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Abstract 
Introduction: Academic procrastination is one of the common factors 
in a student's life that makes examining variables affecting it, such as 
academic motivation necessary. Thus, the purpose of this study was to 
determine the effect of motivational interviewing on the status of aca-
demic procrastination in pupils studying at a high school. 
Methods: This study was an experimental one with a pre-test, a post-
test, and a control group. The statistical population includes all first and 
secondary high school students in the city of Bukan in the academic 
year 2018-2019. Forty students were selected by random multi-stage 
cluster sampling method and randomly assigned into two groups of an 
experimental and control group of twenty people each. The indepen-
dent variable was the motivational interview training package based on 
Fields's 2006 model, which was applied to the experimental group in 
five ninety-minute sessions, while the control group followed its nor-
mal program. The instrument used in the study was the procrastination 
scale by Lay 1986. For analyzing data, univariate analysis of covariance 
(ANCOVA) was used. 
Results: The results showed that the academic procrastination of the 
experimental group decreased compared to the control group.
Conclusions: Therefore it can be concluded that this program is an ef-
fective intervention and has improved the motivation level of pupils and 
reduced their academic procrastination.
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چکیده

لزوم  که  است  دانش آموزان  در  شایع  متغیرهای  از  یکی  تحصیلی  اهمال کاری  مقدمه: 
دارد.  بسیاری  اهمیت  انگیزش  جمله  از  آن،  بر  تاثیرگذار  متغیرهای  بررسی  و  آن  به  توجه 
تحصیلی  اهمال کاری   بر  انگیزشی  مصاحبه  تاثیر  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش  بنابراین 

دانش آموزان مقطع متوسطه  انجام گرفت.
گواه  گروه  با  پیش آزمون–پس آزمون  نوع  از  آزمایشی  طرح  پژوهش،  روش  روش: 
سال  در  بوکان  شهر  دوم  و  اول  متوسطه  دانــش آمــوزان  کلیه  شامل  جامعه آماری  بود. 
تحصیلی1398-1397 می باشد که چهل نفر به روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب 
و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه در هر گروه بیست نفر جایگزین شدند. بسته 
آموزش مصاحبه انگیزشی بر اساس الگوی فیلدز2006 در مدت پنج جلسه به گروه آزمایش 
آموزش داده شد در حالی که گروه گواه در این مدت، برنامه عادی خود را دنبال می کرد. 
ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی لی1986 بود. برای تجزیه و 

تحلیل داده های پژوهش از آزمون  تحلیل کوواریانس یک متغیره استفاده گردید.
نتایج: نتایج به دست آمده با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کوواریانس یک متغیره نشان 

داد که اهمال کاری تحصیلی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته است.
توانسته  انگیزشی  مصاحبه  که  گرفت  نتیجه  می توان  بنابراین  نتیجهگیری:  و بحث
است به عنوان مداخله ای موثر، ضمن کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان، وضعیت 

انگیزشی آنان را نیز بهبود  بخشد. 

اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر اهمال کاری تحصیلی 
دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بوکان
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راار 1401، دوره 11، شماره 1، پیاپی 739

هنشار  گاووه و همکاران

مقدمه

 نوجوانان و جوانان آینده ســازان هر جامعه هســتند که در تحول لحظه به لحظه جامعه نقشــی مهم دارند. این امر مســتلزم 
حرکت و پویایی آن هاســت. دوران نوجوانی را دوره گذر از مرحله کودکی به بزرگســالی مطرح کرده اند،]1[ طول این دوره 
زندگی در حدود ده سال یازده تا بیست و دو سالی است.]2[ این دوران با تغییرات اجتماعی، شناختی و فیزیکی همراه است 
و با توجه به تغییرات اساســی بیولوژیکی، روانی و اجتماعی، در ارتباط با، خانواده، مدرســه و همســاالن خود دچار چالش 
و کشــمکش می شوند.]3وو4[ آموزش و پرورش فرآیندی همیشــگی و تعلیم و تربیت کلید نجات انسان است که در سراسر 
دوره ها مورد توجه بوده و این توجه روز به روز افزایش می یابد. مدرســه بخشی از تمامیت این تجربه را تشکیل می دهد؛ چرا 
که بدون آموزش و پرورش رســمی و عمومی، رشــد و پیشرفت افراد ممکن نیست و تحصیل علم و دانش، از عواملی است 
که نقشــی مهم در شکوفاسازی و به فعل در آوردن اســتعدادهای این نیروی بالقوه را دارد.]5[ عوامل بسیاری بر تحصیل و 
موفقیت یا شکست تحصیلی دانش آموزان موثرند و پژوهش های بسیار در این زمینه انجام شده است. مگدال]6[ این عوامل 
را به شش گروه فردی، خانوادگی، همساالن، مدرسه، کار و جامعه؛ طبقه بندی کرده است. یکی از مهمترین عوامل فردی 

تاثیرگذار بر تحصیل و موفقیت یا شکست تحصیلی دانش آموزان، اهمال کاری می باشد.
اهمال کاری ســارق زمان اســت و باعث می شود فرد احســاس گناه کند و نگاه دیگران نیز نســبت به شخص تغییر کند. 
اهمــال کاری یعنی بــه تعویق انداختن انجام کار و ارجاع عمل به آینده]7[ و از نظر روانشناســی اهمال کاری به آینده محول 
کردن کاری اســت که تصمیم به اجرای آن گرفته ایم و رفتاری اســت نامطلوب و نکوهیده  که به تدریج در وجود انســان 
به صورت عادت در می آید.]8[ اهمال کاری، تمایل به تعلل در شروع و انجام کارهای مهم و به تعویق انداختن عمدی انجام 

یک عمل با علم به پیامدهای منفی آن است.]9[ 
اهمال که در لغت نامه دهخدا معانی متعددی مثل فرو گذاشــتن چیزی را به خود، اســتوار نداشتن کار کسی یا رها کردن 
چیزی و به کار نبردن آن را از عمد یا فراموشی دارد، در زبان های غیر فارسی نیز به معنای به تاخیر انداختن و عقب انداختن 
کاری به ویژه به علت بی دقتی یا تاخیر غیرضروری اســت.]10[ در همین راســتا می توان اهمال کاری را به این  صورت تعریف 
کرد: اهمال کاری ویژگی یا نقصی رفتاری اســت که به شــکل عقب انداختن یک تکلیــف و یا یک تصمیمگیری نمایان 
می شــود.]11[ به عبارتی اهمال کاری راه فرار از زیســتن در زمان حال است. جوهره  این آســیب  روانی، به تعویق انداختن، 
تعلل ورزیدن، ســبک گرفتن و ســهل انگاری در کار اســت. بنابراین تعلل هم در امور فردی و هم در امور جمعی معنا پیدا 
می کند. پس در همه  معانی نوعی این دست و آن دست  کردن نهفته است.]10[ اهمال کاری، باتوجه به پیچیدگی و مولفه های 
شناختی، عاطفی و رفتاری آن، در اشکال مختلفی نمود پیدا می کند از جمله اهمال کاری در تصمیمگیری،]12[ اهمال کاری 
رفتــاری،]13[ و اهمال کاری وســواس گونه.]14[ امــا از نظر بروتن و وام بچ ]15[ گســترده ترین شــکل اهمال کاری همان 
 اهمال کاری تحصیلی در میان دانش آموزان اســت  که در ســال های اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته.]16[ 
از اهمال کاری تحصیلی به عنوان یک عادت بد رفتاری یاد شــده اســت که بسیاری از دانش آموزان در عملکرد تحصیلی با 
آن مواجه اند.]17[ این نوع اهمال کاری در آماده ســازی شــخص برای امتحان، انجام تکالیف و حضور در جلسات و انجام 
تکالیف مشــخص می شــود.]18[ مطابق دیدگاه ســنکال و همکاران]19[ اهمال کاری تحصیلی زمانی اتفاق می افتد که فرد 
قصد انجام یک تکلیف آموزشی را دارد اما برای انجام دادن آن در بازه  زمانی مطلوب و ضروری، نمی تواند در خود انگیزه  
کافی ایجاد کند در نتیجه انجام تکلیف در فاصله  زمانی تعیین شــده به دلیل انجام کارهای غیرضروری و خوشگذرانی های 
زودگذر به شکســت می انجامد.اهمال کاری از جمله مســاله های رایج میان دانش آموزان می باشــد به طوری که تحقیقات، 
شــیوع اهمال کاری تحصیلی مشــکل آفرین میان دانش آموزان را حداقل هفتاد تا نود درصد تخمین زدند و اهمال کاری حاد 
دانش آموزان را بیســت و ســه تا سی درصد تخمین زده اند.]20[ از آن جایی که شــیوع اهمال کاری در بین افراد بسیار فراوان 
اســت و روند رو به رشــد آن بسیار گسترده می باشــد، مطالعه اهمال کاری با شناسایی عوامل زمینه ســاز می تواند به راه های 
پیشگیری و درمان آن کمک کند. هر چند دالیل اهمال کاری ناشناخته است]21[ با وجود این اهمال کاری می تواند ناشی از 
زمینه های فردی و شخصیتی]22[ و از سوی دیگر منوط به عوامل محیطی و سازمانی]10[ باشد. هر چند که در این پژوهش 
بر روی عوامل فردی تاکید شده است، اما چالش ها و مشکالت متعددی که سازمان آموزش و پرورش به عنوان مجری تعلیم 
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فصلاامه مهدکاری اجتماعی8

اثگرخشی مصاحبه اوگیزشی رگ اهمال کاری تحصیلی داوش آمنزان

و تربیت رسمی کشور با آن روبروست، می تواند از دیگر دالیل احتمالی 
اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان باشــد که مهمترین آن ها عبارتند از: 
وارداتی بودن نظام آموزشی، ضعف و ناتوانی در پاسخگویی مناسب به 
نیازهای فردی و اجتماعی مربیان، نبودن تعامل و ارتباط اثربخش با دیگر 
بخش های فرهنگی جامعه، نبود جامع نگری در فرایند سیاســت گذاری، 
برنامه ریزی و اجرا، دچار شــدن به یک ســونگری و اعمال اصالحات 
اندک و حتی صوری، نبودن هسویی و ارتباط معنادار میان کوشش های 
اصالحی صــورت پذیرفته با یکدیگــر و در نتیجه وجــود ناهماهنگی 
آشــکار بین سیاســت ها و برنامه های اصالحی در بخش های گوناگون 
و زمان های مختلف، ضعف ارتباط مشــخص با سیاست ها و آرمان های 

توسعه همه جانبه کشور در چشم انداز بلندمدت.]23[ 
افرادی که اهمال کاری تحصیلی دارند، آمادگی برای امتحان را به شب 
پایانی موکول می کنند و در نتیجه در زمان امتحان اضطراب شــدیدی را 
تجربه می کنند. اهمال کاری با درجات باالیی از اضطراب و افســردگی 
در دانشــجویان و دانش آموزان همراه اســت و بر عزت نفس آن ها تاثیر 
می گذارد.]24[ به طور کلی پژوهش های انجام شــده در این زمینه نشان 
می دهند که افراد اهمال کار، انگیــزه موفقیت کمتری دارند.]25و26[ 
عالوه بر ایــن، تحقیقات رابطه معناداری بیــن اهمال کاری تحصیلی با 
موفقیت تحصیلی نشان داده اند؛ به این معنی که دانش آموزان اهمال کار 
از موفقیت تحصیلی کمتری نسبت به دانش آموزانی که از اهمال کاری 
تحصیلی کمتری دارند، برخوردارند.]27و28[ یافته های محققان نشــان 
می دهد که اهمال  کاری در عرصه تحصیل دارای تبعات منفی بســیاری 
از جمله، از دســت دادن زمان، افزایش اســترس، کسب نمرات پایین، 
کاهش سالمت فرد، کاهش یادگیری در درازمدت و کاهش اعتماد به 

 نفس می باشد.]29[ 
با توجه به اهمیت اهمال کاری در موفقیت دانش آموزان، پژوهشــگران 
عوامل متعددی را در ارتباط با علل اهمال کاری شناسایی کرده اند مانند، 
بیزاری از تکالیف،]30[ کمال گرایی،]31[ کمبود مهارت کافی،]32[ و 
خوش بینی و بدبینی.]33[ همچنین مک کاون و همکاران]13[ دریافتند 
که اضطراب  و افســردگی، روان رنجورخویی و احساس کنترل نداشتن 
نســبت به موقعیت به همــراه یکدیگر می توانند از دالیــل اهمال کاری 
باشــند. همچنین در تحقیقی که شــهنی ییالق و همــکاران]34[ انجام 
دادند با اشــاره به علل اهمال کاری یکی از علل را، مشــکل انگیزشــی 
معرفــی کرده اند؛ بدین معنا که اهمال کاری به دلیل تنبلی یا بی انگیزگی 
نیســت بلکه از آن جهت انجام می گیــرد که افراد اهمال کار عالقمند به 
انجام فعالیت دیگری هســتند که برای کاهش این نوع تعلل باید انگیزه 
فــرد برای انجام تکلیف را افزایش داد. در مجموع این دالیل می توان به 
ترس از شکست، کمال گرایی، کمبود عزت نفس، اضطراب، افسردگی 

و همچنین کمبود انگیزش، اشاره کرد.]24[ 

 در بحــث مربــوط به غلبه بــر اهمال کاری 
تکنیک های متفاوتی عرضه شده است که از 
جمله  آن ها می توان به این موارد اشــاره کرد: 
روشن سازی اهداف، برنامه ریزی قبل از انجام 
کار، طبقه بنــدی کــردن مســاله ها، صحبت 
باخود، دعا و خلــوت باخدا، مدیریت زمان، 
حذف تکیــه کالم هایی چون اگر، ای کاش، 
 شــاید، امیــدوارم، آرزومنــدم وغیــره.]35[

 همچنین تکنیک هــای دیگری مانند، تالش 
برای ایجاد انگیزه، پرهیز از توجیه، خودتنظیمی 
و اســتفاده از روش های هیجانی برای غلبه بر 
تعلل عرضه شده اســت.]10[ در همین راستا 
مصاحبه  انگیزشــی یک تکنیک نسبتا جدید 
شــناختی-رفتاری اســت کــه بــه مراجعان 
کمــک می کند تا با اســتفاده از آن رفتارهایی 
را کــه ممکن اســت باعــث ایجاد مشــکل 
  برای آن ها شود شناســایی و تغییر دهند.]36[

 در ایــن روش هــدف کشــف تعارضــات، 
تشــویق مراجعــان بــرای بیان دالیــل تغییر و 
 اســتدالل در مورد لزوم تغییر می باشــد.]37[

 مصاحبه انگیزشــی شــبیه ســایر سبک های 
مواجهه  مستقیم نیست، اما به هر حال مواجهه 
یکــی از اهداف مصاحبه انگیزشــی اســت. 
در مصاحبه انگیزشــی هدف این اســت که 
مراجع از مســوولیت خودش برای تغییر رفتار 
گاه تر شود و در نهایت خودش را  مشکل دار آ
برای تغییر متعهد کند.]38[ مصاحبه انگیزشی 
یک مداخله روانشناســی رهنمودی است که 
برای شناسایی و حل تفاوت بین رفتار مطلوب 
و رفتار واقعی و افزایش انگیزش برای تسهیل 
تغییــرات رفتاری مورد اســتفاده قــرار گرفته 
اســت.]39[ رولنیک، میلــر و بوتلر]40[ روح 
مصاحبه انگیزشی را شامل سه ویژگی کلیدی 
2-فراخوانی  مراجع  با  دانسته اند:1-مشارکت 
تغییر3-خودگردانی و اســتقالل مراجعان. و 
اساســی ترین فنون مصاحبه انگیزشی عبارتند 
از: سوال های باز پاسخ، تایید کردن ها، گوش 
دادن انعکاســی، خالصه ســازی و فراخوانی 
اظهارات  خودانگیزشی.]41[ با مرور فرآیندها 
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راار 1401، دوره 11، شماره 1، پیاپی 939

هنشار  گاووه و همکاران

و بروندادهای پژوهشــی در زمینه اثربخشــی 
مصاحبه انگیزشی در حوزه تعلیم و تربیت چه 
در داخل و چه در خارج تحققیاتی محدودی 
انجام شده اســت که به برخی از آن ها اشاره 

می شود. 
خرمــی]42[  ســراج  و  بهارونداحمــدی 
پژوهشی با هدف بررســی اثربخشی مصاحبه 
انگیزشــی بر کاهش اهمــال کاری و ارتقای 
انگیزه پیشــرفت دانش آمــوزان دختر مدارس 
خاص مقطع دوم متوســطه شــهر اندیمشک 
انجام دادنــد. تحلیل داده هــای این پژوهش 
نشــان داد بین گروه آزمایــش و گواه پس از 
اجرای مداخله آزمایشــی تفــاوت معناداری 
وجــود داشــت؛ بنابراین مصاحبه انگیزشــی 
موجــب کاهــش اهمــال کاری تحصیلی و 
افزایــش انگیزه تحصیلی دانش آموزان شــده 
است. جاللی و پورشــریفی]43[ پژوهشی با 
هدف بررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی گروهی 
بر کاهش اهمال کاری تحصیلی انجام دادند. 
نتایج با روش تحلیل کوواریانس نشــان داد، 
میــزان اهمال کاری تحصیلــی گروه آزمایش 
در مقایســه با گروه کنترل کاهش معناداری 
پیــدا کــرد و مصاحبــه انگیزشــی موجــب 
کاهش اهمال کاری تحصیلی گردیده است. 
پویــان و فروزنــده]44[ پژوهشــی بــا هدف 
اثربخشی مصاحبه انگیزشــی بر اهمال کاری 
دانش آموزان پســر دوره متوســطه دوم شــهر 
اصفهان انجام دادند. تحلیل داده ها از طریق 
کوواریانس نشــان داد که مصاحبه انگیزشی 
بر اهمال کاری نوجوان پســر تاثیــر معنی دار 
داشــته و باعــث کاهش اهمــال کاری آن ها 
شده است. حسینی و همکاران]45[  پژوهشی 
با عنوان بررســی اثربخشــی آموزش شناختی 
ارتقــای امید بر کاهش اهمال کاری تحصیلی 
دانش آموزان پســر مدارس دوره دوم متوسطه 
شــهر ســنندج انجام دادند. نتایج نشــان داد 

میانگیــن رفتارهای اهمال کاری گروه آزمایش نســبت بــه گروه گواه 
در مراحــل پس آزمون و پیگیری به طور معناداری کاهش یافته اســت. 
بهرامی، اســدزاده و شریعتی نیا]46[ پژوهشی با هدف اثربخشی مشاوره 
انگیزشــی بر اهمــال کاری و اجتنــاب از تکلیف دانش آمــوزان دختر 
دبیرســتان های دولتی شهر اصفهان انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد 
کــه میزان اهمــال کاری و اجتناب از تکلیــف در دانش آموزانی که در 
جلسات مشاوره انگیزشی شرکت کرده بودند به طور معنی داری کمتر از 
میزان اهمال کاری و اجتناب از تکلیف در دانش آموزانی اســت که در 

این جلسات شرکت نکرده اند. 
در یــک مطالعه موردی اتکینســون و وودز]47[ کاربرد و اثربخشــی 
مصاحبه انگیزشی را به عنوان یک راهبرد مداخله با دانش آموزان دبیرستان 
که دچار بی عالقگی شــده بودند مورد بررســی قرار دادنــد. نتایج در 
ارتباط با فرایند مصاحبه انگیزشی و کاربرد آن برای مربیان تربیتی مثبت 
بود. نگاهی اجمالی به تحقیقات، نشان می دهد که اکثر مطالعات انجام 
شده مرتبط با اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر اهمال کاری تحصیلی روی 
دانش آموزان در داخل کشــور دارای نقاط ضعفی می باشند؛ برای مثال 
جاللی و پورشریفی در پژوهش خود برای انتخاب گروه نمونه به صورت 
تصادفی عمل نکرده اند، مصاحبه انگیزشی در کمتر از پنج جلسه و هر 
جلســه در یک ساعت آموزش داده اند و همچنین در زمینه احراز روایی 
و پایایــی و نحوه آموزش جلســات گزارش خاصی عرضــه نکرده اند. 
ســایر پژوهش های انجام شــده نیز تا حدود زیــادی دارای ضعف های 
ذکر شــده می باشــند. از آن جا کــه نوجوانان، بیشــتر وقت خــود را در 
مدرسه می گذرانند، انجام تحقیقات بیشتر ضرورت دارد تا ضمن ایجاد 
روشــنگری های الزم، با عرضه راهکارهایی جهت کاهش اهمال کاری 
تحصیلــی و افزایش انگیزه تحصیلی دانش آموزان، به پیشــرفت هر چه 

بیشتر آن ها کمک شود. 
 به طور کلی یک ارزیابی مثبتی از مفید بودن کلی مصاحبه انگیزشــی 
در زمینــه روانشناســی تربیتی فعلی به عمل آمده و اســتفاده از مصاحبه 
انگیزشی به عنوان یک سبک مشاوره در زمینه تعلیم و تربیت نویدبخش 
به نظر می رســد؛ زیــرا مصاحبــه انگیزشــی به گونه ای اســت که خود 
دانش آموزان و همچنین روانشناسان، معلمان و والدین را درگیر می کند. 
بنابراین با توجه به دامنه گسترده کاربردهای مصاحبه انگیزشی و پتانسیلی 
که برای کاربرد در حوزه تعلیم و تربیت دارد به نظر می رســد که این فن 
روش مناســبی برای برخورد با این چنین مساله های تربیتی باشد. بر این 
اساس پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این مساله است: که آیا مصاحبه 

انگیزشی بر میزان اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد؟

روش

با توجه به این که هدف پژوهش، بررســی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر اهمال کاری   تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه  
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فصلاامه مهدکاری اجتماعی10

اثگرخشی مصاحبه اوگیزشی رگ اهمال کاری تحصیلی داوش آمنزان

بود، طرح پژوهش، آزمایشــی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه 
گواه اســت. جامعه آماری در این تحقیق شامل تمام دانش آموزان دوره 
متوســطه اول و دوم شهر بوکان در ســال تحصیلی 1398-1397 بود که 
تعــداد آن ها مطابــق با آمار اخذ شــده از دفتر برنامــه و بودجه آموزش 
و پرورش این شــهر حدود بیســت هزار دانش آموز شــامل یازده هزار و 
دویســت دختر و هشت هزار و هشتصد پسر بود. بر اساس گزارش های 
آموزش و پرورش شــهر بوکان تعداد دانش آموزان متوســطه اول ده هزار 
و نه صد و تعداد دانش آموزان متوسطه دوم نه هزار و صد نفر می باشد.

نمونه پژوهش با روش نمونه گیری تصادفی خوشــه ای چندمرحله ای، 
انتخاب شــد؛ به این نحو که از میان مناطق ســه گانه آموزش و پرورش 
شهر بوکان منطقه یک و از بین مدارس ناحیه یک، یک مدرسه و در آن 
مدرسه شــش کالس در پایه های تحصیلی اول یا دهم، دوم یا یازدهم و 
سوم یا دوازدهم به صورت تصادفی انتخاب شدند و آزمون اهمال کاری 
تحصیلــی بــرای دانش آموزان هر شــش کالس اجرا شــد. ســپس از 
دانش آمــوزان این شــش کالس با در نظر گرفتــن حداقل حجم نمونه 
در تحقیقات آزمایشــی]48[ تعداد چهل نفر  که  اهمال کاری تحصیلی 
باالتر از میانگین داشــتند به عنوان نمونه انتخاب شدند و به طور تصادفی 
بــا اختصاص بیســت نفر به هر گــروه، در دو گروه آزمایشــی و گواه، 
جایگزین شدند. سپس اعضای گروه آزمایشی، طی پنج جلسه، یک بار 
در هفته به مدت نود دقیقه آموزش مصاحبه انگیزشــی دریافت کردند. 
به منظور این که دانش آموزان تا جلسه آموزشی بعدی، درگیری خود را با 
موضوع جلسه حفظ کند، در پایان هر جلسه نیز تکالیفی به دانش آموزان 
داده می شــد و در جلســه بعدی، تکلیف داده شده در جلسه قبل مورد 
بررســی قرار می گرفت. در مورد گروه آزمایشــی، کالس ها در یکی از 
مدارس شــیفت عصر برگزار گردید و هزینه رفت و آمد دانش آموزان نیز 
توسط پژوهشگران پرداخته شــد. دانش آموزان گروه گواه برنامه عادی 
خود را دنبال می کردند. پس از اجرای جلســات آموزشی پس آزمون از 

هر دو گروه آزمایشی و گواه به عمل آمد.
مالکهایورودوخروج

 ورود: اشــتغال بــه تحصیــل در مقطــع متوســطه، کســب رضایت 
دانش آموزان و والدین آن ها با تکمیل رضایت نامه کتبی، حضور مستمر 

و به موقع دانش آموز در جلسات آموزشی. 
خروج: تمایل نداشــتن به شــرکت در مطالعه یا غیبت دانش آموز در 
جلسات آموزشی به عنوان معیارهای خروج از مطالعه در نظر گرفته شد.

اصــولاخالقی: شــایان ذکر اســت حفظ محرمانــه اطالعات و 
اســتفاده ابزاری نکردن از اطالعات و حفظ هنجارهای انسانی به عنوان 

بنیادی ترین اصول اخالقی در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفت.
 مصاحبه انگیزشــی پس از پایان جلســات برای گــروه کنترل عرضه 
گردید، برای جلوگیری از ریزش آزمودنی های پژوهش سعی بر این شد تا 

مزیت های حضور در جلسات قبل از تشکیل 
جلسه به تفصیل مطرح شود. مشارکت کنندگان 
در هر مرحله از پژوهش می توانســتند آزادانه 
به همکاری خود با پژوهشــگر خاتمه دهند.

ساختار جلسات در ادامه آورده شده است.
ابزارپژوهش

 در این تحقیق از آزمون اهمال کاری  ِلی]49[ 
به  عنوان ابزار گــردآوری اطالعات مربوط به 
پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است، 
مقیاس اهمال کاری تحصیلــی، یک مقیاس 
بیست سوال  اندازه گیری خودگزارشی شامل 
اســت. حســین زاده]50[ ضریــب پایایی این 
مقیاس را با استفاده از روش های دو نیمه سازی 
اسپیرمن براون، هفتاد و سه صدم گزارش کرده 
است. روایی این مقیاس توسط ِلی تایید شده 
 اســت. وی همچنین همسانی درونی مقیاس 
را از طریق ضریب آلفای کرونباخ هشــتاد و 
دو صدم گزارش کرده اســت. سایروس]51[ 
نیز همســانی درونی این مقیــاس را از طریق 
ضریب آلفای کرونباخ در یک نمونه  دویست 
و پنجــاه و چهــار نفری نود صــدم گزارش 
کرده اســت. از آن جایی کــه روایی و پایایی 
پرسشــنامه مذکور به کــرات در پژوهش های 
 داخل کشــور احراز شــده اســت؛ ]45و50[

 از این رو در پژوهش حاضر برای احراز روایی 
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مصاحبه انگیزشی  ثیراحلیل کوواریانس مربوط به تتایج تن( 6)جدول
 کاری برکاهش اهمال 

منبع  
 تغییرات

مجموع  
 مجذورات 

درجه  
 آزادی 

میانگین 
 f مجذورات 

سطح  
 معناداری

ضریب  
 ثیر ات

توان 
 آزمون 

 995/0 37/0 001/0 74/71 69/368 1 69/368 مقدار ثابت
 995/0 37/0 001/0 8/21 72/369 1 72/369 پیش آزمون 

 1 564/0 001/0 91/47 49/812 1 49/812 روه گ
 - - - - 95/16 37 37/627 خطا
 - - - - - 40 116056 کل

 - - - - - 39 1/2207 اصالح شدهکل 

 ندارد متغیرهای پژوهش میانگین و انحراف استا (2)جدول
 شاخص

 

 گروه 
 تعداد 

 معدل  سن
 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 83/1 99/15 745/0 15/16 20 آزمایش 
 63/1 12/16 587/0 35/16 20 کنترل 
 72/1 05/16 669/0 25/16 40 کل

 یزشی انگ همصاحببر   مبتنیدرمان  دوره   محتوایخالصه  (1)جدول
 محتوا  /تمرین /// درمانی هایلفه وم  ///جلسه

 سه جل  این در // /تغییر مراحل و آگاهی افزایش  و  معارفه  و  آشنایی  // /اول
 تمرین و  شوندمی  آشنا رییتغ  مراحل  مدل و  شی انگیز همصاحب مدل با  مراجعان 

 .کنند تعیین را خود  مرحله  تا  دهندمی  انجام را مرحله تعیین 
 جلسه  این از هدف ///خود از دنر نک مراقبت  ثیرتا بررسی و احساسات ///دوم 

 گیزند روز  یك  راهبرد. است دارمشکل  رفتار و خود درباره فرد دانش افزایش
 مقدار  به  راجع  مراجعان آگاهی افزایش به شودمی  بسته کاربه  جلسه  این  در  که
 .است مربوط  هارفتار دیگر کیفیت و کمیت و  نامطلوب رفتار دفعات و نوع و

 هایجنبه  مراجعان  جلسه این در ///نامطلوب رفتار منفی و مثبت ابعاد ///سوم
 یری گتصمیم تعادل ریهظن  . کنندمی  شناسایی را  خود رفتارهای منفی  و مثبت 

 شناختی  سنجیدن فرایند یری، گتصمیم که  داردمی  اظهار   ]53[مان و  جانیس 
 هایجنبه  ارزیابی با آموزاندانش  یعنی. است تغییر منفی و مثبت هایجنبه 
 مطلوب رفتار مثبت هایجنبه  مشاهده  و  خود،  نامطلوب رفتار  منفی  و مثبت 
 . کنندی م  پیدا انگیزه رفتار تغییر برای

 مراجعان جلسه این در  ///خود  ارزیابی زاب و هاارزش  ساییشنا // /چهارم
 چگونگی خود، ارزیابی باز با و کنندمی  شناسایی  زندگی در را خود  هایارزش

 .کنند می  بررسی خود رفتارهای با را هاارزش  این تعارض 
 این تمرکز /// پایانی سنجش  و هدف تعیین و نفس به اعتماد و وسوسه ///پنجم

 که است هاییموقعیت  شناسایی  یبرا ن کنندگاشرکت  به کمك  بر سهل ج
 به و کندمی  ایجاد هاآن  در دارمشکل  رفتار انجام  برای را وسوسه ببیشترین

 از  تخطی از خودداری برای را خودشان نفساعتمادبه  تا رساندمی  یاری آنان
 دیگر یکی .ندده افزایش حال عین  در و ارزیابی هاییموقعیت  چنین در  برنامه 

 متعهد رفتار تغییر به  را خود  کنندهشرکت  که  است این جلسه این دافاه از
  زمینه در  هدفی  تا شودمی  خواسته  کنندهشرکت  از جلسه  دوم  بخش  در . سازد

 .آورد  فراهم آن به  رسیدن برای طرحی و کند تعیین  دارمشکل  رفتار  کنترل

کاری تحصیلی میانگین و انحراف معیار اهمال  (3)جدول
 و کنترل  های آزمایشه در گرو

 شاخص 
 آزمون پس  پیش آزمون  تعداد  وه گر

 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 
 988/6 25/50 419/7 10/58 20 آزمایش 
 727/4 85/58 93/4 25/61 20 کنترل 
 324/7 55/54 419/6 68/59 40 کل

شیب خط رگرسیون به  آزمون همگنی (4)جدول
 تحلیل کوواریانس  فرضعنوان پیش 

مجموع   یرات منبع تغی
 مجذورات 

  درجه
 آزادی 

میانگین 
 F مجذورات 

سطح  
 معناداری

تعامل گروه و  
 226/0 54/1 08/3 2 17/6 آزمون پیش 

انی  هت بررسی همسآزمون لوین ج (5)جدول
 کاری تحصیلی اهمال متغیر  ها درواریانس

 داریمعنی 
آزادی   درجه

 بین گروهی 
آزادی   درجه 

 F درون گروهی 

259/0 1 38 31/1 

گمارش تصادفی در گروه 
 n=20آزمایش

 

گروه صادفی در گمارش ت
 n=20کنترل

 
آزمون در  اجرای پیش 

 n=20گروه آزمایش

 

آزمون در اجرای پیش
 n=20آزمایش کنترل

 
اجرای مداخله  

در گروه    آزمایشی
 n=20  آزمایش

 

عدم اجرای مداخله 
 گروه کنترلدر    آزمایشی

 20=n 

آزمون در  ای پساجر 
 n=20ه آزمایشگرو

 

آزمون در  اجرای پس
 n=20گروه کنترل

 
 یتمایل بی و تحصیلی  هایه ل مسادلیل به

، پیگیری انجام نشد به ادامه همکاری آموزاندانش   

 n=40بررسی معیارهای ورود در نمونه 
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راار 1401، دوره 11، شماره 1، پیاپی 1139

هنشار  گاووه و همکاران

پرسشــنامه به روایی محتوایی و برای احراز پایایی پرسشــنامه به ضریب 
آلفای کرونباخ اکتفا شــد. روایی محتوایی پرسشنامه  مورد بررسی چند 
نفر از اســاتید و کارشناســان قرار گرفت و از این طریق روایی محتوایی 
پرسشــنامه مذکور تایید گردید. همچنیــن نتایج ضریب آلفای کرونباخ 

برای کل پرسشنامه نود و یک صدم به دست آمد.
شــیوهاجرایپژوهش: شیوه پژوهش در این مطالعه عبارت بود 
از مصاحبه انگیزشی با گروه آزمایشی که این مداخله در طی پنج جلسه 
نود دقیقه ای طی پنج هفته متوالی اجرا شد چهارچوب مصاحبه انگیزشی 
به کار گرفته شده در این پژوهش از کتاب کار مداخله گروهی مصاحبه 
انگیزشی با ساختار پنج جلسه ای فیلدز]52[ گرفته شده است که با توجه 
به موضوع پژوهش حاضر در محتوای آن تغییرات جزیی داده شده و در 
پنج جلســه اجرا گردید تا تاثیر آن بر اهمال کاری تحصیلی مورد بررسی 
قرار گیرد. در حالی  که گروه گواه هیچ گونه آموزشــی دریافت نکردند. 
در پایان مدت آموزش، پس آزمون شــامل آزمون  اهمال کاری تحصیلی 

برای هر دو گروه  اجراگردید.

یافته ها

 تجزیه و تحلیل داده های خام حاصل از این پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از روش های آمار توصیفی 
و تحلیل کوواریانس صورت گرفت. 

در جدول شــماره دو میانگین و انحراف اســتاندارد متغیرهای مربوط به گروه آزمایشی و گواه آمده است. نتایج حاصل از 
مقایســه میانگین های ســن و معدل گروه های آزمایشی و گواه با آزمون t مستقل حاکی از نداشتن تفاوت معنادار گروه ها از 
نظر این متغیرها قبل از مداخله های آزمایشــی بود. در خصوص ســن تی برابر با منفی نود و چهار صدم و در مورد معدل تی 

برابر با منفی بیست و چهار صدم با درجه آزادی سی و هشت هیچ یک در سطح پنج صدم معنادار نبودند.
 اطالعات جدول شماره سه، میانگین و انحراف معیار گروه های آزمایش و گواه در پیش آزمون و پس آزمون اهمال کاری 
تحصیلی را نشــان می دهد. براساس این اطالعات میانگین گروه آزمایش پس از مداخالت کاهش داشته است. از آن جا که 
برای بررســی این فرضیه از طرح آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است، لذا جهت تحلیل نتایج 
حاصلــه، روش تحلیل کوواریانس به کار رفته اســت، تا از این طریق اثرات پیش آزمــون به عنوان یک متغیر تصادفی کمکی 
کنترل شود. تجزیه و تحلیل کواریانس یک روش آماری است که به منظور تعدیل تفاوت های اولیه آزمودنی ها به کار می رود. 
به این گونه که هر یک از نمرات در پیش آزمون به عنوان هم تغییر در نمرات پس آزمون به کار برده می شود. در تجزیه و تحلیل 
کواریانس رعایت برخی از مفروضه ها مانند همگنی شیب خط رگرسیون و همگنی واریانس های خطا الزامی است. بنابراین، 

بعد از بررسی این مفروضه  ها در جداول پیش رو، به عرضه تجزیه و تحلیل کواریانس پرداخته می شود. 
نتایج جدول شــماره چهار نشــان می دهد چون سطح معناداری تعامل بین گروه مســتقل و پیش آزمون از پنج صدم بزرگتر 
اســت، لذا F محاسبه شده از لحاظ آماری معنادار نیســت. بنابراین فرض همگنی شیب رگرسیون تایید می شود و داده های 

فرض شیب رگرسیون را تایید می کند و فرض همگنی شیب رگرسیون زیر سوال نرفته است.
 همان گونه که نتایج جدول شــماره پنج نشــان می دهد خطای واریانس گروه های مورد مطالعه همگن و برابر اســت چون 
مقدارF به دســت آمده برابر یک و سی و یک صدم است که در ســطح P>0/05 معنی دار نمی باشد. بنابراین می توان ادعا 
کرد که این مفروضه  اســتفاده از تحلیل کوواریانس یعنی همگنی واریانس ها برقرار اســت، و این پیش فرض رد نمی شــود. 
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مصاحبه انگیزشی  ثیراحلیل کوواریانس مربوط به تتایج تن( 6)جدول
 کاری برکاهش اهمال 

منبع  
 تغییرات

مجموع  
 مجذورات 

درجه  
 آزادی 

میانگین 
 f مجذورات 

سطح  
 معناداری

ضریب  
 ثیر ات

توان 
 آزمون 

 995/0 37/0 001/0 74/71 69/368 1 69/368 مقدار ثابت
 995/0 37/0 001/0 8/21 72/369 1 72/369 پیش آزمون 

 1 564/0 001/0 91/47 49/812 1 49/812 روه گ
 - - - - 95/16 37 37/627 خطا
 - - - - - 40 116056 کل

 - - - - - 39 1/2207 اصالح شدهکل 

 ندارد متغیرهای پژوهش میانگین و انحراف استا (2)جدول
 شاخص

 

 گروه 
 تعداد 

 معدل  سن
 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 83/1 99/15 745/0 15/16 20 آزمایش 
 63/1 12/16 587/0 35/16 20 کنترل 
 72/1 05/16 669/0 25/16 40 کل

 یزشی انگ همصاحببر   مبتنیدرمان  دوره   محتوایخالصه  (1)جدول
 محتوا  /تمرین /// درمانی هایلفه وم  ///جلسه

 سه جل  این در // /تغییر مراحل و آگاهی افزایش  و  معارفه  و  آشنایی  // /اول
 تمرین و  شوندمی  آشنا رییتغ  مراحل  مدل و  شی انگیز همصاحب مدل با  مراجعان 

 .کنند تعیین را خود  مرحله  تا  دهندمی  انجام را مرحله تعیین 
 جلسه  این از هدف ///خود از دنر نک مراقبت  ثیرتا بررسی و احساسات ///دوم 

 گیزند روز  یك  راهبرد. است دارمشکل  رفتار و خود درباره فرد دانش افزایش
 مقدار  به  راجع  مراجعان آگاهی افزایش به شودمی  بسته کاربه  جلسه  این  در  که
 .است مربوط  هارفتار دیگر کیفیت و کمیت و  نامطلوب رفتار دفعات و نوع و

 هایجنبه  مراجعان  جلسه این در ///نامطلوب رفتار منفی و مثبت ابعاد ///سوم
 یری گتصمیم تعادل ریهظن  . کنندمی  شناسایی را  خود رفتارهای منفی  و مثبت 

 شناختی  سنجیدن فرایند یری، گتصمیم که  داردمی  اظهار   ]53[مان و  جانیس 
 هایجنبه  ارزیابی با آموزاندانش  یعنی. است تغییر منفی و مثبت هایجنبه 
 مطلوب رفتار مثبت هایجنبه  مشاهده  و  خود،  نامطلوب رفتار  منفی  و مثبت 
 . کنندی م  پیدا انگیزه رفتار تغییر برای

 مراجعان جلسه این در  ///خود  ارزیابی زاب و هاارزش  ساییشنا // /چهارم
 چگونگی خود، ارزیابی باز با و کنندمی  شناسایی  زندگی در را خود  هایارزش

 .کنند می  بررسی خود رفتارهای با را هاارزش  این تعارض 
 این تمرکز /// پایانی سنجش  و هدف تعیین و نفس به اعتماد و وسوسه ///پنجم

 که است هاییموقعیت  شناسایی  یبرا ن کنندگاشرکت  به کمك  بر سهل ج
 به و کندمی  ایجاد هاآن  در دارمشکل  رفتار انجام  برای را وسوسه ببیشترین

 از  تخطی از خودداری برای را خودشان نفساعتمادبه  تا رساندمی  یاری آنان
 دیگر یکی .ندده افزایش حال عین  در و ارزیابی هاییموقعیت  چنین در  برنامه 

 متعهد رفتار تغییر به  را خود  کنندهشرکت  که  است این جلسه این دافاه از
  زمینه در  هدفی  تا شودمی  خواسته  کنندهشرکت  از جلسه  دوم  بخش  در . سازد

 .آورد  فراهم آن به  رسیدن برای طرحی و کند تعیین  دارمشکل  رفتار  کنترل

کاری تحصیلی میانگین و انحراف معیار اهمال  (3)جدول
 و کنترل  های آزمایشه در گرو

 شاخص 
 آزمون پس  پیش آزمون  تعداد  وه گر

 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 
 988/6 25/50 419/7 10/58 20 آزمایش 
 727/4 85/58 93/4 25/61 20 کنترل 
 324/7 55/54 419/6 68/59 40 کل

شیب خط رگرسیون به  آزمون همگنی (4)جدول
 تحلیل کوواریانس  فرضعنوان پیش 

مجموع   یرات منبع تغی
 مجذورات 

  درجه
 آزادی 

میانگین 
 F مجذورات 

سطح  
 معناداری

تعامل گروه و  
 226/0 54/1 08/3 2 17/6 آزمون پیش 

انی  هت بررسی همسآزمون لوین ج (5)جدول
 کاری تحصیلی اهمال متغیر  ها درواریانس

 داریمعنی 
آزادی   درجه

 بین گروهی 
آزادی   درجه 

 F درون گروهی 

259/0 1 38 31/1 

گمارش تصادفی در گروه 
 n=20آزمایش

 

گروه صادفی در گمارش ت
 n=20کنترل

 
آزمون در  اجرای پیش 

 n=20گروه آزمایش

 

آزمون در اجرای پیش
 n=20آزمایش کنترل

 
اجرای مداخله  

در گروه    آزمایشی
 n=20  آزمایش

 

عدم اجرای مداخله 
 گروه کنترلدر    آزمایشی

 20=n 

آزمون در  ای پساجر 
 n=20ه آزمایشگرو

 

آزمون در  اجرای پس
 n=20گروه کنترل

 
 یتمایل بی و تحصیلی  هایه ل مسادلیل به

، پیگیری انجام نشد به ادامه همکاری آموزاندانش   

 n=40بررسی معیارهای ورود در نمونه 

 CONSORTنمودار  (:1نمودار )
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فصلاامه مهدکاری اجتماعی12

اثگرخشی مصاحبه اوگیزشی رگ اهمال کاری تحصیلی داوش آمنزان

بــا توجه به این که مفروضه های تحلیــل کوواریانس برقرار بود، از روش 
کوواریانس برای تحلیل نتایج به دســت آمده، استفاده شده است. نتایج 
این تحلیل در جدول شــماره شش آمده است. نتایج نشان می دهد با در 
نظرگرفتــن نمرات پیش آزمون به عنوان متغیر کمکی، مقدارF به دســت 
آمده در سطح P>0/05 معنی دار بوده و بنابراین می توان نتیجه گرفت، 
مداخالت مصاحبه انگیزشــی منجر به تفاوت معنــادار میان گروه های 
آزمایش و گواه شــده است.  میزان تاثیر پنجاه و شش درصد بوده است 
یعنی پنجاه و شــش درصــد واریانس پس آزمون کاهــش اهمال کاری 
مربوط به مداخالت مصاحبه انگیزشــی بوده است. بر اساس یافته های 
به دســت آمده می توان اظهار داشــت بین میانگین اصالح شــده  گروه 
آزمایشــی و کنترل با مقــدار F=47/91 و درجه آزادی یک با ســطح 
اطمینــان نود و پنج صدم تفاوت معنــی داری وجود دارد. همچنین توان 
آماری یک می باشــد که حاکی از کفایت حجم نمونــه دارد. بنابراین 
از نتایج جدول شــماره شــش این گونه استنباط می شــود که مداخالت 

مصاحبه انگیزشــی بر کاهــش اهمال کاری 
تحصیلی دانش آموزان موثر بوده است. 

بحث و نتیجه گیری

 همان طور که بیان شــد علل اصلی اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان احســاس ترس از شکست، کمال گرایی، احساس 
کنترل نداشــتن بر موقعیت و نوعی اضطراب و ترس مواجهه با فرایند تحصیلی می باشــد این در حالیســت که نتایج پژوهش 
حاضر نشــان داد که شیوه مصاحبه انگیزشی توانسته است به عنوان مداخله ای موثر ضمن این که موجب کاهش اهمال کاری  
تحصیلی دانش آموزان شده، وضعیت انگیزشی آنان را نیز بهبود بخشد. این نتیجه همسو با یافته های بهارونداحمدی و سراج 
خرمی،]42[ جاللی و پورشــریفی،]43[ پویان و فروزنده،]44[ حسینی و همکاران،]45[ بهرامی، اسدزاده و شریعتی نیا]46[ 
می باشد. نتایج این پژوهش از مدل مصاحبه انگیزشی حمایت می کند. در تبیین این امر می توان اظهار داشت که این مداخله 
انگیزش دانش آموزان را تحت تاثیر قرار می دهد و انگیزش نیز یک عنصر کلیدی برای فرایند تغییر می باشد، یعنی هر اندازه 
هم شــخص در مورد رفتارش اطالعات داشته باشد بدون انگیزه هرگونه فرایند تغییری با شکست مواجه می شود. پژوهش ها 
نشان داده اند که انگیزش مراجعان برای تغییر بوسیله سبک ارتباطی مشاور می تواند تحت تاثیر قرار گیرد.]45[ همچنین این 
یافته در راستای نظریه درمان شناختی است، مبنی بر این که از طریق راهبردهای متعدد یادگیری می توان در افراد تعللی رفتار 
ســازگارانه تر و خودکارآمدتر ایجاد نمود و از این طریق به کاهش رفتار تعللی کمک نمود.]42[ همچنین  این یافته  همسویی 
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مصاحبه انگیزشی  ثیراحلیل کوواریانس مربوط به تتایج تن( 6)جدول
 کاری برکاهش اهمال 

منبع  
 تغییرات

مجموع  
 مجذورات 

درجه  
 آزادی 

میانگین 
 f مجذورات 

سطح  
 معناداری

ضریب  
 ثیر ات

توان 
 آزمون 

 995/0 37/0 001/0 74/71 69/368 1 69/368 مقدار ثابت
 995/0 37/0 001/0 8/21 72/369 1 72/369 پیش آزمون 

 1 564/0 001/0 91/47 49/812 1 49/812 روه گ
 - - - - 95/16 37 37/627 خطا
 - - - - - 40 116056 کل

 - - - - - 39 1/2207 اصالح شدهکل 

 ندارد متغیرهای پژوهش میانگین و انحراف استا (2)جدول
 شاخص

 

 گروه 
 تعداد 

 معدل  سن
 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 83/1 99/15 745/0 15/16 20 آزمایش 
 63/1 12/16 587/0 35/16 20 کنترل 
 72/1 05/16 669/0 25/16 40 کل

 یزشی انگ همصاحببر   مبتنیدرمان  دوره   محتوایخالصه  (1)جدول
 محتوا  /تمرین /// درمانی هایلفه وم  ///جلسه

 سه جل  این در // /تغییر مراحل و آگاهی افزایش  و  معارفه  و  آشنایی  // /اول
 تمرین و  شوندمی  آشنا رییتغ  مراحل  مدل و  شی انگیز همصاحب مدل با  مراجعان 

 .کنند تعیین را خود  مرحله  تا  دهندمی  انجام را مرحله تعیین 
 جلسه  این از هدف ///خود از دنر نک مراقبت  ثیرتا بررسی و احساسات ///دوم 

 گیزند روز  یك  راهبرد. است دارمشکل  رفتار و خود درباره فرد دانش افزایش
 مقدار  به  راجع  مراجعان آگاهی افزایش به شودمی  بسته کاربه  جلسه  این  در  که
 .است مربوط  هارفتار دیگر کیفیت و کمیت و  نامطلوب رفتار دفعات و نوع و

 هایجنبه  مراجعان  جلسه این در ///نامطلوب رفتار منفی و مثبت ابعاد ///سوم
 یری گتصمیم تعادل ریهظن  . کنندمی  شناسایی را  خود رفتارهای منفی  و مثبت 

 شناختی  سنجیدن فرایند یری، گتصمیم که  داردمی  اظهار   ]53[مان و  جانیس 
 هایجنبه  ارزیابی با آموزاندانش  یعنی. است تغییر منفی و مثبت هایجنبه 
 مطلوب رفتار مثبت هایجنبه  مشاهده  و  خود،  نامطلوب رفتار  منفی  و مثبت 
 . کنندی م  پیدا انگیزه رفتار تغییر برای

 مراجعان جلسه این در  ///خود  ارزیابی زاب و هاارزش  ساییشنا // /چهارم
 چگونگی خود، ارزیابی باز با و کنندمی  شناسایی  زندگی در را خود  هایارزش

 .کنند می  بررسی خود رفتارهای با را هاارزش  این تعارض 
 این تمرکز /// پایانی سنجش  و هدف تعیین و نفس به اعتماد و وسوسه ///پنجم

 که است هاییموقعیت  شناسایی  یبرا ن کنندگاشرکت  به کمك  بر سهل ج
 به و کندمی  ایجاد هاآن  در دارمشکل  رفتار انجام  برای را وسوسه ببیشترین

 از  تخطی از خودداری برای را خودشان نفساعتمادبه  تا رساندمی  یاری آنان
 دیگر یکی .ندده افزایش حال عین  در و ارزیابی هاییموقعیت  چنین در  برنامه 

 متعهد رفتار تغییر به  را خود  کنندهشرکت  که  است این جلسه این دافاه از
  زمینه در  هدفی  تا شودمی  خواسته  کنندهشرکت  از جلسه  دوم  بخش  در . سازد

 .آورد  فراهم آن به  رسیدن برای طرحی و کند تعیین  دارمشکل  رفتار  کنترل

کاری تحصیلی میانگین و انحراف معیار اهمال  (3)جدول
 و کنترل  های آزمایشه در گرو

 شاخص 
 آزمون پس  پیش آزمون  تعداد  وه گر

 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 
 988/6 25/50 419/7 10/58 20 آزمایش 
 727/4 85/58 93/4 25/61 20 کنترل 
 324/7 55/54 419/6 68/59 40 کل

شیب خط رگرسیون به  آزمون همگنی (4)جدول
 تحلیل کوواریانس  فرضعنوان پیش 

مجموع   یرات منبع تغی
 مجذورات 

  درجه
 آزادی 

میانگین 
 F مجذورات 

سطح  
 معناداری

تعامل گروه و  
 226/0 54/1 08/3 2 17/6 آزمون پیش 

انی  هت بررسی همسآزمون لوین ج (5)جدول
 کاری تحصیلی اهمال متغیر  ها درواریانس

 داریمعنی 
آزادی   درجه

 بین گروهی 
آزادی   درجه 

 F درون گروهی 

259/0 1 38 31/1 

گمارش تصادفی در گروه 
 n=20آزمایش

 

گروه صادفی در گمارش ت
 n=20کنترل

 
آزمون در  اجرای پیش 

 n=20گروه آزمایش

 

آزمون در اجرای پیش
 n=20آزمایش کنترل

 
اجرای مداخله  

در گروه    آزمایشی
 n=20  آزمایش

 

عدم اجرای مداخله 
 گروه کنترلدر    آزمایشی

 20=n 

آزمون در  ای پساجر 
 n=20ه آزمایشگرو

 

آزمون در  اجرای پس
 n=20گروه کنترل

 
 یتمایل بی و تحصیلی  هایه ل مسادلیل به

، پیگیری انجام نشد به ادامه همکاری آموزاندانش   

 n=40بررسی معیارهای ورود در نمونه 

 CONSORTنمودار  (:1نمودار )
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مصاحبه انگیزشی  ثیراحلیل کوواریانس مربوط به تتایج تن( 6)جدول
 کاری برکاهش اهمال 

منبع  
 تغییرات

مجموع  
 مجذورات 

درجه  
 آزادی 

میانگین 
 f مجذورات 

سطح  
 معناداری

ضریب  
 ثیر ات

توان 
 آزمون 

 995/0 37/0 001/0 74/71 69/368 1 69/368 مقدار ثابت
 995/0 37/0 001/0 8/21 72/369 1 72/369 پیش آزمون 

 1 564/0 001/0 91/47 49/812 1 49/812 روه گ
 - - - - 95/16 37 37/627 خطا
 - - - - - 40 116056 کل

 - - - - - 39 1/2207 اصالح شدهکل 

 ندارد متغیرهای پژوهش میانگین و انحراف استا (2)جدول
 شاخص

 

 گروه 
 تعداد 

 معدل  سن
 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 83/1 99/15 745/0 15/16 20 آزمایش 
 63/1 12/16 587/0 35/16 20 کنترل 
 72/1 05/16 669/0 25/16 40 کل

 یزشی انگ همصاحببر   مبتنیدرمان  دوره   محتوایخالصه  (1)جدول
 محتوا  /تمرین /// درمانی هایلفه وم  ///جلسه

 سه جل  این در // /تغییر مراحل و آگاهی افزایش  و  معارفه  و  آشنایی  // /اول
 تمرین و  شوندمی  آشنا رییتغ  مراحل  مدل و  شی انگیز همصاحب مدل با  مراجعان 

 .کنند تعیین را خود  مرحله  تا  دهندمی  انجام را مرحله تعیین 
 جلسه  این از هدف ///خود از دنر نک مراقبت  ثیرتا بررسی و احساسات ///دوم 

 گیزند روز  یك  راهبرد. است دارمشکل  رفتار و خود درباره فرد دانش افزایش
 مقدار  به  راجع  مراجعان آگاهی افزایش به شودمی  بسته کاربه  جلسه  این  در  که
 .است مربوط  هارفتار دیگر کیفیت و کمیت و  نامطلوب رفتار دفعات و نوع و

 هایجنبه  مراجعان  جلسه این در ///نامطلوب رفتار منفی و مثبت ابعاد ///سوم
 یری گتصمیم تعادل ریهظن  . کنندمی  شناسایی را  خود رفتارهای منفی  و مثبت 

 شناختی  سنجیدن فرایند یری، گتصمیم که  داردمی  اظهار   ]53[مان و  جانیس 
 هایجنبه  ارزیابی با آموزاندانش  یعنی. است تغییر منفی و مثبت هایجنبه 
 مطلوب رفتار مثبت هایجنبه  مشاهده  و  خود،  نامطلوب رفتار  منفی  و مثبت 
 . کنندی م  پیدا انگیزه رفتار تغییر برای

 مراجعان جلسه این در  ///خود  ارزیابی زاب و هاارزش  ساییشنا // /چهارم
 چگونگی خود، ارزیابی باز با و کنندمی  شناسایی  زندگی در را خود  هایارزش

 .کنند می  بررسی خود رفتارهای با را هاارزش  این تعارض 
 این تمرکز /// پایانی سنجش  و هدف تعیین و نفس به اعتماد و وسوسه ///پنجم

 که است هاییموقعیت  شناسایی  یبرا ن کنندگاشرکت  به کمك  بر سهل ج
 به و کندمی  ایجاد هاآن  در دارمشکل  رفتار انجام  برای را وسوسه ببیشترین

 از  تخطی از خودداری برای را خودشان نفساعتمادبه  تا رساندمی  یاری آنان
 دیگر یکی .ندده افزایش حال عین  در و ارزیابی هاییموقعیت  چنین در  برنامه 

 متعهد رفتار تغییر به  را خود  کنندهشرکت  که  است این جلسه این دافاه از
  زمینه در  هدفی  تا شودمی  خواسته  کنندهشرکت  از جلسه  دوم  بخش  در . سازد

 .آورد  فراهم آن به  رسیدن برای طرحی و کند تعیین  دارمشکل  رفتار  کنترل

کاری تحصیلی میانگین و انحراف معیار اهمال  (3)جدول
 و کنترل  های آزمایشه در گرو

 شاخص 
 آزمون پس  پیش آزمون  تعداد  وه گر

 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 
 988/6 25/50 419/7 10/58 20 آزمایش 
 727/4 85/58 93/4 25/61 20 کنترل 
 324/7 55/54 419/6 68/59 40 کل

شیب خط رگرسیون به  آزمون همگنی (4)جدول
 تحلیل کوواریانس  فرضعنوان پیش 

مجموع   یرات منبع تغی
 مجذورات 

  درجه
 آزادی 

میانگین 
 F مجذورات 

سطح  
 معناداری

تعامل گروه و  
 226/0 54/1 08/3 2 17/6 آزمون پیش 

انی  هت بررسی همسآزمون لوین ج (5)جدول
 کاری تحصیلی اهمال متغیر  ها درواریانس

 داریمعنی 
آزادی   درجه

 بین گروهی 
آزادی   درجه 

 F درون گروهی 

259/0 1 38 31/1 

گمارش تصادفی در گروه 
 n=20آزمایش

 

گروه صادفی در گمارش ت
 n=20کنترل

 
آزمون در  اجرای پیش 

 n=20گروه آزمایش

 

آزمون در اجرای پیش
 n=20آزمایش کنترل

 
اجرای مداخله  

در گروه    آزمایشی
 n=20  آزمایش

 

عدم اجرای مداخله 
 گروه کنترلدر    آزمایشی

 20=n 

آزمون در  ای پساجر 
 n=20ه آزمایشگرو

 

آزمون در  اجرای پس
 n=20گروه کنترل

 
 یتمایل بی و تحصیلی  هایه ل مسادلیل به

، پیگیری انجام نشد به ادامه همکاری آموزاندانش   

 n=40بررسی معیارهای ورود در نمونه 

 CONSORTنمودار  (:1نمودار )
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مصاحبه انگیزشی  ثیراحلیل کوواریانس مربوط به تتایج تن( 6)جدول
 کاری برکاهش اهمال 

منبع  
 تغییرات

مجموع  
 مجذورات 

درجه  
 آزادی 

میانگین 
 f مجذورات 

سطح  
 معناداری

ضریب  
 ثیر ات

توان 
 آزمون 

 995/0 37/0 001/0 74/71 69/368 1 69/368 مقدار ثابت
 995/0 37/0 001/0 8/21 72/369 1 72/369 پیش آزمون 

 1 564/0 001/0 91/47 49/812 1 49/812 روه گ
 - - - - 95/16 37 37/627 خطا
 - - - - - 40 116056 کل

 - - - - - 39 1/2207 اصالح شدهکل 

 ندارد متغیرهای پژوهش میانگین و انحراف استا (2)جدول
 شاخص

 

 گروه 
 تعداد 

 معدل  سن
 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 83/1 99/15 745/0 15/16 20 آزمایش 
 63/1 12/16 587/0 35/16 20 کنترل 
 72/1 05/16 669/0 25/16 40 کل

 یزشی انگ همصاحببر   مبتنیدرمان  دوره   محتوایخالصه  (1)جدول
 محتوا  /تمرین /// درمانی هایلفه وم  ///جلسه

 سه جل  این در // /تغییر مراحل و آگاهی افزایش  و  معارفه  و  آشنایی  // /اول
 تمرین و  شوندمی  آشنا رییتغ  مراحل  مدل و  شی انگیز همصاحب مدل با  مراجعان 

 .کنند تعیین را خود  مرحله  تا  دهندمی  انجام را مرحله تعیین 
 جلسه  این از هدف ///خود از دنر نک مراقبت  ثیرتا بررسی و احساسات ///دوم 

 گیزند روز  یك  راهبرد. است دارمشکل  رفتار و خود درباره فرد دانش افزایش
 مقدار  به  راجع  مراجعان آگاهی افزایش به شودمی  بسته کاربه  جلسه  این  در  که
 .است مربوط  هارفتار دیگر کیفیت و کمیت و  نامطلوب رفتار دفعات و نوع و

 هایجنبه  مراجعان  جلسه این در ///نامطلوب رفتار منفی و مثبت ابعاد ///سوم
 یری گتصمیم تعادل ریهظن  . کنندمی  شناسایی را  خود رفتارهای منفی  و مثبت 

 شناختی  سنجیدن فرایند یری، گتصمیم که  داردمی  اظهار   ]53[مان و  جانیس 
 هایجنبه  ارزیابی با آموزاندانش  یعنی. است تغییر منفی و مثبت هایجنبه 
 مطلوب رفتار مثبت هایجنبه  مشاهده  و  خود،  نامطلوب رفتار  منفی  و مثبت 
 . کنندی م  پیدا انگیزه رفتار تغییر برای

 مراجعان جلسه این در  ///خود  ارزیابی زاب و هاارزش  ساییشنا // /چهارم
 چگونگی خود، ارزیابی باز با و کنندمی  شناسایی  زندگی در را خود  هایارزش

 .کنند می  بررسی خود رفتارهای با را هاارزش  این تعارض 
 این تمرکز /// پایانی سنجش  و هدف تعیین و نفس به اعتماد و وسوسه ///پنجم

 که است هاییموقعیت  شناسایی  یبرا ن کنندگاشرکت  به کمك  بر سهل ج
 به و کندمی  ایجاد هاآن  در دارمشکل  رفتار انجام  برای را وسوسه ببیشترین

 از  تخطی از خودداری برای را خودشان نفساعتمادبه  تا رساندمی  یاری آنان
 دیگر یکی .ندده افزایش حال عین  در و ارزیابی هاییموقعیت  چنین در  برنامه 

 متعهد رفتار تغییر به  را خود  کنندهشرکت  که  است این جلسه این دافاه از
  زمینه در  هدفی  تا شودمی  خواسته  کنندهشرکت  از جلسه  دوم  بخش  در . سازد

 .آورد  فراهم آن به  رسیدن برای طرحی و کند تعیین  دارمشکل  رفتار  کنترل

کاری تحصیلی میانگین و انحراف معیار اهمال  (3)جدول
 و کنترل  های آزمایشه در گرو

 شاخص 
 آزمون پس  پیش آزمون  تعداد  وه گر

 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 
 988/6 25/50 419/7 10/58 20 آزمایش 
 727/4 85/58 93/4 25/61 20 کنترل 
 324/7 55/54 419/6 68/59 40 کل

شیب خط رگرسیون به  آزمون همگنی (4)جدول
 تحلیل کوواریانس  فرضعنوان پیش 

مجموع   یرات منبع تغی
 مجذورات 

  درجه
 آزادی 

میانگین 
 F مجذورات 

سطح  
 معناداری

تعامل گروه و  
 226/0 54/1 08/3 2 17/6 آزمون پیش 

انی  هت بررسی همسآزمون لوین ج (5)جدول
 کاری تحصیلی اهمال متغیر  ها درواریانس

 داریمعنی 
آزادی   درجه

 بین گروهی 
آزادی   درجه 

 F درون گروهی 

259/0 1 38 31/1 

گمارش تصادفی در گروه 
 n=20آزمایش

 

گروه صادفی در گمارش ت
 n=20کنترل

 
آزمون در  اجرای پیش 

 n=20گروه آزمایش

 

آزمون در اجرای پیش
 n=20آزمایش کنترل

 
اجرای مداخله  

در گروه    آزمایشی
 n=20  آزمایش

 

عدم اجرای مداخله 
 گروه کنترلدر    آزمایشی

 20=n 

آزمون در  ای پساجر 
 n=20ه آزمایشگرو

 

آزمون در  اجرای پس
 n=20گروه کنترل

 
 یتمایل بی و تحصیلی  هایه ل مسادلیل به

، پیگیری انجام نشد به ادامه همکاری آموزاندانش   

 n=40بررسی معیارهای ورود در نمونه 

 CONSORTنمودار  (:1نمودار )
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مصاحبه انگیزشی  ثیراحلیل کوواریانس مربوط به تتایج تن( 6)جدول
 کاری برکاهش اهمال 

منبع  
 تغییرات

مجموع  
 مجذورات 

درجه  
 آزادی 

میانگین 
 f مجذورات 

سطح  
 معناداری

ضریب  
 ثیر ات

توان 
 آزمون 

 995/0 37/0 001/0 74/71 69/368 1 69/368 مقدار ثابت
 995/0 37/0 001/0 8/21 72/369 1 72/369 پیش آزمون 

 1 564/0 001/0 91/47 49/812 1 49/812 روه گ
 - - - - 95/16 37 37/627 خطا
 - - - - - 40 116056 کل

 - - - - - 39 1/2207 اصالح شدهکل 

 ندارد متغیرهای پژوهش میانگین و انحراف استا (2)جدول
 شاخص

 

 گروه 
 تعداد 

 معدل  سن
 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 83/1 99/15 745/0 15/16 20 آزمایش 
 63/1 12/16 587/0 35/16 20 کنترل 
 72/1 05/16 669/0 25/16 40 کل

 یزشی انگ همصاحببر   مبتنیدرمان  دوره   محتوایخالصه  (1)جدول
 محتوا  /تمرین /// درمانی هایلفه وم  ///جلسه

 سه جل  این در // /تغییر مراحل و آگاهی افزایش  و  معارفه  و  آشنایی  // /اول
 تمرین و  شوندمی  آشنا رییتغ  مراحل  مدل و  شی انگیز همصاحب مدل با  مراجعان 

 .کنند تعیین را خود  مرحله  تا  دهندمی  انجام را مرحله تعیین 
 جلسه  این از هدف ///خود از دنر نک مراقبت  ثیرتا بررسی و احساسات ///دوم 

 گیزند روز  یك  راهبرد. است دارمشکل  رفتار و خود درباره فرد دانش افزایش
 مقدار  به  راجع  مراجعان آگاهی افزایش به شودمی  بسته کاربه  جلسه  این  در  که
 .است مربوط  هارفتار دیگر کیفیت و کمیت و  نامطلوب رفتار دفعات و نوع و

 هایجنبه  مراجعان  جلسه این در ///نامطلوب رفتار منفی و مثبت ابعاد ///سوم
 یری گتصمیم تعادل ریهظن  . کنندمی  شناسایی را  خود رفتارهای منفی  و مثبت 

 شناختی  سنجیدن فرایند یری، گتصمیم که  داردمی  اظهار   ]53[مان و  جانیس 
 هایجنبه  ارزیابی با آموزاندانش  یعنی. است تغییر منفی و مثبت هایجنبه 
 مطلوب رفتار مثبت هایجنبه  مشاهده  و  خود،  نامطلوب رفتار  منفی  و مثبت 
 . کنندی م  پیدا انگیزه رفتار تغییر برای

 مراجعان جلسه این در  ///خود  ارزیابی زاب و هاارزش  ساییشنا // /چهارم
 چگونگی خود، ارزیابی باز با و کنندمی  شناسایی  زندگی در را خود  هایارزش

 .کنند می  بررسی خود رفتارهای با را هاارزش  این تعارض 
 این تمرکز /// پایانی سنجش  و هدف تعیین و نفس به اعتماد و وسوسه ///پنجم

 که است هاییموقعیت  شناسایی  یبرا ن کنندگاشرکت  به کمك  بر سهل ج
 به و کندمی  ایجاد هاآن  در دارمشکل  رفتار انجام  برای را وسوسه ببیشترین

 از  تخطی از خودداری برای را خودشان نفساعتمادبه  تا رساندمی  یاری آنان
 دیگر یکی .ندده افزایش حال عین  در و ارزیابی هاییموقعیت  چنین در  برنامه 

 متعهد رفتار تغییر به  را خود  کنندهشرکت  که  است این جلسه این دافاه از
  زمینه در  هدفی  تا شودمی  خواسته  کنندهشرکت  از جلسه  دوم  بخش  در . سازد

 .آورد  فراهم آن به  رسیدن برای طرحی و کند تعیین  دارمشکل  رفتار  کنترل

کاری تحصیلی میانگین و انحراف معیار اهمال  (3)جدول
 و کنترل  های آزمایشه در گرو

 شاخص 
 آزمون پس  پیش آزمون  تعداد  وه گر

 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 
 988/6 25/50 419/7 10/58 20 آزمایش 
 727/4 85/58 93/4 25/61 20 کنترل 
 324/7 55/54 419/6 68/59 40 کل

شیب خط رگرسیون به  آزمون همگنی (4)جدول
 تحلیل کوواریانس  فرضعنوان پیش 

مجموع   یرات منبع تغی
 مجذورات 

  درجه
 آزادی 

میانگین 
 F مجذورات 

سطح  
 معناداری

تعامل گروه و  
 226/0 54/1 08/3 2 17/6 آزمون پیش 

انی  هت بررسی همسآزمون لوین ج (5)جدول
 کاری تحصیلی اهمال متغیر  ها درواریانس

 داریمعنی 
آزادی   درجه

 بین گروهی 
آزادی   درجه 

 F درون گروهی 

259/0 1 38 31/1 

گمارش تصادفی در گروه 
 n=20آزمایش

 

گروه صادفی در گمارش ت
 n=20کنترل

 
آزمون در  اجرای پیش 

 n=20گروه آزمایش

 

آزمون در اجرای پیش
 n=20آزمایش کنترل

 
اجرای مداخله  

در گروه    آزمایشی
 n=20  آزمایش

 

عدم اجرای مداخله 
 گروه کنترلدر    آزمایشی

 20=n 

آزمون در  ای پساجر 
 n=20ه آزمایشگرو

 

آزمون در  اجرای پس
 n=20گروه کنترل

 
 یتمایل بی و تحصیلی  هایه ل مسادلیل به

، پیگیری انجام نشد به ادامه همکاری آموزاندانش   

 n=40بررسی معیارهای ورود در نمونه 

 CONSORTنمودار  (:1نمودار )
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مصاحبه انگیزشی  ثیراحلیل کوواریانس مربوط به تتایج تن( 6)جدول
 کاری برکاهش اهمال 

منبع  
 تغییرات

مجموع  
 مجذورات 

درجه  
 آزادی 

میانگین 
 f مجذورات 

سطح  
 معناداری

ضریب  
 ثیر ات

توان 
 آزمون 

 995/0 37/0 001/0 74/71 69/368 1 69/368 مقدار ثابت
 995/0 37/0 001/0 8/21 72/369 1 72/369 پیش آزمون 

 1 564/0 001/0 91/47 49/812 1 49/812 روه گ
 - - - - 95/16 37 37/627 خطا
 - - - - - 40 116056 کل

 - - - - - 39 1/2207 اصالح شدهکل 

 ندارد متغیرهای پژوهش میانگین و انحراف استا (2)جدول
 شاخص

 

 گروه 
 تعداد 

 معدل  سن
 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 83/1 99/15 745/0 15/16 20 آزمایش 
 63/1 12/16 587/0 35/16 20 کنترل 
 72/1 05/16 669/0 25/16 40 کل

 یزشی انگ همصاحببر   مبتنیدرمان  دوره   محتوایخالصه  (1)جدول
 محتوا  /تمرین /// درمانی هایلفه وم  ///جلسه

 سه جل  این در // /تغییر مراحل و آگاهی افزایش  و  معارفه  و  آشنایی  // /اول
 تمرین و  شوندمی  آشنا رییتغ  مراحل  مدل و  شی انگیز همصاحب مدل با  مراجعان 

 .کنند تعیین را خود  مرحله  تا  دهندمی  انجام را مرحله تعیین 
 جلسه  این از هدف ///خود از دنر نک مراقبت  ثیرتا بررسی و احساسات ///دوم 

 گیزند روز  یك  راهبرد. است دارمشکل  رفتار و خود درباره فرد دانش افزایش
 مقدار  به  راجع  مراجعان آگاهی افزایش به شودمی  بسته کاربه  جلسه  این  در  که
 .است مربوط  هارفتار دیگر کیفیت و کمیت و  نامطلوب رفتار دفعات و نوع و

 هایجنبه  مراجعان  جلسه این در ///نامطلوب رفتار منفی و مثبت ابعاد ///سوم
 یری گتصمیم تعادل ریهظن  . کنندمی  شناسایی را  خود رفتارهای منفی  و مثبت 

 شناختی  سنجیدن فرایند یری، گتصمیم که  داردمی  اظهار   ]53[مان و  جانیس 
 هایجنبه  ارزیابی با آموزاندانش  یعنی. است تغییر منفی و مثبت هایجنبه 
 مطلوب رفتار مثبت هایجنبه  مشاهده  و  خود،  نامطلوب رفتار  منفی  و مثبت 
 . کنندی م  پیدا انگیزه رفتار تغییر برای

 مراجعان جلسه این در  ///خود  ارزیابی زاب و هاارزش  ساییشنا // /چهارم
 چگونگی خود، ارزیابی باز با و کنندمی  شناسایی  زندگی در را خود  هایارزش

 .کنند می  بررسی خود رفتارهای با را هاارزش  این تعارض 
 این تمرکز /// پایانی سنجش  و هدف تعیین و نفس به اعتماد و وسوسه ///پنجم

 که است هاییموقعیت  شناسایی  یبرا ن کنندگاشرکت  به کمك  بر سهل ج
 به و کندمی  ایجاد هاآن  در دارمشکل  رفتار انجام  برای را وسوسه ببیشترین

 از  تخطی از خودداری برای را خودشان نفساعتمادبه  تا رساندمی  یاری آنان
 دیگر یکی .ندده افزایش حال عین  در و ارزیابی هاییموقعیت  چنین در  برنامه 

 متعهد رفتار تغییر به  را خود  کنندهشرکت  که  است این جلسه این دافاه از
  زمینه در  هدفی  تا شودمی  خواسته  کنندهشرکت  از جلسه  دوم  بخش  در . سازد

 .آورد  فراهم آن به  رسیدن برای طرحی و کند تعیین  دارمشکل  رفتار  کنترل

کاری تحصیلی میانگین و انحراف معیار اهمال  (3)جدول
 و کنترل  های آزمایشه در گرو

 شاخص 
 آزمون پس  پیش آزمون  تعداد  وه گر

 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 
 988/6 25/50 419/7 10/58 20 آزمایش 
 727/4 85/58 93/4 25/61 20 کنترل 
 324/7 55/54 419/6 68/59 40 کل

شیب خط رگرسیون به  آزمون همگنی (4)جدول
 تحلیل کوواریانس  فرضعنوان پیش 

مجموع   یرات منبع تغی
 مجذورات 

  درجه
 آزادی 

میانگین 
 F مجذورات 

سطح  
 معناداری

تعامل گروه و  
 226/0 54/1 08/3 2 17/6 آزمون پیش 

انی  هت بررسی همسآزمون لوین ج (5)جدول
 کاری تحصیلی اهمال متغیر  ها درواریانس

 داریمعنی 
آزادی   درجه

 بین گروهی 
آزادی   درجه 

 F درون گروهی 

259/0 1 38 31/1 

گمارش تصادفی در گروه 
 n=20آزمایش

 

گروه صادفی در گمارش ت
 n=20کنترل

 
آزمون در  اجرای پیش 

 n=20گروه آزمایش

 

آزمون در اجرای پیش
 n=20آزمایش کنترل

 
اجرای مداخله  

در گروه    آزمایشی
 n=20  آزمایش

 

عدم اجرای مداخله 
 گروه کنترلدر    آزمایشی

 20=n 

آزمون در  ای پساجر 
 n=20ه آزمایشگرو

 

آزمون در  اجرای پس
 n=20گروه کنترل

 
 یتمایل بی و تحصیلی  هایه ل مسادلیل به

، پیگیری انجام نشد به ادامه همکاری آموزاندانش   

 n=40بررسی معیارهای ورود در نمونه 

 CONSORTنمودار  (:1نمودار )
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https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735451.1401.11.1.1.8
https://socialworkmag.ir/article-1-625-fa.html


راار 1401، دوره 11، شماره 1، پیاپی 1339

هنشار  گاووه و همکاران

دارد بــا نظریه   کاپــالن و همــکاران  مبنی بر 
این که مصاحبه انگیزشــی بــرای آماده کردن 
افراد برای تغییر از نظر زمانی رویکرد مناسبی 
می باشــد که نتایــج مثبــت آن به عنوان یک 
سبک مشاوره مراجع محور و کوتاه به اثبات 

رسیده است.]43[
از آن جا کــه یکــی از دالیل اهمــال کاری، 
فقدان انگیزه اســت]44[ و با توجه به این که 
مصاحبه انگیزشــی بر انگیزه افراد برای تغییر 
رفتارشــان تاکیــد می کنــد، به نظر می رســد 
مصاحبــه انگیزشــی روش موثــر در کاهش 

اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان است.
گاه  مصاحبــه انگیزشــی در وهلــه اول با آ
کردن مراجع از رفتارهــای اهمال کارانه خود 
و پیامدهای نامطلــوب آن ها بر فرایند زندگی 
روزمره و سالمت روان شناختی فرد و در وهله 
دوم بــا نمایان کــردن جنبه هــای مثبت رفتار 
مطلوب و مورد هدف توان انگیزشی قویی را 
در فرد اهمال کار برای تغییر رفتار ایجاد کرده 
و باعث کاهش احســاس بیزاری و دوری از 
تکلیف در فرد می شــود. همچنیــن مداخله 
مصاحبه انگیزشی با باال بردن اعتمادبه نفس در 
افراد بر اضطراب ها و ترس آن ها از جمله ترس 
از شکســت که از دالیل بنیادی اهمال کاری 
تحصیلی اســت غلبه کند. به عالوه مصاحبه 
انگیزشــی با ترغیب فرد بــرای متعهد کردن 
خود بــه تغییر رفتار از طریق نوشــتن اهدافی 
قابل حصــول می تواند بر اهمال کاری منبعث 
از کمال گرایــی غلبه کرده و با ایجاد انگیزش 
فــراوان در فرد باعث تداوم رفتــار مطلوب و 
هدف در فرد شــده و از این راه زمینه غلبه بر 

اهمال کاری را در فرد به وجود می آورد.
به عالوه کاهش خودکارآمدی در افراد موجب 
 بــروز اهمال کاری تحصیلی می شــودو.]43[

 در همیــن راســتا یکــی از اصــول بنیادیــن 
مصاحبه انگیزشــی حمایت از خودکارآمدی 
اســت. بــر ایــن اســاس اگــر یــک مراجع 
بخواهد که به طــور موفقیت آمیزی به اهداف 
و تغییــر در رفتار مساله ســازش برســد، باید 

اعتقاد داشــته باشــد که برای تغییر توانایی الزم را دارد. اگر یک مراجع 
بــه توانایی خودش اعتقاد نداشــته باشــد امکان ندارد که بــرای انجام 
 کارهای الزم برای رســیدن بــه موفقیت، انگیزه کافی پیــدا کند.]39[

 اگرچــه اهمال کاری قصد تاخیر داوطلبانه بــا وجود پیش بینی وخامت 
اوضاع به خاطر این تاخیر است،]10[ موجب نگرانی دانش آموز می شود. 
در همین زمینه، یکی دیگر از اصول مصاحبه انگیزشــی، آشکار کردن 
ناهمخوانی هاســت. در نتیجــه به نظر می رســد که مصاحبه انگیزشــی 
با جســتجوی جنبه هــای مثبت و منفی رفتار فعلــی و جنبه های مثبت و 
منفی تغییــر رفتار در یک جو حمایت کننــده و پذیرا، موجب کاهش 

اهمال کاری می شود. 
 در تبییــن دالیــل تاثیر این اقــدام می توان گفت دانش آمــوزان با منابع 
استرسزای تحصیلی مختلفی در دوران تحصیل خود روبرو می شوند؛ این 
در حالی اســت که آن ها ممکن است استراتژی های شناختی الزم برای 
مواجهه با آن ها را نداشته باشند که این خود احتمال رفتارهای اجتنابی و 
اهمال کاری را در فرد زیادتر می کند. در واقع، این حقیقت که رابطه  ای 
قوی بین استراتژی های انطباقی فرد و ارزیابی فرد موقعیت را ترسناک و 
کنترل   ناشــدنی ارزیابی کرده و برعکس در استراتژی های رویکردمدار 
 فرد از موقعیت وجود دارد، مدت زمان زیادی اســت که پذیرفته شــده 
است. در استراتژی های اجتنابی، 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 جرات روبرو شدن با آن را 
از دست می دهد و آسیب رسیدن به بهزیستی روانی او از جمله ناامیدی 
و درماندگی نیز وجود دارد. خود این ناامیدی  از موقعیت و فعالیت های 
مرتبط با آن کناره گیری می کند و نه  تنها احتمال شکست های پیاپی بلکه 
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 شــود؛ 
بنابراین مصاحبه انگیزشــی از طریق افزایــش انگیزش درونی و آمادگی 
فرد بــرای تغییر، افزایش مشــارکت فعالتر، ماندگاری و پایبندی بیشــتر 
بــه برنامه درمانی، تقویــت رفتار مثبت، افزایش نگرانــی در مورد رفتار 
نابهنجار به طور غیرمســتقیم و بدون فشــار و اجبار، مشارکت در تنظیم 
برنامه کار، بررســی سود و زیان تغییر، تعیین ارزش ها، افزایش تضاد بین 
ارزش هــا و رفتار و اهداف، ارزیابی و تقویت اطمینان به تغییر و حمایت 
از خودکارآمدی و تاکیــد بر حس خودمختاری و آزادی عمل می تواند 

اثرات موثرتری در کاهش اهمال کاری داشته باشد.]53[
مشــاورین مدارس در کار با دانش آموزان اهمــال کار تحصیلی اغلب 
در پیــدا کردن شــیوه هایی در ارتباط با این دانش آمــوزان و برانگیختن 
آن ها برای تغییر در زندگیشان برای انتخاب مثبت و بهتر با چالش مواجه 
هســتند. مصاحبه انگیزشی می تواند به عنوان پاســخی برای این مشکل 
باشــد. اســتفاده از مصاحبه انگیزشــی اجازه می دهد که دانش آموزان 
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فصلاامه مهدکاری اجتماعی14

اثگرخشی مصاحبه اوگیزشی رگ اهمال کاری تحصیلی داوش آمنزان

اهدافشــان را مرتب کنند و ارزش های خود را اســتحکام بخشند و این 
می تواند به عنوان ســرمایه ای در فرآیند تغییر برای رفتارشــان عمل کند و 
نهایتا منجر شــود که آن ها دانش آموزان موفقی شده و سهم خودشان را 
در جامعه ایفا کنند. مصاحبه انگیزشــی از آن جایی که ســتیزه جویانه و 
تحریک آمیز نیســت، برای نوجوانان در حال رشــد می تواند موثر باشد. 
نوجوانان اغلب با فنون درمانی که بیشــتر ماهیت شناختی دارند راحت 
نیستند؛ زیرا که در حال رشد مهارت های شناختی اند و ابراز خود به طور 
کالمی برای آنان راحت نیســت. تغییر و تحوالتی که در دوره نوجوانی 
رخ می دهد با اصول مصاحبه انگیزشی همدلی، ناهمخوانی، کنار آمدن 

با مقاومت و حمایت از خودکارآمدی نیز تناسب دارد.]39[ 
در نهایــت می توان گفت که مصاحبه انگیزشــی با کاهش مقاومت ها 
و تقویــت اســنادهای دانش آموزان و انگیزه های درونــی آن ها می تواند 
نوجوانان را به ســمت کاهش اهمــال کاری به خصوص در امر تحصیل 
ســوق دهد کــه ایــن کار خود باعــث بهبــود عملکــرد تحصیلی در 

دانش آموزان و کاهش پیامدهای منفی اهمال کاری در آن ها می شود. 
مصاحبه انگیزشــی با کاهش مقاومت و تقویت اسنادها و انگیزه های 
درونــی می تواند نوجوانان کم پیشــرفت را به ســوی تعدیل بین اهداف 
و ارزش هایشــان نزدیکتر ســازد. مصاحبه انگیزشــی را می توان مداخله 
پیشــگیرانه در نظر گرفت. اجرای مصاحبه انگیزشی به صورت گروهی، 
نبود افــت نمونه ها در کار مداخله ای، ثبات محیط پژوهشــی و اجرای 

ساختار پنج جلسه ای از نقات قوت این مطالعه است.
محدودیتها:همچنین محدود بودن نمونه، به جامعه  دانش آموزان 
متوســطه و تعمیم ناپذیــری احتمالی ایــن یافته ها به ســایر دانش آموزان 
مــدارس و انجــام ندادن مرحلــه  پیگیری به علت محدودیــت زمانی را 

می توان از محدودیت های این پژوهش برشمرد.
پیشــنهادها: اگرچه بــر پایه یافته های پژوهــش، رویکرد حاضر از 
اثربخشــی الزم برخوردار اســت، اما به کارگیری مصاحبه انگیزشی در 
قالب طرح های تک آزمودنی و آزمایشــی با نمونه های بزرگتر پیشــنهاد 
می شــود. همچنین این تحقیق به منظور تامین شــواهد اولیه از اثربخشی 
مصاحبه انگیزشــی صورت گرفت. بنابراین پژوهش های بیشتر و وسیعتر 

در دوره  متوســطه و دیگر دوره های تحصیلی 
به منظور تکرار نتایج این تحقیق و تعیین ثبات 
آثار این برنامه ضروری به نظر می رســد. تا در 
صورت اثربخشــی الزم، اجرای این برنامه ها 

گسترش یابد. 
با توجه به اعتقاد و باور روانشناســان مثبتگرا 
مبنــی بــر این کــه صفت هــای مثبــت قابل 
اندازه گیری می توانند به عنوان میانجی در نظر 
گرفته شــوند تا افراد را در برابــر هیجان های 
منفی و عوامل خطرســاز، مثــل رویدادهای 
استرســزای زندگــی حمایــت کننــد؛ به نظر 
می رسد تدوین پیش گیرانه بر اساس مصاحبه 
انگیزشــی و اســتفاده از آن، در رابطــه بــا 
دانش آموزان و نوجوانان مفید باشد. همچنین 
با توجه به یافته حاضر، پیشنهاد می شود برنامه 
آموزش مصاحبه انگیزشــی، به عنوان بخشــی 
از برنامه های آموزش ضمن خدمت مشــاوران 
مدارس قرار گیرد، تــا بتوانند با بهره گیری از 
آن، ســطح انگیزش دانش آموزان را پیشرفت 
داده و موجــب کاهش و یا رفع اختالالتی از 

قبیل اهمال کاری گردند.
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