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ن برای مشارکت های والدیاین مطالعه یک مدل علّی را به منظور واکاوی رابطه بین انگیزه هدف:

ای مشارکت والدین در امور مدارس مورد آزمون قرار داد. و پیشرفت تحصیلی از طریق نقش واسطه

آموزان پایه ششم ابتدایی پژوهش حاضر توصیفی و جامعه آماری تمامی والدین و دانش روش:

د. از به تحصیل اشتغال داشتن 1398-99مدارس دولتی استان لرستان بود که در سال تحصیلی 

نفر  200آموز )دانش 384نفر زن( و  315نفر مرد،  69والد ) 384نفر شامل  768این جامعه تعداد 

ای به عنوان نمونه مورد هدف انتخاب گیری تصادفی چندمرحلهنفر دختر( با روش نمونه 184پسر، 

-والدین مدرسه (، مشارکت2015ها با استفاده از ابزارهای مشارکت والدین استریکلند )شدند. داده

آوری و به کمک جمع ( و آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته2017پارک و هالووی )محور 

یابی معادالت ساختاری نتایج مدل ها:یافتهتجزیه و تحلیل شدند.  AMOSو  SPSSافزارهای نرم

دین در لبینی مشارکت واهای والدین برای مشارکت در پیشدار انگیزهحاکی از نقش مثبت و معنی

ها بیانگر آن بود که مشارکت (. افزون بر این، یافتهP=01/0امور مدارس و پیشرفت تحصیلی بود )

(؛  P=01/0بینی کرد )والدین در امور مدارس به طور مستقیم و مثبت پیشرفت تحصیلی را پیش

دارس ور مهمچنین، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل غیرمستقیم نشان داد که مشارکت والدین در ام

های والدین برای مشارکت و پیشرفت تحصیلی ایفا ای مثبتی در ارتباط بین انگیزهنقش واسطه

 ای مشارکت والدیندهد که تأثیر واسطهدر مجموع، نتایج نشان می گیری:نتیجه(. P=01/0نمود )

 د دارد وهای والدین برای مشارکت و پیشرفت تحصیلی وجودر امور مدارس در رابطه بین انگیزه

زان دبستانی آموبینی پیشرفت تحصیلی در بین دانشمدل پیشنهادی یک الگوی مناسب برای پیش

ها و پیشنهادات بالقوه برای تحقیقات بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. مفاهیم کاربردی این یافته

 است.
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 مقدمه

کند. آموزان فراهم میرا در آموزش رسمی دانش بنیادی، دوره منحصر به فرد و های ابتدایی تحصیلسال

های سال لطورشد علمی مثبت در  مسیردوران تحصیلی دبستان برای یک موفق در طول  1پیشرفت تحصیلی

 ترینمهمیکی از  پیشرفت تحصیلیدر واقع، . (2020)چن، هوبنر و تیان،  بسیار مهم است تحصیلی بعدی

ی در رشد گستره زندگی کودکان اساسبینی کننده آموزان و یک پیشهای وضعیت یادگیری دانششاخص

 یتی برای مقایسه کیفیت آموزشآموزان معیار حائز اهمافزون بر این، پیشرفت تحصیلی دانش .رودبشمار می

پیشرفت تحصیلی  (.2019و الئو،  لیو، پنگ؛ 2020پنگ و کیوت، شود )و برابری در بین کشورها تلقی می

های خود را برای آموزان با موفقیت آن را به اتمام رسانده و تواناییبه سطحی از آموزش اشاره دارد که دانش

 کودکان تحصیلیارتقاء پیشرفت (. 2018اصفا و سنتایهو، اند )داده به دست آوردن نتیجه در تحصیلشان نشان

ی به ی که دستیابشناسایی عواملتبدیل شده و  گذارانسیاستیک نگرانی مهم برای والدین، معلمان و  به

، اخیر طی دهه(. 2020)اوتانی،  ی استردهند، امری ضروپیشرفت تحصیلی باالتر را تحت تأثیر قرار می

ینکورت و پ) اندداشتهآموزان دانش عوامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی سعی در شناسایی متعددی تحقیقات

دوره  پیامدهای تحصیلی ، با افزایش عالقه بهدر این راستا(. 2020و پکران،  پاتوین، وود؛ 2020ایبلینگ، 

 دبستانی انحصیلی کودکبر پیشرفت ت مؤثر و بافتی سازوکارهای انگیزشی ابتدایی، اهمیت وارسی و درک بهتر

 (.2020مونوا و لوگارتا، ) برجسته شده است

-داکثر رساندن پیشرفت تحصیلی دانشکه نقش مؤثری در به ح اخیراً گزارش شده یکی از عوامل انگیزشی

های انگیزه (.2017هافنر و همکاران، ، 2020ابوبکر، ) است 2برای مشارکتهای والدین ، انگیزهداردآموزان 

ت به سم را یناهداف والدمستقیم انرژی و  شکلیندهایی اشاره دارند که به به فرآبرای مشارکت والدین 

 ندلر،و س دمپسی-)والکر، آیس، هوور کنندمی هدایت فرزندانشان و آموزشیتحصیلی  هایفعالیتشرکت در 

(، 1978گوتسکی، )وی 4فرهنگی-( و نظریه اجتماعی1986)بندورا،  3کارآمدی-خود بر اساس نظریه (.2011

که کردند  گذاریپایهیندهای مشارکت والدین فرآیک مدل نظری جامع از ( 2005دمپسی و سندلر )-هوور

 این مشارکت بر پیشرفت اثربخشیفرزندانشان و چگونگی  آموزشدالیل مشارکت والدین در  به تبیین

ی باورها شامل برای مشارکت لدینهای واعمده انگیزه منبعسه  دهداین مدل نشان میپردازد. تحصیلی می

وانند تمیکه  هستند والدین شدهادراکبافت زندگی والدین از دعوت به مشارکت و ، ادراک انگیزشی والدین

(، 2011دمپسی )-. با توجه به این مدل، آیس و هوورباشند گذارتأثیر آموزاندانشبر پیشرفت تحصیلی 

و  آموزشوالدین در مورد آنچه که باید در ارتباط با  ارآمدیکاحساس باورها و  هرچقدر کننداستدالل می

و  شوندفرزندشان انجام دهند، میزانی که از سوی فرزند، معلم و مدرسه مهم و ارزشمند تلقی مییادگیری 

طوح سکنند بیشتر باشد، با های تحصیلی فرزندانشان میکه صرف مشارکت در فعالیت یزمان انرژی ومقدار 

 حمایت ،غربیعمدتاً در کشورهای  های پیشینپژوهش آموزان همراه است.فت تحصیلی دانشپیشر باالتر

                                                           
1  . academic achievement 
2  . parental motivations for involvement 
3  . self-efficacy theory 

4  . socio-cultural theory 
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-پیشموزان آدانشپیشرفت تحصیلی  ارتقاءبر  برای مشارکت های والدینانگیزه تجربی از قدرت تأثیرگذاری

و  وا، ژاپوس)مون ی( و دبیرستان2014و برهیم،  )یوسف، مای راهنمایی(، 2008دبستانی )هوانگ و میسون، 

راهنمایی آموزان با دانشای ( در مطالعه2020)ابوبکر  مثال، به عنوان. اندکردهفراهم  (2020اوهایاس، 

ایش افزفرزندانشان داشته باشند،  آموزشبیشتری برای مشارکت در های انگیزه هنگامی والدین ،دریافت

 شود.آموزان مشاهده میتحصیلی دانش پیشرفتتوجهی در قابل

 های والدینآموزان به انگیزهپیشرفت تحصیلی دانش هموارهدارند برخی محققان اظهار می افزون بر این،

ر ب برای مشارکت های والدینوابسته نیست و ممکن است متغیرهای میانجی اثرات انگیزه برای مشارکت

-رین، والکر، هوورگ ؛2011دمپسی، -آیس و هوورگری کنند )آموزان را واسطهپیشرفت تحصیلی دانش

مشارکت که هایی وجود دارد مبنی بر ایندر ادبیات پژوهشی داللتبر این اساس، (. 2007و سندلر،  دمپسی

ای هتأثیر انگیزه امکان داردشود که می قلمدادبافتی  متغیرهاییکی از به عنوان  1در امور مدارس والدین

؛ والکر و 2015)استریکلند،  گری نمایدرا میانجی نآموزابر پیشرفت تحصیلی دانش برای مشارکت والدین

های مدرسه همکاری والدین در فعالیت اشاره بهمشارکت والدین در امور مدارس عمدتاً . (2011همکاران، 

از قبیل مالقات و برقراری ارتباط با معلم یا سایر کادر آموزشی، مشاهده عملکرد کودک در هنگام انجام 

های مدرسه و مشارکت های مدرسه، شرکت در رویدادها و برنامهاوطلب شدن در فعالیتهای مدرسه، دفعالیت

-مطابق با مدل نظری مشارکت والدین هوور در واقع، (.2018و لی،  )آنیکاما، ژئو داردداشتن در اداره مدرسه 

تند، هس والدینی که معتقدند نسبت به تحصیل فرزندشان مسئول شود(، تصور می2005دمپسی و سندلر )

-ها را دارند، مرتباً از جانب مدیران، معلمان و دانشتوانایی کمک به یادگیری و انجام تکالیف تحصیلی آن

کنند و نیز زمان و انرژی کافی را به آموزش و رفع یمهایی برای مشارکت دریافت نامهآموزان خود دعوت

 ها و امور مدارس تجربهیتفعالا در دهند، مشارکت بیشتری رمشکالت تحصیلی کودکانشان اختصاص می

 .دهندیمآموزان را به میزان چشمگیری ارتقاء نمایند و متعاقب آن، پیشرفت تحصیلی دانشمی

های انگیزه دهندنشان میاما تحقیقات موجود  ؛وجود دارد در این زمینه شواهد محدودی تا به امروز اگرچه

 ؛2020، پوبی) استمشارکت والدین در امور مدارس های بینیشیکی از نیرومندترین پ برای مشارکت والدین

(. 2007گرین و همکاران،  ؛2015استریکلند،  ؛2016هولینز، ؛ 2018و ون لیوون،  کیگوبی، قسکویر، نگومبی

گزارش ، های ویژهدارای نیاز دبستانی انآموزدانش با ایمطالعه( در 2014) فیشمن و نیکرسونمثال،  برای

بینی مشارکت والدین در امور داری در پیشنقش مثبت و معنی برای مشارکت های والدینانگیزه که کردند

های ( دریافتند که انگیزه2014نلسون )-و چتمن ، وایس، لوپز، کریدربه طور مشابهکند. مدارس ایفا می

ز ا شود.مدارس میترین عاملی است که مانع یا مشوق مشارکت والدین در امور قوی ین برای مشارکتوالد

مشارکت والدین در امور مدارس غالباً به عنوان یک شیوه مهم برای بهبود نتایج  کهاینوجود با  سوی دیگر،

لیو،  ؛1396دهقان و مهدی سراجیان، ) آیدآموزان بشمار میهای مختلف دانشتحصیلی در میان جمعیت

یات پژوهشی مربوط به مشارکت والدین در امور ادباما ؛ (2018و ژلتا،  ؛ امباچو، آمر2019و لین،  وانگ

موارد  و در برخی معدود المللیو بیندر یک مقیاس ملی  دبستانیآموزان مدارس و پیشرفت تحصیلی دانش

نشان داده شده است که مشارکت والدین در امور مدارس بر  مثال، برای های متناقض است.حاوی یافته

                                                           
1  . parental involvement in school affairs 
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میرکی زاده و ستاری،  ؛1396حقیقیان، گذارد )نی تأثیر مثبت میآموزان دبستاپیشرفت تحصیلی دانش

 دی و دوترر .(2017و هاووی،  استون ،پارک؛ 2019الرا و ساراکوستی،  ؛1390؛ حبیبی و سراوانی، 1396

؛ ودشتلقی می یممستقنوعی مشارکت  مدارسمشارکت والدین در امور  از آنجایی کهداشتند  بیان ،(2018)

دهد و احتمال دارد نوعی الگوسازی برای واسطه با مدرسه را میوالدین امکان تعامل بی این موضوع به

-وهش، پژدر مقابلشایسته توجه و عالقه والدین است.  مدارس،های کودکان در این خصوص باشد که فعالیت

لی فت تحصیمدارس و پیشر امورداری بین مشارکت والدین در یمعنهیچ ارتباط  دریافتند های طولی اخیر

دومینا، ؛ 2014جانسون و هول، ؛ 2017و کانینگهام،  سباستین، مون) وجود ندارد دبستانی آموزاندانش

طولی حاکی از آن بود که بین مشارکت والدین در امور مدارس  پژوهش(. به عنوان مثال، نتایج یک 2005

درزال، -و ووتروبا رد )ال نوکالی، باخمانداری وجود ندایمعنآموزان ارتباط و نمرات خواندن و ریاضیات دانش

2010.) 

های والدین برای مشارکت در پیشرفت تحصیلی مطالعات مذکور نشانگر اهمیت انگیزه گرچه به طور کلی،

ت های والدین برای مشارکت بر پیشرفآموزان راهنمایی و دبیرستانی هستند؛ اما چگونگی تأثیر انگیزهدانش

( و 2011دمپسی، -المللی به ندرت بررسی شده )آیس و هوورتانی در عرصه بینآموزان دبستحصیلی دانش

در سطح ملی هنوز به صورت ناشناخته باقی مانده است. این امر، لزوم تحقیقات بیشتر به منظور کسب بینش 

 یلیمشارکت والدین در امور مدارس منافع تحص کهاینبا ، افزون بر این سازد.در این زمینه را آشکار می

هنوز درک محدود، غیرقطعی و مبهمی از تأثیر آن بر پیشرفت  متأسفانه ؛آوردمتعددی را به ارمغان می

 گری مشارکتای تاکنون نقش میانجی، هیچ مطالعهدر نهایت آموزان دبستانی وجود دارد.تحصیلی دانش

 وزانآمپیشرفت تحصیلی دانشو برای مشارکت های والدین در رابطه بین انگیزهرا والدین در امور مدارس 

ی وارس این مطالعههدف ، مزبورهای پژوهشی پرداختن به شکاف برایبنابراین،  ؛قرار نداده است کاوشمورد 

یم از آموزان به صورت مستقیم و غیرمستقهای والدین برای مشارکت بر پیشرفت تحصیلی دانشتأثیر انگیزه

مشارکت والدین  مدل گیری ازبا بهره به طور خاص،ارس است. گری مشارکت والدین در امور مدطریق واسطه

 کنکاشمورد آموزان دبستانی ایرانی جمعیت دانش را در مدلی مطالعهاین  (،2005دمپسی و سندلر )-هوور

مشارکت والدین در بر  داریو معنی مستقیم تأثیر برای مشارکت های والدینآن انگیزه در که دهدقرار می

پیشرفت ، مشارکت والدین در امور مدارس. همچنین، داردآموزان دانش تحصیلیپیشرفت  امور مدارس و

 ای والدینهتأثیر انگیزهافزون بر این،  .کندبینی میدار پیشرا به طور مستقیم و معنی آموزانتحصیلی دانش

گری واسطهآموزان از طریق مشارکت والدین در امور مدارس بر پیشرفت تحصیلی دانش برای مشارکت

 :شودبه صورت کلی فرض می، موجود بر اساس شواهد نظری و تجربی .(1 شکل) شودمی

تانی آموزان دبسو پیشرفت تحصیلی دانش برای مشارکت های والدینانگیزهمدل علّی ارتباط بین  .1

 ها برازش مطلوب دارد.با داده از طریق مشارکت والدین در امور مدارس
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مطالعه. مدل پیشنهادی 1 شکل  

 

 روش پژوهش

جامعه آماری این پژوهش کلیه والدین و  است. 1یابی معادالت ساختاریهمبستگی از نوع مدل این مطالعه

از آنجا که به تحصیل اشتغال داشتند.  1398-99آموزان پایه ششم ابتدایی بود که در سال تحصیلی دانش

کند اندازه ( پیشنهاد می2016) ساختاری صورت گرفت، کالینیابی معادالت با روش مدل حاضر مطالعه

ابی یپاسخگو به ازای هر پارامتر تخمین زده شده برای تعیین حجم نمونه در تحقیقات مدل 20تا  10نمونه 

آموز نفر دانش 400) نفر 800، تعداد نامبردهاز جامعه آماری  ؛ بر این اساس،معادالت ساختاری مطلوب است

 وهشی. ی انتخاب شدنداچندمرحلهیری تصادفی گنمونهروش  بانمونه اندازه والدین( به عنوان  نفر 400و 

منطقه آموزشی  4منطقه آموزشی استان لرستان،  24در مرحله اول از بین  به این صورت بود که گیرینمونه

دبستان پسرانه  2نه و دبستان دخترا 2انتخاب شدند. در مرحله دوم از هر منطقه آموزشی،  تصادفیبه صورت 

دبستان(. در مرحله پایانی، از هر  16منطقه آموزشی و  4)جمعاً  به طور کامالً تصادفی برگزیده گردیدند

آموزان حاضر در آن کالس و نیز دانش تمامیدبستان یک کالس پایه ششم به صورت تصادفی انتخاب و 

های خود را یا تکمیل نفر پرسشنامه 32تعداد  الزم به ذکر است قرار گرفتند. سنجشها مورد والدین آن

آزمون جهت  کنندهشرکت 768 های، دادههاپرسشنامهاین با حذف  که نکردند یا ناقص تکمیل کرده بودند

 .به کار برده شد مطالعهمدل پیشنهادی 

 ابزار پژوهش

( که توسط 2005دمپسی و سندلر )-هوور 2لدینپرسشنامه مشارکت وا والدین. پرسشنامه مشارکت. 1

برای مشارکت استفاده شد.  های والدینگیری انگیزهبرای اندازه( اصالح و توسعه یافت، 2015استریکلند )

، 3، 2، 1 هایمادهوالدین برای مشارکت ) انگیزش شخصیماده است و سه مؤلفه  48این پرسشنامه حاوی 

ادراکات والدین از دعوت دیگران (، 21و  20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13 ،12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4

و ( 37و  36، 35، 34، 33، 32، 31، 30، 29، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22 هایمادهجهت مشارکت )

 سنجد.( را می48و  47، 46، 45، 44، 43، 42، 41، 40، 39، 38 هایمادهی ادراک شده والدین )بافت زندگ

از  و (کامالً موافقم) 6تا  (کامالً مخالفم) 1از به دو صورت ای لیکرت ها در یک مقیاس شش درجهماده کلیه

ماده  3فقط  ها به طور مستقیم وتمامی ماده شوند. شایان توجه استمیبندی رتبه (روزانه) 6تا  (هرگز) 1

نی قبل از انجام تحلیل مورد بازبی شوند کهگذاری میاز مؤلفه انگیزش شخصی والدین به شکل معکوس نمره

، برای 126و  21انگیزش شخصی والدین برای مشارکت برابر مؤلفه حداقل و حداکثر نمره برای  قرار گرفتند.

                                                           
1  . structural equation modeling 

2  . Parent Involvement Questionnaire 

های والدین انگیزه
 برای مشارکت

 

 

مشارکت والدین 
 در امور مدارس

 

 

پیشرفت 
 تحصیلی
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بافت زندگی ادراک شده مؤلفه برای  ،96و  16برابر  ادراکات والدین از دعوت دیگران جهت مشارکتمؤلفه 

انگیزه بیشتر حکایت از  ترنمره باال است. 288و  48سشنامه برابر با و برای کل پر 66و  11والدین برابر 

های پیشین، روایی سازه این ابزار را هنگام استفاده در جمعیت والدین پژوهش دارد.مشارکت والدین برای 

به (. 2005دمپسی، -و هوور ؛ والکر، ویلکینز، داالیر، سندلر2005دمپسی و سندلر، -اند )هوورتأیید کرده

( مؤید روایی مناسب این پرسشنامه با استفاده از 2011های پژوهش والکر و همکاران )عنوان مثال، یافته

( پایایی پرسشنامه 2015بود. افزون بر این، استریکلند ) 1های اصلی با چرخش پروماکسروش تحلیل مؤلفه

 های انگیزش شخصی والدین برایرا به شیوه همسانی درونی )آلفای کرونباخ( برای هر یک از مؤلفه یادشده
مشارکت، ادراکات والدین از دعوت دیگران جهت مشارکت و بافت زندگی ادراک شده والدین به ترتیب برابر 

پس از برگردان پرسشنامه و به تأیید رساندن  در مطالعه حاضر،گزارش کرد.  84/0و  81/0، 88/0با ضریب 

وه قرار دادن شی مدنظر، یک تحلیل عامل تأییدی با مذبورامه برای احراز روایی پرسشن آن، محتواییروایی 

های تحلیل عامل تأییدی حاکی از آن بود که این های آن انجام شد. یافتهسه عاملی مرتبه اول بر ماده

=  IFI، 91/0  =GFI، 95/0=  95/0) مطلوبی در جمعیت والدین ایرانی برخوردار است پرسشنامه از روایی

CFI 06/0 و  =RMSEA .)وارسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار  عالوه، جهتبه

های انگیزش شخصی والدین برای مشارکت، ادراکات والدین از دعوت ضرایب آلفای کرونباخ برای مؤلفه

و برای کل  78/0و  79/0، 72/0دیگران جهت مشارکت و بافت زندگی ادراک شده والدین به ترتیب برابر با 

 قبولی از پایایی است.بود که بیانگر سطح قابل 85/0پرسشنامه 
مقیاس مشارکت مشارکت والدین در امور مدرسه با استفاده از  محور.-مقیاس مشارکت والدین مدرسه. 2

ای است که گویه 7یک ابزار این مقیاس . (2017 ،)پارک و هالووی گیری شداندازه 2محور-والدین مدرسه

، مشارکت والدین مبتنی بر منفعت 3سه خرده مقیاس مشارکت والدین مبتنی بر منفعت عمومی ل ازمتشک

شرکت در  (3و  2، 1های گویه)مشارکت والدین مبتنی بر منفعت عمومی  .است 5و شبکه والدین 4شخصی

سنجد. میهای مدرسه برای سود رساندن به مدرسه مانند عضویت در انجمن اولیاء و معلمان را فعالیت

های مدرسه برای حمایت در فعالیت همکاری (6و  5، 4های گویه)مشارکت والدین مبتنی بر منفعت شخصی 

ه کند. شبکمعلم را ارزیابی می-از فرزند یا فرزندان خود از قبیل حضور در جلسات مشاوره و گفتگوی والد

ذاری گبه اشتراک قبیلسه فرزندانشان از تعامل و ارتباط منظم والدین با یکدیگر در مدر (7گویه ) والدین

 (خیر)یا  (بله)کند. هر گویه دارای دو گزینه گیری میهای مدرسه را اندازهاطالعات درباره جلسات و برنامه

 کلیهشود. اختصاص داده می (خیر)به گزینه  0نمره  و (بله)به گزینه  1گذاری آن، نمره است که برای نمره

های مشارکت حداقل و حداکثر نمره برای خرده مقیاس شوند.گذاری میم نمرهسؤاالت به روش مستقی

، شبکه 3و  0برابر  مشارکت والدین مبتنی بر منفعت شخصی، 3و  0برابر  والدین مبتنی بر منفعت عمومی

در  دهنده مشارکت بیشتر والدیننمره باالتر نشان است. 7و  0و برای کل مقیاس برابر  1و  0والدین برابر 

                                                           
1. promax rotation 

2  . School-Based Parent Involvement Scale 

3. public-good parental involvement 

4  . private-good parental involvement 

5. parent network 
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اس که مقیشیوه تحلیل عامل تأییدی نشان دادند  کارگیریبهبا ( 2017) و همکاران پارک است.امور مدارس 

و   = 989/0CFI =  ،969/0TLI)محور از روایی مناسبی برخوردار است -مشارکت والدین مدرسه

024/0RMSEA =  .) تا  55/0نباخ از پایایی آن را به روش آلفای کروضریب همچنین، طراحان این مقیاس

، پس از ترجمه مقیاس مذکور، ابتدا روایی مطالعهاین در (. 2017گزارش کردند )پارک و هالووی،  62/0

روش تحلیل عامل تأییدی و با در نظر  مندی ازبهره. سپس، با و احراز گردید آن بررسی هایگویهمحتوایی 

بر  اههمه گویه بیانگر آن بودرار گرفت. نتایج گرفتن شیوه سه عاملی مرتبه اول، روایی آن مورد وارسی ق

روایی سازه مطلوب بودن اند که حاکی از گذاشته 001/0دار در سطح مربوط به خود بار مثبت و معنی عامل

، پایایی این افزون بر این(. RMSEA = 04/0 و IFI، 95/0 = GFI، 93/0 = CFI = 93/0مقیاس است )

مشارکت والدین مبتنی بر منفعت عمومی، های برای خرده مقیاسای کرونباخ مقیاس با استفاده از روش آلف

و  78/0و  83/0، 81/0 ضرایب مشارکت والدین مبتنی بر منفعت شخصی و شبکه والدین به ترتیب برابر

 آمد. به دست 80/0برای کل مقیاس 

رفت محقق ساخته پیش آموزان با استفاده از آزموندانش پیشرفت تحصیلی آزمون پیشرفت تحصیلي.. 3

، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1های )ماده دو خرده آزمون ریاضی ماده و 20 . این آزمون دارایتحصیلی ارزیابی شد

گذاری . شیوه نمرهاست (20و  19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11های )ماده و علوم تجربی (10و  9

 گیرد.تعلق می( غلط)های پاسخ به 0( و نمره صحیح)ی هابه پاسخ 1نمره  های به این صورت است کهماده

 یهاآزمون خردهو حداقل و حداکثر نمره برای  شوندگذاری میها به شکل مستقیم نمرههمچنین، کلیه ماده

نمره باالتر بیانگر پیشرفت تحصیلی بهتر است.  20و  0و برای کل آزمون  10و  0ریاضی و علوم تجربی برابر 

 محققها، های مشخصات طرح گردید و پس از طرح مادهروایی صوری آزمون، ابتدا جدول یینتع برایاست. 

های طراحی شده را به رؤیت کارشناسان آموزش ابتدایی، راهبران آموزشی و دو نفر از معلمان مجرب ماده

وایی برای تعیین ر در این مطالعه در پایه ششم رساند و آنگاه تغییرات الزم را بنا بر تشخیص به عمل آورد.

ها اجرا گردید. نتایج حاکی از آن سازه این آزمون، یک تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول با دو عامل بر ماده

 = 91/0) مند استآزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته از روایی نسبتاً خوبی بهره دوعاملیاست که مدل 

IFI، 92/0 = GFI، 90/0 = CFI 05/0 و = RMSEA.) از روش کودر پایایی آزمون با استفاده ن بر این، افزو

خرده آزمون ریاضی، خرده آزمون علوم  ضرایب پایاییدهد نتایج نشان می. محاسبه گردید 211ریچاردسون 

بودن  قبولقابلبود که حکایت از  74/0و  76/0، 69/0و کل آزمون پیشرفت تحصیلی به ترتیب برابر تجربی 

 پایایی آزمون دارد.

پژوهشکده تعلیم و تربیت و گروه تحقیق و پژوهش اداره از  نامهیمعرفو پس از دریافت مجوز شیوه اجرا. 

، مدیران و معلمان مدارس مورد هدف در خصوص جریان مطالعه مطلع کل آموزش و پرورش استان لرستان

 هاآننیز والدین  شدند. مشارکت در مطالعه داوطلبانه بود و فرم رضایت آگاهانه هم از دانش آموزان و

آوری شده محرمانه است و به آوری شد. افزون بر این، اطمینان حاصل گردید که اطالعات جمعجمع

توانند در هر زمان از مطالعه انصراف دهند. یماطالع داده شد که در صورت تمایل  کنندگانشرکت

 هاهپرسشنامتوزیع گردید. تکمیل در حضور معلم و محقق در طول ساعات مدرسه به طور جمعی  هاپرسشنامه

                                                           
1  . Kuder Richardson formula 21 
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پس  احتمالی در دسترس بود. سؤالحدوداً نیم ساعت طول کشید و در طی اجرا، محقق برای پاسخ به هر 

ی ( و استنباط، چولگی و کشیدگیانحراف استانداردشامل میانگین، توصیفی ) راول آماها، ی دادهآورجمعاز 

مورد تجزیه و تحلیل قرار  24نسخه  SPSS افزارنرماز  استفاده با همبستگی(ضریب آلفای کرونباخ و حاوی )

و آزمون مدل پیشنهادی یابی معادالت ساختاری انجام مدل به منظور 24نسخه  AMOS افزارنرم دوم،گرفت. 

های برازندگی شامل شاخص نیکویی و شاخص 1آماره آزمون خی دو از طریقبرازش مدل کارگرفته شد. به

و ریشه  5، شاخص برازندگی افزایشی4شده ، شاخص برازندگی هنجار3برازندگی تطبیقی ، شاخص2برازش

 برای 59/0باالتر از برابر یا مقادیر ارزیابی شد.  95/0با فاصله اطمینان  6میانگین مجذورات خطای تقریب

یشی ا، شاخص برازندگی افزشده شاخص نیکویی برازش، شاخص برازندگی تطبیقی، شاخص برازندگی هنجار

)کالین،  مناسب مدل استبرازش  دهندهنشان ریشه میانگین مجذورات تقریب برای 08/0کمتر از  اندازهو 

2016). 

 

 هایافته 

میانگین، انحراف استاندارد، چولگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  کنندهشرکت 768 اطالعات در مجموع،

 از این تعدادگزارش شده است.  2العه در جدول کشیدگی و ماتریس همبستگی بین متغیرهای مورد مط

و گروه نمونه  نفر( 315) درصد زن 03/82و نفر(  69) مرددرصد  97/17 گروه نمونه والدین متشکل از

 بیشتر بودند.نفر(  184) درصد دختر 92/48 و نفر( 200) درصد پسر 08/52 آموزان تشکیل شده ازدانش

ها آنسال و کمترین  40تا  36دامنه سنی  درصد در 76/37معادل  145 با فراوانی )والدین( کنندگانشرکت

آموزان الزم به ذکر است که دانشسال قرار داشتند.  30تا  26در دامنه سنی درصد  17/4معادل  16با فراوانی 

 84/1 استانداردسال و انحراف  63/11با میانگین  سال 13تا  11، در دامنه سنی این مطالعهکننده شرکت

 34راوانی دیپلم با فمربوط به فوق والدین کمترین سطح تحصیالتدهد نشان مینتایج افزون بر این، بودند. 

درصد  89/40معادل  157اوانی دیپلم با فر درصد و بیشترین سطح تحصیالت مربوط به زیر 85/8معادل 

درصد  63/15معادل  60وانی درصد، لیسانس با فرا 52/25معادل  98سطح تحصیالت دیپلم با فراوانی است. 

کننده بعد از سطح درصد به ترتیب دارای بیشترین شرکت 11/9معادل  35لیسانس و باالتر با فراوانی و فوق

ا دو یک میلیون ت کنندگان، بیشترین میزان درآمد ماهیانه شرکتعالوهبه .هستندتحصیالت زیر دیپلم 

کمتر از یک  را میزان درآمد ماهیانه؛ در حالی که کمترین درصد است 42/35معادل  136میلیون با فراوانی 

 میانهمچنین، برای آزمون مدل ساختاری  .دهددرصد تشکیل می 85/8معادل  34میلیون با فراوانی 

دهد که همه ضرایب همبستگی ها نشان میمتغیرها، ماتریس همبستگی بین متغیرها محاسبه شد. یافته

بنابراین، انجام  داری با یکدیگر هستند؛دارای همبستگی معنی p < 01/0ح در سطو مطالعهبین متغیرهای 

 گردد.پذیر میامکان مطالعهیابی معادالت ساختاری در مدل مدل
                                                           
1  . chi-square 

2. goodness of fit  

3. comparative fit index 

4. normed fit index 

5  . incremental fit index 

6  . root mean square error of approximation 
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 2خطیو چندهم 1یابی معادالت ساختاری شامل نرمال بودنهای زیربنایی مدلها مفروضهقبل از تحلیل داده

های چولگی و کشیدگی استفاده شد. به باور بررسی نرمال بودن از آمارهقرار گرفتند. به منظور مورد کنکاش 

باشد،  10و ضریب کشیدگی کمتر از  3( در صورتی که قدر مطلق ضریب چولگی کمتر از 2016کالین )

ب های کجی و کشیدگی به ترتیارزش مطالعهبیانگر نرمال بودن متغیرها است. مطابق با این رویکرد، در این 

 3به دست آمدند که حکایت از نرمال بودن توزیع متغیرها دارند. افزون بر این، پارامتر تحمل 10و  3کمتر از 

و  10/0کارگرفته شد. مقادیر پارامتر تحمل کمتر از خطی بهبرای برآورد چندهم 4و عامل تورم واریانس

تغیرها است. نتایج بیانگر آن خطی بین مدهنده چندهم، نشان10تر از های عامل تورم واریانس بزرگاندازه

تر و مقادیر عامل تورم واریانس از بزرگ 10/0بین از پارامتر تحمل برای همه متغیرهای پیش بود که اندازه

 تأیید گردید. مفروضه نیزاین در نتیجه  تر هستند؛کوچک 10

 ورد مطالعه، کشیدگي و ضریب همبستگي متغیرهای مچولگي. میانگین، انحراف استاندارد، 1جدول 

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

        - . انگیزش شخصی والدین برای مشارکت1
. ادراکات والدین از دعوت دیگران جهت 2

 مشارکت

**53/0 -       

      - 51/0** 46/0** . بافت زندگی ادراک شده والدین3
     - 49/0** 57/0** 66/0** . مشارکت والدین مبتنی بر منفعت عمومی4
    - 45/0** 33/0** 46/0** 59/0** . مشارکت والدین مبتنی بر منفعت شخصی5
   - 35/0** 38/0** 49/0** 39/0** 42/0** . شبکه والدین6
  - 24/0** 31/0** 27/0** 24/0** 29/0** 33/0** . خرده آزمون ریاضی7
 - 13/0** 11/0** 29/0** 26/0** 35/0** 33/0** 36/0** . خرده آزمون علوم تجربی8

 23/7 96/6 38/0 31/2 75/1 86/42 55/56 05/86 میانگین
 65/1 42/1 53/0 71/0 93/0 43/9 62/17 82/17 انحراف استاندارد

 -21/0 -15/0 24/1 -54/0 -06/1 -77/0 -19/0 81/1 چولگی
 49/0 71/0 57/1 -24/0 31/0 16/1 08/0 84/0 کشیدگی

*p < 05/0 , ** p < 01/0  
 

ینه برآورد بیش و به کارگیری یابی معادالت ساختاریبا استفاده از مدلها، بررسی و تأیید مفروضه پس از

ا(، زهای والدین برای مشارکت )متغیر برونسه متغیر انگیزه شامل مطالعهمدل پیشنهادی این ، 5درست نمایی

مورد آزمون قرار زا( ر درون)متغی ای( و پیشرفت تحصیلی)متغیر واسطه مشارکت والدین در امور مدارس

 .ها داردنتایج حاکی از آن بود مدل پیشنهادی برازش خوبی با داده. گرفت

 

                                                           
1  . normality 

2  . multicollinearity 

3  . tolerance 

4  . variance inflation factor (VIF) 

5  . maximum likelihood estimation 
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 مطالعههای برازندگي مربوط به آزمون مدل پیشنهادی . شاخص2جدول 

های شاخص

 برازندگي

χ² df p χ²/df GFI CFI NFI IFI RMSEA 

مقادیر مدل 

 پیشنهادی

998/94 32 001/0 969/2 963/0 956/0 943/0 955/0 041/0 

 

و سطح  32با درجه آزادی  998/94برابر  (χ²)، مقدار شاخص مجذور خی 2به طور خاص، مطابق با جدول 

های بزرگ حساس است؛ به نمونه( χ²) خیدارد مجذوری ( اظهار می2016است. کالین ) 001/0داری معنی

توان آن را به عنوان مالکی شود و نمیدار میاز لحاظ آماری معنی لذا، در اغلب موارد این شاخص

 (χ²/df)ها در نظر گرفت. نسبت مجذور خی به درجه آزادی اطمینان برای بررسی برازش مدل با دادهقابل

( CFI، شاخص برازندگی تطبیقی )963/0( برابر با مقدار GFI، شاخص نیکویی برازش )969/2برابر با مقدار 

، شاخص برازندگی افزایشی 943/0( برابر با مقدار NFI، شاخص برازندگی هنجار شده )956/0ر با مقدار براب

(IFI برابر با مقدار )955/0 ( و ریشه میانگین مجذورات خطای تقریبRMSEA ) حاصل  041/0برابر با مقدار

ا هلوب مدل پیشنهادی با دادهبرازش مط بیانگر ،های تعیین شدهبا توجه مالک به دست آمدهگردید. مقادیر 

 2 شکلطور که از همان دهد.را نشان میبرای ارتباطات ترسیم شده استاندارد  بتا ضرایب 2 شکل .ودب

 دار بودند.شود کلیه ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم ارائه شده معنیمشاهده می

 

 و پیشرفت ین برای مشارکتهای والدانگیزه . ضرایب استاندارد مسیرهای مدل پیشنهادی رابطه علّي بین2 شکل

 گری مشارکت والدین در امور مدارستحصیلي از طریق واسطه
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بر اساس  .ارائه شده است 4در جدول  مطالعهاین گیری روابط مستقیم مدل پیشنهادی پارامترهای اندازه

شود که سه مسیر مستقیم ی، مشاهده م4های بحرانی متناظر ارائه شده در جدول ضرایب استاندارد و ارزش

 های والدین(، انگیزه = p  ،44/0β < 001/0های والدین برای به مشارکت والدین در امور مدارس )انگیزه

( و مشارکت والدین در امور مدارس به پیشرفت  = p  ،19/0β < 001/0به پیشرفت تحصیلی ) برای مشارکت

 دار هستند.عنی( به طور مثبتی م = p  ،14/0β < 004/0تحصیلی )

 

 گیری روابط مستقیم متغیرها در مدل پیشنهادیپارامترهای اندازه .3جدول 
 مدل پیشنهادی مسیر

ضریب 

 استاندارد

(β) 

ضریب 

 غیراستاندارد

(B) 

خطای 

 معیار

نسبت 

 بحرانی

(CR) 

سطح معنی

 داری

مشارکت           ین برای مشارکتهای والدانگیزه

 والدین در امور مدارس

44/0 71/0 11/0 20/6 001/0 

پیشرفت          ین برای مشارکتهای والدانگیزه

 تحصیلی

19/0 12/0 02/0 62/5 001/0 

مشارکت والدین در امور مدارس        پیشرفت 

 تحصیلی

14/0 53/0 19/0 76/2 004/0 

 

ت برای مشارکت و پیشرف های والدینبرای آزمون اینکه آیا مشارکت والدین در امور مدرسه رابطه بین انگیزه

بوت  5000گیری ( با نمونه2008پریچر و هیز ) 1کند، از روش بوت استراپگری میتحصیلی را میانجی

بوت استراپ به مفروضات توزیع نیاز ندارد؛ بنابراین، از مشکل آزمون  استفاده شد. 95/0استراپ و فاصله 

از این ا، کند؛ لذاین، به خطای استاندارد تکیه نمی افزون برکند. با نقص فرضیات توزیع جلوگیری می مدل

، )هیز نمایدکنند، اجتناب میاستاندارد نتایج متناقضی ایجاد میخطای مختلف های له که فرمولمسئ

انگ، دو، وکه روش بوت استراپ با قدرت آماری باالتری همراه است ) بیانگر آن بود پیشینمطالعات (. 2009

ترین روش برای آزمون اثرات میانجی در نتیجه، روش بوت استراپ، مطلوب(. 2020، و شی الئو، النگما، 

شرفت پی ،های والدین برای مشارکتکه انگیزهدار نشان داد یک اثر غیرمستقیم معنیدر این مطالعه، است. 

شده  ارائه 4اطالعات در جدول  کند.بینی میمشارکت والدین در امور مدارس پیشتحصیلی را از طریق 

 است.
 وهشژپ. نتایج بوت استراپ مربوط به روابط غیرمستقیم متغیرهای 4جدول 

خطای  سوگیری بوت داده مسیر

 معیار

حد 

 پایین

سطح  حد باال

 داریمعنی

ت به پیشرف ینهای والدانگیزه

 تحصیلی 

1445/0 1411/0 0034/0- 0504/0 0642/0 2688/0 002/0 

 

                                                           
1. bootstrapping  
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 ین برای مشارکتهای والد، حد پایین و باال مسیر غیرمستقیم انگیزه4جدول مطابق با مندرجات به طور خاص،  

است و با  2688/0و  0642/0به پیشرفت تحصیلی از طریق مشارکت والدین در امور مدارس به ترتیب برابر 

باشد. شایان توجه ( این مسیر میp < 002/0داری )یگیرد، حاکی از معنتوجه به اینکه صفر را در برنمی

دهنده میانگین برآوردهای نشان بیانگر اثر غیرمستقیم در نمونه اصلی و بوت ، داده5است که در جدول 

 1های بوت استراپ است. افزون بر این، در جدول مذکور، منظور از سوگیریاثرهای غیرمستقیم در نمونه

های بوت است و خطای معیار نیز مبین برآوردهای اثرهای غیرمستقیم در نمونهتفاضل بین داده و بوت 

 (.2016)کالین،  باشداستراپ می
 

 گیریبحث و نتیجه

های والدین برای مشارکت و پیشرفت تحصیلی ارتباط بین انگیزه آزمون مدل عّلی هدفپژوهش حاضر با 

معادالت ساختاری نتایج  .انجام گرفتور مدارس مشارکت والدین در امگری آموزان از طریق واسطهدانش

 نتایج. این داردپیشرفت تحصیلی  ارتباط مثبت و مستقیم با های والدین برای مشارکتکه انگیزه نشان داد

؛ هوانگ و میسون، 2014یوسف و همکاران، ؛ 2020ابوبکر،  ؛2020مونوا و همکاران، پیشین ) هاییافتهبا 

دان معنی است که هنگامی والدین انگیزه بیشتری برای مشارکت در امور مدرسه این ب است. ( همخوان2008

ا بر مدل تر، بنکنند. به عبارت دقیقها نتایج بهتری کسب میدارند، از نظر پیشرفت تحصیلی فرزندان آن

 از توان چنین استدالل کرد که بینش و ارزیابی والدین(، می2005دمپسی و سندلر )-مشارکت والدین هوور

هایشان، باورهای آنان مبنی بر مسئولیتشان جهت مشارکت در یادگیری فرزندانشان، ادراکشان از توانایی

ها از مقدار زمان و آن های مدارس، معلمان و فرزندانشان برای مشارکت و برداشتها یا درخواستدعوت

پیشرفت  و تقویت ارتقاءتوجهی بر دانشان کنند، تأثیر قابلانرژی که الزم است صرف کمک به یادگیری فرزن

-یزهتری از ارتباط بین انگتوجه است که برآورد دقیقآموزان دارد. این نتیجه از این منظر قابلتحصیلی دانش

 آگاه را دهد و محققان آیندهارائه می دبستانی آموزانو پیشرفت تحصیلی دانش برای مشارکت های والدین

 های والدین را که به لحاظباید ابعاد متعددی از انگیزهبرای بررسی جامع پیشرفت تحصیلی  که زدسامی

 رشد مناسب و مؤثر هستند، در نظر بگیرند.

؛ فیشمن و نیکرسون، 2016هولینز، ؛ 2020پوبی، ) در کشورهای دیگر سازگار با نتایج قبلی افزون بر این،

ار دو معنی مثبتبه طور  برای مشارکت های والدیننشان داد انگیزه هاهیافت ،(2014؛ وایس و همکاران، 2014

یکی از توضیحات ممکن با توجه به مدل مشارکت والدین بینی کرد. مشارکت والدین در امور مدارس را پیش

د دانن( این است والدینی که خود را مسئول موفقیت کودکانشان در مدرسه می2005دمپسی و سندلر )-هوور

کارآمدی، دانش و مهارت، زمان و انرژی الزم برای تأثیرگذاری بر آموزش و -بر این باور هستند که خودو 

لند، )استریک کنندهای مدارس مشارکت میفرزندانشان را دارند؛ احتماالً بیشتر در امور و فعالیت یادگیری

راد بر اساس تجربیات گذشته خود (، اف1997) کارآمدی بندورا-های خودمطابق با نظریه ،عالوهبه. (2015

از  والدینی که. به همین ترتیب، کنندگیری میدر مورد کاری یا رفتاری که قرار است انجام دهند، تصمیم

های باالیی برای مشارکت برخوردار هستند؛ امکان بیشتری وجود دارد که در امور مدارس مشارکت انگیزه

                                                           
1  . bias 
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ای برای معلمان و مدیران برخوردار است؛ چراکه افته از اهمیت ویژهانداز عملی، این یداشته باشند. از چشم

و  هاهای والدین جهت مشارکت در فعالیتگیریدر تصمیمین برای مشارکت های والدبر تأثیر انگیزه

ن برای یهای والد، نتیجه مذکور با آشکار ساختن ارتباط انگیزهافزون بر اینکند. ی مدرسه تأکید میرویدادها

 افزاید.و مشارکت والدین در امور مدارس به ادبیات رو به حال رشد در این زمینه می ارکتمش

بت آموزان رابطه مث، نتایج نشان داد که مشارکت والدین در امور مدارس با پیشرفت تحصیلی دانشهمچنین

ن ی فرزندانی با باالتری. به طور کلی، والدینی که بیشتر در امور مدارس مشارکت دارند، داراداردداری و معنی

میانگین نمره پیشرفت تحصیلی در مقایسه با فرزندان والدینی هستند که هیچ مشارکت فعالی در امور 

که  استتوجه است؛ زیرا همسو با کارهای تجربی و مفهومی اخیری مدارس فرزندشان ندارند. این یافته قابل

؛ میرکی زاده و 1396حقیقیان، ) سازندمرتبط می مشارکت والدین در امور مدارس را با پیشرفت تحصیلی

( و مغایر با مطالعاتی است که بین 2017؛ پارک و همکاران، 2019اکوستی، ؛ الرا و سار1396ستاری، 

 داری را گزارش نکردندآموزان روابط معنیمشارکت والدین در امور مدارس و پیشرفت تحصیلی دانش

(. یکی از دالیل ممکن برای این یافته 2005، دومینا؛ 2014و هول، جانسون ؛ 2017سباستین و همکاران، )

 )مانند، جلسات تواند این باشد که وقتی والدین به دلیل آشنایی خود با نظام آموزشی در امور مدارسمی

های معلمان و نیز یابند، با تکمیل وقت و تالشهای مالی( حضور میآوری کمکمعلم و جمع-گفتگو والد

ه این سازند کوردن منابع اضافی ارزشمند برای فعالیتی تحصیلی، محیط کلی یادگیری را غنی میفراهم آ

گاهی برای افزایش پیشرفت دهد و به عنوان تکیهآموزشی موردنیاز را تشکیل می امر بخش مهمی از حمایت

 پیشرفت هستند و ها، پایه مهمی برای دستیابی بهکند. این نوع فعالیتآموزان عمل میتحصیلی دانش

 مک کنندآموزان کتوانند به تبیین ارتباط بین مشارکت والدین در امور مدارس و پیشرفت تحصیلی دانشمی

تواند به (. توضیح احتمالی دیگر این است که مشارکت والدین در امور مدارس می2019الرا و ساراکوستی، )

لدین یک کودک ممکن است نه تنها به مشارکت واعنوان یک اثر بافتی تفسیر شود؛ یعنی پیشرفت تحصیلی 

 های مدرسه بستگی داشته باشد. اگر والدینخودش، بلکه به میزان متوسط مشارکت دیگر والدین در فعالیت

آموزان والدینی با سطح پایین دیگر در جامعه مدرسه برای ایجاد یک مدرسه بهتر درگیر شوند، حتی دانش

س نیز ممکن است سود ببرند. به طور خاص، زمانی والدین ارتباطات مکرر، مشارکت والدین در امور مدار

)شبکه والدین(، این روابط پتانسیل الزم برای کمک به پیشرفت تحصیلی  متقابل و باز با والدین دیگر دارند

ریق ط گذاری اطالعات مفید تحصیلی، بلکه ازآموزان را نه تنها با فراهم کردن ابزاری جهت به اشتراکدانش

)پارک و  آموزان دارندساخت هنجارهای مشترک و انتظارات مربوط به رفتار و پیشرفت تحصیلی دانش

 (.2017هالووی، 

ای مشارکت والدین در امور مدارس بین ارتباط واسطه نقش تعیینهای جالب این مطالعه، از یافته یکی

ه ه و تحلیل اثرات غیرمستقیم نشان داد کتجزی های والدین برای مشارکت و پیشرفت تحصیلی است.انگیزه

ین برای های والدانگیزهبین در چگونگی ارتباط  دارینقش مهم و معنی مشارکت والدین در امور مدارس

پیشرفت تحصیلی داشته است. والدین دارای انگیزه بیشتر برای مشارکت، سطح باالتری از  و مشارکت

فرزندانشان در نمرات پیشرفت تحصیلی بهتر از همتایان خود مشارکت در امور مدارس را گزارش کردند و 

این  است؛ چراکه ارزشمندکه از انگیزه و مشارکت والدین برخوردار نبودند، عمل کردند. این یافته کلیدی و 

ای هگری مشارکت والدین در امور مدارس را در ارتباط بین انگیزهمطالعه اولین کاری است که نقش واسطه
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ارکت با حمایت از مدل مش مطالعهکند؛ بنابراین، این و پیشرفت تحصیلی بررسی می ای مشارکتین بروالد

، مشارکت ین برای مشارکتهای والد( به گسترش درک مفهومی انگیزه2005) دمپسی و سندلر-والدین هوور

 والدین در امور مدارس و پیشرفت تحصیلی کمک کرده است.

مشارکت رای ب والدین گیریجه ممکن است به وقوع پیوسته باشد، به تصمیمبه منظور فهم اینکه چرا این نتی

های والدین برای مشارکت معموالً از تجربیات خود والدین، اطالعات . انگیزهشودپرداخته میدر امور مدارس 

کند. به همین ترتیب، های غیررسمی والدین گسترش پیدا میها و شبکهارائه شده توسط مدرسه، رسانه

آشکار مشخص  نحوها برای مشارکت به های آندرک والدین از مشارکت در امور مدارس ممکن است با انگیزه

نند کگیری به مشارکت در امور مدارس میشود؛ یعنی این احتمال وجود دارد والدین زمانی بیشتر تصمیم

تر، والدینی که درک نسبتاً یق(. به طور دق2015)استریکلند  که سطوح باالتری از انگیزش را تجربه نمایند

زیادی از مسئولیت خود برای حمایت از آموزش فرزندانشان دارند، عمدتاً از توانایی خود جهت کمک به 

ایی هنامهمنظم از جانب مدیران، معلمان و فرزندانشان دعوت شکلفرزندانشان در مدرسه مطمئن هستند، به 

کنند و وقت و انرژی کافی را به یادگیری و رفع یافت میجهت حضور و مشارکت در رویدادهای مدرسه در

بازدید از مدرسه  مانند،) دهند، سطح بیشتری از مشارکت در امور مدارسنیازهای فرزندانشان اختصاص می

را شرکت در جلسات انجمن اولیا و مربیان(  و ریزی درسیهای برنامهحضور در گردهماییدر طول روز، 

 های تحصیلی و درسی غنی شدهتواند با کمک به تدوین برنامهنوبه خود این امر می کنند که بهمیتجربه 

 . این توضیح با تحقیقات در موردها شودآموزان، باعث ارتقا پیشرفت تحصیلی آنمتناسب با نیازهای دانش

؛ 2014ران، وایس و همکا) گرددپیشایندها و پیامدهای مختلف مشارکت والدین در امور مدارس پشتیبانی می

 (.2011والکر و همکاران، 

های والدین ، نقطه قوت این مطالعه شامل طراحی و آزمون یک مدل علّی از ارتباط بین انگیزهروی هم رفته

گری مشارکت والدین در امور مدارس بر اساس مدل مشارکت برای مشارکت و پیشرفت تحصیلی با میانجی

طور که در تحقیقات پیشین پیشنهاد شده )والکر و . همان( است2005دمپسی و سندلر )-والدین هوور

(، این یک سهم نظری جدید است. نتایج نشان داد که مشارکت والدین در امور مدارس 2011همکاران، 

ت کند. همچنین، اهمیگری میهای والدین برای مشارکت و پیشرفت تحصیلی را واسطهارتباط بین انگیزه

شارکت بر مشارکت والدین در امور مدارس و پیشرفت تحصیلی در تحقیقات آینده های والدین برای مانگیزه

توان آن را به عنوان هدف احتمالی در مداخالت با منظور افزایش مشارکت والدین در شود و میتأیید می

ربرد اآموزان مورد توجه قرار داد. افزون بر این، نتایج حاضر قابلیت کامور مدارس و پیشرفت تحصیلی دانش

های مختلف گسترش داد؛ به طوری ( را در میان فرهنگ2005دمپسی و سندلر )-مدل مشارکت والدین هوور

-اقتصادی در یک نمونه از دانش-ها بدون توجه به وضعیت اجتماعیبینی سازهکه شواهدی برای قدرت پیش

 آموزان ایرانی پیدا و ارائه شد.

مورد توجه  های این مطالعهارند که باید هنگام تفسیر یافتهوجود د شناختیهای روشمحدودیتهمچنین، 

ه ؛ لذا، این نمونبود)والدین استان لرستان(  یک جمعیت خاص محدود به این مطالعه. اول، نمونه قرار گیرند

کنند و در نتیجه امکان دارد هایی نباشد که در سراسر ایران زندگی میممکن است معرف تمامی خانواده

های متنوع در به نمونه رااین نتایج باید ت تعمیم به تمام والدین را نداشته باشد. تحقیقات آینده یلنتایج قاب
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دوم، اطالعات از طریق  کنند. واشکافیها را پذیری یافتهبسط دهند تا تعمیم مختلف های فرهنگیمحیط

گیری ای برای اندازهگستردهگزارشی به طور -های خودآوری شدند. هرچند دادهگزارشی جمع-ابزارهای خود

ها وجود ه شده در مورد آنهای شناختشوند؛ برخی محدودیتهای شخصیتی و روانی استفاده میپدیده

هایی را به اشتباه تفسیر کنند، مطابق با رفتار واقعی که پاسخگویان ممکن است پرسش صورتدارند؛ بدین 

و کالی،  )بارنز، مارتین تر از حد معمول گزارش نمایندهایشان را پایین یا باالخود جواب ندهند و پاسخ

-آوری اطالعات از منابع دیگر مانند مشاهده، مصاحبه و گزارشتوانند به جمعهای آینده می(. پژوهش2018

آموزان، به حمایت و تعمیم های گزارش شده دانشهای معلم و والدین بپردازند تا ضمن مقایسه نتایج با داده

ها در یک نقطه از زمان ، مطالعه حاضر مقطعی بود؛ به طوری که دادهسوم کمک کنند. مطالعهاین  هاییافته

 شخصمتئوری و تحقیقات پیشین  بر اساسها و تدوین مدل پیشنهادی آوری شدند. اگرچه ترتیب سازهجمع

 تفاده ازاس توانندمی هااثرات متقابل بین سازه وارسی و امکان گیری علّیبرای نتیجهآتی  مطالعات؛ شده بود

می ک مطالعه، این یک چهارم. را در نظر بگیرند های متعدد در نقاط زمانی مختلفهای طولی با ارزیابیطرح

کارگیری رویکردهای ممکن است با به آیندههای بود که سطح درک در آن تا حدودی محدود است. پژوهش

 ها به دست آوردند.ز چگونگی ارتباط سازهتری اتوجهی فهم روشنگرانهکیفی، به صورت قابل

در  به همراه دارد. آموزشی مفاهیم کاربردی وچندین  پژوهش حاضرنتایج ، های مذکوررغم محدودیتعلی

ای نقش واسطهس ارنشان داد مشارکت والدین در امور مد های این مطالعهاز آنجا که یافتهسطح کالن، 

با در نظر  و نیز کندو پیشرفت تحصیلی ایفا میی والدین برای مشارکت هاداری در ارتباط بین انگیزهمعنی

موزشی آ ریزانو برنامه گذارانسیاستشوند، گرفتن اینکه والدین ذینفعان اصلی آموزش کودکان تلقی می

تدوین کنند. به منظور  مشارکت والدین در امور مدارس و تشویق راهبردهایی را برای تقویت ممکن است

ی اسازی و توسعه حرفههای آمادهد با تمرکز بر برنامهنتوانمی نظام آموزشی ریزانبرنامهاین امر، ترغیب 

های کاری و ارتباطی ها ارتقا دانش و بهبود مهارتهای ضمن خدمت که هدف آنمعلمان و نیز آموزش

ر مشارکت والدین د معلمان به عنوان مربیان و شرکای یادگیری کودکان با والدین است؛ سعی در تشویق

(. 2018کیگوبی و همکاران، ) دننمایامور مدارس با توجه به رویکردهای مهم نژادی، قومی و جنسیتی 

عالوه، از آنجایی که مشارکت والدین در امور مدارس شاخصی از پیشرفت تحصیلی است و پیشرفت در به

ین آموزشی باید از تعامل بین والدین و ساالن شود، قوانتواند منجر به سوق دادن زندگی بزرگمدرسه می

 ود ازخت فعال مدرسه حمایت کند. قوانین باید به شدت توصیه و تأکید کنند که مدارس چگونگی حمای

 (.2018اصفا و سنتایهو، ) نمایندرا گزارش تشویق والدین برای مشارکت در امور 

مدارس دهند نشان می (2018دی و دوترر، ) این نتایج همراه با تحقیقات ارائه شده تاکنوندر سطح میانه، 

ران و مشاو، به این ترتیبکنند. های فردی متمرکز شوند که معلمان با والدین آغاز میباید ابتدا بر تماس

 سازیشخصی قبیلاز  راهکارهایی به معلمان و کارکنان مدارس و آماده کردنآموزش  باشناسان مدارس روان

معلم، -های منعطف برای گفتگوهای والدهای تلفنی، ارائه برنامهها فراتر از تماسنامهها و دعوتاطالعیه

ریزی جلسات به عنوان رویدادهای اجتماعی خارج از جستجوی نظر والدین در مورد مسائل مدرسه، برنامه

دادها رویساز افزایش مشارکت والدین در زمینه توانندمی ،گی پاسخ دادن به نیازهای والدینمدرسه و چگون

( اظهار 2017) هالوویپارک و  در همین راستا،(. 2011والکر و همکاران، )های مدارس شوند و فعالیت
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ر را با سایهای اجتماعی ببینند تا به والدین کمک کنند شبکه هایی آموزشدارند معلمان باید مهارتمی

 والدین مدرسه بسازند.

برای مشارکت داشتن در  نقش معلمان در تشویق والدینه نتایج حاکی از آن است کسوم، در سطح خرد، 

های آموزشی تا حد توان دست کم گرفت. مشارکت موفق و سازنده والدین در فعالیترا نمی امور مدارس

زیادی به توانایی معلمان در کار با والدین به عنوان مربیان همکار و شرکای رشد یادگیری کودکان بستگی 

ن موضوع، معلمان باید تسهیل، تشویق، آموزش و پشتیبانی شوند تا بتوانند در کنار یکدیگر دارد. با توجه به ای

مدارس باید ضمن  بنابراین، ؛آموزان همکاری کنندبرای حمایت از موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش

 بر ارتباطاتحفظ و نظارت  برای معلمان به منظور های مناسبمنابع و ارائه چارچوبتأمین وقت،  ،داریجانب

به دلیل شناسایی و طرفداری از مشارکت والدین در امور  هاییمشوقها و ها پاداشمنظم با والدین، برای آن

ورد موالد -های معلمپذیر، برگزاری جلسات انجمن اولیا و مربیان و گفتگومدارس و نیز ارائه ساعات انعطاف

 .توجه قرار دهند

 

 موازین اخالقي

از همه تضمین حریم خصوصی و رازداری  ،رضایت آگاهانه اخذ حاوییارهای اخالقی معدر این مطالعه 

مامی ت پاسخگویی به ها ضمن تأکید برهمچنین، هنگام تکمیل پرسشنامه شد. رعایتکنندگان شرکت

در نهایت، در مورد خروج از پژوهش در هر زمان و ارائه اطالعات فردی مختار بودند.  کنندگانشرکت، سؤاالت

 و این امر نیز کاماًل رعایت شد. ماندمیها اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه به آن

 

 سپاسگزاری

 ویسندگان، نافزون بر این .شودمیاین پژوهش با کمک مالی پژوهشکده تعلیم و تربیت استان لرستان حمایت 

 .دنماین تشکر و قدردانی لعهدر این مطا کنندگانکلیه شرکت ارزشمند همکاری دانند ازبر خود الزم می

 

 مشارکت نویسندگان

شکده تعلیم و تربیت استان پژوهتوسط است که  38542/64 با شماره از طرح پژوهشی این مقاله مستخرج

 است و همه نویسندگان نقش یکسانی داشتند. به تصویب رسیده 1399در آبان  لرستان

 

 تعارض منافع

 .اردوجود ند در رابطه تألیف یا انتشار این مطالعه رض منافعیتعا گونههیچکنند نویسندگان گزارش می
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 منابع
آموزان در شهر اصفهان. (. رابطه برخی متغیرهای خانوادگی با بازدهی تحصیلی دانش1396حقیقیان، منصور. )

 .170-180 (:1)11، شناختیهای جامعهمجله پژوهش

طه سرمایه اجتماعی خانوادگی و مشارکت والدین در (. راب1396و مهدی سراجیان، مروارید. ) .،دهقان، حسین

 .7-28 :(3)14، پژوهشی خانواده و پژوهش-فصلنامه علمیآموزان. امور مدرسه با موفقیت تحصیلی دانش

-(. بررسی رابطه مشارکت والدین با پیشرفت تحصیلی دانش1396و ستاری، صدرالدین. ) .،میرکی زاده، مهدی

 .62-77 (:5)14، العات علوم اجتماعی ایرانمطن. آموزان پایه پنجم شهر گرگا

یند آموزشی فرزندان با پیشرفت (. رابطه مشارکت والدین در فرآ1390و سراوانی، محمدعلی. ) .،حبیبی، شراره

 .1-27: (29)7، نامه تربیتیفصلنامه علمی پژوهشی ابتدایی. تحصیلی آنان در دوره
References 
Abubakar, S. (2020). Influence of parental motivation on students’ academic achievement 

in business studies in junior secondary schools in Kaduna State, Nigeria. Sokoto 

Educational Review, 19(1): 85-96. 

Ambachew, T., Amare, M., & Geleta, S. (2018). The relationship between parent 

involvement 

and students’ academic achievement motivation: The case of East Hararghe zone 

senior secondary and preparatory schools. Scholars Journal of Arts, Humanities and 

Social Sciences, 6(7): 1448-1452. 

Anicama, C., Zhou, Q., & Ly, J. (2018). Parent involvement in school and Chinese 

American children's academic skills. The Journal of Educational Research, 111(5): 

574-583. 

Assefa, A., & Sintayehu, B. (2019). Relationship between parental involvement and 

students’ academic achievement in model primary and secondary school of Haramaya 

University, East Hararghe Zone, Oromia Regional State, Ethiopia. International 

Journal of Education & Literacy Studies, 7(2): 46-56. 

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. Upper Saddle River,  

NJ: Prentice Hall. 

Burns, E. C., Martin, A. J., & Collie, R. J. (2018). Adaptability, personal best (PB) goal 

setting, and gains in students’ academic outcomes: A longitudinal examination from a 

social cognitive perspective. Contemporary Educational Psychology, 53: 57-72. 

Chen, J., Huebner, E. S., & Tian, L. (2020). Longitudinal relations between hope and 

academic achievement in elementary school students: Behavioral engagement as a 

mediator. Learning and Individual Differences, 78, 1-10. 

Day, E., & Dotterer, A. M. (2018). Parental involvement and adolescent academic 

outcomes: exploring differences in beneficial strategies across racial/ethnic groups. 

Journal of Youth and Adolescence, 47(6): 1332-1349. 

Domina, T. (2005). Leveling the home advantage: Assessing the effectiveness of parental 

involvement in elementary school. Sociology of Education, 78(3): 233-249. 

Du, K., Wang, Y., Ma, X., Luo, Z., Wang, L., & Shi, B. (2020). Achievement goals and 

creativity: the mediating role of creative self-efficacy. Educational Psychology, 40(10): 

1249-1269. 

El Nokali, N. E., Bachman, H. J., & Votruba-Drzal, E. (2010). Parent involvement and 

children’s academic and social development in elementary school. Child development, 

81(3): 988-1005. 



  228 |                                                                                 2شماره      | 2دوره     |1400   تابستان   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 

Fishman, C. E., & Nickerson, A. B. (2014). Motivations for involvement: A preliminary 

investigation of parents of students with disabilities. Journal of Child and Family 
Studies, 24(2): 523-535. 

Green, C. L., Walker, J. M. T., Hoover-Dempsey, K. V., & Sandler, H. M. (2007). 

Parents’ motivations for involvement in children’s education: An empirical test of 

a theoretical model of parental involvement. Journal of Educational Psychology,  

99(3): 532-544. 

Hafner, I., Flunger, B., Dicke, A. L., Gaspard, H., Brisson, B. M., Nagengast, B., & 

Trautwein, U. (2017). The role of family characteristics for students’ academic 

outcomes: A person-centered approach. Child Development, 89(4): 1405-1422. 

Hayes, A. F. (2009). Beyond Baron and Kenny: Statistical mediation analysis in the new 

millennium. Communication Monographs, 76(4): 408-420.  

Hollins, N. Y. (2016). Caregivers of children of incarcerated parents: Motivations for 

involvement in the family-school partnership (Unpublished doctoral dissertation). 

Indiana University of Pennsylvania. 

Hoover-Dempsey, K. V., & Sandler, H. M. (2005). Final performance report for OERI 

Grant R305T010673: The social context of parental involvement: A path to enhanced 

achievement. Presented to Project Monitor, Institute of Education Sciences, U.S. 

Department of Education, Washington, DC. 

Huang, G. H. C., & Mason, K. L. (2008). Motivations of parental involvement in children's 

learning: Voices from urban African American families of preschoolers. Multicultural 

Education, 15(3): 20-27. 

Ice, C. L., & Hoover-Dempsey, K. V. (2011). Linking parental motivations for involvement 

and student proximal achievement outcomes in homeschooling and public schooling 

settings. Education and Urban Society, 43(3): 339-369. 

Johnson, U. Y., & Hull, D. M. (2014). Parent involvement and science achievement: A 

crossclassified multilevel latent growth curve analysis. Journal of Educational 

Research, 107: 399-409. 

Kigobe, J., Ghesquiere, P., Ngumbi, M., & Van Leeuwen, K. (2018). Parental involvement 

in educational activities in Tanzania: Understanding motivational factors. Educational 
Studies, 45(5): 613-632. 

Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling (4th Ed.). New 

York: Guilford. 

Lara, L., & Saracostti, M. (2019). Effect of parental involvement on children’s academic 

achievement in Chile. Frontiers in Psychology, 10: 1-5.  

Liou, P. Y., Wang, C. L., & Lin, J. J. H. (2019). Pathways of parental involvement through 

students’ motivational beliefs to science achievement. Educational Psychology, 39(7): 

960-980. 

Liu, J., Peng, P., & Luo, L. (2019). The relation between family socioeconomic status and 

academic achievement in China: A meta-analysis. Educational Psychology Review, 

32(2): 49-76. 

Moneva, J. C., Japos, L. C., & Ohayas, R. L. (2020). Parental motivation and achievement. 

International Journal of Social Science Research, 8(2): 102-115.  

Moneva, J. C., & Logarta, T. M. (2020). Students’ vision and parental motivation. Asia 

Pacific Journal of Academic Research in Social Sciences, 5(1): 35-41. 

Otani, M. (2019). Parental involvement and academic achievement among elementary and 

middle school students. Asia Pacific Education Review, 21(1): 1-25. 



 خانواده درمانی کاربردی |           زاده دیرامو  ظیمیع |         ... بر   یآموزان دبستاندانش یلیتحص شرفتیپ یو آزمون مدل علّ نیتدو  |229

 

Park, S, Stone, S. I., & Holloway, S. D. (2017). School-based parental involvement as a 

predictor of achievement and school learning environment: An elementary school-level 

analysis. Children and Youth Services Review, 82: 195-206. 

Park, S., & Holloway, S. D. (2017). The effects of school-based parental involvement on 

academic achievement at the child and elementary school level: A longitudinal 

study. The Journal of Educational Research, 110(1): 1-16. 

Peng, P., & Kievit, R. A. (2020). The development of academic achievement and 

cognitive abilities: A bidirectional perspective. Child Development Perspectives, 14(1): 

15-20. 

Pinquart, M., & Ebeling, M. (2020). Parental educational expectations and academic 

achievement in children and adolescents—A meta-analysis. Educational Psychology 
Review, 32(2): 463-480.  

Pobbi, M. A. (2020). Parental motivations and involvement: A developing country 

perspective. European Journal of Education Studies, 7(1): 1-19. 

Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing 

and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research 
Methods, 40(3): 879-891. 

Putwain, D. W., Wood, P., & Pekrun, R. (2020). Achievement emotions and academic 

achievement: Reciprocal relations and the moderating influence of academic buoyancy. 

Journal of Educational Psychology, 1-67. 

Sebastian, J., Moon, J. M., & Cunningham, M. (2016). The relationship of school-based 

parental involvement with student achievement: A comparison of principal and parent 

survey reports from PISA 2012. Educational Studies, 43(2): 123-146.  

Strickland, S. C. (2015). The effects of parental motivations on home-based and school-
based parental involvement. (Unpublished Doctor of Education). Walden University, 

Minnesota. 

Vygotsky, L. (1978). Mind in society. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Walker, J. M. T., Ice, C. L., Hoover-Dempsey, K. V., & Sandler, H. M. (2011). Latino 

parents’ motivations for involvement in their children’s schooling: An exploratory 

study. The Elementary School Journal, 111(3): 409-429. 

Walker, J. M. T., Wilkins, A. S., Dallaire, J. P., Sandler, H. M., & Hoover-Dempsey, K. V. 

(2005). Parental involvement: Model revision through scale development. Elementary 

School Journal, 106: 85-104. 

Weiss, H. B., Lopez, M. E., Kreider, H., & Chatman-Nelson, C. (2014.). Preparing 
educators to engage families: Case studies using an ecological systems framework. Los 

Angeles, CA: Sage. 

Yusuf, Y., Mai, M. Y. M., & Berahim, M. Z. B. (2014). Parental motivation and academic 

achievement of the Orang Asli students. The 6th International Conference on Teacher 

Education, 1482-1487. 

*** 

 مقیاس مشارکت والدین

 بخش اول 

فم
خال

الً م
کام

فم 
خال

ی م
حد

تا 
 

فم
خال

ی م
کم

 

قم
واف

ی م
کم

قم 
واف

ی م
حد

تا 
 

قم
واف

الً م
کام

 

 6 5 4 3 2 1 آموز بودم...زمانی که دانش
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 6 5 4 3 2 1 کند یا انتظار دارد که در تکالیف مدرسه به فرزندم کمک کنم.معلم فرزندم از من تقاضا می .28
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 6 5 4 3 2 1 کند تا در توضیح دادن تکالیفش به او کمک کنم.فرزندم از من درخواست می .33

 6 5 4 3 2 1 کنم.خواهد تا تکالیفش را نظارت فرزندم از من می .34

 6 5 4 3 2 1 نند، مسابقه ورزشی( شرکت کنم.ما) مدرسهکند تا در یک رویداد خاص در فرزندم از من دعوت می .35

 6 5 4 3 2 1 کند تا در کارهای خارج از مدرسه کمک کنم.فرزندم از من تقاضا می .36
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 6 5 4 3 2 1 مانند، مسابقات ورزشی، جشنواره علمی( بااطالع هستم.) مدرسهاز رویدادهای خاص در  .38

 6 5 4 3 2 1 در مورد موضوعات تکالیف فرزندم به اندازه کافی اطالعات دارم تا به او کمک کنم. .39

 6 5 4 3 2 1 دانم چطور بر تکالیف فرزندم نظارت کنم.می .40

 6 5 4 3 2 1 های امور داوطلبانه در مدرسه فرزندم مطلع هستم.درباره فرصت .41

 6 5 4 3 2 1 دانم که چطور چیزهایی را در مورد تکالیف فرزندم به او توضیح دهم.می .42

 6 5 4 3 2 1 های خارج از مدرسه فرزندم دارم.هایی را برای کمک در فعالیتمهارت .43

 6 5 4 3 2 1 های خارج مدرسه فرزندم دارم.ژی و زمان کافی برای کمک در فعالیتانر .44

 6 5 4 3 2 1 انرژی و زمان کافی برای برقراری ارتباط مؤثر با معلم فرزندم دارم. .45

 6 5 4 3 2 1 انرژی و زمان کافی برای شرکت در رویدادهای خاص در مدرسه را دارم. .46

 6 5 4 3 2 1 ی برای کمک به انجام تکلیف فرزندم را دارم.انرژی و زمان کاف .47

 6 5 4 3 2 1 انرژی و زمان کافی برای نظارت بر تکالیف فرزندم را دارم. .48
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 محور-مقیاس مشارکت والدین مدرسه

 خیر بله ...سالي که در خانه هستنداز ابتدای سال تحصیلي، شما یا دیگر افراد بزرگ
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 0 1 اید؟آموز شرکت کردهمعلم یا والد، معلم و دانش-های والدولیا و مربیان، تشکلدر جلسات انجمن ا .1

 0 1 اید؟در مدرسه یا یکی از شوراهای مدرسه به صورت داوطلبانه خدمت کرده .2

 0 1 اید؟های مالی برای مدرسه فرزندتان شرکت کردهآوری کمکدر جمع .3

 0 1 اید؟معلم یا مالقات با معلم فرزندتان رفته-لدشده واریزیبه یک گفتگوی برنامه .4

 0 1 اید؟مثل، جلسات توجیهی و برنامه درسی( شرکت کرده) مدرسهدر یک جلسه عمومی  .5

 0 1 اید؟ای یا کالسی مانند نمایش، مسابقه ورزشی یا جشنواره علمی شرکت کردهدر یک رویداد مدرسه .6

 0 1 کنید؟فرزندتان، به طور حضوری یا از طریق تلفن صحبت میمرتباً با دیگر والدین کالس  .7
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Developing and Examining the Causal Model of Academic 

Achievement of Primary School Students Based on 

Parents' Motivations for Involvement with the Mediating 

Role of Parental involvement in School Affairs 

 
Kamyar. Azemi* 1, & Sirous. Moradizadeh 2  

 

Abstract 
Aim: The present study aimed to examine a causal model to investigate the 

relationship between parents' motivations for involvement and academic achievement 

with the mediating role of parental involvement in school affairs. Methods: The 

present study was descriptive and its statistical population consisted of all parents and 

sixth-grade students at public primary schools of Lorestan province in the academic 

year of 2019-2020. From the population, 768 individuals including 384 parents (69 

males, 315 females), and 384 students (200 males, 184 females) were selected as target 

samples by multi-stage random sampling. Data were collected using the Parental 

Involvement Tool by Strickland (2015), the School-Based Parental Involvement tool 

by Park & Holloway (2017), and the researcher-made academic achievement test, and 

they were analyzed using SPSS and AMOS. Results: The results of structural equation 

modeling (SEM) indicated a positive and significant role of parents' motivations for 

predicting parental involvement in school affairs and academic achievement (P= 0.01). 

Furthermore, parental involvement in school affairs directly and positively predicted 

academic achievement (P=0.01), The results of the indirect analysis indicated that 

parental involvement in school affairs played a positive mediating role in the 

relationship between parents' motivation for involvement and academic achievement 

(P=0.01). Conclusion: The results indicated that there was a mediating effect of 

parental involvement in school affairs in the relationship between parental motivation 

for involvement and academic achievement. The proposed model was suitable for 

predicting academic achievement among primary school students. The practical 

implications of the findings and potential suggestions for further research are also 

discussed. 
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