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Abstract 
Background & Objective: Self-Handicapping and lack of academic engagement correlate with procrastination and are among the problems of 

learners with academic failure, causing negative and unrepairable consequences for these students. Self-handicapping concept indicates that 
learners justify their educational failures using some strategies and by this means they obscure the relationship between educational 

performance and personal attributes. Also, self-handicapping leads to a reduction of emotional well-being, self-esteem, and mental motivation 

and even the increase in negative mood syndrome and more use of toxic drugs. The self-handicapping individuals’ strategies for overcoming 
educational problems focus on ignoring the situation and the negative self-concentration. Studies have revealed that the self-handicapped 

people have a weaker educational performance compared with ordinary people. On the other hand, educational procrastination correlates with 

instructional duties and has been defined as an unreasonable delay in doing educational assignments that should be done in due time. These 

individuals skip their educational activities for procrastination and respond to immediately required duties about their education. This causes 
many problems that sometimes are irreparable. The remedy for procrastination, educational self-handicapping, low educational achievement, 

high levels of boredom, reluctance and high educational failure is engaging students in educational activities. Academic engagement opposes 
procrastination and lack of participation that rely on the absence of efforts and perseverance and shows itself in the form of indifference, lack 

of creativity and effort, and quitting the activity, signifying negative emotions such as debilitative emotions (like fatigue, sadness, and 

melancholy), frustration, anger, and stress feelings (like anxiety) during the activity. According to those above empirical and theoretical bases, 
academic procrastination has a close and directional relationship with self-handicapping and a negative relationship with an academic 

engagement at the same time. However, these previous studies have focused on the reduction of procrastination and have paid less attention to 

other related factors such as self-handicapping and academic engagement. Most of these studies have been done on high school students, and 

fewer and probably less effective studies have been carried out on the university students. Moreover, the relationship between academic 

procrastination and self-handicapping has been explored through correlational rather than cause-and-effect the studies. Accordingly, the 
current research has attempted to examine the efficiency of a training package for procrastination reduction on university students’ self-

handicapping and academic engagement, and it differs from previous studies in its sample, method, and purposes. This study tries to scrutinize 
this question that whether training package for procrastination reduction can simultaneously reduce students’ self-handicapping and enhance 

their academic engagement. 

Methods: The current study utilizes a pretest-posttest control group quasi-experimental design. The statistical population of this study included 
all undergraduate students at different branches of Islamic Azad University in Hamedan province with academic failure in the educational year 

of 1396-1397. The Islamic Azad University of Asadabad was selected as the study sample based on random sampling. Then, Procrastination 
Questionnaire was voluntarily filled out by 40 students with the highest procrastination scores were selected and randomly assigned into a 

control and an experimental group. Afterward, Jones and Rhodewalt’s Self-Handicapping Scale and Reeve and Tseng’s Academic 

Engagement Questionnaire were given to the participants in the two groups as the pretest. The training package for procrastination reduction 
was given to the experimental group for six subsequent sessions. Finally, the two groups filled out the questionnaires mentioned above as the 

posttest. The data were analyzed using analysis of covariance (ANCOVA). 

Results: Results showed that the training package for procrastination reduction significantly lowered self-handicapping and enhanced 

academic engagement (p< 0.001). 

Conclusion: By implementing this training package, the individuals’ motivation for doing educational activities and acquiring positive 
consequences and also their academic engagement will increase. This package is efficient for its multidimensionality including cognition, 

motivation, and behavior at the same time. To achieve this goal, students will acquire behavioral, cognitive, and emotional strategies to 

confront procrastination in different situations. Because of the efficiency of this training package, it is recommended for all those people who 
are involved in teaching and learning. Educational counselors and psychologists can also utilize this training package to help their students and 

clients. 

Keywords: Educational Procrastination, Self-Handicapping, and Academic Engagement. 
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  .۲۳:(۸؛ )1۳۹۷ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۷ ماه آبان برخط انتشار 

 

سازی تحصیلی و درگیری تحصیلی  کاری بر کاهش خودناتوان اثربخشی آموزش کاهش اهمال
 دانشجویان

 ۳پاشا شریفی  حسن، ۲جواد کاووسیان*، 1بقا پریسا فروتن

 سندگانینو حاتیتوض

 شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران؛ روان شناسی تربیتی، گروه . دانشجوی دکتری روان1
 شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران؛ شناسی تربیتی، استادیار، گروه روان . دکتری روان۲
 شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، رودهن، ایران. شناسی، گروه روان . دکتری روان۳

 شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. انگروه رو: *آدرس نویسندۀ مسئول
 sarvari.m67@gmail.com  رایانامه:*

 1۳۹۷شهریور۲۴ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷مرداد11 تاریخ دریافت:

                                                      
( nc/4.0/deed.fa-https://creativecommons.org/licenses/byی )الملل نیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردار نسخهی رتجاریغ طور به ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهد یم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 نتایج منفی و غیرقابل تواند می کاری مرتبط بوده و از مشکالت دانشجویان دارای اُفت تحصیلی است. این مشکل سازی و عدم درگیری تحصیلی با اهمال خودناتوانهدف: 
سازی تحصیلی و درگیری  کاری بر کاهش خودناتوان این دانشجویان به همراه بیاورد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بستٔه آموزشی کاهش اهمالجبرانی را برای 

 تحصیلی دانشجویان بود.
های آزاد استان همدان  مامی دانشجویان کارشناسی دانشگاهگواه است. جامعٔه آماری پژوهش را تگروه و آزمون  سپ آزمون پیشبا  آزمایشی پژوهش حاضر از نوع شبه بررسی: روش

های آزاد استان، دانشگاه آزاد واحد اسدآباد  گیری تصادفی از بین دانشگاه که اُفت تحصیلی داشتند، تشکیل داد. با استفاده از روش نمونه 1۳۹۶-1۳۹۷در سال تحصیلی 
کاری را داشتند انتخاب شده و  دانشجو که بیشترین نمرٔه اهمال ۴۰کاری تحصیلی پاسخ دادند، تعداد  مٔه اهمالصورت داوطلبانه به پرسشنا کنندگان به انتخاب شد و شرکت

آزمون در  عنوان پیش به تسنگ و و رودوالت و درگیری تحصیلی ریو جونز سازی خودناتوانهای  های آزمایش و کنترل گمارده شدند. سپس پرسشنامه صورت تصادفی در گروه به
آزمون  عنوان پس های فوق را به جلسه اعمال گردید. در پایان این دوره، هر دو گروه پرسشنامه ۶کاری در گروه آزمایش طی  و گروه اجرا شد. آموزش بستٔه کاهش اهمالهر د

 ها با استفاده از تحلیل کواریانس بررسی شدند. تکمیل کردند. داده

 (.p≤۰۰1/۰شود ) سازی تحصیلی و افزایش درگیری تحصیلی می طور معناداری موجب کاهش خودناتوان کاری به مالنتایج نشان داد آموزش بستٔه کاهش اهها:  یافته

 کار استفاده گردد. شود در جهت بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان اهمال باتوجه به اثربخشی این بستٔه آموزشی، پیشنهاد می گیری: نتیجه
 تحصیلی و درگیری تحصیلی. سازی خودناتوانتحصیلی،  کاری اهمالها:  کلیدواژه
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 مقدمه ۱
کادم التیتحص   ام  روز یای  دن در  یزن  دگ در را یا ژهی  و گ  اهیجا کی  آ

 را یت یترب شناس ان روان از یاریبس توجه و داده اختصاص خود به افراد
 ییلیتحص  عملکرد که انیدانشجو مشکالت از یکی. است کرده جلب
 ک ه ییازآنج ا. اس ت یس از خودناتوان دهد، یم قرار ریتأث تحت را آنان
 و یش   ل تیوض  ع یاس  توار و ییای  پا ش  اخ  یلیتحص   تی  موفق

 در س  از خودناتوان اف راد ک  ه ک رد  ین  یب شیپ ت وان یم   اس ت، یاقتص اد
 دارن د ینییپ ا یاقتص اد و یش  ل تیوض ع ه   لیتحص  از بع د دوران

 یب را ف رد ک ه اس ت یج انیه یدف اع یاستراتژ یساز خودناتوان(. 1)
 شکس ت یب را یخ ارج لی دال افتنی  قیطر از یخودارزش از محافظت

 نی ا یبرا یساز خودناتوان چارچوب در. کند یم استفاده ندهیآ یاحتمال
 احس ا  رشیپ   از ندتریخوش ا ت الش، کمبود بهانٔه با شکست افراد،
 نیا به اشاره یلیتحص یساز خودناتوان مفهوم(. ۲) است ییتوانا عدم
 یلیتحص  یه ا یکوتاه ،ییراهبردها از استفاده با رندگانیادگی که دارد
 و یلیتحص  عملک رد نیب  رابط ٔه لهیوس  نیبد و کنن د یم  هیتوج را خود

 یس از خودناتوان ن،یا بر عالوه(. 1) سازند یم مبه  را یشخص صفات
 و یذهن   زشی  انگ و تی  کفا احس  ا  ،یروان   یس  تیبهز ک  اهش ب  ه

 مخ در م واد از ش تریب اس تفادٔه و یمنف خلق نشانگان شیافزا نیهمچن
 اف  راد در  یلیتحص   مس  ا ل ب  ا مقابل  ه یه  ا راهبرد. ش  ود یم   منج  ر

 یخ ودتمرکز و تی موقع از کردن نظر ص رف بر متمرکز ساز، خودناتوان
 عملکرد سازها خودناتوان که اند داده نشان ها پژوهش(. ۳) است یمنف

 (.  1) دارند یعاد افراد با سهیمقا در یتر فیضع یلیتحص
 یس از خودناتوان ک ه اس ت نی ا از یح اک پ ژوهش، اتیادب بر یمرور
 از یک ی و ب وده مرتبط یدرس فیتکال انجام در یکار اهمال با یلیتحص
 یبعض در. است یکار اهمال ساز، خودناتوان افراد یها یژگیو نیبارزتر

 گ زارش یساز خودناتوان و یکار اهمال نیب یقو یهمبستگ ها پژوهش
 و یس از ناتوان خود یب را یکیتکن عنوان به یکار اهمال(. 1) است شده
(. ۲،۴) اس   ت ش   ده دهی   نام یس   از خودناتوان از یعم   وم یش   ینما

 ک ار اهمال ک ه یکس ان از ش تریب ک اران اهمال که دادند نشان ها پژوهش
 اندازن د یم  قی تعو به را یفیوظا کاران اهمال. سازند خودناتوان ستند،ین

 اغل ب یک ار اهمال یرفتاره ا و کند یم برمال را ها آن اندک ییتوانا که
(. ۵) رن دیگ یم  ق رار یابی ارز طیشرا تحت افراد که دهد یم رخ یزمان
 ت ر  عنوان ب ه را یک ار اهمال محققان از یاریبس پژوهش، اتیادب در
 دادن د نش ان ه ا پژوهش نیهمچن(. 1) اند کرده فیتعر زین شکست از

 را یس  از خودن  اتوان یرفتاره  ا( زن  ان در) م  زمن ک  اران اهمال ک  ه
 ب ا یمثبت  ارتب اط یکار اهمال رفتار یده خودگزارش و کنند یم انتخاب

 (.  ۵) دارد یساز خودناتوان
 کی  عنوان ب ه و ب وده م رتبط یلیتحص فیوظا با یلیتحص یکار اهمال
 مش خ  زم ان در دی با ک ه یدرس  فیتک ال انج ام در ن امعقول ریتأخ

 انج  ام در یک  ار اهمال ب  ا اف  راد اس  ت، ش  ده فی  تعر ش  ود، انج  ام
 یالعجل ض رب یکاره ا و کنن د یم یکوتاه خود یلیتحص یها تیفعال
. اندازن د یم  قی تعو ب ه لیتحص  ب ا مرتبط امور در خصوص به را خود

 رقاب لیغ یگاه که شود یم آنان یبرا یاریبس مشکالت سبب عمل نیا
 قی تعو عنوان به را یلیتحص یکار اهمال پژوهشگران(. ۴) است جبران

 امتحان  ات، یب  را ش  دن آماده مث  ل یلیتحص   مه    فیتک  ال درانج  ام

 و دانش  گاه و ک  ال  ب  ه مرب  وط یادار ام  ور ت  رم، مق  االت کردن آم  اده
 ب ه ک ار اهمال انیدانش جو. کنن د یم فیتعر ها کال  در حضور فٔهیوظ
 دن،ی خواب مانن د ییه ا تیفعال ریدرگ اغلب یدرس فیتکال انجام یجا

 (.  ۶) شوند یم ونیزیتلو یها برنامه دنید و یردرسیغ مطالب خواندن
 تی  موفق و یروان   بهداش  ت ت،یشخص   یرو یلیتحص   یک  ار اهمال
 مش  کل تنها ن  ه یک  ار اهمال(. ۷) گ   ارد یم   اث  ر انیدانش  جو یلیتحص  
 یها مؤلف  ه ش  امل ک  ه اس  ت یا دهی  چیپ ن  دیفرا بلک  ه زم  ان، تیریم  د
 ک ه ان د داده نش ان پژوهشگران(. ۸) است یرفتار و  یشناخت ،یجانیه

 از یب   االتر س   طو  ،یلیتحص    مش   کالت ب   ر ع   الوه ک   اران اهمال
 تجرب ه زین را شکست از تر  و استر  اضطراب، ،ینگران ،یافسردگ

 یه ا حالت ب ه ن امطلوب یواکنش  نیهمچن  یکار اهمال(. ۴) کنند یم
 و یشرمس ار مانن د یمنف  احساسات شیافزا به منجر که است یعاطف

 (.  ۶) شود یم یافسردگ و یذهن مشکالت شیافزا گناه، احسا 
 ک  ، ش رفتیپ ،یلیتحص  یس از خودناتوان ،یک ار اهمال یب را پادزهر
 یری درگ توان د یم باال یلیتحص اُفت و یلیم یب کسالت، یباال سطو 
 یری   درگ(. ۹) باش   د یلیتحص    یه   ا تیفعال در انیدانش   جو فع   ال
 یک ار اهمال. اس ت یری درگ عدم و یکار اهمال مقابل نقطٔه ،یلیتحص

 فق  دان ،یانفع  ال ص  ورت به و دارد دالل  ت یداری  پا و ت  الش ع  دم ب  ر
 دهندٔه نش ان و کن د یم  ب روز تی فعال ره اکردن و تالش کمبود ابتکار،

 ،یخس  تگ مانن  د) کننده فیتض  ع جان  اتیه لی  قب از یمنف   جان  اتیه
 تی فعال در فش ار احس ا  و تیعص بان و یناکام ،(ماللت و ینیغمگ

 یتالش   تی  فیک ،یلیتحص   یری  درگ(. 1۰) اس  ت( اض  طراب مانن  د)
 در ت  ا کنن  د یم   هدفمن  د ییه  ا تیفعال ص  رف آم  وزان دانش ک  ه اس  ت
 یری درگ(. 11) باش ند داش ته  یمستق نقش مطلوب جینتا به یابیدست

 یری درگ. دارد یتر عیوس  مفه وم یریادگی  یب را زشیانگ با سهیدرمقا
 زشی انگ در ، ک ال  ب ه یدلبس تگ رن دگان،یادگی قیعال با یلیتحص

 یگ ار هیس رما ای  یریادگی  یب را تعهد ،یریادگی یمیخودتنظ شرفت،یپ
 یلیتحص یریدرگ که است مناسب. است ارتباط در یریادگی در یانرژ
 یآموزش  تجرب ٔه و یت یترب یها تالش هدف عنوان به ،یدگیچیپ نیچن با
 یجوش   ه  ای   تعام  ل عنوان ب  ه یری  درگ(. ۹) رود کار ب  ه رن  دگانیادگی

 ب ا. ش ود یم  فی تعر زی ن یریادگی  ن دیفرآ در ش ناخت و جانیه رفتار،
 ک  اهش ب  ا داش  ت انتظ  ار ت  وان یم   ذکرش  ده یه  ا پژوهش ب  ه توج  ه
 و ه  ا چالش ب  ا مواجه  ه در رن  دگانیادگی ش  دن ری  درگ ،یک  ار اهمال

 . ابدی شیافزا یدرس فیتکال انجام در ها آن فعال ییجو مشارکت
 از یک   ار اهمال ک   اهش ن   ٔهیزم در گرفت   ه انجام یه   ا پژوهش ش   تریب

 ش ده اس تفاده یرفت ار-یش ناخت یه ا یکرده ایرو ب ا یفرد یها روش
گاه شیافزا یرو بر یرفتار یشناخت یها روش در. است  ب ه مُراج ع یآ

 دی  تأک آن  ان یک  ار اهمال ب  ا م  رتبط یرفتاره  ا و احساس  ات افک  ار،
 و یمنف   افک  ار نی  ا ت  ا ش  ود یم   خواس  ته ه  ا آن از س  پس ش  ود، یم  
 و بکش  ند چ  الش ب  ه را ش  وند یم   یک  ار اهمال موج  ب ک  ه یرمنطق  یغ

 احس  ا   یتنظ   یه  ا مهارت آم  وزش ب  ا پژوهش  گران. کنن  د یبازس  از
(ER   )(. ۶) دادن   د ک   اهش را انیدانش   جو یلیتحص    یک   ار اهمال

 زم ان تیریم د یرو یا مداخل ه یک ار اهمال ب ر غلبه یبرا پژوهشگران
 ها دس تورالعمل از یبعض  ش امل مداخله که داشتند دیتأک رندگانیادگی

(. 1۲) ب ود« فیتک ال گام به گام انجام» ای «تر مه  فیتکال انجام» مانند
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۳ 

 ک ه است  تیعقالن بر یمبتن روش یکار اهمال کاهش یها روش گرید
 ک اهش یکردهایرو گرید از. است شده نهاده بنا سیال ٔهینظر اسا  بر

 انج  ام ط  ول در زم  ان تیریم  د یراهبرده  ا ب  ه ت  وان یم   یک  ار اهمال
 نش  ان ه  ا پژوهش. داش  ت اش  اره یخودنظ  ارت و یمیخ  ودتنظ ف،ی  تکل

 انیدانش  جو در رشیپ    و تمرک  ز یدرم  ان راهب  رد از اس  تفاده ب  ا دادن  د
 را یک ار اهمال و شیاف زا را یروان  یریپ   انعطاف ت وان یم  کار، اهمال
 یدرم ان یه ا روش یاثربخش  پژوهش گران نیهمچن(. 1۳) داد کاهش

 ک  اهش یب  را را( CBT) یرفت  ار یش  ناخت و( ACT) تعه  د و رشیپ   
 ک  ردیرو از پژوهش  گران(. 1۴) دادن  د نش  ان یلیتحص   یک  ار اهمال
 یب را ز،ی ن یلیتحص  اه داف یس از شفاف آموزش در یرفتار یشناخت
 یساز شفاف و یبررس شامل جلسات) انیدانشجو یکار اهمال بر غلبه

 ب رآورد موج ود، موان ع یبررس آن، به دنیرس یها راه ،یلیتحص اهداف
 (. 1۵) کردند استفاده( بود یشخص یها ییتوانا و منابع یبررس زمان،

 یلیتحص   یک  ار اهمال ک  اهش جه  ت یآموزش   یا برنام  ه زی  ن رانی  ا در
(. 1۶) ب ود یمیخ ودتنظ آموزش جهت در که شد یطراح آموزان دانش
 پيشرفت يشافزا ،یک ار اهمال ک اهش مداخلٔه با پژوهشگران نیهمچن
(. 1۷) دادن د نش ان را انیدانش جو یلیتحص لهماا كاهش و یلیتحص

 ب ه منج ر تعلل بر مبتني یرفتار   شناختي زشموآ داد ننشا ها پژوهش
 یركا لهماا ک      اهش و نفس تعز و یلیتحص       دعملكر بهب      ود

 یاثربخش   گ  رید یپژوهش   در نیهمچن  (. 1۸) ش  ود یم   رن  دگانیادگی
 یس از خودناتوان و یکار اهمال کاهش بر دیام یارتقا یشناخت آموزش
 (. 1۹) شد داده نشان انیدانشجو یلیتحص
 اش اره ه ا آن از یبعض  ب ه باال در که یپژوهش و ینظر پشتوانٔه یبرمبنا
 ب    ا همس    و و کی    نزد یا رابط    ه یلیتحص     یک    ار اهمال ش    د،

 یلیتحص  یری درگ ب ا معک و  رابط ٔه حال، نیع در و یساز خودناتوان
 ک اهش ب ر عم دتاً یقبل  یه ا پژوهش شتریب تمرکز ن،یا وجود با. دارد

 جمل  ه از آن ب  ا م  رتبط یره  ایمت  ریس  ا راتیی  ت  و ب  وده یک  ار اهمال
 ش  تریب. ان  د نکرده یبررس   را یلیتحص   یری  درگ و یس  از خودناتوان
 جامع  ٔه در و گرفت  ه ص  ورت یآم  وز دانش جامع  ٔه در زی  ن ه  ا پژوهش
 گرفت  ه ص  ورت یینارس  ا احتم  االً و مع  دود یه  ا پژوهش انیدانش  جو

 یس از خودناتوان و یلیتحص  یک ار اهمال نیب  رواب ط نیهمچن . است
 یهمبس  تگ ص ورت به یمعلول و عل ت رابط ٔه یبررس   یج ا ب ه یلیتحص 
 یاثربخش یبررس درصدد حاضر، پژوهش ن،یبنابرا است؛ شده یبررس

 یس از خودناتوان ب ر یکار اهمال کاهش یآموزش بستٔه آموزش همزمان
 و روش نمون  ه، ثی  ح از و ب  وده انیدانش  جو در یلیتحص   یری  درگ و

 مطالع  ه را مس لله نی  ا و اس ت متف  اوت یقبل  یه  ا پژوهش ب ا اه داف
 ب ر همزم ان توان د یم  یک ار اهمال ک اهش بس تٔه آموزش ایآ که کند یم

  باشد؟ مؤثر انیدانشجو یلیتحص یریدرگ و یساز خودناتوان کاهش

 یبررس روش 2
 گواه گروه با آزمون پس آزمون شیپ نوع از یشیآزما شبه حاضر، پژوهش

 دانشگاه یکارشناس انیدانشجو یتمام را پژوهش یآمار جامعٔه. بود
-1۳۹۷ یلیتحص سال در که دادند لیتشک همدان استان یاسالم آزاد

 روش از نمونه انتخاب یبرا. بودند لیتحص به مش ول 1۳۹۶
 نیب از یتصادف صورت به ابتدا. شد استفاده یتصادف یریگ نمونه

 اسدآباد واحد یاسالم آزاد دانشگاه همدان، استان آزاد یها دانشگاه

 نمونه انتخاب طیشرا از انیدانشجو یلیتحص ُافت. دیگرد انتخاب
 که یوقت تمام انیدانشجو یتمام یاسام فوق، مفروضٔه به توجه با. بود
 دانشگاه آموزش از بود، 1۴ از تر نییپا ها آن معدل یلیتحص ترم دو در

 با ،یبعد درگام. بود نفر ۳۰۰ بر بالغ ها آن تعداد شد، اخ 
 و پژوهش در شرکت جهت و شد گرفته تما  م کور انیدانشجو

گاهانٔه تیرضا ها، پرسشنامه لیتکم   پرسشنامٔه سپس. شد جلب آنان آ
 تمام سپس. شد اجرا  نمونه گروه افراد یرو بر یلیتحص یکار اهمال

 یگ ار نمره بودند، دانشجو یفرد یها یژگیو یدارا که ییها پرسشنامه
 تمام(. شد یم شامل را انیدانشجو توسط پرسشنامه 11۰ درکل) شد

 اریمع انحراف دو شان یلیتحص یکار اهمال نمرٔه که یانیدانشجو
 نظر در نفر ۴۰نمونه حج . شدند انتخاب بود، نیانگیم از باالتر
 نفر ۲۰ و شیآزما  گروه در نفر ۲۰ یتصادف صورت به و شد گرفته

 یها پرسشنامه ابتدا. شدند نیگزیجا کنترل گروه در گرید
 در آزمون شیپ عنوان به یلیتحص یریدرگ و یلیتحص یساز خودناتوان

 یکار اهمال کاهش یآموزش بستٔه سپس. شد اجرا گروه دو هر
 گروه در شود یم داده حیتوض بعد صفحات در که یشرح به یلیتحص
 ستیل در مداخله افتیدر یبرا کنترل گروه. دیگرد اجرا شیآزما

 ها آن دربارٔه م کور مداخلٔه قیتحق دورٔه انیپا در که گرفت قرار انتظار
 ش،یآزما گروه دربارٔه مداخله دورٔه اتمام از پس. دیدرآ اجرا به زین

 اجرا گروه هردو در آزمون پس عنوان به گرید بار م کور یها پرسشنامه
 یلیتحص یساز خودناتوان یرهایمت  از کی هر یبرا بیترت نیبد. شد
. آمد بدست آزمون پس و آزمون شیپ نمره، دو یلیتحص یریدرگ و

 لیتحل یآمار روش از شده یآور جمع یها داده لیتحل و هیتجز جهت
 در. شد استفاده ۲1 نسخٔه( SPSS) افزار نرم از استفاده با انسیکوار

 :دیگرد استفاده ریز یها پرسشنامه از حاضر پژوهش
 یکار اهمال ا یمق(: PASS) یلیتحص یکار اهمال ا یمق-

 مؤلفه ۳ که دارد هیگو ۲۷ ،(1۹۸۴) بلوم راث و سولومون یلیتحص
 ؛(هیگو ۸) امتحانات یبرا شدن آماده شامل مؤلفه. ردیگ یم اندازه را

 انیپا یها مقاله یبرا شدن آماده و( هیگو 11) فیتکال یبرا شدن آماده
 یا درجه ۵ کرتیل فیط کی در یگ ار نمره. است( هیگو ۸) ترم
 اوقات اکثر ،(۳ نمرٔه) یگهگاه ،(۲ نمرٔه) ندرت به ،(1 نمرٔه) هرگز»
-۴-۲» یها هیگو ا یمق نیا در. است(« ۵ نمرٔه) شهیهم و( ۴ نمرٔه)
 یگ ار نمره معکو  صورت به« ۶-11-1۳-1۵-1۶-۲1-۲۳-۲۵
 یبرا که لیدل نیا به« ۲۷-۲۶-1۹-1۸-۸-۷» یها هیگو و شوند یم

 رییت  به لیتما» و «یکار اهمال به یناراحت احسا » سنجش
 . شوند ینم محاسبه کل نمرٔه در «است یکار اهمال

 در. بود درصد۸۴ یدرون یهمسان روش از استفاده با ا یمق ییایپا
 درصد۹1 برابر کرونباخ یآلفا روش با ا یمق نیا ییایپا رانیا

 روش به یعامل لیتحل روش با پرسشنامه ییروا نیهمچن. شد گزارش
 کی جینتا و شد سنجش کل نمرٔه با ها هیگو یهمبستگ و یاصل مولفٔه
 (. ۲۰) داد نشان را ا یمق در یکل عامل

 آزمون از پژوهش نیا در(: SHS) یساز خودناتوان ا یمق-
 یگ ار  نمره. شد استفاده( 1۹۸۲) رودوالت و جونز یساز خودناتوان

 تا 1=مخالف  کامالً از) کرتیل یا درجه ۶ فیط صورت به ا یمق
 ،یمنف خلق عامل سه شامل ا یمق نیهمچن. است( ۶=موافق  کامالً
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۴ 

 لیتقل ماده ۲۳ به ماده ۲۵ از رانیا در. است یع رتراش و تالش عدم
 با ا یمق اعتبار. شد احراز یعامل لیتحل توسط آن ییروا و افتی

 زین یدرون یهمسان و آمده دست به درصد۸۶ ییبازآزما روش
 تالش شده معکو  نمرٔه با یمنف خلق بیترک. آمد دست به درصد۷۷
 یمنف خلق بیترک و یرفتار یساز خودناتوان دهندٔه نشان( تالش عدم)
 یهمبستگ. است ییادعا یساز خودناتوان دهندٔه نشان ،یع رتراش با
 و یسع یکم و یع رتراش مانند آن با مرتبط یها سازه با ا یمق نیا

 نیهمچن شده، گزارش درصد۲۷ ،ینفر ۲۴۵ نمونه کی در تالش
 درصد ۷۰ تا درصد ۳۸ از مختلف یها پژوهش در آن یدرون یهمسان
 (. ۷) است شده گزارش

 پرسشنامه نیا(: ۲۰11) تسنگ و ویر یلیتحص یریدرگ ا یمق-
 یعاطف ،(ماده ۸) یشناخت ،(ماده ۵) یرفتار مؤلفٔه چهار بر مشتمل

 ۷ کرتیل ا یمق با ها ماده. است( ماده ۵) تیعامل و( ماده ۴)
 شده یگ ار نمره ۷=موافق  کامالً تا 1= مخالف  کامالً  از یا درجه
 بیضرا و محاسبه یدرون یهمبستگ روش به ا یمق نیا اعتبار. است
 ٪۸۲ و ٪۷۸ ،٪۸۸ ،٪۹۴ بیترت به باال یها مؤلفه کرونباخ یآلفا

 شده دییتأ یاکتشاف یعامل لیتحل روش به ییروا. است شده گزارش
 ،٪۸۸ ،٪۸۶ مؤلفه بیترت به باال یها مؤلفه اعتبار رانیا در. است
 یدییتأ یعامل لیتحل روش با ییروا و آمد دست به ٪۷۸ و ۸1٪

 (. ۲1) است شده دییتأ و یبررس
 بستٔه از پژوهش نیا در: یلیتحص یکار اهمال کاهش آموزش بستٔه -

 گروه در انیدانشجو به و دیگرد استفاده( ۲۲) یآباد حسن یآموزش
 و حیتشر:اول جلسٔه شامل بیترت به جلسات. شد داده آموزش شیآزما
 و یکار اهمال یها تیفعال نییتع: دوم جلسٔه ،یکار اهمال  یتشخ

 ساز، خودناتوان یباورها اصال : سوم جلسٔه خودپنداره، آموزش
 اصال  و شکست از تر  با مقابله آموزش: چهارم جلسٔه
 و یشناخت ،یرفتار یراهبردها آموزش: پنج  جلسٔه ،ییگرا کمال

 مدت کوتاه درمان: شش  جلسٔه ،یکار اهمال کاهش یجانیه
  .بود یکار اهمال

کاری، بر مشارکت فعال  در اجرای بستٔه آموزشی کاهش اهمال
دانشجویان تأکید شد و از روش آموزشی بحث گروهی، سخنرانی، 

آموزشی مانند  حل مسلله و تکالیف خانگی و همچنین از وسایل کمک
پاورپوینت استفاده گردید. ابتدای جلسات با بررسی و بحث گروهی 

شد و دانشجویان با همدیگر به بحث و گفتگو  تکالیف خانگی آغاز می
ها، یادداشت روزانه و ...(  دربارٔه تکالیف خانگی )شامل تکمیل فرم

در انتهای جلسات قبل داده شده بود. تکالیف خانگی  پرداختند که می
شده در بیرون از کال  و تمرین  کارگیری مطالب آموخته به جهت به

 شد. عملی داده می
 

 کاری تحصیلی آموزشی کاهش اهمال برنامٔه . خالصٔه1جدول 

 جلسٔه اول
تشریح و تشخی  

 کاری اهمال

ه ای  ک اری را بی ان کنن د. پیام دهای منف ی آن را بی ان کنن د، واک نش دانشجویان تعریف و مفهوم اهم الاهداف: 
بن دی کنن د،  ک اری تحص یلی را اولویت ک اری را بی ان کنن د. مش کالت اهم ال عاطفی هم راه ب ا اهم ال -هیجانی
 کاری تحصیلی خود را تعیین کنند.  های اهمال حوزه

ک  اری تحص  یلی، ارزی  ابی  کنندگان، بررس  ی اجم  الی گ  روه، تش  ریح اهم  ال ش  رکت راهنم  ا: معرف  ی پژوهش  گر و
ک اری تحص یلی، م رور  شناس ی اهمال ی ابی و سبب های ب الینی، عل ت لیست نش انه تشخیصی با پرسشنامه و چک

بن  دی  ک  اری تحص  یلی، تعی  ین پیام  دهای منف  ی و اولویت ه  ای اهم  ال اجم  الی مراح  ل پنجگان  ه )تعی  ین حوزه
ع اطفی، تعی ین موفقی ت و شکس ت و تک الیف -ه ای هیج انی کاری تحص یلی، تعی ین واک نش اهمالمشکالت 

 کاری تحصیلی(  خانگی )تکمیل جداول پنجگانه و پرسشنامٔه اهمال

 جلسٔه دوم
های  تعیین فعالیت

کاری و آموزش  اهمال
 خودپنداره

ان د، چ ه تفک ری درب ارٔه رفت ار  ق رار گرفتهک اری  اهداف: دانشجویان توضیح دهند که در چ ه م وقیعتی از اهم ال
ک اری تحص یلی را  های جایگزین آن را ارا ه کنن د. راهبرده ای مقابل ه ب ا اهم ال کاری خود دارند و فعالیت اهمال

شان راهکارهای مقابله را توضیح دهند. دانشجویان بتوانن د تعری ف و  کاری بیان کنند. با توجه به موقعیت اهمال
خودپنداره ارا ه و خودپندارٔه مثبت و منفی را از ه  تفکی ک کنن د و بتوانن د ب اور و ادراک خ ود  مفهوم روشنی از
ها، موفقیت تحصیلی و تجارب خود را تشخی  داده و بنویسند. توضیح دهن د ک ه چگون ه ت یی ر  دربارٔه توانایی

  شود. کاری می خودپندارٔه منفی سبب تسهیل روند انجام تکالیف و بهبود اهمال
ه ای ج ایگزین ب ا توج ه ب ه تک الیف  ک اری و فعالی ت ه ای اهمال راهنما: مرور تک الیف خ انگی، تعی ین فعالی ت
تحص یلی، تکنی ک ارزی ابی و اص ال  خودپن دارٔه تحص  یلی،   ک اری خ انگی، معرف ی راهبرده ای مقابل ه ب ا اهمال

 کاری و جایگزین آن و تکمیل جدول خودپندارٔه تحصیلی(  های اهمال تکالیف خانگی )تکمیل جدول فعالیت

 جلسٔه سوم
اص          ال  باوره          ای 

 ساز خودناتوان

س  از را ارا   ه دهن  د و ت  أثیر آن ب  ر  اه  داف: دانش  جویان بتوانن  د تعری  ف و مفه  وم روش  نی از باوره  ای خودناتوان 
ه ای مختل ف ک ه م انع از پیش رفت و  س از خ ود را در موقعیت کاری را توضیح دهند. باوره ای خودناتوان اهمال

اند را شناسایی کنند و با اعضای گروه دربارٔه آن صحبت کنن د. تکنی ک ارزی ابی و  ها شده انجام تکالیف درسی آن
 های مختلف توضیح دهند.  ساز را در موقعیت اصال  باورهای خودناتوان

س از و فعالی ت گروه ی و  راهنما: مرور تکالیف خانگی، آم وزش تکنی ک ارزی ابی و اص ال  باوره ای خودناتوان
 ساز(  تکالیف خانگی )شناسایی باورهای خودناتوان

شکست مرور کنند و علل ت ر  از شکس ت را پی دا های موفقیت و  اهداف: افکار و باورهای خود را در موقعیت جلسٔه چهارم
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۵ 

آموزش مقابله با تر  از 
شکست و اصال  

 گرایی کمال

گرایی را در  گرای ی را ارا  ه دهن د، باوره ای کم ال کنند و راهکارهایی برای غلبه بر آن ارا ه کنند. تعریفی از کمال
گ را را ش ر  دهن د.  ه ای اف راد کم ال ک اری تش خی  دهن د. ویژگی خود شناسایی کرده و نق ش آن را در اهم ال

 گرایی خود ارا ه دهند.  غلبه بر کمال راهکارهایی برای
راهنما: مرور تک الیف خ انگی، آم وزش تکنی ک مقابل ه ب ا ت ر  از شکس ت، فعالی ت گروه ی )بح ث و بررس ی 

گرایی و  گیری تر  از شکست(، تکنیک ارزیابی و اص ال  باوره ای کم ال های و دالیل شکل موفقیت و شکست
 گرایی(  تر  از شکست و شناسایی باورهای کمال بحث گروهی، تکلیف خانگی )شناسایی دالیل

 جلسٔه پنج 
رفت اری،  آموزش راهبرده ای

ش  ناختی و هیج  انی ک  اهش 
 کاری اهمال

طلبی و نحؤه برخورد با عوامل مزاح  را توضیح دهند. دانش جویان  های کمک اهداف: دانشجویان بتوانند تکنیک
 های مختلف شناسایی و شر  دهند.  راهبردهای رفتاری، شناختی و هیجانی خود را در موقعیت

فعالی ت گروه ی )بح ث درب ارٔه راهنما: مرور تکالیف خانگی، آموزش راهبردهای رفتاری، ش ناختی و هیج انی، 
کاری( و تکالیف خانگی )تکلیف برآورد زمان، لیس ت  میزان استفاده از هر یک از راهبردها برای مقابله با اهمال

 ها(  دادن و روال عادی فعالیت انجام

 جلسه شش 
درمان کوتاه مدت 

 کاری اهمال

خ ود را شناس ایی کنن د و آن باوره ا را ب ه چ الش ک اری عم دٔه  ه ای اهم ال اهداف: دانشجویان بتوانن د باورهای
ک اری اس تفاده  کشیدن باورها برای باورهای غیرمنطق ی خ ود در زمین ٔه اهم ال بکشند. بتوانند از تکنیک به چالش

دهن د ک ه در  ک اری خ ود ارا  ه می کنند. )باورهای غیرمنطقی: م راجعین گ اه یکس ری دالیل ی ب رای رفت ار اهم ال
نام  د(. مفه  وم گفت  ار درون  ی ی  ا  را باوره  ای غیرمنطق  ی می گنج  د و ف  راری، آن ن  دی قب  ل نمیب هیچک  دام از طبقه

خودگویی و تأثیر آن بر رفتار و نگرش و احسا  را شر  دهند.  بتوانند تأثیر خودگویی مثب ت و منف ی ب ر رفت ار 
 های مختلف ارا ه دهند.  را شر  دهند و مواردی از گفتار درونی خود در موقعیت

راهنما: مرور تک الیف خ انگی، ارزی ابی گفت ار درون ی، فعالی ت گروه ی )بح ث درب ارٔه ارزی ابی گفت ار درون ی(، 
کش یدن باوره ا و  تراشی(، تکنی ک ب ه چالش تراشی و بحث گروهی )بحث و شناسایی دلیل تکنیک مقابله با دلیل

گرای ی( و تک الیف خ انگی  ر اهم الت بحث گروهی )بحث دربارٔه باورهای غیرمنطقی و شناسایی باورهای عم ده
 کاری(  ها، تکلیف اصال  باورهای عمدٔه اهمال جویی کشیدن باورها و بهانه )به چالش

 

 ها افتهی ۳
دانشجوی دارای ُافت تحصیلی شرکت کردند.  ۴۰در پژوهش حاضر
سال بود. در گروه  1۹سال و کمترین سن  ۲۵ها  بیشترین سن آزمودنی

و در گروه  ۲۲٫۵۰و دختران  ۲۰٫۷1آزمایش میانگین سنی پسران 
بود.  ۲۲٫1۴و  ۲1٫۶۷ترتیب  کنترل میانگین سنی پسران و دختران به

های علوم انسانی  ها از رشته از آزمودنی درصد ۵۸٫۸در گروه آزمایش 
 ۶۰٫۰های فنی مهندسی و در گروه کنترل  درصد از رشته ۴1٫۲و 

درصد از  ۴۰٫۰های علوم انسانی و  ها از رشته درصد از آزمودنی
 های فنی مهندسی بودند.  رشته
کاری تحصیلی  اهمال آموزش بستٔه کاهش اثربخشی بررسی منظور به

دانشجویان،  سازی تحصیلی و درگیری تحصیلی بر کاهش خودناتوان
 که شد اجرا آزمون پس و آزمون کنترل، پیش و آزمایش گروه دو برای
 :است آمده جدول زیر آن در نتایج

 تحلیل کواریانسسازی تحصیلی و درگیری تحصیلی و نتایج  آزمون خودناتوان پس آزمون های توصیفی نمرات پیش . آماره۲جدول 
 نتایج تحلیل کواریانس  آزمون پس آزمون پیش 

 F P انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین گروه مت یر

 سازی تحصیلی خودناتوان
 ۹٫۶۸ ۶۸٫۹۴ 1۰٫۶۳ ۸۷٫۳۵ آزمایش

1۲٫۰۲ ۰٫۰۰1 > 
 ۹٫۸۷ ۸۹٫۷۳ 1۰٫۴۲ ۸۹٫۲۷ کنترل

 درگیری تحصیلی
 1۳٫1۳ 1۰۳٫۵۳ 1۵٫۷۳ ۸۳٫۲۵ آزمایش

1۰٫۹۶ ۰٫۰۰1 > 
 ۸٫۸۴ ۹۲٫1۳ ۵٫۸۷ ۸۷٫۲۷ کنترل

 نمرات دهد، میانگین می نشان فوق جدول نتایج که گونه همان
بود  ۸۷٫۳۵ آزمون پیش در آزمایش گروه های سازی آزمودنی خودناتوان
ت ییر کاهش یافت، اما در گروه کنترل  ۶۸٫۹۴آزمون به  که در پس

درگیری  نمرات شود. همچنین میانگین ای مشاهده نمی مالحظه قابل
 بود که در ۸۳٫۲۵ آزمون پیش در آزمایش گروه یها تحصیلی آزمودنی

افزایش یافت، اما این ت ییر در گروه کنترل قابل  1۰۳٫۵۳آزمون به  پس

 مالحظه نیست. 
آموزش بخشی  اثر های م کور و معناداری تفاوت بررسی منظور به

سازی تحصیلی و  تحصیلی بر خودناتوان کاری بستٔه کاهش اهمال
 روش از آزمون پیش اثر کنترل و ح ف جهت درگیری تحصیلی و

 همچون های آزمون مفروضه کواریانس استفاده شد. ابتدا تحلیل
بررسی و تأیید  وابسته مت یر و کمکی تصادفی مت یر بین خطی رابطٔه
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۶ 

آزمون  س نشان داد که پس از ح ف اثر پیششد. نتایج تحلیل کواریان
سازی تحصیلی و درگیری  آزمون میانگین مت یرهای خودناتوان در پس

 (.>۰٫۰۰1Pتحصیلی بین دو گروه معنادار است )
 

 بحث 4
 انیدانشجو شد یسع یآموزش بستٔه یواجرا گرفته صورت مداخلٔه در
 در آن یمنف و ریناپ  جبران یامدهایپ با و ببرند یپ خود یکار اهمال به

 به یکار اهمال یشناس سبب بر عالوه و شوند آشنا یلیتحص حوزٔه
 را خود یرمنطقیغ یباورها. برسند یکار اهمال یها تیموقع شناخت

 نیهمچن. بکشند چالش به را آن و بشناسند یکار اهمال نٔهیزم در
 جادیا آنان در مثبت یامدهایپ کسب یبرا الزم یها زهیانگ شد  تالش
 یریادگی به انیدانشجو شد تالش یآموزش بستٔه نیا در نیهمچن. شود
 و رییت  جمله از شده ارا ه یها کیتکن یریکارگ به با و شوند ختهیبرانگ

 یباورها اصال  و شکست زمان در یمنف خودپندارٔه اصال 
 . شوند موفق یدرس فیتکال انجام در ساز خودناتوان

 شیآزما گروه آزمون پس نمرات در یساز خودناتوان کاهش
 یساز خودناتوان بر یکار اهمال یآموزش بستٔه یاثربخش دهندٔه نشان

 یها پژوهش جینتا با حاضر، مطالعٔه یها افتهی. بود انیدانشجو
 و یساز خودناتوان نیب یمعنادار و مثبت یهمبستگ که( 1،۴،۵)

 یها پژوهش با نیهمچن. همسوست اند داده نشان را یکار اهمال
 . دارد یهمخوان زین( 1۷،1۸)

 مفهوم با انیدانشجو شد تالش حاضر قیتحق در نکهیا به باتوجه
 یپ احسا  و نگرش و رفتار بر آن ریتأث و ییخودگو ای یدرون گفتار
 با کنند، دایپ را یمنف یها ییخودگو رییت  و اصال  ییتوانا و ببرند
 در را احسا   یتنظ یها مهارت آموزش ریتأث که( ۶) قیتحق جینتا

 . است همسو داد، نشان انیدانشجو یلیتحص یکار اهمال جهت
 کاهش بر دیام یارتقا یشناخت آموزش یاثربخش( 1۹) یپژوهش در

 شده داده نشان انیدانشجو یلیتحص یساز خودناتوان و یکار اهمال
 که حیتوض نیا با. همسوست حاضر پژوهش جینتا با که است

 دربارٔه را خود ادراک و باور ،یآموزش بستٔه آموزش اثر بر انیدانشجو
 یباورها و  یتشخ تجارب و یلیتحص تیموفق ها، ییتوانا
 یمنف خودپندارٔه اصال  به و کنند یم اصال  ،یمنف یرمنطقیغ
 انیدانشجو. کند یم لیتسه را فیتکال انجام روند نیا و پردازند یم
 مختلف یها تیموقع در را خود ساز خودناتوان یباورها رندیگ یم ادی

 و ییشناسا را اند شده یدرس فیتکال انجام و شرفتیپ از مانع که
 . آورند دست به زین را آن مناسب یراهکارها نیهمچن

 که است یلیدال از یکی قضاوت و شکست از تر  نکهیا به توجه با
 و افکار مرور با انیدانشجو شد تالش کند، یم ساز خودناتوان را فرد

 از تر  علل به شکست و تیموفق یها تیموقع در خود یباورها
 آن، بر غلبه یراهکارها فراگرفتن با و ببرند یپ شکست

 یباورها نیهمچن انیدانشجو. افتی کاهش شان یساز خودناتوان
 یپ یکار اهمال در آن نقش به و کرده ییشناسا خود در را ییگرا کمال

. کنند یم دایپ خود ییگرا کمال بر غلبه یبرا ییراهکارها و برند یم
 در یشتریب یتوانمند آموزش، از پس شیآزما گروه انیدانشجو

 غلبه و یبررس به نیهمچن. کنند یم احسا  خود یدرس امور تیریمد

 یریدرگ و یاثرگ ار و پردازند یم خود یها ییجو بهانه و یتراش لیدل بر
 و دهند یم شیافزا را خود تیفعال و رود یم باال ها آن یلیتحص

 به بسته نیا در. کنند یبند تیاولو را خود یها تیفعال توانند یم
. شود یم داده آموزش امور یبند تیاول و زمان تیریمد روش دانشجو

 و شده مشکل دچار کمتر یلیتحص امور یده سازمان در رو، نیا از
 انیدانشجو. کنند یم موکول امتحان شب ای لحظه نیآخر به را آن کمتر
 فرا را مزاح  عوامل با برخورد نحؤه و یطلب کمک یها کیتکن
 . رندیگ یم
 یلیتحص یریدرگ نمرات دار معنا شیافزا حاضر پژوهش یها افتهی

 یکار اهمال کاهش بستٔه آموزش یپ در را شیآزما ای مداخله گروه
 آزمون پس نمرات در یلیتحص یریدرگ شیافزا. داد نشان یلیتحص
 بر یکار اهمال یآموزش بستٔه یاثربخش دهندٔه نشان شیآزما گروه
 جینتا با حاضر، مطالعٔه یها افتهی. بود انیدانشجو یلیتحص یریدرگ

 با زین رانیا در نیهمچن. همسوست( ۶،1۲،1۳) یها پژوهش
 . دارد یهمخوان( 1۷،1۸،1۹) یها پژوهش

 و یلیتحص فیتکال انجام در فرد زٔهیانگ ،یآموزش برنامٔه نیا آموزش با
. ابدی یم شیافزا دانشجو یلیتحص یریدرگ و مثبت یامدهایپ کسب
 جادیا داریپا و یچندبعد یرییت  که است نیا یآموزش برنامٔه هدف
 و زهیانگ شناخت، همزمان که بودن یچندبعد یژگیو لیدل به. کند
 انیدانشجو راستا نیهم در. است اثرگ ار کند، یم ریدرگ را رفتار

 مختلف یها تیموقع در را یجانیه و یشناخت ،یرفتار یراهبردها
 با و مثبت جینتا مداخله نیا. رندیگ یم فرا یکار اهمال با مقابله یبرا

 زمان، تیریمد ،یلیتحص خودپندارٔه اصال  نٔهیزم در را یادیز ارزش
 اهداف انتخاب شکست، و تیموفق زمان در ادارک و باورها شناخت
 یچگونگ شناخت فرد، یکار اهمال ییها تیموقع شناخت مناسب،
 و یریادگی ندیفرا در موجود موانع و ساز خودناتوان یباورها با مواجهه

 شتریب یلیتحص یریدرگ به تینها در که دارد را  ییگرا کمال بر غلبه
 .شود یم منجر

 

 گیری نتیجه ۵
های پژوهش حاضر نشان داد که با آموزش بستٔه کاهش  یافته
سازی تحصیلی کاهش و  خودناتوانطور معناداری  کاری به اهمال

شود از این  یابد. پیشنهاد می درگیری تحصیلی دانشجویان افزایش می
برنامٔه آموزشی برای افرادی که با آموزش و یادگیری سروکار دارند 

شناسان تربیتی  استفاده شود. همچنین مشاوران تحصیلی و روان
ویان و مراجعان توانند از این بستٔه آموزشی برای کمک به دانشج می

 خود استفاده کنند.
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