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Objective The purpose of the present study was to investigate the relationship between paternal involve-
ment and academic buoyancy of high school students by mediators of satisfaction and academic engagement. 
Therefore, among high school students in Shahr-e-Kord 330 students (100 boys and 130 girls) were randomly 
selected.
Methods Then, they were reviewed by parental involvement, academic buoyancy, satisfaction and academic 
engagement questionnaires. path analysis was used to examine the relationship between variables. In this 
model, the parental involvement was assumed as a exogenous variable, satisfaction and academic engage-
ment were as mediator variables and academic buoyancy as a clear intrinsic variable. In other words, the 
parental involvement would increase academic buoyancy through two variables of satisfaction and academic 
engagement. The reported index value (1.49) for the Chi-square indicated good status of the model. The TLI 
index and the CFI index also suggested that the model was acceptable and even excellent. The second root 
mean squares’ values (RMSEA) was 0.03, which indicated that the model confirmed and fitted to the data.
Results In sum, the results suggested that parental involvement affected academic buoyancy through satisfac-
tion and academic engagement mediators.
Conclusion Therefore, parent’s participation and involvement with students to complete the academic tasks 
can increase their eagerness and satisfaction in learning, and help them to overcome educational obstacles 
and challenges and they have more buoyancy.
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A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction

owadays, one of the most debatable facts 
of the education is parental involvement 
(or participation) in children’s educational 
assignments. So, it is an important issue 
for social scientists and politicians. The 

belief that parental involvement has a positive impact on 
the student’s academic progress, has direct function for so-

N
ciety in general and instructors in particular.it is an impor-
tant component to treat many educational problems (Fan & 
Chen, 2001).

Parental involvement has been defined as the parent’ par-
ticipation in their children educational process and experi-
ences. There are six specific aspects for it. In the views of 
educators, these are the most well-known aspects of parent’ 
participation, of parents are the most frequent functions, of 
researchers are tested and  of theorists are hypothesized, 
including (Jeynes, 2010): (1) Parental expectations, The 
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degree that parents expect their child to progress in accor-
dance with his / her abilities at high levels; (2) Reading: The 
length of time when the parents regularly spend on children 
studying; (3)attendance/participation: the frequency of  par-
ent participation in school activities and  performances; (4) 
Relationship: The degree (intensity) of communication be-
tween parents and their children in doing school activities; 
(5) assignments: The degree(intensity) of checking the chil-
dren’s assignments before  delivering to the teacher; (6) Pa-
rental Style: the degree of Parents’ Support and facilitating.

Today , it can be said the main concerns of parents, teach-
ers, and educators are focused on academic achievement 
and performance. However, today’s school circumstances 
and the conditions for progress and success in our society 
are so that students face many challenges and pressures on 
their education. These problems and pressures will cause 
to dissatisfaction, lack of engagement and ultimately fail-
ure in education. According to Martin and Marsh(Martin 
& Marsh, 2008), although a large number of students have 
poor performance in their education, there are many oppor-
tunities to overcome educational problems and obstacles to 
improve their performance. This is called academic buoy-
ancy. It is the foundation of the student’s positive relation-
ships with school and academic life. It enables the student 
to resist on the small and large educational problems and 
return to his/her educational routines.

The purpose of the present study was to investigate the 
relationship between paternal involvement and academic 
buoyancy of high school students by mediators of satisfac-
tion and academic engagement.  

2. Materials and Methods

The research method was correlation by use of path anal-
ysis. The Path analysis is a statistical method that applies 
multivariable regression standard beta coefficients in the 
structural models. Its purpose is to calculate quantitative 

estimates of causal relationships (unilateral interaction or 
quartile) among a series of variables. 

The society consisted of all first year of high school stu-
dents (9th grade) in Shahrekord. Among them, 330 students 
(150 boys and 180 girls) were randomly selected and par-
ticipated in the research.

Four questionnaires were used to collect information: 1) 
Parental involvement inventory: In order to measure the 
parental involvement a researcher-made questionnaire was 
used. The questionnaire contained 14 items that measured 
parents’ participation in educational tasks. 2) Academic 
engagement scale: in order to measure students’ academic 
engagement, Schaufeli academic engagement scale was 
used(Schaufeli, Martinez, Pinto, Salanova, & Bakker, 
2002). This scale had three subscales: vigor, dedication and 
absorption. 3) Academic buoyancy scale: In this study, the 
academic buoyancy scale (Martin & Marsh, 2008) was 
applied. It had four items. 4) Academic Satisfaction inven-
tory: This questionnaire was developed by Salehi (Salehi 
R, 2015). The test had 5 items that measured the one’s gen-
eral satisfaction of his/her educational status. 

3. Results

In this model, the parental involvement was assumed 
as a clear exogenous variable, satisfaction and academic 
engagement were as mediator variables and academic 
buoyancy as a clear intrinsic variable. In other words, 
the parental involvement would increase academic buoy-
ancy through two variables of satisfaction and academic 
engagement. The reported index value (1.49) for the rela-
tive Chi-square indicated good status of the model. Also, 
Tucker-Lewis index TLI and Comparative fit index (CFI) 
indexes suggested that the model was acceptable and even 
excellent. The Root mean square error of approximation 
(RMSEA) was 0.03, which indicated that the model was 
confirmed and fitted to the data. A summary of the results 

Academic satisfaction

Parental involvement Academic buoyancy

Academic engagement

Figure 1. Pattern of structural relationships between research variables
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of a simple correlation between the variables of research 
was reported in Table 1 and Figure 1 illustrated the structural 
relationships between variables.

4. Discussion

 The results indicated that parental involvement  and par-
ticipation including  spent time on studying activities and 
children’s homework, emotional support, encouragement 
and reinforcement, communication with school activities, 
and realistic expectations of them, could increase the sat-
isfaction and engagement of children to school and educa-
tion. As a result, it would lead to their academic buoyancy. 
In the study, it was revealed that parental involvement as an 
important component in the educational process played an 
important role in the student academic buoyancy. Although 
this relationship was not directly visible, the findings sug-
gested that it could be achieved by the development of two 
factors of academic satisfaction and engagement by par-
ents. According to the Finding, it is suggested that educa-
tors and educational and school counselors pay attention to 
teach the parents correct and comprehensive participation 
in the education of the students so that they can take an im-
portant step towards the students’ buoyancy and achieve 
important educational goals.
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Table 1. Simple correlation between research variables

4321Verbalise

1Parental involvement1

10.09Academic buoyancy2

1**0.40**0.18Academic satisfaction 3

1**0.32**0.32**0.38Academic engagement 4

** Significant level less than 0.01
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هدف هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط ساختاری درگیری )یا مشارکت( والدین و پایستگی تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی با 
میانجی گری رضایت و اشتیاق تحصیلی بوده است. به این منظور، از بین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان شهرکرد 330 نفر )150 
پسر و 180 دختر( به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب و با پرسش نامه های درگیری والدین، پایستگی تحصیلی، رضایت تحصیلی، اشتیاق 

تحصیلی مورد بررسی قرار گرفتند. 

روش ها برای بررسی مدل مفروض و روابط بین متغیرها از تحلیل مسیر استفاده شد. در این مدل، چنین فرض شد که مشارکت والدین، 
متغیر آشکار برون زا؛ رضایت و اشتیاق تحصیلی، متغیرهای آشکار میانجی و پایستگی تحصیلی، متغیر آشکار درون زاست. 

یافته ها مشارکت والدین از طریق دو متغیر رضایت و اشتیاق تحصیلی به افزایش پایستگی تحصیلی می انجامد. مقدار شاخص گزارش شده 
)1/49( برای کای اسکوئر نسبی حاکی از وضعیت خوب برای این مدل است. شاخص برازش توکر لویس و شاخص برازش تطبیقی نیز 
حاکی از قابل قبول بودن و حتی عالی بودن مدل بود. مقدار شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقی مانده 0/03 بوده که بیانگر آن است 

که مدل حاضر تأیید شده و با داده ها برازش دارد. 

نتیجه گیری خالصه نتایج حاکی از آن است که مشارکت والدین با واسطه گری رضایت و اشتیاق تحصیلی بر پایستگی تحصیلی تأثیر 
می گذارد. بنابراین، مشارکت، درگیری و همراهی والدین با دانش آموزان در انجام وظایف تحصیلی می تواند اشتیاق و رضایت آنان 
را در امر تحصیل افزایش دهد و این امر به دانش آموزان کمک می کند که بر موانع و چالش های تحصیلی غلبه کنند و پایستگی 

بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه ها: 
درگیری والدین، 

پایستگی تحصیلی، 
رضایت تحصیلی، 
اشتیاق تحصیلی

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 21 مهر 1397

تاریخ پذیرش: 15 مرداد 1398
تاریخ انتشار: 12 فروردین 1400

مقدمه

امروزه درگیری والدین1 در امور تحصیلی فرزندان یکی از قابل 
درگیر شدن  بنابراین  است.  آموزش و پرورش  بحث ترین حقایق 
والدین در فرایند مطالعه فرزندان، موضوعی مهم برای والدین، 
عالِمان اجتماعی و سیاست مداران است. این اعتقاد که درگیری 
دانش آموزان  تحصیلی  پیشرفت  روند  بر  مثبتی  تأثیر  والدین 
دارد کاربرد مستقیمی برای جامعه در عموم و مربیان به طور 
در  مشکالت  از  بسیاری  عالج  از  مهمی  جزء  و  داشته  خاص 
آموزش است )فان و چن2، 2001(. درگیری والدین به عنوان 
شرکت والدین در فرایند آموزشی و تجارب فرزندان خود تعریف 

1. Parental involvement
2. Fan & Chen

شده و شش جنبه خاص برای آن منظور شده است. این شش 
نظر  از  والدین  مشارکت  جنبه های  شناخته شده ترین  متغیر 
مربیان، فراوان ترین عملکردها به  وسیله والدین، آزمون شده به 
وسیله محققان و فرض شده به  وسیله نظریه پردازان بوده است 
و عبارت اند از: 1. انتظارات والدین3: درجه ای که والدین انتظار 
دارند فرزندشان مطابق با توانایی هایش در سطح باالیی پیشرفت 
کند. 2. خواندن: شدت وقت صرف کردن والدین به طور منظم 
در فعالیت مطالعه فرزندان؛ 3. مشارکت / تمایل4: فراوانی تمایل 
و شرکت والدین در فعالیت ها و عملکردهای مدرسه. 4. ارتباط: 
شدت ارتباط والدین و فرزندان در فعالیت های مدرسه.- تکالیف: 
شدت چک کردن تکالیف فرزندان قبل از اینکه تکالیف به معلم 

 3. Parental expectation
 4. Attendance/participation

1.گروه مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

مقاله پژوهشی

بررسی نقش درگیری )مشارکت( والدین در پایستگی تحصیلی دانش آموزان با میانجی گری رضایت 
و اشتیاق تحصیلی
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ارائه شود. 6. سبک والدینی: میزان حمایتگر بودن و کمک کننده 
والدین )جینس5، 2010(. کارباچ، گاتچلینگ، اسپنگلر،  بودن 
صورت  به  را  والدین  درگیری   )2013( اسپیناس6  و  هگوالد 
عمومی شامل رفتار والدین در خانه و محیط مدرسه می دانند که 
در جهت حمایت فرزندان برای ارتقای پیشرفت تحصیلی آن ها 
صورت می پذیرد. بر این اساس در تالشی برای فراهم کردن یک 
تقسیم بندی از راهبردهای درگیری والدین، اپستین و کامر7 )به 
نقل از کارباچ و همکاران، 2013( بین دو نوع مشارکت، تفاوت 
قائل شده اند که عبارت اند از: مشارکت مدرسه محور نظیر ارتباط 
بین والدین و معلمان یا تمایل آنان به اتفاقات مدرسه و مشارکت 
خانه محور نظیر فعالیت های آموزشی، نظارت، حمایت، تقویت و 
تشویق یادگیری در خانه. گلرنیک و اسلوازیک8 )1994، به نقل از 
کارباچ و همکاران، 2013( سه نوع مشارکت را مطرح کرده اند که 
عبارت اند از: 1. مشارکت رفتاری: هم به راهبردهای مدرسه   محور 
و هم به خانه محور اطالق می شود. به عنوان مثال، ارتباط فعال 
بین خانه و مدرسه، داوطلب شدن یا حضور در مدرسه و کمک 
نوع  این  در  شناختی عقالنی:  مشارکت   .2 تکالیف؛  در  کردن 
فعالیت ها و تجارب  را در معرض  والدین فرزندانشان  درگیری، 
هیجان انگیز آموزشی قرار می دهند. 3.- مشارکت شخصی: بیانگر 
نگرش ها و انتظارات والدین در مورد ارزش و سودمندی مدرسه 
و آموزش است. این تعریف چندبعدی از مشارکت والدین نه تنها 
اجازه ارزیابی هم زمان جنبه های مختلف رفتار والدین را فراهم 
می کند، بلکه تحلیل های روابط افتراقی بین ابعاد خاص درگیری 
و جنبه های مهم رشد تحصیلی را نظیر انگیزش و عملکرد مدرسه 

تسهیل می کند )کارباچ و همکاران، 2013(.

تحصیلی  پیشرفت  و  موفقیت  در  والدین  درگیری  نقش 
دانش آموزان در مطالعات بسیاری مورد توجه بوده است. جینس 
دربر  را  شرکت کننده  هزار  سیصد  که  فراتحلیلی  در   )2007(
می گرفت ارتباط مثبت درگیری والدین و پیشرفت تحصیلی را 
گزارش داده است. هیل و تایسون9 )2009( نیز در یک فرا تحلیل 
انواع متفاوت درگیری والدین را روی پیشرفت تحصیلی  تأثیر 
دانش آموزان بررسی کردند. آنان عالوه بر اینکه بین دو رویکرد 
مثبتی  ارتباط  شده اند  قائل  تفاوت  خانه محور  و  مدرسه محور 
بین درگیری والدین و مهارت های تحصیلی یافتند. کاسترو10 
والدین در  نحوه درگیری  دادند که  نشان  و همکاران )2015( 
فعالیت های یادگیری به پیشرفت تحصیلی آنان منجر می شود. در 
همین راستا بونک، جسلرز، ریتزن و برند-گراول11 )2018( نشان 

 5. Jeynes
6. Karbach, Gottschling, Spengler, Hegewald & Spinath
7. Epstein & Comer
 8. Grolnick & Slowiaczek
9. Hill & Tyson
10. Castro
11. Boonk, Gijselaers, Ritzen & Brand-Gruwel

دادند که درگیری والدین در چهار زمینه خواندن؛ سطح باالی 
انتظارات و آرزوها برای پیشرفت در تحصیل و مدرسه؛ ارتباط 
بین والدین و مدرسه؛ دلگرمی، تقویت و حمایت فرزندان برای 

یادگیری باعث پیشرفت تحصیلی آنان خواهد شد.

و  والدین  مشارکت  بین  مثبت  ارتباط  شدت  از  تحقیقات 
موفقیت آموزشی مخصوصًا در دوران ابتدایی حمایت می کنند. 
دوران  در  والدین  مشارکت  که  داده اند  نشان  تحقیقات  بیشتر 
ابتدایی و راهنمایی بیشتر از دوره دبیرستان در پیشرفت آنان مؤثر 
است. ارتباط مثبت بین مشارکت والدین و پیشرفت تحصیلی در 
کودکان دبستانی توسط محققانی چون سینگ12 و همکاران 
)1995( تأیید شده است. دگارمو و مارتینز13 )2006( نیز ارتباط 
یافتند.  نوجوانان  والدین )گرمی( و معدل  بین حمایت  مثبتی 
پذیرش والدین نیز با سطح باالی عملکرد تحصیلی و سطح پایینی 
از رفتارهای پرخطر و بزهکاری مرتبط است )اپدگراف، مک هال، 
نتایج مطالعه رودریگوس15  تایر و کروتر14، 2006(.  ویتمن، 
)2002( نیز نشان داد نظارت و مشارکت والدین در مسائل مدرسه 
به صورت مثبتی با نمرات خود گزارشی دانش آموزان ارتباط دارد. 
عالوه بر این، کیفیت فرزندپروری ضعیف )مثل سخت گیری، عدم 
گرمی و نظارت ناکافی( رفتارهای ضد اجتماعی و غیر مشارکتی 
را در کودکان افزایش می دهد )پترسون16 ، 1992، نقل از کارباچ 
و همکاران، 2013(. کارباچ و همکاران )2013( نیز در بررسی 
نوجوانان  با موفقیت تحصیلی  والدین  رابطه هوش و مشارکت 
درگیری  هوش،  کنترل  از  پس  که  دریافتند  سال   14 تا   10
خانه محور در پیشرفت تحصیلی مؤثر است، اما هوش همچنان 
مهمترین پیش بینی کننده موفقیت تحصیلی است. کنترل والدین 
و فشارهای مربوط به پیشرفت تحصیلی می تواند اثرات زیان آوری 
) لوپوسیک و  باشد  روی عملکرد تحصیلی دانش آموزان داشته 

زوپانکیک17، 2009(.

چگونه  والدین  اینکه  از  کامل  تصویری  رشد  برای  درواقع 
می توانند موفقیت نوجوانان دبیرستانی را ارتقا دهند، تحقیقات 
آزمون  و  والدین  درگیری  نیازمند شناخت طبیعت چند بعدی 
)کاتسامبیس18،  از مهارت های خانواده هستند  طیف وسیعی 
در   )2015( جاکمن19  و  مارشال  راستا  همین  در   .)2001
تحقیقی نقش درگیری والدین را با تأکید بر چهار مؤلفه سرمشق 
شدن، راهنمایی، تشویق و دلگرمی در اشتیاق فعال دانش آموزان 
در تحصیل و یادگیری تأیید کرده اند. نقش میانجی گری اشتیاق 

 12. Singh
 13. DeGarmo & Martinez
14. Updegraff, McHale, Whiteman, Thayer & Crouter
 15. Rodriguez
 16. Patterson
 17. Levpušček & Zupančič
 18. Catsambis
19. Marshall & Jackman
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در  دانش آموزان  پیشرفت  و  والدین  درگیری  بین  تحصیلی20 
مطالعات ال-الون21 ) 2014( و هرشبرگر و جونز22 )2018( نیز 
نشان داده شده است. اشتیاق تحصیلی یک حالت سخِت درگیری 
فعال و همچنین حالت رفاه و بهزیستی دانش آموز است که وی را 
به فعالیت در امر تحصیل وامی دارد )اونیل، ل بالنک و شائوفلی23، 
2011(. این اشتیاق در سه حوزه رفتاری، هیجانی و شناختی 
توسط والدین تقویت شده و منجر به بهبود عملکرد دانش آموزان 

در مدرسه خواهد شد )زاللی و قربانی، 1393(.

با دقت و توجه به مطالب و تحقیقات یاد شده می توان گفت 
دغدغه اصلی والدین، معلمان و دست اندرکاران آموزش و پرورش 
پیشرفت و عملکرد تحصیلی است. این در حالی است که موقعیت 
مدارس امروزی و همچنین شرایط پیشرفت و موفقیت در جامعه 
فشارهای  و  چالش ها  با  دانش آموزان  که  است  گونه ای  به  ما 
زیادی در امر تحصیل مواجه اند و این سختی ها و استرس ها به 
نارضایتی، عدم اشتیاق و نهایتًا شکست در امر تحصیل منجر 
 )2008( مارش24  و  مارتین  زعم  به  از طرفی  اما  خواهد شد. 
اگرچه تعداد زیادی از دانش آموزان عملکرد ضعیفی در مدارس 
دارند، اما تعدادی نیز وجود دارند که با غلبه بر مشکالت و موانع 
سخت تحصیلی به خود فرصت می دهند تا عملکرد خود را بهبود 
بخشند. این ویژگی تحت عنوان پایستگی تحصیلی25، اساس و 
زیربنای ارتباط مثبت دانش آموز با مدرسه و زندگی تحصیلی 
است و دانش آموز را قادر به ایستادگی در مواجهه با مشکالت 
کوچک و بزرگ تحصیلی و بازگشت به روال عادی تحصیل خواهد 
کرد. واژه پایستگی بیشتر در روان شناسی مثبت نگر مطرح شده 
است و انعکاس دهنده دو سازه »گرفتاری هر روزه26« و »مقابله یا 
کنارآمدن«27 است. گرفتاری های هر روزه، استرس ها و فشارهایی 
هستند که توصیف کننده ناکامی های معمول فرد در زندگی است 
)فرنچ، سیدمن، آلن و آبر28، 2000(. پس پایستگی به مجادالتی 
با  با استرس های روزمره دارند مرتبط است و  که دانش آموزان 
واکنش به استرس های موقعیتی که نشان دهنده یک موقعیت 
پاسخ  روی  پایستگی  درواقع  است.  متفاوت  است،  ناکام کننده 
فرد به چالش های هر روزه متمرکز شده است )مارتین و مارش، 
2008(. بنابراین می توان گفت تمرکز مثبت و سازگارانه مفهوم 
پایستگی در ادبیات مربوط به آن بیشتر مورد توجه بوده است. 
پایستگی تحصیلی میزان غیبت از مدرسه )به صورت منفی(، انجام 

 20. Academic engagement
21. Al-Alwan
22. Hershberger & Jones
23. Ouweneel, Le Blanc & Schaufeli
24. Martin & Marsh
25. Academic buoyancy
26. Every day hassles
27. Coping
28. French, Seidman , Allen & Aber

تکالیف، اهداف و مقاصد مثبت تحصیلی را که حاکی از اشتیاق به 
تحصیل است، پیش بینی می کند )گرین29 و همکاران، 2012(. 
پایستگی تحصیلی عامل مهمی است که از طریق رشد شناختی 
مدرسه  به  نسبت  مثبت  رفتاری  و  عاطفی  جهت گیری های  و 
و  تقویت می شود  مارش30، 2010(  و  داوی  کولمار،  )مارتین، 
به طور چشمگیری پیش بینی کننده لذت از مدرسه، حضور در 
کالس درس و عزت نفس است )مارتین و مارش، 2008(. مرور 
برخی تحقیقات در ایران نشان می دهد که ادراک مثبت از خود و 
رشد فرایندهای فراشناختی از عوامل پیش بینی کننده پایستگی 
تحصیلی است )کریمی قرطمانی، 1391(. از بین پنج عامل بزرگ 
شخصیت به عنوان یک ویژگی پایدار روان شناختی، روان رنجوری 
به صورت منفی و برون گرایی به صورت مثبت پیش بینی کننده 
پایستگی است. از بین عوامل ناپایدار روان شناختی نیز مهارت ها و 
اشتیاق تحصیلی سهم بیشتری در تبیین پایستگی تحصیلی دارند 
)ربیعی، 1394(. همچنین سبک زندگی والدین، ادراک از خود 
و خودکارآمدی نیز از دیگر متغیرهای پیش بینی کننده پایستگی 
معرفی شده است )اسماعیلی قاضی ولوئی، اسدی شیشه گران و 

قمی، 1396(. 

رضایت تحصیلی فرایندی پویاست که به هم خوانی ارزش ها و 
توانایی های دانش آموز و ویژگی های محیط مدرسه وابسته است 
)کریستوف-براون، زیمرمن و جانسون31، 2005( و سازه ای است 
که در دهه های اخیر بیشتر با نظریه های تناسب شخص و محیط 
پیوند خورده است. چنانچه فرد از تمامی عوامل مرتبط با محیط 
تحصیلی خود مثل نمرات، تکالیف، معلمان و مدرسه راضی باشد، 
نیز  تحصیلی  اشتیاق  واژه  می شود.  محسوب  رضایتمند  فردی 
توسط شوفلی و باکر32 در سال 2004 مطرح شده و یک حالت 
پایا، سرایت کننده و مؤثر شناختی است که روی یک موضوع، 
واقعه، شخص و یا رفتار خاص متمرکز می شود و با سه مؤلفه 
انرژی33، فداکاری34 و شیفتگی35 مشخص می شود. سطح باالیی از 
قدرت و انعطاف پذیری ذهنی در هنگام کار یا تحصیل و همچنین 
تالش و مقاومت در مقابل مشکالت را انرژی؛ احساس مهم بودن، 
اشتیاق، رغبت، افتخار و چالش در کار یا تحصیل را فداکاری 
می گویند و نهایتًا تمرکز کامل و غرق شدن در کار یا تحصیل به 
طوری که زمان به سرعت بگذرد و برای فرد مشکل باشد که از آن 

جدا شود را شیفتگی گویند )شوفلی و باکر36، 2004(. 

درنهایت با توجه به رشد روان شناسی مثبت نگر و تمرکز آن 

29. Green
30. Martin, Colmar, Davey & Marsh
 31. Kristof-Brown, Zimmerman & Johnson
32. Schaufeli & Bakker
33. Vigor
34. Dedication
35. Absorption
36. Schaufeli & Bakker
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بر انعطاف پذیری و پرورش توانایی های فرد به جای جست وجوی 
و  توجه  مرکز  در  تحصیلی  پایستگی  افراد،  نقایص  و  ضعف ها 
عالقه پژوهشگران بوده است. از آنجایی که جهت گیری پایستگی 
تحصیلی به سمت فرایندهای مثبت در زندگی تحصیلی و تقویت 
سالمت روانی دانش آموزان است، شناخت عواملی که می توانند 
پیش بینی کننده این متغیر باشند مطلوب حوزه تعلیم و تربیت 
است. شناخت عوامل مرتبط و تقویت آن در پژوهش های تجربی 
که  کند  فراهم  را  تحصیلی  پایستگی  افزایش  زمینه  می تواند 
پژوهش حاضر از طریق بررسی درگیری والدین با واسطه گری 
رضایت و اشتیاق تحصیلی می تواند به غنای پژوهش های مرتبط 

کمک کند.

روش پژوهش

با استفاده از تحلیل مسیر  روش پژوهش حاضر همبستگی 
بوده است. هدف تحلیل مسیر به دست آوردن برآوردهاى کمی 
روابط عّلی )هم کنشی یک جانبه یا کواریته( بین مجموعه اى از 
متغیرهاست. تحلیل مسیر بیان می کند که کدام مسیر مهم تر و 
یا معنادارتر است. ضرایب مسیر بر اساس ضریب استاندارد شده 
رگرسیون محــــــاسبه می شود. یک متغیر به صورت تابعی از 
دیگر متغیرها فرض می شود و مدل رگرسیونی آن ترسیم می شود 

)سبحانی فرد و اخوان خرازیان، 1391(.

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

جامعه پژوهش کلیه دانش آموزان سال اول دبیرستان )پایه نهم 
فعلی( شهرستان شهرکرد در سال 1395 بود که تعداد آن ها 
2400 نفر بوده است. بر اساس جدول مورگان و کریسنی تعداد 
نمونه 330 نفر برآورد شد. نمونه گیری به شیوه تصادفی خوشه ای 
انجام شد. به این صورت که ابتدا از بین دو ناحیه شهرکرد، یک 
ناحیه و سپس از بین دبیرستان های آن ناحیه، شش دبیرستان 
صورت  به  پسرانه(  دبیرستان  سه  و  دخترانه  دبیرستان  )سه 
تصادفی انتخاب و سپس همه دانش آموزان پایه اول ) نهم ( این 
دبیرستان ها )150 پسر و 180 دختر( در پژوهش شرکت کردند. 
در این پژوهش از چهار پرسش نامه جهت جمع آوری اطالعات 

استفاده شده است.

پرسش نامه درگیری یا مشارکت والدین

در این پژوهش برای سنجش میزان درگیری و مشارکت والدین 
از پرسش نامه  محقق ساخته استفاده شدکه دارای چهارده گویه 
است و میزان مشارکت والدین در وظایف تحصیلی را می سنجد. 
گویه ها در یک طیف 5 درجه ای)کاماًل موافقم= 5 و کاماًل مخالفم = 
1( نمره گذاری می شوند. جهت بررسی روایی سؤاالت پرسش نامه، 
همبستگی هر یک از سؤاالت با نمره کل محاسبه شد که نشان 
بوده و  نمره کل مثبت  با  و  با یکدیگر  داد همبستگی گویه ها 
حذف هیچ یک از گویه ها به افزایش همسانی درونی آزمون کمک 

اندازه گیری  برای مدل  تأییدی  عاملی  تحلیل  نمی کند. سپس 
مفروض که در آن هر یک از گویه ها به عنوان یک متغیر آشکار 
برای عامل نظارت و مشارکت والدین )متغیر مکنون( در نظر 
گرفته شده بود انجام شد. همچنین از شاخص های اصالح برای 
اصالح مدل استفاده شد. شاخص های برازش مدل و همچنین 
نتایج حاصل از بررسی کلیت و جزئیات مدل اندازه گیری نشان 
داد که چهارده گویه می تواند شاخصی برای اندازه گیری مشارکت 
والدین باشد. همسانی درونی آزمون نیز با استفاده از ضریب آلفای 

کرونباخ 0/89بود.

پرسش نامه اشتیاق تحصیلی

تحصیلی  اشتیاق  میزان  سنجش  برای  پژوهش  این  در 
دانش آموزان از مقیاس اشتیاق تحصیلی شوفلی )شوفلی، مارتینز، 
پینتو، ساالنووا و باکر37، 2002( استفاده شده است. این مقیاس 
انرژی، فداکاری و جذبه است. شوفلی  دارای سه خرده مقیاس 
مقیاس اشتیاق تحصیلی را همگام با مقیاس فرسودگی تحصیلی 
برای دانشجویان سه کشور اسپانیا، پرتغال و هلند ساخت. این 
در یک طیف 6 درجه ای)خیلی  دارد  گویه  مقیاس که چهارده 
همکاران  و  شوفلی  می شود.  نمره گذاری  اصاًل=1(  و  زیاد=6 
روش  با  را  تحصیلی  اشتیاق  مقیاس  درونی  )2002( همسانی 
آلفای کرونباخ بین 0/73 تا 0/94 برای سه کشور ذکر شده گزارش 
کرده اند. مقیاس اشتیاق تحصیلی در ایران توسط نفر )1391( بر 
روی 238 نفر از دانش آموزان دختر اصفهان هنجاریابی شده است. 
پایایی این ابزار با روش بازآزمایی برای خرده مقیاس های انرژی 
0/84، فداکاری 0/71 و جذبه 0/68 و با استفاده از ضریب آلفای 
کرونباخ برای مقیاس های انرژی 0/89، فداکاری 0/81 و جذبه 
0/79 گزارش شده است. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ 
برای هر یک از خرده مقیاس ها به ترتیب 0/78، 0/82، 0/79 و برای 

نمره کل آزمون 0/91محاسبه شد.

پرسش نامه پایستگی تحصیلی

در این پژوهش از مقیاس پایستگی تحصیلی مارتین و مارش 
)2008( استفاده شده است که دارای چهار گویه است. پایایی 
به دست آمده از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0/80 گزارش 
شده است و روایی آن نیز از طریق تحلیل عامل تأییدی برای 
هر کدام از گویه ها به ترتیب 0/66، 0/67، 0/73 و 0/75 محاسبه 
شده است )مارتین و مارش، 2008(. کریمی قرطمانی )1391( 
پایایی مقیاس را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/87 گزارش 
از  استفاده  با  مالکی  روایی  طریق  از  نیز  را  آن  روایی  و  کرده 
همبستگی با پرسش نامه اشتیاق تحصیلی، 0/568 گزارش کرده 
است. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ 0/70 محاسبه شد.

37. Schaufeli, Martínez, Pinto, Salanova & Bakker
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پرسش نامه رضایت تحصیلی

است.  توسط صالحی )1393( ساخته شده  پرسش نامه  این 
از  آزمون دارای پنج گویه است که میزان رضایت کلی فرد را 
وضعیت تحصیلی اش می سنجد. روایی این آزمون به چند طریق 
محاسبه شده است: 1. روایی سؤاالت آزمون که از طریق محاسبه 
تأیید  سؤاالت  همه  روایی  کل  نمره  با  سؤال  هر  همبستگی 
شده است )P>0/01(؛ 2. روایی سازه هم گرا: از طریق محاسبه 
همبستگی بین این آزمون و معدل دانش آموزان روایی همگرای 
آن به دست آمده است )r=0/67 و P>0/01(؛ 3. روایی سازه واگرا: 
از طریق محاسبه همبستگی بین این آزمون و آزمون فرسودگی 
تحصیلی روایی واگری آزمون به  دست آمده است )r=-0/52 و 
P >0/01(38. پایایی آزمون نیز از طریق محاسبه آلفای کرونباخ 
0/92 به  دست آمده است. در پژوهش حاضر نیز روایی سؤاالت 
از طریق محاسبه همبستگی سؤاالت با نمره کل محاسبه شد که 
همه سؤاالت همبستگی معناداری با نمره کل داشتند. پایایی نیز 

از طریق آلفای کرونباخ 0/91 به  دست آمد.

نتایج

در  پژوهش  متغیرهای  بین  ساده  همبستگی  نتایج  خالصه 
بین  روابط  بررسی  برای  است.  شده  گزارش   1 شماره  جدول 
درگیری والدین با سه متغیر ذکرشده از تحلیل مسیر استفاده شد. 

38. Schaufeli, Martinez, Pinto, Salanova & Bakker

در این مدل، چنین فرض شد که درگیری والدین متغیر آشکار 
میانجی  آشکار  متغیرهای  تحصیلی  اشتیاق  و  رضایت  برون زا؛ 
و پایستگی تحصیلی متغیر آشکار درون زاست. به عبارت دیگر 
درگیری والدین از طریق دو متغیر عملکرد، رضایت و اشتیاق 
تحصیلی بر پایستگی تحصیلی تأثیر می گذارد. در مدل مفروض، 
مسیرهای مستقیم درگیری والدین با پایستگی تحصیلی نیز در 
نظر گرفته شد. پس از ترسیم مدل مفروض مشخص شد که 
این مسیر معنادار نیست و بدین ترتیب مدل نهایی با حذف این 
مسیر ترسیم شد. تصویر شماره 1 روابط ساختاری بین متغیرها 

را نشان می دهد. 

خالصه نتایج بررسی شاخص های کلی برازش برای این مدل 
در جدول شماره 2 گزارش شده است.  همان طور که مندرجات 
جدول شماره 2 نشان می دهد مقدار شاخص گزارش شده )1/49( 
برای کای اسکوئر نسبی حاکی از وضعیت خوب برای این مدل 
است. شاخص برازش توکر لویس39 و شاخص برازش تطبیقی40( 
نیز حاکی از قابل قبول بودن و حتی عالی بودن مدل حاضر است. 
باقی مانده41 0/03  مقدار شاخص ریشه دوم میانگین مربعات 
است که بیانگر آن است که مدل حاضر تأیید شده و با داده ها 
برازش دارد. نتایج مربوط به جزئیات مدل مفروض شامل مقادیر 
استاندارد برآوردشده برای بارهای عاملی در جدول شماره 3 ارائه 

39. Tucker Lewis index (TLI)
40. Model Fit indices (CFI)
41. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA),

تصویر 1. الگوی روابط ساختاری بین متغیرهای پژوهش

8 
 

 گزارش شده است. 1خالصه نتایج همبستگی ساده بین متغیرهای پژوهش در جدول 
 : همبستگی ساده بین متغیرهای پژوهش1جدول

  1 2 3 4 

    1 درگیری والدین 1
   1 09/0 پایستگی تحصیلی  2
  1 40/0** 18/0** رضایت تحصیلی  3
 1 32/0** 32/0** 38/0** اشتیاق تحصیلی  4

 01/0ی کمتر از معنادارسطح **                                          
که  ، چنین فرض شدبرای بررسی روابط بین درگیری والدین با سه متغیر ذکر شده از تحلیل مسیر استفاده شد. در این مدل

زا؛ رضایت و اشتیاق تحصیلی متغیرهای آشکار میانجی و پایستگی تحصیلی متغیر آشکار درگیری والدین متغیر آشکار برون
. به عبارت دیگر درگیری والدین از طریق دو متغیر عملکرد، رضایت و اشتیاق تحصیلی بر پایستگی تحصیلی استزا درون
مسیرهای مستقیم درگیری والدین با پایستگی تحصیلی نیز در نظر گرفته شد. پس از ترسیم  مدل مفروضدر گذارد. می تأثیر

روابط  1 شکلی با حذف این مسیر ترسیم شد. یتیب مدل نهانیست و بدین تر معنادارمدل مفروض مشخص شد که این مسیر 
  .می دهدساختاری بین متغیرها را نشان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . الگوی روابط ساختاری بین متغیرهای پژوهش1شکل 
 گزارش شده است.  2نتایج بررسی شاخصهای کلی برازش برای این مدل در جدول خالصه

 
 : شاخصهای کلی برازش مدل 2جدول

 شاخص های کلی برازش
 مقتصد تطبیقی مطلق

CMIN DF p TLI CFI CMIN/DF RMSEA 
98/2 2 2/0 98/0 99/0 49/1 03/0 

( برای کای اسکوئر نسبی حاکی از 49/1گزارش شده)دهد مقدار شاخص طور که مندرجات جدول نشان میهمان
( نیز حاکی از قابل CFI( و شاخص برازش تطبیقی)TLIوضعیت خوب برای این مدل است. شاخص برازش توکر لویس)

 رضایت تحصیلی

 اشتیاق تحصیلی

 پایستگی تحصیلی

 

08/0  

47/0  06/0  

25/0  

 مشارکت والدین

جدول 1. همبستگی ساده بین متغیرهای پژوهش

1234

1درگیری والدین1

0/091پایستگی تحصیلی 2

1**0/40**0/18رضایت تحصیلی 3

1**0/32**0/32**0/38اشتیاق تحصیلی 4

**سطح معناداری کمتر از 0/01
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شده است.

نیز  واسطه ای(  )اثرهای  بررسی مسیرهای غیر مستقیم  برای 
روش بوت استرپ مورد استفاده قرار گرفت که نتایج آن در جدول 

شماره 4 آمده است.

نتایج جدول شماره 4 نشان می دهد که این مسیر واسطه ای 
معنادار است. حد پایین فاصله اطمینان 0/023- و حد باالی آن 
0/004- است. سطح اطمینان برای این فاصله اطمینان 95 و 
تعداد نمونه گیری مجدد بوت استراپ 5 هزار است. با توجه به 
اینکه صفر بیرون از این فاصله اطمینان قرار می گیرد، این رابطه 

میانجی گری معنادار است.

بحث و نتیجه گیری

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که درگیری و مشارکت والدین 
اعم از وقت صرف کردن در فعالیت های مطالعه و تکالیف فرزندان، 
حمایت عاطفی، تشویق و تقویت، ارتباط با فعالیت های مدرسه 
و انتظارات واقع بینانه از آنان می تواند میزان رضایت و اشتیاق 
فرزندان به مدرسه و تحصیل را تحت تأثیر قرار دهد و این امر 
موجب پایستگی تحصیلی آنان خواهد شد. بنابراین، دو متغیر 
رضایت و اشتیاق تحصیلی به عنوان واسطه درگیری والدین، میزان 

پایستگی را افزایش خواهد داد. تحقیقات پیشین نقش درگیری 
والدین در پیشرفت تحصیلی را به خوبی نشان داده بود )فان و 
چن، 2001؛ هیل و تایسون، 2009؛ جنیس، 2011؛ کارباچ و 
همکاران، 2013؛ کاسترو و همکاران، 2015؛ بونک و همکاران، 
2018(. عالوه بر این نقش درگیری والدین در اشتیاق تحصیلی 
و نهایتًا پیشرفت تحصیلی نیز تأیید شده است )چن، 2008؛ ال-

الون، 2014؛ مارشال و جاکمن، 2015؛ ماری و مارتین، 2018(. 
از طرف دیگر تحقیقات جدید نشان می دهد که دانش آموزان 
در موقعیت مدارس کنونی نیازمند مهارت یا توانایی مهمی به 
نام پایستگی تحصیلی هستند تا بتوانند بر موانع و چالش های 
تحصیلی اعم از فشار امتحانات و ارزیابی های مداوم، نمرات کم، 
بازخوردهای منفی معلمان، رقابت شدید و از دست دادن انگیزه 
غلبه کنند و از این طریق به پیشرفت تحصیلی خود کمک کنند 
)مارتین و مارش، 2006(. بنابراین، مهم است که والدین به جای 
سرمایه گذاری و تأکید روی بعد عملکرد تحصیلی فرزندان خود، 

بدانند چگونه می توانند به پایستگی آن ها کمک کنند. 

که  می دهد  نشان  گذشته  تحقیقات  مهم ترین  بر  مروری 
از:  عبارت اند  تحصیلی  پایستگی  پیش بینی کننده  مهم  عوامل 
پشتکار  و  پایین  اضطراب  برنامه ریزی،  کنترل،  خودکارآمدی، 

جدول 3. پارامترهای برآورد شده مدل 

سطح معناداریمقدار بحرانیوزن های استاندارد رگرسیونپارامترشاخص جزئی برازش

ضریب تأثیر

درگیری والدین ← رضایت تحصیلی
درگیری والدین ← اشتیاق تحصیلی

رضایت تحصیلی ← پایستگی تحصیلی
اشتیاق تحصیلی ← پایستگی تحصیلی

0/18
0/33
0/30
0/22

3/87
7/62
6/48
4/86

0/001
0/001
0/001
0/001

جدول 4. نتایج بوت استرپ برای مسیرهای غیرمستقیم الگو

معناداری  حد پایین حد باال اثر غیرمستقیم مسیر

0/005 -0/023 -0/004 0/01 درگیری والدین ← رضایت و اشتیاق تحصیلی ← پایستگی تحصیلی 

جدول 2. شاخص های کلی برازش مدل 

شاخص های کلی برازش

مقتصدتطبیقیمطلق

CMINDFPTLICFICMIN/DFRMSEA

2/9820/20/980/991/490/03
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ادراک  همکاران، 2010(؛  و  مارتین  مارش، 2008؛  و  )مارتین 
مثبت از خود و رشد فرایندهای فراشناختی ) کریمی قرطمانی، 
1391(، مهارت ها و اشتیاق تحصیلی ) ربیعی، 1396(. یافته های 
مطالعه حاضر تنها با تحقیق ربیعی )1396( هم خوانی دارد و 
دیگر تحقیقات به مطالعه متغیرهای دیگری پرداخته اند که امکان 
مقایسه نتایج آن ها با مطالعه حاضر مشهود نیست. در تحقیق 
حاضر مشخص شد درگیری والدین به  عنوان جزء مهمی از فرایند 
آنان دارد.  آموزش و پرورش نقش مهمی در پایستگی تحصیلی 
اگرچه این ارتباط به صورت مستقیم قابل مشاهده نیست، اما 
یافته های حاضر نشان داد که از طریق ایجاد دو عامل اشتیاق و 
رضایت تحصیلی از سوی والدین می توان به این امر دست یافت. 
در تبیین چرایی تأثیر مشارکت والدین با واسطه گری رضایت 
تحصیلی می توان گفت که یکی از ابعاد رضایت تحصیلی، رضایت 
از تکالیف است و جالب توجه اینکه یکی از ابعاد درگیری والدین 
ارائه به معلم است  از  شدت چک کردن تکالیف فرزندان قبل 
والدین چک  از سوی  تکالیف  )جنیس، 2014( و هنگامی  که 
می شود طبیعی است که تکالیف کامل تر و درست تری توسط 
دانش آموزان به معلم ارائه خواهد شد که همین امر به بازخورد 
مناسب و تقویت کننده تر معلم منجر خواهد شد و نهایتًا به رضایت 
دانش آموز کمک می کند. در همین راستا تحقیقات نیز نشان 
داده اند که بازخورد مؤثر معلم و ارزشمندی تالش دانش آموز به 

تاب آوری و پایستگی تحصیلی منجر می شود )روک، 1997(.

یکی دیگر از ابعاد درگیری و حمایت والدین ارتباط است. 
بدین جهت والدین و فرزندان به شدت با مدرسه در ارتباط بوده 
و فعالیت های مرتبط با آن شرکت می کنند. از طرفی ارتباط، 
یکی از ابعاد رضایت از مدرسه است. وقتی والدین با مدرسه 
در مشارکت هستند، از مدرسه بازخورد مثبت دریافت کرده 
و رضایتمندی و رضایت بخشی متقابل بین مدرسه، والدین و 
دانش آموزان ایجاد می شود. از طرفی مارتین و مارش )2006( 
نیز نشان دادند که پایستگی به طور چشمگیری پیش بینی کننده 
از  است.  مدرسه  و  کالس  در  فعال  حضور  مدرسه،  از  لذت 
سوی دیگر می دانیم رضایت و لذت از ابعاد هیجان های مثبت 
امر تبیین مناسبی است که چگونه درگیری  بوده که همین 
والدین از طریق رضایت به پایستگی تحصیلی می انجامد. در 
مشارکت خانه محور والدین از طریق نظارت، حمایت، تقویت و 
تشویق یادگیری در خانه )کارباچ و همکاران، 2013( به کمک 
دانش آموزان می شتابند و این عوامل به رضایت تحصیلی کمک 
به  نسبت  مثبت  عاطفه  جهت گیری  آنجایی  که  از  می  کند. 
مدرسه با پایستگی تحصیلی مرتبط است )مارتین و همکاران، 
2010( این مطلب نیز تبیین مناسبی است که درگیری والدین 
از طریق حمایت و تقویت به جهت گیری عاطفی مثبت منجر 

شده و نهایتًا به پایستگی تحصیلی ختم می شود.

در راستای تحقیقات حوزه رضایت تحصیلی می توان به این 
نکته مهم نیز اشاره کرد که رضایت تحصیلی به عنوان سازه ای در 

روان شناسی مثبت نگر اشاره به هم خوانی ارزش ها و توانایی های 
دانش آموز با ویژگی های جو تحصیلی و مدرسه دارد و چنانچه فرد 
از عوامل مرتبط به خود و جو تحصیلی راضی باشد می توان گفت 
در باالترین سطح رضایتمندی تحصیلی است )کریستوف-براون و 
همکاران، 2005(. بر همین اساس می توان گفت زمانی ارزش ها 
و توانایی های دانش آموز با جو تحصیلی هم خوانی خواهد داشت 
که بتواند به میزانی که از وی انتظار می رود تالش کند و رضایِت 
عوامل مدرسه از جمله معلمان، مدیر و سایر عوامل اجرائی را به 
 دست آورد. به نظر می رسد والدین از طریق حمایت کافی در امر 
تحصیِل فرزندان خود می توانند به بروز توانایی های آنان و از طریق 
تشویِق ارزش های یادگیری و علمی به سازگاری بیشتر آنان با جو 
مدرسه و تحصیل کمک کنند. این امر منجر به رضایتمندی بیشتر 
آنان خواهد شد و نهایتًا باعث مقاومت و سرسختی بیشتر آنان در 

برابر فشارهای روزمره تحصیلی خواهد شد. 

مسیر دیگری که در یافته های پژوهش حاضر برجسته است 
به  اشتیاق تحصیلی است که منجر  از طریق  والدین  درگیری 
پایستگی تحصیلی می شود. در تبیین این یافته ها می توان گفت 
مفهوم پایستگی بیشتر نوعی مقابله مسئله محور است که در آن 
فرد تالش می کند تا با مشکل به وجود آمده کنار بیاید )مارتین و 
مارش، 2008(. یکی از مؤلفه های سه گانه اشتیاق تحصیلی نیز 
انرژی است که به تالش و مقاومت در مقابل مشکالت تحصیلی 
اشاره دارد )شوفلی و باکر، 2004( پس واژه تالش فصل مشترک 

پایستگی و اشتیاق است. 

انتظارات  والدین،  مؤلفه های درگیری  از  یکی  دیگر  از سوی 
با  مطابق  فرزندانشان  دارند  انتظار  والدین  مؤلفه  این  در  است. 
توانایی هایشان تالش کنند و در سطح باالیی پیشرفت داشته 
باشند. این انتظارات پیشرفت از طرف والدین می تواند ایجاد کننده 
اشتیاق از طریق مؤلفه انرژی باشد و به این شکل میانجی پایستگی 
تحصیلی شود. از مؤلفه های مهم دیگر اشتیاق تحصیلی، شیفتگی 
است که شامل تمرکز کامل و غرق شدن در امر تحصیلی است 
)شوفلی و باکر، 2004(. از سوی دیگر یکی دیگر از ابعاد درگیری 
مشارکت  والدین حمایت کننده  و  است  والدینی  والدین سبک 
باالیی در مسائل تحصیلی فرزندان دارند. بنابراین مشارکت والدین 
به این صورت در فرزندان ایجاد شیفتگی می کند و به تاب آوری 
و پایستگی آن ها در مقابل دشواری های تحصیلی کمک می  کند.

سومین مؤلفه اشتیاق فداکاری است که به احساس مهم بودن، 
رغبت، افتخار و چالش در امر تحصیل اشاره دارد. جالب توجه 
است که پایستگی تحصیلی روی پاسخ های فرد به چالش های 
تحصیلی روزمره متمرکز است )مارتین و مارش، 2008( و اشتیاق 
و پایستگی از این منظر می توانند همبسته باشند. از سوی دیگر 
یکی از مؤلفه  های درگیری والدین مشارکت در امر مطالعه و خواندن 
فرزندان است که معنای آن وقتی است که آنان به طور منظم 
صرف نظارت بر فعالیت های مطالعه فرزندان می کنند. در همین 
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راستا می توان گفت از آنجایی  که دانش آموزان از والدین به عنوان 
نوعی الگو استفاده می کنند و صرف وقت کردن جهت فعالیت های 
مدرسه نوعی فداکاری است از این طریق مشارکت والدین از طریق 

مؤلفه فداکاری به پایستگی تحصیلی منجر می شود. 

باکر و دمورتی42 )2008(  در راستای تحقیقات این حوزه، 
اجتماعی  و  شخصی  منبع  دو  از  تحصیلی  اشتیاق  معتقدند 
سرچشمه می گیرد. منابع شخصی عمومًا شامل خودارزیابی های 
فرد نسبت به خود اعم از خودکارآمدی، انگیزش، خوش بینی و 
...است و منابع اجتماعی نیز شامل خانواده دوستان و معلمان 
خانواده  و  والدین  نقش  گفت  می توان  اساس  همین  بر  است. 
تحصیلی  اشتیاق  در  می تواند  اجتماعی  عامل  یک  عنوان  به 
دانش آموزان مؤثر باشد. والدین می توانند با حمایت فرزندان خود 
در امر تحصیل به آن ها انگیزه و اشتیاق الزم برای یادگیری و 
مطالعه را تزریق کنند. این امر از طریق صرف وقت به طور منظم 
با معلمان و مدرسه، کمک  ارتباط منظم  فرزندان،  در مطالعه 
در انجام تکالیف درسی، حمایت و تشویق یادگیری آنان میسر 
خواهد شد. والدینی که دارای چنین ویژگی هایی باشند می توانند 
امیدوار باشند که فرزندانشان اشتیاق الزم برای رفتن به مدرسه 
و تحصیل را خواهند داشت. اشتیاق یکی از پیش شرط های الزم 
برای پایستگی است و دانش آموزی که شوق الزم را از طریق یک 
منبع حمایتی مهم به نام والدین دریافت کرده باشد می تواند از 
طریق این حمایت ها و کمک ها بر مشکالت و موانع تحصیلی غلبه 
کند و خود را در برابر جو رقابتی کالس، امتحانات سخت، نمرات 
کم و گاها کاهش انگیزه محافظت کند و تالش کند تا بر این موانع 

غلبه کند و دچار افت تحصیل نشود.

روی  بر  پژوهش  که  بوده  این  تحقیق حاضر  محدودیت های  از 
دانش آموزان پایه اول دبیرستان شهرکرد انجام شده و تعمیم نتایج 
با احتیاط صورت گیرد.  بایستی  پایه های دیگر و جوامع دیگر  به 
درمجموع با توجه به آنچه گفته شد پیشنهاد می شود آموزش والدین 
در جهت مشارکت صحیح و همه جانبه در امر تحصیل دانش آموزان 
مورد توجه مربیان و مشاوران تحصیلی و مشاوران مدرسه قرار گیرد 
تا بتوان گام مهمی در جهت پایستگی دانش آموزان برداشت و به 

اهداف مهم آموزش و تربیت دست یافت. 

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالقی در این مقاله در نظر گرفته شده است. 
شرکت کنندگان در جریان هدف تحقیق و مراحل اجرای آن قرار 
گرفتند. آنها همچنین از محرمانه بودن اطالعات خود اطمینان 
داشتند و می توانستند هر زمان که بخواهند مطالعه را ترک کنند 
و در صورت تمایل، نتایج تحقیق در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

42. Bakker & Demeouti

حامی مالی

این تحقیق هیچ کمک مالی از سازمان های مالی در بخش 
های عمومی، تجاری یا غیر انتفاعی دریافت نکرد.

مشارکت نویسندگان

همه نویسندگان به طور یکسان در تهیه این مقاله مشارکت داشتند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.
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