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Abstract
Introduction: The study of behaviors that can lead to a healthy academic lifestyle for learners has always been 
of interest to researchers. The aim of this study was to investigate the mediating role of self-esteem in between 
parent-child relationship and health-oriented academic lifestyle.
Methods: The present study was descriptive-correlational and structural equation modeling. The statistical 
population of the present study included a high school student in Tehran in 2021-2022 from which 744 people 
were selected by convenience sampling. Data collection tools included health-oriented academic lifestyle 
behaviors questionnaire, self-esteem questionnaire and, parent-child relationship questionnaire.
Results: Mean and standard deviation of promotional (83.72±11.43) and inhibitory (72.02±13.62) style of 
academic life, freedom-oriented (62.13±10.34) and security-oriented (65.12±13.93) parent-child relationship,  
self-esteem (33.44±4.28) .The results showed that the correlation coefficient between promotional (0.12) and 
inhibitory (0.27) style of academic life with the pattern of  the freedom-oriented parent-child relationship 
and the correlation between promotional and inhibitory style of academic life with security-oriented parent-
child relationship (0.20) is significant at the 0.01 level. Also, the correlation between promotional academic 
lifestyle (0.11) and inhibitory (0.21) with self-esteem was significant at the level of 0.01. Also, self-esteem had 
a mediating role in the relationship between parent-child relationship and health-oriented academic lifestyle            
(P <0.05).
Conclusions: Accordingly, health-oriented lifestyle behaviors in students are related to self-esteem and parent-
child relationship, and self-esteem has a mediating role in this relationship. 
Keywords: Self-esteem, Health-oriented lifestyle, Parent-child relationship.
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چکیده 
مقدمــه: بررســی رفتارهایــی کــه مــی توانــد منجــر بــه ســبک زندگــی ســالم تحصیلــی بــرای فراگیــران شــود، همــواره مــورد عالقــه 
پژوهشــگران بــوده اســت. هــدف از ایــن مطالعــه بررســی نقــش واســطه ای عــزت نفــس در رابطــه ارتبــاط والــد فرزنــد و رفتارهای ســبک 

زندگــی تحصیلــی ســالمت محــور بــود.
روش کار: مطالعــه حاضــر، توصیفــی- همبســتگی و از نــوع مــدل ســازی معــادالت ســاختاري بــود. جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر را 
دانــش آمــوزان دوره دوم متوســطه شــهر تهــران در ســال 1400-1399 در بــر گرفــت کــه بــه صــورت نمونــه گیــری در دســترس تعــداد 
744 نفــر از بیــن آنهــا انتخــاب شــدند. ابــزار گــردآوری داده هــا شــامل پرسشــنامه رفتارهــای ســبک زندگــی تحصیلــی ســالمت محــور، 

پرسشــنامه عــزت نفــس و پرسشــنامه ارتبــاط والــد- فرزنــد بــود. 
ــی  ــده تحصیل ــبک بازدارن ــی )11/43±83/72(، س ــده تحصیل ــاء دهن ــبک ارتق ــره س ــار نم ــراف معی ــن و انح ــا: میانگی ــه ه یافت
)13/62±72/02(، الگــوی آزادی مــدار )10/34±62/13( و الگــوی امنیــت مــدار در رابطــه والد-فرزنــد )13/93±65/12( و عــزت نفــس 
)4/28±33/44( بــود. نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه ضریــب همبســتگی بیــن ســبک ارتقــاء دهنــده تحصیلــی )0/12( و ســبک بازدارنــده 
تحصیلــی )0/27( بــا الگــوی آزادی مــدار در رابطــه والد-فرزنــد و ضریــب همبســتگی بیــن ســبک بازدارنــده تحصیلــی )0/20( بــا الگــوی 
امنیــت مــدار در رابطــه والــد- فرزنــد در ســطح 0/01 معنــادار بــود. همچنیــن ضریــب همبســتگی بیــن ســبک زندگــی تحصیلــی ارتقــاء 
دهنــده )0/11( و بازدارنــده )0/21( بــا عــزت نفــس در ســطح 0/01 معنــادار بــود. همچنیــن عــزت نفــس در رابطــه بیــن رابطــه والــد فرزند 

 .)P< 0/05( و ســبک زندگــی تحصیلــی ســالمت محــور دارای نقــش میانجــی بــود
نتیجــه گیــری: بــر ایــن اســاس رفتارهــای ســبک زندگــی ســالمت محــور در دانــش آمــوزان بــا عــزت نفــس و ارتبــاط بیــن والــد- 

فرزنــد رابطــه دارد و عــزت نفــس در ایــن بیــن دارای نقــش میانجــی اســت. 
کلیدواژه ها:  عزت نفس، سبک زندگی سالمت محور، رابطه والد فرزند.

مقدمه
زندگــی تحصیلــی یکــی از مهمتریــن ابعــاد زندگــی دانــش 
ــراوان  ــر ف ــا تأثی ــی آنه ــاد زندگ ــر ســایر ابع ــه ب ــوزان اســت ک آم
ــی  ــه زندگ ــر ب ــد منج ــی توان ــه م ــی ک ــی رفتارهای دارد. بررس
ــه  ــورد عالق ــواره م ــود، هم ــران ش ــرای فراگی ــی ب ــالم تحصیل س
ــان  ــراروی محقق ــش ف ــن چال ــوده اســت. مهمتری پژوهشــگران ب
ایــن  بــه  پاســخ  تحصیلــی  پیشــرفت  انگیــزش  حــوزه  در 
ــور در                                                                                                   ــس از حض ــران پ ــرا فراگی ــه چ ــت ک ــدی اس ــش کلی پرس

موقعیــت هــای تحصیلــی، الگوهــای متمایــزی از رفتارهــا، اعــم از 
ارتقــاء دهنــده و یــا بازدارنــده موفقیــت تحصیلــی را برمــی گزینند؟ 
ــد  چــرا برخــی فراگیــران از ســالمت تحصیلــی باالیــی برخوردارن
ــدی  ــردگی و ناامی ــراب، افس ــرض اضط ــر، در مع ــی دیگ و برخ
ــی  ــای چالــش زای تحصیل ــا موقعیته ــد و در برخــورد ب ــرار دارن ق
میــل بــه تســلیم شــوندگی و برخوردهــای انفعالــی دارنــد ]1[. در 
ــران، ســازه ای  ــاری ارجــح فراگی ــن راســتا، مــدل هــای رفت همی
ــالمت  ــی س ــی تحصیل ــبک زندگ ــای س ــوان »رفتاره ــت عن تح
ــرح  ــور« )Health-Oriented Academic Lifestyle( را مط مح
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مــی کننــد. بــه اســتناد رویکردهــای نظــری و تجربــی در قلمــرو 
ــا  ــه ب ــاری در رابط ــای رفت ــرفت، الگوه ــزش پیش ــی انگی مطالعات
ــی  ــته کل ــه دو دس ــور ب ــالمت مح ــی س ــی تحصیل ــبک زندگ س
رفتارهــای ارتقاءدهنــده و رفتارهــای بازدارنــده ســالمت تحصیلــی 
تفکیــک شــده انــد ]2[. رفتارهایــی همچــون اهمــال کاری، خــود 
ــوان  ــه عن ــی ب ــی انطباق ــال گرای ــی، کم ــازی تحصیل ــوان س نات
ــی،  ــری تحصیل ــی و درگی ــالمت تحصیل ــده س ــای بازدارن رفتاره
ســرزندگی و خــوش بینــی تحصیلــی بــه عنــوان رفتارهــای 

ــتند ]2،3[. ــرح هس ــی مط ــالمت تحصیل ــده س ارتقادهن
اهمــال کاری بــه تمایــل غالــب و همیشــگی فراگیــران بــرای بــه 
ــه همیشــه  ــاره دارد ک ــی اش ــای تحصیل ــن فعالیته ــق انداخت تعوی
بــا اضطــراب، بــه هــم ریختگــی و شکســت هــای پیاپــی همــراه 
اســت ]4[. خــود ناتــوان ســازی راهبــردی دفاعــی اســت کــه در آن 
فــرد قبــل از عملکــرد، موانعــی را ایجــاد مــی کنــد تــا بــه وســیله 
آن اســنادهایش را بعــد از عملکــرد دســتکاری کنــد تــا شکســت را 
بــه عوامــل بیرونــی و موفقیــت را بــه عوامــل درونــی نســبت دهــد 
]5[. کمال گرایــی خصلــت شــخصیتی اســت کــه بــا اســتانداردهای 
بــاالی عملکــرد و نگرانــی از ارتــکاب اشــتباه و عواقــب اجتماعــی 
ــًا  ــراد دائم ــته اف ــن دس ــود. ای ــخص می ش ــودن مش ــدم  کامل ب ع
خــود را مــورد ارزیابــی نقادانــه قــرار داده و همــواره نگــران 
ــی  ــی تحصیل ــوش بین ــتند ]6[. خ ــران هس ــی دیگ ــی منف ارزیاب
ــد  ــه می توانن ــه اینک ــت ب ــوزان اس ــش آم ــاور دان ــای ب ــز گوی نی
ــدگان  ــاد گیرن ــی داشــته باشــند ]7[. ی ــل عملکــرد خوب در تحصی
خوشــبین، اتفاقــات خــوب زندگــی را بــه خــود و اتفاقــات بــد را بــه 
شــرایط نامســاعد یــا اشــتباه نســبت می دهنــد و در مقابــل، افــراد 
بدبیــن، خــود را بــه خاطــر اتفاقــات بــد ســرزنش مــی کننــد ]8[. 
ــز در  ــت آمی ــی موفقی ــوان توانای ــه عن ــی را ب ســر زندگــی تحصیل
برخــورد بــا چالــش هــای تحصیلی کــه در مســیر زندگــی تحصیلی 
ــا و  ــی ه ــه توانای ــد و از جمل ــی کنن ــف م ــتند، تعری ــول هس معم
اســتعدادهای درونــی اســت کــه موجــب ســازگاری افــراد در برابــر 
تهدیدهــا و فشــارها در حیطــه تحصیلــی مــی شــود ]9[. درگیــری 
تحصیلــی، میــزان ارزشــی اســت کــه یــاد گیرنــده بــرای نتایــج و 
پیامدهــای مربــوط بــه تحصیــل قائــل اســت و خــود را بــا آن یکی 
دانســته و در فعالیت هــای تحصیلــی و غیرتحصیلــی آن مشــارکت 
می کنــد ]10[. درگیــری تحصیلــی ســازه ای اســت کــه بــه کیفیت 
تالشــی کــه دانــش آمــوزان صــرف فعالیتهــای هدفمنــد آموزشــی              
مــی کننــد تــا بــه نتایــج مطلــوب دســت یابنــد، اشــاره دارد ]10[. 
در راســتای شناســایی متغیرهــای موثــر در رفتارهــای ارتقاءدهنــده 
و بازدارنــده ســالمت تحصیلــی، رابطــه والــد فرزنــد و عــزت نفــس 

از جملــه عوامــل اساســی در ایــن رابطــه بــه نظــر مــی رســند.
روابــط والد−فرزنــد نشــان دهنــدۀ ابتدایــی تریــن و اصلــی تریــن 
روابــط اجتماعــی انســان در گســتره زندگــی کــودکان و نوجوانــان 
اســت و کیفیــت ایــن روابــط بــه عنــوان مهــم تریــن عامــل مؤثــر 
در شــکوفایی و موفقیــت قابــل توجــه اســت. زمانــی کــه از رابطــه 
ــه ای«  ــور رابط ــود، منظ ــی ش ــت م ــدان صحب ــن و فرزن والدی
دوســویه« اســت کــه متقابــل و دوجانبــه بــوده و والدیــن، انتظارات 
و احساســات فرزنــد و نیازهــای او را درک مــی کننــد و مــورد توجــه 
قــرار مــی دهنــد ]11[. کــودکان و نوجوانانــی کــه والدیــن خــود را 
همیشــه حاضــر و در دســترس مــی بیننــد و احســاس مــی کننــد 
کــه مــی تواننــد بــر آنهــا متکــی باشــند، بهتــر رشــد مــی یابنــد و 
وضعیــت روان ســالم تــري نیــز دارنــد. گــرم، پاســخگو و حمایتگــر 
ــازگاری  ــالمت روان و س ــده س ــی کنن ــش بین ــن پی ــودن والدی ب
کــودکان اســت ]12[. باقــری در الگــوی ارتبــاط والد-فرزنــد ابعــاد 
رابطــه والــد فرزنــد را شــامل ارزشــها، باورهــا و قواعــد؛ حمایــت در 
کســب تجربــه؛ فردیــت و خودپذیــري مــی دانــد کــه حــاالت افراط 
ــه آســیب در شــکل گیري و  ــد ب ــی توان ــک م ــر ی ــط در ه و تفری
ــود در  ــر ش ــرد منج ــاري ف ــي و رفت ــامانه روان ــدي س ــت من جه
الگــوی ارتبــاط والد-فرزنــد، الگــوي امنیــت مــدار و الگــوي آزادي 
مــدار قابــل بررســی اســت. فرزنــدان تربیــت شــده الگــوی تربیتــی 
ــران،  ــال دیگ ــت ح ــدارا، رعای ــه م ــش ب ــتر گرای ــدار، بیش امنیت م
ــران  ــای دیگ ــته ه ــرار دادن خواس ــت ق ــل و در اولوی ــر، تحم صب
دارنــد و نمــی تواننــد نــه بگوینــد ]13[. اطرافیــان آنهــا را بیشــتر 
دوســت دارنــد ولــی از آنهــا حســاب نمــی برنــد. بــه همیــن دلیــل 
در تعامــل هــای اجتماعــی و خانوادگــی خــود هرچنــد مــدت یــک 
ــرای تعییــن مــرز و حــدود مــی  ــار دچــار تنــش هــای شــدید ب ب
شــوند ]15[. الگــوي ارتبــاط والــد  فرزنــد آزادي مــدار، فعــال کننده 
انگیــزش اشــتیاقی  اســت و فرزنــدان تربیــت شــده ایــن الگــوي 
ارتباطــي نمــي تواننــد خــود را مجبــور بــه انجــام هــر کاري بکننــد. 
ــه  ــد ک ــده مــي گیرن ــه عه ــي را ب ــا و تکالیف ــدان کاره ــن فرزن ای
ــن  ــي، ای ــط اجتماع ــد ]16[. در رواب ــه دارن ــوق و عالق ــه آن ش ب
گــروه از فرزنــدان متمرکــز بــر خواســته هــا و عالیــق و خواهــش 
هــاي خــود هســتند و کمتــر رعایــت حــال دیگــران را مــي کننــد 
ــد ]14[.  ــرز مشــخص مــی کنن ــراي دیگــران م ــه ســهولت ب و ب
طبــق یافتــه مطالعــات موجــود، رابطــه والــد فرزنــدی ســالم و گــرم 
و پذیــرا مــی توانــد پیــش بیــن مهــارت تنظیــم هیجــان، مهــارت 
در ارتبــاط، عــزت نفــس بــاال، خودکارآمــدی بــاال، کیفیــت زندگــی 

ــدان باشــد ]14-16[. و ســالمت روان در فرزن
یکــی دیگــر از عوامــل مؤثــر در پیشــرفت تحصیلــی، عــزت نفــس 
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ــدی  ــد فرزن ــد ریشــه در ابطــه وال ــن مــی توان اســت کــه همچنی
ــاد  ــوان احســاس و اعتق ــه عن داشــته باشــد ]14[. عــزت نفــس ب
کلــی فــرد نســبت بــه خــود، ارزیابــی شــخصی از خــود و واکنــش 
مؤثــر بــه ارزیابــی خــود تعریــف مــی شــود. عــزت نفــس، عبــارت 
اســت از احســاس ارزشــمند بــودن ]17[. ایــن حــس از مجموعــه 
افــکار، احساســات، عواطــف و تجربیــات مــا در طــول زندگی ناشــی                                                                                              
مــی شــود ]18[. عــزت نفــس بــر همــه ســطوح زندگــی اثــر مــی 
گــذارد و یکــی از مهمتریــن متغیرهایــی کــه اغلــب بــر انگیــزش، 
تــالش و بصیــرت فــرد تأثیــر مــی گــذارد، چــرا کــه یــک فراینــد 
ارزیابــی از خــود اســت کــه میــزان بــاور فــرد بــه تواناییهــا، داشــته 
هــا، موفقیــت و ارزش هایــش را منعکــس مــی کنــد ]19[. کســی 
ــول دارد و  ــاًل قب ــودش را کام ــی دارد خ ــس باالی ــزت نف ــه ع ک
معمــواًل در زندگــی فــردی مســئولیت پذیــر و قابــل اعتمــاد اســت. 
افــرادی کــه از عــزت نفــس پایینــی برخوردارنــد، اســتعدادهای خود 
را دســت کــم مــی گیرنــد و بــرای توانایــی هــا و ظرفیــت هــای 
خوبــی کــه دارنــد ارزش قائــل نیســتند و در مقابــل بــرای آن چــه 
کــه فاقــد آن هســتند و یــا نســبت کمتــری از آن برخوردارنــد ارزش 
ــاوت  ــک قض ــس ی ــزت نف ــن، ع ــوند ]20[. بنابرای ــی ش ــل م قائ
ــی،  ــت و از طرف ــش اس ــودن خوی ــمند ب ــورد ارزش ــخصی در م ش
یــک خــود آگاهــی مهــم و عامــل قــوی در ترغیــب شــخص بــه 
ــام  ــه انج ــل ب ــری و تمای ــت گ ــود هدای ــت خ ــن ظرفی کار، تعیی
رفتارهــای ســودمند اســت ]21[. عــزت نفــس در اکثــر ابعــاد روان 
شــناختی تأثیــر مــی گــذارد و چنانچــه نیــاز بــه عــزت نفــس ارضاء 
نشــود، نیازهــای ســطح باالتــری نظیــر نیــاز بــه آفریدن، پیشــرفت 
ــد  ــی مان ــوه، محــدود م ــتعدادهای بالق ــایی اس ــا درک و شناس و ی
ــه هــای شــخصی یــک فــرد  ]22[. از آنجــا کــه مهمتریــن تجرب
ــا حــد  ــواده و والدیــن بــه دســت مــی آیــد، عــزت نفــس ت از خان
زیــادی ریشــه در تجــارب فــرد در ارتبــاط بــا والدینــش دارد ]15[.

بــر ایــن اســاس بــه نظــر مــی رســد کــه عــزت نفــس در رابطــه 
ــی  ــد و رفتارهــای ســبک زندگــی تحصیل ــد فرزن ــن رابطــه وال بی
ــک  ــه از ی ــرا ک ــش میانجــی اســت، چ ســالمت محــور دارای نق
ســو پــاره ای از مطالعــات گویــای نقــش موثــر رابطــه والــد فرزنــد 
ــتند  ــود هس ــی از خ ــا منف ــت ی ــداره مثب ــری خودپن ــکل گی در ش
]19-17[ و یافتــه برخــی دیگــر از مطالعــات نشــان دهنــده رابطــه 
مســتقیم عــزت نفــس بــا کاهــش اهمالــکاری تحصیلــی و افزایش 
ســطح خــوش بینــی، درگیــری و موفقیــت تحصیلــی مــی باشــند 
ــی ســالمت محــور  ــی تحصیل ــبک زندگ ــای س ]26-23[. رفتاره
اهمیــت بســیاری در میــزان موفقیــت و عملکــرد تحصیلــی دانــش 
آمــوزان دارنــد و هــر کــدام از ابعــاد آن اعــم از کمالگرایــی، تــاب 

آوری، خــوش بینــی، درگیــری تحصیلــی و ســرزندگی پیــش بیــن 
ــردی محســوب  ــر ف ــغلی ه ــی و ش ــده تحصیل ــرای آین ــی ب مهم
ــا  ــط ب ــن اســاس شناســایی متغیرهــای مرتب ــر ای مــی شــوند و ب
ــه  ــه برنام ــی ب ــت ده ــرای جه ــر آن ب ــذار ب ــل تاثیرگ آن و عوام
ــاس  ــن اس ــر همی ــت. ب ــت اس ــز اهمی ــدی حائ ــای بع ــزی ه ری
مطالعــه حاضــر بــه بررســی نقــش میانجــی عــزت نفــس در رابطــه 
ــد و  رفتارهــای ســبک زندگــی تحصیلــی  بیــن ارتبــاط والد-فرزن

ســالمت مــی پــردازد. 

روش کار
ایــن مطالعــه از نظــر هــدف کاربــردي و از نظــر روش گــردآوري 
ــادالت  ــازی مع ــدل س ــوع م ــتگی و از ن ــا توصیفی-همبس داده ه
ــه  ــرای اخــذ مجــوز اخــالق در کمیت ــدا ب ســاختاري اســت. در ابت
ــوم و  ــد عل ــالمي- واح ــگاه آزاد اس ــش در دانش ــالق در پژوه اخ
ــدام  ــه IR.IAU.SRB.REC.1399.210 اق ــا شناس ــات ب تحقیق
ــگاه و  ــای الزم از دانش ــب مجوزه ــس از کس ــن پ ــد. همچنی ش
ــدارس و  ــا مســئولین م ــط، ب ــدارس مرتب ــرورش و م ــوزش و پ آم
دانــش آمــوزان بــرای جلــب همکاریشــان مذاکــرات الزم صــورت 
گرفــت. جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر را  دانــش آمــوزان دوره 
ــی  ــر م ــال 1400-1399در ب ــران در س ــهر ته ــطه ش دوم متوس
ــری در  ــه گی ــورت نمون ــه ص ــی، ب ــدارس دولت ــن م ــرد. از بی گی
دســترس تعــداد 790 نفــر انتخــاب شــدند و از آنهــا خواســته شــد 
ــا بــه پرسشــنامه هــا را بــه صــورت الکترونیکــی پاســخ دهنــد.  ت
ــه صــورت الکترونیکــی،  ــا ب ــردن پرسشــنامه ه ــاده ک ــس از آم پ
ــوزش و  ــران و ادراه آم ــهر ته ــرورش ش ــوزش و پ از اداره کل آم
پــرورش هــر منطقــه نامــه مجــور جهــت اجــرای پرسشــنامه ها در 
مــدارس گرفتــه شــد. ســپس بــا هماهنگــی مدیــر مــدارس، لینــک 
ــدارس  ــاوری م ــو ول فن ــا مس ــی ب ــق هماهنگ ــنامه از طری پرسش
ــش  ــرای دان ــاپ ب ــازی واتس ــای مج ــا فض ــه ی ــایت مدرس در س
آمــوزان ارســال شــد. بــازه زمانــی جمــع آوری داده هــا و اجــرای            

ــود. پرسشــنامه هــا بهمــن و اســفند 1399 ب
بــر اســاس نظــر Cohen  ]27[ و بــا در نظــر گرفتن  ســطح خطای 
ــتن  ــر 0/30 و داش ــدازه اث ــون 80 درصــد، ان ــوان آزم 5 درصــد، ت
حــدود 10 عامــل اصلــی در پرسشــنامه هــای مــورد اســتفاده بــا 80 
گویــه، تعــداد حجــم نمونــه 700 نفــر تعییــن شــد. بــا توجــه بــه 
احتمــال ریــزش 790 نفــر انتخــاب شــدند و از آنهــا خواســته شــد 
تــا بــه پرسشــنامه هــا را بــه صــورت الکترونیکــی پاســخ دهنــد که 
ــه دلیــل نقصــی حــذف  پرسشــنامه هــای مربــوط بــه  46 نفــر ب
شــد و داده مربــوط بــه 744 نفــر آنالیــز شــد. مــالک هــای ورود به 
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مطالعــه شــامل: دانــش آمــوزان دوره دوم مقطــع متوســطه شــهر 
ــال  ــاد در ح ــاری ح ــتن بیم ــال 1400-1399، نداش ــران در س ته
ــروج  ــای خ ــه و مالکه ــرکت در مطالع ــرای ش ــل ب ــر، تمای حاض
ــه  ــه شــرکت در مطالع ــرای ادام ــل ب ــدم تمای پژوهــش شــامل ع
بــود. قبــل از اجــرای طــرح پژوهشــی، در همــان فــرم الکترونیکــی 
ــداف  ــورد اه ــدگان در م ــه شــرکت کنن ــی ب پرسشــنامه توضیحات
ــه  ــن شــرکت داوطلبان پژوهــش و ضــرورت آن داده شــد. همچنی
نیــز مطــرح شــده و اینکــه شــرکت در پژوهــش کامــاًل اختیــاری 
اســت و عــدم مشــارکت، تاثیــری بــر رونــد تحصیلــی آنهــا نخواهد 
داشــت و در مــورد محرمانــه مانــدن اطالعــات نــزد پژوهشــگر نیــز 
ــدگان  ــرکت کنن ــت، از ش ــورت رضای ــد و در ص ــح داده ش توضی

خواســته شــد تــا پرسشــنامه هــا را تکمیــل کننــد.
پرسشــنامه مشــخصات جمعیــت شــناختی: ایــن پرسشــنامه شــامل 

ســواالت مربــوط بــه ســن و جنســیت آزمودنــی هــا بــود.
ســالمت  تحصیلــی  زندگــی  ســبک  رفتارهــای  پرسشــنامه 
 health-oriented academic lifestyle behaviors( محــور 
questionnaire( پرسشــنامه رفتارهــای ســبک زندگــی ســالمت 

ــک  ــوان ی ــه عن ــکاران ]3[ ب ــح زاده و هم ــط صال ــور توس مح
پرسشــنامه خودگــزارش دهــی توســعه یافتــه اســت. ایــن 
ــوی  ــک 13 الگ ــه تفکی ــه ب ــر 124 گوی ــتمل ب ــنامه، مش پرسش
رفتــاری شناســایی شــده اســت. 48 گویــه مربــوط بــه رفتارهــای 
ارتقــا دهنــده و 76 گویــه مربــوط بــه رفتارهــای بازدارنــده اســت. 
ــر  ــهیل گ ــای تس ــد رفتاره ــه بع ــوط ب ــای مرب ــازه های زیربن س
ســالمت تحصیلــی عبارتنــد از 1خوشــبینی تحصیلــی )بــا 10 گویه، 
حداقــل نمــره 10 و حداکثــر نمــره 50( ،2مشــغولیت تحصیلــی )بــا 
8 گویــه، حداقــل نمــره 8 و حداکثــر نمــره 40( ، 3جهــت گیــری 
هــدف ســلطی )بــا 10 گویــه، حداقــل نمــره 10 و حداکثــر نمــره 
ــره 10 و  ــل نم ــه، حداق ــا 10 گوی ــی )ب ــرزندگی تحصیل 50(، 4س
حداکثــر نمــره 50(، 5تــاب آوری تحصیلــی )بــا 10 گویــه، حداقــل 
نمــره 10 و حداکثــر نمــره 50( و ســازه هــای زیربنایــی مربــوط بــه 
بعــد بازدارندگــی ســالمت تحصیلــی شــامل6 درماندگــی آموختــه 
ــره 50(،  ــر نم ــره 10 و حداکث ــل نم ــه، حداق ــا 10 گوی ــده )ب ش
7اجتنــاب از کمــک طلبــی )بــا 9 گویــه، حداقــل نمــره 9 و حداکثــر 
نمــره 45(، 8پرخاشــگری منفعالنــه )بــا 10 گویــه، حداقــل نمــره 
ــه،  ــا 9 گوی ــر نمــره 50(، 9اهمــال کاری تحصیلــی )ب 10 و حداکث
ــازی  ــوان س ــود نات ــره 45(، 10خ ــر نم ــره 9 و حداکث ــل نم حداق
ــره 35(،  ــر نم ــره 7 و حداکث ــل نم ــه، حداق ــا 7 گوی ــی )ب تحصیل
11اجتنــاب از تــالش )بــا 11 گویــه، حداقــل نمــره 11 و حداکثــر 
نمــره 55(، 12فریبــکاری تحصیلــی )بــا 10 گویــه، حداقــل نمــره 

ــا 10  ــی )ب ــی غیرانطباق ــره 50( و 13کمالگرای ــر نم 10 و حداکث
ــر نمــره 50( می باشــند. پاســخ  ــل نمــره 10 و حداکث ــه، حداق گوی
دهنــدگان بایــد بــه هــر مــاده بــر روی طیــف 5 درجــه ای لیکــرت 
از کامــاًل موافقــم )5( تــا کامــاْل مخالفــم )1( پاســخ دهنــد. حداقــل 
ــای  ــی و رفتاره ــالمت تحصیل ــهیل گر س ــره در تس ــر نم و حداکث
ــح زاده و  ــت. صال ــب 240-48 و 395-79 اس ــه ترتی ــده ب بازدارن
همــکاران ]3[. در پژوهــش خــود همســانی درونــی ابعــاد چندگانــة 
تســهیل گرها و بازدارنــده هــای ســالمت تحصیلــی در بــازه 0/85 

ــرار دارد. ــا 0/96 ق ت
ــای  ــدی رفتاره ــاختار چندبع ــی س ــل عامل ــج حاصــل از تحلی نتای
را  بازدارنــده ســالمت تحصیلــی  رفتارهــای  و  تســهیل کننده 
ــی  ــی تحصیل ــبک زندگ ــازه مفهومی«س ــد س ــوان دو بع ــه عن ب
ســالمت محــور« تأییــد نمــود. در مطالعــه حاضــر پژوهشــگر بــه 
علــت تعــداد زیــاد بــودن تعــداد گویــه هــای نســخه اصلــی ایــن 
پرسشــنامه )124 گویــه( و پیــش بینــی خســتگی پاســخ دهنــدگان 
ــای  ــه ه ــن مولف ــخ، از بی ــت در پاس ــدم دق ــال آن ع ــه دنب و ب
ــده ســالمت  ــی و رفتارهــای بازدارن رفتارهــای تســهیل گر تحصیل
تحصیلــی، آن مولفــه هایــی کــه بــه نظــر بیشــتر بــا بعــد اصلــی 
خــود )رفتارهــای تســهیل گــر تحصیلــی یــا رفتارهــای بازدارنــده 
ســالمت تحصیلــی( ارتبــاط داشــتند بــرای اجــرا در ایــن مطالعــه 
ــر،  ــای تســهیل گ ــن رفتاره ــب از بی ــن ترتی انتخــاب شــدند. بدی
خــوش بینــی تحصیلــی )10 گویــه، حداقــل نمــره 10 و حداکثــر 
ــل نمــره 10 و  ــه، حداق ــی )10 گوی نمــره 50(، ســرزندگی تحصیل
حداکثــر نمــره 50(، درگیــری تحصیلــی )8 گویــه، حداقــل نمــره 8 
و حداکثــر نمــره 40( و از رفتارهــای بازدارنــده ســالمت تحصیلــی، 
اهمالــکاری تحصیلــی )9 گویــه، حداقــل نمــره 9 و حداکثــر نمــره 
ــر  ــره 7 و حداکث ــل نم ــه، حداق ــازی )7 گوی ــوان س ــود نات 45(، خ
نمــره 35( و کمــال گرایــی غیرانطباقــی )10 گویــه، حداقــل نمــره 
10 و حداکثــر نمــره 50( بــرای اجــرا  انتخــاب شــدند. طبق نســخه 
ــر روی طیــف 5 درجــه ای لیکــرت از کامــاًل  اصلــی، پاســخ هــا ب
ــل و  ــد و  حداق ــرار گرفتن ــم )1( ق ــاْل مخالف ــا کام ــم )5( ت موافق
حداکثــر نمــره در  رفتارهــای تســهیل گــر تحصیلــی140-28 و در 
رفتارهــای بازدارنــده ســالمت تحصیلــی 130-26 بــود. در مطالعــه 
ــهیل گر و  ــای تس ــرای رفتاره ــاخ ب ــای کرونب ــدار آلف ــر مق حاض
رفتارهــای بازدارنــده ســالمت تحصیلــی بــه ترتیــب 0/71 و 0/77 
بــود. همچنیــن انجــام تحلیــل عاملــی تأییــدی نیــز گویــای مــدل 
شــش عاملــی بــا شــاخص هــای بــرازش مناســب بــود کــه ایــن 

نشــاندهنده روایــی ســازه ایــن پرسشــنامه بــود.
 Rosenberg Self-esteem( مقیــاس عــزت نفــس روزنبــرگ
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ــس  ــزت نف ــس Rosenberg  ]28[ ع ــزت نف ــاس ع Scale(: مقی

ــه اســت کــه  ــاس شــامل 10 گوی ــن مقی ــرد. ای ــدازه مــی گی را ان
ــا 5(  ــماره 1 ت ــای ش ــه ه ــت )گوی ــکل مثب ــه ش ــارت آن ب 5 عب
ــماره 6  ــای ش ــه ه ــی )گوی ــورت منف ــه ص ــر ب ــارت دیگ و 5 عب
ــا  ــی خواســته مــی شــود ت ــه شــده اســت و از آزمودن ــا 10( ارائ ت
ــا  ــق )4( ت ــاًل مواف ــاس لیکــرت 4 درجــه ای از کام براســاس مقی
ــاس  ــی مقی ــره کل ــد. نم ــا پاســخ ده ــه آنه ــف )1( ب ــاًل مخال کام
ــد.  ــی آی ــه دســت م ــه ب ــر گوی ــرات ه ــع نم ــس از جم ــزت نف ع
ــر  ــا 40 متغی ــاس 10 ت ــن مقی ــده در ای ــب ش ــره کس ــل نم حداق
ــر  ــس باالت ــزت نف ــده ع ــان دهن ــر نش ــرات باالت ــه نم ــوده ک ب
ــاس را  ــن مقی ــی ای ــب بازآزمای ــدار ضری ــت.  Rosenberg مق اس
0/88 و ضریــب همســانی درونــی یــا آلفــای کرونبــاخ آن را آن را 
0/88 گــزارش داده اســت. همچنیــن همبســتگی بــاالی مقیــاس 
ــا پرسشــنامه ملــی نیویــورک و گاتمــن  عــزت نفــس روزنبــرگ ب
در ســنجش عــزت نفــس، گویــای روایــی همزمــان آن اســت.  در 
ــی  ــی ویژگ ــه بررس ــز ب ــی نی ــت ایران ــر روی جمعی ــه ای ب مطالع
ــا  ــی آن ب ــد و پایای ــه ش ــاس پرداخت ــن مقی ــنجی ای ــای روانس ه
ــورد  ــوری آن م ــی و ص ــی محتوای ــاخ  0/83 و روای ــای کرونب آلف
ــاخ  ــای کرونب ــر آلف ــه حاض ــت ]29[. در مطالع ــرار گرف ــد ق تایی

ــد. ــه دســت آم ــرگ 0/75 ب ــس روزنب ــزت نف ــاس ع مقی
پرسشــنامه ارتبــاط والــد- فرزنــد: پرسشــنامه ارتبــاط والد-فرزنــد، 
ــی  ــال 1392 طراح ــرزادگان در س ــاری جعف ــری و غف ــط باق توس
شــده اســت ]14[. ایــن پرسشــنامه دارای 48 مــاده و هشــت خــرده 
مقیــاس اســت. ایــن خــرده مقیــاس هــا شــامل انعطــاف پذیــری، 
ــزل و نرمی،کنترل/محدودیــت، نازپروردگــی، رســمیت، درهــم  تزل
تنیدگــی، مقبولیــت مشــروط و رهایــی هســتند کــه در یــک طیــف 
لیکــرت 5 گزینــه ای از کامــاًل همیــن گونــه اســت )5( تــا اصــاًل 

اینگونــه نیســت )1( ارزیابــی مــی شــود. 
ایــن پرسشــنامه دو الگــوی امنیــت مــدار و آزادی مــدار در رابطــه 
ــه طــور  ــد ب ــد را بررســی مــی کنــد و هــر فــرد می توان والد-فرزن
جداگانــه در مــورد نحــوه ارتباطــش بــا پــدر و مــادر، پرسشــنامه را 

پاســخ گویــد.

ــر  ــره 6 و حداکث ــل نم ــه، حداق ــری )6 گوی ــه انعطــاف ناپذی  مؤلف
نمــره 30(، کنترل/محدودیــت )6 گویــه، حداقــل نمــره 6 و حداکثــر 
نمــره 30(، رســمیت )6 گویــه، حداقــل نمــره 6 و حداکثر نمــره 30( 
و مقبولیــت مشــروط )6 گویــه، حداقــل نمــره 6 و حداکثــر نمــره 
30( مربــوط بــه الگــوی امنیــت مــدار )اســت و حداقــل نمــره 24 
و حداکثــر نمــره 120( در مــورد ایــن الگــو اســت و کســب نمــره 
باالتــر نشــان دهنــده میــزان شــدت الگــوی امنیــت مــدار در فــرد 
اســت. مولفــه هــای تزلــزل )6 گویــه، حداقــل نمــره 6 و حداکثــر 
نمــره 30(، نازپروردگــی )6 گویــه، حداقــل نمــره 6 و حداکثــر نمــره 
30(، درهــم تنیدگــی )6 گویــه، حداقــل نمــره 6 و حداکثــر نمــره 
ــره 30(  ــر نم ــره 6 و حداکث ــل نم ــه، حداق ــی )6 گوی 30( و رهای
مربــوط بــه الگــوی آزادی مــدار اســت. در مــورد ایــن الگوحداقــل 
ــر  ــره باالت ــب نم ــت و کس ــره 120( اس ــر نم ــره 24 و حداکث نم
نشــان دهنــده میــزان شــدت الگــوی آزادی مــدار در فــرد اســت.

طراحــان ایــن پرسشــنامه، در مرحلــه تحلیــل عاملــی تاییــدی مدل 
طراحــي شــده، مــدل پرسشــنامه را معتبــر و قابــل قبــول جهــت 
بــرازش روابــط بیــن عامــل هــاي مــورد مطالعــه، گــزارش کردنــد 
کــه بیانگــر روایــی ســازه آن بــود. پایایــی هــای مربــوط بــه هــر 
یــک از خــرده مقیــاس هــا و پایایــی کل نســخه نهایــی پرسشــنامه 
ــی نســخه  ــی کل ــتخراج و پایای ــد اس ــد- فرزن ــاط وال ــوی ارتب الگ
نهایــی ابــزار 0/66 بــه دســت آمــد ]14[.  در مطالعــه حاضــر آلفــای 
کرونبــاخ کل نســخه نهایــی پرسشــنامه ارتبــاط والد- فرزنــد 0/73 

بــه دســت آمــد.
در پژوهــش حاضــر، بــرای تحلیــل داده هــا از روش هــای ضریــب 
همبســتگی پیرســون و مــدل معــادالت ســاختاری بــا بهــره گیــری 

از نــرم افــزار AMOS و SPSS نســخه 22 اســتفاده شــد.

یافته ها
ــود.  از 744  ــده  1/48± 16/91 ب ــرکت کنن ــروه ش ــی گ میانگین
شــرکت کننــده 393 نفــر زن بودنــد. نتایــج مربــوط بــه ماتریــس 
ــزت  ــور، ع ــالمت مح ــی س ــبک زندگ ــای س ــتگی رفتاره همبس
نفــس و رابطــه والــد فرزنــد در )جــدول 1( نشــان داده شــده اســت.
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جدول 1. ماتریس همبستگی رفتارهای سبک زندگی سالمت محور، عزت نفس و رابطه والد فرزند

میانگین و متغیرها
1234567891011انحراف معیار

ف 
عطا

ان
ری

پذی
نا

17/03±5/281

ل/
نتر

ک
ت 

ودی
حد

م

16/02±4/620/66**1

ت 
سمی

ر

16/53±4/300/53**0/54**1

ت 
ولی

مقب
وط

شر
م

17/14±3/850/63**0/54**0/45**1

ت 
منی

ی ا
گو

ال
دار

م

65/12±13/930/87**0/83**0/74**0/77**1

زل
1**0/62**0/53**0/53**0/46**4/280/57±14/38تزل

گی
ورد

زپر
نا

19/72±3/380/030/11**0/030/07*0/07*0/10**1

هم 
در

گی
نید

ت

12/56±5/220/54**0/46**0/60**0/48**0/62**0/80**0/19**1

یی
1**0/060/47**0/47**0/37**0/38**0/35**0/20**3/110/32±16/40رها

ی 
گو

ال
دار

ی م
زاد

آ

62/13±10/340/59**0/53**0/61**0/54**0/69**0/80**0/21**0/83**0/67**1

س
ت نف

عز

33/44±4/280/08*0/07*0/14**0/13**0/12**0/15**0/020/16**0/12**0/17**1

ی 
شبین

خو
لی

صی
تح

37/71±7/180/20**0/16**0/25**0/09*0/22**0/27**0/12**0/36**0/16**0/31**0/07

لی
صی

تح
ت 

ولی
شغ

م

25/74±7/330/18**0/08*0/19**0/12**0/17**0/26**0/10**0/33**0/18**0/30**0/06

ی 
دگ

رزن
س

لی
صی

تح

20/27±8/620/23**0/15**0/25**0/17**0/24**0/33**0/10**0/35**0/17**0/34**0/17**
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ده 
دهن

ق 
 ارت

ک
سب

لی
صی

تح

83/72±11/430/07*0/050/10**0/010/08*0/10**0/060/19**0/090/12**0/11**

ی 
ساز

ن 
اتوا

ودن
خ

14/34±6/580/19**0/14**0/25**0/14**0/21**0/29**0/08*0/32**0/16**0/31**0/13**

ی 
کار

مال
اه

لی
صی

تح

34/40±10/360/11**0/17**0/08*0/10**0/14**0/050/050/060/010/08*0/01

قی
طبا

یران
ی غ

گرای
مال

ک

23/28±10/330/21**0/24**0/25**0/22**0/29**0/22**0/010/25**0/12**0/25**0/21**

لی
صی

تح
ده 

دارن
 باز

ک
سب

72/02±13/620/17**0/12**0/25**0/16**0/20**0/27**0/09*0/29**0/19**0/27**0/21**

تفاوت معنادار در سطح 0/01**   تفاوت معنادار در سطح 0/05*

ــد،  ــی ده ــان م ــدول 1( نش ــدرج در )ج ــج من ــه نتای ــور ک همانط
ضریــب همبســتگی بیــن ســبک زندگــی تحصیلــی ارتقــاء دهنــده 
)0/12( و بازدارنــده )0/27( بــا الگــوی رابطــه والــد فرزنــدی آزادی 
ــی  ــده تحصیل ــبک بازدارن ــن س ــتگی بی ــب همبس ــدار و ضری م
ــدی امنیــت مــدار در ســطح  ــد فرزن ــا الگــوی رابطــه وال )0/20( ب
0/01 معنــادار اســت. همچنیــن ضریــب همبســتگی بیــن ســبک 
ــا  ــده )0/21( ب ــده )0/11( و بازدارن ــاء دهن ــی ارتق ــی تحصیل زندگ

ــود.  ــادار ب عــزت نفــس در ســطح 0/01 معن
قبــل از تحلیــل داده هــا، بــرای اطمینــان از اینکه داده هــا مفروضه 
هــای زیربنایــی مــدل معــادالت ســاختاری را بــرآورد می کننــد، به 
بررســی آنهــا پرداختــه شــد. جهــت بررســی نرمــال بــودن متغیرهــا 
از کجــی و کشــیدگی متغیرهــا و آزمــون کولموگــروف اســمیرنوف 
اســتفاده شــد. نتایــج ضریــب کجــی و ضریــب کشــیدگی نشــان 
ــودن، متغیرهــای پژوهــش  ــه معیــار نرمــال ب ــا توجــه ب داد کــه ب
ــب کشــیدگی  ــب کجــی و ضری ــق ضری ــدر مطل همگــی دارای ق

ــا  ــودن داده ه ــال ب ــی از نرم ــذا تخط ــتند و ل ــر از 3 هس کوچکت
قابــل مشــاهده نبــود. نتایــج آزمــون کولموگــروف اســمیرنوف نیــز 
گویــای نرمــال بــودن توزیــع پراکندگــی متغیرهــای پژوهــش بــود 
ــودن الگــوی پیشــنهادی نقــش میانجــی  )P<0/05(. جهــت آزم
ــد  ــاط وال ــن ارتب ــه بی ــس در رابط ــزت نف ــطه ای ع ــش واس نق
ــور  ــالمت مح ــی س ــی تحصیل ــبک زندگ ــای س ــد و رفتاره فرزن
ــادالت ســاختاری اســتفاده شــد. در الگــوی  ــی مع از روش الگویاب
ــن  ــش بی ــر پی ــوان متغی ــه عن ــد ب ــد فرزن ــه وال ــنهادی رابط پیش
)مســتقل(، رفتارهــای بازدارنــده و تســهیل کننــده ســبک زندگــی 
تحصیلــی ســالمت محــور بــه عنــوان متغیــر مــالک )وابســته( و 
متغیــر عــزت نفــس بــه عنــوان متغیــر میانجــی هســتند. برازندگــی 
الگــوی پیشــنهادی بــر اســاس ترکیبــی از ســنجه هــای برازندگــی 
ــا  ــا داده ه ــنهادی ب ــوی پیش ــرازش الگ ــت ب ــن کفای ــت تعیی جه
مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد کــه نتایــج آن در )جــدول 2( گــزارش 

شــده اســت. 

جدول 2. شاخص های برازش مدل نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه بین ارتباط والد فرزند و رفتارهای سبک زندگی تحصیلی سالمت محور
X2dfPX2/dfRMSEAGFIAGFICFITLIIFINFI

55/0427<0/05 2/030/0080/930/900/870/950/910/96
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بــا توجــه بــه اطالعــات مربــوط بــه جــدول 2، ارزش مجــذور خــی 
ــا  ــت. ب ــادار اس ــطح P>0/01 معن ــوده و در س ــا 55/04 ب ــر ب براب
ــدار نســبت خــی دو  ــه پژوهــش، مق ــودن نمون ــاال ب ــه ب ــه ب توج
ــود  ــر 2/03 ب ــدار آن براب ــه مق ــد ک ــبه ش ــه آزادی محاس ــر درج ب
و بــر ایــن اســاس کــه ایــن شــاخص نبایــد بیــش از 3 باشــد تــا 
الگــو مــورد تأییــد قــرار گیــرد، مــی تــوان گفــت کــه داده هــای 
بــه دســت آمــده بــا الگــوی فرضــی مطابقــت دارنــد. بــا توجــه بــه 
ــامل شــاخص  ــو ش ــی الگ ــی برازندگ ــای ارزیاب ارزش شــاخص ه
ــا 0/90، شــاخص  ــر ب ــا 0/93، شــاخص AGFI براب ــر ب GFI براب

ــاخص   ــا 0/95، ش ــر ب ــاخص TLI براب ــا 0/87، ش ــر ب CFI براب

ــاخص  ــا 0/96 و ش ــر ب ــاخص NFI براب ــا 0/91، ش ــر ب IFI براب

ــرازش  ــو از ب ــت الگ ــوان گف ــی ت ــا 0/008، م ــر ب RMSEA براب

ــی برخــوردار اســت. خوب
ــد  ــد فرزن ــاط وال ــه ارتب ــود ک ــی ش ــرض م ــی ف ــدل مفهوم در م
ــی  ــا رفتارهــای ســبک زندگــی تحصیل ــق عــزت نفــس ب از طری
ــده  ــهیل کنن ــده و تس ــای بازدارن ــم از رفتاره ــور اع ــالمت مح س
رابطــه دارنــد. )شــکل1( نشــان دهنــده مســیرهای مــدل فرضــی 
ــد و  ــد فرزن ــاط وال نقــش واســطه ای عــزت نفــس در رابطــه ارتب

ــی ســالمت محــور اســت. ــی تحصیل ــای ســبک زندگ رفتاره

 

شکل 1. مسیرهای مدل فرضی نقش واسطه ای نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه ارتباط والد فرزند و رفتارهای سبک زندگی تحصیلی سالمت محور

جدول 3. ضرایب استاندارد و غیراستاندارد مسیرهای مستقیم مدل فرضی نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه ارتباط والد فرزند و رفتارهای سبک زندگی تحصیلی سالمت 
محور

Pنسبت بحرانیخطای معیارBβمسیرها

4/700/001-0/160/014-0/07-اثر مستقیم الگوی آزادی مدار بر عزت نفس
2/130/022-0/090/021-0/06-اثر مستقیم الگوی امنیت مدار بر عزت نفس

0/330/250/0457/410/001اثر مستقیم الگوی آزادی مدار بر رفتارهای بازدارنده سالمت تحصیلی
3/910/001-0/039-0/14-0/15-اثر مستقیم الگوی آزادی مدار بر رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت تحصیلی

4/940/001-0/170/110-0/54-اثر مستقیم عزت نفس بر رفتارهای بازدارنده سالمت تحصیلی
0/180/110/0912/360/008اثر مستقیم عزت نفس بر رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت تحصیلی

معنــاداري                          آزمــون  بــراي  الگــو  تأییــد  و  بررســی  از  پــس 
 P و CR فرضیــه هــا از دو شــاخص جزیــی نســبت بحرانــی
ــاداري 0/05 مقــدار  ــر اســاس ســطح معن اســتفاده شــده اســت. ب
بحرانــی بایــد بیشــتر از 1/96 یــا کمتــر از 1/96- باشــد و مقــدار 
پارامتــر غیــر از ایــن در الگــو مهــم شــمرده نمــی شــود. همچنیــن 
مقادیــر کوچکتــر از 0/05 بــراي مقــدار P حاکــی از تفــاوت معنــادار 

مقــدار محاســبه شــده بــراي وزن هــاي رگرســیونی بــا مقــدار صفر 
در ســطح 95 درصــد اســت. بــر اســاس شــاخص هــای ذکــر شــده، 
ــد، وزن هــاي  ــج )جــدول3( نشــان مــی دهن ــه نتای ــه ک همانگون
ــطح  ــی در س ــدول همگ ــن ج ــج ای ــه نتای ــوط ب ــیونی مرب رگرس

ــد. ــادار بودن ــر از 0/05 معن کمت
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جدول 4. ضرایب استاندارد و غیراستاندارد مسیرهای غیرمستقیم مدل فرضی نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه ارتباط والد فرزند و رفتارهای سبک زندگی تحصیلی 
سالمت محور

حد باالحد پایینBβمسیرها

0/091-0/331-0/110/09اثر غیرمستقیم الگوی امنیت مدار بر رفتارهای ارتقا دهنده سالمت تحصیلی
0/117-0/401-0/170/12اثر غیرمستقیم الگوی آزادی مدار بر رفتارهای ارتقا دهنده سالمت تحصیلی
0/120/100/0210/252اثر غیرمستقیم الگوی امنیت مدار بر رفتارهای بازدارنده سالمت تحصیلی
0/027-0/188-0/200/16اثر غیرمستقیم الگوی آزادی مدار بر رفتارهای بازدارنده سالمت تحصیلی

ــر  ــزان اث ــه می ــل مســیر، ارای ــداف تحلی ــه یکــی از اه از آنجــا ک
ــای وابســته اســت،  ــر متغیره ــای مســتقل ب غیرمســتقیم متغیره
ــر  ــر اثــر مســتقیم، اثــر غیــر مســتقیم متغیــر مســتقل ب عــالوه ب
ــه           ــور ک ــت. همانط ــده اس ــان داده ش ــدول 4( نش ــته در )ج وابس
مــی تــوان مشــاهده کــرد، اثــر غیــر مســتقیم الگــوی امنیــت مــدار 
بــر رفتارهــای ارتقــا دهنــده ســالمت تحصیلــی )0/09( و رفتارهای 
بازدارنــده ســالمت تحصیلــی )0/10( و اثــر غیــر مســتقیم الگــوی 
ــی  ــالمت تحصیل ــده س ــا دهن ــای ارتق ــر رفتاره ــدار ب آزادی م
)0/12( و رفتارهــای بازدارنــده ســالمت تحصیلــی )0/16( بــه 
لحــاظ آمــاری در ســطح 0/001 معنــی دار بــود. همچنیــن ارزیابــی 
ــان                     ــتراپ نش ــوت اس ــتفاده از روش ب ــا اس ــتقیم ب ــرات غیرمس اث
مــی دهــد کــه اثــرات غیرمســتقیم الگوهــای رابطــه والــد فرزنــد 
بــر رفتارهــای ســبک زندگــی تحصیلــی ســالمت محــور، بــا توجه 
ــی  ــر را در برنم ــا صف ــن در آنه ــد پایی ــاال و ح ــد ب ــه ح ــه اینک ب
گیرنــد )صفــر درون ایــن فاصلــه اطمینــان قــرار نمــی گیــرد(، بــه 
ــن رابطــه  واســطه عــزت نفــس میانجیگــری مــی شــوند؛ بنابرای
غیرمســتقیم ارتبــاط والد-فرزنــدی بــر رفتارهــای ســبک زندگــی 
تحصیلــی ســالمت محــور بــه واســطه عــزت نفــس معنادار اســت.

بحث
هــدف از ایــن مطالعــه بررســی نقــش واســطه ای عــزت نفــس در 
رابطــه ارتبــاط والــد فرزنــد و رفتارهــای ســبک زندگــی تحصیلــی 
ســالمت محــور بــود. طبــق نتایــج مطالعــه حاضــر، عــزت نفــس 
دارای رابطــه مثبــت معنــادار بــا رفتارهــای ارتقــاء دهنــده ســالمت 
تحصیلــی و رابطــه منفــی معنــادار بــا رفتارهــای بازدارنده ســالمت 
ــا نتایــج مطالعــات قبلــی ]26- ــه ب ــود کــه ایــن یافت تحصیلــی ب
ــی  ــه بررس ــه ای ب ــد.  Mohsen در مطالع ــی باش ــو م 23[ همس
ــان  ــت و نش ــی پرداخ ــرفت تحصیل ــر پیش ــس ب ــزت نف ــر ع تاثی
ــر  ــر ب ــاال از طریــق تاثی داد در دانشــجویان وجــود عــزت نفــس ب
ــد  ــی مــی توان ــدی تحصیل ــت خودکارآم کاهــش اســترس و تقوی
ــه پیشــرفت تحصیلــی گــردد ]Duru & Balkis .]23 در  منجــر ب
مطالعــه ای نشــان دادنــد کــه عــزت نفس بــا اهمالــکاری تحصیلی 

ــا ســالمت روان دارای رابطــه همســو و  دارای رابطــه عکــس و ب
ــس و ســالمت روان  ــزت نف ــن ع ــه بی ــد و رابط ــی باش ــت م مثب
یــک ارتبــاط دو ســویه اســت کــه تقویــت هــر کــدام منجــر بــه 

افزایــش دیگــری مــی شــود ]24[. 
در تبییــن ایــن یافتــه بایــد بیــان داشــت کــه افــرادی کــه دارای 
ــاال ارزیابــی  ــاال هســتند، توانایــی هــای خــود را ب عــزت نفــس ب
مــی کننــد، اطمینــان دارنــد کــه وقتــی تصمیــم بــه انجــام کاری 
ــد. در  ــام دهن ــی انج ــو مطلوب ــه نح ــرا ب ــد آن ــی توانن ــد، م بگیرن
ــود  ــی خ ــم، توانای ــس ک ــزت نف ــوزان دارای ع ــش آم ــل، دان مقاب
ــری  ــت کمت ــرای خــود موفقی ــن، ب ــد؛ بنابرای را محــدود مــی دانن
پیــش بینــی کــرده، فعالیــت هــای خــود را محــدود می کننــد؛ در 
نتیجــه، ســطح عــزت نفــس مرتبــط بــا شــغل فــرد، نقــش مهمــی 
را در کار و عملکــرد وی ایفــا می کنــد. رفتارهــای تحصیلــی، 
ــالن  ــد و محص ــی باش ــالن م ــداره محص ــا خودپن ــگ ب هماهن
ــا  ــد کــه عملکــرد خویــش را ب ــاال تمایــل دارن ــا عــزت نفــس ب ب
خــود پنــداره خــود متناســب ســازند، زیــرا عملکــرد بهتــر، تــوازن 
بیشــتری بــا خــود پنــداره شایســته دارد ]23[. عــزت نفــس یــک 
مکانیــزم دفاعــی و سیســتم مقابلــه ای ارزشــمند و ســالمی اســت 
ــا  ــز ب ــش برانگی ــد در شــرایط چال ــراد کمــک مــی کن ــه اف کــه ب
ــن  ــد. از ای ــت کنن ــود محافظ ــت از خ ــی مثب ــود ادراک ــظ خ حف
ــه کار                                                                                               ــناختی ب ــع روانش ــک منب ــوان ی ــه عن ــس ب ــزت نف رو، ع
مــی رود کــه مــی توانــد افــراد را از احســاس ناامیــدی و اســتیصال 
ــک  ــه ی ــون تجرب ــی همچ ــترس زای ــی و اس ــرایط بحران در ش
شکســت تحصیلــی حفــظ نمایــد و زمینــه بهبــود رفتارهــای ارتقــا 
دهنــده ســبک زندگــی تحصیلــی ســالمت محــور را فراهــم آورد 
ــرادی  ــواًل اف ــاال معم ــس ب ــزت نف ــا ع ــوزان ب ــش آم ]18[. دان
ــد  ــای خودکارآم ــس از باوره ــزت نف ــر ع ــالوه ب ــه ع ــتند ک هس
ــا  ــدی ب ــاور خودکارآم ــن ب ــتند و ای ــوردار هس ــز برخ ــی نی باالی
دربرداشــتن پیامدهــای مثبتــی همچــون احســاس اســتقالل خــود 
و احســاس اطمینــان از خــود باعــث کاهــش اســترس و اضطــراب 
فراگیــران در موقعیــت هــای تنــش زای تحصیلــی، افزایــش انگیزه 
بــرای فعالیتهــای تحصیلــی، مقابلــه موثــر در مواجــه بــا چالشــهای 
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تحصیلــی، تســلط بــر امــور و افزایــش بــازده تحصیلــی مــی شــود 
ــده ســبک زندگــی  ــا دهن ــا تقویــت رفتارهــای ارتق و در نهایــت ب
تحصیلــی ســالمت محــور همچــون درگیــری تحصیلــی و خــوش 
ــی  ــش آموزان ــل، دان ــی همــراه اســت ]19[. در مقاب ــی تحصیل بین
کــه دارای عــزت نفــس پاییــن هســتند، بــه دلیــل ناتوان پنداشــتن 
ــی، از  ــا چالــش هــای تحصیل ــه ب ــر در مقابل خــود در مواجهــه موث
عالئــم افســردگی و اضطرابــی بیشــتری خبــر مــی دهنــد و زمانــی 
کــه در موقعیــت هــای اســترس زای تحصیلــی قــرار مــی گیرنــد، 
ــوند ]17[.  ــی ش ــر م ــری ظاه ــف ت ــرد ضعی ــی و عملک ــا کارای ب
همچنیــن عــزت نفــس یکــی از ویژگیهــای اساســی ســالمت روان 
اســت و یــک عامــل پیــش بینــی کننــده حیاتــی در ارتقــای رفتــار 
اجتماعــی مثبــت و دریافــت حمایــت عاطفــی و معنــوی از دیگــران 
ــوان  ــه عن ــد ب ــی توان ــق م ــن طری ــود و بدی ــی ش ــوب م محس
ســپری در برابــر عــوارض منفــی در طــی دوران تحصیــل، افزایــش 
ســالمت روان و کاهــش گرایــش بــه رفتارهــای بازدارنده ســالمت 
ــل  ــازی عم ــوان س ــود نات ــال کاری و خ ــی همچــون اهم تحصیل
کنــد. بنابرایــن دانــش آمــوزان بــا عــزت نفــس ضعیــف در مقایســه 
بــا همســاالن خــود کــه عــزت نفــس باالتــری دارنــد، بــه دلیــل 
ناتوانــی در برقــراری روابــط بیــن فــردی موفــق بــا دوستانشــان، از 
بازخوردهــای مثبــت آنهــا و همچنیــن حمایــت و کمکشــان محروم 
مــی ماننــد و بــه مــرور بیشــتر بــه انــزوا کشــیده مــی شــوند کــه 
موجــب احســاس تنهایــی، ناامیــدی، یــأس و قــوت گرفتــن نگرش 
ــه  ــف از جمل ــور مختل ــت ام ــان در مدیری ــر ضعفش ــی ب ــا مبن آنه
ــترکارایی  ــت بیش ــا اف ــد ب ــن فراین ــده و ای ــی ش ــف تحصیل تکالی
ــراه  ــتر هم ــکالت بیش ــروز مش ــی و ب ــرد تحصیل ــان در عملک ش
اســت کــه در نهایــت موجــب افــت بیشــتر عــزت نفــس در آنهــا 
ــی  ــبک زندگ ــده س ــای بازدارن ــروز رفتاره ــال ب ــش احتم و افزای
تحصیلــی ســالمت محــور بیشــتر مــی شــود. ضعــف عــزت نفــس 
مــی توانــد بــه عنــوان یــک عامــل خطــر بــرای ســازگاری بهینــه 
ــود و  ــوب ش ــده محس ــک فراگیرن ــرای ی ــی ب ــط تحصیل ــا محی ب
زمینــه فــرار از موقعیــت تحصیلــی را فراهــم ســازد چــرا کــه دانش 
آمــوز بــا عــزت نفــس ضعیــف دائمــا خــود را در معــرض قضــاوت و 
ارزیابــی دیگــران مــی بینــد و خــود را برای بــرآوردن خواســته های 
کامــل دیگــران ناتــوان مــی بینــد و در نهایت بــه حالــت درماندگی 
و اســتیصال مــی رســد کــه عواقــب ناشــی از آن مــی توانــد بــروز 
ــور  ــالمت مح ــی س ــی تحصیل ــبک زندگ ــده س ــای بازدارن رفتاره
ــوان ســازی و اهمــال کاری  ــه کماگرایــی منفــی، خــود نات از جمل

ــد ]20[.  باش
طبــق نتایــج مطالعــه حاضــر، رابطــه والــد فرزنــدی امنیــت مــدار 

ــادل  ــارج از تع ــی خ ــوی ارتباط ــوان دو الگ ــه عن ــدار ب و آزادی م
دارای رابطــه منفــی معنــادار بــا رفتارهــای ارتقــاء دهنــده ســالمت 
تحصیلــی و رابطــه مثبــت معنــادار بــا رفتارهــای بازدارنده ســالمت 
تحصیلــی بــود. ایــن یافتــه بــا نتایــج مطالعــات قبلــی مبنــی بــر 
تاثیــر مثبــت رابطــه والــد فرزنــدی ســالم و گــرم و پذیــرا در پیــش 
بینــی مهــارت تنظیــم هیجــان، مهــارت در ارتبــاط، عــزت نفــس 
ــالمت روان در  ــی و س ــت زندگ ــاال، کیفی ــدی ب ــاال، خودکارآم ب
فرزنــدان همســو اســت ]16-14[. رشــد کــودکان محصــول ارتباط 
ــه  ــت ک ــرادی اس ــود و اف ــات خ ــن خصوصی ــل بی ــش متقاب و کن
ــادر  ــدر و م ــاط پ ــود ارتب ــن بهب ــد. بنابرای ــر و کار دارن ــا س ــا آنه ب
ــه نحــو  ــاط ب ــن ارتب ــودن ای ــل و دو ســویه ب ــدان و متقاب ــا فرزن ب
ــد در کاهــش مشــکالت عاطفــی، رفتــاری  چشــمگیری مــی توان
ــکالت  ــب مش ــد ]12[. اغل ــذار باش ــدان تاثیرگ ــی فرزن و تحصیل
ــف عملکــرد  ــم کاری و ضع ــژه ک ــه وی ــاري و عملکــردی و ب رفت
کــودکان و نوجوانــان مــی توانــد منعکــس کننــده رابطــه مشــکل 
دار والــد فرزنــدی باشــد چــرا کــه یافتــه مطالعــات بســیاری نشــان 
دهنــده ایــن اســت کــه بیــن تعامــل والــد ـ کــودک بــا ســازگاري 
عاطفــي و رفتــاري کــودک در کودکــي و نوجوانــي رابطــه وجــود 
ــاري صــورت  ــه مشــکالت رفت ــه در زمین ــي ک دارد ]13[. تحقیقات
ــل  ــه عام ــت ک ــب اس ــن مطل ــده ای ــان دهن ــت، نش ــه اس گرفت
خانــواده و خصوصــاً رفتــار والدیــن در دوران کودکــي، نقــش مهمي 
در بــروز مشــکالت رفتــاري در کودکــي و بزرگســالي دارد. بســیاري 
ــه  ــودکان ب ــه نیازک ــد ب ــه مي توانن ــي ک ــز آنهای ــه ج ــن، ب از والدی
موقــع و بــه مقــدار پاســخ داده و توقــع و کنتــرل معقولــي بــر رفتــار 
ــد  ــي بیمــار تربیــت مي کنن آنهــا داشــته باشــند، در عمــل فرزندان
ــیوه  ــن در ش ــخدهي والدی ــت و پاس ــزان حمای ــه می ]14[. هرچ
فرزندپــروري باالتــر باشــد، میــزان مشــکالت فرزنــدان نیــز کمتــر 
و احتمــال موفقیــت تحصیلــی آنهــا بیشــتر اســت. پذیــرش والدیــن 
شــامل ابــراز گرمــی، صمیمیــت، محبــت، حمایــت کــردن، قــوت 
قلــب دادن، مراقبــت، رســیدگی کــردن و حمایــت کــردن کــودک 
ــا  ــی ب ــرورش فرزندان ــرای پ ــدی ب ــن نیرومن ــد پیــش بی مــی توان
انگیــزه بــاال بــرای موفقیــت، دارای خودکارآمــدی و عــزت نفــس 
بــاال و خوشــبین بــه خــود و توانایــی خــود باشــد و در مقابــل، طــرد 
والدیــن شــامل عــدم ابــراز گرمــی و محبــت از ســوی والدیــن بــه 
کــودک و نشــان دادن رفتارهــای مختلــف روانــی و جســمی اســت 
کــه موجــب آزار کــودک مــی شــود پیــش بینــی کننــده فرزندانــی 
بــا ســالمت روانــی ضعیــف بــا عــزت نفــس و خودکارآمــدی پایین 
و ناامیــد نســبت بــه آینــده اســت کــه بــا شکســت در تحصیــل و 
فاکتورهــای مرتبــط بــا آن همچــون اهمالــکاری، خودناتوان ســازی 
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و کمالگرایــی بیمارگونــه ظاهــر مــی شــوند ]16[. ارتبــاط والدیــن با 
فرزنــدان بــر اســاس عطوفــت، مهربانــی و احتــرام و روابــط عــاری 
ــراري  ــودک و برق ــن و ک ــن والدی ــگری بی ــت و پرخاش از خصوم
ارتبــاط اثربخــش بــا کــودک مــی توانــد بهتریــن عامــل بــراي قرار 
گرفتــن کــودک در مســیر صحیــح رشــد و تحــول باشــد؛ چــرا کــه 
در بســتر چنیــن ارتبــاط ســالمی اســت کــه کــودکان بــا دریافــت 
نیازهــای عاطفــی خــود احســاس امنیــت وارزشــمندی کــرده و بــا 
تســهیل پــی ریــزی عوامــل درونــی زمینــه ســاز موفقیــت آنهــا بــه 
طــور ذاتــی و فطــری خــود بــه دنبــال کشــف اســتعدادهای خــود و 
شــکوفایی آن و ارتقــای ظرفیــت درونــی خــود هســتند کــه یکــی 
ــت  ــای موفی ــه ه ــری مولف ــکل گی ــوب آن ش ــای مطل از پیامده
تحصیلــی از جملــه ســرزندگی، خوشــبینی و تــاب آوری نســبت بــه 
امــور تحصیلــی اســت. در مقابــل وقتــی والدیــن روابــط نامتعــادل، 
متعــارض و خصومــت آمیــز دارنــد، نوجــوان احســاس طردشــدگی 
مــی کنــد و از برقــراری ارتبــاط بــا والدیــن خــود اجتنــاب مــی کند 
کــه ایــن خــود مــی توانــد دارای پیامدهای منفــی بســیاری از جمله 
احســاس بــی ارزشــی، ناامیــدی و ناتوانــی در انجــام تکالیــف باشــد 
ــن روابطــی     ــز از عواقــب چنی ــی نی کــه در نهایــت لطمــه تحصیل

مــی توانــد باشــد ]14[.  
یکــی از محدودیــت هــاي پژوهــش حاضــر، نمونــه مــورد بررســی 
محــدود بــه دانــش آمــوزان دوره دوم متوســطه شــهر تهــران بــود. 
بنابرایــن تعمیــم یافتــه ها بــه ســایر دانــش آمــوزان را بــا محدودیت 
مواجــه مــی ســازد و الزم اســت تحقیــق بــا نمونــه هــاي دیگــر 
ــات  ــوع تحقیق ــش از ن ــن پژوه ــن ای ــرد. همچنی ــام پذی ــز انج نی
همبســتگی اســت و هــر چنــد در تحقیقــات همبســتگی نیــز مــی 
ــت  ــول ســخن گف ــت و معل ــورد عل ــه در م ــوان براســاس نظری ت
ــته،  ــر وابس ــتقل ب ــر مس ــر متغی ــی تاثی ــی واقع ــراي بررس ــا ب ام
بــه پژوهــش هــاي آزمایشــی نیازمنــد هســت. محدودیــت دیگــر 
ــا از  ــن اســت کــه اطالعــات جمــع آوري شــده صرف پژوهــش ای
طریــق خــود گزارشــی شــرکت کننــدگان از طریــق پرسشــنامه بــه 
دســت آمــده اســت و اســتفاده از منابــع چندگانــة اخــذ اطالعــات     
ــاس  ــن اس ــر ای ــد. ب ــک کن ــر کم ــج معتبرت ــه نتای ــد ب ــی توان م
پیشــنهاد مــی شــود بــه منظــور افزایــش اعتبــار تعمیــم یافتــه هــا، 
مطالعــات بعــدی بــر روی جمعیــت وســیع تر دانــش آمــوزان انجام 
شــود و همچنیــن به منظــور دســتیابی به نتایــج معتبرتــر، مطالعات 
بعــدی مــی تواننــد داده هــا را از طرقــی غیــر از خودگزارشــی، مثال 

از طریــق مصاحبــه بــه دســت 

ــس در  ــزت نف ــه، ع ــن مطالع ــج ای ــق نتای ــن طب ــد. بنابرای بیاورن
ارتبــاط والــد فرزنــد و رفتارهــای ســبک زندگــی تحصیلی ســالمت 

محــور دارای نقــش میانجــی بــود.

نتیجه گیری
ــس در  ــزت نف ــطه ای ع ــش واس ــی از نق ــه حاک ــج مطالع نتای
رابطــه ارتبــاط والــد فرزنــد و رفتارهــای ســبک زندگــی تحصیلــی 
ــود. ایــن بدیــن معناســت کــه دانــش آمــوزان،  ســالمت محــور ب
ــزت  ــش ســطح ع ــق افزای ــدی از طری ــد فرزن ارضــای رابطــه وال
نفــس مــی توانــد موجــب کاهــش رفتارهــای بازدارنــده ســالمت 
تحصیلــی و افزایــش رفتارهــای ارتقــاء دهنــده ســالمت تحصیلــی 
شــود. نتایــج مطالعــه حاضــر را مــی تــوان در اختیــار فعــاالن حــوزه 
تعلیــم و تربیــت قــرار داد تــا در برنامــه ریــزی و طراحــی مداخالت 
آموزشــی در زمینــه کاهــش رفتارهــای بازدارنده ســالمت تحصیلی 
و رفتارهــای ارتقــاء دهنــده ســالمت تحصیلــی مــورد اســتفاده قرار 
ــر ایــن اســاس محققــان در مطالعــات آتــی مــی تواننــد  دهنــد. ب
ــه و طراحــی مداخــالت  ــن مطالع ــای ای ــه ه ــر یافت ــز ب ــا تمرک ب
مبتنــی بــر اصــالح رابطــه والــد فرزنــد و همچنیــن مداخــالت بــا 
ــای  ــش رفتاره ــت کاه ــس، در جه ــزت نف ــت ع ــت تقوی محوری
بازدارنــده ســالمت تحصیلــی و افزایــش رفتارهــای ارتقــاء دهنــده 
ســالمت تحصیلــی دانــش آمــوزان اقدامــی موثــر انجــام دهنــد.
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