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 چکيده
 تحصیلی دانشپیشرفت اقتصادی بر  گی،خانوادعوامل  ژوهش با هدف بررسی تاثیرپ

دراین تحقیق تاکید بیشتری روی عوامل خارجی نظام آموزشی و  آموزان می باشد.

پرورشی شده زیرا که بعضی موارد علل و عوامل خارجی از اهمیت بیشتری بر خوردارند. 

نظام گاهی به شرایط محیطی و جغرافیایی، گاهی شرایط اقتصادی ، عوامل خارجی 

سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و خانوادگی می باشد دراین تحقیق نقش تعدادی از این 

عوامل بررسی میگردد. جامعه آماری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان رستم است. 

انتخاب شده که با استفاده از نفر نمونه 011در انجام این تحقیق به صورت تصادفی  

پرسشنامه تو ضیحی برای انجام تحقیق پس از  پاسخگو یی، تمام نمونه انتخابی را با 

مورد تجزیه و تحلیل  کمی قرار داده و با استفاده از آزمون   spssاستفاده از نرم افزا 

انگر یهمبستگی تک متغیر پیرستون به برسی فرضیه ها پرداخته شده است.این تحقیق ب

رفت تحصیلی دانش رابطه معنی داری بین میزان عوامل خانوادگی و اقتصادی در پیش

  .آموزان  می باشد

تحصیالت والدین، شغل والدین ، میزان پیشرفت تحصیلی،  :يديکل واژگان

 .درآمد والدین
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 2 هاجر امين پور ، 1 سيد علی حسينی اصل

 مدرس دانشگاه پیام نور 0

 مدرس دانشگاه پیام نور 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 هاجر امين پور

در پيشرفت تحصيلی  بررسی تاثير عوامل خانوادگی و اقتصادي

 (طه)متوس دانش آموزان راهنمایی
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 مقدمه
 آن یک سوی که است مثلثی مثابه به تربیت و تعلیم فرایند که باوریم این بر همه آید می میان به سخن تربیت و تعلیم از که وقت هر

 خانواده بر حاکم عاطفی روابط چگونگی و مدرسه خاص شرایط است. آموز دانش پاداش وضلع سوم آن  مدرسه آن دیگر وطرف است خانه

ست  که کار نامه تحصیلی دانش آموزان به عبارت دیگر حقیقت این ا  .دارد آموزان دانش پیشرفت انگیزه و تحصیلی رفتار در بسزایی نقش

 نشان متعدد تحقیقات دارد اهمیت بسیار ابتدایی دوره در بخصوص مساله حاصل تالش آنها و عملکرد مشترک اولیائء و مربیان است. این

 بخصوص والدین نقش که گرفت نتیجه میتوان پس است بیشتر هستند آگاه و باسواد آنها والدین که آموزان دانش تحصیلی پیشرفت میدهد

 کار توان نمی و ضروری بسیار فرزندان تحصیلی راهنمایی بنابراین .است بوده موثر آنها تحصیلی پیشرفت در فرهنگی رفتار و خانواده اقتصاد

 هدایت در نوالدی نقش مهمترین .شد غافل خانواده اقتصادی و تربیتی نقش از و کرد محول معلم و مدرسه به فقط را آنها تربیت و آموزشی

 دانش در را نقش داشتن و پذیری مسئولیت حس ایجاد همچنین و است تکالیف انجام و مطالعه برای مناسب و آرام محیط ایجاد تحصیلی

بپردازند.)نشریه ماهیانه آموزشی،  خود فرزندان هدایت به صحیح استفاده و یادگیری برای مطلوب شرایط ایجاد با و کند می تقویت آموزان

0730 ) 

شاید بتوان گفت که مهمترین عوامل در شکل گیری نگرش دانش آموزان نسبت به تحصیل، خانواده است اینکه والدین با فرزندانشان و 

درس و تحصیل آنان چگونه برخورد میکنند و در الگوی تربیتی خود برای نوع رفتارهای آموزشی چقدر ارزش قائل میشود، یکی از اجزاء 

نگرش دانش آموزان که بتدریج فرزند آنها نیز نگرش منفی به درس و تحصیل پیدا خواهد کرد. بسیاری از اولیا باتوجه  اساسی در شکل گیری

 دبه خاطرات ناخوشایند و منفی که احتماالً از دوران محدود تحصیلی خود دارند در مقابل مدرسه حالت دفاعی یا پرخاشگرانه به خود می گیرن

مسئله ای همه ی مشکالت را به گردن معلم و مدرسه می اندازند. لذا خانواده باید دید مثبتی به مدرسه و کسب  و به محض بروز کوچکترین

، دسواد داشته باشد تا فرزندان به تبعیت از آنها همین عقیده و نگرش را پیدا کنند و هر چه بیشتر در این راه مؤثر و مثبت تر گام بردارن

 (0731)بیابانگرد، 
 

 لهمسا بيان
 اعضای های نگرش از نوجوان ارزشمندی احساسی و داری خویشتن است شمار بی نوجوان و کودک رشد در خانواده نفوذ و اثرات 

 خود ی درباره بتدریج بدهند توانش خور در مسئولیتی کودک به رشد مراحل از یک هر در والدین هرگاه گیرد می نشات او به نسبت خانواده

 بودن عالقه مورد و دیگران داشتن دوست او .کنند محبت او به صادقانه والدین اگر اندیشد می شایسته و اعتماد قابل فرد یک عنوان به

 دوره خالل در بود خواهد قادر او نیاورند عمل به جلوگیری یافتن استقالل به نسبت او اعتماد از والدین اگر باالخره و گیرد می یاد را دیگران

 ). 0732 نژاد، سازد)نوابی رها کودکانه وابستگی از را خود بتدریج و یابد دست اجتماعی آزادی از الزمی زانمی و درجه به نوجوانی ی

 تحصیلی پیشرفت زمینه در معلمان کمک و همکاری با باال سواد سطح دارای والدین که اند عقیده این بر تربیت و تعلیم نظران صاحب

 امری فرزندان تحصیلی راهنمایی بنابراین .است اهمیت حائز ابتدایی دوره در بخصوصی مساله این باشد موثر بسیار توانند می خود فرزندان

 زیرا شد غافل زمینه این در خانواده نقش از و ساخت محول مدرسه و معلم به تنها را تربیت و کارآموزش توان نمی و ضروری بسیار است

 (073۱ خانی، زامانند.)میر می خانه در را زیادی اوقات آموزان دانش

پژوهشگران آموزشی و روانشناسی تالش کرده اند تا عواملی که عملکرد یادگیرندگان را بهبود و ارتقاء می دهند، شناسایی نمایند که در 

ای هاین میان عوامل زیر در پیشرفت تحصیل مؤثر میدانند مثل هوش، محیط خانوادگی، تحصیل والدین، رابطه بین والدین ، انگیزش، متغیر

 (0711شخصیتی از قبیل درونگرایی و برونگرایی، روان پریشی ، ادراک و خودسازکاری است.)شیرانی پور، 
 

 تحقيق ضرورت و اهميت

 برای والدین  .نیست پوشیده کسی بر دارند دروس فراگیری به نسبت خود فرزندان تشویق و ترغیب در والدین که ای ارزنده نقش 

 درسی و مدرسه به نسبت آنها احساس حتی و گفتار و اعمال دارند سعی که طوری به شوند می محسوب هانج افراد ترین مهم فرزندان

 می سعی مشکل مسائل درک در و نموده تشجیع و تشویق را خود کودکان که والدینی است اینها به نسبت آنها والدین احساس مشابه بیشتر

 بخشد. می بهبود را آنها کیفیت و تسهیل را یادگیری مراحل تمام که گذارند می خویش ندانفرز اختیار در را شرایطی دهند یاری آنه به کنند

 و موفقیت در آنان بخش الهام والدین تشویق و کمک که معترفند امر این به ها دبیرستان و دانشگاهها موفق آموزان دانش و دانشجویان

می توانند درک و شناخت بهتری از مشکالت تحصیلی و نیز توانایی های فرزندان  است. از این رو والدینی بوده آنان پیروزی عامل بزرگترین

 خود داشته باشند تا بتوانند در بی رفع مشکالت آنها و هم پرورش استعدادهای آنها برآیند و در این صورت است که فرزندان اعتماد به نفس

آنرا به طور هدفمند دنبال می کنند. اینجاست که سواد والدین و شرایط باال پیدا می کنند و توجه شان را معطوف به امر تحصیل کرده و 
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اقتصادی خانواده نقش تعیین کننده ای در پیدا کردن این مشکالت و استعدادها و نیز کمک به هدایت و ارشاد فرزندان در جهت رفع مشکالت 

  (0730 .)نیسون، و شکوفایی استعدادهایشان ایفا می کنند

 آموزان دانش تحصیلی مطلوب روند موجبات نه تنها خود فرزندان درسی های برنامه کیفیت و کمیت با والدین یشترب چه هر آشنایی

 بیشتر را آنان تحصیلی پیشرفت و شخصیت رشد و نفس به اعتماد تقویت، های زمینه مربیان، و اولیاء صمیمی ارتباط بلکه کند می بهتر را

 (0732 پیوند، نمایند.)مجله می

از مهمترین وظایفی که والدین در زمینه پیشرفت تحصیلی فرزندان خود دارند ایجاد محیطی آرام و مساعد برای انجام تکالیف  یکی

ومطالعه است، غنی کردن محیط خانواده از دیگر مسئولیت های مهم والدین است. همچنین والدین با شناخت خصوصیات رشد کودکان و 

 (0737میتوانند در بالندگی فرزندان خود مؤثر باشند.)مجله پیوند،  نوجوانان در سنین مختلف بیشتر
 

  پژوهش هاي اهداف

 کلی هدف
  رستم شهرستان راهنمایی مقطع در دختر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت در اقتصادی و خانوادگی عوامل تاثیر بررسی 

  فرعی اهداف

 ت تحصیلی دانش آموزان میزان تاثیر سواد و تحصیالت والدین بر پیشرف  بررسی -0

 نوع آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و والدین شغل میزان تاثیر بررسی -2

 بررسی میزان تاثیر کمک های درسی والدین به فرزندان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان -7

 بررسی میزان تاثیر درآمد ماهیانه خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان -1

 

  :ها فرضيه

  .دارد وجود رابطه آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و والدین تحصیالت و سواد میزان بین .0

  .دارد وجود رابطه آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و آن نوع و والدین شغل بین  .2

  .دارد وجود رابطه آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و فرزندان به والدین درسی های کمک بین .7

 .دارد وجود رابطه آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و الدینو ماهیانه درآمد میزان بین .1

 

 قلمرو تحقيق 

 قلمرو مکانی

 شهرستان رستم انجام شده. 0این کار پژوهشی در مدارس متوسطه 

 قلمرو زمانی 

 به پایان رسید.  ۱9شروع و در تابستان  ۱1این کار پژوهشی در در زمستان 

 قلمرو مو ضوعی

 راهنمایی مقطع در دختر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت در اقتصادی و خانوادگی عوامل تاثیر یاین کار پژوهشی با هدف  بررس

 رستم شهرستان

 

  تعاریف

 باهدفهای حاصل نتایج مقایسه و یادگیرندگان عملکرد از عبارت تحصیلی پیشرفت ارزشیابی تحصیلی پیشرفت مفهومی تعریف -0

 یا آموزان دانش یادگیری کوششهای و معلم آموزشی های فعالیت آیا که باره این در یریگ تصمیم منظور به شده تعیین پیش از آموزشی

 (0733 .)حسینی، اند داشته رشد میزانی چه به و اند انجامیده مطلوب نتایج به دانشجویان

 تحصیلی پیشرفت عملیاتی تعاریف -2

 )زمانی، باالتر. و بهتر نمرات آوردن دست به و آموزان دانش تمعلوما ارتقاء عملی و علمی سطح بردن باال تحصیلی پیشرفت از منظور 

0739) 

  خانواده مفهومی تعریف -7
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 به را اصلی مسئولیت جامعه، دیگر بنیادی نیازهای از برخی برآوردن و فرزندان کردن اجتماعی که است خویشاوند گروه یک خانواده

 دوره یک طی و یابند می ارتباط یکدیگر با پذیری فرزند یا و زناشویی خون، راه از که شود می ترکیب آدمها از گروهی از خانواده .دارد عهده

 (0731 کوهن، کنند.)بروس می زندگی هم با مشخص، زمانی

 خانواده عملیاتی تعریف -1

 های کمک بودن، نوادهخا فرزند چندمین خانواده، فرزندان تعداد آن، نوع و والدین شغل والدین، تحصیالت و سواد عوامل این از منظور 

  .باشد می والدین درسی

 مفهومی تعریف -1

 )0733 دهکردی، کمالی(محدود. و متنوع نیازهای ارضای برای محدود منابع بهینه تخصیص یعنی اقتصاد 
 

 تحصيلی پيشرفت عوامل و علل
 عوامل و علل به را آنها توان می که گردد می پرورش و آموزش نظام در آموزان دانش تحصیلی پیشرفت باعث متعددی عوامل و علل

 نمی و داشته تاثیر برهم و نبوده جدا یکدیگر از عوامل و علل این که دانست باید لیکن و کرد تقسیم پرورش و آموزش نظام خارجی و داخلی

 قبیل از نظام این خارجی عوامل هب وابسته عمدتا آموزشی نظام داخلی عوامل و علل که هرچند .داد قرار بررسی مورد مجزا بطور را آنها توان

 پیشرفت برای را نظام خارجی و داخلی عوامل و علل نقش توان می الوصف مع .باشد می ... خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی عوامل

 بررسی به آنها از یک هر برای مناسب حل راه جستجوی در عوامل و علل این شدن شناخته بهتر برای و گرفت نظر در جداگانه بطور تحصیلی

 پرورشی و آموزشی نظام خارجی عوامل روی بیشتری تاکید حاظر تحقیق در نمود یادآوری باید .کرد اقدام مجزا طور به علل و عوامل این

 . روش پرورش، و آموزش داخلی عوامل و علل جمله از .برخوردارند بیشتری اهمیت از خارجی عوامل و علل موارد بعضی که زیرا شود تاکید

  .باشد می برنامه نیازهای با ها شایستگی ها، صالحیت نظر از معلملن پرورش، و آموزش امکانات

 شود می محسوب تحصیلی پیشرفت در عوامل نفوذترین وبا موثرترین از یکی عنوان به خانواده تاثیر :تحصیلی پیشرفت بر خانواده تاثیر

 و مسائل به نسبت والدین دیدگاه .داده قرار بررسی مورد را خانواده باید آنوزان دانش لیتحصی مشکالت مبانی بررسی در میزان همین به و

 مانند خانواده محیط بودن نامناسب .دارد بسزایی تاثیر فرزندان موفقیت و حرکت پویایی، در خود فرزندان با یکدیگر با آنان ارتباط نحوه

 آموزان دانش تحصیلی روند بر شماری بی ضربات تواند می والدین از یکی فوت یا هم از والدین جدایی یا خانوادگی های کشمکش و اختالف

 نموده بیان و باشد می فوق موارد موید که است گرفته انجام مفاخر توسط پژوهشی رابطه این در که باشد داشنه پی در آنها یادگیرندهی و

 (.0731شود.)حیدری، می تکالیف ندادن انجام و باال اضطراب و درس سکال در آموز دانش یا یادگیرنده تمرکز عدم باعث عوامل این که
 

 تحصيلی پيشرفت بر موثر آموزشی عوامل

 درسی برنامه -0

  :گروه سه به درسی برنامه

 انتظار مورد درسی برنامه  -0

 شده اجرا درسی برنامه -2 

ی را داشته باشند معموالً آنرا فرا می گیرند و در غیر اینصورت کرد که اگر دانش آموزان فرصت یادگیر تقسیم گرفته فرا درسی برنامه -7

 از یادگیری محروم می مانند.

 کتاب یک تامین است تر پایین تحصیلی پیشرفت دارد وجود درسی مواد و کتاب کمبود که جا هر آموزشی: مواد و درسی کتابهای -2

 دهد. می افزایش را ماندگاری نرخ و تحصیلی پیشرفت میزان آموز دانش هر ازای به

 معلم: تربیت و تدریسی روش معلم، -7

 .دهند می نشان خود از داری کالس و آموزش مهارت پرورش به نسبت بیشتری گرایش سابقه با معلمان معلمان، ی الف( تجربه 

 ب(مهارت معلم 

 ج( تحصیالت عمومی

 بقیه داشتن نگه ثابت با کنند مطالعه صرف بیشتری زمان کودکان چه هر کلی طور به : منزل و مدرسه در تحصیل زمان مدت -1  

 که اموزانی دانش همچنین و گیرد می صورت بهتر یادگیری شود بیشتر مطالعه زمان مدت هرچه .گرفت فراخواهند بیشتری مطالب عوامل

 .ترند موفق بقیه با مقایسه در دهند می انجام سیبیشتری در تکالیف
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 که هایی کالس در آموزان دانش کالس( موفقیت در آموزان دانش )تعداد کالس تراکم نقش با رابطه در تسهیالت مدرسه: و سازمان -1

 است. بیشتر باشند می نفر 01 از کمتر
 

 تحصيلی برپيشرفت موثر اجتماعی عوامل
 تحصیلی وظایف و مفاهیم به ها مهارت این از بزرگی بخش چند هر بیاموزد را زیادی های دارد مهارت نیاز کودک جسمانی رشد همپای

 خود با همساالن همراه بتوانند تا کند کمک آنان به که باشند ای گونه به باید خردسال افراد از زیادی شمار دارد پیوستگی و ارتباط درسی و

 عواطف و ها اندیشه بتوانند ردیگ عبارت به کنند برقرار ارتباط خوبی به نیز بزرگسال و گوناگون افراد با همزمان و نمایند پیشرفت و کنند رشد

 در تنها نه اجتماعی های مهارت این دهند انتقال دیگران به روشنی و خوبی به را خود عواطف و ها اندیشه متقابالً و کنند درک را دیگران

 برخوردار زیادی اهمیت و ارزش از او العمر مادام ای حرفه و اجتماعی زندگی خالل در جمله از کودک رشد فرایند تمامی در بلکه حال زمان

 (.0733 کند)شریعتمداری، کمک کودک تحصیلی پیشرفت و اجتماعی ارتباطات ارتقا گسترش به تواند می و است
 

 تحصيلی پيشرفت بر مؤثر اقتصادي عوامل
 برای آموزش (پولی های )هزینه مستقیم های هزینه .است فقر دهد می قرار تأثیر تحت را آموزان دانش کیفیت که عواملی از یکی

 سال در که کشورهایی در دهد می کاهش را آموختن انگیزه کنند می ایجاد بیشتری فشار باشند می تنگدستی و فقر دچار که هایی خانواده

 معاف شهریه پرداخت از را دبستانی کودکان پرورش و آموزش توسعه های سیاست چوب چهار در و اند یافته دست سیاسی استقالل به اخیر

 پایینی درآمد از که خانوادهایی که است معنی بدان این است یافته افزایش دوره این در نام ثبت برای تقاضا تعداد که شده مشاهده اند، هکرد

 حکم معکوس شرایط مستقیم غیر های هزینه مورد در بپردازند ای شهریه خود فرزندان نام ثبت برای اند نبوده قادر تاکنون برخوردارند

 می قرار کودکان اختیار در کافی التحریر لوازم - دبستان ها بودن رایگان بر عالوه که روستاهایی از برخی در حتی که ترتیب بدین . فرماست

 باشند. می درآمدی منبع مزرعه در چه و منزل در چه کودکان زیرا کنند می اجتناب مدرسه به فرزندان فرستادن از والدین هم باز دهند

 (0739 ، )زمانی

 فرزندان تحصیلی پیشرفت بر والدین سواد تأثیر و قشن

 بیان قدرت و گویی سخن در گوناگون محیطی عوامل  .دارد رابطه کودک با مادر و پدر گویی سخن میزان به کودک زبان رشد)الف

 این از که آنها با و دارند رسروکا شایسته سخنان و درست های واژه با شده تربیت و کرده تحصیل های خانواده کودکان دارد. تأثیر کودک

 (0731 پارسا،( دارند. تفاوت محرومند نعمت

 درسی نظر از که دارند فرزندانی والدین از برخی درسی:  نظر از خود ضعیف فرزندان تحصیلی پیشرفت به والدین کمک بودن ب( مفید 

 دیگر سطح هم را خود توانست خواهد آید عمل به شان درباره اندک ولی مستمر کوشش و تالش اگر هستند ضعیف اندکی یا و متوسط

 کنند. کمک خویش فرزندان به نیستند قادر آنها اطالعات و تحصیالت سطح بودن پایین و یا والدین سوادی بی علت به کنند. ولی شاگردان

 از برخی در یا و شده واگذاشته خود به آنها اغلب کنند کنترل درسی نظر از را خود فرزندان که است دشوار والدین گونه این برای همچنین

 آنها امکان و استعداد و والدین فرهنگی سطح اساس این دارند. بر می نگه خود وضع به نسبت نادانی در را خود والدین هایی حیله با موارد

 (0737 است.)قایقی، مؤثر درسی ماندگی عقب در آنان هوایی به سر کنترل و کودک به نسبت پرداخت به

 

 ایران از داخلی در شده انجام اتتحقيق
 تحصیلی پیشرفت و مادر و پدر تحصیالت بین آیا که بود این تحقیق موضوع و داد انجام تحقیقی دانیال شوش در )0731( مرادی

 که هشد محسبه فرزند معدل و پدر تحصیالت میزان بین همبستگی ضریب سوال این به پاسخ برای دارد وجود مستقیم رابطه آموزان دانش

 فرزندان تمام معدل و والدین تحصیالت میزان بین تحصیلی مقاطع تمام در بینید می که طوری به .گردد می مالحضه زیر در آن نتایج

 معنی ۱۱/۱ اطمینان سطح در موارد همه در آماری لحاظ از نمونه تعداد به توجه با که دارد وجود داری معنی کامال و مستقیم همبستگی

 پیشرفت و والدین تحصیالت بین تهران شهر آموزان دانش جامعه در که کرد قضاوت تواند می یقین به قریب اطمینان با یعنی اتمعتبار و دار

 دارد وجود مستقیمی ی رابطه )آموزان دانش(آنها تحصیلی

 در تحقیق این دادند انجام انفرزند تحصیلی پیشرفت و والدین سواد رابطه در زمینه این در دیگر تحقیقی )0731(خدادائی و اعتدالی 

 روش .باشد می پنجم پایه پسر آموز دانش 027 نمونه حجم .باشد می پنجم پایه پسر آموزان دانش ابتدایی مقطع بهبهان شهرستان سطح

 نظر مورد در آماری های داده آوردن بدست برای و است بوده میدانی تحقیقی اجرای روشی است بوده تصادفی شیوه به هم گیری نمونه

 است شده استفاده نامه پرسش از تحصیلی پیشرفت بر والدین سواد تاثیر سنجی
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( در تحقیق دیگری ) پیرامون سواد والدین و عملکرد تحصیلی دانش آموزان کالس پنجم ابتدایی منطقه کرج( به این نتیجه 0733محبی)

د هستند و آنهایی که والدین بی سواد دارند تفاوت معناداری وجود دارد رسیده است که بین عملکرد دانش آموزانی که دارای والدینی با سوا

 به این معنا که سواد والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان اثرات مثبتی دارد. 

( در تحقیق پیرامون )تاثیر مطالعه والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان( به این نتیجه رسیده است که میزان عالیق 0732ما ووسی )

لدین به مصالح و توجه به علم از جمله عوامل انگیزش مؤثر در پیشرفت تحصیلی فرزندان است یعنی اگر در خانواده ای والدین به مطالعه وا

 پپردازند به مورد، عالقه ی دانش آموز به مطالعه نیز افزایش می یابد و این امر باعث میشود فرزندان در امر تحصیل پیشرفت کنند.
 

 کشور از خارج در شده مانجا تحقيقات
( دراولین مطالعه ی علوم توسط انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ازهرمدرسه خواسته شد. دانش 0۱۱3جان ) -پی کیوز

،  0731وتاثیرشغل پدر برپیشرفت تحصیلی فرزندان باال بوده است . )رئیس دانا ،   آموزان خود را براساس مشاغل پدرانشان طبقه بندی کنند

11 ( 
( یکی ازپژوهشگران معروف آمریکایی برای آگاهی ازتاثیرفقردرپیشرفت تحصیلی وجلوگیری ازاثرات ناخوشایند آن 0۱90کلمن ) 

درتحصیل کودکان ونوجوانان یک رشته برنامه های تحقیقی را تهیه واجرا کرد . کلمن درپژوهشهای خود عوامل گوناگونی مانند نارسایی 

بود حقوق معلمان ، وضع اقتصادی وغیبت شاگردان را ازمدرسه مورد بررسی قرارداد وباشگفتی دریافت که ناکامی وعقب وسایل درسی ، کم

زیرا دراغلب این خانواده ها ، عالوه برنارسایی های  . فقیروپائین جامعه بیشتر ازهرمورد دیگراست  ماندگی تحصیلی شاگردان درخانواده های

 ) 90،  0731احساس مسئولیت درسی کمتر میشود .      ) پارسا ، غذایی وپوشاکی، انگیزه و
( والدین طبقه پائین به هیچ وجه نسبت به معلم وتربیت توجهی ندارند وبه امرحضور درجلسات انجمن خانه ومدرسه 0۱13مایرزبلر)

دهند وحتی طفره رفتن ازمدرسه را تشویق چندان عالقه ابرازنمی دارند وبه هیچ وجه به پیشرفت تحصیلی فرزندان خود رغبت نشان نمی 

میکنند وتحصیل کردن را ناچیزمی شمارند . درنتیجه بسیاری ازنوجوانان طبقه پائین خواهان این هستند که هرچه زودتر مدرسه را ترک 

 (77، 0711شاپوریان ، کنند وبرای خود شغلی دست وپا کنند پولی به دست آورند .)
 عوامل کلی مقوله در دو را آنها بتوان که طوری به است فرد آموزشگاهی یادگیری مقدار معنای به تحصیلی (پیشرفت0۱۱3ولترز،)

 عبارت به .داد قرار مطالعه مورد "پرورش و آموزش نظام و به مدرسه مربوط عوامل " و "خانوادگی زندگی و فردی های تفاوت" به مربوط

 دوره، یک نمره نشاندهنده است ممکن جلوه این که دارد اشاره دانشجو یا آموز دانش تحصیلی وضعیت از ای به جلوه تحصیلی پیشرفت دیگر

 این در که پژوهشی های یافته بنابراین .باشد مختلف های دوره میانگیننمرات یا درس یک در ها دوره از ای مجموعه برای نمرات میانگین

 دارند تحصیلی نوجوانان پیشرفت در بسزایی نقش غیرمستقیم و مستقیم طور به والدین که دهد می استنشان گرفته صورت زمینه

 با همسو مدرسه در فرزندان عملکرد از مادر و پدر باالی انتظارات که دادند خود نشان پژوهش در (2003) همکاران و سون کریستین

 و هستند خود فرزندان عواطفو ساتاحسا پاسخگوی که والدینی همچنین دهد؛ می پرورش فکری لحاظ از را آنها مثبت آموزشی، عملکرد
  .دارند آنان تحصیلی عملکرد در مؤثری نقش کنند، می حمایت آنها پیشرفت از

 تحصیلی فرزندان عملکرد میزان تعیین در والدینی روابط عوامل که رسیدند نتیجه این به پژوهشی طی (2004) همکاران و لورین

 (0731 ن،معتمدی و عبادی از نقل به(دارد معناداری نقش

 رضایت مادر، اقتصادی، توانایی شناختی اجتماعی پایگاه خانواده، عاطفی جو که دریافت المللی پژوهشی بین در (2005) فارلین مک

 نقش به معلمان اگر و دارند رابطه فرزندان مدرسه عملکرد با گیری خانواده شکل برای اولیه ترجیحات و دانشگاه در او تحصیلی و شغلی

 همکاران، و از رضایی نقل به(کنند استفاده آموزان دانش عملکرد بهبود برای آنها از توانند می باشند، مدرسه حساس عملکرد رد والدین

1831)  

 و خواندن درس به تشویق را خود فرزندان بیشتر باال و متوسط درآمد با والدین دادند نشان خود پژوهش (در0۱۱1) و واینر کیمل

  .کنند می رفن مدرسه

 

  تحقيق روش

 انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدف ها, ماهیت پژوهش و امکانات اجرای آن دارد به سخن دیگر از هدف انتخاب روش تحقیق

برای پرسشهای تحقیق  هایی پاسخ یا پاسخ آسان دقیقتر، چه هر تا کند اتخاذ را روشی و شیوه چه که نماید مشخص محقق که است آن

 (0732و سیف نراقی,  )نادری دست یابد
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 اطالعات: آوري جمع ابزار

  .است شده استفاده زیر ابزارهای از تحقیق سواالت بررسی جهت الزم ها داده گردآوری منظور به

  :اي کتابخانه مطالعات

 شامل ای ابخانهکت مطالعات از آموزشی هابی دوره در بخشی اثر ارزیابی موجود الگوی مورد در نیاز مورد اطالعات آوری جمع برای

  .است شده استفاده زمینه این در موجود منابع سایر اینترنتی، پایگاههای ها، نامه پایان نشریات، مجالت، کتب، مطالعه

 پرسشنامه:
 نآ ی درباره باشید مدعی توانید می کنید بان کمی صورت به را آن و بگیرید اندازه کنید، می صحبت اش درباره که را آنچه بتوانید اگر

  (.0733 است)شریفی، نارسا و اندک آن درباره شما دانش وگرنه دانید می چیزی

  :گيري اندازه پایایی و روایی
 آزمونی دارد بستگی آن کاربرد و آزمون نوع به عمل این .گیرد قرار ارزیابی مورد تواند می گوناگون های شکل به نامه پرسش یک روایی

 اعتماد قابلیت .باشد می آن پایایی بودن دارا خوب آزمون ه خصوصیات از یکی (0731 )دالور، بگیرد دازهان دارد نظر در آنچه که است معتبر

 یکسان شرایط در گیری اندازه ابزار که دارد سروکار امر این با شده یاد مفهوم .است گیری اندازه ابزار فنی های ویژگی از یکی نامه پرسش

 )0732 بازرگان،( دهد می دست به یکسانی اندازه به تا

 

 تجزیه و تحليل داده ها

 پيشرفت تحصيلی  -ا

 توزیع فراوانی معدل 1-1جدول 

 درصدفراوانی تجمعی فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی معدل

03-01 01 01,1 01,1 01,1 

03- 03 3 3,1 3,1 03,1 

0۱- 03 22 22,1 22,1 7۱,1 

21-0۱ 90 90,1 90,1 011,1 

  011,1 011,1 011 جمع

 

نفر از  90از کل نمونه آماری به میزان  %90است که با  21تا0۱همانطور که در جدول آمده است بیشترین مقدار معدل مربوط به معدل 

 ست.نفر از کل افراد نمونه مورد مطالعه ا 3از کل نمونه آماری به میزان  %3است با  03تا 03کل افراد نمونه و کمترین مقدار مربوط به معدل 

 

 ميزان سواد والدین: -2

 : توزیع فراوانی بر اساس ميزان سواد1-2جدول

 درصدفراوانی تجمعی فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 1,1 1,1 1,1 1 بیسواد

 00,1 3,1 3,1 3 راهنمائی

 13,1 73,1 73,1 73 دیپلم

 011,1 12,1 12,1 12 لیسانس و باالتر

  011,1 011,1 011 جمع
 

از کل نمونه آماری  %12می توان بیان نمود که بیشترین گروه را افراد دارای سطح سواد لیسانس و باالتر به میزان  0-2ا توجه به جدول ب

 از کل افراد نمونه آماری را تشکیل می دهند. %1تشکیل می دهند و کمترین گروه از والدین دارای سطح سواد بی سواد به میزان 
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 شغل والدین -8

 درصد فراوانی تجمعی فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی غلش

 3,1 3,1 3,1 3 بیکار

 19,1 7۱,1 7۱,1 7۱ شاغل در آموزش و پرورش

 ۱1,1 1۱,1 1۱,1 1۱ شاغل در ادارات دولتی

 011,1 1,1 1,1 1 شغل آزاد

  011,1 011,1 011 جمع

 

از کل افراد نمونه آماری  %1۱گروه کاری را افراد شاغل در ادارات دولتی به میزان  میتوان بیان نمود که بیشترین 0-7با توجه به جدول 

 از کل افراد نمونه آماری تشکیل میدهند. %3تشکیل میدهند و کمترین گروه را افراد بیکار به میزان 

 

 عامل موقيت)کمک والدین و معلمين(-4

 توزیع فراوانی  بر اساس عامل موفقيت1-4جدول 

 درصد فراوانی تجمعی فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی قیتعامل موف

 7,1 7,1 7,1 7 تشویق دوستان

 77,1 71,1 71,1 71 تشویق پدر و مادر

 1۱,1 09,1 09,1 09 تشویق و تدریس معلمان

 011,1 10,1 10,1 10 سعی و کوشش و عالقه

  011,1 011,1 011 جمع

 

نمود که بیشترین گروه از پاسخگویان عامل موفقیت خود را سعی و تالش و کوشش و عالقه خود میتوان بیان 0-1با توجه به جدول 

از کل نمونه آماری %7از کل نمونه اماری و کمترین گروه از پاسخ گویان عامل موفقیت خود را تشویق دوستان به میزان  %10میدانند به میزان 

 مورد مطالعه میدانند. 

 

 درآمد والدین -5

 توزیع فراوانی بر اساس ميزان درآمد والدین1-5جدول 

 درصد فراوانی تجمعی فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 07,1 07,1 07,1 07 هزارتومان 011-211

 71,1 22,1 22,1 22 هزارتومان 211-711

 31,1 7۱,1 7۱,1 7۱ هزارتومان 711-111

 011,1 29,1 29,1 29 هزارتومان به باال 111

  011,1 011,1 011 جمع

 

از کل افراد  %07هزار تومان به میزان  211تا 011می توان بیان نمود که کمترین میزان درآمد را گروه درآمدی 0-1با توجه به جدول 

تشکیل  از کل نمونه آماری %7۱هزار تومان به میزان  111تا  711نمونه آماری تشکیل می دهند. و بیشترین میزان درآمدی مربوط به درآمد 

 میدهند.

 

 آمار استنباطی 
 بین سواد والدین و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد
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 sig مقدار پیرسون فراوانی نام متغیر

 110/1 713/1 011 پیشرفت تحصیلی

 

پیشرفت تحصیلی و کمتر می باشد فرضیه رد نمی شود یعنی بین 11/1که از =110/1Asymp.Sigباتوجه به مقدار سطح معنی داری 

 سواد والدین رابطه معنی داری وجود دارد .

 بین شغل والدین و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد

 

 sig مقدار پیرسون فراوانی نام متغیر

 111/1 230/1 011 پیشرفت تحصیلی

 

اشد فرضیه رد نمی شود یعنی بین پیشرفت کمتر می ب11/1که از =111/1Asymp.Sigبا توجه به مقدارسطح معنی داری ازمون

 تحصیلی وشغل والدین رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد .

 بین عامل موفقیت با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد

 

 sig مقدار پیرسون فراوانی نام متغیر

 112/1 -1/ 122 011 پیشرفت تحصیلی

 

می باشد فرضیه رد نمی شود یعنی بین پیشرفت  11/1که تزدیک به =112/1Asymp.Sigزمونبا توجه به مقدار سطح معنی داری ا

 تحصیلی و موفقیت رابطه معنی داری وجود دارد .

 بین عامل درآمد با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد

 

 sig مقدار پیرسون فراوانی نام متغیر

 172/1 202/1 011 پیشرفت تحصیلی

 

می باشد فرضیه رد نمی شود یعنی بین پیشرفت  11/1که کمتر از =172/1Asymp.Sigتوجه به مقدار سطح معنی داری ازمونبا 

 تحصیلی و درآمد رابطه معنی داری وجود دارد .
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 بحث و نتيجه گيري

 نش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان رستم پرداختیمما در این پروژه به بررسی تاثیر عوامل خانوادگی و اقتصادی در پیشرفت تحصیلی دا

نفر را به عنوان نمونه آمارای مورد مطالعه قرار دادیم و در  011که از میان دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان رستم به صورت تصادفی 

مورد تجزیه و تحلیل  spssتوسط نرم افزار  میان آنها پرسشنامه ) ساخته توسط مولف ( را توضیح  کردیم که پس از پاسخگویی نمونه آماری

 قرار گرفت که نتایج آن به صورا زیر می باشد:

-0: بین پیشرفت تحصیلی و سواد والدین رابطه معنی داری وجود دارد با توجه به نتایج به دست آمده از جدول 0بررسی فرضیه شماره 

ت که رابطه مثبت معنی داری بین مولفه ها های پیشرفت تحصیلی و سواد و انجام آزمون پیرسون در مورد این سوال می توان گف 0-2و 0

 والدین وجود دارد پس بنابراین این فرضیه قبول میشود .

-0: بین پیشرفت تحصیلی و شغل والدین رابطه معنی داری وجود دارد با توجه به نتایج به دست آمده از جدول 2بررسی فرضیه شماره 

رسون در مورد این سوال می توان گفت که رابطه مثبت معنی داری بین مولفه ها های پیشرفت تحصیلی و شغل و انجام آزمون پی 0-7و 0

 والدین وجود دارد پس بنابراین این فرضیه قبول میشود .

تایج به ن: بین پیشرفت تحصیلی و عامل موفقیت )کمک والدین و معلمین( رابطه معنی داری وجود دارد با توجه 7بررسی فرضیه شماره 

و انجام آزمون پیرسون در مورد این سوال می توان گفت که رابطه مثبت معنی داری بین مولفه ها های  0-1و 0-0به دست آمده از جدول 

 پیشرفت تحصیلی و عامل موفقیت وجود دارد پس بنابراین این فرضیه قبول میشود .

-0رابطه معنی داری وجود دارد با توجه به نتایج به دست آمده از جدول : بین پیشرفت تحصیلی و درآمد والدین 1بررسی فرضیه شماره 

و انجام آزمون پیرسون در مورد این سوال می توان گفت که رابطه مثبت معنی داری بین مولفه ها های پیشرفت تحصیلی و درآمد  0-1و0

 والدین وجود دارد پس بنابراین این فرضیه قبول میشود .

 

 پيشنهادها
می شود که محققان دیگر مسیول تعداد آزمودنی را در نظر قرار دهند و تا آن جا که امکان دارد افراد بیشتری را در پژوهش پیشنهاد -

 شرکت دهند.

برای کسب اطالعات دقیق تر و بیشتر و سنجش درست پیشرفت تحصیلی پرسشنامه ای با اعتبار بیشتری و هنجار شده با فرهنگ ایران -

 ساخته شود.

هاد می شود از مشاوره تحصیلی و خانوادگی به صورت گروهی یا فردی به عنوان یک ساعت درسی یا بخشی از ساعت فراغت پیشن -

 برای حل مشکالت فرزندان استفاده گردد.

 

 محدودیت هاي تحقيق

 نبودن پرسشنامه با روایی و اعتبار در دست.-

 همکاری نکردن دانش آموزان و اولیای مدرسه با محقق.-

 ودن منابع و اطالعات دقیق در دست برای مطالعه دقیق در این بخش.نب-
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