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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

ociety, and especially education, is 

interested and concerned about a 

person's destiny, his or her successful 

growth and development, and his or her 

place in society. The results of studies 

show that various factors hinder the 

performance of students' academic 

achievement. One of these factors that 

affect students' academic performance 

is decision procrastination (Effrat & 

Ferrari, 1989; quoted by Hosseini & 

Khair, 2009). Various studies have 

shown that procrastination has an 

adverse effect on students' personality, 

learning,  and   success   at   all   levels  

 

 
(Klassen, Kruchak, Lynch, & Rajani, 2008). 

Excessive procrastination makes students unable to 

organize or achieve their academic goals and this 

causes depression and anxiety for them. Another 

factor that can affect the academic performance of 

students is academic self-efficacy (Jokar & 

Delavaripour, 2007). Numerous studies have shown a 

positive relationship between self-efficacy and 

academic achievement (Jamali, Norouzi & 

Tahmasebi, 2013). Given that the problems of 

procrastination and self-efficacy are related to the 

motivational, cognitive and behavioral aspects of 

students, so one of the approaches that can be helpful 

in this regard for them is cognitive-behavioral 

approach. Therefore, due to the lack of  research  that 
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A B S T R A C T 

 
Objective: This study aimed to determine the effectiveness of cognitive-behavioral intervention on 

decisional procrastination and academic self-efficacy of students. 
 

Methods: The research method was experimental with pre-test and post-test with control group. The 

sample consisted of all high school students in Maragheh city. In this study, using cluster sampling 

method, 30 high school students were selected to put in experimental and control groups (each sub-group 

of 15 participants). To collect the data, a questionnaire was used for academic self-efficacy and decisional 

procrastination and cognitive-behavioral treatment protocol testing was conducted on the participants. For 

data analysis, univariate analysis of covariance was used. 
 

Results:  Based on the results of covariance test, post-test cognitive-behavioral therapy on increasing 

the academic self-efficacy and reducing decision procrastination had a significant effect (p < .05). 
 

Conclusion: Based on the results, it can be said that the direct and indirect use of training cognitive-

behavioral therapy can be used to increase the academic self-efficacy and reduce decisional 

procrastination. 
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wants to show the effectiveness of therapeutic 

interventions on personality variables related to academic 

performance, and since various studies have shown the 

effectiveness of cognitive-behavioral therapy on other 

personal and academic variables of students, the goal of 

the present study is to study the effectiveness of cognitive-

behavioral therapy on students' decision procrastination 

and academic self-efficacy. 

 

2. Materials and Methods 
 

The present study was a quasi-experimental study, 

pretest-posttest design with a control group. The 

population consisted of all female high school students 

in Maragheh city in 2018-2019, from whom 30 

students were selected by multi-stage cluster 

sampling. They were randomly divided into control (n 

= 15) and experimental (n = 15) groups. The scales 

used in the study were decision procrastination scale 

and academic self-efficacy questionnaire. 

 

3. Results 

In Table 1, the effectiveness of cognitive-behavioral 

therapy on academic self-efficacy  and decision-making 

procrastination shows. Based on the ETA coefficient, 

the effect and statistical power of the first variable is 

0.633% and individual differences in variance of scores 

in the group are due to cognitive-behavioral therapy, in 

other words, the effect of cognitive-behavioral therapy 

training was 63.3%. It can be said that 63% of the 

individual differences in the post-test scores of the 

academic self-efficacy variable are related to the effect 

of intervention (group membership). It is a percentage 

and individual differences in the variance of scores in the 

group are due to cognitive-behavioral therapy, in other 

words, the effect of cognitive-behavioral therapy on 

reducing decision procrastination is 52.7%.
 

Table 1. Results of analysis of covariance on post-test scores of academic self-efficacy and procrastination 
 

Source SS Df MS F Sig Eta coefficient 

Group effect 393.666 1 393.666 42.303 0.001 0.633 

Error 344.319 28 9.306 - - - 

Total 29292.000 30 - - - - 

Procrastination SS Df MS F Sig Eta coefficient 

Group effect 2050.709 1 2050/709 41/236 0.001 0.527 

Error 1840.027 28 49.730 - - - 

Total 59810.000 30 - - - - 
 

4. Discussion and Conclusion 
 

Based on the findings of the present study, cognitive-

behavioral therapy was effective on academic self-

efficacy and decision-making procrastination of 

female students. Results obtained from the present 

study are in line with Moradi et al. (2008), Kamerzin 

(2012), Shokri (2012), Shahni Yalaghi et al. (2016), 

Hacker et al. (2008). It goes away and creates in them 

the correct knowledge that they can achieve their 

educational goals with effort and thus improve their 

desire to study. Then, cognitive-behavioral therapy 

strengthens students' emotional capacity and discovers 

their core beliefs against academic failure, makes them 

resistant to unpleasant feelings and emotions caused 

by school conditions and homework and 

unsatisfactory results. So, they can overcome their 

anxiety and self-loathing about school or homework 

and failure to achieve academic goals, and replace 

unpleasant experiences with appropriate emotional 

experiences. Now, since the emotional and 

motivational aspects of the object is part of academic 

desire (Shofli, 2007; quoted by Mahboubeh 

Samavatian, 2013), this replacement of pleasant and 

appropriate emotional experiences that has resulted 

from the use of cognitive-behavioral therapy increases 

academic self-efficacy. Failure to perform the follow-

up step, strengthening the halo effect due to the 

researcher being therapist is one of the limitations of 

this study. It is suggested that in future studies, in order 

to evaluate the lasting effect of this treatment, a 

follow-up period should be considered and the 

treatment should be performed by people other than 

the researcher. Also, due to the effectiveness of 

cognitive-behavioral therapy on academic 

procrastination and students' self-efficacy, it is 

suggested that such methods be used by counselors in 

schools. 
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 مقاله پژوهشی
 

 آموزانتحصیلی دانشگیری و خودکارآمدیتصمیمورزیتعللرفتاری بر -شناختیدرماناثربخشی
 

       2زهره هاشمیو     *1 ساناز عینی 

 
 

 ن.ی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایراشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعاستادیار گروه روان .1

 .شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، تبریز، ایراندانشیار گروه روان .2

 

 

مقدمه
جامعه و به طور ویژه آموزش و پرورش، نسبت به سرنوشت فرد، رشد 

مند و نگران و تکامل موفقیت آمیز وی و جایگاه او در جامعه، عالقه

است و انتظار دارد فرد در جوانب گوناگون اعم از ابعاد شناختی و 

کسب مهارت و توانایی و نیز ابعاد شخصیتی، عاطفی و رفتاری، 

 نظام هر در که جا آن ازآنچنان که باید، پیشرفت و تعالی یابد. 

فعالیت توفیق شاخص مهمترین عنوان به تحصیلی موفقیت آموزشی،

 آن بر مؤثر عوامل بررسی شود،می محسوب آموزشی و علمی های

 شناسیروان و تربیتی علوم پژوهشگران نزد خاصی اهمیت از

. (1391قلیزاده،  و افروز میکائیلی، ؛2010، 1)چواست  برخوردار

از عملکرد دهد که عوامل مختلفی مانع نتایج مطالعات نشان می

شود. یکی از این آموزان و دانشجویان میپیشرفت تحصیلی دانش

آموزان اثرگذار است عواملی که بر عملکرد تحصیلی دانش

نقل از حسینی  ؛1989، 2)افرت و فراریگیری است ورزی تصمیمتعلل

شیوع  که است رفتاری مشکالت از یکی 3ورزیتعلل . (1388و خیر، 

 وضعیت تحصیلی با که است متغیرهایی از و دارد باالیی بسیار

 کارها کردن آینده موکول به یا ورزیتعلل دارد. رابطه دانشجویان

 انسان ذاتی تمایالت از را بتوان آن شاید که است متداول آنقدر

 اغلب در امانیست،  سازمسأله ورزی همیشهتعلل اگرچه برشمرد.

 به دسترسی عدم و پیشرفت از ممانعت از طریق تواندمی موارد

باشد  داشته همراه به ناپذیریجبران و نامطلوب هایاهداف، پیامد

 . (1386)جوکار و دالوری پور، 
 

1. Cho 

2. Effert & Ferrari 

3. Procrastination
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 ها:کلیدواژه

ورزی رفتاری، تعلل-درمان شنننناختی

یم م خودکننارآمنندی تصننن یری،  گ

 .تحصیلی

 

 چکیده

 

آموزان گیری و خودکارآمدی تحصیلی دانشورزی تصمیمرفتاری بر تعلل -اثربخشی مداخله شناختی حاضر مطالعههدف پژوهش   :هدف

 . بود
 

 پژوهش شامل، همه آماری آزمون با گروه کنترل بود. جامعهآزمون و پسروش پژوهش حاضر آزمایشی و از نوع پیش :هاروش

-گیری خوشهبود. در این پژوهش با استفاده از شیوه نمونه 1399-1398در سال تحصیلی  آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان مراغهدانش

های پرسشنامهها از آوری دادهنفر( به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع 15آموز در دو گروه آزمایشی و کنترل )هر گروه دانش 30ای

آموزان گروه آزمایش اجرا رفتاری بر روی دانش -پروتکل درمان شناختی گیری استفاده شد وورزی تصمیمخودکارآمدی تحصیلی و تعلل

 .ها از تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شدبرای تجزیه و تحلیل داده شد. 
 

افزایش خودکارآمدی تحصیلی و  برآزمون رفتاری در مرحله پس -، درمان شناختیکوواریانسبر اساس نتایج حاصل از آزمون   ها:یافته

 .(P<05/0شت )داری داااثر معنگیری ورزی تصمیمکاهش تعلل
 

تواند در رفتاری می -های شناختیتوان گفت که استفاده مستقیم و غیرمستقیم از آموزشحاصل شده می با توجه به یافته  :گیرینتیجه

 .کمک کننده باشد گیریورزی تصمیمجهت افزایش خودکارآمدی تحصیلی و کاهش تعلل
 

1. شماره 11. دوره 1401بهار   فصلنامه پژوهشی 
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 دارد؛ وجود ورزیتعلل اساسی نوع دومحققان معتقدند که 

نقل  ؛1994)فراری،  گیریتصمیم ورزیتعلل و  رفتاری ورزیتعلل

ترین شکل آن متداول که (1392ازمیرزایی، غرایی و بیرشک، 

 3راث بلوم. (2005، 2و ایلینگ برگ 1)مونورزی تحصیلی است تعلل

ورزی را تمایل غالب و همیشگی این نوع تعلل (1986و همکاران )

های تحصیلی تعریف فراگیران برای به تعویق انداختن فعالیت

اند، که تقریبا همیشه با اضطراب توأم است. نمونه بسیار آشنای نموده

ها تا شب امتحان و شتاب و آن، به تعویق انداختن مطالعه درس

گیرد. آموزان  را میست که گریبان دانشاضطراب ناشی از آن ا

آموز و قشر دانش ورزی درمحاسبات نشان دهنده شیوع باالی تعلل

گیری دارای بیشترین ورزی تصمیمدر این میان تعللکه  استدانشجو 

تحقیقات مختلفی نشان داده اند که   . (1393)اکبرزاده، است درصد 

ورزی تأثیر نامطلوبی بر شخصیت، یادگیری و موفقیت تعلل

)کالسن، کروچاک، لینچ و آموزان در تمام سطوح دارد دانش

معتقدند  (2008) 5ایساو، ادرر، اکاهان و آسکیمن. ( 2008، 4راجانی

آموزان  قادر به تنظیم و شود دانشورزی زیاد باعث میتعللکه 

سازماندهی برای رسیدن به اهداف تحصیلی خود نباشند و این باعث 

 شود. ها میافسردگی و اضطراب آن

آموزان و تواند بر عملکرد تحصیلی دانشاز عوامل دیگری که می

)چو و  دانشجویان اثرگذار باشد، خودکارآمدی تحصیلی است

 خودکارآمدی. (1386جوکار و دالوری پور،  ؛2005، 6چویی

 تحصیلی وظایف انجام در اطمینان معنی به خاص، طور به تحصیلی،

 جهت آمادگی و کالس در سؤاالت به پاسخ کتاب، خواندن مانند

. (1400بشرپور و عینی،  ؛2001، 7و سولبرگ)تورس  است آزمون

 و خودکارآمدی بین مثبت رابطه وجود گویای متعددی مطالعات

. (1392)جمالی، نوروزی و طهماسبی،  است بوده تحصیلی موفقیت

 باالتر نمرات میانگین به منجر تحصیلی خودکارآمدی باالی سطوح

 آموزانیدانش نتیجه در شود،می تکالیف تکمیل برای پایداری و

 تحصیلی سازگاری دارند، باالتری تحصیلی خودکارآمدی که

 در و برده به کار را سودمندتری یادگیری راهبردهای دارند و بهتری

، 8دارنینگ)آرتینا، راچل و  داشت خواهند بهتری کارکرد نهایت،

2010) . 

ورزی و خودکارآمدی با با توجه به اینکه مشکالت مربوط به تعلل

آموزان مرتبط هستند؛ های انگیزشی، شناختی و رفتاری دانشجنبه

تواند در این زمینه برای بنابراین، یکی از رویکرهایی که می

رفتاری است.  -آموزان کمک کننده باشد، رویکرهای شناختیدانش

 طریق از ای درمانیمداخله را شناختی رفتاری درمان (2003هازلت)

 و جویانسازش نایافته درمان هایپاسخ شدت و فراوانی کاهش

 موجب که داندمی هاآن جدید شناختی رفتاری هایمهارت آموزش

رفتارهای  در دارمعنا افزایش و ناخواسته در رفتارهای معنادار کاهش

و همکاران  مرادی(. 1393پور، )به نقل از حسن شودمی ترسازش یافته

های شناختی، رفتاری بر نشان دادند که مداخله( در پژوهشی 1387)

آموزان مبتال کاهش افت تحصیلی دانش و ادراکات خود کارآمدی

. همچنین وابلس، (1393نقل از سوری، ) ثرندؤبه ناتوانی یادگیری م

نشان دادند که عواطف مثبت، افزایش ( 2008) 9ویمایرزبرکلمنز و ه

شود و احتمال های شناختی و عاطفی فراگیران را باعث میموفقیت

 .(1393)نقل از نریمانی و همکاران،  دهدفرسودگی را کاهش می

 متعدد راهبردهای طریق از که است باور  این شناختی بردرمان نظریه

 و ترسازگارانه رفتار کاراهمال افراد در توانمی یادگیری 

 رفتار کاهش به طریق این از و نمود ایجاد خودکارآمدتر

نقل از حصار، نیکدل و ؛ 1976نمود )بک،  کمک کاریاهمال

 . (1393خرامی، 

 با توجه به اهمیت توجه به نیازها و مشکالت قشر تحصیل کرده و

از آنجایی که وجود مشکالت تحصیلی و روان شناختی و عدم توجه 

و برنامه ریزی مناسب برای برخورد درست با این مشکالت ممکن 

آموزان را از جنبه های مختلفی همچون روانی، تحصیلی است دانش

و اجتماعی  تحت تأثیر قرار دهد که ممکن است در نهایت موجب 

ر اخص و به طور کلی موجب ایجاد افت عملکرد تحصیلی آنها به طو

مشکالت اساسی برای جامعه و آینده کشور شود، همچنین باتوجه به  

ورزی نقش مهم متغیرهایی همچون خودکارآمدی تحصیلی و تعلل

گیری بر زندگی شخصی و به ویژه زندگی تحصیلی و تصمیم

آموزان، اتخاذ راهبرهای آموزشی و درمانی الزم اجتماعی دانش

ورزی آموزان همچون تعللاهش مشکالت دانشجهت ک

گیری و یا بهبود موارد انگیزشی و مهمی همچون تصمیم

رسد. بنابراین، با توجه به خودکارآمدی تحصیلی، ضروری به نظر می

هایی که بخواهند اثربخشی مداخله های درمانی را بر کمبود پژوهش

د و از آنجایی متغیرهای شخصیتی مرتبط با عملکرد تحصیلی نشان دهن

رفتاری را بر سایر  –که تحقیقات مختلف اثربخشی درمان شناختی 

  لذا هدفاند، آموزان نشان دادهمتغیرهای شخصی و تحصیلی دانش
 

1. Moon 

2. Illingworth 

3. Rothblum 
4. Klassen, Krawchuk, Lynch & Rajani 
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رفتاری بر  -درمان شناختی پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی

 .آموزان بودگیری و خودکارآمدی تحصیلی دانشورزی تصمیمتعلل

 

 روش پژوهش 

 –آزمون پژوهش حاضر یک تحقیق نیمه آزمایشی، طرح پیش

 آزمون، با گروه کنترل بود. پس

جامعه پژوهش  گیری:جامعه آماری، نمونه و روش نمونه

آموزان دختر دبیرستان دوره متوسطه شهرستان حاضر را کلیه دانش

 30ها دادند که از بین آنتشکیل می 1397-96مراغه در سال 

ای انتخاب ای چند مرحلهگیری خوشهآموز به روش نمونهدانش

 15نفر( و آزمایش) 15شدند. و به صورت تصادفی در گروه کنترل)

آموزان از نظر سن، معدل، وضعیت دانشنفر( قرار گرفتند. همه 

آوری اطالعات جهت جمع اقتصادی و اجتماعی نسبتاً همسان بودند.

گیری و خودکارآمدی ورزی تصمیمهای تعللمورد نیار از مقیاس

تحصیلی استفاده شد.  برای اجرای پژوهش نیز، ابتدا مجوزهای الزم 

از اداره کل آموزش و پروش شهرستان پارس آباد و نامه کتبی 

آموزان کسب گردید. قبل از رضایت آگاهانه از تمامی اولیا و دانش

زان هر دو گروه آمورفتاری، دانش-ارائه برنامه رفتار درمانی شناختی

گیری و خودکارآمدی تحصیلی را به ورزی تصمیمهای تعللمقیاس

به صورت عنوان پیش تست پر کردند، سپس ، به گروه آزمایش 

جلسه یک ساعته رفتار درمانی  8به مدت گروهی و در هفته یک بار، 

آموزان تکالیف رفتاری اجرا شده و در هر جلسه به دانش -شناختی

گردید و قبل از شروع هر جلسه، تکالیف جلسه قبلی یخانگی محول م

شد. بعد از اتمام جلسات گروه آزمایش، مجددا، گروه مرور می

های مذکور را به عنوان پست تست پر آزمایش و کنترل مقیاس

 های استفاده شده در پژوهش عبارت بودند از: کردند.  مقیاس

مقیاس دارای این  :1(DPS)گیریورزی تصمیممقیاس تعلل

ورزی ده ماده خود گزارشی است که توسط مان  برای سنجش تعلل

گیری ساخته شده است )ابوالقاسمی و های تصمیمدر موقعیت

های این مقیاس به کمک پنج گزینه به روش (. ماده1388کیامرثی، 

شوند و نمره باالتر در این مقیاس نشان دهنده گذاری میلیکرت نمره

ها بیانگر پایایی و روایی مطلوب ورزی است. بررسیللسطح باالتر تع

روایی سازه این  (2004) 2فراری و پاتلاین مقیاس هستند، همچنین 

پایایی این این مقیاس  (2009حسینی و خیر )مقیاس را تأیید نمودند. 

را به  78/0دند و ضریب آلفای را به روش همسانی درونی بررسی کر

های دست آوردند. روایی این مقیاس نیز به روش تحلیل عامل و مؤلفه

اصلی بررسی گردید. مالک استخراج عوامل، ارزش ویژه باالتر از 

یک و شیب منحنی اسکری بود نتایج نشان دهنده وجود یک عامل 

)شاخص کفایت  KMOعمومی در کل مقیاس بود. مقدار ضریب 

نه( و آزمون کرویت بارتلت )شاخص کفایت ماتریس همبستگی( نمو

 ،KMOنشان از وجود شواهد کافی برای روایی سازه داشت. مقدار 

به دست آمده که از نظر  57/330و نمره خی آزمون بارتلت  75/0

(. نتایج این تحلیل بیانگر آن بود که P≤001/0آماری معنادار است )

فراری نماید )بینی میواریانس کل را پیشدرصد از  03/56این عامل 

(.عالوه بر پژوهش عباسی، درگاهی و آقاویردی نژاد، 2004و پاتل، 

که دراین پژوهش پایایی این مقیاس مطلوب گزارش شده، در 

پژوهش حسینی و همکاران پایایی به روش همسانی درونی را بررسی 

ز عباسی و به دست آوردند) به نقل ا 78/0کرده و آلفای آن را 

 (.1393همکاران، 

این پرسشنامه توسط  :3تحصیلی خودکارآمدی پرسشنامه

پرسش و سه خرده  30( ساخته شده، دارای 1999جینگز و مورگان )

های این پرسشنامه گویهمقیاس استعداد، کوشش، و بافت است. 

مشتمل بر استعداد، بافت و کوشش با استفاده از مقیاس لیکرت به 

ای شامل:کامال مخالفم، تا حدودی چهار گزینه صورت پاسخهای

اند که به مخالفم، تا حدودی موافقم و کامال موافقم طراحی شده

 13است. زیر مقیاس استعداد دارای  4و  3، 2، 1ترتیب دارای نمرات 

آیتم بافت  13آموز خوبی هستتم(، آیتم مانند )من در روخوانی دانش

آیتم تالش مانند  4خوب کار کنم(، مانند )مهم نیست حتی در مدرسه 

 با پرسشنامه این اعتبار کنم(است.)من در مدرسه به سختی کار می

 و بررسی تأییدی عامل تحلیل و اکتشافی عامل از تحلیل استفاده

های استعداد، ضریب پایایی هر یک از خرده مقیاستأیید شده است و 

 رش شده استگزا 70/0و  66/0، 78/0کوشش و بافت را به ترتیب 

 . (1392نقل از جمالی و همکاران،  ؛ 1390شکری و همکاران، )
 

1. Decisional Procrastination Scale 

2. Ferrari, Patel 

3. College Academic Self-Efficacy Scale
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 رفتاری –ای از جلسات گروه درمانی شناختی خالصه. 1جدول
 

 محتوای آموزش اهداف آموزش جلسات

 بازخورد انگیزشی فردی 1
ابتدا به خوش آمدگویی، ایجاد انگیزه برای تغییر پرداخته می شود و توضیحاتی در مورد هدف برگزاری 

 آموزشی و منطق درمان گروهی داده می شود.جلسات 

2 
ها، مشکالت و معرفی موقعیت

 وظایف تحصیلی

 _بررسی تکالیف مربوط به جلسه قبل، صورتبندی مشکالت کلی افراد شرکت کننده در قالب مدل شناختی

ارائه برگه های تحصیلی که یا بین فردی است یا درون فردی، رفتاری،  طرح عملی برای مقابله با موقعیت

 ثبت افکار ناکارآمد، مطرح کردن افکار خودآیند و چالش با آن

3 
چالش کشیدن برخی افکار و 

 رفتار

های ثبت افکار ناکارآمد بیماران، چالش با افکار خودآیند بررسی تکالیف مربوط به جلسه قبل، بررسی برگه

بینی از درس و تکالیف درسی، پیشگیری به روش سقراطی، مشخص کردن عوامل زمینه ساز برای کناره

منافع تحصیل، یادآوری پیامدهای منفی ناشی از عدم درس خواندن، به تاخیر انداختن تصمیم اجتناب از 

میل به مطالعه نکردن، کسب حمایت و صحبت کردن راجع به  مطالعه، ترک محل و موقعیت برانگیزاننده

های: زی برای گرایش به مطالعه با استفاده از تکنیکریدرس خواندن با یک فرد حمایت کننده، برنامه

 گیری ، به تأخیر انداختن، توجه برگردانیتوقف فکر، تمرین ایجاد تعادل در تصمیم

 مقابله با تفکر منفی 4

رابطه تفکر و عاطفه، استفاده از تکنیک پیکان رو به پایین، آموزش رویکرد الیس به منظور بازسازی 

های مثبت، جانشین کردن افکار و احساسات مثبت به جای افکار و احساسات خودگوئیشناختی، تقویت 

 منفی، کاربرد توقف فکر

 تصمیمات به ظاهر نامرتبط 5

بررسی تکالیف مربوط به جلسه قبل، آگاه کردن افراد از تصمیمات به ظاهر نامرتبط با درس خواندن، از 

کردن. آگاهی نسبت به باورهای زیربنائی، آگاهی از زنجیره ای طریق تحلیل کارکردی تفکر هنگام اشتباه 

 بودن رفتارها، تعیین تکالیف برای جلسه آینده

 انتقاد پذیری و انتقاد کردن 6

های نقادانه همراه ورزانه به انتقاد درسی، ارائه توصیهدهی جراتبررسی تکالیف مربوط به جلسه قبل، پاسخ

رفتارهای مشخص و معینی را مورد انتقاد قرار دادن، ایجاد آرامش در خود ورزی، ایفای نقش، با جرات

 قبل از انتقاد کردن، تعیین تکالیف برای جلسه آینده، خالصه و نتیجه گیری.

7 
ریزی برای سبک برنامه

 زندگی همراه با مطالعه

ردن افراد برای اتمام های آموخته شده، آماده کبررسی تکالیف مربوط به جلسه قبل، ادامه تحکیم مهارت

 درمان، تعیین تکالیف برای جلسه آینده، خالصه و نتیجه گیری

 ختم دادن به درمان 8
های ای با آموزش مهارتبررسی تکالیف مربوط به جلسه قبل، پیشگیری از اجتناب تحصیلی و مدرسه

 پرهیز از مطالعه. اجتماعی و اجتناب از موقعیت تحریک کننده
 

 روش اجرا

 از استفاده با و کرده SPSS برنامه وارد را شده آوری جمع اطالعات

 بودن نرمال برای) شاپیرو و اسمیروف کلموگروف آماری هایروش

 قرار تحلیل و تجزیه مورد کواریانس و لون آزمون ،(اطالعات

 .گرفتند

 

 هایافته
 

 گیری در مرحله پیش آزمون، پس آزمون به تفکیک گروهورزی تصمیمخودکارآمدی تحصیلی و تعللمیانگین و انحراف معیار . 2جدول
 

 متغیر

 گروه کنترل گروه آزمایش

 پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون

M SD M SD M SD M SD 

 850/3 63/40 81/3 23/42 90/3 25/81 84/3 20/44 خودکارآمدی تحصیلی

 959/1 33/29 66/1 97/30 80/2 17/16 74/1 63/31 گیریتصمیمورزی تعلل
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 آزمون بر حسب گروهآزمون و پس. آزمون مفروضه به هنجار بودن توزیع  متغیرها را در مرحله پیش3جدول 
 

 ویلک-شاپیرو اسمیرنوفکلمگورف  منابع

 خودکار آمدی تحصیلی

 P آماره P آماره مقیاس

 200/0 908/0 91/0 75/0 پیش آزمون

 187/0 906/0 44/0 43/0 پس آزمون

 گیریورزی در تصمیمتعلل
 19/0 824/0 90/0 56/0 پیش آزمون

 13/0 821/0 81/0 41/0 پس آزمون
 

برای نرمال  فرض صفر، شودمشاهده می 3گونه که درجدول همان

های خودکارآمدی تحصیلی و بودن توزیع نمرات گروه در متغیر

به این معنا که نمرات گروه  .شودتأیید می گیریورزی در تصمیمتعلل

  گیریورزی تصمیمتعلل های خودکارآمدی تحصیلی ودر مقیاس

 .ال استآزمون دارای توزیع نرمآزمون، پسدر دو موقعیت پیش

 

گیری  ورزی در تصمیمهای دو گروه در نمرات خودکارآمدی و تعللتساوی واریانس فرض. نتایج آزمون لون در مورد پیش4جدول

 های مورد مطالعهآزمون گروهدر پس

 

قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کواریانس تک متغیری 

های آن، از آزمون لون استفاده شد. براساس جهت رعایت فرض

ورزی آزمون لون که برای متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی و تعلل

واریانس/کواریانس به های گیری، شرط همگنی ماتریسدر تصمیم

.درستی رعایت شده است

 

 ورزینتایج آزمون تجزیه و تحلیل کواریانس بر روی نمرات پس آزمون خودکارآمدی تحصیلی و تعلل. 5جدول
 

 ضریب اتا SS Df MS F Sig منبع

666/393 اثر گروه  1 666/393  303/42  001/0  633/0  

319/344 خطا  28 306/9  - - - 

000/29292 کل  30 - - - - 

ورزیتعلل  SS Df MS F Sig ضریب اتا 

709/2050 اثر گروه  1 709/2050  236/41  001/0  527/0  

027/1840 خطا  28 730/49  - - - 

000/59810 کل  30 - - - - 
 

، موثر بودن درمان شناختی رفتاری بر خودکارآمدی 5جدول

ورزی و تعلل (df=28و 1؛ Sig=001/0؛ F=42//303تحصیلی )

( را نشان df=28و 1؛ Sig=001/0؛ F=41//236گیری)تصمیم

دهد بر اساس ضریب اتا)میزان تأثیر و توان آماری متغییر اول می

های فردی در واریانس نمرات در گروه درصد است و تفاوت 633/0

ناشی از درمان شناختی رفتاری بوده و به عبارتی میزان تأثیر آموزش 

توان همچنین می درصد بوده است. 3/63رفتاری  درمان شناختی

 است.ودهبآزمون های فردی درنمرات پستفاوت درصد 63 کهگفت 

، مربوطه به تأثیر مداخله )عضویت خودکارآمدی تحصیلیغیر 

گیری ضریب ورزی در تصمیم. در ارتباط با متغیر تعللگروهی( است

های فردی درصد است و تفاوت 527/0اتا)میزان تأثیر و توان آماری( 

رفتاری بوده،  -در واریانس نمرات در گروه ناشی از درمان شناختی 

ورزی تعلل رفتاری بر کاهش –به عبارتی میزان تأثیر درمان شناختی 

 درصد است 7/52 گیریتصمیم
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Levene DF1 DF2 P 

 60/0 28 1 27/0 پس آزمون)خودکارآمدی(

 65/0 28 1 33/0 ورزی(پس آزمون)تعلل
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 گیریبحث و نتیجه

درمان شناختی رفتاری بر ،  حاضر های پژوهشبر اساس یافته

آموزان گیری دانشورزی تصمیمخودکارآمدی تحصیلی و تعلل

های پژوهشبا  پژوهش حاضرنتایج به دست آمده از دختر موثر بود. 

 ،1391، کمرزرین ،1393به نقل از سوری، ؛ 1387مرادی و همکاران، 

هاکر و همکاران،  ،1385شهنی ییالقی و همکاران،  ،1391شکری، 

 منطبق است و حاکی از آن است که 2011ران، وانگ و همکا ،2008

رفتاری، حل مسأله و مقابله با استرس و هیجانات  -درمان شناختی 

ورزی  افراد  اثربخش منفی بر افزایش خودکارآمدی و کاهش تعلل

در تبیین یافته حاصل از متغیر اول بوده و با آن در ارتباط است. 

 چگونگی تمرکز بر طریق توان گفت که درمان شناختی رفتاری ازمی

 به که زندگی تحصیلی و عادی خود از هاییبخش از کسب رضایت

توجه  خودکارآمدی  افزایش قابل باعث است، همه از ترمهم آنها نظر

 که معنی است این به . این( 2010 ،1وانگ) شود هاآن نفس و عزت

 در هاآن به کمک طریق از را آموزانخودکارآمدی دانش می توان

 مهم هایدرجنبه هاآن که رفتار طبق استانداردهای بر کردن عمل

رسد بخشید. به نظر می بهبود دارند، نظر در خود برای زندگی

آموزان اثر ای که بر افزایش خودکارآمدی دانشمهمترین جنبه

ها های مقابله با استرس تحصیلی و حل مسأله آنگذارد، مهارتمی

آموزان با ارتقای این دانش. (1392)جمالی، نوروزی، طهماسبی،است 

مهارت  تفکر خوبی درباره توانایی خود برای رویارویی با مسائل مهم 

وری تحصیلی و قرار دادن در حوزه تحصیلی و تمایل بیشتر در بهره

اف چالش برانگیز در مقابل خود، و تمایل به خالقیت و انجام اهد

کارهای نوآورانه مانند فنون مطالعه نوین و استفاده راهبرهای مختلف 

 شناختی در جهت موفقیت بیشتر تحصیلی داشتند.

های های هیجانی و روانی ما نسبت به شرایط و وضعیتواکنش

می پذیرد، نقش مهمی  مختلف که خود از افکار و باورهای ما تأثیر

)نریمانی و  آموزان دارددر میزان خودکارآمدی تحصیلی دانش

های هیجانی، . آگاهی از حاالت خلق و خو، حالت(1392وحیدی، 

تواند بر چگونگی حس واکنش فیزیکی و سطح استرس همگی می

وضعیت  های خود و کوشش وی در یکیک فرد نسبت به توانایی

شناختی خاص تأثیر بگذارد. همچنین باال بردن ظرفیت روان

دهد تا برخورد و مدیریت صحیح آموزان این امکان را به وی میدانش

استرس تحصیلی و درک آن به صورت مطلوب باعث افزایش 

شود. بنابراین، درمان آموزان میخودکارآمدی تحصیلی دانش

ر خودکار و منفی مؤثر در شناختی رفتاری با چالش کشیدن افکا

های ها به شیوهدرماندگی و کاهش خودکارآمدی و مبارزه با آن

های مثبت انگیزشی و ای و بازسازی مجدد افکار، واکنشمواجه

هیجانی را نسبت به خود در زمینه تحصیلی ایجاد کرده که منجر به 

 رفتاری با -همچنین درمان شناختیشود. خودکارآمدی تحصیلی می

و آموختن فرد  شناختین و ارزیابی منظم مفروضات دموآز

ی فرآیند جستجو با آموزش طورهمینو  های متناوب شناختیمهارت

به  (1389،؛ به نقل از پدرام و همکاران)استاالرد،  اطالعات جدید

کند تا بتواند توانایی شناختی و فراشناختی خود را شخص کمک می

دهد. در واقع، وقتی فردی با کرده و به آن عمق بیشتری می تقویت

ها و افکار و آموزد که شناخترفتاری می -کمک درمان شناختی

تر کرده و مورد کاوش، ارزیابی و تغییر قرار رفتارهای خود را  عینی

تواند های مرتبط با تحصیل هم میدهد همین کار را در حوزه شناخت

ها دیگر، این کاوش و ارزیابی افکار و شناختانجام دهد و از طرفی 

کند و ها به ارتقاء توانایی فراشناخت فرد کمک میو نظم دادن به آن

های فراشناختی و پردازش عمیق که بخشی از فرآیند استراتژی

آموز عملکردی اشتیاق شناختی در تحصیل و خودکارآمدی دانش

 کند.است را تقویت می

توان آموزان نیز میگیری دانشورزی در تصمیمتعللمتغیر در تبیین 

ورز نسبت به خود باورهای منفی دارند که آموزان تعللدانشگفت، 

های فرد شده و این این باورها منجر به تردید در مورد توانمندی

ها اثرات منفی انگیزگی شده و بر خودکارآمدی آنموضوع باعث بی

شویش ذهنی و بیزاری از تکلیف که گذارد؛ چرا که ناکارآمدی، تمی

ورز آموزان و افراد اهمال کار یا تعللهای دانشمعموال جزء ویژگی

است، در نتیجه عدم باورهای خود و نگرش منفی نسبت به خود در 

شود که فرد بر اساس بینش درونی گیرد و مانع از این میفرد شکل می

گیری درست یمهای مختلف تصمخود دست به کار شده و در حیطه

 آگاهی افزایش داشته باشد. درمان شناختی رفتاری باعث

خودآگاهی  چون و شده است ورزی شانتعلل آموزان از میزاندانش

سازد می نمایان را افراد غیرمنطقی افکار و خطاهای شناختی

 آیند.ها بر میتغییر آن درصدد آموزاندانش

جهت مخالف با ورزی کالً در در واقع باید گفت که تعلل

شود و آثار منفی دارد و مقایسه این دو خودکارآمدی مطرح می

مفهوم با یکدیگر به راحتی روشن کننده رابطه منفی بین این دو متغیر 

( سطح پایینی از 2014واشل )است. در تأیید این نتایج و مباحث،

 دهد.ورز نشان میآموزان تعللدستیابی به اهداف را در دانش

کفایتی و خودتردیدی از یگر از آنجا که احساس بیاز طرف د

  کار است، احتمال ضعف در خودکارآمدیهای افراد اهمالویژگی
 

1. Wang
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هستند، ورزی باالیی آموزانی که دارای تعللاست؛ چرا که دانش

ها و رفتارهای های کالسی، پیگیری نقشمعموالً کمتر به دنبال فعالیت

گری و سطوح پایین خودتنظیممرتبط با مطالعه هستند و با توجه به 

ها اعتماد به نفس و سطوح باالی اضطراب و استرس در آن

کمتر به کارهای مرتبط با مدرسه خود،  (2007)هاولوواتسون، 

آموز و مدرسه که های محیط محل تحصیل، روابط پیچیده دانشرویه

ر عالقه به تحصیل است تعلق دارند. کامالً روشن است که بیانگ

ورزی یا به صورت مستقیم و یا از طریق خودکارآمدی تحصیلی تعلل

آموزان در رل دانشریزی و کنتتأثیر منفی گذاشته و مانع از برنامه

شود. جهت مداومت و سرکوبی حواس پرتی جهت انجام تکالیف می

( در پژوهش خود به این 2014در تأیید این مطالب سلطان و حسین )

ورزی بر روی عملکرد تحصیلی اند که تعللنتیجه دست یافته

ها، آمادگی آموزان، یادگیری کالسی، مشارکت در فعالیتدانش

 و پیشرفت، اثرگذار است.برای امتحانات 

رفتاری با کمک مراقبه افکار و باورهای  -بنابراین، درمان شناختی

کند و آموزان مانند ناامیدی و شکست را از آنان دور میمنفی دانش

توانند آورد که با تالش میاین شناخت صحیح را در آنان به وجود می

تمایل و اشتیاق آنان به اهداف تحصیلی خود نائل شوند و از این طریق 

رفتاری با  -به مطالعه و درس را بهبود بخشند. سپس، درمان شناختی

آموزان و کشف باورهای تقویت توانمندی عاطفی و هیجانی دانش

ها در برابر شکست تحصیلی، آنان را در برابر احساسات ای آنهسته

ه و عواطف ناخوشایند ناشی از شرایط و تکالیف مدرسه  و عدم نتیج

شود تا آنان بتوانند بر اضطراب رضایت بخش مقاوم کرده و باعث می

و ناراحتی خود نسبت به خود یا تکالیف مدرسه و شکست در رسیدن 

به اهداف تحصیلی غلبه کنند و تجربیات هیجانی و عاطفی مناسبی را 

هیجانی و  جایگزین تجارب ناخوشایند کنند. حال از آنجا که جنبه

به نقل از ؛ 2007)شوفلی،  ز اشتیاق تحصیلی استانگیزشی بخشی ا

این جایگزین شدن تجارب هیجانی  ،(1392محبوبه سماواتیان، 

رفتاری -خوشایند و مناسب که ناشی از به کار گیری درمان شناختی

 شود. بوده است باعث افزایش خودکارآمدی تحصیلی می

گر ای به خاطر درمانپیگیری، تقویت اثر هالهعدم انجام مرحله 

های این پژوهش است. پیشنهاد بودن پژوهشگر از جمله محدودیت

های بعدی جهت بررسی اثر ماندگاری این درمان،  شود در پژوهشمی

دوره پیگیری نیز در نظر گرفته شود و درمان توسط افرادی غیر از 

مؤثر بودن درمان شناختی پژوهشگر انجام شود. همچنین با توجه به 

آموزان پیشنهاد ورزی تحصیلی و خودکارآمدی دانشرفتاری بر تعلل

 هایی توسط مشاوران در مدارس استفاده شود.شود چنین روشمی

 

 اخالقی مالحظات

 پیروی از اصول اخالق پژوهش

اصول اخالقی تماماً در این پژوهش رعایت شده است. شرکت 

زمان که مایل بودند از پژوهش خارج  کنندگان اجازه داشتند هر

شوند. همچنین همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش بودند. 

 ها محرمانه نگه داشته شد.اطالعات آن
 

 مالی حامی
 

های تامین مالی در گونه کمک مالی از سازماناین پژوهش هیچ

 .های عمومی، تجاری یا غیر انتفاعی دریافت نکرده استبخش
 

 نویسندگان مشارکت
 

های پژوهش تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش

 .حاضر مشارکت داشتند
 

 منافع تعارض
 

 .بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد
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 های ورزیتعلل مقایسه و گیری اندازه(. 1393) افسانه. اکبرزاده،

 بین کنفرانس اولین. دانشجویان و گیریتصمیم رفتاری،

 رفتاری. علوم و شناسی روان المللی
https://civilica.com/doc/385532/ 

آوری نقش میانجی تاب(. 1400)ساناز.  ،عینیو  سجاد ،بشرپور

تحصیلی در رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی با سازگاری 

صلنامه کودکان ف. آموزان با ناتوانی یادگیریتحصیلی دانش
 .64-53،( 1) 21، استثنایی

http://joec.ir/article- ۱۳۵۴-۱ -fa.html 

 پرست، آیین قاسم؛ نظیری، مسعود؛ محمدی، محمد؛ درام،پ

رفتاری بر  -(. اثربخشی گروه درمانی شناختی1389ندا.)

درمان اختالل اضطراب، افسردگی و ایجاد امیدواری در 

 پژوهشی زن و-فصلنامه علمیزنان مبتال به سرطان سینه. 
 .75-61(، 4)1، جامعه

http://jzvj.marvdasht.iau.ir/article_1217.html 

 عوامل .(1392)رحیم. طهماسبی، آزیتا و مکیه؛ نوروزی، جمالی،

 موفقیت با آن ارتباط و تحصیلی خودکارآمدی بر مؤثر

 مجلهبوشهر.  پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در تحصیل
 .641 -629 ،(8)13،پزشکی علوم  در آموزش ایرانی

http://ijme.mui.ac.ir/article- ۲۶۳۸-۱ -fa.html 

 ورزیتعلل رابطه(. 1386)آقا.  محمد دالورپور، و بهرام جوکار،

(، 3)3 ،تربیتی نوین های اندیشه پیشرفت. اهداف با آموزشی

61-70                .[Doi: 10.22051/jontoe.2007.312] 

 ورزیتعلل» بینی پیش(. 1388)محمد.  خیر، و السادات فریده حسینی،

 در فراشناختی باورهای به توجه با «گیری تصمیم و رفتاری

 ایران بالینی شناسیروان و روانپزشکی مجله. دانشجویان
 . 273 -265 (،3)15  ،(رفتار و اندیشه)

(. 1393حصار، سید اسالم؛ نیکدل، فریبرز و خرامین، شیرعلی.)

بر  رفتاری  شناختی های تکنیک آموزش اثربخشی

دختر  آموزاندانش تعلل و افسردگی اضطراب، استرس،

 .1117 -1105(، 12)19 ،دانش ارمغانمتوسطه.  مقطع
http://armaghanj.yums.ac.ir/article- ۹۲-۱ -fa.html 

(. اثربخشی آموزش برنامه هوش موفق بر 1392). سماواتیان، محبوبه

امید و اشتیاق تحصیلی دانشجویان مشروطی دانشگاه صنعتی 

اصفهان)پایان نامه کارشناسی ارشد(، دانشگاه آزاد اسالمی، 

 علوم و تحقیقات واحد یزد.

 رویکرد با گروهی مشاوره اثربخشی(. 1393)مصطفی.  سوری،

 تحصیلی گیریدر و آوری تاب با رفتاری -شناختی

 ارشد، کارشناسی نامه پایان. دوم پایه دبیرستان آموزاندانش

 . تهران دانشگاه مدرسه، مشاوره

 بر متنی رفتاری – شناختی مداخله اثربخشی .(1391) محمد. شکری،

. دانشجویان خود حرمت و تحصیلی عملکرد بهبود بر تعلل

-81 ،(2) 1 ،اجتماعی شناخت پژوهشی علمی فصلنامه دو

91. 

 جمال و حقیقی، مهناز؛ هنرمند، مهرابیزاده منیجه؛ ییالق، شهنی

 تأثیر و تعلل شیوع بررسی(. 1385)عباس. سید سالمتی،

 کاهش بر رفتار مدیریت و رفتاری -شناختی درمان روشهای

 علوم مجله. اهواز شهرستان دبیرستانی آموزاندانش در آن
 .30 -1 ،(3)13 ،شناسیروان و تربیتی

[Doi: 10.22055/psy.2006.16744]  

(. 1391)حسن. میالن، حسین و بروکی زارع، حمید؛ کمرزرین،

 و خودکارامدی افزایش بر رفتاری-شناختی درمان اثربخشی

 اعتیاد مجله. مواد به وابسته بیماران در اعتیاد عالیم بهبود
 .85-75 (،22)6،پژوهی

http://etiadpajohi.ir/article- ۳۲۶-۱ -fa.html 

 نقش(. 1392)بهروز.  بیرشک، و بنفشه غرایی، مصلح؛ میرزایی،

 مشکل و نگرانی خودکارآمدی، منفی، و مثبت کمالگرایی

 و رفتاری اهمالکاری بینی پیش در هیجانی بخشی نظم در

 ،ایران بالینی شناسیروان و روانپزشکی مجله .گیری تصمیم

19(3،) 230-240. 
http://ijpcp.iums.ac.ir/article- ۲۰۵۴-۱ -fa.html 

 (. ارتباط1394لیال. ) غالمعلی و قلیزاده، نیلوفر؛ افروز، میکائیلی،

 تحصیلی عملکرد با تحصیلی فرسودگی و خودپنداره

 90(، 4)1، مدرسه شناسیروان مجله  دختر. آموزاندانش

– 103.                             [d_1_4_91_12_1_6]  

 هیجانی، نارسایی ی مقایسه (.1392نریمانی، محمد و وحیدی، زهره. )

 آموزان دانش میان در عزت نفس و خودکارآمدی باورهای

، های یادگیریمجله ناتوانییادگیری. ناتوانی بدون و با

3(2 ،)91-78. [d_jld_3_2_92_12_25_5]                 
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