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 چکیده
پدر و تعهد به  پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه نگرش نسبت به

 .گرفت صورت انکاري تحصیلي در فرزندان جانبازخانواده با اهمال
 فرزندان کلیه را و جامعه آن بود همبستگي مطالعه یک پژوهش این

با توجه به  .تشکیل مي دادند اردکان و هاي یزدشهرستان انجانباز
 گیرينمونه روش به نفر 111هاي دسترسي به جامعه، محدودیت
 گرول ادراک والدین هاي پرسشنامه به شدند و انتخاب دردسترس

و ( 1111) همکاران و نيفولیگ خانواده به تعهد ،(1111) نیک
 جمع هاي داده .دادند پاسخ (1311) سواري تحصیلي کارياهمال
رگرسیون  تحلیل همبستگي پیرسون و از استفاده با شده آوري

 نشان پژوهش هاي یافته .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه چندگانه مورد
 با آن ابعاد و خانواده به تعهد و پدر به نگرش متغیر دو هر داد که
 منفي دارمعني همبستگي ناجانباز فرزندان تحصیلي کارياهمال
ن دو (. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که ایp<11/1دارند )

درصد از واریانس  1/17بیني متغیر در مجموع قادر به پیش
(. با توجه به این یافته ها مي p<19/1کاري تحصیلي هستند )اهمال

پدر و تعهد به خانواده نقش  توان نتیجه گرفت که نگرش نسبت به
ند دار انکاري تحصیلي فرزندان جانبازبیني اهمالداري در پیشعنيم

با کاهش  ،صوصاً نگرش به پدرها، خو احتماالً ممکن است بهبود آن
 کاري تحصیلي در دانش آموزان فرزند جانباز همراه باشد.اهمال

 خانواده، اهمال به پدر، تعهد به نسبت نگرش :کلیدی واژه های

 انجانباز انتحصیلي، فرزند کاري

 

Abstract 
The present study aimed to investigate the 
relationship of attitude toward father and family 

obligation with academic procrastination in 

children of warfare victims. This study was a 
correlational research and The population were 

students of Ardakan and Yazd city who were 

warfare victims’ children.  Regarding sampling 
limitations, 144 students were selected by 

available sampling and answered to perceptions 

of parents scale (Grolnick & et al, 1991), family 

obligation scale (Fuligni & et al. 1999), academic 

procrastination (Savari, 2011). The data were 

analyzed by correlational and regression analysis. 
The results show that attitude toward father and 

family obligation have a significantly negative 

correlation with academic procrastination (p<.01). 
Regression analysis shows that these variables 

can predict 19.9 percent of variance of academic 

procrastination (p<.05). Based on these findings it 
can be concluded that attitude toward father and 

family obligation can predict significantly 

academic procrastination of children of warfare 
victims and probably improving them, especially 

improving attitude toward father can decrease 

academic procrastination in children of warfare 
victims. 

Keywords: Attitude toward Father, Family 

Obligation, Academic Procrastination, Warfare 
Victims’ Children 
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 مقدمه
پیچیده،  رفتارهاي از یکي .است مشکل بسیار آن بودن پیچیده علت به نسانا رفتارهاي از بسیاري درک

که  جایي تا دارد، وجود افراد از بسیاري در که کارهاست، عادتي کردن موکول آینده به یا 1کاري اهمال
 مبتال مشکل این به افراد است. بسیاري از انسان ذاتي از تمایالت ویژگي این که باورند این بر برخي

 به اقدام توصیف براي کاري،(. اهمال2117نیست )استیل،  پذیر انجام سهولت به آن درمان تند وهس
 به تمایل مي رود. زماني هم که کار به اسـت، افتاده تأخیر به غیرضروري صورت به که عملي انجام

مي  ناراحتي در مورد انجام آن احساس هیجاني نظـر وي از آیـد، مـي وجـود به فرد در کار آن تکمیل
 زمان در آن اتمام در ولي دارد، را کاري رساندن پایان به عزم یا فرض خود ذهن در کارکند. فرد اهمال

 (2111اوزر، دمیر و فراري ) (.2112بورکا و یوئن، )شـود مي شکست دچار خود دلخواه و انتظار مورد
بیفتد، اما  اتفاق است ممکن روزانه زندگي هـايفعالیـت تمـام در کـارياهمـال اینکـه وجـود با معتقدند

 است. کالسن و همکارانش درسـي تکـالیف انجام زمینه در گرایي اهمال هاي شیوع آن،یکي از زمینه
 وظایف این. مي کنند تعریف تحصیلي وظـایف انـداختن تأخیر به در را تحصیلي کارياهمال( 2112)

 به مربوط اداري امور تحصیلي، نیمسال طول در مقـاالت کـردنآماده امتحان، براي شدنآماده شامل
 به را امتحان براي آمادگي کار،اهمال آموزان دانش. باشـدمـي هـاکـالس در مسـتمر حضـور و مدرسـه

کننـد مـي تجربـه را زیادي اضـطراب امتحـان زمان در نتیجـه در و کنندمي موکول پایاني شب
 متعددي دالیل آموزان دانش اگرچه کـه نـدکمـي بیـان (2117استیل ) .(1121راثبلوم،  و )سولومون

 عملکرد، در اضطراب شامل) شکست از ترس بـه مربوط آنها دالیل بیشتر آورند، امامي کارياهمال براي
یکي از دالیل  .و شرایط و مشکالت فردي و خانوادگي اسـت (نفـس پایین بـه اعتمـاد و گرایـي کمـال

فرزند و وضعیت جو عاطفي خانواده است. دانش آموزان -تأثیرگذار بر اهمال کاري، رابطه والد خانوادگي
فرزند جانباز، به علت مشکالتي که در ارتباط با پدر و مواجهه با مشکالت جسماني و روانشناختي پدر 

و بیرد،  دارند، مي توانند جزء افرادي قرار گیرند که بیشتر در معرض اهمال کاري هستند )جنکیس
اند، بعد از اتمام جنگ و بازگشت به خشونت آمیز جنگ را پشت سر گذاشته(. افرادي که تجربیات 2112

خانواده، ممکن است مشکالت ناشي از تجربیات جنگ را تا سال ها بعد و گاهي براي همیشه حفظ کنند، 
جنگ فقط هاي ناشي از ، آسیب(. بنابراین2111)سولومون، و اطرافیان خود را تحت تأثیر آن قرار دهند 

گیرد. زندگي در کنار یک فرد جانباز و اطرافیان آن ها را نیز در بر مي شود وبه خود جانباز محدود نمي
شود ه ممکن است در جنگ آسیب دیده باشد، باعث ميمشاهده مشکالت جسماني و حاالت عاطفي او ک

آسیب روانشناختي از پدر جانباز به  انتقالِ رآیندِ. به این فمشکل شودرشد عاطفي فرزندان آن ها دچار 
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دهند فرزندان (. مطالعات نشان مي2111و فیگلي، گویند )براید مي 2یا آسیب نیابي 1فرزند، آسیب ثانویه
اند و تحت تأثیر تعامل با پدر، آسیب ثانویه باالیي جربیات خشن جنگ را پشت سر گذاشتهجانبازاني که ت

؛ دکل و گولدبالت، 2112، سطوح باالتري از مشکالت رفتاري )سلیمبسیچ و همکاران، را تجربه کرده اند
( و تعارض 2111(، بدعملکردي هاي هیجاني و مشکالت اجتماعي )هرزوک، اورسون و وایتورث، 2112

( و مشکالت تحصیلي )رضاپور میرصالح، توالیي و بهجت منش، 1319فرزند )رضاپور میرصالح، -پدر
ربه مي کنند. همان طور که در باال اشاره شد، اهمال کاري تحصیلي از جمله مشکالتي ( را تج1319

فرزند با آن -است که دانش آموزان فرزند جانباز ممکن است به دلیل مشکالت خانوادگي و تعارض پدر
مواجه شوند. بنابراین، بررسي عوامل خانوادگي که ممکن است بر اهمال کاري تحصیلي دانش آموزان 

زند جانباز اثربگذارد، مي توانند به محققان و درمانگران جهت افزایش آگاهي نسبت به نحوه کاهش فر
 اهمال کاري در این افراد کمک زیادي کند. 

 باشد، تأثیرگذار آموزان فرزند جانبازدانش تحصیلي کارياهمال بر شودتصور مي که عواملي جمله از       
طریق رفتار مناسب،  از بتوانند باید والدین .است ها به خانوادهتعهد آن پدر و ها نسبت بهآن نگرش نوع

نسبت به  آنان در را مثبتي هاي نگرش زندگي، مشکالت و حوادث دقیق توضیح و فرزندان اعتماد جلب
 در موضوع در مستحکم کردن پیوند بین فرزند و خانواده بکوشند. این و بخشند تداوم کرده، ایجادخود 

 بیشتري حساسیت از که پدر هنوز ممکن است درگیر مشکالت ناشي از جنگ باشد، انجانباز هايخانواده
عملکرد پدر در خانواده که ممکن است تحت تأثیر مشکالت ناشي از جنگ دچار  زیرا .است برخوردار

ارینلي، دنسبي و م)را تحت تأثیر قرار مي دهد  جانبازان فرزندان در پدر به نگرش مشکل شده باشد، نوع
 مشکالت ممکن است باشند داشته خود پدر به مثبتي نگرش جانبازان فرزندان اگر عبارتي به (.1111
 رفتاري هاي ناهنجاري و کمبودها و دانسته الهي موهبت و آزمایش یک را معلولیت داراي پدرِ با زندگي

 زمینه در موفقیت و شرفتپی براي بیشتري انگیزه و (1323فرد،  )خدایاري کرده تحمل تر راحت را او
 آموز فرزند جانباز دانش با این وجود، اگر .داشته باشند تحصیل امر جمله از و زندگي مختلف هاي

پدر )به علت تعارضاتي  به نسبت مثبتي نگرش اگر حتي باشد، داشته خود خانواده باالیي به تعهد احساس
و در قبال خانواده خود  بوده شناس وظیفه و پذیر مسئولیت فرد یک مي تواند باشد، نداشته که با او دارد(

 با انگیزه و پرتالش آموز دانش یک تحصیل نیز امر در و (1329اسماعیلي، )احساس وظیفه شناسي کرده 
دانش آموزي که به خانواده خود تعهد باالیي دارد، موفقیت تحصیلي خود را نیز جزئي از وظیفه خود  .باشد

کند )کریستنسن، روندر و براي بدست آورده آن سخت تالش مي قي کرده ودر قبال تعهد خانواده تل

                                                      

1. secondary trauma 
2. vicarious trauma 
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(. بنابراین مي توان گفت جداي از نوع نگرش فرد نسبت به والدین، اگر یک دانش آموز به 1112گورني، 
تواند در پیشرفت تحصیلي او تأثیر احد یکپارچه تعهد داشته باشد، ميکلیت خانواده خود به عنوان یک و

و این تعهد به خانواده، به تعهد به تالش و پیشرفت تحصیلي نیز تعمیم یابد )وانگ و ویلدمن،  بگذارد
1119 .) 
( دریافتند که تعهد خانوادگي و نگرش به اعضاي خانواده مي تواند در 2113کیانگ و همکارانش )       

و اقتصادي، به عنوان یک برابر استرس هایي که دانش آموز تجربه مي کند، مانند استرس هاي اجتماعي 
عمل کند. تعهد به خانواده در شکل گیري احساس هویت نوجوان و  1عامل پیشگیري کننده و ضربه گیر

( و بر بهزیستي روانشناختي 2112ني و پدرسون، نوجواني اهمیت زیادي دارد )فولیگگذر از دوره 
 (.2117ني، گذارد )فولیگتأثیر مي نیز( و انگیرش تحصیلي دانش آموزان 2112)فولیگني، یپ و تسنگ، 

 خانوادگي روابط لحاظ به را جانبازان هاي خانواده جنگ، روانشناختي ناشي از مشکالت جسماني و       
 خانواده اعضاي عاطفي مشکالت تشدید یا پاشیدگي هم از باعث ممکن است و دهد مي قرار تأثیر تحت
 تشکیل را جنگ دومي هاي نسل از توجهي قابل بخش انجانباز فرزندان .(2112)جنکیس و بیرد،  شود

به علت آشنایي نداشتن با شرایط دوره جنگ و عدم درک درست آسیب هاي پدر، ممکن  که مي دهند
که به دلیل آسیب هاي روانشناختي یا جسمي گاهًا  ،است برداشت هاي درستي در مورد رفتارهاي پدر

. به همین دلیل، ارتباط آن ها با خانواده و پدر دچار (1321مه، افروز و ویس)مناسب نیست، نداشته باشند 
مشکل شده و ممکن است تأثیرات سوئي بر جنبه هاي مختلف زندگي آن ها، از جمله زندگي تحصیلي 

 خود آسیب هاي روانشناختي ناشي از جنگ در ي زمینه در تحقیقات از بسیاري که وجودي . بابگذارد
جانبازان،  هاي خانواده بر آسیب هاي ناشي از جنگ تأثیرات به کمي توجه ،است گرفته صورت جانبازان

 پژوهش (.1319است )رضاپور میرصالح و همکاران،  شده صاً مشکالت تحصیلي فرزندان آن هاخصو
موضوع، به بررسي نحوه ارتباط متغیرهاي نگرش به پدر، تعهد به خانواده و  این گرفتن نظر در با حاضر

مي پردازد. بررسي رابطه دروني بین این متغیرها به دست  حصیلي در فرزندان جانبازاهمال کاري ت
اندرکاران این امکان را مي دهد تا براي کاهش اهمال کاري تحصیلي دانش آموزان فرزند جانباز بر 

ه این اساس نوع نگرش به پدر و تعهد به خانواده، اقدامات مداخله اي الزم را به عمل بیاورند. با توجه ب
کاري پدر و تعهد به خانواده با اهمال مهم، پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه نگرش نسبت به

 جنگ تحمیلي انجام شد.  انجانباز تحصیلي در فرزندان
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 روش
 ي کلیه پژوهش شامل جامعه .است همبستگي هاي پژوهش نوع از توصیفي مطالعه یک حاضر پژوهش

 21اردکان )داراي حداقل  و یزد شهرستان هاي س شاهد دوره متوسطهمدار جانباز آموزان فرزند دانش
 گیري نمونه دانش آموز با استفاده از شیوه 111نفر مي شدند.  111بر  بالغ که بود درصد جانبازي پدر(

دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. حجم نمونه با توجه به فرمول محاسبه حجم نمونه کوکران، 
هاي اجرایي، از فرزند جانباز و محدودیت اما به دلیل سختي دسترسي به دانش آموزانِ نفر مي شد، 273
نفر از آن ها از  111نفر براي شرکت در پژوهش دعوت به عمل آمد که در نهایت، پرسشنامه هاي  172

هاي از پژوهش کنار گذاشته شدند. مالکلحاظ آماري قابل تحلیل بود و مابقي به علت مخدوش بودن 
درصد جانبازي پدر، در قید حیات بودن پدر و مادر، زندگي با پدر و  21ورود عبارت بودند از داشتن حداقل 

هاي خروج نیز شامل وجود سابقه بیماري جسماني یا رادر. مالکمادر و داشتن حداقل یک خواهر یا ب
حوادث و موضوعات  مشکل روانشناختي خاص در فرزند و وجود مشکالت جسماني و روانشناختي ناشي از

آن ها توضیح داده  . پس از انتخاب افراد نمونه، اهداف پژوهش براي، مي شددیگر به جز جنگ در پدر
هایي ها با استفاده از پرسشنامهبراي شرکت در پژوهش جلب شد. دادهشان ها و خانوادهشد و رضایت آن

 پیرسون و هاي همبستگيده از آزمونآوري و با استفاها ارائه شده است جمعکه در زیر توضیح آن
 تجزیه و تحلیل شدند.  SPSSنرم افزار آماري  21رگرسیون به کمک نسخه 

 1111 سال در نیک، دسي و رایان گرول توسط مقیاس این :1والدین ادراک الف( مقیاس

 رارق ارزیابي مورد را والدینش به نسبت فرد نگرش که باشدمي سؤال 21داراي  و است شده ساخته
 استفاده آن پدر فرم از پژوهش این در که است، مادر و پدر به مربوط فرم دو داراي مقیاس این. دهدمي

 درست زیاد خیلي) 7 تا( نیست درست اصالً) 1 از لیکرت ايدرجه هفت طیف یک در مقیاس .است شده
 گرم) 1بودن پذیرا و 3پدر مستقالنه ، حمایت2پدر تعامل مقیاسزیر سه شامل و شده گذارينمره( است
نیک  روایي محتوایي مقیاس و همبستگي دروني آن مورد تأیید قرار گرفته است )گرول .است پدر( بودن

داشت  مثبتي دار معني همبستگي آموزان دانش تحصیلي پیشرفت با پرسشنامه (. این1111و همکاران، 
(11/1>p) .مستقالنه حمایت براي 29/1 پدر تعامل مقیاسزیر براي ترتیبمقیاس به این کرونباخ آلفاي 

 مقیاس این(. 1111نیک و همکاران، گرول) آمد بدست 27/1 پدر بودن پذیرا زیرمقیاس براي و 99/1 پدر
 تا 93/1 از ها مقیاس زیر براي آزمون مجدد اجراي بین بستگي هم که شد اجرا بار سه نمونه یک در

                                                      

1. perceptions of parents scales 
2. father involvement 
3. father autonomy support 
4. father warmth 
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روایي سازه آن نیز با استفاده از  .مقیاس مي داد این زمایيآ باز پایایي از نشان که (p<11/1بود ) 21/1
(. آلفاي کرونباخ این مقیاس در 1111نیک و همکاران،  تحلیل عاملي مورد تأیید قرار گرفت )گرول

 71/1، 91/1، 91/1پژوهش حاضر به ترتیب براي زیرمقیاس تعامل پدر، حمایت مستقالنه و پذیرا بودن 
 بدست آمد.

 ني، تسنگ و الم درفولیگ توسط مقیاس این :1خانوادگی نوجوانان دتعه ب( مقیاس

، احترام به 2فعلي هايمي باشد که به سه زیرمقیاس کمک گویه 21 داراي و شده ساخته 1111 سال
 بعد به مربوط( اول گویه 11)آن  اول بخش تقسیم مي شود. 1، و کمک به خانواده در آینده3خانواده
( هرگز تقریباً) 1 از لیکرت اي درجه 9 مقیاس یک در آن اول بخش. باشدمي ادهخانو به فعلي هايکمک

 اي درجه 9 مقیاس یک در نیز نامهپرسش بعدي مقیاسزیر دو .شود مي گذاري نمره( همیشه باًیتقر) 9 تا
 گروه سه در نامه پرسش این. شودمي گذارينمره( است مهم خیلي) 9 تا( نیست مهم اصالً ) 1 از

 تحلیل .است شده هنجاریابي کردندمي زندگي آمریکا در که اروپایي و التین آسیایي، آمریکاي اناننوجو
اراي هستند و پرسشنامه د دارمعني زیرمقیاس سه هر عاملي بارهاي که داد نشان نامهپرسش این عاملي

 روابط نامهشپرس با نامهپرسش این (. نمرات1111ني و همکاران، روایي سازه خوبي است )فولیگ
همچنین این  .(p<11/1داشت ) دارمعني همگراي روایي والدین و نوجوانان بین همبستگي و خانوادگي

 در مقیاس این کرونباخ مقیاس قادر به پیش بیني سازگاري و عملکرد تحصیلي دانش آموزان بود. آلفاي
(. آلفاي 1111و همکاران،  نيآمد )فولیگ بدست 29/1 تا 21/1 بررسي، بین مورد مختلفِ هايهگرو

فعلي، احترام به خانواده، و کمک  هايهاي کمکیاس در پژوهش حاضر براي زیرمقیاسکرونباخ این مق
 بدست آمد. 21/1، 21/1، 72/1به خانواده در آینده به ترتیب 

 1311 سال در سواري توسط نامه پرسش این تحصیلی: کاریاهمال ج( پرسشنامه

 9 تا( هرگز تقریباً) 1از  لیکرت اي درجه 9 مقیاس یک در که باشد مي سوال 12 شامل و شده ساخته
 سه ها نشان داد که این پرسشنامهلیل عاملي اکتشافي گویهشود. نتایج تح مي گذارينمره( همیشه تقریباً)

 برنامگي بي از ناشي کارياهمال و جسمي خستگي از ناشي کاريعمدي، اهمال کارياهمال زیرمقیاس
 77/1 اول عامـل براي کرونباخ آلفاي طریـق از آزمـونات نمر پایـایي (.1311سواري، )گیرد را در بر مي

 پرسشنامه نیز با آزمون روایي همگراي .آمد دست بـه 71/1 سـوم عامـل بـراي و 2/1دوم  عامـل بـراي

                                                      

1 . adolescents family obligation 
2 . current assistant 
3 . respect for family 
4 . future support 



 ... در بررسي رابطه نگرش نسبت به پدر و تعهد به خانواده با اهمال کاري تحصیلي

219 

 

آلفاي کرونباخ این . (1311بود )سواري،  دارمعني که آمد دست به 39/1( 1111)  تـاکمن کـارياهمـال
 بدست آمد. 72/1و  77/1، 79/1هاي اول تا سوم به ترتیب  رسشنامه در پژوهش حاضر براي عاملپ

 
 

 هایافته
 1ي در جدول آموزان فرزند جانباز شرکت کننده در پژوهش در متغیرهاي جمعیت شناختفراواني دانش

ر شرکت کنندگان پژوهش پسر هستند که به دلیل شود، بیشتطور که مشاهده ميآورده شده است. همان
تا  11دسترسي بهتر محققین به مدارس پسرانه و همکاري بهتر این مدارس بود. سن پدران جانباز بین 

درصد بود. درآمد ماهیانه خانواده بیشتر شرکت  91الي  21سال بود و درصد جانبازي بیشتر آن ها بین  21
ر بودند و اکثر دانش ها داراي سه فرزند و بیشتان در ماه بود. اکثر خانوادهتوم میلیون 2کنندگان، کمتر از 

 کردند. دوره متوسطه دوم تحصیل ميکننده در پژوهش در آموزان شرکت
 

آموزان فرزند جانباز شرکت کننده در شناختی در دانشفراوانی برخی از متغیرهای جمعیت .1جدول 

 پژوهش
 درصد فراواني بعد یرمتغ درصد فراواني بعد متغیر

 جنسیت
 2/21 13 پسر

درآمد ماهانه 
 خانواده

 2/72 111 میلیون  2کمتر از 
 12 23 میلیون 2بیشتر از  1/39 91 دختر

 سن پدر

 2/11 17 بدون پاسخ 9/12 27 سال 91تا  11بین 

 9/11 21 سال 21تا  91بین 
تعداد فرزندان 

 خانواده

 1/31 12 کمتر از سه نفر
 3/29 11 سه نفر و بیشتر 1 13 ن پاسخبدو

درصد جانبازي 
 پدر

 2/2 1 بدون پاسخ 1/13 22 29تا  21بین 

 2/32 93 91تا  29بین 
 مقطع تحصیلي

 2/19 22 دوره اول متوسطه
 2/91 72 دوره دوم متوسطه 1/21 21 91باالتر از 

 

به پدر، تعهد به خانواده و رهاي نگرش راف معیار و ضرایب همبستگي بین متغی، میانگین و انح2جدول 
کاري تحصیلي را نشان مي دهد. تمامي ضریب هاي همبستگي معني دار هستند. ضرایب اهمال

همبستگي بین نگرش به پدر و تعهد خانواده مثبت و ضرایب همبستگي بین این دو متغیر با اهمال کاري 
(، تعهد به 97/12)با انحراف معیار  11/119تحصیلي منفي هستند. میانگین نمره کلي نگرش به پدر 

( بود. 23/2)با انحراف معیار  11/31کاري تحصیلي (، و اهمال11/11با انحراف معیار ) 11/13خانواده 
و  97/1کاري تحصیلي به ترتیب پدر با تعهد به خانواده و اهمال ضریب همبستگي نمره کل نگرش به

بود  -32/1د به خانواده و اهمال کاري تحصیلي و ضریب همبستگي بین نمره کلي تعه -32/1
(11/1>p .) 
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 ( و ضریب های همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعهSD(، انحراف معیار )M. میانگین )2جدول 
 M SD 1 2 7 2 9 1 3 2 زیرمقیاس متغیر

در
ش پ

گر
ن

 

 99/9 12/31 -23/1 -21/1 -22/1 33/1 32/1 33/1 11/1 72/1 .تعامل1

 39/7 71/12 -22/1 -31/1 -22/1 31/1 12/1 11/1 92/1 1 مستقالنه.حمایت 2

 12/2 23/32 -29/1 -/31 -12/1 31/1 17/1 12/1 1  .پذیرا بودن3

واد
خان

هد
تع

 ه

 21/2 12/31 -21/1 -21/1 -23/1 31/1 12/1 1   هاي فعلي به خانواده.کمک1

 11/1 91/21 -22/1 -39/1 -32/1 93/1 1    .احترام به خانواده9

 31/3 31/21 -/21 -21/1 -12/1 1     .کمک به خانواده در آینده2

ال
هم

ا
ي

کار
 

 72/3 12/11 21/1 21/1 1      کاري عمدي.اهمال7

 12/3 93/11 22/1 1       خستگي از کاري ناشي.اهمال2

 23/2 21/7 1        ازبي برنامگي کاري ناشي.اهمال1

در  21/1و همبستگي هاي باالي  p<19/1در سطح  21/1معني دار هستند )همبستگي هاي زیر * تمامي ضرایب همبستگي 
 (p<11/1سطح 

 

کاري تحصیلي بیني اهمالبه پدر و تعهد به خانواده در پیشبه منظور بررسي نقش متغیرهاي نگرش 
گي چندگانه بین آموزان از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبي به شیوه ورود استفاده شد. ضریب هبستدانش

دهد نگرش به پدر و تعهد به خانواده در مجموع قادر ( که نشان ميp<11/1بدست آمد ) 117/1متغیرها 
از هستند. ضرایب کاري تحصیلي در دانش آموزان فرزند جانبدرصد از واریانس اهمال 1/17بیني به پیش 

اري تحصیلي دانش آموزان فرزند کش نگرش به پدر در پیش بیني اهمالدهد که نقبتا نیز نشان مي
 (. p<19/1جانباز بیشتر از تعهد به خانواده است )

 
کاری تحصیلی فرزندان جانباز براساس متغیرهای نگرش بینی اهمال. نتایج رگرسیون پیش3جدول 

 نسبت به پدر و تعهد به خانواده
 داريمعني R 2R داريمعني β t خطاي استاندارد B مدل

 1111/1 717/1  179/2 112/91 مقدار ثابت

 112/1 -993/2 -297/1 192/1 -131/1 نگرش به پدر 1111/1 171/1 117/1

 132/1 -122/2 -211/1 172/1 -122/1 تعهد به خانواده

 

داري پدر و تعهد به خانواده نقش معني توان نتیجه گرفت که نگرش نسبت بهها ميبا توجه به این یافته
 دارند. انکاري تحصیلي فرزندان جانبازهمالبیني ادر پیش

 

 بحث و نتیجه گیری
دار  و این دو مثبت معني همبستگيهد به خانواده نتایج تحلیل همبستگي نشان داد که نگرش به پدر با تع

همچنین (. 2داري دارند )جدول زندان جانباز، همبستگي منفي معنيکاري تحصیلي فرمتغیر با اهمال
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کاري تحصیلي در دار اهمالبیني معنيداد نگرش به پدر و تعهد به خانواده قادر به پیش ها نشانیافته
؛ 1119ها با نتایج مطالعات پیشین همسو بود )وانگ و ویلدمن،فرزندان جانباز هستند. این یافته

(. 1323؛ خدایاري فرد، 2113؛ کیانگ و همکاران، 2117؛ فولیگني، 1112کریستنسن، روندر و گورني، 
کاري را به عنوان یک رد. اول اینکه صاحب نظران، اهمالها مي توان ارائه کبراي این یافتهچند تبیین 
هاي زیر بنایي است و ممکن است ریشه در مسائل خانوادگي دار که نشان دهنده هیجانرفتار مسأله

بط، تعامل و نگرش (. بر این اساس مي توان گفت که روا2117داشته باشد تعریف مي کنند )استیل، 
ندان تواند تعریف کننده رفتار و هیجان هاي فرزوالدین تا حد زیادي مي نسبت به خانواده علي الخصوص

توانند تعامل پایدار و مثبتي را با پدر به عنوان مرجع قدرت و یکي از مهم باشد. نوجوانان در صورتي مي
ي بدون قید و شرط پذیرفته مي شوند و نگرش خوبي ترین افراد خانواده داشته باشند که بدانند از سوي و

رط پذیرفته (. چنانچه این فرزندان، بدون قید و ش2111نسبت به او داشته باشند )سنتس و همکاران، 
رسند و در پذیري نميوالدین خود نداشته باشند به خودباوري و مسئولیت اي بانشوند و تعامل سازنده

دانند و چون تصور نبازي پدر را عامل مشکالت خود مياز جمله جا مشکالت والدین نتیجه احتماالً
داري کرده )پارسونز، تالش خود براي حل این مشکالت خودتوانند آن را تغییر دهند، از کنند که نميمي
ستقیم ناشي از مشکالت پدر خود کاري که به طور مستقیم یا غیر م( و به نوعي اهمال1111له و اوون،که
شوند. اما اگر نگرش و تعامل مثبت بین پدر و فرزند شکل بگیرد، این نگرش مثبت مبتال مي دانند،مي

هاي گاه و بیگاه با پدر، ارتباط مثبت نوجوان، حتي در صورت بروز تعارض نسبت به پدر باعث مي شود که
 که در نتیجه . بنابراین، فرآیند حل تعارضداشته باشدها ا حفظ کرده و سعي در حل آن تعارضبا وي ر

شود که نوجوان از لحاظ هیجاني در ارتباط با ، منجر به این ميشودنگرش مثبت نسبت به پدر ایجاد مي
( و در نتیجه از مشکالت 2112خانواده وضعیت با ثبات تري را داشته باشد )مک کیمي و همکاران، 

 (.1322فرعي تعارض با خانواده مانند اهمال کاري اجتناب کند )کرمي، 
ناشي از مشکالت  ،، درک کنند که رفتار نامناسب پدر در یک موقعیتاندر واقع اگر فرزندان جانباز      
کنند و ي ناشي از جنگ در وي است، با مسئله جانبازي پدر به عنوان یک مسئله طبیعي برخورد ميجانب

مثبت به پدر باعث  (. این نگرش1129دهند )روزنهک و ناتان، شکل مينگرش مثبتي را نسبت به او 
شته ها، همدلي بهتري با وي داشته باشند و مشکالتي که پدر در نتیجه تجربیات جنگ داشود که آنمي

یند. به این دلیل، ها نداشته است را بپذیرند و راحت تر با آن کنار بیااست و خودش نقشي در ایجاد آن
(. در نتیجه این 1329، د داشت )اسماعیليتري با تعارض پیش آمده با پدر خود خواهنبرخورد متفاوت

هند تا اینکه به دها تالش بیشتري انجام ميپذیرند و براي رفع آنالت خود را بهتر ميها مشکمسئله، آن
 .کارانه دست بزنندرفتار هاي اهمال
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 دو هاي نگرش نسبت به پدر نشان داد که بینمقیاسکاري و خردهضرایب همبستگي بین اهمال
 دارهمبستگي منفي معني جانباز نیز فرزندان تحصیلي کارياهمال و پدر مستقالنه حمایت متغیر
توان گفت که محوري ترین انگیزش فرد در دوران براي تبیین این یافته مي .(2دارد )جدول  وجود

( که در قدم اول 2117نوجواني به دست آوردن استقالل است )سونن، وانس تینکیست، و همکاران، 
مستقالنه از فرزند  ي ایجاد یک رابطه سالم بین پدر و فرزند، باید به آن توجه داشت. والدیني کهبرا

رش و ارزشمندي را در وي کنند، با دادن جایگاه مناسب به او، احساس استقالل، پذیخود حمایت مي
و همچنین  شود که فرزندان از نارضایتيگیري این گونه احساسات، باعث مينمایند. شکلتقویت مي

مل یعني فقدان شجاعت ( که این عوا2111فقدان شجاعت و قاطعیت اجتناب کنند )لکز و همکاران، 
 (.2111کاري باشند )بک، کونز، میلگریم، توانند از علل اساسي اهمالو قاطعیت مي

 و پدر بودن پذیرا و ها همچنین نشان داد که بین گرممقیاسضرایب همبستگي بین خرده      
 پذیرا و گرم .(2دارد )جدول  دار وجودمنفي معني همبستگي انجانباز فرزندان تحصیلي کاريهمالا

 و کند نزدیکي احساس والدین با بپذیرد، را هست که هرآنچه نوجوان که شودمي باعث والدین بودن
 احساس این همچنین و ببرد سود هایشانراهنمایي از و بگذارد میان در هاآن با را خود مشکالت

 نتیجه در و شودنمي وارد ايلطمه او ارزشمندي به هم باز خطا، صورت در که آید وجودبه او براي
 صورت در حتي ( و2117)فرانک و بوهلر،  ندهد دست از را خود نفس عزت و رواني امنیت احساس
 .نیاورد روي کارياهمال به هم باز مشکل در کارهایش، و خطا بروز احتمال

کاري تحصیلي بیني کننده معني داري براي اهمالنشان داد که تعهد به خانواده پیشایج نت      
( 2117که به عقیده استیل ) توان گفتنباز است. در تبیین این یافته ميدانش آموزان فرزند جا

پذیري کم مرتبط است. نوجواني که تعهد شناسي و مسئولیتکاري مفهومي است که با وظیفهاهمال
هایش را به مسئولیتکار گیرد تا کند تمام توان خود را بهنواده باالیي داشته باشد، سعي ميابه خ

هایي که همواره بر عهده (. یکي از مسئولیت2112همکاران،  بهترین شیوه انجام دهد )فولیگ ني و
خانواده د به هدانش آموزان است، موفقیت و تالش در زمینه تحصیل است. در نتیجه فرزنداني که تع

کاري تحصیلي مي شوند اندیشند و کم تر دچار اهمالیي دارند، بیشتر به حل مشکالت ميباال
 (.2117ني، )فولیگ

کند خود حمایت کند، در نتیجه سعي مي فردي که تعهد داشته باشد که در آینده از خانواده      
یري کند تا با نحو احسن پیگشود را به ه به موفقیت وي در آینده منجر ميهاي فعلي کموقعیت

ود را در آینده بدست آورد هاي فعلي بتواند توانایي حمایت از خانواده خبدست آوردن موفقیت
نواده خود (. بنابراین، دانش آموز فرزند جانباز که تعهد به حمایت از خا1111ني و همکاران، )فولیگ

به موفقیت شغلي وي در آینده منجر شود،  تواندکند در امور تحصیلي که ميدر آینده دارد، سعي مي
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نواده خود در کاري تحصیلي در فرزندي که تعهد به حمایت از خاموفق عمل کند. در نتیجه اهمال
ر از سویي دیگر، فرآیند حل تعارض که در نتیجه نگرش مثبت به پدر د شود.آینده دارد کمتر مي

تواند تعهد به خانواده را در فرزند ( مي1111ینلي، دنسبي و مارشود )خانواده فرزند جانباز ایجاد مي
ها بین فرزند و پدر، فرد احساس تعلق حل شدن اختالف نظر افزایش دهد. بدین صورت که با

بیشتري به خانواده کرده و خانواده خود را به عنوان یک نهاد یکپارچه که اعضا در آن از همدیگر 
پذیرد و در نتیجه این کنند، ميو اختالف نظر، حمایت ميها ون قید و شرط، حتي با وجود تعارضبد

(. پذیرش از سوي 2111کند )مارسیگلیا و همکاران، ر وي افزایش پیدا ميموضوع تعهد به خانواده د
ین پذیرش دچار کند. فرزند نیز براي اینکه ارش متقابلي را در فرزند ایجاد ميپدر، احساس پذی

خود را در قبال خانواده به شکل مطلوبي انجام دهد  کند وظایفمشکل نشود، سعي مي
کند وظایف خود را در قبال ه خانواده افزایش یافته و سعي مي(. در نتیجه تعهد وي ب2111)دویري،

(، که یکي از این وظایف رسیدگي به 2117اعضاي خانواده به درستي انجام دهد )لیال وهمکاران ،
 وظایف تحصیلي خود است.

 هاي این پژوهش مي توان نتیجه گرفت که نگرش نسبت به پدر و تعهد به خانوادهوجه به یافتهبا ت       
کاري تحصیلي فرزندان جانباز دارند و احتماالً ممکن است بهبود آن بیني اهمالداري در پیشنقش معني

 مراه باشد.کاري تحصیلي در دانش آموزان فرزند جانباز هصوصاً نگرش به پدر با کاهش اهمالها، خ
هرچند از این یافته ها نمي توان نتیجه علّي بدست آورد، اما مي توان گفت نگرش به پدر و تعهد به 
خانواده که رابطه زیادي نیز با یکدیگر دارند، مي توانند به عنوان یکي از متغیرهاي مرتبط با اهمال کاري 

ارس شاهد و اندر کاران و مشاوران مد تحصیلي دانش آموزان فرزند جانباز در نظر گرفته شوند و دست
ها در هنگام برنامه ریزي جهت افزایش عملکرد تحصیلي دانش آموزان فرزند جانباز ایثارگر بایستي به آن

ه توجه کنند. با این وجود، به دلیل اینکه ابزارهاي مختلفي در زمینه سنجش نگرش به پدر و تعهد ب
هاي مشابه دیگري با استفاده از ابزارهاي متفاوت نیز انجام وهششود پژخانواده وجود دارد، پیشنهاد مي

یشتري انجام شود. یکي از با اطمینان ب نتایج این پژوهش شوند تا در صورت تأیید یافته ها، تعمیم پذیري
ها در جریان نمونه گیري بود که عداد نمونه کم و ریزش زیاد نمونههاي مهم این پژوهش، تمحدودیت

هاي مالي و اد نمونه پایین، به دلیل محدودیتقت نتایج آن را تحت تأثیر قرار دهد. تعدممکن است د
امکانات مالي و هاي آتي، ضمن جذب شود در پژوهشه بود، بنابراین پیشنهاد ميزماني در این مطالع
ل محدودیت هاي ذیربط، این مطالعه با تعداد نمونه باالتر تکرار شود. همچنین به دلیحمایتي از سازمان

ها در زارهایي استفاده شد که اعتبار آندر ابزارهاي موجود براي سنجش متغیرها، در این مطالعه از اب
نمونه فارسي هنوز مورد تأیید قرار نگرفته است و این محدودیت نیز ممکن است دقت نتایج را تحت تأثیر 

 قرار دهد.
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