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 چکیده:
 ۀتحقیق  جستجوی مدلی برای برنام نیاز اهدف 

موفقیت  لیتسهفرهنگی والدین  ۀدرسی رشد سرمای
 45آماری پژوهش  ۀ. جامعاستن تحصیلی فرزندا

شمال و  ۀتصادفی در دو منطق صورتبهخانواده 
دبیرستان  چهار که در هاآن و فرزندانجنوب تهران 

مشغول تحصیل   و پسرانهدولتی دخترانه 
توسط مشاوران متخصص آنها انتخاب شدند،.بودند،

در یک گروه تجربی  و گرفتند قرار مورد مصاحبه
ساعته آموزش خانواده باهدف  11کارگاه آموزشی 

شرکت فرهنگی ،  ۀسرمای یهامؤلفهیادگیری  و رشد
آموزش منظم  داد کهحاصل نشان  یهاافتهیکردند..

 ۀسرمای یهامؤلفه بر (p<0/05)در سطحبه والدین 
 ریتأثتحصیلی فرزندان  شرفتیو پفرهنگی خانواده 

درسی اجراشده مشتمل ۀ و برناممثبت داشته است 
 -یاددهی ندیفرا ها وروش ،محتوا، هاهدفبر،

رشد توانسته است به  یابیو ارزش هارسانه ادگیری،ی
برای  تریغنفضای فرهنگی  ایجاد فرهنگی و ۀیسرما

 موفقیت تحصیلی فرزندان کمک کند.
 ،درسی ۀبرنام، خانوادهفرهنگیۀسرمای : هادواژهیکل

 .تحصیلی. تیو موفقفرزندپروری 
 

H.Mirzabeygin (Ph.D) 
 

Abstract:   
The aim of this research is to search for a 

model for the curriculum planning of the 

parents' cultural capital growth and to facilitate 

the children's Progress in school. The 

statistical population consists of 54 families 

that are selected randomly from north and 

south of Tehran who their children were in 

grade 4 in high school. They were interviewed 

by professional interviewers and the 

experimental group participated in a training 

workshop for introducing families with 

cultural capital elements. The findings showed 

that regular training of parents in the level of 

P<0.05 has had positive effect on the family's 

cultural capital elements and the children's 

educational progress. The Implemented 

Curriculum consistes of goals, contents, 

methods, learning-teaching process, media and 

evaluation, has contributed considerably to the 

growth of the cultural capital and to the 

creation of richer cultural  

environment for the children's educational 

success.  

Key words: family's cultural capital, 

curriculum, children education and  

school achivement.  
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 قدمهم

 تجتار   و ختانواديی  خاستتگاه  تأثیر تحت را شغلی و تحصیلی موفقیت مطالعات، از بسیاري
 يهتا هیسترما  شتامل  کته  ختانواده  منتاب   و ستاختار  و ختانواده  نقت   بر و .دانندیم افراد تحصیلی
 بخ لذت والدین براي کودک تربیت جریان.کنندیم أکیدت ،شودیم فرهنگی و اجتماعی اقتصادي،

 رغت  یعل (3،3331وبرادلی وایت است)لیلی همراه فراوانی يهایناراحت و هامشقت با حالنیدرع و
 نظتتام در بتتازدهی ،وپتترورشآمتتوزش در دولتتتی نظتتام و ختتانواده توجتتهقابتتل ييتتذارهیستترما
 اول پایته  در تحصتیلی  افتت  خصتو  هبت  و متردودي  باالي نرخ نیست. مطلو  وپرورشآموزش
 ارتقتا   در مه  بسیار عوامل از نیز والدین فرهنگی ۀسرمای وضعیت همچنین است. فراوانمتوسطه،
 تحصتیلی  خانواده،کیفیتت  پتایین  فرهنگتی  ۀسرمای کهيطوربه شودیم قلمداد آموزان دان  کیفیت
 پتایین  فرهنگیۀسترمای  داراي کته  ییهتا ختانواده  لتذا  دهتد یمت  قترار  تتأثیر  تحت را آموزان دان 
 بتراي  یذهنت  و جسمی يهاییتوانا بلکه يیرند؛می خود فرزندان از را آموختن انگیزه تنهانههستند،
 (.8،8111وینینگر و )الریو.دهندیم قرار تأثیر تحت و يیرند خودمی فرزندان از را آموختن

 اصتلی  متواد  حاضتر  حتال  در کته  فرهنگ از بحث در فرانسوي، شناسجامعه بوردیو، استدالل
 فرهنتگ  بته  را محققتان  توجته  ،دهدیم تشکیل را وپرورشآموزش یشناسجامعه درسی يهاکتا 

 در مهمتی  نقت   و دارد هتا نستل  بتین  در انتقتال  و انحصتار  قابلیتت  که ياهیسرما و منب  عنوانبه
 .(8111نینگر،وی و )الریو است نموده معطوف ،دینمایم ایفا کمیا  يهاپاداش به دسترسی
 آمتوزان  دان  تحصیلی يهاتیموفق تواندیم که کندیم معرفی را سرمایه ۀعمد نوع سه بوردیو

 مادي يهاییدارا انواع دیگر یا دستمزد شامل که اقتصادي ۀسرمای نخست، دهد؛ قرار تأثیر تحت را
 شتهریه  تپرداخت  مثتل  مستتقی   ييتذار هیسترما  صتورت بته  و شودیم دارایی و سرمایه حج  مثل

 صتورت بته  یتا  يیرد می قرار آموزدان  استفاده موردمعتبر آموزشی نهادهاي در نامثبت و آموزشی
 .دارد نقت   هتا آن تحصتیلی  عملکترد  يارتقا براي فرزندان به مالی يهاکمک قالب در غیرمستقی 

 در انآمتوز  دانت   تحصیلی موفقیت در مستقی  صورتبه تواندیم که است اجتماعی ۀسرمای دوم،
 بته  ازیت ن ختود  موفقیتت  تکمیتل  بتراي  آمتوزان  دان  که فنی( يهارشته در )مثالً هاآموزش برخی
 و آمتوزش  شامل که است فرهنگی ۀسرمای باشد.سوم، اهمیت داراي دارند، کارآموزي يهاتیموقع

 و يتر  آموزشتی)جی  سیستت   از هتا آن ختا   اطالعتات  و والتدین  حتات یترج و هتا ذائقه دان ،

                                                 
1 Lilly withe , H.S. &BRRADLY 
2 Lareau, A. Weninger, 
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 و )ترامونتت  ختانواده  فضتاي  فرهنگی تعامالت (،3358رسمی)دیماجیو، تحصیالت (،7811هول ،
 است. (8113ویلیامز،
 عینتی(  فرهنگی ۀسرمای ياستثنابه) سرمایه که است این فرهنگی، ۀسرمای بحث در اساسی ۀنکت

 .کندیم پیدا انتقال يریپذجامعه فرآیند طی در و ضمنی طوربه بلکه ،رسدینم ارث به
افترادي آيتاه و    هاآنآموزانی که والدین پیشرفت تحصیلی دان  دهدیقات متعدد نشان میتحق
 لیتل ”ۀلیوسبهپردازند بیشتر است. در تحقیقی که می هاآنبه راهنمایی  هستند و بهتر دهیدآموزش

سن، سطح تحصیالت والدین  ازلحاظآموزان دان  است، تفاوت شدهانجام( 3371و همکاران  )“
کته   انتد . محققتان بته ایتن نتیجته رستیده     قراريرفته استت  یموردبررس، هاآنپایداري خانواديی و 

 .اند بیشتر بوده استداشته دهیدآموزشو  باسوادوالدین  پیشرفت کودکانی که
ریموند  « تربیتی والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان توسط هايروش ۀنیدرزمتحقیق دیگري 

است هدف این تحقیق بررسی این نکته بوده استت کته آیتا     شدهانجام » دیلمن بارتن « و »کتل
کلتی تحقیتق ایتن بتود کته       ۀاست یا نته   نتیجت   مؤثرپیشرفت تحصیلی فرزندان  رفتار والدین در

استت.   متؤثر تحصتیلی   در پیشترفت  ازجملته شناختی  يهاقدرترفتار والدین با فرزندان در  اوالً
 هتا آنمانتديی تحصتیلی   والدین به فرزنتدان، موجتب عقتب    از حد بی سختگیري و محبت  اًیثان
 .(3178 آرمند، ) شودمی

 درواقت  نیستت.   یت  تعرقابتل فرد بدون خانواده، »بر این باور است که،  3مینوچین در ضمن   
انستان   »(. باقر ثنائی نیز معتقد است، 83)همان :  «و هویت فرد است یرييشکله کانون خانواد
دوران کودکی ختود   هاييسازخانواده و برون  ناخودآياهخودآياه و  هايیزيرهبرناموارث  عمدتاً

از میان تمام نهادهاي اجتمتاعی   »معتقد است که  8(. ماکس هورکهایمر83)همان :   «هاستآنبا 
، خانواده در مقام اول قترار  سازدیمکه فرد را براي قبول اقتدار )دیکتاتوري در سطح جامعه( آماده 

 (81؛  3171)اعزازي،  «دارد.

 3371در سالربوردیو ی و از زمانی که پی است یشناختجامعهصطالحی ا 1 یفرهنگۀ سرمای     
فرهنگی از نستلی بته    يهاارزشو  هنجارهاپیدا کرد. انتقال  يايستردهساخت،کاربرد  را مطرحآن 

 ۀیلوسبهکه  شودیماطالق  هایییس مکانفرهنگی به  یدبازتولفرهنگی يویند.  یدبازتولنسل دیگر را 
تعلی  و تربیت در جوامت  امتروزي    یندهايفرا. یابدیمفرهنگی در طول زمان استمرار  ۀتجرب هاآن

                                                 
1 Salvador Minuchin 
2  Max Horkheimer 
3  Cultural Capital 
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آموزشی رستمی   يهادورهو تنها از طریق آنچه در  اندیفرهنگ یدبازتولاصلی  هايیس مکان ازجمله
پنهتان )   يهتا برنامهاز طریق  ترژرف ايهیوهشبه  یفرهنگ یدبازتول. کنندینم، عمل شودیمآموخته 

.بتر طبتق   يیردیم( صورت  آموزندیمدر مدرسه  یررسمیغ هايیوهشرفتاري که افراد به  يهاجنبه
، هتا مهارت، هاییتواناپائین،  بافرهنگباال یا  بافرهنگ ییهاخانوادهبازتولید فرهنگی بوردیو،  ۀنظری
آموزش از ارزش بسیاري برختوردار استت. در    ۀه در عرصک کندیمرا ایجاد  هایییقهسلو  هاروش

نظتام موجتود    یتد و بازتولتئوري بوردیو، کارکرد واقعی مدرسه تنها انتقال دان  نیست،بلکه تولید 
 یراحتت بته باالي جامعه این امکتان رادارنتد کته     ۀطبق يهابچهاجتماعی است،لذا تنها  هايينابرابر

بررستی   (. وجته مشخصته در  341: 3154بخ تاج)  لمس کنندرا  شانیفرهنگبتوانند امتیازات 
در موفقیت تحصیلی افراد وجود یا عدم وجود ایتن سترمایه    بر عامل مؤثر عنوانبهفرهنگی  ۀسرمای
سرمایه  ۀفرزندان است. سه منب  عمد یقاز طر هاآن یدبازتولمحیط زنديی و  در یا خانواده و داخل

انباشتت   .شتغلی  فرهنگو پرورش خانواديی،آموزش رسمی   :از اندعبارت بوردیو ازنظرفرهنگی 
سترمایۀ   در دارنتديان  ییهتا بتروز تفتاوت  طریق این سته منبت  ستبب     از افراد سرمایه فرهنگی در

  .شودیمهستند، فاقد آنکه  یو کسانفرهنگی 

بته   بتا توجته  تحصتیلی   هتاي یتموفقفرهنگی بوردیو تحلیل سازوکار ۀ ویژيی بارز سرمای      
ۀ کته سترمای   یآمتوزان دانت  اجتمتاعی از ایتن سترمایه استت.      و طبقات هايروهمیزان برخورداري 

فرهنگتی   هتاي يبرتتر  يهتا مهارتکه  ییهاخانوادهفرهنگی بیشتري دارند )دان  آموزان متعلق به 
 هتا مهتارت  تواننتد یم و بهترکنند  ییرمزيشاقواعد بازي را  توانندیم(بهتر یاردارنددر اخت مسلط را

بهتتر   ینو بنتابرا پترورش دهنتد    در ختود  يیرندیمدر مدارس پاداش  را کهوبرتري هاي فرهنگی 
اساس،طبقات مستلط نستبت بته ستایر طبقتات       ینبر ابه سطوح باالتر تحصیلی راه یابند. توانندیم

 را دربیشتر قادر خواهند بود کته ایتن نتوع سترمایه      و لذا برندیمفرهنگی  ۀسه  بیشتري از سرمای
طبقات متوسط، عملکرد تحصتیلی   در نزدفرهنگی  ۀسرمای ی با افزافرزندانشان به ودیعه بسپارند. 

 (3158.)خدایی،یابدیمفرزندان افزای  

راه و رست  پستندیده، پیچیتديی     یوۀشت خو ،  هايیقهسلبوردیو شامل  ازنظرفرهنگی  ۀسرمای
ادبیتات   تئتاتر و ز قبیل موستیقی،  شناختن و توانایی پذیرش محصوالت فرهنگی مشروع اشناختی،

است. پرورش خانواديی، آموزش رسمی و فرهنگ شغلی سه منب  در افراداست که باعث تفتاوت  
( شتناختن و توانتایی   833  3354)بوردیتو،   شتوند یمت فاقد ایتن سترمایه    و افرادبین دارنديان 

 میت فراوانی دارد.        پذیرش محصوالت فرهنگی ناشی از تفاوت در قریحه است که نزد بوردیو، اه
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فرهنگتی   هتاي یهاز سترما کته والتدینی کته     يیرنتد یمت شکل  در ذهناساس این فرض  ینبر ا
 یندر چنت .خواهنتد کترد  خانه تولید  در را تريیینپابرخوردارند،فضاهاي فرهنگی سطح  تريیینپا

 هتاي یتت قخالشتدن   بتارور  و شتکوفا شتدن استتعدادها    و ،رشدانتظار شناخت توانینمفضاهایی 
 باشتند،احتمال  هناستالمی داشتت   یابد که فضاهاي فرهنگی  ییهاخانواده ینچنه فرزندان را داشت.

 .ایجاد می کندناسال   فرزندان بیشتري براي داشتن

تحصتیلی   یتت و موفق(نشان داده است که سالمت روانی 3157)بهرامی، شدهانجام يهاپژوه 
تحصتیلی   یتو موفقروانی  از سالمتبی   بخ ینانو اطم قاط  يپرورفرزند يبا الگوهافرزندان 
 یتت و موفقستالمت روانتی    عتالوه بهيیراستت.  و سهلفرزندپروري استبدادي  يبا الگوهافرزندان 

،افزای  انتد دادهدارد.نتتای  نشتان    داريیو معنت مثبتت   پدر رابطته تحصیلی فرزندان با تحصیالت 
منجر موضوع  ینو افرزندانشان  در موردسبک تربیت نسبت به  هاآناطالعات پدران باعث آياهی 

 .شودیمآنان  در يرفتن سبک تربیتی بهتر ی در پ به

و فرهنگتی   يو فضتاها فرهنگی  هايیهسرما(بررسی 3151دیگري)منادي، در پژوه همچنین 
 درصد 43فرهنگی باال وۀ داراي سرمای ینوالد درصد 31که  شدهدادهنشان  هاخانوادهزنديی  سبک

فرهنگتی   هتاي یهبا سرما،فضاهایی مطابق هاآندسته اکثریت  هر بودند.در یینپا درصد 41متوسط و
 یتو شخصت که در بین عوامل مختلفی که در پترورش   دهندیم.تحقیقات نشان اندکرده یدخود تول

ین والتد  و ارتباطبرخورد ۀ و نحو ینو والدمتقابل کودک  یرتأث مؤثرندسال  در کودکان و نوجوانان 
 (3171. )نوابی نژاد،شودیمعوامل محسو   ترینیاديو بن ینترمه از  و کودک

و بررستی محققتان و    موردتوجته فرزنتد پتروري    هايیوهشمتغیرهایی که در ارتباط با  ازجمله
به رشد اجتماعی )مهرابتی،   توانیماست   قراريرفتهو متخصصین تربیتی  یشناسروانپژوهشگران 

نیتتز  (3337)برک،بتته نقتتل از مارستتل،  یختتودکنترلو  نفتتسعتتزتتمتتاعی،  (، ستتازياري اج3171
،بته نقتل از لیتل آبتادي،     33333(، بلوغ شخصیتی )المبورن و همکتاران  3171)حسینیان آقا ملکی، 

( 3337بتته نقتتل از شتتارون و همکتتاران  8، يلیستتون و دیگتتران 3331(، انگیتتزش )پیتتزو، 3178
بته   3337ترل، رشد اخالقی، اضطرا  و هوش)برندت،(و مکان کن3175) ملک مکان،  یمیخودتنظ

(،  برومنتد  8111) 1همین رابطه نتتای  تحقیقتات دوبیتنس    نمود در( اشاره 3175نقل از مهر افروز 
والتدینی کته    دهتد یمت (نشتان  3157( و پور عبدلی و همکتاران ) 3175(  مهر افروز )3171نسب )

                                                 
1.Lamborn and et al-11- 

2.Pizoo,gleason-2  

3.dobbines-3  
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يتو بتودن )يرمتی، پتذیرش و     ستطح پاستخ   ظرازنانتظارات درونی بیشتري از فرزند خود داشته و 
اقتتدار منطقتی بتا     ۀ)کنترل و نظارت(  در سطح باالیی باشند و به شتیو یکننديدرخواستتعهد( و 

 بیشترتربیت می کنند. کنترل درونی فرزندانی با توانفرزندان خود رفتار نمایند، 

بین متغیرهاي هنجتاري   ۀواسط عنوانبهفرزند پروري  يهاسبک(،3333نظریه بامریند) ساسبرا
اجتمتاعی رابطته دارد.همچنتین     هتاي یستتگی شابتا   وکنتد  یمت فرزندان عمل  یريپذو جامعهآنان 

، یدهت ستازمان فرزند پروري مقتدر با  يهاسبکبین ( نشان دادند که 38118)کوریدو،وارنر وایبرگ،
تحقیقتات   یندارد همچنت عقالنی در کودکان رابطه مثبتت وجتود    یرييجهتپیشرفت تحصیلی و 

هستتند ونمتی تواننتد     ختود بهیمتکنشان داده است که نوجوانانی که والدین خودکامه دارند کمتر 
کتافی   قتدر بته داشته باشند شاید بته ایتن دلیتل کته      ايیدهعقکاري انجام دهند یا از خود  ییتنهابه

 و 3351د)آلتدر، که عقایتد ختود را بیازماینتد یتا مستتقالنه مستئولیت قبتول کنن        اندنداشتهفرصت 
کمتري دارنتد،ذهن   یتو خالق و استقاللکمتر  نفساعتمادبه(در ضمن این نوجوانان 8،3358لوئیس

برختورد بتا مشتکالت روزمتره      و در انتد یافتته رشد اخالقی کمتر رشتد   ازلحاظکنجکاوي ندارند،
ینته در  در ایتن زم  يرفتته انجتام  يهتا پژوه کمتري دارند.  یريپذانعطاف یو ذهنعملی،تحصیلی 

اهمیتت روزافتزون ایتن     تتوان یمت ،که دالیل آن را دهدیمرا نشان  یتوجهقابلاخیر رشد  يهاسال
 یسنجروان هايیاسمق ۀپژوهشگران به بررسی روابط انسانی و تهی يمندعالقهموضوع در جوام ، 

است و به  تربیتی مادران  و دوران کودکی بوده  ۀمعطوف به شیو هاپژوه مرتبط داشت اما بیشتر 
از طرفی خانواده یک متغیر فرهنگی،  اجتمتاعی و محیطتی    .دوران نوجوانی کمتر توجه شده است

روانی تربیتی دارد. شتناخت ایتن متغیرهتا و بررستی      یندهايفرادر اکثر  ايکنندهیینتعاست که اثر 
صتورت   حوزه بررستی و تحقیتق بیشتتري    یندر الذا شایسته است  ؛نیز مه  و اساسی است هاآن

 يیرد.

مستائل   ۀهتاي مستتمر علمتی را در حتوز    ، ضرورت مطالعات و پژوه توجه به نق  خانواده
تعامل خانه و مدرسه از دیرباز موضتوع مشتترک   ۀ سازد. نحونمایان می وپرورشآموزشخانواده و 

متر  بوده است. شاید بتوان يفت عدم اهتمام و توجه الزم به ایتن ا  وپرورشآموزشخانواده و نظام 
اخیتر يردیتده استت. در ایتن رابطته       يهتا در سالهاي فراوانی براي هر دو نهاد سبب بروز مسئله

بیشتر استت.   ،شدهشناخته حالتابهاثر خانواده بر اشخا  از تمام نیروهایی که ":  يویدیم 1فریمو

                                                 
1 Querido,warner,eyberg 
2Alder,loeis  

3 ferimo 
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)ثنتائی،   ".استت هآنیعنی اثر خانواده فراتر از فرهنگ جامعه، دنیاي کار، دوستان، نزدیکان و امثال 
3175   :81  .) 

و تربیتتی والتدین    يهتا روشنزدیتک کتردن    آموزش خانواده، که باهدف يهاکالسبريزاري 
اهمیتت استت.تحقیقات نشتان داده     حتائز يیترد،  صورت میآنان  رفتار در تغییر یتو درنها یانمرب

پیشترفت   و تتر ،مشکالت رفتتاري کم کنندیماست که فرزندان والدینی که در این جلسات شرکت 
 (.8111)هورنباي،کنندیمبیشتري پیدا  یو فرهنگدرسی 

فرهنگی والدین چه  ۀکه سرمای به بررسی این پرس  بپردازد قصد دارداین پژوه   یطورکلبه
فرهنگتی از طریتق آمتوزش     هتاي یهرشتد سترما   یتا و آبا پیشرفت تحصیلی فرزندان دارد. يارابطه
آمتوزش ختانواده   درسی ۀبرنام آیاکه  این پژوه  این است اساسی سؤال درواق  است یرپذامکان

آیا بین  و آموزش اثربخشی است  موفقیت تحصیلی فرزندان، یلو تسهفرهنگی  ۀسرمای براي رشد
درستی  ۀبرنام و باالخرهتحصیلی فرزندان رابطه وجود دارد یا نه  یشرفتو پپروري فرزند هايیوهش

 اثربخ  براي این منظور کدام است 

 ــداف تحقیــقاه
اهمیتت   ختانواده مربتوط بته نقت  و     هتاي یآيتاه  يارتقتا  ختانواده بتر   آمتوزش بررسی تأثیر  .3

 .زبان خارجی( ورزش و ،یو نقاش خط موسیقی، )هنري، هايیتفعال

تابلوهتاي   کتتا ، محصتوالت فرهنگی) خانواده بتا   بهبود رابطه بر هررسی تأثیر آموزش خانوادب .8
 .دوربین(و  هارسانه امپیوتر،ک عضویت در کتابخانه، نقاشی،

اختذ   بتاالتر و بته اختذ متدارک تحصتیلی      والتدین   لیت بتر تما ارزیابی تأثیر آموزش ختانواده   .1
 .مهارت معتبر يهانامهیيواه

تحصتیلی   تیت و موفق هتاي فرزنتدپروري  بتر شتیوه   آموزش ختانواده درسی ۀبرنامارزیابی تأثیر  .4
 .فرزندان

 تحصیلی فرزندان یتو موفقفرهنگی  ۀیرشد سرمابراي درسی آموزش خانواده لمدل برنام ارائه .8
 پژوهش  یشناسروش

بتر   متؤثر  برنامته درستی  جوي متدلی بتراي   وبه اینکه هدف اصلی این پژوه  جست با توجه
مطالعتات  شتبه تجربتی،   از نوع پژوه  روش  ،استپیشرفت تحصیلی  فرهنگی خانواده و ۀیسرما

 ياجلسته  استت. در  شدهاستفادهپیمایشی  يآورجم  ۀاز شیودر آن که  استتوصیفی  همبستگی و
 31اجرایی کارياه آموزشتی   ی تقونهادن و اهداف برنامه تشریح ،یانو مرببا هماهنگی انجمن اولیا 
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و يروه تجربی آموزش دیدند و يروه يواه آموزشی دریافت نکردند.  قراريرفتتوافق  مورد ساعته
اجرا  آزمونپسدر دو مرحله پی  و گوهاي فرزندپروري ال فرهنگی و ۀسرمای يهامؤلفه پرسشنامه

 .شد
 

 هادادهتحلیل 
 هتا دادهتوصی   منظوربهاست.  يرفتهانجام spss افزارنرماین پژوه  به کمک  يهادادهتحلیل 

آمتار  ستطح   در و یتانس و وارمعیتار   و انحتراف از روش آمار توصیفی)از قبیل میتانگین، فراوانتی   
پژوه  از ضتریب ريرستیون چنتد     يهافرضآزمون  منظوربه (، وکوواریانس یلاز تحل یاستنباط

 تعقیبی توکی استفاده شد. و آزمونمتغیره،آزمون تحلیل واریانس 

  حجـم نمونــه
جنو  تهران  منطقه شمال و دو آموزان دوره متوسطه درنفر از والدین دان  84حج  نمونه ما 

را يروه کنترل قترار داده   گرید نفر 87آزمایشی و  دین در يروهنفر از وال 87باشند. در هر دوره می
 دانت   سپس براي مطالعه. يرفتندنفر مادر قرار  34نفر پدر و  31آزمای  و کنترل  در يروهشدند. 

 .،، انتخا  شدندهاخانوادهآموزان دبیرستانی آن 
 

 ابزارها

متالک   عنتوان بته  آمتوز دانت  ه معتدل ستاالن   وشامل دو پرسشنامه  هاداده يآورجم ابزارهاي 
 پیشرفت تحصیلی دان  آموزان است.

ایتن   ۀکه فرم اولیت اساس قرار يرفت  فرزند پروري )بامریند( هايیوهش :یسؤال 11 ۀپرسشنام-3
ایتن   .شتده استت   و ستاخته طراحی  (3371توسط دیانا بامریند ) ويویه است  11پرسشنامه داراي 

است و پس از تحلیل عتاملی مشتخش شتد کته      شدهجمهتر (،3153پرسشنامه توسط حسین پور )
ور کمتذ  هتاي پرست   درنتیجته  شوندنمیروي هیچ عاملی بار  81 و 31،34،85شماره  هايپرس 

 .کنتد متی  يیتري انتدازه فرزند پروري والدین را در سه عامل  هايشیوهاین پرسشنامه  .حذف شدند
 هتتايجملتتهستتهل يیرانتته و   ۀوشتتی بتته 84،83،33،37،34،31،31،1،3، 85شتتماره  هتتايجملتته
 33،38،81،88،81،87،11 يهاجملهاستبدادي و  يشیوهبه  83،8،1،7،3،38،31،3،88،81،هايشماره

تتا   متوافق   کتامالً ستتون )  8در مقابل هر عبارت  ؛ کهاستمربوط  بخ و اطمینانقاط   يشیوهبه 
شتده   ييتذار نمتره  4 تتا  1یب از به ترت مخالف  ( کامالً موافق ، تاحدوي مخالف ، مخالف ، يحدود

نمتره مجتزا    سؤاالت تعدادمربوط به هر شیوه و تقسی  آن بر  يهاسؤال يهانمرهبا جم   است که
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بررسی اعتبتار   ي( برا3333) 3است بوراي ییدشدهتأاین پرسشنامه  یاییو پاروایی  .آیدیم به دست
 لرابطت  ياستتبداد ۀ کرد که شیو مشاهدهو استفاده نمود  8(پرسشنامه از روش )افتراقی این ییو روا

 ۀستتهل يیتتري رابطتت ۀشتتیو ( دارد؛ وr=45/1) یمنطقتت اقتتتدار ( وr=15/1) یتترييمنفتتی بتتا ستتهل 
 (.3175مهرافروز،) (r=7/1نداشت )منطقی او  با شیوه اقتدار داريیمعن

 به دستت  را یرز ی و نتااستفاده کرد  1(از روش )باز آزمایی پایایی ۀبراي محاسب (3333بوراي )
 او اقتتداري.  ۀشتیو  يبترا  75/1استتبدادي،  ۀشتیو  يبترا  51/1ستهل يیرانته،   ۀشیو يبرا 53/1آورد.

 ۀبتراي شتیو   78/1نمود کته   ( محاسبه4استفاده از فرمول )آلفاي کرونباخ همچنین ثبات درونی را با
آورد  بتته دستتتمنطقتتی  اقتتتدار ۀبتتراي شتتیو 58/1و استتتبدادي ۀ بتتراي شتتیو 58/1ستتهل يیتتري 

 (.3175رافروز،مه)

فتترم اصتتلی پرسشتتنامه را ترجمتته و  (3174ایتتران نیتتز استتفندیاري ) یپزشتتکروان یتوانستتتدر 
و  یشناست روان ۀینت درزم نظتر صتاحب  نفر 31صورت داد. سپس از تعداد  در آناصالحات الزم را 

 8،یسشنارواننفر کارشناسی ارشد  8،پزشکروان، یک نفر یشناسرواننفر دکتراي  8) یپزشکروان
شد تتا میتزان اعتبتار     ( خواستهیشناسرواننفر کارشناس  1و دانشجوي دوره کارشناسی ارشد  نفر

در صورت لزوم نظر اصالحی خود را نیز بیان نموده  عالمت مشخش نمایند و با زدنهر جمله را 
داراي متذکور   ۀکته پرسشتنام   نشتان داد  آمدهدستبهنتای   .پیشنهادي خود را اضافه نمایند ۀو جمل

 .اجرا شد آزمونو پسمرحله پی   دو در پرسشنامه صوري است روایی )اعتبار(

کته   يویه استت  4 يو دارااین پرسشنامه که محقق ساخته است  ،فرهنگی ۀسرمایۀ پرسشنام-8
هنتري،   هتاي یتت فعالبه شرکت در  يمندعالقه خانواده را از قبیل میزان فرهنگی ۀسرمای يهامؤلفه

با کتا ، تابلوهتاي نقاشتی، عضتویت     بهبود رابطه، ورزش و زبان خارجی، یقاشو نموسیقی، خط 
و دوربتتین، تمایتتل بتته اختتذ متتدارک تحصتتیلی بتتاالتر و اختتذ  هتتارستتانه، یوترکتتامپدر کتابخانتته، 

ازنظتر  ایتن پرسشتنامه   . کنتد می يیرياندازهرا  فرزندپروري هايشیوهمعتبر مهارتی،  هايینامهيواه
. همچنین در این پژوه  از معدل کتل دانت  آمتوزان در پایتان ستال      زیابی شدو پایایی ار ییروا

 مالک پیشرفت تحصیلی استفاده شد. عنوانبه 3155-53تحصیلی 

                                                 
1 Burai 
2 diseriminant 
3 test petest 
4 Cronbach coefficient alpha 
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 ابزار پایایی و روایی

 آن هتاي  يویته  از برخی که شد تدوین ياپرسشنامه ابزار، روایی بررسی براي پژوه ، این در
 هتاي  يویته  ایتن،  بر عالوه بود. دشدهییتأ هاآن اعتبار و يرفتهقرار آزمون مورد پیشین تحقیقات در

 انتختا   هتایی  يویته  ،جته یدرنت شدند. اصالح و دنظریتجد متخصصان و کارشناسان توسط جدید
 از پرسشتنامه،  پایتایی  ستنج   منظوربه .بودند برخوردار داوران میان در ضمنی توافق از که شدند
 )sig( داریمعنت  ستطح  و مستتقل  يهتا نمونته  T يآمتار  آزمتون  و پیرستون  همبستتگی  بیضتر 

 .است شدهاستفاده
 اجرا شیوه
 نفتره پتن   يهتا يتروه  صتورت بته  جلسته  سته  در ستاعته  31 آموزشی کارياه در تجربی، يروه
 درصتد  88 و متدرس  فعالیتت  درصد 48) محور فعالیت شیوه به دوره محتواي شدند. یدهسازمان

 و توزی  آزمون از پس و پی  مرحله دو در هاپرسشنامه د.ش داده آموزش (کننديانشرکت تیفعال
 است( محفوظ اجراشده درسی برنامه( شد. اجرا

 پژوهش: یهاافتهیو نتایج 
 خارجی با زبانمیزان آشنایی والدین  درصد فراوانی و  یتوز 3جدول شماره 

 مادر پدر موارد

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 1/53 81 78 35 عدم آشنایی

 7 8 81 8 خارجی زبانکیآشنایی نسبی به 

 4/1 3 5 8 آشنایی بادوزبان خارجی

 311 83 311 88 جم 

خارجی  يهازباناز  کیچیهدرصد مادران با  1/53و درصد پدران  78 دهدیمنشان  هاافتهی 

درصد  5 و فقطخارجی  زبانکیدرصد مادران تا حدي با  7درصد پدران و  81آشنایی ندارند.

 با دو زبان خارجی آشنایی دارند. مادران 4/1و پدران 
 هاکتابخانهمیزان عضویت والدین در  و درصدتوزی  فراوانی  8جدول شماره                     

 مادر پدر موارد

 51 88 51 81 ستندیعضو ن اصالً

 7 8 38 1 عضویت در یک کتابخانه

 7 8 4 3 دو کتابخانهعضویت در 

 1 1 4 3 شتریو بکتابخانه  عضویت در سه

 311 83 311 88 جم 
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عضویت  ياکتابخانه چیدر ه مادران درصد 51و  پدران درصد 51که  دهندیمنشان  هاافتهی

در  مادران درصد 1و  پدران درصد 4و دریک کتابخانه  مادران درصد 7و  پدران درصد 38ندارند.

 عضویت دارند. شتریو بکتابخانه  سه
 هاو موزهتاریخ  آثار اماکن و از فراوانی میزان بازدید  یتوز 1 جدول شماره

 درصد فراوانی موارد

 81 87 صفر

 17 81 دو باریک تا 

 3 8 سه تاچهاربار

 4 8 شتریبارو بپن  

 311 84 جم 

 هاموزه ایو  یخیآثار تاراز  کیچیهتاکنون از  هادرصد خانواده 81 که دهندیم پژوه  يهاافتهی

 شتریبارو ب پن  درصد 4بارو چهار تا  سه درصد 3،دو باردرصد یک یا  17. اندنداشتهزدید با

 .اندداشته دیبازد
 ...هنري و يهادر برنامهتوزی  فراوانی میزان فعالیت  4جدول شماره 

 درصد فراوانی نوع برنامه

 38 5 و حضورعدم فعالیت 

 41 88 ورزش ،یقاشو نخط  موسیقی، عالیت)زبان،فشرکت وحضوردریک 

 48 84 برنامه کیاز   یدر بفعالیت 

 311 84 جم 

حضور  برنامهفوق يهاتیفعالاز  کیچیدر ه هاخانواده درصد 38که  انددادهنشان  هایافته
از یک   یدر بدرصد  48و  اندداشتهدر یک یا چند فعالیت شرکت  درصد آنان 41و اند نداشته
 .اندحضورداشتهبرنامه 

 فراوانی میزان برخورداري از تجهیزات فرهنگی  یتوز 8دول شماره ج

 ندارند دارند تجهیزات فرهنگی

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 7 33 13 18 کامپیوتر

 48 84 83 11 خط اینترنت

 1 1 311 84 تصویري يهارسانه

 1 1 311 84 موبایل

 8 1 38 83 دوربین
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 زاتیاز تجه بترتی ها بهخانواده درصد 38و  311و  311و  83و  13یافته هانشان داده است که 
 ندارند. نیدورب درصد 8و  اینترنت، خط درصد 48،وتریکامپ درصد 7و  برخوردار بودهفرهنگی 

 هاخانوادهفراوانی میزان سرمایه فرهنگی   یتوز 1جدول شماره 

 درصد فراوانی موارد

 81 34 پایین

 81 11 متوسط

 35 31 باال

 311 84 جم 

جم   و حاصلفوق محاسبه  يهااز شاخشهریک  zابتدا فرهنگی،  ۀسرمای نییو تعبراي محاسبه 
تمامی  معدل ،هاخانوادهفرهنگی  ۀمیزان سرمای درواق است.  شده یتقس هاشاخش بر تعدادآن 

 حددر  درصد 81و درحدپایین  درصد 81شود یم مالحظه .است شدهارائهفرهنگی  يهاشاخش
 .باشندیم باال در حد درصد 35و متوسط 

 توزی  تجربی با توزی  نرمال ۀمقایس 7جدول شماره 

 Absolute Positive Negative K-SZ Tailed p فرهنگی( ۀابعاد آموزش خانواده )سرمای

 هايیتفعالبه نق  و اهمیت  مربوط هايیآياهارتقا  

 ی(زبان خارجو ورزش قاشی،ون خط هنري، موسیقی،)

1471/1 8413/1 1471/1- 1814/1 111/1 

بهبود رابطه با کتا ، تابلوهاي نقاشی، عضویت در 

 ، دوربین(هارسانه، یوترکامپ کتابخانه،

8415/1 3183/1 8415/1- 8771/8 111/1 

 111/1 8118/8 8134/1 3143/1 8134/1 معتبر هايینامهيواهمدارک تحصیلی و 

 111/1 5131/8 -8733/1 3543/1 8733/1 فرزند پروري هايشیوه

از احتمتال دو   K - S Z استمیرن  بتا توجته بته اینکته آمتاده       - بتر استاس آزمتون کتالمويراف    
بته   هتا ختانواده  يمنتد عالقته  توزیت  نمترات در خصتو     بنتابراین  استت معنادار  P<0.05 دامنه
 يتابلوهتا  ا کتا ،ب بهبود رابطه خارجی، و زبان ورزش ،یو نقاش خط هنري، موسیقی، يهاتیفعال

معتبتر   يهتا نامهیيواه مدارک تحصیلی و ،نیدورب ،هارسانه ووتریکامپ در کتابخانه، تیعضو نقاشی،
 شدهمحاسبه K - S گریدعبارتبهکند. نرمال پیروي نمی  یتوزاز  فرزندپروري يهاوهیو ش مهارت

بین توزی  نمرات بتا توزیت     بنابراین استبیشتر  از مقدار بحرانی جدول %38داري در سطح معنی
آمار استنباطی مجموع نمرات هر یتک از ابعتاد بته     لیوتحلهیتجز نرمال تفاوت وجود دارد. لذا در

 شتده استتفاده والتیس   -مان ویتنی و کروسکال  U ناپارامتریک يهاآزموناز  رتبه تبدیل يردیده و
 .است
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 و آموزش ندیده دهیدآموزشنواده در دو يروه رتبه ابعاد آموزش خا : مقایسه میانگین5جدول شماره 
 
ردی

 

 آموزش دیده ابعاد آموزش خانواده

 میانگین رتبه

آموزش ندیده 

 میانگین رتبه

P Z 

مربوط به نق  و اهمیت  هايیآياهارتقا   3

، خط و نقاشی، یقیموس )هنري، هايیتفعال

 ورزش و زبان خارجی(

11/13 81/43 111/1 3874/8- 

طه با کتا ، تابلوهاي نقاشی، عضویت بهبود راب 8

 ، دوربینهارسانه، یوترکامپ در کتابخانه،

43/71 18/13 111/1 43/8- 

 -734/1 111/1 48/44 78/18 معتبر هايینامهيواهمدارک تحصیلی و  1

 1114/8 111/1 57/13 43/71 فرزند پروري هايشیوه 4

 

 يمنتد عالقته  « در خصتو   شتده محاستبه  Z ویتنی با توجه به اینکته  - مان u آزمون بر اساس

بتا   بهبتود رابطته   ختارجی،  و زبان ورزش ،یو نقاش خط ،یقیموس هنري، يهاتیفعالبه  هاخانواده

 متدارک تحصتیلی و   ،نیدوربت  ،هتا رستانه  ووتریکامپ در کتابخانه، تیعضو نقاشی، يتابلوها کتا ،

معنتادار بتوده استت.     P < 0.05 ستطح در  فرزندپروري يهاوهیو ش هاي معتبر مهارتمهاهینايو

تفتاوت وجتود دارد.    دهیت آمتوزش ند دیتده و  بنابراین بین میانگین رتبته نمترات والتدین آمتوزش    

. بوده استت  ،دهیآموزش نددیده بیشتر از والدین میانگین رتبه نمرات والدین آموزش گریدعبارتبه

ختود در بتین والتدین     ت بته فرزنتدان  پس میزان تأثیر آموزش خانواده بر تغییر رفتار والدین نستب 

 . شودتا شش  تأیید می هاي اولو فرضیه است دهیآموزش نددیده بیشتر از والدین آموزش
 و آموزش ندیده دهیدآموزشرتبه ابعاد آموزش خانواده در دو يروه  : مقایسه میانگین3جدول شماره 

 
ردی

 

 یدهدآموزش ابعاد آموزش خانواده

 میانگین رتبه

ندیده  آموزش

 میانگین رتبه

P Z 

مربوط به نق  و اهمیت  هايیآياهارتقا   3

، خط و نقاشی، یقیموس )هنري، هايیتفعال

 ورزش و زبان خارجی(

47/18 38/83 111/1 7333/8 - 

 

بهبود رابطه با کتا ، تابلوهاي نقاشی، عضویت  8

 ، دوربینهارسانه، یوترکامپ در کتابخانه،

83/45 78/81 111/1 5773/8 

 -1348/8 111/1 53/88 71/41 معتبر هايینامهيواهمدارک تحصیلی و  1

 -8813/8 111/1 77/83 15/47 فرزند پروري هايشیوه 4
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 هتا ختانواده  يمندعالقه در خصو  شدهمحاسبه Z توجه به اینکه ویتنی با - مان آزمون بر اساس

 بتا کتتا ،   بهبتود رابطته   ختارجی،  و زبتان  ورزش ،و نقاشتی  خط ،یقیموس هنري، هايفعالیتبه 

 متتدارک تحصتتیلی و ،نیدوربتت ،هتتارستتانه وتریکتتامپ در کتابخانتته، تیعضتتو نقاشتتی، يتابلوهتتا

معنتادار بتوده استت.     P< 0.05 در ستطح  فرزنتدپروري  يهتا وهیو ش معتبر مهارت يهانامهیيواه

ه در دوره متوستطه تفتاوت   ندیتد دیتده و آمتوزش  والدین آموزش بنابراین بین میانگین رتبه نمرات

ندیتده بتوده استت.    دیده بیشتر از والدین آموزشنمرات والدین آموزش وجود دارد و میانگین رتبه

 سترمایه فرهنگتی  شود یعنی بین میزان تأثیر آموزش خانواده بتر  هشت تأیید می پس فرضیه شماره

تفاوت وجود  يانه 4 ياهمؤلفهندیده در دوره متوسطه در خصو  دیده و آموزشآموزش والدین

 .دارد

 مختل  تحصیلی سطوحندیده در رتبه نمرات والدین آموزش : مقایسه میانگین31جدول شماره 

 
ردی

 

ابعاد 

ش 
آموز

خانواده
 

یب
سواد

 

خوانتتتدن و 

نوشتن
 

پتتتتتتتنج  

ابتدائی
 

ستتتتتتتتوم 

راهنمایی
 

دیپل 
 

فوق
ید

پل 
 

س
لیسان

 

H
 

P
 

 هايیآياهارتقا   3

مربوط به نق  و 

 هايیتفعالاهمیت 

، یقیموس )هنري،

خط و نقاشی، 

ورزش و زبان 

 خارجی(

11 81/33 44/87 11/81 83 81/13 18 1517/7 8188/1 

بهبود رابطه با  8

کتا ، تابلوهاي 

نقاشی، عضویت در 

، یوترکامپ کتابخانه،

 ، دوربینهارسانه

8/85 17/88 15/87 41/84 88/81 44 55/18 4345/7 8778/1 

مدارک تحصیلی و  1

 هايینامهاهيو

 معتبر

51/17 33/83 83/87 8/81 38/84 8/44 31/11 3183/3 3874/1 

فرزند  هايشیوه 4

 پروري

11 8/33 55/85 51/88 1/88 8/44 11/13 1517/7 8188/1 
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، 3در خصتو  ابعتاد    شتده محاستبه  H توجته بته اینکته    آزمون کروستکال والتیس بتا    بر اساس
بنتتابراین بتتین میتتانگین رتبتته پاستتخگویان     ستتتینمعنتتادار  P<0.05 در ستتطح 6 ،5 ،3 ،8

در  شتتدهمحاستتبه H امتتا؛ طبقتتات مختلتت  تحصتتیلی تفتتاوت وجتتود نتتدارد  ندیتتده درآمتتوزش
بنابراین بین میانگین نمترات   .استمعنادار  P<0.05 در سطح فرزندپروريهاي شیوه  خصو 

 یطتورکل بته دارد. تفتاوت وجتود    ندیده در طبقات مختل  تحصتیلی در ایتن بعتد   والدین آموزش
ندیده و طبقتات مختلت  تحصتیلی تفتاوت     آموزش توان نتیجه يرفت بین میزان آياهی والدینمی

ندیتده و  شود یعنی بین میزان آياهی والتدین آمتوزش  می وجود ندارد. بنابراین فرضیه شماره نه رد
 .ندارد طبقات مختل  تحصیلی تفاوت وجود

 مختل  تحصیلی سطوحدیده در نمرات والدین آموزش رتبه : مقایسه میانگین33جدول شماره 

 
ردی

 

ابعاد آموزش 

 خانواده

P H فوق لیسانس 

 یپل د

سوم  دیپل 

 راهنمایی

پنج  

 ابتدایی

 خواندن

 و نوشتن

 سوادیب

 یهایارتقاء آگاه 3

مربوط به نقش و 

 یهاتیفعال تیاهم

 ،یقیموس ،ی)هنر

 ،یخط و نقاش

ورزش و زبان 

 (یخارج

3818/1 1531/3 11 87/85 41/11 51/87 

 

 

51/81 31/88 7 

رابطه با کتاب،  بهبود 8

 ،ینقاش یتابلوها

در  تیعضو

 وتر،یکتابخانه، کامپ

 نیها، دوربرسانه

8183/1 8881/5 78/88 88/88 3/13 8/83 11/13 88/38 41 

و  یلیتحص مدارک 1

 معتبر یهانامهیگواه

7715/1 8815/1 78/14 81 48/85 81 53/88 8/85 43 

 8/17 8/83 81/33 7/83 18/13 34/18 78/88 3134/5 8118/1 یفرزند پرور یهاوهیش 4

در خصتتو  ابعتتاد  شتتدهمحاستتبه H توجتته بتته اینکتته آزمتتون کروستتکال والتتیس بتتا بتتر استتاس
رتبته پاستخگویان    بنتابراین بتین میتانگین    ستت ینمعنتادار   P<0.05 ختانواده در ستطح   آموزش
بتین میتزان آيتاهی     گتر یدعبتارت به  تحصیلی تفاوت وجود ندارد. مختل در سطوحدیده آموزش
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 مربوطته پتس فرضتیه شتماره     .مختل  تحصیلی تفاوت وجود ندارد سطوحدیده و والدین آموزش
 د.شوتأیید نمی

 ندیدهدیده و آموزشرتبه نمرات والدین زن آموزش : مقایسه میانگین38شماره جدول 

 دهیند آموزش ابعاد آموزش خانواده ردی 

 رتبه نیانگیم

 دهیدآموزش

 رتبه نیانگیم

Z p 

مربوط به نقش و  یهایارتقاء آگاه 3

خط  ،یقیموس ،ی)هنر یهاتیفعال تیاهم

 (یورزش و زبان خارج ،یو نقاش

38/88 14 3781/1 1138/1 

 ،ینقاش یرابطه با کتاب، تابلوها بهبود 8

ها، رسانه وتر،یدر کتابخانه، کامپ تیعضو

 نیدورب

11/33 35/11 3881/1- 1113/1 

 1843/1 -8484/8 77/18 85/81 معتبر یهانامهیو گواه یلیتحص مدارک 1

 1113/1 -7331/1 71/78 38/81 یفرزند پرور یهاوهیش 4

 استت معنتادار   P<0.05 در سطح شدهمحاسبه Z توجه به اینکه ویتنی با - مان آزمون بر اساس
 « ندیتده در خصتو   دیتده و آمتوزش  والتدین زن آمتوزش   بین میتانگین رتبته نمترات    بنابراین

بهبتود   خارجی، و زبان ورزش ،و نقاشی خط ،یقیموس هنري، هايفعالیتبه  هاخانواده يمندعالقه
مدارک تحصتیلی   ،نیدورب ،هارسانه وتریکامپ در کتابخانه، تیعضو نقاشی، يتابلوها با کتا ، رابطه

میتانگین   گریدعبارتبهتفاوت وجود دارد.  فرزندپروري يهاهویو ش معتبر مهارت يهانامهیيواه و
ندیده بوده است. بنابراین بین آموزش دیده بیشتر از میانگین رتبه نمرات زنرتبه نمرات زن آموزش

ندیتده در خصتو    دیتده و آمتوزش  والدین زن آموزش میزان تأثیر آموزش خانواده بر تغییر رفتار
 .يرددتأیید میمربوطه بنابراین فرضیه  .د دارديانه تفاوت وجوابعاد ش 

 ندیدهدیده و آموزشرتبه نمرات والدین مرد آموزش : مقایسه میانگین31جدول شماره 

 دهیآموزش ند ابعاد آموزش خانواده ردی 

 رتبه نیانگیم

 دهیدآموزش

 رتبه نیانگیم

Z p 

 تیمربوط به نقش و اهم یهایارتقاء آگاه 3

 ،یخط و نقاش ،یقیموس ،ی)هنر یهاتیفعال

 (یورزش و زبان خارج

11/81 48/18 3855/8 1113/1 

در  تیعضو ،ینقاش یرابطه با کتاب، تابلوها بهبود 8

 نیها، دوربرسانه وتر،یکتابخانه، کامپ
37/33 8/18 5751/1- 1113/1 

 1185/1 3531/8 18/11 81/83 معتبر یهانامهیو گواه یلیتحص مدارک 1

 1114/1 -8813/1 34/11 41/81 یفرزند پرور یهاوهیش 4
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 استت معنتادار   P<0.05 در سطح شدهمحاسبه Z توجه به اینکه ویتنی با -آزمون مان  بر اساس
 « ندیتده در خصتو   دیتده و آمتوزش  بین میانگین رتبه نمترات والتدین مترد آمتوزش     بنابراین

بهبتود   خارجی، و زبان ورزش ،نقاشیو  خط ،یقیموس هنري، هايفعالیتبه  هاخانواده يمندعالقه
مدارک تحصتیلی   ،نیدورب ،هارسانه وتریکامپ در کتابخانه، تیعضو نقاشی، يتابلوها با کتا ، رابطه

میانگین  دیگرعبارتبهتفاوت وجود دارد.  ،فرزندپروري هايو شیوه معتبر مهارت يهانامهیيواه و
ندیده بتوده استت. بنتابراین    آموزش رتبه نمرات مرددیده بیشتر از میانگین رتبه نمرات مرد آموزش

دیتده و  آمتوزش ختانواده  والتدین مترد    فرهنگتی  ۀسترمای بین میتزان تتأثیر آمتوزش ختانواده بتر      
 هبنتابراین فرضتی   .وجتود دارد  تفاوت فرهنگی،ۀ سرمای يانه4 هايمؤلفهندیده در خصو  آموزش
 .يرددتأیید می

مختلت  تربیتتی    هتاي ستبک موفقیت تحصیلی فرزنتدانی بتا    که آیا میزان سؤالجهت بررسی این 
کته در   طتور همتان استتفاده شتد.    راههیکمتفاوت است، از روش تحلیل واریانس  اندیافتهپرورش
 P < 13/1الگوهاي فرزند پروري مختل  تفتاوت معنتاداري در ستطح     شودمیمالحظه  8جدول 

از آزمتون تعقیبتی    هتا تفتاوت تعیین جایگاه  بین موفقیت تحصیلی فرزندان ایجاد کرده است. براي
توکی بهره يرفته شد. نتای  نشان داد که بین شیوۀ فرزند پروري سهل يیر با شتیوۀ فرزنتد پتروري    

و بین شیوه فرزند پروري مستبد با شیوۀ فرزند پروري مستبد بتا شتیوۀ فرزنتد     بخ یناناطم قاط .
د دارد. ولی بین شیوۀ فرزند پروري ستهل يیتر   وجو يمعنادارتفاوت  بخ یناناطمپروري قاط  و 

نتیجه يرفته شد که بیشترین وجود ندارد. بنابراین، يمعناداربا شیوۀ فرزند پروري استبدادي تفاوت 
تربیت  بخ یناناطمکه مطابق سبک قاط  و  شودیممیزان موفقیت تحصیلی در بین فرزندانی دیده 

در بین فرزندانی دیده شد که مطابق ستبک مستتبد یتا    و کمترین میزان موفقیت تحصیلی  شوندیم
 .شوندیمسهل يیر تربیت 

 براي مقایسه میزان موفقیت تحصیلی فرزندان با الگوي فرزند پروري. تحلیل واریانس،34شماره  جدول

الگوهتتتتاي فرزنتتتتد 

 پروري

نمتتتتتره موفقیتتتتتت 

 تحصیلی
F میزان 

ستتتتتتتتتتطح 

 يمعنادار

آزمتون   استاس  بتر  ،جایگاه تفتاوت 

 توکی

  1113/1 148/371 53/31 هل يیرس

    31/31 مستبد

    34/35 قاط  و اطمینان
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 گیرییجهو نتبحث 

ابزارهتاي الزم   و مؤثراستت  آنان یازموردندادن به رفتارهاي  و سامان در شکلآموزش خانواده 

 ی دهد.والدین قرارم اختیار در فرزندان را یتدر تربمختل   هايیتو موقعبراي مواجهه با شرایط 

 به شرح زیراست: هاداده وتحلیلاز تجزیهحاصل  هايیافته

و فرهنگتی ختانواده    ۀسترمای  پژوه  برنامته درستی آمتوزش ختانواده بتر      هايیافته بر اساس

رابطته   ( کته 3173) ياستد نتیجه با پتژوه    ینا بوده است. مؤثر هاآنتحصیلی فرزندان  موفقیت

مناستب   هتاي یوهو شت تربیتی والتدین   يهاو دانسته هایآياه يو ارتقاآموزش خانواده  ینمعنادار ب

بیشترین مشکالت دان  آمتوزان   ینکهبر ا ی( مبن3158پور ) ی و کرکرده  ییدتأ روابط خانواديی را

در آموزشتی   در جلستات مثبتت شترکت والتدین    یر تأث و انددانسته به خانواده را مربوطدبیرستانی 

و با نتیجه پتژوه  عبتادي    ینهمچن بوده است. همسو یزن ،ییدشدهتأمشکالت  و کاه  یشگیريپ

روانتی   و ستالمت صحیح  و روابطفرزندپروري  هايشیوه بر آموزش را یرتأث ( که3158) ینمعتمد

ستون   یستتین کر (،8118وهمکتاران ) پتژوه  متزاروس    هتاي یافتته  بتا  و انتد کترده یید تأخانواده 

رستد  این نتیجه به نظرمی  یینتب در دارد. ییسوهم (،8114وهمکاران ) ین( ولور8111وهمکاران )

براي رشد سرمایه فرهنگی، سبب  در خانوادهفرهنگی  يذاريیهسرما يهاروشاطالع والدین از  که

ختود   در خانوادهرا  يذاريیهسرما مؤثر يهاو روشکرده یدنظر تجد رفتارهاي خود در که شودیم

موفقیتت   ینتتأم  و ضتمن بخشتیده   را غنتا فرهنگتی   فضاي توانندیمطریق  ینا از بگیرند. ی در پ

نشان داد که  ی نتا .موفق را تسهیل کنند ياخانوادهرسیدن به داشتن  یندفرا تحصیلی براي فرزندان،

( وجتود دارد )فرضتیه اول   داریمعنت تحصتیلی رابطته    یشرفتو پبین شیوه فرزند پروري مقتدرانه 

هتا  آنتحصتیلی فرزنتدان    یشرفتو پالت والدین تحصی و محاسبات نشان داد بین درآمد ینهمچن

فرزنتد پتروري    هتاي و شیوهتحصیالت والدین  و وجود دارد اما بین درآمد دارو معنیمثبت  رابطه

 ي بتین شتیوه  دارمعنتی که يفته شد در بررسی فرضیه اول رابطته   يونههمان مشاهده نشد. ايرابطه

 مستئله به این  ( که3333یافته با نتای  بامریند ) ینا تحصیلی مشاهده شد. یشرفتو پفرزند پروري 
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شتناختی وهت  در    يهتا مهتارت هت  در   بخت  و اطمینتان که کودکان والتدین قتاط     کندمیاشاره 

و ترقتی   روبته  نوجتوانی مطمتئن،   و در يیرنتد یمباالیی قرار  نسبتاًاجتماعی در سطح  يهامهارت

 ینتو ( اکوئل8118) 3ایبرگ وارنرو یقات کوریدو،نتای  تحق ینو همچن بودند یتباکفااجتماعی  ازنظر

فرزنتد   هايسبکنشان دادند  ( که3157( معتمدي )8111ياالمبوس وهمکاران ) ( و8113وساپل )

تحصیلی وجهت يیري عقالنی رابطه مثبتت دارد همختوانی    یشرفتپ ،یدهسازمانپروري مقتدر با 

 ینیوالتتد هتتايشتتیوهپتتی بردنتتد  ه( کتت3357بتتا تحقیقتتات دورنبتتوش وهمکتتاران ) ینهمچنتت دارد.

مقتدرانته  "شیوه والدینی  کهیدرحالباالتر رابطه منفی داشته  هايیهپابا "آزادمنشانه و "يرانه سلطه"

ارائته نمتود    تتوان یمکه براي این پاسخ  یینیتب باالتر رابطه مثبت داشته همخوانی دارد. هايیهپابا "

و از شتناخت   يايسترهکه اقتدار والدین با  شدهدادهاین است که در طول چند دهه پژوه ، نشان 

تحصیلی  یشرفتپ"با شیوه والدینی مقتدرانه  مثالعنوانبهبوده  مرتبط اجتماعی عاطفی مثبت، ی نتا

 کمتتر،  یشتناخت رواننگرانتی  )"بهتتر  انطبتاق   "بتا   ،8111،ینترویافیو .3331)شوارتز ووس،"بهتر 

بتاالتر   ( سطح3335،یکرسل 3331با همساالن )فلوينی واکلس، بهتر ارتباط رفتاري کمتر، مشکالت

( مترتبط بتوده استت    3351بیشتتر )بامرینتد،   نفتس و اعتمادبهباالتر، استقالل  نفسعزتشایستگی، 

 هايسبکفرزند پروري باید يفت  هايو شیوهخانواده  هايمؤلفهنبود رابطه بین  در موردهمچنین 

یی هتا خانوادهاست که در بسیاري از  شدهو مشاهدهتفاوت است ي مختل  مهاخانوادهدر  والدینی

تربیتی مناسبی را در مورد فرزنتدان   هايیوههستند شدر سطح پایینی  یو فرهنگاقتصادي  ازنظرکه 

و مختلت    يهتا فرهنتگ چه شیوه تربیتی مناسب استت در   ینکها و خود اعمال نمودند وبالعکس.

 مختل  متفاوت بوده است. يهادوره

از قبیتل   یشتناخت بومنشان داد بین برخی عوامل  ( که3157) يمعتمدپژوه   ی با نتااین یافته 

بتا   ینهمچنت  وجود ندارد همخوان است. ايرابطهوالدینی  هايو شیوهسن والدین، تحصیالت پدر 

                                                 
1-querido&warner, eyberg  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

st
p.

kh
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            19 / 26

https://cstp.khu.ac.ir/article-1-2261-en.html


 3131 زمستانو  پاییز، دوم، سال 4، شماره درسی ۀعمل در برنام نظریه و ۀدو فصلنام

 999 

جتنس   طتور ینو همت والتدین   و جتنس اشاره نمود بین شیوه والتدینی   ( که8114جرج )تحقیقات 

 مشاهده نشد همخوان است. ايبطهراکودکان 

خانواده با پیشرفت تحصیلی دان  آمتوزان کته نتتای      هايمؤلفهدر رابطه با بررسی تفاوت بین 

 ییتد تأمادر با پیشرفت تحصیلی را  سواد تفاوت بین میزان درآمد خانواده، سواد پدر و آمدهدستبه

 ینتوع بهنتای   کندمین ییدتأتحصیلی را  خانواده با پیشرفت و اندازهمادر  و بین سن پدر و تفاوت

کته نقت  وضتعیت    ( یتت کارو وفیکترو،  یلتی و )بتولس،  (3331با تحقیقات کالمن وهمکتاران  ) 

قرار  تأکیدعامل مسلط را در پیشرفت تحصیلی فرزندان مورد  عنوانبهاجتماعی خانواده –اقتصادي 

سطح تحصیالت بتاالتر باشتد انگیتزش    ( که به این نتیجه رسید هر چه 3151فخر زارعی ) ،اندداده

عنوان کترده استت ستن     ( که3178معتمدي ) با نتای  پژوه  و همچنین یابدیمپیشرفت افزای  

در متورد ایتن    توانیمبر پیشرفت تحصیلی فرزندان ندارد همخوان است. تبیینی که  یريتأثوالدین 

صتورت   و دورافتادهدر مناطق روستایی به اینکه این پژوه   با توجه ارائه داد این است که هایافته

صتد زیتادي    و درمنطقه باال  یو مذهببا توجه به بافت فرهنگی  هاخانوادهيرفته که تعداد اعضاي 

 کننتده یته و توجنفري هستند نتیجته قابتل دفتاع     5تا  7ي هاخانوادهافراد نمونه متعلق به  ( از/.11)

 است

 ستازي یغنت متدل اثربخشتی بتراي     مقتدرانهبا شیوه  مدل متناسب آمدهدستبهبا توجه به نتای  

ه  یوهشت   اولیا  در این زمینه ضروري است به اولیا یو آياهاساس آموزش  ینا بر است. هاخانواده

 تأکیتد در تربیتت فرزنتدان    و سوادآياهی  وبر نق آموزش داده شود  مقتدرانه برخورد با فرزندان

داشته باشتند   هاآنحد توان فرزندان از  و در یو منطقول معق و توقعاتوالدین باید انتظارات  شود

 استاس  یتن ا بتر  .شتود متی  هتا آن در باال پنداره و خود نفسعزتآمدن  به وجودکه این امر باعث 

 همسو کننتد  احساسات نوجوان خود و افکار با را احساسات خود و افکار باشند چنانچه اولیا قادر

درایتت بته    بتا  هتا آن تتا  شتود متی درکی باعث  ینچن درک کنند. ار هاآنتوانند یم انطباق دهند، و

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

st
p.

kh
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            20 / 26

https://cstp.khu.ac.ir/article-1-2261-en.html


...درسی برای رشد ۀمدل برنام یوجودر جست  

 

 999 

فرزنتدان   رفتتار  يونايون نسبت به اعمتال و  هايداوريی پ از و بپردازند نوجوان خود با برخورد

 کنند. یزيرطرح هاآنبرخوردهاي متناسب با  و جلويیري کنند موق خود به

 هاپیشنهاد

 منظتور بته و مختلت  بررستی شتود     يهتا جتنس  و هادوره تحقیقات آینده نق  متغیرها در در

 ینهمچنت  میزان پیشرفت تحصیلی استفاده شود. ياستاندارد برا يهاآزموناز  تریقدقحصول نتای  

 يهتا حتوزه روان از  و سالمتخانواديی  مسائل شغلی، ،یلیتحص ،فرزند پروري در امور هايشیوه

 دریتدنظر  تجد ینهمچنت  قرار يیترد.  وردتوجهمآتی  يهاپژوه است که باید در  يکاربرد و مه 

 روي سترمایه فرهنگتی ختانواده ختود،     يذاريیهسرمابتوانند با  هاتا آنآموزش خانواده  يهابرنامه

 یتن ا از تستهیل کننتد.   را تحصیلی فرزنتدان ختود   یتموفق بخشیده، را غنافرهنگی خانواده  يفضا

 در همته  و موفقیتت بتراي پیشترفت    تتري يقتو  هتاي یتزه و انگ نفتس اعتمادبته طریق فرزندان نیز، 

 داشت. خواهند زنديی خود يهاعرصه

  فهرست منابع

و فرزند پروري والدین مذهبی  هايسبکمقایسه "(3157) حهیمل پارسایی، زاده یابراه -
  کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی نامهانیپا" یرمذهبیغ

نسبت به فرزندان  رفتار والدین بر تغییر خانواده تأثیر آموزش بررسی (.3157) شهرام اسدي، -
 .38شماره علمی آموزشی تدبیر، ماهنامه  خود،

مادران مبتالبه اختالالت رفتاري  فرزندپروري هايشیوه ( بررسی3174غالمرضا ) اسفندیاري، -
 نامهیانپا اختالل رفتاري کودکان، آموزش مادران بریر تأث و کودکان بهنجار و مادران

 تهران. یپزشکروان یتوانست ،یسانسلفوق
فرهنگی معاصر، حسن پویان، تهران: دفتر  یهبر نظر(. درآمدي 3157) یلیپفاسمیت،  -

 هاي فرهنگی، چاپ دوم.پژوه 
بر نق ، ساختار و کارکرد خانواده در  تأکیدخانواده با  یشناسجامعه(. 3171اعزازي، شهال ) -

 دوران معاصر، تهران: انتشارات روشنگران.
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(. نظریه کن ، دالیل عملی و انتخا  عقالنی،ترجمه مرتضی مردیها، 3153بوردیو، پیر)  -
 تهران:انتشارات نق  و نگار.

 ه فرهنگنامه ويه لیلی مصطفترجمه فرهنگی یهو سرما(. ذوق هنري 3177)یر  پی بوردیو -
 .111ش 

حسن  ترجمه (:هانسلدیدياهی روانکاوانه درباره نسلی ) ( ذهنیت3151کرستوفر ) بالیس، -
 .83الی  3   ،3151 زمستان ،33ارغنون شماره  فرهنگی ،ادبی فلسفی، فصلنامه پاینده،

اجتماعی  –(رابطه الگوهاي فرزندپروري والدین با تحول روانی 3175برجعلی،) -
 رساله دکتري،رشته روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی..فرزندان،

هاي جوانان در میزان پورزارعیان، ناصر؛ بررسی وضعیت اقتصادي و فرهنگی خانواده   -
  وردي در شهر تبریز( پایان نامه کارشناسی ارشد،سرمایه فرهنگی و اجتماعی آنان )مطالعه م

 .دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

و  يمحمدجعفر جواد(روانشناسی شخصیت)نظریه وتحقیق(.ترجمه 3174پروین،الرنس اي) -
 کدیور:تهران.موسسه خدمات فرهنگی رسا. ینپرو

 و،ترجمه افشین خاکباز توسعه واسی (. سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکر3154،کیان)بخ تاج -
 پویان، تهران: انتشارات شیرازه  حسن

با  کالسیک وجدید یاتدر نظر(،مفهوم سرمایه 3154توسلی،غالمعباس،مرضیه موسوي، ) -
 81سرمایه اجتماعی،نامه علوم اجتماعی،شماره  هايیهنظر بر یدتأک

پژوهشی -علمی فصلنامهفرزندان، در ازدواج « ي اصلیهاخانواده» (. نق  3175ثنائی، باقر) -
 .8، شماره 3انجمن مشاوره ایران، بهار و تابستان، جلد 

والدین دان  آموزان با  یو فرهنگ(. بررسی رابطه سرمایه اقتصادي 3158خدایی،ابراهی  ) -
 .4در آزمون سراسري،فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران،سال اول،شماره  هاآناحتمال قبولی 

 یرای نشر وتربیتی،تهران،موسسه  و علومروانشناسی  (روش تحقیق در3153دالور،علی،) -

کارشناسی  نامهیانپا(.تبیین رابطه سرماي فرهنگی با هویت جوانان،3154رمضانی،محمد) -
 انسانی و علوم،دانشکده ادبیات یشناسجامعهارشد 

شناسی، هادي خلیلی، تهران،:نشر نی، چاپ (.کشاک  آرا  در جامعه3155سیدمن، استیون) -
 دوّم.

 يبر روخانواده  يو اقتصادفرهنگی،اجتماعی  هايیهسرما یرتأث(. 3173سمیعی،زهره) -
 الزهرا. کارشناسی ارشد، دانشگاه نامهیانپا، در تهرانفرزندان  یو شغلتحصیلی  هايیتموفق
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(.بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با موفقیت تحصیلی )مطالعه موردي دان  3131سپهر،مهدي ) -
کارشناسی ارشد،دانشگاه  نامهیانپاشهرستان جوین(، و متوسطهآموزان مقاط  راهنمایی 

 مازندران
،تبیین رابطه میزان سرمایه فرهنگی زنان 3153موسوي یهو مرضسفیري،خدیجه،راضیه آراسته  -

،دوره هشت ، شماره یاستو ساغل با نوع روابط همسران در خانواده،مجله زن در توسعه ش
 یک.

 شناسی فرهنگ،ترجمه شفی (. خصوصیات اصلی جامعه3155سوارتز، دیوید) -

 فصلنامه اقتصاد سیاسی، شماره ده .صالحی،
 اجتماعی یتبا هو(.رابطه سرمایه فرهنگی 3153شارع پور،محمود،وغالمرضا خوش فر) -

 جوانان درشهرتهران، مجله علوم اجتماعی شماره بیست.

و  وجود فرزندي،ابراز –(بررسی رابطه ولی 3158عبادي،غالمحسین ومختارمعتمدین،) -
پژوهشی انجمن مشاوره  –تبریز،فصلنامه علمی  شهر پسر  تحصیلی دان  آموزان عملکرد

 شماره 1ایران،جلد

فرزندپروري ادراک  و فرزندپروري مادر هايشیوه(ارتباط بین 3157عبدلی پور وهمکاران،) -
 385. 17شده با مکان کنترل وخودپنداره فرزندان،دان  وپژوه  درروانشناسی،شماره 

 سبک زنديی،ق  :انتشارات صبح صادق. (. مصرف و3158فاضلی،محمد) -
بدنی در دو مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت (.3151فراهانی،ابوالفضل و فردان  ) -
 ریزي در آموزشپژوه  و برنامه ظام آموزش از راه دورو حضوري، مجله علمی پژوهشی،ن

 پیاپی 88 و 83شماره عالی
تبی، تهران:نشر ( واژيان بوردیو،مترج  مرتضی ک3158فونتن، اولیویه وکریستین شویره)     -

  نی،  چاپ اول.
(. تعیین کننده هاي ساختاري وسرمایه اي سبک زنديی 3155قاسمی،وحیدوهمکاران) -

 .11،شماره 31سالمت محور، مجله مسائل اجتماعی ایران، سال

(. روانشناسی اجتماعی. ترجمه علی محمد کاردان، تهران نشر اندیشه، 3178کالین برگ،اتو ) -
 جلد دوم.   

(. بنیاد هاي نظریه هاي جامعه شناسی. ترجمه منوچهر صبوري، تهران: 3177یمز)کلمن،ج -
 نشر نی
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(بررسی دیدياه اولیاي دان  آموزان دوره متوسطه شهرنایین درباره 3158کری  پور،احمد) -
مشکالت ارتباطی آنان با یکدیگر،پایان نامه کارشناسی ارشد،سازمان آموزش وپرورش استان 

 اصفهان.

 .جامعه شناسی،ترجمه منوچهر صبوري، تهران: نشرنی3151ونی.يیدنز، آنت -
 سازمان ملی جوانان، جوانی، نوجوانی و در تغییرات تفکر و (رشد3153لط  آبادي،حسین) -

 انتشارات نسل سوم. تهران،

آن بر تحصیالت فرزندان،مجله  یرتأث والدینی و هايشیوهبررسی "(، 3157معتمدي،عبداله ) -
  171-151،صش 4، شماره یشناسروانپژوهشی –علمی 

، ترجمه: باقر ثنائی، موسسه انتشارات درمانیخانواده( خانواده و 3178مینوچین سالوادور ) -
 امیرکبیر، تهران.

تحصیلی دان  آموزان  یتبر موفقفرهنگی  هايیهسرمانابرابري  یرتأث(.3158نوغانی،محسن) -
 .33،شمارهیتو تربعلی  به آموزش عالی، فصلنامه ت یابیدر دست دانشگاهیی پ
رشد آموزش علوم فرهنگی، مجله  دیبازتولو  وپرورشآموزش(. 3158) نوغانی، محسن -

 .ماره، شاجتماعی

 3113بهمن «  پیوند«  شناسی و علوم تربیتیروانمبانی رفتار،نشریه: .(3171،)نوابی نژاد،شکوه -
 311شماره  -

(. سرمایه فرهنگی و چگونگی استفاده از اینترنت در دانشجویان 3157وکیلیان، سید آرش) -
انشگاه عالمه موردي کوي دانشگاه(، دانشکده علوم اجتماعی د بامطالعهساکن خوابگاه )

  طباطبایی.

(. سرمایه فرهنگی و چگونگی استفاده از اینترنت در دانشجویان 3157وکیلیان، سید آرش) -
موردي کوي دانشگاه(، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه  بامطالعهساکن خوابگاه )

 طباطبایی.
نشر ی،تهران، (. واژيان بوردیو، مرتضی کتب3158ین شویره، کریستی و فونتن، اولیویه) -
 ،چاپ اول.ین
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