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 چکيده

  هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی تحصیلی

کاری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دهم مدارس شهر تهران بود. این پژوهش از نوع نیمه و اهمال

بود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش  پس آزمون با گروه کنترل –آزمایشی و با طرح پیش آزمون 

 91ها بودند که از بین آن9911-9911آموزان دختر پایه دهم مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 

ای مرحلهای تکگیری خوشهنفر هم برای گروه کنترل به روش نمونه 91نفر برای گروه آزمایش و 

کاری تحصیلی برای گردآوری اطالعات مالانتخاب شدند. از پرسشنامه   خودکارآمدی تحصیلی  و اه

جلسه تحت آموزش رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند و  1استفاده شد. گروه آزمایش طی 

های تحلیل کوواریانس ها از طریق آزموندر این مدت گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. داده

ور طاد که آموزش رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بهچندمتغیره و تک متغیره تحلیل شد. نتایج نشان د

آزمون کاری تحصیلی در مرحله پسمعناداری موجب افزایش خودکارآمدی تحصیلی و کاهش اهمال

 (.p<51/5شده است )

 .آموزانکاری، دانشدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، خودکارآمدی، اهمال واژگان کليدی:
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 مهدی سليمانی

 . کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد کرمانشاه

 

  نام نویسنده مسئول:

 مهدی سليمانی

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی تحصيلی 

 کاری تحصيلی دانش آموزانو اهمال

 95/2/9911 تاریخ دریافت:

 2/4/9911 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
دهد، به عالوه کمیت و کیفیت آن نیز نقش تربیت بخش مهمی از زندگی هر فرد را تشکیل می در عصر حاضر، تعلیم و

کند. بر این اساس روانشناسان به طور گسترده در تالش برای شناسایی عوامل پیش بینی کننده مهمی را در آینده فرد ایفا می

های هر نظام آموزشی باشد. افت تحصیلی عالوه دغدغهترین باشند. موفقیت در امر تحصیل باید از مهمپیشرفت تحصیلی می

تواند از نظر اجتماعی و روانی دانش آموزان را با آسیب مواجه کند. در حالی که پیشرفت تحصیلی براتالف هزینه، زمان و انرژی می

(. یادگیری 9915قاسمی، عالوه بر پیامدهای تحصیلی با خودکارآمدی، رضایت از زندگی، امید و استرس کمتر همراه است)ابوال

گیرد. عوامل متعددی عملکرد تحصیلی دانش آموزان را تحت ها موردسنجش قرار میوسیله عملکرد تحصیلی آنفراگیران معموالً به

وند )سیف، شدهد. برخی از این عوامل موجب بهبود عملکرد تحصیلی و برخی دیگر باعث تضعیف عملکرد فراگیران میتأثیر قرار می

های تحصیلی در دوران تحصیل )نمرات ضعیف، های زندگی مربوط به چالشتوجهی از چالش(. از سوی دیگر بخش قابل9911

ها در رو سازگاری و انطباق دانش آموزان با این فشارها و چالشنفس، کاهش انگیزش و ...( است. ازایناسترس، تهدید اعتمادبه

-(؛ درنتیجه نظام آموزش9919ای دارد )پورعبدل، صبحی قراملکی، عباسی، ویژهافزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان اهمیت 

ر تحت های باثباتی که کمتهای انسانی توجه کند و تربیت شخصیتطور جامع و همه جانبه به تربیت قابلیتوپرورش الزم است به

ر زندگی روزمره و در محیط اجتماع و تحصیلی گیرد و قادر باشند بر مسائل و مشکالتشان دها و شرایط قرار میتأثیر موقعیت

ادگیری های یآسانی غلبه کنند؛ بنابراین آنچه در فرآیند یادگیری از اهمیت اساسی برخوردار است فراهم آوردن شرایط و موقعیتبه

 (.2552، 9ای که بهترین دستاوردها حاصل گردد )سلکوک، کالیسکان و ارولگونهبه

ر عملکرد آموزشی، تربیتی و روانشناختی هر دانش آموزی اثرگذار است، نوع نگرش دانش آموز یکی از عوامل فردی که ب

شود. این مفهوم به باشد که با عنوان خودکارآمدی شناخته میهایش میهای فرد در انجام وظایف و مسئولیتنسبت به توانایی

(. 9914شود )لطیفی و استکی آزاد، زندگی اطالق می احساس عزت نفس، و ارزش خود، احساس کفایت و کارایی در برخورد با

اجتماعی بندورا است که به باورهای شخص در ارتباط با  –ی شناختی مفهوم خودکارآمدی یکی از مفاهیم عمده در نظریه

 وفقیت یا شکستی مهای خود فرد، مشاهدهها و شکستکند و از منابع مختلف از جمله توفیقاش در انجام امور داللت میتوانایی

(. مفهوم خودکارآمدی به عقیده 9911گیرد )هرگنهان و السون، دیگرانی که شبیه به او هستند، و ترغیب کالمی سرچشمه می

ندی برای بینی کننده نیرومهایشان برای انجام موفقیت آمیز تکالیف تحصیلی و پیشبندورا، به باور دانش  آموزان در مورد توانایی

 تواند با دانش و مهارت انجامجهت موفقیت در تکالیف است. و همچنین به تعیین اینکه دانش آموز چه کارهایی را میتوانایی آنها 

های وی است. باورهای کند. در نتیجه انگیزش پیشرفت تا حد زیادی تحت تأثیر ادراک دانش آموز در مورد تواناییدهد، کمک می

ی های هیجان، میزان تالش و پشتکار او در مواجهه با مشکالت، الگوهای تفکر، و واکنشهای فردخودکارآمدی با تأثیر بر انتخاب

ما سطوح شود انقش اساسی در تعیین رفتار دارند به همین دلیل سطوح باالی خودکارآمدی، موجب تقویت پیشرفت تحصیلی می

واقع خودکارآمدی کلیدی است برای ارتقا دادن (. در2551شود )لویس و همکاران، پایین آن منجر به کاهش پیشرفت تحصیلی می

ای هاند که در موقعیتها تأثیر داشته باشد. برخی محققان تأکید کردهتواند در زندگی آنیک احساس نیرومندی در افراد که می

و  یوسفی گیری خودکارآمدی تحصیلی در مقایسه با خودکارآمدی کلی از اهمیت بیشتری برخوردار است )آقاتحصیلی اندازه

 (.9919همکاران، 

 یلعم یکاراهمالباشد. کاری تحصیلی میکند اهمالیکی دیگر از عواملی که در پیشرفت نظام آموزشی اختالل ایجاد می

 ،یاپیپ یو شکست ها یختگیدر اغلب موارد جز استرس، به هم ر یاست ول یکردن زندگ ندیاست که در نظر اول، هدفش خوشا

 قیتواند از طریدر اغلب موارد م ی، ولستیمسأله ساز ن شهیهم یکاراهمال که است ذکر قابل هم مطلب نیا و ندارد یگرید امدیپ

 در (. 2552 ،2لیستابه همراه داشته باشد) یرینامطلوب و جبران ناپذ یهاامدیبه اهداف، پ یو عدم دسترس شرفتیممانعت از پ

 یمنطق عملش که سازد متقاعد را گرانید و امکان خود صورت در تا کندیم تالش دهد،یم انجام را یکار اغلب فرد یکاراهمال

، از خود دفاع کند. یشهمزمان سرزنش کردن خو و یکاراهمال برابر در است مجبور کار اهمال فرد حالت نیا در. است معقول و
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 یهاامدیپ با خود از دفاع یبرا گرید یسو از و کندیم یتراش لیخود، دل یعدم انجام کارها یسو برا کیاز  بیترت نیبه ا

 (. 9919 کجباف، و یمظاهر ،یدریح ،یاحد زاده،ی)ولاست همراه یروان و یجسم بهداشت نهیزم در یندیناخوشا

 شودیم ادی یآموزش ی ها طیمحو از جمله  یدر جوامع امروز جیمتداول و را یاز مشکالت رفتار یکیبه عنوان  یکاراهمال

 کاهش یآرزو در ای کاراهمال انیدرصد دانشجو 15حدود  یلیتحص جی(. بعالوه بر اساس نتا 2599 ،ییرزمجو و یاصفهان ،ی)ذاکر

 شده انجام(.مطالعات  9،2599یباغچ زویلدی آک پاال،)هستند یکاراهمال کاهش ای و درمان یبرا یحل راه خواهان ای و آن افتنی

 نوجوانان، یرو بر شده انجام یبررس کی در. دارد جوانان و نوجوانان ژهیو به مختلف اقشار در یکاراهمال یباال وعیش از تیحکا

درصد  45تا  95بود و  دیدر حد متوسط تا شد یدرصد افراد مصاحبه شده ،مشکل 21 نیدر ب یکاراهمال که شد مشخص

 نشان خود از یکار اهمال فته،ه آخر به فیتکال کردن موکول و امتحان یبرا مطالعه ،تمقاال نوشتن در ییکایآمر انیدانشجو

 یها طیمح درصد 11 تا 45 حدود یکار اهمال که اند دادهنشان   (2551)1 یفرار و ریدم، اوزر(. 4،9114لیه و)کالرک دهندیم

 التیتما یدارا یعاد مردم درصد 25 و انیدانشجو درصد 25 که شده گزارش نیچن گرید پژوهش در و ردیگیم بر در را یآموزش

 .هستند یکاراهمال

های دهد که فقدان تعهد، فقدان راهنما، فقدان حمایت، مهارتکاری سوق میآموزان را به اهمالعوامل متعددی دانش

های متعدد نشان (.پژوهش2595ترین آنها هستند )حسین و سلطان،نامناسب مدیریت زمان ،مشکالت اجتماعی و استرس از مهم

باری مانند عملکرد ضعیف )حسین و سلطان، های آموزشی و تحصیلی پیامدهای منفی و زیانکاری در محیطاند که اهمالداده

؛ میچینو، برونوت، بوهک، جوهل و 9914؛ به نقل از عطا دخت و همکاران، 2551(، )روتنستین، دیویس و تاتوم، 2595

(، رضایت پایین از عملکرد و 2599همکاران،  ها )میچینو وها و بحثفعال در کالس( ، نمرات پایین تر و شرکت غیر2599دالول،

دهند که افراد های انجام شده در این زمینه نشان می( دارد . به طور کلی پژوهش2595شکست تحصیلی)کاگان و همکاران، 

 شودیم مواجه یلیتحص یکاراهمال با که یفرد (.2552؛ به نقل از استیل، 9115کار، انگیزه موفقیت کمتری دارند )لوم،اهمال

دهد که هرگز قابل جبران نیست و همچنین در هدر میخود را  هیو کشور، سرما یبه نظام آموزش یعالوه بر آوردن خسارت مال

 حتت را جوانان و نوجوانان شتریب و داده رخ یاقتصاد و یفرهنگهای های اخیر باتوجه به تغییرات سریع جامعه که در زمینهسال

وجود دارد که اهمال یمهم لیدال .است کرده دایپ یافزون روز تیاهم یلیتحص یکاراهمال و یلیتحص ئلهمس است، داده قرار ریتاث

 یهاجانیه تجربه ف،یضع یدانشگاه عملکرد به تواندیم یکاراهمال اندداده نشان هاپژوهش نمونه، یبرا. است رسانبیآس یکار

منجر  یبه مشکالت بهداشت یدگیدر رس ریمانند تاخ یمنف یسالمت یرفتارهاو  یافسردگ ،مانند شرم و گناه در مورد خود  ،یمنف

هم علل ف یبرا ؛نیبنابرا .شناخته نشده است د،یکه با گونهزاست، آنبیو بالقوه آس عیشا یادهیپد یکاراهمال که،شود. باوجود آن

  (. 9912همکاران، و مصلح ،ییرزای)م شود انجام یشتریبتالش  دیآن با

کاری دانش آموزان تأثیر گذار باشد و باعث ارتقاء یا تنزل آنها متعددی می تواند بر خودکارآمدی تحصیلی  و اهمال عوامل

رسد بر این دو سازه تأثیر داشته باشد، آموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد است. این رویکرد نظر میشود. یکی از عواملی که به

گرایی کارکردی، مبتنی بر نظریه شود یک مداخله زمینهرفتاری شناخته می –وج سوم شناختی های مکه به عنوان یکی از درمان

داند که با آمیختگی شناختی و اجتناب ( که رنج انسان را ناشی از انعطاف ناپذیری روانشناختی میRFTچهاچوب ارتباطی)

ه از راهبردهای پذیرش و ذهن آگاهی، به جای تمرکز بر (. این رویکرد با استفاد9919شود )ایزدی و عابدی، ای تقویت میتجربه

ه بر تغییر شود، بلککند و همچنین بر کاهش فراوانی یا تغییر محتوای خاصی تمرکز نمیها بر تغییر عملکرد تمرکز میانواع نشانه

، بلکه به های تشخیصیبرای مقوله ی تغییر رفتار است که نه تنهاشود. این رویکرد یک مدل یکپارچهرابطه فرد با رفتار تمرکز می

ی ارود و یک رویکرد مهارت محور و رشد محور است که راهبردهای مفیدی را برای دامنه گستردهصورت کلی برای زندگی به کار می

(.  هدف این شیوه درمانی، کمک به مراجع برای دستیابی به یک زندگی ارزشمند و 2592کند )هایز، از مشکالت فراهم می

وند. ششناختی منجر میپذیری روانپذیری روانشناختی است و شش فرآیند مرکزی دارد که به انعطافبخش از طریق انعطافایترض

شان در زمان حال تا بر اساس آن انعطاف پذیری روانشناختی عبارت است از افزایش توانایی مراجعان برای ایجاد ارتباط با تجربه
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د شان باشهای انتخابیای عمل نمایند که منطبق با ارزشپذیر است انتخاب کنند تا به شیوهکانها امچه در آن لحظه برای آن

 شیافزا ( احساسات و)افکار  یذهن تجارب مورد در فرد یروان رشیپذ تا شودیم یسع ابتدا درمان نیا در (.2599)هایز و همکاران، 

 یعنی د،شویم افزوده لحظه در فرد یروان یآگاه بر دوم مرحله در. ابدیش کاه ستندیتحت کنترل فرد ن که یاعمال مقابل در و ابدی

 از را خود که شودیم آموخته فرد به سوم مرحله در و ابدییم یرفتار خود در لحظه حال آگاه و افکار به یروان حاالت تمام در فرد

 مفرط تمرکز کاهش یبرا تالش چهارمدر مرحله . دکن عمل تجارب نیا از مستقل بتواند کهینحوبه سازد، جدا یذهن تجارب نیا

 یاهارزش نکهیا تا فرد به کمکخود در ذهنش ساخته است.  ی(که فرد برا بودن یقربان)مانند  یشخص داستان تجسم و خود بر

(و  هازشار یساز)روشن کند لیتبد خاص یرفتار اهداف به را هاآن و سازد مشخص واضح طوربه و بشناسد را خود یاصل یشخص

-یمACT.باشدیم در مرحله پنجم شدهمشخص یهامعطوف به اهداف و ارزش تیفعال متعهدانه، عمل جهت زهیانگ جادیا تینهادر

  (.  1،2591باومن و کسونید ،هنکوک ن،یدر کار با نوجوانان باشد )اسو درمانگران یبرا ینیگزیجا درمان تواند

یلی؛ های تحصصورت گرفته در زمینه مداخالت مبتنی بر پذیرش و تعهد در زمینههای با استناد به نتایج اثربخش پژوهش

(، صمدی و 9911(، فکری و رئیسی)2599(، هیزو همکاران)2591های چرکین)به عنوان نمونه: نتایج حاصل از پژوهش

کاری تحصیلی را رویکرد و اهمالهای مؤثر بر خودکارآمدی حل(. پژوهشگر یکی از راه9911(، گلستانی و همکاران)9912همکاران)

 های صورت گرفته در زمینه اثربخشی اینمداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد یافته است. بدین ترتیب و با توجه به نتایج پژوهش

ا بر هها، تمرینات تجربی، استعارهسازی ارزشرود که رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد، با تکیه بر هدف، روشنرویکرد، انتظار می

کاری دانش آموزان مؤثر واقع گردد. مطالعه حاضر در پی یافتن پاسخی بر این سؤال است که آیا آموزش خودکارآمدی و اهمال

 کاری دانش آموزان شود؟تواند  خودکارآمدی دانش آموزان را افزایش و باعث کاهش اهمالمبتنی بر پذیرش و تعهد می

 

 روش
 آزمون با گروه کنترل انجام شد.پس -آزمونود که با طرح پیشروش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی ب

: جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پایه دهم متوسطه دوم شهر تهران که گيریجامعه آماری، نمونه و روش نمونه

ای و حلهمرای تکگیری خوشهگیری در این تحقیق نمونهمشغول تحصیل بودند. روش نمونه 9911-9911در سال تحصیلی 

ها پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی اجرا شد؛ و در مرحله تصادفی ساده بود. و بر روی کلیه افراد آن کالس

کاری کسب کرده هایی که نمره پایین در پرسشنامه خودکارآمدی، و نمره باال در اهمالنفر از آن 15ها،بعد برای انتخاب  آزمودنی

نفر( و گروه 95صورت تصادفی در دو گروه آزمایش )های ورود و خروج بهشرکت در پژوهش و بر اساس مالک بودند و داوطلب

تر از میانگین سال، داشتن یک انحراف استاندارد پایین 92تا  91نفر( جایگزین شدند. مالک ورود به پژوهش دامنه سنی 95کنترل )

های مربوط به کاری و مالک خروج عدم انجام تمرینتر از پرسشنامه اهمالاز پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی و یک انحراف باال

که گروه ساعته تحت تأثیر متغیر مستقل قرار گرفت درحالی 9جلسه  1های مطالعه بود؛ و سپس گروه آزمایش به مدت مهارت

ون برای هر دو گروه اجرا شد. کلیه افراد آزمها، پسگونه آموزشی دریافت نکرد. سپس مجدداً برای ارزیابی اثر آموزشکنترل هیچ

صورت کتبی اطالعاتی در مورد پژوهش دریافت کرده و در صورت تمایل در پژوهش شرکت نمودند. ضمن اخذ رضایت نامه به

 یکتبی از دانش آموزان جهت شرکت در طرح، این اطمینان به آنان داده شد که تمام اطالعات محرمانه هستند و برای امور پژوهش

های تحلیل کوواریانس شده از طریق آزمونپرسشنامه بود و اطالعات گردآوری مورداستفاده قرار خواهند گرفت. ابزار گردآوری داده

 تحلیل شد. 29SPSSافزار چند متغیری و تک متغیری در نرم

شده است. این ( ساخته 9111: این پرسشنامه توسط جنینگر و مورگان در سال )پرسشنامه خودکارآمدی تحصيلی

سؤال و چهار خرده مقیاس است که شامل استعداد، کوشش، شانس و دشواری تکالیف است. جنینگر و  95پرسشنامه دارای 

( به منظور روایی پرسشنامه از تحلیل عوامل استفاده کردند. تحلیل عوامل سه عامل اصلی را در مقیاس مورد تأکید 9111مورگان )

ؤاالت مربوط به استعداد، دومین عامل مربوط به بافت و سومین عامل سؤاالت هم با عامل کوشش قرار دادند. اولین عامل س

هماهنگ بود. سؤاالتی که مربوط به دشواری تکالیف بودند در یک عامل قرار گرفته و لذا حذف شدند. درنهایت تعداد سؤاالت به 
                                                           

6- Swain, Hancock, Dixon, Bowman 
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های و ضریب آلفای برای زیر مقیاس %12ی  برای این پرسشنامه را مورد تقلیل یافت. سازندگان این پرسشنامه، ضریب پایایی کل 95

چهره زاده و نیک(. کریم2551سکوین،  –اند )الوورت و الکانی گزارش کرده %11و  %25و  %21استعداد، بافت و کوشش را به ترتیب 

ی  ی را برای خودکارآمدی تحصیلدر پژوهش خود باعنوان بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی ضریب پایای

اند. در این پژوهش ضریب پایایی کلی با به دست آورده %15و سازه بافت  %11، سازه کوشش %11و برای سازه استعداد  %21کلی 

 به دست آمد. %11استفاده روش آلفای کرونباخ 

 22 یدارا پرسشنامه نیا شده است. ( ساخته 9114: این پرسشنامه توسط سولومون و راث بلوم)ی: کار اهمال پرسشنامه

 حوزه در یکار اهمال " و "فیتکال انجام حوزه در یکاراهمال " ،"امتحان حوزه در یکاراهمال ": است مولفه 9 قالب در هیگو

 زهحو در یکار اهمال 22 تا 25و فیتکال انجام حوزه در 92 تا 1، امتحان حوزه در یکار اهمال 1 تا 9 سواالت "مقاله ای پروژه

. داشت قرار(  4)نمره "شهیهم بایتقر "نمره(،9)"بندرت " از یانهیگز چهار فیط هیگو هر مقابل در. سنجد یم را یا مقاله ای پروژه

 انگار سهل به نسبت یناراحتاحساس " یژگیسنجش دو و یبرا ( 22 ، 21 ، 91، 91، 2،1) سوال 1 مذکور، سوال 29 بر افزون

 در(  21 ، 29، 29، 91، 91 ، 99، 99، 1 ، 4)  سواالت.  است شده گرفته نظر در " یکار اهمال عادت رییتغ به لیتما " و " بودن

 الزم.  باشند یم 951و 22 بیترت به اسیمق نیا در نمره حداکثر و حداقل.  شوند یم یگذار نمره معکوس صورت به اسیمق نیا

 (. 9914،ی،مجتبی)کتابنشدند منظور ، سوال شش نیا ،ییایپا و ییروا محاسبه در ، اسیمق سازنده شنهادیپ بنابر است ذکر به
 با را اسیمق ییروا و % 14، کرونباخ یآلفا بیضر از استفاده با را اسیمق نیا ییای(پا 9912، یدهقان از نقل،به 9111ن )سولومو

 لیتحل روش با را اسیمق نیا ییارو خود پژوهش در( 9912) انیهاشم .است دادهگزارش % 14 یدرون یهمسان ییروا از استفاده

 یارک اهمال اسیمق یبرا فیتنص و کرونباخ یآلفا بیضر با را اسیمق نیا ییایپا بیضر نیهمچن و است کرده دییتا یعامل

 .است اسیمق نیا قبول قابل ییایپا از یحاک که آورد دستبه % 11و% 29 بیترت به یلیتحص

 (5931)احمدی، وتعهد رشیپذ بر یتنمب درمان یدرمان برنامه جلسات خالصه جدول

 جلسه شده انجام یتهایفعال

برقراری رابطه حسنه و آشنایی اعضا با یکدیگر، بستن قرارداد درمانی، آمادگی روانی اولیه در افراد در مورد 

 موضوعاتی مانند آگاهی، تجربه و تغییر
 اول

یک تمرین گروهی، بررسی سطح کارآمدی شرکت کنندگان و شیوه ارزیابی آنان در بحث در مورد تجربیات شرکت

 کنندگان به عنوان موضوع بحث، ایجاد ناامیدی خالقانه
 دوم

بیان و بحث در مورد موضوع کنترل به عنوان مشکل، معرفی تمایل به عنوان پاسخی متفاوت و بحث در مورد آن، 

 چالش جادیا یبرا یفرصت کی عنوان به هدفمند اعمال با شدندرگیر 
 سوم

 ساز زبان، تضعیف ائتالفهای مشکلتشریح کاربرد فنون گسلش شناختی، انجام مداخله در مورد عملکرد زنجیره

 خود با افکار و عواطف
 چهارم

مشاهده خود به عنوان زمینه، تضعیف خود مفهومی و بیان خود به عنوان مشاهده گر، نشان دادن جدایی بین 

 خود، تجربیات درونی و رفتار
 پنجم

 ششم شریح و کاربرد فنون ذهنی، الگوسازی خروج از ذهن، آموزش دیدن تجربیات درونی به عنوان یک فرآیندت

 هفتم یزندگ یعمل یها، کشف ارزشجی، نشان دادن خطرات تمرکز بر نتایدر زندگ معرفی ارزش و فرایند ارزشی

 هشتم تعیین تاریخ برای اجرای پس آزمونها و درک ماهیت تمایل و تعهد، تعیین الگوهای عمل متناسب با ارزش
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 نتایج

 کاری تحصيلی دو گروه آزمایش و کنترل. ميانگين و انحراف معيار خودکارآمدی تحصيلی و اهمال5 جدول

  متغير
 پس آزمون پيش آزمون

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

خودکارآمدی 

 تحصيلی

 21/1 11/11 91/1 12/21 آزمایش

 19/9 21/12 95/2 19 کنترل

 استعداد
 42/9 21/42 51/4 11/99 آزمایش

 41/9 51/92 42/9 51/94 کنترل

 بافت
 29/9 1/45 42/4 51/91 آزمایش

 21/2 4/94 44/2 51/91 کنترل

 کوشش
 22/9 22/92 54/2 11/1 آزمایش

 49/9 41/99 99/9 11/99 کنترل

 اهمال کاری تحصيلی
 41/92 21/19 54/99 91/21 ایشآزم

 12/99 1/22 11/1 21 کنترل

 امتحان برای آمادگی
 22/9 11/91 51/9 11/22 آزمایش

 94/9 41/24 59/4 22/29 کنترل

 تکاليف کردن آماده
 29/1 21/25 19/1 1/95 آزمایش

 25/1 11/21 91/9 41/21 کنترل

 نيم گزارش تهيه

 سالی

 11/4 91/91 42/1 12/24 آزمایش

 19/1 21/29 19/2 91/29 کنترل

 

های آن از آزمون لون استفاده شد و نتایج فرضقبل از استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری، جهت رعایت پیش

ی ( و این نشان دهنده آن است که واریانس خطاp>0.5( برای متغیرهای مورد مطالعه معنادار نیست )fنشان داد که سطح آماره )

ها با هم برابرند. همچنین فرض نرمال بودن با آزمون کولموگروف های دو گروه متفاوت است و واریانساین متغیرها در بین آزمودنی

 اسمیرونوف بررسی و تأیید شد.

 کاری. نتایج آزمون لوین جهت بررسی پيش فرض برابری واریانس خودکارآمدی و اهمال2جدول

 

 

 
 

 های خودکارآمدی تحصيلیهای پس آزمون خرده مقياس. نتایج تحليل کواریانس چند متغيری ميانگين نمره9جدول 

 آزمون ارزش F درجه آزادی خطا درجه آزادی فرضيه سطح معنی داری مجذور اتا

 اثر هتلينگ 12/9 91/94 21 9 559/5 19/5

 

 

  غيرمت df2 df5 F سطح معنی داری

  خودکارآمدی 11/9 9 21 51/5

  کاری اهمال 51/5 9 9 21/21
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 . نتایج تحليل کواریانس تک متغيری بر روی نمره های پس آزمون مولفه های خودکارآمدی در دو گروه4جدول

 توان آماری مجذور اتا معنی داری SS df MS F پس آزمون منابع

 گروه

 11/5 91/5 559/5 25/91 14/245 9 14/245 استعداد

 9 11/5 559/5 94/94 29/952 9 29/952 بافت

 9/5 52/5 94/5 21/2 54/4 9 54/4 کوشش

 خطا

     11/91 21 12/449 استعداد

     1 21 212 بافت

     15/9 21 94/15 کوشش

 کاری تحصيلیهای اهمالهای پس آزمون خرده مقياس. نتایج تحليل کواریانس چند متغيری ميانگين نمره1جدول 

 آزمون ارزش F درجه آزادی خطا درجه آزادی فرضيه سطح معنی داری مجذور  اتا

 اثر هتلينگ 19/9 59/99 21 9 559/5 19/5

 . نتایج تحليل کواریانس تک متغيری بر روی نمره های پس آزمون مولفه های خودکارآمدی در دو گروه6جدول

 توان آماری مجذور اتا معنی داری SS df MS F پس آزمون منابع

 گروه

 9 11/5 559/5 11/91 4/411 9 4/411 امتحانات

 21/5 24/5 552/5 1/1 1/921 9 1/921 تکالیف

 11/5 91/5 592/5 1/1 14/912 9 14/912 مقاالت

 خطا

     52/999 21 52/999 امتحانات

     12/9511 21 12/9511 تکالیف

     22/211 21 22/211 مقاالت

 

کاری تحصیلی بعد آزمون خودکارآمدی تحصیلی و اهمالشود بین میانگین نمرات پسچنانکه در جداول فوق مشاهده می

توان گفت مداخله گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر از حذف اثر پیش آزمون تفاوت معنادار وجود دارد. با توجه به مجذور اتا می

  کاری، تأثیر معناداری داشته است.اهش اهمالافزایش خودکارآمدی تحصیلی و ک

 

 بحث و نتيجه گيری
ی کاربا توجه به اینکه، هدف از این پژوهش اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی تحصیلی و اهمال

ای مهم هتحصیلی از شاخصکاری تحصیلی دانش آموزان بود. بنابراین؛ شناسایی این تأثیر بر اساس اینکه خودکارآمدی و اهمال

عملکرد تحصیلی است حائز اهمیت بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب بهبود 

کاری تحصیلی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است؛ معناداری در نمرات خودکارآمدی تحصیلی و کاهش نمرات اهمال

ند اموزانی که در آموزش گروهی شرکت کرده بودند نسبت به دانش آموزانی که این آموزش را دریافت نکردهبه عبارت دیگر دانش آ

اند و این نتیجه حاکی از این است که کاری به دست آوردهآزمون نمرات بهتری را در خودکارآمدی تحصیلی و اهمالدر مرحله پس

نش آموزان نسبت به تحصیل انگیزش بیشتر و خودکارآمدتر شوند. نتایج آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث شده است که دا

این پژوهش در زمینه اثر مثبت آموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی تحصیلی با نتایج پژوهش فکری و رئیسی 

 کاری با نتایج پژوهشآن بر اهمال( و در زمینه اثر مثبت 9912(، مهردوست و همکاران)9911(، گلستانی فرد و همکاران )9911)
 ( همخوان است.9914آغاجی)(، قره9911وند)(، رادمهر، یوسف9911غالمرضایی، میرزایی)
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توان به روشنی مشاهده کرد که اقدام متعهدانه بر اساس دیدگاه مبتنی بر پذیرش و در تبیین دالیل احتمالی نتایج فوق می

لش های گسهای تعهد رفتاری به همراه تکنیکیلی دارد و همچنین در این درمان تمرینتعهد رابطه نزدیکی با خودکارآمدی تحص

گردد و ها منجر به بهبود خودکارآمدی تحصیلی میها و اهداف فرد و لزوم تصریح ارزشهای پیرامون ارزشو پذیرش و نیز بحث

نه گراهای خود بدون یک دید قضاوتیجانی و تواناییدهد که دوباره به مشاهده، شرح و توصیف حاالت هبه فرد این فرصت را می

ای هبپردازد و بیشتر تمرکز درمانگر، هدایت مراجع با قبول مسئولیت توسط خودش به سمت هشیاری کامل است، تا خود و توانایی

 یک فکر، احساس، رابطه وکند تا افکار و هیجانات مربوط به خود را به طور کامل بشناسد و بپذیرد. درمانگر افراد را تشویق می

ها قضاوت ارزشی کند. این درمان با افزایش ها را سرکوب کند و در مورد آنصورت کامل تجربه کند؛ بدون آنکه آنرفتار را به

های منفی، کاهش اجتناب تجربی، هشاری فراگیر و توجه های فرد، پذیرش افکار و احساسپذیری ذهنی، تغییر در ادراکانعطاف

 ها باعثها و تعهد برای رسیدن به آنهای موقت و بازآفرینی ارزشها و ویژگیگر و پیوسته، گسلش فرد از نقشمشاهده به خود

ی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد، حالت شود با بهبود خودکارآمدی کارآفرینی به وسیلهبهبود خودکارآمدی تحصیلی فرد می

تواند افکار و رفتارش را کنترل کند. از سویی کارکردن مکرر با شود و شخص مید میهای رفتاری کنی واکنشخودکاری زنجیره

 اشهای منفیتدریج موجب ایجاد تغییر در دیدگاه عمومی در ارتباط با افکار و هیجانهای اجتنابی بهمحتوای افکار و گرایش

سبت انداز متفاوت نی نوعی چشمرکز زدایی شده و توسعهبرند که رسیدن به نوعی ارتباط تمعبارت دیگر افراد پی میشود؛ بهمی

باشد و همین عامل است که توانایی رها شدن از دام خودکارآمدی پایین را از ها عامل اصلی تأثیر این رویکرد میبه افکار و هیجان

 برد.بین می

موزان آکه در این درمان با ترغیب دانش توان استدالل کردکاری تحصیلی چنین میهمچنین در زمینه اثربخشی آن بر اهمال

 هایها، انجام عمل موثر ، به آنها کمک شد به جای اجتناب از مشکالت، دست به اقدام متعهدانه در راستای ارزشبه تعیین ارزش

نای های فرد که متمرکز بر رشد شخصی است، معبه سب افزایش تالش ACTشان را بپذیرند زندگی بزنند و مسئولیت زندگی

دهد. در های ملموس، و عاطفی افزایش میهای اطالعاتی، حمایتهای فرد را برکسب حمایتآفریند و تالشمثبت در ذهن می

ها و انجام عمل مورد تعهد، مشوقی است که رسیدن به آن باعث باعث کاهش اهمال کاری واقع در این درمان، تصریح ارزش

شود و به جهت ایجاد درماندگی خالق اش میی فرد به ناکارآمدی راهکارهای همیشگیشود و با توجه به این که موجب آگاهمی

های معیوب را فراهم کرده و به او کند، لذا زمینه گسستن این چرخههای پیشین مأیوس میدر او، وی را نسبت به ادامه روش

های او هستند مبادرت ورزند. که در راستای ارزشهای جدید های تجربی، به انجام رفتارکند با رهایی از دام اجتنابکمک می

های شناختی، به جهت تأثیر و تداوم همراه جنبهعالوه مزیت عمده این رویکرد نسبت به رویکردهای دیگر جنبه انگیزشی بهبه

ر تغییر ساسا مبتنی بدرمانی که اهاست.. در نتیجه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به عنوان، نوعی از روانبیشتر اثربخشی آموزش

آمد در افراد گردد و منجر به تغییر عمیق در زندگی فرد شود که نتیجه پژوهش، های ناکارتواند موجب تغییر رفتاررفتار است می

توان از آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد به عنوان ابزار حمایتی و مؤثر جهت دهد. بنابراین میاین مسئله را به خوبی نشان می

 خوبی استفاده نمود.قاء انگیزش پیشرفت تحصیلی بهارت

کاری تحصیلی به طور در مجموع این مطالعه نشان داد که آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی و اهمال

ر پذیرش بتوان نتیجه گرفت که از آموزش مبتنی معناداری مؤثر بوده و سبب افزایش و بهبود این دو مؤلفه شده است. بنابراین می

هایی وجود دارد که و تعهد  برای ارتقاء سطح عملکرد تحصیلی دانش آموزان بهره گرفت. در امور پژوهشی معموالً محدودیت

ها فائق آید نتایج پژوهش با دقت بیشتری حاصل خواهد شد. پژوهش حاضر نیز از این قاعده مستثنی چنانچه محقق بتواند بر آن

ا هها از پرسشنامه خود گزارشی استفاده شده است و ممکن است در پاسخژوهش برای جمع آوری دادهنیست برای نمونه در این پ

-سوگیری وجود داشته باشد و همچنین تداخل زمان اجرای پرسشنامه با ساعات فعالیت درسی دانش آموزان بود از دیگر محدودیت

لدین و وضعیت اقتصادی دانش آموزان  بود. در این رابطه عدم توجه به متغیرهایی نظیر وضعیت تحصیلی وا های این پژوهش

های عمومی و از طریق سی دی و یا بروشور مصاحبه کیفی به همراه پرسشنامه، در اختیار قرار دادن این آموزش به شکل آموزش

ف افزایش دانش والدین کاری دانش آموزان و همه کودکان و نوجوانان و همچنین جلساتی با هدبرای بهبود خودکارآمدی و اهمال

 پیرامون اهمیت خودکارآمدی تحصیلی  در جهت تقویت هرچه بیشتر باورهای خودکارآمدی برای والدین برگزار شود.
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