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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to investigate the moderating role
of mobile phone dependency in the model of predicting subjective vitality based
on perceived social support and alexithymia mediated by academic
procrastination in adolescent girls.
Materials and Methods: The statistical population included the Bandar Imam
Khomeini high school girl students, in 2019. 352 of them were selected by
multistage cluster random sampling. They responded to these questionnaires:
smartphone addiction scale, Multidimensional Scale of Perceived Social
Support, Alexithymia Questionnaire, academic procrastination Scale, and
subjective vitality questionnaire. Data were analyzed by structural equation
modeling
Findings: The results showed that in both groups of addicted students to
mobile and non-mobile addicted, the direct path of social support and
alexithymia was not significant with subjective vitality, but the direct path of
academic procrastination to subjective vitality was negative and significant and
social support had a negative and significant relationship with academic
procrastination and alexithymia had a positive and significant relationship with
academic procrastination. Academic procrastination also mediated the
relationship between social support and alexithymia with subjective vitality.
Dependence on mobile phones moderated this mediation model.
Conclusion: By increasing social support and treating alexithymia, it is possible
to reduce academic procrastination in adolescents and thereby improve
subjective vitality. And by teaching the correct use of mobile phones, the
intensity of the impact of factors on reducing subjective vitality decreased.
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Extended Abstract

Introduction
One of the variables related to academic
output is subjective vitality, which is
developed within the framework of the
theory of self-determination and is defined
as a mental experience full of energy and
vitality (1). Many factors can play a role in
creating
subjective
vitality
during
adolescence. Concerns about adolescents
include their academic procrastination.
Procrastination is an anti-motivational
process that is defined as procrastination in
performing tasks and responsibilities in a
timely and expected form, size and time,
despite the avoidance and ability of the
individual (2). Procrastination is an antimotivational process that is defined as
procrastination in performing duties and
responsibilities in a timely and expected
form, size and time, despite being avoidable
and capable and because students, especially
girls in adolescence, are very sensitive to
their successes and failures and blame
themselves
more
(3).
Academic
procrastination due to the specific
characteristics of this behavior can affect the
subjective vitality of adolescents. Social
support is one of the main manifestations of
social capital because support systems, such
as family, peers, and school are of particular
importance, and can well predict mental
vitality (10). Alexithymia is also defined as
psychological and physical symptoms that a
person is unable to recognize and express
emotions, which can affect academic
components such as procrastination in
students. (24, 26). With the prevalence of
overuse of smartphones, there is a concern
among adolescents that they may have some
form of addiction or addiction that can affect
many aspects of adolescent life, including
education.(32, 33, 34, 37). In many studies,
the relationships between these variables
have been studied directly and indirectly. In
the present study, in the form of a new
conceptual model, the mediating role of
academic procrastination in the relationship
between Alexithymia and social support
with adolescents' mental vitality has been
investigated. Considering the relationship
between mobile dependence and all the
mentioned variables, in addition to
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examining the above-mentioned mediation
model, it has been examined how mobile
dependence modulates this mediation
model.
Materials and Methods
The present study is correlational. The
statistical population of the present study
included all female high school students in
Bandar Imam Khomeini who were studying
in the academic year 1397-98. To test the
proposed model, a total sample of 400
people was selected using cluster random
sampling method. The consent form was
given to the students to fill in if they agreed
to participate in the research. Students were
divided into mobile and non-mobile
dependent categories based on the mobile
dependency questionnaire. After removing
incomplete and distorted questionnaires, as
well as deleting univariate and multivariate
outliers, the remaining 352 questionnaires
were analyzed using structural equation
modeling using SPSS and AMOS version 23.
The mean and standard deviation of the age
of the study participants were 15.06 and 2.4
years, respectively. The measurement tools
used in this study were Kwon and et al
(2013)
Smartphone
Dependence
Questionnaire, Zimet, Dahlem, Zimet, &
Farley (1988) Multidimensional Perceived
Social Support Questionnaire, Alexithymia
Toronto-20 (Bagby) , Parker, 2003). Savari
(2013) Procrastination Assessment Scale
and Ryan (1997) & Frederick Situational
Mental Scale.
Findings
The results of Pearson correlation test show
that all research variables have a significant
correlation. This indicates the appropriate
selection of variables in this study, based on
research background and studies conducted
in the past. Multivariate normative
assumptions, linearity, multiple alignment,
and error independence were tested and
validated. The fit of the proposed general
model for all subjects based on the fit indices
of the proposed model had a good fit and was
accepted as the final model. The coefficient
of determination was 0.25, ie 25% of the
variance of the criterion variable is
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explained by the sum of predictor and
mediator variables. All paths were
significant in the overall model. To compare
the two models in the two groups of mobiledependent and non-mobile-dependent
adolescents, the group analysis method was
used. In this study, the immutability of
measurement models in the cell-dependent
and non-dependent groups was investigated
by comparing the unrestricted and
restricted models, and the immutability
hypothesis of the unsupported group and
the hypothesis of difference between the two
groups were confirmed. The mediation test
showed that, despite the significance of
indirect relationships, direct relationships of
social support with mental vitality were not
significant in either group; Therefore,
academic procrastination in this indirect
relationship is a complete mediator in each
of the groups. Also, in the presence of a
mediator, direct relationships between
Alexithymia and mental vitality were not
significant in either group, and academic
procrastination in this indirect relationship
is also a complete mediator in each of the
groups.
Discussion
Data analysis showed that social support
and Alexithymia, despite having a significant
correlation with mental vitality in simple
correlation
relationships,
were
not
significant in the direct path model and were
excluded from the model. This means that
these two variables in this study had all their
effect on mental vitality through academic
procrastination. It can be said that the more
and more efficient the support resources of
students, the more positive educational
outcomes are formed.(58) Data analysis
showed that social support and mood
dysphoria, despite having a significant
correlation with mental vitality in simple
correlation
relationships,
were
not
significant in the direct path model and were
excluded from the model. This means that
these two variables in this study had all their
effect on mental vitality through academic
procrastination. It can be said that the more
and more efficient the support resources of
students, the more positive educational
outcomes are formed

Conclusion
Students whose cell phone use has become
highly addictive have many negative
psychological consequences, and cell phone
dependence has moderated this mediation
model. In other words, relationships are
more in the group of students dependent on
mobile phones. Therefore, considering the
undeniable benefits of using smartphones
today, on various aspects of human life,
providing the necessary training to
adolescents on the correct and scientific use
of this technology can lead to the spread of
the correct culture of using mobile phones
and achieving its benefits. Considering the
limitations of correlation methods in
explaining cause and effect relationships, it
is suggested to other researchers in the field
of education, through experimental research
and design of intervention packages, with
education and intervention to avoid
academic procrastination and optimal use of
mobile phones. To increase the mental
vitality of adolescents, who are the future
assets of the country.
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مقاله پژوهشی
بررسی تعدیل کنندگی وابستگی به تلفن همراه در آزمون مدل پیش بینی نشاط ذهنی
بر اساس حمایت اجتماعی و ناگویی خلقی با میانجی گری اهمال کاری تحصیلی
مریم محمد زاده ،1زهرا افتخار صعادی ،*1سعید بختیارپور ،1رضا جوهری فرد
 .1گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران .ایران
تاریخ دریافت1399/04/16:
تاریخ داوری1399/10/10 :
تاریخ پذیرش1399/11/16 :
از دستگاه خود برای اسکن و خواندن
مقاله به صورت آنالین استفاده کنید

واژههای کلیدی:
اهمال کاری تحصیلی ،حمایت
اجتماعی ادراک شده ،ناگویی خلقی،
نشاط ذهنی ،وابستگی به تلفن همراه

1

چکیده
مقدمه و هدف :با توجه به شیوع باالی وابستگی به تلفن های هوشمند و نیز اهمال کری در بین نوجوانان ،هدف این
پژوهش بررسی تعدیل کنندگی وابستگی به تلفن همراه در آزمون مدل پیش بینی نشاط ذهنی بر اساس حمایت اجتماعی
و ناگویی خلقی با میانجی گری اهمال کاری تحصیلی در دختران نوجوان بود.
مواد و روشها :جامعه آماری شامل دانشآموزان دختر دورة متوسطه شهر بندر امام خمینی (ره) بود که در سال تحصیلی
 1397 -98مشغول به تحصیل بودند.از بین آنها  352نفر به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب
شدند .و به پرسشنامههای وابستگی به تلفن هوشمند ،حمایت اجتماعی ادراک شده ،ناگویی خلقی ،اهمال کاری و نشاط
ذهنی ،پاسخ دادند .دادهها با روش مدلیابی معادالت ساختاری تحلیل شدند.)P≥ 0/05( .
یافتهها :نتایج نشان دادند در هر دو گروه ،مسیر مستقیم حمایت اجتماعی و ناگویی خلقی ،با نشاط ذهنی معنی دار نبود،
اما مسیر مستقیم اهمال کاری تحصیلی به نشاط ذهنی منفی و معنی دار و حمایت اجتماعی به اهمال کاری تحصیلی
منفی و معنی دار و مسیر ناگویی خلقی به اهمال کاری تحصیلی مثبت و معنادار بود .اهمال کاری تحصیلی رابطه بین
حمایت اجتماعی و ناگویی خلقی را با نشاط ذهنی به صورت کامل واسطهگری کرد .همچنین وابستگی به تلفن همراه
این مدل میانجی گری را تعدیل کرد.
بحث و نتیجهگیری :میتوان با افزایش حمایت اجتماعی و درمان ناگویی خلقی اهمال کاری تحصیلی را در نوجوانان
کمتر کرده و به واسطه آن نشاط ذهنی را بهبود بخشید .و با آموزش استفاده صحیح از تلفن همراه شدت تاثیر عوامل بر
کاهش نشاط ذهنی را کمتر کرد.

* نویسنده مسئول :زهرا افتخار صعادی
نشانی :گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران .ایران
تلفن09166151408 :
پست الکترونیکیdrzahra.eftekhar1398@gmail.com :
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مقدمه
احساس نشاط یکی از جنبههای بهزیستی انسان و نشان از عملکرد
سالم است .یکی از متغیرهایی که به تازگی در خصوص ارتباط آن با
پیشرفت و عملکرد تحصیلی مطالعاتی انجام شده نشاط ذهنی
( )subjective Vitalityمیباشد .مفهوم نشاط در چهارچوب

نظریه خود تعیین گری (،)self-determination theory

و دوست داشته شدن کند .حمایت اجتماعی میتواند از سوی خانوادهها،
دوستان و معلمین باشد ( .)8حمایت اجتماعی به عنوان یکی از مظاهر
اصلی سرمایه اجتماعی به خصوص در مطالعات مربوط به کودکان و
نوجوانان به این سبب که سیستمهای حمایتی ،مانند خانواده ،همساالن
و مدرسه در این مرحله رشد از اهمیت ویژهای برخوردار هستند ،قلمداد
میشوند (.)9
حمایتهای اجتماعی میتواند به خوبی نشاط ذهنی را پیش بینی کند
( )10و نتایج پژوهشها نیز این رابطه را در جوامع آماری مختلف (،11
 13 ،12و  ،)14مورد تایید قرار داده است .همچنین انواع حمایتهای
اجتماعی به تایید پیشینه پژوهش میتواند با برون دادهای تحصیلی
دانش آموزان همبسته باشد .به عنوان مثال حمایت خانواده و مدرسه
میتواند بر درگیری تحصیلی دانش آموز اثر داشته باشد ( .)16ادراک
دانش آموز از حمایت اجتماعی در محیط مدرسه منجر به تعامل مثبت
با عوامل مدرسه خواهد شد ( .)17همچنین عملکرد تحصیلی دانش
آموزان توسط حمایت اجتماعی خانواده و معلم پیش بینی میشود (.)18
در خصوص رابطه بین حمایت اجتماعی همساالن و برون دادهای
تحصیلی از جمله عملکرد و درگیری تحصیلی نتایج متناقضی وجود دارد
( )19و گاهاً دیده شده همساالن تاثیر منفی بر عملکرد تحصیلی دانش
آموزان داشته اند و به عبارتی این منبع حمایت ممکن است همیشه
تأثیر مستقیم یا مثبتی بر متغیرهای رفتاری مدرسه نداشته باشد (.)20
همچنین در پژوهشی نشان داده شد هر اندازه میزان حمایت اجتماعی
ادراک شده بیشتر باشد دانشجویان در به اتمام رساندن پایان نامه خود
کمتر اهمال کاری میکنند ( .)21در داخل کشور نیز ،نتایج نشان دادند،
حمایت اجتماعی ادراک شده به صورت مستقیم و غیر مستقیم تعلل
ورزی تحصیلی را پیش بینی نمود (.)22
از جمله عوامل درون فردی که در پژوهش حاضر به عنوان متغیر پیش
بین بررسی شده تا رابطه آن با اهمال کاری تحصیلی بدست بیاید،
ناگویی خلقی ( ،)alexithymiaاست .ناگویی خلقی به صورت
نشانههای روانی بدنی که فرد قادر به شناسایی و بیان هیجانات نمی
باشد ،تعریف میشود و سه ویژگی اصلی مشکل در شناسایی احساسات
( ،)feelings-DIF Difficulties identifyingتوصیف
احساسات (،)Difficulties describing feelings-DDF

توسعه یافته و به صورت تجربه ذهنی سرشار از انرژی و زنده بودن
تعریف میشود ( .)1از آن جا که دانشآموزان سرمایههای آینده کشور
میباشند ،بیش از هر چیز نیاز به شرایطی دارند که سطح هیجانهای
مثبت ،مانند امیدواری ،شادی و نشاط را در آنها افزایش داده و سطح
کیفیت زندگی باالتری برای آنها ایجاد شود ( .)2عوامل بسیاری
میتواند در ایجاد نشاط ذهنی در دوره نوجوانی نقش داشته باشد .که
در پژوهش حاضر به برسی برخی عوامل درون فردی و برون فردی
پرداخته شده است.
از جمله نگرانیهایی که خانوادهها در مورد فرزندشان در سنین نوجوانی
دارند تعلل در انجام تکالیف یا به طور خاص اهمال کاری تحصیلی
( )Academic procrastinationآنها است .اهمال کاری
فرایندی ضد انگیزشی است که ناشی از کم میل بودن و نارضایتی برای
انجام کار است .اهمال کاری را به عنوان تعلل در انجام وظایف و
مسئولیتها در یک شکل و اندازه و زمان به موقع و مورد انتظار ،علی
رغم اجتناب پذیر بودن و توانایی فرد تعریف میکنند .اهمال کاری،
شامل تأخیر عمدی در کارهایی است که فرد قصد انجام آن را دارد،
درحالی که از پیامدهای منفی آن اطالع دارد و در اکثر موقعیتها منجر
به نارضایتی از عملکرد میشود ( .)3مطالعات تجربی متعددی به بررسی
پیامدهای اهمال کاری تحصیلی پرداختند و نتایج حاکی از آن بود که
اهمال کاری منجر به نتایج نامطلوبی در پیشرفت تحصیلی و بهزیستی
ذهنی میشود ( .)4در پژوهش نشان دادند اهمال کاری تحصیلی با
رضایت از زندگی و عاطفه مثبت رابطه معنی داری دارد( .)5اهمالکاری
با تنبلی متفاوت است و حاصل تعاملی پیچیده از عوامل شناختی ،رفتاری
و هیجانی است و لذا تبعات منفی روانی باالیی به همراه دارد ( ،)6و
چون دانش آموزان به ویژه دختران در سنین نوجوانی نسبت به
موفقیتها و شکست هایشان بسیار حساس هستند و خود را بیشتر مورد
سرزنش قرار میدهند ( ، )7اهمال کاری تحصیلی به دلیل ویژگیهای
خاص این رفتار میتواند نشاط ذهنی نوجوان را تحت تاثیر قرار دهد.
در پژوهش حاضر اهمال کاری تحصیلی به عنوان متغیر میانجی بررسی
شده است .به این معنی که عالوه بر اینکه به بررسی رابطه اهمال کاری
تحصیلی با نشاط ذهنی نوجوانان پرداخته میشود ،به پیش آیندهای
ایجاد این رفتار نیز پرداخته شده است .عوامل مختلف درون فردی و
برون فردی بسیاری ممکن است سبب بروز رفتارهای اهمال کارانه در
نوجوانان شود .از جمله عوامل بیرونی که در این پژوهش به آن توجه
شده است حمایت اجتماعی ادراک شده ( perceived Social
 ،)Supportنوجوان است .حمایت اجتماعی اقدامات واقعی در جهت
کمک یا مشاوره کالمی یا غیر کالمی است که با صمیمیت اجتماعی
انجام میشود به طوری که به طوری که فرد احساس مراقبت ،قدردانی

 ،)oriented thinking-EOTرا شامل میشود ( .)23در ارتباط
با نقش ناگویی خلقی در زمینه مؤلفه های تحصیلی پژوهش های انجام
شده حاکی از آن است که ناگویی خلقی می تواند مؤلفه های تحصیلی
از جمله اهمال کاری را در دانش آموزان تحت تأثیر قرار دهد .به عنوان
مثال ،در پژوهشی نشان داده شد دانش آموزان با نمرات باال در ناگویی
خلقی از سایرین به لحاظ عملکرد تحصیلی ضعیفتر بودند( .)24در یک
مطالعه دیگر ،دریافتند که الکسی تایمیا ترک تحصیل را در دانشجویان
پیش بینی کرده و نمرات باالتر در ناگویی خلقی با تعامل و فعالیت کمتر
در کالس همراه بود ( .)25در داخل کشور نیز نتایج پژهشی نشان داد،
ناگویی خلقی تعللورزی در تصمیمگیری دانشجویان را پیشبینی
مینماید( .)26همچنین مطابق با ادبیات پژوهش میزان باالی ناگویی
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و سبکهای جهتگیری تفکر بیرونی (Externally-

افتخار صعادی و همکاران

خلقی با سطوح باالی افسردگی و عواطف منفی و با سطوح پائین
رضایت از زندگی ،عواطف مثبت و شادکامی همراه است (.)27
مزایای استفاده از تکنولوژی در دنیای مدرن امروزی واضح و آشکار
است .با این حال روند رو به رشد استفاده از فن آوریهای جدیدی مانند
تلفنهای همراه و تلفنهای هوشمند میتواند با اثرات منفی بالقوهای
به ویژه در رشد و عملکرد کودکان و نوجوانان که جزو بیشترین گروه
مصرف کنندگان رسانههای دیجیتال هستند ،همراه باشد .علی رغم
اینکه گوشیهای تلفن همراه باعث کاهش اضطراب والدین و فرزندان
میشوند زیرا میتوانند باهم در تماس باشند و در نتیجه سبب نوعی
احساس امنیت میشوند و این ابزار میتواند وسیله کمک آموزشی
مفیدی باشد) ،)28در کنار این مزایا ،سهولت استفاده و در دسترس
بودن ،موجب استفاده بیش از حد شده و نگران کننده است .با شیوع
استفاده بیش از حد از تلفنهای هوشمند این نگرانی در مورد نوجوانان
وجود دارد که نوعی وابستگی یا اعتیاد به آن داشته باشند .اعتیاد به
تلفن هوشمند جزو دسته اعتیادهای رفتاری طبقه بندی میشود (.)29
این مساله در سنین نوجوانی با توجه به اینکه نوجوانی یک دوره رشد
بسیار مهم است که تغییرات عمدهای در ویژگیهای جسمی و روانی
فرد رخ میدهد ( ، )30و نوجوان پختگی کافی را نداشته و در صدد
انطباق با محیط میباشد ،میتواند نشاط ذهنی نوجوان را تحت تاثیر
قرار دهد ( .)31همچنین میتواند بر بسیاری جنبههای زندگی نوجوان
از جمله جنبههای تحصیلی اثر گذار باشد .نتایج پژوهشها نیز از تاثیر
استفاده آسیب زا از تلفن هوشمند ( problematic
 ،)smartphone useبر عملکرد تحصیلی دانش آموزان (،33،32
 )34و دانشجویان( ، )28حکایت دارد .در پژوهشی نشان داده شد استفاده
آسیب زا از تلفن همراه منجر به اهمال کاری تحصیلی میشود (.)35
همچنین ،استفاده آسیب زا از تلفن هوشمند در یک مدل ساختاری به
عنوان پیش بینی برای اهمال کاری تحصیلی مورد تایید قرار گرفت
( .)36در داخل کشور نیز نتایج نشان دادند بین نمره وابستگی به تلفن
همراه و معدل نیمسال قبل دانشجویان رابطه معکوس معناداری وجود
داشت ( .)37و همچنین در پژوهشی نشان دادند که افـزا یش اسـتفاده
از تلفـن همراه ،افـت تحصیلی دانش آموزان را به همراه دارد (.)38
پژوهشهای مختلفی ارتباط بین ناگویی خلقی و انواع اعتیادهای
رفتاری مانند وابستگی به تلفن همراه را مورد تایید قرار داده اند .به
عنوان مثال نتایج پژوهشی ،نشان داد که الکسی تایمیا میتواند اعتیاد
به تلفن همراه را مستقیم و غیرمستقیم از طریق الگوهای استفاده پیش
بینی کند ( .)39نتایج پژوهش دیگری ( ،)40حاکی از آن یود که مشکل
تنظیم هیجانات در نوجوانان منجر به استفاده آسیب زا از تلفن همراه
میشود .و نیز رابطه حمایتهای اجتماعی ادراک شده با وابستگی به
تلفن همراه نیز غیر قابل انکار است .مطابق با ادبیات پژوهش هر اندازه
نوجوانان از حمایتهای اجتماعی باالتری برخوردار باشند ،احتمال ابتال
به انواع اعتیادهای رفتاری که اعتیاد به تلفن همراه یکی از آنهاست
بیشتر خواهد شد (.)43 ،42 ،41
با توجه به رشد روز افزون استفاده از تلفنهای هوشمند در بافت
فرهنگی ما و در بین نوجوانان ،و با توجه به اینکه بسترسازی فرهنگی
مناسب همزمان با سرعت رشد استفاده از این ابزار صورت نگرفته است؛
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و تاثیری که این پدیده ممکن است بر جوانب مختلف زندگی نوجوان
داشته باشد؛ آسیب شناسی این پدیده و بررسی تاثیر آن بر سایر عوامل
ضروری مینماید .در بسیاری پژوهشها روابط بین این متغیرها به
صورت مستقیم و غیر مستقیم بررسی شده است .در پژوهش حاضر در
قالب یک مدل مفهومی جدید به بررسی نقش میانجی گری اهمال
کاری تحصیلی در رابطه بین ناگویی خلقی و حمایت اجتماعی با نشاط
ذهنی نوجوانان پرداخته شده است .با توجه به رابطه وابستگی به تلفن
همراه با تمام متغیرهای ذکر شده ،عالوه بر بررسی مدل میانجی گری
مذکور ،بررسی شده است که وابستگی به تلفن همراه چگونه این مدل
میانجی گری را تعدیل میکند .بنابراین دو سوال اصلی پژوهش را
هدایت میکند:
آیا مدل میانجی گری اهمال کاری تحصیلی در رابطه بین
-1
ناگویی خلقی و حمایت اجتماعی با نشاط ذهنی در دختران نوجوان
برازش دارد؟
آیا وابستگی به تلفن همراه مدل میانجی گری اهمال کاری
-2
تحصیلی در رابطه بین ناگویی خلقی و حمایت اجتماعی با نشاط ذهنی
در دختران نوجوان را تعدیل می کند؟

مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش حاضر
شامل تمام دانشآموزان دختر دورة دوم متوسطه شهر بندر امام خمینی
(ره) بود که در سال تحصیلی  1397 -98مشغول به تحصیل بودند.
مالکهای ورود شرکتکنندگان در این پژوهش شامل تحصیل در دوره
متوسطه و نداشتن سابقه ی بیماریهای جدی پزشکی و روانپزشکی
مستلزم مصرف دارو بود .جهت آزمون مدل پیشنهادی و فرضیههای
پژوهش ،با در نظر گرفتن تعداد متغیرها ،جمعاً نمونهای به حجم 400
نفر (با در نظر گرفتن احتمال داشتن افت آزمودنیها ،پرسشنامههای
مخدوش و دادههای پرت) با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی
خوشهای ( ،) cluster random samplingبه این ترتیب
انتخاب شد که پس از کسب مجوز الزم ،از کل مدارس بندر امام خمینی
دو مدرسه دخترانه به صورت تصادفی برگزیده شدند .فرم رضایت نامه
به دانش آموزان آن داده شد تا در صورت رضایت برای شرکت در
پژوهش آن را پر کنند .در این فرم تصریح شده بود که شرکت کنندگان
این حق را دارند که در هر مرحله از پژوهش بر اساس اختیار کامل به
همکاری خود با پژوهشگر خاتمه دهند و در خصوص محرمانه بودن
اطالعات نیز به شرکتکنندگان اطمینان خاطر داده شد .دانش آموزان
بر اساس پرسشنامه وابستگی به تلفن همراه به دو دسته وابسته و غیر
وابسته به تلفن همراه تقسیم شدند .پس از حذف پرسشنامه های ناقص
و مخدوش ،و همچنین حذف دادههای پرت تک متغیری و چند متغیری،
تعداد  352پرسشنامه باقیمانده ،با استفاده از روش مدل یابی معادالت
ساختاری با استفاده از بسته نرمافزاری آماری برای علوم اجتماعی
( ،)SPSSو نرم افزار ایموس( ،)Amosنسخه  23مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .میانگین و انحراف استاندارد سن شرکتکنندگان در
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بررسی تعدیل کنندگی وابستگی به تلفن همراه در آزمون مدل پیش بینی نشاط ذهنی بر اساس حمایت اجتماعی و ناگویی خلقی با میانجی گری اهمال کاری تحصیلی

پژوهش به ترتیب برابر با  15/06و  2/4سال بود .ابزار اندازهگیری مورد
استفاده در این پژوهش عبارت بود از:
پرسشنامه وابستگی به تلفن هوشمند :این ابزار منتشر شده
( )29دارای  33گویه بر روی مقیاس لیکرت  6درجهای از کامالً مخالفم
( )1تا کامال موافقم ( )6میباشد .این پزسشنامه دارای  6خرده مقیاس
اختالل در زندگی روزمره ،انتظارات مثبت ،عالیم محرومیت ،ارتباطات
مربوط به فضای مجازی ،استفاده بیش از حد و ایجاد تحمل است .نمره
باالتر نشانه وابستگی بیشتر به تلفن هوشمند است .و نمره  99و باالتر
به عنوان اعتیاد به تلفن در نظر گرفته میشود .این پرسشنامه در ایران
نیز هنجاریابی شد و جهت تعیین روایی پرسشنامه از شاخص اعتبار
محتوی و اعتبار صوری استفاده شد .شاخص اعتبار محتوی برای
سواالت به طور متوسط  0/80بود و آلفای کرونباخ به منظور تعیین
پایایی پرسشنامه  0/92بدست آمد( .)44در پژوهش حاضر پایایی این
ابزار از روش آلفای کرونباخ  0/81محاسبه شد .روایی محتوایی نیز با
استفاده از نظر متخصصان حوزه روانشناسی تربیتی مطلوب گزارش شد.
مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده
( :)MSPSSپرسشنامه چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده ،به
منظور سنجش حمایت اجتماعی ادراک شده از طرف خانواده دوستان و
افراد مهم زندگی فرد را طراحی شد و نشان دادند که این ابزار برای
بررسی حمایت اجتماعی ادراک شده روا و پایا است ( .)45این مقیاس
 3زیرمقیاس و  12گویه دارد که در مقیاس  5درجهای از  =1کامال
مخالفم تا  =5کامال موافقم درجه بندی میشود این مقیاس دامنه از
نمرات  12تا  60خواهد داشت .بدیهی است هر چه میزان امتیاز کسب
شده باالتر باشد ،مقدار حمایت اجتماعی ادراک شده بیشتر خواهد بود و
برعکس .در پژوهشی ،ضرایب آلفای کرونباخ برای کل حمایت اجتماعی
ادراک شده  0/90به دست آمد و با استفاده از تحلیل عامل تأییدی
نشان دادند که ساختار سه عاملی مقیاس چند بعدی مقیاس حمایت
اجتماعی ادراک شده برازش قابل قبولی با دادهها دارد ( .)46در ایران
در پژوهشی که انجام شد ( ،)47پایایی این مقیاس و خرده مقیاسهای
آن با دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب 0/72و0/61 ،0/75 ،و
0/91بدست آمدند .روایی محتوایی نیز با استفاده از نظر متخصصان
حوزه روانشناسی تربیتی مطلوب گزارش شد.
پرسشنامه ناگویی خلقی :این پرسشنامه ،سازه ناگویی هیجانی
(آلکسی تایمیا) تورنتو 20 -سه زیر مقیاس دشواری در تشخیص
احساسات ،دشواری در توصیف احساسات و تفکر با جهتگیری خارجی
ارزیابی میکند .خرده مقیاس اول شامل  7ماده میباشد (،7 ،6 ،3 ،1
 )14 ،13 ،9که توانایی آزمودنی در شناسایی احساسات و تمایز احساسات
با حسهای بدنی را ارزیابی میکنند .زیر مقیاس دوم  5ماده دارد (،2
 )17 ،12 ،11 ،4که توانایی مشخص در بیان احساسات و این که آیا
قادر است احساسات خودش را در قالب لغات بیان کند یا خیر را
میسنجد .خرده مقیاس سوم  8ماده دارد (،19 ،18 ،16 ،15 ،10 ،8 ،5
 )20و میزان درون نگری و عمیق شدن فرد در احساسات درونی خود
و دیگران را بررسی میکنند .شیوه نمره گذاری آزمون بر اساس مقیاس
لیکرت از ( 1کامآل مخالف) تا ( 5کامأل موافق) میباشد .تنها مادههای
 19 ،18 ،10 ،4به صورت معکوس نمره گذاری میشوند ( .)48روایی
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محتوایی نیز با استفاده از نظر متخصصان حوزه روانشناسی تربیتی
مطلوب گزارش شد ،در ایران میزان پایایی این مقیاس را با استفاده از
روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/87محاسبه نموده است و نیز
برای سه مولفهی دشواری در شناسایی احساسات ،دشواری در توصیف
احساسات و تفکر عینی (تفکر با جهتگیری بیرونی) را به ترتیب ،0/88
 0/80 ،0/82و  0/70محاسبه شد ( .)49همچنین روایی آن با استفاده
از روش باز آزمایی در یک نمونه  67نفری از دانشجویان در دو نوبت با
فاصلهی چهار هفته از  0/87تا  /80بدست آورد .در پژوهش حاضر
پایایی این ابزار از روش آلفای کرونباخ  0/79محاسبه شد .روایی
محتوایی نیز با استفاده از نظر متخصصان حوزه روانشناسی تربیتی
مطلوب گزارش شد.
مقیاس ارزیابی اهمال کاری :این پرسشنامه شامل سه بعد –
اهمال کاری عمدی ،اهمال کاری ناشی از خستگی و اهمال کاری ناشی
از بی برنامگی -میباشد .نتایج تحلیل عوامل اکتشافی نشان داد که
دادهها پس از شش بار چرخش ،آزمونی مرکب از  12ماده و سه عامل
با عنوان اهمال کاری عمدی ( 5ماده)  ،اهمال کاری ناشی از خستگی
جسمی  -روانی ( 4ماده) و اهمال کاری ناشی از بی برنامگی ( 3ماده)
ساخته شد پایایی آزمون از طریق آلفای کرونباخ برای کل آزمون ،0/85
برای عامل اول  ،0/77برای عامل دوم  0/6و برای عامل سوم 0/70
به دست آمد( .)50روایی آزمون یاد شده از طریق همبسته کردن با
آزمون اهمال کاری ( ،)51تعیین و مقدار آن  0/35برآورد گردید که
نشان از روایی نسبتا خوب آن آزمون است .در پژوهش حاضر پایایی
این ابزار از روش آلفای کرونباخ  0/74محاسبه شد .روایی محتوایی نیز
با استفاده از نظر متخصصان حوزه روانشناسی تربیتی مطلوب گزارش
شد.
پرسشنامه نشاط ذهنی :برای سنجش نشاط ذهنی از مقیاس نشاط
ذهنی موقعیتی ( ،)52استفاده شد که انرژی و نشاط کنونی فرد را
اندازهگیری مینماید .این مقیاس دارای  7گویه میباشد به هر گویه
نمرهای از  1تا ( 5بسیار موافقم تا بسیار مخالفم) تعلق میگیرد .دامنه
نمرات این مقیاس از  7تا  35است .اعتبار آلفای کرونباخ مقیاس نشاط
ذهنی  0/94گزارش شده است و روایی سازهای آن به و سیله تحلیل
عاملی مورد تأیید قرار گرفته است ( .)53در ایران نیز برای تعیین پایایی
مقیاس از آلفای کرانباخ استفاده شد که ضریب  0/89به دست آمد
وجهت بررسی روایی از همبستگی هر گویه با نمره کل استفاده شد که
دامنه ضرایب از  0/57تا  0/86بود که در سطح 0/001معنادار بودند
) .)54در پژوهش حاضر میزان پایایی این ابزار با آلفای کرانباخ 0/80
به دست آمد .روایی محتوایی نیز با استفاده از نظر متخصصان حوزه
روانشناسی تربیتی مطلوب گزارش شد.

یافته ها
برای آزمون مدل مفهومی از روش مدل یابی معادالت ساختاری استفاده
شد .با توجه به این که مبنای تجزیه و تحلیل الگوهای علی ماتریس
همبستگی است لذا ،جدول  1میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر
نمره و همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
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افتخار صعادی و همکاران

جدول  .1شاخصهای توصیفی و همبستگی متغیرها
متغیرها

میانگین

انحراف
معیار

کمترین
نمره

بیشترین
نمره

1

 -1حمایت اجتماعی

39/86

9/03

19

56

1

 -2ناگویی خلقی

56/40

11/23

46

65

*-0/27

1

 -3اهمال کاری تحصیلی

30/02

6/05

22

35

*-0/39

*0/37

1

 -4نشاط ذهنی

27/18

4/98

23

32

*0/31

*-0/29

*-0/48

1

 -5وابستگی به تلفن همراه

73/16

26/83

45

125

*-0/28

*0/38

*0/28

*-0/38

3

2

5

4

1

* p ≤0/01

جدول  .1شاخصهای توصیفی (میانگین ،انحراف معیارو حداقل و حداکثر
نمره) نمونه شرکت کننده در پژوهش حاضر و نتایج آزمون همبستگی
پیرسون برای بررسی رابطه بین متغییرهای پیش بین ،میانجی و مالک
را در پژوهش حاضر نشان میدهد .مندرجات آن حاکی از آن است که
تمام متغیرهای پژوهش ،دارای همبستگی معنی داری هستند .این امر
حکایت از انتخاب مناسب متغیرها در این پژوهش ،بر اساس پیشینه
پژوهشی و مطالعات انجام گرفته در گذشته دارد .این تحلیلهای
همبستگی بینشی در خصوص روابط دو متغیری بین متغیرهای پژوهش
را فراهم میکنند .جهت آزمودن همزمان مدل روابط مفروض در
پژوهش حاضر ،از مدل یابی معادالت ساختاری ( Structural
 ،)equation modelingستفاده شد .پس از بررسی توصیفی
دادهها نمونه آماری به دو گروه دانش آموزان وابسته و غیر وابسته به
تلفن همراه تقسیم شدند .مطابق با پرسشنامه پرسشنامه وابستگی به
تلفن هوشمند ،نمره  99و باالتر به عنوان اعتیاد به تلفن در نظر گرفته
شده است ( .)44از بین نمونه پژوهش تعداد  54/54( 192درصد) ،
آزمودنی دارای نمره کمتر از  99در مقیاس اعتیاد به تلفن همشمند
بودند و در طبقه غیر وابسته قرار گرفتند و تعداد  45/46( 160درصد) ،
آزمودنی نمره  99و باالتر کسب کرده و در گروه وابسته به تلفن همراه
طبقه بندی شدند.
قبل از تحلیل دادهها با استفاده از روش آماری مدل یابی معادالت
ساختاری ابتدا پیش فرضهای بهنجاری چند متغییری ،خطی بودن،

هم خطی چندگانه و استقالل خطاها آزمون و تایید شدند .جهت بررسی
نرمال بودن دادهها از آزمونهای کجی و کشیدگی استفاده شد با توجه
به اینکه همه متغیرهای پژوهش دارای قدر مطلق ضریب کجی کوجکتر
از  3و قدر مطلق ضریب کشیدگی کمتر از  10بودند ،لذا تخطی از
بهنجار بودن دادهها مشهود نبوده و فرض نرمال بودن دادهها در کل
نمونه و در هر دو گروه تایید میشود .جهت بررسی همخطی چندگانه،
از آماره تحمل و عامل تورم واریانس ( )VIFاستفاده شد و برای همه
متغییرها آماره  ،VIFکمتر از  10و آماره تحمل بیشتر از  0/1بود .لذا
مفروضه عدم هم خطی چندگانه رعایت شده بود .همچنین برای آزمون
مفروضه استقالل خطاها از آزمون دوربین واتسون (Durbin-
 ،)Watsonاستفاده شد .مقدار بدست آمده در این پژوهش برای
گروه وابسته به تلفن همراه 1/96 ،و برای گروه غیروابسته به تلفن
همراه برابر با  2/04بود و چون در طیف  2/5-1/5قرار دارد بیانگر
رعایت مفروضه استقالل خطاها است.
با توجه به رعایت مفروضهها میتوان برازندگی الگوی پیشنهادی بر
اساس معیارهای برازندگی ارزیابی کرد .در این پژوهش سه مدل ،یعنی
مدل کلی ،مدل نوجوانان وابسته به تلفن همراه و غیر وابسته مورد
بررسی قرار گرفت .جدول .2برازش الگوی کلی آزمون شده پیشنهادی
را برای کل آزمودنیها براساس شاخصهای برازندگی نشان میدهد.

جدول .2برازش الگوی کلی پیشنهادی و اصالح شده براساس شاخصهای برازندگی
شاخص برازش

χ2

df

الگوی پیشنهادی

29/81

16

χ2
df
1/86

IFI

TLI

CFI

NFI

RMSEA

PCLOSE

0/97

0/96

0/97

0/95

0/05

0/47

مطابق با جدول  .2مدل پیشنهادی کلی دارای برازش مطلوبی بوده و
به عنوان مدل نهایی برای دادههای کلی پذیرفته شد .نمودار  1شده
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ضرایب استاندارد مسیرها را در مدل پیشنهادی کلی آزمون نشان
میدهد.
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نمودار .1ضرایب استاندارد مسیر مدل کلی پیشنهادی کلی آزمون شده
مطابق با ضرایب نمودار  .1ضریب تعیین  0/25بدست آمد ،یعنی 25
درصد از واریانس متغیر مالک توسط مجموع متغیرهای پیش بین و

میانجی تبیین میشود .الگوی ساختاری ،مسیرها و ضرایب استاندارد
آنها در مدل کلی پیشنهادی مطابق جدول  .3میباشد.

جدول  .3ضرایب مسیر استاندارد مربوط به اثرهای مستقیم متغییرها در مدل پیشنهادی
مسیر

β

P

حمایت اجتماعی ← نشاط ذهنی

0/14

0/03

ناگویی خلقی ← نشاط ذهنی

-0/16

0/05

اهمال کاری تحصیلی ← نشاط ذهنی

-0/29

0/001

حمایت اجتماعی ← اهمال کاری تحصیلی

-0/29

0/001

ناگویی خلقی ← اهمال کاری تحصیلی

0/39

0/001

مطابق با جدول  .3تمام مسیرها در مدل کلی معنی دار بودند .به منظور
مقایسه دو مدل در دو گروه نوجوانان وابسته به تلفن همراه و غیر
وابسته ،از روش تحلیل چند گروهی استفاده شد .در این پژوهش
تغییرناپذیری مدلهای اندازهگیری در گروه وابسته به تلفن همراه و غیر
وابسته از طریق آزمون مقایسه مدلهای بدون محدودیت و مدلهای
دارای وزنهای محدود شده ،بررسی شد .اگر تفاوت مجذور خی (در
مدل بدون محدودیت و مدل محدود شده)  ،تفاوت معنی داری را نشان
دهد میتوان به این نتیجه رسید که فرضیه تعدیل کنندگی وابستگی به
تلفن همراه ،مورد قبول است .به عبارتی این نتیجه شواهدی دال بر این

123

فراهم میکند که حداقل یک یا چند مسیر مستقیم در دو گروه تفاوت
معنی دار دارند.
با مقایسه شاخصهای اندازهگیری و برازش مدل بدون محدودیت ،در
نوجوانان وابسته و غیر وابسته به تلفن همراه در مییابیم که از نظر
ساختاری دو مدل شبیه به هم هستند اما برآوردهای ارزشی متفاوتی
دارند .با استفاده از تحلیل چند گروهی مدل محدود شده ،وزنهای
ساختاری محدود شده و یا مساوی در نظر گرفته شده در دو گروه به
دست آمد .درجدول .6شاخصهای برازندگی مدلهای اصالح شده
بدون محدودیت و محدود شده ،در دو گروه مقایسه شده است.
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جدول .4مقایسه شاخصهای برازندگی مدل های محدود شده و بدون محدودیت در دو گروه نوجوانان وابسته و غیر وابسته
به تلفن همراه
مدل

χ2

df

GFI

CFI

RMSEA

کل نمونه

25/08

16

0/90

0/98

0/04

∆ 2

∆df

بدون
محدودیت

62/43

37

0/93

0/94

0/04

9/46

()A
با محدودیت
()B

71/89

40

0/94

مندرجات جدول .4نشان میدهد که تفاضل مجذور خی دو مدل  Aو
 Bبرابر با  9/46و درجه آزادی آن  3میباشد با توجه به این مقدار
مجذور خی و درجه آزادی  3در جدول که  ،7/81میباشد ،به این نتیجه
میرسیم که تفاوت دو گروه معنی دار است ( .)P>05اگر تفاضل مجذور
خی دو مدل معنی دار باشد ،که در این پژوهش چنین بود ،تفسیر آن به
این صورت است که از فرضیه تغییرناپذیر گروه حمایت نمیشود و

0/96

3

0/05

فرضیه تفاوت بین دو گروه تایید میشود .در این پژوهش نتایج ،نقش
تعدیلگری وابستگی به تلفن همراه را تایید کرد؛ به عبارتی در این مدل
بین حداقل یکی از مسیرهای مختلف در نوجوانان وابسته و غیر وابسته
به تلفن همراه تفاوت وجود دارد .و لذا الزم است به بررسی ماتریس
مقایسهای چند گروهی به منظور بررسی نقش تعدیل کنندگی وابستگی
به تلفن همراه در هر یک از مسیرهای باقیمانده در مدل پس از اصالح
مدل ،به صورت جداگانه پرداخته شود.

جدول  .5ماتریس مقایسه ای ضرایب استاندارد مسیرهای مشابه در نوجوانان وابسته و غیر وابسته به تلفن همراه
مسیر
اهمال کاری تحصیلی ← نشاط

حمایت اجتماعی ← اهمال کاری تحصیلی

ناگویی خلقی ← اهمال کاری

وابستگی به تلفن همراه

ضرایب استاندارد

وابسته به تلفن همراه

-0/37

غیر وابسته به تلفن همراه

-0/15

وابسته به تلفن همراه

-0/35

غیر وابسته به تلفن همراه

-0/19

وابسته به تلفن همراه

0/40

غیر وابسته به تلفن همراه

0/25

نسبت بحرانی
-2/76

-0/79

0/54

مطابق با مندرجات جدول  ،5با توجه به اینکه نسبت بحرانی مسیر
اهمال کاری تحصیلی به نشاط ذهنی از  1/96بیشتر است ،در این مسیر
بین دو گروه اختالف معنی دار است و به عبارتی وابستگی به تلفن
همراه ،رابطه اهمال کاری تحصیلی به نشاط ذهنی را تعدیل میکند .با
توجه به اینکه نسبت بحرانی در سایر مسیرها از  1/96کمتر است ،لذا
بین دو گروه در ضرایب مسیر در هیچ یک از این مسیرها اختالف معنی
داری وجود ندارد .و به عبارتی وابستگی به تلفن همراه این مسیرها را
تعدیل نمیکند.
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در این پژوهش برای تعیین معنیداری روابط غیر مستقیم متغییرها و
بررسی نقش میانجی گری اهمال کاری تحصیلی ،از آزمون بوت
استراپ استفاده شده است .جدول  .6نتایج این آزمون را نشان میدهد.
به این منظور ابتدا اثر کلی متغیرهای پیش بین به مالک بدون حضور
واسطه تعیین شد که نتایج نشان داد ،بین حمایت اجتماعی و ناگویی
خلقی با نشاط ذهنی بدون حضور اهمال کاری تحصیلی رابطه معنادار
وجود دارد.
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جدول  .6آزمون میانجی گری از روش بوت استرپ
مسیرها
حمایت اجتماعی به نشاط ذهنی به
واسطه اهمال کاری تحصیلی

ناگویی خلقی به نشاط ذهنی به
واسطه اهمال کاری تحصیلی

آزمودنی

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کلی (بدون میانجی)

نتیجه

کل

*0/14

*0/09

**0/31

میانجی جزئی

وابسته به تلفن همراه

0/03

*0/16

**0/28

میانجی کامل

غیر وابسته به تلفن
همراه

0/17

*0/04

**0/23

میانجی کامل

کل

*-0/16

*-0/11

**-0/29

میانجی جزئی

وابسته به تلفن همراه

*-0/19

**0/05

*-0/27

میانجی کامل

غیر وابسته به تلفن
همراه

*-0/06

**0/04

*-0/14

میانجی کامل

 0/01 *p≤0/05و≤**p
مطابق با جدول 6آزمون میانجی گری نشان داد ،با وجود معناداربودن
روابط غیر مستقیم ،روابط مستقیم حمایت اجتماعی با نشاط ذهنی در
هیچ یک از دو گروه معنادارنبود؛ لذا اهمال کاری تحصیلی در این رابطه
غیرمستقیم در هر یک از گروهها میانجی کامل است .همچنین در
حضور میانجی روابط مستقیم ناگویی خلقی با نشاط ذهنی در هیچ یک
از دو گروه معنادارنبود و اهمال کاری تحصیلی در این رابطه غیرمستقیم
نیز در هر یک از گروهها میانجی کامل است.
بحث و بررسی
با توجه به اهمیت نشاط و سرزندگی ذهنی در سنین نوجوانی ،و شیوع
وابستگی به تلفن همراه در بین نوجوانان ،پژوهش حاضر با هدف تعدیل
کنندگی وابستگی به تلفن همراه در آزمون مدل پیش بینی نشاط ذهنی
بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده و ناگویی خلقی با میانجی گری
اهمال کاری تحصیلی در دختران نوجوان ،انجام شد .تحلیل دادهها
نشان داد که حمایت اجتماعی و ناگویی خلقی ،علی رغم اینکه در روابط
همبستگی ساده دارای همبستگی معنی داری با نشاط ذهنی بودند در
قالب مدل مسیر مستقیم آنها معنی دار نبود و از مدل حذف شد .به این
معنی که این دو متغیر در این پژوهش تمام تاثیر خود را بر نشاط ذهنی
از طریق اهمال کاری تحصیلی گذاشتند.
در خصوص رابطه حمایت اجتماعی با نشاط ذهنی مطالعات پیشین
حکایت از معنی دار بودن این رابطه دارند( .)15 ،14 ،12همانطور که
گفته شد در این پژوهش حمایت اجتماعی تمام تاثیر خود را بر نشاط
ذهنی از طریق اهمال کاری تحصیلی میگذارد .همچنین رابطه مستقیم
ناگویی خلقی به نشاط ذهنی در پژوهش حاضر معنی دار نبود اما نتایج
پژوهشهای قبلی حاکی از معنی داری این رابطه هستند ( .)56 ،27به
این معنی که در پژوهش حاضر مطابق با نتایج تحلیل دادهها ناگویی
خلقی تمام تاثیرش را در هر دو گروه دانش آموزان بر نشاط ذهنی از
طریق اهمال کاری تحصیلی گذاشته است و میانجی گری در این مسیر
نیز کامل است.
در خصوص همسو بودن یا نبود اثر میانجی گری اهمال کاری تحصیلی
در رابطه بین حمایت اجتماعی با نشاط ذهنی ،با یافتههای پیشین با
توجه به اینکه قبال چنین پژوهشی انجام نشده است نمی توان اظهار
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نظری کرد .اما با توجه به اینکه این رابطه میانجی گری از دو رابطه
مستقیم تشکیل شده ،به تبیین هریک از آنها پرداخته میشود .در تبیین
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و اهمال کاری تحصیلی همسو با
نتایج یافتههای پیشین ( ، )56 ،27میتوان گفت حمایت اجتماعی ادراک
شده ابعاد مختلفی دارد که هر یک از ابعاد به نوعی میتواند با تعلل
ورزی رابطه منفی داشته باشد .بر این اساس با مطالعه عوامل زمینهای
و محیطی از جمله والدین ،معلمان و همساالن ،تعلل ورزی را به عنوان
یک ویژگی موقعیتی میتوان در نظر گرفت .در پژوهشی نشان دادند
دلبستگی به همساالن به صورت منفی تعلل ورزی تحصیلی را پیش
بینی میکند ،طبق یافته پژوهشها تعامالت دانش آموزان در مدرسه،
ارتباط معنی داری با درآمیزی و مشارکت فعاالنه دانش آموزان در امر
تحصیل دارد .به عبارت دیگر هرچه منابع حمایتی دانش آموزان بیشتر
و کارآمدتر باشد ،بروندادهای تحصیلی مثبت شکل میگیرد ()58 ،57
و در نتیجه آن تعلل ورزی در دانش آموزان کاهش پیدا میکند .در
خصوص نقش والدین نیز برخی پژوهشها از رابطه سبکهای فرزند
پروری با تعلل ورزی حمایت میکنند ( ، )59در تبیین این رابطه میتوان
گفت میزان نظارت و مداخله والدین میتواند با تصمیمگیری و برنامه
ریزی درسی فرزندان شنان در ارتباط باشد .و از آنجایی که مطابق با
نظریه خود تعیین گری ،ریشه تعلل ورزی را نداشتن باور به تواناییهای
فردی میداند ( ،)60بر این اساس تعامالت مثبت با والدین ،همساالن
و افراد مهم مانند معلمان ،منجر به شکلگیری عزت نفس و خود باوری
در دانش آموز شده و در واقع منابع حمایتی در نگرش دانش آموز به
توانایی اش برای انجام تکالیف درسی اثر مثبت دارد.
رابطه اهمال کاری تحصیلی با نشاط ذهنی دومین مسیر از فرضیه
میانجی گری اهمال کاری تحصیلی در رابطه بین حمایت اجتماعی و
نشاط ذهنی میباشد .در پژوهش حاضر این رابطه مستقیم همسو با
یافتههای پیشین ( ، )4،5معنی دار بود .در تبیین این رابطه میتوان
گفت با توجه به اینکه اهمالکاری حاصل تعاملی پیچیده از عوامل
شناختی ،رفتاری و هیجانی است ،تبعات منفی روانی باالیی به ویژه
برای نوجوانان که نسبت به شکست بسیار حساس هستند ،به همراه
دارد ،هیجانات منفی مانند ترس از شکست ،افسردگی ،اضطراب و خشم
مطابق با نتایج پژوهشی از پیامدهای اهمال کاری تحصیلی به شمار
میروند ( ،)61و در نتیجه تعلل ورزی نشاط ذهنی دانش آموزان کاهش
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مییابد .و از آنجائی که بر اساس مفروضه های نظریه خودتعیین گری
و مفاهیم ساختاری روان شناسی ارگانیسمی ،نشاط ذهنی در داشتن
انرژی بدنی و ذهنی تعریف میشود و افراد دارای نشاط ذهنی ،حسی
از شـوق ،سـرزندگی و انرژی را تجربه می کنند ،و رفتارهای تعلل
ورزی آن را به صورت منفی پیش بینی میکند .با در نظر گرفتن این
دو رابطه به صورت همزمان میتوان گفت در واقع کمبود حمایت
اجتماعی ادراک شده در مدل مفروض این پژوهش از طریق تاثیری که
بر تعلل ورزی تحصیلی دارد ،موجب کاهش نشاط ذهنی دانش آموزان
میشود .و در واقع اهمال کاری به صورت کامل این رابطه را میانجی
گری میکند.
در خصوص نقش میانجی گری اهمال کاری تحصیلی در رابطه بین
ناگویی خلقی و نشاط ذهنی ،نیز به تبیین هر یک از مسیرها به صورت
جداگانه پرداخته میشود .مطابق با یافتههای پژوهش حاضر بین ناگویی
خلقی با اهمال کاری تحصیلی رابطه معنی دار است که در تبیین آن
همسو با یافتههای پیشین( ،)62 ،26میتوان گفت توانایی کنترل
احساسات را دارد؛ با بیشتر شدن ناگویی خلقی ،افراد به میزان کمتری
قادر به انگیختن احساسات خود جهت انجام کارها هستند ،همچنین
توانایی خالق بودن و انجام کارها به بهترین نحو ممکن؛ حساس و قادر
بودن به کنترل روابط به طور مؤثر نیز با ناگویی خلقی کاهش مییابد
و با توجه به اینکه تعلل ورزی تحصیلی نوعی مشکل ناشی از مدیریت
ضعیف مهارتهای زندگی است و نارسایی هیجانی یک ویژگی شناختی
عاطفی است و فرد مبتال به آن در تنظیم و فهم هیجانهای خود ناتوان
است؛ این رابطه اجتناب ناپذیر است .قسمت دوم این رابطه میانجی گر
نیز که رابطه تعلل ورزی تحصیلی با نشاط ذهنی است قبال تبیین شده
است .لذا با توجه به نتایج به طور خالصه میتوان گفت افراد ناگویی
خلقی باال در تحصیل خو تعلل بیشتری داشته و به این واسطه از نشاط
ذهنی کمتری برخوردارند.
مطابق با یافتههای پژوهش حاضر ،وابستگی به تلفن همراه مدل را در
حالت کلی تعدیل کرد .و از بین مسیرهای موجود ،مسیر اهمال کاری
تحصیلی به نشاط ذهنی توسط وابستگی به تلفن همراه تعدیل شد.
متغیر تعدیل گر متغیری است که جهت و شدت ارتباط بین متغیر مستقل
(پیش بین) و وابسته (مالک) را تحت تاثیر قرار میدهد ( .)63در
خصوص تعدیل کنندگی وابستگی به تلفن همراه قبال پژوهش انجام
نشده اما بسیاری پژوهشها از رابطه بین وابستگی به اینترنت و تلفن
همراه با اهمال کاری تحصیلی حمایت میکنند ( ،)36 ،35و همچنین
در پژوهشهای مشابهی تاثیر استفاه آسیب زا از تلفن همراه بر ناگویی
خلقی ( )39و نشاط ذهنی ( .)43 ،42 ،41نیز مورد تایید قرار گرفته
است .با مقایسه میانگین دو گروه وابسته و غیر وابسته به تلفن همراه
همسویی پژوهش حاضر با مطالعات پیشین در این زمینه مشهود است.
در تبیین تعدیل کنندگی وابستگی تلفن همراه میتوان گفت با توجه به
اینکه یکی از دالیل مهمی که دانش آموزان در انجام تکالیف درسی
خود تعلل میکنند ،استفاده بیش از حد از تلفن همراه است ،و این مساله
در بین دانش آموزانی که استفاده آنها از تلفن همراه به حد وابستگی
رسیده ،پیامدهای روانی منفی بسیاری را به همراه دارد ،وابستگی به
تلفن همراه این مدل میانجی گری را تعدیل کرده است .به عبارتی با
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مشاده و مقایسه ضرایب مسیر در دو گروه میتوان به این نتیجه رسید
که شدت روابط در گروه دانش آموزان وابسته به تلفن همراه بیشتر
است.
نتیجه گیری
با توجه به مزایای انکار ناپذیر استفاده از تلفنهای هوشمند امروزی ،بر
جوانب مختلف زندگی بشر ،ارائه آموزشهای الزم به نوجوانان در
خصوص استفاده صحیح و علمی از ایـن فن آوری میتواند سبب
گسترش فرهنگ صحیح استفاده از تلفن همراه و دستیابی به مزایای
آن شود .انجام پژوهش حاضر نیز مانند سایر پژوهشها با
محدودیتهایی مواجه بود که در تفسیر نتایج آن الزم است در نظر
گرفته شود .این مطالعه از نوع مقطعی است و متغیرهای مطالعه در یک
نقطه زمانی اندازهگیری شده اند و ممکن است روابط در طول زمان
شکل متفاوتی داشته باشند .ازآنجایی که نمونه تحقیق تنها شامل دانش
آموزان دختر مقطع متوسطه در شهر بندر امام خمینی بود ،و مالحظات
بومی و فرهنگی ممکن است در نتایج نقش داشته باشد ،لذا در تعمیم
نتایج آن به سایر جوامع آماری الزم است احتیاط بیشتری به عمل آید.
با توجه به نقش مهمی که اهمال کاری تحصیلی بر نشاط ذهنی
نوجوانان داشت و نیز نقش تعدیل کنندگی وابستگی به تلفن همراه ،با
در نظر گرفتن محدودیت روشهای همبستگی در تبیین روابط علت و
معلولی ،به سایر پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت پیشنهاد میشود ،از
طریق پژوهشهای تجربی و طراحی پکیجهای مداخله ای ،با آموزش
و مداخله اجتناب از تعلل ورزی تحصیلی و نیز استفاده بهینه از تلفن
همراه را آموزش دهند ،تا نشاط ذهنی نوجوانان که سرمایههای آینده
کشور هستند افزایش یابد .با توجه به اینکه مطابق با یافته های پژوهش
ناگویی خلقی و حمایت اجتماعی بر نشاط ذهنی دانش آموزان تاثیر
داشت ،پیشنهاد می شود در جهت کمک به دانش آموزان با نمرات باال
در ناگویی خلقی اقدام شود و نیز از طریق غنی سازی محیط مدرسه و
خانواده حمایت اجتماعی ادراک شده را در نوجوانان بیشتر کرد .همچنین
انجام پژوهشهای مکمل با روشهای آزمایشی و علّی -مقایسهای به
ویژه با در نظر گرفتن نقش جنسیت دانشآموزان ،در این زمینه
پژوهشی ،پیشنهاد میگردد.
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