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 ان آموزدانش  تحصیلی  عملکرد  بر  تحصیلی   آوریتاب  و   ترغیبی  آموزش،  والدین  تحصیلی  مشارکت  تأثیر   رسیبر

 3، ابوالفضل کرمی2اسد زاده حسن  ،1* نامدار اعتمادی

 چکیده 

بر عملکرد    یلیتحص  آوریتابو    یبیآموزش ترغ   ، نیوالد  ی لیمشارکت تحص  تأثیر  یبررسپژوهش حاضر،  اصلی    هدفمقدمه:  

 آموزش و پرورش شهرتهران بود، انجام شد.  5منطقه  یان دوره دوم متوسطه ، شاخه نظرآموزدانش یلیتحص

پژوهش شامل    نیا یاست. جامعه آمار یهدف کاربرد ازنظرو  یهمبستگ  -یفیتوص  تیپژوهش ازنظر ماه  نیا : وهشژپروش  

  والدینشان به همراه    96-97  یلیتحص  در سالشهر تهران    5دوره دوم متوسطه ، آموزش و پرورش منطقه    انآموزدانش  هیکل

  عنوان به  ایچندمرحله  ایخوشه   ی تصادف   گیرینمونهروش  به    والدینشان از    ی ک یبه همراه    آموزدانش  412بودند . که تعداد   

  هاآن  توسط  یلیتحص  آوریتاب  و  یبی، آموزش ترغ   نیوالد  یلی،مشارکت تحص  های پرسشنامه انتخاب شدند و    ژوهشنمونه پ 

  لیتحل یمعادالت ساختار ی ابی و با استفاده از روش مدل  SPSS   ،Amosیآمار افزارهاینرمبه کمک   ها داده.  د یگرد تکمیل

 شدند . 

داد  هایافته  :هایافته به    نشان  توجه    تحصیلی   مشارکت  متغیر  ؛  001/0  از  کمتر  معناداری  سطح  و  49/0  مسیر  ضریب  با 

  متغیر   ؛  03/0  معناداری  سطح  و  34/0  مسیر  ضریب  به  توجه   با.  دارد  معنادار  و  مثبت  تأثیری  تحصیلی  عملکرد  بر  والدین

 ؛ 004/0  معناداری  سطح  و  21/0  مسیر  ضریب  به  توجه  با.  دارد  معنادار  و  مثبت  تأثیری  تحصیلی  عملکرد  بر  ترغیبی  آموزش

 دارد. معنادار و مثبت تأثیری تحصیلی عملکرد بر تحصیلی آوریتاب متغیر

  ی ان روآموزدانش  یلیتحص  آوریتابمعلمان و    یبیآموزش ترغ   ن،یوالد   یلینشان داد، مشارکت تحص  ی هایافته  :گیرینتیجه

 دارند.   یدارمعنیمثبت و  تأثیران آموزدانش یلیعملکرد تحص

 والدین  تحصیلی مشارکت  "تحصیلی عملکرد "تحصیلی آوریتاب"ترغیبی آموزش  کلمات کلیدی:

  4/1397/ 3  :  تاریخ پذیرش نهایی                              22/4/1398خ دریافت:  اریت
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 : مقدمه

.  است  آموزشی  نظام   هر  هایدغدغه  ترین مهم  از   یکی  کند  کسب  تواند می  تحصیل  امر  در  آموزدانش  هر  که  موفقیتی  میزان

  است؛  فردی  نیازهای  رفع  به  توجه  و   یابیهدف  ٔ  درزمینه  آموزشی  نظامموفقیت    دهندهنشان  جامعه  هر  در  1تحصیلی  عملکرد

 بیشترین   دارای  مختلف  های دوره  در  آن  فراگیران  تحصیلی  عملکرد  که  دانست  کارآمد  توانمی  زمانی   را  نظام آموزشی  بنابراین

این  .(1).  باشد  رقم  باالترین  و والدین   در  تحصیلی  مشارکت  متغیرهای  ترغیبی  3تحصیلی  آوریتاب  ،2میان  آموزش  از   4و 

    ،  اندداده  نشان  تحقیقات  از  منفی ایجاد کننده افت تحصیلی، بسیاری  های موقعیتبرخوردار هستند. علیرغم    ایویژهاهمیت  

  سطوح  رسندمی  موفقیت  به  تهدیدکننده  و   سازمشکل  فشارزا،  های موقعیت  در   قرارگرفتن  وجود  با   که  هستند   آموزانیدانش

را    این   کنندمی  تجربه  را  تحصیلی  باالی  نامید  آوریتاب  توانمیفرایند    واقعیت  یک  صرفا    آوریتاب  فرایند  (. 2)تحصیلی 

ابعادزمانهم  طوربه  بلکه  نیست،  6شناختیروان  یا  5شناختی زیست   که  آموزانیآلوا دانش  ازنظر   .دارد  نیز  اجتماعی  ماهیت  و   ، 

  در   نهایتا   و  ضعیف  عملکرد  درخطر  را  هاآن  تواندمی  که  شرایطی  و  فشارزا  رویدادهای  وجود  با   حتّی   دارند،  تحصیلی  آوریتاب

  سنّتی های دیدگاه  با  تحصیلی آوریتاب چارچوب اصوال . دارند خوبی  عملکرد و  باال  انگیزه ، قرار دهد مدرسه  رها کردن موقعیت

  آموزان دانش  که  کندمی  معطوف  این  به  را  هانگاه  آموزان،دانش  ناکامی  بر  مؤثر  عوامل  بر  تمرکز  جایبه   چراکه  است؛  متفاوت

 . ( 3) .یابند دست موفقیت به سخت شرایط در توانندمی چگونه

از    آوریتاب  تیخانواده در رشد و تقو  یبسترها  رسدمیبه نظر    یلیبر عملکرد تحص   آوریتاببا در نظر گرفتن نقش مثبت   

و مدرسه در چارچوب مشارکت تحص  نیبنابرا  بوده،  برخوردار  یی باال  گاه یجا رشد    نیوالد  یلیخانواده  توسعهدر   آوری تاب  و 

اول فرزند و مدرسه ، خانه    یمدرسهخانه    گرندیکدیمکمل    یتیترب  فیوظا  امانج  در  مدرسه  و  خانه.  باشند  مؤثر  آموز¬دانش

(.  4. )  آیدمیرشد کودک اختالل به وجود    درروندهماهنگ نداشته باشند ،    هایبرنامهو    هاروشدو نهاد    نیدوم اوست و اگر ا

دو   نیدارد. اگر ا  مؤثریان نقش آموزدانش  یلیتحص  شرفتیپ   ازجمله  تیو ترب  میخانه و مدرسه در تحقق اهداف تعل  ی هماهنگ

  شیافزا  یمدارس که در راستا  یآموزش  هایبرنامهو نه    شودمی  یعمل  نیوالد  هایخواسته در تضاد باشند، نه    گری کدیا  نهاد  ب

  تباط (. ار5. )یابندمیالزم دست    شرفتیان به رشد و پ آموزدانشو نه    رسد می  جایی بهان است،   آموزدانش  یلیعملکرد تحص

دانش  موزان   یرا برا  یو بهتر  شتریب  یلیآنان با معلمان، عملکرد تحص  مؤثرفرزندان و ارتباط    یلیدر امور تحص  نیمداوم والد 

پیشرفت تحصیلی  7)  7ماستلر و موینیهان   وتحلیلتجزیه  (.6)  زندمیرقم   از واریانس  تا دو سوم  ( نشان داد که حدود نصف 

توسط  آموزدانش نگرش(    متغیرهایان  فرهنگ،  می  جایبهخانه)جو،  تعیین  مدرسه  خانواده  متغیرهای  مشارکت  شود. 

رسمی    هایبرنامه. مدارس دارای  دهد میمدارس و معلمان به انجام مشارکت متعهد هستند، با احتمال باالتری رخ    کههنگامی

را   باالتری  تحصیلی  ،پیشرفت  زمینه  این  گز  ویژهبهدر  شهری  ابتدایی  مدارس  نموده در  که    (8)اندارش  زمانی  همچنین، 

 
1 academic performance 
2 parental participation 
3 educational resilience 
4 hortative education 
5 Biological 
6 Psychological 
7 Mosteller, F 
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باشد،    های برنامه والدین  تعامل  و  ارتباط  برقراری  جهت  در  مدرسه  در  آموزدانشمشارکتی  باالتری  نمرات    هاییآزمون ان 

   (.9)کننداستاندارد کسب می 

لوازم و مقتضیات یادگیری و کسب موفقیت است و نیروی محرک و انگیزش الزم    ترینابتداییعالقه و رغبت به آموزش از  

افراد   مؤثر.همچنین رابطه مستقیمی بین عالقه و نیاز به موفقیت با عملکرد  کندمیبرای یادگیری فراهم    ازجمله،  هر کاربرای  

 گیری تصمیم ن چیزی بر دیگری در حین  بالفعل که موجب رجحا  ایانگیزه   صورتبه در کار و تحصیل وجود دارد. عالقه را  

بوده   مؤثربسیار    آموزدانش. از طرفی خانواده در ایجاد انگیزه جهت حفظ و هدایت رفتارهای تحصیلی  اندکرده، تعریف  شودمی

مدارس در قالب    تیوضع  رییتغ.  (7).  دهد میآموزش ترغیبی تشکیل    در چارچوببه تحصیل را    مندیعالقهکانون    درواقعو  

عمده    راتییتغ  است اما  گیریاندازهقابلنتایج حاصل از این فرایند    اگرچه.  باشدمی  شرفتیپ   در حال  1فرآیند   ،یبیآموزش ترغ 

هستند.    ،بااهمیتو   وضعی  نامحسوس  چنین  نمره، در  گرفتن  صرفا   کالس،    حضور  آموزش  گرفتن    ، ی علم  های یافتهدر 

که   است  باارزشمهم و    ی راتییفراتر از آن است. آموزش، تغ  هایمقوله بلکه    ست،ین  شدن  سخت و مردود یا تجدید  هایآزمون 

ایجاد فضای  ب  نهیدر مدارس شده و زم  ترمناسب  یباعث  را فراهم    از  شتریمراقبت  یک محور   یبی. آموزش ترغ سازدمیافراد 

را در مدارس ایجاد    سالمی  طیمح  توانندمی  یساس روانشناسان انسانا  نیو بر هم  کند می  ایرا مه  یمفهوم  ثابت و چهارچوب

  موجب   که  نیروهایی  تا  است  آن  پی  در  و  دارد  گراانسان  روانشناسی  رویکرد  نظریه آموزش ترغیبی  .حفظ کنند  نموده و آن را

  ،اندباانگیزه   همیشه  افراد  که  است  این  بر  فرض  ترغیبی،  آموزش   در.  کند  بهینه  را  شوندمی  استعدادها  این  نابودی  و  شکست

  صمیمانه  نامهدعوت  و   فراخوان   یک   بنابراین،  ، دهندمی  انجام  را  کارها   ترینصحیح  و   بهترین  خودشان،   وازدید  دارند  ارادی  رفتار

 آموزش .  کندمی  فراهم  دیگران   و  خود  ایحرفه   و  شخصی  زندگی  در  مفید  و  مؤثر  حضوری  برای   را  فرصت  بهترین  دیگران،  از

  اندعبارت 2یبینظریه ترغ  ادینیبن یهافرض (. 10)دارد کاربردی رویکرد  نظری، الگوهای و هانظریه دیگر با مقایسه در ترغیبی

در    شدهانجام  هایپژوهش  این نکته کهبا توجه به مطالبی که ذکر شد و    روازاین (.10)  دهو تع   بینیخوش   ،از: اعتماد، احترام

را   پژوهش  انجام چنین   ،اند دادهنقرار    موردبررسی  زمانهم  صورتبهاین زمینه متغیرهای  اهمیت  تا ضرورت و  منجر گردید 

در   منجر  آموزدانشپژوهشی  حاضر  مطالعه  ضرورت  این  بر  افزون  شود،  ایجاب  متغیرهای   شودمی ان  به  مربوط  ادبیات  تا  

  بر  تحصیلی آوریتاب و  ترغیبی آموزش والدین؛   تحصیلی مشارکت تأثیرررسی پژوهش تقویت گردد. لذا هدف پژوهش حاضر ب

با استفاده از مدل معادالت ساختاری است. این پژوهش سعی    متغیرهاتبیین رابطه    درنهایتان و  آموزدانش  تحصیلی  عملکرد

آزمون شده و از    مفهومی ذیل،  قبلی)مبانی نظری پژوهش(،مدل   هایپژوهشی پژوهشی و  ها نظریه بر آن دارد که به پشتوانه  

 است:  شدهدادهپاسخزیر  سؤاالتطریق آن به 

 

 

 
1 Process 
2 Optimism and meditation 
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مشارکت1شکل   بین  رابطه  مفهومی  ترغیبی،    تحصیلی  .مدل  آموزش  عملکرد   تحصیلی  آوریتابوالدین،  با 

  تحصیلی

اساس  تحصیلی  عملکرد  ساختاری  مدل  آیا •  تحصیلی   آوریتاب  و   ترغیبی  آموزش  والدین؛  تحصیلی  مشارکت  بر 

 است؟ تبیین قابل انآموزدانش

 دارد؟ وجود آموزاندانش تحصیلی  عملکرد با والدین تحصیلی مشارکت بین معناداری رابطه آیا •

 دارد؟ وجود آموزاندانش تحصیلی  عملکرد با  ترغیبی آموزش بین معناداری رابطه آیا •

 دارد؟  وجود آموزاندانش تحصیلی عملکرد با انآموزدانش تحصیلی آوریتاب بین معناداری رابطه آیا •

 

 پژوهش: روش  

ماه  نیا ازنظر  کاربرد  ازنظرو    یهمبستگ  -یفیتوص  تیپژوهش  آمار  یهدف  جامعه  کل  نی ا  یاست.  شامل   هیپژوهش 

دخترانه ( آموزش و   رستانیدب  14پسرانه و    رستانیدب  21)  رستانیدب  35نفر( دوره دوم متوسطه ، از    19800ان)آموزدانش

تهران    5پرورش منطقه   برا  والدینشانبه همراه    96-97  یلیتحص  در سالشهر   . نمونه    نییتع  یبودند  یابی  حجم  در مدل 

برابر   15  لمعادالت ساختاری تعداد نمونه باید حداق  گاری با الگویات متفاوتی وجود دارد و برای سازساختاری نظر  معادالت 

و تخصیص    شدهمشاهدهباشد . در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه با توجه به تعداد  متغیرهای    شدهمشاهدهمتغیرهای  

وجود    15ضریب   احتمال  احتساب  با  و  متغیر   هر  از    18تا    16  آموزدانش  414تعداد   ناقص    هایپرسشنامه برای   3سال 

 ای چندمرحله  ایخوشه   ی تصادف   گیرینمونهه  روش  ب  والدینشاناز    ی کیدخترانه به همراه    رستانیدب  3پسرانه و    رستانیدب

در    یلیتحص  آوریتاب,    یبی، آموزش ترغ   نیوالد  یلی،مشارکت تحص  هایپرسشنامهانتخاب شدند و    وهشنمونه پژ  عنوانبه

از روش مدل    22SPSS    ،Amos  یآمار  افزارهاینرمبه کمک    ها داده.    دی اجرا گرد  هاآنمورد   معادالت    ی ابی و با استفاده 

 . در این پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شد: شدند لیتحل یساختار

تحصیلی یآورتاب  آموزش ترغیبی مشارکت والدین با اولیا مدرسه 

 عملکرد تحصیلی

 ارتباطی یهامهارت

 مسئله محور و مثبت

 نگرندهیآ یریگجهت

 اعتماد

 ینیبخوش

 تعهد

 احترام
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این پرسشنامه   است .    شدهساختهاست که توسط پژوهشگر    ایماده  22ابزاری  پرسشنامه مشارکت تحصیلی والدین،  -1

لیکرت   نوع  مقیاس  3شامل    و  باشدمی  ایدرجه   5از  و    خرده  توجه   ، فرزندان  تکالیف  به  والدین  توجه  معلمان  ،  به  الدین 

همچنین   است که ضریب مناسبی است .  86/0ان است .ضریب پایایی پرسشنامه آموزدانشمعلمان به  و توجهمدرسه فرزندان 

والدین توسط فن و ویلیامز  پرسشنامه درگیری)مشارکت ( به  مورداستفادهتحصیلی  آزمون  اعتبار  روش همسانی    قرار گرفت 

 است .   شدهگزارش  77/0تا  71/0درونی ) آلفای کرنباخ (  در دامنه 

یک ابزار سنجشی است که توسط آموس ، پورکی و    (  ITS)پرسشنامه آموزش ترغیبی     :ی آموزش ترغیبیپرسشنامه-2

سال   در  دیدگاه    هایمهارت  گیریاندازهبرای    1984توبیاس  از  تدریس  روش  کاربرد  و  معلمان  مدرسه آموزدانشمتعدد  ان 

و     مورد بازبینی طراحان قرار گرفت  2004مورد بود که و در سال    420این پرسشنامه    سؤاالتاست . تعداد اولیه    شدهطراحی 

ترغیب  )  دارای سه گزینه بود .  سؤالهر    اندشدهبیانرفتاری  و مثبت    صورتبه  سؤاالتتعدیل پیدا کرد. تمام    سؤال  140به   

اختیار    (.بگویم  توانمینو    ترغیب شخصی،  ایحرفه  در  پرسشنامه  و    15هر  بودند  ترغیبی  آموزش    204داور که متخصص 

تصادفی انتخاب شد که نیمی از آن   صورتبه   سؤال  65  درنهایت(.  1985،  دانشگاه قرار گرفت ) آموس  التحصیلفارغ دانشجو و  

خیلی   "مقیاس لیکرت از     بر اساسان  آموز دانشپرسشنامه    در اینو نیم دیگر ترغیب شخصی بود .    ایحرفه آموزش ترغیبی  

و سطح نگرش او شروع    یادگیرنده ار است که یادگیری از  این فرض استو   بر  ITS.    گویندمیپاسخ    "تا خیلی زیاد     ندرتبه

از دیدگاه    کنندمیان توجه  آموزدانش  های ویژگیبه    خوبیبههستند که    هاییآن و موفق    کارآمد معلمان    .شودمی را  و دنیا 

 است که ضریب مناسبی است.  88/0ضریب پایایی پرسشنامه  . نگرندمی ها آن 

. در    کردندو سازه استفاده    ییمحتوا  ییاز روا  یبیپرسشنامه آموزش ترغ   ییمحتوا   ییروا  نییتع  یرامهدیان و همکاران ب  

از روش تحل  ییروا پا  قراردادند  مورداستفاده  ی عامل  لیسازه  آلفا  یی ای و  از روش    شدهگزارش  96/0کرونباخ     یآن با استفاده 

آلفا.    است آموس    اخکرانب  یضریب  توسط  پرسشنامه  اسم  95/0این  همچن  شدهگزارش 94/0  تیو  گزارش   ن،یاست.  طبق 

نمونه یک  با  و    ی¬آموس  اسم  ینفر  هفتادوپنج نهصد  نمونه  تیو  یک  و    ی¬با  پرسشنامه    نیب  ،ینفر  نودوهفتچهارصد 

 وجود دارد. دارمعنیمثبت و  ی( همبستگSAOM)  آموزان¬دانش  یبرونداد نگرش  اسی( و مقITS)  یبیآموزش ترغ 

ساخته شد و در دو   2004( توسط ساموئلز در سال  ARIتحصیلی )  آوریتابمقیاس :  تحصیلی آوریتاب پرسشنامه  -3 

با همکاری وی به چاپ رسید . نسخه اصلی این    2009شد . سپس با گسترش مطالعه در سال    تائیدمناسب بودن آن    مطالعه

را شامل    40پرسشنامه   ا.  شودمیسؤال  پژوهش  رانیدر  در  و همکاران  نژاد  بررس  یسلطان   ن یا  سنجیروان مشخصات    یبه 

 ن ی ب  یآموزدانش  در نمونه  بیضر  نیکرنباخ محاسبه کردند که ا  یآلفا  بیضر   ییا یپا  یابیارز  یبرا  هاآن پرسشنامه پرداختند.  

.  76/0تا    62/0  نیب  یینمونه دانشجو  و در77/0تا    63/0   نیپرسشنامه سه عامل با عناو  نیا  یبرا  درنهایتو    به دست آمد 

محور/  نده،یآ  یریگجهت  ،یارتباط  هایمهارت مسئله  نگرو  نیز  ،  شدند    تائید  مثبت  پرسشنامه  پایایی   0/ 83ضریب 

 ی برا  نی. همچنباشدمیهمسو با مطالعات ساموئلز و ساموئلز و وو    ها یافته  ن یا  است .    است که ضریب مناسبی  شدهمحاسبه

سؤال  11استفاده کرد .  ماکس یبا روش چرخش وار یاصل های مؤلفه   لیتحل یپرسشنامه از ساختار سه عامل   ییبه روا یابیدست
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بر    لیتحل  درنهایت عامل حذف شدند . و    کیاز    شیب  یبر رو  یبار معنادار و مساو  لیبه دل  ایو    3/0کمتر از    یبه علت بار عامل

 انجام شد.  ماندهباقیسؤال  29 یرو

 : هایافته

 است. شدهارائه هادادهجهت بررسی تطابق توزیع  کالموگروف اسمیرنف( نتایج حاصل از آزمون 1شماره ) در جدول

 .نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنف 1جدول

Table 1. Results Kolmogorov-Smirnov test 
انحراف  میانگین  مؤلفه

 معیار 

سطح   Zمقدار  

 10/0 23/1 52/0 77/3 ارتباطی  هایمهارت معناداری 

 32/0 96/0 50/0 46/3 آینده گیریجهت 

 07/0 30/1 58/0 35/3 مساله محور

 93/0 54/0 58/0 3///38 بینیخوش 

 37/0 92/0 50/0 72/2 تعمد 

 88/0 59/0 53/0 34/3 احترام 

 22/0 05/1 51/0 33/3 اعتماد 

تکالیف   به  توجه 

 فرزندان

44/3 70/0 95/0 33/0 

 23/0 04/1 69/0 06/3 توجه به معلم/مدرسه

 01/0 69/0 91/0 70/2 توجه معلم به شما 

 

از  1بر اساس نتایج جدول ) با توجه به سطوح معناداری )بیشتر    هامؤلفهتوجه معلم به شما، در سایر    مؤلفه  جزبه(؛  0.05( 

 با توزیع نرمال تفاوت معناداری ندارد..   موردبررسیمربوط به نمونه   هایتوزیع 
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  برازش شده پژوهش. مدل  2شکل  

شکل   می  2نتایج  برابر  نشان  مدل  در  آزادی  درجه  بر  کا  مجذور  نسبت  که  است.  می  1.573دهد  مناسبی  مقدار  که  باشد 

( شاخص برازش 0.854(، شاخص برازش هنجار شده ) 195(، درجه آزادی )306.774همچنین با توجه به مقادیر مجذور کا )

باشد. نتایج  (، مدل از برازش خوبی برخوردار می0.038برآورد ) ( و شاخص ریشه دوم میانگین مربعات خطای 0.901تطبیقی )

 است. شدهدادهفوق در جدول نشان 

 پژوهش   مدل برازش شده. نتایج نیکویی  2جدول  

Table 2. Results goodness of fit of the research model 

مقدار  مقدار  های برازششاخص ردیف 

 قبولقابل

 وضعیت

 مناسب 3کمتر از  573/1 درجه آزادی نسبت مجذور کا بر  1

تا    9/0 854/0 شاخص برازش هنجار شده 2

95/0 

 مناسب

تا    9/0 901/0 شاخص برازش تطبیقی  3

95/0 

 مناسب

خطای   4 مربعات  میانگین  دوم  ریشه 

 برآورد

از  038/0 کمتر 

08/0 

 مناسب
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 پژوهش   گیری و ساختاریهای اندازههای مدلیافته  .3جدول  

Table 3. Findings of measurement and structural models of research 
 ها شاخص

 روابط 

انحرا  وزن رگرسیونی)بتا( 

ف 

استان

 دارد

 مقدار 

t 

سطح  

معنادا

 ری

 نتیجه 

غیراستان

 دارد

استاندار 

> مساله محور د

-

-

- 

  آوریتاب

 تحصیلی

00/1 72/0     

گیری  جهت

 آینده

<

-

-

- 

  آوریتاب

 تحصیلی

  تائید *** 28/7 12/0 69/0 84/0

 هایمهارت رابطه 

 ارتباطی 

<

-

-

- 

  آوریتاب

 تحصیلی

  تائید *** 16/7 12/0 67/0 83/0

معلم  رابطه  توجه 

 به شما 

<

-

-

- 

مشارکت  

 تحصیلی

00/1 53/0   
  

به  توجه 

مدرسه/معل

 م

<

-

-

- 

  مشارکت 

 تحصیلی

  تائید *** 71/6 18/0 82/0 17/1

به  رابطه  توجه 

 تکالیف

<

-

-

- 

مشارکت  

 تحصیلی

  تائید *** 62/6 16/0 73/0 07/1

> اعتماد رابطه 

-

-

- 

آموزش  

 ترغیبی 

00/1 87/0     

> احترام 

-

-

- 

آموزش  

 ترغیبی 

10/1 92/0 06/0 13/

17 

  تائید ***

> تعمد رابطه 

-

-

- 

آموزش  

 ترغیبی 

  تائید *** 50/8 07/0 56/0 63/0

> بینی خوش رابطه 

-

-

- 

آموزش  

 ترغیبی 

08/1 83/0 07/0 83/

14 

  تائید ***

عملکرد  رابطه 

 تحصیلی

<

-

-

- 

  آوریتاب

 تحصیلی

56/1 21/0 55/0 83/2 005/

0 

  تائید

عملکرد  رابطه 

 تحصیلی

<

-

-

- 

مشارکت  

 تحصیلی

  تائید *** 72/5 54/0 49/0 10/3

عملکرد  رابطه 

 تحصیلی

<

-

-

- 

آموزش  

 ترغیبی 

  تائید *** 25/5 45/0 34/0 36/2

             001/0* * *  : سطح معناداری کمتر از  رابطه 

 اند.  درصد به معناداری آماری رسیده 99که همه ضرایب مدل با سطح اطمینان بیش از  دهد می(نشان   3نتایج جدول) 

 

 . مدل ساختاری پژوهش 3شکل                                                            



   78-87ص  1398 ،  20(2، پیاپی )دوره نهم، شماره دوم، تابستان فصلنامه خانواده و بهداشت

Family and Health Quarterly, vol9, Issue 2, Summer 2019, ISSN: 2322-3065 

 

مناسبی است.   باشد که مقدارمی   1.573دهد که نسبت مجذور کا بر درجه آزادی در مدل برابر  (نشان می  3نتایج شکل)  

( شاخص برازش 0.935(، شاخص برازش هنجار شده ) 39(، درجه آزادی )  61.338همچنین با توجه به مقادیر مجذور کا )

باشد. نتایج  (، مدل از برازش خوبی برخوردار می0.053( و شاخص ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد )0.952تطبیقی )

 است. شدهداده( نشان 4فوق در جدول)

 مدل ساختاری پژوهش شده  نیکویی برازش   . نتایج4جدول  

Table 4. Results goodness of fit of the structural model of the research 

 ردیف 

 

 های برازششاخص

 

مقدار  مقدار 

 قبولقابل

 وضعیت
 مناسب 3کمتر از  573/1 نسبت مجذور کا بر درجه آزادی  1

تا    9/0 935/0 شدهشاخص برازش هنجار  2

95/0 

 مناسب

تا    9/0 952/0 شاخص برازش تطبیقی  3

95/0 

 مناسب

خطای  4 مربعات  میانگین  دوم  ریشه 

 برآورد

از  053/0 کمتر 

08/0 

 مناسب

 

 پژوهش   گیری و ساختاریهای اندازههای مدل. یافته5جدول

Table 5. Findings of Measurement and Structural Models of Research 

  
 هاشاخص 

 روابط 

انحراف   وزن رگرسیونی)بتا( 

 استاندارد 

 مقدار

t 

سطح  

 معناداری

 نتیجه 

 استاندارد  غیراستاندارد 

  آوریتاب ---> مساله محور 

 تحصیلی 

00/1 72/0     

گیری جهت

 آینده 

  آوریتاب --->

 تحصیلی 

  تائید *** 30/7 12/0 69/0 84/0

  هایمهارت  رابطه

 ارتباطی 

  آوریتاب --->

 تحصیلی 

  تائید *** 18/7 12/0 67/0 83/0

معلم   رابطه توجه 

 به شما 

مشارکت   --->

 تحصیلی 

00/1 53/0     

به  توجه 

 مدرسه/معلم 

مشارکت   --->

 تحصیلی 

  تائید *** 73/6 17/0 82/0 17/1

به  رابطه توجه 

 تکالیف 

مشارکت   --->

 تحصیلی 

  تائید *** 64/6 16/0 73/0 07/1

آموزش   ---> اعتماد  رابطه

 ترغیبی 

00/1 87/0     

آموزش   ---> احترام 

 ترغیبی 

  تائید *** 20/17 06/0 92/0 10/1

آموزش   ---> تعمد  رابطه

 ترغیبی 

  تائید *** 53/8 07/0 56/0 63/0

آموزش   ---> بینی خوش رابطه

 ترغیبی 

  تائید *** 88/14 07/0 83/0 08/1

عملکرد  رابطه

 تحصیلی 

  آوریتاب --->

 تحصیلی 

  تائید *** 84/2 55/0 21/0 56/1

عملکرد  رابطه

 تحصیلی 

مشارکت   --->

 تحصیلی 

  تائید *** 74/5 54/0 49/0 10/3

عملکرد  رابطه

 تحصیلی 

آموزش   --->

 ترغیبی 

  تائید *** 27/5 45/0 34/0 36/2

 رابطه
             001/0* * *  : سطح معناداری کمتر از 

 اند.  درصد به معناداری آماری رسیده 99که همه ضرایب مدل با سطح اطمینان بیش از  دهد می( نشان  5نتایج جدول) 
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   دهدمیرا با متغییر  عملکرد تحصیلی نشان  موردبررسی متغیرهایضریب همبستگی هر یک از 4شکل  درمجموع 

 

 تحصیلی  با عملکرد  متغیرها.ضریب همبستگی هر یک از  4شکل  

حاصل   تحلیلنتایج  و    از  نشانپژوهش    هایداده  استنباطیتوصیفی  همبستگی  دهدمی  حاضر  تحصبین    که    ی لیمشارکت 

  0.24،  آمده دستبهمعنادار است. مجذور ضریب همبستگی    0.001آموزان در سطح کمتر از  و عملکرد تحصیلی دانش  نیوالد

نتیجه  است،  درصد(  )به  متغیر  دو  بین  واریانس مشترک  میزان  نشانگر  ضریب همبستگی  اینکه مجذور  به  توجه  با  و  است 

درصد    24آموزان  و عملکرد تحصیلی دانش  ن یوالد  یلیتحصمشارکت  شود میزان واریانس مشترک بین دو متغیر  گرفته می

والدین    تأثیر  ترتیباینبهاست.   عملکردمشارکت  می  تائید مورد     آموزدانشتحصیلی    بر  پنهان  گیرد.همچنین  قرار  متغیر 

فرزندتان    تکالیفبه  شما  توجه  و    به مدرسه/معلمشما  توجه  ،  توجه معلم به شمامتغیر آشکار    3مشارکت تحصیلی والدین از  

 است.   شدهتشکیل 

از  آموزدانشآموزش ترغیبی و عملکرد تحصیلی    که همبستگی بین  دهدمینتایج نشان     معنادار    0.001ان در سطح کمتر 

همبستگی،   ضریب  مجذور  می  0.18است.  دست  نشان  به  که  آموزش   دهدمیآید  متغیر  دو  بین  مشترک  واریانس  میزان 

تحصیلی   عملکرد  و  است.    18ان  آموزدانشترغیبی  مورد    ترتیباینبهدرصد  نیز  پژوهش  دوم  قرار   تائیدفرضیه 

آم گیرد.همچنین  می پنهان  از  متغیر  ترغیبی  آشکار    4وزش  اعتماد  بینیخوش متغیر  و  احترام  تعمد،  از    شدهتشکیل،  است. 

 بیشترین تبیین را نسبت به متغیر پنهان آموزش ترغیبی دارد.  0.92طرف دیگر متغیر احترام با ضریب استاندارد 

  0.001آموزان در سطح کمتر از  دانش  یلیو عملکرد تحص  یلیتحص  آوریتاب  نیب  یهمبستگ  ،  دهدمیهمچنین نتایج نشان  

ضر مجذور  است.  م  0.15  ،یهمبستگ  بیمعنادار  دست  نشان    دی آیبه  ب  انس یوار  زانیم  دهد میکه  متغ  نیمشترک    ر یدو 

قرار   تائیدمورد    زیسوم پژوهش ن  هیفرض  ترتیباین بهدرصد است.    15آموزان، تنها  دانش  یلیو عملکرد تحص   یلیتحص  آوریتاب

 .    ردیگیم

تحصیلی بر متغیر پنهان عملکرد تحصیلی    آوریتاب؛ متغیر پنهان    0.004و سطح معناداری    0.21با توجه به ضریب مسیر  

معنادار    تأثیری و  مسیر  داردمثبت  ضریب  به  توجه  با  از    0.49.  کمتر  معناداری  سطح  مشارکت    0.001و  پنهان  متغیر  ؛ 
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تحصیلی   عملکرد  پنهان  متغیر  بر  والدین  معنادار    تأثیریتحصیلی  و  مسیر  .  داردمثبت  ضریب  به  توجه  سطح    0.34با  و 

   دارد.مثبت و معنادار  تأثیرییلی ؛ متغیر پنهان آموزش ترغیبی بر متغیر پنهان عملکرد تحص 0.001معناداری کمتر از 

 

 تحصیلی   بر عملکرد   متغیرها .ضرایب مسیر هر یک از  5شکل  

 : گیرینتیجهو  بحث  

حاضر پژوهش  تحص    تأثیربررسی    در  ترغ   ن؛یوالد  یلیمشارکت  تحصیلی   تحصیلی  آوریتابو    یبیآموزش  عملکرد    بر 

بررسی    موردبحث  انآموزدانش پژوهش    است.  قرارگرفتهو  نیزپیشینه  متغ  تأثیر  حاضر  از  یک  راهر  فوق  کیفیت   یرهای   بر 

  تحصیلی  آوریتاب  که  انددادهنشان    ها پژوهشنتایج این دسته از    .(9؛13؛12؛  6؛  11)نموده است  تائیدان   آموزدانشتحصیلی  

  دوستان  حمایت  خانواده،  حمایت  ابعاد  و  اجتماعی  حمایت  با  تحصیلی  آوریتاب بین    همچنین.  دارد  مثبتی  رابطۀ  نفس  باعزت

 غلبه   در  انآموزدانش  تی ظرف  عنوانبهرا    یلیتحص  آوریتاب  ،و مارش  نیمارت  وجود دارد.  رابطۀ مثبتی  مهم،   اشخاص  حمایت  و

فرآ  تهدیدهای  عنوانبه  که  مزمن  و  حاد  خطرات  بر همچنین   .(10)کنندمی  فیتعر  آیندمیبه شمار    یلیتحص  ندیبزرگ در 

پیشین رشد    مطالعات  در  را  به    انددانسته   مؤثر  آوریتابعواملی  عوامل  محیطی    دودستهاین  عوامل  و  فردی  درون  عوامل 

و اعتقاد به خود  و   طبعیشوخ  ، خالقیت،بینیخوش . عوامل درون فردی شامل عوامل شناختی مثل: هوش،شوندمیتقسیم  

آمدن،    هایاستراتژی مثل:    هاقابلیت و    هایمهارتفائق  متوسط  از  باالتر  حافظه  عوامل آموزشی    هایتواناییاجتماعی،    و 

 محیطی مانند حمایت اجتماعی دریافت شده. 

  و  اطالعات  از  استفاده  کالسی،   مشارکت  شامل  تحصیلی  آوریتاب  با  شخصی مرتبط  عوامل  که  دهدمی  نشان  ،سینای  مطالعۀ

 احساس   مانند  خطرسازی  عوامل  با  ایحاشیه   انآموزدانش  که   دادند   نشان  همکاران،  پرز و(  14)باشد می  مسأله  حل  هایمهارت

نشدن  تحصیل  در  کار  باالی  ساعات   و   والدین  پایین  تحصیالت  باال،  اجتماعی  پذیرش    دلیل  به  باوجوداین.  اندهمراه  طول 

  های فعالیت  در  مشارکت  و  دوستان  والدین حمایتگر،  مانند  محیطی  و  شخصی  محافظ  عوامل  باالی  سطوح  از  بودن  برخوردار

  شخصی   منابع  پایین  سطوح  و  مشابه  خطرآفرین  عوامل  ان باآموزدانش  به  نسبت  را  تحصیلی  موفقیت   از  باالتری  سطوح  مدرسه،

متغییر    هایپژوهشبرخی  نتایج    .(  15)اندداشته   محیطی  و این  بین  رابطه  نیز  ترغیبی  آموزش  با  تحصیلی   باکیفیتمرتبط 

اثربخش   انددادهنتایج  این مطالعات نشان    .(19و  18؛  17؛  12؛16)کرده است  تائیدان را  آموزدانش که اجرای طرح ترغیبی 
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مشارکت والدین    آنجائی که  هد ازجهت انجام تکالیف ارتقاء د  آموزدانشتعهد را در    و   نفساعتمادبه  تواند میتوسط یک معلم  

بر  ؛ بدیهی است که  کندمی، تعامل مناسبی را با مدرسه ایجاد  هاآندر فرآیند تحصیلی فرزندان ضمن رصد پیشرفت تحصیلی  

از  آموز دانشتحصیلی    کیفیت اعم  و  خودپنداریان  تحصیلی  عملکرد  خودکارآمدی،    و   ویلیام  نظر  بگذارد.به  تأثیر  ...  مثبت، 

  دخالت...    و  خانه  در  کودک  با  کار  داوطلبانه،  کار  ،گیریتصمیم   مانند  مشارکت،  متفاوت  سطوح  در  والدین  چنانچه    1چاوکین

؛  والدینی که در  دهد می  نشان  پژوهش  پیشینه  از  گرفته  صورت   هایبررسی.  (6)است  بیشتر  فرزندشان  پیشرفت  باشند،  داشته

تا    کنند مینسبت به مدرسه و آموزش و پرورش کودکانشان احساس    تریمثبت، احساس  کنندمیمدرسه مشارکت    های برنامه

  ی که اثربخش  انددادهنشان    شدهبررسی  هایپژوهش  نهیشی اساس پ   بر همین  کنندمیشرکت ن  هابرنامه  گونهاینوالدینی که در  

انسان موجودی اجتماعی است و   کهازآنجاییان بیش از دیگر متغییر ها است.  آموزدانشتحصیلی    بر کیفیت    نیمشارکت والد

. بنابراین  کند نمیکردار و رفتار او متأثر از آداب و رسوم و قوانین اجتماعی است، بدون تعلق به گروه، احساس امنیت و آرامش 

مدرسه    کههنگامی،   ر  ایگونه بهساختار  یکپارچگی  و  بودن  متعلق  حس  که  والدین   باشد  دهد  آموزش  دانشا   آموزان و 

در کنار هم را یاد بگیرند مدرسه به همکاری بیشتر، تعهد    کار کردن   و درک متقابل خانه و   دادنیاریزندگی کردن،    توانندمی

 .است انآموزدانش بیشتر شناختی و  تحصیلی رشد آن ینتیجهکه  شودمیو اعتماد بین والدین و کادر مدرسه ختم 

تحص  یهایافته مشارکت  داد،  ترغ   ن،یوالد  یلینشان  و    یبیآموزش  روآموزدانش  یلیتحص  آوریتابمعلمان  عملکرد   یان 

و    تأثیران  آموزدانش  یلیتحص متغ  ن یا  دیگرعبارت به  ا یدارند.    یدارمعنیمثبت  تحص  ریسه  عملکرد  بهبود    یلیباعث 

تحقیق   های و یافته  ها پژوهش  پیشینه  بنا بر..شوندمیشهر تهران    جمنطقه پن  ان دوره دوم متوسطه آموزش پرورشآموزدانش

تحصیلی پی برده با استفاده از   بر عملکرد  تأثیرگذار  چندوجهیروان شناسان به اهمیت متغیرهای    استنباط نمود که  توانمی

و هاروش آزمایشی  پژوهشی  متعدد  در    ی  سعی  آزمایشی  دارند   های فرضیه   تائیدنیمه  بتوانند  خود  طریق  این  از  فرآیند    تا 

  مبنی بر  هایافته  درنهایت  را جهت ایجاد اثربخشی درونی و بیرونی مدرسه بهبود بخشند.  آموزدانش  -یادگیری معلم –یاددهی  

موجب ارتقاء عملکرد تحصیلی   تواندمیدهند که تعامل خانواده  و نشان می  بوده  اهمیت تعامل و مشارکت خانواده و مدرسه  

 .گردد

  دی که با  دارد ،ان  آموزدانش  یلیتحص  بر عملکرد  یلیتحص  آوریتابو    یبیآموزش ترغ   ن،یوالد  تحصیلی  مشارکت  تأثیراز    جینتا

 تأثیر ،    جینتا، همچنین    شود  تیمدرسه تقو  مربیان  و  ایمانند انجمن اول   هایی طرح خانه و مدرسه در چارچوب    نیب  یهمکار

ترغ  عملکردمعلمان    یبیآموزش  راآموزدانش  یلیتحص  بر  منطقه  دهد مینشان    ان  پرورش  و  آموزش  برگزار   دیبا  5که   ی با 

ا  سازیآگاه  به    هاییکارگاه در  بپردازد.  نیمعلمان  ارتقا  خصوص  و  بهبود  ضمن    ان،آموزدانش  یلیتحص  آوریتاب  یجهت 

دروس مقاطع متوسطه ،    یدرس  هایبرنامهدر    یبازنگر  ازمندین  ،معلمان  یبیو آموزش ترغ   نیوالد  مشارکت تحصیلی  تیتقو

 .  میباش گانهسه هایشاخص تیمتناسب تقو یاول و دوم در جهت انتقال فرهنگ محتوا
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 پژوهش:   هایمحدودیت

در تکمیل پرسشنامه مشارکت تحصیلی والدین که موجب پیشرفت کند پروژه    ویژهبه عدم همکاری الزم برخی از فراگیران    -

 گردید. 

طولی و در    های پژوهشنیازمند انجام    روازاینمقطعی و در یک منطقه محدود انجام گرفته است ،    صورتبهاین پژوهش  -

  ایمنطقه 

 .   شودمیدیگری در ارتباط با عملکرد تحصیلی احساس  هایمؤلفه، جهت بررسی ابعاد و تروسیع

تقویتی و    هایکالسهوش و استعداد تحصیلی ، شر کت در     ازجملهبر عملکرد تحصیلی    تأثیرگذارعدم کنترل متغیرهای    -

 بعدی به هریک از موارد فوق توجه کرد .   هایپژوهشغیره که در 

بودن چنین   مؤثرآموزش و پرورش و مدرسه  به اجرا و    کادر اداریمدیران و  عدم اعتقاد راسخ و باور محکم در برخی از   -

 در بهبود مدل عملکرد تحصیلی.  هایی پژوهش

پرسشنامه آموزش ترغیبی که نتایج    سؤاالتحساسیت فراگیران به بعضی از دبیران و تکمیل همراه با سوگیری برخی از    -

 است شدهدادهاین سوگیری در میانگین و انحراف معیار نشان 

 : سپاسگزاری

پژوهش حاضر، والدین    انآموزدانش کلیه از نویسندگان   را قدردانی و تشکر پژوهش کمال در کننده شرکت انآموزدانشو 

 .دارند

 :  اخالقی تأییدیه

کنندگان، حق ماندن محفوظ  ضمن پرسشنامه  اجرای  مرحله  در مشارکت   اطالعات که  شد داده اطمینان آنان به شرکت 

 .گیردمی قرار تأکید مورد پژوهش اهداف راستای در فقط بوده و محرمانه

 : منافع تعارض
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