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 چکیده

تعیین سهم خشم و اهمال کاری در پیش بینی مقاله حاضربرگرفته از یک پژوهش میدانی می باشد باهدف 

از نوع توصیفی همبستگی است و از نظر روش  روش تحقیق.انجام گرفتاعتیاد به اینترنت دانش آموزان دختر

متوسطه مدارس دولتی و غیر کلیه دختران دانش آموز دوره دوم جامعه آماری این پژوهش را .کاربردی می باشد

گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شد و  برای انتخاب نمونه از روش نمونه. تشکیل دادندشهر دماوند دولتی 

اعتیاد به اینترنت های  ها از پرسشنامه آوری داده در این پژوهشبرای جمع .عنوان نمونه انتخاب شدندنفر به  2  

کاری تحصیلی  سولومون  اهمالپرسشنامه و (111 ) صفت بیان خشم اسپیلبرگر -حالت، پرسشنامه (111 ) یانگ

 و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیهاستفاده شد، نتایج تحقیق با استفاده از روش همبستگی ( 191 ) و راث بلوم

درصد از اعتیاد به اینترنت را در  2 درصد اهمال کاری و  1 تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد خشم می تواند  و

پژوهش با توجه به شناسایی  نظر به نتیجه. دختران دانش آموز دوره دوم متوسطه شهر دماوند پیش بینی کند

اینترنت، پیشنهاد می شود در مدارس و هسته های مشاوره اهمیت اهمال کاری و وجود عوامل موثر بر اعتیاد به 

 .خشم در دانش آموزان در نظر گرفته شود
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 مقدمه

زندگی است، این دوران حساس، نقش بسییار مهمیی در   ترین دوراندوره نوجوانی از بحرانی

شاید (. 912 ، ترجمه فرهی،   2 تامپسون و داگالس، ). شخصیت آینده فرد دارد گیریشکل

بتوان از جمله عواملی که در هیجان های نوجوانی تاثیر داشته باشد به اینترنت و دنیای مجازی 

امکان ناشناس ماندن،دسترسی آسان به آن،تنوع مطالب موجود در اینترنت و فیراهم  . اشاره کرد

فتیوره  )دور شدن از واقعیت های ناخوشایند زندگی از جمله این جذابیت ها اسیت آوردن امکان 

در این شرایط عدم شناخت کافی نسبت به چگونگی استفاده از اینترنیت در کنیار   (. 912 چی، 

افراد،موجب استفاده یا سیو     جذابیت های آن در ترکیب با برخی صفات و ویژگیهای شخصیتی

می شود تا حدی که این وابستگی تبیدیل بیه اعتییاد آنهیا میی شیود       استفاده مفرط از اینترنت 

به نظر می رسد یکی از عیواملی کیه میی توانید در      (.919 فریز، بی تا؛ ترجمه رحیمی مقدم، )

اهمال کاری، تمایل بیه تعلیل   .وابستگی به اینترنت نوجوانان نقش داشته باشد اهمال کاری است

 عوییق انیداختن عمیدی انجیام پیامیدهای منفیی اسیت       در شروع و انجام کارهیای مهیم و بیه ت   

اهمال کاری تحصیلی،متداول ترین نوع اهمال کیاری در بیین نوجوانیان    (. 9 2 ،  کلینگسیک)

از اهمال کاری تحصیلی به عنوان یک عادت بدرفتاری یاد شده است کیه  (. 1 2 ، 9مولن)است 

ایین نیوع   (.2 2 ، 1چین، لیی و واو   زو، زو، لیی، )بسیاری از دانش آموزان با آن مواجهه هسیتند  

اهمال کاری در آماده سازی شخص برای امتحان،انجام تکالیف و حضور در جلسات مشخص می 

اهمال کاری با درجات باالیی از اضطراب و افسردگی در (.2 2 ، 2تاینگتینگ، خیالن و وو)شود 

روز پرخاشیگری و خشیم   دانش آموزان همراه است و بر عزت نفس آنها تاثیر می گذارد و باعث ب

 (. 2 2 ، 2استیل و کلینگسینگ)می شود 

نشان داد کیه افیراد مبیتال بیه     ( 1 2 )به طوری که نتایج پژوهش ین، ین، وو، هانگ و کو 

خشونت باالیی را نشیان  ( اینترنت)اعتیاد به اینترنت هم در جهان واقعی و هم در جهان مجازی 

نجایی که نوجوانان و جوانان نیروی فعال و پویای جامعه با توجه به آنچه ذکر شد، از آ. می دهند

هستند و نمی توان این جمعیت فعال را نادیده گرفیت، بنیابراین بایید نگیرش هیا، ویژگیی هیا،        
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مشکالت، مسائل و خواسته های آنان را شناخت و راه ارتباط و رفتار صحیح با آنها را پیدا کرد و 

کیم تیوجهی در رسییدگی بیه خشیم و      (.  91 همکیاران،   زنیدوانیان و ) مورد بازنگری قرار داد

پرخاشگری در نوجوانان، باعث ارتباط ناسالم در بین افراد جامعه میی شیود،به کیفییت زنیدگی     

افراد لطمه می زند و نیز منجر به عوارضی نظیر فرار از مدرسه، افت تحصیلی و سو  مصرف مواد 

هیا، تواناییهیا و هچنیین حیس      وفایی ظرفییت این عوارض به نوبه خود مانع رشد و شیک . شود می

؛ 9 2 تامپسون و داگالس، ) تفاهم اجتماعی و نیز مانع جریان اجتماعی شدن نوجوان می شود

 (. 912 ترجمه فرهی، 

 

 طرح مسئله

مشکالت تحصیلی در دانش آمیوزان میی توانید زییر بنیای مشیکالت تحصییلی در مقیاطع         

نتایج . ت روانشناختی دانش آموزان مهم و ضروری استتحصیلی باالتر باشد، لذا توجه به مشکال

همچنین یافته های ایین  .این پژوهش از نظر بالینی و پژوهشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است

پژوهش می تواند با تعیین درصد اعتیاد به اینترنت در میان دانش آموزان و تعیین رابطیه آن بیا   

به مراکز مشیاوره آمیوزش و پیرورش نقیش مهمیی      اهمال کاری و خشم دانش آموزان در کمک 

داشته باشد، زیرا این امر در تعیین برنامه های آموزشی و درمانی مراکز مشیاوره دانیش آمیوزی    

نقش موثری دارد و مراکز مشاوره دانش آموزی می توانند جهت رفع اعتیاد به اینترنت در مییان  

در این میان، توجه به  اهمیال کیاری   .  دهنددانش آموزان، اقدامات روان شناختی الزم را انجام 

تحصیلی و خشم دانش آموزان دختر به عنوان پیش بینی کننده مهمی در اعتیاد به اینترنت بیه  

دلیل طبقه آسیب پذیر جامعه در استفاده از اینترنت و فضای مجازی نسبت بیه طبقیات دیگیر،    

سوال اسیت کیه خشیم و اهمیال      بنابراین محقق در صدد پاسخ به این. بیشتر احساس می شود

کاری تا چه اندازه می توانند اعتیاد به اینترنت را در دختران دانش آموز شهر دماوند پیش بینی 

 کنند؟

 :از این رو سوال های فرعی تحقیق به شرح زیر می باشند

سهم خشم در پیش بینی اعتیاد به اینترنت در دختران دانش آموز دوره دوم متوسیطه   . 

 تا چه اندازه است؟شهر دماوند 

سهم اهمال کاری در پیش بینی اعتییاد بیه اینترنیت دختیران دانیش آمیوز دوره دوم        . 

 متوسطه شهر دماوند تا چه اندازه است؟
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 چهارچوب نظری

توان یافت که سیاعتی از وقیت خیود را صیرف اسیتفاده از فضیای       امروزه کمتر انسانی را می

در هیر حیال، فضیای    . ت تیاثیر آن قیرار نگییرد   مجازی و وب گردی نکند و رفتار و افکارش تحی 

، قلمرویی وسیع، بدیع و بکر است که فرصت ها، آسیب ها و محدودیت هیایی  (سایبری) مجازی

 ،مجیازی  ورود فناوریهای ارتبیاطی در واقع (.  91 زندوانیان، حیدری، باقری و عطارزاده، ) دارد

صیبوری خسیرو   ) ایجاد کرده است نسانیدگرگونی بنیادینی را در ساختار مناسبات و ارتباطات ا

بیه نیام    ازتعیامالت انسیانی   یگیری نیوع جدییید   مد این امر شکلاپی. ( 91 شاهی و آذرگون، 

شبکه های . است...( و  آپ ، وایبر مثل فیسبوک، توئیتر، الین، تانگو، واتس) شبکه های اجتماعی

ر اسیاس نییاز مخاطبیان    اجتماعی مجازی نسل جدیدی از صفحه های اینترنتی هسیتند کیه بی   

تحقیق و پژوهش درباره این فضیا و   لزوم شناخت شبکه ها و فضای مجازی و. طراحی شده است

به خصوص ویژگی های روانشناختی،  افراد و  و الگوهای ارتباطی  تاثیر آنها بر رو کیفیت زندگی

 (. 912 عقیلی و پوری،) اهمیت دارد اجتماعی و تحصیلی نوجوانان و جوانان

توانید اثیرات سیوعی بیر     ا توجه به مطالب باال، وابستگی به اینترنیت و فضیای مجیازی میی    ب

از این رو با توجه به اهمیت موضوع بررسی عواملی که منجر بیه  . نوجوانان و جوانان داشته باشد

سوق دادن نوجوانان و جوانان به استفاده مفرط از اینترنت و اعتیاد به آن می شود دارای اهمیت 

در پییش بینیی اعتییاد     1و اهمال کاری تحصیلی 9که در این تحقیق به بررسی نقش خشماست 

خشم یکی از عواطف متداول در بیین نوجوانیان اسیت کیه بیر اثیر       . اینترنتی پرداخته شده است

برخورد با مانعی که بر سر راه هدف آنان قرار گیرد،حاصل می شود، اسیاس خشیم ایین عقییده     

اهمیال کیاری از جملیه مسیائل     . (912 ،بشیارت ) ه باید باشد، نیستاست که اوضاع آن گونه ک

خیلی رایج میان دانش آموزان می باشد به طوری کیه برخیی تحقیقیات، شییوع اهمیال کیاری       

درصید تخمیین زدنید و اهمیال      12تیا   02تحصیلی مشکل آفرین میان دانش آموزان را حداقل 

 .(9 2 ،اردنیک)رد کرده اند درصد میان دانش آموزان برآو 92تا 9 کاری حاد را 
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 روش تحقیق

، دالور) همبستگی است، طبق منطق رگرسیون-که پژوهش حاضر از نوع توصیفی این نظر به

درصد  2اما با در نظر گرفتن افت شرکت کنندگان،  کند یمنفر کفایت  22 تعداد نمونه  (912 

 در مطالعه حاضر روش نمونه. شد نفر افزایش 2  به  ها نمونهبه این تعداد اضافه شد و تعداد 

پس از مراجعه به  ها نمونهجهت انتخاب . ای انجام شد ی چند مرحلهتصادف ی به صورتریگ

های دولتی و غیردولتی دخترانه دوره دوم  آموزش و پرورش شهر دماوند، فهرستی از دبیرستان

به صورت  (دولتیمدرسه دولتی و دومدرسه غیرچهار)که ازبین شش مدرسه . متوسطه تهیه شد

انتخاب شد و از هر ( دو مدرسه دولتی و یک مدرسه غیردولتی)سه مدرسه  تصادفی تعداد

نفربه طور تصادفی انتخاب  92-0 مدرسه سه کالس به طور تصادفی انتخاب و از هر کالس 

چنین  هم .آموزانی که تمایل به همکاری داشتند، نمونه پژوهش را تشکیل دادند شدند و دانش

از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری در نرم ی تجریه و تحلیل داده ها برا

 .استفاده شد    SPSSافزار 

 

 ابزار تحقیق 

 .در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات از سه پرسشنامه به شرح زیر استفاده شد

 :(IAT)پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ-8

توسط کیمبرلی یانگ ساخته شد و در زمینه  111 در سال انگ پرسشنامه اعتیاد به اینترنت ی

سوالی    این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی . اعتیاد به اینترنت مورد استقبال قرار گرفت

های  های این پرسشنامه بر اساس مالک   گزاره. شود گذاری می است که به روش لیکرت نمره

نمره گذاری به این نحوه (. 111 یانگ، )تتشخیصی قماربازی بیمارگونه طراحی شده اس

. 2= همیشه، 1= بیشتر اوقات، 9= اغلب،  = گاهی اوقات ، = بندرت :تارائه شده اس صورت

بنابراین برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه حاصل جمع امتیازات داده شده توسط پاسخ 

ه بدست آمده نمره کلی نمر. دهنده به تک تک سواالت پرسشنامه را با هم جمع می کنیم

در مطالعه یانگ و همکاران، اعتبار . را خواهد داشت 22 تا  2 پرسشنامه بوده و دامنه ای از 

ذکر شده و اعتبار به روش باز آزمایی نیز معنی دار گزارش  2/ 1درونی پرسشنامه باالتر از 

به روایی صوری  در مطالعه خود( 221 ) ویدیانتو و مک موران(. 222  ،سالیمان)شده است 

ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه توسط جانسون و . این پرسشنامه اشاره کرده اند
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در ایران اعتبار و  (.911 به نقل از مهرابی، ) گزارش شده است 91/2، (221 )گاتستون 

بدست ( 991 )و رضاپور  جنتی پور نجفی، مرآثی، اسالمی، توسط علوی، پایایی این آزمون،

و از  2/ 9همسانی درونی از طریق آلفای کرونباخ  ،2/ 9ده است که پایایی بازآزمایی آن آم

 . بوده است 2/ 0طریق دو نیمه سازی 

 (STAXI-1): صفت بیان خشم –پرسشنامه حالت -1

 2ساخته شد که شامل  111 ماده در سال  20این پرسشنامه توسط اسپیلبرگر مشتمل بر 

خرده مقیاس ها عبارت است از حالت خشم، صفت خشم، برون  .تاسخرده مقیاس  2و مقیاس 

 شش پرسشنامه این در. ریزی خشم و کنترل برون ریزی خشم و کنترل درون ریزی خشم

 بیان نیازبه احساس خشم، احساس مقیاسهای برخرده مشتمل خشم حالت (  شامل مقیاس

 خلق مقیاسهای باخرده مخش صفت مقیاس (  خشم فیزیکی بیان نیازبه احساس خشم، کالمی

-درون (2 خشم ریزیبرون کنترل (1 خشم ریزیبرون (9 خشمناک واکنش خشمگین، خوی و

آزمودنی ها به .وجوددارد خشم کلیبیان شاخص ویک خشم ریزیدرون کنترل (2 خشم ریزی

وضع خود را روی یک مقیاس لیکرت  ماده پرسشنامه، 20هنگام پاسخ دادن به هر سوال از 

و ( 1= ، همیشه = تقریبا هرگز)هرگز تا همیشه رتبه بندی می کنند  درجه ای از تقریباًچهار 

بدین وسیله شدت احساسات خشم خود را در یک زمان معین و نیز فراوانی تجربه،بیان سرکوب 

ضرایب آلفا ( 111 )در مطالعه اسپیلبرگر  .یا کنترل خشم خودشان را اندازه گیری می کنند

 =99/2) 91/2های ناظر بر حالت خشم و صفت خشم، باالتر از  و خرده مقیاس ها برای مقیاس

کنترل ) کنترل خشم ،(برون ریزی خشم، درون خشم) و برای مقیاس های بیان خشم( میانگین

در ایران خدایاری فرد و  .گزارش شده است 09/2باالتر از ( برون ریزی خشم،کنترل خشم

ان دادند که تحلیل عاملی نمایانگر وجود عوامل چندگانه ، در مطالعه ای نش(992 )همکاران 

اسپیلبرگر از روایی   حالت  –همسان با فرم اصلی در هر یک از بخش های سیاهه خشم صفت 

و اعتبار مناسبی جهت سنجش خشم در جوانان ایرانی برخوردار است، هر یک از بخش ها و زیر 

( 91/2تا  20/2)، ضریب تنصیف (19/2تا  22/2) مقیاس های این سیاهه، دارای همسانی درونی

همچنین وجود همبستگی خرده مقیاس های سیاهه . است( 19/2تا  2/ 0) و ضریب بازآزمایی

خشم با روان رنجورخویی، گشودگی، توافق و وظیفه شناسی، تاییدی بر روایی مالکی سیاهه 

 . خشم است
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 (:نسخه دانش آموز)مپرسشنامه اهمال کاری تحصیلی  سولومون و راث بلو-9

کاری  ساخته و آن را مقیاس اهمال( 191 )این پرسشنامه را سولومون و راث بلوم در سال 

این مقیاس دارای . کاربرده است در ایران به( 990 )این مقیاس را دهقانی  .تحصیلی نام نهادند

 برای امتحانات مؤلفه اول، آماده شدن: دهدمؤلفه را مورد بررسی قرار می 9که  استگویه  0 

گویه و مؤلفه سوم، آماده    مؤلفه دوم، آماده شدن برای تکالیفو شامل ؛ سؤال 9شامل و 

ها به این صورت نحوه پاسخدهی به گویه.استگویه  9شامل  وترم  های پایانشدن برای مقاله

، «هرگز»های دهندگان میزان موافقت خود را باهر گویه با انتخاب یکی از گزینهاست که پاسخ

نمره « هرگز»دهند که به گزینه نشان می« همیشه»و « اکثر اوقات»، «گهگاهی»، «ندرتبه»

-، تعلق می2نمره « همیشه»، 1نمره « اکثر اوقات»، 9نمره « گهگاهی»،  نمره « ندرتبه»،  

 «2 – 9 –   – 2 – 2 – 9 –   – 2– 1–  »های  همچنین در این مقیاس گویه. گیرد

نشان داد که ( 191 )مطالعه سولومون و راث بلوم  .شوند گذاری میبه صورت معکوس نمره

این مقیاس با پرسشنامه افسردگی بک،مقیاس شناخت های غیر منطقی الیس،مقیاس عزت 

نفس روزنبرگ و مقیاس اجتناب روزانه همبستگی معناداری دارد و آلفای کرونباخ برابر با 

همچنین در . پایایی در سطح مورد قبولی است نشان می دهد برآورد شده است که 92/2

به  92/2پایایی آزمون به روش الفای کرونباخ  ( 91 )حیدری و صادقی  پژوهش مطعیی،

به منظور تعیین پایایی مقیاس از ضریب آلفای  (992 )در سال  دالورپور و جوکار. دست آمد

اعالم کردند و به منظور تعیین روایی از  2/ 1کرونباخ استفاده کردند و مقدار آن را برابر با 

روش تحلیل عامل و همبستگی گویه با نمره کل استفاده کردند و در بررسی مقدماتی برای 

و همچنین مقدار عددی شاخص خی  99/2برابر با  KMOانجام تحلیل عاملی، مقدار شاخص

معنادار بود که  2/ 222بود که در سطح  29  /991دو در آزمون کرویت بارتلت برابر با 

نشانگر کفایت نمونه و متغیرهای انتخاب شده برای انجام تحلیل عامل است که درصد وایانس 

 . به دست آمد 90/ 9آن 

 

 یافته های تحقیق

 تعیین سهم خشم در پیش بینی اعتیاد به اینترنت دانش آموزان دختراین پژوهش با هدف 

متوسطه مدارس دولتی و ختران دانش آموز دوره دوم دنفر از  2  در مطالعۀ حاضر . انجام شد

 . بود( 2 /10±11/2)که میانگین سنی آنان برابر با . شرکت داشتندشهر دماوند غیر دولتی 
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 میانگین و انحراف استاندارد نمرات ازمودنی ها در اعیتاد به اینترنت، خشم و اهمال کاری تحصیلی: 8جدول 

 فراوانی دنحراف استاندارا میانگین متغیر

 2   21/1 99/ 9 اعتیاد به اینترنت

 2   1 /2  11 /12 بیان خشم

 2     /11 19/12 اهمال کاری

 

 شود میانگین نمرات متغیرهای اعیتاد به اینترنت، گونه که مشاهده می ، همان در جدول 

و انحراف ( 19/12) و( 11 /12)، (99/ 9)بیان خشم و اهمال کاری تحصیلی به ترتیب برابر با 

 .است(   /21) و( 1 /92)، (21/1) ها به ترتیب برابر با معیار آن

 
 ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای بیان خشم و اهمال کاری تحصیلی با اعتیاد به اینترنت: 1جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی مقیاس

 2/ 22 11/2 بیان خشم

 2/ 22 22/2 اهمال کاری تحصیلی

 

که نتایج نشان می دهد متغیرهای بیان خشم و اهمال کاری تحصیلی با اعتیاد به  طور همان

داری رابطه مثبت و در سطح (=22/2r)و ( =11/2r) یهمبستگاینترنت به ترتیب با ضرایب 

 .معنادار هستند p < 2/ 2آماری 

 

وم سهم خشم در پیش بینی اعتیاد به اینترنت در دختران دانش آموز دوره د: سوال اول

 متوسطه شهر دماوند تا چه اندازه است؟

 
 بینی اعتیاد به اینترنت توسط بیان خشم تحلیل رگرسیون همزمان برای پیش: 9جدول 

پیش  مالک

 بین

R R
1 F β Β T سطح 

 داری معنی

بیان  اعتیاد به اینترنت

 خشم

11/2  1/2 20/29 11/2 19/  19/0 2 /2 
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دهد که در گروه نمونه متغیر  ش همزمان نشان مینتایج تحلیل رگرسیون با استفاده از رو

درصد از تغییرات متغیر اعتیاد به  1 بین که وارد مدل رگرسیونی شده است توانست  پیش

R=  1/2 و  R= 11/2)بینی کنند  اینترنت را پیش
بررسی میزان بتا نشان داد که بیان خشم   ،( 

(19/2  =β  2/ 2و >p )آزمون آماری  .ر اعتیاد به اینترنت را داردبینی مثبت ومعنادا توان پیش

F و  دار است معنی 2/ 2است که در سطح  20/29داری ضریب همبستگی برابر با  برای معنی

خوبی تغییرات  بین از قدرت تبیین خوبی برخوردار بوده و قادر است به دهد متغیر پیش نشان می

 . واریانس متغیر وابسته را توضیح دهد

اهمال کاری در پیش بینی اعتیاد به اینترنت دختران دانش آموز دوره دوم سهم  :سوال دوم

 متوسطه شهر دماوند تا چه اندازه است؟

 
 بینی اعتیاد به اینترنت توسط اهمال کاری تحصیلی تحلیل رگرسیون همزمان برای پیش: 1جدول 

پیش  مالک

 بین

R R
1 F β Β T سطح 

 داری معنی

اهمال  اعتیاد به اینترنت

 ی کار

22/2  2/2 2 /91 22/2  /2 12/1 2 /2 

 

دهد که در گروه نمونه متغیر  نتایج تحلیل رگرسیون با استفاده از روش همزمان نشان می

درصد از تغییرات متغیر  2 اهمال کاری تحصیلی که وارد مدل رگرسیونی شده توانسته است 

R=  2/2 و  R= 22/2)بینی کنند  اعتیاد به اینترنت را پیش
همچنین بررسی میزان بتا  ،( 

توان پیش بینی مثبت ومعنادار ( p< 2/ 2و  β=  22/2)نشان داد که اهمال کاری تحصیلی 

 .اعتیاد به اینترنت را دارد

 2/ 2است که در سطح  1/ 9داری ضریب همبستگی برابر با  برای معنی Fآزمون آماری 

یین خوبی برخوردار بوده و قادرند دهد متغیر پیش بین از قدرت تب دار استو نشان می معنی

 . خوبی تغییرات واریانس متغیر وابسته را توضیح دهد به

 

 بحث و نتیجه گیری

 آموزان   نشان دادند که بیان خشم دانش(  جدول ) ها در رابطه با سوال اول پژوهش یافته
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نیز نشان ( 9دول ج)بررسی میزان بتا . با اعیتاد به اینترنت رابطه مثبت و معناداری داشته است

توان  درصد از اعتیاد به اینترنت را دارد؛ بنابراین می 1 داد که بیان خشم توان پیش بینی 

. بینی اعتیاد به اینترنت را دارد نتیجه گرفت که بیان خشم دارای رابطه مستقیم و توان پیش

، (911 )ی،علو(912 )نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش های جماعتی ، اردکانی و متولی 

واحدیان شاهرودی و همکاران ، (911 ) ،کیامرثی و آریا پوران( 91 ) خزاعی و همکاران

توان گفت دانش  در تبیین این یافته می( 1 2 )، ین و همکاران (2 2 )، جون وچوی( 91 )

آموزانی که روحیه پرخاشگرانه ای دارند و نیز خشم فروخورده زیادی در آنها هست با توجه به 

ه جامعه واقعی در زمینه بروز خشم، ابزار های تنبیه کننده را پیش بینی کرده است لذا اینک

شود این امکان  هایی که زیر مطالب افراد مشهور گذاشته می کردن و یا پیام فضای مجازی و چت

دهد که به راحتی در یک فضایی که ناشناخته می مانند و  آموزان پرخاشگر می را به این دانش

ست توبیخ و یا قضاوت شوند، دست به پرخاشگری کالمی بزنند و باعث تخلیه هیجانی در قرار نی

در واقع بروز بی دردسر رفتارهای پرخاشگرانه از جمله تهاجم، توهین و لجاجت و . خود شوند

کینه توزی در فضای مجازی خود باعث جذابیت اینترنت و استفاده از آن خواهد شد و همین 

یزه ای برای استفاده بیش از حد ازبستر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و امر می تواند انگ

 .  در نتیجه اعتیاد به اینترنت گردد

نشان می (  جدول ) بررسی ضریب همبستگی پیرسوندر رابطه با سوال دوم پژوهش 

 دهد که اهمال کاری تحصیلی با متغیر اعتیاد به اینترنت دانش آموزان دارای رابطه مثبت و

به این معنا که هر چقدر میزان اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان باال باشد . معناداری است

نیز نشان داد   (1جدول )میزان بتا . گرایش به اعتیاد به اینترنت در آنان افزایش خواهد یافت

 درصد از تغییرات اعتیاد به اینترنت را دارد پس 2 که اهمال کاری تحصیلی توان پیش بینی 

بینی اعتیاد به اینترنت  توان نتیجه گرفت که اهمال کاری دارای رابطه مستقیم و توان پیش می

 ، روحانی(911 ) ، کیامرثی و آریاپوران(911 )مهرابی های پژوهش  این یافته با یافته. را دارد

 ؛(119 )، یانگ (  2 )، اوداسی(9 2 )و همکاران  ، استاوروپولس(2 2 ) ، ورستچکو( 91 )

کاری تحصیلی به  های اخیر، اهمالدر تبیین این یافته می توان گفت که در سال. همسو است

ها، عواطف و ، به معنای ناتوانی فرد در کنترل افکار، هیجان«نقص در خودتنظیمی»عنوان نوعی 

؛ به نقل از علی مدد، 221 فارن، )است  عملکرد مطابق با معیارهای مورد تایید مطرح شده

تنزیل »کاری تحصیلی، تمایل به  جویی در اهمالهای نقصان خودنظمیکی از جلوه (.999 



 818 ... تعیین سهم خشم و اهمال کاری در پیش بینی اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان 

است که در آن، فرد برای جبران اهمال کاری خود به سمت استفاده از اینترنت و فضای « موقت

کاری تحصیلی، تابع برخی عوامل  تنزیل موقت و به تبع آن اهمال. مجازی تشویق می شود

های شخصیتی از قبیل پایین پاداش و آزارندگی تکلیف و برخی ویژگیموقعیتی نظیر تأخیر در 

استیل، )نظمی ذهنی، خودکنترلی کم، و نقصان انگیزش پیشرفت است بودن خودآگاهی، بی

کاری  آموزانی که اهمالنشان داده شد که دانش(  11 )در تحقیق والراند و بیسونته (. 220 

اند که نشانی از  شان ناتوانهای تحصیلیدر پیگیری هدفدارند، در آغاز و همچنین در مداومت 

و همین امر در گرایش و استفاده بی رویه از اینترنت نیر . ها استضعف در خود تنظیمی در آن

 .نمود دارد

 

 منابع

 فارسی

 درمانی و مشاوره کودکان و نوجوانانروان(. 9 2 )روت و داگالس، براون تامپسون پ 

: تهران(. 912 )، ترجمه حسن فرهی(مراکز درمانی و مدارس کاربردهای عملی در)

 .ارجمند انتشارات

 نیا،  خزاعی، طیبه؛ سعادتجو، علیرضا؛ درمحمدی، سمانه؛ سلیمانی، منصوره؛ طوسی

شیوع وابستگی به تلفن همراه و پرخاشگری (.  91 )مرضیه؛ مالحسن زاده، فاطمه 

، (1 )1دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،  مجله علمی. 8931نوجوانان شهر بیرجند، سال 

192-199. 

  ویرایش چهارم، .روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی(.  91 )دالور، علی

 .نشر ویرایش: تهران

 بررسی میزان اعتیاد به اینترنت و رابطه آن  (. 91 . )روحانی،فضیله و تاری،سعیده

 .متوسطه استان مازندان با انگیزه تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان دوره

 .1 -92، ( ) فصلنامه فن آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 

  آسیب های (.  91 )زندوانیان، احمد؛ حیدری، مریم؛ باقری، ریحانه؛ عطار زاده، فاطمه

-12 ، (22)1 ارتباطات، -مطالعات فرهنگ. فضای مجازی بین دانش آموزان دختر

  2. 
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  بررسی ارتباط کمال گرایی و اضطراب امتحان با اهمال  (. 91 )شاهرخی، مسلم

پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت دبیر شهید .کاری تحصیلی دانشجویان

 .رجایی

  ویژگی های روان سنجی آزمون اعتیاد به (. 999 )علوی، سید سلمان و همکاران

 .99 -91 ، (9)1. مجله علوم رفتاری. اینترنت یانگ

 ای خودتعیینی در رابطه بین ابعاد بررسی نقش واسطه(. 999 )، زهرا مدد علی

کارشناسی نامهپایان. پروری و اهمالکاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیرازفرزند

 .ارشد دانشگاه شیراز

 نشر ویرایش:تهران.اعتیاد نوظهور اعتیاد سایبری،(. 912 . )فتوره چی، محمد مهدی. 

 ابرار نشر: تهرن. ترجمه احمد رحیمی مقدم. مدرن  عتیادا .(919 ) فریز، جنیفر. 

  شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با تعلل (. 911 )کیامرثی، آذر؛ آریاپوران، سعید

 .92-20، (9)1مجله روانشناسی مدرسه، . ورزی و پرخاشگری در دانش آموزان

 توسلی و دکتر رضا  ترجمه دکتر غالمعباس. مبانی جامعه شناسی(. 912 )کوئن، بروس

 .انتشارات سمت:فاضل، تهران

  رابطه اعتیاد به اینترنت با تعلل ورزی و اهمال کاری و (. 911 )مهرابی، مهناز

پایان نامه کارشناسی . انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان ارشد،

 ،(.  91 )منفرد، الهه؛ محمدزاده، مرضیه  میترا؛ لعل واحدیان شاهرودی، محمد؛ دوگونچی

رابطه بین استفاده از اینترنت با خصومت و خشم در دانشجویان دانشگاه علوم 

هشتمین همایش دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی . 8938پزشکی مشهد در سال 

 . شرق کشور
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