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Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The aim of this study was to "compare the effectiveness of 

intervention based on healthy lifestyle and metacognitive skills training 

on academic procrastination". 

Materials and Methods: The research method was quasi-experimental 

with a pre-test-post-test-follow-up design with a heterogeneous control 

group. The study population consisted of all third year female students of 

the second year of high school in a district of Tehran who were studying 

in 2019-20. The sample also included 45 students who were selected by 

random sampling by voluntary substitution and were divided into two 

experimental groups (15 in the lifestyle intervention intervention group 

and 15 in the metacognitive skills training group) and one control group 

(15 people). ) Were replaced. Participants in the study answered the 

Solomon and Rothblom (1984) Academic Procrastination Questionnaire 

as a pretest-posttest and follow-up. 

Findings: The results showed by mixed design analysis method that the 

intervention based on healthy lifestyle in comparison with the control 

group of all three components of academic procrastination including 

readiness for change (P <0.01, F = 5.34 (56 and 2)) , Readiness for 

homework (P <0.01, F = 5.03 (56 and 2)) and willingness and effort to 

change (P <0.01, F = 6.88 (51.70 and 1.85) F) Affected at a significance 

level of 0.01. Also, metacognitive skills training in comparison with the 

control group, the average component of exam preparation (P <0.01, F = 

5.41 (56 and 2)) and readiness for change (P <0.01, 7.51 (85) 48 / and 

1.92) F) academic procrastination at the level of significance 0.01 and the 

component of readiness for homework (P <0.05, F = 3.45 (2 and 56)) at 

the level of significance 0.05 Impressed. The difference between the two 

methods of intervention based on healthy lifestyle and metacognitive 

skills training on the components of academic procrastination was not 

significant at the level of 0.05. 

Conclusion: Based on the research findings, both healthy lifestyle 

intervention methods and metacognitive skills training have an effect on 

academic procrastination and its components in students. Between the 

effects of healthy lifestyle intervention and metacognitive skills training 

on academic procrastination in Students are not significantly different. 
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 1401 راهب، 1، شماره 6دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتفصلنامه 

سالم و  یسبک زندگ یمداخله یاثربخش ی سهیمقا
در  یلیتحص یکاربر اهمال یفراشناخت یآموزش مهارت ها

 شهر تهران کی یدانش آموزان دختر منطقه 
 
 1رداوریام دایو

، یواحد تهران مرکز  ،یتیترب یگروه روان شناس ،یدکتر یدانشجو
 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم

 
 *2سپاه منصور مژگان
 دانشزگاه آزاد، یواحزد تهزران مرکز  ،یگروه روانشناسز، اریدانش

 ن )نویسنده مسئول(.رایتهران، ا ،اسالمی
 

 3لو یتق صادق
، اسزالمی دانشزگاه آزاد، واحد آسزتارا ،یگروه روانشناس، اریاستاد

 .رانیآستارا، ا
 

 چکیده
 یمبتن یمداخله یاثربخش یسهیمقا»: هدف از پژوهش حاضرهدف

بر  یفراشناخت یهاسالم و آموزش مهارت یبر سبک زندگ
  .بود «یلیتحص یکاراهمال

همراه با طرح  یشیآزمامهی: روش پژوهش نها روشمواد و 
با گروه کنترل ناهمسان بود.  یریگیپ-آزمونپس -آزمونپیش

 یآموزان دختر سال سوم دورهدانش یپژوهش شامل تمام یجامعه
 1398-99شهر تهران بود که در سال  کی یمنطقه یدوم متوسطه

 نیاز ا رنف 45شامل   یبودند. نمونه پژوهش ن لیمشغول به تحص
 ینیگ یداوطلبانه با جا یریگنمونه یوهیبه ش آموزان بود کهدانش
نفر در گروه 15)شیانتخاب شدند و در دو گروه آزما یتصادف

نفر در گروه آموزش  15و  یبر سبک زندگ یمبتن یمداخله 
 نیگ ینفر( جا15گروه کنترل) کی( و یفراشناخت یهامهارت

 یکاراهمال یکنندگان در پژوهش به پرسشنامهشدند. مشارکت
 -آزمونشی( به صورت پ1984سولومون و راثبلوم) یلیتحص
  .پاسخ دادند یریگیآزمون و پپس

نشان داد که مداخله ختهیطرح آم لیبا روش تحل هاافتهی: ها افتهی
با گروه کنترل هر سه  سهیسالم در مقا یبر سبک زندگ یمبتن ی

،  P <01/0)رییتغ یبرا یشامل آمادگ یلیتحص یکاراهمال یمؤلفه
 P  ،03/5 <01/0) فیتکال یبرا ی، آمادگ(F(2و  56)  = 34/5

 = P  ،88/6 <01/0)رییتغ یبرا تالشو  لیو تما (F(2و  56)  =

 ریتحت تاث 01/0 یرا در سطح معنادار (F(85/1و  70/51) 
با  سهیدر مقا یفراشناخت یآموزش مهارت ها نیقرارداد. همچن
،  P <01/0)امتحان یبرا یمؤلفه آمادگ نیانگیگروه کنترل م

 = P ،51/7 <01/0) رییتغ یبرا یو آمادگ (F(2و  56)  = 41/5

 یرا در سطح معنادار یلیتحص یاهمال کار (F(92/1و  85/48) 
و  P  ،45/3 =  (56 <05/0) فیتکال یبرا یو مؤلفه آمادگ 01/0
2)F) قرار داد. تفاوت  ریتحت تاث 05/0 یآن را در سطح معنادار

سالم و آموزش مهارت  یبر سبک زندگ یمداخله مبتن وهیشاثر دو 
 05/0در سطح  یلیتحص یرکااهمال یهابر مؤلفه یفراشناخت یها

  .معنادار نبود
 یمداخله یوهیپژوهش هر دو ش یها افتهی: بر اساس یریگ جهینت

بر  یفراشناخت یهاسالم و آموزش مهارت یسبک زندگ
دارند  ریآن در دانش آموزان تأث یو مؤلفه ها یلیتحص یکاراهمال
سالم و آموزش  یبر سبک زندگ یاثرات مداخله مبتن نیو ب

دانش آموزان  در یلیتحص یبر اهمال کار یفراشناخت یمهارت ها
 .وجود ندارد یتفاوت معنادار

 
سالم، آموزش  یبر سبک زندگ یمبتن ی: مداخلهیدیکل واژگان
 یلیتحص یکاراهمال ،یفراشناخت یهامهارت

 01/05/1400تاریخ دریافت: 
 11/07/1400 تاریخ پذیرش:

 

 :نویسنده مسئولdrsepahmansour@yahoo.com 
 مقدمه
کاری یک پدیده ی پیچیده، روانشناختی و ناهمگون است اهمال

که شامل مؤلفه های شناختی، هیجانی و رفتاری است. قلمروی 
تحصیلی است. اصلی بروز اهمال کاری در فعالیت های شغلی و 

اهمال کاری تحصیلی به تأخیر در به اتمام رساندن تکالیف 
دارد. همچنین اهمال کاری تحصیلی به معنی عقب  تحصیلی اشاره

انداختن وظایف مطالعاتی، آمادگی برای امتحان و غیره است و با 
دهی، مهارت های تحصیلی توسعه نیافته، فقدان سازمان

 (. 1راه است)فراموشکاری و خشکی رفتاری هم
کاری تأخیر عمدی در انجام تکالیف مهم و ضروری است اهمال

علی رغم داشتن این آگاهی که این کار تبعات منفی و وخیم 
(. اهمال کاری، تأخیر در انجام یک تکلیف است 2بسیاری دارد)

تا وقتی که زمان بهینه ی انجام آن تکلیف تمام شود و اهمال کاری 
جام مسئولیت های تحصیلی است مانند تحصیلی، تأخیر در ان

تأخیر در ارئه ی یک کار کالسی و یا تأخیر در آماده شدن برای 
بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان، (. 3)آزمون ها و امتحانات 

اهمال کاری تحصیلی را یک مشکل در فرایند یادگیری خودشان 
کاری تحصیلی یک بیان کردند که اهمال 1می دانند. بورکا و یوئن

مشکل جدی است و موجب مشکالتی مانند استرس، عملکرد 
(. 4شود)تحصیلی ضعیف و حتی صرف نظر کردن از مطالعه می

هنگامی که اهمال کاری خیلی تکرار شود، می تواند به شکل یک 
عادت درآید و به عنوان یک صفت شخصیتی در نظر گرفته شود. 

تحصیلی ممکن است ناشی از مشکل در خودتنظیمی  اهمال کاری
مانند تنظیم برنامه ها و دنبال کردن اهداف باشد. افراد دچار 
اهمال کاری تحصیلی، زمان کمی صرف مطالعه می کنند، تکلیف 
را دیرتر از زمان بندی تنظیم شده، شروع می کنند و در ارائه ی 

پژوهش  اتیادب یبررس(. همچنین 3کنند)تکالیف خود تأخیر می
و  یرفتار ،یشناخت یمؤلفه ها جهینت یکاردهد که اهمال ینشان م
 یریمشکل بهره گ نیاست، و الزمه کمک کردن به حل ا یعاطف
و هم به  یفرد -درون یندهایاست که هم به فرآ یکردیاز رو
مهم در  یکردهایاز رو یکیتوجه کند.  یفرد -برون یندهایفرآ
انجام شده است، سبک  قیکه کمتر در مورد آن تحق نهیزم نیا

 (. 5است) یزندگ
علل و ابعاد متعدد  یکه دارا یا دهیبه عنوان پد سالم یسبک زندگ

از  توانندیشود که میمربوط م یا یرفتار یاست، به الگوها
کننده  نیکنند و تضم یریشگیمشکالت مربوط به سالمت پ

 هیمانند ورزش، تغذ یسبک از ابعاد نیسالمت فرد باشند. ا
شده است.  لیتشک رانهیشگیپ یو رفتارها یمهارگرمناسب، خود

مرتبط با  یاز رفتارها ی، مجموعه اسالم یدر واقع سبک زندگ
 یبه روش ها یسبک زندگمداخالت  بهداشت و سالمت است.

آنها آموزش است.  نیاز مهمتر یکیشوند که  یاعمال م یمختلف

_________________________________ 
1 . Burka and Yuen 
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هستند که  ییرفتارها ،یناکاف هیو تغذ یجسم تیفعال نییسطوح پا
سبک زندگی ناسالم در بین (. 6آموزش قابل اصالحند) لهیبه وس

دانش آموزان یک نگرانی عمده ی بهداشتی و سالمت است و 
ی منفی بین سبک زندگی ناسالم و کاهش برخی از مطالعات رابطه

(. فعالیت 7ند)اعملکرد شناختی و پیشرفت تحصیلی را نشان داده
است بر رشد  2بدنی که یکی از شاخص های سبک زندگی سالم

 و هاخروجی بر ( و8های شناختی تأثیر مثبت دارد)توانایی
 گذاردمی )از جمله اهمال کاری تحصیلی( تأثیر تحصیلی رفتارهای

 عملکرد و کالسی رفتارهای و توجه تمرک ، بهبود موجب و
ویژگی اهمال کاری نی  با رفتارهای ناسالم (. 9شود)می تحصیلی

 ندیمشکالت دانش آموزان در فرآ(. بسیاری از 10همراه است)
آنهاست که سبب و ناسالم  وبیمع یاز سبک زندگ یناش لیتحص

 لیتحص –یزندگ فیتکال نیتراز مهم یکی نةیشود آنها در زم یم
و  اسی جهدر نتی و مشکل دچار و کنند تعلل –علم و دانش 

که سبک  یاست وقت نیالگو ا نیا یاصل هیفرض. شوند یدیناام
باشد، مسائل و مشکالت و ناسالم  وبیمع یآموزدانش یزندگ

ن گروه از دانش آموزان کمک به یکمک به ا ندیکند. فرآیبروز م
 یو سودمند دیتا خود به فوا آنهاست وبیمع یسبک زندگ رییتغ

اهدافشان سبک  افتنیتحقق  یبرده و برا یپسبک زندگی سالم 
  (.5دهند) رییخود را تغ وبیمع یزندگ

عالوه بر سبک زندگی سالم، ادبیات پژوهشی فراشناخت را به 
عنوان یک مؤلفه ی زیربنائی در خروجی های تحصیلی دانش 

رابطه ی  فراشناختی هایمهارت (.11آموزان شناسایی کرده است)
مهارت های فراشناختی  دارد.کاری تحصیلی معناداری با اهمال

شامل آگاهی، دانش و کنترل شناخت در دانش آموزان است)مانند 
اینکه در هنگام مطالعه ی دروس، تالش می کنم تا مشخص کنم 

استفاده از (. 12که کدام یک از مفاهیم را متوجه نشده ام()
درک مهارت های فراشناختی به دانش آموزان کمک می کند تا 

ی راهبردی و نظارت  زیابی کرده و با بررسی نتیجهخودشان را ار
و  اهمال کاریبخشی را برای غلبه بر  جهیی نت بر آن، برنامه

دانش (. 13د)پرداختن به مطالعه یا حل کردن مسائل انتخاب کنن
آموزانی که از آموزش مهارت های فراشناختی بهره می برند، 

نها می توانند برنامه توانند بهتر با موقعیت های مقابله کنند. آمی
ری ی بهتری برای درس هایشان داشته باشند. این امور می توانند 

 برنامه(. 14آموزان را کاهش دهند)اهمال کاری و اضطراب دانش
منظور  فراشناختی، به و مهارت های های آموزش راهبردها

ها، تقویت نقاط  اف ایش شناخت و آگاهی یادگیرنده از رجحان
های یادگیری، آگاهی از دشواری  ردن ضعفقوت و برطرف ک

ش موردنیاز برای تفسیر، بازبینی و انجام هر تکلیف، التکالیف و ت
مهارتهای مدیریت زمان، شناخت راهبردهای یادگیری و چگونگی 
استفاده از آنها در جهت تغییر راهبردهای ذهنی برای حل مسئله، 

های جدید و نظارت بر پیشرفت و ارتقاء کارگیری و فهم شیوه به
 مورد اهمال کاری تحصیلیعملکرد تحصیلی و درنتیجه آن کاهش 

لمس و توأم با موفقیت منجر گردیده  اجرا و به نتایج مطلوب، قابل
  (.13) است

_________________________________ 
2 . healthy life style 

نتایج پژوهش های مختلف نی  نشان دهنده ی اثربخشی آموزش 
تی بر اهمال سبک زندگی سالم و آموزش مهارت های فراشناخ

 که داد نشان نیاکاری تحصیلی بوده اند از جمله اینکه تقوائی
 تعلل کاهش برای مؤثر آموزش برنامه یک فراشناختی راهبردهای

 و طاهرغالمی. (13است) مشروطی دانشجویان میان تحصیلی ورزی
 هایمهارت آموزش که  دادند نشان  پژوهشی در جالیی

 آموزان دانش در تحصیلی کاری اهمال کاهش موجب فراشناختی
  داد یاراحمدینشان و فیروزی ی مطالعه نتایج. (15شود) می پسر
 بر معناداری تأثیر تواند می فراشناختی راهبردهای آموزش که

 داشته دبیرستانی دختر آموزان دانش در کاری اهمال کاهش
 از حاکی نی  همکاران و کشاورز ی مطالعه های یافته. (14باشد)
 به تواند می آموزیدانش زندگی سبک گروهی آموزش که بود آن

 که آموزانیدانش برای مؤثر ای مداخله های روش از یکی من له
 و دی پالو. (5شود) گرفته کار به دارند، تحصیلی کاری اهمال

 به تمایل تواند می یادگیری راهبردهای که دادند همکاراننشان
 بت سان،. (16کند) بینی پیش دانشجویان در را کاری اهمال

 راهبردهای که گرفتند نتیجه چنین نی  پورصبوری و روسالن
 و دارند قوی یرابطهتحصیلی کاری اهمال با فراشناختی و شناختی

 و شناختی هایمهارت باید تحصیلی کاری اهمال کاهش منظور به
 نی 3ساکریکسای. (4شود) داده آموزش دانشجویان به فراشناختی

 دانش در تحصیلی کاری اهمال با فراشناختی آگاهی که داد نشان
 استرس و فراشناختی آگاهی و دارد رابطه دبیرستانی آموزان
 می تبیین را تحصیلی کاری اهمال واریانس از درصد 20 تحصیلی

عالوه بر این، یکی از دالیل مهم فقدان آموزش مهارت . (17کند)
های فراشناختی در کالس درس این است که معلمان برای این 
مهارت ها و راهبردهای ارزش قائل نیستند و یا دانشی در این مورد 

های ندارند. بنابراین الزم است تا دانش آموزان با مهارت
مهارت (. 18رند)فراشناختی آشنا شوند و تحت آموزش قرار گی

های فراشناختی دانش آموزان را قادر می سازد تا به صورت موفق 
با موقعیت های جدید مقابله کنند. معلمان و متولیان آموزشی باید 
یک محیط آموزشی فراشناختی را برای دانش آموزان فراهم کنند 
تا آنان تبدیل به متفکرانی خوب که با موفقیت مسائل را حل می 

(. به طور کلی در 19ادگیرندگان مادام العمر تبدیل کنند)کنند و ی
سیستم آموزشی امروزی، هدف این است که دانش آموزان را به 
نحوی آموزش دهیم که بتوانند با عبور از فیلترهای شناختی 
خودشان، دانش را بسازند بجای اینکه تنها دانش موجود را حفظ 

ی شتری در خصوص مقایسهلذا باید به انجام تحقیقات بی(. 20کنند)
های اثربخشی مداخالت مبتنی بر سبک زندگی سالم و مهارت

کاری تحصیلی فراشناختی بر متغیرهای روانشناختی از جمله اهمال
ی همت گمارده شود. بر همین اساس پژوهش حاضر به مقایسه

سالم و آموزش  زندگی سبک بر می ان اثربخشی مداخله مبتنی
 تحصیلی پرداخت. کاری ی بر اهمالهای فراشناختمهارت

 
 

 

_________________________________ 
3 . Cikrikci 
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 35   ...سالم و یسبک زندگ یمداخله یاثربخش ی سهیمقا  

 1401 راهب، 1، شماره 6دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتفصلنامه 

 ها روشمواد و 
 -آزمونپیش طرح با همراه یشیآزما مهین حاضر پژوهش روش
 پژوهش یجامعهبود.  ناهمسان کنترل گروه با یریگیپ -آزمونپس

 دوم یدوره سوم سال دختر آموزاندانش یتمام از عبارت
 1398-99 سال در که بود تهران شهر کی یمنطقه یمتوسطه
این  از نفر 45 شاملنی   نمونه .بودند لیتحص به مشغول
 ینیگ یجا با داوطلبانه یریگنمونه یوهیشکه به  بود آموزاندانش
 ت،یجنسشامل  مطالعه به ورود یارهایمعانتخاب شدند.  یتصادف
ی و روان اختالل و یجسم یماریب نداشتن ل،یتحص به اشتغال سن،
 ،یآموزش جلسات دادن ادامه به لیتما عدم شامل خروج یارهایمع
 در یتصادف صورت به آموز دانش 45بود.  لیتحص ترک ی وماریب

 بر یمبتن ی مداخله گروه در نفر15) نفر 30) شیآزما گروه دو
(( یفراشناخت یهامهارت آموزش گروه در نفر 15 و یزندگ سبک

 گروه سه هر یبرا و شدند نیگ یجا( نفر 15) کنترل گروه کی و
 کی ی جلسه 10 اول، شیآزما گروه سپس. شد اجرا آزمون شیپ

 مین و ماه دو مدت به را یزندگ سبک بر یمبتن ی مداخله ساعته
 در و یدرس ساعات انیپا از پس و ها صبح( جلسه کی یا هفته)

 کی ی جلسه 10  ین دوم، شیآزما گروه. کردند افتیدر مدرسه
 مین و ماه دو مدت به را یفراشناخت یها مهارت آموزش ساعته

 در و یدرس ساعات انیپا از پس و ها صبح( جلسه کی یا هفته)
 مداخله گونه چیه کنترل گروه کهیحال در. کردند افتیدر مدرسه

 سه هر از مداخالت، انیپا از پس. نکردند  افتیدر یآموزش و
  ین ماه کی گذشت از پس و آمد عمل به آزمون پس گروه
 .شد اجرا یریگیپ ی مرحله

مداخله ی مبتنی بر سبک زندگی سالم بر  در پژوهش حاضر،
(، سانقی و 21اساس پژوهش های رضاپور و همکاران)

(، محمدی، پاکپور و 6(، بشارت و همکاران)22احمدی)
 یهامهارت آموزش یبسته نیهمچن( تدوین شد. 23اکابری)
 ، (24)فالول ژهیو به یفراشناخت یهاهینظر بر یمبتن یفراشناخت

در ادامه  .(24،25،13)شد نیتدو( 13و تقوائی نیا) (25)چیپنتر
 خالصه این جلسات آورده شده است: 

 
 . خالصه جلسات مداخله مبتنی بر سبک زندگی سالم1جدول
تعداد 
 شرح جلسات جلسه

 .آزمون شیپ یاجرا و ییخوشامدگو ه؛یاول یابیارز جلسه اول

 دوم جلسه

 گر؛یکدی با گروه افراد ییآشنا جلسه؛ دستور میتنظ
 جلسات؛ ساختار حیتوض گروه؛ نیقوان حیتوض

 یکل اهداف میتنظ ه؛یاول یابیارز مورد در بازخورد
 ؛یرفتار-یشناخت یراهبردها با ییآشنا درمان؛
 ؛یآموز آرامش درمان؛ مورد در انتظارات یبررس
 .بازخورد ؛یساز خالصه من ل؛ فیتکل

جلسه 
 سوم

 یبررس جلسه؛ دستور میتنظ گذشته؛ جلسه مرور
 سبک آموزش ت؛یتقو و بازخورد ارائه و فیتکال
 من ل؛ فیتکل خود؛ شیپا آموزش سالم؛ یزندگ

 .بازخورد ؛یهساز خالص

جلسه 
 چهارم

 یبررس جلسه؛ دستور میتنظ گذشته؛ جلسه مرور
 آموزش ت؛یتقو و بازخورد ارائه و فیتکال

 ؛یگذارهدف

جلسه 
 پنجم

 ر؛ییتغ حیتوض عادت؛ رییتغ برنامه شروع آموزش
 من ل؛ فیتکل ر؛ییتغ یبرا  هیانگ شیاف ا آموزش
 .بازخورد ؛یساز خالصه

جلسه 
 ششم

 یبررس جلسه؛ دستور میتنظ گذشته؛ جلسه مرور
  انیم یبررس ت؛یتقو و بازخورد ارائه و فیتکال

 و تیتقو بازخورد، اهداف؛ سمت به یشرویپ
 ؛یریقگ سرمش آموزش مسئله؛ حل آموزش ق؛یتشو

 عادات ترک آموزش ها؛ق مشو از استفاده آموزش
 من ل؛ فیتکل ؛(عادت نقض عادت، از یآگاه) ناسالم

 .بازخورد ؛یساز خالصه

جلسه 
 هفتم

 یبررس جلسه؛ دستور میتنظ گذشته؛ جلسه مرور
  انیم یبررس ت؛یتقو و بازخورد ارائه و فیتکال

 و تیتقو بازخورد، اهداف؛ سمت به یشرویپ
 آموزش ؛یخودکارآمد تیتقو آموزش ق؛یتشو

 ؛یمنف ندیخودآ افکار آموز) ناسالم عادات ترک
 نیادیبن یباورها آموزش ؛یشناخت یخطاها آموزش

 خالص من ل؛ فی؛تکل(خوب عادات جادیا آموزش و
 .بازخورد ؛یهساز

جلسه 
 هشتم

 یبررس جلسه؛ دستور میتنظ گذشته؛ جلسه مرور
  انیم یبررس ت؛یتقو و بازخورد ارائه و فیتکال

 قیتشو و تیتقو بازخورد، اهداف؛ سمت به یشرویپ

 جلسه نهم
 عود؛ از یریشگیپ آموزش جلسات؛ کل خالصه

 بازخورد من ل؛ فیتکل
جلسه 
 .آزمون پس یاجرا و هیاختتام دهم

 

 . خالصه جلسات آموزش مهارت های فراشناختی2جدول
تعداد 
 جلسه

 شرح جلسات

 لیتکم و آموزان دانش اعتماد آوردن دست به جلسه اول
 .آزمونشیپ

 دوم جلسه
 و یریادگی فیتعر رامونیپ حیتوض ارتباط، یبرقرار
 یراهبردها و مطالعه هدف نییتع مطالعه،
 ی یربرنامه

 جلسه سوم
 نییتع و یریادگی و مطالعه یبرا الزم زمان ینیبشیپ

 مطالعه سرعت
جلسه 
 یریادگی موضوع با برخورد یچگونگ لیتحل چهارم

جلسه 
 پنجم

 (یشناخت یراهبردها) یریادگی یراهبردها انتخاب

جلسه 
 ششم

 اطالعات یبنددسته و هیپا و ساده مطالب یریادگی
 دیجد

 فهرست هیته دشوار، و دهیچیپ مطالب یریادگیجلسه 
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 و طرح به درس متن لیتبد ها،سرفصل ای و نیعناو هفتم
 نمودار و نقشه

 جلسه
 هستم

 آشنا، یهامقوله اساس بر دیجد اطالعات یبنددسته
 کردن خالصه یبرا یدرخت طرح از استفاده

 روابط دادن نشان و مطلب کی یاصل یهاشهیاند
 آنها انیم

 کی حیتشر و حیتوض یبرا یگردش نمودار از استفاده جلسه نهم
 دهیچیپ ندیفرا

 اجرای پس آزمون جلسه دهم
ن مقیاس برای اولین بار اهمال کاری تحصیلی: ایپرسشنامه اب ار: 

 اهمال کاریساخته و آن را مقیاس  4توسط سولومون و راثبلوم
گویه است که سه  27. این مقیاس دارای (26)اندتحصیلی نام نهاده

دهد. مؤلفه اول شامل آماده شدن مؤلفه را مورد بررسی قرار می
برای تکالیف و مؤلفه برای امتحانات، مؤلفه دوم شامل آماده شدن

مولفه اول، . ت پایان ترم استالی سوم شامل آماده شدن برای مقا
که در  دارند ماده 8 هر یک ،و سوم دومو مؤلفه های  ماده 11

 «همیشه»تا  (1ه ی نمر) «هرگ »یک مقیاس پنچ درجه ای از 
همچنین در این مقیاس گویه . پاسخ داده می شوند ( 5 ره ینم)

به صورت معکوس  25و  23- 21- 16- 15- 11- 6- 4- 2های
قابل ذکر است که در پژوهش های  (.27شوند)گذاری می نمره

، به (های پایان ترممقالهمؤلفه ی سوم )ؤاالت مربوط به داخلی، س
آموزان های کالسی برای دانش صورت تکالیف تحقیقی و پژوهش

در پژوهش حاضر نی  همین و در نظر گرفته شده است ایرانی 
شد. دهندگان توضیح داده  برای پاسخ امراین روند انجام شد و 

تحصیلی از طریق آلفای  اهمال کاریضریب پایایی مقیاس 
انجام شد،  ای که توسط سولومون و راثبلومکرونباخ، در مطالعه

با استفاده از . همچنین آنان روایی پرسشنامه را به دست آمد 64/0
ه (. ب26ند)دست آورد را به 84/0همسانی درونی، ضریب  یشیوه

های پیشین روایی مقیاس را در سطح مورد قبولی  عالوه پژوهش
گ ارش کرده اند. این مقیاس با پرسشنامه افسردگی بک، مقیاس 

های غیرمنطفی الیس، مقیاس ع ت نفس روزنبرگ و  شناخت
در داخل (. 28رد)اداری دانمقیاس اجتناب روزانه همبستگی مع

پایایی این مقیاس پژوهش محمودزاده و محمدخانی در کشور نی  
، برای 85/0با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای نمره کل 

و  82/0برای آمادگی برای تکالیف  ،78/0آمادگی برای امتحانات 
همچنین آنان دست آمد.  به 83/0ت البرای آمادگی برای مقا

مورد  تحلیل عامل تاییدی استفاده ازروایی این پرسشنامه را با 
ضرایب استاندارد برای خرده مقیاس آمادگی  بررسی قرار دادند و 
برای خرده مقیاس آمادگی  و  70/0تا  52/0برای امتحانات از 
و برای خرده مقیاس آمادگی برای  74/0تا  50/0برای تکالیف از 

 (.29به دست آوردند) 75/0تا  55/0ت از المقا
 

_________________________________ 
4 . Solomon & Rothblum 

 ها یافته
شرکت کننده در سه گروه شرکت داشتند که  45در این پژوهش 

میانگین و انحراف استاندارد سنی شرکت کنندگان گروه سبک 
، گروه آموزش مهارت 70/0 ± 07/16زندگی سالم به ترتیب 

و گروه کنترل  68/0 ± 20/16های فراشناختی به ترتیب برابر با 
مچنین در گروه سبک بود. ه 65/0 ± 00/16به ترتیب برابر با 

نفر از شرکت کنندگان علوم انسانی،  3زندگی سالم رشته تحصیلی 
نفر ریاضی و فنی بود. در گروه آموزش  5نفر علوم تجربی و  7

نفر از شرکت کنندگان  2مهارت های فراشناختی رشته تحصیلی 
نفر ریاضی و فنی بود و در  7نفر علوم تجربی و  6علوم انسانی، 
نفر از شرکت کنندگان علوم  4رشته تحصیلی گروه کنترل 

 نفر ریاضی و فنی بود.  5نفر علوم تجربی و  6انسانی،
ویلک  –میانگین، انحراف استاندارد و شاخص شاپیرو  3جدول 

اهمالکاری تحصیلی )آماده شده برای امتحانات، آماده شدن برای 
تکالیف و تمایل و تالش برای تغییر( در شرکت کنندگان گروه 
های پژوهش، در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری را 

 نشان می دهد.
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   و همکاران  رداوریام دایو  37

 1401 راهب، 1، شماره 6دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتفصلنامه 

 یلیتحص یکاراهمال به مربوط یفیتوص یها افتهی. 3جدول
 پیگیری پس آزمون پیش آزمون شاخص آماری گروه متغیر

ت
آماده شدن برای امتحانا

 سبک زندگی 
M ± SD 73/19 ± 76/2 27/15 ± 16/2 48/15 ± 19/2 

S-W (503/0=p)949/0 (611/0=p)955/0 (278/0=p)930/0 
مهارت 
 فراشناختی

M ± SD 93/18 ± 37/3 60/14 ± 20/2 86/13 ± 14/2 

S-W (134/0=p)910/0 (112/0=p)905/0 (207/0=p)922/0 

 کنترل
M ± SD 67/18 ± 09/2 58/18 ± 11/3 67/17 ± 58/2 

S-W (627/0=p)956/0 (155/0=p)914/0 (237/0=p)926/0 

 p  ،32/1=F=278/0 آزمون لون
098/0=p  ،
46/2=F 

367/0=p  ،02/1=F 

ف
آماده شدن برای تکالی

 سبک زندگی 
M ± SD 13/29 ± 92/4 33/20 ± 70/3 00/22 ± 34/3 

S-W (617/0=p)956/0 (151/0=p)913/0 (073/0=p)892/0 
مهارت 
 فراشناختی

M ± SD 33/28 ± 19/4 36/22 ± 43/3 20/21 ± 57/3 

S-W (242/0=p)927/0 (136/0=p)910/0 (228/0=p)925/0 

 کنترل
M ± SD 80/26 ± 74/3 07/25 ± 38/4 80/24 ± 41/4 

S-W (963/0=p)982/0 (198/0=p)921/0 (175/0=p)917/0 

 p  ،72/0=F=494/0 آزمون لون
267/0=p  ،
36/1=F 

197/0=p  ،62/1=F 

ش برای تغییر
تمایل و تال

 سبک زندگی 
M ± SD 83/15 ± 31/2 53/12 ± 07/2 07/13 ± 15/2 

S-W (234/0=p)926/0 (434/0=p)944/0 (187/0=p)919/0 
مهارت 
 فراشناختی

M ± SD 67/15 ± 61/2 13/12 ± 20/2 66/11 ± 72/2 

S-W (846/0=p)969/0 (117/0=p)906/0 (396/0=p)941/0 

 کنترل
M ± SD 40/15 ± 29/3 27/17 ± 35/3 80/15 ± 10/3 

S-W (895/0=p)973/0 (813/0=p)967/0 (669/0=p)959/0 

 p  ،87/0=F=428/0 آزمون لون
090/0=p  ،
56/2=F 

292/0=p  ،27/1=F 

؛ شاخص S-W؛ انحراف استاندارد، SD؛ میانگین، Mنکته: 
 ویلک -شاپیرو
ویلک هر سه مؤلفه  -نشان می دهد که شاخص شاپیرو 3جدول

اهمالکاری تحصیلی در هر سه گروه و در هر سه مرحله در سطح 
غیرمعنادار است. این موضوع بیانگر توزیع نرمال آن مؤلفه  05/0

ها در گروه ها و مراحل م بور است. نتیجه آزمون لون نی  در 
نس خطای نمرات نشان می دهد که تفاوت واریا 2-4جدول 

مربوط به هیچ یک از مؤلفه های اهمالکاری تحصیلی در گروه ها 
 05/0و در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در سطح 

معنادار نیست. این یافته نشان می دهد که مفروضه همگنی 

واریانس های خطا در بین داده های مربوط به مؤلفه های 
. همچنین نتایج تحلیل واریانس اهمالکاری تحصیلی برقرار است

چند متغیری نشان داد که پیش از اجرای متغیر مستقل بین گروه 
ها به لحاظ مؤلفه های اهمالکاری تحصیلی تفاوت معناداری 

(. بنابراین می توان F(6و  80=  ) P  ،52/0 >05/0وجود ندارد )
گفت مفروضه استقالل پیش آزمون از عضویت گروهی برای داده 

نتایج آزمون مفروضه برابری  4رقرار بود. در ادامه جدول ها ب
ماتریس های واریانس کوواریانس و تحلیل چند متغیری در مقایسه 

کاری تحصیلی را های اهمالاثر اجرای متغیرهای مستقل بر مؤلفه
 نشان می دهد.

 
 یریمتغ چند تحلیل و انسیکووار انسیوار یها سیماتر یبرابر مفروضه آزمون جینتا. 4جدول

 اهمالکاری تحصیلی
 واریانس کوواریانس هابرابری ماتریس 

 
 آزمون چند متغیری

M.Box F P  المبدای ویلک F DF P η2 

 129/0 022/0 4و  82 03/3 759/0  629/0 82/0 02/11 آمادگی برای امتحان
 125/0 026/0 4و  82 93/2 765/0  227/0 27/1 07/17 آمادگی برای تکالیف

 190/0 002/0 4و  82 82/4 656/0  294/0 18/1 76/15 تمایل و تالش برای تغییر
نتایج تحلیل نشان داد که مفروضه همگنی  4منطبق بر جدول 

ماتریس های کوواریانس متغیرهای وابسته برای هر سه مؤلفه 
 P ،82/0=629/0برای امتحان )اهمالکاری تحصیلی شامل آمادگی 

 =F  ،02/11 =Box's M(آمادگی برای تکالیف ،)227/0=P 
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،27/1  =F  ،07/17 =Box's M و تمایل و تالش برای )
( برقرار P ،18/1  =F  ،76/15 =Box's M=294/0تغییر)

نشان می دهد که اثر  2است. همچنین نتایج تحلیل در جدول 
 =656/0تمایل و تالش برای تغییر )زمان بر مؤلفه × تعاملی گروه 
و  2 ،002/0 =P  ،82/4 (  =82 =190/0،  المبدای ویلک 

4)F و برای مؤلفه های  01/0( اهمالکاری تحصیلی در سطح
،  2 =129/0،  المبدای ویلک  =759/0آمادگی برای امتحان)

022/0 =P  ،03/3 (  =82  4و)F و آمادگی برای )
،  2  ،026/0 =P =125/0،  یلک المبدای و =765/0تکالیف)

معنادار است. در ادامه شرط  05/0( در سطح F(4و  82=  ) 93/2
کرویت یا برابری ماتریس واریانس خطا با استفاده از تست 

ارزیابی و نتایج نشان داد که ارزش مجذور کای مربوط  5موخلی
، p ،863/0=w<05/0)به مؤلفه تمایل و تالش برای تغییر 

04/6(=2)2 ) معنادار  است. این یافته بیانگر آن  05/0در سطح
است که مفروضه کرویت برای آن مؤلفه برقرار نیست. به همین 
دلیل درجات آزادی مربوط به مؤلفه تمایل و تالش برای تغییر با 

نتایج تحلیل طرح  5جدول ، اصالح شد. 6گیسر -روش گرینهوس
کاری اهمالآمیخته در تبیین اثر متغیرهای مستقل بر مؤلفه های 

 را نشان می دهد. تحصیلی 

_________________________________ 
5 - Mauchly  
6 -Greenhouse-Geisser 
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 1401 راهب، 1، شماره 6دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتفصلنامه 

 یلیتحص یاهمالکار یها مؤلفه بر مستقل یرهایمتغ اثر نییتب در ختهیآم طرح لیتحل جینتا. 5 جدول
  2 سطح معناداری F درجه آزادی مجذورات خطامجموع  مجموع مجذورات اهمالکاری تحصیلی

 153/0 007/0 79/3 4و  84 68/624 71/112 آمادگی برای امتحان
 138/0 014/0 35/3 4و  84 93/1472 02/235 آمادگی برای تکالیف

 209/0 001/0 56/5 73/3و  29/78 09/567 47/152 تمایل و تالش برای تغییر
زمان بر مؤلفه های × نشان می دهد که اثر تعاملی گروه 5جدول 

 2  ،007/0 =P  ،79/3 (  =84 =153/0آمادگی برای امتحان )
،  2  ،001/0 =P =209/0( و تمایل و تالش برای تغییر )F(4و 
 01/0( اهمالکاری تحصیلی در سطح F(73/3و  29/78=  ) 56/5

،  2  ،014/0 =P =138/0و بر مؤلفه آمادگی برای تکالیف )
معنادار است. این مطلب  05/0( آن در سطح F(4و  84=  ) 35/3

بیانگر آن است که دستکم اجرای یکی از متغیرهای مستقل در 
مقایسه با دیگر متغیرهای مستقل یا گروه کنترل مؤلفه های 

اهمالکاری تحصیلی را به صورت معنادار تحت تاثیر قرار داده 
که اثر کدام یک از متغیرهای مستقل است. حال سوال این است 

در مقایسه با کدام متغیر مستقل دیگر یا گروه کنترل معنادار 
است؟ برای پاسخ به این سوال تحلیل برای هر یک از مؤلفه های 
اهمالکاری تحصیلی سه بار تکرار و در هر بار تنها اثر دو گروه 

ده ارائه ش 6مورد مقایسه قرار گرفت که نتیجه آن در جدول
 است. 

 
 یلیتحص یاهمالکار بر یگروه دو صورت به زمان×  گروه یتعامل اثر یمعنادار سهیمقا. 6جدول

مجموع  گروه های مورد مقایسه
 مجذورات

مجموع 
 مجذورات خطا

DF  

F 

P 2  

آمادگی 
برای 
 امتحان

 010/0 760/0 28/0 2و  56 76/388 82/3 گروه دوم -گروه اول
 160/0 007/0 34/5 2و  56 31/410 29/78 گروه سوم -گروه اول

 162/0 006/0 41/5 2و  56 36/450 96/86 گروه سوم –گروه دوم 
آمادگی 
برای 
 تکالیف

 042/0 305/0 21/1 2و  56 98/904 20/39 گروه دوم -گروه اول
 152/0 010/0 03/5 2و  56 44/1120 07/200 گروه سوم -گروه اول
 110/0 039/0 45/3 2و  56 44/920 27/113 گروه سوم –گروه دوم 

تمایل و 
تالش برای 

 تغییر

 024/0 492/0 69/0 81/1و  72/50 31/292 22/7 گروه دوم -گروه اول
 197/0 003/0 88/6 85/1و  70/51 51/397 69/97 گروه سوم -گروه اول
 211/0 002/0 51/7 92/1و  85/48 18/462 80/123 گروه سوم –گروه دوم 

 گروه اول: آموزش سبک زندگی سالم

 گروه دوم: آموزش مهارت های فراشناختی
 گروه سوم: کنترل 

نشان می دهد که مداخله مبتنی بر سبک زندگی  6نتایج جدول 
سالم در مقایسه با گروه کنترل مؤلفه های آمادگی برای تغییر 

(01/0> P  ،34/5 (  =56  2و)F آمادگی برای تکالیف ،)
(01/0> P  ،03/5 (  =56  2و)F و تمایل و تالش برای )

( را در سطح F(85/1و  70/51=  ) P  ،88/6 <01/0تغییر)
تحت تاثیر قرارداده است. در تایید این مطلب  01/0معناداری 

نشان می دهد که در گروه مداخله مبتنی بر  1نمودارهای شکل
مقایسه با گروه کنترل میانگین مؤلفه های  سبک زندگی سالم در

هر سه مؤلفه اهمالکاری تحصیلی در مراحل پس آزمون و پیگیری 
در مقایسه با مرحله پیش آزمون کاهش یافته است. همچنین نتایج 

نشان می دهد که آموزش مهارت های فراشناختی در  4جدول 
مقایسه با گروه کنترل میانگین مؤلفه آمادگی برای 

( و آمادگی برای تغییر F(2و  56=  ) P  ،41/5 <01/0ان)امتح
(01/0> P  ،51/7 (  =85/48  92/1و)F اهمالکاری تحصیلی را )

 <05/0و مؤلفه آمادگی برای تکالیف ) 01/0در سطح معناداری 
P  ،45/3 (  =56  2و)F تحت  05/0( آن را در سطح معناداری

نشان  1تاثیر قرار داده است. همسو با مطالب فوق نمودارهای شکل
می دهد که در مقایسه با گروه کنترل، میانگین نمرات هر سه 
مؤلفه اهمالکاری تحصیلی در گروه آموزش مهارت های 
فراشناختی در مرحله پس آزمون در مقایسه با مرحله پیش آزمون 

یافته و تغییرات ایجاد شده در مرحله پیگیری همچنان کاهش 
پابرجا مانده است. الزم به توضیح است که منطبق بر نتایج جدول 
فوق تفاوت اثر دو شیوه مداخله مبتنی بر سبک زندگی سالم و 
آموزش مهارت های فراشناختی بر مؤلفه های اهمالکاری تحصیلی 

تغییرات مؤلفه  1کلمعنادار نبود. نمودارهای ش 05/0در سطح 
های اهمالکاری تحصیلی در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و 

 نشان می دهد. پژوهش راپیگیری در سه گروه 
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 1401 راهب، 1، شماره 6دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتفصلنامه 

 
 . نمودار مربوط به تغییرات مؤلفه های اهمالکاری تحصیلی در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری1شکل 

 نتیجه گیری 
ی سبک ی مداخلهی حاضر نشان داد که هر دو شیوهنتایج مطالعه

کاری های فراشناختی بر اهمالزندگی سالم و آموزش مهارت
تحصیلی و مؤلفه های آن در دانش آموزان تأثیر دارند و بین اثرات 
مداخله مبتنی بر سبک زندگی سالم و آموزش مهارت های 

در دانش آموزان تفاوت  تحصیلی کاری فراشناختی بر اهمال
معناداری وجود ندارد. یافته های پژوهش حاضر با نتایج پژوهش 

 (؛15جالیی) و (؛ طاهرغالمی13نیا)های پیشین از جمله تقوائی
 و دی پالو (؛5همکاران،) و کشاورز (؛14یاراحمدی،) و فیروزی

 (؛4(پور، صبوری و روسالن بت (؛ سان،16همکاران،)
 و همسو( 10پیچل،) و گوردون-ملیا (؛ سایروس،17ساکریکسای،)

ی مبتنی بر سبک . در خصوص مقایسه بین مداخلهاست هماهنگ
زندگی سالم و آموزش مهارت های فراشناختی بر اهمال کاری 
تحصیلی تا کنون مطالعه ای انجام نشده است لذا امکان مقایسه ی 

 ر این زمینه وجود نداشت. نتایج پژوهش با نتایج سایر پژوهش ها د
 زندگی بر مبتنی ی پژوهش مبنی بر اینکه مداخلهدر تبیین یافته

دهد، می  می کاهش آموزاندانش در را تحصیلی کاریاهمال سالم،
توان چنین گفت که آموزش سالمت و مداخله ی سبک زندگی 
سالم از جمله آموزش پرهی  از مصرف دخانیات و مواد مخدر، 
به دانش آموزان در معرض خطر که دچار مشکالت درسی 
هستند، کمک می کند که به انحراف کشیده نشوند. همچنین این 

وزان می گردد مداخله موجب حفظ ارتباط بین مدرسه و دانش آم

و خطر اخراج از مدرسه را در دانش آموزان در معرض خطر 
تر با محیط آموزشی می دهد و موجب ارتباط مثبتکاهش می

تر با محیط آموزشی نی  به نوبه ی خود موجب شود. ارتباط مثبت
کاهش تعلل و اهمال کاری تحصیلی در انجام تکالیف مدرسه می 

 بر مبتنی خصوص اینکه مداخله (. در تبیین دیگری در30گردد)
 آموزاندانش در تحصیلی کاریاهمال سالم موجب کاهش زندگی

دختر می شود، باید اشاره نمود که داشتن سبک زندگی سالم شامل 
تغذیه ی مناسب، خواب کافی و ورزش کردن در دانش آموزان بر 

از سوی دیگر دانش آموزانی  (.7)گذاردعملکرد شناختی تأثیر می
عملکرد شناختی باالتر دارند و از نظر تحصیلی موفق تر که 

. بنابراین می توان (1)هستند، اهمال کاری تحصیلی پایین تری دارند
چنین گفت که سبک زندگی سالم با تأثیر مثبت بر عملکرد 
شناختی و کاهش مشکالت یادگیری موجب کاهش اهمال کاری 

 تحصیلی در دانش آموزان دختر می شود. 
 آموزش مهارت های فراشناختی، اینکه تبیین در همچنین
دهد، باید اشاره می کاهش آموزاندانش در را تحصیلی کاریاهمال

ساختن  پویا طریق از فراشناختی نمود که آموزش مهارت های
 هایبا تحریف مواجهه زمینه آموزان،دانش ذهنی فرایندهای
 .کندمی فراهم آنها برای را تحصیلی اهمال کاری با مرتبط شناختی

 یک به عنوان فراشناختی مهارت های عالوه بر این، آموزش
اهمال  رفتارهای و غیرمنطقی باورهای بر شناخت اثرگذار مداخله

 و برنامه ری ی، کار به آنها ترغیب به دانش آموزان، کارانه ی
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 41   ...سالم و یسبک زندگ یمداخله یاثربخش ی سهیمقا  

 1401 راهب، 1، شماره 6دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتفصلنامه 

می  آنها تحصیلی اهمال کاری کاهش موجب اثربخش، فعالیت
های فراشناختی بر فرایندهای شناختی به (. تأثیر مهارت 13گردد)

خوبی شناخته شده است. دانش شناخت و تنظیم شناخت که از 
عملکردها و مهارت های اصلی فراشناخت هستند به دانش آموزان 
کمک می کنند تا شناخت خود را مدیریت کنند. بدین ترتیب 

ری ی، ارزیابی و ی شناختی مانند برنامهکارکردهای سازگارانه
ظارت بکار گرفته می شوند و در نتیجه دانش آموزان تکالیف ن

اندازند. بنابراین مهارت های فراشناختی به خود را به تعویق نمی
کاری ای بر شناخت دارند، بر گرایش به اهمالدلیل تأثیر عمده
. دانش آموزان (17)آموزان نی  تأثیر می گذارندتحصیلی در دانش

، تصمیم گیری و زمان بندی برای انجام اهمال کار در برنامه ری ی
تری تکالیف تحصیلی دچار مشکل هستند. آنان خودتنظیمی پایین

دارند که منعکس کننده ی نقص در ارزیابی، سازماندهی و 
مدیریت زمان در آنان است. با آموزش مهارت های فراشناختی، 
این دانش آموزان بسط و گسترش معنایی، سازماندهی مطالب، 

های استداللی، حل مسئله،  یادآوری و مدیریت را می  مهارت
آموزند و بدین ترتیب کمتر دچار اهمال کاری تحصیلی می 

 . (16)شوند
ی پژوهش که بین مداخله ی مبتنی بر همچنین در تبیین این یافته 

های فراشناختی در کاهش سبک زندگی سالم و آموزش مهارت
جود ندارد می توان چنین اهمال کاری تحصیلی تفاوت معناداری و

گفت که هر دو شیوه ی سبک زندگی سالم و آموزش مهارت 
های فراشناختی موجب بهبود عملکرد شناختی می شوند به عبارت 
دیگر دانش آموز با رعایت اصول سبک زندگی سالم موجب بهبود 
کارآیی شناختی)توجه، تمرک ، یادآوری وغیره( می شود. از سوی 

های فراشناختی نی  موجب موجب بهبود  دیگر آموزش مهارت
عملکرد شناختی)برنامه ری ی، نظارت، مدیریت و غیره( می 

بنابراین هر دوی آنها به دلیل داشتن اثرات مشترک  (.30)شود
موجب کاهش اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان به یک 

 می ان می شوند. 
هایی روبرو این مطالعه نی  همچون سایر مطالعات با محدودیت 

 یآور جمع منظور به حاضر پژوهش در بوده است از جمله اینکه
 استفاده( پرسشنامه)یده خودگ ارش اب ار از اطالعات و ها داده
 رفتار یمطالعه یجا به یگ ارش خود یاب ارها از استفاده و شد
 پژوهش در. عالوه بر این، کند جادیا یریسوگ است ممکن یواقع

 میتعم در امر نیا و شد استفاده داوطلبانه یریگ نمونه از حاضر
 در گردد یم شنهادیپ .آورد یم وجود به را ییها تیمحدود جینتا

 مانند اطالعات یآور جمع یاب ارها ریسا از یآت یها پژوهش
 ها داده و اطالعات لیتکم منظور به رهیغ و مشاهده مصاحبه،
 از ندهیآ یها پژوهش در. همچنین توصیه می گردد شود استفاده
 نانیاطم با جینتا میتعم امکان تا شود استفاده یتصادف یریگ نمونه

با توجه به نتایج تحقیق حاضر که نشان  .گردد فراهم یشتریب
کاری دهنده ی اثربخشی آموزش مهارت های فراشناختی بر اهمال

 و خدمت ضمن های تحصیلی بود، پیشنهاد می گردد که دوره
 آگاهی به منظور فراشناختی هایمهارت  آموزشی هایکارگاه
و دانش  برای معلمان فراشناختی های فواید مهارت از بیشتر

همچنین پیشنهاد می گردد که دوره ها و  .گردد آموزان برگ ار
کارگاه های آموزش سبک زندگی سالم توسط مدارس، نهادهای 
آموزشی یا رسانه ها برای والدین دانش آموزان برگ ار گردد تا 

با آشنایی با سبک زندگی سالم بتوانند نظارت بیشتری بر والدین 
 سبک زندگی فرزندان خود داشته باشند. 
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