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 چکیده
اساس  بر ی فعال شیب/توجهیی اختالل نارسا  با آموزاندانش  ی لیتحص  تی موفق  ی نیب  شیپهدف  مطالعه حاضر با  

و    ی. پژوهش حاضر از نوع کاربردرفتیانجام پذ  مادران  و عمل  رشیپذ   ،ی آگاهخانواده و ذهن  یکارکردها 
آمار   ی همبستگ-  ی فیتوص جامعه  را    یبود.  نارسا  با  آموزاندانشکلیه  پژوهش    یفعالشیب/توجهیی اختالل 

دادند که با استفاده   لی شکت  1398در سال    و مادرانشان  مراجعه کننده به مرکز توانبخشی وصال شهرستان کرج
به منظور    قرار گرفتند.  ی نفر مورد بررس  300  فرمول کوکرانو با استفاده از    در دسترس  یریگاز روش نمونه

  پرسشنامه ، (1983سنجش عملکرد خانواده )(، 2010فقیت تحصیلی ولز )موپرسشنامه گردآوری اطالعات از 
 لیو تحل  هیتجز  یشد. برااستفاده  (  2011د و همکاران )انو عمل ب  رشی پرسشنامه پذ،  (2006بائر )  ی آگاهذهن 
استفاده    23نسخه    spssافزار  نرمبا استفاده از    چندگانه  ی خط   ونیرگرس  از  در قسمت آمار استنباطی   هاداده
داد    هاافته ی.  شد ترتی نیبشیپ  ترینمهم که  نشان  به  تحصیلی  موفقیت  و   بیکننده  خانواده  کارکردهای 

کارکردهای خانواده    یهاولفهکننده موفقیت تحصیلی از می نیبشیپ  ترینمهم .  بودآگاهی، پذیرش و عمل  ذهن 
 یهااز مولفه  کننده موفقیت تحصیلی ی ن یبشیپ  ترینمهم  بود و ها، کنترل رفتار و همراهی عاطفی  نقش  بیبه ترت

آگاه ترت  ی ذهن  توصیف  بیبه  و  واکنش  عدم  قضاوت،    رات شاا  تواندمی   حاضر  تحقیق  نتیجه  بود.   عدم 
 ها باشد.ادهخانوو  ورشپرو  زشموآ مرا رانکارندا ستد ایبر دیبررکا

کل نارسا  :ید یواژگان  عمل  رشیپذی،  فعالشیب / توجهییاختالل    ی کارکردها  ،یآگاهذهن،  و 
 یلیتحص ت ی موفق ،خانواده
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 مقدمه

  ی توجه یو ب   یتکانشگر  ،ی فعالش ی ب   یتکرار  ی عنوان الگوبه    1ی فعال ش یب  - ختالل نقص توجها
از هفت سالگ   فی توص قبل  م  یشده است که غالبا  نجاتی، رضایی،    شودیشروع  )بخشی، 

 اومتد  گسالیربز  تا  غلبو ا  زغاآ  بستانید  پیش از دوران    معموال  لختال ا  ین ا(.  1391حکمتی،  
  ر ی هنجار نظ   ی در عملکردها  بیموجب بروز اختالل و آس( و  2010،  2)هالپرین و هیلی دارد  
م  ،یل ی تحص  یهاتیموفق  همساالن  با  ارتباط  و  خانواده  با  تعامل  مدرسه،  در    شود یرفتار 

 (. 1393ری، حقگو، رستمی و قنبری، )بوجا

  یا   باشند  شتهاندرا    تجزئیا  به   قیقد  توجه   نایی اتو  ستا  ممکن   لختال ا   ین ا  به  مبتال   ادفرا
 .شوند  هشتباا   مرتکب  حتیاطیا  بی از روی    ها  فعالیت  سایر  یا   رکا  ،سهرمد  تکالیف  منجادر ا

ا  ،غلبا   کافی   تفکر  ونبدو    قتیدبی  با  ظایفدارد و و  د جوو  نظمی  بی  فعالیت ها   منجادر 
  سختی   بهو    ستا  ارشو د  غالبا  ادفرا  ین ا  ایبر  تکالیفو    زیبا در    توجه  حفظدهند.  می  منجاا

  ، تزیپن   نسلی  ف،بیکاا)  کنند  متمرکزرا    دتوجه خو  تکالیف  نساندر  نپایا  به  ایبر  ننداتومی
  - ختالل نقص توجه امبتال به    اننوجو  یا  دكکو (.2009  ،3همکارانو    تسیفر   ،منتیز  ،گاالگر

  با   مثبت  بطروا  گرفتن   هیددنا  همانند   ر فتار  لکنترو    تحصیلی   دعملکردر    غلبا   یفعال ش ی ب
  غم ر  علی   نکاد کو  ین ا(.  2004  ،4پلدو)  دمیشو  مشکل  رچا د   نهمساالو    ادهخانو   ء عضا ا

  کاهش  باعث   رد مو  ین ا  کهدارد    مشکل   تحصیلدر    معموال  ،باال  یا   طبیعی  شهو   شتن دا
 (. 1393شود )نریمانی، شاهعلی و کیامرثی،  ی در آنان میلی تحص  تیموفق 

ا دال  ن یامروزه  به  واقع  یگوناگون  لیاختالل  مشاوران  و  روانشناسان  توجه    شده  مورد 
  ی و نوجوان  یدر دوران کودک   عیااختالل ش   نیدوم  یا  نی اختالل اول  نیکه ا    نیا  جمله  از  ،است

  ی منف  ری تأث تال  ب فرد م ی و خانوادگ  یجان ی ه  ، یاجتماع   ،یشناخت  ، یلی که بر عملکرد تحص است  
 (. 1395پژوه، پرند، امامی و سیدنوری، )به گذاردیم

از  ش و خانوادگی  محیطی  تع  ترین مهمرایط  روند  بر  تاثیرگذار  بین  عوامل  امل سازنده 
تواند منجر به  باشد. متاسفانه ناسازگاری و عدم عملکرد صحیح خانواده میافراد خانواده می

 
1. Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) 

2. Halperin   & Healay  

3. Abikoff, Nissley-Tsiopinis, Gallagher, Zambenedetti, Sevffert, Boorad  &

McCarthy 

4. Dupaul  
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فعالی شود. عملکرد خانواده عامل مهمی بر حفظ و تعادل کودك  جمله بیش   اختالالتی از
گذارد و مانع رشد مناسب  آموزان تاثیر می. عدم تربیت نامناسب بر ذهن و افکار دانش است

  ی مختلف   ی هاپژوهش همچنین    (.1398)قاضوی و ورنیک،    شود روی آنان میو درنتیجه کج
ی اجتماعی و تحصیلی کودکان  هامهارت  در رشد  یروابط خانوادگ  ری از نفوذ و تأث  یحاک

 (.  1390وند، مشتاقی و شهبازی، است )نورالدین 

پژوهش  ک   یاری بس  یهادر  والد  تیفی به  تأث  ن یارتباط  فرزندان،    ،1خانواده   تیحما  ری با 
ب   زی آمتیموفق   یهایبا فرزندان و نقش آن در سازگار   مانه ی وجود رابطه گرم و صم   ن ی در 

تأک آموزان  دانش  و  است  شده  نو  دی اشاره  که  والد  عدارند  م-ارتباط    تواند یفرزند 
ارتباط بخصوص در سالمت روان    ن ی ا  تی فی در دانشگاه باشد و ک   یسازگار کنندهین یبش ی پ

 (.1394فر، زارعی و جهانگرد شرقی، )جباری است رگذاری تأث انیدانشجو یو سازگار
  ردی گ می  ری اثزیادی ت  لچندبعدی باشد که از عوام   ری متغ  لیی صح ت  رفتشی د پرسبه نظر می

شود که  محسوب می  3آگاهی (. یکی از این عوامل ذهن 2013،  2گو چان  س، لی)دادوویدت
زمان حال و بدون داوری نسبت  طوف به هدف در  است از توجه به طریقی خاص، مع  عبارت

ت و  اتجربی به  برونیی ب  درونی  حالت  شتری.  با    این  مراقبه شیوهذهنی  مختلف  آموخته    4های 
)می خضری  ،پورپاریزیشود  جا  (. 1397  مقدم،توحیدی،  به  آگاه  ذهن  واکنش    یافراد 

واقعوعادت  ای  یاتکانه پردازش  به  رونانهی بار،  م  دادهایتر  ایاقدام  به  توجه  با  و    نکه یکنند 
ب  یواقعیات درون   زانی کنند، حوادث را کمتر از آن میرا بدون تحریف ادراك م  یرونی و 

  ی ابا دامنه گسترده  جههدر موا  یادیز  ییکنند و توانایو پردازش م  افتیناراحت کننده، در
 (. 2010 ،5ها دارند )فالکسنتر ومو تجربه هاجانی از تفکرات، ه 

آگاه   درباره پ  یذهن  است.    یادیز  یهاپژوهش   یلی تحص  شرفت ی و  گرفته  صورت 
  ی ان یاز دانشجو  شتری ب   یباال به طور معنادار  ی آگاهذهن   یدارا  ان یدانشجو  ی لی تحص   شرفتی پ

 (. 1392  ،یو گنج  یفرقدان ،یدارند )محتشم ی ن ییپا یآگاهاست که ذهن 
دانش   به  توجه  با به  آموز مشکالت  مبتال  توجه ا ان  نقص    به   نیاز  و  یفعال ش یب  -ختالل 

  مهم   عامل  یک  عنوان  به  را  روانشناختی  انعطافپذیری  میتوان  ،این افرادبیشتر    سازگاری
 

1. Family support 

2. Dudovitz, Li   & Chung 

3. mindfulness 

4. meditation 

5  . Falkenström  
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  نقش  به  توجه  با(.  1397زاده،  )پوراکبران، مهرابی، بدیهی، تیمورزاده و دهقان  گرفت  نظر  در
  افراد   در  انعطافپذیری  تغییر  برای   زیربنایی  دالیل  ، سازگاری  در   روانشناختی   یریپذانعطاف

  نسل   هایدرمان  به  که  انعطافپذیری  تببین   برای  نظریهها  جدیدترین  از  یکی.  است  مهم  بسیار
(  2006  ،1، باند، موسادا و لیلیسلوماهیز،  )   همکاران  و  هیز  ، نظریةاست  شده  منجر  نیز  جدید

  روانشناختی   انعطافپذیری  ،رفتار  تغییر  و   پذیرش  یندفرآ  و   حال  به  آگاهانه  توجه.  باشدمی
 متعهدانه   اقدام  پذیرش  از  متأثر  روانی  انعطافپذیری  رویکرد  این   در  لیکن .  دهدمی  پرورش  را

تجربه  شریپذ.  است از  اجتناب  متضاد  مؤلفه  کییها(  )حالت   ی ریپذانعطاف  یهااز 
 پیونددفرد به وقوع می  یآگاهانه به تجربیاتی است که برا  یلتما  ی تی بوده و به معناخ روانشنا

 انعطافپذیری  که  ندداد(  2006)  همکاران  و  هیز  (.2011،  2مارتینز-گوتیرز)مک کراکن و  
:  شوندمی  تقسیم  دسته   دو   به  که  است   شده  آغاز   فرایندها   این   بین   ارتباطات   طریق   از  روانی

  عمل   جهت ، ایجاد انگیزه  نظری  رویکرد  این  براساسبه حال.    آگاهانه  توجه   و  پذیرش  یندآفر
 پذیرش  همراه  به  شده  مشخص  های  ارزش  و  اهداف  به  معطوف  فعالیت  یعنی   3متعهدانه 
(.  2008  ،4هربرت   و  فرمن )  بیانجامد  روانشناختی  پذیریانعطاف  به  تواندمی  ذهنی  تجارب

 پیامد  که  است  عمل  و  پذیرش  نیازمند  روانشناختیانعطافپذیری    که  میرسدبنابراین بنظر  
 . است بیشتر سازگاری   نتیجه در  و روانشناختی انعطاف آن

خانوادگ  قاتیتحق  تجارب  است  داده  دوره   یاعمده  ری تأث   ینشان  طول  در  فرد  تکامل  بر 
بعد از آن دارد و ارتباطات خانوادگ   ینوجوان نوجوان از جمله    یزندگ  یها جنبه  ریسا  یو 

 (.  2002، 5و همکاران  رنی)با  دهدیخود قرار م  ری او را تحت تأث  یلی تحص  شرفتی و پ تیموفق 

  روابط والدین و عملکردشان که    دندی رس  جهینت   ن یبه ا  یپژوهش  یط(  2004)  6لورینو   نانسی
 (. 1393 ،الریجانی)به نقل از   دارد ی فرزندان نقش معنادار ی ل ی عملکرد تحص زانی م ن ییدر تع 

 
1  . Hayes, Luoma, Bond, Masuda & Lillis 

2  . McCracken & Gutiérrez-Martínez 

3. committed action 

4  . Forman   & Herbert  

5. Byrne, Haddock   & Poston 

6. Nancy & Lorraine  
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نشان داد که جو عاطفی خانواده، توانایی شناختی مادر،    یدر پژوهش(  2005)  1مک فارلین
 گیری خانواده و عملکرد مدرسه فرزندان رابطه داردو تحصیلی او، بر شکلرضایت شغلی  

 (. 1393 ،الریجانی)به نقل از 

آموزان  دانش   یدلبستگ   زانیم   قیاز طردریافتند که    ی، در پژوهش(1386)  و همکاران  روز آتش 
به    یدلبستگ  همچنین   کرد. بینیرا پیش دانش آموزان    ی لی تحص  شرفت ی پتوان  والدینشان میبه  

 فرزندان است. یلی تحص  شرفتی پ ینندگکین یبش یقدرت پ  ن یشتری مادر ب

خانواده    یاعضا   یرابطه جوعاطف  خود  یدر پژوهش  زی ن(  1382)  و همکاران  ن ینورالد  یمحب 
پسرانه مسجد   یهارستانی دانش آموزان دب ی لی و عملکرد تحص  ی اجتماع -ی فرد یبا سازگار 

پژوهشمانی سل این  طی  داد.  نشان  متغ  را  مجموع  نقش  که  شد  عاط  یرها ی مشخص    ی فجو 
  ی لی و عملکرد تحص   یاجتماع  -ی فرد  یسازگار  ینی ب ش ی خانواده از نقش تک تک آنها در پ

 .است شتری دانش آموزان ب 

از   یناکارآمد به طور معنادار یدانش آموزان با جو خانوادگ ( نشان داد که 1393الریجانی )
  یی هادانش آموزان خانواده  یلی تحص   تی دارند. وضع  یبدتر  تیوضع  یلی تحص   تی نظر وضع

بود.    شتری باال ب  یاقتصاد  تیبا دانش آموزان با وضع  سهیدر مقا  ف ی ضع  ی اقتصاد  تی با وضع
نشد   گزارش  یتفاوت معنادار  انمادر  التی دانش آموزان و سطح تحص   یلی تحص   تی وضع  ن ی ب

  ی بهتر از دانش آموزان پسر بودند. بطور کل  یلی تحص   تی و دانش آموزان دختر از نظر وضع
پژوهش  ب  این  پا  ن ی نشان داد که  با کارا  ن یی کارکرد  نوجوانان    یل ی تحص  فی ضع  ییخانواده 
 .وجود دارد یرابطه معنادار ییدوره راهنما

 روش  
کلیه  پژوهش را    یبود. جامعه آمار  ی همبستگ-   یف یو توص  یکاربردپژوهش حاضر از نوع  

نارسا  باآموزان  دانش  وصال   ی فعالش یب/توجهییاختالل  توانبخشی  مرکز  به  کننده  مراجعه 
  ی ری گدادند که با استفاده از روش نمونه  لی شک ت  1398در سال  و مادرانشان  شهرستان کرج  

دسترس از    در  استفاده  با  کوکرانو  بررس  300  فرمول  مورد  گرفتند.  ینفر  منظور    قرار  به 
 شد. زیر استفاده گردآوری اطالعات از پرسشنامه 

 
1. Mcfarlin 
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 10گویه  39( در  2010)  2ولزپرسشنامه موفقیت تحصیلی توسط    :1موفقیت تحصیلی پرسشنامه  
 شغلی، انگیزه گیریتصمیم مربی،  عمومی، کارآمدی های آکادمیکمهارتشامل:    و مولفه

 یا درونی  انگیزه  شدن، خودتنظیمی، اجتماعی  آینده، اعتماد، تطابق شخصی، برای خارجی

  شود. گذاری میگانه لیکرت نمرهبندی چهاردرجه  مندی، فقدان اضطراب که بصورتعالقه
 اخکرونب  آلفای ضریب  (1394ادیب حاج باقری، صادقی گندمانی، امین الرعایایی یمینی )

آکادمیک برای یا  تحصیلی  موفقیت  توسط    .شد محاسبه  76/0  پرسشنامه  پرسشنامه  این 
 آموزان تکمیل شد. دانش 

سوال    60( در  1983)  4این سنجش را اپشتاین، بالدوین و بیشتاب  :3سنجش عملکرد خانواده 
است. این الگو    5تهیه کردند و هدف آن سنجیدن عملکرد خانواده براساس مدل مک مستر 

ها، همراهی  های ساختاری، شغلی و تعاملی خانواده شامل حل مشکل، ارتباط، نقش ویژگی
ابزار سنجش عملکرد  عاطفی، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار را مشخص می بنابراین  کند؛ 

ها، به عالوه یک ه متناسب با این شش بعد، از شش خرده مقیاس برای سنجیدن آنخانواد
  بصورت (.  1396خرده مقیاس هفتم مربوط به عملکرد کلی خانواده تشکیل شده است )ثنایی،  

این آزمون پس از تهیه توسط اپشتالین، بالدوین و    شود.گذاری میای نمرهدرجه  4لیکرت  
سال   در  رو1983بیشاب  بر  نمونه  ،  یک  آلفای    503ی  ضریب  ی  دامنه  شد.  اجرا  نفری 

است که حاکی از همسانی درونی نسبتا خوب است.    92/0تا    72/0های آن بین  زیرمجموعه
(.  1396تحقیقات انجام شده در ایران نیز تایید کننده روایی و پایایی این آزمون است )ثنایی،  

، 38/0، ارتباط  61/0های حل مشکل  ( ضرایب آلفای خرده مقیاس1390قمری و خوشنام )
و عملکرد کلی    61/0، کنترل رفتار  65/0، آمیزش عاطفی  64/0، همراهی عاطفی  72/0نقش  

 اند. به دست آورده 92/0و همچنین برای کل مقیاس  81/0

گویه و   39که دارای    (0620و همکاران )  ائرب  لهی پرسشنامه به وس  ن یا  :6ی آگاهذهن   پرسشنامه
شامل:    5 آگاه  عمل،  فیتوص،  مشاهدهمولفه  با  که    واکنش   عدم،  قضاوت  عدمی،  همراه 

نمرهدرجه  5لیکرت    بصورت  نتا  بر  شود.گذاری میای    ها عامل  ی درون  ی همسان  ج،ی اساس 

 
1. Academic Success Inventory for College Students (ASICS) 

2  . Welles 

3  . Family Assessment Device (FAD) 

4  . Epstein NB, Baldwin LM, Bishop DS. 

5  . McMaster 

6. The Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) 
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)در    91/0  بودن( تا  ی )در عامل غیر واکنش  75/0  بین   یامناسب بود وضریب آلفا در گستره
دار بود و در  یها متوسط و در همه موارد معنبین عامل  ی عامل توصیف( قرار داشت. همبستگ

)نئوسر،  34/0تا    15/0بین    ی طیف از احمدوند2010قرار داشت  نقل  در    ن یهمچن  (.1391  ،؛ 
رو  یامطالعه بر  پا  یابیاعتبار    یکه  ا  ن ی ا  یائیو  در  ، ضرا  رانی پرسشنامه  گرفت    ب ی انجام 

ا  -آزمون  یهمبستگ به عامل غ  r=57/0  ن یب  یرانیباز آزمون پرسشنامه در نمونه    ر ی )مربوط 
حد قابل   رآلفا د  بیضرا  ن یچن. همدیعامل مشاهده( مشاهده گرد)  r=84/0بودن( و    ی قضاوت

(  فی مربوط به عامل توص  α=83/0بودن و    یواکنشری مربوط به عامل غ  α=55/0  ن ی)ب  یقبول
 (. 1391)احمدوند،بدست آمد 
به وس  ن یا  : 1نسخه دوم  -و عمل    رشیپرسشنامه پذ )  2دانب  لهی پرسشنامه  ( 1120و همکاران 

انعطاف  یبرا به وخروانشنا  یریپذسنجش  با اجتناب تجربه  ژهیتی،  به    یلو تما  ی ادر رابطه 
سؤال است.    7شده و دارای    نیتدو،  واستهخنا   یهابا وجود افکار و احساس  لدر عم  یدرگیر
  1)هرگز=    یادرجه  7  مقیاس لیکرت  کیپرسشنامه بر اساس میزان توافق در    نیا  ی هاسؤال

میرتبه  (7  همیشه=تا   ابندی  توسط    ن یشود.  تکمی خ پرسشنامه  افراد  .نمرمی  ل ود   ۀگردد 
  ی ریپذافانعط  ۀمقیاس نشان دهند  ن یسؤال است. نمرات باالتر در ا  7هر فرد، جمع    ةپرسشنام
  پرسشنامه   ن ی بازآزمون ا  -آزمون  ییایپااست.  باالتر    یاتر و اجتناب تجربهین یپا  یخت روانشنا

نیز    رانیا  در(.  2011،  گرانیدست آمده است )باند و د  84/0درونی آن    8همسانی    و  81/0
 ییایپا  بیو ضر  89/0  ،ل ویرایش دومو عمش  ریپذ  ةکرونباخ پرسشنام  یآلفا  ییایپا  بیضر
 (.  1391عباسی و همکاران، آمده است ) دست به 71/0 زمونبازآ

 هایافته
متغیرهای پژوهش  یفیتوص یهاشاخص  .1  جدول  

 
1. Acceptance and Action Questionnaire- II (AAQ-II) 

2. Bond, Hayes, Baer, Carpenter, Guenole, Orcutt   & Zettle. 

 بیشترین کمترین انحراف معیار  میانگین  متغیر
92/160 کاکردهای خانواده  199 /22  104 219 

آگاهی ذهن   28/117  598 /6  99 134 

92/43 پذیرش و عمل   120 /8  20 67 

26/85 موفقیت تحصیلی   798 /10  55 112 
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 آزمون کلموگرف اسمیرنوف برای بررسی فرض نرمال بودن متغیرها   .2جدول  
 فرض نرمال  معنی داری  zآماره  متغیر

155/1 کارکردهای خانواده   139/0 است برقرار    

920/0 ذهن آگاهی   366/0 است برقرار    

018/1 پذیرش و عمل   252/0 است برقرار    

ی لیتحص  تیموفق   748/0  631/0 است برقرار    

کلموگرف اسمیرنوف نشان می دهد  نتایج آزمون نرمال بودن متغیرها بر اساس آزمون  
باالتر است، لذا در این    α=05/0  سطح معنی داریاز  های تحقیق  متغیراکثر  که معنی داری  

فرض  داده0Hسطح  بودن  نرمال  که    هایعنی  گفت  توان  می  بنابراین  شود،  نمی  اکثر  رد 
از آزمون همبستگی    هاجهت آزمون فرضیه  پس دارای توزیع نرمال است    ی تحقیق هامتغیر

 .  شده استاستفاده  و رگرسیون خطی چندگانه  پیرسون

آگاهی، پذیرش و عمل  کارکردهای خانواده و ذهن بین  پیرسون همبستگی  آزمون یهاآماره   .3  جدول
 آموزاندانش با موفقیت تحصیلی مادران

 متغیر 

 موفقیت تحصیلی 

وجود   معنی داری  ضریب همبستگی
 رابطه 

 نوع رابطه 

ها نقش  11/24  444 /4  15 35 
66/15 حل مشکل   197 /3  7 23 

87/18 ارتباط   791 /3  9 28 
04/22 همراهی عاطفی   932 /3  14 32 
15/20 آمیزش عاطفی  033 /4  9 31 

49/25 کنترل رفتار   141 /4  15 33 
59/34 عملکرد کلی   829 /6  17 49 

33/24 مشاهده  723 /3  14 38 
41/21 توصیف   886 /3  12 33 

98/22 عمل همراه با آگاهی   339/3  14 32 
41/25 عدم قضاوت   907/3  14 37 
93/19 عدم واکنش   450/3  12 30 
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 مستقیم  دارد 001/0 237/0 کارکردهای خانواده 

آگاهی ذهن  مستقیم  دارد 001/0 254/0 

 مستقیم  دارد 001/0 617/0 پذیرش و عمل 

ابعاد متغیر پیش  بین  بین )متغیر مستقل( و متغیر مالك )متغیر برای بررسی رابطه خطی 
وابسته( از رگرسیون چند گانه به روش همزمان استفاده شده است. قبل از اجرای رگرسیون  

بین و مالك توسط همبستگی در مرحله پیشین به دست آورده  همبستگی بین متغیرهای پیش 
داری رگرسیون مورد آزمون قرار گیرد. با توجه به اینکه مقدار  مرحله بعد معنیشد تا در  

اند.  توان گفت خطاها نا هم بستهقرار دارد، لذا می 5/2و  5/1آماره دوربین واتسون در دامنه 
و   10/0باالتر از   (Tolerance) « میزان تحمل همچنین نتایج بدست امده نشان می دهد »

تورم   از    1نزدیک    (VIF)  « واریانس»عامل  کمتر  بین    10و  همخطی  بنابراین  باشد  می 
ندارد. وجود  بین  پیش  نمودار   متغیرهای  در  خطاها  مانده  باقی  توزیع  از  حاصل  نتایج 

نشان می دهد که باقی مانده خطاها نرمال است بنابرین مفروضه استقالل خطاها    1هیستوگرام  
تو می  بنابراین  باشد.  می  برقرار  مفروضهنیز  گفت  نداشتن  هاان  همخطی  بودن،  نرمال  ی 

متغیرهای پیش بین و استقالل خطاها برقرار است و می توان از رگرسیون خطی جهت آزمون  
 این فرضیه استفاده کرد. 

آگاهی، پذیرش و  کارکردهای خانواده و ذهن همبستگی بین خالصه مدل همبستگی چندگانه   4.جدول  
 آموزان دانش با موفقیت تحصیلی مادرانعمل 

R 2R 
(adj)

2R  دوربین واتسون 

665 /0 442 /0 436 /0 891 /1 

 آگاهی، پذیرش و عمل کارکردهای خانواده و ذهنپیش بین: 
 موفقیت تحصیلی متغیر مالک: 

  0/ 05دار  ( کمتر از سطح معنی001/0مقدار محاسبه شده از آزمون )ـpبا توجه به این که  
معنی رگرسیون خطی  مدل  نتیجه  ر  بین  است،  یعنی  باشد،  می  و  دار  خانواده  کارکردهای 

داری وجود دارد. ضریب  رابطه خطی معنی  آگاهی، پذیرش و عمل با موفقیت تحصیلی ذهن 
روابط همزمان    r=665/0همبستگی چندگانه   میزان  دهنده  نشان  باشد که  کارکردهای  می 
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می باشد و با توجه به اینکه سطح  آگاهی، پذیرش و عمل با موفقیت تحصیلی  خانواده و ذهن 
است. بنابراین این رابطه معنی دار می   α= 05/0و کوچکتر از سطح  0/ 001معنی داری برابر 

مقدار   اینکه  به  توجه  با  adjباشد. 
2R  2شده    )تعدیلR  با برابر  پس   436/0(،  باشد،  می 

ذهن  و  خانواده  عمل  کارکردهای  و  پذیرش  همزمان  آگاهی،  واریانس   361/0بصورت 
 را تبیین می کنند.   موفقیت تحصیلی

با   مادرانآگاهی، پذیرش و عمل کارکردهای خانواده و ذهن همبستگی بین تحلیل واریانس . 5جدول  
 آموزان دانش موفقیت تحصیلی

 معنی داری Fآماره  میانگین مربعات  درجه آزادی مجموع مربعات  مدل

53/15407 رگرسیون   3 84/5135  

18/19456 باقیمانده <001/0* 13/78  296 73/65  

72/34863 کل  299 - 

   موفقیت تحصیلیمتغیر مالک: 
 دار معنی 05/0در سطح *

1  مقدار محاسبه شده در آزمون ضرایب مدل رگرسیون  ـ pهمچنین با توجه به  
0, H  2

0, H  
3

0, H   شود، مقدار رد می   0/ 05در سطحt  آگاهی، پذیرش و عمل  کارکردهای خانواده و ذهن
برابر   ترتیب  از    13/ 39و    3/ 574،  3/ 799به  داری کمتر  معنی  باشند پس    0/ 05با  موفقیت  می 

متفاوت می باشد،  آگاهی، پذیرش و عمل  کارکردهای خانواده و ذهن با توجه به میزان  تحصیلی  
به ترتیب برابر  آگاهی، پذیرش و عمل  کارکردهای خانواده و ذهن برای    βو با توجه به مقدار  

می توان  آگاهی، پذیرش و عمل  کارکردهای خانواده و ذهن می باشد، پس با    0/ 218و    0/ 489
و  موفقیت تحصیلی   بینی کرد،  بینی کننده    ترین مهم را پیش  به ترتیب  موفقیت تحصیلی  پیش 

 می باشد. آگاهی، پذیرش و عمل  کارکردهای خانواده و ذهن 
 مدل پیش بینی

پذیرش و   *78/0 +آگاهیذهن  *259/0 + کارکردهای خانواده *081/0 + 7/ 539 = موفقیت تحصیلی
 عمل 

با    مادران آگاهی، پذیرش و عمل  کارکردهای خانواده و ذهن همبستگی بین  ضرایب رگرسیون    . 6جدول  
 آموزان دانش   موفقیت تحصیلی 

ضریب استاندارد   بین متغیرهای پیش
 نشده

ضریب 
استاندارد  

 شده

t P  ی هم خطی هاآماره 
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ضریب 
B 

خطای  
 معیار

Beta Tolerance VIF 

7/ 539 ثابت   722 /8  - 864 /0  001 /0 - - 

0/ 081 کارکردهای خانواده  021 /0  167 /0  799 /3  001 /0 970 /0 031 /1 
آگاهی ذهن  259 /0  072 /0  158 /0  574 /3  001 /0 962 /0 039 /1 

0/ 780 پذیرش و عمل   058 /0  586 /0  39/13  001 /0 983 /0 017 /1 
   موفقیت تحصیلیمتغیر مالک: 

 دار معنی 05/0در سطح *

 

 
 توزیع نرمال باقی مانده خطاها در مدل گرسیون  .1نمودار

، حل مشکل، ارتباط، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی،  ها نقش همبستگی بین  ضرایب رگرسیون    . 7جدول  
 آموزان دانش   با موفقیت تحصیلی   مادران کنترل رفتار و عملکرد کلی  

ضریب   بین متغیرهای پیش
 استاندارد نشده

ضریب  
استاندارد 

 شده

t P  ی هم  هاآماره
 خطی 

ضریب 
B 

خطای  
 معیار

Beta Tolerance VIF 

65/ 935 ثابت   563 /4  - 451 /14  001 /0 - - 

هانقش  547 /0  184 /0  225 /0  976 /2  003 /0 556 /0 80/1 
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0/ 145 حل مشکل  272 /0  043 /0  533 /0  595 /0 487 /0 053 /2 

0/ 095 ارتباط  228 /0  033 /0  418 /0  676 /0 498 /0 007 /2 

0/ 285 همراهی عاطفی   141 /0  103 /0  021 /2  048 /0 535 /0 867 /1 

0/ 031 آمیزش عاطفی   215 /0  012 /0  146 /0  884 /0 491 /0 037 /2 

0/ 361 کنترل رفتار   177 /0  139 /0  051 /2  045 /0 556 /0 80/1 

0/ 129 عملکرد کلی   111 /0  082 /0  157 /1  248 /0 640 /0 564 /1 
 موفقیت تحصیلی متغیر مالک: 

 دار معنی 05/0در سطح *

 آموزان دانش   با موفقیت تحصیلی   مادران   آگاهی های ذهن مولفه همبستگی بین  ضرایب رگرسیون    . 8جدول  

 بین متغیرهای پیش 

ضریب استاندارد 
 نشده

ضریب 
استاندارد 

 t P شده 

 ی هم خطی هاآماره

ضریب 
B 

خطای 
 معیار

Beta 
Tolerance VIF 

44/36 ثابت  21/10   - 57/3  001/0  -  - 
232/0 مشاهده   162/0  08/0  426/1  155/0 971/0 03/1 
337/0 توصیف  164/0  121/0  06/2  04/0 878/0 139/1 

298/0 عمل همراه با آگاهی   182/0  092/0  637/1  103/0 691/0 04/1 
872/0 عدم قضاوت   158/0  316/0  518/5  001/0 931/0 074/1 
349/0 عدم واکنش  175/0  112/0  994/1  049/0 917/0 091/1 

 موفقیت تحصیلی متغیر مالک: 
 دار معنی 05/0در سطح *

 گیری و نتیجه  حثب
باهدف   حاضر  اختالل  با   آموزاندانش   ی لی تحص  تی موفق  ین یبش یپپژوهش 

کارکردها ی فعالش ی ب/توجهیینارسا اساس  ذهن   یبر  و  عمل   رشیپذ  ،یآگاه خانواده    و 
کننده موفقیت تحصیلی    ین یبش یپ  ترین مهم  پژوهش نشان داد که  نیا  جینتا  اجرا شد.  مادران
همچنین  باشد.  یمدر مادران  آگاهی، پذیرش و عمل  کارکردهای خانواده و ذهن   بی به ترت 

 یفعال ش یب/توجهییاختالل نارسابا   آموزاندانش کننده موفقیت تحصیلی  ین یبش یپ  ترینمهم
به ترت  یهااز مولفه   بود و ها، کنترل رفتار و همراهی عاطفی  نقش   بی کارکردهای خانواده 



 109 /                                     .. ی.فعالشیب /توجهییاختالل نارسا  با آموزاندانش یلیتحص ت یموفق ینیب  ش یپ

 

 

عدم قضاوت،    ب ی به ترت   یآگاه ذهن   ی هاکننده موفقیت تحصیلی از مولفهین یبش یپ  ترینمهم
توص و  واکنش  مادران  ف ی عدم  نتایج  یافته  ن ی ا  بود.  در  با  )ها  ورنیک  و    (، 1398قاضوی 

، بابائی (1393و همکاران )غفوری (،  1395پژوه و همکاران )به(،  1397پورپاریزی و همکاران )
( )(1393و همکاران  و همکاران  نریمانی   2لیالند   ،(2017)  و همکاران  1ك مزار  و  (1391، 

)  5فرانکو  ،(2013)  4ورزاك تونود،  (2013)  3اسماچنکو   ، (2015) همکاران  ،  (2011و 
و    9وردمپسی هاو (  2003)   رانو همکا   8بیان(  2010)  7نایلینگ   ،(2010)و همکاران    6بولمایجر

  همخوانی دارد. (2001همکاران )
  یو مستمر کاست  داریپا  یوجود الگو  ،یفعال ش یتوجه و ب  یاختالل کاست  ی اصل  ة مشخص

  نی ا  .شودیفرد م  ی لی ب اختالل در عملکرد تحصب است س   ی ورو تکانش   یفعالش ی ب ،  توجه
  ر یدچا ر تأخ آنها یل ی تحص شرفتی و پ هدمای خود برن فیانجام تکال ۀگروه از کودکان از عهد

به  شود.می پژوهش  )نتایج  همکاران  و  پ(  1395پژوه  که  داد    ی ل ی تحص  شرفتی نشان 
 کمتر است.  اختالل نیآموزان بدون ات به دانش ب اختالل نس ن ی تال به ابآموزان مدانش 

  یزندگ  یهاهی آسوده خاطر بودن از حاش   تواند با انسجام خود و  یدرون خانواده م   یفضا
به    یطیشرا و   یواحساس ارزشمند  ینوع خودباور   کیرا فراهم کنند،که در آن فرزندان 

  ی ط یشرا  ن یبه چن  یابیو دست    ابندیخود دست    یکنون   تیبرداشت مثبت و مناسب از وضع
  ی ری عامل مؤثر در شکل گ  نیوزان مؤثر باشد. مهم تردانش آم  ی لی تحص   شرفت ی تواند درپ  یم

است. چنانچه نگرش خانواده، نسبت به مدرسه،    وادهخان  ل،ی نگرش دانش آموز نسبت به تحص 
خواهد کرد    دای پ  ل ی نگرش مثبت به درس و تحص  زی معلمان و درس، مثبت باشد فرزند آنها ن

نت   یلی که موجب عملکرد تحص افالکی    ،غفوری)  شود  یم  ی ل ی تحص  شرفتی پ  جهی باال و در 
 . ( 1393برومند و عمادی، ، فرد

 
1. Mrazek 

2. Leland  

3  . Osmachenko 

4  . Teodorczuk   

5. Franco 

6  . Bohlmeijer  

7. Nailing  

8. Bean 

9. Hoover-Dempsey  
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پژوهش   )نتایج  ورنیک  و  مشکل،  ن(  1398قاضوی  حل  مولفه  بین  داد  ها،  نقش شان 
فعالی( در  همراهی عاطفی، ارتباط، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار با میزان نقص توجه )بیش 

تحصیلی   داشت.  عملکرد  وجود  منفی  و  معنادار  ارتباط  آموزان  بابائی،  همچنین  دانش 
بینی کننده انگیزش تحصیلی  به عنوان پیش   را  عملکرد خانواده(  1393عبخدایی و غفاری )

 .معرفی کردند
خانوادگ  فرد    یا عمده  ری تأث  یتجارب  تکامل  و  بر  خانوادگدارد    ریسا  ی ارتباطات 

نایلینگ  .  دهدیقرار م  رخودی را تحت تأث  ی لی تحص  تیق نوجوان، مانند موف  یزندگ  یهاجنبه
ا(  2010) مؤلفهدانش   یلی تحص   شرفت ی پ  که  دی رس   جه ینت  ن یبه  با  چندگانه    یهاآموزان 

والد  ی خانوادگ انتظارات  و  باورها  انضباط   ن،ی همانند  والد  یاعمال  مداخالت    ط ی مح   ن،یو 
خانوادگ  یعاطف دسترس  در  منابع  و  خانواده  بر  دارد.    یحاکم  این  ارتباط  نتایج  همچنین 

  ان همخو(  2001و هاوردمپسی و همکاران )(  2003)  رانهمکابیان و  تحقیق    نتیجه  باپژوهش  
،  توان گفتین میابنابر  .ندادانسته  مرتبط  تحصیلی  یپیامدها  بارا    عملکرد خانواده  که  ستا

  ر فتا ر  لکنتر،  هیاهمر  عاطفی   ،مسأله  حل  مانند  مختلف  دبعارا در ا  دخو  دعملکر  اده خانو  قتیو
  چنیندر    که   زیمو آنش دا  تحصیلی   پیشرفت   یا   تحصیلی  دعملکر  نکند   یفاا  خوبی  به  هغیرو  

  اده خانودرون    نچهآ  قع. دروادگیرمی  ارقر  تأثیر  تحت  منفی   ر طو  به   نیزدارد    ارقرای  خانواده
و  یپذیرفنعطاا دیجادر ا ی کلید عامل یک ندامیتو آن دعملکر  چگونگیو  فتدامی قتفاا

  ی باشد. محیطها   نامناسب  یطاشرو    ار ناگو  ی هاادیدرو  با   مرتبط  هیندو آ  فعلی   ات خطر  کاهش 
  عکس،   بر.  کنند  پیشرفتو    بگیرند  دیا  تا  زدمیسا  درقارا    نکاد کو  ههندد  ورشپرو    هنگیزندابر

نوجوانان  نکادکو  شدر  یجنبهها  ربدکا  گیادخانو  یمحیطها ا  و    به   نناآ  مثبت  لنتقاو 
  .باشد مضر ربسیا گسالیربز

تبیی یافتهدر  مین  پژوهش  وجود  اوت های  با  که  کرد  بیان  ذهن ن  موجب  اینکه  آگاهی 
فرد  می راتواناییشود  خود  یاد  های  و  و  بشناسد  هیجانات  با  و   بگیرد  مقابله  منفی،  افکار 

جر، پرنگر، تال  ، مقابله و حوادث ذهنی را به صورت مثبت تجربه کند )بولمایحوادث منفی
آگاهی، پیشرفت تحصیلی خوبی  آموزان با ذهن رسد دانش به نظر می(.  2010،  1و کایجپرس

پژوهشدارند.   آگاه  یدر  ذهن  برنامه  اثرات  کشف  به  دبدانش ی  برا  یکه    ی رستانی آموزان 
(  2015  )لیالند،تحصبلی    شرفتی باعث پ  یصورت گرفت، نشان داده شد آموزش ذهن آگاه

 
1  . Bohlmeijer, Prenger, Taal   & Cuijpers 
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همچن افزا  ن ی و  م  یاهجنبه  ی تمام  ش ی سبب  و    شودیخودپنداره  کنگاس  ماتاس،  )فرانکو، 
همچن2011الگو،   پژوهش  ن ی (.  ذهن   یدر  و    یآگاه که  آموزش  شد    یبررس  یری ادگیدر 

ك و همکاران،  کند )مزاریم   شتری را ب   ی لی تحص  شرفتی پ  یآگاه مشخص شد آموزش ذهن 
  ی انج ی نقش م   یلی تحص   شرفتی در پ   یآگاه ذهن   که   نشان داده شد  گرید  ی(. در پژوهش2017

با   میمستق ری به طور غ  یآگاهند ذهن نشان داد  زی ها نپژوهش   گری(. د2013دارد )اسماچنکو،  
خودکارآمد  یاثرگذار استرس،  سا  یبر  پ  یرهای متغ  ریو  تأثدانش   شرفتی بر    ر ی آموزان 

)تونود ورزاك،  یم بولمایجر   ن ی(. همچن2013گذارد  مطالعه  نشان 2010)و همکاران    در   )
  ی آگاهذهن هستند.  ی  شتری ب  ی آگاه ذهن   ی باالتر دارا  یلی تحص   شرفتی پ  با  انیداده شد دانشجو

مقابله    ، یها و افکار منف جانیتا با ه   ردی بگ  ادیخود را شناخته و    ی هاییشود فرد توانایموجب م
 .را به صورت ثبت تجربه کند  یو حوادث ذهن 

  و عمل   رشیپذ  با  یلی تحص   تیموفق رابطه    بررسی  برای  کمتری  مطالعات  کلی   طور   به
پذیری شناختی بر سازگاری  اخیر بیانگر تاثیر انعطاف  است. اما اکثر پژوهشهای  شده  انجام

مساله همان  دقیقا  این  و  است  بهتر  بیشتر  عملکرد  برای  که  اختالل  با   آموزاندانش ای 
است.   یفعالش ی ب/توجهیینارسا ضروری  عمل  رشیپذامری  باعث   و  سازگاری،  بر    عالوه 

مواقع    با  برخورد  در  افراد  مقابلة  توان  افزایش  در  میانجی  یک  عنوان  به  و  است  مشکالت 
  موقعیت   با  مقابله   منظور  به  را   الزم  امکانات  ،و عمل  رشیپذ  واقع  در   کند،استرس عمل می

  مقابلة   برای  را  فرد  بالقوه  هایتوانایی  تمام  حالت  این .  دهد  می  قرار  فرد  اختیار  در  استرس
میخواند  مساله   حل   و  مثبت  و  می   افزایش   را  و  موفقیت   احتمال  و  فرا  )پوراکبران  دهد 

 (. 1397، همکاران
روبرو بوده است. نظر به    یهاتیبا محدود  گریدیهر پژوهش  مانند  ز  ی پژوهش حاضر ن

امکان   ن یبودند، بنابراشده    انتخاب  کرجآموزان شهر  ان دانش ی از م  مطالعه که گروه مورد  ن یا
  ، یاقتصاد  ،یفرهنگ   ی هال تفاوتی مناطق و شهرها به دل  ریپژوهش به سا  نیا  یهاافتهی  م ی تعم

است  تیبا محدود   ییای و جغراف  یاجتماع  رو  به  ارو    ی هاطرح  تیاز محدود  وهش پژ  نی. 
  و   یشیآزما  یهاطرح  جیحاصل از آن، از دقت نتا  جیبرخوردار است و نتا  زی ن  یدادیروپس 

پژوهش و    نیبه دست آمده در ا  یهاافتهیبر اساس    انیدر پا  . ستی برخوردار ن  یشیآزماهبش
ب  ی هاپژوهش  برنامه  پژوهشگران،  ه مشابه،  توص   زانیرمشاوران،  به  شویم  ه ی و کارشناسان  د 
ه اختالل  تال بمبآموزان  دانش   و افزایش موفقیت تحصیلی  یل ی از افت تحص   یری شگی منظور پ
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آگاهی و پذیرش هایشان، ذهن خانواده، به عملکرد  ضرورت دارد  یال فعش یه و بتوج  یتکاس
  یی هر چه زودتر شناسا  آموزاننش دا  نگونهیا  آموزان توجه ویژه داشت.و تعهد در این دانش 

با توجه    .ارجاع داده شوند  به مراکز مشاوره  یاو مشاوره  یناختافت خدمات روانشیدر  یو برا
  یمنف  راتی و تاث   یفعال ش ی توجه و ب  یآموزان با اختالل کاستدانش   وعی ش   زانی در م  یبه فزون

بر عملکرد تحص  ن یا پ  یو سازش   ی لی اختالل    نده یشود در آیم  شنهادی کودکان در مدارس 
م  ییهاپژوهش  ا  وعی ش   زانی درباره  بروز  هم  اختالل ن یو  عوامل  با  ب و  و  آسته  شهرها  در  ن 

برنام  ردی رورت گ ضمختلف    یاقتصاد  یاجتماع   یهاطی مح مداخله  رانهی شگی پ  یهاهتا    ی او 
 .ردی صورت گ یو بهداشت  یموزشآاندکاران مختلف الزم توسط دست

   منابع
حمیدرضا؛ گندمانی،  صادقی  محسن؛  باقری،  حاج  عفت.    ادیب  یمینی،  الرعایایی  امین 

کننده آن از دیدگاه دانشجویان گویی(. میزان موفقیت آکادمیک و عوامل پیش 1394)
پزشکی   علوم  دانشگاه  پزشکیکاشان.  پرستاری  علوم  در  آموزش  ایرانی  ،  مجله 

15(66) ،510-520  . 

عقیله؛  بابائ خدای،  سعیی،  عبد  غفار ؛  دی محمد  غفار  یبوالفضل  ابوالفضل.  ابوالفضل  ی، 
دانش    یلی تحص   شرفتیپ  زشی نقش عملکرد خانواده و احساس انسجام در انگ(.  1393)

 .مشهد یدانشگاه فردوسشناسی، پایان نامه کارشناسی ارشد روان. آموزان دختر
شیوع اختالل نقص  (.  1391بخشی، سروش؛ نجاتی، وحید؛ رضایی، سارا؛ حکمتی، عیسی. )

  ، نشریه حکیم  .توجه/ بیش فعالی در بین دانش آموزان سال سوم ابتدایی شهرستان رشت
14(4 :)203-10 . 

  ی ل ی تحص   شرفتی پ  ةسـیمقا(.  1395پژوه، احمد؛ پرند، اکرم؛ امامی، ناهید؛ سیدنوری، زهرا. )به
فصلنامه  ی.  فعالش ی توجه و ب  یبه اختالل کاست  رمبتال ی مبتال و غ  ییآموزان ابتدادر دانش 

    .39-31(: 2)3، کودكسالمت روانی 
فرنوش؛   بدیهی،  ریحانه؛  مهرابی،  الهه؛  دهقانپوراکبران،  خاتون؛  سارا  زاده،  تیمورزاده، 

  پذیری  انعطاف  با  آینده  زمان  انداز  چشم  و  عمل  و  پذیرش  رابطة  بررسی  (.1397طاهره. )
کم  مادران  در  سازگاری  و  شناختی  روان ذهنی.  کودکان  استثنایی توان  ،  کودکان 

19(1 :)81-94.     



 113 /                                     .. ی.فعالشیب /توجهییاختالل نارسا  با آموزاندانش یلیتحص ت یموفق ینیب  ش یپ

 

 

  ی آگاهذهن   ری تأث(.  1397)مقدم، نوشیروان.  پورپاریزی، معصومه؛ توحیدی، افسانه؛ خضری
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  تهران.   :انتشارات بعثت  .های سنجش خانواده و ازدواج، مدرسهمقیاس(.  1396).  اقری، بئثنا
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 شناسی جامعه، تهران.تربیتی و آسیب

پرسشنامه    ینسخه فارس  یروانسنج  تیکفا(.  1391عباسی، ایمانه، فتی، الدن؛ مولودب، رضا. )
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