
  

  
  

  

1بررسي و شناسايي عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان د بيرستان
 

  2لفضل كرمياابو                                                                                

  

  چكيده 
دهد كه همـه ايـن كشـورها از نظـام آموزشـي       بررسي جوامع پيشرفته نشان مي

هاي نظام آموزشي موفق ميزان پيشـرفت   يكي از جلوه. اند خوردار بودهمؤثر و كارآمد بر

  .تحصيلي دانش آموزان آن نظام است

هدف اين پژوهش بررسي و شناسايي عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي  دانـش  

هـاي   جامعه آماري پژوهش را  دانش آموزان پسـر رشـته  . آموزان دبيرستاني بوده است

كـه جمعـاً    81-82ولتـي شـهر تهـران در سـال تحصـيلي      نظري دوره متوسـط عمـومي د  

منطقه  5نفر از  1200دادند و نمونه مورد پژوهش به تعداد  نفر بودند تشكيل مي 000/135

  . اي انتخاب شدند اي چند مرحله تهران به صورت خوشه

اين پژوهش از نوع پژوهشهاي پس رويـدادي و همبسـتگي اسـت و بـراي جمـع      

و معـدل دانـش آمـوزان اسـتفاده شـده      ) پرسشنامه(زار اندازه گيري اب 5ها از  آوري داده

  . است

،  تعقيبـي تـوكي،    F,Tآزمونهاي آماري به كـار رفتـه در ايـن پـژوهش آزمـون      

فرضـيه مـورد آزمـون     14در اين پژوهش . همبستگي و رگرسيون چند متغيره بوده است

اد بيرونـي بـا پيشـرفت    بين اضـطراب و سـبك اسـن   : قرار گرفت و نتايج به شرح زير بود

وجود دارد، بين نگرش دانش آموز بـه معلـم   ) منفي(تحصيلي رابطه معنادار ولي معكوس 

و درك دانش آموز از اهميت تحصـيالت در جامعـه بـا پيشـرفت تحصـيلي رابطـه وجـود        

                                                 
اين پژوهش، با اعتبار شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش شهر تهران تأمين شده است، كه بدينوسيله از محبت آنان  -1

 .تقدير و تشكر مي نمايد

   .شناسي دانشگاه عالمه طباطبايي استاد يار دانشكده روان -2

  پژوهشهاي تربيتي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد
 84 پائيز  -  چهارمشماره 

هاي نظام آموزشي موفق ميزان پيشـرفت   يكي از جلوه. اند خوردار بوده هاي نظام آموزشي موفق ميزان پيشـرفت   يكي از جلوه. اند خوردار بوده  يكي از جلوه. اند خوردار بوده

  .تحصيلي دانش آموزان آن نظام است

هدف اين پژوهش بررسي و شناسايي عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي  دانـش  

جامعه آماري پژوهش را  دانش آموزان پسـر رشـته  . آموزان دبيرستاني بوده است

نظري دوره متوسـط عمـومي د  ولتـي شـهر تهـران در سـال تحصـيلي      نظري دوره متوسـط عمـومي د  ولتـي شـهر تهـران در سـال تحصـيلي      نظري دوره متوسـط عمـومي د  

منطقه  5نفر از  1200دادند و نمونه مورد پژوهش به تعداد نفر بودند تشكيل مي

  . اي انتخاب شدند اي چند مرحله تهران به صورت خوشه

اين پژوهش از نوع پژوهشهاي پس رويـدادي و همبسـتگي اسـت و بـراي جمـع      

زار اندازه گيري اب 5ها از  آوري داده زار اندازه گيري اب 5ها از  آوري داده و معـدل دانـش آمـوزان اسـتفاده شـده      ) پرسشنامه(اب 5ها از  آوري داده

F,Tآزمونهاي آماري به كـار رفتـه در ايـن پـژوهش آزمـون      

فرضـيه مـورد آزمـون     14. در اين پژوهش . در اين پژوهش . همبستگي و رگرسيون چند متغيره بوده است

بين اضـطراب و سـبك اسـن   اد بيرونـي بـا پيشـرفت    بين اضـطراب و سـبك اسـن   اد بيرونـي بـا پيشـرفت    : بين اضـطراب و سـبك اسـن   : بين اضـطراب و سـبك اسـن   : قرار گرفت و نتايج به شرح زير بود
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  ......بررسي و شناسايي عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزا 

  

در ده فرضيه باقي مانده بين پيشرفت تحصيلي و تك تك عوامل مطرح شده رابطـه  . ندارد

  .وجود داشتمثبت معنادار 

نتيجه حاصل از آزمون رگرسيون نشان داد كه نگرش دانش آمـوز بـه تحصـيل    

و پس از آن نگـرش والـدين بـه تحصـيل     ) 21/0(بهترين پيش بين براي پيشرفت تحصيلي 

هرسـه بـا اثـر مثبـت و سـپس      ) 25/0( و در مرحله سوم عزت نفـس دانـش آمـوز   ) 24/0(

  . داشت) معكوس(نفي كه اثر م) 26/0(نگرش دانش آموز به معلم 

، 5،  پيشـرفت تحصـيلي  4، انگيـزه 3، منبـع كنتـرل  2، اضـطراب 1عزت نفس :واژه هاي كليدي

  .7، امكانات رفاهي6اجتماعي خانواده -پايگاه اقتصادي

  

  مقدمه 

امــروزه نظــام تعلــيم و تربيــت هــر جامعــه زيــر بنــاي توســعه اجتمــاعي، 

بررسـي عوامـل پيشـرفت    . اقتصادي، سياسي و فرهنگي آن جامعه به شمار ميرود

جوامع پيشرفته نشان ميدهد كه همه اين كشورها از آمـوزش و پـرورش توانمنـد،    

نهاد آموزش و پرورش عهده دار ايجاد زمينه مناسـب  . مؤثر و كارآمد برخوردارند

بـديهي اسـت كـه    . هـايي افـراد اسـت    براي رشد و شكوفايي استعداد هـا و توانـايي  

رنامه ريزيهاي وسيع، جامع و حساب شده بـا توجـه   رسيدن به اين هدف مستلزم ب

  ) 1378طالب زادگان،( .به اهداف عمومي آموزش و پرورش هر جامعه است

يـادگيري  ). 1380سـيف،  ( هدف هر گونه فعاليـت آموزشـي ايجـاد يـادگيري اسـت     

. شود تا به تغييـر در او منتهـي شـود    فعاليتي است كه از سوي يادگيرنده انجام مي

توانند بر دانش آموز تأ ثير گذاشته و  عاليت يادگيري عوامل مختلفي ميدر جريان ف

                                                 
1- Self – esteem 

2- Anxiety  

3- Control resource 

4- achievement motive 

5- Family Socioeconomic status 

6 - Welfaeness possibilities 

7 - Jaims  

امــروزه نظــام تعلــيم و تربيــت هــر جامعــه زيــر بنــاي توســعه اجتمــاعي، 

بررسـي عوامـل پيشـرفت    . اقتصادي، سياسي و فرهنگي آن جامعه به شمار ميرود

جوامع پيشرفته نشان ميدهد كه همه اين كشورها از آمـوزش و پـرورش توانمنـد،    

. نهاد آموزش و پرورش عهده دار ايجاد زمينه مناسـب  . نهاد آموزش و پرورش عهده دار ايجاد زمينه مناسـب  . مؤثر و كارآمد برخوردارند

بـديهي اسـت كـه    . هـايي افـراد اسـت   براي رشد و شكوفايي استعداد هـا و توانـايي  

رسيدن به اين هدف مستلزم برنامه ريزيهاي وسيع، جامع و حساب شده بـا توجـه   رسيدن به اين هدف مستلزم برنامه ريزيهاي وسيع، جامع و حساب شده بـا توجـه   رسيدن به اين هدف مستلزم ب

طالب زادگان،( .به اهداف عمومي آموزش و پرورش هر جامعه است

يـادگيري  ). 1380سـيف،  ( هدف هر گونه فعاليـت آموزشـي ايجـاد يـادگيري اسـت     

شود تا به تغييـر در او منتهـي شـود   فعاليتي است كه از سوي يادگيرنده انجام مي

توانند بر دانش آموز تأ ثير گذاشته و عاليت يادگيري عوامل مختلفي مي
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 فصلنامه پژوهشهاي تربيتيفصلنامه پژوهشهاي تربيتيفصلنامه پژوهشهاي تربيتيفصلنامه پژوهشهاي تربيتي

 

تـوان از   يادگيري او را با مشكل مواجه سازند يكي از بهترين شاخصـهايي كـه مـي   

آن براي بررسي ميزان يادگيري و موفقيت نظام آموزشي در دستيابي به هـدفهاي  

  .خود استفاده كرد پيشرفت تحصيلي دانش آموزان است

شرفت تحصيلي دانش آموزان ممكن است به داليل مختلف و تحت تـأثير  پي

بنـابراين شناسـايي عوامـل تـأثير گـذار      . عوامل گوناگون بـا مشـكل مواجـه شـود    

ها در هرنظام آموزشي  ترين فعاليت ت تحصيلي يكي از مهمترين و اساسيبرپيشرف

  .است

 بــر بنــابراين مســأله اساســي در تحقيــق حاضــر شناســايي عوامــل مــؤثر

پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و تعيين نقش هر يك از آنها در پيشرفت تحصـيلي  

توان با شناختي دقيق و همه جانبه پيشرفت تحصـيلي   تنها در اين صورت مي. است

  .دانش آموزان را افزايش داد و از ميزان افت تحصيلي كاست

مالحظه پژوهشهاي موجود نشـان ميدهـد كـه مطالعـات زيـادي در مـورد       

عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي انجام شده و در هر يك از پژوهشـها تعـدادي از   

  . عوامل مورد بررسي قرار گرفته است

بـه  ) 1367( و مـرادي ) 1378( طالب زادگان ،به عنوان مثال در زمينه فردي

بـين اضـطراب و پيشـرفت تحصـيلي رابطـه منفـي پيـدا        ) 1379(نقل از شاهسـوند  

ــرده ــد ك ــز. ان ــري   )1980( جيم ــل از ورناص ــه نق ــانگرد)1377( ب و ) 1370( ، بياب

. انـد  بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي رابطـه مثبـت گـزارش كـرده    ) 1374...(نورا

همچنين بيابانگرد در پژوهش خود رابطه مثبت بين سبك اسناد دروني و پيشـرفت  

  .تحصيلي گزارش كرده است

لي و انگيـزه  بـين پيشـرفت تحصـي   ) 1380(بـه نقـل از سـيف    ) 1982( بلوم

و ) 2002( در زمينــه عوامــل اجتمــاعي، بنتــام. پيشــرفت رابطــه مثبتــي يافتــه اســت

رابطه مثبتي بين اين عوامل و پيشرفت تحصـيلي گـزارش كـرده    ) 1379( شاهسوند

  .است

پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و تعيين نقش هر يك از آنها در پيشرفت تحصـيلي  

توان با شناختي دقيق و همه جانبه پيشرفت تحصـيلي  تنها در اين صورت مي

  .دانش آموزان را افزايش داد و از ميزان افت تحصيلي كاست

مالحظه پژوهشهاي موجود نشـان ميدهـد كـه مطالعـات زيـادي در مـورد       

عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي انجام شده و در هر يك از پژوهشـها تعـدادي از   

  . عوامل مورد بررسي قرار گرفته است

بـه  ) 1367( و مـرادي ) 1378( طالب زادگان ،به عنوان مثال در زمينه فردي

بـين اضـطراب و پيشـرفت تحصـيلي رابطـه منفـي پيـدا        ) 1379(نقل از شاهسـوند  

ــرده ــد ك ــز. ان ــري   )1980( جيم ــل از ورناص ــه نق ــانگرد)1377( ب و ) 1370( ، بياب

بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي رابطـه مثبـت گـزارش كـرده    

همچنين بيابانگرد در پژوهش خود رابطه مثبت بين سبك اسناد دروني و پيشـرفت  

  .تحصيلي گزارش كرده است
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به نقل ) 1991( 3، و گراس2و دارلينگ 1در زمينه عوامل خانوادگي، المبورن

رابطه بين پيشـرفت تحصـيلي و محـيط    ) 1379(و شاهسوند ) 1376(نقل از كامكار 

مثبت خانواده، رابطه نيرومند والد  فرزندي، فضاي رواني مثبت و نگرش والدين به 

  .اند تحصيل را مثبت ارزيابي كرده

و   ) 1371( بــه نقــل زارعــي 4در بعــد پايگــاه اقتصــادي خــانواده، داگــالس 

حصـيلي را تأييـد   ، رابطه مثبت بـين درآمـد خـانواده و پيشـرفت ت    )1379(پور  كهن

  .كرده اند

اگر چه همه شواهد ذكر شده دال بر وجود رابطه متقابل بين پيشـرفت تحصـيلي و   

عوامل مذكور بوده است، بااين حال براي قضاوت دقيقتر درباره كم و كيف رابطـه  

بين اين متغيرها و ميزان مشاركت جمعـي و سـهم اختصاصـي متغيرهـا در پـيش      

لي بعدي دانش آموزان تهـران شـواهد كـافي وجـود     بيني واريانس پيشرفت تحصي

فرضيه در پژوهش حاضر براي بررسـي ايـن مـوارد تـدوين      14نداشت از اين رو 

و بررسـي بـه آنهـا اشـاره      شد كه جهت جلوگيري از اطاعه مقاله در قسـمت بحـث  

  .شده است

  

  اف زير مد نظر پژوهشگر بوده استدر اين پژوهش اهد

  .در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شناخت و تبيين عوامل فردي

 .شناخت و تبيين نقش عوامل خانوادگي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

 .دانش آموزان اي در پيشرفت تحصيلي شناخت و تبيين نقش عوامل مدرسه

 .دانش آموزان شناخت و تبيين نقش عوامل اجتماعي در پيشرفت تحصيلي

                                                 
1- Lamborn 

2-Darling  
3- Grase 

4- Douglas 

عوامل مذكور بوده است، بااين حال براي قضاوت دقيقتر درباره كم و كيف رابطـه  

بين اين متغيرها و ميزان مشاركت جمعـي و سـهم اختصاصـي متغيرهـا در پـيش      

بيني واريانس پيشرفت تحصيلي بعدي دانش آموزان تهـران شـواهد كـافي وجـود     بيني واريانس پيشرفت تحصيلي بعدي دانش آموزان تهـران شـواهد كـافي وجـود     بيني واريانس پيشرفت تحصي

فرضيه در پژوهش حاضر براي بررسـي ايـن مـوارد تـدوين      14نداشت از اين رو  فرضيه در پژوهش حاضر براي بررسـي ايـن مـوارد تـدوين      14 14 

و بررسـي بـه آنهـا اشـاره     شد كه جهت جلوگيري از اطاعه مقاله در قسـمت بحـث  

  اف زير مد نظر پژوهشگر بوده استدر اين پژوهش اهد

  .در پيشرفت تحصيلي دانش آموزانشناخت و تبيين عوامل فردي

شناخت و تبيين نقش عوامل خانوادگي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

.دانش آموزان اي در پيشرفت تحصيليشناخت و تبيين نقش عوامل مدرسه

.دانش آموزان شناخت و تبيين نقش عوامل اجتماعي در پيشرفت تحصيلي
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 فصلنامه پژوهشهاي تربيتيفصلنامه پژوهشهاي تربيتيفصلنامه پژوهشهاي تربيتيفصلنامه پژوهشهاي تربيتي

 

ي، خانوادگي، مدرسـه اي و اجتمـاعي در   مقايسه ميزان تأثير هر يك از عوامل فرد

 .پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

 .ارائه پيشنهادات عملي به منظور بهبود در افزايش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

  

  روش

از آنجايي كه اين پژوهش قصـد دارد اثـر متغيرهـاي مسـتقلي را بـر روي      

فعلـي مـورد بررسـي     وابسته كه از قبل اتفاق افتاده است بدون هيچگونه دستكاري

شـود و از   اي محسـوب مـي   مقايسه –قرار دهد از پژوهشهاي پس رويدادي يا علي 

طرفي چون رابطـه بـين متغيرهـا را مـورد مطالعـه قـرار داده پـس از پژوهشـهاي         

  .آيد همبستگي نيز به شمار مي

جامعه آماري پژوهش حاضر را كليـه دانـش آمـوزان پسـر دوره روزانـه      

تانهاي نظري دولتي عمومي شهر تهران كه در سال تحصـيلي  مقطع متوسط دبيرس

نفـر بودنـد تشـكيل     135000به تحصيل اشـتغال داشـتند و در كـل حـدود      81-82

  .داد مي

حجم نمونه با استفاده از فرمول 
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علـت تعهـد پژوهشـگر بـه انجـام      نفر محاسبه گرديد ولي به  521به تعداد 

هـاي   نفر همان تعداد مالك قـرار داده شـد و از هريـك از پايـه     1200پژوهش روي 

  .نفر به عنوان نمونه انتخاب شد 4000سال اول، دوم و سوم متوسط تعداد حدود

در . اي اسـتفاده شـد   اي چند مرحله براي انتخاب نمونه از روش نمونه گيري خوشه

غـرب  و جنـوب   . مركـز . ي شـمال، شـرق   گانه به پنج منطقـه  19مرحله اول مناطق 

بـه قيـد    17و   10،  8،  7، 2منطقه مذكور مناطق،  5ه دوم از در مرحل. تقسيم شدند

  .قرعه انتخاب شدند

طرفي چون رابطـه بـين متغيرهـا را مـورد مطالعـه قـرار داده پـس از پژوهشـهاي         

  .آيد همبستگي نيز به شمار مي

جامعه آماري پژوهش حاضر را كليـه دانـش آمـوزان پسـر دوره روزانـه      

مقطع متوسط دبيرستانهاي نظري دولتي عمومي شهر تهران كه در سال تحصـيلي  مقطع متوسط دبيرستانهاي نظري دولتي عمومي شهر تهران كه در سال تحصـيلي  مقطع متوسط دبيرس

نفـر بودنـد تشـكيل     135000به تحصيل اشـتغال داشـتند و در كـل حـدود      نفـر بودنـد تشـكيل     135000 135000 
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نفر محاسبه گرديد ولي به  521به تعداد  نفر محاسبه گرديد ولي به  521به تعداد  علـت تعهـد پژوهشـگر بـه انجـام       521به تعداد 

نفر همان تعداد مالك قـرار داده شـد و از هريـك از پايـه     1200 نفر همان تعداد مالك قـرار داده شـد و از هريـك از پايـه     1200 1200 

نفر به عنوان نمونه انتخاب شد 4000سال اول، دوم و سوم متوسط تعداد حدود نفر به عنوان نمونه انتخاب شد 4000 4000 
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  ......بررسي و شناسايي عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزا 

  

در مرحله سوم ازبين دبيرستانهاي پسرانه مناطق انتخـابي كـه داراي سـه    

ب شـدند و در مرحلـه   رشته نظري بودند دو دبيرستان به صورت تصـادفي انتخـا  

نفر به روش تصادفي سـاده انتخـاب    40چهارم در مدارس انتخاب شده از هر پايه 

  .گرديد

ابزارهاي اندازه گيري در اين پژوهش شامل چهـار پرسشـنامه اسـتاندارد    

شده، يك پرسشنامه محقق ساخته، همراه با فرم جمع آوري معـدل دانـش آمـوزان    

  . به شرح زير بوده است

ســوال  20ايــن آزمــون شــامل :  1د ســنجي اضــطراب زانــكمقيــاس خــو

عـاطفي اضـطراب سـاخته شـده      –اي است كه بر مبناي نشانگان بـدني   چهارگزينه

برابـر  ) با مقيـاس اضـطرابها ميلتـون   (روايي آن از طريق روش سازه همگرا . است

ل بـه نقـ  . (بود 84/0و پايايي با استفاده از همساني دروني و روش آلفا برابر  71/0

  ).1375از رشيد، 

 –هـاي بلـي    ال بـا گزينـه  ؤسـ  58آزمون عزت نفس كوپر اسميت كه داراي 

هـاي آزمـون بـا معـدل آخـر       خير است روايي آزمون از طريق همبسته كردن نمره

و  69/0بـراي پسـران   ) 1373(سال دانش آموزان در پـژوهش شـكر كـن و نيسـي     

مـان پـژوهش بـا اسـتفاده از     و پايايي آزمـون در ه . بوده است 71/0براي دختران 

 . گزارش شده است 92/0و دختران  9/0روش باز آزمايي براي پسران 

عبارت و هر عبارت داراي يك جفـت   29مقياس منبع كنترل را تركه داراي 

بـا اسـتفاده از   ) 1370(روايي آزمون در پـژوهش بيابـانگرد   . ال الف و ب استؤس

و پايـايي  . گزارش شده است 58/0 روش همبستگي بين آزمون كوپر اسميت وراتر

و بــا روش  70/0بــا اســتفاده از همســاني درونــي و روش كــودر ريچــارد ســون  

 .بوده است 70/0ي نيز مايبازآز

                                                 
1- Self rating Anxiety Scale (S.A.S) 

عـاطفي اضـطراب سـاخته شـده     –اي است كه بر مبناي نشانگان بـدني  

با مقيـاس اضـطرابها ميلتـون   (روايي آن از طريق روش سازه همگرا 

ل بـه نقـ  . (بود 84/0و پايايي با استفاده از همساني دروني و روش آلفا برابر 

1375.(  

هـاي بلـي    ال بـا گزينـه  ؤسـ  58آزمون عزت نفس كوپر اسميت كه داراي 

هـاي آزمـون بـا معـدل آخـر      خير است روايي آزمون از طريق همبسته كردن نمره

بـراي پسـران   ) 1373(سال دانش آموزان در پـژوهش شـكر كـن و نيسـي     

و پايايي آزمـون در ه مـان پـژوهش بـا اسـتفاده از     و پايايي آزمـون در ه مـان پـژوهش بـا اسـتفاده از     و پايايي آزمـون در ه . بوده است 71/0

گزارش شده است 92/0و دختران  9/0روش باز آزمايي براي پسران  گزارش شده است 92/0و دختران  9/0  92/0و دختران  9/0

عبارت و هر عبارت داراي يك جفـت   29مقياس منبع كنترل را تركه داراي 

) 1370(روايي آزمون در پـژوهش بيابـانگرد   . ال الف و ب است

گزارش شده است 58/0 روش همبستگي بين آزمون كوپر اسميت وراتر
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 فصلنامه پژوهشهاي تربيتيفصلنامه پژوهشهاي تربيتيفصلنامه پژوهشهاي تربيتيفصلنامه پژوهشهاي تربيتي

 

اين پرسشنامه در دانشگاه تربيت معلـم تهـران   : پرسشنامه انگيزه پيشرفت

زير نظر كديور به وسيله زارع دانشـجوي كارشناسـي ارشـد سـاخته شـده اسـت       

 ).1373 زارع(

داراي دو عبارت الـف و  ال ؤال است كه هر سؤس 29اين پرسشنامه داراي 

  .باشد ب مي

 74/0روايي ايـن آزمـون بـا اسـتفاده از روش سـازه همگـرا توسـط زارع        

گزارش شده است و پايايي آن با استفاده از روش بازآزمايي به وسـيله تحويلـدار   

محاسـبه شـده    82/0) 1374(الفقاري به نقل از ذو) 1376(و به وسيله يحيايي  78/0

  .است

اين پرسشنامه از دو قسمت تشكيل شـده اسـت،   : پرسشنامه محقق ساخته

سن، پايه تحصيل، شـغل پـدر و   ( قسمت اول مربوط به خصوصيات جمعيتي نمونه

مادر، تحصيالت والدين، درآمد خانواده، وضـعيت مسـكن و امكانـات خـانوادگي و     

اي و اجتماعي مؤثر برپيشـرفت   خانوادگي، مدرسهقسمت دوم براي سنجش عوامل 

 –پايگـاه اقتصـادي، فضـاي روانـي     : عوامل خانوادگي شامل. تحصيلي ساخته شد

باشـد عوامـل    عاطفي خـانواده و نگـرش والـدين نسـبت بـه تحصـيل فرزنـدان مـي        

نگرش دانش اموز نسـبت بـه تحصـيل، امتحـان، معلـم و آگـاهي       : اي شامل مدرسه

نگـرش  : عوامل اجتمـاعي شـامل  . بردهاي يادگيري و مطالعه استآموز از راه دانش

جامعه نسبت به تحصيل، درك دانش آموز از  تأ ثير تحصيالت بر روابط و پايگـاه  

اجتمــاعي و درك دانــش آمــوز از تــأ ثيــر تحصــيالت براشــتغال و زنــدگي آينــده  

  .باشد مي

. باشـد خـرده آزمـون مي   10اي و  گزينـه  5سـوال   50اين پرسشنامه داراي 

روايي آن با استفاده از روش روايي محتوايي صـوري و نظـر متخصصـان مـورد     

و از طريق همساني درونـي   79/0تأكيد قرار گرفت و پايايي آن با روش بازآزمايي 

  .محاسبه گرديد 81/0با روش آلفا برابر 

: اين پرسشنامه از دو قسمت تشكيل شـده اسـت،   : اين پرسشنامه از دو قسمت تشكيل شـده اسـت،   : پرسشنامه محقق ساخته

سن، پايه تحصيل، شـغل پـدر و   ( قسمت اول مربوط به خصوصيات جمعيتي نمونه

مادر، تحصيالت والدين، درآمد خانواده، وضـعيت مسـكن و امكانـات خـانوادگي و     

اي و اجتماعي مؤثر برپيشـرفت  قسمت دوم براي سنجش عوامل خانوادگي، مدرسهقسمت دوم براي سنجش عوامل خانوادگي، مدرسهقسمت دوم براي سنجش عوامل 

پايگـاه اقتصـادي، فضـاي روانـي     : عوامل خانوادگي شامل. تحصيلي ساخته شد

عاطفي خـانواده و نگـرش والـدين نسـبت بـه تحصـيل فرزنـدان مـي        

نگرش دانش اموز نسـبت بـه تحصـيل، امتحـان، معلـم و آگـاهي       : اي شامل مدرسه نگرش دانش اموز نسـبت بـه تحصـيل، امتحـان، معلـم و آگـاهي       : اي شامل مدرسه : اي شامل مدرسه

بردهاي يادگيري و مطالعه استآموز از راه دانش بردهاي يادگيري و مطالعه استآموز از راه دانش عوامل اجتمـاعي شـامل  . آموز از راه دانش

جامعه نسبت به تحصيل، درك دانش آموز از  تأ ثير تحصيالت بر روابط و پايگـاه  

اجتمــاعي و درك دانــش آمــوز از تــأ ثيــر تحصــيالت براشــتغال و زنــدگي آينــده  
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  ......بررسي و شناسايي عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزا 

  

ل نمــرات دبيرســتان از دفتــر كــ: فــرم جمــع آوري نمــرات دانــش آمــوزان

  .استخراج گرديد

راي پژوهش، پس از دريافت معرفي نامه از شـوراي تحقيقـات اسـتان و    اج

مناطق مربوطه و مراجعه به دبيرستانهاي انتخاب شده و انتخاب دو كـالس از هـر   

نفر بـه طـور تصـادفي از هـر كـالس در صـورت وجـود سـالن          20پايه و انتخاب 

هـا بـه    امتحانات در سالن مذكور و در غير اينصورت براي هـر كـالس پرسشـنامه   

  .شد طور جداگانه اجرا مي

ها در دو سـطح توصـيفي و    هاي حاصل از پرسشنامه تجزيه و تحليل داده

در سطح توصيفي از توزيع فراوانـي، درصـدها، نمودارهـا،    . استنباطي انجام گرفت

شاخصهاي گـرايش مركـزي و پراكنـدگي محاسـبه شـد و در سـطح اسـتنباطي از        

ســه ميانگينهــا، تجزيــه و تحليــل واريــانس، بــراي مقاي tروش همبســتگي، آزمــون 

آزمونهاي تعقيبي مناسب و تحليل رگرسيون چند متغيره به منظور بررسي ميـزان  

  .تأثير هر يك از عوامل و مجموعه عوامل بر پيشرفت تحصيل استفاده شد

  

  هاي پژوهش  يافته

فرضـيه آن از   13فرضيه تـدوين شـده بـود كـه      14در اين پژوهش جمعاً 

ول يك كه در زير ارائه شده است، قابل بررسي است و يـك مـورد از آن   طريق جد

  .شود جداگانه شرح داده مي
  

در سطح توصيفي از توزيع فراوانـي، درصـدها، نمودارهـا،    . استنباطي انجام گرفت

شاخصهاي گـرايش مركـزي و پراكنـدگي محاسـبه شـد و در سـطح اسـتنباطي از        

ســه ميانگينهــا، تجزيــه و تحليــل واريــانس، بــراي مقاي روش همبســتگي، آزمــون tروش همبســتگي، آزمــون tروش همبســتگي، آزمــون  ســه ميانگينهــا، تجزيــه و تحليــل واريــانس، بــراي مقاي  بــراي مقاي 

آزمونهاي تعقيبي مناسب و تحليل رگرسيون چند متغيره به منظور بررسي ميـزان  

تأثير هر يك از عوامل و مجموعه عوامل بر پيشرفت تحصيل استفاده شد

  هاي پژوهش  يافته

فرضيه تـدوين شـده بـود كـه      14در اين پژوهش جمعاً  فرضيه تـدوين شـده بـود كـه      14 14 13 

ول يك كه در زير ارائه شده است، قابل بررسي است و يـك مـورد از آن   

  .شود جداگانه شرح داده مي
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 فصلنامه پژوهشهاي تربيتيفصلنامه پژوهشهاي تربيتيفصلنامه پژوهشهاي تربيتيفصلنامه پژوهشهاي تربيتي

 

  محاسبه همبستگي بين پيشرفت تحصيلي با خرده آزمون هاي مورد استفاده در پژوهش - 1جدول 

  آزمونها             متغير
ت 
رف
ش
پي

ي 
صيل

تح )
دل
مع

ح   )
سط

ي
ار
اد
عن
م

  

  000/0  - 14/0  اضطراب سنج زانك - 1

  004/0  14/0  انگيزه پيشرفت زارع - 2

  000/0  -08/0  بيروني  راتر –كنترل دروني  - 3

  000/0  17/0  عزت نفس كوپر اسميت -4

  000/0  10/0  عاطفي خانواده –فضاي رواني  -5

  000/0  17/0  نگرش والدين نسبت به تحصيل فرزندان -6

  000/0  20/0  نگرش دانش آموزان نسبت به تحصيل - 7

  007/0  07/0  نگرش دانش آموزان نسبت به امتحان - 8

  250/0  -02/0  نگرش دانش آموزان نسبت به معلم  - 9

  000/0  12/0  آگاهي دانش آموزان از راهبردهاي يادگيري و مطالعه -10

  439/0  004/0  درك دانش آموزان از رشد  و اهميت تحصيالت در جامعه -11

  000/0  12/0  ت بر روابط و پايگاه اجتماعيدرك دانش آموز از تأثير تحصيال -12

  002/0  08/0  درك دانش آموز از تأثير تحصيالت بر اشتغال و زندي آينده – 13

  000/0  17/0  )13لغايت  5تأثير مجموع خرده آزمونهاي ( كل   - 14

و  13تـا   1بين هر يك از موضوع هاي ذكر شده در جدول فوق از شـماره  

داگانه اي مطرح شده بود كه با توجه به جدول شـماره  پيشرفت تحصيلي فرضيه ج

يعني بين نگرش دانش آموز نسبت به معلـم و درك دانـش آمـوز     11و  9فرضيه  1

از رشد و اهميت تحصيالت در جامعه با پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري وجـود  

 3و  1ندارد ولي در بقيه موارد رابطـه معنـادار وجـود دارد كـه در مـورد فرضـيه       

  . رابطه منفي و در بقيه موارد مثبت است

  :به شرح زير بود 14فرضيه  1تنها فرضيه مطرح نشده در جدول 

اجتمــاعي خــانواده و پيشــرفت تحصــيلي دانــش  –بــين پايگــاه اقتصــادي 

الهاي مربوط بـه ايـن فرضـيه،    ؤبه دليل مستقل بودن س. آموزان رابطه وجود دارد

هـا فرضـيه جداگانـه تـدوين و تحـت عنـوان       پژوهشگر ابتدا براي هر يك از سوال 

  000/0  20/0  نگرش دانش آموزان نسبت به تحصيل

  007/0  07/0  نگرش دانش آموزان نسبت به امتحان

  250/0  -02/0  نگرش دانش آموزان نسبت به معلم

  000/0  12/0  آگاهي دانش آموزان از راهبردهاي يادگيري و مطالعه

  439/0  004/0  درك دانش آموزان از رشد  و اهميت تحصيالت در جامعه

  000/0  12/0  ت بر روابط و پايگاه اجتماعيدرك دانش آموز از تأثير تحصيال

  002/0  08/0  درك دانش آموز از تأثير تحصيالت بر اشتغال و زندي آينده

  000/0  17/0  )13لغايت  5تأثير مجموع خرده آزمونهاي 

بين هر يك از موضوع هاي ذكر شده در جدول فوق از شـماره  

پيشرفت تحصيلي فرضيه جداگانه اي مطرح شده بود كه با توجه به جدول شـماره  پيشرفت تحصيلي فرضيه جداگانه اي مطرح شده بود كه با توجه به جدول شـماره  پيشرفت تحصيلي فرضيه ج

يعني بين نگرش دانش آموز نسبت به معلـم و درك دانـش آمـوز     11و  9فرضيه  1

از رشد و اهميت تحصيالت در جامعه با پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري وجـود  

ندارد ولي در بقيه موارد رابطـه معنـادار وجـود دارد كـه در مـورد فرضـيه       

  . رابطه منفي و در بقيه موارد مثبت است
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  ......بررسي و شناسايي عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزا 

  

  .فرضيه هاي فرعي مورد بررسي قرار داد

بين تحصيالت پدران و پيشرفت تحصيلي فرزنـدان بـا    1در فرضيه فرعي 

استفاده از آزمون واريانس يكطرفه تفـاوت معنـادار بـود و آزمـون تعقيبـي تـوكي       

ت پـدر بـا پيشـرفت    تفاوت را در بين همه گروهها نشان داد و به طور كلي تحصيال

  .تحصيلي فرزند رابطه مستقيم داشت

بين تحصيالت مادر و پيشرفت تحصيلي فرزنـدان نيـز    2در فرضيه فرعي 

  .نتيجه مشابه تحصيالت پدر حاصل شد

بين درآمد خـانواده و پيشـرفت تحصـيلي فرزنـدان تـا       3در فرضيه فرعي 

ر چـه درآمـد بيشـتر    هزار تومان در ماه تفاوت معنـادار بـود يعنـي هـ     300درآمد 

شد پيشرفت تحصيلي نيز بهتر بود ولـي بـا درآمـدهاي بـاالتر تفـاوت معنـادار        مي

  .نبود

مربوط به تفـاوت معنـادار    5مربوط به نوع مسكن و فرضيه فرعي  4فرضيه فرعي 

بين امكانات رفاهي خانواده و پيشرفت تحصيلي دانش آمـوزان بـود كـه نتيجـه در     

  .تارائه داده شده اس 2جدول 

هزار تومان در ماه تفاوت معنـادار بـود يعنـي هـ    ر چـه درآمـد بيشـتر    هزار تومان در ماه تفاوت معنـادار بـود يعنـي هـ    ر چـه درآمـد بيشـتر    هزار تومان در ماه تفاوت معنـادار بـود يعنـي هـ    

شد پيشرفت تحصيلي نيز بهتر بود ولـي بـا درآمـدهاي بـاالتر تفـاوت معنـادار       

مربوط به تفـاوت معنـادار    5مربوط به نوع مسكن و فرضيه فرعي 

بين امكانات رفاهي خانواده و پيشرفت تحصيلي دانش آمـوزان بـود كـه نتيجـه در     

ارائه داده شده اس  .تارائه داده شده اس  .تارائه داده شده اس
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 فصلنامه پژوهشهاي تربيتيفصلنامه پژوهشهاي تربيتيفصلنامه پژوهشهاي تربيتيفصلنامه پژوهشهاي تربيتي

 

براي تفاوت معناداري بين استفاده كنندگان و عدم استفاده كنندگان از امكانات رفاهي با مسكن و پيشرفت  tآزمون  -2جدول 

  تحصيلي

  شاخص

  امكانات
  ميانگين  نوع استفاده

انحراف 

  معيار
 Tمقدار  تعداد

سطع 

  معناداري

  شنا
  376  11/2  25/16  دارد

26/6  000/0  
  820  07/2  43/15  ندارد

  كالسهاي هنري
  310  08/2  34/16  دارد

38/6  000/0  
  887  08/2  47/15  ندارد

كالس هاي 

  تقويتي

  413  04/2  44/16  دارد
23/9  000/0  

  784  05/2  30/15  ندارد

  اسكي و اسكيت
  132  13/2  39/16  دارد

98/3  000/0  
  1065  10/2  61/15  ندارد

  تلفن همراه
  205  2/1  05/16  دارد

75/2  008/0  
  992  13/2  62/15  ندارد

  رايانه
  560  11/2  23/16  دارد

06/8  000/0  
  637  00/2  21/15  ندارد

  دوچرخه
  596  13/2  16/16  دارد

77/7  000/0  
  601  00/2  23/15  ندارد

  مسكن
  902  10/2  77/15  )دارد(مالك

3/2  02/0  
  292  17/2  4/15  )ندارد(مستاجر

  

ر تمـام مـوارد تفـاوت معنـادار و داشـتن      د 2با توجه به مندرجات جـدول  

  .امكانات رفاهي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مؤثر است

در پــژوهش حاضــر عــالوه بــر بررســي فرضــيه هــا، ســوالي كــه بــراي   

پژوهشگر مطرح بود، اين است كه كداميك از متغييرهاي به كـار رفتـه در پـژوهش    

ال از ؤپاسـخگويي بـه ايـن سـ    توانايي پيش بيني پيشـرفت تحصـيلي را دارد بـراي    

  .شيوه رگرسيون چند متغيره استفاده شده است

پيشــرفت (تحليــل رگرســيون بــين متغيرهــاي پــيش بــين بــا متغيــر مــالك 

  132  13/2  39/16  دارد
98/3  000/0  

  1065  10/2  61/15  ندارد

  205  2/1  05/16  دارد
75/2  008/0  

  992  13/2  62/15  ندارد

  560  11/2  23/16  دارد
06/8  000/0  

  637  00/2  21/15  ندارد

  596  13/2  16/16  دارد
77/7  000/0  

  601  00/2  23/15  ندارد

  902  10/2  77/15  )دارد(مالك
3/2  02/0  

  292  17/2  4/15  )ندارد(مستاجر

ر تمـام مـوارد تفـاوت معنـادار و داشـتن      د 2با توجه به مندرجات جـدول  

  .امكانات رفاهي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مؤثر است

در پــژوهش حاضــر عــالوه بــر بررســي فرضــيه هــا، ســوالي كــه بــراي   
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  ......بررسي و شناسايي عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزا 

  

جـدول در سـطح يـك       Fمحاسـبه شـده از    Fمـورد  4كـه در   نشان داد) تحصيلي

متغير با پيشرفت تحصيلي رابطـه وجـود دارد كـه در     4درصد بزرگتر است و بين 

  . نشان داده شده است 3-دول ج
  متغيرهاي وارد شده در معادله خط رگرسيون در مرحله چهارم - 3جدول 

  متغير پيش بيني

ب 
ري
ض

B
بتا 

ب 
ري
ض

  

ت 
سب
ن

T
ي  
عن
 م
طح

س

ر 
دا

T
 

ين
عي
ب ت

ري
ض

  
خطاي 

ستاندارد 

  برآورد

ضريب 

  همبستگي

نگرش دانش 

  آموز به تحصيل
019/0  156/0  83/4  000/0  043/0  03 E-11/4  209/0  

نگرش والدين 

  نسبت به تحصيل
015/0  097/0  04/3  002/0  057/0  03 E-77/4  238/0  

  E-49/4  252/0 0  064/0  002/0  04/3  097/0  0140/0  عزت نفس

نگرش دانش 

آموز نسبت به 

  معلم

0103/0  07/0-  38/2-  0176/0  068/0  03 E-35/4  26/0  

  

شـرفت تحصـيلي دارد ولـي    باتوجه به جدول باال سه متغير اول ارتباط مثبتي با پي

نگرش دانش آموز نسبت بـه معلـم ارتبـاط معكـوس بـا پيشـرفت تحصـيلي نشـان         

  . دهد مي

  

  بحث و نتيجه گيري

هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل مـؤثر بـر پيشـرفت تحصـيلي دانـش      

نتايج حاكي از آن است كه بين پيشرفت تحصيلي بـا  . آموزان رشته هاي نظري بود

عـاطفي خـانواده، تحصـيالت پـدر،      –ت، فضـاي روانـي   عزت نفـس انگيـزه پيشـرف   

تحصيالت مادر، درآمد خانواده، منزل مسكوني، امكانات رفـاهي خـانواده، نگـرش    

والدين به تحصيل فرزندان، نگرش دانش آموز به تحصيل ، نگرش دانش آمـوز بـه   

  
015/0  097/0  04/3  002/0  057/0  03 E-

  E-49/4  252/0 0  064/0  002/0  04/3  097/0  0140/0  عزت نفس

0103/0  07/0-  38/2-  0176/0  068/0  03 E-

باتوجه به جدول باال سه متغير اول ارتباط مثبتي با پيشـرفت تحصـيلي دارد ولـي    باتوجه به جدول باال سه متغير اول ارتباط مثبتي با پيشـرفت تحصـيلي دارد ولـي    باتوجه به جدول باال سه متغير اول ارتباط مثبتي با پي

نگرش دانش آموز نسبت بـه معلـم ارتبـاط معكـوس بـا پيشـرفت تحصـيلي نشـان         

  بحث و نتيجه گيري

هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل مـؤثر بـر پيشـرفت تحصـيلي دانـش      
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امتحان ، ميزان آگاهي دانش آموزان از راهبردها يـادگيري و مطالعـه، درك دانـش    

موز از تأثير تحصيالت بـر اشـتغال و زنـدگي آينـده، درك دانـش آمـوز از تـأثير        آ

تحصيالت بر پايگاه اجتماعي رابطه معنادار و مثبتـي وجـود دارد و بـين پيشـرفت     

تحصيلي با اضطراب و سبك اسناد بيروني رابطه معنادار و منفي اسـت يعنـي هـر    

و پايين تر است و همـين  چه اضطراب دانش آموز بيشتر باشد، پيشرفت تحصيلي ا

رابطه با سبك اسناد بيروني هم وجـود دارد ولـي بـرعكس دانـش آمـوزاني كـه از       

سبك اسناد بيروني استفاده مي كنند پيشرفت تحصيلي بيشتري دارند، اين يافته ها 

، )1371( ، زارعـي )1370( هاي بيابـانگرد  هاي زيادي از جمله پژوهش همسو با يافته

  ).1374( لفقاري، ذوا)1372( بحراني

ــانگرد)1375( ورناصــري ،  )1376( ، كامكــار)1376( ، شــعبان)1376( ، بياب

، )1379( ، كهـن پـور  )1379( ، شاهسـوند )1379( ، سليمان نژاد)1378( زادگان طالب

بنابراين نتايج به دست آمده در اين پژوهش بـا سـوابق   . ، بوده است)1381( كرمي

  . پژوهشهاي پيشين مطابقت دارد

رين محدوديت اين پژوهش كمبود هزينه بود كه امكـان بررسـي كليـه    مهمت

عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي از جمله تأثير هوش را كـه عامـل مهـم و تعيـين     

 ياي است فراهم نساخت اميد اسـت در تحقيقـات بعـدي ايـن عامـل و عاملهـا       كننده

  . اخت شودها با توجه به حجم كار پرد ديگر مدنظر قرار گيرد و هزينه پژوهش

كاران آموزش و پرورش اعم از خـانواده  رپيشنهادات عملي براي دست اند

و مدرسه و جامعه اين است كه ازايجاد اضطراب در دانش آموزان خودداري كننـد  

و در صـورت وجـود اضـطراب از مراكـز مشـاور، جهـت رفـع اضـطراب اســتفاده         

ن اقـدام نماينـد، بـه     استفاده نمايند، نسبت به بـاال بـردن عـزت نفـس دانـش آمـوزا      

آموزان آموزش دهند كه موفقيت خود را به علل دروني و پايدار اسـناد دهنـد    دانش

از طريق تشـويق  . را به عوامل بيروني يا دروني ناپايدار اسناد كنند و شكست خود

و تقويت و ايجاد رابطه بين مطالب آموخته شده و زندگي واقعي انگيزه پيشرفت را 

  ).1374( لفقاري، ذوا)1372( بحراني

ــانگرد)1375( ورناصــري ،  )1376( ، كامكــار)1376( ، شــعبان)1376( ، بياب

، )1379( ، كهـن پـور  )1379( ، شاهسـوند )1379( ، سليمان نژاد)1378( زادگان طالب

بنابراين نتايج به دست آمده در اين پژوهش بـا سـوابق   . ، بوده است)1381( كرمي

  . پژوهشهاي پيشين مطابقت دارد

رين محدوديت اين پژوهش كمبود هزينه بود كه امكـان بررسـي كليـه    

عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي از جمله تأثير هوش را كـه عامـل مهـم و تعيـين     

اي است فراهم نساخت اميد اسـت در تحقيقـات بعـدي ايـن عامـل و عاملهـا      

ها با توجه به حجم كار پردديگر مدنظر قرار گيرد و هزينه پژوهش

كاران آموزش و پرورش اعم از خـانواده  رپيشنهادات عملي براي دست اند

و مدرسه و جامعه اين است كه ازايجاد اضطراب در دانش آموزان خودداري كننـد  

و در صـورت وجـود اضـطراب از مراكـز مشـاور، جهـت رفـع اضـطراب اســتفاده         
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 -آمـوزان محيطـي آرام و فضـاي روانـي     براي دانش. تقويت كننددانش آموزان  در

آموزش و پـرورش نسـبت بـه بـاال بـردن      . عاطفي مناسب براي تحصيل ايجاد كنند

دولت از طبقـه كـم درآمـد جامعـه حمايـت      . سطح سواد و آگاهي والدين اقدام نمايد

نسـبت بـه   و در تهيه مسكن به آنها كمك كند، مدرسه در ايجاد نگرش مثبـت  . نمايد

جـو تهديـد كننـده و خـالي از مهـر و      . تحصيل در والدين اقدام اساسي مبذول دارد

محبت از كالسها دور شود و دانـش آمـوزان را از امتحـان نترسـانند، راهبردهـاي      

يادگيري و مطالعه به دانش آموزان داده شود و جامعه نسبت به تحصـيل كـرده و   

   .تحصيالت اهميت و ارزش بيشتري قايل شود
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