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 چکیده

گردآوری کاوی و پرسشنامه به و سند ،از مطالعات رییگو بهره یدانیای و ماستفاده از منابع موجود کتابخانهمقاله با  نیدر ا

در رابطه با  .شده است لیو تحل هیگردآوری شده تجز یهاداده ،افزارنرم رییکارگه پرداخته شده و با ب ازیهای مورد نداده

رسیم که خانواده به عنوان سنگ زیربنای جامعه و اولین آموزان به این نتیجه میو نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش خانواده

شود از اهمیتی فوق العاده ر آنجا بسته میاستخوان بندی نونهاالن د تعدادهای کودک و محیطی کهبستر رشد و شکوفایی اس

 اجتماعیاحیا و شکوفایی استعدادهاست هرگونه تحول و تغییر  ،خانواده اولین و مهمترین کانون پرورش صحیح .برخوردار است

 ریتأث یاثر قطع یاصل هیدر فرض قیقتح نیدر ا .را شامل گردد نخست باید خانواده اصالحیباید از آنجا آغاز شود و هر اقدام 

 یلیتحص شرفتیبا پ نیهای تربیتی والدسبکشود و یآموزان مشاهده مدانش یلیتحص شرفتیبر پ نیوالد یسطح اقتصاد

 . و مثبت دارد میآموزان ارتباط مستقدانش

 

 .زندگیمهارت  ،پیشرفت ،تحصیل ،تربیتآموزش و های کلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

نباشد  را باز گویند که در ارتباط با آن با کسان و خویشاوندان و افراد اجتماع و یا وسایل ارتباط جمعی محدودیتی یاخانواده

های اجتماعی سنت ،هاراه و رسم ،اطالعات ،ل کسب فرهنگای از یک سو مواجه با مزایایی از قبیشکی نیست که چنین خانواده

یادگیری آداب و سنن مخدوش و احیاناً تهدیدات وسایل ارتباط  ،یی چون بدآموزیاهحدودیتاست و از سوی دیگر مواجه با م

شد ای را بسته گویند که ارتباط اعضای آن با افراد جامعه و وسایل ارتباط جمعی تحت کنترل باخانواده .جمعی و از این قبیل

و اندیشه اعضای  ماند عوامل خارجی ذهنیمن امانها درالعاده شدید خانواده از بدآموزیت کنترل فوقشک نیست که در صور

هایی دست یابند و به شرطی که عمل اگر روزی اعضای خانواده به آزادیولی این خطر هم وجود دارد که  ،سازدآن را آلوده نمی

 . بارتر از دیگران خواهد شدبند و ان خوب شناخته نباشد به مراتب بیکنترل برایش

 یفرع یهاهیباشد که در فرضیآموزان مدانش یلیتحص شرفتیبر پ نیوالد های تربیتیتار و سبکفر رامونیانجام شده پ قیتحق

 زانیچه مهر یعنیوجود دارد  یدار یآموزان تفاوت معندانش یلیتحص شرفتیو پ نیوالدهای تربیتی سبک نیدهد بینشان م

 نیوالدهای تربیتی سبکچه است و هر شتریآموزان بدانش یلیتحص شرفتیپباشد  یدر سطح باالتر نیوالدسبک تربیتی سطح 

 . دانش آموزان کمتر است یلیتحصشرفتیپ ،باشد یترنییدر حد پا

شود و یمشاهده مآموزان دانش یلیتحص شرفتیبر پ نیوالد یسطح اقتصاد ریتأث یاثر قطع یاصل هیدر فرض قیتحق نیدر ا

وع به معنای تأثیر و نقش در این موض .و مثبت دارد میوزان ارتباط مستقمآدانش یلیتحص شرفتیبا پ نیوالدهای تربیتی سبک

 .ند داشته باشدتوادر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان میوالدین چه نقش و تأثیری های تربیتی سبکیعنی  .باشداثربخشی می

لدینشان در این واپیشرفت کنند یا از  توانند در امر تحصیلهستند بهتر میموزانی که دارای والدین شاغل آبه طور یقین دانش

در  .کندزندگی تأثیرات خود را نمایان می باشد و درتمام مراحلوجود والدین پشتوانه و مددکار فرزندان می .زمینه کمک بگیرند

تحصیل که  .رودکار میهان دو عنصر اصلی خانواده بعنای پدر و مادر و به عنوباشد به موضوع مذکور والدین که جمع ولد میم

های مربوط به خانواده به عنوان یکی از محورهای بحث معموالً در بحث ،دست آوردن استهصطالحی آن حاصل و بمعنای ا

ج آن بر سایر بالد تعمیم داده گرفته و نتایجمعیت انجام های بزرگ و پرکه البته بیشتر تحقیقات در محیط مطرح بوده است

 . شودمی

الزم را به  یدرس یهانتوانند کمک نیشود که والدیاول سبب م یو فرهنگ خانواده در درجه التیبودن سطح تحص نییپا

مجله و  ،روزنامهدر خانه کمتر از  نیشود والدیدوم باعث م یکند و در درجه یاریها را و در حل مشکالت آن آموزان نمودهدانش

فقر  لیبه دال نیهمچن .برندیبه سر م تیّلحاظ در محروم نیاز ا زین ییهاخانواده نیچن زندانفر جهی؛ در نتکتاب استفاده کنند

  .مناسب بدهند التیتحص یادامه یالزم را به فرزندان خود برا یهاتوانند نگرشینم ییهاخانواده نیچن یفکر

 یها به دنبال روال عادآن ،کنندیخود فکر م نفرزندا یلیتحص شرفتیپ یسواد معموالً کمتر به مسئلهیسواد و بکم نیوالد

 نیکه والد یآموزانکه دانش ی؛ در صورترا ندارندالزم  یآگاه اولیای مدرسهبا  کینزد یخود هستند و از روابط و همکار یزندگ

 .رندیخود مدد گ یسدر رفع مشکالت در نیو کمک والد ییراهنما ،امکاناتتوانند از یبهتر م ،دارند یباالتر التیها تحصآن

-واقف هستند و عالقه التیو ارزش تحص تیّسواد به اهمیب ایاز پدران و مادران کم سواد  شیکرده احتماالً ب لیتحص نیوالد

 .آورندیراه به عمل م نیدر ا یتریجدّ یریگیو پ یدگیدهند و رسیفرزندانشان نشان م یلیتحص شرفتیبه پ یشتریب یمند

تقویت عوامل  ،م برروی پیشرفت تحصیلی یا افت آنکدایزان تأثیر هرن و مآموزاوامل مذکور در فرآیند تحصیل دانشتشریح ع

ا همیزان سواد والدین و نگرش آن ،تعیین میزان تأثیر هرکدام از عوامل اقتصادی ،های الزم به والدینی فرضیهپیشرونده و ارائه
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 جااین که است مسائل دیگر از ،فرزندان یلیتحص پیشرفت روی بر …خانواده وق و تنبیه و روابط عاطفی حاکم بربه صورت تشوی

  .مؤثرند خانواده با ارتباط در فرزندان تحصیلی وضعیت بهبود در رسدمی نظر به که باشیم هاآن یافتن پی در است الزم

 

 پژوهشاهمیت و ضرورت  1 -2

 حیات وی که از آغاز کودک در اده برنوخا ثیرأت رشد همه جانبه کودک است و مهمترین عوامل موثر در عنوان یکی ازخانواده به

 .زندگی فرد باقی بماند سراسر امکان دارد اثرات آن در بوده و پذیری باالیی برخوردار است بیشترتربیت قدرت فراگیری و

-لحظه گرهای دیکانی است که کودک با تمامی تجربهخانواده م : خانه وتوان اینگونه بیان کردد را میظر فر مفهوم خانواده ازن»

 . (0680 ،شجاعی) .«گرددهای اجتماعی زندگی خود بدان بازمی

دوره متخصصان آن را حداقل تا نیمه دوم  حدی است که برخی ازآموزان بهسالمت روانی دانش تحصیلی درپیشرفت اهمیت اثر

ی بررروی سالمت روانی اهدن شنوجوانی معیار اساسی برای تشخیص عملکرد سالم دانسته اند وپیشرفت تحصیلی را به عنوا

-همجریان برنام ریزان وپیشرفت تحصیلی به برنامه بررسی میزان تاثیرعوامل اقتصادی در پس از .اند آموزان ارزیابی نمودهدانش

یادگیری را  های مناسب کیفیت آموزش وبا اتخاذ روش مشکالت را بهتر بشناسد و موانع ونماید تا های آموزشی کمک می

تغذیه نظر پزشکی  از ،زندآموزان میزیادی به فرزندان و پیشرفت دانش پایین یک خانواده ضررهای سبک تربیتی .خشندبهبود ب

 ،میلیارادگی و بیحوصلگی و بیشود و عوارضی از قبیل بیت تارهای عصبی در بدن میشدن فعالیناکافی و نامناسب باعث کند

تر شدن ح احتیاج دارند و تفریح باعث قویها به تفریآن جایی که بچه از ،آوردیماختالل در دید و مواردی دیگر رابه وجود 

ضعیت موزانی که دارای وآدانش .اندبهرهنعمت بیاز این  های کم سبک تربیتیخانواده ،شودخصوص ذهن میهاعضای بدن ب

های مقابل بچه آنها درموجب بالندگی باشند که خود دارای پوشه و سرو وضعی بهتر می .اقتصادی و رفاهی خوبی هستند

  .باشندهمکالسی خود می

 

 هاتعاریف متغیر -2

نوع  ،مالک( آنها را مشخص کردستقل و یا وابسته و معیار و در این قسمت محقق باید متغیرهای خود را تفکیک کرده و نوع )م

ابزار  .ن ایذه استمقطع متوسطه شهرستاآموزان دختر و پسر دانش ،جامعه آماری پژوهش شامل .پیمایشی است ،تحقیق

 نتایج حاکی از آن است که: .پرسشنامه است ،گردآوری اطالعات

 . معناداری وجود داردآموزان ارتباط دانش تحصیلی پیشرفت با والدین وضعیت بین -0 

 شودوز میمآتحصیلی در دانشز با والدین موجب افزایش پیشرفتآموابطه عاطفی مناسب و خوب بین دانشر -2

  .ثیر مثبتی بر وضعیت تحصیلی فرزندان داردأشاغل بودن مادر ت -6

-ثیر میأشی بر عملکرد تحصیلی او تموزآموزشگاه و محیط آ ،مشاور ،مدیر ،آموز از عوامل آموزشی نظیر معلمارزیابی دانش -0

 . گذارد

 . اری وجود ندارداوت معنادآموزان تفو وضعیت مالی و درصد والدین دانش ،بین عملکرد تحصیلی -5
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  خانواده شیوه تربیتاهمیت 

 های تربیتیسبکآوردن اثرات مطلوب نقش ق بیان شده که عبارت است از بدستاهمیت تحقیق و اهداف آن از نظر محق

گونه ذارند یا هیچتوانند بر پیشرفت تحصیلی فرزندان تأثیر مثبت بگمیتحصیلی فرزندان و اصوالً آیا والدین والدین در پیشرفت

اهم از علمای  کلیه دست اندرکاران تعلیم و تربیت .تأثیری از ناحیه خانواده در پیشرفت یا عدم پیشرفت فرزندان وجود ندارد

قدیم و جدید و محققان روان شناسی تربیتی متفق القولند که بین عملکرد والدین و عملکرد تحصیلی فرزندان رابطه وجود دارد 

آنیم که کدام مقوله رابطه نزدیکتر و مستقیم دارد تا با تقویت این متغیر و احیاناً اصالح آن گامی هرچند کوچک در و ما درصدد 

 . سائل تعلیم و تربیت و نهایتاً پیشرفت تحصیلی فرزندان یک مملکت برداریمارتباط با م

غالباً از لحاظ های فقیرنشین تعلق دارند د و محلههای نیازمناند افرادی که به خانوادهیق دریافتهپژوهشگران در نتیجه تحق

کودکان طبقه پایین به دلیل عدم  .اندداشتهتری های طبقه متوسط وضع پایینهای درسی از خانوادهیادگیری و پیشرفت

از  .دهندمیهای درسی عالقه نشان اندوزی پیشرفتر به دانشکمت .. . مسکن و ،برخورداری صحیح و کافی از غذا لباس شایسته

تصادی والدین آنها وجود های آشکاری بین هوش کودکان برحسب سطح اجتماعی اقها پیش معلوم شده است که تفاوتمدت

 . های هوشی به همان اندازه بیشتر خواهد شدمتوسط کودکان در آزمون ،تر رویماندازه در مقیاس شغلی و اجتماعی باالهر .اردد

 

 تعاریف عملیاتی 2 – 1

 حصیلیفت تپیشر

 وقفه بدون یکسال طول در تحصیلی پایه یک در موفقیت قبیل از است شده تحصیلی پیشرفت از که متعددی تعاریف رغمعلی 

 امر در موفقیت تحصیلیپیشرفت از منظور باشد؛نمی قراردادی میزان یک تحقیق ابن در تحصیلیپیشرفت از منظور ، …و

تخصیص در بخشی از دانش منجر شود و در نظام آموزش و پرورش منظور  یا خاص امر در مهارت به تواندمی که است تحصیل

 . زشی مورد نظر هر دوره آموزشی استاز پیشرفت تحصیلی دستیابی به اهداف آمو

 

 مطالعه والدین

لم و رند با اهل عهای تحقیقاتی هستند و عموماً دوست دامند به مباحث علمی و یافتهین محبوبی که اهل مطالعه و عالقهوالد

-ها به این نکته اهمیت بیشتری میها و مهمان دعوت کردنشر داشته باشند و در مهمانی رفتناصحاب اخالق برتر حشر و ن

آوری شان بیشترین موفقیت تحصیلی و نوفرزندان ،رتباط حمعی خود به شمار می آورندترین معیارهای ادهند و آن را از اصلی

 . دهندنشان میهای فکری را از خود 

 

 خانواده وضعیت

گروه خویشاوند است خانواده یک  .شودل به چند نمونه از آنها اشاره میدر رابطه با خانواده تعاریف زیادی شده است که در ذی

خانواده از  .کردن فرزندان و برآوردن برخی از نیازهای بنیادی دیگر جامعه مسئولیت اصلی را به عهده داردکه در اجتماعی

دوره زمان یابند و طی یک فرزندپذیری با یکدیگر ارتباط می زناشویی و یا ،شود که از راه خونها ترکیب میآدمگروهی از 

 (0632 ،)ثالثی. کنندنامشخص با هم زندگی می
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 خانواده» .باشدجرز میها برخوردار است تعریف خانواده از کارل راز جامعیت بیشتری در مورد خانوادهیکی از تعاریفی که ا

های مختلفی را در ها و مقامکند و دارای اعضایی است که وضعیته نقش ارتباطات داخلی را ایفا مینظامی نیمه بسته است ک

افکار و ارتباطات خویشاوندی را که مورد تأکید جامعه است  ،هاخانواده و اجتماع احراز کرده و با توجه به محتوای نقش وضعیت

 (0636 ،ئیسی)فرقانی ر .کندمی نقشایفای 

 

 تثبیت جایگاه و منزلت اجتماعی خانواده

بندد و از این طریق اجتماعی متناسب کودکان به کار میای نظامی از قواعد تباری را برای تعیین جایگاه و منزلت هرجامعه

 . سازداوندان و خانواده فرد را مشخص میخویش

ین کارکردها و ماهیت ا .عنوان یک نهاد اجتماعی معموالً کارکردهای گوناگون به عهده داردخانواده به  کارکردهای خانواده:

 . کندز فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوت میگمان اسطح اجزای آنها بی

 

  فراهم آوردن امنیت اقتصادی

خانواده از  ،هم یک واحد مصرف واحد تولید است وهم یک  ،خانواده از نظر اقتصادی ،در بسیاری از جوامع مبتنی بر کشاورزی

 (31 ،)محسن ثالثی .نظر سنتی مسئول برآوردن نیازهای اقتصادی بنیادی اعضایش بوده است

 

 نیازهای عقلی

-ه از رشد محیط خود را به نحوی میدهد که طفل در هر مرحلنشان میتحقیقاتی که درباره رشد فکری اطفال به عمل آمده 

بنابراین آموزش هر موضوعی در هر سنی به طفل مستلزم این است که آن موضوع را به  .خاص دارد جهان برای او معنایو  .بیند

بدین ترتیب کودک  .کند در همان معنای خاصی که جهان برای او دارد دربیاوریمنحوی که طفل محیط خود را درک می همان

 . افزایدبر فهم و ادراک خود می و گرفته وکند خمی خارج و محیطی که در آن زندگی به تدریج به دنیای

 

  نیازهای عاطفی

زند چه ه اعمال و رفتاری که از او سر میعواطف طفل تأثیرات درونی اوست ن .برآوردن نیازهای عاطفی کودکان خیلی مهم است

ابر تجارب العمل فرد در برسنه خود آنها عواطف محصول عک .ستدهنده وجود آن عواطف او رفتار تنها نشان این اعمال

که  در حالی .پیش از آنکه بتوان در اعمال کودک تغییری ایجاد کرد باید تأثیرات درونی وی را تشخیص داد .گوناگون است

اعتنایی در او خشونت غضب توجه و بی ،مهر و محبتفهمد و درک نمی کند مطالب عاطفی و کودک هنوز مسائل عقلی را نمی

 (0632 ،)عظیمی .گذاردتأثیر می

 

 روابط و نظام ارزشی خانواده

اینکه والدین با  .استآموزان نسبت به تحصیل خانواده گیری نگرش دانشان گفت مهمترین عامل مؤثر در شکلشاید بتو

زش قائل ی چه نوع رفتارهایی ارکنند و در الگوهای تربیت خود برااو چگونه برخورد میآموزان و درس و تحصیل تحصیل دانش

سازگاری  بلکه در رفتار و چگونگی ؛تحصیلی فرزندان تأثیر بسزایی داردواده نه تنها در انگیزه و پیشرفتهای خانشارز .شوندمی
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ی هاهای خانواده و ارزشهنگامی که بین ارزش .کندیفا میای را اهای آموزشی نیز نقش تعیین کنندهآنان با شرایط و موقعیت

-از طرف دیگر ناهماهنگی بین ارزش .تواند با موقعیت آموزشی سازگار شودبهتر میآموز وجود باشد دانشمدرسه هماهنگی م

صیلی او سازد که طبعاً بر یادگیری و پیشرفت تحکند و سازگاری او را مختل میو مدرسه در کودک تعارض ایجاد می های خانه

 (0636 ،)پاشا شریفی .گذاردبار بر جای میتأثیر زیان

 

 روش تحقیق -3

طرف به  کیمحقق از  رایز ،مورد استفاده قرارگرفته است یا سهمقای - یو علّ یهمبستگ قیتحق یهاطرح ،حاضر قیقدر تح

به طور  نکهیپس از ا ،تیو پرجمع تیجمعکم یهاکالس نیتفاوت ب یبه بررس ،گریطرف د و از ،رهایمتغ نیروابط ب یبررس

 لیبه دل ،پژوهش نیگفت که ا توان یم نیهمچن .پرداخته است ،شده میتقس تیو پرجمع تیکم جمع یهابه کالس یعیطب

است )گال و  دهیدر هم تن ای یفیو ک یکم قیتحق ،و مشاهده( ینظر سنج ،یعدد یها از سه ابزار مختلف )داده یریگ بهره

 یشیآزما قیتحق یهاطرحبا  دیبا رهایمتغ نیتأثر( ب روی)تأث یاگر چه رابطه علّ .(0682 ،و همکاران یترجمه نصر اصفهان ،بورگ

مانند  یآمار شرفتهیپ یهابا روش یاسهمقای – یعلّ قیتحق یهابه دست آمده از طرح یها داده که یلکن در صورت ،شود یبررس

 یرابطه علّ انگریب یادیتا حد ز توانند می –انجام شده  قیتحق نای در چنانچه –شوند  لیو تحل هیتجز ریمس لیو تحل ونیرگرس

  .توصیفی و از نوع پیمایشی است ،روش انجام تحقیق ،با توجه به هدف پژوهش حاضر .باشند

 

 گیری نتیجهتحلیل و 

دهد شود مطالعات نشان میسنجیده میهای تربیتی سبکفرهنگی معموال با سطح سواد و نوع و  اقتصادی و ،موقعیت اجتماعی

از لحاظ فرهنگی خودپنداری فرد  .و تربیت و تحصیلی خواهد شد فرهنگی سبب توفیق تعلیم اقتصادی و ،شرایط بهتر اجتماعی

تبر در زندگی مع ثیر افراد مقتدر وأتآموزان تحتر دانشاش دارد تشکیل این مفهوم دیادی بر انتظارات از زندگی آیندهتاثیر ز

فرهنگی تاثیر  عنوان مهمترین نهادهان بتواند بعنوان نمونه بارز این افراد باشند و نگرش خانواده به فرزندخانواده می .آنهاست

جامعه امروز  خانواده و نقشی که خانواده دراز لحاظ اقتصادی موقعیت و جایگاه اقتصادی  .زیادی بر جریان تحصیلی آنان دارد

تواند می نآنا های تربیتیسبکنوع شغل والدین و  .تواند در جریان تحصیلی فرزندان تاثیر زیادی داشته باشدکند میبازی می

 . کمک زیادی به فرزندان باشد

ی علوم اجتماعی پردازان عرصه و نظریه ناسانشن مطلب با نظر جامعهای .ثیر داردأشکل خانواده بر پیشرفت تحصیلی فرزندان ت

 و با بهبود این اثر مستقیم و قوی است و ،نقش خانواده بر پیشرفت تحصیلی فرزندان چشمگیر بوده .خوانی داردهمسو بوده و هم

  .یابدحصیلی فرزندان افزایش میپیشرفت ت ،اجتماعی و فرهنگی خانواده ،افزایش وضعیت اقتصادی

تر هرچه سطح به عبارتی ساده .زیادی وجود داردآموزان دیرآموز رابطه بسیار تحصیلی دانشو پیشرفت تربیتیبین سطح سبک 

چرا که با ایجاد فضای آموزشی  ؛تحصیلی بهتری برخوردارنداز پیشرفت باشد فرزندان آنها نیزخانواده بیشتر  سبک تربیتی

-وده است که این امکان در خانوادهتر نمعی سرمایه گذاری بلندمدت و مطمئنمناسب و تهیه امکانات و ملزومات آموزشی به نو

-دارای پیشرفت تحصیلی در خانواده و البته فرزندانی باهوش و تیزهوش .افتدتر از نظر مالی کمتر اتفاق میهای طبقات پایین

  .وان منکر این قضیه شدتاست و نمیای کم سبک تربیتی تر نیز دیده شده ه
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عالقه و  ،اند البته مسئله وراثتن آنها تحصیل کرده و باسواد بودهاند والدیکه درجات علمی موفق را طی نموده اکثر افرادی

به همین دالیل  .دارد دانش آموزان تأثیر نیز بر پیشرفت تحصیلی . . .زشی مناسب وشرایط آمو ،انگیزه به فراگیری علم و دانش

  .آموزان کمتری از لحاظ پیشرفت تحصیلی مشاهده شده استسواد و سطح پایین تحصیالت دانشهای بیدر خانواده

 

 پیشنهادات این پژوهش

 بهتر و بیشتر کالن کشور برای برخورداری هرچه  ،شیریزی مسئولین آموزها برنامهخانواده درآمد سطح فاصله رفع جهت

 . مناطق و افراد محروم از امکانات آموزش و پرورش

 به نحوی که در تمام مدارس ابتدایی عادی  .ای از کشور تشکیل شودهای ضمیمه در سطح گستردهشود کالستوصیه می

 . قرار دهددیرآموز مدارس ابتدایی را تحت پوشش  آموزان دختر و پسرت یک قاعده اجرا شود و تمام دانشکشور به صور

 آموزان تری به اجرا در آورد تا دانشرح سنجش کودکان را در سنین پایینط ،سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

 . مند گردندهای پیش دبستانی نیز بهرهدیرآموز بتوانند از آموزش

 ای مدارس خدمات توان بخشی ویژهوالن مسئ ،به جز افت تحصیلی هستندآموزان دیرآموز دچار مشکالتی از آنجا که دانش

 . دهندبرای دیرآموزان مدارس اختصاص می را . . .درمانی و گفتار ،از قبیل مشاوره

 های فردی افراد توجه بیشتری داشته باشیمدیگران مقایسه نکرده و به تفاوت کودکان خودمان را باور کنیم و آنان را با . 

  های تشویقی مناسب استفاده شودمنزل و مدرسه از روشزندان چه در فر و پیشرفت تحکیم موفقیتبرای . 

 

 منابع و ماخذ 

های همایش معلم پرورش درمجموعه مقاله نقش آموزش خانواده درآموزش و اهمیت و ،(0680ایمان ) ،شجاعی .0

 . اردبیل  ،پژوهش وتوسعه

 ،انیدانشجو یلیتحصشرفتیسالمت روان و پ ،یعلاستاد یهاکسب نیارتباط ب یبررس ،دحسنیس ،یرصدوقیم .2

 . 0638زیدانشگاه تبر ،ارشد یکارشناس نامهانیپا

مجله علوم  ،ییسنجش کمال گرا یبرا یاسیمق یابیساخت و اعتبار ،دالهی ،زرگر ،یوسفعلی ،یبهمن؛ عطار ،انینجار .6

 .  ،سال ششم ،چمران اهواز دیدانشگاه شه یو روان شناخت یتیترب

با ابراز وجود  ییو کمال گرا یاضطراب اجتماع ،عزت نفس یرهایرابطه ساده و چندگانه متغ ،معصومه ،نژاد یهرمز .0

 . چمران اهواز دیارشد دانشگاه شه ینامه کارشناس انیپا ،انیدانشجو
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Abstract 

In this paper, using available library and field resources and utilization of studies, documents and questionnaires, 

the required data have been collected and the collected data have been analyzed using software. Regarding the 

family and its role in the academic achievement of students, we conclude that the family as the foundation stone 

of the society and the first platform for the growth and flourishing of children's talents and the environment in 

which nunhalan bones are closed is of paramount importance. Family is the first and most important center for 

proper development, revival and flourishing of talents, any social change should start from there and any 

corrective action should include the family first. In this research, in the main hypothesis, the definitive effect of 

parental economic level on students' academic achievement is observed and parents' educational styles have a 

direct and positive relationship with students' academic achievement. 
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