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Procrastination is a phenomenon that has destructive consequences for most of the 

people and especially for students.  The aim of this study was to investigate the relational 

model of self-continuity, purposeful life and social networks burnout on students' 

academic procrastination with mediated role of delay discounting. The present study is 

a descriptive correlational study. The present study population consists of all students 

in the University of Tehran in 2021 to 2022. A sample consisting of 1056 university 

students were surveyed by availablity sampling method and answered Solomon and 

Rathblum (1984) Academic Procrastination Questionnaire, Horton Delay Activity 

Scale (2014), Sokol and Serper Self-Continuity Questionnaire (2020), the Scholenberg 

et al.'s Life Purposeful Questionnaire (2011) and the social network burnout scale of 

Wallen et al. (2020). Data were analyzed by path analysis using Emo’s software. 

Results: The findings showed that the direct effect of sense of self-continuity and 

purposeful life on academic procrastination is negative and social network burnout 

effect is positively significant Finally, the results showed that the delay discounting has 

a mediating role in the relationship between academic procrastination and sense of 

continuity, purposeful life and social network burnout. As a general, delay discounting 

mediates plays a very important role in the components affecting procrastination. 
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کاری پدیده ای است که برای بیشتر اقشار جامعه و  به صورت ویژه برای دانشجویان پیامدهای مخرب به  اهمال

  از  ناشی  فرسودگی  و   هدفمند  زندگی   خود،  تداوم  حس  مدل ارتباطی همراه دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی

سودمندی انجام شده است.    تاخیری  کاهش  گریمیانجی  با  دانشجویان  تحصیلی  کاریاهمال  و  اجتماعی  هایشبکه 

دانشجوی دانشگاه   1056ای شامل باشد. نمونهاین مطالعه پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و تحلیل مسیر می

کاری  های اهمالدر دسترس  به  پرسشنامه  با روش نمونه گیری  1400-1401های  تهران شاغل به تحصیل در سال

 و   سوکول  خود   تداوم  ، پرسشنامه(2014)  هورتون  تاخیری  فعالیت  (، مقیاس1984تحصیلی سولومون و راثبلوم )

  هایشبکه   از   ناشی  فرسودگی  و مقیاس  (2011)  همکاران  و  شولنبرگ  زندگی   هدفمندی  ، پرسشنامه(2020)  سرپر

  تحلیل شد.  ایموس  افزارنرم  از  استفاده   ها باصورت برخط پاسخ دادند. دادههب  (2020)  همکاران  و  والن  اجتماعی

  منفی   صورت  به  تحصیلی   کاریاهمال  بر  هدفمند  زندگی   و   خود  تداوم   حس مستقیم  اثر که  داد   نشان  هاداده  تحلیل

  نتایج ،همچنین  .است  معنادار  مثبت  رتصو  به   تحصیلی  کاری  اهمال  بر  اجتماعی   های شبکه  از  ناشی   فرسودگی  و

  و  هدفمند   زندگی ، خود تداوم  حس  با  تحصیلی کاریاهمال بین رابطه در  سودمندی تاخیری کاهش  که داد  نشان

توان گفت کاهش تاخیری طور کلی میهب  نتیجه گیری:  .دارد  ایواسطه  نقش   اجتماعی  هایشبکه   از  ناشی   فرسودگی

 سودمندی نقش بسیار مهمی در مولفه های موثر بر اهمال کاری دارد.   
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 مقدمه 

درصد از دانشجویان دانشگاه درگیر   95تا   80پژوهش ها نشان می دهد که 

درصد اهمال   50(، حدود 2018، 1پیرلمن و زایبنبرگ هستند )اهمال کاری 

درصد از    95( و بیش از  2014،  2کاری شدید و مشکل زا دارند )سایروس 

اهمال کارها به عنوان یک مشکل جدی به آن نگاه می کنند به گونه ای که  

سیک )کلینگ  یابد  کاهش  کاریشان  اهمال  کنند  می  همکاران،    3تالش  و 

طب2013 بر  پیکل (.  و  هال  رحیمی،  پژوهش  از    19(  2016)  4ق  درصد 

درصد از سال    27درصد از دانشجویان سال دوم،    22دانشجویان سال اولی،  

درصد از سال آخری ها اهمال کاری را به عنوان منبع اصلی   31سومی ها، و  

استرس شان در دوران تحصیلی گزارش می کنند. اهمال کاری تحصیلی در  

یار رایج است و تاثیرات منفی بر سالمت روانشناختی آنها  بین دانشجویان بس

(. این مشکل سبب از دست رفتن فرصت  2020و همکاران،  5می گذارد )لیو 

مخرب   ابعاد  و  می شود  آن  زمان درست  در  بزرگ  کارهای  انجام  برای  ها 

(. اهمال  2015و همکاران،    6شناختی، عاطفی و رفتاری گوناگونی دارد )پاتزک 

پدیده ای است که می تواند منابع افراد و سازمان ها را در زمینه های    7کاری 

مختلف هدر دهد. اهمال کاری معادل به تعویق انداختن، تعلل و سهل انگاری  

(. این مشکل همچنین  2018و همکاران،    8در انجام فعالیت ها می باشد )ربتز 

اخیر در انجام فعالیت  به عنوان تمایل به اجتناب از فعالیت، بهانه تراشی برای ت

(.  2018،  9ها و محول نمودن فعالیت به آینده شناخته می شود )گوروشیت 

و   از جمله شغلی، تحصیلی  مختلف  های  زمینه  در  تواند  کاری می  اهمال 

خصوص   به  ها  گروه  برخی  رفتار  در  ویژگی  این  دهد.  رخ  گیری  تصمیم 

 (.1820،  10دانشجویان جلوه ی همه گیرتری دارد )زاکس و هن 

نظریات مختلف دو دسته عوامل را با اهمال کاری مرتبط می دانند، دسته  

اول عوامل فردی و درونی است و دسته دوم عوامل محیطی و بیرونی هستند  

(. در بررسی عوامل مرتبط با اهمال کاری مدل ها و  2015)ربتز و همکاران، 

بیین کننده  نظریه های مختلفی وجود دارد؛ یکی از جدیدترین مدل های ت

زمانی گیری  تصمیم  مدل  کاری  تصمیم   11اهمال  مدل  براساس  باشد.  می 

بیندازند یا   افراد یک فعالیت را در یک زمان به تاخیر  اینکه  گیری زمانی، 

زمان   فعالیت در  آن  ناخوشایندی  و  میزان خوشایندی  به  نیاندازند بستگی 

آینده )سودمندی    ( و انتظار از دستاوردهای آن در12حال )سودمندی فعالیت 

(؛ طبق این مدل افراد در صورتی کارها  2020،  14( دارد )زانگ و فگ13نتیجه

را به تعویق می اندازند که ناخوشایندی یک فعالیت در زمان حال بیشتر از  

کنند که انزجار از  کاری نمیسودمندی نتیجه در آینده باشد و زمانی اهمال 

 
1. Pearlman & Zibenberg 

2 .Sirois 

3. Klingsieck 

4. Hall & Pychyl 

5. Liu 

6. Patrzek 

4. Procrastination 

5. Rebetez 

9 . Goroshit 

7. Zacks & Hen 

11 . Temporal Decision Model 

12. engagement utility 

13. Outcome utility 

سودمندی نتایج در زمان آینده باشد . به عالوه  فعالیت در زمان حال کمتر از  

افراد اهمال کار انزجار کمتری نسبت به فعالیت هایی که قرار است در آینده  

انجام دهند دارند تا فعالیت هایی که قرار است در زمان حال انجام دهند  

(. بنابراین افراد به انجام فعالیت ها  2021،  15جاگا، سرینواسون و سریواستا )

زمان حال بی میل هستند و امیدوارند که در زمان آینده تمایل به انجام  در  

آن داشته باشند و انتظار دارند تا با نزدیک تر شدن به موعد تحویل دادن  

(. سومندی  2020یک تکلیف سودمندی نتایج آن افزایش یابد )زانگ و فگ،  

ند تجربه می فعالیت را افراد در زمان حال، زمانی که در حال انجام کار هست

کنند، بنابراین سودمندی فعالیت یک تکلیف به تاخیر افتاده با تعلل در انجام  

تاخیری  این موضوع کاهش  یابد که  دارد.    16آن کاهش می  نام  سودمندی 

اینکه با چه سرعتی سودمندی فعالیت کاهش یابد بستگی به حساسیت افراد  

ای فردی از جمله حس  نسبت به زمان دارد و این حساسیت با برخی تفاوت ه

(  2020؛ زانگ و فگ،  2015،  18هودن و پیکل   -در آینده )بلوین  17تداوم خود 

(. همچنین فرسودگی  2011،  19و هدفمندی زندگی مرتبط است )هرشفیلد 

ناشی از شبکه های اجتماعی می تواند بر کاهش تاخیری سودمندی فعالیت  

 (.   2018و همکاران،    20تاثیر بگذارد )لیان 

تداوم خود توانایی ذهنی ما برای اتصال مفهومی از خویشتن در گذشته،  

(.  2017هودن و پیکل،    -حال و آینده در بستری از زمان می باشد )بلوین

حس تداوم خود مستلزم متصل کردن زمانی است که فرد از دست داده و  

نشان می مطالعات  دارد.  رو  پیش  در  هنوز  دانشجویان    زمانی که  دهد که 

دانشگاه معموال با حس زمانی از آینده غریبه هستند و توانایی ضعیفی در  

(؛ اهمال کاری رابطه  2012،  21تصور آینده دارند )هرشفیلد، کوهن و تامپسون 

دارد و به میزانی که فرد دیدگاه زمانیش در مورد آینده    22منفی با خود آینده 

؛ فراری  2014اتفاق می افتد )سایروس،  ضعیف تر باشد اهمال کاری بیشتر  

 (.  2007،  23و دیاز

اتفاقات مربوط به زمان های   افراد  یافته های پژوهشی نشان می دهد 

نزدیک به خود را از دیدگاه اول شخص و زمان های دور از خود را از دیدگاه  

(. همچنین افراد آشفتگی  2015و همکاران،  24سوم شخص می نگرند )ماکرا 

تری نسبت به اتفاقات از دیدگاه سوم شخص نسبت به دیدگاه  هیجانی کم

و گالگورا  )ویلیامز، ستین  بنابراین  2012،  25اول شخص تجربه می کنند   .)

زمانی که یک فعالیت برای آینده برنامه ریزی شود افراد انزجار کمتری نسبت  

آن تجربه می کنند. از سوی دیگر نتایج خوشایند یک فعالیت نیز در زمان  

ینده قرار دارند و با گذر زمان به آن می رسیم اما افراد نتایج خوشایند را  آ

14. Zang & feg 

15. Jagga, Srinivasan & Srivastava 

16. delay disconting 

17. self-continuity 

18. Blouin-Hudon & Pychyl 

19. Hershfield 

20. Lian 

2. Cohen & Thompson 

22. future self 

23. Ferrari & Díaz 

5. Macrae 

25. Williams, Stein & Galguera 
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زودتر از رسیدن به آن ارزیابی می کنند. بنابراین احساس سودمندی نتایج 

همکاران،   و  )پاتزک  رسد  می  تر  سریع  آینده  در  اینکه  2015خوشایند   .)

به نسبت  باشد  داشته  آینده  در  ای  انگیزاننده  نتایج  همان    فعالیتی  اینکه 

فعالیت نتایج انگیزاننده ای در زمان حال داشته باشد تاثیر بیشتری بر تصمیم 

(. بنابراین داشتن هدف در  2006،  1گیری برای انجام آن دارد )ستل و کونگ

زندگی و دیدگاهی برای آینده در برنامه ریزی فعالیت ها بسیار موثر است.  

نشان می پژوهش ها  از  ای  زندگی  هدفمند  همچنین مجموعه    2دهد که 

کیفیت   بهبود  و همچنین  روانشناختی  و  بهبود سالمت جسمانی  به  منجر 

روزانکی  باویکی،  )کوهن،  شود  می  زندگی 2016،  3زندگی  که  افرادی   .)

هدفمندی دارند اتالف وقت کمتری دارند و سعی می کنند از زمان خود به  

کن استفاده  زندگی  اهداف  به  رسیدن  جهت  در  زندگی خوبی  داشتن  ند. 

افرادی که   بنابراین  را می دهد  فعالیت ها  انجام  انگیزش  افراد  به  هدفمند 

زندگی هدفمندی ندارند انگیزه ای برای انجام فعالیت های روزمره در جهت  

؛ دشت بزرگی و همایی،  2019و همکاران،    4اهدافشان نیز ندارند )آلیموجانگ 

1397  .) 

مله عوامل مهم مرتبط با اهمال کاری  پژوهش ها نشان می دهد که از ج

و   )لیان  باشد  می  اجتماعی  های  شبکه  اخیر  دهه  در  ویژه  به  دانشجویان 

(. دانشجویان قشری از جامعه هستند که به میزان زیادی با  2018همکاران، 

شبکه های اجتماعی کار می کنند و گاهی این ارتباط با شبکه های اجتماعی 

ونه و حتی اعتیاد در می آید که در نهایت زمان  برای آنها به صورت وسواس گ

های زیادی برای آن صرف می کنند و دچار فرسودگی ناشی از شبکه های  

و بهادری،    شهبازیان؛  2017،  6می شوند )گروس، لونگو و مارتین   5اجتماعی 

لیان و همکاران )1396 اعتیاد به شبکه های  2018(.  بیان می کنند که   )

اجتماعی با کاهش احساس کنترل بر روی خود از یک سو منجر به کمبود  

وقت دانشجویان برای انجام فعالیت های تحصیلی می شود و از سوی دیگر  

ی برای  فرسودگی ناشی از شبکه های های اجتماعی منجر به بی حوصله گ

انجام فعالیت ها، به تعویق انداختن مداوم آنها و اهمال کاری مداوم می شود؛  

بنابراین بیشتر وظایف خود را با تاخیر انجام می دهند. همچنین پژوهش ها  

نشان می دهد که اعتیاد و فرسودگی ناشی از شبکه های اجتماعی منجر به  

م هیجانات  تنظیم  توانایی  کاهش  و  هیجانی  )یونال آشفتگی  شود  و    7ی 

 (. پژوهش های مختلفی نیز نقش میانجی کاهش تاخیری 2020همکاران،  

سودمندی را با عوامل مرتبط  بر اهمال کاری بررسی و تایید کرده اند. برای  

( در رابطه با انعطاف پذیری روانشناختی؛  2019و همکاران )  8مثال ساتکلیف 

پفل و  با  2019)  9نوردبی، الکن  رابطه  در  اینترنتی؛  (  های  بازی  به  اعتیاد 

در رابطه با تکانشگری؛ همچنین همچنین مونز    (2018و همکاران )  10ویپیچ 

( در رابطه با روشن بودن اهداف به نقش میانجی کاهش 2017)  11و هورتادو 

 سودمندی پرداخته اند.   تاخیری

 
1. Steel & König 

2. Purposeful living 

3. Cohen Bavishi & Rozanski 

4. Alimujiang 

11. online social media fatigue 

12. Groth, Longo & Martin 

کاری در بعد عملکرد تحصیلی یک مشکل رایج در میان دانشجویان  اهمال 

-ترین علل شکست یا فقدان موفقیت آنها در یادگیری و دست و از مهم  است

(. این پدیده به  2018های پیشرفت تحصیلی است )گورشیت،  یابی به برنامه  

ویژه در بلندمدت سالمت جسمانی و روانی فرد را تهدید و صدمات اقتصادی  

های  یامد(. اهمال کاری پ2007و اجتماعی زیادی را به همراه دارد )استیل،  

از دست دادن ضرب )مانند  عینی  زمان( و  ها، فرصتاالجل مهم  ها، درآمد، 

عاطفی )مانند تضعیف روحیه، افزایش استرس و اضطراب، ترس و عصبانیت  

(.  2018آورد )پیرلمن و زایبنبرگ،  و انگیزه پایین( در دانشجویان به وجود می

افراد و در بر با توجه به پیامدهای وسیع و مخرب اهمال کاری بر   زندگی 

گرفتن ابعاد مختلف تحصیلی، شغلی، اجتماعی، اقتصادی آن به نظر می رسد  

ضرورت دارد پژوهش های دقیق و جامعی در مورد اهمال کاری صورت گیرد.  

 یزندگ   خود،  تداوم  حس  یارتباط  مدل  ی ابیارزبنابراین پژوهش حاضر با هدف  

 ی لیتحص  یکار  اهمال  بر  یاجتماع  یها  شبکه  از  یناش  یفرسودگ  و  هدفمند

ی انجام می شود. این  سودمند   یر یتاخ  کاهش  یگر  یانجیم  با  انیدانشجو

پژوهش به دنبال بررسی تاثیر مسیرهای مستقیم متغیرهای مذکور و تاثیر  

مسیرهای غیر مستقیم بر اهمال کاری از طریق کاهش تاخیری سودمندی  

 ه شده است. آورد  1می باشد. مدل مفهومی پژوهش در شکل  

 

 
 

 : مدل مفهومی پژوهش در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی 1شکل 

 

 روش  

با شیوه تحلیل مسیر  همبستگی    مطالعه ای توصیفی از نوعپژوهش حاضر  

می باشد. جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه تهران  

دوم   نیمسال  اول    1400-1399در  نیمسال  می   1400-1401و  تشکیل 

(  2010) 12دادند. جهت تعیین حجم نمونه مورد نیاز بر اساس شیوه وستلند 

درصد، احتمال خطای    99با در نظر گرفتن تعداد سازه های مدل، توان آزمون  

و عدم دسترسی به حجم جامعه آماری حداقل حجم نمونه مورد نیاز    01/0

پژوهش تعداد افراد نمونه همکاری  نفر بدست آمد. به منظور بهبود اعتبار    482

نفر دانشجوی دانشگاه تهران بودند که به    1056کننده در پژوهش  شامل  

پرسال(    یریگنمونه کمک   )سایت  اینترنتی  فراخوان  طریق  از  دسترس  در 

13. Ünal 

8. Sutcliffe 

15. Nordby, Løkken & Pfuhl 

10. Wypych 

11. Muñoz & Hurtado 

12. Westland 



 و همکاران امیرحسین حاجی عزیزی                                                                                           ...ارزیابی مدل ارتباطی حس تداوم خود، زندگی هدفمند و  
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ضریب همبستگی روش تحلیل این پژوهش،  اطالعات آنها جمع آوری شد.  

استفاده از آن روابط علی متغیرهای پژوهش  که با  بود  تحلیل مسیر  پیرسون و  

متغیر برون زاد اهمال کاری تحصیلی، متغیرهای درون زاد تداوم    بررسی شد.

خود، هدفمندی زندگی و فرسودگی ناشی از شبکه های اجتماعی و متغیر  

باشد.   تاخیری سودمندی می  افزارهای میانجی کاهش  نرم  با  نیز   داده ها 

25     SPSS24و   AMOS  ندیل شدتحل  . 

 های سنجش ابزار

راثبلوم  و  سولومون  تحصیلی  کاری  اهمال  این  (:  1984) 1پرسشنامه 

طراحی شد. پاسخ دهی   1984در سال    پرسشنامه توسط سولومون و راثبلوم

( تا کامال مخالفم )نمره  4به این پرسشنامه در طیفی از کامال موافقم )نمره  

سوال ابتدایی مربوط    18این مقیاس  صفر( به پاسخ دهنده ارائه می شود. در  

های   مالقات  مطالعه،  مقاالت،  نوشتن  زمینه  در  تحصیلی  کاری  اهمال  به 

دانشگاهی، فعالیت های فرهنگی و تفریحی داخل و خارج دانشگاه می باشد.  

انگیزه برای   مابقی سواالت مربوط به دالیل اهمال کاری تحصیلی و میزان 

سول باشد.  می  کاری  اهمال  این  (1984)  راثبلوم  و  ومونتغییر  پایایی   ،

(  1386گزارش کرده اند. در پژوهش جوکار و دالور پور ) 85/0پرسشنامه را 

روایی این پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و تایید قرار  

کرونباخ   آلفای  مقدار  و  باالی    91/0گرفت  اعتبار  گویای  آمد که  به دست 

پور،  پرسشنامه است )جوکار   آلفای  1386و دالور  نیز  (. در پژوهش حاضر 

 بدست آمد.    872/0کرونباخ این پرسشنامه  

این مقیاس توسط هورتون در  (: 2014)   2مقیاس فعالیت تاخیری هورتون 

به منظور سنجش کاهش تاخیری سودمندی فعالیت ها با گذشت    2014سال  

ت گزینه  آیتمی خود گزارشی اس  11زمان طراحی شده است. یک مقیاس  

با   مورد یک موضوع مشخص  پاداش در  زمینه دریافت  را در  انتخابی  های 

دریافت پاداش سریع، میان مدت و طوالنی مدت و با ارزش پاداش متفاوت از  

پاسخ دهنده می پرسد. پاسخدهی به این پرسشنامه در طیف لیکرت اصال  

( است  کامال درست  تا  نمره(  )صفر  نیست  می    4درست  انجام  شود  نمره( 

( پایایی این مقیاس به روش  2014(. هورتون )2017و همکاران،    3)استوارد 

بدست آورده است که نشان دهنده پایایی مطلوبی می   83/0آلفای کرونباخ  

بدست آمد    86/0باشد. در پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ این پرسشنامه  

س روایی  همچنین  است،  پرسشنامه  مطلوب  پایایی  دهنده  نشان  ازه  که 

 پرسشنامه به وسیله روش تحلیل عاملی تاییدی بررسی و تایید شد. 

سرپر  و  سوکول  خود  تداوم  سنجش  (:  2020)  4پرسشنامه  پرسشنامه 

طراحی شد. این    2020تداوم خود در آینده توسط سوکول و سرپر در سال  

اساس نظر هرشفیلد )  10پرسشنامه   بر  ( تداوم خود در  2011سوال دارد. 

سه سازه شباهت به خود آینده، زنده و روشن بودن خود آینده  آینده شامل  

و تأثیر مثبت بر خود آینده می باشد که این پرسشنامه سواالتی بر سنجش  

  1هر سه مفهوم طراحی کرده است. نمره گذاری همه سواالت در بازه ای از  

  به سوال به معنای کامال متفاوت با من  1می باشد به گونه ای که نمره  6تا 

 
1. Solomon and RathblumAcademic Procrastination Questionnaire 

3. Horton Delay Activity Scale 

3. Steward 

1. Sokol and Serper Self-Continuity Questionnaire 

به معنی کامال مشابه با من می باشد. نمره کلی این پرسشنامه نیز   6و نمره 

از جمع همه ی نمرات بدست می آید. ضریب آلفای کرونباخ مقیاس کلی 

برای سازه شباهت به خود آینده    85/0 ، زنده و روشن بودن خود  82/0و 

پایایی   بدست آمد که نشان از  90/0و تأثیر مثبت بر خود آینده    72/0آینده  

(. در پژوهش حاضر  2020مطلوب این پرسشنامه می باشد )سوکول و سرپر،  

بدست آمد که نشان دهنده پایایی  857/0نیز آلفای کرونباخ این پرسشنامه 

سازه   روایی  همچنین  باشد.  می  ایرانی  نمونه  در  پرسشنامه  این  مطلوب 

 د. پرسشنامه به وسیله روش تحلیل عاملی تاییدی بررسی و تایید ش

همکاران  و  شولنبرگ  زندگی  هدفمندی  این  :  (2011)  5پرسشنامه 

طراحی و اعتبار یابی  2011پرسشنامه توسط شولنبرگ و همکاران در سال 

گویه ای است. نمره گذاری هر سوال    4شده است. این پرسشنامه یک مقیاس  

دیدگاه  به معنی نبودن هیچ    1می باشد.    7تا    1درجه ای از    7در طیف لیکرت  

به معنی داشتن اهداف مشخص و کامال روشن می   7و هدف در زندگی و  

فرد نمره    28تا    4باشد. دامنه ی نمرات آن بین   باشد. به میزانی که  می 

باالتری دریافت کند هدفمندی بیشتری در زندگی دارد. پایایی این مقیاس  

ولنبرگ  بدست آمده است که نشان از پایایی مطلوب می باشد )ش   89/0نیز  

همکاران،   پرسشنامه  2016و  این  کرونباخ  آلفای  نیز  حاضر  پژوهش  در   .)

بدست آمد که نشان دهنده پایایی مطلوب این پرسشنامه در نمونه    858/0

ایرانی می باشد. همچنین روایی سازه پرسشنامه به وسیله روش تحلیل عاملی 

 تاییدی بررسی و تایید شد. 

ها شبکه  از  ناشی  فرسودگی  همکاران مقیاس  و  والن  اجتماعی    6ی 

( طراحی و اعتبار یابی 2020این پرسشنامه توسط والن و همکاران ):  (2020)

سوال است و پاسخدهی به آن در طیف    15شده است. این پرسشنامه شامل  

نمره( قرار    1نمره( تا کامال مخالفم )  7درجه ای از کامال موافقم )  7لیکرت  

ارزیاب  بین  اعتبار  پرسشنامه  دارد. ضریب  سازندگان  توسط  بدست    88/0ان 

این   پایایی  باشد.  می  پرسشنامه  این  مطلوب  اعتبار  دهنده  نشان  آمده که 

پرسشنامه   گان  سازنده  توسط  کرونباخ  آلفای  اساس  بر    0/ 871پرسشنامه 

(. در پژوهش حاضر نیز آلفای  2020و همکاران،    7محاسبه شده است )ایسالم 

بدست آمد که نشان دهنده پایایی مطلوب    842/0کرونباخ این پرسشنامه  

این پرسشنامه در نمونه ایرانی می باشد. همچنین روایی سازه پرسشنامه به  

وسیله روش تحلیل عاملی تاییدی بررسی و تایید شد. به منظور بررسی پایایی 

و روایی در پژوهش حاضر عالوه بر محاسبه آلفای کرونباخ و بررسی روایی 

نفر(، روایی همگرای آن در همبستگی با    1056ه پژوهش )سازه بر روی نمون

بدست  >p 05/0و درجه معنادرای    61/0پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ  

   آمد.  
   

 نتایج
(  % 77نفر از آنها زن )  815نفر بودند که    1056نمونه ی پژوهش حاضر شامل  

از افراد گروه نمونه دارای مدرک کاردانی،    %4( بودند.  %23نفر مرد )  241و  

2. Scholenberg et al.'s Life Purposeful Questionnaire 

6. Social network burnout scale of Wallen et al. 

7. Islam 
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دارای مدرک دکتری بودند.    %13کارشناسی ارشد و    %41کارشناسی،    42%

از   نیز  افراد  و    46تا    18دامنه سنی  بود  )  143سال  ا%14نفر  ز شرکت  ( 

،  سال  30تا    21( بین  %47نفر )   495،  سال  20کمتر از  کنندگان در پژوهش  

  سن   سال  40از    شیب(  %12نفر )  128، و  سال  40تا    31( بین  %27نفر )  290

در جدول   ارائه شده    1داشتند.  پژوهش  متغیرهای  توصیفی  های  شاخص 

 است.  

 
پژوهش  یرهایمتغو انحراف استاندارد  یانگینم یفیتوص یاندازه ها: 1جدول   

 
 ی زندگ ،  87/24برابر با    تداوم خودبر اساس اطالعات بدست آمده میانگین  

،  45/ 76ی برابر با  اجتماع  یاز شبکه ها  یناش   یخستگ،  69/21برابر با    هدفمند

ی لیتحص  یاهمال کار و میانگین    20/22ی برابر با  سودمند  یری کاهش تاخ

 کشیدگی  و  چولگی  مقادیر  به اینکهاست. همچنین با توجه    45/38برابر با  

  بهنجار  توزیع  از  05/0  سطح  در  هاداده  باشدمی  -2  و+  2  بین  هاداده

برخوردارند بنابراین مدل پیشنهادی پژوهش قابل اجرا می باشد. به منظور  

 بررسی مدل ابتدا همبستگی بین متغیرها در جدول زیر بررسی شده است. 

 
پژوهش یرهایمتغ: ماتریس ضرایب همبستگی بین 2جدول    

 4 3 2 1 متغیرها

    1 تداوم خود-1

0/ 481 هدفمند  یزندگ-2 ** 1   

های  شبکه یخستگ -3

 اجتماعی 

569 /0 -
** 

501 /0 -
** 

1  

 یریکاهش تاخ-4

 ی سودمند

504 /0 -
** 

540 /0 -
** 

540 /0 ** 1 

 یاهمال کار-5

 یلیتحص

508 /0 -
** 

503 /0 -
** 

548 /0 ** 531 /0 ** 

 01/0معنی داری در سطح **          0/ 05معنی داری در سطح    *

 
هدفمند،    یتداوم خود، زندگنتایج همبستگی بین متغیرهای    2در جدول  

اهمال    ی باسودمند   یر ی، کاهش تاخیاجتماع   یهااز شبکه   یناش  یخستگ

بدست  لیتحص  یکار نتایج  اساس  بر  است.  داده شده  نشان  تمامی  ی  آمده 

آلفای   باشند  دار میمعنی  01/0ضرایب همبستگی محاسبه شده در سطح 

(01/0>p  بین همبستگی  خود(.    ی کاراهمال با    هدفمند  یزندگو    تداوم 

بین    ی منف  یلیتحص ازخستگو همبستگی  ناشی  و اجتماع  یهاشبکه  ی  ی 

است. تحلیل مسیر  مثبت  یلیتحص یکاراهمال ی با  سودمند   یری کاهش تاخ

توزیع   بودن  نرمال  بررسی  است.  اساسی  مفروضات  برخی  بررسی  نیازمند 

نشان داد که کجی و      7و کشیدگی      2متغیرها با در نظر گرفتن کجی  

کشیدگی در تمامی متغیرها نرمال بودن توزیع تک متغیره را نشان می دهد.  

مقادیر باقیمانده    در بررسی نرمال بودن توزیع چند متغیره پس از محاسبه

کلموگروف  آزمون  از  استفاده  با  ها  باقیمانده  توزیع  شده  استاندارد   -های 

بزرگتر    01/0اسمیرنف یکراهه بررسی شد و سطح معناداری چند متغیره از  

بود که نشان دهنده توزیع نرمال چند متغیره است. در بررسی عدم هم خطی 

از کوچکتر  تحمل  شاخص  اگر  بین  پیش  از    1  متغیرهای  بزرگتر    0/ 4و 

باشد مفروضه عدم هم خطی   10( کوچکتر از  VIFوشاخص تورم واریانس )

و تورم    89/0تا    48/0چندگانه رعایت شده است. ضرایب تحمل متغیرها از  

بودند که نشان دهنده عدم هم خطی متغیرهاست.    54/3تا    96/1واریانس از  

ین واتسون استفاده شد.  برای بررسی مفروضه استقالل خطاها از آماره دورب

نشان    2بود. ضرایب نزدیک به    93/1در مدل حاضر ضریب مسیر پژوهش  

دهنده برآورده شدن این مفروضه است. با توجه به برآورده شدن پیش فرض  

 های مدل می توان از تحلیل مسیر برای بررسی مدل پیشنهادی استفاده کرد.

 

 
 

  یانجیمنقش  بررسی به منظورپیشنهادی  : ضرایب استاندارد مدل2شکل 

  و هدفمند یتداوم خود، زندگ  نیدر رابطه ب سودمندی  یریکاهش تاخ

 ی با اهمال کار یاجتماع  یهااز شبکه یناش یخستگ
 

 . است  شده  ارائه  زیر  جدول  در  مدل تحلیل مسیر  برازش  هایشاخص 

های برازش مدل تحلیل مسیر : شاخص3جدول   

شاخص  

 برازش 

ارزیابی شاخص  مقدار مشاهده شده  دامنه مورد قبول

 برازش 

χ 2/df  یا بیشتر   1کمتر از

5از   

63 /2  مناسب 

IFI 9 /0 <  499 /0  مناسب 

GFI 9 /0 <  609 /0  مناسب 

RMSEA 08 /0 >  064 /0  مناسب 

SRMR 08 /0 >  051 /0  مناسب 

CFI 9 /0 <  489 /0  مناسب 

NFI 9 /0 <  947 /0  مناسب 

 
یدگی کش چولگی  

 میانگین 
انحراف  

 استاندارد 

0/ 224 تداوم خود  209 /0  49 /2  320 /0  

هدفمند  یزندگ  430 /0  393 /0  42 /5  782 /0  

 از یناش یخستگ

شبکه های 

 اجتماعی 

014 /0  778 /0  05 /3  620 /0  

  یریکاهش تاخ

ی سودمند  

563 /0 -  379 /0  02 /2  418 /0  

 یاهمال کار 

یلیتحص  

508 /0 -  770 /1  14 /2  132 /0  
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  5تا    1در دامنه بین  (   df/2χشاخص نسبت مجذور کای بر درجه آزادی )

  ن یانگیمجذورم  شهیر  یخطا   هاست.و به معنی برازش مدل با داده  قرار دارد

ریشه دوم میانگین مربعات باقی مانده  و    064/0( برابر  RMSEA)ی  بیتقر

(SRMR برابر با )( کوچکتر است و 08/0که از میزان مالک )است  051/0

 ،  IFI  ،CFIهای  و در نهایت شاخص  .کنددر نتیجه برازش مدل را تأیید می

GFI و NFI ( 9/0نیز از مالک مورد نظر)  .در  با و  مجموع در بزرگتر هستند  

نقش  برازش  شده،  محاسبه  برازش  هایشاخص   مجموع  گرفتن  نظر   مدل 

هدفمند،    یتداوم خود، زندگ  نیدر رابطه ب  یسودمند   یر یکاهش تاخ  یانجیم

  قرار  تایید  ی موردلیتحص  یبا اهمال کار   یاجتماع  یهااز شبکه   یناش  یخستگ

ضرایب مسیرهای مستقیم و غیر مستقیم تحلیل مسیر نیز در جدول    .گیردمی

 زیر بررسی شده است. 

 

  یکاراهمال مدل بر ضریب مسیر اثر مستقیم و غیرمستقیم: 4جدول 

ی سودمند یری کاهش تاخ  متغیر طریق ی ازلیتحص  

 01/0معنی داری در سطح **          0/ 05معنی داری در سطح    *

 
و   تداوم خود  بر اساس نتایج بدست آمده ضرایب مربوط به تاثیر غیرمستقیم

  متغیر  طریق  ی ازلیتحص  یکاربر اهمال   یاجتماع  یهااز شبکه   یناش  یخستگ

تاخ  یانجیم آلفای  سودمند  یر یکاهش  سطح  در  است  معنی   05/0ی،  دار 

(05/0>pغیرمستقیم تاثیر  به  مربوط  ضریب  و  بر    یزندگ  (  هدفمند 

ی، در  سودمند   یریکاهش تاخ  یانجیم  متغیر  طریق  ی ازلیتحص  یکاراهمال 

(. همچنین ضرایب مسیر مستقیم p<0/ 01دار است )معنی  01/0سطح آلفای  

باشد   می  معنادار  تحصیلی  کاری  اهمال  بینی  پیش  در  متغیر  سه  هر 

(01/0>p  از میانجی(.  نقش  بر  مبنی  پژوهش  های  فرضیه  رو  کاهش    این 

از    یناش یخستگ، زندگی هدفمند و تداوم خوددر رابطه  یسودمند  یر یتاخ

 گیرد.با اهمال کاری تحصیلی مورد تایید قرار می  یاجتماع  یهاشبکه 

 

 حث و نتیجه گیری ب
پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل تحلیل مسیر رابطه تداوم خود، زندگی 

فمند و خستگی ناشی از شبکه های اجتماعی با اهمال کاری تحصیلی هد

دانشجویان و نقش میانجی گری کاهش تاخیری سودمندی انجام شد. نتایج 

تحلیل مسیر نشان داد که کاهش تاخیری سودمندی رابطه بین تداوم خود،  

 
1. Rutchick 

کاری   اهمال  و  اجتماعی  های  شبکه  از  ناشی  خستگی  هدفمند،  زندگی 

پژوهش  انجی گری می کند. بنابراین نتایج پژوهش حاضر با  تحصیلی را می

ویپیچ و  (؛  2019(؛ نوردبی، الکن و پفل )2019های ساتکلیف و همکاران )

( در رابطه با نقش میانجی کاهش  2017مونز و هورتادو )  (2018همکاران )

رابطه ی  سودمندی در پیش  بینی اهمال کاری همسو می باشد.   تاخیری

اهمال کاری   و  تاخیری سودمندی  با کاهش  زندگی هدفمند  و  تداوم خود 

تحصیلی غیر هم جهت و می باشد بدین معنی که تقویت حس تداوم خود و  

هدفمندی زندگی با کاهش اهمال کاری تحصیلی همراه است. رابطه خستگی 

های شبکه  از  تاخیری    ناشی  کاهش  و  تحصیلی  کاری  اهمال  با  اجتماعی 

سودمندی هم جهت می باشد. نتایج پژوهش حاضر با پژوهش های سایروس  

دیاز )2014) و  فراری  احساس  2007(؛  دادند  نشان  پژوهش خود  ( که در 

تداوم خود رابطه منفی معناداری با اهمال کاری دارد و این رابطه از طریق  

حال و آینده در طول زمان پیش بینی می شود،    حس زمان و تصور خود از

همسو می باشد. در زمینه هدفمندی زندگی نتایج پژوهش حاضر با پژوهش  

وکیباو  کوهن، )روزانک  ی  تاخیری  2016ی  کاهش  میانجی  نقش  که   )

سودمندی را در پیش بینی اهمال کاری بر اساس نداشتن اهدافی برای زندگی 

همچ باشد.  می  همسو  دادند  همکاران  نشان  و  آلیموجانگ  پژوهش  نین 

نشان داد هدفمندی در زندگی باعث کاهش اهمال کاری می شود.   (2019)

نشان داد متغیرهایی مثل داشتن هدف و   (2006)پژوهش ستل و کونگ  

انگیزه از طریق افزایش برآورد سودمندی انجام یک فعالیت منجر به کاهش  

که نشان    (1397مایی )دشت بزرگی و هاهمال کاری می شود. همچنین  

دادند هدفمندی در زندگی و امیدواری به آینده با اهمال کاری تحصیلی رابطه  

نتایج  اجتماعی  از شبکه های  منفی معنادار دارد. در زمینه خستگی ناشی 

( همکاران  و  لیان  های  پژوهش  با  حاضر  دادند  2018پژوهش  نشان  که   )

یق انداختن مداوم فعالیت  خستگی ناشی از شبکه های اجتماعی سبب به تعو

  بهادری شهبازیان و ها به دلیل کاهش تمایل به فعالیت می شود؛ و پژوهش 

اعتیاد به فضاهای مجازی می 1396) از  ( که نشان دادند فرسودگی ناشی 

تواند مبنایی برای تفکیک دانشجویان با اهمال کاری تحصیلی باال و پایین  

 باشد، همسو و هم جهت می باشد.  

اوم خود این موضوع را می رساند که فرد می تواند مفهومی از  حس تد

خود را در گذشته، حال و آینده به همدیگر متصل کند و آنها را پیوسته بداند.  

در حس تداوم خود فرد زندگی خود را همچون پیوستاری از گذشته تا آینده  

ر خود  می نگرد و این موضوع را درک می کند که اینکه در آینده نزدیک و دو

  1کجای این پیوستار قرار داشته باشد نتیجه ی رفتار فعلی اوست )روتچیک

همکاران،   گذشته 2018و  زمان  در  او  فعلی  های  فعالیت  و  تصمیمات   .)

او   اند و تصمیمات و فعالیت های فعلی  او را مشخص کرده  وضعیت فعلی 

(. تداوم خود باعث  2005، 2وضعیت آینده او را مشخص خواهند کرد )دانکل 

دیدن سهم تصمیمات فعلی در خود آینده می شود؛ بنابراین به میزانی که  

س تداوم خود قوی تر باشد فرد احساسات خوشایند و ناخوشایند خود در  ح

2. Dunkel 

اثر        

 مستقیم 

غیر اثر 

 مستقیم 

 اثر کل

  یریکاهش تاخ تداوم خود

ی سودمند  

  یکاراهمال 

یلیتحص  

21 /0- ** 079 /0- * 289 /0 -  

 یزندگ

 هدفمند 

  یریکاهش تاخ

ی سودمند  

  یکاراهمال 

یلیتحص  

24 /0- ** 112 /0 -

** 

352 /0 -  

 یخستگ

 یهاشبکه

ی اجتماع  

  یریکاهش تاخ

ی سودمند  

  یکاراهمال 

یلیتحص  

29 /0 ** 095 /0 * 385 /0  



 1401  مستانز ، 68، شماره 17دوره                              های نوین روانشناختی                                                                               فصلنامه پژوهش 

 

98 

ش
صلنامه پژوه

ف
ی نوین روانشناختی، دوره 

ها
17

، شماره 
68

 ،
زمستان
 

1401
 

 

(.  2010،  1زمان آینده را بیشتر حاصل تصمیمات فعلی خود می داند )سانی 

افراد با حس تداوم خود قوی درک می کنند که انزجار از انجام یک تکلیف  

نزجار  را چه در حال و چه در آینده خودشان باید تحمل کنند همانطور که ا

از فعالیت های به تاخیر افتاده گذشته ی خود را در زمان فعلی تجربه می 

کنند و گاهی به دلیل روی هم انباشته شدن تکالیف انجام نشده و حس فشار  

روانی برای اتمام آن در آخرین مهلت ها انزجار از فعالیت به تاخیر افتاده را  

(. به میزانی که  2017، 2هودن و پیکل -بیش از پیش تجربه می کنند )بلوین 

حس تداوم خود قوی تر باشد کاهش تاخیری سودمندی کمتر می شود و  

(. بنابراین در این  2016،  3فرد اهمال کاری کمتری انجام می دهد )کومالئو 

رابطه کاهش تاخیری سودمندی نقش میانجی بین رابطه ی تداوم خود و 

ییدی بر مدل تصمیم گیری  اهمال کاری ایفا می کند. این موضوع همچنین تا

زمانی می باشد که حس تداوم خود قوی تر موجب برآورد سودمندی فعالیت  

 باالتر در زمان حال و برآورد سودمندی نتیجه مثبت در آینده خواهد شد.  

طریق  از  تحصیلی  کاری  اهمال  با  زندگی  هدفمندی  رابطه  تبیین  در 

داشتن هدف   تاثیر  به  باید  تاخیری سودمندی  پرداخت.  کاهش  زندگی  در 

برخی پژوهش ها نشان می دهد که داشتن هدف در زندگی موجب ایجاد  

حس انگیزه برای فعالیت می شود. افرادی که زندگی خود را هدفمند درک  

می کنند معموال سالمت روانشناختی باالتری دارند و کمتر دچار اختالالت 

و همکاران،   )آلیموجانگ  شوند  می  افسردگی  مانند  داشتن  2019خلقی   .)

هدف و معنا برای زندگی باعث می شود افراد نسبت به از بین رفتن بیهوده  

زمان خود آگاه باشند و زمانشان را آگاهانه مدیریت کنند )اکبرنژاد و قهاری،  

اجباری که در  2017 تکالیف  یا  و  فعالیت های هدفدار  انجام  با  بنابراین   .)

از اتالف وقت و انرژی خود دارند  نهایت باید انجام شود سعی در پیشگیری  

اینگونه هدفمندی زندگی منجر به کاهش زمان تصمیم گیری تا انجام    که 

پفوند  و  )هیل  شود  می  تاخیری  2021،  4تصمیم  کاهش  موضوع  این   .)

سودمندی فعالیت ها را به همراه خواهد داشت. بنابراین زندگی هدفمند و  

داشتن انگیزه در زندگی با کاهش احساس تاخیری سودمندی فعالیت ها بر  

(. از  2019،  5کاهش اهمال کاری تاثیر می گذارد )کورستانگ، کراج و دونکان 

بر ها  فعالیت  برخی  دیگر  برای  سوی  اما  هستند  ناخوشایند  فردی  هر  ای 

رسیدن به اهداف باید انجام شوند. برای مثال دانشجویان ممکن است حتی 

با وجود اینکه درسی را دوست دارند امتحان دادن برای آن درس را به دلیل  

(. اما  2021،  6تحت فشار و اجبار قرار گرفتن ناخوشایند ارزیابی کنند )اونا 

زندگی   که  به  افرادی  رسیدن  که  موضوع  این  پذیرش  با  دارند  هدفمندی 

موفقیت گاهی نیازمند انجام فعالیت های انزجاری است با احتمال بیشتری  

فعالیت های ناخوشایند را زودتر انجام می دهند بنابراین در این افراد کاهش  

تاخیری سودمندی کمتر دیده می شود و اهمال کاری در تکالیف تحصیلی 

(. عقب انداختن فعالیت ها و  2019،  7فاق می افتد )کانسپسیونآنها کمتر ات

 
3. Sani 

2. Blouin‐Hudon & Pychyl 

3. Komlao 
4. Hill & Pfund 

5. Korstange, Craig & Duncan 

6. Ona 

7. Concepcion 

تکالیف به میزان هدفمندی زندگی چه هدفمندی به صورت کلی که به شکل  

داشتن معنا و مفهوم برای زندگی جلوه می کند و چه به صورت هدف مندی  

و برنامه ریزی برای کارهای روزانه رابطه نزدیکی دارد. فرد در صورتی که در  

ی اهدافی خاص در زندگی نباشد گذر زمان سبب نمی شود که احساس  پ

کند عقب افتاده و اگر زودتر این فعالیت را انجام می داد نتیجه ی بهتری  

برای او داشت و یا زمان رسیدن به اهدافش کاهش می یافت. این موضوع 

اهمیت کاهش تاخیری سودمندی را در واسطه گری داشتن هدف های کوتاه  

 بلند مدت برای زندگی و به تعویق انداختن فعالیت ها نشان می دهد.    مدت و

مثل   روانشناختی  اختالالت  با  اجتماعی  های  شبکه  از  ناشی  خستگی 

مثل   هایی  ویژگی  همچنین  تمرکز،  و  توجه  کاهش  اضطراب،  افسردگی، 

 8رفتارهای تکانه ای، عدم ثبات در تصمیم گیری همبستگی مثبت دارد )خیائو

(. فرسودگی ناشی از شبکه های اجتماعی باعث می شود  2020ان،  و همکار

فرد به صورت مفرط احساس خستگی ذهنی و روانی و همچنین خستگی 

جسمانی داشته باشد و این خستگی می تواند در بسیاری از فعالیت های آنها  

(. صفحات اجتماعی با محتوای  2020و همکاران،   9اختالل ایجاد کند )نوسو 

یهوده که فرد ساعت های زیادی در آن می چرخد سبب می شود که  زیاد و ب

فرد مدت کوتاهی یک عکس، فیلم، پیام و ... را تماشا کند و به سرعت به  

(. خستگی ناشی  2019،  10سمت محرک بعدی حرکت کند )کلسون و باوند 

از شبکه های اجتماعی سبب می شود که فرد نتواند روی یک محرک، موضوع 

رای مدت طوالنی بماند و از هر چیزی زود خسته می شود. فعالیت  یا فعالیت ب

انگیزه   اما به سرعت  ایجاد می کنند  انگیزه  او  برای  برای مدت کوتاهی  ها 

و   توماسیوس  )وارتبرگ،  رود  می  بین  از  تکلیف  یا  فعالیت  با  بودن  درگیر 

(. افرادی که دچار فرسودگی و خستگی شبکه های اجتماعی  2021،  11پاچک 

شوند معموال اهمال کاری زیادی در تکالیف روزمره خود انجام می دهند.  می  

پژوهش های اخیر نشان می دهد که دانشجویان و دانش آموزانی که اعتیاد  

به شبکه های مجازی دارند اهمال کاری تحصیلی باالتری تجربه می کنند  

اخیر  (. خستگی ناشی از شبکه های اجتماعی با به ت2018)لیان و همکاران،  

انداختن تکالیف همبستگی مثبت دارد، بنابراین فرد احساس می کند که در  

حال حاضر انگیزه انجام تکلیف را ندارد اما در آینده احتماال انگیزه انجام آن  

(. فرد گمان می کند  2021را خواهد داشت )جاگا، سرینواسون و سریواستا،  

فعالیت می از  انزجار  باعث کاهش  فعالیت  در    تاخیر در  شود در حالی که 

بسیاری از مواقع انزجار از فعالیت ناشی از عدم تمایل به ماندن در تکلیف و  

(. بنابراین خستگی  2021،  12تحمل مشقت انجام تکلیف می باشد )سیبلود

ناشی از شبکه های اجتماعی با تاثیر بر کاهش تاخیری سودمندی بر اهمال  

د. هنگامی که زمان معین شده  کاری و تعلل ورزی تحصیلی تاثیر می گذار

برای انجام یک تکلیف می گذرد فرد به جای اینکه آن فعالیت را از سر انگیزه  

و با هدف رسیدن به موضوع خوشایند انجام دهد درگیر احساسات ناخوشایند  

8. Xiao 

9. Nwosu 

10. Closson & Bond 

11. Wartberg, Thomasius & Paschke 
12. Siebold 
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می شود و آن فعالیت را از سر رفع تکلیف و با حس ناخوشایند انجام می 

دا که  هنگامی  مثال  برای  شب  دهد.  به  را  امتحان  برای  مطالعه  نشجویان 

امتحان موکول می کنند این موضوع باعث می شود که به جای خواندن کتاب  

برای کسب نمره ی مطلوب از سر اضطراب برای دوری از نمره ی نامطلوب با  

سودمندی   که  دهد  می  نشان  موضوع  این  کنند.  مطالعه  زیاد  روانی  فشار 

ته و انگیزه برای انجام آن نمی تواند فرد را به  فعالیت در گذر زمان کاهش یاف

اجتماعی همواره سبب   از شبکه های  ناشی  نماید. فرسودگی  وادار  حرکت 

کاهش   زمان،  دادن  دست  از  مطالعه،  برای  فرد  تمایل  عدم  و  خستگی 

 سودمندی نتیجه و اهمال کاری مداوم می شود.  

در دسترس    ی نمونه گیریاز جمله محدودیت های پژوهش حاضر شیوه 

است که ممکن است نتایج پژوهش را سودار کرده باشد. پژوهش حاضر بر  

دانشجویان تعمیم   روی  در  بنابراین  شد  انجام  تحصیلی  کاری  اهمال  و 

های این پژوهش به سایر جوامع و سایر زمینه های اهمال کاری باید  یافته

سایر  های فرهنگی و جمعیت شناختی  جانب احتیاط رعایت شود و ویژگی

جوامع مدنظر قرار گیرد. همچنین شیوه ی مشارکت آنالین به تازه گی در  

شیوه   این  روی  بر  پژوهشی  هنوز  و  شده  رایج  ما  کشور  در  اخیر  سالهای 

مشارکت انجام نشده تا مزایا و معایب آن نسبت به سایر شیوه های مشارکت  

از  حاصل  ناشناخته  های  محدودیت  است  ممکن  بنابراین  شود    سنجیده 

باشد.   گذاشته  تاثیر  پژوهش  نتایج  بر  اینترنتی    شود ی م  شنهادیپمشارکت 

  تا  شود  اجرا  یا   خوشه  و  یتصادف  یریگ  نمونه  از  استفاده  با  حاضر  پژوهش

  پژوهش های آینده می توانند  .ابدی  کاهش  پژوهش  جینتا  یسودار   احتمال

  عنوان  به  را  ینترنتیا  فراخوان  قیطر  از  مشارکت  و  نیآنال  مشارکت  ی  وهیش

  ی ها   وهیش  ریسا  بارا    آن   ج ینتا  و  دهند  قرار  یبررس  مورد  یقاتیتحق  موضوع

  جمع  ی  وهیش  نیا  بیمعا  و  ایمزا  تا  کنند  سهیمقا  یحضور  جمله  از  پژوهش

همچنین پژوهش های آینده می توانند    .گردد  روشن  مشارکت  و  نمونه  یآور 

مدل تصمیم گیری زمانی را به صورت پروتکلی آموزشی برای کاهش اهمال  

کاری تدوین کنند و اثربخشی آن بر کاهش اهمال کاری را مورد بررسی قرار  

 دهند.  
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