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Research Paper 

Objective: In the present paper, the modeling of academic procrastination based on Covid-59 anxiety 

with the social networks-addiction as the mediating role in high school students was studied. 
 

Method: This paper is a descriptive, correlational study that was carried out in the statistical 

population of high school students in Someh-sara city in academic year 2825-22. 088 students 

participated in this study through convenience sampling method and answered the following 

questionnaires: Corona Anxiety Scale (CDAS), Cellphone-based Social Network Addiction 

Questionnaire (AMQBSN) and Solomon and Roth Bloom Academic Procrastination Questionnaire 

(PASS). Data analysis was performed using SPSS and Amos statistical software through path analysis.  
 

Results: Bootstrap results showed that the direct effects of Corona anxiety on procrastination (β = -

8158), Corona anxiety on addiction (β=8150), addiction on procrastination (β=-8100) were significant 

and meaningful. The results also showed that the indirect effect of Corona anxiety on procrastination 

mediated by addiction (β=8158) is significant and has a minor mediating role (P <8181).  
 

Conclusion and Conclution: The results also indicate that the proposed model has a good fit. 

Therefore, it can be concluded from the present study that Covid-59 anxiety is directly related to 

academic procrastination through the mediation of social media addiction 
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1. Introduction 

n today's world, competition between countries for access to knowledge 

and technology is undeniable. Based on this, it can be said that one of the 

most important resources that societies have to achieve this goal is the 

students who are considering the spread of viruses. Events (Quaid 59) In 

recent months, the perspective of global education is occurring (Ghorbani 

Nejad, 5099). In the meantime, the experience of quarantine and illness 

for adolescents who are in a certain developmental stage and in a 

transitional period, will be vulnerable to other groups (Gassum et al., 

2828) and it is also possible. Prevention is related to student performance 

problems, well-being, and academic sports (Hong et al., 2825; Jia et al., 2828). In addition, 

these factors in the days of the Covid-59 virus cause its rate to increase in an online environment 

(Malgard et al., 2828) . Procrastination is one of the behaviors that usually all people experience 

in their lives sometimes by resigning from their responsibilities and duties (Ozer and Whitkin, 

2850). The most common form of procrastination is academic type, which is observed in 

educational spaces and among students, and harmful messages such as low grades, periodic 

dropouts, academic failure, academic failure, dropping out of school and distance. Follows the 

relevant assignments (Demir Gandol et al., 2859). In academic procra-stination, a person is 

hired to finish a job. But it does not succeed. 

One of the diseases that is found in this century and still continues, is Quaid-59 disease. Covid 

- 59 is an acute respiratory disease that is closely related to the risk of SARS virus. (Cure Cure, 

2828). Complications of this disease can also lead to the emergence of a concept. Anxiety 

Anxiety is defined as the anxiety and worry and anxiety of people about diseases and their 

dangers (Zangerilo et al., 2828). Social media addiction or forced use of social media has been 

identified as a global problem of concern and has been found to be more prevalent among 

students (Nodobaku et al., 2828; Yakut And Kuro, 2828). Studies have shown that social media 

addiction affects students in many different aspects of life. Similarly, social media addiction 

can affect students' academic achievement (Ifeoma Annie Ruby et al., 2825). 

In this model, virtual network addiction facilitates the understanding of the role of coronary 

anxiety in causing academic procrastination. In this model, coronary anxiety is an endogenous 

variable, virtual network addiction is a mediating variable, and academic procrastination is an 

exogenous variable. The main purpose of this study was to investigate the question of whether 

coronary anxiety due to virtual network addiction significantly predicts academic 

procrastination. The research hypothesis was presented that coronary anxiety due to addiction 

to virtual networks is a significant predictor of academic procrastination. 

2. Materials and Methods 

The present study was a descriptive-correlation of structural equations. The method of analysis 

of this research is path analysis which was used to examine the causal relationships of research 

variables. In this model, coronary anxiety is an endogenous variable, virtual network addiction 

is a mediating variable, and academic procrastination is an exogenous variable. Data were 

analyzed using SPSS and AMOS software version 24. The study population consisted of all 

first and second high school students in the city of Soomehsara in 5488, from which 088 people 

were randomly selected as a sample. The criteria for entering the sample in the present study 
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were: being a high school student and living in the city of Soomehsara, also in all stages of the 

research tried to pay attention to ethical principles and no student was forced to study. 
 

3. Results 

Table 5: Measurement model fit indices 

Cutting point Initial model Modified model Fitness indicators 

- 62.87 88.28 Squared 

- 82 82 df 

Less than 8 2.87 8.22 X8/df 

< 0..0 0..8 0..7 GFI 

< 0.28 0..0 0..8 AGFI 

< 0..0 0..6 0... CFI 

>0.20 0.0. 0.06 RMSEA 
 

4. Discussion and Conclusion 

This study showed that Covid-59 anxiety has a direct effect on social media addiction. The 

results of this study are consistent with the research of (Gao et al,2828) who found that during 

the Covid-59 epidemic, 028 of the Chinese population was frequently exposed to harmful social 

media. Excessive use of the Internet to obtain information about Covid-59 may exacerbate 

stress responses, increase anxiety and depression, exacerbate anxiety, and impair performance, 

resulting in Lead to more social media and more frustration, a cycle that is difficult to break 

(Holmes et al., 2828). Another result of this study showed that social networks have a direct 

effect on academic procrastination. In other words, increasing the use of social networks leads 

to increased procrastination among students. The results of this study were consistent with the 

research of (Tahmasbzadeh Sheikhlar and Sadeghpour ,5090) and (Ozar et al,2889) who found 

that student procrastination can be predicted based on the use of virtual networks. Finally, the 

results showed that Covid-59 anxiety has an indirect effect on academic procrastination 

mediated by social media addiction, in other words, increasing anxiety by increasing the 

presence of students in cyberspace can lead to procrastination.Be a student. For example, a 

study by (Tezer et al,2828) found that during the Covid 59 epidemic, the relationship between 

problematic Internet use of male students and academic procrastination behaviors was 

significantly higher than that of female students. Also, in a study conducted by (Tezer ,2828), 

it was concluded that there is a relationship between problematic use of the Internet and 

academic procrastination. On the other hand, a study by (Gkit Stonesine et al,2825) found that 

the symptoms of anxiety and depression in the group of users who used the Internet frequently 

were significantly higher than other participants in It was research. 

5. Ethical Consideration 
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 یاجتماع هایبه شبکه ادیاعت یانجیبا نقش م 80-دیووبر اساس اضطراب ک یلیتحص کاریاهمال یابیمدل

 در دانش آموزان مقطع متوسطه
 8، اعظم بخشی پور2 *، محمود محمدی رازی2یقربان پور لفمجان ریام،8، مجتبی جانعلی پور چنار رودخانی1حمیده صادقی

ان، رشت، ایرانکارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیل -1  

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران -8  

، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایرانمشاوره یگروه آموزش استادیار -2  

رانی، ااردبیل ،اردبیلدانشگاه  ،روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده مدرسهارشد مشاوره  یکارشناس -2  

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران -8  
 

 

 پژوهشی-مقالة علمی

 .(1201.)عظمصادقی،حمیده؛ جانعلی پور چنار رودخانی، مجتبی؛ قربانپور لفمجانی، امیر؛ محمدی رازی، محمود؛ بخشی پور،ا استناد به مقاله:

 .8(2).]در دانش آموزان مقطع متوسطه یاجتماع هایبه شبکه ادیاعت یانجیبا نقش م .1-دیبر اساس اضطراب کوو یلیتحص کاریاهمال یابیمدل[

81-1 

:8.022.01/jsc.2.2108222108.0. 

 

 282215108/JSC.58122890   

 

 82/2/1041:تاریخ دریافت
 18/1041/ 80:تاریخ پذیرش
 82/18/1041:تاریخ انتشار

 

با نقش  .1-دیبر اساس اضطراب کوو یلیتحص کاریاهمال یابیل مد یضر با هدف بررسمطالعه حا هدف:
 در دانش آموزان مقطع متوسطه انجام شد.  یاجتماع هایبه شبکه ادیاعت یانجیم

 وسطهمت مقطع آموزاندانش یبود که در جامعه آمار یاز نوع همبستگ یفیحاضر توصروش پژوهش  روش:
در دسترس در  یرگینمونه روش به آموزاندانش از نفر 200. شد انجام 1200 لسا در سراصومه شهرستان

 یهابکهبه ش ادی(، پرسشنامه اعتCDASکرونا ) یماریاضطراب ب اسیمطالعه مشارکت داشتند و به مق نیا
( PASSسولومون و راث بلوم ) یلیتحص کاری( و پرسشنامه اهمالAMQBSN) لیبر موبا یمبتن یاجتماع

انجام  ریمس لیبه روش تحل Amosو  SPSS یآمار افزارهاینرم از استفاده با هاداده لیادند.  تحلپاسخ د
 شد. 
(، β=-10/0) کاری¬اضطراب کرونا بر اهمال میبوت استرپ نشان داد که اثرات مستق جینتا ها:یافته

نشان  جینتا نیاست. همچن( معنادار β=-77/0) کاری¬بر اهمال ادی(، اعتβ=17/0) ادیاضطراب کرونا بر اعت
است و  ادارمعن زی( نβ=10/0) ادیاعت گری¬یانجیبا م کاری¬اضطراب کرونا بر اهمال میرمستقیداد اثر غ

از برازش مطلوب برخوردار  یشنهادینشان داد که مدل پ جینتا نی(. همچنP<08/0دارد ) یجزئ یانجینقش م
 است. 
-و با واسطه ممستقی طور به .1-دیرفت که اضطراب کووگ جهینت توانیمطالعه م نیاز ا گیری:نتیجهو بحث 

 رابطه دارد. یلیتحص کاریبا اهمال یاجتماع هایبه شبکه ادیاعت گری
 

 چکیده

  ها:کلیدواژه

 ،یلیتحص کاریاهمال

 ادی، اعت.1-دیاضطراب کوو

 ،یاجتماع هایبه شبکه

 دانش آموزان

  نویسندة مسئول*

 محمود محمدی رازی

 رانیا ل،یاردب ل،یدانشگاه اردب ،یتیو علوم ترب یارشد مشاوره مدرسه، دانشکده روانشناس یکارشناسنشانی: 

 082.118000.تلفن: 

 gmail.com..mahmudmohamadi@پست الکترونیک: 
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 1-1 8. 8(2).]در دانش آموزان مقطع متوسطه یاجتماع هایبه شبکه ادیاعت یانجیبا نقش م .1-دیاساس اضطراب کوو

 . مقدمه8

 توانمی اساس این بر.  است انکارناپذیر امری تکنولوژی و دانش به یابیدست برای کشورها میان رقابت امروزی، دنیای در

 به توجه با که باشندمی آموزان دانش دارند، اختیار در هدف این به رسیدن برای جوامع که نیروهایی ترینمهم از یکی گفت

 در (...12د، نژا نیقربا) است شده تحولاتی دچار جهانی آموزش اندازچشم اخیر، هایماه در( .1د )کویی کرونا ویروس گسترش

 دارند، قرار گذرا دوره یک در و گذرانندمی را خاصی رشدی مرحله که نوجوانان برای بیماری و قرنطینه تجربه میان این

 پیشگیرانه اقدامات این همچنین و (0808،  1و همکاران گسوم) شتدا خواهند همراه به هاگروه سایر به نسبت بیشتری پذیریآسیب

و  جیا ،8081 ، 8و همکاران هونگ) است شده تحصیلی اضطراب و بهزیستی آموزان، شدان عملکرد به مربوط مشکلات به منجر

 محیط یک در کاریالاهم میزان که شودمی سبب .1-کووید ویروس ایام در عوامل این این، بر علاوه.  (8080 ، 2همکاران

 (.8088 ، 2و همکاران ملگارد) شود تقویت آنلاین

ان آن شها و وظایفگیری از مسئولیتی افراد گاهی در زندگی خود با کنارهکاری یکی از رفتارهایی است که معمولا همهاهمال

یلی است که در فضاهای آموزشی و در بین کاری از نوع تحصترین شکل اهمال(. شایع8012،  8و ویتکین اوزرکنند )را تجربه می

یلی، ای، افت تحصیلی، شکست تحصهای دورهشود و پیامدهای زیانباری مانند نمرات پایین کلاسی، انصرافدانش آموزان مشاهده می

تحصیلی فرد کاری در اهمال (..801، 7و همکاران دمیر گاندولترک درس و مدرسه و دوری از تکالیف مربوطه را به دنبال دارد )

  گیرد کاری را به اتمام برساند؛ اما در انجام آن کار موفق نیست.تصمیم می

 کی .1 -دیباشد. کوویم .1 -دیکوو یماریکرده و همچنان ادامه دارد، ب دایپ وعیکه در قرن حاضر ش یهایماریاز ب یکی

 هیها در کلانسان یبرا یادیز یترس و نگران یماریب نیا. تسارس اس روسیبا کرونا و کیاست که در ارتباط نزد یحاد تنفس یماریب

 .(8080 ،6وریو کوریک) اضطراب گردد شیتواند موجب افزایم ریواگ یهایماریجوامع به وجود آورده است، در واقع گسترش ب

و  ینگران عنوان وجودتحت عنوان اضطراب کرونا شد. اضطراب کرونا به  یمفهوم شیدایمنجر به پ زین یماریب نیاز ا یاضطراب ناش

. هنگامی (8080، 2و همکاران لویزانگرشود )یم فیاز آن تعر یکرونا و خطرات ناش روسیدر خصوص و فرادا یو دلواپس یدلشورگ

کاری به عنوان یک راهبرد تنظیمی با هدف فرار از هیجانات و افکار شوند، اهمالزا مواجه میای استرسآموزان با تجربهکه دانش

عتیاد شود. امدت، به کار برده میهای نامطلوب در درازرغم منتج شدن به پیامدمدت، علیو ایجاد احساسات مطلوب در کوتاهمنفی 

به اینترنت به معنای گذراندن زمان زیادی در اینترنت و عدم کنترل بر آن و فشارها و رفتارهای مربوط به استفاده از اینترنت است که 

یر گاز پیش گریبان(. متاسفانه در دوران شیوع ویروس کرونا، این مسئله بیش 8002، .شاو و بلاکشود )نی میباعث اختلال و پریشا

استفاده  مانند، در نتیجهنوجوانان شده است. از آنجایی که بیماری کرونا شرایطی را به وجود آورده است که مردم بیشتر در خانه می

شوند آورند، استرس بیشتری را متحمل میدست می ل اخبار ناگواری که در مورد این بیماری بهیابد و به دنبااز اینترنت افزایش می

یاد گذارد که یکی از آنها اعتروان افراد بر جای میباری بر سلامتهایی اثرات زیان(. و متعاقبا چنین استرس8080، 10دانگ و ژانگ)

 به اینترنت است. 

                                                           
5 Guessoum et al 

2 Hong et al 

0 Jia et al  

4 Melgaard et al  

1 Ozer & Yetkin 

0 Damir Gandol et al 

0Cure& Cure  

0 Zangrillo et al 

9  Shaw & Black  
58 Dong    & Zheng 
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 1-1 8. 8(2).]در دانش آموزان مقطع متوسطه یاجتماع هایبه شبکه ادیاعت یانجیبا نقش م .1-دیاساس اضطراب کوو

 نامیده هانیج سازمشکل کنندهنگران موضوع یک عنوان به اجتماعی هایرسانه از اجباری استفاده یا اجتماعی هایرسانه به اعتیاد

 (.8080، 8و کورو ؛ یاکوت8080، 1ندوبواکو و همکاراندارد ) بیشتری شیوع آموزاندانش بین در که است شده مشاهده و شودمی

به ذارد. گآموزان تاثیر میهای مختلف زندگی بر دانشبسیاری از جنبه های اجتماعی دراند که اعتیاد به رسانهمطالعات نشان داده

 (.2،8081همکاران آیفئوما آنیه روبی وآموزان تاثیر بگذارد )تواند بر افت تحصیلی دانشهای اجتماعی میهمین ترتیب، اعتیاد به رسانه

این  بخشد. درکاری تحصیلی، تسهیل مییجاد اهمالهای مجازی، فهم نقش اضطراب کرونا را در ادر این مدل اعتیاد به شبکه

نوان متغیر کاری تحصیلی به عهای مجازی به عنوان متغیر میانجی و اهمالزاد، اعتیاد به شبکهمدل اضطراب کرونا به عنوان متغیر درون

-ی، اهمالهای مجازیاد به شبکهزاد هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی این سوال بود که آیا اضطراب کرونا به واسطه اعتبرون

 فرضیه پژوهش به این صورت ارائه شد که اضطراب کرونا به واسطه اعتیاد به کند؟بینی میکاری تحصیلی را به طور معناداری پیش

 کاری تحصیلی هستند.بینی کننده معنادار اهمالهای مجازی پیششبکه

 ها. مواد و روش2

وع معادلات ساختاری بود. روش تحلیل این پژوهش، تحلیل مسیر که با استفاده از آن همبستگی از ن_پژوهش حاضر توصیفی

ه عنوان های مجازی بزاد، اعتیاد به شبکهروابط علی متغیرهای پژوهش بررسی شد. در این مدل اضطراب کرونا به عنوان متغیر درون

تحلیل شد.  82نسخه  AMOSو  SPSS. داده ها با نرم افزارهای زاد هستندکاری تحصیلی به عنوان متغیر برونمتغیر میانجی و اهمال

تشکیل دادند که از بین آنها به  1200سرا در سال ی اول و دوم در شهرستان صومعهآموزان متوسطهی دانشی پژوهش را کلیهجامعه

بارت بود از: دانش آموز مقطع ملاکهای ورود نمونه به پژوهش حاضر عنفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.  200صورت تصادفی 

در تمام مراحل پژوهش سعی شد اصول اخلاقی مورد توجه قرار گیرد و  متوسطه بودن و سکونت در شهرستان صومعه سرا، همچنین

 هیچ دانش آموزی به اجبار مورد مطالعه قرار نگیرد.

سوال  12( ساخته شده است؛ این ابزار دارای 212.،علیپور و همکاران)این مقیاس توسط  :2(CDASمقیاس اضطراب بیماری کرونا )

شود؛ حداقل و حداکثر نمره است که در مقیاس طیف لیکرت چهار عامل از هرگز )نمره صفر( تا همیشه )نمره چهار( پاسخ داده می

یاس است که است و نمرات بالاتر نشان دهنده سطح بالاتر اضطراب است. این مقیاس دارای دو زیرمق 82در این مقیاس صفر و 

پایایی این ابزار با استفاده ( است. 12الی  10( و زیرمقیاس علائم جسمانی شامل سوالات ).تا  1زیرمقیاس علائم روانی شامل سوالات )

همچنین ( به دست آمد. α=0/.1.نامه )سش( و برای کل پرα=271/0) عامل دوم(، α=0/.26از روش آلفای کرونباخ برای عامل اول )

 ( به دست آمد.λ-8=88/0.( و برای کل پرسشنامه )λ-8=272/0) عامل دوم(، λ-8=228/0عامل اول )برای  8گاتمن λ-8مقدار 

استفاده شد که نتایج نشان  GHQ-82بررسی روایی وابسته همبستگی به ملاک این پرسشنامه از همبسته کردن این ابزار با پرسشنامه 

های جسمانی، اختلال در کارکرد اجتماعی و و مؤلفه اضطراب، نشانهGHQ-82 پرسشنامه  داد پرسشنامه اضطراب کرونا با نمره کل

علیپور و معنادار بود. ) 01/0است و کلیه این ضرایب در سطح  0/.87و  222/0، 212/0، 806/0، 222/0افسردگی به ترتیب برابر با 

  .(12.2همکاران، 

                                                           
5 Ndubuaku et al 

2 Yacot & Coroo 

0 Ifeoma Anierobi  et al 

4 Corona Disease Anxiety Scale (CDAS) 

1 Guttman 
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 1-1 8. 8(2).]در دانش آموزان مقطع متوسطه یاجتماع هایبه شبکه ادیاعت یانجیبا نقش م .1-دیاساس اضطراب کوو

-ساخته (12.8،احمدی و همکارانخواجه): این مقیاس توسط1(AMQBSNموبایل ) های اجتماعی مبتنی برپرسشنامه اعتیاد به شبکه

( نمره پنج) کاملا موافق( تا نمره یک) کاملا مخالفعامل از  8سوال است که در مقیاس طیف لیکرت  82شده است؛ این ابزار دارای

 ماعیهای اجتبه شبکهبیشتر اعتیاد دهنده نمرات بالاتر نشاناست و  118 و 82شود؛ حداقل و حداکثر نمره در این مقیاس پاسخ داده می

شامل  مدیریت زمانزیرمقیاس  ، (.تا  1شامل سوالات ) عملکرد فردی زیرمقیاس است که زیرمقیاس 2این مقیاس دارای  .است

 است. (82تا  80مل سوالات )( و زیر مقیاس روابط اجتماعی شا.1تا  17، زیر مقیاس خودکنترلی شامل سوالات )(18تا  10سوالات )

 روش از مقیاس اعتبار بررسی برای محاسبه شد و نفر از اساتید دانشگاه  10روایی صوری و محتوایی این مقیاس بر اساس نظر 

 (.12.8احمدی و همکاران، خواجه)بدست آمد  8/0.که مقدار این ضریب  شد کرونباخ استفادهآلفای

ساخته شده است؛  (1.22،سولومون و راث بلوم)این مقیاس توسط  :8(PASSومون و راث بلوم )کاری تحصیلی سولپرسشنامه اهمال

شود؛ پاسخ داده میاز هرگز )نمره یک( تا همیشه )نمره پنج( است،  عامل 8سوال است که در مقیاس طیف لیکرت   86این ابزار دارای

و سولومون،  راث بلومبیشتر است )کاری اهمالدهنده ت بالاتر نشاناست و نمرا 128و  86حداقل و حداکثر نمره در این مقیاس 

آماده شدن زیرمقیاس  ،(7تا  1شامل سوالات )آماده شدن برای امتحانات زیرمقیاس است که زیرمقیاس  2(. این مقیاس دارای 1.22

همچنین در این مقیاس  .است( 88تا  80ت )و آماده شدن برای تکالیف پایان ترم  شامل سوالا( 16تا  .شامل سوالات )برای تکالیف 

ند. این ابزار با پرسشنامه افسردگی شومی گذارینمره معکوس صورت به «88– 82– 81– 17– 18– 12– 11– 7– 2– 8»های گویه

ن یهای غیرمنطقی الیس، مقیاس عزت نفس روزنبرگ و مقیاس اجتناب روزانه همبستگی معناداری داشت و از ابک، مقیاس شناخت

راث بلوم و سولومون، دست آمده است )به 22/0طریق روایی آن مورد تایید قرار گرفت. پایایی این ابزار از طریق آلفای کرونباخ 

 (.1227جوکار و دلاورپور، به دست آمد ) 1/0.(. همچنین پایایی همسانی درونی این ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ 1.22

 هایافته. 1

نفر پایه هفتم  27نفر( پسر بودند.  187درصد ) 88سال مشارکت داشتند،  12/.2آموز با میانگین سنی دانش 200لعه در این مطا

 6/7نفر پایه دهم ) 80درصد(،  6/18نفر پایه دهم ) 22درصد(،  6/28نفر پایه نهم ) 106درصد(،  86نفر پایه هشتم ) 21درصد(،  18)

میانگین و انحراف معیار متغیرهای  1درصد( بودند. در جدول  7نفر پایه دوازدهم ) 12صد( و در 6/7نفر پایه یازدهم ) 80درصد(، 

 های چولگی و کشیدگی ارائه شده استپژوهش و همچنین شاخص

 : یافته های توصیفی8جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین متغیرها

 172/0 -802/0 22/2 17/.0 اهمالکاری امتحانات

 -0/..8 128/0 6/.0 26/80 تکالیف

 218/0 -127/0 7/2. 27/81 تکالیف پایان ترم

 -2.6/0 262/0 2/.7 02/88 عملکرد فردی

 -211/0 261/0 78/7 27/18 مدیریت زمان

 -212/0 112/0 82/2 11/.0 خودکنترلی

 -727/0 -072/0 11/2 1/11. روابط اجتماعی

 -022/0 628/0 60/7 68/2 نشانگان روانی

                                                           
5 Addiction to Mobile Questionnaire Based on Social Networks (AMQBSN) 

2 Solomon and Roth Bloom Academic Procrastination Questionnaire(PASS) 
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 1-1 8. 8(2).]در دانش آموزان مقطع متوسطه یاجتماع هایبه شبکه ادیاعت یانجیبا نقش م .1-دیاساس اضطراب کوو

 11/8 88/1 8/.8 86/2 انگان جسمانینش

و  8های چولگی و کشیدگی در محدوده میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش ارائه شده است. همچنین آماره 1در جدول 

ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش  8قرار دارد که نشان دهنده نرمال بودن توزیع داده است. در ادامه در جدول  -8

 ارائه شده است. 

 . ضرایب همبستگی پیرسون2جدول 

 0 1 0 6 2 1 1 2 8 متغیرها 

         1 امتحانات  -1

        1 **728/0 تکالیف -8

       1 **0/.62 **722/0 تکالیف پایان ترم -2

      1 **272/0 **812/0 **826/0 عملکرد فردی -2

     1 **281/0 **882/0 **0/.81 **826/0 مدیریت زمان -8

    1 **681/0 **7.2/0 **267/0 **228/0 **801/0 خودکنترلی -7

   1 **772/0 **781/0 **862/0 **267/0 **0/.28 **277/0 روابط اجتماعی -6

  1 022/0 062/0 0/.10 *127/0 0/.02 082/0 **160/0 نشانگان روانی -2

 1 **782/0 0.6/0 **162/0 **808/0 **828/0 **812/0 **0/.82 **822/0 نشانگان جسمانی-.

 .**Correlation is significant at the .0.1 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the .0.0 level (2-tailed). 

ترم تکالیف پایانکاری (، اهمال728/0کاری تکالیف )کاری امتحانات با اهمالنتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که اهمال

( 160/0( نشانگان روانی )277/0(، روابط اجتماعی )801/0(، خودکنترلی )826/0(، مدیریت زمان )826/0(، عملکرد فردی )722/0)

 ( ارتباط مثبت و معنادار دارد. 822/0و نشانگان جسمانی )

(، 0/.81(، مدیریت زمان )812/0، عملکرد فردی )(0/.62کاری در تکالیف با تکالیف پایان ترم )نتایج دیگر نشان داد که اهمال

 ( ارتباط مثبت و معنادار دارد. 0/.82( و نشانگان جسمانی )082/0(، نشانگان روانی )0/.28(، روابط اجتماعی )228/0خودکنترلی )

(، 267/0خودکنترلی )(، 882/0(، مدیریت زمان )272کاری تکالیف پایان ترم با عملکرد فردی )نتایج دیگر نشان داد که اهمال

( ارتباط مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج نشان داد 812/0( و نشانگان جسمانی )0/.02(، نشانگان روانی )267/0روابط اجتماعی )

( و نشانگان 127/0(، نشانگان روانی )862/0(، روابط اجتماعی )7.2/0(، خودکنترلی )281/0که عملکرد فردی با مدیریت زمان )

(، 781/0(، روابط اجتماعی )681/0( ارتباط مثبت و معنادار دارد. نتایج دیگر نشان داد مدیریت زمان با خودکنترلی )828/0نی )جسما

( ارتباط مثبت و معنادار دارد. طبق نتایج بین خودکنترلی و روابط اجتماعی 808/0( و نشانگان جسمانی )0/.10روانی ) نشانگان

( ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. از 162/0( و خودکنترلی و نشانگان جسمانی )062/0نگان روانی )(، خودکنترلی و نشا772/0)

( ارتباط مثبت و معنادار دارد. همینطور نشانگان 0.6/0( و نشانگان جسمانی )022/0سویی دیگر روابط اجتماعی با نشانگان روانی 

اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مدل ارائه شده  2ادار دارند. در جدول ( رابطه مثبت و معن782/0روانی و نشانگان جسمانی )

 است. 
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 1-1 8. 8(2).]در دانش آموزان مقطع متوسطه یاجتماع هایبه شبکه ادیاعت یانجیبا نقش م .1-دیاساس اضطراب کوو

 : اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرها بر اساس آزمون بوت استرپ1جدول 

 معناداری حد بالا حد پایین خطای استاندارد مسیر متغیر

 0/.01 80/0 02/0 08/0 10/0 کاریاضطراب کرونا بر اهمال

 002/0 28/0 02/0 01/0 17/0 طراب کرونا بر اعتیاد اض

 001/0 62/0 86/0 02/0 77/0 کاریاعتیاد بر اهمال

 002/0 81/0 02/0 02/0 10/0 دگری اعتیاکاری با میانجیاضطراب کرونا بر اهمال

( معنادار β=-77/0) کاریاعتیاد بر اهمال(، β=17/0) ب کرونا بر اعتیاداضطرا(، β=-10/0) کاریاهمالبر  اضطراب کرونانتایج بوت استرپ نشان داد که اثرات مستقیم 

در  .(P<08/0) ( نیز معنادار است و نقش میانجی جزئی داردβ=10/0) ادیاعت یگر یانجیبا م کاریاست. همچنین نتایج نشان داد اثر غیرمستقیم اضطراب کرونا بر اهمال

 ز اصلاح ارائه شده است. مدل برازش شده پژوهش پس ا 1ادامه در شکل 

 
 : مدل اصلاح شده پژوهش2شکل 

 یریگبرازش مدل اندازه یها: شاخص1جدول 

 نقطه برش مدل اصلاح شده مدل اولیه برازندگی هایشاخص

 - 28/88 87/62 مجذور کای

 - 82 82 درجه آزادی

X8/df 87/2 22/8  8کمتر از 

GFI .8/0 .7/0 < .0/0 

AGFI .0/0 .8/0 < 280/0 
CFI .6/0 ../0 < .0/0 

RMSEA 0./0 06/0 > 02/0 
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 1-1 8. 8(2).]در دانش آموزان مقطع متوسطه یاجتماع هایبه شبکه ادیاعت یانجیبا نقش م .1-دیاساس اضطراب کوو

ا ب گیریاندازهاز برازش قابل قبول مدل  تأییدیبرازندگی حاصل از تحلیل عاملی  هایشاخص اگرچه، دهدمینشان  2جدول 

، (RMSEA= 0/.0و  df/8 ،.6/0 =CFI، .8/0 =GFI ،.0/0 =AGFI=87/2کنند )میشده حمایت  گردآوریی هاداده

بط کنترلی و روابا ایجاد کوواریانس بین خطاهای دو نشانگر خود توانمیاصلاح نشان داد که  هایشاخصاین ارزیابی  باوجود

= 06/0و  df/8 ،../0 =CFI، .7/0 =GFI ،.8/0 =AGFI=22/8آمد ) به دستبرازندگی بهتری  هایشاخصاجتماعی، 

RMSEAهادی از برازش مطلوب برخوردار است. توان گفت که مدل پیشن(، بر این اساس می 

 گیری. بحث و نتیجه1

های اجتماعی با نقش میانجی اعتیاد به شبکه .1-کاری تحصیلی بر اساس اضطراب کوویدیابی اهمالمدلاین پژوهش با هدف 

ری تحصیلی اثر مثبت دارد. کابر اهمال .1-اضطراب کوویدانجام شد. نتیجه این پژوهش نشان داد که آموزان مقطع متوسطه در دانش

راسبلوم و )( و ...2،1 میلگرم و توبیانا)(، 8002، 8فریتسشه و همکاران)(، 1،8018ماکر و همکاران)نتیجه حاضر با مطالعات 

( در پژوهشی نشان دادند که خودکارآمدی پایین بین اضطراب 8017، 8یردلن و همکاران)( همسو است. همچنین، 2،1.27همکاران

( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین 8080، 7ژنگ و همکاران)های اجتماعی نقش میانجی دارد. از سوی دیگر، شبکه و اعتیاد به

 کاری رابطه وجود دارد. اضطراب صفت و اهمال

حویل های مشخصی برای تها با مهلتهای مختلفی را انجام دهند که اجرای آنشان موظفند تکالیف و مسئولیتافراد در زندگی

تواند زمان، تلاش و منابع خود را های زمانی مشخصی برای اجرای آن وظایف همراه است. با وجود اینکه فرد میو محدودیت

هد دریزی کند، اما در شرایط تنش و اضطراب اغلب فرد نیاز یا تمایل به موکول کردن انجام کارها را به وقت دیگری، نشان میبرنامه

دهد آموزان را در یک شرایط دشوار قرار میکه دانش .1-(. به همین سبب اضطراب کووید8012، 6نساپلاوسکا و جرکنکوی)

کاری تحصیلی کند. علاوه بر اینکه اضطراب مانع از انجام ها را درگیر اهمالها شود و آنتواند مانع از انجام وظایف تحصیلی آنمی

ن ی آیوب از احساسات منفی و گناه را در فرد به وجود آورد که به واسطهی معتواند یک چرخهشود، میکار در زمان مناسب می

 (. 8006، 2استیلکارانه را شروع کند )فرد رفتارهای اهمال

اثر مستقیم دارد. نتایج این مطالعه با  های اجتماعیبر اعتیاد به شبکه .1-اضطراب کوویدنتیجه دیگر این پژوهش نشان داد که 

از جمعیت چین اغلب در معرض  %28، .1-گیری کووید( همسو بود که دریافتند در طول همه8080،.انگائو و همکار)پژوهش 

 .1-دست آوردن اطلاعات در مورد کوویدهای اجتماعی بودند. استفاده بیش از حد از اینترنت برای بهزا از رسانهاستفاده آسیب

فسردگی را افزایش دهد، نگرانی را تشدید کند و عملکرد فرد را های استرس را تشدید کند، سطح اضطراب و اممکن است پاسخ

دشوار است  ای که شکستن آنهای اجتماعی و ناراحتی بیشتر منجر شود، چرخهی بیشتر از رسانهمختل کند و در نتیجه به استفاده

تشویق به ماندن در خانه برای حفظ  افراد .1-گیری بیماری کووید(. با توجه به اینکه در شرایط همه8080، 10هولمس و همکاران)

های هیابد و افراد وقت بیشتری را در اینترنت و شبکشوند، میزان زمان آزاد و اوقات فراغت افزایش میی اجتماعی و قرنطینه میفاصله
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 1-1 8. 8(2).]در دانش آموزان مقطع متوسطه یاجتماع هایبه شبکه ادیاعت یانجیبا نقش م .1-دیاساس اضطراب کوو

اده ر از اینترنت استفها، بیشتآموزان نسبت به سایر گروه( در پژوهشی نشان داد که دانش.1،801دل بالدو)کنند. اجتماعی سپری می

( نوجوانانی که در معرض 8،8016اسکیمنتی و همکاران)کنند و نوجوانان مستعد اعتیاد به اینترنت هستند. همچنین طبق پژوهشمی

 زا هستند بیشتر مستعد ابتلا به اعتیاد به اینترنت هستند. حوادث استرس

به عبارت دیگر افزایش استفاده  ی تحصیلی اثر مستقیم دارد.کاراهمال بر های اجتماعیشبکهنتیجه دیگر این پژوهش نشان داد که 

 زاده شیخلار وطهماسب)نتایج این پژوهش با پژوهش شود.آموزان میکاری در دانشهای اجتماعی سبب بالا رفتن اهمالاز شبکه

توان بر اساس میزان استفاده آموزان را میشکاری دان( همسو بود که دریافتند اهمال.2،800اوزار و همکاران)( و 12.6،صادق پور 

های اجتماعی مجازی به واسطه ( مشخص شد که شبکه12.8،سلیمانی)بینی کرد. همچنین در پژوهش های مجازی پیشاز شبکه

بر لاوه کاری شود. عدرگیر کردن کاربران خود ممکن است موجب بروز مشکلاتی در زندگی و وضعیت روانشناختی به ویژه اهمال

-ایر همآموزان و دانشجویانی که بیش از سبینی است؛ یعنی دانشکاری تحصیلی با استفاده از تلفن همراه نیز قابل پیشاین اهمال

شتر وظایف کنند، بیمدت استفاده میهای طولانیهای اینترنت یا تماسهای خود از تلفن همراه جهت بازی، استفاده از شبکهکلاسی

 (.8018، 2میکلوسکیکنند )های دیگری موکول میزمانتحصیلی خود را به 

به شبکه های اجتماعی اثر غیر  ادیاعت یگریانجیبا م کاری تحصیلیبر اهمال .1-کووید اضطرابدر نهایت نتیجه نشان داد که 

کاری الد منجر به اهمتوانآموزان در فضای مجازی میمستقیم دارد، به عبارت دیگر افزایش اضطراب به واسطه افزایش حضور دانش

 ،.1ی کووید ریگدر دوره همه( انجام دادند به این نتیجه رسیدند که 8080، 8تزر و همکاران)تحصیلی شود. مثلا در پژوهشی که 

 آموزان از دانش شتریب یداریطور معنبه یلیتحص یکاراهمال یپسر و رفتارها آموزان دانش نترنتیزا از ااستفاده مشکل نیرابطه ب

اری کزا از اینترنت و اهمال( انجام داد به این نتیجه دست یافت که بین استفاده مشکل8080،تزر ). همچنین، در پژوهشی که ختر استد

( انجام دادند به این نتیجه رسیدند 7،8081و همکاران نهیاستونس تیگکا)تحصیلی رابطه وجود دارد. از سوی دیگر در پژوهشی که 

از بقیه  شتریب یدار یطور معنبه کردند،استفاده می نترنتیا از مکرر ی که به طوردر گروه کاربران یردگعلائم اضطراب و افسکه 

  بود. کنندگان در پژوهششرکت

ند. ای عوامل مختلفی دخیلاجتماع یهابه شبکه ادیاعت یانجیبا نقش م .1-دیبر اساس اضطراب کوو یلیتحص یکاراهمالدر تبیین 

راری و فکار توانایی مدیریت زمان را ندارد )کاری یک صفت و ویژگی شخصیتی است که فرد اهمالری، اهمالبراساس پیشینه نظ

یل آموزان به اینترنت با پیامدهای تحصیلی از قبیل افت تحص( براین باورند که وابستگی دانش2..2،1کندی و سوزا)(. 8..1، 6جانسون

توان اذعان داشت تاثیر اضطراب ( می1.27، .بندورا)با استناد به نظریه خودکارآمدی  و عدم مدیریت زمان مرتبط است. از سوی دیگر

گونه که ممکن است اشخاص با سطح گری شود. بدینتواند توسط انتظارات فرد از کارآمدی خود، میانجیکاری میبراهمال

ش به مدی پایینی را تجربه کنند. از سوی دیگر گرایهای بالقوه تهدید آمیز، ترس از شکست بالا و خودکارآاضطراب بالا در موقعیت

یکاک و هطور خودکارآمدی ضعیف و شاید هر دو متغیر باشد )تواند پاسخ اجتنابی به اضطراب زیاد و همینهای اینترنتی میشبکه

 (.2..1 ،10همکاران
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 1-1 8. 8(2).]در دانش آموزان مقطع متوسطه یاجتماع هایبه شبکه ادیاعت یانجیبا نقش م .1-دیاساس اضطراب کوو

جمع آوری شد  .1-بیماری کووید سال از همه گیری 8ها پس از گذشت های این پژوهش این بود که  دادهیکی از محدودیت

ماری شود که اضطرابشان در برابر ابتلا به این بیی افراد و همچنین واکسیناسیون افراد منجر میو عواملی مانند گذشت زمان، تجربه

قیم با نمونه تکاهش یابد و نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین نمونه گیری به صورت آنلاین انجام شد و امکان ارتباط مس

های اجتماعی و اینترنت و در پی و اعتیاد به شبکه .1-ی علی بین اضطراب کوییدتواند رابطهها وجود نداشت. نتایج این پژوهش نمی

 .1-دهای اجتماعی در اثرگذاری اضطراب کوییکاری تحصیلی را تبیین کند. در این پژوهش نقش میانجی اعتیاد به شبکهآن اهمال

-وییدفرزند در میزان اثرگذاری اضطراب ک-شود که نقش تعامل والدکاری تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهاد میبر اهمال

سال صورت گرفت، پیشنهاد می  12تا  18ی نوجوانان کاری تحصیلی مورد پژوهش قرار گیرد.  این پژوهش در جامعهبر اهمال .1

تواند در مراکز مشاوره و مشاوره با نوجوانان و همچنین رار گیرد. نتایج این پژوهش میشود در گروه دانشجویان نیز مورد مطالعه ق

 آموزان مورد استفاده قرار گیرد. های کاهش اضطراب دانشدر آموزش و پرورش برای تدوین برنامه

 

 .ملاحظات اخلاقی2

 پیروی از اصول اخلاقی پژوهش:

کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند. است؛ شرکت اصول اخلاقی تماماً در این مقاله رعایت شده

 ها محرمانه نگه داشته شد. کنندگان در جریان روند پژوهش بودند و اطلاعات آنهمچنین همه شرکت

 حامی مالی:

 انتفاعی دریافت نکرده است.های عمومی، تجاری یا غیرهای تأمین مالی در بخشاین تحقیق هیچگونه کمک مالی از سازمان

 مشارکت نویسندگان:

 اند.تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخشهای پژوهش حاضر مشارکت داشته

 تعارض منافع:

 مقاله تعارض منافع ندارد. نیا سندهیبنابراظهار نو
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