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  مقدمه

؛ 1926یمـز،  ج(نیست  کننده فرسودهیک کار به تعویق افتاده و ناکامل  ةاندازهیچ چیز به 

به نقل از کالسن، کراوچـاك و راجـانی  
1

ـ تما، يکـار  اهمـال ). 2008،  بـه اجتنـاب از    لی

در  ریتـأخ هیـ توجيبـرا یعذرخواهو استفاده از  ندهیآبه  کارانجام  کردنمحول، تیفعال

و ناس سیال(است  تیفعالانجام 
2

 ،2002.(

ـ نظرتحقیقات آزمایشـی و   يها هیپا تحصـیلی کمتـر از    يکـار  اهمـال بـر روي   يا هی

رایج اسـت و   يکار اهمالدیگر است و این در حالی است که  یشناخت روانساختارهاي 

دوایت و اسکونبرگ(شود  منجر به استرس و بیماري تواندیم
3

 ،2002 .(  

 میکـه بـدان   شددخواهشتریبوقتییلیتحصيکار موضوع اهمالپرداختن به  اهمیت

ـ مۀنـ یزمصورت گرفته در يها در تمام پژوهش ، ییدانشـجو  ۀجامعـ آن در  وعیشـ زانی

يبـوز انـووگ  (رفتار گزارش شـده اسـت  باالي شیوع اینزانیم
4

 ،a2000  ؛ بـالکیس و

دورو
5

يفرارو  کلیپ، یل، اسکونبرگ؛ 2009، 
6
،2004.(  

شـناختی، عـاطفی و رفتـاري آن،     يهـا  پیچیـدگی و مؤلفـه  ، با توجه بـه  يکار اهمال

تحصیلی يکار اهمال :از جمله ؛ت گوناگونی داردتظاهرا
7

هیل، هیل، چابوت و بـارال (
8

 ،

مایل غالب را ت يکار این نوع اهمال) 1986(، سولومون و موراکامی بلوم راثکه ) 1978

به که  اندکردهتحصیلی تعریف  يها تیان براي به تعویق انداختن فعالو همیشگی فراگیر

  .همیشه با اضطراب توأم استطور تقریبی

بـه  تـوان یمـ هـا  آنۀجملي تحصیلی مرتبط هستند؛ از کار اهمالادي با متغیرهاي زی

یده خودنظم
9

مدي تحصیلیاکار، خود
10

و عزت نفس 
11

ـ ( ا کالقـان و  راري، براي مثال ف
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نیوبگین
1

سازي، خود ناتوان)2005، 
2

یشناسـ  فـه ی، وظ)1991فـراري،  (
3
 ییهـا  بـا مؤلفـه   

میلگرام و نامان(همراه با سازماندهی و انرژي 
4

منـد و   ، فقدان یک رویکرد نظـام )1996، 

ـ ر با نظم در کار و برنامه اسـکونبرگ (و مـدیریت زمـان    يزی
5

نـوع تکلیـف   ، و )2004، 

  . ، اشاره کرد)1984، بلوم لومون و راثسو(تحصیلی 

و همچنـین مطالعـات   ) 1983، انیـ وبراي مثـال بورکـا   (نتایجی از مشاهدات بالینی 

براي مثال فراري و الیوت(آزمایشی 
6

يهـا  شواهدي را براي نقش سبک) 1994، 1993، 

يفرزندپرور
7

مجموعـه فرزنـدپروري   يها سبک. اند فراهم آورده يکار اهمال ۀدر توسع 

کـه ایـن    ژهیـ و به ؛ردیگیپدر در ارتباط با فرزندان شکل مرفتارهایی است که از مادر یا 

رفتارها متمرکز بر نوع مراقبت، حمایت، تغذیه، پرستاري و مواردي دیگر براي فرزندان 

ربر(باشد 
8

ي فرزندپروري از راه اعمال دو بعد کنترل و محبت تعریف ها سبک).1995، 

تد هستند که منظـور از  معق) 1386(ان، هوستون و آوکانجر ، کیگماسن. شوندیمتعریف 

در فعالیـت هدفـدار کـودك، تغییـر ابـراز وابسـتگی،        تـأثیر در جهت  ییها کنترل تالش

ـ پرخاشگري و رف و  اسـت معیارهـاي والـدین    کـردن یتار بازیگوشانه و تشویق به درون

نظـرات کـودك و    د ومنظور از محبت والدین، تشویق کارهاي کودك و احترام به عقایـ 

  . ستپذیرا بودن او

در . نتـایج متناقضـی یافـت شـده اسـت      يکار آن بر اهمال تأثیربعد کنترل و  در بارة

که نتایج تحقیقات پیکل، کاپالن و ریدحالی
9

، فراري )1994(، فراري و الیوت )2002(

، فراري، هاریوت و زیمـرمن )1993(فراري و الیوت 
10

و همکـاران   بلـوم  ، راث)1999(

، ویسـیو )1990(، فراست، مارتن، الهارت و روزنبالت )1986(
11

، و دیـویس )1993(
12
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 يکـار  به صورت مثبت و معناداري اهمـال  تواندیکنترل مکه بعد  دهدیم نشان) 1999(

کنترل والـدین را همـراه بـا اثـر مثبـت بـر       ) 1388(مددیعل،کند ینیب شیتحصیلی را پ

ي بـراي دختـران   تأثیردر پسران و بی لی تحصی کارياهمالپیشرفت تحصیلی و کاهش 

 يکـار  اهمالبعد محبت سبب کاهش ،ندیگویمها پژوهشدر مورد بعد محبت، .داندیم

؛ 1992؛ ویسـیو،  1993؛ فـراري و الیـوت،   2002و همکـاران  پیکـل (شودیمتحصیلی

اسپرا
1

، ابار، کارتر و وینسلر2005، 
2

  ). 1388؛ علی مدد، 1999؛ دیویس، 2008، 

ییگرا کمال ،يکار ا عامل دیگر اهمالام
3
؛ 1995، همکـاران فلـت و  براي مثال (است  

یسالنجانسون و
4

بایـد گفـت کـه محققـان مختلـف       یـی گرا در تعریف کمال ).1996، 

 و براي بررسی بهتر هویت و اند منفی قرار داده يها بت آن را در مقابل جنبهمث يها جنبه

فلت
5

ییگرا کمال :د ازاناند که عبارت در نظر گرفته ییراگ سه بعد را براي کمال) 1991(

خودمدارییگرا کمال
6

ابی دقیق از رفتار خود که در آن توجه به معیارهاي افراطی و ارزی 

مداردیگر ییگرا کمال. خود است
7
دیگـران را   يهـا  تیقابل ها و انتظارات در بارةکه باور 

مدار جامعهییگرا و کمال شودیشامل م
8

تیابی معیارهـا و  کـه شـامل درك نیـاز بـه دسـ      

ارتبـاط مثبـت و   يادیـ زيهـا  پـژوهش . شودیاتی است که توسط دیگران تعیین مانتظار

، نیاسـت فلت، بلنـک  (دهندینشان م يکار مدار و اهمال جامعه ییگرا کمال نیب يمعنادار

نیکلدو  تیهو
9
؛ فلـت و  1988میلگرام و همکاران، ؛ 1990،همکاران؛ فراست و 1992،

توافق وجود دارد  نیامحققان  نیبکهیحالدر  .)2004انووگ بوزي، ؛1992همکاران، 

 دارد، امـا در بـارة  ارتبـاط وجـود    یلیتحصيکار مدار و اهمال جامعه ییگرا کمال نیکه ب

ارتبـاط وجـود داشـته باشـد      یلیتحصـ يکـار  خودمدار و اهمـال  ییگرا کمال نیب نکهیا

؛ انـووگ  1992،همکـاران ال، فلـت و  مثـ  يبـرا (عدم ارتباط  یبعض. اختالف وجود دارد
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بوسـکو مثـال،   يبـرا (یمنفـ یهمبستگیبعضو ) 1993،ساکس؛ سادلر و 2000،يبوز
1

 ،

کانو  پارك؛ 1990؛ فراست و همکاران،1998
2

یبول؛ سادلر و 1998، 
3

 دیی، را تأ)1999، 

  .کنندیم دییتأ

 هـا  پـژوهش گفت کـه   دیبا يفرزندپروريها و سبک ییگرا کمالنیب ۀرابط در بارة

اسـت مـدار  جامعـه یـی  گرا کمـال مثبت بعـد   ةکنندینیب شیپبعد کنترل که،  دهدیمنشان 

؛ فلت، هویت و سینگر1990رابین و همکاران، (
4

و پـامرانتز  بنسنی؛ کن1995، 
5

 ،2005 ،

منفـی بعـد    ةکنندینیب شیپبعد محبت فرزندپروري، ، )1993ان، ، فراست و همکار2005

بعد و ، )1995؛ فلت و همکاران، 1990،بین و همکارانرا(است مدار جامعهییگرا کمال

  ). 1993فراست و همکاران، (یی خودمدار نیستگرا کمالةکنندینیب شیپکنترل 

 يهـا  حاکی از ارتبـاط بـین دو متغیـر سـبک    توجه به این نکته مهم است که شواهد 

سـت  م گزارش نشـده ا تحصیلی هیچ وقت به صورت مستقی يکار فرزندپروري و اهمال

وجـود متغیـر میـانجی را     همیشه با حدسی بخردانه یا بـا پـژوهش،   ها بلکه این پژوهش

فلت، ) 2002(پیکل و همکاران ، )1991، 1990(اما فراست و همکاران و اند،  نشان داده

این نقـش   ییگرا اند که کمال ظر دادهن) 2002،پیکل و همکاران؛ 1995(هویت و مارتین 

  .کندیمیانجی را بازي م

 یـی گرا ش بـا یـک شـکل از کمـال    که انتظـارات بـاالي والـدین و نکـوه     ییجااز آن

ـ   کهابدی یمدار پیوند م جامعه فراسـت و  (مـرتبط اسـت    يکـار  ی بـا اهمـال  به طـور مثبت

و  تیـ هو، فلـت،  1993، فـراري و الیـوت،   1990،، فراست و همکاران1991همکاران 

نگریس
6

مشخص شده اسـت کـه تـرس از     که در تحقیقات گذشته ییجاو از آن) 1995، 

و  بلـوم  راث(اسـت   یـی گرا و کمال يکار خود یکی از عوامل زیربنایی اهمالشکست که 

ـ ) 1990؛ فراست و همکـاران،  1984؛ سولومون و راث بلوم، 1986،همکاران  توانـد یم

بازي کند و با توجـه   يکار فرزندپروري و اهمال يها نقش میانجی را در ارتباط با سبک
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تحصـیلی و همچنـین    يکـار  بعد کنتـرل بـر اهمـال    تأثیرچگونگی تناقض در  به وجود

و همچنـین وجـود    یـی گرا ختلـف کمـال  و ابعـاد م  يکـار  بـین اهمـال   رابطۀتناقض در 

و در یتحصیل يکار و اهمال ییگرا ه دو بین نقش والدین، ابعاد کمالدو ب يهایهمبستگ

قـی در مـورد نقـش میـانجی     جـام تحقی ان ،هـا  آنمنطقی بین  رابطۀبه نظر رسیدن  ،نتیجه

تحصیلی ضروري به نظر  يکار بین ابعاد فرزندپروري و اهمال رابطۀدر  ییگرا ابعادکمال

  . رسدیم

  روش

یبهشـت  دیپسر دانشگاه شه دختر و انیدانشجوۀیکلپژوهش حاضر شامل  يآمارۀجامع

نفر بـه   490تعداد از این . نفر بود 89،11154-90در سال تحصیلی  ناآناست، که تعداد 

که در هر دانشکده وجود  ییها از گروه ،در این پژوهش. صورت تصادفی انتخاب شدند

و روش  شـدند دو گروه و از هر گـروه دو کـالس بـه طـور تصـادفی انتخـاب        ،داشت

  .استيا خوشه يریگ نمونه

جودانش نسخۀي ـ  کار اهمالمقیاس ارزیابی 
1)PASS(:ز ابار  نیاوليبرااسیمقنیا

کـه   اسـت هیـ گو27يدارااسیمقنیا. ، ساخته شد)1984(بلوم راثسولومون و  سوي

موافقت خـود را   زانیمدهندگان پاسخ کهصورت است  نیدب ها هیگوبه  یدهپاسخةنحو

و  »اغلـب اوقـات  «، »بعضی اوقـات «، »به ندرت«يها نهیگزاز  یکیبا انتخاب  هیهرگوبا 

  .دهندیمنشان  »شهیهم«

با اسـتفاده از  ) 1387، ی، به نقل از دهقان1998(سولومون  زیناسیمقییروادر مورد

) 1388(در پژوهش علی مـدد  . گزارش داده است 84/0بیضر، یدرونیهمسانییروا

ـ مقیـی روانیـی تعجهت  سـؤاالت   تـک  تـک بـا   اسیـ مقیکلـ ةنمـر یهمبسـتگ از  اسی

 >01/0Pگی در سـطح  ضرایب همبسـت  ۀهماستفاده شده است که  اسیمقةدهند لیتشک

  . اند بودهمعنادار

 ۀلیوسـ بـه   کـه  يا کرونباخ در مطالعـه  يآلفا قیاز طر یلیتحص يکار اهمال اسیمق ییایپا

 )1387(یدر پـژوهش دهقـان  . ه اسـت دست آمده ب/. 64ه استانجام شد) 1998(سولومون 

                                                                                                                              
1. Procrastination Assessment Scale-student
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حاضـر نیـز   در پـژوهش  . بدست آمـده اسـت  /. 79کرونباخ  يآزمون به روش آلفا ییایپا نیز

  .حاصل شد 76/0آمد که ضریب دسته پایایی مقیاس از طریق آلفاي کرونباخ ب

15خـرده مقیـاس    ام پی اس از سه) :سام پی ا(ییگرا کمالمقیاس چند بعدي  .ب

ییگرا کمالدیگرمدار و  ییگرا کمالخودمدار،  ییگرا کمالتشکیل شده است که  يا هیگو

قسـمتی   5میزان موافقت خود را بر یک مقیاس  هایآزمودن. ردیگیمرا اندازه  مدار جامعه

 يهـا  اسیـ مقدر راسـتاي اهـداف تحقیـق از خـرده      ،در تحقیـق حاضـر  . دهندیمنشان 

  استفاده شد مدار جامعهخودمدار و 

این مقیاس را بررسی کرده  یسنج روانيها مشخصه) 1383(در تحقیقی که بشارت 

یـی گرا کمالو براي  =84/0rخودمدار  ییگرا مالکضرایب پایایی بازآزمایی براي  ،است

در پژوهش حاضر نیز پایـایی مقیـاس از طریـق    . گزارش شده است =80/0rمدار جامعه

  .حاصل شد 79/0دست آمد که ضریب ه آلفاي کرونباخ ب

براي احراز اطمینـان از روایـی مطلـوب ایـن مقیـاس از      ) 1388(هاشمی و لطیفیان  

اصـلی، بـا    يها مؤلفهنتایج تحلیل عوامل به روش . اند کردهروش تحلیل عوامل استفاده

درصـد   30عامل در پرسشنامه بوده که این دو عامـل   2چرخش واریماکس مؤید وجود 

مالك استخراج عوامـل، شـیب منحنـی اسـکري و     . است کردهیمواریانس کل را تبیین 

  . ارزش ویژه باالتر از یک بوده است

ي ادراك شدهسبک فرزندپرور پرسشنامۀ.ج
1)PSQ( :سبک فرزندپروري  پرسشنامۀ

براساس مطالعات شـیفر  ) 1384، به نقل از صادقی، 1358(نقاشیان  از سويادراك شده 

این پرسشـنامه ابعـاد   . ه استماد 77تهیه شده و داراي ) 1374به نقل از صادقی،  1965(

ایـن   يهـا  مـاده . سـنجد یمـ طرد را در روابط والـد و فرزنـد    ت ـ آزادي و محبـ  کنترل

ضـریب پایـایی   . شـود یمـ يگـذار  نمـره اي لیکـرت  درجـه  5پرسشنامه براساس طیف 

در پـژوهش  ). 1384صـادقی،  (گزارش شده اسـت   87/0آن  ةسازنداز سويپرسشنامه 

در مـورد  . دسـت آمـد  ه ب 86/0حاضر پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفاي کرونباخ 

از طریق روایـی محتـوا صـورت    ) 1358(نقاشیان  سوياز اي که اولیه ۀمطالعروایی، در 

                                                                                                                              
1. Parenting Style Questionnaire
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ت از نظـر روشـن   سـؤاال متخصـص در مـورد    استادانحداقل توافق دو نفر از  ،پذیرفت

یعقـوب خـانی غیاثونـد    . براي پدر و مادر مـالك انتخـاب قـرار گرفـت     سؤالبودن هر 

ت سـؤاال پـس از انجـام تحلیـل عوامـل بـر روي      ) 1374؛ به نقـل از آقـاجري،   1372(

  . ت بودسؤاالکننده اعتبار عاملی ییدأکه نتیجه تحلیل عوامل ت داردیمرسشنامه بیان پ

ها افتهی

، همبسـتگی  انـد  شدهبررسی  کهییرهایمتغواضح از ارتباط بین  يریتصوۀبه منظور ارائ

 يرهایمتغیهمبستگسیماترشده را در انجام لیتحلجینتا)1(جدول . شدمحاسبه  ها آن

  .دهدیمنمونه نشان  کلر مورد پژوهش، د

  مورد پژوهش  يرهایمتغنیبیهمبستگسیماتر)1(لجدو

)5(  )4(  )3(  )2(  )1(  انحراف معیار  میانگین  

      1  23/8  31/47ي تحصیلیکار اهمال

      1  037/0  67/12  93/124  طردمحبت ـ 

  56/19  78/140  آزاديـ  کنترل
382/0-

  

109/0-


1  

  38/7  17/55  خودمداریی گرا کمال
208/0-

  

024/0  234/0


1

285/0  34/5  81/38  مدار جامعه ییگرا کمال
  

176/0


297/0-


188/0
  

1
  

05/0P<                                                         01/0P<  

،>01/0P(يمـدار  جامعـه نیز با » کنترل«، بعد دهدیمنشان ) 1(همانطور که جدول 

176/0r=  ( تحصـیلی   يکـار  اهمـال همبستگی مثبت و معناداري دارد و با خودمداري و

و بـا  ) =01/0P<،382/0-r(تحصـیلی   يکـار  اهمـال با » محبت«بعد . همبستگی ندارد

01/0(همبستگی منفی و معنادار، و با خودمداري ) =01/0P<،297/0-r(يمدار جامعه

P<،234/0 =r (  يکـار  اهمـال بـا  » خودمـداري «بعـد  . دار داردهمبستگی مثبـت و معنـا 

» يمـدار  جامعـه «بعد . همبستگی منفی معناداري دارد) =01/0P<،208/0-r(تحصیلی 

  . همبستگی مثبت و معناداري دارد) =٠r/01/0P< ،285(تحصیلی  يکار اهمالبا 
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ریمسـ لیـ تحليآماراز روش ) 1نمودار (به منظور بررسی مدل پژوهش حاضر 
1

بـا   

همزمان یمتوالچندگانه به روش  ونیرگرستفاده از اس
2

  .، استفاده شد

  

  
  
  
  
  

  

  مدل مورد بررسی در پژوهش حاضر) 1(نمودار

يرهایمسـ ابتـدا   یـی گرا ابعـاد کمـال   يا نقش واسـطه  یر بررسجهت، به منظو نیااز 

  :قرار گرفت یبررسمورد در طی سه گام یینهاو سپس مدل  یفرع

ـ یب شیپ:گام اول تحصـیلی بـر اسـاس ابعـاد فرزنـدپروري و ابعـاد        يکـار  الاهمـ ین

  .ییگرا کمال

در  جینتـا . همزمـان اسـتفاده شـد    شیوةچندگانه به  ونیرگرسبه این منظور از روش 

  .آورده شده است )1(جدول 

  .) =436/32Fو  >0001/0Pو مجذور آر تنظیم شده  =205/0(

  .کندیمدرصد از واریانس را توجیه  5/20این مدل 

  ییگرا کمالتحصیلی از روي ابعاد فرزند پروري و ابعاد  يکار اهمالضرایب رگرسیون ) 1(جدول 

سطح معناداري  BSE B  β  متغیر

  >001/0- 027/0267/0- 020/0  طرد/محبت

459/0- 019/0030/0- 113/0  آزادي/کنترل

  >001/0  - 191/0  048/0  - 213/0  خودمدارییگرا کمال

                                                                                                                              
1. Path analyse
2. Sequential Stimulaneouse Regression Analyses

طرد/محبت

آزادي/کنترل

مدارکمال گرایی خود

 دار جامعهکمال گرایی 
مدار

حصیلیت يکار اهمال
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  >001/0  247/0  068/0  380/0  مدار عهجامییگرا کمال

ابعـاد  بـا يکـار  اهمـال همزمـان   ینیب شیپحاکی از آن است که در  )5(نتایج جدول 

بـه صـورت مثبـت و معنـاداري     مدار جامعهییگرا کمال، ییگرا ابعادکمالفرزندپروري و 

)0001/0P<،247/0=β (ین همچن. کند ینیب شیپرا  تحصیلی يکار اهمال،توانسته است

و بعـد  ) 0001/0P< ،191/-0=β(خودمدار به صـورت منفـی و معنـاداري     ییگرا کمال

 يکار اهمالاند توانسته) =٠β/0001/0P< ،267(به صورت منفی و معناداري  نیز محبت

مسـیرهاي معنـادار و غیـر معنـادار      ةدهنـد نشـان  )2(نمودار . کنند ینیب شیپتحصیلی را 

بـین ابعـاد فرزنـدپروري و     رابطـۀ در  یـی گرا کمـال ابعـاد   يا واسطهجهت بررسی نقش 

  .تحصیلی است يکار اهمال

  .بر اساس ابعاد فرزندپروري خودمدار کمال گراییبعد ینیب شیپدوم،  گام

یـی خودمـدار از   گرا کمالی نیب شیپي براي داریمعنبا استفاده از روش همزمان، مدل 

  .آمد دست بهروي ابعاد فرزندپروري 

  ).=820/14Fو  >001/٠Pو آر تنظیم شده مجذور  =٠/053(

  .کندیمدرصد از واریانس را توجیه  3/5این مدل 

  خودمدار از روي ابعاد فرزندپروري ییگرا کمالضرایب رگرسیون بعد ) 3(لجدو

سطح معناداريBSE B  β  متغیر

  >090/0017/0240/0001/0  محبت

029/0026/0050/0257/0کنترل

معنـاداري   ةکننـد ینیب شیپتواندینمبعد کنترل  کهاز آن است  یحاک)3(ولجد جینتا

بـه  بعد کمـال گرایـی خودمـدار    ینیب شیپدر  همچنین.مدار باشدخود ییگرا کمال يبرا

بـه صـورت    توانـد یمـ این بعـد  که دهدیمفرزندپروري نتیجه نشان  بعد محبت ۀلیوس 

  .کند ینیب شیرا پمدار د کمال گرایی خودبع) 001/٠P< ،240/0=β(مثبت و معناداري

  .بر اساس ابعاد فرزندپروري مدار جامعهییگرا کمالبعدینیب شیپ:گام سوم

 جامعـه مـدار  ییگرا کمالینیب شیپبراي  يداریمعنبا استفاده از روش همزمان، مدل 

 >001/0Pو آر تنظیم شـده   مجذور= 105/0(.آمد دست بهاز روي ابعاد فرزندپروري 



69  ...یی درگرا کمالبررسی نقش میانجی ابعاد 

  .کندیمدرصد از واریانس را توجیه  5/10این مدل .)=763/29Fو 

  ي از روي ابعاد فرزندپروريمدار جامعهگرایی رایب رگرسیون بعد کمالض) 4(لجدو

سطح معناداري  BSE B  β  متغیر

  >001/0- 012/0281/0- 077/0  محبت

061/0018/0145/001/0کنترل

بـه  مـدار  جامعـه ییگرا بعد کمالینیب شیپدر  کهست از آن ا یحاک)4(جدول  جینتا

، >01/0P(به صورت مثبت و معناداري تواندیماین بعد کنترل فرزندپروري،بعد  ۀوسیل

145/0=β(سـوم پـژوهش    ۀیفرضـ پـس   .کند ینیب شیرا پمدار بعد کمال گرایی جامعه

-001/٠P< ،281/0(و معنـاداري   منفـی صـورت  ت بهبعد محب همچنین.شودیمتأیید 

=β(کندیمینیب شیمدار را پ جامعه ییگرا بعد کمال.  

R2(دوم  ۀشیرخطا از طریق  ۀجملسه 
یعنی ) 1-

21 R   مـدل  محاسـبه شـد و

  .ترسیم شد )2(نهایی طبق نمودار

9/0205/011 2
1  Re  

69/053/01R-1 2
2 e  

  

  3e95/0=  

  
  
  
  
  

  بین متغیرهاي پژوهشی ۀمدل رابط )2(نمودار

 کـاري اهمالضرب هر مسیر ابعاد فرزندپروري به اثرات غیر مستقیم از طریق حاصل

  :شودیمتحصیلی به طریق زیر محاسبه 

95/0105/011 2
3  Re

2

28

05

03

14

24

آزادي/کنترل

طرد/محبت

خودمدار.ك

مدار جامعه.ك

حصیلیتيکار اهمال

27

19/
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  :تحصیلی کارياهمالبراي مسیرهاي کنترل به خودمداري به 

  00095/0-=)019/0()05/0(  

  :تحصیلی کارياهمالبه  يمدار عهجامبراي مسیرهاي کنترل به 

  003625/0=)025/0) (145/0(  

    :تحصیلی کارياهمالبه  يخودمداربه  محبتبراي مسیرهاي 

0456/0-=)19/0-)(24/0(  

    :تحصیلی کارياهمالبه  يمدار جامعهبه  محبتبراي مسیرهاي 

007/0-=)025/0) (28/0-(  

ر مستقیم بعد محبت فرزنـدپروري  نیز مشخص است اث) 2(همان طور که در نمودار 

ي کـار  اهمـال است و اثر غیرمستقیم این متغیر بـر   -27/0ي تحصیلی کار اهمالبر روي 

اختالف زیاد این دو اثـر نشـان   . است -0456/0یی خودمدار گرا کمالتحصیلی از طریق 

بـین بعـد محبـت فرزنـدپروري و      رابطـۀ یـی خودمـدار در   گرا کمـال ي ا واسطهاز نقش 

بعـد محبـت فرزنـدپروري بـا      رابطـۀ بـا توجـه بـه اینکـه     و  ي تحصیلی داردارک اهمال

نتیجه گرفت که بعد محبت فرزندپروري  توانیمپس  ؛یی خودمدار مثبت استگرا کمال

  .  شودیمي تحصیلی کار اهمالیی خودمدار باعث کاهش گرا کمالبا افزایش دادن 

مـدار  جامعـه یـی  گرا کمـال یق بعد محبت فرزندپروري از طرم همچنین اثر غیرمستقی

ي ا واسـطه این اختالف زیاد در اثر مستقیم وغیرمستقیم، نشـان از نقـش   . است -007/0

ي تحصـیلی  کـار  اهمـال بین بعد محبت فرزندپروري و  رابطۀدر  مدار جامعهیی گرا کمال

تـوان یمپس  ؛منفی است مدار جامعهیی گرا کمالمحبت با  رابطۀبا توجه به اینکه و  دارد

باعث کـاهش   مدار جامعهیی گرا کمالنتیجه گرفت که بعد محبت فرزندپروري با کاهش 

  .  شودیمي تحصیلی کار اهمال

که اگرچه ایـن بعـد بـه     دهدیمدر رابطه با بعد کنترل فرزندپروري نیز نمودار نشان 

ي تحصـیلی نـدارد امـا از طریـق     کـار  اهمـال ي بـر  ا مالحظـه قابل  تأثیرصورت مستقیم 

 ،بـدین ترتیـب   ؛باشد مؤثري تحصیلی کار اهمالتوانسته است بر  مدار جامعهیی راگ کمال

ي کـار  اهمالیی جامعه مدار باعث افزایش گرا کمالکه بعدکنترل فرزندپروري با افزایش 

  . تحصیلی شده است
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  گیرينتیجه

نتـایج  : )محبـت و کنتـرل  (تحصیلی بر اساس ابعـاد فرزنـدپروري    يکار اهمالینیب شیپ

ي تحصـیلی دانشـجویان   کـار  اهمالداد با افزایش نمرات بعد محبت فرزندپروري،  نشان

؛ 2002پیکل، کـاپالن و ریـد،   (این یافته همسو با نتایج تحقیقات گذشته . ابدی یمکاهش 

؛ 2008وینسـلر،   ، ابـار، کـارتر و  2005؛ اسـپرا،  1992؛ ویسـیو،  1993فراري و الیـوت،  

ـ اگفت کـه   توانیمدر تفسیر این یافته .، است)1388، مددیعل؛ 1999دیویس،  بعـد   نی

و در واقـع   دهنـد یفرزندان خود پاسخ مـ  يازهایبه ن نیوالدکهاست  یزانیمةدهندنشان

. اسـت فرزندان خود  يها به خواسته ناآن تیحساس ۀو درج یکنندگ تیحما ةرندیدربرگ

دارنـد و داراي  تمایـل بـه تسـلط بـر محـیط       به طور کلـی کودکان این گروه از والدین، 

این افراد  .)2001باالنتین، (رندیپذ تیمسئولو احساس استقالل و اعتماد به نفس هستند

به نقـل از   ؛1385، یاسلم(یلیتحصشرفتیپو  یاجتماعیافتگیرشد يباالسطح  داراي

پالسون و اسپوتا(باال عزت نفس ).1388، ییپارسازاده  میابراه
1

ی خـودکنترل و )1996، 

کمتـري را   يکار اهمالمیزان  ،رودیمدلیل انتظار  و به همینهستند  )1967، ندیمربا(باال 

  .گزارش کنند

ـ یب شیپـ تحصـیلی را   يکار اهمالتواندینماد که بعد کنترل نتایج پژوهش نشان د  ین

؛ فـراري و الیـوت،   2002پیکل، کاپالن و رید، (این یافته با نتایج تحقیقات گذشته . کند

ــراري و ا1994 ــوت، ؛ ف ــرمن،  1993لی ــاریوت و زیم ــراري، ه ــوم و 1999؛ ف ؛ راث بل

کـه در  ) 1999؛ و دیـویس،  1992، ؛ ویسـیو 1990؛ فراست و همکاران، 1986همکاران، 

همچنـین  . تحصیلی داشته است، ناهمسوست يکار اهمالکنترل همبستگی مثبتی با  ها آن

بـه صـورت    ان پسـر که کنترل در میان دانشـجوی در حالی) 1388(مددیعلپژوهش  در

امـا در بـین دانشـجویان دختـر     تحصـیلی را پـیش بینـی کـرده اسـت       يکار اهمالمنفی 

  . ارتباط معناداري گزارش نشده است گونه چیه

مـرتبط   يکار اهمالکنترل به صورت مثبتی با  غربی يها پژوهشبا توجه به اینکه در 

ت منفی گـزارش  به صور است و در تنها پژوهش داخلی این ارتباط فقط در میان پسران

                                                                                                                              
1. Paulson,S.E, Sputa, C.L
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دختران هیچ گونه ارتباط معناداري وجود نداشـته اسـت و بـا در     ۀجامعشده است و در 

 تـوان یمـ پـس   نظر گرفتن این که در پژوهش حاضر فقدان این ارتباط تایید شده است،

تحصـیلی   يکـار  اهمـال خوبی بـراي   ةکنندینیبپیشتواندینمنتیجه گرفت که این بعد، 

  . باشد

مــداري و خود(یــیگرا تحصــیلی بــر اســاس ابعــاد کمــال يکــار اهمــال ینــیبشیپــ

مـدار  جامعـه  یـی گرا بعـد کمـال  یـی گرا کمـال در ابعاد نتایج نشان داد که : )يمدار جامعه

تحقیقات پیشـین   يها افتهبا ی این یافته .استتحصیلی  يکار اهمالمثبتةکنندینیب شیپ

نیکلـد و  تیـ هو، نیاستنک لت، بالف(
1
میلگـرام و  ؛ 1990،همکـاران فراسـت و   ؛1992،

ریتفسـ ر د. سـت همسو) 2004، يبـوز  انووگ؛1992؛ فلت و همکاران، 1988همکاران، 

گـران یدکـه دارنـد   یدرکـ نیچنمدار جامعهیی گرا کمالي داراافراد  اساساً،موضوع نیا

شـافرن و همکـاران،   (دهنـد یبودن تحت فشار قـرار مـ  نقصل و بیرا به خاطر کام يو

خود را  کندیآن است، پیوسته سعی م و چنین فردي که متأثر از تجویزهاي این).2002

ـ ااگـر   کـه ، خواهندیمنو آن تطبیق دهد و آن بشود که آناین يها با خواسته  گونـه نی

از  نیبنـابرا ، )2005ا کالقان و نیوبگین، فراري، (افتدیمبه خطر  ناآننفس  نباشد، عزت

.)1991فراري، (کنندیمده ي استفاساز خودناتوان

ــاتوان اســت کــه فرصــت  ییه عملکردهــاانتخــاب مجموعــ ایــعمــل  يســاز خودن

فـرد را   ،حـال  نیعو در  دهدیم شیرا افزا تیموفق کردنیشکست و درون کردنیرونیب

، يدریح، به نقل از 1978برگالس و جونز، (کندیشکست حفاظت م یمنف يامدهایپ از

  ). 1388، یخداپناهو  یدهقان

ـ یب شیپیی خودمدار گرا کمالنتایج نشان داد که بعد  منفـی معنـاداري بـراي     ةکننـد ین

و همکـاران   فراسـت يهـا  افتـه ایـن یافتـه بـا ی    .شودیمي تحصیلی محسوب کار اهمال

) 2008(و ، سـئ )1999(یبولسادلر و  ،)1998(پارك و کان، )1998(بوسکو، )1990(

سـادلر و ، )2000(يبـوز  انـووگ ، )1992(همکـاران و  فلتيها افتهبا یمشابه است اما 

  .مشابه نیست ،یید کردندأکه در پژوهش خود عدم ارتباط را ت) 1993(ساکس 

                                                                                                                              
1. Koledin
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یـی خودمـدار اسـتانداردهاي غیرمنطقـی و     گرا کمـال افراد داراي  ،طبق این تحقیقات

عیـار بـه   به طورکلی خودشان را با م ناآناین در حالی است که  ؛کنندیمسخت را دنبال 

ایـن افـراد بـه شـدت برانگیختـه      . کنندیمکمال و اجتناب از اشتباه ارزیابی  آوردن دست

شان به هستند و همچنین در کارهاي) بلندهمت(طلب جاه فشانیتکال، در انجام شوندیم

موفقیـت تحـت    آوردن دسـت منبع کنترل درونی و آمادگی بـه   ناآن. شدت جزئی نگرند

ـ انیـ گرا کمالبه عالوه منابع انگیزشی این نوع از . شرایط مشخص را دارند و  انـد یدرون

که مستلزم موفقیت است، گرایش نزدیکی به آن را  رندیگیمدر وضعیتی قرار  ناآنوقتی 

یـی خودمـدار افـراد    گرا کمـال ،ین ترتیـب ؛ بددارند تا اینکه بخواهند از آن اجتناب کنند

  ).  2010پان، کا(ي تحصیلی دارد کار اهمالارتباط منفی با 

بر اساس ابعاد فرزنـدپروري  ) يمدار خودمداري و جامعه(ییگرا ابعاد کمال ینیب شیپ

ـ بعد کنتـرل  در ابعاد فرزندپروري نتایج نشان داد که: )محبت و کنترل( ـ یب شیپ ةکننـد ین

. همسو اسـت ) 1993(همکاران فراست و  ۀافتیاین یافته با .خودمدار نیست ییگرا کمال

اشـاره دارد  کنترلبعد  کهییجااز آن. کرديریگ جهینتگونهنیاتوانیمافتهی نیادر بارة

انتظـار   تـوان یمـ ،نیبنابرا. کنندیفرزند خود فراهم م يبرا نیکه والدیاستقاللزانیمبه 

نخواهـد  خودمـدار در افـراد    ییگرا کمالمنجر به  الزاماً نیوالدرفتار  گونهنیاکهداشت 

. شد

خـود مـدار را بـه     یـی گرا کمـال نشان داد، که بعد محبت بعـد   حاضر نتایج پژوهش

 نیوالدکهگفت  توانیمافتهی نیالیتحلدر  .کندیمی نیب شیپورت مثبت و معناداري ص

 يهـا  خواستهس و پاسخگو بودن در مقابل حسایی مثل هایژگیوقیطربا محبت باال از 

ي بـرا ردن اسـتدالل و آوناآنـ ي ها الشتقیتشوعمل به فرزندان،  ابتکارفرزندان، دادن 

ـ انگو يمختـار ، از خـود  يریادگیـ يها تیفعالیی چرا تیـ حمای فرزنـدان  درونـ زشی

تارها منجر به پرورش رف گونهنیايامدهایپگفت،  توانیمپس ). 2007جون، (کنندیم

 شانگیز ،یدرونکنترلمنبع ، مثل عزت نفس باالخودمدار ییگرا کمالي هایژگیوافتنی

، خودکارآمدي براي یادگیري و عملکرد، استفاده از راهبردهاي شناختی و کنتـرل  درونی

ـ ر برنامـه (ي خود تنظیمی ها تیفعالو فراشناختی   ،)کـردن، نظـارت و نظـم بخشـی     يزی

میلز و (خاص،  ةدوري درونی هدف براي یک ریگ جهتمدیریت زمان و محیط مطالعه، 
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b، لت، هویت، بالنک استین و ا برین؛ فa1991؛ فلت و همکاران،2000بالنک استین، 

  .خواهد شد )a1994، ؛ فلت، هویت، بالنک استین و دینین1991

ـ بعـد کنتـرل   در ابعاد فرزنـدپروري  نتایج نشان داد که  ـ یب شیپ مثبـت بعـد    ةکننـد ین

، و همکـاران  رابین(تحقیقات پیشین  يها افتهاین یافته با ی.است مدار جامعهییگرا کمال

، فراسـت و  2005؛ بانسـن و پـامرانتز،   2004نیومیستر، ؛ 1995، و همکاران ؛ فلت1990

  . همخوانی دارد) 1993همکاران، 

به ادراکـی اشـاره دارد کـه    مدار  جامعهیی گرا کمالگفت،  توانیمدر تفسیر این یافته 

ـ   فرد از دیگران دارد، مانند این باور کـه دیگـران انتظـ    ل ارات غیرواقعـی را بـر او تحمی

نقـص  و او را به خاطر کامل و بی دهندیمرزیابی قرار مورد ا رانهیگ سخت، او را کنندیم

که بعـد کنتـرل    ییجاآناز و) 2002شافرن و همکاران، (دهندیمقرار بودن تحت فشار 

ـ   ییاسـتانداردها  زانیـ دان و ماز فرزن نیوالدداللت دارد بر انتظارات  بـر رفتـار    ناکـه آن

انتظار داشت که افزایش این بعد منجـر   توانیم،در نتیجه،کنندیم لیفرزندان خود تحم

  .  شود مدار جامعهیی گرا کمالبه 

ـ بعد محبت فرزنـدپروري،  در ابعاد فرزندپروري نتایج نشان داد که ـ یب شیپ  ةکننـد ین

و  رابـین (تحقیقات پیشین  يها افتهیاین یافته با .است مدار جامعهییگرا کمالمنفی بعد 

در تفسـیر   .همگرایـی دارد ) 2004نیومیسـتر،  ؛ 1995؛ فلت و همکاران، 1990، رانهمکا

به والدینی کـه بـه کودکـان خـود      شودیمگفت که بعد محبت مربوط  توانیماین یافته 

ـ و انتظارات دقیق و مشخصی از  کنندیممحبت  در واقـع   ).2001بـاالنتین،  (دارنـد   ناآن

،افـراد در  کهشودیمي، موجب واز توان  شیبنه  ند وداشتن انتظارات در حد توان فرز

ـ انتظـارات   درك:ست ازا عبارت کهمدار جامعهیی گرا کمالنیوالدنوع  نیاي دارا  شیب

  .نکنددایپاز حد، رشد 

بـین   رابطۀدر ) يمدار خودمداري و جامعه(ییگرا ابعاد کمال يا بررسی نقش واسطه

نتایج پژوهش حـاکی از آن اسـت کـه ابعـاد     : تحصیلی يکار پروري و اهمالابعاد فرزند

ایفـا   يا واسـطه تحصـیلی نقـش    کـاري اهمـال گرایی در ارتباط بین بعد محبـت و  کمال

مسـتقیم و هـم از طریـق ابعـاد      بدین ترتیب که بعـد محبـت هـم بـه صـورت     . کنندمی

فراسـت و  بـا نظـرات    نیـ و ا تحصیلی شده است يکار اهمالیی سبب کاهش گرا کمال
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و  فلـت و  )2002(پیکـل و همکـاران    ،)1990(، فراست و همکـاران  )1991(همکاران 

، احتمـاال  انـد  داشـته اظهـار   کـه  )2002؛ به نقـل از پیکـل و همکـاران،    1995(همکاران

يکـار  اهمـال و  يپرورفرزنـد  يهـا  سـبک نیبرابطۀدراین نقش میانجی را  ییگرا کمال

بت و معنادار بین بعد محبت مث بطۀراالبته با توجه به  .، همسوستکندیبازي میلیتحص

یـی خودمـدار   گرا کمـال که بعد محبت با افـزایش   شودیمي ریگ جهینتخودمداري و بعد

همچنـین بـه دلیـل اینکـه بعـد محبـت       . شـود یمـ ي تحصـیلی  کـار  اهمالسبب کاهش 

که بعـد   شودیمگیري منفی دارد پس نتیجه رابطۀمدار جامعهیی گرا کمالفرزندپروري با 

ي کـار  اهمـال موجـب کـاهش    مـدار  جامعـه یـی  گرا کمـال ش رزندپروري با کاهمحبت ف

  .شودیمتحصیلی 

مثل  ییهایژگیوقیطربا محبت باال از  نیوالدکهگفت،  توانیمافتهی نیالیتحلدر 

فرزنـدان، دادن   يهـا  خواسـته س و پاسخگو بـودن در مقابـل   به دقت گوش دادن، حسا

ي هـا  تالشقیتشوعمل به فرزندان،  ابتکاردادن ، کردنصحبت  يبرافرصت به فرزندان 

ي بـرا اسـتدالل ردن و آو کننـده  رکنترلیغی و اطالعاتی ارتباطي ها سبکاده از ، استفناآن

کنندیمتیحمای فرزندان درونزشیانگو يخودمختار، از يریادگیيها تیفعالیی چرا

افتنپـرورش یـ  جر به رفتارها من گونهنیايامدهایپگفت،  توانیمپس ). 2007جون، (

داشـتن تـالش   بـودن،  و بـا همـت   یشناسـ  فهیوظمثل خودمدار ییگرا کمالي هایژگیو

انگیزش درونی، استفاده از راهبردهاي یادگیري انطبـاقی،   ،یدرونکنترلمنبع ساختارمند، 

کنتـرل فراشـناختی و    ،اختیمدي بـراي یـادگیري و عملکـرد، راهبردهـاي شـن     اخودکار

ت زمـان و  ، مـدیری )یبخشـ  نظـم ي کردن، نظارت و زیر برنامه(ظیمی ي خودتنها تیفعال

خـاص، ارزشـمندي تکلیـف و     ةدوري درونی هدف براي یک ریگ جهتمحیط مطالعه، 

،و همکاران؛ فلت a1991؛ فلت و همکاران،2000میلز و بالنک استین، (تفکر انتقادي 

b1991و همکاران ؛ فلت ،a1994 ،يکار اهمالافتنیکاهش،جهینتو در  )2010؛ کاپان

  .خواهد شد یلیتحص

کهشودیمي ریگ جهینتگونهنیازینمدار جامعهیی گرا کمالي ا واسطهدر مورد نقش  

ـ تنب، به ندرت دادنپاداش  شتریب، کردنانتقاد  کمترمثل  نیوالدبعد محبت  يهایژگیو هی

در فرزنـدان   مـدار  هجامعیی گرا کمالکه  شودمیغافل نشدن از فرزندان موجب و  کردن
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نیهمـ ی لیتحصـ ي کـار  اهمـال ی اصـل ي هـا  شـه یری از کـ ی کهیی جاآنو از ایجاد نشود 

باعـث   مدار جامعهیی گرا کمالکاهشقیطربعد محبت از است،  مدار جامعهیی گرا کمال

  .  شودیمی لیتحصي کار اهمالافتنی کاهش

بـین بعـد    رابطـۀ در  ارمـد  جامعهیی گرا بعدکمالهمچنین نتایج پژوهش نشان داد که 

، بـدین  کندیمي بازي ا واسطهي تحصیلی نقش کار اهمالآزادي فرزندپروري و ـ   کنترل

باعث افـزایش   مدار جامعهیی گرا بعدکمالآزادي از طریق افزایش ترتیب، که بعدکنترل ـ  

آزاديـ    که بعد کنترلگفت  توانیمدر تفسیر این مطلب .شودیمي تحصیلی کار اهمال

ـ  کـه  ییاسـتانداردها  زانیـ دان و ماز فرزن نیوالدت دارد بر انتظارات دالل بـر رفتـار    ناآن

رفتار فرزنـدان خـود را    ریگ سخت نیوالدیی که جاآنو از کنندیم لیفرزندان خود تحم

انتظار داشـت کـه    توانیم،در نتیجه،دارند يشتریو از آنان توقع ب دهندمیجهت  شتریب

افـراد داراي   ،از طرفـی دیگـر  . شـود  مـدار  جامعـه یـی  گرا کمالافزایش این بعد منجر به 

یا داراي این تفکرند که دیگران توقع بیش از حـد از وي  مدار  جامعهیی گرا کمالویژگی 

و  کننـد یمیی استفاده گرایمنفدارند و از این بابت خشمگین هستند و از مفهوم پناهگاه 

و هر دوي ایـن   کنندیمي استفاده سازخودناتوانیا اینکه براي حفظ عزت نفس خود از 

.شودیمي کار اهمالموارد منجر به 
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