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Abstract 
This study investigates the role of parental involvement as a mediator of the 
relationship between parental alliance and self-regulation of learning and social 
competence in female adolescents in a correlational design. The study population 
included all adolescent girls living in Islamshahr, Tehran province. Among these 
girls, 158 adolescent girls were selected voluntarily to participate in the study. 
Measurements included the Parental Alliance Scale, Parental Involvement Rating 
Scale, the Multidimensional Social Competence Scale, and the Learning Self-
Regulation Scale. Data analysis was performed using path analysis. The results 
showed that direct paths are all positively significant, the indirect path showed 
that parental alliance is significant through parental involvement on self-
regulation of learning and the indirect effect of parental alliance through parental 
involvement on social competence is not significant. Therefore, creating empathy 
between parents in adopting parenting practices by increasing their level of 
involvement in performing or advising children for academic and non-academic 
activities can have positive academic achievements such as increasing self-
regulation in learning and social competence. 
 
Keywords: parental alliance, parental involvement, learning self-regulation, 
social competence, adolescence. 

 
Extended Abstract 
Introduction 

The most important developmental task of adolescence is to establish 
good relationships and constructive interaction with members of different 
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groups and to develop social skills, which is called social competence 
(Kostelnik et al., 2012). Social competence includes social, cognitive, and 
behavioral skills, as well as a set of motivations and expectations that are 
essential for successful social adjustment (Gresham & Reschly, 1987). 
Having social skills plays a key role in the successful functioning of life 
(Semrud-Clikeman, 2007). Some studies have shown that one of the factors 
related to social competencies in children is the participation of parents in 
their children's academic and non- academic tasks (Domina, 2005). Parental 
involvement is defined as the participation of parents in their children's 
academic activities that is expected to improve their children's academic and 
emotional/social well-being (Fishel, & Ramirez, 2005). Simons‐Morton and 
Crump (2003) showed that parental involvement and social competence play 
a protective role against social maladaptation and student involvement in 
middle school activities. It can be found that engaging in academic activities 
and spending time for learning in students can be a positive consequence of 
parental involvement. Xu et al. (2010) also showed that participation in 
schoolwork and helping children with homework has a strong effect on their 
self-regulation of learning. 

High motivation for learning, independence, self-discipline and 
responsibility are important characteristics of effective learners of school age 
and is one of the important features of self-regulation of learning in the 
individual (Teng & Zhang, 2018). Self-regulation of learning is considered 
an important capacity to predict success in later years of education and 
career prospects and is increasingly important in educational policies 
(Dumont et al., 2010). Self-regulated learners are independent, reflective, and 
efficient learners that have metacognitive skills and motivational beliefs and 
attitudes to understand, monitor, and guide their learning, and achieve greater 
academic achievement (Wolters, 2003; Zuffianò et al., 2013). Mayer et al. 
(2019) and Jeynes (2017) showed that different forms of parental involvement in 
various activities of children, including counseling for choosing a field of study, 
financial management, friendship issues, communication with the school 
regarding their children's academic achievement, etc. can foster self-regulation 
in learning in children. Supportive parents encourage effective learning by 
providing a suitable environment at home, and by adopting strategies such as 
helping children, providing private education, technology and other educational 
facilities needed to increase academic performance and children achieve to 
learning self-regulation (Yahaya et al., 2020). 

Parenting is not only due to the personal factors of one parent, but also 
due to the interactive factors of parents predicting the achievements of 
children. Commitment of two parents to their parenting aspects, valuing and 
recognizing each other's parenting roles and responsibilities as a parenting 
alliance (Abidin & Brunner, 1995) can increase mutual agreement to manage 
children's affairs and participate in children's activities with the aim of 
achieving good results (McBride & Rane, 1998; Abidin & Brunner, 1995), 
some studies have also shown that parental alliance enhances parental 
involvement in children's affairs, increases social competence, and reduces 
behavioral problems in children (Camisasca et al., 2014). Recognition of 
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each other's parenting practices can reduce adolescent mental health 
problems by increasing family functioning (Baena et al., 2021) and at the 
same time, increase self-regulation in children (Bono, 2003). 

Given the need for parental involvement in children’s activities in this 
critical time of life, and its relationship with positive psychological 
consequences for children, this study aims to investigate the role of parental 
alliance and involvement in increasing learning self-regulation and social 
competencies of adolescents to answer the following questions: 
1) What is the role of parental involvement in the relationship between 
parental alliance and social competence in adolescents? 2) and What is the 
role of parental involvement in the relationship between parental alliance 
and learning self-regulation in adolescents? 
 
Method 

The method of research the research present study was correlation. The 
population of this study included all girl adolescents living resident in 
Islamshahr, in Tehran province, among them, two girls' high schools were 
selected to participate in the study with the consent of their principals. 173 
girl adolescent were selected using voluntarily to participant in research to 
age mean and standard division age 16.37±1.01 in the range from 14-19 
years that 96 girl were in the 10

th
 grade, 27 girl in the 11

th
 grade and 35 girl 

in the 12
th
 grade; in terms of major, 67 girl were in the humanities, 46 girl in 

experimental sciences and 45 girl in mathematics physics fields. 
 

Instrument 
Instrument use in this study included the 11-item perceived Parental Alliance 

Scale with the Cronbach alpha .91, the 30-item Parental Involvement Rating 
Scale with the Cronbach alpha .96, the 43-item Multidimensional Social 
Competence Scale with the Cronbach alpha .78, and the 12-item Learning Self-
Regulation Scale with the Cronbach alpha .95. 
 
Research trend 

First, the necessary permits to enter schools were obtained from the 
education of Islamshahr district. Then, with the participation of the principals 
of some public schools in Islamshahr (Tehran), questionnaires were given to 
the students through teachers and the study objectives were explained to them, 
then the questionnaires were completed individually in leisure time. 

Due to the simultaneous the part of implementation the research with 
the prevalence of COVID-19 and home quarantine, the continuation of the 
sampling process was disrupted and the number of sampled was used to 
analyze the data. 
 
The analyses of data 

Data were analyzed in two sections: descriptive and inferential (hypothesis 
test). The PROCESS plugin (Hayes, 2017) in SPSS-24 environment was used 
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for mediating the parental involvement in the relationship between parental 
alliance and learning self-regulation and social competence. 

 
Findings 

The results showed that there was a positive and significant correlation 
between parental alliance and parental involvement. There was also a 
positive and significant correlation between parental alliance and learning 
self-regulation and social competencies of adolescent girls. In addition, the 
correlation between parental involvement and learning self-regulation and 
social competence was positive and significant. 

 

 
 

Figure 1 
Propositional model 

 
The results also showed that the indirect effect of parental alliance on the 

learning self-regulation by parental involvement is 0.17 which is statistically 
significant (β = 0.17, 95% [CI: 0.35, 0.07]). The results of this study also 
showed that the indirect effect of parental alliance through parental 
involvement on social competence was 0.15 which was not statistically 
significant (β = 0.15, 95% [CI: - 0.02, 0.30]). Therefore, it can be concluded 
that parental involvement does not play a mediating role in the relationship 
between parental alliance and social competence. 
 
Discussion  

The results showed that parental alliance, while having a direct effect on 
learning self-regulation, indirectly leads to self-regulation of learning in 
adolescents by increasing parental participation in children's activities. The 
results of some studies indicate the positive role of parental involvement in 
achieving positive academic achievement for children (Boonk et al., 2018; 
Simons-Morton & Chen, 2009). Parental support as a dimension of social 
support by increasing reading skills in adolescents leads to academic self-
efficacy in children (Amini & Samani, 2021). Helping parents to do or 
advise on their children's activities creates a sense of confidence in their 
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children to face the problems in the academic and non-academic areas, and 
at the same time, with the aim of increasing academic motivation, it is a kind 
of scaffolding for learning, especially in new challenges that adolescents 
face (Zuffianò et al., 2013; Zimmerman, 2002). Parents who have 
adolescents, by alliance in parenting and feeling the sense of teamwork 
create a sense of greater self-efficacy in themselves and adolescents and less 
stress in parenting (Abidin & Brunner, 1995; Floyd et al., 1998; Dumka et 
al., 2002). Hence, parental agreement on parenting acts as an anchor, in such 
a way that parents become aware of the problems and challenges of the 
child's developmental period, when they feel inadequate in the face of 
challenges alone, they seek to validate and find a source of support and 
approval for their parenting practices, and through empathy with their 
partners, they can overcome their children's developmental problems. 

The results showed that parental alliance through parental involvement 
does not have a significant indirect effect on adolescents' competence. 
Despite the research evidence of the positive role of parental alliance in 
increasing their participation and consequently strengthening the social 
competencies of children, other evidence suggests that positive marital 
relationships and cooperation of parents in raising children do not play a 
decisive role in strengthening the social competencies of difficult children 
(Lam et al., 2018), this study points to the role of child characteristics in 
interactions with parents and the adoption of special strategies and special 
parenting skills to nurture positive psychological outcomes in such children. 
Bearss and Eyberg (1998) also confirmed that parental alliance is more 
strongly related to child characteristics than parents’ adjustment. 

Some studies have emphasized the effectiveness of parental participatory 
actions and socialization strategies (activities in the form of play, role-
playing or role modeling, counseling, etc.) on developing the child's 
competencies appropriate to level of development (Guralnick et al., 2003), to 
strengthen the social skills, they pointed to the role of peer role modeling in 
the transition from adolescence to youth (Inderbitzen, 1994). 
 
Conclusions 

Having empathy between parents in adopting parenting practices by 
increasing their level of involvement in doing or advising their children on 
academic and non-academic activities can lead to positive academic 
achievements such as increased learning self-regulation and social 
competence in children. These findings contain important practical 
implications for school educators and teachers in using parents' capacity to 
participate in their children's academic and non-academic activities in 
achieving their learning goals and social skills. 
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: دختر اننوجوان یاجتماع یستگیو شا یریادگی تنظیم بر تأثیر اتحاد والدین
 نقش میانجی مشارکت والدین

 

 * سیده فاطمه موسوی
 **فیروزه جعفری مالیدره
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 ****شهره روشنی
 

 چکیده
 یستگیو شا یریادگدهی ی خودنظمو  نیاتحاد والد نیبرابطه  یانجیبه عنوان م نیشارکت والدممطالعه  نیا

 ی یهکلپژوهش شامل  ی هاست. جامع بررسی کرده یبستگ همدر یک طرح نوجوانان دختر  ی دراجتماع
به روش  نوجوان دختر 851شهر استان تهران بود که از میان این دختران،  نوجوانان دختر ساکن اسالم

داوطلبانه برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری متغیرهای پژوهش عبارت بودند از 
ی و اجتماع های یستگیشا یعدچندبُ، نیمشارکت والد بندی رتبه های اتحاد والدینی و مقیاس مقیاس

. نتایج نشان داد که مسیرهای تحلیل شدند.ها با استفاده از تحلیل مسیر  ی. دادهریادگی یده خودنظم
و مسیر غیرمستقیم نشان داد که اتحاد والدینی از طریق  مستقیم همگی به صورت مثبت معنادارند

دار است و اثر غیرمستقیم اتحاد والدینی از طریق  دهی یادگیری معنی مشارکت والدینی بر خودنظم
ایجاد همدلی بین والدین در اتخاذ بنابراین نیست.  دار یمعنوالدینی بر شایستگی اجتماعی مشارکت 

 های یتفعالدر انجام یا مشاوره به فرزندان برای  شان های والدگری با افزایش سطح مشارکت شیوه
دستاوردهای تحصیلی مثبتی چون افزایش خودگردانی در امر یادگیری  تواند یم غیر تحصیلیتحصیلی و 

 و شایستگی اجتماعی در فرزندان در پی داشته باشد.
 

 دهی یادگیری، شایستگی اجتماعی، نوجوانی اتحاد والدینی، مشارکت والدینی، خودنظم های کلیدی: واژه
 

 مقدمه

محققان بوده و است، زیرا الگوهای  ی مطالعهاز تحول انسانی است که موضوع جالبی برای ای  نوجوانی مرحله
کنند. تغییرات سریع جسمی، شناختی،  رشدی شکل گرفته و توسعه پیدا می ی دورهجدیدی از زندگی در این 

ای طوفانی و  دوره (،Papalia et al., 2008کند ) عاطفی و اجتماعی که نوجوان در این مقطع از زندگی تجربه می
تکلیف  ینتر مهم (.Santrock, 2013زند که برخی تغییرات آن پایدار نیستند ) استرس را برای نوجوان رقم می پر

 ی توسعهمختلف و  یها گروهنوجوانی ایجاد روابط خوب و تعامل سازنده با اعضای  ی دورهرشدی 
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( یاد social competence) اجتماعی است که از آن تحت عنوان شایستگی اجتماعی یها مهارت
(. شایستگی اجتماعی به عنوان یک ویژگی در سطح فردی، Kostelnik et al., 2012شود ) می
اولیه یا  های یدشواروجود  رغم یعلعملکرد سازگار، سازگاری مثبت و دستیابی به اهداف  ی کننده یلتسه

عدی مشتمل بر (، این سازه، یک مفهوم چندبEwart et al., 2002ُزندگی است ) یزا استرسرویدادهای 
های اجتماعی و عاطفی، توانایی تنظیم هیجان، مهارت سازگاری با مقررات و قراردادهای  مهارت

 شود یمدر تعامالت اجتماعی تعریف  شده ادراکتوسط دیگران و اثربخشی  شدن یرفتهپذاجتماعی، توانایی 
(Santos et al., 2013 و یک چارچوب مفهومی است که فرایندهای ارسال، دریافت و )ی تجربه 

 گیرد یم، چارچوبی که در سراسر زندگی مورد استفاده قرار کند یمهیجانات را در تعامالت پویا توصیف 
(Booker & Dunsmore, 2017شایستگی اجتماعی مشتمل بر مهارت .)  های اجتماعی، شناختی و

و انتظاراتی است که برای سازگاری اجتماعی موفق ضروری است  ها یزهانگاز  یا مجموعهرفتاری و نیز 
(Gresham & Reschly, 1987و به عنوان دستآورد رسیدن به اهداف اجتماعی مرتبط در زمینه )  های

 (.Ford, 1982) گیرد یماجتماعی مشخص تعریف شده که از پیامدهای تحولی مثبت نشأت 
آموزشی برای حمایت از رشد اجتماعی نوجوانان  ی ینهزمضرورت توجه به شایستگی اجتماعی در 

با هدف بهبود  یا مداخله یها برنامهکه در قالب بسیاری از  یا گونه بهمورد توجه محققان بوده و است، 
و آموزش داده ترویج  آموزان دانشدر مدرسه و جلوگیری از مشکالت رفتاری و تحصیلی  فردی ینبروابط 

های اجتماعی  (. برخورداری از مهارتRomera et al., 2016Ortiz et al., 2017; -Gómez) شود یم
(. برخی مطالعات Clikeman, 2007-Semrudآمیز زندگی دارد ) نقش کلیدی در کارکردهای موفقیت

 شارکت والدیناجتماعی در فرزندان، م های یستگیشاکه یکی از عوامل مرتبط با  اند دادهنشان 

(parental involvement در امور تحصیلی و )غیر تحصیلی ( فرزندان استDomina, 2005 که با ،)
(، با این حال، Seginer, 2006یابد ) متوسطه کاهش می ی دورهافزایش سن فرزندان و با ورود به 

ریزی برای ورود به  برنامهموضوعاتی چون اهداف شغلی و تحصیلی، بحث در مورد راهبردهای یادگیری و 
(. Hill & Tyson, 2009شود ) فرزندان می دانشگاه موجب افزایش مشارکت والدین در امور تحصیلی

آموزشی و پرورشی  های یّتفعالمشارکت والدین به عنوان شرکت والدین یا دیگر افراد مراقب مهم در 
تحصیلی و بهزیستی هیجانی/اجتماعی رود موجب بهبود وضعیت  شود که انتظار می فرزندان تعریف می

 (.Fishel & Ramirez, 2005فرزندان شود )
 ی ینهزموالدین حاوی دستاوردهای مثبتی در  نشان داد مشارکت 2112-2182 یها سال در هنتایج یک مطالع

با انگیزش  داری یمعن(. مشارکت والدین به طور Boonk et al., 2018تحصیل و یادگیری فرزندان است )
(، و Fan & Chen, 2001) یلیالتحص  فارغ(، نرخ باالی Simons-Morton & Chen, 2009تحصیلی فرزندان )

مطلوب در  (، پیامدهای اجتماعی و هیجانیJeynes, 2007نرخ باالی حضور و مشارکت فرزندان در مدرسه )
رحیمی . ( ارتباط داردDomina, 2005) تر یشباجتماعی  های یستگیشا(، El Nokali et al., 2010فرزندان )

مدرسه قادر  فیدر انجام تکال نیشارکت والدنشان دادند م( (Rahimi et al., 2020و همکاران 
را در و اضطراب مدرسه  ی را در دانش آموزان مقطع ابتدایی افزایشلیتحص شرفتیپ زهیانگاست 
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مشارکت ( نشان دادند که  ,Habibi & Saravani(2011کاهش دهد، حبیبی و سراوانی  ها آن
مناسبی برای پیشرفت تحصیلی فرزندان است.  ی کننده  بینی یشپوالدین در فرایند آموزشی فرزندان 

افزایش شده با   اکرمشارکت والدین با تأثیر بر شایستگی ادکه  دهند یمموجود نیز نشان  یها پژوهش
آموزان  (، با کیفیت زندگی و سازگاری دانش al., 2016Dariqa Arefi et) کار یرزملذت ورزشی نوجوانان 

(2020 Barghi & Garyi Garavand,.ارتباط دارد ) امانی و همکارانAmani et al., 2018) ) بر  هم
صحه پیشرفت تحصیلی دختران نوجوان والدین بر افزایش شایستگی اجتماعی و  اثربخشی توانمندسازی

ن و والدینشان دادند مشارکت   Morton & Crump, 2003)‐(Simons مورتن و کرامپ-سیمسونگذاردند. 
دریافتند  ها آنمدرسه رابطه دارد،  های یتفعالدر  آموزان دانششدن  های اجتماعی با درگیر شایستگی

را در برابر کاهش سازگاری اجتماعی و درگیری  کننده محافظتمشارکت والدین و شایستگی اجتماعی نقش 
شدن در  دریافت که درگیر توان یم. کند یمراهنمایی ایفا  ی دورههای مدرسه در  آموزان در فعالیّت دانش

پیامد مثبت مشارکت پدر و مادر  تواند یم آموزان دانشتحصیلی و صرف زمان برای یادگیری در  های یّتفعال
نیز نشان دادند که انتظارات تحصیلی  )(Xu et al., 2010ن باشد. ژو و همکاران های فرزندا در فعالیّت

یادگیری  یده خودنظموالدین، مشارکت در امور مدرسه و کمک به تکالیف درسی فرزندان اثر نیرومندی بر 
(self-regulated learning )دارد. ها آن  

های زندگی از جمله وظایف یادگیری نیاز دارند تا از وابستگی رها شده  افراد برای انجام وظایف و مسئولیت
( (Wiguno et al., 2020و همکاران  ویگنو گونه که گیرند، همان بر عهدهتری را  های بیش و مسئولیت

برخورداری از  خودگردانی و مستلزممعتقدند این مرحله از رشد خودپنداره، حرکت از وابستگی کامل به سمت 
باالی فرد برای یادگیری است تا بتواند در استفاده از راهبردهای مختلف یادگیری و ارزیابی از  ی یزهانگ

باال برای  ی یزهانگداشتن (. Converse, et al., 2019فرایند یادگیری به مهارت الزم دست پیدا کند )
در سنین تحصیل محسوب  مؤثرمهم یادگیری  های یژگیوپذیری از  ولیتو مسئ یده خودنظمیادگیری، استقالل، 

(. Teng & Zhang, 2018) رود یم شمار بهیادگیری در فرد  یده خودنظممهم  های یصهخصو از  شود یم
شغلی فرد به  ی یندهآبعدی تحصیل و  یها سالموفقیت در  بینی یشپیادگیری ظرفیت مهمی برای  یده خودنظم
(، Dumont et al., 2010های آموزشی دارد ) ای در سیاست یادگیری اهمّیت فزاینده یده خودنظم. آید یمحساب 

های فراشناختی و باورها  ، با سبک تأملی، و کارآمد دارای مهارتتقلیادگیرندگان مس ده خودنظمیادگیرندگان 
های تحصیلی  های انگیزشی برای درک، نظارت و هدایت یادگیری خود هستند و موفقیت و نگرش

-از رویکرد فرهنگی(. Wolters, 2003; Zuffianò et al., 2013زنند ) تری را برای خود رقم می بیش
یادگیری در یک محیط اجتماعی و در تعامل معنادار با شرکای  یده خودنظم ی توسعهاجتماعی، 

سالم در موقعیت ی  (. از آنجایی که خانوادهBandura, 1997دهد ) ورزیده رخ می باتجربه و کار
دهی به عنوان یکی از  اجتماعی، تحصیلی و شغلی در سطح مناسبی قرار دارد، برای پرورش خودنظم

(. التیپه و Taherinia & Yousefi, 2015ای دارد ) عوامل موفقیت در فرزندان اهتمام ویژه
پیامد مثبت  نآموزا دانشیادگیری  یده خودنظمدریافتند که   (Latipah et al., 2021)همکاران 

در خانواده و حمایت همساالن است. دیگر مطالعات نشان دادند که مشارکت والدین در  مشارکت والدین
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درسی، کمک به انجام  یها پرسشپاسخ به مدرسه،  های یّتفعالیادگیری که به صورت بحث در مورد 
 یها مهارتسکوسازی برای یادگیری  یا گونهو به  پذیرد یم. صورت .. کالسی و های یتفعال

، یادگیری کودکان را تسهیل کرده و دستاوردهای تحصیلی کند یمتحصیلی برای فرزندان ایجاد 
(. مایر و Zuffianò et al., 2013; Zimmerman, 2002مثبتی را برای فرزندان به همراه دارد )

نشان دادند اَشکال مختلف مشارکت والدین ( Jeynes, 2017) و جینز (Mayer et al., 2019) همکاران
مختلف فرزندان اعم از مشاوره برای انتخاب رشته، مدیریت امور مالی، پرداختن به مسائل  های یتفعالدر 

به پرورش  تواند یمدوستی، ارتباط با محل تحصیل در خصوص پیشرفت تحصیلی فرزندان و غیره 
فضای  کردن  فراهمبا  کننده یتحماری کمک کند. والدین فرزندان در امور مربوط به یادگی یده خودنظم

مناسب و مساعد در خانه یادگیری مؤثر را تشویق کرده، و با اتخاذ راهبردهایی چون کمک به فرزندان، 
فناوری و سایر مواد آموزشی الزم به افزایش عملکرد تحصیلی و دستیابی  کردن  فراهمآموزش خصوصی، 

-(. در مدل نظری پینو ,.2020Yahaya et al) کنند یمکمک  شده  یده خودنظمفرزندان به یادگیری 
شامل  فرزند پروریسه بعد  )Pasternak & Whitebread, 2010-Pino( برد یتواپاسترناک و 

، خودمختاری و انتظار و شش رفتار والدگری مشتمل بر گفتگوی فراشناختی، ادراکی از یگر چالش
های فرزندان و  ، پاسخگویی هیجانی، مشارکت فعال در فعالیتپذیری یتمسئولکنترل، تغییر در 

. این ابعاد و رفتارهای والدگری در راستای اند ارتباطدهی یادگیری در  سکوسازی آموزشی با خودنظم
یادگیری چون: آموزش صریح، گذار تدریجی از کنترل و تنظیم  یده خودنظمحمایت از عوامل مؤثر در 

؛ تشویق گفتار شده یسکوسازتوسط یادگیرنده از طریق تعامل  یده خودنظمبی به بیرونی توسط مر
شود  (. از مروری بر این شواهد استنباط می ,1998Perryاست ) کننده یتحمافراشناختی و محیط عاطفی 

ز ست، والدگری نه فقط ناشی اا که والدگری از زوایا و اَبعاد مختلفی بر دستاوردهای فرزندان تأثیرگذار
 .این دستاوردهاست ی کننده بینی یشپعوامل فردی یک والد، بلکه ناشی از عوامل تعاملی بین دو والد 

و وظایف  ها نقششناختن   و به رسمیت یگذار ارزشیکدیگر،  فرزند پروریهای  والد به جنبهتعهد دو 
( parenting alliance( )Abidin & Brunner, 1995اتحاد والدینی ) تحت عنوانیکدیگر  فرزند پروی

 یابی دستهای فرزندان را با هدف  تواند وفاق یکدیگر برای مدیریت امور فرزندان و شرکت در فعالیت می
(، برخی  ;Abidin & Brunner, 1995McBride & Rane, 1998به برآیندی بهینه را افزایش دهد )

مشارکت والدین در امور فرزندان و افزایش  ی کننده یتتقومطالعات نیز نشان دادند که اتحاد والدینی 
(. فورتیز و et al., 2014 Camisascaشایستگی اجتماعی و کاهش مشکالت رفتاری در فرزندان است )

مادر دارای فرزند نوجوان، نشان  20با بررسی  )Sullivan, 2007)‐Futris & Schoppeسالیوان -اسکاپ
دادند مادرانی که درک نیرومندی از اتحاد والدینی داشتند، مشارکت پدران را در امور فرزندان نسبتاً خوب 

به روابط  فرزند پروریهای  دریافتند که داشتن درکی از مشارکت والدین در فعالیّت ها آنکردند،  گزارش می
یکدیگر بستگی دارد. برای والدین  فرزند پروریهای  اتحاد و وفاق والدین در پذیرش شیوهوالدین و نیرومندی 

دارای فرزند نوجوان، اتحاد والدینی منبع حمایتی ارزشمندی برای مشارکت در اُمور فرزندان محسوب 
 هدر امور فرزندانشان داشت تری یشبشود، این به این معناست که والدین در یک تیم، درگیری  می
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(Sullivan, 2007‐Futris & Schoppe احساس خودکارآمدی ،)داشته  تری یشب(Dumka et al., 2002)  و
تجربه کرده و عملکرد بهتری در امر والدگری به  فرزند پروریاُمور  ی ادارهدر  تری یینپافشار روانی والدینی 

های  شناختن شیوه  رسمیت  به(.  ;Floyd et al., 1998Abidin & Brunner, 1995) گذارند یمنمایش 
در  والدگری یکدیگر توسط والدین قادر است با افزایش عملکرد خانواده، مشکالت مرتبط با سالمت روانی را

را در فرزندان افزایش دهد  یده خودنظم(، و در عین حال، Baena et al., 2021نوجوانان کاهش دهد )
(Bono, 2003.) 

وجود شواهدی در حمایت از تأثیر محیط حمایتی والدین در ایجاد یادگیری خودگردان،  رغم یعل
پس از کودکی، تمایل الگوگیری نوجوان از همساالن و  یها سالبا توجه به افزایش سن فرزندان در 

بعدی، انجام مطالعه در  یها سالوالدین برای مشارکت در امور فرزندان در  تر کمصرف زمان 
در ایجاد یادگیری  ها آنیکدیگر و مشارکت  فرزند پروریهای  وفاق والدین بر شیوه خصوص نقش

، با توجه به رو ینا. از یابد یمو دستیابی نوجوان به کفایت و بسندگی اجتماعی ضرورت  ده خودنظم
حساس از زندگی، و ارتباط آن با  ی برههو مشارکت والدین با فرزندان در این ضرورت همراهی 

پیامدهای مثبت روانی برای فرزندان، این مطالعه درصدد است تا نقش اتحاد و مشارکت والدین در 
اجتماعی نوجوانان مورد بررسی قرار دهد و به این  های یستگیشایادگیری و  یده خودنظمافزایش 
والدینی و شایستگی اجتماعی  ین اتحاد( نقش مشارکت والدین در رابطه ب8پاسخ دهد که:  ها پرسش

 یده خودنظموالدینی و  ( نقش مشارکت والدین در رابطه بین اتحاد2نوجوانان چگونه است؟ و 
 یادگیری نوجوانان چگونه است؟

 

 روش
زاد(  )برون بین یشپاست، که در این طرح متغیر اتحاد والدینی متغیر  یبستگ همروش پژوهش حاضر 

زاد( و متغیر مشارکت  یادگیری و شایستگی اجتماعی متغیرهای مالک )درون یده خودنظمو متغیرهای 
 .باشند یموالدینی به عنوان متغیر میانجی 

 

 یریگ نمونهجامعه، نمونه و روش 
شهر تهران بود که از آن میان دو  ساکن اسالمنوجوانان دختر  ی هیکلاین پژوهش شامل  ی جامعه

به روش و  ها آنالبنین( با موافقت مدیران  ی نمونه دولتی )فاطمیه( و نمونه مشارکتی )ام دبیرستان دخترانه
( مبنی (Helsinki Declaration, 1964اعالمیه هلسینکی  بر طبقبا رعایت مالحظات اخالق پژوهش 
در پژوهش انتخاب شدند. از ها برای شرکت  کنندگان و رضایت آن بر محرمانه ماندن اطاّلعات شرکت

نوجوان که مایل به شرکت در پژوهش بودند برگزیده گردیدند و با توجه به ناقص  822میان این مدارس 
فت. اطالعات گروه نمونه نوجوان کاهش یا 851در نهایت تعداد نمونه به  ها نامه پرسشبودن تعدادی از 

 ارائه شده است. 8در جدول 
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 یریگ اندازهابزار 

(:  Measure Alliance ParentingPerceived) شده ادراکسنجش اتحاد والدینی 

از کامالً  یا درجهدر طیف لیکرت پنج  ای یهگویک مقیاس ده  شده ادراکسنجش اتحاد والدینی 
 ای یهگواست که بر اساس مقیاس بیست  81-51نمرات  ی دامنه( در 8( تا کامالً مخالفم )5موافقم )

برای ارزیابی میزان ادراک نوجوانان از اتحاد،  (Abdidn & Konrad, 1999)آبدین و کنراد 
آبدین  ای یهگوتنظیم شده است. مقیاس بیست  ها آن از مراقبت در والدین متقابل احترام مشارکت و

 سال مناسب است، به 8-82که برای والدین دارای فرزند  (Abdidn & Konrad, 1999) و کنراد
 شناسایی مشترک، یها مراقبت ارزیابی خانوادگی، ی مشاوره برای تشخیصی و غربالگری ابزار یک عنوان
والد دارای فرزند بدون مشکل و  8220بر روی  مداخالت تأثیر ارزیابی و ناکارآمد والدینی یها مهارت

(، اختالل CD(، اختالل سلوک )ADHAنقص توجه )-فعالی اختالل بیش مبتال بهوالد دارای فرزند  222
سازندگان آن پایایی آن با  ی مطالعهدر  .( و مشکالت دیگر شناخته شده استODDنافرمانی تقابلی )

گزارش شده است. در  11/1و پایایی آن با استفاده از بازآزمایی 29/1استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 
( Marital Adjustment Test) آن نیز با آزمون سازگاری زناشویی یگرا همی سازندگان، روایی  مطالعه

 00/1و در پدران  21/1( در مادران Kimmel & Van Der Veen, 1974( )8220در وین ) کیمیل و ون
 & Goldberg( )8210کنترل )گلدبرگ و ایستربروک،  فرزند پروریمقیاس سبک   و با خرده

Easterbrooks, 1984 حاضر، پایایی  ی مطالهدست آمد. در  هب – 20/1در پدران  و - 81/1( در مادران
 به دست آمد. 28/1ابزار با استفاده روش آلفای کرونباخ 

این  (:Parental Involvement Rating Scale)بندی مشارکت والدینی  مقیاس رتبه

 & Abdul Gafoor) و نسیما مشارکت والدین عبدالغفور یبند رتبهبرگرفته از مقیاس عمدتاً مقیاس 

, 2001)Naseema ،مادر در رفتار قلدری نوجوانان-های مشارکت پدر و با اقتباس از مقیاس 

(Mother and Father Involvement in Adolescent Bullying Behavior فلوری و بوچان )
(Flouri & Buchanan, 2003)  سن کمو مشارکت پدر در زندگی کودکان (Father Involvement in 

Young Children's Lives گرین )(Greene, 2001)  از  یا درجه 0شامل سی گویه در طیف لیکرت
،  88 یها هیگوکند.  های مربوط به فرزندان را ارزیابی می ( مشارکت والدین در فعالیّت2( تا اغلب )1هرگز )

 ی منزلهو نمرات باالتر در این مقیاس به  شود یم یگذار نمرهبه صورت معکوس  21و  81، 82، 85
والدین در اُمور مربوط به نوجوانان و نمرات پایین حاکی از مشارکت پایین والدین در  تر شیبمشارکت 

 22/1و پایایی بازآزمایی آن  28/1درونی مقیاس اصلی  یسان هم شود. های فرزندان محسوب می فعالیت
این مقیاس با مقیاس تفکّر  یبستگ هم(.  & NaseemaAbdul Gafoor ,2001گزارش شده است )

در این پژوهش، ضریب پایایی گزارش شده است.  95/1( Kuldeep Kaur, 2017انتقادی کالدیپ کوار )
  دست آمد. به 29/1مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ، 

https://www.researchgate.net/profile/Chandrikalayam-Naseema?_sg%5B0%5D=ZEEyArvisma9PGmQAR4bb10D-eel15EvS-x9GmKaD6_QcoxLM9TA2fwkljfQ2vUk9b9TvWU.nLguezjGRl5N-t0bpCXj3AKj1-mnFbK-xsNMhoSorO029uI_XjEdCDSMFmw-E8UKCdwk4fFVHn9Nq5iJ0gwhiA.QkDEJx7uFwhQR3e_DZg-7iZcEuVzRBaMYbqGWHDECn3g9vcvGGKT-XcERYGXvcD7c5o3Gw6Yd1wx1zK6uLOxeA&_sg%5B1%5D=jM1-ax5FczAjcPafMFkmS1uwyKqgkRUZ6lW65feDPcP2WylBH3azcFwvD4VBJKLJIbvSHzs.AEES7HqgMMdq551N2x-CkegVR-8CLyyuowhh4BkdSMuEw-ZCSz2zWabOnlNqJSnyQV-SVMJQuGXNWT6xU8uS5Q
https://www.researchgate.net/profile/Chandrikalayam-Naseema?_sg%5B0%5D=ZEEyArvisma9PGmQAR4bb10D-eel15EvS-x9GmKaD6_QcoxLM9TA2fwkljfQ2vUk9b9TvWU.nLguezjGRl5N-t0bpCXj3AKj1-mnFbK-xsNMhoSorO029uI_XjEdCDSMFmw-E8UKCdwk4fFVHn9Nq5iJ0gwhiA.QkDEJx7uFwhQR3e_DZg-7iZcEuVzRBaMYbqGWHDECn3g9vcvGGKT-XcERYGXvcD7c5o3Gw6Yd1wx1zK6uLOxeA&_sg%5B1%5D=jM1-ax5FczAjcPafMFkmS1uwyKqgkRUZ6lW65feDPcP2WylBH3azcFwvD4VBJKLJIbvSHzs.AEES7HqgMMdq551N2x-CkegVR-8CLyyuowhh4BkdSMuEw-ZCSz2zWabOnlNqJSnyQV-SVMJQuGXNWT6xU8uS5Q
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 :(Multidimensional Social Competence Scale) اجتماعی های یستگیشامقیاس چندبُعدی 

برای  )(Yager & Iarocci, 2013یاگر و آیروشی  است که توسط ای یهگواین ابزار، یک مقیاس هفتاد و هفت 
از روی گزارش  (ASDساله مبتال به اختالل طیف اُتیسم ) 81تا  88سنجش شایستگی اجتماعی نوجوانان 

 (Trevisan et al., 2018)توسط ترویسن و همکاران  MSCSگزارشی  خود ی نسخهوالدین تهیه شده است. 
ساله، اجرا شد. این  25تا  82سنی  ی دامنهمرد در  291زن و  182بالینی متشکل از  غیر یا نمونهبر روی 

(، نگرانی nonverbal conversation skillsغیرکالمی ) ی محاوره های مقیاس هفت مؤلفه مهارت
 (، ارجاع اجتماعیsocial motivationانگیزش اجتماعی )( و empathic concernهمدالنه )

(social inferenceدانش ،) ( اجتماعیsocial knowledgeمهارت ،) کالمی یا محاوره های 
(verbal conversation skillsو تنظیم ،) ( هیجانیemotional regulation را به عنوان )

از درست  یا درجه 5مقیاس در طیف لیکرت  های یهگوکند،  های اجتماعی نوجوان ارزیابی می شایستگی
 یگذار نمره( 5( تا کامالً درست است یا تقریباً همیشه درست است )8نیست یا تقریباً هرگز درست نیست )

 یطوالنشایستگی اجتماعی نوجوانان است. در این پژوهش به دلیل  ی دهنده نشان، و نمرات باالتر شود یم
 ایراجع به خودشان  یاز مردم سؤاالت »که بار فرهنگی داشتند، مانند  هایی یهگومقیاس از برخی  بودن
« مطلعم ام یگروه سن یمدها نیاز آخر»و یا « (اند تا حاال چطور بوده اند، ی)االن در چه حال پرسم یم شان یزندگ

آن با استفاده از  یها مؤلفّهو پایایی  25/1سازندگان آن، پایایی کل مقیاس  ی مطالعهگردید. در  نظر صرف
(. در Yager & Iarocci, 2013محاسبه شده است ) 20/1تا  10/1از  یا دامنهضریب پایایی آلفای کرونباخ در 

 محاسبه شده است. 21/1پژوهش حاضر، ضریب پایایی آلفای کرونباخ مقیاس 

این مقیاس یازده  (:Self-regulated learning Scale) یادگیری یده خودنظممقیاس 

 است که توسط دوالس ای یهگوبخشی از مقیاس خودکارآمدی تحصیلی شصت و دو ای  گویه
(Dullas, 2018)  بر اساس نظریه خودکارآمدی بندورا برای ارزیابی ادراک نوجوانان از کنترل و تسلط خود بر

 88-00نمرات  یا دامنه( در 8( تا کامالً مخالفم )0از کامالً موافقم ) یا درجه 0یادگیری در طیف لیکرت 
برای یادگیری است.  تر یشب یده خودنظم ی دهنده نشانطراحی شده است. در این مقیاس نمرات باالتر 

 آن با مقیاس خودکارآمدی کودکان بندورا یگرا همروایی  ,Dullas)  (2018دوالس با ی مطالعهدر 
(Bandura’s Children’s Self-efficacy Scale )02/1 نمرات  یوزن نیانگیمو روایی همزمان آن با

به دست آمد.  58/1( High School Students’ Grade Weighted Averageی )رستانیآموزان دب دانش
 به دست آمد. 25/1پایایی مقیاس در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ، 

 

 روند اجرای پژوهش

از آموزش و پرورش  ها یرستاندبپیش از شروع اجرای مطالعه، مجوزهای الزم برای ورود به 
نمونه دولتی و نمونه  های یرستاندباخذ شد. سپس با جلب مشارکت مدیران  شهر اسالم ی منطقه

آن، به دلیل ممنوعیت ورود به  یها پرسشو ارسال ابزارها برای اطالع از  شهر اسالممشارکتی 
 قرار گرفت و اهداف مطالعه آموزان دانشدر اختیار  ابزارها، از طریق معلمان یا معاونین پرورشی ها انیرستدب
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توضیح داده شد، سپس ابزارهای سنجش در زمان فراغت )زنگ تفریح یا ورزش( به صورت  ها آنبرای 
خانگی،  ی ینهقرنطاجرای بخشی از زمان پژوهش با شیوع کرونا و  یزمان همانفرادی تکمیل شد. به دلیل 

 ها استفاده شد. شده برای تحلیل داده گیری گیری با اختالل مواجه شد و از همان تعداد نمونه روند نمونه ی ادامه
 

 ها دادهروش تجزیه و تحلیل 
ها پس از ورود در دو بخش توصیفی و استنباطی )آزمون فرض( تحلیل شدند. برای آزمون  داده

دهی یادگیری و شایستگی  میانجی متغیر مشارکت والدینی در رابطه بین اتحاد والدینی و خودنظم
 استفاده شد. SPSS-24( در محیط Hayes, 2017) PROCESS ی افزونهاجتماعی از 

 

 ها یافته
 دهد. شناختی دختران نوجوان را نشان می های جمعّیت ویژگی 8جدول 

 

 8جدول 
 (n=  851کنندگان ) شناختی شرکت های جمعّیت ویژگی

 تعداد مشخصات

 ی تحصیلی پایه
 29 دهم

 22 یازدهم
 25 دوازدهم

 ی تحصیلی رشته
 92 علوم انسانی
 09 علوم تجربی

 05 فیزیک-ریاضی

 وضعیت اشتغال مادر
 822 دار خانه

 22 شاغل

 وضعیت اشتغال پدر
 20 شغل آزاد

 99 شغل دولتی
 2 بدون شغل

 نوع والدگری

 889 دووالدی
 25 یوالد تک
 2 مادرخوانده-پدر

 8 زندگی با خویشاوندان

 رفاه محله زندگی
 08 برخوردار
 819 متوسط

 9 غیربرخوردار

 سال( 80-82سن )دامنه 
M SD 
22/89 18/8 
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 بین متغیرهای پژوهش ارائه شده است. یبستگ هممیانگین، انحراف استاندارد و ضرایب  2در جدول 
 
 2جدول 

 بین متغیرهای پژوهش یبستگ هممیانگین، انحراف معیار و ضرایب  
 استاندارد انحراف میانگین 0 2 2 8 

 9/88 20/28    - اتحاد والدینی
 20/1 9/85   - 22/1** مشارکت والدینی

 11/2 22/21  - 22/1** 12/1** ی یادگیریده خودنظم
 22/80 1/891 - 22/1** 21/1** 22/1** های اجتماعی یستگیشا

**
p < 18/1  

 

داری  مثبت و معنی یبستگ همشود، بین کلیه متغیرهای پژوهش  مشاهده می 2از جدول  چنانچه
گیری و محاسبه فاصله  بار نمونه 5111داری اثرات غیرمستقیم از روش خودگردانی با  وجود دارد.. معنی

 ارائه شده است. 2درصدی استفاده شد که نتایج آن در جدول  25اطمینان 
 

 2جدول 
 دهی یادگیری خودنظمضرایب و نقش متغیر میانجی مشارکت والدینی در رابطه اتحاد والدینی و 

 دهی یادگیری خودنظم مشارکت والدینی دهی یادگیری خودنظم متغیر
b SE β p b SE β p b SE β p 

 118/1 99/1 15/1 52/1 118/1 22/1 10/1 55/1 118/1 12/1 12/1 95/1 اتحاد والدینی
 118/1 22/1 12/1 20/1         والدینی مشارکت

 R2= 92/1  R2= 52/1  R2= 28/1  

 
8/202 ( =859 ،8)F 

118/1p <  
50/225 ( =859 ،8)F 

118/1p <  
92/821 ( =855 ،8)F 

118/1p <  
 

دار است  دهی یادگیری معنی شود اثر کلی اتحاد والدینی بر خودنظم مشاهده می 2از جدول  چنانچه
(118/1, p < 12/1β = با اضافه .)  والدینی بر شدن متغیر مشارکت والدینی به مدل اثر اتحاد

 (. = p < 99/1β ,118/1دار است ) دهی یادگیری کاهش یافته است، امّا هنوز اثر مستقیم معنی خودنظم
است  82/1یادگیری از طریق مشارکت والدینی برابر با  یده خودنظماثر غیرمستقیم اتحاد والدینی بر 

طور کلی نتایج نشان داد که اثر  (. به=CI[25 %,82/1β 12/1, 25/1[است ) دار یمعنکه از لحاظ آماری 
دهی یادگیری  مستقیم اتحاد والدینی و همچنین اثر غیرمستقیم آن از طریق مشارکت والدینی بر خودنظم

 دار است و متغیر مشارکت والدینی در این رابطه نقش میانجیِ را بر عهده دارد. معنی
اتحاد والدینی و شایستگی اجتماعی در نتایج نقش متغیر میانجی مشارکت والدینی در رابطه بین 

 ارائه شده است. 0جدول 
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 0جدول 
 ضرایب نقش میانجی مشارکت والدینی در رابطه بین اتحاد والدینی و شایستگی اجتماعی 

 شایستگی اجتماعی مشارکت والدینی شایستگی اجتماعی متغیر
 b SE β p b SE β p b SE β p 

 125/1 20/1 80/1 21/1 118/1 22/1 10/1 55/1 118/1 22/1 12/1 01/1 اتحاد والدینی

 811/1 82/1 82/1 22/1         مشارکت والدینی

 R
2 = 85/1  R

2 = 52/1  R
2 = 82/1  

 
F  9/822 ( =859 ،8)  

p < 118/1  
F  50/225 =  (859 ،8)  

p < 118/1  
F  28/821 =  (855 ،2)  

p < 118/1  

 
( و  = 22/1βدار است ) متغیر شایستگی اجتماعی مثبت و معنیضریب مسیر متغیر اتحاد والدینی بر 

کاهش  یتا حدوددار است اما  مشارکت والدینی معنی یرمتغاثر مستقیم متغیر اتحاد والدینی پس از کنترل 
(. ضریب مسیر غیرمستقیم اتحاد والدینی از طریق مشارکت والدینی بر شایستگی  = 20/1βیافته است )

؛ یعنی، مشارکت والدینی در رابطه بین اتحاد والدینی و شایستگی اجتماعی، است 85/1اجتماعی 
 (.  = CI[25 %,85/1β -12/1, 21/1[کند ) گری نمی میانجی

 

 
 

  8کل ش
 ضرایب استاندارد مدل مفهومی

 

 بحث

بحرانی از  ی دورهترین تکلیف رشدی این  های اجتماعی نوجوان به عنوان مهم ی مهارت توسعه
دهی یادگیری به عنوان عامل مهم در بستر آموزشی و مؤثر در تعیین سرنوشت  زندگی و خودنظم

نوجوانی، نقش مهمی در کارکردهای آتی فرد دارد و از عوامل مختلف  ی دورهتحصیلی و شغلی در اواخر 
ماعی نوجوان، مشارکت شود، یکی از عوامل خانوادگی مؤثر بر شایستگی اجت فردی و خانوادگی متأثر می
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فرزند های  از ایجاد وفاق بین والدین در شیوه تواند یمهای فرزندان است که خود  والدین در فعالیت
، پژوهش حاضر با هدف رو یناهای والدینی یکدیگر متأثر شود. از  شیوه شناختن یترسمو به  پروری

دهی یادگیری و شایستگی  و خودنظمی اتحاد والدینی  بررسی نقش میانجی مشارکت والدین در رابطه
 اجتماعی در گروهی از دختران نوجوان انجام شد.

دهی یادگیری، به شکل غیرمستقیم با  نتایج پژوهش نشان داد اتحاد والدینی ضمن اثر مستقیم بر خودنظم
نتایج شود.  دهی یادگیری در نوجوانان می های فرزندان موجب خودنظم افزایش مشارکت والدین در فعالیّت

برخی مطالعات حاکی از نقش مثبت مشارکت والدین در حصول دستاوردهای مثبت تحصیلی برای فرزندان 
حمایت والدین به عنوان بعدی از (.  ;Morton & Chen, 2009-SimonsBoonk et al., 2018است )

شود  فرزندان منجر میهای مطالعه در نوجوانان به خودکارآمدی تحصیلی در  حمایت اجتماعی با افزایش مهارت
(Amini & Samani, 2021.) ( عبادی و برونEbadi & Borun, 2013 )تعامالت مثبت  کنند که تأیید می

والدین با یکدیگر و ارتباط بیشتر با هم، بررسی موقعیت تحصیلی فرزند و همکاری در حل مشکالت 
با کاستن از مشکالت تحصیلی نظارت والدین بر امور تحصیلی فرزندان  یها شاخصفرزند به عنوان 
، چراکه با شود می آموز دانشکوشی بیشتر  مثبت نسبت به تحصیل و سخت یها نگرشمنجر به افزایش 

فرزندان بیشتر  یها خواستهصرف زمان کمتر والدین برای رسیدگی به فرزندان، احتمال غفلت از نیازها و 
کمک والدین به انجام یا مشاوره در . ر خواهد شدها نیز کمت و نظارت و آگاهی نسبت به امور تحصیلی آن

اطمینان در فرزندان برای مواجهه با مشکالت در های فرزندان موجب ایجاد احساس  انجام فعالیّت
 بینی یشپاست و در عین حال، با افزایش انگیزش تحصیلی و  غیر تحصیلییادگیری و  های یطهح

سکوسازی برای یادگیری به ویژه در مسائل جدیدی است که  یا گونهپیشرفت تحصیلی در فرزندان، 
فرزندان با دریافت کمک از (. Zuffianò et al., 2013; Zimmerman, 2002) کند یمنوجوان با آن برخورد 

 تری یشبسوی والدین در امر یادگیری به تدریج به خودگردانی و خودبسندگی در این حوزه دست یافته، مسئولیت 
طالیی برای  یها سال. این اَمر به ویژه در اواخر دوره نوجوانی که کنند یمدر اَمر یادگیری احساس 

ست. اگرچه ا برخوردار ای یژهوتحصیلی و یادگیری برای ورود به دانشگاه است، از اهمّیت  یزیر برنامه
ته و جای خود را به فرزندان با افزایش سن کاهش یاف غیر تحصیلیمشارکت والدین در امور تحصیلی و 

منتهی  یها سال(، با این حال، در Latipah et al., 2021) دهد یماز همساالن و دوستان  یدنطلب یاری
به ورود به دانشگاه و اهمیت انتخاب رشته تحصیلی و نقش آن در سرنوشت شغلی فرد، مشارکت والدین 

(. در این Jeynes, 2017کند ) می تر یشبها را در قبال یادگیری فرزندان  شده و مسئولیت آن تر پررنگ
انضباطی و والدگری یکدیگر با تقویت مشارکت یکدیگر در  های یوهشو مشوق  کننده یتحمامیان، والدین 

 تحصیلی مثبتی برای فرزندان رقم بزنند پیامدهای تحصیلی و غیر توانند یمامور مربوط به فرزندان 
(Camisasca et al., 2014; Bono, 2003،)  والدینی که فرزند نوجوان دارند، با برخورداری از عامل

پروری، با احساس تیمی از همکاری یکدیگر،  اتحاد و وفاق بین یکدیگر در امر فرزند ی کننده یتحما
پروری  در امر فرزند یتر کمدر خود و نوجوانان ایجاد کرده و استرس  تری یشباحساس خودکارآمدی 

 (. & Floyd et al., 1998; Dumka et al., 2002Brunner, 1995;  Abidin) دارند
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مشارکت والدین اثر غیرمستقیم معناداری بر  ی واسطهنتایج پژوهش نشان داد اتحاد والدینی به 
نشان دادند که شایستگی اجتماعی در نوجوانان به عنوان یک ندارد. مطالعات شایستگی نوجوانان 

پیش از ورود به  ی مرحلهوجوانی به ویژه در این بخش از نوجوانی که ی ن تکلیف مهم رشدی در دوره
تحصیلی و شغلی است، متأثر از عوامل مختلف و به ویژه عوامل خانوادگی است  تر بزرگاجتماع 

(Domina, 2005; Hill & Tyson, 2009از آنجایی که جامعه .)  حورخانواده می ایرانی یک جامعه 
است، تکیه بر فرایندهای خانوادگی چون مشارکت والدین یا اتحاد والدین در مدیریت اُمور فرزندان از 

را برای والدین  یا عرصهخانواده، اتحاد والدینی  ی یرهدابرخورداست. با ورود فرزندان به  ای یژهواهمّیت 
رو، اتحاد  ر حل و فصل نمایند. از اینتا مسائل نهفته موجود در هر وهله از رشد را با یکدیگ کند یمفراهم 

ی  با مشکالت و مسائل دوره آگاه شدهکه والدین  کند یم، همچون لنگری عمل فرزند پروریوالدین در 
به تنهایی، با ایجاد همدلی در پی  ها چالشکردن در مقابله با   رشدی فرزند، با احساس ناکافی و نابسندگی

مواجه  یها چالشخود با این  فرزند پروری های یوهشو تأییدی برای  کننده یتحمااعتباریابی و یافتن منبعی 
شوند و از پیِ وفاق و همدلی از پس مشکالت رشدی فرزندان برآیند. مطالعات حاکی از ارتباط اتحاد والدینی 

ندان به عنوان بعدی متفاوت از روابط بین همسران با سازگاری مثبت و افزایش شایستگی اجتماعی در فرز
تواند در یادگیری و  می( و مشارکت والدین در امور مربوط به فرزندان Abidin & Brunner, 1995است )

 ی جامعه(. در Fishel & Ramirez, 2005سزایی داشته باشد ) نمایش رفتارهای اجتماعی مثبت نقش به
، لذا به نظر شوند یمروانی و اجتماعی محسوب  های گذاری یهسرماایرانی فرزندان منبع  خانواده محور

به جایگاه  یابی دستروانی و  های یتقابلتحقق رویای پرورش فرزندانی با باالترین رسد برای والدین،  می
وجود شواهد  رغم یعلفرزندان تعریف شود. های  تر در امور و فعالیّت مطلوب اجتماعی در مشارکت بیش

های  و متعاقباً تقویت شایستگی ها آنیادشده دال بر نقش مثبت اتحاد والدین بر افزایش مشارکت پژوهشی 
ی والدین در  همکاری دوجانبهو اجتماعی فرزندان، شواهد دیگری نیز حاکی است روابط زناشویی مثبت 

با خلق منفی ندارد های اجتماعی فرزندان دشوار و  ای در تقویت شایستگی کننده پرورش فرزندان نقش تعیین
(Lam et al., 2018،) های فرزندان در تعامالت دوجانبه با والدین و اتخاذ  این مطالعه به نقش ویژگی

برای پرورش  فرزند پرویای از  های ویژه راهکارهای خاص والدین و همکاری در یادگیری مهارت
نیز تأیید کردند  (Bearss & Eyberg, 1998). کند گونه فرزندان اشاره می مثبت روانی در این برآیندهای

های فرزند ارتباط نیرومندتری دارد تا سازگاری بین زوجین. برخی  که همکاری و اتحاد والدین با ویژگی
)فعالیت در قالب بازی،  اجتماعی شدنمطالعات نیز بر اثربخشی نوع اقدامات مشارکتی والدین و راهبردهای 

های فرزند متناسب با سطح تحولی وی تأکید  ه، و ... ( بر پرورش شایستگیایفای نقش یا الگودهی، مشاور
های اجتماعی به نقش الگوگیری از  (، برای تقویت یا تغییر مهارتGuralnick et al., 2003کرده )

(. در تبیین دیگر شاید Inderbitzen, 1994ی گذار از نوجوانی به جوانی اشاره نمودند ) همساالن در برهه
اجتماعی به حمایت  های دهی یادگیری بیش از شایستگی تحصیلی چون خودنظم برآیندهایگفت  بتوان

به ویژه در  های تحصیلی فرزندان والدین مرتبط است، لذا همکاری والدین برای درگیرشدن در فعالیت
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صورت  های پیشرفت و تحصیل فرزندان تأکید و تمرکز بیشتری ها بر ارزش شرایط امروزی که در خانواده
 تری در پی داشته باشد.  تر و عینی تواند نتایج محسوس گیرد می می

 

 گیری نتیجه
توان دریافت که مشارکت و درگیری والدین در انجام  های پژوهش حاضر می با عنایت به یافته

مثبتی به ویژه برای فرزندان است که در  برآیندهایها و امور مربوط به فرزندان حاوی پیامدها و  مسئولیت
دهد. پذیرش  یکدیگر رخ می فرزند پروریهای  به شیوه احترام گذاشتنی وفاق والدین در پذیرش و  نتیجه
در انجام یا مشاوره به  ها آنیکدیگر توسط والدین با افزایش سطح مشارکت  فرزند پروریهای  شیوه

دستاوردهای تحصیلی مثبتی چون افزایش  تواند یم یلیتحص یرغتحصیلی و  های یتفعالفرزندان برای 
خودگردانی در امر یادگیری فرزندان را در پی داشته باشد. این نتایج، حاوی اشارات عملی مهمی برای 

 غیر تحصیلیتوان والدین برای مشارکت در امور تحصیلی و  کارگیری بهمربیان و معلمان مدارس، در 
 است.  ها آنهای اجتماعی  فرزندان در تحقق اهداف یادگیری و دستیابی به مهارت

اجرای پژوهش با شیوع قرنطینه خانگی و تعطیلی مدارس و محدودیت در اجرای میدانی و به تبع  یزمان هم
حدودی متأثر نماید، انتخاب دختران نوجوان  نتایج را تا تواند یمو کاهش حجم نمونه که  یریگ نمونهآن توقف در 

عدم از جامعه پسران به دلیل  عدم انتخابدخترانه به دلیل احتمال باالی مشارکت در پژوهش و  های یرستاندباز 
بعدی با  یها پژوهشپژوهش حاضر است که امکان اجرای  های یتمحدودپسرانه از  های یرستاندب مشارکت

 . شود یمدختران و پسران پیشنهاد  غیر تحصیلیر در پیامدهای تحصیلی و مشارکت پدر و ماد ی یسهمقا

 

 مالحظات اخالقی

با رعایت کدهای اخالقی پژوهش شامل اصل رضایت آگاهانه، هماهنگی با مدیران مطالعه،  نیا
با موافقت پژوهشکده به شماره آموزان،  مدارس و حفظ محرمانه ماندن اطّالعات شخصی دانش

به شماره  شهر اسالمو مجوز آموزش و پرورش شهرستان  25/81/8221مورخ  رد 8221/5/21
 انجام شده است. 21/88/8221مورخ  212/812581/8222
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 حمایت مالی
این پژوهش با هزینه شخصی نویسنده انجام گرفته و هیچ حمایت مالی از سوی نهاد و یا دستگاهی 

 . دریافت نشده استدر این پژوهش 
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 شود.  مورد مطالعه برای انجام پژوهش حاضر قدردانی می های یرستاندبآموزان  از مشارکت مدیران و دانش
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