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Abstract 

Background & Objectives: Academic procrastination is one of the most common psychological and educational issues for students and may 

cause psychological disabilities and dysfunction in many dimensions of life. Self–doubt, fear of failure, and irrational beliefs are important 
predictors of procrastination. Based on implicit intelligence theory, individuals with a fixed mindset believe that human qualities such as 

intelligence and abilities are static, and they are inclined to fear challenge and devalue effort. In contrast, those with a growth mindset recognize 

that basic qualities are dynamic, and they tend to embrace challenges and value effort. From the self–determination theory perspective, 
autonomous motivation results from satisfying one’s basic psychological needs. Given this perspective, it is possible that targeting basic 

psychological needs could have implications for procrastination. This study aimed to compare the effectiveness of two educational methods of 

growth mindset and self–determination in reducing academic procrastination of female high school students. 
Methods: This quasi–experimental study has a pretest–posttest and a 1–month follow–up design with a control group. The statistical population 

comprised eighth– and ninth–grade female students studying in high schools of Shahr–e–Ray City, Iran, in the academic year of 2017–2018. A 

total of 45 students were selected using the random sampling method and assigned to three groups (two experimental and one control group). 
For one of the experimental groups, five training sessions of Growth Mindset designed by Khan Academy Institute and Stanford University 
(2018), and for the other experimental group, six sessions of Self–determination training designed by Dashti Dariyan (2018) were held .No 

training program was implemented for the control group. Academic Procrastination Questionnaire (Savari, 2012) was employed to investigate 
three procrastination factors: deliberate procrastination, procrastination due to fatigue, and procrastination due to lack of planning. To describe 

and analyze the data, descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (the Chi–square test, 1–way and repeated 

measures analysis of variance, and Bonferroni's post hoc test) were used in SPSS version 24. The significance level of all tests was considered 
to be 0.05.  

Results: Results showed that the implementation of the independent variables of Growth Mindset and Self–determination training decreased 

deliberate procrastination (p<0.001), procrastination due to fatigue (p<0.001), and procrastination due to lack of planning (p<0.001) over time 

compared to the control group. The interaction effect of group*time decreased deliberate procrastination (p<0.001), procrastination due to fatigue 

(p<0.001), and procrastination due to lack of planning (p<0.001). The significant difference between Growth Mindset and Self–determination 

training was only in the deliberate procrastination component (p=0.021). The differences between the averages of all three components of 
procrastination in the pretest and posttest stages (p<0.001) and between the pretest and follow–up stages (p<0.001) were significant. The non–

significant difference between the posttest and follow–up stages showed the persistence of the effect of both training in the follow–up stage 

(p>0.05). 
Conclusion: Based on the study findings, Growth Mindset and Self–determination training can reduce all three types of procrastination 

(deliberate, due to fatigue, and lack of planning) in students. However, the effect of growth mindset training in the component of deliberate 

procrastination is more than the training of self–determination. 

Keywords: Growth mindset training, Self–determination training, Academic procrastination, Students. 
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  .1۳۳(:۲1؛ )1۴۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰1 هرماهم برخط انتشار   

کاری تحصیلی گری بر اهمالرشد و خودتعیینذهنی روبه اثربخشی آموزش آمایٔه مقایسٔه
 اول دبیرستان آموزان دختر دورٔهدانش

 ۳، فریبرز درتاج۲دیجه ابوالمعالی الحسینی*خ، 1متین زادشیر
 سندگانینو حاتیتوض

 ؛تهران، ایران، دانشگاه آزاد اسالمی، تحقیقات وشناسی تربیتی، واحد علوم . گروه روان1
 ؛شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن، ایران. گروه روان۲
 ی، تهران، ایران.ئشناسی تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبا. گروه روان۳
 abolmaali@riau.ac.ir :مسئول نویسندٔهرایانامٔه *

 1۴۰۰ بهمن ۴ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۹آذر  ۲۲ تاریخ دریافت:
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

اثربخشی دو روش   ٔشود. این پژوهش با هدف مقایسهها میشناختی و نقص عملکرد در بسیاری از ابعاد زندگی آنهای روانکاری تحصیلی سبب ناتوانیاهمال زمینه و هدف:
 اول انجام شد. متوسطٔه  ٔآموزان دختر دورهکاری تحصیلی دانشاهمالر کاهش بگری و خودتعیینرشد روبهذهنی  آموزشی آمایٔه

هشتم و نهم  هایآزموان دختر پایهآماری را دانش ماهه بود. جامعٔهبا گروه گواه و پیگیری یکهمراه آزمون پسو  آزمونآزمایشی با طرح پیشنیمه، پژوهشروش  بررسی:روش
 که با گمارش تصادفی در سه گروه آموزش آمایٔهند بود به پژوهش های ورودآموز واجد مالکدانش ۴۵ ،آماری تشکیل دادند. نمونٔه 1۳۹۷-۹۸مدارس شهر ری در سال تحصیلی 

آکادمی و دانشگاه انخ سسٔهؤشده توسط مرشد طراحیذهنی روبه  ٔجلسه آموزش آمایه پنجهای آزمایش، گری و گواه قرار گرفتند. برای یکی از گروهخودتعیین و رشدذهنی روبه
 نامٔهپرسشاز ها گردآوری داده منظوره( برگزار شد. ب1۳۹۷)داریان شده توسط دشتی گری طراحیجلسه آموزش خودتعیین، شش ( و برای گروه آزمایشی دیگر۲۰1۸استنفورد )

و آزمون تعقیبی بونفرونی  گیری مکررطرفه، تحلیل واریانس با اندازهتحلیل واریانس یک ،دوخیهای آزمونها دادهبرای تحلیل . استفاده شد( 1۳۹1 ،کاری تحصیلی )سواریاهمال
 کار رفت. به ۲۴ نسخٔه SPSSافزار نرمدر  ۰٫۰۵سطح معناداری در 

کاری از خستگی و اهمالکاری ناشیاهمال وکاری عمدی گری درمقایسه با گروه گواه موجب کاهش اهمالرشد و خودتعیینذهنی روبه اجرای متغیرهای مستقل آمایٔهها: یافته
تفاوت  ( بود.p=۰٫۰۲1کاری عمدی )اهمال در مؤلفٔهفقط گری با یکدیگر ذهنی و آموزش خودتعیین تفاوت معنادار آموزش آمایٔه (.p<۰٫۰۰1)شد برنامگی از بیناشی

 ها درمیانگین نبودنو معنادار بود( معنادار p<۰٫۰۰1آزمون و پیگیری )( و مراحل پیشp<۰٫۰۰1آزمون )آزمون و پسدر مراحل پیش کاریٔه اهمالمؤلف های هر سهمیانگین
  (.p>۰٫۰۵)نشان داد پیگیری  در مرحلٔههر دو آموزش را ماندگاری تأثیر ، آزمون و پیگیریپس مراحل
آموزان برنامگی( را در دانشبی ،از خستگیناشی، کاری )عمدید هر سه نوع اهمالنتوانگری میذهنی و آموزش خودتعیین آموزش آمایٔه، های پژوهشبراساس یافته گیری:نتیجه

  است.گری خودتعیینآموزش کاری عمدی بیشتر از اهمال ٔهدر مؤلف رشدذهنی روبه تأثیر آموزش آمایٔه؛ اما دنکاهش ده
 .آموزان، دانشتحصیلی کاریگری، اهمالتعیینذهنی، آموزش خود آموزش آمایٔه ها:کلیدواژه

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jd

is
ab

ils
tu

d.
or

g 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                             2 / 10

mailto:abolmaali@riau.ac.ir
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
https://jdisabilstud.org/article-1-2305-fa.html


۲ 

 مقدمه ۱
ست ا عواقب ناخوشایند آن باوجودتأخیرانداختن کارها به 1کاریاهمال

. (1) رودشمار میبهآموزان دانش ۲یکی از دالیل مهم افت تحصیلیکه 
های مناسب رفتن فرصتتأخیر در شروع و اتمام تکالیف باعث ازدست

یادگیری و کاهش دقت، افزایش استرس و اشتباه در انجام تکالیف 
کاری در بین های مختلف میزان شیوع اهمال. در پژوهش(۲)شود می

. این (۳)درصد گزارش شده است ۵۵تا۵۳تانی بین آموزان دبیرسدانش
 ،لحاظ رفتاریکه به (۴)پدیده دو سطح شناختی و رفتاری دارد 

. (۵)شود کاری با تکانشگری و خودکنترلی تبیین میاهمال
ویژه اگر تکلیف ناخوشایند صورت که فرد تکلیف مدنظر را )بهبدین

توجه خود را از اندازد و تعویق میباشد( بدون دلیل خاصی به
 هایی که درمدت منفعت دارد، به فعالیتهایی که در طوالنیفعالیت

(. اگر فرد ۴کند )میمعطوف  است، ترمدت برای او جذابکوتاه
دهنده را نداشته باشد یا نتیجه توانایی تداعی تکلیف با پیامد پاداش

چه شود. هرکاری بیشتر میبرای او ارزشمند نباشد، احتمال اهمال
دهنده بیشتر باشد، بین انجام تکلیف و دستیابی به پیامد پاداش فاصلٔه

یابد و مغز کاهش می ۳های نورونی در پوستٔهطی انجام تکلیف سیگنال
. (۵)دهد کاری رخ میدرنتیجٔه کاهش فعالیت این نواحی در مغز اهمال

کاری، پیامدهای منفی مانند عملکرد تحصیلی تکرار اهمالاثر  در
های شدن به بیماری، پشیمانی و رنج و خطر مبتال5، اضطراب4یفضع

که راهبردهایی مانند بهبود  (۶)شود جسمانی و روانی پدیدار می
های کارآمد مطالعه برای اجتناب از مدیریت زمان و کاربرد عادت

کاری از منظر شناختی با (. اهمال۸کاری توصیه شده است )اهمال
د شک به خود و ترس از شکست، تبیین باورهای غیرمنطقی مانن

 . (۷)شود می
ی آموزش آمایٔه های مطرح در کاهش رشد یکی از روشبهرو  6ذهن

نفس، کاری با میانجیگری باورها، خودکارآمدی، عزتاهمال
های ضمنی ذهنی که از نظریه خودتنظیمی و انگیزش درونی است. آمایٔه

های ای از باورها و نگرششدهتثبیت  ٔ هوشی برگرفته شده و مجموعه
ذهنی  آمایٔه»شود. رشد میبهذهنی ثابت و رو  ٔفرد است، شامل آمایه

ی از نظریٔه  ۷«ثابت که بر ثابت و شود منتج میهوش   ۸ذات
ذهنی ثابت  یٔهکید دارد. ازآنجاکه افراد با آماأبودن هوش تناپذیرکنترل

معنای شکست بههای خود هستند و دنبال اثبات هوش و تواناییبه
کنند ها دوری مینداشتن توانمندی و هوش است، از رویارویی با چالش

 کند. افراد با آمایٔهکاری میها را وادار به اهمالو ترس از شکست آن
رشد باور دارند که هوش و توانایی در طول یادگیری رشد ذهنی روبه

رای یادگیری معنای کوشش بها بهبنابراین موفقیت برای آن ؛کندمی
 . آمایٔه(۸)برانگیز و پیرو آن رشد خود است جدید و چالش موضوعات

طور مشخص خودکنترلی و فرایندهای خودتنظیمی را ذهنی افراد به

                                                      
1. Procrastination 
2. Academic failure 
3. Putamen 
4. Poor academic performance 
5. Anxiety 
6. Mindset 
7. Fixed mindset 

. بین (۹)کند بینی میگذاری، اجرا و نظارت بر هدف، پیششامل هدف
کاری گیری هدف تبحرگرایی با اهمالباورهای افزایشی هوشی و جهت

گیری هدف تبحرگرایی بر افزایش معنادارِ منفی وجود دارد. جهت بطٔهرا
کاری با . اهمال(1۰) کندمیکید أکفایت و کسب مهارت در تکلیف ت

افزایشی هوش همبستگی  ذاتی هوش همبستگی مثبت و با نظریٔه نظریٔه
ذهنی  پس افزایش و رشد باورهای هوشی افزایشی )آمایٔه ؛منفی دارد

. نتایج پژوهش (11)کاری را کاهش دهد تواند اهمالمیرشد( بهرو
رشد درمقایسه ذهنی روبه دانشجویان با آمایٔه ،برنسر و جاب نشان داد

کاری کمتری در سالمت اهمالدارای ذهنی ثابت،  با دانشجویان با آمایٔه
ها اراده را منبع غنی ند و چون آنهستشخصی و ساعت خواب 

یریت زمان بهتر، عادات بد غذاخوردن، دانند، مدخودکنترلی می
 .(1۲)ند کاری کمتری در زندگی روزمره دارکردن و اهمالتکانشی هزینه

کاری از منظر شناختی شناسی و درمان اهمالسبب نظریات در حوزٔه
است؛  توجه شدهذهنی  که در آمایٔه نیست طورمحدود به تغییر باورها آن

 رای؛ ب(1۳)است  پژوهشگران بوده مدنظربلکه نیازهای بنیادین نیز 
شناختی بنا نیازهای بنیادین روان بر پایٔه  ۹گریخودتعیین مثال نظریٔه

گری . خودتعیین(1۴)ثر است ؤکاری مشده و در کاهش اهمال
گرا، ها، دانش و باورها است که فرد را هدفای از مهارتمجموعه

انگیزش درونی  ریه،کند. براساس این نظگر و خودمختار میخودتنظیم
در پی ارضای نیازهای روانی بنیادین شامل خودمختاری، شایستگی و 

آید. خودمختاری میزان اختیار فرد در وجود میارتباط با دیگران به
تعیین رفتارهای خود است. احساس شایستگی نیاز به احساس 

 های خود و مقابله با شرایط محیطیبودن در رسیدن به خواستهباکفایت
نزدیک خود  خاطر فرد به جامعٔهو ارتباط نیاز به احساس تعلق است

گری براساس میزان خودمختاری در خودتعیین است. انگیزه در نظریٔه
 1۰انگیزگی، انگیزه با تنظیم بیرونیقرار دارد که شامل بی یپیوستار

هفکنی)اصالً خودمختار نیست(، تنظیم درون ای )تا اندازه  11شد
)عمدتاً خودمختار است( و تنظیم  1۲(، تنظیم خودپذیرخودمختار است

درونی )بیشترین میزان  )کامالً خودمختار است( و انگیزٔه 1۳یکپارچه
ای برای انجام کار . افرادی که دالیل خودمختارانهشودمیخودمختاری( 

انگیزه یا کنترل یا درگیرشدن در فعالیتی دارند، درمقایسه با افراد بی
مندی  میل و پشتکار بیشتر، احساسات مثبتی مانند عالقهبیرونی احتماالً

بنابراین  ؛(1۳دهند )تر نشان میلذت بیشتر و رفتارهای یکپارچه و
های خودتنظیمی، با افزایش لذت از فعالیت  ٔخودمختارانه هایکلش

و صرف زمان برای  یشترتحصیلی، حس رقابت، تمرکز، نمرات ب
آموزان با انگیزش دانش روازاین ؛تکالیف تحصیلی همراه است

. در این راستا، اورام (1۵)کاری کمتری دارند اهمال ،گرایانهخودتعیین
کاری را توان اهمالگری میهای خودتعیینبا آموزش مهارت ،نشان داد

 دریافتند، اوغلو و کاراتاش در پژوهشیشوچا. (1۶)کاهش داد 

8. Entity Theory 
9. Self-determination Theory 
10. External regulation 
11. Introjected 
12. Identified 
13. Integrated 
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۳ 

 ،گریتعیینخود بر نظریٔهیشناختی مبتنارضای نیازهای بنیادین روان
کاری ای انگیزش منجربه کاهش اهمالغیرمستقیم با نقش واسطه طوربه

کاری همبستگی مثبت انگیزگی با اهمالبی مشخص کرد،شود. نتایج می
 های خودمختارانٔهدرونی و شکل  ٔ عکس با انگیزهرمعناداری دارد و ب

. درواقع مشارکت است همبستگی منفی معناداردارای انگیزش بیرونی، 
شناختی با انگیزش درونی رفتارها تصمیمات مثبت نیازهای روان

دهد و همین امر سبب کاهش بیشتری را شکل می گرایانٔهخودتعیین
 (.1۵شود )کاری میاهمال

 ،(۶شناختی و رفتاری دارد ) و کاری ابعاد انگیزشیازآنجاکه اهمال
رشد با تأثیر بر ابعاد روبهذهنی  گری و آموزش آمایٔهآموزش خودتعیین
د نقش مؤثری در کاهش آن داشته نتوانکاری میمتفاوتی از اهمال

گری با پرداختن به تأمین نیازهای اساسی فرد خودتعیین د. نظریٔهنباش
سمت بیرونی را به ازجمله احساس شایستگی و خودمختاری، انگیزٔه

شود. کاری میش اهمالکند و منجربه کاهدرونی هدایت می انگیزٔه
رشد با تأکید بر باورها و افزایش ذهنی روبه دیگر آموزش آمایٔهازسوی

سازوکار مغز و تغییر ساختار شناختی، زمینه را برای  بارٔهدانش در
 سازد. باتوجه به فقدان پژوهش در زمینٔهکاری فراهم میکاهش اهمال

رشد و روبه ذهنی آمایٔه یاثربخشی دو رویکرد آموزش مقایسٔه
اثربخشی آموزش  گری، این مطالعه با هدف تعیین و مقایسٔهخودتعیین

کاری گری بر کاهش اهمالرشد و آموزش خودتعیینروبه ذهنی آمایٔه
 آموزان انجام شد.تحصیلی دانش

 بررسیروش 2
آزمون با پس وآزمون آزمایشی با طرح پیشروش پژوهش حاضر نیمه

 ماهه بود. جامعٔهپیگیری یک همراه بایک گروه گواه  دو گروه آزمایش و
هشتم و نهم مشغول به تحصیل در  هایآموزان دختر پایهدانش راآماری 

. برای برآورد حجم تشکیل دادند 1۳۹۷-۹۸ری در سال تحصیلی  شهر
 ۸٫۰، توان ۵٫۰اثر  با درنظرگرفتن اندازٔه 1کمک جدول کوهننمونه، به
آموز برآورد شد دانش پانزدهگروه،  مونه در هر، حجم ن۰٫۰۵و آلفای 

. صورت گرفتآموز مطالعه دانش ۴۵روی و درمجموع  (1۷نقل از به)
اول  دورٔه متوسطٔه کنندگان، از بین مدارس دخترانٔهبرای انتخاب شرکت

نفر از  ۴۵ در نظر گرفته شد. سپستصادف ری، دو مدرسه به شهر
تر یش( ب1۳٫۰۸کاری یک انحراف معیار )اهمال نمرٔه دارای آموزاندانش

تصادف در سه و داوطلب شرکت در مطالعه، به (۲۴٫۵۸از میانگین )
. قرار گرفتندو یک گروه گواه  ینفری، شامل دو گروه آزمایشپانزدهگروه 

گروه دوم  و (1رشد )جدول روبه ذهنی گروه آزمایشی اول آموزش آمایٔه
، گروه سوم را دریافت کرد. برای( ۲ل گری )جدوآموزش خودتعیین

های آموزشی، از اتمام دوره بعد. ارائه نشدهیچ آموزشی  گروه گواه،
و یک ماه  جرا شدکاری تحصیلی برای هر سه گروه اآزمون اهمالپس

پیگیری مرحلٔه های آزمایشی، متغیرهای مستقل برای گروه پس از ارائٔه
 . گرفتانجام 

 رشدذهنی روبه آموزش آمایٔه بستٔه . خالصٔه1جدول 
 محتوا عنوان جلسه

 مغز و یادگیری اول
های عصبی با استفاده از ها و تشکیل شبکهمغز هنگام یادگیری، ارتباط بین نورون: فیزیولوژی ۲آموزش نوروپالستیسیتی

 تصاویر و فیلم و کلیپ

 رشدذهنی روبه آمایٔه دوم
رشد و ثابت با استفاده از نمایش فیلم آموزشی و کلیپ انیمیشن، بهذهنی رو رشد، تفاوت آمایٔهبهذهنی رو معرفی آمایٔه

 کاغذیو  انجام تمرین مداد
 چگونگی تأثیر اشتباه بر فرایند یادگیری با استفاده از نمایش فیلم انگیزشی و موزیک اشتباه و فرسودگی سوم

 گذاری هوشمند، انجام تمرین مداد و کاغذیمعرفی اهداف هوشمند با استفاده از فیلم انیمیشن، آموزش هدف گذاری هوشمندهدف چهارم
 شدهآموزش دادهمرور مطالب  بندیجمع پنجم

 کار رفت. ی زیر در پژوهش بهابزارها و جلسات آموزش
 کاری تحصیلیاهمال نامٔهپرسش :۳کاری تحصیلیاهمال نامٔهپرسش-

 دوازده نامهپرسش . این(۳) ساخته شد 1۳۹1سواری در سال  توسط
کاری کاری عمدی، اهمالاهمال سه مؤلفٔه نامهدارد. این پرسشگویه 
برنامگی را در بیاز کاری ناشیروانی و اهمال-از خستگی جسمیناشی

، ۳، بعضی اوقات=۲ندرت=، به1ای از هرگز=درجهپنج یطیف لیکرت
در این ابزار  یشترب د. نمرٔهکنارزیابی می ۵تا همیشه= ۴بیشتر اوقات=

، نامهپایایی پرسش(. سواری برای ۳کاری بیشتر است )معنای اهمالبه
ابزار با و همبستگی این  ۰٫۸۵ را برابر با ضریب آلفای کرونباخ

عنوان به ۳۵٫۰ را برابر با  4کاری تحصیلی تاکمناهمال نامٔهپرسش
                                                      

1. Cohen  
2. Neuroplasticity 
3. Academic Procrastination Questionnaire 
4. Tuckman Procrastination Scale 
5. Khan Academy 

  (.۳زمان ابزار گزارش کرد )شاخصی از روایی هم
 آموزشی آمایٔه در این پژوهش بستٔه :رشدذهنی روبه آموزشی آمایٔه بستٔه-

غیرانتفاعی آموزشی خان  رشد استفاده شد که توسط مؤسسٔهذهنی روبه
کادمی د  5آ ذهنی،   ٔ پرداز آمایهو نظریه  6با همکاری دانشگاه استنفور

طراحی شده است. این  PERT۸ پروژٔه عنوان زیرمجموعٔهو به ۷دوئک
. در این پژوهش شودمیجلسه  پنجاول شامل   ٔ متوسطه دورٔهبسته برای 

مدت جلسه و هر جلسه به در پنجرشد، ذهنی روبه آموزش آمایٔه
. برای بررسی روایی (1۸)ای دوبار برگزار شد ههفت ،نیموساعتیک

متخصص  دهو نظر  ۹شاخص اعتبار محتوایی نسبی ،محتوایی جلسات
متخصص  دوشناسی تربیتی، متخصص روان شش) شناسروان

6. Stanford 
7. Dweck 
8. Project for Education Research that Scales 
9. Content validity ratio (CVR) 
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۴ 

و  کار رفتبهشناسی عمومی( متخصص روان دوشناسی بالینی و روان
از روایی حاکی کهدست آمد به ۰٫۸جلسات عدد  مقدار آن برای همٔه

 جلسات آموزش آمایٔه خالصٔه .(1۹) محتوایی مطلوب جلسات بود
 آورده شده است. 1رشد در جدول ذهنی روبه

 یآموزش در این پژوهش بستٔه :گریخودتعیین یآموزش بستٔه-
طراحی شده است داریان که توسط دشتی استفاده شد گری خودتعیین

آموزش  ،. در این پژوهششودمیجلسه  شش. این بسته شامل (۲۰)
 دو ،ونیمساعتیکمدت هر جلسه به و جلسه شش در گریخودتعیین

شاخص  ،شد. برای بررسی روایی محتوایی جلسات بار در هفته برگزار
و  کار رفتبهشناس متخصص روان دهاعتبار محتوایی نسبی و نظر 

از روایی حاکی کهدست آمد به ۰٫۸جلسات عدد  مقدار آن برای همٔه
. خالصه جلسات آموزش (1۹)محتوایی مطلوب جلسات بود 

توصیف و تحلیل  منظوربه آورده شده است. ۲در جدول  گریخودتعیین
های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و شاخصها از داده

دو و تحلیل واریانس های آماری خیروشاز آمار استنباطی شامل 
های آن فرضو پیش مکرر گیریطرفه، تحلیل واریانس با اندازهیک

آزمون و  (موخلی باکس و کرویتویلک، لون، ام-شاپیروهای آزمون)
سطح . استفاده شد ۲۴ نسخٔه SPSSافزار نرم در نفرونیوتعقیبی ب
  .درنظر گرفته شد ۰٫۰۵های آماری آزمون معناداری

 گریآموزش خودتعیین بستٔه . خالصٔه۲جدول 
 محتوا عنوان جلسه

 نفسشناختی و عزتنیازهای روان اول
گاهی و شناختی، مفهوم ادراک شایستگی، شناخت مفهوم عزتآشنایی با نیازهای روان نفس، افزایش خودآ

 نفس با استفاده از فیلم انیمیشنعزتهای ارتقای راه
 کاغذیهای مطالعه و یادگیری، انجام تمرین مدادآشنایی با مهارت شایستگی تحصیلی دوم

 شایستگی اجتماعی و ارتباط سوم
یابی با استفاده از فیلم انیمیشن، انجام تمرین ورزی و دوستتئهای ارتباطی، مهارت جرآشنایی با مهارت

 عملی
 ریزی و مدیریت زمان، انجام تمرین عملیآشنایی با مفهوم برنامه مدیریت رفتار چهارم
 ی و حق انتخاب، نمایش فیلم انیمیشن، بحث گروهیأآشنایی با مفهوم استقالل ر خودمختاری پنجم

 انگیزش ششم
نمایش فیلم های افزایش انگیزش درونی، آشنایی با مفهوم انگیزش، شناخت انگیزش درونی و بیرونی و راه

 های انگیزشیانیمیشن و استفاده از ترانه

 هایافته 3
شدند. کنندگان در این پژوهش از مدارس دخترانه انتخاب تمام شرکت

 درصد( در پایٔه۵۳٫۳۳نفر ) ۸رشد ذهنی روبه در گروه آموزش آمایٔه
 ۶گری نهم، در گروه خودتعیین درصد( در پایٔه۴۶٫۶۷نفر ) ۷هشتم و 

 نهم و در درصد( در پایٔه۶۰نفر ) ۹هشتم و  درصد( در پایٔه۴۰نفر )
نفر  ۷هشتم و  درصد( در پایٔه۵۳٫۳۳نفر ) ۸گواه  گروه

  نهم مشغول به تحصیل بودند. پایٔه درصد( در۴۶٫۶۷)

 هاتفکیک گروهویلک متغیرها به-. میانگین )انحراف معیار( و مقادیر شاپیرو۳جدول 
 گواه گریخودتعیین ذهنی آمایٔه مرحله متغیر 

ف معیار(
میانگین )انحرا

 کاری عمدیاهمال 
 (۲٫۲۰) 1۸٫۴۰ (۲٫۳۴) 1۸٫۲۷ (۲٫۸۴) 1۸٫۹۳ آزمونپیش

 (۲٫1۰) 1۸٫۰۸ (۲٫۲۳) 1۴٫۴۷ (۲٫۵۰) 11٫۵۳ آزمونپس

 (۲٫11) 1۸٫۲۰ (۲٫۴۴) 1۳٫۵۳ (۲٫۳۵) 11٫۴۰ پیگیری

از کاری ناشیاهمال
 خستگی

 (۲٫11) 1۶٫۲۰ (۲٫1۶) 1۶٫۳۳ (۲٫۷۰) 1۵٫۵۳ آزمونپیش

 (۲٫۲1) 1۵٫۴۷ (۲٫۰۶) 11٫۸۷ (۲٫1۹) 1۰٫۰۷ آزمونپس

 (1٫۹۰) 1۵٫۸۰ (۲٫1۰) 1۲٫۹۰ (1٫۹۳) 1۰٫۰۰ پیگیری

از کاری ناشیاهمال
 برنامگیبی

 (1٫۳۳) 1۲٫1۰ (1٫۸1) 11٫۹۰ (1٫۰۶) 11٫۴۷ آزمونپیش

 (۲٫۴۷) 11٫۴۷ (1٫۷۷) ۸٫۰۳ (۲٫1۵) ۷٫۰۷ آزمونپس

 (۲٫۳۷) 11٫۳۰ (1٫۳۶) ۸٫1۵ (1٫۹۳) ۶٫۰۰ پیگیری

شاپیرو
-

ک )مقدار احتمال(
ویل

 

 کاری عمدیاهمال
 ۰٫۹۳۰ (۰٫۲۷۴) ۰٫۹۴1 (۰٫۳۹۳) ۰٫۹۰1 (۰٫1۰۰) آزمونپیش
 ۰٫۹۳۳ (۰٫۳۰۵) ۰٫۹۰۶ (۰٫11۸) ۰٫۹۲1 (۰٫۲۰۳) آزمونپس

 ۰٫۹۴۵ (۰٫۴۵۳) ۰٫۹۳۳ (۰٫۳۰۳) ۰٫۹۵1 (۰٫۵۴۷) پیگیری

کاری ناشی از اهمال
 خستگی

 ۰٫۹۴۳ (۰٫۴1۸) ۰٫۹۲۶ (۰٫۲۳۴) ۰٫۹۴۲ (۰٫۴۰۲) آزمونپیش
 ۰٫۹1۹ (۰٫1۸۶) ۰٫۹۲۹ (۰٫۲۶۳) ۰٫۹۸۳ (۰٫۹۸۷) آزمونپس

 ۰٫۹۶۶ (۰٫۸۰۲) ۰٫۹1۴ (۰٫1۵۴) ۰٫۹۴1 (۰٫۳۹1) پیگیری

از کاری ناشیاهمال
 برنامگیبی

 ۰٫۹۰۴ (۰٫11۰) ۰٫۹1۷ (۰٫1۷۲) ۰٫۸۸۹ (۰٫۰۶۴) آزمونپیش
 ۰٫۹۵۶ (۰٫۶۳۰) ۰٫۹۴۹ (۰٫۵1۳) ۰٫۹1۳ (۰٫1۴۸) آزمونپس

 ۰٫۹۶۷ (۰٫۸۰۷) ۰٫۹۲۹ (۰٫۲۶1) ۰٫۹۲۴ (۰٫۲1۹) پیگیری
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۵ 

تحصیلی  لحاظ پایٔهها بهبین گروه ،دو نشان داداستفاده از آزمون خی
میانگین و انحراف معیار  (.p=۰٫۶۹۷) نداشتتفاوت معناداری وجود 

رشد ذهنی روبه کنندگان گروه آموزش آمایٔهمعدل تحصیلی شرکت
و گروه گواه  1۶٫۶۷±۰٫۸۹گری گروه خودتعیین و 1۶٫۸۶±۰٫۶۳
بین  مشخص کرد،راهه تحلیل واریانس یک نتایجبود.  1۶٫۳۸±۰٫۸1

شت لحاظ معدل تحصیلی تفاوت معناداری وجود نداها بهگروه
(۰٫1۸۸=p .) 

کاری اهمال گانٔههای سهمیانگین مؤلفه ،دهدنشان می ۳جدول 
آزمون و پیگیری تغییر یافته است. در ادامه تحصیلی در مراحل پس

گیری مکرر بررسی شد. های تحلیل واریانس با اندازهفرضپیش
کاری اهمال ویلک مربوط به هر سه مؤلفٔه-شاپیرو آزمون شاخص

غیرمعنادار  ۰٫۰۵تحصیلی در هر سه گروه و در هر سه مرحله در سطح 
 . آمارٔهبودهای هر سه مؤلفه نرمال توزیع داده کرد، مشخصبود که 

بنابراین  (؛p>۰٫۰۵) یک معنادار نبودباکس و لون نیز هیچام هایآزمون
همگنی  کوواریانس مفروضٔههای واریانسشرط همگنی ماتریس

کاری تحصیلی در سه مرحله برقرار بود. های اهمالواریانس برای مؤلفه
فرض برابری  ،موخلی نشان داد کرویتبررسی نتایج آزمون 

کاری تحصیلی های اهمالها برای مؤلفهآزمودنیهای درونواریانس
های جایگزین از آزمون ؛ بنابراین(p<۰٫۰۵)نبود برقرار 

 اثرگذاری بستٔه فلت برای بررسی فرضیٔهگیسر یا هیونوساهگرین
  آموزشی استفاده شد.

 کاری تحصیلیهای اهمالگیری مکرر در تبیین اثر متغیرهای مستقل بر مؤلفه. نتایج تحلیل واریانس با اندازه۴جدول 
 اثر اندازٔه مقدار احتمال F آزادی درجٔه مجموع مجذورات خطا مجموع مجذورات منبع اثر مؤلفه

 کاری عمدیاهمال
 ۰٫۵۵۰ <۰٫۰۰1 ۲۶٫۶۷ ۲و  ۴۲ ۳۴۶٫۰۳ ۴۲۲٫۹۳ گروه

 ۰٫۵۷۷ <۰٫۰۰1 ۵۷٫۲۷ ۲و  ۴۲ ۲۴1٫۰۸ ۴۸۲٫1۷ زمان
 ۰٫۴۲۸ <۰٫۰۰1 1۵٫۷۳ ۴و  ۸۴ ۳۵۳٫۶۰ ۲۶۴٫۹۰ گروه*زمان

از کاری ناشیاهمال
 خستگی

 ۰٫۷۲۲ <۰٫۰۰1 ۵۴٫۴۴ ۲و  ۴۲ 1۳۶٫۰۹ ۳۵۲٫۷۷ گروه
 ۰٫۴۲۹ <۰٫۰۰1 ۳1٫۵۵ ۲و  ۴۲ 1۶۹٫۷۸ ۳۳۹٫۵۷ زمان

 ۰٫۲۲۶ <۰٫۰۰1 ۶٫1۳ ۴و  ۸۴ ۴۵1٫۹1 1۳1٫۸۵ گروه*زمان

از کاری ناشیاهمال
 برنامگیبی

 ۰٫۶1۲ <۰٫۰۰1 ۳۳٫1۷ ۲و  ۴۲ 1۷۲٫۷1 ۲۷۲٫۷۷ گروه
 ۰٫۵۲۹ <۰٫۰۰1 ۴۷٫1۶ ۲و  ۴۲ 1۴۹٫۹1 ۲۹۹٫۸۳ زمان

 ۰٫۲۷۶ <۰٫۰۰1 ۸٫۰1 ۴و  ۸۴ ۲۶۷٫۰۲ 1۰1٫۸1 گروه*زمان

 هاو گروهها زوجی اثر زمان نفرونی برای مقایسٔهو. نتایج آزمون تعقیبی ب۵جدول 
 مقدار احتمال خطای معیار تفاوت میانگین مراحل اجرا مؤلفه

 کاری عمدیاهمال
 <۰٫۰۰1 ۰٫۴۶ ۳٫۸۴ آزمونپس آزمونپیش
 <۰٫۰۰1 ۰٫۴۶ ۴٫1۶ پیگیری آزمونپیش
 ۰٫۹۵۸ ۰٫۳۷ ۰٫۳1 پیگیری آزمونپس

 از خستگیکاری ناشیاهمال
 <۰٫۰۰1 ۰٫۵۵ ۳٫۵۶ آزمونپس آزمونپیش
 <۰٫۰۰1 ۰٫۵1 ۳٫1۳ پیگیری آزمونپیش
 ۰٫۸۹1 ۰٫۴۰ ۰٫۴۲ پیگیری آزمونپس

 برنامگیاز بیکاری ناشیاهمال
 <۰٫۰۰1 ۰٫۴۰ ۲٫۹۵ آزمونپس آزمونپیش
 <۰٫۰۰1 ۰٫۳۵ ۳٫۳۳ پیگیری آزمونپیش
 ۰٫۹۴۰ ۰٫۳۷ ۰٫۳۸ پیگیری آزمونپس

 مقدار احتمال خطای معیار تفاوت میانگین هاگروه 

 کاری عمدیاهمال
 ۰٫۰۲1 ۰٫۶1 -1٫۷۴ گریخودتعیین ذهنی آمایٔه
 <۰٫۰۰1 ۰٫۶1 -۴٫۲۷ گواه ذهنی آمایٔه

 <۰٫۰۰1 ۰٫۶1 -۲٫۸۰ گواه گریخودتعیین

 از خستگیکاری ناشیاهمال
 ۰٫1۲۶ ۰٫۵۷ -1٫۰۸ گریخودتعیین ذهنی آمایٔه
 <۰٫۰۰1 ۰٫۵۷ -۳٫۹۶ گواه ذهنی آمایٔه

 <۰٫۰۰1 ۰٫۵۷ -۲٫۷۸ گواه گریخودتعیین

 برنامگیاز بیکاری ناشیاهمال
 ۰٫1۸۳ ۰٫۶۵ -1٫1۶ گریخودتعیین ذهنی آمایٔه
 <۰٫۰۰1 ۰٫۶۵ -۳٫۴۲ گواه ذهنی آمایٔه

 <۰٫۰۰1 ۰٫۶۵ -۲٫۶۴ گواه گریخودتعیین

اجرای متغیرهای مستقل  ،دهدنشان می 1و نمودارهای شکل  ۴جدول 
گری درمقایسه با گروه گواه موجب رشد و خودتعیینذهنی روبه آمایٔه

از خستگی کاری ناشیاهمال و (p<۰٫۰۰1کاری عمدی )کاهش اهمال

(۰٫۰۰1>pو اهمال )از بیکاری ناشی( ۰٫۰۰1برنامگی>p )شد .
 و (p<۰٫۰۰1کاری عمدی )اهمال کند،مشخص می ۴همچنین جدول 

از کاری ناشی( و اهمالp<۰٫۰۰1از خستگی )کاری ناشیاهمال
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طور معناداری کاهش یافت. ( در طول زمان بهp<۰٫۰۰1برنامگی )بی
کاهش  سبباثر متقابل گروه*زمان  ،۴درنهایت منطبق بر نتایج جدول 

از خستگی کاری ناشیاهمال و (p<۰٫۰۰1کاری عمدی )اهمال
(۰٫۰۰1>pو اهمال )از بیشیکاری نا( ۰٫۰۰1برنامگی>p .شد )

 اثر گروه مربوط به مؤلفٔه بیشترین اندازٔه ،۴جدول باتوجه به 
 ؛کاری عمدی بوداز خستگی و کمترین مربوط به اهمالکاری ناشیاهمال

کاری اهمال اثر گروه*زمان مربوط به مؤلفٔه بیشترین اندازٔه همچنین
 عمدی بود. 

کاری های اهمالنفرونی را برای مؤلفهونتایج آزمون تعقیبی ب ۵جدول 
آزمون آزمون و پسآزمون با پسپیش مراحل زوجی تحصیلی، درمقایسٔه

 دهد.ها با یکدیگر نشان میبا پیگیری و گروه

تفاوت  کند،مشخص می ۵نفرونی در جدول ونتایج آزمون تعقیبی ب
آزمون و در مراحل پیش کاریاهمالٔه های هر سه مؤلفمیانگین

( p<۰٫۰۰1آزمون و پیگیری )( و مراحل پیشp<۰٫۰۰1آزمون )پس
، آزمون و پیگیریپس مراحل ها درمیانگین نبودنو معنادار بودمعنادار 

نشان داد پیگیری  در مرحلٔهرا  هر دو آموزش ماندگاری تأثیر
(۰٫۰۵<p.) تفاوت معنادار از نفرونی حاکیونتایج آزمون تعقیبی ب

گری با گروه گواه در هر سه و آموزش خودتعیینآمایٔه ذهنی آموزش 
از خستگی کاری ناشیاهمال و (p<۰٫۰۰1کاری عمدی )اهمال مؤلفٔه

(۰٫۰۰1>pو اهمال )از بیکاری ناشی( ۰٫۰۰1برنامگی>p و تفاوت )
 مؤلفٔهگری با یکدیگر در ذهنی و آموزش خودتعیین معنادار آموزش آمایٔه

( بود.p=۰٫۰۲1کاری عمدی )اهمال

 
 

 ثبح ۴
رشد ذهنی روبه اثربخشی آموزش آمایٔه ژوهش حاضر با هدف مقایسٔهپ

آموزان دختر کاری تحصیلی دانشگری بر اهمالو آموزش خودتعیین
ها نجام شد. یافتهاری  هشتم و نهم مشغول به تحصیل در شهر هایپایه

گری بر رشد و خودتعیینروبه ذهنیٔه هر دو آموزش آمای ،نشان داد
 ،کاری عمدیآن یعنی اهمالهای لفهؤکاری تحصیلی و مکاهش اهمال

برنامگی از بیکاری ناشیاز خستگی و اهمالکاری ناشیاهمال
 بود؛ماهه پایدار و این تأثیر در پیگیری یکبود آموزان اثربخش دانش

 ٔهرشد در مؤلفذهنی روبه تأثیر آموزش آمایٔهدر مقام مقایسه، همچنین 
اما در  بود؛گری خودتعیینآموزش کاری عمدی بیشتر از اهمال
 دو روشبین  ،برنامگیاز خستگی و بیکاری ناشیاهمال هایهمؤلف

 .معنادار وجود نداشتتفاوت 
نتایج گری با اثربخشی آموزش خودتعیین این پژوهش در زمینٔه یافتٔه

بر کاهش ( 1۶اورام )و ( 1۵اوغلو و کاراتاش )شاوچهای پژوهش
جلیلی و همکاران  . همچنین، نتایج پژوهشستهمسوکاری اهمال

گری باعث افزایش انگیزش درونی و آموزش خودتعیین مشخص کرد،
 دریافتند،االسالمی . بداقی و شیخ(۲1)شود بیرونی تحصیلی می

گری بر خودتنظیمی تحصیلی و های خودتعیینآموزش مهارت

تواند ثیرگذار است و این آموزش میأشناختی تسرسختی روان
کاهش دهد و منجربه افزایش خودتنظیمی خودتنظیمی بیرونی را 

 . (۲۲)د شوفکن و خودپذیر درون
طی آموزش توان گفت، در تبیین یافتٔه مذکور پژوهش حاضر می

ی خود هاارزش و قیعال و هافرد با ویژگی ،گریهای خودتعیینمهارت
یابد. نفس دست میشود و به احساس شایستگی و عزتآشنا می

 ،بینی پیامدهای احتمالیاهداف خود و پیش ازطرفی فرد با تشخیص
کارگیری راهبردهای مطالعه، هگیرد و با بخودمختارانه تصمیم می

ای پیش سمت خودتنظیمی خودمختارانهمدیریت زمان و حل مسئله به
آموزش ارتباط مؤثر در بستر کالس و گروه نیز احساس  .(۲۳)رود می

 شدن این نیازها، انگیزٔه. برآورده(۲۴) آوردوجود میبهتعلق و ارتباط را 
انگیزش مانند خودپذیر و آمیخته را  های خودمختارانٔهدرونی و شکل

کند و درنتیجه کیفیت و درگیری در یادگیری افزایش و ایجاد می
 (. 1۵یابد )کاری کاهش میاهمال

 پژوهشنتایج ذهنی با  اثربخشی آموزش آمایٔه این پژوهش در زمینٔه یافتٔه
. همچنین، پژوهش دیبیکر و همکاران ست( همسو1۲برنسر و جاب )

رشد با افزایش ذهنی روبه ای آموزش آمایٔهجلسهیک مداخلٔه ،نشان داد
 .دهدرشد گرایش به اهداف عملکردگریزی را کاهش میذهنی روبه آمایٔه
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و دارد مثبت و معنادار  باورهای هوشی افزایشی با اهداف تبحری رابطٔه
. کینان در (۲۵)طور منفی رابطه دارد اهداف عملکردگریزی بهبا 

رشد را بر خودکارآمدی ذهنی روبه ثیر مثبت آموزش آمایٔهأپژوهشی ت
با افزایش خودکارآمدی رفتار و  ،کرد عنوانآموزان نشان داد. او دانش

د و درنتیجه موفقیت تحصیلی کنپیدا میسطح یادگیری فرد بهبود 
در  و همکاران فراتحلیل برنتپژوهش . نتایج (۲۶) آیددست میبه

باورهای هوشی افزایشی  مشخص کرد،های ضمنی هوش بررسی نظریه
مثبت  منفی و با اهداف یادگیری رابطٔه با اهداف عملکردی رابطٔه

کارگیری هرشد با بذهنی روبه آمایٔه ،همچنین نشان داد ؛داری داردامعن
یندهای خودتنظیمی را انیرومندی فرطور گذاری بههای هدفشیوه
 . (۹)کند بینی میپیش

 آموزان با آمایٔهدانشتوان گفت، در تبیین یافتٔه مذکور پژوهش حاضر می
رشد با انتخاب اهداف تبحرگرایی پذیرای تکالیف ذهنی روبه

کارگیری راهبردهای خودتنظیمی هبرانگیزتری هستند و با بچالش
درنتیجه از میزان  ؛شوندد یادگیری درگیرتر میینایادگیری مؤثر، در فر

ند هست مندی به تکلیف برخوردارخودکارآمدی، شایستگی و عالقه زیاد
ها به تأخیر زمان دریافت نتیجه و پاداش حساسیت بنابراین آن ؛(۲۷)

های فوری برای انداختن پاداشتعویقتوانایی به دارای و ی دارندکمتر
. برعکس، (۲۸)کنند کاری نمیاهمال و هستندکارهای ارزشمند 

سوی ذهنی ثابت را به آموزان با آمایٔهعملکردی، دانش اهداف پیگیری
ها و پیرو آن شدن درمقابل چالشصرف تالش کمتر، راحت تسلیم

ها کند؛ درنتیجه آناستفاده از راهبردهای سطحی یادگیری هدایت می
زشمند و پاداش بزرگ را برای دستیابی به پاداش زودهنگام، تکلیف ار

کنند کاری میبا تکلیفی با پاداش کوچک اما فوری جایگزین و اهمال
(۶ .) 

ذهنی  منظور ایجاد آمایٔهدر پژوهش خود به ساراسین و همکاران
این  ها دریافتند،آن. ندرشد از مفهوم نوروپالستیسیتی استفاده کردروبه

ثیر مثبت دارد أی تنوع آموزش بر انگیزش، موفقیت و فعالیت مغز
کردن ارتباطات . نوروپالستیسیتی که به ظرفیت مغز برای تعدیل(۲۹)

دهد در طول مدت شود، نشان مینورونی خود طی یادگیری اطالق می
تعدیل و حذف  و توانند ایجادنورونی میهای بینیادگیری سیناپس

 کردهرشد اهداف یادگیری را دنبال ذهنی روبه . افراد با آمایٔه(۳۰)شوند 
های خود، توجه زیادی را صرف جای توجه به پاسخو به همین دلیل به

کنند. این میزان از توجه به نظارت و بازبینی اشتباهات خود می
رمزگذاری بیشتر در حافظه، سازگاری بیشتر پس از انجام اشتباه و 

انجامد. برعکس خودتنظیمی می بیشتر از راهبردهای مثبت استفادٔه
کنند، برای ذهنی ثابت که اهداف عملکردی را دنبال می افراد با آمایٔه

 کنندمیهای خود های خود توجه زیادی صرف پاسخاثبات توانمندی
ارتباطی با دقت بیشتر در بازبینی اشتباه ندارد و  ،که این توزیع توجه

. (۲۹)شود باه نمیمنجربه راهبردهای مثبت پس از انجام اشت
 ،سازد که برای یادگیریراهبردهای خودتنظیمی افراد را قادر می

داشته دهی، خودآموزی، خودکنترلی و خودارزیابی ریزی، سازمانبرنامه
(. هر دو روش آموزش وجوه ۶کاری نکنند )و بنابراین اهمال باشند

مانی که کاری را هدف قرار داد و مداخالت درشناختی و رفتاری اهمال
مدیریت  بارٔهگیرد، دراز رویکردهای شناختی و رفتاری سرچشمه می

 استکاری، تقویت انگیزش و افزایش خودکارآمدی سودمند اهمال
(۳1) . 

رشد ذهنی روبه روش آموزش آمایٔه براینکهیافتٔه پژوهش مبنیدر تبیین 
 کاری عمدیاهمال لفٔهؤگری در کاهش مدرمقایسه با روش خودتعیین

کاری در ایجاد اهمال ضعیفخودکارآمدی  ،توان گفتتر بود میموفق
خودکارآمدی فرد  اساس نظر بندورا،. بر(۳۲)ثر است ؤبسیار م

یابد. دیدن دیگران در حال عملکرد موفق ای افزایش میهای ویژهشیوهبه
ثیر قراردادن أتفرد باشند، با تحتبه ویژه اگر از نظر توانایی شبیه به

ثر برای ؤکفایت و شایستگی او و معرفی راهبردها و فنون م اساحس
را افزایش دهد  وی تواند خودکارآمدیهای دشوار، میغلبه بر موقعیت

های میزان زیادی از مصاحبهرشد بهذهنی روبه . در آموزش آمایٔه(۳۳)
از تحصیلی اعم های شخصی خود در حیطٔهتجربه آموزان دربارٔهدانش

یادگیری و  ثیر این آموزش بر تغییر نحؤهأکردن و تاشتباهشکست، 
وهای ئوید ،مذکور دستیابی به موفقیت استفاده شد. همچنین در روش

ها استقامت و تالش افراد مشهور و داستان پیروزی آن متعددی از نحؤه
جانشینی مطلوبی را  تواند تجربٔهها مینمایش داده شد که این (۲۹)

(. متقاعدسازی کالمی یعنی گفتن اینکه ۲ها فراهم کند )برای آزمودنی
 های الزم برای دستیابی به اهداف خود برخوردارافراد از توانایی

در افزایش  گیرد، انجامبینانه ای واقعکه در زمینهند، درصورتیهست
رشد ذهنی روبه که آموزش آمایٔه. ازآنجا(۳۳)ثر است ؤخودکارآمدی م

تصویر کشیدن آن با وم نوروپالستیسیتی و بهبا استفاده از مفه
، به آزمودنی بارهوهایی در همین ئهایی از اسکن واقعی مغز و ویدعکس

صورت نیاز خود برای رسیدن به موفقیت بههای پیشتوانایی زمینٔه در
، سبب تغییر (۲۹)دهد بر کارکرد مغز خود آگاهی میواقعی و مبتنی

همراه یش خودکارآمدی و انگیزش را بهشود و پیرو آن افزانگرش می
این آموزش با تصحیح افکار و باورهای ناکارآمد  بنابراین ؛(۳۰)دارد 

دنبال آن بروز که باعث اجتناب از اهداف و تضعیف خودکارآمدی و به
 درمقایسه باکاری عمدی را تواند اهمالد، میشوکاری عمدی میاهمال

حدودیت پژوهش حاضر استفاده م کاهش دهد. گری، بیشترخودتعیین
که ممکن است سوگیری مطلوبیت اجتماعی  بوداز ابزار خودگزارشی 

 گویی آنان اثر گذاشته باشد.پاسخ نحؤه رکنندگان بدر شرکت

 گیرینتیجه 5
 ذهنی  ٔآموزش آمایه هر دو شود،تیجه گرفته مینتایج پژوهش نبراساس 

های لفهؤکاری تحصیلی و ماهمالگری بر کاهش رشد و خودتعیینروبه
کاری از خستگی و اهمالکاری ناشیاهمال ،کاری عمدیآن یعنی اهمال

منظور بهبود بنابراین بهاست؛  آموزان مؤثربرنامگی دانشاز بیناشی
شود از این دو روش آموزان پیشنهاد میکاری تحصیلی دانشاهمال

 ٔهرشد در مؤلفذهنی روبه یٔهتأثیر آموزش آماشود؛ اما آموزشی استفاده 
  است.گری خودتعیینآموزش کاری عمدی بیشتر از اهمال

 

 تشکر و قدردانی 6
ن کننده در پژوهش حاضر و همچنین مسئوالاز تمامی دختران شرکت

 شود. محترم مدارس شهرری تشکر و قدردانی می
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 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتاخالقی و رضایت تأییدیٔه

 بارٔهای درای شامل بیانیهنوشتههای تحقیق حاضر دستکنندهشرکتاز 
 همچنین پروتکل تحقیق در کمیتٔه ؛تأیید و رضایت اخالقی دریافت شد

 . رسیدتأیید به اخالق در پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن 
 رضایت برای انتشار

ا ارگانی شده در پژوهش حاضر به هیچ سازمانی یآوریهای جمعداده
تا مراکز  استاختیار محقق  خام در شکلاما به ؛شودتحویل داده نمی

سنجی در صورت صحت منظوربهرسمی )مثل دانشگاه( بتوانند  مربوط
 لزوم از آن بهره ببرند. 

 ها و موادبودن دادهدردسترس
شده در مقاله که در طول مطالعه تحلیل های پشتیبان نتایج گزارشداده

مسئول حفظ خواهد  صورت فایل ورودی داده نزد نویسندٔهبه ،شدند
 شد. 

 منافع ضادت
 گونه تضاد منافعی ندارند.کنند که هیچنویسندگان اعالم می

 منابع مالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن  یدکترا این مقاله برگرفته از رسالٔه

تأمین شده از منابع شخصی گزارش اعتبار برای مطالعٔه . همچنیناست
 شده است.

 مشارکت نویسندگان 
بازبینی و  و نویس مقالهپیش نویسندگان سهم یکسانی در تهیٔه همٔه

 حاضر بر عهده داشتند. اصالح مقالٔه
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