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 چکیده
کاري تحصیلی دانشجویان بینی ابعاد اهمالدر پیششناختی هدف پژوهش حاضر بررسی نقش باورهاي معرفت

ي دانشجویان دانشگاه ي آماري پژوهش را کلیهجامعه .است همبستگی-توصیفی يمطالعه یک پژوهش بود. این
اي گیري خوشهنفر از این افراد به روش نمونه 300اند که تشکیل داده 1393-94فرهنگیان یزد در سال تحصیلی 

ها از آوري دادهعنوان نمونه انتخاب شدند. براي جمعو بر اساس جدول مورگان و کرجسی بهاي مرحلهیک
ها با روش آماري کاري تحصیلی استفاده شد. دادهي اهمالشناختی و پرسشنامهي باورهاي معرفتپرسشنامه

یرسون نشان داد ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج ضرایب همبستگی پ
داري وجود دارد. همچنین نتایج ي مثبت و معنیکاري تحصیلی رابطهشناختی و ابعاد اهمالبین باورهاي معرفت

باور ذاتی تلقی کردن توانایی، یادگیري سریع، سادگی دانش و قطعیت «تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که 
کاري در ، اهمال»دگیري سریع، سادگی دانش و قطعیت دانشباور یا«ي امتحان، کاري در حوزه، اهمال»دانش

-طور معنیکاري در نوشتن مقاله را به، اهمال»باور یادگیري سریع، سادگی دانش و قطعیت دانش«انجام تکلیف و 

شناختی کاري تحصیلی از طریق باورهاي معرفتبینی اهمالکنند. با توجه به پیشبینی میدار و مثبت پیش
کاري تحصیلی هاي کاهش اهمالست که اقداماتی در جهت رشد این باورها انجام گیرد تا زمینهضروري ا
 معلمان فراهم گردد.                                                                     -دانشجو

 
 معلمان.-کاري تحصیلی، دانشجوشناختی، اهمالباورهاي معرفت: واژگان کلیدي
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 شناسی دانشگاه یزدعلوم تربیتی و روان استادیار گروه. 2
 شناسی دانشگاه یزداستادیار گروه علوم تربیتی و روان. 3
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 مقدمه
خصوص دانشجویان را به خود مبتال کرده است یکی از متغیرهاي منفی که اکثر افراد، به

عنوان تأخیر غیرمنطقی رفتار مورد کاري بهاست. اهمال 1ورزيکاري یا تعللاهمال
شناسی، ). مانند بسیاري از اصطالحات روان2007، 2گیرد (استیلسی قرار میبرر

ي تعداد محققانی که در رابطه با این موضوع به تحقیق کاري نیز به اندازهتعاریف اهمال
) 2010( 4). وهل، پیچل و بنت2005، 3اند، بسیار متعدد و متنوع است (فراريپرداخته

-که، اهمالاند: نخست ایناساسی را متمایز ساخته کاري، دو عنصردر تعریف اهمال

کند و هاي فراوان جسمی و روحی ایجاد میکاري سندرمی است که براي فرد آسیب
کند. اي مشخص، اجتناب میدوم اینکه، فرد به صورت غیرعقالنی از انجام کار یا وظیفه

ري را یک مشکل کا) اهمال1393؛ به نقل از  بدري گرگري و همکاران، 2010( 5ناس
رفتاري خودکار در به تأخیر انداختن یک فعالیت مهم و یا فعالیتی را از یک زمان به 

ساز است. داند، فرایندي که پیامد آن براي فرد مشکلزمان دیگر در آینده سپردن می
آموزان و دانشجویان کاري در بین دانشتحقیقات مختلف، میزان متفاوتی از شیوع اهمال

%؛ بالکیس و 40% تا30)، بین2007%؛ استیل (50) 2008( 6اند. بورکا و یوندهگزارش کر
% میزان شیوع 60% تا40) 2013( 8%؛ استرانگ، چو، استیل و بریگز75) 2009( 7دورو
کاري در بین دانشجویان، اند. در ایران نیز میزان شیوع اهمالکاري را گزارش کردهاهمال

%؛ توکلی 9/69)، 1389%؛ تمدنی (61)، 1388ل، کرمی (باال گزارش شده است. براي مثا
-اند. اهمالکاري را در دانشجویان دانشگاه گزارش کرده% شیوع اهمال7/68)، 1392(

هاي شناختی، عاطفی و رفتاري آن تظاهرات کاري با توجه به پیچیدگی و مؤلفه
 -تصمیم کاري دریا کلی، اهمال 9کاري عمومیگوناگونی دارد، از جمله اهمال

                                                      
1. procrastination  
2. Steel 
3. Ferrari 
4. Wohl, Pychyl & Bennett 
5. Knaus 
6. Burka & Yuen 
7. Balkis & Duru 
8. Strunk, Cho  & Bridges 
9. Public procrastination 
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 4کاري تحصیلیو اهمال 3گونهکاري وسواس، اهمال2رنجورانهکاري روان، اهمال1گیري
کاري تحصیلی ترین شکل آن در دوران نوجوانی و جوانی اهمالکه متداول 4تحصیلی

کاري تحصیلی ورزي یا اهمال). تعلل1393تکی، قرمانی، برمک، است (محمدي قلعه
 5مختلف تحصیلی است که راثبلوم  و سولومون ترین مشکالت در سطوحیکی از شایع

کاري را تمایل غالب و همیشگی فراگیران براي طفره رفتن از ) این نوع اهمال1986(
ها تا آخرین روزها و انجام تکالیف، غفلت از آماده شدن براي امتحان و نوشتن مقاله

 6أم است. یونگکنند، که تقریباً همیشه با اضطراب تولحظات ترم تحصیلی تعریف می
کاري تحصیلی را تمایل غیرمنطقی براي به تأخیر انداختن شروع یا ) اهمال2010(

کاري با انواع رفتارهاي نامطلوب تحصیلی از اهمال داند.تکمیل تکالیف تحصیلی می
سازي قبیل انجام ندادن تکلیف یا انجام آن در آخرین دقایق، محدود کردن زمان آماده

) معتقد است که 2009( 8). کنیدي2012، 7اه است (پارك و اسپرلینگتکلیف و ... همر
تواند بر دستیابی به اهداف، خودکارآمدي، ي انتخابی است که میکاري نتیجهاهمال

گذار باشد. کارهاي مربوط به مدرسه و استرس درك شده (تصوري از استرس) تأثیر
کاري تأثیر اند که اهمالاده) در پژوهش خود نشان د2008( 9کالسن، کروچاك، راجنی

نامطلوبی بر شخصیت، یادگیري، موفقیت و خودکارآمدي تحصیلی دانشجویان در تمام 
کاري تحصیلی با توجه به ساختارهاي انگیزشی، نشان داده شده که اهمال سطوح دارد.

گیري عملکرد گیري تبحرگرایی پایین، جهتگري، جهتي خودتعیینبا فقدان انگیزه
ي کم از راهبردهاي یادگیري شناختی و باال، پشتکار پایین، فقدان تالش، استفاده گزینی

). 2007، 10فراشناختی و شکست در خودتنظیمی مرتبط است (دینز، هوفر و فریز

                                                      
1. Decisional procrastination 
2. Neurotic procrastination 
3. Compulsive procrastination 
4. Academic Procrastination 
5. Solomon & Rothblum 
6. Yong 
7. Park & Sperling 
8. Kennedy 
9. Klassen, Krawchuk & Rajani  
10. Dietz, Hofer & Fries 
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 به زمانی نزدیک به را کارها انجام که افرادي که است این نمایدمی بدیهی که موضوعی

 دارند کردن کارها آماده براي کمتري زمان کنند،یم موکول مقرر موعد یا پایانی ساعات

 به که هاییبیشتر پژوهش باشد. داشته باريزیان تأثیر آنان عملکرد بر تواندمی امر این و

 منفی همبستگی به  اندپرداخته تحصیلی عملکرد و تحصیلی ورزيي تعللرابطه بررسی

؛ لکشن 2005، 2؛ مون و الینگ2001، 1اند (استیل، براتن و مباخیافته دست متغیر دو این
، 4؛ میچینو، برانوت، بوهس، جوهل و دالول2013، 3لکشن میناریان، پاتدر وگود ردي

 ). 1390، تمدنی و همکاران، 2014، 5، هن و گروشیت2011
یکی از عوامل فردي که اخیراً به مرکز توجه در مطالعات تحصیلی تبدیل شده، 

بینی بسیاري نقش مهمی در فرایند یادگیري و پیشاست. زیرا  6شناختیباورهاي معرفت
شناسان تربیتی روان ).2004، 7هاي یادگیري دارد (اسچرا و سینترابسیاري از جنبه
ها و باورهاي ضمنی مطلق در نظر عنوان نظامی از فرضشناختی را بهباورهاي معرفت

اسچرا و   ي ماهیت دانش و کسب آن دارند (برونینگ، گیرند که فراگیران دربارهمی
). اگرچه براي 1392نقل ازکمالی زارج، زارع و علوي لنگرودي،    ؛ به 1999، 8رونینگ

منظور تبیین فرایند را به» 10شناختی تحولیمعرفت«)، اصطالح 1950( 9نخستین بار پیاژه
)، اما 1392کار گرفت (به نقل از محمدي، دارابی و کوچکی، فرایند رشد شناختی به

-) برمی1968( 11ي پريشناختی به مطالعهي باورهاي معرفتنهي تحقیق در زمیسابقه

گردد. پري متوجه شد که دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه، معتقدند که دانش 
ساختاري ساده دارد و از اجزاي منفک از یکدیگر تشکیل شده که انسجام و یکپارچگی 

خر بیشتر اعتقاد به هاي آها مشهود نیست. در حالی که دانشجویان در سالدر آن
                                                      
1. Steel, P., Brothen, T., & Wambach 
2. Moon, S. M., & IIIingworth 
3. Lakshminarayan, Potdar & Goud Reddy 
4.  Michinov,  Brunot, Bohec, Juhel & Delaval 
5. Hen & Goroshit 
6. epistemological beliefs 
7. Schraw &  Sinatra 
8. Brun, Schraw & Ronning 
9. Piaget 
10. National Academy of Engineering 
11. Perry 
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 پیچیدگی و انسجام ساختار دانش پیدا کرده و معتقدند دانش آزمایشی و موقتی است و
فراگیر در تشکیل ساختار ذهنی خود، از طریق جستجوي شواهد عینی، استنتاج و 

اي شومر مدل یکپارچه 1990). در سال 1968کند (پري، استدالل، نقشی فعال ایفا می
-مندتر میهاي دیگر، نظامشناختی پیشنهاد کرد که نسبت به نظامرفتبراي باورهاي مع

اند از: گیرند که عبارت شناختی در پنج حوزه قرار میباشد. در این مدل باورهاي معرفت
(از آراء پیشینیان و  2(دانش ساده/ پیچیده)، منبع دانش 1باورهاي مربوط به ساختار دانش

(قطعی/ نسبی)، توانایی  3می)، ثبات دانشو متخصصان تا استدالل و  شواهد عل
هاي (سریع/ تدریجی). نتایج پژوهش 5(ذاتی/ اکتسابی) و سرعت یادگیري 4یادگیرنده

شناختی سطح باال، بر میزان مشارکت دهد که باورهاي معرفت) نشان می1993شومر (
فعال بر یادگیري، مقاومت و پشتکار در انجام تکالیف مشکل، درك مطلب و حل 

توانند به یادگیري کمک کنند. همچنین نتایج برخی از گذارند و لذا میمسائل تأثیر می
-شناختی و درگیري شناختی میها حاکی از وجود رابطه میان باورهاي معرفتپژوهش

 ).2005، 6؛ راویندران و همکاران1397باشد (شومر و همکارن، 
کاري شناختی و اهمالفتي بین باورهاي معري رابطهتحقیقات چندانی درباره

ي تواند پایهشود که میتحصیلی گزارش نشده است ولی تحقیقات مرتبطی یافت می
) در پژوهش 2009( 7نظري مناسبی در این مورد مهیا سازد. در این رابطه هاول و بورو

پذیر خود به این نتیجه رسیدند که بین باورهاي هوشی افزایشی (هوش ماهیتی انعطاف
دار و بین باور ثابت بودن هوش (هوش غیر ي منفی معنیکاري رابطهاهمال دارد) و

 افزایشی باور هوشی ي مثبت معنادار وجود دارد.کاري رابطهقابل کنترل است) و اهمال

 مقابل است در افزایش قابل و پذیرانعطاف کیفیتی هوش که دارد اشاره مطلب این به

 باور که داراي یادگیرندگانی داند.می افزایش قابل یرغ و ثابت کیفیتی را هوش ذاتی، باور

                                                      
1. structure of knowledge 
2. sorce knowledge 
3. stability of knowledge 
4. ability to learn 
5. speed of learning 
6. Ravindran & et al 
7. Howell & Buro 
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 براي و تأکید دارند جدید دانش اکتساب و هاشایستگی بهبود بر هستند افزایشی هوشی

 باور که داراي یادگیرندگانی ولی کنندمی تالش گذشته هايشکست و هاناکامی بر غلبه

 بر مشکالت غلبه براي و نندکمی تمرکز خوب عملکرد به دستیابی بر اندذاتی هوشی

) در تحقیق 1392فرد و صالح نجفی (دهند. حاتمی، پژمانمی خرج به را تالش حداقل
ي منفی کاري تحصیلی رابطهخود به این نتیجه رسیدند که بین باور ذاتی هوش و اهمال

  دار وجود دارد.ي مثبت معنیکاري رابطهدار و بین باور افزایشی هوش و اهمالمعنی
یابی به این ) در پژوهشی با روش مدل1391همچنین فتحی، بدري برگرگري و بیرامی (

کاري نتیجه رسیدند که باورهاي هوشی افزایشی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر اهمال
 دارند. 

هاي اخیر توجه زیادي دهد که در سالي نظري و پژوهشی نشان میبررسی پیشینه
کاري تحصیلی شده اما در داخل کشور شناختی و اهمالتي باورهاي معرفبه مطالعه

کاري تحصیلی پرداخته شناختی و ابعاد اهمالي باورهاي معرفتکمتر تحقیقی به رابطه
است. لذا محقق قصد دارد با توجه به شواهد نظري و تجربی فراهم شده براي 

کاري ابعاد اهمالبینی شناختی در پیشباورهاي معرفت نقش به بررسی متغیرهاي فوق،
 تحصیلی دانشجویان بپردازد. 

 هافرضیه
-بینی میي امتحان را پیشکاري در حوزهشناختی، اهمال. ابعاد باورهاي معرفت1

 کنند.
 کنند. بینی میکاري در انجام تکلیف را پیششناختی، اهمال. ابعاد باورهاي معرفت2
 کنند.بینی مینوشتن مقاله را پیش کاري درشناختی، اهمال. ابعاد باورهاي معرفت3
  روش

همبستگی بوده و به صورت میدانی انجام گرفته است. -توصیفی نوع از حاضر پژوهش
ي آماري این پژوهش را تمامی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان یزد که جامعه
ز این دهند. ااند تشکیل میمشغول به تحصیل بوده 1393-94سال تحصیلی در نیم
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اي مرحلهاي یکگیري خوشهي نمونهآزمودنی به شیوه 300اي به حجم جامعه نمونه
 انتخاب شد.

 ابزار
شناختی شناختی: براي سنجش باورهاي معرفت. پرسشنامه باورهاي معرفت1

)، استفاده شد. این 2009( 1شناختی بالیسي باورهاي معرفتدانشجویان، از پرسشنامه
) فرم 1993شناختی شومر (ي باورهاي معرفتدارد و از پرسشنامه سؤال 33پرسشنامه 

سؤالی مخصوص دانشجویان گرفته شده است. برزگر بفرویی و  64ي تجدید نظر شده
) ضریب پایایی پرسشنامه را از طریق آلفاي کرونباخ براي کل 1391پور (سعدي

سریع دانستن «، »قی کردنذاتی تل«ي این مقیاس و براي ابعاد چهارگانه 86/0پرسشنامه 
، 79/0، 67/0ترتیب به» مطلق دانستن دانش«، »ساده دانستن دانش«، »فرایند یادگیري

ي این پرسشنامه از را گزارش کردند. در این پژوهش همچنین روایی سازه 75/0و  8/0
طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدي مطلوب گزارش شده است. در پژوهش حاضر 

ي این مقیاس نیز و براي ابعاد چهارگانه 75/0کرونباخ براي کل پرسشنامه ضریب آلفاي 
، سریع دانستن فرایند یادگیري 78/0به این ترتیب به دست آمد: ذاتی تلقی کردن دانش 

 .79/0و مطلق دانستن دانش  81/0، ساده دانستن دانش 75/0
کاري مالکاري تحصیلی: در این تحقیق جهت سنجش اهي اهمال. پرسشنامه2

)، 1984کاري تحصیلی  سولومون و راث بلوم (تحصیلی دانشجویان از مقیاس اهمال
کاري را در ي اهمالگویه بوده و سه مؤلفه 27استفاده شد. این پرسشنامه مشتمل بر 

ي انجام مقاله و پروژه مورد ي انجام تکلیف و در حوزهي امتحان، در حوزهحوزه
اي  شود که بر اساس طیف پنج  درجهنشجویان خواسته میدهد و از داسنجش قرار می

کاري ) پاسخ دهند. پایایی مقیاس اهمال5ي (نمره» همیشه«تا  )1ي (نمره» هرگز«از 
ي سولومون و راث بلوم، براي کل مقیاس تحصیلی از طریق آلفاي کرونباخ در مطالعه

و آمادگی براي مقاالت  86/0، آمادگی براي تکلیف 85/0، آمادگی براي امتحان 79/0
)، روایی این مقیاس را در 1386، به دست آمد. جوکار و دالورپور (89/0پایان ترم 
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ي تحلیل عاملی مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند این ي ایرانی به شیوهنمونه
مقیاس از روایی مطلوبی برخوردار است. در پژوهش حاضر ضریب پایایی به روش 

و براي ابعاد آمادگی براي امتحان، آمادگی براي  83/0براي کل مقیاس، آلفاي کرونباخ 
 به دست آمد. 72/0و  76/0، 70/0ترتیب، تکلیف و آمادگی براي مقاالت پایان ترم به

فراوانی، میانگین و انحراف (توصیفی  هاي شاخصها از براي تجزیه و تحلیل داده
(به  رگرسیون چندگانهسون و تحلیل هاي استنباطی همبستگی پیرروش) و استاندارد

 .گردیدمتغیرهاي پژوهش استفاده  بینیو پیش ارتباط منظورزمان) بهي همشیوه
 هایافته
هاي توصیفی مربوط به حداقل نمره، حداکثر نمره، یافتههاي توصیفی: یافته -الف

ی در کاري تحصیلشناختی و ابعاد اهمالمیانگین و انحراف معیار باورهاي معرفت
 آورده شده است. 1جدول 
 معلمان-کاري تحصیلی دانشجوشناختی و ابعاد اهمالهاي توصیفی باورهاي معرفت. شاخص1جدول

 انحراف استاندارد میانگین حداکثر نمره حداقل نمره حجم نمونه متغیر

باور ذاتی تلقی کردن 
 توانایی 

300 11 37 57/26  38/4  

61/21 35 11 300 باور یادگیري سریع  72/4  

19/20 39 10 300 باور سادگی دانش  69/4  

34/21 42 11 300 باور قطعیت دانش  95/4  

ي کاري در حوزهاهمال
 امتحان

300 12 38 3/22  14/5  

ي کاري در حوزهاهمال
 انجام تکلیف

300 11 55 87/33  71/7  

کاري در نوشتن اهمال
 مقاله

300 11 40 49/24 57/5  

کاري و اهمال شناختیمعرفت باورهاي همبستگی ماتریس نباطی:هاي استیافته -ب
-همانطور که در جدول مشاهده می .است یافته انعکاس 2شماره  جدول تحصیلی در

ي کاري تحصیلی رابطهشناختی و ابعاد اهمالشود، بین تمامی ابعاد باورهاي معرفت
 انستن توانایی یادگیري باالترین، که از این ابعاد، بعد ذاتی دمثبت و معنادار وجود دارد
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کاري در آماده شدن براي امتحان؛ بعد یادگیري سریع باالترین رابطه با رابطه با اهمال
کاري در آماده کاري در نوشتن مقاله؛ بعد سادگی دانش باالترین رابطه با اهمالاهمال

نوشتن مقاله را  کاري درشدن براي امتحان؛ بعد قطعیت دانش باالترین رابطه با اهمال
 .دارند
 معلمان-کاري تحصیلی دانشجوشناختی و ابعاد اهمال. ماتریس ضرایب همبستگی باورهاي معرفت2جدول
 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

       1 توانایی . ذاتی دانستن1
      1 26/0* . یادگیري سریع2
     1 20/0** 29/0* گی دانش. ساد3
    1 36/0* 29/0* 37/0* . قطعیت دانش4
کاري در آماده شدن . اهمال5

 امتحان
*41/0 *33/0 *37/0 *34/0 1   

  1 33/0* 31/0* 28/0* 34/0* 28/0* کاري در انجام تکلیف. اهمال6
 1 52/0* 31/0* 37/0* 32/0* 44/0* 31/0* کاري در نوشتن مقاله. اهمال7

*p< ٠١/٠  **p< ٠٥/٠  
شناختی از تحصیلی از طریق باورهاي معرفت کاريبینی ابعاد اهمالبراي پیش

آورده  5و  4، 3زمان استفاده شد که نتایج آن در جدول ي همشیوهرگرسیون چندگانه به
 شده است.

ي کاري در حوزهبینی اهمالشناختی براي پیشي نتایج تحلیل رگرسیون باورهاي معرفت. خالصه3جدول 
 امتحان

R2 R P T Β B ینبپیش متغیرهاي 

 ذاتی دانستن توانایی 26/0 22/0 65/3 0001/0  
 یادگیري سریع 17/0 16/0 85/2 005/0 52/0 27/0

 سادگی دانش 22/0 20/0 60/3 0001/0  

 قطعیت دانش 13/0 15/0 68/2 008/0  

یادگیري «، »ذاتی تلقی کردن توانایی«دهد که هر چهار باور نشان می 3نتایج جدول 
از لحاظ آماري معنادار هستند و این چهار » قطعیت دانش«و » انشسادگی د«، »سریع

بینی کنند. به عبارت دیگر باورهاي ي امتحان را پیشکاري در حوزهتوانند اهمالباور می
 کنند.ي امتحان را تبیین میکاري در حوزهدرصد واریانس اهمال 28شناختی معرفت
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کاري در انجام بینی اهمالشناختی براي پیشرهاي معرفتي نتایج تحلیل رگرسیون باو. خالصه4جدول 
 تکلیف

R2 R P T β B بینپیش متغیرهاي 
 ذاتی دانستن دانش 27/0 03/0 58/0 57/0  

 یادگیري سریع 37/0 36/0 13/6 0001/0 44/0 20/0

 گی دانشساد 26/0 17/0 99/2 003/0  

 قطعیت دانش 21/0 21/0 62/3 0001/0  

سادگی «، »یادگیري سریع«شود سه باور مشاهده می 4که در جدول  طورهمان
توانند از لحاظ آماري معنادار هستند و این سه متغیر می» قطعیت دانش«و » دانش
 20شناختی بینی کنند. در ضمن باورهاي معرفتکاري در انجام تکلیف را پیشاهمال

 کنند.  میکاري در انجام تکلیف را تبیین درصد واریانس اهمال
کاري در نوشتن بینی اهمالشناختی براي پیشي نتایج تحلیل رگرسیون باورهاي معرفت. خالصه5جدول 

 مقاله
R2 R P T β B بینپیش متغیرهاي 

29/0 54/0 

 ذاتی دانستن دانش 043/0 033/0 52/0 253/0

 یادگیري سریع 40/0 34/0 12/6 0001/0

 گی دانشساد 20/0 17/0 99/2 003/0

 قطعیت دانش 19/0 20/0 62/3 0001/0

» سادگی دانش«، »یادگیري سریع«شود سه باور مشاهده می 5همانطور که در جدول 
کاري توانند اهمالاز لحاظ آماري معنادار هستند و این سه متغیر می» قطعیت دانش«و 

درصد از  29 شناختیبینی کنند. همچنین باورهاي معرفتدر نوشتن مقاله را پیش
 کنند. کاري در نوشتن مقاله را تبیین میواریانس اهمال
 گیريبحث و نتیجه

-بینی ابعاد اهمالشناختی در پیشهدف پژوهش حاضر بررسی نقش باورهاي معرفت

شناختی و ابعاد . نتایج نشان داد که بین باورهاي معرفتکاري تحصیلی دانشجویان بود
مثبت معنادار وجود دارد. در این پژوهش منظور از ي کاري تحصیلی رابطهاهمال

ي مثبت بین لوحانه بود و رابطهشناختی شومر، باورهاي خام و سادهباورهاي معرفت
کاري تحصیلی به این معنا است که هرچه شناختی و ابعاد اهمالابعاد باورهاي معرفت
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-ها خامیرند باورهاي آني باالتري بگشناختی نمرهدانشجویان در ابعاد باورهاي معرفت

ي تحصیلی آماده شدن براي ها در سه حوزهکاري آنتر است و اهمالتر و ابتدایی
ي دیگر تحقیق نشان داد که نتیجه امتحان، انجام تکلیف و نوشتن مقاله بیشتر است.

کنند. بینی میي امتحان را پیشکاري در حوزهشناختی، اهمالهرچهار باور معرفت
طور معنادار ه باور یادگیري سریع، سادگی دانش و قطعیت دانش توانستند بههمچنین س

بینی کنند. بنابراین کاري در نوشتن مقاله را پیشکاري در انجام تکلیف و اهمالاهمال
دانشجویانی که معتقدند دانش داراي ساختاري ساده است و از اجزائی منفک تشکیل 

هایی که معتقدند مشهود نیست و همچنین آن هاشده که انسجام و یکپارچگی در آن
ي وسیلهسویه بهطور یکساختار دانش از قطعیت برخوردار است و اجزاء آن به

ي تحصیلی یابد، در سه حوزهنظران، دانشمندان و مدرسان به فراگیران انتقال میصاحب
پذیر ها انعطافندهند. اما دانشجویانی که معتقدند توانایی هوشی آکاري نشان میاهمال

ها و بوده و حالت افزایشی دارد، احتمال کمتري دارد که تکالیف کالسی، پروژه
ها کارهاي خود را به توان گفت آنمطالعات خود را تا امتحان به تأخیر بیاندازند و می

 1این نتایج با تحقیقات اوماندسن دهند.کنند و به موقع انجام میآینده موکول نمی
) 1392)، حاتمی و همکاران (1391)، فتحی و همکارن (2009هاول و بورو ()، 2001(

دار هاي خود مبنی بر ارتباط معنی)، در تبیین یافته2009سو است. هاول و بورو (هم
کاري یک اند که چون اهمالکاري و باورهاي هوشی به این نکته اشاره داشتهاهمال

در حالت افزایشی حالت بهنجار دارد، لذا رفتار نابهنجار است و باورهاي هوشی نیز 
تواند با باورهاي افزایشی به صورت منفی و با باور هوشی قطعی به صورت مثبت می

) نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که 2003اماندسن ( رابطه داشته باشد.
ن را تواند انگیزش، تمرکز و پردازش اطالعات فراگیراباورهاي هوشی افزایشی می

بهبود بخشد و در مقابل باورهاي هوشی قطعی نوعی بدبینی در فراگیران نسبت به 
تواند به عدم خودکنترلی فرد در فرایند یادگیري منجر آورد و مییادگیري به وجود می

شود و این عدم خودکنترلی به نقص توجه، نقص در تمرکز، نقص در پردازش 
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تواند به ي این عوامل مییري منجر شود که همههاي یادگاطالعات و عدم تنظیم فعالیت
کاري ) باورهاي هوشی افزایشی با اهمال2007دیدگاه استیل ( کاري منجر شود. ازاهمال

سري عوامل میانجی شود که یکپایین در ارتباط است، زیرا چنین باوري موجب می
اده کند و اهداف تواند استفاي که فرد میمانند سطح تالش فرد، راهبردهاي یادگیري

مورد پذیرش دانشجویان، تحریک شود؛ این امر موجب تسهیل موفقیت فرد  پیشرفتی
توان گرفت این است اي که میدهد. نتیجهشده و بنابراین انتظار موفقیت را افزایش می

ها از هر قدر دانشجویان بر این باور باشند که دانش قطعی، سریع و ذاتی است، فهم آن
ها کمتر ي مطالعه در آن، نظارت بر درك و استفاده از راهبردهاي پیچیدهمتون علمی

کاري باعث کنند و این اهمالکاري میاست و این دانشجویان در انجام تکالیف اهمال
توان گفت دانشجویانی که شود. لذا میها و اضطراب براي امتحان میافت تحصیلی آن
و ابتدایی دارند، در آماده شدن براي امتحان و انگارانه شناختی سادهباورهاي معرفت

هایی که موفقیت کنند؛ شاید به این دلیل که آنکاري میتکالیف دانشگاهی بیشتر اهمال
سري دهند و معتقدند که دانش یکهاي خود را به توانایی ذاتی نسبت میو تالش

فهمیده شود، سهم  ي خواندن بایدمفاهیم پراکنده و جدا از هم است و در اولین دفعه
ي چندانی براي مطالعه ندارند. به کنند و انگیزهخودشان را در یادگیري ناچیز قلمداد می

دهند و براي انجام تکالیف و آماده همین دلیل تالش چندانی براي مطالعه انجام نمی
کاري کاري تحصیلی، اهمالکنند. یکی دیگر از ابعاد اهمالکاري میشدن امتحان اهمال

در نوشتن مقاله است، در تحقیق حاضر مشخص شد که باور یادگیري سریع، سادگی 
کنند. دانشجویانی که بینی میکاري در نوشتن مقاله را پیشدانش و قطعیت دانش، اهمال

معتقدند دانش همان چیزي است که دیگران ایجاد کردند و امکان خطا و اشتباه در 
یشرفت نیستند و خود را درگیر نوشتن مقاله و حقایق علمی وجود ندارند به دنبال پ

کنند که نباید نظر متخصصان را ها فکر میکنند. به احتمال زیاد آنکارهاي پژوهشی نمی
ي انجام پژوهش و ها انگیزهاند. لذا آنزیر سؤال برد و تمام حقایق علمی کشف شده

اما افرادي که معتقدند کنند. نوشتن مقاله را ندارند و در نوشتن مقاالت کوتاهی می
پردازي و بیند به دنبال ایدهدانش نسبی است و سهم خود را در تولید دانش زیاد می
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ها معتقدند که فرد باید خود دانش را کشف کند و به تولید اثرات ارزنده هستند. آن
کنند و از تولید آثار خود لذت همین دلیل در تولید آثار تحصیلی و مقاالت تالش می

-برند. در ضمن دانشجویانی که معتقدند دانش ساده و یادگیري سریع است و از یکمی

اهمیت و پراکنده تشکیل شده است در انجام و نوشتن مقاله کوتاهی سري مطالب کم
ریزي مناسب بر است و به برنامهکنند. زیرا نوشتن مقاله یک تکلیف پیچیده و زمانمی

ن معتقدند که در تکالیف ساده و پیش پا افتاده نیازي نیاز دارد. حال آنکه این دانشجویا
پذیرند. دانشجویانی ها همان مطالب را بدون تغییر میبه تحقیق و پژوهش نیست و آن

خود اجتناب  هايکنند از پرورش شایستگیکه باور سادگی دانش را در خود تقویت می
کنند. در عوض یکرده و از فهم تکلیف و تبحر یافتن بر موضوع درسی دوري م
-ها و مقاالت موفقدانشجویانی که باور به رشد و پیشرفت دانش دارند در انجام پروژه

 کنند. ترند و خود را درگیر مسائل و مطالب پیچیده می
 پیشنهادات

که این پژوهش بر روي دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و با روش با توجه به این -
هاي دیگر و با استفاده از د این مطالعه بر روي جامعهگردکمی انجام شد، پیشنهاد می

 هاي کیفی نیز انجام شود. ابزارهاي دیگر همچون مصاحبه یا روش
هاي انگیزشی و هیجانی،  ویژه سازهي متغیرهاي میانجی بهرسد مطالعه به نظر می -
 تواند مطالعات در این حوزه را تقویت نماید.  می

 درس کالس در شودمی پیشنهاد اساتید دانشگاه فرهنگیان ي کاربردي، بهدر حوزه -
دانشجویان  به موجود هاياندیشه نقد واگرا و و برانگیزچالش مسائل کردن مطرح با

  .کند تغییر تواندمی و است نسبی علمی دانشِ موارد، اکثر در که دهند نشان
-اساتید می» ستبر ایادگیري فرایندي تدریجی و زمان«براي رشد این باور که  -

توانند در هنگام حل مسائل یا انجام تکالیف نسبتاً دشوار نشان دهند که حل این مسایل 
گونه تکالیف نیاز به صرف زمان دارد و الزم است که در طی مراحل انجام یا انجام این

 کار یادگیرنده مأیوس نشود و دست از تالش بر ندارد.
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گرایی هاي سازندهشناختی رشدیافته با نظریهبا توجه به این که باورهاي معرفت -
منظور شود بهاندرکاران و اساتید دانشگاه فرهنگیان پیشنهاد میدر ارتباط است به دست

هاي الزم براي مشارکت، مذاکره، کار گروهی و گرا زمینهایجاد محیط یادگیري سازنده
ان در کالس با مطالب معلم-نقد و بررسی موانع یادگیري را مهیا سازند تا دانشجو

کاري و تعویق در تکالیف درسی درگیر شوند و در طول سال تحصیلی از اهمال
 بپرهیزند. 
 محدودیت

ي حاضر مبتنی بر روش همبستگی است، در انتها الزم به ذکر است از آنجا که مطالعه
ورت استنباط علّی از آن جایز نیست و تعمیم نتایج به جوامع دیگر باید با احتیاط ص

 گیرد. 
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