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چكيده
این پژوهش عوامل تاثیر گذار بر نارسایی شناختی که از آن جمله می توان به عواملی مانند سن ،جنس ،شغل ،نوع،رشته تحصیلی ،تعدادمشروطی،
مصرف دارووهمچنین رابطه نارسایی شناختی را با افت تحصیلی مورد بررسی قرار می دهد .روش طرح تحقیق توصیفی واز نوع همبستگی می باشد.
وجامعه آماری شامل کلیه دانشچویان دانشگاه آزاد واحد یادگارامام خمینی(ره) شهرری که در نیمسال اول  32-33مشغول به تحصیل بودند ،می
گردید( .)N=22324تعدادنمونه از طریق فرمول ساده شده کوکران بدست آمد( ،) n=384که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند.
ابزار پژوهش شامل مشخصات فردی وپرسشنامه نارسایی شناختی ( )CFQبود .آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر  ./73برای پر سشنامه نارسایی شناختی
بدست آمد .برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل مسیرو آزمون تی تست و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد .نتایج حاکی
از آن است که بین نارسایی شناختی وافت تحصیلی تفاوت معنادار وجود ندارد .همچنین بین جنس ،شغل ،نوع رشته تحصیلی ،تعداد مشروطی ،مصرف
دارو در دانشجویان تفاوت آماری معنادری وجود ندارد .اما نارسایی شناختی با سن رابطه مثبت داشت .باوجود اینکه تحقیقات پیشین وجود رابطه مثبت
بین نارسایی شناختی با سوانح شغلی وتصادفات را پیش بینی می کرد ولی نمی توانست پیش بینی کننده افت تحصیلی باشد .واین به علت میزان اضطرابی
است که در شرایط امتحانی پیش می آید وسطح هوشیاری وکنترل شناختی دانشجویان را افزایش می دهد.
کليد واژگان :نارسایی شناختی ،افت تحصیلی ،عوامل موثر ،دانشجویان

مقدمه

عالی توجه خاصی مبذول گردیده است .زیرا این نهاد از

آموزش وپرورش 1از رکن های اساسی هر کشوراست و

یک سو به امر اجتماعی تعلیم وتربیت و از سوی دیگر به

مهمترین هدف آن پرورش افرادی با سواد و کاردان می

نیازمندی های افراد در زمینه های اجتماعی ،اقتصادی،

باشد .و این امربه نوبه خود متخصصین تعلیم وتربیت را بر

صنعتی و...پرداخته است وآنچه به عنوان تمدن و فرهنگ

آن داشته که به مقوله های پیشرفت تحصیلی 2توجه بیشتری

انسانی مطرح است ،همین دانشی است که از نظام تعلیم و

بنمایند .از آنجایی که آموزش عالی ،3در توسعهی اجتماعی

تربیت بطور عام و تعلیم و تربیت آموزش عالی به طور

و منابع انسانی و تربیت افراد کاردان نقش عمدهای داشته و

خاص حاصل می آید(زکیخانی ،1383،ص .)114پس به

از اینرو دانشگاههای کشور در فرایند توسعهی نیروی

لحاظ اهمیت موضوع الزم است در مورد آسیب شناسی

انسانی ،اهمیتی اساسی دارند .امروزه به موضوع آموزش

آموزش عالی مطالعه شود.
3 . Higher Education

1. Education
2 . Achievement
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از دیرباز مسئله جلوگیری از افت آموزش 1یا افزایش

فروید ( )1341جزء اولین محققان در زمینه آزمایش و

پیشرفت تحصیلی همواره مورد بحث و تفحص متخصصان

نظرپردازی درباره تفاسیر احتمالی خطاهای عملی بود که

تعلیم و تربیت بوده و همواره در پی آن پیشنهادات،

این موضوع در کتابش به نام «جامعه شناسی ستیز در زندگی

راهکارها و سیاست هایی به همین منظور وجود داشته تا

روزمره» به طور برجسته مطرح شده است .این کار

بتواند جلوی این معضل فرهنگی را گرفته و استفاده بهینه

تأثیرگذار ،به همراه کار هکهاوسن

از امکانات مالی و منابع محدود کشور به عمل آورند تا

وبکمن ،)1332( 3ریزن )1373( 4و نورمن،)1381( 1

شاید برای همیشه این مشکل اساسی آموزش زدوده شود

بسیاری از پژوهشگران خطاهای عملی را تحت تأثیر قرار

و دیگر بودجه های نظام آموزشی صرف کارهای بیهوده و

داد تا درباره مکانیزم
های مؤثر یا عامل چنین خطاهایی تحقیق کنند(به نقل از

بی اساس نگردد(فاطمه یوسفی.)1388 ،
به طور کلی شناخت 2همفرایند دانستن و هممحصول

واالس ،2224،ص.)327

عمل دانستن است و اندیشهها ،اطالعات ،خاطرهها یا

در این حوزه  ،سازه ویژهای که به تازگی توجه بسیاری را

نمادهای روانی و فرایندهایی را در بر میگیرند که به وسیله

جلب

نارسایی

نمادها کسب میشوند .در واقع به یاری پردازش شناخت

(شکست)شناختی 6است (برودبنت وهمکاران  1382؛

آگاهی هاست که میتوان آفرینندههای فعال حقایقی بود که

مریت 1332؛ روبرتسون وهمکاران 1337؛ واالس2224 ،

ما را به فراتر از الگوهای محرك – پاسخ

) .برودبنت 7اولین کسی بود که این اصطالح را مطرح کرد.

میبرند(نایسر .)1367،اما فرایندهای شناختی لزوماً با نظم

نارسایی شناختی ،به عنوان شکست شخص در به انجام

و ترتیب و شکل خطی مشخصی رخ نمیدهند ،بلکه

رساندن وظایفی است که به طور معمول قادر به انجام آن

میتوانند به صورت موازی و پردازش همزمان با انواع

است (به نقل ازواالس ،2224 ،ص  .) 328تعریف سازه

مختلف اطالعات و میزان و سرعت متفاوت ظاهر

میگوید که یک شخص توانایی انجام کارها را داراست ،اما

شوند(دیدگاه پردازش اطالعات) .برای مثال ،یک فرد در

مسئله دیگری در انجام آن دخالت میکند .مثالهای بسیاری

حالی که مشغول حل یک مسئله است ،ممکن است به فکر

از نارسایی شناختی طی سالها عنوان شدهاند ،مثل ریختن

ناهار هم باشد ،یا کوشش میکند نامی را که بر سر زبان

آرد در قهوه به جای شکر یا دور انداختن چیزی که مورد

دارد به یادآورد در ضمن ممکن است فشار گرسنگی حواس

نیاز است و نگهداشتن شیء نامطلوب به جای آن .در

او را پرت نمایدو همان زمان به فکر قرار مالقات امروزش

حالیکه چنین خطاهایی بسیار مضحک هستند ،امکان وقوع

نیز باشدو درعین حال به این مسئله که برای امتحان فردا

خطاهای جدی دیگری نیز در شرایط آشنا و ساده وجود

چه کارهایی را باید انجام دهد،می اندیشد  .تمام این

دارد (مثل دور زدن در مسیر اشتباه در یک خیابان یک

رویدادها ظرف مدت تنها چند ثانیه به ذهن او خطورمی

طرفه) که میتواند با انواع خطاهای رفتاری بروز پیدا کند

کند .

(مثل استرس ،آثار منفی و( )...واالس ،2224 ، 8ص .)328

کرده

است،

سازه

مربوط

به

اخیراً محققین درحیطه شناختی به دنبال پاسخ به این سوال

به طور نمونه  ،همه افراد این تجربه را داشته اند که

هستند که چرا با وجود اینکه فرد از نظر ذهنی مشکلی ندارد

رفتار و افکار از زمانی به زمانی دیگر متغیر است و در

دچار خطاهای شناختی می شود؟

بعضی از مواقع رفتار و افکار انسانها ناخواسته است ،این

5. Norman
6 . Cognitive failures
7 . Broadbent
8. Wallace

1 . Academ failure
2 .Cognitive
3. Heckhausen, H., & Beckmann
4 . Reason
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رفتارها می تواند ازفراموشکاری تا دورانداختن ابزار یا

تعریف شده است " :خطای با پایه شناختی در طی انجام

وسایلی که مورد نیازآنها بوده است ،متفاوت باشد .مطالعه

وظیفه ای که فرد معموالً آن را با موفقیت انجام می داده

ریزن( )1337روی خطاهای هوانوردی وشغل خلبانی

است" .ریزن ( )1388معتقد است که شکست در اعمال

منجر به تحقیقاتی شد که معتقدند خطاهای شناختی نقش

برنامه ریزی می تواند به اجزای زیر تقسیم شود :شکست

مهمی در حوادث و رفتار ایمن ایفا می کنند (حسن زاده

در مرحله طرح ریزی (اشتباهات) و شکست در مرحله

رنگی وهمکاران،1331 ،ص  .)23ریزن در اواخر دهه

اجرا(شکستهای شناختی) .شکستهای شناختی با عناوین

 ،1372از اصطالح «فقدان ذهن آگاه » 1برای توصیف چنین

متعددی نظیر لغزش های سهوی در اجرا نا م گذاری می

فقدان کنترل شناختی استفاده کرده است .مثالهایی از این

شود  -1لغزش درتوجه (شکست دردرك) -2 ،لغزش

لغزش یا خطا عبارتند از :فراموشی ،در عالم هپروت بهسر

در حافظه(شکستهای مربوط به بازیابی اطالعات)-3 ،

بردن ،و خیالبافی می باشد .برودنبت و همکارانش()1382

لغزش دراعمال حرکتی(انجام اعمال ناخواسته یا خطا در

عالقه زیادی به شفافسازی گوناگون خطاها در انسان

عمل).

داشتند .بنابراین از اصطالح «نارساییشناختی» برای تعریف

نورمن ()1381سه دسته بندی اصلی از نارسایی شناختی

تمام خطاها و لغزشها از جمله خطاهای ادراکی ،توجهی،

که شامل خطا در شکل دادن به اهداف  ،فعال سازی

حافظه وعملکردی استفاده کردهاند .نارسایی شناختی شامل

طرحواره ها و راه اندازی کنش هاست ،بیان کرد  .وی خاطر

اختالل در توجه برای مثال شکست در ادراك ،حافظه

نشان کرد که نارسایی شناختی با یادگیری رویدادی ،پربودن

(شکست در یادآوری ) و عملکرد حرکتی (نارسایی

ظرفیت حافظه کوتاه مدت ،کاهش سطح هوشیاری وتوجه

شناختی) می باشد .معموالً این افراد تمرکز محدودی

منحرف شده  ،رابطه مثبت دارد .آنها خاطر نشان کردند که

دارند(نعامی،1332،ص .)76موارد مذکوراز ابزار فرایندهای

نارساییهای شناختی با یادگیری رویدادی ،گرانباری ظرفیت

شناختی است که مستقیماً بر یادگیری  ،به خاطر سپاری و

حافظه کوتاه مدت ،کاهش سطح هوشیاری وتوجه منحرف

یادآوری وکاربرد مطالب یادگرفته شده ،تاثیر بسزایی دارد.

شده،

براتی

از زمانی که برود بنت و همکاران ( )1382واژههای نارسایی

وهمکاران،1383،ص.)116

شناختی را ساختند ،محققان در تالش بودهاند تا این «مسئله

نوشته های نظری رابرتسون وهمکاران( ،)1337حاکی از

» را شناسایی کنند.

این است که نارسایی شناختی نتیجه عواملی مثل چند وظیفه

برخی از محققین معتقدند خطاهای انسانی از شکست

ای بودن ،نگرانی وکسالت ،شغلهای پر مسئولیت(حساس)،

های شناختی ناشی می شوند که در یک یا هر سه مرحله

اضطراب ،بیماری ،مصرف برخی از داروها(آرامبخش ها

روند پردازش اطالعات رخ می دهد .درك کامل اختالف

وداروهای ضد اسید معده) ،افسردگی وسوء تغذیه می

بین انواع متفاوت شکست های شناختی می تواند در پیش

باشد(به نقل ازواالس وهمکاران،2222،ص.)636

بینی نوع رفتار خطرناکی که محتمل تر است یاری رسان

مطالعات قبلی مدارکی مبنی بر وجود ارتباط بین شکست

باشد .تنها توجه و تفکر آگاهانه در قالب یک مطالعه علمی

شناختی و دیگر سازه ها پیدا کرده اند و مشخص شده است

به این شکست های شناختی است که باعث می شود

که نارسایی شناختی رابطه منفی با مراقبت در انجام کار

درمحیط های آموزشی و کاری کمتر این شکست ها رخ

(مانلی 3وهمکاران  1333 ،و رابرتسون وهمکاران 1337 ،

دهند .شکست شناختی توسط مارتین )1383( 2اینگونه

؛ واالس وهمکاران ) 2221 ،و کارائی حافظه ( مارتین ،

1 . absence - mindfulness
2 . Martin

رابطه

مثبت

دارد

(به

نقل

از

3 . Manly
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 )1383و رابطه مثبت با سازه هایی از قبیل خطاهای سهوی

( )CFQحدودپنجاه درصد است .هیچ رابطهای میان

در عملکرد (برود بنت وهمکاران ،) 1382،عدم ذهن آگاهی

نمرات نارسایی شناختی و سن و میزان تحصیالت وجود

(ریزن و لوکاس ، )1384 ، 1کسالت (خستگی) و اختالالت

نداشت .زنان نمراتشان در نارسایی شناختی بیشتر از مردان

خواب (واالس و همکاران در مطبوعات) و مشکالت عدم

بود و از نظر وراثت ،جنسیت نقشی نداشت .ضمناً هیچ

توجه دارد(واالس ( )2222 ،به نقل از واالس،2223 ،

شواهدی دال بر تأثیر محیط مشترك بر نمرات وجود

ص.)124-121

نداشت .نمرات نارسایی شناختی ( )CFQزن و شوهر با

نتایج پژوهش های مکاسی وریگی )2226( 2تحت عنوان

هم همبستگی داشت ( )r =%22و این همبستگی و ارتباط

نارسایی شناختی ،باورهای فراشناختی وسن ،شخصیت

بیشتر از رابطه میان دوقلوها بود .تحقیق آق و همکاران

واختالف فردی ،نیز بیانگر نارسایی شناختی بیشتر زنان در

( )1332تحت عنوان ارتباط رفتارهای دینی و خودآگاهی با

مقایسه با مردان است .همچنین نمرات نارسایی شناختی با

نارساییها شناختی در میانساالن ،اظهار داشت .که سطح

افزایش سن به طور معناداری باال می رود .مطالعات آن

باالی رفتارهای دینی و خودآگاهی ،نارساییهای شناختی

ورث وهمکاران( )2212تحت عنوان اختالفات فردی

را کاهش میدهد .تحقیق نعامی( )1332تحت عنوان رابطه

درنارسایی های توجه وحافظه نشان داد که اختالفات فردی

استعداد خستگی شغلی با عاطفه مربوط به شغل ،نارسایی

در تواناییهای شناختی (مثل حافظه فعال  ،کنترل توجه ،

شناختی و قید سازمانی ،نشان داد که :استعداد خستگی

حافظه ذخیره شده ،حافظه دراز مدت) با اختالفات فردی

شغلی می تواند ادراك کارکنان را از وجود قیود سازمانی

در شکست های شناختی روزانه مرتبط بودند .تحقیق

وعاطفه منفی نسبت به شغل تحت تأثیر قرار دهد.عالوه بر

پولیاکف 3وهمکاران( )2228تحت عنوان نارسایی شناختی

آن استعداد خستگی شغلی می تواند در افزایش نارسایی

ومشکالت حافظه در بیماران پارکینسون بدون زوال عقل

شناختی نقش موثری را ایفا کند .تحقیقی توسط براتی و

انجام گرفت ونتایج نشان داد که بیماران پارکینسون انواع

عریضی(  )1383انجام گرفت ونتیجه گرفتند که نارسایی

خاصی از اشتباهات را بیشتر انجام میدهند و تجزیه و

شناختی در گونه های صبحگاهی از افراد سنخ عصرگاهی

تحلیلهای بیشتر مشخص کرد که بعضی از این اشتباهات

بیشتراست با توجه به این نکته ،با گماردن افراد سنخ عصر

به فرایند های توجهی (حواس پرتی) و بقیه به فرایندهای

به مشاغلی که نوبت کاری و شیفت شبانه دارند،می توان

بازیابی مربوط میشود این بیماران در بخاطر آوردن

ازسانحه پیشگیری کرد.

برگن4

از آنجایی که موضوع جلوگیری از افت تحصیلی یا کوشش

وهمکاران( )2211نشان داد حواسپرتی به وسیله دو عامل

در جهت پیشرفت تحصیلی به خودی خود از اهمیت ویژه

استعداد درونی و مدیریت بیرونی فرد بر حافظه فعال ایجاد

ای برخوردار است و باید همواره مورد توجه تمامی

می شود .تحقیق واالس وهمکاران( )2222نشان داد که

مسئوالن نظام آموزشی قرار گیرد و سعی و تالش آن ها

خواب آلودگی باالی روزانه افراد ارتشی در مقایسه با نمونه

درجهت بسیج نیروهای کارا و کارآمد باشد تا سطح علمی

افزایش

و فرهنگی افراد را ارتقا داده و مراکز و موسسات صنعتی،

شکستهای شناختی گردید  .تحقیق بوسما )1338( 1بر روی

علمی و تجاری جامعه را از وجود متخصصان آگاه و

دوقلوهای نوجوان هلندی و والدینشان انجام گرفت ونتایج

توانمند بهره مند سازد .از این جهت هدف باید سعی و

نشان داد که ارثی بودن نمرات پرسشنامه نارسایی شناختی

تالش برای کمک به این هدف ارزشمند باشد وتا جایی

1 . Lucas
2 . Mecacci& Righi
3 . Poliakoff

4 .Berggren
5 . Boomsma

جزئیات مهم روز قبل ناتوان بودند.

دانشگاهی

تحقیق

و میزان خطاهای سهوی باعث
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که امکان دارد ،در این راه خود را مسئول دانسته و در جهت

-بین نارسایی شناختی با شغل دانشجویان رابطه وجود دارد

ارائه راهکارهای مفید و اجرای شیوه ها و برنامه های خاص

 -بین تعداد نوع رشته تحصیلی دانشجویان  ،نارسایی

آموزشی راه رسیدن به این هدف را تسهیل بخشیم .از

شناختی آنان رابطه وجود دارد.

طرف دیگر چون درمورد نارسایی شناختی در کشور کمتر

-بین نارسایی شناختی با سن دانشجویان رابطه وجود دارد.

کار شده ودر حوزه آموزشی تا کنون پژوهشی انجام نگرفته

 -بین تعداد ترمهای مشروطی دانشجویان  ،نارسایی

است و همچنین بحران اجتماعی واقتصادی که از سمت

شناختی آنان رابطه وجود دارد.

بیگانگان بر کشور تحمیل گردیده سبب شده است تا شاهد
افرادی باشیم که برای گذران زندگی خود همراه با تحصیل

روش تحقیق
طرح تحقیق توصیفی واز نوع همبستگی می باشد.

باشند یا در سنین باال قرار داشته باشند وفشارهای ناشی از

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه

عوامل فوق سبب اضطراب در آنها گردد و اضطراب زیاد

آزاد اسالمی واحد یادگار امام(ره) که در سال تحصیلی -33

می تواند باعث ایجاد بیماری های روان تنی ،ناراحتی های

 32مشغول به تحصیل بودند،می شد( .)N=22324تعداد

معده ای وروده ای وحساسیت ها و ...سوء تغذیه و به نوبه

نمونه از طریق فرمول ساده شده کوکران  384نفر بدست

خود منجر به مصرف برخی از داروهای(آرامبخش

آمد .روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری خوشه

وداروهای ضد اسید معده) شود .از این رو لزوم یک برنامه

ای تک مرحله ای احتمالی بود .و هر دانشکده به عنوان یک

ریزی صحیح که بتواند بهداشت جسمی و روانی افراد را

واحد(خوشه) محسوب وسپس به دلیل تفاوت تعداد هر

در طول تحصیل تضمین نماید ،بسیار الزم وضروری می

دانشجو در هر دانشکده نمونه ها در هر واحد به صورت

باشد .از آنجایی که موارد ذکر شده در حد نظری است

نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .برای جمع آوری

وتاکنون تحقیق منسجمی در رابطه با تأثیر عوامل فوق بر

داده ها هم از ابزارهای زیر استفاده شد.

 ،چند شغله باشند و یا مشاغل پر مسئولیت (حساس)داشته

)1

نارسایی شناختی وافت تحصیلی صورت نگرفته است،

الف) پرسشنامه نارسایی شناختی ( C F Q

پژوهش حاضر با هدف شناسایی روابط موجود بین عوامل

پرسشنامه نارسایی شناختی یک پرسشنامه  21سؤالی است

مرتبط با نارسایی شناختی از قبیل سن ،جنس ،مصرف

که شامل خطاهای روزانه در ادراك ،حافظه و فعالیت های

مداوم داروهای خاص ،تعداد شغل وتعداد مشروط شدن ها

حرکتی کوچک در شش ماه گذشته است ،که توسط

ودر نهایت رابطه نارسایی شناختی با افت تحصیلی انجام

برودبنت و همکاران ( )1382ساخته شد .در این پرسشنامه

پذیرفت تا از این طریق برنامه ای در جهت بهبود یادگیری

برای مثال ،سؤاالتی از قبیل « آیا هنگام راه رفتن به مردم

وافزایش عملکرد تحصیلی فراگیران تدوین نماید.

می خورید؟ »« ،آیا در توجه به چیزی که در اطرافتان

فرضیه های تحقیق

وجود دارد ناتوانید؟»« ،آیا اسامی افراد را فراموش میکنید؟»

 -بین مؤلفه های نارسایی شناختی با افت تحصیلی

«آیا نامه های مهم را برای روزها ،بدون جواب رها کرده

دانشجویان رابطه وجود دارد.

اید؟» وجود دارد .شرکتکنندگان به این موارد با استفاده از

 -بین نارسایی شناختی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

مقیاس  1امتیازی لیکرت پاسخ دادند (=2هرگز=4 ،همیشه)

زن و مرد ،رابطه وجود دارد.

و نمرات از " " 2تا "  " 122و از فقدان لغزش تاباالترین

 -بین نارسایی شناختی و با مصرف دارو دردانشجویان

حد لغزش است .آلفای کرونباخ توسط مکاسی و ریگی

رابطه وجود دارد.

برابر  ، ./81ابوالقاسمی و کیامرثی  ./84گزارش شده است
1 . Cognitive Failures Questionnaire
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:

رابطه بین عوامل موثر بر نارسایی(شکست) شناختی و افت تحصیلی دانشجویان /بابائی امیری

( به نقل از شاهقلیان وهمکاران ،1332 ،ص .)44واالس

مداوم یک داروی خاص  ،نوع رشته تحصیلی ،سن،

وهمکاران ( )2223آلفای کروونباخ را برابر ./31و ضریب

جنسیت وتعداد مشروطی های آنان در طول ترمهای

همسانی درونی آن رابرابر./33گزارش کرده اند .همچنین

گذرانده شده در مورد دانشجویان می گردید.

مقدار اعتبار آزمون-پس آزمون را برابر./82گزارش نموده ا

نحوه اجرای پژوهش به این صورت بود که بعد از

ند .آلفای کرونباخ توسط نعامی ( ./83 )1332بدست آمد.

کسب اجازه از مدیریت محترم حراست ،کالس ها در هر

مقدار آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر برای این پرسشنامه

دانشکده به طور تصادفی انتخاب می شد وبا اجازه از

 ./73بدست آمد .واالس وهمکاران( )2223چهار عامل

محضر محترم اساتید مربوطه پرسشنامه ها بین آنها توزیع

یافته اند که شامل حافظه ،حواسپرتی،

وتوضیحات الزم جهت پاسخگویی به سؤاالت به آنها داده

اشتباهات بزرگ و نام ها است .عامل حافظه ،شامل

می شد .برای تجزیه وتحلیل داده ها ازآمار توصیفی وآمار

سئواالتی است که نارساییهای حافظه و فراموشی را می

استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل مسیرو آزمون

سنجد .عامل حواسپرتی به جنبه های ادراکی وظایفی که

تی تست و تحلیل واریانس یکطرفه) برای آزمون فرض

توجه منحرف شده در آن وجود دارد اشاره میکند(مانند :

های آماری استفاده شد.

آیا میشود مطلبی را بخوانید و متوجه شوید نمی توانید آن

یافته های پژوهش

را به یاد بیاورید و مجبور شوید دوباره آن را بخوانید؟ )

جهت بررسی فرضیه اول" بین مؤلفه های نارسایی شناختی

عامل اشتباهات بزرگ با حوادث فیزیکی مثل ضربه زدن

با افت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد" .از ضریب

به دیگران ارتباط دارد .عامل نام ها ،شامل سؤاالتی است

همبستگی پیرسون استفاده که نتیجه آزمون در جدول زیر

که با حافظه نام های افراد ارتباط دارد(به نقل از براتی

منعکس شده است.

برایCFQ

وهمکاران.)1383،
ب) پرسشنامه اطالعات فردی :شامل سؤاالتی در مورد
معدل ،شغل(غیرشاغل ،شاغل ،بیش از یک شغل) ،مصرف
جدول .3خالصه شاخصهای آماری ضریب همبستگي پيرسون بر حسب نارسایي شناختي برای افت تحصيلي
متغیر وابسته :افت تحصیلی

متغیرهای مستقل
بررسی مشکالت حافظه (نارسایی حافظه و

تعداد فراوانی

مقدار همبستگی

شدت همبستگی

سطح معنیداری

261

2/24

بسیار ضعیف

2/438

فراموشی)
حواسپرتی (جنبه های ادراکی منحرف شده)

261

2/12

بسیار ضعیف

2/237

اشتباهات سهوی (حوادث فیزیکی)

261

2/12

بسیار ضعیف

2/213

عدم یادآوری اسامی

261

2/26

بسیار ضعیف

2/344

جدول .0تحليل مسير اثر نارسایي شناختي بر افت تحصيلي
ضرایب

مقدار

سطح

Beta

T

اثر نارسایی شناختی بر افت تحصیلی

معناداری

حواسپرتی

2/16

2/32

2/22

عدم یادآوری اسامی

2/13

1/81

2/26

11

مقدار اثرگذاری

ضریب تعیین

مقدار F

سطح
معناداری

2/11

2/22

3/11

2/246
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عدم یادآوری اسامی

0/13

0/16

افت تحصیلی

حواسپرتی

اشتباهات سهوی

مشکالت حافظه

نمودار .3تحليل مسير اثر نارسایي شناختي بر افت تحصيلي

با استفاده از آزمون همبستگی آماری پیرسون و خطای بیش

نشان می دهد که حواسپرتی به میزان  16درصد و عدم

از  1درصد نشان میدهد که بین مشکالت حافظه و افت

یادآوری اسامی به میزان  13درصد ،باعث افت تحصیلی

تحصیلی رابطه معناداری وجود ندارد.

میشود .اما دو عامل دیگر ،یعنی اشتباهات سهوی و

با استفاده از آزمون همبستگی آماری پیرسون و خطای بیش

مشکالت حافظه از مؤلفه های نارسایی شناختی دانشجویان

از  1درصد نشان میدهد که بین حواسپرتی و افت تحصیلی

اثر معناداری بر افت تحصیلی ندارند .مجموع عوامل

رابطه معناداری وجود ندارد.

نارسایی شناختی ،به میزان  11درصد در تبیین افت تحصیلی

با استفاده از آزمون همبستگی آماری پیرسون و خطای بیش

مؤثر است و  2درصد آن برای تبیین این مدل ،قدرت تعیین

از  1درصد نشان میدهد که بین اشتباهات سهوی و افت

کنندگی دارد که شدت اثرگذاری نارسایی شناختی بر افت

تحصیلی رابطه معناداری وجود ندارد.

تحصیلی ،در سطح بسیار ضعیف ارزیابی میشود.

با استفاده از آزمون همبستگی آماری پیرسون و خطای بیش

جهت بررسی فرضیه دوم" بین نارسایی شناختی با پیشرفت

از  1درصد نشان میدهد که بین عدم یادآوری اسامی و

تحصیلی در دانشجویان زن و مرد ،رابطه وجود دارد " .از

افت تحصیلی رابطه معناداری وجود ندارد.

آزمون تی -تست استفاده گردید.

تحلیل مسیر
تحلیل مسیر اثر نارسایی شناختی بر افت تحصیلی :با
استفاده از رگرسیون خطی و از روش  Backwardاز میان
عوامل گوناگون نارسایی شناختی موثر بر افت تحصیلی،
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رابطه بین عوامل موثر بر نارسایی(شکست) شناختی و افت تحصیلی دانشجویان /بابائی امیری
جدول .1تفاوت معناداری ميزان پيشرفت تحصيلي  ،نارسایي شناختي در بين دانشجویان زن و مرد ،با استفاده از آزمون تي تست
متغیرهای وابسته

میانگین

متغیر مستقل:

تفاوت میانگین

جنس
معدل
نارسایی شناختی

زن

11.33

مرد

14.24

زن

2.42

مرد

2.33

1.71
2.231

آزمون

سطح

F

معناداری

4.11

2.234
2.24

1.38

جدول .4تفاوت معناد اری پيشرفت تحصيلي  ،نارسایي شناختي در بين دانشجویان (مصرف یا عدم مصرف دارو) ،با استفاده از آزمون تي تست
متغیرهای وابسته

متغیر مستقل:

تفاوت میانگین

میانگین

مصرف دارو
معدل
نارسایی شناختی

مصرف کننده

11.33

غیرمصرف کننده

11.23

مصرف کننده

2.61

غیرمصرف کننده

2.36

2.63
2.23

آزمون

سطح

F

معناداری

2.227

2.863

2.222

2.367

جدول . 5تفاوت معناداری ميزان پيشرفت تحصيلي ،نارسایي شناختي در بين وضعيت شغلي دانشجویان (غيرشاغل ،شاغل و بيش از یک شغل)،
با استفاده از آزمون تحليل واریانس یكطرفه
متغیرهای وابسته

میانگین

متغیر مستقل:
شغل
غیرشاغل

آزمون

سطح

F

معناداری

2.18

2.83

2.33

نارسایی شناختی
شاغل

2.36

بیش از یک شغل

2.33

جدول .6تفاوت معناداری ميزان پيشرفت تحصيلي ،معدل ،نارسایي شناختي در بين رشته های مختلف تحصيلي (علوم پایه ،مهندسي و علوم
انساني) ،با استفاده از آزمون تحليل واریانس یكطرفه
متغیرهای وابسته

میانگین

متغیر مستقل:
گروه تحصیلی

نارسایی شناختی

علوم انسانی

2.36

علوم پایه

2.33

فنی و مهندسی

2.42

آزمون

سطح

F

معناداری

2.13

2.88

جدول .7خالصه شاخصهای آماری ضریب همبستگي پيرسون بر حسب سن
متغیرهای وابسته
متغیر مستقل :سن
نارسایی شناختی

مقدار همبستگی

شدت همبستگی

سطح معنیداری

2/13

بسیار ضعیف

2/211
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جدول . 8خالصه شاخصهای آماری ضریب همبستگي پيرسون بر حسب تعداد مشروطي
متغیر وابسته
متغیر

مستقل:

تعداد مشروطی
نارسایی شناختی

مقدار همبستگی

شدت همبستگی

سطح معنیداری

2/224

بسیار ضعیف

2/332

جدول فوق نشان دهنده آن است که دانشجویان خیلی به

معناداری در خصوص میزان نارسایی شناختی بین این سه

ندرت و گهگاهی دچار نارسایی شناختی می شوند ،اما

گروه وجود ندارد و اختالف بین این سه گروه معنادار

خطای بیش از  1درصد ،نشان می دهد که تفاوت آماری

نیست .به عبارت دیگر ،گروه های تحصیلی متفاوت ،تاثیری

معناداری در این زمینه بین دانشجویان زن و مرد ،وجود

معناداری در تغییر میزان نارسایی شناختی آنان ندارد

ندارد.

جهت بررسی فرضیه ششم"بین نارسایی شناختی با سن

جهت بررسی فرضیه سوم" بین نارسایی شناختی و با

دانشجویان رابطه وجود دارد" .از ضریب همبستگی

مصرف دارو دردانشجویان رابطه وجود دارد.

پیرسون استفاده گردید.

در جدول فوق ،با استفاده از آزمون تی تست و خطای بیش

با استفاده از آزمون همبستگی آماری پیرسون و با اطمینان

از  1درصد نشان می دهد که بین پیشرفت تحصیلی،

 31درصد میتوان گفت که بین سن و نارسایی شناختی به

نارسایی شناختی در بین دانشجویانی که دارو مصرف می-

میزان  13درصد رابطه مثبت وجود دارد و شدت این رابطه

کنند و کسانی که این دارورا مصرف نمی کنند ،تفاوت

بسیار ضعیف است .به عبارت دیگر ،هر چه قدر سن

آماری معناداری وجود ندارد.

دانشجویان افزایش یابد ،نارسایی شناختی آنان نیز افزایش

جهت بررسی فرضیه چهارم" بین نارسایی شناختی با شغل

می یابد  .که این امر همسو با تحقیقات پیشین می باشد.

دانشجویان رابطه وجود دارد " .از آزمون تحلیل واریانس

جهت بررسی فرضیه هفتم" بین تعداد ترمهای مشروطی

یکطرفه استفاده گردید.

دانشجویان  ،نارسایی شناختی آنان رابطه وجود دارد ".از
ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.

توجه به جدول فوق با استفاده از تحلیل واریانس یکطرفه

با استفاده از آزمون همبستگی آماری پیرسون و خطای بیش

نشان می دهد که تفاوت آماری معنادار در خصوص میزان

از  1درصد نشان میدهد که بین تعداد مشروطی و نارسایی

نارسایی شناختی بین این سه گروه وجود ندارد و اختالف

شناختی ،همبستگی آماری معناداری وجود ندارد.

بین این سه گروه معنادار نیست .به عبارت دیگر ،وضعیت

بحث ونتیجه گیری
به طور کلی نتایج حاصله بیانگر این است که بین نارسایی

شغلی (شاغل بودن یا نبودن) ،تاثیری در تغییرات میزان
نارسایی شناختی دانشجویان ندارد.

شناختی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود ندارد.

جهت بررسی فرضیه پنجم" بین تعداد نوع رشته تحصیلی

از آنجایی که هیچ تحقیق مشابهی تاکنون دررابطه با

دانشجویان  ،نارسایی شناختی آنان رابطه وجود دارد ".از

پیشرفت تحصیلی ونارسایی شناختی انجام نگرفته است ویا

تحلیل واریانس یکطرفه ،استفاده شده است.

حداقل در دسترس نمی باشد .تحقیقات آتی می تواند
همسو ویا ناهمسو بودن را تأیید نماید .همانطور که در تبیین

جدول فوق با توجه به میزان نارسایی شناختی این سه گروه

نظری بیان شد ،نارسایی شناختی زمانی اتفاق می افتد که

تحصیلی ،با میانگین  2.36تا  2.42از  1و با استفاده از

فرد نمی تواند کنترل شناختی مناسبی داشته باشد وهمین

تحلیل واریانس یکطرفه نشان می دهد که تفاوت آماری

امر باعث خطاهای شناختی در حافظه ،ادراك وعملکرد
11
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ایجاد میشود .اما نکته ای که در اینجا قابل تامل می باشد،

بنابراین با عنایت به نتایج مطالعات پيشين وتحقيق

ارتباط مثبت ومعنادار بین اضطراب امتحان (از راهبردهای

حاضرمي توان عدم تفاوت معنادار بين نارسایي شناختي

انگیزشی) وپیشرفت تحصیلی می باشد .بابایی( )1333طی

با پيشرفت تحصيلي به صورت زیر تبيين نمود .وقتي

پژوهشی دریافت که تنها مؤلفه اضطراب امتحان به میزان

دانشجویان در شرایط امتحاني قرار مي گيرند ،دچار

 31درصد ،باعث پیشرفت تحصیلی میشود .در حالیکه

اضطراب خفيف مي شوند ودر نتيجه آن ،انگيزش افزایش

همبری ( )1388و زیدنر ( )1338دریافتند که دانش

وفعاليتهای شناختي وفرا شناختي به باالترین سطح خود

آموزانی که اضطراب امتحان باالیی دارند ،در راهبردهای

مي رسد که این امر به نوبه خود خطاهای ادراکي را

یادگیری شناختی دچار نارسایی هایی هستند ،به این معنی

کاهش وتوجه را افزایش مي دهد .در نتيجه در شرایط

که آنها نمی دانند که چگونه مطالعه کنند و با موفقیت

امتحاني نارسایي شناختي تاثيری ندارد ،گرچه تحقیقات

امتحان را پشت سر بگذارند .این فقدان مهارت می تواند به

متعدد حاکی از ارتباط مثبت بین نارسایی شناختی وسوانح

مشکالتی در بازیابی اطالعات منجر شود(همچنین اسمیت

شغلی وکاری وتصادفات رانندگی ،استعداد خستگی شغلی

و همکاران  .)2222 ،این تفاوت را می توان بدین صورت

بود(نعامی1332،؛ واالس وهمکاران2223 ،؛ هانسن،1

تبیین نمود که :از لحاظ نظری پیال( )1363اضطراب را از

1388؛ هانسن1383 ،؛ الرسون وهمکاران1337 ،؛ به نقل

نظر شدت به سه دسته تقسیم کرده است که شامل الف-

از واالس ،2223 ،ص .)124اما استنباط کلی نشان می دهد

اضطراب خفیف ب -اضطراب متوسط ج -اضطراب شدید.

وقتی فرد در محیط کاری ودرحال رانندگی وحتی کارهای

وی اظهار داشت فرد دارای اضطراب خفیف ،هوشیار است

روزمره هیچ اضطرابی ندارد ویا برعکس دارای اضطراب

وحوزه ادراکی او بیشتر از گذشته گسترش می یابد وانگیزه

شدید می باشد ،نارسایي شناختي بيشتر رخ مي دهد .ودر

یادگیری او باال میرود وبه تبع آن رشد وخالقیت افزایش

اضطراب خفيف نارسایي شناختي برای فرد کمتراتفاق

می یابد .ولی در حالت اضطراب متوسط حوزه ادراکی فرد

مي افتد.

محدود می شود وتجربیات بدون توجه انتخاب می شوند

ضمنا نتایج حاصله بیانگر این بود که نارسایی شناختی

ودر حالت اضطراب شدید این حوزه ادراکی فرد به طور

بین زنان ومردان تفاوت معناداری ندارد که این امر با

شدید محدود می شود .همچنان که تحقیقات مختلف

تحقیق مکاسی وریگی ( )2224ناهمسو بود .که می توان

تاکنون همبستگي منفي بين پيشرفت تحصيلي واضطراب

گفت تحقیقات قبلی بر روی زنان ومردان غیر دانشجو انجام

شدید را گزارش نموده اند(هیل وساراسون1366 ،؛ هنسن

گرفته بود واز آنجایی که دانشجویان مسئولیت های درسی

ودمل1363 ،؛ گادری و اشپیلبرگر1374 ،؛ به نقل از

دارند وناچارند خود را مرتبا با در خواست های محیطی

بابایی ،3176،ص.)56

سازگارنمایند ،نسبت به خانمهایی که خانه دارهستند ویا

بابائي( )3176طي پژوهشي دریافت گروهي که دارای

اینکه دچار روزمره گی شغلی هستند  ،خود آگاهی بیشتری

اضطراب خفيف مي باشند با دو گروه دیگر( اضطراب

دارند .وخودآگاهی بیشتر باعث نارسایی کمتر می گردد(آق

متوسط وشدید) تفاوت معناداری از نظر آماری دارند .به

وهمکاران .)1331 ،همچنین نمرات نارسایی شناختی با

طوریكه افراد کم اضطراب نسبت به دو گروه دیگر از

افزایش سن بطور معناداری باال می رود .که این امر همسو

نظر معدل درسي یک سطح باالتر عمل نمودند .با توجه

با تحقیقات پیشین بود(مکاسی وریگی .)2224 ،ونهایت ًا

به موارد مذکور همبری وزیدنر هم مقصودشان اضطراب

اینکه بین نارسایی شناختی وتعداد شغل ،مصرف دارو

شدید بود ،نه اضطراب مالیم.
1 . Hansen
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وتعداد مشروطی تفاوت معناداری وجود نداشت .همانطور

-
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Abstract
The present study investigated Factors affecting cognitive failure including, Age, Sex, occupation, type of degree,
Terms of conditional and also Cognitive failure associated with Academic failure. The study is descriptive and
correlation. Statistical Society Includes all students of Azad University , Yadegar-e-Emam Khomeini (RH)
SHahreray Branch(N=22904). Students were studying in 93-92 first term. Relative cluster random sampling
method was used. 384 samples were selected as the main studied participants. . Cognitive Failure Questionnaire
(CFQ) and Personal profile were the data collection instruments. Cronbach's alpha for the Cognitive Failures
Questionnaire ./79 Obtained. In order to investigate the relationship between variables and comparing them
appropriate statistical procedure, Pearson correlation coefficient, Path Analysis, T-Test and one – way ANOVA
were used. There was not significant discrepancy between cognitive failure and academic failure. Also the
relationship between cognitive failure and Sex, occupation, type of degree, Terms of conditional was not
significant. The relationship between Age and cognitive failure was Positive. Although cognitive failure predicted
Occupational accidents and traffic , but cognitive failure could not be a predictor of Academic failure. Could be
due to the anxiety of test conditions. Because it increases the level of consciousness and cognitive control students.
Key words: Cognitive failure, Academic failure, Influencing Factors, Students
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