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بین دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه  مجازی فضای از استفاده عدم و استفاده مقایسه

 95-96 سال در تحصیلی پیشرفت و شهر یاسوج و ارتباط آن با پرخاشگری

 مریم یاوری کرمانی -3  حسین نصرت زاد -2  بهرام موحد زاده-1

     یسنده مسئولنوتهران.    -رانای، گروه روانشناسي دانشگاه پيام نورستادیار، ا -1

movahedbahram@yahoo.com 

                                 ، دانشگاه پيام نور ارشد روانشناسي تربيتي دانش آموخته -2

nosratzadehhossein580@gmail.com 

                                        تهران. -ایران ،دانشگاه پيام نور ،گروه روانشناسي ،استادیار -3

m.yavari21@gmail.com 

 یدهچک

هاي اجتماعي و نه ساز نوع جدیدي از آسيبهاي ناشي از فضاي مجازي، مي تواند زميهاي نوظهور از جمله آسيببروز آسيب   

 شهر متوسطه دوم ي دوره آموزان دانش بين مجازي فضاي از استفاده عدم و استفاده مقایسه پژوهش حاضر هدف رواني باشد.

 دختر و پسر آموزان دانشآماري این پژوهش را کليه جامعه  .مي باشد تحصيلي پيشرفت و پرخاشگري با آن ارتباط و یاسوج

که نفر دانش آموز  368تشکيل داده بودند که تعداد  1395-96، در سال تحصيلي نفر 8828به تعداد  قطع متوسطه شهریاسوجم

، يپر و سبا يپرخاشگرجهت گرد آوري اطالعات از پرسشنامه  شدند.با روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب 

 روش تحقيقاستفاده گردید. موزان به عنوان شاخص پيشرفت تحصيلي معدل دانش آپرسشنامه محقق ساخته فضاي مجازي و 

، (=001/0p  و =F 100/69)تحصيلي پيشرفتبين نتایج این پژوهش نشان داد که  .اي بودمقایسه-این پژوهش از نوع علي

تفاوت معنادار  مجازياز فضاي  استفاده کننده و عدم استفاده دانش آموزان دو گروه، ( =001/0pو  =608/431F)پرخاشگري کلي

 خصومت و خشم فيزیکي، کالمي، پرخاشگري کلي، پرخاشگري تحصيلي، پيشرفت بين که داد نشان پژوهش این نتایج وجود دارد.

 تحصيلي پيشرفت که طوري به. دارد وجود معنادار تفاوت مجازي فضاي از استفاده عدم و کننده استفاده آموزان دانش گروه دو

 . کنند نمي مجازي فضاي از که است آموزاني دانش از کمتر کننده ادهاستف آموزان دانش

  جازي، پرخاشگري، پيشرفت تحصيليفضاي م ها:واژهکلید
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 مقدمه

 این حاليکه در متصل است، اینترنت به که کنند مي فکر کامپيوتري به اغلب مردم آید مي ميان به مجازي فضاي از صحبت وقتي

 سخت از اي مجموعه فقط مجازي فضاي (2001)1بل دیوید نگاه از. دهد مي را تشکيل مجازي فضاي از کوچکي بسيار بخش فقط

 کنند. مي بدل و رد 2بيت ستد و داد قالب در را و باورها عقاید از اي شبکه که است نمادین تعاریف از اي مجموعه بلکه نيست افزار

عصر پيدایش و گسترش رسانه هاي جدید ارتباطي است که بيش از دو عنواني براي دنيایي کم سابقه و نوظهور در  3مجازي فضاي

ها ها و جامعه حاصل از این ارتباطدر جهان نمي گذرد. مي توان فضاي مجازي را جهان ارتباط متقابل رایانه هادهه از رواج آن

 که است جهاني ستردهگ شبکه یک مجازي فضاي است معتقد (1384دهقان) (.1396)هاشمي زاده و انصاري نسب،  دانست

 و گوناگون افزارهاي نرم و افزارها سخت از استفاده با را شخصي هاي رایانه حتي و متعدد هاي اندازه در ايرایانه مختلف هايشبکه

 استفاده بي  دهند. مي تشکيل را مجازي فضاي اساس دور، راه ارتباط هاي فناوري کند. مي وصل یکدیگر به ارتباطي با قراردادهاي

رویه از فضاي مجازي و عدم آموزش هاي الزم جهت استفاده بهينه و صحيح از آن موجب مشکالتي براي استفاده کنندگان از آن 

و خشم و   4ات آن بر دانش آموزان مي توان به افزایش پرخاشگريتأثيراز مهم ترین  .و بخصوص دانش آموزان گردیده است

پرخاشگري به رفتاري اطالق مي شود که هدف آن صدمه زدن به فرد دیگر یا نابود   .اشاره کردآنها  5کاهش پيشرفت تحصيلي

اگر رفتاري به صورت اتفاقي باشد پرخاشگري محسوب نمي  .واژه اصلي در این تعریف هدف است .کردن دارایي افراد مي باشد

و یا تخفيف شخصيت دیگران و آسيب  داري است که در جهت تحقيرپرخاشگري رفتار هدف (.1994, 6شود)اتکينسون و هيلگارد

  (.2005رساندن به آنها صورت مي گيرد)سادوک و سادوک، 

هاي این از آنجایي که پيشرفت تحصيلي دانش آموزان یکي از شاخص هاي مهم در ارزیابي آموزش و پرورش است، تمام کوشش

گر، جامعه به طور ویژه نظام آموزش و پرورش، به رشد و نظام در واقع جامه عمل پوشاندن به این امر تلقي مي شود. به عبارتي دی

مند و نسبت به آن نگران است و انتظار دارد دانش آموزان در جوانب تکامل موفقيت آميز دانش آموز و جایگاه او در جامعه عالقه

يشرفت و تعالي یابند. براي ها آنچنان که باید پها و توانایيگوناگون اعم از ابعاد شناختي، عاطفي و شخصيتي و کسب مهارت

همکاران،  و 7رسيدن به پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان الزم است به عوامل موثر در آن توجه خاصي داشته باشيم)لویس

محدود بودن ميزان استفاده از فضاي مجازي و استفاده از آن براي ارتباط با خانواده،  (.1395؛ به نقل از امامي ریزه، 2008
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گرچه عکس این قضيه نيز صادق است.  در کسب عملکرد تحصيلي مثبت موجب شود. راموزان آدانش تواند ساتيد ميدوستان و ا

و وارد ساختن خلل  دانش آموزانمنفي بر  تأثيربدین قرار که سپري کردن زمان بيش از حد براي استفاده از فضاي مجازي باعث 

 پرخاشگري عنوان با تحقيقي در( 2017) دیوگال و شرما کيشورا، شرما،(. 9200 ،1يسدر و اوشتحصيلي آنان مي شود) در عملکرد

 پرخاشگري کنند، مي استفاده مجازي فضاي از بيشتر که آموزاني دانش دادند نشان جنسيت، و مجازي فضاي نقش مدارس، در

 فضاي و اجتماعي هاي رسانه از استفاده اثرات عنوان با تحقيقي در نيز( 2017) لو. دهند مي نشان درس کالس در بيشتري

 بر منفي اثر مجازي فضاي از دانشجویان استفاده که رسيدند نتيجه این به دانشگاه، دانشجویان تحصيلي عملکرد بر مجازي

 و اینترنت از استفاده رابطه عنوان با تحقيقي در( 2014) هولتز و باتينيک استيگلبویر، آپل،. دارد آنان تحصيلي عملکرد

 خوبي رابطه که آموزاني دانش و دارد وجود معناداري مثبت رابطه پرخاشگري و اینترنت از استفاده بين که دادند شانن پرخاشگري

 بيشتري پرخاشگري نتيجه در و داشتند اینترنت از بيشتري استفاده بود، بيشتر همساالنشان با آنها رابطه و نداشتند، والدینشان با

 بين مجازي فضاي هاي آسيب عنوان تحت خود پژوهش در( 1392) زاده عطار باقري، حيدري، ان،زندواني. دادند نشان خود از نيز

 تحصيلي، خانوادگي، ابعاد در مجازي فضاي از استفاده که رسيدند نتيجه این به یزد، شهر متوسطه مقطع دختر آموزان دانش

 که یافتند دست نتایج این به( 2011) کو و هانگ وو، ین، ین، دارد منفي تأثير آموزان دانش رواني و عبادي اعتقادي، سازگاري،

 دهند مي نشان مجازي جهان در وهم واقعي جهان در هم را باالیي خشونت اینترنت اعتياد به مبتال افراد

هاي اجتماعي و هاي ناشي از فضاي مجازي، مي تواند زمينه ساز نوع جدیدي از آسيبهاي نوظهور از جمله آسيببروز آسيب

هاي ناشي از فضاي مجازي الزم و ضروري مي ریزي براي شناسایي، پيشگيري و کاهش آسيبواني باشد. به همين دليل، برنامهر

هاي جدید است که آسيب هاي ناشي از استفاده از ماهواره، هاي مرتبط با فناوري، آسيبهاي ناشي از فضاي مجازينماید. آسيب

در این پژوهش سعي شده است با توجه به اهميت  اینترنت مي توانند در این مجموعه قرار گيرد. اي، تلفن همراه وهاي رایانهبازي

فضاي مجازي بر پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان  تأثيرهاي مجازي به فضاي مجازي و استفاده بيش از حد از رسانه

ها و دانش آموزان از پرخاشگري و افت تحصيلي در دانش خانوادهریزي جهت پرداخته شود تا از این طریق بتوان با آموزش و برنامه

فضاي مجازي بر پرخاشگري و پيشرفت مقایسه استفاده وعدم استفاده از بنابراین سوال اصلي این پژوهش  آموزان جلوگيري شود.

 مي باشد. وزانتحصيلي دانش آم
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 تحقیق روش

دختر و پسر مقطع  آموزان دانشکليه امعه آماري این پژوهش شامل بود. ج ايمقایسه-عليروش تحقيق این پژوهش از نوع 

نفر پسر(  203نفر دختر و  165دانش آموز از آنها) 368عداد تکه  بود 1395-96در سال  نفر 8828به تعداد  متوسطه شهر یاسوج

 پرسشنامهالف(  عبارتند از: هاي مورد استفاده در تحقيقابزار شدند.که با روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب 

ساله ساخته  22تا  18هاي سني براي گروه 2و مارک پري 1توسط آرنولد. اچ. باسپرسشنامه  ینا(، 1992) يپر و سبا يپرخاشگر

 ینا. ستا همدآ ستد ( به1387ي)لنگر توسط آن پایایيو  رعتباو ا هشد ترجمه کرذا ثنایي توسط شده است. پرسشنامه

 .سنجد مي را خصومت و خشم ،کالمي يپرخاشگر ،فيزیکي يپرخاشگر املـش يگرـپرخاش هـجنب رچها ،لياسؤ29 پرسشنامه

ضریب آلفا براي خرده مقياس هاي پرخاشگري فيزیکي، کالمي، خشم و خصومت به . نمرات باالتر نشانه پرخاشگري بيشتر است

این  در کرونباخ آلفاي هم چنين ضریباست.  89/0و ضریب آلفاي کل نمرات پرسشنامه  77/0و  83/0، 72/0، 85/0ترتيب 

که با یک  ؟ کنند یا نهدر این پژوهش از دانش آموزان سؤال شد که آیا از فضاي مجازي استفاده ميب(  بوده است. 82/0 پژوهش

 ته شد.به عنوان شاخص پيشرفت تحصيلي آنان در نظر گرفنيز معدل دانش آموزان سؤال در پرسشنامه مشخص شده بود. ج( 

 یافته ها

 میانگین، انحراف معیار نمره پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در دو گروه مورد مطالعه. 1جدول 

انحراف  ميانگين فراواني گروه متغير
 معيار

 

 پرخاشگري

 674/9 63/81 222 استفاده کننده از فضاي مجازي

 194/7 20/62 146 عدم استفاده از فضاي مجازي

پرخاشگري    
 ميکال

 381/4 70/15 222 استفاده کننده از فضاي مجازي

 332/3 03/13 146 عدم استفاده از فضاي مجازي

پرخاشگري 
 فيزیکي

 362/3 70/19 222 استفاده کننده از فضاي مجازي

 147/3 39/15 146 عدم استفاده از فضاي مجازي

پرخاشگري 
 خشم

 610/5 43/22 222 استفاده کننده از فضاي مجازي

 049/4 68/12 146 عدم استفاده از فضاي مجازي
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پرخاشگري 
 خصومت

 599/5 74/23 222 استفاده کننده از فضاي مجازي

 716/3 10/21 146 عدم استفاده از فضاي مجازي

 

پيشرفت 
 تحصيلي

 245/2 81/15 222 استفاده کننده از فضاي مجازي

 569/1 59/17 146 عدم استفاده از فضاي مجازي

 

و آنهایي که استفاده  از فضاي مجازي پرخاشگري استفاده کنندگان (انحراف معيار)نشانگر آن است که ميانگين و (1ج جدول )نتای

پرخاشگري  ، (332/3)  381/4( و03/13 )70/15پرخاشگري کالمي  ، (194/7) 02/62 و (674/9) 63/81به ترتيب  نمي کنند

پرخاشگري ، (68/12) 68/12 (،610/5 ) 43/22 پرخاشگري خشم ،( 147/3 ) 39/15 (،   362/3) 70/19فيزیکي

به منظور  ( مي باشد.569/1 ) 59/17 ( و  245/2  ) 81/15و پيشرفت تحصيلي (716/3 ) 10/21  (،599/5 ) 74/23خصومت

مگني واریانس ، هم خطي چندگانه، ه چهار مفروضه تحليل واریانس شامل، خطي بودنتحليل واریانس چند متغيري استفاده از 

 . ها و  همگني رگرسيون مورد بررسي قرار گرفتند

( p=  114/0و  F=  793/2) پيشرفت تحصيلي( p=  149076/0و  F=  020/2) پرخاشگري مقادیر آزمون لوین در متغير

=  028/3) پرخاشگري خشم( p=  407/0و   F=  36/01) پرخاشگري فيزیکي(، در p=  345/0و  F=  68/1) پرخاشگري کالمي

F  097/0و  =p پرخاشگري خصومت( و (78/3  =F  076/0و  =p ).آزمون  مقدار بوده که معني دار نمي باشدM  باکس به دست

تحليل واریانس چند متغيري معني دار نمي باشد. با توجه رعایت مفروضه ها، آزمون  = p 271/0است و در سطح  76/6آمده 

 پيشرفت تحصيلي انجام گرفت.پرخاشگري و  روي ميانگين نمره هاي

 

پرخاشگری و پیشرفت متغیرهای  میانگین متغیری)مانووا( برای مقایسه چند واریانس تحلیل نتایج. 2 جدول

-از فضای مجازی استفاده نمی دانش آموزان استفاده کننده از فضای مجازی و دانش آموزانی که در دو گروه یتحصیل

 کنند.
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 داريسطح معني توان آماري اندازه اثر خطا df هفرضي F df مقدار نام آزمون

 001/0 1 584/0 356 2 377/256 584/0 اثر پيالي

 001/0 1 584/0 356 2 377/256 416/0 المبداي ویکز

 001/0 1 584/0 356 2 377/256 405/1 اثر هتلينگ

بزرگترین ریشه 

 روي

405/1 377/256 2 356 584/0 1 001/0 

 

هاي دو گروه دانش آموزان استفاده کننده از فضاي مجازي و دانش آموزاني ( مشاهده مي شود، بين نمره2ل)همانطور که در جدو

کنند، حداقل از لحاظ یکي از متغيرهاي وابسته)پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي( تفاوت معناداري که از فضاي مجازي استفاده نمي

  .ریانس)آنوا( در متن مانووا انجام گرفتوجود دارد. جهت پي بردن به این تفاوت دو تحليل وا

های پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در نتایج حاصل از واریانس)آنوا( در متن مانووا بر روی میانگین نمره .3جدول 

 .کننددو گروه دانش آموزان استفاده کننده از فضای مجازی و دانش آموزانی که از فضای مجازی استفاده نمی

 راتمنبع تغيي       

 متغير   

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات

F سطح معني مجذور اتا-

 sigداري 

 001/0 541/0 608/431 346/33242 1 346/33242 پرخاشگري

 001/0 159/0 101/69 891/277 1 891/277 پيشرفت تحصيلي

 

(  =001/0pو  =608/431Fپرخاشگري)متغيرهاي واریانس چند متغيري در  ( نشان مي دهد که تحليل3نتایج مندرج در جدول)

ميانگين  ( معني دار مي باشد. براي فهم دقيق چگونگي این تفاوت کافي است=001/0pو   =f 100/69، پيشرفت تحصيلي )

در استفاده از فضاي مجازي و عدم استفاده از فضاي مجازي 81/15،59/17پيشرفت تحصيلي و  63/81،20/62متغير پرخاشگري 

  ر نظر بگيریم که نشان دهنده ي معني دار بودن متغيرهاي موجود مي باشد.را د
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متغیرهای پرخاشگری کالمی،  میانگین متغیری)مانووا( برای مقایسه چند واریانس تحلیل . نتایج 4جدول 

دانش آموزان استفاده کننده از فضای  در دو گروه  خشم و پرخاشگری خصومتفیزیکی، پرخاشگری  پرخاشگری

 کنند.مجازی و دانش آموزانی که از فضای مجازی استفاده نمی

 داريسطح معني توان آماري اندازه اثر خطا df فرضيه F df مقدار نام آزمون

 001/0 1 589/0 363 4 274/130 589/0 اثر پيالي

 001/0 1 589/0 363 4 274/130 411/0 المبداي ویکز

 001/0 1 589/0 363 4 274/130 436/1 اثر هتلينگ

بزرگترین ریشه 

 روي

436/1 274/130 4 363 589/0 1 001/0 

هاي دو گروه دانش آموزان استفاده کننده از فضاي مجازي و دانش آموزاني ( مشاهده مي شود، بين نمره4همانطور که در جدول)

ي کالمي، پرخاشگري فيزیکي، پرخاشگرکنند، حداقل از لحاظ یکي از متغيرهاي وابسته)که از فضاي مجازي استفاده نمي

تحليل واریانس)آنوا( در  چهار( تفاوت معناداري وجود دارد. جهت پي بردن به این تفاوت پرخاشگري خشم و پرخاشگري خصومت 

 متن مانووا انجام گرفت. 

گری کالمی، پرخاشهای پرخاشگری . نتایج حاصل از واریانس)آنوا( در متن مانووا بر روی میانگین نمره5جدول 

در دو گروه دانش آموزان استفاده کننده از فضای مجازی و دانش  فیزیکی، پرخاشگری خشم و پرخاشگری خصومت

 کنند.آموزانی که از فضای مجازی استفاده نمی

 منبع تغييرات       

 متغير   

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات

F سطح معني مجذور اتا-

 sigداري 

 001/0 197/0 289/39 262/628 1 262/628 ميپرخاشگري کال

 001/0 293/0 152 431/1634 1 431/1634 پرخاشگري فيزیکي

 001/0 473/0 139/328 441/8368 1 441/8368 پرخاشگري خشم

 001/0 164/0 209/25 180/615 1 180/615 پرخاشگري خصومت
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  =289/39F)کالمي د متغيري در متغيرهاي پرخاشگري( نشان مي دهد که تحليل واریانس چن5نتایج مندرج در جدول)

( و پرخاشگري  =001/0pو  =139/328F، پرخاشگري خشم)(=001/0pو   =f 152)پرخاشگري فيزیکي، ( =001/0pو

معني دار مي باشد. براي فهم دقيق چگونگي این تفاوت کافي است ميانگين متغير  (،  =001/0pو  =209/25Fخصومت)

و پرخاشگري  68/12، 43/22 ؛ پرخاشگري خشم 39/15، 70/19 ؛ پرخاشگري فيزیکي03/13 ،70/15 کالمي، پرخاشگري

در استفاده از فضاي مجازي و عدم استفاده از فضاي مجازي را در نظر بگيریم که نشان دهنده ي معني  10/21، 74/23خصومت 

  دار بودن متغيرهاي موجود مي باشد.

 

 ونتیجه گیری بحث

از  دانش آموزان استفاده کننده و عدم استفادهپرخاشگري و پيشرفت تحصيلي دو گروه تعيين تفاوت م این پژوهش هدف از انجا

عدم استفاده کننده و  دانش آموزان دو گروهپرخاشگري بين تحقيق نشان داد که  اصلينتایج فرضيه  .بوده است فضاي مجازي

از فضاي مجازي  استفاده کننده پرخاشگري دانش آموزاناز آنجا که ميانگين  تفاوت معنادار وجود دارد. از فضاي مجازي استفاده

( است، از 20/62)از فضاي مجازي عدم استفاده باشد که این مقدار بزرگتر از ميانگين پرخاشگري دانش آموزانمي 63/81برابر با 

 بيشتر از ميزان پرخاشگري دانش آموزان مجازياز فضاي  استفاده کننده توان گفت که ميزان پرخاشگري دانش آموزاناین رو، مي

توان نتيجه گرفت که فضاي مجازي بر پرخاشگري دانش آموزان تأثير باشد. به طور کلي ميمي از فضاي مجازي عدم استفاده

(؛ 1391شجاعي و همکاران) نتيجه این فرضيه با نتایج تحقيق مستقيمي دارد و باعث افزایش پرخاشگري دانش آموزان مي شود.

( همخواني دارد. همچنين، 2017( و لي و همکاران)2017و همکاران) (؛ شرما2014(؛ آپل و همکاران)1392زندوانيان و همکاران )

از آنجا که  تفاوت معنادار وجود دارد. و عادي از فضاي مجازي استفاده کننده دانش آموزان دو گروهپيشرفت تحصيلي بين 

باشد که این مقدار کمتر از ميانگين مي 81/15از فضاي مجازي برابر با  استفاده کننده وزانپيشرفت تحصيلي دانش آمميانگين 

توان گفت که ميزان پيشرفت تحصيلي ( است، از این رو، مي59/17)از فضاي مجازي عدم استفاده پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

-مي از فضاي مجازي عدم استفاده تحصيلي دانش آموزانکمتر از ميزان پيشرفت  از فضاي مجازي استفاده کننده دانش آموزان

توان نتيجه گرفت که فضاي مجازي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تأثير منفي دارد و باعث کاهش باشد. به طور کلي مي

هوانگ و  ؛(2008)1ویندهام(؛ 1388ابراهيم آبادي) نتيجه این فرضيه با نتایج تحقيق پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مي شود.

 همچنين، نتایج فرضيه ( همخواني دارد.2017)2لوو ( 2016و همکاران) 1دیاز-(؛ تورس2015)3؛ سيراج و ساالم(2009)2ليونگ

                                                           
1 - windham 

2 - Huang & Leung    

3 - Siraj .& Salam 
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و عدم  استفاده کننده دانش آموزان دو گروه ، فيزیکي، خشم و خصومتپرخاشگري کالميبين فرعي تحقيق نشان داد که  هاي

از فضاي  استفاده کننده پرخاشگري کالمي دانش آموزاناز آنجا که ميانگين  ادار وجود دارد.تفاوت معن از فضاي مجازي استفاده

از فضاي  عدم استفاده باشد که این مقدار بزرگتر از ميانگين پرخاشگري کالمي دانش آموزانمي 70/15مجازي برابر با 

بيشتر از  از فضاي مجازي استفاده کننده دانش آموزانتوان گفت که ميزان پرخاشگري کالمي ( است، از این رو، مي03/13)مجازي

توان نتيجه گرفت که فضاي مجازي باشد. به طور کلي ميمي از فضاي مجازي عدم استفاده ميزان پرخاشگري کالمي دانش آموزان

از آنجا که د. بر پرخاشگري کالمي دانش آموزان تأثير مستقيمي دارد و باعث افزایش پرخاشگري کالمي دانش آموزان مي شو

باشد که این مقدار بزرگتر از ميانگين مي 70/19از فضاي مجازي برابر با  استفاده کننده پرخاشگري فيزیکي دانش آموزانميانگين 

پرخاشگري خشم دانش آموزان از آنجا که ميانگين ( است. 39/15)از فضاي مجازي عدم استفاده پرخاشگري فيزیکي دانش آموزان

عدم پرخاشگري خشم دانش آموزان باشد که این مقدار بزرگتر از ميانگين مي 43/22برابر با  از فضاي مجازي استفاده کننده

از فضاي  استفاده کنندهپرخاشگري خشم دانش آموزان توان گفت که ميزان ( است، از این رو، مي68/12)از فضاي مجازي استفاده

پرخاشگري خصومت ميانگين  چونباشد. مي از فضاي مجازي عدم استفادهپرخاشگري خشم دانش آموزان بيشتر از ميزان  مجازي

باشد که این مقدار بزرگتر از ميانگين پرخاشگري خصومت دانش مي 74/23از فضاي مجازي برابر با  استفاده کننده دانش آموزان

استفاده  اشگري خصومت دانش آموزانتوان گفت که ميزان پرخ( است، از این رو، مي10/21)از فضاي مجازي عدم استفاده آموزان

 باشد. نتيجه فرضيهمي از فضاي مجازي عدم استفاده بيشتر از ميزان پرخاشگري خصومت دانش آموزان از فضاي مجازي کننده

شرما و  ؛(2014(؛ آپل و همکاران)1392(؛ زندوانيان و همکاران )1391شجاعي و همکاران) با نتایج تحقيقتحقيق فرعي  هاي

مستقيم در افزایش  تأثيرها که فضاي مجازي یافته این تبيين در ( همخواني دارد.2017( و لي و همکاران)2017ن)همکارا

 فرصت و وقت معموالً دارند، فضاي مجازي استفاده افراطي از که آموزاني دانش گفت توان مي پرخاشگري دانش آموزان دارد،

 از بسياري معرض در آنان که شود مي موجب امر این و دهنداختصاص مي خود به اینترنت دنياي در گردش و اینترنت به را زیادي

 که این گيرند قرار اینترنتي هايقماربازي و آميز خشونت و جنسي هايوبسایت دیدن آنالین، چت کردن جمله از اینترنت خطرات

 این تبيين باشد. از طرفي، در آموزان يان دانشم در پرخاشگرانه رفتارهاي و پرخاشگري براي محرکي عنوان به تواند مي رفتارها

 فضاي مجازي ازکه  دانش آموزاني گفت توان مي  منفي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دارد، تأثيرها که فضاي مجازي یافته

 ساعات اکثر دیگر، عبارت به. پردازندمي اینترنت در گردش و فضاي مجازي به آموزان سایر دانش از بيشتر دارند استفاده افراطي

 قرار اول اولویت را در اینترنت آنان که شود مي موجب امر همين بنابراین. دهند مي اختصاص اینترنت به را خود و شبانه روزانه

                                                                                                                                                                          
1 -Torres-Diaz 

2 - Lau 
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. باشند داشته تأخير امتحان براي آمادگي و در دهند انجام دیر را تکاليف بياندازند، تأخير به را تحصيلي هايفعاليت و دهند

 دهدمي اختصاص اینترنت به که وقتي ميزان روي بر فضاي مجازي به داراي اعتياد دانش آموزان که گفت توانمي ،همچنين

 دانش چه هر بنابراین. سازند محدود یا متوقف را اینترنت و فضاي مجازي از خود استفاده که قادر نيستند یعني ندارد، کنترلي

 و پيشرفت انداخت خواهند تأخير را به خود تحصيلي امور زیاد احتمال به باشند، تهداش فضاي مجازي در بيشتري استفاده آموزان

 براي کمتري وقت آنان که شودمي موجب اینترنت در وقت گذراندن کنترل در عدم زیرا. شد خواهد کمتر آنان در تحصيلي

براي  چون بپردازند فضاي مجازي از حد زا بيش استفاده به دانش آموزان اگر همچنين. دهند تحصيل اختصاص امور به پرداختن

بي رغبت شده  خود تحصيلي با امور آنان که شود مي باعث امر این شوند، مي قایل اي العاده فوق ارزش روزانه زندگي در این فضا

 که در نتيجه به عدم پيشرفت تحصيلي آنان منجر مي شود.

 پیشنهادات

وره متوسطه شهر یاسوج، لذا در تعميم نتایج این پژوهش به دانش آموزان مقاطع به دليل محدود بودن نمونه به دانش آموزان د 

با توجه به نتایج بنابراین،  دیگر تحصيلي یا دانش آموزان دیگر مناطق و شهرهاي کشور، مي بایست جانب احتياط را رعایت کرد.

از فضاي مجازي براي دانش  جهت کاهش استفاده پرورش درریزان آموزش و الزم است تا مدیران، مسئوالن و برنامه ین تحقيقا

برگزاري کارگاهها و ، در جهت باال بردن سطح آکاهي آنان اي آموزشي براي والدینههي از جمله؛ برگزاري کارگااقداماتبا آموزان 

فراغت دانش  کالس هاي آموزشي  با هدف افزایش آگاهي دانش آموزان از استفاده افراطي از فضاي مجازي و پر کردن اوقات

به استفاده کم از فضاي مجازي کمک  ،دانش آموزانبراي آموزان با ورزش، مهارت آموزي و... و دوري از ایجاد فرصت بيکاري 

فضاي مجازي بر متغيرهاي دیگري مانند؛ سازگاري فردي، سالمت روان، اهمال کاري،  تأثير از طرفي، پيشنهاد مي شود، نمایند.

 ، اضطراب و استرس دانش آموزان طي مطالعات آتي، مورد بررسي قرار گيرد.رشد اجتماعي و اخالقي
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