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نقش تعیین کننده  فرزندان پیشرفتتربیت و  بر به عنوان اولین خاستگاه بشر، خانوادهبا توجه به اينکه 

انجام  دانش آموزاننقش نهاد خانواده در پیشرفت تحصیلي  بررسيهدف اي ايفا مي نمايد، اين پژوهش با 
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 قرار بررسي مورد ذيل استنباطي آمار و توصیفي آمار سطح دو در تحقیق، اين آماري هاي روش.گرديد

  ،سوادt=7/31 خانواده شکل :شامل شده ثابت هاي فرضیه  تحقیقي هاي فرضیه میان از.است گرفته

f=4/22 مي باشد. 
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 مقدمه 

 موقعیت ، کند ايفا فرزندان وفرهنگي اقتصادي ، اجتماعي موقعیت ايجاد در را اول نقش تواند مي خانوادهدر هر جامعه اي ،

 .شود مي سنجیده درآمد میزان و نوع و سواد سطح با معموال وفرهنگي اقتصادي ، اجتماعي

 از ،شد خواهد تحصیلي و تربیت و تعلیم توفیق سبب وفرهنگي اقتصادي ، اجتماعي بهتر شرايط دهد مي نشان مطالعات 

 .دارد اش آينده زندگي از انتظارات بر زيادي تاثیر فرد پنداري خود فرهنگي لحاظ

 اين بارز نمونه بعنوان تواند مي خانواده آنهاست، زندگي در معتبر و مقتدر افراد تاثیر تحت آموزان دانش در مفهوم اين تشکیل 

 .دارد آنان تحصیلي جريان بر زيادي تاثیر فرهنگي نهاد مهمترين بعنوان فرزندان به خانواده نگرش و باشند افراد

 جريان در تواند مي کند مي بازي امروز جامعه در خانواده که نقشي و خانواده اقتصادي جايگاه و موقعیت اقتصادي لحاظ از 

 . باشد فرزندان به زيادي کمک تواند مي آنان درآمد میزان و والدين شغل نوع ، باشد داشته زيادي تاثیر فرزندان تحصیلي

 و نمونه و گرفت خواهد صورت لردگان شهرستان در نهاد خانواده بر پیشرفت تحصیلي دانش آموزان نقش درباره تحقیق اين  

 .باشد مي لردگان شهر  آموزان دانش هاي خانواده آماري جامعه

 که شود مي باعث فرزندان تحصیلي پیشرفت و تحصیل مسئله به والدين از بعضي توجه بي و مشکالت از اي پاره دلیل به 

 است ممکن که متوسطه يا راهنمائي مقاطع در شوند تحصیلي افت دچار يا کنند تحصیل ترک آموزان دانش اين از تعدادي

  باشد داشته دنبال به را....  و جنايت ، جرم ، بزهکاري اجتماعي عوارض و پیامدها آنان تحصیل ترک

 خیر؟ يا دارد تاثیر نهاد خانواده بر پیشرفت تحصیلي دانش آموزان آيا که است اين اصلي پرسش

 ادبیات تحقیق 

يگر رابطه خويشاوندي داشته باشند که داراي ساخت گسترده و هسته خانواده عبارت است از مجموعه يا تعداد افرادي که بايکد

 .اي مي باشد

نسل شامل پدر ،مادر،پدربزرگ، مادربزرگ ووالدين وفرزندان مي  متشکل از خانواده اي است که از سه ؛ساخت خانواده گسترده

باشد که معموالً اين خانواده درگذشته عمومیت داشته واکنون دربسیاري از شهرهاي کوچک به ويژه درمناطق روستايي وجود 

اهده وتقلید وسرپرستي دارد زيرا فعالیتهاي تولیدي خانواده به آموزش خاص يا مکان خاصي نیاز نداشته وتنها از طريق مش

  (412:91 ،  کالدول)بزرگساالن انجام پذير بود 

امروزه با توجه به . عبارت است از خانواده اي که حداقل از دونسل پدر ومادر وفرزندان تشکیل شده است "خانواده هسته اي 

ويژه در جوامع صنعتي وشهري تحوالت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وعوامل متعدد ديگر اين خانواده درحال گسترش به 

                                                           
1- caldwell 1982: 48 
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با بررسي اجمالي هنوز در بسیاري از خانواده هاي . درحال حاضر وجود دارد( گسترده)ازمیان انواع خانواده خانواده  .است

 .شهروندان لردگان خانواده به شکل گسترده وجود دارد و تعلقات خانوادگي وخويشاوندي حفظ شده است

با رشد  صنايع و گسترش . در جامعه صنعتي به شکل متداول زندگي خانوادگي تبديل شد در قرن بیستم، خانواده هسته اي

شهرنشیني خانواده هسته اي با تعريف متداول زن و شوهر و فرزندان ازدواج نکرده درصد بااليي از انواع خانواده ها را تشکیل 

ل اضمحالل به شمار نمي رفت، يلکه به تدريج به شکل خانواده هسته اي يک خانواده ناقص و در حا.... در اين دوره . مي داد

و به همین سبب جامعه شناسان سعي در شناخت کامل ان داشتند، يکي از مسائل اساسي  .  مطلوب زندگي خانواده تبديل شد

 ... جامعه شناسي تعیین کارکردهاي عمومي خانواده هسته اي ، به ويژه در مقايسه با خانواده گسترده 

 .شش کار اساسي زير را مطرح کردند  499 ال سدر    (oghurnantibitz 1934)تي بیتزاگ برن و

  پايگاه اجتماعي -0 0عاطفه و همراهي -   تنظیم روابط جنسي-9   9اجتماعي کردن -9  9محافظت-2 2تولید مثل - 

عالوه بر کارکردهاي تولید « نايدهارت»مثالً . جامعه شناسان ديگر با اندک تفاوت هايي همین کارکردها را در نظر گرفتند 

کاهش يافت و از میان بردن تنش ها و هم چنین  پايگاه اجتماعي به کارکردهاي محافظت رواني... مثل، اجتماعي کردن و 

 (  4 : 1،2نید هارد)خانه داري و گذراندن اوقات فراغت نیز تأکید کرده است

خانواده را  بهترين مکان براي . کان و رشد و ثبات شخصیت بزرگساالن بودتأکید  پارسنز بر دو کارکرد اجتماعي کردن کود

توجه اصلي خود را بر دگرگون ساختاري  خانواده او. يکي از کارکردهاي يعني اجتماعي کردن نسل جوان در نظر مي گیرد

آن از دست رفته يا کاهش يافته و به اين نتیجه رسیدند که با دگرگوني ساختار خانواده از کارکردهاي اساسي . معطوف کردند

با شروع صنعتي شدن شهرنشیني و روند دموکراتیزه شدن سیاسي جوامع و با  است که معتقداو(. کاهش کارکردها)

همچنین دگرگونیهاي تولید اقتصادي که منجر به رفتار مصرفي شد از سوي ديگر، ضربه اي اساسي به ...از( plualism...)نظام

 (  4 : 4،2نید هارد) زده شدکارکردهاي خانواده 

کودکان و کارکرد شکوفايي و ثبات ...منزوي زمان خود قائل است کارکرد اجتماعي...نیز دو کارکرد اساسي براي خانواده  نزپارس

محبت والدين به کودکان باعث مي شود که کودکان در رابطه با ديگران، مدرسه و گروههاي همساالن . شخصیت بزرگساالن

از طرف ديگر بزرگساالن براي تکامل بخشیدن به قابلیتها و . دگي خواهد بوداعتماد به نفسي کسب کند که راهگشاي او در زن

 . توانائیهاي خود محتاج محیط گرم و صمیمي خانواده هستند

                                                           
1 Reproduction 

2 Protection 

3 Socialiation 

4 Regulation of sex  ual behavior 

5 Affcction and companion ship 

6 Providing of sociat status 

8 Neid hardt,1975 

9 Neid hardt,1975 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

مانند تعین پايگاه اجتماعي )نايت هارت معتقد است که تعدادي از آنها در خانواده گسترده يا اهمیت بیشتري داشته اند

به عقیده او ويژگي خانواده هسته اي دو کارکرد ( مانند تولید مثل) واده نیز مي تواند انجام شوديا در خارج از خان( کودکان

... روابط ... گذراندن اوقات فراغت جمعي خانواده با يکديگر و اجتماعي و تربیت کردن کودکان است که هر دو به سبب 

 .مي شودخانوادگي تنها در خانواده هسته اي به بهترين شکل  امکان پذير 

ويژگي خاص خانواده هسته اي جدايي محل کار و زندگي است که سبب تبلور ويژگي هاي ديگر خانواده هسته اي شده است 

يا اشتغال عضو اعضاي خانواده در بیرون از محدوده خانه هم به « (خانواده)افتراق بین قلمرو کار و حیطه زندگي خصوصي» و

ون و هم به معناي وابستگي اعضاي آن از جهت مناسبات اجتماعي به سازمان تولید معناي وابستگي شکل زندگي آن به بیر

 (. 9 - 9 :  90 ، روزن بام)است 

و تربیت کودکان با خشونت و سختگیري . پتوامیل هوفر معتقد است صمیمیت در خانواده هاي دوران قبل وجود نداشته است

 (.419 ،6 میل هافر)همراه بوده

فرزندان در . قرون وسطي نیز بر روابط بر اساس ترس و اطاعت فرزندان از والدين اشاره دارد... و ساير « لیر-مولر»بررسیهاي 

هدف اصلي گذشتگان ما از تربیت فرزندان از میان بردن هرگونه . نمي کرد... برابر پدر زانو مي زند و تا از او سوال نمي شد 

 .به اطاعت بي چون و چرا بودهاراده شخصي و خود سري در کودک و عادت دادن او 

در جامعه شناسي اين نظريه وجود دارد که يکي از کارکردهاي مهم خانواده اجتماعي کردن کودکان و نوجوانان است، دو 

اين خود نشانه اين واقعیت . رقیب عمده خانواده در اجتماعي کردن مدرسه و رسانه هاي جمعي، به خصوص تلوزيون هستند

تي در مراحل اجتماعي کردن کودکان خود نیز آزادي عمل ندارد، به سبب تلوزيون در اکثر منازل، کودکان است که خانواده ح

هنوز چگونگي تاثیرگذاري تلوزيون بر .از سنین پايین جذب برنامه هاي آن مي شوند، هر چند که مدت زمان تماشا ناچیز باشد

ه هاي مثبت مانند باز کردن افق ديد، آگاهي نسبت به تماشا کودکان و نوجوانان کامال مشخص نیست گذشته از بعضي جنب

 .شناخته و نظاير آن معموال به يادگیري از طريق تقلید کودکان از تلوزيون اشاره مي شود

مربي در مورد چگونگي  بررسي هاي مربوط به روش تربیتي خانواده، امروزه به جاي مشخص کردن نگرش ها و آرامانه اي فرد

نگاه   مي کنند و بر خالف گذشته که هر روش تربیتي را در « پدر،  مادر، معلم»تربیت مربي « واقعي»به رفتار  تربیت کودک،

يک مقوله خاص قرار مي دادند، راه هاي جديدتري براي تعین روش تربیتي يافته اند در حال حاضر بیشتر براي سنجش رفتار 

، (404 شافر)، سه بعدي (4 4 ،  شافر)ه ممکن است مقیاس دو بعدي مقیاس هاي گوناگون استفاده مي کنند ک زتربیتي ا

 .باشد( 9 ديلمن( )2 استونید)

شافر دو محور را در رفتار مربي جست و جو . متداولترين مدل، مقیاس شافر است که استفاده علمي آن آسان تر از بقیه است

و محور عمودي شامل رفتارهاي خود ( Love-Hostilty)-...-محور افقي نمايشگر رفتار هاي مربوط به عشق. کرده است

                                                           
10 Millhoffer,1983 

11 Schaffer,1959 

12 Scnneewing 

13 Dilmen 
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يعني . گیرد رفتار مربي پروري درجات مختلف هر يک از دو محور قرار مي. است( Autonomy-controll)نظارت -مختار

نمايشگر درجه اي از ...( عشق)محور( 0تصوير شماره )و خود مختار باشد، يا به صورت ديگر... مي تواند بیشتر متمايل به 

محور .)ارهاي مورد قبول يا عدم قبول خوديت کودک، عالقه يا مخالفت، محبت يا بي توجهي نسبت به کودک استرفت

يا او را تحت کنترل کامل .نمايشگر درجه اي است که مربي به کودک در انجام فعالیت ها آزادي عمل مي دهد( نظارت...خود

 قرار مي دهد

ت هاي جامعه پذيري دخترها و پسرها در ريزه کاري هاي تربیتي و انتقال بررسي هاي مختلف در جوامع صنعتي به تفاو

هنوز در موارد الگوهاي بسیار . اما در جامعه ما مسئله خیلي فراتر از آن است. نگرش هاي خاص به دختر و پسر تاکید دارد

 ( 6 9 ،اعزازي. ) مردانه به کودکان ارائه مي شود -سنتي زنانه

بر طبق سنت هاي موجود . اي است با سنت هاي قديمي که در آن معموال فرزند پسر مطلوب تر استجامعه ايراني جامعه 

دختر در نهايت به خانه شوهر مي رود و اين پسر است که در خانوداه مي ماند و از لحاظ اقتصادي و معنوي به خانواده کمک 

ه شده است، ابتکار، پیشرفت و پیروزي در جامعهبه مردها زيرا همانطور که در کتاب هاي درسي و هم در فیلم ها ديد. مي کند

است،حتي در حیطه « دختر باالخره شوهر مي کند»نگرش خانواده به اينکه . و زن بايد به محدوده خانه بسنده کند. تعلق دارد

علیم به مدرسه راه آموزش رسمي به صورت عامل بازدارنده عمل مي کند هر ساله در ايران تعداد زيادي از کودکان واجب الت

نمي يابند در مورد دختراني که اصوال به مدرسه نمي روند، همیشه بیشتر از درصد پسراني است که از آموزش محروم مي 

 .شوند

خانواده يک گروه خوشاوندي است که در اجتماعي کردن فرزندان و برآوردهن برخي نیازهاي بنیادي ديگر، : ساخت خانواده - 

خانواده مرکب از گروهي از افراد است که از طريق خون، ازدواج يا فرزند خواندگي به يکديگر . بر عهده داردمسئولیت اصلي را 

تصور قالبي ما از خانواده که از شوهر ، زن و . منصوب  و مربوط بوده، براي مدتي طوالني و نامشخص با هم زندگي مي کنند

در سراسر زندگي بشر مورد مالحظه قرار دهیم، نمونه چندان جامعي فرزندان تشکیل مي شود، چنان چه ساخت خانواده را 

نیست و بايد توجه داشت که از فرهنگي به فرهنگ ديگر، تنوع بسیاري در ساخت خانواده مالحظه مي شود و اين تنوع ممکن 

 .است به صورت هاي بسیاري کوناگون در جامعه شناسي انساني وجود داشته باشد

که نسبتاً وسیعي از روايط افراد اطالق مي شود از طريق نسبي و از طريق فرزندي به يکديگر ... ونديخويشا: خويشاوندي-2

. به وسیله نظام خوشاوندي مي توانیم مناسباتي را که میان خانواده ها موجود است سازمان داده و مشخص کنیم. مرتبطند

رد، نظام وسیع خويشاوندي که در آن فرد به يک گروه تعلق جوامع جديدصنعتي که خانواده هستهاي غلبه دا...... مثال در 

در اين جوامع خويشاوندي  دور، به ندرت با هم ارتباط دارند و يا تنها درموقعیت . دارد، اهمیت خود را از دست داده است

 .خاص، مانند اعیاد يا مراسم عزاداري با يکديگر برخورد مي کنند
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 روش تحقیق 

و ( نقش خانواده و پیشرفت تحصیلي فرزندان) اين پژوهش با توجه به سازه هاي اصلي روش مورد استفاده در 

بر ( متغیرهاي مستقل ) همچنین اهداف تحقیق، روش پیمايشي مي باشد که براي بررسي ارتباط عوامل خانوادگي مؤثر 

 . استفاده مي شود( متغیر وابسته ) پیشرفت تحصیلي فرزندان

 .وري اطالعات از ابزار پرسشنامۀ محقق ساخته استفاده شده استدر اين پژوهش جهت گرد آ

. التحصیل دارندباشند که فرزندي در حال تحصیل يا فارغهاي شهر لردگان ميجامعۀ آماري اين تحقیق شامل کلیۀ خانواده

 .خانواده در نظر گرفته شد 0666ي آماري برابر ي تقريبي جامعهاندازه

 .نفر انتخاب گرديد 902شد که تعداد نمونه در اين تحقیق براي تعیین تعداد نمونه از فرمول کوکران استفاده 

روش نمونه گیريبه صورت خوشه اي چهار منطقه شهر لردگان انتخاب و از مناطق مزبور به صورت نمونه گیري در اين پژوهش 

 .  رزند در حال تحصیل توضیح وتکمیل وجمع آوري شدتصادفي و اتفاقي پرسشنامه سپس خانواده هاي داراي ف

متغیر پاسخ، برون داد يا مالک است و عبارت است از وجه يا جنبه اي از رفتار يک ارگانیزم که تحريک شده : متغیر وابسته  - 

 .شودمتغیر وابسته متغیري است که مشاهده يا اندازه گیري مي شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم . است

با توجه به اينکه موضوع پژوهش حاضر از اين سؤال کلي تشکیل شده است که، چه عواملي بر آگاهي هاي جمعیتي، نگرش به 

رفتار باروري و تنظیم خانوادۀ دانشجويان اثر دارد؟ در نتیجه جهت بررسي موضوع کلیۀ عوامل مؤثر بر آگاهي هاي جمعیتي، 

اده متغیر مستقل و آگاهي هاي جمعیتي، نگرش به رفتار باروري و تنظیم خانواده متغیر نگرش به رفتار باروري و تنظیم خانو

بنابراين در تک تک فرضیه هاي بیان شده متغیر وابسته يکي است اما متغیر مستقل به صورت . وابسته در نظر گرفته مي شود

 زير تغییر مي کند 

 در اين پژوهشهاي موردمطالعه معرفي ساختار صفات و سازه:   جدول 

 تکنیک سنجش مقیاس نوع متغیر ساختار صفات

 پرسش مستقیم اسمي دو حالته مستقل متغیر (فرزندان و سرپرست خانواده)جنسیت 

 پرسش باز اسمي دو حالته مستقل متغیر شکل خانواده

 پرسش باز ترتیبي مستقل متغیر بعد خانواده

 لیکرتطیف  فاصله اي وابسته سازه پیشرفت تحصیلي
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براي پايايي از آزمون آلفا کربناخ  بهره . براي  روايي تحقیق از نظرات استادان راهنماومشاور و کارشناسان آمار استفاده گرديد 

است لذا فرضیه ها شاخصها ، سواالت آنها ازپايايي مناسبي %  گرفته شده و از آنجايي که ضريب آلفا کرونباخ بزرگتر از 

 .برخوردار است

  ها يافته

 .در اين بخش از آمار توصیفي استفاده شده وتوزيع فراواني متغییرهاي پژوهش بر اساس پرسشنامه ،محاسبه وتعیین شده است

 :سطح تحصیل پدر

داراي تحصیالت ابتدايي هستند و کمترين تعداد از پدران  درصد 9/99نفر معادل  26 بیشترين تعداد از پدران خانواده، 

 . باشندداراي تحصیالت دانشگاهي مي درصد   /2نفر معادل  06خانواده، 

 :سطح سواد مادر پاسخگويان

نفر  24بي سواد هستند و کمترين تعداد از مادران خانواده، درصد   9/ نفر معادل  1  بیشترين تعداد از مادران خانواده، 

 .باشندداراي تحصیالت دانشگاهي ميدرصد  9/1معادل 

 :شغل پدر پاسخگويان 

داراي مشاغلي با درآمد متوسط هستند و کمترين تعداد از درصد  0/91نفر معادل   9 بیشترين تعداد از پدران خانواده، 

 . فوت شده يا بیکار هستنددرصد  2 نفر معادل  92پدران خانواده، 

 شغل مادر پاسخگويان

نفر  9 دار هستند و کمترين تعداد از مادران خانواده، خانهدرصد  9 /0نفر معادل   20بیشترين تعداد از مادران خانواده، 

 .باشندکارمند و مشاغل با درآمد باال ميدرصد  9/ معادل 

 :درآمد ماهیانه پدر پاسخگويان 

تومان دارند و کمترين تعداد  966666و  266666بین  درآمديدرصد  9/99نفر معادل  2  بیشترين تعداد از پدران، يعني 

 . تومان دارند 066666نیز درآمدي باالي درصد  9/26. بدون درآمد هستند  / %نفر معادل  26از پدران، يعني 

 هاي تحقیقآماره هاي توصیفي سازه  ل شماره جدو

 میانگین انحراف معیار
 خیلي کم کم متوسط زياد خیلي زياد

 سازه

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد

 پیشرفت تحصیلي 92 4/  1  9/22     99/  09 1 /9  2  /2 42/2 6/ 0 
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 نقش خانواده 9    /9 99 2 /9 04  9/91 00 1 /4 1   /  10/2 9/6  

محاسبه شده  6/ 0 با انحراف معیار  42/2توان گفت میانگین پیشرفت تحصیلي فرزندان برابر مي بر اساس نتايج جدول مزبور

محاسبه شده  9/6  با انحراف معیار که در حد متوسط  10/2برابر ( اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي)و میانگین نقش خانواده 

 .است

 (هاي پژوهشآزمون فرضیه)آمار استنباطي -

هاي تحقیق مورد تحلیل استنباط آماري قرار گرفته است و سعي شده تا با توجه به قبول يا رد در اين قسمت آزمون فرضیه

ي مستقل و آنالیز مبتني بر دو نونه tدر اين بخش از آزمون . هاي تحقیق بیابیمهاي تحقیق پاسخي مناسب براي سؤالفرضیه

 .هاي پژوهش استفاده گرديده استهمراه سطح معني داري در آزمون فرضیهواريانس به 

 هادو نمونه براي بررسي تفاوت در میانگین tآزمون :  2شماره جدول 

 (p)سطح معني داري  درجه آزادي tآماره  (سازه)متغیر وابسته 

 666/6 991  / 9 پیشرفت تحصیلي

صفر رد شده و معناداري کمتر است و لذا فرض ( % 6وحتي ) % 6از خطاي  t، سطح معني داري آزمون مزبوردر جدول 

نهاد يعني شکل . توان گفت بین شکل خانواده و پیشرفت تحصیلي فرزندان رابطه وجود داردمي. شودفرضیه اول تأيید مي

ينکه پیشرفت تحصیلي به صورت ي فوق را نیز با توجه به اآزمون فرضیه. مؤثر است خانواده بر پیشرفت تحصیلي دانش آموزان

 . دو انجام داد -ي کيي آمارهمقیاس رتبه اي تبديل شده است بوسیله

 هابراي بررسي تفاوت در میانگین( تحلیل واريانس) Fآزمون : 9شماره جدول 

 (p)سطح معني داري  Fآماره  (سازه)متغیر وابسته 

 666/6 22/9 پیشرفت تحصیلي

کمتر است لذا ( % 6وحتي )%  6از خطاي  Fبا توجه به اينکه سطح معني داري آزمون  شده بر اساس داده هاي محاسبه

و پیشرفت تحصیلي ( بعد خانوار)توان گفت بین تعداد افراد خانواده مي. شودفرض صفر رد شده و فرضیه سوم تأيید مي

يعني در خانواده هاي در خانواده هاي با  .است يعني بعد خانوار بر پیشرفت تحصیلي فرزندان مؤثر. فرزندان رابطه وجود دارد

 . بعد خانوار کمتر وبالطبع از تعداد فرزند کمتري برخوردارند امکان پیشرفت و موقیت تحصیلي فرزندان بیشتر است

 هادو نمونه براي بررسي تفاوت در میانگین tآزمون :   شماره جدول 

 (p)ني داري سطح مع درجه آزادي tآماره  (سازه)متغیر وابسته 
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 666/6 991 2/0  پیشرفت تحصیلي

کمتر است و لذا ( درصد% 6وحتي )درصد%  6از خطاي  tسطح معني داري آزمون  داده هاي جدول مزبور مبین اين است که

توان گفت بین جنسیت فرزندان و پیشرفت تحصیلي آنها رابطه وجود مي. شودفرض صفر رد شده و فرضیه چهارم تأيید مي

يعني جنسیت فرزندان بر پیشرفت تحصیلي فرزندان مؤثر است و به عبارت ديگر پیشرفت تحصیلي فرزندان پسر و دختر . دارد

لذابه نظر میرسد که با توجه به عوامل فرهنگي واجتماعي امکان پیشرفت تحصیلي براي پسران نسبت به .خانواده يکسان نیست

 دختران بیشتر است

 هادو نمونه براي بررسي تفاوت در میانگین tآزمون :  0شماره  جدول

 (p)سطح معني داري  درجه آزادي tآماره  (سازه)متغیر وابسته 

 91/6  991  /64 پیشرفت تحصیلي

کمتر نیست و لذا فرض صفر رد نشده و فرضیه پنجم %   6از خطاي  tسطح معني داري آزمون  طبق داده هاي بدست آمده

يعني جنسیت . توان گفت بین جنسیت سرپرست خانواده و پیشرفت تحصیلي فرزندان رابطه وجود نداردمي. شودتأيید نمي

به عبارت ديگر داشتن پدر يا مادر بعنوان سرپرست . مؤثر نیست نهاد خانواده بر پیشرفت تحصیلي دانش آموزانسرپرست 

 .خانواده در پیشرفت تحصیلي چندان تفاوت معنا داري ندارد

 (پیشرفت تحصیلي: متغیر وابسته)ضرايب و سطوح معني داري آزمون :  ه شمارجدول 

 سطوح معني داري ضرايب ضرايب

 666/6 09/6 ضريب همبستگي اسپرمن

 666/6 6/ 0 ضريب همبستگي پیرسون

 ضرايب رگرسیوني
 666/6 6/ 9 نقش خانواده

 6/ 69  /06 عرض از مبدأ

بوده  666/6محاسبه شده و سطح معني داري آزمون  6/ 0ضريب همبستگي پیرسون ،  شماره با توجه به اين که در جدول 

بین پیشرفت تحصیلي : توان گفتمي. گرددکمتر است پس فرض صفر رد و ادعا يعني فرضیه ششم تأيید مي 6/ 6و از خطاي 

 . اين ارتباط مستقیم و قوي است. ي معني داري وجود داردفرزندان و نقش خانواده رابطه
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 گیري بحث و نتیجه
 را اول نقش فرزندان فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، موقعیت ايجاد در تواند مي خانواده شناختي، جامعه هاي نظريه اساس بر در

 مي نشان مطالعات شود مي سنجیده درآمد میزان و نوع و سواد سطح با معموال وفرهنگي اقتصادي اجتماعي، موقعیت. کند ايفا

 خود فرهنگي لحاظ از. شد خواهد تحصیلي و تربیت و تعلیم توفیق سبب وفرهنگي اقتصادي اجتماعي، بهتر شرايط دهد

 و مقتدر افراد تاثیر تحت آموزان دانش در مفهوم اين تشکیل دارد اش آينده زندگي از انتظارات بر زيادي تاثیر فرد پنداري

 نهاد مهمترين بعنوان فرزندان به خانواده نگرش و باشند افراد اين بارز نمونه بعنوان تواند مي خانواده. آنهاست زندگي در معتبر

 در خانواده که نقشي و خانواده اقتصادي جايگاه و موقعیت اقتصادي لحاظ از. دارد آنان تحصیلي جريان بر زيادي تاثیر فرهنگي

 آنان درآمد میزان و والدين شغل نوع.  باشد داشته زيادي تاثیر فرزندان تحصیلي جريان در تواند مي کند مي بازي امروز جامعه

 مطالعه مورد آماري جامعه روي بر حوزه اين در چنداني تحقیق اينکه توجه قابل نکته. باشد فرزندان به زيادي کمک تواند مي

 ساخت شکل به بیشتر مزبور تحقیق که آنست مبین پیشین تحقیقات با تحقیق اين مقايسه همچنین است نگرفته صورت

 خانواده وساخت شکل بعد روي کمتر پیشین تحقیقات در که حالي در پرداخته فرزندان تحصیلي پیشرفت در خانواده ونقش

 ها فرضیه اين آزمون از که نتايجي و شده تدوين هايي فرضیه اساس اين بر. است تحقیق اين بودن نو مبین که اند داشته توجه

  : باشد مي زير شرح به آمده دست به

 شناسان جامعه نظر با مطلب اين. دارد تاثیر فرزندان تحصیلي پیشرفت بر خانواده شکل که، داد نشان تحقیق اول فرضیه آزمون

 جنسیت که، داد نشان تحقیق ديگر فرضیه آزمون. دارد خواني هم و بوده همسو اجتماعي علوم ي عرصه پردازان نظريه و

 آزمون. باشد مي همسو پردازان نظريه و شناسان جامعه نظر با نیز مطلب اين. دارد تاثیر آنها تحصیلي پیشرفت بر فرزندان

 چهارم فرضیه آزمون. ندارد تاثیر فرزندان تحصیلي پیشرفت بر خانواده سرپرست جنسیت که، داد نشان تحقیق فرضیه سوم

 و بهبود با و است قوي و مستقیم اثر اين بوده، چشمگیر فرزندان تحصیلي پیشرفت بر خانواده نقش که، داد نشان تحقیق

 .يابد مي افزايش فرزندان تحصیلي پیشرفت خانواده، فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، وضعیت افزايش

  منابع
 رشد: تهران شکن شکر حسن ترجمه اجتماعي روانشناسي( 900 ) الیوت،

  معاصر دردروران خانواده وکارکرد ساخت برنقش تاکید خانواده، شناسي جامعه( 914 ) شهال دکتر اعزازي

 تابستان و بهار وتربیت تعلیم فصلنامه آن، وچگونگي تحصیلي وعوامل علل( 90 ) م فر، امین

 ارشد کارشناسي نامه پايان: نطنز شهر ابتدايي دوره آموزان دانش موفقیت میزان بر والدين سواد و شغل تاثیر( 9 9 )فر احسان

 (9 9 )،مرنديز وتلويزيون خانواده( 9 9 )شهال دکتر اعزازي،

 در فرزندان شغلي و تحصیلي موفقیت روي بر خانواده اقتصادي اجتماعي، فرهنگي هاي سرمايه تأثیر ،919  زهرا، سمیعي،

 تهران الزهرا دانشگاه ارشد کارشناسي نامه پايان تهران،

: انتشارات تبريز، شهر. راهنمايي مدارس آموزان دانش تحصیلي افت علل ،(   9 )  آموزشي ريزي برنامه و پژوهش سازمان

 . تهران ي ريز برنامه و پژوهش سازمان

 ارشد کارشناسي نامه پايان اصفهان، ممتاز آموزان دانش عنوان تحت تحقیقي( 900 )محمد شعباني،

 شهر ابتدايي دوره آموزان دانش خانوادگي با آن وروابط تحصیلي شکست بررسي عنوان تحت تحقیقي(  90 )محمد خیبر،

 ارشد کارشناسي نامه پايان تبريز،

  پويان حسن ترجمه ابرهام اج جي نوشته شناسي جامعه ورشد مباني در خانواده اجتماعي ساختار( 909 ) تالکوت پارسونز،

  اصفهان پنج ناحیه راهنمايي دوره دفتر تحصیلي پیشرفت بر والدين تحصیالت تاثیر بررسي(   9 ) محمود، االمیني روح

 پرورش نور پیام تهران وسما صدا انتشارات خانواده شناسي جامعه بر اي مقدمه(  91 ) باقر، ساروخاني

 معاصر
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  ايران در وجوانان نوجوانان مسائل( 914 ) منوچهر، وکیلیان ژه منی کرباسي

 تربیت جايگاه سمپوزيوم - سومین مقاالت خالصه راهنمايي دوره در تحصیلي افت رابطه بررسي(   9 )محمدرضا مصباحي

   تربیت جايگاه سمپوزيوم دبیرخانه تهران وپرورش، آموزش در نوجوان و جوان

 ( 9 پژوهشگاه) تهران فرهنگي وتحقیقات مطالب موسسه تهران ثالثي، محسن ترجمه باستان جامعه هنري، لويس مورگان
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