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های منفی های آموزشی است که دارای پیامدلی مشکل رفتاری شایع در محیطکاری تحصیاهمال چكیده:

-تحصیلی بوده و بررسی و شناسایی عوامل موثر بر آن حائز اهمیت است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر

آموزان است. روش پژوهش حاضر نیمه کاری دانشبخشی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اهمال

آموزان مقطع ی دانشآزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش کلیهآزمون و پسی از نوع پیشآزمایش

-دانش 93است.نمونه پژوهش شامل  31-39دوم متوسطه دبیرستان شهید صادقی تهران در سال تحصیلی 

تر از میانگین از پرسشنامه نفر گروه کنترل( از کسانی که دارای یک انحراف باال 71نفرگروه آزمایش،  71آموز)

نفری آزمایش و کنترل  71کاری تحصیلی کسب کرده بودند و به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه اهمال

جلسه آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفت در حالی که گروه  9جایگزین شدند. گروه آزمایش تحت 

( 7391کاری سولومون و راثبلوم)گیری متغیرها،  پرسشنامه اهمالازهای دریافت نکرد. برای اندکنترل هیچ مداخله

آزمون با استفاده از روش تحلیل آزمون و پسآمده از از اجرای پیشهای به دستبرای هر دو گروه اجرا شد و داده

متغیری و و تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل کوواریانس چند کوواریانس چند متغیری

آموزان در مقایسه کاری دانشمتغیری نشان داد که آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کاهش اهمالتک

های تواند جزء برنامهآزمون بوده است. بنابراین؛ مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد میبا گروه کنترل در پس

 های هدف قرار گیرد. کاری گروههمالمداخالتی مراکز مشاوره مدارس به منظور کاهش ا

 

 .آموزانکاری تحصیلی، دانشدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، اهمال واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 اجتمااعی  مهام  نهادهاای  از یکی آموزش وپرورش نظام     

 تعلیم جامعه مسئولیت عرصه در مختلف سطوح در که است

 آموزش وپرورش دارد. عهده بر را افراد یجانبههمه تربیت و

 فارد  هایقابلیت و تواناییها و افزایش استعدادها شکوفایی به

 اجتمااعی  نظاام  خادمت  در دیگار  طرف از و کندیم کمک

 هنجارهاای  و ارزشها تغییر گاه و انتقال طریق و از آیددرمی

 .ساازد مای  ممکان  را آیناده  نسال  پاذیری جامعه اجتماعی،

 پیشارفتی  هر اساسی مبنای آموزش وپرورش نظام بنابراین

 ترقای  در عوامل مؤثر به گذرا نگاهی چرا شود،می محسوب

 از کشاورها  ایان  کاه  ساازد مای  روشان  شرفتهپی کشورهای

 و اناد باوده  کارآمادی برخاوردار   و توانمند آموزش وپرورش

 توساعه  هاای برنامه اولویت در آموزشی نظام اصالح و بهبود

 راستا این در که است این توجهاما قابل .اندداده قرار خویش

 پیشرفت زمینه تا دهندمی هم دستبهدست بسیاری عوامل

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

 کند،ایجاد می اختالل آموزشی نظام پیشرفت در که عواملی

 باشد.می تحصیلی کاریاهمال

 ندیاست که در نظر اول، هدفش خوشا یعمل یکاراهمال

در اغلب موارد جز استرس، به هم  یاست ول یکردن زندگ

 نیا و ندارد یگرید امدیپ ،یاپیپ یو شکست ها یختگیر

مسأله ساز  شهیهم یکاراهمال که است ذکر قابل هم مطلب

ممانعت از  قیتواند از طر یدر اغلب موارد م ی، ول ستین

نامطلوب و  یها امدیبه اهداف ، پ یو عدم دسترس شرفتیپ

 (.7331 لیستابه همراه داشته باشد) یریجبران ناپذ

-یم تالش دهد،یم انجام را یکار اغلب فرد یکاراهمال در

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

 کار اهمال فرد حالت نیا در. است معقول و یمنطق عملش

همزمان سرزنش کردن  و یکاراهمال برابر در است مجبور

 یسو برا کیاز  بیترت نی، از خود دفاع کند . به ا شیخو

 یسو از و کندیم یتراش لیخود ، دل یعدم انجام کارها

 نهیزم در یندیناخوشا یهاامدیپ با خود از دفاع یبرا گرید

و همکاران  زادهی)ولاست همراه یروان و یجسم بهداشت

7939.) 

متداول و  یاز مشکالت رفتار یکیبه عنوان  یکار اهمال

 ادی یآموزش ی ها طیمحو از جمله  یدر جوامع امروز جیرا

 جیبعالوه بر اساس نتا (.7379 ی و همکاران)ذاکر شود یم

 یآرزو در ای کاراهمال انیدرصد دانشجو 33حدود  یلیتحص

 ای و درمان یبرا یحل راه خواهان ای و آن افتنی کاهش

(.مطالعات 7377و همکاران پاال)هستند یکاراهمال کاهش

 اقشار در یکاراهمال یباال وعیش از تیحکا شده انجام

 انجام یبررس کی در. دارد جوانان و نوجوانان ژهیو به مختلف

 نیدر ب یکاراهمال که شد مشخص ، نوجوانان یرو بر شده

در حد متوسط تا  یدرصد افراد مصاحبه شده ،مشکل 71

 نوشتن در ییکایآمر انیدرصد دانشجو 13تا  93بود و  دیشد

 آخر به فیتکال کردن موکول و امتحان یبرا مطالعه ، مقاالت

 لیه و)کالرک دهند یم شانن خود از یکار اهمال ، هفته

 اهمال که اند دادهنشان   (7333) و همکاراناوزر(. 7331

 بر در را یآموزش یها طیمح درصد 31 تا 13 حدود یکار

 13 که شده گزارش نیچن گرید پژوهش در و ردیگیم

 التیتما یدارا یعاد مردم درصد 73 و انیدانشجو درصد

 .هستند یکاراهمال

-کاری سوق میموزان را به اهمالآعوامل متعددی دانش

-دهد که فقدان تعهد، فقدان راهنما، فقدان حمایت، مهارت

های نامناسب مدیریت زمان ،مشکالت اجتماعی و استرس از 

های (.پژوهش7373ترین آنها هستند )حسین و سلطان مهم

های آموزشی و کاری در محیطاند که اهمالمتعدد نشان داده

باری مانند عملکرد ضعیف فی و زیانتحصیلی پیامدهای من

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

؛ میچینو و همکاران 7931نقل از عطا دخت و همکاران 

ها و فعال در کالس( ، نمرات پایین تر و شرکت غیر7377

(، رضایت پایین از عملکرد 7377ها )میچینو و همکاران بحث

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

دهند که های انجام شده در این زمینه نشان میکلی پژوهش

؛ به 7393کار، انگیزه موفقیت کمتری دارند )لوم افراد اهمال

 (. 7331نقل از استیل 

عالوه بر  شودیم مواجه یلیتحص یکاراهمال با که یفرد

خود  هیاو کشور، سرم یبه نظام آموزش یآوردن خسارت مال

 در نیهمچن و ستین جبران قابل هرگز که دهد یم هدررا 
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نهیزم در که جامعه عیسر راتییتغ به توجه با ریاخ یهاسال

 جوانان و نوجوانان شتریب و داده رخ یاقتصاد و یفرهنگ یها

 یکاراهمال و یلیتحص مسئله است، داده قرار ریتاث تحت را

 یمهم لیدال .است کرده دایپ یافزون ت روزیاهم یلیتحص

 نمونه، یبرا. است رسانبیآس یکاروجود دارد که اهمال

 عملکرد به تواندیم یکاراهمال اندداده نشان هاپژوهش

مانند شرم و  ،یمنف یهاجانیه تجربه ف،یضع یدانشگاه

 یمنف یسالمت یو رفتارها یافسردگ ،گناه در مورد خود 

منجر شود.  یتبه مشکالت بهداش یدگیدر رس ریمانند تاخ

 بیو بالقوه آس عیشا یا دهیپد یکاراهمال ، کهبا وجود آن

 یبرا نیشناخته نشده است و بنابرا د،یکه با گونهزاست، آن

 و ییرزای)م شود انجام یشتریبتالش  دیفهم علل آن با

 (.7937 همکاران

بخش  ل،یتحص یطورکلبه و تیترب و میتعل  حاضر، عصر در

 و تیفیک عالوهبه دهد،یم لیتشک را ردف هر یزندگ از یهمم

-یم فایا فرد ندهیآ در را یمهم نقش زین لیتحص نیا تیکم

 روانشناسان و یلیتحص یهاگروه زیدر جوامع مختلف ن کنند،

 عوامل ییشناسا و لیتحص مختلف جوانب یبررس به همواره

(. 7331ی و همکاران بر)النس  اندکرده دیتاک آن بر موثر

 زین جامعه بلکه آنها، یهاآموزان و خانوادهها دانشزیرا نه تن

 مقاطع در آموزاندانش لیتحص جهت را یادیز یهانهیهز

 به افتنی دست نیبنابرا کند،یم صرف یلیتحص مختلف

 بر رگذاریتأث عوامل کنترل و ییشناسا با(( مثبت جینتا

 جانبه همه شرفتیپتواند منجر به می ))یلیتحص شرفتیپ

-یم نظر به که یعوامل از یکی. گردد جامعه و زانآمودانش

و  رشیبر پذ یدرمان مبتن ،موثر باشد نهیزم نیدر ا رسد

( (ACTدر تعهد و رشیپذ بر یمبتن درمان. است تعهد 

به کار  یاست که درروان درمان ینیرفتار بال لیاز تحل ینوع

بر  یمبتن یشناختمداخله روان کی درمان نیرود. ایم

توجه  و رشیپذ یکه راهبردها شواهد است

با  یمختلف یهاوهیرا به ش (Mindfulnessی)آگاه

امر باهدف  نیا زدیآمیرفتار درم رییتعهد و تغ یراهبردها

این  شود.یانجام م یشناختروان یریپذانعطاف شیافزا

کند تمایل را جایگزین اجتناب از تجارب درمان سعی می

گرایی کارکردی، مینهمنفی کند. این درمان یک مداخله ز

 Relational Frameمبتنی بر نظریه چارچوب ارتباطی)

Theoryناپذیری روان( که رنج انسان را ناشی از انعطاف-

ای داند که با آمیختگی شناختی و اجتناب تجربهشناختی می

 بر یمبتن درمان(.7939شود)ایزدی و عابدی تقویت می

 سوم موج یهااندرم نیترمهم از یکی که تعهد و رشیپذ

.آنچه ردیگیم اشیاصل امیپ از را نامش است یرفتاردرمان

 که یعمل به و ریبپذ را است اتیشخص کنترل از خارج

و عزت ی )امام باش متعهد سازدیم یغن را اتیزندگ

و تعهد  رشیبر پذ یدرمان مبتن هدف (.7931همکاران 

ر و ، کامل و معنادایغن یزندگ کی ایکمک به افراد بر

 ناچارا به خود دارد، یکه زندگ یرنج رشیپذ حال،نیدرع

-بر کاهش نشانه یکمتر رکزدر حقیقت این درمان تم است .

و  زیدارد)ه یزندگ تیفیک شیبرافزا یشتریها و تمرکز ب

 تا شودیم یسع ابتدا درمان نیا در (.7377همکاران 

 احساسات و)افکار  یذهن تجارب مورد در فرد یروان رشیپذ

تحت کنترل فرد  که یاعمال مقابل در و ابدی شیافزا (

 در فرد یروان یآگاه بر دوم مرحله در. ابدیکاهش  ستندین

 به یروان حاالت تمام در فرد یعنی شود،یم افزوده لحظه

 مرحله در و ابدییم یرفتار خود در لحظه حال آگاه و افکار

 یذهن تجارب نیا از را خود که شودیم آموخته فرد به سوم

 عمل تجارب نیا از مستقل بتواند که ینحو به سازد، جدا

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

خود در  ی(که فرد برا بودن یقربان)مانند  یشخص داستان

 یها ارزش نکهیا تا فرد به کمک پنجمذهنش ساخته است. 

 سازد مشخص واضح طور به و بشناسد را خود یاصل یشخص

 یساز)روشن  کند لیتبد خاص یرفتار اهداف به را آنها و

 متعهدانه، عمل جهت زهیانگ جادیا تینها در(و  ها ارزش

 باشدیم شده مشخص یهامعطوف به اهداف و ارزش تیفعال

در کار با  درمانگران یبرا ینیگزیجا درمان تواند یم.اکت 

 زا ی(.شواهد حاک7371و همکاران  نینوجوانان باشد )اسو

و انعطاف  یزندگ تیفیک ها، نشانه یبهبود بر اکت ریتاث

 یهاروش ریسا از شیب نوجوانان در یشناختروان یریپذ

 مناسب تواندی میشناخت یهافیتحر کاهش مانند یدرمان

 یبررس حال در اکت یهاندیفرا افزون روز انطباق. باشد

 بهبود بر((ACTدهدینشان م ی. مطالعات مروراست
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 در یشناختروان یریپذانعطاف و هانشانه ،یدگزن تیفیک

 قاتیحال تحق نیبا ا ؛داشته است یمثبت رینوجوانان تاث

 رش،ی)پذ آن یاصل ندیفرا شش ،درباره درمان اکت یشتریب

عمل  نه،یزم عنوان به ،خودبا زمان حال  ارتباط ،یناهم جوش

 یهاامدیپ ،یزندگ تیفیک با ارتباطشان(و  هامتعهد و ارزش

و  نی)اسو است ازین نوجوانان در یاجتماع یروان و یدرمان

 (.7371همکاران 

در مجموع نتایج پژوهشها حاکی از اثربخشی درمان پذیرش 

 -رفتاری و روانی مشکالتو تعهد در کاهش بسیاری از 

اجتماعی است. لذا وجود شواهد قوی از اثربخشی این 

انجام بررسی  مداخله روانشناختی، پیشنهاد مطالعات قبلی به

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

مداخله  یو به تبع آن، روشها ینییمتفاوت تب یآوردها یرو

جامع  نییتب نیو همچن یکاهش تعلل ورز یمختلف برا یا

اندک در  یو پژوهش ها  یو تعهد درمانگر رشیپذ هیتر نظر

درمان  یاثربخش نییپژوهش با هدف تع نیا نهیزم نیا

انجام  اندانش آموز یو تعهد بر تعلل ورز رشیبر پذ یمبتن

 شد.

  کارروش 

 مهین نوع از یشیآزما یهاطرح جزء حاضر پژوهش روش     

 یم کنترل باگروه آزمون پس -آزمون شیپ طرح با یشیآزما

 هیا پا دختر آموزاندانش هیکل قیتحق نیا یآمار جامعه .باشد

-39 ساال  در که باشد یم تهران شهر 9 هیناح متوسطه دوم

)حجام جامعاه ماورد مطالعاه      اناد باوده  لیتحص مشغول 31

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

شاهر تهاران باود کاه از      9دبیرستان صادقی واقع در ناحیاه  

نفار   71آماری به صورت تصادفی انتخاب شادند) میان جامعه

 در گروه کنترل(.نفر  71در گروه آزمایش و 

 اهماال  اسیا مق از یلیتحصا  یکاار  اهمال یریگ اندازه یبرا

 شاده  اساتفاده ( 7391) بلاوم  راث و سولومون یلیتحص یکا

 اسات  مولفاه  9 قالاب  در هیا گو 71 یدارا اسیمق نیا.  است

 انجام حوزه در یکار،اهمال "امتحان حوزه در یکاراهمال ":

 نیا ا. " مقالاه  ایا  پاروهه  حاوزه  در یکار اهمال " و "فیتکال

 باا  را هاا  آن دینبا که است یفرع حوزه سه یدارا پرسشنامه

 یفرع عامل نامه پرسش نیا قتیحق در.  گرفت اشتباه عامل

 یلیتحصا  یکاار  اهماال  یکل عامل کی صرفا تاکنون و ندارد

 و مقااالت  در خااطر  نیهم به.  است شده ییشناسا آن یبرا

 نیااا سااوال 9 از تنهااا معمااوال یماارز باارون یهااا پااژوهش

 9 تاا  7 ساواالت .  شاود  یما  اساتفاده  یسوال 71 پرسشنامه

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

 را یا مقاله ای پروهه حوزه در یکار اهمال 71 تا 73و فیتکال

 از یا ناه یگز چهاار  فیا ط هیا گو هار  مقابال  در.  سنجد یم

.  داشات  قارار (  1)نمره "شهیهم بایتقر "نمره(،7)"بندرت "

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

 باه  نسابت  ینااراحت احساس " یژگیسنجش دو و ی(برا 71

 " یکاار  اهمال عادت رییتغ به لیتما " و " بودن انگار سهل

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

 نماره  عکوسم صورت به اسیمق نیا در(  71 ، 79، 77، 79،

 باه  اسیا مق نیا در نمره حداکثر و حداقل.  شوند یم یگذار

 شنهادیپ بنابر است ذکر به الزم.  باشند یم 739و 71 بیترت

 ساوال  شش نیا ،ییایپا و ییروا محاسبه در ، اسیمق سازنده

 (.7931ی )کتابنشدند منظور ،

 بیضار  از اساتفاده  با را اسیمق نیا ییایپا( 7339)سولومون

 یای روا از اساتفاده  با را اسیمق ییروا و % 91، کرونباخ یآلفا

( 7937) انیهاشام . اسات  دادهگزارش % 91 یدرون یهمسان

 یعاامل  لیا تحل روش با را اسیمق نیا ییروا خود پژوهش در

 باا  را اسیا مق نیا ییایپا بیضر نیهمچن و است کرده دییتا

 یکاار  اهماال  اسیا مق یبرا فیتنص و کرونباخ یآلفا بیضر

 از یحااک  کاه  آورد دسات به % 93و% 19 بیترت به یلیتحص

 .است اسیمق نیا قبول قابل ییایپا

 اخالقی مالحظات رعایت با مجوز، کسب و هماهنگی از بعد

 مسئولین و آموزاندانش سازیآگاه با اهداف پژوهش، بیان و

 و آماوزان رضاایت داناش   هاا، آن از اجاازه  کساب  و مربوطه

 شاد.   جلاب  پژوهش این رد شرکت برای مربوطه مسئولین

-آزماون اهماال  پایش  ابتدا و پژوهشی تعیین ینمونه سپس

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

 پاژوهش، آماوزش  مورد نمونه روی مبتنی بر پذیرش و تعهد

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

-نارم  باا  حاصال  عاات اطال ساپس  .شاد  اجارا  آزماون پاس 

و با روش تحلیل کوواریانس چند متغیاری و   SPSS22افزار
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 ماؤثر  دلیال  باه  وتحلیل شد. همچناین، تک متغیری تجزیه

 بعاد از  نیاز  کنتارل  گروه روی بر موردمطالعه مداخله بودن

 تا شد اعمال صورت فشردهمداخله به آموزشی، جلسات اتمام

 گردد. رعایت پژوهشی اخالق

: تعهاد  و رشیپاذ  بار  یمبتنا  درمان له: آموزشی مداخشیوه

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

-جلساه یاک   9در مطالعه حاضر مورداستفاده قرار گرفت در 

 ساعته در دبیرستان شهید صادقی برگزار شد.

 وتعهد رشیپذ بر یمبتن درمان یدرمان برنامه جلسات خالصه .1 جدول

 جلسه شده مانجا یتهایفعال

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
 اول

ندگان به عنوان بحث در مورد تجربیات شرکت کنندگان و شیوه ارزیابی آنان در یک تمرین گروهی ، بررسی سطح کارآمدی شرکت کن

 موضوع بحث ، ایجادناامیدی خالقانه
 دوم

 اعمال با شدنبیان و بحث در مورد موضوع کنترل به عنوان مشکل ،معرفی تمایل به عنوان پاسخی متفاوت و بحث در مورد آن ،درگیر 

 چالش جادیا یبرا یفرصت کی عنوان به هدفمند
 سوم

خله در مورد عملکرد زنجیره های مشکل ساز زبان ، تضعیف ائتالف خود با افکار و تشریح کاربرد فنون گسلش شناختی ،انجام مدا

 عواطف
 چهارم

مشاهده خود به عنوان زمینه ، تضعیف خود مفهومی و بیان خود به عنوان مشاهده گر ،نشان دادن جدایی بین خود، تجربیات درونی و 

 رفتار
 پنجم

 از ذهن ، آموزش دیدن تجربیات درونی به عنوان یک فرآیند تشریح و کاربرد فنون ذهنی ، الگوسازی خروج

 
 ششم

 هفتم یزندگ یعمل ی، کشف ارزش ها جی، نشان دادن خطرات تمرکز بر نتا یدر زندگ معرفی ارزش و فرایند ارزشی

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

 

 هایافته

-آزماون، پاس  های توصیفی مربوط به نمرات پایش یافته     

آزمون نمارات متغیرهاای پژوهشای در دو گاروه آزماایش و      

هاای  فار  شود. سپس پیشمشاهده می 7کنترل در جدول 

منظاور اساتفاده از آزماون پارامتریاک تحلیال      آماری الزم به

یاانس چناد   کوواریانس تک متغیری )آنکاوا( و تحلیال کووار  

ویلک جهت بررسای   -متغیری )مانکوا(، شامل آزمون شاپیرو

نرمال بودن توزیع نمرات گروه نمونه در جامعه، آزمون لاوین  

جهت بررسی برابری واریاانس هاا و آزماون همگنای شایب      

رگرسیون تحلیل گردیده اند. در نهایت فرضیه های پاژوهش  

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

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

      گرفته است.

 

 

 

 

 . شاخص های توصیفی اهمال کاری2جدول 

 پیش آزمون پس آزمون
 

 گروه
انحراف  متغیر

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

اهمال  آزمایش 23/75 81/8 83/03 03/8

 کنترل 23/70 00/0 03/70 03/7 کاری

 آمادگی آزمایش 50/17 08/2 80/0 00/0

 برای

 امتحان
 کنترل 10/10 01/2 03/10 01/2

 آماده آزمایش 23/20 00/7 03/15 80/0

 کردن

 تکالیف
 کنترل 00/20 51/0 00/20 07/0

 آزمایش 20/15 75/0 70/10 02/0
 تهیه

 گزارش

 نیم

 سالی
 کنترل 03/10 20/0 50/10 15/0
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کاری  نشان می دهد در پیش آزمون نمرات اهمال -7جدول

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

مشاهده می شود که در گروه آزمایش در پس آزمون نسبت 

آن  های مولفه کاری و به پیش آزمون میانگین نمرات اهمال

 کاری کاهش یافته است در حالی که میانگین نمرات اهمال

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

 آزمون تفاوت چشمگیری نداشته است.

. نتایج آزمون لوین جهت بررسی پیش فرض برابری واریانس 0جدول

 مولفه های اهمال کاری

سطح معنی 

 داری
df2 df1 F متغیر 

 امتحان برای آمادگی 312/1 1 28 020/3

 الیفتک کردن آماده 500/1 1 28 101/3

 سالی نیم گزارش تهیه 015/0 1 28 308/3

مشاهده می گردد، فر  صفر برای  9همانگونه که در جدول 

 برابری واریانس های نمرات دو گروه در مولفه های اهمال

کاری در پس آزمون تایید می شود. یعنی پیش فر  برابری 

واریانسهای نمرات در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله 

 کاری تایید شد. ون برای مولفه های اهمالپس آزم

 مبتنی . نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری برای بررسی اثر درمان0جدول 

 بر مولفه های اهمال کاری تعهد و پذیرش بر

مجذور 

 اتا

سطح 

معنی 

 داری

درجه 

آزادی 

 فرضیه

درجه 

آزادی 

 خطا

F آزمون ارزش 

 اثر پیالیی 500/3 700/03 20 0 331/3 500/3

500/3 331/3 0 20 700/03 231/3 
المبدای 

 ویلکز

500/3 331/3 0 20 700/03 085/0 
اثر 

 هتلینگ

500/3 331/3 0 20 700/03 085/0 

آزمون 

بزرگترین 

ریشه 

 روی

( مشاهده می شود، سطوح معنی 1همانطور که در جدول )

داری همه آزمون ها بیانگر آن هستند که بین آزمودنی های 

و گروه کنترل، دست کم از لحاظ یکی از  گروه آزمایش

گانه اهمال کاری( تفاوت  9متغیرهای وابسته )مولفه های 

 (. >37/3Pمعنی داری وجود دارد)

 

 گیرینتیجه و بحث

بخشی آموزش درمان مبتنی بر پژوهش حاضر باهدف اثر     

آموزان دختر مقطع کاری دانشپذیرش و تعهد بر اهمال

( تهران در سال 9شهید صادقی)ناحیه یمتوسطه دوم مدرسه

است. نتایج تحلیل کوواریانس چند  31-39تحصیلی 

آموزان گروه متغیری نشان داد که بین دو گروه دانش

کاری(تفاوت گانه اهمال 9های )آزمایش و گواه در مولفه

معناداری وجود دارد. بنابراین درمان مبتنی بر پذیرش و 

-آموزان در پسیلی دانشکاری تحصتعهد بر کاهش اهمال

های بدست آزمون گروه آزمایشی تأثیر داشته است. یافته

های تحقیقات غالمرضایی، آمده در این تحقیق با یافته

-(، قره7939وند)(، رادمهر، یوسف7939میرزایی)

 ( همخوان است.7931آغاجی)

توان گفت که پذیرش یک  می نتایج پژوهش حاضردر تبیین 

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

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

 .تجربه روانشناختی خود را همانگونه که هست، تجربه نماید

هدف خلق یک انسان کارآمد است که صمیمانه با دنیای 

تجربه حسها،  تجربی خود در تماس باشد. پذیرش یعنی

برای تغییر آنها.  تالشیهیچگونه عواطف و افکار، بدون 

 یابد که تجربه قابل پذیرش خصوصاً هنگامی ضرورت می

تغییر نیست و نباید تغییر کند. این حالت متناقض به مراجع 

دهد چیزی باشد که هست و آنجایی باشد که  اجازه می

حضور دارد و تمایل به تغییر افکار و احساسات خود را 

 پذیرش/ تعهد سعی میدر جلسات آموزش . کاهش دهد

آموزی که مشکل تعلل ورزی تحصیلی دارد،  شود که دانش

شود تا هرگونه عملی که جهت کنترل تجارب  کمک می

اثر است و یا اثر معکوس دارد و  اش بی ذهنی ناخواسته

شود،  آموز می موجب تشدید تعلل ورزی تحصیلی دانش

یا  شناسایی و این تجارب را بدون هیچگونه واکنش درونی

آموز از  طور کامل بپذیرد. دانش بیرونی جهت حذف آنها به

روانی، افکار و رفتار خود در لحظه حال آگاهی  حاالتتمامی 

شود تا از تجارب ذهنی جدا  یابد و این خود باعث می می

که بتواند مستقل از این تجارب عمل کند؛  نحوی شود، به
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 ارب ذهنیگیرد که چگونه تج آموز یاد می بنابراین دانش

 اش را در مورد تعلل ورزی تحصیلی کنترل کند.

در تبیین نتایج حاضر همسو با یافته های بسیاری از 

-پژوهشگران می توان اذعان داشت که عوامل متعددی دانش

دهد که فقدان تعهد، کاری سوق میآموزان را به اهمال

های نامناسب مدیریت فقدان راهنما، فقدان حمایت، مهارت

ترین آنها هستند ،مشکالت اجتماعی و استرس از مهمزمان 

اند های متعدد نشان داده(.پژوهش7373)حسین و سلطان 

های آموزشی و تحصیلی پیامدهای کاری در محیطکه اهمال

باری مانند عملکرد ضعیف )حسین و سلطان منفی و زیان

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

( ، نمرات پایین 7377؛ میچینو و همکاران 7931ن و همکارا

ها )میچینو و ها و بحثفعال در کالستر و شرکت غیر

(، رضایت پایین از عملکرد و شکست 7377همکاران 

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

دهند که افراد های انجام شده در این زمینه نشان میپژوهش

؛ به نقل 7393ه موفقیت کمتری دارند )لوم کار، انگیزاهمال

 (. 7331از استیل 

بخشی (در پژوهشی با عنوان  اثر7939غالمرضایی، میرزایی)

کاری دانشجویان درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اهمال

ها نشان پزشکی انجام دادند و نتایج تحلیل دادهدانشگاه علوم

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

( در 7939وند )آموزان موثر است. رادمهر، یوسفکاری دانش

پژوهشی تحت عنوان اثر روش درمانی مبتنی بر پذیرش و 

آموزان به انجام کاری تحصیلی دانشتعهد بر میزان اهمال

تواند مانه ها نشان داد که این درمان میرساند و نتایج داده

( 7931آغاجی)شود. قرهآموزان کاری تحصیلی دانشاهمال

در پژوهشی با عنوان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و 

ها آموزان انجام داد و نتایج دادهورزی دانشتعهد بر تعلل

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

آموزان بود لذا استفاده از آن به عنوان یک روش دانش

 شود.درمانی توصیه می

توان استدالل کرد که در این یین این فرضیه چنین میدر تب

ها، انجام عمل آموزان به تعیین ارزشدرمان با ترغیب دانش

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

های زندگی بزنند و به اقدام متعهدانه در راستای ارزش

به سب افزایش  ACTشان را بپذیرند مسئولیت زندگی

های فرد که متمرکز بر رشد شخصی است، معنای تالش

های فرد را برکسب آفریند و تالشمثبت در ذهن می

های ملموس، و عاطفی افزایش های اطالعاتی، حمایتحمایت

ها و انجام عمل دهد. در واقع در این درمان، تصریح ارزشمی

مورد تعهد، مشوقی است که رسیدن به آن باعث باعث 

شود و با توجه به این که موجب ی میکاهش اهمال کار

شود و اش میآگاهی فرد به ناکارآمدی راهکارهای همیشگی

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

کند، لذا زمینه گسستن این های پیشین مأیوس میروش

کند با های معیوب را فراهم کرده و به او کمک میچرخه

های جدید های تجربی، به انجام رفتارابرهایی از دام اجتن

های او هستند مبادرت ورزند. در نتیجه که در راستای ارزش

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

تواند موجب درمانی که اساسا مبتنی بر تغییر رفتار است می

آمد در افراد گردد و منجر به تغییر های ناکارتغییر رفتار

یق در زندگی فرد شود که نتیجه پژوهش، این مسئله را عم

 دهد.به خوبی نشان می

جمله نمونه این پژوهش  از هاییمحدودیت با حاضر پژوهش

آموزان بودند لذا در تعمیم نتایج این پژوهش به سایر دانش

 این اقشار جامعه باید جانب احتیاط را رعایت نمود همچنین

 که است شده دختر انجام انآموز دانش روی بر فقط پژوهش

کرد از  احتیاط بایست می پسران به آن نتایج تعمیم در

های فراوان برای های دیگر پژوهش با وجود تالشمحدودیت

ها، استفاده از پرسشنامه خود سیالی و روان بودن پرسشنامه

آوری اطالعات با توجه به سن بلوغ گزارشی جهت جمع

 مجموع خاصی همراه بود. درهای آموزان با محدودیتدانش

درمان مبتنی بر پذیرش و  آموزش که داد نشان مطالعه این

 متوسطه دوم به  آموزاندانش کاریبرکاهش اهمال تعهد

 حاضر پژوهش نتایج براساس بوده و مؤثر معناداری طور

، مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  شود می پیشنهاد

التی مراکز مشاوره مدارس به های مداختواند جزء برنامهمی

های هدف مورد استفاده قرار کاری گروهمنظور کاهش اهمال

 گیرد. 
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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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