
 1401  زمستان،  32 شماره،  فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران

Iranian Journal of Psychology and Behavioral Sciences, (32), 2023 
 

  فرزندان یلیتحص  تیبا موفق نی والد  یسالمت روان نی در رابطه ب شرفتیپ  زه یانگ یانقش واسطه 

 (مورد مطالعه: دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر ماکو)

The mediating role of achievement motivation in the relationship between 

parents' mental health and students academic success 

(Case of study: students of the first year of high school in Maku city) 
 

 
 وحید محمدی 

رشته    دانشجوی ارشد،  عمومی،کارشناسی    دانشگاه   روانشناسی 

 ایران.   ماکو،  آزاد اسالمی،

Vahid Mohammadi  

Master's student, General Psychology, Islamic Azad 

University, Maku, Iran. 

 * شاهپور احمدی

 . رانی، اماکو  آزاد اسالمی،  دانشگاه  گروه روانشناسی،  اریاستاد

Shahpour Ahmadi 

Assistant Professor, Department of Psychology, 

Islamic Azad University, Maku, Iran. 

Email: ahmady6552@gmail.com 

 صدرا علیپور 

 . رانیماکو، ا  ،ی دانشگاه آزاد اسالم  ،معارف اسالمیگروه    اریاستاد

Sadra Alipoor 

Assistant Professor, Department of Islamic Studies, 

Islamic Azad University, Maku, Iran. 

 چکیده 
بررس  :مقدمه هدف  با  حاضر  واسطه   یپژوهش    زه یانگ  یانقش 

  یلیتحص  تیبا موفق  نیوالد  ی سالمت روان  نیدر رابطه ب  شرفتیپ

 ق،یپژوهش از لحاظ نوع روش تحق  نیا  :روش  فرزندان انجام شد.

 قی. در تحقباشدیو از لحاظ هدف کاربردی م  ی همبستگ  -یفیتوص

آموزان مقطع متوسطه اول شهر ماکو به تعداد  دانش  هیکل  حاضر،

  ی ریگدادند. با استفاده از نمونه   لیرا تشک  ینفر، جامعه آمار  2002

آمار   یتصادف نمونه  انتخاب  به  اقدام    ن ی والد  انی ماز    یساده 

از پرسشنامه سالمت    رهایمتغ  یریگآموزان شد. جهت اندازه دانش 

و پرسشنامه    نریبرنارد وا  شرفتیپ  زهیروان گلدبرگ، پرسشنامه انگ

  نییتع  یاستفاده به عمل آمد. برا  (2010ولز )  یلیتحص  تیموفق

کولموگروف  تیوضع آزمون  از  ها  داده  بودن    رنوف یاسم  -نرمال 

  لیداده ها از تحل  عیبودن توز  رمالرنی به غ  توجهاستفاده شد. با  

آزمون    یبه روش حداقل مربعات جزئ  یمعادالت ساختار  جهت 

ها نشان داد که:    افتهی  ها:  افته یاستفاده به عمل آمد.    هاهیفرض

 ریآموزان تاثدانش   ی لی تحص  ت یبر موفق  نیوالد  یالف( سالمت روان

Abstract 

Introduction: The present study was conducted with 

the aim of investigating the mediating role of 

motivation to progress in the relationship between 

parents' mental health and children's academic 

success. Method: This research is descriptive-

correlational in terms of the type of research method 

and applied in terms of purpose. In the current 

research, all the students of the first secondary level 

of Maku city, with the number of 2002 people, formed 

the statistical population. Using simple random 

sampling, a statistical sample was selected from 

among the students' parents. In order to measure the 

variables, Goldberg's mental health questionnaire, 

Bernard Weiner's achievement motivation 

questionnaire and Wells' academic success 

questionnaire (2010) were used. The Kolmogorov-

Smirnov test was used to determine the normality of 

the data. Due to the non-normality of the data 

distribution, structural equation analysis using the 
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  زه یبر انگ نیوالد یداشته است. ب( سالمت روان داریمثبت و معن

  زه ی مثبت و معنادار داشته است. ج( انگ  ریآموزان تاثدانش   شرفتیپ

  دار یو معن  تمثب  ریآموزان تاثدانش  یلیتحص  تیبر موفق  شرفتیپ

د( است.  روان  داشته  واسطه   نیوالد  یسالمت  نقش    زه یانگ  یابا 

دار    یمثبت و معن  ریاثآموزان تدانش   یلیتحص  تیبر موفق  شرفتیپ

همچن و  شده،    انسیوار  ،یب یترک  ییای پا  جینتا  نیبوده  استخراج 

برازش نشان داد که مدل    ییکویمدل و شاخص ن  نییتع  بیضر

  ی نظر   -یاز مفروضات تجرب  ریمس  لیتحل  طهیشده در ح  میترس

دارا   یمناسب و  بوده  بس  یبرخوردار    . باشدی م  یخوب  اریبرازش 

رشد مطلوب و سالم فرزندان در تمام ابعاد مرهون    :یریگ جهینت

والد مطلوب  و  مؤثر  روان  نیارتباط  و سالمت  است  فرزندان    ی با 

فرزند را تحت    یرفتارها  تواندی م  نیخصوص والدخانواده به   یاعضا

  ت یدر موفق  شرفتیپ  زهیمثبت انگ  ریقرار دهد. با توجه به تاث  ریتأث

الدانش   ی لیتحص والد  زمآموزان،  فرزندان    نیاست  با  مواجه  در 

و    نیو دوستانه انتخاب کنند و از سرزنش و توه  یعاطف  یرفتارها

  نه یآموزان زمدر دانش   زهیانگ  جادیتا با ا  زندیفرزندان بپره  هیتنب

 آنان فراهم گردد.  یلیتحص  تیموفق

روان  :کلیدی  هایواژه  شرفتیپ   زهیانگ  ن؛یوالد  ی سالمت 

 .آموزاندانش ؛یلیتحص تیموفق ؛یلیتحص

partial least squares method was used to test the 

hypotheses. Findings: The findings showed that: a) 

Parents' mental health had a positive and significant 

effect on students' academic success. b) Parents' 

mental health has had a positive and significant effect 

on students' progress motivation. c) Progress 

motivation has had a positive and significant effect on 

students' academic success. d) mental health of 

parents with the mediating role of motivation to 

progress has a positive and significant effect on the 

academic success of students, and the results of 

combined reliability, extracted variance, coefficient 

of determination of the model and goodness of fit 

index showed that the model drawn in the field of path 

analysis of empirical assumptions - It has a good 

opinion and has a very good fit. Conclusion: The 

favorable and healthy growth of children in all aspects 

depends on effective and favorable communication 

between parents and children, and the mental health 

of family members, especially parents, can affect the 

behavior of children. Considering the positive effect 

of the motivation to progress on the academic success 

of students, it is necessary for parents to choose 

emotional and friendly behaviors in front of their 

children and avoid blaming, insulting and punishing 

the children in order to motivate students to provide 

the basis for their academic success. 

Keywords: mental health of parents; academic 

achievement motivation; Educational 

accomplishment; students. 
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 مقدمه 
  شرفت ی. پ ند یرا بپما  یاند مراتب ترقعملکرد آموزش و پرورش خود توانسته   یسازنهیبا به  افتهیتوجه کرد که جوامع توسعه    د یبا

آموزان است که در دانش  یلیتحص  تیها موفقشاخص  نیاز ا  یک ی.  کنندیم   دایبروز پ   یمتعدد  یهاآموزش و پرورش با شاخص

  شود،یم  یلیکه منجر به افت تحص  یلیتحص  تیو به تبع آن، عدم موفق  شودیم  صلحا  ینظام آموزش  تیفیک  شیافزا  جهینت

مسائل و   ،یخسارت ماد  اردهایلیعامل عالوه بر م نی. اشودیاز جمله مدارس محسوب م یلیاز مشکالت عمده مراکز تحص یکی

تر نسبت به آن،  افزون یتوجهیآورده است و صد البته، ب آموزان بوجوددانش یرا برا ی فراوان ی و اجتماع   یروان ، یمشکالت روح

  ت یموفق  زانیکه بتواند در م  ی کشف عوامل  ن، یخواهد شد. بنابرا  ندهیآ  یهاکشور در سال  ییو کارا  یمنجر به افت سطح علم

 است.  تیحائز اهم اریباشد، بس نیآفرآموزان مدارس نقشدانش یلیتحص
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  یهادهه  یراستا، ط  نیدارند و در هم  یاژهیو  دیتأک  یلیتحص  تیموفق  کنندهینیبشیمحققان بر ضرورت توجه به عوامل پ   امروزه

توجه داشت  د یقرار گرفته است. اما با یآموزش یهامورد توجه نظام  شیاز پ  شی ب یلیمطالعه عوامل مؤثر بر عملکرد تحص ریاخ

پ  تحص  ق یدق  ی نیبشیکه  عملکرد  پاصر  یلیاز  بر  آزمون   ییها تیظرف  هیفاً  توسط  سنج  ی هاکه  صورت   شوند، یم  دهیهوش 

و    ها ییتوانا  نیب  یانجیکه نقش م  ی و شناخت  ی عاطف  ،یزشیانگ  ،یتیشخص   اتیدر مورد خصوص  ی اطالعات  دی بلکه با  رد،یگینم

و عاطفه در    زشیراستا با توجه به ارتباط شناخت، انگ  نیداشت. در هم  اریدر اخت  کنندیم  فا یخاص ا  یهاطه یدر ح  شرفتیپ 

و    یمورد بررس  یمختلف درس  یهادانش آموزان در حوزه   ی لیتحص  شرفتیپ   نییبه منظور تب  یمتعدد  ی رهایرفتار انسان، متغ

گرفته  شیآزما روانقرار  سالمت  انگ  ن یوالد  یاند.  دانش  شرفتیپ   زه یو  موفق  آموزاندر  بر  موثر  عوامل  جمله    ی لیتحص  تیاز 

 .  ردیگیقرار م یمورد بررس قیها در تحقآن ریتاث زانیکه رابطه و م شوندیمحسوب م زانآمودانش

 

 پیشینه پژوهش 
 شرفت یو پ   یپدر  یمشکالت عاطف  ای مادر    یعالئم افسردگ  نیب  یارتباط معنادار  چی( ه2022و همکاران )  1انو یآ  قیتحق  جینتا  در

 ف ی ضع  یلیتحص  شرفتیپدر، با پ  ی و مشکالت عاطف  یفرزندان مشاهده نشده است. اما، عالئم اضطراب مادر، افسردگ  یلیتحص

  تواندیفرزندان مادران مبتال به اضطراب م  ج یبهبود نتا  یها براکه تالش  دهد یم  نشان  ها افتهیدر فرزندان نوجوان همراه است.  

 . متمرکز شود یلیتحص شرفتیبر پ 

  یبرا  ی اتیح  ی با فرزند و روابط همساالن عوامل حفاظت  نیکه روابط والد   دهد ی( نشان م2021و همکاران ) 2ائوی پژوهش ل جینتا

  قیو از طر  کند یم ینیبشی را پ   ی لیفشار تحص یبا کودک به طور منف  نیهستند. رابطه والد  ییآموزان ابتدادانش یلیفشار تحص

را    یلیرابطه همساالن و فشار تحص  نیکه عزت نفس رابطه ب  ی در حال  گذارد،یم  ریآن تأث  یلیرابطه با همساالن بر فشار تحص

با فرزند و رابطه با همساالن در    نیوالد  انیرابطه خوب م  ک ی  جادیکه ا  دهدیمطالعه نشان م  جینتا  ن،ی. همچنکند یم  میتنظ

 دارد.   یلیمقابله با فشار تحص یبرا ییابتدا آموزانشبر دان یمثبت ریتأث بخشد،یکه عزت نفس کودکان را بهبود م  یحال نیع 

ضوع  در مورد مو  یدیاطالعات مرتبط با کلمات کل  یاچند مرحله   لیو تحل  هیتجز  ندیفرآ  کی ( با  2018) 4ا یو گارس 3یرو  مطالعه

  ک یاز  یانه یزم ی هاتفاوت نیو همچن  نیمشارکت والد زیمتما یهایژگ یمختلف فراهم شده و و یدر کشورها ن یمشارکت والد

 .  تنشان داده شده اس گری فرهنگ به فرهنگ د

آموزان رابطه مثبت  دانش  شرفتیو پ   شرفتیپ   زهیبا انگ  نی ( نشان داد که مشارکت والد2017و همکاران ) 5پژوهش عمر   جینتا

  شرفت یبا پ   نیو مشارکت والد  شرفتیپ   زهیانگ  نیآموزان مرتبط است. بدانش  شرفتیبا پ   زین  شرفتیپ   زهی دارد که به نوبه خود انگ

انگ  تیکه جنس  ی وجود دارد. در حال   یکامل   یانجیم  راتیآموزان تأثدانش پ   شرفتیپ   زهیبا   ی آموزان همبستگدانش  شرفتیو 

  ی هاآموزان در دانشکدهدانش  شرفت یبا پ   شرفتیپ   زشیو عناصر انگ  ن یمشارکت والد  نیبه درک روابط ب  ها افتهی داشت.    یمتوسط

 .  کندیکمک م یاحرفه 

  یآموزان دبستاندر دانش  یلیتحص  شرفتیو پ   یلیتحص  ی سرزندگ   ،یستیتحت عنوان بهز  ی ( پژوهش2013و همکاران ) 6لریم

دارد.   تیبا موفق  یکه رابطه مثبت  کنندیم  شنهادیرا پ   یستیبهز  ییربنایعامل ز  کیوجود    قیتحق  نیا  یهاافتهی اند.  انجام داده

بهبود    یها براوجود نداشت که نشان دهد تالش  یقرار گرفتند. شواهد  یمورد بررس  یلیتحص  یبا استفاده از مدل شناور  ها افتهی
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از نظر   ای  ردیهدف قرار گ  ی آموزان در مناطق محروم اقتصاددانش یور خاص برابه ط د یکه بر رفاه تمرکز دارد با  یی هاشرفتیپ 

 اصالح شود.  تیجنس

 . شودیها مآن یلیتحص شرفتی( نشان داد که سالمت روان باالتر در کودکان منجر به پ 2010و همکاران ) 7د ی آ وهشژپ 

پ   یفرزندپرور  یالگوها  ن ی( نشان داد که ب1397) 8آباد پژوهش صداقت جهان  یها  افتهی   یلیتحص  شرفتیو سالمت روان و 

آموزان دختر  دانش یلیتحص شرفتیپ   نینشان داد که ب جینتا  ن،یوجود دارد. همچن یرابطه معنادار ییآموزان مقطع ابتدادانش

 .  داردوجود ن یتفاوت معنادار یی و پسر مقطع ابتدا

پژوهش1397و همکاران ) 9ی محمود ابتدا  یبا سازگار  ن یوالد  یبا عنوان رابطه سالمت روان  ی( در  به   ییفرزندان پسر مقطع 

  دهدینشان م  رهیچند متغ  ون ی و رگرس  رسونیپ   یهمبستگ  بیضر  یآمار  یحاصل از مدل ها  جیرابطه پرداخته اند. نتا  نیا  یبررس

و    یو ارتباط اجتماع   یسالمت جسمان  نیمعنادار و ب  یسر آن ها رابطه منفپ   زندانفر  یو سازگار  نیوالد   یسالمت روان  نیکه ب

 فرزندان پسر آن ها رابطه مثبت معنادار وجود دارد.   یسازگار

فرزندان  یلیتحص شرفتیپ   زهیو انگ نیوالد یسالمت روان نیرابطه ب یتحت عنوان بررس ی ( پژوهش1396) 11و پاکدامن  10یانار

فرزندان    یلیتحص  شرفتی پ   زه یو انگ  ن یوالد  ی سالمت روان  ن ینشان داد که ب  قیتحق  ن یحاصل از ا  ج ی. نتااند دهیبه انجام رسان

دارند،    ییباال  التیکه سطح تحص  ینیبود که فرزندان والد  نیاز ا  یحاک  جینتا  نیمچنوجود دارد. ه  یمعنادار و مثبت  یهمبستگ

 ش یفرزندان دختر ب  شرفتیپ   زهیانگ  زانینشان داده شد که م  زین  تیجنس   نهیبرخوردار هستند. در زم  یباالتر  شرفتیپ   زهیاز انگ

 . باشد یاز فرزندان پسر م

) 12ی آه عنوان مدل  یقی ( در تحق1395و همکاران  پ   نیوالد  یلیتحص  یریرابطه درگ  یابیبا  آموزان  دانش  یلیتحص  شرفتیو 

  یلیتحص  تیو موفق  نیوالد  یریدرگ  نیآموز، رابطه بدانش  یلیتحص  یریو درگ  زشیانگ  یانجی با توجه به نقش م  یرستانیدب

را به گستردگدانش از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کاشمر به همراه    375  داند تعداکرده  یبررس  یآموزان  از   ی کینفر 

در   نیوالد  یریارتباط و درگ  تیژوهش بر اهمپ   نیا  جیانتخاب شده اند. نتا  یتصادف  یمرحله ا  یبه روش خوشه ا  شاننیوالد

 دارد.   دی دانش آموزان تاک یلیتحص ی هاتیفعال

  یفرد یو رفتارها  یعوامل فرد  ،یریادگی   طیو سه عامل مح  شودیم  زشیو تداوم انگ  تیرضا شرفت،یشامل پ   یلیتحص  تیموفق

و حل کردن مسائل درهم و    گرانیموثر بودن در کارکردن با د  یی(. عالوه بر معدل، توانا 2009،  13نو یهستند )آرت  میدر آن سه 

 (.  2004، 15و لونگدن 14ورکی) شودیم سوبمح یلیتحص تیموفق  یاز مالک ها یبرهم زندگ

 ی نمرات برا   نیانگیدوره، م  کیکننده نمره    انیاشاره دارد که ب  ریپذآموزش   یلیتحص  تیاز وضع  یبه ابعاد  یلیتحص  تیموفق

 (.1394و همکاران،  16ی رکمالیشخص باشد )م یلیتحص ی هانمرات در دوره نیانگیم  ایدرس  کیها در از دوره یامجموعه 

 نه یبلکه »حالت به  ت«،یمعلول  ا ی   یماریسالمت »نه تنها نبود ب 17بهداشت  ی اساسنامه سازمان جهان  واژه در  ن ی: ایروان  سالمت

از    زین  ی(. مفهوم سالمت روان2001بهداشت،    ی شده است )گزارش سازمان جهان  فیتعر  «یو اجتماع   یروان  ،یخوب بودن جسم

 
7 eide 
8 Sedaghat jahanabad 
9 mahmodi 
10 anari 
11 pakdaman 
12 ahi 
13 artino 
14 york 
15 longden 
16 mirkamali 
17 Worth health organization 
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استقالل    ،یادراک خودکارآمد  ، یو شامل خوب بودن ذهن  یروان  یاختالل ها  بودفراتر از ن  یزیچ  بهداشت  ی نظر سازمان جهان

، 18است )سادوک   ی جانیو ه  یبالقوه فکر  یها  یتوانمند  یی و خود شکوفا  ی نسل  ان یم  ی وابستگ  ،ی ستگ یو شا  تیکفا   ،یو خودمختار

2009 .) 

را که از نظرشان    ییکارها   سازدیاست که افراد را قادر م   یدرون  یو روانشناخت  ی محرک ذهن  کی   شرفتیپ   زه ی: انگشرفتیپ   زهیانگ

   (.2011،  19نگی)س د ینمایبه اهداف خود م یابیارزشمند است دنبال کنند و آنان را وادار به دست

 بر اساس اهداف تحقیق مدل مفهومی به صورت زیر خواهد بود:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقیق : مدل مفهومی 1شکل 

 روش 
  ی ابیو ارز  حیتشر  مورد مطالعه به  دستکاری در متغیرهای  حاضر قصد دارد بدون  پژوهش  پژوهش: با لحاظ نمودن اینکه  طرح

  ی . از سوشودیم  محسوب   یهمبستگ  -یفیاز نوع توص  قیآموزان بپردازد، لذا روش تحقدانش  یلیتحص  تیعوامل مرتبط با موفق

حل مسائل   یبرا  توانیم   شوندیحاضر حاصل م  قیکه در تحق  یجیها و نتا روش  ها،یانونمندق  هها،یاز نظر  نکهیبا توجه به ا  گر،ید

به شمار آورد.   یاز نوع کاربرد  توانیهدف م  دگاهیرا از د  قی تحق  نیدر سطح مدارس کشور استفاده نمود، لذا ا  یو واقع  ییاجرا

به   قیتحق  نیاستفاده شده است. در ا  ی دانیو م  یاهکتابخان  یاز روشها  قیتحق  از یاطالعات مورد ن  یجمعآور  یبرا  ن،یهمچن

مربعات   نیآموزان دوره اول متوسطه از روش کمتردانش  یلیتحص  تیبر موفق  نیوالد  یسالمت روان  ریتاث  یساختار  لیمنظور تحل

 .  شودیاستفاده م  Smart PLSافزار به کمک نرم یجزئ

والد  تحقیق  آماری  جامعه  ها:  یآزمودن   ی لیآموزان دوره اول متوسطه شهر ماکو در سال تحصدانش  ی تمام   ن یحاضر شامل 

 نفر هستند.   2002ها که بر اساس آمار و اطالعات موجود تعداد آن باشند یم 1402-1401

از روش شود  یآورها جمعاز آن  دیبا  قیتحق  ازیکه اطالعات مورد ن  ییواحدها   انتخاب  برای  ساده بهره    یگیری تصادفنمونه  ، 

راستا   نینفر محاسبه شد. در هم 322درصد ) (، حداکثر تعداد نمونه   5مجاز  یشد. با استفاده از فرمول کوکران و خطا گرفته

 .دیگرد  عیزها توآن  نیها بانتخاب شده و پرسشنامه  ی دوره اول متوسطه به صورت تصادف  آموزاندانش  ن ینفر از والد  322تعداد  

  195آموزان و  را پدر دانش  یآمار  یدرصد نمونه  2/61نفر مرد معادل    197پژوهش شامل؛    ینمونه ها   یشناخت  تیجمع  ی ژگیو

 اند.  داده لیآموزان تشکدرصد را مادر دانش 8/38نفر زن معادل 

 
18 sadock 
19 singh 

سالمت روانی 

 والدین 

 انگیزه پیشرفت

موفقیت 

 تحصیلی
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  60پلم،ید  التیتحص  یآمار  یدرصد نمونه  4/22نفر معادل    72پلم،یردیز  التیتحص  یآمار  یدرصد نمونه  3/5نفر معادل    17

و    سانسیل  التیتحص  یآمار  یدرصد نمونه  8/43نفر معادل    141پلم،یفوق د  التیتحص  یآمار  یدرصد نمونه  6/18نفر معادل  

 اند. باالتر داشته  ای  سانسیل ق فو التیتحص ماندهیدرصد باق 9/9نفر معادل  32

تا    36  نیسن ب  یآمار  یدرصد نمونه  5/42نفر معادل    137سال،    35سن کمتر از    یآمار  ینمونهدرصد    7/17نفر معادل    57

  شیب  یآمار  یدرصد نمونه   3/6نفر معادل  20سال و    55تا    46  نیسن ب  یآمار  یدرصد نمونه   5/33نفر معادل    108سال،    45

 اند.  سال سن داشته  55از 

فرزند،    2درصد خانوارها صاحب    5/52نفر معادل    169حاضر در نمونه تک فرزند،    یدرصد خانوارها  4/31  نفر معادل   101

 ق ی تحق  نیاند. در افرزند بوده  4درصد خانوارها صاحب    7/3نفر معادل    12فرزند و    3درصد خانوارها صاحب    4/12نفر معادل  40

 شده است. فادهاستاندارد است یریاز سه ابزار اندازه گ

. به منظور آزمون شودیپیمایشی محسوب م  -های توصیفیپژوهش  یاجرا   یابزارها برا  نیترجیسشنامه جزو رااز پر  استفاده  : ابزار

 تنظیم و استفاده گردیده است:   ریهای تحقیق حاضر از سه پرسشنامه و در سه بخش به صورت زفرضیه 
م  بخش سنجش  به  مربوط  )  آموزاندانش  یلیتحص  تیموفق  زانی اول  ولز  مدل  اساس  بر  که  مق2010است  قالب  در    اسی( 

باشد که  -یسؤال م  39  یبخش از پرسشنامه دارا   نیبه صورت استاندارد مورد استفاده قرار گرفته است. ا  کرتیل  یانه یچهارگز

  12واالت  س  ، یمرب   یمربوط به کارآمد  11تا    8سواالت    ، یعموم  کیکادمهای آپرسشنامه مربوط به مهارت  ن یا  7تا    1سواالت  

مربوط به اعتماد،    23تا    19سواالت    نده، یبرای آ  یخارج  زهیمربوط به انگ   18تا    15سواالت    ،یشغل   رییگمیمربوط به تصم  14تا  

شدن،    یمربوط به اجتماع   31تا    28سواالت    ،یمیمربوط به خودتنظ  27تا    25سواالت    ،یمربوط به تطابق شخص  24سوال  

چهار    هیهر گو  یمربوط به فقدان اضطراب است. برا  39تا    37و سواالت    یدرون  زهیانگ  ای  یمندهمربوط به عالق  36تا    32سواالت  

.  شودی( در نظر گرفته م از یامت  4( و کامال موافق )ازیامت  3(، موافق )ازیامت  2(، مخالف )ازیامت   1شامل کامال مخالف )  نهیگز

داشته و   یجنبه منف  39و    38و    37و    36و    31و    30و    29و    28و    27و    26و    24و    19و    11و    10و    9شماره    یهاهیوگ

 ها به صورت معکوس خواهد بود.  آن  یگذارنمره

  دهی گرد  میتنظ  کرتیل  ای ¬نهیچهار گز  اسیاست که در قالب مق  ن یوالد  ی سالمت روان  یابیدوم سؤاالت مربوط به ارز  بخش

شده است.    یسؤال استاندارد است که بر اساس پرسشنامه سالمت روان گلدبرگ طراح  28ش از پرسشنامه شامل  بخ  نیاست. ا

  ،یخوابی مربوط به سنجش اضطراب و ب  14تا    8سواالت    ،یسالمت بدن  تیپرسشنامه مربوط به سنجش وضع  نیا  7تا    1سواالت  

پرسشنامه   نیا 28تا  22و سواالت  یو مسائل زندگ  یاحرفه   یهامقابله با خواسته  یی مربوط به سنجش توانا 21تا  15سواالت 

  رد یگیرا در برم  3  تا  0سواالت نمرات    یگذارنمره   ستمی. سباشد یم  یبه خودکش  شیو گرا  میوخ  یمربوط به سنجش افسردگ

نشانه   14  تا   7  نمره  م،یوخ  تینشانه وضع  7  تا   0خواهد بود. نمره    ریمتغ  21تا    0  از  اسیمق  ریو لذا نمره هر شخص در هر ز

 هر پاسخگو است.   ی سالمت تینشانگر وضع  21تا  14  و نمره یماریدر آستانه ب تیوضع

انگ  بخش وا  آموزاندانش  یلیتحص  شرفتیپ   زهیسوم مربوط به سنجش  سوال    20در قالب    نریاست که بر اساس مدل برنارد 

ا  یانهیدوگز (، جهت رفتار  دی)ترس و ام  یپرسشنامه سه جنبه عاطف  نیبه صورت استاندارد مورد استفاده قرار گرفته است. 

  ان ی ب  فتشریپ   ی هاتیآسان، متوسط و دشوار( را به صورت موقع  ی هادفدادن ه   حی)ترج  ییاجتناب( و خطرجو  ای  یآوری)رو

،  10،  4،  1سواالت    ،یپرسشنامه مربوط به جنبه عاطف نیا  20و 16،  13،  12،  9،  8،  7،  3. سواالت  دی نمایم  یریگنموده و اندازه

است. چنانچه  ییبه جنبه خطرجو طمربو 19و  15، 14، 11، 6،  5، 2اجتناب و سواالت  ای یآوری مربوط به جنبه رو 18و  17

 زه یرا که به انگ  یانه یو اگر گز  کیباال مربوط است، نمره    شرفتیپ   زهیرا انتخاب کند که به انگ  یانه یپاسخگو در هر سوال گز

تست    نیدر ا  یهر آزمودن  حداقل و حداکثر نمره  بیترت  نیمربوط باشد انتخاب کند، نمره صفر خواهد گرفت. بد  نییپا  شرفتیپ 

   باشد.  ستیصفر تا ب نیب  یعدد  تواندیم
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مدارس  نی. در مرحله بعد از مسئولدیپژوهش، ابتدا با اخذ مجوز از اداره آموزش و پرورش به مدارس مراجعه گرد یاجرا جهت

  تیپژوهش و جلب رضا  ندیفرا  حی. سپس پژوهشگر با توضردیدانش آموزان انجام گ  نیالزم با والد  یها  ی خواسته شد هماهنگ

 شدند.   یجمع آور لیو پس از تکم عیتوز نیوالد نیپرسشنامه ب  ها( ی )آزمودن نیآگاهانه والد

م  یفیتوص  یشاخصها ضرا  ن،ی انگیشامل  و  استاندارد  ا  یهمبستگ  بیانحراف  در  شد.  تحل  قیتحق  نیمحاسبه  منظور   ل ی به 

به   یمربعات جزئ  نیآموزان دوره اول متوسطه از روش کمتردانش  یلیتحص  تیبر موفق  نیوالد  یسالمت روان  ریتاث  یساختار

 .  دی استفاده گرد Smart PLSافزار نرمکمک 

 

 ها افتهی
  یی شاخص ها   1شود. در جدول    یرا شامل م  ریمس  لیحاصل از تحل  یها  افتهیو    یفیشامل اطالعت توص  پژوهش   یها  افتهی

 دهد.  ی حداقل و حداکثر نمره را نشان م ار،یانحراف مع ن،یانگی شامل م

 متغیرهای تحقیق های توصیفی برای : شاخص1جدول 

 حداکثر مقدار  حداقل مقدار  انحراف استاندارد  میانگین  متغیرهای تحقیق 

 96/2 64/0 77/0 19/2 سالمت روانی والدین 

 00/1 18/0 34/0 68/0 انگیزه پیشرفت 

 88/3 72/1 78/0 19/3 موفقیت تحصیلی

 

زارش گ  2آزمون در جدول    ج یاستفاده شد. نتا  رنوفیاسم  -کلموگروف از آزمون    رهاینرمال بودن متغ  یبررس  یپژوهش، برا  نیا  در

  گریهستند و به عبارت د  داریدرصد معن   5  یدر سطح خطا  قیتحق  یرهایتمام متغ  شودیگونه که مشاهده مشده است. همان

 درصد هستند.  5ز کوچکتر ا  یداریسطوح معن یدارا رایز کنند ینم یرویپ  نرمال عیاز توز قیتحق یرهایاز متغ کدامچیه

 : نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق 2جدول 

 ( .sigداری )سطح معنی  مقدار آماره متغیرهای تحقیق 

 001/0 354/0 سالمت روانی والدین 

 001/0 346/0 انگیزه پیشرفت 

 001/0 355/0 موفقیت تحصیلی

 

  یاز روش حداقل مربعات جزئ  رهایتمام متغ  عیبا توجه به نرمال نبودن توز  قیتحق  یهاه یمنظور سنجش مدل و آزمون فرض  به

مستقل و    ریوابسته توسط متغ  ریشده متغ  نییتب  انسیوار  ر،یمس  بیبهره گرفته شد. ضرا  Smart PLSافزار  با استفاده از نرم

 اند.  مشخص شده 1نمودار مشاهده شده در  یرهایمتغ  یبارعامل
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 رها یمتغ یو بار عامل  ر یمس  ب یضرا  :1 نمودار 

و در    یپنهان با استفاده از روش خودگردان بررس  یرهایمربوط به هر کدام از متغ  ی عامل  یو بارها   ریمس  بیضرا  یداریمعن

مربوطه   tآماره    ر یمقاد  ی عامل  یخطوط مربوط به بارها  زی و ن  ریمس  یشکل اعداد رو  نیاند. در ادر آمده  ش یبه نما  2نمودار  

  دارمعنی  درصد  5  سطح  در   ±96/1از    شتریب  ریباال مقاد  یها تعداد نمونه  یبرا  ی عنی  شوند،یرم یتفس  tهستند و همانند آزمون  

 .  باشند یم
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 ی عامل یو بارها ری مس  بی ضرا  یداریمعن یبررس   یبرا tمقدار آماره   :2 نمودار 

مکنون مربوطه   یرهایمتغ  یمشاهده شده رو  یرهایاز متغ  کیهر    یبار عامل   رها،یهر کدام از ابعاد متغ  ییایپا  یمنظور بررس  به

که مشاهده    یهستند. به صورت  داریمعن  05/0مورد قبول و در سطح    4/0باالتر از    ی عامل  یگزارش شده اند. بارها   3در جدول  

 مطلوب هستند.  زانیاز م باالترها   هیتمام گو  یبار عامل شودیم

 ها: بار عاملی گویه 3جدول 

 موفقیت تحصیلی  انگیزه پیشرفت  سالمت روانی والدین  

   971/0 سالمت بدنی 

   965/0 خوابی اضطراب و بی 

   969/0 هاتوانایی مقابله با خواسته 

   986/0 افسردگی وخیم 

  967/0  عاطفی 

  933/0  آوری یا اجتناب روی 

  940/0  خطرجویی

 964/0   ی عموم  یکهای آکادممهارت 

 934/0   ی مرب  یکارآمد

 929/0   یشغل  گیرییمتصم

 936/0   ینده برای آ  یخارج  یزهانگ

 944/0   اعتماد 

 830/0   ی تطابق شخص
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 946/0   یمی خودتنظ

 918/0   شدن   یاجتماع

 952/0   ی درون  یزهانگ  یا  یمندعالقه 

 963/0   فقدان اضطراب 

 

انحراف استاندارد، مقدار آماره   ر،یمس بیجدول مقدار ضر نی اند. در اآورده شده 4در جدول  زین ریمس بیضرا یداریمعن  جینتا

t نوشته شده است.  رهایمربوط به هر کدام از مس یداریو سطح معن 

 t: مقدار ضرایب مسیر و آماره 4جدول 

 داری سطح معنی  tمقدار آماره  استاندارد انحراف  ضریب مسیر  مسیر 

 001/0 02/9 065/0 582/0 به انگیزه پیشرفت   از سالمت روانی والدین

 001/0 77/57 003/0 929/0 به موفقیت تحصیلی  از سالمت روانی والدین

 001/0 70/3 023/0 087/0 به موفقیت تحصیلی  از انگیزه پیشرفت

 

آموزان مثبت و  دانش  یلیتحص   تیو موفق  شرفتیپ   زهیبه انگ  نیوالد  یاز سالمت روان  ریمس  بیجدول فوق، ضرا  جیاساس نتا  بر

 ز ی آموزان ندانش  یلیتحص  تیبه موفق  شرفتیپ   زهیاز انگ  ریمس   بیضر  ن،ی. همچنباشندیم  داریکامال معن  05/0  یدر سطح خطا

 . باشدیم  داریکامال معن 05/0 یمثبت و در سطح خطا

توسط فورنل و الرکر    اریمع  نیگزارش شده است. ا  5در جدول    زیها ن( مربوط به سازهAVEاستخراج شده )  انسیوار  ریمقاد

.  باشدیم  5/0است، مقدار    یریگاندازه  یاعتبار مناسب ابزارها  انگر یشاخص که ب  نیا  یشد. مقدار قابل قبول برا  شنهادی( پ 1981)

ا مو  ریکه متغ  ی معن  نیبه  پذ  انسیدرصد وار  50نظر حداقل    ردپنهان  تب  ی رهایمشاهده  را  گونه که  . همانکند یم  نییخود 

را    یریگاندازه  یبوده و اعتبار ابزارها  5/0باالتر از    قیتحق  یرها یتمام متغ  یاستخراج شده برا  انس یوار  ریمقاد  شودیمشاهده م

 .  کندیم  دییتا

 راج شده متغیرهای تحقیق: پایایی ترکیبی و واریانس استخ5جدول 

 واریانس استخراج شده  پایایی ترکیبی  متغیرهای تحقیق 

 946/0 986/0 سالمت روانی والدین 

 896/0 963/0 انگیزه پیشرفت 

 869/0 985/0 موفقیت تحصیلی
 

است   یمعن  نیبد نیبه دست آمده اند. ا 339/0و  964/0برابر  قیمدل تحق یچندگانه برا نییتع بیمقدار ضرا  ج،یاساس نتا بر

  ت ی موفق  ری متغ  راتییدرصد تغ  4/96اند  آموزان در مجموع توانسته دانش  شرفتیپ   زهیو انگ  نی والد  یسالمت روان  یرهایکه متغ

در مجموع توانسته   نیوالد  یسالمت روان  ریمتغ  ن،یاست. همچن  ییباال  اریدرصد بس  هکنند ک  نییآموزان را تبدانش  یلیتحص

 است.   یکند که درصد قابل قبول نیی آموزان را تبدانش شرفتیپ  زهیانگ راتییدرصد تغ 9/33

 :استفاده کرد ری( به صورت زGOFبرازش ) ییکویاز شاخص ن توانیمدل م یبرازش کل یمنظور بررس به

 ( )*( )GOF Communality R= 2
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به    36/0و    25/0،  01/0سه مقدار    است.   نییتع  بیو متوسط ضرا  یاشتراک  ر یدوم ضرب دو مقدار متوسط مقاد  شهیبرابر ر  که

شاخص    نیحاضر مقدار ا  ق یمدل تحق  ی. براشودیدر نظر گرفته م  اریمع  نیا  یبرا  یمتوسط و قو  ف،یضع  ریبه عنوان مقاد  بیترت

 : برابر است با

/ / /GOF =  =0 652 0 903 0 767  
  

  توانیبرازش م  ییکویمدل و شاخص ن  نییتع  بیاستخراج شده، ضر  انس یوار  ، یبیترک  یی ای پا  ج یبا توجه به نتا  بیترت  نیا  به

برازش    یبرخوردار بوده و دارا  یمناسب  ینظر  -یتجرب  اتی از فرض  ریمس  لیتحل  طهیشده در ح  میگرفت که مدل ترس  جهینت

 است.  یمناسب اریبس

 

 بحث
  یلیتحص  تیبا موفق  نیوالد  ی سالمت روان  نیدر رابطه ب  شرفتیپ   زهیانگ  یانقش واسطه  یبررس  یپژوهش حاضر بررس  یاصل  هدف 

بود.  دانش داد ضر  یها  افتهیآموزان  نشان  حاضر  پژوهش  از  روان  ریمس  بیحاصل  موفق  نی والد  یاز سالمت    ی لیتحص  تیبه 

  ی که سالمت روان  شودیم   جهینت  ن ی. بنابر اباشدیم  داریمعن  01/0  یبه دست آمده و در سطح خطا  929/0برابر    آموزاندانش

  ی هاافتهی با    هیفرض  نیا  جه یدارد. نت  داریمثبت و معن  ریآموزان دوره اول متوسطه شهر ماکو تاثدانش  یلیتحص  تیبر موفق  نیوالد

 ی مثبت سالمت روان   ریتوجه به تاث  با .  باشدی( همسو م1394و همکاران )  یالرکمی( و م1397) 21(، صداقت 1397) 20ی سحاق

از بروز اختالالت   ی مسائل زندگ  تیریو مد   ی روان  یبا کاهش فشارها  نیآموزان، الزم است والددانش  یلیتحص  تیبر موفق  نیوالد

فرزندان خود    یلیتحص  شرفتیپ   نهیخود زم  ینموده و با بهبود سالمت روان  یریجلوگ  یو افسردگ  یخوابیاضطراب و ب  ،یجسمان

   فراهم کنند.  را

اشاره    یمرتبط قبل  یهاو پژوهش  ینظر  ی پژوهش با مبان  نیحاصل از ا  جهیبه مطابقت نت  توانیم  هیفرض  نیا  جهینت  نییتب  در

با فرزندان    نینشان داده است که رشد مطلوب و سالم فرزندان در تمام ابعاد مرهون ارتباط مؤثر و مطلوب والد  قاتینمود. تحق

از    یقرار دهد. اضطراب و افسردگ   ریفرزند را تحت تأث  یرفتارها  تواند یم  ن یوالد  خصوصبهخانواده    یاعضا  یاست و سالمت روان

و بر طرز فکر و احساس و   شودیمداوم و از دست دادن عالقه م  یغم و ناراحتا ست که باعث احساس  ی روان یهای ماریجمله ب

  قاتیشوند. تحق  بیروزانه خود دچار آس  ف یانجام وظا  رها دو ممکن است آن  گذارد یم  ریخانواده مبتال تأث  ی اعضا  ر یرفتار سا

تنها سبب م  خصوصبه  نیوالد   یافسردگ  دهدی( نشان م1385) 22زادهلیاسماع  نه    ت ی در کسب موفق   فرزندان  شودی مادران 

  ریسا  با   ی ارتباط متقابل اجتماع   یبرقرار  نهیفرزندان در زم  شودیشوند، بلکه موجب م  یقابل توجه  ی هابیدچار آس  یلیتحص

مهم در   یهاؤلفه از م یکی  نیوالد یکه سالمت روان افتیدست  جهینت نیبه ا توانیدچار مشکالت شوند. در مجموع م زیافراد ن

در    ن یوالد  یو روان  ی و سالمت جسمان  ی.کارشناسان سالمت روان و جسم معتقدند سبک زندگ رودیکودکان به شمار م   ی زندگ

خود    ی و روان  ینسبت به مراقبت از سالمت جسمان دی با  نیرو، والد   نیاست و از ا  رگذاریفرزندان تأث یلیتحص  یهاتیکسب موفق

 . دیشان به وجود آفرزندان یلیتحص تیموفق یالزم برا نهیحساس باشند تا زم

روان  ریمس  بیضر انگ  نیوالد  یاز سالمت  برابر  دانش  شرفتیپ   زهیبه  و در سطح خطا  582/0آموزان  آمده   01/0  یبه دست 

آموزان دوره اول متوسطه شهر ماکو  دانش  شرفتیپ   زهیبر انگ  نیوالد  یکه سالمت روان  شودیم  جهینت  نی. بنابر اباشدیم  داریمعن

 
20 sahaghi 
21 sedaghat 
22 ismailzadeh 
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  23اکان ی( و ن1394و همکاران ) یرکمالی(، م1395و همکاران )  یآه  یهاافتهیبا    هیفرض  نیا  جه یدارد. نت  داریمثبت و معن ریتاث

  ی تمام  نیست والدآموزان، الزم ادانش  شرفتیپ   زهیبر انگ  نی والد  یمثبت سالمت روان  ری. با توجه به تاثباشدی( همسو م1391)

 نه یرا بهبود بخشند تا زم  ی و عالئم افسردگ  یاجتماع   دعالئم کارکر  ،یعالئم اضطراب  ،یابعاد سالمت روان شامل عالئم جسمان

 آموزان فراهم گردد.  دانش یلیتحص زهیبروز انگ یبرا

  یمشابه قبل  یهاو پژوهش ینظر ی پژوهش با مبان نیبه دست آمده در ا جهیکه نت میاشاره کن دیبا هی فرض نیا جهینت نییتب در

براباشد یراستا مهم انتظارت و نگرش  کندی( خاطرنشان م1997) 24مثال، بندورا   ی.  والدین درباره مدرسه و    یهاکه باورها، 

رو،    نی. از همدهندیحت تأثیر قرار مشدت ترا به  یآنان درباره انتظارات و اهداف آموزش  یشان، باورهافرزندان  یآموزش  طیمح

  ی مثبت نسبت به تکالیف تحصیل  یهامثبت را با نشان دادن نگرش  یها و رفتارهانگرش  توانندیسالمت روان م  یوالدین دارا

  شرفت یپ   زهیانگ  جادیکرده و سبب ا  یآموزان الگودهدانش  سطمشابه با زمان انجام تکالیف تو  یمنزل و انجام دادن تکالیف در زمان 

  ی ده در شکل یمحیط خانواده نقش اساس زین ، 26و رایان  25ی دس یشناخت یشان شوند. مطابق نظریه ارزیابفرزندان  لیدر تحص

 یبازخوردها  ندکامل برخوردار  یکه از سالمت روان  ینیاساس، والد  نیدارد. بر هم  ی خصوص انگیزش درونبه  یانگیزش تحصیل

انگیزه تحص  دهندیآموزان مبه دانش  یگر و اطالعات در یک بافت خود تعیین  یمعنادار افزایش مآن  یلیکه  اما    دهند،یها را 

دارند از طریق کنترل ارتباطات، نظارت شدید و پاداش کنترل شده سبب کاهش انگیزش   ینییپا  ی که سطح سالمت روان  ینیوالد

مفرزندان  یلیتحص داراشوندیشان  والدین  معتقدند  روانشناسان  روان  ی.  فرزندان   یسالمت  آموزش  و  پیشرفت  به  شان  کامل 

و انگیزش او را جهت تکمیل تکالیف   دهند یبه او تقویت مثبت م  کنند،یعالقمند هستند، هنگام نیاز به فرزند خود کمک م

  یتحصیل  یهابیش از اندازه در فعالیت  ا ی  برند، ینج مر  یوانکه از فقدان سالمت ر  یبرعکس، والدین  یول  دهندیافزایش م  یتحصیل

بر    ی تأثیر منف  تواندیکه م  کنند یرا به او منتقل م  یمتضاد  یهانگرش  تفاوتند،یکامال نسبت به آن ب  ا ی  شوندیفرزند درگیر م 

 د. گذارن یم یتحصیل اثر مخرب یسوو نگرش فرزند به ی شان داشته باشد و معموال بر پیشرفت کلانگیزش 

  دار یمعن 01/0 یبه دست آمده و در سطح خطا 087/0آموزان برابر دانش یلیتحص تیبه موفق شرفتیپ  زهیاز انگ ریمس بیضر

مثبت    ر یآموزان دوره اول متوسطه شهر ماکو تاثدانش  یلیتحص  تیبر موفق  شرفتیپ  زهیکه انگ شودیم  جهینت نی. بنابر اباشدیم

و همکاران   یرکمالی(، م1395و همکاران )  ی (، آه1397و همکاران ) 27ی نجات  ی هاافتهی   ا ب  هیفرض  نیا  جهیدارد. نت  داریو معن

آموزان، الزم است  دانش  یلیتحص تیدر موفق شرفتیپ  زهیمثبت انگ ری. با توجه به تاثباشدی( همسو م1391) اکانی( و ن1394)

  جادیتا با ا  زندیفرزندان بپره  هیو تنب  نیسرزنش و توه  ازو دوستانه انتخاب کنند و    یعاطف   یدر مواجه با فرزندان رفتارها  نیوالد

 آنان فراهم گردد.   یلیتحص تیموفق  نهیآموزان زمدر دانش زهیانگ

به دست   جهیبر نت  یدیمو  زیصورت گرفته ن  یقبل  یهاو پژوهش  ینظر  یکه مبان   میاشاره کن  دیبا  هی فرض  نیا  جهینت  نییتب  در

است   ی حاصل عوامل  یلیتحص  شرفتیو پ   یریادگی( عالقه به  1972) 28نریوا دهیمثال، به عق  ی. براباشد یپژوهش م نیآمده در ا

ناش  توانا  تیاز شخص  ی که  سامشوق   ف،یتکل  یهایژگیو  ن،آموزادانش  یی و  و  پ   ر یها  همچن  ی رامونیعوامل  مطابق    ن،یاست. 

  یاساس  م یاز مفاه  یکیکه    شرفتیپ   زهیو انگ  کنند یم  فایا  ید ینقش کل  یلیتحص  شرفتیدر پ   یزش یعوامل انگ  نیشیپ   یهاپژوهش

  لیاساس، امروزه روانشناسان به دل  نیآموزان دارد. بر همدانش  یلیتحص  ت یدر موفق  یاعمده ریاست تاث  زشیانگ  یدر روانشناس

اند و  را متذکر شده تیو ترب میها، راهبردها و رفتارها ضرورت توجه به آن در تعلمهارت د، یجد یریادگیبا  زشیارتباط موثر انگ
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انگیزه    موزشی،آ  دگاه یاست. از د  ی لیتحص  شرفتیپ   زهیاند، انگارائه داده  زهیانگ  ن یا  حیتشر  یکه برا  یاهیاول  یهااز سازه  یکی

به منظور پیشرفت و موفقیت تحصیلی    دیموفقیت تحصیلی مرتبط است و مدارس باو    یادگیریچند وجهی است که با    یساختار

زمینه دانش را شناسا  یهاآموزان  آنها  تقو  ی یانگیزشی  بد  د ینما  تیو  به شناسا  نیتا  توجه  با  و  آنها    ییوسیله  انگیزشی  ابعاد 

 آورند.   تحصیلی و عالقه روز افزون آنها را به تحصیل فراهم قیتموجبات هر چه بیشتر موف

بودند و    یمتعدد  یها  اسیمق  ریز  یدارا  یاصل  یرهایبود. متغ  ییها   تیمحدود  یپژوهش ها دارا  ریهمانند سا  زیپژوهش ن  نیا

محدود به دوره    یاکتفا شد. جامعه آمار  یاصل  یرهایبه مطالعه مستقل دارد لذا به گزارش متغ  ازین  یپرداختن به آن هابطور جزئ

با توجه    . ردیصورت پذ  اطیبا احت  گر یها به نمونه ها و جوامع د  افتهی   م یمطلوبست تعم  کهشهر ماکو بود    نیاول متوسطه و همچن

از پرسشنامه هم مربوط به سنجش سالمت    یشده و بخش  لیآموزان تکمدانش  ن یتوسط والد  قیتحق  یهاپرسشنامه  نکهیبه ا

 وجود داشته است.  زین نیوالد از یخالف واقع توسط برخ انیو ب یریگبوده است، لذا امکان جبهه   نیوالد یروان

آموزان دوره اول متوسطه موثر باشد، از  دانش  یلیتحص  تی در موفق  تواند یم  ن یوالد  یبود که سالمت روان  ن یا  انگریمدل ب  جینتا

در    نیبه آموزش والد  ن،ی والد  یبرا  یآموزش  یهاها وکارگاهدوره  یادارات آموزش و پرورش با برگزار  شودیم  شنهادیرو پ   نیا

 ی ل یتحص  تیو موفق  یشخص  یدر زندگ  یو آثار بهبود سالمت روان  جیپرداخته و آنها را از نتا  ینلزوم توجه به سالمت روا  نهیزم

و در واقع منظور   ستین  یروان   یماریعدم وجود ب  یآگاه باشند که سالمت روان صرفا به معن   دی با نیفرزندانشان آگاه سازند. والد

تمام رفتارها، نوع تفکرات و احساس    ی رو  تواند یم  روانسالمت    رایمثبت خودشان کار کنند ز  اتیخصوص  یاست که رو  نیا

 موثر باشد.   ی روان یهاآنان در مواجهه با تنش یقدرتمند

آموزان دوره اول متوسطه موثر باشد، از دانش  شرفتیپ   زهیانگ  جادیدر ا  تواندیم   نیوالد  یکه سالمت روان  شد  جهینت  نیهمچن

  ،یاسترس در زندگ  حیصح  ت یریخود،کنارآمدن با مشکالت و مد  ی هالیاز پتانس  افتن ی  یبا آگاه   ن یوالد  شودیم   شنهاد یرو پ   نیا

  ان،یبا اطراف  نهیارتباط به  از،یدر صورت ن  یاگرفتن کمک حرفه  ، یمعنادار در زندگ   رتباطاتا  جاد یسازنده، ا  ی هاتیانجام فعال

به    تیخود را فراهم آورده و در نها  یبهبود سالمت روان  نهیزم  ی و خواب کاف  گرانیکمک کردن به د  ، یجسمان  یهاتیانجام فعال

 .  ند یدر فرزندانشان کمک نما یلیتحص شرفتیپ  زهیانگ جادیا

رو    ن یآموزان دوره اول متوسطه موثر باشد، از ادانش  یلیتحص  تیدر موفق  تواند یم شرفتیپ   زهیبود که انگ  نیا  انگر یمدل ب جینتا

 ط ی و در مح  نیدر درون خانواده توسط والد  زهیانگ  جادیا  یها نه ی آموزان زمدانش  یلیتحص  تیبه منظور موفق  شودیم  شنهادیپ 

آموزان دانش  زهیانگ  زانی در م  کندیآموز در آن رشد مکه دانش  ی طیو مح  نیتار والد . رفدتوسط معلمان فراهم گرد  یآموزش

پرورش داده شده    نیها توسط والدآن  ی ستگیو شا  یکه حس ارزشمند  ی هستند. کودکان  رگذاریتأث  اریبس  یریادگینسبت به  

  سینحوه تدر  گر،یخواهند داشت. از طرف د  سهو دشوار در دوران مدر  زیبرانگچالش  فیبه انجام تکال  یشتریب  لیتما  شودیم

موثر هستند و از   اریبس یل یتحص زهیانگ جادیدر ا زین یآموزش طیآموز و امکانات محمعلم و دانش نیمعلم، نوع ارتباط و تعامل ب

در کالس    تجو مثب  جادی و ا  فیدقت در انتخاب تکال  ، یجذاب و تعامل  س یتدر  یهابا انتخاب روش  توانندیرو، معلمان م  نیا

 آموزان را فراهم آورند. در دانش زهیانگ جادیا یالزم برا نهیزم

 

 یو قدردان  تشکر

کردند    یمطالعه همراه  نیا  یدانش آموزان که در اجرا  نیو کادر آموزش و پرورش بخصوص مدارس و والد   نیمسئول  ی تمام  از

 .میرا دار یو سپاسگزار یکمال قدردان
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