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چکیده
با توجه به اهمیت روزافزون تحصیالت در کسب موقعیت های اجتماعی و تفاوت دسترسی اعضای طبقات مخت هب فل   
آموزش ،این تحقیق به بررسی رابطه بین برخی متغییرهای خانوادگی با بازدهی تحصیلی دانش آموزان در شهر اصفهان
پرداخت .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان می شد که از بین آنها  0 41نفر اب    
استفاده از فرمول کوکران و از طریق روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به نع وان نمون قیقحت جیاتن  .دندش باخت ه      
نشان داد بین مشارکت والدین در امور درسی فرزندان  ،انتظارات والدین از فرزندان  ،نوع رواب ادنزرف اب نیدلاو ط ن     ،
سرمایۀ اقتصادی خانواده و موفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار وجود داشت .ضریب تأثیر رواب رب نیدلاو ط    
موفقیت تحصیلی برابر 0/62و ضریب تاثیرسرمایۀ اقتصادی برابر با  0/ 14بود و که از نظر آماری دارای معنادار بود.
واژگان كليدي ::روابط والدین با فرزندان ،انتظارات والدین از فرزندان ،سرمایۀ اقتصادی و موفقیت تحصیلی.
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بیان مسأله
      

جوامع معاصر  ره  ر چیپ هزو ی رت هد تیعقوم زا يرايسب هب یبایتسد و جا یاه ت لغاشم و یعام   

مخصوصًاًا در سطوح باال ،منوط به داش زا ييالاب جرادم نت    تحص س ویدروب هچنآ ای تالي ر هیام      

فرهنگی نهادینه شده 1نامید می باشد (کربو 2012 ،؛ ریتزر .) 2011 ،هم چنین امروزه كسب

و ملع

دانش فرزندان يكي از مهمترين دغدغه های خانواده ها شده است و آن ه اذگ هیامرس ا ر یاه ی     
کالنی در این زمینه می ک نن د ،بنابراین بايد توجه ويژهاي به اين امر مه یلیصحت تیقفوم .دوشب م     
يتوان از آن به ناونع ش صخا
دانش آموزان يكي از متغيرهاي اص يل آموزش و پرورش است و م 
عمده سنجش و شزومآ تيفيك

ورپ ر رك داي ش د ومعم ً .الًال م صحت تیقفو ی یل

ساسا رب جياتن     

      

يگيرد و نمراتي را كه دانش آموزان در دورههاي
آزمونهاي نها يي و استاندارد مورد سنجش قرار م 
مختلف تحص يلي و در دروس مختلف كسب م ييييينما يقلت نانآ يليصحت تيقفوم زا يناشن دني      
ي ننك د.
م 
از طرف دیگر ،درمورد میزان تأثیرگذاری عوامل و متغیرهای خانواده بر موفقیت آموزش شناد ی   
آموزان ،بین صاحب نظران اختالف دیدگاه وجود دارد .برخی پژوهش ها حکایت از تأث راذگ ری   
بودن عوامل خانوادگی بر موفقیت آموزشی دان ،نیکدیرف و لودیب(دننک یم نازومآ ش       : 1988
 .) 455بعضی تحقیقات دیگر نقش عوامل مدرسه ای مانند نحوۀ برخورد و رفتار معلم ه شناد اب ا    
آموزان را مهم تر می دانند (گوریتز و کریب ، 37 :0 01 2 ،هاراالمبوس و هالبورن،

.) 638 : 2008

مفهوم سرمایه اجتماعی در این زمینه نقش مهمی بازی می کند ،یعنی اینکه اگر روابط بین وال نید
و فرزندان از نوع همکاری و همیاری باشد و اینکه وال ناشنادنزرف یسرد روما هب ار ینامز نید       
اختصاص دهند و فرزندان نیز از والدین حرف شنوی داشته باشند ،اندوخت یونعم و یدام یاه ه     
والدین می توانند به فرزندان آنها منتقل شوند (کلمن .) 1988 ،برخی تحقیق دنراد نآ زا ناشن تا    
که در خانواده هایی که اعتماد و همکاری بیشتر است ،فرزندان از میزان بیشتری سالمت روانی نیز
برخوردار هستند(حقیقتیان و دیگران  .) 1390 ،از این رو تحقیق حاضر به دنبال واکاوی رابطه ب نی
برخی متغییرهای خانوادگی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان می باشد.
با توجه به آن كه قسمت مهمي از وظايف فرهنگي و تربيتي خانواده در ده هب ریخا یاه ه دهع ةةةةةةةةةةة
نهادها و سازمان های دیگری گذاشته شده ،ولی هنوز خانواده به نع وان ر و يساسا نك

هم م رد ي

  

انتقال فرهنگ به فرزندان شناخته ميشود .قاسمی و کاظمی( ) 2101388 :در مطالعۀ نق هداوناخ ش   
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در ایجاد سرمایه اجتماعی در بین دانش آموزان دورۀ متوسطه اصفهان دریافتند که الگوی خ هداونا
موکراتیک(که دارای آزادی معقول همراه با احترام متقابل و مشارکت در تصمیم گیریها و  ...می
باشد) تأثیر قابل مالحظه ای در ایجاد سرمایه اجتماعی خانواده داشت.
پيشينة تحقيق
کردی و غض فن ری (  ) 1394در مقاله «تبیین جامعهشناختی رابطه میزان سرمایه اجتم اب هداوناخ یعا    
موفقیت تحصیلی فرزندان» ،با به کارگیری یک نمونه  326نفری از دانشآموزان دختر س لا موس   
دبیرستانهای شهرساری از استان مازندران که به شیوه طبقهای انتخاب شده بودند ،سرمایه اجتماعی
را با الهام از نظریه جیمز کلمن با دو مولفه ارتباطات درون خانوادگی (مانند تعامالت بین والدین و
با فرزندان ،حضور فیزیکی در خانه ،تعداد فرزندان ،اعتماد فردی ،تحر و )یراکمه ،هداوناخ ک
ارتباطات بیرون خانوادگی (مانند ارتباط با مس ب طابترا ،هسردم ناملعم ،نالوئ ا ناتسود نیدلاو         
فرزندان ،میزان شناخت از همسایگان و  ) ...اندازهگیری کردند .موفقیت تحصیلی نیز با مع لد

مرت   

قبل و سال قبلی سنجیده ش .د اشن اه نآ جیاتن ن د  اد      21 /2درص  نازومآ شناد د از د رظن ر یس      
ضعیف 13/3 ،درصد متوسط و  47 /5درصد خوب بودند .همچنین میانگین میزان سرمایهاجتم یعا
خانوادهها برابر با ( 68از حداقل  50و حداکثر  ) 94بود .نتایج آزمون های استنباطی حاکی از رابطه
شآموزان بود (ص.) 169 :
مثبت و معنیدار بین مؤلفههای سرمایهاجتماعی با موفقیت تحصیلی دان 
نیسی  ،نجاریان و پ  یجرفرو ((  ) 1380در « مقایس ینامسجو یناور تمالس  ،یلیصحت درکلمع ه       
دانش آموزان پسر فاقد و واجد پدر با توجه به نقش تعدیل ک نن ده حمایت اجتم یعا

» ک  رب ه ر یو   

 100نفر دانش آموزان فاقد پدر و  100نفر دانش آموزان دارای پدر که به صورت تصادفی از ب نی
دبیرستانهای نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان اهواز انتخاب شده بودند ،تاثیر حمایت
اجتماعی مربوط به دوستان و حمایت اجتماعی مربوط به خ شناد یلیصحت درکلمع رب ار هداونا      
آموزان مورد مطالعه قرار داد .نتایج به دس زا یکاح هدمآ ت ا دوب نی  ،یناور تمالس نیب هک

      

سالمت جسمانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان داراری پدر و فاقد پدر ،ب نتفرگ رظن رد نود    
حمایت اجتماعی به نع وان متغیر تعدیل ک شناد نیب اما ،تشادن دوجو راد ینعم توافت ،هدنن   

     

آموزان فاقد پدر که دارای حمایت اجتم ندوب الاب یعا د نییاپ یعامتجا تیامح هک ییاهنآ و  ی        
داشتند  ،از لحاظ سالمت روانی و عملکرد تحصیلی تفاوت معناداروجود داشت (.ص) 83 ،
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پیشقدم و ذبیحی (  ) 2011 / 1390در مقالهای با نع وان «]تأثیر[ سطح تحص تالی  ،گنهرف هیامرس  ی و 
اجتماعی والدین بر موفقیت تحصیلی» ،معدل دانشگاهی  320نفر از دانش یسانشراک عطقم نایوج    
یکردند را به نع وان سنجه موفقیت تحصیلی در نظر
رشته زبان که در سه دانشگاه مختلف تحصیل م 
گرفتند .آنها همچنین پنج مؤلفه توانمندی اجتماعی ،همبستگی اجتماعی ،میزان س یدنمناوت ،داو   

فرهنگی و برونگرایی را به نع وان شاخصهای سرمایه اجتماعی – فرهنگی خانواده منظور کردند.
نتایج تحقیق آنها نشان داد که موفقیت تحصیلی رابطه معنیدار با توانمندی اجتم  یعا ((،)r= %771
همبستگی اجتم  یعا ((  ،(r=% 211می  داوس ناز (( (((  ،)r= % 365توانم  یگنهرف یدن (( ((( )r= %892و بر نو
گرایی (  )r= % 142داشت (ص.) 53 :
شيپ نازومآ         

 -نوغاني (  ) 1386در «تأثير نابرابري سر شناد يليصحت تيقفوم رب يگنهرف هيام

دانشگاهي در دستيابي به آموزش عالي» كه بر هنومن كي يور       1667نفر نازومآ شناد زا ي    
دختر و پسر دورة پيش دانشگاهي مدارس دولتي و غير انت سارخ ناتسا يعاف ا رد ن

     

يليصحت لاس

 80 - 81انجام گرفت و در آن تأثير متغيرهاي مستقل سرما ةي اقتص هيامرس ،يعامتجا هيامرس ،يدا     
فرهنگي و پيش ةني تحص يلي دانش آموزان را بر احتمال قبول شدن آنها در دانشگاه مورد بررسي قرار
داد ،به اين نتيجه رسيد كه «از بين مجموع متغيرهاي مستقل ،متغير سرمايه اجتم مهس ،نيدلاو يعا    
معناداري در تب يي ن واريانس نمره كل دانش آموزان ندارد ( ( »)P =0/ 15ص.) 93 ،
هوانگ (  ) 2008در تحقیق خود در نروژ یر روی دوازده هزار دانش آموز دبیرستانی ،تأثیر سر هیام
اجتماعی را بر پیشرفت تحصیلی آنها مورد بررسی قرار داد .رابط و نیدلاو ه

 تیاضر ،نادنزرف از

مدرسه ،وضعیت اقتصادی خ و لقتسم یاهریغتم ،هسردم اب زومآ شناد قابطنا ۀوحن و هداونا

  

      

پیشرفت تحصیلی نیز متغیر وابستۀ تحقیق بود .نتایج نشان داد سرمایه های انسانی و اقتص هدزای یدا   
  

درصد واریانس پیشرفت تحصیلی و سرمایه اجتماعی نوزده درصد واری  تفرشیپ سنا ت ار یلیصح
تبین می کردند (ص.) 12 ،
لی و بوئن ( ) 006 2در مطالعه خود روی  415نفر از دانش آموزان س لا رد ناتسبد مجنپ ات موس   

  

آمریکا ،تأثیر میزان و اشکال گوناگون مشارکت والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آم دیفس نازو   
پوست ،سیاه پوست و التین تبار را مورد سنجش قرار دادند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که والدین
متعلق به طبقات باالتر ،مشارکت و دخالت بیشتری در امور درسی فرزندان خ زا نوچ ،دنتشاد دو   
نظر برنامه شغلی و امکانات مالی توانایی اینکار را داشتند .نتایج هم چ اد ناشن نین د تکراشم هک      
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والدین و انتظارات درسی والدین از کودکان ،بیشترین تأثیر را روی پیشرفت تحصیلی آنها داشت
(ص.) 211 ،

ژاگر و هولم ) 2003 ( 2در " کدامیک از عوامل زمینه ای در موفقیت تحصیلی ب  نی ننسلی رت رثوم     

هستند  :طبقه اجتماعی  ،سرمایه فرهنگ ناوت ای ی ا تخانش یی ی کیور ؟  ر ثا د ر یفداصت تا         " ب هب ا   

کارگیری داده های پیمایش طولی جوانان دانمارکی 3که شامل اطالعات در زمان های مت زا تواف

حدود  3000نفر می شد ،موفقیت تحصیلی دانش آموزان در رفتن از یک سطح آموزش ب  ه سس سسسطح
دیگر را مطالعه نمودند  .طبق دپ یلغش تیعقوم طسوت نازومآ شناد یعامتجا ه ر مرس و نا ا هی

       

فرهنگی آنها بوسیله میزان تحصیالت پدران سنجیده شد  .توانایی شناختی در  14سالگی ب هلیسو ه   

سواالتی درباره توانمندی های کالمی  ،فضایی و منطقی – استداللی دانش آم ریگ هزادنا نازو ی    

گردید  .نتایج تحقیق نشان داد که اوال دانش آموزان برخاسته از طبقات اقتصادی – اجتماعی باالتر

 ،توانایی های شناختی بیشتری نیز داشتند و ثانیا مهم ترین متغیر ت یلیصحت تیقفوم رب راذگ ریثا
دانش آموزان  ،طبقه اجتماعی پدران آنها بود و سرمایه فرهنگی ت تشاد یرتمک ریثا    

     

و در درجه

دوم اهمیت قرار داشت و توانایی ه نهذ یا ی تیمها موس هبترم رد نازومآ شناد  دندوب عقاو          
(ص. ) 18 ،
مبانی نظری تحقیق

در پژوهش حاضر رابطه متغییرهای خانوادگی (مان ص نیدلاو هک ینامز و تقو نازیم دن ر  ف ن اظ ر و ت       
رسیدگی به امور آموزشی فرزن و دننکیم ناد

 عون ای رو یطبا       ک درکلمع اب )تسا یراج هداوناخ رد ه       

تحصیلی دانش آموزان مورد واکاوی قرار می گیرد .این گونه مغییرها اخیرا توسط اندیشمندانی م نا ن زمیج ر   
کلمن (  1988؛  )0991و پییر بوردیو(  )3 198با مفهوم سرمایه اجتماعی صورت بندی شده اند ب ینابم نیاربان   
نظری تحقیق به آن شکل بیان می شوند.
كسي كه بيشترين سهم را در شهرت واژه سرمايه اجتما يع  ،مخصوصًاًا در جامعه شناسي داشته است
و در واقع اين مفهوم با نام او عجين شده اس وا .تسا نملك زميج ،ت

لاس رد تسخن

   

 1988در

مقالهاي با نع وان «[نقش] سرمايه اجتما يع در خلق سرمايه انساني» اين مفهوم را معرفي كرد ،س سپ
در سال  0991در كتاب «ب ين ادهاي نظريه اجتما يع  »4آن را بسط و گسترش داد .او تعريف مش صخ

و واضحي از سرمايه اجتما يع را پيش نمينهد ،ب كل ه مطرح مي نك د «سرمايه اجتما يع ش دحاو يئي   
نيست ب كل ه انواع چيزهاي گوناگوني است كه دو ويژگي مشترك دارند :همه آنها شامل جنبهاي از
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كي

ساختار اجتما يع هستند و نك شه ار يدارفا نيعم يا

هك در اتخاس نورد  ر ليهست ،دنتسه        

مي ننك د» به عالوه اين كه «سرمايه اجتما يع  ،مانند سرمايه فيز يكي و سرمايه انساني ،كامال تع ضيو
پذير نيست ،اما نسبت به فعاليتهاي بخصوصي تعويض پذير است»  ...و اين كه «سر  هيام ااجتم يعا
نه در افراد و نه در ابزار فيز يكي توليد قرار ندارد» ( لك من ) 462 :0991 ،ب رد يعامتجا هيامرس هكل

  

ارتباط داشتن با ديگران وجود دارد (شارع پور.)3 138 ،
از نظر کلمن تعهدات و انتظارات ،تأثیر عمده ای بر عملکرد تحصیلی دان دادعت نینچمه ،دراد نازومآ ش     
فرزندان یک خانواده و نوع ارتباط والدین با فرزندان  ،نظارت داشتن بر وما  ر ادنزرف یسرد  ن تکراشم و       
والدین در این امر  ،ابع قفوم رب ییازسب ریثأت دناوت یم هک دنتسه هداوناخ یعامتجا هیامرس زا یدا یت            
تحصیلی فرزندان داشته باشد.
پير بورديو بين چهار نوع سرمايه تفاوت قائل م يييش رس ؛دو مم مممايه اقتص عم هك يدا م هب الو تروص      
ثروت ،دارا يي و پس انداز جلوه گر ميشود و به ش م هنيداهن تيكلام قح لك يييييييييييگردد هیامرس ؛   

نمادین 5که به معنی شهرت و اعتبار اجتماعی است ،حاصل بازشناسی مشروعیت پایگاه کسی است
که آن را در اختیار دارد [  ] ...پس سرمایه نمادین به نگاه دیگران [نسبت به آن شخص] بستگی دارد
(شویره و فونتن ،) 101 : 1385 ،یعنی سر ثاتم نیدامن هیام ر زا  یاه تشادرب

و ترهش زا نارگید      

اعتبار فرد است .سرمايه فرهنگي 6كه به ص یلجتم صصخت و تاليصحت ،تراهم ،شناد ترو       
ميشود و به شكل مدارج تحص يلي نهاد ني ه ميشود و باالخره سرمايه اجتماعي كه مجم و عبانم عو
ذخائر بالقوه و بالفع يل است كه در نتيجه دارا بودن شبكه با دوامي از روابط كم و بيش نهاد ني ه شده
آشنا يي متقابل بين افراد ،به وجود ميآيد .سرمايه اجتما يع  ،در درون ساختار روابط افراد قرار دارد
يع ين بستگي به اين دارد كه فرد چه كساني را ميشناسد و با آنها در ارتباط است .اين افراد هس دنت
كه سرمايه اجتما يع شخص را تش يك ل ميدهند و هر چه آن ها از نظر ميزان تحصيالت و مه ترا ،
ميزان دارا يي و مال يك ت و از نظر ميزان احترام و اعتبار اجتما يع در درجه باالتري قرار داشته باشند،
به منزله سرمايه اجتما يع آن فردي است كه با اين اشخاص رابطه خوبی دارد .بورديو معتق تسا د   
كه اشكال مختلف سرمايه قابل تعويض و تبديل شدن به كي ديگر است .با توجه ب یرظن ثحابم ه    
مطرح شده در باال ،فرضیه های تحقیق به صورت زیر بیان می شوند.
 -1بین انتظارات والدین از فرزندان و موفقیت تحصیلی آن ها رابطه وجود دارد.
 -2بین مشارکت والدین در امور درسی فرزندان و موفقیت تحصیلی آن ها رابطه وجود دارد.
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 -3بین نوع روابط والدین با فرزندان و موفقیت تحصیلی آن ها رابطه وجود دارد.
 -4بین سرمایۀ اقتصادی دانش آموزان و موفقیت تحصیلی آن ها رابطه وجود دارد.
روش تحقیق
روش تحقیق در پژوهش حاضر ،پیمایش و ابزار گردآوری اطال هنومن یارب .دوب همانشسرپ تاع      
گیری از روش نمونهگيري طبقهاي تصادفي استفاده شده است.

جامعة آماري تحقیق شامل يلك ۀ

شگانهي شهر اصفهان می ش روظنم هب و د    
دانشآموزان دختر و پسر سال اول راهنمایی نواحي ش 
برآورد حجم نمونه مورد مطالعه از فرمول كوكران استفاده شد .دقت احتم اب ربارب یلا      0/ 048در
نظر گرفته شد .به این ترتیب حجم نمونه مطلوب برابر  417نفر محاسبه شده است که پس از حذف
 7پرسشنامه 0 41 ،پرسشنامه در تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفتند .پرسشنامه از اعتب وص را ری   
برخوردار بود و پايا يي متغير روابط خانواده برابر با  0/ 74بود.
نحوه سنجش متغییرها
متغییر نوع ارتباط والدين با فرزندان به ةيلك روابط موجود ميان والدين و فرزندان مثل داشتن روابط
صميمانه با كي ديگر اشاره دارد و با سئواالتی درباره ص ندوب یمیم    رابط اب و رگیدکیاب نیدلاو ه    
فرزندان ،مشورت اعضای خانواده با یکدیگر ،حل مشکالت فرزندان توسط والدین ،وجود یا عدم
وجود تفاوت میان فرزندان توسط والدین و درد دل فرزندان با والدین یا افراد دیگر در منزل مورد
سنجش قرار گرفت.
متغییر انتظارات وال  رد نادنزرف زا نيد مم م ممممورد ام  يتاعقوت لماش ،يسرد رو ا تس  نيدلاو هك از        
فرزندانشان در مورد امور درسي دارند و ت يكأ دهاي خاص آنان در ا وم ني ر نيا شجنس يارب .د

    

متغير ،از سئوال هایی درباره توقع والدین از فرزندان در م زا نیدلاو تیاضر ،یسرد لئاسم درو      
نمرات درسی ،عالقه والدین به انتخ با

یآ لغش ننننننن ده فرزن رب نیدلاو دیکأت و ناد در صاخ سو

    

استفاده شده است.
متغییر مش د روما رد نيدلاو تكرا ر ف يس ر نازيم هب نادنز يراكمه

هب نيدلاو ييوگخساپ و            

اشكاالت درسي فرزندان ،همچ ين ن اطالع آنان از وضعيت تحص يلي فرزندان در مدرسه اش دراد هرا
و با سئواالتی درباره داشتن یا نداشتن مشاور در مدرسه ،تشویق فرزندان توس رطاخ هب نیدلاو ط     
نمرات خوب آنان ،شرکت والدین در جلسات اولیا و مربیان ،مشورت والدین با فرزندان در م درو
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شغل آینده آنان و برطرف کردن اشکاالت درسی توسط وال یاس ای نید ر رارق شجنس دروم نی

     

گرفت.
سرمایه اقتصادی خانواده شامل درآمد خانواده و کلیه تواناییهای مادی و مالی خانواده می شد و با
   

سئواالتی درباره فراهم کردن امکانات آموزشی و داشتن یا نداشتن مع فاسم ،یصوصخ مل ر ای ت
عدم مسافرت و انواع آن ،اتومبیل و انواع آن ،منزل شخصی یا اجاره ای ،شغل وال تنوکس و نید   
در مناطق باال  ،پایین یا متوسط شهر سنجیده شد.
متغییر وابسته تحقیق که موفقیت تحصیلی بود نیز به وسیله معدل کل ساالنه دانش آموزان در س لا
قبل مورد سنجش قرار گرفت.
یافته ها ی تحقیق

جدول شماره ( )1یافته های توصیفی تحقیق در باره برخی از متغییرها را نشان می دهد .همان گونه
که مالحظه می شود نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ساکنان شهر اصفهان از نظر پایگاه اقتصادی و
اجتماعی در حد متوسط قرار دارند .این مسئله ب  هتفای ا ه رد هک مه یرگید تاقیقحت یا

هنیمز

      

ساختار طبقاتی شهر اصفهان صورت گرفته است مانند حقیقتیان و همک  نارا ( ( ) 1390؛ شاهنوش و ی
رضایی( ) 1388؛ و یا امیری اسفرجانی (  ) 1386همخوانی دارد ؛ یعنی این ک هاگدید فالخ رب ه     
رایج که اصفهانی ها را افراد پولدار و مرفه قلمداد می کند ،ش ومع یناهفصا نادنوره م رد ا حطس     
متوسط و متوسط رو به پایین قرار دارند
جدول شماره ( )1یافته های توصیفی برخی از متغییرها
گزینه

متغیر

درصد

فراوانی

گزینه

1/5

6

باال

شغل مادر

53 /7

022

دختر

فراوانی

درصد
45 /4

681

متوسط

46 /3

091

پسر

جنسیت

53 /2

218

پایین

11 /5

47

31/9

57

مناطق باال

46 /1

981

متوسط

شغل پدر

59 /75

244

مناطق متوسط

42 /4

471

پایین

62/6

109

مناطق پایین

21 /7

89

پایین تر از متوسط

وض یتاقبط  تیع         

4/ 49

محل سکونت

میانگین انتظارات
آموزشی والدین

3/88

از فرزندان

خانواده
می تکراشم نیگنا         
والدین در امور درسی
فرزندان

3/ 35

آزمون فرضیه ها:

باال

متغیر

می  نیگنا ن ر عو و طبا       
والدین
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يليصحت تيقفوم نازيم

در فرضيه اول ،رابطه بین انتظارات والدين از فرزندان در ام و يسرد رو

     

آنان مؤرد آزمون قرار گرفت .براي آزمون اين فرض از مدل رگرسيون س هدافتسا هناگدنچ و هدا    
شده است و نتايج بيانگر آن بود كه انتظارات والدين از فرزندان در امور درسي تأثير مثبتي بر ميزان
موفقيت تحص يلي آنان دارد ،يع ين هرچه انتظارات والدين از فرزندان بيش تيقفوم نازيم ،دشاب رت     
تحص يلي آنان هم بيشتر ميشود .از آنجا كه سطح مع ين داري  0/ 000بوده و اين رقم كمتر از 0/ 05
ميباشد .جدول ش  هرام (( )2بر دناتــسا ريغ دروآ ارد      ،1بر درادناتسا دروآ     ،0/376خط ايعم يا ر   
(  )S.E =0/ 00و نسبت بحراني (  )C.R =0/ 00را گزارش می کند.
جدول ( :)2رابطه انتظارات والدين و موفقيت تحصيلي
سطح معناداري
0/ 000

نسبت بحراني
0/ 000

خطاي معيار
0/ 000

برآورد استاندارد

برآورد غير استاندارد

0/376

1

شآموزان و ميزان موفقيت تحص يلي
در فرضيه دوم ،رابطه یین مشاركت والدين در امور درسي دان 
آنان به آزمون گذاشته شد .نتايج نشان داد كه مشاركت والدين در امور درسي فرزندان تأثير مثبتي
بر موفقيت تحص يلي آنان دارد ،يع ين هرچه ميزان مشاركت والدين در امور درس  نادنزرف ي بب بببيش رت
باشد ،موفقيت تحص يلي هم بيشتر ميشود .از آنجا كه س نعم حط يييييداري  0/ 000ب مقر نيا و هدو    
كمتر از  0/ 05ميباشد ،نشان از معنادار بودن رابطه بین متغییرها دارد .جدول شماره ( )3برآورد غير
اس درادناتــ     ،1/ 116بر درادناتسا دروآ       ، /2 63 0خط  رايعم يا (((( ( )S.E =0/371و نس بب بت بحراني   
(  )C.R =6/ 456نشان مي دهد.
جدول ( :)3رابطه مشاركت والدين و موفقيت تحصيلي
سطح معناداري

نسبت بحراني
6/ 456

0/ 000

در فرضيه سوم ب هك دوب هدش ناي

خطاي معيار
0/371

برآورد استاندارد
0/2 63

برآورد غير استاندارد
1/ 116

عون  طباور وا نادنزرف اب نيدل بر زيم  ان            موفق يليصحت تي   

دانشآموزان مؤثر است .براي آزمون اين فرض از مدل رگرسيون س هدش هدافتسا هناگدنچ و هدا     
است و نتايج بيانگر آن بود كه نوع روابط والدين با فرزندان تأثيري بر ميزان موفقيت تحص يلي آنان
يباشد ،ب هيضرف نياربان   
ندارد .از آنجا كه سطح مع ين داري  0/ 000بوده و اين رقم کمتر از  0/ 05م 
سوم هم تایید شد .ج لود

 هرامش (( ((( )4بر دناتسا ريغ دروآ ارد      ، 0/284بر درادناتسا دروآ    ،0/ 447

يباشد.
خطاي معيار ( )S.E=0/080و نسبت بحراني ()C.R =6/220م 
جدول ( :)4نوع روابط والدين و موفقيت تحصيلي
سطح معناداري
0/ 000

نسبت بحراني

خطاي معيار

6/220

0/080

برآورد استاندارد
0/ 447

برآورد غير استاندارد
0/284
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شآموزان را
فرضيه چهارم تحقیق رابطه بین سرمایه اقتصادی خانواده با ميزان موفقيت تحص يلي دان 
مورد آزمون قرار داد .براي آزمون اين فرض از مدل رگرسيون ساده و چندگانه استفاده شده است
و نتايج بيانگر آن بود كه سرمایه اقتصادی بر ميزان موفقيت تحص يلي آنان تأثیر دارد ،یعنی با فراهم
کردن امکانات اقتصادی و هزینه های آموزشی فرزندان توس یلیصحت تیقفوم نازیم نیدلاو ط

     

افزایش می یابد .از آنجا كه سطح مع ين داري  0/ 005بوده و ا زا رتمک رادقم ني     0/ 05م يييباش ،د
بنابراين رابطه بین متغییرها از نظر آماری معنادار اس .ت
 ، 0/ 326برآورد اس درادنات

امش لودج ر  ه ((( (((( )5بر دناتسا ريغ دروآ ارد    

 ،0/ 140خط ايعم يا ر (( (((  )S.E=0/ 116و نس  ينارحب تب (( ((( )C.R =2/ 812

نشان مي دهد.
جدول ( :)5رابطه سرمایه اقتصادی بر ميزان موفقيت تحصيلي
سطح معناداري
0/ 005

نسبت بحراني
2/ 812

خطاي معيار
0/ 116

برآورد استاندارد
0/ 140

برآورد غير استاندارد
0/ 326

بحث و نتیجه گیری
لك من معتقد است که يكي از مؤلفههاي مهم خانواده که تاثیر بسزایی روی تحصیل دانش آم نازو
دارد ،انتظارات والدين از فرزندان دربارة ادامة تحص هب ؛دشاب یم ناشنادنزرف لي

    ا هك ينعم ني    

خانوادهها يي كه دوست دارند فرزندانشان تا سطوح عالي ادامه تحصيل دهند ،فشار بيشتري بر آنها
وارد آورده كه بيشتر تالش ننك د و نظارت و كمك بيشتري نيز به فرزندان كرده ،امكانات بيشتري
يسازند .يافتههاي تحقيق حاضر با یافته های کلمن همسو می باشد و اثر انتظارات
براي آنها فراهم م 
والدین از فرزندان را بر موفقیت تحصیلی تأیید می کند.
از نتایج پژوهش حاضر چنین بر می آید که مشارکت والدین در امور درسی فرزن نام ناد ن عفر ،د    
اشکاالت درسی آنان ،شرکت والدین در جلسات اولیاء و مربیان ،مشورت در مورد انتخ با

لغش   

آینده و  ...تأثیر بسزایی برمیزان موفقیت تحصیلی آنان داشته است .نوغانی هم در پژوهش خ هب دو   
چنین نتیجه ای رسید .در پژوهش های انجام شده توسط کردی و غض فن ری (  ) 1394هوانگ ،و لی
و بوئن هم دیده شد که والدین متعلق به طبقات باالتر ،مشارکت و دخالت بیشتری در امور درسی
فرزندان خود داشتند ،چون از نظر برنامه شغلی و امکانات مالی توانایی اینکار را داشتند.
از نتایج پژوهش های هوانگ و نوغانی در زمینه تأثیر سرمایه اقتصادی بر میزان موفقیت تحص لی ی،
چنین بر می آید که ،سرمایۀ اقتصادی خانواده مانند امکانات مالی ،نوع مسکن،وس یصاصتخا لیا   
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فرزندان و  ...اثر معنا داری بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارد .این نتایج با یافت یقحت یاه ه ق    
انجام شده همسو می باشد و آن را مورد تأیید قرار می دهد.
يافتههاي حاصل از تحلیل داده ها در پژوهش داده ها نشان داد كه متغیر سرمايه اجتما يع خ هداونا
با نع ایت یه شاخصهایی که با آن سنجیده شده اس وص رد،ت ر س ریغتم روضح ت ر یداصتقا هیام       
شآموزان دارد .یعنی هرچه قدر سرمايه اجتما يع
خانواده ،تأثير مع ين داري بر موفقيت تحص يلي دان 
ييابد.
و اقتصادی خانواده توسعه يابد ،ميزان موفقيت تحص يلي هم افزايش م 
پی نوشتها

1

- Institutionalized cultural capital
- Mads Meier Jaeger and Anders Holm
3- Danish youth Longitudinal panel survey
4
- Foundations of Social Theory
5
- Symbolic capital
6
- Cultural capital
2
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