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Abstract 

Background and purpose: Procrastination is a common phenomenon, especially in education. 

The purpose of this study was to recognize and identify the predictive factors of academic 

procrastination. 

Material and method: The present study was performed in a causal framework. The statistical 

population included all students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health 

Services. Sampling was carried out in two stages and in two ways, namely available and targeted 

sampling. In the first stage, from among 181 subjects, two samples with high and low 

procrastination level were identified and the data were analyzed using diagnostic analysis. The 

data were collected using Procrastination Assessment Scale – Students (PASS), Test Anxiety 

Scale, Multidimensional Perfectionism Scale, Self-efficacy Scale, Rosenberg's Self-esteem Scale, 

and Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ).  

Results: The results showed that out of 35 subjects, 33 (94.3%) showed low procrastination level, 

and 29 (93.5%) out of 31 subjects showed low procrastination level based on the scores of 

mindfulness, self-efficacy and perfectionism. Information about these three variables can help to 

accurately categorize people (up to 93.5%) to high and low procrastination level.  

Conclusion:  The results help to diagnose students’ academic procrastination before they 

encounter any problems. Based on the results, mindfulness therapies are recommended to reduce 

academic procrastination. 
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 چکیده

های تحصیلی است که با عوامل متعددی در ارتباط است. ای فراگیر و بیانگر تاخیر در فعالیتکاری پدیدهاهمالزمینه و هدف: 

 کاری تحصیلی تدوین شده است. اهمال کنندههای پیش بینیپژوهش حاضر با هدف شناسایی و تشخیص مولفه

ای است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید ی مقایسهروش پژوهش حاضر از نوع عل مواد و روش:

آزمودنی، دو  181در مرحله اول  از میان  گیری آن در دو مرحله بصورت در دسترس و هدفمند انجام شده است.بهشتی است و نمونه

ها از مقیاس خیصی بررسی گردیدند.  برای جمع آوری دادهها با روش تحلیل تشکاری باال و پایین مشخص شدند و دادهنمونه با اهمال

-ی عزت نفس روزنبرگ، مقیاس خودکارآمدی ، مقیاس چند بعدی کمالاهمال کاری تحصیلی ، مقیاس اضطراب امتحان، پرسشنامه

 گرایی و پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی توسط دانشجویان تکمیل شد.

درصد از  5/93گرفتند، و ی پایین قرار میکاری با نمرهی اهمالاز افراد نمونه که در طبقهدرصد  3/94نتایج نشان داد  ها:یافته

آگاهی، خودکارآمدی و کمالگرایی درست گرفتند، براساس نمرات ذهنی باال قرار میکاری با نمرهبندی اهمالافرادی که در طبقه

ی تواند به طبقه بندی درست افراد در دو دستهدرصد  می 5/93 تا  شده اند. اطالعات در مورد این سه متغیر گفتهتشخیص داده شده

 کند. کاری باال و پایین کمک میاهمال

گرایی باال، خودکارآمدی پایین، و ذهن آگاهی براساس نمرات کمالکاری تحصیلی نتایج به تشخیص اهمال گیری:بحث و نتیجه

کاری تحصیلی آگاهی جهت کاهش اهمالهای مبتنی بر ذهنبر اساس نتایج، درمانکند. قبل از مواجهه با مشکالت کمک میپایین 

 شود.پیشنهاد می

 گراییخودکارآمدی، کمال آگاهی،کاری، ذهن: اهمالواژگان کلیدی
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 مقدمه

زندگی در دانشگاه با سختی تکالیف ظاهراً بی پایان و 

ن های کم برای دانشجویان همراه است. با این حال ایمهلت

حجم زیاد تکالیف نیست که چالش زا شده است، بلکه 

تمایل فراگیران برای به تاخیر انداختن روند کار با توجه به 

(. با این منطق، آنچه مشکل زاست 1اهدافشان است )

سختی تکلیف نیست بلکه توانایی دانشجویان در 

(، ماندن در مسیر و regulation-Self) خودتنظیمی

کاری تحصیلی به طور خاص به اهمالانجام تکلیف، است. 

(. 2شود )تاخیر انداختن تکالیف علمی و تحصیلی گفته می

زا مقابله و اضطراب دانشجویان باید با زمانبندی استرس

-(. در این راستا؛ اهمال3تحصیلی خود را مدیریت کنند )

کاری، رفتاری مراقبتی و محافظتی خواهد بود. از نظر 

( افرادی که ترس as & JonesBergl) برگالس و جونز

از شکست دارند جهت مراقبت از عزت نفس خود دست به 

سطوح (. تصور انجام تکلیفی که 4زنند )کاری میاهمال

آمیز ایجاد کند، موقعیتی ابهامباالی توانمندی را طلب می

کند و فرد را در موقعیت شدید اضطراب و دستپاچگی می

ب به عنوان عالمت هشدار دهد و در نتیجه اضطراقرار می

گیرد ظاهر شده، عزت نفس فرد در معرض تهدید قرار می

(، Bandura( )5و خودکارآمدی، که بنابر تعریف بندورا )

اعتقاد فرد به توانایی خود در اعمال کنترل بر عملکرد خود 

 ,Tan) شود. تان، ما، و لیاست، دستخوش آسیب می

Ma, & Li) (6عزت ،)یانجی میان نفس را متغیر م

دانند. باال بودن کاری میخودکارآمدی و اهمال

کاری تواند با کاهش احتمال اهمالخودکارآمدی در فرد می

های بسیاری نشان در انجام تکالیف همراه باشد. پژوهش

کاری همراه اند افزایش خودکارآمدی با کاهش اهمالداده

د که (. همچنین، مطالعات گذشته نشان داده ان8، 7است )

اضطراب می تواند اثر ناتوان کننده بر عملکرد تحصیلی 

کاری تحصیلی به (. در دانشجویان، اهمال9داشته باشد )

طور معنادار و مثبتی با اضطراب مرتبط است که بیشترین 

کاری مربوط به تکالیف نوشتاری، درس خواندن و اهمال

 (. 11، 10شود )مطالعه هفتگی می

پیوند  گراییکاری، اغلب با کمالاز طرف دیگر، اهمال

(. فرد، با هدف مراقبت و محافظت از 13، 12خورد )می

خود، تمایلی ناخودآگاه در جهت پنهان کردن نواقص و 

گرایی و قرار دادن اهداف سطح باال معایبش دارد و با کمال

گیری از و ارزشیابی سخت و خودانتقادی سعی به کناره

(؛ Wolters( )14ین رو ولترز )کند. از اانجام تکلیف می

داند که هایی میکار را، آنآموزان و دانشجویان اهمالدانش

در توانایی خود برای تکمیل کار تحصیلی به طور 

آمیز اطمینان کمتری دارند و برای شروع کار، موفقیت

های خود مطمئن هایی که در مورد تواناییبیشتر از آن

کاری و به ارتباط اهمال روند. پرداختنهستند، طفره می

گرایی حائز اهمیت است، چنانچه نتایج متناقضی در کمال

( نتیجه گرفت Steel( )15این زمینه وجود دارد. استیل )

گرایی کاران کمتر میل به کمالاهمال "که، 

( Pychyl, & Flett(. پیکل، و فلت )81)ص."دارند

را در (، در پژوهش مروری خود موارد بالینی بسیاری 16)

دهند آورند. مواردی که نشان میگیری میرد این نتیجه

گرایی اجتماعی و افکار خودکار کاری سطوح کمالاهمال

کاران، ها معموالً، اهمالبرد. در این مثالگرا را باال میکمال

رود ها انتظار میکنند که از آندرست یا غلط، احساس می

گرایی را آغازگر کمالکه کامل باشند. در واقع پیکل و فلت 

دانند. با وجود مطالعات بسیاری که در مورد کاری میاهمال

کاری موجود است، اما، هنوز عوامل کلیدی مربوط به اهمال

ای در مورد آن وجود ندارد. در ادراک واضح و یکپارچه

کاری را حقیقت، اگرچه روند به سمتی است که اهمال

فی و انگیزشی در نظر ای از عوامل شناختی، عاطمجموعه

(، اما این عوامل معموالً مستقل از یکدیگر 16بگیرد )

شوند. همچنین مطالعات جدید پای عوامل بررسی می

آگاه کمتر به اند. افراد ذهندیگری را نیز به میان آورده

کاری با ذهن (. اهمال17زنند )کاری دست میاهمال

مکن است حالت کاران مآگاهی پایین ارتباط دارد و اهمال

انتقادی و قضاوتی نسبت به تکلیفی که با آن درگیرند 

(، کاری که می تواند خودگویی منفی با 18داشته باشند )

 (. 19مقاومت در کار را فعال کند )
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های مختلف فردی و اجتماعی اثر کاری در جنبهاهمال

(، 20تواند منتج به پریشانی شخصی عمیق )گذارد و میمی

(، اثرات 21های مالی و شغلی )برای موفقیتپیامدهایی 

کاری شیوع اهمال( شود. 23، 22منفی بر سالمت جسمی)

از  %83(. 16)است موجب کم اهمیت جلوه دادن آن شده

های خود، بیشتر از روزی یک دانشجویان بر طبق گزارش

(. در پژوهشی بر روی 24کنند )کاری میساعت اهمال

از نمونه مورد  %14ده شد که دانشجویان ایرانی نشان دا

میزانی متوسط از  %70کاری شدید، و بررسی دچار اهمال

کار، انگیزه (. دانشجویان اهمال25کاری را دارند )اهمال

(. تحقیقات تجربی بر روی 26، 16موفقیت کمتری دارند )

کاری تحصیلی و عواقب آن اغلب به این نکته اشاره اهمال

یلی عواقب منفی برای موفقیت کاری تحصدارند که اهمال

تحصیلی و سالمت فردی دانشجویان دارد، و این موضوع 

روانشناسان را بر آن داشته، تا در پی یافتن مداخالتی 

دریدن کاری تحصیلی باشند. جهت کاهش اهمال

(Dryden( )27تاکید می کند که اهمال ) کاری یک

مانی که موقعیت پیچیده برای درمانگر ایجاد می کند و تا ز

کاران، ندانسته مراقبت صورت نگیرد، رفتار اجتنابی اهمال

رسد باید در پی پاسخ . بنابراین به نظر میافزایش می یابد

کاری ی اهمالبه این سوال بود که عالئم متمایز کننده

کاری تحصیلی پایین در زننده و باال از اهمالآسیب

شیوع دانیم دانشجویان چیست؟ امروزه به خوبی می

کاری تحصیلی فراگیر است و با توجه به شیوع آن، اهمال

های پردازد که مولفهمشخصا این پژوهش به این سوال می

کاری تحصیلی باال و آسیب زننده ی اهمالدهندهتشخیص

در دانشجویان چیست و عالئم تفکیک کننده و 

کاری باال و پایین کدامند؟ آیا ی افراد با اهمالمتمایزکننده

بر اساس ویژگی های شناختی، هیجانی و انگیزشی احتمال 

-قرار گرفتن فرد در تقسیم طبقه ای اهمال کاری را می

تواند توانیم داشته باشیم؟ مشخصا پاسخ به این سواالت می

 برای درمانگران جهت کمک به دانشجویان راهگشا باشد.

 

 

 مواد و روش

جامعه ای است. روش پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه

آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید 

ی ها در محدودهبهشتی  در مقطع کارشناسی بود. آزمودنی

گیری آن در دو سال قرار داشتند. نمونه 22تا  18سنی 

مرحله بصورت در دسترس و هدفمند انجام شد. در مرحله 

 1396-97دانشجو مشغول به تحصیل در سال   200اول  

شرکت کننده  19رد آزمون قرار گرفتند که از این بین مو

به دلیل مخدوش بودن پرسشنامه کنار گذاشته شد، سپس 

پرسشنامه  181باتوجه به میانگین و انحراف استاندارد 

انحراف استاندارد  1( با قاعده 28/13و  62/67باقیمانده )

گین تر از میانانحراف استاندارد پایین 1باالتر از میانگین و 

ها کاری باال و پایین مشخص شدند. دادهدو نمونه با اهمال

جمع آوری شده با روش تحلیل تشخیصی بررسی به 

گردید. هدف اصلی تحلیل  SPSS 24افزار ی نرموسیله

تشخیصی تفاوت بین گروهها و پیش بینی احتمال تعلق 

یک مورد به یک گروه خاص است که برای طبقه بندی 

-لی در پژوهش حاضر از متغیرهای ذهنکاری تحصیاهمال

گرایی و اضطراب آگاهی، خودکارآمدی، عزت نفس، کمال

 امتحان استفاده شد.

جهت دستیابی به اطالعات از پرسشنامه های زیر استفاده 

 شد:

کاری تحصیلی پرسشنامه اهمال

( – Scale Assessment Procrastination

Studentsلوم (: این مقیاس را سولومون و راثب

(Solomon & Rothblum( )28 در سال )1984 

ساخته و آن را مقیاس اهمال کاری تحصیلی نام نهادند. 

( برای اولین بار 29چاری، و دهقانی )این مقیاس را حسین

در ایران به کار برده است. مقیاس ارزیابی اهمال کاری 

گویه می باشد که سه مؤلفه را مورد  27تحصیلی دارای 

می دهد: مؤلفه اول، آماده شدن برای بررسی قرار 

امتحانات؛ مؤلفه دوم، آماده شدن برای تکالیف می باشد و
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مؤلفه سوم، آماده شدن برای مقاله های پایان ترم است. در 

( پایایی آزمون به 29چاری، و دهقانی )پژوهش حسین

به دست آمده است. در پژوهش  79/0روش آلفای کرونباخ 

( ، محاسبه آلفای کرونباخ 30) مطیعی، حیدری، صادقی

است که در سطح مورد قبولی برآورد شده 86/0برابر با 

 91/0ی پژوهش حاضر باشد. آلفا کرونباخ در نمونهمی

 برآورد شد.

: از (Test Anxiety Scale)مقیاس اضطراب امتحان 

جمله ابزارهایی که برای ارزیابی و تشخیص اضطراب 

امه اضطراب امتحان ساراسون پرسشن رودامتحان به کار می

(Sarasonاست ).  توسط  1957این پرسشنامه در سال

گویه است که باید  37ساراسون ساخته شده است و دارای 

به آن ” بلی و خیر“دقیقه به صورت  15الی  10در مدت 

پاسخ داده شود. هر چه نمره فرد در این پرسشنامه باالتر 

تر است. با توجه به باشد نشان دهنده اضطراب امتحان بیش

مشخصات روانسنجی مناسب و وجود نمرات برش 

استاندارد برای این پرسشنامه، استفاده از آن در سنجش 

( در 31اضطراب امتحان بسیار مناسب است. یزدانی )

 88/0پژوهش خود ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را 

 72/0و روایی محتوای آن را  95/0و همسانی درونی آن را 

آلفای کرونباخ در نمونه پژوهش حاضر .استگزارش کرده

 است. 72/0

 Multidimensionalگرایی )مقیاس چندبعدی کمال

Perfectionism Scale مقیاس چندبعدی کمال :)

 1991(  پرسشنامه ای است که در سال MPSگرایی )

توسط هویت و فلت ساخته شده است و در ایران توسط 

هنجاریابی و اعتباریابی شده  بشارت روی نمونه ایرانی

( در پژوهش خود، 32است. بشارت، عزیزی، پورشریفی )

آلفای کرونباخ به دست آمده برای کمال گرایی خویشتن 

وبرای کمال 89/0/.،برای کمال گرایی دیگر مدار 93مدار 

را به دست آوردند، که نشانه  91/0گرایی جامعه مدار

ی پژوهش نمونهدر  همسانی درونی باالی مقیاس است.

 محاسبه شده است. 89/0حاضر نیز، آلفا کرونباخ کلی 

(: این Self-efficacy Scaleپرسشنامه خودکارآمدی )

مقیاس که برای خودکارآمدی در نظر گرفته شده است 

توسط شرر و  1982ماده است و در سال  17دارای 

( ساخته شده است. Sherrer & Madduxمادوکس )

حاسبه شده برای آلفای کرونباخ برای ( اعتبار م33شرر )

ذکر می کند. در پژوهش 76/0خودکارآمدی عمومی را 

به  80/0(، آلفای این مقیاس 34نجفی و فوالدچنگ )

ی پژوهش حاضر آلفای کرونباخ دست آماده است. در نمونه

 محاسبه شده است. 92/0

Rosenberg's self-) مقیاس عزت نفس روزنبرگ

esteem scale توسط  1965مقیاس در سال (: این

( ساخته شد و شامل ده سوال Rosenbergروزنبرگ )

( آلفای کرونباخ 35است. منصوری، خداپناهی، حیدری )

گزارش کردند. در پژوهش حاضر  85/0این پرسشنامه را 

 برآورد شده است. 74/0آلفای کرونباخ 

 Fiveپرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی 

nnaire)Questio Mindfulness Facet  این ابزار :)

آیتمی است که توسط بائر  39یک مقیاس خودسنجی 

(Baer()36 در سال )ها تدوین شده است. آن 2006

های به دست آمده را مشاهده، عمل توأم با عامل

هوشیاری، غیر قضاوتی بودن به تجربه درونی، توصیف و 

غیر واکنشی بودن نامگذاری کردند. براساس نتایج، 

-ونی عاملها مناسب بود و ضریب آلفا در گسترههمسانی در

در  91/0در عامل غیر واکنشی بودن تا عامل  75/0ای بین 

عامل توصیف قرار داشت. همبستگی بین عاملها متوسط و 

 34/0تا  15/0دار بود و در طیفی بین در همه موارد معنی

ای که بر روی (. همچنین در مطالعه37قرار داشت )

ایایی این پرسشنامه در ایران انجام گرفت، اعتباریابی و پ

در نمونه  ضرایب همبستگی آزمون بازآزمون پرسشنامه

)مربوط به عامل غیر قضاوتی بودن(  =r 57/0ایرانی بین

(.آلفای 38)عامل مشاهده( مشاهده گردید )=r 84/0و

 محاسبه شده است. 82/0کرونباخ در پژوهش حاضر 
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 اهیافته

شرکت کننده  181کاری رات اهمالنرمال بودن توزیع نم

با آزمون آماری کالموگرف اسمیرونوف بررسی گردید. نتایج 

 آمده است. 1در جدول 

 

 کاریاسمیرونوف اهمال-های توصیفی و نتایج آزمون کالموگروف شاخص. 1جدول

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 استاندار

 کشیدگی کجی
کالموگروف 

 اسمیرونوف

سطح 

 معناداری
 خطای برآورد شاخص خطای برآورد شاخص

 073/0 063/0 350/0 -/611 181/0 175/0 28/13 62/67 181 اهمال کاری

 

و نیز  1های کجی و کشیدگی کمتر از با توجه به شاخص

( 073/0اسمیرونف ) –سطح معنادری آزمون کالموگروف 

کاری با توزیع ترمال تفاوت معناداری توزیع نمرات اهمال

 ندارد.

گرایی، خودکارآمدی، ذهن توان تشخیصی متغیرهای کمال

کاری بر روی دوگروه با آگاهی و حودکارآمدی برای اهمال

انحراف استاندارد باالتر از  1اهمال کاری باال )بیشتراز 

انحراف  1کاری پایین )بیشتر ازمیانگین( و اهمال

م به تر از میانگین( با تحلیل تشخیصی گااستانداردپایین

گام بررسی گردید. برای آزمون کارایی تابع تشخیص در 

ها از الندای ویلکز ایجاد تفاوت های معنادار بین گروه

 آمده است.  3و  2استفاده شد. نتایج در جداول

 

همال کاری در دو ها در متغیرهای تشخیصی اهای توصیفی  نتایج آزمون الندای و یلکز برای آزمون برابری میانگین گروهشاخص. 2جدول 

 گروه با اهمال کاری باال و اهمال کاری پایین

 سطح معناداری الندای ویلکز تعداد انحراف استاندارد میانگین کاریاهمال

 

 

 پایین

 

 <001/0 513/0 35 67167/2 7429/7 عزت نفس

 <001/0 642/0 35 70732/13 1429/83 کمال گرایی

 <001/0 448/0 35 99454/9 8571/130 ذهن آگاهی

 <001/0 734/0 35 22486/5 7714/11 اضطراب امتحان

 <001/0 452/0 35 77282/7 6286/67 خودکارآمدی

 

 

 باال

   31 43035/4 8065/0 عزت نفس

   31 69330/11 0000/102 کمال گرایی

   31 43048/11 4516/107 ذهن گاهی

   31 36616/5 0645/18 اضطراب امتحان

   31 55831/9 8065/48 مدیخودکارآ

 

-دهدکه میانگین عزت نفس، ذهننشان می 2نتایج جدول 

آگاهی و خودکارآمدی در گروه با اهمال کاری پایین بیشتر 

گرایی کمتر از گروه با و میانگین اضطراب امتحان و کمال

کاری باال است. نتایج آزمون الندای دیکز حاکی از اهمال

 های ذکر شده در دو گروه است.تفاوت معنادار میانگین

در جریان تحلیل تشخیصی در سه گام  به ترتیب 
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گرایی وارد آگاهی، خودکارآمدی و کمالمتغیرهای ذهن

معادله و متغیرهای عزت نفس و اضطراب امتحان از معادله 

 خارج گردیدند.

 

 مقدار  ویژه و الندای ویلکز برا ی معناداری معادله تشخیصی. 3جدول

 عتاب

 تشخیصی
 مقدار ویژه

 درصد واریانس

 شدهتببین

 همبستگی

 کانونی
 سطح معناداری درجه آزادی مجذورکای الندای ویلکز

1 097/2 100 823/0 323/0 643/70 3 001/0> 

 

دهد که ترکیب خطی تحلیل تشخیصی نشان می

آگاهی، خودکارآمدی و متغیرهای تشخیصی شامل ذهن

تشخیصی است و دارای  گرایی دارای یک تابعکمال

کاری هستند و ( با اهمال823/0همبستگی کانونی باالیی)

-مقادیر الندای ویلکر و مجذورکای متناظر با آن نشان می

-توان طبقهدهند با استفاده از متغیرهای تشخیصی می

 کاری داشت. ( از نظر اهمال<001/0بندی معناداری )

شده به ترتیب ضرایب عملکرد تشخیصی کانونی استاندارد 

-برای ذهن 572/0اهمیت در پیش بینی و طبقه بندی 

برای  -358/0برای خودکارآمدی و  496/0آگاهی، 

 آمده است. 3کمالگرایی است. در جدول 

 

نتایج پیش بینی عضویت گروهی اهمال کاری بر اساس . 4جدول

 آگاهی، خودکارآمدی و کمال گرایینمرات ذهن

 اهمال کاری تحصیلی
 ابل پیش بینیتعداد ق

 تعداد کل
 باال پایین

 تعداد

 35 2 33 پایین

 31 29 2 باال

طبقه 

بندی 

 نشده

66 49 115 

 درصد

 100 7/5 3/94 پایین

 100 5/93 5/6 باال

طبقه 

بندی 

 نشده

4/57 6/42 100 

 

کاری نفر با اهمال 35دهد که از نشان می 4نتایج جدول 

نفر با  31درصد( و از تعداد  3/94نفر) 33پایین تعداد 

درصد( براساس  5/93نفر)  29کاری باال تعداد اهمال

گرایی درست آگاهی، خودکارآمدی و کمالنمرات ذهن

اند و بطور کلی اطالعات در مورد سه تشخیص داده شده

به طبقه بندی درست افراد بر    % 5/93متغیر گفته شده

 کند.کاری کمک میاساس اهمال

 

  بحث

های دهد، با تشخیص نشانهی کنونی نشان میطالعهم

گرایی باال، خودکارآمدی پایین، و ذهن آگاهی پایین کمال

کاری تحصیلی باال را درصد انتظار اهمال 5/93توان تا  می

های پیشین در دانشجویان داشت که تاییدی بر پژوهش

کار در توانایی (. دانشجویان اهمال18، 13، 8، 7است )

آمیز طور موفقیتبرای تکمیل کار تحصیلی خود بهخود 

اطمینان کمتری دارند و برای شروع کار، بیشتر از 

های خود مطمئن هستند، دانشجویانی که در مورد توانایی

گرایان دهند، کمالها نشان می(. پژوهش14روند )طفره می

ترس از شکست داشته و با تمرکز بر ارزیابی دیگران از 

-کید بر استاندارهای باال از تکالیف اجتناب میخود، با تا

(. زمانی که 39شوند )کاری میکنند و دچار اهمال

استانداردهای شخصی در انجام امور تحصیلی به شکل 

غیرمنطقی باال باشد، چنین گمان می شود که احتمال 

کمی وجود دارد کاتکلیف دانشجو در زمان خودش به پایان 

( این 14، 13ش برای نمونه )برسد. نتایج چندین پژوه

ی کند. پژوهش حاضر نیز تایید کنندهموضوع را تایید می
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( بر 16های پیکل و فلت )ها است و همسو با یافتهاین یافته

گرایی است که منتج به کند که این کمالاین تاکید می

شود؛ یافته ای که در تضاد با پژوهش کاری میاهمال

-گرایی و اهمالرسد، کمالی( است. به نظر م15استیل )

کاری ناشی از آن در جهت مراقبت از عزت نفس آسیب 

شوند و آنچه معموال نادیده ی دانشجو دست به کار میدیده

کاری ی آسیبی است که این اهمالشود درجهانگاشته می

گرا، جهت حفاظت از کند. دانشجوی کمالبه او وارد می

کنند تا با به تعویق سطوح پایین عزت نفس خود سعی می

یق، ین دقاانداختن اجرای تکالیف و محول کردن آن به آخر

عامل شکست احتمالی و پایین بودن کیفیت تکلیف را به 

عواملی چون کمبود وقت و نه فقدان توانایی نسبت دهند. 

تواند، منتج به حسی گرایی میکاری و کمالترکیب اهمال

جوانب زندگی را تحت  یشود و همهاز انکار و شکست می

(. به عالوه، اضطراب ناشی از ارزیابی 40دهد )تأثیر قرار می

منفی دیگران باعث اجتناب فرد از انجام تکلیف شده و 

بدین ترتیب فرد در تصور خود از انجام اشتباه و قضاوت 

کاری را در خود گیرد، اما در حقیقت اهمالشدن فاصله می

ی مطالعه انجام شده در جهدهد. همچنین، نتیافزایش می

-دهد که اهمالکاری تحصیلی نشان میخصوص اهمال

تر خودکارآمدی و این یافته نیز، همسو کاری با سطح پایین

(. این یافته تاییدی بر آن 41، 24های پیشین است )با داده

های خود، نسبت است، که افراد با باورهای قوی به توانایی

های خود تردید دارند، در انجام به افرادی که به توانایی

تکالیف خود پایداری بیشتری دارند. در واقع اجتناب از 

های خود باور کمتری تکلیف در دانشجویانی، که به توانایی

عنوان خورد. خودکارآمدی بهدارند بیشتر به چشم می

اعتقاد افراد به توانایی خود در اعمال کنترل بر عملکرد 

(. بنابراین 5شود )ی، تعریف میخود و رویدادهای محیط

تواند با کاهش احتمال باال بودن کارایی شخصی در فرد می

کاری در انجام تکالیف همراه باشد. در واقع اهمال

دانشجویانی که باور بیشتری به کارآیی خود دارند 

سناریوی موفقیت را برای خود متصور هستند و پذیرش 

و افکار ناخوشایند در  باالتری از خود دارند. پذیرش حاالت

آگاهی با باالبردن (. ذهن44کاری نقش دارد )کاهش اهمال

هشیاری و پذیرش غیرقضاوتی افکار و هیجانات مرتبط با 

(. این پژوهش، 45دهد )آن، خودتنظیمی را افزایش می

کند که دانشجویان با های یشین تایید میهمسو یا یافته

، 20زنند )کاری میلآگاهی باال کمتر دست به اهماذهن

آگاهی برای انگیزش هرچه بیشتر توجه به افکار (. ذهن21

و احساسات، کاهش استرس، افزایش مقاومت در تکالیف و 

ی انجام شده، بهبود سالمتی، شناخته شده است. مطالعه

ای تشخیصی در ذهن آگاهی پایین را به عنوان مولفه

اساس نظریة  دهد. برکاری تحصیلی باال نشان میاهمال

تواند افکار ( تکالیف دشوار می46آگاهی فراشناختی )

قضاوتی و واکنشی را فعال کند که ترغیب کنندة ناامیدی، 

خود انتقادی، و تصمیمات تکانشی برای ترک کردن تکلیف 

باشد. در عوض، ذهن آگاهی، تایید غیر واکنشی و پذیرش 

ا امکان هاین تفکرات دشوار را تسهیل می کند، و به آن

کاران مایل به پراکنده شدن می دهد. از آنجا که اهمال

ارزش دادن به آرامش هیجانی فوری از تجارب استرس زا، 

(، ذهن آگاهی پایین عاملی 47در طول زمان هستند )

شود، که ( میAvoidance) است که منجر به اجتنابی

آگاهی با کاری است. در واقع، ذهنمعموالً مربوط به اهمال

کند بر ( نتیجه به کمک می15بخشی هیجانی)بسط نظم

روی اصل موضوع تمرکز کند. این ایده زیربنایی ذهن 

آگاهی است که با عطف توجه به شیوه ای خاص و حفظ 

ارتباط با حال و تجربه اکنون، استرس را به حداقل می 

-کاری تحصیلی میرساند، و در نتیجه باعث کاهش اهمال

 شود.

 

 گیرینتیجه

گرایی باال، در مجموع نتایج حاضر نشان داد، کمال

ی آگاهی پایین پیشبینی کنندهخودکارآمدی و ذهن

کاری تحصیلی باال در دانشجویان است. از آنجاکه، اهمال

کاری تحصیلی عواقب منفی برای موفقیت که اهمال

تحصیلی و سالمت فردی دانشجویان دارد، نتایج به این 

با  شخیص زودهنگام و قبل از مواجههتواند به تپژوهش می
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پیامدها به دانشجو و در نتیجه به سیستم دانشگاهی کل 

های آینده با شود در پژوهشکشور کمک کند. پیشنهاد می

در نظر گرفتن این عوامل تشخیصی، پروتکل درمانی جامع 

-رسد درمانارائه شود. بر اساس پژوهش حاضر به نظر می

کاری ی بتوانند در کاهش اهمالهای مبتنی بر ذهن آگاه

هایی تحصیلی موثر باشند. پژوهش حاضر محدودیت

گیری و عدم ی نمونهتوان به شیوهها میداشت، از جمله آن

شود به ها اشاره کرد. پیشنهاد میانتخاب تصادفی آزمودنی

-های روش شناختی در جمعیتمنظور اصالح محدودیت

 د.های دیگر نیز این پژوهش انجام شو

 

 تقدیر و تشکر

ی اول ی دکتری نویسندهاین پژوهش برگرفته از رساله

مقاله است.  بدین وسیله نویسندگان از مسئوالن و 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی که در انجام 

-این پژوهش مشارکت نموند، تقدیر و تشکر به عمل می

 .آورند
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