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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی شهر تهران
صورت گرفت .پژوهش از پس رویدادی بود .بدین منظور از بین کلیه دانش آموزان دوره راهنمایی شهر تهران
که در سال تحصیلی  88 -88در مدارس این شهر مشغول به تحصیلی بودند  841دانش آموز دختر و پسر با
استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند .سپس پرسشنامه های
اطالعات دموگرافیک و ابزار سنجش خانواده( )FADجهت بررسی عملکرد خانواده های گروه نمونه مورد
اجرا قرار گرفت و شاخص های به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان که بر
پایه معدل دانش آموزان در نظر گرفته شده بود ،با استفاده از آزمون  tو تحلیل واریانس یکراهه بوسیله نرم افزار
 SPSSمورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفت .یافته های به دست آمده از تحلیل داده ها حاکی از آن بود
که دانش آموزان با جو خانوادگی ناکارآمد به طور معناداری از نظر وضعیت تحصیلی وضعیت بدتری دارند.
وضعیت تحصیلی دانش آموزان خانواده هایی با وضعیت اقتصادی ضعیف در مقایسه با دانش آموزان با وضعیت
اقتصادی باال بیشتر بود .بین وضعیت تحصیلی دانش آموزان و سطح تحصیالت مادران تفاوت معناداری مشاهده
نشد و دانش آموزان دختر از نظر وضعیت تحصیلی بهتر از دانش آموزان پسر بودند .بطور کلی نتایج به دست
آمده حا صل از پژوهش حاضر نشان داد که بین کارکرد پایین خانواده با کارایی ضعیف تحصیلی نوجوانان دوره
راهنمایی رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی :خانواده ،پیشرفت تحصیلی ،موفقیت تحصیلی ،دانش آموزان دوره راهنمایی
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مقدمه
خانواده نخستین نهاد زندگی اجتماعی کودک است که در شکل گیری عادات ،اندیشه ها،
رفتار و دیدگاه های اجتماعی او نقش مهمی دارد .به بیان دیگر محیط خانواده اولین محیطی
است که الگوهای جسمی ،عاطفی ،و شخصیتی فرد در آن پی ریزی می شود و نقش مهمی در
تعالی و پیشرفت فرد ایفا می کند .وظیفه خانواده مراقبت از فرزندان و تربیت آنها ،برقراری
ارتباط سالم اعضاء با هم و کمک به استقالل فرزندان است(معتمدی )0989 ،اما امروزه صنعتی
شدن و شهرنشینی ،ساختار خانواده را متحول ساخته و نیازها و انتظارات جدیدی را به وجود
آورده است .بزرگترین مشکل خانواده های امروزی فقر ارتباطی و ناهماهنگی میان والدین و
فرزندان است .این در حالی است که نوجوانان و جوانان امروز بیش از گذشته به روابط محبت
آمیز ،حمایت دوستانه ،هدایت حکیمانه ،منطق و صالبت شخصیت ،بردباری و صبوری والدین
و مصونیت عاطفی نیاز دارند؛ چراکه واکنش نوجوانان در دوران نوجوانی نسبت به محیط خود
بالطبع تحت تأثیر موازین اجتماعی و فرهنگی گروهی است که در میان آن بزرگ شده
است(احدی و محسنی )0988 ،و نوجوانی از جمله مراحل بحرانی دوران رشد و زمان ناموزونی
است که به دلیل عوامل مختلف فردی -محیطی پیشرفت در یک حوزه لزوماً با سایر زمینه ها
هماهنگ نیست(شهرآرای .) 0984 ،آلبرت بندورا رفتارهای نوجوانی را ناشی از یادگیری های
کودک در خانواده و جامعه می داند و بیان می کند که رفتارهای نوجوان تنها منتج از عوامل
محیطی نیست بلکه رفتار منعکس کننده فرآیند جبر متقابل است (شهرآرای.)0984 ،
تحقیقات نشان داده است تجارب خانوادگی تأثیر عمده ای بر تکامل فرد در طول دوره
نوجوانی و بعد از آن دارد و ارتباطات خانوادگی سایر جنبه های زندگی نوجوان از جمله
موفقیت و پیشرفت تحصیلی 1او را تحت تأثیر خود قرار می دهد(بایرن و همکاران.)9119 ،2
پیشرفت تحصیلی به معنای مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد است .به طوری که بتوان آنها را در
دو مقوله کلی عوامل مربوط به "تفاوت های فردی و زندگی خانوادگی" و " عوامل مربوط به
1 Academic achievement
2 Byrne et al
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مدرسه و نظام آموزش و پرورش" مورد مطالعه قرار داد .به عبارت دیگر پیشرفت تحصیلی به
جلوه ای از وضعیت تحصیلی دانش آموز یا دانشجو اشاره دارد که این جلوه ممکن است نشان
دهنده نمره یک دوره ،میانگین نمرات برای مجموعه ای از دوره ها در یک درس یا میانگین
نمرات دوره های مختلف باشد .بنابراین یافته های پژوهشی که در این زمینه صورت گرفته است
نشان می دهد که والدین به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش بسزایی در پیشرفت تحصیلی
نوجوانان دارند(ولترز .)0228 ،1از جمله کریستین سون و همکاران )9119(2در پژوهش خود
نشان دادند که انتظارات باالی پدر و مادر از عملکرد فرزندان در مدرسه همسو با عملکرد مثبت
آموزشی ،آنها را از لحاظ فکری پرورش می دهد؛ همچنین والدینی که پاسخگوی احساسات و
عواطف فرزندان خود هستند و از پیشرفت آنها حمایت می کنند ،نقش مؤثری در عملکرد
تحصیلی آنان دارند(به نقل از رضایی و همکاران .)0988 ،لورین و همکاران )9114(3طی
پژوهشی به این نتیجه رسیدند که عوامل روابط والدینی در تعیین میزان عملکرد تحصیلی
فرزندان نقش معناداری دارد(به نقل از عبادی و معتمدین .)0981 ،روپنرین و همکاران)9118( 4
در پژوهشی با عنوان تأثیر سبک های والدینی ،مداخالت تحصیلی والد-کودک در خانه و
ارتباط والدین با مدرسه بر روی رفتارهای اجتماعی و مهارت های تحصیلی کودکان ،به این
نتیجه رسیدند که سبک والدینی استبدادی پدر با مهارت های اکتسابی و وسعت واژگان
کودکان رابطه منفی دارد؛ در حالی که سبک اقتدارگرایانه پدر و تعامل تحصیلی او با فرزندان
در خانه و تماس مداوم با مدرسه بر رشد این مهارت ها و نیز رفتارهای اجتماعی کودکان رابطه
مثبتی دارد؛ در مورد مادران نیز در این پژوهش مشخص گردید که سبک والدینی استبدادی
مادران با رفتارهای اجتماعی کودکان رابطه منفی دارد ،در حالیکه فرزندان مادران دارای ارتباط
مستمر با مدرسه فرزند خود ،از رشد اجتماعی باالتری برخوردارند .مک فارلین )9111( 5در
1 Wolters
2 Christenson et al
3 Lorraine et al
4 Roopnarine et al
5 Mcfarlin
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پژوهشی بین المللی دریافت که جو عاطفی خانواده ،پایگاه اجتماعی -اقتصادی ،توانایی
شناختی مادر ،رضایت شغلی و تحصیلی او در دانشگاه و ترجیحات اولیه برای شکل گیری
خانواده با عملکرد مدرسه فرزندان رابطه دارند و اگر معلمان به نقش والدین در عملکرد مدرسه
حساس باشند ،می توانند از آنها برای بهبود عملکرد دانش آموزان استفاده کنند(به نقل از
رضایی و همکاران .)0988 ،آتش روز و همکاران( )0988در پژوهشی با عنوان پیش بینی
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از طریق میزان دلبستگی آنها با والدین و همساالن به این نتیجه
رسید که رابطه معناداری بین این متغیرها وجود دارد .یعنی دلبستگی به مادر بیشترین قدرت
پیش بینی کنندگی پیشرفت تحصیلی فرزندان است.
محبی نورالدین و همکاران( )0989نیز در پژوهشی با عنوان رابطه جوعاطفی اعضای
خانواده با سازگاری فردی -اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های پسرانه
مسجد سلیمان ،رابطه معناداری بین متغیرهای نامبرده بدست آوردند و مشخص شد که نقش
مجموع متغیرهای جو عاطفی خانواده از نقش تک تک آنها در پیش بینی سازگاری فردی-
اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان بیشتر است؛ از بین حیطه های جو عاطفی متغیرهای
محبت کردن ،تأیید کردن ،تجربه های مشترک و احساس امنیت با متغیرهای مهارت های
اجتماعی رابطه معنادار دارند و از بین آنها وجود تجربه های مشترک بین فرزندان و والدین
بهترین پیش بینی کننده مهارت های اجتماعی دانش آموزان بوده است.
با توجه به مطالب و پژوهش های فوق و به دلیل آنکه فرزندان هر خانواده آینده سازان
کشور هستند و پیشرفت تحصیلی آنها امری است که پس از سالمت جسمی و روانی از اهمیت
ویژه ای برخوردار است و همچنین به دلیل نقش مهم و مؤثر الگوی تربیتی والدین در پیشرفت
تحصیلی فرزندان ،و از آنجا که بیشتر پژوهش های صورت گرفته در زمینه نقش خانواده و
پیشرفت تحصیلی فرزندان به دانش آموزان دوره ابتدایی و یا دبیرستان صورت گرفته در این
پژوهش تالش شد تا به بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی
پرداخته شود.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره
راهنمایی شهر تهران صورت گرفت .پژوهش از نوع علی -مقایسه ای(پس رویدادی) بود .بدین
منظور از بین کلیه دانش آموزان دوره راهنمایی شهر تهران که در سال تحصیلی  88-88در
مدارس این شهر مشغول به تحصیلی بودند  841دانش آموز دختر و پسر با استفاده از روش
نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند .بدین صورت که ابتدا 9
منطقه آموزشی شهر تهران به  1منطقه جغرافیایی شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز تقسیم و
سپس دو منطقه از هر قسمت به صورت تصادفی انتخاب شدند و از میان مدارس راهنمایی
موجود در هر کدام از این مناطق دو مدرسه ( یک مدرسه دخترانه ویک مدرسه پسرانه) به
صورت تصادفی انتخاب و سپس از بین دانش آموزان هر مدرسه  98نفر به صورت تصادفی
گزینش شدند و پرسشنامه های اطالعات دموگرافیک و ابزار سنجش خانواده توسط آنها
تکمیل گردید.
پرسشنامه اطالعات دموگرافیک :این پرسشنامه شامل برخی مشخصه های فردی و
خانوادگی دانش آموزان مانند سن ،جنس ،سطح تحصیالت والدین و اعضای دیگر خانواده،
وضعیت اقتصادی بود؛ که توسط پژوهشگر تدوین شده بود.
ابزار سنجش خانواده ( :1)FADابزار سنجس خانواده یک پرسشنامه  81سؤالی است و ناتان
بی اپشتاین ،الرنس ام.بالدوین ،و دوان اس .بیشاپ 2در سال  0289جهت سنجش عملکرد

3

خانواده بنا بر الگوی مک مستر تدوین نموده اند به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار
گرفت .اولین نسخه پرسشنامه FADبا  19ماده در ایران توسط نجاریان ( )0984ترجمه شد و
ویژگی های روانسنجی آن مورد بررسی قرار گرفت.

)1 Family Assessment Devise(FAD
2 Nathan B. Epstein., Lawrence M., Baldwin and Duane S. Bishop
3 Functioning
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در این الگو خصوصیات ساختاری ،شغلی و تعاملی خانواده را مشخص می سازد و شش بعد
از عملکرد خانواده ( .0حل مشکل .9 ،ارتباط .9 ،نقش ها .4 ،همراهی عاطفی.1 ،آمیزش عاطفی
و . 8کنترل رفتار) را مورد سنجش قرار می دهد؛ و مقیاس هفتم پرسشنامه بعد کلی خانواده را
ارزیابی می کند.
در این پرسشنامه به هر سؤال  0تا  4نمره (کامالً موافق=  ،0موافق=  ، 9مخالف=  ، 9کامالً
مخالف=  ) 4تعلق می گیرد؛ و به سؤاالت توصیف کننده عملکرد ناسالم( سؤال های ،1 ،4 ،0
،44 ،49 ،92 ،40 ،98 ،91 ،94 ،99 ،90 ،98 ،91 ،99 ،99 ،90 ،02 ،08 ،01 ،04 ،09 ،2 ،8 ،8
 )18 ،14 ،19 ،19 ،10 ،48 ،48 ،41نمره معکوس تعلق می گیرد و نمرات کمتر نشانه عملکرد
سالم تر خانواده است.
پایایی ابزار سنجش خانواده با ضریب آلفای خرده مقیاس ها از  1/89تا  1/29از همسانی درونی
خوبی برخوردار است؛ و دارای روایی همزمان و پیش بین است .در یک مطالعه مستقل روی 088
زوج با مقیاس رضایت زناشویی الک-واالس همبستگی متوسط داشته و قدرت خوبی جهت پیش
بیتی نمرات مقیاس روحیه سالمندی فیالدلفیا نشان داده است(ثنایی ذاکر .)0982 ،در پژوهش ملک
خسروی( )0989بین خرده مقیاس های پرسشنامه آلفای  1/10تا  1/24بدست آمده که نشانه اعتبار
درونی نسبتاً خوب آن است .همچنین بین تمام خرده مقیاس ها و کارکرد کلی خانواده همبستگی
 1/48تا  1/28بدست آمد .در پژوهش زاده محمدی و ملک خسروی( )0981بعد کارکرد کلی
 ،1/89بعد حل مسأله  ،1/89بعد ارتباط  ،1/81بعد نقش ها  ،1/88بعد آمیختگی عاطفی  ،1/89و بعد
کنترل  1/88و کارکرد کلی و همه ابعاد  1/24گزارش شده است.

یافتهها
بطور کلی در این پژوهش نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که دانش
آموزان با جو خانوادگی ناکارآمد به طور معناداری از نظر وضعیت تحصیلی وضعیت بدتری
دارند .وضعیت تحصیلی دانش آموزان خانواده هایی با وضعیت اقتصادی ضعیف در مقایسه با
دانش آموزان با وضعیت اقتصادی باال بیشتر بود .بین وضعیت تحصیلی دانش آموزان و سطح
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تحصیالت مادران تفاوت معناداری مشاهده نشد و دانش آموزان دختر از نظر وضعیت تحصیلی
بهتر از دانش آموزان پسر بودند.
در اين قسمت برخي نتايج حاصل به صورت جدول ارائه مي گردد:
جدول  .1توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب تحصیالت والدين
مادر

شاخص

پدر

سطح تحصیالت

تعداد

درصد

تعداد

درصد

بی سواد

18

8 /8

98

1 /1

نهضت

01

9 /1

4

1 /1

ابتدایی

088

99/4

080

90/8

راهنمایی

011

09/1

28

09/0

دیپلم

901

98/4

081

91/1

کاردانی

92

1 /9

48

8 /1

کارشناسی

81

01/0

84

00/4

کارشناسی ارشد

99

4 /9

41

1 /4

دکترا

-

-

9

1 /9

حوزوی

1

1 /8

94

9 /9

نامشخص

41

1 /4

18

8 /8

همانطور که در جدول  0مشاهده می شود والدین دارای سطح تحصیالت دیپلم بیشترین
فراوانی (مادران  %98/4و پدران  ) %91را به خود اختصاص داده اند.

جدول  .2شاخص های آماری وضعیت تحصیلي دانش آموزان در سطوح مختلف کارايي خانواده
شاخص

تعداد

میانگین

سطوح کارایی خانواده

انحراف
استاندارد

باال

911

08/11

9/98

متوسط

988

08/18

9/08

پایین

028

08/04

9/08
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جدول .3نتايج تحلیل واريانس بررسي وضعیت تحصیلي دانش آموزان در سطوح مختلف کارايي
خانواده
شاخص ها

منبع تغییر
مجموع

درجه آزادی

مجذوات

F

میانگین مجموع
مجذورات

بین گروهی

88/10

9

48/91/9

درون گروهی

0288/88

818

1/21

کل

9014/98

812

سطح
معناداری

8/28

1/110

در جدول  9نتایج تحلیل واریانس نشان می دهد که با سطح معناداری کمتر از 1/110
تفاوت گروه ها معنادار است .نتایج آزمون شفه نیز نشان می دهد دانش آموزان رارای کارکرد
ناکارآمد خانواده به طور معناداری از نظر وضعیت تحصیلی ضعیف تر بودند.

جدول  .4نتايج آزمون  tمستقل برای بررسي وضعیت تحصیلي نمونه پژوهش بر اساس وضعیت
اقتصادی
شاخص
گروه

تعداد

میانگین

درآمد پایین تر از

998

08/14

انحراف

t

سطح معناداری

استاندارد
9/09

- 9 /8

1/10

4/111/111
درآمد باالتر از

992

08/01

9 /2

4/111/111

نتایج جدول  4نشان می دهد که وضعیت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی در خانواده
های با وضعیت اقتصادی پایین به طور معناداری به طور معناداری پایین تر از دانش آموزان
دیگر است.
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بحث و نتیجهگیری
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و بررسی عوامل مؤثر در آن ،موضوع مهمی است که
بخش عمده ای از پژوهش های علوم تربیتی و روانشناسی را به خود اختصاص داده است.
محققان توافق دارند که عالوه بر آموزش ،بسیاری دیگر از عوامل از جمله محیط ،مدرسه،
خانواده ،سبک والدگری و محیط اجتماعی که کودک در آن زندگی می کند و همچنین
ویژگی های فردی هچون هوش ،شخصیت ،سن و  ...در عملکرد تحصیلی او نقش مهمی را ایفا
می کنند .از سویی نوجوانی به عنوان دوره ای همراه با تحول و تغییرات چشمگیر در رشد ،که
در آن پیشرفت تحصیلی تحت تأثیر متغیرهایی چون :سازه های مربوط به خود ،روش آموزش،
عوامل مرتبط با مدرسه ،عوامل کارکردی -ساختاری خانواده و  ...است؛ پژوهشگران را با این
سؤال مواجه ساخته است که پاره ای از عوامل مرتبط با خانواده و فرد در جریان پیشرفت
ت حصیلی نوجوانان دختر و پسر راهنمایی چگونه است .بر این اساس پژوهش حاضر با هدف
بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی صورت گرفت .بطور
کلی نتایج به دست آمده حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که بین کارکرد پایین خانواده با
کارایی ضعیف تحصیلی نوجوانان دوره راهنمایی رابطه معناداری وجود دارد .خانواده هایی که
از نظر پاسخ به نیازهای عاطفی اعضای خود ضعیف ترند ،احتمال بیشتری دارد که از نظر
پاسخگویی به نیازهای انگیزه ای فرزندانشان در حیطه تحصیل نیز ضعیف عمل کنند .همچنین
یافته ها حاکی از آن بود که وضعیت تحصیلی دانش آموزان خانواده هایی با وضعیت اقتصادی
ضعیف در مقایسه با دانش آموزان با وضعیت اقتصادی باال بیشتر بود .بین وضعیت تحصیلی
دانش آموزان و سطح تحصیالت مادران تفاوت معناداری مشاهده نشد ولی بین سطح
تحصیالت پدران با وضعیت تحصیلی فرزندان رابطه معناداری وجود داشت .همچنین تحلیل
داده ها نشان داد دانش آموزان دختر از نظر وضعیت تحصیلی بهتر از دانش آموزان پسر بودند.
پژوهش کریستین سون و همکاران ( ،)9119مک فارلین( ،)9111محبی نورالدین و
همکاران( ) 0989نتایج پژوهش حاضر را مورد تأیید قرار می دهد .همچنین نتایج پژوهش با
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پژوهش شکرکن ،حقیقی و پوالدی( )0982است که در پژوهش خود نشان دادند جوعاطفی
خانواده گرم و صمیمانه ،کارکردهای مثبتی را نشان می دهد که می تواند هم بر رضایت
زناشویی و هم بر فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد و وضعیت تحصیلی فرزندان اثرگذار
باشد .همچنین نتایج بدست آم ده از پژوهش حاضر با پژوهش های زیر همسو است :کیمل و
واینر ) 0221(1در پژوهش خود نشان دادند والدین با درآمد متوسط و باال بیشتر فرزندان خود را
تشویق به درس خواندن و مدرسه رفن می کنند .بی تیل و همکاران( ،0289به نقل از اشتاین
برگ و همکاران )0229 ،در پژوهش خود نشان دادند که پیشرفت تحصیلی کودکانی که
والدین باسواد و خانواده باثبات داشتند ،بیشتر بود.
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