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تحصيلی در مورد آنها اجرا گرديد .دادههای پژوهش حاضر بته کمتک نترمافتزار آمتاری  SPSS22و
 Lisrelو با استفاده از روش مدليابی معادالت ساختاری تحليل شدند .نتايج تحليل دادهها بتا استتفاده
از روش مدليابی معادالت ساختاری نشان داد که انگيزش و درگيری تحصيلی دانتشآمتوز متیتواننتد
ميانجی رابطه بين درگيری تحصيلی والدين و پيشرفت تحصتيلی دانتشآمتوزان باشتند .بعتالوه ،متدل
پژوهش بهصورت قابل قبولی با دادهها برازش دارد .در مجموع ،نتايج پژوهش حاضر بر اهميت ارتباط
و درگيری والدين در فعاليتهای تحصيلی دانشآموزان تأکيد دارد .بعالوه ،درگيری تحصتيلی والتدين،
پيشرفت تحصيلی بيشتری را بواسطه انگيزش و درگيری تحصيلی دانشآموز در پی دارد.

کلید واژگان :درگيری تحصيلی والدين ،درگيری تحصيلی دانشآموز ،انگيتزش تحصتيلی،
پيشرفت تحصيلی

مقدمه
ورود به دبيرستان با تغييرات اساسی از جمله رشد شناختی ،زيستی ،اجتماعی و تغيير
روابط با خانواده بهويژه روابط نوجوان-والد همراه است (گرولنيک ،پرايس ،بيسونگر و
سائوک .)1887 ،1همچنين ،بافت دبيرستان در مقايسه با مدارس قبلی منعکسکننده تغييرات
مهمتری از جمله نظامهای اداری بزرگتر ،معلمان و همساالن بيشتر است (هيل و چاو،1
 .)1889در چنين بافت در حال رشدی عملکرد تحصيلی دانشآموزان اغلب کاهش میيابد،
اين در حالی است که نگرانی برای موفّقيتهای شغلی و تحصيلی افزايش میيابد و نياز برای
شناسايی منابع حمايتی پر رنگتر میشود .در حوزههای روانشناسی و تربيتی بهطور فزايندهای
مشخص شده است که والدين اثر معنیداری بر يادگيری و فرايندهای رشدی دانشآموزان
دارند (فن و ويليامز .)1818 ،3نظريهها ،پژوهشها و سياستهای تربيتی نيز اهميت نقش
والدين ،ارتباط مدرسه -خانه و درگيری والدين در آموزش را جهت افزايش پيشرفت تحصيلی
برجسته ساختهاند (فن و ويليامز1818 ،؛ کاسترو و همکاران1815 ،0؛ ويلدر .)1810 ،5اگرچه
تعريفهای زيادی از درگيری والدين 9ارايه شده است ،بهطور کلی میتوان آن را بهعنوان
مشارکت فعال والدين در تمام جنبههای رشد اجتماعی ،هيجانی و تحصيلی فرزندان توصيف
Grolnick, Price, Beiswenger, & Sauck
Hill & Chao
Fan & Williams
Castro
Wilder
parental involvement
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کرد (کاسترو و همکاران .)1815 ،درگيری تحصيلی والدين نيز شامل انتظارات آموزشی آنها
برای پيشرفت تحصيلی ،انتظارات آنها در مورد آينده تحصيلی ،ارتباط والدين با فرزندان
درباره آموزش و مسائل مدرسه ،حضور و مشارکت فيزيکی آنها در فعاليتهای مدرسه،
ارتباط با معلمان و نظارت والدين در خانه ،بررسی و کمک به تکاليف خانگی میشود
(سنکاوی1818 ،1؛ کاسترو و همکاران1815 ،؛ ويلدر.)1810 ،
اگرچه درگيری والدين در ابتدا بهعنوان يک سازه تکبعدی در نظر گرفته میشد ،اما
امروزه محققان معتقدند بهتر است به عنوان يک سازه چندبعدی (سه بعد ،فردريکس ،بلومنفيلد
و پاريس1880 ،1؛ شش بعد ،اپستاين1995 ،3؛  7بعد ،فن )1881 ،در نظر گرفته شود ،زيرا
گستره وسيعی از الگوهای رفتاری و فعاليتهای تربيتی والدين را شامل میشود .پژوهشهای
انجام شده حاکی از آناست که درگيری تحصيلی والدين سبب افزايش عملکرد تحصيلی
(توپر ،کين ،شلتون و کالکينز ،)1818 ،0افزايش سازگاری تحصيلی و همچنين کاهش
مشکالترفتاری میشود (تن و گلدبرگ1889 ،5؛ کوپرماين ،دارنل و آلوارز-جيمنز.)1888 ،9
نتايج فراتحليلها (مثل ،جينز1811 ،7؛ کاسترو و همکاران1815 ،؛ هيل و تايسون )1889 ،8و
ساير پژوهشهای ديگر (مثل ،اسکات و گريوز1811 ،9؛ فن و ويليامز1818 ،؛ مارچند،
پائولسون و روتليسبرگ1881 ،18؛ مکنيل )1810 ،11نيز نشاندهنده رابطه معنیدار بين درگيری
تحصيلی والدين و پيشرفت تحصيلی است .به عالوه ،درگيری والدين بهگونه مثبتی مهارت و
پيشرفت رياضی ،عملکرد خواندن و همچنين عملکرد در آزمونهای استانداردشده و ارزيابی-
های تحصيلی را تحت تأثير قرار میدهد (فن و ويليامز.)1818 ،
با وجود اين ،پژوهشهای ديگر نشان دادهاند که درگيری والدين با سطوح پايينتر
1- Sanghavi
2- Fredricks, Blumenfeld, & Paris
3- Epstein
4- Topor, Keane, Shelton, & Calkins
5- Tan & Goldberg
6- Kuperminc, Darnell, & Alvarez-Jimenez
7- Jeynes
8- Hill & Tyson
9- Scott & Graves
10- Marchant, Paulson, & Rothlisberg
11- McNeal
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پيشرفت رابطه دارد يا اثری بر آن ندارد .برخی نيز دريافتهاند که اثر درگيری والدين بر
پيشرفت تحصيلی بوسيله قوميت ،پيشرفت قبلی ،اقليت بودن/موقعيت اجتماعی و اقتصادی
دانش آموز ،جنسيت و وضعيت مهاجرت متنوع است .بعالوه ،بسياری از مطالعات روابط مثبت،
منفی و يا هيچ رابطهای بين درگيری والدين و پيشرفت تحصيلی در يک مطالعه مشابه گزارش
کردهاند .بسياری از مطالعات ديگر نيز بهطور آشکار يا تلويحی نشان دادهاند که درگيری
والدين يک سازه چندبعدی است و ابعاد متفاوت اين درگيری تأثير متفاوتی بر پيامدهای
تحصيلی دانشآموزان دارد (فن و ويليامز1818 ،؛ کاسترو و همکاران1815 ،؛ مکنيل1810 ،؛
ويلدر .)1810 ،برای مثال زمانیکه والدين در گردهمايیهای مدرسه شرکت میکنند،
دانشآموزان در فعاليتهای مدرسه بيشتر درگير میشوند ،درحالیکه اگر والدين با مسئوالن
مدرسه تماس داشته باشند درگيری دانشآموزان کمتر میشود (ايزو ،ويسبورگ ،کاسپاروف و
فندريچ .)1999 ،1يک توضيح احتمالی در خصوص اين يافتههای متناقض ،اين است که اثر
مشارکت والدين بر پيشرفت تحصيلی دانشآموزان ممکن است غيرمستقيم باشد ،يعنی اثر
مشارکتوالدين بر پيشرفت تحصيلی ممکن است بهوسيله متغيّرهای ديگری ميانجی شود
(صبری .)1889 ،1برای مثال ،انگيزش و درگيری تحصيلی دانشآموزان مکانيزمهايی هستند که
میتوانند ميانجی رابطه بين درگيری تحصيلی والدين و پيشرفتتحصيلی باشند.
در نظريه خودتعيينگری انگيزش بهعنوان يک سازه چند بعدی و متشکل از سه مؤلفه
انگيزشدرونی (انجام فعاليتهای رفتاری و روانشناختی بدون نياز به تحريک بيرونی يا
وابستههای تقويتکننده) ،انگيزشبيرونی (اشتغال به کارهايی که خود وسيلهای برای دستيابی
به اهداف ديگر هستند) و بیانگيزگی (انجام ندادن عمل يا بیميلی به انجام آن به علّت
بیارزش بودن عمل نزد فرد ،احساس عدم شايستگی برای انجام آن يا عدم انتظار نتيجه
دلخواه) تعريف شده است (دسی و رايان .)1888 ،3در مدل مارتين )1888( 0انگيزش بهعنوان
انرژی و سائق دانشآموز برای يادگيری ،کار مؤثر و شکوفايی استعداد خود در مدرسه و
رفتارهايی که از اين انرژی و سائق تبعيت میکنند ،مفهومسازی میشود .نتايج نشان میدهد که
Izzo, Weissberg, Kasprow, & Fendrich
Sabry
Deci & Ryan
Martin
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بين درگيری تحصيلی والدين و انگيزش درونی /بيرونی (براون1811 ،1؛ پاواالکه-ايلی و
تيرديا1815 ،1؛ فن و ويليامز1818 ،؛ گنزالس-دیهس ،وايلمز ،دوان-هولبين1885 ،3؛ مارچند
و همکاران )1881 ،و انگيزش خواندن ،نوشتن و رياضيات (پاواالکه-ايلی و تيرديا)1815 ،
رابطه وجود دارد .بعالوه ،بين انگيزش و پيشرفت تحصيلی رابطه وجود دارد (ويگفيلد ،بايرنس
و ادلس.)1889 ،0
اگرچه شواهدی وجود دارد که انگيزش و درگيری بهعنوان يک سازه در نظر گرفته
میشوند و تمايز بين آنها مبهم به نظر میرسد ،با اينحال تعدادی از محققان معتقدند انگيزش
و درگيری نسبتاً جدا هستند .انگيزش پيشنياز درگيری واقعی است ،درحالیکه درگيری با
رفتار مرتبطتر است تا با انگيزش (آپلتون ،کريستنسون ،فورالنگ .)1888 ،5به همين نحو
گرينوود ،هورتون و يوتلی )1881( 9معتقدند که انگيزش و مهارتهای يادگيری مستقيماً
درگيری را در تکاليف تحصيلی تحت تأثير قرار میدهند .بنابراين به نظر میرسد که درگيری
يک شاخص ضروری بين انگيزش و پيشرفت تحصيلی است .از اينرو ،انگيزش و درگيری
فرايند قدرتمندی هستند که ازيکطرف میتوانند دانشآموزان را برای يادگيری مهارتهای
جديد تحريک کند و از طرف ديگر میتوانند منجر به عدم درگيری و خود تخريبی تحصيلی
شوند .درگيری تحصيلی دانشآموز يک سازه چندبعدی و متشکل از سه بعد رفتاری
(مشارکت ،تالش ،توجه ،رفتار مثبت ،فقدان رفتار مخر ) ،شناختی (يادگيری خودتنظيمی،
استفاده از راهبردهای عميق يادگيری و انجام تالش الزم برای درک ايدههای پيچيده) و
هيجانی/عاطفی (واکنشهای مثبت يا منفی نسبت به معلم ،همکالسیها ،دانشگاه يا مدرسه؛
احساس تعلق فرد ،تطابق با مدرسه يا تقاضاهای آن) است (فردريکس و همکاران.)1819 ،
بررسی ادبيات پژوهش نشان میدهد درگيری تحصيلی والدين با درگيری تحصيلی دانش-
آموزان بهويژه نگرانی برای انجام تکاليف در خانه و نگرش مثبت نسبت به مدرسه همراه است
(هيل1818 ،؛ چن .)1888 ،7درگيری دانشآموز در فعاليتهای مدرسه سبب پيشرفت تحصيلی
Brown
Pavalache-Ilie & Tîrdia
Gonzalez-DeHass, Willems, & Doan Holbein
Wigfield, Byrnes, & Eddles
Appleton, Christenson, & Furlong
Greenwood, Horton, & Utley
Chen
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(اسکينر ،زيمر-گنبک و کانل ،)1998 ،1انتظارات مثبت در مورد توانايی تحصيلی ،بهبود عملکرد
تحصيلی و کاهش ترک تحصيل میشود (فن و ويليامز .)1818 ،به عالوه ،پژوهشهای انجام شده
نشان میدهد که درگيری تحصيلی ميانجی رابطه درگيری والدين با پيشرفت تحصيلی (چن1888 ،؛
لی ،لرنر و لرنر )1818 ،1و موفقيت تحصيلی (کوپرماين و همکاران )1888 ،است.
با توجه به آنچه ذکر شد ،اگرچه رابطه بين درگيری تحصيلی والدين و پيشرفتتحصيلی
بهطور گستردهای مورد بررسی قرار گرفته است ،اما توجه کمی به نقش عوامل ميانجی اين
رابطه شده است .در همين راستا ،پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بين درگيری تحصيلی
والدين و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان با توجه به نقش ميانجی انگيزش و درگيری تحصيلی
دانشآموز انجام گرديد (شکل .)1
درگيری تحصيلی والدين
براساس گزارش والدين

درگيری تحصيلی
والدين براساس گزارش
دانش آموزان

انگيزش
تحصيلی

درگيری
تحصيلی
دانشآموز

پيشرفت
تحصيلی

شکل  . 1مدل مفهومی رابطه بين درگيری تحصيلی والدين و پيشرفت تحصيلی با توجه به نقش ميانجی
انگيزش و درگيری تحصيلی دانشآموز

روش پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به هدف جزو پژوهشهای بنيادی و از نظر روش گردآوری دادهها
از نوع توصيفی -همبستگی است .جامعه آماری اين پژوهش شامل کليته دانتشآمتوزان مقطتع
متوسطه شهر کاشمر و والدين آنها در سال تحصيلی  1391-93بود .نمونه مورد بررسی شامل
 18کالس درس ( 375دانشآموز  15تتا  18ستال 09/7 ،درصتد دختتر و  53/3درصتد پستر؛
ميانگين سنی  )15/99 ± 8/88متشکل از دانشآموزان مقطع متوسطه و يکتی از والتدين آنهتا
بود ( 375والد  38تا  55ستال 38/0 ،درصتد زن و  99/9درصتد مترد؛ ميتانگين ستنی ±3/91
1- Skinner, Zimmer-Gembeck, & Connell
2- Li, Lerner, & Lerner
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 )03/59که به روش نمونهگيری خوشهای چند مرحلهای تصادفی انتخا

شتدند .ابتتدا از بتين

دبيرستانهای شهر کاشمر  18دبيرستان ( 5دبيرستان پسرانه 5 ،دبيرستان دخترانته) بته تصتادف
انتخا

شدند و سپس از هر دبيرستان دو کالس به تصادف انتخا

آموزان آن کالسها به عنوان نمونه انتخا

شدند .سپس ،همه دانتش-

شدند.

ابزار پژوهش
پرسشنامه درگیری تحصیلی (نسخه والدین) ابزاری  01متادهای استت کته توستط فتن و
ويليامز ( )1818مورد استفاده قرار گرفته است .اين پرسشنامه از نوع ليکرت  5 ،3و  7درجهای
میباشد که بر همين اساس بهصورت متفاوت درجهبندی و نمرهگذاری میشود .بعالوه ،شتامل
 8خردهمقياس اشتياق (انتظار) والدين ،شرکت والدين در فعاليتهای فتوقبرنامته دانتشآمتوز،
توصيه ها (پند و اندرزهای) والدين ،ارتباط والد -مدرسه مرتبط با مسائل مدرسهای دانشآموز،
تماس مدرسه با والدين ،شرکت والدين در گردهمايی های مدرسه ،مقررات خانوادگی و پايگاه
اقتصادی اجتماعی میباشد .اعتبار آزمون به روش همسانی درونتی (آلفتای کرنبتاد) در دامنته
 8/71تا  8/77گزارش شده است .در پژوهش حاضر از چهار خردهمقياس توصتيههتا ،شترکت
والدين در فعاليتهای فوقبرنامه دانشآموز ،شرکت والدين در گردهمايیهای مدرسه و ارتباط
والد -مدرسه مرتبط با مسائل مدرسهای دانشآموز استفاده شد .اعتبار خردهمقياسهتا بته روش
همسانی درونی بهترتيب برابر با  8/89 ،8/89 ،8/88و  8/88بود .نتايج تحليل عتاملی اکتشتافی
نشاندهنده ساختار چهار عاملی اين پرسشنامه بود .شاخص های تحليل عاملی تأييدی نيز پتس
از اعمال شاخص های اصالح و حذف سؤال ،CFI=8/99 ،GFI=8/98 ،RMSEA=8/89( 3
 )χ2=095/78 ،IFI=8/91 ،NFI=8/90حاکی از برازندگی مدل بود.
پرسشنامه درگیری تحصیلی (نسخه دانشآموز) ابتزاری  11متادهای و از نتوع ليکترت 5
درجهای (کامالً مخالف= ،1کامالً مخالفم= )5است که توستط پولستون )1990( 1ستاخته شتده
است .بعالوه دارای سه خردهمقياس ارزشهای پيشرفت ،عالقه به کتار مدرسته و درگيتری در
کارکردهای مدرسهای است .پولسون ( )1990اعتبار آزمون را به روش همسانیدرونتی (آلفتای
کرنباد) در دامنه  8/81تا  8/85گزارش کرده است .در پژوهش حاضر اعتبار آزمتون بته روش
1- Paulson
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همسانیدرونی برای خردهمقياس ارزشهتای پيشترفت ،عالقته بتهکتار مدرسته و درگيتری در
کارکردهایمدرسهای بهترتيب برابر  8/81 ،8/81و  8/73بود .نتايج تحليل عاملی اکتشافی تاييد
کننتتده ستتاختار ستته عتتاملی ايتتن پرسشتتنامه بتتود .شتتاخصهتتای تحليتتل عتتاملی تأييتتدی
( )χ2=379/97 ،IFI=8/90 ،NFI=8/91 ،CFI=8/90 ،GFI=8/98 ،RMSEA=8/89نيتتتتتز
حاکی از برازندگی مدل بود.
مقیاس انگیزش تحصیلی ابزاری  18مادهای و از نوع ليکرت  7درجهای (=1کامالً در مورد
من صدق نمیکند=7 ،کامالً در مورد من صدق میکند) میباشد که توسط والرند 1و همکتاران
( )1991تدوين شده است .مقياس انگيزش تحصيلی شامل سه خرده مقياس انگيتزش درونتی،
انگيزش بيرونی و بیانگيزگی است .در مطالعه والرنتد و همکتاران ( )1991اعتبتار آزمتون بته
روش همسانی درونی (آلفای کرنباد) و بازآزمايی (بتهفاصتله  1متاه) بتهترتيتب  8/81و 8/79
گزارش شده است .در پژوهش ويسانی ،غالمعلی لواسانی و اژهای ( )1391ميزان آلفای کرنباد
برای خرده مقياسهای انگيزش درونی ،انگيزش بيرونی و بتیانگيزگتی بتهترتيتب برابتر ،8/80
 8/89و  8/97میباشد .در پژوهش حاضر اعتبار آزمون به روش همستانیدرونتی بترای خترده
مقياسهای انگيزش درونی ،انگيزش بيرونی و بیانگيزگی بهترتيتب برابتر  8/91 ،8/91و 8/85
بود .نتايج تحليل عاملی اکتشافی نشاندهنده ساختار سه عاملی اين پرسشنامه بود .شاخصهای
تحليل عتاملی تأييتدی نيتز پتس از اعمتال شتاخصهتای اصتالح و حتذف ستؤال شتماره 1
( )χ2=715/53 ،IFI=8/97 ،NFI=8/99 ،CFI=8/97 ،GFI=8/91 ،RMSEA=8/83حتتاکی
از برازندگی مدل بود.
خرده مقیاس درگیری دانشآموز :برای سنجش درگيتری دانتشآمتوزان از ختردهمقيتاس
درگيری دانشآموز مقياس رفتاری استفاده شد .اين خردهمقياس  3سؤال دارد و در پژوهش فن
و ويليامز ( ) 1818استفاده شده است .هتر يتک از متواد بتر روی يتک مقيتاس ليکترت چهتار
درجهای از هرگز تا هميشه رتبهبندی و نمرهگذاری میشوند .اعتبار اين خردهمقيتاس بته روش
همسانی درونی (آلفای کرنباد) در پژوهش فان و ويليامز (  8/80 )1818میباشد .در پتژوهش
حاضر اعتبار اين خردهمقياس به روش همسانی درونی برابتر  8/73بتود .نتتايج تحليتل عتاملی
اکتشافی تاييد کننده ساختار يک عاملی اين پرسشنامه است .شاخصهای تحليل عاملی تأييتدی
1- Vallerand
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( )χ2=8 ،IFI=1 ،NFI=1 ،CFI=1 ،GFI=1 ،RMSEA=8نيز حاکی از برازندگی مدل بود.
پيشرفت تحصيلی :پيشرفتتحصيلی دانشآموزان بر اساس رشته تحصيلی آنها و نمرههای
پايان سال در سه درس مورد بررسی قرار گرفت .برای دانشآموزان رياضی فيزيک سه درس
شيمی ،فيزيک و بينشاسالمی؛ دانشآموزان علوم تجربی درس زيستشناسی ،شيمی و بينش-
اسالمی و برای دانشآموزان انسانی درس جغرافی ،تاريخ و بينشاسالمی مدنظر قرار گرفت.

یافتههای پژوهش
بهمنظور ارايه تصوير روشنتری از يافتههتای پتژوهش ،در جتدول  1يافتتههتای توصتيفی
(ميانگين و انحراف استاندارد) و ضريب همبستگی پيرسون بين متغيرهای پژوهش ارايته شتده
است.
در جدول شماره  1نتايج آزمون کلوموگرف-اسميرنف جهت بررسی پتيشفتر

طبيعتی-

بودن توزيع دادهها ارايه شده است.
استيونس ،1881( 1به نقل از ميرز ،گامست و گارنيو ،1889 ،1ترجمه پاشاشتريفی ،فترزاد،

رضاخانی و همکاران )1391 ،معنیداری آماری اين شاخص را بهطتور آرمتانی در ستطح آلفتای
 8/81بيانگر تخطی از نرمال بودن تکمتغيری میداند .با وجود اين ،برای دادههتای نابهنجتار از
روش تبديل دادههای نابهنجار بر پايه لگاريتم  18استفاده شتد .پتس از تبتديل دادههتا بررستی
نمودارهای پراکندگی جهت تعيين خطی بتودن روابتط بتين متغيرهتا صتورت گرفتت .اگرچته
نمودارهای پراکندگی کامالً تخممرغی شکل نبودند ،اما خطی بودن رضايتبخش بود.
برای بررسی نقش ميانجی انگيزش و درگيری تحصيلی دانشآموز در رابطته بتين درگيتری
تحصيلی والدين و پيشرفت تحصتيلی دانتشآمتوزان از روش متدليتابی معتادالت ستاختاری
استفاده شد .نتايج نشان داد که خیدوی ( )χ1مدل نهايی با درجته آزادی  99برابتر بتا 117/11
است .شاخصهای نيکويی بترازش ( ،)GFIنيکتويی بترازش تعتديلشتده ( ،)AGFIبترازش
هنجاری ( ،)NFIبرازش تطبيقی ( ،)CFIبرازش افزايشی ( ،)IFIبرازش نرمنشده ( )NNFIو
قريب ريشه ميانگين مجذورات ( )RMSEAبهترتيب برابر  8/98 ،8/98 ،8/91 ،8/90 ،8/99و
1- Stevens
2- Meyers, Gamst, & Guarino
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جدول .1
يافتههای توصيفی و ضريب همبستگی پيرسون بين متغيرهای پژوهش
.97 .95 .97 .92
.93 .99 .97
.1
.7
.0
.7
.5
.7
.2
.3
.9
کار حداکثر .تداوم درس درس درس
های
توصیه
شرکت والدین شرکت والدین ارتباط ارزشهای عالقه به درگیری در انگیزش انگیزش بی
ردیف
کارهای درونی بیرونی انگیزشی سخت تالش مطالعه اول دوم سوم
کار
پیشرفت
والدین در فعالیتهای در گردهماییها والد
مدرسه مدرسه
مدرسه
فوقبرنامه
1
**8/18
1
3

*8/11

**8/15

1

0

8/89

8/80

8/80

1

5

8/87

8/81

8/887

8/85

9

8/81

8/87

8/89

8/85

**8/11

7

8/83

8/88

8/81

8/89

**

8

**

9

**8/19

**8/19

18

*

*

11

**8/18

8/11

-8/18

**

8/18

1
**

1

8/53

8/19

8/88

8/87

8/89

**

*8/18

8/89

8/89

8/87

**8/13

-8/11

-8/88

**8/17

**8/11

8/18

**

1

*

-8/18
8/85

**

-8/10

-8/81

8/81

8/81

*

8/18

-8/18
8/81

1
**8/58
**

-8/13

1
**

-8/18

1

**1 -8/13** 8/13** 8/31
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ادامه جدول .1
يافتههای توصيفی و ضريب همبستگی پيرسون بين متغيرهای پژوهش
.97 .95 .97 .92
.93 .99
.97
.1
.7
.0
.7
.5
.7
.2
.3
.9
کار حداکثر .تداوم درس درس درس
های
توصیه
شرکت والدین شرکت والدین ارتباط ارزشهای عالقه به درگیری در انگیزش انگیزش بی
ردیف
کارهای درونی بیرونی انگیزشی سخت تالش مطالعه اول دوم سوم
کار
والدین در فعالیتهای در گردهماییها والد پیشرفت
مدرسه مدرسه
مدرسه
فوقبرنامه
**
**
**
**
*
**
**
1 8/33 -8/15 8/19 8/38
8/85
8/11
8/80 8/10
8/11
**8/18
**8/15
11
13

**8/15

**8/19

**8/13

8/87

8/89

8/88

8/89

10

**8/10

*8/18

**8/15

**8/19

8/89

*8/11

**8/10

15

8/81

8/89

8/89

*

8/11

*

8/11

8/85

19

*

8/15

8/89

*

8/11

*

8/18

8/11

**

*

**

8/15

8/11

8/89

**8/35** 8/30** -8/17** 8/18** 8/31

1

**8/18** 8/10** 8/11** -8/18* 8/19** 8/11
**
**

8/89 8/13
8/18

**

-8/89

-8/89 8/15

**

8/18

**

8/15

**
**

8/88 8/15
8/17

**

1
**
**

1

8/09
**

8/01 8/57 8/13

1

ميانگين 11/17

11/08

9/88

9/88

19/89

19/99

17/30

1/93 10/58 59/93 57/19

1/97

19/78 10/38 17/15 1/89

3/98

0/11

0/89

3/88

5/78

3/89

0/87

1/30

1/19

1/89 1/18 1/91 1/19

SD

11/58 13/75

5/98
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جدول .1
آمارههای کلوموگرف -اسميرنف جهت تعيين مفروضه طبيعیبودن توزيع دادهها
متغیر
توصيهها (پند و اندرزهای) والدين
شرکت والدين در فعاليتهای فوقبرنامه
شرکت والدين در گردهمايیها

آماره معنیداری
8/815 8/858
8/815 8/858
8/898 8/803

آماره
متغیر
انگيزش بيرونی 8/895
8/889
بی انگيزشی
8/871
کار سخت

ارتباط والد مدرسه مرتبط با مسائل مدرسهای  8/898 8/803حداکثر تالش

معنیداری
8/881
8/859
8/807

8/883

8/8881

8/855

8/889
8/880

عالقه به کار مدرسه

 8/808 8/807تداوم مطالعه
 8/18 8/838درس اول

8/858

درگيری در کارهای مدرسه

 8/8881 8/118درس دوم

8/895

8/881

انگيزش درونی

 8/811 8/851درس سوم

8/858

8/815

ارزشهای پيشرفت

 8/97و  8/81بود .بر اساس منابع موجود (ميرز و همکاران )1391 ،بهتتر استت شتاخصهتای
برازش بزرگتر از  8/98باشند و شاخص  RMSEAکمتر از  8/88باشد .بر اين اساس ،متدل
نهايی اين پژوهش (نمودار  )1از برازش مطلو

و مناسبی برخوردار است.

خیدو=  ،117/11درجه آزادی= RSMEA=8/818 ،p-value =8/81999 ،99

نمودار  .1مدل برازششده رابطه بين درگيری تحصيلی والدين و پيشرفت تحصيلی با توجه به نقش
ميانجی انگيزش و درگيری تحصيلی دانشآموز
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طبق نتايج نمودار  1اثر مستتقيم درگيتری تحصتيلی والتدين بتر استاس گتزارش والتدين
( )t=9/99 ،β=8/79 ،p>8/85و بر اساس گزارش دانشآموز ( )t=1/89 ،β=8/19 ،p>8/85بر
انگيزش تحصيلی مثبت و معنیدار است .انگيزش تحصيلی بهطور مثبت و معنیدار بر درگيری
تحصيلی دانشآمتوز تتأثير دارد ( .)t=7/03 ،β=8/83 ،p>8/85همچنتين ،درگيتری تحصتيلی
دانشآموز بهطور مثبت و معنیدار پيشرفت تحصيلی را تحت تتأثير قترار متیدهتد (،p>8/85
 .)t=5/10 ،β=8/01اثر غيرمستقيم درگيری تحصيلی والتدين بتر استاس گتزارش والتدين بتر
درگيری تحصيلی دانش آموز از طريق انگيتزش تحصتيلی ( )t=9/83 ،β=8/93 ،p>8/85و بتر
پيشرفت تحصيلی از طريق انگيزش و درگيری تحصتيلی ( )t=0/93 ،β=8/19 ،p>8/85مثبتت
و معنی دار است .اثر غيرمستقيم درگيری تحصيلی والدين بر اساس گتزارش دانتشآمتوزان بتر
درگيری تحصيلی دانش آموز از طريق انگيتزش تحصتيلی ( )t=1/83 ،β=8/10 ،p>8/85و بتر
پيشرفت تحصيلی از طريق انگيزش و درگيری تحصتيلی ( )t=1/98 ،β=8/87 ،p>8/85مثبتت
و معنی دار است .اثر غيرمستقيم انگيزش تحصيلی بتر پيشترفت تحصتيلی از طريتق درگيتری
تحصيلی دانشآموز مثبت و معنیدار است (.)t=5/18 ،β=8/35 ،p>8/85
يافتههای پژوهش حاضر نشان داد که  05درصد از واريانس انگيزش تحصيلی از طريق
درگيری تحصيلی والدين بر اساس گزارش والدين و گزارش دانشآموز تبيين میشود،
درگيری تحصيلی والدين بر اساس گزارش والدين ،گزارش دانشآموز و انگيزش تحصيلی 80
درصد واريانس درگيری تحصيلی دانشآموز را تبيين میکنند .همچنين 17 ،درصد واريانس
پيشرفت تحصيلی از طريق متغيرهای پيشبين قابل تبيين است .سرانجام ،اعمال شاخصهای
اصالحی در مورد اتصال مسير مستقيم درگيری تحصيلی والدين بر اساس گزارش والدين به
درگيری تحصيلی دانشآموز مقدار  χ2را به  17/79کاهش داد .ميزان ،CFI ،AGFI ،GFI
 NNFI ،IFI ،NFIو  RMSEAبهترتيب برابر با  8/99 ،8/99 ،8/93 ،8/99 ،8/95 ،8/97و
 8/81بهدست آمد.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف مدليابی رابطه بين درگيری تحصيلی والدين و پيشرفت تحصتيلی
دانشآموزان با توجه به نقش ميانجی انگيزش و درگيری تحصيلی دانشآموز انجام گرديتد .بتا
وجود اين و در درجه اول نتايج پژوهش حاضر همسو بتا يافتتههتای قبلتی (مثتل ،استکات و
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گريوز1811 ،؛ جينز1811 ،؛ شوت ،هانسن ،آندروود و رازوک1811 ،1؛ فتن و ويليتامز1818 ،؛
مارچند و همکاران1881 ،؛ مکنيل1810 ،؛ کاسترو و همکاران1815 ،؛ هيل و تايستون)1889 ،
نشان داد که بين درگيری تحصيلی والدين نهتنها با پيشرفت تحصتيلی دانتشآمتوزان ،بلکته بتا
انگيزش تحصيلی (مثل ،براون1811 ،؛ پاواالکه-ايلتی و تيرديتا1815 ،؛ فتن و ويليتامز1818 ،؛
گنزالس-دیهس و همکاران1885 ،؛ مارچند و همکتاران1881 ،؛ هنتری ،پالنکتت و ستندز،1
 )1811و درگيری تحصيلی دانشآموزان (مثتل ،ايتزو و همکتاران1999 ،؛ چتن1888 ،؛ هيتل،
 )1818رابطه معنی داری وجتود دارد .بعتالوه ،درگيتری تحصتيلی والتدين اثتر معنتیداری بتر
انگيزش تحصيلی ،درگيری تحصيلی و پيشرفت تحصيلی دانشآموزان دارد.
نتايج نشان داد که مدل برآورد شده مربتوط بته رابطته بتين درگيتری تحصتيلی والتدين و
پيشرفت تحصيلی دانشآموزان با توجه به نقش ميانجی انگيزش و درگيری تحصيلی دانشآموز
از برازش مطلوبی برخوردار است .بهعبارت ديگر ،انگيزش و درگيری تحصيلی دانشآموز می-
توانند ميانجی رابطه بين درگيری تحصيلی والدين و پيشرفت تحصتيلی دانتشآمتوزان باشتند.
اگرچه در بررسی ادبيات پژوهش ،مطالعهای در اين زمينته مشتاهده نگرديتد ،بتا وجتود ايتن،
انگيزش و درگيری تحصيلی دانشآموزان مکانيزمهايی هستند که میتوانند تبيين کننتد چگونته
درگيری تحصيلی والدين منجر به پيشرفت تحصيلی بعدی دانشآموزان میشود .در تبيين مدل
پژوهش حاضر و همچنين رابطه و اثر درگيری تحصيلی والدين بر انگيزش تحصيلی متیتتوان
به نظريههای شناخت اجتماعی (بنتدورا )1997 ،3و ارزيتابی شتناختی (دستی و رايتان)1888 ،
اشاره کرد .طبق نظريه شناخت اجتماعی پايه و اساس عملکرد فترد در سيستتمهتای اجتمتاعی
قرار دارد و عوامل محيطی نه تنها آنچه را که فرد به آن فکر میکند ،بلکته آنچته را کته انجتام
میدهد تحت تاثير قرار میدهند (فن و ويليامز .)1818 ،بندورا ( )1997نيز خاطرنشان متیکنتد
باورها ،انتظارت و نگرشهای والدين درباره مدرسه ،باورهای دانتشآمتوز دربتاره انتظتارات و
اهداف آموزشیاش را بهشدت تحت تأثير قرار میدهند .از اينرو ،والدين میتوانند نگرشها و
رفتارهای مثبت را از طريق نشاندادن نگرشهای مثبت نستبت بته تکتاليف تحصتيلی خانته و
انجام دادن تکاليف در زمانی مشابه با زمان انجام تکاليف توسط دانشآموزان الگودهی کنند .در
1- Shute
2- Henry, Plunkett, & Sands
3- Bandura
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نظريه ارزيابی شناختی (دسی و رايتان )1888 ،محتيط نقتش اساستی در شتکلدهتی انگيتزش
تحصيلی بهخصوص انگيزش درونی دارد .باوجود اين ،اثر درگيری والدين بر انگيزش دوطرفه
است .زمانیکه محيط خانواده بازخوردهای معناداری در يک بافت خود تعيينگتر و اطالعتاتی
به کودک میدهد ،انگيزش را افزايش میدهد ،اما زمتانیکته محتيط ختانواده از طريتق کنتترل
ارتباطات ،نظارت شديد و پاداش کنترلشده بهعنتوان يتک بافتت کنتترلگتر ادراک متیشتود،
انگيزش کاهش میيابد .ميلگرام و هانگ )1888( 1معتقدند والدينی که به پيشترفت و آمتوزش
کودکشان عالقمند هستند و هنگام نياز به کودک خود کمک متیکننتد و بته او تقويتت مثبتت
می دهند ،انگيزش کودک را جهت تکميل تکاليف تحصيلی افزايش میدهند ،برعکس والتدينی
که به پيشرفت کودکشان بیتوجه هستند ،يا بيشاز اندازه در فعاليتتهتای تحصتيلی او درگيتر
میشوند ،نگرشهای متضادی را به کودک منتقل میکنند که میتواند تأثير منفی بر انگيزششان
داشته باشد ،مانع شکلگيری رابطه والد-کودک شتود و احتمتاالً بتر پيشترفت کلتی و نگترش
کودک بهسوی تحصيل تأثير مخربی میگذارند .متو و ستينگ )1888( 1نيتز معتقدنتد درگيتری
والدين در مدرسه کودک بر تصميمات آموزشی و درگيری کلی کتودک تتأثير دارد و انگيتزش
کودک برای موفّقيتتحصيلی را افزايش میدهد.
سرانجام ،با توجه به شواهد پژوهشی موجود میتوان گفت که والدين از طريق درگيری در
مسائل مرتبط با تحصيل؛ باورها ،اهداف ،ارزشها و انتظارات آموزشی خود؛ باورهتا ،انتظتارت
و نگرشهای خود درباره مدرسه؛ ارزشگذاری برای فعاليتهای تحصيلی دانشآموز؛ افتزايش
درگيری تحصيلی در خانه ،ايجاد يک برنامه کتاری روزانته مناستب ختانوادگی؛ تنظتيم برنامته
زمانبندی انجام تکاليف تحصيلی؛ تشويق و تحريک مسئوليت پذيری؛ تحسين و پتاداش بترای
پيشرفت و ارتقای توجه ،داشتن پشتکار و مقاومت در انجام تکاليف سخت ،انگيزش تحصتيلی
و تمايل فرزنتدان شتان بترای تفتوق را تحتت تتاثير قترار متیدهنتد (اداره آمتوزشوپترورش
اياالتمتحد3ه1881 ،؛ پاواالکه-ايلی و تيرديا1815 ،؛ فن و ويليامز1818 ،؛ گنزالس-دیهتس و
همکاران.)1885 ،
انگيزش تحصيلی بوجود آمده رابطه و اثر مثبت و معنیداری بر درگيتری تحصتيلی دانتش
1- Milgram & Hong
2- Mo & Singh
3- U.S. Department of Education
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آموزان دارد (آپلتون و همکاران1888 ،؛ فن و ويليتامز1818 ،؛ گترينوود و همکتاران.)1881 ،
بررسی ادبيات پژوهش نشان میدهد که انگيزش پتيشنيتاز درگيتری تحصتيلی واقعتی استت
(آپلتون و همکاران .)1888 ،به نحوی که گترينوود و همکتاران ( )1881معتقدنتد انگيتزش و
مهارتهای يادگيری مستقيماً درگيری را در تکاليف تحصيلی تحتت تتأثير قترار متیدهنتد .در
تبيين اين نتيجه میتوان گفت که درگيری والدين با تاثير بر انگيتزش دانتشآمتوزان متیتوانتد
منجر به درگيری تحصيلی بيشتر آنها ،يعنی حضور بيشتتر در کتالس و آمتادگی بيشتتر جهتت
انجام تکاليف تحصيلی ،تالش ،پشتکار ،تمرکز و توجته بيشتتر ،عالقته بيشتتر بته يتادگيری و
فرايندهای يادگيری ،استفاده بيشتر از راهبردهای عميق يادگيری ،احساس مسئوليت بيشتر برای
آموزش خود ،جستجوی بيشتر چالشهای تحصيلی ،تالش و استقامت بيشتر جهتت درک ايتن
چالشها و ايدههای پيچيده ،واکنشهای مثبت نسبت به معلتم ،همکالستیهتا و مدرسته و در
نهايت رضايت بيشتر از تکاليف مدرسه میشود (پاواالکه-ايلی و تيرديا1815 ،؛ گنتزالس-دی-
هس و همکاران .)1885 ،از اينرو ،به نظر میرسد که انگيتزش يتک شتاخص ضتروری بتين
درگيری والدين و درگيری تحصيلی است .سرانجام ،درگيری تحصيلی که شامل مجموعهای از
اعمال شناختی ،رفتاری و هيجانی /عاطفی میشود (فردريکس و همکاران )1819 ،رابطه يا اثتر
معنیداری به پيشرفت تحصيلی دانشآموزان دارد (مثل ،اسکينر و همکاران .)1998 ،پژوهشها
نشان میدهد دانش آموزان با سطوح باالی درگيری تحصيلی ،سطوح باالتری از لذت يتادگيری
(دينين ،)1818 ،1عملکرد بهتر تحصيلی (برينت و کانتول )1888 ،1و موفقيت تحصتيلی (جتز
و واسمر )1811 ،3بيشتری را گزارش میکنند و نسبت بته دانتشآمتوزان ديگتر يتادگيریشتان
چشمگيرتر است (دينين .)1818 ،از سوی ديگر ،بررسی اثرات غير مستقيم درگيتری تحصتيلی
والدين از مسير انگيزش و درگيری تحصيلی نشان میدهد که انگيزش و درگيری پايه يادگيری
و پيشرفت تحصيلی را تشکيل می دهند .به عبارت ديگر ،انگيزش و درگيری تحصيلی انرژی و
سائقی هستند که باعث میشوند دانشآموزان درگير شوند ،بياموزند ،بهطور متؤثر کتار کننتد و
استعدادشان را در مدرسه شکوفا سازند (مارتين .)1881 ،0همچنين ،درگيری تحصيلی ميتانجی
Deneen
Brint & Cantwell
Jez & Wassmer
Martin

1234-
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رابطه درگيری والدين با پيشرفت تحصيلی است (چن1888 ،؛ لی و همکاران.)1818 ،
در مجموع ،نتايج نشان داد انگيزش و درگيری تحصيلی دانشآموز مکانيزمهايی هستند کته
میتوانند تبيين کنند چگونه درگيری تحصيلی والدين منجر به پيشرفت تحصيلی بعدی دانتش-
آموزان میشود .همچنين ،دانشآموزانی که والدينشان مشارکت بيشتری در جنبههای تحصيلی
فرزندان خود دارند ،نه تنها انگيزش بيشتری دارند ،بلکه ايتن انگيتزش بتا درگيتری تحصتيلی
بيشتر آنها همراه میباشد .همچنين دانشآموزانی که درگيری تحصيلی بيشتری دارند ،پيشرفت
تحصيلی بيشتری را گزارش میکنند .پژوهش حاضر دادای محدوديتهای بود.
اولين محدوديت اين پژوهش اين است که به صورت مقطعی انجام گرفته است ،از ايتنرو،
نياز به انجام پژوهشهای طولی جهت بررسی ابعاد خاص درگيری و ارتباط آن بتا مؤلفتههتای
انگيزشی ،آموزشی و تحصيلی دانشآموزان احساس میشود .دوم ،علیرغم تالش برای در نظر
گرفتن ماهيت چندبعدی درگيری والدين ازآنجاکه درگيتری والتدين حتوزه گستتردهای استت
بعضی از ابعاد ديگر آن از جمله انتظار يا اشتياق والدين ،مقررات خانوادگی و پايگاه اقتصادی-
اجتماعی ممکن است مورد غفلت واقعشده باشد .از اينرو پتژوهشهتای آتتی متیتواننتد بته
بررسی ابعاد گسترده درگيری والدين بر پيامدهای تحصيلی دانتشآمتوزان بپردازند.محتدوديت
ديگر اين پژوهش عدم کنترل متغيرهای تأثيرگذار بر پيشرفت تحصيلی ازجمله هوش ،شترکت
دانشآموزان در فعاليتهای تحصيلی خارج از مدرسته مثتل شترکت در کتالسهتای آمتادگی
کنکور ،ادراک و باورهای آموزشی معلمان و عدم توجه به ساختار خانواده (جهتگيری جنسی
والدين ،خانواده های تک والدينی ،ميزان مشارکت والدين ،جنسيت دانشآموزان) باشد .ازايتن-
رو ،میتوان در پژوهشهای بعدی به هر يک از موارد مطرح شده توجه داشت .از سوی ديگر،
مقياس استفاده شده در اين پژوهش همه جنبههای درگيتری تحصتيلی را متورد ارزيتابی قترار
نمیدهد ،مطالعات بعدی میتوانند از مقياسهايی استفاده کننتده کته هتر سته جنبته شتناختی،
رفتاری و هيجانی/عاطفی را میسنجد .سرانجام ،نمره پيشرفت تحصيلی دانشآموزان برحستب
رشته تحصيلی آنها در سه درس متفاوت بهعنوان شاخص پيشرفت در نظر گرفته شده استت.
اما پژوهشگران ديگر میتوانند با طراحی يک آزمون که برای همه رشتهها قابليت اسقاده داشتته
باشد ،به بررسی پيشرفت تحصيلی بپردازند.
از سوی ديگر ،به دليل همزمانی ورود به دبيرستان با تغييرات اساسی در رشتد نوجتوانی و
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تغيير روابط با خانواده (گرولنيک و همکاران ،)1887 ،تفاوت اين بافت در مقايسته بتا متدارس
راهنمايی و ابتدايی (هيل و چائو ،)1889 ،حضور بسيار کم والدين در مدرسته ،افتزايش شتمار
دانشآموزان فاقد انگيزش ،کمتوجّه و کمتالش ،پيامتد اجتمتاعی ايتن کمبتود انگيتزش ،افتت
تحصيلی و رها کردن تدريجی مدرسه ،افزايش نگرانی برای موفّقيتهای شتغلی و تحصتيلی و
نياز به شناسايی منابع حمايتی پر رنگتر ،اجرای برخی برنامهها و فعاليتهتای مشتارکتی بلنتد
مدت بين خانواده و مدرسه و ترغيب والدين جهت مشارکت در تحصيل فرزندانشان میتوانتد
يکراه موثر برای پر کردن شکاف موجود و به حداکثر رساندن استعداد دانشآموزان باشد.
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