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 چکیده 
  آگاهی  ذهنو  پریشانی روانشناختی    مقایسه  حاضر  پژوهش  هدف

. بود  تحصیلی  اهمالکاری  بدون  و  با  ابتدایی  آموزان  دانش  مادران

  توصیفی  شناسی  روش  لحاظ  از  و  کاربردی  هدف،  نظر  از  پژوهش

  دانش   کلیه  شامل  پژوهش  جامعه.  بود  ای  مقایسه  و  علی  نوع  از

  شهر   4و  2  مناطق  ابتدایی  مقطع  در  تحصیل  به  مشغول  آموزان

  مادرانشان   همراه  به  1399-1400  تحصیلی  سال  در  تهران

  ابزار .  بود ای مرحله تصادفی صورت به گیری نمونه  روش. بودند

  راثبلوم   و  سولومون  تحصیلی  اهمالکاری  پرسشنامه  شامل  پژوهش

  مطالعه  مورد  آموزان  دانش  از  نفر  172  روی  بر  ابتدا  که(  1984)

  از   باالتر  استاندارد  انحراف  یک  نمره  دارای  افراد  و  گردید  اجرا

  دارای   افراد  و( نفر  35)  اهمالکار  آموزان  دانش  گروه  در  میانگین

  دانش  گروه  در  میانگین  از  تر  پایین  استاندارد  انحراف  یک  نمره

 
Abstract 

The aim of this study was to compare the 

psychological distress and mindfulness of primary 

school mothers with and without academic 

procrastination. The research was applied in terms 

of purpose and descriptive in terms of causal and 

comparative method. The study population included 

all students studying in primary school in districts 2 

and 4 of Tehran in the academic year 1399-1400 

with their mothers. The sampling method was 

randomized. The research instrument included the 

Solomon and Rathblum (1984) Academic 

Procrastination Questionnaire, which was first 

administered to 172 students and individuals with a 

standard deviation score higher than the average in 

the procrastination students group (n = 35) and 
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  و   گرفتند،  قرار(  نفر  39)  تحصیلی  اهمالکاری  بدون  آموزان

کسلرروان   یشانیپر  پرسشنامه  همچنین همکاران    شناختی  و 

  توسط   که  بود(  2006)  همکاران  و  والچ  آگاهی  ذهنو    (2003)

.  گردید  تکمیل  تحصیلی  اهمالکاری  بدون  و  با  فرزند  دارای  مادران

  چند  واریانس  تحلیل  روش  از  استفاده  با  پژوهش  های  یافته

  آماری  افزارنرم   و  مستقل  t  آزمون  و(  Manova)  متغیری

SPSS  ها   یافته  تحلیل  نتایج.  گرفت  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد 

 تحصیلی   اهمالکاری  با  ابتدایی  آموزان  دانش  مادران  که  داد  نشان

  اهمالکاری   بدون  ابتدایی  آموزان   دانش  مادران  با  مقایسه  در

  افسردگی، )   شناختی  روان  پریشانی  مولفه  سه  هر  در  تحصیلی

.  کردند  کسب  باالتری  نمرات  میانگین(  استرس  و  اضطراب

 در   تحصیلی  اهمالکاری  با  ابتدایی   آموزان  دانش  مادران  همچنین

 ذهن   از  تحصیلی  اهمالکاری  بدون  آموزان  دانش  مادران  با  مقایسه

 که   شود  می  توصیه   نتیجه  در.  بودند  برخوردار  تری  پایین  آگاهی

 آگاهی   ذهن  سطح  بهبود  به  عالی  آموزش  و  فرهنگی  ریزان  برنامه

  اهمال   پدیده  شیوع  کاهش  جهت  روانشناختی  پریشانی  کاهش  و

 . نمایند  توجه  آموزان  دانش  بین  در  تحصیلی  کاری

کلیدیواژه روانشناختی،  :های  آگاهی،    پریشانی  ذهن 

 . دانش آموزان، اهمالکاری تحصیلی

individuals with a deviation score. The standard was 

lower than average in the group of students without 

academic procrastination (n = 39), as well as the 

Kessler et al.'s (2003) psychological distress 

questionnaire and the Walch et al.'s (2006) 

mindfulness questionnaire by mothers with children 

with and without academic procrastination. 

Findings were analyzed using multivariate analysis 

of variance (Manova) and independent t-test and 

SPSS statistical software. The results of the analysis 

showed that the mothers of elementary students with 

academic procrastination scored higher than the 

mothers of elementary students without academic 

procrastination in all three components of 

psychological distress (depression, anxiety and 

stress). Also, the mothers of primary school students 

with academic procrastination had lower 

mindfulness compared to the mothers of students 

without academic procrastination. As a result, it is 

recommended that cultural and higher education 

planners pay attention to improving the level of 

mindfulness and reducing psychological distress to 

reduce the prevalence of academic procrastination 

among students. 

Keywords: Psychological distress, 

mindfulness, students, academic 

procrastination. 
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 مقدمه 
پیامدهای که انتظار مورد منفی پیامدهای علیرغم ضروری، و فعالیت مهم یک داوطلبانه انداختن تأخیر به یا 1اهمالکاری   بر 

 کاری (. اهمال2019،  2شود )کلینگسیکمی مدرن محسوب جامعۀ در شایع ایکند ، پدیدهمی سنگینی تأخیر از حاصل مثبت

 می  نظر مورد تکالیف انجام در تأخیر هدفمند شامل که است  شده پردازیمفهوم 3در خودتنظیمی شکست  از شکلی به عنوان

  تلقی   منفی  و  نامطلوب  صفت   یک  ولی  ها استانسان  تمامی  رفتار  از  بخشی  اگرچه  کاری(. اهمال2018،  4)چن، استیل  شود

  های گوناگونی جلوه  کاریاهمال .  باشد  سازمساله  تواند می  آیددر می  عادت  بصورت  و  یابدمی   شدت  که  زمانی   رفتار  این   .شودمی

  دانش در کاریشیوع اهمال میزان که شودمی (. برآورد2019،  6است )فوچیا 5کاری تحصیلی اهمال  آن  نوع  ترینمتداول اما  دارد

 
1 procrastination 
2 Klingsieck 
3 Self-regulation 
4 Chen, Frari & Still 
5 Academic procrastination 
6 Fuchia 
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  درصد  هفتادنشان داد که    (2017) 8مطالعه گوود (.  2017همکاران،   و 7ویپیچ (باشد   جمعیت عمومی برابر دو از بیش آموزان

کار  اهمالآموزان خودشان را  درصد از دانش  99تا    95  .هستند  یکاراهمال  التیتما  یدرصد عموم مردم دارا  بیستو    آموزاندانش

،  10کاری مزمن هستند )لویبوند آموزان دچار اهمالدرصد از دانش  46تا    32( و بین  2016،  9دانند )دی، منسینک و اوسالیوانمی

  استرس، با عالئم و منفی رابطه تحصیلی پیشرفت با کاریاهمال که (. این میزان شیوع اهمیت خاصی دارد از این نظر2020

 (.  2018، 11تحصیل رابطه مثبت دارد )تایس و بامیسترترک و پزشک به مراجعه افسردگی،

  مانند  منفی هیجانات تجربه و و تحصیلی شغلی زمینه در ضعیف  شخصی عملکرد با کاریکه اهمال است داده نشان هاپژوهش

می شود  منجر بهداشتی مشکالت برای مراقبت در جستجوی تأخیر مانند سالمت منفی رفتارهای به و همراه است گناه و شرم

و عوامل    وعیش  زانیانجام شده است در مورد م  یلیتحص  یکارکه در کشور در مورد اهمال  ی قاتیاکثر تحق  (.2018)استیل،  

اهمال با  اهمالاست    یکارمرتبط  پیامدهای  در خصوص  بررسیاما  والدین  در  است  کاری تحصیلی  های کمی صورت گرفته 

یدن  رای رسه بن آنچر انداخته تأخیرای باری بش رفتی و گرایرد خودتنظیمود عملکای نبه معنکاری  بالاهم (.1390)سواری، 

ق ه تعویا بن یر انداخت ه تأخیبد.  وشوب میمحس  آموزاندانشرای  دی بکل جود و یک مششف میت، تعریروری اسدف ضه هب

ز  ورزی را نی لی از تعلراب ناشطحی از اضط رد سود فشب میل ورزی موجان تعلا همد ی ام دهد انجخص بایه شی کن عملانداخت

راد  ه افذرا بورت گه صکم ب   توده و دسی بای منفهم هیجانرای تنظیردی بل ورزی راهب تعل(.  2013،  12)کاهیل د  کنه میتجرب

کار،  ر افدید برل شی در کنتی توانای ز نوع د و نیه کننری را تجرباس بهتوند و احسی دور شای منفه ا از هیجاند تکنک میکم

 (. 1400پور و مهدیان، )نوروزی، محمدیت تانداردها استای اسرد در راسا و عملکههیجان

  ی ناش  یبا نگران  یکارخود اهمال  آورد، اساسا  یآموزان به وجود م دانش  یرا برا  یریناپذمات جبرانصد  ی گاه  ی لیتحص  یکاراهمال

تعو به  کار  م  قیاز  نتایافتاده همراه  جمله  از  اما  اهمال  یجیباشد  اضطراب   یکارکه  روان13دارد    ی ناکاف   زشیانگ  ،14یرنجور ، 

دورو  15)بالکیس  تحص2009  ،16و  عملکرد  د  18ک ی)بسو  نییپا  17ی لی(،  ارز2012  گران،یو  خود  و    20فرت ی)ا  فی ضع 19ی ابی(، 

  . دیآیآموز بوده است، به وجود مکه مورد انتظار دانش  یا  جهیبه نت  یاب یدر اثر عدم دست  جینتا  نیکه ا  است(  1994  ،21ی فرار

کند. به این دلیل که مادران  مادران را از لحاظ روانشناختی درگیر میکاری تحصیلی در فرزندان، والدین و به خصوص  اهمال

با توجه به  ها نشان داده است  (. پژوهش 1393نیا و یوسفی،  گذارنند )طاهریهای بیشتری در روز را با فرزندان خود میساعت

از    .(1389افروز،  )است    ری گچشم  اریبا مادر بس  فرزندان  یبوده و همانندسازفرزندان    یبرا  یرفتار   یالگو  نیترمادر مهم  نکهیا

 ی الگو  ن یکند، ایانداخته و به بعد موکول م  ریرا به تأخ  شی کار که دائما کارهالاهما  فرزند  ک یتوان انتظار داشت  یرو م  نیا

 ی فرزندان کاراهمال  رگی . از طرف د(1393گذارد )صفرزاده و همکاران،  بر ارتباط مادر با فرزند تاثیر می  جیرا به تدر  یرفتار

 
7 Wypych 
8 Good 
9 Dey, Mensink & Osalivan 
10 Lovibond 
11 Tyse & Bamister 
12 Cahill A C 
13 Anxiety 
14 Psychiatry 
15 Balkis 
16 Duru 
17 academic performance 
18 Beswick 
19 self-assessment 
20 Effert 
21 Ferrari 
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صفات    نیکه ا  سازدمی 22های روانشناختیدر نهایت پریشانیو    یدیخودترد  ، ینیبخودکم  ،یزش یانگیدچار اضطراب، بمادران را  

 (. 1393)صفری زاده و همکاران،  آوردیرا در او به وجود م یکاراهمال یهانهیگذاشته و زم ریتأث فرزندشبر  زین او

  عادی کودکان مادران از کمتر کارمادران دارای دانش آموز اهمال روان که سالمت داد نشان همکاران  و نریمانی ینتایج مطالعه

افسردگی آنها و است   دیگر  مادران با بیشتری درمقایسه  26مرضی ترس و 25پرخاشگری ،24پریشیروان اضطراب، ،23درمعرض 

  عادی  کودکان با مادران درمقایسه این مادران که کرد مشخص مطالعه ای دیگر (. همچنین2017، 27دارند )زابلینا  قرار کودکان

 ( 1396همکاران ) و میکائیلی پژوهش نتایج راستا همین ( در2018،  28دارند )اسمرسنیک  تری ضعیف روانشناختی بهزیستی

  وجود دارد. عمومی سالمت و روانشناختی تاب آوری و زندگی از رضایت در والدین گروه دو بین تفاوت معناداری که داد نشان

  این بین خاصی تمایز که است جهت آن از کاری تحصیلیبا اهمال  آموزاندانش هایخانواده در پژوهش این اهمیت بطورکلی

 و  آموزاندانش این هایخانواده یمطالعه دلیل، به همین  .دارد وجود عادی آموزان دانش دارای هایخانواده و سایر هاخانواده

توجه آنها مادران مخصوصا  شخصیتشکل و فرزندان  رشد در که اساسی نقش به با   است  اهمیت دارای دارند، آنان گیری 

 (. 2018، 29)بارلو

گیرد پریشانی روانشناختی است. پریشانی  کاری تحصیلی فرزندان قرار مییکی از متغیرهایی که در مادران تحت تاثیر اهمال

های بیماری روانی، فیزیولوژیک و رفتاری مانند اختالالت  ای از نشانهای از ناخوشی روانی است که به مجموعهروانشناختی جنبه 

لب به صورت (. این نوع پریشانی اغ 2018،  30های هوشی و افسردگی اشاره دارد )سویساقراری، اضطراب، تنزل تواناییخواب، بی

آید  های تحصیلی و شغلی و مشکالت خانوادگی به وجود میها، شکستبخشی از زندگی طبیعی افراد است که در نتیجه چالش 

از    یا شناختی مجموعهروان(. پریشانی  1399ی، خاکساری، بابای میبدی و همکاران،  محبتواند آثار مخربی داشته باشد )و می

و اختالالت خواب   یهوش  یی کاهش توانا  ،یقراری ب  ،یافسردگ  یهامانند اضطراب، واکنش  یرفتارو    کیولوژیزیف  ،یعالئم روان

(  2015  ،31ی شود )کاوا و شاف یکننده مشخص مو نگران  ریپذکیو خسته کننده، تحر  یمانند احساسات منف  ی است که با عالئم

تواند روابط  یشناختی مروان  یشان ی(. پر2010،  32ارتباط دارد )دراپیا   یسردرد و کمبود انرژ  ی خوابیمانند ب  یمکه با عالئم جس

  یم   جاد یرا در رابطه با همسر، فرزندان و دوستان خود ا  یشتر یتنش ب  یافراد  نیچن  رایکند؛ ز  بیرا به شدت تخر  یفرد  نیب

   (. 2010 ،33ت یمسو ا شلی م مپانو،یت ، یکاردیکند )گیوق، ر

ای از رفتارهای ت خاص، ناتوانایی یا تاریخچه الوالدینی که فرزندشان مشک(  2018) 34دیدگاه پاتارست، بارتمنز و بوگلزطبق  

دهند،  شان اختصاص می دهد، بیشتر توجه خود را به رفتارهای منفی کودک کنترل و هیجانات منفی از خود نشان می غیرقابل

شود  ندان، با توجه خنثی یا مثبت به رفتارهای کودک تداخل کرده و موجب میچنین سوگیری توجهی به رفتارهای منفی فرز

  می دهد نشان دیگر ایمطالعه  .تر شده و درمجموع مهربانی و صبوری کمتری از خود نشان دهندایتر و تکانهوالدین حساس

خانواده پریشانی و سازگاری سطح از عادی کودکان هایکه  کار   والدین با درمقایسه بیشتری تحمل  اهمال  آموز  دانش 

 
22 Psychological distress 
23 Depression  
24 psychosis 
25 aggression 
26 morbid fear 
27 Zabelina 
28 Smerecnik 
29 Barlow 
30 Soysa 
31 Kava & Shafi 
32 Drapia 
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 خانواده  در آینده انتظارات و مشکالت و چیره شدن بر تاب آوری بررسی با مشابه پژوهشی (. در2017،  35برخوردارند )گلدنی 

  و  پدر زیرا دارند؛ حمایتی و سازگاری الگوهای نیاز به کودکان این والدین که شد مشخص  کاریاهمال دارای آموزدانش با های

ایجاد مجبور مادرها شوند خود زندگی در تغییراتی به  سطوحی شاناجتماعی زندگی در و می   اند داشته نارضایتی  از  نیز 

 (. 2015، 36)ساندین 

به نظر میب افکاری در مورد وقوع رویدادی  ال رسد که بیشتر اشتغاا توجه به آنچه که مطرح شد،  افراد مضطرب با  ت فکری 

شرایط  و در    شتهمضطرب توانایی لذت بردن از زمان حال را نداافراد  رسد که  می. بنابراین به نظر  استتهدیدکننده در آینده  

، هدفمند و خالی از بودن در حال حاضر  مواجه هستند،  بنابراین مشکلی که افراد مضطرب با آنبرند.  ی آینده به سر مترس از  

 (.  1395زاده آخوندی و محمدعلیزاده، ت است )اسمعیلقضاو

 بهتری  نتایج اخذ آرامش، و به یافتن دست  یافتن دست جهت افراد به زندگی بخشیدن بهبود برای  برای  که فرآیندهایی از یکی

  ها ناراحتی و زندگی مشکالت بردن از بین  و یا کاستن برای هاستمدت که  است، ذهن آگاهی و حضور  ذهن روش خود؛ عمر  از

روانپریشانی و رفتاری، افسردگی، اضطراب، )استرس، شناختی های  رود  می کار به میلی(بی فردی، بین تعارضات مشکالت 

محض بدون   واقعیت تجربه یعنی  آگاهیذهن هست، آنچه اکنون هر با لحظه در بودن یعنی آگاهی(. ذهن2019،  37)نیگرن

از قضاوت است )شی، وانگ،   خالی و هدفمند خاص، شیوه های به حال توضیح. ذهن آگاهی به معنی توجه  کردن به زمان

هایی است که به اینجا و ها و هوشیاریذهن آگاهی، یک مفهوم مربوط به آگاهیها نشان داده است که (. پژوهش 2016، 38لئو 

و    داری تمرکز پا  ،یاریمند، هوشازی در نگرش است، بلکه ن  یداور  شیعدم پ   رندهیشود و نه تنها در بر گیمحدود م   زمان حال

تجارت کامال    رایخواهد شد؛ ز  یشخص  ریدردآور و غ   ریغ   نشیمنجر به ب  یاساس، ذهن آگاه   نیذهن است. بر هم  یگشودگ

کابات    ب، یترت  نی(. به ا2012،  39خواهد شد )بار، الکیز و پترز  ی اساس  ی اهدر کسب تجربه  یدار یمنجر به پا  ارانهیآگاهانه و هوش

  ف یافتد، تعریاتفاق م  یکنون  یاز آنچه در لحظه  یو آگاه   ختهیبرانگ  یرا به عنوان حالت توجه  ی ( ذهن آگاه2003) 40ینز

است هدفمند، به    یتوجه  ف،یتعر  نی(، البته توجه در ا1395  ، یجامع   و   قیصد  ینیچوبنه، حس  ی قاسم  ،یکرده است )اصغر

  ی آگاهاند که ذهنها نشان دادهافتهیاز    یبرخ  یکنون  یدر حال وقوع در لحظه  یدر مورد تجربه ها  یبدون داور  رشیهمراه پذ

  ک یشود و به عالوه،  یراد ماف  یستیبهز  ش یراه، باعث افزا  ن یو معنادار کردن آن و از ا  ی ارتباط بهتر با زندگ  یاست برا  یروش

متعادل ذهن بزرگنما  یچارچوب  از  ناگوار جلوگ  یجانیه  یهاییاست که  و فرصتیم  یر یو  م  یکند  از یفراهم  فرد  سازد که 

 (.  2009 ،41و مدسن کسنی)والش، بالبنت، فردر ردیها فاصله بگجانیه یداریو بروز ناپا ندیناخوشا  یجانیه یهاحالت

اند  آنها هستند. آنها گزارش داده  د یعقا   ریکنند و تحت تأث  یبا مادران خود صحبت م   شتریب  دادند که کودکانپژوهشگران نشان  

 ک ی نزد  ارتباطگذارند و همچنان    یم   انیبا مادرانشان در م  شتریدارند. مشکالت را ب  یدانند که چه احساسیکه مادران آنها م

( احساسات و  2003) 42نگرمن ی(. در پژوهش لفکوویتز و ف1384 ،ینیو حس انی)آقامحمد کنند یخود را با مادرانشان حفظ م

 به  پژوهشی ( در2015و همکاران ) 43فوچیا   رابطه داشت.  فرزندانشانمثبت    یمثبت مادران با احساسات و رفتارها  یرفتارها

اهمال کاری نتیجه به و داختندپر دانشجویان در تحصیلی بررسی  ناتوان یک دانشگاهی کاری اهمال که رسیدند این   عامل 

اند. بنابراین با توجه به دارد دانسته اندک نفس عزت  و اضطراب دانشگاهی، دستاوردهای اندک با زیادی ارتباط که است کننده

 
35 Goldney 
36 Sandín 
37 Nygren, 
38 Shi, Wang, Liu 
39 Bar, Lakiz & Piters 
40 Kabat Zinn, J 
41 Walsh, J. J., Balint, M. G., SJ, D. R. S 
42 Lfkoytz & Fingerman 
43 Fochia 
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این سوال   به  پاسخگویی  به دنبال  پژوهش  این  پژوهشی موجود،  پریشانی  اهمیت موضوع و خال  آگاهی و  آیا ذهن  است که 

 کاری تحصیلی با هم تفاوت دارد؟ آموزان ابتدایی با و بدون اهمالروانشناختی مادران دانش

 

  :های تحقیق هیفرض
 اهمالکاری   بدون  ابتدایی  آموزان  دانش  مادران  و  تحصیلی  اهمالکاری  با  ابتدایی  آموزان  دانش  مادران  شناختی  روان  پریشانی .1

   .است متفاوت تحصیلی

  تحصیلی  اهمالکاری  بدون   ابتدایی   آموزان  دانش  مادران  و   تحصیلی   اهمالکاری  با   ابتدایی   آموزان  دانش   مادران  آگاهی  ذهن .2

 .است متفاوت

 

 روش 
بود. جامعه آماری پژوهش شامل   ایمقایسه  -نوع علی از روش شناسی توصیفی لحاظ از و کاربردی هدف لحاظ از حاضر پژوهش

به همراه    1399-1400شهر تهران در سال تحصیلی    4و  2کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل در مقطع ابتدایی مناطق  

آموزش و پرورش شهر   4و    2ای بود ابتدا از  بین مدارس مناطق  گیری به صورت تصادفی مرحلهمادرانشان بودند. روش نمونه

مدرسه دخترانه( انتخاب شدند. سپس پرسشنامه پرسشنامه اهمالکاری    2و  مدرسه پسرانه    2تهران، چهار مدرسه به تصادف )  

نفر از دانش آموزان مورد مطالعه اجرا و افراد دارای نمره یک انحراف استاندارد   172( بر روی  1984تحصیلی سولومون و راثبلوم )

تر از اد دارای نمره یک انحراف استاندارد پاییننفر( و افر  35باالتر از میانگین در گروه دانش آموزان دارای اهمالکاری تحصیلی)

های پژوهش با استفاده از روش تحلیل نفر( قرار گرفتند. یافته  39کاری تحصیلی )میانگین در گروه دانش آموزان بدون اهمال

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSS  آماری افزارنرممستقل و  tو آزمون  (Manova)واریانس چند متغیری 

 

 ابزار پژوهش 

( 2002و همکاران ) 44گرورر  ن،یپرسشنامه توسط کسلر، بارکر، کوپ، اپست  ن یا  :شناختی کسلرروان یشانیرسشنامه پرپ

اضطراب    فرد  یروان  تیشده و وضع  میتنظ  یسؤال  10به صورت   افسردگی و سطح  اخ  کی  یرا ط بویژه عالئم   یبررس  ریماه 

نمره و حداکثر نمره   ارصفر تا چه نیکه ب  تنظیم شدهگاه تا تمام اوقات(  چی)ه یدرجه اکند، پاسخ سؤاالت، به صورت پنج یم

پرسشنامه را با   نیا   ییایاعتبار و پا  (2003و همکاران ) 46، فورکارو(2001) 45دیاندروز و اسلمطالعات مختلف  است.    40برابر  

پرسشنامه را با روش   ییا ی پا  ی( در پژوهش1391)  یکاشان   یو لطف  یریقرار داده اند. وز  دییمورد تأ   88/0  کرونباخ  یروش آلفا

و ضریب پایایی    %93( ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه مذکور  1394در پژوهش یعقوبی )اند.  گزارش کرده  83/0  کرونباخ   یآلفا

شده در پژوهش مذکور، مقادیر بار عاملی برای    بدست آمد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی انجام  %91براون    -تصنیف و اسپیرمن

پرسشنامه    نیکل ا  ییایدر پژوهش حاضر پاگزارش شده است.    8و نقطه برش پرسشنامه    %84تا    %65سنجش عامل اصلی را بین  

 . آمده است دست به 95/0 کرونباخ برابر با   یبر اساس آلفا

است، نحوه نمره   گویه 27دارای و شد ساخته 1984 سال در این مقیاس توسط سولومون و راثبلوم  : یکاراهمال پرسشنامه

و همیشه =    4، اکثر اوقات =  3، گهگاهی=  2، به ندرت =    1گذاری گویه ها در این پژوهش با استفاده از طیف لیکرت )هرگز =  

 
44 Ksler, Barker, Kup & Grorr 
45 Androz & Slid 
46 Furkaru 
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  روش استفاده از با تحصیلی کاری اهمال مقیاس پایایی د،ش  انجام (1984) راثبلوم و سولومون توسط که ( است. در پژوهشی5

  آلفای  روش به درونی طریق همسانی از را مقیاس این اعتبار پژوهشگران  این آمد. همچنین، دست به  64/0کرونباخ   آلفای

 هر  همبستگی و عاملی تحلیل  از  استفاده با نمونه دانشجویان ( در1386) دالورپور و اند. جوکارکرده گزارش  84/0کرونباخ  

 کردند. همچنین گزارش  88/0   با برابر نیز اولکین مایر کایرز مقدار مقیاس پرداختند. این روایی تعیین به کل نمره با گویه

 است.  شده گزارش معنادار و مطلوب سطح آزمون در کل نمره با نیز هاگویه

  شامل  و  است شده ساخته ( 2006همکاران )  و 47وسط والچپرسشنامه تاین :  (SF-FMI)پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ

( به  4تا تقریبا همیشه=  1ای )به ندرت= درجه   4شود که بر روی یک مقیاس لیکرت  از آزمودنی خواسته می .است  سؤال  14

عبارت شماره   است  به ذکر  پاسخ دهد. الزم  نمره گذاری می13سؤاالت  به صورت معکوس  فرم کوتاه  شود. ضریب  ،  پایایی 

( به شیوه ضریب آلفای کرونباخ، تتای ترتیبی و بازآزمایی به دست آمد. تتای ترتیبی  FMI-SFآگاهی فرایبورگ ) پرسشنامه ذهن

باشد که از آن در سایر پژوهش ها کمتر استفاده شده است. در حالی که در مقایسه با  یکی از شیوه های سنجش پایایی می

توان برای اطمینان از میزان ضریب پایایی از این شیوه نیز استفاده  ، از دقت باالتری برخوردار است و میضریب آلفای کرونباخ 

زیسر  کرد و  گادرمن  پرسشنامه  (.  2007،  48)زامبوبورنو،  این  در  نمره  حداکثر    14حداقل  نشانگر   56و  بیشتر  نمره  است. 

به دست آمد. همچنین  83/0( ضریب پایایی بازآزمایی 1394نیکو )  در پژوهش جوبنه، عربزاده، جلیلی آگاهی باالتر است.  ذهن

 به دست آمد.  92/0ضریب آلفای کرونباخ 

 

 یافته های پژوهش 
نفر پسر و در گروه بدون   9نفر دانش آموزان دختر و    26های توصیفی نشان داد در گروه با اهمالکاری تحصیلی  نتایج یافته

نفر پسر بود. نتایج آزمون کای اسکوئر پیرسون نشان داد که   13نفر از دانش آموزان دختر و    26اهمالکاری تحصیلی جنسیت  

وجود ندارد. همچنین میانگین و انحراف استاندارد سن دانش آموزان با  بین دو گروه به لحاظ جنسیت فرزند تفاوت معناداری  

و میانگین و انحراف استاندارد سن دانش آموزان بدون اهمالکاری تحصیلی به    04/1و    60/11اهمالکاری تحصیلی به ترتیب  

فرزند تفاوت معناداری وجود مستقل نشان داد که بین دو گروه به لحاظ سن    tبود. استفاده از آزمون    63/0و    58/11ترتیب  

نفر از  2ندارد و بنابراین دو گروه به لحاظ سن فرزند همگن بودند. منطبق بر نتایج در گروه دارای فرزند با اهمالکاری تحصیلی 

دارای نفر در پایه ششم مشغول به تحصیل بودند. در گروه    8نفر در پایه پنجم و    23نفر در پایه چهارم،    2فرزندان در پایه سوم،  

نفر در پایه ششم    9نفر در پایه پنجم و    27نفر در پایه چهارم،    1نفر از فرزندان در پایه سوم،    2فرزند بدون اهمالکاری تحصیلی  

  14نفر از مادران زیر دیپلم،    3مشغول به تحصیل بودند. همچنین در گروه دارای فرزند با اهمالکاری تحصیلی میزان تحصیالت  

نفر فوق لیسانس یا باالتر بود. در گروه دارای فرزند بدون اهمالکاری تحصیلی    7نفر لیسانس و    7وق دیپلم،  نفر ف  4نفر دیپلم،  

نفر فوق لیسانس یا باالتر بود.    6نفر لیسانس و    9نفر فوق دیپلم،    1نفر دیپلم،    17نفر از مادران زیر دیپلم،    6میزان تحصیالت  

نفر سه فرزند یا بیشتر از سه فرزند داشتند.  6نفر دو فرزند و    20ری تحصیلی یک فرزند،  نفر از مادران دارای فرزند با اهمالکا  9

نفر سه فرزند یا بیشتر از سه   9نفر دو فرزند و    16نفر از مادران دارای فرزند بدون اهمالکاری تحصیلی یک فرزند،    14همچنین  

  فرزند داشتند.

 

 
47 Valch 
48 Zumbo Bruno D, Gadermann Anne M, Zeisser Cornelia 
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  یروان شناخت  یشانیپر یمؤلفه ها  رنفیاسم -کالماگروف   ری. میانگین و انحراف استاندارد و مقاد1جدول 

 یلیتحص  یبا و بدون اهمالکار  ییدر دو گروه مادران دانش آموزان ابتدا

 اسمیرنف )سطح معناداری(  -کالماگروف 
 

پریشانی روان   انحراف استاندارد  ±میانگین 

 اهمالکاریبا  بدون اهمالکاری با اهمالکاری بدون اهمالکاری شناختی

 افسردگی 48/6±45/3 2/ 87/3±39  ( 142/0) 130/0 ( 163/0) 122/0

 اضطراب  63/5±66/2 2/ 48/3±29  ( 200/0) 102/0 ( 169/0) 120/0

 استرس  46/9±52/4 82/6±14/4  ( 090/0) 138/0 (065/0) 136/0

 آگاهی ذهن 63/22 23/27  ( 174/0) 109/0 ( 189/0) 105/0

 

اسمیرنف برای هر سه مؤلفه در هر دو گروه گروه مادران دانش آموزان ابتدایی با و  -مقادیر کالماگروف 1بر اساس نتایج جدول 

غیر معنادار است. این موضوع بیانگر آن است که توزیع داده های مربوط به مؤلفه ها   05/0بدون اهمالکاری تحصیلی در سطح 

 در هر دو گروه نرمال است.   

 پریشانی روان شناختی . آزمون لون در ارزیابی برابری واریانس های خطا برای  مؤلفه های 2جدول

 F 1df 2df Sig مؤلفه ها

 078/0 72 1 20/3 افسردگی

 573/0 72 1 32/0 اضطراب 

 988/0 72 1 01/0 استرس 

 

معنادار نیست. بنابراین    05/0دهد که واریانس خطای هیچ یک از مؤلفه های پریشانی روان شناختی در سطح  نشان می  2جدول  

 می توان گفت مفروضه همگنی واریانس های خطا در هر یک از مؤلفه های پریشانی روان شناختی در دو گروه برقرار است. 

روان پریشانی  اول:  دانشفرضیه  مادران  اهمالشناختی  با  ابتدایی  دانشآموزان  مادران  و  بدون  کاری تحصیلی  ابتدایی  آموزان 

 .کاری تحصیلی متفاوت استاهمال

( استفاده شد و نتایج نشان داد که مفروضه همگنی  MANOVAبرای آزمون فرضیه اول از روش تحلیل واریانس چند متغیری)

  Box's M  (،063/0=P=  59/13ی مربوط به دو گروه برقرار است)های کوواریانس متغیرهای وابسته در بین داده هاماتریس

،16/2    =F  01/0در سطح   49(. همچنین نتیجه آزمون کرویت بارتلت  (001/0معنادار بود>p  ،01/51(=5 )2  این موضوع نشان .)

بنابراین چنین نتیجه گیری  می دهد که سطح قابل قبولی از همبستگی بین مؤلفه های پریشانی روان شناختی وجود دارد و  

شد که تحلیل واریانس چند متغیری روش مناسبی برای مقایسه مؤلفه های پریشانی روان شناختی در بین دو گروه مادران  

 دانش آموزان ابتدایی با و بدون اهمالکاری تحصیلی است.

 =244/0= ویلکز المبدا،  756/0نادار است)مع  01/0در سطح    Fدر ادامه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که ارزش  
2partial    ،001 /0  =P    ،52/7  (  =70    3و)F  به همین منظور تحلیل واریانس یک راهه انجام شد تا معین گردد کدام یک .)

ظ آماری  از مؤلفه های پریشانی روان شناختی در بین دو گروه مادران دانش آموزان ابتدایی با و بدون اهمالکاری تحصیلی به لحا

 
49 - Bartlett test of sphericity  
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نتایج تحلیل واریانس یکراهه در مقایسه مؤلفه های پریشانی روان شناختی در بین دو گروه مادران   3متفاوت است. جدول  

 دانش آموزان ابتدایی با و بدون اهمالکاری تحصیلی را نشان می دهد. 

 . تحلیل واریانس یکراهه در مقایسه مؤلفه های پریشانی روان شناختی  3جدول 

 دو گروه مادران دانش آموزان ابتدایی با و بدون اهمالکاری تحصیلیدر بین 

 مؤلفه ها
میانگین  

 مجذورات

میانگین مجذورات 

 خطا
F 

سطح 

 معناداری
η2 

 167/0 001/0 47/14 71/8 03/126 افسردگی

 161/0 001/0 84/13 11/6 59/84 اضطراب 

 087/0 011/0 85/6 73/18 23/128 استرس 
 بود.   72و درجه آزادی خطا    1: در تحلیل واریانس یک راهه درجات آزادی بین گروهی  1نکته

 

،  P <01/0)و اضطراب( F(1و  72=  ) P  ،47/14 <01/0)  مربوط به مؤلفه های افسردگی F نشان می دهد که نمره 3جدول 

استفاده   معنادار است.  05/0در سطح  ( F(1و    72=  )  P   ،85/6  <05/0)و مؤلفه استرس  01/0در سطح    (F(1و    72=  )  84/13

در مقایسه با مادران دانش آموزان  از آزمون تعقیبی بن فرونی نشان داد که مادران دانش آموزان ابتدایی با اهمالکاری تحصیلی

افسردگی  های  مؤلفه  در  تحصیلی  اهمالکاری  بدون  ،  P<01/0)  اضطراب(،  P  ،69/0=SE ،61/2  =∆x̄<01/0)   ابتدایی 

58/0=SE،14/2  =∆x̄)    و استرس(05/0>P  ،01/1=SE،64/2  =∆x̄  ) میانگین نمرات باالتری کسب کرده اند. بنابراین با توجه

به مطالب فوق چنین نتیجه گیری شد که مادران دانش آموزان ابتدایی با اهمالکاری تحصیلی در مقایسه با مادران دانش آموزان 

 مالکاری تحصیلی در هر سه مؤلفه پریشانی روان شناختی میانگین نمرات باالتری کسب می کنند. ابتدایی بدون اه

آموزان ابتدایی بدون کاری تحصیلی و مادران دانشآموزان ابتدایی با اهمالآگاهی مادران دانشفرضیه دوم: ذهن 

 کاری تحصیلی متفاوت است.اهمال

 اسمیرنف متغیر ذهن آگاهی   -استاندارد و کالماگروف .میانگین و انحراف 4جدول 

 در دو گروه مادران دانش آموزان ابتدایی با و بدون اهمالکاری تحصیلی

  با اهمالکاری بدون اهمالکاری

162/0=p  ،99/1=F  آزمون لون 

001/0=p  ،49/3(=72)t  آزمونt 

 

  که مفروضه همگنی واریانس های خطا برای متغیر ذهن آگاهی درنشان می دهد که استفاده از آزمون لون نشان داد  4جدول 

 مستقل نشان داد که بین دو گروه مادران دانش آموزان   t(. در ادامه استفاده از آزمون  p  ،99/1=f>05/0دو گروه برقرار است)

  (. مقایسه ظاهری میانگین ها نشان داد p،49/3(=72)t=039/0ابتدایی با و بدون اهمالکاری تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد )

 ون اهمالکاری تحصیلیکه مادران دانش آموزان ابتدایی با اهمالکاری تحصیلی در مقایسه با مادران دانش آموزان ابتدایی بد

  میانگین نمرات پایین تری در ذهن اگاهی کسب کرده اند. بدین ترتیب چنین نتیجه گیری شد که مادران دانش آموزان ابتدایی 

 با اهمالکاری تحصیلی در مقایسه با مادران دانش آموزان ابتدایی بدون اهمالکاری تحصیلی از ذهن آکاهی پایین تری برخوردارند. 
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 گیری تیجهبحث و ن

 فرضیه اول: پریشانی روانشناختی مادران دانش آموزان ابتدایی با و بدون اهمالکاری تحصیلی با هم تفاوت دارد.

دهنده این است که بین نمره پریشانی روانشناختی در مادران دانش آموزان ابتدایی با و بدون اهمالکاری نتایج این مطالعه نشان

  (، زیبدی و حاجی1398های رحیمی، شیربند و اسعدی ) (. نتایج این پژوهش با پژوهش P<05/0تحصیلی تفاوت وجود دارد )

 ( همسو است. 2014) 51( و سویسا و ویس 2020)50(، بتول 1394نژاد، فرهادی و کردنوقابی )(، سوری1395علیزاده )

اثر   فرزند اوبر    رهیو غ   یاهمالکار   ،یافسردگ  مادر مانند اضطراب،  یهمان گونه که صفات منفتوان گفت در تبیین این نتایج می

کند،  ی استفاده م  افتهی رشد    ی از سبک دفاع   شتریکه ب  یگذارد. مادریم فرزندان  مثبت بر    ریتاث   زیگذار است، صفات مثبت او ن

ی  زیطرح ر  یی توانا  ت،یست واقعها، سنجش درتحمل تنش  یی احساسات، توانا  ل یتعد  یی ها، تواناارزش  به  شیاست که گرا  یفرد

  یهنگام  فرزندکه    ییآنجا  از  برخوردار است.  ییداشته و از سالمت روان باال  جاناتینسبت به احساسات و ه  یو خود آگاه  اقدامات

مطمئن، مصمم، محکم، با اعتماد به نفس،    باصالبت،  شیمادر برا  تیکند که شخصیم  یبا مادر خود همانند ساز  ی ستگیبه شا

از مادر   ریغ  ییبه دنبال الگو یهنگام فرزند  گریباشند. از طرف دیم اتیخصوص نیا یدارا  افتهیباشد و مادران رشد  ایفعال و پو

ندهد    یریگ  میبالغ و مستقل ننگرد و به او اجازه تصم  یبه عنوان فرد   فرزندشرود که مادر او فقط دستوردهنده بوده، به  یم

،  فرزند  جهیداشته در نت  یژگ یو  نیچنی  ، به احتمال کمترپریشانی روانشناختی پایینی دارندکه از    ی(. مادران1387پسند،    یتی)گ

 شود.یم شتری ب افتهی استفاده او از سبک رشد  زانیم قرار داده،  کین ییخود الگو یمادر مطمئن و مطلوب را برا نیا

برای خوب درس خواندن، ترس از  کنند. این فشار  فشار بیشتری به فرندان وارد می  اضطراب باالیی دارند همچنین مادرانی که  

ارتکاب اشتباه موقع خواندن و بازخورد فوری و منفی، منجر به افزایش اضطراب و پایین آمدن اعتماد به نفس و خودکارآمدی  

آموزی که هنوز راهبردهای  آموز برای بهتر بودن در مدرسه، برای دانش  شود. تهدید و تنبیه و تذکرات مداوم به دانشفرزندان می

تواند به راحتی با والدینش ارتباط برقرار کند و از آنها کمک  خودتنظیمی را یاد نگرفته است و به دلیل رفتارهای سختگیرانه نمی

شود.  مر نیز سبب عملکرد ضعیف در مدرسه میشود. این اقگی او به خواندن می الع انگیزگی و بی و راهنمایی بخواهد، سبب بی

)رحیمی، شیربند و    همچنین افت عملکرد تحصیلی در مدرسه رفتارهای کنترلی بیشتری را از سوی پدر و مادر در پی دارد

 (. 1397اسعدی، 

 

 دارد.کاری تحصیلی با هم تفاوت  : ذهن آگاهی مادران دانش آموزان ابتدایی با و بدون اهمالفرضیه دوم

کاری تحصیلی  آگاهی در مادران دانش آموزان ابتدایی با و بدون اهمالدهنده این است که بین نمره ذهننتایج این مطالعه نشان

علیزاده  (، زیبدی و حاجی1398های رحیمی، شیربند و اسعدی )(. نتایج این پژوهش با پژوهشP<05/0تفاوت وجود دارد )

 ( همسو است.  2014) 53( و سویسا و ویس 2020)52(، بتول 1394کردنوقابی )نژاد، فرهادی و (، سوری1395)

نتایج    تبیین  گفت  میدر  فاستر   امز، یلیو توان  و  در2008) 54استراک  آگاه  والدینیکه    افتندی(  ذهن  سطخ  از    یی باال  ی که 

بکنند.    یکمتر احتمال دارد که تعلل ورز  ن، یو بنابرا  ند یبرآ  ی فرزندان خودلیتحص  ی های توانند از عهده نگرانیبرخوردارند، بهتر م

  یامر م  ن یوجود دارد که ا  یارتباط مثبت  ف، یو انجام تکل  یآگاه ذهن  ن یکند که بیم  یری گ  جهینت  نیچن  نی( ا2010) 55دان 

  یآگاه ذهن  د،کر شکه در باال ذ  یذهن آگاه  میمثبت مستق  ریدانش آموزان موثر باشد. عالوه بر تأث  یتواند در کاهش اهمال کار

 
50 Batool 
51 Soysa CH, Weiss A 
52 Batool 
53 Soysa CH, Weiss A 
54 Williams, J.G. Stark, S.K. & Foster, E.E 
55 Dane, e 
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( در  1986) 57ی (. ال2012،  56داشته باشد )دروست  یتعلل ورز  یرو  ی مثبت  ریتأث  میرمستقی ممکن است به طور غ   نیهم چن

رفتار تعلل ورز  افت یپژوهش خود در نت  یکه  ا  ،ینگران  جهیممکن است در  استرس،  اضطراب و  از شکست،  شود.    جاد یترس 

به طور    زیرا ن  یممکن است تعلل ورز  نیهم چن  دهد،یو استرس را کاهش م  ابترس، اضطر  ، ینگران  ،ی گونه که ذهن آگاههمان

 ی کمتر   ی که ذهن آگاه   یی نسبت به آنها  ند،ینمایرا تجربه م  یآگاه حالت ذهن  شیکه افزا  یکاهش دهد. افراد  میرمستقیغ 

  نیشوند. ایم  یبه تعلل ورز  لیکمتر متما   ن، یبنابراشوند و  یمتمرکز م  ی رونیو ب  ی درون  یهالحظه حال و محرک  یدارند، رو

(  2003)  انی( و براون و ر2010(، هاول و بورو )2008استارک و فوستر )  امز، یلیو  لیاز قب  گری پژوهشگران د  یهاافتهیبا    جهینت

هد، استرس را کاهش  د شیتر نسبت به احساسات و افکار را افزاقیعم  یتواند آگاه یم  ی در مادران. ذهن آگاه باشدیمنطبق م

،  58و کرسول انیر روان،ب را بهبود ببخشد )  یو سالمت اوردی ب نییرا پادر فرزندان  یرا باال ببرد و تعلل ورز فیالتک  یریگیدهد، پ 

پایینی  مادرانی که بر افکار، هیجانات و رفتار خود آگاهی  کند،    ی( اشاره م2000، همانطور که برونسون )نیعالوه بر ا  (.2007

تفکر سطح باالتر و عملکرد    این مورد  که  ی بدهنداحساس  یهاپاسخ  به عملکرد فرزندان خوداز حد ممکن است    ش یب  دارند،

  ی احتمال  یو ارزش شخص  پایین فرزندان در امور تحصیلیموجب مشارکت    این شرایط  .کند  ی را محدود م  ریانعطاف پذ  ییاجرا

 (.2004، ی و دس  انیشود )را هاآنی ممکن است مانع عملکرد ذهنو  شود یم

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
56 Drost, W 
57 Lay, C.H 
58 Brown, K.W. Ryan, R.M. & Creswell, J.D 
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  آموزان   دانش   معلم   تعامل  های  سبک  نقش:  خالقیت  علّی  یابی  مدل(.  1397)  زهرا.  نقش،  فاطمه؛  سلیسی،  امیر؛  احمدپور، [1]

 . 31-54  ،(1)  14  ،تربیتی  نوین  های  اندیشه  علمی  فصلنامه  روانشناختی.  بنیادی  نیازهای  و

در افراد    یعاطف   یو مزاج ها  یذهن آگاه  یمولفه ها  سهی(. مقا1395آ. )  ،ینینم  زادهی م.، و محمدعل  ،ی زاده آخوند  لیاسمع [2]

 .  26-12(,    4)3شناخت,    یو روانپزشک   ی, اضطراب منتشر و افراد بهنجار. روانشناسیاساس  یبا افسردگ
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درس    یلیتحص  شرفتیبر پ  تیخالق  یها  کیتکن  یاثربخش  ی(. بررس1392)  یلطف الله  ،یو مهر   دداودینسب، س  ینیحس [4]

  ، ی ابیو ارزش  آموزشی  پژوهش-یعلم  هی. نشرزیدو تبر  هیدر دانش آموزان دختر سال اول متوسطه ناح  یمطالعات اجتماع

7(27  ،)23-37. 

با    یدرس  فی در انجام دادن تکال  نیمشارکت والد  تیفیرابطه ک  ی(. بررس1398س. )  ،یا.، و اسعد   ربند،ی م.، و ش  ،یمیرح [5]

 .  81-65( (,  45  یاپی )پ  4)16ششم. خانواده و پژوهش,    هیدر حوزه خواندن دانش آموزان پا  یلیعملکرد تحص

آموزان بر اساس ویژگیهای  کاری تحصیلی دانشتبیین اهمال(.  1394)سوری نژاد محسن، فرهادی مهران، کردنوقابی رسول.   [6]

 26-7( :4)  12پژوهشی خانواده و پژوهش.    -شخصیتی و سبکهای فرزندپروری. فصلنامه علمی

کاری  با اهمال  ییو کمال گرا ی(، ارتباط اضطراب، خودکارآمد 1392) محمود یدری،ح  یل،جل ی،محسن، فتح آباد شیخی، [7]

 .  283  -296(،  35)9  یرانی،روان شناسان ا  ی،تحول  ینامه، فصلنامه روان شناس  یانپا  یندر تدو

[8] ( زهرا.  طیبی،  محمدسعید؛  عبدخدایی،  آسیه؛  ب ر(.  1393صفرزاده،  سبک  یکاراهمال   نیابطه  با    ی دفاع  یهاو  مادران 

 158-141:  38،  زنان  یشناختروان  یمطالعات اجتماع.  دختران  یدفاع  یهاو سبک   یکاراهمال 

  کاهش   راهبردهای  آموزش  اثربخشی  ،(1394)میرمحمود    میرنسب،  و  رحیم  گرگری،بدری   اسکندر؛  آذر،آیه؛ فتحی  فتحی، [9]

تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر تبریز، نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی،   در  تحصیلی  ورزیتعلل

8(29  ،)31-42  . 
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