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اهمال کاری به عنوان یکی از مشکالت رفتاری متداول و

مقدمه
نظام آموزش وپرورش یکی از نهادهاای مهام اجتمااعی

رایج در جوامع امروزی و از جمله محیط ها ی آموزشی یاد

است که در سطوح مختلف در عرصه جامعه مسئولیت تعلیم

می شود (ذاکری و همکاران  .)7379بعالوه بر اساس نتایج

و تربیت همهجانبهی افراد را بر عهده دارد .آموزش وپرورش

تحصیلی حدود  33درصد دانشجویان اهمالکار یا در آرزوی

به شکوفایی استعدادها و افزایش تواناییها و قابلیتهای فارد

کاهش یافتن آن و یا خواهان راه حلی برای درمان و یا

کمک میکند و از طرف دیگار در خادمت نظاام اجتمااعی

کاهش اهمالکاری هستند(پاالو همکاران .)7377مطالعات

درمیآید و از طریق انتقال و گاه تغییر ارزشها و هنجارهاای

انجام شده حکایت از شیوع باالی اهمالکاری در اقشار

اجتماعی ،جامعهپاذیری نسال آیناده را ممکان مایساازد.

مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان دارد .در یک بررسی انجام

بنابراین نظام آموزش وپرورش مبنای اساسی هر پیشارفتی

شده بر روی نوجوانان  ،مشخص شد که اهمالکاری در بین

محسوب میشود ،چرا نگاهی گذرا به عوامل مؤثر در ترقای

 71درصد افراد مصاحبه شده ،مشکلی در حد متوسط تا

کشورهای پیشرفته روشان مایساازد کاه ایان کشاورها از

شدید بود و  93تا  13درصد دانشجویان آمریکایی در نوشتن

آموزش وپرورش توانمند و کارآمادی برخاوردار باودهاناد و

مقاالت  ،مطالعه برای امتحان و موکول کردن تکالیف به آخر

بهبود و اصالح نظام آموزشی در اولویت برنامههاای توساعه

هفته  ،اهمال کاری از خود نشان می دهند(کالرک و هیل

خویش قرار دادهاند .اما قابلتوجه این است که در این راستا

 .)7331اوزرو همکاران ( )7333نشان داده اند که اهمال

عوامل بسیاری دستبهدست هم میدهند تا زمینه پیشرفت

کاری حدود  13تا  31درصد محیط های آموزشی را در بر

و توسعه را از طریق نظامهای آموزشی فراهم سازند .یکی از

میگیرد و در پژوهش دیگر چنین گزارش شده که 13

عواملی که در پیشرفت نظام آموزشی اختالل ایجاد میکند،

درصد دانشجویان و  73درصد مردم عادی دارای تمایالت

اهمالکاری تحصیلی میباشد.

اهمالکاری هستند.

اهمالکاری عملی است که در نظر اول ،هدفش خوشایند
کردن زندگی است ولی در اغلب موارد جز استرس ،به هم

عوامل متعددی دانشآموزان را به اهمالکاری سوق می-
دهد که فقدان تعهد ،فقدان راهنما ،فقدان حمایت ،مهارت-

ریختگی و شکست های پیاپی ،پیامد دیگری ندارد و این

های نامناسب مدیریت زمان ،مشکالت اجتماعی و استرس از

مطلب هم قابل ذکر است که اهمالکاری همیشه مسأله ساز

مهمترین آنها هستند (حسین و سلطان .)7373پژوهشهای

نیست  ،ولی در اغلب موارد می تواند از طریق ممانعت از

متعدد نشان دادهاند که اهمالکاری در محیطهای آموزشی و

پیشرفت و عدم دسترسی به اهداف  ،پیامد های نامطلوب و

تحصیلی پیامدهای منفی و زیانباری مانند عملکرد ضعیف

جبران ناپذیری به همراه داشته باشد(استیل .)7331

(حسین و سلطان ( ،)7373روتنستین و همکاران 7333؛ به

در اهمالکاری فرد اغلب کاری را انجام میدهد ،تالش می-

نقل از عطا دخت و همکاران 7931؛ میچینو و همکاران

کند تا در صورت امکان خود و دیگران را متقاعد سازد که

 ، )7377نمرات پایین تر و شرکت غیرفعال در کالسها و

عملش منطقی و معقول است .در این حالت فرد اهمال کار

بحثها (میچینو و همکاران  ،)7377رضایت پایین از عملکرد

مجبور است در برابر اهمالکاری و همزمان سرزنش کردن

و شکست تحصیلی(کاگان و همکاران  )7373دارد  .به طور

خویش  ،از خود دفاع کند  .به این ترتیب از یک سو برای

کلی پژوهشهای انجام شده در این زمینه نشان میدهند که

عدم انجام کارهای خود  ،دلیل تراشی میکند و از سوی

افراد اهمالکار ،انگیزه موفقیت کمتری دارند (لوم 7393؛ به

دیگر برای دفاع از خود با پیامدهای ناخوشایندی در زمینه

نقل از استیل .)7331

بهداشت جسمی و روانی همراه است(ولیزاده و همکاران

فردی که با اهمالکاری تحصیلی مواجه میشود عالوه بر

.)7939

آوردن خسارت مالی به نظام آموزشی و کشور ،سرمایه خود
را هدر می دهد که هرگز قابل جبران نیست و همچنین در
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سالهای اخیر با توجه به تغییرات سریع جامعه که در زمینه

مبتنی بر نظریه چارچوب ارتباطی( Relational Frame

های فرهنگی و اقتصادی رخ داده و بیشتر نوجوانان و جوانان

 )Theoryکه رنج انسان را ناشی از انعطافناپذیری روان-

را تحت تاثیر قرار داده است ،مسئله تحصیلی و اهمالکاری

شناختی میداند که با آمیختگی شناختی و اجتناب تجربهای

تحصیلی اهمیت روز افزونی پیدا کرده است .دالیل مهمی

تقویت میشود(ایزدی و عابدی .)7939درمان مبتنی بر

وجود دارد که اهمالکاری آسیبرسان است .برای نمونه،

پذیرش و تعهد که یکی از مهمترین درمانهای موج سوم

پژوهشها نشان دادهاند اهمالکاری میتواند به عملکرد

رفتاردرمانی است نامش را از پیام اصلیاش میگیرد.آنچه

دانشگاهی ضعیف ،تجربه هیجانهای منفی ،مانند شرم و

خارج از کنترل شخصیات است را بپذیر و به عملی که

گناه در مورد خود  ،افسردگی و رفتارهای سالمتی منفی

زندگیات را غنی میسازد متعهد باش (امامی عزت و

مانند تاخیر در رسیدگی به مشکالت بهداشتی منجر شود.

همکاران  .)7931هدف درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

با وجود آنکه  ،اهمالکاری پدیده ای شایع و بالقوه آسیب

کمک به افراد برای یک زندگی غنی ،کامل و معنادار و

زاست ،آنگونه که باید ،شناخته نشده است و بنابراین برای

درعینحال ،پذیرش رنجی که زندگی ناچارا به خود دارد،

فهم علل آن باید تالش بیشتری انجام شود (میرزایی و

است  .در حقیقت این درمان تمرکز کمتری بر کاهش نشانه-

همکاران .)7937

ها و تمرکز بیشتری برافزایش کیفیت زندگی دارد(هیز و

در عصر حاضر ،تعلیم و تربیت و بهطورکلی تحصیل ،بخش

همکاران  .)7377در این درمان ابتدا سعی میشود تا

مهمی از زندگی هر فرد را تشکیل میدهد ،بهعالوه کیفیت و

پذیرش روانی فرد در مورد تجارب ذهنی (افکار و احساسات

کمیت این تحصیل نیز نقش مهمی را در آینده فرد ایفا می-

) افزایش یابد و در مقابل اعمالی که تحت کنترل فرد

کنند ،در جوامع مختلف نیز گروههای تحصیلی و روانشناسان

نیستند کاهش یابد .در مرحله دوم بر آگاهی روانی فرد در

همواره به بررسی جوانب مختلف تحصیل و شناسایی عوامل

لحظه افزوده میشود ،یعنی فرد در تمام حاالت روانی به

موثر بر آن تاکید کردهاند (النس بری و همکاران .)7331

افکار و رفتار خود در لحظه حال آگاهی مییابد و در مرحله

زیرا نه تنها دانشآموزان و خانوادههای آنها ،بلکه جامعه نیز

سوم به فرد آموخته میشود که خود را از این تجارب ذهنی

هزینههای زیادی را جهت تحصیل دانشآموزان در مقاطع

جدا سازد ،به نحوی که بتواند مستقل از این تجارب عمل

مختلف تحصیلی صرف میکند ،بنابراین دست یافتن به

کند .چهارم تالش برای کاهش تمرکز مفرط بر خود و تجسم

نتایج مثبت ))با شناسایی و کنترل عوامل تأثیرگذار بر

داستان شخصی (مانند قربانی بودن )که فرد برای خود در

پیشرفت تحصیلی(( میتواند منجر به پیشرفت همه جانبه

ذهنش ساخته است .پنجم کمک به فرد تا اینکه ارزش های

دانشآموزان و جامعه گردد .یکی از عواملی که به نظر می-

شخصی اصلی خود را بشناسد و به طور واضح مشخص سازد

رسد در این زمینه موثر باشد ،درمان مبتنی بر پذیرش و

و آنها را به اهداف رفتاری خاص تبدیل کند (روشن سازی

تعهد است .درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در))ACT

ارزش ها )و در نهایت ایجاد انگیزه جهت عمل متعهدانه،

نوعی از تحلیل رفتار بالینی است که درروان درمانی به کار

فعالیت معطوف به اهداف و ارزشهای مشخص شده میباشد

میرود .این درمان یک مداخله روانشناختی مبتنی بر

.اکت می تواند درمان جایگزینی برای درمانگران در کار با

توجه

نوجوانان باشد (اسوین و همکاران .)7371شواهد حاکی از

آگاهی( )Mindfulnessرا به شیوههای مختلفی با

تاثیر اکت بر بهبودی نشانه ها ،کیفیت زندگی و انعطاف

راهبردهای تعهد و تغییر رفتار درمیآمیزد این امر باهدف

پذیری روانشناختی در نوجوانان بیش از سایر روشهای

افزایش انعطافپذیری روانشناختی انجام میشود .این

درمانی مانند کاهش تحریفهای شناختی میتواند مناسب

درمان سعی میکند تمایل را جایگزین اجتناب از تجارب

باشد .انطباق روز افزون فرایندهای اکت در حال بررسی

منفی کند .این درمان یک مداخله زمینهگرایی کارکردی،

است .مطالعات مروری نشان میدهد))ACTبر بهبود

شواهد

است

که

راهبردهای

پذیرش

و
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کیفیت زندگی ،نشانهها و انعطافپذیری روانشناختی در

ندارد و تاکنون صرفا یک عامل کلی اهماال کااری تحصایلی

نوجوانان تاثیر مثبتی داشته است؛ با این حال تحقیقات

برای آن شناسایی شده است  .به همین خااطر در مقااالت و

بیشتری درباره درمان اکت ،شش فرایند اصلی آن (پذیرش،

پااژوهش هااای باارون ماارزی معمااوال تنهااا از  9سااوال ای ان

ناهم جوشی ،ارتباط با زمان حال ،خود به عنوان زمینه ،عمل

پرسشنامه  71سوالی اساتفاده مای شاود  .ساواالت  7تاا 9

متعهد و ارزشها )و ارتباطشان با کیفیت زندگی ،پیامدهای

اهمااال کاااری در حااوزه امتحااان  3،تااا  71در حااوزه انجااام

درمانی و روانی اجتماعی در نوجوانان نیاز است (اسوین و

تکالیف و 73تا  71اهمال کاری در حوزه پروهه یا مقاله ای را

همکاران .)7371

می سنجد  .در مقابال هار گویاه طیاف چهاار گزیناه ای از

در مجموع نتایج پژوهشها حاکی از اثربخشی درمان پذیرش

"بندرت "(7نمره) "،تقریبا همیشه"(نمره  ) 1قارار داشات .

و تعهد در کاهش بسیاری از مشکالت رفتاری و روانی-

افزون بر  77ساوال ماذکور  9 ،ساوال (، 79 ، 73، 79 ،1،9

اجتماعی است .لذا وجود شواهد قوی از اثربخشی این

) 71برای سنجش دو ویژگی "احساس نااراحتی نسابت باه

مداخله روانشناختی ،پیشنهاد مطالعات قبلی به انجام بررسی

سهل انگار بودن " و " تمایل به تغییر عادت اهمال کااری "

بیشتر ،بر ضرورت این مطالعه می افزاید .از طرفی با توجه به

در نظر گرفتاه شاده اسات  .ساواالت ( 71 ، 79، 77، 9 ، 1

روی آوردهای متفاوت تبیینی و به تبع آن ،روشهای مداخله

 ) 71 ، 79، 77، 79،در این مقیاس به صورت معکوس نماره

ای مختلف برای کاهش تعلل ورزی و همچنین تبیین جامع

گذاری می شوند  .حداقل و حداکثر نمره در این مقیااس باه

تر نظریه پذیرش و تعهد درمانگری و پژوهش های اندک در

ترتیب 71و  739می باشند  .الزم به ذکر است بنابر پیشنهاد

این زمینه این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی درمان

سازنده مقیاس  ،در محاسبه روایی و پایایی ،این شش ساوال

مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعلل ورزی دانش آموزان انجام

 ،منظور نشدند(کتابی .)7931

شد.

سولومون( )7339پایایی این مقیاس را با اساتفاده از ضاریب

روش کار

آلفای کرونباخ  % 91،و روایی مقیاس را با اساتفاده از روایای

روش پژوهش حاضر جزء طرحهای آزمایشی از نوع نیمه

همسانی درونی % 91گزارش داده اسات .هاشامیان ()7937

آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون باگروه کنترل می

در پژوهش خود روایی این مقیاس را با روش تحلیال عااملی

باشد .جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشآموزان دختر پایاه

تایید کرده است و همچنین ضریب پایایی این مقیااس را باا

دوم متوسطه ناحیه  9شهر تهران می باشد که در ساال -39

ضریب آلفای کرونباخ و تنصیف برای مقیااس اهماال کااری

 31مشغول تحصیل باودهاناد (حجام جامعاه ماورد مطالعاه

تحصیلی به ترتیب % 19و% 93به دسات آورد کاه حااکی از

) N=791و نمونه این پژوهش شامل  93نفر داناشآماوز از

پایایی قابل قبول این مقیاس است.

دبیرستان صادقی واقع در ناحیاه  9شاهر تهاران باود کاه از

بعد از هماهنگی و کسب مجوز ،با رعایت مالحظات اخالقی

میان جامعهآماری به صورت تصادفی انتخاب شادند( 71نفار

و بیان اهداف پژوهش ،با آگاهسازی دانشآموزان و مسئولین

در گروه آزمایش و  71نفر در گروه کنترل).

مربوطه و کساب اجاازه از آنهاا ،رضاایت داناشآماوزان و

برای اندازه گیری اهمال کااری تحصایلی از مقیااس اهماال

مسئولین مربوطه برای شرکت در این پژوهش جلاب شاد.

کای تحصیلی سولومون و راث بلاوم ( )7391اساتفاده شاده

سپس نمونهی پژوهشی تعیین و ابتدا پایشآزماون اهماال-

است  .این مقیاس دارای  71گویاه در قالاب  9مولفاه اسات

کاری اجرا شد .در مرحله بعد به مدت  8جلسه برنامه درمان

":اهمال کاری در حوزه امتحان"،اهمال کاری در حوزه انجام

مبتنی بر پذیرش و تعهد روی نمونه موردپاژوهش ،آماوزش

تکالیف" و " اهمال کاری در حاوزه پاروهه یاا مقالاه " .ایان

داده شد و در مرحله بعد دوباره از دو گروه آزمایش و کنترل،

پرسشنامه دارای سه حوزه فرعی است که نباید آن هاا را باا
عامل اشتباه گرفت  .در حقیقت این پرسش نامه عامل فرعی

پاسآزماون اجارا شاد .ساپس اطالعاات حاصال باا نارم-
افزار SPSS22و با روش تحلیل کوواریانس چند متغیاری و
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تک متغیری تجزیهوتحلیل شد .همچناین ،باه دلیال ماؤثر

شیوهی مداخله :آموزش درمان مبتنای بار پاذیرش و تعهاد:

بودن مداخله موردمطالعه بر روی گروه کنتارل نیاز بعاد از

آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (متغیر مستقل) کاه

اتمام جلسات آموزشی ،مداخله بهصورت فشرده اعمال شد تا

در مطالعه حاضر مورداستفاده قرار گرفت در  9جلساه یاک-

اخالق پژوهشی رعایت گردد.

ساعته در دبیرستان شهید صادقی برگزار شد.
جدول  .1خالصه جلسات برنامه درمانی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد

جلسه
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

فعالیتهای انجام شده
برقراری رابطه حسنه و آشنایی اعضا با یکدیگر  ،بستن قرار داد درمانی  ،آمادگی روانی اولیه در افراد در مورد موضوعاتی مانند
آگاهی  ،تجربه و تغییر
بحث در مورد تجربیات شرکت کنندگان و شیوه ارزیابی آنان در یک تمرین گروهی  ،بررسی سطح کارآمدی شرکت کنندگان به عنوان
موضوع بحث  ،ایجادناامیدی خالقانه
بیان و بحث در مورد موضوع کنترل به عنوان مشکل ،معرفی تمایل به عنوان پاسخی متفاوت و بحث در مورد آن ،درگیر شدن با اعمال
هدفمند به عنوان یک فرصتی برای ایجاد چالش
تشریح کاربرد فنون گسلش شناختی ،انجام مداخله در مورد عملکرد زنجیره های مشکل ساز زبان  ،تضعیف ائتالف خود با افکار و
عواطف
مشاهده خود به عنوان زمینه  ،تضعیف خود مفهومی و بیان خود به عنوان مشاهده گر ،نشان دادن جدایی بین خود ،تجربیات درونی و
رفتار
تشریح و کاربرد فنون ذهنی  ،الگوسازی خروج از ذهن  ،آموزش دیدن تجربیات درونی به عنوان یک فرآیند

هفتم

معرفی ارزش و فرایند ارزشی در زندگی  ،نشان دادن خطرات تمرکز بر نتایج  ،کشف ارزش های عملی زندگی

هشتم

درک ماهیت تمایل و تعهد  ،تعیین الگوهای عمل متناسب با ارزش ها و تعیین تاریخ برای اجرای پس آزمون

جدول  .2شاخص های توصیفی اهمال کاری

یافتهها
یافتههای توصیفی مربوط به نمرات پایشآزماون ،پاس-
آزمون نمارات متغیرهاای پژوهشای در دو گاروه آزماایش و

پیش آزمون
متغیر

گروه

میانگین

انحراف
استاندارد

پس آزمون
میانگین

انحراف
استاندارد

کنترل در جدول  7مشاهده میشود .سپس پیشفار هاای

اهمال

آزمایش

75/23

8/81

03/83

8/03

آماری الزم بهمنظاور اساتفاده از آزماون پارامتریاک تحلیال

کاری

کنترل

70/23

0/00

70/03

7/03

کوواریانس تک متغیری (آنکاوا) و تحلیال کوواریاانس چناد

آمادگی

آزمایش

17/50

2/08

0/80

0/00

متغیری (مانکوا) ،شامل آزمون شاپیرو -ویلک جهت بررسای
نرمال بودن توزیع نمرات گروه نمونه در جامعه ،آزمون لاوین

برای
امتحان
آماده

جهت بررسی برابری واریاانس هاا و آزماون همگنای شایب

کردن

رگرسیون تحلیل گردیده اند .در نهایت فرضیه های پاژوهش

تکالیف

با روش آماری تحلیل کواریانس تک متغیری (آنکوا) و تحلیل

تهیه

کواریانس چند متغیری(مانکوا) ،مورد تجزیاه و تحلیال قارار

گزارش

گرفته است.

نیم
سالی

کنترل

10/10

2/01

10/03

2/01

آزمایش

20/23

7/00

15/03

0/80

کنترل

20/00

0/51

20/00

0/07

آزمایش

15/20

0/75

10/70

0/02

کنترل

10/03

0/20
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10/50

0/15
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طهماسبی پور و همكاران

جدول -7نشان می دهد در پیش آزمون نمرات اهمال کاری

بحث و نتیجهگیری

و مولفه های آن در  7گروه ،تفاوت چندانی ندارد .همچنین

پژوهش حاضر باهدف اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر

مشاهده می شود که در گروه آزمایش در پس آزمون نسبت

پذیرش و تعهد بر اهمالکاری دانشآموزان دختر مقطع

به پیش آزمون میانگین نمرات اهمال کاری و مولفه های آن

متوسطه دوم مدرسهی شهید صادقی(ناحیه )9تهران در سال

کاهش یافته است در حالی که میانگین نمرات اهمال کاری

تحصیلی  31-39است .نتایج تحلیل کوواریانس چند

و مولفه های آن در گروه کنترل در پیش آزمون و پس

متغیری نشان داد که بین دو گروه دانشآموزان گروه

آزمون تفاوت چشمگیری نداشته است.

آزمایش و گواه در مولفههای ( 9گانه اهمالکاری)تفاوت

جدول .0نتایج آزمون لوین جهت بررسی پیش فرض برابری واریانس
مولفه های اهمال کاری
متغیر

F

1df

2df

سطح معنی
داری

معناداری وجود دارد .بنابراین درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد بر کاهش اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان در پس-
آزمون گروه آزمایشی تأثیر داشته است .یافتههای بدست

آمادگی برای امتحان

1/312

1

28

3/020

آمده در این تحقیق با یافتههای تحقیقات غالمرضایی،

آماده کردن تکالیف

1/500

1

28

3/101

میرزایی(،)7939

قره-

تهیه گزارش نیم سالی

0/015

1

28

3/308

آغاجی( )7931همخوان است.

صفر برای

در تبیین نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که پذیرش یک

برابری واریانس های نمرات دو گروه در مولفه های اهمال

حالت طراحی شده و جرئت آمیز از طرف مراجع است .به او

برابری

کمک می کند تا به طور کامل و بدون دفاع ،جنبه هایی از

واریانسهای نمرات در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله

تجربه روانشناختی خود را همانگونه که هست ،تجربه نماید .

پس آزمون برای مولفه های اهمال کاری تایید شد.

هدف خلق یک انسان کارآمد است که صمیمانه با دنیای

جدول  .0نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری برای بررسی اثر درمان مبتنی

تجربی خود در تماس باشد .پذیرش یعنی تجربه حسها،

همانگونه که در جدول  9مشاهده می گردد ،فر
کاری در پس آزمون تایید می شود .یعنی پیش فر

بر پذیرش و تعهد بر مولفه های اهمال کاری

آزمون

ارزش

F

اثر پیالیی
المبدای
ویلکز
اثر
هتلینگ

درجه

درجه

سطح

آزادی

آزادی

معنی

عواطف و افکار ،بدون هیچگونه تالشی برای تغییر آنها.
مجذور
اتا

ریشه

پذیرش خصوصاً هنگامی ضرورت می یابد که تجربه قابل
تغییر نیست و نباید تغییر کند .این حالت متناقض به مراجع

خطا

فرضیه

داری

3/500

03/700

20

0

3/331

3/500

اجازه می دهد چیزی باشد که هست و آنجایی باشد که

3/231

03/700

20

0

3/331

3/500

حضور دارد و تمایل به تغییر افکار و احساسات خود را

0/085

03/700

20

0

3/331

3/500

کاهش دهد .در جلسات آموزش پذیرش /تعهد سعی می
شود که دانش آموزی که مشکل تعلل ورزی تحصیلی دارد،

آزمون
بزرگترین

رادمهر،

یوسفوند(،)7939

0/085

03/700

20

0

3/331

3/500

روی

همانطور که در جدول ( )1مشاهده می شود ،سطوح معنی
داری همه آزمون ها بیانگر آن هستند که بین آزمودنی های
گروه آزمایش و گروه کنترل ،دست کم از لحاظ یکی از
متغیرهای وابسته (مولفه های  9گانه اهمال کاری) تفاوت
معنی داری وجود دارد(.)P<3/37

کمک می شود تا هرگونه عملی که جهت کنترل تجارب
ذهنی ناخواسته اش بی اثر است و یا اثر معکوس دارد و
موجب تشدید تعلل ورزی تحصیلی دانش آموز می شود،
شناسایی و این تجارب را بدون هیچگونه واکنش درونی یا
بیرونی جهت حذف آنها به طور کامل بپذیرد .دانش آموز از
تمامی حاالت روانی ،افکار و رفتار خود در لحظه حال آگاهی
می یابد و این خود باعث می شود تا از تجارب ذهنی جدا
شود ،به نحوی که بتواند مستقل از این تجارب عمل کند؛
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بنابراین دانش آموز یاد می گیرد که چگونه تجارب ذهنی

به اقدام متعهدانه در راستای ارزشهای زندگی بزنند و

اش را در مورد تعلل ورزی تحصیلی کنترل کند.

مسئولیت زندگیشان را بپذیرند  ACTبه سب افزایش

در تبیین نتایج حاضر همسو با یافته های بسیاری از

تالشهای فرد که متمرکز بر رشد شخصی است ،معنای

پژوهشگران می توان اذعان داشت که عوامل متعددی دانش-

مثبت در ذهن میآفریند و تالشهای فرد را برکسب

آموزان را به اهمالکاری سوق میدهد که فقدان تعهد،

حمایتهای اطالعاتی ،حمایتهای ملموس ،و عاطفی افزایش

فقدان راهنما ،فقدان حمایت ،مهارتهای نامناسب مدیریت

میدهد .در واقع در این درمان ،تصریح ارزشها و انجام عمل

زمان ،مشکالت اجتماعی و استرس از مهمترین آنها هستند

مورد تعهد ،مشوقی است که رسیدن به آن باعث باعث

(حسین و سلطان .)7373پژوهشهای متعدد نشان دادهاند

کاهش اهمال کاری میشود و با توجه به این که موجب

که اهمالکاری در محیطهای آموزشی و تحصیلی پیامدهای

آگاهی فرد به ناکارآمدی راهکارهای همیشگیاش میشود و

منفی و زیانباری مانند عملکرد ضعیف (حسین و سلطان

به جهت ایجاد درماندگی خالق در او ،وی را نسبت به ادامه

( ،)7373روتنستین و همکاران 7333؛ به نقل از عطا دخت

روشهای پیشین مأیوس میکند ،لذا زمینه گسستن این

و همکاران 7931؛ میچینو و همکاران  ، )7377نمرات پایین

چرخههای معیوب را فراهم کرده و به او کمک میکند با

تر و شرکت غیرفعال در کالسها و بحثها (میچینو و

رهایی از دام اجتنابهای تجربی ،به انجام رفتارهای جدید

همکاران  ،)7377رضایت پایین از عملکرد و شکست

که در راستای ارزشهای او هستند مبادرت ورزند .در نتیجه

تحصیلی(کاگان و همکاران  )7373دارد  .به طور کلی

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به عنوان ،نوعی از روان-

پژوهشهای انجام شده در این زمینه نشان میدهند که افراد

درمانی که اساسا مبتنی بر تغییر رفتار است میتواند موجب

اهمالکار ،انگیزه موفقیت کمتری دارند (لوم 7393؛ به نقل

تغییر رفتارهای ناکارآمد در افراد گردد و منجر به تغییر

از استیل .)7331

عمیق در زندگی فرد شود که نتیجه پژوهش ،این مسئله را

غالمرضایی ،میرزایی()7939در پژوهشی با عنوان اثربخشی

به خوبی نشان میدهد.

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اهمالکاری دانشجویان

پژوهش حاضر با محدودیتهایی از جمله نمونه این پژوهش

دانشگاه علومپزشکی انجام دادند و نتایج تحلیل دادهها نشان

دانشآموزان بودند لذا در تعمیم نتایج این پژوهش به سایر

داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اهمال-

اقشار جامعه باید جانب احتیاط را رعایت نمود همچنین این

کاری دانشآموزان موثر است .رادمهر ،یوسفوند ( )7939در

پژوهش فقط بر روی دانش آموزان دختر انجام شده است که

پژوهشی تحت عنوان اثر روش درمانی مبتنی بر پذیرش و

در تعمیم نتایج آن به پسران می بایست احتیاط کرد از

تعهد بر میزان اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان به انجام

محدودیتهای دیگر پژوهش با وجود تالشهای فراوان برای

رساند و نتایج دادهها نشان داد که این درمان میتواند مانه

سیالی و روان بودن پرسشنامهها ،استفاده از پرسشنامه خود

اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان شود .قرهآغاجی()7931

گزارشی جهت جمعآوری اطالعات با توجه به سن بلوغ

در پژوهشی با عنوان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و

دانشآموزان با محدودیتهای خاصی همراه بود .در مجموع

تعهد بر تعللورزی دانشآموزان انجام داد و نتایج دادهها

این مطالعه نشان داد که آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و

نشان داد که این درمان ،درمانی موثر در کاهش تعلل ورزی

تعهد برکاهش اهمالکاری دانشآموزان متوسطه دوم به

دانشآموزان بود لذا استفاده از آن به عنوان یک روش

طور معناداری مؤثر بوده و براساس نتایج پژوهش حاضر

درمانی توصیه میشود.

پیشنهاد می شود  ،مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

در تبیین این فرضیه چنین میتوان استدالل کرد که در این

میتواند جزء برنامههای مداخالتی مراکز مشاوره مدارس به

درمان با ترغیب دانشآموزان به تعیین ارزشها ،انجام عمل

منظور کاهش اهمالکاری گروههای هدف مورد استفاده قرار

موثر  ،به آنها کمک شد به جای اجتناب از مشکالت ،دست

گیرد.
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The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on
Students' Malpractice
Najaf Tahmasebi Pour*: Faculty Member, Department of Educational Sciences, Faculty of
Humanities, Shahid Rajaee University, Tehran, Iran.
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Abstract: Academic Procrastination is a common behavioral problem in

academic environments and has negative academic- consequences and it is
important identify and investigate the factors influencing it. Hence, purpose of
the present study was to investigate the effectiveness of training of Acceptance
and Commitment therapy on academic procrastination among students. This
study was conducted semi-experimentally with pretest-posttest control group
design. Statistical society of this research is all second course high school
female students in Shahid Sadeghi school in Tehran years 1397-1398. and
sample included 30 students who were their Academic Procrastination was one
standard deviation above the mean that were replaced randomly to the
experimental group (n = 15) and control group (n = 15). Experimental group
were treated by Acceptance and Commitment Therapy in eight sessions, it is
used academic procrastination Solomon and Rothblum questionnaire (1984) to
measure the variable. Collected data analyzed by multi variate analys of
covariance. The results of multivariate analysis of covariance and univariate
analysis of covariance showed that acceptance and commitment therapy in the
experimental group leads to decrease Academic Procrastination compared to
control group in post Test. There is a significant difference between the two
groups. The findings suggest that acceptance and commitment therapy is an
effective approach on reduce Procrastination. Thus, the Acceptance and
Commitment Therapy based intervention can be used decrease Academic
Procrastination in target groups in school counseling centers.
Keywords: Acceptance and Commitment Therapy, Academic Procrastination,
students.
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