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مقدمه
نابينايی شايعترين معلوليت حسی است .اين معلوليت درک فرد از دنيای اطرافش را تغيير
داده و همين امر می تواند به مشکالت عاطفی و اجتماعی مانند عدم سازگاری ،عدم فعاليت،
فقدان عالقه به ديگران ،افسردگی و خودپنداره پايين در فرد منجر شود (ملکیتبار ،خوشکنش
و خدابخش کواليی .)0397 ،ترنر و بیسر( 0به نقل از مرادی و کالنتری ،)0335 ،نيز بيان
میدارند که ناتوانی جسمی و معلوليت از جمله نابينايی بر سازگاری اجتماعی و سالمت روانی
شخص تأثير میگذارد و افراد ناتوان جسمی نسبت به افراد عادی فشار روانی بيشتری تجربه
میکنند .فشار ناشی از وجود معلوليتهای جسمی و از جمله نابينايی سبب اختالل در عملکرد
تحصيلی میگردد .بر اساس آن فرد احساس بیکفايتی در کار يا تحصيل دارد (نوه ،شين و
لی .)3703 ،3ساندرز ،ديويس ،ويليامز و ويليامز ،)3774( 3نشان دادهاند که نگرش بدبينانه و
منفی نسبت به موضوعات درسی ،انگيزش يادگيری پايين را پيشبينی میکند و احساس موفق
نبودن در درس با عزت نفس تحصيلی پايين همراه است.
اهمالکاری تحصيلی ،4به عنوان يک ويژگی فردی ،میتواند نتيجه اعتماد به نفس پايين،
ترس از موفقيت و احساس حقارت باشد و يا میتوان گفت ،حاصل ايجاد فرسودگی تحصيلی
در فرد است (اليس و جيمز نال ،0935 ،5ترجمه فرجاد .)0333 ،پژوهشهای گوناگون (الی،6
 ،0936گلدبرگ ،0993 ،0به نقل از کرمی ،)0333 ،نشان دادهاند که اهمالکاری تحصيلی با
درک ارتباط راهبردهای يادگيری يا اثربخش پايين ،ترس از شکست و اضطراب و افسردگی
رابطه معنیدار دارد و به عنوان يک سازه روانشناختی سازشنايافته معرفی میشود .شواهد
تجربی بيانگر آنند که اهمالکاری با مسائل ناهنجار گوناگونی در زمينههای بهداشت روانی،
عملکرد تحصيلی و مشکالت اجتماعی همراه شده است (تايس و باميستر0990 ،3؛ سالمون و
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راثبلوم0994 ،0؛ استيد ،شاناهان و نيوفلد .)3707 ،3لی ،)0936( 3در بررسیهای خود نشان داد،
اهمالکاری احساس درماندگی در انجام وظايف فردی است .نتايج برخی از پژوهشها
(استيل ،)3770 ،4فراوانی اهمالکاری در دانشجويان را  37تا  95درصد تخمين زدهاند که از آن
ميان 05 ،درصد خود را اهمالکار میدانند.
اهمالکاری ،برای توصيف اقدام به انجام عملی که به صورت غيرضروری به تعويق افتاده
است ،به کار میرود و در نهايت زمانی فرد مايل به تکميل آن کار میگردد که از نظر هيجانی
احساس ناراحتی کند (سولومون و راثبلوم .)0994 ،در واقع فرد در ذهن خود فرض يا عزم به
پايان رساندن کاری را دارد ،ولی در اتمام آن در زمان مورد انتظار و دلخواه خود شکست
میخورد (سنکال ،کوشنر و والرند .)0995 ،5روساريو و همکاران ،)3779( 6معتقدند که با
وجود اين که اهمالکاری در تمام فعاليتهای روزانه ممکن است رخ دهد ،اما اهمالکاری در
فعاليتهای آموزشی و تحصيلی فراوانی بيشتری دارد که بر اين اساس فرد در انجام وظايف
تحصيلی خود تأخير دارد.
اهمالکاری تحصيلی بر ميزان يادگيری و بر موفقيت فعلی و آتی فراگيران بخصوص در
افراد نابينا ،تأثير منفی میگذارد .تأخير در شروع و اتمام تکاليف باعث خواهد شد تا
فرصتهای مناسب يادگيری از دست برود و فرد مطالعه و انجام تکليف را به زمان نامناسب و
همواره با محدوديت زمانی موکول کند که خود موجب ايجاد اختالل در فرايند يادگيری و
کاهش دقت ،افزايش استرس و ارتکاب اشتباهات فراوان در انجام تکاليف میشود (توکلی،
 .)0393برخی از نتايج اهمالکاری عبارت از :نمرات پايين (راثبلوم ،سولومون و موراکامی،0
 )0936افتهای تحصيلی مکرر (ولزلی ،)0994 ،3استرس (بالنت و پيچل ،)3777 ،9افزايش
خطراتی برای سالمتی (باميستر )0990 ،است .غلبه بر اهمالکاری نيز مزايايی دارد و موجب
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بروز حالتهايی در فرد میشود که وی را برای ادامه کار و فعاليت برمیانگيزد .برخی از اين
حالتها عبارتند از ،آسودگی خيال ،احساس خوشايند قدرت و کنترل اوضاع در فرد "فرد از
اينکه باالخره از پس کار برمیآيد به خود میبالد" ،احساس سبک بالی و پايان يافتن استرسها
است (اسکوئنبرگ ،الی ،0پيچيل و فراری .)3774 ،3لذا انجام مداخالت و آموزشهای الزم
جهت کمتر کردن و غلبه بر آن از اهميت زيادی برخوردار است.
رويکرد مشاوره ،انجام مداخالت رفتاری و شناختی از جمله روشهای مداخله در اين
زمينه است .چندين پژوهش به بررسی تأثير رويکردهای درمانی مختلف در بهبود اهمالکاری
پرداختهاند (استيل .)3770 ،روزنتال ،فورستروم ،نيلسون ،ريزو و کارل برينگ )3704( 3در
پژوهشی نشان دادند که گروه درمانی شناختی -رفتاری میتواند ميزان اهمالکاری تحصيلی را
کاهش دهد .در رويکردهای شناختی -رفتاری ،استانداردهای غيرواقعی ،ترس از شکست و
شک و بدبينی نسبت به خود که همگی از عوامل اصلی اهمالکاری است ،هدف قرار میگيرد
(فلت ،استينتون ،هويت ،شری و لی.)3703 ،4
استفاده از حکايتدرمانی 5نيز يکی از انواع اين مداخالت است .کانون توجه مشاورهی
مسير شغلی ،آينده و مهمترين ثمرهی آن ،اهداف و طرحی برای تحقق اين اهداف در آينده
است (کوکران )0990 ،6به گونهای که مشاوره مسير شغلی هم به فرايندهای تحصيلی و هم
فعاليتهای شغلی افراد و طرحريزی و برنامهريزی آن برای آينده توجه دارد .در
حکايتدرمانی مسير شغلی مراجعان داستانهايشان را میگويند و مشاوران به روايتها و
الگوهای زندگی به کار برده شده در داستانهايشان گوش میدهند .نقش مشاور کمک به
تصريح داستان و تصميمگيری مسير شغلی مراجع است .از ميان ديدگاههای مختلف يکی از
مشهورترين آنها حکايتدرمانی مسير شغلی کوکران است .شايد در سالهای اخير علت توجه
به پديده اهمال کاری ،لزوم اتخاذ تصميمات در کمترين زمان ممکن و ناتوانی افراد اهمال کار
در انجام فعاليتهايی باشد که نياز به تصميمگيری آنی دارند (اسکوئنبرگ و همکاران.)3774 ،
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به عبارت ديگر تصميمگيری درست و اصالح آن نقش مؤثری در کاهش اهمالکاری دارد.
در حکايتدرمانی مسير شغلی که توسط کوکران ( )0990مطرح شده است به مراجع
کمک میشود با پشت سر گذاشتن هفت پرده فاصلهی بين وضعيت کنونی و آنچه ايدهآل وی
محسوب میشود را کم کند .اين هفت پرده عبارت از بسط و توسعهی مشکل ،ساختن
تاريخچهی زندگی ،يافتن حکايتی برای آينده ،ساخت واقعيت ،تغيير ساختار زندگی ،پيش
نمايش يک نقش ،تبلور يک تصميم است.
بر اساس نظر شارف )3776( 0اولين گام در حکايتدرمانی ،تصريح دغدغههای مراجعان
است .فاصلهی بين موقعيت فعلی و موقعيتی که مراجع میخواهد نقطهی شروع مشاوره است.
در واقع میتوان گفت مشکل به عنوان فاصله و شکاف بين وضعيت فعلی مراجع و آنچه که
مراجع به عنوان وضعيت مطلوب در نظر دارد ،تعريف میشود .در واقع تنها زمانی میتوان
درک صحيحی از مشکل پيدا کرد که بفهميم بين انتظارات مراجع از وقوع چيزی بهتر و نقطهی
کنونی که مراجع در اين نقطه به مشاور مراجعه کرده چه فاصلهای وجود دارد .برای بسط
مشکل از فنون ،مرتب کردن کارتهای شغلی ،نردبانسازی سازه ،ژنوگرام مسير شغلی و
نقاشی کشيدن استفاده میشود.
در پرده دوم ،بررسی تاريخچهی زندگی در پيگيری دو هدف جمعآوری اطالعات
دربارهی رغبتها ،توانايیها ،ارزشهای مراجع و پی بردن به حکايت زندگی فرد و تعيين
الگوی زندگی او انجام میشود ،برای مثال فرد بيشتر روی نقاط قوتش متمرکز است يا روی
نقاط ضعفش (شارف .)3776 ،برای پی بردن به تاريخچهی زندگی از فنون مختلفی فصول
زندگی ،خط زندگی ،تجارب موفقيتآميز و منظومهی خانواده استفاده میشود.
در مرحله يافتن حکايتی برای آينده ،با برانگيختن مراجع برای دست و پا کردن حکايتی
برای آيندهاش ،به مراجع کمک خواهد شد تا رغبتها ،ارزشها ،اهداف و نقاط قوتش را در
يک کل منسجم يکپارچه کند .در اين مرحله ويژگیهای مثبت مراجع در چشمانداز زمانی
آينده مورد توجه قرار میگيرد .جستجو برای يک چشمانداز يکپارچهکننده با استفاده از فنون،
خط زندگی ،فصول زندگی ،تجارب موفقيتآميز و تخيل هدايت شده انجام میگيرد.
در مرحله ساخت واقعيت ،به اشکال مختلف مانند ،بررسی امکانات مورد نياز برای شروع
1- Sharf
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يک شغل و تعيين آنهايی که دارد و آنهايی که ندارد يا حتی به واقعيتآزمايی دربارهی
سازههای خود ،کوشش میشود اطالعاتی از واقعيت برای واقعبينانهتر کردن حکايت فراهم
شود.
در مرحله تغيير ساختار زندگی ،سرمايهگذاری فرد روی زمان ،انرژی ،توجه ،منابع و روند
فعلی زندگی مراجع الگوی ساختار زندگی وی را مشخص میکند .معانی موجود در اهداف و
روندها و بافت فرهنگی نيز معرف ساختار زندگیاند .تغيير در ساختار زندگی میتواند در خود
تغيير ايجاد کند .در تغيير موقعيت ،گام اول تعيين نيازها و اولويتبندی مقدماتی آن است .گام
دوم ،تعيين نقاط قوت و عملکرد افراد خانواده است .گام سوم ،يک نقشه و افراد و منابع
موجود در محيط اطرافش را که میتوانند در حل مشکالت به او کمک کنند را فراهم کند .با
کمک مشاور ،طرحی در راستای حل نيازها با توجه به منابع و نقاط قوت فردی مهيا میشود،
به طوری که عمل طبق آن اوضاع و موقعيت فرد را بهبود میبخشد .موفق بودن يک فرد
میتواند تعيينکننده عامل بودن او در آينده باشد.
از آنجايی که حکايتدرمانی کوکران به دنبال آن است که فاصلهی بين وضعيت کنونی و
وضعيت ايدهآل را کم کند در مرحله پيشنمايش يک نقش ،مشاور به دنبال آن است که به
مراجع کمک کند دريابد که چگونه میتوان تصوری از زندگی خوب در شرايط فعلی بوجود
آورد يا اينکه يک داستان ايدهآل در زمان حال از چه اجزايی تشکيل شده است ،در اين مرحله
سعی بر آن است که فرد نقش خود را با توجه به حکايت جديدی که ساخته است بازی کند.
در مرحله آخر تصميمگيری صورت میگيرد .اهميت تصميمگيری نتيجهی ارزشمند بودن
گزينهها و معتبر بودن معيارهای شخصی ارزشيابی است .يک تصميم ،میتواند داوطلبانه يا
اجباری باشد .در حالت داوطلبانه ،فرد بايد به مقدار کافی به واسطهی اطالعات توجيه شده
باشد و بعد تصميمگيری کند (شارف.)3776 ،
با بررسی پيشينه پژوهشهای انجام شده ،نشان داده میشود که به دليل عواقب اهمالکاری
بخصوص در افراد با معلوليتهای جسمی مانند نابينايی ،انجام مداخالتی در اين زمينه
ضروری است و از اينرو پژوهشهايی به بررسی تأثير مداخالت شناختی -رفتاری و
مشاورههای فردی و گروهی در بهبود اهمالکاری پرداختهاند ،اما تاکنون پژوهشی به بررسی
تأثير حکايتدرمانی در کاهش اهمالکاری تحصيلی نپرداخته است .لذا اين پژوهش بر آن
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است تا به بررسی تأثير حکايتدرمانی کوکران در بهبود ميزان اهمالکاری تحصيلی در
دانشجويان نابينای دانشگاه اصفهان ،بپردازد .از اينرو اهداف پژوهش عبارت از ،تأثير
حکايتدرمانی مسير شغلی کوکران بر آماده شدن برای امتحانات ،آماده کردن تکاليف درسی،
آماده کردن مقاالت پايان نيمسال ،احساس نسبت به اهمال کار ،تمايل به تغيير عادات است.

روش
روش انجام اين تحقيق نيمه آزمايشی و از نوع طرح پژوهشی پيشآزمون -پسآزمون با
گروه آزمايش و کنترل بود .در اين طرح پژوهشی پس از اجرای پيشآزمون روی دو گروه،
گروه آزمايش تحت مشاورهی گروهی به سبک حکايتدرمانی مسير شغلی کوکران قرار
گرفت .اين گروه در  0جلسه مشاوره سه ساعته يکبار در هفته ،شرکت نمود ،اما گروه گواه
هيچگونه مشاورهای دريافت نکرد و در پايان جلسات مشاوره هر دو گروه در مرحله
پس آزمون مجدداً به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند .جامعه آماری اين پژوهش مشتمل بر کليه
دانشجويان نابينای دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد خوراسگان بود که  37نفر به شيوه ی
نمونه گيری در دسترس انتخاب و به شيوهی تصادفی در دو گروه (هر گروه  05نفر) قرار
گرفتند .محتوای جلسات مشاورهی گروهی بر مبنای مدل هفت مرحلهای حکايتدرمانی مسير
شغلی کوکران ( )0990تدوين شد .به عبارت ديگر روش به کار رفته در اين پژوهش حکايت
درمانی مسير شغلی کوکران است که براساس منابع موجود در اين زمينه جلسات درمانی اجرا
گرديد .سر فصل محتوای جلسات در جدول  0ارائه شده است .دادههای پژوهش با استفاده از
نرمافزار  SPSS-21و با روش تحليل کوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

ابزار پژوهش
پرسشنامه اهمالکاری تحصيلی :برای سنجش اهمالکاری تحصيلی در اين پژوهش ،از
پرسشنامهی  30گويهای سولومون و راثبلوم ( )0934استفاده شد .اين مقياس را دهقان (،0330
به نقل از مطيعی ،حيدری و صادقی )0390 ،برای اولين بار به فارسی ترجمه نموده و روايی و
پايايی آن را تأييد کرده است .اين پرسشننامه ،اهمالکاری تحصيلی را در سه حوزهی آماده
شدن برای امتحانات (سؤالت  0تا  ،)6آماده کردن تکاليف درسی (سؤاالت  9تا  )00و آماده
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جدول .0
محتوای جلسات بر اساس حکايتدرمانی مسير شغلی کوکران
جلسه

عنوان

دستور جلسه

اول

موشکافی مشکل
از اينجايی که هستم
تا جايی که دوست
دارم باشم

سالم و احوالپرسی ،برقراری رابطه ،معرفی رهبر و اعضای گروه،
بيان اهداف دوره ،قواعد گروه ،ارائهی پيشآزمون و دريافت
بازخورد

دوم

تأليف تاريخچه
زندگی
زندگینامهی من

سالم و احوالپرسی ،بررسی تکاليف ،گسترش چشمانداز زمانی
به گذشته ،جمعآوری اطالعات راجع به رغبتها ،ارزشها ،نقاط
مثبت (توانايیها) و انگيزههای فرد ،توجه به شيوهای که فرد اين
نقاط مثبت را انتخاب میکند ،سازمان میدهد و به شيوهی يک
کل ارائه میدهد .ارائهی تکليف و دريافت بازخورد

سوم

تدوين ،تجسم و
تفسير حکايت آينده
میسازمت ،فردا!

سالم و احوالپرسی ،بررسی تکليف ،گسترش چشمانداز زمانی
نسبت به آينده با استفاده از فنون فصول زندگی ،ادامهی خط
زندگی و ...ارائهی تکليف و دريافت بازخورد

چهارم

ساخت واقعيت
آزمون حکايت آينده
در ميدان عمل

پنجم

تغيير ساختار زندگی
يک زندگی برای من

ششم

ايفای نقش

سالم و احوالپرسی ،کمک به فرد بتواند نقشهای مختلف را
تجربه کند تا به بينشی دربارهی اينکه چه میخواهد دست يابد،
ارائهی تکليف ،دريافت بازخورد

هفتم

تبلور يک تصميم

سالم و احوالپرسی ،بررسی تکاليف ،بررسی اختالف بين
موقعيت کنونی و ايدهآل ،رفع موانع رسيدن به اهداف ،بررسی
تصميمها و دادن بازخورد به آنها جمعبندی و ارائهی پسآزمون

سالم و احوالپرسی ،بررسی تکاليف ،بينش پيدا کردن نسبت به
مأموريت زندگی ،ساختن تصويری با معنا از واقعيت ،آزمايش
حکايت ساخته شده در دنيای واقعی .ارائهی تکليف ،دريافت
بازخورد
سالم و احوالپرسی ،بررسی تکاليف ،درک عدم کارايی ساختار
زندگی فعلی برای رسيدن به آينده بهتر ،تعيين تحوالتی که به
آينده بهتر میانجامد ،تغيير ساختار فعلی زندگی برای تسهيل
آيندهای بهتر ،به عمل درآوردن حکايت با تغيير در خود موقعيت
يا هر دو .ارائهی تکليف و دريافت بازخورد

کردن مقاالت پايان نيمسال تحصيلی (سؤاالت  37تا  ،)35مورد بررسی قرار میدهد .الزم به
ذکر است که در ادامه هر يک از اين موارد دو سؤال ارائه شده است که سه سؤال ()36 ،03 ،0
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احساس و عاطفهی دانشجويان در مورد اهمالکاری و سه سؤال ( )30 ،09 ،3تمايل آنها را
برای تغيير عادت اهمالکاریشان میسنجد .در مؤلفه سوم ،سؤاالت مربوط به مقالههای پايان
ترم ،به صورت تکاليف تحقيقی و پژوهشهای کالسی برای دانش آموزان ايرانی نگاه شد و
اين گزينه برای پاسخ دهندگان به اين مقياس توضيح داده شد .پاسخ به سؤاالت پرسشنامه در
طيف  5درجهای ليکرت صورت میگيردو شامل گزينههای :هرگز= ،0به ندرت=،3
گهگاهی= ،3اکثر اوقات= 4و هميشه= 5است .سؤاالت35-33-30-06-05-03-00-6-4-3 :
به صورت معکوس نمرهگذاری میشود .اين پرسشنامه در پژوهشهای زيادی استفاده شده و
اعتبار و پايايی آن تأييد گرديده است .شيرزادی ( )0339ضريب پايايی آلفای کرونباخ اين
مقياس را  7/90برآورد کرده است .دهقان ( ،0330به نقل از مطيعی و همکاران )0390 ،پايايی
پرسشنامه برابر با  7/09به دست آمده است .مطيعی و همکاران ( )0390نيز پايايی آن را برابر با
 7/36گزارش نمودهاند .در مورد اعتبار پرسشنامه نيز ،سولومون و روثبلوم ( ،0934به نقل از
مطيعی و همکاران ،)0390 ،نشان دادهاند که همبستگی اين پرسشنامه با پرسشنامه افسردگی
بک ،مقياس شناختهای غيرمنطقی اليس ،مقياس عزت نفس روزنبرگ و مقياس اجتناب
روزانه همبستگی معنیداری دارد .در اين پژوهش نيز ضريب آلفای کرونباخ برای بررسی
همسانی درونی در کل مقياس برابر با  7/93و در زيرمقياسهای آماده شدن برای امتحانات،
آماده کردن تکاليف درسی ،آماده کردن مقاالت پايان نيمسال ،احساس نسبت به اهمالکار،
تمايل به تغيير عادات نيز به ترتيب برابر با  7/343 ،/000 ،7/303 ،7/339 ،7/375بود که همه
ضرايب باالتر از  7/0و مورد قبول است.

يافتهها
در جدول  ،3ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای پژوهش به تفکيک دو گروه و دو
مرحله پژوهش ارائه شده است.
برای بررسی فرضيههای پژوهش از روش تحليل کوواريانس استفاده شده است .نرمال
بودن دادهها و برابری واريانسها و همگنی شيب رگرسيونها از پيش فرضهای استفاده از اين
روش است .در جدول  3آزمون نرمال بودن دادههای پژوهش در مرحله پيشآزمون ارائه شده
است.
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جدول .3
ميانگين و انحراف معيار نمرات متغيرهای پژوهش به تفکيک دو گروه آزمايش و کنترل در دو مرحله
پژوهش
متغير

گروهها

پيشآزمون

پسآزمون

مراحل
آزمايش

ميانگين
انحراف معيار

39/53
3/55

35/03
3/06

کنترل

ميانگين
انحراف معيار

33
3/30

36/93
4/76

آزمايش

ميانگين
انحراف معيار

37/53
3/40

35/4
3/03

کنترل

ميانگين
انحراف معيار

33/36
4/33

33/46
3/0

آزمايش

ميانگين
انحراف معيار

37
3/54

03/53
3/33

کنترل

ميانگين
انحراف معيار

03/36
3/45

00/03
3/65

آزمايش

ميانگين
انحراف معيار

03/76
0/06

04/76
0/73

ميانگين
انحراف معيار
ميانگين
انحراف معيار
ميانگين
انحراف معيار

03/36
0/5
03/0
3/33
00/03
3/34

03/36
0/06
04/76
7/0
9
3/70

آمادگی برای امتحانات

آمادگی برای تکاليف
درسی

آماده کردن مقاالت

احساس نسبت به
اهمالکاری

کنترل
آزمايش

تمايل به تغيير عادات
کنترل

همان طور که در جدول  3مشاهده میشود ،فرض صفر مبنی بر نرمال بودن توزيع
نمرات متغيرهای پژوهش در تمام گروهها در مرحله پيشآزمون باقی است .يعنی توزيع نمرات
نمونه نرمال و همسان با جامعه است و کجی و کشيدگی حاصل اتفاقی است.
هدف از انجام آزمون لوين ،بررسی پيش فرض برابری واريانسهای گروه هاست .نتايج
آزمون لوين متغيرهای پژوهش در نمرات پيشآزمون در جدول  4آورده شده است.
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جدول .3
سطح معنیداری در آزمون نرمال بودن نمرات متغيرهای پژوهش
متغير

ميانگين

اهمالکاری در آمادگی برای امتحانات
اهمالکاری در آماده کردن تکليف
اهمالکاری در آماده کردن مقاالت
احساس منفی نسبت به اهمالکاری
تمايل به تغيير عادت اهمالکاری

33/06
30/9
09/03
03/96
03/33

انحراف
معيار
3/33
3/03
3/54
0/33
3/36

K-SZ
0/03
0/76
7/36
7/30
7/90

سطح
معنيداري
7/05
7/3
7/45
7/53
7/36

همان طور که در جدول  4ديده میشود ،پيش فرض لوين مبنی بر برابری واريانسها در
گروهها در نمرات پيشآزمون در هر پنج متغير پژوهش در جامعه رد نشده و باقی مانده است.
جدول .4
آزمون برابری واريانسهای نمرات متغيرهای پژوهش
متغير
ضريبF
شاخص
7/363
اهمالکاری در آمادگی برای امتحانات
3/606
اهمالکاری در آماده کردن تکليف
7/395
اهمالکاری در آماده کردن مقاالت
7/745
احساس منفی نسبت به اهمالکاری
7/469
تمايل به تغيير عادات

درجه
آزادي 9
0
0
0
0
0

درجه
آزادي 3
33
33
33
33
33

معنيداري
7/603
7/003
7/590
7/333
7/499

در حالی که اين فرض وجود دارد که در تحليل کوواريانسها متغيرها در کل دادهها بايد
خطی باشند ،اين فرض نيز مطرح است که خطوط رگرسيون برای هر گروه بايد يکسان باشد.
اگر خطوط رگرسيون ناهمگن باشند ،آن گاه تحليل کوواريانس مناسب نيست .فرض همگنی
رگرسيون يک موضوع کليدی تحليل رگرسيون است (يخچالی ،0333 ،به نقل از خديوی،
زرگر و داودی .)0390 ،جهت بررسی اين پيش فرض آزمون تعامل گروه در پيش آزمون از
نظر پس آزمون در جدول  5ارائه شده است.
همان گونه که در جدول  5مشاهده میشود ،تعامل پيش آزمون با عضويت گروهی در
همه متغيرهای وابسته معنیدار نبوده است و لذا میتوان گفت شيبهای رگرسيونی در اين
متغيرها همگن است.
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جدول .5
نتايج بررسی همگنی رگرسيون در متغيرهای پژوهش
درجه
مجموع
شاخص
آزادي
مجذورات
متغير
برای
آمادگی
در
کاری
اهمال
0
00/359
امتحانات
کردن
آماده
اهمالکاری در
0
7/407
تکليف
اهمالکاری در آماده کردن
0
7/335
مقاالت
احساس منفی نسبت به
0
7/347
اهمالکاری
0
0/035
تمايل به تغيير عادات

ميانگين
مجذورات

F

00/359

3/455

7/40

7/743

7/335

7/759

7/347

7/300

0/035

6/070

معنيداري
7/039
7/339
7/300
7/533
7/759

با توجه به نرمال بودن داده ها ،برابری واريانسها و همگنی شيبهای رگرسيونی در همه
متغيرها ،میتوان از تحليل مانکوا و کواريانس برای بررسی فرضيات استفاده نمود .نتايج تحليل
مانکوا جهت مقايسه دو گروه در مجموع متغيرهای پژوهش در جدول  6ارائه شده است.
جدول .6
نتايج تحليل مانکوا جهت مقايسه دو گروه در مجموع متغيرهای پژوهش
درجه
درجه
معني
آزادي
آزادي
اثرات در گروه ضريب
F
داري
خطا
فرض
0
7/770
09
5
33/490 7/360
اثر پياليی
3
7/770
09
5
33/490 7/039
المبدای ويلکز
3
7/770
09
5
33/490 6/033
اثر هتلينگ
ريشه
بزرگترين
7/770
09
5
33/490 6/033
4
روی

اندازه
اثر

توان
آماري

7/360
7/360
7/360

0/777
0/777
0/777

7/360

0/777

بر اساس يافتههای گزارش شده در جدول  ،6بين ميانگين نمرات اهمال کاری در آمادگی
برای امتحانات ،اهمال کاری در آماده کردن تکليف ،اهمال کاری در آماده کردن مقاالت،
Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root

1234-
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احساس نسبت به اهمال کاری و تمايل به تغيير در مرحله پس آزمون در گروه آزمايش و گروه
کنترل تفاوت معنیداری دارد ( .)P=7/770نتايج نشان داده است که نزديک به  36/0درصد از
تفاوت بين دو مداخله آزمايشی مربوط است.
نتايج تحليل کوواريانس برای مقايسه نمرات پسآزمون گروه آزمايش و گروه کنترل در
جدول  0ارائه شده است .در اين تحليل ،به منظور مهار تأثير اجرای پيشآزمون بر نتايج نمرات
پسآزمون ،نمرات پيشآزمون کنترل گرديده است و سپس گروهها با توجه به نمرات باقی
مانده مقايسه شدهاند.
جدول .0
نتايج تحليل کوواريانس مقايسه ميانگينهای نمرات متغيرهای پژوهش برحسب عضويت گروهی
اندازه توان
مجموع درجه ميانگين
معنيداري
منبع تغييرات
متغير
F
اثر آماري
مجذورات آزادي مجذورات
0/777 7/693 >7/770 67/045 393/633 0 393/633
آمادگی برای پيشآزمون
گروهی
امتحانات عضويت
7/933 7/304 >7/770 06/03 00/966
0 00/966
4/334
30 037/50
خطا
46/936
آمادگی برای پيشآزمون
تکاليف عضويت گروهی 60/403
354/430
خطا
درسی

0
0
30

46/936
60/430
9/435

4/935
6/506

7/734
7/700

7/633 7/056
7/955 7/094

3/09
3/563
37/044

0
0
30

3/09
3/563
0/039

0/933
3/033

7/000
7/733

7/360 7/766
7/453 7/074

330/345
پيشآزمون
احساس
نسبت به عضويت گروهی 000/343
044/653
خطا
اهمالکاری

0
0
30

0/777 7/033 >7/770 03/393 330/345
0/777 7/543 >7/770 30/933 000/343
5/353

39/443
060/74
30/490

0
0
30

7/993 7/44 >7/770 30/374 39/443
0/777 7/300 >7/770 005/900 060/74
0/339

پيشآزمون
آماده کردن
مقاالت عضويت گروهی
خطا

پيشآزمون
تمايل به
تغيير عادات عضويت گروهی
خطا

همان طور که در جدول  0مشاهده میشود ،تفاوت بين ميانگينهای تعديل شده نمرات
اهمالکاری در آمادگی برای امتحانات در مرحله پسآزمون (بعد از کنترل نمرات پيشآزمون)
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در دو گروه معنیدار است ( .)p=7/770به عبارت ديگر حکايتدرمانی کوکران ميزان
اهمالکاری در آمادگی برای امتحانات را در مرحله پسآزمون کاهش داده است .ميزان تأثير
اين روش در بهبود آمادگی برای امتحانات در مرحله پسآزمون  7/304بوده است .يعنی در
حدود  30/4درصد از واريانس نمرات اهمالکاری در آمادگی برای امتحانات مربوط به
عضويت گروهی و يا تأثير اين روش است .همچنين نتايج نشان میدهد ،تفاوت بين
ميانگينهای تعديل شده نمرات اهمالکاری در آمادگی برای تکاليف درسی در مرحله
پسآزمون (بعد از کنترل نمرات پيشآزمون) در دو گروه معنیدار است ( .)p=7/700به عبارت
ديگر حکايتدرمانی کوکران ميزان اهمالکاری در آمادگی برای تکاليف درسی را در مرحله
پسآزمون کاهش داده است .ميزان تأثير اين روش در بهبود اهمالکاری در آمادگی برای
تکاليف در مرحله پسآزمون  7/094بوده است .يعنی در حدود  09/4درصد از واريانس
نمرات آمادگی برای تکاليف مربوط به عضويت گروهی است.
نتايج جدول  0نشان میدهد تفاوت نمرات دو گروه در متغير اهمالکاری در آماده کردن
مقاالت در مرحله پسآزمون بعد از کنترل پيشآزمون معنیدار نشده است .معنیداری حاصل
برابر  7/733است که بيشتر از  7/75است ،لذا میتوان گفت ،حکايتدرمانی کوکران ،نمرات
اهمالکاری آماده کردن مقاالت را در مرحله پسآزمون کاهش معنیداری نداده است .همچنين،
نتايج جدول مذکور حاکی از آن است که تفاوت ميانگين نمرات احساس منفی به اهمالکاری
در مرحله پسآزمون (بعد از کنترل نمرات پيشآزمون) در دو گروه معنیدار است (.)p=7/770
به عبارت ديگر حکايتدرمانی کوکران ميزان احساس منفی به اهمالکاری را افزايش داده
است .ميزان تأثير اين روش در افزايش احساس منفی به اهمالکاری در مرحله پسآزمون
 7/543بوده است .يعنی در حدود  54/3درصد از واريانس نمرات احساس منفی به
اهمالکاری به تأثير اين روش مربوط است.
به عالوه ،تفاوت بين ميانگين نمرات تمايل به تغيير عادات در مرحله پسآزمون (بعد از
کنترل نمرات پيشآزمون) در دو گروه معنیدار است ( .)p=7/770به عبارت ديگر
حکايتدرمانی کوکران ميزان تمايل به تغيير عادات را در مرحله پسآزمون افزايش داده است.
ميزان تأثير اين روش در بهبود تمايل به تغيير عادات در مرحله پسآزمون  7/300بوده است.
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يعنی در حدود  30/0درصد از واريانس نمرات تمايل به تغيير عادات مربوط به عضويت
گروهی است .توان آماری در بررسی همه فرضيات باالتر از  97درصد به دست آمده است که
نشان میدهد دقت آماری اين آزمونها باال است و عالوه بر اين ،حجم نمونه برای آزمايش
اين فرضيهها کافی بوده است.

بحث و نتيجهگيري
هدف اين پژوهش بررسی تأثير حکايتدرمانی کوکران در بهبود ميزان اهمالکاری
تحصيلی در دانشجويان نابينای دانشگاه اصفهان بود .نتايج نشان داد که حکايتدرمانی کوکران
در بهبود اهمالکاری در آمادگی برای امتحانات ،اهمالکاری در آماده کردن تکاليف درسی و
تمايل به تغيير عادات و احساس منفی نسبت به اهمالکاری اثربخش بوده است ( .)p>7/75به
طور کلی میتوان گفت تحقيقات در زمينه اهمالکاری بيشتر به سازوکارهای زيربنايی آن
میپردازد که مربوط به شدت و وقوع آن است (استيل )3707 ،در نتيجه تحقيقات کمی به
انجام مداخالت در زمينه بهبود اهمالکاری پرداختهاند (روزنتال و همکاران .)3704 ،با اين
حال ،اين نتايج همسو با يافتههای استيل ( ،)3770روزنتال و همکاران ( )3704و فلت و
همکاران ( )3703مبنی بر اثربخشی رويکردهای درمانی مختلف در بهبودی اهمالکاری در
دانش آموزان و دانشجويان است.
برون )0990( 0بيان میدارد که انجام مداخالت مختلف در زمينه اهمالکاری تنها زمانی
مؤثر است که دانشجويان از آن به اندازه کافی احساس ناراحتی نمايند .در اين حالت است که
ارائه مداخالت درمانی برای کاهش اهمالکاری هم میتواند به انجام فعاليتهای مربوط به
تحصيل به آنها کمک کند و هم از وقوع ساير اختالالت روانپزشکی مربوط جلوگيری نمايد
(سيريوس3774 ،3؛ 3770؛ سيريوس ،ميالگاردن و سايکی.)3773 ،3
در اولين گام در حکايتدرمانی کوکران سعی میشود تا به مراجع فهمانده شود که مشکل
1- Brown
2- Sirios
3- Melia-Gordon & Pychy
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وجود فاصله بين وضعيت فعلی و وضعيت مطلوب است .در واقع مراجع به اين بينش دست
میيابد که من نتوانستهام به اين وضعيت مطلوبی که مد نظر دارم دست يابم و احتماالً يکی از
علل اين رخداد ،اهمالکاری من بوده است .استيل ( ،)3770اهمالکاری را به معنی به تأخير
انداختن انجام کاری به علت بیدقتی يا تنبلی و به تعويق انداختن يا تأخير غيرضروری است،
تعريف میکند .در حکايتدرمانی کوکران مراجع با کمک مشاور به اين درک دست میيابد که
برای طی کردن فاصله بين وضعيت موجود و مطلوب بايد اين بیدقتی و تنبلی را کنار بگذارد.
همچنين در اين روش ،مشاور بر نقاط ضعف و يا قوت مراجع تأکيد میکند و سعی میکند به
تاريخچه زندگی وی پی ببرد و به وی کمک میکند تا براساس نقاط قوت خود ،طرحی تهيه
کرده و به حل مشکالت بپردازد .به طور خاص در نمونه اين پژوهش که دانشجويان نابينا
شرکت داشتند ،نابينايی يکی از نقاط ضعف عمده در آنهاست در حالی که هر يک از اين
دانشجويان دارای نقاط قوت زيادی هستند که مشاوره گروهی اين امکان را به آنها میدهد که
با ديدی متفاوت به توانمندیهای خود نگاه کرده و به جای آن که نابينايی را دليلی برای
اهمالکاری خود بدانند ،از نقاط قوت خود برای پيشرفت استفاده کنند .اين توجه سبب
میشود تا مراجع هم توجه بيشتری به توانايیهای خود نموده و تالش بيشتری برای موفقيتی
که شايسته آن است نمايد .در نتيجه تالش وی برای امتحانات ،انجام تکاليف درسی بيشتر شده
و تشويق شود تا عادت خود را کنار گذاشته و تکاليف خود را در موقع مقرر انجام دهد و
کمتر اهمال نمايد .همچنين ،میتوان گفت که در فرايند مشاوره گروهی ،هنگامی که مراجعان
با مشکل مشخص فراگيری در جلسات شرکت میکنند و در میيابند که سايرين نيز با
مشکالت آنها روبهرو هستند ،درک اين نقاط ضعف برای آنها سادهتر میشود .از سويی
ديگر هنگامی که با نقاط قوت بقيه آشنا میشوند ،سعی میکنند تا نقاط قوت خود را نيز
شناسايی و بيشتر در جهت موفقيت از آن بهره گيرند.
از آنجا که نمونه اين پژوهش را بيشتر دانشجويان دوران کارشناسی در دانشگاه اصفهان
تشکيل دادهاند و در سيستم آموزشی تأکيد کمتری به ارائه مقاالت درسی همراه با درس در اين
مقطع میشود ،حکايتدرمانی کوکران اثربخشی معنیداری در بهبود اهمالکاری نسبت به آماده
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کردن مقاالت درسی نشان نداده است .به عبارت ديگر میتوان گفت دانشجويان شرکتکننده
در اين پژوهش احساس ضرورت و نياز کمتری به ارائه مقاالت برای پيشرفت درسی خود
دارند و لذا ديدگاه آنها در اين زمينه تغيير معنیداری نداشته است .اما اين احتمال وجود دارد
که اگر تحقيق ديگری در بين دانشجويان در مقاطع تحصيلی باالتری انجام شود ،نتايج متفاوتی
به دست آيد .لذا به پژوهشگران آينده پيشنهاد میشود تا پژوهشی در زمينه تأثير حکايت
درمانی کوکران در بهبود اهمالکاری در مقاطع تحصيلی باالتر انجام دهند .همچنين ،پيشنهاد
میشود تا اين پژوهش را روی نمونه دانشجويان عادی تکرار نموده و نتايج به دست آمده را با
نتايج پژوهش حاضر مقايسه نمايند.
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