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Abstract 

Introduction: One of the problematic factors in the field of education and learning is academic 

procrastination. The aim of the present study was the survey of the role of moral intelligence and cell phone 

addiction in predict academic procrastination of students. 

Methods: The research method was a descriptive-correlation. The population consisted of all male and 

female students studying at Azerbaijan Shahid Madani University in the 2017-2018 academic year that 

according to Krejcie and Morgan table, 357 students were selected by multistage cluster sampling method. 

For data collection from academic procrastination assessment scale (Solomon & Rothblum, 1989), Lennick 

and Kiel moral intelligence questionnaire student (2011) and Savari cell phone addiction were used. Data 

analysis was performed using the Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis (stepwise) 

in software spss version 16. 

Results: Correlation coefficients showed that there was a significant negative correlation between moral 

intelligence and academic procrastination and there was a significant positive correlation between cell 

phone addiction and students' academic procrastination (P < 0.01). Also, the results of multiple regression 

analysis showed that moral intelligence and cell phone addiction could significantly predict students' 

academic procrastination. 

Conclusions: In educational programs for the prevention and reduction of academic procrastination 

among students, moral intelligence and cell phone addiction require more attention. 
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مقدمه

تحوالت پرشتاب جهانی در عرصه علم و صنعت، جوامع بشری را بر آن 

های غیرعینی، در صدد افزایش داشته تا با نگرشی جدید به دارایی

هایی خود برای همگامی با این تغییرات باشد. در حقیقت سکون توانایی

حرکتی در دنیای متغیر امروز برای یک کشور در هر اندازه که و بی

ای جز نابودی به همراه نخواهد داشت. آموزش عالی باشد، نتیجه

وپرورش مسئولیت تعلیم عنوان یکی از نهادهای مهم، به همراه آموزشبه

و تربیت افراد را بر عهده دارد و از طرفی در خدمت نظام اجتماعی در 

ها و هنجارهای اجتماعی آید تا از طریق انتقال و گاه تغییر ارزشمی

پیشرفت یک کشور ایفا کند. برای همین بسیاری  نقش عنصری مهم در

ای به بهبود های توسعه خویش، توجه ویژهاز کشورها در اولویت برنامه

 دهنددست هم میبهو اصالح نظام آموزشی دارند و عوامل بسیاری دست

ها زمینه پیشرفت و توسعه را فراهم آورند تا با رفع نواقص و محدودیت

. اما در این میان یکی از عواملی که در پیشرفت آموزشی اختالل [1]

( academic procrastinationکند، اهمال کاری تحصیلی )ایجاد می

کاری تحصیلی، به عنوان تمایل به تأخیر در وظایف اهمال باشد.می

شود، حتی اگر این امر منجر به پیامدهای منفی تحصیلی تعریف می

کاری تحصیلی موکول کردن عملی اهمالدر تعریف دیگر،  .[2]شود 

طرح شده، بدون هیچ دلیل منطقی به زمان دیگری است مهم و از پیش

 ( پایین، اضطرابself-esteem) نفسکه به پیامدهای روانی مثل عزت

(anxiety( احساس گناه ،)feel guiltyافسردگی ،) (depression و ،)

های آموزشی از دست های پایین دورهلی ازجمله نمرهپیامدهای تحصی

 ای، تقلبهای دورهشده، انصرافاالجل برای تکالیف ارائهدادن ضرب

(cheatو ... منجر می ) [3]شود. Rothblum  و همکاران نیز، در تعریف

 کنند: الف( تمایلو تشخیص اهمالکاری تحصیلی دو مالک را مطرح می

به کنارگذاشتن همیشگی یا تقریباً همیشگی تکالیف تحصیلی و ب( 

تجربه همیشگی یا تقریباً همیشگی اضطراب ناشی از چنین رفتاری؛ 

کرر و یر مکنند که اهمال کاری تحصیلی باید شامل تأخآنان تاکید می

کاری تحصیلی ازجمله مسائل . اهمال[4] ای باشداضطراب قابل مالحظه

؛ به طوری که [5] باشدخیلی رایج میان دانش آموزان و دانشجویان می

درصد از دانشجویان به طور مداوم  07 دهند حداقلتحقیقات نشان می

. [0, 6] شونددچار اهمال کاری در انجام امور تحصیلی خود می

کاری تحصیلی دارند، تکالیف خود را تا دقیقه آخر دانشجویانی که اهمال

اندازند و در پایان مدت فرارسیده با انبوهی و زمان امتحانات به تأخیر می

 ها را دچارشوند و این مشکل آناز تکالیف ناقص و فشار زمان مواجه می

، از اهمال کاری در خصوص تکالیف تحصیلی .[2]کند اضطراب باال می

یا عدم موفقیت فراگیران در یادگیری و دستیابی  ترین علل شکستمهم

 28/12/1396 تاریخ دریافت:

 74/74/1390 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 یهوش اخالق

 به تلفن همراه ادیاعت

 یلیتحص یاهمال کار

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
 یاست. هدف از پژوهش حاضر بررس یلیتحص یکاراهمال ،یریادگیآموزش و  نهیزا در زماز عوامل مشکل یکی :مقدمه

 بود. انیدانشجو یلیتحص یاهمال کار ینیبشیبه تلفن همراه در پ ادیو اعت ینقش هوش اخالق

دختر و پسر  انیدانشجو یشامل تمام یبود. جامعه آمار یو از نوع همبستگ یفیروش پژوهش حاضر توص :کار روش

ها نفر از آن 350و مورگان  یبودند که بر اساس جدول کرجس 1396-90 یلیدر سال تحص جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه

سولمون  یلیتحص یکاراهمال اسیها از مقداده یآورجمع یانتخاب شدند. برا یاچند مرحله یاخوشه یریگبا روش نمونه

( 1393) یاه سواربه تلفن همر ادی( و پرسشنامه اعت2711) لیو ک کیلن ی(، پرسشنامه هوش اخالق1989و راثبلوم )

 لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بیضر یآمار یهااز آزمون SPSS-16ها با نرم افزار داده لیو تحل هیتجز یاستفاده شد. برا

 چندگانه با روش گام به گام استفاده شد. ونیرگرس

به  ادیتاع نیدار و ب یمعن یرابطه منف یلیتحص یو اهمال کار یهوش اخالق نینشان داد که ب یهمبستگ بیضرا :هایافته

 ونیرگرس لیتحل جی(. نتاP > 71/7رابطه مثبت معنادار وجود داشت ) انیدانشجو یلیتحص یتلفن همراه با اهمال کار

 انینشجودا یلیتحص یاهمال کار یداریطور معنتوانستند به هبه تلفن همرا ادیو اعت ینشان داد که هوش اخالق زیچندگانه ن

 .ندینما ینیبشیرا پ

و  یبه هوش اخالق دیبا ان،یدانشجو یلیتحص یو کاهش اهمال کار یریشگیپ یبرا یآموزش یهادر برنامه :گیرینتیجه

 .داشت ژهیبه تلفن همراه توجه و ادیاعت

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.05.09        مقاله پژوهشی 

 انیدانشجو یلیتحص یکاربه تلفن همراه در اهمال ادیو اعت ینقش هوش اخالق یبررس

 1بسطام یی، آصف رهنما2 قیدپور بنهنی، کاظم حس،*1 قیخونانیآرش شهباز

 
 رانیا ز،یتبر جان،یآذربا یمدن دیدانشگاه شه ،یو روانشناس یتیگروه علوم ترب 1
 رانیا ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر ،یو روانشناس یتیگروه علوم ترب 2
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ان کاری بر میزاین نوع اهمال .[8]های پیشرفت تحصیلی است به برنامه

. تأخیر گذاردیادگیری و موفقیت فعلی و آتی فراگیران تأثیر منفی می

 هایدر شروع و اتمام تکالیف سبب خواهد شد تا یادگیری در فرصت

مناسب از دست برود و فرد، مطالعه و انجام تکالیف را در زمان نامناسب 

و همواره با محدودیت زمانی پیگیری کند که این مسئله در فرایند 

کند و موجب کاهش دقت، افزایش فشار یری اختالل ایجاد مییادگ

روانی و ارتکاب اشتباهات فراوان در انجام تکالیف و فرایند یادگیری 

کاری به دلیل ایجاد عدم آمادگی برای امتحانات، فرد را شود. اهمالمی

های رو کرده، ممکن است فرد به شیوهبا اضطراب و فشار روانی روبه

ع فشار ناشی از حجم مطالب در روزهای پایانی روی آورد. غلط برای رف

این مسئله در حالت شدید آن، موجب عدم اتمام تحصیالت، ترک 

. [9]شود وری فردی و سازمانی میتحصیل یا حتی عدم بهره

کاری تحصیلی مشکلی چندبعدی است که شامل ابعاد شناختی، اهمال

ا تنهایی بشود. بررسی هرکدام از این ابعاد بهرفتاری و انگیزشی می

کاری تحصیلی را کاری تحصیلی، نمود کاملی از مشکل اهمالاهمال

هایی انجام شود که همه دهد. بنابراین نیاز است تا پژوهشمینشان ن

 کاری تحصیلی را در برگیرد.ابعاد مربوطه به اهمال

کاری در موفقیت دانشجویان، محققان به با توجه به اهمیت اهمال

اند. بررسی عواملی که ممکن است با آن ارتباط داشته باشد، پرداخته

س توان به ترفی داشته باشد ازجمله میتواند انواع مختلاین دالیل می

نفس، (، کمبود عزتperfectionismگرایی )از شکست، کمال

 Internet and) اضطراب، افسردگی، اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه

mobile addiction17] ( و همچنین کمبود انگیزش، اشاره کرد-

13]. 

ا تواند باما عالوه بر عواملی که ذکر شد، یکی دیگر از عواملی که می

کاری تحصیلی دانشجویان رابطه داشته باشد و کمتر به آن اهمال

هوش  باشد.( میmoral intelligence) شده هوش اخالقیپرداخته

مطرح گردید. وی هوش اخالقی  Borbaاخالقی برای اولین بار توسط 

را ظرفیت و توانایی درک درست از نادرست، داشتن اعتقادات اخالقی 

ها و همچنین رفتار در جهت صحیح تعریف کرده قوی و عمل به آن

کند و مثابه یک راهنما برای افراد عمل می. هوش اخالقی به[14] است

 Martin. [15] رساندها را در اعمال هوشمندانه و بهینه یاری میانسان

دانستند که هایی میو همکاران هوش اخالقی را اعتقاد عمیق و ارزش

. این نوع [16] ایت کندقادر است تمامی افکار و رفتارهای فرد را هد

عمل درست و توانایی یاب برای اقدام به مثابه یک نوع جهتهوش به

. هوش اخالقی [10] کاربرد اصول اخالقی در تعامل با دیگران است

دربردارنده ابعاد ضروری از زندگی ازجمله توانایی تشخیص رنج افراد و 

های غیرممکن خودداری از رفتار ظالمانه تعمدی، شناخت گزینش

ران ها و رفتار با دیگعدالتیاخالقی، همدلی کردن، ایستادگی در برابر بی

هایی هستند که به فرد کمک ها ویژگیبا احترام و عطوفت است؛ این

 .[18] کند تا به یک انسان خوب و شایسته تبدیل شودمی

Lennick و Kiel کنند که هوش اخالقی شامل چهار اصل، یبیان م

(، بخشش responsibility) پذیری(، مسئولیتhonestyدرستکاری )

(forgivenessو دلسوزی ) (sympathy :است )اصل درستکاری به 1 )

معنای ایجاد هماهنگی بین اعتقادات و اعمال افراد است. در حقیقت 

ها ام زمانانجام چیزی که درست است و گفتن حرف درست در تم

پذیری به معنای پذیرش اعمال و پیامدهای آن ( اصل مسئولیت2است. 

( اصل بخشش شامل آگاهی 3هاست. و همچنین اشتباهات و شکست

( اصل 4از عیوب و اشتباهات و همچنین، بخشیدن خود و دیگران است.

. در پژوهش [19]باشد دلسوزی به معنای توجه به دیگران می

Narimani  و همکاران مشخص شد که بین هوش اخالقی با

 Khormayi. [27] کاری تحصیلی رابطه معناداری وجود داشتاهمال

و همکاران نیز، در پژوهش خود نشان دادند که بین فضیلت اخالقی 

دانشجویان رابطه وجود داشت و مؤلفة صبر کاری تحصیلی صبر با اهمال

. [8] کاری تحصیلی بودبینی کننده منفی و معنادار اهمالپیش

و همکاران مشخص شد که تحول  Tazeshهمچنین در پژوهش 

 .[21]کاری تحصیلی دانشجویان رابطه داشت اخالقی با اهمال

کاری ه بر هوش اخالقی یکی دیگر از عواملی که با اهمالاما عالو

تواند رابطه داشته باشد، اعتیاد آنان به تلفن تحصیلی دانشجویان می

ترین تلفن همراه یکی از مهم ( است.cell phone addictionهمراه )

های ارتباطی و اطالعاتی بوده و احتماالً ازجمله مواردی باشد آوریفن

های تکنولوژیکی، سال گذشته با توجه به نوآوری که در طول چند

تأثیرات اجتماعی و کاربری عمومی اکثریت غالب جمعیت به یکی از 

آوری وسایل ارتباطی فراگیر تبدیل شده است. این در حالی است که فن

ساله کند، برای مثال همهتلفن همراه هرساله پیشرفت زیادی می

ه توسط تولیدکنندگان زیادی های جدیدی از گوشی تلفن همرامدل

ها باعث شده است کاربران تلفن همراه شود؛ این پیشرفتوارد بازار می

ه های ویدیویی بازی کنند، ببتوانند با تلفن خود فیلم ببینند، بازی

های کاال و خدمات خود را بپردازند، موسیقی گوش دهند و پرداختی

. [22] آیدبه چشم می بنابراین تلفن همراه چیزی بیش از آن است که

د کنناز طرفی، برخی افراد به تلفن همراه وابستگی زیادی پیدا می

تواند لفن همراه می. اعتیاد به ت[23]ن رفتار آگاه نیستند که از آدرحالی

تفکری آگاهانه در مورد تلفن همراه در طول روز باشد که از یک رفتار 

 .[24]کند گیرد و فرد عملی را بدون کنترل تکرار میاجباری نشأت می

ترین انواع اعتیادات غیر دارویی به اعتیاد به تلفن همراه یکی از شایع

هایی مانند استفاده مفرط، تعارضات و با نشانه [25] رودشمار می

های تحصیلی، شخصی و احساس نیاز خانوادگی، به هم خوردن فعالیت

راری و قراب، بیبه مکالمه تلفنی یا ارسال پیام کوتاه، افسردگی، اضط

نظرانی مانند . صاحب[26] ( همراه استlonelinessاحساس تنهایی )

Bianchi وPhillips   عالئم اعتیاد به تلفن همراه را صرف زمان زیاد

ی هاتالش برای کسب، عدم توانایی در کنترل استفاده از آن علیرغم

مکرر برای جلوگیری از استفاده از آن، حذف مکالمات از حافظه دستگاه، 

از دست دادن احساس، خلق افسرده یا احساس پوچی در اثر قطع 

استفاده از آن، طوالنی بودن مکالمات، پنهان کردن مکالمات از خانواده 

فاده از تو دوستان، استفاده از تلفن برای اجتناب از مشکالت و نهایتاً اس

آن برای احیا یک خلق خوب برای مقابله با افسردگی، تنهایی، اضطراب 

. خاموش بودن تلفن همراه برای این افراد، [20] دانندو انزوا می

شود حتی هنگام خواب یا در مواقع ناپذیر است و موجب میتحمل

کنند یا در حالت سکوت خاصی که گوشی تلفن همراه را خاموش می

توانند از گوشی تلفن ها نمیدهند به فشار روانی دچار شوند. آنقرار می

ور بماند و از هر ترفندی برای استفاده دائمی از آن بهره همراه خود د

نوعی جنون در جوید. این نوع اعتیاد از عالقه آنان فراتر رفته و بهمی

و  Qaisarو همکاران،  Erdoğan .[17] شوددسترس بودن تبدیل می

 Karimmansourو  Eskandariو همکاران،  Soleymaniهمکاران، 



 1317 آذر و دی ،5 شماره ،11 دوره ،نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

09 

در پژوهش خود نشان دادند که بین استفاده مفرط از تلفن همراه و 

 .[32-28] کاری تحصیلی رابطه معنادار وجود داشتاهمال

های اندکی دهد که پژوهشدرمجموع، مرور مطالعات پیشین نشان می

کاری تحصیلی ارتباط هوش اخالقی و اعتیاد به تلفن همراه را با اهمال

ر این های بیشتری دنیاز به پژوهشاند. بنابراین دانشجویان بررسی کرده

ای که هر سه متغیر را در یک شود. همچنین مطالعهزمینه احساس می

مطالعه بر روی دانشجویان تحت پوشش قرار دهد در گستره پیشینه 

کاری تحصیلی موضوعی اساسی در تعلیم و تربیت یافت نشد. اهمال

ا در فرایندهای خصوص دانشجویان است که آثار مخربی رفراگیران، به

گذارد، از سویی نقش بسیاری از عوامل ها بر جای میتحصیلی آن

وده تا تر بتأثیرگذار بر آن، چندان واضح نبوده و مستلزم بررسی دقیق

از طرفی، با آگاهی از نتایج  روشنگر ابهامات موجود در این روابط باشند.

تحصیلی کاری هایی از این قبیل ابعاد بیشتری از اهمالپژوهش

رو پژوهش حاضر باهدف دهیم. ازایندانشجویان را مورد کنکاش قرار می

بینی بررسی نقش هوش اخالقی و اعتیاد به تلفن همراه در پیش

 کاری تحصیلی دانشجویان صورت گرفت.اهمال

 روش کار

روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری 

ان دختر و پسر دانشگاه شهید مدنی پژوهش حاضر، تمامی دانشجوی

مشغول تحصیل بودند  1396-90آذربایجان بود که در سال تحصیلی 

نفر بود. جهت انتخاب گروه نمونـه بـا استفاده از  6277ها که تعداد آن

ای گیری خوشهو به روش نمونه Krejcie [33]و  Morganجدول 

عنوان نمونـه انتخـاب شدند. بعد از دانشجو به 350ای چندمرحله

خوابگاه  4آوری اطالعات، در مرحله اول تعداد سازی ابزارهای جمعآماده

دانشکده )علوم تربیتی و روانشناسی( انتخاب  1دخترانه و  پسرانه و

نفری و از دانشکده علوم  12اتاق  5شدند. در مرحله دوم از هر خوابگاه 

تصادف انتخاب شد. در مرحله سوم کالس به 6تربیتی و روانشناسی 

نفر  35تا  25نفر و از هر کالس موردنظر  45تناوب از هر خوابگاه به

ا تکمیل کردند. برای انجام پژوهش با مسئولین و اساتید ها رپرسشنامه

های موردنظر هماهنگی انجام شد و دانشکده و سرپرستان خوابگاه

های موردنظر مراجعه کرده و بعد از ها و کالسپژوهشگران به خوابگاه

زمان در بین طور همتوضیح اهداف پژوهش، هر سه پرسشنامه را به

ز ها تمرکدهی به پرسشنامهو بر روند پاسخدانشجویان توزیع نمودند 

مندی برای مشارکت در این داشتند. داشتن رضایت آگاهانه و عالقه

پژوهش از شرایط ورود به مطالعه بود. درنهایت با همکاری دانشجویان 

 ها با استفاده ازوتحلیل دادهها تکمیل گردید. برای تجزیهپرسشنامه

مون آماری ضریب همبستگی پیرسون و از آز 16نسخه  SPSSافزار نرم

 گام( استفاده گردید.بهرگرسیون چندگانه )گام

 ابزارهای پژوهش

: مقیاس Rothblum و Solomonکاری تحصیلی مقیاس اهمال

 Rothblum و Solomonتوسط  1984کاری تحصیلی در سال اهمال

گویه است که سه مؤلفه را  20. این پرسشنامه شامل [34]ساخته شد 

 8دهد: مؤلفه اول، آماده کردن تکالیف؛ که شامل مورد بررسی قرار می

گویه  11شد. مؤلفه دوم، آمادگی برای امتحان که شامل باسؤال می

گویه است.  8باشد که شامل ها میاست و مؤلفه سوم، آماده کردن مقاله

ن دهندگان میزانحوه پاسخدهی به گویه ها به این صورت است که پاسخ

، "هرگز"های موافقت خود را با هرگویه با انتخاب یکی از گزینه

دهند نشان می "همیشه"و  "اکثر اوقات"، "اتاوقبعضی"، "ندرتبه"

، اکثر 3اوقات نمره ، بعضی2ندرت نمره به 1که به گزینه هرگز نمره 

نشان  54تا  20گیرد. نمره بین تعلق می 5و همیشه نمره  4اوقات نمره 

 81تا  54دهنده میزان اهمال کاری تحصیلی در حد پایین، نمره بین 

ری تحصیلی در حد متوسط و نمره باالتر کانشان دهنده میزان اهمال

 باشد.کاری تحصیلی در حد باالیی مینشان دهنده میزان اهمال 81از 

-16-15-13-11-8-0-6-4-2همچنین در این مقیاس گویه های 

شوند. در گذاری میصورت معکوس نمرهبه 18-19-21-23-25-26

عاملی و همکاران روایی این مقیاس به روش تحلیل  Jokarپژوهش 

های . نتایج تحلیل عاملی به روش مؤلفه[35] مورد بررسی قرار گرفت

درصد  32/30اصلی بیانگر وجود یک عامل کلی در این مقیاس بود که 

کل  ها با نمره کرد. همچنین همبستگی گویهواریانس کل را تبیین می

پرسشنامه در سطحی مطلوب و معنادار بود. پایایی مقیاس حاضر در 

 86/7و همکاران با ضریب آلفای کرونباخ برابر  Nikhbakhtپژوهش 

. در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ برای [36] به دست آمد

دهنده پایایی در سطح مورد محاسبه گردید که نشان 80/7کل مقیاس 

روایی پرسشنامه در پژوهش حاضر نیز، با نرم افزار  باشد.قبولی می

ییدی مورد بررسی قرار و با روش تحلیل عاملی تأ Lisrel 8.8افزار نرم

ها گرفت که مؤید آن بود که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده

های نیکویی برازش، به خوبی مدل را تأیید کردند دارد و کلیه شاخص

(94/7  =GFA،97/7  =CFI ،70/7  =RMSEA،71/7 > P ،0/845 

 =2X.) 
 Kiel (Lennickو  Lennick پرسشنامه هوش اخالقی دانشجویان

and Kiel Moral Intelligence Student)پرسشنامه حاضر توسط : 

Lennick  وKiel  27. پرسشنامه حاضر مشتمل بر [19]ساخته شد 

ای از هرگز تا همیشه درجه 5گویه است که در یک طیف لیکرت 

است. نمره بین  177و حداکثر  27گردد. حداقل نمره گذاری مینمره

 33نشان دهنده میزان هوش اخالقی در حد پایین، نمره بین  33تا  27

توسط و نمره باالتر از نشان دهنده میزان هوش اخالقی در حد م 66تا 

باشد. در این نشان دهنده میزان هوش اخالقی در حد باالیی می 66

اند از: آید که عبارتپرسشنامه درنهایت سه زیرمقیاس به دست می

گویه(. سؤاالت  4گویه( و دلسوزی ) 4گویه(، بخشش ) 12گویی )راست

 ( زیر مقیاس راست گویی و27-15-14-13-12-17-8-0-4-3-2-1)

زیر  11-16-10-19زیر مقیاس بخشش و سؤاالت  5-6-9-18سؤاالت 

یی گوکنند. برای زیر مقیاس راستمقیاس دلسوزی را اندازه گیری می

های بخشش و باشد. برای زیر مقیاسمی 67و حداکثر  12حداقل نمره 

باشد. ضریب پایایی و می 27و حداکثر  4دلسوزی نیز، حداقل نمره 

در حد  Mohammadiyan در پژوهشن پرسشنامه روایی محتوایی ای

. در پژوهش حاضر نیز، ضریب پایایی [30]شده است مطلوب گزارش

به دست آمد که در حد  91/7پرسشنامه حاضر با ضریب آلفای کرونباخ 

روایی پرسشنامه حاضر نیز، با روش تحلیل عاملی تأییدی  مطلوب بود.

مورد بررسی قرار گرفت که برازش خوب مدل نشانگر تأیید روایی 

=  GFA،76/7  =CFI ،76/7=  97/7مطلوب پرسشنامة حاضر بود )

RMSEA،71/7 > P ،14/421  =2X.) 
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 Savariپرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه: پرسشنامه حاضر توسط 

. سؤاالت [38] باشدگویه می 13مؤلفه و  3ه شده که دارای ساخت

( تا اکثر اوقات 1ای از هرگز )صورت مقیاس پنج درجهنامه بهپرسش

ساخت و اعتباریابی » Savariدر پژوهش  شود.گذاری می( نمره5)

ن منظور سنجش متغیر اعتیاد به تلفبه« پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه

های تحقیقات های خارجی و برخی از یافتهنامههمراه، از برخی از پرسش

سؤال ساخته و پس  15ها خارجی استفاده شد که ابتدا به کمک آن

 شناختی دو سؤالوانها به برخی از اساتید متخصص در مسائل رارائه آن

سؤال تشکیل شد. سپس  13نامه مقدماتی از ها حذف و پرسشاز آن

منظور استخراج عوامل اعتیاد به تلفن همراه از تحلیل عامل اکتشافی به

وپنج بار چرخش استفاده شد. تحلیل نشان داد که پس از بیست

)دارای  سؤال و سه عامل به نام خالقیت زدایی 13ها، آزمایشی روی داده

سؤال( به دست  3سؤال( و احساس تنهایی ) 3سؤال(، میل گرایی ) 0

به دست آمد.  80/7آمد. پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ 

در پژوهش حاضر، پایایی پرسشنامه حاضر با ضریب آلفای کرونباخ 

روایی پرسشنامة حاضر نیز،  به دست آمد که در حد مطلوب بود. 89/7

تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت که برازش خوب  با روش

=  94/7مدل نشانگر تأیید روایی مطلوب پرسشنامة حاضر بود )

GFA،93/7  =CFI ،78/7  =RMSEA،71/7 > P ،80/308  =2X) 

 هایافته

 57-18نفر از دانشجویان در دامنه سنی  350در مطالعه حاضر تعداد 

 165درصد( و  8/53نفر دختر ) 192داد شرکت داشتند که از این تع

درصد(  2/08نفر ) 209درصد( بودند. همچنین،  2/46نفر پسر )

درصد( دانشجوی کارشناسی ارشد  4/10نفر ) 62دانشجوی کارشناسی 

 درصد( دانشجوی دکتری بودند. 5/4نفر ) 16و 

میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی پیرسون هوش  1جدول در 

اخالقی و اعتیاد به تلفن همراه و اهمال کاری تحصیلی دانشجویان ارائه 

شود بین هوش اخالقی و شده است. همان طور که مشاهده می

و بین اعتیاد  (r=  -39/7کاری تحصیلی رابطه منفی معنی دار )اهمال

ری تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت معنادار به تلفن همراه با اهمال کا

(21/7  =r)  وجود داشت(71/7 > P). 

 هوش اخالقی و اعتیاد به میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی پیرسون :1جدول 

 نفر( 350)دانشجویان تلفن همراه و اهمال کاری تحصیلی 

انحراف  میانگین متغیرها

 معیار

1 2 3 

   1 13/12 85/60 هوش اخالقی -1

اعتیاد به  -2

 تلفن همراه

38/30 31/9 76/7 1  

اهمال کاری  -3

 تحصیلی

88/01 30/14 39/7-* 21/7* 1 

( *71/7 > P) 

 

د. های این روش بررسی شفرضپیش از تحلیل رگرسیون چندگانه پیش

ها از نمودار برای بررسی خطی بودن، نرمال بودن و همسانی باقیمانده

ی خوبها بهفرضپراکنش استفاده شد که نتایج نشان داد این پیش

فرض نبود هم خطی و استقالل رعایت شده بودند. نتایج بررسی پیش

همچنین در تحلیل رگرسیون  ارائه شده است. 2جدول  ها نیز، درداده

چندگانه حاضر یک مدل حاصل شد که متغیرهای پیش بین در دو گام 

 وارد مدل رگرسیون شدند.
 

مقادیر آزمون دوربین واتسون، دامنه ضریب تحمل و عامل تورم واریانس برای  :2جدول 

 نبود هم خطی ها وبررسی استقالل باقیمانده

دامنه ضریب  بینمتغیر پیش

 تحمل

تورم 

 واریانس

آماره دوربین 

 واتسون

  1 99/7 هوش اخالقی

اعتیاد به تلفن 

 همراه

99/7 1 07/1 

 

-Durbinمقدار عددی  شودمشاهده می 2جدول طور که در همان

Watson ها برای متغیرهای مورد بررسی است بیانگر استقالل باقیمانده

( و تورم واریانس Toleranceهای هم خطی ضریب تحمل )شاخص و

(Variance inflation factor  یاVIF نشان داد که بین متغیرهای )

بین هم خطی وجود نداشت و نتایج حاصل از مدل رگرسیون پیش

 اطمینان است.قابل

 

 نفر( 350گام( هوش اخالقی و اعتیاد به تلفن همراه بر اهمال کاری تحصیلی دانشجویان )بههای آماری رگرسیون چندگانه )گاممشخصه :3جدول 

 R R2 Df F B Beta T پیش بین متغیر گام
         اهمال کاری تحصیلی

 *-49/8 -47/7 -40/7 *54/63 (1/355) 15/7 39/7 هوش اخالقی اول

 *95/4 23/7 36/7 *13/46 (2/354) 21/7 45/7 اعتیاد به تلفن همراه دوم

 *75/7 > P 

خالصه مدل رگرسیون چندگانه هوش اخالقی و اعتیاد به  3جدول در 

شده است. همراه بر اهمال کاری تحصیلی دانشجویان ارائه تلفن

شود در گام اول هوش اخالقی وارد معادله طور که مشاهده میهمان

درصد از واریانس  15رگرسیون شده است که این مؤلفه به تنهایی 

 نماید.نمرات اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی می

ارد معادله رگرسیون شده است در گام دوم متغیر اعتیاد به تلفن همراه و

در مجموع درصد(.  21درصد افزایش یافته است ) 6 که ضریب تعیین

دهد که هوش اخالقی و اعتیاد به تلفن مقادیر ضریب تعیین نشان می

درصد از واریانس نمرات اهمال کاری تحصیلی تبیین  21همراه باهم 

و  ارد نشدهکنند. همچنین، تمامی مقادیر ضرایب رگرسیون استاندمی

 (.P < 75/7و ضرایب رگرسیون استاندارد شده معنی دار هستند )

توان گفت که هوش اخالقی و اعتیاد به تلفن پس با توجه به نتایج می

اهمال کاری تحصیلی را  توانند نمراتهمراه به طور معناداری می

 بینی کنند.پیش
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بحث

قش هوش اخالقی و اعتیاد به تلفن همراه در پیش با توجه به اهمیت ن

بینی اهمال کاری تحصیلی دانشجویان، پژوهش حاضر با هدف بررسی 

بینی اهمال کاری نقش هوش اخالقی و اعتیاد به تلفن همراه در پیش

ها نشان دادند که بین هوش تحصیلی دانشجویان صورت گرفت. یافته

نفی معنی دار و بین اعتیاد به اخالقی و اهمال کاری تحصیلی رابطه م

تلفن همراه با اهمال کاری تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت معنادار 

وجود داشت. همچنین هوش اخالقی و اعتیاد به تلفن همراه توانستند 

ایند. بینی نمداری اهمال کاری تحصیلی دانشجویان را پیشطور معنیبه

و  Narimaniا پژوهش یافتة حاضر در ارتباط با نقش هوش اخالقی ب

باشد چرا که در این پژوهش نیز هوش اخالقی همکاران همسو می

. همچنین [27] بینی کنندة مهمی برای اهمال کاری تحصیلی بودپیش

و همکاران  Tazeshو همکاران و  Khomayiهای نوعی با پژوهشبه

توان گفت که . در تبیین یافتة حاضر می[21, 8] نیز همخوان است

یکی از اصول هوش اخالقی عمل کردن  Kielو  Lennickطبق نظر 

. بنابراین، کسانی که از هوش اخالقی [19]باشد ها میمبتنی بر ارزش

های فردی و اجتماعی رفتار کرده و باالیی برخوردارند مطابق با ارزش

شوند. همچنین، دانشجویانی که کاری نمیاهمالحاضر به انجام 

دار درستکاری را مانند یک رفتار خاص در عمق جان و روح خود ریشه

اند، کارها و تکالیف خود را بدون هیچ دلیل منطقی به تأخیر کرده

اندازند و همواره منظم هستند و در گفتار و اعمال خود نیز صادق نمی

ارچوبی قوی و قابل دفاع برای فعالیت تنها چهستند. هوش اخالقی نه

کند، بلکه کاربردهای فراوانی در دنیای حقیقی دارد. انسان فراهم می

درواقع این نوع هوش تمامی انواع دیگر هوش انسان را در جهت انجام 

. بنابراین یک عامل قوی [27] کندکارهای ارزشمند هدایت می

شود. همچنین کاری محسوب میبینی کننده و بازدارنده اهمالپیش

هایی مانند همدلی کردن؛ هوش اخالقی در برگیرندة ویژگی

و  ها؛ بخشش؛ انصافعدالتیگی در مقابل بیپذیری؛ ایستادمسئولیت

ها به این ویژگی. [39] رفتار توأم با احترام و عطوفت با دیگران است

ها خود به دور انگاریا و سهلکنند تا از تعلل در کارهفرد کمک می

 باشند.

طور که ذکر شد یافتة دیگر پژوهش نشان داد که بین اعتیاد به همان

تلفن همراه اهمال کاری تحصیلی رابطه وجود داشت و اعتیاد به تلفن 

کاری تحصیلی دانشجویان را طور معناداری اهمالهمراه توانست به

و همکاران،  Erdoğanهای بینی کند. یافتة حاضر نیز با پژوهشپیش

Qaisar کاران، و همSoleymani  ،و همکارانEskandari  و

Karimmansour توان . یافته حاضر را می[32-28]باشد همسو می

کنند، افرادی که از تلفن همراه استفاده افراطی می چنین تبیین کرد که

زمان الزم برای انجام سایر امور زندگی خود را ندارند و کارها را مداوما 

. این افراد توانایی مدیریت زمان را ندارند. [17] کنندآینده موکول می به

دانشجویانی که مدیریت زمان بدی دارند؛ یا به عبارت بهتر، وقت شناس 

. این دانشجویان [47]دهند نیستند، اهمال کاری بیشتری را نشان می

همراه، دیگر فرصت و وقت کافی با اختصاص بیشتر زمان خود به تلفن 

های درسی، کاری، ورزشی و حتی خواب ندارند. برای انجام فعالیت

های وابستگی دانشجویان به تلفن همراه به خصوص اینترنت و شبکه

مجازی تلفن همراه با پیامدهای منفی در زمینه تحصیل، شکست در 

م و ک درس، مشروط بودن، کمبود انگیزه برای تحصیل، اختصاص وقت

کم توجهی به درس، از دست دادن عالقه به شرکت در درس همراه 

و همکاران، در تبیین این یافته نشان داد  Lepp. همچنین [41] است

زمانی که دانشجویان وقت زیادی را به استفاده از تلفن همراه 

شود که آنها تکالیف درسی، خواندن و مطالعه را گذرانند، باعث میمی

به سختی انجام دهند و خوابشان مختل شود که این امر عملکرد 

ورت منفی تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ زیرا دیر به تحصیلی آنها را به ص

خواب رفتن موجب افزایش خواب روزانه در آنان شده و به تبع آن اهمال 

 .[43, 42]کاری در امور تحصیلی در آنان بیشتر خواهد شد 

رغم نتایج مهمی که از پژوهش حاضر قابل استنباط است اما به علی

هایی که وجود داشت، باید در تعمیم این نتایج جوانب علت محدودیت

احتیاط را رعایت نمود. در پژوهش حاضر از ابزارهای خود گزارشی 

سوگیری مطلوبیت استفاده شد که ممکن است نتایج در معرض 

های پژوهش حاضر در گام نخست پژوهشگران اجتماعی قرار گیرد. یافته

کاری دهنده اهمالهای گوناگون تشکیلحیطه تعلیم و تربیت را با مؤلفه

کاری تحصیلی تحصیلی و بالطبع عوامل پیشگیری کنندة اهمال

دی رسازد. در سایه چنین دانش نظری، ازلحاظ کاربدانشجویان آگاه می

های پژوهش حاضر تلویحاتی در زمینة مداخله علمی در پرورش یافته

منظور هوش اخالقی و آموزش استفاده صحیح از تلفن همراه به

د. سازکاری تحصیلی دانشجویان فراهم میپیشگیری یا کاهش اهمال

ها نیز ضمن آموزش محتواهای تخصصی باید به رشد استادان دانشگاه

قی دانشجویان توجه کنند. همچنین، نهادهای و ارتقای ابعاد اخال

های دانشجویی و فرهنگی فرهنگی در محور دانشگاه ازجمله معاونت

های انسانی و اخالقی در بین ای در زمینة رشد ارزشهای ویژهبرنامه

دانشجویان اجرا کنند. به والدین و کلیه برنامه ریزان در آموزش توصیه 

ن دانشجویان به کارها و تفریحات و شود که با عالقه مند کردمی

های جذاب و مفید از بروز اعتیاد به تلفن همراه که یک اختالل بازی

ش شود در پژوهشوند، جلوگیری کنند. پیشنهاد میرفتاری محسوب می

اختی شنتر به بررسی عوامل روانهای بزرگتر و نمونهآتی با دیدی کلی

 شدهحصیلی دانشجویان پرداختهکاری تو اجتماعی مهم در بروز اهمال

 ها با هم مقایسه شود.و نتایج آن

 گیرینتیجه

درمجموع نتایج پژوهش حاضر نشان داد هوش اخالقی و اعتیاد به تلفن 

کاری تحصیلی دانشجویان همراه از عوامل مهمی هستند که با اهمال

کاری تحصیلی نقش مهمی در تحصیل رابطه دارند و ازآنجاکه اهمال

توان به اهمیت عواملی که با آن مرتبط هستند جویان دارد میدانش

در بنابراین، )مانند هوش اخالقی و اعتیاد به تلفن همراه( پی برد. 

های آموزشی برای پیشگیری و کاهش اهمال کاری تحصیلی برنامه

دانشجویان، باید به هوش اخالقی و اعتیاد به تلفن همراه توجه ویژه 

 داشت.

 سپاسگزاری

کلیه عزیزانی که در انجام این پژوهش ما را یاری نمودند، کمال تشکر  از

 و قدردانی را داریم.
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