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Abstract 

Introduction: desired academic performance is thought to be one of the most important aims 

of each individual student, his/her family and educational system as well. Desired educational 

activities and learning is among the sample indexes of a success University and student. The 

aim of the present research was to anticipate University students' academic performance 

based on their cognitive style and academic procrastination. 

Methods: The research population was all undergraduate students in the field of psychology 

in faculty of Psychology and Education, Allameh Tabataba'i University, in academic year 

2015-16. The research sample comprised all of students attended in five classrooms (154 

persons) who were selected using cluster sampling method. The research instruments were a) 

the ISALEM-97 (Honorez, Cahay, Monfort, Remy and Therer, 2000), and b) the Aitken 

Procrastination Inventory (API) (Aitken, 1982). The students' final score of Learning 

Psychology lesson was used as the index of their academic performance. 

Results: The collected data were analyzed in terms of descriptive and inferential statistics. 

The findings showed that a) there is a meaningful relationship between cognitive style and 

academic procrastination; b) there is a meaningful relationship between academic 

procrastination and academic performance; the relationship between cognitive style and 

academic performance was unexpectedly not significant. The results acquired from regression 

analysis proved that cognitive style has the ability to anticipate academic procrastination and 

academic procrastination can well anticipate academic performance. 

Conclusions: Type of cognitive style may influence on academic procrastination and 

academic procrastination in turn impacts students' academic performance. Consequently, to 

be aware of cognitive styles' and academic procrastination's functions is a necessity more 

than before. 
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مقدمه

ترین عملکرد درسی مطلوب، موفقیت و پیشرفت تحصیلی یکی از مهم

طور کلی نظام های هر دانشجو، خانوادۀ او، دانشگاه و بهها و دغدغههدف

های آموزشی است. فعالیت آموزشی و یادگیری مطلوب از جمله شاخص

رو، یک دانشگاه و دانشجوی پویا، شایسته، کارآمد، و موفق است. از این

 بررسی و شناسایی عوامل و عناصر اثرگذار بر کارکردهای تحصیلی

اندرکاران و پژوهشگران آموزشی بوده دانشجویان همواره مورد توجه دست

فرد افراد، های فردی و شخصیت منحصربهاست. طبق اصل استوار تفاوت

بدیهی است علل و عوامل مؤثر در کارکردهای ذهنی و عملکردهای 

کاری اجتماعی دانشجویان نیز متعدد و متکثر خواهد بود. پدیدۀ اهمال

تواند یکی از این ( میacademic procrastination)تحصیلی 

کاری اهمال متغیرها و عوامل تأثیرگذار در عملکرد دانشجویان باشد.

تحصیلی قادر است فرایند یادگیری را بازداری کند و پیشرفت تحصیلی 

موقع انجام دادن ای که مانع از بهکاری، خصیصهاهمال .[1] را کاهش دهد

کاری ترجمۀ پروکراستینیشن شود. اصطالح اهمالکارها می

(procrastinationاز کلمۀ التین پروکرستینوس )  .گرفته شده است

معنای فردا است. ترکیب این پیشرو و کرستینوس بهپرو به معنای جلو یا 

دو یعنی به بعد موکول کردن، به تأخیر انداختن، طوالنی کردن، عقب 

انداختن، قصور ورزیدن و یا به تعویق انداختن انجام یک تکلیف است. از 

کاری یعنی کاهلی و امروز و فردا کردن در انجام دادن نظر مفهومی، اهمال

اری نوعی تمایل و گرایش به تعویق انداختن کارهایی است ککارها. اهمال

کاری یک اهمال. [2] که برای رسیدن به هدف الزم و ضروری هستند

کاری اهمال. [3] ویژگی شخصیتی است که از مدیریت زمان به دور است

تن و اجتناب کردن از وظایف و تکالیفی است که باید بهتأخیر انداخبه

کاری تأخیر ارادی و اختیاری یک بخش قصد اهمال. [4] اتمام برسند

رود این رغم این که انتظار میشده و خواسته شده از عمل است، علی

کاری انواع و ابعاد مختلفی دارد. اهمال. [5] کندتأخیر وضع را بدتر می

کاری کاری تحصیلی، اهمالکاری عمومی، اهمالبرای مثال، اهمال

غیرکارکردی، و کاری غیروسواسی یا رنجورانه(، اهمالنوروتیک )روان

کاری عمومی را به فراری اهمال. [6] گیریکاری در تصمیماهمال

کارهای روزمرۀ خود به علت ناتوانی در مشکالتی که فرد در انجام دادن 

اهمال. [7] دهی مفید زمان و مدیریت آن دارد، تعریف کرده استسازمان

کاری تحصیلی یعنی تمایل غیرمنطقی در به تأخیر انداختن شروع یا اتمام 

 23/02/1396 تاریخ دریافت:

 16/07/1396 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 شناختیسبک

 تحصیلی کاریاهمال

 درسی عملکرد

  دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 بقیه اهلل )عج( پزشکی علوم

 .است محفوظ

 چکیده
  فعالیت. است آموزشی نظام و دانشگاه او، خانوادۀ دانشجو، هر هایهدف ترینمهم از یکی مطلوب درسی عملکرد :مقدمه

  بینی پیش هدف با حاضر پژوهش. است موفق دانشجوی و دانشگاه یک هایشاخص جمله از کارآمد یادگیری و آموزشی

 .شد انجام آنان تحصیلی کاری اهمال و شناختی هایسبک براساس دانشجویان درسی عملکرد

 انشگاهد تربیتی علوم و روانشناسی دانشکدۀ کارشناسی دورۀ دانشجویان کلیۀ از بود عبارت پژوهش آماری جامعۀ: کار روش

(  تَن 154) درس کالس پنج در حاضر دانشجویان همۀ شامل پژوهش نمونۀ. 1394-95 تحصیلی سال در طباطبائی عالمه

.  ب و 97-ایزالم شناختیسبکهای. الف: هایپرسشنامه از. شدند انتخاب ایخوشه تصادفی هگیرینمون هروشب که بود

  ،(79/0) شهودی شناختیسبک پرسشنامۀ پایایی. شد استفاده هاداده آوریجمع برای( API) آیتکن تحصیلی کاریاهمال

  کاریاهمال پرسشنامۀ پایایی. است شده گزارش( 67/0) آن روایی و ،(0./87) عملگرا ،(89/0) تأملی ،(0./83) روشمند

  شاخص عنوانبه یادگیری روانشناسی درس ترمپایان نمرۀ از. است آمده دستبه( 67/0) آن روایی و( 88/0) تحصیلی

 .شد استفاده دانشجویان درسی عملکرد

  عملکرد با تحصیلی کاریاهمال بین( ب دارد، وجود معناداری رابطۀ تحصیلی کاریاهمال با شناختیسبک بین ها:یافته

  از حاصل نتایج. نشد یافت معناداری رابطۀ درسی عملکرد با شناختیسبک بین ولی، دارد؛ وجود معناداری رابطۀ درسی

.  دارد را دانشجویان تحصیلی کاریاهمال کنندگی بینیپیش قدرت شناختیسبک که بود آن مؤید رگرسیون تحلیل

 .است برخوردار درسی عملکرد برای باالیی کنندگی بینیپیش قدرت از تحصیلی کاریاهمال همچنین،

  و تحصیلی کاریاهمال در دانشجویان شناختیسبک نوع که گرفت نتیجه توانمی پژوهش این هاییافته از نتیجه گیری:

  کارکردهای از آگاهی و شناخت لزوم بنابراین،. گذاردمی تأثیر آنان درسی عملکرد در خود نوبۀ به نیز تحصیلی کاریاهمال

 .نمایدمی ضروری پیش از بیش کاریاهمال و شناختی سبک

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.01.05         مقاله پژوهشی

 تحصیلی کاری اهمال و شناختی های سبک براساس دانشجویان درسی عملکرد بینی پیش

 *،1 اسدزاده حسن
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گیری به ناتوانی فرد در اتخاذ کاری در تصمیمیک وظیفۀ تحصیلی. اهمال

کاری های مختلف زندگی اشاره دارد. اهمالتصمیم درست در مورد تجربه

کارانه در موضوعات های اهمالگیریوتیک تمایل فرد نسبت به تصمیمنور

کاری غیروسواسی و غیرکارکردی در مهم زندگی شخصی است. اهمال

اهمال با این وجود،. [8] های رفتاری و عملکردی استگیریمورد تصمیم

ها مورد توجه و بررسی کاریکاری تحصیلی بیشتر از سایر اهمال

کاری منفی این نوع اهمالپژوهشگران قرار گرفته است؛ زیرا، پیامدهای 

آموز و ها دانشهای جدی و جبران ناپذیری برای میلیونتواند آسیبمی

میزان شیوع  [8] همراه داشته باشد. از سوی دیگر، پژوهشگراندانشجو به

درصد  84درصد تا  46کاری تحصیلی در میان دانشجویان را از اهمال

نفس کاری تحصیلی با افسردگی، اضطراب، عزتاند. اهمالگزارش کرده

اهش انگیزه، تالش کم برای موفقیت، درماندگی، ناکارآمدی، و پایین، ک

تواند سالمت جسمانی و رنجورخویی ارتباط دارد و در دراز مدت میروان

 .[10, 9, 5] روانی فرد را تهدید کند

عنوان علت بسیاری از مشکالت کاری تحصیلی بهاگرچه دربارۀ اهمال

است، ولی  های زیادی انجام شدهفردی، تحصیلی و اجتماعی پژوهش

شناختی افراد در پژوهش حاضر بررسی ارتباط و اثرپذیری آن با و از سبک

( به کارکردهای ذهنی و cognitionشناسی، شناحت )شود. در روانمی

های ذهنی مثل شناختی فرد اشاره دارد. شناخت ابعاد مختلف فعالیتروان

فکر کردن، ادراک کردن، به یاد سپردن، به یادآوردن، استدالل کردن، 

شناختی شود. هر فردی سبکتصمیم گرفتن، و تصور کردن را شامل می

معنی حالت متمایزی از بیان در ( بهstyleخاص خود را دارد. واژۀ سبک )

نگارش یا گفتار، شیوۀ متفاوتی از رفتار کردن، و شیوۀ خاصی که کاری 

-Meriamشود، تعریف شده است )شود یا چیزی خلق میانجام می

webster online dictionary ،در زبان فارسی، سبک یعنی طرز .)

(. Moein, 1388:650الضمیر )شیوه، سلیقه، اسلوب، طرز بیان مافی

کار برد ( در مورد شناخت بهAllport, 1937واژۀ سبک را نخستین بار )

فرد و ترجیح عادتی برای ادراک، عنوان یک روش منحصربهو از آن به

شناختی و حل مسأله یاد کرد. اصطالح سبکیادآوری، تفکر 

(cognitive style یعنی ،)" رویکرد ترجیحی و عادتی یک فرد برای

( سبک1984:61) Messick. [11] "دهی و بازنمایی اطالعاتسازمان

های ترجیحی پردازش های فردی ثابت در شیوهعنوان تفاوتشناختی را به

شناختی، سبک. [12] کنددهی اطالعات و تجارب تعریف میو سازمان

سازد و پایۀ جسمی دارد. با این وجود، ذهنی فرد را نمایان می آرایش

شناختی خود خیلی اطالع و آگاهی درست و روشنی شخص از سبک

ی های شناختندارد؛ زیرا او سبک فرد دیگری را تجربه نکرده است. سبک

ها، نظارت و کنترل ، آرا و اندیشهبه نظر و نگاه افراد نسبت به رویدادها

که چگونه یک فرد پیرامون وقایع زندگی خود ها بر ایندارند. آن

 گذارنددهد، اثر میکند و واکنش نشان میگیری میاندیشد، تصمیممی

های شناختی همچنین بر نگرش یک فرد نسبت به دیگران سبک. [13]

شناختی یک شخص، و شیوۀ برقراری ارتباط با آنان تأثیر دارند. سبک

شیوۀ خودکار او در حساسیت و واکنش نشان دادن به اطالعات، محرک

نظر نمیقریباً ثابت است و بهشناختی یک فرد تهاست. سبکها و موقعیت

آسانی قابل تغییر باشد. یک فرد قادر به روشن یا خاموش کردن سد به

تواند راهبردهایی را سبک خود نیست، اما با آگاهی از نوع سبک خود، می

ها از حداکثر نقاط قوت و مزیت سبک خود بهره کمک آنبیاموزد تا به

 .[12] حداقل برساندها را بهببرد و نکات ضعف و محدودیت

های شناختی زیادی را شناسایی و توصیف شناسان تاکنون سبکروان

مستقل از زمینه  -شناختی وابسته به زمینهاند. برای مثال، سبککرده

(Witkin, 1940سبک ،)تصویری -نگر و کالمیجزیی -نگرشناختی کلی

(Riding & Cheema, 1991). [11] وهش حاضر نوعی سبکدر پژ

 -روشمند و تأملی -شناختی شهودیشناختی نسبتاً جدید، یعنی سبک

( Honorez, Cahay, Monfort, Remy, Therer, 2000عملگرا )

Honorez and et. Al (2000 ) مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.

(، Colb, 1985های یادگیری )با الهام و اقتباس از نظریه و سیاهۀ سبک

های یادگیری را مطرح کردند که شخص در زندگی تحصیلی و یا وقعیتم

شود. آنان برای هر موقعیت یادگیری، چهار روزمرۀ خود با آنها مواجه می

های شناختی نوع واکنش ترجیحی که هر کدام مربوط به یکی از سبک

Honorez and et. al (2000 ،)اند. طبق نظریۀ است، پیشنهاد داده

دو قطبی است؛ شهودی در مقابل روشمند، تأملی در مقابل  شناختیسبک

عملگرا. دریافت اطالعات شامل پیوستاری از شهودی تا روشمند است و 

پردازش اطالعات نیز پیوستاری از تأملی تا عملگرا دارد. از تالقی این دو 

 -. شهودی2تأملی،  -. شهودی1شناختی، یعنی پیوستار، چهار سبک

آید. این دست میعملگرا به -. روشمند4تأملی، و  -ند. روشم3عملگرا، 

قابل  ISALEM-97 شناختی بر روی محور مختصاتهاینوع سبک

تفصیل معرفی و تشخیص و سنجش است که در بخش ابزار پژوهش به

شود. با توجه به مطالب بیان شده، پژوهش حاضر قصد دارد تا توصیف می

شناختی و هایتوان براساس سبکبه این سؤال پاسخ دهد که آیا می

کاری تحصیلی دانشجویان، عملکرد درسی آنان را پیش بینی کرد اهمال

 یا خیر؟

 اهمیت و ضرورت پژوهش

یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان اساساً فرایندی پیچیده و تعاملی 

است و علل و عوامل زیادی در کمیت، کیفیت، تسهیل، تسریع و حتی 

الت و نقش دارند. رشد و آمادگی روانی و ذهنی، هوش، بازداری آن دخ

شناختی و اهمالها، سبکاستعداد، حافظه، انگیزش، هدفمندی، هیجان

طور مستقل، غیرمستقیم و کاری از جمله عوامل و عناصری هستند که به

های شناختی و یادگیری و سرانجام بر یا در تعامل با یکدیگر بر فعالیت

آموزش اثربخش  گذارند.اثر می درسی دانشجویانتحصیلی و عملکرد 

های های اساسی برای یادگیری مؤثر در بَستر تفاوتنیازمند توجه به گام

های شناختی یادگیرندگان است. یادگیری فردی از جمله تفاوت در سبک

افتد که ساختار محتوی و مواد آموزشی و روش کارآمد وقتی اتفاق می

پژوهش . [14] شناختی یادگیرندگان باشدسبک آموزش همتا و سازگار با

کاری تحصیلی شناختی و اهمالسبکحاضر به بررسی و تعیین رابطۀ بین 

 با عملکرد درسی دانشجویان پرداخته است.

دهی های شناختی یادگیرندگان، برای ساختار و سازمانآگاهی از سبک

های آموزشی، تعیین فعالیتمحتوی آموزشی، انتخاب و استفاده از روش

های یادگیرندگان نقش های یادگیری، و چگونگی ارزشیابی از آموخته

دهی و بازنمایی اطالعات، صرفهپردازش، سازمانسهولت در  بسزا دارد.

جویی در زمان یادگیری، افزایش انگیزه و عالقه به یادگیری و سرانجام 

های کارآمدی بیشتر آموزش و یادگیری از جمله مزایای توجه به سبک

میزان قابل یادگیری موفق بهشوند. محسوب می یادگیرندگانشناختی 

وافق نوع مواد آموزشی و روش ارائۀ آن با نوع توجهی تحت تأثیر تطابق و ت

ها در کم و کیف رغم پیشرفتشناختی یادگیرنده قرار دارد. علیسبک
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آموزش، همواره جا برای بهبود، اصالح و ارتقاء وجود دارد. آموزش مبتنی 

های شناختی یادگیرندگان، یکی از راههای فردی، از جمله سبکبر تفاوت

 یک عنوانرا به کاریاهمال. [14] رودشمار میزش بهاصالح و ارتقاء آمو

علت در نظر گرفت.  توان هم معلول و همشخصیتی و عادتی، می خصیصۀ

 طرح نداشتن پایین، نفس به اعتماد عوامل مختلفی مانند کاری ازاهمال

 موفقیت، عدم از ترس زمان، مدیریت در عدم توانایی کاری، برنامۀ و

و به نوبۀ خود  [15] پذیردمی تأثیر افسردگی و اضطراب احساس حقارت،

ناامیدی و افت  خود، پایین، آشفتگی ذهنی، سرزنش روانی موجب سالمت

بنابراین، توجه به سازوکارها و کارکردهای . [16] شودعملکرد می

و ارتباط این دو متغیر با یادگیری کاری تحصیلی شناختی و اهمالسبک

، رو اهمیت و ضرورت دارد که اوالًو عملکرد درسی دانشجویان از آن

خود های پژوهشی جدید، منسجم و مدللی برای آگاهی اطالعات و یافته

از نقش پنهان و پیدای این دو مفهوم در انجام تکالیف شناختی  دانشجویان

آورد. ثانیاً، استادان، معلمان و دیگر متخصصان آموزشی را بر آن فراهم می

اثربخش،  ها و فنون آموزشیدارد تا با انتخاب و استفاده از روشمی

 شان را ارتقا دهند.کارآمدی تدریس خود و عملکرد تحصیلی دانشجویان

 اهداف پژوهش

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر بررسی و تعیین رابطۀ بین سبک

کاری تحصیلی و عملکرد درسی در دانشجویان بود. پیششناختی، اهمال

و اهمالشناختی بینی و تبیین عملکرد درسی دانشجویان براساس سبک

کاری تحصیلی بینی و تبیین اهمالکاری تحصیلی و همچنین پیش

 اند.شناختی از دیگر اهداف این پژوهشبراساس سبک

 های پژوهشسؤال

براساس اهداف این پژوهش، مبانی نظری و پیشینۀ تحقیقی موضوع، 

 های زیر مطرح شدند:سؤال

ناداری وجود شناختی و عملکرد درسی رابطۀ معهای. آیا بین سبک1

 دارد؟

کاری تحصیلی و عملکرد درسی رابطۀ معناداری وجود . آیا بین اهمال2

 ؟دارد

کاری تحصیلی رابطۀ معناداری شناختی و اهمالهای. آیا بین سبک3

 وجود دارد؟

بینی شناختی، عملکرد درسی را پیشهایتوان براساس سبک. آیا می4

 کرد؟

بینی کاری تحصیلی، عملکرد درسی را پیشتوان براساس اهمال. آیا می5

 کرد؟

کاری تحصیلی را پیششناختی، اهمالهایتوان براساس سبک. آیا می6

 بینی کرد؟

 

 کارروش 

پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. پژوهشگر قصد دارد اوالً، 

روابط و میزان همبستگی بین متغیرها را بررسی و مشخص کند. ثانیاً، 

بین را بر متغیر مالک تعیین های متغیرهای پیشیک از مؤلفهسهم هر 

عنوان متغیرهای کاری تحصیلی بهشناختی و اهمالهاینماید. سبک

 عنوان متغیر مالک در نظر گرفته شدند.بین و عملکرد درسی بهپیش

 گیرینمونه روش پژوهش و نمونۀ آماری، جامعۀ

دانشجویان دورۀ کارشناسی جامعۀ آماری پژوهش عبارت بود از کلیۀ 

-95شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی در سال تحصیلی رشتۀ روان

تَن بود. نمونۀ پژوهش براساس جدول برآورد  280که تعدادشان  1394

منظور، تَن در نظر گرفته شد. بدین 162حجم نمونۀ کرجسی و مورگان 

 33همۀ دانشجویان حاضر در پنج کالس درس )میانگین هر کالس 

عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب ای بهصورت تصادفی خوشهدانشجو( به

ها، پرسشنامهتَن رسید. برای گردآوری داده 165شدند که تعدادشان به 

وسیلۀ آیتکن به تحصیلی کاریو اهمال 97-شناختی ایزالمهای سبک

آوری شدند. پژوهشگر در میان گروه نمونه توزیع و پس از تکمیل جمع

رسی، به علت ناقص بودن، یازده پرسشنامه کنار گذاشته شد پس از بر

 پرسشنامه انجام گرفت. 154های حاصل از و تحلیل نهایی روی داده

 آنها روایی و پایایی پژوهش، ابزار

-ISALEM) 17-شناختی ایزالمپرسشنامه سبک

97) 

 ,Honorez, Cahay, Monfort, Remyاین پرسشنامه را )

Therer, 2000های یادگیری کلبام از نظریه و سیاهۀ سبک( با اله 

(LSI: Learning Styles Inventory) اند و در ایران بهساخته

( استانداردسازی شده است. این مقیاس Minakari, 1385وسیلۀ )

گویه )موقعیت یادگیری( است که فرد در زندگی تحصیلی و  12دارای 

وقعیت یادگیری، چهار شود. برای هر میا روزمرۀ خود با آن مواجه می

های شناختی نوع واکنش ترجیحی که هر کدام مربوط به یکی از سبک

دهنده باید بر اساس ترجیحاتش آنها را است، پیشنهاد شده است. پاسخ

)تقریباً همیشه(  4)اغلب اوقات( و  3)گاهی اوقات(،  2)به ندرت(،  1از 

پرسشنامه، رمزگردانی با کلید رمزگشایی  4تا  1بندی کند. ارقام اولویت

دهنده در دامنۀ سنی یازده تا برای هر پاسخ Yو  Xشود و مقادیر می

هجده سال و هجده سال به باال و بزرگساالن با فرمول جبری مخصوص 

 شناختی روی محور مختصاتهر دامنه محاسبه شده و سبک
ISALEM-97 ( در پژوهشی با 1385شود. میناکاری )تعیین می

-شناختی ایزالمسنجی پرسشنامۀ سبکهای روانویژگیهدف بررسی 

های یادگیری شناختی در دانشجویان دانشگاه شهید و مقایسۀ سبک 97

روز،  15بهشتی، ضریب پایایی این ابزار را با روش بازآزمایی به فاصلۀ 

صدم(، تأملی  83صدم(، روشمند ) 79شناختی شهودی )برای سبک

( در 1385دشتی ). [17] دست آوردبهصدم(  87صدم( و عملگرا ) 89)

ای از دانشجویان فنی دانشگاه اصفهان با پژوهش خود روی نمونه

صدم،  69ماه، ضریب همبستگی  6استفاده از روش بازآزمایی و به فاصلۀ 

شناختی تأملی، رتیب برای سبکصدم را به ت 59صدم، و  64صدم،  61

( نیز با 1386حیدری ). [18] گرا، شهودی، و روشمند گزارش کردعمل

 77روز، ضریب همبستگی  14استفاده از روش بازآزمایی و به فاصلۀ 

صدم برای  74گرا، صدم برای عمل 76شناختی تأملی، صدم برای سبک

برای . [19] صدم برای روشمند گزارش کرده است 75شهودی، و 

 75/6تا  5/6( میانگین نمرۀ 1385پرسشنامه، میناکاری ) بررسی روایی

شناختی صدم بین سبک 46را برای روایی صوری و همبستگی  7از 

 53صدم بین تأملی با مشاهدۀ تأملی،  53گرا با آزمایشگری فعال، عمل
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صدم بین شهودی با  59سازی انتزاعی و صدم بین روشمند با مفهوم

های یادگیری ی توافقی با پرسشنامۀ سبکتجربۀ عینی برای برای روای

دست آورده است. در مجموع، پژوهشگرانی که از پرسشنامۀ کلب به

اند، پایایی و روایی خوبی را برای آن گزارش استفاده کرده 97-ایزالم

 اند.کرده

 (APIآیتکن ) تحصیلی کاریپرسشنامه اهمال

ش و تشخیص با هدف سنج (Aitken, 1982)وسیلۀ این پرسشنامه به

 19پرسشنامه . [20] کاری تحصیلی دانشجویان ساخته شدرفتار اهمال

کارانۀ تحصیلی دارد. این پرسشنامه بهگویه دربارۀ رفتارهای اهمال

ها از یک مقیاس پنج صورت طیف لیکرت طراحی شده و همۀ گویه

( تشکیل شده است. 5( تا کامالً درست )1ای با کامالً نادرست )گزینه

و  19کاغذی است. حداقل نمره  -پرسشنامه از نوع خودگزارشی و قلم

است. هر اندازه نمرۀ آزمودنی بیشتر باشد، حاکی از  95اکثر آن حد

میانگین نمرۀ  Aitken (1982)کاری بیشتر او خواهد بود. میزان اهمال

 Balkis and Duru، 4/46این پرسشنامه را در یک نمونۀ دانشجویی، 

)زنان  48میانگین  Tavakoliy (1389)، 39/39میانگین ( 2009)

 کاریپرسشنامۀ اهمال .[8, 5] اند( گزارش کرده7/44و مردان  08/42

های خارجی و داخلی ( در شمار زیادی از پژوهشAPIآیتکن ) تحصیلی

ال )فراری، جوهنسون، مکمورد استفاده قرار گرفته است. برای مث

؛ 2009؛ بالیکس و دورو، 2006(؛ بالیکس، 2000؛ تاورز، 1995کوون، 

(. آیتکن 1394پور، زاده، زردی، نجفی؛ کاظم1392، 1389توکلی، 

صدم؛ فراری، جوهنسون، مک  82( ضریب پایایی این ابزار را 1982)

( 1389صدم؛ و توکلی ) 89( 2006صدم؛ بالیکس ) 79( 1995کوون )

 McCown, Johnson and Petzel .[8] اندصدم گزارش کرده 88

های دانشجویان دربارۀ رفتارهای و گزارش APIبین نمرات ( 1989)

. [21] اندصدم گزارش کرده 72کارانه، ضریب همبستگی اهمال

Tavakoliy (1389 ) بین نمراتAPI های دانشجویان و گزارش

دست آورده صدم به 67کارانه، ضریب همبستگی دربارۀ رفتارهای اهمال

طور کلی، همۀ سوابق پژوهشی که از پرسشنامۀ اهمال. به[8] است

کایت از پایایی و روایی بسیار اند، حآیتکن استفاده کرده تحصیلی کاری

 خوب این ابزار دارند.

 هاداده آماری تحلیل

شناسی دورۀ تَن از دانشجویان رشتۀ روان 154که پیشتر بیان شد، چنان

دادند. از این کارشناسی حجم نمونۀ آماری پژوهش حاضر را تشکیل می

درصد( پسر بودند.  43تن ) 66درصد( دختر و  57تن ) 88تعداد، 

و  97-شناختی ایزالمهای حاصل از اجرای پرسشنامۀ سبکداده

( و همچنین نمرۀ APIکاری تحصیلی آیتکن )پرسشنامۀ اهمال

شناسی یادگیری دانشجویان به دو صورت آمار ترم درس روانپایان

توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفتند. در بخش آمار توصیفی 

اوانی، میانگین، انحراف استاندارد، و در های فراوانی، درصد فراز شاخص

بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون 

ها در قالب جدول و نمودار ارائه شدند. جدول استفاده شد. همچنین داده

کاری تحصیلی و عملکرد شناختی، اهمالنمرات و وضعیت سبک 1

 دهد.درسی دانشجویان را نشان می

کاری تحصیلی آمده است، حداقل نمرۀ اهمال 1ه در جدول طور کآن

بود. با قرار  23/46و میانگین نمرات  88و حداکثر آن  21دانشجویان 

درصد( از دانشجویان  60تن ) 93به عنوان نقطۀ برش،  50دادن نمرۀ 

کاری باال شناسایی درصد( با اهمال 40تن ) 61کاری پایین و با اهمال

 18و حداکثر آن  10عملکرد درسی دانشجویان نیز  شدند. حداقل نمرۀ

به 5/15تا  10بود. با قرار دادن دامنۀ نمرات  96/14و میانگین نمرات 

درصد( از دانشجویان عملکرد  53تن ) 81عنوان عملکرد درسی پایین، 

درصد( نیز عملکرد درسی باال داشتند.  47تن ) 73درسی پایین و 

 -های شناختی روشمندیان با سبکتعداد و درصد دانشجو 2جدول 

عملگرا را نشان  -تأملی، و شهودی -عملگرا، شهودی -تأملی، روشمند

 دهد.می

 کاری تحصیلی و عملکرد درسی دانشجویانشناختی، اهمالنمرات و وضعیت سبک :1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین حداکثر نمره اقل نمرهحد درصد تعداد متغیرها

 102/1 56/2 4 1 100 154 شناختیسبک

 751/8 86/33 49 21 60 93 کاری تحصیلی پاییناهمال

 504/9 03/65 88 50 40 61 کاری تحصیلی باالاهمال

 819/17 23/46 88 21 100 154 کاری تحصیلی )نمرۀ کل(اهمال

 605/0 80/16 18 16 47 73 عملکرد درسی باال

 533/1 40/13 5/15 10 53 81 عملکرد درسی پایین

 79/1 96/14 18 10 100 154 عملکرد درسی )نمرۀ کل(

 

 شناختیتعداد دانشجویان برحسب نوع سبک :2جدول 

 درصد تعداد شناختینوع سبک

 8/20 32 تأملی -روشمند

 2/29 45 عملگرا -روشمند

 7/22 35 تأملی -شهودی

 3/27 42 عملگرا -شهودی

 100 154 جمع کل
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 کاری تحصیلی و عملکرد درسیشناختی، اهمالهمبستگی بین سبک :3جدول 

 جنسیت عملکرد درسی کاری تحصیلیاهمال شناختیسبک متغیرها

 167/0* 045/0 -194/0* 1 شناختیسبک

  016/0 578/0 029/0 

 311/0** -216/0** 1 -194/0* کاری تحصیلیاهمال

 016/0  007/0 100/0 

 099/0 1 -216/0** 045/0 عملکرد درسی

 578/0 007/0  224/0 

 1 099/0 311/0** 167/0* جنسیت

 029/0 100/0 224/0  

 دار است.در دو دامنه معنی 01/0همبستگی در سطح **  دار است.در دو دامنه معنی 05/0همبستگی در سطح * 

 

 خالصه مدل تحلیل رگرسیون :4جدول 

 خطای استاندارد برآورد تعدیل یافته ضریب تعیین R R 2 مدل

Enter 194/0 038/0 031/0 536/17 

 

 شناختی(بین )سبکنتایج تحلیل واریانس برای معناداری ضریب پیش :5جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات مدل

   231/1837 1 231/1837 رگرسیون

 016/0 974/5 515/307 152 354/46742 باقی مانده

    153 584/48579 کل

 

شناختی، اهمالهایبرای بررسی وجود هرگونه رابطۀ آماری بین سبک

کاری تحصیلی، عملکرد درسی و جنسیت از ضریب همبستگی پیرسون 

 آمده است. 3ها در جدول همبستگیاستفاده شد. نتایج تفصیلی این 

مشخص است، رابطۀ منفی و معناداری بین  3طور که در جدول آن

که در  r= -/.194کاری تحصیلی وجود دارد )شناختی و اهمالسبک

توان درصد اطمینان می 95دار است(. بنابراین، با معنی a=  05/0سطح 

عملگرا و  -مندشناختی روشچنین نتیجه گرفت که دانشجویان با سبک

تأملی و  -شناختی شهودیعملگرا در مقایسه با سبک -شهودی

کاری پایینی برخوردار بودند. ولی، بین سبکتأملی از اهمال -روشمند

که  r=  -045/0شناختی و عملکرد درسی رابطۀ معناداری یافت نشد )

دار نیست(. این درحالی است که بین اهمالمعنی a=  05/0در سطح 

تحصیلی و عملکرد درسی رابطۀ منفی و معناداری وجود داشت کاری 

(216/0-  =r  01/0که در سطح  =a بنابراین، با معنی .)99دار است 

کاری تحصیلی توان گفت دانشجویانی که اهمالدرصد اطمینان می

ترتیب،  همینپایینی داشتند از عملکرد درسی باالیی برخوردار بودند. به

کاری تحصیلی کرد درسی باالیی داشتند از اهمالدانشجویانی که عمل

شناختی پایینی برخوردار بودند. افزون براین، بین جنسیت و سبک

(167= +./r  05/0که در سطح  =a و جنسیت و اهمالمعنی )دار است

دار است( معنی a=  01/0که در سطح  r= + 311/0کاری تحصیلی )

که دختران بیشتر دارای  داری وجود داشت؛ بدین معنارابطۀ معنی

کاری تحصیلی بیشتری عملگرا بودند و اهمال -شناختی روشمندسبک

داری نیز داشتند. با این حال، بین جنسیت و عملکرد درسی رابطۀ معنی

دار نیست(. معنی a=  05/0که در سطح  r=  -099/0مشاهده نشد )

شناختی هایبککه آیا بین سبنابراین، به سؤال اول پژوهش مبنی بر این

و عملکرد درسی رابطۀ معناداری وجود دارد؟ پاسخ داده شد و معلوم 

گشت که رابطۀ معناداری بین این دو متغیر وجود ندارد. سؤال دوم 

کاری تحصیلی و عملکرد درسی که آیا بین اهمالپژوهش مبنی بر این

 معلوم شد که رابطۀ بین این دو متغیر ؟رابطۀ معناداری وجود دارد

هایکه آیا بین سبکدار است. به سؤال سوم پژوهش مبنی بر اینمعنی

کاری تحصیلی رابطۀ معناداری وجود دارد یا خیر نیز شناختی و اهمال

شناختی پاسخ داده شد. نتایج نشان داد که دانشجویان با سبک

شناختی عملگرا در مقایسه با سبک -عملگرا و شهودی -روشمند

کاری پایینی برخوردار بودند. تأملی از اهمال -مندتأملی و روش -شهودی

های چهارم، پنجم و ششم پژوهش مبنی بر امکان براین اساس، سؤال

کاری شناختی و اهمالبینی عملکرد درسی براساس سبکپیش

شناختی، کاری تحصیلی براساس سبکبینی اهمالتحصیلی و نیز پیش

نتایج تحلیل  6و  5، 4 هایمورد آزمون آماری قرار گرفتند. جدول

کاری بین( با اهمالشناختی )متغیر پیشرگرسیون مربوط به سبک

 دهند.تحصیلی )متغیر مالک( را نشان می

توان گفت میزان همبستگی متغیر می 4های جدول با توجه به داده

بین کاری تحصیلی( در یک ترکیب خطی با متغیر پیشمالک )اهمال

است. همچنین،  194/0در معادله برابر با شناختی( وارد شده )سبک

و ضریب تعیین تعدیل یافته برابر  038/0ضریب تعیین حاصل برابر با 

کاری درصد از واریانس متغیر اهمال 3است. بنابراین،  031/0با 

بین قابل تبیین بوده و بقیه مربوط به تحصیلی از طریق متغیر پیش

 اند.لحاظ نشدهسایر متغیرهایی است که در این بررسی 

دست آمده در به Fکه و با توجه به این 5های جدول بر اساس داده

است،  05/0تر از کوچک Pجاکه معنادار بوده و از آن P=  005/0سطح 

و  4دست آمده در جدول توان نتیجه گرفت که ضریب تعیین بهلذا، می

عنادار است.مدل مورد استفاده کامالً م
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 کاری تحصیلیشناختی بر اهمالضرایب آزمون تحلیل رگرسیون دربارۀ اثر سبک :6جدول 

 معناداری سطح Beta t خطای استاندارد b متغیر مستقل

  128/15  589/3 298/54 مقدار ثابت

 001/0 -444/2 -194/0 005/0 -144/3 شناختیسبک

 

 خالصه مدل تحلیل رگرسیون :7جدول 

 خطای استاندارد برآورد ضریب تعیینتعدیل یافته R R 2 مدل

Enter 170/0 029/0 022/0 75378/1 

 

 کاری تحصیلی(بین )اهمالنتایج تحلیل واریانس برای معناداری ضریب پیش :8جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات مدل

   885/13 1 885/13 رگرسیون

 035/0 514/4 076/3 152 511/467 باقی مانده

    153 396/481 کل

 

 کاری تحصیلی بر عملکرد درسیضرایب آزمون تحلیل رگرسیون دربارۀ اثر اهمال :1جدول 

 سطح معناداری Beta t خطای استاندارد b متغیرهای مستقل

  375/36  394/0 335/14  مقدار ثابت

 001/0 125/2 170/0 008/0 017/0 تحصیلیکاری اهمال

 

توان ضرایب را چنین می 6دست آمده از جدول با توجه به نتایج به

شناختی تفسیر کرد که افزایش هر واحد انحراف استاندارد به سبک

کاری تحصیلی انحراف استاندارد در اهمال -194/0منجر به افزایش 

شناختی از قدرت پیشتوان نتیجه گرفت که سبکشد. لذا میخواهد 

کاری تحصیلی برخوردار است. با این کنندگی خوبی برای اهمالبینی

شناختی نتواست از نظر آماری عملکرد درسی دانشجویان وجود، سبک

نتایج تحلیل  9و  8، 7های . جدول(P > 05/0) کندبینیرا پیش

بین( با عملکرد ری تحصیلی )متغیر پیشکارگرسیون مربوط به اهمال

 دهد.درسی )متغیر مالک( را نشان می

توان گفت، میزان همبستگی متغیر می 7های جدول با توجه به داده

بین )اهمالمالک )عملکرد درسی( در یک ترکیب خطی با متغیر پیش

است. همچنین،  170/0کاری تحصیلی( وارد شده در معادله برابر با 

و ضریب تعیین تعدیل یافته برابر  029/0یین حاصل برابر با ضریب تع

درصد از واریانس متغیر عملکرد درسی از  2است. بنابراین،  022/0با 

بین قابل تبیین است و بقیه مربوط به سایر طریق متغیر پیش

 اند.متغیرهایی است که در این پژوهش لحاظ نشده

دست آمده در به Fکه ینو با توجه به ا 8های جدول بر اساس داده

است،  01/0تر از کوچک Pجاکه معنادار بوده و از آن P=  001/0سطح 

و  8دست آمده در جدول توان نتیجه گرفت که ضریب تعیین بهلذا، می

 مدل مورد استفاده کامالً معنادار هستند.

توان ضرایب را چنین می 9دست آمده از جدول با توجه به نتایج به

کاری کرد که افزایش هر واحد انحراف استاندارد به اهمالتفسیر 

انحراف استاندارد در عملکرد درسی  170/0تحصیلی منجر به افزایش 

کاری تحصیلی از قدرت توان نتیجه گرفت که اهمالخواهد شد. لذا می

کنندگی خوبی برای عملکرد درسی برخوردار است. این بینیپیش

های انجام شده و مبانی های سایر پژوهشتهها در مقایسه با یافیافته

 شوند.نظری موضوع تبیین می

 بحث

شناختی، اهمالپژوهش حاضر با هدف بررسی و تعیین رابطۀ بین سبک

ها نشان کاری تحصیلی و عملکرد درسی دانشجویان انجام شد. یافته

کاری تحصیلی رابطۀ معناداری وجود شناختی با اهمالداد که بین سبک

کاری تحصیلی با عملکرد درسی رابطۀ معناداری وجود د؛ بین اهمالدار

شناختی با عملکرد درسی رابطۀ معناداری یافت دارد؛ ولی، بین سبک

عملگرا  -عملگرا و شهودی -شناختی روشمندنشد. دانشجویان با سبک

تأملی از اهمال -تأملی و روشمند -شناختی شهودیدر مقایسه با سبک

تری برخوردار بودند. پژوهشگران )برای مثال، روزاریو مکاری تحصیلی ک

؛ کاپان، 2008؛ سئو، 2010؛ کاگان و همکاران، 2009و همکاران، 

کاری تحصیلی را با علل و ( اهمال1984؛ سولومون و راث بلوم، 2010

گری، انگیزش اند. وجدان کاری، تکانشعوامل زیادی مرتبط دانسته

های شخصیتی و نوع گرایی، ویژگیلپیشرفت، ترس از شکست، کما

کاری تحصیلی در تکلیف تحصیلی از جمله عواملی هستند که با اهمال

ای پدیدهکاری . آنچه مسلم است این است که اهمال[22] اندارتباط

طور کامل و دقیق شناسایی نشدههای آن هنوز بهپیچیده است و علت

کاری به دو های اهمالها و همبستهدربارۀ علتSteel (2007 ) اند.

های تکلیف، و عامل عمده و اساسی اشاره کرده است؛ یکی ویژگی

کاری یعنی انتخاب ارادی یک رفتار . اهمال[5] های فردیدیگری تفاوت

طور به صیا تکلیف و کنار گذاشتن تکلیفی دیگر. بنابراین، یک شخ

اندازد، بلکه ممکن غیرعقالنی همۀ وظایف و تکالیفش را به تأخیر نمی

کاری ناشی از است انجام دادن یکی را بر دیگری ترجیح دهد. اهمال

های تکلیف خود متأثر از دو عامل است؛ یکی زمان پاداش برای ویژگی
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مکن مانجام دادن تلکیف و دیگری بیزاری از تکلیف. برای مثال، دانشجو 

است تکلیف مطالعه کردن برای امتحان را به شب امتحان که فاصلۀ 

خاطر زمانی کمی با دریافت نمره )پاداش( دارد، به تأخیر بیندازد. یا به

انگیزۀ درونی یا خستگی، از انجام دادن تکلیفی اعالم انزجار و بیزاری 

وت در ویژه تفاهای فردی بهکاری همچنین متأثر از تفاوتکند. اهمال

 های شخصیتی و شناختی است.ویژگی

های شخصیتی و روانی های منحصربه فرد افراد که رگهیکی از ویژگی

های شناختی است. در پژوهش حاضر، رابطۀ نوع سبکدارد، سبک

کاری تحصیلی بررسی شد. دانشجویانی که شناختی با میزان اهمال

کارانۀ تحصیلی کمشان روشمند عملگرا بود، رفتار اهمالشناختیسبک

شناختی روشمند عملگرا اساساً در تری داشتند. یادگیرندگان با سبک

ها مهارت باالیی دارند، برای حل مسائل و ها و نظریهاستفاده از ایده

گیرند و بهترین راهمشکالت، معموالً بدون تعلل و مسامحه تصمیم می

ها و تخاذ تصمیمگشایی، اکنند. استعداد مسألهها را انتخاب میحل

استدالل قیاسی از نقاط قوت این افراد است. دانشجویان با سبک

کارانۀ تحصیلی کمشناختی شهودی عملگرا نیز به نسبت رفتار اهمال

تری داشتند. این دسته از یادگیرندگان بیشتر براساس قوای مدرکۀ خود 

در اجرای  ها. تواناییکنند تا تجزیه و تحلیلی منطقی از موقعیتعمل می

ها، راهبری امور و خطرپذیری و دل به دریا زدن از نقاط قوت این طرح

شناختی های شخصیتی و روانرسد، چنین ویژگینظر میافراد است. به

کارانۀشان نقش منحصربه فرد این افراد در کاهش رفتارهای اهمال

کاری تحصیلی با عملکرد درسی دانشجویان داشته باشد. بین اهمال

های زیادی )برای مثال، بطۀ منفی و معناداری وجود دارد. پژوهشرا

؛ 1997؛ بایومستر، 1986؛ سولومون، راثبلوم و موراکامی، 1986الی، 

؛ پوپوال، 2007؛ اکینسوال و تال و تال، 2003؛ ونارد، 2000آنوگبازی، 

 .[23] (2017یر، ؛ کیم، فرناندز و تری2010؛ حسین و سلطان، 2005

کاری تحصیلی با دار بین اهمالحکایت از وجود رابطۀ منفی و معنا

آموزان طور کلی، دانشآموزان و دانشجویان دارد. بهعملکرد درسی دانش

کاری تحصیلی باالیی دارند، استرس و اضطراب و دانشجویانی که اهمال

های منفی و عدم کنترل الزم بر زندگی شخصی و زیاد، احساس

توانند در فرایند نمی کارکنند. دانشجویان اهمالتحصیلی را تجربه می

های واقعی را خود را به کار بگیرند و ها و توانمندییادگیری، ظرفیت

. افزون براین، [5] شوندلذا دچار افت، انصراف یا شکست تحصیلی می

شناختی که سبک بود رگرسیون حاکی از آن از تحلیل حاصل نتایج

کاری کاری تحصیلی را دارد و اهمالاهمال کنندگیبینیقدرت پیش

یی برای عملکرد درسی کنندگی باالبینیتحصیلی نیز از قدرت پیش

( برای ارتباط 1 تصویربرخوردار است. براین اساس، یک رابطۀ فرضی )

کاری و عملکرد تحصیلی با شناختی، اهمالو اثر تعاملی بین سبک

 توان در نظر گرفت.عملکرد درسی را می

عنوان یک رویکرد ترجیحی و عادتی فرد بر چگونگی شناختی بهسبک

ها و همچنین بر تعبیر و تفسیر او از اطالعات و محرکدریافت و ادراک 

شناختی هر فردی در گذارد. بنابراین، سبکها اثر میرویدادها و اندیشه

همین شیوۀ پردازش و انجام تکالیف شناختی و تحصیلی او تأثیر دارد. به

شناختی گر پردازش سبکتواند تسهیلترتیب، نوع تکلیف شناختی می

را بازداری کند و در نتیجه بر عملکرد نهایی تأثیر گذارد. باشد و یا آن 

کاری تحصیلی دانشجو را تحت تأثیر این روند همچنین قادر است اهمال

قرار دهد و به نوبۀ خود از آن تأثیر پذیرد و جملگی عملکرد درسی را 

هدف قرار دهند. با این وجود، شواهد پژوهشی بیشتری نیاز است تا 

ل این متغیرهای شناختی و شخصیتی را تائید و یا اثرگذاری متقاب

 تثبیت نماید.

 

 

 

 کاری و عملکرد تحصیلی با عملکرد درسیشناختی، اهمالرابطۀ سبک :1 تصویر
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 گیرینتیجه

شناختی و ژوهش حاضر نشان داد که نوع سبکهای پطور کلی، یافتهبه

کاری قادر است عملکرد درسی دانشجویان را تحت تأثیر قرار اهمال

شناختی در فرایند آموزش، دهد. بنابراین، توجه به این دو متغیر روان

ها بحث نماید که دربارۀ آنانگیزش و یادگیری دانشجویان ضروری می

هایی برخوردار بوده است محدودیت شد. با این وجود، پژوهش حاضر از

که در مجموع تعمیم نتایج و کاربست آن را با رعایت احتیاط همراه می

عنوان شناسی یادگیری( بهکه تنها یک درس )روانکند. نخست این

شاخص عینی عملکرد تحصیلی دانشجویان مورد قرار استفاده قرار 

فقط براساس سبک که، عملکرد درسی دانشجویانگرفته است. دوم این

کاری تحصیلی آنان مورد بررسی قرار گرفته و به رابطه شناختی و اهمال

و نقش سایر عوامل از جمله هوش، حافظه، انگیزه، راهبردهای 

های تدریس خودتنظیمی، و اهداف پیشرفت دانشجویان، و سبک

استادان، آسانی و دشواری تکلیف، انتظارات یادگیری و روش ارزشیابی 

های دانشجویان پرداخته نشده است. تعداد نسبتاً کم نمونۀ موختهاز آ

های این پژوهش است که باید در مطالعات آماری نیز از دیگر محدودیت

 آتی مورد توجه قرار بگیرند.

 پیشنهادها

تردید، متغیرهای آشکار و پنهان زیادی در فرایند آموزش و یادگیری بی

سو، کیفیت و ثیر دارند. از یکآموزشگاهی و دانشگاهی دخالت و تأ

ها و اهمیت محتوای آموزشی، چگونگی طراحی و ارائۀ آموزشی، روش

فنون تدریس و ارزشیابی، از سوی دیگر، استعداد و اشتیاق یادگیری، 

گذاری یـادگیـرنـدگان از جمله عواملی هستند هوش و حافظه و هدف

انجام یادگیری و سرکه در تعامل با یکدیگر بر انجام تکالیف شناختی، 

آموزان و دانشجویان( تأثیر عملکرد درسی یادگیـرنـدگان )دانش

گذارند. لذا، برای ایجاد و استقرار یک نظام آموزشی کارآمد، یادگیری می

اثربخش و عملکرد تحصیلی مطلوب باید به همۀ عوامل اثرگذار بر 

کاری تحصیلی شناختی و اهمالیادگیری توجه کرد که سبک

های پژوهش هاست. براساس یافتهگیرندگان تنها دو مورد از اینیاد

حاضر و با استفاده و استنباط از مبانی نظری و سوابق پژوهشی مرتبط 

استادان دانشگاه در فرایند  شودپیشنهاد می با موضوع این پژوهش،

شناختی تدریس خود، بیش از پیش به نقش حداقل این دو متغیر روان

کارانۀ های شناختی و رفتارهای اهمالسبک و شخصیتی، یعنی

شناختی های سبکدانشجویان توجه داشته باشند. آگاهی از سبک

کاری تحصیلی و دانشجویان و اطالع از علل و عوامل اثرگذار بر اهمال

کارانۀ دانشجویان برای آمدهای رفتارهای اهمالهمچنین عواقب و پی

دهای آموزشی و ارزشیابی مناسب ها و راهبرانتخاب و استفاده از روش

های کاربردی نتایج این پژوهش باشد. با این تواند از دیگر داللتمی

 های پژوهش حاضر در سطحوجود، تحقیقات بیشتری نیاز است تا یافته

 تر و جامعۀ آماری بزرگتری مورد تائید و تثیبت قرار بگیرند.وسیع

 سپاسگزاری

حاضر شرکت کردند و پرسشنامهاز همۀ دانشجویانی که در پژوهش 

 شود.های مربوطه را تکمیل نمودند، تشکر و قدردانی می

 تأییدیۀ اخالقی

ای ارسال نشده و فرم مالکیت معنویی تکمیل و تاکنون به هیچ مجله

 پیوست است.

 تعارض منافع

 هیچ تعارض منافعی وجود ندارد.

 منابع مالی

ابع مالی برخوردار نبوده است.از هیچ من
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