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 ورزي در دانشجويان دختر كودكي از كيفيت مراقبت والدين با تعلل تجربهرابطه

  
 ∗ پور بيرگانيدكتر سيروس عالي

 **سيمين زغيبي قناد

 

فرد نه تنها از    .  گذاردترين محيط اجتماعي است كه بر رشد افراد تاثير مي         خانواده نخستين و مهم   :  مقدمه و هدف  
هدف .  گيرد خود در محيط خانواده قرار مي      تاثير تجارب اوليه  نظر جسمي و زيستي بلكه از نظر شخصيتي نيز تحت         

ورزي در  با تعلل )  غفلت و ناسازگاري والدين   (ر بررسي رابطه تجارب كودكي از مراقبت والدين       از انجام پژوهش حاض   
 .باشددانشجويان دختر مي

. گيري تصادفي در دسترس انتخاب شدند      نفر از دانشجويان دختر دانشگاه چمران اهواز به روش نمونه           105  :روش
هاي داده.  استفاده را تكميل كردند    از مراقبت و سوء      كودكي  تجربه ورزي تاكمن و پرسشنامه   سپس مقياس تعلل  

 .گردآوري شده از طريق ضريب همبستگي پيرسون تحليل شدند

ورزي در دانشجويان دختر وجود     داري بين ناسازگاري پدر و تعلل     ي مثبت و معني    نتايج نشان داد كه رابطه     :نتايج
 . داري مشاهده نشد معنيورزي در دختران رابطهبين غفلت و ناسازگاري مادر و غفلت پدر با تعلل .دارد

 كودكي، كسب اطالعات از بزرگساالن در ارتباط با          هاي آزمون اثرات بلندمدت تجارب آگاهانه     يكي از شيوه  :  بحث
كنندگان و مسئوالن را مخاطب قرار        اين آگاهي، مراقبت  .  شان از طريق مرور و يادآوري است         خاطرات كودكي 

ها نيز بيان شد، از بين       طور كه در يافته   همان.  دكان در برابر بدرفتاري بزرگساالن محافظت كنند       مي دهد تا از كو   
دار و مثبت   اي معني ورزي رابطه ابعاد ناسازگاري و غفلت پدر و مادر از كودك، تنها بعد ناسازگاري پدر با تعلل                   

نده و سرد از خود نشان دهند، گرايش           بنابراين، هرچه پدران، رفتارهاي غيردوستانه، خصمانه، طردكن         .  داشت
هاي هاي اين پژوهش پيامدهايي براي حوزه       يافته  .تر خواهد شد   بيش ورزانه در آينده  دختران به رفتارهاي تعلل    

 .تعليم و تربيت و خانواده به دنبال دارد

  .ورزي، دانشجويان دختر دانشگاه كودكي از مراقبت، تعللتجربه :هاكليدواژه
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