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Abstract

Introduction: Family performance is one of the factors that can affect students and
their learning quality. The purpose of the present study was to design and develop a
proposed model of parental involvement and its impact on the learning of first grade
students.
Methods: In this study, mixed method was used. In the qualitative part of the research,
inductive content analysis was used and in the quantitative part, a semi-experimental
design with pre-test and post-test was used. In the qualitative part of the research,
documents, articles, books and texts that were extracted from interviews with 27 expert
teachers and parents were analyzed. The teachers and parents were selected in a
purposeful manner. Inductive content analysis including key text, coding, subcategories
and categories were used to analyze the qualitative data. According to the content
analysis, five main components (analysis, decision making, family interaction and
education, dimensions of family participation and evaluation and feedback) and 55 subcomponents were extracted for the main components. In the quantitative part of the
study, the statistical population includes all first grade male students studying in Tehran
province, Iran. The sample in the quantitative section consisted of 60 first grade
elementary school students in the city of Quds, who were selected through purposeful
sampling and randomly divided into two groups of 30 (experimental and control). Also,
Cronbach's alpha method was used to collect quantitative data. At the level of
descriptive statistics, mean and standard deviation, and at the level of inferential
statistics Univariate analysis of covariance were used to compare the two experimental
and control groups in terms of the mean score obtained.
Results: The results obtained from the analysis of data related to the research hypothesis
showed that after removing the pre-test effect (adjusted mean), there was a significant
difference between the mean scores of learning in the two groups in the post-test (p
<0.001). Therefore, the results of this study, along with other researches, indicate the
positive role of parental involvement in enhancing the learning of first grade students.
Conclusion: Therefore, it is recommended to use this model as one of the executive
approaches to achieve one of the major goals in the document of fundamental
transformation of nurturing education "increasing participation and overall
effectiveness of the family, especially in the education system".
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چکیده
مقدمه :یكي از عواملي كه مي تواند بر روي دانشآموزان و كيفيت یادگيري آنان تاثير بگذارد ،عملكرد خانواده ميباشد .هدف پژوهش حاضر طراحي
و تدوین الگوي پيشنهادي مشاركت والدین و بررسي تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانشآموزان است.
روشها :در این پژوهش از روش پژوهش آميخته و طرح اكتشافي متوالي استفاده شد .در بخش كيفي پژوهش ،از روش تحليل محتواي استقرایي و
در بخش كمي ،از طرح نيمه آزمایشي با پيشآزمون – پسآزمون استفاده گردید .در بخش كيفي پژوهش ،اسناد ،مقاالت ،كتاب ها و متنهاي استخراج
شده از مصاحبه با  27نفر از استادان ،معلمان و والدین كه به شيوه هدفمند انتخاب شده بودند ،مورد تحليل قرار گرفت .براي تجزیه و تحليل داده هاي
كيفي از تحليل محتواي كيفي استقرایي بهره گرفته شد .طبق تحليل محتواي انجامشده ،پنج مؤلفه اصلي (تحليل ،تصميم گيري ،تعامل و آموزش
خانواده ،ابعاد مشاركت خانواده و ارزشيابي و بازخورد) و  55زیر مؤلفه براي مؤلفههاي اصلي استخراج شدند .در بخش كمي پژوهش ،جامعه آماري
دانشآموزان پسر دوره اول ابتدایي در استان تهران بود .نمونه در بخش كمي شامل  60نفر از دانش آموزان پایه اول ابتدایي در مدارس شهر قدس
بودند كه از طریق نمونه گيري هدفمند انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه  30نفري(آزمایش و كنترل) قرار داده شدند .همچنين جهت گردآوري
دادههاي كمي ،از آزمون متخصص ساخته پيشرفت تحصيلي و پایایي 0/83از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد .در سطح آمار توصيفي از ميانگين و
انحراف معيار و در سطح آمار استنباطي بهمنظور مقایسه دو گروه آزمایش و كنترل از لحاظ ميانگين نمره كسبشده براي بررسي مفروضات از روش
تحليل كواریانس تک متغيري استفاده شد.
یافتهها :نتایج بهدستآمده از تحليل دادهها نشان داد كه پس از حذف اثر پيشآزمون (ميانگين تعدیلشده) بين ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي
دو گروه در مرحله پسآزمون ،تفاوت معناداري مشاهده ميشود ( .) p<0/001بنابراین نتایج این پژوهش در راستاي سایر پژوهش هاي انجام شده،
بيانگر نقش مثبت مشاركت والدین در افزایش پيشرفت تحصيلي دانشآموزان بود.
نتیجهگیری :پيشنهاد ميشود از این الگو به عنوان یكي از راهكارهاي اجرایي براي دستيابي به یكي از اهداف كالن در سند تحول بنيادین آموزش
پرورش " افزایش مشاركت و اثر بخشي همگاني به ویژه خانواده در تعالي نظام تعليم و تربيت " استفاده شود.
واژگان کلیدی :طراحي ،تدوین ،الگوي آموزشي ،مشاركت والدین ،یادگيري ،دانشآموزان
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كنند ،احساس مثبـت تـري نسبت به مدرسه و آموزش و پرورش
كودكانشان احساس ميكنند.
قریشي [ ]13پژوهشي تحت عنوان شناسایي ابعاد و موانع
مشاركت والدین در مدارس شهرستانهاي غرب استان تهران انجام
داد .یافته ها نشان داد كه ابعاد مشاركت والدین شامل شش بعد
مهارت هاي تربيتي والدین ،ارتباط مدرسه و خانه ،حضور داوطلبانه
والدین ،یادگيري در خانه ،مشاركت در تصميم گيري و هماهنگي
با جامعه مي شود .نتایج پژوهش حبيبي [ ]14تحت عنوان" رابطه
مشاركت والدین در فرایند آموزشي فرزندان با پيشرفت تحصيلي
آنان در دوره ي ابتدایي" نشان داد كه بين مشاركت اولياء در
فرایند انجام تكاليف و یادگيري و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان
و همچنين بين همكاري اولياء با مدرسه و پيشرفت تحصيلي
دانشآموزان رابطه معناداري وجود دارد .غني نژاد [ ]15در
پژوهش خود نشان داد كه مشاركت والدین در فرایند آموزش
دانشآموزان ابتدایي بر خودباوري و انگيزه به تحصيل آنان تاثير
مثبتي دارد .محمدي پرچيني و همكاران [ ]16در پژوهش خود
نشان دادند كه باورهاي فرهنگي ،وضعيت اقتصادي و اجتماعي،
و تجارب خود پدر و مادر همگي دیدگاه هاي آنها را بر روي
مشاركت والدین تحت تاثير قرار مي دهد .نتایج پژوهش مردان
اربط و ادیب [ ]17تحت عنوان"تجارب والدین از مشاركت در امر
تحصيل فرزندان :یک تحقيق كيفي" نشان داد كه كسب تجارب
مثبت توسط والدین در جریان مشاركت در امر تحصيل بود كه بر
ادراكات آنان از این مشاركت و همكاري تاثير دارد .همچنين نتایج
پژوهش حسن زاده []18تحت عنوان "نقش فعاليتهاي حمایتي
والدین بر عملكرد سواد خواندن دانش آموزان" نشان داد نقش
حمایتي والدین در عملكرد سواد خواندن فرزندان به طور مستقيم
و غير مستقيم اثرگذار است.
همچنين دنسن ( )Denessenو همكاران [ ]19نشان دادند
كه دانش آموزاني كه والدینشان تعامل بيشتري با مدارس دارند
مستقل بوده و در اعمالشان ابتكار بيشتري دارند و بهتر از كساني
عمل مي كنند كه والدینشان تعامل كمتري با مدرسه دارند.
شاموف ،ليتوخ و اسميت( & Shumow, L., Lyutykh, E.,
 ]20[ )Schmidt, J. A.در پژوهشي با عنوان پيش بيني ها و
نتایج مشاركت والدین در امور درسي به این نتيجه رسيدند كه
مشاركت والدین در مدرسه و در خانه به یكدیگر وابسته است .راپ
و دانک( ]21[)Rapp, N., & Duncan, H.پژوهشي تحت
عنوان "مشاركت چندبعدي والدین در مدارس" انجام دادند و به
این نتایج دست یافتند كه مشاركت والدین ،بخش حياتي از یک
مدرسه موفق است و نيز دانش آموزان با والدین مشاركت كننده،
پيشرفت باالتري در مدرسه از خود نشان دادند .اي هيل و
همكاران [ ]22در پژوهش خود نشان دادند كه داربست سازي
مستقل ،ارتباط دهنده ي آموزش به موفقيت هاي آینده وارتباط
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آموزش و پرورش به عنوان نظامي اجتماعي نيازمند مشاركت
و همكاري همه اجزاي نظام است .این نظام بدون
مشاركت( )Involvementموثر مردم و كاركنان در ابعاد علمي،
فرهنگي ،اقتصادي و عاطفي نمي تواند فرایند تعليم و تربيت را به
خوبي عملي سازد[ .]1از طرفي یكي از عواملي كه مي تواند بر
روي دانشآموزان و كيفيت یادگيري آنان تاثير بگذارد ،عملكرد
خانواده است[ .]2از این رو فعاليت آموزشي و تربيتي مدارس بدون
جلب توجه و همكاري اولياي دانش آموزان نتایج مطلوب نخواهد
داشت ،زیرا تاثير پذیري كودک از عامل خانواده بيش از سایر
عوامل است[ .]3در واقع مشاركت جدي خانواده و مدرسه هميشه
مورد توجه متخصصان امر آموزش و پرورش و خانواده ها بوده
است[ ،]4اما گاهي مواقع عدم شناخت اولياء از اهداف و
كاركردهاي مدرسه باعث مي شود ارتباط و همكاري بين خانواده
و مدرسه به درستي انجام نشود[ .]5از طرفي بسياري از
روانشناسان بر این باورند كه سال هاي آغازین زندگي كودكي از
مهمترین دورههاي رشد او است[.]6
از این رو یكي از راهبردهاي اصولي براي مقابله نظام آموزشي
با چالشهاي احتمالي جهاني شدن ،باز تعریف اهداف ،طراحي و
تعریف مجدد برنامهها با نگرش سيستمي است .یكي از
سازوكارهاي ضروري در برنامههاي سيستمي ،برنامه جامع جلب
و جذب مشاركت والدین( )Parental Involvementدر فرایند
تصميم گيري ،اجرا ،ارزشيابي و اصالح فعاليتها و برنامههاي نظام
آموزشي است[ .]7زیرا خانه و مدرسه زماني مي توانند رسالت
آموزشي و تربيتي خاص خود را به نحو مطلوب انجام دهند كه
همه یک شناخت تربيتي كافي داشته باشند و نقش تربيتي خاص
خود را با بصيرت انجام دهند[ .]8به نظر ميرسد در نظام كنوني
آموزش و پرورش ،سازوكارهاي جلب و جذب مشاركتهاي علمي
و تخصصي والدین به شكل نظاممند وجود ندارد و هرجا سخن از
مشاركت اولياء و مربيان به ميان ميآید ،ذهن مخاطب ،ناخودآگاه
به سمت مشاركت مالي آنها معطوف ميشود و سایر ابعاد
مشاركت ،شاید نزد مسئوالن و برنامه ریزان تعليم وتربيت هم
مغفول واقع شده است.
این در حالي است كه در سند تحول بنيادین آموزش و
پرورش ،رسيدن به مراتبي از حيات طيبه در ابعاد فردي ،خانوادگي
و اجتماعي ،تنها زماني ميسر است كه همه عناصر تاثيرگذار بر
تربيت از جمله خانواده به اهميت و نقش جایگاه خود در عرصه
تعليم و تربيت واقف شده و نسبت به ایفاي چنين نقشي ،احساس
مسئوليت كند .زیرا یكي از مشخصه هاي مدارس موفق استفاده
حداكثري از مشاركت والدین است[ .]4تحقيقات انجام شده در این
مورد اثرات مثبتي بر روي پيشرفت تحصيلي و یادگيري دانش-
آموزان و مدرسه نشان داده است .بر اساس یافته هاي
پژوهشي[ ]12-9والدیني كه در برنامه هاي مدرسه مشاركت مي

به عنوان استراتژي هاي با ثبات براي ارتقاي پيشرفت تحصيلي
در مشاركت والدین مهم هستند .جينز ( ]23[ )Jeynesدر
پژوهش خود با عنوان"رابطه بين مشاركت والدین و پيشرفت
تحصيلي دانش آموزان التيني"دریافت كه رابطه ي معناداري بين
مشاركت والدین و پيشرفت تحصيلي و نتایج كلي وجود دارد كه
بيشتر در دانش آموزان ابتدایي این امر مشاهده شد .پارک ،استون
و هولووي [ ]24در پژوهشي نشان دادند كه مدارس با سطح
مشاركت عمومي -خوب والدین نسبت به مدارس دیگر عملكرد
بهتري در استانداردهاي درس ریاضي و پيشرفت تحصيلي خواندن
داشتند و به دنبال نشان دادن محيط یادگيري مثبتي بودند .دوان
و همكاران [ ]25در پژوهشي كه تحت عنوان"تاثير مشاركت
والدین و وضعيت اقتصادي اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي و رفتار
مدرسه اي دانش آموزان مدرسه متوسطه در چين" صورت گرفت،
پس از تحليل و بررسي داده ها ،به این نتيجه دست یافتند كه
فعاليتهاي مشاركت والدین به طور قابل توجهي براي دانش
آموزان دبيرستاني با وضعيت اقتصادي اجتماعي پایين خانواده ها
مفيد و سودمند است.
بنابراین با استناد به یافتههاي فوق و همچنين با توجه به سند
تحول بنيادین ،وزارت آموزش وپرورش ،متولي فرآیند تعليم
وتربيت در همه ساخت هاي تعليم و تربيت است .واضح است كه
نقش مشاركت خانواده در این بند جدي گرفته شده است [.]26از
این رو با اذعان به این نكته كه یكي از اهداف كالن در سند
تحول بنيادین ،افزایش مشاركت و اثر بخشي همگاني به ویژه
خانواده در تعالي نظام تعليم و تربيت معرفي شده است و از طرفي
دانشآموزان بخش عمده اي از زمان خود را در خانه سپري مي
كنند ،نياز است والدین و مدارس مشاركت بيشتر و بهينه تري
داشته باشند تا با مشاركت بهينه آموزش و پرورش قادر باشد در
راستاي توسعه كشور ،گام هاي مهم تر و ارزشمندتري بر دارد .در
همين راستا طراحي و تدوین الگوي بومي مشاركت والدین با هدف
توسعه ميزان یادگيري دانشآموزان ضروري به نظر مي رسد .از
این رو ،هدف این پژوهش طراحي و تدوین برنامه پيشنهادي
مشاركت والدین و بررسي تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي
دانشآموزان دوره اول ابتدایي بود.

الف) طرح پژوهش و شركتكنندگان :در این پژوهش از روش
پژوهش آميخته ( )mixed methodبا طرح اكتشافي متوالي
()Exploratory Sequential Designاستفاده شد .تركيب
كردن رویكرد كمي و كيفي ميتواند تحليل كاملتري از مسائل
ارائه دهد [ .]27در بخش كيفي براي تحليل محتوا ،متن مصاحبه
با متخصصان و منابع مكتوب (اسناد باال دستي،كتاب ،مقاله ،پایان
نامه و دیگر نوشتهها در این زمينه) از سال  2000تا  2020مورد
بررسي قرار گرفت .به عبارت دیگر جامعه آماري كه براي تدوین

2022, Vol. 15, No.2

Edu Stra Med Sci

اصلي (تحليل ،تصميم گيري ،تعامل و آموزش خانواده ،ابعاد
مشاركت خانواه ،ارزشيابي و بازخورد) باید مدنظر قرار گيرند .این
عوامل داراي زیر مؤلفههایي هستند كه الگوي روندي مشاركت
والدین را تشكيل ميدهند .مطابق با الگوي مفهومي عناصر
تأثيرگذار بر مشاركت والدین و جهت تجویزي كردن آموزش ،یک
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روش کار

الگوي بومي مشاركت والدین استفاده شد ،شامل كليهي مقاالتي
بود كه از پایگاههاي اطالعاتي مرتبط با موضوع مانند
ابسكو( ،)Ebscoساینس دایركت(،)Science direct
پروكوئست( ،)ProQuestاریک( ،)Ericاشپرینگر()Springer
وگوگل اسكالر( )Google Scholarو پایگاههاي اطالعاتي
فارسي مانند پایگاه اطالعاتي مگایران ،نورمگز ،سيویليكا قابل
دانلود بودند .براي نمونهگيري ،از روش نمونهگيري هدفمند
استفاده شد .در نمونهگيري هدفمند ،نمونه به خاطر سهولت
انتخاب نميشود ،بلكه قضاوتهاي پژوهشگر براساس اطالعات
قبلي او مبناي انتخاب نمونه است .در واقع این نمونهگيري تا جایي
ادامه پيدا ميكند كه دادههاي جدید ،حاوي مطلبي جدید در رابطه
با موضوع پژوهش نباشد و به اصطالح به اشباع نظري رسيده
باشيم .بنابراین حجم نمونه شامل  70سند بود كه از بانکهاي
اطالعاتي و پایگاههاي دادههاي معتبر استخراج شدند ( .دوره
زماني مطالعه از سال  2000تا  )2020پس از تحليل این اسناد
تكرار دادهها نمایان شد و محقق با مشورت اساتيد راهنما ضرورتي
براي بررسي و تحليل اسناد تشخيص نداد.
جهت تحليل محتوا و تكميل جدول ،متون اسناد ،كتب و
مقاالت و متنهاي استخراج شده از مصاحبه با  26نفر از استادان
متخصص ،معلمان و والدین به دقت مورد مطالعه و كدگذاري اوليه
صورت گرفت .واحد تحليل محتوا در این پژوهش مضمون بود.
بدین صورت كه یک پاراگراف یا جمله یا قسمتي از آن ،مورد
استفاده قرار گرفته و یک كد بصورت عددي یا متني به آن
اختصاص داده شد .پس از كد گذاري باز ،كدگذاري محوري
صورت گرفت .در این مرحله كدهاي مشابه از نظر معنایي طبقه
بندي شدند .پس از طبقه بندي كدها 5 ،مقوله اصلي (تحليل،
تصميم گيري ،تعامل و آموزش خانواده ،ابعاد مشاركت خانواه،
ارزشيابي و بازخورد) و  55زیر مقوله شناسایي شد .استخراج
مقوالت و زیرمقولهها توسط اساتيد راهنما و مشاوره مورد بررسي
و اعتبار اوليه آن مورد تایيد قرار گرفت .پس از استخراج مؤلفهها
و زیر مؤلفهها ،ارتباط بين آنها در تحليل محتواي كيفي به صورت
یک الگو ارائه شده است .این ارتباط در الگو مفهومي شكل 1ارائه
شده است.
همانگونه كه در الگوي مفهومي دیده ميشود پنج مقوله

طراحي و تدوین الگوي پيشنهادي مشاركت والدین و بررسي تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانشآموزان

الگوي روندي به همراه تمامي زیر مؤلفههاي این مراحل ،بهعنوان

تجزیه و تحليل دادههاي كيفي از تحليل محتواي استقرایي،

عناصر ضروري در الگوي شكل  2گنجانده شدند.

استفاده شد.

همچنــين نمونــهاي كــه از آنهــا بــراي اعتبارســنجي

همچنين در در قسمت تحقيق كمي نيز ،پس از اینكه الگو با

دروني الگوي آموزشـي پيشـنهادي اسـتفاده شـد شـامل اسـاتيد

استفاده از روش تحقيق كيفي تدوین شد از روش نيمهآزمایشي با

و متخصصــين رشــتههاي تكنولــوژي آموزشــي ،علــوم تربيتــي

طرح پيشآزمون – پسآزمون با گروه كنترل (pretest-

و روان شناسي تربيتي بودند كـه تعـداد  26نفـر از ایـن افـراد،

 )posttest design whit control groupاستفاده شد.

بــا روش هدفمنــد انتخــاب شــدند كــه بــه طــور خالصــه در

جامعهاي آماري بخش كمي كليه دانشآموزان پایه اول ابتدایي

جدول  2مشخص شدهاند.

شهر قدس در استان تهران در سال تحصيلي  1398-99بود كه

همچنين براي اعتباریابي دروني الگو از پرسشنامه استفاده

از طریق نمونه گيري هدفمند  60دانش آموزان پایه اول دبستان

شد .به این صورت كه بعد از مشخص نمودن مؤلفهها و عناصر

شهرستان شهر قدس انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه

اوليه الگو ،در رابطه با الگوي اوليه ارائه شده یک پرسشنامه 7

 30نفري(آزمایش و كنترل) قرار داده شدند و براي گروه آزمایش

سئوالي در مقياس ليكرت طراحي و تدوین و در اختيار متخصصان

الگوي مورد نظر (متغير مداخله) به اجرا گذاشته شد .پژوهشگر به

قرار گرفت و نظرات و پيشنهادهاي اصالحي آنها در الگو اعمال

دليل از روش نمونه گيري هدفمند استفاده كرد كه در انتخاب

گردید .اعتبار محتوایي پرسش نامه توسط اساتيد راهنما و مشاور

دانشآموزاني كه والدین كه توانایي اجراي الگوي پيشنهادي مورد

تایيد گردید پایایي آن با آزمون كرونباخ  0/89محاسبه شد .براي

نظر را داشته باشند ،محدودیت به همراه داشت.
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شکل  .2الگوي روندي پيشنهادي مشاركت والدین
جدول  .2مشخصات نمونهها در بخش اعتبارسنجي دروني الگوي آموزشي
گروهها

رشته /تخصص

تكنولوژي آموزشي

عضو هيات علمي
روانشناسي تربيتي و علوم
تربيتي

تكنولوژي آموزشي
دانشجوي دكتري

روانشناسي تربيتي و علوم
تربيتي

محل کار

تعداد

دانشگاه عالمه طباطبائي
دانشگاه خوارزمي
دانشگاه تربيت مدرس
دانشگاه بوعلي سينا
دانشگاه تهران
دانشگاه عالمه طباطبائي
دانشگاه شهيد بهشتي
دانشگاه خوارزمي
دانشگاه تربيت مدرس
دانشگاه الزهرا
دانشگاه عالمه طباطبائي
دانشگاه تربيت مدرس
دانشگاه تهران
دانشگاه عالمه طباطبائي
دانشگاه شهيد بهشتي
دانشگاه خوارزمي
دانشگاه تربيت مدرس

5
3
1
1
2
6
2
2
2
1
8
5
3
4
2
1
2

آزمون پیشرررفت تحصرریلی :براي جمع آوري دادههاي
بخش كمي ،آزموني شـامل  24سـؤال اسـتاندارد با كمک
معلمـان دورهي اول ابتـدایي از كتـابهـاي دروس فـارسـ ـي،
ریـاضـ ـي و علوم ،تربيـت بـدني ،قرآن ،هنر طراحي شـــد.
روایي محتوایي آزمون با تایيد متخصصان و صاحب نظران
از جمله اســاتيد راهنما و مشــاور و همچنين چند تن از معلمان
دورهي اول ابتـدایي مورد بررســـي قرار گرفـت .براي این كـار از
شـاخص نسـبت روایي محتوایي ()Content Validity Ratio
الوشـه ( )Lawsheاسـتفاده شـد .ميزان شـاخص نسـبت روایي
2022, Vol. 15, No.2
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یافتهها
در این قسمت .ابتدا اطالعات مربوط به آمار توصيفي
(ميانگين و انحراف معيار متغير وابسته پژوهش) و بعد اطالعات
مربوط به آمار استنباطي در مورد متغيرها ارائه شد .قبل از آزمون
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ب) ابزار پژوهش:

محتوایي براي ســئواالت آزمون  0/85بدســت آمده اســت و با
مقـایســـه این شـــاخص بـا مقـدار مورد قبول براي تعـداد  12نفر
متخصـــص كه حداقل ميزان براي این تعداد متخصـــص 0/56
اسـت نشـان مي دهد كه ميزان روایي محتوایي سـئواالت آزمون
قابل قبول مي¬باشد.

طراحي و تدوین الگوي پيشنهادي مشاركت والدین و بررسي تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانشآموزان

 14/86و  2/72و در گروه كنترل  15/00و  3/42بود .ميانگين و
انحراف معيار پس آزمون متغير پيشرفت تحصيلي در گروه آزمایش
 19/56و  2/84و در گروه كنترل  17/06و  3/55بود.
فرضيه پژوهش :الگوي پيشنهادي مشاركت والدین باعث
افزایش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره اول دبستان ميشود.

فرضيه پژوهش با استفاده از آزمون آماري تحليل كوواریانس تک
متغيري  ANCOVAمفروضههاي این آزمون (نرمال بودن
متغير وابسته در گروههاي مورد مطالعه ،یكساني واریانس ها در
گروههاي مورد مطالعه ،همگني شيب رگرسيون ) بررسي شدند.
همانطور كه جدول  3نشان ميدهد ،ميانگين و انحراف معيار
پيش آزمون متغير پيشرفت تحصيلي در گروه آزمایش به ترتيب

جدول  .3ميانگين و انحراف معيار متغير پيشرفت تحصيلي در پيش آزمون و پس آزمون دو گروه
گروهها

آزمایش
كنترل

پیش آزمون

ميانگين
14/86
15/00

انحراف معيار
2/72
3/42

پس آزمون

ميانگين تعدیل شده
-

انحراف معيار
2/84
3/55

ميانگين
19/56
17/06

ميانگين تعدیل شده
19/61
17/01

جدول  :4آزمون كولموگروف اسميرنوف براي بررسي مفروضه ي نرمال بودن متغير پيشرفت تحصيلي
متغیر

یادگيري

گروه ها

آزمون

آماره

درجه آزادی

سطح معنی داری

آزمایش

پيش آزمون
پس آزمون
پيش آزمون
پس آزمون

0/13
0/16
0/11
0/11

30
30
30
30

0/20
0/12
0/20
0/20

كنترل

همانطور كه جدول  4نشان مي دهد مفروضه ي نرمال بودن
در متغير پيشرفت تحصيلي در دو گروه با سطح معناداري بزرگتر
از  )p>0.05( 0/05تأیيد شد.
در جدول  ،6نتيجهي آزمون لوین جهت بررسي مفروضهي
همگني واریانسهاي خطا آورده شده است .براساس نتایج مندرج،
سطح معني داري براي متغير پيشرفت تحصيلي (  )sig=0/63مي
باشد .پس در نتيجه این مفروضه با ( )p>0.05تأیيد شد.
همانطور كه جدول  7نشان مي دهد ،آزمون واریانس براي
بررسي شيب رگرسيون در متغير پيشرفت تحصيلي (0/48
= sig0/61،Fتأیيد شد.)p>0.05( .
در جدول  ،8نتيجهي آزمون ام باكس جهت بررسي
مفروضهي برابري ماتریس واریانس-كوواریانس آورده شده است.

براساس نتایج مندرج ،این فرضيه با سطح معنيداري  0/91تأیيد
ميشود (.)p>0/05
با توجه به نتایج جدول،)F=58/15 P<0/01( ،9پس از تعدیل
نمرات پيشآزمون ،تفاوت بين گروه آزمایش و كنترل در متغير
پيشرفت تحصيلي معني دار است؛ ميانگين تعدیل شده گروه
آزمایش در این متغير  19/61و ميانگين تعدیل شده گروه كنترل
 17/01بوده است كه ميانگين گروه آزمایش بيشتر از گروه كنترل
بوده است ،با در نظر گرفتن محدودیت هاي پژوهشي نتيجه گرفته
مي شود استفاده از الگوي پيشنهادي مشاركت والدین در افزایش
پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دورۀ اول دبستان مؤثر بود .در
جدول  ،10ميانگين تعدیل شده و نشدۀ متغير یادگيري به تفكيک
دو گروه آورده شده است.

جدول  :5آزمون Fلوین براي بررسي مفروضه یكساني واریانس هاي خطا در متغير پيشرفت تحصيلي دو گروه مورد مطالعه
متغیرها

شاخص های آماری
سطح معناداری

1

58

0/22

0/63

یادگيري

جدول  .7آزمون واریانس براي بررسي شيب رگرسيون در متغير پيشرفت تحصيلي در دو گروه
متغیر وابسته

مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

سطح معناداری

منبع تغییرات

گروه

یادگيري

4/88

1

2/79

0/10

پيش آزمون

یادگيري

8/65

1

4/95

0/03

پيش آزمون*گروه

یادگيري

1/69

2

0/48

0/61

خطا

یادگيري

92/59

53

جدول  .8آزمون ام باكس براي بررسي مفروضه برابري ماتریسهاي واریانس كوواریانس
شاخصهای آماری

137

2022, Vol. 15, No.2

Edu Stra Med Sci

] [ Downloaded from edcbmj.ir on 2022-08-17

درجه آزادی1

درجه آزادی2

F

ام باکس

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

F

سطح معناداری

6

24373/13

0/35

0/91

2/23

جدول .9نتایج تحليل كوواریانس تک متغيري براي متغير پيشرفت تحصيلي بين دو گروه
مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

سطح معنی داری

اندازه اثر

توان آزمون

600/69

4

87/59

0/001

0/86

1/00

عرض از مبدأ

4/16

1

2/42

0/12

0/04

0/33

پيش آزمون

460/18

1

268/42

0/001

0/83

1/00

گروه

99/69

1

58/15

0/001

0/51

1/00

خطا

94/29

55

كل

20825/00

60

منبع تغیرات

مدل تصحيح شده

جدول  .10ميانگين تعدیل شده و نشده متغير پيشرفت تحصيلي در بين دو گروه آزمایش و كنترل
گروه

آزمایش
كنترل

تعدیل شده
تعدیل نشده
تعدیل شده
تعدیل نشده

میانگین

خطای استاندارد

19/61
19/56
17/01
17/06

0/24
0/24
-

همانطور كه در جدول ،10مشاهده مي شود ،ميانگين تعدیل شدۀ
گروه آزمایش (  )19/61بيشتر از گروه كنترل (  )17/01بوده است.

بحث
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سطح پایین

سطح بال

19/13
16/53
-

20/09
17/49
-

از تعارضهاي عاطفي و رواني در بـين آنها و تأمين بهداشت رواني
نياز به هماهنگي ،همكاري و مشاركت هرچه بيشتر والدین و
مربيـان است.
در تبيين این یافته مي توان گفت یكي از شاخصه هاي رشد
هر جامعه وسعت دامنه وظایفي است كه نظام آموزش و پرورش
آن كشور به عهده گرفته است .بنابراین آموزش و پرورش براي
انجام رسالت خود نيازمند همكاري و همياري خانواده ها مي باشد
تا بتوانند بدون محدود كردن وسعت وظایف ،نقش خطير خود را
در تربيت نسل آینده ایفا نمایند .كارشناسان مسائل آموزشي
معتقدند مهمترین نقش در پرورش فكري و رواني كودک به عهده
مدرسه است و از سوي دیگر تا زماني كه اهميت ارتباط ميان خانه
و مدرسه براي اولياء روشن نباشد ،نمي توان آنها را در مسائل
آموزش و پرورش مشاركت داد[.]13
از طرفي در نظام آموزشي هر كشوري ،مقطع ابتدایي هم به
لحاظ كمي و هم از لحاظ كيفي یعني تاثيري كه این دوره در
موفقيت تحصيلي دانش آموزان در سراسر زندگي و دوران تحصيل
دارد از اساسي ترین و مهمترین مقاطع تحصيلي است و به جرات
مي توان گفت هيچ یک از دوره هاي تحصيلي از چنين اهميتي
برخوردار نيستند .زیرا تحقيقات نشان دادند دانش آموزاني كه در
دوره ابتدایي با ناكامي تحصيلي روبرو هستتند در تمام دوره هاي
تحصيلي دچار اشكال مي شوند [ .]4بنابراین والدین در موفقيت
تحصيلي فرزندان خود نقش مهمي ایفا مي كنند .این امر
مخصوصا در مورد كودكاني كه در سال هاي اوليه مدرسه خود
قرار دارند كامال مصداق دارد؛ زیرا آنها با محيط جدید سازگاري
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پژوهش با هدف طراحي و تدوین الگوي پيشنهادي مشاركت
والدین و بررسي تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانشآموزان انجام
گرفت .در راستاي دستيابي به این هدف ،از روش تركيبي و طرح
اكتشافي متوالي استفاده شد .همچنين در بخش كيفي پژوهش ،از
روش تحليل محتواي استقرایي و در بخش كمي ،از طرح نيمه
آزمایشي با پيشآزمون – پسآزمون استفاده گردید .نتایج پژوهش
نشان داد كه ميانگين گروه آزمایش بيشتر از گروه كنترل بود ،با
در نظر گرفتن محدودیتهاي پژوهشي مي توان نتيجه گرفت كه
الگوي پيشنهادي مشاركت والدین باعث افزایش ميزان پيشرفت
تحصيلي (پيشرفت تحصيلي دروس فارسي ،ریاضي ،علوم تجربي،
قرآن ،هنر ،تربيت بدني) دانش آموزان شده است .در مجموع نتایج
این یافته با پژوهشهاي داخلي از جمله :حسن زاده (]18[ )1396
 ،مردان اربط و ادیب (  ، ]17[ )1397محمدي پرچيني و همكاران
( ،]16[ )1395غني نژاد ( ، ]15[ )1392حبيبي ( ]14[ )1390و
پژوهشهاي خارجي شاموف  ،ليتوخ و اسميت ( ، ]20[ )2011راپ
و دانكن( ، ]21[ )2012دنسن و همكاران ( ، ]19[ )2010نانسي
اي هيل و همكاران(  ، ]22[ )2016ویليام جينز (، ]23[ )2017
پارک ،استون و هولووي ( ، ]24[ )2017دوان و همكاران()2018
[ ، ]25همسو ميباشد .این پژوهشها نشان دادند كه براي رسيدن
و پـرورش توانـایي هـا و استعدادهاي دانش آموزان و پيشگيري
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طراحي و تدوین الگوي پيشنهادي مشاركت والدین و بررسي تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانشآموزان

.نظــام تعلــيم و تربيــت " معرفــي و اجرایــي اســتفاده شــود
همچنين پيشـنهاد مـي شـود مطالعـه اي تطبيقـي در خصـوص
بررســي وضــعيت موجــود مشــاركت والــدین در ایــران و ســایر
.كشورهاي توسعه یافته انجام شود

سپاسگزاری
 والــدین و دانــش آمــوزان دوره اول،از تمــامي همكــاران
دبســتان شــهر قــدس كــه در ایــن پــژوهش شــركت داشــتند
.سپاسگزارم

مالحظات اخالقی
همچنــين ایــن پــژوهش بــا مجــوز رســمي از ســوي
اداره كــل آمــوزش و پــرورش اســتان تهــران بــه شــماره
 و بـــــا مجـــــوز كميتـــــه اخـــــالق1217/72314/201
2903702 دانشـــگاه عالمـــه طباطبـــایي بـــا كـــد پيگيـــري
.انجام گرفت

تضاد منافع
نتایج پژوهش پيش رو با منافع هيچ ارگان و سازماني در
.تعارض نيست

حمایت مالی
این پژوهش حاصل رساله دكتري نویسنده مسئول بوده و از
.طرف هيچ ارگاني حمایت مالي نشده است

 كم كم شروع به شكل گرفتن،پيدا مي كنند و شخصيت آنها
 از این رو به نظر ميرسد مشاركت والدین در این.]29[ ميكند
 چرا كه خانواده.مقطع بيش از سایر مقاطع ميتواند اثرگذار باشد
شبكهاي از ارتباطات است كه در آن والدین و كودكان در فرایند
 روابط.دوسویه با یكدیگر تعامل دارند و بر یكدیگر تأثير ميگذارند
نامناسب بين والد و كودک و عدم تعادل خانواده و وقایع تنش آميز
زندگي ميتواند بر كودک تأثير بگذارد و نقش مهمي در شروع یا
. و یا تعدیل و كنترل آنها داشته باشد،دوام مشكالت رفتاري

نتیجه گیری
واقع مشاركت والدین با مسئوالن مدرسه مي تواند منجر به
 یادگيرندگاني كه والدین.ارتقاي عملكرد تحصيلي مدرسه شود
 فعالتر هستند و تمایل بيشتري به خواندن،آنها مشاركت مي كنند
 از این رو تدوین الگوي پيشنهادي مشاركت والدین مي تواند.دارند
.بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تاثيرگذار باشد

پیشنهادات
بــا توجــه بــه یافتــههاي حاصــل از پــژوهش و تجــارب
ناشــي از فراینــد اجــراي الگــوي مشــاركت والــدین در مــدارس
 پيشــنهاد ميشــود از ایــن الگــو بــه عنــوان یكــي از،ابتــدایي
راهكارهــاي اجرایــي در جهــت رســيدن بــه یكــي از اهــداف
كــالن در ســند تحــول بنيــادین آمــوزش پــرورش " افــزایش
مشــاركت و اثــر بخشــي همگــاني بــه ویــژه خــانواده در تعــالي
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