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 چکیده
و روا چه در بافت  ایپا یاستفاده از ابزار ،کاریاهمال دیدر تداوم و تشد کاریاهمالمرتبط با  یفراشناخت یه به نقش باورهابا توج :زمینه و هدف

پرسشنامه سنجی های روانویژگی تعیینحاضر  یمطالعههدف  ر است.برخوردا یادیز تیاز اهم یهای درمانمداخله امدیو چه در سنجش پ یابیارز
 .بوددر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان  (MBPQ) یکاراهمال مرتبط بافراشناختی  یباورها

ظور بررسی روایی منبه شدند. انتخاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجاناز  صورت در دسترسنفر به 210ای به حجم نمونه روش بررسی:
MBPQ جهت  استفاده شد. هاارزیابی متقابل همبستگی خرده مقیاسو  روایی همگرا ییدی(،ات و اکتشافی عاملی تحلیلروایی سازه ) از سه روش
 کرونباخ استفاده شد. یآلفا بیاز روش ضر MBPQ ییایبرآورد پا

این ساختار  ردند.ن کها کل آزمون را تبییدرصد واریانس 49رفته  هم روی گویه 14ا ب )باورهای فراشناختی مثبت و منفی( ساختار دوعاملی ها:یافته
 پذیرفته شد. MBPQ ییعنوان مدل نهابهانتخاب و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی عنوان بهترین مدل حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی بهعاملی 
 هایلفهوم داشت. یو معنادار میمستق یهرابط یلیکاری تحصبا اهمال یمنف یفراشناخت یورهاو با یکاری کلمثبت با اهمال یفراشناخت یباورها

MBPQ  بودند. برخوردار قبولی قابل پایایینیز از 

عنوان ابزاری تواند بهسنجی مطلوب و برازش مناسب در ساختار دوعاملی است. این پرسشنامه میهای روانی ویژگیدارا MBPQ :گیرینتیجه

شناسی فراشناختی از مفهومدر جهت توسعه جلو یک گام روبه یارایهو همچنین بندی مشکالت مراجع فرمولدر ارزیابی بالینی و اسب من
 .مفید باشد کاریاهمال

 .کاریاهمال مرتبط با یفراشناخت یپرسشنامه باورها ی،سنجروان یهایژگیو واژگان کلیدی:
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 مقدمه
در  یعمد تاخیر»عنوان به (Procrastination) کاریاهمال   

بدتر شدن شرایط  (Expecting) انتظارم رغیعل ،انجام کارها

یک  کاریاهمال. (1،2) شده است فیتعر« تاخیردر اثر این 

 حدودا و است االنگسبزربین نوجوانان و  الگوی رفتاری رایج

درصد از جمعیت  20 تا 15نیمی از جمعیت دانشجویان و 

مزمن و مکرر در زندگی  کاریاهمالبه علت  ساالنبزرگ

پژوهشگران . (3) روزمره خود دچار مشکالت اساسی هستند

درصد از دانشجویان ایرانی  60بیش از  که اندزدهتخمین 

 .(4) هستند کارانههمالادرگیر انواعی از رفتارهای 

 و یادگیری نظریه را کاریاهمال برای رایج هایتبیین از یکی

با  .اندکرده ارایه گزینیهدف و انگیزشی حوزه در هاپژوهش

 نیب دهیچیپی همعادل جهینت کاریاهمال دگاهید نیتوجه به ا

 . زمان است4و  ی. تکانشگر3. ارزش، 2. انتظار، 1:ریچهار متغ

 یامدهایی به پهوجطور قابل تبه مطالعات ،بر این اساس .(1)

 افت عملکرد تحصیلی، شامل در دانشجویان کاریاهمال یمنف

های مداوم و عواطف منفی ازجمله استرس یهتجرب ،(5)

و اختالل در  (6)، اضطراب، آشفتگی، افسردگی و ناامیدی

 ه است که اخیراشایان توج. (7)اند کردهاشارهسالمت روانی 

کار بیشتر دانشجویان اهمالکه  نشان داده استای مطالعه جینتا

 (Social anxiety)در معرض افسردگی و اضطراب اجتماعی

 .(8)بودند 

 Cognitive Behavior ( CBT) یختی رفتاردرمان شنا

Therapyکاریاهمال عنوان درمان انتخابی برایاغلب به 

در مطالعات قبلی نشان  شود و اثربخشی آنمی کاربردهبه

بر اساس مفهوم بندی درمان شناختی  .(9)شده است داده

 و فکری قواعدها به دلیل کاریاهمال از زیادی بخش ،رفتاری

غیرمنطقی و منفی است که فرد را به سمت باورهای 

دیگر نظام باورها در ذهن عبارتدهد، بهسوق می کاریاهمال

ها ها( موجب بروز احساسها و ارزشنگرش –افراد )افکار 

 .(10) شودمیعمل و رفتارهای مختلفی هایت درنها و هیجان

 قوانینازجمله  کاریاهمال ییبناریز ییندهایبر فرا کردیرو نیا

 نیو همچن کاریاهمال هاتیناکارآمد و توج یهاهیو فرض

 یعمل یهاکینهمراه با استفاده از تک هاآن رییتغتعدیل و 

نقش به  کالسیک رفتاری شناختی درمان در .(11) دارد دیکات

احتمالی باورهایی که بر کنترل و حفظ فرایند شناختی 

تعدادی از . (12) نشده است هثیر دارند توجات کاریاهمال

 "content-based"«اتکا بر محتوا» پردازان بر محدودیتنظریه

-. این نظریهاندکید کردهاشناختی و رفتاری سنتی ت درمان در

 ،یشناختروانبندی شناخت در مشکالت پردازان برای مفهوم

بر سطوح کنند که ی را پیشنهاد میاشدهینیبازبهای چهارچوب

-13) دارند دیکاو فراشناخت ت (Levels of meaning) معانی

16). 

از پردازش شناختی  ایجنبه (Metacognitive) فراشناخت

، ارزیابی، تحلیل و نظارت بر ریزیبرنامهول واست که مس

دیدگاه در تعیین  فراشناخت .(17) محتوای شناختی است

رد ادر مو ویژهبهافراد در مورد وظایف شناختی، 

و همچنین در  (18) (The challenging ones)انگیزچالش

راهبردهای ما در  (Affect) و عواطف هاارزیابیبه  دهیشکل

نقش دارد  برای کنترل کردن هیجانات و افکارمان مورداستفاده

های نظریه و پژوهش در فراشناخت در زمینه .(17)

و  (20, 19) یافته استتکامل شد و شناختشناسی رروان

های ای برای درک و درمان بدکاریعنوان پایهبه اخیرا

است  شدهمطرح (Psychological dysfunction) شناختیروان

(15). 

 خودتنظیمیاجرایی  کارکردفراشناخت نقش مرکزی در مدل 

(Self-Regulatory Executive Functioning) (S-REF.دارد ) 

شود دهد که در آن فرض میه مییچارچوبی را ارامدل  نیا

ی از عملکرد اجرایی تحت کنترل ارادی و هوشیاری یهاجنبه

 شناختی چند سطحی چارچوب کی S-REF. قرار دارد
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(Multilevel cognitive architecture) کند که را توصیف می

یک دسته از فرایندهای شناختی و راهبردهای توجه را باهم 

شناسی روانی آسیب هایمدل یبرای توسعهکند و ترکیب می

 آمیزیطور موفقیتکه به های درمانیپروتکل اساسبر 

به  هبا توج .(21) گیرندمورداستفاده قرار می ،اندشدهطراحی

شناختی با سبکی از فکر کردن که ، بدکاری روانS-REFمدل 

 Cognitive Attentional Syndrome  یسندرم شناختی توجه

(CAS) کل از توجه شود مرتبط است که متشنامیده می

، ( Heightened self-focusedattention) بر خودمتمرکز 

 )نشخوار فکری و نگرانی( تکرارشوندهالگوهای تفکر 

(Repetitive thinking patterns (rumination and worry))  ،

و نظارت بر   )Thoughtsuppression) سرکوبی فکراجتناب، 

از یک  CAS بنابراین؛ است (Threat monitoring) تهدید

شده فرد از باورهای فراشناختی تشکیلمنحصربه یهعمجمو

 .(22) شودساز فعال میهای مشکلاست که در موقعیت

طور گسترده دو مقوله از باورهای های فراشناخت بهنظریه

است،  شناختیروانناکارآمدی  تداومعامل فراشناختی را که 

 Positive) مثبت و منفیفراشناختی باورهای  :کنندمیمشخص 

and negative metacognitive beliefs).  باورهای فراشناختی

ای که بر مقابلهمثبت به اطالعات افراد در مورد راهبردهای 

گذارد، اشاره دارد. ثیر میاهای درونی تروی شناخت و حالت

نگرانی به من کمک »این ممکن است شامل باورهایی ازجمله 

. (23)باشد  «بندی کنمتا چیزها را در ذهنم طبقه کندمی

انجام انواع  یامدهایو پ یبا معن یمنف یفراشناخت یباورها

و افکار مزاحم و احساسات  ایمقابله یاز راهبردها یمشخص

نشخوار »یا « کنترل استنگرانی من غیرقابل»مانند مرتبط با آن 

 .(24) ارتباط دارد« ذهنی به مغز من آسیب خواهد زد

 یرایج از پرسشنامه طوربهجهت ارزیابی فراشناخت 

 یاویهگ 30نسخه هاتون  – تیولز و کارترافراشناختی 

 باورهای .1خرده مقیاس  پنج با ین پرسشنامها .شودمیاستفاده 

 پذیریکنترلباورهای منفی درباره  .2، مثبت درباره نگرانی

 .4، عدم اطمینان شناختی .3 افکار و خطرات مربوط به نگرانی

، فراشناخت را اشناختیفرایندهای فر. 5 نیاز به کنترل افکار و

نقش به توجه ا ب .(25) کندمیارزیابی به معنای کلی آن 

 مطالعاتبر اساس  کاریاهمالباورهای فراشناختی در 

 طوربهاستفاده از ابزاری که بتواند ، (28-26) شدهانجام

را  کاریاهمالفراشناختی مرتبط با  باورهای اختصاصی

 .رسیدمیبه نظر ضروری  ارزیابی کند

و اسپدا باورهای فراشناختی مثبت و ی راستا فرندر همین 

کارهای مزمن شناسایی را در اهمال کاریاهمالمنفی در مورد 

 کاریاهمالرتبط با م یفراشناخت یباورهاپرسشنامه  و
Metacognitive Beliefs About Procrastination 

Questionnaire (MBPQ) اینهای ویهگ طراحی کردند. را 

فرنی و  یکنندگان در مطالعههای شرکتپرسشنامه از پاسخ

 ، تجربه بالینی نویسندگان و بر اساس نظریه کاهشاسپدا

(Deduction) استخراج شد. MBPQ لفه است؛ ودو م یدارا

 .باورهای فراشناختی مثبت و باورهای فراشناختی منفی

که  یبا فرصت»مثال، عنوانباورهای فراشناختی مثبت )به

 یتریعیصورت طببه تیخالق آورد،یفراهم م کاریاهمال

 کاریاهمالدر ابتدا با سودمند بودن ( «کندیم دایبروز و نمود پ

دگاه فراشناختی این در عملکرد شناختی مرتبط است. از دی

در و  انداختن تکالیف تاخیرباورها ممکن است در به 

. نقش داشته باشد  Coping اندازی شکلی از کنار آمدنراه

من از  کاریاهمال»مثال،  عنوانباورهای فراشناختی منفی )به

در  کاریاهمالناپذیر بودن کنترلبا ( «شده استکنترلم خارج

باورها ممکن است  نیا ،ه فراشناختیدیدگا طبقارتباط است. 

باورها با  نینقش داشته باشند. ا کاریاهمالدر تداوم 

 کاریاهمالخود  یتوجه را بر رو ،یکالم تیفعال یاندازراه

 ییزمان منابع اجراطور همبه نیهمچن باورها نی. اکنندیم تیتثب

  .(29) دهندیمبه هدر  ریپذانعطاف کنترل شیجهت افزارا الزم 

های درمان شناختی رفتاری تبا در نظر گرفتن محدودی

 کاریاهمالکالسیک و نقش احتمالی باورهای فراشناختی در 
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رسد استفاده از مداخالت مبتنی بر درمان فراشناختی نظر می به

 دیمف کاریاهمالدر کاهش  CBTعنوان مکمل تنهایی یا بهبه

ختی در پیشین نقش باورهای فراشنامطالعات واقع شود. 

 (28, 27, 4) اندرا در جمعیت ایرانی بررسی کرده کاریاهمال

طور اختصاصی باورهای که به پایا و روا اما تاکنون ابزاری

در جمعیت  را ارزیابی کند کاریاهمالفراشناختی در مورد 

جهت  نیت؛ بنابراو استفاده قرار نگرفته اس یبررس موردایرانی 

ابزاری  کاریاهمالبا  مرتبط ارزیابی مناسب باورهای فراشناختی

ی باورهای فراشناختی ابیبر ارزاست که بتواند عالوه  دقیق الزم

های بین فرهنگی را کنترل کند، ، تفاوتکاریاهمالمرتبط با 

سنجی های روانبررسی ویژگی حاضر یلذا هدف مطالعه

MBPQ است.دانشگاه علوم پزشکی زنجان  دانشجویان در 
 

 بررسی روش

 آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش یجامعه

اخالق دانشگاه علوم پزشکی  یحاضر در کمیته یمطالعه   

است. تصویب شده  ZUMS.REC.1395.66کد: با  زنجان

 یسنجروانمقطعی از نوع  -، توصیفیحاضر یمطالعهروش 

دانشجویان  یهکلی را مطالعه آماری این یجامعه. است ابزار

در سال تحصیلی  (N=3500زنجان )دانشگاه علوم پزشکی 

 در مطالعات با توجه به اینکه. دداتشکیل  94-1395

 نمونه 10پرسشنامه،  گویه به ازای هر نمونه سنجی حجمروان

-حاضر با توجه تعداد گویه یمطالعه در (30)شود می برآورد

 16کاری )پرسشنامه باورهای فراشناختی در مورد اهمال های

نفر ضروری است و  160ای به حجم حداقل گویه( نمونه

 با در نظر گرفتنو  ذکرشدهتوضیحات  به توجهبا  همچنین

بعد ، (26)در این حیطه  شدهانجامقبلی مطالعات  حجم نمونه

از تصویب طرح تحقیقاتی در شورای پژوهشی دانشگاه و 

به حجم  اینمونه، کسب رضایت آگاهانه شرکت در پژوهش

اول  یشد. در مرحله صورت در دسترس انتخاببه نفر 283

 درباره فراشناختی باورهای هایپرسشنامه ایویهگ 16نسخه 

ان بالینی به زب شناسرواندو  توسط( MBPQ) کاریاهمال

فارسی ترجمه و آماده گردید و سپس برای اطمینان بیشتر در 

صحت ترجمه و مطابقت دو نسخه فارسی و انگلیسی، 

فارسی در اختیار یک متخصص زبان انگلیسی  یپرسشنامه

 Back)معکوس  یقرار گرفت تا با استفاده از ترجمه

translation)  درصد  20. سپس در برگرداندآن را به انگلیسی

 ازپرسشنامه بررسی روایی صوری  منظوربه، جم نمونهاز ح

 ها،ویهواضح بودن و کوتاه بودن گ سلیس بودن، روشن و نظر

بدین ترتیب بعد از چند مرحله  قرار گرفت. یموردبررس

و در کل نمونه  آماده MBPQ و اصالحات بررسی، بازبینی

 اجرا شد. انتخابی

سولومون صیلی تح کاریاهمالمقیاس ، دو MBPQبر عالوه  

و مقیاس Solomon and Rothblum  (PASS ) و راثبلوم

 Tuckman Procrastination Scale )تاکمن کاریاهمال

(TPS)) (TPA )بررسی روایی همگرا یا همبستگی با  منظوربه

MBPQ  با رعایت اصول اخالقی )محرمانه بودن اطالعات

ی ها، استفاده نکردن از نام و اطالعات شخصآزمودنی

 یاز کمیته دریافت کد اخالقها و ها در تحلیل دادهآزمودنی

پرسشنامه  73تعداد . آوری شداجرا و جمع( پژوهشی دانشگاه

و نظم خاص  یکسانی. 2، ن. کامل پر نشد1 لیاز مطالعه به دال

، از هاپرسشنامهاز  یتعداد بازگرداندن. عدم 3در پر کردن و 

نفر  103) ماندهباقی نفر 210 درنهایتمطالعه خارج شدند. 

 حاضر یمطالعهنمونه نهایی  عنوانبه نفر دختر( 107پسر و 

سال و  35-18ها بین سنی آزمودنی یدامنهشد. انتخاب 

( 35/5)35/23ها میانگین و انحراف استاندارد سن کل آزمودنی

های دختر ( و آزمودنی58/5) 83/23های پسر سال، آزمودنی

 ( بود.11/5) 88/22

 ابزارهای پژوهش

 کاریاهمالباورهای فراشناختی در مورد  یپرسشنامه
(MBPQ) 

  کاریاهمالپرسشنامه باورهای فراشناختی در مورد ی هاگویه
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فرنی و اسپدا،  یکنندگان در مطالعههای شرکتاز پاسخ

 بالینی نویسندگان و بر اساس نظریه کاهش یتجربه

(Deduction)  اولیه این  ینسخهی هاهگویاستخراج شد. تعداد

کنندگان میزان شرکت هاآنآیتم بود که در تمام  22آزمون 

مخالفم ای کامال درجه 4توافق خود را در یک مقیاس لیکرت 

و کامال  نمره( 3) ، موافقمنمره( 2) تقریبا موافقم، نمره( 1)

. درنهایت با استفاده از کنندمیمشخص  نمره( 4) موافقم

 MBPQ کاهش یافت. گویه 16به ها ویهگد اتحلیل عامل تعد

 1های گویه) لفه است؛ باورهای فراشناختی مثبتودارای دو م

پایایی  (.16تا  9های گویهو باورهای فراشناختی منفی ) (8تا 

را فرنی و همکاران در دو مطالعه گزارش  MBPQدرونی 

نفر از  230ای به حجم اول در نمونه یکردند. در مطالعه

ویان دانشگاه لندن پایایی درونی باورهای فراشناختی دانشج

و  87/0 به ترتیب مثبت و منفی با استفاده از آلفای کرونباخ

ای به حجم م در نمونهدو یدر مطالعه و به دست آمد 84/0

پایایی درونی این پرسشنامه برای باورهای نفر  281

 شد گزارش 85/0و  81/0بت و منفی به ترتیب فراشناختی مث

(26). 

 Procrastination) یلیتحص کاریاهمال ارزیابی مقیاس

Assessment Scale-Students) (PASS) 
و سه  است شدهاین مقیاس توسط سولومون و راثبلوم ساخته

 در آماده شدن برای امتحانات کاریاهمال -1 مولفه

(Preparing for test) (6-5-4-3-2-1های گویه ،)2- 

 Preparing for) کالیفسازی تدر آماده کاریاهمال

homework) (17-16-15-14-13-12-11-10-9های گویه )

 Preparing) ترمهای پایانسازی مقالهدر آماده کاریاهمالو 

term papers) (25-24-23-22-21-20های گویه)  را

است که در  گویه 27کند. این پرسشنامه شامل بررسی می

( نمره 1بندرت )ای از ، طیف چهارگزینهگویهمقابل هر 

همیشه  ( و تقریبانمره 3( اغلب اوقات )نمره 2اوقات )بعضی

 گویه 6مذکور،  یگویه 21( قرار دارد. افزون بر نمره 4)

( برای سنجش دو ویژگی 27، 26، 19، 18، 8، 7های گویه)

و تمایل به تغییر عادت  کاریاهمالاحساس ناراحتی نسبت به 

، 11، 6، 4، 2های گویهاست.  شدهدر نظر گرفته کاریاهمال

صورت معکوس هدر این مقیاس ب 25و  23، 21، 16، 15، 13

حداقل و حداکثر نمره در این مقیاس به . شوندگذاری مینمره

 یباشند. برای مشخص شدن نمرهمی 108و  27ترتیب 

اصلی  یمولفهمربوط به سه  گویه 21تحصیلی  کاریاهمال

 یدهندهنشان 42-21ات بین که نمر شودمیگذاری نمره

تحصیلی  کاریاهمال 64-43تحصیلی پایین،  کاریاهمال

پایایی  تحصیلی باال است. کاریاهمال 84تا  65متوسط و 

آلفای ضریب  یمحاسبه باتحصیلی  کاریاهمالمقیاس 

 در جمعیت ایرانی .(31) آمده استدستبه 84/0کرونباخ 

و ضریب  ییداتیی این مقیاس را با روش تحلیل عاملی، روا

 ضرایب آلفای کرونباخ و دواستفاده از پایایی این مقیاس با 

که حاکی از  آمدبه دست  69/0و  73/0نیمه کردن به ترتیب 

 .(32) قبول این مقیاس استپایایی قابل

 Tuckman Procrastination تاکمن کاریاهمالمقیاس 

Scale (TPS) 
و یک  گویه 16این مقیاس توسط تاکمن ساخته شد و از 

 2001نخستین بار در سال  TPS. شده استعامل تشکیل

میالدی در دانشگاه تورنتو کانادا جهت سنجش میزان 

شد.  یابیدانشجویان طراحی، اجرا و هنجار کاریاهمال

این »، «چنین نیستماین نایمطم»های پرسشنامه شامل گزینه

و « مایل در من وجود دارداین ت»، «تمایل در من وجود ندارد

ها به ترتیب بر اساس است که پاسخ« چنین هستماین نایمطم»

صورت به گویهشوند. دوازده گذاری مینمره 4-3-2-1مقادیر 

ارونه صورت و( به16 -14-12- 7) گویهمستقیم و چهار 

صورت شوند و تفسیر نهایی با جمع نمرات بهگذاری مینمره

باشد، نشانه  32تا  16: نمرات بین شودمیزیر انجام 

 یدهندهباشد، نشان 48تا  32پایین، نمرات بین  کاریاهمال

 یدهندهبه باال باشد، نشان 48متوسط و نمرات  کاریاهمال
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یایی این پرسشنامه را تاکمن پا باال در فرد است. کاریاهمال

ضریب پایایی در جمعیت ایرانی  .(33)گزارش کرد  86/0

آن را از طریق  ییرواو  74/0همسانی درونی این مقیاس 

 56/0با آزمون شوارزر و همکاران  آن همبسته کردن 

 .(34) است آمدهدستبه

 هاحلیل دادهت

روایی سازه  روش 3از  MBPQ منظور بررسی رواییبه

همبستگی  ای همگرا روایی ییدی(،ات و اکتشافی عاملی )تحلیل

ابزارهای سنجشی دیگر، ارزیابی متقابل همبستگی خرده  با

از طریق روش همسانی  MBPQاستفاده شد. پایایی  هامقیاس

حلیل عاملی اکتشافی در ت آلفای کرونباخ( محاسبه شد.) یدرون

برداری و ضریب های کفایت نمونهآزمون، ابتدا شاخص

شده و پس از اطمینان از توانایی ها محاسبهبارتلت برای داده

انجام تحلیل اکتشافی، فرایند انجام تحلیل آغاز شد. تحلیل 

های اصلی و با استفاده از مولفهاکتشافی آزمون با شیوه تحلیل 

 .انجام شد SPSS-20 افزارنرماستفاده از با چرخش واریماکس 

 افزاراین آزمون با استفاده از نرم ییدیاتتحلیل عاملی 

AMOS-20 ها احتمالی را انجام شد. در این تحلیل ابتدا مدل

آمده دستو همچنین نتایج به به مبنای نظری پرسشنامه هتوجبا 

خص حاضر مش یمطالعهشده در انجام از تحلیل عامل اکتشافی

آمده دستبرازندگی به هایشاخص به هتوج ها بامدل شد و سپس

ها که در این ترین شاخصباهم مقایسه شدند. مهم هاآنبرای 

 شده به شرح زیر است: هتوج هاآنبه  مطالعه

مقادیر  :(df/2X) یآزاد ینسبت مجذور کای به درجه -1

کمیت  .، نشانه برازندگی بیشتر است3تر یعنی کمتر از کوچک

خی دو بسیار به حجم نمونه وابسته است و نمونه بزرگ، 

غلط بودن مدل کمیت خی دو را بیش ازآنچه بتوان آن را به

 .(35)دهد نسبت داد، افزایش می

 Goodness of fit )(GFI) )شاخص نیكویی برازش -2

index  شده و شاخص نیكویی برازش تعدیل((AGFI) 

(Adjusted goodness of fit index:  هر دو معیار بین صفر

تر باشند، تا یک متغیر است که هر چه به عدد یک نزدیک

 .(36) شده بیشتر استهای مشاهدهدل با دادهنیکویی برازش م

 Root )(RMR) )هاماندهریشه میانگین )متوسط( باقی -3

mean of residualsهایی که در آن این مقدار کمتر از : مدل

است، برازندگی بسیار باالیی دارند، ولی مقادیر بین  05/0

 .(35) نیز برای یک مدل خوب، مناسب است 08/0تا  05/0

 )(RMSEA) )شاخص ریشه میانگین مجذورات تقریب -4

Root mean square error of approximation:  این

و کمتر است ولی در  05/0های خوب شاخص برای مدل

یا بیشتر باشد برازش  10/0که در آن این شاخص مدلی 

 .(37) ضعیفی دارد

 

 هایافته

 MBPQ رواییهای مربوط به یافته

سازه  رواییروش  3از  MBPQ رواییمنظور بررسی به   

 همگرا )تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی(، روایی

 Convergent validity  ابزارهای سنجشی  همبستگی با ای

 استفاده شد. هاارزیابی متقابل همبستگی خرده مقیاس دیگر و

از روش  MBPQبه منظور بررسی روایی سازه ، لروش اودر 

 ییدی استفاده شد.اتحلیل عاملی اکتشافی و ت

 MBPQتحلیل عاملی اکتشافی  -الف

منظور بررسی ساختار عاملی با استفاده از تحلیل عاملی به

های اصلی با چرخش مولفهاکتشافی از روش تحلیل 

داری برای برواریمکس استفاده شد، ابتدا آزمون کفایت نمونه

( گردید. KMOحصول اطمینان از کفایت حجم نمونه انجام )

های آزمون، زیربنای گویهسپس ازآنجاکه همبستگی بین 

که مشخص شود همبستگی بین تحلیل عاملی است، برای آن

متغیرها برابر صفر نیست از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد 

 آمده است. 1که نتایج آن در جدول 
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 برداری و کرویت بارتلتآزمون کفایت نمونه :1جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی آزمون کرویت بارتلت (KMOبرداری )آزمون کفایت نمونه

818/0 33/971 120 001/0 

 

های اصلی و مولفهبا روش تحلیل  MBPQعوامل نهفته در 

عامل با  4چرخش واریماکس استخراج شد. در این مدل 

ار ( و نمود2)جدول  1های ویژه باالتر از شتوجه به تعداد ارز

scree  ( به دست آمد.1)نمودار 

ین ا، چهار عامل را برای 1و نمودار  2نتایج حاصل در جدول 

 دهند، ولی با توجه به قدرت تبیین کم دونشان می پرسشنامه

یل (، تحل1عامل انتهایی و با توجه به شیب دامنه )نمودار 

 عامل محاسبه شد. 2 عاملی با دستور استخراج

عامل و استفاده از  2با محدود کردن استخراج عوامل به 

و باالتر  40/0چرخش وریماکس و تعیین ضریب همبستگی 

برای بار عاملی هر آیتم، تحلیل عاملی اکتشافی مجدد انجام 

شد. با دستور استخراج دو عامل درصد کل واریانس تبیین 

 1/23، 66/3رزش ویژه ا . عامل اول بارسید 69/43شده به 

 6/20، 26/3ارزش ویژه  درصد کل واریانس و عامل دوم با

کنند. بارهای عاملی های آزمون را تبیین میدرصد کل واریانس

 شده است.گزارش 3آمده در جدول دستبه
 

 اولیه مولفه 4برای  1های ویژه باالتر از ارزش :2جدول 

 درصد واریانس تراکمی سدرصد تبیین واریان ارزش ویژه هامولفه

1 381/4 38/27 38/27 

2 609/2 3/16 69/43 

3 186/1 4/7 1/51 

4 016/1 35/6 45/57 

 

 
 : نمودار شیب دامنه متغیرهای آزمون1نمودار 
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 (MBPQکاری )عوامل حاصل از تحلیل اکتشافی آزمون باورهای فراشناختی در مورد اهمال :3جدول 

 جمالت
 هاعامل

1 2 

  776/0 گیرم.می ادی یدیجد یزهایها چاز آنو  کنممی یگرید یکارها وقتم را صرف ،کاریاهمال در مواقع .3

  694/0 کند.می دایتری بروز و نمود پصورت طبیعیبه تیآورد، خالقکاری فراهم میکه اهمال ی. با فرصت1

  678/0 کنم.فکر می ترقیهای دشوار عمیمطور ناخودآگاه در مورد تصمبه ،کنمکاری میاهمال کهی. وقت7

  658/0 کند.کمک می کنار آمدن با شرایطکاری به من در . اهمال6

  632/0 شود.حوصلگی )کسالت( من میکاری مانعِ بی. اهمال2

  614/0 ام.را از قلم نیانداخته یزیدهد که چمی نانیکاری به من اطم. اهمال5

  472/0 .رمینگ فیهای ضعکه مضطرب هستم، تصمیم یشود در مواقعکاری باعث می. اهمال8

  381/0 ها را انجام ندهم.آن ستم،یآماده ن ییانجام کارها یبرا یشود وقتکاری باعث می. اهمال4

 772/0  زا است.کاری استرس. اهمال10

 765/0  دهد.کاری نگرانی من را افزایش می. اهمال16

 722/0  .مشکل است میبرا گرید یکارها یتمرکز کردن رو ،کاریمال. در مواقعِ اه11

 721/0  دادی فکر کنی(.انجام می دیکه با یم به کاریشود داکند )چون باعث میآدم را خسته می یکاری ازلحاظ ذهن. اهمال12

 700/0  ام.امشان طفره رفتهاز انجکه کنم می ییرا صرف فکر کردن به کارها یادیزمان ز ،کاریاهمال در مواقع. 13

 670/0  شود.در من می ینیکاری باعث احساس غمگ. اهمال9

 583/0  زا و صدمه زننده باشد.تواند آسیبکاری می. اهمال14

 264/0  شده است.کاری من از کنترلم خارج. اهمال15

 
شود نتیجه تحلیل اکتشافی، مالحظه می 3که در جدول چنان

کاری اهمال» 4 هایگویهعامل است که در آن  2استخراج 

ها آن ستم،یآماده ن ییانجام کارها یبرا یـود وقتـشباعث می

شده کاری من از کنترلم خارجاهمال» 15و « را انجام ندهم

 15و  4های هستند. گویه 4/0عاملی کمتر از  ردارای با« است

داشتند حذف شدند و درصد  4/0که بار عاملی کمتر از 

 مجددا های تبیین شده هر عامل پس از چرخشواریانس

 .محاسبه شد

که بار عاملی پایینی داشتند  15و  4پس از حذف دو گویه 

درصد رسید. این بار  57/48به  شده تبیین واریانس کل درصد

درصد کل واریانس و  04/26، 65/3ارزش ویژه  عامل اول با

ل درصد ک 53/22، 15/3ارزش ویژه  عامل دوم با

بنابراین مدل سوم با کنند؛ های آزمون را تبیین میواریانس

 داشتند 4/0کمتر از  یکه بار عامل 15و  4 یهاگویهحذف 

عنوان را دارد و به شده نییتب انسیدرصد کل واربیشترین 

 شود.بهترین مدل حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی پذیرفته می

 MBPQییدی اتحلیل عاملی ت -ب

 هایگویهقرارگیری  یسه مدل برای نحوهدر این بخش 

شده مطالعات انجام یه به پیشینهها با توجآزمون بر روی عامل

 یدرگذشته و همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در مطالعه

ها بر اساس اند. مقایسه مدلحاضر بررسی و مقایسه شده

 شده است.های نیکویی برازش انجامشاخص
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سه مدل بررسی شد که به ترتیب این حاضر  یدر مطالعه

 موارد را شامل است:

 گذاری پرسشنامه اصلینمره، مطابق با الگوی «اولمدل »در -1

عمل شد، یعنی دو عامل باورهای فراشناختی مثبت و منفی که 

گیرد. ها قرار میاز این عامل یکی اصلی در گویه 16هر 

از  آمده برای این مدل عبارت استدستهای بهشاخص

(25/175=2X 103؛=df،702/1  =df/2X، 043/0=RMR ،

058/0=RMSEA ،912/0 =GFI ،884/0=AGFI .)طور همان

دهنده نداشتن برازش مدل ها نشانشود شاخصمالحظه می که

 است.

، بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی «دوممدل » -2

در بخش تحلیل  که طورهماناکتشافی پیشنهادشده است. 

بار  15و  4های ( گویه4اکتشافی مالحظه شد )جدول  عاملی

داشتند. به همین جهت در این مدل این دو  4/0عاملی کمتر از 

 14گویه حذف شدند؛ بنابراین برازش مدل با دو عامل و 

 ،df،8/1  =df/2X=76؛ 2X=83/136گویه بررسی شد. )

04/0=RMR ،062/0=RMSEA ،922/0 =GFI ،

892/0=AGFI .)یهاشود شاخصمالحظه می که طورهمان 

دل قبل بهبود را ـب به مـدل نسـبرازش در این م ییکوین

 83/136ای که میزان خی دو به گونهدهد بهنشان می

های یافته است ولی همچنان امکان به دست آورد مدلکاهش

ی بر این شد تا ـتری وجود دارد. به همین دلیل سعمناسب

ود. ـبررسی ش AMOS افزاررمنآمده از دستهای بهخروجی

ردن ـه با آزاد کـان داد کـها نشیـی این خروجـبررس

توان به میزان ها میدادی از خطاهای کوواریانس بین گویهـتع

برازش را بهبود بخشید  ییکوین یهازیادی شاخص

 3خصوص میزان خی دو را کاهش داد( که در مدل شماره )به

 شده است.نشان داده

ردن ـگویه و آزاد ک 14با  یـدوعاملدل ـم« مسودل م» -3

رنشان ـر، خاطـاهای کوواریانس. ببتلر و چو  و بنتلـخط

خطاها در  یههمبسته بودن کلیهای ناکردند که ویژگی

نامه شتنها به روایی عاملی پرسییدی نهاهای تحلیل عامل تمدل

تری را از گرایانهه نخواهد زد، بلکه بازنمایی واقعـلطم

؛ بنابراین، (39, 38) دـکنشده فراهم میدهـهای مشاهدهدا

رای برازش دادن بهتر ـد از این روش نیز بـتصمیم گرفته ش

 3ی این پرسشنامه استفاده شود. مدل ییدامدل تحلیل عاملی ت

ردن دو خطای کوواریانس ـگویه و دو عامل و آزاد ک 14با 

توانست به میزان  "7و  2"، "6و  3"های بین گویه

های برازش را بهبود بخشد توجهی شاخصقابل

(34/115=2X 74؛=df ،56/1  =df/2X ،039/0=RMR ،

052/0=RMSEA ،931/0 =GFI ،902/0=AGFIنهایت (. در

عنوان مدل نهایی های قبلی بهدر مقایسه یا مدل سوممدل 

 (.2پذیرفته شد )نمودار 

از  MBPQهمگرای  رواییبرای بررسی  در روش دوم

 با مقیاس MBPQهمبستگی گشتاوری پیرسون بین 

و همچنین با مقیاس  (PASS) یلیتحص کاریاهمال

نشان داد . نتایج دیگردمحاسبه  (TPSتاکمن )کلی  کاریاهمال

کلی رابطه مستقیم  کاریاهمالت با ـی مثبـای فراشناختـباوره

به  لیتماو  کاریاهمالت به ـنسب یـناراحت اسـو با احس

و معنادار دارد  معکوس یهـرابط کاریالـاهمادت ـع رییتغ

(01/0P<باوره .)کاریاهمالای فراشناختی منفی با ـ 

در  کاریهمالا مولفه جزبههای آن )مولفهتحصیلی و 

دارند  مستقیم و معناداری ی( رابطهفیتکال یسازآماده

(05/0P<به .)توان گفت ضرایب همبستگی طورکلی می

و  PASSبا  MBPQ وسط حاکی از استقاللـتر از متپایین

TPS است هاآنی بین یحال ارتباط معنادار، اما جزو درعین 

 (.4جدول )

سی همبستگی متقابل ، بررMBPQبررسی روایی  آخرین روش

نتایج نشان داد بین  .بودهای باورهای فراشناختی مولفهبین 

باورهای فراشناختی مثبت و منفی رابطه معکوس و معناداری 

 (.4جدول ) (>01/0P) وجود دارد
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 شده گیریاندازه متغیرهایو همبستگی متقابل  میانگین، انحراف استاندارد :4جدول 

  M SD 2 3 4 5 6 7 8 9 

MBPQ 

ی فراشناختی باورها .1

 مثبت
28/12 74/3 **217/0- 119/0 125/0 109/0 083/0 **195/0- **184/0- **216/0 

ی فراشناختی باورها .2

 منفی
28/21 62/4 1 *153/0 *173/0 029/0 **243/0 **250/0 **3/0 134/0 

PASS 

کل  ینمره .3

 تحصیلی کاریاهمال
19/46 4/10 - 1 **851/0 **169/0 **864/0 **304/0- **121/0 **694/0 

در آماده  کاریاهمال .4

 شدن برای امتحانات
88/13 14/3 - - 1 **678/0 **635/0 **189/0- **201/0 **578/0 

در  کاریاهمال .5

 سازی تكالیفآماده
3/19 9/4 - - - 1 **665/0 **384/0- **041/0 **621/0 

در  کاریاهمال .6

های مقالهسازی آماده

 ترمپایان

13 7/3 - - - - 1 **181/0- 113/0 **629/0 

احساس ناراحتی  .7

کار نسبت به اهمال

 بودن

15/9 37/2 - - - - - 1 **309/0 **227/0 

به تغییر  لیتما .8

 کاریاهمالعادت 
45/9 36/2 - - - - - - 1 **184/0 

TPS 9. 1 - - - - - - - 76/8 98/35 کلی کاریاهمال 

**P<0.01, *P<0.05. 

 
 MBPQ های مربوط به پایایی. یافته2

از طریق همسانی درونی  MBPQ، پایایی حاضر یدر مطالعه

 نامهپرسشاصلی  ی)آلفای کرونباخ( محاسبه شد. پایایی نسخه

ایرانی بر اساس مدل نهایی  ی( و نسخهیاگویه 16)

با  ییدیاتحاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و  شدهپذیرفته

داشتند  4/0کمتر از  یکه بار عامل 15و  4 یهاگویهحذف 

که ضریب پایایی هر یک از  نتایج نشان داد محاسبه شد.

اصلی  یفراشناختی مثبت و منفی در نسخه باورهایی هامولفه

نرم شده در  یو در نسخه 70/0و  76/0پرسشنامه به ترتیب 

که  طورمانهآمد.  به دست 84/0و  77/0جمعیت ایرانی 

ت به ـنسخه ایرانی پایایی بیشتری نسب گرددمیمشاهده 

  (.5جدول دارد )اصلی پرسشنامه  ینسخه
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 MBPQ نتایج مربوط به همسانی درونی میانگین، انحراف استاندارد و :5جدول 

MBPQ فای کرونباخضریب آل انحراف استاندارد میانگین هامولفه 

 (یاگویه 16نسخه اصلی )

 76/0 7/3 3/12 رهای فراشناختی مثبتباو

 82/0 6/4 3/21 باورهای فراشناختی منفی

 65/0 3/5 6/33 پرسشنامههای گویهکل 

 (ایگویه 14نسخه نرم شده در جمعیت ایرانی )

 77/0 4/3 3/10 باورهای فراشناختی مثبت

 84/0 5/4 6/19 باورهای فراشناختی منفی

 65/0 7/4 9/29 پرسشنامههای گویهکل 

 

 
 (3ها )مدل شماره گویهخطای کوواریانس بین  2و آزاد کردن  گویه 14عاملی با  2مدل  :2نمودار 

 
 بحث

 یسنجروان یهایژگیو یحاضر بررس یهدف مطالعه   

MBPQ زنجان بود. یدانشگاه علوم پزشک انیدر دانشجو 

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش تحلیل 

های اصلی با چرخش واریمکس و تعیین ضریب فهمول

و باالتر برای بار عاملی هر آیتم نشان داد که  40/0همبستگی 
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بودند. بعد از  4/0عاملی کمتر از  ردارای با 15و  4های گویه

های تبیین شده هر رصد واریانس، د15و  4 گویهحذف دو 

محاسبه شد. درصد کل واریانس  مجدداعامل پس از چرخش 

درصد بهبود  49به  15و  4 گویهبیین شده پس از حذف دو ت

عنوان بهترین به گویه 14یافت و درنهایت مدل دوعاملی با 

مدل حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی پذیرفته شد. جهت 

 هاییافتهبه  توجهپرسشنامه، با  ییدیاتانجام تحلیل عاملی 

ی در و همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشاف ت پیشینمطالعا

حاضر سه مدل بررسی و مقایسه شدند. درنهایت  یمطالعه

و دو عامل و آزاد کردن دو خطای  گویه 14مدل سوم با 

توانست به میزان  "7و  2"، "6و  3"های گویهکوواریانس بین 

های برازش را بهبود بخشد و در مقایسه شاخص توجهیقابل

های د. یافتهعنوان مدل نهایی پذیرفته شهای قبلی بها مدلب

 ییدیاتدر راستای تحلیل عاملی اکتشافی و  حاضر یمطالعه

فرم اصلی پرسشنامه بود. فرنی و همکاران  با استفاده از 

 مرتبط با یتحلیل عاملی اکتشافی دو عامل فراشناخت

را باورهای فراشناختی مثبت و  هاآنرا شناسایی و  کاریاهمال

این دو عامل را با استفاده  دیگری یمنفی نامیدند و در مطالعه

 حاضر ی. در مطالعه(26)تائید کردند ،ییدیاتاز تحلیل عاملی 

حذف شدند؛  4/0به دلیل بار عاملی کمتر از  15و  4 گویهدو 

را در وجود  گویهکه شاید بتوان عامل حذف این دو 

عدم درک در عواملی ازجمله های بین فرهنگی و یا تفاوت

و یا  هاویهگ، سوگیری در پاسخ به فوقهای گویهصحیح 

 کنندگان این مطالعهحفظ مطلوبیت اجتماعی در شرکت

 جستجو کرد.

 یلیکاری تحصاهمال اسیبا مق MBPQ یروایی همگرا جینتا

(PASSو مق )یکاری کلاهمال اسی ( تاکمنTPSحاک )از  ی

 یفراشناخت یها بود. باورهاآن نیب یا جزئارتباط معنادار، ام

 یمثبت و باورها یهمبستگ یلیکاری تحصبا اهمال یمنف

مثبت و با  یهمبستگ یکاری کلاهمال مثبت با یفراشناخت

عادت  رییبه تغ لیکاری و تمانسبت به اهمال یاحساس ناراحت

 افتهی نیداشتند. همسو با ا یمنف یکاری همبستگاهمال

سنجش  یمتفاوت برا یاستفاده از ابزارها رغمیعل

از  281به حجم  ایو همکاران در نمونه یفرن ،کاریاهمال

 نیمثبت ب یکه همبستگ ادندندن نشان ددانشگاه ل انیدانشجو

و  یکاری رفتارو اهمال یمنف یفراشناخت یباورها

مثبت تنها  یفراشناخت یباورها نیا بوجود دارد ام یریگمیتصم

 ارتباط مثبت به دست آمد یریگمیکاری در تصمبا اهمال

و ابعاد  یعوامل فراشناخت نیب فیضع نسبتا یهمبستگ .(26)

کنندگان شرکت یژگیه به وبا توج توانیکاری را ماهمال

حاضر و  یواقع در مطالعه داد. در حیحاضر توض یمطالعه

 کنندگان مشخصاو همکاران شرکت یفرن یدر مطالعه نیهمچن

 یهانهیها از زماند و دادهنشدهانتخاب ینمونه پاتولوژ کیاز 

ها که در آن ییهانهیبودند، زم نشده یآورجمع یخاص تیفعال

 یشتریاحتمال بوسخت، بهسفت یهاو مهلت یفشار زمان

 .کردندیکاری را فعال ممرتبط با اهمال یفراشناخت یاباوره

در  بین باورهای فراشناختی مثبت و منفی حاضر یدر مطالعه

منفی و معناداری به دست آمد. با  یرابطه کاریمورد اهمال

های فراشناخت، باورهای فراشناختی مثبت به نظریهتوجه به 

که بر روی ای اطالعات افراد در مورد راهبردهای مقابله

که درحالی ،گذاردثیر میات هاآن های درونیشناخت و حالت

انجام انواع  یامدهایو پ یبا معن یمنف یفراشناخت یباورها

ای و افکار مزاحم و احساسات مقابله یاز راهبردها یمشخص

 دو بین منفی همبستگی بتوان شاید .(26, 24, 23) مرتبط است

 گونهاین را کاریاهمال با مرتبط فراشناختی باورهای یهلفوم

 انگیزشی نقش واسطه به مثبت فراشناختی باورهای: کرد تبیین

 برای روشی عنوان به دارند تکالیف انداختنتاخیر به در که

 از و کنندمی عمل اهمال با مرتبط هایهیجان از فوری رهایی

 باورهای کهحالی در شوندمی ارتکر و تقویت طریق این

-می کاریاهمال ناپذیری کنترل ادراک باعث منفی فراشناختی

 نگه العف را ناخوشایند هایهیجان از میزانی برعکس و شوند

 .دارندمی
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های مولفهنتایج ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که هر یک از 

رای ی الزم را بیپایا MBPQ باورهای فراشناختی مثبت و منفی

سنجش دارند؛ که این یافته نیز با فرم اصلی پرسشنامه 

 پایایی درونی یهمخوان بود. فرنی و همکاران در دو مطالعه

MBPQ در دانشجویان دانشگاه لندن بررسی و پایایی آن را  را

 تواندمیقبول گزارش کردند. تغییر باورهای فراشناختی قابل

 باورهایبازسازی  ارزش برای عنوان یک مداخله مکمل بابه

 درمان شناختی رفتاری تکردن محدودی پرو فراشناختی 

نقش احتمالی باورهایی که بر کنترل و  به )که در آن کیکالس

نشده  توجهیثیر دارند ات کاریاهمالحفظ فرایند شناختی 

در نظر گرفته شود. واضح است که انجام مطالعات  (است

ویژه، به  MBPQی سنجهای روانآینده برای بررسی ویژگی

ها دیگر تعیین ساختار و پایایی آن در طول زمان و در نمونه

ضروری خواهد بود. عالوه بر این، در صورت اثبات مفید 

عنوان ابزاری برای ارزیابی درمان، بودن این پرسشنامه به

مطالعاتی برای بررسی حساسیت این پرسشنامه به اثرات و 

 های درمانی نیاز است.بهبودی

های آن به ذکر محدودیت هتوجنتایج این مطالعه باید با 

مطلوبیت حفظ دهی و سوگیری در خودگزارش ازجمله

این  وجود کنندگان در نظر گرفته شود. بااجتماعی شرکت

ممکن است برای  MBPQ ، ما بر این باوریم کههامحدودیت

 کاریاهمالتشخیص باورهای فراشناختی مثبت و منفی درباره 

و همچنین بندی مشکالت مراجع فرمولرزیابی بالینی و در ا

در جهت توسعه مفهوم شناسی جلو یک گام روبهه یارا

 .مفید باشد کاریاهمالفراشناختی از 

 

 گیرینتیجه

 یباورهاپرسشنامه نشان داد که  حاضر ینتایج مطالعه    

انی در جمعیت ایر( MBPQ) کاریاهمال مرتبط بافراشناختی 

سنجی مطلوب و برازش مناسب در های روانیژگیو دارای

، است فراشناختی مثبت و منفی باورهای ساختار دوعاملی

 یابیدر ارزب ابزاری مناس عنوانبه تواندمی MBPQ ینبنابرا

هداف ادر راستای  کاریاهمال مرتبط با باورهای فراشناختی

 شود. کاربردهبه پژوهشی و درمانی
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مقطع  نامه تحقیقاتیپایانحاصل حاضر  یعهمطال    

بودجه این مطالعه است.  A-12-1004-4با کد  ارشد یکارشناس

از محل اعتبارات مرکز تحقیقات عوامل مؤثر بر سالمت روان، 

وسیله مین گردیده است. بدینادانشگاه علوم پزشکی زنجان ت

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

کنندگان این مطالعه نموده و سپاس خود را از شرکتتشکر 

 داریم.ابراز می
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