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Article Type 
Research Article 

 Purpose: The aim of this study was to predict academic 

motivation based on school atmosphere and quality of life of 

students through self-regulatory mediation of single-parent 

students. 

Materials and Methods: The present study is a descriptive, 

quantitative and correlational study in terms of purpose and 

basic nature. The statistical population of the study, according 

to the statistics of Tehran Education Organization, was about 

119681212 female high school students of the second period 

(tenth, eleventh and twelfth grades). The sample size was 

estimated based on common methods in structural equations 

of 350 people (for single-parent students). The sampling 

method was selected as a multi-stage cluster. In this study, in 

addition to the researcher-made demographic information 

form, Frederick et al.'s (2004) Academic Enthusiasm 

Questionnaire, Lee et al.'s School Atmosphere and Identity 

Questionnaire (2017), the Quality of Life and Sherbon 

Questionnaire (1992), and Bofardo et al.'s (1995) self-

regulation questionnaire were used. The collected data were 

analyzed using Pearson correlation test and structural 

equations using Spss software version 22. 

Findings: The five factors of student-staff relationship, school 

identity, common values and approach, school emphases and 

students' relationship with each other had a significant factor 

on the atmosphere and school identity of single-parent 

students. Physical and mental health were two significant 

dimensions of quality of life for single-parent students. 

 Conclusion: The results showed that academic motivation 

based on school atmosphere and quality of life of students has 

a significant relationship with self-regulatory mediation of 

single-parent students. 
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  و همکاران     دهیزاده ش یزهرا تق  28

 

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

بر اساس جو مدرسه و  یلیتحص اقیاشت یابیمدل 
 یگر یانجیدانش آموزان با م یزندگ تیفیک

 دانش آموزان تک والد یمیخودتنظ
 

 ،1دهیزاده ش یزهرا تق
ن د تهراواح ،یدانشکده روانشناس ،یتیترب یروانشناس یدانشجو دکتر

 .رانیا ،تهران ،یآزاد اسالم دانشگاه ،یمرکز
 
 ،2*یتجل سایپر

 دانشکده ،ییکان استثناو آموزش کود یروانشناس اریاستاد
 رانیا ،تهران ،یآزاد اسالم دانشگاه ،یتهران مرکز واحد ،یروانشناس

  .مسئول( سندهی)نو
 3افجه یصادق زهره
 ن،یورام واحد ،یروانشناس دانشکده ،یتیترب یروانشناس اریاستاد

 .رانیا ،نیورام ،یآزاد اسالم دانشگاه
 

 چکیده
 بر اساس یلیتحص اقیاشت ینیب شی: پژوهش حاضر با هدف پهدف

 یگر یانجیدانش آموزان با م یزندگ تیفیجو مدرسه و ک
  .نجام شدادانش آموزان تک والد  یمیخودتنظ

و از نظر  یادیپژوهش حاضر از نظر هدف، بن و روش ها: مواد
یبه شمار م یو همبستگ یکم ،یفیتوص قاتیدر زمره تحق تیماه
و پرورش پژوهش بر اساس آمار سازمان آموزش  ی. جامعه آماررود

دانش آموزان دختر متوسطه دوره  1196812شهر تهران در حدود 
نه بر اساس و دوازدهم( بود. حجم نمو ازدهمیدهم،  یها هیدوم)پا

دانش آموزان  ینفر)برا 350 یدر معادالت ساختار جیرا یهاوهیش
 یبه صورت خوشه ا یریگ. روش نمونهدیتک والد( بر آورد گرد

پژوهش عالوه برفرم مشخصات  نیانتخاب شد. در ا یچند مرحله ا
و  کزیفردر یلیتحص اقینامه اشتمحقق ساخته، پرسش یفرد

و همکاران  یمدرسه ل تی(، پرسشنامه جو و هو2004همکاران)
(، خود 1992وار و شربون) یزندگ تیفینامه ک(، پرسش2017)

( استفاده شد. اطالعات 1995بوفاردو وهمکاران ) یمیتنظ
شده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و از روش  آوری¬جمع

 ردمو  22نسخه  Spss استفاده با نرم افزار یمعادالت ساختار
  .قرار گرفت لیو تحل هیتجز

مدرسه،  تیپنج عامل رابطه کارکنان بادانش آموزان، هو ها: افتهی
آموزشگاه و رابطه دانش  یدهایمشترک، تأک کردیها و روارزش

مدرسه  تیجو و هو یمعنادار رو یبار عامل گریکدیآموزان با 
دو بعد  یو روان یدانش آموزان تک والد داشت. سالمت جسمان

 .والد بود تکدانش آموزان  یزندگ تیفیمعنادار ک
درسه بر اساس جو م یلیتحص اقینشان داد که اشت جی: نتایریگ جهینت

ش دان یمیخودتنظ یگر یانجیدانش آموزان با م یزندگ تیفیو ک
  .آموزان تک والد رابطه معنادار دارد

 
 ،یزندگ تیفیجو مدرسه، ک ،یلیتحص اقیاشت :هادواژهیکل

 .دانش آموزان تک والد ،یمیخودتنظ
 

 11/03/1400تاریخ دریافت: 
 31/05/1400تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولp_tajalli@yahoo.com 

_________________________________ 
1Self -regulatory 

 

 مقدمه
در حوزه تعلیم  انهیگرااصالح یهابرای تالش عنوان پایه و اساسبه

اشتیاق  سیو پاربلومفلید  مدل اساس مدنظر قرار گرفت. بر تیو ترب
 :می دانند دارای سه بعد را تحصیلی

 رفتارهای مثبت، انجام دادن تکالیف درسیکه شامل )یرفتاربعد -1
 به منظور برنامه درسی مدرسه کهفوق یهاتیمشارکت در فعال و

 (.ن استپیشرفت دانش آموزاو  اجتماعی-سازگاری روانی
ش دان یها)احساسات، عالیق، ادراکات و نگرشیعاطفبعد -2

 .  آموزان درباره مدرسه(
دانش آموزان در امر  یشناختروان یگذار روی)نیشناختبعد -3

 . (1ست()ا یادگیری و کاربرد راهبردهای ها
 وج در اشتیاق تحصیلی، رگذاریتأثی از عوامل کاز طرف دیگر ی

که برای درک رفتار انسان است معتقد  (1988)لوین مدرسه است.
 نتایج  .توجه کرد افتدیرفتار در آن اتفاق مکل موقعیتی که باید به

ادراک دانش آموزان از موقعیت  که دهدینشان مچند تحقیق 
ه ی کنندنیبشیپه آنها در پیشرفت دانش آموزان، زیو انگ مدرسه
ی نیکار ،ساره ،جوانادر پژوهش (. 2هست) اشتیاق تحصیلی معنادار
 وق تحصیلی باالتر (،نشان دادکه جو مدرسه با اشتیا2015) و اولین

جو ی دارد. بنابراین داریمعنرابطه  و نوشتنی خواندن دستاوردها
ه زیو انگکه دانش آموزان در بیشتر شده  شودیممدرسه باعث  مثبت

ها تکالیف مربوط به مدرسه درگیر تر شده آنو اشتیاق تحصیلی در 
حصیلی تو انگیزه و اشتیاق تحصیلی در آن ها بهبود می یابدو عملکرد 

آنها بهبود می یابد. عامل دیگرتاثیر گذار بر اشتیاق تحصیلی که 
زندگی دانش آموزان است.  تیفی، کمعموال نادیده گرفته می شود

سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را درک افراد از موقعیت 
خود در زندگی ازنظر فرهنگ، سیستم ارزشی که در آن زندگی 

. داندیم شانیهاتی، استانداردها و اولوکنند، اهداف، انتظاراتمی
مشاهده و توسط دیگران قابل است موضوعی کامالً ذهنی این درک

 (.3مختلف زندگی استوار است) یهانیست و بر درک افراد از جنبه
که کیفیت زندگی دانش آموزان در مدرسه  اندافتهیپژوهشگران در 

مدرسه رفتن،  یارهها دربها در مدرسه، نگرش آنبا ماندگاری آن
یت و مسئول رشیتحصیلی، سطوح پیشرفت تحصیلی، پذ تیموفق

تعهد در قبال تکالیف مدرسه و بروز تابه هنجاری در مدرسه، 
احساس تعلق در مدرسه، مشارکت بیشتر در تکالیف و امور مدرسه، 
انگیزه بیشتر برای فراگیری مطالب، نگرش مثبت به مدرسه، رابطه 

همساالن و سالمت  ریدانش آموزان با معلم و سا بهتر و تریمیصم
از طریق  میرمستقیهم غ طور مستقیم وهم به و یجسمی و روان

تحصیلی، ادراک دانش آموزان از موقعیت مدرسه و  یخودپندار
اجتماعی کالس ومولفه های آنان و  -پیشرفت، جو روانی زشیانگ

 ذاررگیتحصیلی تأث اقیتحصیلی ومولفه های آنان بر اشت تیحما
و  نیمار( و 1394)وریکد (. پژوهش هایی مختلفی از جمله4هست)

نشان داده اند که کیفیت زندگی مناسب و جو  (2012اسکارت)
 اقیشتو ای ریدرگبینی  شیپبه گریکدمدرسه می توانند در کنار ی

به افکار،  1یمیخودتنظ (.5،6هر چه بیشتر دانش آموزان بپردازد)
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داللت داردکه به نحوی سازمان جوشفتارهای خوداحساسات و ر
 ،یرییادگ در طی، متوجه دستیابی به اهداف است. خودتنظیمی افتهی

و تداوم شناخت  تیمستلزم فعال شدن فرد یادگیرنده و تقو
 یهاهیرفتارهایی است که در جهت نیل به هدف است. در نظر

توجه، مرور ، برمختلف فرایندهای دخیل در یادگیری خودتنظیم
، یراهبردهای یادگیری، نظارت، خودکارآمد یریکارگذهنی، به

به یادگیری، نظارت بر خود، خودآموزی  یگذارانتظار نتایج، ارزش
. استفاده از راهبرهای خودتنظیمی (7شود)یمدیتأک ،خود تیو تقو

 هتحصیلی دارد. در مطالع شرفتیمثبتی بر پ ریتأث ،در یادگیری
انگیزشی،  یریگ( رابطه بین جهت2019) رانبابالیس و همکا

ی مورد بررسی قرار ، عملکرد تحصیلی خودکارآمدیمیخودتنظ
 ینیبشیپ نیترخودتنظیمی مهمگرفت در نهایت مشخص شد که 

( 1992) و همکاران. کالسن (8)ستاکننده عملکرد تحصیلی 
که یادگیرندگان خودتنظیم در مقایسه باهمساالن  کنندیگزارش م

 یلیاند، ازنظر تحصکه در یادگیری به معلمان خود وابسته خود
دانش آموزان پسر از  ترند و دانش آموزان دختر در مقایسه باموفق

 در تحقیقی (.9کنند)یراهبردهای خودتنظیمی بیشتری استفاده م
ی و انگیزش یمیتعلل ورزی خودتنظ نیب داد که نتایج نشان دیگر،

بین  نیتحصیلی همبستگی منفی وجود دارد و همچن اقیاشت
خودتنظیمی انگیزشی و اشتیاق تحصیلی همبستگی مثبت معناداری 

و رابطه  یمیخودتنظ بیان شد کهپژوهشی  در (.10وجود دارد)
آموز، توانایی بیشتری دربیان احساسات و دانش-نزدیک معلم
 دارند. لییتحصیلی و پیشرفت تحص اشتیاق ینیبشیپ در عواطف خود

در  آموزو دانشنزدیک معلم  روابط طبق تحقیقات پیشین، نیبنابرا
ب مناس تیفیو کاجتماعی در معلمان  -راستای شایستگی هیجانی

در مدرسه و نیز یادگیری  مؤثر و مشارکتزندگی و جو مثبت 
 ی تحصیلی درریدرگخودتنظیمی، که خود سبب ایجاد انگیزش و 

ینی کننده مناسبی بشیپ تواندیمعوامل  ، اینشودیمدانش آموزان 
موفقیت در عملکرد تحصیلی آنان  جهیو درنتبرای اشتیاق تحصیلی 

ی اژهیو تک والدی اهمیت یهادر این راستا، توجه به خانوادهباشد. 
 ی تربیتی،هاتک والد آثار سویی ازجمله: جنبه یهاخانواده دارد.
که شایسته و  گذارندیمرفررندان برجای غیره ب عاطفی و ی،روان

( با 2012(. آماتو)11بررسی و کاوش پیرامون آن است) یستهیبا
فرزندان  کهکندیها بیان مفرزندان این خانواده یهابیبررسی آس

 لحاظ پیشرفت تحصیلی، سالم از یهاوالدین مطلقه نسبت به خانواده
، یفتاررارتباط با دوستان، بد ینفس، وجهه اجتماعی، برقراراعتمادبه
قرار  تری سالمت در سطح پایین زانینگرانی و م و یافسردگ

 گونهنیفرزندان ا یهابی( نیز آس2002)یربی. ک(12)درندا
ها، ها را شامل سیگار کشیدن و مصرف دارو، دزدی از مغازهخانواده

دعوا،  ،عامخسارت به اموال مدرسه، فرار از خانه، مستی درمال
هم و مدرباره مسائل  ییگوپلیس، دروغ لهیوسسرقت، دستگیری به

. انتظارات رفتاری ناشی از این داندیداشتن روابط جنسی بیشتر م
(. 13خواهد گذاشت) ریتأث نیز ها در ایجاد مشکالت گوناگوننقش
 بادانشدارای خانواده تک والد در مقایسه  آموزدانش نیبنابرا

 و رندیدرگونی گوناگ و مسائلآموزان دارای دو والد با مشکالت 
دنبال  و به رگذاریتأثپژوهش در جهت شناسایی عوامل  نیا
. باشدیمجهت  نیادی در و کاربری اساسی و راهکارها هاشنهادیپ

با توجه به مبانی نظری پژوهش فوق و موارد بیان شده در این 
رسه بر اساس جو مد یلیتحص یاقاشت یابیمدل پژوهش به پیش بینی 

ش دان یمیخودتنظ یگر یانجیش آموزان با مدان یزندگ یفیتو ک
 می پردازیم. آموزان تک والد

 
 مواد و روش ها

نظر  از از نوع مدل یابی و و پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی
 به شمار و همبستگی کمیتوصیفی، ماهیت در زمره تحقیقات 

ن دانش آموزاکلیه ی  شامل حاضر جامعه آماری پژوهش. رودمی
شهر  )پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم(دوممتوسطه دوره دختر 

مشغول به تحصیل  1398-1399تحصیلی  در سالتهران بود که 
 و پرورشآموزش جامعه آماری بر اساس آمار سازمان حجم . بودند

حجم نمونه  .بود دختر آموزدانش 1196812 شهر تهران در حدود
نفر بر آورد  350ری های رایج در معادالت ساختابر اساس شیوه

 گردید. 
آموز دختر دوره دوم دانش 350بدین ترتیب  گروه نمونه شامل 

ری گیمتوسطه دارای تک والد است. این نمونه گیری با روش نمونه
به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد و بر اساس چهار 
ناحیه تهران: تهران شمال، تهران جنوب، تهران شرق و تهران غرب؛ 

 3صورت تصادفی انتخاب و از هر منطقه ( را به 12،14،15)مناطق:
صورت تصادفی انتخاب شد. سپس از این مدارس هم نیز مدرسه به

آموز تک والد دانش 5کالس و از هر کالس  5صورت تصادفی به
 های انسانی، تجربی و ریاضی به شیوه تصادفی انتخاب شد.از رشته

پژوهشگر پس از گونه بود که روش اجرای پژوهش حاضر بدین 
نامه کتبی از دانشگاه و بعد از هماهنگی و کسب دریافت معرفی

و پرورش شهر تهران  وموافقت اجرای پژوهش از اداره کل آموزش
، منطقه جنوب تهران 12،14،15و پرورش منطقه ادارات آموزش 

 هاهپرسشنامبه اجرای های دخترانه دبیرستاندر  در نظر گرفته شد؛
 آموزدانشخصوص که  در اینمنظور صحت و دقت به . شود اقدام

نظر معلم،  و جلوگیری از اعمال می دهندپرسشنامه را پاسخ 
درون هر  شد. در یک کاور قرار داده آموزانهای دانشپرسشنامه

. داده شددرج تک والد  آموزدانش یک کاور یک شماره مربوط به
بل و قمعاونین حضور در دفتر  ر باهای مذکودبیرستانیک از  در هر

هایی با معاون هر مدرسه آمار از ورود به کالس، ابتدا طی صحبت 
های پرسشنامهپس از تکمیل دانش آموزان تک والد گرفته شد. 

و به  گرفت قرارکاور پرسشنامه مجدد در آموزان تک والد دانش
اهه شش منهایت در یک بازه زمانی  پژوهشگر تحویل داده شد. در

ق و فرآیند تحقی هاپرسشنامهگیری صورت پذیرفت. در اجرای نمونه
آموزان از جمله اینکه دانش. شدرعایت  اصول اخالقی در مورد افراد

با ند ها نباشپرسشنامهکه به هر دلیلی موافق به پر کردن تک والد 
فاقد  هاپرسشنامهکه . دوم اینتوانند، پرنکنندمی رعایت حق انتخاب

 براین. عالوه افراد بودات محرمانه مانند نام و نام خانوادگی مشخص
شد که هدف اجرای یک  در جلسه اجرا به همه افراد اطمینان داده

و تمام اطالعات محرمانه باقی خواهد باشد میپژوهش دانشگاهی 
داری و حفظ حقوق مخاطبان لذا این پژوهش با رعایت امانت. ماند

 .گرفتصورت 
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 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

عالوه برفرم مشخصات فردی محقق ساخته،  در این پژوهش
 (، پرسشنامه2004فردریکز و همکاران) اشتیاق تحصیلی نامهپرسش

کیفیت  نامه(، پرسش2017)لی و همکاران جو و هویت مدرسه
بوفاردو و  خودتنظیمی نامه(، پرسش1992)وار و شربون زندگی

 ( به شرح زیر استفاده شد.1995) همکاران
 1فردیمشخصات  فرم( الف

عالوه بر ذکر مالحظات پژوهشگرمحقق ساخته،  در این فرم
اخالقی پژوهش)شرکت داوطلبانه در پژوهش، اصل محرمانه ماندن 

آوری اطالعات جمعیت به جمع اطالعات به دست آمده(
 پایه رشته ومواردی چون دانش آموزان )دموگرافیک( از شناختی

 .تحصیلی پرداخته شد
 (2004فردریکز و همکاران) حصیلیاشتیاق ت نامهپرسش( ب

 پرسشنامه .ی استمدادی و از نوع خود گزارش-کاغذ نامهاین پرسش
 و عاطفیخرده مقیاس رفتاری،  سهاین گویه ها؛  دارد؛ کهگویه  15

ت مقیاس لیکر با. کندگیری میاندازهشناختی را در میان دانشجویان 
هریک از گویه ها  و پاسخ( 5تا همیشه= 1)هرگز=ایدرجهپنج

 و 2 و 1 سؤاالت. شودگیری میاندازه، باشدمی 5 تا 1دارای نمرات 
 7 و 6 و 5 سؤاالت مربوط به خرده مقیاس اشتیاق رفتاری و 4 و 3
 13 و 12 و 11 سؤاالتمربوط به اشتیاق عاطفی و  10 و 9 و 8 و
 .باشدمینیز مربوط به خرده مقیاس اشتیاق شناختی  15 و 14 و

پایایی  ضریب( 2004)و همکارانفردیکز سنجی: های روانگیویژ
از  نامهپرسشروایی  همچنین .اندگزارش کرده 86/0این مقیاس را 

طریق متخصصین تایید شده است و روایی صوری آن نیز مطلوب 
پژوهش خود روایی  در( 1394همکاران) است. عباسی و شدهگزارش
 .اندرساندهاین حوزه  صصانو متخرا به تایید اساتید نامه پرسش
بدست  70/0هم با روش آلفای کرونباخ باالی  نامهپرسشپایایی 

 آمده است.
 (2017پ(پرسشنامه جو و هویت مدرسه لی و همکاران)

 ن براساسمدرسه ویژه دانش آموزا پرسشنامه جو و هویت
روابط، رشد شخصی و سیستم  که( 1973)موسچارچوب نظریه 

، همچنین رویکرد دهدمیمدیریتی در مدرسه را مورد ارزیابی قرار 
(، جی سی 1979)ترنرهویت اجتماعی به فرآیندهای گروه یتاچفل و 

(، 2017)و همکاران (، توسط لی1987)ودرلترنر، هوگ، اکاس، 
سؤال  38 دارایپرسشنامه جو و هویت مدرسه  شده است. ساخته
ای  درجه 6صورت طیف این پرسشنامه به گذارینمرهشیوه  هست.

(، )تا حدی 2(، )مخالفم 1لیکرت عبارت است از: )کامالً مخالفم 
(، 6)کامالً موافقم و( 5(، )موافقم 4(، )تا حدی موافقم 3مخالفم 
اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در پژوهش حاضر،  براست. 

( تحت پوشش 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14،15، 16 26، 32)سؤاالت
، 36، 37، 27، 38های)آموزان، سؤال بادانشعامل رابطه کارکنان 

، 24، 25(، تحت پوشش عامل هویت مدرسه، سؤاالت)33، 34، 35
ها و رویکرد (، تحت پوشش عامل ارزش28،17، 18، 19، 20، 23

( تحت پوشش عامل 21، 22، 29، 30، 31مشترک، سؤاالت)
پوشش  تحت(، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7گاه و سؤاالت)تأکیدهای آموزش

عامل رابطه دانش آموزان با یکدیگر، قرار گرفتند که بر اساس 

_________________________________ 
1demographic 

گذاری گردیدند. این پرسشنامه دارای یک نمره محتوای سؤال نام
  های ذکرشده است.نمره برای مؤلفه 5برای کل پرسشنامه و همچنین 

پرسشنامه جو و هویت  یسنجهای روانویژگیبرای به دست آوردن 
 7209مدرسه، توسط سازندگان پرسشنامه سه سری مطالعه با تعداد 

مطالعه اول و دوم  هادرروشصورت پذیرفت.  آموز استرالیاییدانش
بار ، اعتبازآزمایی -عاملی تأییدی، تحلیل آزمون تحلیلاند از: عبارت

 انگلیسی همگرا، در مطالعه سوم عالوه بر آن سن، پایه، افراد غیر
تحلیل اعتبار معیار با  و بررسی قرار گرفت. تجزیه زبان مورد

های چند سطحی برای سنجش پیشرفت تحصیلی، استفاده از مدل
 بهزیستی و پرخاشگری دانش آموزان صورت پذیرفت. همه تجزیه

ها نشان داد که پرسشنامه جو و هویت مدرسه ابزار مناسبی تحلیل و
در پژوهش خود نشان داد که از ضریب آلفای ( 1397و امامی) است

کرونباخ و روش باز آزمایی و برای تعیین روایی عاملی اکتشافی و 
نی نامه از همسانی دروتاییدی استفاده شد و نتایج نشان داد که پرسش

های قابل قبولی برخوردار است و ضریب آلفای کرونباخ بین مقیاس
 73/0از طریق باز آزمایی  نامهاست. پایایی پرسش 92/0تا  71/0

برای انجام تحلیل عاملی  93/0بدست آمد و تحلیل عاملی اکتشافی 
وسیله مقیاس رشد آن بههمزمان . روایی آمده استدستبه

و  دانا روانشناسی ( و آزمون استاندارهای آموزشی و2011)دیویلز
است. اعتبار این پرسشنامه با شده ( تأیید 2015)(؛ اکلس2014پوال)

ست ا شده تأیید یکسالبعد از یک ماه و  بازآزماییاستفاده از روش 
 است. برخوردار روایی همگرااز  و با سایر ابزارهای مدرسه

 (1992)وار و شربون کیفیت زندگی نامهپرسش( ت

در دو بعد جسمی و روانی  سؤال 36پرسشنامه کیفیت زندگی شامل 
د ارزیابی قرار حیطه مختلف سالمت را مور 8که پرسشنامه فوق 

 عملکرد جسمانی،-2 سالمت عمومی،-1از:  اندعبارتکه  دهدمی
محدودیت ایفای  -4محدودیت ایفای نقش به دالیل جسمانی، -3

 -7عملکرد اجتماعی،  -6درد بدنی،  -5نقش به دالیل عاطفی، 
 ی،نصرت آباد، مراد ی)هاشمروانیسالمت  -8، بانشاطخستگی 

  (.1396) یانی،فرزاد، کاو
سؤال و شیوه نمره گذاری این  36شامل پرسشنامه کبفیت زندگی، 

 5گزینه اول  2و  1 سؤاالتدر پرسشنامه بدین صورت می باشد، 
گزینه  12تا  3 سؤاالتدر و امتیاز  1امتیاز و گزینه پنجم 

مشکل ندارم نمره  اصالً، 2نمره  دارممشکل، کمی 1نمره  دارممشکل
گزینه بلی صفر امتیاز و  19تا  13 سؤاالت. در کندمیکسب  3

امتیاز و  5گزینه اول  22و  20 سؤاالتامتیاز. در  1گزینه خیر 
گزینه همه  31تا  23 سؤاالت. در می گیردامتیاز  1گزینه پنجم 

 4نمره، مقدار زیادی از اوقات  5نمره، بیشتر از اوقات  6اوقات 
 وقتهیچ نمره و  2نمره، مقدار کمی از اوقات  3نمره، گاهی اوقات 

امتیاز  5امتیاز و گزینه پنجم  1گزینه اول  32 سؤالنمره. در  1
، 1درست نمره  کامالًگزینه  36تا  33 سؤاالتخواهد گرفت. در 

 کامالً نمره و  4نمره، بیشتر نادرست  3دام نمینمره،  2بیشتر درست 
. این پرسشنامه دو قسمت عمده شامل کندمینمره کسب  5نادرست 

، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 1 سؤاالتمت جسمانی دارای سال
، 18, 1، 17 سؤاالتو سالمت روانی دارای  16، 15، 14، 13، 12
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)وار و باشدمی 31، 30، 29، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 20، 19
 .(1390؛ به نقل از فرهادی، فروغان و محمدی، 1992شوربون، 

روایی و پایایی پرسشنامه ( 2015)شوشانی و همکاراندر پژوهش 
شان که نتایج نمورد بررسی گردیدکیفیت زندگی  سؤالی 36نسخه 

و جهت همسانی درونی  تأییدداد که روایی با تحلیل عاملی 
به دست  89/0پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

ی پایای دهندهنشانکه است که این ضریب پایایی در حد باال آوردند
و  مواردپژوهش وانیا، چو، چن، کائو، در  شنامه مذکور است.پرس

کیفیت زندگی  سؤالی 36( روایی محتوایی پرسشنامه 2017)منوث
. در پژوهش سردوی، چرکیل، کوتیکاتو، کاماالما و تأیید گردید
دیابت روایی سازه  مبتالبهبیمار  200( بر روی 2016اولدنبورگ)

و همسانی درونی پرسشنامه با  تأییدپرسشنامه کیفیت زندگی 
 ی)بخشبه دست آوردند 86/0ضریب آلفای کرونباخ ضربب 

 (.1390، یسورشجان
نفر در رده سنی  4163این پرسشنامه در جمعیت در ایران بر روی 

تأییدشده سال به باال ارزیابی گردیده که ضریب پایایی  15
و ضرایب همسانی درونی خرده  (1390، یسورشجان ی)بخشاست

ها بازآزمایی آنو ضرایب  85/0تا  70/0گانه آن بین  8های مقیاس
است.  شدهگزارش 79/0تا  43/0زمانی یک هفته بین  با فاصله

ها، افراد سالم را از تواند در تمام شاخصهمچنین این پرسشنامه می
(. 1390، یسورشجان ی)بخشنمایدافراد بیمار تفکیک 

ی پرسشنامه کیفیت زندگی بر ( برای بررسی پایای1394)شهیدیانی
)ره(، به شیوه خمینیروی زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام 

)آلفای کرونباخ( استفاده شد که برای کل پرسشنامه درونیهمسانی 
و روایی سازه پرسشنامه  زمانهمبه دست آمد. روایی مالکی  89/0

 یبا پرسشنامه کیفیت زندگ داریمعنیکیفیت زندگی همبستگی 
 (.1398 یعی،آزاد، رف یی،رضا ی،)حوائاستپاور و فرانز داشته 

 (1995بوفاردو وهمکاران ) یمینامه خودتنظث( پرسش
 1995سوال توسط بوفارد و همکاران در سال  14پرسشنامه با  این

قادر به سنجش دو بعد  یمی. پرسش نامه خودتنظیدگرد یطراح

 نمرات ینبنابرا باشد. یشامل شناخت و فراشناخت م یمیخودتنظ
پرسشنامه شاخص عملکرد دانش آموزان مورد  ینبدست آمده از ا

 باشد. یم یمیخودتنظ ینهپژوهش در زم
)کاماًل 5)کامالً مخالفم( و 1 یکرتصورت لپرسشنامه به سواالت

 یرگذاها متناسب با نمره یهگو یو برخ شودیم یگذارموافقم( نمره
سه مؤلفه دارد که  یاسمق ینمعکوس دارد. ا یگذارمحتوا، نمره

(، 3،7،9،10،12( شامل سؤاالت)یهگو 5)یشناخت یشامل راهبردها
 ی(، راهبردها6،8،11ه( شامل سؤاالت)یگو 3)یزشیانگ یراهبردها
 .باشدی( م1،2،4،5،13،14( شامل سؤاالت)یهگو 6)یفراشناخت

 یلتحل یج(، نتا1995بوفارد) یمیسازه پرسشنامه خودتنظ ییروا برای
ها مناسب بوده و سؤال ینب یهمبستگ یبنشان داد که ضر یعامل

مربوط به  یاست. بار ارزش شدهیلابزار سنجش از دو عامل تشک
 قبول بوده است.ها در حد قابلعامل
هنجار شده  یران( در ا1380)یورپرسشنامه توسط کد ینا روایی

 71/0کرونباخ  یاعتبار را با استفاده از آلفا یبضر یوراست. کد
 یبنشان داد که ضر یو یعامل یلتحل یجگزارش کرده است. نتا

 52/0نامه قادر است سؤاالت مناسب بوده و پرسش ینب یهمبستگ
و  یاننوبر زاده،طالبکند.  یینرا تب یمیخودتنظ یانسوار

 یرو یشآزما ینامه براساس اجرا( اعتبار پرسش1390همکاران)
آورده اند، بدست 76/0کرونباخ  یز آلفادانشجو و با استفاده ا 30

گزارش نموده  72/0کل پرسشنامه را  یاییپا یب( ضر1392)یعطارد
نموده  یابیسازه ارز ییمحتوا و روا ییروا یقآزمون از طر ییو روا
 .است

 
 
 
 
 
 

 

 
 

و استنباطی  در دو بخش توصیفی های پژوهشدادهو تحلیل  تجزیه
ش از رو با استفاده گیرد. در بخش توصیفیبه شرح زیر انجام می

های آمار توصیفی)میانگین، انحراف استاندارد، جداول فراوانی و 
درصد( جهت بررسی نسبت توزیع شرکت کنندگان و متغیرها 

ماری استفاده شد و سپس دربخش استنباطی از آزمون های آ

 اشتیاق تحصیلی مدل مفهومی

 

 کیفیت زندگی

 

 جو مدرسه

 

 خودتنظیمی
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 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

کلموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها، 
استفاده شد. برای  1همبستگی پیرسون و از روش معادالت ساختاری

از قبیل مجذور کای نرم  2برازش مدل ازشاخص های برازندگی
(، شاخص CFI)3(، شاخص برازندگی تطبیقیdf2/شده)

 ( وAGFI)5(، شاخص تعدیل شده  برازندگی GFI)4برازندگی
استفاده شد.  6RMSEAریشه خطای میانگین مجذورات تقریب

 یافته ها
میانگین، انحراف استاندارد، کجی وکشیدگی اشتیاق تحصیلی، 

دانش آموزان کیفیت زندگی، جو مدرسه، خودتنظیمی در گروه 
 تک والد در جدول زیر نشان داده شده است. 

 

 
 در گروه دانش آموزان تک والد یمیجو مدرسه، خودتنظ ی،زندگ یفیتک یلی،تحص یاقاشتتوصیف . 1جدول 

 مولفه ها متغیر
 تک والد

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین
 1.42 25.- 1.95 12.44 اشتیاق رفتاری اشتیاق تحصیلی

 38.- 05.- 4.54 18.20 اشتیاق عاطفی
 58.- 15.- 4.54 15.29 اشتیاق شناختی
 45. 20.- 2.82 15.31 اشتیاق تحصیلی

 کیفیت زندگی
 16.- 57.- 7.09 50.15 سالمت جسمانی
 37.- 36.- 10.74 53.75 سالمت روانی
 03.- 49.- 8.06 51.95 کیفیت زندگی

 جو وهویت مدرسه

 22. 65.- 12.22 45.02 رابطه کارکنان با دانش آموزان
 13.- 62.- 9.19 28.48 هویت مدرسه

 61. 68.- 7.66 34.04 ها و رویکرد مشترکارزش
 18. 71.- 4.73 22.00 تأکیدهای آموزشگاه

 51. 57.- 6.93 28.98 رابطه دانش آموزان با یکدیگر
 67. 60.- 6.78 31.70 جو وهویت مدرسه

 خودتنظیمی

 29. 58.- 3.45 19.42 یشناخت راهبردهای
 22. 54.- 2.49 11.14 یزشیانگ راهبردهای
 77. 14.- 3.46 21.41 یفراشناخت راهبردهای

 79. 57.- 2.54 17.32 خودتنظیمی

مشاهده می شود، مقدار میانگین اشتیاق  1همانگونه که در جدول 
تحصیلی و ابعاد آن در گروه دانش آموزان در گروه تک والد 

برای اشتیاق عاطفی بود. مقدار  20/18برای اشتیاق رفتاری،  44/12
برای سالمت جسمانی،  15/50میانگین کیفیت زندگی و ابعاد آن 

مقدار میانگین جو و هویت مدرسه برای سالمت روان بود.  75/53
برای کارکنان  02/45برای تأکیدهای آموزشگاه،  00/22و ابعاد آن 

 14/11و ابعاد آن  یمیخودتنظ یانگینمقدار مبا دانش آموزان بود. 
بود.  یفراشناخت یراهبردها یبرا 41/21 یزشی،انگ یراهبردها یبرا

قرار دارد،   2و  -2با توجه به مقدار چولگی و کشیدگی که در بازه 
جو  ی،دگزن یفیتک یلی،تحص یاقاشتبه نظر می رسد، احتماال توزیع 

 یمی و ابعاد آن در دو گروه نرمال می باشد. مدرسه، خودتنظ

_________________________________ 
1Structural equation modeling: SEM 

2 Fit index 

3 Comparative Fit Index 

نتایج آزمون نرمال بودن توزیع داده ها در متغیرهای  2.جدول 
 پژوهش

 متغییر
 تک والد

k.s p.value 

 042. 1.421 اشتیاق رفتاری
 053. 1.328 اشتیاق عاطفی

 097. 1.230 اشتیاق شناختی
 329. 949. اشتیاق تحصیلی

 086. 1.255 رابطه کارکنان بادانش آموزان
 077. 1.266 هویت مدرسه

 075. 1.280 ها و رویکرد مشترکارزش
 092. 1.236 تأکیدهای آموزشگاه

 052. 1.320 رابطه دانش آموزان با یکدیگر
 261. 1.008 مدرسهجو وهویت 

4 Goodness of Fit Index 

5 Adjusted Goodness of Fit Index  

6 Root Mean Square Error of Approximation 
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 101. 1.207 سالمت جسمانی
 061. 1.312 سالمت روانی
 208. 1.064 کیفیت زندگی

 210. 1.060 راهبردهای شناختی
 056. 1.301 راهبردهای انگیزشی

 220. 1.044 راهبردهای فراشناختی

 255. 1.014 خودتنظیمی
کلموگروف نشان می دهد نتایج آزمون  4چنانچه یافته های جدول 

اسمیرنف نشان دادکه توزیع اکثر متغیرها در گروه دانش آموزان 
تک والد با توزیع نرمال تفاوت معنادار نداشت)سطح معناداری 

 بود(. 05/0بیشتر از 
 

 
 ماتریس همبستگی 3جدول 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها
            1 رفتاریاشتیاق 

 اشتیاق عاطفی
.135

** 1           

241. اشتیاق شناختی
** 

.485
** 

1          

رابطه کارکنان بادانش 
 آموزان

.121
** 

.490
** 

.328
** 

1         

116. هویت مدرسه
** 

.555
** 

.349
** 

.672
** 

1        

ها و رویکرد ارزش
 مشترک

.122
** 

.475
** 

.389
** 

.736
** 

.596
** 1       

 تأکیدهای آموزشگاه
.094

* 
.422

** 
.367

** 
.639

** 
.578

** 
.704

** 1      

رابطه دانش آموزان با 
 049. یکدیگر

.389
** 

.307
** 

.558
** 

.489
** 

.532
** 

.500
** 1     

 سالمت جسمانی
-

.074
* 

.155
** 

.289
** 

.214
** 

.208
** 

.235
** 

.252
** 

.269
** 1    

- سالمت روانی
.025 

.251
** 

.368
** 

.247
** 

.274
** 

.296
** 

.283
** 

.290
** 

.628
** 

1   

124. راهبردهای شناختی
** 

.339
** 

.492
** 

.343
** 

.379
** 

.407
** 

.364
** 

.275
** 

.205
** 

.282
** 

1  

 راهبردهای انگیزشی
.128

** 
.264

** 
.405

** 
.256

** 
.291

** 
.315

** 
.281

** 
.217

** 
.161

** 
.173

** 
.619

** 1 

 057. راهبردهای فراشناختی
.118

** 
.181

** 
.201

** 
.217

** 
.227

** 
.168

** 
.179

** .068 .058 
.428

** 
.432

** 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

نشان می دهد همبستگی اکثر متغیرها  3چنانچه یافته های جدول 
 با هم معنادار است.

 یلیتحص یاقاشتدر مدل ساختاری برای دانش آموزان تک والد: 
 یتجو و هو یردرونداد؛ متغ یربه عنوان متغ یاسسه خرده مق یدارا

 یرغبا دو بعد به عنوان مت یزندگ یفیتک یرمدرسه با پنج عامل؛ متغ
 انجییم یربا سه بعد به عنوان متغ یمیخود تنظ یردرونداد و متغ یها

 دازعشد، ب یمقرار گرفت. مدل براساس روابط فوق ترس یابیمورد ارز
معنادار نداشتند و  یبکه، ضرا یرهاییمدل فوق و حذف مس یاجرا

نرم افزارکه با اهداف مورد نظر  یشنهاداضافه کردن روابط مورد پ
داشت شاخص های برازندگی محاسبه و  یپژوهش هماهنگ ینا

ا مدل ب یبرازندگ یشاخص ها  یارزیابی شد.مقادیر بدست آمده برا
 شده است. دهنشان دا یرداده ها درجدول ز
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  و همکاران     دهیزاده ش یزهرا تق  34

 

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 های براززندگی مدل دانش آموزان تک والدشاخص . 4جدول 

 2 Df /df2 RMSEA GFI AGFI CFI NFI های براززندگیشاخص 

 95/0 93/0 94/0 97/0 049/0 13/2 61 07/130 مقادیر شاخص ها

شاخص های برازندگی مورد بررسی نشان داد،  4بر اساس جدول 
( برای مدل اندازه گیری در این df2/مجذور کای نرم شده)

بود که بیان کننده برازندگی قابل قبول مدل با داده  13/2پژوهش 
و شاخص  95/0( برابر CFIشاخص برازندگی تطبیقی)است. 

و شاخص تعدیل شده برازندگی  97/0(برابر  GFIبرازندگی)
(AGFI نیز  )94/0 (و شاخص برازندگی نرم شدهNFI  برابر )

بود. مدل نهایی  049/0برابربا   RMSEAو همچنین  95/0
 درحالت تخمین نشان داده شده است. 1بدست آمده در شکل 

 
 در حالت تخمین استاندارد دانش آموزان تک والد مدل تحلیل. 1نمودار 

 
بر اساس مقادیر بدست آمده می توان گفت مدل برازش مناسبی با 
داده ها دارد. شاخص های رگرسیونی ارتباط متغیرهای پنهان 

 درجدول زیر نشان داده شده است. 
 

 
 شاخص های رگرسیونی ارتباط متغیرهای پنهان برای دانش آموزان تک والد 5جدول 

 معنی داری tضرایب  ضرایب مسیر استاندارد متغییرها رابطه
اشتیاق  ---> کیفیت زندگی مستقیم

 تحصیلی
0.43 8.93 p>0.05 

 p>0.05 3.68 0.29 خودتنظیمی ---> جو مدرسه
اشتیاق  ---> خودتنظیمی

 تحصیلی
0.35 6.82 p>0.05 

اشتیاق  خودتنظیمی---> جو مدرسه غیرمستقیم
 تحصیلی

0.29×.35=0.102 - - 

و سطح معناداری را نشان می  tضرایب مسیر، نتایج آزمون  5جدول 
 یفیتکدهد. با توج به مدل تحلیل و جدول فوق، می توان گفت: 

و  یمدانش آموزان تک والد اثرمستق یلیتحص یاقبر اشت یزندگ
 دانش آموزان یلیتحص یاقبر اشت یمیخودتنظه است. معنادار داشت

 یاقجو مدرسه بر اشته است. و معنادار داشت یمتک والد اثرمستق
با  یدانش آموزان تک والد اثر معنادار نداشت ول یلیتحص

 ش آموزان تک والد رادان یلیتحص یاقاشت یمی،خودتنظ یانجیگریم
 یندگز یفیتک ینمعنادار ب یانجیم یمیخودتنظ کند. یم ینیب یشپ
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 یاسسه خرده مق دانش آموزان تک والد نبود. یلیتحص یاقو اشت
 یاقاشت یمعنادار رو یبار عامل یدارا یو شناخت یعاطف ی،رفتار
عد سه ب یو فراشناخت یزشیانگ ی،شناخت یراهبردها بود. یلیتحص

پنج  دادند. یلدانش آموزان تک والد راتشک یمیمعنادارخود تنظ
ها و مدرسه، ارزش یتعامل رابطه کارکنان بادانش آموزان، هو

آموزشگاه و رابطه دانش آموزان با  یدهایمشترک، تأک یکردرو
مدرسه دانش آموزان  یتجو و هو یمعنادار رو یبار عامل یکدیگر

 یفیتدو بعد معنادار ک یو روان یانسالمت جسم تک والد داشت.
 دانش آموزان تک والد بود. یزندگ

 
 گیری  نتیجه

ر ب یلیتحص یاقاشت یساختارمدل پژوهش نشان داد که  ینا یجنتا
 ی با میانجی گری خودتنظیمیزندگ یفیتاساس جو مدرسه و ک

برخوردار است و مورد  یدانش آموزان تک والد از برازش مناسب
  است. ییدتا
؛ (2019کرامتی و همکاران) یها با پژوهش ها یافته ینا

همسو  (2010)دونکور(؛ 2012)لی و سونگ؛ (2012سلیمان)
 یم یدارکودکان طالق در درازمدت پد شکالت. م(14،17)است

شود و نسبت به کودکان که فقط تک والد مادر و تک والد پدر 
 یدآ یکه پس از ظالق در خانواده بوجود م یدارند مشکالت اقتصاد

ر که د یاز عوامل یکیبچه ها در ارتباط هستند.  یبا مشکالت روان
 یعداداست. ت ینوالد ینگذار است تعارض ب یرکودکان تاث یسازگار

 یپروفرزند یینپا  یفیتو ک ینحضور والد یناز مطالعات ارتباط ب
دهد.  میالد را نشان تک و یاش درکودک خانواده ها یمنف یجو نتا

صورت گرفت در مورد فرزندان مادران  یمطالعه ا یکادر آمر
که از  یدر کودکان یمنف یراتکه ازدواج نکرده اند.، تاث یمجرد
اشت، د یشتریب یمنف یجآمده اند که ازدواج نکرده نتا یابه دن یمادر

آمده  یامتاهل به دن یکه در خانواده ها ییها بچهنسبت به 
 یآمده اند مشکالت روان یاکه از مادران مجرد به دن یاناند.کودک

و مشکالت سالمت  یاقتصاد یها یباز آس ییاشان با سطوح باال
 تهلبشود ا یمحاسبه م یمادر با باالرفتن سوح مشکالت رفتار یروان

آشکار  یاجتماع یاقتصاد یتو وضع یمانند افسردگ یبعد از مشکالت
که همه کودکان تحت  یافتندشود. کالرک  و وهامپلوو در یم

بوده و شواهد نشان  یلیعدم تمرکز تحص ینظارت تک والد، دارا
 یدانش آموزان همبستگ یالتخانواده تک والد و تحص  یندهد ب یم

 یو عدم سازگار یفضع یدهنده فرزند پرور انوجود دارد و نش
باشد.  یدانش آموزان م یلیفرزندان و ضعف در عملکرد تحص

 یبر رو ینکنند، والد یم یانب یدر پژوهش ین جو ا ییکتنکو
طالق  یراتتاث ینکودکان و همچن یادگیریتفکر و  ییآموزش توانا

 اثیرگذاردانش آموزان ت یلیتحص یو فرصت ها یتموفق یبر رو
 هستند.

 یم یادرا  یمیخودتنظ یمشاهده ا یادگیری یقآموزان از طر دانش
وجود ندارند، تک  یمشاهده ا یدتقل یدو والد برا یکهو زمان یرندگ

مانند  یمیخودتنظ یجادا یرا برا یوالد داشتن زمان و نظارت کاف
ا ر یدآ یبوجود م یمشاهده ا یادگیری یقکه از طر ییتمام رفتارها

 ییرغت یعنیمطلوب  یطکنند. شرا ینهنهاد وانندت یدر فرزند خود نم
 نریاسک بعد از رفتار مطلوب توسط یترفتار بر ارائه دادن تقو

اشد. ب یم یادگیریجنبه  ینمهمتر یه. مجازات و تنبیردگ یصورت م
 یم یتکنند و رفتار مطلوب را تقو یروش استفاده م یناز ا ینوالد

سب به ک ینرو والد ینکنند. از ا یم یفکنند و رفتار نامطلوب راضع
 یفرزند خود م یاساس یازهاین ینکنند و به تام یو کار تمرکز م

ها آن یندهناخواسته فرزند که آ یدارند از رفتارها یلپردازند و تما
 نیوالد یبرا ینکنند. بنابرا یکند، چشم پوش یرا دچار مشکل م

 یمطلوب را پاداش بدهند و رفتارها یمهم است که رفتارها یاربس
ت و درس یکنند چرا که فرزندان بدانند چه کار یهنا مطلوب را تنب

 غلط است. یچه کار
توانند  یکه دارند م یفرزند پرور یها یوهش یقاز طر والدین

 یو رفتارها یترا تقو یمیو مطلوب خودتنظ یستهشا یرفتارها
نکرده تا کم کم کودک آن رفتار را تکرار نکند.  یتعجوالنه را تقو

هشت مرحله است که تمام جنبه  یکه دارا یکسونار یکار یهنظر
دهد.مراحل اعتماد  یپوشش م بزرگسالیتا  یرا از کودک یزندگ یها

در  یو شک، سازندگ یداستقالل در برابر ترد ی،اعتماد یدر برابر ب
در  یمیتصم ی،در برابر آشفتگ یابی یتبرابر احساس حقارت، هو

مراحل شامل  ینکه تمام ایدی برابر انزوا و کمال در برابر نا ام
 تیشخص یو مثبت بر رو یاست که اثرات منف یریدرگ یکسری

 یم یها را بحران یریدرگ ینداشت ا یدهعق یکسونگذارد. ار یفرد م
 ینشد. ا یحل م یدبا یدانست که قبل از حرکت به مرحله بعد

کودک است که بحران تک والد را در تمام مراحل  یکشانس 
ارد د یازکودک ن یهاول یداشته باشد. مثال در روزها یتشرشد شخص
کنند و به او غذا بدهند، به او بخندند و اضطراب او  تاز او مراقب

دک کو یازهایتواند تمام ن یحال تک والد نم یندهند. با ا ینرا تسک
ها ممکن  یناخوش ینتمام ا شود یرا برآورد و کودک دچار بحران م

 . شود گیمانند افسرد یو منجر به مشکالت روان یدیاست، به ناام
ارتباط  یابر یاساس یازن یک یلبستگد ی،بالب یدلبستگ یهدر نظر 

 یبالب یهکودک و مراقبت کننده آن است. در نظر یندر ب یتامن
ک کود یندهد که چطور  رابطه ب یرا به وضوح نشان م یدلبستگ
را در  یجانیو ه یرشد اجتماع یشود و چگونگ یم یدارپد ینو والد

 یند. اش یطراح یبالب یلهبه وس گیآورد. دلبست یکودک به وجود م
 ی،تگدلبس یجادا ی،مراحل از قبل دلبستگ ینبود. ا یمراحل در کودک

ابل روابط متق یریو شکل گ یحبه طور صر یقطع رابطه دلبستگ
 یجان بالب یلهشد به وس یطراح یگرسه مرحله د شده است یلتشک

 ینکند. ا یاز مراقبش را تجربه م ییکه کودک جدا یدر زمان
 .یدیصال، اعتراض و نومشده از انف یلمراحل تشک

با  یقادر نخواهند بود رابطه قو ینوالد ینمجرد، ا ینمورد والد در
کالت با مش یشترکودکان به احتمال ب ینکنند و ا یجادفرزندان خود ا

 رنج یادیشوند. آنها ممکن است از مشکالت ز یمواجه م یگوناگون
عدم رشد  یامدهایشوند و پ یببرند، دچار مشکالت اجتماع

 زیخشونت آم یخشم و رفتارها یشافزا ،کاهش استعدادها ی،اقتصاد
است که کودکان تک  ینتک والد داشتن ا ینوالد یامدباشد. پ یم

 یم یرا نسبت به کودکان دو والد سپر یپر استرس تر یوالد زندگ
 کنند. 

ه مواج یمال یثبات یو ب یمال یوالد، در اصل اغلب با بحران ها تک
 دیابن یکه توسط تک والد پرورش م یودکان و نوجوانانهست. ک

نند ک یلدارند و اغلب ممکن است ترک تحص یمعموال تمرکز کمتر
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  و همکاران     دهیزاده ش یزهرا تق  36

 

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 شیپ یخاص یطشرا ینکهمدرسه را ترک کنند قبل ازا ینکها یاو 
ه وجه عالق یچکنند، به ه یلخود را تکم یالتو ااگر هم تحص یایدب
 نیکنند. ا یشغل را رها م یاکار  یجهدادند.در نت یبه آن نشان نم یا

ه ک یمجرد در زمان یندر آنها بود. والد یو رفتار یاثرات رشد عاطف
مانند  ستین یتیفیکنند رابطه با ک یبا فرزند خود ارتباط برقرار م

 یازهایفرزند، درک احساسات، ن یها یگوش کردن بهن نگران
العه مط یاو درخواست از فرزندشان بر یفشانکمک به تکال ی،روان

 باشد. یم
ها را انجام دهد، چراکه  یتمسئول ینتوانند همه ا یوالد نم تک

 یاقتصاد یو عوامل و بحران ها یفرزند پرور  یینقش ها یفایا یبرا
دارد. تک والد و فرزند با هم با مشکالت  یرو، برنامه شلوع یشپ

 دفرزن یموضوع با سالمت ینشوند و ا یرو به رو م یو اجتماع یما
در ارتباط است. کار کردن تک والد موجب استرس فراوان در 

با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود  شود. یفرزندش م یزندگ
که موجب جو مثبت مدرسه،  شیوه هایی و ها برنامه یبر اجرا که
ود در ش آموزان دانش یزندگ یفیتو بهبود ک یمی، خودتنظ یاقاشت

 که جو مثبت یوه هاییاز ش نین مدارس تاکید بیشتری شود و همچ
 کاهش را آموزان دانش یزندگ یفیتو ک ی، شادکامیاقاشت مدرسه،

 می دهد، پرهیز شود.
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