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توسل 1
 ی 

خانواده و بهداشت

)در بین دانش   یشناخت – یعاطف اقیو اشت یلیتحص یکار اهمال بر فردی میان های درمان یبخش اثر یبررس

 آموزان خانواده های شهر مشهد( 

  2*مریم نصری، 1امیرداریوش توسلی

 چکیده 

 اثر  توسعه جامعه این تحقیق با هدف بررسیبا توجه به اهمیت مسائل تحصیلی و انگیزشی در آینده افراد و اهمیت آن در مقدمه:  

 شناختی شکل گرفت.   – عاطفی اشتیاق و تحصیلی کاری اهمال بر فردی  میان های درمان بخشی

 بین  رویکرد  تراپیست و نظر صاحب متخصص، افراد کیفی بخش در بود.  اکتشافی آمیخته نوع از تحقیق این طرحروش پژوهش:  

 به   نفر  30  که  دادند  تشکیل  را  هدف  جامعه  دوم  متوسطه  مقطع  پسر  آموزان  بر  دانش  کلیه  کمی  بخش  در  و   شد  انتخاب  فردی

  تحقیق  در  جایگزینی تصادفی  بصورت    هدفمند انتخاب و    بصورت   آزمایشی  نیمه  مطالعات  در  نفری  15  گروههای  ضرورت  سبب

  فردی   بین  رویکرد  موجود  مبانی  اساس  بر  و  خبرگان  نظر  اساس  بر  بود،   کیفی  روش  بر  منطبق  که  اول  بخش  یافتند در  مشارکت

 مورد   رویکرد  بخشی  اثر  مرحله  این  از  پس  و  شد  اصالح  آموزان  دانش   هدف  گروه  ساختار  و  آموزش  با  منطبق  هدف  الگوی  با  متناسب

قبل و پس از اجرای مداخله بر روی گروه آزمایش هر دو    گردید.  بررسی  تحصیلی   کاری  اهمال  و   شناختی  عاطفی   اشتیاق   بر  نظر

   عاطفی و اهمال کاری تحصیلی را تکمیل کردند.   –گروه  پرسشنامه محقق ساخته اشتیاق شناختی 

  تحصیلی  کاری اهمال  کاهش  و  شناختی  – عاطفی  اشتیاق افزایش بر فردی  بین  درمان آمده  بدست های   یافته اساس بر یافته ها:  

  61  و  کاری  اهمال  نمرات  کاهش   در  واریانس   تغییرات  درصد  69   سهمی  اتای  اساس  بر  نظر  مورد  رویکرد  و  است  بوده  گذار  اثر

 . کند می بینی پیش را آزمون پس   در را اشتیاق در نمره افزایش درصد

قرار دادن مشکالت روابط بین فردی  رویکرد مداخله بین فردی با ایجاد یک رابطه سالم ارتباطی و بر اساس هدف  نتیجه گیری:  

 .  بر بهبود شرایط و پذیرش فرد در گروه دوستان و محیطی اثر مثبت دارد

 شناختی –  عاطفی  تحصیلی، اشتیاق کاری فردی، اهمال میان های درمان:  کلید واژه

 1401/ 21/4تاریخ پذیرش نهایی:              30/2/1401تاریخ دریافت:   
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 : مقدمه

در الگوی  (  1دستیابی به اهداف تعیین شده می باشد)آموزش مهمترین ابزار یک نظام و جامعه در نیل به سمت توسعه و پیشرفت و  

  - این ابعاد فردینیاز است نسبت به    که    (  2ابعاد مختلفی دارد)  و    آموزشی و ساختار مبتنی بر آن عوامل بسیاری درگیر می باشد   

   (.   3توجه ویژه داشت) اجتماعی

عوامل مرتبط با موفقیت تحصیلی مساله  یکی از مهمترین     استآموزش و بررسی در ارتباط با آن از زوایای مختلفی قابل بررسی    

اشتیاق مفهومی در ارتباط با انگیزه درونی و بیرونی برای مطالعه و آموزش می باشد که نقشی مهم در این    (4)انگیزش می باشد

(.  6بوده است)  شیآموزان رو به افزادانش  یتفاوت  ی و ب  یلیتحص  زهیانگ  ها نشان می دهد  بررسی  (.  5سیر  و پیشرفت تحصیلی را دارد)

ی و کاهش  لیتحص  اهمال کاری  ان،یو همتا  نیمرتبط همچون معلم و والد  یطیو مح  یا   نهیعوامل زم  یبا مطالعه    نهیزم  نیدر ا

برنامه    فیآموز نسبت به تکالحالت دانش  نیدر نظر گرفته شده است. در ا  زین  ی تیموقع  یژگیو  کیبه عنوان    انگیزش تحصیلی  

یک نگرانی فزاینده  اهمال کاری تحصیلی  ،  (7است)  یریادگیضعف در    یحالت  نیو متناسب ندارد و ثمره چن  یمنطق  یواکنش  یدرس

( مطالعات 7به ویژه  همزمان با همه گیری کرونا ویروس این مساله در جامعه افزایش داشته است)  که    در بخش آموزشی است

نامناسب    و مدیریت زمان      قبلی نشان داده است که خودکارآمدی پایین، عدم سازماندهی، انگیزه درونی پایین، تنظیم ضعیف تالش 

برای عملکرد ضعیف    مطمئناهمال کاری تحصیلی یک پیش بینی      همگی از ویژگی های اهمال کاری تحصیلی هستند، و بنابراین،  

 . ( 10، 9، 8تحصیلی است )

  یرا با ب  نآموزادانشگردد که  یمطالب بر م  یریو فراگ  یریادگ ی یو عدم عالقه برا  افت انگیزهبه    اهمال کاری تحصیلی      شهیر

 نهیو ناتوان را پرورش دهد و زم  زهیانگ  کم   یشود افراد  ی کند و باعث م  یمرتبط با آن همراه م   ندیو فرا  لیبه امر تحص  یعالقگ 

شروع هر فعالیتی اشاره به انگیزه،   یکی از مهمترین موارد اثر گذار در    بر همین اساس    . جامعه را فراهم سازد  کیضعف و انحطاط  

 مفاهیم قالب در  را انگیزش امروزه  (.13،  12. انگیزش را نیروی کار و سائق شکل دهنده رفتار می دانند)(11یاق و ابعاد آن دارد)اش

انگیزش  نیاز،.  دهندمی  قرار مطالعه مورد هدف به معطوف رفتارهای و نیازها کمبود و  بصورت کلی  انگیزش  آموزش،  فرایند  در 

الگوی فعالیتی و عمل در حیطه مربوط باشد.   ارتباطی نزدیک با مساله   تحصیلی مطرح است که می تواند زمینه ساز  انگیزش 

ژی و سائقی که  و را به عنوان انر  اشتیاق مارتین و همکاران اشتیاق دارد و بر همین اساس بررسی در آن بسیار با اهمیت می باشد. 

به طور مؤثر تری کار کند و استعدادش را به منصه ظهور برساند و رفتارهایی که به دنبال این انرژی    دانش آموز را درگیر می کند تا 

و از   ای چند بعدی است که دارای ابعاد شناختی، انگیزشی و رفتاری استاشتیاق سازه(.  14و سائق می آیند، تعریف کرده اند)

مهمترین مضامین در درگیر سازی فراگیران در امر آموزش می باشد.  بر این اساس درگیری تحصیلی امری مهم در کیفیت آموزش  

  و  پایه  عنوان  به   و   گردید   مطرح  تحصیلی  شکست  و   افت  تبیین  و   درک   برای  بار   اولین   این مفهومو عملکرد بر اساس آن می باشد.  

  تجربه   به  رسیدن  در  مهمی  بسیار   عامل  که  گرفت  قرار  مدنظر  تربیت  و  تعلیم  حوزه  در  گرایانهاصالح  هایتالش  برای  اساسی

و ارتباط مستقیمی با اشتیاق عاطفی و    نماید  می  تضمین  غیرمستقیم  شکل  به  را  فراگیران  تحصیلی  موفقیت  که  است  یادگیری

 (.  16، 15) شناختی دارد

بصورت مشخصی از فرایند مرتبط به آن و فعال بودن آن در قالب خود تنظیمی انگیزشی نشات می گیرد. در ارتباط با    اشتیاق 

اشتیاق و رفتار فعاالنه در هر فردی و رفتاری، مساله انگیزش و هیجان بر اشتیاق در ابعاد مختلف آن اثر می گذارد و آن را دستخوش  

انگیزه خود ت17تغییر می کند) عنوان کوشش روانی برای کنترل وضعیت درونی، فرآیندها و کارکردهایی برای  به  عیین شده (.  

  انگیزه دارای ابعاد درونی و بیرونی است که عمدتا از منبع کنترل نشات میگیرد.   (18)یابی به اهداف باالتر تعریف شده استدست
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توسل 3
 ی 

خانواده و بهداشت

بیشتری دارند نسبت    انگیزش و درگیریتی و عاطفی در یادگیری  که از لحاظ شناخ  فراگیرانی های پژوهشی مختلف نشان داده  یافته

از    فراگیرانیبه   عاطفی و شناختی کمتری برخوردارند، رغبت بیشتری برای صرف وقت و تالش کافی در تکالیف و    انگیزشکه 

م مرتبط با انگیزش در  بر این اساس مفاهی  (. 19)مطالعات از خود نشان داده و کارآمدی بیشتری در حل مسایل و مشکالت دارند  

دو سطح قابل بررسی است، اوال با تقویت و ایجاد انرژی زمینه فعالیت و تالش برای دستیابی به اهداف را میسر می نماید و در  

درجه دوم می تواند مانع از مشکالت تحصیلی و عوامل مرتبط چون اهمال کاری تحصیلی گردد که این تحقیق بصورت عملیاتی 

 می نماید.  آن را بررسی 

. دیدگاهها و رویکردهای مختلفی به بررس و اصالح  در بهبود شرایط آموزشی و انگیزشی رویکرد های مختلفی مطرح می باشد 

( به بررس رویکرد شناختی رفتاری 20مشکالت مرتبط با اشتیاق و اهمال کاری تحصیلی پرداختند. برای مثال مهرابی و همکاران)

پرداختند و این رویکرد را در این زمینه اثر بخش ارزیابی نمودند اما این یافته در خصوص دانشجویان  بر افزایش انگیزش تحصیلی  

( اثر  21مشاهده نگردید، درایور ) های متناظر   در یافته  اثر بخشی در طول زمان   بود و نتایج در خصوص دانش آموزان و نیز ثبات 

رویکردی روانکاوی در بهبود انگیزش و اشتیاق را در ساختار سازمان و کارکنان اثر بخش دانست و قابلیت تسری این رویکرد    یبخش

( در مفاهیم مبتنی بر رویکرد انسانی گرائی  22ر بخش های آموزشی مبهم ارائه کرد، گاسونگ و تودینگ)را به گروههای پایه و د

انگیزش را منوط به   ارتباطی و اصالح در این زمینه بر شمردند. بر این اساس مشاهده گردید که  ضرورت بهبود  ساختار سازی 

رویکردهای مختلف بهبود اشتیاق و کاهش اهمال کاری را ضروریتی در شکل گیری یک محیط متعاملی در نظر گرفتند که پیش  

تحقیق در بسیاری از آنان موجود نبود و یا کمرنگ  فرض ها اساسی رویکرد های مورد نظر،  در اصالح و بهود در زمینه متغیرهای  

  شده  تایید تحقیقات مختلف در زیادی حد تا آموزشی موفقیت تعیین در اجتماعی و  عاطفی  -روانی عوامل در این زمینه نقشبود، 

ارتباطی می  ( و بررسی های گویای این مساله است که درگیر سازی ارتباطی بین فراگیران و مهارت های مشارکتی و  23است)

بر همین اساس بکارگیری از رویکردیهای با هدف تقویت مهارت    و    (24تواند الگوی انگیزشی و عملکردی را در افراد بهبود ببخشید)

های بین فردی و ارتباطی می تواند در کیفیت آموزش و شرایط فراگیران نقش داشته باشد که این تحقیق با نگاهی عملیاتی سعی  

رویکرد میان فردی هدفی    ل آن دارد و این ساختار را بر اساس رویکرد میان فردی مورد بررسی قرار می دهد،  در بررسی و تحلی

در ایجاد تعامل ارتباطی و اصالحی در موقعیت دارد و این می تواند قدمی بسیار مفید در اصالح شرایط و بازسازی اشتیاق در ابعاد  

ی جامع تر در زمینه بهبود اشتیاق و انگیزش در جامعه هدف این تحقیق را دارد که نیاز  مختلف باشد.  این رویکرد مداخله ای الگوی

  درمان   بر همین اساس این تحقیق سوال خویش را چنین مطرح می کند که بخشیبه بررسی و تحلیل عملیاتی در این زمینه دارد.  

 دانشجویان چه تاثیری دارد؟شناختی  –  عاطفی  اشتیاق  و تحصیلی کاری اهمال بر فردی میان های

 پیشینه تحقیق 

( در مطالعه ای نشان دادند روان درمانی بین فردی عاملی مهم در بهبود انگیزش و کاهش افسردگی در  25سوارتز و همکاران)

( در یک کارآزمایی بالینی نشان داد رویکرد مداخله ای بین فردی نقشی مهم در  26گروههای مورد بررسی است. توث و همکاران)

و    1تورک  بهبود نشانگان افسردگی و کاهش استرس ادراک شده در گروه بررسی و در نتیجه بهبود اشتیاق در ابعاد مختلف دارد.  

بکارگیری از ابزار آموزشی فناورانه و ارتباطی را عاملی مهم در انگیزه افزایش و کاهش مشکالت تحصیالت فراگیران ( 27همکاران)

( مساله انگیزش و درگیری تحصیلی در فراگیران را مورد بررسی و تحلیل  29(؛ مک و همکاران)28کاماچو و همکاران)بر شمردند. 

  انگیزه  گردد کاهش  می  مشاهده  پیگیرانه  بررسی  یک  در  و  اخیر هایسال  شده است که درقرار دادند. در این بررسی ها چنین بیان  
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رویکردی  و ارتباطی فی ما بین فراگیران  است و بکارگیری از الگوی فناورانه  بوده  افزایش به رو آموزان دانش تفاوتی بی  و تحصیلی

در مطالعه ای نشان    (30و همکاران)  1کاپنز    مینه می باشد مهم در بهبود شرایط و افزایش انگیزش و درگیری تحصیلی در این ز

بر الگوی مفهومی و رفتاری کودک نقش دارد و در بخشی اشاره کردند این نقش داری بر    و ارتباطی    دادند سبک های تربیتی

جو    از  آموزاندانش  ( در مطالعه ای نشان دادند ادراک31فان و همکاران)  انگیزش رفتاری و اشتیاق عملکردی نیز اثر گذار می باشد.

  شرایط  رسیدند  نتیجه  این  به  ای  مطالعه  در( 32)  دگول  و  وانگ   و روابط بین فردی نقشی مهم در ساختار انگیزشی و اشتیاق دارد.

 چون  تحصیالت بر اثرگذار منفی ساختار و مشکالت گیریشکل در ارتباطی و اجتماعی عوامل چون فراگیران پیرامونی و ساز بستر

 است.  گذار اثر تفاوتی بی و  اهمال کاری

 پژوهش: روش  

طرح این تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی است که ابتدا داده های کیفی جمع آوری می گردد. طرح تحقیق آمیخته اکتشافی محقق 

در بخش اول که منطبق بر روش کیفی است بر اساس نظر خبرگان و بر اساس  درصدد زمینه یابی درباره موقعیت نامعین است.  

الگوی هدف منطبق با آموزش و ساختار گروه هدف دانش آموزان اصالح شد و پس از   مبانی موجود رویکرد بین فردی متناسب با

 این مرحله اثر بخشی رویکرد مورد نظر بر اشتیاق عاطفی شناختی و اهمال کاری تحصیلی بررسی گردید

ردی انتخاب شد صاحب نظر و تراپیست رویکرد بین فدر بخش کیفی افراد متخصص،    :جامعه در این تحقیق شامل دو گروه است

ان پسر مقطع متوسطه دوم   دانش بر آموزر بخش کمی کلیه  د   . در تحقیق مشارکت یافتند  گلوله برفی نفر بر اساس روش    10  و

نفری در مطالعات نیمه آزمایشی در تحقیق مشارکت    15نفر به سبب ضرورت گروههای    30را تشکیل دادند که    ناحیه دو مشهد  

)الزم به ذکر است آزمودنی ها بر اساس  تصادفی در گروههای تحقیق جایگزین شدند.  خاب و بصورت  هدفمند انتو بصورت    یافتند

 شناختی به عنوان نمونه های تحقیق انتخاب گردیدند.   –نمرات باال در اهمال کاری تحصیلی و نیز پایین در اشتیاق عاطفی  

 تهیه گردید و در بخش یافته های تشریح خواهد شد این برنامه بر اساس نظر خبرگان :  جلسات درمان بین فردی

برای سنجش  اشتیاق عاطفی شناختی و اهمال کاری تحصیلی  از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که ویژگی های آن به این  

 شرح بود

 : بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه محقق ساخته  1جدول شماره 

 ضریب آلفای کرونباخ روائی سازه  تعداد سوال مولفه 

 859/0 622/0 24 اشتیاق 

 791/0 513/0 20 اهمال کاری تحصیلی 

باشد، از آنجا که روایی همگرا زمانی  می  50/0برای همه مفاهیم و ابعاد تحقیق بزرگتر از    AVE  مقدار شاخصبا توجه به اینکه  

توان گفت روایی همگرا برای همه مفاهیم  باشد، لذا می  50/0شود که مقدار شاخص متوسط استخراج تبیین شده بزرگتر از  تأئید می

از که نشان از تناسب درونی ماده های آزمون است در همه مولفه   شود. همچنین پایایی هر یک از مولفهو ابعاد تحقیق تأئید می

 .که نشان از قابلیت اکتفا ابزار ساخته شده است 7/0بیشتر از 

 

 
1 Kuppens 
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 : یافته ها

 شرح جلسات روان درمانی بین فردی)لیست جلسات به اختصار ارائه شده است(: 

 : شرح جلسات روان درمانی بین فردی 2جدول شماره 

شماره 

 جلسه 

زمان   مدت 

 جلسه)دقیقه( 

 مالحظات خاص  آموزش هدف

ارائه   95 جلسه اول  درمانگران؛  و  مراجعان  بین  ارتباط 

و   اجتماعی  روابط  خصوص  در  کلی  مفاهیمی 

 ارتباطی، و برگزاری پیش آزمون 

ارتباطات کم گروهی و نگاه  

همراه با تردید آزمودنی ها  

 و عدم مشارکت مطلوب

برتبط  م 120 جلسه دوم بافت  به  اعضاء  مشکالت    ن یساختن 

ی و مشکل اصل  های  حوزه  ساختن  یکیفردی،  

اصالح ارائه نقش روابط در انگیزش تحصیلی و  

ارتباطی   های  تکنیک  آن؛  بر  مبتنی  ساختار 

 تداعی گرایانه 

 

 هرگونه  عنوان به نقش انتقالبررسی تمرینات؛   90 جلسه سوم 

مشکل ر، همایندی و شناخت افراد دارای  ییتغ

 مشابه

و   مطلوب  نا  جو  شدن  کم 

 احساس آشنا بودن اعضا

و نقش   یمینقاط ضعف و قوت نقش قد یبررس 90 جلسه چهارم 

است تا گروه در خصوص   فردی  به صورت  دیجد

دهد صورت  مغزی  بارش  سازگاری  ؛  روشهای 

 ارائه تکلیف 

 افزایش مشارکت

افزایش کنش  بررسی تمرین های ارائه شده،  90 جلسه پنجم

های عملیاتی در گروه و ایجاد نقش های  

ذهنی و الگوی برخورد با موقعیت های  

 متفاوت، ارائه تمرین

در مرحله تداعی برخی  

واکنش های نامطلوب بروز و  

توسط درامانگر و خود گروه  

نکات اصالحی ارائه می  

 گردید 

بررسی تمرین های ارائه شده، ایجاد تکنیک  90 جلسه ششم 

ریلکسیشن و ایجاد روابط با سطوح و پایه های  

استرسی متفاوت و نیز پیشنهادهایی برای  

 بهبود و جذب دیگران

 

بررسی تمرین های ارائه شده،تعریف از  90 جلسه هفتم

همکالسی و شرایط، باز آرایی جهان کالسی و  

 ارتباطی از طریق مثبت گرائی
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  ،یمشارکت  الگوهای؛ الگوهای حل تعارض  بررسی  100 جلسه هشتم

  ری،ی)تحکم (، اجتناب، انعطاف پذ ییرقابت جو

، ارائه حل تعارض  سبکهای مصالحه )توافق(

 تکنیک های عملیاتی برای بکار گیری 

 

  های موجود در  یی نارسا حیبرطرف نمودن و تصح 90 جلسه نهم

  ز،یگر- بیفردی )الگوی تعق نیب  تعامالت

  ترحم به خود، ه،یسو کیانتظارات  ییشناسا

است   نی( است و هدف ارهیرنجش و غ  سرزنش،

 گردد   جادیبخش ا تیو رضا مانهیکه روابط صم

 

افزایش مشارکت و  

 عالقمندی 

اشتراک گذاری بینش های کسب شده، کمک   120 جلسه دهم

سازی گروه به یکدیگر، ایجاد تیم، ارائه تکلیف 

 آزمون برای همیشه؛ اجرای پس 

 احساس رضایت و انگیزه

 

 چک لیست مورد از سه نوع از روائی استفاده شد  1برای بررسی روائی

نفر از افراد همکار و متخصص با مطالعه    5این روائی مالکی ذهنی و مطالعه ای دارد و برای تامین روائی در این بخش    :  روائی صوری -1

را مورد بررسی دقیق قرار دادند و پس از چند    جلساتچند باره چک لیست، از منظر محتوایی، نگارشی و تفهیم رسانی مطلب ؛   

 مرحله ویرایش مورد تایید قرار گرفت. 

 :  روائی محتوایی -2

 استفاده شد  CVRو  CVIبرای تعیین روائی محتوایی از روش 

درخواست شده که هر آیتم را بر    فرد متخصص در حیطه مورد نظر  نفر   10از پانل خبرگان متشکل از    CVRابتدا برای تعیین  

د، الزم به ذکر است خبرگان اساس طیف سه قسمتی ) ضروری است، مفید است ولی ضروری نیست، ضرورتی ندارد( بررسی کنن

تعیین کننده روائی محتوایی ابزار تحقیق شامل کلیه افرادی است که در حیطه های مورد بررسی دارای تخصص بوده و صالحیت 

علمی آنان تایید شده است و در زمینه مولفه های ذکر شده سابقه تجربی و عملی پژوهشی به میزان الزم را داشته اند. پس از این  

 له مرح

   بر اساس فرمول زیر محاسبه شد:   CVRمقدار  

 

  محتوای مورد نظر بررسی شده برای  CVRو  CVIروایی  3جدول شماره 

 نتیجه نهائی نتیجه  CVI نتیجه  CVR ردیف

  مورد قبول پذیرش 1.00 پذیرش 0.95 جلسه اول 

 مورد قبول پذیرش 1.00 پذیرش 1.00 جلسه دوم

 مورد قبول پذیرش 0.97 پذیرش 0.93 جلسه سوم 

 
1 Validity 

2/

2/

N

Nn
CVR E −=
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 مورد قبول پذیرش 1.00 پذیرش 0.88 جلسه چهارم 

 مورد قبول پذیرش 0.88 پذیرش 0.83 جلسه پنجم

 مورد قبول پذیرش 0.87 پذیرش 0.80 جلسه ششم 

 مورد قبول پذیرش 1.00 پذیرش 0.95 جلسه هفتم

 مورد قبول پذیرش 1.00 پذیرش 0.95 جلسه هشتم

 مورد قبول پذیرش 0.96 پذیرش 0.85 جلسه نهم

 مورد قبول پذیرش 1.00 پذیرش 1.00 جلسه دهم

 

 بررسی تغییرات توصیفی :  اجرای جلسات اثر بخشی

 آزمون متغیرهای پژوهش آزمون و پسمیانگین و انحراف معیار پیش  4جدول شماره 

 متغیر گروه آزمایش  گروه کنترل

  آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون پس

SD± M SD± M SD± M SD± M 

 اشتیاق  49.29(2.88) 83.1(3.01) 51.11(2.43) 52.93(2.88)

 اهمال کاری تحصیلی  75.17(3.88) 38.52(2.71) 73.23(3.52) 73.16(3.40)

  82/1افزایش  داشته است در  گروه  کنترل    81/33آزمایش  بر اساس یافته های بدست آمده میانگین پس آزمون اشتیاق  در گروه  

کاهش  داشته است در  گروه  کنترل    65/36افزایش داشته است. میانگین پس آزمون اهمال کاری تحصیلی  در گروه آزمایش  

 کاهش داشته است. 07/0

اولین قدم بررسی پیش فرض های آن می  در ادامه جهت بررسی اثر بخشی از تحلیل کواریانس استفاده می شود و در این زمینه  

 باشد.  

 پیش فرض های کواریانس در خصوص اشتیاق و اهمال کاری تحصیلی 5جدول 

 متغیر کلموگروف اسمیرنوف  لوین رگرسیون 

  آماره   معناداری آماره   معناداری آماره   معناداری

 میزان  510/0 0.923 939/0 0.401 067/1 081/0

 نگرش 593/0 0.881 769/0 0.611 929/0 288/0

در گروهها، فرض نرمال بودن توزیع    05/0شود، با توجه به میزان سطح معناداری باالیگونه که در جدول فوق مالحظه میهمان

متغیری  در  گزارش نمرات  معناداری  لوین سطح  آزمون  در  است  همچنین  تائید  مورد  پژوهش  اصلی  فرض همگنی  های   ، شده 
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ها با متغیرهای مورد بررسی از ( و بررسی شیب خط رگرسیون نشان داد تعامل گروه<05/0pگیرد )ها مورد تائید قرار میواریانس

 لحاظ میانگین متغیر کووریت با هم اختالف نظام مندی ندارند.  

مقوله های اشتیاق و  آزمون  پس های نمره میانگین روی بر متغیره چند کوواریانس تحلیل و تجزیه  از حاصل :  نتایج  6جدول 

 حصیلی اهمال کاری ت

 F P value مقدار نام آزمون

 001/0 4.823 663/0 آزمون اثر پیالیی

 001/0 4.823 782/0 آزمون المبدای ویلکز

 001/0 4.823 852/0 آزمون اثر هتلینگ 

 001/0 4.823 899/0 آزمون بزرگترین ریشۀ روی 

 

استیاق و اهمال کاری    متغیرهای لحاظ از گواه و آزمایش گروه زمونآپس  و آزمون پیش بین که دهدیم نشان   6 جدول نتایج

  وابسته  متغیرهای از یکی در  حداقل که گفت توان یم بنابراین دارد،( وجود  P<0/001)  سطح در  داریمعنی تفاوت تحصیلی  

 انجام «مانکوا» متن در کوواریانس تحلیل چند تفاوت، این به بردن پی جهتداشته است.   وجود دارییمعن  تفاوت  ، گروه دو بین

 ت.گرف

 تحلیل کواریانس  7جدول 

 

 

 

 

 

 

شناختی و کاهش اهمال کاری تحصیلی اثر گذار    –بر اساس یافته های بدست آمده درمان بین فردی بر افزایش اشتیاق عاطفی  

درصد افزایش    61اهمال کاری و    واریانس در کاهش نمرات    درصد تغییرات  69می   رویکرد مورد نظر بر اساس اتای سهبوده است و  

 کند. بینی میپیشآزمون را پس  نمره در اشتیاق را در 

 : نتیجه گیریبحث و  

مورد توجه محققان،   میقد  یها و مدرسه، همواره و از زمان  یری ادگی  ندیآموزان، در طول فرادانش  یجانیتجارب ه  یابیشه یدرک و ر

 ر یسراسر جهان را تحت تاثآموز در  ها دانشون یلیساالنه عملکرد م  ده، ی پد  نی( ا33)یهایبر بررسو مشاوران بوده است. بنا  انیمرب

 ف یتعر یو درس یلیدر امور تحص تیموفق یالزم برا اق یو اشت ی لیتحص زشیبه عنوان فقدان انگ ، یلیتحص افت انگیزهدهد. یقرار م

آموز است که او را نسبت به در دانش  یارو رفت یاجتماع  ،یتفکر یتفاوتیب کی یریگو مهم در شکل یاساس یو عامل (34شود)یم

نبود    عامل تکاپو و   زهیانگ  نیدهد. بنابرا یانجام امور را به شدت کاهش م   یاو برا  ی مندهگرداند و عالقیم  انگیزهکمو مدرسه    لیتحص

به طور   است.  یلیتحصی ورزو تعلل اهمال کاری یهاسمیاز مکان یکی نیآموزان است. ادر دانش  یتوجهکمو   ی تفاوت کمآن عامل  

 SS F Sig. Eta منبع پراش  مؤلفه 

 0/ 61 0/ 001 6/ 419 593/ 239 شرایط آزمایشی  اشتیاق 

    76/ 11 خطا 

 0/ 69 0/ 001 8/ 62 511/ 101 شرایط آزمایشی  اهمال کاری تحصیلی  

    68/ 22 خطا 
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متحمل خواهد شد.    ییبه هدف نها دنیرس  یبرا یشتریو رنج ب تیلباشد فعا شتریب لیآموختن و تحص یفرد برا زهیهرچه انگ یکل

بر این اساس اصل اساسی در این ساختار  کند،یتوجه م یباشد، به درس به خوب ییباال یلیتحص زشیانگ یدارا رندهیگاد یمثالً اگر 

اشتیاق و انگیزش  دارای و برای کیفیت مربوط به آموزش به وجود اشتیاق و انگیزه برای انجام امور در ابعاد مختلف اشاره دارد   

یند موجب ابعاد بسیاری چون بخش عاطفی، شناختی و رفتاری است که هر کدام مالک های رضایت، مقایسه و انجام را در یک فرا

 (.  35می گردد)

بر اساس آنچه ذکر شد باال بردن انگیزه و اشتیاق عاملی مهم در انجام امور و کاهش اهمال کاری تحصیلی در ابعاد مختلف می 

باشد که این تحقیق در این راستا افزایش آن را از منظر رویکرد بین فردی به عنوان ساختاری ارتباطی و انگیزه افزا مورد بررسی  

افزایش  داشته است در  گروه     81/33میانگین پس آزمون اشتیاق  در گروه آزمایش  ار داد. یافته های حاصل از مداخله نشان داد  قر

کاهش  داشته است در  گروه     65/36افزایش داشته است. میانگین پس آزمون اهمال کاری تحصیلی  در گروه آزمایش    82/1کنترل  

بر اساس یافته های بدست آمده درمان بین فردی  مچنین تجزیه و تحلیل کواریانس نشان داد   کاهش داشته است، ه  07/0کنترل  

شناختی و کاهش اهمال کاری تحصیلی اثر گذار بوده است و رویکرد مورد نظر بر اساس اتای سهمی     –بر افزایش اشتیاق عاطفی  

بینی  آزمون را پیشزایش نمره در اشتیاق را در  پسدرصد اف  61درصد تغییرات  واریانس در کاهش نمرات اهمال کاری و    69

این نتایج همسو با دیگر تحقیقات مورد بررسی در این پژوهش گواه بر این موضوع است که ریشه بسیاری از مشکالت    کند.می

تحصیلی و آموزشی در مشکالت ارتباطی و جو موجود بر می گردد، اهمال کاری پدیده ای واکنشی علیه بی انگیزگی و شرایط 

فاوتی و انزوا را انتخاب می نماید، اصالح روابط و جو بر اساس رویکرد بین  سخت می باشد که فرد به عنوان راه حلی ساده بی ت

فردی با تقویت شمایل موجود در این زمینه، ایجاد کننده صمیمت و انگیزه درونی برای چیزی بیش از فقط تحصیل می باشد که  

  ترکیبی  روشی  فردی   بین   درمانی   روان  . روش ثمره آن کاهش اهمال کاری تحصیلی و افزایش اشتیاق در ابعاد مختلف می باشد

  و  شناختی درمانی  روان روشهای بخصوص  دیگر درمانی  روان های روش های تکنیک از درمان طول در درمانی  روش این و    است

  به   دارد و    تمرکز  فردی  بین  عملکرد  بهبود  طریق  از  عالئم  تسکین  . این رویکرد برنماید  می  استفاده  و الگوهای مثبت گرا  رفتاری

  و  کننده   حمایت  فعال،  در این الگو درمانگران  .  پردازد  می   فعلی  روابط  و   مشکالت  به  رشد،  یا   کودکی  دوران  به  مربوط  مسائل  جای

از دیگر دالیل اثر گذاری رویکرد مورد نظر می توان به این    . دهند  می  و بهبود را    تغییر  برای  هایی  گزینه  و   هستند   انگیزه بخش 

مساله اشاره کرد که  نوجوان به سبب مرحله خاص زندگی خویش نیازمند تعامل و یک جو ارتباط مناسب می باشد که روان درمانی  

دن با نوجوانان مالحظات خاصی  بین فردی آن را ترغیب و راهکارهایی در جهت اصالح ارائه می کند، همچنین در این زمینه کار کر

دارد و حمایت و دادن انرژی مثبت به جای مداخله های اجباری و امر و نهی، فرد  رو به مداخله مورد نظر ترغیب می کند و پذیرش 

اد  و بکارگیری بهتری نیز از مسائل ارائه شده و آموزش داده شده خواهد داشت. بر همین اساس رویکرد مداخله بین فردی با ایج

یک رابطه سالم ارتباطی و بر اساس هدف قرار دادن مشکالت روابط بین فردی بر بهبود شرایط و پذیرش فرد در گروه دوستان و  

بر اساس یافته های بدست  محیطی اثر مثبت دارد که نتیجه آن بهبود شرایط انگیزشی و کاهش اهمال کاری تحصیلی می باشد   

آموزشی در مقاطع مختلف با شناسایی افرا دارای مشکالت ارتباط بین فردی برنامه های    دوره های   رآمده پیشنهاد می گردد د

 مداخله ای با هدف بهبود شرایط و اصالح این گروه در جامعه انجام پذیرد. 
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