Sample output to test PDF Combine only

مجله روان شناسی اجتماعی
سال چهاردهم ،شماره  ،60تابستان1400

صفحات مقاله123-132 :
تاریخ وصول -1400/01/10:تاریخ پذیرش1400/04/17:

معادله تشخیصی دانش آموزان موفق
و ناموفق براساس عوامل خانوادگی و اجتماعی
زهره کیانی
نادره سهرابی
سلطانعلی کاظمی3
4
محمد خیر
1

*2

چكیده

این پژوهش با هدف تبیین تحلیل تشخیصی دانش آموزان موفق و ناموفق بر اساس مولفههای خانوادگی (وضعیت
اقتصادی ،درگیری تحصیلی والدین و فشارهای روانی) و عوامل اجتماعی (روابط با همساالن) انجام گرفت .نوع مطالعه
مقطعی است .جامعه آماری دانش آموزان پایه دهم مدارس دولتی عادی شهر شیراز در سال تحصیلی  1396-97بودند.
حجم نمونه شامل  400دانش آموز (دختر و پسر) میباشد که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند .در پژوهش
حاضر ،ادراك دانش آموزان از مشاركت و درگیری والدین در تحصیل به وسیله پرسشنامه مشاركت و درگیری والدین
بر اساس مقیاس (هور-دمپسی )2005 ،سنجیده شد .به منظور سنجش میزان فشارهای روانی در خانواده پرسشنامه هشت
سؤالی استفاده گردید .برای اندازه گیری موقعیت اقتصادی -اجتماعی خانواده از طریق گزارش دانش آموز در دو بخش
تسهیالت زندگی براساس پرسشنامه مطالعه بین المللی تیمز و تحصیالت پدر و مادر بررسی شد .ارتباطهای اجتماعی
كودكان بر اساس پرسشنامه السون بررسی شد .همچنین ،دادهها از دانش آموزان بر اساس میانگین معدل نوبت اول سال
تحصیلی 1396-97جمع آوری و برای دستیابی به تفاوتهای گروهی و پیش بینی عضویت گروهی روش آماری تحلیل
ممیز به کار رفت که این تحلیل با روش همزمان صورت گرفت .نتایج تحلیل دادهها نشان داد معادله تحلیل افتراقی
دارای قدرت تفکیک بسیار باالیی جهت تفکیک دانش آموزان موفق از ناموفق بر اساس متغیرهای تحصیالت والدین،
تسهیالت در خانواده ،فشار روانی و درگیری تحصیلی والدین میباشد.
واژه های کلیدی :موفقیت تحصیلی ،دانش آموز ،عملکرد تحصیلی ،عوامل خانوادگی ،روابط همساالن
 .1دانشجوی دکتری ،گروه روان شناسی تربیتی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران
 .2استادیار ،گروه روان شناسی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران (نویسنده مسئول) sohrabi_sh2006@yahoo.com
 .3دانشیار ،گروه روان شناسی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران
 .4استاد ،گروه روان شناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
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مقدمه
نیـاز بـه پیشـرفت یکـی از نیازهـای اساسـی آدمیاسـت .ماحصل تلاش در خصـوص بـر آورودن این
نیـاز دسـتیابی بـه موفقیـت در ابعاد مختلـف زندگی بوده اسـت از طرفی موفقیت در زندگـی به موفقیت
در تحصیلات مرتبـط اسـت( مسـتن و متی-اسـتفانیدی .)2009 ،1ایـن که چـه عواملی بر پیشـرفت و
موفقیت تحصیلی و در مقابل آن شکسـت و عدم موفقیت تحصیلی تاثیر میگذارد  ،یا سـهم و مشـارکت
هـر عامـل چـه اندازه اسـت همـواره از حیطههـای مورد عالقـه پژوهشـگران تربیتی و حتی روانشناسـان
تربیتـی بـوده اسـت .موفقیـت تحصیلـی بـه عوامـل مختلـف بسـتگی داردکـه از آن جملـه میتـوان به
عوامـل فردی (جنسـیت ،عزت نفـس و درگیری مدرسـه ای) ،اجتماعی (روابط با همسـاالن) ،خانوادگی
(وضعیـت اقتصـادی ،فشـارهای روانـی و تحصیلات والدیـن) و روانشـناختی اشـاره کـرد (گیفـرو ،بروال
و ماماریلا .)2017 ،2عملکـرد تحصیلـی عبـارت اسـت از مجموعـه رفتارهایـی کـه فـرد در ارتبـاط بـا
انجـام وظایفـش از خـود نشـان میدهـد .عملکـرد تحصیلـی مجموعـه رفتارهـای تحصیلی اسـت که در
دو بعـد پیشـرفت تحصیلـی و پسـرفت تحصیلـی در زمینـه کسـب معلومات نشـان داده میشـود (باتین
پیرسـون 3و همـکاران .)2000 ،بررسـی علـل و پیـش بینـی کننـده به طـور عمده ،بـا دو رویکـرد انجام
شـده اسـت .رویکـرد فـردی کـه تمرکـز اصلـی آن بـر نگـرش ،ادراک ،ارزش و رفتارهـای دانـش آمـوز
اسـت و رویکـرد نهـادی کـه بـر عاملهـای بافتـی (خانواده ،مدرسـه ،همسـاالن و اجتمـاع) تأکیـد دارد.
براسـاس دیـدگاه نهـادی ،نگرشهـا و رفتارهـای فـردی به وسـیله زمینـه نهادی کـه فـرد در آن زندگی
میکنـد (از جملـه خانـواده ،مدرسـه و اجتمـاع) ،تغییـر میکنـد .در واقـع تمرکـز اصلی در ایـن رویکرد
آن اسـت کـه ویژگیهـا و شـرایط محیطـی عناصـر اصلـی در پدیدهای همچـون عدم موفقیـت تحصیلی
هسـتند .عـدم موفقیـت تحصیلـی کـه در رفتارهایی چون عملکـرد تحصیلی قابل مشـاهده اسـت مانند
هـر رفتـار دیگـری ،برآینـدی از اثرگـذاری عاملهای فـردی و بافتی (خانـه و خانواده ،مدرسـه و اجتماع)
بـوده .وضعیـت اقتصـادی – اجتماعـی خانوادگـی ،توجـه و مراقبـت والدیـن از فرزنـدان ،ارتبـاط والدین
بـا فرزنـدان و مشـارکت و درگیـری والدیـن در تحصیـل فرزندان از جملـه متغیرهای روانـی – اجتماعی
مـورد نظـر میباشـد (جیمرسـون .)2001 ،4بررسـیها همچنیـن نشـان داده انـد ،موقعیـت اقتصـادی و
سـاختار خانـواده (باتیـن پیرسـون و همـکاران )2000 ،مشـاركت و درگیـری والدیـن بـا مدرسـه ،ارزش
گـذاری والدیـن نسـبت بـه تحصیل ازهم گسـیختگی و فشـارهای روانـی در خانواده از جملـه عاملهای
خانوادگـی هسـتند كـه بـا عـدم موفقیـت دانـش آمـوزان در مدرسـه ،رابطـه دارنـد .كیفیـت و كمیـت
تعاملهـای اجتماعـی دانـش آمـوزان كـه از طریق روابط با همسـاالن و شـركت در فعالیتهـای گروهی
بـروز مییابـد ،از جملـه عاملهـای اجتماعـی اسـت كه باعـدم موفقیـت تحصیلی رابطـه نشـان داده اند
(والکـر ،گرانثام-مـک گریگور ،هیمـس ،ویلیـام و داف.)1998 ،5
پژوهـش حاضـر از دو جنبـه نظـری و عملـی حائـز اهمیـت اسـت از جنبـه نظـری در پزوهشـهای
پیشـین موفقیـت و شکسـت تحصیلـی به تفکیک بررسـی شـده اسـت ولـی در پزوهش حاضر بـا ارائه
مدلـی جدیـد در زمینـه موفقیت و عـدم موفقیت تحصیلی کـه در آن توالی جدیدی از سـازههای تاثیر
1. Masten & Motti-Stefanidi
2. Giofrè, Borella & Mammarella
3. Battin-Pearson
4. Jemerson
5. Walker, Grantham-McGregor, Himes, Williams & Duff
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گـذار بـر موفقیـت (خانوادگـی و اجتماعی)مـد نظـر قـرار گرفته اسـت سـعی دارد بـا تبیین بیشـتری
از عوامـل پیـش بینـی کننـده موفقیـت بدنـه پژوهشهـای پیشـین را تکمیـل کنـد .بنابرایـن سـوال
پژوهشـی مطـرح در ایـن پژوهـش عبـارت اسـت از :آیـا عوامـل خانوادگـی و اجتماعـی تبییـن کننده
معادلـه تشـخیصی دانش آمـوزان موفـق و ناموفق هسـتند؟
روش پژوهش
نـوع مطالعـه مقطعـی بـود .برای دسـتیابی بـه تفاوتهای گروهـی و مهمتـر از آن ،بـرای پیش بینی
عضویـت گروهـی و دسـتیابی بـه معادلـه ممیـز ،روش آماری تحلیـل ممیز بـه کار رفت ایـن تحلیل با
روش همزمـان صـورت گرفـت  .جامعـه آمـاری ایـن پژوهش دانـش آموزان پایـه دهم مـدارس دولتی
عـادی شـهر شـیراز در سـال تحصیلی  1396-97بـه تعداد  18371نفـر ( 9325دختر و  9046پسـر)
بودنـد (مرکـز آمـار سـازمان آموزش و پـرورش فـارس .)1397 ،نمونـه پژوهش  400نفـر ( 200دانش
آمـوز موفـق و  200ناموفـق) بودنـد که بـا روش نمونه گیـری هدفمند انتخاب شـدند.
برای اندازه گیری عملكرد تحصیلی از میانگین نوبت اول دانش آموزان در سال تحصیلی 1396-97استفاده شد.
ادراك دانش آموزان از مشـاركت و درگیری والدین در تحصیل آنان ،به وسـیله پرسشـنامه مشـاركت
و درگیـری والدیـن بـا مقیـاس هور-دمپسـی ( )2005سـنجیده شـد .این پرسشـنامه شـامل  50گویه
اسـت  ،امـا در تحلیـل عاملـی  18گویـه حـذف شـدند .بـر اسـاس پرسشـنامه مشـاركت و درگیـری
والدیـن  ،هـر دانـش آموزمیتوانـد ،نمـره ای بیـن ،صفـر تا  99كسـب كنـد .نمرههای باالتر مشـاركت
و درگیـری بیشـتر والدیـن را در امـور تحصیلـی فرزندانشـان ،از نظـر دانـش آمـوزان نشـان میدهنـد.
بـرای انـدازه گیـری روایـی پرسشـنامه مشـاركت ودرگیـری والدین بـا توجه بـه میزان به دسـت آمده
 )0/92( KMOو معنـاداری آزمـون خی بارتلـت ( ،)P<0/0001 4970/87کفایـت انجام تحلیل عامل
مـورد تاییـد قـرار گرفـت .تحلیـل عامـل تاییـدی نیز نشـان داد کـه مجموع زیـر عامـل  73/00درصد
از واریانـس مـورد مطالعـه را تبییـن نمـوده اند .میـزان ضریب آلفـای كرونباخ برای مجموع  33سـؤال
انتخـاب شـده  ،در پزوهشـهای پیشـین /909 ،بـوده اسـت و در پژوهـش حاضر محاسـبه ضریب آلفای
كرونبـاخ انجـام شـد كـه نتیجـه این تحلیـل بـرای کل  0/87و بـرای مولفههـای مشـارکت و درگیری
پـدر  ،0/82کمـک و نظـارت مـادر  ،0/73تشـویق و ایجـاد انگیـزه توسـط مـادر  ،0/79شـرکت در
جلسـات مدرسـه  ،0/91ارائـه راهنمایـی بـه فرزندان در امـور تحصیلی  0/71و فراهم کردن تسـهیالت
و امکانـات تحصیلـی  0/65بدسـت آمد.
1
به منظور سنجش میزان فشارهای روانی در خانواده پرسشنامه هشت سؤالی گروبرت و همکاران ()2004
استفاده گردید حداقل نمره در پرسشنامه فشارهای روانی در خانواده صفر و حداكثر نمره  30است .ضریب
آلفای کرونباخ در پزوهشهای پیشین  0/593گزارش شده ()1388و در پزوهش حاضر 0/74محاسبه شد.
بـرای سـنجش ارتبـاط با همسـاالن از پرسشـنامه السـن و بـراون )2007( 2اسـتفاده شـد .نمرههای
دانـش آمـوزان از پرسشـنامه رابطـه بـا همسـاالن میتوانـد ،بین صفـر تا  20قـرار گیرد.
موقعیـت اقتصـادی -اجتماعـی خانـواده از طریق گزارش دانـش آموز در دو بخش تسـهیالت زندگی
و تحصیالت پدر ومادر بررسـی شـد.
1. Goebert
2. Ellefsen & Beran
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پرسشـنامه تسـهیالت زندگی براسـاس پرسشـنامه مطالعه بین المللی (السـن وبـران )2007،تدوین
شـده اسـت حداقـل نمـره صفـر و حداكثـر نمـره  12بـرآورد شـده اسـت .شـیوه نمـره گـذاری میزان
تحصیلات مـادر و پـدر بدیـن ترتیـب بود کـه نمـره صفربرای بی سـواد و بـه ترتیب تا نمـره  6برای
فـوق لیسـانس و باالتـر در نظـر گرفتـه شـد .نمره پـدر و مـادر از نظر میـزان تحصیالت با هـم جمع و
تقیسـم بـر دو شـده و نمـره حاصـل بـه عنوان میـزان تحصیلات والدین محسـوب میشـود .قابل ذكر
اسـت در صـورت فـوت یـا جدایی والدیـن و زندگی دانش آمـوز با یكـی از والدین سـطح تحصیل یكی
از والدیـن بـه جـای والـد دیگـر كـه حضـور نـدارد ،نیـز منظور میشـود .بـرای سـنجش میـزان روایی
محتوایـی پرسشـنامههای ارتبـاط بـا همسـاالن ،فشـار روانـی و موقعیـت اقتصـادی خانـواده  ،از نظـر
خبـرگان مربوطـه اسـتفاده گردیـدو توسـط افـراد مذکور مـورد تایید قـرار گرفت.
یافتههای پژوهش
بـرای بررسـی متغیرهـای جنسـیت ،عزتنفـس ،درگیـری مدرسـه ای ،درگیـری تحصیلـی والدیـن،
تسـهیالت خانوادگـی ،فشـارهای روانـی ،تحصیلات والدین ،روابط همسـاالن به عنوان پیـش بینهای
دانشآمـوزان موفـق و ناموفـق در آمـوزش و پـرورش شـهر شـیراز از روش تحلیل ممیز اسـتفاده شـد
کـه نتایـج آن در جـداول  1الـی  8ارائه گردیده اسـت.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مورد مطالعه در دانشآموزان موفق
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

درگیری والدین

98/09

10/77

ارتباط با همساالن

12/64

2/78

تسهیالت زندگی

9/60

9/60

جدول  .2ضرایب ماتریس کوواریانس بین تحصیالت والدین و تسهیالت زندگی
و فشار روانی و درگیری والدین
گروه

دانش آموزان موفق

دانش آموزان ناموفق

فشار روانی

درگیری والدین

متغیرها

تحصیالت مادر تحصیالت پدر تسهیالت زندگی

تحصیالت مادر

1/62

1/01

1/73

0/85

3/69

تحصیالت پدر

1/01

1/71

1/34

0/89

2/40

تسهیالت زندگی

1/73

1/34

6/73

-0/45

9/99

فشار روانی

0/85

0/89

-0/45

3/08

-2/91

درگیری والدین

3/69

2/40

9/99

-2/91

-11/24

تحصیالت مادر

1/40

0/68

0/42

0/51

5/59

تحصیالت پدر

0/68

1/34

0/52

0/10

1/35

تسهیالت زندگی

0/42

0/52

6/13

3/28

11/04

فشار روانی

0/51

0/10

3/28

13/56

-21/14

درگیری والدین

5/59

1/35

11/04

14/21

289/66
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جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مورد مطالعه در دانشآموزان ناموفق
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

درگیری والدین

91/01

16/88

ارتباط با همساالن

11/81

3/70

تسهیالت زندگی

9/02

2/04

فشار روانی

9/02

2/04

تسهیالت زندگی

8/72

2/64

جدول  .4مقادیر ام باکس و ارزش ویژه تحلیل افتراقی
مقدار ام باکس

ارزش ویژه

df1

df2

sig

157/05

10/31

15

538408/79

0/001

بـا توجـه بـه نتایـج جـدول  4و اینکـه شـاخص ام باکـس در سـطح  0/001معنـادار شـده ،میتوان
گفـت کـه معادلـه تحلیـل افتراقـی دارای قـدرت تفکیـک دانش آمـوزان موفـق از ناموفق را بر اسـاس
متغیرهـای تحصیلات والدین ،تسـهیالت در خانواده ،فشـار روانـی و درگیری تحصیلـی والدین دارد و
حداقـل یـک متغیـر در این تفکیـک تاثیرگذار اسـت.
جدول  .5نتایج آزمون تحلیل افتراقی
شاخص

Eigenvalue

Chi-square

df

Sig

مقدار

0/171

57/86

5

0/001

بـا توجـه بـه نتایـج جـدول  5معادلـه تحلیـل افتراقـی دارای قـدرت تفکیـک بسـیار باالیـی جهـت
تفکیـک دانـش آمـوزان موفـق از ناموفـق بـر اسـاس متغیرهـای تحصیلات والدیـن ،تسـهیالت در
خانـواده ،فشـار روانـی و درگیـری تحصیلـی والدیـن میباشـد .همچنیـن بـر اسـاس مقادیـر واریانس
معادلـه تحلیـل افتراقـی قـدرت تفکیکـی برابر بـا  17/1درصد را دارد و مقدار شـاخص المبـدای ویلکز
برابـر بـا  0/854بدسـت آمده اسـت.
جدول  .6نتایج تفکیک دو گروه بر اساس عوامل خانوادگی
تعداد و درصد
تعداد
درصد

گروه

موفق

ناموفق

کل

موفق

150

44

194

ناموفق

86

91

177

موفق

77/3

22/7

100

ناموفق

48/6

51/4

100
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بـا توجـه بـه نتایـج جـدول  6تعـداد  44نفـر از افـراد موفق به اشـتباه در گـروه ناموفق قـرار گرفتند
و  86نفـر از افـراد ناموفـق نیـز در گـروه موفـق قـرار گرفتنـد .همچنین مشـخص شـد معادلـه تحلیل
افتراقـی  65درصـد از آزمودنیهـا را بـر اسـاس متغیرهـای تحصیلات والدیـن ،تسـهیالت در خانواده،
فشـار روانـی و درگیـری تحصیلـی والدیـن تفکیک کرده اسـت.
جدول  .7مقادیر ام باکس و ارزش ویژه تحلیل افتراقی
مقدار ام باکس

ارزش ویژه

df1

df2

sig

15/80

15/76

1

468003/00

0/001

بـا توجـه بـه نتایـج جـدول  7و اینکـه شـاخص ام باکـس در سـطح  0/001معنـادار شـده ،میتوان
گفـت کـه معادلـه تحلیـل افتراقـی دارای قـدرت تفکیـک دانش آمـوزان موفـق از ناموفق را بر اسـاس
متغیرهـای ارتبـاط با همسـاالن دارد.
جدول  .8نتایج تفکیک دو گروه بر اساس عوامل خانوادگی
تعداد و درصد
تعداد
درصد

گروه

موفق

ناموفق

کل

موفق

106

94

200

ناموفق

83

114

197

موفق

53/00

47/00

100

ناموفق

42/10

90/57

100

بـا توجـه بـه نتایـج جدول  8تعـداد  94نفـر از افـراد موفق به اشـتباه در گـروه ناموفق قـرار گرفتند
و  83نفـر از افـراد ناموفـق نیـز در گـروه موفـق قـرار گرفتنـد .همچنین مشـخص شـد معادلـه تحلیل
افتراقـی  55/4درصـد از آزمودنیهـا را بـر اسـاس متغیـر ارتبـاط بـا همسـاالن تفکیک کرده اسـت.
بحث و نتیجهگیری
در ایـن پژوهـش چهـار فرضیـه با شـیوه تحلیـل افتراقی مـورد آزمون قـرار گرفتند .به طـور خالصه،
میتـوان گفـت کـه همـه فرضیههـای پژوهـش از لحـاظ آمـاری مـورد تاییـد قـرار گرفتنـد عوامـل
خانوادگـی و عوامـل اجتماعـی دارای قـدرت تفکیک دانشآموزان موفق از ناموفق بر اسـاس متغیرهای
وضعیـت اقتصـادی (تحصیلات والدیـن ،تسـهیالت در خانـواده) ،فشـار روانـی و درگیـری تحصیلـی
والدیـن و روابـط بـا همسـاالن را دارا اسـت یافتهها نشـان میدهد ،تحصیلات باالتر و فشـارهای روانی
كمتـر در خانـواده موجـب افزایش مشـاركت و درگیری والدیـن در امور تحصیلی فرزندان خواهد شـد.
اولیـن نتیجـه پژوهـش عبارت بـود از اینکه درگیـری تحصیلی والدین قادر اسـت گـروه دانش آموزان
موفـق و ناموفـق را تفکیـک کنـد .همانطور کـه (داماگاال ـ سـیزك )2006 ،تایید کردنـد دانشآموزانی
كـه در مدرسـه شكسـت خوردنـد ،بیـان کردنـد كه پدرانشـان بـه نتایج تحصیـل آنان عالقه ای نشـان
نـداده و انتظـار گرفتـن نمـره خـوب از آنـان ندارنـد .و مشـاركت و درگیـری والدیـن با امـور تحصیلی
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فرزنـدان میتوانـد بـا نتایـج آموزشـی آنـان مرتبـط باشـد و ایـن موضـوع تاییـد شـد (السـفان و بران،
 )2007کـه مشـاركت و درگیـری بـاالی والدیـن در امور تحصیلـی ،در نهایت پیشـرفت تحصیلی باالتر
دانشآمـوزان را بـه دنبـال خواهـد داشـت .یافتههـای کلـی همـه پژوهشـهای بررسـی شـده بـا نتایج
پژوهـش حاضر همسـو میباشـد و درگیـری تحصیلی والدیـن میتواند دانـش اموزان موفـق و ناموفق را
از هـم تفکیـک کنـد .از انجایی کـه ارتباطات درون خانوادگـی والدین و فرزنـدان در زمینههای مختلف
و تحصیلی بخشـی از سـرمایه اجتماعی خانواده اسـت در واقع سـرمایه اجتماعی داخل خانواده شـامل
زمانـی اسـت كـه والدیـن بـا یكدیگر و بـا بچههایشـان میگذراننـد  .بر روابـط والدین -فرزنـدان تأكید
شـده و از حضـور فیزیكـی والدیـن در خانـواده و رسـیدگی به فرزندان به عنوان شـاخص انـدازه گیری
اسـتفاده میشـود .درگیـری والدیـن درون خانـواده ،مكانیسـم مهمیاسـت كـه از طریـق آن ،انتظارات
تحصیلـی والدیـن بـه فرزنـدان انتقـال مییابـد و انتظـارات تحصیلـی آنها را تحـت تأثیر قـرار میدهد.
همانطـور کـه مینـگ تی وانـگ در مطالعـات خودتایید کرد دخالـت والدین در آمـوزش و پرورش برای
تسـهیل پیشـرفت جوانـان مثبت ومهـم است(السـفان و بـران )2007 ،همچنین زمانی کـه خانوادهها
انتظـارات تحصیلـی باالیـی بـرای فرزنـدان خـود دارند ،ارتباط بـا آنها در مـورد فعالیتهای مدرسـه ،و
کمـک بـه آنها در رشـد مطالعـه موفقیت تحصیلی بیشـتر خواهـد و نشـان داد نیاز به برقـراری ارتباط
مسـتقیم بیـن والدیـن و مدرسـه و مشـارکت والدیـن در ارائـه بازخـورد و حمایـت از مدرسـه وجـود
دارد (سـاندلر )2005 ،و یافتههـای دهقـان و سـراجیان ( )1392تعامـل بیـن خانـه و مدرسـه را مـورد
بررسـی قـرارداده و ایـن مطلـب را تأییـد میکند که تعامل هرچه بیشـتر مدرسـه و خانـواده میتواند به
عملکـرد تحصیلـی بهتـر دانشآمـوزان منجـر گـردد و بین مشـاركت والدیـن در امور درسـی فرزندان،
انتظـارات والدیـن از فرزنـدان ،نـوع روابـط والدیـن بـا فرزندان ،سـرمایه اقتصـادی خانـواده و موفقیت
تحصیلـی دانشآمـوزان رابطـه وجود دارد (بیر و همـکاران .)2011 ،پس جای دارد در افزایش سـرمایه
اجتماعـی خانـواده کـه در نقـش حیاتـی آن در تربیـت و تعالـی و موفقیـت و عـدم موفقیـت فرزندان
هیـچ شـکی وجـود نـدارد در قالـب ارتباطـات درون خانـواده و بیـرون خانـواده در چارچـوب نهادهای
مدنـی از جملـه آمـوزش خانوادههـا و تقویت انجمـن اولیا و مدرسـه فعالیتهای مؤثری صـورت گیرد.
وضعیـت اقتصـادی خانـواده که شـامل تسـهیالت خانوادگی و سـطح تحصیلات والدین اسـت نتایج
نشـان میدهـد کـه میتوانـد دانـش آمـوزان موفق و ناموفـق را از هـم تفکیک کنـد .نتایج پژوهشـگران
هـم ایـن موضـوع را تایید میکنـد (اسـترمن )2000 ،پی بردند که موقعیت شـغلی و درآمـدی مادر در
پیـش بینـی تـرک تحصیـل معنـی دار اسـت و سـطح تحصیلی والدیـن نیز به عنـوان یـک متغیر مهم
میتوانـد بـا ایجـاد فضـای خانوادگی مناسـب برای مطالعـه موجب افزایـش عملکرد تحصیلـی فرزندان
گـردد .یافتههـا گویـای آن اسـت كـه بـا بهـره منـدی بیشـتر دانـش آمـوزان از تسـهیالت زندگـی كه
نشـان دهنـدة وضعیـت اقتصـادی باالتر خانـواده اسـت  ،آنـان ارزیابی باالتـری از خود پیـدا میكنندو
بـه دنبـال ارزیابـی و عـزت نفـس باالتـر احتمـال وجـود موفقیـت بیشـتر خواهـد بـود .همچنـان که
(کارچـر و اسـتون )2015 ،نیـز نشـان دادنـد که دانشآمـوزان با وضعیـت اجتماعی و اقتصـادی پایین
نـه تنهـا عملکـرد تحصیلـی بالقـوه پاییـن تـر از همسـاالن دارنـد ،بلکـه خطـر مزمـن رشـد تحصیلی
پاییـن در دوران نوجوانـی دارنـد همچنیـن وضعیـت اقتصادی بـر روی معدل تاثیر داشـته و دریافتند،
دانشآمـوزان متعلـق بـه اقشـار پاییـن اقتصـادی -اجتماعـی جامعـه یـا دارای والدیـن بـا تحصیلات
كمتـر و آنانـی كـه والدیـن شـان دارای اختلاف و كشـمكش بودنـد ،بیشـتر دچـار شكسـت تحصیلی
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(مـردودی) شـده انـد (کارچر و اسـتون )2015 ،و با بهبود وضعیت شـغلی و تحصیلـی والدین میتوان
انتظـار موفقیـت تحصیلی بیشـتری را در دانشـجویان شـاهد بـود .ودر اینجـا باید ذکر کرد بـا توجه به
تجربیـات محقـق در آمـوزش و پرورش ثابت شـده اسـت تاثیـر تحصیالت والدین بخصـوص تحصیالت
مـادر تاثیـری و نقـش بسـزایی در موفقیـت تحصیلی دانش آمـوزان دارد.
فشـارهای روانـی نیـز قـادر بـه تفکیـک دانـش امـوزان موفـق و ناموفـق میباشـد و ایـن یافتـه بـا
نتایـج پژوهشـگران همسـو میباشـد از جملـه همینگـز و همـکاران ( )2005عاملهـای خانوادگی مثل
فشـارهای روانـی ،ویژگیهـای زمینـه ای ،نگرشهـا ،ارزشها و رفتارهـای خانواده و رفتارهـای مرتبط با
آمـوزش در خانـواده میتوانـد تـرک تحصیـل را در دانشآمـوزان پیـش بینـی کند همچنیـن کودکان
پـدران دارای سـطح تحصیلات پاییـن تر (غیـر فارغ التحصیالن) بیشـتر احتمـال دارد که فشـار برای
عملکـرد تحصیلـی بهتـر را درک کننـدو اسـترس تحصیلـی بـا فشـار والدین و مشـکالت روانپزشـکی
ارتبـاط مثبـت دارد (همینگـز و همـکاران .)2005 ،تیمونـس و مارژولیـن ( )2001نشـان دادنـد کـه
درگیـری میـان والدین و نوجوانی و مشـکالت مدرسـه بصـورت دوطرفه ،در حال افزایش بوده اسـت .و
انضبـاط خانوادگـی (نظـم ،نظـارت و مجـازات) نشـانگرهای قابل توجـه در ارتباط با تعارضـات فرزند-
والدیـن و عـدم موفقیـت تحصیلـی اسـت .همچنین شـرایط و روابط خانوادگـی تاثیرگـذار برموفقیت و
شکسـت تحصیلـی دانشآمـوزان عواملـی چندگانـه و در هـم تنیدهاند ،دانشآمـوزان با جـو خانوادگی
ناکارآمـد بـه طـور معنـاداری از نظـر وضعیـت تحصیلی وضعیت بدتـری دارنـد (مارزولیـن و همکاران،
 .)2001درگیـری خانوادگـی بـه طـور منحصر به فرد خلق و خـوی افسـرده در دوران نوجوانی را پیش
بینـی میکنـد و شـواهد زیـادی روابـط متقابل بیـن خلق افسـرده و درگیریهـای خانوادگی را نشـان
میدهـد .تعارضـات خانوادگـی و کشمکشـهای والدیـن بـر ایجاد خلق افسـرده در نو جوانـان تاثیر دارد
و نوجوانـان فشـارهای روانـی و تعارضـات والدین را خیلی بیشـتر از انچه واقعیـت دارد میبینند .وجود
احسـاس آینـده نگـری از تعارضـات خانوادگـی باعـث کاهش ارتباطـات درون خانـواد میشـود (توپکا
وتاسـیلر )2018 ،در واقـع درگیریهـای خانوادگـی و مشـکالت مدرسـه بـه صـورت دو طرفـه مرتبط
هسـتند و روحیههـای منفـی روزانـه نوجوانـان ممکـن اسـت نتیجـه انتقـال مشـکالت در حوزههـای
مختلـف زندگـی باشـد .قطـع کـردن الگوهـای بازخـورد منفـی در تعارضـات خانوادگـی و مدرسـه و
کاهـش واکنـش احساسـی بـه رویدادهـای منفی روزانـه میتوانـد عامل مهمـیدر ارتقای رشـد مثبت
در نوجوانـی باشـد .پـس در سیسـتم آموزشـی با بررسـی شـرایط خانوادگـی میتوان پیـش بینی کرد
دانـش آمـوز در کـدام گـروه موفـق یـا ناموفق تحصیلـی قرار خواهـد گرفت و بـا تعامل مـدارس و اولیا
و برنامههـای آموزشـی پیشـگیرانه میتـوان از افـت تحصیلی جلوگیـری کرد.
ولـی متغیـر ارتبـاط با همسـاالن دارای قدرت تفکیـک باالیی جهـت تفکیک دانشآمـوزان موفق از
ناموفق نمیباشـد .که با نتایج پژوهشـهای داخلی (اسـتوار 2012 ،و مرادیان )2015 ،که نشـان داده
روابـط بـا همسـاالن از معیارهـای پیـش بینـی عملکـرد تحصیلی اسـت و جـو مثبت مدرسـه و روابط
بـا همسـاالن بـه عنـوان عامـل محافظتـی در تأثیر شـاخصهای ریسـک فردی و مدرسـه بـر موفقیت
تحصیلـی عمـل میکنـد ،سـازگار میباشـد (تاپکـو و تاسـیلر .)2018 ،ایـن یافتـه بـا نتایـج قبلی که
معتقدنـد بافـت همسـاالن بـا تغییـرات باورهـا در بـارة اهمیـت مدرسـه (ارزشـمندی و مفید بـودن) و
انتظـار موفقیـت مرتبـط نیسـت همسـو نمیباشـد (بردلسـن و واکـر ،)2008 ،ولـی بـا نتایـج مطالعـه
پلسـکو (  )2018همسـو میباشـد .در تبییـن ایـن فرضیـه انچـه مسـلم اسـت معمـوال در سـال اول
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متوسـطه دانـش آمـوزان تقریبـا جدیـدو در زمینههـای مختلـف همـکار هسـتند که در آن دوسـتیها
بایـد شـکل بگیرنـد از طریـق وابسـتگی بـه دیگـران نوجوانان سـعی در دسـتیابی به اهـداف اجتماعی
مهمیدارنـد آنهـا میخواهنـد متعلـق بـه گروه باشـند ،دوسـت شـوند به دنبـال تصدیـق اجتماعی و
تاییـد همتایـان هسـتند از یافتههـای فـوق میتـوان اینگونـه نتیجـه گیـری نمـود کـه عوامـل تعیین
کننـده موفقیـت و عـدم موفقیـت در ایـن مطالعـه تحصیلات والدیـن  ،تسـهیالت در خانواده  ،فشـار
روانـی و درگیـری تحصیلـی والدیـن میباشـد .بـه عبـارت دیگـر ،متغیرهـای مذکـور احتمـال وجـود
موفقیـت و عـدم موفقیـت تحصیلـی را پیش بینـی میکنند.وجـود رابطه مثبت و باال بیـن معدل افراد
مـورد پژوهـش بـا رضایـت دانش آمـوزان از روابط با همسـاالن میتوانـد راهنمایی برای کادر آموزشـی
مـدارس باشـدتا بـا نوآوریهایـی در سـازمان بنـدی و اداره مـدارس انگیزه درونـی جوانـان در تعامل با
یکدیگـرو در نتیجـه درگیـری تحصیلـی و مدرسـه ای را افزایـش داده وبدنبـال آن موفقیـت تحصیلـی
روز افزونـی رامشـاهده کـرد .بـا افزایـش فشـارهای روانـی در خانـواده ،دانـش امـوزان ارزیابـی پاییـن
تـری از خـود دارنـد و بالطبـع عزت نفـس کمتری در عملکـرد تحصیلـی خواهند داشـت .این پژوهش
محدودیتهایـی هـم داشـت :فراتحلیلهـا و پژوهشـهای مشـابه محـدودی وجود داشـت کـه دو متعیر
موفقیـت و عـدم موفقیـت را بـا هـم مـورد تجزیـه و تحلیل قـرار داده باشـند .ارزیابی عوامـل فردی در
پژوهـش حاضـر بـه دلیـل محدودیت فقط با اسـتفاده ارزیابـی دانش آمـوزان و یا خود ادراکات نسـبت
بـه خـود و محیط مدرسـه اسـت  .عوامـل مختلفی کـه در عملکرد تحصیلـی و تفاوت جنسـیتی وجود
دارد کـه بررسـی نشـده وممکـن اسـت برخـی از عوامـل اجتماعی یـا عاطفـی ،اختالفات جنسـیتی را
متاثـر کننـد ،پـس تحقیقات بیشـتری بر توضیح جنسـیت باید متمرکز شـود  .این پژوهـش به صورت
مقطعـی انجـام شـده اسـت .بـه این دلیـل ،نتیجـه گیری دربـاره علیت را دشـوار میسـازد.
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Abstract
The aim of this study was to explain the diagnostic analysis of successful and unsuccessful students
based on family components (economic status, parents’ academic conflict and psychological pressures)
and social factors (peer relations). The type of study was cross-sectional. The statistical population
was the tenth grade students of ordinary public schools in Shiraz in the academic year 2017-2018. The
sample size includes 400 students (boys and girls) who were selected by purposive sampling method.
In the present study, students’ perceptions of parental involvement and involvement in education were
measured by a questionnaire based on parental involvement and involvement (Hur-Dempsey, 2005).
An eight-item questionnaire was used to assess the level of stress in the family. To measure the socioeconomic status of the family, A student report was used in two sections of living facilities based on
the Thames International Study Questionnaire and parent education. Children’s social relationships
were assessed based on the Olson questionnaire. Also, data were collected from students based on the
average grade point of the first term in the academic year 2017-2018, To achieve group differences and
predict group membership, the statistical method of discriminant analysis was used, simultaneously.
The results of data analysis showed that the differential analysis equation has a very high resolution to
distinguish successful students from unsuccessful ones based on the variables of parents ‘education,
family facilities, stress and parents’ academic involvement.
Keywords: academic success, student, academic performance, family factors, peer relationships
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