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مقدمه

همواره  دانش آموزان  تحصیلی  عملکرد  و  انگیزش  بر  تأثیرگذار  مهم  مؤلفه  های  درک  ضرورت 
همکاران1، 2014(.  و  )کورکین  گیرد  قرار  پرورش  و  آموزش  حوزه  دست  اندرکاران  مدنظر  باید 
از مؤلفه  های منفی  آموزشی و یکی  رفتاری متداول در محیط  های  از مشکالت  اهمال کاری2 یکی 
تأثیر گذار در عملکرد تحصیلی دانش آموزان است )ذاکری، نیک  کار اصفهانی و رزمجویی، 2013( 
که در معنای عام به تعویق انداختن نادرست یا غیرواقع  بینانه کارها و روند تکمیل آنها و به فردا 

 .)2014 پاالنسی3،  و  )کاندمیر  می شود  نامیده  واگذارکردن 

از منظر روان شناسی اهمال کاری راه فرار از زیستن در زمان حال و به آینده محول  کردن کاری 
است که تصمیم به اجرای آن گرفته ایم )الیس4، 1977(. جوهره  این آسیب روانی، تعلل  ورزیدن و 
سهل انگاری در کار است. در این میان، اهمال كاری تحصیلی5 به معنای به تعویق انداختن اهداف و 
فعالیت  های تحصیلی تا جایی  است كه فرصت دستیابی به عملکرد مطلوب و بهنیه از دست برود. 
اهمال کاری تحصیلی زمانی اتفاق می افتد که فرد قصد انجام یک فعالیت آموزشی را دارد، اما برای 
انجام آن در فاصله زمانی مطلوب نمی تواند در خود انگیزه کافی ایجاد کند و درنتیجه انجام تکلیف 
اهمال  کاری  به شکست می انجامد )پینتریچ و شانک6، 2002(. در واقع  تعیین  شده  در فاصله زمانی 
تحصیلی نمایانگر تیپ رفتاری خاصی است که به طور بالقوه  ای با فرایندهای انگیزشی ناسازگارانه 
و عملکرد تحصیلی ضعیف در فرد مرتبط است )استیل، 2007، به نقل از کورکین و همکاران، 
و  تکالیف  انجام  و  امتحانات  برای  آماده شدن  قبیل  از  فعالیت  هایی  در  عمدتًا  را  و خود   )2014

پروژه  ها نشان می دهد )دریدن، 2000، به نقل از کاندمیر و پاالنسی، 2014(. 

در خصوص شیوع اهمال  کاری تحصیلی تحقیقات نشان می دهد این ویژگی یک مشکل رفتاری 
از 50  بیش  از جمله )کالینگ سیک، 2013( گزارش کرده است  دانش آموزان است؛  میان  رایج 
درصد تحصیل  کنندگان در مدارس و دانشگاه  ها در کارهای تحصیلی خود دارای ویژگی اهمال کاری 
بوده یا در به پایان رساندن فعالیت  های تحصیلی خود در زمان مناسب شکست می  خورند )به نقل 
از برنام و همکاران، 2014(. آنگبازی )2004، به نقل از الکساندر و آنگبازی7 ، 2007( هم دریافته 
است بین 40 تا 60 درصد دانش آموزان به نوعی اهمال  کاری تحصیلی را برای اعمالی مانند نوشتن 
تکالیف )41/7(، آمادگی برای امتحان )39/3( و انجام تمرینات هفتگی 60 درصد نشان می دهند. 

1. Corkin et.al
2 . procrastination 
3 . Kandemir, & Palancı
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5 . academic procrastination
6 . Pintrich,  & Schunk
7 . Alexander, & Onwuegbuzie
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دانش آموزان  میان  در  را 23 درصد  اهمال  کاری  میزان  دورو )2009(  و  بالک  دیگری  در تحقیق 
می دهد  نشان  مختلف  تحقیقات  دیگر،  سوی  از   .)2014 پاالنسی،  و  )کاندمیر  گزارش کرده  اند 
اهمال  کاری موجب پیامدهای منفی بسیاری از قبیل شکست تحصیلی، جاماندن در دروس پایه  ای، 
اخراج از مدرسه و ترک تحصیل، تأثیرات منفی روی سالمت روانی مانند کاهش اعتماد به نفس، 
احساس گناه، ترس، تنش  های عصبی، اضطراب، افسردگی، کاهش معنادار سطح رضایت از زندگی 
و درنهایت ناامیدی و درماندگی روی این دانش آموزان می شود )کاندمیر و پاالنسی، 2014، اوزار 

و ساکی1، 2011(. 

آنها   مهم ترین  که  شناسایی كرده اند  اهمال كاری  علل  در زمینه  را  متعددی  عوامل  پژوهشگران 
ترس از اشتباه و ترس از شکست )کاپان2، 2010(، كمال گرایی )هویت و فلت، 2007، به نقل از 
برنام و همکاران، 2014(، نبود انگیزه کافی )والترز، 2003، به نقل از برنام و همکاران، 2014( 
و ناامیدی و بدبینی )لی و برنز3، 1991( اشاره است. همچنین بوركا و یون4 )1983( اضطراب و 
ترس را عامل اصلی اهمال كاری مزمن برای حفظ اعتماد به نفس آسیب  پذیر می دانند. به طور کلی، 
ترس از شکست، کمال  گرایی افراطی و بدبینی و ناامیدی به آینده را از مهم ترین دالیل اصلی وجود 
اهمال  کاری در دانش آموزان تشخیص داده  اند )برنام و همکاران، 2014( که هم در ترس از شکست 
و هم در کمال  گرایی، که در آنها فرد به دالیل مختلف مانند ترس از سرزنش و فرار از احساس گناه 
به اهمال  کاری در فعالیت های خود روی می  آورد، به  تدریج نوعی سرخوردگی و احساس ناامیدی 
و یأس در فرد پدیدار می شود و در صورت مداخله  نکردن به ایجاد احساس درماندگی در فرد نیز 
منجر می شود. هم چنین، خودبدبینی و ناامیدی به آینده یکی دیگر از دالیل اصلی اهمال  کاری است؛ 
اهمال  کاری، پدیدآیی نوعی  برای  بیان  شده  از عناصر اساسی مشترک در علل اصلی  بنابراین یکی 
ناامیدی در این دانش آموزان است که در آنها به صورت اهمال  کاری در فعالیت  های تحصیلی خود 

را نشان می دهد. 

تالش برای کاهش  دادن عادت اهمال  کاری تحصیلی به دلیل وجود پیامدهایی جدی برای پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان حیاتی است و در تحقیقات مختلف ضرورت توجه به ریشه  های اهمال  کاری 
است  شده  محیطی گوشزده  عوامل  و  انگیزشی  نقص  های  مشکل  زا،  شخصیتی  ویژگی  های  مانند 
)کالینگ سیک، 2013، به نقل از برنام و همکاران، 2014(. افزون بر این، تحقیقات نشان می دهد 
حدود 90 درصد دانش آموزان اهمال  کار یا آرزوی کاهش  یافتن آن را داشته  اند یا خواهان راه  حلی برای 

درمان و کاهش آن هستند )پاال، آکیلدیس و باگسی5، 2011(.
1. Ozer, & Saçke
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در بحث مربوط به غلبه بر اهمال کاری تاکنون تکنیک های متفاوتی ارائه شده است که از جمله آنها 
مسایل،  طبقه بندی  انجام کار،  از  قبل  برنامه ریزی  اهداف،  »روشن  سازی  مانند  مواردی  به  می توان 
صحبت با خود و مدیریت زمان« اشاره کرد )بلس، 1384(. در همین زمینه، به  تازگی به اهمیت نقش 
امید و امیددرمانی و آموزش آن که یکی از مؤلفه  های مهم روان  شناسی مثبت  نگر است، به عنوان یک 
راهبرد مقابله  مدار در حوزه تحصیل و عملکردهای مرتبط با آن ازجمله اهمال کاری تحصیلی پی  
برده اند )الکساندر و آنگبازی، 2007(. امید یک فضیلت بنیادی است که هم در فلسفه شرق و هم 
در اعتقادات مذهبی، دیرینه  ای بس زیاد دارد و در ادبیات روان شناسی از دهه 1950 میالدی به عنوان 
عامل تعیین  کننده در بحث سالمت روان انسان مطرح شده است )هایرچی و همکاران1، 2015(. 
تحقیقات نشان می دهد که امید به افراد برای انطباق با نیازهای مختلف زندگی کمک می  کند و با 
بهزیستی روان  شناختی و پیشرفت و پشتکار در فعالیت  های مختلف تحصیلی مرتبط است )اسنایدر، 

2002، به نقل از هایرچی و همکاران، 2015(.

 بر پایه نظریه کنترل-ارزش هیجانات تحصیلی، امید در نقش متغیر هیجانی مثبت بر دستیابی 
به عملکردهای تحصیلی قوی تأثیرگذار است و برعکس ناامیدی و درماندگی تأثیرات منفی بر سطح 
عملکرد تحصیلی دارد )بوریک و سوریک2، 2012(. به عبارتی، دانش آموزان با میزان امید بسیار، 
در آزمون  های پیشرفت تحصیلی عملکرد بهتری دارد )مک درموت و اسنایدر، 2000، به نقل از 
الکساندر و آنگبازی، 2007( و برعکس میزان اندک امید، پیش  بینی  کننده میزان اضطراب زیاد و 
ازجمله  تحصیلی  فعالیت  های  در  ناسازگارانه  انطباقی  استراتژی  های  از  استفاده  احتمال  همچنین 
اهمال  کاری است )الکساندر و آنگبازی ، 2007(. در این میان، تئوری و آموزش شناختی ارتقای 
امید اسنایدر )1994( مهم ترین مداخله ارائه  شده در حوزه امید و امیددرمانی است و به  تازگی نیروی 
روان  شناختی بالقوه دانسته شده و عامل حمایتی است که برای نوجوانان در رویارویی با رویدادهای 
ناسازگار زندگی سودمند خواهد بود، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است )اسنایدر، چیونز، 
و سیمپسون3، 1997(. در دو دهه اخیر تحقیقات زیادی نشان می دهد که آموزش شناختی ارتقای 
امید گستره زیادی از بروندادهای تحصیلی دانش آموزان را پیش  بینی کرده است و بر بهبود مؤلفه  های 
منفی عملکرد تحصیلی اثرگذار خواهد بود )الکساندر و آنگبازی، 2007(. امید در تئوری اسنایدر 
و  )فلدمن  می دهد  را  اهداف  پیگیری  و  اجرا  طراحی،  توانایی  افراد  به  است که  شناختی  فرایندی 

کویوتا4، 2015(. 

1. Hirschi
2. Burić, & Sorić
3. Snyder, Cheavens & Sympson   
4. Feldman, & Kubota
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نظریۀ امید اسنایدر بر سه مؤلفه مركزی اهداف، تفکرات گذرگاه1 و تفکرات عامل2 بنیان گذاشته 
پیگیری  و  اجرا  طراحی،  توانایی  افراد  به  امید  ارتقای  اول  در گام  )اسنایدر، 2009(.  است  شده 
اهداف را می دهد )فلدمن و کوبوتا3، 2015(. در واقع عنصر اصلی تئوری امید، داشتن انتظار مثبت 
در رسیدن به اهدافی است که تصور می شود برای فرد قابل دستیابی هستند )ورمر4، 2012(؛ اما 
تفكرات گذرگاه توانایی ادراك شده فرد برای شناسایی و ایجاد مسیرهایی به سمت هدف است. به 
عبارتی تفکرات گذرگاه به این شناخت که فرد مسیرهای محتمل گوناگونی را برای رسیدن به اهداف 
از قبیل »من راهی برای  از طریق گفتارهای درونی  تعیین  شده مدنظر دارد، اشاره می کند و اغلب 
انجام این كار پیدا خواهم كرد« نمود پیدا می کند. این راه  های چندگانه هنگامی كه فرد در راه رسیدِن 

موفقیت  آمیز به هدف با مانع یا مشکل مواجه می شود، تعیین  كننده است )اسنایدر، 1994(. 

تفكرات عامل نیز مؤلفۀ انگیزشی نظریۀ امید محسوب می شود و به شخص اطمینان می دهد که 
قادر به شروع و تحمل تالش  های ضروری برای پیگیری گذرگاه  های خاص است. تفکرات عامل، 
مستقیمًا شناخت  های افراد را در زمینه توانایی آنها برای شروع و تحمل رفتارهای هدف گرا منعكس 
)اسنایدر  می شود  مشخص  شوم«،  متوقف  ندارم  قصد  »من  مانند  درونی  با گفتارهای  و  می  كند 
به  است که  استوار  هدف  این  بر  امید«  »ارتقای  شناختی  آموزش  بنابراین  1998(؛  همکاران،  و 
افراد کمک  کند تا اهداف روشنی را در نظر بگیرند، گذرگاه  های متعددی را برای رسیدن به آن ها 
بسازند، خود را برای پیگیری اهداف برانگیزانند و موانع را به صورت چالش هایی که باید بر آنها 
غلبه شود، از نو چارچوب بندی کنند )اسنایدر، 2000(. در بحث اهمال  کاری تحصیلی، همان-
 گونه که بیان شد یکی از عناصر اساسی مشترک در میان دالیل اهمال  کاری، پدیدآیی نوعی ناامیدی 
تحصیلی  فعالیت  های  در  اهمال  کاری  به صورت  آنان  در  است که  دانش آموزان  در  و سرخوردگی 
پدیدار می شود؛ بنابراین به نظر می  رسد به  کارگیری مداخله شناختی »ارتقای امید« ضمن برانگیختن 
امید در دانش آموزان اهمال  کار، به آنها در تعیین اهدافی روشن و گذرگاره  های متعدد کمک کرده 
و نوعی انگیزش درونی را برای دستیابی به این اهداف در فرد ایجاد می  کند و سبب دستیابی افراد 
به زنجیره ای از موفقیت ها در حوزه های مدنظر می شود که خود باعث ارتقای اعتماد به نفس )دیو 
و کینگ 2012(، احساس خودارزشی و سطح خودکنترلی زیادتر )آالرکون و همکاران، 2013(، 
پشتکار  و  روان  شناختی  سرسختی  افزایش  و   )2013 اسمیت،  و   )استفن  مثبت  اندیشی  افزایش 
)سفرزاده، 2012( در آنها شده و درنتیجه در کاهش اهمال  کاری تحصیلی این دانش آموزان مؤثر 
نگرانی  خوش  بین  و  امیدوار  افراد  است  الزاروس5)2003( گفته  همان طور  چراکه  می شود؛  واقع 

1. pathways
2. agency
3. Feldman, & Kubota
4. Wermer
5. Lazarus
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چندانی از پیامدهای احتمالی رفتارهای خود ندارند و بنابراین احتمال ترس از شکست که یکی از 
زیربناهای اهمال  کاری و ناامیدی پس از آن است، در آنها وجود ندارد یا حداقل است. 

تحقیقات انجام  شده در این حوزه بسیار اندک است و این تحقیق از این نظر نوآورانه است. تنها 
دانشکدۀ  تکمیلی  آنگبازی )2007( روی 116دانشجوی تحصیالت  و  الکساندر  در مطالعه ای که 
زمینه  در  آن  مؤلفه های  و  امید  نقش  دادند،  انجام  جنوبی  فلوریدای  در  واقع  پرورش  و  آموزش 
در  امید  عامل  که  داد  نشان  آنان  تحقیق  نتایج  شد.  بررسی  اولین بار  برای  تحصیلی  اهمال کاری 
احتمال  با  بسیار،  امید  میزان  با  افراد  معنا که  بدین  است؛  مؤثر  تحصیلی  اهمال  کاری  پیش  بینی 
کمتری در فعالیت  های تحصیلی خود اهمال  کاری می  کنند. براساس این تحقیق، پیامدهای ناگوار 
اهمال  کاری در نهایت باعث سرخوردگی و ناامیدی در فرد می شود. در نهایت این محققان معتقدند 
افزایش سطح امیدواری عامل مهمی برای کاهش  اهمال کاری  تحصیلی است. همچنین در پژوهش 
شهنی ییالق و همکاران )1385( که با پژوهش همسوست، تأثیر دو شیوۀ درمان شناختی-رفتاری 
و درمان مدیریت  رفتار بر کاهش اهمال کاری  تحصیلی بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد هر 
دو شیوۀ درمانی بر کاهش اهمال کاری تحصیلی مؤثر بوده  است. در پژوهشی دیگر، صبحی قراملکی 
و همکاران )1393( دریافته  اند که آموزش مهارت  های مدیریت زمان سبب کاهش اهمال  کاری در 
دانش آموزان می شود. حال با در نظر گرفتن این  که آثار سودمند سازه های مثبت از قبیل خوش بینی و 
امید بر سالمت جسمانی و روانی افراد تأیید شده است )شی یر1 و همکاران، 2001( و با توجه به 
نتایج تحقیقات مختلف مبنی بر مؤثربودن انواع مداخالت مثبت  گرا بر افزایش سطح توانمندی ها و 
انگیزش آنها برای انجام فعالیت  های مختلف، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است 
که آیا آموزش شناختی »ارتقای امید« در کاهش اهمال  کاری تحصیلی دانش آموزان اثربخش است؟

مواد و روش کار

جامعه آماری، نمونه و روش نمونه  گیری: جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان پسر 
دوره دوم متوسطه شهر سنندج است که درسال تحصیلی94 -93 مشغول به  تحصیل بوده  اند. نمونه 
نهایی مطالعه  شده در این پژوهش برای هر گروه 20 نفر در نظر گرفته شد. برای این کار در ابتدا، 
از میان تمام مدارس دوره دوم متوسطه شهر سنندج و با توجه به وسعت جامعه هدف با استفاده از 
روش نمونه  گیری خوشه  ای-تصادفی یک مدرسه انتخاب شد و تمامی دانش آموزان آن که 285 نفر 
از همه پایه  های تحصیلی بودند، به شیوه در دسترس به مقیاس اهمال کاری  ِلی2 پاسخ دادند. سپس 
از میان آنها تعداد 40 نفر از دانش آموزانی که باالترین نمرات را کسب کرده بودند، انتخاب شدند و 
برای کنترل متغیرهای مزاحم با روش جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش )20 نفر( و گروه گواه 

)20 نفر( قرار گرفتند. 

1. Scheier
2. Lay
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پرسشنامه اهمال  کاری: این مقیاس را ِلی، )1986؛ به نقل از سایروس1، 2007( ارائه کرده  است؛ 
آزمون اهمال کاری  ِلی یک مقیاس اندازه گیری مداد و کاغذی خودگزارشی است و شامل 20 سؤال 
در یک مقیاس 5 درجه ای لیکرتی است. روایی  سنجی مقیاس توسط سازنده مقیاس ِلی )1986؛ 
به نقل از سایروس2، 2007( روی نمونه  ای از دانش آموزان دوره متوسطه اجرا شده و نتایج تحلیل 
عاملی، گویای روایی محتوایی باالی زیرمقیاس است. فرای و همکاران )1995، به نقل از حسینی 
و خیر، 1388( نیز در پژوهش خود هم روایی سازه و هم روایی پیش  بین این مقیاس را تأیید کرده-
 اند. در ایران حسینی و خیر )1388( برای بررسی روایی این آزمون از روش تحلیل عامل به روش 
مؤلفه های اصلی بهره گرفتند و مالک استخراج عوامل، ارزش ویژه بیشتر از یک و شیب منحنی 
بررسی  در  لی همچنین  بود.  مقیاس  در کل  نشان  دهنده وجود یک عامل عمومی  بود که  اسکری 
پایایی پرسشنامه همسانی درونی مقیاس را از طریق ضریب آلفا 0/82 گزارش کرده است. سایروس 
)2007( نیز همسانی درونی این مقیاس را با ضریب آلفا در یک نمونه 254 نفری 0/90 گزارش 
کرده است. در پژوهش حاضر، ضریب آلفا مجددًا اندازه  گیری شده )0/86( که باز نشان از همسانی 
درونی و پایایی باالی مقیاس دارد. حسین زاده )1388( ضریب پایایی این مقیاس را با استفاده از 
روش  دو نیمه  سازی نیز اندازه  گیری و مقدار آن را 0/729 گزارش کرده است که باز نشان از پایایی 

باالی مقیاس دارد.  

شیوه اجرای پژوهش: کاربندی پژوهش در این مطالعه عبارت بود از آموزش  شناختی  »ارتقای 
امید« برای دانش آموزان شناسایی  شده به عنوان اهمال  کار تحصیلی. برای این منظور از میان آنها تعداد 
40 نفر از دانش آموزانی که تشخیص اهمال  کاری درباره آنان داده شده بود و در پرسشنامه اهمال  کاری 
هم باالترین نمرات را کسب کرده بودند، به صورت جایگزینی تصادفی در گروه آزمایش )20 نفر( 
و گروه گواه )20 نفر( قرار گرفتند. گروه آزمایشی طی 8 جلسه 90 دقیقه ای به مدت دوماه )هرهفته 
اهمال کاری  کاهش  بر  آن  تأثیر  تا  گرفت  قرار  امید«  »ارتقای  شناختی  آموزش  تحت  جلسه(  یک 
بازه زمانی هیچ گونه آموزشی دریافت نکرده  این  تحصیلی بررسی شود؛ درحالی  که گروه گواه در 
است. برای کنترل اثر عوامل تهدیدکننده اعتبار آزمایش مانند اثر هاثورن هم از دستیار آموزش دیده 
در ِخالل جلسات آموزش استفاده شده است. تحلیل داده های خام حاصل از این پژوهش شامل آمار 
توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی )آزمون تحلیل واریانس اندازه  گیری مکرر( بوده 
که با استفاده از نرم  افزار آماری SPSS 19 انجام شده است. براساس اخالق پژوهشی نیز بالفاصله 
اهمال  کاری،  کاهش  بر  مداخله  این  مثبت  تأثیرات  مشخص  شدن  و  تحقیق  اجرای  پایان  از  پس 
جلسات آموزشی ارتقای امید به صورت یکسان برای گروه گواه هم به اجرا درآمد. همچنین قبل از 

1. Sirois 
2. Sirois
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اجرا به آزمودنی  ها درخصوص واسپاری اطالعات کافی به آنها درباره پژوهش، حق شرکت آزادانه و 
محرمانه  ماندن اطالعات آنها اطمینان داده شد.

جدول 1: خالصه جلسات آموزش شناختی ارتقای امید 
ساختار جلسات و اهداف برنامه آموزشی معرفی و چارچوب نظری امید و امیددرمانی بر اساس جلسه اول

نظریه اسنایدر تعریف شد.

راجع به چگونگی رشد امید، ضرورت وجود آن و تأثیرات امید بر کاهش اهمال  کاری و به تعویق جلسه دوم
انداختن فعالیت ها بحث شد.

از هریك از مراجعان خواسته شد تا داستان زندگی خود را به زبان خود برای گروه تعریف كنند.جلسه سوم

داستان زندگی هریك از دانش آموزان بر اساس سه مؤلفه اصلی نظریه امید اسنایدر )هدف، عامل، جلسه چهارم
گذرگاه  ها( تبیین شد و مجدداً این داستان  ها قالب بندی شدند؛ ضمن اینكه در این مرحله مواردی 
منظور شناسایی عامل  به  موفقیت های گذشته  و  اعضا شناسایی شد  از  زندگی هریك  در  امید  از 

وگذرگاه  ها مورد توجه قرار گرفت.

از دانش آموزان خواسته شد تا فهرستی از اتفاقات جاری و ابعاد مهم زندگی خود فراهم آورده و درجه جلسه پنجم
اهمیت و میزان رضایت خود از هریك از آنها را مشخص کنند.

ویژگی های اهداف مناسب براساس نظریه اسنایدر مطرح شد و سپس افراد برای تعیین اهداف برای جلسه ششم
کاهش اهمال  کاری تحصیلی خود ترغیب شدند.

ویژگی  های گذرگاه های مناسب مطرح شد و از دانش آموزان خواسته شد تا برای رسیدن به اهداف جلسه هفتم
تعیین شده راهکارهای مناسبی بیابند. سپس به آنها آموزش داده شد تا گذرگاه ها را به مجموعه ای از 

گام های كوچك بشکنند و گذرگاه های جانشین تعیین كنند.

راهکارهایی برای ایجاد و حفظ عامل مطرح شد؛ ازجمله اینكه از افراد خواسته شد تا بر تمرین جلسه هشتم
ذهنی آنچه باید برای رسیدن به اهداف انجام داد، تمرکز کنند و درنهایت به آنها آموزش داده شد 
تا خود یك امید درمانگر باشند و تفكر امیدوارانه را به صورت روزمره به كار برند؛ به طوری  كه 
خودشان بتوانند اهداف و موانع دستیابی به آنها را تعیین کرده و عامل الزم برای دستیابی به آنها را 

در خود ایجاد و حفظ كنند و گذرگاه  های الزم را تشخیص دهند.
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یافته  ها 

جدول2: شاخص آمار توصیفی اهمال  کاری تحصیلی آزمودنی های گروه آزمایش وگروه گواه در مرحله پیش آزمون، 

پس آزمون و پیگیری

 
تعداد  مرحله                        گروه           

انحراف استاندارد      میانگین

پیش آزمون

2059/317/891آزمایش

2059/766/823کنترل

4059/537/326کل

پس آزمون

2048/515/215آزمایش

2058/296/811کنترل

4053/407/42کل

2046/285/509آزمایش

2058/476/79کنترلپیگیری

4052/377/12کل

اطالعات جدول شماره 2، میانگین و انحراف  معیار نمرات  اهمال  کاری تحصیلی دانش آموزاِن 
گروه های آزمایش و گواه را در مراحل پیش  آزمون، پس آزمون و پیگیری نشان می دهد. بر اساس این 
در  این کاهش  به طوری  که  است؛  یافته  از مداخالت کاهش  آزمایش پس  میانگین گروه  اطالعات 
مرحلۀ پیگیری نیز ادامه داشته است. برای بررسی این موضوع که آیا تفاوت میانگین ها از نظر آماری 
معنادار است، از آزمون تحلیل واریانس مکرر استفاده شد. در بررسی مفروضه های این آزمون، فرض 
کرویت یا فرض همگنی واریانس تفاوت  ها که از پیش  فرض  های اساسی تحلیل واریانس مکرر است، 
با آزمون موخلی بررسی شد و نتایج نشان می دهد که در سطح p>0/05  معنادار نیست؛ این خود به 
معنای برقراربودن این مفروضه و در نتیجه مناسب  بودن روش تحلیل واریانس مکرر یک  طرفه برای 

تحلیل داده های این پژوهش است. 
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جدول 3: خالصۀ نتایج تحلیل واریانس مکرر برای بررسی اثرات آموزش شناختی امید بر اهمال  کاری تحصیلی

درجات مجموع مجذوراتمنابع تغییر
آزادی

میانگین 
مجذور اتاسطح معناداریFمجذورات

695/8792347/92344/0180/0000/607شیوه ها

262/733567/904خطا

به  دست  آمده در سطح p>0/05 معنی دار است.   F نتایج جدول شماره 3 نشان می دهد مقدار 
میان  معنادار  تفاوت  سبب  امید  ارتقای  شناختی  آموزش  مداخله  نتیجه گرفت  می توان  بنابراین 
گروه های آزمایش و گواه شده و در کاهش میزان اهمال  کاری تحصیلی دانش آموزان مؤثر بوده است. 
ضریب اتا حدود 61 درصد بوده است؛ یعنی 61 درصد از واریانس کل پس آزمون مربوط به مداخله 
آموزش ارتقای امید بوده است. به بیان دیگر، واریانس ایجادشده در نمرات پس آزمون گروه آزمایش 
در مقایسه با نمرات پیش آزمون، ناشی از شرکت در جلسات آموزش شناختی ارتقای امید بوده است.

نمودار1: تغییرات اهمال  کاری تحصیلی در سه مرحلۀ پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 

یافته حاصل از نمودار 1 نیز نشان از کاهش اهمال  کاری تحصیلی بعد از کاربندی آزمایشی دارد؛ 
به طوری که این تأثیر در مرحلۀ پیگیری یعنی سه ماه پس از مداخله نیز ادامه داشته است.
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بحث و نتیجه  گیری

کاهش  بر  آن  تأثیر  بررسی  و  امید  شناختی  ارتقای  آموزش  به  کارگیری  پژوهش  این  اصلی  هدف 
به عنوان  است  توانسته  این کاربندی  می دهد  نشان  نتایج  است که  بوده  دانش آموزان  اهمال کاری 
مداخله ای مؤثر موجب کاهش اهمال  کاری تحصیلی در آنان شود. این پژوهش در نوع خود اولین 
تحقیق انجام  شده در این حوزه است و بنابراین، هیچ پژوهش داخلی یا خارجی مشابهی برای مقایسه 
نتایج آن یافت نمی شود؛ اما این یافته با نتایج به  دست  آمده از پژوهش  هایی نظیر واکر1)2004(، 
الکساندر و آنگبازی )2007( و شهنی ییالق و همکاران )1385( همسویی دارد. به  عالوه، این  یافته     
نظریه  های شناخت درمانی همسوست؛ مبنی بر این که از طریق راهبردهای متعدد یادگیری می توان 
از این طریق به  کاهش رفتار تعللی  در افراد اهمال  کار رفتار سازگارانه تر و خودکارآمدتر ایجاد و 
کمک کرد )بک2، 1976(. همچنین نتایج این پژوهش با تحقیقات فراوانی که نشان از اثربخشی 
روانی و  بهزیستی  افزایش  ازجمله  روانی  مؤلفه  های مهم سالمت  بر  امید  ارتقای  آموزش شناختی 
رفتارهای سازگارانه )رند و همکاران، 2011(، کنارآمدن مؤثر با موقعیت  ها و رویدادهای فشارزای 
زندگی )نامداری و همکاران، 1388(، احساس خودارزشی و سطح خودکنترلی بسیار )آالرکون و 
همکاران، 2013(، ارتقای اعتماد به نفس )دیو و کینگ 2012(، مثبت اندیشی )استفن و اسمیت، 
2013( و افزایش سرسختی روان  شناختی که در آن انگیزش فرد برای مقابله با فشارها و در کنترل 

آوردن اتفاقات زندگی بیشتر می شود )سفرزاده، 2012 ( همسوست. 

در تبیین دالیل تأثیر این اقدام می  توان گفت دانش آموزان با منابع استرس  زای تحصیلی مختلفی در 
دوران تحصیل خود روبه  رو می  شوند؛ این درحالی است که آنها ممکن است استراتژی  های شناختی 
الزم برای مواجهه با آنها را نداشته باشند که این خود احتمال رفتارهای اجتنابی و اهمال  کاری را در 
فرد زیادتر می  کند. درواقع، این حقیقت که رابطه  ای قوی بین استراتژی  های انطباقی فرد و ارزیابی 
فرد از موقعیت وجود دارد، مدت زمان زیادی است که پذیرفته شده است. در استراتژی  های اجتنابی، 
رویکردمدار  استراتژی  های  در  برعکس  و  ارزیابی کرده  و کنترل  ناشدنی  ترسناک  را  موقعیت  فرد 
ارزیابی فرد از موقعیت چالش  برانگیز ولی کنترل شدنی است؛ بنابراین زمانی که فرد نمی  تواند موقعیت 
را کنترل  شدنی و چالش  برانگیز تصور کند، به  تدریج جرئت روبه  روشدن با آن را از دست می دهد و 
از موقعیت و فعالیت  های مرتبط با آن کناره  گیری می  کند و نه  تنها احتمال شکست  های پیاپی بلکه 
آسیب  رسیدن به بهزیستی روانی او ازجمله ناامیدی و درماندگی نیز وجود دارد. خود این ناامیدی 
می  تواند سبب تشدید کناره  گیری و انجام رفتارها و واکنش  های اجتنابی مختلف مانند اهمال  کاری 
و به تعویق انداختن فعالیت  ها در فرد شود؛ بنابراین آموزش شناختی امید به فرد و تعیین اهداف 

1. Walker 
2. Beck
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قابل دسترس و در حد توان برای او همراه با آموزش روش تعریف گذرگاه  هایی برای این اهداف، 
عالوه بر زنده  کردن امید در وجود فرد سبب دستیابی تدریجی او به موفقیت می شود و ضمن افزایش 
همان  طور که  بود.  خواهد  مؤثر  او  تعلل  ورزی  و  اهمال  کاری  کاهش  بر  او،  در  خودباوری  سطح 
محققانی مانند جکسون، وایس و لندکوئیست1)2000( نشان داده اند بین افزایش خوش  بینی و امید 

با اهمال  کاری رابطه منفی معنادار وجود دارد.

الزاروس )2003( نیز می گوید افراد امیدوار و خوش  بین نگرانی چندانی از پیامدهای احتمالی 
رفتارهای خود ندارند و بنابراین احتمال ترس از شکست که از پایه  های اهمال  کاری است در آنها 
یا وجود ندارد یا حداقل است. در همین زمینه، تحقیقاتی مانند افلک و تینز )1996، به نقل از 
در  فرد،  در  مثبت  ارزیابی  ایجاد  در  امید  ارتقای  که  دریافته  اند  نیز  آنگبازی، 2007(  و  الکساندر 
موقعیت  های اجتنابی مانند اهمال  کاری نقش یگانه  ای دارد. به این دلیل که توانمندِی امید حالتی 
پیامدهای  انتظار  می دهد،  نشان  را  آینده  به سوی  تفکر  و همچنین  انگیزشی  و  هیجانی  شناختی، 
مطلوب، باور به اینکه امور به  خوبی پیش خواهند رفت و حس اعتمادی را مبنی بر اینکه تمام این ها 
در اثر تالش  های مناسب اتفاق می  افتد، در فرد زنده می شود و امید، انگیزش و نشاط را به همراه 

دارد و باعث پیدایش رفتارهای هدفمند در او می شود. 

درواقع سطح مناسبی از امید می  تواند برای مقابله با موقعیت  هایی مانند اهمال  کاری که در آنها 
فرد نیازی را احساس نکرده یا هدف  گذاری مناسبی ندارد یا حتی جرئت فکرکردن و روبه  روشدن 
با این اهداف را ندارد، مناسب است. این یکی از دالیلی می  تواند باشد که چرا روی بحث امید و 
ارتقای آن به این اندازه در برنامه  های مرتبط با سالمت روان سرمایه  گذاری می شود تا با استفاده از آن 
بتوان مشکالت افراد به هنگام مواجهه با موقعیت  های استرس زای زندگی مانند فعالیت  های تحصیلی 
و پیامدهای همراه آنها از جمله اهمال  کاری تحصیلی را کاهش داد. به  طور کلی تحقیقات انجام شده 
نشان می دهد که مداخله  های مثبت  نگر مانند امیددرمانی ظرفیت زیادی را برای پربارکردن زندگی 
افراد دارد )سلیگمن و سیگزنت میهالی2، 2007(. همان گونه که در این پژوهش نیز متأثر از مداخله 
شناختی ارتقای امید که درباره گروه آزمایش اعمال شد، اهمال  کاری تحصیلی به میزان زیادی کاهش 
یافت. وجود تحقیقات مشابه داخلی و خارجی یکی از عواملی است که هر محققی را در مقایسه  
نتایج خود یاری می دهد. پژوهش حاضر به دلیل نوآوری نداشتن پیشنه کافی برای این مقایسه است. 
همچنین محدودبودن نمونه به جامعه دانش آموزان پسر و دوره دوم متوسطه و تعمیم  ناپذیری احتمالی 
این یافته ها به دانش آموزان دختر و سایر دوره  های تحصیلی را می  توان از محدودیت  های این پژوهش 

برشمرد. 

1. Jackson, Weiss, & Lundquist
2. Seligman & Csiksentmihalyi
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کاهش  بر  امید  ارتقای  شناختی  اثربخشی آموزش  از  اولیه  شواهد  تأمین  منظور  به  تحقیق  این 
اهمال  کاری انجام شده است؛ بنابراین پژوهش های بیشتر و وسیع تر در دیگر دوره های تحصیلی به 
منظور تکرار این تحقیق و تعیین ثبات آثار این برنامه ضروری به نظر می رسد تا در صورت اثربخشی 
الزم، اجرای آن گسترش یابد. همچنین پیشنهاد می شود تحقیق حاضر روی نمونه ها به صورت بالینی 
نیز انجام گیرد و نتایج آن با گروه های مورد آزمایش مقایسه شود. از جنبه کاربردی هم با توجه به 
اینکه صفت های مثبت قابل اندازه گیری مانند امید می  توانند  اعتقاد روان  شناسان مثبت گرا مبنی بر 
در کاهش مشکالت هیجانی و رفتاری دانش آموزان مؤثر باشند )ماستن وكاتس وورث ،1998(، 
به نظر می رسد تدوین برنامه های پیشگیرانه براساس نظریۀ امید و استفاده از آن برای دانش آموزان 
و نوجوانان مفید باشد. همچنین با توجه به یافته حاضر و پیشینه موجود، پیشنهاد می شود برنامه  
آموزش شناختی ارتقای امید، در بخشی از برنامه های آموزش ضمن خدمت مشاوران مدارس مدنظر 
قرار گیرد تا بتوانند با بهره گیری از آن سطح انگیزش دانش آموزان را ارتقا دهند و موجب کاهش یا 

رفع اختالالتی از قبیل اهمال  کاری تحصیلی شوند.
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