا بــه روش کیفــی «مقیــاس اعتیــاد بــه تلفــن همــراه»،
بــا اســتفاده از نظــر  6تــن از متخصصــان حــوزه روانشناســی
تربیتــی دانشــگاه  ،Pekingمطلــوب گــزارش شــده اســت.
همچنیــن بــرای بررســی میــزان پایایــی بــه روش همســانی
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بهزیســتی» و «مقیــاس اعتیــاد بــه تلفــن» همــراه بــه ترتیــب
 0/89 ،0/82و  0/91بــه دســت آمــد ،کــه نشــان دهنــده پایایــی
قابــل قبــول پرسشــنامه مــورد اســتفاده در پژوهــش حاضر اســت.
بــرای جمــع آوری داده هــا ،ابتــدا مجوزهــای الزم از قســمت
پژوهــش دانشــگاه اخــذ بــرای اجــرای مطالعــه حاضــر اخــذ
شــد .ســپس بــه حراســت اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان
خــرم آبــاد مراجعــه و ضمــن توضیحــات الزم پیرامــون مطالعــه
حاضــر ،مجوزهــای الزم از ایــن بخــش نیــز دریافــت شــد .پــس
از انتخــاب نمونــه هــای مــورد مطالعــه ،فــرم رضایــت نامــه بــه
صــورت مجــازی و از طریــق برنامــه کاربــردی واتســاپ بــرای
دانــش آمــوزان ارســال شــد تــا در صــورت رضایــت بــرای
شــركت در پژوهــش ،آن را پــر كننــد .در ایــن فــرم ذکــر شــد
كــه شــركت كننــدگان ایــن حــق را دارنــد كــه در هــر مرحلــه
از پژوهــش بــر اســاس اختیــار كامــل بــه همــكاری خــود بــا
پژوهشــگر خاتمــه دهنــد و در خصــوص محرمانه بــودن اطالعات
نیــز بــه شــرکتکنندگان اطمینــان خاطــر داده شــد .بــه دلیــل
شــیوع بیمــاری کوویــد 19 -و تعطیلــی مــدارس ،پــس از کســب
مجوزهــا و هماهنگــی هــای الزم دانــش آمــوزان بــه صــورت
مجــازی و از طریــق شــبکه آموزشــی شــاد و شــبکه اجتماعــی
واتــس آپ بــه صــورت مجــازی و آن الیــن بــه پرسشــنامه هــا
پاســخ دادنــد .تعــداد  346پرسشــنامه باقیمانــده ،بــا اســتفاده از
روش هــای آمــار توصیفــی (میانگیــن و انحــراف اســتاندارد) و
آمــار اســتنباطی (ضریــب همبســتگی و تحلیــل مســیر) تجزیــه
و تحلیــل شــدند .داده هــا در نــرم افزارهــای اس پــی اس اس
نســخه  24و نــرم افــزار آمــوس نســخه  23تحلیــل شــد.

بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ
 ،روی  318تــن از دانــش آمــوزان دبیرســتانی مــدارس شــهر
ملبــورن کشــور اســترالیا اجــرا و  0/89گــزارش شــد .در مطالعــه
 Millerو همــکاران ( )34روایــی صــوری و محتوا بــه روش کیفی
«پرسشــنامه ســرزندگی تحصیلــی» ،بــا اســتفاده از نظــر  5تــن
از متخصصــان حــوزه روانشناســی تربیتــی دانشــگاه Maynooth
کشــور ایرلنــد مطلــوب گــزارش شــده اســت .همچنیــن پایایــی به
روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ  ،روی
 1081تــن دانشــجویان دانشــگاه  Maynoothکشــور ایرلنــد
شــمالی اجــرا و  0/77گــزارش شــد.
در ایــران ،ویســکرمی و یوســف ونــد ( )35در پژوهــش خــود
کــه روی دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان انجــام
دادنــد ،از «پرسشــنامه ســرزندگی تحصیلــی» اســتفاده کردنــد.
روایــی محتــوا بــه روش کیفــی ابــزار بــا اســتفاده از نظــر 10
تــن از متخصصــان حــوزه روانشناســی تربیتــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی لرســتان مطلــوب گــزارش شــده اســت .پایایــی بــه
روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ روی
 507تــن از دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان0/83 ،
گــزارش شــد .دهقانــی زاده و همــکاران ( )36مطالعــه ای روی
 337تــن از دانــش آمــوزان ( 176دختــر و  161پســر) مقطــع
متوســطه اول و دوم شــهر مهریــز انجــام دادنــد .روایــی محتــوا
بــه روش کیفــی «پرسشــنامه ســرزندگی تحصیلــی» بــا اســتفاده
از نظــر  7تــن از متخصصــان حــوزه روانشناســی تربیتــی دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد مهریــز مطلــوب گــزارش شــده اســت .پایایــی
بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ،
روی نمونــه پژوهــش اجــرا و 0/80گــزارش شــد.
در پژوهــش حاضــر از روایــی محتــوا بــا روش شــاخص نســبت
روایــی محتــوا بــرای ابزارهــا اســتفاده شــد .لــذا از نظــر  8تــن
از متخصصــان حــوزه روانشناســی تربیتــی دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد اهــواز اســتفاده شــد تــا در مــورد هــر کــدام از عبــارت های
ابــزار هــای پژوهــش بــه طیــف شــامل :ضــروری اســت ،مفیــد اما
ضــروری نیســت و ضرورتــی نــدارد ،پاســخ دهنــد .در پژوهــش
حاضــر شــاخص نســبت روایــی محتــوا بــرای «پرسشــنامه
بررســی بهزیســتی»« ،مقیــاس اعتیــاد بــه تلفــن همــراه» و
«پرسشــنامه ﺳﺮزﻧﺪﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ» بــه ترتیــب  0/88 ، 0/89و
 0/90حاصــل شــد .همچنیــن پایایــی بــه روش همســانی درونــی
بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ ،روی  346تــن از دانــش
آمــوزان دوره اول و دوم متوســطه شهرســتان خــرم آبــاد انجــام و
بــرای «پرسشــنامه ســرزندگی تحصیلــی»« ،پرسشــنامه بررســی

یافته ها
تعــداد کل شــرکت کننــدگان  346تــن بــا دامنــه ســنی بیــن
 12تــا  18ســال بودنــد .توزیــع شــرکت کننــد گان بــر اســاس
جنســیت بــه ایــن صــورت بــود کــه از بیــن  353تــن دانــش آموز
شــرکت کننــده در مطالعــه؛  173تــن را دانــش آمــوزان پســر (49
درصــد) و  200تــن را دانــش آمــوزان دختــر ( 51درصــد) تشــکیل
داده انــد .همچنیــن  197تــن شــرکت کننــدگان دوره اول
متوســطه ( 55درصــد) و  156تــن( 45درصــد) ،دوره دوم متوســطه
بودنــد .میانگیــن و انحــراف اســتاندارد ســن شــرکتکنندگان در
پژوهــش بــه ترتیــب برابــر بــا  15/06و  2/4ســال بــود.
بــرای آزمــون الگــو پیشــنهادی از روش الگــوی معــادالت
ســاختاری اســتفاده شــد .بــا توجــه بــه ایــن کــه مبنــای تجزیــه
و تحلیــل الگوهــای علــی ماتریــس همبســتگی اســت لــذا،
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همبســتگی بیــن متغیرهــای پژوهــش را نشــان میدهــد.

(جــدول )1میانگیــن ،انحــراف معیــار ،حداقــل و حداکثــر نمــره و

جدول  :1شاخص های توصیفی و همبستگی متغیرها
جنسیت

دختر

پسر

کل نمونه

2

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

کمترین نمره

بیشترین نمره

1

 -1اعتیاد به تلفن همراه

60/13

14/73

37

91

1

 -2سرزندگی تحصیلی

29/84

7/68

15

41

**-0/36

1

 -3بهزیستی

106/40

32/16

46

184

**-0/27

**0/54

 -1میزان اعتیاد به تلفن همراه

61/22

15/09

36

92

1

 -2سرزندگی تحصیلی

29/02

7/14

14

40

**-0/32

1

 -3بهزیستی

105/33

31/12

44

179

**-0/28

**0/56

 -1میزان اعتیاد به تلفن همراه

60/67

14/97

36

92

1

 -2سرزندگی تحصیلی

29/43

7/42

14

41

**-0/34

1

 -3بهزیستی

105/86

31/68

44

184

**-0/27

**0/55

3

1

1

1
**p<0/01

همــه متغییرهــا آمــاره  ،VIFكمتــر از  10و آمــاره تحمــل بیشــتر

جــدول  1شــاخص هــای توصیفــی (میانگیــن ،انحــراف معیــارو
حداقــل و حداکثــر نمــره) نمونــه شــرکت کننــده در پژوهــش
حاضــر و نتایــج آزمــون همبســتگی پیرســون بــرای بررســی
همبســتگی بیــن متغیرهــای پیــش بیــن ،میانجــی و مــاک را در
پژوهــش نشــان میدهــد .مندرجــات آن حاکــی از آن اســت کــه
تمــام متغیرهــای پژوهــش ،دارای همبســتگی معنــاداری هســتند.
ایــن امــر حکایــت از انتخــاب مناســب متغیرهــا در ایــن پژوهــش،
بــر اســاس پیشــینه پژوهشــی و مطالعــات انجــام گرفته در گذشــته
دارد .ایــن تحلیــل هــای همبســتگی بینشــی در خصــوص روابــط
دو متغیــری بیــن متغیرهــای پژوهــش را فراهــم میکننــد .جهــت
آزمــودن همزمــان الگــو روابــط مفــروض در پژوهــش حاضــر ،از
الگویابــی معــادالت ســاختاری اســتفاده شــد .پــس از بررســی
توصیفــی دادههــا نمونــه آمــاری بــه  2گــروه دانــش آمــوزان دختــر
و پســر تقســیم شــدند .قبــل از تحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از روش
آمــاری الگــو یابــی معــادالت ســاختاری ابتــدا مــی بایســت پیــش
فرضهــای بهنجــاری چنــد متغیــری ،خطــی بــودن ،هــم خطــی
چندگانــه و اســتقالل خطاهــا آزمــون شــوند ( ،)27کــه در ایــن
پژوهــش نیــز آزمــون و تاییــد شــدند .جهــت بررســی نرمــال بــودن
دادههــا از آزمونهــای کجــی و کشــیدگی اســتفاده شــد بــا توجــه
بــه اینکــه همــه متغیرهــای پژوهــش دارای قــدر مطلــق ضریــب
کجــی کوچکتــر از  3و قــدر مطلــق ضریــب کشــیدگی کمتــر از
 1بودنــد ،لــذا تخطــی از بهنجــار بــودن دادههــا مشــهود نبــوده
و فــرض نرمــال بــودن دادههــا در کل نمونــه و در هــر  2گــروه
تاییــد میشــود .جهــت بررســی همخطــی چندگانــه ،از آمــاره
تحمــل و عامــل تــورم واریانــس ( )VIFاســتفاده شــد و بــرای

از  0/1بــود .لــذا مفروضــه عــدم هــم خطــی چندگانــه رعایــت
شــده بــود .همچنیــن بــرای آزمــون مفروضــه اســتقالل خطاهــا
از آزمــون دوربیــن -واتســون ( )Durbin-Watsonاســتفاده شــد.
مقــدار بدســت آمــده در ایــن پژوهــش بــرای گــروه دختــران2/05 ،
و بــرای گــروه پســران برابــر بــا  1/79بــود و چــون در طیــف -1/5
 2/5قــرار دارد بیانگــر رعایــت مفروضــه اســتقالل خطاهــا اســت.
بــا توجــه بــه رعایــت مفروضههــا میتــوان برازندگــی الگــوی
پیشــنهادی بــر اســاس معیارهــای برازندگــی ارزیابــی کــرد .در ایــن
پژوهــش  3الگــو ،یعنــی الگــو کلــی ،الگــو دختــران و پســران مورد
بررســی قــرار گرفــت.
بــرازش الگــوی نهایــی بــر اســاس شــاخص نیکویــی بــرازش
( ،)GFIشــاخص تعدیــل شــده نیکویــی بــرازش (،)AGFI
شــاخص برازندگــی تطبیقــی ( ،)CFIشــاخص بــرازش هنجــار
شــده بنتلــر بونــت ( ،)NNFIشــاخص بــرازش توکــر – لویــس
( ،)TLIشــاخص بــرازش افزایشــی ( )IFIو شــاخص بــرازش
نســبی ( )RFIو مقــدار ریشــه میانگیــن مربعــات خطاهــای تخمین
( )RMSEAانجــام شــد .بــرازش الگــوی نهایــی آزمــون شــده
براســاس شــاخص هــای برازندگــی نشــان داد کــه شــاخصی
هــای الگــو اولیــه بــه ترتیــب IFI =0/095 ،χ2=26/88، df = 8
(شــاخص بــرازش افزایشــی) ( TLI=0/91 ،شــاخص بــرازش توکــر
– لویــس)( NFI=0/93 ،CFI=0/95 ،شــاخص بــرازش هنجــار
شــده بنتلــر بونــت)(RMSEA =0/11 ،ریشــه میانگیــن مربعــات
خطاهــای تخمیــن) و  PCLOSE =0/01و شــاخص هــای الگــو
نهایــی بــه ترتیــب ( IFI =0/97 ،χ2=18/17، df = 7شــاخص
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( RMSEAریشــه میانگیــن مربعــات خطاهــای تخمیــن) بــرازش
مطلوبــی نــدارد لــذا الگــو از طریــق همبســته کــردن خطاهــای
متغیــر مکنــون اصــاح شــد و نتایــج نشــان داد کــه الگــوی نهایی
از بــرازش مطلوبــی برخــوردار اســت .ضرایــب اســتاندارد مســیرها
در الگــو نهایــی را بــرای کل نمونــه در (شــکل )1نشــان داده
مــی شــود.

بــرازش افزایشــی)( TLI =0/94 ،شــاخص بــرازش توکــر –
لویــس)( CFI =0/97 ،شــاخص برازندگــی تطبیقــی)NFI=0/95 ،
(شــاخص بــرازش هنجــار شــده بنتلــر بونــت)RMSEA=0/08 ،
(ریشــه میانگیــن مربعات خطاهــای تخمیــن) و PCLOSE= 0/06
(احتمــال نزدیکــی برازندگــی) مــی باشــد .مطابــق بــا یافتــه هــای
فــوق مشــاهده مــی شــود الگــوی پیشــنهادی در شــاخص

شکل :1ضرايب استاندارد مسير الگو نهایی آزمون شده کل نمونه

 )corrected bootstrapاســتفاده شدهاســت .نتایــج آزمــون
میانجــی گــری بــا روش بــوت اســترپ بــرای مســیر اعتیــاد
بــه تلفــن همــراه بــه بهزیســتی بــا میانجــی گــری ســرزندگی
تحصیلــی نشــان داد کــه بــرای همبســتگی کلــی ضریــب 0/27
 =  βو  ،P = 0/001بــرای همبســتگی غیــر مســتقیم -0/19= βو  P = 0/01و بــرای همبســتگی مســتقیم  β = -0/14و
 P= 0/03مــی باشــد کــه نتیجــه آن اســت کــه میانجــی گــری
ســرزندگی تحصیلــی در ارتبــاط بیــن اعتیــاد بــه تلفــن همــراه و
بهزیســتی یــک میانجــی گــری ضعیــف اســت .بــه ایــن منظــور
ابتــدا همبســتگی کلــی متغیــر پیــش بیــن به مــاک بــدون حضور
میانجــی تعییــن شــد کــه نتایــج نشــان داد بیــن میــزان اعتیــاد بــه
تلفــن همــراه بــا بهزیســتی بــدون حضــور میانجــی همبســتگی
معنــادار وجــود دارد.
در مســیر غیــر مســتقیم ،نشــان دادهشــد کــه بــا حضــور متغیــر
میانجــی ،همبســتگی اعتیــاد بــه تلفن همــراه و بهزیســتی همچنان
معنــادار بــود .ایــن بــدان معنــا اســت کــه ســرزندگی تحصیلــی
بخشــی از همبســتگی اعتیــاد بــه تلفــن همــراه بــا بهزیســتی را
جــذب و ایــن همبســتگی را بــه طــور جزئــی میانجــی گــری مــی
کنــد .بــه منظــور مقایســه  2الگــو در  2گــروه دانــش آمــوزان

الگــوي ســاختاري ،مســيرها و ضرايــب اســتاندارد متغیرهــا نشــان
داد کــه بــرای مســیر اعتیــاد بــه تلفــن همــراه بــه بهزیســتی
تحصیلــی ضریــب  βو  Pبــه ترتیــب -0/14و  ، 0/03بــرای
مســیر ســرزندگی تحصیلــی بــه بهزیســتی تحصیلــی ضریــب  βو
 Pبــه ترتیــب  0/54و  0/001و مســیر وابســتگی بــه تلفــن همــراه
بــه ســرزندگی تحصیلــی ضریــب  βو  Pبــه ترتیــب  -0/35و
 0/001مــی باشــد .بــر اســاس ضرایــب پارامتــر اســتاندارد و مقــدار
احتمــال متناظــر ارائــه شــده در (جــدول )2تمــام مســیرهای الگــو
نهایــی معنــادار میباشــند .بــه ایــن صــورت کــه بیــن میــزان
اعتیــاد بــه تلفــن همــراه بــا بهزیســتی همبســتگی مســتقیم ،منفی
و معنــادار وجــود دارد ( P>0/05و  )β =-0/14میــزان اعتیــاد بــه
تلفــن همــراه همــراه بــا ســرزندگی تحصیلی همبســتگی مســتقیم،
منفــی و معنــادار دارد ( P>0/01و  .)β =-0/35همبســتگی
مســتقیم بیــن ســرزندگی تحصیلــی بــا بهزیســتی نیــز مثبــت و
معنــادار اســتP>0/01( .و .)β =0/54
در پژوهــش حاضــر بــرای تعییــن معنــاداری همبســتگی غیــر
مســتقیم متغیرهــا و بررســی نقــش میانجیگــری ســرزندگی
تحصیلــی ،از آزمــون بــوت اســترپ صدکــی (percentile
 )bootstrapو بــوت اســترپ ســوداری تصحیــح شــده (bias-
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مــورد قبــول اســت .بــه عبارتــی ،ایــن نتیجــه شــواهدی دال بــر
ایــن فراهــم میکنــد کــه حداقــل یــک یــا چنــد مســیر مســتقیم
در  2گــروه تفــاوت معنــادار دارنــد .ضرایــب مســیر الگــوی دختــران
و پســران بــه تفکیــک در (جــدول )2ارائــه شــده انــد.

دختــر و پســر ،از روش تحلیــل چنــد گروهــی اســتفاده شــد .در این
پژوهــش تغییرناپذیــری الگوهــای اندازهگیــری در گــروه دختــران
و پســران از طریــق آزمــون مقایســه الگوهــای بررســی شــد .اگــر
تفــاوت مجــذور خــی ،تفــاوت معنــاداری را نشــان دهــد میتــوان
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه فرضیــه تعدیــل کنندگــی «جنســیت»،

جدول :2ضرایب مسیر استاندارد مربوط به همبستگی های مستقیم متغیرها در الگوی دختران و پسران
الگو ی دختران

مسیر

الگو ی پسران

β

P

β

P

اعتیاد به تلفن همراه ← بهزیستی

-0/15

0/03

-0/14

0/03

سرزندگی تحصیلی ← بهزیستی

0/51

0/001

0/55

0/001

اعتیاد به تلفن همراه ← سرزندگی تحصیلی

-0/33

0/001

-0/34

0/001

دختــران و پســران ،تمــام مســیرها معنــادار بودنــد.

مطابــق بــا یافتههــای منــدرج در (جــدول )2در هــر  2گــروه

شکل  :2ضرایب استاندارد مسیر الگوی دختران

شکل :3ضرایب استاندارد مسیر الگوی پسران
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یافتــه هــا نشــان داد کــه بــا مقایســه شــاخصهای اندازهگیــری و

بــه تلفــن همــراه دارنــد ،طوالنــی مــدت ذهــن و جســم خویــش

شــبیه بــه هــم هســتند امــا برآوردهــای ارزشــی متفاوتــی دارنــد .در

توجــه ،یادگیــری و مطالعــه دور مــی ماننــد کــه ایــن خــود بــر

را درگیــر ایــن فنــاوری کــرده و از اهــداف اصلــی خــود یعنــی

بــرازش الگــو ،در دختــران و پســر ان کــه از نظــر ســاختاری  2الگــو

کــه وزن تمــام مســیرهای  2گــروه مســاوی شــدند .بــه عبــارت

نتایــج و عملکــرد تحصیلــی آن هــا تأثیــر منفــی گذاشــته و بالطبــع
ایــن نتایــج پاییــن و گاهـ ًا شکســت تحصیلــی ،بــر عالقــه منــدی

وزنهــای ســاختاری محــدود شــده و یــا مســاوی در نظــر گرفتــه

چرخــه منفــی شــکل مــی گیــرد .در نتیجــه اعتیاد بــه تلفــن همراه

الگــو  Bتمــام مســیرهای الگــو محــدود شــده اســت بدیــن معنــا

و انگیــزه پیشــرفت آن هــا تأثیرگــذار خواهــد بــود و درنتیجــه یــک

دیگــر  ،بــا اســتفاده از تحلیــل چنــد گروهــی الگــو محــدود شــده،

همــراه بــا توجــه بــه مولفــه هــای بهزیســتی موجــب کاهــش

شــده در  2گــروه بــه دســت آمــد .یافتــه هــا همچنیــن نشــان داد

بهزیســتی در دانــش آمــوزان مــی گــردد (.)8

کــه تفاضــل مجــذور خــی دو الگــو ی پســران و دختــران برابــر

از یافتــه هــای دیگــر مطالعــه حاضــر ایــن اســت کــه ســرزندگی

بــا 0/28و درجــه آزادی آن  3میباشــد .بــا توجــه بــه ایــن مقــدار

تحصیلــی در همبســتگی بیــن اعتیــاد به تلفــن همراه با بهزیســتی،

مجــذور خــی و درجــه آزادی  3در جــدول کــه  ،7/81میباشــد،

نتیجــه نشــان داد کــه تفــاوت  2گــروه معنــا دار نیســت (.)P<05

نقــش میانجــی گــری ،دارد .قبــا چنیــن پژوهشــی انجــام نشــده

پژوهــش چنیــن نبــود ،تفســیر آن بــه ایــن صــورت اســت کــه از

نقــش میانجــی گــری ســرزندگی تحصیلــی پرداختــه شــده اســت

اســت و در پژوهــش هــای قبلــی و تقریبــا مشــابهی ،بــه تبییــن

اگــر تفاضــل مجــذور خــی  2الگــو معنــادار باشــد ،کــه در ایــن

( .)22 ،21بــا توجــه بــه اینکــه ایــن همبســتگی میانجــی گــری از

فرضیــه تغییرناپذیــر گــروه حمایــت نمیشــود و فرضیــه تفــاوت

 2همبســتگی مســتقیم تشــکیل شــده ،بــه تبییــن هریــک از آن ها

بیــن  2گــروه تاییــد میشــود .در ایــن پژوهــش نتایــج ،نقــش

پرداختــه میشــود .در تبییــن همبســتگی اعتیــاد بــه تلفــن همــراه

تعدیلگــری جنســیت را تاییــد نکــرد .بــه عبارتــی ،در ایــن الگــو

و ســرزندگی تحصیلــی همســو بــا نتایــج یافتههــای تقریبــا مشــابه

بیــن هیــچ یــک از مســیرهای مختلــف در دختــران و پســران

پیشــین ،از تــاب آوری بــه عنــوان عاملــی بــرای محافظــت در برابر

تفــاوت وجــود دارد و لــذا جنســیت الگــو را تعدیــل نمیکنــد.

اعتیــاد بــه تلفــن همــراه نــام بــرده انــد ( .)28همچنیــن اعتیــاد

بحث

بــه تلفــن همــراه بــر تــاب آوری تحصیلــی دانشــجویان اثــردارد

پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن همبســتگی اعتیــاد بــه تلفــن

و میتــوان گفــت اســتفاده افراطــی از تلفــن همــراه بــا افزایــش

و دوم متوســطه بــا نقــش میانجــی گــری ســرزندگی تحصیلــی

اعتیــاد بــه تلفــن همــراه زمینـــه را بــــراي وابســــتگی عاطفی به

آســیب پذیــری در برابــر تنــش همــراه اســت ( .)29از آنجایــی کــه

همــراه و بهزیســتی در دانــش آمــوزان دختــر و پســر دورة اول

آن فراهــم کــرده و موجــب مشــغولیت ذهنــی زیــاد ،افــت تمرکــز و

انجــام شــد .نتایــج نشــان داد کــه میــزان اعتیــاد بــه تلفــن همراه،

در نهایــت افــت تحصیلــی مــی شــود .لــذا افــت مکــرر تحصیلــی

عــاوه بــر همبســتگی مســتقیم بــا بهزیســتی از طریق ســرزندگی

باعــث کاهــش تــوان مقابلــه بــا ایــن پیامدهــا و در نتیجــه کاهــش

تحصیلــی نیــز بــا بهزیســتی همبســتگی دارد  .در خصــوص

ســرزندگی تحصیلــی مــی شــود.

همبســتگی اعتیــاد بــه تلفــن همــراه بــا بهزیســتی مطالعــات

از یافتــه هــای دیگــر مطالعــه حاضــر ایــن اســت کــه بیــن

پیشــین حکایــت از معنــادار بــودن ایــن همبســتگی دارنــد (،)15-9

ســرزندگی تحصیلــی بــا بهزیســتی همبســتگی مثبــت و

کــه درتبییــن آن مــی تــوان گفــت بــا توجــه بــه اینکــه یکــی

معنــاداری وجــود دارد .نتایــج پژوهــش حاضــر بــا نتایــج حاصــل

از دالیــل مهمــی کــه دانــش آمــوزان در امــور تحصیلــی خــود

از پژوهشــگران دیگــر هماهنــگ اســت ( .)19،21در مطالعــات

جدیــت بــه خــرج نمــی دهنــد میکننــد ،اعتیــاد بــه تلفــن همــراه

گوناگــون مجموعــه توانایــی هــا و اســتعدادهای درونــی وجــود

اســت ،ایــن در حالــی اســت کــه همبســتگی منفــی اســتفاده مفرط

دارنــد کــه باعــث ســازگاری فــرد را در موقعیــت هــای تحصیلــی را

و اعتیــاد گونــه فنــاوری هــای جدیــد همچــون تلفــن همــراه بــر

فراهــم مــی آورنــد و او را در مقابــل تهدیدهــا ،موانــع و فشــارها در

ســامت روان و بهزیســتی روانــی ،کیفیــت خــواب ،توجــه و تمرکز

حیطــه تحصیلــی توانمنــد مــی ســازند .از جملــه ایــن توانایــی هــا

و وظیفــه شناســی دانشــجویان و دانــش آمــوزان بررســی و تائیــد

میتــوان ســرزندگی تحصیلــی را مــورد توجــه قــرار داد .ســرزندگی

شــده اســت ( .)11لــذا دانــش آموزانــی کــه بــه میــزان بــاال اعتیــاد
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تحصیلــی عبــارت اســت از توانایــی دانــش آمــوز بــرای موفقیــت

نتیجه گیری

زندگــی تحصیلــی جــاری آن هــا روی بوجــود مــی آیــد .ماننــد

الگــو بــرازش مطلوبــی داشــت و بیــن اعتیــاد بــه تلفــن همــراه

و غیــره ســرزندگی تحصیلــی بــه عنــوان توانایــی در نظــر گرفتــه

و معنــادار اســت .همچنیــن بیــن ســرزندگی تحصیلــی و بهزیســتی

جــاری زندگــی تحصیلــی بــه دانشــجویان کمکهــای قابل شــایانی

همبســتگی بیــن میــزان اعتیــاد بــه تلفــن همــراه بــا بهزیســتی

تبييــن ديگــر بــر مبنــاي نظريــه  )16( Martin & Marshاينكــه

نشــان داد جنســیت ایــن الگــو میانجــی گــری را تعدیــل نکــرد.

در برخــورد بــا موانــع و چالــش هــای تحصیلــی کــه بــه نوعــی در

یافتــه هــای مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه پــس از اصالحــات

عملکــرد ضعیــف در تکلیــف ،دشــواری تکلیــف و رقابــت عجوالنــه

بــا بهزیســتی و ســرزندگی تحصیلــی همبســتگی مســتقیم ،منفــی

شــده اســت کــه در چالــش هــا ،مشــکالت و موانــع عــادی و

همبســتگی مســتقیم ،مثبــت و معنــا دار بــود .ســرزندگی تحصیلــی

میکنــد و ســبب عملکــرد تحصیلــی باالتــر در آن هــا میگــردد.

را بــه صــورت جزئــی میانجــی گــری کــرد .همچنیــن یافتــه هــا

در دوران تحصيــل چالــش هــاي تحصيلــي زيــادي وجــود دارد

پیشــنهاد مــی شــود کــه بــرای کاهــش اعتیــاد بــه تلفــن همــراه

حقيقــت پايــدار زندگــي تحصيلــي دانشآمــوزان ميباشــند و

الزم بــه نوجوانــان در خصــوص اســتفاده صحیــح و علمــی از ایـــن

هــا از خــود مقاومــت بيشــتري نشــان ميدهنــد ،در حــل آن هــا

بــه تلفــن همــراه و دســتیابی بــه مزایــای آن شــود .از آنجایــی کــه

كــه ايــن عوامــل باعــث افزايــش «بهزیســتی تحصيلــي» آن هــا

اول و دوم متوســطه در شهرســتان خــرم آبــاد بــود ،و مالحظــات

چنیــن یافتــه ای در پژوهــش حاضــر مــی توانــد معقــول و مســتدل

در تعمیــم نتایــج آن بــه ســایر جوامــع آمــاری الزم اســت احتیــاط

كــه نيازمنــد توجــه ،تأمــل و تفكــر هســتند و ايــن چالــش هــا

در دانــش آمــوزان و ایجــاد بهزیســتی در آن هــا ،آمــوزش هــای

دانشآمــوزان داراي پایســنگی تحصيلــي بــراي حــل ايــن چالــش

فنــآوری داده شــود تــا ســبب گســترش فرهنــگ صحیــح اعتیــاد

توجــه و تأمــل بيشــتري دارنــد و احتمــاال موفقتــر هســتند ()16

نمونــه هــای مطالعــه حاضــر تنهــا شــامل دانــش آمــوزان مقطــع

ميشــود .بــر ایــن اســاس ،مــی تــوان اظهــار کــرد کــه رســیدن به

بومــی و فرهنگــی ممکــن اســت در نتایــج نقــش داشــته باشــد ،لذا

باشــد .بــا در نظــر گرفتــن ایــن  2همبســتگی بــه صــورت همزمان

بیشــتری بــه عمــل آیــد.

مفــروض ایــن پژوهــش عــاوه بــر همبســتگی مســتقیم از طریــق

سپاسگزاری

بهزیســتی نیــز همبســتگی دارد و در واقــع ســرزندگی تحصیلــی به

بــا راهنمایــی خانــم دکتــر فریبــا حافظــی در دانشــگاه آزاد اســامی

مطابــق بــا یافتههــای پژوهــش حاضــر ،جنســیت الگــو را در

تاریــخ 1398/10/22در شــورای پژوهشــی دانشــگاه آزاد اســامی

کــه جهــت و شــدت ارتبــاط بیــن متغیــر مســتقل (پیــش بیــن) و

مــورخ  1399/11/12در کمیتــه اخــاق دانشــگاه آزاد اســامی

تعدیــل کنندگــی جنســیت قبــا پژوهــش انجــام نشــده اســت .بــا

 AHVAZ.REC.1399.084بــه ثبــت رســید.

تلفــن همــراه فــارغ از جنســیت در ســطح باالیــی قــرار دارد و نیــز

تضاد منافع

میتــوان گفــت در واقــع میــزان اعتیــاد بــه تلفــن همــراه در الگــو

همبســتگی کــه بــا ســرزندگی تحصیلــی دانــش آمــوزان دارد ،بــا

ایــن مقالــه برگرفتــه از رســاله دکتــری ابراهیــم محمــودی مهــر

صــورت جزئــی ایــن همبســتگی را میانجــی گــری میکنــد.

واحــد اهــواز مــی باشــد کــه بــا کدپژوهشــی 162288139در

حالــت کلــی تعدیــل نکــرد .متغیــر تعدیــل گــر متغیــری اســت

واحــد اهــواز بــه تصویــب رســیده اســت .ایــن پژوهــش در

وابســته (مــاک) را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد ( .)31در خصــوص

واحــد اهــواز مــورد بررســی قــرار گرفــت و بــا شناســه IR.IAU.

توجــه بــه اینکــه در حــال حاضــر در ســنین نوجوانــی اعتیــاد بــه

بــه جنســیت وابســته نیســت ،و بــا توجــه بــه اینکــه نمونــه گیــری

نویسندگان این مقاله هیچگونه تضاد منافعی گزارش نکردند.

دختــران و پســران از یــک فرهنــگ صــورت گرفتــه ،عــدم تعدیــل
الگــو توســط جنســیت قابــل توجیــه اســت.
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