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تأثير آموزش مشاركت والدين در انجام تكاليف درسي برانگيزش پيشرفت و 

  آموزاناضطراب مدرسه دانش

  3و مريم زارع 2، فاطمه رسولي فتح آباد1مهدي رحيمي

  

  

  چكيده
هدف از پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش مشاركت والدين در انجام تكاليف درسي بر انگيزه پيشرفت و 

آموزان پاية اول شهرستان خاتم (يزد) بود. طرح پژوهشي حاضر، شبه آزمايشي از نوع اضطراب مدرسه دانش

دختر) ( آموزان پايه اول ابتداييآزمون با گروه كنترل بود. جامعة آماري، مادران و كلية دانشآزمون و پسپيش

نفر از  60ي در دسترس گيرگرفت كه از اين بين،  به روش نمونهرا در بر مي 1396- 95 سال شهرستان خاتم در

نفر  در گروه گواه قرار گرفتند.  30آموزان در گروه آزمايش و نفر از والدين دانش 30آموزان انتخاب شدند و دانش

هاي به كار رفته، پرسشنامة اضطراب مدرسه و پرسشنامة انگيزه تحصيلي بود. اعضاي دو گروه به پرسشنامه

مبتني بر  اي در برنامه آموزش مشاركت والديندقيقه 50جلسه  8مايش در آزمون پاسخ دادند و سپس گروه آزپيش

ها به روش تحليل كوواريانس مورد آزمون به عمل آمد. دادهمدل دسي و رايان شركت كردند. از هر دو گروه پس

يزه پيشرفت تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه آموزش مشاركت والدين در انجام تكاليف برافزايش انگ

توان اذعان داشت كه با باال بردن بنابراين، مي آموزان مؤثر بوده است؛تحصيلي و كاهش اضطراب مدرسه دانش

  .توان برخي از متغيرهاي انگيزشي و هيجاني تحصيلي را تحت تأثير قرار دادكيفيت مشاركت والدين، مي

  شرفت، اضطراب مدرسهمشاركت والدين، تكاليف درسي، انگيزه پي: هاي كليديواژه
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  مقدمه

هاي سه نهاد عمده خانه، مدرسه و عنوان يك سيستم اجتماعي نتيجه فعاليتآموزش و پرورش به

شـاخص جهـت آمـوزش، پـرورش و  ينترعنوان مهم مدرسه به يگاهو جا نقشجامعه است. 

ن و ضرورت جايگاه والدي توانياما نم ،آموزان انكارناپذير و حياتي استموفقيـت دانش

 1بدون مشاركت والـدين شكيرفت؛ نقشي حياتي و تأثيرگذار كه بگ ها را ناديدهمشـاركت آن

الزم را دريافت  يهااز اهداف آموزش و پرورش ناكام مانده و كودكان نيمي از آموزش بخشـي

مشاركت خانواده يا اندكي محدودتر مشاركت  ).2008، 2و شكلفليكس، دورباك ( كنندينم

اي از رفتارهايي كه پدر و مادر در ارتباط با تجربيات آموزشي و لدين به مجموعه گستردهوا

؛ به نقل از 1997دمپسي و ساندلر، -شود (هوردهند، اطالق مييادگيري كودكانشان انجام مي

  ).1388ساماني و صادق زاده، 

چنين مدارسي هاي يك مدرسه مؤثر، مشاركت والدين و جامعه در آن است. در از ويژگي

گيري هاي آموزش، يادگيري و همچنين فرآيندهاي تصميمخانواده، كودك و جامعه در فعاليت

اي در تحول والدين در حقيقت نقش عمده). 1391حسيني و ساماني، ( مدرسه شركت دارند

ترين شيوه مشاركت در نظر كنند و كمك كردن در تكاليف درسي را رايجتحصيلي ايفا مي

تواند افزايش عملكرد تحصيلي و يا كاهش آن را در پي داشته باشد، اين مهم كه مي گيرندمي

دومانت، ترائوتوين، نيگي و ( كنندبستگي به كيفيت و نوع مشاركتي دارد كه والدين اعمال مي

گرايانه والدين باعث تضعيف ) نشان داد كه كنترل مداخله2015( 4بانگ). 2014، 3ناگنگاست

گردد كه آموز ميفرزندان و ناديده گرفتن تجربه حل مشكل توسط خود دانش انگيزه پيشرفت

  .شودآموز ميگذارد و همچنين باعث ايجاد اضطراب در دانشاثرات منفي بر يادگيري مي
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اي از مسائل از قبيل شكل دادن انتظارات در خصوص آينده مشاركت والدين، طيف گسترده

ر تكاليف، كمك به يادگيري و ميزان حضور فيزيكي در تحصيلي فرزندان، كنترل و نظارت ب

گيرد. ماهيت مستقل و گسترده مشاركت والدين به عنوان يك متغير و ميزان مدرسه را در بر مي

تواند يك موضوع پژوهشي مؤثر باشد (كاسترو و هاي آموزشي، ميتأثيرگذاري بالقوه آن در بازده

ترين متغيرهاي تحصيلي كه ممكن است تحت تأثير اسييكي از اس ). از اين رو2015، 1همكاران

؛ زاللي و 2011، 3وست و سادوسكي(است  2مشاركت والدين نيز قرار گيرد، انگيزه پيشرفت

ها را تحت ). اين انگيزه صرف انرژي در تكاليف و چگونگي احساس فرد دربارة آن1393قرباني، 

شناختي فراگيران است كه به تمايل فرد را يزه روانويژه انگيزه تحصيلي، انگدهد. بهتأثير قرار مي

؛ عاليي خرايم، 2010، 4هاي تحصيلي اشاره دارد (گارن، متيوس و جوليبراي رسيدن به هدف

  ). 1391نريماني و عاليي خرايم، 

كننده سالمت جسمي و رواني اعضا خانواده است تا از اين از سوي ديگر كاركرد خانواده، تأمين

شناسان نيز معتقدند والدين نقش مهمي در ها را تضمين كند. روانجسمي و روحي آن طريق سالمت

 ).2013، 5دهي سالمت هيجاني كودكان، خصوصاً در دوران كودكي اوليه دارند (هادسونشكل

ميلي فرزندان براي رفتن به مدرسه اند بييكي از مشكالتي كه اغلب كودكان دبستاني با آن مواجه

ها دشوار است. گرچه مقدار معيني از اضطراب براي ي با محيط مدرسه براي اين بچهاست. سازگار

هاي روزمره الزم و ضروري است، اما اگر اندازه آن از حد طبيعي فراتر رود، مانعي در انجام فعاليت

  ).1391؛ به نقل از موحدي راد و همكاران، 2001كاتولنيك، ( كندكارها ايجاد مي

است. اضطراب مدرسه از چهار مؤلفه اضطراب  6طراب، اضطراب مدرسهيكي از انواع اض

شود هاي فيزيولوژيك و فقدان اعتماد به نفس تشكيل ميامتحان، ترس از ابراز وجود، واكنش
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تواند به ها به حدي است كه فقدان آن مي. اهميت اين مهارت)1392بهمن، كيامنش و ابوالمعالي، (

هاي تحصيلي منجر شود. نفس پايين، افسردگي و شكست احساس تنهايي، اضطراب، عزت

هاي هاي فيزيولوژيك نيز مؤلفه ديگري از اضطراب تحصيلي است كه در موقعيتواكنش

هاي نامطلوب بدني مانند لرزش زانو و تپش آيد و به بازتابآموز ميآور به سراغ دانشاضطراب

   ).1392بهمن، كيامنش و ابوالمعالي، ( قلب اشاره دارد

) حاكي از آن است كه انگيزه 2011( 1هاي پژوهشي پكران، گواتز، فرنزل، بارچفلد و پرييافته

پيشرفت با يادگيري و پيشرفت تحصيلي و بروز افكار و هيجانات منفي چون استرس و اضطراب 

 شود، ارتباط دارد كه بر اين اساس افرادي كه از انگيزه و ميل بهكه منجر به افت عملكرد مي

خصوص در زمينه تحصيل، پشتكار و تالش ها و بهپيشرفت بااليي برخوردارند، در تمامي حوزه

كه تحت تأثير هيجانات و بيني نشده به جاي اينبااليي خواهند داشت و در مواجهه با مسائل پيش

 2گيرند. چوآ، آنسونك و اكوتوكار مي افكار منفي قرار گيرند، راهكارهايي هر چه بهتر را به

بيني كننده برون دادهاي تواند پيش) در پژوهش خود نشان داد كه پيگيري والدين مي2012(

ها از آموزشي كودكان باشد و هر چه ميزان مشاركت و پيگيري والدين بيشتر باشد، فرزندان آن

) نشان داد كه 1393عملكرد تحصيلي بهتري برخوردار خواهند بود. پژوهش علي آبادي (

آموزان شده و همچنين والدين ين باعث افزايش انگيزه و خودكارآمدي در دانشمشاركت والد

ها، سطح آموزش و موفقيت شغلي ايفا كنند و اين توانند نقش مهمي در پيشبرد افزايش مهارتمي

) در پژوهش 1394آموزان تأثير دارد. فرشاد، سليمي، اسماعيلي و حبيبي (خود بر پيشرفت دانش

كه كيفيت رابطه والدين بر انگيزه پيشرفت تحصيلي و عزت نفس دانش آموزان خود نشان دادند 

) در پژوهش خود به نتيجه دست يافتند كه فضاهاي گرم و 1393تأثير دارد. زين الديني و نصيرفام (

هاي منطقي نيز همراه است، هاي عاطفي خانواده كه معموال با ابراز محبتصميمي در محيط

ذوق فرزندان نسبت به تحصيل، كاهش اضطراب و افزايش روحيه را فراهم موجب افزايش شوق و 
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) رفتار مثبت والدين (حمايت از 2017( 1سازد. در مطالعه كاترين، استفان و فريدريكمي

شود در خودمختاري، مشاركت و ساختار) موجب تحصيالت باال و احساس مثبت فرزندان مي

كند و اين بيني ميها را پيشز تحصيالت و احساس آنتري اكه كنترل والدين سطح پايينحالي

بيني سازگاري در مدرسه را هاي متعدد از رفتارهاي والدين براي بهبود پيشها اهميت ارزيابييافته

توان ) مداخله آموزش مادرانه را مي1395كنند. با توجه به نتايج شمس و عابدي (حمايت مي

ي والدين، به منظور كاهش اضطراب مدرسه و اضطراب عنوان يك راهكار قابل اجرا برابه

هاي بعدي شناسياجتماعي كودكان به كار برد و اينكه اضطراب مدرسه زمينه ساز بروز آسيب

گونه مداخالت عالوه بر افزايش آگاهي مانند افت تحصيلي و عزت نفس پايين است؛ بنابراين، اين

اي مشكالت كودك و خانواده مؤثر است و نقش همادران به سبك فرزندپروري، در كاهش نشانه

  كند.هاي بعدي را ايفا ميشناسيپيشگيري از آسيب

هاي محدودي در رابطه با اثربخشي آموزش ابعاد مشاركت والدين در مجموع پژوهش

تري پيرامون اين موضوع انجام رسد تا تحقيقات گستردهنظر مي گرفته است و ضروري بهانجام

والدين در  مشاركت آيا كه است حاضر پاسخ به اين پرسش پژوهش انجام از گيرد. لذا هدف

  دارد؟ تأثير آموزاندانش مدرسه اضطراب و تحصيلي پيشرفت انگيزه بر انجام تكاليف درسي

  روش

  كند. اين پژوهش در راستاي نيل به اهداف خود از روش تحقيق شبه آزمايشي استفاده مي

آموزان جامعه آماري اين پژوهش را كليه مادران و دانشگيري: مونهآماري، نمونه و روش نجامعه

دهند. روش تشكيل مي 1396-95دختر پايه اول ابتدايي شهرستان خاتم در سال تحصيلي 

مدرسه ابتدايي  23گيري در اين پژوهش از نوع در دسترس بود، به اين صورت كه از بين نمونه

كه  كالس اول داشت 2دفي انتخاب شد؛ اين مدرسه شهرستان خاتم، يك مدرسه به صورت تصا
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مانده نفر باقي 60 آموزان مايل به همكاري نشدند؛ بنابراين،نفر بودند كه دو نفر از دانش 62شامل 

نفر) گمارش  30نفر) و گروه كنترل ( 30صورت تصادفي در دو گروه به عنوان گروه آزمايش (به

  اي زير استفاده شد:شدند. جهت گردآوري اطالعات از ابزاره

توسط مك اينرني تهيه شد  1989در سال : اين پرسشنامه  1پرسشنامه انگيزه پيشرفت تحصيلي

گويه است كه بر اساس مقياس  49مورد ويرايش قرار گرفت. اين پرسشنامه داراي  2004و در سال 

عامل را مورد  12ر ) تنظيم شده است. اين ابزا5) تا كامالً موافقم (1ليكرت از كامالً مخالفم (

عامل مربوط به  4و  سؤال) 33عامل مربوط به انگيزه پيشرفت (شامل  8 دهد كهسنجش قرار مي

ماده آن  3عامل مربوط به انگيزه پيشرفت تحصيلي شامل  8سؤال) است.  16مفهوم خود (شامل 

درت اجتماعي، ماده ق 4جويي، ماده رقابت 4ماده گرايش به پيشرفت،  4گرايش به كار و تكليف، 

 4هاي مادي و ماده پاداش 5طلبي و ماده شهرت 4دوستي، ماده نوع 4ماده وابستگي اجتماعي،  5

ماده اعتماد به  6ماده اتكا به نفس،  5داري، ماده آن هدف 5عامل مربوط به مفهوم خود شامل 

هاي ديگر (از نفس مثبت و اعتماد به نفس منفي است. در اين تحقيق، همسو با برخي از پژوهش

متغير  20تا  4) از بعد گرايش به پيشرفت استفاده شد؛ بنابراين، نمرات بين 1388جمله، يوسفي، 

)؛ 1991توسط مك اينرني و سينكالير ( ISMخواهند بود. روايي صوري و محتوايي پرسشنامه 

هاي هنگ داده) مورد تأييد  قرار گرفته است. ضريب پايايي آن براي 1995مك اينرني و اسويشر (

) پايايي اين 1379است. در داخل كشور نيز بحراني ( 84/0تا  72/0و فيليپين  83/0تا  70/0كنگ 

گيري از طريق محاسبه آلفاي كرانباخ اندازه 70/0نامه كارشناسي ارشد خود پرسشنامه را در پايان

رانباخ استفاده شده است. در پژوهش حاضر جهت محاسبه پايايي پرسشنامه از آزمون آلفاي ك

  به دست آمد. 81/0 گرديد و ميزان پايايي آن

ماده  74تهيه و تدوين شد،  1987نامه در سال پرسش اينپرسشنامه اضطراب مدرسه فيليپس: 

اي كه در ماده كاهش داده است. لذا پرسشنامه 52) تعداد سؤاالت آن را به 1373دارد كه درتاج (

                                                                                                                                                    

1. inventory of school motivation 
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زمينه ترس از ابراز وجود، اضطراب امتحان، فقدان  4اشت كه ماده د 52اين تحقيق استفاده شد، 

سؤال  52شود تا به همه سنجد. از افراد خواسته ميهاي فيزيولوژيك را مياعتماد به نفس و واكنش

با بلي و خير و گاهي اوقات پاسخ دهند، نمره هر سؤال براي بله سه و براي گاهي اوقات دو و خير 

تا  50/0آزمون مجدد، بعد از دو هفته  - . پايايي آن از طريق آزمونشوديدر نظر گرفته م يك نمره

زمان اين مقياس طبق گفته فيليپس خوب است. برآورد شده است. شواهد روايي سازه و هم 67/0

بوده است. درتاج  95/0داراي هماهنگي دروني  21همچنين از طريق فرمول كودرريچاردسون 

زمان و اعتبار سازه، روايي اين آزمون گانه اعتبار صوري، مالكي هم)، با توجه به شواهد سه1373(

/. محاسبه كرده است. در اين تحقيق براي محاسبه پايايي از روش آلفاي 93را تأييد و پايايي آن را 

 /. به دست آمد.82كرونباخ استفاده شد؛ ميزان پايايي 

نامه انگيزه پيشرفت تحصيلي و كار، پرسش براي انجام اين پژوهش و شروع به روش اجرا: 

 8آزمون در اختيار معلم اعضاي گروه نمونه قرار داده شد. سپس عنوان پيشاضطراب مدرسه به

عنوان مداخله آزمايشي براي دقيقه به 50جلسه آموزش مشاركت والدين در انجام تكاليف به مدت 

اي دريافت نكرد. پس از لههاي گروه آزمايش به اجرا درآمد و گروه گواه هيچ مداخآزمودني

پايان مداخالت، پرسشنامه انگيزه پيشرفت و اضطراب مدرسه توسط معلم در دو گروه گواه و 

آزمون انجام شد. بدين ترتيب اطالعات اين دو پرسشنامه در دو مرحله آزمايش به عنوان پس

صله براي انجام آوري شد و نتايج حاآزمون در دو گروه گواه و آزمايش جمعآزمون و پسپيش

  مراحل آماري مورد استفاده قرار گرفت.

هاي انجام شده در زمينه مشاركت مجموعه آموزش مشاركت والدين از بررسي پژوهش

) بر مبناي سه بعد كنترل، 1985، 1987والدين استخراج شده و منطبق بر نظريه دسي و رايان (

  ه شده است.ارائ 1دهي و ساختار است. خالصه جلسات در جدول پاسخ
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  . خالصه جلسات آموزش مشاركت والدين1جدول 

  جلسه اول

  اهميت مشاركت والدين

ارائه توضيحات الزم پيرامون مفهوم مشاركت  - آشنايي و ايجاد ارتباط با والدين

ارائه  -سازي والدين از اهميت مشاركت والدين در امور تحصيلي فرزندانآگاه -والدين

  رگزار خواهد شد.چهارچوبي از جلساتي كه ب

  جلسه دوم

  بعد كنترل)(فرزندپروري

آشنايي  - بررسي ميزان مشاركت والدين در حال حاضر - اي از مباحث قبلارائه خالصه

 - هاي فرزندپروري، مزايا و معايب هر شيوه و اثرات هريك بر روي فرزندانبا شيوه

  وري مطلوب.هاي فرزندپروري با انگيزه پيشرفت و شيوه فرزندپرارتباط شيوه

  جلسه سوم

آموزش نحوه مشاركت 

  بعد كنترل)( والدين

آموزش در جهت چگونگي مشاركت والدين در خانه و  - اي از مباحث قبلارائه خالصه

كمك به  - معرفي انواع كنترل والدين -ها را كنترل كرد؟ آيا بايد بچه - معرفي ابعاد آن

  بردهااستقالل فرزندان در انجام تكاليف با ارائه راه

  جلسه چهارم

آموزش نحوه مشاركت 

  بعد كنترل)( والدين

 -كمك غيرمستقيم به تنظيم برنامه درسي فرزندان -اي از مباحث قبلارائه خالصه

  چگونگي نحوه كمك در انجام تكاليف فرزندان

  جلسه پنجم

آموزش نحوه مشاركت 

  دهي)بعد پاسخ( والدين

دهي و ارتباط آن با انگيزه مورد بعد پاسخ توضيح در - اي از مباحث قبلارائه خالصه

كمك به تقويت شايستگي فرزندان و مالحظه نيازهاي فرزندان در فراگيري  -پيشرفت

  اي كاربردي در مورد خواندنارائه نمونه - مباحث درسي

  جلسه ششم

مشاركت و همكاري با 

  دهي)مدرسه (بعد پاسخ

نكات  -اري ارتباط ميان خانه و مدرسهوگو و برقرگفت- اي از مباحث قبلارائه خالصه

اطالع گرفتن از مدرسه در ارتباط با  - مهم در برقراري ارتباط بين والدين و فرزندان

  شركت در جلسه انجمن اوليا و مربيان - اوضاع تحصيلي دانش آموزان

  جلسه هفتم

آموزش نحوه مشاركت 

  بعد ساختار)( والدين

توضيح مختصري در مورد  - شده در جلسه قبلشده و موارد مطرحمرور كارهاي انجام

بندي و مديريت زمان انجام تكاليف فرزندان را دهي، اولويتبا سازمان - بعد ساختار

  پذير كنيد.مسئوليت

  جلسه هشتم

آموزش نحوه مشاركت 

  والدين (بعد ساختار)

م و مكان و محيط آرا هايي براي فراهم ساختنتوصيه - اي از مباحث قبلارائه خالصه

مناسب براي انجام تكاليف و توضيح شش بعد اپستين براي مشاركت والدين در همين 

شده در طي بندي مباحث ارائهجمع - آشنايي والدين با انواع تكاليف درسي -زمينه 

  جلسات
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  نتايج

  ارائه شده است. هاگروهي توصيفي متغيرهاي پژوهش به تفكيك هاآماره 2در جدول 
  

  آزمون متغيرها به تفكيك گروه آزمايش و كنترلآزمون و پستوصيفي پيش هايشاخص .2 جدول

M گروه متغيرهاي پژوهش آزمونپيش   SD 
نآزموپيش  

M  
آزمونپس  

SD 
آزمونپس  

انگيزه پيشرفت 

 تحصيلي

36/10 كنترل  80/1  26/10  36/1  

10/10 آزمايش  49/1  76/12  04/2  

 ترس از ابراز وجود
80/34 كنترل  80/3  26/37  58/4  

63/35 آزمايش  73/3  90/26  60/4  

 اضطراب امتحان
30/30 كنترل  38/3  03/32  47/3  

56/29 آزمايش  33/2  56/21  38/3  

سنففقدان اعتماد به   
16/32 كنترل  07/3  13/34  32/4  

10/32 آزمايش  38/2  20/23  96/3  

هاي واكنش

 فيزيولوژيك

46/12 كنترل  20/2  00/13  48/1  

90/11 آزمايش  32/2  96/8  80/1  

 اضطراب مدرسه
56/109 كنترل  79/8  06/116  46/11  

20/109 آزمايش  36/6  63/80  38/11  
  

آزمون آموزان گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل در پسدانش، 2براساس نتايج جدول
  اند.انگيزه پيشرفت، افزايش و در پس آزمون اضطراب مدرسه، كاهش نمره داشته

آزمون، پس از بررسي آزمون و پيشداري تفاوت مشاهده شده ميان پسجهت بررسي معنا
اسميرنف)، همگني واريانس (آزمون لوين) و -مفروضه توزيع نرمال (آزمون كولموگروف

آزمون (آزمون تحليل واريانس) و بيني متغير وابسته از روي پيشهمساني شيب خط رگرسيون پيش
  تحليل كواريانس استفاده شد. تأييد آن براي هر دو متغير، از آزمون

كه تمام متغيرها داراي توزيع نرمال هستند و  نشان داد اسميرنف- آزمون كولموگروفنتايج 
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با توجه به آزمون لوين براي نمرات انگيزه  .)P<05/0( تخطي از اين مفروضه رخ نداده است

در نتيجه مفروضه  معنادار نبوده 05/0پيشرفت و اضطراب مدرسه و ابعاد آن، نتيجه در سطح 

  هاي آزمايش و كنترل برقرار است.هاي متغير وابسته در گروههمساني واريانس

هاي آزمون در گروهبيني متغيرهاي وابسته از روي پيشبررسي همگني شيب رگرسيون پيش .3جدول 

  آزمايش و كنترل

 df MS F p منبع واريانس متغير

آزمون * گروهپيش ترس از ابراز وجود  1 034/36  223/2  142/0  

آزمون * گروهپيش اضطراب امتحان  1 700/35  533/3  065/0  

نفسفقدان اعتمادبه آزمون * گروهپيش   1 544/44  113/3  083/0  

ژيكهاي فيزيولوواكنش آزمون * گروهپيش   1 146/1  484/0  489/0  

آزمون * گروهپيش اضطراب مدرسه  1 518/37  533/0  468/0  

حصيليتانگيزه پيشرفت  آزمون * گروهپيش   1 530/2  299/1  259/0  

تعامل براي تمام متغيرهاي پژوهش، اضطراب مدرسه و ابعاد آن و انگيزه پيشرفت  Fمقدار 

اضطراب مدرسه  تحصيلي معنادار ناست؛ بنابراين، مفروضه همگني شيب رگرسيون براي متغيرهاي

  شود.و ابعاد آن و انگيزه پيشرفت تحصيلي تأييد مي

نتايج تحليل كوواريانس تأثير آموزش مشاركت والدين بر اضطراب مدرسه  4در ادامه، جدول 

  دهد.آموزان را نشان ميدانش

  نتايج آزمون تحليل كوواريانس متغير اضطراب مدرسه .4جدول 

يرميزان تأث df MS F P منبع واريانس  

آزمونپيش  1 124/3594  516/51  001/0  475/0  

هابين گروه  1 165/18424  087/264  001/0  822/0  

767/69 57 خطا     

     60 كل

آزمون، هاي پسنشان داده شده است، مقداري از واريانس نمره 4طور كه در جدول همان
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درصد  2/82دهد كه آزمون قرار دارد. همچنين اندازه اثر در اين جدول نشان ميتحت تأثير پيش

كل كه كاهش يافته را آموزش مشاركت والدين تبيين از واريانس كل نمرات اضطراب مدرسه 

در ادامه، جهت بررسي تأثير آموزش مشاركت والدين بر ابعاد اضطراب مدرسه  كند.مي

  آموزان از آزمون تحليل كوواريانس چند متغيره استفاده شد.دانش

  طراب مدرسهآزمون ابعاد اضنتايج تحليل مانكوا بر ميانگين اختالف نمرات پيش و پس .5جدول 

  p  Eta  خطا df فرضيه F  df  نام آزمون

  754/0  001/0  55  4  057/42  اثر پياليي

  754/0  001/0 55 4  057/42  المبداي ويلكز

  754/0  001/0 55 4  057/42  اثر هتلينگ

  754/0  001/0 55 4  057/42  ترين ريشه رويبزرگ
 

گر آن هستند كه بين دو ا بيانهداري تمامي آزموندهد، سطوح معنانشان مي 5نتايج جدول 

گروه، حداقل از لحاظ يكي از ابعاد اضطراب مدرسه كه با مجموعه مشاركت والدين آموزش 

 ).F=057/42و  P˂ 001/0( آموزان گروه كنترل تفاوت معنادار وجود دارداند با دانشديده

آزمون مقايسه شآزمون ابعاد اضطراب مدرسه بين دو گروه آزمايش و كنترل با كنترل پيپس

  دهد.نتايج تحليل كوواريانس را نشان مي 6گرديد. جدول 
نتايج آزمون تحليل كوواريانس تأثير آموزش مشاركت والدين بر ابعاد اضطراب مدرسه  .6جدول 

  آموزاندانش

سمنبع واريان متغير  df MS F P يرميزان تأث  

آزمونپيش ترس از ابراز وجود  1 76/280  95/16  001/0  922/0  

66/1744 1 گروه  36/105  001/0  649/0  

آزمونپيش اضطراب امتحان  1 78/80  65/7  008/0  118/0  

85/1499 1 گروه  11/1499  001/0  714/0  

فسنفقدان اعتمادبه آزمونپيش   1 53/152  28/10  002/0  153/0  

92/1779 1 گروه  96/119  001/0  678/0  
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هاي واكنش

 فيزيولوژيك

آزمونپيش  1 32/25  80/10  002/0  159/0  

87/220 1 گروه  20/94  001/0  623/0  

آزمون از لحاظ آماري معنادار بوده نشان داده شده است، اثر پيش 6طور كه در جدول همان

هاي آزمون اثر داشته است و مقداري از واريانس نمرهآزمون در پساست. به بيان ديگر، نمره پيش

گرايانه، بر متغير وابسته ن قرار دارد. در ادامه براي آزمون اثر مداخلهآزموآزمون، تحت تأثير پيشپس

آزمون، تفاوت هاي پسپراش حذف گرديد. بعد از تعديل نمرهعنوان متغير همآزمون بهاثر پيش

لذا  دست آمد.معناداري بين دو گروه آزمايش و كنترل در ميانگين نمرات ابعاد اضطراب مدرسه به

والدين در اين پژوهش تأثير معناداري در كاهش ابعاد اضطراب مدرسه داشته آموزش مشاركت 

  است.

هدف ديگر پژوهش، بررسي اثربخشي آموزش مشاركت والدين بر انگيزه پيشرفت فرزندان 

  دهد.نتايج تحليل كوواريانس بررسي اين هدف را نشان مي 7بود. جدول 

  اركت والدين بر انگيزه پيشرفتنتايج تحليل كوواريانس تأثير آموزش مش .7جدول 

رميزان تأثي df MS F P منبع واريانس  

آزمونپيش  1 594/63  470/32  001/0  363/0  

هابين گروه  1 088/106  166/54  001/0  487/0  

959/1 57 خطا   -  -  

  -  -  -  60 كل

ترل دهد بين نمرات انگيزه پيشرفت گروه آزمايش و كننشان مي 7 طور كه نتايج جدولهمان

آزمون تفاوت معنادار وجود دارد. به اين معني كه آموزش مشاركت والدين بر در مرحله پس

  شود.آموزان تأثير دارد و باعث افزايش انگيزه پيشرفت ميانگيزه پيشرفت دانش

  گيريبحث و نتيجه
در پژوهش حاضر، تأثير آموزش مشاركت والدين بر انگيزه پيشرفت و اضطراب مدرسه مورد 
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سي قرار گرفت، نتايج حاصل از تحليل كواريانس نشان داد كه آموزش مشاركت والدين در برر

هاي اين پژوهش با نتايج تحقيقات سو آموزان مؤثر است. يافتهافزايش انگيزه پيشرفت دانش

) از نظر تأثير مثبت مداخله آموزش به 1384و اسدي ( )2011)، آيديت، آوي، تامارا (2010(

  آموزان همسو است.ان انگيزه پيشرفت يادگيري دانشوالدين بر ميز

) و ارزيابي شناختي 1997هاي شناختي اجتماعي (بندورا، توان به نظريهدر تبيين اين فرضيه، مي

شناختي پايه و اساس اشاره كرد. طبق نظريه شناخت اجتماعي و ارزيابي) 2000(دسي و رايان، 

تنها آنچه را كه فرد به آن فكر دارد و عوامل محيطي نههاي اجتماعي قرار عملكرد فرد در سيستم

). بندورا 2010، 1دهند (فن و ويليامزدهد نيز تحت تأثير قرار ميكند، بلكه آنچه را انجام ميمي

هاي والدين درباره مدرسه، باورهاي كند باورها، انتظارات و نگرش) خاطرنشان مي1997(

رو، دهند. از اينشدت تحت تأثير قرار مياش را بهآموزشي آموز درباره انتظارات و اهدافدانش

هاي مثبت نسبت به دادن نگرشها و رفتارهاي مثبت را از طريق نشانتوانند نگرشوالدين مي

تكاليف تحصيلي خانه و انجام دادن تكاليف در زماني مشابه با زمان انجام تكاليف توسط 

) محيط نقش اساسي در 2000شناختي (دسي و رايان،  آموزان الگودهي كنند. در ارزيابيدانش

دهي انگيزش تحصيلي دارد. با وجود اين، اثر درگيري والدين بر انگيزش دوطرفه است. شكل

گر و اطالعاتي به كودك كه محيط خانواده بازخوردهاي معناداري در يك بافت خودتعيينزماني

محيط خانواده از طريق كنترل، نظارت شديد و  دهد، اما زماني كهدهد، انگيزش را افزايش ميمي

دهد. در تبيين اين شود، انگيزش كاهش ميگر ادراك ميعنوان بافت كنترلپاداش كنترل كننده به

تواند منجر به آموزان ميتوان گفت كه مشاركت والدين با تأثير بر انگيزش دانشنتيجه مي

در كالس و آمادگي بيشتر جهت انجام تكاليف ها؛ يعني حضور بيشتر درگيري تحصيلي بيشتر آن

هاي تحصيلي، تالش، عالقه بيشتر به يادگيري، احساس مسئوليت بيشتر براي آموزش خود، واكنش

شود ها و مدرسه و در نهايت رضايت بيشتر از تكاليف ميمثبت نسبت به معلم، همكالسي

                                                                                                                                                    

1. Fan & Williams 
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  ).2015، 1ايلي و تيرديا-(پاواالكه

ان داد كه با انجام آموزش مشاركت والدين نمره اضطراب مدرسه همچنين نتايج پژوهش نش

طور اختصاصي به اين امر پرداخته هاي انجام شده بهآموزان كاهش يافته است. در پژوهشدانش

)، ياسمي و خوراني 2014نشده است، ولي يافته حاضر با نتايج پژوهش مي فانگ و جينكسيا (

اين نتيجه  طور غيرمستقيم هماهنگ است.) به1386نوري () و 1386)، رضايي و همكاران (1393(

صورت اجتماعي است كه به - طور تبيين كرد كه اضطراب مدرسه يك مسئله روانيتوان اينرا مي

گردد. اضطراب مدرسه يك ترس واقعي نيست عدم حضور منظم كودك در مدرسه مشخص مي

و همچنين نامساعد بودن شرايط مدرسه واقع و بيشتر به علت اضطراب جدا شدن از خانواده و منزل 

تواند آثار منفي در سرتاسر زندگي فرد بر جاي ). اضطراب مدرسه مي1389گردد (منصوري، مي

بگذارد و سالمتي رواني كودك را تهديد كند. همچنين اين اختالل بر كارآمدي، شكوفايي 

 ،2گذارد (جانسون و باروزگيري شخصيت و هويت اجتماعي او تأثير سوء مياستعداد، شكل

) در پژوهش خود با عنوان درمان مبتني بر خانواده براي 2002گسينسبرگ و اسچالسبرگ ( ).1983

اختالالت اضطرابي دوران كودكي به اين مطلب اشاره دارند كه در درمان مبتني بر خانواده، 

اي از مطالعات درمان مبتني هاختالالت اضطرابي دوران كودكي مورد توجه قرار گرفته و تعداد فزايند

دهد، ازجمله اجزاي خاص اين درمان شامل آموزش بر خانواده، مؤثر بودن اين روش را نشان مي

  رواني به والدين، مديريت و بازسازي شناختي، كاهش اضطراب و بهبود رابطه پدر و مادر است.

عاطفي خانواده را در بر جايي كه يكي از ابعاد مشاركت والدين در امور تحصيلي بعد از آن

گرانه در محيط خانه و از طرفي حضور والدين در گيرد، ايجاد محيط عاطفي و جو حمايتمي

طور كلي باعث بهبود هاي فرهنگي تفريحي مدرسه و ارتباط مستمر با معلم و مدير مدرسه بهبرنامه

كند. لذا يشود و كودك در جريان تحصيل احساس حمايت مروابط والدين و فرزند مي

طور فعال و مداوم در جريان امور تحصيلي او قرار دارند و او را به آموزي كه والدين او بهدانش
                                                                                                                                                    

1. Pavalache-Ilie & Tîrdia 
2. Johnson & Burrows 
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كنند در جريان تحصيل اضطراب كمتري را تجربه خواهد كرد. نتايج هاي مختلفي حمايت ميروش

خوان ) هم2012)؛ الوار ولوديا و همكاران (2014هاي وانگ و شيخ خليل (اين پژوهش با پژوهش

در زمينه تأثير آموزش مشاركت والدين بر ابعاد اضطراب مدرسه، پژوهشي انجام نشده است؛  بود.

توان گفت كه بر پايه نظريه سارسون اما در تبيين نتايج پژوهش حاضر در اين خصوص مي

ود و هاي خ)، اضطراب امتحان نوعي خوداشتغالي ذهني است كه با ترديد درباره توانايي1975(

شود. آموز منجر ميارزيابي شناختي منفي همراه است كه به حواس پرتي و افت تحصيلي در دانش

آموزان مبتني بر هر دو مؤلفه مذكور، والدين بايد انتظارات و براي كاهش اضطراب امتحان دانش

و توقعات خود را با عاليق و استعدادهاي كودكان هماهنگ سازند و همچنين بايد نقاط قوت 

همچنين بايد از مقايسه  .ها را تأييد و تقويت كننداستعدادهاي فرزندان خود را بشناسند و آن

آموزان هنگام امتحانات نياز به حمايت دانش .فرزندان خود با يكديگر و با ديگران پرهيز كنند

راي مطالعه ازحد بجا و فشار بيشوالدين بايد از توقعات بي .عاطفي و اطمينان بخشي بيشتري دارند

آموز از موفقيت در يكي از امتحانات رضايت كه دانشآموز خودداري كنند؛ در صورتيدانش

  .او را حمايت و از سرزنش او خودداري كنند خاطر نداشت، والدين

شود كودكان و نوجوانان مطالب را بهتر مشاركت والدين با كودكان در انجام تكاليف باعث مي

اعتماد به نفس باالتري در كالس حضور پيدا كنند و اين باعث ايجاد انگيزه درك كنند و همچنين با 

پيامدها و عواقب پيامدهاي شود. و در نهايت باعث پيشرفت تحصيلي مي هاپيشرفت تحصيلي در آن

در واقع قدرت ابراز وجود،  استعدم اعتماد به نفس بسيار است. شخصي كه فاقد اعتماد به نفس 

، توانايي در ابراز عالقه و بيان احساسات و غيره را ندارد. در نتيجه احساس توانايي احقاق حق

كه اين همان افسردگي است. در واقع يكي از  نمايدميو احساس پريشاني  بينيخودكمسرخوردگي، 

درمانگر در طول دوران ... كه  عوامل اصلي و درجه يك اختالالت افسردگي، اضطراب، وسواس و

تري است. والديني كه رابطه صميميعدم اعتماد به نفس  ؛خود مشاهده نموده است كاري در بيماران

نفس وي تقويت با كودك داشته باشند كودك احساس تأييد بيشتري خواهد گرفت و اعتمادبه
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هاي پژوهش پيرامون آيد. يافتهشود و همچنين ترس از ابراز وجود در كودك پايين ميمي

تأثير فيزيولوژيكي  هاين داد كه آموزش مشاركت والدين بر واكنشهاي فيزيولوژيك نشاواكنش

شود. تحقيقات نشان اضطرابي در اضطراب اجتماعي هم ديده مي هاياختاللهمانند ديگر  دارد و

  .دهد كه شدت اين واكنش با شدت اضطراب اجتماعي رابطه مستقيم داردمي

هايي همراه بود. محدود بودن قدرت هاي ديگر با محدوديتاين پژوهش نيز همانند پژوهش

رو تعميم نتايج به دليل محدود بودن گروه نمونه پژوهش حاضر به يك شهرستان خاص، از اين

تري هاي گستردههاي بيشتري در رابطه با موضوع پژوهش انجام و بررسيشود پژوهشتوصيه مي

زمان بيشتري ن آموزش در مدتتر انجام شود و تداوم اثر ايدر چندين شهرستان با نمونه بزرگ

ها از آزمون پيگيري استفاده شود. با توجه به عدم كنترل متغيرهاي انجام شود و در پژوهش

اجتماعي و تعداد فرزندان و همچنين اهميت  -گر مثل تحصيالت والدين، وضعيت اقتصاديمداخله

و كل جامعه پيشنهاد  ها، نظام آموزشيفراوان پيشرفت تحصيلي براي دانش آموزان، خانواده

هاي ديگري باهدف شناسايي ساير عوامل تأثيرگذار بر انگيزه پيشرفت مانند شود پژوهشمي

گران آينده صورت ترتيب تولد، شيوه فرزندپروري، سطح تحصيالت والدين و ... توسط پژوهش

بر كودكان دارد گيرد. با توجه به اينكه آموزش والدين در سنين اوليه تأثير بيشتر و پايدارتري 

هايي در زمينه آموزش والدين انگيزه هاي بيشتر و تهيه كتاب و جزوهتوان با مطالعه و پژوهشمي

تر در خصوص استفاده از بسته آموزشي پژوهش حاضر در سطح كالنآموزان را بيشتر كرد. دانش

هاي فرهنگي و آموزش مشاركت والدين و به كار بستن آن در جلسات آموزش خانواده و كارگاه

  توان از پيشنهادات كاربردي پژوهش حاضر به حساب آورد.آموزشي را مي

  منابع

. مركز بررسي تأثير آموزش خانواده بر تغيير رفتار والدين نسبت به فرزندان خود). 1384( اسدي، شهرام

 اسناد و مدارك علمي ايران.
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آموزان متوسطه در خواني و مطالعه آزاد دانش). بررسي عوامل مؤثر بر ميزان كتاب1379( بحراني، محمود

  .85-102 )،4(7، مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهوازاستان فارس. 

هاي آن در ). مقايسه اضطراب مدرسه و مؤلفه1392( و ابوالمعالي، خديجه بهمن، بهاره؛ كيامنش، عليرضا

ريزي درسي، پژوهش در برنامهيابي سنتي و توصيفي. آموزان پايه چهارم در دو سيستم ارزشدانش
10)2،( 107-93.  

  . تهران: نشر دوران.هاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتيروش). 1384( بيابانگرد، اسماعيل

فصلنامه  ). ارتباط ابعاد كاركرد خانواده و خودتنظيمي فرزندان.1391( و ساماني، سيامك حسيني، ميترا
  .305-317، 31، خانواده پژوهي

اي بر بهبود عملكرد تحصيلي سازي ذهني فرايندي و فرآوردهبررسي تأثير شبيه). 1373درتاج، فريبرز (
  . رساله دكتري، دانشگاه عالمه طباطبايي.دانشجويان، ساخت و هنجاريابي آزمون عملكرد تحصيلي

رابطه كيفيت زندگي والدين  ).1386( ؛ پاشا شريفي، حسن و كريمي، يوسفرضايي، فاطمه؛ احدي، حسن

. دانش و پژوهش در 1385-1386آموزان مقطع ابتدايي شهر اصفهان اي دانشبا عملكرد مدرسه
  .131-148، 33 روانشناسي،

 و با آموزاندانش در مدرسه به اشتياق و تحصيلي انگيزش يمقايسه ).1393زاللي، بهروز و قرباني، فاطمه (

  .44-58)، 4(3، هاي يادگيريانيمجله ناتو. نارساخواني بدون

والد) و كاركرد  -). بررسي نقش حمايت اجتماعي (معلم1393( و نصيرفام، ناهيد زين الديني ميمند، فاطمه

مرودشت: شركت خانواده بر كاهش اضطراب مدرسه. نخستين همايش ملي علوم تربيتي و روانشناسي، 

  انديشه سازان مبتكر جوان.

). ساخت مقياس مشاركت والدين براي كودكان 1388( زاده، مرضيهو صادق ساماني، سيامك

  .75-59، )1(2مطالعات آموزش و يادگيري، علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، . دبستانيپيش

  ، تهران: انتشارات پيام نور.گيري و سنجش در علوم تربيتياندازه). 1386( اكبرسيف، علي

 6تا  5). تأثيرآموزش مادرانه بر كاهش اضطراب مدرسه كودكان 1395( شمس، گلشيد و عابدي، احمد

اولين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم تربيتي و روانشناسي و ساله شهراصفهان. 
  ، قم: دبيرخانه دائمي كنفرانس.مطالعات اجتماعي ايران
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 و خودكارآمدي باورهاي ي مقايسه ).1391عاليي خرايم، رقيه؛ نريماني، محمد و عاليي خرايم، سارا (

)، 3(1، هاي يادگيريمجله ناتواني. يادگيري ناتواني بدون و با آموزان دانش ميان در پيشرفت ي انگيزه

104-85.  

). تعيين نقش ميانجي انگيزش تحصيلي در رابطه بين مشاركت والدين و پيشرفت 1393( علي آبادي، فاطمه

، دانشگاه آزاد وانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژهنخستين همايش ملي تتحصيلي. 

  اسالمي واحد قاينات.

). اثرات مستقيم و 1394( ن؛ اسماعيلي، كوروش و حبيبي، يوسففرشاد، محمدرضا؛ سليمي بجستاني، حسي

نش غيرمستقيم كيفيت رابطه والدين (پدر و مادر)، انگيزه پيشرفت و انگيزه تحصيلي بر عزت نفس دا

  .16-1)، 11( 36 روانشناسي تربيتي (روانشناسي و علوم تربيتي)،آموزان. 

 تحصيلي پيشرفت با تحصيلي ). انگيزش1388( يوسفي، غالمرضا و قاسمي، غالمرضافيروزنيا، سمانه؛ 

  .85- 79)، 1(9اصفهان. مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي،  پزشكي دانشگاه علوم پزشكي دانشجويان

پايان نامه كارشناسي، دانشگاه پيام ). بررسي ارتباط بين شادكامي و انگيزش پيشرفت. 1389( رهمحمدي، ني

  نور قم.
هاي فرزند پروري والدين و اضطراب مدرسه با توجه به متغير رابطه شيوه). 1389(منصوري، شهاب 

. پايان نامه رمانشاهساله شهر ك 18تا  12پذير آموزان پسر عقب مانده ذهني آموزشخودپنداره در دانش

  .كارشناسي ارشد در روانشناسي استثنايي كودكان، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

ه؛ اكبريان، مهدي و راد، نرجس خاتون؛ اله اجودي، حجت؛ احمدي، مريم؛ فخارمقدم، فاطمموحدي

هاي جمعيت گيآموزان داراي ويژ). مقايسه شيوع اضطراب آشكار در بين دانش1391( مالمير، عيسي

 .131-146 )،5(17، فصلنامه علوم تربيتيشناختي مختلف. 

 دانش بين آزمون اضطراب با اجتماعي حمايت و آمدي خودكار رابطه بررسي .)1386(زهرا  نوري،

  .مركزي تهران واحد آزاد دانشگاه ارشد، كارشناسي نامهپايان .تهران شهر دبيرستان سوم آموزان

رابطه اضطراب با انگيزه پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان ). 1393(ي، نرگس و خوران ياسمي، صديقه
  مرودشت: شركت انديشه سازان مبتكر جوان. .دختر مقطع سوم متوسطه
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Abstract 

The aim of the present study was to investigate the effectiveness of training 
the quality of parental involvement in doing homework on achievement 
motivation and school anxiety among Khatam (Yazd) first grade students. 
The research design was quasi-experimental (pre-test and post-test with 
control group). The population consisted of all first grade female students 
and their mothers in Khatam in 2016-2017 academic year. 60 mothers were 
selected by convenience sampling, and among them, 30 participants were 
randomly assigned to the experimental group and 30 participants to the 
control group. The instruments were School Anxiety questionnaire and 
academic motivation questionnaire. After responding the pre-test, the 
experimental group participated in eight 50-minute sessions of parental 
participation training program based on Deci and Ryan model. The results 
showed that parental participation training in doing homework assignments 
was effective on increasing academic achievement motivation and reducing 
school anxiety of students. Therefore, enhancing the quality of parental 
involvement can affect some of the motivational and emotional academic 
variables. 

Keywords: Parental involvement, homework, achievement motivation, 
school anxiety 
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