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رابطه خودکارآمدی عمومی، گرایش به تفکر انتقادی و اهمال کاری تحصیلی در  

 ن دانشکده ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان بین دانشجویا
  

  مهدیه میرزایی 2،  چترودی هنگامه امینایی1

 
 h_aminaee@yahoo.comدانشگاه شهید باهنر کرمان  1

 mirzaie_ar88@yahoo.comدانشگاه آزاد کرمان   2

 

  

 چکیده
. حجم نمونه این  گرایش به تفکر انتقادی و اهمال کاری تحصیلی  انجام شده است.پژوهش حاضر به منظور برسی رابطه بین خود کار آمدی عمومی،          

دانشجویان رشته های آمار، ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید  کل بیننفر تعیین شد و افراد نمونه، با انتخاب متناسب از  161پژوهش، با استفاده از فرمول کوکران، 

. برای جمع آوری اطلاعات لازم از پرسشنامه خودکارآمدی شرر، پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سواری و ندنتخاب شده اانفر( به تصادف  616 ) باهنر کرمان

رار و روش رگرسیون خطی چندگانه مورد تحلیل ق ضرایب همبستگی پیرسنپرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس استفاده شده است.  داده ها با استفاده از 

ی له ها نشان می دهد بین اهمال کاری تحصیلی و گرایش به تفکر انتقادی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بین خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیگرفتند. یافت

آمدی و رکادرصد اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی می کنند. همچنین  بین خود 11رابطه عکس وجود دارد. گرایش به تفکر انتقادی و خودکارآمدی به میزان  

 لفه های اهمال کاری تحصیلی رابطه رگرسیونی معنادار وجود دارد . ؤتفکر انتقادی و م

 

 یخودکارآمدی عمومی ، تفکر انتقادی ، اهمال کاری تحصیل :کلیدی واژه های

 
 

  مقدمه -1

هموار همورد توجه روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت بوده است که در سال های اخیر یادگیری و پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر آن       

فکر  ت درصدد شناسایی متغیرهایی هستند که به کمک آنها بتوان پیشرفت تحصیلی را ارتقا بخشید. از مهمترین متغیر ها می توان به خودکار آمدی ،

( از طرفی عوامل موثر بر اهمال کاری تحصیلی اهمیت فراوان دارد زیرا با 1131عاشوری  )انتقادی، سبک های تفکر و هوش معنوی اشاره کرد 

 شناسایی این عوامل از پیامد های منفی آن در زمینه مسائل روانی ، تحصیلی و هزینه های مادی پیشگیری می شود.

نجام فعالیت های خاص می باشد و به اعتماد و اطمینان فرد نسبت خودکارآمدی به درجه ای از احساس تسلط فرد در مورد توانایی هایی برای ا      

 (.2112، 1والترز ) به توانایی هایش در انجام رفتار خواسته شده از وی تأکید دارد

ی دامنه خاصی از توانایی ها و قابلیت ها برای انجام اقدامات لازم های خودکارآمدی عبارت است از قضاوت افراد در بارهدر تعریف دیگری باور     

 (.2112، 2رسیدن به هدف می باشد )گالاگر 

رگرفته شده و پژوهش های زیادی در مورد آن مفهوم خودکارآمدی بندورا در زمینه های بسیاری از جمله در مسائل آموزشی و تحصیلی به کا    

ارند که در ند صورت گرفته است. باورهای خودکارآمدی بر رفتار و افکار و انگیزه فراگیران در حین انجام تکالیف تاثیر دارد. دانش آموزانی که اطمینان

شود اغلب مضطرب شده و احساس عدم منتهی نمیهایی که معتقدند تمرین و تلاش به موفقیت کامل کردن یک تکلیف شایستگی دارند و آن

، 1اوینلشایستگی می کنند و بر عکس دانش آموزانی که به شایستگی خود ایمان دارند می توانند بر روی راهبردهای حل مسئله تمرکز داشته باشند )اس

و تحلیلی متفاوت و مطالعات بین فرهنگی نشان کند که فرایند های شناختی (. مفهوم خودکارآمدی بیان می1133سید محمدی ،  ترجمه ؛ 2111

ی و ناند که خودکارآمدی بالا به صورت مثبتی مرتبط با افکار مثبت ، عزت نفس و اهداف بالاتر ، افزایش انگیزش و بهبود عملکرد و بهزیستی ذهداده

لی که خودکارآمدی پایین مرتبط با اضطراب و های مثبت و وضعیت مناسب جسمانی در جمعیت عمومی و سازگاری بهتر می باشد در حاهیجان
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(. بنابراین ، باورهای خودکارآمدی بر میزان تلاش و پشتکاری که برای کاری 1131باشد )شفیعی و معتمدی ، افسردگی و بهزیستی ذهنی پایین می

 گذارد.کنیم تاثیر میصرف می

در  2کاریکاری است. اهمالار مشکل بوده و یکی از این رفتارهای پیچیده اهمالدرک بسیاری از رفتارهای انسان به علت پیچیده بودن آن بسی    

به معنی فردا و به گونه تحت اللفظی به معنی تا فردا است.  crastinusو « در حمایت از» و « پیش»، « جلو»به معنی  proزبان لاتین از دو بخش 

و به عقب انداختن انجام کاری به ویژه به علت بی دقتی عادتی یا تنبلی همچنین « 7تأخیراندازیبه »، « 6دودلی»، « 6مسامحه»مترادف های آن شامل 

(. اگرچه توصیف اهمال کاری و تعلل ورزی در متن های مصر، یونان و روم باستان به 2116، 3به تعویق انداختن یا تأخیر غیرضروری است )استیل

 در دیکشنری آکسفورد آمده است.  1623ام در زبان انگلیسی و در سال چشم می خورد ، ولی برای اولین بار با این ن

( تا تأخیر در پیوستگی 1332، 3کاری گسترده و از تأخیر در شروع یا کامل کردن یک جریان عمل ) بسویک و مانبا آن که دامنه تعریف اهمال    

ا در مجموع ، آن را به تأخیر انداختن یا به تعویق انداختن عملی تعریف کرده اند عمل همراه با ناراحتی ذهنی و تأخیر غیر منطقی رفتار قرار دارد. ام

؛  راث بلوم و 1332، 11که شخص باید آن را انجام دهد و در نتیجه سطحی از اضطراب ناشی از اهمال کاری را تجربه می کند)سولومون و راث بلوم

 (.2116، 11و رورباگ 1336سولومون و موراکامی، 

کر هنگامی ف( ، تفکر انتقادی را تفکر تأملی و عقلانی می داند، که برتصمیم گیری آنچه باید باور داشت و انجام داد، متمرکز است. ت1331)12انیس    

عقلانی است که متفکر بکوشد مباحث را به دقت تجزیه و تحلیل کند، شواهد و مدارک معتبر را جستجو کند و به نتیجه ی نهایی درست ومعقول 

 .  برسد

 گرایش به تفکر انتقادی به معنی انگیزه با ثبات درونی فرد جهت مواجه با مشکلات است که سبب می شود فرد با استفاده از تفکر به تصمیمی    

اساس بر (. گرایش به تفکر انتقادی در این پژوهش بیانگر میزان تمایل آزمودنی ها به تفکر نقادانه می باشد که2111، 11)مک گراث گیری بپردازد

 ( در زمینه تفکر انتقادی صورت گرفته است.2111)12مطالعات ریکتس

نشان می دهد بین خودکارآمدی عمومی ، اهمال کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه منفی وجود دارد پژوهش های انجام شده      

تفکر انتقادی و خودکار آمدی را در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ( رابطه بین 1131( .  دهقانی و همکاران )1131)تمدنی و هاشمی رزینی 

یزشی در نگمطالعه کردند که دریافتند رابطه مثبتی بین خودکارآمدی و تفکر انتقادی دانشجویان وجود دارد  و باید به خودکار آمدی به عنوان عامل ا

(  در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه کمال گرایی 1131فاتحی عبد خدایی و پور غلامی ) جهت ارتقا مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان توجه کرد . 

طه بو خودکار آمدی با اهمال کاری در کارکنان بیمارستان دولتی شهر فراشبند به این نتیجه دست یافتند که بین خودکار آمدی و اهمال کاری را

درصد واریانس اهمال کاری  17حقیق حاکی از آن بود که کمال گرایی و خود کارآمدی جمعا منفی معناداری وجود دارد و نتایج رگرسیون در این ت

( در تحقیقی با عنوان ارتباط اضطراب ، خودکارآمدی و کمال گرایی با اهمال کاری در 1132را تبیین می کنند . شیخی و فتح ابادی و حیدری )

غیر اضطراب ، خود کار آمدی و کمال گرایی به ترتیب بیشترین سهم را در پیش بینی اهمال تدوین پایان نامه به این نتیجه دست یافتند که سه مت

( نشان داد خود کارآمدی ، تفکر انتقادی ، تفکر اجرایی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی رابطه 1131کاری پایان نامه دارند . جمال عاشوری )

 مثبت معناداری دارند . 

( نشان دادند خود کار آمدی ، خود ارزیابی تحصیلی و سطح تحصیلات نقش معناداری در پیش بینی اهمال 1132روحانی پور ) و رحیمیان بوگر     

 ( نشا ن دادند اهمال کاری تحصیلی از طریق خودکار آمدی تحصیلی قابل پیش بینی است . 1132کاری تحصیلی داشته اند .  قدم پور و همکاران )
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شین رابطه  خودکار آمدی عمومی ، گرایش به تفکر انتقادی و اهمال کاری تحصیلی به طور همزمان بررسی نشده است  بنابراین در پژوهش های پی    

 .خودکارآمدی و گرایش به تفکر انتقادی و و اهمال کاری تحصیلی و مولفه های آن مورد  بررسی قرار می گیرد در پژوهش حاضر رابطه 

 روش  -2

ی آماری کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی سه رشته ی آمار ، ریاضی و علوم حاضر، از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعهدر انجام تحقیق     

نفر دانشجوی ریاضی  167نفر دانشجوی آمار ،  123باشد که شامل نفر می 616کامپوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان می باشد. تعداد کل دانشجویان 

 161گیری تصادفی ساده است که با استفاده از فرمول ککران حجم نمونه گیری ، نمونهوی علوم کامپیوتر می باشند.  روش نمونهنفر دانشج 211و 

رر ی خودکار آمدی شبرآورد شده است ابزار کسب اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است. خود کارآمدی با استفاده نمره ای که بر اساس پرسشنامه

گزینه ای با مقیاس لیکرت است ، ضریب پایایی این پرسشنامه  از  6سوال  17به دست آمده است ، محاسبه می شود که شامل  1833 ییبا میزان روا

 بدست آمده است. 36/1طریق آلفای کرونباخ  و معادل 

ه شد و مناسب دانشجویان است.به توسط سواری ساخت 1131که در سال  کاری تحصیلیداده های اهمال کاری تحصیلی از پرسشنامه  اهمال   

کاری ( و اهمال3-6روانی ) -کاری ناشی از خستگی جسمی( ، اهمال6-1کاری عمدی)ماده و سه مولفه با عنوان اهمال 12دست آمده که مرکب از 

( 2( و همیشه )1بیشتر اوقات)( ، 2گزینه ای هرگز)صفر( ، به ندرت )یک( ، بعضی اوقات ) 6( است ، که به صورت 12-11ناشی از بی برنامگی )

و برای عامل سوم  6/1برای عامل دوم  77/1برای عامل اول  36/1 ریق آلفای کرونباخ برای کل آزمونگذاری می شود. ضریب پایایی آزمون از طنمره

برآورد  16/1، تعیین و مقدار آن  (1331کاری تاکمن)(. روایی این آزمون از طریق همبسته کردن با آزمون اهمال1131به دست آمد )سواری ،  7/1

و نیز تفکر  به دست آمد. 33/1گردید که نشان از روایی نسبتا خوب آن آزمون است)همان منبع(. همچنین ، پایایی این مقیاس در پژوهش حاضر 

گزینه ای مطرح شده  6ی سوالات به صورت سوال است به دست آمده  که همه 11انتقادی بر اساس پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی که شامل 

( تهیه شده 1336)اند. گروهی از اساتید اعتبار صوری این مقیاس را تأیید کردند. و به علاوه از آن جایی که این مقیاس بر مبنای کار اصلی فاسیونه 

خ برابر ا، روایی سازه آن نیز قابل قبول تلقی شده است. در پژوهش حاضر پایایی نمره کل گرایش به تفکر انتقادی با استفاده از ضریب آلفای کرونب

 به دست آمد.  31/1و روایی آن برابر  73/1

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند  spssای پژوهش با استفاده از نرم افزار پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه داده ه    

 برای دست یابی به اهداف پژوهش ازضرایب همبستگی پیرسن ، تحلیل رگرسیون خطی چندگانه  استفاده شده است . 

 یافته ها  -1

برای بررسی رابطه بین اهمال کاری تحصیلی و متغیرهای خودکارآمدی و گرایش به تفکر انتقادی، از تحلیل رگرسیون خطی چند گانه استفاده     

 شده است. 

 

ضرایب همبستگی متقابل متغیر های اهمال کاری تحصیلی و خودکارآمدی و گرایش به تفکر انتقادی  .1جدول شماره   

 متغیر
 اهمال کاری

 خودکارآمدی
گرایش به تفکر 

 انتقادی

   1.000 اهمال کاری تحصیلی

  1.000 270.- خودکارآمدی

 1.000 076 253. گرایش به تفکر انتقادی

 

( و با گرایش به تفکر انتقادی، رابطه مستقیم دارد -271/1،  نشان می دهد که اهمال کاری تحصیلی با خودکار آمدی رابطه عکس )1جدول شماره 

(261/1.)  

 .  نتایج خلاصه مدل رگرسیون اهمال کاری بر روی متغیرهای خودکارآمدی و گرایش به تفکر انتقادی2جدول شماره 

شدهضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل  آماره دوربین واتسون 

1.357 .127 .116 2.094 
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درصد تغییرات اهمال کاری از روی خودکارآمدی و گرایش به تفکر 11دهد که تقریبا ،  نشان می 2ضریب تعیین به دست آمده از جدول شماره 

 انتقادی،  قابل تبیین است. مقدار آماره دوربین واتسون16 )2/13( نشان دهنده استقلال باقی مانده ها است.
 

خودکارآمدی و گرایش به تفکر انتقادی. جدول تحلیل واریانس مدل رگرسیون اهمال کاری تحصیلی بر روی متغیرهای 3جدول شماره  

 معناداری Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات مدل

1 

 610.782 2 1221.564 رگرسیون

ماندهباقی 000. 11.431  8388.929 157 53.433 

  159 9610.494 جمع

( به دست آمده است، بنابراین فرضیه صفر 16/1)کمتر از سطح معنی داری  111/1برابر با پیدا است که معنی داری آزمون  1شماره  از جدول

 مبنی بر معنی دار نبودن مدل رگرسیون رد می شود.

 

جدول ضرایب  رگرسیون اهمال کاری تحصیلی بر روی متغیرهای خودکارآمدی و گرایش به تفکر انتقادی 4جدول شماره   

 
 ضرایب

 
t معناداری 

ثابتضریب   36.030 4.928 .000 

 001. 3.372- 296.- خودکارآمدی

 002. 3.122 144. گرایش به تفکر انتقادی

 

) مقدارمعنی داری آن ها کمتر  ، نشان می دهد که خودکارآمدی، و گرایش به تفکر انتقادی، هر دو در مدل قرار می گیرند2نتایج جدول شماره    

 . (16/1از سطح معنی داری
 

ذکر است که فرضیات انجام آزمون رگرسیون خطی اهمال کاری بر روی متغیر های خودکارآمدی و گرایش به تفکر انتقادی، مورد شایان 

به دست امده است که تأیید کننده فرض نرمال بودن باقی مانده ها است.  33/1 1  16بررسی قرار گرفت. مقدار معنی داری آزمون شاپیرو ویلک

 پراکنش باقی مانده ها در برابر مقادیر پیش بینی شده، نشان داد که واریانس باقی ماده ها ثابت بوده است.همچنین رسم نمودار 

برای بررسی رابطه بین مؤلفه های اهمال کاری و متغیرهای خودکارآمدی و گرایش به تفکر انتقادی، نیز از تحلیل رگرسیون خطی چند گانه 

 استفاده شده است.
  

ضرایب همبستگی متقابل متغیر های خودکارآمدی و گرایش به تفکر انتقادی و مولفه های اهمال کاری تحصیلی .5جدول شماره   

 متغیر
 1اهمال کاری 2اهمال کاری 1اهمال کاری

 خودکارآمدی
گرایش به تفکر 

 انتقادی

     1.000 عمدی کاریاهمال

    1.000 501. روانی و جسمی خستگی از ناشی کاریاهمال

   1.000 540. 652. برنامگی بی از ناشی کاریاهمال

  1.000 133.- 356.- 184.- خودکارآمدی

 1.000 076.- 219. 261. 164. گرایش به تفکر انتقادی

 

مستقیم دارد ( و با گرایش به تفکر انتقادی، رابطه -132/1،  نشان می دهد که اهمال کاری عمدی با خودکار آمدی رابطه عکس )6جدول شماره 

(162/1.)  
 

                                                                 

15 - durbinwatson 

18 - Shapiro-Wilk 
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.  نتایج خلاصه مدل  سه مدل رگرسیون مولفه های اهمال کاری )اهمال کاری عمدی، اهمال کاری ناشی از خستگی، اهمال کاری 6جدول شماره 

 ناشی از بی برنامگی ( بر روی متغیرهای خودکارآمدی و گرایش به تفکر انتقادی

شدهتعدیلضریب تعیین  ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل  آماره دوربین واتسون 

1 .238 .056 .044 2.018 

2 .427 .182 .172 2.200 

1 .248 .061 .050 1.968 

 
 

درصد تغییرات اهمال کاری عمدی از روی خودکارآمدی و  2، تقریبا 1،  نشان می دهد که در مدل 6ضرایب تعیین به دست آمده از جدول شماره 

 17، تقریبا 2( نشان دهنده استقلال باقی مانده ها است. در مدل 12/2قابل تبیین است. مقدار آماره دوربین واتسون )گرایش به تفکر انتقادی،  

(  2/2درصد تغییرات اهمال کاری ناشی از خستگی از روی خودکارآمدی و گرایش به تفکر انتقادی،  قابل تبیین است. مقدار آماره دوربین واتسون )

درصد تغییرات اهمال کاری ناشی از بی برنامگی از روی خودکارآمدی و گرایش  6، نیز 1استقلال باقی مانده ها است. در مدل  باز هم تأیید کننده

( تأیید کننده استقلال باقی مانده ها است37/1به تفکر انتقادی،  قابل تبیین است. مقدار آماره دوربین واتسون )  
 

ای رگرسیون مؤلفه های اهمال کاری تحصیلی بر روی متغیرهای خودکارآمدی و گرایش به تفکر . جدول تحلیل واریانس مدل ه7جدول شماره

 انتقادی
 

 معناداری آماره F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات مدل

1 

 51.205 2 102.410 رگرسیون

ماندهباقی 010. 4.696  1711.934 157 10.904 

  159 1814.344 جمع

2 

 141.180 2 282.360 رگرسیون

ماندهباقی 000. 17.461  1269.415 157 8.085 

  159 1551.775 جمع

1 

 36.432 2 72.864 رگرسیون

ماندهباقی 007. 5.140  1112.736 157 7.087 

  159 1185.600 جمع

 

دار هستند ) مقادیر معنی داری به دست آمده، در هر سه آزمون، کمتر از ، نشان می دهد که هر سه مدل رگرسیون معنی 7نتایج جدول شماره 

.است( 16/1سطح معنی دار   

 

. جدول ضرایب  رگرسیون مؤلفه های اهمال کاری تحصیلی بر روی متغیرهای خودکارآمدی و گرایش به تفکر انتقادی8جدول شماره   
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  مدل
 ضرایب

 
t معناداری 

1 

 000. 4.953 16.359 ضریب ثابت

 028. 2.222- 088.- خودکارآمدی

 055. 1.935 040. گرایش به تفکر انتقادی

2 

 000. 4.902 13.942 ضریب ثابت

 000. 4.675- 160.- خودکارآمدی

 001. 3.247 058. گرایش به تفکر انتقادی

1 

 000. 4.902 5.729 ضریب ثابت

 000. 4.675- 048.- خودکارآمدی

انتقادیگرایش به تفکر   .045 3.247 .001 

 

)  ، نشان می دهد که در هر سه مدل رگرسیون؛ خودکارآمدی، و گرایش به تفکر انتقادی، هر دو در مدل قرار می گیرند3نتایج جدول شماره    

  (16/1مقدارمعنی داری آن ها کمتر از سطح معنی داری

 ،شایان ذکر است که فرضیات انجام آزمون  های رگرسیون خطی مؤلفه های اهمال کاری بر روی متغیر های خودکارآمدی و گرایش به تفکر انتقادی    

ه است به دست امد 55/5و در آزمون سوم،   76/1، در آزمون دوم، 2/1مورد بررسی قرار گرفت. مقدار معنی داری آزمون شاپیرو ویلک در آزمون اول 

که  دکه تأیید کننده فرض نرمال بودن باقی مانده ها است. همچنین رسم نمودار پراکنش باقی مانده ها در برابر مقادیر پیش بینی شده، نشان دا

 واریانس باقی ماده ها ثابت بوده است.

 بحث و نتیجه گیری  -2

ه ی مستقیم و منفی وجود دارد. و خودکارآمدی نقش معنی ابطتحصیلی، رو اهمال کاری پژوهش حاضر، بین خودکارآمدی  یافته هایاساس بر     

و نیز شیخی و دیگران  ، ، فاتحی و دیگران  داری در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دارد. این نتیجه با نتایج مطالعات تمدنی و هاشمی رزینی

وی خودکارآمدی و گرایش به تفکر انتقادی، نشان داد خود همچنین نتایج رگرسیون چندگانه خطی اهمال کاری تحصیلی بر رهمسو است. 

همسو است.  و قدم پور و همکاران کارآمدی، نقش معنی داری در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دارد. که با نتایج رحیمیان بوگر و روحانی پور

به عبارت دیگر با افزایش خودکارآمدی اهمال کاری همچنین رابطه ی خودکارآمدی با همه مؤلفه های اهمال کاری مستقیم و منفی، است 

     دارد.   نی مؤلفه های اهمال کاری تحصیلی نقش معنی داری در پیش بیتحصیلی و مولفه های آن کاهش می یابد . خود کارآمدی 

 بر نماید، می وضع خود برای گرایانه اهداف واقع که است خودانگیخته و هدفمند فردی خودکارامد، که فرد کرد استدلال توان می چنین    

 عدم موفقیت از برد، می رنج بینی خودکم احساسات از کار فرد اهمال که حالی در دارد؛ ایمان خود های توانایی به و کنترل دارد خود هیجانات

 از  .کند حفظ را خود طریق خودارزشمندی بدین تا داند می خودمختاری نوعی را انداختن اعمال تأخیر به و دارد واهمه کنترل دادن دست از و

 را خود اعمال خودکارامد فرد اما شود، می هراسان قرار گیرد، دیگران قضاوت مورد که این از و باشد می فاقدخودکارامدی کار اهمال فرد رو، این

 زمیعملکردشان با تنظیم از زا، استرس های موقعیت در کار اهمال همچنین، افراد .کند می قضاوت ها آن مورد در و دهد می قرار مورد بازبینی
  .یابد می کاهش ها آن خودکارامدی ادراک و مانند

مثبت و نقش آن در پیش   تحصیلی و همه ی مؤلفه های آن، بر خلاف انتظار، از طرف دیگر، رابطه ی گرایش به تفکر انتقادی با اهمال کاری    

به عبارت دیگر، گرایش بیشتر به تفکر انتقادی، نتوانسته در کاهش اهمال کاری لفه های آن، معنی دار بوده است. ؤبینی اهمال کاری تحصیلی و م

دی اتحصیلی نقش داشته باشد. با توجه به این نتیجه به دست آمده، می توان پیشنهاد داد که در پژوهش دیگری، رابطه بین مهارت های تفکر انتق

 سی گردد.و اهمال کاری تحصیلی، برر

 

 مراجع  -6

تمدنی ، مجتبی ،حاتمی ،محمد ، هاشمی رزینی ، هادی ، خودکار آمدی عمومی ، اهمال کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ، فصلنامه       ] 1[

 .1133،   66-36،  17روانشناسی و تربیتی شماره 
اهبرد مه ررحیمیان بوگر ، اسحاق ، روحانی پور ، شیدا ، اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان : نقش پیش بینی عوامل جمعیتی و روان شناختی ، دوفصلنا      ]2[

  . 1132،  1-13،  2های شناختی در یادگیری ، شماره 
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 ،      6شفیعی، حسن و معتمدی، عبدالله. تأثیر خود کار آمدی ادراک شده بر پردازش اطلاعات چهره هیجانی. مجله علوم رفتاری، دوره      ]1[  

 .                                                  1131،  261-267،  1شماره        

حمود ، ارتباط اضطراب ، خودکارآمدی و کمال گرایی با اهمال کاری در تدوین پایان نامه ، فصلنامه شیخی ، محسن ، فتح آبادی ، جلیل ، حیدری ، م       ]2[

 .  1132،  231-236،  16روانشناسی تحولی روان شناسان ایران شماره 

لی دانشجویان پرستاری ، مجله علمی دانشکده عاشوری ، جمال ، ارتباط خودکار آمدی ، تفکر انتقادی ، سبک های تفکر و هوش هیجانی با پیشرفت تحصی       ]6[

 .  1131،  16-21،  1پرستاری دانشگاه همدان ، شماره 

د ، تان فراشبنفاتحی ، یونس ، عبدخدایی ، محمد سعید ، پور غلامی ، فرزاد ،بررسی رابطه کمال گرایی و خودکار امدی با اهمال کاری در کارکنان بیمارس       ]6[

 . 1131،  13-61،  6ی روانشناسی اجتماعی ، شماره فصلنامه پژوهش ها

 ش و خودکار آمدیقدم پور ، عزت الله ، کامکار ، پیمان ، سبزیان ، سعیده ، چهل پر ، عاطفه ، عبدلی ، سمانه ، گراوند ، هوشنگ ،بررسی رابطه بین انگیز     ]7[

 .  1132،  61-67،  1ز ، مجله پژوهش های کاربردی در روانشناسی و علو م تربیتی شماره تحصیلی با اهمال کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه ندی شاپور اهوا

ویان ، نصری ، صادق ، شاهرخی ، مسلم ، دماوندی ، مجید ابراهیم ، پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس کمال گرایی و اضطراب امتحان در دانشج     ]3[

 .   1132،  22-16،  1یری آموزشگاهی و مجازی شماره فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش در یادگ
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Abstract. In this recearch we study the relation between self- efficacy , critical thinking and academic procrastination  . 

The sample size of this  study, using  Kokran formula,was determined 160 persons. The sample individuals, with 

proportionate selection from every  college of mathematics department , were selected in stratified sampling method. 
 for collecting nesessary information we use suari academic procrastination questionnaire , ricketts critical thinking 

questionnaire and sherer self- efficacy . data hve been analyzed with pearson correlation test and multiple linear regression 

method . results indicate there is a positive significance relation between academic procrastination and critical thinking . 

there is also a negetive significance relation between academic procrastination and self- efficacy and self- efficacy and 

critical thinking predict academic procrastinationto the size 11 percent and also there is a significance regression relation 

between self- efficacy  and critical thinking and  components of academic procrastination .  

 
Keywords: self - efficacy  , critical thinking , academic procrastination 
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