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 دختر انآموز دانشتحصیلی  پذیرش اجتماعی و سازگاری باباورهای غیرمنطقی  یرابطه

 شهر همدان ی متوسطهپایه سوم دوره  

 

  2البیعاحسان سهل  1سعیدترکمان

 

 چکیده

اری تحصییی  رر  بیا پیریرا امامیاو  و سیا       غیرمنهقی  هیای  ی بیاور بررسی  رابهی    هدف این پژوهش                                     

مهالع  پیمایش  ا  نوع همبساگ  است. مامع  آمیاری   یکپژوهش حاضر  .بور همدانشهر  ی ماوسه رخار پای  سوم روره  انآمو  رانش

نفر بوره است. حجم نمون  توسی  میدوک کرمسی  و     2۷2۰ان رخار پای  سوم ماوسه  شهر همدان شامل آمو  رانشتحقیق شامل کیی  

 آوری ممیع بیرای  . اند شده اناخابای ای چندمرحی خوش   یری نمون ی های آماری با اسافاره ا  شیوهنفر برآورر و نمون  ۳۳۸مر ان برابر 

پرسشنام  اسااندارر، مقیاس سا  اری تحصیی  آ مون شخصیا  کالیفرنیا، پرسشنام  پریرا اماماو  کیراون و میارلو و    س ا   اطالوات

آنالیز  ررید. نایای    ورورب  شیوه  با اسافاره ا  آ مون آماری ر رسیون خه ها . رارهاسافاره شد یرمنهق باورهای غ وامی  ۴پرسشنام  

امیا رر  ؛ اثر رار است انآمو  رانشمنف  بر سا  اری تحصیی  و پریرا اماماو   صورت ب  غیرمنهق نشان رار ک : باورهای  آمده رست ب 

امیا ماغییر   ؛ ، رو ماغییر میالر را تبییین نمیور    بین پیشاین ماغیر  وسیی  ب توان ی نیست و نم ماغیر، وامل چندان کارآمد روتبیین هر 

 نماید. بین  پیشتواند سا  اری تحصیی  را تبیین و م  غیرمنهق ا  باورهای  تر موفقپریرا اماماو  بسیار 

 

 ، پریرا اماماو ، سا  اری تحصیی .غیرمنهق باورهای  :کلید واژها
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 مهقدم

                                   

اند ک   های  ا  شخصیت را بهنجار تیق  کرره و ویژ    شناسان سا  اری فرر را رر برابر محی  موررتوم  قرار راره روان           

نید و مایگیاه    کند تا خور را با مهان پیرامون خویش سا  ار سا ر، یعن  با ریگران رر صیح و صفا  نید   ک  ب  فرر کمک م 

شناس ، سا  اری را ب   (. فرهنگ مامع روان1۳۸۵و همکاران، ترمم  براهن  و همکاران،  ۳برای خور ب  رست آورر )اتکینسون

ایین  «. سیا ر  ای ک  هر ار انیسم نسبت ب  وضع مومور بیا محیی  خیور برقیرار می       طورکی  رابه  ب »کند:  این نحو تعریف م 

شیور و رر چنیین میوارری مفهیوم مدبیت رارر.       کاربرره می   ب  شناخا  روانو  ۴با سا  اری اماماو اصهالح معموالً رر رابه  

خیور، واکینش نسیبت بی  محیی  و       ابیرا  اسیاعدارهای  مفهوم ضمن  آن است ک  فرر رر یر فرآیندی مسامر و پرمای  بیرای  

هیای مخایفی  اسیت،    سیا  اری رارای ورصی    (.1۳۸۰ای مؤثر و سالم اسیت )پیور افکیاری،      ون  حاک تغییر رارن آن ب  رروین

کی  ا  آن   آمو شی  هیای  سا  اری رر اناقاک ب  محی  یا موقعیت مدید، سا  اری رر رواب  بین فرری و سا  اری رر موقعیت

مات رر انهباق با شرای  و الزا سا  اری تحصیی  ناظر ب  توانمندی فرا یران ررواقعشور. تحت ونوان سا  اری تحصیی  یار م 

، بی  نقیل ا  تجیی     2۰۰1 رهد )پیایوس، نهار اماماو  فراروی آنان قرار م  ونوان یک های  است ک  مدرس  ب تحصیی  و نقش

ییک فیرر سیاخاار خیور را بیرای پاسیخ         های  است ک  توسی  آن  مجموو  واکنش آمو ش سا  اری تحصیی  یا  ررساان (.او

خواهد تغیییر رهید. ررنایجی  هیر ویامی  کی         آمو  م    ک  آن محی  ا  رانشهای مو ون ب  شرای  محی  آمو شگاه و فعالیت

بنابراین ضواب  سا  اری ؛ ای برای ناسا  اری او فراهم خواهد ساخت پاسخگوی  را رر محی  مدید با مشکل روبرو نماید  مین 

مو ی ک  باوانید بی  ایین ضیواب  پاسی       آ های موررنظر آن بررس   ررر. رانش آمو ان باید رر مدرس  و فعالیت ای رانش مدرس 

 (.1۳۷1شیور )یمینی  رو  سیرخاب ،     مدبت رهد سا  ار و کس  ک  ناواند ب  این ضواب  پاس  مدبت رهد ناسا  ار قیمدار م 

رر ارتبیا  بیا توانیای  کنیار      ها آنرارند، تفکرات  پیش روی آمو ش آمو ان هنگام ورور ب  محی   های  ک  رانشا ممی  چالش

ای ا   ند   است کی  رر  (. روره تحصیل، روره2۰۰۷) یچوسک ،  باشد م شان تأثیر رار  ن با الزامات  است ک  بر سا  اریآمد

افاد. کنار آمدن بیا چنیین تغییراتی  مسیایزم آن اسیت کی  فیرر ا  توانیای          آن تغییرات شناخا  و اماماو  سریع  اتفاق م 

 (.1۳۸۹ب  نقل ا  تجی  و اررساان ،  2۰۰۰باشد )اسپیر،  سا  اری مناسب  برخوررار
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وموانان ب  رفاقت و پریرا رر ممع ، نباشد م ویژه نسل موان  همچنین پریرا اماماو  یک  ا  نیا های روان  بشر، ب         

تیا  وقا  پریرا و مقبولیا  را ک  رر مساجویش بورنید   رهند. مرب  روه  اهمیت فراوان  م  و روسا  باهمساالن ،روساان

 یری شخصیت آنان اثر رار باشد. سالمت  تواند رر کیفیت شکلنمایند ک  این امر م حدوری رریافت کررند احساس لرت م 

یابند  ها اساحکام م  ها روسا  رر این ساک (.1۳۸۸ی پریرا اماماو  است )کالناری، و تعارک روان  نسل موان ا  آثار ار نده

رهنید. رر حقیقیت    وموا خور را نشیان می    و منب رل  یت، احساس تعیق ب   روه  ندههای مخایف رفاقت، صمیم و ب  شکل

فراوانی  بیر    تأثیرهای قدرت و سا مان مدرس   های اماماو  ووامل اماماو   یاری ا ممی ، رفاار  روه  همساالن، نقش نظام

هیایش فاقید      ا ر نوموان رر ممع همکالسی  ا  طرف (.1۳۸1 رارند )ایران پور مبارک ، یار یری و پیشرفت شا رران باق  م 

کنید باشید، کیارکرر اصیی  وی یعنی  کسیب رانیش و پیشیرفت         مایگاه اماماو  مهیوب و منزلت ماناسب با آنچ   مان می  

کنید  یابد موررتوم  و والق  ریگران نیست، تمایل ب  انزوا و تنهای  پیدا م  ک  ررم  شور و وی ب  رلیل اینتحصیی  مخال م 

تدری  تصیورات منفی      یری و  ریز ا  ریگران، ب  کاهد. همین حالت  وش   میزان ارتباطات اماماو  خور تا حد  یاری م و ا

رهید و ررنایجی  خیور را نیاتوان ا      نفس را رر فرر نضی  می    کفایا  همراه با کاهش رر وزتا  خور، احساس ودم کارای  و ب 

های اخیر انجمن کانیارای  بهداشیت روانی ، رر     رر ساک (.1۳۶۹یان و ابراهیم  قوام، بیند )نجارموام  با مشکالت و حل آن م 

پریرا توس  ریگران )پریرا اماماو ( اشاره نموره اسیت.    ریگران، ب  های مربو  ب   تعریف سالمت روان  رر بخش با خورر

بی  معنی     هیا  آنریرا ریگران واقیع شیوند،   خواهند همواره مورر تأیید و پ ( کسان  ک  م 2۰۰۶) ۵طبق تحقیقات اورالنسک 

 (.1۳۸۰، شهری ریی،  ، ترمم ۶و هارپر سمرسوم، وابسا  ب  ریگران هساند و قارر ب  یافان امنیت و سالما  نخواهند بور )الی

میرتب  بیا    برای شناسای  ووامیل  هرچند ،رارر ها آنها ارتبا   یاری با شرای  اماماو  انسان شناخا  روانهای ویژ          

افرار بوره  های نگرا باورها وکمار ماوم  شناسای  نقش نظام  ها تالا یاری صورت  رفا  است، اما این  های تالاسا  اری 

شناخت، نقش اساس  و مهم  رر چگونگ  بیرو    تر وسیعاست ک  تفکر و ب  مفهوم  بر اینرر روانشناس  شناخت اواقار  .است

وامیل اصیی     ونیوان  بی  واطف  رفااری الییس انیواع باورهیای غیرمنهقی  را      -نان ک  نظری  وقالن همچ کندرفاار فرر ایفا م 

ا   تأییید توقیع   -1 ا  اند وبارت( 1۹۷۰) باورهای غیرمنهق  الیس (.1۳۸۶، وباری و )معامدین کندمشکالت انسان معرف  م 

 -۵واکینش بی  ررمانید   همیراه بیا ناکیام         - ۴سر نش کیررن خیور و ریگیران     -۳خور ا   ا حد بیشاناظارات  -2ریگران 

 ، رایی   کمیاک  -1۰ررمانید   رر برابیر تغیییر     -۹وابساگ   -۸اماناب ا  مشکل  -۷ مضهربان توم   -۶هیجان   مسئولیا  ب 

آثیار   دتررا می بر روی تقریباً تمام  ابعار  ند   انسان و حا  سالمت روان  افیرار رر   غیرمنهق باورهای  پررهاالیس و  ا نظر

باوث ایجار اضهراب و انواع اخاالالت روان   ررند ک   ند   اماماو  ییا سیا  اری    ررا مدتتواند رر مخرب راشا ، حا  م 

                                                           
5
. Orlanskey 

6. Ellis & Harper 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID
 

 

3 

 

های مخایفی   اند این باورها رر موقعیتها نشان رارهپژوهش .(1۳۸۶، یو وبار کند )معامدینوی با محی  اطراف را مخال م 

 (.2۰۰۷ رارند )ری لورنزو و همکاران، اثر م  ها آنو بر  کاررفا  ب یگران، ومیکرر، شغل و سالما  مانند پیشرفت، ارتبا  با ر

باشد. ا  این منظر، افکیار انسیان تیأثیر    سا  اری م  قرار رفا  موررتوم یک  ا  ماغیرهای  ک  رابه  آن با باورهای غیرمنهق  

هیای او بیا ایین مدییث     ، فرر یا افرار مقابیل و ماهییت تعیامالت و ارتبیا     مساقیم  روی سا  اری رارند. باور فرر رر مورر خور

 .( است2۰۰۳، ۷سهح سا  اری وی بشمار رفا  )اسااکرت و بورسیک کننده تعیین

های  ک   روه بزر   ا  نوموانیان بایید بیا    های خاص  رارر. یک  ا  محی های مخایف نیا  ب  مهارتسا  اری با محی          

هیا،  های خاص  است ک  سا  ار شدن بیا آن نیا منید مهیارت   ق یابند، مدرس  است. مدرس  محیه  اماماو  با ویژ  آن تهاب

آمیو ان  کی  رر   رانیش  (.2۰۰۹و همکاران،  ۸فرر با آن کمک کند )چونگ وبداهلل های مدیدی است تا ب  تهابقراباورها و نگ

یف  مانند افت تحصییی  و پیشیرفت پیایین، تیرر تحصییل، افسیرر  ،       سا  اری با مدرس  مشکل راشا  باشند با مسائل مخا

ووامیل   (2۰۰۶و اسکات،  ۹هساند )کیاروچ   ریبان ب  رستموار و رر یری با ریگران و قانون  سوءمصرفاضهراب، انزواموی ، 

-واره و اسکان رر محیی  های مدید، نگران  ا  آینده، حا  روری ا  خانفشار ای اماماو  ماعدری )رواب  انسان  مدید، ررس

توانند مشکالت سا  اری مدی ایجار نمایند. افرار برای اینک  باوانند های  غیر ا  خانواره( رر محی  مدرس  ومور رارند ک  م 

 (.1۹۹۵، 1۰ یرند )هیگینز و اندلرهای  سا ا یابند ا  راهبررهای شناخا  و رفااری مخایف  بهره م با چنین موقعیت

قبیی    های پژوهشاین پژوهش حاک  ا  فقدان و ودم انجام  ا محقق رریافان سوابق پژوهش  مرتب  با ماغیرهایتال          

بیا سیا  اری و پیریرا     و نزرییک موءلف  های شناخا  با مفاهیم میرتب    منهق  بین ارتبا  ا آنجاک  بور امارر این خصوص 

(، رر 1۹۹1) 11مولایون، بیراون و لنیت    : یررر  می  اشیاره   هیا  آن  ب ک قرا  رفا  است  مورربررس  پژوهشگرانتوس   اماماو 

ومیکیرر و مانید اری رر محیی  تحصییل      کننیده  تعییین ب  این نایج  رست یافاند ک  باور خورکارآمدی  فرا تحییی پژوهش  

سا  اری تحصیی   ک  ا نظرخورکارآمدی رر سهوح باالتری هساند رر حل مسائل تواناتر بوره و رارای آمو ان  رانشو  باشد م 

شیوند   می   آمو شی  شان رر انجام مناسب تکیالیف محولی  وارر محیی      ک  با اطمینان ا  توانای  آمو ان  رانشبیشاری هساند. 

( 1۳۸1، بی  نقیل ا  ایرانپیور مبارکی ،     1۹۹2سیوئیازر )  کننید.  ریگر ومل م  انآمو  رانشبهار و سا  ارتر ا   راری معن  طور ب 

مفهوم خور و سا  اری روان  نوموانان تحقیق  انجام رار. ناای  نشان رار ک  نوموانان  ک  رارای اخیاالک رر   ررباره ارتبا  بین

بررسی  نقیش تفکیرات     منظیور  ب ( رر پژوهش  1۹۹۷) 12بریچز و رویگ تری راشاند. سا  اری بورند، نمرات مفهوم خور پایین

آمو ان با تفکرات غیرمنهقی    رست یافاند ک  بین تعیل تحصیی  رانشآمو ان ب  این نایج   غیرمنهق  بر تعیل تحصیی  رانش
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را رر  ای مالحظی   قابیل اصالح تفکرات غیرمنهقی ، بهبیور    یا هفا  س پس ا  آمو ا  ها آنآنان رابه  و همبساگ  ومور رارر. 

ن خیور پنیداره تحصییی  و    (، رواب  وی  بیی 2۰۰۰مرتنس )همچنین وان رام و  آمو ان مشاهده نمورند. ومیکرر تحصیی  رانش

ن است کی  خیور پنیداره    آحاک  ا   آمده رست ب رنباک کررند. ناای   ساک ۷پیشرفت تحصیی  را رر پن  ناحی  ا  فیمینگ ط  

نفوذ انگیزا خور  تأثیرخور پنداره با پیشرفت تحصیی  تحت  مؤثرارتبا   ضمناً، رار م تحصیی  قبی  پیشرفت بعدی را شکل 

( نشان رار ک  باور ضعیف ب  کارآمیدی خیور، مومیب    2۰۰۰) 1۳های پژوهش اونوال، اسااتین ونورم  یافا  بور.تحصیی   رهپندا

بالار  (.1۳۹۰چاری،  و حسین ا  اررالن ررر )ب  نقل  ودم سا  اری رر مدرس  و باوث مشکالت رفااری ررون وبرون فرری م 

بررس  نمور. ناای  نشان رار  آمریکای ری تحصیی  را رر رانشجویان ی بین خور پنداره و سا  ا پژوهش  رابه  رر یزن (2۰۰2)

توانید سیا  اری تحصییی  را     می   طیورکی   بی  ک  برراشت رانشجویان ا  توانای  وقی  خور و توانای  پیدا کررن روساان مدید 

 بین  کند. پیش

خیور  اوررتحقیقیات   .رفاارهاسیت  ا  طیفی   ن بی پیش رر مهم  وامل خوراثرمندی میزانبندورا بیان کرر همچنین             

ییک   و کنایرک اررار فرر ا  توانای  خور رر انجام یک فعالیت، ایجار یک پیامد و مقابی  اثرمندی )، نوموانان  ک  خور رار نشان

تحقیقیات   (.1۹۹۶بندورا و همکاران، )  یرند م همساالن قرار  موررپریرابیشار  موقعیت( تحصیی  و اماماو  بیشاری رارند

آمو  بیشیار باشید، تماییل بی  مانید اری رر تحصییل        ( حاک  ا  آن است ک  هرچ  پریرا اماماو  رر رانش2۰۰2) 1۴هارل 

انید   ( نشان راره2۰۰۵) 1۵لوپزوروبایس یابد. تحصیل آنان افزایش م   بیشار و بالعکس با کاهش پریرا اماماو ، احاماک ترر

بیوره و رارای ومیکیرر و    منید  والق رواب  روساان  باهمساالن، بیشار ا  سایرین ب  مدرس  توانمند رر برقراری  انآمو  رانشک  

 رهنیده  نشان( 1۳۹۰، ب  نقل ا  اررالن و حسین چاری، 2۰۰۵) 1۶کایور های یافا همچنین  باشند. سا  اری تحصیی  بهاری م 

ارتبیاط  و   های مهارت ررر. ا  این روافزایش  سبب مشکالت تحصیی  م  انآمو  رانشارتباط  ضعیف  های مهارتآن است ک  

 شیور.  مهت برقراری سا  اری با محی  مدرس  محسیوب می    مورراسافارههای  یک  ا  اساراتژی ونوان ب برقراری مو روساان  

ی  پسیر روره  انآمیو   رانیش تحصیی   بر ومیکرر( رر بررس  نقش باورهای غیرمنهق  و پرخاشگری 1۳۸۶معامدین و وباری )

 رار معنی  ی منف   ب  این نایج  رسیدند ک  باورهای غیرمنهق  با پرخاشگری رابه  مدبت و با ومیکرر تحصیی  رابه   اوسه م

سیا  اری   طیور مدبیت   بی  ( بیانگر آن بور کی  بیاور خورکارآمیدی    1۳۹۰ناای  پژوهش اررالن و حسین چاری ) همچنین رارر.

 .کند م  بین  پیشرا  آمو ان تحصیی  رانش

 ند   بیر اسیارس    های مهارتی اثربخش  آمو ا  ( با ونوان مهالع 1۳۸۴ثمری و لعی  فا  )ناای  حاصل ا  تحقیق             

های سالمت روان  )اسیارس    ند   مومب بهبور نسب  شاخص های مهارتنشان رار ک  آمو ا  خانوار   و پریرا اماماو 

                                                           
13. Aunola, Stattin, and Nurmi 
14

. Hudley 
15

. Lopez & Dubois 
16

. Kariv 
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تأثیر آمو ا  تحت ونوان پژوهش رر ( 1۳۸۶محموریان ) شده است. کننده شرکتهای  خانوار   و پریرا اماماو ( رر  روه

های  نید    آمو ا مهارترار ک  نشان   ند   با رویکرر قرآن  بر افسرر  ، پریرا اماماو  و ومیکرر تحصیی  های مهارت

( تحقیقی  بیا ونیوان    1۳۸۸کالناری ) .و تمرینات کار اه  آن بر پریرا اماماو  و ومیکرر تحصیی  تأثیر مدبت راشا  است

پیریرا  رابه  پریرا اماماو  و سالمت روان  رانشجویان انجام راره است. ناای  تحقیق ب  بیانگر این بیوره اسیت کی  بیین     

هیای   ی بیین روسیا    ( رر رابهی  1۳۸1ناای  بررس  ایرانپور مبارک  ) ومور رارر. رار معن و سالمت روان  همبساگ   اماماو 

رخایر حیاک  ا  ایین بیور کی        انآمیو   رانشمساالن، خور پنداره و سا  اری اماماو  با پیشرفت تحصیی  رومانب ، پریرا ه

همچنین  های رومانب  و خور پنداره با پریرا همساالن ومور ندارر. بین خور پنداره و روسا  معناراریرابه  مدبت   ون  هیچ

اسیت کی  پیریرا امامیاو       یافا  رستماماو  ب  این نایج  ( رر تحقیق  با ونوان مدیریت بدن و پریرا ا1۳۸۷اخالص  )

و ریش  رر افکار و باورهای وی رارر چنانک  افکار و باورهای   رفا  نشأتیک فرر تا حدور  یاری ا  شخصیت ررون  و افکار وی 

 تواند همچون حصاری انسان را ا  مامع  مدا نموره و باوث منزوی شدن وی  ررر. غیرمنهق  م 

ونوان بخش مهمی  ا   نید      سا  اری تحصیی  و پریرا اماماو  ب  رر اهمیتاینک با توم  ب  مهالب مورراشاره            

باورهیای   هدف اصی  این پیژوهش تعییین رابهی     آمو ان و نقش این رو ماغیر رر بهبور سالمت روان  و ومیکرر تحصیی  رانش

. بر باشد م ی ماوسه  شهر همدان ی سوم روره آمو ان رخار پای  رانش غیرمنهق  با پریرا اماماو  و سا  اری تحصیی  رر

توانید پیریرا    آییا باورهیای غیرمنهقی  می     : اوک .قیرار  رفیت   مورربررس و   یر تهی پژوهش  ب  شرح  سؤاک ۵همین اساس 

رخایر را   آمیو ان  صیی  رانشتواند سا  اری تح باورهای غیرمنهق  م  آیا روم: بین  کند؟رخار را پیش آمو ان اماماو  رانش

 رخایر بیشیار اسیت؟    آمیو ان  بین  پریرا اماماو  رانش یک ا  باورهای غیرمنهق  رر پیش سهم کدام سوم: بین  کند؟پیش

آییا  پینجم:   رخایر بیشیار اسیت؟    آمیو ان  بین  سا  اری تحصیی  رانیش  یک ا  باورهای غیرمنهق  رر پیش سهم کدامچهارم: 

 بین  کند؟رخار را پیش آمو ان  سا  اری تحصیی  رانش تواند پریرا اماماو  م 

 

 پژوهش روش 

 رایو پر نیب شیپماغیر  ونوان ب رراین پژوهش باورهای غیرمنهق   این پژوهش توصیف  و ا  نوع همبساگ  است.   

ان رخار آمو  رانش تمام  ،ی آماری این پژوهش مامع  .باشند  مماغیر مالر محسوب  ونوان ب اماماو  و سا  اری تحصیی  

حجم نمون  با اسافاره ا  مدوک کرمس  و  بورند. 1۳۹۰-۹1 تحصیی  ی شهر همدان رر ساک ی ماوسه  ی سوم روره پای 

ک   ای  ون  ب ای اسافاره  ررید. ای چندمرحی  خوش   یری ا  شیوه نفر برآورر  رریده است. برای نمون  ۳۳۸برابر با  1۷مور ان

تصارف  ا  بین  صورت ب  سپس تصارف  اناخاب شد صورت ب همدان س  ربیرساان  وپرورا آمو او رو  کهریک ا  نواح  ی ا 

                                                           
17. Krejcie & Morgan 
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ی سا  اری تحصیی ،  س  پرسشنام   میس  تومیه   پس ا  انآمو  رانش ؛ وی سوم اناخاب  ررید ان رخار پای آمو  رانش

 و باورهای غیرمنهق  را تکمیل کررند. پریرا اماماو 

 ابزار پژوهش:

 :مقیاس سازگاری تحصیلی .1

برای سنجش سا  اری تحصیی  ا   یر مقیاس سا  اری تحصیی  آ مون شخصیا  کالیفرنیا )تراپ، کالرر،       

سؤاک است. ابعار سا  اری  1۵سؤاک و هر بعد رارای  ۹۰شور. هر بخش آ مون شامل شش بعد و  ( اسافاره م 1۹۵۳وتایگز، 

ای و   ، رواب  خانوار  ، رواب  مدرس ضداماماو اماماو ، والئق  های مهارتاماماو ،  های اماماو  ب  ترتیب شامل قالب

سؤاک بور ک  رر  1۵قرار  رفت، شامل  مورراسافارهرواب  اماماو  است. خرره مقیاس سا  اری تحصیی  ک  رر این تحقیق 

را مشخص  موررنظر خورها، پاس   یک  ا   زین با اناخاب  و آ مورن قرار رارر « خیر»و « بی »مقابل هرکدام ا  رو  زین  

، 1۳۸1حقیق  وشکرکن،مداک  طور ب است ) قرار رفا  تأییدمورر بسیاری اوابار و روای  این ابزار رر مهالعات  کند. م 

ره اسافا آلفای کرونباختحقیق حاضر نیزبرای سنجش اوابار آ مون ا  روا رر  .(1۳۸۹، تجی  و اررساان ، 1۳۸۳بررساان ، 

 .محاسب   ررید ۷1/۰ شد ک  ضریب اوابار حاصی 

 :پرسشنامه پذیرش اجتماعی کراون و مارلو .2

کیید  وسیی  ب ها  های آ مورن  شور. پاس  صحیح یا غی  پاس  راره م  صورت ب سؤاک است ک   ۳۳این مقیاس رارای    

کند. رر این  ی  را برای هر فرر مشخص م ها با کیید مقیاس نایج  ک شور و ممع مهابقت پاس  مقیاس تهبیق راره م 

های آنان پریرا اماماو  را ب  رنباک ندارر  امایا  ب  رست آورند، اشخاص  هساند ک  پاس  ۸ صفرتامقیاس اشخاص  ک  بین 

  ماوس  رارای پریرا اماماو طور ب امایا  ب  رست آورند  1۹تا  ۹ یرر. اشخاص  ک  بین  و احاماالً مورر طرر قرار م 

امایا  باشد،  ۳۳تا  2۰های آنان بین  کند. اشخاص  ک  نمره هساند و رفاارهای آنان با قواود و هنجارهای اماماو  مهابقت م 

اوابار  بیضر .(1۳۸۴) نج ،  آن است ک  رفاار واقع  آنان با قواود و هنجارهای اماماو  سا  اری باالی  رارر ی رهنده نشان

ک   شناخا  روانروای  نیز این آ مون با سایر ابزارهای  ا نظربوره است.  ۸۰/۰مجدر باالتر ا   این پرسشنام  با روا امرای

. ضریب (1۳۸۴) نج ،  نشان راره است قبوک قابلاست، همبساگ  باال و  شده طراح پریرا اماماو   یری  اندا هبرای 

تحقیق حاضر نیزبرای سنجش اوابار رر ا  رریده است.  زار ۷۴/۰( برابر با 1۳۸۴پایای  آ مون رر پژوهش ثمری و لعی  فا  )

 .محاسب   ررید ۷۴/۰ اسافاره شد ک  ضریب اوابار حاصی  آلفای کرونباخآ مون ا  روا 

 

 (4IBT-A) اهوازی رمنطقیغی باورهای عامل چهار پرسشنامه .3
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رسشنام  چهار وامی  باورهای غیرمنهق  ( پ1۳۸۴وباری و معامدین ). باشد  م سؤاک ۴۰این پرسشنام  رارای                  

( ب  روا تحییل ووامل ساخاند. برای 1۹۶۹وامی  باورهای غیرمنهق  مونز ) 1۰( را ا  روی پرسشنام  ۴IBT-Aاهوا  )

اسافاره کررند. بر  تصنیفشده ا  ضریب آلفای کرونباخ و روا  سنجش پایای  آ مون و همسان  ررون  چهار وامل اساخراج

بخش است. ضریب روای  آ مون ا  روا روای  همگرا  آمده ضرایب همسان  ررون  چهار وامل رضایت رست   ب اساس ناای

رار بوره است.  نیز معن  ۰۰1/۰/. برآورر  ررید ک  این ضریب رر سهح ۸۷( IBTو  ۴IBT-A)امرای همزمان رو آ مون 

اسافاره کررند ک  ب   فیتصن و کرونباخی روا آلفا ا  ن،آ مو بیضرای  ایپا تر قیرق  بررسی برا( 1۳۸۴) نیمعامد وی وبار

ا   تأیید توقع (،۸2/۰ و ۸۰/۰) تغییر برابر ررررماند    ملخرره وا آمد رست ( ب ۷۶2/۰و  ۷۵۹/۰پرسشنام  )ترتیب برای کل 

تحقیق رر . است آمده رست ب  (۷2/۰ و ۷۵/۰) هیجان ، مسئولیا  ب  (،۷۴/۰ و ۷۳/۰) ،مشکل ا  اماناب (،۸۴/۰ و ۸1/۰) ریگران،

 .محاسب   ررید ۸۷/۰ آلفای کرونباخ حاضر ضریب اوابار حاصی  ا 

 

 :پژوهش یها افتهی

 .شوند م پژوهش ارائ   های سؤاکمربو  ب   و توصیف  این تحقیق رر رو بخش یها افا ی

 :توصیفی یها افتهیالف: 

 (n=338) .ماغیرهای پژوهش توصیف اطالوات. 1مدوک 

 واریانس انحراف معیار نگینمیا ماغیر

 ۹21/۵ ۴۳۳/2 ۴۴/۸ سا  اری تحصیی 

 ۸۴۳/1۵ ۹۸/۳ ۵۷/1۸ پریرا اماماو 

 

 

 

 باورهای غیرمنهق 

۴(IBT-A) 

 ۷2/۸۹ ۴۷2/۹ ۸2/۴۶ وامل اوک

 ۶۴/2۳ ۸۶/۴ ۳2/۳۳ وامل روم

 ۶2/1۵ ۹۵/۳ ۹۹/1۴ وامل سوم

 2۶/2۹ ۴1/۵ ۷۸/2۸ وامل چهارم

 ۴2/۳۴۴ ۵۵۹/1۸ ۳۵/12۷ کل

 

رر آ میون سیا  اری تحصییی ، پیریرا      هیا  آ میورن  ، میانگین کل نمرات شور  م مالحظ  1رر مدوک ک   طور همان

ا  قبییل   ماغیرهیا همچنیین سیایر    باشید  می   ۳۵/12۷ و ۵۷/1۸، ۴۴/۸بی  ترتییب    غیرمنهق اماماو  و چهار وامل باورهای 

 .شور  موک مشاهده رر این مد ها آ مورن واریانس، انحراف معیا رو تعدار 
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 پژوهش های سؤالمربوط به  یها افتهیب: 

کی  مییزان آمیاره     ا آنجای  اسافاره شد. 1۸اسمیرنوف-ا  آ مون کولمو روف ها آ مونمهت اطمینان ا  کاربرر صحیح             

رهنده ودم ومور  نشان ،دیمحاسب   رر ۰۵/۰ا حد اسااندارر  رر هر هفت ماغیر مورربررس  با میزان خهای  بیش آمده رست ب 

هیا ا    همچنین برای بررس  اساقالک مانده باشد. م های مربوط   و ب  هنجار بورن راره وت معنارار رر سهوح هر هفت ماغیرتفا

تیا   ۵/1آمده بین  رست ک  مقدار ب  شده است ا آنجای  پژوهش  ا  آ مون روربین واتسون اسافاره های سؤاکبرای کیی   ،همدیگر

 نمور. تأییدها ا  یکدیگر را  توان اساقالک مانده است، بنابراین م  ۵/2

 

 :های تحقیقآزمون پرسش

 اوک: سؤاکآ مون 

 ؟کند بین  پیشرخار را  آمو ان تواند پریرا اماماو  رانش آیا باورهای غیرمنهق  م 

 

 رگرسیون خطی متغیر مؤثر بر پذیرش اجتماعی تحلیل .2جدول 

 df SS MS F P.Value منابع تغییرات

  1۷۶/۶۰۵ 1۷۶/۶۰۵ 1 بین  روه 

۹۵۴/۴2 

 

 ۸۹/1۴ ۸۹2/۴۷۳۳ ۳۳۶   روه ررون ۰۰1/۰

  ۶۸/۵۳۳۹ ۳۳۷ کل

R R مدک
2 

SD دوربین واتسون 

1 

 

۳۳۷/۰- 11۳/۰ ۷۵۴/۳ ۷۴۴/1 

 

 سا  اری تحصیی 

 

عامل مشترک 

 یراستانداردغ

 T P.Value عامل مشترک استاندارد

B SD Beta 

 ۰۰1/۰ ۵۸/1۹  ۴1۸/1 ۷۶/2۷ تثاب

 ۰۰1/۰ -۵۵۴/۶ -۳۳۷/۰ ۰11/۰ -۰۷2/۰ یرمنطقیغباورهای 

 

رر پریرا اماماو  توسی    جارشدهیاررصد ا  پراکند    11رهد ک   های تحییل ضریب تعیین نشان م خالص  آماره

رهید. ا  طرفی     نشیان می   را الریر مرابه  خه  با ماغ نیب شیپشور و ب  طریق  ماغیر  تومی  م  باورهای غیرمنهق ماغیر 

  نی یب شیپی توان بیرای   م   خوب ب رهد ک  ا  مدک ر رسیون خه  مرکور  نشان م  =R) -۳۳۷/۰مقدار همبساگ  ماغیرها )

 بیضیر . باشد  ممدک ر رسیون  معنارار  شور ک  نایج   رفا  م  (F =۹۵۴/۴2و <P ۰۰۵/۰آماره )اسافاره نمور. با توم  ب  

                                                           
18. Kolmogorov-Smirnov 
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را  میالر ماغییر   -۳۳۷/۰باورهای غیرمنهق  بی  مییزان    نیب شیپاغیر م( بیانگر این است ک   Beta)اانداررشدهاسر رسیون  

 ند.کتبیین م 

 

 آزمون پرسش دوم:

 بین  کند؟آمو ان رخار را پیش تواند سا  اری تحصیی  رانش آیا باورهای غیرمنهق  م 

 

 تحصیلی. ضرایب رگرسیون خطی متغیر مؤثر بر سازگاری 3جدول 

 df SS MS F P.Value منابع تغییرات

  ۴۹۶/۴2 ۴۹۶/۴2 1 بین  روه 

۳11/۷ 

 

 

۰۰۷/۰ 

 

 ۸12/۵ ۹۳۶/1۹۵2 ۳۳۶   روه ررون

  ۴۳2/1۹۹۵ ۳۳۷ کل

R R مدک
2 

SD دوربین واتسون 

 سا  اری تحصیی 

 

1۴۶/۰- ۰21/۰ ۴11/2 ۷۵۳/1 

 

 مدک

 

عامل مشترک 

 یراستانداردغ

 T P.Value عامل مشترک استاندارد

B SD Beta 

 ۰۰1/۰ ۹۴۸/11  ۹11/۰ ۸۸/1۰ ثابت

 ۰۰۷/۰ -۷۰۴/2 -1۴۶/۰ ۰۰۷/۰ -۰1۹/۰ یرمنهق غباورهای 

 

رر سیا  اری تحصییی     شیده  مشاهدهررصد ا  پراکند    21رهد  های تحییل ضریب تعیین نشان م آماره همانهورک 

)سیا  اری تحصییی (    مالررابه  خه  با ماغیر  نیب شیپیق  ماغیر شور و ب  طر توس  ماغیر باورهای غیرمنهق  تومی  م 

تیوان   می   رهد ک  ا  مدک ر رسیون خه  مرکور ( نشان م  =R-1۴۶/۰رهد. ا  طرف  مقدار همبساگ  ماغیرها ) را نشان م 

ر رسییون  معنیارار   میدک   شور کی   نایج   رفا  م  (F =۳11/۷ و<P ۰۰۵/۰آماره )با توم  ب   اسافاره نمور بین  پیشبرای 

 -1۴۶/۰باورهای غیرمنهقی  بی  مییزان     نیب شیپاغیر ( بیانگر این است ک  م Beta)اساانداررشدهر رسیون   بیضر. باشد  م

 کند.را تبیین م  مالرماغیر 

. 

 سوم: سؤالآزمون 

 آمو ان رخار بیشار است؟ بین  پریرا اماماو  رانش یک ا  باورهای غیرمنهق  رر پیش سهم کدام
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 . ضرایب رگرسیون چندگانه متغیرهای مؤثر بر پذیرش اجتماعی4جدول 

 Df SS MS F P.Value منابع تغییرات

  ۸۳۹/1۷۸ ۳۵۵/۷1۵ ۴ بین گروهی

۸۸/12 

 

 

۰۰1/۰ 

 

 ۸۸۵/1۳ ۷1۳/۴۶2۳ ۳۳۳ یگروه درون

  ۶۸/۵۳۳۹ ۳۳۷ کل

R R مدل
2 

SD دوربین واتسون 

 پذیرش اجتماعی

 

۳۳۶/۰ 1۳۴/۰ ۷2۶/۳ ۷۷۵/1 

 

 مدل

 

 T P.Value وامل مشارر اسااندارر یراساانداررغوامل مشارر 

B SD Beta 

 ۰۰1/۰ ۶۴/1۷  ۶/1 22/2۸ ثابت

 ۰۵۳/۰ -۹۴/1 -12۳/۰ ۰2۷/۰ -۰۵2/۰ توقع ا  ریگران

 ۳۳۶/۰ -۹۰۴/۰ -۰۵۳/۰ ۰۴۸/۰ -۰۴۴/۰ مسئولیا  هیجان  ب 

 ۸22/۰ -22۵/۰ ۰1۴/۰ ۰۶۴/۰ -۰1۴/۰ اماناب ا  مشکل

 ۰۰1/۰ -۴۹/۴ -2۶۳/۰ ۰۴۳/۰ -1۹۳/۰ ررماند   رر برابر تغییر

 

رر پریرا اماماو  توس  ابعار  جارشدهیاا  پراکند    ررصد 1۳ک   رهد  مهای ضریب تعیین نشان خالص  آماره    

ابسیا  )پیریرا   و ب  طریق  ماغیرهای مسیاقل رابهی  خهی  بیا ماغییر و      شور  مچهار ان  ماغیر باورهای غیرمنهق  تومی  

ک  ا  مدک ر رسیون خه  میرکور   رهد  م( نشان =۳۳۶/۰R. ا  طرف  مقدار همبساگ  ماغیرها )رهد  ماماماو ( را نشان 

میدک   شیور کی    نایج   رفا  می   (F = ۸۸/12 و<P ۰۰۵/۰اسافاره نمور. با توم  ب  آماره )  نیب شیپبرای  توان  م  خوب ب 

ان تبیین ماغیر وابسا  توس  هر یک ا  ماغیرهای مساقل ب  ترتیب بدین شرح است: توقیع ا   . میزباشد  مر رسیون  معنارار 

ب   با توم  ررصد. 2۶ررصد و ررماند   رر برابر تغییر:  1ررصد، اماناب ا  مشکل:  ۵هیجان :  ایمسئول  بررصد،  12ریگران:

ماغییر    نی یب شیپی بیشارین  ریماغاین  باشد و  معنارارم رییتغبر ررماند   رر برا تنهارربعد (Beta ) اینک  ضریب ر رسیون 

 .پریرا اماماو  را بر وهده رارر

 

 

 آزمون پرسش چهارم:

 آمو ان رخار بیشار است؟ بین  سا  اری تحصیی  رانش یک ا  باورهای غیرمنهق  رر پیش سهم کدام
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 ضرایب ر رسیون چند ان  ماغیرهای مؤثر بر سا  اری تحصیی  .۵مدوک 

 Df SS MS F P.Value بع تغییراتمنا

  2۳/1۷ ۹1۸/۶۸ ۴ بین گروهی

۹۷۸/2 

 

 

۰1۹/۰ 

 

 ۷۸۵/۵ ۵1۴/1۹2۶ ۳۳۳ یگروه درون

  ۴۳2/1۹۹۵ ۳۳۷ کل

R R مدل
2 

SD روربین واتسون 

 سازگاری تحصیلی

 

1۸۶/۰ ۰۳۵/۰ ۴۰۵/2 ۷۷/1 

 

 مدل

 

 T P.Value وامل مشارر اسااندارر یراساانداررغوامل مشارر 

B SD Beta 

 ۰۰1/۰ ۹۹۹/۹  ۰۳۳/1 ۳2۸/1۰ ثابت

 ۵۹۷/۰ -۵2۹/۰ -۰۳۶/۰ ۰1۷/۰ -۰۰۹/۰ توقع ا  ریگران

 ۳۳۵/۰ ۹۶۵/۰ ۰۶۰/۰ ۰۳1/۰ ۰۳۰/۰ مسئولیا  هیجان  ب 

 2۰۷/۰ -2۶۳/1 -۰۸۴/۰ ۰۴1/۰ -۰۵2/۰ اماناب ا  مشکل

 ۰۳۷/۰ -۰۹۴/2 -12۹/۰ ۰2۸/۰ -۰۵۸/۰ ررماند   رر برابر تغییر

 

رر پریرا اماماو  توس  ابعیار   جارشدهیاا  پراکند    ررصد ۳ک   رهد  مهای ضریب تعیین نشان خالص  آماره    

و ب  طریق  ماغیرهای مسیاقل رابهی  خهی  بیا ماغییر وابسیا  )پیریرا         شور  مچهار ان  ماغیر باورهای غیرمنهق  تومی  

ک  ا  مدک ر رسیون خه  میرکور   رهد  م( نشان =1۸۶/۰R) . ا  طرف  مقدار همبساگ  ماغیرهارهد  ماماماو ( را نشان 

میدک   شیور کی    نایج   رفا  می   (F = ۹۷۸/2و <P ۰۰۵/۰اسافاره نمور. با توم  ب  آماره )  نیب شیپبرای  توان  م  خوب ب 

ح است: توقیع ا   . میزان تبیین ماغیر وابسا  توس  هر یک ا  ماغیرهای مساقل ب  ترتیب بدین شرباشد  مر رسیون  معنارار 

ررصید. همچنیین    1۳ررصد و ررماند   رر برابر تغیییر:   ۸ررصد، اماناب ا  مشکل:  ۶هیجان :  ایمسئول  بررصد،  ۴ریگران:

ماغیر پیریرا    نیب شیپبیشارین  ریماغاین  و باشد  م معنارار رییتغررماند   رر برابر  تنهارربعد (Beta ) ضریب ر رسیون 

 ارراماماو  را بر وهده ر

 پنجم: سؤالآزمون 

 بین  کند؟آمو ان رخار را پیش  تواند سا  اری تحصیی  رانش آیا پریرا اماماو  م 

 . تحییل واریانس رابه  بین ماغیر مساقل و ماغیر وابسا ۶مدوک 

 Df SS MS F P.Value منابع تغییرات
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  ۷2۹/22۶ ۷2۹/22۶ 1 بین  روه 

۰۷2/۴۳ 

 

 2۶۴/۵ ۷۰/1۷۶۸ ۳۳۶   روه ررون ۰۰1/۰

  ۴۳2/1۹۹۵ ۳۳۷ کل

R R مدک
2 

SD دوربین واتسون 

1 

 

۳۳۷/۰ 11۴/۰ 2۹۴/2 ۷۹/1 

 

 سا  اری تحصیی 

 

 T P.Value وامل مشارر اسااندارر یراساانداررغوامل مشارر 

B SD Beta 

 ۰۰1/۰ ۷۴۶/۷  ۵۹۶/۰ ۶1۸/۴ ثابت

 ۰11/۰ ۵۶۳/۶ ۳۳۷/۰ ۰۳1/۰ 2۰۶/۰ پریرا اماماو 

 

 را ۰۵/۰ا  را رر سیهح معنیاراری کمایر     و میالر  نیب شیپرابه  خه  بین ماغیرهای ومور  ۶ب  مدوک  ا توم ب      

ررصید ا  پراکنید   مشیاهده     11رهید کی    های تحییل ضریب تعیین نشان می  خالص  آماره .نمور تأییدها  توان با توم  ب  آ مون م 

شور و ب  طریق  ماغیر مساقل رابه  خهی  بیا ماغییر وابسیا       اماو  تومی  م رر سا  اری تحصیی  توس  ماغیر پریرا ام ایجارشده

رهد ک  ا  مدک ر رسیون  ( نشان م =۰R /۳۳رهد. ا  طرف  مقدار همبساگ  ماغیرها ک  برابر است با ) )سا  اری تحصیی ( را نشان م 

میدک   شیور کی    نایج   رفا  م  (F=۰۷2/۴۳ و<P ۰۰۵/۰ه )آمار اسافاره نمور. با توم  ب  بین  پیشتوان برای  م  خوب  ب خه  مرکور 

 نپیریرا امامیاو  بی  مییزا    پیش بین اغیر ( بیانگر این است ک  م Betaاساانداررشده )ر رسیون   بیضر .باشد  مر رسیون  معنارار 

 نماید.را تبیین م  مالرماغیر  ۳۳۷/۰

 

 گیری نتیجهو  بحث

سیوم   رخار پای  انآمو  رانشرهای غیرمنهق  بر پریرا اماماو  و سا  اری تحصیی  باو رابه پژوهش بررس   ا  اینهدف      

رر  هیا  آنی  آماری مناسیب برسی  شیدندک  نایا     های آ مونپژوهش  با اسافاره ا   یها سؤاک منظورروره ماوسه  شهر همدان بور بدین 

 است. شده بیانمشروح  طور ب  ۶تا  1شماره  های مدوک

نشانگر آن است ک  بین میزان باورهای غیرمنهقی  و پیریرا امامیاو      آمده رست ب ناای   پژوهش سؤاکولین ا رر پاس  ب      

آمیو ان بیشیار باشید،     آمو ان ارتبا  معنارار و منف  ومور رارر و این بدان معناست ک  هرچ  میزان باورهای غیرمنهقی  رر رانیش   رانش

هیا، نظریی  وقالنی ،     شاید یکی  ا  بهایرین تبییین   یافا  تبیین احامال  تأیید این رر  یابد. میزان پریرا اماماو  آنان کاهش م 

این نوع باور فرر اسیت    رارر و اثر م  رفاار ویباورها و افکار فرر بر  است معاقد وی  یرا باشد، ( 1۹۷۰واطف ، رفااری الیس )

باورهای منهق  فرر است و هرچی  مییزان باورهیای     دمپیا نوو  ب ا  این رید اه پریرا اماماو   رفاار اوست کننده تعیینک  

، ((Aرهید   ای رخ می   کننیده  وقا  حارث  فعاک ب  وبارت  غیرمنهق  فرر باال باشد میزان پریرا اماماو  فرر کم خواهد بور.
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کننده و رفایار فیرر،    شور، بیک  بین حارث  فعاک کننده ناش  نم  طور مساقیم ا  این حارث  فعاک  ند ب  رفااری ک  ا  فرر سر م 

(B و تفکرات فرر و رر حقیقت، نظام باورهای وی قرار رارر ک  بر چگونگ  و نوع رفاارهای وی تأثیر م )   رارر. بنابراین، ویدم 

همچیون )ثمیری و   قبی   های پژوهشاین یافا  با باورهای غیرمنهق  فرر باشد.  (C) ونوان پیامد تواند ب  پریرا اماماو  م 

 میرتب  بیا  شیناخا  و مفیاهیم    هیای  مؤلف و مور ارتبا  بین  ک  بیانگر (1۳۸۷. اخالص ، 1۳۸۶، محموریان، 1۳۸۴ ،لعی  فا 

تحقیقیات خیور    او رر( 1۳۹۶بنیدورا )  هیای  پژوهشاست بر  تأییدیاین یافا   همچنین .باشد م است همسو  پریرا اماماو 

 رسید  می  . بی  نظیر    یرند م همساالن قرار موررپریرابیشار  او امام و رارای باور خوراثرمندی تحصیی  ننارار نوموانشان 

بیین فیرری و ایجیار روابی  حمیایا  بیین        هیای  تعیار  شیوه تفکر و نوع باورمنهق  و کارآمد او باوث نوو  مدیریت رر انواع 

  رریده است. انآمو  رانشمدبت باوث افزایش پریرا اماماو   های  یری مهتاین   ررر و م همساالن 

است ک  بین باورهای غیرمنهق  و سیا  اری تحصییی     بیانگر آن آمده رست ب ناای   ،سؤاک روم پژوهشرر پاس  ب     

ارتبا  معنارار و منف  ومور رارر و ایین بیدان معناسیت کی  هرچی  مییزان باورهیای غیرمنهقی  رر          موررمهالع آمو ان  رانش

رر سیهوح   رار کی  . نیز آ مون تحیییل وارییانس نشیان    یابد ن کاهش م آمو ان بیشار باشد، میزان سا  اری تحصیی  آنا رانش

آمو ان رارای تفاوت معنارار است اما میزان تبیین ماغیر سیا  اری   مخایف باورهای غیرمنهق ، میزان سا  اری تحصیی  رانش

 خیوب   بی  توانید     نمی  باشد و این بدان معناست کی  باورهیای غیرمنهقی    تحصیی  توس  باورهای غیرمنهق  چندان  یار نم 

فرر  ک  سا  اری تحصیی  نماید م  تأیید( را 1۹۶۹را )این یافا  نظری  الیس  سا  اری تحصیی  را پوشش راره و تبیین نماید.

. چگیونگ  و  باشید  می   و مدرس  مانند خور پنداره، باور خورکارامدی و غییره  فرر رر خصوص خور های نگراو  باورهامحصوک 

 تیأثیر وی  بیر رفایار  کیرره اسیت    بینی   پیشبرای او  آمو ش الزامات  ک  محی   خور ونسبت ب   آمو  رانش نحوه تفکر ونگرا

. باورهای غیرمنهق  آثار منف   یاری ب  رنباک رارند کی  یکی  ا    رانستتوان رر آثار باورهای غیرمنهق  را م  ویت . رارر م 

فرری ک  رارای حدور بیاالی  ا  تفکیرات غیرمنهقی  اسیت، اصیوالً تمیام         آن آثار تأثیرات منف  بر رفاار سا  اران  فرر است.

سیا  ار   صیورت  ب تواند با ریگران نم  ررنایج راند و هایش را با اموری غیر ا  خور مرتب  م های خور و حا  پیرو یشکست

میل چنیدان کارآمیدی    اوهش وهیای ایین پیژ    رریافای  سا  اری تحصیی   رر تبیینهرچند باورهای غیرمنهق   برخورر نماید.

ماعیدری ماننید    ماغیرهیای کی  وارییانس سیا  اری تحصییی  ناشی  ا        ترانس رر این توان م ک  ویت آن را  شناخا  نگررید

قبیی    های پژوهشاما ومور ارتبا  رر هررو ماغیر رر  است، خانوار  ، اماماو ، اقاصاری، فرهنگ  و غیره آمو ش  ماغیرهای

 .باشد م مشهور  (2۰۰2بالار ) (،2۰۰۰مرتنس )(، وان رام و 1۹۹۷رویگ )(، بریچز و 1۹۹1ولت ) همچون مولاون، بران

بین باورهای غیرمنهق  تنها  چهار بعد ا  بور ک این انگریبناای  حاصی   ،پژوهش و چهارمسؤاک سوم ب   رر پاس               

آ مون تحییل واریانس  همچنین .باشد  م برقرار رابه  خه  یی تحص یو سا  ار پریرا اماماو  باررماند   رر برابر تغییر 
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آمو ان  رانش تحصیی  یو سا  ار ان پریرا اماماو میز، نشان رار رر سهوح مخایف ابعار باورهای غیرمنهق  طرف  یک

باشد و این  نم  توس  ابعار چهار ان  باورهای غیرمنهق  چندان  یار مالرماغیرهررو تفاوت معنارار است اما میزان تبیین

 را تبیین نماید. تحصیی  یو سا  ار پریرا اماماو  خوب  ب تواند  بدان معناست ک  این ابعار باورهای غیرمنهق  نم 

بعد  را تحصیی  یو سا  ار همچنان ک  ناای  تحقیق حاضر نشان راره است، بیشارین تأثیر منف  بر پریرا اماماو 

 رر برابر  ررماند سهم بیشار وامل  ررتبین احامال  .نمایدتبیین م  ررصد 1۳ و 2۶با  بب  ترتی ررماند   رر برابر تغییر

های مدید، نگران  ا  آینده، حا  روری ا  ووامل فشار ای اماماو  ماعدری )رواب  انسان  مدید، ررس  فت دیباتغییر 

توانند مشکالت سا  اری مدی ایجار ند ک  م رر محی  مدرس  ومور رار (های  غیر ا  خانوارهخانواره و اسکان رر محی 

نفس را رر  همراه با کاهش رر وزت ،کفایا تصورات منف  ا  خور، احساس ودم کارای  و ب  .(1۹۹۵، 1۹هیگینز و اندلرنمایند )

 همچنین (.1۳۶۹بیند )نجاریان و ابراهیم  قوام، رهد و ررنایج  خور را ناتوان ا  موام  با مشکالت و حل آن م فرر نض  م 

توانمندی سا  اری فرر و انهباق وی با محی  اماماو ، خانوار  ، شغی  و تحصیی  را ا   ک  ا آنجای ررماند   رر برابر تغییر 

 .؛ ترمم  محقق(2۰۰۷، 2۰لورنزو، ریوید و موناگومرینماید )ریبرر، وی را رچار مشکل سا  اری کی  م بین م 

آمیو ان   نشانگر آن است ک  بین پریرا اماماو  و سا  اری تحصیی  رانیش  ون خه ر رسیرر سؤاک پنجم ناای      

آمو ان بیشار باشد،  ارتبا  معنارار و مدبت ومور رارر و این بدان معناست ک  هرچ  میزان پریرا اماماو  رانش موررمهالع 

آمیو ان   سیا  اری تحصییی  رانیش    ررصید ا   ۳۴ماغییر پیریرا امامیاو     و ؛ یابید  سهح سا  اری تحصیی  آنان افزایش می  

بیشار  انآمو  رانشک  هرچ  پریرا اماماو  رر  ( است2۰۰2)  هارلهمسو با تحقیقات  آنچ . نمایدرا تبیین م  موررمهالع 

طرفی    ا  .یابید  می  احاماک ترر آنان افزایش باشد تمایل ب  ماند اری رر تحصیل بیشار و بالعکس با کاهش پریرا اماماو  

 باالتر وو همساالن رارند سا  اری تحصیی   انآمو  رانشبا سایر  رواب  روساان  رر برقراریبیشاری  ک  توانمندی  ان آمو رانش

همچنیین رر  . (2۰۰۵لوپز و روبایس، ) رهند م نشان  ا  خورب  مدرس   مندی والق را نسبت ب  تحصیل و  تری مناسبومیکرر 

کی  نشیان رار    1۳۸۴بی  نقیل ا  ایرانپیور مبارکی       2۰۰۵کیایور،   ا  پیژوهش  حاصیل   ب  ناای توان م احامال  این یافا   بینت

کی  رر   آمیو ان   رانیش  رسید  می  بی  نظر . کرر  ررر اشاره م  سبب مشکالت تحصیی  انآمو  رانشارتباط  ضعیف  های مهارت

  کمی  توسی  ریگیران برخیوررار     پریرا اماماو مدرس  ومیکرر ضعیف  رارند ا  برقراری ارتبا  مناسب با همساالن و اولیاء

 و خور پنداره ضعیف و باوث کاهش سا  اری تحصییی   نفس اوامارب ، کاهش شناخا  روان های آسیب باوثن امر باشند و همی

 . ررر م  رر این افرار

                                                           
19

. Higgins & Endler 
25

. DiLorenzo, David, & Montgomery 
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منفی  بیر سیا  اری تحصییی  و پیریرا       صیورت  بی  ناای  نهای  تحقیق حاک  ا  آن است ک  باورهای غیرمنهق      

ایین ماغییر    وسییی   بی  تیوان   کارآمدی نیست و نم  چندان اثر رار است اما رر تبیین هر رو ماغیر وامل آمو ان او  رانشامام

توانید سیا  اری    تر ا  باورهای غیرمنهق  می   اما ماغیر پریرا اماماو  بسیار موفق؛ ، رو ماغیر مالر را تبیین نموربین پیش

 هیای  تحرییف ب  یافا  های پژوهش حاضر، شناسای  انواع باورهیای غیرمنهقی  و    توم  با بین  نماید. حصیی  را تبیین و پیشت

 هیای  مهیارت و  ارتبیاط   یهیا  مهیارت ،  نید    های مهارترر قالب رروس  انآمو  رانشنحوه مقابی  باآنهاب   و آمو اشناخا  

ایشیان توصیی     تحصییی   و سیا  اری  پیریرا امامیاو    بهبیور و ارتقیا ء   منظیور  ب آمو ش  رر مدارس و مراکز  شناخا  روان

 . ررر م 
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