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 چکیده

 بهروز باعه  خهانااده، در ایجادشههه ملاحظه قابل تغییهرات گیری کرونها وهمه  شروع از ناشی هایتنش     

 ایعهیههه مشهههکلات سهاززمین  والهیههه  جهایهههی و طههلاق شاد.فرزنهان طلاق می برای فراوانی مشکلات

-مقایسه بررسی ههف مطالع  حاضر . ان استعملکرد تحصیلی فرزنه در اختههلال هاآن ازجمل  کهه  اسههت

 کرونها بهاد. جامعههه  گیریهمه  در عهادی همتایان طلاق با فرزنهان مهرس  ب  نگرش تحصیلی، انگیزش ای

 کهه  بادنه 3199-3011در سال تحصیلی  متاسههط  مقطهههع آمازاندانش کلیهه  شههامل پژوهههش آمههاری

گیری تصهادفی سهاده طههلاق با روش نمانه  هایخانااده نفر 55عههادی و  یهانفر خانااده 55 هاآن میههان از

مارداسهتفاده، انگیهزش  ابزارههای ههاو تمهام آزمادنی ای بهادمقایسه  علهی حاضر تحقیق قرار گرفتنه. طرح

با اسهتفاده  جینتا تکمیل نمادنه. ( را5113کاچ )(، نگرش نسبت ب  مهرس  مک 3131) ییعبهخهاتحصیلی 

ههای پهژوهش وتحلیل شه. یافت آزمایش و گااه تجزی ، بی  دو گروه کاواریانس آزمان و spssافزار ماز نر

نگرش های و مؤلف  یلیتحص زشیانگهای هم  مؤلف در  آزمایش و گااه،بی  دو گروه حاکی از ای  باد ک  

 ، تفاوت معناداری وجاد دارد.نسبت ب  مهرس 
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 مقدمه

 خانااده، در ایجادشهه ملاحظ قابل تغییرات گیری کرونا وهم  شروع از ناشی هایتنش     

دهه ها نشان میپژوهش شاد.فرزنهان طلاق می برای فراوانی مشکلات بروز باع 

 شناختی، تحصیلی،) یفرد عملکرد یهاحازه در طلاق هایخانااده فرزنهان هایآسیب

 و کاشانی خجست  کاویان،) کنهمی پیها نماد خاناادگی و فردی میان ،(هیجانی عاطفی،

لییئایه، سیلر و )هایی ب  همراه دارد همچنی  طلاق برای فرزنهان نیز آسیب (.3195تهامی، 

هایی، مشکلات افسردگی، اضطراب ج (.5153، 5، پارکر، دورانت و هسلتان5130، 3کارنی

، پرخاشگری، افت عملکرد تحصیلی، یتغذی ، مشکلات خااب، انزواطلبی، ناسازگار

های طلاق برای مشکلات رفتاری، مشکلات با همسالان و مشکلات اضطرابی ازجمل  آسیب

عهم فهم و ادراک جها زنهگی کردن والهی ،  (.5132، 1سان و ژاو)فرزنهان است 

ستفاده بیشتر از شیاه مقابل  هیجانی و اجتنابی، پرخاشگری بیشتر، تر و ابههاشت روانی پایی 

ترس کادک از طردشهگی، تغییرات در شرایط زنهگی، خجالت، احساس گناه، نگرانی 

نفس پایی  از های بعهی و ترس مانهگار از مشکل ناشناخت  و اعتمادب در رابط  با جهایی

کادکان (. 5135ی زاده و حامه،، یحی5135، 0لرد)گیرد اضطراب کادک نشأت می

شانه استرس روانی، مشکلات وسیل  مادر اداره میهای تک واله ک  تنها ب خانااده

شخصیتی، مشکلات مهرس ، پرخاشگری و عهم سازگاری با گروه هم س  را در مقایس  با 

 (.5135، 5مهی)کننه سایر کادکان بیشتر تجرب  می

 زدگی،وحشت اختلال ماننه روان آسیب از زیادی هایشان ن گیری کرونا،دوران هم  در     

 افراد در را خااب اختلالات و پرخاشگری پذیری،یکتحر افسردگی، اضطراب، هیجان، اختلال

 خانگی کردن قرنطین  و مهارستعطیلی  .(5151، 2روبی  و ویسیلی) انهکرده گزارش
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 تأثیرگذار نیز کادکان روانی و یجسم سلامت روی گیری کرونا،هم  دلیل ب  آمازاندانش

 از ترس ماننه در خان  زااسترس هایمحرک آمهن وجاد ب  کادکان، کاهش فعالیت. است

 برای فضای مناسب کمباد دوستان، ها،همکلاسی با کاهش ارتباط ناخاشاینه، افکار شهن، مبتلا

مانهگاری  اثرات اانهتمی مادر و پهر اضطراب و ترس همچنی  و خان  در فیزیکی هایفعالیت

 مارد در مطالعات اخیر(. 5151، 3وانگ و همکاران) باشه داشت  کادکان روان سلامت روی

سلامت  ها،خانااده قرنطین  سازی و بیماری کرونا از ناشی اضطراب ک  داده نشان کرونا ویروس

شهیاد و ) سازدیم شناختیروان اختلالات هاینشان  بروز مستعه را کادکان و هاخانااده روان

 (.3011محمهی، 

تاانه بر عملکرد تحصیلی فرزنهان گیری کرونا میآنچ  مهم است ای  است ک  هم      

تاانه سبب افت تحصیلی و درجا زدن شاد؛ ب  می هاتأثیرگذار باشه؛ طلاق در خانااده

اانایی پیشرفت تحصیلی ب  تها جلاگیری کنه. تاانه از انگیزش تحصیلی آنعبارتی می

شاد )دلیرناصر و شهه یا اکتسابی فرد در ماضاعات آمازشگاهی نیز اطلاق میآماخت 

انگیزگی، یک ماضاع جهی تحصیلی است ک  تاج  بسیاری از (. بی3190نسب، حسینی

های تحصیلی را ب  خاد جلب نماده است، امری ک  با عاامل متعهد محققان در حازه

( و کلیه مهم 5113صیتی فراگیران ارتباط دارد )ناشاد،شناختی، هیجانی، رفتاری و شخ

آمازان چان افت تحصیلی، انصراف از تحصیل، درک مشکلات تحصیلی دانش

 -ی جین(. ا3190قافل  باشی و همکاران،شاد )محساب می ...ها و ها، تجهیهیمردودی

ش رسمی، پیشرفت تحصیلی ب  همان انهازه آمازانگیزش بیان کرد ک  (، 5119) 5دمیر

(، انگیزش 5133) 1طبق نظر کائتزیمحصال خانااده، جامع  و تعامل همسالان است. 

آماز را در رابط  با پیشرفت تحصیلی در حازه آمازش بسیار مهم است زیرا تاانایی دانش

تحصیلی با تمرکز بر محتاای آمازشی  انگیزشکنه. درواقع محتاای آمازشی مشخص می
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برای کسب مافقیت در دانشگاه و زنهگی و کنه ابت ایجاد میآمازان رقدر بی  دانش

 ای فرد حائز اهمیت است.حرف 

طیف مخالف رو بررسی عاامل مؤثر بر آن از اهمیت خاصی برخاردار است. ازای      

تاانه منجر ب  ترک تحصیل ای ک  میتحصیلی، مسئل  افت تحصیلی است، مسئل  انگیزه

برای افراد ب  دنبال داشت  باشه؛ بنابرای ، پیشگیری از شکست شاد و رفتارهای منفی را 

آمازان، درگرو تحصیلی و متعاقب آن، بهباد کیفیت آمازشی و بازده تحصیلی دانش

ای از ای  نمان  نگرش ب  مهرس تاج  ب  متغیرهای مرتبط با پیشرفت تحصیلی است ک  

 .عاامل است

شناختی  -عاامل اثرگذار مهم دیهگاه اجتماعی نگرش مثبت نسبت ب  مهرس ، ازجمل       

 .(3193و همکاران،  )خجست  مهر است ک  در پیشرفت تحصیلی نقش مؤثری دارنه

-تاانه در جهتآمازان درباره مهرس  میمعتقه است نگرش دانش(، 3939) 3پنتلیچاک

زان وقتی آماای داشت  باشه. دانشهای یادگیری تأثیر عمههها در فعالیتهای آنگیری

مهاری بخش و مفیه بهاننه، بر یادگیری تمرکز کرده و ههف تکلیفماضاع درس را لذت

ها مؤثر را دنبال خااهنه کرد. نگرش افراد درباره تحصیل و مهرس  در انتخاب اههاف آن

آمازان زمانی در کلاس احساس امنیت و راحتی خااهنه کرد ک  احساس کننه دانش .است

آماز ها شرکت کننه. وقتی دانشگیریاس فعالان  درگیر شهه و در تصمیمتااننه در کلمی

کنه و درنتیج  احساس کنه معلم هرلحظ  قصه ارزیابی او را دارد، احساس ایمنی نمی

 (.3192معینی کیا و همکاران، خااهه شه ) زا ایجادجای تنش

آمازان در بی  دانشبا تاج  ب  آنچ  گفت  شه؛ انگیزش تحصیلی، نگرش نسبت ب  مهرس  

شهه است؛ وجاد از اهمیت زیادی برخاردار است و آنچ  امروزه کمتر ب  آن پرداخت 

فرزنهان طلاق در کلاس درس است؛ بررسی و مطالع  روی فرزنهان طلاق ماضاعی است 

آمازانی ک  شاد دانشتر است؛ بنابرای  دلیل نمیتر و ماشکافان های دقیقک  نیازمنه بح 
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ه طلاق است از تحصیل دور بمانه؛ بلک  بایه ماردبح  بیشتری قرار بگیرنه تا اگر ای  فرزن

 در امر تحصیل با مشکل مااج  هستنه؛ ای  مشکلات کمتر شاد. ازآنجاک  آمازاندانش

 خانااده اعضای بی  روابط الگاهای و خانااده ساختار در عمههای تغییرات ب  منجر طلاق

عملکرد تحصیلی فرزنهان  اثربخشی کاهش ماجب ک  داشت ارانتظ تاانمی گردد،می

ها ب  وجاد آورد ک  گیری کرونا مشکلاتی را در خاناادهشرایط بحرانی هم . طلاق گردد

منفی ناشی از کرولا و ب  مهرس   آثار بر روی عملکرد تحصیلی فرزنهانشان تأثیرگذار است.

 لاتشان با والهی  و مهرس  مؤثر خااهه باد.ها و تعامنرفت  فرزنهان در مشکلات رفتاری آن

فرزنهان طلاق  روی بر کرونا گیریهم  در یادشهه متغیرهای با پژوهشی هیچ اینک  ب  نظر

 است سؤال ای  ب  پاسخ دنبال ب  حاضر پژوهش. باد تحقیق ای  انجام دلایل از نشه یافت

ی، نگرش نسبت ب  لیتحص زشیانگآمازان فرزنه طلاق و همتایان عادی ازنظر بی  دانش ک 

 مهرس  چ  تفاوتی وجاد دارد؟

 

 های پژوهشپیشینه

 انگیزش تأثیر علی مهل» عناان تحت پژوهشی در( 3190) یهمت و دربیهی برزگر،     

 نتیج  ای  ب  «دانشجایان کاریاهمال گریواسط  نقش با تحصیلی فرسادگی بر تحصیلی

 کاریاهمال و انگیزشی بی بیرونی، انگیزش و یمنف صارتب  درونی انگیزش ک  رسیهنه

 فرد، شریفی داشتنه. نقش تحصیلی فرسادگی بینیپیش و تبیی  در مثبت صارتب 

 ارتباط» عناان تحقیق خاد تحت در( 3190خرام  ) طاهری و حسینی ناروزی، آسایش،

 علام دانشگاه پیراپزشکی و پرستاری دانشجایان بی  در تحصیلی فرسادگی و انگیزه

 تحصیلی فرسادگی دچار دانشجایان، از تاجهیقابل ، نشان دادنه ک  درصه«قم پزشکی

؛ کننهمی تجرب  را کمتری تحصیلی فرسادگی درونی، انگیزه دارای دانشجایان و باده

 در تحصیلی فرسادگی کاهش با تاانهمی دانشجایان در فردی ویژگی ای  تقایت بنابرای ،
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 فرسادگی»عناان ( در پژوهشی تحت 5131) 3گ، کلاس  و وانگژان .باشه همراه هاآن

و با بررسی ارتباط فرسادگی « چی  متاسط  آمازان دورهدانش انگیزش و تحصیلی

تحصیلی و انگیزه تحصیلی نشان دادنه ک  فراگیران باانگیزه درونی بالا، فرسادگی تحصیلی 

نگرش مثبت نسبت ب   خاد (، در مطالع 3193همکاران )و  خجست  مهر کمتری دارنه.

-پژوهش آمازان نشان دادنه.تحصیلی دانشازجمل  عاامل اثرگذار در پیشرفت  را مهرس 

(، نگرش نسبت ب  مهرس  را عامل 3192( و معینی کیا و همکاران )3939پنتلیچاک )های 

 داننه.مؤثری در یادگیری دانش آمازان می

 

 روش پژوهش

ای استفاده شه؛ همچنی ، قیق تاصیفی از ناع علی مقایس از روش تح مطالع  حاضردر      

ای  پژوهش ازنظر ههف کاربردی و نتایج آن، مشخص و عینی باده و جنب  کاربردی 

در سال  متاسههط  مقطهههع آمازاندانش کلیهه  شههامل پژوهههش آمههاری داشت. جامعهه 

 نفر 55عههادی و  هایاناادهنفر خ 55 هاآن میههان از کهه  بادنه 3199-3011تحصیلی 

 گیری تصادفی ساده قرار گرفتنه.طههلاق با روش نمان  هایخانااده

آمازان انتخاب شهنه، نقره از دانش 55گروه  5ک  واسط  ای در ای  پژوهش ب      

صارت تصادفی ساده ب نگرش ب  مهرس   ،یلیتحص زشیانگای مشتمل بر عنصر پرسشنام 

افزار اکسل کهگذاری شه و سپس آوری، در نرمشه و نتایج پس از جمع بی  نمان  تازیع

 همبستگی بی  متغیرها مشخص شه. SPSSافزار از طریق نرم
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 ابزارهای پژوهش

 3131در سال  ییعبهخها یلیتحص زشیپرسشنام  انگمقیاس انگیزش تحصیلی:      

ارزش، -انتظار شرفت،یپ ازی)ن وپرورشدر آمازش زشیانگ  یبرگرفت  از هشت نظر

 – یدرون زشیو انگ یاسناد یخادکارآمه ،تاانش، خاد ارزشی زشیانگ ،گراییههف

آمازان از دانش ینفر 3355سؤال دارد و بر روی نمان   51پرسشنام    ی( است. ایرونبی

هفتگان  مشهه  ینااح یهای دولتدر مقطع متاسط  دبیرستان لیپسر شاغل ب  تحص

 .شهه است یابیارو هنج یابیاعتبار

( تا بسیار 3ای  پرسشنام  در طیف لیکرت از بسیار مخالف )نمره گذاری: شیاه نمره     

برای  (3131) ییعبهخها پژوهشدر  روایی و پایایی شاد.گذاری مینمره (5نمره )ماافق 

 .شهمحاسب   1.1بالای تعیی  پایایی پرسشنام  از روش آلفای کرونباخ استفاده شه ک  

( پرسشنام  سنجش نگرش 5113مک کاچ ): نگرش مثبت به مدرسهمقیاس      

نسبت ب  مهرس  را برای سنجش عاامل عاطفی مرتبط با پیشرفت تحصیلی یا عهم پیشرفت 

شامل  نام  سنجش نگرش نسبت ب  مهرس آمازان تهی  کرد. فرم اولی  پرسشتحصیلی دانش

  چهار عامل ادراک خاد تحصیلی، مهرس ب  نسبت نگرش سنجش پرسشنام  سؤال باد. 05

را  یو انگیزش/ خادنظم ده نگرش نسبت ب  مهرس ، نگرش همسالان نسبت ب  مهرس 

نگرش نسبت ب  مهرس : نگرش نسبت ب  مهرس  شامل علاق  و عاطف    .کردگیری میانهازه

ران با دهنه ک  میزان انطباق فراگیها نشان میآماز نسبت ب  مهرس  است. پژوهشدانش

ها ب  مهرس  دارد. همچنی  هرچ  تکالیف آمازشگاهی ارتباط زیادی با نحاه نگرش آن

تری ب  مهرس  داشت  باشنه از ادراک تحصیلی بالاتری نیز آمازان نگرش مثبتدانش

سازنه ک  فراگیران دارای ( خاطرنشان می5111) گلیمک کاچ و س. برخاردار خااهنه باد

 های منفی نسبت ب  مهرس  دارنه.نگرشپیشرفت تحصیلی ضعیف، 

( تا بسیار 3ای  پرسشنام  در طیف لیکرت از بسیار مخالف )نمره گذاری: شیاه نمره     

 شاد.گذاری مینمره (5نمره )ماافق 
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( برای تعیی  پایایی پرسشنام  از روش 5113مک کاچ ) پژوهشدر  روایی و پایایی     

 .شهمحاسب   1.1الای بآلفای کرونباخ استفاده شه ک  

 

 های پژوهشیافته

مرباط ب  متغیرهای نگرش ب  مهرس  و انگیزش تحصیلی را در  آمار تاصیفی 3جهول      

دهه ک  فرزنهان عادی دهه. نتایج نشان میدو گروه فرزنهان طلاق و همتایان عادی ارائ  می

( دارنه. 15/31طلاق )نهان ( میانگی  بالاتری نسبت ب  فرز95/32در نگرش نسبت ب  مهرس  )

طلاق ( فرزنهان عادی نسبت بالاتری ب  فرزنهان 51/55) یلیتحصهمچنی  میانگی  انگیزش 

 دهه.( را نشان می55/33)
 های توصیفی متغیرهای تحقیق در گروه فرزندان طلاق و همتایان عادییافته. 1جدول 

انحراف  میانگین  میانگین                     بندیگروه متغیر

 معیار

کمترین 

 داده

بیشترین  

 داده

نگرش به 

 مدرسه

 

انگیزش 

 تحصیلی

نگرش نسبت به  فرزندان طلاق     

 مدرسه

92/13 61/1 9  21 

نگرش نسبت به  عادی               

 مدرسه

69/19 14/2 13  21 

انگیزش درونی  فرزندان طلاق      

 بیرونی

92/19 11/1 19  21 

انگیزش درونی          عادی         

 بیرونی

99/22 11/1 21  29 

 

 یلیتحص زشیانگهای هم  مؤلف در  آزمایش و گااه،، بی  دو گروه 5 بر اساس جهول     

 ، ب  شرح زیر تفاوت معنادار وجاد دارد:آمازاندانش

 تفاوت معنادار وجاد دارد. شرفتیپ ازینبی  دو گروه آزمایش و گااه در میزان      

 در گروه آزمایش شرفتیپ ازینمیزان ب  ای  صارت ک  . (P<15/1و  F(3و  33=) 331/33)



 113/   گیری کرونابا همتایان عادی در همه فرزندان طلاقنگرش به مدرسه  ،یلیتحص زشیانگ ایسهیمقابررسی  

 شرفتیپ ازیدرصه واریانس ن 1/31متغیر گروه بیشتر از گروه گااه است. طار معناداری ب 

 .کنهرا تبیی  می

 519/33تفاوت معنادار وجاد دارد. ) انتظارگروه آزمایش و گااه در میزان  بی  دو     

طار معناداری (. ب  ای  صارت ک  میزان انتظار در گروه آزمایش ب P<15/1و  F(3و  33=)

 کنه.درصه واریانس انتظار را تبیی  می 9/35بیشتر از گروه گااه است. متغیر گروه 

و  33=) 229/35گروه آزمایش و گااه در میزان ارزش تفاوت معنادار وجاد دارد. ) بی  دو     

3)F  15/1و>P .) طار معناداری بیشتر از گروه ب  ای  صارت ک  میزان ارزش در گروه آزمایش ب

 کنه.درصه واریانس ارزش را تبیی  می 1/32گااه است. متغیر گروه 

گرایی تفاوت معنادار وجاد دارد. گروه آزمایش و گااه در میزان ههف بی  دو     

گرایی در گروه آزمایش ن ههف(. ب  ای  صارت ک  میزاP<15/1و  F(3و  33=) 511/31)

گرایی درصه واریانس ههف 2/39طار معناداری بیشتر از گروه گااه است. متغیر گروه ب 

 کنه.را تبیی  می

 تاانش تفاوت معنادار وجاد دارد. زشیگروه آزمایش و گااه در میزان انگ بی  دو     

تاانش در گروه  زشی(. ب  ای  صارت ک  میزان انگP<15/1و  F(3و  33=) 121/33)

درصه واریانس  31 /1طار معناداری بیشتر از گروه گااه است. متغیر گروه آزمایش ب 

 کنه.تاانش را تبیی  می زشیانگ

تفاوت معنادار وجاد دارد.  یگروه آزمایش و گااه در میزان خاد ارزش بی  دو     

در گروه آزمایش  ی(. ب  ای  صارت ک  میزان خاد ارزشP<15/1و  F(3و  33=) 251/31)

 یدرصه واریانس خاد ارزش 5/35طار معناداری بیشتر از گروه گااه است. متغیر گروه ب 

 کنه.را تبیی  می

تفاوت معنادار وجاد  یاسناد یگروه آزمایش و گااه در میزان خادکارآمه بی  دو     

 یاسناد ی. ب  ای  صارت ک  میزان خادکارآمه(P<15/1و  F(3و  33=) 251/35دارد. )
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درصه  5/31طار معناداری بیشتر از گروه گااه است. متغیر گروه در گروه آزمایش ب 

 کنه.را تبیی  می یاسناد یواریانس خادکارآمه

تفاوت معنادار وجاد  یرونیب یدرون زشیگروه آزمایش و گااه در میزان انگ بی  دو     

 یرونیب یدرون زشی(. ب  ای  صارت ک  میزان انگP<15/1و  F(3و  33=) 531/30دارد. )

درصه  3/9طار معناداری بیشتر از گروه گااه است. متغیر گروه در گروه آزمایش ب 

 کنه.را تبیی  می یرونیب یدرون زشیواریانس انگ
 یلیتحص زشیهای انگنتایج تحلیل واریانس چندمتغیره اثرات گروه بر مؤلفه. 2جدول 

مجموع  متغیر وابسته منابع

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F  سطح

 داریمعنی

مجذور 

 ایتا

 119/1 111/1 993/19 929/169 1 929/169 شرفتیپ ازین گروه

 126/1 111/1 216/11 929/212 1 929/212 انتظار

 199/1 111/1 996/12 929/194 1 929/194 ارزش

 169/1 111/1 911/13 929/149 1 929/149 گراییهدف

 139/1 129/1 991/11 611/119 1 611/119 توانش زشیانگ

 122/1 129/1 991/19 611/139 1 611/139 یارزش خود

 یخودکارآمد

 یاسناد

999/126 1 999/126 923/19 119/1 112/1 

 یدرون زشیانگ

 یرونیب

229/213 1 229/213 211/14 111/1 169/1 

 - - - 36/19 19 291/69 شرفتیپ ازین خطا

 - - - 229/16 19 191/91 انتظار

 - - - 191/21 19 994/99 ارزش

 - - - 946/19 19 219/99 گراییهدف

 - - - 116/19 19 992/99 توانش زشیانگ

 - - - 463/29 19 316/61 یارزش خود

 یخودکارآمد

 یاسناد

329/92 19 999/24 - - - 

 یدرون زشیانگ

 یرونیب

432/96 19 164/16 - - - 



 119/   گیری کرونابا همتایان عادی در همه فرزندان طلاقنگرش به مدرسه  ،یلیتحص زشیانگ ایسهیمقابررسی  

نگرش نسبت ب   هایهم  مؤلف در  آزمایش و گااه،، بی  دو گروه 1 بر اساس جهول     

 ، ب  شرح زیر تفاوت معنادار وجاد دارد:مهرس 

ی تفاوت معنادار وجاد لیادراک خاد تحصبی  دو گروه آزمایش و گااه در میزان      

ی در لیادراک خاد تحصمیزان ای  صارت ک  ب  . (P<15/1و  F(3و  13=) 331/33) دارد.

درصه واریانس  1/31متغیر گروه بیشتر از گروه گااه است. طار معناداری ب  گروه آزمایش

 .کنهرا تبیی  می یلیادراک خاد تحص

گروه آزمایش و گااه در میزان نگرش نسبت ب  مهرس  تفاوت معنادار وجاد  بی  دو     

(. ب  ای  صارت ک  میزان نگرش نسبت ب  مهرس  در P<15/1 و F(3و  13=) 151/5دارد. )

درصه واریانس  3/1طار معناداری بیشتر از گروه گااه است. متغیر گروه گروه آزمایش ب 

 کنه.نگرش نسبت ب  مهرس  را تبیی  می

بی  دو گروه آزمایش و گااه در میزان نگرش همسالان نسبت ب  مهرس  تفاوت معنادار      

(. ب  ای  صارت ک  میزان نگرش همسالان P<15/1و  F(3و  13=) 911/1ارد. )وجاد د

طار معناداری بیشتر از گروه گااه است. متغیر گروه نسبت ب  مهرس  در گروه آزمایش ب 

 کنه.درصه واریانس نگرش همسالان نسبت ب  مهرس  را تبیی  می 3/0

تفاوت معنادار وجاد  یخادنظم ده/زشیبی  دو گروه آزمایش و گااه در میزان انگ     

 ی/خادنظم دهزشی(. ب  ای  صارت ک  میزان انگP<15/1و  F(3و  13=) 531/33دارد. )

درصه  2/2طار معناداری بیشتر از گروه گااه است. متغیر گروه در گروه آزمایش ب 

 .کنهرا تبیی  می ی/خادنظم دهزشیواریانس انگ
 های میانگین نگرش نسبت به مدرسهغیره اثرات گروه بر مؤلفهنتایج تحلیل واریانس چندمت. 3جدول 

مجموع  متغیر وابسته منابع

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F  سطح

 داریمعنی

مجذور 

 ایتا

ادراک خود  گروه

 یلیتحص

929/929 1 929/929 993/19 111/1 119/1 

 131/1 129/1 199/9 611/139 1 611/139نسبت به  نگرش
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 مدرسه

همسالان  رشنگ

 نسبت به مدرسه

999/214 1 999/214 699/9 119/1 149/1 

/خودنظم زشیانگ

 یده

229/399 1 229/399 211/11 111/1 199/1 

ادراک خود  خطا

 یلیتحص

191/4369 19 939/29 - - - 

نسبت به  نگرش

 مدرسه

4299 19 191/29 - - - 

همسالان  نگرش

 نسبت به مدرسه

499/4199 19 999/29 - - - 

/خودنظم زشیانگ

 یده

191/9331 19 941/33 - - - 

 

 گیرینتیجه

 فرزنهان مهرس  ب  نگرش تحصیلی، انگیزش ایمقایس  بررسی منظارپژوهش حاضر ب      

 گروه دو ک  باد ای  بیانگر نتایج کرونا انجام گرفت. گیریهم  در عادی همتایان طلاق با

 تفاوت یکهیگر با مهرس  ب  نگرش تحصیلی، ر انگیزشد عادی و همتایان فرزنهان طلاق از

انگیزش تحصیلی و  طلاق والهی ، از پس ک  داد نشان ای  پژوهش نتایج .دارنه معناداری

 .است یافت  کاهش فرزنهان نگرش ب  مهرس  در

های هم  مؤلف در  آزمایش و گااه،بی  دو گروه های اول پژوهش یافت با تاج  ب       

میزان ، میزان ارزش ،میزان انتظار یشرفت،پ ازین، در میزان آمازاندانش یلیصتح زشیانگ

-یدرون زشیمیزان انگی، اسناد یخادکارآمهی، خاد ارزش، تاانش زشیانگ یی،گراههف

انگیزش تحصیلی  زمین  در همسا مطالعات از . تعهادییرونی، تفاوت معنادار وجاد داردب

 هم از هاآن والهی  ک  فرزنهانی بی  تحصیلی درانگیزش  سطح ک  دهنهمی نشان نیز

نتایج ای  کننه. می زنهگی خاد والهی  با ک  است کادکانی از ترپایی  انهجهاشهه



 119/   گیری کرونابا همتایان عادی در همه فرزندان طلاقنگرش به مدرسه  ،یلیتحص زشیانگ ایسهیمقابررسی  

 ( همراستا3190) فرد و همکاران شریفی ،(3190) برزگر و همکارانپژوهش با پژوهش 

اختیار بیشتری در  تاان گفت ک  فرزنهان عادی استقلال واست. در خصاص ای  فرضی  می

ها پیشرفت بیشتری شاد ک  در درسزنهگی دارنه و ای  استقلال و خادمختاری سبب می

رفتار هر فردی ناشی از انگیزه او ک  های فکری کمتری دارنه. ازآنجاییداشت  باشنه، مشغل 

ای  انگیزه در  طار مستقیم در چگانگی انجام یک فعالیت نقش دارد،است و انگیزه ب 

حتی در امر یادگیری و آمازش نیز داشت   های عادی بیشتر است وآمازان خاناادهدانش

. کننهه کیفیت و کمیت بسیاری از متغیرهای تحصیلی استانگیزش تحصیلی تعیی 

عناان یکی از مؤثرتری  عاامل مافقیت تحصیلی نام روانشناسان تربیتی از انگیزش ب 

ها آورد ک  آنتاانه ای  انگیزش را در افراد ب  وجاد میبرنه و امیه عاملی است ک  میمی

ها برای دستیابی ب  مافقیت و ش آنلاکنه و باع  ترا برای رسیهن ب  مافقیت تشایق می

های عادی در آمازان خانااده. نتایج ای  مطالع  نشان داد دانششادپیشرفت تحصیلی می

های بیشتری ی طلاق جلاتر هستنه و فرصتهاخانااده آمازانای  زمین  یک گام از دانش

ها فقط درس و وظیف  آن ها فراهم استچیز برای آنبرای درس دارنه، در منزل هم 

دارنه خاانهن است ولی فرزنهان طلاق علاوه بر درس خاانهن وظایف دیگری نیز بر عههه

قرار دهه و ها را در معرض خطر تاانه مافقیت تحصیلی آنای میو همی  وظایف حاشی 

ها کاهش ها حس خستگی و فرسادگی ایجاد کنه. درنتیج  انگیزش تحصیلی آندر آن

 کنه.پیها می

هم  در  آزمایش و گااه،بی  دو گروه های دوم پژوهش یافت با تاج  ب  همچنی       

یلی، نگرش تحص، در میزان ادراک خاد آمازاننگرش نسبت ب  مهرس  دانشهای مؤلف 

تفاوت  ی/خادنظم دهزشیانگ، میزان نگرش همسالان نسبت ب  مهرس ، هرس منسبت ب  

(، 3193همکاران )و  خجست  مهر های پژوهشنتایج تا حهودی با یافت . معنادار وجاد دارد

 شروع از ناشی هایتنشراستا است. هم (3192( و معینی کیا و همکاران )3939پنتلیچاک )

 فراوانی مشکلات بروز باع  خانااده، در ایجادشهه لاحظ مقابل تغییرات گیری کرونا وهم 
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نگرش مثبت ب   کاهش بحران، ای  با تبعات برخارد از یکی ک  شادفرزنهان طلاق می برای

 فرزنهان نگرش نسبت ب  مهرس  در تحقیق نتایج طبق بر همچنی . است فرزنهان مهرس  در

 یابه.می کاهش طلاق

های آن، ازجمل  نگرش نگرش و مؤلف تاان گفت   میدر خصاص تبیی  ای  فرضی     

شهت تحت تأثیر عاامل محیطی و ادراکات افراد از ای  عاامل است نسبت ب  تحصیل ب 

انه؛ بنابرای  عناصر و عاامل های آمازشی و اجتماعی گستردهک  در سطح خانااده و نظام

تجارب یادگیری، تکالیف،  های آمازشی )معلم، شیاه ارزشیابی،دهنهه در محیطتشکیل

آمازان از محیط کلاس، از طریق تأثیر بر ادراک دانش( تشایق و تنبی ، اههاف آمازشی

های درسی بر نگرش آنان پیرامان تحصیل و پیشرفت تحصیلی تأثیر مااد و ماضاع

ها در های آنگیریتاانه در جهتآمازان درباره مهرس  میگرش دانش. نگذارنهمی

آمازان وقتی ماضاع درس را ای داشت  باشه. دانشای یادگیری تأثیر عمهههفعالیت

مهاری را دنبال خااهنه  بخش و مفیه بهاننه، بر یادگیری تمرکز کرده و ههف تکلیفلذت

 .ها مؤثر استکرد. نگرش افراد درباره تحصیل و مهرس  در انتخاب اههاف آن

احتی خااهنه کرد ک  احساس کننه آمازان زمانی در کلاس احساس امنیت و ردانش

آماز ها شرکت کننه. وقتی دانشگیریتااننه در کلاس فعالان  درگیر شهه و در تصمیممی

کنه و درنتیج  احساس کنه معلم هرلحظ  قصه ارزیابی او را دارد، احساس ایمنی نمی

ری ک  ممک  است وقت کمتفرزنهان طلاق ب  سبب آن خااهه شه.زا ایجاد جای تنش

ها و تغییر در شیاه نگرش برای درس خاانهن داشت  باشنه و با تاج  ب  تک والهی شهن آن

گیرنه و ای  امر ممک  ها نسبت ب  محیط اطراف؛ از همتایان عادی تا حهودی فاصل  میآن

ها ایجاد شاد ک  است نسبت ب  مهرس  نگرش خابی نهاشت  باشنه و ای  شبه  برای آن

گان  باشه؛ ممک  است تاانه ای طار قطعی نمینیست. ولی ای  امر ب  هامهرس  جای آن

 در جاامع آماری دیگر ای  تفاوت اصلاً وجاد نهاشت  باشه.
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 بیشتری آمازشی هایکارگاه فرزنهان، بر طلاق تأثیرات کاهش منظارب  شادمی تاصی      

 شادمی تاصی . گردد ربرگزا روانشناسان و مشاوری  همکاری با پرورش و آمازش تاسط

 طریق از استرس کنترل هایروش و آگاهی ذه  هایف  قبیل از شناختیروان راهکارهای

 در آمازشی هایشیاه همچنی . گیرد قرار خانااده اعضای اختیار در مجازی های فضای

 تا شاد داده آمازش مناسب پروری فرزنه هایسبک و فرزنهان با مناسب برخارد جهت

 تحصیلی پرونهه مهارس مشاوری . باشنه داشت  فرزنهان ب  نسبت مثبتی یهگاهد والهی 

 هایکارگاه والهی  و آنان برای و کننه بررسی را رفتاری مشکلات دارای آمازان دانش

 .نماینه برگزار آمازش جهت روانشناسی
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