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Abstract

Introduction: The purpose of the present study was to investigate the causal effect of
psychological stress on academic procrastination through mediating academic
motivation and Internet addiction.
Methods: This study is a correlational study of path analysis. The statistical population
of the study consisted of 3995 second-grade female high school students in Ahvaz, 350
of them were selected by multistage cluster sampling method. The research tools were
Lovebond and Lovebound Psychological Stress Questionnaire (1995), Riding
Academic Delay Questionnaire (2011), Harter Academic Motivation Questionnaire
(1981), and Internet Riding Addiction Questionnaire (2012). Pearson correlation
coefficient and structural equation modeling method were used to analyze the
hypotheses and investigate the relationships between variables.
Results: The results of Pearson correlation coefficient showed that there is a significant
relationship between stress with academic procrastination and internet addiction,
academic motivation and academic procrastination and between stress, anxiety and
depression with academic motivation, anxiety and depression with internet addiction.
The internet addiction has no meaningful relationship.
Conclusion: The results of the path coefficient showed that academic motivation did
not mediate the relationship between stress anxiety and depression on academic
procrastination. Internet addiction also mediates the relationship between stress and
depression on academic procrastination, but internet addiction does not mediate the
relationship between anxiety and academic procrastination.
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چکیده
مقدمه :هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرات فشار روانی بر اهمالکاری تحصیلی از طریق میانجی¬گری انگیزش تحصیلی و اعتیاد به اینترنت می
باشد.
روشها :پژوهش حاضر یک پژوهش همبستگی از نوع تحلیل مسیر است .جامعه آماری پژوهش ،شامل کلیه دانشآموزان دختر متوسطه دوم شهر
اهواز که مشتمل بر  3995نفر بودند که از این میان 350نفر با شیوه نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش
شامل پرسشنامه فشار روانی الویبوند و الویبوند ( ،)1995پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی سواری ( ،)1390پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر ()1981
و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت سواری ( )1391بودند .جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و روش
تحلیل مسیر استفاده شد.
یافتهها :نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین استرس با اهمالکاری تحصیلی و اعتیاد به اینترنت ،انگیزش تحصیلی با اهمالکاری
تحصیلی رابطه معنیدار وجود دارد و بین استرس ،اضطراب و افسردگی با انگیزش تحصیلی ،اضطراب و افسردگی با اعتیاد به اینترنت رابطه معنیداری
وجود ندارد.
نتیجهگیری :نتایج ضریب مسیر نشان داد که انگیزش تحصیلی ،میانجیگر رابطه اضطراب استرس و افسردگی بر اهمالکاری تحصیلی نمیباشد.
همچنین اعتیاد به اینترنت ،میانجیگر رابطه استرس و افسردگی بر اهمالکاری تحصیلی میباشد ،اما اعتیاد به اینترنت ،میانجیگر رابطه اضطراب و
اهمالکاری تحصیلی نمیباشد.
واژگان کلیدی :اعتیاد به اینترنت ،انگیزش تحصیلی ،اهمالکاری تحصیلی ،اهواز ،دانش آموز ،دوره متوسطه دوم ،فشار روانی.
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پایینی از انگیزه پیشرفت و نیاز به پیشرفت هستند ][10؛ بهطوری
که ،سهلانگاران به سختی برانگیخته میشوند؛ بنابراین ،به
احتمال بیشتری در مورد تکالیف تحصیلی و مطالعه برای امتحانات
تا آخرین دقایق ممکن ،اهمالکاری میکنند ]Rock & dan .[3
( )2010در پژوهش خود نشان دادند که بین انگیزش و اهمالکاری
تحصیلی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد ] .[24در بین
مطالعات موجود بین دانشجویان دانشگاه ها یک فرض رایج این
است که اهمالکاری دشمن یادگیری است ،که اغلب منجر به
تکمیل ناموفق و نامطلوب تکالیف میشود .حائز اهمیت است که
اهمالکاری یکی از موانع جدی و مهم در وصول یادگیرندگان به
پیشرفت و موفقیت تحصیلی است ].[11
ویژگی اهمالکاری تحصیلی از فشار روانی جداشدنی نیست،
فرد اهمالکار به میزان کم کاری و به تعویق انداختن امور و
تکالیف ،دچار استرس ها و اضطراب های ناشی از آن شده و
فشارهای روانی مختلفی با شدت و ضعف های متفاوت را تجربه
می کند .فشار روانی معموالً وقتی ایجاد می گردد که فرد با چالش،
تهدید و یا تحولی مواجه گردد ،به عبارت دیگر بین توان فرد برای
انجام کار و کار خواسته شده از وی توازن وجود نداشته باشد .برای
درک بهتر فشار روانی شناخت چگونگی ایجاد انگیزش که یک
فرآیند چرخشی است ضرورت دارد .چرخه انگیزش معموالً از بروز
و ظهور یک نیاز آغاز می گردد .فرد می خواهد کار را انجام دهد
(انگیزه) و در نهایت آن را انجام می دهد.کاری را که انجام می
دهد او را به هدف مورد نظرش نزدیک کند ،در آن موقع احساس
رضایت می کند و در صورتی که ناموفق باشد احساس نارضایتی
کرده و ممکن است باعث افزایش شدت نیاز و فشار گردد ،در هر
حال این چرخه پایان نمی پذیرد و فرد آماده می گردد تا کار
جدیدی برای دستیابی به هدف جدیدی را انجام دهد .این امر
بدان معناست که رضایتمندی افراد ،دوام ابدی ندارد و این منبع
عمده فشار روانی برای افراد می باشدYerks & Dodson .
در سال ( )1908دو عامل را در ارتباط چرخه انگیزش و فشار روانی
معرفی نمودند .اول اینکه هر چه کار ساده تر باشد سطح تحمیل
انگیزش بیشتر می باشد ،دوم اینکه هر چه کار کوتاه تر باشد باز
هم سطح تحمل انگیزش بیشتر می باشد .در نتیجه انگیزش خواه
کم باشد و خواه زیاد ،منجر به بروز رفتار فشارزا می گردد .نکته
مهم این است که برای اکثر مردم فشار روانی باعث عدم کنترل
و بیماری آنان نمی گردد .فشار روانی به معنی بد خود وقتی به
کار می رود که بین فرد ،کاری که از او خواسته شده که انجام
گردد و روش انجام کار درخواست شده تطابقی وجود نداشته باشد
[.]1
در میان عوامل اثرگذار بر اهمالکاری تحصیلی می توان به
اعتیاد به اینترنت اشاره کرد .اعتیاد به اینترنت مفهومی گسترده
است که شامل اعتیاد به بازی های اینترنتی و دیگر اشکال استفاده
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مقدمه
تعریف اهمالکاری برای اولین بار در کتاب تاریخ ادوارد هال
در سال  1548به معنای به تأخیر انداختن آگاهانه تعریف شده
است .واژه اهمالکاری مرکب از دو کلمه پرو و کراسینوس است و
به معنی به تأخیر انداختن تا صبح است .این واژه معادل "سهل
انگاری ،به تعویق انداختن و تعلل" نیز می باشدSolomon .
& )2004( Rothblumبه سادگی اهمالکاری تحصیلی را به
عنوان به تعویق انداختن تکالیف مهم تحصیلی مثل آماده شدن
برای امتحانات ،آماده کردن مقاالت ترم ،امور اداری مربوط به
کالس و دانشگاه و وظیفه حضور در کالس ها تعریف می
کنند] .[2با در نظر گرفتن این توضیحات ،اهمالکاری تحصیلی به
معنای به تاخیر انداختن وظایف تحصیلی و مشکالتی که به خاطر
این تاخیر تجربه می شوند است )2005( Lee .اهمالکاری را به
تمایل غیرمنطقی برای به تأخیر انداختن کارها تعریف می کند ][3
 .اهمالکاری از نظر روانشناسی یعنی به آینده محول کردن کاری که
تصمیم به اجرای آن گرفتهایم ] .[4اهمالکاری اغلب بهعنوان
تأخیر غیرمنطقی رفتار ،مورد بررسی قرار میگیرد و این گونه
تعریف میشود :عمل به تأخیر انداختن کارها ،به ویژه بدون دالیل
مناسب .اهمالکاری تحصیلی را میتوان هر نوع آگاهی در نظر
گرفت که بهوسیله آن یادگیرنده فرض میکند و یا شاید حتی
میخواهد یک تکلیف درسی را انجام دهد اما نمیتواند آن را در
چارچوب زمانی مناسب یا مورد انتظار برساند ] .[5به تأخیر
انداختن و یا اجتناب از انجام هر گونه تکلیف که ناشی از اختالف
رفتار بین قصد و رفتار واقعی (عمل) است و برای فرد نتایج منفی
به همراه داشته باشد ،را اهمالکاری گویندEllis & Nile .
( )2002نیز اهمالکاری را به تمایل به اجتناب از فعالیت ،محول
کردن کار به آینده و استفاده از عذرخواهی و پوزش برای توجیه
به تأخیر انداختن در انجام فعالیت تعریف کردند ] .[6از نظر
 )2009(Ferrari & Ticeنیز اهمالکاری مبین تأخیر در آغاز یا
ادامه کار است ] .[7همانطورکه ذکر شد ،اهمالکاری تحصیلی
یکی از انواع اهمالکاری است و به مانند تعاریف متعدد اهمالکاری،
این نوع از اهمالکاری نیز ،دارای تعاریف متعددی از نظر
پژوهشگران در این حوزه میباشد؛ از نظر بسیاری پژوهشگران در
این حوزه ) Lee (2006و  )2010 )Luiاهمالکاری تحصیلی
نوعی از انواع اهمالکاری است که در مجموعه های تحصیلی و
آموزشی نمایان میگردد و در میان دانشآموختگان رفتاری فراگیر
است ] [8و] . [ 3در همین راستا)2002( Ellis & knaus ،
اظهار داشتند که اهمالکاری تحصیلی تمایلی برای اجتناب از انجام
یک فعالیت تحصیلی و یا دیر انجام دادن آنها و استفاده از
بهانههای مختلف برای توجیه کردن رفتارشان و سرزنش نشدن
توسط دیگران میباشد ] .[9یکی از اولین پژوهشگرانی که
اهمالکاری را از زاویه انگیزشی آن مورد بررسی قرار دادLoom ،
در سال  1960بود .وی عنوان داشت ،سهلانگاران دارای سطوح
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( )1988نیز در تحقیقات خود دریافت  29درصد دانشآموزان پس
از استفاده زیاد از اینترنت در عادتهای مطالعه خود دچار افت
شدند و نمرات آنها به طور قابل مالحظهای کاهش یافت و میزان
غیبتهای این دانشآموزان افزایش یافت ] .[26اگر چه
شایستگیهای اینترنت این ابزار را به عنوان یک وسیله ایدهآل
آموزشی قرار داده است ،اما دانشآموزان به جای فعالیت خالقانه،
اغلب در سایتهای نامربوط ،اتاقهای گپ ،سرویسهای دوستان
مکاتبهای و نرمافزارهای بازی به گشتوگذار می پردازند .لذا
پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی این سوال است که آیا بین
فشار روانی بر اهمالکاری تحصیلی از طریق میانجیگری انگیزش
تحصیلی و اعتیاد به اینترنت در دانشآموزان دختر متوسطه دوم
شهر اهواز رابطه وجود دارد؟

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر یک پژوهش همبستگی از نوع تحلیل مسیر
است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر
متوسطه دوم مشغولِ به تحصیل در سال  98-97در شهر اهواز
هستند که جمعا  3995نفر میباشد .نمونه این پژوهش نیز مشتمل
بر  350نفر دانش آموز دختر متوسطه دوم از جامعه مذکور میباشد.
به منظور تعیین حجم نمونه از جدول Morgan & Krejcie
( )1970و جهت تعیین نمونه از روش نمونهگیری خوشهای
چندمرحله ای استفاده شد .فرایند انتخاب گروه نمونه در این
پژوهش بدین ترتیب بود که ابتدا از از نواحی چهارگانه شهر اهواز
 2ناحیه و از هر ناحیه  2دبیرستان به طور تصادفی گزینش شدند
و سپس از هر دبیرستان به تفکیکِ رشته 6 ،کالس پایه دوم
انتخاب و کلیه دانشآموزان کالس های انتخابی مورد آزمون قرار
گرفتند .همچنین به منظور اندازهگیری متغیرهای موردنظر از
ابزارهای زیر استفاده شده است:
پرسشنامه فشار روانی :مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس.
پرسشنامه
از
متغیرها
این
سنجش
برای
 )1995( Lovibond & Lovibondاستفاده شد .پرسشنامه
یاد شده دارای  21سوال (هر خرده مقیاس  7ماده دارد) .روایی و
اعتبار این پرسشنامه در ایران توسط Samani & Jokar
( )1386مورد بررسی قررار گرفت که آلفای کرونباخ برای مقیاس
افسردگی  0/81برای اضطراب  0/74و برای استرس 0/78
گزارش نمودند .روایی آن از طریق تحلیل عاملی تاییدی تعیین و
تایید شد .روش نمرهگذاری آن به صورت "اصال در مورد من
صدق نمی کند" (صفر) تا "کامال در مورد من صدق میکند" ()3
درجهبندی میشود .در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه
براساس آلفای کرونباخ برابر با  0/74برای اضطراب 0/75 ،برای
افسردگی و  0/51برای استرس به دست آمده است.
پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی :در این پژوهش برای سنجش
556

Downloaded from edcbmj.ir at 12:22 +0430 on Monday June 14th 2021

از اینترنت می باشد ] .[12اعتیاد به اینترنت تبدیل به یک مسئله
مهم و تاثیرگذار بر سالمت اجتماعی و روانی در سراسر جهان ،به
ویژه در میان نوجوانان است ] .[13اعتیاد به اینترنت نوعی اختالل
کنترل تکانه است که به استفاده بیشازحد از اینترنت اطالق
میشود به نحوی که سایر فعالیتهای اجتماعی فرد را تحت تأثیر
قرار دهد و به افت عملکرد در حوزههای مختلف شغلی ،علمی،
اجتماعی ،حرفهای ،خانوادگی ،اقتصادی و روانشناختی بینجامد ،به
گونهای که باعث نادیده انگاشتن روابط در دنیای واقعی ،مثل
روابط با دوستان و خانواده شود ] .[14اینترنت به مثابه نوعی
اعتیاد است که می تواند زندگی فرد و کسانی که با او سروکار
دارند تحت تأثیر قرار دهد و اختالالت چشمگیری در آن پدید آورد
] .[15به بیان دیگر وابستگی به اینترنت نوعی«وابستگی رفتاری»
مانند وابستگی به قمار ،پرخوری ،تماشای اجباری تلویزیون و
مانند آن در نظر گرفته می شود .در اینجا فرد نه به مواد بلکه به
آن چه در رایانه انجام می دهد ،یا به احساسی که در هنگام انجام
آن به او دست می دهد ،وابسته می شود ] .[16وابستگی به
فناوری به طور عملیاتی میتواند «وابستگی غیرشیمیایی»
(رفتاری) که شامل انسان و دستگاه است تعریف شود ،این اعتیاد
ممکن است انفعالی (مثال تلویزیون) ،یا فعال (مثل بازی رایانه ای)
باشد و معموآل جنبههای القاکننده و تقویت کننده ای دارد که
ممکن است وابستگی را تشدید کند ] .[17اعتیاد به اینترنت
آسیبهای متعددی را میتواند به فرد وارد کند از جمله آسیبهای
روانی (اضطراب ،افسردگی ،احساس تنهایی و غیره) ،جسمانی
(مشکالت خواب و تغذیه) ،خانوادگی (کاهش روابط خانوادگی و
افزایش فاصله بین اعضای خانواده) ،شغلی (نبود بازدهی کاری و
اخراج از کار) و تحصیلی (افت نمرات تحصیلی) ] [18و ] [19که
از جمله اختالالت شایع تحصیلی ،اهمالکاری تحصیلی می باشد.
همان گونه که  )2015( Jun & Choiبیان داشته اند که استرس
تحصیلی به طور مثبت با احساسات منفی و اعتیاد اینترنتی ارتباط
دارد و احساسات منفی با اعتیاد به اینترنت ارتباط مستقیم دارد.
عالوه بر این ،نتایج نشان میدهد که استرس تحصیلی نوجوانان
از طریق هیجانات منفی به طور غیرمستقیم تحت تأثیر اعتیاد به
اینترنت است ] )2013( Stavropoulos & et all .[20نشان
دادند که اعتیاد اینترنتی با پیشرفت تحصیلی رابطه عکس دارد
] )2015( Najmi Hayati & et all .[21نشان داد که
اختالف معنی داری بین اعتیاد به اینترنت با معدل نمرات پایان
ترم دانشجویان خارجی مالزی وجود ندارد ])2011( Odaci .[22
در پژوهشی به این نتیجه رسید که بین خودکارآمدی تحصیلی و
اعتیاد اینترنتی همبستگی منفی وجود دارد ولی رابطه بین اعتیاد
اینترنتی و اهمالکاری تحصیلی از نظر آماری معنیدار نیست و
خود کارآمدی تحصیلی به خوبی اعتیاد اینترنتی را پیش بینی می-
کند ] )2013( Odaci .[23همبستگی  0/37بین اعتیاد به
اینترنت و رفتارهای پرخطر و همبستگی  0/12بین اعتیاد به

اینترنت و خودکارآمدی تحصیلی به دست آورد ]Young .[25
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اهمالکاری تحصیلی از پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی Savari

( )1390استفاده شد که برای پایایی این پرسشنامه تعداد  247نفر
از دانشجویان دانشگاه پیام اهواز ( 142دختر و  105پسر) به شکل
تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند .برای ساخت آزمون یاد شده
از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .نتایج تحلیل عوامل
اکتشافی نشان داد که دادهها پس از شش بار چرخش ،آزمونی
مرکب از  12ماده و سه عامل با عنوان اهمالکاری عمدی (5
ماده) ،اهمالکاری ناشی از خستگی جسمی -روانی ( 4ماده) و
اهمالکاری ناشی از بیبرنامگی ( 3ماده) ساخته شد پایایی آزمون
از طریق آلفای کرونباخ برای کل آزمون  ،0/85برای عامل اول
 ،0/77برای عامل دوم  0/6و برای عامل سوم  0/70به دست آمد.
روایی آزمون یاد شده از طریق همبسته کردن با آزمون اهمالکاری
 )1991( takmanتعیین و مقدار آن  0/35برآورد گردید که نشان
از روایی نسبتا خوب آن آزمون است.
پرسشنامه انگیزش تحصیلی :برای سنجش انگیزش تحصیلی
از مقیاس انگیزش تحصیلی  33مادهای  )1981( Hurterاستفاده
گردید .مقیاس یاد شده ،انگیزههای تحصیلی را با سئوالهای
دوقطبی میسنجد که یک قطب آن انگیزش درونی ( 17ماده) و
قطب دیگر آن انگیزش بیرونی ( 16ماده) است .روش نمره گذاری
آن مقیاس ،به صورت پنج درجهای از گزینه هیچ وقت ( امتیاز )1
تا گزینه تقریبا همیشه (امتیاز  )5صورت میگیرد .پایایی مادهها از
طریق آلفای کرونباخ مقدار  0/86و روایی آن از طریق همبستگی
تک تک مادهها با نمره کل پرسشنامه از  0/3تا  0/78بهدست آمد
و برای سنجش عملکرد تحصیلی از معدل کل تحصیلی سال قبل
دانشجویان استفاده به عمل آمد .در پژوهش حاضر پایایی کل این
پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ برابر با 0/95به دست آمده است.
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت :برای اندازهگیری اعتیاد به
اینترنت از پرسشنامه اعتیاد به اینترنت ساخته )1391( Savari
که از طریق تحلیل عاملی اکتشافی روی دانشجویان دانشگاه پیام
نور اهواز به دست آمد استفاده شد .پرسشنامه یک عاملی یاد شده
از  11ماده تشکیل شده است که به صورت مقیاس پنج درجهای
لیکرت به هیچ عنوان ( )1تا همیشه ( )5نمرهگذاری میشود .برای
تعیین پایایی مادهها از آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار 0/87
و روایی آن با کمک تحلیل عاملی تأییدی تعیین گردید که

یافتهها
همانگونه که مندرجات جدول ( )1نشان میدهد ،میانگین و
انحرافمعیار آزمودنیهای کل نمونه ( 350نفر) به ترتیب در
استرس  14/45و  3/79و در اضطراب  14/45و  3/72و در
افسردگی  14/08و  3/60است .همچنین میانگین و انحرافمعیار
آزمودنیها به ترتیب برای متغیرهای اهمالکاری تحصیلی 27/47
و  ،3/40برای انگیزش پیشرفت  91/91و  ،10/51برای اعتیاد به
اینترنت  30/25و  5/34به دست آمد.
تحلیلهای همبستگی در جدول ( )2بینش مناسبی را در
خصوص روابط دومتغیری بین متغیرهای پژوهش فراهم میکند.
که با توجه به جدول فوق بین متغیرهای مستقل (استرس،
اضطراب و افسردگی) و متغیر وابسته (اهمالکاری تحصیلی) و
متغیرهای میانجی (انگیزش پیشرفت و اعتیاد به اینترنت) روابط
معنیداری مشاهده میشود.
پیش از بررسی ضرایب ساختاری ،برازندگی الگوی اصلی مورد
بررسی قرار گرفت .برازش الگوی اولیه براساس شاخصهای
برازندگی معرفیشده ارزیابی شدند.
همانگونه که جدول ( )3نشان میدهد ،ضرایب مسیرهای
اضطراب به اهمالکاری ،افسردگی به اهمالکاری ،استرس به
انگیزش پیشرفت ،اضطراب به انگیزش پیشرفت ،افسردگی به
انگیزش پیشرفت ،اضطراب به اعتیاد به اینترنت معنیدار نمیباشد.
گام بعدی ،ارتقاء برازندگی الگوی پیشنهادی از طریق حذف
مسیرهای غیرمعنیدار (ارائه الگوی نهایی) است؛ بنابراین
مسیرهای غیرمعنیدار حذف و تحلیل دیگری روی دادهها صورت
گرفت.

جدول  .1یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش حاضر برای کل آزمودنیها
آماره
متغیرها

استرس
اضطراب
افسردگی
اهمالکاری تحصیلی
انگیزش پیشرفت
اعتیاد به اینترنت

حداقل نمره

حداکثر نمره

میانگین

انحراف معیار

2
6
4
20
57
11

21
21
21
39
125
44

14/45
14/45
14/08
27/47
91/91
30/25

3/79
3/72
3/60
3/40
10/51
5/34
N= 350
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رضایت بخش بوده است .در پژوهش حاضر پایایی کل این
پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ برابر با0/74به دست آمده است.
در نهایت نیز به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای
آماری توصیفی و استنباطی شامل محاسبه فراوانی ،درصد،
میانگین ،انحراف معیار و آلفای کرونباخ جهت محاسبه ضرایب
پایایی ،تحلیل مسیر و نیکوی برازش استفاده شده است .جهت
تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از نرم افزار
کامپیوتری AMOSاستفاده شده است.

همانگونه که جدول ( )4نشان میدهد ،الگوی اول از برازش نسبتاً
خوبی برخوردار نبود.
جدول  5نشان میدهد که ضرایب مسیرهای استرس و
اضطراب و افسردگی به اهمالکاری تحصیلی و مسیرهای استرس
و افسردگی به اعتیاد به اینترنت و مسیرهای انگیزش پیشرفت و
اعتیاد به اینترنت به اهمالکاری تحصیلی در الگوی نهایی معنیدار
هستند.
با استناد به جدول شماره  ،3ضریب مسیر استرس به
اهمالکاری تحصیلی معنیدار است (.)p= 0/050 ،β=0/101
ضریب مسیر اضطراب به اهمالکاری تحصیلی معنیدار نیست
( .)p= β، 110/0=0/082ضریب مسیر افسردگی به اهمالکاری
تحصیلی معنیدار نمیباشد ( .)p= β، 110/0=0/083ضریب

جدول  .2ماتریس ضرایب همبستگی متغیرها در الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر
ردیف

متغیرهای پژوهش

1

2

1
2
3
4
5
6

اهمالکاری تحصیلی
استرس
اضطراب
افسردگی
انگیزش پیشرفت
اعتیاد به اینترنت

1
**0/14
**0/11
**0/12
**0/13
**0/20

1
**0/089
**0/11
**0/019
**0/13

استرس
اضطراب
افسردگی
استرس
اضطراب
افسردگی
استرس
اضطراب
افسردگی
انگیزش پیشرفت
اعتیاد به اینترنت

4

3

1
**0/093
**0/009
**0/069

5

1
**0/053
**0/13

جدول  .3ضرایب استاندارد مسیرها در الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر
مسیر
اهمالکاری تحصیلی
اهمالکاری تحصیلی
اهمالکاری تحصیلی
انگیزش پیشرفت
انگیزش پیشرفت
انگیزش پیشرفت
اعتیاد به اینترنت
اعتیاد به اینترنت
اعتیاد به اینترنت
اهمالکاری تحصیلی
اهمالکاری تحصیلی

1
**0/052

β
0/101
0/082
0/083
0/025
0/012
0/057
0/119
0/048
0/120
0/148
0/184

6

1
0/05

≤**p

Sig

0/050
0/110
0/110
0/648
0/819
0/294
0/025
0/369
0/024
0/004
0/000

جدول  .4شاخصهای برازندگی الگوی پیشنهادی و الگوی نهایی
شاخصهای برازش الگو

الگوی پیشنهادی
الگوی نهایی

X2

DF

X2/DF

GFI

AGFI

IFI

TLI

CFI

NFI

RMSEA

0/869
2/926

1
5

0/869
0/585

0/99
0/99

0/98
0/98

1/00
1/03

1/04
1/14

1/00
1/00

0/98
0/95

0/000
0/000

جدول  .5ضرایب استاندارد و سطح معنیداری مسیرهای مستقیم در الگوی نهایی
مسیر
استرس
اضطراب
افسردگی
استرس
افسردگی
انگیزش پیشرفت
اعتیاد به اینترنت
2020, Vol. 13, No.6

اهمالکاری تحصیلی
اهمالکاری تحصیلی
اهمالکاری تحصیلی
اعتیاد به اینترنت
اعتیاد به اینترنت
اهمالکاری تحصیلی
اهمالکاری تحصیلی
Edu Stra Med Sci

β
0/101
0/182
0/172
0/123
0/124
0/148
0/184

Sig

0/050
0/035
0/037
0/020
0/019
0/004
0/000
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مسیر استرس به انگیزش تحصیلی معنیدار نمیباشد
( .)p= β، 648/0=0/025ضریب مسیر اضطراب به انگیزش
تحصیلی معنیدار نیست ( .)p= β، 819/0=0/012ضریب مسیر
افسردگی به انگیزش تحصیلی معنیدار نیست (،β=0/057
 .)p= 0/294ضریب مسیر استرس به اعتیاد به اینترنت معنیدار
است ( .)p= β، 025/0=0/119ضریب مسیر اضطراب به اعتیاد
به اینترنت معنیدار نیست ( .)p= β، 369/0=0/048ضریب مسیر
افسردگی به اعتیاد به اینترنت معنیدار است (β، 024/0=0/120
= .)pضریب مسیر انگیزش تحصیلی به اهمالکاری تحصیلی
معنیدار است ( .)p= β، 004/0=0/148ضریب مسیر اعتیاد به
اینترنت به اهمالکاری تحصیلی معنیدار است (β، 000/0=0/184
=.)p
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عدم تفاوت معنیدار فشار روانی با اهمالکاری را میتوان به
جامعه دانشآموزانی که به عنوان نمونه انتخاب شده تبیین کرد و
همچنین به ویژگیهای خاص نظام آموزشی و تعلیم و تربیت
کشور ما که تأکید بیشتری بر رشد و مهارتهای شناختی و
عقالنی دانش آموزان دارد و بر ویژگیهای عاطفی و هیجانی و
اجتماعی آنان کمتر توجه دارد.

فرد در موقعیت استرس یا تکلیف ابتدا به ارزیابی از توانایی و
داشتههای خود و میزان سختی و تهدیدآمیز بودن تکلیف اقدام
میکند .اگر بر مبنای این ارزیابی این موقعیت برای فرد آزارنده و
یا ناخوشایند باشد ،فرد هیجانات منفی همچون اضطراب را تجربه
میکند .در اینجا فرد برای رهایی از اضطراب به استفاده از سبک-
های مقابلهای چون اجتناب از موقعیت روی میآورد .این تئوری
گر چه در زمینه استرس و سبکهای مقابلهای تدوین شده است،
اما به خوبی قادر به تبین روابط هیجانات منفی و اهمالکاری است.
بر همین مبنا ،زمانی که فرد در موقعیت انجام دادن یک تکلیف
آزاردهنده قرار میگیرد ،برای رهایی از هیجانات منفی آن دست
به اجتناب از تکلیف میزند .به عبارت دیگر ،فرد با انجام ندادن
تکلیف و اهمالکاری در واقع درصدد به تعویق انداختن هیجانات
ناخوشایند است .اضطراب ،افسردگی و استرس نقش تعیینکننده-
ای در نوع انگیزه افراد برای تایید توانایی خود در هنگام امتحانات
دارد ،مشکالت ناشی از اضطراب ،افسردگی و استرس ممکن است
توانایی فرد را از اینکه قادر خواهد بود امتحانات خود را به نحو
احسن انجام دهد کاهش دهد و باعث افت تحصیلی در دانش-
آموزان شود ،که این امر میتواند تأثیر منفی بر سالمت جسمی و
روانی افراد داشته باشد ،اگر افراد احساس کنند که نمیتوانند
انگیزه خود را مورد تأیید قرار دهند به نحو چشمگیری در ایام
امتحانات دچار اضطراب ،افسردگی و استرس و افت تحصیلی
خواهند شد .بنابراین میتوان گفت که رویکرد افراد به انگیزش
تحصیلی باعث می شود که منابع انگیزشی رفتار آدمی درونی
شود و امکان نظارت و ارزیابی و خودتنظیمی مستمر در قبال
عملکرد مهیا گردد .همچنین میتوان گفت که دانشآموزانی که
انگیزش تحصیلی باالیی دارند ،فعالیتهای تحصیلی بیشتری را
می پذیرند ،تکالیف درسی بیشتری را انجام میدهند و در نتیجه
موفقیت بیشتری کسب میکنند و این موقعیتها به نوبه خود
عاملی برای کاهش اضطراب ،افسردگی و استرس در دانشآموزان
خواهد شد .دانشآموزان دارای بی انگیزگی تحصیلی وخیم تمایـل
چندانی برای صرف وقت و انرژی جهت انجام تکالیف درسی
ندارند و حتـی تصـور مـیکننند توانایی الزم برای تالش و
کوشش در پیشبرد امور تحصیلی ندارند .برخی از آنهـا در فهم
اهمیت و فواید تکالیف درس نیز عاجزند و یا احساس میکنند

نتیجه گیری
در تبیین نقش اعتیاد به اینترنت با اهمالکاری تحصیلی
دانشآموزان می توان به نقش عدم مدیریت زمان در هر دو متغیر
اشاره کرد .بر اساس پیشینه نظری ،اهمالکاری یک خصلت و
ویژگی شخصیتی است که فرد اهمالکار توانایی مدیریت زمان را
ندارد دانشآموزانی که مدیریت زمان بدی دارند یا به عبارت بهتر،
وقتشناس نیستند ،اهمالکاری بیشتری را نشان میدهند .و
همچنین در تبیین جایگاه انگیزه تحصیلی دانش آموز در
اهمالکاری تحصلی او ،نتیجه ای که حاصل شد حکایت از این
دارد؛ که هر چه فرد دارای انگیزی تحصیلی باالتری باشد کمتر
دچار اهمالکاری تحصیلی خواهد شد.

سپاسگزاری
در انتها جا دارد از تمامی کارمندان گرامی آموزش و پرورش
و مدارس مورد تحقیق و همچنین دانش آموزان محترم مقطع
متوسطه ناحیه  2اهواز که با ما در اجرای این پژوهش همکاری
کردند مراتب تشکر و قدردانی را به جا آوریم.

تضاد منافع
بین نویسندگان هیچ گونه نعارض منافعی وجود ندارد.
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بحث

مطالب درسی فواید و کاربردهای الزم را ندارند .بدون شک این-
گونه ویژگی ها میتواند بستری برای اهمالکـاری تحصیلی را
فراهم سازد.
اعتیاد شدید به اینترنت ،با جدا شدن فرد از دنیای واقعی و
کمتحرّکی همراه است که باعث کاهش شادی و تعامالت
اجتماعی میشود و ذهن کاربر را درگیر تخیالت ناکارآمدی می-
کند که نتیجه ای جز اضطراب ،استرس و افسردگی به همراه
نخواهد داشت .از یک سو به نظر میرسد افراد دچار اضطراب،
استرس و افسردگی ،معموالً برای فرار از این اختالالت و پیدا
کردن جایگزینی برای زندگی بینشاط ،به اینترنت و فضای
مجازی پناه میآورند که این شرایط ،زمینه را برای وابستگی بیشتر
آنها به اینترنت مهیا میکند و از سوی دیگر احتمال دارد که این
اختالالت ،در نتیجه عوارض اعتیاد به اینترنت باشد؛ بهطوری که
افراد معتاد به اینترنت ،به دلیل این وابستگی و تغییر ایجاد شده
در سبک زندگی آنها ،مستعد این اختالالت روانی شوند و یا در
صورتی که به اینترنت دسترسی نداشته باشند ،دچار اضطراب،
استرس و افسردگی گردند.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات Jun & Choi
(Stavropoulos ،)2015( Odaci ،)2011( Odaci ،)2015
و همکاران ()2010( Rock & Dan )2010( Young ،)2013
همسو و همخوان است و با نتیجه تحقیق Najmi Hayati
( )2015ناهمسوست.
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