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پورسید9

چکیده
شناسایي پدیدهي غفلت و عوامل مرتبط با آن ميتواند راهکارهایي را در مورد پیشگیري از
غفلت و غفلتزدایي به منظور جلوگیري و کاهش پیامدهاي ناگوار آن در زمینههاي مختلف منجر
شود .هدف تحقیق حاضر ،شناسایي مؤلفههاي پدیدهي غفلت و عوامل مرتبط با آن بود .این تحقیق
با روش کیفي و رویکرد تحلیل محتوا از نوع قراردادي در سال  8931-39انجام شد .مشارکت کنندگان
 89دانشجوي کارشناسي رشتههاي علوم تربیتي و روانشناسي دانشگاه پیام نور واحد ابرکوه بودند
که با روش نمونهگیري هدفمند انتخاب شدند .براي جمعآوري دادهها از روش مصاحبهي فردي نیمه
ساختار یافته تا رسیدن به حد اشباع نظري و براي تحلیل آنها از روش تحلیل محتواي کیفي استفاده
شد .از تجزیه و تحلیل دادهها در مورد مؤلفههاي غفلت بر اساس نظر فرد در مورد دیگران  1درون
مایه و  81طبقه حاصل شد که شامل موارد فردي ،موارد خانوادگي ،موارد اجتماعي و موارد محیطي
بودند .از تجزیه و تحلیل دادهها در مورد مؤلفههاي غفلت بر اساس نظر فرد در مورد خود  1درون
مایه و  89طبقه حاصل شد که شامل که شامل موارد فردي ،موارد خانوادگي ،موارد اجتماعي و موارد
محیطي بودند .یافتههاي این تحقیق ميتواند به دانشجویان کمک کند تا مؤلفههاي پدیدهي غفلت
و عواملي که باعث غفلت در زمینههاي فردي ،خانوادگي ،اجتماعي و محیطي ميشود را شناسایي
کنند و در جهت پیشگیري و یا رفع این عوامل گام بردارند.
واژههای کلیدی :غفلت ،دانشجویان کارشناسي ،تحقیق کیفي ،تحلیل محتوا.
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مقدمه
غفلت در لغت فارسي به معناي فراموش کردن ،سهو و بيخبري ،ناداني ،بيپروایي ،سهلانگاري،
عدم اعتنا و سستي است ( Dehkhoda, 1998, quoted from Khormaei, Gharehchahi, Yazdani
 .)& Zare, 2015اشارهي «غفلت» داراى مفهوم وسیع و گستردهاى است که هر گونه بىخبرى از
شریط شرایط زمان و مکانى (که انسان در آن زندگى مىکند) و از واقعیتهاى فعلى و آینده و
گذشتهي خویش و از صفات و اعمال خود و از پیامها و آیات حق و همچنین هشدارهایى که حوادث
تلخ و شیرین زندگى ،به انسانها مىدهد را شامل مىشود (.)Makarem Shirazi, 2010غفلت قصور
و تساهل شناختي است که منجر به نادیدهانگاري ،بيتوجهي و فراموشي خدا و آخرت ،افراد و امور
مهم زندگي و عدم آگاهي نسبت به تهدیدها و خطرات واقعي ميشود .در این وضعیت روانشناختي
فرد امور کماهمیتتر را جایگزین مسائل مهم زندگي ميسازد و چنان مشغولیت و درگیري شناختي
با این مسائل ميیابد که دچار نوعي روزمرگي ،خود فراموشي و ناآگاهي ميشود ( Khormaei and et
.)all, 2015
واژهي غفلت داراي چند ویژگي است .یکي از این ویژگيها بيخبري از امري حاضر است .یعني
غفلت بي خبري از امري است که در معرض دید انسان است ،به گونهاي که بيتوجهي شخص نسبت
به متوقع نیست ( .)Qorashi, 1993, quoted from Khormaei and et all, 2015ویژگي بعدي این
است که غفلت بي توجهي پس از آگاهي و توجه است؛ به عبارت دیگر غفلت بيخبري ثانوي و نه
ابتدایي است .امري در ذهن فرد حاضر است ،ولي به دالیلي مورد فراموشي واقع ميشود و فرد نسبت
به آن بيخبر ميگردد (.)Sheikh Tusi, 2003, quoted from Khormaei and et all, 2015
در اسالم سخن از دو نوع خاص از غفلت است که از آن به غفلت عام و خاص تعبیر ميشود.
مراد از غفلت عام همان غفلت کافران از اسالم و حقایق قرآني و آموزههاي وحیاني است؛ زیرا هر
کسي که از قرآن و آموزههاي وحیاني آن غافل باشد ،در غفلت کلي و عمومي بزرگي گرفتار است.
این مطلب به ویژه از آن جایي مهم است که این دسته از انسانها با آن که عظمت آفرینش و بزرگي
آن را مي بینند ولي با این همه از خداوند و حکمت آفرینش غافل هستند و هدف و مقصد و مقصود
آفرینش را نميیابند .این گونه است که دنیا و امور و مسائ ل آن ،آنان را به خود مشغول کرده و از
توجه به خداوند و هدفمندي آفرینش باز داشته است به گونهاي که به وحي و آموزههاي وحیاني نیز
بي توجه هستند .اما مراد از غفلت خاص ،غفلتي است که هر کسي در زندگي خویش نسبت به هر
چیزي بدان گرفتار ميشود .به سخن دیگر ،غفلت آدمي از هر امري که ميبایست بدان توجه ميداشت
و التفات مينمود تا از برکات و آثار آن بهرهمند مي شد ،غفلت خاص است .از این رو کساني که اهل
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مراقبت نیستند و یا کمتر متوجه مجاهدهي نفس ميشوند و یا کمتر به تربیت نفس و تزکیه و محاسبه
توجه دارند ،اهل غفلت هستند (.)Sharifi, 2008
به طور کلى ،عامل غفلت ما از یک مسئله ،توجه به مسائل دیگر است .بارها اتفاق افتاده که
مىخواستهایم کارى را انجام دهیم اما در اثر مشغول شدن به کارها و مسائل دیگر ،به کلى فراموشمان
شده و از آن غافل شدهایم .مثالً اگر در یک جلسهي سخنرانى یا کالس درس ،تمام حواسمان به
سخنران و معلم باشد ،از اینکه کنار دستمان یا پشت سرمان چه کسى نشسته و یا این که در بیرون
چه مىگذرد به کلى غافل مى شویم .اگر به عکس ،تمام حواسمان به دور و برمان یا بیرون از کالس
باشد ،چیزى از درس استاد نمىفهمیم .ما به طور طبیعى ،گرایشها ،خواستها و نیازهایى داریم و
در اثر پرداختن به آنها از مسائل اصلى غافل مىشویم .مثالً انسان نیاز به غذا ،مسکن و پوشاك دارد.
چیزهایى که در اطراف ما هستند و به طور طبیعى توجه ما را به خود جلب مىکنند ،گاهى به گونهاى
هستند که توجه به آنها انسان را از آن مسائل اصلى چنان دور مىکند که بازگشتش بسیار مشکل
است .اینگونه امور را خداوند بر ما حرام کرده است .مانند نوشیدن مسکرات یا غنا و موسیقىهاى
لهوى .گاهى برخى سرگرمىها نظیر تماشاى بعضى از برنامههاى تلویزیون یا گپ زدن با دوستان
باعث ميگردد که انسان از نمازش هم غافل شود .این گونه چیزها دو حیثیتى هستند؛ از یک سو
مى توانند موجب غفلت انسان از یاد خدا گردند و از سوى دیگر ،انسان اگر از قبل مقدماتى را در خود
فراهم کرده باشد ،بتواند از آنها در جهت کمال نیز استفاده کند .چنان نیست که همهي چیزهایى
که جنبهي حیوانى و مادى دارند ،لزوماً و صد در صد غفلتآور باشند؛ بلکه بستگى به خود ما و شرایط
روحى و نفسانى ما دارد .ما مىتوانیم زمینهي روحى و نفسانى را در خود چنان آماده کنیم که همین
امورى که براى بسیارى از مردم موجب غفلت مىشوند ،براى ما حتى نردبان صعود به قلل کماالت
انسانى باشند (.)Mesbah Yazdi, 2013
غفلت به معناي انصراف قلب و هوش و حواس از خدا و آیات او ،پیامدها و آثار مخرب و زیانباري
دارد که ميتوان از آن جمله به گرفتاري شخص و جامعه به دنیاگرایي اشاره کرد .کسان و جامعهاي
که از خدا و آیه بودن جهان غفلت ميورزند و به آن اصالت ميبخشند گرایشي به رستاخیز و آخرت
و حساب و کتاب نداشته و گرفتار دنیا و امور دنیوي ميشوند و تمام تالش خود را بکار مي بندند تا
از دنیا بهرهمند شوند .این گونه بینش و نگرش به هستي و دنیا موجب ميشود تا نسبت به آموزههاي
وحیاني بيتوجه بوده و تمام کوشش خویش را مبذول به دستآوري آن کرده و رفتارهاي ضدهنجاري
و اخالقي و حتي قانوني را در پیش گیرند .از آن جایي که خداوند و رستاخیز در اندیشه و نگرش آنان
جایگاهي ندارد به سادگي اصول اخالقي و هنجاري را کنار نهاده و برخالف قوانین عقالني و عقالیي
رفتار ميکنند و آن را دور ميزنند .این گونه است که ظلمگرایي و پایمال کردن حقوق دیگران براي
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آنان امري عادي و طبیعي است؛ زیرا ميکوشند تا خود را به هر چیزي که ميخواهند برسانند و از
همه مواهب مادي دنیا بهرهمند شوند ( .)Sharifi, 2008از آیات قرآن چنین ميتوان نتیجه گرفت که
خطري که به وسیلهي غفلت و بيخبري از یاد خدا و مسائل سرنوشتساز زندگي ،متوجه سعادت
انسان ميشود ،بیش از آن است که غالباً تصور ميکنیم .غفلت همهي ارکان سعادت ما را ویران
ميسازد و مانند آتش سوزان ،خرمن زندگي را ميسوزاند و تمام امکانات و استعدادهاي خداداد را
برباد ميدهد (.)Makarem Shirazi, 2010
بنابراین با توجه به مطالب گفته شده مسئلهي غفلت در زندگي روزمره داراي اهمیت ویژهاي
است و ميتواند آثار رواني بر انسان داشته باشد .در تحقیقات گذشته پدیدهي غفلت و مؤلفههاي آن
بر اساس آیات قرآن کریم و متون اسالمي بررسي شده است ( )Khormaei and et all, 2015اما
تاکنون پدیدهي غفلت و مؤلفههاي آن از دیدگاه مردم عامه مورد مطالعه قرار نگرفته است .همچنین
از آن جایي که پدیدهي غفلت مي تواند آثار مخربي در زندگي فردي و اجتماعي انسان داشته باشد،
شناسایي ابعاد این پدیده و دالیلي که باعث ایجاد آن ميشود ميتواند گام مهمي در جهت پیشگیري
از ایجاد و افزایش پدیدهي غفلت در افراد جامعه باشد .بنابراین هدف از این تحقیق ،شناسایي عمیق
و جامع پدیدهي غفلت و مؤلفه هاي آن و همچنین دالیل آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور
است.
روش ،جامعه و نمونهی آماری پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعه ي کیفي بود که به روش تحلیل محتواي کیفي با هدف تبیین
پدیدهي غفلت ،مؤلفهها و عوامل آن انجام شد .تحلیل محتواي کیفي یکي از روشهاي پژوهش است
که براي تحلیل دادههاي متني ،کاربردي فراوان دارد ( .)Ghaedi & Golshani, 2016تحلیل محتواي
کیفي را ميتوان روش تحقیقي براي تفسیر ذهني محتوایي دادههاي متني از طریق فرایندهاي
طبقهبندي نظاممند ،کدبندي و تم سازي یا طراحي الگوهاي شناخته شده دانست ( & Shi Ye
 .)Shannon, quoted from Iman & Noushadi, 2011محیط پژوهش دانشگاه پیام نور واحد ابرکوه
بود .شروع نمونهگیري در دسترس بود؛ که به صورت هدفمند ادامه یافت .مشارکت کنندگان  89نفر
از دانشجویان کارشناسي رشتههاي علوم تربیتي و روانشناسي بودند که به صورت هدفمند انتخاب
شدند و تجربهي متأهل ،والد و شاغل بودن را داشتند .نمونهگیري هدفمند به انتخاب آزمودنيهایي
اشاره دارد که حداکثر دستیابي به پاسخ سؤاالت را ممکن ميسازند و ميتوانند در زمینهي مورد
نظر اطالعات غني و جامعي در اختیار پژوهشگر قرار دهند.
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براي جمعآوري دادههاي مورد نیاز از روش مصاحبهي فردي نیمه ساختار یافته تا رسیدن به
حد اشباع نظري استفاده شد .مصاحبه با طرح موضوع پژوهش و سؤال کلي در مورد «موارد و امور
مهم زندگي» آغاز ميشد و بر اساس پاسخهاي ارائه شده هدایت ميشد .سؤالهاي مصاحبه حول
محور مؤلفههاي غفلت و عوامل آن تنظیم شده بود .اولین سؤال به طور ثابت به این صورت بود که
«به نظر شما چه چیزهایي براي دیگران در زندگيشان مهم و با ارزش است؟» .در ادامه براي کامل
شدن مصاحبه و دستیابي به دادههاي غنيتر بر اساس نوع پاسخهاي مشارکت کنندگان سؤاالت
ادامه ميیافت .در حین مصاحبه از سؤاالت کاوشي از قبیل «مثال بزنید ،احساستان را به صورت
شفاف بیان کنید ،آیا ميتوانید توضیح بیشتري بدهید؟ آیا منظورتان این است که ...؟» استفاده شد
تا این امکان براي شرکت کنندگان فراهم شود که به تفصیل ادراکات و تجارب خود را بیان کنند.
مکان انجام مصاحبه در محیطي بود که مشارکت کنندگان در آن احساس آرامش ميکردند و
حتي گاهي به پیشنهاد خود آنها محیط مصاحبه انتخاب ميشد (کالس دانشگاه ،محل کار فرد،
پارك و اتومبیل) .مدت زمان هر جلسهي مصاحبه به طور متوسط بین  98تا  98دقیقه بر حسب
وضعیت و تمایل مشارکت کنندگان به ادامه به طول انجامید .متن مصاحبهها بر روي دستگاه ضبط
صدا ضبط ميشد و پس از انجام هر مصاحبه ،کلیهي صحبتها بدون کم و کاست ،به صورت کلمه
به کلمه و با دقت کامل توسط محقق بر روي کاغذ پیاده ميشد و براي حصول اطمینان از دقت کار،
هر مصاحبه چندین بار بازشنوي شده و با نسخهي متني مقایسه ميگردید.
جمعآوري دادهها در طي  98روز در سال  8931-39انجام شد .تجزیه و تحلیل و جمعآوري
دادهها به طور همزمان صورت گرفت .براي تجزیه و تحلیل جملههاي ثبت شده از تحلیل محتواي
عرفي یا قراردادي استفاده شد .تحلیل محتواي عرفي یا قراردادي معموالً در مطالعاتي به کار ميرود
که هدف آن شرح یک پدیده است .این نوع طرح ،اغلب هنگامي مناسب است که نظریههاي موجود
یا ادبیات تحقیق دربارهي پدیدهي مورد مطالعه محدود باشد ( .)Iman & Noushadi, 2011همزمان
با جمعآوري اطالعات ،فرایند تحلیل دادهها نیز انجام ميگرفت .مصاحبههاي ضبط شده بر روي نوار
نسخهبرداري شد .با توجه به این که تحقیق کیفي مستلزم آن است که محقق در دادهها غوطهور
شود ،براي این منظور ،محقق مصاحبهها را چندین بار گوش داد و متن دست نوشتهها را چندین بار
مرور کرد .سپس واحدهاي معني از گفتههاي شرکت کنندگان در قالب کدهاي اولیه استخراج گردید.
کدها نیز بر اساس تشابه معنایي و مفهومي طبقهبندي و تا حد امکان کوچک و فشرده شد .روند تنزل
در کاهش دادهها در تمام واحدهاي تحلیل و طبقات فرعي و اصلي جریان داشت .در نهایت ،دادهها
در طبقات اصلي که کليتر و مفهوميتر بودند ،قرار گرفت و درون مایهها انتزاع گردید.
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مالحضات اخالقي در پژوهش با جلب رضایت آگاهانه و مراجعه در زمان هماهنگ شده رعایت
شد ،طوري که قبل از مصاحبه اهداف پژوهش ،بیان معیارهاي انتخاب نمونه ،حق خودداري از ادامهي
پژوهش ،نحوهي جمعآوري دادهها ،حق انتخاب آنها در مورد ضبط یا نگارش کتبي متن مصاحبهها
و تأکید بر حفظ و عدم انتشار هویت آنها توضیح داده شد .به منظور استحکام و موثق بودن دادهها،
از روشهاي کنار گذاشتن پیش فرضهاي اولیه توسط محقق ،برقراري ارتباط مبتني بر اعتماد با
مشارکت کنندگان ،انجام مصاحبه در مکانهاي انتخاب شده توسط مشارکت کنندگان ،فراهم نمودن
موقعیت مشابه براي کلیهي مشارکت کنندگان ،لحاظ کردن حداکثر تنوعپذیري در دادهها ،پیاده
کردن مصاحبهها در اسرع وقت ،دقت در ثبت دادهها ،درگیري طوالني مدت با دادهها و بازنگري
مشارکت کنندگان استفاده شد .مشخصات مشارکت کنندگان در تحقیق در جدول  8ذکر شده است.
جدول  .1مشخصات مشارکت کنندگان در تحقیق
جنسیت

سن

شغل

تعداد فرزند

جنسیت فرزند

مرد

91

فروشنده لوازم یدکي اتومبیل

2

پسر و دختر

زن

91

خانهدار

2

دختر

مرد

92

نظامي

8

پسر

زن

91

خانهدار

9

 2دختر و  8پسر

زن

99

خیاط

9

دختر

مرد

99

معلول بینایي

8

پسر

زن

99

خانهدار

2

پسر و دختر

زن

97

خیاط

9

 8دختر و  2پسر

زن

93

مربي خوشنویسي

2

دختر

مرد

91

مدیر آموزش دانشگاه

2

دختر

زن

91

خانهدار

2

پسر

زن

97

مربي قرآن

2

پسر و دختر

زن

98

خانهدار

1

 9دختر و  8پسر

یافتهها
یافتههاي این تحقیق در مورد غفلت ،مؤلفهها و عوامل آن را ميتوان در دو بخش تقسیم کرد:
نظر فرد در مورد دیگران و نظر فرد در مورد خود .این دو بخش در ادامه توضیح داده خواهد شد.
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الف) نظر فرد در مورد دیگران
با تجزیه و تحلیل دادههاي حاصل از مصاحبهها ،در این بخش 1درون مایهي کلي و 81طبقه
استخراج شد (جدول.)2
جدول .2درون مایهها و طبقات غفلت در مورد دیگران
درون مایه

طبقات

موارد فردي

موفقیت شغلي  -سالمتي جسم و روان – معنویت  -تحصیالت  -توسعهي فردي

موارد خانوادگي

اصالت خانوادگي – تربیت فرزندان – موفقیت فرزندان  -تفریح و سرگرمي

موارد اجتماعي

مقام و شهرت – افکار دیگران در مورد فرد – رابطهي فرد با دیگران

موارد محیطي

امکانات مادي و رفاهي عمومي  -محیط زیست

درون مایهی موارد فردی :این درون مایه شامل مواردي از غفلت ميشود که مربوط به خود فرد
است و در درون فرد قرار دارد .این درون مایه شامل طبقات موفقیت شغلي ،سالمتي جسم و روان،
معنویت ،تحصیالت و توسعهي فردي ميشود .شرکت کنندهي  2در مورد موفقیت شغلي ميگوید:
«یه عده اي هستن که واقعاً تالش و پشتکار رو دارن ،یعني شاید پنجاه درصد مردم اینجوري باشن
ولي بقیه مورد غفلت قرار گرفته» .شرکت کنندهي  9در مورد سالمتي ميگوید« :سالمتي جسمي و
رواني رو خیلي توجه ندارن مثالً همه غذایي ميخورن ،ولي کاري عملي یا علمي باشه یا مثالً ورزش
یا مشاورهاي باشه ،اینها رو نميکننن توجهشون کمه» .شرکت کنندهي  8در مورد معنویت ميگوید:
« منظور از معنویت ،معنادار بودن زندگي انسانه یعني براي چه چیزي ،از کجا به دنیا اومدم آمدنم
بهر چه بود ،به نظر من اگه هر روز صبح کسي این سؤال رو از خودش بپرسه واقعاً موفقتره ،معنویت
رو در نظر نميگیرن درجهي توجه خیلي کمه» .شرکت کنندهي  7در مورد تحصیالت ميگوید:
«تحصیالت رو فکر نميکنم توجه کننن ،بیشتر دلشون ميخواد از راه راحت به دست بیارن ،وقت
بخوان صرف کننن خیلي وقت آن چناني صرف نميکننن ،فقط دلشون ميخواد داشته باشن این
تحصیالت رو حاال هر جوره ،دوست دارن این تحصیالت رو همه داشته باشن ولي این که مثل قدیم
براش زحمت بکشن نميکشن ،پس بيتوجه شدن» .شرکت کنندهي  8در مورد توسعهي فردي
ميگوید« :توسعهي فردي یعني این که من در صورتي که به شغلم مربوط نیست برم یه موسیقي یه
کالس زبان و یه ورزش رزمي یاد بگیرم ،از لحاظ فردي خودم رو ارتقا بدم یعني از هر وجهي از
شخصیت انسان خودش رو به درجهي باالتري برسونه .به این خیلي توجهي نشده ،میشه بگي غفلت
زیاد نه کم».
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درون مایهی موارد خانوادگی :این درون مایه شامل مواردي از غفلت ميشود که مربوط به خانواده-
ي فرد است و در درون خانواده قرار دارد .این درون مایه شامل طبقات اصالت خانوادگي ،تربیت
فرزندان ،موفقیت فرزندان و تفریح و سرگرمي ميشود .شرکت کنندهي  82در مورد اصالت خانوادگي
ميگوید« :نسل قدیم به اصالت خانوادگي بیشتر توجه ميکردن ولي حاال نسل جدید غفلت کردن
غافل شدن» .شرکت کنندهي  2در مورد تربیت فرزندان ميگوید« :مثالً اگر بخوایم این اتفاقات و
بزهکاريها و اعتیادها رو نگاه کنیم فکر کنم غافل شدن ،در حد متوسطشون ،پنجاه پنجاه ،یه عدهاي
غافل شدن» .شرکت کنندهي  89در مورد موفقیت فرزندان ميگوید« :به نظر من دوست دارن
بچه هاشون خوشبخت بشن ولي شاید به قوالً یا امکانات جامعه یا رسم و رسوماتي که االن اومده ،به
نظر من مثل قبل بچهها خوشبخت نیستن ،شاید غافل شده باشن ،اگه بخوایم همه رو به حساب
بیاریم غافل هستن» .شرکت کنندهي  8در مورد تفریح و سرگرمي ميگوید« :تفریح و سرگرمي هم
نسبي هست ،یه کم به خاطر مشکالت یا چیزي که داشتن غفلت بوده غفلت کم بوده».
درون مایهی موارد اجتماعی :این درون مایه شامل مواردي از غفلت ميشود که مربوط به جامعه
و اجتماع است .این درون مایه شامل طبقات مقام و شهرت ،افکار دیگران در مورد فرد و روابط
اجتماعي ميشود .شرکت کنندهي  82در مورد مقام و شهرت ميگوید« :نسبت به شهرت میشه بگي
هم توجه ميکننن هم غافل شدن ،چون تو شهرستونهایي مثل شهرستونهاي کوچک و اینها آن
چنان توجهي نمیشه ولي شهرهاي بزرگ اونهایي ک ه صدا سیما دارن چون خیلي از جوانان هستن
عالقه دارن برن به یه شهرتي برسن خودنمایي کننن ولي شهرستونها نه توجه نيکننن ،بیشتر به
صورت کلي توجه ميکننن غافل هم شدن کمتر هست توجهشون زیادتر هست  79%توجه ميکننن
 29%غفلت ميکننن» .شرکت کنندهي  1در مورد افکار دیگران در مورد فرد ميگوید« :حرف دیگران
هم مهمه ولي نميتونم بگم خیلي زیاد ،ولي خوب مهمه .اون جوري که بگم تحت تأثیر به اون صورت
قرار بگیرن نیست ولي درصدي بخوایم بگیم تا حدودي مورد غفلت قرار دادن» .شرکت کنندهي 9
در مورد رابطهي فرد با دیگران ميگوید« :خیليها سعي ميکننن با دیگران با احترام رفتار کننن که
به هر حال اونها هم با احترام باهاشون رفتار کننن ولي خیليها هم یه طرفه ميرن قاضي ،همیشه
دوس دارن بهشون احترام گذاشته بشه تا احترام بذارن».
درون مایهی موارد محیطی :این درون مایه شامل مواردي از غفلت ميشود که مربوط به محیط
فیزیکي زندگي است .این درون مایه شامل طبقات امکانات مادي و رفاهي عمومي و محیط زیست
ميشود .شرکت کنندهي  3در مورد امکانات مادي و رفاهي عمومي ميگوید« :این رو فکر ميکنم
مورد غفلت قرار دادن ،فقط میگن مثالً باید این کار انجام بشه ،همتي از کسي بلند نمیشه که بخواد

روشها و مدلهاي روانشناختي/سال دهم/شماره سي و هفتم /پاییز(8931صص )77-39

19

مثالً یه کاري انجام بده (خنده) ،باید باالخره همکاري کننن با شهرداري و فرمانداري» .شرکت
کنندهي  8در مورد محیط زیست ميگوید« :توجه خیلي کمه شاید سي درصد ،توجه خیلي کم،
توجهي که باید بکننن نميکننن ،بیشتر منافع خودشون رو درنظر ميگیرن ،یه کارخونهاي که
مي خواد یه محصولي تولید کنه ممکنه که اصالً توجهي به این پسمونداش نداشته باشه».
عوامل غفلت از موفقیت شغلي عبارتند از :عدم تالش و پشتکار زیاد و انتخاب اشتباه راه و مسیر.
شرکت کنندهي  2در مورد علت غفلت از موفقیت شغلي ميگوید« :ميتونیم بگیم که تالش و پشتکار
زیاد نداشته باشن یا اون راه رو اشتباه انتخاب کرده باشن ،مسیري که فکر ميکردن توش موفق
ميشن اشتباه انتخاب کرده باشن».
عوامل غفلت از سالمتي جسم و روان عبارتند از :عدم آموزش (در مورد نحوهي کنترل اتفاقات
یا حل مشکالت) ،جا نیفتادن فرهنگ ورزش در زندگي ،مشغولیت یا درگیري فکر و ذهن به مسائل
مالي و شغلي  ،عدم آگاهي از مشکالت روحي رواني و احتیاج به تالش و زحمت .شرکت کنندهي 9
در مورد علت غفلت از سالمتي جسم و روان ميگوید« :وقتي که آدم فکرش رو خیلي درگیر کنه در
گیر مشکالت مالي بکنه یا مشکالت خاصي در زندگیش به وجود بیاد از سالمتي خودش غافل میشه.
به هر حال اگه جسماً مشکل داشته باشه مثالً اگه وقتي پول نباشه دنبال درمانش کمتر میره ،مثالً
وقتي مشکل فکري داشته باشه این رو ميذاره برا فرداش ،مثالً میگه این درد نیست باهاش ميسازه
کنار میاد».
عوامل غفلت از معنویت عبارتند از :درگیري ذهن به مسائل مالي و اقتصادي و مشکالت زندگي،
رعایت اعتدال در اعتقادات ،بسته شدن دست و پا در صورت خیلي مذهبي بودن ،عقیدهي افراد مبني
بر سریع دیدن نتیجه ي هر کاري ،آمدن دنیا و فضاي مجازي ،نداشتن برخورد خوب جامعه با افراد
مذهبي ،تبلیغات کم در مورد مذهب ،ورود فرهنگهاي متفاوت غربي ،عدم آموزش و وسوسهي پول،
جاه ،مقام و شهرت .شرکت کنندهي  88در مورد علت غفلت از معنویت ميگوید« :اکثراً ایرانيها
بیشتر ممکنه این عقیده رو داشته باشن که ميخوان نتیجهي هر کاري رو سریع ببینن و یه عدهي
کمي واق عاً مثالً میگن که کار خیر انجام بدیم اون دنیا ببینیم  . ...اگر درگیري مالي و اقتصادي مردم
کمتر بشه یعني دغدغشون توجهشون نسبت به همون درآمد کمتر بشه مسلماً وقت بیشتري هم برا
مذهب ميذارن».
عوامل غفلت از تحصیالت عبارتند از :درگیريهاي خانوادگي ،شغلي و مالي ،راحتطلبي مردم،
نبود عالقه و نبود آیندهي شغلي .شرکت کنندهي  9در مورد علت غفلت از تحصیالت ميگوید« :یکي
ممکنه شرایط مثالً خانوادگي یا مالي جوري باشه که مساعد نباشه اون طرف بخواد بره دنبال
تحصیالت ،مثالً مشکل مالي داره بیشتر میره تو فکر یه کار آزاد که پول در بیاره دیگه از اون دور
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میشه یکي اینه .یکي دیگش اینه که طرف چون زحمت داره براش و نميخواد زحمت بکشه نمیره
دنبالش .دلیل دیگش هم نبود عالقه هست .یکي دیگه از دالیل اینه که میگه تحصیالت برا من
آیندهي شغلي نداره».
عوامل غفلت از توسعهي فردي عبارتند از :عدم آموزش و مهمتر دانستن امور دیگر مانند امرار
معاش و خانواده .شرکت کنندهي  8در مورد علت غفلت از توسعهي فردي ميگوید« :یکیش میشه
عدم آموزش انسان .دو این که مردم یه چیزهاي دیگهاي رو بیشتر مهم ميدوننن ،اولویت رو میدن
مثالً به امرار معاش ،خانواده و توجهات جنسيشون و اینها که باعث میشه به اون توسعهي فرديشون
نرسن».
عوامل غفلت از اصالت خانوادگي عبارتند از :کم رنگ شدن ارتباط خانوادهها ،عدم قبول بزرگترها
یا بيتوجهي به آنان ،دور بودن خانوادهها از یکدیگر از لحاظ مکاني و بزرگتر شدن جامعه یا بیشتر
شدن جمعیت .شرکت کنندهي  82در مورد علت غفلت از اصالت خانوادگي ميگوید« :فکر ميکنم
ارتباط خونوادهها خیلي کم رنگ شده مثالً چند سال قبل ،خونوادههاي پدر مادر بیشتر با همدیگه
بودن ،رفت و آمد ندارن اون طرف رو نميشناسن .یکي دیگم که بزرگترا رو قبول ندارن ،این دوره
جوانان این قدر تحصیالت و مهارتهاشون رو مهم جلوه میدن ،بزرگترا رو میگن مال زمان قدیمن.
بعد این مکان خونوادههاست مثالً وقتي که در زمانهاي قدیم یه ازدواجي صورت ميگرفت عمه و
خاله و اینا کنار همدیگه زندگي ميکردن ولي حالو یکي ازدواج ميکنه میره تو یه شهر دیگه .جامعه
بزرگتر شده نميتوننن تحقیق کننن در مورد اصالت خانوادگي».
عوامل غفلت از تربیت فرزندان عبارتند از :عدم اطالعات کافي در مورد نحوهي برخورد با فرزندان،
وقوع اتفاقات ناگوار در زندگي ،تنهایي فرزندان در خانه به خاطر کار بیرون از منزل توسط والدین،
استفاده از فضاي مجازي مانند اینترنت ،گوشي و تبلت توسط فرزندان ،شکسته شدن شأن و شئونات
در خانواده و برآورده شدن توقعات بیجاي فرزندان توسط والدین .شرکت کنندهي  89در مورد علت
غفلت از تربیت فرزندان ميگوید« :به خاطر هزینههاي مضاعفي که رو دوش خانوادههاست ،پدر و
مادر سعي مي کننن دو تاشون بیرون از خونه کار کننن ،همین باعث میشه که بچهها تو خونه تنها
باشن و باالخره از یه سري فضاي مجازي تو اینترنت استفاده کننن و تو این فضاي مجازي بچهها
خیلي منحرف مي شن .به نظرم در گذشته احترامي که تو خونه به پدر و مادر گذاشته ميشد چه از
طرف مادر چه از طرف بچهها ،بچهها هم یاد ميگرفتن ولي این شأن و شئونات همش شکسته شده،
بزرگتري و کوچکتري خیلي معني نميده .توقعات بیجایي که بچهها دارن و پدر مادرها به نظر من
هر چیزي رو در دسترس بچهها قرار میدن ،یعني هر خواستهاي که بچهها دارن اونا رو برآورده
ميکننن ،این به نظرم باعث بيتربیت شدن بچهها ميشود».
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عوامل غفلت از موفقیت یا خوشبختي فرزندان عبارتند از :عدم دانایي و توانایي والدین در جهت
کشف استعداد فرزندان ،عدم توانایي مالي والدین ،تنبلي خود فرزندان ،افزایش توقعات فرزندان از
والدین ،بيتوجهي فرزندان به نظرات والدین و وجود الگوهاي نامناسب در خانه براي فرزندان .شرکت
کنندهي  89در مورد علت غفلت از تربیت فرزندان ميگوید« :به نظر من موفقیت در مورد بچههاشون
این جوریه که پدر و مادر باید کمک کننن تا بچهها اون استعدادشون کشف بشه .اینم برميگرده به
این که شاید نميدوننن چه جوریه ،نميتوننن استعدادهاي بچهها رو کشف کننن یا این که از نظر
مالي توانایش رو ندارن که همه چیز رو مهیا کننن برا بچههاشون که بتونن پیشرفت کننن و این که
تنبلي خود بچههاست دیگه (خنده).
عوامل غفلت از تفریح و سرگرمي عبارتند از :عدم آموزش ،حرص و ولع به مال دنیا ،درگیريهاي
ش غلي و اقتصادي و پر شدن جاي تفریح با استفاده از تکنولوژي مانند تلفن ثابت و همراه ،کامپیوتر
و اینترنت .شرکت کنندهي  7در مورد علت غفلت از تفریح و سرگرمي ميگوید« :به خاطر درگیري-
هاي شغلي و اقتصاديشون کمتر به فکر تفریح کردن هستن .دلیل دیگشم فکر ميکنم همین
تکنولوژي که پیشرفت کرده مثالً کامپیوتر یا همین گوشيها ،تفریح مردم این جوري شده تا این که
مثل قدیم بلند شن برن بیرون تفریح کننن .امکاناتي مثل کامپیوتر ،تکنولوژي و اینترنت که زیاد
شده جاي تفریح رو برا مردم پر کرده».
عوامل غفلت از مقام و شهرت عبارتند از :عدم آموزش ،مشکالت زندگي و شغلي ،مانع بودن
خانواده ،از دست دادن آرامش و توقعات بیجاي دیگران از فرد مبني بر درخواست کمک .شرکت
کنندهي  82در مورد علت غفلت از مقام و شهرت ميگوید« :در مورد شهرت مثالً کسي که بخواد
خواننده بشه اگه خونوادش یا پدر و مادرش بگن که این خوانندگي اصالً محبوبیت نداره یعني دیگران
یه جوري مانعش میشن .برا آرامشش هم هست چون اینایي که شهرت دارن بیشتر جامعه دورشون
(خنده) سرشون شلوغتره .کسي که مشهورتره بیشتر ازش توقع دارن که کمکشون کنه».
عوامل غفلت از افکار دیگران در مورد فرد :شرکت کنندهي  1در مورد علت غفت از افکار دیگران
در مورد خود ميگوید« :به خاطر اینه که میگن که ما داریم برا خودمون زندگي ميکنیم قرار نیست
که همهي مردم رو راضي نگه داریم ،مثالً همه ي اطرافیانمون قرار نیست از اون کاري که ما انجام
میدیم راضي باشن یا خوششون بیاد ،مهم اون چیزیه که خودمون داریم انجام میدیم ،البته میگم این
هم براشون مهمه ولي یه چیز کلي نه این که حاال تو جزئیاتش کسي بخواد دخالت کنه هیچ اجازه
نمیدن».
عوامل غفلت از رابطهي فرد با دیگران (اخالق خوب) عبارتند از :درگیري فرد با مشکالت مالي،
اولویتبندي نیازها ،کمبود الگوي خوب و فعال نبودن رسانهها در مورد اخالق خوب .شرکت کنندهي
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 82در مورد علت غفلت از رابطهي فرد با دیگران (اخالق خوب) ميگوید« :همون الگوهاست مثالً اگه
الگوها رو پررنگتر کننن ،جامعه بیشتر به سمتشون میاد ،کمبود الگوست .رسانهها هم فعال نیستن
اصالٌ ،یعني زمانهاي قدیم مثالً نجريها تو تلوزیون صحبتميکردنف بعد آدم ميدید اخالق طرف
رو که داره با خوشرویي حرف ميزنه ولي حالو فقط تو تصویرها مينویسن ،مجري نميیاد که صحبت
کنه یا مثالً همین شبکهي قرآن هر چقدر بتونه در مورد اخالق خوب و .» ...
عوامل غفلت از امکانات مادي و رفاهي عمومي عبارتند از :انتظار فرد مبني بر پیش قدم شدن
دیگران و توانایي کم در جهت پیگیري امور .شرکت کنندهي  3در مورد علت غفلت از امکانات مادي
و رفاهي عمومي ميگوید« :به نظر من هر کسي انتظار داره دیگري براش اون کار رو انجام بده ،مثالً
من دلم ميخواد که فوق تخصص مثالً قلب تو شهرم باشه یا فالن بیمارستان خوب تو شهرم باشه
خودم کاري نمي کنم پاشم برم استان یا  ...انتظار دارم که بقیه برن این کار رو انجام بدن شروع بکنن،
پارك هم همینطور .شاید هم یه عدهاي باالخره چندین سال تالش کردن مثالً برا جادهها ولي
دستشون به جایي نرسیده یکي دالیلش ممکنه این باشه».
عوامل غفلت از محیط زیست عبارتند از :عدم دانایي و خودخواهي .شرکت کنندهي  8در مورد
علت غفلت از محیط زیست ميگوید« :یکي عدم دانایي که مثالً یه روز تفریح که میریم بیرون ،اگه
این پسماندهایي که وارد چرخهي طبیعت ميکنیم چه اثري روي اکوسیستم ما ميذاره ،اگر کسي
واقعاً بدونه که اولین پالستیکي که بشر ساخته هنوز تجزیه نشده ،بهش توجه بیشتري ميکنه.
بعضيها هم به نظر من خودخواهي که مثالً میگه که زندگي من که داره انجام میشه نسل بعد از منم
هر چي که بخواد بشه یا نشه».
ب) نظر فرد در مورد خود
با تجزیه و تحلیل دادههاي حاصل از مصاحبهها ،در این بخش 1درون مایهي کلي و 89طبقه
استخراج شد (جدول.)9
جدول  .3درون مایهها و طبقات غفلت در مورد خود
درون مایه

طبقات

موارد فردي

سالمتي جسم و روان  -تحصیالت – اقتصاد – نوع ظاهر

موارد
خانوادگي

خانوادهي سالم و با دوام – ارتباطات سالم خانوادگي – روابط زناشویي – ظاهر فرزندان – تربیت
فرزندان  -تفریح و سرگرمي

موارد
اجتماعي

مطرح بودن در جامعه یا شهرت – خدمت به دیگران

موارد محیطي

امکانات مادي و رفاهي عمومي
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درون مایهی موارد فردی :این درون مایه شامل مواردي از غفلت ميشود که مربوط به خود فرد
است و در درون فرد قرار دارد .این درون مایه شامل طبقات سالمتي جسم و روان ،تحصیالت ،اقتصاد
و نوع ظاهر است .شرکت کنندهي  88در مورد سالمتي جسم و روان ميگوید« :بعضي کارها سالمتي
من رو دچار مشکل کرده میشه بگي یه نوع غفلت بوده ،مثالً یه موقعي من خیلي چیزاي سنگین
بلند ميکردم ولي اون دغدغه که در آینده سالمتي من چي میشه و االن دچار مشکل شدم مثالً زانوم
ساییدگي پیدا کرده» .شرکت کنندهي  82در مورد تحصیالت ميگوید« :تحصیالت برام مهم بوده
ولي یه وقفهاي توش افتاده ،پس غفلت بوده برا تقریباً  89سال» .شرکت کنندهي  7در مورد اقتصاد
ميگوید« :نسبت به مسائل اقتصادي خیلي توجهي نميکنم ،ارزش داره برام ولي این که بخوام تالش
بکنم خیر» .شرکت کنندهي  88در مورد نوع ظاهرميگوید« :ظاهر برا خودم مهم بوده تا حدودي
تالش کردم ولي بعضي چیزهاش رو نه ،مثالً عمل زیبایي بوده یکیش ،این یکي از هدفام بوده که
انجام بدم ولي این کار رو نکردم غفلت کردم».
درون مایهی موارد خانوادگی :این درون مایه شامل مواردي از غفلت ميشود که مربوط به خانواده-
ي فرد است و در درون خانواده قرار دارد .این درون مایه شامل طبقات خانوادهي سالم و با دوام،
ارتباطات سالم خانوادگي ،روابط زناشویي ،ظاهر فرزندان ،تربیت فرزندان و تفریح و سرگرمي ميشود.
شرکت کنندهي  9در مورد خانوادهي سالم و با دوام ميگوید« :نسبت به این امر آدم بعضي موقعها
غافل میشه ،همیشه صد در صد حواس جمع نیست ،بعضي موقعها غافل بودم» .شرکت کنندهي 88
در مورد ارتباطات سالم خانوادگي ميگوید « :ارتباط با دیگران هم خیلي برامون مهم بود ولي مثالً
یکي دو سال هست که خونوادگي ميگم این رو ،شخصي نميگم ،به طور کلي میشه بگیم که یه
کمي غافل شدیم» .شرکت کنندهي  9در مورد روابط زناشویي ميگوید« :یه دفعهاي مثالً همون
همسرم رو به خاطر یه مشکل کوچکي بيتوجه شده باشم ،شاید پیش اومده تو زندگي ،شاید مثالً
کم محلي کرده باشم ،این میشه همین بيتوجهي دیگه» .شرکت کنندهي  88در مورد ظاهر فرزندان
ميگوید« :موردي بوده مثالً ارتودنسي باید انجام ميدادن هنوز ندادن ،دندوناش مثالً باید درست
ميکرده غفلت کردیم» .شرکت کنندهي  9در مورد تربیت فرزندان ميگوید« :بعضي موقعها فک
ميکنم شاید تو تربیت کردن بچههام کوتاهي کرده باشم ،مثالً اگر امروز یه نقصي خدا نکردهاي
ازشون ببینم فک ميکنم شاید خودم یه جایي کم گذاشتم براشون» .شرکت کنندهي  7در مورد
تفریح و سرگرمي ميگوید« :نسبت به تفریحات توجه آن چناني نميکنم».
درون مایهی موارد اجتماعی :این درون مایه شامل مواردي از غفلت ميشود که مربوط به جامعه
و اجتماع است .این درون مایه شامل طبقات مطرح بودن در جامعه یا شهرت و خدمت به دیگران
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ميباشد .شرکت کنندهي  9در مورد مطرح بودن در جامعه ميگوید« :براي مطرح بودن تو جامعه
شده که غافل بشم غفلت ازش داشتم» .شرکت کنندهي  9در مورد خدمت به دیگران ميگوید:
«خ دمت کردن به دیگران از لحاظ احساسي بوده ولي از لحاظ این که کاري براش بکنم نه ،غفلت
متوسط میشه».
درون مایهی موارد محیطی :این درون مایه شامل مواردي از غفلت ميشود که مربوط به محیط
فیزیکي زندگي است .این درون مایه شامل طبقهي امکانات مادي و رفاهي عمومي ميشود .شرکت
کنندهي  1در مورد امکانات مادي و رفاهي عمومي ميگوید« :به صورت کلي برا اون محلي که زندگي
ميکنیم تالش نکردیم مورد غفلت قرار دادیم ،دست گذاشیم رو دست (خنده) بقیه انجام بدن».
عوامل غفلت از سالمتي جسم و روان عبارتند از :توجه بیشتر به مسائل خانواده و کار ،کم همتي و
تنبلي ،مشکالت زندگي ،عدم آگاهي نسبت به بایدها و نبایدهاي سالمتي ،عقیدهي فرد مبني بر
تمایل به انجام کارها به تنهایي و ریزبیني و حساسیت بیش از اندازهي فرد .شرکت کنندهي  9در
مورد علت غفلت از سالمتي جسم و روان ميگوید« :یکي این که کم همتي و تنبلي بوده ،بعد
مشغولیت فکر و ذهن به مسائل دیگه .بعد شاید میشه بگي مشکالت زندگي باعث شده که نسبت به
سالمتي غافل بشم .بعد آگاهي کم ،مثالً آدم آگاه نیست درست متوجه نیست که این کارهایي که
داره انجام میده به جسمش داره لطمه ميزنه یا آگاه نیست که این کار به روح و روانش داره لطمه
ميزنه ،آگاهیش کمه».
عوامل غفلت از تحصیالت عبارتند از :پشتکار کم ،تشکیل خانواده و فرزندداري ،درگیرها و
مشکالت زندگي شخصي ،اعتماد به نفس پایین ،مشکالت اقتصادي والدین ،تعصب خانواده مبني بر
نرفتن دختر به شهر دیگر براي تحصیل و نپسندیدن محیط و فرهنگ محل زندگي در جهت ادامهي
تحصیل مادر .شرکت کنندهي  82در مورد علت غفلت از تحصیالت ميگوید« :یکیش اون فکر پدر و
مادر بود که ميگفتن اگه مي خواي وارد دانشگاه بشي باید بري یه شهر دیگه ،یکیش این بود .یکي
دیگشم تشکیل خونواده .چون فرزند اول خونواده بودم فکر ميکردم وقتي من ادامه تحصیل بدم،
پشت سر من بچهها (خنده) ادامه تحصیل ميدن و یه مشکلي میشه برا والدین از نظر اقتصادي».
عوامل غفلت از اقتصاد عبارتند از :تحصیالت کم و قناعت پیشگي و زیادهخواه نبودن .شرکت
کنندهي  7در مورد علت غفلت از اقتصاد ميگوید« :یکي به خاطر تحصیالتم که کمتر بوده ،فکر
ميکنم حاال بیشتر کارهاي اقتصادي و شغلي شده مثالً تحصیالت آدم داشته باشه تا بتونه یه کاري
انجام بده برا اقتصادش .یکي هم کالً یه اخالقي دارم که قانع هسم خیلي زیادهخواه نیستم».
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عوامل غفلت از نوع ظاهر عبارتند از :داشتن آلرژي و ترس از عمل .شرکت کنندهي  88در مورد
علت غفلت از ظاهر ميگوید « :ظاهر هم مثالً یکیش عمل بیني بوده ،این هم به خاطر آلرژي که
داشتم نتونستم عمل کنم ،یکي هم به خاطر ترسش (خنده) عمل نکردم ،مثالً یه چیز شخصي بوده
نمیشه بگي که واجب بوده ،برا خودم ارزش بود که مثالً این کار رو انجام بدم».
عوامل غفلت از خانواده ي سالم و با دوام عبارتند از :موانع و مشکالت اقتصادي ،فشار کاري،
درگیريهاي ذهني ،کم همتي و کمبود راهنماي خوب .شرکت کنندهي  9در مورد علت غفلت از
خانوادهي سالم ميگوید« :شاید اون زماني که غفلت شده برا اون ارزش خونوادهي سالم ،یه مشکالتي
بوده یا یه افکار دیگهاي تو ذهن آدم بوده ،شاید بگیم بیشتر مشکالت اقتصادي بوده یا فشار کاري،
تو یه بحبوحهي زماني فشار کاري زیادتره که کمتر آدم به خونواده توجه ميکنه ،فکر آدم رو بیشتر
درگیر ميکنه».
عوامل غفلت از ارتباطات سالم خانوادگي عبارتند از :مشکالت مالي ناشي از شراکت با اقوام و
کوتاهي و قدرنشناسي اطرافیان .شرکت کنندهي  88در مورد علت غفلت از ارتباطات سالم خانوادگي
ميگوید« :به خاطر بعضي از شراکتهایي که با فامیل داشتیم ،از نظر مالي از نظر شراکتي مشکالتي
پیش اومد باعث شد این ارتباطات کم رنگ بشه .چیزهاي دیگه هم کنارش بوده ،به خاطر کوتاهي
اطرافیان بود ،به خاطر قدرنشناسي اطرافیان یعني ما انتظار نداشتیم چنین جوابي بگیریم ،به اصطالح
خودمون ما محبت ميکردیم محبت نميدیدیم ،جواب محبت ما رو نميدادن».
عوامل غفلت از روابط زناشویي عبارتند از :قدرنشناسي همسر به خاطر تالش ،بيتوجهي همسر
به نیازهاي عاطفي و مالي ،امنیت مالي ،توجه بیشتر به تحصیالت خود ،مشغلههاي زندگي و بیماري
رواني مانند افسردگي خفیف .شرکت کنندهي  9در مورد علت غفلت از روابط زناشویي ميگوید« :اگر
کسي کوچکترین کاري هم بران انجام بده تشکر ميکنم ،در لحظه این کار رو انجام ميدم ولي در
مقابل توقع دارم مثالً برا همسرم یه کاري انجام ميدم اگه زبوني هم شده خشک و خالي هم که شده
یه تشکر خیلي کوچکي ازم انجام بدن .اگر مثالً من امروز توسط همسرم نیازم برآورده نشه نیاز
عاطفي ،نیاز روحیم ،به هر حال همون نیاز مالیم برآورده نشه روي خیلي از جنبههاي زندگیم تأثیر
ميذاره .امروزه فکر ميکنم امنیت مالي همین اقتصاد و اینا خیلي تأثیر ميذاره روي مثالً حتي اگر
بخوام یه رابطهي خوبي با همسرم داشته باشم».
عوامل غفلت از ظاهر فرزندان عبارتند از :ترس فرزند ،مشغول به درس و رفتن به شهر دیگر
براي درمان .شرکت کنندهي  88در مورد علت غفلت از ظاهر فرزندان ميگوید« :یه خرده ترس
فرزندم بود ،شاید اونم مشغول درس بوده ،اون هم ميگم برا دندونش به فرض مثالً پر کردن دندون
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رو انجام دادیم ،ارتودنسي شاید به خاطر این که باید ميرفتیم شهر دیگه ،شاید یکي از دالیلش این
بوده».
عوامل غفلت از تربیت فرزندان عبارتند از :درگیر بودن مسائل زندگي و خانهداري و اطالعات
کم در مورد تربیت فرزند .شرکت کنندهي  7در مورد علت غفلت از تربیت فرزندان ميگوید« :شاید
اطالعاتم کم بوده ،مثالً دوس دارم یه کاري بکنم ولي نميدونم چه جوري و از چه روشي ،مثالً بعضي
وقتا تو تربیت فرزند یه کاري انجام دادم ،به نظر خودم درست بوده ولي بعد فهمیدم که این اشتباه
بوده روشم اشتباه بوده».
عوامل غفلت از تفریح و سرگرمي عبارتند از :در اولویت اول بودن تحصیالت خود و فرزندان و
دادن اهمیت بیشتر به مسائل خانواده و زندگي .شرکت کنندهي  7در مورد علت غفلت از تفریح و
سرگرمي ميگوید« :فعالً به خاطر همین تحصیالتم که دلم ميخواد بیشتر به کارهاي تحصیالت
بپردازم .یکي هم این که به خاطر بچههام به اونا بیشتر اهمیت ميدم مثالً پسرم درس داره به درساي
اون اول برسم تا تفریحات خودمون».
عوامل غفلت از مطرح بودن در جامعه یا شهرت عبارتند از :مهمتر بودن یک نیاز یا مسئلهي
دیگر ،درگیر بودن با مسائل خانواده و فرزندداري ،اعتماد به نفس پایین و عدم تمایل زنان به مشهور
شدن .شرکت کنندهي  82در مورد علت غفلت از شهرت ميگوید« :فکر ميکنم بیشتر درگیر خونواده
بودم تا شهرت .اعتماد به نفسم خیلي پایین بوده ،چون اعتماد به نفس که نداشتم خودمو دست کم
ميگرفتم .جنسیت هم بوده چون مثالً زن و اینها خیلي عالقه ندارن تو یه چیزي مشهور بشن».
عوامل غفلت از خدمت به دیگران عبارتند از :توجه بیشتر به مسائل شخصي و ناتواني .شرکت
کنندهي  9در مورد علت غفلت از خدمت به دیگران ميگوید« :یکي توجه به مسائل شخصي ،بیشتر
به مسائل شخصي خودمون توجه داشتیم پرداختیم ،مهم هم هست برامون دوس ميداریم ولي غفلت
کردیم ازش .یکي این بوده یکي هم گاهي ناتواني بوده واقعاً ،نميتونسته آدم کاري بکنه ،ناتواني در
این امر».
عوامل غفلت از امکانات مادي و رفاهي عمومي عبارتند از :تنها بودن و توانایي کم و نبود توانایي
مالي در جهت پیش قدم شدن .شرکت کنندهي  3در مورد علت غفلت از امکانات مادي و رفاهي
عمومي ميگوید« :من حس ميکردم تواناییم کمه ،نميتونم باالخره یه نفر ،چون یه نفر بودم حاال
هم اگر کاري هم انجام ميدادم به مقصدم نميرسیدم ،به قول معروف یه دست صدا نداره .ميتونم
بگم مثالً همیشه دوست داشتم از نظر مالي هم یه جوري باشم که بتونم ،به قول معروف مال چنداني
هم دستمون نبوده که به عنوان خیر بتونیم کاري انجام بدیم».

روشها و مدلهاي روانشناختي/سال دهم/شماره سي و هفتم /پاییز(8931صص )77-39

39

بحث و نتیجهگیری
این تحقیق با هدف تعیین مؤلفههاي غفلت و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان
کارشناسي رشتههاي علوم تربیتي و روانشناسي دانشگاه پیام نور واحد ابرکوه انجام گردید .با تجزیه
و تحلیل دادههاي حاصل از مصاحبهها ،موارد غفلت در مورد دیگران به چهار درون مایه تقسیم گردید.
درون مایهي موارد فردي ،درون مایهي موارد خانوادگي ،درون مایهي موارد اجتماعي ،درون مایهي
موارد محیطي.
درون مایه ي موارد فردي شامل طبقات موفقیت شغلي ،سالمتي جسم و روان ،معنویت،
تحصیالت و توسعهي فردي ميشود .دانشجویان معتقد بودند که افراد جامعه معموالً از موفق بودن
در شغلي که به آن اشتغال دارند غافل هستند .یکي از دالیلي که توسط دانشجویان براي این امر
مطرح شد عدم تالش و پشتکار الزم در جهت رسیدن به موفقیت در کار شخصي است و بنابراین به
نظر ميآید که افراد به منظور پیشگیري از غافل شدن در امر موفقیت شغلي باید در حد توان تالش
و کوشش کنند .نتایج تحقیق نشان داد که افراد به خاطر نبود آیندهي شغلي از تحصیالت غفلت
ورزیدهاند .دانشجویان اظهار داشتند که معنویت در جامعهي امروزه به دلیل ورود فرهنگهاي غربي
در کشور کم رنگ شده است .نتایج این تحقیق بیانگر این است که مردم معموالً از سالمتي جسمي
و رواني خویش به دلیل مشکالت شغلي و اقتصادي و هم چنین اطالعات کم غافل شدهاند .بنابراین
به منظور پیشگیري از غفلت نسبت به موارد مختلف فردي باید به تالش و کوشش ،آموزش سالمت،
فرهنگ اسالمي و تأمین آیندهي شغلي توجه بیشتري صورت بگیرد.
درون مایهي موارد خانوادگي طبقات اصالت خانوادگي ،تربیت فرزندان ،موفقیت فرزندان و تفریح
و سرگرمي را دربر ميگیرد .حفظ اصالت و اصل و نسب خانوادگي چیزي هست که در جامعه مورد
غفلت قرار گرفته است و مهمترین دلیل آن ضعیف شدن ارتباطات سالم خانوادگي است .بر اساس
نظر دانشجویان تربیت خوب و موفقیت فرزندان مورد فراموشي قرار گرفته است و این امر به دلیل
عدم اطالعات کافي والدین در زمینههاي فرزندپروري مناسب و درگیريهاي شغلي و اقتصادي اتفاق
ميافتد .امروزه مردم به دلیل آمدن تکنولوژي و صرف وقت خود با این تکنولوژي از تفریحات مناسب
غافل هستند .بنابراین ،در عین حال که باید از تکنولوژي در جهت و اندازهي مناسب استفاده کرد
نباید از امور مهم دیگر غافل شد .بر این اساس باید به ارتباطات سالم خانوادگي ،اطالعات به روز و
کافي در مورد تربیت فرزندان و رعایت اعتدال در زمینههاي مختلف زندگي در جهت غافل نشدن
نسبت به امور خانوادگي اهمیت بیشتري داد.
درون مایهي موارد اجتماعي شامل مقام و شهرت ،افکار دیگران در مورد فرد و رابطهي فرد با
دیگران است .نتایج تحقیقق نشان داد ک ه بعضي از افراد در روابط اجتماعي خود به یک طرف قضیه
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اهمیت ميدهند ،به عبارت دیگر طبق گفتههاي دانشجویان بعضي از افراد فقط دوست دارند که
توسط دیگران مورد احترام و محبت قرار بگیرند بدون این که بخواهند براي دیگران احترام قائل
شوند .عالوه بر این ،براساس نتایج این تحقیق ،افراد جامعه باید سعي کنند که در برخورد با دیگران
اخالق خوب را در پیش بگیرند زیرا این امر باعث ميشود که دیگران به خاطر اخالق خوبشان مجذوب
این افراد شوند و در نهایت باعث گسترش روابط اجتماعي مثبت و اثربخش ميشود .بنابراین توجه به
حفظ روابط و احترام متقابل در جنبههاي گوناگون زندگي یک امر مهم و ضروري است.
درون مایه ي موارد محیطي مشتمل بر طبقات امکانات مادي و رفاهي عمومي و محیط زیست
ميشود .بر اساس نظرات دانش جویان محیط زیست موردي است که نسبتاً زیاد در بین افراد جامعه
به دالیل مختلف مورد غفلت قرار گرفته است .مهمترین عاملي که باعث بيتوجهي و غفلت افراد
نسبت به محیط زیست مي شود خودخواهي آنان است .بعضي از افراد فقط نیازهاي خود را در نظر
ميگیرند و به این که دیگرا ن هم نیاز دارند که از طبیعت خدادادي استفاده ببرند توجه نميکنند.
هنگامي که افراد توجه کافي به این موضوع که نسل آینده هم حق استفاده از مواهب طبیعي را دارند،
نميکنند نسبت به محیط طبیعي خود غافل ميشوند .بنابراین ،افراد باید سعي کنند که از حفاظت
محیط زیست خو د غافل نشوند تا هم خودشان و هم دیگران از این محیط زیست به صورت مناسب
استفاده ببرند.
با تجزیه و تحلیل دادههاي حاصل از مصاحبهها ،در بخش دوم موارد غفلت در مورد خود
(دانشجویان) به چهار درون مایه تقسیم گردید .درون مایهي موارد فردي ،درون مایهي موارد
خانوادگي ،درون مایهي موارد اجتماعي ،درون مایهي موارد محیطي .درون مایهي موارد فردي شامل
سالمتي جسم و روان ،تحصیالت ،اقتصاد و نوع ظاهر است .دانشجویاني که در این تحقیق مشارکت
داشتند اظهار داشتند که سالمتي جسمي و رواني خود را در معرض فراموشي قرار دادند .از دالیلي
که دانشجویان در جهت بيتوجهي به سالمتي آورده بودند ،توجه بیش از اندازه به مسائل خانوادگي،
شغلي و مالي است .نکتهاي که باید مد نظر داشت این است که باید بین این مسائل و سالمتي یک
نوع تعادل برقرار ساخت تا هیچ کدام از این مسائل مورد غفلت قرار نگیرند .نتایج تحقیق حاضر نشان
داد که تحصیالت توسط همه ي مشارکت کنندگان براي مدتي نسبتاً طوالني مورد غفلت قرار گرفته
است .یکي از عواملي که باعث این غفلت شده بود ،اعتماد به نفس پایین آنان بود .به طور کلي ميتوان
ادعا کرد که مهمترین دلیل شکست در رسیدن به اهداف مورد نظر از جنبههاي مختلف در زندگي
روزمره ،عدم اعتماد به نفس ميباشد و به این منظور باید به توانایي خود در جهت تحصیالت اعتماد
واقعي داشت .بر اساس نتایج پژوهش حاضر رعایت اعتدال در امور مختلف زندگي و همچنین داشتن
اعتماد به نفس واقعي ميتوانند از غفلت نسبت به خویش جلوگیري کنند.
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درون مایهي موارد خانوادگي مشتمل بر خانوادهي سالم و با دوام ،ارتباطات سالم خانوادگي،
روابط زناشویي ،ظاهر فرزندان ،تربیت فرزندان و تفریح و سرگرمي ميشود .به طور کلى ،عامل غفلت
ما از یک مسئله ،توجه به مسائل دیگر است .بارها اتفاق افتاده که مىخواستهایم کارى را انجام دهیم
اما در اثر مشغول شدن به کارهاي دیگر ،به کلى از آن غافل شدهایم ( .)Mesbah Yazdi, 2013بر
اساس نتایج این تحقیق از داشتن خانوادهي سالم ،خوب و با دوام غفلت شده است و مهمترین عامل
آن فشار کاري بر روي سرپرست خانواده است به عبارت دیگر ،چون فرد به خاطر مسائل شغلي تحت
فشار قرار ميگیرد بنابراین انرژي چنداني در جهت پیشروي به سمت خانوادهي سالم و خوب در تمام
زمینهها ندارد .ارتباطات سالم خانوادگي مورد دیگري بود که توسط بعضي از دانشجویان مورد غفلت
قرار گرفته است و دلیل عمدهي آن احترام و محبت یک طرفه ميباشد .تربیت خوب فرزندان یکي
دیگر از مواردي بود که به علت عدم اطالعات کافي در مورد روش صحیح تربیت مورد فراموشي و
بيتوجهي قرار گرفته است .یکي از آرزوهاي والدین این است که بتوانند فرزندان خود را به نحو احسن
تربیت کنند ولي در جهت رسیدن به این هدف باید اطالعات الزم و جدید را به دست بیاورند.
درون مایه ي موارد اجتماعي مطرح بودن در جامعه یا شهرت و خدمت به دیگران را در بر
ميگیرد .یکي از مواردي که بر اساس نظرات دانشجویان مهم و با ارزش است خدمت کردن به دیگران
یا مؤثر و مفید بودن براي دیگران در حد توان است با این وجود ،این امر مهم مورد غفلت قرار گرفته
است .یکي از دالیل این غفلت  ،درگیري و مشغولیت هر فردي به مسائل و مشکالت زندگي شخصي
خود است .هر فردي در زندگي روزمره از تجربیات متعددي در بعضي از زمینهها برخوردار است
بنابراین باید سعي کند این تجارب را در اختیار دیگران قرار دهد تا آنها از این تجارب استفاده کنند.
بر این اساس در اختیار قرار دادن تجارب خویش در خدمت دیگران ميتواند یک عامل مهم در جهت
جلوگیري از غافل شدن نسبت به سازنده بودن براي دیگران باشد .مشهور شدن در زمینهي خاصي
یکي دیگر از مواردي هست که مطلوب دانشجویان است ولي به دلیل عدم اعتماد به توانایيهاي خاص
خود و دست کم گرفتن این نقاط قوت مورد بيتوجهي آنان قرار گرفته است .بعضي از داشجویان نیز
دلیل مخالفت خانواده یا والدین را مطرح کردند ولي در صورتي که انسان از لحاظ مثبت و سازنده
بودن مشهور باشد هر چند که دیگران توقعات بیشتري از این فرد در جهت درخواست کمک داشته
دباشند ميتواند مؤثر و مطلوب باشد.
آخرین درون مایه از غفلت در مورد خود ،درون مایهي موارد محیطي است که شامل غفلت از
امکانات مادي و رفاهي عمومي است .هر شهروندي در هر شهري دوست دارد که امکاناتي مانند
بیمارستان ،پارك و جاده ي خوب و مناسب داشته باشد .دانشجویان نیز از این امر مستثني نیستند
ولي آنان و همچنین بیشتر افراد جامعه از تالش در جهت رسیدن به این امکانات غافل شدهاند .یکي
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از عواملي که مشارکت کنندگان تحقیق در مورد غفلت از این مورد ذکر کردند تنهایي و در نتیجه
نرسیدن به مقصد است .این دلیل یک دلیل واقعاً منطقي و عقالني است زیرا براي مثال افراد ساکن
در یک شهرك در جهت این که یک پارك مناسب در آن شهرك وجوداشته باشد باید همکاري و
اتحاد نظر از جنبههاي مختلف داشته باشند در غیر این صورت ،این امکانات در آن شهرك محقق
نخواهد شد یا در زمان طوالني نتیجه خواهد داد.
نتایج این پژوهش از چند نظر محدودیت دارد .محدودیت اول این پژوهش به حجم نمونه مربوط
است .به رغم این که بعد از مصاحبه با  89نفر دادهها به اشباع رسید ،اما به هر حال  89نفر امکان
تعمیمپذیري (هر چند ناقص) را محدود ميکند .محدودیت دیگر این تحقیق محدود بودن نمونهي
تحقیق تنها به دانشجویان رشتههاي علوم تربیتي و روانشناسي است .مشخص نیست در رشتههاي
تحصیلي دیگر موارد غفلت و دالیل آن چه خواهد بود .همچنین عدم یا کمبود مطالعات مشابه در
داخل کشور امکان مقایسهي یافتهها با مطالعات داخلي را محدود کرد؛ بنابراین به منظور ارائهي
تصویر کاملتر از موارد غفلت و عوامل آن ،پیشنهاد ميشود مطالعاتي مشابه در سایر رشتهها ،مناطق
و با فرهنگهاي مختلف انجام گردد .پیشنهاد دیگر این که ميتوان پرسشنامهاي بر اساس درون
مایههاي استخراج شده از این تحقیق تهیه و در سطح وسیعتر اجرا کرد .به این وسیله هم ميتوان
نتایج این پژوهش را از منظر کمي نیز اعتباریابي کرد و هم پیمایشي در مورد مؤلفههاي غفلت و
عوامل آن در حوزهي وسعتر ي به دست آورد.
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