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ها و نقش آن در عملکرد تحصیلی فرزندان دانش آموزان بررسی سبک زندگی خانواده

 متوسطه شهراصفهان 

 3، ثریا خدایی2، عاطفه یوسفی1فاطمه علی پور دهاقانی

 چکیده

این پژوهش با هدف بررسی سبک زندگی خانواده ها و نقش آن در عملکرد تحصیلی فرزندان صورت گرفته است. روش انجام 

باشد. براساس نظریات می 340ها پرسشنامه با حجم نمونه آوری دادهژوهش میدانی با استفاده از تکنیک پیمایش، و ابزار جمعاین پ

به دنبال بررسی ارتباط بین متغیرهایی چون مدیریت بدن، روابط بین  …مختلف ازجمله بوردیو، ماالسیس و ریمون بودن و

اجتماعی، تحصیالت پدر، –وقات فراغت، دینداری خانواده، پایگاه اقتصادیهای جمعی، اشخصی، الگوی مصرف، رسانه

تحصیالت مادر و شغل والدین به عنوان متغیرهای مستقل و عملکرد تحصیلی فرزندان به عنوان متغیر وابسته است. نتایج نشان داد 

سط خانواده و میزان اوقات فراغت خانواده و های جمعی توبین مدیریت بدن خانواده و روابط شخصی خانواده و استفاده از رسانه

اجتماعی خانواده و تحصیالت مادر و عملکرد تحصیلی فرزندان ارتباط وجود دارد. اما بین -دینداری خانواده و پایگاه اقتصادی

 نشد.  متغیرهای الگوی مصرف خانواده، تحصیالت پدر و شغل والدین با عملکرد تحصیلی فرزندان ارتباط معناداری مشاهده
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 مقدمه

های اساسی پژوهش در نظام آموزش و بررسی متغیرهایی که با عملکردتحصیلی در دروس مختلف رابطه دارد، یکی ازموضوع

سایی عوامل پیش بینی کننده پیشرفت پرورش است. نزدیک به یک قرن است که روانشناسان به صورت گسترده درتالش برای شنا

وسیمون، ثرندایک، هریس، الشات و هامکر و  ( اشاره کرده اند که افرادی مانند بنینه2003تحصیلی هستند. پرموزیک و فورنهایم )

باشد. اگر میها سایرین به این امر مهم پرداخته اند. یکی از مهم ترین عوامل مرتبط با عملکرد تحصیلی افراد سبک زندگی خانواده

های فرد بدانیم و اگر آن را جزئی از دستاوردهای کلی زندگی حساب کنیم، و ما موفقیت تحصیلی را حاصل بسیاری از فعالیت

بندد؛ آن گاه نقش مهم سبک ها نقش میبدانیم که معیار موفقیت تحصیلی فرزندان فقط چند نمره ای نیست که در کارنامه ی آن

ها نقش بسیار مؤثری را در شود. امروز سبک زندگی خانوادهوفقیت تحصیلی فرزندان برای ما آشکارتر میزندگی خانوادگی در م

توان گفت که بهیکی از معیارهای افراد در های مختلف زندگیاز جمله اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تربیتی ایفا میکند و میجنبه

توان انتظار داشت هتوجه به این معیار به نگرش افراد بستگی دارد در نتیجه مینحوه ی تشکیل خانواده تبدیل شده است. از آنجا ک

ای از ( سبک فرزند پروری به عنوان مجموعه1381کهدر سایر تصمیماتش در زندگی هم اثر داشته باشد. )ابازی و چاوشیان؛ 

نماید. اگر های والدین در آنجو بروز میکه رفتارشود شود که منجر به ایجاد جو هیجانی مینگرشها نسبت به فرزند در نظرگرفته می

توان این امکان را در نظر گرفت که به این موضوع توجه داشته باشیم که نحوه ی برخوردهر فرد به نگرش او بستگی دارد، می

های واره( عوامل زیادی در ایجاد طرح1387سبک زندگی والدین در ایجاد نگرش آنها تاثیر خواهد داشت. )شعاری نژاد، 

شود یکی از این عوامل است. زندگی خانواده گوناگون در کودک نقش دارند و سبک فرزندپروری که توسط والدین انتخاب می

ترین بافت اجتماعی را برای نقش اساسی در حفظ سالمت روانی، اجتماعی و جسمانی کودکان و والدین دارد. خانواده اولین و مهم

در جریان رشد طبیعی هر کودک یک رشته تغییرات شناختی، عاطفی و اجتماعی را شاهد هستیم. تقریبا  سازد.رشد انسان فراهم می

آید، شوند و استرس و تعارضی را که به دنبال میهمه کودکان در طول رشد و در جریانسازگاری با این تغییرات دچار مشکالتی می

( در جهان رقابتی کنونی از آنجایی که کسب 1382بینجامد. )فاضلی؛  هاعاطفی و یادگیری در آن-تواند به مشکالت رفتاریمی

های اجتماعی منوط به دستیابی به درجات باالیی از تحصیالت است، موفقیت تحصیلی دانش آموزان بسیاری از مشاغل و موفقیت

مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانش  نیز اهمیت خاصی پیدا کرده است. از طرف دیگر در مورد این مسأله که از بین عوامل گوناگون

آموزان تأثیر پیشینه و محیط خانوادگی تا چه اندازه حائز اهمیت است بین پژوهشگران اتفاق نظر وجود ندارد. )عبادی و معتمدین؛ 

( از آن جا که در جوامع نوین صنعتی کسب بسیاری از مشاغل سطوح باال و موفقیتهای اجتماعی منوط به طی کردن مدارج 1386

باشد و از آن جا که کسب علم و دانش کودکان و نوجوانان و جوانان امروزه یکی از مهمترین مسائل باالئی از تحصیالت می

ای به این امر مهم شود. با وجود آن که قسمت مهمی از وظایف فرهنگی و تربیتی خانواده خانواده و مسئولین است، باید توجه ویژه

مختلف گذاشته شده هنوز خانواده به عنوان رکن اساسی و مهمی در انتقال فرهنگ به فرزندان مؤسسات  در حال حاضر به عهدة

توان باشد و وظیفة پرورش و تربیت فرزندان را به عهده دارد و میشود. خانواده یکی از مهمترین گروههای مرجع میشناخته می
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 عملکردتحصیلی ( بهبودوتوسعه1385ده جستجو کرد. )عارف؛ ها و یا موفقیتهای فرزندان را در خانواریشه بسیاری از کاستی

محسوب  درهرمقطعی وپیشرفت موفقیت افراد اساس باشد، زیراعملکردتحصیلیمراکزآموزشی می ازاهداف اصلی یکی فراگیران

های شد.. سبکباها میعوامل، سبک زندگی خانواده از این یکی که است مختلفی افرادمتأثرازعوامل گردد. عملکردتحصیلیمی

های زندگی جز آیند. سبکشمار میزندگی بخشی از زندگی اجتماعی روزمره جامعه مدرن با همه ابهامات و تناقصات آن به

ها اهمیت خود را های کالن نظری و ایدئولوژی و فراروایتهای اجتماعی نوگرایی هستند. در دنیایی که روایتناپذیر نظامجدایی

های زندگی، سیاست زندگی افراد و گرایی و تکثرگرایی رواج بیشتری یافته است، سبکاند و مصلحتدادهبیش از پیش از دست 

توان الگوهایی از کنش دانست که گیرند. بنابراین، سبک زندگی را میشان را بر عهده میارتباط و تفسیر آنها از خویشتن و جامعه

( 1382های کارکردی به نوگرایی دانست. )وثوقی ونیک خلق، اید پاسختمیز دهنده افراد جامعه است، و سبک زندگی را ب

تاثیر ارزشیابی توصیفی »( پژوهشی را با عنوان 1388تحقیقات داخلی تاکنون در این خصوص در ایران انجام گرفته است. زارعی )

به انجام رساند. « ن در شهر بندرعباسبر خالقیت و مشارکت یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم دبستا

های به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطالعات نشان داد که بین میزان مشارکت در یادگیری دانش آموزان با روش توصیفی و نتیجه

قیت سنتی تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین پسران و دختران در روش توصیفی و سنتی تفاوت وجود ندارد. همچنین بین خال

دانش آموزان با نظام ارزشیابی توصیفی و نظام ارزشیابی سنتی تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین پسران و دختران تفاوت 

ها نشان داد که مشارکت و فعالیت در کالس، تعامل دانش آموزان با یکدیگر و با معناداری وجود ندارد. در بخش کیفی، نتیجه

کالس در گروه ارزشیابی توصیفی بیش تر از گروه ارزشیابی سنتی بوده است. همچنین، در گروه  معلم، نظم و انضباط حاکم در

ارزشیابی توصیفی، مشارکت و فعالیت در کالس و نظم و انضباط و تعامل با یکدیگر و با هم، در بین دختران بیش تر از پسران بوده 

های شخصیتی و عملکرد های یادگیری، ویژگیبررسی رابطه سبک» ( پژوهشی را با عنوان1386است. ایزدی و محمدزاده مالیی )

های شخصیتی دانش های یادگیری و ویژگیبه انجام رساندند. نتایج پژوهش نشان داد که، بین سبک« تحصیلی دانش آموزان

اتی در این خصوص ( تحقیق1991آموزان با عملکرد رابطه معنادار وجود دارد. پژوهشگران خارجی همچون هاومن و همکاران )

نفر را در آمریکا بررسی کردند.  1258انجام دادند آنان عوامل اقتصادی و خانوادگی مؤثر بر به پایان رساندن تحصیالت دبیرستانی 

دار بر عملکرد آموزشی فرزندان های آنها حاکی از آن است که تحصیالت والدین و شاغل بودن مادر تأثیر مثبت و معنییافته

شود نسبت داده شده أثیر مثبت شاغل بودن مادر، به افزایش درآمد خانوار که از حقوق و مزایای اشتغال مادر ناشی میداشتند. ت

دار با عملکرد آموزشی دانش آموزان داشت. تأثیر منفی تغییر است. تغییر مکرر محل اسکان و فقیر بودن خانواده تأثیر منفی و معنی

( در تحقیق خود درباره 1992اطی خانواده و فرزندان با همسایگان نسبت داده شده است. یوسیم )مکان اقامت به تضعیف شبکه ارتب

نفر از مادران دانش آموزان، دخالت  86های آموزشی فرزندانشان با مصاحبه با های آمریکایی در تعیین رشتهتأثیر دخالت خانواده

مشارکت در فعالیتهای  -نش دربارة مدارس و نحوه تعیین رشته. بمیزان دا -ها را به چهار جنبه تفکیک کرد: )الفخانواده

مداخله در راستای فعالیتهای آموزشی  -های مشابه. جداوطلبانه در مدارس مانند شرکت در انجمن اولیا و مربیان و گردهمایی
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رزندان.( در گذشته گناه هرگونه اثرگذاری بر روی انتخاب رشته ف -فرزندان مانند صحبت و مشاوره کردن با معلمان و مدیران. د

نهادند ولی امروزه بر بسیاری از صاحب نظران ثابت شده عدم موفقیتی در تحصیل دانش آموزان را بر دوش آموزش و پرورش می

 هاها خیلی بیشتر از آموزش و پرورش است و بنابراین باید به سبک زندگی خانوادهاست که تأثیر خانواده بر میزان موفقیت بچه

ها و عملکرد باشد که آیا بین ابعاد مختلف سبک زندگی خانوادهتوجه داشت و مقاله پیش رو نیز به دنبال پاسخ به این سؤال می

 تحصیلی فرزندان ارتباط وجود دارد؟. 

 فرضیات پژوهش

 مدیریت بدن خانواده و عملکرد تحصیلی فرزندان ارتباط معناداری وجود دارد.  رسد بینـ به نظر می

 روابط بین شخصی خانواده و عملکرد تحصیلی فرزندان ارتباط معناداری وجود دارد.  رسد بینـ به نظر می

 الگوی مصرف خانواده و عملکرد تحصیلی فرزندان ارتباط معناداری وجود دارد.  رسد بینـ به نظر می

 کرد تحصیلی فرزندان ارتباط معناداری وجود دارد. های جمعی توسط خانواده و عملرسد بین میزان استفاده از رسانهـ به نظر می

 نحوه ی گذراندن ا وقا ت فراغت خانواده وعملکرد تحصیلی فرزندان ارتباط معناداری وجود دارد.  رسد بینـ به نظر می

 دینداری خانواده و عملکرد تحصیلی فرزندان ارتباط معناداری وجود دارد.  رسد بینـ به نظر می

 اجتماعی خانواده و عملکرد تحصیلیفرزندانارتباط معناداری وجود دارد.  -سد بین پایگاه اقتصادی رـ به نظر می

 رسد بین تحصیالت پدر و عملکرد تحصیلی فرزندان ارتباط معناداری وجود دارد. ـ به نظر می

 . رسد بین تحصیالت مادر و عملکرد تحصیلی فرزندان ارتباط معناداری وجود داردـ به نظر می

 شغل والدین و عملکرد تحصیلی فرزندان ارتباط معناداری وجود دارد.  رسد بینـ به نظر می

 روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر کنترل شرایط پژوهش یک بررسی پیمایشی از نوع همبستگی است. همچنین این تحقیق از نظر هدف یک 

ز نظر زمانی یک بررسی مقطعی است. روش تحقیق حاضر روش بررسی کاربردی، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه خرد و ا

 باشد. ها در این پژوهش پرسشنامه میپیمایش مقطعی است. همچنین ابزار گردآوری داده

 جامعه آماری پژوهش

 سال قرار دارند.  18تا  15شود که در گروه سنی جامعه آماری پژوهش حاضر، دانش آموزان شهر اصفهان می

 نه و روش نمونه گیریتعیین حجم نمو

نفر  340در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران به استخراج حجم نمونه پرداخته شد که حجم نمونه ی پژوهش حاضر 

 باشد باشد. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر خوشه ای و تصادفی میمی

 متغیرهای پژوهش

 عملکرد تحصیلیمتغیر وابسته: 
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 اجتماعی خانواده  –گی، دینداری خانواده، پایگاه اقتصادی سبک زندمتغیرهای مستقل: 

 اعتبار و پایایی ابزار سنجش )پرسشنامه خود ساخته محقق( 

ها یعنی انجام مقدماتی پژوهش برای تعیین مسائل و در پژوهش حاضر، به منظور تعیین میزان اعتبار پرسشنامه از برخی شیوه

فاده از دیدگاه صاحبنظران و متخصصان برای یافتن اعتبار صوری سؤاالت پرسشنامه مشکالت احتمالی در سؤاالت پژوهش، است

ها که با استفاده از روش استفاده شده است. از سوی دیگر، به منظور حصول میزان پایایی پرسشنامه از روش هماهنگی درونی گویه

های یک بعد، هماهنگی بیشتری داشته باشند گویهشود. بر اساس این روش هر قدر گیرد استفاده میآلفای کرونباخ صورت می

)دواس،  7/0( و 1367)چلبی،  5/0یابد. حداقل شدت این ضریب بین دانشمندان به میزان ضریب آلفای کرونباخ افزایش می

دارد. ها بستگی مدنظر است(. اندازه آلفا به پایایی تک تک گویه 7/0( مورد اختالف است )در این پژوهش حداقل 253: 1376

های ناپایدار را حذف کرد. بدین منظور باید دید با برای افزایش مقدار آلفا و در نتیجه افزایش پایایی مقیاس باید همه ی گویه

شود. میزان در پژوهش حاضر نیز گویه هایی که موجب کاهش آلفا شدند حذف حذف هر گویه معین مقدار آلفا چقدر می

 ی با ضریب آلفای باال استخراج گردید. گردیدند تا اینکه پرسشنامه نهای

 های آمارییافته

اجتماعی سطح متوسطی بودند. پایین ترین  –( به سواالت پرسشنامه دارای پایگاه اقتصادی 35.88بیشترین تعداد پاسخگویان )

ان داد که پاسخگویان دارای اجتماعی خیلی پایینی هستند.میانگین کلی نیز نش-( نیز دارای پایگاه اقتصادی7.64تعداد پاسخگویان )

اجتماعی باالتر از حد متوسطی بودند.آمار توزیع پاسخگویان بر حسب دینداری خانواده نشان داد که بیشترین  –پایگاه اقتصادی 

( 2.35( میزان دینداری خانواده را در حد خیلی زیادی عنوان کرده اند.پایین ترین تعداد پاسخگویان )28.82تعداد پاسخگویان )

دهد که پاسخگویان نیز میزان دینداری خانواده را خیلی کم عنوان کرده اند.همچنین میانگین کل میزان دینداری خانواده نشان می

های سبک زندگی ( دانسته اند. آمار توصیفی مربوط به مولفه=x 3.45میزان دینداری خانواده خود را باالتر از حد متوسط )

های های سبک زندگی بیشترین میانگین مربوط به شاخص استفاده از رسانهد که در میان مولفهخانواده در این پزوهش نشان دا

باشد. الزم به ذکر است که میانگین شاخص ( می=x 3.28( و کمترین میانگین مربوط به شاخص مدیریت بدن )=x 3.77جمعی )

( =x 3.37انگین شاخص اوقات فراغت )( و می=x 3.34( ، میانگین شاخص میزان مصرف)=x 3.30روابط بین شخصی )

( میزان عملکرد 38.52باشد. توزیع آماری پاسخگویان بر حسب عملکرد تحصیلی نیز نشان داد که بیشترین تعداد پاسخگویان )می

پایین ( نیز میزانعملکرد تحصیلی خود را خیلی 1.17تحصیلی خود را در حد باال عنوان کرده اند. پایین ترین تعداد پاسخگویان )

 3.97دهد که پاسخگویان میزان عملکرد تحصیلی خود را باال )عنوان کرده اند. همچنین میانگین کل عملکرد تحصیلی نشان می

x= .دانسته اند ) 

 آمار استنباطی

 : آزمون رگرسیون چندگانه1جدول 
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DW F 2R R Tol VIF sig t β B متغیرهای پیش بین 

 1مدل 
1.88 21.98 37. .61 

 مقدار ثابت .291 - 2.95 .004 1.27 .785

 مدیریت بدن .404 -.307 3.47 0.020 2.25 .846

 روابط بین شخصی .444 .405 3.98 .000 1.87 .773

 میزان مصرف .233 .268 2.57 .012 1.44 .776

 اوقات فراغت .321 .326 3.88 .000 1.77 .278

 های جمعیمیزان استفاده از رسانه .217 .245 2.33 .021 1.19 .514

 متغیر وابسته: عملکرد تحصیلی

 

جهت بررسی بهترین تبیین کننده عملکرد تحصیلی، از رگرسیون چندگانه استفاده شد. بنابراین یک مدل به شرح جدول فوق 

باشند. در مدل های سبک زندگی میهتشکیل شده است که در آن متغیر مالک همان عملکرد تحصیلی و متغیر پیش بین همان مولف

تشکیل شده، آماره دوربین واتسون در وضعیت مناسب قرار دارد. همچنین تحلیل واریانس رگرسیون که نشان دهنده استقالل 

باشد. همچنین عدم همخطی چندگانه توسط دو شاخص عامل تورم می 21.98خطاهاست، برای تمامی مدل معنادار و برابر 

تر از دامنه مشخص لرانس مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که مقادیر عامل تورم واریانس و تولرانس در پائینواریانس و تو

برای شاخص تولرانس، برای تشکیل مدل مناسب  1شاخص عامل تورم واریانس و مقادیر کمتر از  10شده )مقادیر کمتر از 

توان تناسب های انجام شده، میمستقل وجود ندارد. با عنایت به مجموع بررسیباشند. بنابراین هم خطی میان متغیرهای باشند( میمی

بین به عنوان متغیرهای آمده را معتبر دانست. بنابراین، متغیرهای پیشها را برای اجرای مدل رگرسیونی مناسب و نتایج به دستداده

بیشتر  tهای مدل، دارای مقادیر دهد که تمامی مولفهنشان میها شوند. مدل رگرسیون: یافتهکننده عملکرد تحصیلی معرفی میتوجیه

هستند. بنابراین این متغیرها پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی هستند. در این مدل  0.05و مقدار سطح معنی داری کمتر از  2از 

(. الزم به ذکر است که 0.405β=است ) 0.405قویترین پیش بینی کننده، متغیر روابط بین شخصی است که مقدار تاثیر آن برابر 

( است. همچنین متغیرهای پژوهش به طور کلی R=0.61همبستگی چندگانه متغیرهای پیش بین با عملکرد تحصیلی نسبتاً قوی )

 (. 0.372R=تغییرات متغیر عملکرد تحصیلی را تبیین معنادار کنند ) 37/0توانسته اند به میزان 

 نتیجه گیری 

( میزان عملکرد تحصیلی خود را در حد باال عنوان کرده اند. پایین 38.52ت آمده بیشترین تعداد پاسخگویان )بر اساس نتایج به دس

( نیز میزانعملکرد تحصیلی خود را خیلی پایین عنوان کرده اند. همچنین میانگین کل عملکرد 1.17ترین تعداد پاسخگویان )

( دانسته اند. همچنین نتایج به دست آمده از x=3.97)صیلی خود را باال دهد که پاسخگویان میزان عملکرد تحتحصیلی نشان می

های سبک زندگی بیشترین میانگین مربوط به شاخص استفاده از دهد که در میان مولفهآمار توصیفی سبک زندگی نیز نشان می
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شد. الزم به ذکر است که میانگین با( میx=3.28( و کمترین میانگین مربوط به شاخص مدیریت بدن )x=3.77های جمعی )رسانه

( و میانگین شاخص اوقات فراغت x=3.34( ، میانگین شاخص میزان الگوی مصرف)x=3.30شاخص روابط بین شخصی )

(3.37=xمی )رد شده است.  10و  8، 3تأیید شده اند و فرضیه ی شماره  9و  7،  6، 5، 4، 2، 1های شماره باشد. و در کل فرضیه 
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