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اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر اهمال کاری تحصیلی در نوجوانان
سید حمید حسینی 1،آذرمیدخت رضایی* ،2سلطانعلی کاظمی 3،سیامک

سامانی4

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر اهمال کاری تحصیلی در نوجوانان
بود .این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون ،پس آزمون ،پیگیری و گروه کنترل است.
جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم مدارس آموزش و پرورش ناحیه
دو شهر شیراز در سال تحصیلی  1396-97تشکیل دادند .برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری
در دسترس  30دانش آموز که دارای اهمال کاری تحصیلی بودند ،به طور تصادفی در دو گروه 15
نفره (آزمایش و کنترل) گمارش شدند .برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی
و چهار جلسه انفرادی مصاحبه انگیزشی استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون اندازه
گیری مکرر و تحلیل کواریانس چند متغیری (مانکووا) استفاده شد .یافته ها نشان داد که مصاحبه
انگیزشی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان اثربخش بوده است .همچنین نتایج تحلیل کوواریانس
نیز نشان داد که بر ابعاد اهمال کاری (اهمال کاری عمدی ،اهمال کاری ناشی از خستگی و اهمال
کاری ناشی از بی برنامگی) تاثیر مثبت داشته است .بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه
گرفت که مصاحبه انگیزشی می تواند موجبات کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی
را فراهم آورد.
واژه های کلیدی :مصاحبه انگیزشی ،اهمال کاری تحصیلی ،نوجوانان

 1دانشجوی گروه روانشناسی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت ،ایران
 2استادیار گروه روانشناسی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت ،ایران
 3دانشیار گروه روانشناسی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت ،ایران
 4دانشیار گروه روانشناسی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران
* نویسنده مسول مقالهrezaei.azar@yahoo.com :
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مقدمه
رشد در دوره نوجوانی متاثر از عوامل ژنتیک ،زیستی ،محیطی و اجتماعی می باشد .نوجوان
یک دوره گذر میان دوران کودکی و بلوغ جسمانی را می گذراند ،اجتماع از او می خواهد که به عنوان
یک فرد رشد یافته ،مستقل ،خالق و مولد جایگاه خویش را در جامعه باز کند ،روابطش را با همساالن
و بزرگساالن تغییر دهد و سازگاری جنسی و آمادگی شغلی داشته باشد و عالوه بر آن بکوشد هویتی
برای خود کسب کند ) .(Pasandi, 2010استرس های این دوره ،انگیزه نوجوان برای فعالیت را کم
می کند .یکی از پیامدهای کمبود انگیزه ،به تعویق انداختن کارها و اهمال کاری می باشد .اهمال
کاری عبارت است از یک تمایل روزانه در به تعویق انداختن کارها با وجود آگاهی از نتایج منفی آن
).(Steel, 2007

یکی از حوزه هایی که اهمال کاری در آن متجلی می شود ،زمینه تحصیلی است .اهمال کاری
تحصیلی به عنوان یک تمایل غیر منطقی در به تاخیر انداختن شروع یا اتمام یک وظیفه تحصیلی
تعریف شده است ) .(Balkis & Duro, 2009در آموزش و پرورش اصطالح اهمال کاری تحصیلی به
طور معمول برای اجتناب و به تاخیر انداختن کارهای تحصیلی اشاره دارد (Hussain & Sultan,
)2010

اهمال کاری در وظایف تحصیلی باعث به وجود آمدن مشکالتی هم میشود که در تحقیقات
مختلفی آن ها را به طور اولیه و ثانویه بیان کرده اند مانند کاهش موفقیت دانشآموزان ،افزایش
مشکالت روانی و جسمانی ،اضطراب ،بینظمی ،سردرگمی و وظیفهشناسی ).(Rivait, 2007
اهمال کاری تحصیلی موجب سطوح باالیی از اضطراب و افسردگی در دانش آموزان میشود و عزت
نفس آنان را کاهش میدهد ).(Duru & Balkis, 2017; Boysan & Kiral, 2017
اهمالکاری دالیل مختلفی دارد ،در مطالعه ای نشان داده شد که احساس ناتوانی ،فقدان انگیزه،
کمالگرایی و ضعف در مدیریت زمان از علل اهمالکاری محسوب میشود (Grunsche, Schwinger,
) ، Steinmayr & Fries, 2016مداخالت شناختی -رفتاری ( Hakimzade, Lavasani & Noroozi,
 ،)2015مداخله ی هشت جلسهای مبتنی بر واقعیت درمانی ( Nikbakht, Abdekhodai, Hasan
 ،)Abadi, 2014تاثیر بازخورد بصری ( Waschel, Lachner, Stucke, Rey, Frommel & Nuchles,
) 2014در کاهش اهمال کاری تحصیلی موثر بودند.
نوجوانان ممکن است به دلیل نداشتن ابزاری جهت غلبه بر وسوسه ،فشار همساالن و یا نداشتن
انگیزه نتوانند بطور کامل و منظم به تکالیف و وظایف درسی خود بپردازد .تحت این شرایط نیاز به
استراتژی دیگری به وجود میآید تا فرد بتواند این برنامه روتین را از انحرافها محافظت کند .این
نقش را می توان به ترغیب و انگیزش با استفاده از مصاحبه انگیزشی نسبت داد.
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مصاحبه انگیزشی بر پایه رویکرد مراجع محور کارل راجرز نسبت به روان درمانی است .بر اساس
نظر وی ،همدلی صحیح به اندازه مالیمت متعادل و صداقت در ایجاد محیطی ایده آل برای خود ارزیابی
و تغییر الزم و ضروری است .همدلی صحیح همان طوری که بوسیله راجرز تعریف شده است ،شامل
گوش دادن انعکاسی به منظور روشن سازی ،توضیح و تقویت تجارب و معانی و ارزشهای بیمار است.
روش درمانگر در تعیین پیامدهای درمان ،مثبت یا منفی ،اهمیت دارد .به دنبال این ،میلر و رولنیک
مداخله ای را تحت عنوان مصاحبه انگیزشی ابداع کردند که تالشی را در راستای افزایش خودکارآمدی
و کنترل فرد برای تغییر رفتاری انجام میداد و از سبک گوش دادن تعاملی و همدالنه برای افزایش
انگیزش استفاده میکرد که بر اختالف بین اهداف شخصی و رفتار کنونی تاکید ویژه دارد (DiLillo,
) Siegfried, Smith, 2003مطالعات نشان دادهاند که مصاحبه انگیزشی باعث افزایش انگیزه میشوند،
توجه شخص را به خود موضوع جلب کرده و اجازه تغییرات بزرگتر را می دهند .(Miller & Rollnick,
)2002

مصاحبه انگیزشی با افزایش انگیزه درونی و سوق دادن فرد در مراحل باالتر آمادگی روانی برای
تغییر و پذیرش توصیههای بهداشتی ،ارتقاء مشارکت خصوصاً حمایت از مراجعی فعال به جای
مخاطبی منفعل ،ایجاد حس تعهد قویتر به برنامه درمان ،تقویت رفتار مثبت ،ایجاد نگرانی در مورد
رفتار ناسالم به طور غیرمستقیم ،تاکید بر عوارض و پیامدهای منفی تداوم رفتار نادرست کنونی در
محیطی به دور از فشار و اجبار ،ارزیابی هزینههای مقاومت در برابر تغییر (تداوم رفتار کنونی) و مزایای
تغییر رفتار ،آینده نگری و برداشت از وضعیت آتی ،تعیین ارزش های اصلی زندگی ،تزاید چالش های
مثبت بین ارزش ها و رفتارها ،انتقال اطالعات به منظور تسهیل در تصمیمگیری ،تقویت خودکارآمدی،
تاکید بر حس خودمختاری و آزادی عمل باعث افزایش اثربخشی مشاورهها می شود .(Webber, Tate,
)2008; Marco, Klein, Clark, Wilson, 2009

مصاحبه انگیزشی به جای یک مکتب درمانی ،بیشتر یک شیوه برخورد و زندگی با دیگران است.
مصاحبه انگیزشی و دیگر انواع روان درمانیها از این نظر که مقاومت و دوسوگرایی را به عنوان پدیدهای
میدانند که اطالعات مهم درمانی را در اختیار میدهند با هم مشترکند ،ولی از نظر نوع اطالعات مهم
دانسته شده و نحوه برخورد با آن متفاوتند .ماهیت مصاحبه انگیزشی بر شناسایی و بسیج کردن
ارزشهای اصلی مراجع با هدف تغییر رفتار استوار است .نتیجه برقراری ارتباط عاطفی با
شرکتکنندگان و ارتقاء توانمندیهای آنها افزایش خودآگاهی ،افزایش عزت نفس و افزایش
خودکارآمدی را به دنبال دارد.
دالیل زیادی برای جذابیت مصاحبه انگیزشی و تمایل بیشتر نسبت به آن در مقایسه با روشهای
سنتی و معمول وجود دارد .این روش ،نخست ،مشکل مهم و معمول در همه درمانها ،یعنی مقاومت
در برابر تغییر را به طور مستقیم مطرح و آن را برطرف می کند .دوم ،روشی انعطافپذیر است و
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میتواند به عنوان رویکردی "مستقل" ،در ترکیب و به همراه سایر درمانها مورد استفاده قرار گیرد.
سوم ،حجم قابل توجهی از شواهد تحقیقی وجود دارد که از کارآمدی و تاثیر مصاحبه انگیزشی در
سوءاستفاده از مواد و مشکالت مربوط به بهداشت و سالمت جسمانی و روانی حمایت میکند .چهارم،
تحقیق اثبات کرده که مصاحبه انگیزشی قابل یادگیری است و طی جلسات نسبتا کمی به اثرات
درمانی قابل توجهی میتوان دست یافت ).(Arkowitz, Westra, Miller, Rollnick, 2008
مرور پژوهشهای انجام شده نشان می دهد که پژوهشهای چندانی در زمینه مداخالت اهمال
کاری انجام نشده است .با توجه به این که اهمالکاری یک پدیده چندوجهی است و با سازههایی از
قبیل نقص در خودتنظیمی) ،)Rebetez, Rochat, Barsics, & Vander Linden, 2018اضطراب و
افسردگی ) )Constantin, English, & Mazmanian, 2018رابطه مثبت دارد ،نیاز به مداخله یکپارچه
و چند وجهه دارد.
افشار ) (Afshar, 2014در پژوهشی به تاثیر آموزش گروهی مشاوره انگیزشی بر اهمالکاری و
اشتیاق تحصیلی نوجوانان پرداخته و بیان می دارد که مشاوره انگیزشی بر اهمالکاری و اشتیاق
تحصیلی نوجوانان اثربخش میباشد .کشاورز و یوسفی) (Keshavarz, &Yousefi, 2019در پژوهشی
نشان دادند که آموزش مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر اهمالکاری تحصیلی و سازگاری با مدرسه
دانشآموزان دختر دبیرستانی اثربخش بوده است .در پژوهش ونگ و همکاران()Wang et al., 2017
اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و نیز درمانگری شناختی– رفتاری برای کاهش اهمالکاری
تحصیلی به صورت آزمایشی بررسی شد .در این پژوهش ،دانشجویان مبتال به اهمال کاری به دو گروه
پذیرش و تعهد درمانگری و درمان شناختی– رفتاری تخصیص یافتند .نتایج مداخلههای آزمایشی
نشان داد در کوتاه مدت هر دو شیوه درمانگری اهمال کاری را کاهش میدهد ،اما تاثیر بلندمدت
پذیرش و تعهد درمانگری بر کاهش اهمال کاری بیشتر است .یون ) (Yun, 2019در پژوهشی به
بررسی ارتباط بین انگیزه درونی و بیرونی با اهمالکاری تحصیلی در میان دانشجویان دانشگاه
پرداخت 175 .نفر نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .نتایج نشان داد
ارتباط معناداری بین انگیزه درونی و بیرونی با اهمالکاری تحصیلی وجود دارد و بین زنان و مردان
در اهمالکاری تفاوت وجود داشت.
جاللی و پورشریفی ( )Jalali & Pursarifi, 2017در پژوهشی به بررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی
گروهی بر کاهش اهمال کاری تحصیلی پرداختند .نتایج دادهها نشان داد ،میزان اهمالکاری تحصیلی
گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری پیدا کرد و مصاحبه انگیزشی موجب کاهش
اهمالکاری تحصیلی شد .پویان ) (Poayan, 2015در پژوهشی به بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی
بر اهمال کاری ،انگیزش تحصیلی و عالئم روانشناختی دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر
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اصفهان پرداخت .تحلیل داده ها نشان داد که مصاحبه انگیزشی بر اهمالکاری ،انگیزش تحصیلی و
عالئم روان شناختی نوجوان پسر تاثیر معنی دار داشته و باعث کاهش اهمالکاری ،عالئم روانشناختی
(افسردگی و اضطراب) و افزایش انگیزش تحصیلی (انگیزش درونی و بیرونی) آنها شده است.
بررسی اولیه نشان میدهد که تحقیقات انجام شده در این حوزه در ایران بسیار اندک است .نظر
به استفاده روزافزون از رویکرد مصاحبه انگیزشی در سایر کشورها و گزارشات متعدد مبنی بر تأثیر
مثبت آن در درمان ،مراقبت و پیشگیری از انواع اختالالت جسمی ،روانشناختی و ارتقاء رفتارهای
بهداشتی ،الزم است تا این رویکرد درمانی در حیطه های مختلف در کشور ما نیز مورد بررسی قرار
گیرد .بر این اساس ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر می باشد.
 -1مصاحبه انگیزشی بر اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان تاثیر معنی داری دارد.
 -2مصاحبه انگیزشی بر ابعاد اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان تاثیر معنی داری دارد.
روش ،جامعه و نمونه ی آماری پژوهش
طرح پژوهش حاضر از نوع نیمهآزمایشی به صورت پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری همراه با
گروه کنترل است .در این پژوهش مصاحبه انگیزشی به عنوان متغیر مستقل فعال و متغیر اهمالکاری
تحصیلی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
جامعه آماری این پژوهش ،تمامی دانشآموزان پسر دوره دوم متوسطه ناحیه دو شهر شیراز
بودند .با توجه به اینکه اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان پسر شایع تر است و پژوهشگر خود
در مدارس پسران ه شاغل می باشد و با توجه به تخصصی بودن مصاحبه انگیزشی و حساسیت اجرایی
آن  ،پژوهشگر خود به انجام آن مبادرت ورزید و از سوی دیگر این امکان برای پژوهشگر حاصل نشد
که در مدارس دخترانه به اجرای آن بپردازد بنابراین تنها دانش آموزان پسر را به عنوان نمونه در نظر
گرفته شد .نمونه گیری به صورت در دسترس با توجه به هدف و انفرادی بودن مصاحبه انگیزشی
انتخاب گردید و پرسشنامه اهمالکاری در بین  488دانش آموز این مدرسه توزیع و اجرا گردید.
سپس از بین این دانش آموزان  30نفر که دارای بیشترین اهمالکاری تحصیلی بودند انتخاب و به
صورت تصادفی به دو گروه  15نفره تقسیم گردید.
ابزار اندازه گیری :در این پژوهش از مقیاس اهمالکاری سواری ) (Sevari, 2011استفاده شد:
مقیاس اهمال کاری تحصیلی
این پرسشنامه توسط سواری ) (Sevari, 2011ساخته شده و دارای  12گویه می باشد .پاسخ
دهنده به گویههای پرسشنامه بر اساس یک مقیاس  5درجهای شامل هرگز(صفر) ،به ندرت( ،)1بعضی
اوقات( ،)2بیشتر اوقات( ،)3همیشه( )4پاسخ میدهد .در تعبیر و تفسیر نتایج باید توجه داشت که
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همیشه نمرات باالتر از  24بیانگر سطح اهمالکاری تحصیلی باال و نمرات پایینتر از  24مبین سطح
اهمالکاری تحصیلی پایین میباشند.
نتایج تحلیل عوامل اکتشافی نشان داد که دادهها پس از شش بار چرخش ،آزمونی مرکب از 12
ماده و سه عامل با عنوان اهمالکاری عمدی ( ،)1-5اهمالکاری ناشی از خستگی جسمی -روانی
( )9-6و اهمالکاری ناشی از بیبرنامگی ( )12-10ساخته شد .پایایی آزمون از طریق آلفای کرونباخ
برای کل آزمون  ،0/85برای عامل اول  ،0/77برای عامل دوم  0/60و برای عامل سوم  0/70به دست
آمد .روایی آزمون یاد شده از طریق همبسته کردن با آزمون اهمالکاری تاکمن تعیین و مقدار آن
 0/35برآورد گردید که نشان از روایی نسبتا خوب آن آزمون است ) .(Sevari, 2011در پژوهش حاضر
نیز ضریب الفا برای کل آزمون  0/87و برای سه عامل آن به ترتیب 0/73 ،0/81 ،0/78بدست آمد.
روش اجرای مصاحبه انگیزشی
در جلسه اول آشـنایی و معارفـه برای بعضی از مراجعین آموزشگاه ،اظهار همدلی و پذیرش
مراجع ،خوش آمدگویی ،برقراری ارتباطات اولیه ،مرور دالیل خاص افت تحصیلی بعضی از مراجعین،
بررسی شکایت اولیا بعضی از مراجعین ،مطلع کردن بعضی از مراجعین از نمرات اهمالکاری تحصیلی
و اثرات احتمالی که روی افت تحصیلی آنها بر جا گذاشته است و این که با همفکری بتوانیم تغییراتی
انجام دهیم انجام می شد.
در جلسه دوم اظهار همدلی و پرسیدن سوالهای باز پاسخ از جمله:
 -1میتوانید بگویید که چی شده است نمراتت اینقدر افت کرده اند؟
 -2مشکالت اصلی که باعث میشوند پیشرفت درسی ات کم بشوند چه چیزهایی هستند؟
 -3برایم االن احساس درونی ات را توضیح بده؟
 -4می توانی االن برایم توضیح دهی که در دلت چه چیزهایی میگذرد؟
در راستای صحبت های مراجع با استفاده از انعکاس های کالمی الزمه اطالعات بیشتری از
مراجع گرفته میشد .همزمان با پرسیدن سوالهای باز پاسخ از مراجع به ایجاد تناقضها و
ناهمخوانیها پرداخته میشد:
 -1از یک طرف میخواهی درس بخوانی و نمره اول کالس شوی و از طرفی حالش را نداری؟
 -2از یک طرف میخواهی درس بخوانی و مهندسی قبول شوی و از طرفی موبایل و پی ام های
زیبای شبکه های اجتماعی نمیگذارند ؟
 -3از یک طرف قبولی در آزمون المپیاد را میخواهی و از طرفی خوابت می آید؟
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 -4از یک طرف میخواهی شاگرد اول کالس باشی ،تشویقت کنند و برایت جایزه بخرند و از
طرفی هم میخواهی تا لنگ ظهر بخوابی و تلویزیون تماشا کنی و با موبایلت بازی کنی و در شبکه
های اجتماعی بگردی ؟
در جلسه سوم ضمن اظهار همدلی و حفظ آن در تمام مراحل جلسات و مرور صحبت های
جلسه قبل به شکار کالمهای تغییر مراجع از جمله:
 -1حس میکنم باید تغییر کنم.
 -2خودم هم از این وضعیت خسته شده ام.
 -3میخواهم خود اصلی ام را نشان بدهم؟
و جهت دهی کالم های تغییر مراجع(یعنی تقویت کالم های تغییر مراجع):
با تحریک ،تهییج ،دامن زدن ،برانگیختن و توسعه دادن
و تقویت حس خودکارآمدی مراجع پرداخته می شود.
در جلسه چهارم تقویت حس خودکارآمدی بیشتر در مراجع ،ارزیابی تغییرات و خالصه کردن
جلسه مشاوره و گرفتن پس آزمون به پایان برده می شد .(Navidian, Haghshenas, Abedi,
)Baghban & Fatehizadeh, 2011

به همین ترتیب مصاحبه انگیزشی برای تمامی ( 15نفر اهمال کار) گروه آزمایش همراه با پس
آزمون انجام شد .همچنین برای گروه کنترل پس آزمون انجام شد ،آزمون پیگیری نیز پس از گذشت
 6هفته از هر دو گروه گرفته شد .سپس پاسخنامهها جمعآوری و نمره گذاری شدند و مورد تجزیه و
تحلیل آماری قرار گرفتند.
برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آزمون اندازه گیری های مکرر و تحلیل
کواریانس چندمتغیری استفاده شد .در ضمن داده های پژوهش توسط نرم افزار  SPSS-23مورد
تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها
در جدول  1میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون ،پس آزمون و آزمون پیگیری
نمرات اهمال کاری و مولفه های آن آورده شده است.
اطالعات مندرج در جدول  ، 1میانگین و انحراف استاندارد اهمال کاری و مولفه های آن در دو
گروه آزمایش و کنترل در یه مرحله را نشان می دهد .نتایج نشان می دهد که در مرحله پیش آزمون
میانگین اهمال کاری در گروه آزمایش کمی بیش از گروه کنترل می باشد اما در مراحل پس آزمون
و پیگیری گروه کنترل بیش از گروه آزمایش می باشد.
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برای بررسی فرضیه اول یعنی تاثیر مصاحبه انگیزشی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان از
آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر استفاده شد .که نتایج آن در جداول  3و  4ارائه شده
است .در این راستا ،بررسی مفروضه همگنی ماتریسهای کوواریانس با استفاده از آزمون باکس نشان
داد که از لحاظ آماری معنادار نیست( P>0/05و  .)F= 1/49مفروضه دیگر ،برابری واریانس ها که از
آزمون لوین استفاده گردید ،با توجه به عدم معناداری ،واریانسها برابر هستند .این امر از آن جهت
مهم است که پایایی نتایج بعدی را تائید میکند.
ن تایج آزمون کرو یت موخلی ازل حاظ آ ماری مع نادار نبود ( P>0/05و .)F= 0/39فرض برابری
واریانسهای درون آزمودنیها رعایت شده ا ست؛ بنابراین از آزمون هایان – فیلد برای ادامه تحلیل
استفاده گردید.
مندرجات جدول شماره  3ن شان میدهد برای اثرات درون گروهی ا صلی یعنی اهمال کاری،
درون گروهی ( P=0/001و  )F= 115/81معنــادار اســــت .همچنین اثر تعــاملی درون گروهی
( P=0/001و  )F= 123/30معنادار میباشــد .همچنین در نتایج عوامل بین گروهی اثر اصــلی گروه
( P=0/001و  )F= 66/59معنادار می با شد .به عبارت دیگر ،م صاحبه انگیز شی توان سته ا ست اهمال
کاری تحصیلی دانش آموزان را بهبود بخشد.
برای بررسی فرضیه دوم یعنی تاثیر مصاحبه انگیزشی بر ابعاد اهمال کاری تحصیلی دانش
آموزان از تحلیل کواریانس چندمتغیره (مانکووا) استفاده شد .نتایج در جدول  4ارائه شده است.
نتایج آزمون باکس از لحاظ آماری معنادار نبود ( P>0/05و  ) F=1/21و این به معنای تائید
پیش فرض همگنی ماتریس های کواریانس می باشد .همچنین آزمون لوین در پس آزمون ابعاد
اهمال کاری تحصیلی معنادار نمی باشد ،با توجه به عدم معناداری ،واریانس ها برابر هستند .این امر
از آن جهت مهم است که پایایی نتایج بعدی را تائید میکند .در ادامه نتایج آزمون پیالیی نشان داد
که اثر گروه بر ترکیب مولفه های اهمال کاری تحصیلی معنی دار است(  P< 0/001؛  F =33/84؛
 =0/81پیالیی)
نتایج جدول  4نشـــان می دهد که بین میانگین نمرات اهمال کاری عمدی(df= 1،F =88/44

 ،)P 0  /001،اهمال کاری ناشی از خستگی( )P 0  /001، df= 1،F =25/58و اهمال کاری ناشی
از بی برنامگی( )P 0  /001، df= 1،F =52/15گروه مصـــاح به انگیزشـــی و گروه کنترل ت فاوت
معناداری وجود دارد .بدین معنا که این درمان بر بهبود مولفه های اهمال کاری تاثیر مثبت داشــته
است.
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جدول -1میانگین و انحراف استاندارد متغیر اهمال کاری تحصیلی و مولفه های آن در مراحل
مختلف
گروه
متغیر

مرحله

عمدی

میانگین
انحراف
استاندارد

ناشی از
خستگی

میانگین
انحراف
استاندارد

ناشی از بی
برنامگی

میانگین
انحراف
استاندارد

اهمال کاری
تحصیلی

میانگین
انحراف
استاندارد

پیگیری

پیش
آزمون

کنترل
پس
آزمون

پیش
آزمون

آزمایش
پس
آزمون

14/60

14/47

14/27

14/40

8/80

8/47

2/26

1/83

2/26

1/74

1/81

2/06

10/73

10/20

7/60

7/40

10/20

10/40

2/70

2/38

2/03

2/21

1/68

1/58

9/73

4/60

4/47

8/93

8/87

9/13

2/22

2/50

2/23

2/05

1/60

1/60

34/33

21

20/33

33/73

33/68

34/13

2/74

4/78

3/99

2/09

2/74

2/82

پیگیری

جدول  -2نتایج آزمون پیالیی جهت رعایت پیشفرضهای تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر
منبع

ارزش

F

معناداری

اهمال کاری

0/86

81/68

0/001

جدول -3آزمون اندازهگیریهای مکرر برای سنجش متغیر اهمال کاری تحصیلی
اثرات

درون
گروهی
بین گروهی

منابع

مجموع

درجه

میانگین

تغییر

مجذورات

آزادی

مجذورات

اهمال کاری

907/02

2

686/03

معنی

مجذور

F

اهمال کاری
* گروه
گروه

115/81

داری

اتا

0/001

0/80

965/69

2

730/40

123/30

0/001

0/81

1681/34

3

1681/34

66/590

0/001

0/70
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جدول -4آزمون تحلیل کواریانس تك متغیره برای تعیین اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر ابعاد
اهمال کاری تحصیلی
مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

مجذور
اتا

توان
آماری

پس آزمون
عمدی

210/30

1

210/30

88/44

0/001

0/78

1

پس آزمون ناشی
از خستگی

62/74

1

62/74

25/58

0/001

0/50

1

پس آزمون ناشی
از بی برنامگی

162/60

1

162/60

52/15

0/001

0/68

1

منابع تغییر

گروه

بحث و نتیجه گیری
نتایج این پژوهش از مدل مصاحبه انگیزشی حمایت می کند .از آن جا که یکی از دالیل اهمال
کاری ،فقدان انگیزه است .و با توجه به اینکه مصاحبه انگیزشی بر انگیزه افراد برای تغییر رفتارشان
تاکید می کند ،به نظر می رسد مصاحبه انگیزشی روشی موثر درکاهش اهمالکاری تحصیلی
دانشآموزان است این یافتهها با پژوهشهای)Jalali ; Afshar, 2014 ;Poayan, 2015; Yun, 2019
 )& Pursarifi, 2017بحث در مصاحبه انگیزشی بدون آنکه به طور مستقیم به تشویق یا اجبار
دانشآموز برای تغییر رفتارش بپردازیم به وی کمک می شود تا انگیزه های متعارضش را شناسایی و
بیان کند .در جریان مصاحبه اطالعات مفید و حمایت الزم برای تغییر ،پیشنهادات و راههای بالقوهای
در اختیار مراجع قرار داده می شود ( )Ginsberg, Mann, Rotgers, Weekes, 2002پس از تجربه
مستقیم یک رفتار ،اعتقادات مثبت یا نگرش های مطلوب درباره پی آمدهای رفتار تقویت شده و سپس
به عنوان انگیزه برای ادامه آن تاثیر می گذارد .بنابراین پس از مصاحبه انگیزشی دانش آموزانی که به
تبعیت از رفتار توصیه شده پرداخته بودند ،انگیزه مثبتی را مرتب در خود شعلهور ساخته که باعث
جریان داشتن روند تداوم رفتار مورد نظر شد.
اصول اساسی مصاحبه انگیزشی ،تقویت حس خودکارآمدی مراجع در همه تغییرات رفتاری
است؛ بسیاری از تکنیکهای مصاحبه انگیزشی گروهی به کار گرفته شده در این پژوهش ،مانند ارزیابی
تعهد -اطمینان ،کنترل رفتار در موقعیتهای وسوسه برانگیز ،مشارکت در تصمیم گیری ،حمایت از
خودمختاری مراجع ،برطرف کردن دوسوگرایی ،بیرون کشیدن صحبت معطوف به تغییر ،منحصرا به
این گزینه مربوط میشود .در این رابطه ،سیمپسون و همکاران( Simpson, Zuckoff , Franklin Foa,
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 )2008معتقدند ،روح مصاحبه انگیزشی بیشترین تاکید را بر حمایت از خودکارآمدی ،مشارکت و
فراخوانی نقطه نظرات مراجع دارد.
نوجوانان ممکن است به دلیل نداشتن ابزاری جهت غلبه بر وسوسه ،فشار همساالن و یا نداشتن
انگیزه نتوانند بطور کامل و منظم به تکالیف و وظایف درسی خود بپردازد .تحت این شرایط نیاز به
استراتژی دیگری بوجود می آید تا فرد بتواند این برنامه روتین را از انحراف ها محافظت کند .این نقش
را می توان به ترغیب و انگیزش با استفاده از مصاحبه انگیزشی نسبت داد.
برای آنکه مصاحبه انگیزشی بتواند انگیزه های درونی دانش آموزان را در راستای کاهش
اهمالکاری در دراز مدت افزایش بدهد ،باید به طور مستقیم دوسوگرایی مراجع را برای تغییر ،کشف
و آن را حل نماید .در مصاحبه انگیزشی بدون آنکه به طور مستقیم به تشویق یا اجبار دانشآموز برای
تغییر رفتارش بپردازیم به وی کمک می شود تا انگیزههای متعارضش را شناسایی و بیان کند .در
جریان مصاحبه اطالعات مفید و حمایت الزم برای تغییر ،پیشنهادات و راههای بالقوه ای در اختیار
مراجع قرار داده میشود ) (Ginsberg, Mann, Rotgers, Weekes, 2002پس از تجربه مستقیم یک
رفتار ،اعتقادات مثبت یا نگرشهای مطلوب درباره پی آمدهای رفتار تقویت شده و سپس به عنوان
انگیزه برای ادامه آن تاثیر میگذارد .بنابراین پس از مصاحبه انگیزشی دانشآموزانی که به تبعیت از
رفتار توصیه شده پرداخته بودند ،انگیزه مثبتی را مرتب در خود شعله ور ساخته که باعث جریان
داشتن روند تداوم رفتار مورد نظر شد.
در مجموع میتوان بیان کرد که اهمال کاری یا به آینده موکول کردن کارها عادتی است که
در بسیاری از افراد وجود دارد تا جایی که پژوهشگران بر این باورند که این ویژگی از تمایالت ذاتی
انسان است .اهمالکاری عملی است که در اول ،هدفش خوشایند کردن زندگی است .ولی در اغلب
موارد جز استرس ،به هم ریختگی و شکست های پیاپی نتیجه ی دیگری ندارد و این مطلب هم قابل
ذکر است که اهمالکاری همیشه مسالهساز نیست .اما در اغلب موارد میتواند از طریق ممانعت از
پیشرفت و عدم دسترسی به اهداف ،پیامدهای نامطلوب و جبرانناپذیری به همراه داشته باشد .لذا
به نظر میرسد در یک دوره آموزشی با استفاده از مشاوره انگیزشی میتوان اهمالکاری دانشآموزان
را کاهش داد و این گونه نتیجهگیری کرد که با آموزش هدفمند انگیزه های دانش آموزان تقویت
شده و با مولفه های گوناگون اهمالکاری مقابله میگردد و نتیجه این یافته بدیع است.
هم چنین بر مبنای یافتههای این پژوهش ،میتوان پیشنهادات کاربردی مختلفی را ارائه داد.
اساتید و متخصصان امر آموزش میتوانند با استفاده از مصاحبه انگیزشی به دانشآموزان در کاهش
تعلل ورزی آنان اقدام الزم را صورت دهند .معلمان و والدین می توانند با برنامه ریزی دقیق و استفاده
از روش های تشویقی و ارائه تقویت های الزم در امر انجام تکالیف ،و با ایجاد عالقه در دانش آموزان
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 هم در، در آخر به مسئوالن امر آموزش و پرورش.زمینه کاهش تعلل ورزی تحصیلی را فراهم کند
 پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی را برای،سطح مدارس و هم در سطح دانشگاه ها
والدین(بخصوص والدین دانش آموزان پسر) در نظر بگیرند تا با پیدا کردن آگاهی و بینش در مورد
. در محیط خانواده زمینه ای را فراهم آورند تا انگیزش در فرزندان خود را ارتقاء دهند،این موضوع
 از تعمیم نتایج آن به،با توجه به اینکه جامعه آماری پژوهش را فقط پسران تشکیل می دادند
 عدم ریزش، اجرای مصاحبه انگیزشی به صورت فردی.دختران و کل دانش آموزان باید احتیاط کرد
 ثبات محیط پژوهش و زمان کوتاه جلسات و یگانگی تعداد جلسات از نقاط قوت مطالعه حاضر،نمونهها
 اندازهگیری تغییر رفتاری تنها با اتکا به خودگزارشی صورت گرفت که می تواند دارای.می تواند باشد
 مطالعات دیگر می توانند به منظور ارزیابی دقیق تر از ابزارهایی همچون گزارش والدین.تورش باشد
. ارزیابی رفتار قبل و بعد از مصاحبه انگیزشی توسط محقق صورت گرفت.یا دبیران استفاده نمایند
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