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In search of a curriculum planning model for the development of
family's cultural capital and academic success of children
1

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.
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دکترحسنعلی میرزابیگی
:چکیده
هدف از این تحقیق جستجوی مدلی برای برنامۀ
درسی رشد سرمایۀ فرهنگی والدین تسهیل موفقیت
45  جامعۀ آماری پژوهش.تحصیلی فرزندان است
خانواده بهصورت تصادفی در دو منطقۀ شمال و
جنوب تهران و فرزندان آنها که در چهار دبیرستان
مشغول تحصیل
دولتی دخترانه و پسرانه
آنها توسط مشاوران متخصص.،انتخاب شدند،بودند
مورد مصاحبه قرار گرفتند و گروه تجربی در یک
 ساعته آموزش خانواده باهدف11 کارگاه آموزشی
 شرکت، رشد و یادگیری مؤلفههای سرمایۀ فرهنگی
یافتههای حاصل نشان داد که آموزش منظم..کردند
( بر مؤلفههای سرمایۀp<0/05)به والدین در سطح
فرهنگی خانواده و پیشرفت تحصیلی فرزندان تأثیر
مثبت داشته است و برنامۀ درسی اجراشده مشتمل
- روشها و فرایند یاددهی،محتوا، هدفها،بر
 رسانهها و ارزشیابی توانسته است به رشد،یادگیری
سرمایۀ فرهنگی و ایجاد فضای فرهنگی غنیتر برای
.موفقیت تحصیلی فرزندان کمک کند
، برنامۀ درسی، سرمایۀفرهنگیخانواده: کلیدواژهها
..فرزندپروری و موفقیت تحصیلی

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز3
3131/38/85 : تاریخ پذیرش مقاله،

3138/13/85 :تاریخ دریافت مقاله
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مقدمه
بسیاري از مطالعات ،موفقیت تحصیلی و شغلی را تحت تأثیر خاستتگاه ختانواديی و تجتار
تحصیلی افراد میدانند .و بر نقت

ختانواده و ستاختار و منتاب ختانواده کته شتامل سترمایههتاي

اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی میشود ،تأکید میکنند.جریان تربیت کودک براي والدین لذتبخ

آموزشوپرورش مطلو

نیست .نرخ باالي متردودي و بتهخصتو

افتت تحصتیلی در پایته اول

متوسطه،فراوان است .همچنین وضعیت سرمایۀ فرهنگی والدین نیز از عوامل بسیار مه در ارتقتا
کیفیت دان آموزان قلمداد میشود بهطوريکه سرمایۀ فرهنگتی پتایین خانواده،کیفیتت تحصتیلی
دان آموزان را تحت تتأثیر قترار متیدهتد لتذا ختانواده هتایی کته داراي سترمایۀفرهنگی پتایین
هستند،نهتنها انگیزه آموختن را از فرزندان خود میيیرند؛ بلکه تواناییهاي جسمی و ذهنتی بتراي
آموختن را از فرزندان خودمی يیرند و تحت تأثیر قرار میدهند(.الریو و وینینگر.)8111،8
استدالل بوردیو ،جامعهشناس فرانسوي ،در بحث از فرهنگ کته در حتال حاضتر متواد اصتلی
کتا هاي درسی جامعهشناسی آموزشوپرورش را تشکیل میدهد ،توجته محققتان را بته فرهنتگ
بهعنوان منب و سرمایهاي که قابلیتت انحصتار و انتقتال در بتین نستلهتا دارد و نقت مهمتی در
دسترسی به پاداشهاي کمیا

ایفا مینماید ،معطوف نموده است (الریو و وینینگر.)8111،
آمتوزان

بوردیو سه نوع عمدۀ سرمایه را معرفی میکند که میتواند موفقیتهاي تحصیلی دان

را تحت تأثیر قرار دهد؛ نخست ،سرمایۀ اقتصادي که شامل دستمزد یا دیگر انواع داراییهاي مادي
مثل حج سرمایه و دارایی میشود و بتهصتورت سترمایهيتذاري مستتقی مثتل پرداختت شتهریه
آموزشی و ثبتنام در نهادهاي آموزشی معتبرمورد استفاده دان آموز قرار می يیرد یتا بتهصتورت
غیرمستقی در قالب کمکهاي مالی به فرزندان براي ارتقاي عملکترد تحصتیلی آنهتا نقت
دوم ،سرمایۀ اجتماعی است که میتواند بهصورت مستقی در موفقیت تحصیلی دانت
برخی آموزشها (مثالً در رشتههاي فنی) که دان

دارد.

آمتوزان در

آمتوزان بتراي تکمیتل موفقیتت ختود نیتاز بته

موقعیتهاي کارآموزي دارند ،داراي اهمیت باشد.سوم ،سرمایۀ فرهنگی است که شامل آمتوزش و
دان  ،ذائقه هتا و ترجیحتات والتدین و اطالعتات ختا

آنهتا از سیستت آموزشتی(جی يتر و
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و درعینحال با مشقتها و ناراحتیهاي فراوانی همراه است(لیلی وایت وبرادلی )3331،3علیرغت
ستترمایهيتتذاري قابتتلتوجتته ختتانواده و نظتتام دولتتتی در آمتتوزشوپتترورش ،بتتازدهی در نظتتام

در جستوجوی مدل برنامۀ درسی برای رشد...

هول  ،)8117،تحصیالت رسمی(دیماجیو ،)3358،تعامالت فرهنگی فضتاي ختانواده (ترامونتت و
ویلیامز )8113،است.
نکتۀ اساسی در بحث سرمایۀ فرهنگی ،این است که سرمایه (بهاستثناي سرمایۀ فرهنگی عینتی)
به ارث نمیرسد ،بلکه بهطور ضمنی و در طی فرآیند جامعهپذیري انتقال پیدا میکند.
تحقیقات متعدد نشان میدهد پیشرفت تحصیلی دان آموزانی که والدین آنها افترادي آيتاه و

آموزشدیده هستند و بهتر به راهنمایی آنها میپردازند بیشتر است .در تحقیقی که بهوسیلۀ ”لیتل

پیشرفت کودکانی که والدین باسواد و آموزشدیده داشتهاند بیشتر بوده است.
تحقیق دیگري درزمینۀ روشهاي تربیتی والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان توسط » ریموند
کتل «و » دیلمن بارتن « انجامشده است هدف این تحقیق بررسی این نکته بوده استت کته آیتا
رفتار والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان مؤثر است یا نته نتیجتۀ کلتی تحقیتق ایتن بتود کته
اوالً رفتار والدین با فرزندان در قدرت هاي شناختی ازجملته در پیشترفت تحصتیلی متؤثر استت.
ثانیاً سختگیري و محبت بی

از حد والدین به فرزنتدان ،موجتب عقتبمانتديی تحصتیلی آنهتا

میشود ( آرمند.)3178 ،
در ضمن مینوچین 3بر این باور است که« ،فرد بدون خانواده ،قابتلتعریت
خانواده کانون شکليیري و هویت فرد است» (همان :

نیستت .درواقت

 .)83باقر ثنائی نیز معتقد است « ،انستان

عمدتاً وارث برنامهریزيهاي خودآياه و ناخودآياه خانواده و برون سازيهاي دوران کودکی ختود
با آنهاست» (همان :

 .)83ماکس هورکهایمر 8معتقد است که « از میان تمام نهادهاي اجتمتاعی

که فرد را براي قبول اقتدار (دیکتاتوري در سطح جامعه) آماده میسازد ،خانواده در مقام اول قترار
دارد( ».اعزازي 3171 ،؛

)81

سرمایۀ فرهنگی  1اصطالحی جامعهشناختی است و از زمانی که پی یربوردیو در سال3371
آن را مطرح ساخت،کاربرد يستردهاي پیدا کرد .انتقال هنجارها و ارزشهاي فرهنگی از نستلی بته
نسل دیگر را بازتولید فرهنگی يویند .بازتولید فرهنگی به مکانیس هایی اطالق میشود که بهوسیلۀ
آنها تجربۀ فرهنگی در طول زمان استمرار مییابد .فرایندهاي تعلی و تربیت در جوامت امتروزي
1
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“و همکاران ( )3371انجامشده است ،تفاوت دان آموزان ازلحاظ سن ،سطح تحصیالت والدین
و پایداري خانواديی آنها ،موردبررسی قراريرفته استت .محققتان بته ایتن نتیجته رستیدهانتد کته
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ازجمله مکانیس هاي اصلی بازتولید فرهنگیاند و تنها از طریق آنچه در دورههاي آموزشی رستمی
آموخته میشود ،عمل نمیکنند .بازتولید فرهنگی به شیوههاي ژرفتر از طریق برنامههتاي پنهتان (
جنبههاي رفتاري که افراد به شیوههاي غیررسمی در مدرسه میآموزند ) صورت میيیرد.بتر طبتق
نظریۀ بازتولید فرهنگی بوردیو ،خانوادههایی بافرهنگ باال یا بافرهنگ پائین ،تواناییها ،مهارتهتا،
روشها و سلیقههایی را ایجاد میکند که در عرصۀ آموزش از ارزش بسیاري برختوردار استت .در
تئوري بوردیو ،کارکرد واقعی مدرسه تنها انتقال دان نیست،بلکه تولید و بازتولیتد نظتام موجتود
بتوانند امتیازات فرهنگیشان را لمس کنند ( تاجبخ :3154

 .)341وجته مشخصته در بررستی

سرمایۀ فرهنگی بهعنوان عامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی افراد وجود یا عدم وجود ایتن سترمایه در
داخل خانواده و یا در محیط زنديی و بازتولید آنها از طریق فرزندان است .سه منب عمدۀ سرمایه
فرهنگی ازنظر بوردیو عبارتاند از  :پرورش خانواديی،آموزش رسمی و فرهنگ شتغلی .انباشتت
سرمایه فرهنگی در افراد از طریق این سته منبت ستبب بتروز تفتاوتهتایی در دارنتديان سترمایۀ
فرهنگی و کسانی که فاقد آن هستند،میشود.
ویژيی بارز سرمایۀ فرهنگی بوردیو تحلیل سازوکار موفقیتهتاي تحصتیلی بتا توجته بته
میزان برخورداري يروهها و طبقات اجتمتاعی از ایتن سترمایه استت .دانت آمتوزانی کته سترمایۀ
فرهنگی بیشتري دارند (دان آموزان متعلق به خانوادههایی که مهارتهتاي برتتريهتاي فرهنگتی
مسلط را در اختیاردارند)بهتر میتوانند قواعد بازي را رمزيشایی کنند و بهتر میتواننتد مهتارتهتا
وبرتري هاي فرهنگی را که در مدارس پاداش میيیرند در ختود پترورش دهنتد و بنتابراین بهتتر
میتوانند به سطوح باالتر تحصیلی راه یابند.بر این اساس،طبقات مستلط نستبت بته ستایر طبقتات
سه بیشتري از سرمایۀ فرهنگی میبرند و لذا بیشتر قادر خواهند بود کته ایتن نتوع سترمایه را در
فرزندانشان به ودیعه بسپارند .با افزای سرمایۀ فرهنگی در نزد طبقات متوسط ،عملکرد تحصتیلی
فرزندان افزای

مییابد(.خدایی)3158،

سرمایۀ فرهنگی ازنظر بوردیو شامل سلیقههاي خو  ،شتیوۀ راه و رست پستندیده ،پیچیتديی
شناختی ،شناختن و توانایی پذیرش محصوالت فرهنگی مشروع از قبیل موستیقی ،تئتاتر و ادبیتات
است .پرورش خانواديی ،آموزش رسمی و فرهنگ شغلی سه منب در افراداست که باعث تفتاوت
بین دارنديان و افراد فاقد ایتن سترمایه متیشتوند (بوردیتو3354،

 )833شتناختن و توانتایی

پذیرش محصوالت فرهنگی ناشی از تفاوت در قریحه است که نزد بوردیو ،اهمیت فراوانی دارد.
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نابرابريهاي اجتماعی است،لذا تنها بچههاي طبقۀ باالي جامعه این امکتان رادارنتد کته بتهراحتتی
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بر این اساس این فرض در ذهن شکل متیيیرنتد کته والتدینی کته از سترمایههتاي فرهنگتی
پایین تري برخوردارند،فضاهاي فرهنگی سطح پایینتري را در خانه تولید خواهنتد کترد.در چنتین
فضاهایی نمیتوان انتظار شناخت،رشد و شتکوفا شتدن استتعدادها و بتارور شتدن خالقیتتهتاي
فرزندان را داشت.ه چنین خانوادههایی که فضاهاي فرهنگی بد یا ناستالمی داشتته باشتند،احتمال
بیشتري براي داشتن فرزندان ناسال ایجاد می کند.

بی

فرزندان با الگوهاي فرزندپروري قاط و اطمینانبخ

از سالمت روانی و موفقیت تحصتیلی

فرزندان با الگوهاي فرزندپروري استبدادي و سهل يیراستت.بهعتالوه ستالمت روانتی و موفقیتت
تحصیلی فرزندان با تحصیالت پدر رابطته مثبتت و معنتیداري دارد.نتتای نشتان دادهانتد،افزای
اطالعات پدران باعث آياهی آنها نسبت به سبک تربیت در مورد فرزندانشان و این موضوع منجر
به در پی

يرفتن سبک تربیتی بهتر در آنان میشود.

همچنین در پژوه

دیگري(منادي)3151،بررسی سرمایه هاي فرهنگی و فضتاهاي فرهنگتی و

سبک زنديی خانوادهها نشان دادهشده که  31درصد والدین داراي سرمایۀ فرهنگی باال و 43درصد
متوسط و 41درصد پایین بودند.در هر دسته اکثریت آنها،فضاهایی مطابق با سرمایههتاي فرهنگتی
خود تولید کردهاند.تحقیقات نشان میدهند که در بین عوامل مختلفی که در پترورش و شخصتیت
سال در کودکان و نوجوانان مؤثرند تأثیر متقابل کودک و والدین و نحوۀ برخورد و ارتباط والتدین
و کودک از مه ترین و بنیاديترین عوامل محسو

میشود( .نوابی نژاد)3171،

ازجمله متغیرهایی که در ارتباط با شیوههاي فرزنتد پتروري موردتوجته و بررستی محققتان و
پژوهشگران روانشناسی و متخصصین تربیتی قراريرفته است میتوان به رشد اجتماعی (مهرابتی،
 ،)3171ستتازياري اجتمتتاعی ،عتتزتنفتتس و ختتودکنترلی (برک،بتته نقتتل از مارستتل )3337 ،نیتتز
(حسینیان آقا ملکی ،)3171 ،بلوغ شخصیتی (المبورن و همکتاران ،33333بته نقتل از لیتل آبتادي،
 ،)3178انگیتتزش (پیتتزو ،3331 ،يلیستتون و دیگتتران 8بتته نقتتل از شتتارون و همکتتاران )3337
خودتنظیمی ( ملک مکان)3175 ،و مکان کنترل ،رشد اخالقی ،اضطرا
نقل از مهر افروز  )3175اشاره نمود در همین رابطه نتتای تحقیقتات

و هوش(برندت 3337،بته
دوبیتنس1

( ،)8111برومنتد

نسب ( )3171مهر افروز ( )3175و پور عبدلی و همکتاران ()3157نشتان متیدهتد والتدینی کته
1.Lamborn and et al-112.Pizoo,gleason-2
3.dobbines-3
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پژوه هاي انجامشده (بهرامی)3157،نشان داده است که سالمت روانی و موفقیتت تحصتیلی

دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،شماره  ،4سال دوم ،پاییز و زمستان 3131

انتظارات درونی بیشتري از فرزند خود داشته و ازنظر ستطح پاستخيتو بتودن (يرمتی ،پتذیرش و
تعهد) و درخواستکننديی(کنترل و نظارت) در سطح باالیی باشند و به شتیوۀ اقتتدار منطقتی بتا
فرزندان خود رفتار نمایند ،فرزندانی با توان کنترل درونی بیشترتربیت می کنند.
براساس نظریه بامریند(،)3333سبک هاي فرزند پروري بهعنوان واسطۀ بین متغیرهاي هنجتاري
آنان و جامعه پذیري فرزندان عمل متیکنتد و بتا شایستتگیهتاي اجتمتاعی رابطته دارد.همچنتین
(کوریدو،وارنر وایبرگ )81183،نشان دادند که بین سبکهاي فرزند پروري مقتدر با ستازماندهتی،

بهتنهایی کاري انجام دهند یا از خود عقیدهاي داشته باشند شاید بته ایتن دلیتل کته بتهقتدر کتافی
فرصت نداشتهاند که عقایتد ختود را بیازماینتد یتا مستتقالنه مستئولیت قبتول کنند(آلتدر 3351،و
لوئیس)3358،8در ضمن این نوجوانان اعتمادبهنفس کمتر و استقالل و خالقیت کمتري دارنتد،ذهن
کنجکاوي ندارند،ازلحاظ رشد اخالقی کمتر رشتد یافتتهانتد و در برختورد بتا مشتکالت روزمتره
عملی،تحصیلی و ذهنی انعطافپذیري کمتري دارند .پژوه هتاي انجتاميرفتته در ایتن زمینته در
سالهاي اخیر رشد قابلتوجهی را نشان میدهد،که دالیل آن را متیتتوان اهمیتت روزافتزون ایتن
موضوع در جوام  ،عالقهمندي پژوهشگران به بررسی روابط انسانی و تهیۀ مقیاسهاي روانسنجی
مرتبط داشت اما بیشتر پژوه ها معطوف به شیوۀ تربیتی مادران و دوران کودکی بوده است و به
دوران نوجوانی کمتر توجه شده است .از طرفی خانواده یک متغیر فرهنگی ،اجتمتاعی و محیطتی
است که اثر تعیینکنندهاي در اکثر فرایندهاي روانی تربیتی دارد .شتناخت ایتن متغیرهتا و بررستی
آنها نیز مه و اساسی است؛ لذا شایسته است در این حوزه بررستی و تحقیتق بیشتتري صتورت
يیرد.
توجه به نق

خانواده ،ضرورت مطالعات و پژوه هتاي مستتمر علمتی را در حتوزۀ مستائل

خانواده و آموزشوپرورش نمایان میسازد .نحوۀ تعامل خانه و مدرسه از دیرباز موضتوع مشتترک
خانواده و نظام آموزشوپرورش بوده است .شاید بتوان يفت عدم اهتمام و توجه الزم به ایتن امتر
سبب بروز مسئلههاي فراوانی براي هر دو نهاد در سالهتاي اخیتر يردیتده استت .در ایتن رابطته

فریمو 1میيوید " :اثر خانواده بر اشخا

از تمام نیروهایی که تابهحال شناختهشده ،بیشتر استت.
Querido,warner,eyberg

1
2

Alder,loeis
3 ferimo
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پیشرفت تحصیلی و جهتيیري عقالنی در کودکان رابطه مثبتت وجتود دارد همچنتین تحقیقتات
نشان داده است که نوجوانانی که والدین خودکامه دارند کمتر متکیبهختود هستتند ونمتی تواننتد

در جستوجوی مدل برنامۀ درسی برای رشد...

یعنی اثر خانواده فراتر از فرهنگ جامعه ،دنیاي کار ،دوستان ،نزدیکان و امثال آنهاستت( ".ثنتائی،
: 3175

.)81

بريزاري کالسهاي آموزش خانواده ،که باهدف نزدیتک کتردن روشهتاي تربیتتی والتدین و
مربیان و درنهایت تغییر در رفتار آنان صورت میيیترد ،حتائز اهمیتت استت.تحقیقات نشتان داده
است که فرزندان والدینی که در این جلسات شرکت میکنند،مشکالت رفتتاري کمتتر و پیشترفت

بهطورکلی این پژوه

قصد دارد به بررسی این پرس

بپردازد که سرمایۀ فرهنگی والدین چه

رابطهاي با پیشرفت تحصیلی فرزندان دارد.و آیتا رشتد سترمایههتاي فرهنگتی از طریتق آمتوزش
امکان پذیر است درواق سؤال اساسی این پژوه

این است که آیا برنامۀدرسی آمتوزش ختانواده

براي رشد سرمایۀ فرهنگی و تسهیل موفقیت تحصیلی فرزندان ،آموزش اثربخشی است و آیا بین
شیوههاي فرزندپروري و پیشرفت تحصیلی فرزندان رابطه وجود دارد یا نه و باالخره برنامۀدرستی
اثربخ

براي این منظور کدام است

اهــداف تحقیــق
 .3بررسی تأثیر آمتوزش ختانواده بتر ارتقتاي آيتاهیهتاي ختانواده مربتوط بته نقت

و اهمیتت

فعالیتهاي (هنري ،موسیقی ،خط و نقاشی ،ورزش و زبان خارجی).
 .8بررسی تأثیر آموزش خانواده بر بهبود رابطه خانواده بتا محصتوالت فرهنگی(کتتا  ،تابلوهتاي
نقاشی ،عضویت در کتابخانه ،کامپیوتر ،رسانهها و دوربین).
 .1ارزیابی تأثیر آموزش ختانواده بتر تمایتل والتدین بته اختذ متدارک تحصتیلی بتاالتر و اختذ
يواهینامههاي معتبر مهارت.
 .4ارزیابی تأثیر برنامۀدرسی آموزش ختانواده بتر شتیوههتاي فرزنتدپروري و موفقیتت تحصتیلی
فرزندان.
 .8ارائه مدل برناملدرسی آموزش خانواده براي رشد سرمایۀ فرهنگی و موفقیت تحصیلی فرزندان
روششناسی پژوهش
با توجه به اینکه هدف اصلی این پژوه

جستوجوي متدلی بتراي برنامته درستی متؤثر بتر

سرمایۀ فرهنگی خانواده و پیشرفت تحصیلی است ،روش پژوه

از نوع شتبه تجربتی ،مطالعتات

همبستگی و توصیفی است که در آن از شیوۀ جم آوري پیمایشی استفادهشده استت .در جلستهاي
با هماهنگی انجمن اولیا و مربیان،اهداف برنامه تشریح و نهادن تقوی اجرایی کارياه آموزشتی 31
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درسی و فرهنگی بیشتري پیدا میکنند(هورنباي.)8111،

دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،شماره  ،4سال دوم ،پاییز و زمستان 3131

ساعته مورد توافق قراريرفت و يروه تجربی آموزش دیدند و يروه يواه آموزشی دریافت نکردند.
پرسشنامه مؤلفههاي سرمایۀ فرهنگی و الگوهاي فرزندپروري در دو مرحله پی و پسآزمون اجرا
شد.
تحلیل دادهها

استنباطی از تحلیل کوواریانس) ،و بهمنظور آزمون فرضهاي پژوه

از ضتریب ريرستیون چنتد

متغیره،آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
حجـم نمونــه
حج نمونه ما  84نفر از والدین دان آموزان دوره متوسطه در دو منطقه شمال و جنو

تهران

میباشند .در هر دوره  87نفر از والدین در يروه آزمایشی و  87نفر دیگر را يروه کنترل قترار داده
شدند .در يروه آزمای و کنترل  31نفر پدر و  34نفر مادر قرار يرفتند .سپس براي مطالعه دانت
آموزان دبیرستانی آن خانوادهها ،،انتخا

شدند.

ابزارها
ابزارهاي جم آوري دادهها شامل دو پرسشنامه و معتدل ستاالنه دانت آمتوز بتهعنتوان متالک
پیشرفت تحصیلی دان

آموزان است.

-3پرسشنامۀ  11سؤالی :شیوههاي فرزند پروري (بامریند) اساس قرار يرفت که فرم اولیتۀ ایتن
پرسشنامه داراي  11يویه است و توسط دیانا بامریند ( )3371طراحی و ستاخته شتده استت .ایتن
پرسشنامه توسط حسین پور ( ،)3153ترجمهشده است و پس از تحلیل عتاملی مشتخش شتد کته
پرس هاي شماره  31،34،85و  81روي هیچ عاملی بار نمیشوند درنتیجته پرست هتاي متذکور
حذف شدند .این پرسشنامه شیوههاي فرزند پروري والدین را در سه عامل انتدازهيیتري متیکنتد.
جملتتههتتاي شتتماره  84،83،33،37،34،31،31،1،3 ،85بتته شتتیوۀ ستتهل يیرانتته و جملتتههتتاي
شماره هاي 83،8،1،7،3،38،31،3،88،81،به شیوهي استبدادي و جملههاي 33،38،81،88،81،87،11
به شیوهي قاط و اطمینانبخ

مربوط است؛ که در مقابل هر عبارت  8ستتون (کتامالً متوافق تتا

حدودي موافق  ،تاحدوي مخالف  ،مخالف  ،کامالً مخالف ) به ترتیب از  1تتا  4نمترهيتذاري شتده
است که با جم نمرههاي سؤالهاي مربوط به هر شیوه و تقسی آن بر تعداد سؤاالت نمتره مجتزا
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تحلیل دادههاي این پژوه به کمک نرمافزار  spssانجاميرفته است .بهمنظور توصی دادههتا
از روش آمار توصیفی(از قبیل میتانگین ،فراوانتی و انحتراف معیتار و واریتانس و در ستطح آمتار

در جستوجوی مدل برنامۀ درسی برای رشد...

به دست میآید .روایی و پایایی این پرسشنامه تأییدشده است بوراي )3333( 3براي بررسی اعتبتار
و روایی این پرسشنامه از روش (افتراقی) 8استفاده نمود و مشاهده کرد که شیوۀ استتبدادي رابطتل
منفتتی بتتا ستتهل يیتتري ( )r=1/15و اقتتتدار منطقتی ( )r=1/45دارد؛ و شتتیوۀ ستتهل يیتتري رابطتۀ
معنیداري با شیوه اقتدار منطقی او نداشت (( )r=1/7مهرافروز.)3175،
بوراي ( )3333براي محاسبۀ پایایی از روش (باز آزمایی) 1استفاده کرد و نتای زیر را به دستت
همچنین ثبات درونی را با استفاده از فرمول (آلفاي کرونباخ )4محاسبه نمود کته  1/78بتراي شتیوۀ
ستتهل يیتتري  1/58بتتراي شتتیوۀ استتتبدادي و  1/58بتتراي شتتیوۀ اقتتتدار منطقتتی بتته دستتت آورد
(مهرافروز.)3175،
در انستتتیتو روانپزشتتکی ایتتران نیتتز استتفندیاري ( )3174فتترم اصتتلی پرسشتتنامه را ترجمتته و
اصالحات الزم را در آن صورت داد .سپس از تعداد  31نفر صتاحبنظتر درزمینتۀ روانشناستی و
روانپزشکی ( 8نفر دکتراي روانشناسی ،یک نفر روانپزشک 8،نفر کارشناسی ارشد روانشناسی8،
نفر دانشجوي دوره کارشناسی ارشد و  1نفر کارشناس روانشناسی) خواسته شد تتا میتزان اعتبتار
هر جمله را با زدن عالمت مشخش نمایند و در صورت لزوم نظر اصالحی خود را نیز بیان نموده
و جملۀ پیشنهادي خود را اضافه نمایند .نتای بهدستآمده نشتان داد کته پرسشتنامۀ متذکور داراي
روایی (اعتبار) صوري است پرسشنامه در دو مرحله پی

و پسآزمون اجرا شد.

-8پرسشنامۀ سرمایۀ فرهنگی ،این پرسشنامه که محقق ساخته است و داراي  4يویه استت کته
مؤلفههاي سرمایۀ فرهنگی خانواده را از قبیل میزان عالقهمندي به شرکت در فعالیتتهتاي هنتري،
موسیقی ،خط و نقاشی ،ورزش و زبان خارجی ،بهبود رابطه با کتا  ،تابلوهتاي نقاشتی ،عضتویت
در کتابخانتته ،کتتامپیوتر ،رستتانههتتا و دوربتتین ،تمایتتل بتته اختتذ متتدارک تحصتتیلی بتتاالتر و اختتذ
يواهینامههاي معتبر مهارتی ،شیوههاي فرزندپروري را اندازهيیري میکنتد .ایتن پرسشتنامه ازنظتر
روایی و پایایی ارزیابی شد .همچنین در این پژوه از معدل کتل دانت آمتوزان در پایتان ستال
تحصیلی  3155-53بهعنوان مالک پیشرفت تحصیلی استفاده شد.

1

Burai
diseriminant
3
test petest
4
Cronbach coefficient alpha
2
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آورد 1/53.براي شیوۀ ستهل يیرانته 1/51،بتراي شتیوۀ استتبدادي 1/75،بتراي شتیوۀ اقتتداري .او

دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،شماره  ،4سال دوم ،پاییز و زمستان 3131

روایی و پایایی ابزار
در این پژوه  ،براي بررسی روایی ابزار ،پرسشنامهاي تدوین شد که برخی از يویته هتاي آن
در تحقیقات پیشین مورد آزمون قراريرفته و اعتبار آنها تأییدشده بود .عالوه بر ایتن ،يویته هتاي
جدید توسط کارشناسان و متخصصان تجدیدنظر و اصالح شدند .درنتیجته ،يویته هتایی انتختا
شدند که از توافق ضمنی در میان داوران برخوردار بودند .بهمنظور ستنج

پایتایی پرسشتنامه ،از

ضتریب همبستتگی پیرستون و آزمتون آمتاري  Tنمونتههتاي مستتقل و ستطح معنتیدار )(sig
شیوه اجرا
يروه تجربی ،در کارياه آموزشی  31ستاعته در سته جلسته بتهصتورت يتروههتاي پتن نفتره
سازماندهی شدند .محتواي دوره به شیوه فعالیت محور ( 48درصد فعالیتت متدرس و  88درصتد
و پس از آزمون توزی و

فعالیت شرکتکننديان) آموزش داده شد .پرسشنامهها در دو مرحله پی
اجرا شد) .برنامه درسی اجراشده محفوظ است)
نتایج و یافتههای پژوهش:

جدول شماره  3توزی فراوانی و درصد میزان آشنایی والدین با زبان خارجی
موارد

مادر

پدر
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

عدم آشنایی

35

78

81

53/1

آشنایی نسبی به یکزبان خارجی

8

81

8

7

آشنایی بادوزبان خارجی

8

5

3

1/4

جم

88

311

83

311

یافتهها نشان میدهد  78درصد پدران و  53/1درصد مادران با هیچیک از زبانهاي خارجی
آشنایی ندارند 81.درصد پدران و  7درصد مادران تا حدي با یکزبان خارجی و فقط  5درصد
پدران و  1/4مادران با دو زبان خارجی آشنایی دارند.
جدول شماره  8توزی فراوانی و درصد میزان عضویت والدین در کتابخانهها
موارد

89

مادر

پدر

اصالً عضو نیستند

81

51

88

51

عضویت در یک کتابخانه

1

38

8

7

عضویت در دو کتابخانه

3

4

8

7

عضویت در سه کتابخانه و بیشتر

3

4

1

1

جم

88

311

83

311
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استفادهشده است.

در جستوجوی مدل برنامۀ درسی برای رشد...

یافتهها نشان میدهند که  51درصد پدران و  51درصد مادران در هیچ کتابخانهاي عضویت
ندارند 38.درصد پدران و  7درصد مادران دریک کتابخانه و  4درصد پدران و  1درصد مادران در
سه کتابخانه و بیشتر عضویت دارند.
جدول شماره  1توزی فراوانی میزان بازدید از اماکن و آثار تاریخ و موزهها
صفر

87

81

یک تا دو بار

81

17

سه تاچهاربار

8

3

پن بارو بیشتر

8

4

جم

84

311

میدهند که  81درصد خانوادهها تاکنون از هیچیک از آثار تاریخی و یا موزهها

بازدید نداشتهاند 17 .درصد یک یا دو بار 3،درصد سه تا چهار بارو  4درصد پن بارو بیشتر
بازدید داشتهاند.
جدول شماره  4توزی فراوانی میزان فعالیت در برنامههاي هنري و...
فراوانی

درصد

نوع برنامه
عدم فعالیت و حضور

5

38

شرکت وحضوردریک فعالیت(زبان ،موسیقی ،خط و نقاشی ،ورزش

88

41

84

48

84

311

فعالیت در بی

از یک برنامه

جم

یافتهها نشان دادهاند که  38درصد خانوادهها در هیچیک از فعالیتهاي فوقبرنامه حضور
نداشتهاند و  41درصد آنان در یک یا چند فعالیت شرکت داشتهاند و  48درصد در بی

از یک

برنامه حضورداشتهاند.
جدول شماره  8توزی فراوانی میزان برخورداري از تجهیزات فرهنگی
تجهیزات فرهنگی

ندارند

دارند

درصد

فراوانی

درصد

کامپیوتر

18

13

33

7

فراوانی

خط اینترنت

11

83

84

48

رسانههاي تصویري

84

311

1

1

موبایل

84

311

1

1

دوربین

83

38

1

8
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یافتههاي پژوه

موارد

فراوانی

درصد

دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،شماره  ،4سال دوم ،پاییز و زمستان 3131

یافته هانشان داده است که  13و  83و  311و  311و  38درصد خانوادهها به ترتیب از تجهیزات
فرهنگی برخوردار بوده و  7درصد کامپیوتر 48،درصد خط اینترنت ،و  8درصد دوربین ندارند.
جدول شماره  1توزی فراوانی میزان سرمایه فرهنگی خانوادهها
موارد
پایین

34

81

متوسط

11

81

باال

31

35

جم

84

311

براي محاسبه و تعیین سرمایۀ فرهنگی ،ابتدا  zهریک از شاخشهاي فوق محاسبه و حاصل جم
آن بر تعداد شاخشها تقسی شده است .درواق میزان سرمایۀ فرهنگی خانوادهها ،معدل تمامی
شاخشهاي فرهنگی ارائهشده است .مالحظه میشود  81درصد درحدپایین و  81درصد در حد
متوسط و  35درصد در حد باال میباشند.
جدول شماره  7مقایسۀ توزی تجربی با توزی نرمال
ابعاد آموزش خانواده (سرمایۀ فرهنگی)
ارتقا آياهیهاي مربوط به نق

و اهمیت فعالیتهاي

Absolute

Positive

Negative

K-SZ

Tailed p

1/1471

1/8413

-1/1471

1/1814

1/111

(هنري ،موسیقی ،خط ونقاشی ،ورزش وزبان خارجی)
بهبود رابطه با کتا  ،تابلوهاي نقاشی ،عضویت در

1/8415

1/3183

-1/8415

8/8771

1/111

کتابخانه ،کامپیوتر ،رسانهها ،دوربین)
مدارک تحصیلی و يواهینامههاي معتبر

1/8134

1/3143

1/8134

8/8118

1/111

شیوههاي فرزند پروري

1/8733

1/3543

-1/8733

8/5131

1/111

بتر استاس آزمتون کتالمويراف  -استمیرن

بتا توجته بته اینکته آمتاده  K - S Zاز احتمتال دو

دامنه  P<0.05معنادار استت بنتابراین توزیت نمترات در خصتو

عالقتهمنتدي ختانوادههتا بته

فعالیتهاي هنري ،موسیقی ،خط و نقاشی ،ورزش و زبان خارجی ،بهبود رابطه با کتا  ،تابلوهتاي
نقاشی ،عضویت در کتابخانه ،کامپیوترو رسانهها ،دوربین ،مدارک تحصیلی و يواهینامههتاي معتبتر
مهارت و شیوههاي فرزندپروري از توزی نرمال پیروي نمیکند .بهعبارتدیگر  K - Sمحاسبهشده
در سطح معنیداري  %38از مقدار بحرانی جدول بیشتر است بنابراین بین توزی نمرات بتا توزیت
نرمال تفاوت وجود دارد .لذا در تجزیهوتحلیل آمار استنباطی مجموع نمرات هر یتک از ابعتاد بته
رتبه تبدیل يردیده و از آزمونهاي ناپارامتریک  Uمان ویتنی و کروسکال  -والتیس استتفادهشتده
است.
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فراوانی

درصد

در جستوجوی مدل برنامۀ درسی برای رشد...

ردی

جدول شماره  :5مقایسه میانگین رتبه ابعاد آموزش خانواده در دو يروه آموزشدیده و آموزش ندیده

3

ابعاد آموزش خانواده
ارتقا آياهیهاي مربوط به نق

و اهمیت

آموزش دیده

آموزش ندیده

میانگین رتبه

میانگین رتبه

13/11

43/81

P

1/111

Z

-8/3874

فعالیتهاي (هنري ،موسیقی ،خط و نقاشی،
ورزش و زبان خارجی)
بهبود رابطه با کتا  ،تابلوهاي نقاشی ،عضویت

8

71/43

13/18

1/111

-8/43

1

مدارک تحصیلی و يواهینامههاي معتبر

18/78

44/48

1/111

-1/734

4

شیوههاي فرزند پروري

71/43

13/57

1/111

8/1114

بر اساس آزمون uمان  -ویتنی با توجه به اینکته  Zمحاستبهشتده در خصتو

» عالقتهمنتدي

خانوادهها به فعالیتهاي هنري ،موسیقی ،خط و نقاشی ،ورزش و زبان ختارجی ،بهبتود رابطته بتا
کتا  ،تابلوهاي نقاشی ،عضویت در کتابخانه ،کامپیوترو رستانههتا ،دوربتین ،متدارک تحصتیلی و
يواهینامههاي معتبر مهارت و شیوههاي فرزندپروري در ستطح  P < 0.05معنتادار بتوده استت.
بنابراین بین میانگین رتبته نمترات والتدین آمتوزشدیتده و آمتوزش ندیتده تفتاوت وجتود دارد.
بهعبارتدیگر میانگین رتبه نمرات والدین آموزشدیده بیشتر از والدین آموزش ندیده ،بوده استت.
پس میزان تأثیر آموزش خانواده بر تغییر رفتار والدین نستبت بته فرزنتدان ختود در بتین والتدین
آموزشدیده بیشتر از والدین آموزش ندیده است و فرضیههاي اول تا شش تأیید میشود .
ردی

جدول شماره  :3مقایسه میانگین رتبه ابعاد آموزش خانواده در دو يروه آموزشدیده و آموزش ندیده

3

ابعاد آموزش خانواده
ارتقا آياهیهاي مربوط به نق

و اهمیت

آموزشدیده

آموزش ندیده

میانگین رتبه

میانگین رتبه

18/47

83/38

P

1/111

Z

- 8/7333

فعالیتهاي (هنري ،موسیقی ،خط و نقاشی،
ورزش و زبان خارجی)
8

بهبود رابطه با کتا  ،تابلوهاي نقاشی ،عضویت

45/83

81/78

1/111

8/5773

در کتابخانه ،کامپیوتر ،رسانهها ،دوربین
1

مدارک تحصیلی و يواهینامههاي معتبر

41/71

88/53

1/111

-8/1348

4

شیوههاي فرزند پروري

47/15

83/77

1/111

-8/8813
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در کتابخانه ،کامپیوتر ،رسانهها ،دوربین

دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،شماره  ،4سال دوم ،پاییز و زمستان 3131

بر اساس آزمون مان  -ویتنی با توجه به اینکه  Zمحاسبهشده در خصو

عالقهمندي ختانوادههتا

به فعالیت هاي هنري ،موسیقی ،خط و نقاشتی ،ورزش و زبتان ختارجی ،بهبتود رابطته بتا کتتا ،
تابلوهتتاي نقاشتتی ،عضتتویت در کتابخانتته ،کتتامپیوتر رستتانههتتا ،دوربتتین ،متتدارک تحصتتیلی و
يواهینامههاي معتبر مهارت و شیوههتاي فرزنتدپروري در ستطح  P< 0.05معنتادار بتوده استت.
وجود دارد و میانگین رتبه نمرات والدین آموزشدیده بیشتر از والدین آموزشندیتده بتوده استت.
پس فرضیه شماره هشت تأیید میشود یعنی بین میزان تأثیر آموزش خانواده بتر سترمایه فرهنگتی
والدین آموزشدیده و آموزشندیده در دوره متوسطه در خصو

مؤلفههاي  4يانه تفاوت وجود

دارد.

ردی

ابعاد

آموزش

بیسواد

خوانتتتدن و

نوشتن

پتتتتتتتنج

ابتدائی

ستتتتتتتتوم

راهنمایی

دیپل

فوقدیپل

لیسانس

خانواده

مربوط به نق

H

3

ارتقا آياهیهاي

11

33/81

87/44

81/11

83

18

P

جدول شماره  :31مقایسه میانگین رتبه نمرات والدین آموزشندیده در سطوح مختل

13/81

تحصیلی

7/1517

1/8188

و

اهمیت فعالیتهاي
(هنري ،موسیقی،
خط و نقاشی،
ورزش و زبان
خارجی)
8

بهبود رابطه با

85/8

88/17

87/15

84/41

81/88

44

18/55

7/4345

1/8778

کتا  ،تابلوهاي
نقاشی ،عضویت در
کتابخانه ،کامپیوتر،
رسانهها ،دوربین
1

مدارک تحصیلی و

17/51

83/33

87/83

81/8

84/38

44/8

11/31

3/3183

1/3874

يواهینامههاي
معتبر
4

شیوههاي فرزند
پروري

86

11

33/8

85/55

88/51

88/1

44/8

13/11

7/1517

1/8188
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بنابراین بین میانگین رتبه نمرات والدین آموزشدیتده و آمتوزشندیتده در دوره متوستطه تفتاوت

در جستوجوی مدل برنامۀ درسی برای رشد...

بر اساس آزمون کروستکال والتیس بتا توجته بته اینکته  Hمحاستبهشتده در خصتو ابعتاد ،3
6 ،5 ، 3،8در ستتطح  P<0.05معنتتادار نیستتت بنتتابراین بتتین میتتانگین رتبتته پاستتخگویان
آمتتوزشندیتتده در طبقتتات مختل ت
خصو

تحصتتیلی تفتتاوت وجتتود نتتدارد؛ امتتا  Hمحاستتبهشتتده در

شیوههاي فرزندپروري در سطح  P<0.05معنادار است .بنابراین بین میانگین نمترات

والدین آموزشندیده در طبقات مختل

تحصتیلی در ایتن بعتد تفتاوت وجتود دارد .بتهطتورکلی

تحصیلی تفاوت وجود

طبقات مختل

ندارد.

ردی

جدول شماره  :33مقایسه میانگین رتبه نمرات والدین آموزشدیده در سطوح مختل

3

ابعاد آموزش

P

H

لیسانس فوق
دیپل

خانواده
ارتقاء آگاهیهای

دیپل

1/3818

3/1531

11

85/87

11/41

تحصیلی

سوم

پنج

خواندن

راهنمایی

ابتدایی

و نوشتن

87/51

81/51

88/31

بیسواد
7

مربوط به نقش و
اهمیت فعالیتهای
(هنری ،موسیقی،
خط و نقاشی،
ورزش و زبان
خارجی)
8

بهبود رابطه با کتاب،

1/8183

5/8881

88/78

88/88

13/3

83/8

13/11

38/88

41

تابلوهای نقاشی،
عضویت در
کتابخانه ،کامپیوتر،
رسانهها ،دوربین
1

مدارک تحصیلی و

1/7715

1/8815

14/78

81

85/48

81

88/53

85/8

43

گواهینامههای معتبر
4

شیوههای فرزند پروری

1/8118

5/3134

88/78

18/34

13/18

83/7

33/81

83/8

بتتر استتاس آزمتتون کروستتکال والتتیس بتتا توجتته بتته اینکتته  Hمحاستتبهشتتده در خصتتو

17/8

ابعتتاد

آموزش ختانواده در ستطح  P<0.05معنتادار نیستت بنتابراین بتین میتانگین رتبته پاستخگویان
آموزشدیده در سطوح مختل تحصیلی تفاوت وجود ندارد .بهعبتارتدیگتر بتین میتزان آيتاهی
88
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میتوان نتیجه يرفت بین میزان آياهی والدین آموزشندیده و طبقتات مختلت تحصتیلی تفتاوت
وجود ندارد .بنابراین فرضیه شماره نه رد میشود یعنی بین میزان آياهی والتدین آمتوزشندیتده و

دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،شماره  ،4سال دوم ،پاییز و زمستان 3131

والدین آموزشدیده و سطوح مختل
تأیید نمیشود.

تحصیلی تفاوت وجود ندارد .پتس فرضتیه شتماره مربوطته

جدول شماره  :38مقایسه میانگین رتبه نمرات والدین زن آموزشدیده و آموزشندیده
ردی
3

ابعاد آموزش خانواده

آموزش ندیده

آموزشدیده

میانگین رتبه

میانگین رتبه

p

Z

ارتقاء آگاهیهای مربوط به نقش و
اهمیت فعالیتهای (هنری ،موسیقی ،خط

88/38

1/3781

14

1/1138

8

بهبود رابطه با کتاب ،تابلوهای نقاشی،
عضویت در کتابخانه ،کامپیوتر ،رسانهها،

33/11

-1/3881

11/35

1/1113

دوربین
1

مدارک تحصیلی و گواهینامههای معتبر

81/85

18/77

-8/8484

1/1843

4

شیوههای فرزند پروری

81/38

78/71

-1/7331

1/1113

بر اساس آزمون مان  -ویتنی با توجه به اینکه  Zمحاسبهشده در سطح  P<0.05معنتادار استت
»

بنابراین بین میتانگین رتبته نمترات والتدین زن آمتوزشدیتده و آمتوزشندیتده در خصتو

عالقهمندي خانوادهها به فعالیتهاي هنري ،موسیقی ،خط و نقاشی ،ورزش و زبان خارجی ،بهبتود
رابطه با کتا  ،تابلوهاي نقاشی ،عضویت در کتابخانه ،کامپیوتر رسانهها ،دوربین ،مدارک تحصتیلی
و يواهینامههاي معتبر مهارت و شیوههاي فرزندپروري تفاوت وجود دارد .بهعبارتدیگر میتانگین
رتبه نمرات زن آموزشدیده بیشتر از میانگین رتبه نمرات زن آموزشندیده بوده است .بنابراین بین
میزان تأثیر آموزش خانواده بر تغییر رفتار والدین زن آموزشدیتده و آمتوزشندیتده در خصتو
ابعاد ش يانه تفاوت وجود دارد .بنابراین فرضیه مربوطه تأیید میيردد.
جدول شماره  :31مقایسه میانگین رتبه نمرات والدین مرد آموزشدیده و آموزشندیده
ردی
3

ابعاد آموزش خانواده

آموزش ندیده

آموزشدیده

میانگین رتبه

میانگین رتبه

Z

p

ارتقاء آگاهیهای مربوط به نقش و اهمیت
فعالیتهای (هنری ،موسیقی ،خط و نقاشی،

81/11

18/48

8/3855

1/1113

ورزش و زبان خارجی)
8

بهبود رابطه با کتاب ،تابلوهای نقاشی ،عضویت در

33/37

18/8

-1/5751

1/1113

1

مدارک تحصیلی و گواهینامههای معتبر

83/81

11/18

8/3531

1/1185

4

شیوههای فرزند پروری

81/41

11/34

-1/8813

1/1114

کتابخانه ،کامپیوتر ،رسانهها ،دوربین

999
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و نقاشی ،ورزش و زبان خارجی)

در جستوجوی مدل برنامۀ درسی برای رشد...

بر اساس آزمون مان  -ویتنی با توجه به اینکه  Zمحاسبهشده در سطح  P<0.05معنتادار استت
»
بنابراین بین میانگین رتبه نمترات والتدین مترد آمتوزشدیتده و آمتوزشندیتده در خصتو
عالقهمندي خانوادهها به فعالیتهاي هنري ،موسیقی ،خط و نقاشی ،ورزش و زبان خارجی ،بهبتود
رابطه با کتا  ،تابلوهاي نقاشی ،عضویت در کتابخانه ،کامپیوتر رسانهها ،دوربین ،مدارک تحصتیلی
و يواهینامه هاي معتبر مهارت و شیوه هاي فرزندپروري ،تفاوت وجود دارد .بهعبارتدیگر میانگین

آموزشندیده در خصو

مؤلفههاي 4يانه سرمایۀ فرهنگی ،تفاوت وجتود دارد .بنتابراین فرضتیه

تأیید میيردد.
جهت بررسی این سؤال که آیا میزان موفقیت تحصیلی فرزنتدانی بتا ستبکهتاي مختلت تربیتتی
پرورشیافتهاند متفاوت است ،از روش تحلیل واریانس یکراهه استتفاده شتد .همتانطتور کته در
جدول  8مالحظه میشود الگوهاي فرزند پروري مختل

تفتاوت معنتاداري در ستطح P > 1/13

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

و بین شیوه فرزند پروري مستبد با شیوۀ فرزند پروري مستبد بتا شتیوۀ فرزنتد

پروري قاط و اطمینانبخ

تفاوت معناداري وجود دارد .ولی بین شیوۀ فرزند پروري ستهل يیتر

با شیوۀ فرزند پروري استبدادي تفاوت معناداري وجود ندارد .بنابراین،نتیجه يرفته شد که بیشترین
میزان موفقیت تحصیلی در بین فرزندانی دیده میشود که مطابق سبک قاط و اطمینانبخ

تربیت

میشوند و کمترین میزان موفقیت تحصیلی در بین فرزندانی دیده شد که مطابق ستبک مستتبد یتا
سهل يیر تربیت میشوند.
جدول شماره  .34تحلیل واریانس،براي مقایسه میزان موفقیت تحصیلی فرزندان با الگوي فرزند پروري

الگوهتتتتاي فرزنتتتتد

نمتتتتتره موفقیتتتتتت

پروري

تحصیلی

سهل يیر

31/53

مستبد

31/31

قاط و اطمینان

35/34

 Fمیزان
371/148

ستتتتتتتتتتطح

جایگاه تفتاوت  ،بتر استاس آزمتون

معناداري

توکی

1/1113
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رتبه نمرات مرد آموزشدیده بیشتر از میانگین رتبه نمرات مرد آموزشندیده بتوده استت .بنتابراین
بین میتزان تتأثیر آمتوزش ختانواده بتر سترمایۀ فرهنگتی والتدین مترد ختانواده آمتوزشدیتده و

دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،شماره  ،4سال دوم ،پاییز و زمستان 3131

بحث و نتیجهگیری
آموزش خانواده در شکل و سامان دادن به رفتارهاي موردنیاز آنان مؤثراستت و ابزارهتاي الزم
براي مواجهه با شرایط و موقعیتهاي مختل

در تربیت فرزندان را در اختیار والدین قرارمی دهد.

یافتههاي حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها به شرح زیراست:
موفقیت تحصیلی فرزندان آنها مؤثر بوده است .این نتیجه با پتژوه

استدي ( )3173کته رابطته

معنادار بین آموزش خانواده و ارتقاي آياهیها و دانستههاي تربیتی والتدین و شتیوههتاي مناستب
روابط خانواديی را تأیید کرده و کری پور ( )3158مبنی بر اینکه بیشترین مشکالت دان

آمتوزان

دبیرستانی را مربوط به خانواده دانستهاند و تأثیر مثبتت شترکت والتدین در جلستات آموزشتی در
پیشگیري و کاه

مشکالت تأییدشده ،نیز همسو بوده است .همچنین با نتیجه پتژوه

عبتادي و

معتمدین ( )3158که تأثیر آموزش را بر شیوههاي فرزندپروري و روابط صحیح و ستالمت روانتی
خانواده تأیید کتردهانتد و بتا یافتتههتاي پتژوه

متزاروس وهمکتاران ( ،)8118کریستتین ستون

وهمکاران ( )8111ولورین وهمکاران ( ،)8114همسویی دارد .در تبیین این نتیجه به نظرمی رستد
که اطالع والدین از روشهاي سرمایهيذاري فرهنگی در خانواده براي رشد سرمایه فرهنگی ،سبب
میشود که در رفتارهاي خود تجدیدنظر کرده و روشهاي مؤثر سرمایهيذاري را در خانواده ختود
در پی

بگیرند .از این طریق میتوانند فضاي فرهنگتی را غنتا بخشتیده و ضتمن تتأمین موفقیتت

تحصیلی براي فرزندان ،فرایند رسیدن به داشتن خانوادهاي موفق را تسهیل کنند .نتای نشان داد که
بین شیوه فرزند پروري مقتدرانه و پیشرفت تحصتیلی رابطته معنتیدار وجتود دارد (فرضتیه اول)
همچنین محاسبات نشان داد بین درآمد و تحصیالت والدین و پیشرفت تحصتیلی فرزنتدان آنهتا
رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد اما بین درآمد و تحصیالت والدین و شیوههتاي فرزنتد پتروري
رابطهاي مشاهده نشد .همانيونه که يفته شد در بررسی فرضیه اول رابطته معنتیداري بتین شتیوه
فرزند پروري و پیشرفت تحصیلی مشاهده شد .این یافته با نتای بامریند ( )3333که به این مستئله
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بر اساس یافتههاي پژوه

برنامته درستی آمتوزش ختانواده بتر سترمایۀ فرهنگتی ختانواده و

در جستوجوی مدل برنامۀ درسی برای رشد...

اشاره میکند که کودکان والتدین قتاط و اطمینتانبخت

هت در مهتارتهتاي شتناختی وهت در

مهارتهاي اجتماعی در سطح نسبتاً باالیی قرار میيیرنتد و در نوجتوانی مطمتئن ،روبته ترقتی و
ازنظر اجتماعی باکفایت بودند و همچنین نتای تحقیقات کوریدو ،وارنرو ایبرگ )8118( 3اکوئلینتو
وساپل ( )8113و ياالمبوس وهمکاران ( )8111معتمدي ( )3157که نشان دادند سبکهاي فرزنتد
پروري مقتدر با سازماندهی ،پیشرفت تحصیلی وجهت يیري عقالنی رابطه مثبتت دارد همختوانی
"سلطهيرانه "و آزادمنشانه "با پایههاي باالتر رابطه منفی داشته درحالیکه شیوه والدینی "مقتدرانته
"با پایههاي باالتر رابطه مثبت داشته همخوانی دارد .تبیینی که براي این پاسخ میتتوان ارائته نمتود
این است که در طول چند دهه پژوه  ،نشان دادهشده که اقتدار والدین با يسترهاي از شتناخت و
نتای اجتماعی عاطفی مثبت ،مرتبط بوده بهعنوانمثال شیوه والدینی مقتدرانه با "پیشرفت تحصیلی
بهتر "(شوارتز ووس .3331،وینترویافی ،8111،بتا " انطبتاق بهتتر "(نگرانتی روانشتناختی کمتتر،
مشکالت رفتاري کمتر ،ارتباط بهتر با همساالن (فلوينی واکلس 3331،سلیکر )3335،سطح بتاالتر
شایستگی ،عزتنفس باالتر ،استقالل و اعتمادبهنفتس بیشتتر (بامرینتد )3351،مترتبط بتوده استت
همچنین در مورد نبود رابطه بین مؤلفههاي خانواده و شیوههاي فرزند پروري باید يفت سبکهاي
والدینی در خانوادههاي مختل

متفاوت است و مشاهدهشده است که در بسیاري از خانوادههتایی

که ازنظر اقتصادي و فرهنگی در سطح پایینی هستند شیوههاي تربیتی مناسبی را در مورد فرزنتدان
خود اعمال نمودند وبالعکس .و اینکه چه شیوه تربیتی مناسب استت در فرهنتگهتاي مختلت
دورههاي مختل

و

متفاوت بوده است.

این یافته با نتای پژوه

معتمدي ( )3157که نشان داد بین برخی عوامل بومشتناختی از قبیتل

سن والدین ،تحصیالت پدر و شیوههاي والدینی رابطهاي وجود ندارد همخوان است .همچنتین بتا

1-querido&warner, eyberg
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دارد .همچنتین بتتا تحقیقتتات دورنبتتوش وهمکتتاران ( )3357کته پتتی بردنتتد شتتیوههتتاي والتتدینی

دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،شماره  ،4سال دوم ،پاییز و زمستان 3131

تحقیقات جرج ( )8114که اشاره نمود بین شیوه والتدینی و جتنس والتدین و همتینطتور جتنس
کودکان رابطهاي مشاهده نشد همخوان است.
در رابطه با بررسی تفاوت بین مؤلفههاي خانواده با پیشرفت تحصیلی دان

آمتوزان کته نتتای

بهدستآمده تفاوت بین میزان درآمد خانواده ،سواد پدر و سواد مادر با پیشرفت تحصیلی را تأییتد

با تحقیقات کالمن وهمکتاران

(( )3331بتولس ،ویلتی وفیکترو ،کارویتت) کته نقت

وضتعیت

اقتصادي –اجتماعی خانواده بهعنوان عامل مسلط را در پیشرفت تحصیلی فرزندان مورد تأکید قرار
دادهاند ،فخر زارعی ( )3151که به این نتیجه رسید هر چه سطح تحصیالت بتاالتر باشتد انگیتزش
پیشرفت افزای

مییابد و همچنین با نتای پژوه

معتمدي ( )3178که عنوان کترده استت ستن

والدین تأثیري بر پیشرفت تحصیلی فرزندان ندارد همخوان است .تبیینی که میتوان در متورد ایتن
یافتهها ارائه داد این است که با توجه به اینکه این پژوه

در مناطق روستایی و دورافتاده صتورت

يرفته که تعداد اعضاي خانوادهها با توجه به بافت فرهنگی و مذهبی منطقه باال و در صتد زیتادي
( )./11از افراد نمونه متعلق به خانوادههاي  7تا  5نفري هستند نتیجته قابتل دفتاع و توجیتهکننتده
است
با توجه به نتای بهدستآمده مدل متناسب با شیوه مقتدرانه متدل اثربخشتی بتراي غنتیستازي
خانوادهها است .بر این اساس آموزش و آياهی اولیا در این زمینه ضروري است به اولیا شتیوه ه
مقتدرانه برخورد با فرزندان آموزش داده شود وبر نق

آياهی و سواد در تربیتت فرزنتدان تأکیتد

شود والدین باید انتظارات و توقعات معقول و منطقی و در حد توان فرزندان از آنها داشته باشتند
که این امر باعث به وجود آمدن عزتنفس و خود پنداره باال در آنهتا متیشتود .بتر ایتن استاس
چنانچه اولیا قادر باشند افکار و احساسات خود را با افکار و احساسات نوجوان خود همسو کننتد
و انطباق دهند ،میتوانند آنها را درک کنند .چنین درکی باعث متیشتود تتا آنهتا بتا درایتت بته
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و تفاوت بین سن پدر و مادر و اندازه خانواده با پیشرفت تحصیلی را تأیید نمیکند نتای بهنتوعی

در جستوجوی مدل برنامۀ درسی برای رشد...

برخورد با نوجوان خود بپردازند و از پی داوري هاي يونايون نسبت به اعمتال و رفتتار فرزنتدان
خود بهموق جلويیري کنند و برخوردهاي متناسب با آنها طرحریزي کنند.
پیشنهادها
در تحقیقات آینده نق

متغیرها در دورهها و جتنسهتاي مختلت

بررستی شتود و بتهمنظتور

شیوههاي فرزند پروري در امور ،تحصیلی ،شغلی ،مسائل خانواديی و سالمت روان از حتوزههتاي
مه و کاربردي است که باید در پژوه هاي آتی موردتوجه قرار يیترد .همچنتین تجدیتدنظر در
برنامههاي آموزش خانواده تا آنها بتوانند با سرمایهيذاري روي سترمایه فرهنگتی ختانواده ختود،
فضاي فرهنگی خانواده را غنا بخشیده ،موفقیت تحصیلی فرزنتدان ختود را تستهیل کننتد .از ایتن
طریق فرزندان نیز ،اعتمادبتهنفتس و انگیتزههتاي قتويتتري بتراي پیشترفت و موفقیتت در همته
عرصههاي زنديی خود خواهند داشت.
فهرست منابع
 ابراهی زاده پارسایی ،ملیحه (")3157مقایسه سبکهاي فرزند پروري والدین مذهبی وغیرمذهبی "پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

 اسدي ،شهرام ( .)3157بررسی تأثیر آموزش خانواده بر تغییر رفتار والدین نسبت به فرزندانخود ،ماهنامه علمی آموزشی تدبیر ،شماره .38
 اسفندیاري ،غالمرضا ( )3174بررسی شیوههاي فرزندپروري مادران مبتالبه اختالالت رفتاريو مادران کودکان بهنجار و تأثیر آموزش مادران بر اختالل رفتاري کودکان ،پایاننامه
فوقلیسانس ،انستیتو روانپزشکی تهران.
 اسمیت ،فیلیپ ( .)3157درآمدي بر نظریه فرهنگی معاصر ،حسن پویان ،تهران :دفترپژوه هاي فرهنگی ،چاپ دوم.
 اعزازي ،شهال ( .)3171جامعهشناسی خانواده با تأکید بر نق  ،ساختار و کارکرد خانواده دردوران معاصر ،تهران :انتشارات روشنگران.
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حصول نتای دقیقتر از آزمونهاي استاندارد براي میزان پیشرفت تحصیلی استفاده شود .همچنتین
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 بوردیو ،پیر( .)3153نظریه کن  ،دالیل عملی و انتخاتهران:انتشارات نق و نگار.

عقالنی،ترجمه مرتضی مردیها،

 بوردیو پی یر ( .)3177ذوق هنري و سرمایه فرهنگی ترجمهه لیلی مصطفوي نامهه فرهنگش .111
 بالیس ،کرستوفر ( )3151ذهنیت نسلی (دیدياهی روانکاوانه درباره نسلها) :ترجمه حسن 3الی .83
پاینده ،فصلنامه فلسفی ،ادبی ،فرهنگی ارغنون شماره  ،33زمستان ،3151
فرزندان،رساله دکتري،رشته روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی..
 پورزارعیان ،ناصر؛ بررسی وضعیت اقتصادي و فرهنگی خانوادههاي جوانان در میزانسرمایه فرهنگی و اجتماعی آنان (مطالعه موردي در شهر تبریز) پایان نامه کارشناسی ارشد،
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی.
 پروین،الرنس اي()3174روانشناسی شخصیت(نظریه وتحقیق).ترجمه محمدجعفر جوادي وپروین کدیور:تهران.موسسه خدمات فرهنگی رسا.
 تاجبخ ،کیان( .)3154سرمایه اجتماعی ،اعتماد ،دموکراسی و توسعه،ترجمه افشین خاکباز وحسن پویان ،تهران :انتشارات شیرازه
 توسلی،غالمعباس،مرضیه موسوي،)3154( ،مفهوم سرمایه در نظریات کالسیک وجدید باتأکید بر نظریههاي سرمایه اجتماعی،نامه علوم اجتماعی،شماره 81
 -ثنائی ،باقر( .)3175نق

« خانوادههاي اصلی» در ازدواج فرزندان ،فصلنامه علمی-پژوهشی

انجمن مشاوره ایران ،بهار و تابستان ،جلد  ،3شماره .8
 خدایی،ابراهی ( .)3158بررسی رابطه سرمایه اقتصادي و فرهنگی والدین دان آموزان بااحتمال قبولی آنها در آزمون سراسري،فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران،سال اول،شماره .4
 دالور،علی)3153(،روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی،تهران،موسسه نشر ویرای رمضانی،محمد(.)3154تبیین رابطه سرماي فرهنگی با هویت جوانان،پایاننامه کارشناسیارشد جامعهشناسی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 سیدمن ،استیون(.)3155کشاکدوّم.

آرا در جامعهشناسی ،هادي خلیلی ،تهران:،نشر نی ،چاپ

 سمیعی،زهره( .)3173تأثیر سرمایههاي فرهنگی،اجتماعی و اقتصادي خانواده بر رويموفقیتهاي تحصیلی و شغلی فرزندان در تهران ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا.
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 -برجعلی)3175(،رابطه الگوهاي فرزندپروري والدین با تحول روانی – اجتماعی

در جستوجوی مدل برنامۀ درسی برای رشد...

 سپهر،مهدي (.)3131بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با موفقیت تحصیلی (مطالعه موردي دانآموزان مقاط راهنمایی و متوسطه شهرستان جوین)،پایاننامه کارشناسی ارشد،دانشگاه
مازندران
 سفیري،خدیجه،راضیه آراسته و مرضیه موسوي،3153تبیین رابطه میزان سرمایه فرهنگی زنانشاغل با نوع روابط همسران در خانواده،مجله زن در توسعه و سیاست،دوره هشت  ،شماره
یک.

 شارع پور،محمود،وغالمرضا خوش فر(.)3153رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعیجوانان درشهرتهران ،مجله علوم اجتماعی شماره بیست.

 عبادي،غالمحسین ومختارمعتمدین)3158(،بررسی رابطه ولی – فرزندي،ابراز وجود وعملکرد تحصیلی دان
ایران،جلد 1شماره

آموزان پسر شهر تبریز،فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن مشاوره

 عبدلی پور وهمکاران)3157(،ارتباط بین شیوههاي فرزندپروري مادر و فرزندپروري ادراکشده با مکان کنترل وخودپنداره فرزندان،دان

وپژوه

درروانشناسی،شماره .17

385

 فاضلی،محمد( .)3158مصرف و سبک زنديی،ق :انتشارات صبح صادق. -فراهانی،ابوالفضل و فردان

( .)3151مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیتبدنی در دو

نظام آموزش از راه دورو حضوري ،مجله علمی پژوهشی ،پژوه

و برنامهریزي در آموزش

عالی شماره 83و  88پیاپی
 فونتن ،اولیویه وکریستین شویره(  )3158واژيان بوردیو،مترج مرتضی کتبی ،تهران:نشرنی ،چاپ اول.
 قاسمی،وحیدوهمکاران( .)3155تعیین کننده هاي ساختاري وسرمایه اي سبک زنديیسالمت محور ،مجله مسائل اجتماعی ایران ،سال،31شماره .11
 کالین برگ،اتو ( .)3178روانشناسی اجتماعی .ترجمه علی محمد کاردان ،تهران نشر اندیشه،جلد دوم.
 کلمن،جیمز( .)3177بنیاد هاي نظریه هاي جامعه شناسی .ترجمه منوچهر صبوري ،تهران:نشر نی
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 سوارتز ،دیوید( .)3155خصوصیات اصلی جامعهشناسی فرهنگ،ترجمه شفیصالحی،فصلنامه اقتصاد سیاسی ،شماره ده .

دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،شماره  ،4سال دوم ،پاییز و زمستان 3131

 کری پور،احمد()3158بررسی دیدياه اولیاي دان آموزان دوره متوسطه شهرنایین دربارهمشکالت ارتباطی آنان با یکدیگر،پایان نامه کارشناسی ارشد،سازمان آموزش وپرورش استان
اصفهان.
 يیدنز ،آنتونی.3151.جامعه شناسی،ترجمه منوچهر صبوري ،تهران :نشرنی لط آبادي،حسین()3153رشد و تغییرات تفکر در نوجوانی و جوانی ،سازمان ملی جوانان،تهران ،انتشارات نسل سوم.
علمی –پژوهشی روانشناسی ،شماره ،4صش 171-151

 مینوچین سالوادور ( )3178خانواده و خانوادهدرمانی ،ترجمه :باقر ثنائی ،موسسه انتشاراتامیرکبیر ،تهران.
 -نوغانی،محسن(.)3158تأثیر نابرابري سرمایههاي فرهنگی بر موفقیت تحصیلی دان

آموزان

پی دانشگاهی در دستیابی به آموزش عالی ،فصلنامه تعلی و تربیت،شماره.33
 نوغانی ،محسن ( .)3158آموزشوپرورش و بازتولید فرهنگی ،مجله رشد آموزش علوماجتماعی ،شماره.
 نوابی نژاد،شکوه.)3171(،مبانی رفتار،نشریه :روانشناسی و علوم تربیتی » پیوند » بهمن 3113 شماره 311 وکیلیان ،سید آرش( .)3157سرمایه فرهنگی و چگونگی استفاده از اینترنت در دانشجویانساکن خوابگاه (بامطالعه موردي کوي دانشگاه) ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه
طباطبایی.
 وکیلیان ،سید آرش( .)3157سرمایه فرهنگی و چگونگی استفاده از اینترنت در دانشجویانساکن خوابگاه (بامطالعه موردي کوي دانشگاه) ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه
طباطبایی.
 ین شویره ،کریستی و فونتن ،اولیویه( .)3158واژيان بوردیو ،مرتضی کتبی،تهران ،نشرنی،چاپ اول.
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 -معتمدي،عبداله ("،) 3157بررسی شیوههاي والدینی و تأثیر آن بر تحصیالت فرزندان،مجله

...در جستوجوی مدل برنامۀ درسی برای رشد
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