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 چکيده

 جانیه میتنظ یراهبردها مبنای بر آموزاندانش یلیتحص یکاراهمال ینبیشیپپژوهش حاضر با هدف 

 نآ یبوده و جامعه آمار یاز نوع همبستگ یفیپژوهش توص نیانجام شد. ا خانواده یارتباط یالگوها و

نفر  269پژوهش شامل  مونهن. دندبووار دهم متوسطه دوم شهرستان رشتخ هپای پسر آموزاندانش هیکل

ها داده یآورجمع ابزارهای. ندانتخاب شد ایچند مرحله ای خوشه روش به که بودند آموزاندانش نیاز ا

 ی(، پرسشنامه الگوها2003گراس و جان ) یجانیه میتنظ یپژوهش، پرسشنامه راهبردها نیدر ا

سولومون و راث بلوم  یلیتحص کاریو پرسشنامه اهمال( 2004) کیتزپاتریخانواده کوئرنر و ف یارتباط

. م شدانجا چندگانه ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ ا استفاده ازها بداده لیو تحل هی( بود. تجز1984)

 یابیارز ؛یجانیه میتنظ یو راهبردها ییهمنوا یریگگفت و شنود، جهت یریگنشان داد جهت هاافتهی

(. با P<05/0) هستندآموزان دانش یلیتحص یکارمعنادار اهمال ینیبشیقادر به پ یمجدد و فرونشان

 یدهاراهبر تیتقو شودیم شنهادپی آموزان،دانش یلیتحص کاریاهمالدر فوق  یرهایمتغ به نقشتوجه 

-مالکاهش اه زمینه برایتا  قرار گیرد توجهمورد  شتریخانواده ب یارتباط هاییو الگو یجانیه میتنظ

 .آموزان فراهم شوددانش یلیتحص کاری

، خانواده یارتباط یالگو ،یجانیه میتنظ یراهبردها ،یلیتحص یکاراهمال واژگان کليدی:
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 مقدمه
بوده و اهداف جامعه  شبردیمتخصص، توانمند و سالم در جهت پ یروین نیتأم یآموزش و پرورش هر کشور یهدف اصل

 با این وجود،. رودآن به شمار میوان گروه هدف جزو اهداف اساسی آموزان به عنارتقای توان تحصیلی و موفقیت تحصیلی دانش

و  یاز امکانات مال یادیز ریمقاد ههر سال که گرددآموزان ایجاد میدر مسائل تحصیلی دانش یاعمدهمشکالت  موارد در برخی

تواند ناشی از مسائل می که گاهاً ها و مشکالتیدارد. در واقع چالشرا به خود مشغول می یو پرورش یآموزش ،یانسان یروهاین

توان را می 1کاری تحصیلینماید که اهمالآموزان خلل ایجاد میدانش ی باشد، در فرایند تحصیلی برخیفردی، آموزشی یا خانوادگ

تکالیف  آغاز و تکمیل بـه تأخیر انداختن هدفمندانه و دائمیکاری به صورت اهمال .(1385،شکوهی) یکی از این مشکالت دانست

(. 2015، 2)یازیکی و بالت آیدبه حساب میتحصیلی  کاهش عملکرد از مهمترین علل شود وتعریف میتا حد تجربه فشار و اضطرار 

نقدر متداول است که شاید بتوان آن را از تمایالت ی یا به آینده موکول کردن کارها آکار( اهمال2008و جیمزنال ) سیآلبه عقیده 

ه ناپذیری را باهداف، پیامدهای نامطلوب و جبرانرد که اغلب از طریق ممانعت از پیشرفت و عدم دسترسی به ذاتی انسان بر شم

 (.2008، 3و جیمزنال سیآل)دارد همراه 

آموزان و اثرات زیانبار آن بر بدنه نظام آموزشی جامعه، پژوهشگران زیادی به دنبال کاری دانشله اهمالبه دلیل اهمیت مسأ 

 4تنظیم هیجانیکی از این عوامل . انددانستهدخیل  آناند و هر یک عوامل مختلفی را در ایجاد و تداوم رتبط با آن بودهعوامل م

انی های هیجمنظور بازبینی، ارزیابی و تعدیل واکنششود که بهی از فرایندهای داخلی و خارجی میشامل طبقه وسیع باشد کهمی

و برای درک  باشدیمهای شناختی، هیجانی، رفتاری و فیزیوژیک رنده دامنه وسیعی از پاسخدر برگی شوند وبه کار گرفته می

، 5های عاطفی منفی ضروری است )موریس، سیلک، استینبرگ، کایور و رابینسونهای هیجانی و رفتاری استرس و حالتهمبسته

کاری تحصیلی پرداختند ه بررسی عوامل مرتبط با اهمال( در پژوهشی ب1394در این راستا، محبی نورالدین وند و داوودی )(. 2007

 (2015) 6ندنیروچات و واندرل تس،یرابهیجان در ارتباط باشد.  با تنظیم تواندیمکاری تحصیلی و به این نتیجه رسیدند که اهمال

دارد.  وجودرابطه  تحصیلی ریکااهمال با گرانیمانند مقصر دانستن د جانیهمیراهبردهای تنظبین  نشان دادند نیز در پژوهشی

موجب  جانیه میهای تنظآموزش مهارت نشان داد که( 2016) 7نگیبرکو  لندیسا هر،یل ،برتیا کرت،یا همچنین نتایج پژوهش

 .شودیکاری مکاهش اهمال

ها با هم هیجان دهند و توانایی آنان در مدیریتها خود به نوعی پاسخ میدهد که هر یک از افراد به هیجانشواهد نشان می

مدیریت هیجان در نظر بگیریم، هر یک از افراد از راهبردهایی جهت مدیریت و  با همسان متفاوت است و اگر تنظیم هیجان را

ها وجود دارد که افراد در های مختلفی در تنظیم هیجانراهبرد (.2013، 8آلرابرت لی هی، ) کنندیمها استفاده تنظیم هیجان

ها و تسلیم رخداد داشته با محتوای پذیرشی تفکربه طوری که برخی در مورد آن  کنندیما از آن استفاده همدیریت هیجان

 بر امور مثبت به جای تفکر درباره حادثه واقعیتمرکز نموده و  آفرینیو شاد بخشلذت اتموضوع گردند اما برخی دیگر برمی

فکر کردن درباره مراحل فائق آمدن بر واقعه منفی یا  و ریزیجدد بر برنامهتمرکز منمایند. گروهی دیگر نیز ممکن است کید میتأ

 فکرهای مثبت واقعه تدرباره جنبه نموده و ارزیابی مجدد مثبتای دیگر عده و ؛ها و تنظیم آن بپردازندبه مدیریت هیجان تغییر آن

بوط به تفکرات مر و رندیگیمرا در پیش کنار آمدن  بنی بری مدیدگاهفکر کنند. برخی دیگر از افراد نیز  ارتقا شخصینمایند و به 

 .(2006، 9)گرانفسکی و گراچ پرورانندرا در خود می کید بر نسبیت آن در مقایسه با سایر وقایعأکم اهمیت بودن واقعه یا ت

                                                           
1 Academic procrastination 
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 یالگوهای ارتباطت. آموزان نقش داشته باشد الگوهای ارتباطی خانواده اسکاری دانشتواند در اهمالعامل بعدی که می

 شاره داردا کنند،یرا معنا م یافراد خانواده چگونه ارتباطات خانوادگ ینکهو ا یکدیگراعضای خانواده با  ی ارتباطبه چگونگ 10خانواده

 یییربنادارای دو بعد ز راخانواده  یالگوهای ارتباط (2004) 11کیتزپاتریکوئرنر و ف تواند در افراد مختلف متفاوت باشد.می و

تا  هاخانوادهاست که  ینا یت گفت و شنودمنظور از وضعدانسته و معتقدند  13شنود و گفت گیریجهت و 12ییهمنوا یریگجهت

یف ط ینهزم تمام اعضای خانواده به شرکت آزادانه و راحت در تعامل و بحث در آن که در آورندمیرا به وجود  یطیچه حد شرا

از  و منظور کنند؛یمربوط به خانواده را اتخاذ م تصمیمات و افراد خانواده با همفکری هم ندشویم یقاز موضوعات تشو ایگسترده

ید تأکید ها و عقا، ارزشهانگرشهمسان بودن  یطخانواده تا چه حد بر شرا ارتباطات معناست که ینبه ا یی نیز،همنوا یتوضع

 کندیم دیتأک یکدیگراعضا به  یو وابستگ کشمکش از تعارض واجتناب  ی،بر هماهنگ ییهمنوا یریگجهت یگرد عبارت به دارند؛

 (.2004 ،14یتزپاتریک)کوئرنر و ف

ه عملکرد خانواد تبیین به یخانوادگ یارتباط یهاشناخت انواع مختلف الگوها و سبک( نشان داد، 1395مروج )نتایج پژوهش 

ابطه رشناختی، تحصیلی و شغلی اعضای خانواده عمومی، روانبا عملکرد  و کنندین هم کمک مآمربوط به  یزهایو تجو هاتوصیهو 

لی که مسائل تحصی توان مطرح کردالگوهای ارتباطی خانواده با عملکرد کلی اعضای آن مرتبط است، می با توجه به اینکه .دارد

ای هان تعلیم و تربیت مهارتباشد؛ به طوری که بانیها و الگوهای ارتباطی خانواده میای تحت تأثیر شیوهنیز به طورگسترده

راستا،  در ایناند. آموزان مرتبط دانستهرا با میزان موفقیت تحصیلی دانش های مؤثر ارتباط در خانوادهشیوه ارتباطی بین اعضا و

و  رزاده)حیدوهای ارتباطی خانواده تبیین شود بوسیله بررسی الگتواند می نیز کاریمشکالت تحصیلی مانند اهمال بخشی از

 .(1394زاده، ؛ قادری و روشن1393جاویدی، 

 ایجادکاری تحصیلی که ساالنه باعث تبط با اهمالر باال و اهمیت بررسی متغیرهای مربا توجه به مطالب مطرح شده د

 یکاراهمال ینبیشیپپژوهش حاضر با هدف ، شودآموزان میهای دانشمشکالت زیادی برای سیستم آموزشی کشور و خانواده

 انجام شد. خانواده یارتباط یالگوها و جانیه میتنظ یراهبردها مبنای بر آموزاندانش یلیتحص

 

 روش
 طرح پژوهش و شرکت کنندگان:  الف(

دهم متوسطه  هپای پسر آموزاندانش هیکلجامعه آماری آن  و توصیفی از نوع همبستگی انجام شد به روش پژوهش حاضر

ای مرحلهای چندخوشه یریگصورت نمونه از آنها بهنفر  269که نفر بود 914به تعداد  1396دوم شهرستان رشتخوار در سال 

که مدارس پسرانه شهرستان رشتخوار به سه منطقه تقسیم شد و از هر منطقه دو  . روش انتخاب به این صورت بودانتخاب شدند

  انتخاب گردید. دهمآموزشگاه و از هر آموزشگاه دو کالس 

 گیریندازهب( ابزارهای ا

گویه  10شده است و از  ساخته( 2003توسط گراس و جان  ) پرسشنامهاین : جانيه ميتنظ یپرسشنامه راهبردها -1

گویه  4( و فرونشانی )10و  8، 7، 5، 3، 1 ؛های هیگویه شامل گو 6تشکیل شده است که دارای دو خرده مقیاس ارزیابی مجدد )

( 7( تا کامالً موافق )1مخالف ) امالًک از ،(ایدرجه هفت) لیکرت مقیاس اساس بر هاپاسخ. دباش( می9و  6، 4، 2 ؛های هیشامل گو

 انگریمجدد ب یابیخواهد بود. کسب نمره باالتر در ارز 70و حداکثر نمره با  10پرسشنامه برابر با  نای در نمره حداقل. باشد می

 انگریب یانفرونشدر  نترییدر افراد شرکت کننده و کسب نمره پا یجانیه میراهبرد مثبت تنظ کیمجدد باال به عنوان  یابیوجود ارز

 در افراد شرکت کننده است و بر عکس. یمنف یجانیه میراهبرد تنظ کیکمتر به عنوان  یوجود فرونشان

                                                           
10 Family Communication Patterns 
11 Fitzpatrick 
12. conformity orientation 
13 .conversation orientation 
14 .Koerner & Fitzpatrick 
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 69/0ماه  3از  و اعتبار بازآزمایی بعد 73/0و برای فرونشانی  79/0این پرسشنامه  ضریب آلفای کرونباخ برای ارزیابی مجدد  

 یدرون ی( بر اساس همسان1391در پژوهش قاسم پور و همکاران ) اسیمق نیاپایایی (. 2003 گزارش شده است )گراس و جان،

 87/0برای کل مقیاس در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه  .در دامنه مطلوب بوده است( 81/0تا  60/0کرونباخ  ی)با دامنه آلفا

 بدست آمد.

 یساخته شده و دارا کیتزپاتریتوسط کوئرنر و ف 2004در سال  این پرسشنامه: خانواده یطاارتب یالگوهانامه پرسش -2

امه پرسشناست.  یارتباطات خانوادگ نهی(، در زمکیاز کامالً موافقم )نمره پنج( تا کامالً مخالفم )نمره  اینهیپنج گز تمیآ 26

 یاره بعدزگ 11اره اول و زگ 15 بیکه به ترت راخانواده  ییهمنوا یرگی نود و جهتگفت و ش یرگیجهتالگوهای ارتباطی خانواده 

، کیتزپاتریکوئرنر و ف) باشدیم 130و حداکثر نمره  1پرسشنامه حداقل نمره  نی. در ادهدیمورد سنجش قرار م دهندیم لیرا تشک

2004) . 

بعد گفت و شنود  یبرا (84/0تا  92/0)دامنه  89/0را  اسیقکرونباخ( م یآلفا بیاعتبار )ضر( 2004) کیتزپاتریکوئرنر و ف

 یپرسشنامه را دارا نیا (2004) کیتزپاتریکوئرنر و ف نیگزارش کرد. همچن ییبعد همنوا ی( برا73/0تا  84/0)دامنه  79/0و 

برای  پرسشنامه را نیا ییایپا (1385) اینکوروش زین رانی. در ادانندیو سازه م یمالک ،ییمحتوا دگاهیمطلوب از هر سه د ییروا

 بدست آمد. 69/0گزارش نمود. در پژوهش حاضر پایایی مقیاس بر اساس الفای کرونباخ  80/0کل مقیاس 

ساختند.  1984را سولومون و راث بلوم در سال  یلیتحص کاریپرسشنامه اهمال ی:ليتحص کاریپرسشنامه اهمال -3

 8امتحانات؛ شامل  یمؤلفه اول، آماده شدن برا دهد؛ یقرار م یؤلفه را مورد بررسم 3که  باشدیم هیگو 27 یدارا اسیمق نیا

شامل  ترم؛انیپا هایمقاله یبوده و مؤلفه سوم، آماده شدن برا هیگو 11شامل  ف؛یتکال یشدن برا آماده دوم، مؤلفه واست سؤال 

 یکی با انتخاب هیموافقت خود را با هر گو زانیدهندگان مصورت است که پاسخ نیبه ا هاهیبه گو ی. نحوه پاسخدهباشدیم هیگو 8

« به ندرت»، 1نمره « هرگز» نهیکه به گز دهندینشان م «شهیهم»و « اکثر اوقات» ،«یگهگاه»، «ندرتبه»، «هرگز» هاینهیاز گز

ا بپرسشنامه این  ییایپا بیضردر ایران . ردگیی، تعلق م5نمره  «شهیهم»، 4نمره « اکثر اوقات»، 3نمره  «یگهگاه»، 2نمره 

در پژوهش حاضر پایایی مقیاس بر اساس الفای  .(1390ی، نچاریو حس انینام) مددست آ به 73/0کرونباخ  یروش آلفا استفاده از

 بدست آمد. 76/0کرونباخ 

 

 هايافته
نمونه  یمجموع اعضا یسن نیانگیم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نفر  269های به دست آمده از در پژوهش حاضر داده

 یفیتوص یهایژگیوبوده است. سال  16سن  نیترنییسال و پا 18نمونه  یاعضا انیسن در م نیباالتربوده که  58/16برابر با 

 قابل مشاهده است. 1در جدول  در پژوهش یمورد بررس یرهایمتغ

 مطالعهمورد  یرهايمتغ یفيتوص های یژگيو .1جدول 

 ضریب همبستگی هبیشین کمینه معیارانحراف  میانگین متغیرها

 اهمال کاری با 105 28 48/15 43/65  اهمال کاری تحصیلی

الگوهای ارتباطی 

 خانواده

 -10/0 75 15 01/6 52/32 جهت گیری گفت و شنود

 -39/0 55 11 74/5 33/31 جهت گیری همنوایی

راهبردهای تنظیم 

 هیجان

 -45/0 37 12 51/7 65/31 ارزیابی مجدد

 -51/0 26 9 99/6 34/22 فرونشانی

 

و ضریب همبستگی متغیر مالک با هر یک از خرده مقیاس میانگین، انحراف استاندارد، کمینه و بیشینه متغیرهای پژوهش 

های آماری رگرسیون شاخص 2در جدول  قابل مشاهده است. 1گونه که در جدول هماندر جدول های متغیر های پیش بین 

 کاری تحصیلی آورده شده است.خانواده و راهبردهای تنظیم هیجانی بر اهمال الگوهای ارتباطی
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 کاری تحصيلیاهمالبر  راهبردهای تنظيم هيجانیو  الگوهای ارتباطی خانوادههای آماری رگرسيون . شاخص2جدول

 R Fمجذور   B Beta T R متغیر پیش بین متغیر مالک

کاری اهمال

 تحصیلی

 36/22*** - 412/157 ثابت مقدار

77/0 462/0 ***57/19 

 10/0 09/0 06/1 جهت گیری گفت و شنود

 34/4** 56/0 41/9 جهت گیری همنوایی

 24/5*** -62/0 61/10 دارزیابی مجد

 96/5*** 75/0 73/11 فرونشانی
*= P<0/05                             **=P<0/01                             ***=P<0/001 

 

( و راهبردهای تنظیم هیجانی؛ Sig=01/0؛ t=- 34/4گیری همنوایی )جهت ،شودهمانطور که در این جدول مشاهده می

کاری تحصیلی در بینی معنادار اهمال( قادر به پیشSig=001/0؛ t= 96/5( و فرونشانی )Sig=001/0؛ t= 24/5ارزیابی مجدد )

گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی و راهبرد الگوهای ارتباطی خانواده با جهت ساس این نتایجآموزان بودند. بر ادانش

بینی و تبیین اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان بودند. با تنظیم هیجانی ارزیابی مجدد و فرونشانی بصورت معنادار قادر به پیش

( سهم بیشتری در β=75/0راهبردهای تنظیم هیجانی فرونشانی ) بین؛توجه به مقدار و ضریب بتای متغیرهای معنادار پیش

 کاری تحصیلی دانش آموزان دارد. بینی و تبیین معنادار اهمالپیش
 

 گيرینتيجهبحث و 
 یارتباط یالگوها و جانیه میتنظ یراهبردها مبنای بر آموزاندانش یلیتحص یکاراهمال ینبیشیپحاضر با هدف پژوهش 

نی بیقادر به پیشمنوایی گیری هجهت ، ورونشانیارزیابی مجدد و ف راهبردهایهای پژوهش نشان داد که یافتهد. انجام ش خانواده

های به دست آمده با توجه به مبانی نظری و پژوهشی مورد بحث در ادامه یافته آموزان هستند.دانشکاری تحصیلی معنادار اهمال

 گیرد.و بررسی قرار می

ن آموزادانشکاری تحصیلی بینی معنادار اهمالرونشانی قادر به پیشارزیابی مجدد و ف که راهبردهایاین یافته پژوهش 

 16ندنیروچات و واندرل تس،یراب، (2016) 15نگیبرکو  لندیسا هر،یل ،برتیا کرت،یا، (1395) یخشوعو  یارعز هایپژوهش هستند با

 اشد.بهماهنگ و همسو می( 2007و همکاران ) 17فرال و (2015)

کاری تحصیلی در ارتباط باشد و تنظیم تواند با اهمالدر تبیین این یافته شواهد نشان داده است که عوامل مختلفی می

کاری در تواند با اهمالمیهای شدید و زودگذر هیجانی های هیجانی، به ویژه حالتهیجان شامل نظارت، ارزیابی و اصالح واکنش

کارانه های منفی خود از راهبردهای اهمالافراد برای تنطیم هیجان(. 1395 زاده،یعل یو حاج هیفالح رزادهیخض یدی)زب ارتباط باشد

شوند و احساس بهتری را های منفی دور میکنند؛ زیرا آنها به کمک این راهبردها حداقل به صورت گذرا از هیجاناستفاده می

کاری و نظم (. تحقیقات نشان داده است که بین اهمال1394ی و همکاران، ؛ به نقل از صمد1994بائومیستر، ) کنندتجربه می

و بین راهبردهای نامناسب هیجان مانند مقصر دانستن و  (؛1394میرزایی، قرایی و بیرشک، ) نیز رابطه وجود داردبخشی هیجانی 

افرادی که در تنظیم هیجانی (. 1394 رشک،یو ب ییقرا ،ییرزایم؛ به نقل از 2015، 18ریبوتز) اهمال کاری تحصیلی رابطه وجود دارد

شوند و بر اساس قانون ضریب همبستگی، عکس این رابطه نیز کاری بیشتری را مرتکب میخود مشکالت بیشتری دارند، اهمال

ژوهشگران، پکارتر در تنطیم هیجانات خود مشکالت بیشتری دارند. درواقع بر اساس دیدگاه برخی پذیرفتنی است؛ یعنی افراد اهمال

شود فرد به صورت شود، زیرا استفاده از آن موجب میهای منفی تلقی میکاری به عنوان نوعی راهبرد برای تنظیم هیجاناهمال

(. این مساله 1394، به نقل از سپهر منش، 1994بائومستر، ) های منفی دور شود و احساس بهتری را تجربه نمایدگذرا از هیجان

                                                           
15 Eckert, Ebert, Lehr, Sieland & Berking 
16 Rebetez, Rochat & Van der Linden 
17 Ferla 
18 Rebetez 
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ود که توان عنوان نمکاری تحصیلی در تنطیم هیجانات است. عالوه بر این میوعی راهبرد نامناسب یعنی اهمالنیز تأیید کننده ن

های هیجانی، داشتن رفتار هدفمند، کنترل تکانه، وضوح های خود مشکل دارد، در پذیرش پاسخفردی که در تنطیم هیجان

نظارت،  جاناتیه جان،یه میچون در تنظ(. 2004)گراتز،  کل داردهیجانی، آگاهی هیجانی و دسترسی به تنطیم هیجان نیز مش

نند آن مااز  یناش یمنف یعاطف امدهاییپ لیدل کاری بهرا برای اجتناب از اهمال نهیزم تواندیامر م نیا شوندیو اصالح م یابیارز

ورزی  و ضعف جرئت یدچار ابهام عاطف قتیدارند، در حق نتریییپا افرادی که قدرت تحمل ابهام افسردگی فراهم آورد در واقع

ن با رو شد به محض روبه نیو همچن کنندمیاجتناب  یشناختیی بایو ابهام ز زییانگ چالش ،ینظمیب ،یدگیچیهستند و از پ

، ایندیرش)ف آورندکاری روی به اهمال امکان دارد که کمتر ن،یبنابرا کنندیم یو دشوار احساس ناراحت ینشدن حل ده،یچیپ یتیموقع

1396). 

ن آموزان است. ایکاری تحصیلی دانشبینی اهمالگیری همنوایی قادر به پیشیافته بعدی پژوهش حاضر این بود که جهت

 یعی(، شف1393) یدیو جاو درزادهی(، ح1394و روشن زاده ) ی(، قادر1395) یطوقچ یدیو حم یکاشف هاییافته با نتایج پژوهش

 همسو و هماهنگ است. (1390) ینچاریس(، خواجه، دالورپور و ح1393)

توانند در مشکالت احساس حمایت اجتماعی باال راتجربه نموده و احسا آرامش باالتری را ی باال میارتباط یافراد با الگو

 هآرامش با مشکالت تحصیلی رابطه منفی دارد یعنی افرادی که احساس انسجام خانوادگی باالتری را تجرب ستجربه کنند که احسا

افراد با الگوی  .(1390ی،نچاری)خواجه، آقا دالورپور و حس کنندکنند در در فرایند تحصیلی موفقیت بیشتری از تجربه میمی

هایی هستند که تمام اعضای آن خانواده به شرکت آزادانه و راحت در تعامل و بحث در زمینه طیف ارتباطی باال دارای خانواده

 کنند و روابط صمیمانههایی با همفکری هم مشکالت را تعدیل میشوند و افراد چنین خانوادهمی از موضوعات تشویقای گسترده

های خود را بدون احساس سازد تا آزادانه احساسات و نگرانیفرزند، برای فرزندان این امکان را فراهم می -و حمایت کننده بین والد

ر توانند با فراغ خاطکمک بزرگی به آرامش فکری و فرزندان نموده و می لهئترس و طرد شدن با آنها درمیان بگذارند که این مس

 به تحصیل ادامه دهند و از تنشهای تحصیلی و مشکالت مرتبط با آن که با اهمال کاری تحصیلی در ارتباط است دور بمانند

وایی به این دلیل که تحت تأثیر های با جهت گیری گفت و شنود و همن(. خانواده1395، زادهیعل یحاجو  رزادهیخض یدی)زب

ای فاقد این هتواند تاثیرمثبتی بر عملکردآنها داشته باشد، موقعیت بهتری از خانوادهارتباطات خانواده قرار دارند و این ارتباطات می

که در  آورندیم وجود را بهی طیتا چه حد شرا هاخانوادهمعنا است که  نیگفت و شنود به ا رییگ جهتخصوصیات دارند. درواقع 

 یمانز تیاز موضوعات بدون محدود یعیوس هگستر هتبادل نظر دربار به شرکت آزادانه در تعامل، بحث و قیآن اعضای خانواده تشو

 دیی جدبه کشف باورها قیتشو بلکه گیرندمیقرار  زیمسائل چالش انگ آًزاد، نه تنها فرزندان درمعرض نسبتاً طیمح نیشوند. در ا

ائل مس بایی ارویخانواده هستند و در رو رشیمورد پذ کنندیفرزندان احساس م نیبنابرا شوند؛میبدون ترس  یریگ میو تصم

شوند در تیجه از توانایی حل مساله، تصمیم گیری می در خانواده محسوب هارییگ میاز ارکان تصم یکیمختلف نظر آنها به عنوان 

ز امیدواری، دوری ا انطباق، هراسند و قدرتینم زیانگ با مسائل چالش ییارویاز رو شوند وو اعتماد به نفس مناسبی برخوردار می

 که این عوامل با اهمال خواهند داشت در امور فردی، اجتماعی و تحصیلی آوری و عملکرد مؤثرتریسازگاری، تابسستی و تنبلی، 

اده بیشتر باشد میزان اهال کاری در تحصیلی کاهش کاری تحصیلی رابطه معکوس دارد به طوری که به هر میزان ارتباطات خانو

 (.2002فیتزپاتریک، ) خواهد یافت

ه ها بو محدودیت در تعمیم یافته یخودگزارش هایاستفاده از ابزار تیمحدود ها بااین پژوهش نیز مانند بسیاری از پژوهش

 اریکاهمال تیوضع یابیارز یبرا یاگسترده یهاهشپژو گردد کهاساس یافته های پژوهش پیشنهاد می. بر مواجه بودسایر جوامع 

 یآت یهادر پژوهش گرددیم شنهادیپ. همچنین ردیمؤنث انجام گ تیو جنس یلیتحص یهاهیپا گریو د گریدر مدارس د یلیتحص

یم جانیه میآموزش تنظ ایتا مشخص گردد که آ ردیانجام پذ یابه صورت مداخله یلیتحص یکاربر اهمال جانیه میتنظ ریتأث

 یها با الگوهاخانواده ییبه منظور آشنا ییهاها و کارگاهدوره گرددیم شنهادیپاز طرفی  .مؤثر باشد یلیتحص یبر اهمال کار تواند

 .امر برگزار گردد نیتوسط متخصصان و مسئول یلیتحص تمؤثر بر مشکال یارتباط
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 و مراجع منابع

 یروان شناس هی. نشرجانیه ییو نظم جو یذهن یستیبر بهز یاعو اجتم یروان یهایژگی(. رابطه و1395افروز، سبحان.) [1]

 .36-14، ص 8دوره اول، شماره ،یتیو علوم ترب

 یو ابزارها یلیتحص یکار(. اهمال1394. )یعل ،یسییشمس و ر جو،یفرزاد؛ سبحان کهنه،دهیدیص ؛یعل نژاد،ینیام [2]

 .وریسنجش آن. رشت: انتشارات کد

 میتنظ یراهبردها ی(. بررس1387حسن. ) ،یریکمال؛ عشا ،ییرسول زاده طباطبا ز؛یوجعفر؛ آزاد فالح، پر ،یحسن [3]

، ص 4، شماره 10دوره ،یعلوم شناخت یهاتازه هی. نشرییو برون گرا ییبر اساس ابعاد روان نژندگرا جانیه یشناخت

13- 1. 

در دانش  جانیه یشناخت میواده با تنظخان یارتباط یالگوها نی(. رابطه ب1393حجت اله. ) ،یدیپروانه؛ جاو درزاده،یح [4]

ر د یخانواده گام یروانشناس یکنگره مل نی. مجموعه مقاالت اولرازیشهرش یهارستانیدختر دب یرستانیآموزان دب

  .چمران اهواز دیاهواز: دانشگاه شه ران،یا خانواده یروانشناس یمطلوب خانواده، انجمن علم یالگو میترس

. یلیتحص یخانواده با اهمال کار یارتباط ی(. رابطه الگوها1388مسعود. ) ،ینچاریمحمدآقا؛ حسالله؛ دالورپور،  خواجه، [5]

مشهد: دانشگاه  ،یدانشگاه فردوس یروانشناخت یخانواده و دانشجو. موسسه پژوهشها شیهما نیدر مجموعه مقاالت اول

 .مشهد یفردوس

و  جانیه میتنظ ،یبا باورهای فراشناخت یلیاری تحص(. رابطه اهمال ک1395سادات. ) هیمهد ،یخشوع ال؛یل ،یزارع [6]

 .130 -113، ص 5، شماره 22دوره  ،یدر آموزش عال زیی. فصلنامه پژوهش و برنامه رانیتحمل ابهام در دانشجو

 یکاربا اهمال یتعارض والد و فرزند نیرابطه ب ی(. بررس1395.)یکبر زاده،یعل یفاطمه؛ حاج ه،یفالح رزادهیخض یدیزب [7]

 یهافتشریپ هیدر دختران متوسطه دوم شهر بندرعباس. نر یاسناد یهاسبک یگر یانجینوجوانان با نقش م یلیتحص

 39-23، ص5، شماره 1دوره ،یدر علوم رفتار نینو

دانش  یلیتحص یبا اهمال کار یفرد نیب یهایو دشوار هیناساز گار اول یالگوها نی(. رابطه ب1394منش، سجاد ) سپهر [8]

 .واحد مشهد، منتشر نشده یارشد، دانشگاه آزاد اسالم ینامه کارشناس انیآموزان. پا

. انیدر دانشجو یلیتحص یبا اهمال کار یاسناد یهاو سبک تیهو یهارابطه سبک ی(. بررس1393. )ییحی ،یفیشر [9]

 .مشهد، منتشر شده یارشد، دانشگاه فردوس ینامه کارشناس انیپا

. یدانش آموزان کنکور تیبر موفق یلیتحص یو اهمال کار یلیتحص یتاب آور نی(. رابطه ب1393طاها.) دیس ،یعیشف [10]

 .قوچان، منتشر نشده یارشد، دانشگاه آزاد اسالم ینامه کارشناس انیپا

 .. تهران: انتشارات به نشریکاربرد یو مبان هاهیو اصول آموزش و پرورش: نظر ی(. مبان1385. )نیغالمحس ،یشکوه [11]

(. بررسی رابطه بین اهمال کاری و عزت نفس با 1390رحیم؛ سرندی، پرویز؛ قاسمی، زهره.)فاطمه؛ بدری،  وضیان،یع [12]
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