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  چكيده
و موضوعات تحصيلي و به تعويق انداختن  كاري تحصيلي به معناي تأخير تعمدي در انجام تكاليف اهمال

باشد. اهداف اصلي اين پژوهش  هاي منفي زيادي همراه مي آنها تا دقيقه آخر تعريف شده است كه با پيامد
و افزايش پيشرفت تحصيلي دانشجويان  كاري تحصيلي جهت كاهش اهمال، طراحي و آموزش بسته آموزشي

آزمون با گروه كنترل و جامعه پژوهش تمامي  پس -آزمون يشاست. اين پژوهش شبه آزمايشي و از نوع پ
دانشجوي  28، بوده است. نمونه پژوهشتهران تحصيلي كارشناسي دانشگاه  مقطع كار دانشجويان اهمال

طور تصادفي به دو ه كه در ابتدا با روش انتخاب هدفمند گزينش و سپس ب  كار تحصيلي دختر بودند اهمال
بخش تنظيم گرديده بود.  5بسته آموزشي بود كه در ، تقسيم شدند. ابزار استفاده شدهگروه آزمايش و كنترل 

، گزيني صحيح و مديريت زمان آموزش هدف، گرايي كمال، كاري تحصيلي آشنايي با مفهوم اهمال، از جمله
گذاري نسبت به اهداف  آموزش و ترغيب جهت ارزش، هاي شناخت رشته تحصيلي خود آشنايي با راه

 )05/5( روايي ابزار توسط متخصصان تأييد و ضريب توافقي محاسبه شده بين نظر متخصصان .يليتحص
، و تحليل واريانس آميخته، مستقل و وابسته tهاي آماري آزمون  آوري شده با روش هاي جمع بوده است. داده

) و =sig 002/0( يكاري تحصيل هاي پژوهش را مبني بر كاهش اهمالفرضيه، تجزيه و تحليل شدند. نتايج
كاري  دهنده اين است كه اهمال ها نشان تائيد كرد. يافته، )=sig 04/0( افزايش پيشرفت تحصيلي دانشجويان

باشد كه اين مداخله با  عنوان مشكل شايع در بين دانشجويان داراي قابليت مداخله و كاهش ميه تحصيلي ب
  نتايج مثبت و باارزشي همراه است. 
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  مقدمه
به عنوان ترك و وقفه در انجام تكاليف تحصيلي مانند آماده شدن  1كاري تحصيلي اهمال

براي امتحانات و انجام تكاليف در دقيقه آخر همراه با احساس ناراحتي و تشويش دروني 
كاري تحصيلي مشكل شايع و جدي در ميان دانشجويان است.  اهمال تعريف شده است.

درصد از  50اند كه بيش از  اند دريافته كاري تحصيلي را مطالعه كرده كه اهمال گرانيپژوهش
كاري را در انجام تكاليف  تمايل به اهمال، دانشجويان دوره كارشناسي در يك دانشگاه

 كاري اثر منفي روي عملكرد دارداهمال ).1984، 2سولومون و راثبلوم( اند گزارش كرده
كاري داراي پيامدهاي اهمال با سالمت رواني پايين همراه است.و ، )2015، 3رينوو هه سئو(

، آشفتگي، تواند شامل تشويش باشد. پيامدهاي دروني آن ميمنفي دروني و بيروني مي
و پيامدهاي بيروني آن ممكن ، )1983، يان و بروكا( نااميدي و پشيماني باشد، سرزنش خود

، 4مك كارتي، هي كوك( آسيب رساند است گران بوده و به پيشرفت كار و تحصيل فرد
و  بروكا( ها شده و به روابط فرد آسيب بزند ). از جمله باعث از بين رفتن فرصت1998
، فقدان انگيزش، شدگي احساس غرق با عناصري مانند كاري تحصيلي اهمال ).1983، 5يان

، ميلگرام؛ 1990، بروكاو يان( دهي پايين و مديريت زمان كم هاي سازمان مهارت، گرايي كمال
، سولومون وراثبلوم؛ 1986، 7سولومون و موراكامي، راثبلوم؛ 1995، 6مارش وسكي و ساده

هافنر و ( اضطراب باال و نمرات پايين، )2001، و ناتر، هنسن، به نقل از كاچگال، 1984
؛ 2008، 9كراچوك و راژاني ،كلسن ،2003، 8و هيكسونگ يان، فرتيزش، 2014، اوبرست
ون ؛ 1984، سولومون و راثبلوم( افسردگي، )2003، ون ارده؛ 2005، 10ينگ ورثمون و ال

، 1روزنتال و كارلبرينگ؛ 2000، 11تيبوديو و بالنت، لي، پيچيل( و احساس گناه، )2003، ارده
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ه ي را بكاراهمال، )2014( ). همراه شده است. روزنتال و كارلبرينگ2014، 1كارلبرينگ
ان مبتال به آموز دانشدرصد بزرگساالن و  50كه  انددهي نامبردهعنوان شكست در خودنظم

تكاليف خود را تا دقيقه آخر و ، كاري تحصيلي دارند دانشجوياني كه اهمال باشند.آن مي
العجل فرارسيده با انبوهي از تكاليف ناقص و  اندازند و در ضرب زمان امتحانات به تأخير مي

كند. گاهي تاحدودي  چار اضطراب باال ميكنند و اين مشكل آنها را د فشار زمان برخورد مي
- شوند لذا به راه توانند خود را براي امتحانات آماده كنند و گاهي عاجز از اين كار مي مي

جويي دست  غيبت از امتحانات و بهانه، تمارض و بيماري، 2سازي كارهايي مثل خود ناتوان
شان  كنند عزت نفس ت كسب ميها و امتحانا زنند و بدنبال نتايج ضعيفي كه در ارزيابي مي

كاري تحصيلي  كنند. بنابراين اهمال آيد و احساس شكست و ناتواني و افسردگي مي پايين مي
، 3وزلي( كننده منفي مهم براي ميانگين معدل دانشجويان باشد بيني ممكن است يك پيش

بهداشت رواني و موفقيت تحصيلي ، كاري تحصيلي روي شخصيت ). اهمال1994
كاري نه تنها  ها نشان داده است كه اهمال ). بررسي1389، حيدري( گذارد يان اثر ميدانشجو

شناختي ، هاي هيجاني مؤلفهاي است كه شامل  بلكه فرايند پيچيده، يك مشكل مديريت زمان
ي را مشكلي چند بعدي كاراهمال، )2014( 4). اسكنت و باس1391، ويسي( و رفتاري است
  كنند. ي و انگيزشي معرفي ميرفتار، با ابعاد شناختي

هاي گوناگوني از جمله نظريه فقدان خودنظم توان با استفاده از نظريهي را ميكاراهمال
تبيين كرد. با توجه ، ترس از شكست، كمال گرايي، خودكارآمدي، حفظ عزت نفس، دهي

ن به رسيد، كاري تحصيلي در روند رشد و ارتقاي تحصيلي هاي منفي كه اهمال به پيامد
بايستي راهكارها و تدابيري اتخاذ نمود تا اين ، اهداف و نيز سالمت يادگيرندگان دارد

مشكل در محيط تحصيلي كنترل و كاهش يابد. هرساله تعدادي از دانشجويان از رشد بالقوه 
هاي  له هزينهأشود و اين مس مانند و سنواتي بر سنوات آموزشي آنها افزوده مي خود باز مي

، هاي مالي كند. عالوه بر هزينه ها و آموزش عالي تحميل مي بر اقتصاد خانواده گزافي را
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گذارد قابل اغماض نيست.  اجتماعي و جسمي آنها مي –اثرات منفي كه روي سالمت رواني
باشد و از آنجا كه تبعات  كاري تحصيلي از آنجا كه مشكل شايع در بين دانشجويان مي اهمال
اهمالو از آنجا كه دانشجويان خود تمايل به كاهش ، به همراه دارد مالي منفي زيادي، رواني
  باشد.  موضوع در خور اهميتي جهت مطالعه و بررسي مي ،)2011، 1آزوره( ي دارندكار

كاري  هاي كمي پيرامون مداخله در كاهش اهمال پژوهش، هاي صورت گرفته در بررسي
غالب آنها مداخله در يك بعد صورت مشاهده شد و در ، تحصيلي در همه ابعاد ذكر شده

اثر آموزش مديريت زمان را ، اي ) در يك برنامه مداخله2003( 2گرفته بود. از جمله ون ارده
بعد رفتاري را. هر چند  كاري و نگراني كارمندان بررسي كرد يعني صرفاً روي كاهش اهمال

تواند  نشگاهي نيز مينمونه پژوهش وي كارمندان بودند ولي نتايج پژوهش وي در محيط دا
اي روي مديريت زمان نيز مداخله، )2014( 3كاربرد داشته باشد. هافنر و اوبرست

ي در بين كاراهمالكه حاصل آن كاهش ، اندي داشتهكاراهمالبا هدف كاهش ، انآموز دانش
كاري  نيز برنامه آموزشي جهت كاهش اهمال، )1391( گروه آزمايش بوده است. مطيعي

، آموزان طراحي كرد و برنامه وي صرفاً در جهت آموزش خودتنظيمي بود انشتحصيلي د
هنسن ، آموزان بودند. پژوهش كاچگال اش دانش همچنين نمونه، شد يعني شامل يك بعد مي

هاي مفيد و  صورت توصيهه بيشتر ب، كاري تحصيلي پيرامون كاهش اهمال، )2001( 4و ناتر
كاري  اي از مداخالت نيز در زمينه كاهش اهمال د. پارهكاري بو مؤثر در زمينه كاهش اهمال

اي درماني  مداخله، )2002( 5صورت گرفنه كه جنبه درماني و باليني دارند. از جمله رامسي
كاري مزمن و اجتنابي با بزرگساالني كه اختالل  با رويكرد شناختي براي درمان اهمال

 و حسن آبادي، عبدخدايي، ش نيكبختو پژوه انجام داد، فعالي و نقص توجه داشتند بيش
ان را آموز دانشي كاراهمالكه با مداخله واقعيت درماني گروهي توانسته بود ، )1392(

با ، )1394( زنگي آبادي و اصلي آزاد، اميري، اي كه قدم پورو نيز مداخله، كاهش دهند
ان را بهبود و آموز دانشآموزش شناختي رفتاري توانسته بودند عملكرد درسي و عزت نفس 
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ان انجام آموز دانشهاي ذكر شده روي نمونه ي آنان را كاهش دهند. پژوهشكاراهمال
باشند كه با نمونه دانشجويي انجام گرفته از جمله پژوهش هايي نيز ميگرفته ولي پژوهش
كه با روش درماني تمركز و روش پذيرش توانسته بودند ، )2015( 1كليك و درسيلو

ي آنان را كاهش دهند و كاراهمالرا افزايش و  كاراهمالرواني دانشجويان پذيري انعطاف
و درمان  )ACT( تعهد-دو روش درماني پذيرش، )2015( 2چن، ليا، رن، يا، زوا، نيز وانگ
هاي ذكر كار بردند. پژوهشه ي تحصيلي بكاراهمال) را در كاهش CBT( رفتاري -شناختي

  با روش پژوهش حاضر متفاوت است.روش و اهداف ، شده از حيث نمونه
 ي تحصيليكاراهمال اي آموزشي جهت كاهشپژوهش حاضر در صدد است تا بسته

عبارتي قصد ه دانشجويان تدوين نمايد سپس اثر بخشي آن را به بوته آزمايش بگذارد. ب
ا شان ركاريسطح اهمال، كاراهمالبه دانشجويان ، با آموزش بسته آموزشي تدوين شده دارد

رود با كاهش انتظار مي دهد.ء شان را ارتقابه تبع آن سطح عملكرد تحصيلي و پايين آورده
پژوهش و مداخله حاضر در مقايسه با  كاري سطح عملكرد دانشجويان باال رود.اهمال

هاي ها و مزيتهايي است. يكي از ويژگيها و مزيتهاي ذكر شده داراي ويژگيپژوهش
اين است كه اين مداخله روي نمونه دانشجويي صورت گرفته است. با مداخله انجام گرفته 

 هاي مختلف زندگي زمينه دانشجويان براي كه، توجه به حساسيت باالي دوره دانشجويي
شك كاهش  گيرند بي تحصيلي و شخصي) خود تصميمات جدي و پايدار مي، شغلي(

دي و هم به رشد جامعه آتي كه كاري و افزايش انگيزه و كارايي آنها هم به رشد فر اهمال
هاي  ها و ويژگياز مزيت، كمك خواهد كرد، سازندگان آن همين دانشجويان خواهند بود

باشد. يعني تغييراتي كه بواسطه اين برنامه  چند بعدي بودن آن مي، ديگر اين برنامه آموزشي
شود. و ديگر  ميرفتاري و انگيزشي ، گردد شامل تغييرات در بعد شناختي آموزشي ايجاد مي

شان بنابراين توسط مربيان و اساتيدي كه حوزه تخصصي، بسته آموزشي استيك اينكه اين 
  باشد.روان شناسي نيست نيز قابل استفاده و آموزش مي

                                                            
1. Click & Drsillo 
2. Wang, Zhou, Yu, Ran, Liu & Chen 
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نظير افزايش ، به غير از هدف اصلي ذكر شده در اين پژوهش اهداف فرعي ديگري
ي پركردن اوقات روز و مديريت چگونگ، خودآگاهي دانشجويان در مورد اهدافشان

مد نظر بوده است. و فرض ، شان و روش مهاركردن آن كاري تشخيص نوع اهمال ، زمانشان
پژوهشي بر اين است كه برنامه آموزشي تدوين شده منجر به افزايش پيشرفت تحصيلي و 

 شود. مي كاراهمالكاري تحصيلي دانشجويان  كاهش اهمال

  روش
آزمون با گروه آزمايش و كنترل  پس -آزمون ي و از نوع پيشآزمايششبه اين پژوهش 

كار تحصيلي در  باشد. جامعه پژوهش شامل تمامي دانشجويان كارشناسي و اهمال مي
نفر  14كه   كار تحصيلي دختر بوده دانشجوي اهمال 28، دانشگاه تهران بوده و نمونه پژوهش

نفر در گروه كنترل قرار داده  14و  طور تصادفي در گروه آزمايشه از اين دانشجويان ب
گيري انتخاب هدفمند يا در دسترس استفاده  شدند. جهت انتخاب نمونه ابتدا از روش نمونه

شده است و سپس نمونه انتخاب شده با روش تصادفي به دو گروه كنترل و آزمايش تقسيم 
كاري نامه اهمالنفر دانشجوي كارشناسي انتخاب شده با استفاده از پرسش 28شدند. تمامي 

كاري تحصيلي باالتر از حد ميانگين  نمره اهمال، )1998( تحصيلي سولومون و راثبلوم
نفر ديگر در گروه كنترل  14نفر از آنان به تصادف در گروه آزمايش و  14 اند كه داشته

ولي گروه كنترل هيچ ، تحت برنامه آموزشي قرار گرفتند، جايگزين شدند. گروه آزمايش
  نديدند. آموزشي

كاري تحصيلي براي اولين بار  مقياس ارزيابي اهمال :1كاري تحصيلي مقياس ارزيابي اهمال
گويه است كه سه  27ساخته شد اين مقياس داراي  )1984( توسط سولومون و راثبلوم

بعد آمادگي براي مقاله و بعد انجام تكاليف تحصيلي) را ، بعد آمادگي براي امتحان( مؤلفه
، مردبه نقل از علي( ،)1998( سولومون، دهد. در مورد پايايي مقياس قرار مي مورد بررسي

لفاي آضريب  را گزارش داده است. %84ضريب ، ) با استفاده از روايي همساني دروني1388
  باشد. مي 73/0محاسبه شده در اين پژوهش 

                                                            
1. Academic Procrastination Assessment Scale 
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 گذاري صورت معكوس نمرهه ) ب25 -23 -21 -16 -15 -11 -6 -4 -2( هاي گويه
كاري تحصيلي  ) به اين علت كه بيانگر اهمال27 -26 -19 -18 -8 -7( هاي شوند. گويه مي

(بعد آمادگي براي  يا بعد مؤلفهشوند. اين مقياس سه  نيستند در نمره كل محاسبه نمي
شود. بعد آمادگي  را شامل مي بعد انجام تكاليف تحصيلي) -بعد آمادگي براي مقاله -امتحان

و بعد آمادگي  19تا  9بعد انجام تكاليف تحصيلي از سؤال  ، 8تا  1سؤال  براي امتحان از
  شود. را شامل مي 27تا  20براي انجام مقاله از سؤال 

كاري تحصيلي سولومون و  ابزار پژوهش عالوه بر پرسشنامه اهمال: بسته آموزشي
آموزشي بود   ستهب، كار رفته بوده كار بكه جهت تشخيص دانشجويان اهمال، )1984( راثبلوم

آموزش داده  ،بخش تنظيم شده بود و به دانشجويان گروه آزمايش 5كه توسط پژوهشگر در 
كه در ، تنظيم گرديده بود سته براساس يكي از متغيرهاييبهاي اين  كدام از بخش شد. هرمي

و در مدلي كه جهت ، )1393( و كجباف مظاهري، حيدري، احدي، زاده ولي، پژوهش قبلي
داري را با  رابطه معني، ارائه داده بودند، كاري تحصيلي دانشجويان ن كاهش اهمالتبيي

كاري  بخش اول: آشنايي با مفهوم اهمال«كاري تحصيلي نشان داده بود. از جمله:  اهمال
انواع ، گرايي بخش دوم: آشنايي با كمال«، »هاي كاهش آن و راه، هاي آن ريشه، تحصيلي

، كاري تحصيلي گرايي روي وضعيت تحصيلي و اهمال ت كمالشناخت اثرا، گرايي كمال
گزيني صحيح و  بخش سوم: آموزش هدف«، »كاهش ترديد در كارها و افزايش سازماندهي

بخش چهارم: آشنايي با «، »مديريت زمان و افزايش رغبت به كسب مهارت در امور تحصيلي
آگاه سازي به تأثير عالقه به  و افزايش عالقه به رشته، هاي شناخت رشته تحصيلي خود راه

گذاري نسبت  بخش پنجم: آموزش و ترغيب جهت ارزش«، »كاري تحصيلي رشته در اهمال
خالصه و ». كسب نمرات خوب و مدارج علمي باالتر تحصيلي، به اهداف تحصيلي

  آمده است. 1جدول هاي برنامه آموزشي در  ويژگي
  خالصه برنامه آموزشي طراحي شده .1جدول 

  آموزشي بخش اولهدف 
ري كااحساسات همراه با اهمال. دانشجويان تعريف و مفهوم روشني از اهمال كاري ارائه كنند

. كار را نام ببرندهاي افراد اهمال ويژگي .كاري را بيان كنند پيامدهاي اهمال .را بيان كنند
  .راهكارهايي جهت كاهش اهمال كاري پيشنهاد دهند

-هاي افراد كمال جويان بتوانند تعريف و مفهوم روشني از كمال گرايي ارائه دهند. ويژگيدانش  هدف آموزشي يخش دوم

گرايي گراي مثبت و منفي را تشخيص دهند. بتوانند افكار و باورهاي غير منطقي را در كمال
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گرايي تشخيص دهند. احساسات همراه با افكار و باورهاي غير منطقي را بيان كنند. تأثير كمال
  كاري بيان كنند. اهمالرا در 

  هدف آموزشي بخش سوم

دانشجويان بتوانند هدف گزيني نمايند. بتوانند انواع اهداف بلند مدت، ميان مدت و كوتاه 
كاري توضيح دهند. بتوانند  مدت را تشخيص دهند. بتوانند اثر هدف گزيني را در كاهش اهمال

كارهايي جهت رسيدن به مهارت در اهاهداف تحصيلي خود را ارزش گذاري نمايند. بتوانند ر
  شان ارائه دهند.امور تحصيلي

  هدف آموزشي بخش چهارم

دانشجويان تأثير عالقه به رشته و عدم عالقه به رشته تحصيلي را در پيشرفت تحصيلي توضيح 
دهند. بتوانند احساسات دانشجوي عالقمند به رشته و عدم عالقمند به رشته را مقايسه نمايند. 

يگاه دانشجوي موفق و ناموفق را در كالس، خانواده و جامعه مقايسه كنند. همچنين و جا
ه شخصي و ب –صورت خصوصي ه هاي شغلي در رشته خود، ب بتوانند به جستجوي زمينه

هايي كه با تحصيل در رشته خود ها و زمينه سازماني بپردازند و به راه - صورت دولتي 
  كنند و مفيد باشند اشاره كنند. توانند به جامعه و بشريت كمك مي

  هدف آموزشي بخش پنجم

دانشجو به كسب نمرات خوب در دانشگاه ارزش قائل شود. به فارغ التحصيلي با معدل باال 
ارزش قائل شود و آن را در كاريابي و ادامه تحصيل مؤثر بداند. به ديدگاه اساتيد، مسئولين 

اش حساس شود. دانشجو به مزايا و درسيدانشكده و دانشجويان ديگر در مورد وضعيت 
  قوانين مربوط به دانشجويان ساعي و دانشجويان استعداد درخشان مطلع گردد.

  

تنظيم محتواي بسته آموزشي براساس مباني  چگونگي تهيه محتواي بسته آموزشي: -الف 
يون باشد و نيز براساس نتايج مدل رگرس كاري تحصيلي مطرح مي نظري كه درباره اهمال

و متغيرهايي كه در اين مدل ، )1393( زاده و همكاران محاسبه شده در پژوهش قبلي ولي
صورت گرفت. ، كاري تحصيلي بودند دار براي اهمال كنندگي معني بيني داراي قدرت پيش

كمال گرايي در بعد سازماندهي و ترديد ، دهيمتغير خودنظم، دار مدل شاملمتغيرهاي معني
بود. ولي  و خودكارآمدي، مدار گرايشيگيري هدفي مهارتجهت، به رشته عالقه، در كارها

، هاي گذشته پس از بررسي پژوهش، در پژوهش قبلي خود، )1393( زاده و همكاران
كاري تحصيلي را در مدل رگرسيون وارد نمودند و  مهمترين متغيرهاي اثرگذار در اهمال

صيلي حكاري تبيني كننده اهمالشدار پيمتغيرهاي معني، پس از محاسبه رگرسيون
هاي محتواي برنامه آموزشي بر اساس اين متغيرها و نظريه، دانشجويان را معرفي نمودند

كاري تحصيلي اي جهت مداخله و كاهش اهمال برنامه كاري تنظيم شد و سپساهمال
ين بخش تنظيم شده بود. هركدام از ا 5آموزشي در   برنامه دانشجويان طراحي گرديد.

دار  ها براساس يكي از متغيرهايي كه در مدل تبيين كاهش اهمال كاري تحصيلي معني بخش
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رفي و توضيح كاملي پيرامون سته آموزشي ابتدا معبتنظيم گرديده بود. در تنظيم اين ، بود
 شدشد و سعي ميهاي موجود درباره آن ميعلل آن و نظريه، كاري تحصيلياهمال

- ي كه از خود بدست مييهاكاري با خود ارزيابيكامل اهمالدانشجويان ضمن شناخت 

هاي كاري خود را تشخيص دهند و با كنترل و راهكاري يا نوع اهمالآوردند علت اهمال
گرايي هم انواع آن و اثرات كمال، گراييكاهش آن آشنا گردند. در بخش دوم موضوع كمال

كارهاي عملي جهت شد و راهيح ميكاري تشرروي وضعيت تحصيلي و هم افزايش اهمال
روش صحيح هدف ، شد. در بخش سوم روي اهداف تحصيليكاهش كمال گرايي ارائه مي

كاري تحصيلي بحث مينقش هدف گزيني روي عملكرد تحصيلي و كاهش اهمال، گزيني
شد. در بخش كارهايي جهت رسيدن به مهارت در امور تحصيلي ارائه ميشد و نيز راه

شد و نيز نقش عالقمندي شان بحث ميي عالقمندي دانشجويان به رشته تحصيليرو، چهار
كارهايي جهت افزايش شد. در ضمن راهكاري تحصيلي بحث ميدر كاهش اهمال، به رشته

گذاري براي كسب پيامدهاي موضوع ارزش، شد. در بخش پنجمعالقه به رشته معرفي مي
شدند تا انتظارات و دانشجويان ترغيب مي شدخوب و قابل قبول در دانشگاه بحث مي

   تحصيلي و اهداف با ارزش تحصيلي براي خود اتخاذ نمايند.
هاي فرضي  در موقعيت، هايي عيني از مثال، در تنظيم محتواي جلسات آموزشي سعي شد

 يابد. ها جلسه ادامه  استفاده شود و با بحث روي مثال، از زندگي دانشجويي

روي ، در اجرا و آموزش بسته آموزشي تدوين شده آموزشي: روش آموزش بسته -ب 
كيد شده و از آنجايي كه هدف پژوهش تغيير نگرش همراه با أمشاركت فعال يادگيرندگان ت

از روش آموزشي بحث ، تغيير رفتار و افزايش سطح انگيزش در دانشجويان بوده است
غاز  بتدا جلسات با يك مثال آله استفاده شده است. اأگروهي به همراه سخنراني و حل مس

يافت. پژوهشگر سعي  شد و سپس بحث گروهي براساس مثال ارائه شده آغاز و ادامه مي مي
هاي جلسه مطرح و دنبال شود و زماني  در طي بحث، كرد تا موضوعات مهم و موردنظر مي

را  توضيحات تكميلي، كه نياز بود تا بحث خاتمه و يا به موضوع ديگري سوق پيدا كند
يافت. در پايان هر جلسه نيز  كرد و مجدداً بحث ادامه مي مي بصورت سخنراني مطرح
ه شد تا مطالب آموخته شده در بيرون از كالس ب كنندگان داده مي تكليفي عملي به شركت
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كار گرفته و تمرين عملي صورت گيرد. سپس در آغاز جلسه بعدي روي تكليف جلسه 
  شد.  پيش بحث و گفتگو مي

كاري تحصيلي و  هدف اصلي برنامه آموزشي كاهش اهمال هدف برنامه آموزشي: -ج
افزايش پيشرفت تحصيلي در دانشجويان بوده است. همچنين اهداف فرعي همچون افزايش 

چگونگي پركردن اوقات روز و مديريت ، خودآگاهي دانشجويان در مورد اهدافشان
  اركردن آن بود.شان و روش مه كاري تشخيص نوع اهمال  ، زمانشان

آموزشي براساس   جهت تعيين روايي محتوايي برنامه تعيين روايي برنامه آموزشي: -د 
شناسي تربيتي در چهار  اين برنامه آموزشي به شش متخصص روان، اهداف مشخص شده

دانشگاه الزهرا و دانشگاه شهيد ، دانشگاه عالمه طباطبايي، دانشگاه تهران( دانشگاه مختلف
رسال شد و از متخصصان خواسته شد تا برنامه را براساس تناسب محتواي بهشتي) ا

حجم مطالب و روش آموزشي بكار رفته در طول يك پيوستار ، آموزشي با اهداف ذكر شده
 7بر روي يك مقياس ، گذاري كنند. تناسب محتواي آموزشي هر بخش بسته آموزشي نمره
، شد. حجم مطالب نيز گذاري مي نمره، )1( ناسب) تا كامالً نام7( اي از كامالً مناسب درجه

شد و سپس روش  گذاري مي نمره، )1( ) تا خيلي كم5( اي از خيلي زياد درجه 5در مقياس 
گذاري  نمره، )1( نامناسب  ) تا كامال7ً( مناسب  از كامالً، آموزشي بكاررفته در كل برنامه

   شد. مي
افقي بين نظرات متخصصان محاسبه ضريب تو، هاي متخصصان آوري پاسخ پس از جمع

) بين نظرات متخصصان 05/5( شد و مشخص شد كه ضريب توافقي قابل قبول و مناسبي
وجود دارد و برنامه تدوين شده از نظر محتوا داراي روايي الزم و كافي جهت كاهش 

  باشد.  كاري تحصيلي دانشجويان مي اهمال
جلسه ارائه شد و  10برنامه در  :وزشيتعداد جلسات و مدت زمان اجراي برنامه آم -ي

اي از  صرف پذيرايي ساده  ، دقيقه طول كشيد. در بين جلسات نيز چند دقيقه 90هر جلسه 
  شد.  كنندگان جهت رفع خستگي مي شركت

پژوهشگر در خوابگاه دختران ، پس از ساخت بسته آموزشي روش گردآوري اطالعات:
كرد و سپس دانشجويان را ترغيب به تكميل  اجعه ميهاي خوابگاه مر حضور يافته و به اتاق
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كرد. به تمامي  كاري تحصيلي و همكاري جهت انجام اين پژوهش ميپرسشنامه اهمال
كاري تحصيلي ارائه و  پرسشنامه اهمال، دانشجوياني كه تمايل به همكاري و تكميل داشتند

هاي  ها كه داراي ويژگي كرد و سپس تمام پرسشنامه آوري مي پس از تكميل آنها را جمع
 120در كل ( گذاري شدند نمره، نام و نام خانوادگي و تلفن همراه)( فردي دانشجو بودند

تمامي دانشجوياني كه ، پرسشنامه توسط دانشجويان تكميل شد) و پس از محاسبه ميانگين
د. سپس انتخاب شدن، شان دو انحراف معيار باالتر از ميانگين بود كاري تحصيلي نمره اهمال

تماس گرفته شد و در صورت توافق و تمايل ايشان به حضور در برنامه ، با تمامي اين گروه
جهت زمان برنامه گذاشته شد. انتخاب اوليه ، قرار اولين جلسه آشنايي و هماهنگي، آموزشي

ه ولي تفكيك آنها به گروه آزمايش و كنترل ب، انتخاب هدفمند، كاردانشجويان اهمال
كننده در مقطع كارشناسي تحصيل  في بوده است. همه دانشجويان شركتصورت تصاد

  كردند. مي
در اين پژوهش دو گروه آزمايش و كنترل انتخاب شده  ها:  روش تجزيه و تحليل داده

ه ب، هدفمند و سپس گمارش آنها در دو گروه آزمايش و كنترل بود كه انتخاب اوليه آنها
دو گروه از حيث دو متغير سنجش شده بودند: هر  صورت تصادفي صورت گرفته است.

كاري تحصيلي و ديگري سطح معدل . هر كدام از متغيرها نيز در دو نوبت  يكي متغير اهمال
سنجش شده بود. در مورد متغير ، قبل و بعد از انجام مداخله و اجراي برنامه آموزشي

ه ب محاسبه شده بود.، ودهكه دو ماه بعد از سنجش دوم ب، كاري يك نمره پيگيري نيز اهمال
 و پس از آموزش –پيش از آموزش( كاري تحصيلي ما سه نمره عبارتي براي متغير اهمال

پيش از آموزش و پس از آموزش) در هر گروه ( و براي متغير معدل دو نمره پيگيري)
ابتدا ، داشتيم. جهت مقايسه تغييرات حاصل در سطح معدل يا پيشرفت تحصيلي دو گروه

در پس از آموزش نسبت به پيش از آموزش ، اضل تغييرات نمره هر آزمودني با خودشتف
مستقل براي بررسي  tاز آزمون ، محاسبه شد و سپس جهت مقايسه اين تغييرات در دو گروه

استفاده شد و جهت مقايسه ، كنترل داري تفاوت اين تغييرات در دو گروه آزمايش ومعني
، پيش از آموزش( در سه مرحله كاري تحصيلي اين دو گروه تغييرات حاصل در سطح اهمال



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپژوهشي مطالعات آموزش و آموزشگاهي ــــ -فصلنامه علمي 116

 1پس از آموزش و پيگيري) از آزمون تحليل واريانس آميخته استفاده شده است. در شكل 
  كاري تحصيلي آورده شده است. طرح پژوهشي مربوط به مداخله در اهمال

  

  گروه  پيش ازآموزش  متغير مستقل  پس از آموزش  پيگيري

T3
  T2 X T1  مايشآز  

T3 T2 -  T1 كنترل  

 كاري تحصيلي دياگرام طرح پژوهشي جهت مداخله در اهمال .1شكل 

  هايافته
داللت بر ، هر دو فرضيه پژوهشي را تأييد كرد. فرضيه اول پژوهش، نتايج اين پژوهش

كاري تحصيلي دانشجويان  روي كاهش اهمال، اثرگذاري آموزش بسته آموزشي تدوين شده
داللت بر اثرگذاري آموزش بسته آموزشي روي افزايش سطح معدل ، وهشو فرضيه دوم پژ

يا پيشرفت تحصيلي داشت. ابتدا به گزارش اثرگذاري آموزش بسته تدوين شده روي سطح 
پرداخته  كاري تحصيلي معدل و سپس به گزارش اثرگذاري بسته تدوين شده روي اهمال

  گردد. مي
وجه به محاسبه صورت گرفته و نتايج جدول بات مقايسه تغييرات حاصل در سطح معدل:

 ،ميانگين تغييرات حاصل در سطح معدل گروه كنترل، پس از آموزش بسته آموزشي، 2
) بوده 09/1( ،) بوده در حاليكه ميانگين تغييرات حاصل در سطح معدل گروه آزمايش01/0(

ه در پس از است. يعني گروه آزمايش تغيير و افزايش معدل بيشتري نسبت به گروه گوا
  د.ان آزمون داشته

 هاي گروه آزمايش و كنترل در سطح معدل ميانگين تغييرات آزمودني .2جدول 

   گروهتعداد ميانگينانحراف استانداردخطاي انحراف استاندارد

388/0  

320/0 

454/1  

199/1 

0179/0  

0907/1

14  

14 

  كنترل

آزمايش

تغييرات معدل
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آزمايش  ييرات حاصل شده در بين دو گروه كنترل وداري تفاوت تغ جهت بررسي معني
  آورده شده است. 3كه نتايج آن در جدول  مستقل استفاده شد tاز آزمون 

  

  
  براي مقايسه تغييرات معدل گروه آزمايش و كنترل t نتايج آزمون .3جدول

  آزمون لون tآزمون 

مقدار  F داري معني مقدار t درجه آزادي داري معني  

043/0  
043/0 

26  
086/25 

09/2  
07/2 

739/0 114/0 
  ها با فرض برابري واريانس
 ها با فرض نابرابري واريانس

 تغييرات معدل

  

محاسبه شده با فرض برابري و  tشود مقدار  مشاهده مي 3همانطور كه در جدول 
بدين معني كه پس ، )sig= 04/0( داري را نشان داده است ها تفاوت معني نابرابري واريانس

در سطح معدل تغيير و افزايش ، دار طور معنيه ز آموزش گروه آزمايش از نظر آماري با
سته آموزشي تدوين شده منجر به باست. لذا فرضيه پژوهش مبني بر اينكه  معدل داشته

  گردد. ييد ميأت، افزايش سطح معدل دانشجويان خواهد شد
با توجه به اينكه در اين پژوهش  كاري تحصيلي: مقايسه تغييرات حاصل در سطح اهمال

كاري تحصيلي  سطح اهمال، گروه كنترل و گروه آزمايش) كه در سه مرحله( دو گروه بوده
جهت آزمون فرضيه پژوهش مبني بر اثرگذاري برنامه آموزشي تدوين ، آنها سنجش شده

كاري تحصيلي اين دو گروه در سه  ميانگين اهمال، كاري تحصيلي شده بركاهش اهمال
مورد مقايسه قرار گرفت. در ، پس از آموزش و مرحله پيگيري، مرحله پيش از آموزش

آورده شده است. ابتدا قبل از محاسبه  ها در سه مرحله ميانگين گروه 4شماره  جدول
كاري تحصيلي دو  اي بين سطح اهمال مقايسه، ميانگين اين دو گروه در سه مرحله سنجش

 مستقل t كه نتايج حاصل از آن با استفاده از آزمونگروه در پيش از آموزش شده است 
كاري تحصيلي گروه  داري بين ميانگين اهمال تفاوت معني، دهد نشان مي )5جدول شماره (

  آزمايش و كنترل در پيش از آموزش وجود ندارد.
  

  كاري تحصيلي دو گروه در پيش از آموزش ميانگين اهمال .4جدول 
   گروه  تعداد ميانگين ف استانداردانحرا خطاي انحراف استاندارد

كاري پيش از  اهمال  آزمايش  14  0714/62  53133/4  21105/1
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 آموزش كنترل 14 3571/58 22725/5 39704/1

كاري تحصيلي گروه  ميانگين اهمال، نشان داده شده است 4همانطور كه در جدول 
وت ميانگين اين دو گروه داري تفا باشد. براي بررسي معني آزمايش بيشتر از گروه كنترل مي

آورده شده  5 مستقل استفاده شده كه نتايج آن در جدول tاز آزمون ، در پيش از آموزش
  است.

  كاري تحصيلي دو گروه در پيش از آموزش براي مقايسه ميانگين اهمال tنتايج آزمون  .5جدول 
  آزمون لون tآزمون 

F معني داريT درجه آزادي معني داري

055/0  
055/0 

26  
487/25 

009/2  
009/2 

  ها با فرض برابري واريانس 70/0 40/0
 ها با فرض نابرابري واريانس

 كاري تحصيلي اهمال

  

داري بين  تفاوت معني، )= 055/0sig( گردد با توجه به مقدار همانطور كه مشاهده مي
رد. كاري تحصيلي دانشجويان گروه آزمايش و كنترل در پيش از آموزش وجود ندا اهمال

اقدام به مقايسه ، كاري تحصيلي دو گروه در پيش از آموزش پس از مقايسه سطح اهمال
 6كاري تحصيلي دو گروه در سه مرحله سنجش شده كه نتايج آن در جدول  سطح اهمال

  آورده شده است.
  كاري تحصيلي دو گروه در سه مرحله سنجش ميانگين اهمال .6جدول 

 تعداد دانحراف استاندار ميانگين گروه

 پيش از آموزش

 14 93771/4 0714/62 آزمايش

 28 22725/5 3571/58 كنترل

 28 44792/5 2143/60 كل

 پس از آموزش

 14 13549/9 7143/46 آزمايش

 14 39790/11 7143/55 كنترل

 28 87400/10 2143/51 كل

 پيگيري

 14 13236/9 2857/46 آزمايش

 14 57417/4 2857/51 كنترل

 28 51140/7 7857/48 كل
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داري تفاوت آنها از آزمون تحليل واريانس  ها و آزمون معني جهت مقايسه ميانگين
بايستي پيش شرط ، آميخته استفاده شده است. قبل از انجام آزمون تحليل واريانس آميخته

نتايج آزمون باكس  گرفت كه انجام مي، يعني بررسي برابري ماتريس كوواريانس، انجام آن
 داري در سطح معني =512/6MBOX نشان داد كه با، براي برابري ماتريس كوواريانس

  داري ندارد و برابر است.ماتريس كوواريانس تفاوت معني، 459/0
خي  نيز نشان داد كه با ) براي برقراري شرط كرويت= 052/0Sig( آزمون موچلي نتايج

تحليل واريانس آميخته به شرط  نتايج 7) شرط كرويت برقرار است. در جدول 914/5( دو
  برقراري كرويت گزارش شده است.

  

  هاي آزمايش و كنترل كاري تحصيلي بين گروه نتايج آزمون تحليل واريانس آميخته جهت مقايسه اهمال .7جدول 

 منبع واريانس
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 مجذورات

F 
سطح 
 معناداري

اندازه 
 اثر

 492/0 001/0 156/25 048/1015  2 095/2030 كاري اهمال

 220/0 002/0 332/7 857/295 2 714/591 كاري*گروهاهمال

  350/40 52 190/2098 خطا
  

 002/0 داري كاري با گروه در سطح معني دهد كه تعامل اهمال نشان مي 7نتايج جدول 
 2 گروه در شكل كاري با است. تعامل اهمال 220/0دار است و ضريب اثر آن برابر با  معني

  نشان داده شده است.

 
 كاري و گروه نمودار تعامل اهمال .2شكل
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  گيريبحث و نتيجه
كاري تحصيلي دانشجويان و به تبع آن افزايش هدف پژوهش حاضر كاهش اهمال

شي هاي پژوهش بيانگر آن است كه آموزش بسته آموزعملكرد تحصيلي آنان بود. يافته
آزمون تحليل واريانس آميخته در دو  به كمك، تدوين شده و تحليل نتايج بدست آمده از آن

كاري تحصيلي دانشجويان شده است. قبال منجر به كاهش اهمال، گروه آزمايش و كنترل
 اندهكاري تحصيلي نمودهاي ديگري نيز با مداخالت متفاوتي اقدام به كاهش اهمالپژوهش

كه با مداخله واقعيت درماني گروهي ، )1392( يكبخت و همكاراناز جمله پژوهش ن
اي كه قدم پور و و نيز مداخله، ان را كاهش دهندآموز دانشكاري توانسته بود اهمال

با آموزش شناختي رفتاري توانسته بودند عملكرد درسي و عزت نفس ، )1394( همكاران
هاي ذكر شده روي نمونه دهند. پژوهش كاري آنان را كاهشان را بهبود و اهمالآموز دانش
- باشند كه با نمونه دانشجويي انجام گرفتههايي نيز ميان انجام گرفته ولي پژوهشآموز دانش

كه با روش درماني تمركز و روش پذيرش ، )2015( . از جمله پژوهش كليك و درسيلواند
كاري آنان را و اهمال كار را افزايشپذيري رواني دانشجويان اهمالتوانسته بود انعطاف

و  )ACT( تعهد-دو روش درماني پذيرش، )2015( همكاران و، كاهش دهند و نيز ونگ
و نتايج  كاري تحصيلي بكار بردند) را در كاهش اهمالCBT( رفتاري -درمان شناختي

در ، هاي درماني متفاوت در كوتاه مدتپژوهش آنان نشان داد كه هر دو روش با مكانيسم
افزايش ، و شركت كنندگان پژوهش با هر دو روش درماني اندهكاري مؤثر بودالكاهش اهم

دار اثر منفي نوروزگرايي را طور معنيه ب، )ACT( در عزت نفس را نشان دادند ولي روش
اثر قوي روي مديريت زمان داشت. مداخالت صورت گرفته ذكر شده ، )CBT( كاهش داد و

  .همه جنبه درماني و باليني داشتند
مداخله صورت گرفته در پژوهش حاضر و محتواي بسته آموزشي در آن بر اساس 

كه در يك پژوهش مدلسازي متغيرهاي مهم ، )1393( پژوهش قبلي پژوهشگر و همكاران
تنظيم شد. يعني محتوا ، كاري تحصيلي دانشجويان را بررسي كردنداثر گذار در اهمال

طور واقعي براي ه ه از خود دانشجويان بود و ببراساس متغيرهايي تنظيم شد كه بر خواست
عنوان عوامل اصلي ه ب، با توجه به شرايط فرهنگي و بومي خاص آن، دانشجويان كشور ما
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طور منفي و ه كه ب، شدند. يكي از اين متغيرهاي مدلكاري تلقي ميي اهمالايجاد كننده
گيري دف گزيني در بعد جهتمتغير ه، كردبيني ميكاري تحصيلي را پيشدار اهمالمعني

، هر چقدر دانشجويان مهارت مدارتر بودند و اهداف تسلط مهارت مدار گرايشي بود. يعني
كار بودند. لذا در اين بسته كمتر اهمال، و درك و فهم عميق در امور درسي را داشتند

ي هاي صحيح هدف گذاربخشي به اين متغير اختصاص يافت. در اين رابطه روش، آموزشي
و مشخص براي خود انتخاب نمايند بتوانند ، دقيق، هاي واضحآموزش داده شد تا آنان هدف
- هدف، تفكيك نمايند، ميان مدت و بلندمدت)، كوتاه مدت( اهداف خود را از نظر زماني

- هاي تحصيلي با ارزش كه انگيزه ساز هستند براي خود اتخاذ نمايند و روش صحيح برنامه

آموزش داده شد. متغير دوم ، نيز جهت رسيدن به اهداف تحصيلي، امهريزي و تعهد به برن
طور ه ب، طور منفي و در بعد ترديد در كارهاه ب، كمال گرايي بود كه در بعد سازماندهي

عبارتي هر چه دانشجويان نظم و سازماندهي ه كرد. ببيني ميكاري را پيشمثبت اهمال
دادند و هرچه ترديد و كاري كمتري نشان ميالاهم، شان داشتندبيشتري در امورات درسي

كارتر بودند. حال جهت مداخله و كاهش اهمال، دو دلي بيشتري در انجام امور داشتند
بايستي محتواي آموزشي نظم و سازمان شركت كنندگان را افزايش داده و ، كارياهمال

، دا ويژگي كمال گراييداد. براي رسيدن به اين هدف ابتترديد و دودلي آنها را كاهش مي
ابعاد مثبت و منفي آن و نقش باورهاي غير منطقي در كمال گرايي و موفقيت تحصيلي بيان 

هاي فراشناختي در يادگيري دهي و سازمان از جمله مهارتهاي نظمشد و به آنان مهارت
 تفكر، همچنين به آنها آموزش داده شد تا جهت كاهش ترديد در كارها .توضيح داده شد

همه يا هيچ را كه آسيب زننده است رها كنند و با تعين حد وسط در امورات درسي و 
آميز درسي خود هاي موفقيتتجربه، هاي كوچكتر و انجام پذيرتقسيم كردن كارها به قسمت

تعادلي بين كار و تفريح ايجاد كنند. متغير ، را باال ببرند و نيز جهت پيشگيري از فرسودگي
كاري تحصيلي دار را با اهمالتحصيلي بود كه رابطه منفي و معنيبه رشته  ديگر عالقمندي

نشان داده بود. در اين بسته آموزشي سعي شده بود تا دانشجويان ارزيابي از سطح 
كاري شان داشته باشند و نيز تأثير عالقمندي به رشته را در اهمالعالقمندي خود به رشته

د. لذا اگر دانشجويان عالقمندي كافي و الزم در تحصيلي و افت عملكرد درسي بشناسن
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از جمله شناخت بيشتر از ، هاييسعي در افزايش آن با كمك روش، رشته خود نداشتند
يافتن ، جستجو در اينترنت، هاشان با مراجعه به اساتيد خبره در اين رشتهرشته تحصيلي

هاي يافتن زمينه، دولتي صورت اشتغال خصوصي و همه ها هم بهاي شغلي اين رشتهزمينه
ها و بررسي علل شناسايي افراد موفق در اين رشته، ها در دنياو رشد اين رشته ءارتقا

شد. در تكليف پاياني جلسه از مي، ها براي فرد و بشريتسودمندي اين رشته، موفقيت آنها
امون شد كه در اين زمينه جستجو نمايند و در جلسه بعدي پيردانشجويان خواسته مي

دهي در بعد اطالعات جديد خود در كالس صحبت نمايند. متغير بعدي متغير خودنظم
گذاري نسبت به اهداف تحصيلي بود كه در پژوهش قبلي نشان داده شده بود هر چه ارزش

كاري گذاري بيشتري داشتند كمتر اهمالدانشجويان نسبت به اهداف تحصيلي خود ارزش
گرفته و بسته آموزشي سعي شده بود دانشجويان تحصيل كردند. در مداخله صورت مي

عنوان يك هدف با ه ب، كارآمد و موفق را بدليل پيامدهاي مثبت و با ارزشي كه همراه دارد
هاي دروني و بيروني الزم براي شد تا انگيزهارزش و متعالي در نظر بگيرند و نيز تالش مي

اصي كه به دانشجويان ساعي و كوشا در كسب پيامدهاي مثبت ايجاد شود. مثال مزاياي خ
و يا بورسيه شدن و ، از جمله بدون كنكور وارد شدن به مقطع باالتر، گيرددانشگاه تعلق مي

مطرح شد. در اين بخش از بسته آموزشي طبق ، معدل در كنكور ارشد سهم بيست درصدي
ادگيري برانگيخته سعي شده بود تا دانشجويان هم نسبت به ي، نظريه انتظار ضرب در ارزش

هاي علمي و آموزشي ارزش قائل شوند و هم مطمئن گردند كه شوند و هم براي فعاليت
  ها موفق خواهند شد.اگر به اندازه كافي بكوشند در آن فعاليت

كار را پايين كاري دانشجويان اهمالبر اينكه سطح اهمال ي آموزشي عالوهاين بسته
و پيشرفت تحصيلي آنان نيز اثرگذار بود. يعني فرضيه دوم آورده بود در افزايش سطح معدل 

داري در افزايش معدل معني، ت به گروه كنترلبپژوهش نيز تأييد شد و گروه آزمايش نس
هاي زيادي پس از آموزش نسبت به پيش از آموزش نشان دادند. اين يافته با نتايج پژوهش

نشان داده بودند همخوان است از جمله كاري را با عملكرد تحصيلي كه رابطه منفي اهمال
با  ،)2015( كليك و درسيلو، )2015( پائلو و اسكوپ، )2015( پژوهش رينو و هه سئو
فعاليت درسي ، كار گروه آزمايشدانشجويان اهمال، كاري تحصيليتوقف يا كاهش اهمال
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يد و انگيزه دانشجويان احساس ام، خود را افزايش دادند. در اثر آموزش اين بسته آموزشي
بيشتري به بهبود شرايط درسي خود و احساس توانايي بيشتري در مديريت امور درسي 

در ، اين مطلب توسط خود دانشجويان شركت كننده در برنامه آموزشي( خود كسب نمودند
. هر كدام از دانشجويان در جريان اين برنامه ظر سنجي پاياني آنها ذكر شده بودارزشيابي و ن
كارهاي مناسب كاري خود و علت آن را تشخيص داده بودند و نيز راه-وع اهمالآموزشي ن

و نظريه، داليل آن، كاريمشكل اهمال، آن را نيز كسب كرده يودند. در بخش يك اين بسته
هاي پيرامون آن بحث و تشريح شده بود. لذا براي دانشجويان گروه آزمايش هم مشكل و 

موفق به شناسايي اميال تشويق ، بود. مثال دانشجويان هم درمان و كنترل آن مشخص شده
-دانستند چگونه افكار اغوا كننده آنها را در چرخه اهمالمي، كاري شده بودندكننده به اهمال

خود را ، اندازد. و ياد گرفته بودند چگونه از اين افكار و تمايالت و احساس گناهكاري مي
از خود انتقاد گري ويران ، تا بايدها را متوقف كنند رهايي بخشند . به آنها آموزش داده شد

عنوان مشكلي كه قابليت غلبه دارد نگاه كنند نه اينكه ه كننده پرهيز نمايند و به موضوع ب
، كاري را يك صفت منفي شخصيتي پايدار بپندارند. دانشجويان گروه آزمايشمشكل اهمال

امور درسي خود كسب كرده بودند و پس از آموزش احساس توانمندي بيشتري در مديريت 
كردند و طبق نظريه احساس خود تعيني و اثرگذاري آنها باال رفته بود و بيشتر فعاليت مي

مولد انگيزه ، داشتن در انجام تكاليفتاحساس كارآمدي و مهار، )1991( دسي و ريان
گروه آزمايش ). فعاليت بيشتردانشجويان 1390، خضري آذر، سيادت، ويساني، اياژه( است

لذا احساس خودكارآمدي آنها باال رفته بود و ، به پيامدهاي مثبت درسي منجر شده بود
-در پژوهش قبلي ولي انگيزه آنها افزايش يافته بود.، بدنبال افزايش خودكارآمدي تحصيلي

كاري تحصيلي دار اهمالطور منفي و معنيه خودكارآمدي نيز ب، )1393( زاده و همكارانش
بيني كننده آن از همه متغيرها بيشتر بود. در غالب كرد و قدرت پيشبيني ميشرا پي

، كاري بررسي شدهاي خود كارآمدي با اهمالهايي كه نقش مستقيم و يا واسطهپژوهش
كاري گزارش شده است از جمله در دار بين خودكارآمدي و اهمالرابطه قوي و معني

، واحدي، )2008( راجاني، كراچوك، كلسن، )1391( پورغالمي، عبدخدايي، پژوهش فاتحي
، يو، كلسن، انگ، تان، )2012( حيدري، فتح آبادي، شيخي، )2009( مرتضي نژاد، مصطفايي
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هه ، كاري و نيز در پژوهشاهمالكه نقش مستقيم خودكارآمدي با ، )2008( چونگ، وونگ
اي آن كه نقش واسطه، )2009( كلسن و همكاران، )2011( استرانك و استيل، )2008( سئو

كاري گزارش شده است. دار بين خودكارآمدي و اهمالرابطه قوي و معني، بررسي شده
حال با آموزش اين برنامه آموزشي و افزايش انگيزه و فعاليت درسي و كسب پيامدهاي 

هدف اين  خودكارآمدي آنان تحت تأثير قرار گرفته و افزايش يافته بود و اين دقيقاً، مثبت
و پايدار ايجاد كند. در آزمون پيگيري نيز كه دو ، رنامه آموزشي بود كه تغييري چند بعديب

توان نتايج بدست آمده تأييد شد. لذا مي، ماه پس از اجراي برنامه آموزشي به عمل آمد
دليل ويژگي جند بعدي خود كه هم شناخت و هم ه بسته آموزشي ساخته شده ب، گفت

داراي اثرگذاري پايدار و طوالني مدت بوده است. نتايج ، ردگير ميانگيزه و رفتار را درگي
كه مشكل شايع در ، كاريتواند به كنترل و كاهش اهمالحاصل از مداخله انجام گرفته مي

هاي آموزشي است كمك كند و اين كنترل نتايج مثبت و با ارزش زيادي را كه همان محيط
   .به همراه دارد، ي استهاي تحصيلافزايش انگيزه و كسب موفقيت
، ها به شركت و ادامه برنامه آموزشي توافق و تمايل آزمودني، جهت انجام برنامه آموزشي

هم ، كار تحصيلي كه موافقشرط اصلي بود و بدليل محدوديت در تعداد دانشجويان اهمال
هاي درسي  سازي موردنظر نبود. بدليل پراكندگي برنامه امكان همسان، پايه و هم رشته باشند

كنندگان براي اجراي  هماهنگي همه شركت، كننده در برنامه آموزشي و شخصي افراد شركت
ها صورت گرفت كه وقت  برنامه آموزشي در روز مقدور نبود و آموزش برنامه در شب

عنوان شاخص پيشرفت تحصيلي ه معدل ب باشد. استفاده از مناسبي جهت آموزش نمي
توان به سطح  هاي ديگري نيز مي رفت تحصيلي باشد و مالكتواند گوياي كامل پيش نمي

يادگيري و ، هاي علمي فعاليت در انجمن، هاي پژوهشي معدل اضافه كرد از جمله: فعاليت
سسات ؤهمكاري علمي با اساتيد و م، هاي خارجي هاي كامپيوتري و زبان ارتقا مهارت

يت حضور پژوهشگر زن در محيط ها و سمينارها. بدليل ممنوع شركت در كنفرانس، آموزشي
صرفاً به دانشجويان دختر آموزش داده شده  برنامه آموزشي طراحي شده، خوابگاه پسران

هاي  لذا در تعميم نتايج بايستي رعايت احتياط صورت گيرد. داوطلب بودن گروه، است
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لذا در تعميم نتايج بايستي رعايت احتياط صورت ، شركت كننده در پژوهش ضروري بود
  گيرد.

گردد اثر بخشي اين برنامه آموزشي روي  با توجه به نتايج حاصل از پژوهش پيشنهاد مي
هاي همگن اجرا شود. همچنين بررسي اثربخشي اين برنامه آموزشي روي نمونه  گروه
روي دانشجويان دختر  گردد. برنامه آموزشي تدوين شده صرفًا آموزان نيز پيشنهاد مي دانش

دانشجويان پسر نيز اجرا گردد. بدليل فوايد زياد  شود كه روي نهاد ميلذا پيش انجام شد.
استفاده از اين برنامه آموزشي در مراكز آموزشي جهت ، حاصل از اجراي اين برنامه آموزشي

ها و  گردد آموزشگاه گردد. همچنين توصيه مي كاري تحصيلي توصيه مي كاهش اهمال
هاي كاهش  شركت يادگيرندگان در برنامه هاي الزم را جهت سسات آموزشي انگيزهؤم

كاري تحصيلي ايجاد كنند. با توجه به دانش كم دانشجويان پيرامون ماهيت  اهمال
گردد جهت  پيشنهاد مي، هاي كنترل و كاهش آن پيامدها و راه، كاري تحصيلي اهمال
. استفاده اقدامات عملي صورت گيرد، سازي و باال بردن دانش دانشجويان در اين مورد آگاه

از اين برنامه آموزشي براي تمام افرادي كه با آموزش و يادگيري سروكار دارند مفيد است. 
  باشد. همچنين براي مشاوران تحصيلي نيز بسيار كمك كننده مي
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