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Abstract 

Procrastination has a significant negative effect on social and academic performance of 
students. The purpose of the present study was to investigate The Prevalence of 
Procrastination and its Relationship with Demographic Characteristics and figurative Social 
networks among girl students in Tehran, Iran. The present study was a surveys and 
Correlation study. The statistical population was all High School Girls and Conservatory 
School Students in Region of 3, 4, 5, 15, and 11 of Tehran during the academic year of 
2018-19, According to Krejcie and Morgan Table and Stratified sampling, 398 students 
were selected who completed a questionnaire on demographic variables, and Academic 
Procrastination Orientation Questionnaire & Questionnaire use figurative Social networks. 
The data were analyzed using descriptive statistics and inferential statistics (chi-square test, 
and Pearson Correlation Coefficient). Data showed that 31.7% of students with high 
Procrastination and 26.6% had very high Procrastination and there was a significant 
difference between the level of education, age and the mean score for procrastination 
(P≤0.05). The results also showed that there is a significant positive correlation between 
Procrastination and figurative Social networks (P≤0.001). This study shows that the 
prevalence Procrastination is significantly high among girl students in Tehran and it and the 
amount of use of Virtual social networks is related it. Therefore, the use of virtual networks 
should be managed in such a way that its impact on increasing procrastination is reduced. 
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 های ویژگی با آن ارتباط آموزان دختر و در دانش کاری اهمال شیوع

 های اجتماعی مجازی شبکه کارگیری بهمیزان  و شناختی جمعیت

4،زبیرصمیمی3معصومهگرجی،2مهریسیدموسوی،1الساداتموسوینیره

 ، ایرانتهران، دانشگاه خوارزمی، سالمت شناسی رواندانشجوی دکتری . 1

 ، ایرانتنکابن ،، دانشگاه آزاد اسالمیتنکابن ، واحدشناسی عمومی دانشجوی دکتری روان. 2

 تهران، ایران ،جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی خانواده، واحد تهران ةکارشناسی ارشد مشاور. 3

 ، ایرانمشهد، فردوسی مشهددانشگاه  پژوهشگر پسادکتری،. 4

 (17/05/7399: ؛ تاریخ پذیرش71/09/7391: تاریخ دریافت)

 چکیده

کااری   منظور بررسی میزان شیوع اهماال  این پژوهش به. آموزان دارد تحصیلی دانش منفی فراوانی بر عملکرد اجتماعی و آثار کاری اهمال
شارر تراران انجاا     آماوزان دختار    های اجتماعی مجازی در داناش  کارگیری شبکه میزان به و شناختی جمعیت های ویژگی با آن ارتباط و

آموزان دختر مقاطع متوسطه و هنرساتان منااط     جامعة آماری شامل همة دانش. یابی و همبستگی بود روش پژوهش از نوع زمینه. گرفت
باود کاه براسااد جادول کرجسای و مورگاان و باا روش         15993به تعداد  7391-99شرر ترران در سال تحصیلی  77و  75، 5، 4،  3

هاای   کاارگیری شابکه   کااری تحصایلی و میازان باه     شناختی، اهمال های متغیرهای جمعیت نفر انتخاب و پرسشنامه 399ای نسبی،  طبقه
نتاای   . تحلیال شاد  ( مجذور خی و همبستگی پیرساون )های آمار توصیفی و استنباطی  ها با روش داده. اجتماعی مجازی را تکمیل کردند

کاری خیلی باال بودناد و باین مقطاع تحصایلی،      درصد دارای اهمال 6/16کاری باال، و  الآموزان دارای اهم درصد از دانش 1/37نشان داد 
کااری و   اهماال  نتای  همچنین، نشان داد که رابطة مثبات باین  (. ≥05/0P) کاری تفاوت معناداری وجود داشت سن و معدل از نظر اهمال

کااری شایوع شاایان تاوجری در      نتای  پژوهش نشاان داد اهماال  (. ≥007/0P) های اجتماعی مجازی وجود دارد کارگیری شبکه میزان به
کاارگیری   بناابراین، میازان باه    هاای اجتمااعی مجاازی باا آن رابطاه دارد؛      آموزان دختر شرر ترران دارد و میزان استفاده از شابکه  دانش
 .دکاری کاهش یاب های مجازی به صورت باید مدیریت شود که تأثیرگذاری آن بر افزایش اهمال شبکه

 .مجازی های اجتماعی ، شبکههای اجتماعی کاری، شبکه اهمال :واژگان کلیدی
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 مقدمه

آموزان، والدین و نظام آموزشی است  های اصلی دانش موفقیت و پیشرفت تحصیلی یکی از نگرانی

کارآمدی سیستم آموزشی آن جامعه و تضمین  ةدهند زیرا موفقیت تحصیلی هر جامعه نشان

عوامل بسیاری در عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی . ای رشدیافته و موفق است جامعه

 یرضایتنارغبت و  بیترین عوامل مؤثر در این حوزه  ، اما شاید یکی از مهماند آموزان دخیل دانش

 معنای به کاری اهمال .شود ناخته میش  کاری اهمالعنوان  باتکالیف است که  دادن برای انجام

( 2 1 )  ادور بالکیس و (.2 1 ،  کروس و فروند) کارهاست انداختن تعویق به و انگاری سهل

اندازه و زمان  ،شکل ها در یک وظایف و مسئولیت دادن فروگذاری از انجام عنوان بهرا  کاری اهمال

دادن آن کار، تعریف می  برای انجام توانایی فردبودن و  پذیر اجتنابو مورد انتظار، علیرغم  موقع به

آن را  دادن ، شامل تأخیر عمدی در کارهایی است که فرد قصد انجامکاری کنند؛ در واقع، اهمال

عملکرد  ها به نارضایتی از که از پیامدهای منفی آن اطالع دارد و در اکثر موقعیت  حالی در دارد،

 (.112 ، 2استیل)شود  میمنجر 

فراوانی در جوامع  آمارشود که  در نظر گرفته میی رفتارعادت یک  عنوان بهکاری  اهمال

دادن کار یا  با تأخیر انجام کاری اهمال. استرشدی برخوردار روند رو به از دارد و  مختلف

اگرچه . به همراه دارد و نامطلوبی پیامدهای ناخوشایندی ،بر این اساساست و  توأم مسئولیت

استه از شیوع وهای برخ اما زیان ؛زندگی روزمره نباشد در های منفی این عادتممکن است پیامد

است و همین امر ضرورت  مالحظه قابلمهم و  های مختلف گروه و این رفتار در بین افراد

کاری تحصیلی در  اهمال(. 2 1 و همکاران،   بیوتل) دکن میجلوگیری از چنین رفتاری را نمایان 

                                                           
1  . Procrastination 

2. Krause & Freund 

3  . Balkis & Dura 

4  . Steel 

5  . Beutel 



39                                                      9399 زمستان، 4، شمارة 9مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

پیشرفت تحصیلی و موفقیت  کننده در و عاملی تعیین اهمیت فراوانی داردنیز آموزان  دانش

های آموزشی و تحصیلی  کاری در محیط پیامد منفی اهمال (.2 1  ، سیوو  کیم)شود  محسوب می

تر و  نمرات پایین، (112 ،  روتنستین، دیویس و تاتوم) از عملکرد تحصیلی پایین ای گستره نیز، در

رضایت پایین از عملکرد و ؛ (  1 ، و همکاران  میچینوو)ها  ها و بحث کالس فعال در شرکت غیر

 .حتی اضطراب عمومی باالتر گزارش شده است ،(1 1 ، و همکاران 2کاگان) شکست تحصیلی

 بلکه با کیفیت زندگی ،تنها ارتباط منفی با پیشرفت تحصیلی دارد به واگذاشتن تکالیف، نه گرایش

 فردی کاری، عملکرد بیشترین پیامد اهمال(.  11 ،  مون و ایلینگورث)منفی دارد  ةنیز رابط

 (. 11 ، 2دویت و اسکوونبرگ)کند  ضعیفی است که در عملکرد سازمانی تداخل ایجاد می

 جوانان و ویژه به ودر اقشار مختلف  یشیوع باالی کاری اهمال گرفته، مطالعات انجامبراساس 

که  شدمشخص  پژوهش که بر روی نوجوانان انجام گرفته بود،براساس نتایج یک . نوجوانان دارد

 1 شده، مشکلی در حد متوسط تا شدید بوده و  درصد افراد مصاحبه   حدود  اهمالکاری در بین

کردن تکالیف  دانشجویان آمریکایی در نوشتن مقاالت، مطالعه برای امتحان و موکولدرصد  21تا 

  وزر، دمیر و فراری(. 222 ، 2کالرك و هیل)دهند  ن میهفته، اهمالکاری از خود نشا به آخر

گیرد و  های آموزشی را دربرمی درصد محیط  2تا  21اند که اهمالکاری حدود  نشان داده( 112 )

درصد مردم عادی تمایالت  1 درصد دانشجویان و  21که  است پژوهشی دیگر گزارش شده در

 کاری اهمالها به بررسی میزان شیوع  در ایران نیز در تعدادی از پژوهش. ددارنکاری  اهمال

برای مثال براساس نتایج . است  بر روی دانشجویان انجام گرفته ها پژوهش اند که بیشتر این پرداخته

                                                           
1. Kim & Seo 

2  . Rotenstein, Davis & Tatum 

3. Michinov 

4. Kagan 

5  . Moon & Illingworth 

6. Dewitte & Schouwenburg 

7. Clark & Hill 

8. Ozer, Demir & Ferrari 
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درصد؛ در دانشجویان  2 در دانشجویان دانشگاه آزاد آبادان  کاری اهمالمیزان (  2  )توکلی 

؛ در دانشجویان دانشگاه آزاد ( 2  پورصابری، )درصد    تا    م پزشکی تبریز بین دانشگاه علو

؛ در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بین (    کرمی، )درصد  2 تا  2 رودهن بین 

درصد بود  2 / و در دانشجویان پیام نور اهواز برابر با ( 2 1 ،  مرتضوی)درصد  2/22و    / 

. ستاآموزان ایرانی بسیار نادر  در دانش کاری اهمالمربوط به شیوع  های پژوهش. ( 2  سواری، )

آموزان پسر و تحصیلی دانش کاری اهمالهای برخی مؤلفه در یک پژوهش نتایج نشان داد که بین

ها داللت یافته ،همچنین. دار وجود داردهای مختلف تحصیلی تفاوت معناآموزان پایهدختر و دانش

 ةآموزان رابطهای آن با انگیزش پیشرفت دانشتحصیلی و مؤلفه کاری اهمالداشت بین بر آن 

( 21  )براساس نتایج پژوهش فاتحی (. 22  عطادخت، محمدی و بشرپور، )دار وجود دارد معنا

 .بود   / 2شیراز برابر با ة در بین دانش آموزان مقطع متوسط کاری اهمالنیز میزان 

های اطالعاتی و ارتباطی، بر ابعاد مختلف زندگی بشر  گسترش فناوری امروزهاز سوی دیگر، 

اطالعاتی و  ةهای اخیر در حیط ازجمله پیشرفت. تأثیر گذاشته استعملکرد تحصیلی  خصوص به

هایی  های همراه دارای قابلیت امروزه، نسل جدید تلفن. وری تلفن همراه استافنارتباطی، گسترش 

های اجتماعی  افزارها، شبکه میکی از این نر. افزار هستند مو نصب نر به اینترنت لازجمله اتصا

هایی هستند که  همراه سرویس های اجتماعی مجازی تلفن گفت شبکه توان می. هستند  مجازی

ها، نیاز به اینترنت دارد؛  آن کارگیری بهشوند؛  های همراه نصب می افزار بر روی تلفن عنوان نرم به

دوستانی که در این  از فهرستیسازند؛  عمومی می نسبت بهپروفایل عمومی یا  یک  آنافراد در 

ها و  ها و عکس نوشته دادن بر روینظرگیرد؛ و امکان  تیار فرد قرار میخها عضو هستند، در ا شبکه

 صورت به همراه تلفن اجتماعی مجازی های شبکه به اعتیاد رسد، می نظر به. ها وجود دارد تأیید آن

 متفاوتی های پژوهش. (22  فرقانی و مهاجری، )است  گسترش به رو بشری جوامع در ونروزافز

 پژوهش ةنتیج مثال، برای. اند کرده آشکار را آن آور زیان آثار برخی و اند پرداخته امر این به

                                                           
1. Mortazavi 

2  . Virtual Social Networks 
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 شدن کم و درسی مشکالت باعث اینترنت از استفاده زیاد زمان داد، نشان (    ) زاده وشوچا

فرخ ی و یزاده ابرقو فالح ،سلیمانی نتایج پژوهش. شود می دانشجویان و آموزان دانش نمرات

کاری تحصیلی در بین دانشجویان لمفرط از تلفن همراه و اهما ةبین استفاد نیز نشان داد( 22  )

پور و اسدزاده  عالوه بر این، در پژوهش سلیمانی، سعدی. و معناداری وجود دارد مثبت ةرابط

کاری و  لمجازی با اهما های اجتماعی میزان استفاده از شبکهآن بود که  کنندة یز نتایج بیانن(  2  )

 .شتمنفی دا ةو با سالمت روان رابط ممستقیة احساس تنهایی رابط

اکثر مطالعات مرتبط  شود مشخص می، گرفته های انجام پژوشهگاهی اجمالی به با ن ،در مجموع

میزان  بارةاست و در انجام گرفتهروی دانشجویان بر کاری تحصیلی،  اهمال کاری و با اهمال

میزان  مانند آموزان و متغیرهای مرتبط با آن کاری تحصیلی در دانش اهمالویژه  بهکاری،  اهمال

در  ویژه بهتحقیقاتی  خألاین  مطالعات کمی انجام شده است های اجتماعی مجازی استفاده از شبکه

و از  گذرانند را در مدرسه می که نوجوانان، بیشتر وقت خود آنجا از. خورد میایران بیشتر به چشم 

های اجتماعی مجازی مربوط به  سوی دیگر با توجه به اینکه بیشترین میزان استفاده از شبکه

بیشتر ضرورت دارد مطالعات  ،(112  و همکاران،  روزاریو) آموزان دختر است نوجوانان و دانش

 کاری تحصیلی و کاهش اهمال برایراهکارهایی  ةهای الزم، با ارائ نگریضمن ایجاد روش تا

 بااین مطالعه  بنابراین،. ها کمک شود آموزان، به پیشرفت بیشتر آن تحصیلی دانش ةافزایش انگیز

میزان استفاده از شناختی و ارتباط آن با  براساس متغیرهای جمعیت کاری اهمالشیوع بررسی  هدف

 .انجام گرفت دخترآموزان  دانش اجتماعی مجازی درهای  شبکه

 پژوهش شناسی روش

منظور بررسی شیوع  اول به ةدر مرحل. یابی و همبستگی است حاضر از نوع زمینه ةمطالع

دوم  ةدر مرحل. یابی استفاده شد آموزان دختر شهر تهران از مطالعه زمینه کاری در میان دانش اهمال

های اجتماعی  با میزان استفاده از شبکه کاری اهمالبین  ةبررسی رابطمنظور  از روش همبستگی به

                                                           
1  .  Rosário 
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آموزان  دانش ةآماری پژوهش را کلی ةجامع. آموزان دختر شهر تهران استفاده شد مجازی در دانش

به تعداد باالی  22  - 2اول، دوم و هنرستان شهر تهران در سال تحصیلی  ةطع متوسطادختر مق

ای نسبی  گیری طبقه آماری با استفاده از روش نمونه ةانتخاب افراد نمون. هزار نفر تشکیل داد 11 

مناطق شمال،  ةنمایند ،که به ترتیب   و    ،  ، 2،  به این صورت که ابتدا مناطق . گرفتانجام 

با    و    ،  ، 2،  حجم مناطق . شرق، غرب، جنوب و مرکز شهر تهران بودند، انتخاب شدند

و حجم کل   2  و  12  ، 121 ،  222،  2  پرورش به ترتیب برابر با  و مراجعه به آموزش

با توجه به این تعداد جامعه براساس جدول مورگان و کرجسی، . نفر بود      این مناطق برابر با 

 ةای نسبتی این تعداد برای منطق گیری طبقه نمونه با روش. نفر برای نمونه انتخاب شدند  2 تعداد 

نفر و  22برابر با     ةنفر، منطق    برابر با    ةنفر، منطق  1 برابر با  2 ةنفر، منطق   برابر با   

پرسشنامه در  1 2ها، تعداد  احتمال ریزش آزمودنی با توجه به. نفر برآورد شد   برابر با     ةمنطق

 .سنجش قرار گرفت پرسشنامه مورد  2 د که درنهایت شها توزیع  بین آزمودنی

 .های زیر بود ژوهش حاضر پرسشنامه بود که شامل بخشابزار پ

 ةسن، مقطع تحصیلی و رشت مانندشامل اطالعاتی  بخشاین : شناختی اطالعات جمعیت

 .تحصیلی بوده است

که است  ای ماده 2  مقیاسی کاری اهمال به گرایش مقیاس : کاری اهمال به قیاس گرایشم

  طراحی تحصیلی کاری اهمالبرای ارزیابی میزان گرایش دانشجویان به  ( 22 )  تاکمن توسط

 امور آموزشی را مورد دادن تحصیلی و انجام های عرصهدر  کاری اهمالهای اختصاصی  و جنبهشده 

 امتیازای از کامالً مخالفم با  مقیاس چهاردرجه صورت بهگذاری آن  نمره روش .دهد می سنجش قرار

باالتر از  ةنمر. گیرد صورت می 2کامالً موافقم با امتیاز و   موافقم با امتیاز ،   امتیازمخالفم با ،  

 تاکمن در بررسی عوامل مکنون این پرسشنامه، معین. استاهمال کاری  دهندة در مقیاس نشان 1 

آزمون های  پرسش و کند میتحصیلی را ارزیابی  کاری اهمالکرده است که یک عامل اختصاصی 

                                                           
1. Academic Procrastination Orientation Questionnaire (APOQ) 

2. Tuckman 



39                                                      9399 زمستان، 4، شمارة 9مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

( 112 )  واتسونهاول و  ،همچنین. تحصیلی را پوشش دهد کاری اهمالواریانس  22/1است  قادر

 .اند کار گزارش داده اهمالهای رفتاری  و ارزیابی کاری اهمالبین نمرات مقیاس  معناداری ةرابط

، حیدری و توسط مطیعی پژوهشی در؛ بررسی شده استنیز  در ایران ة یادشدهیایی پرسشنامپا

گزارش  1/ 2نفر از دانشجویان ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه      روی بر(  2  ) مصادیقی

 .به دست آمد 22/1در پژوهش حاضر نیز میزان آلفای کرونباخ برابر با  .شده است

در این پژوهش برای سنجش میزان : های اجتماعی مجازی شبکه کارگیری بهپرسشنامه 

کار  به( 22  )زاده و احمدی بلوطکی  عیدی ةپرسشنام ،های اجتماعی مجازی شبکه کارگیری به

های اجتماعی  شبکه کارگیری بهگویه است که میزان  1 این پرسشنامه مشتمل بر . شد گرفته

ای از کامالً مخالفم  گزینه پنجگذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت  هنمر. سنجد مجازی را می

 11 و حداکثر نمره  1 حداقل نمره در این پرسشنامه . دگیر انجام می(  )تا کامالً موافقم (  )

های اجتماعی مجازی و  استفاده زیاد از شبکه ةدر این پرسشنامه به منزل 2 باالتر از  ةنمر. است

روایی محتوایی این . است های مجازی کم از شبکه ةاستفاد ةدهند نشان 1 از  رت پایین ةنمر

نفری از  1  ةبر روی نمون کارشناسان و متخصصان رسیده است و پایایی آن یدأیتپرسشنامه به 

زاده و بلوطکی،  عیدی) از پایایی پرسشنامه دارد دهندة که نشان به دست آمد 1/  دانشجویان 

به دست  2/1 نفری برابر با   2 ةدر پژوهش حاضر میزان آلفای کرونباخ با نمون ،همچنین(. 22  

 .استپایایی مطلوب پرسشنامه  ةدهند آمد که نشان

های آمار توصیفی، آزمون مجذور خی و ضریب همبستگی  ها روش داده منظور تحلیل به

 .گرفت انجام SPSS افزار ها با کمک نرم تحلیل. شد اجرا پیرسون

 ی پژوهشها یافته

ر در نف    اول،  ةآموزان در مقطع متوسط نفر از دانش 2  شناختی،  های جمعیت براساس داده

                                                           
1. Howell & Watson 
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از بین  ،همچنین. نفر در مقطع هنرستان مشغول به تحصیل بودند 1 دوم و  ةمقطع متوسط

نفر در    ریاضی و  ةنفر در رشت  2تجربی،  ةنفر در رشت   دوم،  ةآموزان مقطع متوسط دانش

ها،  عالوه بر این، میانگین و انحراف معیار سنی آزمودنی. انسانی مشغول به تحصیل بودند ةرشت

براساس نتایج . بود   / 2 ± /2 ها  سال و میانگین و انحراف معیار معدل آزمودنی   /22 ± /11

نفر  2 بودند؛ بسیار پایین  کاری اهمالآموزان دارای  از کل دانش( درصد  / )نفر  2،  جدول 

ر نف 2  متوسط،  کاری اهمالنفر دارای (   /2)نفر   1 پایین،  کاری اهمالدارای ( درصد 2 / )

 .بسیار باال بودند کاری اهمالدارای ( درصد 2 /2)نفر  12 و (   /2)باال  کاری اهمالدارای 
 

 کاري اهمالهاي مختلف  شيوع و درصد جمعيت داراي درجه .1جدول 

 درصد فراوانی نسبی تعداد دامنه کاری شدت اهمال

  /  2 2 -   بسیار پایین کاری اهمال

 2 /  2  2 -   پایین کاری اهمال

   /2  1    -2  متوسط کاری اهمال

   /2 2   2 -21 باال کاری اهمال

 2 /2 12  و باالتر  2 بسیار باال کاری اهمال

 11   2  کل

 

 شناختی آموزان بر اساس برخی متغيرهاي جمعيت دانشدر  کاري اهمالشيوع نسبت  ةفراوانی و مقایس .2جدول 

 متغیر

 کاری پایین اهمال

(03- 1) 

 کاری باال اهمال

 (به باال  0)
آماره 

 مجذوره خی
P 

 درصد تعداد درصد تعداد

 مقطع

  2/   1  2/2   اول ةمتوسط

 22/  1    /     دوم ةمتوسط 1/ 1 2/2 

 2 %  2 2 %   هنرستان

 رشته

 2 /       /   2 تجربی

  /  2 /1 
   /  2   /2 2  ریاضی

 2/2   21/   2 انسانی

 %2  2 2 %  2 هنر
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 متغیر

 کاری پایین اهمال

(03- 1) 

 کاری باال اهمال

 (به باال  0)
آماره 

 مجذوره خی
P 

 درصد تعداد درصد تعداد

 سن

 2 2  /      2/   

 2/ 2 112/1 

   2 2/2      /2  

 2    2/    2 2/2  

 2 2 %  22 %2  

      /2    2/2  

 2    11% 1 1 

 معدل

 2-       /2  22 2/2  

2 / 1 1 /1 
 2- 2    /     2/22 

  - 2 2  /       /22 

 1-     2/ 2    /   

 سن بلوغ

  -2    /2 22  /21 

  /  22/1 
 2-    2  /2     2/2  

 2-     2/2  2  /2  

 2-   1 1    11% 

را براساس اطالعات مقطع تحصیلی، رشته  کاری اهمالمیزان شیوع   های جدول  یافته

 ةدوم، رشت ة، مقطع متوسط  براساس نتایج جدول. دهد تحصیلی، سن، معدل و سن بلوغ نشان می

سال دارای بیشترین درصد  2 -  سال و سنین بلوغ بین  2 -2 ، معدل 2 و    تجربی، سنین 

تفاوت مقطع  ةبرای مقایس  در جدول  آزمون مجذور خیعالوه بر این، . بودند کاری اهمال

تحصیلی، سن، معدل و سن بلوغ بکار گرفته شد که نتایج نشان داد بین مقطع،  ةتحصیلی، رشت

 .داری وجود نداشت ادار و بین رشته و سن بلوغ تفاوت معن اسن و معدل تفاوت مع
 

 هاي اجتماعی مجازي شبکهکارگيري  کاري و ميزان به خالصه اطالعات توصيفی و همبستگی بين اهمال .3جدول 

 داری مقدار معنا میزان همبستگی انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه متغیر

  /   2 /22       تحصیلی کاری اهمال
 2/1 11 /1 

 1 / 2   /2  11     های اجتماعی مجازی شبکه کارگیری به



  010...                   کارگیری  میزان به و شناختی جمعیت های ویژگی با آن ارتباط آموزان دختر و در دانش کاری اهمال شیوع
   

 

های  شبکه کارگیری بهو میزان  کاری اهمالاطالعات توصیفی و همبستگی بین   جدول 

، میانگین و انحراف معیار  براساس نتایج جدول . دهد اجتماعی مجازی را نشان می

های  شبکه کارگیری بهو میانگین و انحراف معیار   /  و  2 /22به ترتیب برابر با  کاری اهمال

، میزان  براساس نتایج جدول . است 1 / 2و    /2 برابر با  ،اجتماعی مجازی به ترتیب

که این  است 2/1 های مجازی برابر با  شبکه کارگیری بهو میزان  کاری اهمالهمبستگی بین 

و میزان  کاری اهمالبودن ضریب همبستگی بین  مثبت. استدار  امعن 1/ 11مقدار در سطح 

آموزان بیشتر  در دانش کاری اهمالهای مجازی بدین معناست که به هر میزان  شبکه کارگیری به

 .های اجتماعی مجازی نیز در آنان بیشتر بوده و بالعکس شبکه کارگیری بهده، میزان بو

 یریگ جهینتبحث و 

 و شناختی جمعیت های ویژگی با آن ارتباط و کاری اهمال شیوعمنظور بررسی  به پژوهش حاضر

اولین . آموزان دختر شهر تهران انجام گرفت های اجتماعی مجازی در دانش شبکه کارگیری بهمیزان 

درصد دارای  2 /2باال و  کاری اهمالآموزان دارای  درصد از دانش   /2که پژوهش نشان داد  ةنتیج

 ةآموزان دختر مقاطع متوسط بر مبنای این نتایج تعداد زیادی از دانش. خیلی باال بودند کاری اهمال

ها نیز  همسو با این پژوهش تعدادی دیگر از پژوهش. دارند کاری اهمال، دوم و هنرستان تهران اول

اند؛ برای مثال، در  آموزان و دانشجویان گزارش کرده را در بین دانش کاری اهمالاین حجم باالی 

؛   / 2ا شیراز برابر ب ةآموزان مقطع متوسط در بین دانش کاری اهمالمیزان ( 21  )مطالعه فاتحی 

و در (  2  پورصابری، )درصد    تا    در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بین 

 ،همچنین. گزارش شده است(     کرمی، )درصد  2 تا  2 دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن بین 

در محیط دانشگاهی  کاری اهمال ةمطالع باکه  (111 )  های افرادی نظیر الیس و کانوس با پژوهش

تکمیل تکالیف خود را به تأخیر  شروع و قطع طور بهدرصد دانشجویان در آمریکا   2نشان دادند 

علت این  .همسویی داردناهستند،  کاری مداوم درصد دانشجویان، گرفتار اهمال 21اندازند و  می
                                                           
1  . Ellis & Knaus 
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میزان  ها و پرسشنامهی اگیری، فصل اجر های نمونه توان به روش می رادر میزان شیوع ها  تفاوت

 .ها نسبت داد دقت دانشجویان در تکمیل پرسشنامه

، سنین مختلف و مختلف مقاطعآموزان  مطالعه نشان داد که بین دانشهمچنین، نتایج این 

رشته و ) متغیرها ةدار وجود دارد ولی در بقی اتفاوت معن کاری اهماللحاظ از  های مختلف معدل

در رابطه با تفاوت در مقاطع سنی . وجود ندارد کاری اهمالداری از لحاظ  اتفاوت معن( سن بلوغ

افزایش میزان . دوم است ةمربوط به مقطع متوسط کاری اهمالد بیشترین فراوانی شمشخص 

 پژوهشهای  یافته تحصیلی دوره دبیرستان، بای مقاطع آموزان در ط کاری تحصیلی دانش اهمال

موازات افزایش  نی بر افزایش سطوح اهمالکاری تحصیلی بهمب (112 ) و همکاران روزاریو

مربوط به سنین  کاری اهمالنتایج نشان داد بیشترین میزان  ،همچنین. های تحصیلی همسو است پایه

 2 آموزان باالی  ر روی دانشب(  11 )  ها با نتایج مطالعات ایردی این یافته .سال است 2 تا    

 (22  )عطادخت و همکاران  .دارد منفی بین سن و اهمالکاری همخوانی ةسال، مبنی بر رابط

های تحصیلی باالتر و با افزایش سن مرتبط  در پایه کاری اهمالهمسو با این نتایج نشان دادند که 

 روزاریو و همکاران های پژوهشتوان گفت که براساس نتایج  ، چنین میها در تبیین این یافته. است

محیط  شان با وزان بعد از تغییر مدرسه و مقطع تحصیلی، به موازات افزایش آشناییآم دانش( 112 )

تکالیف  کردن به آن، سطح سازگاری و تعهدشان نسبت به وظایف و جدید و عادت ةو مدرس

دارند در  آموزان معموالً گرایش از طرف دیگر، با توجه به اینکه دانش. یابد مدرسه کاهش می

 تر درگیر شوند و براساس اصل بازتاب توجه مبنی بر جذابیت بیشتر لبتر و جا تکالیف جذاب

 شدن مدرسه و محیط و تکالیف مشابه در مجموع از میزان جذابیت موضوع تکالیف جدید، عادی

 .شود تحصیلی باالتر می مقاطعکاری در  کاسته باعث افزایش سطوح اهمال

آموزان دارای معدل  در دانش کاری اهمالتوان به شیوع بیشتر  از دیگر نتایج این پژوهش می

هایی  این یافته همسو با نتایج پژوهش. های باال اشاره کرد در مقایسه با معدل(   -2 )تر  پایین

. تر و دریافت نمرات پایین مرتبط است با عملکرد تحصیلی پایین کاری اهمالاند  است که نشان داده

                                                           
1  . Eerde 
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  ، و بلکیس(22  )؛ عطادخت و همکاران ( 2  )ری پورصابمطالعات نتایج توان به  جمله می از

تحصیلی باال  پایین، با عملکرد کاری اهمالمعتقد است که (   1 )  اسچیمینگ. اشاره کرد(   1 )

های  با عملکرد تحصیلی خوب، معدل فراگیران ای که داری دارد؛ به گونه او برعکس ارتباط معن

با عملکرد  فراگیرانمقابل،  ةنقط یلی دارند، اما درتحص کاری اهمالکنند و  دریافت می باالیی

ها  یافته. برند رنج می بیشتری کاری اهمالنمرات پایینی هستند و از  کنندة دریافتتحصیلی ضعیف، 

. سال است   -2 کاری براساس سن بلوغ مربوط به سن  همچنین نشان داد که بیشترین اهمال

شیوع بیشتر در این سن، مربوط به این نکته است که  میزان. دار نبود هرچند این اختالف معنا

سال است که همراه با تغییرات هورمونی است که به     -2 بیشترین زمان بلوغ مربوط به سن 

از سوی . شود صورت موقت منجر می کاری تحصیلی به کاهش عملکرد تحصیلی و افزایش اهمال

های تجربی، انسانی و  کاری در بین رشته ان اهمالداری در میز دیگر، نتایج نشان داد که تفاوت معنا

 .است( 22  )هنرستان وجود ندارد که این یافته همسو با نتایج پژوهش عطادخت و همکاران 

کارگیری  کاری با میزان به در نهایت، آخرین یافتة پژوهش نشان داد رابطة مثبت بین اهمال

، سلیمانی، (22  )پور  نتایج مطالعات سعدی این یافته با. های اجتماعی مجازی وجود دارد شبکه

پاول، باکر  ،(    )زاده  ، چاووش( 2  )راد  نژاد و شوکتی ، رستمی( 2  ) پور و اسدزاده سعدی

توان  در تبیین یافتة حاضر می. همسو است(   1 )و همکاران  2کارپینسکی، و (  1 )  و کوکران

انگیزگی، بلکه به علت  کاری نه تنبلی یا بی الگفت براساس دیدگاه شناختی، عوامل ایجاد اهم

 ر گرفته شدهظها در ن ر به غیر از تکلیفی که برای آنیگهای د فعالیتمندی فرد اهمالکار به  عالقه

کاری به علت  در یک موقعیت تحصیلی، اهمال(.  2  ، پور و اسدزاده سعدیسلیمانی، )است 

های اجتماعی  کارگیری شبکه ادهای انگیزشی مانند بهانگیزش کمتر مطالعه در مقایسه با سایر روید

های قوی  توانند انگیزه کردن افراد میرهای اجتماعی با درگی در واقع، شبکه. شود مجازی، نمایان می

                                                           
1. Balkis 

2. Schiming 

3  . Paul, Baker & Cochran 

4. Karpinski 
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یدگرفتن، دریافت اطالعات و مطالب جذاب و أییابی، ت تری از قبیل دوست های فوری و پاداش

خواندن  د اعمالی با انگیزش کمتر نظیر درسشو  د که باعث میتر، به مخاطبان خود ارائه دهن متنوع

ها به افزایش  مفرط به از این شبکهة عالوه بر این، استفاد .قرار گیرند کاری اهمالمورد تعلل و 

شود که به میل شدید و غیر کنترل در عدم استفاده  میمنجر آموزان  افزارها در دانش اعتیاد به این نرم

 (.22  پور،  سعدی)شود  میمنجر  کاری اهمالکه این امر به افزایش  منجر شده،از تلفن همراه 

باال  کاری اهمالآموزان دارای  درصد از دانش   /2 نتایج این پژوهش نشان داد که  ،در مجموع

 1 توان گفت که حدوداً باالی  می ،بر این اساس. خیلی باال بودند کاری اهمالدرصد دارای  2 /2و 

نتایج  ،همچنین. هستند کاری اهمالپژوهش حاضر درگیر  ةآموزان گروه نمون دانشدرصد از 

آموزان دارای   سال و دانش 2 تا    دوم، سنین  ةآموزان مقطع متوسط آن بود که دانش کنندة بیان

آن بود  کنندة نتایج بیان ،از سوی دیگر. داشتند کاری اهمالآموزان  تر بیش از سایر دانش معدل پایین

این . های اجتماعی مجازی وجود داشت و میزان استفاده از شبکه کاری اهمالمثبتی بین  ةه رابطک

دهد تعدادی زیادی از  سو نشان می شناختی زیادی دارد؛ زیرا از یک نتایج تلویحات روان

های پیشین  همسو با نتایج پژوهش ،هستند و از سوی دیگر کاری اهمالآموزان دختر درگیر  دانش

تحصیلی بود که  کاری اهمالهای اجتماعی مجازی با  شبکه کارگیری بهمثبت  ةرابط کنندة بیان

باید با بررسی بیشتر به  ،بنابراین ها بر عملکرد تحصیلی است؛ تأثیر منفی این شبکه ةدهند نشان

آموزان دختر پرداخت و از سوی دیگر با  در دانش کاری اهمال ةشناسایی عوامل ایجادکنند

های اجتماعی مجازی در  استفاده از شبکه ةهای مناسب به بهبود شیو ریزی  برنامه کارگیری به

شود، به علت  رغم نتایج کاربردی که از این پژوهش استنباط می اما علی آموزان اقدام کرد؛ دانش

ی ده خودگزارش این پژوهش به دختران، استفاده از ابزار ةبودن نمون هایی نظیر مختص محدودیت

. دکرپژوهش به تعدادی از مناطق شهر تهران، باید در تعمیم نتایج احتیاط  ةبودن نمونو محدود

تری  تر و ابزارهای گسترده های متنوع های آتی از هر دو جنس، نمونه شود در پژوهش پیشنهاد می

وله شود متخصصان تعلیم و تربیت توجه بیشتری به مق عالوه بر این، پیشنهاد می. استفاده کرد

های مبتنی بر  ها و فنونی نظیر آموزش کارگاه اجرایآموزان داشته باشند و با  در دانش کاری اهمال

 .آموزان اقدام کرد های مناسب استفاده از فضای مجازی در دانش گروه، به آموزش شیوه
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