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Predicting Procrastination based on Communication Patterns, Parent-child
Relationship and Its Effect on Teaching Students' Behavioral Patterns
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Abstract: The purpose of this study was to predict procrastination based on
communication patterns, Parent-child relationship and student behavior patterns. The
statistical population of this study consisted of all students of Roodehen branch of
Islamic Azad University during 2018-2019. In a correlational research framework, 200
people were selected by multistage random sampling. They completed the Tuckman
Neglect Scale, Fitzpatrick and Koener Family Communication Patterns Scale, ParentChild Relationship Evaluation Scale of Fine, Moreland, and Schoebel, and Friedman and
Rosenman scale of behavioral patterns.
The results of multivariate regression analysis showed that only two components of
dialogue orientation and conformance orientation of the communication patterns variable
were significantly correlated with the procrastination variable. The dialogue variable has
a positive and significant correlation with the procrastination variable. In other words,
the increase in this variable increased the score of procrastination, which indicated a low
procrastination; however, on the contrary, the correlation of the attitudinal orientation
variable with negligence was negative and significant that indicated high procrastination.
No significant correlation was found between parent-child relationship variables and
behavioral patterns with procrastination. The overall conclusion was that procrastination
was predictable based on family communication patterns.
Keywords: Procrastination, Communication Patterns, Parent-child Relationship,
Behavior Patterns.
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باید به ت یر و ت رات آن توجه جدی ،اش

مقدمه

چرا که میتواند

اهمال کاری به عنوان عقب انداختن کار امروز بهه رهر،ا

به خانوا ،تازمان جامعه مل و ررهنگ یک کشور آتیب

مشکالتی ایجا ،نمهو ،اته و وا «اهمهال کهاری» معها،ل

رتاندو از ،یدگا تازمانی اهمال کهاری ،شهمن تهازمان و

تعلل تهل انگاری و به تعویق انداختن ات (آلهیس و نیهل

مانا رشد بهر وری و خالری ات و اهمهال کهاری عهوارض

 2003ترجمه ررجا)1391 ،و اهمال کاری به عنوان رقهدان

منفی و نامبلوبی ،ر تازمان بر جای میگهذار ،کهه کهاهو

خو ،تنظیمی و تمایهل ،ر بهه ته خیر انهداختن آنههه بهرای

بهههر وری نارضههایتی و معبلههی مراجعههان کههاهو انگی ه

رتیدن به یک هدف ضروری ات

توصیف میشهو( ،اینهور

کارکنان و ار ایو غیبه و جابهه جهایی از جملهه آنهاته و

مورات و کان )2011و اهمال کاری پدیهد جدیهدی نی؛ه

اهمههال کههاری ،ر پاتههش بههه مشههتری یعنههی از ،ته ،ا،ن

ویلیههاج جیم ه صههد و بی؛ ه تههال پههیو پیامههدهای روان

مشتری اهمال کاری ،ر اتتفا ،از ررص ها یعنی از ،ته

شناختی اهمال کاری را شناخ و اتتیل بهه منهابا اهمهال

،ا،ن بازار رراب

کاری که به  800تال پیو از میال ،بر میگهر ،،پهی بهر،

احتمال مانهدگاری و اهمهال کهاری ،ر یها،گیری و آمهوز

(کالتن کروچک و راجانی  2008به نقل از بیات و حجازی

یعنههی رراموشههی و از ،تهه ،ا،ن اتههتاندار،های کههاری و

)1396و اهمال کهاری بهه عنهوان یهک خ ی هه ش

هیتی

اهمال کاری ،ر انجاج تغییر یعنی کهاهو

عملیاتی (آتو پور و امیری )1390و که ،انشهجویان نیه از

میتواند هم به عنوان عل و هم بهه عنهوان معلهول ،ر نظهر

این امر م؛تثنی نی؛تندو تحقیقات نشان می،هد که اهمهال

گررته شو ،که بهه هنگهاج ته یر اهمهال کهاری بهر انگیه

کاری میتواند به عنوان عاملی برای عملکر ،تح یلی ضعیف

ش ص عل

بو،ن آن مور ،ت کید ات و از نظر روان شناتی

اهمال کاری یعنی به آیند موکول کر،ن کاری کهه ت همیم
به اجرای آن گررتهایم (آلیس و نیل  2003ترجمهه ررجها،
)1391و روتاریو و همکاران ،ر تال  2009و اتکوون برگ

(اتتیل  )2007هیجانهای منفی همهون خجال

ز،گی و

اح؛اس گنا (ری و تنجنی  )2002ار؛ر،گی (اتترانگمن و
بههورت  )2000و انگیهه

پههایین (ربتهه روچههات و لینههدن

 )2015باشد.

،ر تال  2004اهمال کاری را معموالً ررتهار و رعالی ههایی

از مظاهر اهمال کاری پدیدار شدن ویژگی یها صهف اهمهال

می،انند که منفع رر ،را ،ر جهتی منفی تح ته یر رهرار

کاری ،ر محیطههای آموزشهگاهی اته کهه اهمهال کهاری

می،هندو

تح یلی نامیهد میشهو،و ایهن نهوا اهمهال کهاری یکهی از

کندال ،ر تال  2006اظهار ،اشه

اهمهال کهاری ب شهی

بحثهای مهمی اته کهه ،ر تهالهای اخیهر مهور ،توجهه

جدا ناپذیر از ترش آ،می ات که هیچ کس آن را ،وته

ب؛یاری از پژوهشگران رهرار گررتهه و از آن بهه عنهوان یهک

ندار ،اما با پیامدها و عوارض منفی آن ،ر زنهدگی رهر،ی و

عا،ت بد و یهک مشهکل ررتهاری یها ،شهد کهه ب؛هیاری از

به گریبان ات و زیرا تهعی ههرکس بهر ایهن

ب رگ؛االن ،ر کارهای منظم روزانه تجربه میکنند (جان؛هن

تازمانی ،ت
ات

که از زندگی لذت ببر،و ان؛هان نیازمنهد خلهق شهد و

و کارتون  1999به نقل از بیات و حجازی )1396و این نوا

برای ارضای نیازهای خو ،ناچار از کوشو و مجاهدت اته و

اهمال کاری به تمایل غیر منبقی برای بهه تعویهق انهداختن

هر گا رر ،کمبو،ی ،ر زندگی اح؛اس کند به طور طبیعی

آغاز یا کامل کر،ن یهک تکلیهف تح هیلی اشهار ،ار ،کهه

به تال

بر میخیه  ،و ،ر تهایه تهال

بهه آرامهو ،ته

مییابدو زمان کنونی ،ر اختیار اررا ،ات و آیند بهر اتهاس
حال تاخته میشو ،پس تمی توان تعلهل کهر،و مبهابق بها
هنک ( )2006این تندرج م؛ری ات

و از حالتی بههحال

،یگر و از ان؛انی بهه ان؛هان ،یگهر و از رهر ،بهه تهازمان و از
تازمان به تازمان ،یگر و جامعه ترای

میکنهدو بنهابراین

رراگیران با وجهو ،ر هد انجهاج رعالیه

تح هیلی ،ر زمهان

مش ص انگی کاری برای انجاج آن را ندارند (اینور مهورات
و کان )2011و بها اره ایو اتهترس و پیامهدهای منفهی ،ر
زندگی تح یلی ،انو آموزان اهمال کاری به عنوان مهانعی
برای مورقی تح یلی کمی و کیفی یا،گیری را کهاهو
می،هد (میراو و میرانا )2012و
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پیش بینی اهمال کاری بر...

یکی از متغیرهایی که ،راین پژوهو ،ر راببه با اهمال کاری
مبرح ات

الگوهای ارتباطی خانوا ،ات و یکی از الگوهای

از توی ،یگر روابط والد -ررزند نه تنها ،ر ،ور کو،کی حائ
اهمی ات

بلکه ،ر ،ور ب رگ؛الی هم روابط بین والدین و

مبرح ،ر خانوا ،که به تعهامالت ،ر خهانوا ،و نقهو آن ،ر

ررزندان ب؛یار مهم ات و چنان که ت یر روابط والد-ررزند ،ر

تازگاری مهث ر بها محهیط پر،اختهه اته الگهوی ارتبهاطی

ب رگ؛ههالی روی تههالم روان و پریشههانی روان شههناختی

خههانوا ،اته و اصههوالً مفهههوج الگههوی ارتبههاطی خههانوا ،یهها

ررزندان ت یید شد ات (میلکی بریمن و اتکمن  2008به

طرحوار های ارتباط خانوا ،تاختار علمی از ،نیای ظاهری

نقل از ح؛ین خان ا ،طاهر تیدنوری و یحیی زا)1392 ،و

که بر اتاس ارتباط اعضای خانوا ،با یکدیگر و

پژوهوها نشان می،هند که ،ر راببه والهدین -ررزنهدان ،و

اینکه اعضا چه چی ی به یکدیگر میگویند و چه کاری انجاج

م؛ئله مهم وجو، ،ار :،پذیر

ررزنهدان از تهوی والهدین و

می،هند و اینکه چه معنایی از این ارتباطات ،ارنهد تعریهف

مهارگری والدین بر ررزندانو به نظر میرتد که از بهین ایهن

میشو( ،کوئرنر ریت پاتریک )2002و ریت پاتریک و ریهی ،ر

از توی والدین مهمتر باشهدو ایهن م؛هئله

خانوا ،ات

تال ، 1994و مفهوج جه

،و عامل پذیر

گیری گف و شنو ،و همنوایی

ظاهراً با تحول اخالری راببه مثب ،ار، ،ر حالی که طر ،از

به صورت ،و بعهد کلیهدی تعیهین کننهد چگهونگی ارتبهاط

توی والدین با تاز

یارتگی ضعیف همرا ات و مههارگری

اعضای خانوا ،مبرح تهاختندو خانوا ،ههایی کهه ،ر جهه

والدین به می ان ت

گیری معیارهای ارائه شهد از تهوی

گیری همنوایی باال ه؛تند بر هماهنگی اجتناب از تعارض

والدین اشار ،ار ،و رقدان مهارگری با تبوح بهاالتر تهاز

و کشمکو و واب؛تگی و چ؛بندگی اعضا به یکدیگر ت کیهد

نایارتگی همرا ات

ت

گیری و مهارگری همرا با تنبیه

از

نی با عدج تحول اخالری راببه ،ار( ،هوور و ا،وار،ز 1989

ب رگ؛ههاالن و والههدین ات ه (ریت پاتریههک کههوئرنر )2002و

به نقل از بیابانگر)1390 ،و روابط والهد -ررزنهد صهمیمانه و

گیهری

کنند که به نوجوانهان امکهان می،ههد تها عقایهد و

میکند ارتباط ،ر این خانوا ،ها منعکس کنندة اطاعه
برعکس این خانوا ،ها خانوا ،ههایی کهه ،ر جهه

حمای

همنوایی پایین ه؛تند به تاختار تنتی اعتقا،ی ندارنهد و

نقوهای اجتماعی را بررتی کنند به خو ،م تهاری کمهک

کمتر به آ،اب و رتوج و تشریفات و تل؛له مراتهب اهمیه

کر ،و اتکا به خهو ،بهاال جهه گیهری شهغلی شای؛هتگی

می،هند و ارتباطهای خو ،را بر نامتجهانس بهو،ن عقایهد و

تح یلی و حرم خو ،مبلوب را پهیو بینهی میکنهد و ،ر

رر،ی هر کداج از اعضای خانوا ،بنا نها ،و بر اتتقالل هر

مقابل والدینی که جبری یا از لحاظ روان شهناختی کنتهرل

رر ،ت کید میکنند (کوئرنر و ایس )2000و خانوا ،هایی که

کنند اند ،ر رشهد خهو ،م تهاری اخهتالل ایجها ،میکننهدو

،ر جه گیری گف و شنو ،باال ه؛تند اعضای خانوا ،به

پژوهوهای انجاج شد ،ر آرریقا آتهیا اروپها خاورمیانهه و

طهرز آزا ،و مکهرر بها ،یگهر اعضهای خهانوا ،بهدون ههیچ

آمریکای شمالی و جنوبی نشان می،هند که ایهن ررتارههای

محدو،یتی ارتباط ،ارندو این خانوا ،هها زمهان زیها،ی را ،ر

جبری والدین با حرم خو ،پهایین ار؛هر،گی ،ر نوجوانهان

جه ارتباط متقابل و بحث ،ربارة موضوعات م تلف صرف

ارتباط ،ارند پیامدهایی که تا اوایل ب رگ؛الی ا،امه مییابند

میکننهدو ارهرا ،خهانوا ،رعالی ههای انفهرا،ی ارکهار و

(برک  2007ترجمه تید محمدی )1397و

اح؛اتاتو را با اعضای خانوا، ،ر میان میگذارند و اعضها

متغیر ،یگری که ،ر این پژوهو ،ر راببه بها اهمهال کهاری
الگوههای ررتهاری اته و رریهدمن و روزنمهن

،ر کنار یکدیگر و با ههم ت همیم میگیرنهد (ریت پاتریهک و

مبرح اته

کوئرنر )2002و خانوا ،هایی که ،ر این بعد پایین ه؛هتند

الگوی ررتاری اررا ،را ،ر رالب ،و تیپ ش

اعضا تعامل کمتری با یکدیگر ،ارنهد و تنهها ،ر موضهوعات

نظر گررتهاند (گنجی )1396و آنها ،و تیپ ش

کمی به صورت باز با همة اعضای خانوا ،بحهث میکننهد و

 Bرا معرری کر،ندو اررا ،مبتال به تیپ  Aشدیداً رراب جو

همه اعضا ،ر ت میم گیریهای خانوا ،نقو ایفا نمیکننهد

ناشکیبا پرخاشهگر و کهم حوصهله بهو ،همیشهه اح؛هاس

(کوئرنر و ایس )2000و

روری و اضبرار میکنند رتیدن به آرامو برایشان ،شهوار
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ات

،ر به ت خیر ارتا،ن کارها و یا هنگاج رو به رو شدن بها

آماری پژوهو حاضر شامل ،انشجویان ،انشگا آزا ،اتالمی

ک؛انی که آنان را بی کفای می،انند ناشهکیبا و خشهمگین

واحد رو،هن ،ر تال تح یلی  1397-98بو،و ،ر خ هو

میشههوندو ایههن ارههرا ،بههه ظههاهر از اعتمهها ،بههه نفههس خههوبی

حجم نمونه مبالعات چند متغیر (مبالعهاتی کهه ،ر آنهها

تر،ید ه؛تندو آنها خهو،

چندین متغیر م؛تقل و واب؛هته وجهو، ،ار، )،ر مقای؛هه بها

را مل ج می،انند که کارهای زیا،ی را ،ر ررص های کوتا به

مبالعات تک متغیر همیشه نیازمنهد نمونهههای ب رگتهری

انجاج برتانندو این اررا ،متمایهل بهه رعهال بهو،ن و کارزیها،

ه؛تندو زیرا ،ر آنها چندین اب ار انداز گیری م تلف بهرای

ه؛هتند بههه گونههای کههه ،یگهران آنههها را معتها ،بههه کههار

رر،ی واحد اجرا میشو ،و پاتهشهای آن تحلیهل میشهو،و

می،انندو این اررا، ،ر کارهایی که به تنهایی انجاج می،هند

نظر به این که برای برآور ،حجم یک نمونه ،ریق ررم معهین

خ وصاً ،ر موارعی که ،ر تنگنا و رشهار زمهانی رهرار ،ارنهد

یا ،رصد ابتی از اررا ،جامعه وجو ،ندار( ،شریفی و شهریفی

ب؛یار خوب عمل میکنند (رربانی احمدی و شایان )1390و

 )1386جه

برخور،ارند اما پیوتته ،تت و

تعیهین حجهم نمونهه پهژوهو حاضهر چنهد

یتی متضا ،با اررا ،تیپ ، Aارنهد آنهها

شاخص مدنظر ررار گرر و برای نمونه کامری ( 1973نقهل

کمتر خشمگین میشوند و حتی ،ر هنگاج خشم مورعی را

از هومن  )1380جه انت اب حجم نمونه ،ر مبالعات چند

با وارا بینی بیشتر میپذیرندو این اررا، ،ارای اع ابی آراج و

متغیر مهوار ،زیهر را پیشهنها ،میکنهد =50:خیلیضهعیف

راحتند به ندرت ت ن ،یگری را ربا میکنند و بها ،ره

 =100ضههعیف  =200رابههل ربههول  =300خههوب = 500

اررا ،تیپ  Bش

ت نان گویند را میشنوندو اتتعدا ،کمتری ن؛ب

به رشار

،ارنههد اشههتباهات خههو ،را پذیررتههه و آنههها را بههه من لههه
ررص هایی برای آموز
ور

تلقی میکننهد و ههیچ گها نگهران

نی؛هتند (ررنانهدز ور،یهس و چهاوز  2002بهه نقهل از

خیلیخوب و  =1000عالیو ،ر نهای

با توجه به موار ،بهاال

و ،ر نظر گررتن م؛ائل اجرایهی ه ینهه و اره آزمو،نیهها
حجم نمونه نهایی  200نفر تعیین شهدو رو

نمونهه گیهری

ت ا،ری مرحلهای بو،و بهه ایهن صهورت کهه از ،انشهکد های

ن یری و شریفی )1392و

رو،هن ، 4انشکد (،انشکد روان شناتی و علوج اجتماعی

تحقیقات نشان می ،هد که اهمال کاری می تواند به عنهوان

،انشکد علوج تربیتی و مشاور ،انشهکد ا،بیهات رارتهی و

عاملی بهرای عملکهر ،تح هیلی ضهعیف هیجانههای منفهی

زبانهای خارجی و ،انشکد کشاورزی) بهه ت ها،ف انت هاب

همهون خجال

ز،گی و اح؛اس گنا ار؛ر،گی و انگی

شدند تپس از هر ،انشکد  5کالس و ،انشهجویان حاضهر

پایین باشدو لذا بررتی و مبالعه ،ر بهار ی اهمهال کهاری و

،ر هر کالس به پرتشنامهها به طور هم مهان پاتهش ،ا،نهدو

موضوعات مرتبط بها آن از ربیهل الگوههای ارتبهاطی راببهه

اب ار پژوهو حاضر پرتشنامه اهمال کاری تاکمن ()1991

والد-ررزندی و الگوهای ررتاری ،ر ،انشهجویان و بهه عبهارت

پرتشنامه الگوهای ارتباطات خهانوا ،کهوئرنر و ریت پاتریهک

،یگر یارتن راببه بین این متغیرها مهی توانهد برنامهه ریه ی

( )RFCPپرتشنامه ارزیابی راببه والد – ررزنهد ()PCRS

هههایی را ،ر جهه بهبههو ،الگوهههای ارتبههاطی راببههه والههد-

و پرتشنامه الگوی ررتهاری رریهدمن و روزنمهن بهو،و بهرای

ررزندی و اتتفا ،مناتب از الگوهای ررتاری موجب شو،و

تج یه و تحلیل ،ا ،ها از نرج ار ار  SPSSاتتفا ،شدو برای

با توجه به موار ،یا،شدهپژوهو حاضر ،رصهد ،پاته گویی

آزمون ررضیه از آزمون تحلیل رگرتهیون چندگانهه اتهتفا،

به این تثال ات که آیا اهمهال کهاری بهر اتهاس الگوههای

شدو امنی ،یگران و ارائه اطالعهات کهاری ،ربهار چگهونگی

ارتباطی راببه والد  -ررزندی و الگوهای ررتاری ،انشهجویان

پژوهو بهه تمهامی آزمهو،نی ههای شهرک کننهد ک؛هب

رابل پیو بینی ات ؟

رضای نامه کتبی به منظور شرک ،ر پژوهو رعای شدندو

روش کار

جههههه رعایهههه اخههههالو پژوهشههههی کههههد اخههههالو

پژوهو حاضر به لحاظ هدف کاربر،ی و به لحاظ شیو
جما آوری اطالعات توصیفی از نوا همب؛تگی بهو،و جامعهه

، IR.USDR.REC.1399.200ر کمیتههههه ی اخههههالو
،انشگا ب شدو
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پیش بینی اهمال کاری بر...

انحراف معیار توصیف شدندو پس از بررتی ،ا ،ها از طریهق

یافتهها

بررتی ،ا ،پرت مهث ری مشهاهد نشهدو تعهدا، ،ا ،ههای

،ا ،های به ،ت آمد از انداز گیری متغیرهای م تلف
ح؛ب مور ،با اتتفا ،از رو

گمشد نی ،ر حد کمتر از ، 5رصد بو،و

های مناتهب آمهار توصهیفی

شاخص های گرایو مرک ی و پراکنهدگی نظیهر میهانگین و
جدول  .1خالصه شاخص های آماری مربوط به نمره های کل شرکت کنندگان در آموزش متغیرهای الگوی رفتاری  Aو  ،Bالگوهای ارتباطی( گفت و شنود و جهت-
گیری همنوایی) رابطه والد  -فرزندی و اهمال کاری ()N=200

Table 1. Summary of statistical indicators related to the total scores of participants in the training of
behavioral pattern variables A and B, communication patterns (dialogue and conformity orientation),
)parent-child relationship and procrastination (N = 200
متغیرها

مؤلفه ها

میانگین

میانه

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

الگوی رفتاری  Aو B

الگوی رفتاری  Aو B

36/98

36

5/98

0/092

-1/081

الگوهای ارتباطی

گفت و شنود

42/84

42

14/61

0/356

-0/179

جهتگیری همنوایی

36/13

36

11/50

-0/248

-0/810

رابطه والد  -فرزندی

رابطه والد  -فرزندی

89/37

86/50

3/92

0/196

-1/310

اهمال کاری

اهمال کاری

39/43

39

9/43

-0/003

-0/847

براتاس اطالعات جدول ، 1ر خ و
شهرک

،و شاخص های کجی و کشهیدگی ( کهه ،ر ،امنهه  -2و

توزیها نمهر ههای

 +2ررار ،ارند) نشان می ،هد که توزیا نمهر ههای گهرو

کننهدگان ،ر متغیرههای الگهوی ررتهاری  Aو B

الگوهای ارتباطی( گف

نمونه ،ر متغیرهای انداز گیری شد به توزیا نرمال میل

و شنو ،و جه گیهری همنهوایی)

،ارندو

راببه والد  -ررزندی و اهمال کاری شاخص های م تلهف
توصیفی اعم از میانگین و میانه و اختالف ج یی بین ایهن

جدول  .2خالصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها ()N =200

)Table 2. Pearson correlation coefficient test’ summary results between variables (N = 200
اهمال کاری

متغیرها

r
0/421

الگوی رفتاری  Aو B
گفت و شنود

0/682

جهتگیری همنوایی

-0/640

رابطه والد – فرزندی

0/620

معنا،ار ،ر تبح 0/01

با توجه به ضرایب به ،ت
اهمال کاری بر آموز

آمد میتوان نتیجه گرر که

والد  -ررزندی همب؛تگی معنا،ار ،ارنهد ()p <0/01و ههر

الگهوی ررتهاری  Aو  Bالگوههای

چه می ان اهمال کاری ،ر ،انشجویان بیشتر گر ،،از نمر

ارتباطی (گف و شنو ،و جه گیری همنوایی) و راببه

راببه والد ررزندی کاتته خواهد شدو

جدول .3خالصه ضرایب رگرسیون

Table 3. Summary of regression coefficients
پیش بینی کنندهها

Β

t

Sig

دوربین-واتسون

عدد ثابت

31/195

5/419

-

5/757

0/001

1/757

الگوی رفتاری  Aو B

0/064

0/101

0/040

0/634

0/527

B

گفت و شنود

0/316

0/078

0/473

4/074

0/001

جهتگیری همنوایی

-0/218

0/066

-0/265

-3/303

0/001

رابطه والد  -فرزندی

0/001

0/030

0/001

0/004

0/997

F =48/071؛ R = 0/504تعدیل شده؛  R =0/515؛ R=0/718
2

2
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پیش بینی اهمال کاری بر...

معنا،ار ،ر تبح 0/01
همان طور که ،ر جدول  3مشاهد میشو ،مقدار  R2بهه

اهمالکاری باال اته )و هم؛هو بها نتیجهه آزمهون ررضهیه

آمد ( )0/515بدین معنی ات که ، 51/5رصد از

پههژوهو میتههوان بههه پژوهوهههای زیههر اشههار نمههو، ،ر

واریانس متغیر اهمالکاری توتط  4متغیر الگوی ررتهاری

پژوهوههههای ذکهههر شهههد بعهههد مقتدرانهههه تهههبکهای

 Aو  Bالگوهههای ارتبههاطی گف ه و شههنو ،و جه ه گیری

ررزندپروری شباه زیا،ی به جه گیری گف و شنو ،و

همنوایی و راببه والد  -ررزندی تبیین میشو،و به عبهارت

بعد م؛تبدانه تبکهای ررزندپروری شهباه

زیها،ی بهه

،یگر ، 51/5رصد از پراکندگی مشهاهد شهد ،ر متغیهر

جه گیری همنوایی الگوهای ارتباطی خانوا، ،ار،و نتایج

اهمالکاری توتط این متغیرها توجیه میشهو،و مقهدار R

پژوهو ریروزآبا،ی و همکاران ( )1396حاکی از آن بهو،

مشاهد شد ( )0/718نی نشان ،هند آن ات که مدل

که جه گیری گف و شنو ،بهه صهورت مثبه و جهه

رگرتیون خبی حاضر میتواند برای پیو بینهی اتهتفا،

گیری همنوایی به صورت منفی اهمال کهاری تح هیلی را

،ت

همنوایی با اهمالکاری منفی و معنا،ار ات

(که حاکی از

 Fمحاتبه شهد (، )48/071ر

پیو بینهی میکنهدو شهریفی (، )1395ر پهژوهو خهو،

تبح اطمینان حدارل ، 99رصد معنا،ار اته و بنهابراین

نشان ،ا ،که بین الگوهای ارتباطی خانوا ،بها اهمالکهاری

که بین متغیرههای مهور ،مبالعهه و

تح یلی راببه معنی ،اری وجو، ،ار،و یارتههای پهژوهو

متغیر تازگاری اجتماعی همب؛تگی معنها،ار وجهو، ،ار،و

رضلعلی و همکاران ( )1391نشان ،ا ،کهه کنتهرل ا،راک

ررضیه تحقیق کاری اته و

شد والدین بهه طهور معنها،اری پهیو بینهی کننهد های

شو،و عالو بر این ن؛ب
میتوان نتیجه گرر

،ر نتیجه شواهد برای پذیر

با مراجعه به آمار  tو تبوح معنها،اری میتهوان رضهاوت

اهمالکاری تح یلی ه؛تندو

کر ،که تنها  2متغیر الگوههای ارتبهاطی گفه و شهنو ،و

اصوالً مفهوج الگوی ارتبهاطی خهانوا ،یها طرحهوار ههای

جه گیری همنهوایی بها متغیهر اهمالکهاری همب؛هتگی

ارتباط خانوا ،تاختار علمهی از ،نیهای ظهاهری خهانوا،

معنا،ار ،ارندو عالم ضرایب بتای به ،ت آمد نشان ،ا،

ات که براتاس ارتباط اعضای خانوا ،با یکدیگر و اینکهه

و شنو ،با متغیهر اهمالکهاری همب؛هتگی

اعضا چه چی ی به یکدیگر می گویند و چهه کهاری انجهاج

مثب و معنا،ار ،ار،و به عبارت ،یگهر بها اره ایو ،ر ایهن

می،هند و اینکه چه معنایی از این ارتباطات ،ارند تعریف

متغیر نمهر اهمالکهاری اره ایو مییابهد (کهه حهاکی از

میشو( ،ریت پاتریک کوئرنر )2004و بهر اتهاس پهژوهو

اهمالکههاری پههایین اتهه و)و امهها بههرعکس همب؛ههتگی

ریت پاتریک و ریهی (، )1994و مفهوج جه گیری گف

متغیرجه گیری همنوایی با اهمالکاری منفی و معنها،ار

و شنو ،و همنوایی به صورت ،و بعد کلیدی تعیین کننهد

بو( ،که حاکی از اهمالکاری باال ات و)و

چگونگی ارتباط اعضای خانوا، ،ر این نظریهه اته و بعهد

بحث و نتیجه گیری

همنوایی م داو و ،رجههای از الگهوی ارتبهاط خهانوا،گی

که متغیر گف

نتایج آزمون ررضهیه پهژوهو نشهان ،ا ،کهه تنهها 2

ات کهه بهر اعضهای بهه منظهور یک؛هان کهر،ن نگهر

مثلفه الگوهای ارتباطی جه گیری گف و شنو ،و جه

ارز ها و عقاید رشار میآور،و خانوا ،هایی که ،ر این بعد

گیری همنوایی با متغیر اهمالکهاری همب؛هتگی معنها،ار

نمههرات بههاالتری را میگیرنههد بههر همنههوا کههر،ن عقایههد و

،ارندو عالم ضرایب بتای به ،ته آمهد نشهان ،ا ،کهه

نگر ههها ت کیههد میکننههدو ایههن نههوا جه ه گیههری بههر

متغیر گف

و شنو ،با متغیر اهمالکاری همب؛تگی مثب

هماهنگی اجتنهاب از تعهارض و کشهمکو و واب؛هتگی و

و معنا،ار ،ار ،به عبارت ،یگر با اره ایو ،ر ایهن متغیهر

چ؛بندگی اعضا به یکدیگر ت کید میکند ارتبهاط ،ر ایهن

نمر اهمالکاری ار ایو مییابد (که حاکی از اهمالکاری

خانوا ،ها منعکس کنند اطاعه از ب رگ؛هاالن و والهدین

پایین ات )و اما برعکس همب؛هتگی متغیرجهه گیهری

ات (ریت پاتریک کوئرنر )2002و این خانوا ،هها تهاختار
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محمدی زاده و میرهاشمی

تنتی ،ارند با این نگا تاختاری نظهاج خهانوا ،تل؛هله

خواجه و همکاران (، )1388ر پژوهو خو، ،ریارتند کهه

مراتبی و به هم مت ل ات و ارتباط و تعامل ،رون خانوا،

اهمالکاری تح یلی اررا،ی که الگوی ارتبهاطی ،رخهانوا،

اهمی بیشتری از ارتباط با بیهرون خهانوا، ،ار،و اعضهای

آنها کثرت گرا (جه گیری گف و شنو ،باالته ) بها ،و

خانوا ،اعتقا، ،ارند که برنامه اررا ،باید بها اعضهای ،یگهر

الگوی ارتباطی محارظ کننهد و بهی ریهد ،رتهبح 0/5

خانوا ،هماهنگ باشد و انتظار ،ارند که اعضهای خهانوا،

تفاوت معنها،ار ،ار،و نتهایج پهژوهو ماهاتهن و همکهاران

واب؛تگی و عالیهق خهو ،را پهایینتر از خواتهته و عالیهق

( )2016نشان ،ا ،که بین اهمال کاری تح یلی و تهبک

خانوا ،ررار ،هند و نی والدین انتظار ،ارنهد کهه براتهاس

های ررزند پروری م؛تبدانه همب؛هتگی مثبه و معنها،ار

خوات ه آنههها کههار صههورت گیههر( ،ریت پاتریههک کههوئرنر

وجو، ،اش و رینولدز ( )2015همب؛تگی منفهی و معنهی

)2004و بعد مهم ،یگر ،ر ایهن الگهو بعهد گفه و شهنو،

،ار بههین تههبک مقتدرانههه ررزنههدپروری و اهمههال کههاری

ات که به ،رجه و م هداری کهه خهانوا ،رضهایی آزا ،و

،انشجویان و همب؛هتگی مثبه و معنها،ار و بهین تهبک

راحتههی را بههرای شههرک اعضههای خههانوا، ،ر موضههوعات

اتتبدا،ی و اهمال کاری را نشان ،ا،و تدالکوا و ووجتهک

م تلف ایجا ،میکنند گفته میشو،و ،ر خانوا ،هایی کهه

( )2014راببه مثب و معنهی ،ار بهین کنتهرل والهدین و

،راین بعد باال ه؛تند اعضای خانوا ،به طرز آزا ،و مکهرر

اهمال کاری را نشان ،ا،ندو ،ر تبیین نتایج آزمون ررضهیه

با ،یگر اعضهای خهانوا ،بهدون ههیچ محهدو،یتی ارتبهاط

پژوهو می توان گف که خانوا ،اولین نظامی اته کهه

،ارنهدو ایهن خانوا ،هها زمهان زیها،ی را ،ر جهه ارتبهاط

کو،ک ،ر آن چشم باز می کند و از آن ت یر می پهذیر ،و

متقابل و بحث ،ربار موضوعات م تلهف صهرف میکننهدو

آموز

بهتر این

اررا ،خانوا ،رعالی های انفرا،ی ارکار و اح؛اتاتو را با

نظاج را می؛ر می تاز ،بلکه شناخ مها را از ارهرا،ی کهه

اعضای خانوا، ،ر میان میگذارند و اعضا ،ر کنار یکهدیگر

،ر آن پرور

می یابند رراهم می کندو به ایهن عله کهه

و با هم ت میم میگیرند (ریت پاتریهک و کهوئرنر )2002و

تمامی اررا ،از خهانوا ،هایشهان حتهی ،ر ب رگ؛هالی نیه

بدون شک خانوا ،ها نقو مهم و اتاتی ،ر ک؛هب ررتهار

ت یر می پذیرنهد تعهامالت و ارتباطهات خهانوا ،و نهوا و

اهمال کاری ،ارند (روتاریو و همکاران )2009و بورکها ،ر

شیو تربی خانوا ،بر توانایی ها و ررتارهای اررا ،ا ر مهی

تال  1983پیشنها ،کر ،اررا،ی که اهمال کاری میکنند

گذار،و یکی از الگوهای مبرح ،ر خانوا ،که بهه تعهامالت

رشار بیو از حد بر خو ،وار ،میآورند و این ررتار معموالً

،ر خانوا ،و نقو آن ،ر تازگاری مث ر با محیط پر،اخته

،ر خانوا ،هههایی بیشههتر ر می،هههد کههه بههه تواناییهههای

ات

الگوی ارتبهاطی خهانوا ،اته (تبری ی و همکهاران

ررزندشههان ،ر مههور ،مورقیهه و پیشههرر شههک ،ارنههدو

)1391و

انتظارات تبح باالی والدین مانند نقد نی معموالً با اهمال

رراری و الیوت (، )1994ر تحقیقی نشان ،ا،ند که پدران

کاری و کمال پرتتی اجتمهاعی همب؛هته اته (رهراری

م؛تبد به طور رابل تهوجهی موجهب بهاال بهر،ن تمهایالت

،یاز )2007و رهراری ( )1994اشهار میکنهد ب رگ؛هاالن

اهمال کاری میشوندو نتایج تحقیقات پیکل کاپالن و رید

اهمههال کههار توتههط والههدینی تربی ه شههد اند کههه معیههار

( )2002رههراری و الیههوت ( )1993رههراری هههاریوت و

ارزشمندی را بر پیشرر

ررار ،ا ،انهدو بهه خهاطر همهین

می بیندو مبالعه خانوا ،نه تنها شناخ

زیمرمن ( )1999را بلهوج و همکهاران ( )1986رراته

خو ،را از طریهق

مارتن الههارت و روزنهبالت ( )1990وی؛هیو ( )1993و

می ان مورقی هایشهان محاتهبه میکننهدو همهین عامهل

،یویس ( )1999بقائیان ( )1391نشان می،هد کهه بعهد

نکته ب رگ ؛االن اهمال کار می ان ارز

تبب میشو ،ترس شدید از شک؛ ،اشته باشندو

کنترل میتواند به صورت مثب

و معنا،اری اهمال کهاری

تح یلی را پیو بینی کند (به نقل از تلبان نژا ،تعدی
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پور و اتدزا)1394 ،و انبهوهی از پژوهوهها بهه مبالعهه

،ر ا،امه تبیین این یارته میتوان گف که ،ر خانوا ،هایی

همب؛تههای اهمال کاری پر،اختهاندو از جمله میتوان بهه

با الگوهای ارتباطی جه گیری گف و شنو،که خهانوا،

متغیر منبها کنتهرل اشهار کهر،و مفههوج ه؛هته کنتهرل

رضایی آزا ،و راحتی را بهرای شهرک اعضهای خهانوا، ،ر

ن ؛تین بار توتط راتر ( )1966به وا گان روان شهناختی

موضههوعات م تلههف ایجهها ،میکننههد و ارههرا ،خههانوا،

ار و ،شد و پس از آن به طور عمیق مهور ،بررتهی رهرار

رعالی هههای انفههرا،ی ارکههار و اح؛اتههاتو را بهها اعضههای

از ،رجه یا می ان اعتقها،

خانوا، ،ر میان میگذارند و اعضا ،ر کنار یکدیگر و با هم

رر ،به این که تقوی ها واب؛ته یا همرا با ررتار او ه؛تندو

ت میم میگیرند اررا، ،ارای منبا کنترل ،رونی ه؛هتند

هی کهه اح؛ههاس میکنهد بهر ایههن

و اررا ،با منبا کنترل ،رونی پیامهدهای ررتهاری خهو ،را

تقوی ها ت؛لط ،ار، ،رونی تلقی میشهو، ،ر حهالی کهه

می،هنهدو آنهان تقوی هها را

گرر و منبا کنترل عبارت ات
بهه ایهن ترتیههب ش
اگر ش

ی پیامد ررتار را م؛تقل از نحو ررتار یها پاتهش

میپذیرند و به خهو ،ن؛هب

واب؛ته یا همرا با ررتار خو ،می،انند و اح؛اس میکننهد

خو ،و واب؛هته بهه شهرایط ،یگهر بدانهد بیرونهی نامیهد

بر این تقوی ها ت؛لط ،ارنهد (کهرانتس و ویکهی )1978و

میشو( ،کرانتس و ویکهی )1978و ونه ل ( )1993بهر آن

بنابراین به نظری میرتد کهه آنهان ،رکارهایشهان کمتهر

که اررا ،با منبا کنترل ،رونی پیامدهای ررتار خهو،

اهمال کاری میکنند چون می،انند ،ر صورت به تعویهق

را به خو ،ن؛ب می،هنهد ،ر حهالی کهه ارهرا ،بها ه؛هته

انداختن کارها پیامد ایهن عمهل گریبهان گیهر خو،شهان

کنترل بیرونی معتقدند که ورهایا بیرونهی تعیهین کننهد

میشو ،و پیامد اعمالشان به خو،شان باز میگر،،و از ایهن

ررتار آنها ات و منبا کنترل ،رونهی بها اره ایو اح؛هاس

رو ا ر منفی ه؛ته کنترل ،رونی بر اهمال کاری تح یلی

ع ت نفس و خو ،ارزشی و کاهو اح؛اس ناامیدی و بهی

توجیه پذیر اته و ایهن یارتهه بها پژوهوههای جن؛هن و

رراری همب؛تگی ،ار( ،ون ل  )1993و میتواند به عنهوان

کارتون ( )1999و تنکال و همکهاران ( )1995مبنهی بهر

عاملی پیو گیرانه و محهارظتی ،ر برابهر تجهارب ارهرا ،از

این که اررا ،با منبا کنترل ،رونی زمان کمتری را صهرف

رویدا،های ناخوشهایند و از جملهه اهمهال کهاری ،ر نظهر

انجاج تکالیفشان میکنند و پهس از تهپری کهر،ن اورهات

ات

گررته شو( ،به نقل از نامیان و ح؛ینهاری )1390و

رراغ

بنههابراین یکههی از مهمتههرین عاملهههای تعیههین کننههد

تویی ،ار ،و ،ر خانوا ،هایی با جه گیری همنوایی کهه

زو،تر به تکالیف تح یلیشان بهاز میگر،نهد ههم

انگی های اررا ،برای انجاج عمل به شهیو های گونهاگون و

بر اعضای به منظور یک؛ان کر،ن نگر

حفظ عالره و اشتغال به امری اح؛اس کنتهرل رهر،ی یها

رشار میآورند و بر همنوا کر،ن عقایهد و نگر هها ت کیهد

ش

ی آنها بر اتفاری ات که می ارتهدو ایهن مفههوج بهه

منبا کنترل مشهور ات (رنهدلی و کهوپر)1983و بعضهی
مر،ج اح؛اس میکننهد ش

ارز ها و عقاید

میکنند ارتباط ،ر این خانوا ،ها منعکس کننهد اطاعه
از ب رگ؛االن و والدین ات

(ریت پاتریک کوئرنر )2002

هاً م؛هئول همههی اتفارهات

اعضای خانوا ،عالیق خو ،را پایینتر از خواتته و عالیهق

زندگی خو ،ه؛تند ،ر نظریه منبا کنترل این اررا، ،ارای

خانوا ،ررار ،هند و نی والدین انتظار ،ارنهد کهه براتهاس

منبا کنترل ،رونی ه؛تند اررا، ،یگهر اح؛هاس میکننهد

خوات ه آنههها کههار صههورت گیههر( ،ریت پاتریههک کههوئرنر

که ورایا زندگیشهان را نیروههای خهارا از کنتهرل آنهها

)2004و برای مثال ،ر این خانوا ،ها والهدین بها انتظهارات

شانس و یا اررا، ،یگر تعیین میکنندو این

باالیی که از ررزندان خو، ،ارند و انتقا،ات رراوانهی کهه از

اررا، ،ارای منبا کنترل بیرونی ه؛هتند (ویلیهام و بهر،ن

ررزندان خو ،میکننهد نهوعی حهس کمهال گرایهی را بهه

)1997و

ررزندان خو ،القا میکنندو ،ر نتیجه ررزندان والدین کمال

مانند ترنوش

گرا بیشتر به اجتنهاب از کهار میپر،ازنهد و ،چهار اهمهال
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کاری میشوندو اما اگر ررزندی اح؛اس کند کهه از تهوی

همب؛ههتگی مثب ه بههین روان رنجههوری بهها اهمههال کههاری

رهرار گررتهه و والهدینو بهرای

تح ههیلی و همب؛ههتگی منفههی میههان وظیفههه شناتههی و

رائلانهد بها والهدین خهو ،بیشهتر اح؛هاس

گشههو،گی بهها اهمههال کههاری تح ههیلی را نشههان ،ا،نههدو

ن ،یکههی میکنههد و آنههان را ،وتههتان خههو ،می،انههد نههه

یارتههای پژوهو ن ری و همکاران ( )1393حاکی از آن

از ،تتورات آنها اطاع کندو اگهر

بو ،که بهین اهمهال کهاری تح هیلی بها روان رنجهوری و

والدین خو ،را ،ر تکهالیف ررزندانشهان ،رگیهر کننهد و بها

و معنا،ار و هم چنین بهین

والدین خو ،مور ،پهذیر
حررو ارز

حاکمانی که ناچار ات
ررزندان خو ،با محب

انعباف پذیری راببهی مثب

و صمیمی ررتار کنند و نکاتی که

اهمال کاری تح یلی با وظیفه شناتی موارق بو،ن برون

تبب کارایی بیشتر میشو ،با آنها ،ر میان بگذارند تبب

گرایی و تعهد راببهی منفی و معنا،ار وجو، ،ار،و رالئی و

،تتیابی ررزندانشان به تبوح باالی عملکهر ،و مهارتهها

یعقوبی (، )1392ر پژوهو خو، ،ریارتند که مثلفهههای

میشوند و اهمال کاری را ،ر آنها کاهو می،هند (ههوور

وظیفهشناتی و روان رنجورخهویی پیوبینهی کننهد های

آتههن ،ی وریه و انگله )2010و از ایههن رو ررزنههدان ایههن

مناتبی برای اهمال کهاری تح هیلی مح؛هوب میشهوندو

خانوا ،ها به ،لیل آرامهو و محبه ،و جانبهه ای کهه ،ر

هاشمی و همکهاران ( )1391روان رنجورخهویی و وظیفهه

نظاج خانوا ،جریان ،ار ،با خیال راحه بهه انجهاج امهور

شناتی را به عنوان ویژگیههای ش

هیتی بهرای اهمهال

روزانه خو ،میپر،ازند و ن؛ب به آن اح؛هاس م؛هئولی

کاری تح یلی نشان ،ا،نهدو گانهدی و همکهاران ()2017

میکنند و از اهمال کاری ،وری میکنندو

ت یر م؛تقیم روان رنجورخهویی و وظیفهه شناتهی را بهر

عدج راببه معنا،ار بهین متغیهر راببهه والهد -

اهمال کاری تح یلی نشان ،ا،نهدو ،یمگلیهو (، )2016ر

ررزندی و متغیر الگوههای ررتهاری ،انشهجویان بها اهمهال

پژوهو خهو، ،ریاره

هیتی  Aبراتهاس

کاری برعکس این یارته پژوهوههای پیشهین بهه وجهو،

ار ایو رشار روانی و حجم کار ا،راک شد باعهث اره ایو

راببه بین متغیر راببه والد -ررزندی و متغیرهای الگوهای

اهمال کاری میشو،و

،ر خ و

کهه تیهپ ش

ررتاری با اهمهال کهاری اشهار نمو ،انهدو نتهایج پهژوهو

،ر اهمی

زبیدی خضیرزا ،رالحیه و حاجی علی ا )1395( ،نشهان

می توان گف اهمال کاری عملی ات

،هند آن بو ،که بین اهمالکاری تح یلی و تعارض والهد-

هدرو خوشایند کر،ن زندگی ات ولهی ،ر اغلهب مهوار،

نوجوان راببه مثب و معنا،اری وجو، ،ار،و پهژوهو بهین

ج اتترس به ههم ری تگهی و شک؛هتهای پیهاپی پیامهد

چن ( )2017نشان ،ا ،که هم اعتما ،به پدر و هم اعتمها،

،یگری ندار ،و این مبلب هم رابل ذکر اته کهه اهمهال

به ما،ر و ارتباط پدری با اهمال کهاری همب؛هتگی منفهی

اما ،ر اغلب مهوار ،مهی-

،اشتند ،ر حالیکه هم بی اری از پدر و هم بی اری از مها،ر
با اهمال کاری همب؛تگی مثب

و ضرورت بررتی اهمال کهاری ،ر ،انشهجویان

کاری همیشه م؛ئله تاز نی؛
تواند از طریق ممانع

کهه ،ر نظهر اول

از پیشهرر و عهدج ،تترتهی بهه

،اشتندو پژوهو یانهگ و

اهداف پیآمدهای نامبلوب و جبران ناپهذیری بهه همهرا

همکاران ( )2017حاکی از آن بو ،که نمر اهمهال کهاری

،اشته باشدو نر اهمال کاری ،ر بین ،انشجویان ،انشهگا

تح یلی با طر ،پدری حمای مفرط پدری و طر ،ما،ری

از ، 46رصد تا ، 95رصد متغیر ات و ررتار اهمال کارانهه

،ر حالیکه با گرمهی هیجهانی والهدین و

،ر ،انشجویان باعث می شو ،کهه آنهها نتواننهد ،ر رراینهد

گرمی هیجانی مها،ری همب؛هتگی منفهی ،ارنهدو ،انهو و

یا،گیری توانمندی های وارعی خو ،را به کار ببندنهد و ،ر

هیتی

می شوندو ،ر تبیین این عدج راببهه

همب؛تگی مثب

همکاران ( )1395راببه معنهی ،ار بهین تیهپ ش

نتیجه ،چار شک؛

مدیران اهمال کاری شغلی آنها را ،ر پژوهو خهو ،نشهان

میتوان گف که حدارل متغیر راببه والد -ررزندی مفهوج

،ا،و نتهههایج پهههژوهو وری نهههژا ،و همکهههاران ()1394

ن ،یکی با متغیهر الگوههای ارتبهاطی خهانوا، ،ار ،و بایهد
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 ررزنهدی بها-اری نی بین متغیر راببه والهد، راببه معنی
اهمال کاری یار میشدو بنابراین احتماالً ایهن یارتهههای
پژوهشههی تحهه تهه یر عوامههل ناشههناخته و همهنههین
انشهجویان، ی جامعه آمهاری پهژوهو حاضهر بهه،محدو
آمد ات

ت، هن به، رو،انشگا آزا، انشکد ی، چهار

ت آمدن نتایج، یگری احتمال به، ر جامعهی آماری، و
و،ار، ،متفاوت وجو
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مجلهی توتعهی آموز جندیشاپور
ر لنامهی مرک مبالعات و توتعهی آموز علوج پ شکی
تال یل ،هم شمار  4زم؛تان 99

پیش بینی اهمال کاری بر اساس الگوهای ارتباطی ،رابطه والد  -فرزندی و تأثیر آن بر آموزش
الگوهای رفتاری دانشجویان
آیناز محمدی زاده، :انشجوی گرو روان شناتی واحد رو،هن ،انشگا آزا ،اتالمی رو،هن ایرانو
مالک میرهاشمی* :عضو هی ت علمی گرو روان شناتی واحد رو،هن ،انشگا آزا ،اتالمی رو،هن ایران.

چكیده :هدف از پژوهو حاضر پیو بینی اهمال کاری بر اتاس الگوهای ارتباطی خهانوا ،راببهه والهد-
ررزندی و الگوهای ررتاری ،انشجویان بو،و جامعه آمهاری پهژوهو را کلیهه ،انشهجویان کلیهه ،انشهجویان
،انشگا آزا ،اتالمی واحد رو،هن ،ر تال تح یلی  1397-98تشکیل ،ا،ند که ،ر رالهب طهرح پهژوهو
همب؛تگی تعدا 200 ،نفر با رو نمونه گیری ت ا،ری چندمرحلهای از بین آنان انت اب شدند و مقیهاس
اهمال کاری تاکمن مقیاس الگوهای ارتباطات خانوا ،کوئرنر و ریت پاتریک مقیاس ارزیهابی راببهه والهد-
ررزند راین مورلند و اتهووبل و مقیاس الگوهای ررتهاری رریهدمن و روزنمهن را تکمیهل نمو،نهدو نتهایج
حاصل از تحلیل رگرتیون چند متغیری نشان ،ا ،که تنها  2مثلفه جهه گیهری گفه و شهنو ،و جهه
گیری همنوایی از متغیر الگوهای ارتباطی با متغیر اهمالکاری همب؛هتگی معنها،ار ،ارنهدو متغیهر گفه و
شنو ،با متغیر اهمالکاری همب؛تگی مثب و معنا،ار ،ار ،به عبارت ،یگر با ار ایو ،ر این متغیهر نمهر
اهمالکاری ار ایو مییابد که حاکی از اهمالکاری پایین اته امها بهرعکس همب؛هتگی متغیهر جهه
گیری همنوایی با اهمالکاری منفی و معنا،ار ات که حاکی از اهمالکاری باالت و بین متغیرهای راببهه
والد -ررزندی و الگوهای ررتاری با اهمال کاری همب؛تگی معنی ،اری یار نشدو نتیجه گیری کلی حاکی
از آن بو ،که اهمال کاری بر اتاس الگوهای ارتباطی خانوا ،رابل پیو بینی ات و
واژگان کلیدی :اهمال کاری الگوهای ارتباطی راببه والد -ررزندی الگوهای ررتاریو

*نویسنده مسؤول :عضو هی ت علمی گرو روان شناتی واحد رو،هن ،انشگا آزا ،اتالمی رو،هن ایران.
Email: mirhashemi@riau.ac.ir

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال یازدهم ،شماره ،4زمستان 99

