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Abstract
The aim of this study was to investigate the
mediating role of academic anxiety and
psychological hardiness in the relationship between
emotional regulation and academic resilience. The
present study is basic research in terms of purpose
and a correlational study in terms of method. The
research population consisted of all male and female
students of the eleventh and twelfth grades of Tehran
in 2020-2021, from which 220 people were selected
as a sample online and available. The instruments of
this study included the Academic Resilience
Questionnaire (Samuels, 2004), the Emotion
Regulation Questionnaire (Gross and John, 2003),
the Academic Anxiety Questionnaire (Sarason,
1960)
and
the
Psychological
Hardiness
Questionnaire (Kobasa et al., 1982). Data were
analyzed using path analysis test. The results of path
analysis indicated a good fit of the model. Findings
showed that emotional regulation can directly and
indirectly predict academic resilience both positively
and indirectly through psychological hardiness and
negatively and indirectly through academic anxiety
(p<0.001). From the findings, it can be concluded
that emotional regulation, academic anxiety and
psychological hardiness play a key role in students'
academic resilience and it is necessary to pay

.دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی کرج

چکيده
این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطهای اضطراب تحصيلی و
سرسختی روانشناختی در رابطه بين تنظيم هيجانی با تابآوری
 پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء.تحصيلی دانشآموزان انجام شد
پژوهشهای بنيادین و از لحاظ روش از نوع مطالعات همبستگی
 جامعۀ پژوهش را کليه دانشآموزان دختر و پسر مقاطع.است
 تشکيل دادند1400-1401 یازدهم و دوازدهم شهر تهران در سال
که از بين آنها به صورت آنالین و با شيوه غير تصادفی در دسترس
 ابزارهای این پژوهش شامل. نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند220
 پرسشنامۀ تنظيم،)2004 ،پرسشنامه تابآوری تحصيلی (ساموئلز
 پرسشنامۀ اضطراب تحصيلی،)2003 ،هيجان (گراس و جان
) و پرسشنامه سرسختی روانشناختی (کوباسا و1960 ،(ساراسون
 دادهها با استفاده از آزمون تحليل مسير.) بودند1982 ،همکاران
 نتایج تحليل مسير حاکی از برازش مناسب.تجزیه و تحليل شدند
 یافتهها نشان داد که تنظيم هيجانی میتواند هم به صورت.مدل بود
مستقيم و هم از طریق سرسختی روانشناختی به صورت مثبت و
غير مستقيم و از طریق اضطراب تحصيلی به صورت منفی و غير
 از.)p>0/001( مستقيم تابآوری تحصيلی را پيشبينی نماید
 اضطراب تحصيلی،یافتهها میتوان نتيجه گرفت که تنظيم هيجانی
-و سرسختی روانشناختی نقش کليدی در تابآوری تحصيلی دانش
آموزان دارند و لزوم توجه به این عوامل در تعامل با یکدیگر در
.برنامههای ارتقای تابآوری تحصيلی ضروری است
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attention to these factors in interaction with each
other in academic resilience promotion programs.
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مقدمه
اهمالکاری1

یا به تأخير انداختن داوطلبانه یک فعاليت مهم و ضروری ،عليرغم پيامدهای منفی مورد انتظار که بر پيامدهای
مثبت حاصل از تأخير سنگينی میکند ،پدیدهای شایع در جامعۀ مدرن محسوب میشود (کلينگسيک .)2019 ،2اهمالکاری به
عنوان شکلی از شکست در خودتنظيمی 3مفهومپردازی شده است که شامل تأخير هدفمند در انجام تکاليف مورد نظر می
شود (چن ،استيل .)2018 ،4اهمالکاری اگرچه بخشی از رفتار تمامی انسانها است ولی یک صفت نامطلوب و منفی تلقی
میشود .این رفتار زمانی که شدت مییابد و بصورت عادت در میآید میتواند مسالهساز باشد .اهمالکاری جلوههای گوناگونی
دارد اما متداولترین نوع آن اهمالکاری تحصيلی 5است (فوچيا .)2019 ،6برآورد میشود که ميزان شيوع اهمالکاری در دانش
آموزان بيش از دو برابر جمعيت عمومی باشد )ویپيچ 7و همکاران .)2017 ،مطالعه گوود )2017( 8نشان داد که هفتاد درصد
دانشآموزان و بيست درصد عموم مردم دارای تمایالت اهمالکاری هستند 95 .تا  99درصد از دانشآموزان خودشان را اهمالکار
میدانند (دی ،منسينک و اوساليوان )2016 ،9و بين  32تا  46درصد از دانشآموزان دچار اهمالکاری مزمن هستند (لویبوند،10
 .)2020این ميزان شيوع اهميت خاصی دارد از این نظر که اهمالکاری با پيشرفت تحصيلی رابطه منفی و با عالئم استرس،
افسردگی ،مراجعه به پزشک و ترکتحصيل رابطه مثبت دارد (تایس و باميستر.)2018 ،11
پژوهشها نشان داده است که اهمالکاری با عملکرد شخصی ضعيف در زمينه شغلی و تحصيلی و تجربه هيجانات منفی مانند
شرم و گناه همراه است و به رفتارهای منفی سالمت مانند تأخير در جستجوی مراقبت برای مشکالت بهداشتی منجر می شود
(استيل .)2018 ،اکثر تحقيقاتی که در کشور در مورد اهمالکاری تحصيلی انجام شده است در مورد ميزان شيوع و عوامل
مرتبط با اهمالکاری است اما در خصوص پيامدهای اهمالکاری تحصيلی در والدین بررسیهای کمی صورت گرفته است
(سواری .)1390 ،اهمالکاری به معنای نبود عملکرد خودتنظيمی و گرایش رفتاری برای به تأخير انداختن آنچه برای رسيدن
به هدف ضروری است ،تعریف میشود و یک مشکل جدی برای دانشآموزان محسوب میشود .به تأخير انداختن یا به تعویق
انداختن عملی که شخص باید انجام دهد یا همان تعلل ورزی موجب میشود فرد سطحی از اضطراب ناشی از تعللورزی را نيز
تجربه میکند (کاهيل .)2013 ،12تعلل ورزی راهبردی برای تنظيم هيجانهای منفی بوده و دست کم به صورت گذرا به افراد
1
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کمک میکند تا از هيجان های منفی دور شوند و احساس بهتری را تجربه کنند و نيز نوعی توانایی در کنترل شدید بر افکار،
هيجانها و عملکرد در راستای استانداردها است (نوروزی ،محمدیپور و مهدیان.)1400 ،
اهمالکاری تحصيلی گاهی صدمات جبرانناپذیری را برای دانشآموزان به وجود میآورد ،اساسا خود اهمالکاری با نگرانی ناشی
از کار به تعویق افتاده همراه میباشد اما از جمله نتایجی که اهمالکاری دارد اضطراب ،13روانرنجوری ،14انگيزش ناکافی
(بالکيس  15و دورو  ،)2009 ،16عملکرد تحصيلی  17پایين (بسویک  18و دیگران ،)2012 ،خود ارزیابی  19ضعيف (ایفرت 20و
فراری )1994 ،21است که این نتایج در اثر عدم دستیابی به نتيجه ای که مورد انتظار دانشآموز بوده است ،به وجود میآید.
اهمالکاری تحصيلی در فرزندان ،والدین و به خصوص مادران را از لحاظ روانشناختی درگير میکند .به این دليل که مادران
ساعتهای بيشتری در روز را با فرزندان خود میگذارنند (طاهرینيا و یوسفی .)1393 ،پژوهشها نشان داده است با توجه به
اینکه مادر مهمترین الگوی رفتاری برای فرزندان بوده و همانندسازی فرزندان با مادر بسيار چشمگير است (افروز .)1389 ،از
این رو میتوان انتظار داشت یک فرزند اهمالکار که دائما کارهایش را به تأخير انداخته و به بعد موکول میکند ،این الگوی
رفتاری را به تدریج بر ارتباط مادر با فرزند تاثير میگذارد (صفرزاده و همکاران .)1393 ،از طرف دیگر اهمالکاری فرزندان
مادران را دچار اضطراب ،بیانگيزشی ،خودکمبينی ،خودتردیدی و در نهایت پریشانیهای روانشناختی 22میسازد که این صفات
او نيز بر فرزندش تأثير گذاشته و زمينههای اهمالکاری را در او به وجود میآورد (صفری زاده و همکاران.)1393 ،
نتایج مطالعهی نریمانی و همکاران نشان داد که سالمت روان مادران دارای دانش آموز اهمالکار کمتر از مادران کودکان عادی
است و آنها درمعرض افسردگی ،23اضطراب ،روانپریشی ،24پرخاشگری 25و ترس مرضی 26بيشتری درمقایسه با مادران دیگر
کودکان قرار دارند (زابلينا .)2017 ،27همچنين مطالعه ای دیگر مشخص کرد که این مادران درمقایسه با مادران کودکان عادی
بهزیستی روانشناختی ضعيفتری دارند (اسمرسنيک )2018 ،28در همين راستا نتایج پژوهش ميکائيلی و همکاران ()1396
نشان داد که تفاوت معناداری بين دو گروه والدین در رضایت از زندگی و تاب آوری روانشناختی و سالمت عمومی وجود دارد.
بطورکلی اهميت این پژوهش در خانوادههای دانشآموزان با اهمالکاری تحصيلی از آن جهت است که تمایز خاصی بين این
خانوادهها و سایر خانوادههای دارای دانشآموزان عادی وجود دارد .به همين دليل ،مطالعهی خانوادههای این دانشآموزان و
مخصوصا مادران آنها با توجه به نقش اساسی که در رشد فرزندان و شکلگيری شخصيت آنان دارند ،دارای اهميت است
(بارلو.)2018 ،29
یکی از متغيرهایی که در مادران تحت تاثير اهمالکاری تحصيلی فرزندان قرار میگيرد پریشانی روانشناختی است .پریشانی
روانشناختی جنبهای از ناخوشی روانی است که به مجموعهای از نشانههای بيماری روانی ،فيزیولوژیک و رفتاری مانند اختالالت
13
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خواب ،بیقراری ،اضطراب ،تنزل تواناییهای هوشی و افسردگی اشاره دارد (سویسا .)2018 ،30این نوع پریشانی اغلب به صورت
بخشی از زندگی طبيعی افراد است که در نتيجه چالشها ،شکستهای تحصيلی و شغلی و مشکالت خانوادگی به وجود میآید
و میتواند آثار مخربی داشته باشد (محبی ،خاکساری ،بابای ميبدی و همکاران .)1399 ،پریشانی روانشناختی مجموعهای از
عالئم روانی ،فيزیولوژیک و رفتاری مانند اضطراب ،واکنشهای افسردگی ،بیقراری ،کاهش توانایی هوشی و اختالالت خواب
است که با عالئمی مانند احساسات منفی و خسته کننده ،تحریکپذیر و نگرانکننده مشخص میشود (کاوا و شافی)2015 ،31
که با عالئم جسمی مانند بیخوابی سردرد و کمبود انرژی ارتباط دارد (دراپيا .)2010 ،32پریشانی روانشناختی میتواند روابط
بين فردی را به شدت تخریب کند؛ زیرا چنين افرادی تنش بيشتری را در رابطه با همسر ،فرزندان و دوستان خود ایجاد می
کند (گيوق ،ریکاردی ،تيمپانو ،ميشل و اسميت.)2010 ،33
طبق دیدگاه پاتارست ،بارتمنز و بوگلز )2018( 34والدینی که فرزندشان مشکالت خاص ،ناتوانایی یا تاریخچهای از رفتارهای
غيرقابلکنترل و هيجانات منفی از خود نشان می دهد ،بيشتر توجه خود را به رفتارهای منفی کودکشان اختصاص میدهند،
چنين سوگيری توجهی به رفتارهای منفی فرزندان ،با توجه خنثی یا مثبت به رفتارهای کودک تداخل کرده و موجب میشود
والدین حساستر و تکانهایتر شده و درمجموع مهربانی و صبوری کمتری از خود نشان دهند .مطالعهای دیگر نشان می دهد
که خانوادههای کودکان عادی از سطح سازگاری و تحمل پریشانی بيشتری درمقایسه با والدین دانش آموز اهمال کار
برخوردارند (گلدنی .)2017 ،35در پژوهشی مشابه با بررسی تاب آوری و چيره شدن بر مشکالت و انتظارات آینده در خانواده
های با دانشآموز دارای اهمالکاری مشخص شد که والدین این کودکان نياز به الگوهای سازگاری و حمایتی دارند؛ زیرا پدر و
مادرها مجبور به ایجاد تغييراتی در زندگی خود می شوند و در زندگی اجتماعیشان نيز سطوحی از نارضایتی داشتهاند
(ساندین.)2015 ،36
با توجه به آنچه که مطرح شد ،به نظر میرسد که بيشتر اشتغاال ت فکری افراد مضطرب با افکاری در مورد وقوع رویدادی
تهدیدکننده در آینده است .بنابراین به نظر میرسد که افراد مضطرب توانایی لذت بردن از زمان حال را نداشته و در شرایط
ترس از آینده به سر میبرند .بنابراین مشکلی که افراد مضطرب با آن مواجه هستند ،بودن در حال حاضر ،هدفمند و خالی از
قضاوت است (اسمعيلزاده آخوندی و محمدعليزاده.)1395 ،
یکی از فرآیندهایی که برای برای بهبود بخشيدن به زندگی افراد جهت دست یافتن دست یافتن به آرامش ،و اخذ نتایج بهتری
از عمر خود؛ روش ذهن آگاهی و حضور ذهن است ،که مدتهاست برای کاستن و یا از بين بردن مشکالت زندگی و ناراحتیها
و پریشانیهای روان شناختی (استرس ،اضطراب ،افسردگی ،مشکالت رفتاری ،تعارضات بين فردی ،بیميلی) به کار میرود
(نيگرن .)2019 ،37ذهنآگاهی یعنی بودن در لحظه با هر آنچه اکنون هست ،ذهنآگاهی یعنی تجربه واقعيت محض بدون
توضيح .ذهن آگاهی به معنی توجه کردن به زمان حال به شيوه های خاص ،هدفمند و خالی از قضاوت است (شی ،وانگ ،لئو،38
 .)2016پژوهشها نشان داده است که ذهن آگاهی ،یک مفهوم مربوط به آگاهیها و هوشياریهایی است که به اینجا و زمان
حال محدود میشود و نه تنها در بر گيرنده عدم پيش داوری در نگرش است ،بلکه نيازمند ،هوشياری ،تمرکز پایدار و گشودگی
ذهن است .بر همين اساس ،ذهن آگاهی منجر به بينش غير دردآور و غير شخصی خواهد شد؛ زیرا تجارت کامال آگاهانه و
30
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زین40

هوشيارانه منجر به پایداری در کسب تجربههای اساسی خواهد شد (بار ،الکيز و پترز .)2012 ،39به این ترتيب ،کابات
( )2003ذهن آگاهی را به عنوان حالت توجهی برانگيخته و آگاهی از آنچه در لحظهی کنونی اتفاق میافتد ،تعریف کرده است
(اصغری ،قاسمی چوبنه ،حسينی صدیق و جامعی ،)1395 ،البته توجه در این تعریف ،توجهی است هدفمند ،به همراه پذیرش
بدون داوری در مورد تجربه های در حال وقوع در لحظهی کنونی برخی از یافتهها نشان دادهاند که ذهنآگاهی روشی است
برای ارتباط بهتر با زندگی و معنادار کردن آن و از این راه ،باعث افزایش بهزیستی افراد میشود و به عالوه ،یک چارچوب
متعادل ذهنی است که از بزرگنماییهای هيجانی و ناگوار جلوگيری میکند و فرصتی فراهم میسازد که فرد از حالتهای
هيجانی ناخوشایند و بروز ناپایداری هيجانها فاصله بگيرد (والش ،بالبنت ،فردریکسن و مدسن.)2009 ،41
پژوهشگران نشان دادند که کودکان بيشتر با مادران خود صحبت می کنند و تحت تأثير عقاید آنها هستند .آنها گزارش دادهاند
که مادران آنها میدانند که چه احساسی دارند .مشکالت را بيشتر با مادرانشان در ميان می گذارند و همچنان ارتباط نزدیک
خود را با مادرانشان حفظ می کنند (آقامحمدیان و حسينی .)1384 ،در پژوهش لفکوویتز و فينگرمن )2003( 42احساسات و
رفتارهای مثبت مادران با احساسات و رفتارهای مثبت فرزندانشان رابطه داشت .فوچيا 43و همکاران ( )2015در پژوهشی به
بررسی اهمال کاری تحصيلی در دانشجویان پرداختند و به این نتيجه رسيدند که اهمال کاری دانشگاهی یک عامل ناتوان
کننده است که ارتباط زیادی با دستاوردهای اندک دانشگاهی ،اضطراب و عزت نفس اندک دارد دانستهاند .بنابراین با توجه به
اهميت موضوع و خال پژوهشی موجود ،این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا ذهن آگاهی و پریشانی
روانشناختی مادران دانشآموزان ابتدایی با و بدون اهمالکاری تحصيلی با هم تفاوت دارد؟

فرضيه های تحقيق
 .1پریشانی روان شناختی مادران دانش آموزان ابتدایی با اهمالکاری تحصيلی و مادران دانش آموزان ابتدایی بدون اهمالکاری
تحصيلی متفاوت است.
 .2ذهن آگاهی مادران دانش آموزان ابتدایی با اهمالکاری تحصيلی و مادران دانش آموزان ابتدایی بدون اهمالکاری تحصيلی
متفاوت است.

روش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی توصيفی از نوع علی -مقایسهای بود .جامعه آماری پژوهش شامل
کليه دانش آموزان مشغول به تحصيل در مقطع ابتدایی مناطق  2و 4شهر تهران در سال تحصيلی  1399-1400به همراه
مادرانشان بودند .روش نمونهگيری به صورت تصادفی مرحلهای بود ابتدا از بين مدارس مناطق  2و  4آموزش و پرورش شهر
تهران ،چهار مدرسه به تصادف ( 2مدرسه پسرانه و  2مد رسه دخترانه) انتخاب شدند .سپس پرسشنامه پرسشنامه اهمالکاری
تحصيلی سولومون و راثبلوم ( )1984بر روی  172نفر از دانش آموزان مورد مطالعه اجرا و افراد دارای نمره یک انحراف استاندارد
باالتر از ميانگين در گروه دانش آموزان دارای اهمالکاری تحصيلی ( 35نفر) و افراد دارای نمره یک انحراف استاندارد پایينتر از
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ميانگين در گروه دانش آموزان بدون اهمالکاری تحصيلی ( 39نفر) قرار گرفتند .یافتههای پژوهش با استفاده از روش تحليل
واریانس چند متغيری ) (Manovaو آزمون  tمستقل و نرمافزار آماری  SPSSمورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.

ابزار پژوهش
پرسشنامه پریشانی روانشناختی کسلر :این پرسشنامه توسط کسلر ،بارکر ،کوپ ،اپستين ،گرورر 44و همکاران ()2002
به صورت  10سؤالی تنظيم شده و وضعيت روانی فرد بویژه عالئم افسردگی و سطح اضطراب را طی یک ماه اخير بررسی
میکند ،پاسخ سؤاالت ،به صورت پنج درجه ای (هيچ گاه تا تمام اوقات) تنظيم شده که بين صفر تا چهار نمره و حداکثر نمره
برابر  40است .مطالعات مختلف اندروز و اسليد ،)2001( 45فورکارو 46و همکاران ( )2003اعتبار و پایایی این پرسشنامه را با
روش آلفای کرونباخ  0/88مورد تأیيد قرار داده اند .وزیری و لطفی کاشانی ( )1391در پژوهشی پایایی پرسشنامه را با روش
آلفای کرونباخ  0/83گزارش کردهاند .در پژوهش یعقوبی ( )1394ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه مذکور  %93و ضریب پایایی
تصنيف و اسپيرمن -براون  %91بدست آمد .نتایج تحليل عاملی تایيدی انجام شده در پژوهش مذکور ،مقادیر بار عاملی برای
سنجش عامل اصلی را بين  %65تا  %84و نقطه برش پرسشنامه  8گزارش شده است .در پژوهش حاضر پایایی کل این پرسشنامه
بر اساس آلفای کرونباخ برابر با  0/95به دست آمده است.
پرسشنامه اهمالکاری :این مقياس توسط سولومون و راثبلوم در سال  1984ساخته شد و دارای 27گویه است ،نحوه نمره
گذاری گویه ها در این پژوهش با استفاده از طيف ليکرت (هرگز =  ، 1به ندرت =  ،2گهگاهی=  ،3اکثر اوقات =  4و هميشه =
 )5است .در پژوهشی که توسط سولومون و راثبلوم ( )1984انجام شد ،پایایی مقياس اهمال کاری تحصيلی با استفاده از روش
آلفای کرونباخ  0/64به دست آمد .همچنين ،این پژوهشگران اعتبار این مقياس را از طریق همسانی درونی به روش آلفای
کرونباخ  0/84گزارش کردهاند .جوکار و دالورپور ( )1386در نمونه دانشجویان با استفاده از تحليل عاملی و همبستگی هر
گویه با نمره کل به تعيين روایی این مقياس پرداختند .مقدار کایرز مایر اولکين نيز برابر با  0/88گزارش کردند .همچنين
گویهها نيز با نمره کل آزمون در سطح مطلوب و معنادار گزارش شده است.
پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ ( :)FMI-SFاین پرسشنامه توسط والچ 47و همکاران ( )2006ساخته شده است و شامل
 14سؤال است .از آزمودنی خواسته میشود که بر روی یک مقياس ليکرت  4درجهای (به ندرت= 1تا تقریبا هميشه= )4به
سؤاالت پاسخ دهد .الزم به ذکر است عبارت شماره  ،13به صورت معکوس نمره گذاری میشود .ضریب پایایی فرم کوتاه
پرسشنامه ذهنآگاهی فرایبورگ ( )FMI-SFبه شيوه ضریب آلفای کرونباخ ،تتای ترتيبی و بازآزمایی به دست آمد .تتای ترتيبی
یکی از شيوه های سنجش پایایی می باشد که از آن در سایر پژوهش ها کمتر استفاده شده است .در حالی که در مقایسه با
ضریب آلفای کرونباخ ،از دقت باالتری برخوردار است و می توان برای اطمينان از ميزان ضریب پایایی از این شيوه نيز استفاده
کرد (زامبوبورنو ،گادرمن و زیسر .)2007 ،48حداقل نمره در این پرسشنامه  14و حداکثر  56است .نمره بيشتر نشانگر
ذهنآگاهی باالتر است .در پژوهش جوبنه ،عربزاده ،جليلی نيکو ( )1394ضریب پایایی بازآزمایی  0/83به دست آمد .همچنين
ضریب آلفای کرونباخ  0/92به دست آمد.
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یافته های پژوهش
نتایج یافتههای توصيفی نشان داد در گروه با اهمالکاری تحصيلی  26نفر دانش آموزان دختر و  9نفر پسر و در گروه بدون
اهمالکاری تحصيلی جنسيت  26نفر از دانش آموزان دختر و  13نفر پسر بود .نتایج آزمون کای اسکوئر پيرسون نشان داد که
بين دو گروه به لحاظ جنسيت فرزند تفاوت معناداری وجود ندارد .همچنين ميانگين و انحراف استاندارد سن دانش آموزان با
اهمالکاری تحصيلی به ترتيب  11/60و  1/04و ميانگين و انحراف استاندارد سن دانش آموزان بدون اهمالکاری تحصيلی به
ترتيب  11/58و  0/63بود .استفاده از آزمون  tمستقل نشان داد که بين دو گروه به لحاظ سن فرزند تفاوت معناداری وجود
ندارد و بنابراین دو گروه به لحاظ سن فرزند همگن بودند .منطبق بر نتایج در گروه دارای فرزند با اهمالکاری تحصيلی  2نفر از
فرزندان در پایه سوم 2 ،نفر در پایه چهارم 23 ،نفر در پایه پنجم و  8نفر در پایه ششم مشغول به تحصيل بودند .در گروه دارای
فرزند بدون اهمالکاری تحصيلی  2نفر از فرزندان در پایه سوم 1 ،نفر در پایه چهارم 27 ،نفر در پایه پنجم و  9نفر در پایه ششم
مشغول به تحصيل بودند .همچنين در گروه دارای فرزند با اهمالکاری تحصيلی ميزان تحصيالت  3نفر از مادران زیر دیپلم14 ،
نفر دیپلم 4 ،نفر فوق دیپلم 7 ،نفر ليسانس و  7نفر فوق ليسانس یا باالتر بود .در گروه دارای فرزند بدون اهمالکاری تحصيلی
ميزان تحصيالت  6نفر از مادران زیر دیپلم 17 ،نفر دیپلم 1 ،نفر فوق دیپلم 9 ،نفر ليسانس و  6نفر فوق ليسانس یا باالتر بود.
 9نفر از مادران دارای فرزند با اهمالکاری تحصيلی یک فرزند 20 ،نفر دو فرزند و  6نفر سه فرزند یا بيشتر از سه فرزند داشتند.
همچنين  14نفر از مادران دارای فرزند بدون اهمالکاری تحصيلی یک فرزند 16 ،نفر دو فرزند و  9نفر سه فرزند یا بيشتر از سه
فرزند داشتند.
جدول  .1ميانگين و انحراف استاندارد و مقادیر کالماگروف -اسميرنف مؤلفه های پریشانی روان شناختی
در دو گروه مادران دانش آموزان ابتدایی با و بدون اهمالکاری تحصيلی

پریشانی روان شناختی
افسردگی
اضطراب
استرس
ذهنآگاهی

ميانگين  ±انحراف استاندارد

کالماگروف -اسميرنف (سطح معناداری)

با اهمالکاری

بدون اهمالکاری

با اهمالکاری

بدون اهمالکاری

3/6±45/48
2/5±66/63
4/9±52/46
22/63

2/3±39/87
2/3±29/48
4/6±14/82
27/23

)0/142( 0/130
)0/200( 0/102
)0/090( 0/138
)0/174( 0/109

)0/163( 0/122
)0/169( 0/120
)0/065( 0/136
)0/189( 0/105

بر اساس نتایج جدول  1مقادیر کالماگروف -اسميرنف برای هر سه مؤلفه در هر دو گروه گروه مادران دانش آموزان ابتدایی با و
بدون اهمالکاری تحصيلی در سطح  0/05غير معنادار است .این موضوع بيانگر آن است که توزیع داده های مربوط به مؤلفه ها
در هر دو گروه نرمال است.
جدول .2آزمون لون در ارزیابی برابری واریانس های خطا برای مؤلفه های پریشانی روان شناختی

مؤلفه ها

F

افسردگی
اضطراب
استرس

3/20
0/32
0/01

df2 df1

1
1
1

Sig

0/078 72
0/573 72
0/988 72
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جدول  2نشان میدهد که واریانس خطای هيچ یک از مؤلفه های پریشانی روان شناختی در سطح  0/05معنادار نيست .بنابراین
می توان گفت مفروضه همگنی واریانس های خطا در هر یک از مؤلفه های پریشانی روان شناختی در دو گروه برقرار است.
فرضيه اول :پریشانی روانشناختی مادران دانشآموزان ابتدایی با اهمالکاری تحصيلی و مادران دانشآموزان ابتدایی بدون
اهمالکاری تحصيلی متفاوت است.
برای آزمون فرضيه اول از روش تحليل واریانس چند متغيری( )MANOVAاستفاده شد و نتایج نشان داد که مفروضه همگنی
ماتریسهای کوواریانس متغيرهای وابسته در بين داده های مربوط به دو گروه برقرار است(P=0/063(، Box's M =13/59
 .) F = 2/16،همچنين نتيجه آزمون کرویت بارتلت 49در سطح  0/01معنادار بود( .)2)5(=51/01 ،p>0/001این موضوع نشان
می دهد که سطح قابل قبولی از همبستگی بين مؤلفه های پریشانی روان شناختی وجود دارد و بنابراین چنين نتيجه گيری
شد که تحليل واریانس چند متغيری روش مناسبی برای مقایسه مؤلفه های پریشانی روان شناختی در بين دو گروه مادران
دانش آموزان ابتدایی با و بدون اهمالکاری تحصيلی است.
در ادامه نتایج تحليل واریانس چند متغيری نشان داد که ارزش  Fدر سطح  0/01معنادار است( =0/756ویلکز المبدا=0/244 ،
 70( = 7/52 ، P =0/001 ، partial 2و  .)F)3به همين منظور تحليل واریانس یک راهه انجام شد تا معين گردد کدام یک
از مؤلفه های پریشانی روان شناختی در بين دو گروه مادران دانش آموزان ابتدایی با و بدون اهمالکاری تحصيلی به لحاظ آماری
متفاوت است .جدول  3نتایج تحليل واریانس یکراهه در مقایسه مؤلفه های پریشانی روان شناختی در بين دو گروه مادران
دانش آموزان ابتدایی با و بدون اهمالکاری تحصيلی را نشان می دهد.
جدول  .3تحليل واریانس یکراهه در مقایسه مؤلفه های پریشانی روان شناختی
در بين دو گروه مادران دانش آموزان ابتدایی با و بدون اهمالکاری تحصيلی

مؤلفه ها

ميانگين مجذورات

ميانگين مجذورات خطا

F

سطح معناداری

2η

افسردگی

126/03

8/71

14/47

0/001

0/167

اضطراب

84/59

6/11

13/84

0/001

0/161

استرس

128/23

18/73

6/85

0/011

0/087

نکته :1در تحليل واریانس یک راهه درجات آزادی بين گروهی  1و درجه آزادی خطا  72بود.

جدول  3نشان می دهد که نمره  Fمربوط به مؤلفه های افسردگی ( 72( = 14/47 ، P >0/01و  )F)1و اضطراب(، P >0/01
 72( = 13/84و  )F)1در سطح  0/01و مؤلفه استرس( 72( = 6/85 ، P >0/05و  )F)1در سطح  0/05معنادار است .استفاده
از آزمون تعقيبی بن فرونی نشان داد که مادران دانش آموزان ابتدایی با اهمالکاری تحصيلی در مقایسه با مادران دانش آموزان
ابتدایی بدون اهمالکاری تحصيلی در مؤلفه های افسردگی ( ،)∆x̄ =2/61،SE=0/69 ،P>0/01اضطراب (،SE=0/58 ،P>0/01
 )∆x̄ =2/14و استرس ( )∆x̄ =2/64،SE=1/01 ،P>0/05ميانگين نمرات باالتری کسب کرده اند .بنابراین با توجه به مطالب
فوق چنين نتيجه گيری شد که مادران دانش آموزان ابتدایی با اهمالکاری تحصيلی در مقایسه با مادران دانش آموزان ابتدایی
بدون اهمالکاری تحصيلی در هر سه مؤلفه پریشانی روان شناختی ميانگين نمرات باالتری کسب می کنند.

- Bartlett test of sphericity

49
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فرضيه دوم :ذهنآگاهی مادران دانشآموزان ابتدایی با اهمالکاری تحصيلی و مادران دانشآموزان ابتدایی بدون
اهمالکاری تحصيلی متفاوت است.
جدول .4ميانگين و انحراف استاندارد و کالماگروف -اسميرنف متغير ذهن آگاهی
در دو گروه مادران دانش آموزان ابتدایی با و بدون اهمالکاری تحصيلی

با اهمالکاری
آزمون لون
آزمون t

بدون اهمالکاری

F=1/99 ، p=0/162
t)72(=3/49 ، p=0/001

جدول  4نشان می دهد که استفاده از آزمون لون نشان داد که مفروضه همگنی واریانس های خطا برای متغير ذهن آگاهی در
دو گروه برقرار است( .)f=1/99 ،p<0/05در ادامه استفاده از آزمون  tمستقل نشان داد که بين دو گروه مادران دانش آموزان
ابتدایی با و بدون اهمالکاری تحصيلی تفاوت معنادار وجود دارد ( .)t)72(=3/49،p=0/039مقایسه ظاهری ميانگين ها نشان داد
که مادران دانش آموزان ابتدایی با اهمالکاری تحصيلی در مقایسه با مادران دانش آموزان ابتدایی بدون اهمالکاری تحصيلی
ميانگين نمرات پایين تری در ذهن اگاهی کسب کرده اند .بدین ترتيب چنين نتيجه گيری شد که مادران دانش آموزان ابتدایی
با اهمالکاری تحصيلی در مقایسه با مادران دانش آموزان ابتدایی بدون اهمالکاری تحصيلی از ذهن آکاهی پایين تری برخوردارند.

بحث و نتيجهگيری
فرضيه اول :پریشانی روانشناختی مادران دانش آموزان ابتدایی با و بدون اهمالکاری تحصيلی با هم تفاوت دارد.
نتایج این مطالعه نشاندهنده این است که بين نمره پریشانی روانشناختی در مادران دانش آموزان ابتدایی با و بدون اهمالکاری
تحصيلی تفاوت وجود دارد ( .)P>0/05نتایج این پژوهش با پژوهشهای رحيمی ،شيربند و اسعدی ( ،)1398زیبدی و حاجی
عليزاده ( ،)1395سورینژاد ،فرهادی و کردنوقابی ( ،)1394بتول )2020( 50و سویسا و ویس )2014( 51همسو است.
در تبيين این نتایج میتوان گفت همان گونه که صفات منفی مادر مانند اضطراب ،افسردگی ،اهمالکاری و غيره بر فرزند او اثر
گذار است ،صفات مثبت او نيز تاثير مثبت بر فرزندان میگذارد .مادری که بيشتر از سبک دفاعی رشد یافته استفاده میکند،
فردی است که گرایش به ارزشها ،توانایی تعدیل احساسات ،توانایی تحمل تنشها ،سنجش درست واقعيت ،توانایی طرح ریزی
اقدامات و خود آگاهی نسبت به احساسات و هيجانات داشته و از سالمت روان باالیی برخوردار است .از آنجایی که فرزند هنگامی
به شایستگی با مادر خود همانند سازی میکند که شخصيت مادر برایش باصالبت ،مطمئن ،مصمم ،محکم ،با اعتماد به نفس،
فعال و پویا باشد و مادران رشد یافته دارای این خصوصيات میباشند .از طرف دیگر فرزند هنگامی به دنبال الگویی غير از مادر
میرود که مادر او فقط دستوردهنده بوده ،به فرزندش به عنوان فردی بالغ و مستقل ننگرد و به او اجازه تصميم گيری ندهد
(گيتی پسند .)1387 ،مادرانی که از پریشانی روانشناختی پایينی دارند ،به احتمال کمتری چنين ویژگی داشته در نتيجه فرزند،
این مادر مطمئن و مطلوب را برای خود الگویی نيک قرار داده ،ميزان استفاده او از سبک رشد یافته بيشتر میشود.
همچنين مادرانی که اضطراب باالیی دارند فشار بيشتری به فرندان وارد میکنند .این فشار برای خوب درس خواندن ،ترس از
ارتکاب اشتباه موقع خواندن و بازخورد فوری و منفی ،منجر به افزایش اضطراب و پایين آمدن اعتماد به نفس و خودکارآمدی
فرزندان می شود .تهدید و تنبيه و تذکرات مداوم به دانش آموز برای بهتر بودن در مدرسه ،برای دانشآموزی که هنوز راهبردهای
Batool
Soysa CH, Weiss A
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خودتنظيمی را یاد نگرفته است و به دليل رفتارهای سختگيرانه نمیتواند به راحتی با والدینش ارتباط برقرار کند و از آنها کمک
و راهنمایی بخواهد ،سبب بیانگيزگی و بیعالقگی او به خواندن می شود .این امر نيز سبب عملکرد ضعيف در مدرسه میشود.
همچنين افت عملکرد تحصيلی در مدرسه رفتارهای کنترلی بيشتری را از سوی پدر و مادر در پی دارد (رحيمی ،شيربند و
اسعدی.)1397 ،
فرضيه دوم :ذهن آگاهی مادران دانش آموزان ابتدایی با و بدون اهمالکاری تحصيلی با هم تفاوت دارد.
نتایج این مطالعه نشاندهنده این است که بين نمره ذهنآگاهی در مادران دانش آموزان ابتدایی با و بدون اهمالکاری تحصيلی
تفاوت وجود دارد ( .)P>0/05نتایج این پژوهش با پژوهشهای رحيمی ،شيربند و اسعدی ( ،)1398زیبدی و حاجیعليزاده
( ،)1395سورینژاد ،فرهادی و کردنوقابی ( ،)1394بتول  )2020(52و سویسا و ویس )2014( 53همسو است.
در تبيين نتایج میتوان گفت ویليامز ،استراک و فاستر )2008( 54دریافتند که والدینی که از سطخ ذهن آگاهی باالیی
برخوردارند ،بهتر میتوانند از عهده نگرانیهای تحصيلی فرزندان خود برآیند و بنابراین ،کمتر احتمال دارد که تعلل ورزی بکنند.
دان )2010( 55این چنين نتيجه گيری میکند که بين ذهنآگاهی و انجام تکليف ،ارتباط مثبتی وجود دارد که این امر می
تواند در کاهش اهمال کاری دانش آموزان موثر باشد .عالوه بر تأثير مثبت مستقيم ذهن آگاهی که در باال ذکر شد ،ذهنآگاهی
هم چنين ممکن است به طور غيرمستقيم تأثير مثبتی روی تعلل ورزی داشته باشد (دروست .)2012 ،56الی )1986( 57در
پژوهش خود دریافت که رفتار تعلل ورزی ممکن است در نتيجه نگرانی ،ترس از شکست ،اضطراب و استرس ،ایجاد شود.
همانگونه که ذهن آگاهی ،نگرانی ،ترس ،اضطراب و استرس را کاهش میدهد ،هم چنين ممکن است تعلل ورزی را نيز به طور
غيرمستقيم کاهش دهد .افرادی که افزایش حالت ذهنآگاهی را تجربه مینمایند ،نسبت به آنهایی که ذهن آگاهی کمتری
دارند ،روی لحظه حال و محرکهای درونی و بيرونی متمرکز میشوند و بنابراین ،کمتر متمایل به تعلل ورزی میشوند .این
نتيجه با یافتههای پژوهشگران دیگر از قبيل ویليامز ،استارک و فوستر ( ،)2008هاول و بورو ( )2010و براون و ریان ()2003
منطبق میباشد .ذهن آگاهی در مادران میتواند آگاهی عميقتر نسبت به احساسات و افکار را افزایش دهد ،استرس را کاهش
دهد ،پيگيری تکاليف را باال ببرد و تعلل ورزی در فرزندان را پایين بياورد و سالمتی را بهبود ببخشد (بروان ،ریان و کرسول،58
 .)2007عالوه بر این ،همانطور که برونسون ( )2000اشاره می کند ،مادرانی که بر افکار ،هيجانات و رفتار خود آگاهی پایينی
دارند ،بيش از حد ممکن است به عملکرد فرزندان خود پاسخهای احساسی بدهند که این مورد تفکر سطح باالتر و عملکرد
اجرایی انعطاف پذیر را محدود می کند .این شرایط موجب مشارکت پایين فرزندان در امور تحصيلی و ارزش شخصی احتمالی
میشود و ممکن است مانع عملکرد ذهنی آنها شود (رایان و دسی.)2004 ،
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