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Abstract  Article Info 

Introduction: Academic procrastination is one of the most challenging problems 

facing students today. The aim of this study was to identify the relationship between 

the rate of mobile-phone use in university students and domains of their academic 

procrastination. 

Methods: The research method was descriptive-correlational. Its population was all 

students consisted of all male and female students studying at the University of 

Isfahan and Isfahan University of Medical Science  in the 2017-2018 academic year. 

According to Krejcie and Morgan table, 375 student were selected by proportional 

stratified sampling method. The Sevari academic procrastination questionnaire (with 

dimensions of deliberating procrastination, procrastination caused by physical-mental 

and procrastination caused by disorganization), were used for data gathering. Data 

were analyzed by SPSS software applying Pearson product-moment correlation 

matrix and analysis of variance.. 

Results: The findings of the study suggested that there was a positive significant 

relationship between the rate of excessive mobile-phone usage in general and all the 

components of academic procrastination. 

Conclusion: The results of the research indicated that there was a relationship 

between excessive use of mobile phones and academic procrastination among students 

that showed the importance of considering appropriate solutions for prevention and 

reduction of academic procrastination among students. 
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بر حسب رشته  بررسی رابطه بین میزان استفاده از تلفن همراه با ابعاد اهمال کاری تحصیلی

 تحصیلی  دانشجویان

 

 3، اسماعیل زارعی زوارکی2*، بی بی عشرت زمانی1فاطمه خسروی
 

  رانیتهران، ا ،یکیواحد الکترون ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یتیعلوم ترب گروه 1
 رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یتیعلوم تربگروه  2

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،یتیعلوم تربگروه  3
 
 
 

 
 nhdzamani@yahoo.com. ایمیل: رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یتیگروه علوم ترب ، یعشرت زمان یب یبمسوول:  سندهی*نو

 دهکیچ

ها با آن روبرو هستند. با توسعه روزافزون هایی است که استادان و دانشجویان دانشگاهکاری تحصیلی یکی از مهمترین چالشاهمال :مقدمه

شود. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین میزان استفاده از تلفن همراه ممکن بیشتر میحلهای فناوریهای سیار، اهمیت این مسئله برای یافتن راه

 کاری تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاههای دولتی اصفهان برحسب رشته تحصیلی دانشجویان بوده است.بر ابعاد اهمال

وهش تمامی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان و علوم این پژوهش یک مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژ ها: روش

ای گیری تصادفی طبقهنفر از آنها به روش نمونه 375بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان  1397 -98پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 

محقق ساخته کاربرد تلفن همراه استفاده شد. برای ( و پرسشنامه 1391کاری سواری)ها از پرسشنامه اهمالانتخاب شدند. برای جمع آوری داده

 پیرسون و تحلیل واریانس استفاده شد. های آماری ضریب همبستگیو آزمون SPSSها از نرم افزار تجزیه و تحلیل داده

آن رابطه مثبت وجود دارد. این کاری تحصیلی به طورکلی و ابعاد داد که بین استفاده مفرط از تلفن همراه و اهمالنتایج پژوهش نشان  :ها یافته

 رابطه بر اساس رشته تحصیلی دانشجویان متفاوت است.

-کاری تحصیلی در بین دانشجویان مینتایج پژوهش نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین میزان استفاده از تلفن همراه و ابعاد اهمال :یریگ جهینت

 ناشی از استفاده مفرط از تلفن همراه راهکارهای مناسب اتخاذ شود.کاری باشد و الزم است برای پیشگیری و کاهش اهمال

 کاری تحصیلی، دانشجویان، رشته تحصیلی.تلفن همراه، ابعاد اهمال :واژگان کلیدی
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 مقدمه
های دیجیتال مقرون های اخیر، دسترسی به دستگاهدر سال

. تلفن ای افزایش یافته استبه صرفه به طور قابل مالحظه
ها و همراه هوشمند ابزاری مهم است که برای تسهیل در فعالیت

ها در های هوشمند و تبلت[. تلفن1رود]انسان به کار میزندگی 
ها هم به عنوان یک وسیله سرگرمی و هم به مدارس و دانشگاه

[. تفاوت بین 2شود]عنوان یک ابزار آموزشی به وفور استفاده می
شود، به طوری ها روز به روز کمتر میهای همراه و رایانهتلفن

توانند های همراه میها را تلفنکه بسیاری از عملکردهای رایانه
های همراه هوشمند به یک [. از این رو، تلفن3انجام دهند ]

توانند یک وسیله برنامه[ که می5اند]رایانه پیشرفته تبدیل شده
ریز، دوربین، ابزاری برای جستجوی اینترنتی، سرگرمی و صوتی 

استفاده  و مروران امکان کاربربه عالوه بر این،  .تصویری باشند
زمان و مکانی را و بازیابی منابع وب در هر برخط  هایاز برنامه

توانند به مردم در کاربران تلفن همراه می هر جادهد. در می
های های مختلف مانند عکس. برنامهسراسر جهان متصل شوند

دهد اوقات دیجیتال، موسیقی و سرگرمی به کاربران امکان می
های و با گرفتن عکس، ضبط کلیپ فراغت خود را سپری کنند

ها  مطالب  ویدیویی برای ذخیره در آلبوم و ارسال به وب سایت
، 4های خود را با خانواده و دوستان به اشتراک بگذارند ]و دیدگاه

5.] 
ها، روی نگرش Mobile-phone))استفاده از تلفن همراه

ر ها، اعتقادات و رفتار افراد مؤثر است. در زمان حاضارزش
استفاده از تلفن همراه بخشی جدایی ناپذیر از زندگی افراد و در 

ها شده کنار آن منبع ایجاد مشکالتی برای افراد و سازمان
و همکاران  استفاده مفرط از آن را  Liu[، به طوری که 6است]

-به عنوان یک مشکل مزمن و پیچیده در جامعه مدرن نام می

 که استفاده دهدنشان می دهش انجام [. از جمله مطالعات3برند]
همراه سبب پدید  تلفن بخصوص دیجیتال ابزارهای از نامناسب

آمدن نوع جدیدی از اعتیاد شده و سبب شده تا دانشجویان 
بجای استفاده از انرژی خود برای سازندگی و تالش برای بهبود 
بخشیدن به وضعیت موجود، از درس و زندگی غافل شده و 

حال پرسه زدن با تلفن های همراه باشند. ساعات زیادی را در 
روانی ناشی از این پدیده، جسمانی و روحیهایدر کنار آسیب

 کاریغافل ماندن از درس و مطالعه و اهمال
(Procrastination)  در انجام تکالیف درسی از عوارض جانبی

 [.9،8،7این پدیده روبه افزایش است]
و عملی است  [10کاری نقطه ضعف شخصیتی است]اهمال

که در نظر اول هدفش خوشایند کردن زندگی است ولی در 
های پیاپی اغلب موارد جز استرس، به هم ریختگی و شکست

تواند از طریق ممانعت از کاری میپیامد دیگری ندارد. اهمال

پیشرفت و عدم دسترسی به اهداف، پیامدهای نامطلوب و جبران 
 .[11ناپذیری به همراه داشته باشد ]

-ها رخ میهای رفتاری و فعالیتکاری در همه حیطهاهمال

 academic) کاری تحصیلیدهد اما شکل عمومی آن اهمال

procrastinationافتد. ( است که در جایگاه آموزش اتفاق می
کاری تحصیلی یک مشکل رایج و جدی تحصیلی اهمال
آموزان و این رفتار به خصوص در بین دانش .[13، 12است]

 انداختن تأخیر به [، و به معنای14نشجویان بسیار رایج است]دا
 انداختن تعویق به یا و [15درسی] تکلیف یک تکمیل یا و شروع

 امتحان برای آمادگی کسب حتی و عملی پروژه های تکمیل
کاری تحصیلی، [. به واسطه رفتارهای اهمال16است]

ند یادگیری توانند عملکرد واقعی خود را در فرایدانشجویان نمی
کاری [. اهمال17شوند]استفاده کنند و بنابراین دچار شکست می

از وظایف علمی و تحصیلی، رفتاری است که در قرن حاضر به 
های مختلف مورد طور وسیع  گزارش شده است و در پژوهش

نشان داد  He[. از جمله پژوهش 18بررسی قرار گرفته است ]
 48کاری هستند. اهمالدرصد دانشجویان به نوعی دچار  97

[. 15درصد اغلب و یا بیشتر اوقات در انجام وظایف اهمال دارند]
و همکاران، نشان داد  Lakshminarayanهای پژوهش یافته

کاری و عملکرد تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی که بین اهمال
[. تنبلی، انگیزه پایین، استرس و 19رابطه منفی وجود دارد]

های جدید و  اینترنت زیاد به استفاده از فناوریهمچنین عالقه 
و تکالیف دشوار از جمله دالیلی است که دانشجویان برای 

 [.15اند]کاری تحصیلی خود بیان کردهاهمال
کاری مسأله رایج در میان دانشجویان جایی که اهمالاز آن

باشد و باعث ایجاد مشکالت عمده از جمله، استرس، می
شود و ایت افت تحصیلی و ترک تحصیل میاضطراب و در نه

تواند در بلندمدت اثرات آموزشی و پژوهشی زیادی را برای می
کاری این قشر به وجود آورد، شناسایی عواملی که باعث اهمال

شود، حائز اهمیت است. شناسایی این عوامل در دانشجویان می
امل یکی از این عو تواند گامی در جهت رفع این مشکل باشد.می

های جدید و بخصوص تلفن همراه است استفاده زیاد از فناوری
که به عنوان یک ابزار ارتباطی در اختیار اکثر قریب به اتفاق 
دانشجویان قرار گرفته است. با گسترش اینترنت و چند کاریردی 

های بودن تلفن همراه، این وسیله ارتباطی تأثیراتی را بر فعالیت
 Lauنتایج پژوهش  است. از جمله علمی دانشجویان گذاشته

های اجتماعی برای اهداف غیر نشان داد که استفاده از رسانه
علمی مانند بازی، پیش بینی کننده منفی عملکرد علمی 

بین ها نشان داد همچنین پژوهش [.20دانشجویان بوده است]

کاری تحصیلی رابطه استفاده افراطی از تلفن همراه و اهمال
 [.21داشته است]معنادار وجود 
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ها به وجود رابطه بین میزان زمان استفاده همچنین پژوهش
[. با 23، 22کاری اذعان دارند]از امکانات تلفن همراه و اهمال

کاری تحصیلی بر پیشرفت توجه به آنچه گفته شد، اهمال
تحصیلی تأثیرگذار است، عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار 

ارتباط  یایکه گو یمتعدد یش هابه پژوه تیبا عنادهد و می
باشد، کاری تحصیلی میتلفن همراه و اهمال مثبت و معنادار

ای از سؤالی که مطرح است این است که آیا هر نوع استفاده
-کاری تحصیلی است و یا اینکه استفادهتلفن همراه سبب اهمال

از این رو،  باشد.های خاصی سبب پدید آمدن این عارضه می

در پژوهش حاضر سعی می شود به پرسشهای زیر پاسخ 

 شود. داده
 های کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاهابعاد اهمال

 اصفهان و علوم پزشکی اصفهان چگونه است؟
 کتاری اهمتال  بتا  همتراه  تلفتن  از استتفاده  میزان بین آیا 

 رابطتته وجتتود  تحصتتیلی رشتتته استتاس بتتر تحصتتیلی
 دارد؟

 روش کار
پژوهش حاضر با توجه به اهداف، کمی و از نوع پیمایشی 
است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت 
توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را 

های اصفهان و علوم تمامی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه
-98نفر که در سال تحصیلی  14550پزشکی اصفهان به تعداد 

مشغول به تحصیل بودند را تشکیل دادند که بر اساس  1397
نفر از آنها بر اساس  Krejcie and Morgan 375,جدول 

سازی ابزارهای ای انتخاب شدند. بعد از آمادهنمونه گیری طبقه
آوری اطالعات، دو پرسشنامه به طور همزمان بین جمع

مهندسی و های علوم انسانی، فنی و دانشجویان دانشکده
ها در دو سطح دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی توزیع شد. داده

آمار توصیفی شامل جدول فراوانی و آمار استنباطی مانند ضریب 
مستقل، تحلیل واریانس و آزمون   tهمبستگی پیرسون، آزمون
  SPSSها و با استفاده از نرم افزارحداقل تفاوت بین میانگین

کاری ها از پرسشنامه اهمالداده تحلیل شد. برای گردآوری
( و جهت بررسی میزان استفاده از تلفن 1391تحصیلی سواری)

 400همراه از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. حدود 
های پرسشنامه بین دانشجویان توزیع و از این تعداد پرسشنامه

پرسشنامه  در تجزیه و تحلیل نهایی  375دارای مشکل حذف و 
 . استفاده شد

 ابزارهای پژوهش
-کاری تحصیلی از پرسشنامه اهمالبرای سنجش اهمال

شد. این پرسشنامه شامل ( استفاده 1391کاری تحصیلی سواری)
کاری سؤال و سه مؤلفه است که با هدف سنجش اهمال 12

کاری تحصیلی تحصیلی و ابعاد آن تدوین شده است. ابعاد اهمال
کاری ناشی از ویه( اهمالگ 5کاری عمدی)عبارتند از: اهمال

-کاری ناشی از بیگویه( و اهمال 4خستگی جسمی و روانی )

های پرسشنامه بر گویه( ساخته شده است. گویه 3برنامگی)
اوقات  شتری(، ب5) شهیهم از ایپنج درجه کرتیلاساس مقیاس 

می  یگذارمرهن( 1( و هرگز )2(، به ندرت )3اوقات ) ی(، بعض4)
کاری تحصیلی، از اهمال پرسشنامه روایی شود. جهت تعیین
( استفاده شد و از طریق 1991کاری تاکمن)پرسشنامه اهمال

 35/0همبسته کردن این دو آزمون مقدار ضریب همبستگی 
 35/0بدست آمد و نشانگر آن است که این دو آزمون در 

های های قابل سنجش همبسته بوده و در مابقی شاخصشاخص
د. پایائی این پرسشنامه با استفاده از روش متفاوتی را می سنج

 [. 24( محاسبه شده است ]85/0گیری آلفای کرونباخ )اندازه
ستوالی( شتامل دو    36پرسشنامه کاربرد تلفن همتراه )فترم   

بخش اطالعات فتردی و میتزان و چگتونگی استتفاده از تلفتن      
هایی درباره سن، باشد. بخش اطالعات فردی از سؤالهمراه  می

جنس، سطح تحصیالت، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی تشکیل 
شده است. بختش اطالعتات مربتوط بته میتزان و متدت زمتان        

ای و همتراه شتامل دو دستته ستؤال چندگزینته      استفاده از تلفن
باشد. پایتایی ایتن پرسشتنامه در    سؤالهایی با مقیاس لیکرت می

لفتای  ( با استتفاده از ضتریب آ  1392پژوهش، زمانی و همکاران)
به دست آمده است و روایی محتتوایی آن توستط    70/0کرونباخ 

پنج نفر از اعضای هیأت علمی مجرب دانشتگاه اصتفهان متورد    
 تأیید قرار گرفته است. 

 نتایج
میزان استفاده از تلفن همراه بسته به نوع استفاده در جدول 

( دیده می شود. 1شماره )

 توزیع میزان استفاده  از تلفن همراه در روز توسط دانشجویان  .1جدول 

 میزان استفاده فراوانی  درصد 

 بار  3-1 257 5/68

 دفعات تماس

 بار  6-4 78 8/20

 بار  10-7 17 5/4

 بار  10بیش از  23 1/6

 جمع  375 100
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 دقیقه  5کمتر از  129 4/34

 میزان تماس در روز

 دقیقه   10-5 114 4/30

 دقیقه  20-10 62 5/16

 دقیقه  30-20 27 2/7

 دقیقه  30بیش از  43 5/11

 جمع  375 100

8/48 183 3-1 

 ارسال پیام کوتاه 

0/20 75 6-4 

7/11 44 10-7 

 بار 10بیش از  73 5/19

 جمع 375 100

 دقیقه 20کمتر از  155 3/41

 گوش کردن به موسیقی  

 دقیقه 20تا  60 137 5/36

 دقیقه 120-60 54 4/14

 دقیقه 120بیش از  29 7/7

 جمع 375 100

 دقیقه  20کمتر از  155 3/41

 های شبکه از استفاده
 اجتماعی

 دقیقه  60تا  20 137 5/36

 دقیقه  120-تا 60 54 4/14

 دقیقه  120بیش از  29 7/7

 جمع  375 100

دهد استفاده ( نشان می1همانگونه که اطالعات جدول )
دانشجویان از امکانات گوناگون تلفن همراه متفاوت است. 

-هایهمراه استفاده از شبکهبیشترین میزان استفاده از تلفن

باشد. این نتیجه همسو با پژوهش میرزایی و اجتماعی می
های اجتماعی را باشد که استفاده از شبکه( می1995همکاران)

در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه رازی رایج و ابزار 
 مورد استفاده نیز از طریق تلفن همراه می باشد. 

% از 9/37( نشان می دهد، 2همانطور که اطالعات جدول )
های ساعت در روز از شبکه 2دانشجویان دانشگاه رازی بیش از 

های اجتماعی کنند که آمار استفاده از شبکهاستفاده می اجتماعی
باشد که شاید بیانگر این در آن دانشگاه از دانشگاه اصفهان می

نکته است که در شهرهای کوچکتر بدلیل نداشتن و یا کمبود 
های اجتماعی نقش مهمتری در پرکردن وسایل تفریجی، شبکه

شتری در این مورد اوقات فراغت دارد که الزم است تحقیقات بی
 انجام شود.

برای پی بردن به رابطه بین میزان استفاده مفرط از تلفن 
کاری کاری ابتدا به بررسی ابعاد اهمالهمراه با ابعاد اهمال

 شود.تحصیلی در دانشجویان پرداخته می
سؤال اول: ابعاد اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان 

 دانشگاه اصفهان چگونه است؟

دهتتد میتتانگین کتتل ابعتتاد  ( نشتتان متتی3ول )نتتتایج جتتد
درصتتد استتت کتته بیشتتترین میتتانگین      92/2کتتاری اهمتتال

فعالیتهتتای دیگتتری را بتته انجتتام تکتتالیف درستتی "مربتتوط بتته 
ی هارجهتکادی رایان زماز" 19/3دهتتتم بتتتا  تتتترجیح متتتی 

و  17/3 "درستتتتتتتتتتتیتکالیف ای کنم تا برمیف صرییگرد
سی به درالیف تکم نجادر ا"کمتتتترین میتتتانگین مربتتتوط بتتته  

 بوده است.   37/2با  "توانایی خود شک و تردید دارم
کاری عمدی در ( میانگین اهمال4بر اساس نتایج جدول )

ها نزدیک بهم است و میانگین آنها از بقیه ابعاد همه رشته
کاری بیشتر است. بیشترین میانگین در این بعد متعلق به اهمال

کاری ناشی از خستگی اهمالرشته پزشکی می باشد. در ابعاد 
برنامگی بیشترین میانگین کاری بیجسمی و روانی و اهمال

 متعلق به رشته فنی و مهندسی است.
ای بین میزان استفاده از تلفن سوال دوم: آیا رابطه

کاری تحصیلی بر اساس گروه و رشته همراه با اهمال

 تحصیلی وجود دارد؟

کاری کل بین اهمال شود( دیده می5همانطورکه در جدول)
دار وجود دارد و بیشترین و همه موارد استفاده، همبستگی معنی

کاری کل های مجازی و اهمالهمبستگی بین استفاده از شبکه
-کاری؛ در همه ابعاد اهمالشود. در مورد ابعاد اهمالدیده می

های مجازی و گوش کاری، بیشترین همبستگی متعلق به شبکه
 است و معنی دار نیز می باشد.کردن به موسیقی 

 های اجتماعی دانشگاه رازیمیزان استفاده دانشجویان از شبکه .2جدول 

 درصد معتبر درصد فراوانی طبقه

 8/8 8/8 31 دقیقه 30کمتر از 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             5 / 10

https://edcbmj.ir/article-1-2096-fa.html


 یلیتحص یاستفاده از تلفن همراه با ابعاد اهمال کار زانیم نیرابطه ب یبررس

Edu Stra Med Sci                                      2022, Vol. 15, No.3 247 

 5/18 5/18 65 ساعت 1دقیقه تا  30بین 

 8/34 8/34 122 ساعت 2تا  1بین 

 8/20 8/20 73 ساعت 3تا  2بین 

 1/17 1/17 60 ساعت 3بیش از 

 100 100 351 کل

 کاری تحصیلیهای مربوط به ابعاد اهمال توزیع فراوانی و درصد پاسخ گویه .3جدول 

 عامل  گویه ها هرگز بندرت گاهی اوقات بیشتر اوقات همیشه میانگین

85/2 
26 

9/6 
75 

0/20 
135 

0/36 
99 

4/26 
40 

7/10 
 1 نمکند عمل میک،سیدرتکالیف م نجاادر 

ی
مد

 ع
ی

کار
ل 

ما
اه

 

19/3 
49 

1/13 
93 

8/24 
137 

5/36 
75 

0/20 
21 

6/5 
 2 دهمفعالیتهای دیگری را به انجام تکالیف درسی ترجیح می

13/3 
45 

0/12 
97 

9/25 
121 

3/32 
88 

5/23 
24 

4/6 
 3 ازمندابه تاخیر میرا سی درتکالیف م نجادارم اقتکافی چون و

57/2 
22 

9/5 
62 

5/15 
98 

1/26 
119 

7/31 
74 

7/19 
به تاخیر را سی درتکالیف م نجاارم  اخبر نده یندن از آچو

 ازمندامی
4 

72/2 
35 

3/9 
66 

6/17 
100 

7/26 
108 

8/28 
66 

6/17 
 5 آورم.سی بهانه میدرتکالیف برای انجام ندادن 

90/2 
45 

0/12 
75 

0/20 
102 

2/27 
105 

0/28 
48 

8/12 
 6 احساس می کنم برای تکالیف و مطالعه درسی انرژی کافی ندارم

ال
هم

ا
ی 

تگ
خس

از 
ی 

اش
ی ن

کار
ی

وان
  ر

ی
سم

ج
 

08/3 
48 

8/12 
89 

7/23 
108 

8/28 
105 

0/28 
25 

7/6 
 7 مپرتی میشواس حور چادسی درتکالیف م نجااموقع در 

11/3 
50 

3/13 
82 

9/21 
124 

1/33 
100 

7/26 
19 

1/5 
 8 خستگی میکنمس حسازود اسی درتکالیف م نجااموقع در 

37/2 
24 

4/6 
39 

4/10 
94 

1/25 
114 

4/30 
104 

7/27 
 9 توانایی خود شک و تردید دارمسی به درتکالیف م نجادر ا

85/2 
48 

8/12 
73 

5/19 
89 

7/23 
105 

0/28 
60 

0/16 
 10 دهم.ی انجام مییزربرنامهون بدرا سی درتکالیف 

ی
کار

ل 
ما

اه
 

ی
ب

ی
مگ

رنا
ب

 

17/3 
54 

4/14 
105 

0/28 
105 

0/28 
76 

3/20 
35 

3/9 
ای کنم تا برمیف صری یگری دهارجهت کادی را یان زماز

 درسی.تکالیف 
11 

12/3 
57 

2/15 
89 

7/23 
100 

7/26 
101 

9/26 
28 

5/7 
عمل در ما اهم م دنجارا اسی درتکالیف م تصمیم میگیر

 میکنمری نگااسهل
12 

 مولفه های اهمال کاری برحسب رشته تحصیلیمقایسه میانگین  .4جدول 

 کاری تحصیلیابعاد اهمال رشته تحصیلی میانگین انحراف معیار

02/3 
65/4 
48/4 

32/13 
72/14 
86/13 

 فنی و مهندسی 
 پزشکی 
 سایر 

 کاری عمدی اهمال

74/3 
10/4 
40/3 

22/12 
05/12 
71/10 

 فنی و مهندسی 
 پزشکی 

 سایر

 کاری ناشی از خستگی جسمی و روانی اهمال

05/3 
18/3 
13/3 

46/9 
30/9 
88/8 

 فنی و مهندسی 
 پزشکی 

 سایر

 برنامگی کاری بیاهمال

 تحصیلی اهمال کاریابعاد بین ساعات استفاده از تلفن همراه با رابطه ضریب همبستگی اسپرمن  .5جدول 

  اهمال کاری عمدی جسمی و روانیکاری ناشی ازخستگی اهمال کاری بی برنامگیاهمال کل
p r p r p r p r 
 تعداد تماس با تلفن همراه  در طول روز 121/0 019/0 039/0 448/0 092/0 075/0 180/0 001/0

 میزان تماس ) دقیقه ( 105/0 042/0 087/0 094/0 131/0 011/0 064/0 213/0

 کردن به آهنگ )دقیقه(گوش 218/0 001/0 094/0 068/0 252/0 001/0 271/0 001/0

 شبکه های اجتماعی 323/0 001/0 272/0 001/0 338/0 001/0 361/0 001/0
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 ضریب همبستگی بین میزان اهمال کاری تحصیلی با میزان استفاده از تلفن همراه برحسب رشته تحصیلی .6جدول 

 علوم انسانی علوم پزشکی فنی و مهندسی کاری تحصیلیابعاد اهمال
r sig r sig r sig 

 001/0 343/0 001/0 351/0 276/0 109/0 اهمال کاری عمدی

 001/0 315/0 001/0 389/0 042/0 203/0 اهمال کاری ناشی از خستگی جسمی و روانی

 001/0 312/0 002/0 312/0 035/0 210/0 اهمال کاری بی برنامگی

میزان استفاده از تلفن همراه (، بین 6بر اساس نتایج جدول )
کاری عمدی در دانشجویان گروه تحصیلی علوم پزشکی و اهمال

کاری ناشی از خستگی جسمی و روانی و و علوم انسانی، اهمال
 p≤05/0بی برنامگی در دانشجویان در هر سه گروه در سطح 

 دار وجود دارد.رابطه معنی
مشاهده شده در خصوص   f( 7جدول ) جیبر اساس نتا

 ،یعمد کاری¬استفاده از تلفن همراه، اهمال زانیم
در سطح  ،یو روان یجسم یاز خستگ یناش کاری¬اهمال

05/≥p استفاده از تلفن  زانیم نیب نیبوده است. بنابرا دار¬یمعن
 یاز خستگ یناش کاری¬اهمال ،یعمد کاری¬همراه، اهمال

تفاوت  یلیبرحسب رشته تحص انیدر دانشجو ،یانو رو یجسم
 وجود دارد.

 زانینمره م نیانگی( اختالف م8جدول ) جیبر اساس نتا
و  یو مهندس یگروه فن انیاستفاده از تلفن همراه در دانشجو

استفاده از  زانیبوده است. م دار¬یمعن یبا علوم انسان یپزشک
 شتریب یو علوم پزشک یو مهندس یفن انیتلفن همراه در دانشجو

 است. یعلوم انسان انیاز دانشجو
( اختتتتالف میتتتانگین نمتتتره 9براستتتاس نتتتتایج جتتتدول )

کاری عمتدی در دانشتجویان گتروه فنتی و مهندستی بتا       اهمال
کتتاری دار بتتوده استتت. میتتزان اهمتتال  علتتوم انستتانی معنتتی 

عمتدی در دانشتجویان فنتی و مهندستی بیشتتر از دانشتتجویان      
 علوم انسانی است.

-( اختالف میانگین نمره اهمال10) بر اساس نتایج جدول

کاری ناشی از خستگی جسمی و روانی در دانشجویان گروه فنی 
دار بوده است. میزان و مهندسی و پزشکی با علوم انسانی معنی

کاری ناشی از خستگی جسمی و روانی در دانشجویان فنی اهمال
و مهندسی و علوم پزشکی بیشتر از دانشجویان علوم انسانی 

 است.

 تحصیلیمقایسه میانگین نمره میزان استفاده از تلفن همراه و اهمال کاری تحصیلی دانشجویان برحسب رشته .7جدول 

 F  p  میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجموع مجذورات  

 میزان استفاده از تلفن همراه
 بین گروهی 

 درون گروهی 
 کل 

678/914 
559/34876 
237/35791 

2 
372 
374 

339/457 
754/93 

87/4 008/0 

 کاری عمدیاهمال

 بین گروهی 
 درون گروهی 

 کل 

865/143 
831/7165 
696/7309 

2 
372 
374 

932/71 
263/19 

 

73/3 025/0 

  کاری ناشی از خستگی جسمیاهمال
 و روانی

 بین گروهی 
 درون گروهی 

 کل 

285/191 
224/5068 
509/5259 

2 
372 
374 

643/95 
62/13 

020/7 001/0 

 کاری بی برنامگی اهمال

 بین گروهی 
 درون گروهی 

 کل 

584/24 
752/3637 
336/3662 

2 
372 
374 

29/12 
779/9 

257/1 285/0 

 مقایسه زوجی اختالف میانگین نمره میزان استفاده از تلفن همراه در دانشجویان برحسب رشته  تحصیلی .8جدول 

 سطح معنی داری  اختالف میانگین  

 039/0 50/2 فنی و مهندسی  علوم انسانی  

 004/0 57/3 علوم پزشکی  علوم انسانی 

 مقایسه زوجی اختالف میانگین نمره  اهمال کاری عمدی در دانشجویان برحسب رشته تحصیلی .9جدول 

 سطح معنی داری اختالف میانگین 

 008/0 45/1 فنی و مهندسی و علوم انسانی

 کاری ناشی ازخستگی جسمی و روانی دردانشجویان برحسب رشته تحصیلیمقایسه زوجی اختالف میانگین نمره اهمال .10جدول 

 سطح معنی داری اختالف میانگین 

 001/0 51/1 فنی و مهندسی  علوم انسانی

 004/0 33/1 علوم پزشکی  علوم انسانی
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 بحث
های همراه هوشمند به واسطه استفاده رایج و افراطی از تلفن

کاربردهای منحصر به فرد و جذاب آنها در بین نسل جوان به 
یکی از مشکالت جوامع مدرن مبدل شده است. بررسی دیدگاه 
شرکت کنندگان در پژوهش نشان داد بیشترین زمان استفاده از 

های اجتماعی و شبکهتلفن همراه در دانشجویان استفاده از 
گوش دادن به موسیقی بود و مکالمه و ارسال پیامک، کمترین 

-میزان استفاده از تلفن همراه را در بین دانشجویان داشت. می

تلفن همراه، امکانات  توان گفت به دلیل گسترش اینترنت
های صوتی، تصویری و های اجتماعی از جمله تماسشبکه

برای مکالمه و ارسال پیامک مورد نوشتاری، تلفن همراه کمتر 
استفاده دانشجویان قرار گرفته است. از آنجا که تلفن همراه 

توانند از باشد دانشجویان به راحتی میابزاری قابل حمل می
تلفن همراه  برای گوش دادن به موسیقی در اوقات فراغت خود 

های مختلف استفاده کنند بنابراین استفاده از تلفن و در مکان
همراه به عنوان یک ابزار سرگرمی و  پخش کننده موسیقی 

 کاربرد زیادی در بین دانشجویان دارد.
کاری در بین جامعه مورد پژوهش، در زمینه ابعاد اهمال

مشاهده شده در خصوص  tدهد نتایج پژوهش حاضر نشان می
دار کاری تحصیلی ناشی از خستگی جسمی و روانی معنیاهمال

کاری در دانشجویان راین مهمترین عامل اهمالبوده است. بناب
 کاری ناشی از خستگی جسمی و روانی بوده است. اهمال

در زمینه رابطه بین استفاده از تلفن همراه و اهمال کاری، 
و  Lakshminarayanهای مختلف از جمله  پژوهش پژوهش

-( به رابطه منفی بین  این دو متغیر اذعان داشته2012همکاران)

ها، عوامل مختلفی مانند عالقه زیاد به استفاده [. پژوهش19اند]
دانند که باعث از اینترنت و تکالیف دشوار را، از جمله دالیل می

[.  بر اساس 15شود]کاری تحصیلی در دانشجویان میاهمال
 دیجیتال ابزارهای از نامناسب های انجام شده استفادهپژوهش

نوع جدیدی از اعتیاد همراه سبب پدید آمدن  تلفن بخصوص
شده و سبب شده تا دانشجویان بجای استفاده از انرژی خود 
برای سازندگی و تالش برای بهبود بخشیدن به وضعیت موجود 
از درس و زندگی غافل شده و ساعات زیادی را در حال پرسه 

های جسمانی، زدن با تلفن های همراه باشند. در کنار آسیب
ن پدیده، غافل ماندن از درس و مطالعه روحی و روانی ناشی از ای

در انجام تکالیف درسی از عوارض جانبی این  کاریاهمال و 
[ که این پدیده جای تأمل و 7، 8پدیده روبه افزایش است]

بررسی بیشتری دارد. همسو با این پژوهش، تحقیقات 
Solymani  و همکاران نشان داد که بین استفاده افراطی از

های آن)اهمال کاری تحصیلی و زیر مقیاسمالتلفن همراه و اه
کاری عمدی، اهمال کاری ناشی از خستگی جسمی و روانی و 

دار وجود داشته برنامگی( رابطه معنیاهمال کاری ناشی از بی
( نیز نشان داد 2013و همکاران) Erdogan[. پژوهش 21است]

 که هر چقدر ساعات استفاده از تلفن همراه در طول روز بیشتر
 [.23کاری تحصیلی بیشتر است]باشد اهمال

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ضریب همبستگی بین 
-میزان استفاده از تلفن همراه با اهمال کاری عمدی و اهمال

کاری عمدی، گوش دادن به کاری کلی، میزان تماس با اهمال
کاری کلی، و کاری عمدی، بی برنامگی و اهمالآهنگ با اهمال

های مجازی و اجتماعی با هر سه بعد ستفاده از شبکهمیزان ا
 هایدار بوده است. یافتهکاری کل معنیکاری و اهمالاهمال

حاضر را می توان چنین تبیین کرد که افرادی که میزان استفاده 
از تلفن همراه در آنها باالست، دیگر فرصت کافی برای انجام 

اب ندارند. همچنین های درسی، کاری، ورزشی و حتی خوفعالیت
های مجازی و وابستگی زیاد به تلفن همراه به خصوص شبکه

اینترنت با پیامدهای منفی در زمینه تحصیلی، شکست در درس، 
کمبود انگیزه برای ادامه تحصیل، کم توجهی به دروس همراه 

و همکاران در تبیین این یافته نشان  Lepp[. همچنین 24است]
دادند زمانی که دانشجویان وقت زیادی را صرف استفاده از تلفن 
همراه می کنند باعث مختل شدن خواب آنها می شود که این 
امر عملکرد تحصیلی آنها را به صورت منفی تحت تأثیر قرار می 
دهد، زیرا دیرخوابیدن و کاهش خواب شبانه موجب افزایش 

کاری تحصیلی در ب روزانه در آنها شده و به تبع آن اهمالخوا
توان گفت، [. از طرف دیگر می26، 25شود]آنها بیشتر می

دانشجویانی که کارها و تکالیف خود را بدون هیچ دلیل منطقی 
برنامگی در به تأخیر نمی اندازند و همواره منظم هستند، بی

شوند، کاری می زندگی آنها جایی ندارد، کمتر دچار اهمال
توان گفت که نظم در زندگی یک عامل قوی و بنابراین می

[. بر اساس 28، 27شود]کاری محسوب میبازدارنده اهمال
و همکاران بین  skuesمطالعات اسماعیل نسب و همکاران و 

تحمل پریشانی و رفتارهای اعتیادی مثل میزان استفاده زیاد از 
داری وجود داشته است،  به این تلفن همراه رابطه منفی و معنا

معنا که استفاده بیش از حد از تلفن همراه در طول روز در 
دانشجویان با کاهش تحمل پریشانی منجر به افزایش استرس 
در آنها شده است و این استرس  منجر به کاهش توانایی و 

از طرفی دیگر طبق  [.30، 29کاری در آنها  شده است]اهمال
کاری به دلیل تنبلی و بی انگیزگی اهمالنظریات شناختی، 

های دیگر به غیر از نیست، بلکه فرد اهمال کار به فعالیت
شود. تکلیفی که برای آنها در نظر گرفته شده عالقمند می

-تواند انگیزه قوی و پاداشهای همراه میامکانات پیشرفته تلفن

  تری را نصیب دانشجویان کند.های سریع
شتتناختی رشتتته تحصتتیلی،  معیتتتبتتر استتاس ویژگتتی ج 

کتتاری عمتتدی در دانشتتجویان فنتتی و مهندستتی میتتزان اهمتتال
بیشتتتر از  دانشتتجویان علتتوم انستتانی بتتوده استتت و در متتورد   

کتتاری ناشتتی از خستتتگی کتتاری و میتتزان اهمتتالابعتتاد اهمتتال
جستتمی و روانتتی در دانشتتجویان فنتتی و مهندستتی و علتتوم    
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بتوده استت. ایتن     پزشکی بیشتتر از دانشتجویان علتوم انستانی    
توانتد ناشتی از دشتواری و حجتم زیتادتر تکتالیف در       مسأله می

هتتای فنتتی و مهندستتی و علتتوم پزشتتکی باشتتد ولتتی    رشتتته
 همچنان علت دقیق این مسئله نیاز به پژوهش دارد. 

 گیرینتیجه
کاری تحصیلی یکی از عوامل ایجاد اختالل در اهمال

داد که بین  یادگیری دانشجویان است، نتایج پژوهش نشان
کاری تحصیلی رابطه میزان استفاده از تلفن همراه و اهمال

دار وجود دارد. مدت زمان استفاده از تلفن همراه در طول معنی
روز با مختل کردن خواب و افزایش استرس در دانشجویان 

کاری تحصیلی در آنها می گردد. بنابراین باعث افزایش اهمال
ارتباط با علل افزایش استفاده از  الزم است تحقیقات بیشتری در

ها انجام گیرد تا تلفن همراه برای امور غیردرسی در دانشگاه
ضمن شناسایی این علل راهکارهای عملی برای مقابله با این 
پدیده ارائه شود. در ضمن راهکارهای الزم برای کاهش میزان 

لی کاری تحصیاستفاده غیر مفید از تلفن همراه و در نتیجه اهمال
تواند برای دست اندرکاران اتخاذ شود. نتایج این پژوهش می

های علوم، تحقیقات و آموزش و پرورش، متولیان وزارتخانه
فناوری و سایر مؤسسات آموزشی و سایر عالقمندان به موضوع 
تأثیر فناوری بر عملکرد دانشجویان مفید باشد. بررسی علل 

-های اهمالمؤلفههای گوناگون تحصیلی در تفاوت بین رشته

کاری تحصیلی و نیز نوع و میزان استفاده از تلفن همراه در بین 
 آنها می تواند موضوع تحقیقات بعدی در این حیطه باشد. 
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