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Abstract
Aim: Semi psychotic and Semi neurotic phenomena such
as semi hallucinatory experiences and depressive
rumination can contribute to the explanation of academic
procrastination through the generation of negative
emotions. The aim of this study was prediction of
academic procrastination of university students based on
semi hallucinatory experiences and depressive rumination.
Method: The current study was conducted in descriptive
research context. A group of 306 normal participants from
university students took part in this research. Participants
answered to academic procrastination, depressive
rumination as well as Launay-Slade Hallucinations Scales.
Data were analyzed using stepwise multiple regression
analysis. Results: Based on the results, all of the variables
showed
positive
correlation
with
academic
procrastination, but in first step depressive rumination and
on second step semi hallucinatory experiences had more
contribution in the prediction of academic procrastination
in the regression equation respectively. Conclusion: The
findings emphasize the role of intrusive thoughts and
mental images in explaining university student’s academic
procrastination.
Keywords: academic procrastination, academic problems,
semi hallucinatory experiences, depressive rumination,
intrusive thoughts, ment regulation, anxiety, depression,
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چکیده
 و شبه روان، پدیدهها ی شبه روانپریشی از قبیل تجارب شبه توهمی:هدف
رنجوری مانند نشخوارهای فکری افسرده ساز از طریق تولید هیجانهای منفی
 هدف از پژوهش.میتوانند در تبیین تعلل ورزی تحصیلی نقش داشته باشند
 پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان بر اساس تجارب شبه توهمی و،حاضر
. این پژوهش از نوع همبستگی است: روش.نشخوار فکری افسرده ساز بود
. نفر از بین دانشجویان انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند603 نمونهای به حجم
–  مقیاس توهم النای،شرکت کنندهها به پرسشنامههای تعلل ورزی تحصیلی
 دادهها با استفاده از روش تحلیل.اسلید و نشخوار فکری افسرده ساز پاسخ دادند
 نتایج نشان داد هر دو متغیر: یافتهها.رگرسیون چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند
تجارب شبه توهمی و نشخوار فکری افسرده ساز با تعلل ورزی تحصیلی
 در گام اول نشخوار فکری، بر پایه نتایج.دانشجویان رابطه معنیداری دارند
افسرده ساز و در گام دوم تجارب شبه توهمی به تریب بیشترین سهم را در پیش
 یافتههای: نتیجهگیری.بینی تعلل ورزی تحصیلی در معادله رگرسیونی داشتند
این پژوهش بر نقش افکار و تصاویر ذهنی مزاحم در تبیین تعلل ورزی تحصیلی
.تاکید دارد
، تجارب شبه توهمی، مشکالت تحصیلی، تعلل ورزی تحصیلی:كلید واژهها
 افکار مزاحم،نشخوار فکری افسرده ساز
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مقدمه
تعلل ورزی ،به تأخیر انداختن عمدی و غیرمنطقی تصمیمهای گرفته شده ،علیرغم آگاهی و بیزاری فرد از هزینههای تأخیر و یا

پیامدهای منفی آن بیان شده است ) کروس و فروند 2014 ،1؛ سیمپسون و پیکیل .) 2009 ،2در واقع تعلل ورزی ،دست کشیدن از
انجام تکالیف است ،ا ّمّما مطلب مه ّمّمی که باید ذکر شود ،این است که تعلل ورزی ،تأخیر آگاهانه در یک رشته اعمال خواسته شده

علی رغم انتظار وخیمتر شدن اوضاع پس از تأخیر اندازی است (چو .) 2012 ،3تعلل ورزی یکی از مشکالت رفتاری است که شیوع
بسیار زیادی دارد (بدری و حسینی اصل .) 1389 ،روزاریو ،کاستا ،نونز ،گونزالز-پیندا ،سوالنو و وال ) 2009 ( 4معتقدند با وجود اینکه

شتر
تعلل ورزی در تمام ف ّعّعالیت های زندگی روزانه ممکن است ا ّتّتفاق بیفتد ،ا ّمّما تعلل ورزی در زمینه انجام تکالیف درسی فراوانی بی 
طهای آموزشی را در بر
دارد .نتایج پژوهش اوزر ،دمیر و فراری ) 2009 ( 5نشان داد که تعلل ورزی حدود  25تا  25درصد محی 

میگیرد .تعلل ورزی موجب درجات باالیی از ،اضطراب و افسردگی در دانش آموز شده و باعث تجربه هیجانات منفی میگردند
(کروس و فروند .) 2014 ،به باور پژوهشگران ،رفتارهای موجود در تعلل ورزی راهبردهائی هستند که برای تنظیم هیجانهای منفی به
کار میبرند و به کمک آن ،موقتًاًا از هیجانهای منفی دور شده و به هیجانهای بهتر و خوشایندتری میرسند (چو.) 2012 ،
هیجانهای منفی میتواند معلول پدیدههای شبه روانپریشی (از قبیل تجارب شبه توهمی) و یا شبه روان رنجوری (مانند نشخوارهای
فکری افسرده ساز) باشند.
نشانههای روان پریشی همانند تجربههای توهمی ،در سطحی پایینتر از آستانه بالینی در بین جمعیت عمومی نیز قابل مشاهدهاند

(لنزنورگر0 201 ،6؛ ون اوس ،لینکات ،میین-گرمیس ،دلسپاول و کرابندام 2009 ،7؛ لینکات و ون اوس ،) 2013 ،8در سالهای اخیر

تهای در معرض خطر و یا مستعد) افزایش
عالقه به مطالعه تجارب توهمی و پدیدارشناسی آنها در بین گروههای بالینی و سالم (جمعی 

یافته است (الروی ،مارزوسکی و وندرلیندن .) 2004 ،9چنین عالقه مندی هایی منجر به ایجاد ابزارهایی به منظور استفاده در

تهای بالینی و نیز بررسی تجارب توهمی در سطح غیربالینی گردیده که مقیاس توهم النای اسلید (النای و اسلید 1981 ،10؛
ج مع ی 

اسلید و بنتال ) 1988 ،11یکی از آنهاست .این مقیاس بر پایه سنت متداولی که توهم را بعنوان پیوستاری در کنش طبیعی در نظر

میگیرد ساخته شده است (استراوس 1969 ،12؛ اسلید و بنتال .) 1988 ،در این راستا اسلید و بنتال (  ) 1988با استفاده از این مقیاس نشان

دادهاند که  17 /7درصد از شرکت کنندگان با تحصیالت کارشناسی صدایی را میشنوند که با افکارشان در حال گفتگو است و نیز
 51/4درصد نیز صدای کسی را که در واقع وجود نداشته است شنیدهاند (واترز ،بادکوک و میبری.) 2003 ،13

در سالهای اخير بررسي الگوهاي تفكر در اختالالت هيجاني و رفتاری و بررسي افكار ناخواسته و نقش آنها در دوام این اختالالت
مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .یکی از انواع افکار ناخواسته ،نشخوار فکری است .طبق نظریه پیشبرد هدف ،نشخوار فکری
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افکاری است که پیرامون یک موضوع مهم میچرخد و حتی نشخوارهای فکری در غیبت تقاضاهای محیطی فوری و ضروری این
افکار پدیدار میشوند و اگر چه نیاز به محرک مستقیم از جانب محیط ندارند ولی محیط نشانههای غیرمستقیمی را که حاکی از
مفاهیم مرتبط با هدف هستند را در اختیار میگذارد .از این دیدگاه ،نشخوار فکری در پاسخ به هدف ناکام بروز میکند و راهی برای

دستیابی به هدف محسوب میشود ،این فرایند در بیماران افسرده معمو ًالًال باعث تشدید نشخوار فکری میگردد (مارتین ،1شریرا ،2و

استارتاپ .) 2004 ،3بر اساس دیدگاه نولن-هوکسما  )0 200 (4نشخوار فکری روی این حقیقت که فرد افسرده است ،نشانههای
افسردگی ،و روی معنا و نتایج افسردگی استوار است .ولز 5و متیوس ) 996 1( 6نشخوار فکری را شیوه مقابله هیجان مدار در مقابله با

شروع خلق افسرده میدانند که مقدمهای برای ورود به دورههای افسردگی محسوب شده و به افزایش مدت و شدت افسردگی
میانجامد .نظریه آنها به دیدگاه فراشناختی از نشخوار فکری اشاره دارد.
مرور ادیبات پژوهشی نشان میدهد که رابطه بین تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان با تجارب شبه توهمی و نشخوار فکری افسرده ساز

کمتر مورد بررسی قرار گرفته است ،در دو مطالعه نسبتًاًا نزدیک به موضوع استیل ،بروتن و ومباچ ) 2001 ( 7نشان داده بودند که دو

متغیر روان رنجورخویی و روان پریشی گرایی بیشترین رابطه را با تعلل ورزی تحصیلی دارند .همچنین ،نتیاج پژوهشی صادقی،
حاجلو ،بابایی و شهری (  ) 2014حاکی از آن بود که افراد دارای تعلل ورزی به مرور ذهنی یا نشخوار ذهنی مربوط به حوادث و
چالشهای زندگی خویش مبتال هستند .بنابراین ،مسئلهای که پژوهش حاضر بدنبال پاسخ بدان است این است که رابطه بین تعلل
ورزی تحصیلی دانشجویان با تجارب شبه توهمی و نشخوار فکری افسرده ساز چگونه میتواند باشد؟ از آنجایی که تعلل ورزی
تحصیلی میتواند به دلیل وجود افکار مزاحم نیز اتفاق بیفتد ،لذا به نظر میرسد تجارب شبه توهمی و نشخوارهای فکری افسرده ساز
میتوانند در تبیین تعلل ورزی تحصیلی نقش داشته باشند .بنابراین ،هدف اصلی پژوهش حاضر پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی
دانشجویان بر اساس تجارب شبه توهمی و نشخوار فکری افسرده ساز میباشد.
روش
اين پژوهش از نوع همبستگی است .جامعه آماري تحقيق حاضر عبارت بود از دانشجويان دختر و پسر دورهها ای كارشناس هاگشناد ي   
پيام نور تبريز كه در سال تحصيلي  94 - 95مشغول به تحصيل بودند .از اين جامعه آماري نفر

 224 ( 312نف و نز ر

 88نف شور )درم ر   

نمونه گيري تصادفي طبقهای بر اساس جدول نمونه گيري مورگان انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند.
 -1پرسشنامهی تعلل ورزی تحصیلی :این آزمون توسط سواری ( )0931ساخته شده و متشکل از  12ماده و سه عام ناونع اب ل    

تعلل ورزی عموی ( 5ماده) ،تعلل ورزی ناشی از خستگی جسمی – روانی ( 4ماده) و تعلل ورزی ناشی از بی برنامگی ( 3ماده) ساخته

شده است .آزمون از طریق آلفای کرونباخ برای کل آزمون  ،0/ 85برای عام لوا ل

 0/ 77ب ،مود لماع یار     0/ 60و ب موس لماع یار    

 0/ 70بدست آمده است .با تو ّجّجه به این که این مقیاس از راه تحلیل عاملی بدست آمده است میتوان به روائی سازه آن اعتماد کرددد .

هم چنین علی رغم تفاوتهای نظام آموزشی موجود ایران با نظامهای آموزشی کشورهای غربی در ابعاد مختلف نحوه آموزش و نحوه

1

- Martin
- Shrira
3
- Startup
4
- Nolen-Hoeksema
5
- Wells
6
- Matthews
7
- Steel, P., Brothen, T., & Wambach, C.
2

68

نشناسی تحلیلی  -شناختی /سال نهم  /شماره  / 32بهار 7931
فصلنامه روا 

یادگیری تکالیف درسی ،همبستگی این پرسشنامه با آزمون تعلل ورزی (تاکمن ) 1991 1نشان از روایی نسبتًاًا خ تسا نومزآ نآ بو    
(سواری .)0931
 -2مقیاس توهم النای اسلید :این مقیاس  12سوالی توسط النای و اسلید (  ) 1981ساخته شده است .این مقیاس تا به امروز تنها
مقیاس سنجش توهم در افراد بهنجار میباشد .این مقیاس آمادگی برای توهم را در چارچوب پیوستاری ویژگیهای شبه روان پریشی
مورد ارزیابی قرار میدهد .مقیاس توهم النای اسلید به صورت لیکرت پنج گزینهای نمره گزاری میشود .اعتبارسنجی این مقیاس در
ایران توسط محمدزاده ( )5931انجام شده است وبر اساس نتايج حاصله ،ضريب آلفا براي کل مقیاس  0/ 87و براي عامل افکار مزاحم
ورویاهای روزانه آشکار و عامل تجارب توهمی شنیداری و دیداری به ترتيب  0/28و  0/ 83محاسبه شده است .به منظور بررسی
روایی افتراقی ،نمره بیماران مبتال به اختالل اسکیزوفرنیا و افراد عادی در مقیاس توهم النای-اسلید مقایسه شدند ،نتایج نشان داد که
مقیاس توانسته است دو گروه را از هم افتراق دهد.
 -3پرسشنامه نشخوار فکری افسرده ساز :پرسشنامه نشخوار فکری افسرده ساز توسط یوسفی ،عابدی ،بهرامی و مهراب  ی (( ) 1388
و ب شجنس روظنم ه       

رپ نیا .تسا هدش س همانش                   93سؤاا ال داش و هت یاوتحم هدام ره رد         

نش هراوخ اا ای فک زاس هدرسفا یر س هتخا

افکارنشخواری و فرایند آن ارائه شده است که در مورد تجربه افکار یا احساسات در دو هفته گذشته بصورت لیکرت (به هیچ وجه ,1
تا حدودی  ,2بیشتر اوقات  ,3بسیار زیاد  )4نمره گزاری میشود .این پرسشنامه از پنج عامل ب زرس ،ینابیرگردرس ناونع ا نننن نننننش خ ،دو
نشخوار فکری عالمت دار ،درون نگری ،و نشخوار فکری در باره نت تسا هدش لیکشت یگدرسفا جیا  ...... .....روای اب نومزآ نیا هزاس ی
استخراج  5عامل و مقدار تبیینی  50 / 09درصد از طریق تحلیل عاملی به روش واریماکس بررسی ش ب یگتسبمه بیرض و هد ی لک ن

   
   

آزمون و خرده مقیاسهای مربوطه اعدادی بین  0/ 25تا  0/ 68بدست داده است که نشان دهنده روایی سازه مناسب برای آن م ممیباش .د
همچنین روایی افتراقی از طریق توان تمایزگزاری بین دو گروه افسرده (بالینی) و گروه غیر بالینی تأیی یناسمه بیرض .تسا هدش د      
درونی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرانباخ  0/39به دست آمده است (یوسفی و همکاران.) 1388 ،
سها نخست محقق خود را به دانشجويان معرفي و هدف تحقيق را بيان كرد .سپس سؤاالت پرسشنامه
روند اجرا :پس از انتخاب کال 

در اختيار آنها قرار داه شد .به آزمودنیها گفته شد ،محدوديت زماني وجود ندارد و آنها بايد به سؤاالت مقياس توهم النای – اسلید
در طیف پنج درجهای و مقیاسهای چهار گانه استعداد روان پریشی چپمن بصورت بلی/خیر جواب دهند .به منظور رعايت اخالق
پژوهشي و حقوق آزمودنیها ضمن اعالم صريح داوطلبانه بودن شرکت آزمودنیها ،هم بصورت شفاهي و هم بصورت کتبي
خاطرنشان گرديد«اطالعات درخواستي در اين پرسشنامهها ،صرفًاًا به منظور اهداف پژوهشي است .جهت اطمينان خاطر شما ،به جز
تع يي ن جنسيت نيازي به ذكر نام و نام خانوادگي و ديگر مشخصات خصوصي نيست
یافتهها
فراواني شركت كنندگان در طبقات جنسيتي بر اساس مشخصههای آمار توصيفي در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  :1مشخصات سنی و جنسیتی نمونه پزوهش
تعداد

درصد

ميانگين سني

انحراف استاندارد

گروه مؤنث

0 25

81 /7

82/ 76

8/ 25

گروه مذكر

56

18 /3

32 / 32

8/ 35

كل نمونه

306

100

29 /14

8/ 37

- Takman

1
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ميانگين نمرات کسب شده در متغیرهای پژوهش در جدول  2خالصه شده است
جدول  :2ميانگين نمرات کسب شده و همبستگیها در متغیرهای پژوهش
ميانگين

انحراف معيار

ضريب همبستگي با تعلل ورزی تحصیلی

سطح معنیداری

18 / 90

9/14

1

0/ 001

متغير
تجارب شبه توهمی

41/ 04

9/7

0/03

0/ 001

نشخوارفکری افسرده ساز

36 /2

23 / 98

0/ 37

0/ 001

تعلل ورزی تحصیلی

ضرايب همبستگي محاسبه شده حاکي از رابطه تجارب شبه توهمی و نشخوارفکری افسرده ساز با تعلل ورزی تحصیلی بود .ب روظنم ه   
تع يي ن دقیقتر رابطه و تشخيص سهم متغیرهای پيش بين در تب يي ن متغير مالك از تحليل رگرسيون چند متغيره گام به گام اس .دش هدافت   
در بررسي پيش فرض استفاده از رگرسيون چندگانه فرض هم خطي بودن چندگانه براي سنجش استقالل متغيرهاي پيش ب رب ني ر يس   
شد .نرم افزار شاخص تحمل و شاخص عامل ت لمحت صخاش .داد تسد هب ار سنايراو مرو

نيب اهريغتم          ( 0/97ک زا رتشيب ه    0/1

میباشد) و شاخص عامل تورم واريانس ( 1/ 27که کمتر از  10اس  نيا زا .دوب )ت ررر ررررو م ممیت او ننن پ نيب شيپ ياهريغتم هک تفريذ
يکديگر مستقلاند و هم خطي بودن چندگانه اتف ض سيرتام نينچمه ،تسا هداتفين قا ر اشن زين يگتسبمه بيا ن بيارض هک داد 

   

زا      
      

همبستگي متغيرهاي پيش بين  0/ 46میباشد (کمتر از  0/ 70است) که حاکي رعايت مفروضه اس .تسا نيب شيپ ياهريغتم لالقت       در
تحليل رگرسيوني ،ابعاد تجارب شبه توهمی و نشخوارفکری افسرده ساز بعنوان متغير پيش بين و تعلل ورزی تحصیلی ب ريغتم ناونع ه    
لهای مذکور را نشان میدهد.
مالك وارد معادله رگرسيون شدند .جدول  3نتايج تحلی 
جدول  :3تحليل رگرسيون تعلل ورزی تحصیلی بر تجارب شبه توهمی و نشخوارفکری افسرده ساز
گام

متغير پيش بين

r

R2

F

Sig.

B

β

t

اول

نشخوارفکری افسرده ساز

0/ 37

0/ 13

47 / 11

0/ 001

0/41

0/ 37

6/ 86

0/ 001

دوم

نشخوارفکری افسرده ساز تجارب شبه توهمی

0/93

0/51

27 / 64

0/ 001

0/ 12

0/ 29

4/ 91

0/ 001

0/61

0/61

2/ 68

0/ 008

Sig.

نسبت معنادار  Fدر جدول  3نشانگر ارتباط معنادار بين متغير پيش بين و مالك میباشد .مطابق اطالعات جدول فوق ،هر دو متغیر
تجارب شبه توهمی و نشخوارفکری افسرده ساز توان الزم براي ورود به معادله رگرسيوني جهت تب يي ن آمادگی برای توهم را دارند.
ضرايب حاصل از نتايج تحليل رگرسيوني حاكي از آن است كه در گام اول ورود متغير «نشخوارفکری افسرده ساز» به تنها يي میتواند
 38درصد تغ يي رات «تعلل ورزی تحصیلی» را پيش بيني كند .در گام دوم ،ورود متغير «تجارب شبه توهمی» میتواند اين مقدار را به
 46درصد ارتقا دهد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان بر پایه تجارب شبه توهمی و نشخوار فکری انجام گرفت و نتایج
نشان داد هر دو متغیر تجارب شبه توهمی و نشخوار فکری افسرده ساز با تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان رابطه معنیداری دارند .بر
پایه نتایج ،در گام اول نشخوار فکری افسرده ساز و در گام دوم تجارب شبه توهمی به تریب بیشترین سهم را در پیش بینی تعلل
ورزی تحصیلی در معادله رگرسیونی داشتند .این یافته به رابطه بین افکار و تصاویر ذهنی مزاحم با تعلل ورزی تحصیلی اشاره دارد و
با یافتههای استیل و همکاران (  ) 2001و صادقی ،حاجلو ،بابایی و شهری (  )2 014همسو میباشد .استیل و همکاران (  ) 2001نشان داده
بودند که تعلل ورزی تحصیلی با روان رنجورخویی و روان پریشی گرایی رابطه دارد .صادقی و همکاران (  ) 2014نشان داده بودند که
افراد دارای تعلل ورزی به مرور ذهنی یا نشخوار ذهنی مربوط به حوادث و چالشهای زندگی خویش مبتال هستند که نشان دهنده
ف ّعّعال بودن احساسات و هیجانات مربوط به آن حوادث و رویدادها میباشد .از آنجایی که نشخوارهای فکری بعنوان راه اندازهای
هیجانهای منفی مطرح است (نولن هوکسما ،ویسکو ،لیوبومیرسکی 008 2 ،؛ رابینشتین و همکاران ) 2015 ،و از این طریق منجر به یکی
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از نمودهای عینی هیجانهای منفی یعنی افسردگی میگردد (پاپاگئورگیو و ولز ) 2003 ،لذا این یافته میتواند در راستای مدل مربوط
به نقش هیجانهای منفی در تعلل ورزی تحصیلی قابل تبیین باشد .مطابق این مدل تعلل ورزی میتواند موقتًاًا بً اعث دوری فرد از
هیجانهای منفی شده و منجر به هیجانهای بهتر و خوشایندتری در کوتاه مدت شود (پیکیل 2011 ،؛ چو .) 2012 ،تعلل ورزی قلمرو
تهاست،
تها و عدم قطعی 
راحتی ماست ،جائی است که در آن ،نهایت آسودگی به ما دست میدهد! در دنیایی که مملو از درخواس 
تهایش ،ایستگاه استراحت ماست .تعلل ورزی حالتی تغییر یافته از
موقتًاًا به ما راحتی میدهد ،در مسیر طوالنی زندگی و مسئولی 
واقعیت میباشد .جایگاه خوشحالی ماست ،به ما موقتًاًا اجازه میدهد که باور کنیم هیچ کاری نداریم ،برای مدت کوتاهی آنچنان
فهرست کارهایمان را از ذهنمان دور میکند که فکر میکنیم اص ًالًال این فهرست وجود ندارد .باعث میشود شجاعانهتر بتوانیم منفعل
بودن ،رخوت ،اهمال و کنارهگیری خویش را توجیه کنیم .تعلل ورزی یک داروی مسکن است .به شما اجازه میدهد که کمی
شادی ،ل ّذّذت یا رهائی از استرس را تجربه کنید ،شما را از کارهائی که از انجام آن متفرید ،دور کرده و آن را با چیزهای خوشایندتر
جایگزین میکند (باسکو .)0 201 ،در همین راستا ،تعلل ورزی به عنوان توانایی در کنترل شدید بر افکار ،هیجانها و عملکرد در
راستای استانداردها مطرح شده است (هاول و واتسون .) 2007 ،در نتیجه ،فرض بر این است که مکانیزم زیربنایی تعلل ورزی نارسائی
در تنظیم هیجان میباشد (گارنفسکی 2006 ،؛ کمبل سیلز.) 2007 ،
همچنین ،یافتههای پژوهش حاضر تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان را بعنوان یک مشکل شناختی نیز میداند و همسو با دیدگاههای
شناختی از قبیل بک ( ) 79 91مبنای تعلل ورزی را افکار و باورهای غلط در مورد چگونگی شرایط و نتایج فعالیتها به شمار میآورد.
بنابراین ،یافتههای پژوهش حاضر در چارچوب ارتباط نارساییهای شناختی با تعلل ورزی تحصیلی نیز قابل تبیین میباشد .نارسایی
شناختی را اشتباهات یا خطاهایی میدانند که فرد انجالم تکالیفی که بطور طبیعی قادر به انجام آن است مرتکب میشود ،بعبارتی
نارسایی شناختی سازهای چندبعدی است که شامل خطا در شکل دادن به اهداف ،خطا در فعالسازی طرحواره ها و خطا در راه اندازی
تهای روزمره زندگی میتواند به مشکالت
یهای شناختی بدلیل تداخل در فعالی 
شهاست (واالس ،کاس و استانی .) 2002 ،نارسای 
کن 
اساسی بینجامد .نمودهای بیرونی این نوع نارسایی شناختی شامل حواسپرتی ،مشکالت مربوط به حافظه و اشتباهات سهوی است.
فردی که از افکار مزاحم رنج میبرد دانش شناختی ضعیفی داشته و بر دانستههای خود آگاهی ندارد و لذا نمیتواند از کرارکردهای
اجرایی درست استفاده کند و به احتمال زیاد بیشتر دچار تعلل ورزی تحصیلی میگردد .همچنین به نظر میرسد افکار مزاحم مانع از
پردازش درست اطالعات شده و منجر به خطا میگردد و تکرار چنین وضعیتی باعث تعلل ورزی تحصیلی گردد.
در یک جمع بندی کلی از نتایج ،یافتههای این پژوهش بر نقش افکار و تصاویر ذهنی مزاحم در تبیین تعلل ورزی تحصیلی تاکید
دارد.
تها و پیشنهادهای پژوهشی ذکر این نکته ضروری است که تعلل ورزی تحصیلی بخشی از تعلل ورزی کلی که
در بحث محدودی 
یک صفت شخصیتی است میباشد ،و پژوهش حاضر تنها رابطه تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان با تجارب شبه توهمی و نشخوار
فکری افسرده ساز را مورد مطالعه قرارداد ،بنابراین پیشنهاد میشود ارتباط این متغیرها با تعلل ورزی عمومی نیز مورد بررسی قرار
گیرد.
تشکر و قدرداني
اين مقاله مستخرج از طرح مصوب در دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي میباشد ،بدين وسيله از رياست و اعضاي شوراي
پژوهشي دانشگاه قدرداني میگردد.
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