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Abstract 

Introduction: This study aims to study the role of the mediating role of perceived 

stress on the relationship between the psycho-social environment of the classroom 

and students' academic procrastination. 

Method: The statistical population included all the students of the first secondary 

level of Mashhad who were studying in during 2021-2022 and among them, 302 

students were selected using the available sampling method. The research tools 

included academic procrastination by Solomon and Rothblum (1984), psycho-

social classroom environment by Fraser et al. (1995), and perceived stress by 

Cohen et al. (1983). The path analysis method was used to analyze the data. 

Results: The results showed that there is a significant negative relationship 

between the psycho-social environment of the classroom and perceived stress. 

There is a significant negative relationship between the psycho-social 

environment of the classroom and academic procrastination. There is a significant 

positive relationship between perceived stress and academic procrastination. 

Discussion and Conclusion: It seems that increasing the favorable psycho-social 

environment in the classroom reduces perceived stress and academic 

procrastination in students. Also, the increase in perceived stress in students 

improves their procrastination. In addition, the result showed the indirect effect 

of variables on academic procrastination through perceived stress. 
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 دهیچک
هرتماع  کالس دطس  ا ههمال کاطی تحصررر د  ده م زمو:هنق  مم م ا     -هدف مطالعه حاضرررا طه طه رو طیه   

شهد  ود که  شها م سطه هیل  شامل تمام ده م زمو:هن ممطع متو ضا  شده  ود. رامعه زماطی پژیهم حا ستاس هدطهک  ه
ده م زمو: ه طیش  مو ه گ ای دط دستاس  302مشغول  ه تحص ل  ود د که ه: م ان ز ها  1400-1401دط سال تحص د  

هرتماع   -(، رو طیه  1984ه تخاب شرررد د.  ه ههطهای پژیهم شرررامل ههمال کاطی تحصررر د  سرررولومون ی طه   دوم 
(  ود.  اهی تحد ل دهده ها ه: طیش 1983( ی هسرررتاس هدطهک شرررده کوهک ی همکاطهن 1995کالس فایهط ی همکاطهن 

ی هستاس هدهطک شده هرتماع  کالس دطس  -رو طیه    ک پژیهم حاضا تایج  شان دهد  تحد ل مس ا هستفاده شد. دط
ص د  دط رهت منف  هرتماع  کالس دطس  -رو طیه  دط رهت منف  طه طه معنادهط یرود دهطد.   ک  ی ههمال کاطی تح

شده طه طه معنادهط یرود دهطد.   ک  ستاس هدهطک  ص د  دط رهت مثبت طه طه ه معنادهط یرود دهطد.  ه ی ههمال کاطی تح
سد هفههیم رو طیه   شده ی ههمال  - ظا م  ط ستاس هدهطک  هرتماع  مطدوب دط مح ط کالس دطس مورب کاهم ه

کاطی تحصررر د  دط ده م همو:هن م  گادد ی همنن ک هفههیم هسرررتاس هدطهک شرررده دط ده م همو:هن مورب هفههیم 
ص د  ه: طایق  عالیه  اهیک،  تاج ههمال کاطی دط ه ان م  گادد. ستم م متغ ا ها  ا ههمال کاطی تح شان دهنده هثا غ ا م  

 هستاس هدطهک شده  ود. 
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 مقدمه  
امروزه نهادهای آموزشی با تغییر و تحوالت زیادی مواجه 
هستند که در این میان، مدارس سعی دارند آموزش خود را 
مطابق با نیازهای دانش آموزان و جامعه ارائه دهند. از آن 
جایی که تعلیم و تربیت و به طور کلی تحصیل بخش مهمی 

[.ایجاد انگیزه در دانش 1می دهد]از زندگی هر فرد را تشکیل 
آموزان به طوری که بتوانند در تحصیالت موفق باشند یکی 
از چالش های مهم در زمینه ارتقای کیفیت آموزش است. یک 
نظام آموزشی را زمانی می توان کارامد دانست که عملکرد 
تحصیلی فراگیران آن در در دوره های مختلف تحصیلی بیش 

[. یکی از شاخص های آسیب 2م باشد]ترین و باالترین رق
    است.  1زننده به کیفیت آموزش اهمال کاری تحصیلی

کاری به معنی به تعویق انداختن کارها و محول کردن اهمال
کاری نه فقط [. اهمال3شود ]ها به زمان دیگر تعریف میآن

ای است که یک مشکل مدیریت زمان، بلکه فرآیند پیچیده
یجانی، شناختی و رفتاری است که های هشامل مؤلفه

پیامدهای درونی آن تشویش، آشفتگی، سرزنش خود، 
ناامیدی و پشیمانی است و پیامدهای بیرونی آن ممکن است 
سنگین باشد و به پیشرفت کار و تحصیل فرد آسیب برساند 

[. اهمال کاری تحصیلی، به تاخیر انداختن وظایف و 4]
( دریافتند 2019کاران )و هم 2[. جو5تکالیف تحصیلی است]

که اهمال کاری تحصیلی عالوه بر ایجاد تاخیر در فرایند 
توان پیش بینی کننده عملکرد پایین در زمینه یادگیری می

[. همچنین عباسی و 6تحصیلی و شغل در آینده باشد]
( نیز نشان دادند که اهمال کاری تحصیلی 1399همکاران )

در فرایند یادگیری  به عنوان یک عامل استرس آور اساسی
توان پیشرفت تحصیلی را تحت تاثیر محسوب می شود که می

[. یکی از عوامل اثرگذار بر اهمال کاری تحصیلی 1قرار دهد ]
کالس درس است.  3آموزان جو روانی اجتماعی کالسدانش

آموزان با است و حضور و تعامل دانش یاجتماع یمکان
-مشکالت و ضعف ایو  که استعدادها شودیهمساالن، باعث م

[. پدیده اهمال کاری دو سطح 7شود]آنها آشکار  یها
را در بر می گیرد، در سطح رفتاری  4شناختی و رفتاری

تواند در آینده برای فرد نتایجی تصمیم به اجرای کاری که می
را در بر داشته باشد، گرفته شده است؛ ولی بدون هیچ دلیل 

به تعویق انداخته می شود منطقی و به صورت کامال اختیاری 
و در سطح شناختی، فرد در گرفتن تصمیمات به موقع تعلل 

( پیامدهای مهم عینی 2018) 5کند. به نظر ون ویکورزی می

                                                                                                                        
1 Academic Procrastination 
2 Guo 
3 Class Psychosocial Climate 
4 Cognitive and behavioral 

ها، درآمد، زمان( ها، فرصت)مانند از دست دادن ضرب العجل
و عاطفی )مانند تضعیف روحیه، افزایش استرس و اضطراب، 

پایین( را به دنبال دارد و به سبب  ترس و عصبانیت و انگیزه
نتایج منفی همچون بی قراری و اضطراب، سطوح باالی 
استرس، وحشت زدگی و حسرت، کنار کشیدن به دلیل 

-کمبود زمان یا انجام نامطلوب تکلیف روی افراد اثر می

( معتقدند که 2020و همکاران ) 6[. همچنین اسکراو8گذارد]
که اغلب به  کنندیم اهمال کاری لیدل نیکاران به ا اهمال

ندارند.  نانیاطم ف،یتکل کیکامل کردن  یخود برا ییتوانا
 دهدیقرار م یزیابهام آم تیفرد را در موقع فیتصور انجام تکل

ی اضطراب و دستپاچگی جز ادراک سطوح باال اشجهیکه نت
نیست. اضطرابی که در آن فرد احساس ناآرامی، بدآیندی و 

با توجه به ارزش زمان و اهمیت آن در دنیای  کند.یا ترس می
رقابتی امروز بررسی میزان شیوع اهمال کاری تحصیلی و 
عوامل تاثیرگذار بر آن از جمله جو روانی اجتماعی دانش 

[. نکته 9آموزان این مشکل از اهمیت خاصی برخوردار است]
دوم توجه به مبحث جو روانی اجتماعی و مطالعه ارتباط آن 

ل کاری تحصیلی است که به نوبه خود مبحثی نوظهور با اهما
است. واکنش دانش آموزان و عملکرد آنها در جوهای متعدد، 

باشد و احتمال دارد جوی که برای اکثریت دانش متفاوت می
آموزان مطلوب است؛ برای بعضی دیگر هراس آور بوده و 
ایشان را دچار مشکل سازد به میزانی که دانش آموزان 

در این جو مشکل شده و ننتوانند در مقایسه با  مضطراب
های خود را به منصه ظهور بگذارند، احساس دیگران توانایی

ناتوانی کرده و از نظر تحصیلی عملکرد پایینی را تجربه 
[. از سوی دیگر از آنجا که آموزش و پرورش 10خواهند کرد]

هر کشوری از کلیدهای اصلی رشد و پیشرفت آن کشور به 
رود و دانش آموزان نیز یکی از ارکان اساسی این می شمار

های آموزش و شوند، اصالح و بهبود شیوهنهاد محسوب می
مدیریت ضرورت دارد. امروزه آموزش و پرورش به معنای 

کند که تغییرات مطلوب شناختی، حرکتی و وسیع، سعی می
عاطفی را در رفتار فرد به وجود آورده و او را برای سازگاری 

[ و همواره برای 11با محیط طبیعی و اجتماعی آماده گرداند]
رو رسیدن به چنین منظوری با موانع و مشکالت زیادی روبه

جو کالس را شرایط، نیروها و  7[. بلوم12بوده است]
های بیرونی، اعم از عوامل فیزیکی، اجتماعی، فکری انگیزش

گیری نیاز آموزان برای یاد[. دانش13کند ]و روانی تعریف می
به محیطی مناسب دارند. سازمان مدرسه و جو کالسی که 

کند، تأثیر مهمی بر رفتار یادگیرندگان دارد. معلم ایجاد می

5 Vanwyk 
6 Schraw 
7 Bloom 
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 همکاطهنی   اش  ژهد تپهمهتاب حب ب                                      1400 سال دط دیلت  مدیایت زمو:ش ماکه دط  اخط مشاطکت  یادگ ای هراهی هایچالم

دهد تفاوت در بهبود جو اجتماعی ها نشان میپژوهش
آموزان در طول ها با فاصله احساسی بین مدرس و دانشکالس

چنین عوامل [. هم14اولین درس سال تحصیلی مرتبط است ]
روانی اجتماعی حاکم بر کالس درس، نقش مهمی را در حل 

از کالس، اندوه و  بتیغ ل،یمشکالت مانند ترک تحص
 ،یکالس نیب یهاآموزان، برخورد و تنشدانش یافسردگ

[. 15]کنندیم فایا ،یرفاقت کالس ایو رقابت  ییگرا فهیوظ
تالش آنها در آموزان و میزان میزان انگیزه انجام تکلیف دانش

عنوان تابعی از میزان آگاهی آنها از کیفیت و کنترل ابتدا به
آموز تکلیف در سطح کالس و انتظارات و باورها در سطح دانش

آموزان از [. همچنین آگاهی و دریافت دانش16است ]
مثبتی  مشخص بودن قوانین و کنترل معلم با عالیق آنها رابطه

تنوع جوهای کالسی، فریزر  با توجه به [.17داشته است ]
( گونه های جو روانی اجتماعی کالس را بررسی کرد. 1994)

گیرد. به باور او در توصیف این مفهوم چهار سازه را در نظر می
تواند جوی سرشار از او جو روانی اجتماعی چیره بر کالس می

گرا، فضایی یکپارچگی یا همبستگی، جوی منضبط و تکلیف
آوردی و رقابت اصطکاک یا جوی آکنده از همپر برخورد و پر 

( در پژوهش خود 1397[. آذربادکان و همکاران )13باشد]
آموزان را کاری تحصیلی دانشتوان اهمالنشان دادند که می
سازی و استرس ناشی از انتظارات تحصیلی از روی خودناتوان

بینی کرد. همچنین با کاهش استرس و مدیریت آنها پیش
کاری در بین توان از افزایش اهمالسازی، مینخودناتوا

توان گفت که پس می .[18آموزان پیشگیری کرد]دانش
تواند یکی از عوامل تاثیرگذار احتماال می 1استرس ادراک شده

میانجی در رابطه با اهمال کاری تحصیلی و جو روانی 
اجتماعی کالس باشد. استرس، اضطراب و فشارهای روانی در 

زای مختلف روزی که مملو از مشکالت و عوامل تنشزندگی ام
تواند بر سالمتی و بهداشت افراد تأثیرات منفی بر است  می

آموزان اغلب درباره استرسی که باید  [. دانش19جای بگذارد]
در طول دوران تحصیلشان در دانشگاه تحمل کنند گالیه 
دارند. در طول سال های تحصیل، دانش آموزان درگیر 

ی چالش برانگیز دانشگاهی می شوند، موقعیت های کارها
کاری را جستجو می کنند و تصمیماتی را می گیرند که می 

[. تحلیل استرس 20تواند تاثیر عمیقی بر آینده آنها بگذارد]
ادراک شده در میان دانش آموزانی که وارد یک مرحله از 

[. مفهوم استرس 21تحصیل می شود گرایش به افزایش دارد ]
( 1984) 2راک شده برگرفته از نظریه الزاروس و فولکمناد

درباره نقش ارزیابی در فرایند استرس است که به وسیله 
شود که فشاری تفسیر یک رویداد به عنوان رویدادی ایجاد می

                                                                                                                        
1 Percive stress 
2 Lazarus  .&  Folkman 

کند. در واقع ادراک و تفسیر کلی فرد از را بر فرد تحمیل می
-ده فرد میها، استرس ادراک شتاثیرپذیری در برابر استرس

( نشان دادند که دختران 2021و همکاران ) 3[. هاد22باشد ]
استرس بیشتری نسبت به پسران دارند و سطوح باالی 
استرس منفی ادراک شده در آنان باعث ایجاد رفتارهای 

از قبیل عادات غذایی ضعیف، عادات مختل کننده سالمتی 
طوح س و دانشجویانی کهشود می کمترمختل و ورزش   بخوا

دارای  کردند،باالی استرس ادراک شده منفی را تجربه می
بودند و در طیف وسیعی از شاخص های زندگی  کمترسالمت 

، وزن و سطوح سازگاری، رضایت کم دانشگاهی لاز قبیل معد
( در پژوهشی به این نتایج 1400[. فریمانی )23]تری داشتند

با اهمال دست یافتند که بین جو روانی اجتماعی کالس درس 
[. ابوالقاسمی 24کاری تحصیلی رابطه معنادارری وجود دارد]

( در پژوهشی نشان داد که جو روانی اجتماعی کالس 1400)
تواند پیش بینی کننده اهمال کاری تحصیلی درس می

( بیانگر آن است 1399[. نتایج پژوهش مهمان نواز )25باشد]
معناداری که بین استرس ادراک شده و اهمال کاری رابطه 

( در پژوهشی به این نتایج 1399[. تقوی )25وجود دارد]
دست یافت که جو روانی محیطی کالس درس می تواند پیش 

[. شلمزاری 27بینی کننده استرس ادراک شده باشد]
( نیز نشان داد که بین خالقیت و اهمال کاری 1399)

تحصیلی رابطه معناداری وجود ندارد ولی یک نقش میانجی 
سبی استرس تحصیلی بین ویژگی های شخصیت )روان گری ن

رنجورخویی، برون گرایی، انعطاف پذیری و سازگاری( و اهمال 
[. پورکریمی و همکاران 28کاری تحصیلی را نشان داد]

( در پژوهشی نشان داد که جور روانی اجتماعی کالس 1398)
[. چراغی 29باشد]پیش بینی کننده اهمال کاری تحصیلی می

( در پژوهشی به این نتایج دست یافتند که 1398ی )و یوسف
بین جوروانی اجتماعی و اهمال کاری تحصیلی رابطه 

[. نتایج تحقیق رئوف و همکاران 30معناداری وجود دارد]
( بیانگر این است که بین جو روانی اجتماعی و اهمال 1398)

 سوکولوفسکا[.31کاری تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد]

در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که استرس ( 2021)
ادراک شده می تواند موجب پیدایش اهمال کاری تحصیلی 

[. کلین و 32در دانش آموزان دارای اختالالت رفتاری شود]
( در پژوهشی به این نتایج دست یافتند که  2021همکاران )

بین اهمال کاری تحصیلی و تاثیر آن بر جو روانی اجتماعی 
[. تایج تحقیق لی 33س رابطه معناداری وجود دارد]کالس در

( بیانگر این است که جو روانی اجتماعی کالس می 2021)
تواند پیش بینی کننده خوبی برای اهمال کاری تحصیلی 

3 Hudd 
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( در 2020[. میکزو و جانسون )34دانش آموزان باشد] 
پژوهشی به این نتایج دست یافتند که بین اهمال کاری 

ادراک شده رابطه معناداری وجود تحصیلی و استرس 
( در پژوهشی به این نتایج دست 2020[. اوداچی )35دارد]

تواند اهمال کاری تحصیلی یافتند که استرس ادراک شده می
( به این نتایج 2020[. هان و همکاران )36را پیش بینی کند]

دست یافتند که بین اهمال کاری تحصیلی و استرس ادراک 
[.نتایج تحقیق رایس 37ی وجود دارد]شده رابطه معنادار

( نشان داد که بین جو روانی اجتماعی و استرس رابطه 2019)
 [.38معناداری وجود داد]

کوتاه سخن اینکه، یکی از مسائل عمده ای که برخی از 
مدارس با آن رو به رو هستند، اهمال کاری تحصیلی دانش 

ای کار و آموزان و نبودن انگیزه علمی قوی در بین آن ها بر
تالش علمی جدی است. عدم عالقه، بر تالش نکردن و 
نداشتن مداومت اشاره دارد و بصورت عدم اشتیاق و رها کردن 
تکلیف بروز می کند و باعث می شود که دانش آموز سرمایه 
گذاری الزم برای انجام تکالیف درسی از خود نشان ندهد و 

اس کسالت هیجانهای منفی از قبیل خستگی، غمگینی و احس
[. از این رو می توان گفت که رمز موفقیت 45را تجربه کند]

روانی اجتماعی خوبی در کالس -یک معلم در این است که جو
برقرار کند و با دخالت دادن دانش آموز در فرایند آموزش او 
را به سوی یادگیری فعال سوق دهد.پژوهش ها نشان می دهد 

بیشتر درگیر مسائل  که اگر بتوان دانش آموزان را هر چه
تحصیلی و تکالیف کرد، بیشتر می توان به موفقیت علمی انها 

[. در ارتباط با اهمال کاری تحصیلی دانش 46امیدوار بود]
آموزان عمده پژوهش های انجام شده در این حوزه در خارج 
از کشور بوده و بررسی این پدیده در ایران نوپا و محدود می 

نقدهای وارده بر پژوهش های قبلی در  باشد. به عالوه یکی از
مورد اهمال کاری تحصیلی عدم هم بینی عوامل تاثیرگذار و 
مطالعه آنها است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه 

اجتماعی کالس درس با اهمال کاری تحصیلی  -جو روانی 
 دانش آموزان: نقش میانجی استرس ادراک شده  بود.

 پژوهش هایفرضیه
 فرضیه کلی

اجتماعی کالس با اهمال  -مدل رابطه علی جو روانی
کاری تحصیلی دانش آموزان از طریق نقش میانجی گر 

 استرس ادراک شده، برازنده است.
 فرضیه های جزیی

اجتماعی کالس و اهمال کاری  -بین جو روانی .1
 تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

ل کاری تحصیلی دانش بین استرس ادراک شده و اهما . 2

 آموزان رابطه وجود دارد.
اجتماعی کالس و اهمال کاری  -. بین جو روانی3

تحصیلی دانش آموزان از طریق استرس ادراک شده رابطه 
 وجود دارد.

 پژوهش و مواد روش
های کاربردی از نظر هدف در زمره پژوهش پژوهش نای

معادالت ی و از نوع همبستگشود و به لحاظ روش محسوب می
است که یک روش همبستگی چند متغیری می  ساختاری

باشد. الگویابی معادالت ساختاری در واقع بسط الگوی خطی 
گلی می باشد که محقق را قادر می سازد تا مجموعه ای از 

 معادالت رگرسیونی را همزمان بیازماید.
جامعه  جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری:

یه دانش آموزان مدارس متوسطه آماری پژوهش شامل کل
دوره اول ناحیه پنج و شش شهر مشهد در سال تحصیلی 

بود و بنا به گزارش رسمی اداره آموزش و  1401-1400
نفر  301باشد. نفر می 1403پرورش شهر مشهد تعداد آنها 

گزینش  در دسترس نمونه گیری از دانش آموزان به روش
گردید.  یلتوسط آنها تکم مربوطه یهاو پرسشنامه شدند

 با استفاده از فرمول کوکرانشایان ذکر است حجم نمونه 
بدست آمده است. برای جمع آوری اطالعات در این پژوهش 

 از پرسشنامه استفاده شد:
این  روانی کالس درس:-پرسشنامه جو اجتماعی -1

( ساخته 1995پرسشنامه توسط فریزر، گیدینگز و مک روبی)
ماده و چهار خرده مقیاس است که  20ارای شده است که د

جو روانی اجتماعی کالس را در ابعاد اصطکاک، یکپارچی، 
تکلیف مداری و رقابت مورد بررسی قرار می دهد. پاسخ به 
هر کدام از گویه ها دارای نمرات)یک تا سه( است که از ) 
هرگز، گاهی و همیشه( را شامل می شود، مولفان ضریب 

گزارش کرده اند. چاری و  84/0اس را پایایی این مقی
و برای خرده  77/0( در پژوهشی پایایی آزمون را 1381خیر)

گزارش  64/0و  57/0، 60/0، 68/0مقیاس ها به ترتیب 
نمودند. همچنین با استفاده از نظر متخصصان سطح روایی 
صوری مناسبی را برای پرسشنامه گزارش کردند. در این 

با استفاده از روش آلفای کرونباخ  پژوهش نیز ضریب پایایی
 79/0، 76/0، 81/0و برای خرده مقیاس ها به ترتیب،  87/0
 بدست آمد. 80/0و 

: در پژوهش پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی -2
حاضر به منظور بررسی اهمال کاری تحصیلی از پرسشنامه  

( استفاده شد. این پرسشنامه 1984سولومون و راث بلوم )
ماده و سه خرده مقیاس آماده شدن برای تکالیف،  27دارای 
شدن برای امتحانات و آماده شدن برای امتحانات پایان آماده 
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ترم است و بر اساس طیف لیکرتی از یک تا پنج نمره گذاری 
 73/0خ شده است. پایایی این ابعاد با استفاده از آلفای کرونبا

گزارش شده است. روایی آن نیز با استفاده از روش تحلیل 
ست االزم به ذکر عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفته است. 

و  82/0در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 
به دست  81/0و  78/0،79/0برای خرده مقیاس ها به ترتیب 

 آمد.
این پرسشنامه  پرسشنامه استرس ادراک شده: -3

( ساخته شده است. این 1983توسط کوهن و همکاران)
گویه است با یک مقیاس لیکرت چهار  14مقیاس دارای 

    ای )هرگز تا خیلی زیاد( و هر ماده دارای ارزشی بیندرجه

 70/0است. پایایی این ابعاد با استفاده از آلفای کرونباخ  4تا  0
گزارش شده است. روایی آن نیز با استفاده از روش تحلیل 
عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفته است)سعادت و 

ایی با استفاده (. در این پژوهش نیز ضریب پ1394همکاران،
 بدست آمد. 81/0از روش آلفای کرونباخ 

جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش 
از تکنیک های آماری همچون ضریب مسیر به کمک نرم افزار 

 استفاده شد.  Amos24و  SPSS-22آماری 

 های پژوهشیافته

 ره ، حداکثر نمره، میانگین وانحراف معیار متغیرهای پژوهش.  فراوانی، حداقل نم1جدول 

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین حداکثر نمره حداقل نمره مولفه ها متغیر ها

 جو روانی اجتماعی کالس

 جو روانی اجتماعی کالس 

 نمره کل -
31 49 69/40 304/3 -0/150 -0/149 

 0/311 0/154 680/1 08/10 15 6 برخورد

 0/093- 0/009 698/1 36/10 15 6 همبستگی

 0/414- 0/174- 645/1 01/10 14 6 انضباط

 0/091- 0/094 694/1 25/10 15 6 رقابت

 0/434- 0/112 001/5 51/28 42 17 استرس ادارک شده استرس ادارک شده

 0/193- 0/053 862/6 86/80 97 64 اهمال کاری تحصیلی اهمال کاری تحصیلی

، نشان می دهد متغیر اهمال کاری 1نتایج جدول 
( و متغیر انضباط، 86/80تحصیلی حداکثر میانگین به مقدار )

( را در این پژوهش کسب 01/10حداقل میانگین به مقدار )
نموده اند، همچنین متغیر ها از نظر توزیع نرمال بر اساس 

اسمیرنوف با توجه به مقادیر مندرج در  –ازمون کولموگروف 
و با  05/0ستون های کجی و کشیدگی داده ها در سطح 

در این رابطه بر % محاسبه و ارزیابی گردید،  95اطمینان 
های مهم در تحلیل های یکی از مفروضهاساس قوانین آماری، 

رگرسیون، بهنجار بودن توزیع نرمال متغیرها است و چنانچه 
داری با میانگین داشته باشند، نتایج وت زیاد و معنیها تفاداده

اعتبار خواهد بود . بنابراین مقادیر آماری بدست تحلیل بی
( ±3بایستی در محدوده عدد ) 1امده مندرج در ستون کجی 

باشد تا  10بایستی کمتر از عدد  2و مقادیر ستون کشیدگی
بتوان بیان کرد که داده ها نرمال هستند یا نه، بنابراین در 
تحقیق حاضر از فرض ذکر شده تخطی نشده و داده ها در 
حالت نرمال می باشند، بنابراین انجام تحلیل اماری بالمانع 

 .است

                                                                                                                        
1 Skewness 
2 Kurtosis 

 
یافته های حاصل از از آزمون کلموگروف اسمیرنف تک 

شان داد در تمامی متغیرها سطح معنی داری بیش نمونه ای ن
است که فرض عدم طبیعی بودن توزیع داده ها رد  05/0از 

می شود، بنابراین داده ها توزیع نرمال دارند. به منظور نشان 
دادن ارتباط خطی بین متغیرهای پیش بین)جو روانی 
اجتماعی کالس و استرس ادراک شده( و متغیر 

و مقدار تورم 3مقدارهای اغماض از ده(مالک)استرس ادراک ش
، استفاده شد. مقدار اغماض در تمامی متغیرهای 4واریانس

نمی باشد و مقدار تورم واریانس  01/0بین کمتر از پیش
(VIF نیز از )بیشتر نمی باشد، که نشان دهنده ارتباط  10

خطی بین متغیرهاست. بنابراین این فرض نیز تأیید می شود. 
 استقالل تعیین جهت واتسون -به آزمون دوربین نتایج مربوط

خطاها خطاها )تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی 
چون  که شده توسط معادلۀ رگرسیون( نیز حاکی از آن است

قرار  5/2تا  5/1مقدار آمارۀ آزمون دوربین واتسون در فاصلۀ 
 دارد فرض عدم وجود همبستگی بین خطا ها رد نمی شود.

3 Tolerance value 
4 VIF 
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جو روانی اجتماعی کالس با اهمال ای بررسی رابطه بین بر 
از آزمون آماری پیرسون استفاده شد. نتایج  کاری تحصیلی

آماری آزمون همبستگی پیرسون بین میانگین نمره جو روانی 

 32با اهمال کاری تحصیلی در جدول شماره اجتماعی کالس
 ارائه شده است.

 

 ضریب همبستگی پیرسون بین جو روانی اجتماعی کالس با اهمال کاری تحصیلی .2جدول 

 سطح معناداری (rضریب پیرسون ) متغیر مالک

 **0001/0 -33/0 جو رونی اجتماعی کالس و اهمال کاری تحصیلی

مشاهده می شود که بین جو  2بر اساس نتایج جدول 
و اهمال کاری تحصیلی رابطه منفی روانی اجتماعی کالس 
(. بنابراین این >r=01/0P & 0-/33معناداری وجود دارد )

 جو روانی اجتماعی کالس با اهمال کاری بین»فرضیه که 
 تأیید می شود.« دارد رابطه منفی و معکوش وجود

برای بررسی رابطه بین جو روانی اجتماعی کالس با 
از آزمون آماری استرس ادراک شده دانش آموزان نیز  

پیرسون استفاده شد. نتایج آماری آزمون همبستگی پیرسون 
بین میانگین نمره جو روانی اجتماعی کالس با استرس ادراک 

 ارائه شده است. 3شده دانش آموزان در جدول شماره

 ادراک شده دانش آموزان . ضریب همبستگی پیرسون بین جو روانی اجتماعی کالس با استرس3جدول
 سطح معناداری (rضریب پیرسون ) متغیر مالک

 001/0 -76/0 جو روانی اجتماعی کالس با استرس ادراک شده دانش آموزان

جو بر اساس نتایج جدول باال مشاهده می شود که بین 
 روانی اجتماعی کالس با استرس ادراک شده دانش آموزان

(. >r=01/0P & 0-/76رابطه منفی معناداری وجود دارد )
جو روانی اجتماعی کالس با  بین»بنابراین این فرضیه که 

رابطه منفی و معکوس  استرس ادراک شده دانش آموزان
 تأیید می شود. "دارد وجود

استرس ادراک شده و اهمال کاری برای بررسی رابطه بین 
ری پیرسون استفاده شد. از آزمون آماتحصیلی دانش آموزان 

نتایج آماری آزمون همبستگی پیرسون بین میانگین نمره 
در استرس ادراک شده و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان 

 ارائه شده است.  4جدول 

 . ضریب همبستگی پیرسون بین استرس ادراک شده و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان4جدول 

 سطح معناداری (rضریب پیرسون ) متغیر مالک

 **001/0 409/0 استرس ادراک شده و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان

بر اساس نتایج جدول باال  مشاهده می شود که بین 
 استرس ادراک شده و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان

(. >r=01/0P & 409/0رابطه مثبت معناداری وجود دارد )
استرس ادراک شده و اهمال  بین»بنابراین این فرضیه که 

 ، تأیید«دارد وجود رابطه مثبت کاری تحصیلی دانش آموزان
 می شود.

در تحلیل مسیر برای مشخص کردن چگونگی و میزان 
تاندارد تاثیر متغیرهای مکنون)پنهان( بر یکدیگر از الگوی اس

و برای نشان دادن معناداری این تاثیرات از الگوی معناداری 

و برای ارزیابی برازش مدل از شاخص های برازندگی استفاده 
می شود. به طور کلی، برای ارزیابی برازش مدل چندین 
مشخصه برازندگی وجود دارد. در این پژوهش برای ارزیابی 

درجه آزادی،  مدل از شاخص های خی دو،  نسبت خی دو به
شاخص نرم شده برازندگی ، شاخص برازندگی تطبیقی، 
شاخص برازندگی، شاخص برازندگی تعدیل یافته و شاخص 
ریشه دوم برآورد خطای واریانس تقریب استفاده شد که نتایج 

  آورده شده است.  5در جدول

 شاخص های برازندگی مدل معادالت ساختاری . 5جدول

 شاخص برازندگی دامنه قابل پذیرش میزان به دست آمده

 (χ2)خی دو - 97/8

 نسبت خی دو به درجه آزادی(χ2/df) 5کمتر از  39/4
 شاخص نرم شده برازندگی (NFI) 1نزدیک به  97/0
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 شاخص برازندگی تطبیقیCFI) ) 1نزدیک به  91/0

 شاخص برازندگیGFI) ) 1نزدیک به  97/0
 شاخص برازندگی تعدیل یافته(AGFI) 1نزدیک به  90/0
 ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب(RMSEA) 80/0کمتر از  08/0

نسبت خی دو به درجه آزادی به حجم نمونه بسیار وابسته 
است و نمونه بزرگ کمیت خی دو را بیش از آنچه بتوان آن 
را به غلط بودن مدل نسب داد، افزایش می دهد. ایده آل آن 

باشد.  5است که مقدار خی دو تقسیم بر درجه آزادی کمتر از 
هد، نشان می د 6شماره همان طور که یافته های جدول 

است که  98/1مقدار خی دو تقسیم بر درجه آزادی برابر با 
نشان می دهد مدل از برازش مناسبی برخوردار است. 

نشان دهنده اندازه ای از مقدار  AGFIو  GFIمعیارهای 
نسبی واریانس ها و کوواریانس ها است که توسط مدل تبیین 

که می شود. مقدار این معیارها بین صفر تا یک متغیر است 
هر چقدر اعداد به دست آمده به یک نزدیک تر باشد، نیکویی 
برازش مدل با داده های مشاهده شده بیشتر است. داده های 

نشان می دهد که مقادیر گزارش شده برای این دو  باالجدول 
و تایید کننده مناسب بودن  90/0و  97/0شاخص به ترتیب 

ص در مدل است. برای مقایسه این که یک مدل به خصو
مقایسه با سایر مدل های ممکن از نظر تبیین مجموعه ای از 
داده های مشاهده شده چقدر خوب عمل می کند، از مقادیر 

(، و شاخص برازندگی NFIشاخص نرم شده برازندگی)
( استفاده شد. به اعتقاد گفن و CFIتطبیقی)
دو شاخص اول و باالی  8/0( مقادیر باالی 2001همکاران)

دوم حاکی از برازش بسیار مناسب مدل  دو شاخص 9/0
طراحی شده در مقایسه با سایر مدل های موجود است که 
تمام این مقادیر نشان دهنده تایید برازش مدل است. در 
نهایت، برای بررسی این که مدل مورد نظر چگونه برازندگی 
و صرفه جویی را با هم ترکیب می کند از شاخص توانمند 

( استفاده RMSEAریانس خطای تقریب)ریشه دوم برآورد وا
شد. این شاخص ریشه میانگین مجذورات تقریب است که تا 

 10/0قابل قبول است. مدلی که در این شاخص  80/0مقدار 
یا بیشتر باشد، برازش ضعیفی دارد. مقدار این شاخص که 

است، نشان دهنده مناسب بودن مدل است.  08/0برابر با 
بنابراین تمام شاخص ها الگوی معادالت ساختاری را تایید 

مقادیر مدل مورد آزمون گزارش  7شماره در جدول می کنند. 
 شده است.

 داری هر یک. مقادیر الگوی کلی مورد آزمون و آزمون معنی7جدول 
 Estimate S.E C.R معناداری 

 001/0 20/12 072/0 409/0 استرس ادراک شده * اهمال کاری تحصیلی
 001/0 26/2 084/0 -363/0 جو روانی اجتماعی کالس* اهمال کاری تحصیلی
 001/0 475/1 070/0 -248/0 جو روانی اجتماعی کالس* استرس ادراک شده

شود ضرایب موجود مشاهده میهمانطور که در جدول باال 
در مدل استرس ادراک شده  و جو روانی اجتماعی کالس 
درس به اهمال کاری تحصیلی و جو روانی اجتماعی کالس 

دار معنی  01/0به استرس ادراک شده در سطح آلفای 
باشند و استرس ادراک شده به عنوان متغیر میانجی گر می

اهمال کاری تحصیلی در رابطه جو روانی اجتماعی کالس با 
اک استرس ادر »باشد. بنابراین این فرضیه که مورد تایید می

اهمال کاری نقش  اجتماعی  با -شده در رابطه بین جو روانی
 ، تأیید می شود. «میانجی گر دارد

استرس ادراک شده، بعنوان نقش با توجه به جداول باال 
اهمال  در ارتباط بین جو روانی اجتماعی کالس وای واسطه

بصورت مستقیم تاثیر خود را بر کاری تحصیلی دانش اموزان 

اهمال کاری تحصیلی نشان می دهد، توضیحا اینکه اگر 
فرضیه اصلی را با فرضیه جزیی اول مقایسه نماییم، متوجه 

جو روانی اجتماعی کالس می شویم که در فرضیه اول تاثیر 
نس تبیین % از واریا 29بر اهمال کاری تحصیلی به مقدار 

شده است، اما در فرضیه اصلی با دخالت و نقش میانجی 
در ارتباط بین جو روانی اجتماعی کالس  استرس ادراک شده

اهمال % از واریانس  33به مقدار و اهمال کاری تحصیلی 
توسط متغیرهای مرقوم در مدل تبیین کاری تحصیلی 

استرس گردیده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که 
، نسبت به جو روانی اجتماعی که بر اهمال کاری دراک شدها

اهمال کاری تحصیلی اثر معکوس و مستقیم داشته، بر 
 تاثیر مستقیم و معنی داری دارد.تحصیلی در دانش اموزان 
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 ها در مدل نهایی. اثرات مستقیم و غیر مستقیم 8جدول

 ضریب اثر غیرمستقیم ضریب اثر مستقیم مسیرها

  -20/0 استرس ادارک شده رقابت

  -20/0 استرس ادارک شده انضباط

  -14/0 استرس ادارک شده همبستگی

  16/0 استرس ادارک شده برخورد

 -04/0 21/0 اهمال کاری تحصیلی برخورد

 -04/0 -30/0 اهمال کاری تحصیلی همبستگی

 -03/0 -20/0 اهمال کاری تحصیلی انضباط

 04/0 -22/0 اهمال کاری تحصیلی رقابت

  21/0 اهمال کاری تحصیلی استرس ادارک شده

 -07/0کل =    

نتیجه جدول باال نشان دهنده اثرات مستقیم و اثرات غیر 
باشد، بنابراین نتیجه مستقیم متغیرها در مدل نهایی می

شود، متغیر استرس ادراک شده بعنوان نقش میانجی در می
جو روانی اجتماعی کالس و اهمال کاری تحصیلی ارتباط بین 

غیر  تاثیراهمال کاری تحصیلی در افزایش  -07/0به مقدار 
 مستقیم داشته است.

 گیریبحث و نتیجه
اجتماعی  -پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جو روانی 

کالس درس با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان: نقش 
 میانجی استرس ادراک شده صورت گرفت.

بررسی نتایج مستقیم بین جو روانی اجتماعی کالس با 
و روانی اهمال کاری تحصیلی نشان می دهد که بین ج

اجتماعی کالس با اهمال کاری تحصیلی رابطه منفی و معنی 
داری وجود دارد و این نتایج با نتایج پژوهش های گذشته از 

[ همسو است. در تبیین 38[ ؛ ]39[؛ ]31[؛ ]30[؛ ]29جمله ]
 توسط میزان انگیزه انجام تکلیفتوان گفت این نتیجه می

عنوان تابعی از تدا بهآموزان و میزان تالش آنها در ابدانش
میزان آگاهی آنها از کیفیت و کنترل تکلیف در سطح کالس 

سانتروک [. 40]آموز استو انتظارات و باورها در سطح دانش
( عقیده دارد عامل بسیار مهمی که تأثیرات محیط 1997)

روانی  -عاطفی جوکند، مدرسه و خانواده را مشخص می
داوم رفتارها از طرف موجود در این دو محیط و تقویت م

های حیاتی افراد یعنی ترین سالمدرسه و خانواده در حساس
آموزان و دانش اهمال کاریدوران نوجوانی است. به اعتقاد او 

روابط معیوب و مختل عاطفی، اجتماعی و آموزشی متاثر از 
جو ناسالم و نامناسب کالس درس است. طبق نظریه شناختی 

بافت اجتماعی )مثل مدرسه( اجتماعی بندورا محیط و 

رفتار در نظر گرفته  کنندهعنوان یکی از عوامل اصلی تعیینبه
آموزان از طریق یادگیری ضمنی و دانش [.39] شودمی

ای از معلم و همساالن، رفتارهای مختلف را فرا مشاهده
گیرد. نوع رفتار همساالن در کالس درس و روش کنترل می

و تاخیر در امر  تواند در ناسازگاریو مدیریت کالسی معلم می
که ساختار آن به  ییهادر کالسهمچنین  مؤثر باشد. تحصیل

 یو فهم مطالب درس یریادگیاست که معلمان به  یاگونه
-یامتحان م یطور مداوم از مطالب درسو به کنندیم دیتأک
الزم به  [. 25]دارند یکمتر اهمال کاریآموزان دانش رند،یگ

 رندیگیخود امتحان م رانیکه دائماً از فراگ یذکر است معلمان
 سهیمطالب، گرفتن نمره باال و مقا واریفقط به حفظ طوط یول

اهداف  یرا به سو رانیفراگ کنند،یم دینمرات با هم تأک
و  یریادگی یآنها را برا زهیو انگ دهندیسوق م یعملکرد

فقدان  جه،ی. در نتدهندیکاهش م یدرس یهاتیانجام فعال
 یورزتعلل شیافزا هو منجر ب داردیفرد را از عمل باز م زهیانگ

 [.26]شودیمو اهمال کاری 
عالوه بر این، نتایج حاکی از آن است که بین استرس 
ادراک شده و اهمال کاری تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری 

از جمله  وجود دارد که این یافته با نتایج پژوهش های گذشته
باشد. در تبیین این [همسو می41[، ]25[، ]18[، ]26[، ]28]

نوع برخورد و انتظارات معلم از نتایج  یافته می توان گفت
عملکرد آموزشی هم در تعیین کیفیت جو روانی حاکم بر 
کالس حائز اهمیت است. معلمی که عادتًا با نشاط, خندان و 

های فراگیرندگان خود خوش بین باشد و قابلیت ها و توانایی 
را درک نماید و به آن اعتقاد داشته باشد, و قادر به ارزشیابی 
صحیح و منصفانه و عادالنه از فراگیرندگان خود باشد, این 
طرز نگرش و برخورد او به طور مستقیم بر وضعیت روانی 

همچنین [.28] کالس تأثیری مثبت بر جای خواهد گذاشت
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م و نوع جاذبه هایی که او برای چگونگی رفتار و عملکرد معل
کالس ایجاد می کند نیز در این خصوص از اهمیت خاصی 
برخوردار است. به عنوان مثال شوخ طبعی و استفاده از شوخی 
و مزاح می تواند فضای مطلوبی را برای آموزش فراهم آورده 
و یادگیری را آسان تر کند, تنش ها را کاهش دهد و به ایجاد 

یان افراد کمک کند و اعضا کالس را از روابط طبیعی م
ه طور کلی هر اندازه فراگیرندگان . خویشتن گرایی خارج سازد

احترام به نفس بیشتری داشته باشند و به خصوص بتوانند 
نظرات و عقاید و پرسش های خود را آزادانه تر مطرح سازند, 
 جو روانی حاکم بر کالس از سالمت بیشتری برخوردار است

[18.]  

برای ایجاد احترام به نفش بیشتر در فراگیرندگان, ابتدا معلم  
می بایست خودش احترام به نفس باالیی دست یابد )از طریق 
کسب تصور مطلوبی از خود و در نظر گرفتن توصیه های 
مذهبی و اخالقی و در ذهن آوردن الگوهای مطرح شده در 

قابل و این زمینه( و سپس از طریق تشویق و حفظ احترام مت
تالش در جهت توسعه روابط فی مابین با فراگیرندگان خود و 
 نهایتاً با گوش دادن به احساسات آن ها به این مهم دست یابد

همچنین معلم می بایست از پیش داوری های منفی  [.41]
نسبت به فراگیرندگان خود بپرهیزد و آن ها را همان طور که 

ست در رفتار خود صداقت هستند پذیرا باشد. بعالوه او می بای
داشته باشد و به دور از آن که بخواهد حالت تدافعی به خود 
بگیرد و یا خود را پشت ماسک حرفه ای پنهان کند, بایستی 

 . صمیمی, بی ریا و مخلص عمل کند
نتایج فرضیه سوم تحقیق نشان داد که که بین متغیر جو 

نی روانی اجتماعی کالس و استرس ادراک شده رابطه مع
[ همسو 38[ و ]27داری وجود دارد. این نتیجه با نتایج ]

استرس و  توان گفت کهباشد. در تبیین این فرضیه میمی
جامعه است. این بدین  شایع دراضطراب یک موضوع بسیار 

معنی است که همه افراد تحت شرایط خاص دچار استرس و 
وزان آمشوند. اما تاثیر استرس بر کودکان و دانشاضطراب می

تر است. کودکان به در مدرسه و هنگام یادگیری متفاوت
کنند و همیشه از راحتی با محیط مدرسه ارتباط برقرار نمی

یکی از دالیلی [. 26]مدرسه و محیط یادگیری فراری هستند
شود کودکان از درس خواندن فراری شوند، که موجب می

ر استرس تاثیر بسیاری زیادی ب. استرس بیش از حد است
آموزان دارد. استرس و یادگیری یادگیری کودکان و دانش

ای با یکدیگر دارند اما چرا؟ برخی از کودکان رابطه پیچیده
ها به عنوان یک که تحت فشار هستند استرس در آنزمانی

کند و میزان یادگیری کودکان را افزایش محرک عمل می
دهد. اما افزایش بیش از حد استرس موجب کاهش می

آموزان و کودکان را از درس خواندن شود و دانشدگیری مییا

در مدرسه نیز یکی « جو سازی»[. از طرفی 27]دهدفراری می
از عوامل مهم تسهیل کننده و یا بازدارنده روابط انسانی است. 

و یا جو مسموم که « بسته»حاکمیت جو  ،در این زمینه
شکالت را بی اعتمادی و عدم بیان نیازها و م ،موجبات ترس

سبب انسداد راه های برقراری ارتباط و  ، به وجود می آورد
در محیطی که  .مهار استعدادها و خالقیت می شود و بالعکس

 ،اعتماد ،جوی سالم وجود دارد و افراد احساس آزادی منطقی
بدون تردید زمینه های تبادل  ،مالکیت و هویت می کنند

دادها فراهم می انتقال احساسات و شکوفایی استع ،افکار
مشاهده می شود که وضعیت فیزیکی و تصویر [. 25]شود

 ،طنین ،همچنین صدای معلم)از جهت کیفیت ،ظاهری معلم
سرعت و مالیمت روانی آن( در ایجاد جو روانی مطلوب  ،حالت

 .در کالس اثرگذار می باشد
در نهایت، نتایج پژوهش نشان داد استرس ادراک شده 

در رابطه بین جو روانی اجتماعی  می تواند نقش میانجی
کالس با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان داشته باشد. این 

[ 37[ و ]35[، ]39[، ]31[، ]30[، ]29[، ]28نتیجه با نتایج]
 توان گفت کهباشد. در تبیین این فرضیه میهمسو می

ترس از شکست در کارها،  ،اهمال کاری یهاهیبراساس نظر
چرا که افراد به خاطر  دهد،یم شیا افزافرد ر اهمال کاری
از  یریشگیاز خود و پ تیحما ینفس و برا حفظ عزت

فرد  یوقت[. 35] زنندیم اهمال کاریشکست، دست به 
دارد،  یانجام کار یبرا یکاف یو خودکارآمد ییاحساس توانا

-اقدام می دارد و به انجام آن کار یدر انجام آن تعلل کم

ل کاری تحصیلی ایجاد تاخیر ارادی اهما[.همچنین 42کند]
در انجام یک تکلیف تحصیلی در چارچوب زمانی مورد انتظار 
یا مطلوب تعریف می شود، علیرغم اینکه فرد به دلیل تاخیر 

)هان و همکاران،  انتظار بدتر شدن ارزیابی یا نتیجه را دارد
که اهمال کاری تحصیلی دارند تکالیف  (. دانش آموزانی2020
تا دقیقه آخر و زمان امتحانات به تاخیر می اندازند. و  خود را

در ضرب العجل فرا رسیده با انبوهی از تکالیف ناقص و فشار 
زمان مواجه می شوندو این مشکل ان ها را دچار اضطراب باال 

اهمال کاری تحصیلی را یک عامل ناتوان کننده می . می کند
دانشگاهی،  دانند که ارتباط زیادی با دستاوردهای اندک

از طرفی جو روانی اجتماعی  .اضطراب و عزت نفس اندک دارد
وپرورش در  آموزشمدرسه عامل مهمی در ارتقای کیفیت  

دانش بر رفتار  تواندیو مطلوب م ممدرسه است .جو سال
و تعلل آنان  یانگار اثر مثبت داشته باشد و از سهل آموزان
 که جو مدرسه را مورد یکسان[. 31] به عمل آورد یریجلوگ

احساس  ،یااند، معتقدند که هر مدرسهمطالعه قرار داده
جو باز  و روابط باز معلمان . آوردیبه وجود م نندهیدر ب یخاص
همراه  دانش آموزان یکار با کاهش اهمال گریکدیو با  ریبا مد
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 یکار اهمال شیاست و جو بسته و روابط بسته منجر به افزا 
که جو مدرسه  باشدیم نیا انگریب هاافته. یشودیدر آنان م

 یکار اهمال زانیبر م یراحت به تواندیم تیو بدون امن مناسال
در  یاجتماع -یشناخت کردیرو .بگذارد ریتأث دانش آموزان

 ییبر باورها و ادراکات فرد از توانا ،یریادگیآموزش و  نییتب
 یهرچند برخ. دارد دیتأک یانهیو زم یبافت ،یطیو عوامل مح

 یهایژگیرا و ی تحصیلیکار اهمال یها علل اساسپژوهش
اهمال کاری تحصیلی  و دانندیم یزشیو عوامل انگ یتیشخص

را به عنوان یک گرایش شخصیت تغییرناپذیر تلقی کرده اند 
[. ولی چندین مدل نظری اهمال کاری را به عنوان یک 43]

فرد در طرفی دیگر [.  از 44رفتار موقعیتی تلقی نموده اند ]
-و  داشته ییاز توانا یابیابتدا به ارز فیتکل ایاسترس  تیموقع

اقدام  فیبودن تکل زیدآمیو تهد یسخت زانیخود و م یها
فرد  یبرا تیموقع نیا یابیارز نیا ی. اگر بر مبناکندیم

همچون  یمنف جاناتیباشد، فرد ه ندیناخوشا ایآزارنده و  
از  ییرها یبرا  دفر نجایدر ا. کندیاضطراب را تجربه  م

چون اجتناب از  یامقابله یهااضطراب به استفاده از سبک
استرس  نهیگر چه در زم  یتئور نی. اآوردیم یرو تیموقع

قادر به  یشده است،  اما به خوب نیتدو یامقابله سبک هایو 
مبنا،  نیاست. بر هم یو اهمالکار یمنف جاناتیروابط ه نیتب

آزاردهنده  فیتکل کیدادن   مانجا تیکه فرد در موقع یزمان
آن دست  به  یمنف جاناتیاز ه ییرها یبرا رد،یگیقرار م

فرد با انجام ندادن   گر،یبه عبارت د.  زندیم فیاجتناب از تکل
انداختن  قیدر واقع درصدد به تعو یو اهمالکار فیتکل
س و استر یاست. اضطراب، افسردگ ندیناخوشا  جاناتیه

 ییتوانا دییتا یافراد برا زهیانگ  عدر نو یکنندهانیینقش تع
از اضطراب،  یخود در هنگام امتحانات دارد، مشکالت ناش

قادر  نکهیفرد را از ا ییو استرس ممکن است  توانا یافسردگ
خواهد بود امتحانات خود را به نحو  احسن انجام دهد کاهش 

امر  نیشود، که ا آموزاندر دانش یلیدهد و باعث افت تحص
افراد داشته  یو  روان یبر سالمت جسم یمنف ریتأث می تواند

خود را مورد  زهیانگ توانندیباشد، اگر افراد احساس کنند که نم
امتحانات دچار   امیدر ا یریگقرار دهند به نحو چشم دییتأ

 .خواهند شد  یلیو استرس و افت تحص یاضطراب، افسردگ
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