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 چکيده
های عمومی است که تربیت و پرورش فرزندان را بر عهده دارد ابعاد مختلف خانواده یکی از نهاد

باشد که نقش خانواده در پیشرفت فرزندان نقش مهمی دارد. یکی از این ابعاد تحصیالت والدین می

رفت، پیشرفت تحصیلی را نیز شامل حساسی را در پیشرفت فرزندان بر عهده دارد. حال آیا این پیش

می شود این موضوعی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است در این پژوهش نقش 

تحصیالت والدین، شغل پدر، شخص مادر درآمد خانواده، اندازه خانواده و در قید حیات بودن یا 

ت. روش پژوهش توصیفی ـ نبودن والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان مورد بررسی قرار گرفته اس

پیمایشی است و جامعه آماری را دو گروه دانش آموزان دختر دوره متوسطه و معلمان دبیرستان 

نفر و از بین معلمان  100دهد. حجم نمونه را از بین دانش آموزان های شهر شهرکرد تشکیل می

اند. ابزار جامعه انتخاب شده دهد که به شیوه تصادفی از بین افرادنفر از افراد جامعه تشکیل می 50

ای لیکرت )خیلی کم، کم، تا حدودی، پژوهش پرسشنامه محقق ساخته در قالب طیف پنج درجه

زیاد و خیلی زیاد( بوده است روش تحلیل اطالعات نیز آمار توصیفی )شامل جداول فراوانی، درصد 

های پژوهش حاکی از آن است تتک متغیره( بوده است. باف tو میانگین( و آمار استنباطی )آزمون 

که از دیدگاه دانش آموزان نقش تحصیالت والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با میانگین 

( در حد متوسط باال و از دیدگاه معلمان نیز در حد متوسط باالست اما دیدگاه دانش آموزان 46/4)

یانگین دیدگاه دانش آموزان باالتر از معلمان است. در خصوص شغل پدر بر پیشرفت تحصیلی م

( باالتر بوده است. در زمینه نقش شغل 52/4( بوده که نسبت به میانگین دیدگاه معلمان )92/3)

( و میانگین دیدگاه معلمان 37/3مادر بر پیشرفت تحصیلی فرزندان میانگین دیدگاه دانش آموزان )

ر است. در خصوص نقش درآمد ( بوده است که نسبت به میانگین دیدگاه دانش آموزان باالت4)

خانواده بر پیشرفت تحصیلی فرزندان میانگین دیدگاه دانش آموزان باالتر است. در خصوص نقش 

( و میانگین دیدگاه معلمان نیز 3/4درآمد خانواده بر پیشرفت تحصیلی فرزندان میانگین دیدگاه )

( 35/4انگین اندازه خانواده را )( بوده است که تقریباً یکسان است. همچنین دانش آموزان می22/4)

( بوده است در خصوص نقش دی قید حیات بودن یا نبودن والدین 61/3و میانگین دیدگاه معلمان )

 61/3و میانگین دیدگاه معلمان  35/3بر پیشرفت تحصیلی فرزندان میانگین دیدگاه دانش آموزان 

 بوده است.

 دوره متوسطه،  دانش آموزان دختر پیشرفت تحصیلی، تحصیالت والدین، :يديکل واژگان
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 مقدمه

 

ی یک سازمان یا ساخت در نظر گرفت )مولد و پرایس( طرف مختلف اشکال و اختالل در توان به منزلهالگوی ارتباطی خانواده را می        

بین برود. فرضا والدین همانند  های مختلف ممکن است کمرنگ شده و ازسازمان یا ساخت خانواده را به شرح و تفسیر کشیده است. مرز

خوار را ایفا نمایند. در چنین برادر و خواهر کودک با او رفتار کنند و برعکس ممکن است کودکان در رابطه با پدر و یا مادر نقش مراقب یا غم

طات خود با یکدیگر بسیار های عاطفی ناپسند شمرده شوند. والدین و فرزندان ممکن است در ارتباحالتی ممکن است اضطراب و ناراحتی

 نزدیک و یا یکی شوند و یا این که از نظر عاطفی بسیاری از یکدیگر فاصله بگیرند ممکن است اتحاد یا انقالب بین اعضاء به وجود آید مثال

ها از هه با تعارضمادر و پسر بر علیه پدر متحد شوند و سرانجام ممکن است ساختار خانواده به کلی دستخوش اختالل شده و به جای مواج

کنند و به صورت منطقی در مورد علت ها این است که والدین در مبحث خود انصاف را رعایت نمیها بگذرند از خصایص این خانوادهکنار آن

چار اشکال ای بیابند و با یکدیگر کنار آیند مثالً مادری که در روابط زناشویی خود با همسرش دکنند تا سرانجام چارهمشکالت بحث نمی

است ممکن است با لحنی پرخاشگرانه نسبت به ضعف یا شکست پسرش واکنش دهد حالتی که در غیر این صورت هیچ گونه توجهی را بر 

ها ارتباط بین شد. در این نظریه عواملی همچون حضور یا عدم حضور والدین یا یکی از آنانگیخت و مادر به سادگی از کنار آن رد مینمی

ها گیرد. که در زیر به بررسی برخی از آنها بر سازگاری کودک مورد بررسی قرار میبرادران تربیت تولد و تعداد فرزندان و تأثیر آنها و آن

ها می باشد. عدم حضور والدین به هر دلیلی پردازیم. یکی از عوامل موثر بر سازگاری و رشد اجتماعی آنان غیبت والدین یا یکی از آنمی

های ناسازگارانه در ی هر یک از گرایشتواند سرچشمهآورد میهایی که برای کودک به وجود میوت، مسافرت( به دلیل محرومیت)طالق، ف

های ناسازگارانه کودک همواره فقدان یا محرومیتی وجود دارد که در آن کودک از فقدان مادر ی ویتریکت در گرایشکودک باشد. طبق گفته

( در رابطه با عدم حضور پدر یا مادر تحقیقات زیادی انجام گرفته است عدم حضور پدر 1372برده است. )شفیع آبادی، یا فقدان پدر رنج می

کند ولی در تأثیرات متفاوتی روی دختران و پسران خواهد گذاشت. در مورد پسران این تأثیر بستگی به سنی دارد که پدر خانه را ترک می

پدر دارد. پسرانی که از حضور پدر محروم بودند نسبت به سایرین تمایل زیادی به رفتارهای خصمانه و  مورد دختر بستگی به علت غیبت

های ناسازگارانه اجتماعی دارند. همچنین این پسران دارای مشکالت رفتاری مربوط به نقش بودند. مثالً اگر چه خشونت و تخلف و رفتار

های های بیانی بود ولی در پسرانی که از حضور پدر محروم هستند رشد مهارتز مهارتهای ادراکی ـ حرکتی بهتر اپسران رشد مهارت

های ادراکی. دخترانی که از حضور پدر کردند تا مهارتهای بیانی بهتر عمل میها بیشتر در مهارتشناختی همانند دختران بود. یعنی آن

رسه و ... بودند این دختران در ارتباطات خود با مردان نیز با مشکل رو محروم بودند دارای مشکالت نقش مشکالت وابستگی عاطفی در مد

-رسند و نسبتاً کمتر به فعالیتها اغلب در ارتباط با مردان کناره گیر خواهند بود نسبت به سایر دختران دیرتر به بلوغ میشوند اینبه رو می

 (.1370پردازند )رضوان، هایی از این قبیل میهای جنسی و رفتار
        

موقعیت کودک در بطن خانواده نیز در روند مطلوب یا دشوار جریان اجتماعی شدن و سازگاری کودک از اهمیت خاصی برخوردار           

گیری شخصیت و میزان سازگاری کودک نقش تواند در شکلباشد و این سوال که آیا ترتیب میها ترتیب تولد میاست. از جمله این موقعیت

ها ته یا خیر توسط محققان بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است بیش از یکصد سال پیش فرنسپس گالرون در تحقیق بر روی دوقلوداش

های بزرگتر دارای قدرت آید پیشرفت تحصیلی باالتری دارد. همچنین آلفدر آدلرنیز معتقد است بچهمتوجه شد نوزادی که دیرتر به دنیا می

امنی را در خود رشد اند احساس ناها از سنین خیلی پایین با به دنیا آمدن کودک دوم )خلح( نشدهبه علت این که آن باشد امارهبری می

های میانی ممکن است نسبت به استبداد کودک بزرگتر از او رنجیده شوند و طبیعت های دوم با بچهدهند. بر اساس نظریه آدلی بچهمی

های بعدی دارای پرخاشگری های اول نسبت به بچه( ام. سی آرتور طی تحقیقاتی نشان داد بچه1989سرکش داشته باشند )تری وگوی، 

های دوم معموالً ها اغلب )بزرگسال مدار( هوشیار دارای اعتماد به نفس باال احساس و جدی هستند در حالی که بچهباشند. آنکمتری می

روی ترتیب تولد انجام گرفت به این نتیجه رسیدند که فرزندان اول خانواده دارای  )دوست مدار( و صمیمی هستند در تحقیقات دیگری که

باشند های دوم و آخر هستند و از نظریه اجتماعی نیز روابط بهتری با دوستانشان میی پیشرفت باالتری نسبت به بچهنمرات هوشی و انگیزه

 (.1976، میلر، ماریاما 1980، کنند )لتیها عمل میهای زندگی صبورتر از آنو در موقعیت

های کوچک دارای دهد کودکان خانوادههای به عمل آمده در مورد تحصیل تعداد فرزندان خانواده در رشد کودک نشان میهمچنین بررسی

های لدین خانوادهشود شاید واباشد. در بیان ذکر علت این تفاوت گفته مینمرات هوشی و با پیشرفت آموزشی و احترام به خود باالتری می

ها در معرض محرک های شناختی کمتری قرار می گیرند کنند و بنابراین کودکان این خانوادهبزرگتر وقت کمتری را با فرزندانشان صرف می
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باط با های مالی و اقتصادی بیشتری را تجربه نمایند. ارتباشد کودکان استرسهایی که تعدادشان زیادتر میو احتمال دارد در خانواده

خواهران و برادران در سازگاری عاطفی کودک از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا پس از مادر و پدر اولین کسانی که در ذهن کودک 

هاست که مناسبات صمیمانه و ی آنباشند. به وسیلهآموزند خواهران و برادران میبندند و اولین ارتباطات اجتماعی را به کودک مینقش می

آموزد و یا بر عکس در اثر روش ناصحیح والدین، خواهران و برادران کودک ممکن است احساساتی از قبیل حسادت، اری متقابل را میهمک

دهند تنها فرزند خانواده باشند یا به نحوی وجود سایر خواهران رقابت شدید و پرخاشگری را بیاموزد تا جایی که بعضی از کودکان ترجیح می

 (1375کنند )عنایت پور، انکار می و برادران را

ها در سرتاسر دوران خردسالی و دوران میانی ارتباط میان خواهران و برادران از نظر هیجانی و احساساتی قوی است و تمایالت آن       

رد. بعضی از این ارتباطات از هایی است که در ارتباط بین خواهران و برادران وجود داشود یکی از مسائل عمده و مهم تفاوتکودک تکرار می

های خردسالی خود را با خواهران یا صمیمیت و توافق برخوردارند. و حال آن که مابین بعضی دیگر دشمنی و مخالفت بعضی از کودکان سال

رانه، خصمانه و گذرانند. در حالی که بعضی دیگر دارای ارتباط پرخاشگبرادرانی که صمیمی، حمایت کننده، مهربان و بامحبت هستند می

ها در طی این دوران به عزت نفس هایی بین این گروهسالی این موضوع را تفاوت 8-7باشند. در یک مطالعه طولی از خواهران نامتجانس می

 (.1372شود را مورد آزمایش قرار دهند و هر دو فرضیه تایید شد )پارسا، کودک مربوط می

این موضوع را که سازگاری دوران  1994یک تحقیق، طولی دان، بردسال ریچاردرند در سال  نویسد همچنین در( چنین می1374)زارع، 

برادر و خواهر  39برادر و خواهر بزرگتر و  39شود را بر روی ابتدایی نوجوانی به ارتباطات خواهران و برادران در سنین ابتدایی مربوط می

ها های موجود در سازگاری کودکان به ارتباط آنمشاهده قرار دادند و دریافتند تفاوت هایشان موردی قبل از دبستان در خانهکوچک در دوره

شود. بنابراین نتایج تحقیقات در ها مربوط میبا خواهران و برادران هم دوره خلق و خوی مادر و نیز ارتباط بین مادر و خواهران و برادران آن

شوند که وجود محبت و صمیمت بین خواهران و برادران و نه تنها در رشد آور میبه ما یاد رابطه با ثبات ارتباطات بین خواهران و برادران

 گیرد.ها در سنین بعدی نیز مورد توجه قرار میها مفید خواهد بود بلکه بر سازگاری مطلوب بچهارتباطات بین آن

 

 پيشرفت تحصيلی

 ویژگی هاي نوجوانی

های از سایر دوران زندگی متمایز ای که با ویژگیباید یک مرحله بسیار مهم از زندگی تلقی کرده دورهبه عنوان یک واقعیت، دوره نوجوانی را 

 شود. این خصوصیات عبارتند از:می

 الف( نوجوانی یک دوره انتقال است.

 رود.ب( نوجوانی یک دوره مهم به شمار می

 رود.ج( نوجوانی یک دوره مهم به شمار می

 ئله آفرین است.د( نوجوانی یک سن مس

 باشد.و( نوجوانی یک سن هراس می

 ر( نوجوانی زمان آرمان گرایی است.

 (.1370ز( نوجوانی آستانه بزرگسالی است )شعاری نژاد، 

 

های جسمانی در این دوره آهنگ سریع رشد جسمانی است که کودک بر ی نوجوانی: یکی از ویژگیالف( ویژگی های جسمانی دوره         

سازد این رشد موجب افزایش قد و ظهور و بروز خصوصیات ثانویه در پذیر مبدل میی قبل را به جوانی خستگی ناجوش دورهجنب و 

کند شود. البته باید توجه داشت که سرعت رشد در پسران و دختران تفاوت دارد. در این دوره نسبت کل اعضای بدن تغییر مینوجوانان می

شود و بر شود. بر اثر رشد عضالنی، استخوانی، عصبی، حرکات بدن به تدریج منظم و پیچیده تر میبزرگساالن می تا حدود زیادی شبیه اندام

شود. ظهور عالئم جسمانی و روانی این سالگی افزوده می 16سالگی و پسران در  14قدرت و سرعت و دقت و همگانی حرکات دختران در 

سازد دقت و توجه خبری کامل مانده است غافلگیر و مضطرب میرسوم تا کنون در این باره و بی ها و آدابدوره نوجوانی را معموالً سنت

گیرد در افراد شود البته بایستی توجه داشت نوع سرعت و اهمیت نسبی تغییرات که صورت مینوجوانان به بدن در این بین ظاهر می

شود و های بدنی نوجوانان در رفتار او بسیار موثر واقع میشود. ویژگین میمختلف بسیار متفاوت است و بر اثر وضع زندگانی نیز دگرگو

های اجتماعی وی تأثیر عمیقی خواهد داشت. مخالفت در صورتی که ادعای نوجوان های بدنی نوجوانان به خصوص در شخصیتویژگی
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کوشد عده ای مانوس شده وجود خود را نشان جوان میشود. در این دوره نوحاصل منجر میمتناسب با امکاناتش نباشد به منفی بافی بی

شود او دهد به عبارت دیگر گرایش به انس و الفت در او باال خواهد گرفت. از آنجا که در این دوره از تسلط خانواده بر نوجوانان کاسته می

اطرافیانش را به پذیرش و اعتراف نسبت به  کوشد موفقیت خود را تثبیت نموده وباشد و میدرصدد اثبات شخصیت و نمایان ساختن آن می

کند پیروی از همساالن رساند به نحوی که در سخن گفتن و تعریف از خود مبالغه میاین موقعیت وادار کند این وضع او را به خود مغرور می

ی نوجوانی است که ناشی از هدهد. سرکشی و تمرد علیه کنترل موجود در خانواده از خصوصیات دیگر دورنوجوان را به گروه سوق می

باشد پای بند شدید نوجوان نسبت به عقاید و افکار خود در مقابل معیارهای احساس اثبات موقعیت اجتماعی و خودنمایی نوجوان می

 (1370والدین، فرهنگ و محیط زندگی خصایص بارز در این دوره است. )ثنائی، 

به نفس قدرت سازگاری بیشتری را با محیط به دست می آورد و آماده پذیرش مسئولیت و  اثر رشد اجتماعی مطلوب و تقویت اعتماد       

ی متشنج که در آن روابط نامطلوب بین اعضاء عکس اگر کودک در خانوادهشود، برنقش های گوناگون اجتماعی در مراحل بعدی زندگی می

ن، پرخاشگری و نادیده گرفتن قوانین و مقررات اجتماعی می شود و حاکم است زندگی کند، بر اثر احساس اضطراب و ناامنی دچار عصیا

فرد  عالوه بر مختل شدن روابط اجتماعی او با اطرافیان در زندگی از ایفای نقش اجتماعی مناسب در جامعه نیز باز می ماند. تأثیر خانواده در

های نظری و تجربی هر سرتاسر زندگی شخص باقی بماند. تحلیل مقدمه آغاز و با قدرت و فراگیری خاص آشکار می شود و امکان دارد دربی

ثر دو توجه خود را در اساس به روابط کودک و والدین متمرکز کرده اند و برای اثرات پدر و مادر بر کودک اولویت قائل می شوند. اخیرا به ا

یشتر توجه شده است. بر این اساس اگر خانواده را به عنوان کودک بر سایر اعضاء خانواده و نیز بر کل خانواده به عنوان یک واحد متقایل ب

 (.1372یک واحد کل در نظر بگیریم به درک مشکالت و معضالت کودک نائل خواهیم شد )شفیع آبادی، 

 پيشرفت تحصيلی

اند. مانند شود که قابل مشاهدهمی کنند: رفتار اشکار و نهان. رفتار آشکار اعمالی را شاملروان شناسان رفتار را به دو دسته تقسیم می      

توان از صحبت کردن و نوشتن رفتار نهان اعمال درونی فرد است که به طور مستقیم قابل مشاهده نیست. مانند تفکر و تخیل، گاهی می

ها( و گروهی نند رفتار گرادهند )همابرد. هر چند برخی روان شناسان به رفتار آشکار اهمیت بیشتری میطریق رفتار آشکار به رفتار نهان پی

ی روانشناسان نیاز دارند رفتارهای ی گیج و برالینر، همهها( توجه بیشتری دارند اما به عقیدههای نهان )همانند شناخت گرادیگر به رفتار

 ر فرد اتفاق افتاده است یا نه.های نهان فرد را مورد مشاهده قرار دهند تا تعیین کنند آیا تغییراتی که یادگیری نام دارد دآشکار و رفتار

های آموزشی از پیش تعیین شده در واقع هدف از ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدف

 اند و به چه میزان.های یادگیری به نتایج مطلوب انجامیدههای آموزشی معلم و کوششبر این منظور که آیا فعالیت
 

 مل موثر بر پيشرفت تحصيلیعوا

کنند. دیدگاه جامعه شناسی است که به محیط آموزشگاه های آموزشگاهی را تبیین میدو دیدگاه عوامل موثر بر افت تحصیلی در محیط     

های فردی زشها و انگیهای فردی یا شخص یادگیرنده از قبیل نقشتاکید دارد و دیدگاه دیگر دیدگاه روان شناختی است بر نقش ویژگی

 (.1383کند )حسینی، تاکید می

 ها دانشگاه و جامعه باشد.تواند متاثر از عوامل مربوط به فرد، خانواده، مدرسهپیشرفت تحصیلی می

 

 تحقيقات داخلی

باشد. بدین می( در زمینه عوامل شکست تحصیلی دانش آموزان نشان داد که این مسئله با عوامل خانوادگی در ارتباط 1379مهریار )      

 معنی که موفقیت تحصیلی دانش آموزان با وضعیت اقتصادی خانواده، میزان تحصیالت و شغل والدین همبستگی دارد.

بررسی تاثیر نقش خانواده در افزایش انگیزش دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه نسبت به »( طی پژوهشی با عنوان 1377آرمان )

ها از انگیزش بیشتری نسبت به تحصیل رود فرزندان آنفت که هر چه سطح تحصیالت والدین باالتر میتحصیل در شهر کرمان، دریا

 برخوردار خواهند شد.

، دریافت که «سواد والدین و عملکرد تحصیلی دانش آموزان کالس پنجم ابتدایی منطقه چهار کرج»( در پژوهشی با عنوان 1373محبی )

داری وجود دارد. سواد دارند تفاوت معنیسواد هستند و دانش آموزانی که والدین بیی که دارای والدینی بابین عملکرد تحصیلی دانش آموزان

 به این معنا که سواد والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان اثرات مثبتی دارد.
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های منطقه ده دانش آموزان دبیرستان( در پژوهشی با عنوان در تاثر وضعیت اقتصادی و سواد والدین در پیشرفت تحصیلی 1379کهن پور )

داری ها در سطح متفاوتی از تسهیالت هستند تفاوت معنادریافت که بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر که والدین آن»تهران 

آموزانی است که  وجود دارد به عبارت دیگر هر چه سطح تحصیالت پدر بیشتر باشد پیشرفت تحصیلی بیشتر است. این تفاوت بین دانش

 ها مدارک تحصیلی ابتدایی دارند با دانش آموزانی که پدران آنها مدرک تحصیلی دیپلم به باال دارند.پدران آن

( در پژوهشی با عنوان در بررسی ناسازگاری دانش آموزان دوره ابتدایی دریافت که بین سطح تحصیالت والدین و میزان 1370اسمالیوچی )

 شود.وزان رابطه معناداری مشاهده میناسازگاری دانش آم

سوادی والدین را یکی از دالیل افت تحصیلی بی« علل افت تحصیلی در دوره ابتدایی»( در پژوهشی با عنوان 1371از فولیان و همکاران )

 دانند.دانش آموزان می

داری والدین و وضعیت تحصیلی رابطه معنادریافت که بین تحصیالت « بررسی علل افت تحصیلی»( طی پژوهشی، با عنوان 1370مدنی )

 وجود دارد.

های اول و دوم ابتدایی شهرستان ( در تحقیق خود به بررسی زیستی، شناختی و خانوادگی پدیده مردودی در پایه1376پیش بینی )

 مردودی بوده است.استهبان پرداخت و دریافت متوسط سطوح تحصیلی والدین دانش آموزان قبول شده باالتر از والدین افراد 

( در پژوهشی تحت عنوان بررسی شیوع اختالالت رفتاری دانش آموزان ابتدایی شهر ابهر دریافت که بین 1380شمس اسفندآبادی )

درصد اطمینان نتیجه گیری شد که میزان تحصیالت مادر بر میزان اختالالت  95تحصیالت مادر و اختالالت رفتاری رابطه وجود دارد با 

 کودکان تاثیر دارد.رفتاری 

های خانوادگی و بهداشتی روانی والدین با مسائل آموزشی و رفتاری دانش آموزان ( در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه ویژگی1380فیاضی )

ه رابط p01( دریافت که بین معدل نمرات دانش آموزان و تحصیالت والدین در سطح 80-81دوره ابتدایی شهرستان گلپایگان در سال )

معنادار وجود دارد. بین تحصیالت پدر و مسائل رفتاری رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بین تحصیالت مادر و تعداد غیبت دانش آموزان 

 دار وجود دارد.رابطه معنا

احساس خودارزشمندی، ( در پژوهشی دریافت که نوجوانان دارای مادران شاغل در مقایسه با نوجوانان مادران خانه دار از 1979کلد و اندر )

 (.1384سازگاری اجتماعی، احساس تعلق داشتن و حمایت اجتماعی بیشتری برخوردارند. )بیات، 

های طبقه متوسط با افزایش تعداد افراد خانواده کنترل ( در یک مطالعه نشان دادند که به اعتقاد نوجوانان خانواده1962الدر و پترسون )

ها استفاده از قدرت برای های اجتماعی ـ اقتصادی پایین این عقیده را ندارند زیرا در این خانوادهنان خانوادهوالدین افزایش می یابد. نوجوا

تر است و احتمال اینکه والدین در این قبیل های بزرگتر، رویارویی بین نوجوانان و جوانان و والدین شایعتر است ولی در خانوادهکنترل شایع

 (.1382یزیکی به عنوان یک شیوه انضباطی استفاده کنند بیشتر است )بیابانگر، ها از تنبیه فخانواده

های سالم ( طی پژوهشی دریافت که نوجوانانی که یکی از والدین خود را به علت مرگ از دست داده بودند با نوجوانان خانواده1981پاریش )

 (.1382ی یا موفقیت تحصیلی دیده نشده است )بیابانگرد، های مفهوم خود ادراک مادر، عالیق شغلهیچ گونه تفاوتی در شاخص

 

 روش پژوهش

 جامعه آماري

صفت «. تعداد عناصر مطلوب موردنظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند»( در تعریف جامعه آماری می گوید: 1378دالور )      

باشد. جامعه آماری این آماری از سایر جوامع میمشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایزکننده جامعه 

 پژوهش دو گروه بوده که عبارتند از:

ها بالغ بر باشند و تعداد آننه مشغول به تحصیل می 87-88کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسط شهر شهرکرد که در سال تحصیلی  -1

 نفر می باشد. 1200

 باشد.نفر می 90ها سطه دخترانه تشکیل می دهند که تعداد آنگروه دوم از جامعه آماری را دبیران مدارس متو -2
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 توزیع جامعه دبیران را به تفکیک جنسیت -1جدول 

 فراوانی جنسيت

 60 زن

 30 مرد

 90 جمع

 

 حجم نمونه و شيوه نمونه گيري

حساب می آید نمونه برداری طبق اصول و  شود و معرف جامعه بهنمونه بخشی از جامعه آماری است که طبق ضوابط معین انتخاب می       

 (.1382فنونی انجام می شود که بر اصول انتخاب تصادفی استوار است )شریفی و نجفی زند، 

 باشد.نفر می 50نفر و برای گروه دوم )معلمان(  100حجم نمونه این پژوهش با نظر استاد ناظر برای گروه اول )دانش آموزان( 

یک دبیرستان انتخاب و سپس از بین دانش  های دختران شهر شهرکرد به طور تصادفیه اول از بین دبیرستانجهت انتخاب نمونه از گرو

های آموزان آن دبیرستان تعداد مورد نظر به طور تصادفی انتخاب گردید برای انتخاب نمونه از گروه دوم لیست دبیرانی که در دبیرستان

 نفر به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. 50ها تعداد از بین آن ها تهیه ودخترانه همراه کادر اجرایی آن

 ابزار پژوهش

ای مناسب برای پاخ به کند با تهیه وسیلهیکی از مراحل اساسی در هر پژوهش ساختن ابزار است محقق در این مرحله سعی می      

ی مزایایی که ها پرسشنامه است که به واسطهمتداولترین ابزار آوری نماید یکی ازهای مورد نیاز را جمعهای پژوهش دادهفرضیات یا سوال

دو دارد از کاربرد زیادی برخوردار است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش نیز پرسشنامه است از آنجایی که دو گروه جامعه آماری است لذا 

 وصیفی پرسشنامه متفاوت است.پرسشنامه تهیه شده است که در هر دو پرسشنامه سواالت یکسان است اما بخش ت

پرسشنامه تهیه شده شامل دو بخش است در بخش اول به ویژگی های توصیفی نمونه شامل جنسیت، سابقه کار، پایه تحصیلی، رشته 

لب تحصیلی و .... پرداخته که برای دو گروه )دانش آموزان و معلمان( متفاوت است. بخش دوم پرسشنامه شامل سواالت بسته پاسخ در قا

 طیف پنج درجه ای لیکرت )خیلی کم، کم، تا حدودی، زیاد و خیلی زیاد( می باشد.

 دهد.توزیع سواالت مرتبط با سواالت پژوهش را نشان می -2جدول 

 

 

 تطبيق سواالت پرسشنامه با سواالت پژوهش -2جدول 

 هاشماره سوال تعداد سواالت

 7الی  1 7 سوال اول

 12الی  8 5 سوال دوم

سوم سوال  17الی  13 5 

 22الی  18 5 سوال چهارم

 27الی  23 5 سوال پنجم

 32الی  28 5 سوال ششم
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 ي اجراشيوه

پس از آنکه موضوع پژوهش به تایید استاد راهنما رسید مبانی نظری و پیشینه موضوع مورد مطالعه قرار گرفت و اهداف و سواالت        

ص و تعریف شد و با توجه به جامعه آماری مورد نظر نیز انتخاب ابزار پژوهش طراحی و به پژوهش تهیه شده سپس جامعه آماری مشخ

تعداد نمونه مورد نظر تکثیر و در اختیار اعضاء نمونه قرار گرفت پس از توریع پرسشنامه ها اهداف پژوهش توضیح داده شده و راهنمایی 

پس از تکمیل پرسشنامه ها جمع آوری و داده ها استخراج و در فصل های الزم در خصوص شیوه تکمیل پرسشنامه ها صورت گرفت و 

 چهارم تجزیه و تحلیل گردیده است.

 

 شيوه تحليل اطالعات
جهت تحلیل اطالعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است در سطح آمار توصیفی از جداول فراوانی، درصد، میانگین و نمودار       

 مستقل و آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. tتک متغیره آزمون  t باطی از آزمونو در سطح آمار استن
 

 یافته هاي توصيفی

 توزیع دانش آموزان بر حسب پایه تحصيلی -3جدول 

 فراوانی و درصد پایه تحصيلی

 34 اول

 34 دوم

 32 سوم

 100 جمع

 

 اند.درصد پایه سوم بوده 32درصد پایه دوم و  34پایه اول و درصد دانش آموزان  34دهد که نشان می -3های جدول داده

 

 توزیع دانش آموزان بر حسب رشته تحصيلی -4جدول 

 فراوانی و درصد رشته تحصيلی

 25 اول عمومی

 25 ریاضی

 25 تجربی

 25 علوم انسانی

 100 جمع
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 توزیع دانش آموزان بر حسب تحصيالت پدر -5جدول 

 ی و درصدفراوان تحصيالت پدر

 3 بیسواد

 61 زیردیپلم

 10 دیپلم

 6 فوق دیپلم

 20 لیسانس و باالتر

 100 جمع

 

درصد فوق دیپلم و  6درصد دیپلم،  10درصد زیردیپلم،  61درصد پدران دانش آموزان بی سواد،  3نشان می دهد که  -5داده های جدول 

 اند.درصد لیسانس و باالتر بوده 20

 گویان بر حسب تحصيالت مادرتوزیع پاسخ -6جدول 

 فراوانی و درصد تحصيالت مادر

 9 بیسواد

 75 زیردیپلم

 10 دیپلم

 3 فوق دیپلم

 3 لیسانس و باالتر

 100 جمع

 

 3درصد فوق دیپلم و  3درصد دیپلم،  10درصد زیردیپلم،  75سواد، درصد مادران دانش آموزان بی 9دهد که نشان می -6داده های جدول 

 اند.لیسانس و باالتر بودهدرصد 

 توزیع دانش آموزان بر حسب شغل پدر -7جدول 

 فراوانی و درصد شغل

 8 بیکار

 35 کارمند

 49 شغل آزاد

 49 کشاورز
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 100 جمع

 

ه درصد کشاورز بود 7درصد شغل آزاد،  49درصد کارمند،  35درصد پدران دانش آموزان بیکار،  8نشان می دهد که  -7داده های جدول 

 اند.

 توزیع دانش آموزان بر حسب شغل مادر -8جدول 

 فراوانی و درصد شغل

 76 خانه دار

 18 کارمند

 6 شغل آزاد

 100 جمع

 

 درصد شغل آزاد بوده اند. 6درصد کارمند،  18درصد مادران دانش آموزان خانه دار،  76نشان مید هد که  -8داده های جدول 

 جنسيت )معلمان( توزیع پاسخگویان بر حسب -9جدول 

 درصد فراوانی جنسيت

 20 10 مرد

 80 40 زن

 100 50 جمع

 

 اند.درصد مرد بوده 20درصد معلمان زن و  80نشان می دهد که  -9های جدول داده

 

 

 توزیع پاسخگویان بر حسب مدرک )معلمان( -10جدول 

 درصد فراوانی مدرک

 10 5 دیپلم

 16 8 فوق دیپلم

 74 37 لیسانس و باالتر

 100 50 جمع

 

 درصد لیسانس و باالتر بوده اند. 74درصد فوق دیپلم و  16درصد معلمان مدرک دیپلم،  10نشان می دهد که  -10داده های جدول 
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 توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه کار )معلمان(-11جدول 

 درصد فراوانی سابقه کار

 16 8 سال 5تا  1

 6 3 سال 10تا  6

 18 9 سال 15تا  11

 40 20 سال 20تا  16

 20 10 سال به باال 20

 100 50 جمع

تا  16درصد  40سال،  15تا  11درصد  18سال،  10تا  6درصد  6سال،  5تا  1درصد معلمان  16نشان می دهد که  11داده های جدول 

 سال به باال سابقه کار دارند. 20درصد  20سال و  20

 پاسخ به سواالت پرسشنامه

 ها مربوط به نقش تحصيالت والدین بر پيشرفت تحصيلی فرزندان از دیدگاه دانش آموزانفراوانی و درصد پاسخ سوال -12جدول 

 میانگین خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم فراوانی سوال

تا چه میزان تحصیالت والدین موجب باال رفتن انگیزه پیشرفت 

 تحصیلی در فرزندان می شود.
 4/4 48 45 6 1 - فراوانی درصد

تا چه میزان تحصیالت والدین نگرش فرزندان نسبت به تحصیل را 

 ارتقا می بخشد؟
 36/4 51 34 15 - - فراوانی درصد

والدین تحصیل کرده تا چه میزان می توانند فرزندان خود را به 

 تالش بیشتر در رابطه با تحصیل تشویق نمایند.
 4/4 63 26 7 - 4 فراوانی درصد

میزان والدین تحصیل کرده فرزندان خود را با شیوه های  تا چه

 صحیح مطالعه آشنا می نمایند.
 58/4 62 25 2 1 - فراوانی درصد

تا چه میزان والدین تحصیل کرده نظارت بیشتری بر پیشرفت 

 تحصیلی فرزندان خود دارند.
 46/4 57 36 5 - 2 فراوانی درصد

الگوی مناسبی برای  تا چه میزان تحصیالت والدین می تواند

 پیشرفت تحصیلی فرزندان قرار گیرد.
 43/4 66 23 5 - 6 فراوانی درصد

تا چه میزان در انجام تکالیف درسی فرزندان راهنمایی های الزم را 

 بنماید.
 56/4 64 30 5 - 1 فراوانی درصد
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ها مربوط به صیلی فرزندان باالترین میانگین پاسخدهد که در خصوص نقش تحصیالت والدین بر پیشرفت تحنشان می 12های جدول داده

ها مربوط به سوال نقش تحصیل والدین و کمترین میانگین پاسخ 58/4های صحیح مطالعه سوال نقش تحصیالت والدین بر آشنایی با شیوه

 بوده است. 36/4بر ارتقا نگرش فرزندان نسبت به تحصیل با 

 ها مربوط به نقش شغل پدر بر پيشرفت تحصيلی فرزندان از دیدگاه دانش آموزانفراوانی و درصد پاسخ سوال -13جدول

 ميانگين خيلی زیاد زیاد تا حدودي کم خيلی کم فراوانی سوال

تا چه میزان شغل پدر می تواند الگویی مناسب برای ادامه تحصیل 

 فرزندان باشد؟
 01/4 43 26 22 7 2 فراوانی درصد

فرزندان پسر انگیزه تحصیل را افزایش می تا چه میزان شغل پدر در 

 دهد؟
 4/3 47 38 14 - 1 فراوانی درصد

تا چه میزان شغل پدر در فرزندان دختر انگیزه تحصیل را افزایش 

 می دهد؟
 67/3 28 27 31 12 2 فراوانی درصد

تا چه میزان شغل پدر در تالش بیشتر فرزندان برای پیشرفت 

 تحصیلی موثر است؟
دفراوانی درص  1 14 26 28 31 74/3 

تا چه میزان شغل پدر عاملی در موفقیت تحصیلی فرزندان تلقی می 

 شود.
 89/3 33 34 25 5 3 فراوانی درصد

 

ها مربوط به سوال نشان می دهد که در زمینه نقش شغل پدر بر پیشرفت تحصیلی فرزندان باالترین میانگین پاسخ -13داده های جدول 

و کمترین میانگین مربوط به سوال نقش تحصیل پدر بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دختر با  3/4حصیلی فرزندان پسر با نقش پدر بر انگیزه ت

 بوده است. 67/3

 ها مربوط به نقش شغل مادر بر پيشرفت تحصيلی فرزندان از دیدگاه دانش آموزانفراوانی و درصد پاسخ سوال -14جدول 

 میانگین خیلی زیاد زیاد ودیتا حد کم خیلی کم فراوانی سوال

تا چه میزان شغل مادر می تواند الگویی برای ادامه تحصیل فرزندان 

 باشد؟

فراوانی 

 درصد
10 9 24 25 32 2/3 

تا چه میزان شغل مادر در پیشرفت تحصیلی فرزندان پسر نقش 

 دارد؟

فراوانی 

 درصد
12 19 19 24 26 3/3 

لی فرزندان دختر نقش تا چه میزان شغل مادر در پیشرفت تحصی

 دارد؟

فراوانی 

 درصد
12 14 16 30 24 3/3 

تا چه میزان نقش مادر در تالش بیشتر فرزندان برای پیشرفت 

 تحصیلی نقش دارد؟

فراوانی 

 درصد
11 15 19 31 24 4/3 

تا چه میزان والدین شغل مادر می تواند عامل موفقیت فرزندان 

 گردد؟

فراوانی 

 درصد
18 12 25 23 22 1/3 
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ها مربوط به سوال نقش دهد که در زمینه نقش شغل مادر بر پیشرفت تحصیلی فرزندان باالترین میانگین پاسخنشان می 14های جدول داده

ها مربوط به سوال نقش تحصیل مادر بر موفقیت پاسخ و کمترین میانگین 3/6شغل مادر به عنوان الگویی برای ادامه تحصیل فرزندان با 

 بوده است. 1/3با  فرزندان

 بر پيشرفت تحصيلی فرزندان از دیدگاه دانش آموزان ها مربوط به نقش درآمد خانوادهفراوانی و درصد پاسخ سوال -15جدول 

 میانگین خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم فراوانی سوال

تا چه میزان رفاه اقتصادی خانواده در پیشرفت تحصیلی فرزندان 

 موثر می داند؟
 1/4 45 30 22 3 - فراوانی درصد

 3/4 53 34 11 2 - فراوانی درصد تا چه میزان فقر خانواده در پیشرفت تحصیلی فرزندان نقش دارد؟

های مادی فرزندان را در پیشرفت تحصیلی تا چه میزان تامین نیاز

 آنان موثر می دانید؟
 3/4 52 35 12 - 1 فراوانی درصد

رآمد خانواده می تواند عامل توجه بیشتر تا چه میزان باال بودن د

 والدین به امور تحصیلی فرزندان گردد؟
 2/4 52 32 11 3 2 فراوانی درصد

تا چه میزان درگیری والدین به لحاظ مسائل اقتصادی و معیشتی 

 در پیشرفت تحصیلی فرزندانشان نقش دارد
 3/4 51 32 13 4 - فراوانی درصد

 

ها مربوط به نقش هد که در خصوص نقش درآمد خانواده بر پیشرفت تحصیلی فرزندان باالترین میانگین پاسخدنشان می-15های جدولداده

و کمترین میانگین مربوط نقش رفاه اقتصادی خانواده در پیشرفت تحصیلی  3/4های مادی فرزندان در پیشرفت تحصیلی آنان با تامین نیاز

 بوده است. 1/4فرزندان با 

 ها مربوط به نقش اندازه خانواده بر پيشرفت تحصيلی فرزندان از دیدگاه دانش آموزاننی و درصد پاسخ سوالفراوا -16جدول 

 میانگین خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم فراوانی سوال

تا چه میزان تحصیالت برادران و خواهران را در پیشرفت تحصیلی 

 یکدیگر موثر می دانید؟

فراوانی 

 درصد
- 2 15 26 57 38/4 

تا چه میزان شلوغ بودن محیط خانه را در پیشرفت تحصیلی 

 فرزندان موثر می دانید؟
فراوانی 

 درصد
1 3 16 25 55 3/4 

تا چه میزان تامین زیاد بودن تعداد فرزندان موجب عدم توجه 

 والدین به پیشرفت تحصیلی فرزندان می گردد؟
فراوانی 

 درصد
- 2 15 29 53 32/4 

ن تامین کم بودن تعداد فرزندان موجب توجه بیشتر تا چه میزا

 والدین به فرزندان می گردد؟
فراوانی 

 درصد
- 2 15 37 46 27/4 

تا چه میزان شلوغی خانواده موجب عدم امنیت روانی در خانه و 

 ایجاد مشکل در زمینه پیشرفت تحصیلی می گردد
فراوانی 

 درصد
- - 11 26 63 5/4 
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ها مربوط به توان دریافت که در زمینه نقش اندازه خانواده بر پیشرفت تحصیلی فرزندان باالترین میانگین پاسخمی -16های جدول داده

و کمترین میانگین مربوط به نقش تعداد کم بودن فرزندان بر توجه بیشتر  5/4سوال نقش شلوغی خانواده بر عدم امنیت روانی در خانه با 

 است. بوده 27/4والدین به فرزندان با 
 ها مربوط به در قيد حيات بودن یا نبودن والدین بر پيشرفت تحصيلی فرزندان از دیدگاه دانش آموزانفراوانی و درصد پاسخ سوال -17جدول 

 ميانگين خيلی زیاد زیاد تا حدودي کم خيلی کم فراوانی سوال

تا چه میزان در قید حیات بودن والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان نقش 

 رد؟دا
 3 20 22 20 17 21 فراوانی درصد

پسر  تا چه میزان در قید حیات نبودن پدر بر پیشرفت تحصیلی فرزندان

 نقش دارد؟
 1/3 20 25 19 20 16 فراوانی درصد

تا چه میزان در قید حیات نبودن مادر بر پیشرفت تحصیلی فرزندان 

 باالخص فرزند دختر نقش دارد؟
 31/3 21 26 27 15 11 فراوانی درصد

تا چه میزان در قید حیات نبودن والدین باالخص پدرموجب گرایش 

 فرزندان باالخص فرزند پسر به کسب درآمد و دوری از تحصیل می شود؟
 7/3 34 28 24 11 3 فراوانی درصد

تا چه میزان در قید حیات نبودن والدین باالخص مادر موجب موجب می 

 دوری از تحصیل بپردازد؟به امر خانه داری و  گردد فرزند دختر
 5/3 25 30 25 11 9 فراوانی درصد

 

حاکی از آن است که در خصوص در قید حیات بودن یا نبودن والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان باالترین میانگین  -17های جدول داده

و کمترین میانگین مربوط به نقش در قید  7/3ها مربوط به نقش در قید حیات بودن یا نبودن پدر بر پیشرفت تحصیلی فرزندان با پاسخ

 بوده است. 3حیات بودن والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان با میانگین 

 ها مربوط به نقش تحصيالت والدین بر پيشرفت تحصيلی فرزندان از دیدگاه معلمانفراوانی و درصد پاسخ سوال -18جدول 

 ميانگين ادخيلی زی زیاد تا حدودي کم خيلی کم فراوانی سوال

تا چه میزان تحصیالت والدین موجب باال رفتن انگیزه پیشرفت 

 تحصیلی در فرزندان می شود.

 32 12 4 3 - فراوانی
42/4 

 62 24 8 6 - درصد

تا چه میزان تحصیالت والدین نگرش فرزندان نسبت به تحصیل را 

 ارتقا می بخشد؟

 39 8 3 - - فراوانی
7/4 

 78 16 6 - - درصد

والدین تحصیل کرده تا چه میزان می توانند فرزندان خود را به 

 تالش بیشتر در رابطه با تحصیل تشویق نمایند.

 22 30 6 2 - فراوانی
3/4 

 44 40 12 4 - درصد

های تا چه میزان والدین تحصیل کرده فرزندان خود را با شیوه

 صحیح مطالعه آشنا می نمایند.

 37 12 1 - - فراوانی
7/4 

 74 24 2 - - درصد

تا چه میزان والدین تحصیل کرده نظارت بیشتری بر پیشرفت 

 تحصیلی فرزندان خود دارند.

 27 13 4 5 1 فراوانی
2/4 

 54 26 8 10 2 درصد

تا چه میزان تحصیالت والدین می تواند الگوی مناسبی برای 

 پیشرفت تحصیلی فرزندان قرار گیرد.

 12 12 14 10 2 فراوانی
4/3 

 24 24 28 20 4 درصد
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تا چه میزان در انجام تکالیف درسی فرزندان راهنمایی های الزم را 

 بنماید.

 8 13 23 5 1 فراوانی
4/3 

 16 26 46 10 2 درصد

 

یانگین نشان می دهد که در خصوص نقش تحصیالت والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان از دیدگاه معلمان باالترین م -18های جدول داده

ها مربوط به و کمترین میانگین پاسخ 7/4ها مربوط به سوال نقش تحصیالت والدین بر ارتقا نگرش فرزندان نسبت به تحصیالت با پاسخ

 بوده است. 4/3سوال نقش تحصیل والدین در انجام تکالیف درسی فرزندان با 
 

 در بر پيشرفت تحصيلی فرزندان از دیدگاه معلمانها مربوط به نقش شغل پفراوانی و درصد پاسخ سوال -19جدول 

 ميانگين خيلی زیاد زیاد تا حدودي کم خيلی کم فراوانی سوال

تا چه میزان شغل پدر می تواند الگویی مناسب برای ادامه تحصیل 

 فرزندان باشد؟

 20 20 9 1 - فراوانی
1/4 

 40 40 18 2 - درصد

انگیزه تحصیل را افزایش می تا چه میزان شغل پدر در فرزندان پسر 

 دهد؟

 34 15 1 - - فراوانی
6/4 

 68 30 2 - - درصد

تا چه میزان شغل پدر در فرزندان دختر انگیزه تحصیل را افزایش 

 می دهد؟

 38 10 1 1 - فراوانی
7/4 

 76 20 2 2 - درصد

تا چه میزان شغل پدر در تالش بیشتر فرزندان برای پیشرفت 

 ت؟تحصیلی موثر اس

 35 13 1 1 - فراوانی
6/4 

 70 26 2 2 - درصد

تا چه میزان شغل پدر عاملی در موفقیت تحصیلی فرزندان تلقی می 

 شود.

 29 15 5 1 - فراوانی
4/4 

 52 30 10 2 - درصد

 

ها مربوط به نقش خنشان میدهد که در خصوص نقش شغل پدر بر پیشرفت تحصیلی فرزندان باالترین میانگین پاس -19داده های جدول 

 1/4و کمترین میانگین مربوط به نقش شغل پدر بر به عنوان الگویی برای تحصیل فرزندان با  7/4شغل پدر بر انگیزة تحصیل در دختران یا 

 بوده است.

 ها مربوط به نقش شغل مادر بر پيشرفت تحصيلی فرزندان از دیدگاه معلمان-فراوانی و درصد پاسخ سوال -20جدول 

 میانگین خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم فراوانی لسوا

تا چه میزان شغل مادر می تواند الگویی برای ادامه تحصیل فرزندان 

 باشد؟

 27 19 4 + - فراوانی
4/4 

 54 38 8  - درصد

تا چه میزان شغل مادر در پیشرفت تحصیلی فرزندان پسر نقش 

 دارد؟

 25 19 4 - 2 فراوانی
3/4 

 50 38 8 - 4 درصد

تا چه میزان شغل مادر در پیشرفت تحصیلی فرزندان دختر نقش 

 دارد؟

 29 11 5 1 4 فراوانی
2/4 

 58 22 10 2 8 درصد
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تا چه میزان نقش مادر در تالش بیشتر فرزندان برای پیشرفت 

 تحصیلی نقش دارد؟

 14 7 7 13 9 فراوانی
3 

 28 14 14 26 18 درصد

ین شغل مادر می تواند عامل موفقیت فرزندان تا چه میزان والد

 گردد؟

 21 15 8 4 2 فراوانی
1/4 

 42 30 16 8 4 درصد

ها مربوط به نقش نشان می دهد که در خصوص نقش شغل مادر بر پیشرفت تحصیلی فرزندان باالترین میانگین پاسخ 20های جدول داده

و کمترین میانگین مربوط به سوال نقش شغل مادر در تالش بیشتر فرزندان  4/4ان با شغل مادر به عنوان الگویی بر ادامه تحصیالت فرزند

 باشد.می 3برای پیشرفت تحصیلی فرزندان با میانگین 

 ها مربوط به نقش درآمد خانواده بر پيشرفت تحصيلی فرزندان از دیدگاه معلمانفراوانی و درصد پاسخ سوال -21جدول 

 میانگین خیلی زیاد زیاد ا حدودیت کم خیلی کم فراوانی سوال

تا چه میزان رفاه اقتصادی خانواده در پیشرفت تحصیلی فرزندان 

 موثر می دانید؟

 26 14 5 2 3 فراوانی
2/4 

 52 28 10 4 6 درصد

 32 8 4 4 2 فراوانی تا چه میزان فقر خانواده در پیشرفت تحصیلی فرزندان نقش دارد؟
1/4 

 64 16 8 8 4 درصد

های مادی فرزندان را در پیشرفت تحصیلی چه میزان تامین نیاز تا

 آنان موثر می دانید؟

 22 19 5 3 1 فراوانی
5/4 

 44 38 10 6 2 درصد

تواند عامل توجه بیشتر تا چه میزان باال بودن درآمد خانواده می

 والدین به امور تحصیلی فرزندان گردد؟

 33 12 3 2 - فراوانی
9/3 

 66 24 6 4 - درصد

تا چه میزان درگیری والدین به لحاظ مسائل اقتصادی و معیشتی 

 در پیشرفت تحصیلی فرزندانشان نقش دارد

 20 16 9 3 2 فراوانی
9/3 

 40 32 18 6 4 درصد

ا مربوط به هنشان می دهد که در خصوص نقش درآمد خانواده بر پیشرفت تحصیلی فرزندان باالترین میانگین پاسخ 21داده های جدول 

و کمترین میانگین مربوط نقش باال بودن درآمد خانواده توجه بیشتر  5/4های مادی فرزندان در پیشرفت تحصیلی آنان با نقش تامین نیاز

 بوده است. 9/3والدین به فرزندان با 

 ن از دیدگاه معلمانها مربوط به نقش اندازه خانواده بر پيشرفت تحصيلی فرزندافراوانی و درصد پاسخ سوال-22جدول 

 میانگین خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم فراوانی سوال

تا چه میزان تحصیالت برادران و خواهران را در پیشرفت تحصیلی 

 یکدیگر موثر می دانید؟

 24 11 6 4 5 فراوانی
9/3 

 48 22 12 8 10 درصد

تا چه میزان شلوغ بودن محیط خانه را در پیشرفت تحصیلی 

 رزندان موثر می دانید؟ف

 48 22 12 8 4 فراوانی
9/3 

 44 22 16 10 8 درصد

تا چه میزان زیاد بودن تعداد فرزندان موجب عدم توجه والدین به 

 پیشرفت تحصیلی فرزندان می گردد؟

 5 5 11 5 24 فراوانی
2/2 

 10 10 22 10 48 درصد

 7/2 8 9 11 5 17 فراوانیتر والدین به تا چه میزان کم بودن تعداد فرزندان موجب توجه بیش

http://www.rassjournal.ir/


 153-173، ص 1395 پاییز،  7، شماره جتماعیرویکردهای پژوهشی در علوم ا
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 16 18 22 10 34 درصد فرزندان می گردد؟

تا چه میزان شلوغی خانواده موجب عدم امنیت روانی در خانه و 

 ایجاد مشکل در زمینه پیشرفت تحصیلی می گردد

 6 11 11 7 15 فراوانی
7/2 

 12 22 22 14 30 درصد

ها مربوط به فت که در زمینه نقش اندازه خانواده بر پیشرفت تحصیلی فرزندان باالترین میانگین پاسختوان دریامی 22داده های جدول  

و کمترین میانگین مربوط به نقش زیاد بودن تعداد فرزندان بر  9/3سوال نقش تحصیالت برادران و خواهران بر پیشرفت تحصیلی یکدیگر با 

 بوده است. 2/2ندان با عدم توجه فرزندان بر پیشرفت تحصیلی به فرز

 ها مربوط به در قيد حيات بودن یا نبودن والدین بر پيشرفت تحصيلی فرزندان از دیدگاه معلمانفراوانی و درصد پاسخ سوال-23جدول 

 میانگین خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم فراوانی سوال

تا چه میزان در قید حیات بودن والدین در پیشرفت تحصیلی 

 دان نقش دارد؟فرزن

 24 11 6 4 5 فراوانی
5/3 

 48 22 12 8 10 درصد

 تا چه میزان در قید حیات نبودن پدر بر پیشرفت تحصیلی فرزندان

 پسر نقش دارد؟

 22 11 8 5 4 فراوانی
6/3 

 44 22 16 10 8 درصد

تا چه میزان در قید حیات نبودن مادر بر پیشرفت تحصیلی فرزندان 

 تر نقش دارد؟باالخص فرزند دخ

 5 5 11 5 24 فراوانی
6/3 

 10 10 22 10 48 درصد

تا چه میزان در قید حیات نبودن والدین باالخص پدرموجب گرایش 

فرزندان باالخص فرزند پسر به کسب درآمد و دوری از تحصیل می 

 شود؟

 8 9 11 5 17 فراوانی

7/3 

 16 18 22 10 34 درصد

دن والدین باالخص مادر موجب تا چه میزان در قید حیات نبو

به امر خانه داری و دوری از تحصیل  موجب می گردد فرزند دختر

 بپردازد؟

 6 11 11 7 15 فراوانی

5/3 

 12 22 22 14 30 درصد

 

گین حاکی از آن است که در خصوص در قید حیات بودن یا نبودن والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان باالترین میان23داده های جدول 

و کمترین میانگین مربوط به نقش  7/3ها مربوط به در قید حیات بودن یا نبودن پدر بر گرایش فرزندان پسر به پیشرفت تحصیلی با پاسخ

 بوده است. 5/3در قید حیات بودن والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان با میانگین 

 بخش دوم: یافته هاي استنباطی

 ت والدین بر پيشرفت تحصيلی فرزندان نقش دارد؟سوال اول: تا چه ميزان تحصيال

 3مقایسه ميانگين دیدگاه دانش آموزان در زمينه نقش تحصيالت والدین بر پيشرفت تحصيلی یا ميانگين فرضی  -24جدول 

 سطح معنادار t خطای معیار انحراف معیار میانگین عامل

 /000 11/40 03/0 364/0 46/4 تحصیالت والدین

در مقایسه با مقدار بحرانی جدول بزرگتر و >p 5/0 ( در سطحt= 11/40محاسبه شده ) tنشان می دهد که میزان  24ول داده های جد

 باشد.معنادار می باشد بنابراین از دیدگاه دانش آموزان نقش تحصیالت والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان در حد باالیی می
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 3در زمينه نقش تحصيالت والدین بر پيشرفت تحصيلی با ميانگين فرضی  مقایسه ميانگين دیدگاه معلمان -25جدول 

 سطح معنادار t خطای معیار انحراف معیار میانگین عامل

 /000 8/18 061/0 43/0 16/4 تحصیالت والدین

 

دار نی جدول بزرگتر و معنادر مقایسه با مقدار بحرا >5/0p( در سطح t= 8/18محاسبه شده ) tنشان می دهد که میزان  25داده های جدول 

 باشد.باشد بنابراین از دیدگاه معلمان نقش تحصیالت والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان در حد متوسط باال میمی

 سوال دوم: تا چه ميزان شغل پدر بر پيشرفت تحصيلی فرزندان نقش دارد؟

 3در بر پيشرفت تحصيلی با ميانگين فرضی مقایسه ميانگين دیدگاه دانش آموزان در زمينه نقش شغل پ -26جدول 

 سطح معنادار t خطای معیار انحراف معیار میانگین عامل

 /000 2/17 /053 535/0 92/3 شغل پدر

 

در مقایسه با مقدار بحرانی جدول بزرگتر و معنادار >p 5/0 ( در سطحt= 2/17محاسبه شده ) tدهد که میزان نشان می 26داده های جدول 

 باشد.نقش شغل پدر بر پیشرفت تحصیلی فرزندان در حد متوسط می بنابراین از دیدگاه دانش آموزانمی باشد 

 3مقایسه ميانگين دیدگاه معلمان در زمينه نقش شغل پدر بر پيشرفت تحصيلی با ميانگين فرضی  -27جدول 

 سطح معنادار t خطای معیار انحراف معیار میانگین عامل

 /000 4/23 /064 458/0 16524 شغل پدر

 

در مقایسه با مقدار بحرانی جدول بزرگتر و معنادار  >p 5/0( در سطح t= 4/23محاسبه شده ) tنشان می دهد که میزان  27های جدول داده

 باشد.باشد بنابراین از دیدگاه معلمان نقش شغل پدر بر پیشرفت تحصیلی فرزندان در حد متوسط باال میمی

 ن شغل مادر بر پيشرفت تحصيلی فرزندان نقش دارد؟سوال سوم: تا چه ميزا

 3مقایسه ميانگين دیدگاه دانش آموزان در زمينه نقش شغل مادر بر پيشرفت تحصيلی با ميانگين فرضی  -28جدول 

 سطح معنادار t خطای معیار انحراف معیار میانگین عامل

 /000 68/4 /079 793/0 37/3 شغل مادر

 

در مقایسه با مقدار بحرانی جدول بزرگتر و معنادار  >p 5/0( در سطح t= 68/4محاسبه شده ) tمی دهد که میزان نشان 28داده های جدول 

 باشد.نقش شغل مادر بر پیشرفت تحصیلی فرزندان بیش از حد متوسط می می باشد بنابراین از دیدگاه دانش آموزان

 3مادر بر پيشرفت تحصيلی با ميانگين فرضی  مقایسه ميانگين دیدگاه معلمان در زمينه نقش شغل-29جدول 

 سطح معنادار t خطای معیار انحراف معیار میانگین عامل

 /000 3/13 /075 532/0 4 شغل مادر
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در مقایسه با مقدار بحرانی جدول بزرگتر و معنادار >p 5/0 ( در سطحt= 13/3محاسبه شده ) tنشان می دهد که میزان 29داده های جدول 

 باشد.بنابراین از دیدگاه معلمان نقش شغل مادر بر پیشرفت تحصیلی فرزندان در حد باالیی میباشد می

 سوال چهارم: تا چه ميزان درآمد خانواده بر پيشرفت تحصيلی فرزندان نقش دارد؟

 3فرضی مقایسه ميانگين دیدگاه دانش آموزان در زمينه نقش درآمد خانواده بر پيشرفت تحصيلی با ميانگين  30جدول 

 سطح معنادار t خطای معیار انحراف معیار میانگین عامل

 /000 05/28 /04 46/0 3/4 درآمد خانواده

 

در مقایسه با مقدار بحرانی جدول بزرگتر و >p 5/0( در سطح t= 05/28محاسبه شده ) tنشان می دهد که میزان  30های جدول داده

 باشد.بر پیشرفت تحصیلی فرزندان در حد متوسط باال می نقش درآمد خانواده وزانمعنادار می باشد بنابراین از دیدگاه دانش آم

 3مقایسه ميانگين دیدگاه معلمان در زمينه نقش درآمد خانواده بر پيشرفت تحصيلی با ميانگين فرضی  -31جدول 

 سطح معنادار t خطای معیار انحراف معیار میانگین عامل

 /000 86/13 /088 622/0 22/4 درآمد خانواده

 

در مقایسه با مقدار بحرانی جدول بزرگتر و >p 5/0( در سطح t= 86/13محاسبه شده ) tنشان می دهد که میزان  31داده های جدول 

 بر پیشرفت تحصیلی فرزندان در حد متوسط باال می باشد. نقش درآمد خانواده معنادار می باشد بنابراین از دیدگاه معلمان

 ميزان اندازه خانواده بر پيشرفت تحصيلی فرزندان نقش دارد؟سوال پنجم: تا چه 

 مقایسه ميانگين دیدگاه دانش آموزان در زمينه نقش اندازه خانواده بر پيشرفت تحصيلی با ميانگين فرضی -32جدول 

 سطح معنادار t خطای معیار انحراف معیار میانگین عامل

 /000 9/32 /04 412/0 35/4 اندازه خانواده

 

در مقایسه با مقدار بحرانی جدول بزرگتر و معنادار >p 5/0( در سطح t= 9/32محاسبه شده ) tنشان می دهد که میزان  32ده های جدول دا

 بر پیشرفت تحصیلی فرزندان در حد متوسط باال می باشد. نقش اندازه خانواده می باشد بنابراین از دیدگاه دانش آموزان

 3گاه معلمان در زمينه نقش اندازه خانواده بر پيشرفت تحصيلی با ميانگين فرضی مقایسه ميانگين دید -33جدول 

 سطح معنادار t خطای معیار انحراف معیار میانگین عامل

 37/0 905/0 /113 /805 61/3 اندازه خانواده

 

مقدار بحرانی جدول کوچکتر و  در مقایسه با>p 5/0( در سطح t= 905/0محاسبه شده ) tنشان می دهد که میزان  34داده های جدول 

 بر پیشرفت تحصیلی فرزندان بیش از حد متوسط باال می باشد. نقش اندازه خانواده معنادار نمی باشد بنابراین از دیدگاه معلمان
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 سوال ششم: تا چه ميزان در قيد حيات بودن یا نبودن والدین بر پيشرفت تحصيلی فرزندان نقش دارد؟

 3ين دیدگاه دانش آموزان در زمينه نقش در قيد حيات بودن یا نبودن والدین بر پيشرفت تحصيلی با ميانگين فرضی مقایسه ميانگ -35جدول 

 سطح معنادار t خطای معیار انحراف معیار میانگین عامل

 /000 63/5 /06 627/0 35/3 در قید حیات بودن یا نبودن

 

در مقایسه با مقدار بحرانی جدول بزرگتر و معنادار >p 5/0( در سطح t= 63/5ده )محاسبه ش tنشان می دهد که میزان  35داده های جدول 

 نقش در حیات بودن یا نبودن والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان بیش از حد متوسط می باشد. می باشد بنابراین از دیدگاه دانش آموزان

 

 ات بودن یا نبودن والدین بر پيشرفت تحصيلی با ميانگين فرضیمقایسه ميانگين دیدگاه معلمان در زمينه نقش در قيد حي -36جدول 
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 /000 37/5 /113 805/0 61/3 در قید حیات بودن یا نبودن

 

بحرانی جدول بزرگتر و معنادار در مقایسه با مقدار >p 5/0( در سطح t= 37/5محاسبه شده ) tنشان می دهد که میزان  36داده های جدول

 تاثیر در حیات بودن یا نبودن والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان بیش از حد متوسط می باشد. می باشد بنابراین از دیدگاه معلمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rassjournal.ir/


 153-173، ص 1395 پاییز،  7، شماره جتماعیرویکردهای پژوهشی در علوم ا
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 گيريبحث و نتيجه

بیت فرزندان بر عهده دارد در خانواده به عنوان اولین نهادی که فرد زندگی خود را در آن آغاز می نماید نقش مهمی در پرورش و تر      

 توان در خانواده دانست.واقع رشد و ترقی و عدم پیشرفت افراد را می

های این پژوهش نشان داده که از دیدگاه دانش آموزان و معلمان نقش تحصیالت والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان در حد متوسط یافته

باشد. در واقع از دیدگاه دانش آموزان و معلمان والدین هر دو گروه در حد بسیار باالیی می ها درباشد به نحوی که میانگین پاسخباالیی می

( نیز در یافته های خود عنوان 1385تحصیل می کرده می تواند نقش مثبتی را در پیشرفت تحصیلی فرزندان خود داشته باشند معتمدی )

دار وجود دارد. اما تحصیالت پدر با وضعیت تحصیلی فرزندان ان رابطه معناکند که بین سطح تحصیالت مادر بر وضعیت تحصیلی فرزندمی

سواد تفاوت معنادار وجود دریافت که بین عملکرد تحصیلی دانش آموزان با والدین باسواد و والدین بی( 1373ندارد. محبی )رابطه معنادار 

اند که شغل پدر بر پیشرفت تحصیلی علمان این مطلب را تایید کردهدارد. حال با توجه به نقش تحصیالت والدین هم دانش آموزان و هم م

( نشان داد که بین شغل پدر و 1385فرزندان نقش داشته و این نقش در نزد معلمان پررنگ تر بوده است. اما یافته های پژوهش معتمدی )

ت که وضعیت تحصیلی فرزندان با شغل والدین ( دریاف1379وضعیت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار وجود ندارد. اما مهریار )

تواند نقش مهمی را در پیشرفت تحصیلی فرزندان ایفا کند. یافته های این همبستگی دارد. مادر به عنوان یک عنصر اساسی در خانواده می

دگاه دانش آموزان بوده است در پژوهش نشان داد که از دیدگاه معلمان نقش شغل مدار بر پیشرفت تحصیلی فرزندان به مراتب بیشتر از دی

( نیز این مطلب را 1384های بیات )باشد. یافتههای پژوهش نشان داده که شغل مادر بر پیشرفت تحصیلی فرزندانشان موثر میواقع یافته

 بطه وجود دارد.کند زیرا وی نیز دریافته که بین شغل مادر و پیشرفت تحصیلی فرزندان شاغل به تحصیل در دوره متوسطه راتایید می

درآمد خانواده نیز از جمله مواردی است که والدین با برخورداری از آن می توانند نقش مهمی را در پیشرفت تحصیلی فرزندان خود ایفا 

( 1375نمایند هم دانش آموزان و هم معلمان بر این مطلب تأکید کرده اند و نقش این عامل را در حد بسیار باالیی دانسته اند. مهریار )

 دریافت که وضعیت اقتصادی خانواده و درآمد خانواده با موفقیت تحصیلی فرزندان ارتباط دارد. خانواده می تواند با تهیه و تدارک برنامه

هایی خاص چون کالس اضافه، دبیر خصوصی، ثبت نام در آموزشگاهها و سایر فعالیت های مرتبط با آن در پیشرفت تحصیلی فرزندان خود 

ای که درآمد باالیی دارد فرزندانش پیشرفت تحصیلی داشته و یا بالعکس اما درآمد میتواند در شد البته نمیتوان گفت که هر خانوادهموثر با

پیشرفت تحصیلی فرزندان نقش داشته باشد. از دیگر عواملی که از دیدگاه دانش آموزان نقش بسیار باالیی در پیشرفت تحصیلی دانش 

، به 1962های پژوهشی الدر و پترسون )باشد اما این عامل نزد معلمان نقشی کمتر داشته است یافتهندازه خانواده میآموزان داشته است ا

( نیز بیان می کند که در خانواده های پرجمعیت رویارویی والدین با فرزندان شایع تر و احتمال اینکه والدین در این 1382نقل از بیابانگرد، 

تواند در ایجاد امنیت روانی فرزندان نقش مهمی فیزیکی استفاده نمایند بیشتر است. حضور والدین هم پدر و هم مادر می ها از تنبیهخانواده

از را ایفا نماید. هر کدام وظایف خاص خود را داشته و در اداره امور خانه نقشی بر عهده دارند این نقش به گونه ای است که عدم حضور یکی 

های این پژوهش نیز این مطلب را تأیید نموده هایی نیز مواجه نمایند یافته-وده و حتی ممکن است فرزندان را با بحرانها خیلی مشهود بآن

و دانش آموزان و معلمان نیز نقش این عامل را بیش از حد متوسط دانسته اند. اما این عدم حضور ممکن است در بعضی جنبه های زندگی 

( دریافت نوجوانانی که والدین خود را به علت مرگ 1382، به نقل از بیابانگرد، 1981اشد. به نحوی که پاریش )نوجوانان نیز تأثیر نداشته ب

های مفهوم خود، ادراک مادر، عالیق شخصی و موفقیت تحصیلی های سالم هیچ گونه تفاوتی در شاخصاند با نوجوانان خانوادهاز دست داده

 ندارد.
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