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  7-20صفحات/  90تابستان/ شماره دوم/ سال دوم /شناسي مطالعات جوانانفصلنامه جامعه

  
  

  بر پيشرفت تحصيلي  مؤثربررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي 
  )ع(ي متوسطه شهر شوش دانيال آموزان دوره دانش

  
  1 اسحق ارجمند سياهپوش
 2 محمد حسن مقدس جعفري

  3محمد فربغالني      
  

 :چكيده
است كه با هدف بررسي عوامل اجتماعي و پژوهش حاضر به روش پيمايش انجام گرفته

تعداد . استدانش آموزان متوسطه شهر شوش صورت گرفته يبر پيشرفت تحصيل مؤثرفرهنگي 
نفر به عنوان حجم نمونه براساس فرمول  280است كه نفر بوده 3200كل جامعه آماري برابر با

با توجه به اينكه .استبوده گيري دراين تحقيق تصادفي سادهشيوه نمونه .اندكوكران انتخاب شده
ترين تئوري براي اين تحقيق، گيرد، بنابراين مناسبانساني را فرا ميم علومكنش اجتماعي تما

در اين پژوهش ارتباط هشت متغير با پيشرفت تحصيلي مورد . باشدتئوري سيستمي پارسونز مي
ي اجتماعي، بعد است كه بين متغيرهاي جنسيت، طبقهنتايج نشانگر آن. استسنجش قرارگرفته

آموزان ، عزت نفس، عالقه به رشته و پيشرفت تحصيلي دانش)خانوادهتعداد اعضاي (خانوار
ي اجتماعي والدين و ميزان متغيرهاي ساعات مطالعه، جنس، طبقه. ي معناداري وجود داردرابطه

عزت نفس به ترتيب سهم بيشتري در پيشگويي متغير پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، در مقايسه 
  .با ساير متغيرها دارند

 
  .پيشرفت تحصيلي، طبقه اجتماعي، عزت نفس، جنسيت، دانش آموز: دواژهكلي

  
  
  
  
  

                                                 
   e.arjmand@yahoo.com /، ايرانانديمشك شناسي،روانگروه استاديار،انديمشك واحد ،دانشگاه آزاد اسالمي - 1
  دانشگاه شهيد باهنر كرمان، گروه علوم اجتماعي، كرمان، ايران - 2
 شوشتر واحد دانشگاه آزاد اسالميجامعه شناسي كارشناس ارشد  - 3

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

 
  شماره دوم /دومسال /مطالعات جوانان شناسي جامعه  فصلنامهــــــــــ ــــــــــــــــــ 8

 
 

  مقدمه -1
اي كسب كرده و توانسته در برابر ناماليمات و  اش تجربيات ارزنده انسان در ارتباط با محيط زندگي

طول  موانع طبيعت، با تفكر و انديشه به مقابله برخيزد و اين تجربيات را روز به روز وسعت بخشد و در
ي تجربيات بشري  آموزش و پرورش حلقه و زنجيره متصل كننده. هاي آينده منتقل كند زندگي براي نسل

هاي  ترين نظام ترين و پيچيده آموزش و پرورش به حق يكي از بزرگ. در اعصار گوناگون بوده است
هنگ و تمدن بشري شود، سازماني كه از دير باز نقشي سازنده در بقاء و تداوم فر اجتماعي محسوب مي

  .اي است فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي هر جامعهداشته و امروز نيز سنگ بناي توسعه
. تواند انسان واقعي را بسازد و استعدادهاي او را شكوفا نمايداين آموزش و پرورش است كه مي

 .ي براي تربيت فرداشناسانه عبارت است از تدوين نسل بالغ امروزآموزش و پرورش در تعريف جامعه
: گويد اي است كه براي انسان شدن، چنان كه كانت مي آموزش و پرورش زمينه) 165، 1382 ،مند عالقه(

  )4، 1363كانت، . (دوآدم ش تواندمي بشر تنها با تعليم و تربيت
دهد و به حدي مؤثر و تعيين  شك اين آموزش و پرورش صحيح است كه آينده را شكل ميبي

مشاوران يونسكو، گروه. (دانند هاي توسعه مي هاي درس را جزء شاخص ست كه حتي تعداد كالساكننده
1382 ،22(  

چنين از وظايف اساسي آموزش و پرورش در هر كشور، انتقال ميراث فرهنگي جامعه، پرورش هم
ليم وتربيت افراد بنابراين تع. آموزان و آماده كردن آنان براي شركت فعال در جامعه استاستعدادهاي دانش

ي موفقيت يا عدم موفقيت در امر لهأنمايد و مس به منظور تصدي امور مختلف ضرورتي آموزشي مي
  .هاي هر نظام آموزشي در تمامي جوامع استتحصيل از مهمترين دغدغه

ي  آموزان بيانگر نظام آموزشي كارآمد و موفقي است كه توسعهموفقيت و پيشرفت تحصيلي دانش
ي زيرا آموزش و پرورش از اركان اساسي رشد و توسعه.از نتايج حتمي چنين نظامي خواهد بودپايدار 

رود و امروزه نقش آن در بهبود شرايط زندگي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وسياسي هر كشور به شمار مي
ز به نيروهاي ي سنتي به مدرن نياهمچنين جامعه در گذر از جامعه. افراد و جامعه بر همگان آشكار است

  .كارآمد از هردو جنس دارد
  
  مسألهبيان  -2

ازآن جا كه آموزش و پرورش زير بناي توسعه اجتماعي، سياسي و فرهنگي است، بررسي عوامل 
دهد كه همه اين كشورها از آموزش و پرورش توانمند و بر پيشرفت وترقي جوامع پيشرفته نشان مي مؤثر
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ن توجه بيشتر به تعليم و تربيت مهمترين عامل پيشرفت فرهنگي، بنابراي. اندكارآمد برخوردار بوده

  .آن متوجه جامعه و خانواده است تأثيراجتماعي، اقتصادي جامعه است كه 
از مهمترين عواملي كه عدم توجه جدي و كارشناسانه به آن همه ساله به ميزان زيادي امكانات، منابع 

ات غيرقابل جبراني در ابعاد فردي و تأثيركند و تلف ميو استعدادهاي بالقوه انساني و اقتصادي را 
در هر دوره از زندگي فرد در . ي افت و پيشرفت تحصيلي استمسألهگذارد دو اجتماعي به جاي مي
كالس، مدرسه، . دارد تأثيرنحوي در افكار و اعمال افراد هزندگي جمعي نيز ب. كنداجتماع زندگي مي
ي اجتماعي شرايط و اوضاع  سسهؤسه در آن واقع است هريك به عنوان يك ماي كه مدرخانواده و جامعه

 تأثيرها به طرز خاصي تحت در هريك از اين سازمان هارفتار بچه. آورند وجود ميهواحوال معيني را ب
  .عوامل اجتماعي قراردارد

وكودكان نياز  بديهي است كه كشور ما به مطالعات و تحقيقات مربوط به آموزش و پرورش نوجوانان
 تحصيلي با توجه به تنوع علل اجتماعي وتحصيلي و پيشرفتي افتخصوص در دو زمينهفراوان دارد، به

بر آنها از يك طرف و تغييرات سريعي كه جامعه شاهد آن است از  مؤثررواني  فرهنگي و اقتصادي و
  .درسطرف ديگر نياز به پژوهش و تحقيقات جديد بسيار ضروري به نظر مي

-هاي اخير باتوجه به تغييرات سريعي كه در شهر شوش و شهرهاي ديگر كشورمان در زمينهدرسال
است و اين تغيير و تحوالت بيشتر نوجوانان وجوانان را هاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي رخ داده

رات به طور هاي جوان مشغول به تحصيل هستند و اين تغيياكثر اين گروه. استقرار داده تأثيرتحت 
تحقيق و كشف علل و عوامل اجتماعي لذا بررسي، . گذار خواهد بودتأثيرمستقيم بر كيفيت درسي ايشان 

ي  مانند عواملي چون طبقه. ناپذير استبر پيشرفت تحصيلي همه ساله ضرورتي اجتناب مؤثروفرهنگي 
 .نفس، جنسيت و غيره ريزي درسي، عزتاجتماعي خانواده، محيط خانوادگي بعد خانواده، برنامه

 ي اجتماعي خاصي حاكم برآداب ودر هرجامعه فلسفه. فرهنگ هرجامعه نيز خصوصياتي معين دارد
هاي فرهنگي بنابراين بررسي جنبه. رسوم، افكار و عقايد و عادات و تمايالت مردم آن جامعه است

بر  مؤثراجتماعي و فرهنگي اين مقاله به بررسي عوامل  )1380،11شريعتمداري،.(هرجامعه ضروري است
. پردازدي راهكارهاي جديد مي ارائه بهآموزان و با لحاظ كردن مسائل و نيازها پيشرفت تحصيلي دانش

  . زير است سؤاالت همچنين به دنبال پاسخگويي به 
ي متوسطه شهر شوش  آموزان دورهعوامل اجتماعي و فرهنگي چه نقشي در پيشرفت تحصيلي دانش

دارد؟ ميزان اثرگذاري هر يك از اين عوامل در تببين قبولي و پيشرفت  1388- 89سال تحصيلي دانيال در 
- توان از افت تحصيلي دانشچقدر است؟ چگونه مي) دختر وپسر(ي متوسطه  آموزان دورهتحصيلي دانش
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واملي بر ي متوسطه كاسته و شرايط الزم براي پيشرفت تحصيلي آنها را مهيا نمود؟  و چه عآموزان دوره
  دارند؟ تأثيرپيشرفت تحصيلي 

  
  اهداف تحقيق -3
دانش  بر پيشرفت تحصيلي  مؤثر عوامل اجتماعي و فرهنگي  پژوهش اين است كه   : هدف اصلي -3-1

  .مشخص و تعيين شود 88-89ي شهر شوش در سال تحصيلي آموزان دوره متوسطه
بر آن  مؤثرآموزان و عوامل شتحصيلي دانآگاه شدن از چگونگي پيشرفت :هدف علمي - 3-1-1

  )آموزش و پرورش( .هاي مربوط به آموزش و پرورشودر اختيار نهادن آنها به سازمان
  :اهداف كاربردي - 3-1-2
  .شناخت ميزان پيشرفت تحصيلي و قبولي دانش آموزان -
  .آموزان دوره متوسطهشناسايي نقش عوامل فردي يا مشخص در پيشرفت تحصيلي دانش -
  .هريك از اين عوامل تأثيرگذار بر پيشرفت تحصيلي و تعيين نقش و تأثيرن عوامل تبيي -
آموزان و يا بهبودي ولين در زمينه وضعيت تحصيلي دانشآشنا نمودن والدين و معلمان و مسؤ -

  .وضعيت تحصيلي آنان
 ي آموزان دورهجلوگيري از افت تحصيلي و شناخت متغيرهايي كه سبب افت تحصيلي دانش -

  .شوندمتوسطه مي
ي راهكارهاي الزم جهت كاهش افت تحصيلي و در مقابل افزايش پيشرفت تحصيلي دانش  ارائه -

  . ي شهرستان شوشي متوسطهآموزان دوره
  
  نظري مباني -4
  برنامه درسي پنهان -4-1

يز ن» ي يك نظام اجتماعيكالس به مثابه«ي پارسونز در مورد در مقاله 1بحث برنامه درسي پنهان
استفاده مي كند تا به يادگيري » عنصر اخالقي برنامه درسي«ولي پارسونز از اصطالح . مطرح شده است

ها و دارا بودن دانش آموزان در مورد مسائلي نظير احترام به معلم، همكاري و توجه به حقوق همكالسي
  . كندعادات پسنديده اشاره مي

                                                 
1 .Hidden curriculum 
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هاي درس، در كتاب زندگي در كالس 1وسط جكسوندرسي پنهان براي اولين بارتاصطالح برنامه

گيرد آموز از بودن در كالس ياد ميهايي بود كه دانشمنظور او از اين اصطالح، اشاره به درس. مطرح شد
  )1981رابينسون،. (مانند متانت و دست كشيدن از اميال و آرزوهاي شخصي

در مدرسه است، ساختاري كه مفاهيم  ي تحصيلي پنهان، ساختار قدرت موجودمهمترين بعد برنامه
به همين جهت به اعتقاد . سازدمافوق و مادون را به كودك ياد داده و او را براي شغل آتي خود آماده مي

به مراتب مهمتر و ) هاي آنسازمان مدرسه و نوع فعاليت(بسياري براي حفظ وضع موجود، شكل مدرسه 
  .است 2رسي آشكاري دقدرتمندتر از محتواي آن يعني برنامه

طور هدفمند به دنبال آن شود كه معلم و مدرسه بهي درسي پنهان به نتايجي مربوط ميدر واقع، برنامه
آموزان به آن اعتراف نيستند، يا اينكه معلم و مدرسه به دنبال تأمين آنها هستند اما آشكارا در نزد دانش

رسي پنهان شامل بسياري از ابعاد گوناگون زندگي ي درسد برنامهبه نظر مي) 1997گوردون،(.كنندنمي
ي برنامه«ي درسي پنهان از اصطالحات ديگري نظير برخي اوقات براي اشاره به برنامه. شودمدرسه مي

  .شودياد مي» ي ضمني و نهاندرسي نانوشته
درسي آشكار  ي ي درسي پنهان در بسياري از ابعاد، به مراتب از برنامهبلوم معتقد است كه برنامه

ماند زيرا در آموزان ميهاي طوالني در ذهن  دانشهاي اين برنامه براي مدتدرس. اثربخشي بيشتري دارد
هاي اين برنامه را تجربه كرده آموزان هر روز درسدانش. هاي همساني داردجا حاضر بوده و آموزشهمه

  )1972بلوم، . (گيرندو آنها را به خوبي ياد مي
  
   3يه عزت نفسنظر -4-2

آموزاني كه در مورد هويت خود، دچار ابهامند و يا به خود اطمينان ندارند در تالش براي انجام دانش
توانند از طريق كمك به دانشمعلمان مي. شوندوظايف و تكاليف يادگيري دچار شكست و ترديد مي

خود، كار خويش را به آموزان براي به دست آوردن تصويري واضح و مثبت از هويت و عزّت نفس 
هر دانش آموز نياز دارد تا هويت مثبتي از خود به دست آورد، مفهومي از خويش . مراتب آسانتر كنند

نظر از اين كه چه تغييراتي در زندگي و كسب كند كه در طول زمان حالت مثبت خود را حفظ كند، صرف
  )1968اريكسون ، (.محيط او صورت گيرد

                                                 
1 .Jackson 
2 .Overt Curriculum 
3 . Self- esteem  theory 
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كار با ديگران براي نيل به اهداف : گيرد از جملهريق ارتباط با ديگران شكل ميعزّت نفس اساساً از ط
معلم هر چقدر  بيشتر . دشوار، شناخته شدن توسط ديگران و مورد احترام و محبت ديگران واقع شدن

هاي مشتركي كه رشد روابط حمايتي را سبب شوند درگير سازد به همان نسبت آموزان را در پروژهدانش
از نقطه نظر رهيافت يادگيري ) 1977، جانسون(.تر خواهد بودآموز، مثبتت نفس و هويت دانشعزّ

  .خويش است 2اثر بخشي آموز از كفايت وخودآنچه مهم است ادراك دانش 1اجتماعي
  
  ي كنش اجتماعي پيشرفت تحصيلي نتيجه -4-3

باشد، ابتدا كنش ارسونز ميبا توجه به اين كه چارچوب نظري اين تحقيق، نظريه كنش اجتماعي پ
آنچه كنش . كنيم ي كنش پارسونز را بيان ميشود، سپس نظريههاي مربوط به آن بيان مياجتماعي و نظريه

حداقل از . گيردكند، اين است كه در كنش، ميان انگيزه و پاسخ، تفكر قرار ميرا از رفتار بازتابي متمايز مي
در متمايز  كنش فردي و كنش اجتماعي،: را از يكديگر متمايز كنيمگونه كنش  توانيم دونظر تحليلي مي

يكي ديدگاه ماكس . انداجتماعي دو ديدگاه مختلف از آغاز با هم رقابت داشتهساختن كنش فردي از كنش
وبر كه بيشتر بر معيارهاي ذهني و دروني تأكيد مي كند و ديگري هم دوركيم كه بيشتر بر معيارهاي خارج 

  )1376،21،روشه( .عيني تأكيد دارد از فرد و
  
 نظريه كنش موجه -4-4

 ،توضيح دهد هاي مختلف افراد را تبيين كردهاي كه بتواند كنشي نظريههاي مختلفي براي ارائهتالش
اي كه در اين زمينه طرح شده متعلق به آيزن و فيش مشهورترين و مهمترين نظريه. استصورت گرفته

بيني و درك و توضيح است كه ما به نها اين است كه رفتار بيشتر در حالتي قابل پيشنظر آ .باشدمي 3باين
 )148، 1372رفيع پور، . (قصد شخص در رفتار توجه نماييم

قصد ونيت «ي ما قبل بروز رفتار آيد و حلقهاي از عوامل به وجود ميبه نظر آنها رفتار در پي زنجيره
. ها و هنجارهاي مرتبط با رفتار متكي استدهد كه قصدها به گرايشالگوي آنان نشان مي. است» رفتاري

را از ) يا يك پديده(گرايش، يك متغير فردي وشخصي است كه طي آن، فرد خوب يا بد بودن يك رفتار 
ي نفوذ و فشار اجتماعي است كه شخص آن را براي هنجار منعكس كننده. كندنظر خودش ارزيابي مي

                                                 
1 . Social  learning 
2 . Self - eficacy 
3.L.Ajzen and M.Fishhbien 
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ها و هنجارها، هردو، در رابطه با رفتار در شرايطي كه گرايش. كنداحساس و ادراك مي) رفتار(انجام كاري

ها و هنجارها در اما درصورتي كه گرايش. مثبت باشند، قصد به انجام رفتار معين افزايش خواهد يافت
اين رابطه را . ي مقاصد بعدي و رفتار متعاقب آن باشدتواند تعيين كنندهتضاد باشند، قدرت نسبي آنها مي

  )1379،20، علوي تبار( .توان به شكل زير نشان دادمي
  

  ي بين رفتار و هنجار افرادرابطه:  1-2نمودار 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  گرايي در نظريه كنش اجتماعي پارسونزاراده -4-5

كه  به كنشگراني استراجع گرايي، اراده. گرايي پارسونز، با مفهوم واحد كنشي رابطه داردمفهوم اراده
گرايي به معناي آن نيست كه كنشگران هرچند اراده. كنندهاي اجتماعي مبادرت به گزينش ميدر موقعيت
  .دنكهاي فردي داللت ميگيريهايشان كامالً آزاد هستند، بلكه آشكارا بر ذهن، آگاهي و تصميمدر گزينش

ناسان انتقاد شد، اما پارسونز شگرايي پارسونز از طرف بسياري از جامعههرچند كه بر مفهوم اراده
گرايي اراده آزاد نيست بلكه هميشه بر اين عقيده بود كه گزينش گويد كه منظورش از ارادهآشكارا مي

  )1382،530ريترز ،( .شودها و نظايرآن محدود ميها، افكار، موقعيتارزش ي هنجارها،فردي به وسيله
  
  متغيرهاي الگويي پارسونز -4-6

رود در گيري ارزشي در نقشي است كه از فرد انتظار ميي متفاوت جهتلگويي، دو شيوهمتغيرهاي ا
ي عمومي و هايي هستند كه جنبهبه نظر پارسونز، متغيرهاي الگويي واقعيت. اجتماعي ايفا كندهر نظام

) 95 ،1381 ،ياازك(  .هاي ساختي هر نظام اجتماعي بر رفتار فرد هستندويژگي تأثيرو نشانگر  جهاني دارند
گرايي در برابر عام ،گيري فرديجهت گيري جمعي در برابر جهت ،عاطفي بودن در برابر غيرعاطفي بودن

  .ذاتي بودن در برابر عملي بودن ،انتسابي در برابر اكتسابي ،گراييخاص
  هاي روستايي كه سنتتوان گفت كه تعليم وتعلم در جامعهبر اساس متغيرهاي الگويي پارسونز، مي

 گرايش به رفتار

 هنجارذهني

 رفتار قصدونيت

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

 
  شماره دوم /دومسال /مطالعات جوانان شناسي جامعه  فصلنامهــــــــــ ــــــــــــــــــ 14

 
 

ي گيري جمعي، انتسابي و ذاتي بودن آن است اما در جامعهگرايي، جهتبيشتر حاكمند، مبتني بر عام 
هاي متنوع و براساس شود،  شهروندان در قالب نقشي مدرن در آن ديده ميهاي جامعهشهري كه نشانه

هاي است، اما در جامعه شهري كه نشانهگرايي، اكتسابي و ذاتي بودن آن فرد گرايي، خاص خصوصيات
فردگرايي،  خصوصياتهاي متنوع و بر اساس شود، شهروندان در قالب نقشي مدرن در آن ديده ميجامعه
 .كنندهاي آموزشي شركت ميگرايي، اكتسابي و عملي بودن درفعاليتخاص

اهداف خاصي است كه در  ي آگاهانه، خالقانه و همراه بافرآينداز نظر پارسونز آموزش و پرورش 
گيري ساختارها و به عبارت ديگر، وي معتقد است كه با شكل. دهداجتماعي رخ ميچارچوب يك نظام

پارسونز، عوامل مؤثر در آموزش وپرورش را . پذير استكاركرد موضوعي، امكان رخ دادن امري امكان
  .داندازي و اجتماعي كردن افراد مي، نظام اعتقادي افراد، تمايالت ني)ها و هنجارهاارزش(فرهنگ 
 
 روش تحقيق -5

ها و هاي پيمايشي بر ساختن فرضيهپژوهش. استپژوهش حاضر به روش پيمايش انجام گرفته
اي با روش اسنادي و  روش و ابزار گردآوري اطالعات كتابخانه. شناخت روابط بين متغيرها توجه دارد

نفر به عنوان حجم نمونه  280است كه نفر بوده 3200برابر با آماري تعداد كل جامعه .باشد ميداني مي
  .استگيري در اين تحقيق تصادفي ساده بودهشيوه نمونه. اندبراساس فرمول كوكران انتخاب شده

  
  
  
  
  
  

هاي آماري ي كه سطح سنجش آنها اسمي و يا ترتيبي است از آزمونيهابراي بررسي ارتباط بين متغير
هاي در مواردي هم كه متغير. شودگرفته ميو كندال تائو بهره  t، آزمون)كاي اسكوير(مناسب مثل كي دو

جهت . گردداي و نسبي باشند، از روش ضريب همبستگي پيرسون استفاده ميتحقيق به صورت فاصله
پس از  هاداده. ها از تحليل واريانس و رگرسيون چند متغيره استفاده شدبررسي رابطه معناداري بين متغير

 .اندتجزيه و تحليل شده 17نسخه   spssنهايي، توسط نرم افزارآوري، ويرايش و پردازش جمع

  
 :اعتبار و پايايي تحقيق-6

  اند به غير ازنيازي به محاسبه روايي و آزمون آلفاي كرنباخ نداشته سؤاالت در پرسشنامه موجود اكثر 

6/279
992/10

28/3073
)5/0)(5/0()96/1()056/0)(13200(

)5/0)(5/0()96/1(3200
22

2
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×
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  .ار گرفته استسه متغير كه با تعداد چند گويه مورد سنجش قر 

  
  ها و آلفاي كرنباخ متغيرهاي مستقلتعداد گويه

  )آلفاي كرنباخ(روايي ضريب هاتعداد گويه متغيرها
  736/0 4 محيط خانوادگي
  602/0 3 برنامه ريزي درسي
  550/0 8 ميزان عزت نفس

ارزيابي هاي هريك از اين متغيرها از دقت سنجش و و گويه سؤاالت توان گفت كه در مجموع مي
  .  گيري متغيرها را داردتوان و قدرت اندازه ،خوبي برخوردارند و پرسشنامه محقق

  
  تعاريف نظري و عملياتي متغيرهاي مستقل و وابسته-7
  فهوم، معناي پيشرفت تحصيليم -7-1

اي در مقابل  براي اينكه مفهوم پيشرفت تحصيلي روشن شود ابتدا بايد مفهوم افت تحصيلي كه واژه
  .آيد روشن شود به شمار ميآن 

آموز از سطحي رضايت بخش به سطحي  افت تحصيلي، افت عملكرد تحصيلي و درسي دانش
  .نامطلوب است

  
  :تعريف  نظري  پيشرفت - 7-1-1

پيشرفت از نظر لغوي به معني پيش رونده، جلو رونده، حركت به سوي مقابل، ترقي كردن، حركت 
  )1375دهخدا، .(باشد بت ميكردن به طرف باال و جلو در جهت مث

  
  :تعريف عملياتي پيشرفت تحصيلي - 7-1-2

 آموزان در رسيدن به هاي امتحاني دانش تعريف عملياتي پيشرفت تحصيلي صورتي از معدل نمره
   .هدفي از پيش تعيين شده درسي از وضع موجود به وضع مطلوب

  
  هاي پژوهشيافته-8

  بوده كه نشان دهنده رابطه در حد متوسط بين  551/0با  يا ضريب همبستگي چندگانه برابر Rمقدار 
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 303/0برابر با  2Rمقدار ضريب تعيين يا . آموزان و متغيرهاي مستقل استپيشرفت تحصيلي دانش
يك سوم از تغييرات پيشرفت تحصيلي دانش  درصد يا تقريباً 3/30بوده و بيانگر اين حقيقت است كه 

درصد بقيه مربوط به عواملي است كه در اين تحقيق  7/69اين متغيرهاي مستقل مربوط است و  آموزان به
به عبارت ديگر تنها يك سوم از تغييرات پيشرفت تحصيلي دانش آموزان . مورد بررسي قرار نگرفته اند

قدار آن با بوده كه م 29/0ضريب تعيين تعديل شده برابر با . استتوسط متغيرهاي مورد نظر تبيين شده
بيني بوده كه قدرت پيش 76/1مقدار خطاي استاندار برآورد برابر با . درجات آزادي تعديل شده است

  م. دهدرگرسيون را نشان مي
  خالصه نتايج رگرسيوني

  انحراف معيار  ضريب تعيين تعديل شده ضريب تعيين ضريب همبستگي چندگانه
551/0 303/0 290/0  764/1  

  
دار بودن رگرسيون و رابطه خطي بين متغيرها را نشان داده كه سطح انس نيز معنيجدول تجزيه واري
يعني نسبت  Fدهد كه مقداراعداد ارائه شده در جدول آناليز واريانس نشان مي. كندمعناداري آن را تأييد مي

و سطح  4دي بوده و با درجه آزا 41/23متوسط واريانس رگرسيون به متوسط واريانس باقيمانده برابر با 
و آموزان پيشرفت تحصيلي دانشدرصد اطمينان بين  99توان گفت كه به احتمال بيش از معناداري صفر مي

دهد كه مدل رگرسيون با مجموعه اين آزمون نشان مي .متغيرهاي مستقل اختالف معناداري وجود دارد
ات تبيين شده توسط مدل واقعي متغيرهاي مستقل و متغير وابسته از پردازش خوبي برخوردارند و تغيير

  .بوده و ناشي از شانس و تصادف نيست
  تحليل واريانس

  سطح معناداري Fآماره   ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات  منبع نغييرات
  000/0 41/23  888/72 4 552/291  رگرسيوني
  ---  ---   114/3 225 416/669  باقيمانده
  ---  ---   219 968/960  كل

  
  
اين كه كدام يك از اين متغيرهاي مستقل مهم و نقش بيشتري در تعيين متغير وابسته دارند بايد از  اما

اين مقادير استاندارد شده بوده و امكان مقايسه و تعيين سهم نسبي هر . تشخيص داد Beta طريق مقادير
هاي ساعات توان گفت كه نقش متغيربا توجه به جدول مي. سازديك از متغيرها را فراهم مي
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اين اعداد نشانگر آن است . است بيشتر از نقش ساير متغيرها )beta=205/0(و جنس) beta= 330/0(مطالعه

در انحراف معيار متغير  33/0يكه به ازاي هريك واحد تغيير در انحراف معيار ساعات مطالعه به اندازه
به  آموزجنسيت دانشدر انحراف معيار همچنين به ازاي هر يك واحد تغيير . كندوابسته تغيير ايجاد مي

كه درحالي. شودآموزان تغيير ايجاد ميتحصيلي دانشدر انحراف معيار متغيروابسته پيشرفت 205/0اندازه 
انحراف معيار ساير متغيرها، در انحراف معيار متغير وابسته تغييرات كمتري  به ازاي يك واحد تغيير در

. استبتا نشان دهنده اهميت نسبي و نقش آن درپيشگويي متغير وابسته  بزرگ بودن مقدار .شودايجاد مي
اجتماعي والدين و ميزان عزت توان گفت كه متغيرهاي ساعات مطالعه، جنس، طبقهبنابراين در اينجا مي

نفس به ترتيب سهم بيشتري در پيشگويي متغير پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، در مقايسه با ساير متغيرها 
  .دارند

  متغيرهاي مستقل با متغير پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ضرايب رگرسيوني  جدول
ضريب متغيرها

 رگرسيون
سطح   tآزمون   وزن بتا خطاي استاندارد

  معناداري
  000/0  087/15  ---  770/0 618/11 مقدار ثابت

  000/0  938/4  330/0 123/0 606/0 ساعات مطالعه
  003/0  994/2  205/0 287/0 860/0 جنس

  010/0  596/2  151/0 092/0 238/0 طبقه اجتماعي
  019/0  369/2  139/0 036/0 085/0 ميزان عزت نفس

  938/0  -067/0  330/0 -976/0 -057/0 نقش محيط خانوادگي
  735/0  -106/0  121/0 -557/1 -103/0 برنامه ريزي درسي

  903/0  -088/0  195/0 -300/1 -078/0 ميزان عالقه به رشته تحصيلي
  888/0  -032/0  642/0 -465/0 -028/0 تعداد اعضاي خانوار
  957/0  -132/0  053/0 -943/1 -112/0 سن دانش آموزان

  
  گيريبحث ونتيجه -9

بوده كه نشان دهنده رابطه در حد متوسط بين % 551مقدار ضريب همبستگي چندگانه برابر با 
ار ضريب تعيين بيانگر اين حقيقت است كه مقد .آموزان و متغيرهاي مستقل استپيشرفت تحصيلي دانش

آموزان به متغيرهاي مستقل مربوط دانش  درصد يا تقريبا يك سوم از تغييرات پيشرفت تحصيلي 3/30
آموزان مربوط به عواملي است كه در اين درصد از تغييرات پيشرفت تحصيلي دانش 7/69 تقريباً .است
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يك سوم از تغييرات پيشرفت تحصيلي دانش آموزان توسط تنها  .اندتحقيق مورد بررسي قرار نگرفته
دهد كه متغيرهاي ساعات نشان ميضرايب رگرسيوني  مقادير جدول. استمتغيرهاي مورد نظر تبيين شده

 .دار هستنددرصد معني 95مطالعه، جنسيت، طبقه اجتماعي والدين و ميزان عزت نفس در سطح بيش از 
ل رگرسيون با مجموعه متغيرهاي مستقل و متغير وابسته از برازش خوبي دهد كه مدآزمون فيشر نشان مي

نقش  .برخوردارند و تغييرات تبيين شده توسط مدل واقعي بوده و ناشي از شانس و تصادف نيست
) پيشرفت تحصيلي(نقش بيشتري در تعيين متغير وابسته آموزانو جنسيت دانش ساعات مطالعه متغيرهاي

اعات مطالعه، جنس، طبقه اجتماعي والدين و ميزان عزت نفس به ترتيب سهم بيشتري متغيرهاي س. دارند
  .در پيشگويي متغير پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، در مقايسه با ساير متغيرها دارند

 تأثيرهاي قبلي فرضياتي همچون با توجه به نتايج به دست آمده از اين پژوهش در مقايسه با پژوهش
اند اما ساير متغيرهاي ييد شدهأميزان عزت نفس برپيشرفت تحصيلي ت جتماعي والدين وي اجنسيت، طبقه

هاي ريزي درسي در پژوهشي تحصيلي، برنامهبه كار رفته در اين تحقيق همچون ميزان عالقه به رشته
هش رد متغيرمستقل محيط خانواده بر پيشرفت تحصيلي دراين پژو تأثيري فرضيه اند،قبلي به كار نرفته

شود به مكان انجام اين ييد شده است دليل اين امر نيز مربوط ميأهاي قبلي تاست اما در پژوهششده
هنوز محيط خانوادگي نتواسته زمينه و شرايط مطلوب را در  پژوهش كه بافت سنتي و روستايي داشته و

  . پيشرفت تحصيلي فرزندان فراهم كند
  .توان پيشنهادات زير را ارائه نمودهاي اين تحقيق ميبا توجه به يافته

در صورت افزايش ميزان درآمد خانواده و يا باال بردن پايگاه اقتصادي و اجتماعي و يا طبقات  -1
صورتي كه در . شود و برعكسآموزان افزوده مياجتماعي، به ميزان پيشرفت تحصيلي و معدل دانش

اشند بايستي سطح رفاه اقتصادي و شاخص ميزان آموزان بولين جامعه درصدد پيشرفت تحصيلي دانشؤمس
  .آموزان و يا افزايش معدل آنها بوددرآمد در بين مردم افزايش يابد تا بتوان شاهد پيشرفت تحصيلي دانش

به ويژه با (داشتن اطالعاتي از ديگر كشورها و مقايسه ميزان پيشرفت تحصيلي يك كشور با آنها  -2
ها در مقايسه با ساير و مقايسه ميزان تفاوت) دارندقرار در مرتبه مشابهي كشورهايي كه از نظر اقتصادي 

 .بسيار سودمند باشد دتوانكشورها مي
پس بايستي به . آموز بيشتر باشد ميزان پيشرفت تحصيلي بيشتر استنفس دانشهرچه ميزان عزت -3

براي باال بردن  .وزان باشيمآمطرق مختلف درصدد افزايش ميزان عزت نفس و يا اعتماد در بين دانش
نفس ضروري است اوليا و براي افزايش عزت مثالً. هاي مختلفي وجود داردآموزان راهنفس در دانشعزت

  ها، عواطف، منش و استعدادهاي كودكها، قابليتهاي رشدي، مهارتهاي فردي، ويژگيمربيان به تفاوت
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  19 ــــــــــــــــــــــ../ .ثر بر پيشرفت تحصيليؤماعي و فرهنگي مبررسي عوامل اجت

  
  . توجه جدي كنند

آموزان نقش زيادي شود در پيشرفت تحصيلي دانشصاص داده ميمدت زماني كه به آموزش اخت -4
داشتن بقيه عوامل مطالب با ثابت نگه. طور كلي هرچه كودكان زمان بيشتري صرف مطالعه نمايندهب. دارد

 .بيشتري فرا خواهند گرفت
بين  هاي منظمي داشته باشند ووالدين بايد براي رسيدگي به امور درسي فرزندان خود برنامه -5
والدين نبايد تفاوتي وجود داشته باشد و آموزش در محيط مدرسه بايد همراه و  ها و نظرات معلم وگفته
 فكري مربيان و والدين صورت گيرد زيرا هماهنگ نبودن اوليا گام بامحيط خانه و با نظارت و همهم

  . كندآموزان را دچار ترديد ميومربيان، دانش
تواند در افزايش عزت به شخصيت افراد و در نظر گرفتن نقاط قوت آنها مي جايي كه احتراماز آن -6
  .شود والدين به نقاط قوت فرزندان بيش از نقاط ضعف آنها توجه كنندباشد، توصيه مي مؤثرنفس 

پس با . آموزان بيشتر خواهد بودهرچه اعضاي خانواده كمتر باشد، پيشرفت تحصيلي دانش -7
  .آموزان مثمرثمر بودتوان در تداوم پيشرفت تحصيلي دانشهاي تنظيم خانواده ميرعايت اصول و برنامه

اجتماعي و فرهنگي و رواني ديگري اشاره كرد كه بر توان به عوامل بعد از اتمام اين تحقيق مي
هاي ضمن  عوامل و متغيرهاي مستقلي از قبيل گروه همساالن، دوره :آموزان مؤثرند پيشرفت تحصيلي دانش

هاي درس و  محيط مدرسه و شرايط فيزيكي مدرسه و كالس  هاي درسي،دمت معلمان، ساختار كتابخ
   .هاي نوين تدريسانگيزش، روش تأثير، )سازمان و تسهيالت مدرسه(نوع وسايل كمك درسي 
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