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 چکیده 
 

بینی اعتیاد به کاری تحصیلی، انگیزش تحصیلی و دلبستگی به مدرسه در پیشپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اهمال

نجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع ی دوم مدارس شهرستان رشت اآموزان دختر مقطع متوسطهاینترنت دانش

 1397-98ی دوم مدارس شهرستان رشت آموزان دختر مقطع متوسطهی دانشی آماری شامل کلیههمبستگی است. جامعه

ی نفر انتخاب شدند. برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه  110ای مرحله ای چندگیری تصادفی خوشهبود که با روش نمونه

ی انگیزش تحصیلی هارتر و کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم، پرسشنامهی اهماله اینترنت یانگ، پرسشنامهاعتیاد ب

های آماری ضریب همبستگی پیرسون و  ها با شاخصی دلبستگی به مدرسه موتون و همکاران استفاده شد. دادهپرسشنامه

کاری تحصیلی ها نشان دادند که بین اهمالتحلیل شدند یافته   spss 19افزار تحلیل رگرسیون گام به گام و با استفاده از نرم

ی منفی اعتیاد به اینترنت رابطه دلبستگی به مدرسه بامعناداری و بین انگیزش تحصیلی و مثبتی با اعتیاد به اینترنت رابطه

و انگیزش تحصیلی  قیم،کاری تحصیلی به طور مست( همچنین نتایج نشان داد اهمالp<0/05معناداری وجود داشت )

 کنند.بینی میبه طور معکوس اعتیاد به اینترنت را پیشدلبستگی به مدرسه 

 

 کاری تحصیلی، انگیزش تحصیلی، دلبستگی به مدرسه، اعتیاد به اینترنتاهمالواژگان کلیدی:  

 

 

 
 



 

  

 

 
 

 

 مقدمه 

، به جزئی جدایی ناپذیر از زندگی بشر بدل شده شودجای زندگی ما دیده میاینترنت به عنوان ابزاری که ردپای آن در جای

(. 2011، 1آرتزی)آمیچای هامبرگر و بن است. همانند سایر تکنولوژی نیز از سوءاستفاده و یا استفاده ناصحیح مصون نیست

، 3ین، چن و چن را در پی داشته باشد )کو، ین، 2تواند وابستگی و اعتیاد به اینترنت استفاده از این ابزارها به مرور زمان می

های ( مطرح شد. وی راهنمای تشخیصی و آماری اختالل1997اعتیاد به اینترنت در آغاز به وسیله ایوان گلدبرگ)(.2012

شناختی از اینترنت یا اعتیاد روانی را به عنوان راهنمای مدل خود برای توصیف اختالل اعتیاد به اینترنت برگزید. استفاده آسیب

(. در تعریفی دیگر 2009است از استفاده از اینترنت همراه با کنترل ضعیف کاربر تعریف شده است )الم،  عبارتبه اینترنت 

ارزش شمردن  کنند که با بیی افراطی از اینترنت تعریف میای غیر قابل کنترل برای استفادهاعتیاد به اینترنت را خواسته

ی زندگی روندهری شدید در موارد محرومیت از آن و تخریب پیشهای سپری شده بدون اینترنت، عصبانیت و پرخاشگزمان

 36/0تا  1/0های شرقی از های غربی و هم در فرهنگخانوادگی و اجتماعی فرد توام است. شیوع این اختالل هم در فرهنگ

 (. 2012و همکاران،  گزارش شده است)کو

های ، خانواده و جامعه مطرح نمود، همچنین این پدیده در بین گروهتوان در سطح فردعوامل زمینه ساز اعتیاد به اینترنت را می

شوند، چرا که های سنی متحمل میهای بیشتر را در مقایسه با سایر گروهمختلف سنی وجود دارد، نوجوانان در این بین آسیب

و  (. 4،2013آورد )فلوروس و سیموس با مشکالتی در حوزه تحصیل و ورود به بازار کار و اشتغال را برای این افراد به وجود می

چنان چه تحقیقات مختلف پیامدهای نامطلوب نباید از پیامدهای ناگوار و مخرب آن به ویژه در زمینه تحصیلی غافل ماند. 

جود آموزان رابطه معنادار واند؛ بین استفاده افراطی از اینترنت و وضعیت روانی و آموزشی دانشاعتیاد اینترنتی را نشان داده

، (1390آموزان رابطه منفی دارد)روحانی،(، اعتیاد به اینترنت با انگیزه تحصیلی و رشد اجتماعی دانش1389زاده، دارد )حسن

(، بین اعتیاد به اینترنت و 1391بین اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد)بیدختی، 

بینی (؛ اعتیاد اینترنتی میتواند پیشرفت تحصیلی را پیش2011)5عنادار وجود دارد اوداسیخودکارآمدی تحصیلی رابطه منفی م

( نشان داد که اختالف معناداری بین اعتیاد به 2015) 7( و همچنین پژوهش نجمی2013و همکاران،  6کند)استاوروپولس

( نشان دادند که استرس 2015) 8جون و چوی اینترنت با نمرات پایان ترم دانشجویان مالزی وجود ندارد و در تحقیق دیگر 

دهد اعتیاد به اینترنت با پیشرفت تحصیلی، تحصیلی با اعتیاد به اینترنت رابطه مستقیم دارد.بنابراین تحقیقات نشان می

ول شناسی یعنی به آینده محکاری از نظر رواناهمال تحصیلی ارتباط دارد. 9استرس تحصیلی با معدل تحصیلی و اهمال کاری

(. 1394؛ به نقل از پورعبدل، صبحی قراملکی و عباسی، 2003، 10ایم )الیس و نیلکردن کاری که تصمیم به اجرای آن گرفته

داند. همچنین مفهوم اهمال کاری در کاری را به تعویق یا به وقت دیگر انداختن تکالیف می( اهمال2013) 11استیونسون 

کاری به عنوان موکول ها آمده است، مطرح شده است. رفتار اهمالنامهی که در لغتتری از تعریفمطالعات علمی به روش جامع

 

1. Amichai-Hamburger & Hayat  

2. Addiction to Internet 

3. Ko, Yen, Yen, Chen, Chen 

4. Floros & Siomos 

5. Odaci 

6. Stavropoulos 

7. Najmi 

8. Jun & Choi 

9. academic procrastination 

10 . Ellis & Nile 

11. Stevenson 



 

  

 

(. رفتار اهمال کاری تحصیلی 1،2015)یازیکی و باالت کردن انجام تکالیف به زمانی دیرتر و به دالیل متعدد تعریف شده است

، 2ر منطقی تعریف شده است)سنکال، جالین و گینیز به عنوان به تعویق انداختن نیت یا انجام تکالیف تحصیلی به دالیل غی

الف( یک سلسله  در تعریفی دیگر که توسط میلگرام ارائه شده چهار مؤلفه ضروری برای اهمال کاری ارائه شده است(. 2003

برای فرد تر از متوسط شود، ج( از آنجا که انجام آن تکلیف رفتار به تعویق اندازی، ب( که منجر به یک کحصول رفتاری پایین

-ثمر میکاری منجر به انجام یک کار بی(. اهمال1392)میرزایی، شودکار مهم است، د( به آشفتگی هیجانی منجر میاهمال

کاری شود فرد احساس گناه کند و نگاه دیگران نسبت به او تغییر کند. اهمالکاری سارق زمان است و باعث میشود، اهمال

روانی، تعویق انداختن، تعلل (. جوهره این آسیب2009،  )ساتن کاری و ارجاع عمل به آیندهیعنی به تعویق انداختن انجام 

کند. پس در همه انگاری در کاری است بنابراین اهمال در امور فردی و امور جمعی معنا پیدا میورزیدن، سبک گرفتن و سهل

توان به موارد یابد که از جمله آن میمیمتفاوتی تجلی های کاری به گونهمعانی نوعی این دست و آن دست نهفته است، اهمال

 پرتی، بیزاری از تکلیف، ابهام و سردرگمی در امور، اشاره کرد سازی، پرکاری، حواسرویا دیدن، پرخاشگری، نگرانی، بحران 

 (.1391)شاهرخی، 

است. اهمیت انگیزش   3باشد انگیزش تحصیلیآموزان تواند متأثر از اعتیاد به اینترنت در دانشسازه روانشناختی دیگری که می

در تعلیم و تربیت انکار ناپذیر بوده و تحقیقات چنددهه اخیر در حوزه آموزشی نیز بر این نکته تأکید دارند که انگیزش یکی از 

رساندن  . وجود انگیزش پیشرفت، تحرک الزم را برای به پایانباشدان میآموزو دائمی در بهبود عملکرد دانش عوامل مهم

سازد، تا آموزان فراهم میآمیز تحصیلی، رسیدن به هدف یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی در کار برای دانشموفقیت

های . انگیزش تحت تأثیر چهار عامل یعنی، )محیط و محرکیادگیری و تحصیلی کسب نمایند بتوانند موفقیت الزم را در امر

ابزار دستیابی به هدف( قرار دارد. که فضای مجازی و )(، )هدف رفتار، منظور و گرایش( و بیرونی(، )حالت و وضعیت درونی

مطالعه  (.1397و عباس زاده،  پور)آرین، اوغازیان، امینی، خسروی باشندونی میهای بیرهای آن جز عوامل و محرکمشغله

ش تحصیلی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد و ( مشخص ساخت که بین اعتیاد به اینترنت و انگیز2016کومله و همکاران)

آموزان، انگیزه در خصوص جویندگان علم و دانش اعتیاد به اینترنت در کاهش انگیزش تحصیلی فراگیران مؤثر بوده است.

میز یک آپیشرفت تحصیلی، از اهمیت خاصی برخوردار است. با این انگیزه، افراد تحرک الزم را برای به پایان رساندن موفقیت

کنند تا بالخره بتوانند موفقیت الزم را تکلیف، رسیدن به هدف یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی در کار خود دنبال می

دهد و مشخص توان گفت انگیزش، دالیل رفتار افراد را نشان میدر امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسب نمایند. بنابراین می

یوسفی، )دار است دار و دنبالهکنند. رفتار دارای انگیزه، رفتاری با انرژی، جهتوشی خاص عمل میکند که چرا آنها به رمی

دهند عبارتند از پافشاری بر انجام تکالیف دشوار، غالب رفتارهایی که انگیزش تحصیلی را نشان می (.1388قاسمی و فیروزنیا، 

ب تکالیفی که به تالش نیاز دارد. بنابراین، انگیزش تحصیلی، یا سخت کوشی یا کوشش در جهت یادگیری در حد تسلط و انتخا

شود که انسان خود را دارای کفالت الزم و شناختی است و هنگامی حاصل می-به عبارتی انگیزش درونی، یک حالت روان

جاد وقفه در مطالعه و (. از آنجایی که ممکن است اعتیاد به اینترنت با ای1388خودمختاری ادراک بداند )یوسفی و همکاران، 

 رسد انگیزش تحصیلی را تحت تأثیر قرار دهد.دور کردن فرد از حیطه تحصیلی به نظر می

است.  4آموزان بر آن تأثیر بگذارد دلبستگی به مدرسهرسد اعتیاد به اینترنت دانشسازه روانشناختی دیگری که به نظر می

لکیت، پیوند و بندش به مدرسه و افراد مهم آن نظیر معلمان، کارمندان، توان به عنوان احساس مادلبستگی به مدرسه را می

آموزان باید مشهود همساالن و سایر افراد مرتبط تعریف کرد. به عالوه، احساسات دوجانبه ارزش و توجه نیز از جانب دانش

های خاص به معلمان، ق و دلبستگی( دلبستگی به مدرسه را به عنوان وجود روابط عمومی، تعل1993) باشد. موتون و همکاران

( دلبستگی به مدرسه یک سازه چند بعدی شامل روابط 2004) اند. همچنین از دید زاریچها توصیف نمودهکارکنان یا فعالیت

 

1. Yazici & Bulut 

2. Senecal, Jalien &Guay 

3. Academic motivation 

4. School attachment 



 

  

 

( در یک بازنگری بر مطالعات انجام شده 2004) گذاری دوجانبه به اهداف و فرآیندهای آموزشی است. لیبیبین توجه و ارزش

های اشتغال به مدرسه، دلبستگی به مدرسه، بندش به مدرسه، جو های مختلف از روابط با مدرسه، واژهگیریینه اندازهدر زم

معتقد است که تمامی داند و مدرسه، درگیری با مدرسه، حمایت معلم و پیوند با مدرسه را دارای مضامین مشترک بسیاری می

( اشتغال به 1جنبه با یکدیگر مشترکند:  9گیرند و در ار، سازه یکسانی را اندازه میها و ساختها در ناماینها با وجود تفاوت

( روابط 7آموز ( توجه به نظر دانش6( دوست داشتن مدرسه، 5های فوق برنامه، ( فعالیت4( نظم/ انصاف 3( تعلق، 2تحصیلی، 

ابراین با توجه به مطالب فوق و با درنظر گرفتن بن(. 1391)پژوهنده، فرزاد و کدیور،  ( حمایت معلم9( امنیت و 8همسال 

بینی کاری تحصیلی، انگیزش تحصیلی و دلبستگی به مدرسه در پیشپیشینه پژوهش هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اهمال

 آموزان است.اعتیاد به اینترنت دانش

 
 روش تحقیق 

آموزان مقطع امعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشروش پژوهش حاضر باتوجه به اهداف آن توصیفی از نوع همبستگی است. ج

-نفر از دانش 110ای گیری خوشهبود که با استفاده از روش نمونه 1397-98متوسطه دوم شهرستان رشت در سال تحصیلی 

ین و بکاری تحصیلی، انگیزش تحصیلی و دلبستگی به مدرسه به عنوان متغیر پیشوزان به عنوان نمونه انتخاب شدند. اهمالآم

گرد آوری اطالعات به این صورت بود که اعتیاد به اینترنت به عنوان متغیر مالک در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت. 

-بعد از اخذ مجوز از دانشگاه محقق و آموزش و پرورش شهرستان رشت به مدارس مراجعه شد و بعد از کسب رضایت از دانش

ها در اختیار آنها قرار گرفت تا تکمیل کنند بعد از تکمیل پرسشنامه ها پرسشنامهآموزان و توضیح اهداف پژوهش به آنها 

گردآوری استفاده شد    SPSS25افزار ها از آزمون رگرسیون چند متغیره به کمک  نرمبرای تجزیه و تحلیل دادهگردآوری شد. 

 پردازیم:می اطالعات با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت که در ذیل به توضیح هر یک

کاری ( ساخته و آن را مقیاس اهمال1984: این پرسشنامه را سولومن و راث بلوم در سال )کاری تحصیلیپرسشنامه اهمال

-گویه می 27( برای اولین بار در ایران به کاربرده است. این مقیاس دارای 1398تحصیلی نام نهادند، این مقیاس را دهقانی )

باشد. مؤلفه دوم، آماده سوال می8دهد: مؤلفه اول، آماده شدن برای امتحانات؛ شامل بررسی قرار میمؤلفه را مورد 3باشد که 

 8باشد که شامل های پایان ترم میباشد. مؤلفه سوم، آماده شدن برای مقالهگویه می 11باشد و شامل شدن برای تکالیف می

است که پاسخ دهندگان میزان موافقت خود را با هر گویه با انتخاب ها به این صورت ی پاسخدهی به گویهباشد. نحوهگویه می

تعلق   5، »همیشه« نمره 4، »اکثر اوقات« نمره 3، »گهگاهی« نمره 2، »به ندرت« نمره 1های »هرگز« نمره یکی از گزینه

ت. همچنین در این مقیاس  کاری تحصیلی باال اساست نمره باال بیانگر اهمال 135و حداکثر نمره  27گیرد.حداقل نمره می

( در 1390شوند. نامیان و حسینچاری)گذاری می« به صورت معکوس نمره25-23-21-16-15-13-11-6-4-2های »گویه

کاری تحصیلی دانشجویان براساس باورهای مذهبی و هسته کنترل، ضریب پایایی پرسشنامه را تحقیقی با عنوان تبیین اهمال

( نیز در پژوهشی ضریب پایایی پرسشنامه را به روش آلفای  1391به دست آوردند. دولیتی) 73/0به روش آلفای کرونباخ 

( با استفاده از روش تحلیل عاملی محاسبه 1386بدست آورد. روایی پرسشنامه در پژوهش جوکار و دالورپور) 91/0کرونباخ 

 ها بیانگر روایی مطلوب پرسشنامه بود.شد که یافته

گیری به منظور اندازه 1981گویه است که توسط هارتر در سال  33این پرسشنامه شامل  :پرسشنامه انگیزش تحصیلی

، 4، اکثر اوقات 3، گاهی اوقات2، به ندرت 1انگیزش تحصیلی ساخته شده است این مقیاس بر اساس مقیاس لیکرت) هیچ وقت

( به طور 31، 27، 21، 19، 16، 15، 10، 9، 5، 4، 3ی در سواالت )باشد.  که این شیوه نمره گذار( می5تقریباً همیشه 

به معنای انگیزش تحصیلی باال  165به معنای انگیزش تحصیلی پایین و باالترین نمره  33معکوس است. پایین ترین نمره 

برای کل مقیاس ( با آزمون آلفای کرونباخ بدست آمده است که 1388است. پایایی این پرسشنامه توسط ظهیری و رجبی)

 است. 92/0انگیزش تحصیلی 



 

  

 

 ( طراحی1993گالزیر ) و  وایت دی موتون، توسط که است ایماده 20 پرسشنامه یک پرسشنامه دلبستگی به مدرسه:

گذاری دارای طیف  باشند. و روش نمرهکم می و زیاد دلبستگی دارای  که آموزانی دانش نمودن مشخص هدفش و است شده

 از: روابط عبارتند که است مولفه سه شامل پرسشنامه این باشند.می  5تا کاماًل موافقم=    1ت از کاماًل مخالفم=ای لیکرپنج درجه

های خاص )سوال هایدلبستگی ( و18و  14، 13، 12، 2، 1های (، تعلق )سوال20و  17، 15، 10، 9، 8، 3های کلی )سوال

پژوهنده و همکاران اند. در پژوهش گزارش نموده 86/0کل پرسشنامه را  ( و ضریب آلفای کرونباخ19و  16، 11، 7، 6، 5، 4

بندی گردید که عبارتند ها از سه عامل به چهار عامل تقسیماند تعداد عامل( که هنجاریابی این پرسشنامه را انجام داده1392)

-خاص )سوال های(، دلبستگی18و  13 ،12، 11، 1های (، تعلق )سوال 20و  15، 14، 10، 8، 3های کلی )سوال از:  روابط

بدست آمد. و روایی  82/0(. ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 19و  17، 6های ( و اهمیت داشتن )سوال9، و 7، 4های 

 سازه پرسشنامه مذکور نیز مطلوب گزارش گردید.

 

 است  اینترنتی اعتیاد سنجش به مربوط یها تست معتبرترین از یکی اینترنت به اعتیاد تست پرسشنامه اعتیاد به اینترنت:

 به  اعتیاد میزان سنجش آن هدف و بوده سؤال 20 دارای پرسشنامه این. است شده ابداع یانگ کیمبرلی دکتر توسط که

که عبارتند از )به  .باشد می درجه پنج دارای و بوده لیکرت صورت به آن دهی پاسخ طیف. باشد می مختلف افراد در اینترنت

قرار دارد بدیهی است که  100تا  20( نمره کلی پرسشنامه در دامنه 5، همیشه 4، بیشتر اوقات3، اغلب 2گاهی اوقات ،1ندرت

 و روایی و است استاندارد پرسشنامه هر چه نمره بیشتر باشد بیانگر اعتیاد باالتر فرد به اینترنت  خواهد بود و برعکس. این

 قرار  استفاده مورد نیز ایران در مقیاس این فارسی نسخه. است شده گزارش 90/0 رونباخک آلفای با قبلی مطالعات در آن پایایی

 و  بحری از نقل به) اند کرده تأیید 88/0 کرونباخ آلفای با زاده قاسم و 81/0 کرونباخ آلفای با را آن پایایی زایی ناستی و گرفته

 (.1390همکاران،

 

  یافته ها

ی تحصیلی، انگیزش تحصیلی و دلبستگی به مدرسه با اعتیاد به اینترنت رابطه کارفرضیه اول پژوهش: بین اهمال

 وجود دارد. 

 کاری تحصیلی، انگیزش تحصیلی و دلبستگی به مدرسه با اعتیاد به اینترنت(: جدول همبستگی بین اهمال1جدول)

 دلبستگی به مدرسه  انگیزش تحصیلی کاری تحصیلیاهمال آماره متغیر

اعتیاد به 

 رنتاینت

ضریب  

 همبستگی

265/0 

 

332/0- 

 

369/0- 

 

سطح  

 معناداری

01/0 001/0 000/0 

 

(، با انگیزش r=265/0؛P<001/0کاری تحصیلی  رابطه مثبت )دهد اعتیاد به اینترنت با اهمال( نشان می1جدول )

 .دارد( منفی r=-369/0؛ P<001/0و با دلبستگی به مدرسه ) (r= -332/0؛ P<001/0تحصیلی)

 
تواند اعتیاد به اینترنت را فرضیه دوم پژوهش: اهمال کاری تحصیلی، انگیزش تحصیلی و دلبستگی به مدرسه می

 بینی کند.پیش
 



 

  

 

کیاری تحصییلی، از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. در این بررسیی متغیرهیای اهمیال به منظور بررسی این فرضیه

بین و اعتیاد به اینترنیت بیه عنیوان متغییر میالک وارد میدل به عنوان متغیرهای پیشانگیزش تحصیلی و دلبستگی به مدرسه 

بیین و میالک و مفروضیه اسیتقالل خطاهیای شدند. جهت استفاده از تحلیل رگرسیون، ابتدا مفروضه همخطی متغیرهای پیش

 شود.بین بررسی میمتغیرهای پیش

توجه کرد. چنانچه شاخص   VIF( و Toleranceحمل واریانس )باید به دو شاخص ت در بررسی مفروضه همخطی متغیرها

توان گفت که مفروضه همخطی متغیرها کمتر باشد می 10از  VIFباشد و همچنین مقدار  1تحمل واریانس در دامنه صفر تا 

توان گفت که میهای مذکور حدنصاب الزم را دارند. بنابراین شود شاخصمشاهده می (6-4برقرار است. همانطور که در جدول)

بین و مالک باید مقدار مفروضه همخطی متغیرها برقرار است. عالوه بر این به منظور بررسی استقالل خطای متغیرهای پیش

دهد که مقدار شاخص دوربین ها نشان می. یافته(Durbin-Watson < 4)کوچکتر باشد  4شاخص دوربین واتسون از 

بین و مالک رعایت شده و توان گفت مفروضه استقالل خطای متغیرهای پیشابراین میاست. بن 4و کوچکتر از  91/1واتسون 

 باشد.ترتیب استفاده از تحلیل رگرسیون بالمانع میبرقرار است و بدین

 
 بررسی مفروضه های آماری آزمون رگرسیون چندگانه   :(2جدول)

بینمتغیر پیش  
 مفروضه استقالل خطاها مفروضه همخطی متغیرها

collinearity statistice 
Durbin-Watson 

Tolerance VIF 
کاری تحصیلیاهمال  69/0 44/1 

91/1  20/1 83/0 انگیزش تحصیلی 

 51/1 65/0 دلبستگی به مدرسه

های تحلیل رگرسیون و نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد مطالعه بنابراین  جهت آزمون فرضیه با توجه به برقراری مفروضه

 های آمده است.پژوهش استفاده  از آزمون تحلیل رگرسیون بالمانع است که نتایج آن در جدول مدو

 
 بینی اعتیاد به اینترنتکاری تحصیلی، انگیزش تحصیلی و دلبستگی به مدرسه در پیشاهمال رگرسیونتحلیل  (3ول)جد

منبع 

 تغییرات 

معنی  F میانگین مجذورات درجه آزادی  مجموع مجذورات 

 داری 

R R2 

 رگرسیون 

 خطا

 کل

79/13818  

88/23502  

67/37321  

3 
106 
109 

26/4606  

72/221  

77/10  000/0  34/0  14/0  

کاری تحصیلی، انگیزش اهمالبین )دهد که متغیرهای پیشتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه در جدول فوق نشان مین

. (p،77/10=F < 05/0)هستند  اعتیاد به اینترنتبینی ش( به صورت ترکیبی قادر به پیتحصیلی و دلبستگی به مدرسه

درصد از تغییرات مربوط   14بین توانستند همچنین مقدار مجذور همبستگی چندگانه نیز حاکی از آن است که متغیرهای پیش

 بینی نمایند.پیش راآموزان دانش اعتیاد به اینترنتبه 

بین، ضرایب رگرسیون استاندارد شده متغیرهای ر یک از متغیرهای پیشکنندگی تفکیکی هبینیبه منظور بررسی قدرت پیش

 ( به تفکیک ارائه شده است. 4در جدول) کاری تحصیلی، انگیزش تحصیلی و دلبستگی به مدرسهاهمال

 



 

  

 

تیاد اع بینی در پیش کاری تحصیلی، انگیزش تحصیلی و دلبستگی به مدرسهاهمال(  ضرایب رگرسیون استاندارد شده 4جدول )

 به اینترنت 

بینمتغیرهای پیش  سطح معناداری β tضرایب رگرسیون   B SEضرایب رگرسیون  

کاری تحصیلیاهمال  07/0  08/0  09/0  97/0  001/0  

-17/0 انگیزش تحصیلی  06/0  29/0-  50/3-  000/0  

-14/0 دلبستگی به مدرسه  08/0  31/0-  08/4-  000/0  

 < 05/0) اهمال کاری تحصیلیشود، ضرایب رگرسیون استاندارد شده برای متغیرهای ه میهمانطور که در جدول فوق مشاهد

p،09/0  =β، 97/0 =  t) به طور مستقیم و انگیزش تحصیلی(05/0 > p ،29/0-  =β، 50/3- =  t)  دلبستگی به مدرسه

(05/0 > p ،31/0- =β، 08/4- =  t ) نماید. در نهایت میتوان گفت بینی میا پیشر اعتیاد به اینترنت  بگونه معکوس و معنادار

 کاری تحصیلی، انگیزش تحصیلی و دلبستگی به مدرسه اهمالشود. یعنی ترکیب خطی پژوهش حاضر تایید میدوم فرضیه 

 دارند.آموزان اعتیاد به اینترنت دانش بینی سهم معناداری در پیش

 
 

  گیریبحث و نتیجه
کاری تحصیلی، انگیزش تحصیلی و دلبستگی به مدرسه با اعتیاد به اینترنت دانش اهمال پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط

کاری آموزان انجام گرفت. برای بررسی فرضیه اول پژوهش از همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین اهمال

به مدرسه با اعتیاد به اینترنت رابطه منفی وجود  تحصیلی و اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت و بین انگیزش تحصیلی و دلبستگی 

و جون  (2013( استاوروپولس)2011(، اوداسی)1391(، بیدختی)1388های محمد بیگی)های پژوهشاین یافته با یافته دارد.

اد به آموزانی که اعتیتوان گفت دانشباشد. در تبیین این یافته می( همسو می1394(  و حمیدی و همکاران)2013و چوی )

ورزی کنند و در انجام تکالیف تحصیلی تعللاینترنت باالتری دارند بیشتر وقت خود را صرف گذراندن در فضای مجازی می

انگیزگی تحصیلی و با به تعویق انداختن تواند موجب بروز بیکاری نیز میکنند از یک طرف اهمالکرده و در آن وقفه ایجاد می

د و دلبستگی به مدرسه را کاهش داده و اعتیاد به اینترنت را به عنوان یک فن تسکینی تشدید تکالیف موجب کاهش انگیزه شو

 کند.

بینی اعتیاد به کاری تحصیلی، انگیزش تحصیلی و دلبستگی به مدرسه در پیشدر فرضیه دوم پژوهش به بررسی نقش اهمال

ن چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای آموزان بود برای آزمون این فرضیه از آزمون رگرسیواینترنت دانش

(، 1388های محمد بیگی)های پژوهشبینی کنند. این یافته با یافتهتوانند پیشدرصد از متغیر مالک را می14بین حدود پیش

-می ( همسو1394(  و حمیدی و همکاران)2013( و جون و چوی )2013( استاوروپولس)2011(، اوداسی)1391بیدختی)

توان گفت افرادی که اعتیاد به اینترنت باالیی دارند مانند سایر افراد معتاد از سطح خودکنترلی باشد. در تبین این یافته می

شود و موجب کاهش تری برخوردارند و اعتیاد به اینترنت موجب تحمیل شکست در بیشتر ابعاد زندگی فرد میهیجانی پایین

شود. در نتیجه با کاهش در نتیجه کاهش انگیزه و اهمال کاری تحصیلی و دلزدگی از مدرسه می آموزان وفعالیت از سوی دانش

رضایت از تحصیلی و همچنین کاهش نتایج تحصیلی و انگیزه آنها برای فعالیت های تحصیلی نیز کاهش خواهد یافت. همچنین 

که  شودان میآموزخستگی جسمانی و روانی دانش وجباعتیاد به اینترنت و به دنبال آن صرف زمان طوالنی در اینترنت م

 شود.انگیزگی و کاهش دلبستگی به مدرسه میموجب به تعویق انداختن تکالیف، بی
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