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 اجتماعی های شبکه از استفاده با رابطه در بودن والد تک میانجی نقش شناسایی

 متوسطه دختر آموزان دانش در تحصیلی اشتیاق و مجازی
 

 3میرعالی سیده نصیبهو 2ادبلی محمدرضادکتر، 1سعیده سادات میرعالی *

 

 

 چکیده

 مجازی اعیاجتم های ازشبکه استفاده با رابطه در بودن والد تک میانجی نقش شناسایی با هدف پژوهش این :هدف

 . بود کرج شهر متوسطه دختر آموزان دانش در تحصیلی اشتیاق و

والد  تک دختر آموزان دانش کلیه شامل، آماری جامعه. است همبستگی – ، توصیفیبنیادی هدف، از حیث :روش

 گیری نهنمو که به صورت بود آموز دانش100 تعداد نمونه حجم. بودند تحصیل به مشغول کرج شهرکه در  متوسطه دوره

 .انتخاب شدند تصادفی ای خوشه

 تک قشن؛ ساخته محقق های پرسشنامه ،( 2004) فردریکز و همکاران تحصیل به اشتیاق ی پرسشنامه ابزارها:

 . است (769/0) و( 679/0) ،(721/0) ترتیب به متغیرها آن کرونباخ آلفای که ،مجازی اجتماعی های شبکه و بودن والد

 نرم از دهاستفا با ها داده تحلیل و تجزیه و بود متغیری چند رگرسیون و پیرسون همبستگی ضریب آماری: شیوه

 . است گرفته صورت 19spss افزار

معنادار،  مجازی اجتماعی شبکه از استفاده با رابطه در والدبودن تک میانجی نقش یافته ها بیان می کند که نتایج:

دانش  ، توسطتحصیلی شتیاقا رابطه با در تک والد بودن میانجی نقش در خصوص سطح معناداری و است معکوس و منفی

 گزارش نشد.ختر تک والدآموزان د

 

 مجازی اجتماعی های شبکه والدی، تک تحصیلی، اشتیاق :کلیدی کلمات

 

 

 مقدمه 

. دارد بسزایی نقش فرد جسمانی و اجتماعی روانی، سالمت حفظ در که است تربیتی محیطهای ترین محوری از یکی خانواده

 ایجاد در هم به نسبت والدین و یکدیگر به نسبت فرزندان فرزندان، به نسبت والدین عاطفی روابط مانند خانواده روانی شرایط

 یا کننده تسهیل نقش فرزندان شغلی و تحصیلی موفقیت و پیشرفت و اجتماعی های مهارت رشد روانی، سالمت و سازگاری

 هر غیبت و فقدان و دارند فرزندانشان زندگی در سازی سرنوشت و اساسی نقش والدین تربیتی، سامانه این در. دارد بازدارنده

 ها فرهنگ تمام در خانواده، اظهار می دارد که 1379. ثنایی، ]1[گذارد می خانواده و فرزندان بر مخرب اثری ،نها آ از یک

 و فرد ی سازنده اصلی رکن خانواده و نیست تعریف قابل اش خانواده از جدا فردی هیچ. است فرد هویت گیری شکل کانون
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 هم با شناختی روان و فیزیکی فضای یک در که است افرادی ی مجموعه از بیشتر چیزی مقدس خانواده کانون .شخصیت

 از دور به و امان در همیشه و شود می تلخی حوادث دستخوش دیگری سیستم هر مانند نیز سیستم این اما. دارند مشارکت

 والدین از یکی و اند شده تلخ حوادث دستخوش که است های خانواده آن جمله از سرپرست تک های خانواده. نیست تهدید

 و شغلی دوریهای مرگ، عاطفی، های مطارکه دائمی، طالق همچون دالیلی به)  است غایب خانواده گرم درکانون نحوی به

 جامعه در وضوح به ها خانوار آن در پذیری آسیب تاثیر که هستند جامعه در پذیر آسیب و دیده آسیب اقشار از آنها...( غیره

مبانی تعلیم و تربیت صحیح شخصیت فرزندان در خانواده والدین با همفکری و تفاهم و توجه به اصول و . ]2[شود می دیده

، گاه خانواده  خانواده های دو والددر برابر  خود را پایه ریزی می کنند و در رشد و شکوفایی استعداد آنها نقش عمده ای دارند.

ای وجود دارد که یکی از والدین به علت فوت یا طالق حضور ندارد و فرزند یا فرزندان، تنها با یکی از والدین زندگی می کند. 

به لحاظ ساختار ها این شکل از خانواده  تک والد عنوانی است که بسیاری از جوامع برای این نوع از خانواده ها بکار می برند.

 هر .]3[عی، اقتصادی و فرهنگی، بیشتر در جوامع صنعتی به چشم می خورد، اما در سایر جوامع نیز وجود داردخاص اجتما

. ]4[ریزد می بهم آن تقارن دهد دست از دلیل هر به را مادر یا پدر یعنی خود طبیعی و اصلی ارکان از یکی خانواده گاه

 مؤثر یکی حمایتی و شناختی تربیتی، روان حضور از که می شود گفته سالی هجده زیر افراد به تک والد نوجوانان و کودکان

دانش آموزان تک والد از جمله دانش آموزان هستند که خانواده های آنها . ]5[هستند محروم خانواده در زندگی و والدین از

 محروم هستند، والدین یکیحمایت  ویژه به مهم حمایتی منابع از افراد این که آنجایی از حوادث تلخ شده است.دستخوش 

 پیشرفت و یادگیری به مربوط ویژه مشکالت به اجتماعی و شناختی روان مخاطرات معرض در خود همتای های گروه از بیشتر

 دهد، تشکیل می را افراد زندگی از مهمی بخش تحصیل کلی طور به و تربیت و تعلیم حاضر عصر دارند. در قرار تحصیلی

 داشت توجه باید وجود، این با. ]6[کند می ایفا افراد آینده در را مهمی نقش نیز تحصیل این کمیت و کیفیت این، بر عالوه

 در است حاکم ایرانی ی خانواده در که صمیمیتی زیرا است، برخوردار تر وسیع معنایی از ما کشور در خانواده مفهوم که

 می بروز تری جدی و بزرگتر نماد در خال و آسیب بنابراین. شود نمی دیده غرب جمله از کشورها از بسیاری های خانواده

 اشتیاق همچنین و گیری یاد میزان با مجازی اجتماعی های شبکه از مدت طوالنی و رویه بی استفاده رسد می نظر به. کند

دانش آموزان رابطه نقش میانجی تک والد بودن که می تواند  مولفه هایاز کی یدارد.  تک والد رابطه آموزان دانش تحصیل به

 است.استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی  را در آن جستجو کرد

 موج تغییر، سرعت باالی ارتباطات و تبادل اطالعات  با توجه به رشد سریع تکنولوژی و فناوری اطالعات وامروزه 

آپ، تانگو، بیتالک،  یعنی زندگی در وایبر، الین، واتس فضای مجازیعصر حاضر در است در دنیا شروع شده  گسترده ای

 انسان اضافه گردیده است زندگی به   های مجازی ...و دیگر شبکه بوک، توئیتر، لینکدین، مای اسپیس، نینگ ، تلگرامفیس

است و در آینده عصر مجازی در واقع شکل توسعه و تکامل یافته عصر اطالعات و دانش  و به عصر مجازی معروف شده است.

نزدیک ظهور کرده و فضای سه بعدی را در اختیار بشر قرار خواهد داد تا تخیّل انسان بتواند به حقیقت نزدیک شده و فضای 

 .]7[ن امروز را فرا روی بشر قرار دهدتری با جهاتر و متفاوتبسیار توسعه یافته

 و شخصی صفحات ایجاد کاربرانشان امکان به که هستند دو وب تحت های سرویس مجازی اجتماعی های شبکه

 .باشند مشاهده قابل عمومی نیمه یا عمومی صورت به توانایی این را دارند کهصفحات  این .دهند می را شخصی اطالعات درج

 زبان، جغرافیایی، مرزهای به توجه بدون است که اینترنت کاربر میلیونها گردهمایی محل اجتماعی های شبکه دیگر بیان به

های شبکه ای از ارتباطات و گروهشبکه اجتماعی مجازی زنجیره .]8[پردازند می تبادل اطالعات و تعامل به فرهنگ و جنس

مانند که های مختلفی میهای اجتماعی به مثابه راهاجتماعی یا حضور غیر فیزیکی افراد در یک محل مجازی است. شبکه

رد مسائل مختلف باهم صحبت کنند، اطالعات عمومی یا خصوصی خود را در توانند در مومردم در زمان عبور از آن می

ها، دست نوشته و .... با فرد خاص یا گروه خاصی به نمایش و اشتراک بگذارند. های مختلف اعم از عکس، ویدئو، واژهقالب
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 .]2[لکترونیکی قرار گرفته استمتخصصین و کارشناسان آموزش ا های اجتماعی با آموزش مورد توجهاخیراً بحث ارتباط شبکه

 ای شیوه به سرعت به پس آن از و کرد طرح1954در سال  چی اِی بارنز بار نخستین برای را اجتماعی شبکه های اصطالح

و  مردم شامل اجتماعی نهادهای از ای مجموعه اجتماعی های شبکه کلی طور به .گشت بدل و مطالعات تحقیقات در کلیدی

 تعامل ارزشها اشتراک گذاشتن به در با هم و اند متصل هم به اجتماعی دار معنی روابط از مجموعه ای وسیلهبه  که سازمانها

ها از طریق کامپیوتر و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن هایی از ارتباطات درونی انسانفضای سایبر به مجموعه .]9[دارند

توانند از طریق ایمیل ای از فضای سایبر است که کاربران آن میآنالین، نمونهشود. یک سیستم جغرافیای فیزیکی گفته می

کنند و های مجازی هستند که در آنها افراد با یکدیگر ارتباط برقرار میبا یکدیگر ارتباط برقرار کنند. فضای مجازی، مکان

های اجتماعی بیندازیم، ر جمعیت عضو در شبکهاگر نگاهی به آما .]8[های اینترنتی ممکن شده استاین ارتباط توسط فناوری

کنند. این های اجتماعی مجازی گرایش پیدا مینوجوانان و جوانان ایرانی روز به روز به استفاده از شبکهتوان دریافت که می

طالعات یابی جوانان تبدیل شده است. فضای مجازی بستری مناسب برای دریافت افضا ، مکانی برای زندگی مجازی و هویت

های اجتماعی است. این فضای مجازی محل ارتباط گیری روزمرّه ، گذراندن اوقات فراغت و سایر فعالیتهای جوانان است. شبکه

ها با به وجود آوردن پدیده نوینی به نام زندگی دوم به دنبال ایجاد تغییرات یکی پس از دیگری ظهور نموده و این شبکه

پذیری افراد جامعه تأثیر گذاشته توانند بر فرهنگها میسبک زندگی جوانان است. این شبکه و بنیادین در طرز تلقی، نگرش

ون زندگی را با سرعت باال و ئس مخالف را دگرگون کنند و کلیه ش، ادبیات و پوشش آنها و همچنین روابط با همجنس و جن

 .]7[توان نفوذ و تأثیرگذاری بیشتر تحت سیطره خود قرار دهند

 را در آن به چالش کشیددانش آموزان رابطه نقش میانجی تک والد بودن که می تواند  از مولفه هایدیکر کی ی

ریشه ی واژه ی اشتیاق از سه حرف ش. و. ق )شوق( تشکیل می یابد. واژه های  دانش آموزان است. تحصیلیبه اشتیاق 

ادف بوده یا قرابت معنایی دارند؛ بنابر تعریف  لغت نامه همگی متر میل، کشش،...و اشتیاقانگیزش، مشغولّیت، رغبت، آرزو، 

 "انگیزش"از  کلمه ”  اشتیاق“ی دهخدا اشتیاق میل به حرکت است. از آنجا که در کتب مختلف علوم انسانی به جای واژه ی 

پاسخ اینکه چرا «. سبب، علت و آنچه کسی را به کاری وا دارد»در تعریف اشتیاق آورده است:، ]10[استفاده شده است. 

آموز برای یادگیری : اشتیاق باعث آماده ساختن دانش  موضوع اشتیاق و انگیزه در تعلیم و تربیت مطرح می شود این است که

موز در طول دوره یادگیری است؛ اشتیاق برای ایجاد توجّه و دقّت و تمرکز برای اشتیاق برای فعال نگه داشتن دانش آاست؛ 

ک فراگیر برای انجام کارهای تحصیلی خود صرف می کند و نیز میزان یتحصیلی به میزان انرژی که  اشتیاقیادگیری است. 

سازه اشتیاق تحصیلی در روند تحصیلی زندگی دانش آموز و ازجمله  .]11[اثر بخشی و کارایی حاصل شده اطالق می شود

خانوادگی، اجتماعی که هر جوانی در مسیر رسیدن  مهم ترین مؤلفه ها در مواجه موفقیت آمیز با چالش های تحصیلی، شغلی،

به آرزوها و اهدافش با آن مواجه می شود، محسوب می گردد باید به شور و شوق و اشتیاق و عوامل وابسته به آن به عنوان 

 مشارکت به دانش آموزان تمایل مدرسه به اشتیاق .]12[شودبخشی از عناصر مؤثر بر موفقیت دانش آموز توجه ویژه مبذول 

 کالس در معلم دستورات کردن دنبال و کالسی تکالیف کالس ها، انجام در شرکت قبیل از مدرسه روزانه فعالیت های در

اشتیاق تحصیلی سازه ای است که برای اولین بار  .شود می محسوب ترک تحصیل در مؤثر عوامل جمله از آن عدم که است

تالش های اصالح گرایانه در حوزه تعلیم  گردید و به عنوان پایه و اساسیلی مطرح جهت درک و تبیین افت و شکست تحصی

اشتیاق تحصیلی را به صورت عملکرد هوش شناختی و پشتکار و شرکت در یادگیری گروهی  .]13[گرفت و تربیت مدنظر قرار 

هدفمندی تعبیر کرده است. با توجه به سطوح روانشناختی، اینگونه گزارش شده است که اشتیاق تحصیلی به معنی اشتیاق 

زیکی و روانشناختی که دانش آموز مقدار انرژی فی"دانش آموز به درس هایش در مدرسه است و اینگونه تعریف شده است 

سازه اشتیاق تحصیلی به رفتارهایی که به یادگیری و پیشرفت تحصیلی  .]14[به تجارب تحصیلی خود اختصاص می دهد 

های هدفمند آموزشی این مفهوم به کیفیت تالشی اشاره دارد که فراگیر صرف فعالیت .]15[شودمربوط است، اطالق می
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مطالعات تجربی نشان داده است  .]16[باشدیابی به نتایج مطلوب نقش داشته مستقیم در دستستمر و مصورت کند تا بهمی

( باورهای دانش 1که نگرش مثبت به اشتیاق تحصیلی بر مجموعه ای از متغیر های روان شناختی تاثیر می گذارد از قبیل: 

( ارتباط اجتماعی دانش آموز و احساس تعلق 3دانش آموز. ( اهداف و ارزش های 2آموز درباره توانایی ها و میزان کنترلش. 

نسبت به مدرسه است. برای مثال دانش آموزانی که احساس ناتوانی نسبت به انجام تکالیف شان می کنند یا دانش آموزانی 

م تکالیف رفتارهای مثبت در کالس و اشتیاق در انجا .]17[دهندمی  ن را برای انجام تکالیف نشانکه همه تالش خودشا

رابطه مثبت بین معلم و دانش آموز، احساس مثبت از مدرسه و یادگیری  لذت  ،مدرسه نیز به معنی اشتیاق تحصیلی است

 .]18[بخش از مالک های اشتیاق تحصیلی است

 اطالعات یافتن اهمیت آن نماد که شده ای تازه عصر وارد جهان که کند می شک گزاره این در کسی کمتر امروزه

 وارد را ما اخیر های دهه در داری سرمایه ساختارنظام تجدید و ارتباطی و اطالعاتی های فناوری همگرایی و ترکیب. است

 جامعه را آن اومهسائو تادائو و ای شبکه جامعه ، کاستلز فراصنعتی، جامعه را آن بل دانیل که کرده، ای تازه جامعه و عصر

 اطالعاتی جامعه مجازی، اجتماعی های شبکه ویژه به جمعی، های رسانه تأثیر دامنه گسترش سبب به. است نامیده اطالعاتی

 اجتماعی های شبکه بحث درحقیقت .]19[شود نمی خاصی کشورهای یا کشور منحصربه و کرده پیدا جهانی بعدی امروزه

 موضوع یک همانند ارتباطات علوم و شناسی روان جغرافیا، شناسی، انسان شناسی، جامعه در کلیدی نکته یک عنوان به

 های فناوری ومجازی  اجتماعی های شبکه که مهمی های جنبه از یکی. است شده پدیدار مطالعه و تفکر زمینه در محبوب

 کره افراد که گفت توان می توضیحات، این به توجه با. است آموزان دانش یادگیری میزان بر تأثیر دارند ارتباطی اطالعاتی

 طورهمه به افراد زندگی گوناگون ابعاد و هستند رو به رو گسترده تحوالت این با نحوی به باشند، که ای نقطه هر در خاکی

 و آثار توان نمی که طوری به است، گرفته قرار مجازی اجتماعی های شبکه جمله از نوین های رسانه تأثیر تحت ای جانبه

 تغییرات این معرض در کشورها سایر با همزمان نیز ایران. کرد انکار را ارتباطی و اطالعاتی نوین های فناوری این پیامدهای

 های دگرگونی و تغییرات دستخوش جهانی فرایندهای تأثیر تحت بوم و مرز این مردمان زندگی ابعاد و است گرفته قرار

 در آمده وجود به تغییرات به توجه با که. است آنان یادگیری جنبه افراد زندگی ابعاد ترین مهم از یکی. است شده عمیقی

 قشر ایران، ملت آحاد میان از. اند شده عمیقی چالش دچار یادگیری و تحصیل به اشتیاق میزان المللی، بین و ملی سطوح

 امر در گسیختگی و تحصیل در مشکالت دچار نحوی به است  شده پذیرا تحوالت این از را تأثیر بیشترین جواننو و جوان

 است مسایل ترین مهم از ،هاآن پیرامون مشکالتو اشتیاق به تحصیل  و یادگیری مسئله سبب، همین به. اند گشته یادگیری

 قاعده این از ، هستند والد تک که متوسط پایه آموز دانش دختران ویژه به .است کرده مشغول خود به را ها خانواده ذهن که

 جوانی دوره به مربوط خصوصیات دلیل به که هستند اقشاری ترین مهم از یکی آموز دانش دختران واقع در. ندنیست مستثنی

 کهاست  هایی خانواده بخصوص و والدین های دغدغه از یکی این شد خواهند پذیرا مجازی های شبکه از را تأثیر بیشترین

 با رابطه در والدین میانجی نقش مورد در تحقیق و مطالعه لذا  باشد غایب فرزندان تربیتی امر در والدها از یکی دلیل بهر

 .شود می قلمداد ضروری و مهم امری دختر، آموزان دانش تحصیل به اشتیاق و مجازی اجتماعی های شبکه از استفاده

 

 

 

 

 روش تحقیق 

پژوهش حاضر به شناسایی نقش میانجی تک والد بودن در رابطه با استفاده ازشبکه های اجتماعی مجازی و اشتیاق تحصیلی 

در دانش آموزان دختر متوسطه پرداخته است. بنابراین، با توجه به موضوع تحقیق روش پژوهش به صورت توصیفی، از نوع 
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طبق شهر کرج بودند. مدارس دخترانه متوسطه تک والد دانش آموزان شامل کلیه ی ی آماری آن، همبستگی بود. جامعه

با وجود  نفر بود،صد شش هزار و چهار در حدود متوسطه تک والد آمار آموزش و پرورش شهر کرج تعداد دانش آموزان دختر 

دانش  100نمونه حجم ) هیئت علمی دانشگاه( به پیشنهاد صاحبان فن الد وحساسیت موضوع از سوی دانش آموزان تک 

به این ترتیب که ابتدا نواحی بصورت تصادفی ساده انتخاب و سپس شدند، انتخاب به روش تصادفی که  آموز تعیین شد

مدارس متوسطه آن نواحی برگزیده شدند و در مرحله ی آخر از روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی برای انتخاب دانش 

های این پژوهش پاسخ دادند که کلیه ی پرسش نامهنفر از دانش آموزان به پرسش 100. در مجموع آموزان استفاده گردید

چنین همه ی سؤاالت از سوی پاسخ دهندگان، پاسخ داده شدند و پرسشنامه ها نامه ها به پژوهشگر عودت داده شد و هم

د مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار تک والد بودن که دانش آموز دختر 100ریزش آماری نداشته و در نهایت پرسشنامه های 

 گرفت . 

، استفاده که همه ی آنها طیف لیکرد را داشتن پرسش نامه 3دراین تحقیق از ها)اطالعات(: ابزار گردآوری داده

   شد.

گویه  15ساخته شده که دارای  (،2004دریکز، بلومنفیلد، پاریس )مقیاس اشتیاق به تحصیلی که توسط فر -الف 

مربوط به خرده مقیاس  4-3-2-1سؤاالت است و سه خرده مقیاس رفتاری، عاطفی و شناختی را اندازه گیری می کند. 

نیز مربوط به خرده  15-14-13-12 -11مربوط به اشتیاق عاطفی و سؤاالت  10-9-8-7-6-5اشتیاق رفتاری و سؤاالت 

در تمام اوقات( د. پاسخ هر کدام از گویه ها دارای نمرات یک تا پنج می باشد که از )هرگز تا مقیاس اشتیاق شناختی می باش

و بارتلت انجام kmo های آزمون از استفاده نمونه پرسشنامه اشتیاق به تحصیل با اندازة کفایتروایی و  را شامل می شود.

باشد و هر چه این مقدار بیشتر باشد، مناسب و کفایت  7/0ز باید بزرگتر ا KMOنمونه مقدار  اندازة گردیده است. برای کفایت

 882/0KMO، مقدار 05/0نمونه برداری بیشتر خواهد بود. در پژوهش حاضر با توجه به سطح معناداری آزمون بارتلت کمتر از 

از آنجایی که مقدار  .ودببرداری است. بدین معنی است که روایی این پرسش نامه مورد تایید که بیانگر کفایت نمونه می باشد

قابلیت اعتماد )پایایی( این پرسش نامه که توسط فردریکز و همکاران ضریب پایایی این مقیاس را  و ضریب آلفای کرونباخ

ترجمه آن صورت ضریب پایایی آن به روش آلفای  .]20[گزارش شده است و در ایران این پرسشنامه توسط پیرانی 86/0

در سطح مناسبی قرار دارد، بنابراین قابلیت اعتماد است  721/0ضریب حاضر بدست آمده است. در پژوهش  66/0کرونباخ 

  )پایایی( این پرسش نامه مورد تایید می باشد.

برای اندازه  .شتعبارت دا 30و  جازی که پرسشنامه ای محقق ساخته بودپرسش نامه شبکه های اجتماعی م -ب

شد. نتایج آماری با استفاده از  لیکرت استفاده گیری رابطه شبکه های اجتماعی مجازی از پرسشنامه محقق ساخته با طیف

روش روایی صوری، محتوی روش آلفای کرونباخ به منظور برآورد ضریب همسانی درونی سوال ها محاسبه شده و روایی آن از 

 رجاع داده شدآمد. بدین گونه که سواالت شاخص ها را به صاحب نظران در حوزه های جامعه شناسی و روانشناسی ا بدست

با توجه به این . ندو پس از باز بینی و تایید آنان، روایی صوری سواالت را محاسبه نموده و گویه های پرسشنامه پاالیش شد

بت نرسیده است و این پرسش نامه پیشینه ی روایی و پایایی و اعتبار ابرازی در که تاکنون پژوهشی با این ابزار در کشور به ث

راستای اهداف تحقیق برای سنجش اعتبار محتوایی توسط پنج تن از اساتید روان شناس مورد لذا این ابزار در ایران ندارد.

نامه آن مورد تایید از سوی آن اساتید  بررسی قرارگرفت که پس از تامین نظر آنان و لحاظ نقطه نظرهای ارائه شده، پرسش

دانش آموز از جامعه  25قرارگرفت. دراین پژوهش برای تعیین روایی محتوایی و پایایی آن، پرسش نامه مذکور بر روی نمونه 

 7/0و بزرگتر از  802/0KMO در پژوهش حاضر  مقدارمی باشد.  1به  4حداقل حجم نمونه  آماری هدف اجرا شد. یعنی

با توجه به این سطح معناداری آزمون است  معنادار001/0و در سطح  435، درجه آزادی  627/2391آماره کای دو باشد، 

پایایی این برای  روایی این پرسش نامه مورد تایید می باشد. برداری است ومی باشد بیانگرکفایت نمونه 05/0بارتلت کمتر از 
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 30پاسخ گو با  25ه است که ضریب آلفای کرونباخ در این پژوهش برای از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد پرسش نامه

،  بنابراین قابلیت اعتماد )پایایی( این پرسش در سطح مناسبی قرار داشت بود 6/0و بزرگتر از  بدست آمد769/0برابر عبارت

 واقع شد.نامه مورد تایید 

بودن در دانش آموزان از پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت  یری نقش میانجی تک والدبرای اندازه گ -ج

. نتایج آماری با استفاده از روش آلفای کرونباخ به منظور برآورد ضریب همسانی درونی سوال عبارت داشت 10که استفاده شد

را به صاحب نظران ها محاسبه شده و روایی آن از روش روایی صوری، محتوی بدست آمد. بدین گونه که سواالت شاخص ها 

در حوزه های جامعه شناسی و روانشناسی ارجاع داده می شود و پس از باز بینی و تایید آنان، روایی صوری سواالت را محاسبه 

بود با توجه به این که تاکنون پژوهشی با این ابزار در کشور به ثبت نرسیده نموده و گویه های پرسشنامه پاالیش خواهد شد. 

راستای اهداف تحقیق برای سنجش اعتبار در . لذا اشتامه پیشینه ی روایی و پایایی و اعتبار ابرازی در ایران نداین پرسش ن و

توسط پنج تن از اساتید روان شناس مورد بررسی قرارگرفت که پس از تامین نظر آنان و لحاظ نقطه این ابزار محتوایی 

ی آن اساتید قرارگرفت. دراین پژوهش برای تعیین روایی محتوایی و نظرهای ارائه شده، پرسش نامه آن مورد تایید از سو

در پژوهش حاضر  دانش آموز از جامعه آماری هدف اجرا شد.  25پایایی آن، پرسش نامه مذکور بر روی نمونه 

با توجه معنادار است  001/0و در سطح  153، درجه آزادی  597/1باشد، آماره کای دو  7/0و بزرگتر از  838/0KMOمقدار

برداری است و روایی این پرسش نامه مورد می باشد بیانگرکفایت نمونه 05/0به این سطح معناداری آزمون بارتلت کمتر از 

برای پایایی این پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ در این  تایید می باشد.

،  بنابراین شتدر سطح مناسبی قرار دا بود 6/0و بزرگتر از  بدست آمد679/0عبارت  برابر 10پاسخ گو با  25پژوهش برای 

 .واقع شدقابلیت اعتماد )پایایی( این پرسش نامه مورد تایید 

ابتدا پرسش نامه های تهیه توسط محقق و پس از انجام مطالعات مقدماتی و رفع نواقص، پرسش اجرای: روش  

 (بینی عبارت های آنها به استادان فن ) راهنما و برخی اساتید گروه روان شناسی و علوم اجتماعینامه ها جهت تایید و باز

تحویل گردیده شد سپس بعد از تایید نهایی توسط راهنما و گروه روانشناسی دانشگاه و پس از دریافت معرفی نامه از دانشگاه 

برز، شهر کرج مراجعه نموده و مجوز مذکور دریافت گردید. جهت اخذ مجوز پژوهش، به اداره کل آموزش و پرورش استان ال

سپس به مدارس و مراکز آموزشی هدف که به روش نمونه گیری تصادفی از بین مدارس و مراکز آموزشی در شهر کرج 

ز انتخاب شده بودند، مراجعه شد. برای جلب همکاری دانش آموزان در تکمیل پرسش نامه ها ، با مسئولین مدارس و مراک

آموزشی راجع به کار پژوهشی و نحوه همکاری و فراهم نمودن شرایط مناسب، هماهنگی الزم به عمل آمد. سپس توضیحات 

ضروری در مورد نحوه پاسخ گویی به سؤاالت به صورت انفرادی دراختیار دانش آموزان که شرایط پژوهش را داشتند قرار 

های این پژوهش پاسخ نامهبه پرسش تک والد نفر از دانش آموزان 100 گرفت؛ و بعداز تکمیل، جمع آوری گردید در مجموع

های ریزش آماری نداشت در نهایت پرسشنامه نامهدادند که کلیه ی پرسش نامه ها به پژوهشگر عودت داده شد و پرسش

استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چند  با استفاده از روش های آماردانش آموز تک والد 100های

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 19spssسیستم نرم افزار به کمک متغیری 

 

 

 : یافته ها

مجازی چگونه  ه با استفاده از شبکه های: نقش میانجی تک والد بودن دانش آموزان دختر در رابطاولسوال 

 است؟
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 مجازی اجتماعی های شبکه با بودن والد تک های متغییر بین همبستگی ضریب:   1 جدول

 شبکه های اجتماعی مجازی تک والد بودن  

 

 تک والد بودن

 همبستگی

 سطح معنی داری

 فراوانی

1 

 

100 

 -321/0٭٭

001/0 

100 

P</01 ٭٭       p</05٭ 
 

نقش میانجی تک والد بودن دانش آموزان دختر در رابطه با ضریب همبستگی ساده پیرسون بین  1شماره  جدول

داری در سطح معنا -321/0برابر  آن ، ضریب همبستگی مقدار را نشان می دهد کهاستفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 

بین دو متغیر داری می توان گفت ارتباط معنابنابراین با اطمینان  است. 05/0کمتر از مقدار سطح خطای  که 001/0آزمون 

رابطه دو متغیر معکوس است. به عبارتی با افزایش یک منفی ضریب همبستگی بین دو متغیر،  وجود دارد. با توجه به مقدار

دانش آموزان . این مهم بیان از آن دارد که هرچه و عکس این رابطه نیز صادق استمی یابددیگری کاهش  ، متغیرمتغیر

هرچه نقش تک است و آنها کمتر  بودناعی بیشتر استفاده کنند نقش میانجی تک والدتک والد از شبکه های اجتم دختر

  کمتر می شود. شبکه های اجتماعی مجازیمیزان استفاده از  ،تر باشد در دانش آموزان بیشتر و پررنگ بودن والد

 

 چگونه است ؟: نقش میانجی تک والد بودن دانش آموزان دختر در رابطه با اشتیاق تحصیلی دومسوال 

 
 با اشتیاق تحصیلیدانش آموزان تک والدبودن : ضریب همبستگی بین متغییر های  2جدول 

 اشتیاق تحصیلی تک والد بودن  

 همبستگی تک والد بودن

 سطح معنی داری

 فراوانی

1 

 

100 

070/0  

490/0  

100 

P</01                                                                             ٭٭       p</05٭ 
     

نقش میانجی تک والد بودن دانش آموزان دختر در رابطه با اشتیاق تعیین جهت که دهد  نشان می 2جدول شماره  

و  070/0که مقدار ضریب همبستگی برابر  بیان آن داردج از ضریب همبستگی ساده پیرسون استفاده گردید. نتایتحصیلی 

داری بین ارتباط معنادرصد است، می توان نتیجه گرفت  05/0از  در سطح خطای بزرگتر 490/0سطح معنی داری آزمون 

تک والد بودن ، اشتیاق به  ی کهاین بدان معناست که دانش آموزان دختر است. دو متغیر در این پژوهش بدست نیامد

 را در این پژوهش گزارش نداده اند.تحصیل مناسب و قابل قبولی 

 

: پیش بینی نقش میانجی تک والد بودن دانش آموزان دختر در رابطه با استفاده از شبکه سومسوال 

 های اجتماعی مجازی و اشتیاق تحصیلی چگونه است؟
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 و خطای استاندارد مدل رگرسیونی R ،2R:  برازش مدل ،  3جدول 

 خطای استاندارد برآورد تعیین تعدیل شده Rضریب  Rمجذور  Rمقدار  مدل

1 
a 

325/0 
105/0 087/0 108/5 

 

تعیین  Rضریب  ،105/0برابر با  R، مجذور 325/0 بین متغیرها(  R )مقدار ضریب همبستگی 3جدول شماره 

شبکه های اجتماعی و بیانگر آن است که میران استفاده از نشان می دهد  108/5خطای استاندارد برآورد و 087/0تعدیل شده

  در رابطه است. ،مجازی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دختر با نقش میانجی تک والد بودن آنها

 
 ورد مطالعهخالصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه مدل رگرسیونی مربوط به متغیرهای م:  4جدول 

 سطح معنا داری Fمقدار  میانگین مجموع مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر

 005/0 714/5 062/149 2 124/298 رگرسیون

  088/26 97 516/2530 باقی مانده

  99 640/2828 کل

 
نقش میانجی تک والد بودن بینی گردد، مدل رگرسیونی برای پیشمشاهده می 4شماره گونه که در جدول همان 

دار است. با دانش آموزان دختر توسط متغیرهای شبکه های اجتماعی مجازی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دختر معنا

 Fمشاهده شد و با توجه به مقدار  005/0 معنادار این مقدار درسطح  df=2٫97، با درجات آزادی F=714/5توجه به مقدار 

درصد است، می توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از دو متغیر  05/0ز در سطح خطای کوچکتر ا

مستقل)شبکه های اجتماعی مجازی و اشتیاق تحصیلی(، تغییرات متغیر وابسته )تک والد بودن( را تبیین کند. برای مشخص 

رایب مدل رگرسیونی ذیل را مورد د، جدول ضیک از متغیرها سهم بیشتری در پیش بینی دار تر این که کدامکردن دقیق

 بررسی قرار می گیرد.

 
 و اشتیاق تحصیلیبا شبکه های اجتماعی مجازی : ضرایب رگرسیونی مربوط به تک والد بودن  5جدول 

 ضرایب غیر استاندارد مدل
 سطح معناداری t مقدار β)بتا (

 استاندارد Bخطای Bمقدار  

 001/0 176/1  148/5 239/47 مقدار ثابت

 596/0 532/0 051/0 075/0 040/0 اشتیاق تحصیلی

 001/0 -301/3 -318/0 043/0 -142/0 شبکه های اجتماعی مجازی

 

 

 است. ( Betaشود تفسیر ضرایب رگرسیونی براساس ضریب بتا)مشاهده می 5شماره طور که در جدول همان  

، برای مقیاس -318/0دانش آموزان دختر برابر  اجتماعی مجازیشبکه های ( به دست آمده برای مقیاس βمقادیر بتا )

 یانگربو است، که ضرایب تاثیر رگرسیونی هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان می دهد  051/0اشتیاق تحصیلی برابر 

قش میانجی تک والد رابطه معکوس معناداری بین نبه دست آمده،  t. با توجه به مقادیر استسهم هر متغیر مستقل از مدل 

 t=  -301/3و   -318/0( βمقدار بتا )شبکه های اجتماعی مجازی با استفاده از دختر در رابطه با  بودن در دانش آموزان
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تبیین می کند. لذا این معنی داری در سطح معناداری دختر را  و نقش میانجی تک والد بودن در دانش آموزان وجود دارد

باشد. این مهم نقش میانجی بودن تک والدی در رابطه با استفاده از شبکه های مجازی می 05/0 و خطای کوچکتر از 001/0

اشتیاق دختر و  دانش آموزان ی بین نقش میانجی تک والد بودندر دانش آموزان دختر را تایید می کند. اما رابطه معنادار

این با گزارش نشد،  05/0با خطای کوچکتر از 596/0 یمعنادارسطح در t=  532/0و   051/0( βمقدار بتا )تحصیلی آنها، با 

نقش میانجی تک والد بودن در دانش و سطح معناداری به دست آمده بزرگتر از سطح معناداری مورد انتظار است.  وجود

 تبیین نمی کند.دختر را  آموزان

 

 

  نتیجه گیریبحث و 

عی بودن دانش آموزان دختر در رابطه با استفاده از شبکه های اجتما یین نقش میانجی تک والدپژوهش حاضر با هدف تب

ی است. جامعهبا توجه به موضوع تحقیق روش پژوهش به صورت توصیفی، از نوع همبستگی  .مجازی و اشتیاق تحصیلی بود

ورش شهر کرج تعداد . طبق آمار آموزش و پرشهر کرج بودمدارس دخترانه متوسطه تک والد کلیه ی دانش آموزان آماری آن،

حساسیت موضوع از سوی دانش  با وجودکه  است.نفر دانش آموزان دختر تک والد متوسطه در حدود شش هزار و چهار صد 

به روش تصادفی که  دانش آموز تعیین شد100) هیئت علمی دانشگاه( حجم نمونه پیشنهاد صاحبان فن  آموزان تک الد به

در هیچ یک از سواالت نتایج بدست آمده همانگونه که مطرح شد  آماری نداشته است.این پژوهش ریزش شدند، انتخاب 

 میان در فراوان های کاوش به توجه بامطرح شده درپژوهش با یافته های دیگر پژوهشها بست داده نشده است. چرا که 

بر سند  دال که منابعی معتبر، اینترنتی های سایت همچنین عمومی های کتابخانه و دانشگاهی ها نامه پایاناسناد و  مقاالت،

 پژوهشی هم، انجام چنین صورت درنشد   یافتو خارجی  داخلی های پژوهش میان پیشینه ای برای این چنین پژوهشی در

های انجام شده در شود تعداد پژوهشهمانطوریکه مشاهده می نگردید یافت محقق توسط و نگردیده ثبت علمی مجامع در

که هنوز باب مطالعه و بررسی در این زمینه به درستی باز  حکایت از آن دارداین زمینه محدود و بسیارکم است و این مطلب 

نشده است و تحقیقات متعدد اگر وجود دارد باب سخن آنها بر حول محور آسیب های اجتماعی خانواده ها چرخیده است. 

بحث  آموزان. به هرحال تبیین دانش نه است بوده خانواده هدفشان جامعه صورت گرفته ایه پژوهش بیشتر دیگر ازسوی

از شبکه های اجتماعی مجازی و اشتیاق تحصیلی آنها کار  دانش آموزان در رابطه با استفادهبودن  نقش میانجی تک والد

 آسانی نیست.

ک والد بر عملکرد دانش فقط ی ، کهدانش آموزان تک والدنقش میانجی تک والد بودن  حاضر نشان داد کهپژوهش یافته های 

 دنیای باید اذعان کرد در اجتماعی مجازی معنادار ، منفی و معکوس استاستفاده از شبکه های  با رابطهنظارت دارد و آموز 

 تک و فرزندی تک دیگر طرف و از ندارند فرزندانشان با وقت صرف برای چندانی فرصت والدین که امروز شهری و ماشینی

 که صورت بدین نمایند، انتخاب نمودن فرزندانشان سرگرم برای را راه ترین ساده والدین تا شده سبب ها، خانواده بودن والد

 اتاق در او تا دهند می قرار دلبندشان فرزند در اختیار را اینترنت و شخصی ی رایانه تاپ، لپ همراه، تلفن همچون ابزارهایی

 از عمل در ولی برد، می سر به خانه امن در محیط فیزیکی نظر از تنها فرزند که آن حال شود، مشغول آنها با کار به خود

 پیرامونش محیط از تر بزرگ مراتب به با دنیایی مجازی اجتماعی های شبکه آن طبع به و اینترنت ویژه به وسایل این طریق

در این بین آن کسانی  .]2[نیستند آگاه آنها ازوجود مادران و پدران از بسیاری که شود می مواجه چیزهایی با و نهد می قدم

 که آسیب شدید خواهد دید به تبع فرزندان اند که جهت برآورد و رفع نیاز گام بر می دارند.

با اشتیاق تحصیلی، توسط دانش آموزان دختر  میانجی تک والد بودن بین نقشمعناداری رابطه  حاضر در پژوهش

ا که عدم حضور یکی به دلیل نقش میانجی تک والد بودن دانش آموزان باشد. چر امکان دارداین مهم  نشد. متوسطه گزارش
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کنند  می زندگی هایی خانواده در که فرزندانی گفتار و بیان. بطور مثال داردتاثیرات زیادی بر اشتیاق دانش آموزان  از والدین،

 دختر بیان نوع و تکلم بر پدر حضور عدم معتقدند، شناسان روان باشد. می سطح پایین تر در ندارد حضور آن در پدر که

 و استراتژی دیگر، نظیر متغیرهای بیند. می صدمه پدر حضور عدم با پسران اغلب کلی طور به است. پسر بیشتر به نسبت

 روی بر روانی شناسی آسیب مطالعات. نمایان سازد بهتر و بیشتر را ها تفاوت این تواند می فرزندان و والدین برخورد نحوه

 بیشتر دارد، حضور آنها خانه در پدر که فرزندانی به نسبت این فرزندان که دهد می نشان مواجهند، پدر غیبت با که کودکانی

 والدی تک های خانواده. دانش آموزان هستند فعالی بیش یا و اضطراب افسردگی های احساسی، رفتاری، ناهنجاری معرض در

 طالق که والدینشاندانش آموزان  بین در رفتاری مشکالت دارند. کمتری سازگاری والد، دو دارای دانش آموزان با مقایسهدر 

 همچنین شود. می مشاهده میزان بیشتری به است، شده فوت آنها والد که دانش آموزان به نسبت اند، شده جدا یا گرفته

 به اعتماد تحصیالت، به کافی دستیابی عدم نظیر بروز مشکالتی و جوانان بین در روحی مشکالت ایجاد عامل والدین، طالق

 حاالت در زودرسی تجاوز، به ارتکاب و مخدر مواد استعمال جرم، تکرار یا جرم به روحی، ارتکاب های اضطراب ضعیف، نفس

 و شناختی جامعه معنای به والدی تک پدیده .است خودکشی به اقدام و افسردگی بزرگساالنه، جرایم جنسی، ارتکاب

 تک افراد از بسیاری. کند می تهدید را جامعه اجتماعی ساختار اجتماعی، بحران بزرگ یک صورت به دنیا تمام در روانشناسی

 از عللی به بنا که خانواده زمانیکنند.  می پیدا گرایش اجتماعی مفاسد به و جامعه خانواده حمایت وعدم ناتوانی اثر در والد

 وجود خالء دلیل به خانواده شود، فرزندان می والد تک خانواده یک به تبدیل طوالنی غیبت و طالق، ترک منزل فوت، قبیل

 آسیب معرض در بسا چه و هستند روبرو خاصی شناختی – رفتاری – های عاطفی پیچیدگی فراوان و مشکالت با مادر یا پدر

 های خانواده فرزندان، در روانی و رفتاری اختالالت بیشتر. قرارگیرند فرهنگی و اقتصادی مشکالت اجتماع، بزهکاری، های

 و تحصیلی افت مدرسه، و خانه در پرخاشگر، نافرمانی، ناسازگاری نظیر هایی اختالل شده مشاهده سرپرست بی و والد تک

 .]22و21[است ضعیف پنداره خود

 دچار دلیل هر به است که آموزانی دانش وجود وپرورش آموزش خصوص به و جامعه گیر دامن مسائل از یکی امروزه

 مهم متغیر یک عنوان به که خانوادگی است خاص شرایط از یکی مادر یا پدر از محرومیت هستند. والدین از یکی محرومیت

 رفتارکودک مختلف ابعاد و رشد عمومی روی بر ای ویژه اثرات توانایی این را دارد که مستقیم غیر و مستقیم طور به محیطی

 دوران مشکالت بر مادر یا پدر غیبت تأثیر .داشته باشد تحصیلی عملکرد و جسمانی روانی، سالمت زمینه در خصوص به

 برای کمتری ظرفیت بزرگساالن با مقایسه در کودکان که داده است نشان مطالعات .]23[دارد ویژهبسیار  اهمیت کودکی

 این شدید وابستگی به منجر تواند می زا فشار دارند. موقعیت های یکی از والدین مرگ مانند غیبت با مواجهه و سازگاری

 فشارزای حوادث از ناشی افسردگی به نسبت را کودکان تواند می اولیه سنین والدین در از یکی فقدان گردد. کودکان

 اثرات که دهد می نشان والدی تک های خانواده مورد در اخیر های سال زیاد بسیار تحقیقات ،سازد پذیر آسیب دردکشنده

 والد یک با که تنها هایی بچه گردید مشخص متغیرها و عوامل سایر تعدیل از پس باشد. پایدار بسیار تواند می این پدیده

 .هستند روانی و رفتاری مشکالت به بیشتر مبتال برابر دو کنند، می زندگی والد دو با که هایی بچه به نسبت کنند، می زندگی

 کنارشان در مادر و پدر که هایی بچه از بیش مواجهند، پدر و غیبت فقر با و کنند می زندگی مادرشان با فقط که کودکانی

 و کنند می مصرف مخدر مواد زنند، می کودکانه بزهکاری به دست شوند، می اخراج از مدرسه و دارند تحصیلی افت هستند،

 پسران و دختران رفتار روی بر را متفاوتی اثرات پدر، حضور عدم معتقدند محققان .]24[شوند می  بزرگساالن مرتکب جرایم

 عدم .نقض کنند را اجتماعی های قالب و قواعد که دارند بیشتری تمایل پسران ندارد، حضور خانواده پدر هنگامی که دارد،

 تحت مدرسه در را دختران ظاهر رفتار که رسد می نظر به اما طلبد، می مبارزه به را دختران احساس پایداری پدر، حضور

 روزی و معاش منبع عنوان به داشت، خانواده نیازهای تأمین در که نقشی نظر از اساساً پدر گذشته در، دهد نمی قرار تأثیر

 هایی فرضیه از برخی اخیر سالهای در .شد می گذاشته مادر عهده به کودکان تربیت و مراقبت مسئولیت و بود مطرح رسان
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 حضور به نسبت کودک واکنش، اند شده تحول و تغییر دچار داشتند، طوالنی قدمت کودک پرورش در پدر نقش به راجع که

 .می گیرد شکل کندتر پدر به وابستگی که تفاوت این با است، مادر غیبت و برابر حضور در او واکنش مانند نیز پدر غیبت و

 پر ماجرای یک به آن، از وی بازگشت و مدرسه به کودک رفتن و است معرض خطر در کودک روانی و جسمی سالمت لذا

 .]23[می گذارد کودک زندگی بر را تأثیراتی چنین پدر، وغیبت فقر ت.اس شده تبدیل سر درد

 کودک برای را فراوانی مشکالت مادر نبودن خردسالی سنین در .است متفاوت یک دیگر با پدر و مادر نبودن تاثیر

 سال در پدر رفتن دست از که حالی در دهد می دست از را خود محبت و مهر کانون کودک دیگر عبارت به آورد؛ می فراهم

 نشان آمده دست به مونیهان گزارش از که ساالری مادر آسیب شناسی فرضیه می کند پیدا اهمیت جوانی و نوجوانی های

 که است این آن، مفهوم زیرا است، مخرب بسیار پسران برای ویژه به برای کودکان (پدر غیبت) پدر حضور عدم میدهد که

 عقیده (، امروزه1987) وئیسوابرین .]25[بود خواهند پدر راهنمایی و ساختار انضباط، الگوی نقشی، مالی، منابع فاقد کودکان

 می ایفا کودکان مراقبت و پرورش را در متفاوتی های نقش گذشته های فرضیه و ذهنیات با مقایسه در پدران که است این بر

 یا روانی های بیماری مستعد را شخص و داشته رشد شخصیت بر بی نامطلو اثر دو هر یا دو والد این از یکی کنند، غیبت

 دوره کودکی در تکوین شخصیت آتی فرد نقش انکارناپذیری دارد و نظریه های روانشناسی. می سازد بعدی رفتاری مشکالت

این دوره قایلند. نظریه روانکاوی حل و فصل مسایل کودکی را در دوران خردسالی مهم می داند چرا اهمیت ویژه ای برای 

که این مسایل در ناخودآگاه می مانند و به شکل عقده بروز می کنند. طبق این رهیافت خانواده نقش محوری دارد چرا که 

کودکان وابسته که احساس امنیت می کنند  معتقد است لبیباید وسایل رفع نیازهای کودک را مهیا سازد. نظریه وابستگی باو

بیش از دیگر کودکان قادرند جدایی را تحمل و جهان اطراف را درک کنند، امنیتی که در خانواده و در اثر ارتباط با هر دو 

می داند، دوره  نیز دوره های کودکی و نوجوانی را مهمترین دوره والد با کودک حاصل می شود. نظریه رشد شناختی پیاژه

تی و روانشناسی به نوعی معتقدند یای که فرد به رشد شناختی دست پیدا می کند. در نتیجه همه ی نظریه های مذکور ترب

که نیازهای کودک باید در این دوره حل و فصل شود تا در آینده مشکل ساز نشود. کودک به تنهایی قدرت حل و فصل 

دهد. خانواده بیشترین تکیه گاهی است  دارد و این امر را با استمداد از بزرگترها انجام میمسایل و براوردن نیازهای خود را ن

که کودک بدان وابسته است و نیازهای عاطفی، اجتماعی، مادی و سایر نیازهای او را به بهترین وجه برطرف می کند. اگر 

م که هر کدام نقش و کارکردی دارند که در ارتباط خانواده را به عنوان سیستم اجتماعی یا جامعه ای کوچک در نظر بگیری

صورتی که به  در با هم تعریف می شوند و در آن کودکان جامعه پذیر می شوند و الگوهای رفتاری و اجتماعی را می آموزند

کنند  با یک والد زندگی می کههر دلیل عضوی از این سیستم حذف شود کار سایر اعضا را نیز مختل خواهد کرد. کودکانی 

مجبور است کار شخص دیگر را نیز انجام دهد. در جامعه ما که نقشها به نوعی تفکیک سنتی شده اند مرد  والدیعنی یک 

عالوه بر ضرورت وجودش به لحاظ عاطفی و احساس امنیت برای خانواده معموال وظیفه اقتصادی و تامین مایحتاج خانواده 

از کودکان را بر عهده دارند.  تمدیریت امور خانه و مهمتر از آن نگه داری و مراقب را بر عهده دارد و زنان معموال در خانه

وقتی که به هر دلیلی پدر خانواده آنها را تنها می گذارد مادر معموال مجبور است در کنار نقش مادری وظیفه تامین مایحتاج 

می دارند، پدیده ای که امروز تحت عنوان کار اجباری زندگی را انجام دهد، گاهی نیز از سر اجبار کودکان خود را به کار وا

 .]26[کودکان از آن یاد می شود و میلیونها کودک از این مسئله رنج می برند

کودکی که فقط با مادر خود زندگی می کند نه تنها پدر خود را از دست داده که به نوعی از مزایای داشتن مادر 

ان زیادی را که مادرش سر کار هست را به تنهایی یا مراکز دیگر سر کند. والد تنها هم محروم می گردد، چرا که باید مدت زم

باید در ضمن کنار آمدن با از دست دادن شریک زندگی خود مسئولیت تازه ای را نیز بر عهده بگیرد و با تغییر نقش و شرایط 

روز انواع اضطراب، افسردگی، وابستگی شدید، خود سازگاری یافته و مراقبت و تربیت فرزندان را نیز بر عهده بگیرد . ب

پرخاشگری، سوء ظن، احساس عدم امنیت و آسیب های دیگر شخصیتی در کودکان تک سرپرست به نسبت بیشتر از کودکان 
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مرگ و خاصه طالق می تواند ترس از آینده و ناشناخته ها را در کودکان تقویت کند ، وقتی یکی  دیگر مشاهده شده است.

ین می میرد کودک نگران از دست دادن مادر خود نیز هست.  وقتی که پدر زن و فرزندش را ترک می کند کودک با از والد

خود اینگونه فکر می کند که پدر و مادر که همدیگر را ترک کرده اند پس به راحتی نیز ممکن است من را ترک کنند. عدم 

ترس از محیط مدرسه و  .]26[بین تبدیل به یک مسئله می شوداحساس امنیت و وابستگی شدید کودکان به مادر در این 

موقعیتهای آن از جمله پاسخ دادن و پای تخته رفتن، امتحان دادن، دلدرد گرفتن مخصوصا در زنگ امال، ترس بی مورد از 

خجالتی بودن نیز آموزگار، مدیر و سایر کادر مدرسه نیز در بعضی از موردهای تحت مطالعه ما مشهود بوده است. کمرویی و 

توصیف غالب رفتاری دانش آموزان توسط معلمانشان بوده اند. خانواده نقش قابل توجهی در شکل گیری شخصیت و رفتار 

کودک دارد. محیط صمیمی و دوستانه خانواده که در آن پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده رابطه ی صمیمی با هم دارند 

و فعال بار می آیند، چنین شخصیتی بازتاب عشق و پشتیبانی خانواده است. در نقطه معموال کودکانی با شخصیت مثبت 

مقابل آن خانواده ی از هم پاشیده و یا تک سرپرست هست که چنین روابطی وجود ندارد، والدین تعمدی یا ناخواسته و 

ندارند و کمرویی را در کودکان تقویت بواسطه نداشتن زمان کافی فرصت مراقبت، تربیت و ارتباط کالمی با بچه های خود را 

افسردگی و بی انگیزه گی نیز در این کودکان به شکل بارزی نمایان بوده است. تنهایی و گوشه گیری در زنگ  می کنند. 

های تفریح، بی عالقگی به بازیهای گروهی، عدم عالقه به کارهای گروهی، نقاشی های در هم و بر هم با تنوع رنگ کم و 

از رنگ های سرد، تحرک و جست و خیز کم، سکوت در کالس و حواس پرتی و غیره مقوله هایی بوده اند که حاکی  استفاده

و خاصه بچه های طالق است. دعوا و  والد. پرخاشگری بارزترین نماد شخصیتی بچه های تک استاز افسردگی در کودکان 

ر و برادران خود، آسیب زدن به وسایل بچه ها و اموال مدرسه، ستیزه های پیاپی با دوستان، دعوا در خانه با مادر و خواه

فحش و هتاکی، خودخواهی و به هم زدن بازی و سرگرمی بچه ها نمودهای اقرار شده و مشاهده شده ی بچه هایی هستند 

نی از خشونت و که آنها را در ردیف پرخاشگر آورده ایم. کودکانی که پرخاشگری صفت بارز آنها بوده است در خانواده میزا

 .پرخاشگری را نیز تجربه کرده اند

های مورد نیاز درپژوهش کنونی از پرسشنامه آوری دادهبرای جمعاین پژوهش از این قبیل بود،  های محدودیت

 ها مانند مصاحبه و مشاهده امکانپذیرآوری دادههای جمعاستفاده گردید. زیرا به دلیل ماهیت پژوهش استفاده از دیگر روش

 در محدودیت توان می گردید، استفاده تصادفی ای خوشه صورت به گیری نمونه از حاضر پژوهش در که جا آن از نبود.

 حاضر مطالعه .گرفت نظر در حاضر شناختی روش های محدودیت از یکی عنوان به را بیرونی اعتبار یا و ها یافته دهی تعمیم

از آنجا که پژوهش حاضر محدود به جنسیت  .است دشوار ها یافته مورد در على استنباط نتیجه، در. است همبستگی نوع از

) دانش آموزان دختر متوسطه  شهر کرج( انجام شد، لذا در تعمیم نتایج به جوامع آماری دیگر باید احتیاط  شود. از جمله 

خاص )دانش آموزان  فیاییجغرا منطقه به منحصر پژوهشمورد آماری  های در کنترل پژوهش این است که جامعهمحدودیت

با  .کندمی مواجه احتیاط با را نتایج تعمیم شده یاد به صورت تصادفی، شرایط و محدود، تعداد ( باکرج دختر متوسطه شهر 

صریح و دقیق دانش اموزان تک  دهی پاسخ نحوه برممکن است روانی  مختلف محیطی و توجه به موضوع پژوهش، عوامل

دسترسی پژوهشگر به دانش آموزان تک والد  اطالعات نقص ایجاد کند. دقیق آوری جمعگذار باشد . ودراثر  سواالت والد به

 جمله ازکار دشواری بود.   هادر پاسخگویی به پرسشنامهو قانع کردن این دانش آموزان بخصوص بچه های طالق  

 فارسی و التین مرتبط با موضوع است.  علمیحاضر، نبود کار مشابه، کمبود و یا فقدان منابع  پژوهش مهم محدودیتهای
تیاق تحصیلی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و اش بر موثر دیگر متغیرهای نقش آینده، درتحقیقات شودمی پیشنهاد

باید به  آنچه که های بعدیرسد در پژوهشبه نظر می. شود فراهم تریجامع تا تبیین کنند بررسی در دانش آموزان دختر

در . چرا که باشدمستقل مورد مطالعه قرار گیرد نقش جنسیت در هر یک از این متغیرها و مقایسه نتایج با یکدیگر میطور 

مساله جنسیت همواره مورد توجه قرار  اشتیاق تحصیلیبا شبکه احتماعی و  تحقیقات مختلف خصوصا در حوزه استفاده از
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با میزان استقاده  از شبکه های  در رابطه هاى سنی مختلفگروهنگرفته است. مطالعه مشابهی نیز بر روی نقش خانواده در 

 .انجام شوداشتیاق و پیشرفت  تحصیلی آنها اجتماعی مجازی و تاثیر آن بر 

 

 

 تشکر و قدر دانی 

دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی) نویسنده اول ( دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاده این مقاله از پایان نامه 

اسالمی واحد ساوه استخراج شده است. نویسندگان از کلیه افرادی که در اجرای این پژوهش همکاری و حمایت نمودند ، 

 .مراتب سپاس خود را اعالم می دارند
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 - 18 Aunola, K., Statin, H., &Nurmi, J.E. (2000). Parnting Style and adolescent achievement 

Strategies. Journal of Adolescence, 23, 205 – 222. 
 و اینترنتی اجتماعی های شبکه مجازی فضای در (. تعامل1392پور، صمد و کیانپور، مسعود) عدلی قاسمی، وحید؛ - 19

 ارتباطات، و دین پژوهشی علمی اصفهان. دوفصلنامه شهر جوانان و بوک فیس موردی مطالعه دینی جوانان؛ هویت بر آن تأثیر

 .5-39ص ، (24 )پیاپی دوم شمارة نوزدهم، سال

 پیش در رفتاری و شناختی عاطفی، اشتیاق و رفتاری بازداری /ساز فعال های سیستم نقش .(1394) ذبیح پیرانی، – 20

 . 7 – 22 ص.  3شماره. 4 دوره.مدرسه شناسی روان پژوهشی علمی نشریه. تحصیلی فرسودگی بینی

 .طالق پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم  (.1377)باقر ، ساروخانی - 21

 آموزان دانش پیشرفت انگیزه و تنهایی احساس تکانشگری، بر اجتماعی های مهارت تاثیر(. 1392) زیبا باورصاد، شانکی - 22
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 تحصیلی عملکرد و پرخاشگری افسردگی، مقایسه اضطراب، (.1388عبدالکریم) نیسی، و السادات فاطمه زاده، مجتهد - 23

، 1387، بهار شناسی روان در نو های یافته مجله، اهواز واقعی شهرستان مادر و پدر و مادری نا پدری، نا دارای آموزان دانش

 .7 -17، 6، شماره 2دوره 

 اضطراب، استرس، افسردگی، مقایسه(. 1392) الهیوردی زاده، وحسین علی یی، زکی کامران؛ خدادادی، علی؛ امینی، – 24

 مدیریت تحقیقات پژوهشی -علمی فصلنامه. والد دو و والد تک پسر آموزان دانش در تحصیلی پیشرفت و پرخاشگری کمرویی،

 . 57-66.  چهارم شماره چهارم، سال آموزشی
 –  25 Biblarz, T., & Raftery, A. (1999). Family Structure, Educational Attainment, and 

Socioeconomic Success: Rethinking the “Pathology of Matriarchy”. American Journal of 
Sociology, 105, 321-365. http://dx.doi.org/10.1086/210314 

 تحت) والد تک کودکان تحصیلی و فردی اجتماعی، های آسیب بررسی .(1390)ناصر ، فکوهی و حمزه پاسدار، - 26
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