
 

 :تحصيلات تكميلي نامهپایانچكيده     

 3159 /          /                           :نامهپایانپروپوزال تاریخ تصویب  جهانگير محمدی بایتمر نام دانشجو:

 3159 /        /                                             :نامهپایانتاریخ دفاع  دکتر سعيده زنوزیان استاد راهنما:

  :نامهپایاندرجه  دکتر محسن داداشي استاد مشاور:

 3151ورودی: باليني يروانشناس گروه:
 

 يفراشناخت یو باورها يليتحص یکاربر اهمال یرفتار -يشناخت يدرمانگروه ياثربخش :عنوان طرح

 زنجان يعلوم پزشك انیدانشجو

 
 

در  ریتأخ هیتوج یبرا یو استفاده از عذرخواه ندهیکردن انجام کار به آ یو واگذار تیبه اجتناب از فعال لیعنوان تمابه یکاراهمال :مقدمه

 یشگیغالب و هم لیارا تم یکارنوع اهمال نیاست که ا یلیتحص یکاراهمال ،یکارشکل اهمال نیتراست. متداول شدهفیتعر تیانجام فعال

 یرفتار یاختدرمان شن یدر رابطه با اثربخش یازآنجاکه مطالعات اندک .اندنموده فیتعر یلیتحص یهاتیانداختن فعال قیبرای به تعو رانیفراگ

 یدرمانگروه یاثربخش یوجود دارد پژوهش حاضر به دنبال بررسآن مرتبط با  یفراشناخت یباورها نیو همچن انیدانشجو یکاربر اهمال

 است. زنجان یعلوم پزشک انیدانشجو یفراشناخت یو باورها یلیتحص یکاربر اهمال یرفتار -یشناخت
 

 آزمون وپس آزمون،شیبا پ یشیو در مرحله دوم از نوع شبه آزما یاز نوع همبستگ یفیپژوهش در مرحله اول توص طرح :روش بررسي

-45( در سال N=0433زنجان است ) یدانشگاه علوم پزشک انیپژوهش حاضر دانشجو یروزه با گروه کنترل بود. جامعه آمار 54 یریگیپ

 یکارالمقیاس اهم -5 یهاصورت در دسترس انتخاب و سپس پرسشنامهنفر به 053به حجم  یاه. در مرحله اول نمونداندیم لیتشک 5044

 -5پرسشنامه اضطراب بک و  -0، (MCPQ) یکاردرباره اهمال یفراشناخت یپرسشنامه باورها -0 ،( 5495سولومون و راث بلوم ) یلیتحص

 یبرا طیکه واجد شرا ییدانشجو 43 نیشد، در مرحله دوم پژوهش از ب جراا یاصول اخلاق تیدوم( با رعا شیرایبک )و یپرسشنامه افسردگ

ساده در دو گروه  یطور تصادفصورت در دسترس انتخاب و بهنفر به 03به حجم  یابه شرکت در درمان نمونه لیدرمان بودند در صورت تما

 – یبرنامه درمان شناخت یمنظور اجرادر درمان به رکتش یبرا یکتب نامهتیو کنترل گمارده شدند. بعد از کسب رضا شیآزما ینفر 59

دو  یاو هفته یاقهیدق 43جلسه  7استفاده شد و درمان در  یدرمان( در قالب گروه0339بر تعلل از پروتکل سالسمن و ناتان ) یمبتن رفتاری

روزه بعد  54 یریگیپ تیآزمون اجرا و درنهاپس البموردنظر دوباره در ق یهاپرسشنامه یدرمانمداخله گروه یبار صورت گرفت. بعد از اجرا

نفر از درمان  5دانشجو و در گروه کنترل  0موردنظر انجام شد. در گروه مداخله در مراحل درمان  یهادوباره پرسشنامه یرااز مداخله با اج

 .اندماندهینفر باق 55نفر و در گروه کنترل  54در گروه مداخله  تیخارج شدند و درنها
 

 

 یکارهمالاتوانسته است  ی نسبت شرایط بدون درمانکاراهمالرفتاری  –نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان شناختی  :نتایج

ی باورهااما در تغییر  (،> P 334/3معناداری کاهش دهد ) طوربه روزه 54و هم در پیگیری  آزمونپسهم در  تحصیلی دانشجویان را

های درصد واریانس 4 نیز نشان داد زمانرگرسیون همتحلیل نبوده است. نتایج  اثربخشنسبت به شرایط بدون درمان  فراشناختی دانشجویان

و  B=554/3 یب(. باورهای فراشناختی مثبت با ضر2R=357/3شود )کاری تحصیلی توسط باورهای فراشناختی تبیین میمربوط به اهمال

300/3 P=534/3 یب؛ و باورهای فراشناختی منفی نیز با ضر=B  334وP= بینی کندرا پیش کاری تحصیلیتوانسته است اهمال. 
 

ناختی ی فراشباورهابوده است اما در تغییر  مؤثر ی تحصیلیکاراهمالی در کاهش کاراهمالدرمان شناختی رفتاری  :و پيشنهادات یريگجهينت

سلامت ازجمله  یهادر حوزه یکارمانند اهمال یکارمهم اهمال یاحوزه ریپروتکل در سا نیاثربخش ا شودیم شنهادیپنبود.  مؤثردانشجویان 

 شود. یبهداشت دهان و دندان بررس
 

 یفراشناخت یباورها ،یلیتحص یکاراهمال ،یرفتار -یگروه درمان شناخت :کليدی یهاواژه

 استاد راهنما:امضاء                                                                                              امضاء دانشجو:

 :پژوهشي دانشگاهامضاء معاون                                       :تحصيلات تكميلي دانشكده پزشكيامضاء معاون 

  /         /        تاریخ:

 شماره:

 

 ((یتعالبسمه))

وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشكي دانشكده 

 پزشكي زنجان


