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 چکيده
هدف تحقیق  حاضر بررسی رابطه  بین شیوه های مختلف فرزند پروری )اقتداری، 

خانواده با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود.بدین استبدادی و سهل گیر( و مولفه های 

نفر از بین دانش اموزان پسر پایه اول دبیرستان های -200منظور نمونه ای به حجم 

 نظری شهرستان خواف با روش نمونه گیری خوشه ای جند مرحله ای انتخاب شدند.

پرسشنامه شیوه "اطالعات مورد نیاز با استفاده از ابزارهای اندازه گیری تحقیق شامل  

( و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد  1971های فرزند پروری دیانا بامریند)

 .اعتبار و روایی پرسشنامه های مذکور احراز شد.

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه و تمیز نشان دادبین شیوه فرزند پروری اقتداری و 

گر) استبدادی و سهل گیر( پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی دار و بین دوشیوه دی

با پیشرفت تحصیلی رابطه ای مشاهده نشد و همچنین بین دوتا از مولفه های خانواده) 

درآمد و تحصیالت والدین( و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنا دار و بین بقیه مولفه 

 های خانواده  و پیشرفت تحصیلی رابطه ای مشاهده نشد.

خانواده، شیوه های فرزند پروری، پیشرفت مولفه های  : يديکل واژگان

 تحصیلی
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 2 حسين کارشکی ، 1 حسن زنگنه ابراهيمی

 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی 1

 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد  2
 

 نام نویسنده مسئول:

 ن زنگنه ابراهیمیحس

 

 

خانواده وشيوه هاي فرزند پروري با  هاي رابطه ي بين مولفه

 پيشرفت تحصيلی
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 مقدمه

وجامعه دارد.اهمیت خانواده بعنوان یک نهاد اجتماعی از نهادهای مهم وبنیادی جامعه است که نقش اساسی در زندگی فرد  1خانواده

کودک مساله ای غیر قابل تردید است. اگر چه فرزند از جامعه و همسا الن تاثیر می گیرد ولی بیشتر تحت تاثیر خانواده است.تاثیر خانواده در 

 (.1375وعظیم است)قائمی، ونقش های مهم آن در جنبه های سازندگی، فرهنگی، اجتماعی، اخالقی وغیره بسیار مهم 

سر زندگی باقی می تاثیر خانواده در رشد همه جانبه کودک ار لحظه تولد آغاز شده وبا قدرت وفراگیری خاصی آشکار می شود ودر سرا

در بین  ی دهند کهماند.روابط صحیح ومتعادل والدین وفرزندان یکی از عوامل موثر در سالمت وبهداشت روانی آنان است. تحقیقات نشان م

ارتباط والدین وکودک عوامل مختلفی که در پرورش وشخصیت سالم در کودکان و نوجوانان موثرندتاثیر متقابل کودک ووالدین و نحوه برخورد و

 (1370از مهمترین وبنیادی ترین عوامل محسوب می شود. )نوابی نژاد،

رد توجه تمامی کشورهای جهان است وهر ساله مقدار موضوعی است که بخصوص در حال حاضر مو2از طرف دیگر پیشرفت تحصیلی 

(.ارقام یونسکو نشان می دهد که مجموع هزینه های دولت 1372زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل کودکان ونوجوانان می شود .)قاجاریه،

افزایش یافته  1980الر در سال میلیارد د 92به بیش از 1965میلیارد در سال 8ها برای آموزش وپرورش در کشورهای در حال توسعه از 

(.زیرا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از مهمترین وعینی ترین معیارها برای بررسی وارزیابی کارایی واثر بخشی 1378است.)برومند،

تلقی می شود (.وتمام کوششها وتالش های این نظام در واقع جامه عمل پوشیدن بدین امر 1378نظامهای آموزش وپرورش است )مهر افروز،

 (.1377.)شلویری ،

همچنین پایگاه اجتماعی خاستگاه بسیاری از متغیرهای به هم وابسته ژنتیکی واکتسابی است. از ویژگی های مشخص پایگاه اجتماعی 

یگان وشرایط می توان از تعلیم وتربیت وشغل والدین، هوش بهر ورفتار کالمی آنها، در آمد خانواده ،وضع بهداشتی ،تجارب تربیتی، همسا

زندگی، نگرش های گوناگون در باب آموزش وپرورش، پیشرفت وامکان کنترل بر مقدرات ومانند اینها نام برد بررسی اثرات متنوع عوامل 

اجتماعی، اقتصادی در پبشرفت تحصیلی اهمیت فراوان دارداز مدتها قبل معلوم شده است که روند هوش بهر وموفقیت بچه ها با وضع اجتماعی 

خانواده هایشان تغییر می کند بسیاری از محققان دریافته اند که نمرات کودکان در آزمون های هوشی موجود به طور اساسی به شغل پدر، 

 (.1386:به نقل از مهدی پور ،3،1972تعلیم وتربیت والدین ودرآمد خانواده مرتبط ووابسته است )ماتارازو

تربیتی خانواده و نحوه رفتار والدین توسط پزوهشگرانی –شخصیت کودک با فضای روانی  نخستین تحقیقات منظم وجدی در مورد رابطه

 (.1375( آغاز شد.)شاملو،4مانند )کازانین ،سیج ونایت

از جمله متغیرهایی که در ارتباط با شیوه های فرزند پروری مورد توجه و بررسی محققان و پژوهشگران روان شناسی و متخصصین  

(، سازگاری اجتماعی،  عزت نفس و خود کنترلی )برک،به نقل از مارسل، 1376فته است  می توان به رشد اجتماعی )مهرابی، تربیتی قرا رگر

، 1993(، انگیزش )پیزو، 1375،به نقل از لیل آبادی، 51991(، بلوغ شخصیتی )المبورن و همکاران 1376(نیز )حسینیان آقا ملکی، 1997

(و مکان کنترل، رشد اخالقی، اضطراب و 1378( خود تنظیمی ) ملک مکان، 1997شارون و همکاران به نقل از 6گلیسون و دیگران 

(  مهر 1373(،  برومند نسب )2006) 7( اشاره نموددر همین رابطه نتایج تحقیقات دوبینس1378به نقل از مهر افروز  1997هوش)برندت،

والدینی که انتظارات درونی بیشتری از فرزند خود داشته و از نظر سطح پاسخگو  (نشان می دهد1387( و پور عبدلی و همکاران )1378افروز )

بودن )گرمی، پذیرش و تعهد( و درخواست کنندگی)کنترل و نظارت(  در سطح باالیی باشند و به شیوه اقتدار منطقی با فرزندان خود رفتار 

 نمایند، فرزندانشان دارای کنترل درونی می شوند.

(،سبک های فرزند پروری به عنوان واسطه ی بین متغیرهای هنجاری آنان وجامعه پذیری فرزندان عمل 1991امریند)براساس نظریه ب

( نشان دادند که سبک های فرزند پروری مقتدر با 8،2002می کندوبا شایستگی های اجتماعی رابطه دارد.همچنین )کوریدو،وارنر وایبرگ

قالنی در کودکان رابطه مثبت وجود داردهمچنین تحقیقات نشان داده است که نوجوانانی که سازماندهی، پیشرفت تحصیلی و جهت گیری ع

والدین خودکامه دارند کمتر متکی به خود هستند ونمی توانند به تنهایی کاری انجام دهند یا از خود عقیده ای داشته باشند شاید به این 

(در ضمن 9،1982و لوئیس1980ا بیازمایند یا مستقالنه مسئولیت قبول کنند)آلدر ،دلیل که به قدر کافی فرصت نداشته اند که عقاید خود ر
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این نوجوانان اعتماد به نفس کمتر واستقالل وخالقیت کمتری دارند ،ذهن کنجکاوی ندارند ،از لحاظ رشد اخالقی کمتر رشد یافته اند ودر 

 . 10(1980والدر1984ری دارند )گونگرو  وپیترسون برخورد با مشکالت روزمره عملی ،تحصیلی وذهنی انعطاف پذیری کمت

تعلیم وتربیت ودر  از طرفی دخالت خانواده در تعلیم وتربیت می تواند پیشرفت آموزشگاهی را پیش بینی کند .تحقیقاتی که در زمینه

سه با تحول اجتماعی کودک ط آنها با مدررابطه با تحول صورت پذیرفته است، نشان  داده اند که نگرش، شیوه های تعاملی ورفتار والدین وارتبا

 وعملکرد تحصیلی فرزندان رابطه وجود دارد.

 (.1387به نقل از معتمدی ،11،2001)کریستنسون وشریدان

د ایفا کند.اگر ابعاد خانواده به دلیل نقش تربیتی وفرهنگی خود در پرروش انسان های متفکر، آگاه وبالنده نقش بسیار موثری می توان

 (.1385ارد.)ملکی،تربیتی به درستی تحلیل شود معلوم می گردد که سالمت وپویایی جامعه به سالمت وپویایی خانواده ارتباط د این نهاد

ازمیان عوامل اجتماعی ،برجته ترین تاثیر را والدین ونظام خانواده بر هویت فرد وچگونگی شکل گیری آن ایفا می کنند.چنانکه اکثر 

فرد از خانواده را غیر قابل انکار می دانند وخانواده را مهمترین نهاد در شکل گیری هویت فرزندان تلقی می کنند.در  صاحب نظران تاثیر پذیری

(به این نتیجه دست یافت که والدین می توانند رشد مثبت هویت را تسهیل کرده یا به تاخیر اندازند. منظور از 1985)12همین راستا آدامز 

عوامل جمعیت شناختی وفرهنگی والدین از قبیل سن، میزان درآمد، سطح تحصیالت است که در تکوین رشد فردی مولفه های خانواده، 

 وبنای شخصیت فرزند وهمچنین در موفقیت یا عدم موفقیت ان ها تاثیر دارد.

نواه دارد بعنوان ندان آن خافرهی نیا در این باره می نویسد: کلیه شرایط اجتماعی، اقتصادی خانواده که نقش مهمی در پیشرفت فرز

 اجتماعی قلمداد می شود.–عوامل فرهنگی 

ی برقرار امنظور از وضعیت اجتماعی، ارزشهایی هستند که شامل روابط بشری وارتباط های وسیع می شوند که درسطح هر جامعه 

 (.1380:به نقل از حسن نژاد،618،ص 1373است)شعاری نژاد،

رشد اجتماعی وعقلی فرزندان آن خانواده تاثیر بسزایی دارد. امروزه روشن شده است که فرزندان خانواده  اندازه خانواده وترتیب تولد در

:به 13،1967،نیس بت وانت ویستل 1972،باتلر وگلدشتاین1973های بزرگ از نظر رشد وتحول هوشی در وضع نامساعدی بسر می برند.)کالسن

داده اندکه هنگامی فاصله تولد بین فرزندان افزایش می یابد نقصان هوشبهر کاهش می  (.همچنین تحقیقات نشان1386نقل از مهدی پور ،

 (.14،1967یابد.)روزنبرگ، سانون، اسمیت 

از ویژگی های مشخص پایگاه اجتماعی، اقتصادی می توان از تعلیم وتربیت وشغل والدین، هوش بهر، ورفتار کالمی آن ها در آمد 

تربیتی وشرایط زندگی ومانند اینها نام برد.از مدتها قبل معلوم شده است که روند هوش بهر بچه ها با وضع خانواده وضع بهداشتی، تجارب 

اقتصادی، اجتماعی خانواده هایشان تغییر می کند. بسیاری از محققان دریافته اند که نمرات بچه ها در آزمون های هوشی موجود به طور 

 15(.1972،ویلرمن ،1974،رابرتزوانجل 1972ن ودرآمد خانواده مرتبط ووابسته است )ماتارازو،اساسی به شغل پدر، تعلیم وتربیت والدی

بیرستان از دموفقیت های تحصیلی والدین آن ها را در کمک درسی به فرزندانشان بیشتر قادر می سازد. این موضوع در سال های 

وجه ندارند چگونه توالدینی که به فعالیت های تحصیلی فرزندان خود  اهمیت ویژه ای برخوردار است. با این حال، دشوار است تعیین کنیم

گامی که والدین عالقه (.هن1384؛به نقل از آقامحمدیان،1996عالقه نوجوانان به انجام کارهای مدرسه را درآن ها ایجاد می کنند )استنبرگ،

نجام می دهند از دهند نوجوانان درمی یابند آن چه آن ها اخود را نسبت به کارهای مدرسه وانجام تکالیف مدرسه فرزندانشان نشان می 

 اهمیت برخوردار است 

روان شناسان دربیشتر سال های قرن حاضر، بر روابط کودکان با کسانی که مراقبت از آنان بر عهده دارند تاکید کرده اند واین کنش 

اوج رفتار گرایی در امریکا، متخصصان تربیت 1920تا1910ل های های متقابل را اساس عمده رشد منطقی و تعاملی قلمدا کرده اند.طی سا

کودکان نوزاد را شیء فرض می کردند که می توان آنرا به صورت نظامندی شکل داده وشرطی کرد.در آن دوره به احساسات واحتیاجات طفل 

به والدین توصیه می "16واتسون"توجهی نمی شد.یا والدین یا تغییرات احتمالی در استعدادهای ژنتیکی یا ویژگیهای موقتی کودک جندان 

کرد که با در آغوش گرفتن وبوسیدن کودک را ارضاء ولوس نکنند، بلکه به روشی معقول با کودکان همچون نوجوانان رفتار کنند وبجای اینکه 

گریه کنند وبا این عمل رفتار ناپسند آنهارا  کودکان را بغل کنند وتکان دهند تا آرام شوند، آنها را به حال خود رها کنند تا هر چه می خواهند
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ی که هم با نیاز های خود آنان کنند واز برنامه های انعطاف پذیره والدین توصیه می کرد از شم طبیعی خود پیروی ب17تقویت بنیامین اسپاک 

آنها وفراهم نشدن امکانات بحث فرزند وهم با نیاز های کودک سازگاری داشته باشد ،استفاده کنند امروزه با پیشرفت جوامع ورشد منفی 

محوری مطرح است که مقابل خواست ومیل واراده فرزندان رفتار کنند وهر آنچه را که خواست به طور منطقی برای او فراهم کنند.)رضایی 

،1372) 

ن توصیه می شد به احساسات نگرش های آسان گیرانه تری بوجود آمد بر اساس این نگرش ها به والدی1960تا اواسط 1930اما از اوایل 

واستعدادهای کودک توجه بیشتری نشان دهند.این تغییر تا حدودی به دلیل تاثیر روان شناسی فروید وتاکید آن بر نقش محدودیت ها 

ومحرومیت ها ی سنین پایین در ابعاد باز دارنده های روانی در امیال کودک است که می تواند اساس بسیاری از مشکالت احساسی 

 18(.1372باشد)هترینگتون 

 19(.ماینروسینت1368منظور از شیوه های فرزند پروری روش هایی است که والدین در تربیت فرزندانشان به کار می برند )برجعلی ،

یف (شیوه فرزند پروری را مجموعه ای از رفتارها ی به هم پیوسته می دانند که تعامل کودک، والد را روی ط1382:نقل از یوسفی ،1997)

 خاصی نشان می دهد وتعامل فراگیر را ایجاد می کند.

م است. نظر افراد (چنین می نویسد:منظور از جو عاطفی خانواده نحوه ارتباط وطرز برخورد افراد یک خانواده باه1381شریعتمداری )

ی یا رقابت با یکدیگر ر کارهای هم وهمکارخانوا ه نسبت به هم احساسات وعالقه آن ها را به یکدیگر وچگونگی دخالت یا عدم دخالت آن ها د

 (.166نحوه ارتباط ایشان را نشان می دهد.)ص 

عملکرد کودکان  شیوه فرزند پروری عبارت است از روشی که کودک به طور معمول براساس آن در خانه پرورش می یابد و می تواند بر

 (.1997، نقل از کیلی1992در مدرسه تاثیر گذارباشد.)استنبرگ

شیوه های فرزند پروری منظومه ای از گرایشات اعمال و جلو ه های غیر کالمی است که ماهیت تعامل کودک و والدین را در تمامی 

 (.1378، نقل از مهرافروز201992موقعیت های گوناگون مشخص می کند)دارلینگ و استنبرگ 

حیاتی است. برخی معتقدند که تنها چیزی که برای اکثر  (معتقدندکه فرزند پروری مطلوب1997)21(گاتمن ودیکالیر 1992بامریند )

فرزندان الزم است یک محیط متوسط قابل پیش بینی است.عده ای هم عقیده دارند که والدین برای رشد فرزندان هیچگونه اهمیت اساسی 

 ( 1998 22ندارند.)ماریس

د عوامل ژنتیکی الن اهمیت دارند اما باید گفت که هرچناستدالل این گروه این است که در زندگی کودک فقط عوامل ژنتیکی و همسا

ت نشان می دهد که نقش و همساالن در رشد تاثیر می گذارنداما والدین تاثیری فراتر از آنچه که نگرش فوق معتقد است دارند. نتایج تحقیقا

تلف ارتباط دارد.  )مارث اجتماعی در شرایط فرهنگی مخفعاالنه والدین در برنامه ریزی، آغاز، تداوم و نظارت بر همساالن با پیامدهای رشدی 

 (. 1381؛ به نقل از برهمند 1998و دیگران 

. همانگونه که در شیوه های فرزند پروری والدین اهداف بسیاری را در بر می گیرد که در مراحل مختلف زندگی بچه ها تغییر می کند

 )سنی(اهداف شیوه های فرزند پروری والدین نیز در مراحل مختلف تغییر می کند.ست با تغییر در مراحل رشد روانی نمایان ا 1-2جدول 

 تغيير در مراحل رشد روانی وشيوه هاي فرزند پروري 1-2جدول 

 دوره سنی 23مراحل رشد روانی اجتماعی اریکسون اهداف عمده شیوه های فرزند پروری

 ماهگی 18نوباوگی از تولدتا  24احساس ناامنی وعدم اعتمادامنیت خاطر واعتماد در برابر  پاسخگویی به نیازهای کودک

 سالگی 3ماهگی تا18کودک نوپا  25خود مختاری )استقالل(در برابرشرم وشک کنترل زفتار کودکان

 سالگی 5تا3کودکی اولیه  26ابتکار درمقابل احساس گناه وتقصیر پرورش خود گردانی

                                                           
1 7 Benyamin spack 
1 8 Henhrington.e.m 
1 9 mainrosint 
2 0 Darling,steinberg 
2 1 Gatman,diklayer 
2 2 mareis 
2 3 erickson 
2 4 basic trust versus mistrust 
2 5 autonomy versus shame and doubt 
2 6 intaitive versus guilt 
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 سالگی 11تا 6اواسط کودکی  27مقابل احساس حقارتکارایی در  ترقی دادن پیشرفت)مثال مدرسه(

 سالگی 13تا11نوجوانی  28احساس هویت در مقابل آشفتگی  تشویق به فردیت یا ادامه پیوندها

 

دو بعد  29شیفر-1ابعاد روابط والد، فرزندی که براساس آن بسیاری از رفتارهای فرزندان شکل می گیرددارای تنوع زیادی است.مثال،

 -2(1377گرمی والدین درمقابل سردی وبعد کنترل در مقابل آزادی را مطرح می کند.)پور درویش ،

(دو بعد پاسخ دهی والدین)پذیرش وطرد(وبعد توقع وانتظارات والدین )کنترل یا آزاد 1999(نقل از دارلینگ 1984)30 مکوبی ومارتین

(را برای 1378ویا فروید دو بعد پذیرش وکنترل )نقل از کرد نوقانی ،-4حبت ومعنویت (دو بعد م2001ماکسلی )-3گذاشتن(را بیان می کند.

 شیوه های فرزند پروری مشخص کرده است.

باید گفت که تمام این ابعاد با هم همپوشی دارند ولی بطور کلی تعامالت وروابط والدین وفرزندان در سه بعد از شیوه های فرزند پروری 

ودوبعد از این ابعاد جنبه پاسخ های والدین وتوقعات وانتظارات آنان است وسومین بعد از شیوه های فرزند پروری بعد مشخص وتعریف شده اند

 (.1378، نقل زا مهر افروز،31،1997ومشارکت والدین است )برنت"تعهد"

ان دادندکه شیوه مقتدرانه اثر بخش (نیز این یافته ها را تایید کردند ونش199432(ودوناله )1987(، شافر )1998نتایج تحقیقات داین)

ترین روش است. والدین مقتدر یک حس عالقه پایداری به فرزند منتقل می کند  که فرزندرا برمی انگیزاند که مطابق واقعیت های روانی 

با توانایی فرزندشان هماهنگ  والدین خود رفتار کنند.که والدین غافل وکناره گیراین طور نیستنداین والدین خواسته ها وانتظاراتشان رادقیقا

: نقل از کرد نوقانی، 33،1997می کنند وبه فرزند خود مقداری آزادی می دهند که برای چگونگی بر آوردن انتظارات تصمیم گیری کنند)شافر 

1378.) 

بزرگسالی نیز ووانی باید گفت که مزایای شیوه فرزند پروری اقتداری در سال های پیش دبستانی واوایل کودکی بدیهی است وتا نوج

 (.1999ادامه دارد)دارلینگ،

اتشان همراه باشد از به نظر می رسد که شیوه های فرزند پروری دموکراتیک وقاطعانه والدین اگر با توضیحاتی در مورد شرایط وانتظار

 (.1382بسیاری جهات استقالل همراه با احساس مسئولیت را درنوجوانان پرورش می دهد)پارسایی،

دوقابل استفاده فرزند پروری اقتداری برای تمام جوامع وخانواده ها البته با درنظر گرفتن ویژگی ها وچارچوب های آن مفیشیوه 

اطمینان بخش (.دربین تمام گروههای قومی ونژادی مورد مطالعه در ایاالت متحده بین شیوه های فرزند پروری قاطع و1999است)شافر،

 (.1380بت بچه ها رابطه وچود داشته است)نقل از سارمان پور ،)مقتدرانه(وپیامد های رشدی مث

یل آن را می توان علی رغم اینکه پژوهش های انجام گرفته در این زمینه در سال های اخیر رشد قابل توجهی را نشان می دهد.که دال

تبط بیان داشت ه مقیاس های روان سنجی مراهمیت روزافزون این موضوع در جوامع، عالقمندی پژوهشگران به بررسی روابط انسانی و تهی

ست از طرفی خانواده ااما بیشتر پژوهش ها معطوف به شیوه  تربیتی مادران  و دوران کودکی بوده است و به دوران نوجوانی کمتر توجه شده 

ین متغیرها و بررسی ارد. شناخت ایک متغیر فرهنگی،  اجتماعی و محیطی است که اثر تعیین کننده ای در اکثر فرایند های روانی تربیتی د

 آن ها نیز مهم و اساسی است لذا شایسته است دراین حوزه بررسی و تحقیق بیشتری صورت گیرد.

رزند پروری والدین با لذا در این پژوهش با توجه به نتایج تحقیقات دال بر اهمیت، تاثیر و ارتباط مولفه های خانواده و شیوه های ف

ه با پیشرفت تحصیلی شگر در پی پاسخ دادن به این مساله است که آیا بین شیوه های فرزند پروری ومولفه های خانوادپیشرفت تحصیلی، پژوه

پروری با پیشرفت  رابطه وجود دارد یا نه به عبارت دیگر هدف اصلی این پزوهش بررسی رابطه بین مولفه های خانواده و شیوه های فرزند

 تحصیلی د انش آموزان است.

 

  روش
لی می باشد روش باتوجه به اینکه هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه مولفه های خانواده وشیوه های فرزند پروری با پیشرفت تحصی

 از نوع مطالعات همبستگی وتوصیفی می باشد که از شیوه جمع آوری پیمایشی استفاده شده است. 

                                                           
2 7 industry versus inferiority 
2 8 indentity versus rdeconfusion 
2 9 sheifer 
3 0 Maccoby.e.e&martin.p 
3 1 berent 
3 2 donaleh 
3 3 shafer 
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 الف(جامعه ونمونه

 مشغول به1388-89پسر پایه اول دبیرستان های شهرستان خواف است که در سال تحصیلی جامعه آماری، شامل کلیه دانش آموزان 

دنی انتخاب شدند.روش آزمو200نفر است.از جامعه یاد شده با توجه به هدف تحقیق ، نمونه ای به حجم 1300تحصیل بوده اند .تعداد کل آنها 

درسه انتخاب م 9آموزشگاه بود  27مدارس متوسطه پسرانه شهرستان که  انتخاب نمونه ،روش خوشه ای چند مرحله ای است. ابتدا ازبین

رت گروهی امه ها به صوکالس به پرسشن 9دانش آموز از  200شدند سپس از هر مدرسه یک کالس به صورت تصادفی انتخاب ودر مجموع 

 .پاسخ دادند

 

 ب(ابزارها
 ش آموزان است.االنه دانش آموز بعنوان مالک پیشرفت تحصیلی دانابزارهای جمع آوری داده ها شامل دو پرسشنامه همچنین معدل س

گویه است که توسط دیانا بامریند  30که فرم اولیه این پرسشنامه دارای سوالی شيوه هاي فرزند پروري )بامریند(30پرسشنامه -1

یل عاملی مشخص شد که پرسشهای (،ترجمه شده است و پس از تحل1381(طراحی وساخته شد .این پرسشنامه توسط حسین پور )1973)

روی هیچ عاملی بار نمی شوند در نتیجه پرسش های مذبور حذف شدند  این پرسشنامه شیوه های فرزند پروری  26و 13،14،28شماره 

شماره    به شیوه ی سهل گیرانه و جمله های24،21،19،17،14،13،10،6،1، 28والدین را در سه عامل اندازه گیری می کند.جمله های شماره 

به شیوه ی قاطع واطمینان بخش مربوط  11،15،20،22،23،27،30به شیوه ی استبدادی و جمله های   29،2،3،7،9،12،16،1،25،26های ،

نمره  4تا 0ستون )کامال موافقم ، تاحدودی موافقم ، تاحدوی مخالفم ، مخالفم ،کامال مخالفم (به ترتیب از  5می باشد.که در مقابل هر عبارت 

ذاری شده است که  با جمع نمره های سوال های مربوط به هر شیوه و تقسیم آن بر تعدا د سواالت نمره مجزا بدست می آید.  روایی وپایایی گ

ستفاده نمود ومشاهده کرد که ا34 ((این  پرسشنامه از روش ))افتراقی (برای بررسی اعتبار وروایی1991این پرسشنامه تایید شده است بورای )

دارد.و شیوه سهل گیری رابطه معنی داری با شیوه (r=0/48)( واقتدار منطقی (r=0/38استیدادی رابطه منفی با سهل گیریشیوه 

 (.1378(   ) مهرافروز،r=0/7اقتدارمنطقی او نداشت )

برای 86/0وه سهل گیرانه ،برای شی81/0استفاده کرد ونتایج زیررا بدست آورد.35 پایاییاز روش ))باز آزمایی (( (برای محاسبه1991بورای )

برای 75/0((محاسبه نمود که 36(را بااستفاده از فرمول ))آلفای کرونباخ(برای شیوه اقتداری .اوهمچنین ))ثبات درونی78/0شیوه استبدادی ،

 (.1378برای شیوه اقتدارمنطقی بدست اورد)مهرافروز ،0/ 82برای شیوه استبدادی و85/0شیوه سهل گیری 

رت داد. سپس از (فرم اصلی پرسشنامه را ترجمه و اصالحات الزم را درآن صو1374ن پزشکی ایران نیز اسفندیاری )در انستیتیو روا

ارشناسی ارشد کنفر  2نفر دکترای روان شناسی ، یک نفر روان پزشک ، 2نفر صاحب نظر در زمینه روان شناسی و روان پزشکی )10تعداد 

را بازدن عالمت  خواسته شد تا میزان اعتبار هر جمله(کار شناس روان شناسی  نفر 3سی ارشد ونفر دانشجوی دوره کارشنا2روان شناسی ،

آمده نشان دادکه  مشخص نمایند ودر صورت لزوم نظر اصالحی خود را نیز بیان نموده و جمله پیشنهادی خود را اضافه نمایند نتایج بدست

 پرسشنامه مذکور دارای روایی )اعتبار(صوری است.

گویه  6رای این پرسشنامه که محقق ساخته است ودا سشنامه مشخصات جمعيت شناختی خانواده )مولفه هاي خانواده(پر-2

فراد خانواده، میزان امادر، تعداد  است  که مولفه های جمعیت شناختی خانواده را از قبیل میزان  درآمد ماهیانه  خانواده ، سن پدر ، سن

رار گرفت و پس از این پرسشنامه قبل از اجرای آزمون در اختیار اساتید قپدر  را اندازه گیری می کندتحصیالت مادر و میزان تحصیالت 

وزان در پایان سال تغییراتی شکل نهایی آن به صورت محتوایی و صوری مورد تایید قرار گرفت. همچنین در این پژوهش از معدل کل دانش آم

 لی استفاده شد .تحصی بعنوان مالک پیشرفت   1392-93تحصیلی 

 

 روش هاي تحليل داده ها
صیفی)از قبیل انجام گرفته است. به منظور توصیف داده ها از روش آمار توspssتحلیل داده ها ی این پژوهش به کمک نرم افزار 

ریانس وآزمون وا میانگین، فراوانی وانحراف معیار (، وبه منظور آزمون فرض های پژوهش از ضریب رگرسیون چند متغیره وآزمون تحلیل

 تعقیبی توکی استفاده شد.

 

                                                           
3 4 diseriminant 
3 5 test petest 
3 6 Cronbach coefficicnt alpha 

http://www.psyj.ir/


 99 -112، ص 1396، تابستان  10فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 یافته ها
اخص های هدف ما دراین تحقیق بررسی رابطه بین مولفه های خانواده و شیوه های فرزند پروری با پیشرفت تحصیلی است که ش

ربوط به خانواده مفراوانی  درصد و کمترین 27/44عضوی با  8تا  5توصیفی آن نشان می دهد که  بیشترین فراوانی مربوط به خانواده های 

 درصد است    43/23نفر با  9های باالی 

هزار با  500درصد و کمترین فراوانی مربوط به درآمد باالی  06/39هزار با  500تا  200همچنین بیشترین فراوانی مربوط به درآمد 

درصد و کمترین فراوانی مربوط  66/41سال با  60-45درصد است .از نظر پراکندگی سنی بیشترین فراوانی برای پدران مربوط به سن  04/26

درصد و کمترین فراوانی  08/52سال با  45درصد است .وبرای مادران بیشترین فراوانی مربوط به سن زیر  84/20سال با  60به سن باالی 

 درصد است.واز نظرتحصیالت  84/20سال با  60مربوط به سن باالی 

درصد و  54/63و 43/48الت پدران ومادران مربوط به مقطع بی تحصیالت و ابتدایی به ترتیب با بیشترین فراوانی برای سطح تحصی

 درصد است . 5/12و 22/18کمترین فراوانی مربوط به مقطع تحصیالت دانشگاهی به ترتیب  با 

 تحلیل آماری داده ها دررابطه با فرضیه های مورد بررسی به نتایج زیر منتهی شده است:

است ، می توان این فرضیه صفر را رد کرد  01/0( که کوچکتر از  Pو سطح معنی داری )  F( و با توجه به مقدار 1جدول) براساس -1

و ضریب رگرسیون برای شیوه فرزند پروری  "بین متغیر عملکرد تحصیلی و شیوه فرزند پروری اقتدراگرایانه رابطه خطی وجود ندارد  "که 

 [F]( =  1و  198= )  15/25و   p < 01/0 نیست .   اقتدارگرایانه در جامعه صفر

 گام عملکرد تحصيلی بر حسب شيوه هاي فرزندپروري( نتایج تحليل رگرسيون گام به 1جدول )

 

 متغیر وابسته : عملکرد تحصیلی

 متغیر پیش بینی کننده : فرزند پروری اقتدارگرایانه 

 

(مشاهده می شود که جهت پیش بینی عملکرد تحصیلی از روی مولفه های خانواده ) تعداد اعضای خانواده ، 2بامراجعه به جدول ) -2

سن پدر ، سن مادر ، تحصیالت پدر ، تحصیالت مادر و میزان درآمد ( از تحلیل رگرسیون با کدگذاری اثر استفاده. مدل نشان می دهد که دو 

 و تحصیالت پدر وارد معادله رگرسیون شده است.  متغیر میزان درآمد 

 ( خالصه نتایج تحليل رگرسيون و نتایج تحليل واریانس عملکرد تحصيلی بر حسب مولفه هاي خانواده 2جدول )

 

 متغیر وابسته : عملکرد تحصیلی

 متغیر های پیش بینی کننده :  میزان درآمد خانواده و تحصیالت پدر

 07/0درصد از واریانس مشاهده شده در عملکرد تحصیلی از طریق درآمد خانواده توجیه می شود ) 7مشخص می کند که تقریبا  1مدل 

R Square =  .) 

درصد از واریانس  12درصد به واریانس قبلی می شود ، بدین ترتیب دو مدل روی هم  5اضافه شدن متغیر دوم باعث اضافه شدن 

 (.  = R Square 12/0ا توجیه می کنند )عملکرد تحصیلی ر

 سطح معنی داری SS df MS F r 2r R square Adjusted منابع تغییر مدل

1 
 59/37 1 59/37 رگرسیون

15/25 33/0 113/0 10/0 000/0 
 49/1 198 90/295 باقیمانده

 سطح معنی داری SS df MS F r 2r R square Adjusted منابع تغییر مدل

1 

 

 

 

 31/78 1 31/78 رگرسیون

19/16 28/0 07/0 07/0 000/0 
 83/4 190 47/918 باقیمانده

 
 77/59 2 55/119 رگرسیون

87/12  34/0 12/0 11/0 000/0  
 64/4 189 49/877 باقیمانده
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بین متغیر عملکرد  "است ، می توان این فرضیه صفر را رد کرد که  01/0( که کوچکتر از  Pو سطح معنی داری )  Fبا توجه به مقدار 

 جامعه صفر نیست .   و ضرایب رگرسیون برای میزان درآمد و تحصیالت پدر در "تحصیلی با مولفه های خانواده رابطه خطی وجود ندارد 

01/0 > p   ( =  1و  190= )  19/16و[F] 

01/0 > p   ( =  2و  189= )  87/12و[F] 

 

و آنگونه که در جدول مشخص است هیچ کدام از موارد دارای مقادیر مفقود (نشان می دهد که طبق محاسبات انجام 3نتایج جدول)-3

ه متغیرهای وارد شده و خارج شده ، مقادیر المدای ویلکس و سطوح احتمال همراه آن در یک یا چند متغیر پیش بینی کننده نیست . خالص

( جدول نشان می دهد که متغیر های تحصیالت مادر و سن پدر به عنوان    > p 01/0را نشان می دهد. با توجه به سطح معنی داری )

معنی داری کاهش ایجاد شده در قدرت تشخیص را بعد از خارج    F to Removeمتغیرهای پیش بینی کننده وارد معادله شده اند . ستون

است ، در نهایت  71/2سایر متغیر ها کمتر از مقدار معیار پیش فرض یعنی  Fشدن متغیرهای مربوطه آزمون می کند ، اما از آنجا که نسبتهای

                     ش آموزان رابطه ای وجود ندارد.بدین ترتیب بین مولفه های خانواده وعملکرد تحصیلی دان از معادله خارج شده اند .

 ( متغيرهاي وارد شده در آناليز 3جدول )

 وارد شده مرحله
 المدای ویلکز

F to Remove df1 df2 سطح معنی داری 
 000/0 2 1 00/9 تحصیالت مادر 1
 000/0 2 2 83/6 سن پدر 2

 

  84/3*حداقل معیار پیش فرض برای ورود 

 71/2معیار پیش فرض برای خروج *حداکثر 

 

 بررسی تفاوت پيشرفت تحصيلی با توجه به متغيرهاي مولفه خانواده
 (تفاوت بين پيشرفت تحصيلی از لحاظ تعداد اعضاي خانواده1

افراد  (که آماره های توصیفی ) تعداد ، میانگین و انحراف استاندارد عملکرد تحصیلی فرزندان( بر حسب تعداد4با توجه به جدول ) 

 ) درون گروهی ( برابر است با 189) بین گروهی ( و  2با درجات آزادی  fobخانواده را نشان می دهد مقدار 

  05/0 <p     (  2و  189= )    68/1وfob 

 برابر است با 0/ 05و در سطح آلفای  189و  2جدول ( برای آزمون دو سویه , با درجات آزادی  f)   fcrو مقدار

 04 /3                                                                         01/0 >p    (  2و  189= )   3/  04وfcr 

 ( بین عملکرد تحصیلی فرزندان از لحاظ تعداد اعضای خانواده تفاوت وجود ندارد ( fob <  fcr با توجه به نتایج جدول  

 ميانگين و انحراف استاندارد عملکرد تحصيلی فرزندان( بر حسب تعداد افراد(  آماره هاي توصيفی ) تعداد ، 4جدول ) 

 سطح معنی داری F df انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه ها
 96/1 73/14 62 نفر 4زیر 

68/1 
2 

 37/2 87/14 85 نفر 8تا  5 18/0
189 

 34/2 19/14 45 نفر 9باالی 

 

 (تفاوت بين پيشرفت  تحصيلی فرزندان از لحاظ ميزان درآمد خانواده 2

، درجات آزادی و سطح معنی داری آن  F( آماره های توصیفی شامل تعداد ، میانگین و انحراف استاندارد ، نتایج آزمون  5در جدول 

جدول fcr   (f  )و  مقدار38/10برابر است با fobد مقدار عملکرد تحصیلی آزمودنی ها با توجه به میزان درآمد خانواده نشان می ده را برای

 پس بین پیشرفت تحصیلی فرزندان از لحاظ میزان درآمد خانواده تفاوت وجود دارد.( ( fob >  fcr با توجه به اینکه   4/  69برابر است با 
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 تحصيلی فرزندان بر حسب درآمد خانواده( : آماره هاي توصيفی ) تعداد ، ميانگين و انحراف استاندارد عملکرد  5جدول )

 سطح معنی داری F df انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه ها
 73/1 64/13 67 هزار 200زیر 

38/10 
2 

 39/2 10/15 75 هزار 500تا  200 000/0
189 

 36/2 21/15 50 هزار 500باالی 
 

همچنین  برای اینکه تعیین کنیم بین کدام گروهها تفاوت معنی دار وجود دارد ، از آزمون های پس مقایسه ای ) آزمون توکی ( استفاده 

هزار با فرزندان خانواده های دو  200(  نشان می دهد که که بین پیشرفت تحصیلی فرزندان خانواده های با درآمد زیر  6شد . نتایج جدول ) 

 تفاوت معنی دار وجود دارد.  01/0گر در سطح آلفای گروه دی

 ( نتایج آزمون توکی براي تعيين تفاوت عملکرد تحصيلی فرزندان با توجه به ميزان درآمد خانواده  6جدول ) 

 سطح معنی داری خطای استاندارد میانگین تفاوتها گرو ها

 هزار 200زیر 
 000/0 36/0 -45/1 * هزار 500تا  200

 000/0 40/0 -1/ 56 * هزار 500باالی 

 هزار 500تا  200
 000/0 36/0 45/1 * هزار 200زیر 

 95/0 39/0 -11/0 هزار 500باالی 

 هزار 500باالی 
 000/0 40/0 56/1 * هزار 200زیر 

 95/0 39/0 11/0 هزار 500تا  200

 

 (تفاوت بین پیشرفت تحصیلی فرزندان از لحاظ میزان تحصیالت پدر3

 ( ( fob >  fcr با توجه به اینکه  و4/ 69جدول ( برابر است با  f)   fcrومقدار 11/7برابر است با fob( مقدار  7باتوجه به جدول ) 

 .بنابراین بین عملکرد تحصیلی فرزندان از لحاظ میزان تحصیالت پدران تفاوت وجود دارد

 انحراف استاندارد عملکرد تحصيلی فرزندان بر حسب تحصيالت پدران( : آماره هاي توصيفی ) تعداد ، ميانگين و  7جدول ) 

 سطح معنی داری F df انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه ها
 97/1 00/14 93 بی تحصیالت و ابتدایی

11/7 
2 

 21/2 16/15 64 راهنمایی و متوسطه 001/0
189 

 75/2 28/15 35 تحصیالت دانشگاهی
 

(  نشان می دهد که که بین عملکرد تحصیلی فرزندان پدران بی تحصیالت و دارای تحصیالت  ابتدایی با  8همچنین نتایج جدول ) 

و با فرزندان پدران دارای تحصیالت دانشگاهی در سطح الفای  01/0فرزندان پدران دارای تحصیالت راهنمایی و دبیرستان در سطح آلفای 

وجود دارد. به عالوه جدول نشان می دهد بین عملکرد تحصیلی فرزندان پدران دارای تحصیالت راهنمایی و دبیرستان تفاوت معنی دار   05/0

  با فرزندان پدران دارای تحصیالت دانشگاهی تفاوتی وجود ندارد .  

 ران( نتایج آزمون توکی براي تعيين تفاوت عملکرد تحصيلی فرزندان با توجه به تحصيالت  پد  8جدول ) 

 سطح معنی داری خطای استاندارد میانگین تفاوتها گرو ها

 بی تحصیالت و ابتدایی
 004/0 35/0 -16/1 * راهنمایی و دبیرستان
 011/0 43/0 -1/ 27 * تحصیالت دانشگاهی

 راهنمایی و دبیرستان
 004/0 35/0 -16/1 * بی تحصیالت و ابتدایی
 96/0 46/0 -11/0 تحصیالت دانشگاهی

 تحصیالت دانشگاهی
 011/0 43/0 -27/1 * بی تحصیالت و ابتدایی
 96/0 46/0 11/0 راهنمایی و دبیرستان
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 (تفاوت  بین پیشرفت تحصیلی فرزندان از لحاظ میزان تحصیالت مادر 4

) درون گروهی ( و در سطح آلفای   189) بین گروهی ( و  2با درجات آزادی  fob(نشان می دهد  مقدار  9همانگونه که جدول ) 

 fob(  2و  189= )    69/4و     p< 01/0برابر است با  01/0

 برابر است با   0/ 01و در سطح آلفای  189و  2جدول ( برای آزمون دو سویه , با درجات آزادی  f)   fcrومقدار

     01/0 >p    (  2و  189= )   4/  69وfcr 

 ( می توان گفت بین عملکرد تحصیلی فرزندان از لحاظ میزان تحصیالت مادر تفاوت وجود دارد  ( fob >  fcr در نتیجه  

 (( : آماره هاي توصيفی ) تعداد ، ميانگين و انحراف استاندارد عملکرد تحصيلی فرزندان بر حسب تحصيالت مادران 9جدول ) 

 سطح معنی داری F df انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه ها
 21/21 26/14 122 بی تحصیالت و ابتدایی

69/4 
2 

 26/2 05/15 46 راهنمایی و متوسطه 01/0
189 

 33/2 61/15 24 تحصیالت دانشگاهی
 

فرزندان مادران دارای (  نشان می دهد که که بین عملکرد تحصیلی  10نتایج آزمون های پس مقایسه ای ) آزمون توکی ( جدول ) 

تفاوت معنی دار وجود دارد. در سایر گروه ها بین   05/0تحصیالت دانشگاهی با فرزندان مادران بی تحصیالت و ابتدایی در سطح آلفای 

 عملکرد تحصیلی تفاوتی مشاهده نشد .

 تحصيالت مادر( نتایج آزمون توکی براي تعيين تفاوت عملکرد تحصيلی فرزندان با توجه به   10جدول ) 

 سطح معنی داری خطای استاندارد میانگین تفاوتها گرو ها

 بی تحصیالت و ابتدایی
 11/0 38/0 -78/0 راهنمایی و دبیرستان
 02/0 50/0 -1/ 34 * تحصیالت دانشگاهی

 راهنمایی و دبیرستان
 11/0 38/0 78/0 بی تحصیالت و ابتدایی
 58/0 56/0 -56/0 تحصیالت دانشگاهی

 تحصیالت دانشگاهی
 02/0 50/0 -34/1 * بی تحصیالت و ابتدایی
 58/0 56/0 56/0 راهنمایی و دبیرستان

 

 (تفاوت پیشرفت تحصیلی فرزندان از لحاظ سن پدر 5

بین  در نتیجه می توان گفت:3/ 04جدول ( برابر است با  f)   fcrو مقدار85/1برابر است با fob( که  مقدار  11با توجه به جدول )

 عملکرد تحصیلی فرزندان از لحاظ سن پدر تفاوت وجود ندارد 

 ( : آماره هاي توصيفی ) تعداد ، ميانگين و انحراف استاندارد عملکرد تحصيلی فرزندان بر حسب سن پدر 11جدول ) 

 سطح معنی داری F df انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه ها

 13/2 03/15 72 سال 45زیر 
85/1 

2 
 31/2 37/14 80 سال 60تا  46 16/0

189 
 42/2 38/14 40 سال 61باالی 

 

 (تفاوت بین پیشرفت  تحصیلی فرزندان از لحاظ سن مادر6

، درجات آزادی و سطح معنی داری  F( آماره های توصیفی شامل تعداد ، میانگین و انحراف استاندارد ، نتایج آزمون   12در جدول ) 

 عملکرد تحصیلی آزمودنی ها با توجه به سن مادر ارایه شده است .  آن را برای
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 ( : آماره هاي توصيفی ) تعداد ، ميانگين و انحراف استاندارد عملکرد تحصيلی فرزندان بر حسب سن مادر 12جدول ) 

 سطح معنی داری F df انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه ها
 28/2 88/14 100 سال 45زیر 

33/1 
2 

 42/2 30/14 52 سال 60تا  46 26/0
189 

 05/2 39/14 40 سال 61باالی 
 

                     ) درون گروهی ( برابر است با 189) بین گروهی ( و  2با درجات آزادی  fobهمانگونه که جدول نشان می دهد مقدار 

05/0 <p     (  2و  189= )    33/1وfob 

                                     3/ 04برابر است با  0/ 05و در سطح آلفای  189و  2جدول ( برای آزمون دو سویه , با درجات آزادی  f)   fcrمقدار

01/0 >p    (  2و  189= )   3/  04وfcr 

 .ندارد  (بین عملکرد تحصیلی فرزندان از لحاظ سن مادر تفاوت وجود ( fob <  fcr با توجه به نتایج جدول  
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 بحث ونتيجه گيري
وزان بود .نتایج هدف از اجرای این پژوهش ،بررسی رابطه بن مولفه های خانواده وشیوهای فرزند پروری با پیشرفت تحصیلی دانش آم

ات نشان داد بین نشان داد که بین شیوه فرزند پروری مقتدرانه وپیشرفت تحصیلی رابطه معنی دار وجود دارد )فرضیه اول(همچنین محاسب

پروری رابطه ای  وپیشرفت تحصیلی رابطه مثبت ومعنی دار وجود دارد اما بین مولفه های خانواده وشیوه های فرزندمولفه های خانواده 

 مشاهده نشد 

همانگونه که گفته شد در بررسی فرضیه اول رابطه معنی داری بین شیوه  فرزند پروری وپیشرفت تحصیلی مشاهده شد .این یافته با 

این مساله اشاره می کند که کودکان والدین قاطع واطمینان بخش هم در مهارت های شناختی وهم در مهارت  (که به1991نتایج بامریند )

های اجتماعی در سطح نسبتا باالیی قرار می گیرند ودر نوجوانی مطمئن ،روبه ترقی واز نظر اجتماعی با کفایت بودند  وهمچنین نتایج 

(که نشان دادند سبک های 1387( معتمدی )2003(و گاالمبوس وهمکاران )2001(اکوئلینو وساپل )2002)37تحقیقات کوریدو،وارنرو ایبرگ 

 فرزند پروری مقتدر با سازماندهی ،پیشرفت تحصیلی وجهت گیری عقالنی رابطه مثبت دارد همخوانی دارد.

ای باالتر رابطه با پایه ه"وآزادمنشانه"گرانه سلطه"(که پی بردند شیوه های والدینی1987همچنین با تحقیقات دورنبوش وهمکاران )

ای این پاسخ می توان ارائه با پایه های باالتر رابطه مثبت داشته همخوانی دارد.تبیینی که بر"مقتدرانه"منفی داشته درحالی که شیوه والدینی 

عاطفی مثبت،مرتبط  از شناخت ونتایج اجتماعی نمود این است که در طول چند دهه پژوهش ، نشان داده شده که اقتدار والدین با گستره ای

)یعنی نگرانی "اق بهترانطب "،با2000.وینترویافی ،1996)شوارتز ووس،"پیشرفنت تحصیلی بهتر"بوده به عنوان مثال شیوه والدینی مقتدرانه با

یستگی، عزت نفس (سطح باالتر شا1998سلیکر ،1993روان شناختی کمتر ،مشکالت رفتاری کمتر ،ارتباط بهتر با همساالن )فلوگنی واکلس ،

خانواده وشیوه های  ( مرتبط بوده است همچنین درمورد نبود رابطه بین مولفه های1983باالتر، استقالل واعتماد به نفس بیشتر )بامریند،

اده هایی که از از خانوفرزند پروری باید گفت سبک های والدینی  در خانواده های مختلف متفاوت است ومشاهده شده است که در بسیاری 

.واینکه چه شیوه نظر اقتصادی وفرهنگی در سطح پایینی هستندشیوه های تربیتی مناسبی را در مورد فرزندان خود اعمال نمودند وبالعکس

 تربیتی مناسب است در فرهنگ ها ی مختلف ودوره های مختلف متفاوت بوده است. 

ت پدر وشیوه های ان داد بین برخی عوامل بوم شناختی  از قبیل سن والدین، تحصیال(که نش1387این یافته بانتایج  پژوهش معتمدی)

لدین وهمین طور (که اشاره نمود بین شیوه والدینی وجنس وا2004والدینی رابطه ای وجود ندارد همخوان است.همچنین  با تحقیقات جرج)

 جنس کودکان رابطه ای مشاهده نشد همخوان است.

ین میزان درآمد تفاوت بین مولفه های خانواده با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان که نتایج بدست آمده تفاوت بدر رابطه با بررسی 

حصیلی را تایید نمی کند خانواده ، سواد پدر وسوادمادر با پیشرفت تحصیلی را تایید وتفاوت بین سن پدرومادر واندازه خانواده با پیشرفت ت

ی خانواده به عنوان اجتماع–نقش وضعیت اقتصادی که  )بولس ،ویلی وفیکرو،کارویت،(   (1996وهمکارانش ) نتایج به نوعی با تحقیقات کالمن

چه سطح تحصیالت  ( که به این نتیجه رسید هر1380فخر زارعی )عامل مسلط را در پیشرفت تحصیلی فرزندان مورد تاکید قرار داده اند،  

ن تاثیری بر پیشرفت (که عنوان کرده است سن والدی1375وهمچنین  با نتایج پژوهش  معتمدی ) باالتر باشد انگیزش پیشرفت افزایش می یابد

نکه این پژوهش در مناطق باتوجه به ای تحصیلی فرزندان ندارد همخوان است. تبیینی که می توان در مورد این یافته ها ارائه داد این است که

.(از افراد نمونه /36یادی )خانواده ها با توجه به بافت فرهنگی ومذهبی منطقه باال ودر صد ز روستایی ودورافتاده صورت گرفته که تعداد اعضای

 نفری هستند نتیجه قابل دفاع وتوجیه کننده می باشد   8تا7متعلق به خانواده های 

ی درست برخورد با یدشیوه هابا توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش آموزش وآگاهی اولیاء در این زمینه ضروری است به اولیابا

منطقی ودر حد توان والدین باید انتظارات وتوقعات معقول و فرزندان  آموزش داده شود برنقش آگاهی وسواد در تربیت فرزندان تاکید شود

 فرزندان از آن ها داشته باشند که این امر باعث بوجود آمدن عزت نفس وخود پنداره  باالدرآن ها می شود.

ز آزمون های شود تحقیقات آینده نقش متغیرها دردوره ها وجنس مختلف بررسی شود به منظور حصول نتایج دقیق تر ا پیشنهاد می

مت روان از حوزه استانداردبرای میزان پیشرفت تحصیلی استفاده شود همچنین شیوه های فرزند پروری در امور شغلی مسائل خانوادگی وسال

 پژوهش های آتی مورد توجه قرار گیرد. های مهم وکاربردی است که باید در
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