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 چکيده
 تیحما ،یفراشناخت یباورها براساس یاهمالکار ینیبشیپ تیقابل یبررسهدف از پژوهش حاضر، 

بود. طرح تحقیق حاضر توصیفی و از نوع ن روده دانشگاه انیدانشجو یمنطق ریغ یباورها و یاجتماع

 ارشد یکارشناس و یناسکارش مقطع دانشجویان یتمامباشد و جامعه آماری شامل همبستگی می

بر است.  94-95 یلیتحص سال در رودهن واحد آزاد دانشگاه لیتحص به شاغل و( 30-18 یسن گروه)

گیری نفر بود که با استفاده از شیوه نمونه 400شامل  بر اساس جدول مورگان این اساس، حجم نمونه

 از اطالعات جمع آوری ایبرای چندمرحله ای متناسب با حجم جامعه انتخاب شد. تصادفی خوشه

 آزمــون(، پرسشنامه 1988) همکاران و متیز شده ادراک یاجتماع تیحما اسیمقهای پرسشنامه

 تعلل مقیاسو  ( MCQ-30)یفراشناخت یباورها پرسشنامه(، 1986ی جونز )رمنطقــیغ یباورهــا

رگرسیون تحلیل  از همبستگی پیرسون و هاداده تحلیل برای استفاده شد. (GP2) عمومی ورزی

 ،یفراشناخت یباورها با یاهمالکاراستفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد خطی چندگانه 

رابطه دارد. عالوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون خطی  یمنطق ریغ یباورها و یاجتماع تیحما

صد از واریانس در 81چندگانه نشان داد متغیر باورهای غیرمنطقی در ابتدا وارد تحلیل شده و 

اهمالکاری را تبیین کرده است. در گام بعدی با اضافه شدن متغیر باورهای فراشناختی مقدار واریانس 

درصد افزایش و در گام نهایی با اضافه شدن متغیر حمایت اجتماعی  83درصد به  81تبیین شده از 

طه متغیرهای باورهای فراشناختی درصد افزایش پیدا کرد. براساس نتایج، راب 84واریانس تبیین شده به 

دهد با افزایش باورهای فراشناختی و و باورهای غیرمنطقی با اهمالکاری مستقیم است که نشان می

یابد. همچنین یافته ها نشان داد، رابطه متغیر حمایت باورهای غیرمنطقی میزان اهمالکاری افزایش می

با افزایش حمایت اجتماعی میزان اهمالکاری  دهداجتماعی با اهمالکاری معکوس است که نشان می

 یابد.کاهش می
 یمنطق ریغ یباورهای، اجتماع تیحما، یفراشناخت یباورها، یاهمالکار :واژگان کليدي
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 2کتر صفيه بهزادي، د1فوژان هداوند

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن 1
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 فوژان هداوند

 

قابليت پيش بينی اهمالکاري براساس باورهاي فراشناختی، 

 حمایت اجتماعی و باورهاي غير منطقی دانشجویان
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 مقدمه 

 التتحو با یتنگاتنگ ارتباط دانشگاه به انتقال ندیفرا تیاهم(. 2004 ,دورنبوش) شود یم فیتعر فرد یزندگ دوم دهه عنوان به یجوان

 چه هر صاحبنظران که شود یم موجب امر نیا. دارد ها دانشگاه به آنها ورود و انیدانشجو رشیپذ ندهیفزا رشد نهیزم در یخیتار و یاجتماع

 ،یی و رزینحاتم ،یتمدن) بپردازند آن گوناگون اثرات و آن با مرتبط عوامل انتقال، نیا یمحتوا دانشگاه، به انتقال ندیفرا مطالعه به شتریب

 است، پژوهشگران و روانشناسان های دغدغه از یکی و بوده مشکل اریبس آن بودن دهیچیپ علت به انسان رفتارهای از ارییبس درک(. 1389

 است ورزی تعلل دهیچیپ رفتارهای نیا از یکی ند،ینما کشف را یانسان رفتار منشأ و علت آنند درصدد ای رشته تیحساس لیدل به که

 پژوهشگران که ییجا تا دارد وجود افراد از ارییبس در که است یعادت کارها کردن موکول ندهیآ به ای ورزی تعلل(. 1390 ،یمانینر ،یابولقاسم)

 (. 2007ل،یاست) است انسان یذات التیتما از یژگیو نیا که باورند نیا بر

 شکست و یختگیر هم به استرس، جز موارد اغلب در یول است یزندگ کردن ندیخوشا هدفش اول، نظر در که است یعمل ورزی تعلل

 قیطر از تواند یم موارد اغلب در اما ست،ین ساز مسأله شهیهم ورزی تعلل که است ذکر قابل هم مطلب نیا و ندارد گریید امدیپ یاپیپ های

 تعلل که اند داده نشان ها یبررس. باشد داشته همراه به رییناپذ جبران و نامطلوب آمدهاییپ اهداف، به یدسترس عدم و شرفتیپ از ممانعت

 ،یتانگن و یف) است رفتاری و یشناخت ،یجانیه های مؤلفه  شامل که است دهاییچیپ ندیفرا بلکه ،یزمان تیریمد مشکل کی تنها نه ورزی

 رگذارییتأث یچگونگ روکا ساز توانند ینم اما دارند، دیتأک دنیورز تعلل در یمنف نگرشهای و باورها نقش بر یشناخت کردهاییرو و( 2010

 نیا قیدق نییتب به تواند یم ورزی تعلل از یفراشناخت دگاهید ن،یا وجود با دهند، حیتوض را ورزی تعلل یشناخت ندیفرا بر ییباورها نیچن

 کنترل ای ینیبازب ،یابیارز در که است یشناخت ندیفرا ای دانش فراشناخت فالول اعتقاد به(. 1390،ی و کاوهاضیف ،یکاظم) بپردازد ندهایفرا

 دانش( الف: شدهاند لیقا زیتما فراشناخت از جنبه دو نیب پردازان هینظر اکثر. کند یم میتنظ را یشناخت عملکرد و دارد مشارکت شناخت

 میتنظ( ب. دارند فیتکل با مرتبط رییادگی راهبردهای و عوامل درباره خود شناخت مورد در افراد که یاطالعات از است عبارت که یفراشناخت

 دو از ورزی تعلل رو، نیا از. دارد اشاره عملکرد در خطاها ییشناسا و زییر برنامه ،ینیبازب توجه، رینظ ییاجرا اعمال انواع به که یفراشناخت

 یمنف عواطف و شناختها میتنظ برای راهبرد کی عنوان به تواند یم دنیورز تعلل که نیا نخست. باشد وندیپ در فراشناخت با تواند یم دگاهید

 .اند نموده گزارش یمنف جانهاییه با ارتباط دارای را ورزی تعلل ادییز پژوهشهای که نیا دوم و شود گرفته نظر در

 به و برند یم کار به یمنف جانهاییه میتنظ برای افراد که دانند یم راهبرد کی را ورزی تعلل( 2008) سیت و درتونیه ستر،یبام 

 2009بلوم، راث و سولومونبه نقل از ) کنند یم تجربه را بهتری احساس و شوند یم دور یمنف جانهاییه از گذرا رتصو به کم دست آن، کمک

 و وهس) است شده مطرح استانداردها راستای در عملکرد و جانهایه افکار، بر دیشد کنترل در ییتوانا عنوان به ورزی تعلل نیهمچن(. 

 (.  2006 ،همکاران و هاول از نقل به ؛ 2004 ستر،یبائوم

 پردازش کنترل در مؤثر عوامل عنوان به فراشناخت چندگانه عوامل سازی مفهوم در گام نینخست یمیخودتنظ ییاجرا عملکرد یالگو

 کی در یعاطف اختاللهای سازی مفهوم راستای در است یتالش است، شده ارائه(  1994)  وسیمت و ولز توسط که هینظر نیا. است اطالعات

 یم ریتأث یعاطف اختاللهای تداوم و رشد یفراشناخت عوامل بر که یشکل به یفراشناخت و ایپو ندهاییفرا شامل یسطح چند رچوبچا

 و شود یم ریدرگ پردازش یمنف و شده فیتحر الگوی کی در چگونه ذهن که است آن نییتب یپ در الگو نیا(. 2004 ،و هاتون ولز)گذارند

 تیحما( 1976) کوب بار نیاول یبرا .کند یم کمک آشفته جانهاییه و شده فیتحر باورهای ،یمنف افکار هب یفراشناخت پردازش چگونه

 و اعتبار ارزش، یدارا شود، یم داشته دوست و شده مراقبت که کند یم باور فرد آن واسطه به که کرد فیتعر یآگاه عنوان به را یاجتماع

 دانند یم یفرد نیب تبادالت را یاجتماع تیحما محققان گرید. باشد یم هیدوسو تعهدات و اتارتباط از یا شبکه به متعلق و است، احترام

 به یاجتماع تیحما(.  2011,و همکاران نتریو) است احساسات  به دادن اعتبار و قیتشو ،یاری و مساعدت ق،یتصد و دییتأ عاطفه، شامل که

 .باشند دسترس قابل کمک، به ازین زمان که دارد اشاره افراد از وچکک تا بزرگ ی دامنه با یستمیس به یتیحما ی شبکه عنوان

 ردیگ یم بر در را یاعمال ،یافتیدر یاجتماع تیحما. شود یم یساز مفهوم شده ادراک و یافتیدر تیحما صورت به یاجتماع تیحما

زم به ذکر است حمایت اجتماعی کسب حمایت . الشود کمک دارد، ازین که یفرد به تا شود یم انجام یاجتماع شبکه یاعضا لهیوس به که

ای شخصی است. بر کند و جنبهکند درک و برداشت میاست و ادراک حمایت اجتماعی آن چیزی است که شخص از حمایتی که دریافت می

ر طبیعی تقویت کننده است ، این چیزی است که برای جاندار به طونیز نام بردتقویت کننده مثبت توان از نظر اسکینر مبنی بر این اساس می

و به بقای او وابسته است، مانند غذا یا آب. هر محرک خنثایی که با تقویت کننده مثبت نخستین همراه گردد ویژگی های تقویت کننده 

بازگشت مثتبت ثانوی را به خود می گیرد. تقویت کننده مثبت چیزی است که، وقتی در نتیجه پاسخی به موقعیت اضافه می شود، احتمال 

 یرفتار ای و جانیه فکر، گونه هر یمنطق ریغ یباورها. است منسوب سیال به یمنطق ریغ یباورها هینظر منشاء آن پاسخ را افزایش می دهد.

 یباورها یعبارت به. است یشادمان و یخوشحال بقاء در اختالل آن مهم یامدهایپ و شوند یم خود رفتن نیب از و نفس بیتخر به منجر که است

 اختالالت بروز موجب و باشد داشته وجود ییگرا مطلق و فهیوظ الزام، اجبار، آنها در که یدیعقا و ها شهیاند و افکار از عبارتند یمنطق ریغ
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 گناه، خشم، اضطراب، ترس، همچون یعاطف یامدهایپ یخارج یها محرک و حوادث با برخورد در باورها گونه نیا. گردد یرفتار و یعاطف

 یم نییتع را او رفتار و عاطفه شدت و تیوضع نوع، که است انسان یباورها نیا قتیحق در. کند یم جادیا یافسردگ و خصومت ه،اندو و غم

 یهست جهان خود، به نسبت را انسان تفکر طرز باورها، نیهم و اوست یمنطق ریغ اعتقادات و باورها از یناش انسان عواطف و رفتار رایز. کند

 گرانید و جهان به نسبت یفرد یباورها و تفکر طرز از یناش یهمگ ترس، و خشم اندوه، و غم ،یافسردگ اضطراب،. شود یم موجب گرانید و

 به فرد که یوقت شود یم منجر یروان یناراحت و اضطراب به است آمده یبعد سطور در که یمنطق ریغ یباورها) گانه ده دیعقا به توسل. است

 دیمف یخاص امر وقوع به تینها یب را خود و دارد دیتاک الزام و اجبار بر دایشد خود یها برداشت و نگرش در دیجو یم توسل یدیعقا نیچن

 کرد خواهد حرکت تیشخص رشد و نفس یسالمت جهت در یقو احتمال به برهاند دهایق نیا از را خود فرد اگر نیبنابرا. کند یم بندیپا و

. شود یم متولد یمنطق ریغ یباورها یبرا یدیشد یذات لیتما با انسان است معتقد سیال(.  1393؛ به نقل از عباسی، 1391دالور، و جوکار)

 از یاریسی را خود یوابستگ آنها کنند، یم یانگار سهل خود رفتار رییتغ به نسبت و دارند خود دادن شکست به یدیشد لیتما افراد همه

 جلوه مبرم ازین صورت به را شانیها خواسته و اند آموخته یزندگ اول دوران از که یاجتماع ،یاسیس ،یفرهنگ ،یخانوادگ تعصبات و ها اسطوره

 به عاجزانه واکنش سرزنش، یبرا یآمادگ خود، از حد از شیب انتظارات گران،ید دییتا توقع از عبارتند یمنطق ریغ یباورها انواع. دهند یم

 کوکیها) باشد یم ییگرا کمال ر،ییتغ یبرا یدرماندگ ،یوابستگ مشکل، از اجتناب ،اضطراب با توام ادیز ینگران ،یعاطف یتیمسئول یب ،یناکام

 ینیب شیپ تیقابل یبررس حاضر، پژوهش یاصل هدف رو نیا از. شود افراد در یاهمالکار یکی از دالیل تواند یم که(. 2004 ،همکاران و

 .باشد یم انیدانشجو یمنطق ریغ یباورها و یاجتماع تیحما ،یفراشناخت یباورها براساس یاهمالکار

 

  روش تحقيق
تحقیق حاضر بر مبنای روش جز مطالعات توصیفی و از نوع همبستگی است. در تحقیق حاضر اهمالکاری در دانشجویان به عنوان 

 با تحقیق، این در بین در نظر گرفته شدند.متغیر مالک و باورهای فراشناختی، حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی به عنوان متغیر پیش

شامل  تحقیق این آماری جامعه ،حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی فراشناختی، اهمالکاری با باورهای رابطه بررسی موضوع به توجه

 یلیتحص سال در رودهن واحد آزاد دانشگاه لیتحص به شاغل و( 30-18 یسن گروه)ارشد یکارشناس و یکارشناس مقطع دانشجویان یتمام

 10 از ییامرحله چندای تصادفی خوشه گیرینمونه روش به اقدام  تحقیقی، نمونه میزان تعیین منظور به بین، این در  .باشند یم 95-94

 شده مشخص تحقیق جامعه از هدف نمونه تعداد گیری،نمونه این اساس بر و شد رودهن واحد آزاد دانشگاه یهادانشکده در تیپرجمع رشته

 نفر 400 و براساس جدول مورگان آزمون توان زانیم به توجه با و گذشته مشابه مطالعات براساس نمونه حجم تعداد اساین اس است. بر

جهت بررسی رابطه  شامل تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گامها از آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل دادهه است و شد انتخاب

  .بین متغیرها استفاده شد

 

 اطالعات   گردآوري زاراب
  شده ادراک یاجتماع تیحما اسيمقالف: 

 منبع سه از شده ادراک یاجتماع تیحما یابیارز منظور به که است یا هیگو 12 یبعد چند ابزار کی شده ادراک یاجتماع تیحما

 ی شده ادراک یاجتماع تیحما زانیم سایمق نیا. است شده هیته( 1988) همکاران و متیز توسط یزندگ در مهم افراد و دوستان خانواده،

 دست به یبرا. سنجدیم (6)امتیاز  موافقم کامال تا (0)امتیاز  مخالفم  کامال ای نهیگز 7 فیط در مذکور ی طهیح سه از کی هر در را فرد

 از زین اسیمق ریز هر ی مرهن. شود یم میتقس( 12) آنها تعداد بر و شده جمع هم با ها هیگو ی همه ی نمره اس،یمق نیا کل نمره آوردن

 توسط اسیمق نیا ییایپا و ییروا. دیآ یم دست به(4) اسیمق ریز آن یها هیگو تعداد بر میتقس آن به مربوط یها هیگو نمرات جمع حاصل

 61/0 ،88/0 ،90/0 پرسشنامه کل و اسیمق یبرا پاره سه بیترت به مذکور اسیمق ییایپا. است شده گزارش مطلوب حد در همکاران و متیز

 ییایپا. است شده محاسبه 93/0 ،91/0 ،91/0 ، 89/0 بیترت به اسیمق ییایپا یگرید قیتحق در(. 2009 ادواردز،) است شده گزارش 86/0 و

 همکاران و یرستم. شود یم گزارش 84/0 و 90/0 بیترت به( نفر 100)دختر و( نفر 100)پسر انیدانشجو نیب در جنس کیتفک به ابزار

( 1388) پور کین و جوکار ،یمیسل. اند آورده دست به 89/0 تا 76/0 نیب را یاجتماع تیحما یاسهایمق خرده کرونباخ یآلفا بیضر( 1389)

 یزندگ مهم افراد و دوستان خانواده، سوی از شده افتیدر یاجتماع تیحما بعد سه یبرا کرونباخ آلفای بیضر از استفاده با را اسیمق ییایپا

 .اند کرده گزارش82/0و85/0 ،86/0بیترت به
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  یرمنطقيغ ياباوره ونآزمب: 

 100 رنــدهیدربرگ کــه شــد ــهیته جونــز توســط 1986 ســال در یرمنطقــیغ یباورهــا ســنجش یبــرا آزمــون ــنیا

 انتظــار گــران،ید ــدییتأ بــه ــازین: از عبارتنــد کــه اســت یرمنطقــیغ یباورهــا از یکــی بــه مربــوط مؤلفــه هــر. اســت عبــارت

 ،یدلواپسـ /اضطـراب بـا تـوأم ـادیز ینگرانـ ،یعاطفـ یتیمسـئول یب ،یناکامـ بــه واکنــش خــود، ســرزنش بــه ــلیتما خــود، از بــاال

 پنـج صـورت بـه و کـرتیل روش بـه عبـارت رهـ. یـیکمالگرا و شـتنیخو ـرییتغ بـه نسـبت یدرماندگـ ،یوابسـتگ مشـکالت، از اجتنـاب

 بــاور بــودن تــر یرمنطقیغ انگــریب آزمــون در باالتر نمــره. شــود یم یگــذار نمره موافـق شـدت به تـا مخالـف شـدت به از یا درجـه

 اســتفاده بــا آن یــیایپا(. 1373 پــور، یتقــ) ــدان قرارداده ــدییتأ مــورد را آزمــون ــنیا یــیروا متعــدد، یپژوهشهــا. اســت فــرد

 مؤلفه یــیایپا ــنیانگیم. دارد آزمــون ــنیا مطلــوب یــیایپا از نشــان کــه اســت شــده گــزارش 71/0 کرونبــاخ یآلفــا ــبیضر از

 (.1391 گــران،ید و ــاین یصفــار) آمــد دســت بــه 74/0 ــزین آن یهــا

 

 (: MCQ-30)یفراشناخت يباورها پرسشنامه ج:

 بیآس در یفراشناخت یباورها یفرض نقش ژهیو ،به یروان اختالالت یفراشناخت هینظر آزمون منظور به یفراشناخت یباورها پرسشنامه

 یرو بر را خود تموافق زانیم فرد که است یگزارش خود یسوال 30 اسیمق کی پرسشنامه نیا. است شده یطراح یجانیه اختالالت یشناس

 اختالل درباره 1996، وزیمت و ولز ،((SREF  نظم خود ییاجرا کارکرد مدل اساس بر. ( 2004ولز،) کند یم یبند درجه 4تا 1 از اسیمق کی

 ی درباره  مثبت یباورها -1 کند یم یریگ اندازه جداگانه اسیمق پنج در را ریز یفراشناخت یها طهیح و است شده ساخته یجانیه یها

 مرتبط خطر و یریناپذ کنترل با که ینگران درباره  یمنف یباورها -2( کنم مقابله مسائل با تا کند یم کمک من به ینگران مانند) ینگران

 یا حافظه:  مثال یبرا) فیضع  یشناخت نانیاطم -3 رمیبگ را آن یجلو توانم ینم شود یم شروع ام ینگران یوقت:  مثال یبرا) هستند

 دائما: مثال یبرا) یشناخت یآگاه خود -5 است من ضعف ،نشانه افکارم کنترل در یناتوان:  مثال یبرا) افکار کنترل لزوم -4 دارم یفیضع

 داده پاسخ 4= موافقم کامال تا 1= ستمین موافق از یکرتیل اسیمق کی یرو بر پرسشنامه نیا یسوالها. دهم یم قرار ینیبازب مورد را افکارم

 نمر در روز 118 تا 22 یزمان فاصله در ییآزما باز یهمبستگ است گسترده %93 تا %72 آن یها اسیمق خرد کرونباخ یاآلف بیضر شود یم

 افکار کنترل لزوم ،%69 برابربا یشناخت نانیاطم ،%59 با برابر خطر ،یریناپذ کنترل ،%79 برابر مثبت یباورها اسیمق ،%75 با برابر یکل ی ه

 بیضر ،(1387) یریدستگ زاده نیریش رانیا در(. 2004، هاتن تیکارترا و ولز) باشد یم%87 با برابر یشناخت یهآگا خود و%74 با برابر

 باز ییایپا و %87 تا%71 دامنه در آن یها اسیمق خرده یبرا و %91 اسیمق کل یبرا کرونباخ یآلفا بیضر کمک به را آن یدرون یهمسان

 محمد است کرده گزارش %83 تا%59 دامنه در آن یها اسیمق خرده یبرا و %73 اسیمق کل یبرا تههف چهار فاصله در را آزمون نیا ییآزما

 ،ینگران مورد در مثبت یباورها یها اسیمق خرده یبرا و %80را، MCQ-30 پرسشنامه کل یبرا کرونباخ یآلفا زانیم( 1388) فرجاد و یخان

 و افکار کنترل به ازین ،یشناخت نانیاطم خطر و ریناپذ کنترل ،ینگران مورد در مثبت یباورها یها اسیمق خرده یبرا و%  80، ریناپذ کنترل

 . کردند گزارش %79 ،% 60،% 83،%71 ،%52 بیترت به یشناخت یآگاه خود

 

 (: GP2) عمومی ورزي تعلل مقياسد: 
 این. شد استفاده GP2) ) عمومی یورز تعلل مقیاس یا کاری اهمال آزمون از پژوهش این در رفتاری کاری اهمال سنجیدن برای

 باشدمی( 5 موافقم کامال) تا( 1 مخالفم کامال) از گزینه 5 با هاییماده دارای است، نموده طراحی  را آن( 1986) یل که ای گزینه 20 مقیاس

 آزمون نیا در فرد نمره است یهیبد. شود می انجام عکس صورت به منفی های گویه گذاری نمره. دهدیم نشان فرد در را یورز تعلل و

 ریخ و حسینی پژوهش در. است شده گزارش مطلوب روایی و پایایی دارای مقیاس این. است شتریب او در یاهمالکار باشد، باالتر هرچقدر

 . شد محاسبه درصد 73 کرونباخ آلفای روش از استفاده با آزمون این درونی همسانی( 1388)

 

 هایافته
نفر با جنسیت دانشجوی  223نفر با جنسیت دانشجوی پسر و تعداد  177نفر عضو نمونه، تعداد  400ع در پژوهش حاضر از مجمو

 دختر در پژوهش حاضر حضور داشتند.
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 ( =400Nميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي پژوهش ) -1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 14,08 166,36 باورهاي فراشناختی

 8,89 26,73 تیتضاد شناخ

 11,02 47,03 باورهاي مثبت در مورد نگرانی

 5,82 18,39 خودآگاهی شناختی

 11,37 41,89 باورهاي منفی در مورد کنترل ناپذیري و خطر افکار

 12,76 32,32 باورهایی در مورد نياز به کنترل افکار

 87,70 315,59 باورهاي غير منطقی

 1,51 3,40 حمایت اجتماعی

 17,33 54,67 کارياهمال

 

= میانگین( 18,39های پژوهش در متغیر باورهای فراشناختی در عامل خودآگاهی شناختی )دهد، آزمودنینتایج جدول فوق نشان می

های = میانگین( باالترین میانگین را بدست آوردند. همچنین آزمودنی47,03پایین ترین میانگین و در متغیر باورهای مثبت در مورد نگرانی )

= میانگین( را بدست آوردند. عالوه بر این، 3,40= میانگین( و در متغیر حمایت اجتماعی )315,59پژوهش در متغیر باورهای غیرمنطقی )

دهد که ما در این پژوهش با افرادی = میانگین( را بدست آوردند، که این وضعیت نشان می54,67های پژوهش در متغیر اهمالکاری )آزمودنی

داریم که بیشتر دارای باورهای مثبتی در مورد نگرانی هستند، از باورهای غیرمنطقی و حمایت اجتماعی باالتر از میانگین برخوردارند سروکار 

 و در حد متوسط تعلل ورزی قرار دارند.

پالت( مورد بررسی قرار  های پرت تک متغیری با استفاده از نمودار مستطیلی )باکسپیش از استفاده از تحلیل رگرسیون در ابتدا داده

درجه را  45گرفت. نتایج نشان داد که داده پرت وجود ندارد. همچنین پراکنش توزیع تراکمی مقادیر مشاهده شده و مورد انتظار یک شیب 

اسمیرنوف  -وفنشان داد و همه نقاط روی خط قرار گرفتند که حاکی از نرمال بودن توزیع باقیمانده ها بود. همچنین نتایج آزمون کولموگر

 ها برای کلیه متغیرهای پژوهش نرمال است. نیز نشان داد باقیمانده

 اسميرنوف -نتایج آزمون کولموگروف -2جدول 

اسميرنوف -کولموگروف   

 سطح معنی داری درجه آزادی آماره متغیر

087/0 باورهاي فراشناختی  400 241/0  

101/0 باورهاي غير منطقی  400 134/0  

151/0 اعیحمایت اجتم  400 057/0  

094/0 اهمالکاري  400 201/0  

 

 پاسخ به فرضيه اصلی پژوهش
 رودهن دانشگاه انیدانشجواهمالکاری را در  ی،منطق ریغ یباورها و یاجتماع تیحما ،یفراشناخت یباورهافرضيه اصلی پژوهش:  -1

 کند.بینی میپیش

 سخالصه مدل رگرسيون و آماره هاي تحليل واریان -3جدول 

  متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F معناداری R 2R 

 0,812 0,901 0,0001 1722,074 97441,975 1 97441,975 رگرسیون باورهاي غيرمنطقی
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   56,584 398 22520,465 خطا 

    399 119962,440 کل 

 0,933 0,913 0,0001 992,437 49983,824 2 99967,648 رگرسیون باورهاي فراشناختی

     50,365 397 19994,792 خطا 

      399 119962,440 کل 

 0,845 0,919 0,0001 190,721,582 33803,715 3 101411,146 رگرسیون حمایت اجتماعی

     46,847 396 18551,294 خطا 

      399 119962,440 کل 

 

درصد از واریانس اهمالکاری  81نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داده است، متغیر باورهای غیرمنطقی در ابتدا وارد تحلیل شده و 

درصد افزایش و در  83درصد به  81را تبیین کرده است. در گام بعدی با اضافه شدن متغیر باورهای فراشناختی مقدار واریانس تبیین شده از 

ضرایب استاندارد و  -3درصد افزایش پیدا کرده است. در جدول  84با اضافه شدن متغیر حمایت اجتماعی واریانس تبیین شده به  گام نهایی

 غیر استاندارد رگرسیون ارائه شده است.

 نبيضرایب استاندارد و غير استاندارد مدل نهایی رگرسيون براي پيش بينی اهمالکاري بوسيله متغيرهاي پيش  -4جدول 

 B Beta T Pخطای B متغیر

 0,003 -2,992  2,608 -7,803 ثابت

 0,0001 28,347 0,908 0,005 0,128 باورهای غیرمنطقی

 0,0001 5,801 0,147 0,017 0,098 باورهای فراشناختی

 0,0001 -5,551 -0,147 0,303 -1,684 حمایت اجتماعی

 

بینی اهمالکاری بر اساس باورهای فراشناختی، ب استاندارد بتا برای پیشو همچنین ضرای Bدر جدول فوق ضرایب غیر استاندارد 

شود رابطه متغیرهای باورهای فراشناختی و باورهای غیرمنطقی حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی ارائه شده است. همانگونه که مشاهده می

یابد. همچنین ختی و باورهای غیرمنطقی میزان اهمالکاری افزایش میدهد با افزایش باورهای فراشنابا اهمالکاری مستقیم است که نشان می

دهد با افزایش حمایت اجتماعی میزان اهمالکاری یافته ها نشان داد، رابطه متغیر حمایت اجتماعی با اهمالکاری معکوس است که نشان می

 بیشترین تاثیر را در اهمالکاری داشته است.  908/0ب بتا یابد. ضرایب بتا بیانگر این است که متغیر باورهای غیرمنطقی با ضریکاهش می

 

 هاي فرعی پژوهشپاسخ به فرضيه -2

 .کند ینیب شیپ را رودهن دانشگاه انیدانشجو در یاهمالکار تواند یم یفراشناخت یباورها فرضيه فرعی اول:

 خالصه مدل رگرسيون و آماره هاي تحليل واریانس -5جدول 

  متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F معناداری R 2R 

باورهاي منفی در مورد کنترل 

 ناپذیري و خطر افکار
 0,0001 428,451 62191,254 1 62191,254 رگرسیون

0,720 0,518 
   145,154 398 57771,186 خطا 

    399 119962,440 کل 

 0,534 0,731 0,0001 227,434 32027,906 2 64055,811 رگرسیون تضاد شناختی

     140,823 397 55906,629 خطا 

      399 119962,440 کل 
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 0,550 0,744 0,0001 163,490 22124,418 3 66373,254 رگرسیون باورهاي مثبت در مورد نگرانی

     135,326 396 53589,186 خطا 

      399 119962,440 کل 

 

درصد از واریانس  51اده است، متغیر باورهای منفی در مورد نگرانی در ابتدا وارد تحلیل شده و نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان د

درصد افزایش  53درصد به  51اهمالکاری را تبیین کرده است. در گام بعدی با اضافه شدن متغیر تضاد شناختی مقدار واریانس تبیین شده از 

 6افزایش پیدا کرده است. در جدول  درصد 55ثبت در مورد نگرانی واریانس تبیین شده به و در گام نهایی با اضافه شدن متغیر باورهای م

 ضرایب استاندارد و غیر استاندارد رگرسیون ارائه شده است.

 ضرایب استاندارد و غير استاندارد مدل نهایی رگرسيون براي پيش بينی اهمالکاري بوسيله باورهاي فراشناختی  -6جدول 

 B Beta T Pخطای B متغیر

 0,177 -1,351  5,156 -6,966 ثابت

د کنترل ناپذیري و خطر باورهاي منفی در مور

 افکار
2,129 0,146 0,521 14,540 0,0001 

 0,0001 4,688 0,359 0,309 1,447 تضاد شناختی

 0,0001 -4,138 0,321 0,832 -3,477 باورهاي مثبت در مورد نگرانی

 

بینی اهمالکاری بر اساس باورهای فراشناختی ارائه و همچنین ضرایب استاندارد بتا برای پیش Bیر استاندارد در جدول فوق ضرایب غ

شود رابطه متغیرهای باورهای منفی در مورد کنترل ناپذیری و خطر افکار و تضاد شناختی با اهمالکاری شده است. همانگونه که مشاهده می

ایش باورهای منفی در مورد کنترل ناپذیری و خطر افکار و تضاد شناختی میزان اهمالکاری افزایش دهد با افزمستقیم است که نشان می

دهد با افزایش باورهای یابد. همچنین یافته ها نشان داد، رابطه متغیر باورهای مثبت در مورد نگرانی با اهمالکاری معکوس است که نشان میمی

یابد. ضرایب بتا بیانگر این است که متغیر باورهای منفی در مورد کنترل ناپذیری و خطر اهش میمثبت در مورد نگرانی میزان اهمالکاری ک

 بیشترین تاثیر را در اهمالکاری داشته است.  521/0افکار با ضریب بتا 

 

 .کند ینیب شیپ را رودهن دانشگاه انیدانشجو در یاهمالکار تواند یم حمایت اجتماعی فرضيه فرعی دوم:

 خالصه مدل رگرسيون و آماره هاي تحليل واریانس -7جدول 

  متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F معناداری R 2R 

 0,220 0,469 0,0001 112,348 26408,501 1 26408,501 رگرسیون حمایت اجتماعی

     235,060 398 93553,939 خطا 

      399 119962,440 کل 

 

اری را تبیین درصد از واریانس اهمالک 22ون چندگانه نشان داده است، متغیر حمایت اجتماعی وارد تحلیل شده و نتایج تحلیل رگرسی

 ضرایب استاندارد و غیر استاندارد رگرسیون ارائه شده است. 8کرده است. در جدول 

 اري بوسيله حمایت اجتماعیضرایب استاندارد و غير استاندارد مدل نهایی رگرسيون براي پيش بينی اهمالک  -8جدول 

 B Beta T Pخطای B متغیر

 0,0001 38,676  1,886 72,931 ثابت

 0,0001 -10,599 -0,469 0,507 -5,370 حمایت اجتماعی
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بینی اهمالکاری بر اساس حمایت اجتماعی ارائه و همچنین ضرایب استاندارد بتا برای پیش Bدر جدول فوق ضرایب غیر استاندارد 

دهد با افزایش حمایت اجتماعی میزان اهمالکاری کاهش است. رابطه متغیر حمایت اجتماعی با اهمالکاری معکوس است که نشان می شده

 تاثیر زیادی را در اهمالکاری داشته است.  469/0یابد. ضرایب بتا بیانگر این است که متغیر حمایت اجتماعی با ضریب بتا می

 

 .کند ینیب شیپ را رودهن دانشگاه انیدانشجو در یاهمالکار تواند یم یرمنطقیباورهای غ فرضيه فرعی سوم:

 خالصه مدل رگرسيون و آماره هاي تحليل واریانس -8جدول 

 B Beta T Pخطای B متغیر

 0,0001 38,676  1,886 72,931 ثابت

 0,0001 -10,599 -0,469 0,507 -5,370 حمایت اجتماعی

 

اری را درصد از واریانس اهمالک 81وارد تحلیل شده و  باورهای غیرمنطقینتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داده است، متغیر 

 است.ضرایب استاندارد و غیر استاندارد رگرسیون ارائه شده  9تبیین کرده است. در جدول 

   باورهاي غيرمنطقیضرایب استاندارد و غير استاندارد مدل نهایی رگرسيون براي پيش بينی اهمالکاري بوسيله   -9جدول 

  متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F معناداری R 2R 

 0,812 0,901 0,0001 1722,074 97441,975 1 97441,975 رگرسیون باورهای غیرمنطقی

     56,584 398 22520,465 خطا 

      399 119962,440 کل 

   

ارائه  باورهای غیرمنطقیبینی اهمالکاری بر اساس و همچنین ضرایب استاندارد بتا برای پیش Bد در جدول فوق ضرایب غیر استاندار

باورهای دهد با افزایش با اهمالکاری مستقیم است که نشان می باورهای غیرمنطقیشده است. همانطور که مشاهده می گردد، رابطه متغیر 

تاثیر زیادی را در  901/0با ضریب بتا  باورهای غیرمنطقیبتا بیانگر این است که متغیر  یابد. ضرایبمیزان اهمالکاری افزایش می غیرمنطقی

 اهمالکاری داشته است. 
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 گيريبحث و نتيجه
درصد از واریانس  81نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد، متغیر باورهای غیرمنطقی در ابتدا وارد تحلیل شده و 

درصد  83درصد به  81رده است. در گام بعدی با اضافه شدن متغیر باورهای فراشناختی مقدار واریانس تبیین شده از اهمالکاری را تبیین ک

درصد افزایش پیدا کرد. براساس نتایج، رابطه  84افزایش و در گام نهایی با اضافه شدن متغیر حمایت اجتماعی واریانس تبیین شده به 

دهد با افزایش باورهای فراشناختی و باورهای ورهای غیرمنطقی با اهمالکاری مستقیم است که نشان میمتغیرهای باورهای فراشناختی و با

یابد. همچنین یافته ها نشان داد، رابطه متغیر حمایت اجتماعی با اهمالکاری معکوس است که نشان غیرمنطقی میزان اهمالکاری افزایش می

(، 2009(، ویسکو )2010) یتانگن و یفهای یابد. این یافته با نتایج بررسیالکاری کاهش میدهد با افزایش حمایت اجتماعی میزان اهممی

 کی تنها نه ورزی تعلل( نشان دادند، 2010) یتانگن و یف( همسوست. برای مثال، 2007) کرومپیگر و بیامه(، 2008) بامیستر و همکاران

( 2008) و همکاران ستریبامو  است رفتاری و یشناخت ،یجانیه های مؤلفه  شامل که است دهاییچیپ ندیفرا بلکه ،یزمان تیریمد مشکل

 جانهاییه از گذرا صورت به کم دست آن، کمک به و برند یم کار به یمنف جانهاییه میتنظ برای افراد که دانند یم راهبرد کی را ورزی تعلل

 هیآرا با فراشناخت از فردی دانش ابعاد( نشان داد، 2009در سال ) سکو یو. همچنین، کنند یم تجربه را بهتری احساس و شوند یم دور یمنف

دانشگاه  دانشجویان غیرمنطقی باورهای و روان سالمت بین رابطه بررسی به (1379) زیارتیو  است همبسته یشناخت اختالالت از یعیوس

 و های عاطفیآشفتگی بروز میزان باشد، غیرمنطقی تفکرات و باورها واجد بیشتر فرد هرقدر داد نشان نتایج پژوهش او پرداخت و کاشان

 . شودمی بیشتر او در رفتاری

اجتماعی شدن یک فرایند دوجانبه ارتباطی میان فرد و جامعه است و در طول حیات انسان این فرایند در دو مقوله یادگیری و یاددادن 

اهمالکاری از جمله عواملی است که تقریباً همیشه عوارض منفی  یرد.ادامه می یابد و سازگاری اجتماعی در قالب این فرایندها صورت می گ

بر بهره وری و بهزیستی فرد و جامعه بر جا می گذارد. بسیاری از مطالعات پیامدهای منفی تعلل بر سالمت روان )مثل استرس، اضطراب و 

ریق خاصی اهمالکاری می کند، ولی بهترین تعریف تعلل (.  اگر چه هر کسی به ط2004افسردگی( را اثبات کرده اند )هایکوک و همکاران، 

(. برخی تعلل را یک مشکل رفتاری دانسته اند. در این 2004می تواند این باشد: به تأخیر انداختن انجام کار بدون هیچ دلیل موجه )دوبرین، 

زمان تعلل و افزایش نسبت یا درصد مطالعه  دیدگاه تعلل به عنوان یک مشکل رفتاری شناخته شده و هدف از درمان کاهش نسبت یا درصد

یا فعالیت می باشد. برخی دیگر معتقدند تعلل یک مشکل شناختی است. در این دیدگاه مبنای تعلل، افکار و باورهای غلط و غیر منطقی در 

ن دیدگاه تعلل به  دلیل تنبلی یا مورد چگونگی شرایط و نتایج فعالیت هاست. به اعتقاد برخی محققان، تعلل یک مشکل انگیزشی است. در ای

بی انگیزه ای نیست، بلکه از آن جهت انجام می گیرد که افراد تعللی عالقه مند به انجام فعالیت دیگری هستند. تعلل می تواند یک عادت 

ریسته شده است. در این باشد که در نهایت به کاهش انتظار خودکارآمدی فرد منجر می شود. به تعلل به عنوان یک اختالل شخصیتی نیز نگ

دیدگاه تعلل به عنوان ضعف وجدان )با ویژگی هایی چون بی ارادگی، نداشتن پشتکار، تنبلی، عدم توجه و ضعف قدرت طلبی( شناخته شده 

 (.1385است )شهنی ییالق، 

شانی های روانشناختی را تجربه نمی توانند به طور موفقیت آمیز بحران ها و چالش های تحولی غلبه کنند، پری دانشجویانهنگامی که 

خواهند کرد و اختالل قابل مالحضه ای در جریان بهنجار زندگی روزمره و جنبه های عاطفی، اجتماعی و شناختی بروز خواهند کرد که بدنبال 

شناسی ه در روانفراشناخت با مفهومی کتوان گفت، های حاصل از پژوهش میدر تبیین یافتهآن شخصیت آنها دچار اغتشاش خواهد شد. 

. بر این اساس، های مهم شناخت همواره توجه پژوهشگران را به خود جلب کردهشناختی جدید مطرح شده است به عنوان یکی از مولفه

 زا خاصی الگوی به آنها فراشناخت شوند که می گرفتار هیجانی ناراحتی دام در دلیل این به افراد که است باور این بر فراشناختی، رویکرد

توجهی(  -شناختی الگو )سندرم شود. این می منفی باورهای تقویت و منفی تداوم هیجان موجب و شده منجر درونی های تجربه به دهی پاسخ

 درمان این، بر است؛ عالوه ای ناسازگارانه مقابله رفتارهای تنظیمی، یا خود شده ،راهبردهای تثبیت فکری، توجه نگرانی نشخوار شامل

 های فعالیت در شدن درگیر های سودمندی و فواید به مثبت، فراشناختی است. باورهای منفی و مثبت محتوایی حیطه دو املش فراشناختی

 من به آینده درباره و نگرانی است مفید تهدید بر شدن متمرکز»مانند  شود؛ می مربوط توجهی( -شناختی )سندرم تشکیل دهنده شناختی

 افکار بودن خطرناک به و ناپذیری ،معنا،اهمیت کنترل که است منفی باورهایی فراشناختی باورهای«.نمک اجتناب خطر از تا کند می کمک

 به در ناتوانی و عمل کنم آنها به میلم است برخالف ممکن باشم، داشته ای خصمانه افکار اگر» مانند شود؛ می شناختی مربوط هایتجربه و

 مزاحم فکر منفی ارزیابی موجب ناکارآمد، فراشناختی باورهای شدن (  فعال2000است) ولز، ما حافظه در مشکل نشانه اسامی، سپردن خاطر

است) اسپادا،  صورت اضطراب به عمدتا که شود می منفی های هیجان تشدید باعث خود جای در ارزیابی، شود. این تهدید می نشانه عنوان به

2008 .) 

است که سبب ایجاد خود پنداری مثبت، خویشتن پذیری، احساس عشق و حرمت  از سوی دیگر، حمایت اجتماعی یک کمک دو جانبه

(. تحقیقات نشان داده است که وجود حمایت اجتماعی 1391شود )بهروزی، شود که  در نهایت موجب خودشکوفایی و رشد فرد مینفس می
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پایین یا عدم حمایت اجتماعی، با کاهش سالمت جسمانی گذارد؛ در مقابل، حمایت اجتماعی تاثیر بلندمدتی بر سالمت جسم و روان فرد می

شود. پردازان حمایت اجتماعی معتقدند که تمام روابطی که فرد با دیگران دارد، حمایت اجتماعی محسوب نمیو روانی فرد رابطه دارد. نظریه

منبعی در دسترس و مناسب برای رفع نیاز خود ادراک ها را به عنوان به بیان دیگر، روابط، منبع حمایت اجتماعی نیستند، مگر آن که فرد آن

شود که نامناسب و بد موقع است، یا اینکه بر خالف میل هایی به فرد می(. به همین دلیل است که گاهی کمک1387کند )قائدی و یعقوبی، 

. لذا در بحث حمایت اجتماعی، ادراک فرد فرد است؛ در اینجا اگرچه حمایت اجتماعی صورت گرفته است، اما ادراک فرد آن را نپذیرفته است

حمایت ادراک شده به عنوان یکی از مکانیسم شود. به عبارتی، از حمایت است که اهمیت دارد که به آن، حمایت اجتماعی ادراک شده گفته می

 سلطه فرد روان بر که هستند ورهاییبا غیرمنطقی و همچنین، باورهای است افرادای بر وضعیت نگر دارای قدرت بالقوههای مقابله ای عاطفه

( 1991است. الیس ) عواطف و رفتارها کمیت و کیفیت کنندهتنظیم و رویدادها به دادن معنی و تفسیر و تعبیر نحوه کنندهتعیین عامل و دارند

 غیرمنطقی عقاید انواع در ریشه هاآن نامنظم عاطفی وزندگی های مردمناراحتی از بسیاری که است معتقد روانی و رفتاری مشکالت مورد در

 محصول عواطف چراکه است افراد نادرست هایشناخت نتیجه روانی مشکالت او از نظر. دارد هاآن پیرامون جهان خود و مورد در غیرواقعی و

الیس  .روندمی شمار هب هیجانی هایاختالل ترینمهم اساسی شوند عللمی ناشی غیرمنطقی تفکرات از که فراوانی پیامدهای و است شناخت

 و شودمی حسادت برانگیختگی موجب باورهای غیرمنطقی که داد نشان مرضی حسادت با غیرمنطقی تفکرات بین رابطه مورد ( در1995)

 هایباور بین تعیین ارتباط باهدف ( در تحقیقی که2006) شود. گانن و کییونمی منجر عواطف مناسب ابراز و روابط بهبود به هاآن اصالح

به نقل از ) است معنادار رابطه ذکرشده عامل سه بین شد انجام دادند مشخص نوجوانان در جنسی تهاجم با شناختی تحریف غیرمنطقی،

 .(1388سلیمی و رمضانی، 

 و شوندمی خود رفتن بین از و نفس تخریب به منجر که است رفتاری یا و هیجان فکر، هرگونه غیرمنطقی بر این اساس، باورهای

 و افکار از اندعبارت غیرمنطقی باورهای به عبارتی (1977گریج،  و است )الیس شادمانی و خوشحالی بقاء، در اختالل آن مهم پیامدهای

 و عاطفی اختالالت بروز موجب باشد و داشته وجود افراطی( شکل )به گراییمطلق و وظیفه الزام، اجبار، هاآن در که عقایدی و هااندیشه

 عاطفی پیامدهای خارجی هایمحرک و حوادث با برخورد در باورها گونهاین(. 1381 نوابه، از نقل به ؛1376 آبادی،)شفیع رددگ رفتاری

 و وضعیت نوع، که است انسان باورهای حقیقت این در .کندمی ایجاد افسردگی و خصومت اندوه، و غم گناه، خشم، اضطراب، همچون ترس،

 تفکر طرز باورها، همین و اوست غیرمنطقی اعتقادات و باورها از ناشی انسان عواطف و کند. زیرا رفتارمی تعیین را او رفتار و عاطفه شدت

 و تفکر طرز از ناشی همگی ترس، و خشم اندوه، و غم افسردگی، شود. اضطراب،می موجب دیگران و هستی جهان خود، به نسبت را انسان

باورهای شود و می منجر روانی ناراحتی و اضطراب به غیرمنطقی گانه باورهایده عقاید به توسل .است دیگران و جهان به نسبت فردی باورهای

 نسبت تجربه اثر در که باورها این .کندمی روانی طورکلی آشفتگیبه یا و افسردگی مستعد را فرد که هستند باورهایی و هانگرشغیرمنطقی 

 هایبک نگرش ازنظر .کنند تعبیر ناکارآمد و منفی ازحدبیش را خاص هایموقعیت تا سازندمی دهرا آما فرد شوند،می کسب جهان و خود به

توان کند. درنهایت میمی استفاده دیگران و خود یقضاوت درباره برای آن از فرد که هستند گرایانه کمال و ناپذیرانعطاف معیارهایی ناکارآمد

های پژوهش حاضر میتوان از متغیرهایی هایی است. از جمله محدودیتها دارای محدودیتگفت پژوهش حاضر نیز همانند سایر پژوهش

 دهد سوق ورزى تعلل به را فرد است ممکن که فکرى وسواس ، پرورى فرزند شیوه ، اضطرابى اختالالت مزاحمی که کنترل نگردیدند شامل

 کنترل گردد تا بتوان با قطعیت بیشتری در مورد نتایج بحث نمود.گردد در مطالعات آینده متغیرهای مزاحم پیشنهاد می و برد نام

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rassjournal.ir/


 237 -247، ص 1396،بهار 9اعی، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتم
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 مراجعمنابع و 

(. رابطه ابتکار شخصی، جهت گیری مذهبی و سرمایه اجتماعی. 1390بوالقاسمی، عباس و نریمانی محمد )ا [1]

 .23-12، (1)1فصلنامه علمی پژوهشی دانش و پژوهش در روانشناسی 

 (. بررسی میزان شیوع تعلل و عوامل مؤثر بر آن در بین1389کاظمی، مصطفی. فیاضی، مرجان. کاوه، منیژه. ) [2]

 (.4)2پژوهش نامه مدیریت تحول.  و کارکنان دانشگاه. مدیران

تحصیلی. مجله  فرسودگی با اجتماعی حمایت و ادراک شده استرس کمالگرایی، (. رابطه1391بهروزی، ناصر ) [3]

 (.20راهبرد فرهنگ. )

 در بهزیستی و ادراک شده اجتماعی حمات ابعاد بین رابطه (. بررسی1387) حمید یعقوبی، غالمحسن، قائدی، [4]

 .69-81(. 2)13 دانش، ارمغان پسر. مجله و دختر دانشجویان

آموزان نفس و روابط بین فردی دانش(. بررسی تأثیر روش اجتماع پژوهی برافزایش عزت1393عباسی، حسن ) [5]

 .58 -44، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد قائن. پسر پایه ششم ابتدایی

  85شرفتیپ و یلیتحص اهمالکاری و یعموم خودکارآمدی( 1389. ) ه ،ینیرز یمهاش و. م ،یحاتم م؛ ،یتمدن [6]

 . 65-85،(17)6،یتیترب یروانشناس فصلنامه. انیدانشجو یلیتحص( 17)،

 .ابتدایی راهنمایی و مقطع معلمان روان سالمت  و غیرمنطقی باورهای میان رابطه بررسی(. 1381) نوابه، باقر [7]

 .معلم تربیت دانشگاه .ارشد کارشناسی نامه پایان

 دختران رفتاری مشکالت با مادران منطقی غیر باورهای ارتباط( » 1388) آسیه ، حسین. رمضانی سلیمی، [8]

  45-56: (:1)3 ، کاربردی شناسی روان فصلنامه« آنها دبیرستانی
[9] Dornbusch, S.M (2004) “The Transition From Adolescenc:A Discussion of Seven 

Articles”, Journal of Adolescent Research, 15(1). 

[10] Fee, R.L. & Tangney, J.P. (2000). Procrastination: A means of avoiding shame or 

guilt? Journal of Social Behavior and Personality, (15), 167–184. 

[11] Howell, A.J.,Watson, D.C., Powell, R.A., &Buro, K. (2006). Academic 

procrastination: thepattern and correlates of behavioural postponement. Personality 

and Individual Differences. 40, 1519-1530. 

[12] Wells, A. (2000). Emotional disorders and metacognition: Innovative cognitive 

therapy. 1sted.Chichester:Wiley and sons. 

[13] Spada, M. (2008). Metacognitive beliefs about OCD: Development and validation 

of twoself-report scales. Addict Behav, 33(3), 515-27. 

[14] Solomon, L.J. & Rothblum, E.D. (2009). Academic Procrastination: Frequency and 

Cognitive-Behavioral Correlates. Journal of Counseling Psychology,31(4.,) 

[15] Wintre, M, G, B. Dilouya, S. M. Pancer, M, W. Pratt, S, Birnie- Lefcovitch, J. 

Polivy and Gerald Adams (2011) “Academic Achievement in First-Year 

University: Who Maintains Their High School Average?” Higher Education. 15-

31. 

[16] Haycock, L. A., McCarthy, P. Skay, C. L. (2004). Procrastination in college 

students: The role of self-efficacy and anxiety. Journal of Counseling and 

Development, 76 (3), 317–324. 

[17] Steel, P. (2007). The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical 

review of quintessential self-regulatory failure. Psychological bulletin, 133, 1, 65–

94. 

 

http://www.rassjournal.ir/

