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Article Type 
Research Article 

 Purpose: The aim of this study was to investigate the 

structural pattern of mindfulness and family functioning with 

academic procrastination mediated in adaptation in high 

school boys. 

Materials and Methods: The research method of this study 

was descriptive-correlation. The statistical population of the 

study includes all male students of Kashmar secondary school 

in the academic year of 2020-2021, of which 495 people have 

been selected by multi-stage cluster sampling. Data were 

collected from the Academic Procrastination Questionnaire 

(Solomon and Roth Bloom, 1984), the Kentucky Mindfulness 

Skills Questionnaire (Beer, Smith, and Allen 2004), the 

Family Performance Questionnaire (Epstein, Baldwin, & 

Bishab, 1983) and the Adjustment Questionnaire. Sinha and 

Singh High School Students (AISS) were used. Data analysis 

was performed using Pearson correlation coefficient and 

structural equation modeling. 

Findings: The study of path coefficients showed that the direct 

effect of mindfulness and family performance on adaptation is 

positive and significant. The direct effect of adaptation on 

academic procrastination is also negative and significant. 

Also, the indirect effect of mindfulness on academic 

procrastination due to adjustment was -0.40 and was 

statistically significant and also family performance due to 

adjustment on academic procrastination had an indirect (-0.41) 

and significant effect. 

Conclusion: The results showed that 53% of the changes in 

academic procrastination can be explained in terms of 

mindfulness, family functioning and adjustment. 
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  و همکاران                 نیکوکار حسن  213

 1400 تانزمس، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 با خانواده عملکرد و آگاهی ذهن ساختاری روابط

 دانش در سازگاری واسطه با تحصیلی کاری اهمال

 پسر آموزان

 1نیکوکار حسن
 آزاد نشگاهدا بجنورد، واحد روانشناسی، گروه دکتری، دانشجوی
 . ایران بجنورد، اسالمی،

 
  *2مهدیان حسین

 اسالمی، آزاد دانشگاه بجنورد، واحد روانشناسی، گروه استادیار،
 (مسئول نویسنده.)ایران بجنورد،

 
 3مطلق قاسمی مهدی

 اسالمی، آزاد دانشگاه بجنورد، واحد روانشناسی، گروه استادیار،
 . ایران بجنورد،

 
  دهیچک

 اهیآگ ذهن ساختاری الگوی بررسی هدف با حاضر پژوهش: هدف
 در سازگاری واسطه با تحصیلی کاری اهمال با خانواده عملکرد و

 .گرفت پسرانجام دوم متوسطه دوره آموزان دانش
 همبستگی - توصیفی حاضر مطالعه پژوهش روش: ها روش و مواد
 دوره پسر آموزان دانش تمامی شامل پژوهش آماری جامعه. بود

 نفر 495 تعداد که 1398-99 تحصیلی سال در کاشمر دوم متوسطه
 برای. اندشده انتخاب ایمرحله چند ای خوشه گیرینمونه روش به

 و سولومون) تحصیلی کاری اهمال پرسشنامه از ها داده آوری جمع
 بیر،) کنتاکی آگاهی ذهن های مهارت پرسشنامه ،(1984 بلوم، راث

 نبالدوی اپشتاین،) خانواده عملکرد پرسشنامه ،(2004 آلن و اسمیت،
 دبیرستانی آموزان دانش سازگاری پرسشنامه و( 1983 بیشاب، و

 هاستفاد با ها داده تحلیل. گردید استفاده (AISS) سینگ و سینها
 مورد ساختاری معادالت سازی مدل پیرسون همبستگی ضریب از

 .شد انجام تحلیل
 اهیآگ ذهن اثرمستقیم که داد نشان مسیر ضرایب بررسی :ها یافته

 مستقیم اثر. است معنادار و مثبت سازگاری بر خانواده عملکرد و
 نهمچنی. معناداراست و منفی نیز تحصیلی کاری اهمال بر سازگاری

 واسطه به تحصیلی کاری اهمال بر آگاهی ذهن غیرمستقیم اثر
 عملکرد نیز و بود معنادار آماری نظر از و -40/0 با برابر سازگاری

 یمغیرمستق اثر تحصیلی کاریاهمال بر سازگاری واسطه به خانواده
 .دارد معناداری و( -41/0)

 کاری اهمال تغییرات از درصد 53 که داد نشان نتایج: گیری نتیجه
 قابل سازگاری و خانواده عملکرد آگاهی، ذهن حسب بر تحصیلی

  .است تبیین
 

 تحصیلی کاری اهمال ، خانواده عملکرد آگاهی، ذهن:  هاکلیدواژه
 .سازگاری و

_________________________________ 
1. Jayaraja, Aun & Ramasamy 

 09/10/1400: افتیدر خیتار
 17/12/1400:  رشیپذ خیتار
  :نویسنده مسئولhossein3284@gmail.com 

 
 مقدمه

بر انگیزش و عملکرد  ضرورت درک مؤلفه های مهم تأثیرگذار
تحصیلی دانش آموزان همواره باید مدنظر دست اندرکاران حوزه 

اهمال کاری یکی از مشکالت (. 1آموزش و پرورش قرار گیرد )
رفتاری متداول در محیط های آموزشی و یکی از مؤلفه های منفی 

که در معنای ( 2تأثیرگذار در عملکرد تحصیلی دانش آموزان است )
یق انداختن نادرست یا غیرواقع بینانه کارها و روند تکمیل عام به تعو

 .(3آنها و به فردا واگذار کردن نامیده می شود )

جلوه های اهمال کاری، پدیدار شدن ویژگی یا صفت اهمال کاری  از
های آموزشگاهی است که اهمال کاری تحصیلی نامیده  در محیط

قی برای به تعویق می شود. این نوع اهمال کاری به تمایل غیرمنط
انداختن آغاز، یا کامل کردن یک تکلیف تحصیلی اشاره دارد که 
فراگیران با وجود قصد انجام فعالیت تحصیلی در زمان مشخص، 

اهمال کاری تحصیلی به  .(4انگیزه کافی برای انجام آن را ندارند )
تاخیر انداختن وظایف تحصیلی است که ذاتا انجام آن بسیار مهم 

امد اهمال کاری تحصیلی این است که دانش آموزان نمی است. پی
توانند از عملکرد واقعی شان در فرایند یادگیری استفاده کنند و 

در واقع اهمال کاری تحصیلی (. 5بنابراین شکست می خورند )
نمایانگر یک تیپ رفتاری خاص است که به طور بالقوه با 

 تحصیلی ضعیف فرد درفرایندهای انگیزشی ناسازگارانه و عملکرد 
 (1ارتباط است )

درصد تحصیل کنندگان در  50تحقیقات نشان داده اند بیش از 
مدارس و دانشگاهها دچار اهمال کاری در انجام امور تحصیلی و 

(. 6)نارسایی در به پایان رساندن فعالیت های تحصیلی خود هستند
که  دهد عوامل متعددی دانش آموزان را به اهمال کاری سوق می

فقدان تعهد، فقدان راهنما، فقدان حمایت، مهارتهای نامناسب 
مدیریت زمان، مشکالت اجتماعی و استرس از مهم ترین آنها هستند 

(7 .) 

محیطهای  ذهن آگاهی یکی از متغیرهایی است که می تواند با 
( نشان داد که 8کربالیی پور) باشد. مرتبطآموزشی و دانش آموزان 

اهش اهمال کاری تحصیلی و افزایش بهزیستی ذهن آگاهی باعث ک
ایون و  جایاراجا، روان شناختی و اجتماعی دانش آموزان می شود.

( به این نتیجه رسیدند که بین ذهن آگاهی و اهمال 9)1راماسامی
آموزش ذهن آگاهی تاکید زیادی بر کاری رابطه منفی وجود دارد. 

بر آگاهی شناختی و یادگیری از طریق تجربه مستقیم دارد و در آن 
ذهن آگاهی به معنای توجه کردن به (. 10فکری تاکید می شود )

شیوه ای خاص، هدفمند، در زمان کنونی و بدون قضاوت و پیش 
(. افرادی که در مقیاس های مربوط به 11داوری تعریف شده است)

ذهن آگاهی نمرات بیشتری کسب می کنند، نسبت به فعالیت های 
بیشتری دارند و بیشتر با ویژگی های خودکار  روزانه خود آگاهی

طور مثال تمایل به گریز از زمان حال و درگیر در  ذهنشان )به
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  و همکاران                 نیکوکار حسن  214

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

گذشته و آینده بودن، نگرشی قضاوت گونه به پدیده های تغییر پذیر 
درونی و بیرونی( آشنایی پیدا می کنند و آگاهی لحظه به لحظه را 

 (.12در خود پرورش می دهند)

می تواند به افراد در بهبود جنبه های مختلف زندگی به ذهن آگاهی 
خصوص در بهبود عملکرد یادگیری و تحصیلی نقش مفید داشته باشد. 
نتایج پژوهشی نشان داد که ذهن آگاهی می تواند آگاهی عمیق تر 
نسبت به احساسات و افکار دشوار را  افزایش و استرس را کاهش 

و تعلل ورزی را پایین بیاورد و  دهد، پیگیری تکالیف را باال ببرد
(. نتایج پژوهشی دیگر نشان داد که ذهن 13سالمتی را بهبود ببخشد)

آگاهی به دلیل تأثیر مثبتی که بر افزایش خودکنترلی و کمک طلبی 
(. 14دارد، می تواند باعث کاهش گرایش به تعلل ورزی شود )

زی تعلل ورهمچنین نتایج بررسی های انجام شده نشانگر آن است که 
با عدم حضور ذهن، استرس زیاد و بهزیستی روانشناختی ادراک شده 
پایین مرتبط است و افراد ذهن آگاه در انجام تکالیف موفق تر عمل 
می کنند، به همین دلیل به احتمال کمتری ممکن است که درگیر 

 . (16، 15)تعلل ورزی شوند
کاری تحصیلی به نظر می رسد یکی از عوامل دیگری که بر اهمال 

خود  پژوهش( در 17می باشد. ناظمی ) 1مؤثر است عملکرد خانواده
بررسی رابطه ی عملکرد خانواده با اهمال کاری تحصیلی با عنوان 

که رابطه ی بین عملکرد  نشان داد دانش آموزان مقطع متوسطه ی اول
 خانواده با تعلل ورزی یا اهمال کاری دانش آموزان معنادار است.

ه مهمترین نهاد مؤثر در تربیت و رفتار آدمی و همچنین در خانواد
 رود و سیستمی است نحوه تشکیل ساختار شخصیت وی به شمار می

کند و میزان  که اولین تأثیرها را بر زندگی شخص اعمال می
(. 18) کند سازگاری او را با محیط اجتماعی اطرافش تعیین می

ارتباط، تعامل، و حفظ ملکرد خانواده عبارت است از چگونگی ع
ت اعضای خانواده الگیریها و حل مشک تصمیم روابط، چگونگی

به عبارت دیگر، عملکرد خانواده جنبه مهم محیط (. 19) است
مت جسمانی، اجتماعی و هیجانی فرزندان را الخانواده است که س
تواند به شکست در  ت خانواده میالدهد. مشک تحت تأثیر قرار می

 کاری تحصیلی منجر شود و تربیت، و همچنین اهمال تحصیل و تعلیم
های فرزندپروری،  عوامل عملکرد خانواده مانند سبک (.20)

 همبستگی خانواده و نظارت/مشارکت والدین عناصر حیاتی برای
وفقیت تحصیلی بدون توجه به قومیت، جنسیت، و سطح پایه م

عامل ر تعوامل عملکرد خانواده ممکن است با یکدیگ. تحصیلی است
داشته باشند و حضور چندگانه عملکرد مثبت خانواده ممکن است 

دهند ارزش حفاظتی مؤثرتری فراهم  می هنگامی که با یکدیگر رخ
خانواده یک سیستم پویاست که متشکل از روابط وابسته، .  کند

فرهنگی و اجتماعی است و از قدیمی ترین  –درون بافت اقتصادی 
ست که انسان و تنظیم و یکپارچه سازی و مهم ترین نهاد هایی ا

رفتار خود بنا نهاده است. به طور گسترده ای اثبات شده است که 
خانواده در رشد و پیشرفت فرزندان عاملی اثر گذار است و اگر 

نیاز به  فرزندان بخواهند پتانسیل خود را  به حداکثر برسانند

_________________________________ 
1. Family function  
2. Zakiyah 
3. Mettler., Carsley, , Joly., & Heath  

انجام شده مینه حمایت والدین خود دارند. مطالعه هایی که در این ز
حاکی از این بوده که خانواده عامل حیاتی در سازگاری نوجوانان با 
شرایط پیش رو آنها است، چرا که خانواده اولین نهادی است که 
فرد قدم در آن می گذارد و تأثیرات خانواده در آن چه که شخص 

 در آینده خواهد شد عوامل تعیین کننده هستند.

 یپژوهش نشان م یپردازان و یافته ها هینظراعتقاد  ،گرید یاز سو
 یو به طور کل ی(و آموزش ی، عاطف یاجتماع) یسازگار نیدهد که ب
دار  یعنم (مثبت) یهمبستگی لیتحص یکل و تعلل ورز یبا سازگار

با توجه  دهد ینشان م 2ایپژوهش زاک. در این خصوص وجود دارد
با  یرسد که تعلل ورز یاشاره شده به نظر م یها یبه ویژگ
سازگاری یک  رابطه داشته باشد. یدر دوران نوجوان یسازگار

مفهوم عام است و به همه راهبردهایی که فرد برای اداره کردن 
زندگی، اعم از تهدیدهای واقعی یا غیر  های استرس زایموقعیت

به عبارت دیگر سازگاری  ؛شودواقعی به کار می برد، اطالق می
که در آن، فرد برای وفق دادن خود با فشارهای بیرونی  جریانی است

سازگاری متاثر از عوامل اجتماعی، روانی و  .کند و درونی تالش می
ی عزیستی است به طوری که عواطف منفی ناشی از مشکالت اجتما

ن توانند ایی میجسمانو یا مشکالت شناختی با ایجاد مشکالت روان
پژوهش در پژوهش خود به این نتیجه . ندسازفرایند را با وقفه روبرو 

رسیدند که دانش آموزانی که سازگارانه در انجام تکالیف محوله 
ش و پشتکار بیشتری از خود نشان الشوند، ت وارد محیط آموزشی می

دهند، به طور مرتب میزان پیشرفت خود در رابطه با اهداف را  می
شی از کمبود دهند، همچنین شکست را نا مورد بازبینی قرار می

شود از شکست ناراحت نشوند  بینند و همین امر سبب می ش میالت
کاری تحصیلی  را افزایش دهند و کمتردچار اهمال ش خودالو ت

  .شوند
نیز نشان دادند ذهن آگاهی به طور  3متلر، کارسلی، جولی و هیس

چشمگیری با تمامی حوزه های سازگاری ) تحصیلی، اجتماعی، فردی 
اثرات  4رابطه دارد. کارسون، کارسون، کیل و بائوکامو عاطفی( 

مثبت ذهن آگاهی را بر خودپنداره دانش آموزان نشان دادند. در 
 362پژوهشی دیگر عنوان شد ذهن آگاهی بر سازگاری تحصیلی 

عفری، شاطریان، محمدی . جیر مثبت داشت دانشجوی سال اول تأث
نیز نشان دادند بین ذهن آگاهی و سازگاری کلی  5و چاز و فرقدانی

 رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
در نهایت با توجه به توضیحات داده شده و با توجه به رابطه ذهن 
آگاهی و عملکرد خانواده با اهمال کاری تحصیلی و سازگاری و با 
توجه به رابطه بین سازگاری  با اهمال کاری تحصیلی، و عدم بررسی 

قش واسطه ای سازگاری، این پژوهش به دنبال این خواهد بود که ن
آیا ذهن آگاهی و عملکرد خانواده به واسطه سازگاری و بدون 

 واسطه آن بر اهمال کاری تاثیر دارند یا خیر؟
 

4. Carson., Carson,., Gil., & Baucom  
5. Chase   
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 ها روشمواد و 
پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و از لحاظ طرح پژوهش 

 دانش یپژوهش شامل تمام یجامعه آماربود.  همبستگی -توصیفی
 1398-99 یلیآموزان پسر دوره متوسطه دوم کاشمر در سال تحص

بود که بر اساس گزارش اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشمر  
انتخاب نمونه از روش نمونه  ی. براگردیدنفر  اعالم  2750تعداد 

صورت که از  نیاستفاده شد، به ا یچند مرحله ا یخوشه ا یریگ
مدرسه  5مدارس پسرانه متوسطه دوم شهر کاشمر تعداد  هیکل نیب

هار کالس به صورت چ زیو از هر مدرسه ن یبه صورت تصادف
 نیب شیپ ریتعداد متغ نکهی. با توجه به اب گردیدانتخا یتصادف
 نیب شیپ ریهر متغ یبرا دیباشد و با یم  21مکنون(،  ریمتغ) یورود

نفر دانش آموز به  420تعداد .  نفر در نظر گرفته شوند 20حداقل 
به  زشیکه با در نظر گرفتن ر می شدندانتخاب  باید عنوان نمونه

پرسشنامه مورد تجزیه  495کرد و در نهایت تعداد  دایپ شیفزاا 500
های جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص .و تحلیل قرار گرفت

ی رتوصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادالت ساختا
استفاده گردید. تحلیل  2و بوت استرپ 1روش بیشینه درست نمایی با

برای  انجام شد. Amos-24و  SPSS-25ها با نرم افزار داده
 جمع آوری داده ها از پرسشنامه های زیر استفاده شد:

پرسشنامه توسط سولومون و ی: این لیتحص یکار اهمالپرسشنامه 
در سه حوزه  یاهمال کار یبررس یبرا 1984در سال  3راث بلوم

 یالس میگزارش ن هیامتحان و ته یبرا یآمادگ ف،یآماده کردن تکال
 6سوال   21بود که افزون بر  هیگو 22شامل  اسیساخته شد. مق

 کار بودن همالاز ا یاحساس ناراحت یژگیسنجش دو و یبرا زیسوال ن
 نیدر نظر گرفته شده است. بنابرا یعادت تعلل ورز رییبه تغ لیو تما

ها بر اساس مقیاس پنج درجه ای  گویه دارد. هیگو 27پرسشنامه  نیا
پایایی  شوند. گذاری می نمره (1) هرگز( تا 5) شهیهمو از  لیکرت

با آلفای کرونباخ  نامه در پژوهش نیکبخت و همکاران پرسش
ین روایی ( به منظور تعی1386بود. جوکار و دالورپور )86/0برابر

این مقیاس از روش تحلیل عاملی و همبستگی گویه با نمره کل 
به  84/0استفاده کرده اند. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرانباخ 

 دست آمد.
: این  (KIMS)یکنتاک یذهن آگاه یپرسشنامه مهارت ها

 نیشده است. ا نیتدو (2004)4و آلن ت،یاسم ر،یتوسط بپرسشنامه 
چهار مولفه  یریگاندازه یو برا باشدیماده م 39 یپرسشنامه دارا

 فیتوص ،یگرشده است که عبارتند از: مشاهده یطراح یآگاهذهن
 رشی( و پذیر)تمرکزگ یبدون برچسب، عملکرد همراه با آگاه

 ها بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت به بدون قضاوت. گویه
 (1) به ندرت یلیخ ای هرگزتا  (5)شهیهم ایصورت اکثر اوقات 

( روی 2003) ریبا یروانسنج لیتحل جینتا شوند. گذاری می نمره
 یدرون یپرسشنامه از همسان نیکنندگان، نشان داد که ا مشارکت

 اسیآلفای کرنباخ خرده مق بیضراو نیز  برخوردار 73/0 ییباال
ه ب گری رشیتمرکزگری، و پذ گری، فیگری، توص مشاهده های

_________________________________ 
1. maximum Liklihood 
2. bootstrap  
3. Solomon & Rothblum 

 زیآنها ن ییبازآزما ییروااست.  87/0و  83/0، 84/0، 91/0 ب،یترت
 ن،یبدست آمد. همچن 83/0و  86/0، 81/0، 65/0 بیبه ترت

زار اب جملهاز  گرید های اسیو مق اههیس نیا نیمعناداری بی همبستگ
 و یشناخت اسی، مقبرگیفر یآگاه ذهن هاهی، سیآگاه ذهن یابیارز

( وجود دارد. 21) یآگاه و پرسشنامه ذهن  یآگاه ذهنی عاطف
 نیا یروانسنج اتیخصوص رانیدر ا  همکاران دهقان منشادی و

پژوهش نشان  نیا های افتهیقرار دادند.  یسرپرسشنامه را مورد بر
عوامل،  لیاست و تحل 82/0پرسشنامه  نینباخ اوداد که آلفای کر

توجه به امور  گری، فیعامل تمرکزگری، توص 4وجود  انگریب
 عوامل، نیکه ا سیاهه بود. نیگری در ا ( و مشاهدهگری رشی)پذ
. اعتبار کندی م نییکل آزمون را تب انسیاز واردرصد  26/42

 آمد. بدست 8/0تا 47/0 نیآزمون، ب نیا اسهاییهمگرای خرده مق
 87/0در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه 

 به دست آمد.
 FAD5  پرسشنامه عملکرد خانواده : پرسشنامه عملکرد خانواده

عملکرد خانواده  دنیسنج یاست که برا یسوال 60پرسشنامه  کی
 1983ابزار در سال  نیشده است. ا نیمک مستر تدو یالگو یبر مبنا

 یاه یژگیو فیبا هدف توص شابیو ب نیبالدو ن،یتوسط اپشتا
خانواده را  ییشده است که توانا هیتهخانواده  یو ساختار یسازمان

خود گزارش  اسیمق کیبا  یخانوادگ فیدر سازش با حوزه وظا
هر  یابیارز یبرا (.22دهد ) یقرار م یابیمورد سنجش و ارز ،یده

ها،  حل مشکل، ارتباط، نقش) FAD یها اسیکدام از خرده مق
 یالهاسؤو عملکرد کلی( کنترل رفتاری،عاطف زشیآم ،یعاطف یهمراه

آزمون،  ینمره گذار یبراشده است.  دهیدر پرسشنامه گنجان یخاص
شود:  یواژه ها داده م دیکل نینمره با استفاده از ا 4تا  1به هر سوال 

به سوالها  4و کامالً مخالف:  3، مخالف: 2، موافق: 1کامالً موافقم: 
 ییایو پا ییآزمون روا .عملکرد ناسالم اند فی( که توصیعبارات ای)

تا  72/0 نیآن ب یها اسیخرده مق یآلفا بیدامنه ضر، دارد یمناسب
  دهد. یرا نشان م ینسبتاً خوب یدرون یبدست آمد که همسان 92/0

ط پرسشنامه توس نی: ا یرستانیدانش آموزان دب یپرسشنامه سازگار
شده و سطوح  یطراح یسوال 60 یاسیبصورت مق نگیو س نهایس

سوال در  20ساله را با  18تا  14 یدانش آموزان گروه سن یسازگار
کند. در نمره  یم یابی( ارزیو آموزش یاجتماع ،یجانیهر بعد )ه

است نمره صفر و در  ینشانگر سازگار که ییپاسخ ها یبرا یگذار
 اسینمره هر مق نیشتریگردد، ب یمنظور م کینمره  نصورتیا ریغ

خواهد بود. مجموع کل نمرات  60 یکل یو نمره سازگار 20 یفرع
 کیفرد و مجموو نمرات فرد در هر یعموم ینشان دهنده سازگار

اساس  رفرد در آن حوزه است . ب یسازگار نیمب یاز ابعاد سازگار
و  11و نمره  یکل یو باالتر در سازگار 31مولفان، نمره  یابیهنجار

. است فیضع یسازگار انگریها ب اسیاز خرده مق کیباالتر در هر
آزمون را مولفان  ییایپا تیدارد، ضر یمناسب ییایو پا ییآزمون روا

و  یاجتماع ،یجانیکل، ه یسازگار یکردن ، برا مهیدو ن قیاز طر
 ییو با روش بازآزما 96/0و  93/0، 94/0، 95/0 تیترتبه  یآموزش

4. Baer, Smith & Allen 

9. Family Assessment Device 
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( 23) یدینو ران،یدر ا. گزارش کرده اند 93/0و 90/0 ،96/0 ، 93/0
 تیضر ،یرستانیدانش آموز دب 781 یپرسشنامه رو نیا یبا اجرا

 یسازگار یو برا 80/0کل  یسازگار یکرونباخ را برا یآلفا
 65/0و  68/0و  70/0 تیترت به یو اجتماع یجانیه ،یآموزش

در پژوهش حاضر میزان آلفای کرانباخ برای  .گزارش کرده است
 به دست آمد. 89/0تا  75/0خرده مقیاس ها بین

 
 هایافته

نفر از دانش آموزان پسر  495شرکت کنندگان در پژوهش حاضر 
دبیرستانی بودند. توصیف جمعیت شناختی نمونه گویای آن بود که 

 7/69سال و  17درصد  2/17سال،  16درصد دانش آموزان  1/13
 7/11درصد دانش آموزان در پایه دهم،  5/13سال داشتند.  18درصد 

درصد در پایه دوازدهم مشغول به  7/74 درصد در پایه یازدهم و
درصد در رشته ریاضی و فیزیک،  2/22تحصیل بودند. از این تعداد 

درصد در رشته علوم  8/24درصد در رشته علوم تجربی و  9/52
 انسانی مشغول به تحصیل بودند.

پیش از اجرای تحلیل آماری به غربالگری داده ها و شناسایی پرت
نتایج نشان داد که پرداخته شد.  2مودار باکسبا ن 1های تک متغیره

نیز  3های چندمتغیرهای وجود ندارد. شناسایی پرتمتغیرهپرت تک
مورد نظر بر  صورت گرفت. سپس فواصل 4با آماره ماهاالنوبیس

متغیر پیش  چهاردهاساس درجات آزادی )تعداد متغیرها که در اینجا 
( اصالح و در سطح 2) بین موجود در مدل بود( در آزمون خی دو

001/0=P (. 2016و همکاران،  5مورد بررسی قرار گرفت )میرز
خط برش شاخص اصالح شده در مورد تمامی شرکت کنندگان از 

و پرت چندمتغیره ای وجود  بزرگتر بود( P>001/0مورد نظر )
های توصیفی و ضرایب همبستگی متغیرهای شاخص. نداشت

 است.آورده شده  1پژوهشی در جدول 
 

 
 اهمال کاری تحصیلیو  عملکرد خانواده، ذهن آگاهیو ضرایب همبستگی های توصیفی شاخص. 1جدول 

 متغیرها

 های توصیفیشاخص  اهمال کاری تحصیلی
آماده 
کردن 
 تکالیف

آمادگی 
برای 
 امتحان

تهیه 
 کلنمره گزارش

 
 کشیدگی کجی معیارانحراف میانگین

ذهن 
 آگاهی

 -02/0 -11/0 57/3 67/31  -37/0** -27/0** -28/0** -19/0** گریمشاهده
 -05/0 -05/0 41/3 36/21  -31/0** -25/0** -27/0** -20/0** گریتوصیف

 -28/0 -17/0 73/4 61/34  -36/0** -31/0** -31/0** -21/0** تمرکزگری
 -14/0 -24/0 83/3 45/24  -37/0** -26/0** -29/0** -33/0** گریپذیرش

عملکرد 
 خانواده

 -32/0 27/0 39/2 39/18  -22/0** -18/0** -18/0** -16/0** مشکل حل
 04/0 01/0 84/2 34/19  -30/0** -21/0** -26/0** -25/0** ارتباط

 05/0 -21/0 95/2 03/20  -25/0** -22/0** -21/0** -14/0** هانقش
 یهمراه
 یعاطف

**21/0- **22/0- **16/0- **25/0-  05/17 41/2 30/0 07/0 
 زشیآم

 یعاطف
**32/0- **27/0- **31/0- **38/0-  03/21 47/2 09/0 16/0- 

 -43/0 -25/0 03/3 98/20  -27/0** -21/0** -22/0** -20/0** اررفت کنترل
 عملکرد

 یکل
**20/0- **15/0- **13/0- **20/0-  92/30 85/3 10/0- 46/0- 

سازگاری 
در 

 مدرسه

 -34/0 -06/0 58/3 95/21  -35/0** -28/0** -28/0** -24/0** عاطفی
 -28/0 -11/0 48/3 14/20  -38/0** -29/0** -32/0** -28/0** اجتماعی
 -04/0 27/0 81/2 25/19  -42/0** -34/0** -36/0** -30/0** آموزشی

اهمال 
کاری 
 تحصیلی

آماده کردن 
 تکالیف

-     85/28 51/2 25/0- 03/0- 
آمادگی 

 برای امتحان
**44/0 -    99/21 02/3 08/0 04/0- 

 -22/0 03/0 34/3 13/21   - 45/0** 37/0** تهیه گزارش
 87/0 -06/0 96/6 97/71  - 81/0** 81/0** 73/0** نمره کل

         05/0*P< 01/0**P< 

_________________________________ 
1. Univariate outliers 
2. Box plot  
3. multivariate outliers 

4. Mahalanobis 
5. Meyers  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             5 / 10

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1157-fa.html


  و همکاران                 نیکوکار حسن  217

 1400 تانزمس، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

بین ابعاد ذهن آگاهی،  دهد کهنشان می 1نتایج درج شده در جدول 
عملکرد خانواده و سازگاری در مدرسه با ابعاد و نمره کل 

 (.P<01/0)کاری تحصیلی روابط منفی و معناداری وجود دارداهمال
نیازمند بررسی برخی مفروضات  ،مدل یابی معادالت ساختاری

اساسی است. نرمال بودن تک متغیره و چند متغیره توزیع متغیرها، 
چندگانه و استقالل خطاها از جمله این مفروضات  عدم همخطی

هستند. بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها، با در نظر گرفتن کجی 
2 7( و کشیدگی 2004، 1)شوماخر و لوماکس    که  دادنشان

و  هداشتکجی و کشیدگی در تمامی متغیرها در سطح مطلوبی قرار 
. در بررسی (1)جدول  متغیره محقق شده است نرمال بودن تک

های نرمال بودن چند متغیره، پس از محاسبه مقادیر باقیمانده
وف اسمیرن-استاندارد شده، توزیع باقیمانده ها با آزمون کالموگروف

یکراهه مورد بررسی قرار گرفت. بزرگتر بودن سطح معناداری 
)میرز  نشان از نرمال بودن توزیع متغیرها دارد P≥001/0آزمون از 

 ها نرمال است(. نتایج نشان داد که توزیع باقیمانده2016و همکاران، 
(05/0≤P ،495=df ،03/0=Z .) در بررسی عدم همخطی

و بزرگتر  1کوچکتر از  2اگر شاخص تحمل ،متغیرهای پیش بین مدل
 باشد  10( کوچکتر از VIF) و شاخص تورم واریانس 40/0از 

مفروضه عدم همخطی چندگانه محقق شده است. نتایج نشان داد که 
 42/1تا  20/1و تورم واریانس از  84/0تا  70/0ضرایب تحمل از 

در تغییر بودند. بر این اساس می توان رأی به تحقق مفروضه داد. در 
بررسی مفروضه استقالل خطاها از آماره دوربین واتسون استفاده 

برای این آماره نشان  2نزدیک به و  5/2تا  5/1مابین شد. ضرایب 
(. این ضریب در 1996 و همکاران، 3)نتر از استقالل خطاها دارند

 بود. 04/2برابر با  مسیر پژوهش حاضرمدل 

_________________________________ 
1. Schumaker & Lomax  
2. Tolerance  

پس از تحقق مفروضات، مدل مفهومی پژوهش مورد بررسی قرار 
 گرفت. برآورد مدل با روش بیشینه درست نمایی انجام شد. جهت

غیرمعنادار بررسی برازش مدل شاخص های متعددی وجود دارد. 
بودن آماره خی دو یکی شاخص های برازش مدل است. اما این 
شاخص از حجم نمونه تأثیر می پذیرد. بر این اساس باید از سایر 

 نسبت برای 3تا  1های برازش نیز استفاده شود. مقادیر بین شاخص
و کمتر ریشه  80/0(، مقادیر df/2) خی دو به درجات آزادی

و  90/0( و مقادیر RMSEAمیانگین خطای مجذورات تقریب )
(، شاخص برازندگی GFI) بیشتر برای شاخص نیکویی برازش

( AGFI)نیکویی برازش تعدیل شده شاخص  ( وCFI) تطبیقی
 (.2015، 4)تاباکنیک و فیدل نشان از برازش مطلوب مدل دارند

نشان داد که مدل پژوهش از برازش  مدل اولیه های برازششاخص
 2، 113=df، 10/0=P ،33/1=03/150) استمطلوبی برخوردار 

=/df2، 79/0=GFI  ،89/0=FIC، 59/0=AGFI، 
03/0=RMSEA.)  اما بررسی ضرایب ساختاری موید آن بود که

 (=-03/0( و عملکرد خانواده )=-19/0اثر مستقیم ذهن آگاهی )
 (.P>05/0بر اهمال کاری تحصیلی از نظر آماری غیرمعنادار است )

توان مسیرهای غیرمعنادار را حذف و مجدداً برای اصالح مدل می
. بر این اساس (2016)میرز و همکاران،  مدل را مورد بررسی قرار داد

مسیرهای مستقیم غیرمعنادار از مدل حذف شدند. بررسی شاخص 
 ده نشان از برازش مطلوب مدل داشتهای برازش مدل اصالح ش

(78/115=2 ،511=df ،20/0=P ،23/1 =/df2 ،
97/0=GFI  ،98/0=CFI ،96/0=AGFI ،
02/0=RMSEA .) 1در شکل  مسیر مدل اصالح شدهنمودار 

 آورده شده است.
  

3. Neter  
4. Tabachnick & Fidell  
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 و سازگاری در مدرسه عملکرد خانواده ،ذهن آگاهیبر حسب  اهمال کاری تحصیلیمدل اصالح شده پیش بینی . 1شکل 

 بر ذهن آگاهیاثرمستقیم نشان داد که بررسی ضرایب مسیر 
است.  (P ،47/0=≤01/0)و معنادار  مثبت سازگاری در مدرسه

عملکرد خانواده نیز اثر مستقیم و معناداری بر سازگاری در مدرسه 
 بر سازگاری در مدرسه. اثر مستقیم (P ،48/0=≤01/0) دارد

-P ،85/0≤05/0نیز منفی و معنادار است ) تحصیلیاهمال کاری 
=.)  ه نشان داد ک ضرایب استاندارد شده اثرات غیر مستقیمبررسی

به واسطه  اهمال کاری تحصیلیبر  ذهن آگاهی اثر غیرمستقیم
 استاز نظر آماری معنادار  و -40/0برابر با  سازگاری در مدرسه

(01/0>P).  عملکرد خانواده نیز به واسطه سایر نتایج نشان داد که
-41/0) غیرمستقیماثر کاری تحصیلی سازگاری در مدرسه بر اهمال

اهمال کاری میزان واریانس تبیین شده  (.P<01/0)داردو معناداری ( 
و سازگاری در  عملکرد خانواده ،ذهن آگاهیبر حسب  تحصیلی
درصد از تغییرات  35بدین معنی که بود.  2R=35/0برابر با  مدرسه

و  عملکرد خانواده ،ذهن آگاهیبر حسب  اهمال کاری تحصیلی
می توان  1بنا به پیشنهاد کوهن .قابل تبیین است سازگاری در مدرسه

  به شمار آورد. بزرگرا به عنوان اندازه اثرهای  50/0ضرایب 
 

 نتیجه گیری
الگوی ساختاری ذهن آگاهی و پژوهش حاضر با هدف بررسی 

عملکرد خانواده با اهمال کاری تحصیلی با واسطه سازگاری در دانش 
بررسی ضرایب مسیر نشان داد که اثرمستقیم . آموزان پسر انجام شد

ذهن آگاهی و عملکرد خانواده بر سازگاری مثبت و معنادار است. 
اثر مستقیم سازگاری بر اهمال کاری تحصیلی نیز منفی و 

_________________________________ 
1. Cohen  

بر اهمال کاری  مستقیم ذهن آگاهیاثر غیر معناداراست. همچنین
و از نظر آماری معنادار  -40/0تحصیلی به واسطه سازگاری برابر با 

کاری بود و نیز عملکرد خانواده به واسطه سازگاری بر اهمال
نتایج نشان داد که  ( و معناداری دارد.-41/0) غیرمستقیماثر تحصیلی 

ذهن آگاهی،  بر حسباهمال کاری تحصیلی درصد از تغییرات  53
 قابل تبیین است.عملکرد خانواده و سازگاری 

نشان داد اثر غیرمستقیم ذهن آگاهی بر اهمال بررسی ضرایب مسیر 
نتیجه  این در تبیینکاری تحصیلی به واسطه سازگاری، منفی است. 

توجه کردن ویژه و ، ذهن آگاهیتوان گفت که مهمترین ویژگی می 
که  از پیش داوری و قضاوت استهدفمند در زمان کنونی و خالی 

این توجه ویژه و هدفمند باعث افزایش شاخص های سازگاری می 
شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی مستلزم راهبردهای شود. 

شناختی ویژه ای برای متمرکز کردن فرایند ارفتاری، شناختی و فر
توجه است که به نوبه خود به جلوگیری از عوامل ایجاد کننده خلق 
منفی، فکر منفی، گرایش به پاسخ های نگران کننده و رشد دیدگاه 
جدید و شکل گیری و افکار و هیجان های خوشایند منجر می شود 

طور وسیله کاهش استرس، صرف دقایقی به به ذهن آگاهی (.24)
فعال در روز و تمرکز بر زندگی در لحظه حال، حتی روند پیشرفت 

دهد، مردم ذهن آگاه شادترند، همدلی و امنیت بیماری را کاهش می
های خود را بهتر س باالتری دارند و ضعفنفبیشتری دارند. عزت

بر ذهن آگاهی در اینجا و اکنون انواع تکانش گری، پذیرند، تکیهمی
(. 25) دهدهای افسردگی و مشکالت توجه را کاهش میواکنش

اند که افزایش حضور ذهن با انواع پیامدهای پژوهشگران نشان داده
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ردن مرضی و سالمتی نظیر کاهش درد، اضطراب، افسردگی، خو
تواند در های دیگر ارتباط دارد. حضور ذهن میاسترس و بیماری

ها و الگوهای رفتاری ناسالم رهاسازی افراد از افکار خودکار، عادت
 .ی را در تنظیم رفتاری ایفا کندکمک کند و از این رو نقش مهم

آن مانند  یها  زمیدر مکان رابر عملکرد افراد  یذهن آگاه یاثرگذار
ه ک دیتوان د یم یو آرام ساز یتیریخود مد ،یشاخت رییمواجهه،  تغ

 یرا فراهم م یخاص به سمت تجربه کنون شیگرا کیامکان حفظ 
 یاز ذهن آگاه یکه سطوح باالتر یمبناست که افراد نیکند. بر هم

 ربافراد به تجا نیشوند، چرا که ا یدارند، راحت تر سازگار م
دارند و نسبت به آنچه در لحضه  یخود آگاه امونریپ یمثبت و منف

 ن،یدهند. همچن ینشان م یدهد،  واکنش مناسب تر یرخ م شانیبرا
 دادهایآنکه به رو یدهد به جا یامکان را به فرد م نیا یذهن آگاه
. از طرف أمل پاسخ دهد، با تأمل پاسخ دهدت یو ب یرارادیبه طور غ

  دیتأک نیاست و ا یذهن آگاهگر، توجه بر زمان حال از اصول ید
. کند یم لیرا تسه دیجد یدادهایرو و اکنون کنار آمدن با نجایبر ا

ها  انجینسبت به افکار، ه یتوجه و آگاه شیافزا گر،یبه عبارت د
کردن  هنگاست که با هما یاز وجوه مثبت ذهن آگاه التیو تما

مثبت موجب بهبود  یروانشناخت یسازگارانه و حالت ها یرفتارها
 نیو عالقه به ا یاجتماع ،یانفراد یها تیفعال یبرا یفرد تیقابل
اند، در  یباالتر یازگارس یکه دارا ی. افرادشود  یها م تیفعال
کنند، به احتمال  یکسب م ینمرات باالتر یذهن آگاه اسیمق

و  یدرون یها دهیدر زمان حال حضور دارند، نسبت به پد یشتریب
قضاوت گونه همراه با  ریغ یو آگاه اند. نگرش اریشهو ،یرونیب

 یها را در خود پرورش داده اند و به جا دهینسبت به پد رشیپذ
سازگارانه و  یا وهیسازگارانه به ش ریو غ یواکنش یبرخورد ها

نند؛ در ک یمقابله م یلیو تحص  یکنشگرانه در برابر اتفاقات زندگ
در  هژیبه و یمختلف زندگ یدر جنبه ها یشتریب یسازگار جه،ینت

. انجام تمرینات ذهن آگاهی دهند  یاز خود نشان م لیامر تحص
موجب رشد عوامل مختلف ذهن آگاهی مانند مشاهده، غیرقضاوتی 
بودن، غیرواکنشی بودن، و عمل توأم با هوشیاری می شود. رشد این 

مت روان فرد می شود. العوامل خود موجب سازگاری و در نتیجه س
قیقت وقتی ذهن آگاهی افزایش می یابد توانایی افراد برای عقب در ح

ایستادن و مشاهده کردن حالت هایی چون اضطراب افزایش می یابد، 
در نتیجه می توان خود را از الگوهای رفتاری خودکار رها نمود و 
بوسیله درک و دریافت مجدد، دیگر با حالت هایی مثل اضطراب و 

عات برخواسته از این حالت ها الاط ترس کنترل نشد، بلکه از
مت الو در نتیجه سازگاری و س استفاده کرد و با هیجانات همراه بود

در نهایت می توان گفت که این خصوصیات . روان را افزایش داد
ذاتی ذهن آگاهی شرایط الزم برای سازگاری فراهم می آورد و به 

ری موثر صورت غیرمستقیم نیز به واسطه سازگاری بر اهمال کا
  خواهد بود و باعث کاهش آن خواهد شد.

نشان داد اثر غیرمستقیم عملکرد همچنین بررسی ضرایب مسیر 
ر دخانواده بر اهمال کاری تحصیلی به واسطه سازگاری، منفی است. 

تبیین این یافته ها می توان گفت که تجارب دوران کودکی در محیط 
و ماعی شدن در زندگی هر فرد است خانواده از مهم ترین عامل اجت

خانواده نیز در رایج ترین شکل آن یک تعهد مادام العمر بین زن و 

مرد است، که غذا، سرپناه و کلیه مایحتاج فرزندان خود را تامین 
کنند و آنها را تا سن بلوغ پرورش دهند و این اولین زمینه اجتماعی 

اثر گذار بر  عاملییل است که افراد وارد آن می شوند و به همین دل
رشد شخصیت و سازگاری افراد است، به این صورت که روابط 
اولیه ای که بین والدین و فرزندان برقرار می شود به نوبه خود اثر 

اجتماعی کودک دارد، چرا که اگر پدر  -بسیار مهمی بر رشد روانی
و مادر به نیازهای فرزندان خود پاسخگو باشند و به طور مداوم از 

مراقبت کنند، فرزندان آنها احتماال دلبستگی ایمن را نسبت به  اآنه
والدین خود تشکیل دهند، که این الگوی دلبستگی به احتمال زیاد به 

انواده . خآنها دنبال شودوسیله سازگاری مناسب و زندگی سالم 
مهمترین نهاد مؤثر در تربیت و رفتار آدمی و همچنین در نحوه 

رود و سیستمی است که  ت وی به شمار میتشکیل ساختار شخصی
کند و میزان سازگاری  اولین تأثیرها را بر زندگی شخص اعمال می
ملکرد خانواده . عکند او را با محیط اجتماعی اطرافش تعیین می

 عبارت است از چگونگی ارتباط، تعامل، و حفظ روابط، چگونگی
عبارت به . ت اعضای خانواده استالگیریها و حل مشک تصمیم

مت الدیگر، عملکرد خانواده جنبه مهم محیط خانواده است که س
فرزندان را تحت تأثیر قرار  و سازگاری هیجانی ،جسمانی، اجتماعی 

تواند به شکست در تحصیل و تعلیم  ت خانواده میالدهد. مشک می
عوامل  . کاری تحصیلی منجر شود و تربیت، و همچنین اهمال

های فرزندپروری، همبستگی خانواده  کعملکرد خانواده مانند سب
وفقیت تحصیلی م و نظارت/مشارکت والدین عناصر حیاتی برای

وه عال. بدون توجه به قومیت، جنسیت، و سطح پایه تحصیلی است
بر این ارتباط های تعاملی و عاطفی بین فرزندان و والدین، انتظارها 

صورت که پاسخ های آینده فرزندان را تشکیل می دهد، به این  و
والدینی که قادر هستند روابط مثبت را با فرزندان خود حفظ کنند، 
رشد اجتماعی فرزندان را تسهیل کرده و این پتانسیل را دارند تا 

در این ز مینه آلفرد . سازگارانه فرزندان را کاهش دهندرفتارهای نا
آدلر تصریح می کند که خانواده می تواند محیط مناسبی برای افراد 

اد کند تا حس اجتماعی آنان رشد کند. عالوه بر این وی بیان می ایج
کند که پدر و مادر با عشقی که به فرزند می دهند، می توانند باعث 

و خالق به بار آید و یاد بگیرد برای زندگی  تواناشوند تا فرزند فردی 
خود تالش های سازنده داشته باشد، هم چنین بیان می کند که 

از فرزند خود حمایت می کند، توانایی ابتکار و خانواده ای که 
اعتماد به نفس را در او ایجاد می کند که مجموع این عوامل می تواند 

در نهایت می توان  .شود دباعث افزایش قدرت سازگاری در فرزن
گفت که این خصوصیات ذاتی عملکرد خانواده شرایط الزم برای 

رمستقیم سازگاری بر سازگاری را فراهم می آورد و به صورت غی
  اهمال کاری موثر خواهد بود و باعث کاهش آن خواهد شد.

نتایج نیز نشان داد که اثر مستقیم سازگاری بر اهمال کاری تحصیلی 
 دهد ینشان م ایپژوهش زاکنیز منفی و معناداراست. در این خصوص 

 .رابطه داشته باشد یدر دوران نوجوان یبا سازگاراهمال کاری که 
اشاره کرد که در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که  پژوهش 

دانش آموزانی که سازگارانه در انجام تکالیف محوله وارد محیط 
ند، ده ش و پشتکار بیشتری از خود نشان میالشوند، ت آموزشی می

به طور مرتب میزان پیشرفت خود در رابطه با اهداف را مورد 
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 می شالشکست را ناشی از کمبود ت دهند، همچنین بازبینی قرار می
 شالشود از شکست ناراحت نشوند و ت بینند و همین امر سبب می

 .کاری تحصیلی شوند را افزایش دهند و کمتردچار اهمال خود
هایی کاربردی برای دست اندرکاران پژوهش حاضر دارای یافته

های توانند با برقراری رویهمیها وپرورش است. خانواده آموزش
مناسب در روابط با دانش آموزان، توجه به سالیق متنوع آنان و 
اعمال قوانین در فضایی گرم و پذیرنده، همراه با ارائه بازخوردها و 

بهبود کارآمدی خانواده در ابعاد مداخالت اصالحی به هنگام، 
ش آمدی و  کاهو از این طریق با افزایش خودکارمختلف داشته باشند 

تنش در روابط بین فردی و افزایش سازگاری همراه با عملکرد بهینه، 
زمینه کاهش اهمال کاری تحصیلی را در دانش آموزان خود فراهم 

به عنوان  با واسطه سازگاری یعامل ذهن آگاه همچنینو آورند 
 یلیتحص یتواند به کاهش اهمال کار یکه م ییاز فاکتورها یکی

آنها منجر شود،  یلیبهبود عملکرد تحص جهیدانش آموزان و در نت
پژوهش نشان  یها افتهی نکهی. با توجه به اردیمورد توجه قرار گ

و  یاثرگذار در آموزش ذهن آگاه یانجینقش مسازگاری ریداد، متغ
که از  یشود زمان یم شنهادیدارد. به معلمان پ یلیتحص یاهمال کار
دانش آموزان استفاده  یلیتحص یکار اهمال کاهش یبرا یذهن آگاه

 گر اثرگذار لیعامل تعد کیرا به عنوان  سازگاری کنند، عامل  یم
و از این طریق با کاهش تنش در روابط بین فردی و . رندیدر نظر بگ

همراه با عملکرد بهینه، زمینه کاهش اهمال کاری  افزایش سازگاری 
تحصیلی را در دانش آموزان فراهم آورند. این فرایند ضمن کاهش 
افت تحصیلی و ارتقای کارایی مدارس، با تربیت نسلی پویا و دارای 
سالمت جسمانی و روان شناختی، باعث افزایش اثربخشی نظام تعلیم 

حقیق به واسطه استفاده از و تربیت خواهد گردید. نتایج این ت
ابزارهای خودگزارشی، اجرا در یک بافت خاص و عدم اجرای 
بازآزمایی جهت بررسی ثبات در طی زمان، باید با احتیاط تعمیم 
داده شود. تغییر ناپذیری جنسیتی و بررسی پایایی و روایی در جمعیت 

 عمومی به پژوهشگران آتی پیشنهاد می گردد. 
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