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 چکیده
اقتصادی بر پیشرفت تحصیلی -این مطالعه به بررسی تأثیرات جنسیت و وضعیت اجتماعی 

 19تا  15زن در سن  98مرد و  102پرداخته است. نمونه شامل  شهر شهرکرددانش آموزان 

بودند. مقیاس وضعیت اقتصادی اجتماعی برای جمع آوری کرد ساله از مدارس متوسطه شهر

پایه آموزان در داده ها مورد استفاده قرار گرفت در حالیکه نمره کل بدست آمده توسط دانش

 ،میانگین آمار توصیفی ، د استفاده قرار گرفت. مور پیشرفت تحصیلیقبلی به عنوان معیار  ی

خطای استاندارد میانگین  و تی تست مورد استفاده قرار گرفتند. این مطالعه  ،انحراف معیار 

در دبیرستان تاثیری نداشته است. آموزان دهد که جنسیت  بر پیشرفت دانش نشان می

تماعی و اقتصادی پایین و باال را همچنین نتایج این مطالعه تفاوت بین گروه های وضعیت اج

-نشان می دهد. مشخص شده است که پیشرفت تحصیلی تحت تأثیر وضعیت اجتماعی

اقتصادی باالیی دارند عملکرد بهتری را از  -اقتصادی قرار دارد و افرادی که وضعیت اجتماعی 

ای برای اقدام دهند. بر اساس این یافته ها، برخی از توصیه ها به طور گسترده خود نشان می

 و تحقیقات گسترده تر ارائه شده است.

 اقتصادی-جنسیت پیشرفت تحصیلی، دبیرستان، وضعیت اجتماعی: کلمات کلیدی
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 3، محمد قاسمی پیربلوطی2طیبه شریفی، 1دهکردیمحسن امیری 

 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی ، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد شهرکرد، ایران 1
 ستادیار گروه روان شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالمی، شهرکرد، ایرانا 2
 اسالمی ، واحد شهرکرد، ایراناستادیار روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی دانشگاه آزاد  3

 

 نام نویسنده مسئول:

 محسن امیری دهکردی
 

 تحصیلی پیشرفت با اجتماعی -اقتصادی بررسی رابطه ی وضعیت

 دبیرستان شهرکرد آموزان دانش
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 مقدمه
زندگی بشر، که بهترین خلقت خداوند است، دو جنبه دارد: بیولوژیکی و جامعه شناختی یا فرهنگی. در حالی که مورد اول توسط مواد 

، دومی از طریق آموزش حفظ و منتقل می شود؛ از طریق آموزش است که او هوش خود غذایی و تولید مثل نگهداری و انتقال داده می شود

افزاید که با توجه به خواسته هایش می تواند دنیا را به سمت خوبی یا بدی ببرد.  آموزش در واقع یکی را ارتقا می بخشد و  بر دانش خود می

فرآیندهای حیاتی در زندگی بیولوژیکی  وجود دارد. بنابراین آموزش ممکن همانطور که برخی "از مهمترین فرآیندهای زندگی انسان است 

است یک پروسه حیاتی در علوم اجتماعی محسوب شود. آموزش برای زندگی عادی ضروری است. بدون آموزش، فرد برای زندگی گروهی 

 کند.شرایط الزم را کسب نمی

توسعه پیشرفته تحصیلی کودک و توسعه منابع انسانی در سطح کالن است  پیشرفت تحصیلی در زمینه سیستم آموزشی که هدف آن

ای برخودار است. پرورش و آموزش علمی یک کودک بر اساس دستاوردهای علمی وی نظارت می شود. دستاورد تحصیلی از اهمیت اولیه

تواند بیش از اندازه مورد تاکید قرار نمی هسته ی واژه ی گسترده تری یعنی رشد تحصیلی است، اهمیت موفقیت تحصیلی در زندگی فرد

شود. دستاورد تحصیلی همیشه  نقطه مرکزی حقیقات هایی است که شخصیت آینده افراد بر آن بنا نهاده میبگیرد. سوابق تحصیلی ستون

آموزش و پرورش است.  آموزشی بوده و با وجود تعاریف متنوع در مورد اهداف آموزش، پیشرفت تحصیلی کودک همچنان هدف اصلی و مهم

متوسط جایی وجود ندارد. فضاهای  آموزدانشزندگی به طور کلی و برای یک دانش آموز به طور خاص بسیار رقابتی است. امروزه برای یک 

های رفیع حتی برای بهترین افراد وجود دارد. اهمیت پیشرفت تحصیلی سواالت مهمی را برای محققان آموزشی مطرح  محدودی در جایگاه

در این .نموده است. چه عواملی باعث پیشرفت در دانش آموزان می شود؟ عوامل مختلف تا چه حدی به پیشرفت تحصیلی کمک می کند؟ 

اند انکار شود چرا که تاثیر زیادی بر شخصیت، یادگیری و توسعه فرد و پیشرفت تحصیلی وی اقتصادی نمی تو -زمینه نقش وضعیت اجتماعی

 دارد.

های سطح متوسط و باال از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در معرض محیط به طور کلی اعتقاد بر این است که کودکان متعلق به خانواده

( 1979ارائه و در دسترس بودن امکانات آموزشی اضافی است. این ایده توسط بکر و تامس ) بهتری در خانه قرار دارند که این به دلیلآموزشی 

پشتیبانی می شود، آنها ادعا می کنند که کامال مشخص است که والدین ثروتمند و تحصیلکرده، آینده فرزندان خود را با فراهم آوردن یک 

اقتصادی پایینی  -در مقابل این اعتقاد، کودکانی که از وضعیت اجتماعی  ند.کنمحیط یادگیری مطلوب، آموزش بهتر و شغل خوب تضمین می

تواند برخوردار هستند، دسترسی به امکانات آموزشی اضافی ندارند: از این رو. فرصت برای رسیدن به باالی نردبان آموزشی  برای آنان نمی

 . ]1[بسیار آسان باشد

عقاید والدین کم درآمد در مورد نقش خود  در یادگیری آکادمیک "حث در مورد اینکه ( در هنگام ب2004دراموند و استیپک )

اشاره کردند که برخی از این پدر و مادرها بیان داشتند که مسئولیت  آنان محدود به برطرف کردن نیازهای عاطفی بنیادی و  "کودکان

کودکان است. بنابراین این کوته فکری والدین نسبت به مسئولیت  مانند تهیه لباس، حمایت عاطفی و شیوه های اجتماعی کردن اجتماعی

انگیز برای تشدید چنین فرایندهایی می تواند برای موفقیت فرزندانشان چالش برهای آنان در فرایندهای آموزشی فرزندانشان و کمبود بودجه 

 .]2[اعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی بپردازدباشد. مطالعه حاضر تالش مستمر دارد تا به بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی اجتم

 

 چهارچوب مفهومی
در زمان ارزیابی جالب توجه توسعه آموزشی، زمانی که بسیاری از تغییرات در روش های سازمانی، برنامه درسی و تدریس در سازمان 

ها دنبال شود. در این زمینه مناسب است که همبستگی قابل توجه دستاوردالزم است اطالعات سیستماتیک و به روز در مورد شود، دیده می

 در یک زمان، عواملی را که بر پیشرفت تحصیلی تأثیر می گذارند مانند پیشینه اجتماعی دانش آموز در نظر داشت.

متعلق به گروه آموزان دانشنشان داد که ( ، رابطه بین پیشینه اجتماعی و اقتصادی را مورد بررسی قرار داد. یافته ها 1964چوپرا )

بسیار باالتری داشتند. این مطالعه نشان داد که رابطه مثبتی بین  پیشرفتکه از گروه متوسط و پایین بودند،  آموزاندانشاجتماعی باالتر از 

افت که در هر دو منطقه شهری و ( دری1982) گاسوامی. ]3[در انگیسی و ریاضی و علوم وجود دارد پیشرفتزمینه اجتماعی اقتصادی و 

اقتصادی در علوم زبان و علوم انسانی، بهتر از گروه پایین تر عمل کردند. تجزیه و تحلیل   -روستایی، گروه باالتر از لحاظ وضعیت اجتماعی

یج آزمون بهتری را نسبت به ( نشان داد که در همان مدرسه دانش آموزانی که از یک جامعه بالقوه اجتماعی باالتر بودند، نتا2003) راتمن

ویژگی های متدولوژیکی »( توضیح می دهد: 2005. سیرین )]4[بدست آوردند است،از یک گروه اجتماعی اجتماعی پایین تر ی کهدانش آموز

، وضعیت اقلیت و محل تحصیل، میزان آموزیدانشمانند رتبه  آموزاندانشو ویژگی های  اقتصادی-وضعیت اجتماعی مانند نوع معیارهای 

 . ]5[و پیشرفت تحصیلی را تعدیل می کند اقتصادی-وضعیت اجتماعی ارتباط بین 
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ها است. به نظر می رسد که به تعدادی از متغیر ی و پیشرفت تحصیلی به دلیل تعامل پیچیده وضعیت اجتماعی اقتصادیرابطه بین 

تا حدود قابل توجهی در جنبه های مختلف تجربیات یادگیری دانش  وضعیت اجتماعی اقتصادیست که طور کلی  این موضوع پذیرفته شده ا

 آموزان تاثیر می گذارد. 

برای انصراف از  تحصیالت عالی  را مورد  آموزاندانش( تعامل متغیرهای مختلف در تصمیم گیری 2010میوزوی، سورینز و بورن )

 آموزاندانشو جنبه های رفتار، انتخاب ها و نتایج  SE Sوضوع را اعالم کردند که: در تعامل متغیرهایی که بررسی بررسی قرار دادند. آنها این م

 .]6[کند، بسیار پیچیده استرا مشخص می

 ، دستیابی به اهداف زیر است:پژوهشهدف این 

 متوسطه مقطعاهداف آموزشی در میان دانش آموزان دختر و پسر در  تعیین .1

 متوسطه مقطعآموزان دختر و پسر متعلق به وضعیت اجتماعی و اقتصادی باال در اهداف تحصیلی در میان دانش تعیین .2

 متوسطه مقطعآموزان دختر و پسر متعلق به وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین در اهداف تحصیلی در میان دانش تعیین .3

 مقطعق به گروه هایی با وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین و باال در آموزان دختر و پسر متعلاهداف تحصیلی در میان دانش تعیین .4

 متوسطه

 مقطعآموزان دختر متعلق به گروه هایی با وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین و باال در اهداف تحصیلی در میان دانش تعیین .5

 متوسطه

 متوسطه مقطعیت اجتماعی و اقتصادی پایین و باال در آموزان پسر متعلق به گروه هایی با وضعاهداف تحصیلی در میان دانش تعیین .6

 

 :فرضیه های مطالعه
 .متوسطه تفاوت معناداری وجود نخواهد داشت مقطعبین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر در  .1

از دبیرستان های اجتماعی و اقتصادی باال در سطح تحصیالت پس بین اهداف تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر متعلق به گروه .2

 تفاوت معناداری وجود نخواهد داشت

های اجتماعی و اقتصادی پایین در سطح تحصیالت متوسطه تفاوت بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر متعلق به گروه .3

 معناداری وجود ندارد

ادی پایین و باال در سطح تحصیالت های اجتماعی و اقتصبین دستاوردهای تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر پسر متعلق به گروه .4

 بعد از دبیرستان تفاوت معناداری وجود ندارد.

و  پیشرفتههای آموزان است. بسته به سطح پیشرفت، افراد به دستهیکی از مهمترین نتایج هر آموزش و پرورشی، موفقیت دانش

شرفت تحصیلی به متغیرهایی نظیر نظارت بر تحصیالت مدرسه شوند. بسیاری از مطالعات نشان می دهد که پیبندی میمتوسط و پایین تقسیم

عالوه بر  ، اشتیاق به تحصیل و رفتار خوب تنظیم شده بستگی دارد.آموزاندانشو سازمان دهی آن و وضعیت اجتماعی و اقتصادی تحصیلی 

اقتصادی نقش -می گذارد، اما وضعیت اجتماعیاین شخصیت فردی، آرزوهای حرفه ای، هوش خالقانه، نگرش، ارزشها و غیره نیز بر آن تاثیر 

مهمی ایفا می کند. تقسیم جامعه به طبقات مختلف و ارتباط والدین با یک طبقه خاص و ارتباط آن با آموزش فرزندانشان یکی از مهمترین 

این ترتیب، یک محیط خانه خانه، همانطور که در سطح جهانی پذیرفته شده است، اولین مکتب کودک است. به  ویژگی های جامعه ماست.

ترین چیز برای گسترش آموزش در میان اعضای جوان آن است. وضعیت اقتصادی اجتماعی والدین عامل مهمی در شکل مناسب، سودمند

اجتماعی هایی با وضعیت اقتصادی آموزانی که متعلق به  گروهدادن به نگرش آنها نسبت به تشویق یا نادیده گرفتن آموزش کودکان است. دانش

 باال  هستند، دریافت کنند. 

برای تحقق بخشیدن به آرمان دموکراتیک برابری فرصت های آموزشی، الزم است دامنه ای را که در آن پیشرفت تحصیلی صورت 

هدف  پذیرد برآورد شود، به این ترتیب موفقیت تحصیلی در سطح متوسطه تحت تاثیر متغیرهای اجتماعی و اقتصادی است. بنابراینمی

اقتصادی با موفقیت تحصیلی است. فرض شده است که نتیجه گیری هایی که براساس -حاضر بررسی رابطه متغیرهای اجتماعیپژوهش 

مطالعاتی انجام شده که مربوط به رابطه بین متغیرها و تأثیر آنها بر پیشرفت تحصیلی است، می تواند خط مشی مناسب برای بهبود پیشرفت 

 ان دبیرستان را فراهم نماید.تحصیلی دانش آموز

 

 مواد و روش ها  
انتخاب  که از مدارس شهر شهرکرداست  آموزدانش 200روش مورد استفاده برای این مطالعه توصیفی و آماری است. نمونه شامل 

. برای مطالعه تطبیقی پسران و دختران، نمونه هم می باشندسال  19-15نفر زن و در دامنه سنی  98مرد و  102دانش آموز  200اند. از شده
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در این مطالعه، ابزار استفاده شد.نمونه آموزان دانشروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای انتخاب از از پسران و هم دختران گرفته شد. 

 SPSS 17 با نرم افزار ده ها بر روی رایانهتجزیه و تحلیل دا.استاندارد )مقیاس وضعیت اقتصادی اجتماعی( مورد استفاده قرار گرفته است

 انجام شد.

 

 یافته های تحقیق 
(، 1هنگامی که داده ها برای مطالعه تطبیقی موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت )جدول 

 (.df=198 t=0.364ندارد )نتایج نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی مردان و زنان تفاوت چشمگیری وجود 
 

 تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر پیشرفتبزرگی تفاوت بین میانگین .  1جدول 

 جنسیت تعداد میانگین انحراف اساندارد خطای استاندارد مقدار تی

 مذکر 102 59.4216 15.64801 1.54938 0.364

 مونث 98 58.6531 14.10352 1.42467 198درجه آزادی :

 

نشان داده شده است. میانگین نمره دستاوردهای  1بود که در جدول  98و  102تعداد کل دانش آموزان دختر و پسر به ترتیب    

است  15.64801دانش آموزان پسر  پیشرفتبود. انحراف استاندارد  58.6531و میانگین نمره دانش آموزان دختر  59.421پسر  آموزاندانش

بود. خطای استاندارد میانگین نمره دستاورد دانش آموزان دختر و پسر به ترتیب  14.10352دانش آموزان دختر  پیشرفتو انحراف استاندارد 

معنی دار نیست. بدین ترتیب فرضیه صفر  198با درجه آزادی  0.05است که در سطح  0.364بود. مقدار تی محاسبه شده  1.424و  1.549

شود. این نشان می دهد که جنس بر پیشرفت دانش آموزان دختر و پسر وجود ندارد، تایید می که بیان می کند تفاوت بین پیشرفت تحصیلی

 تحصیلی تاثیر نمی گذارد. نتایج نیز در شکل زیر نشان داده شده است.

 نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر .1شکل 

 

 دختر و پسر متعلق به وضعیت اقتصادی اجتماعی باالآموزان اهمیت تفاوت در میزان موفقیت تحصیلی دانش.  2جدول 

 جنسیت تعداد میانگین انحراف اساندارد خطای استاندارد مقدار تی

 مذکر 43 72.4419 13.01703 1.98508 0.004

 مونث 37 72.4324 9.81931 1.61429 78درجه آزادی :

 

باال هستند. میانگین  اقتصادی -دارای وضعیت اجتماعی آموز دختردانش 37دانش آموز پسر و  43جدول فوق نشان می دهد که 

است. انحراف معیار موفقیت دانش آموزان  72.432و میانگین دستیابی دختران  72.441باال(  اقتصادی  -وضعیت اجتماعیدستیابی پسران )

است و  1.985موفقیت دانش آموزان پسر  می باشد. خطای استاندارد میانگین نمره 9.819و انحراف معیار دانش آموزان دختر  13.017پسر 

قابل توجه است. بنابراین فرضیه صفر که بیان می کند تفاوت معنی  0.05است که در سطح  0.004است. مقدار تی  1.61دانش آموزان دختر 
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شود. این امر نشان می میاقتصادی باال وجود ندارد، تایید  -داری بین دستاورد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دارای وضعیت اجتماعی

اقتصادی باال تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج در شکل  -دهد که بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دارای وضعیت اجتماعی 

 زیر نشان داده شده است. 2

 نمرات دستاوردهای دختران و پسران متعلق به وضعیت اقتصادی اجتماعی باال .2شکل 

 

 آموزان دختر و پسر متعلق به وضعیت  اجتماعی اقتصادی پاییناهمیت تفاوت بین پیشرفت تحصیلی دانش. 3جدول 

 جنسیت تعداد میانگین انحراف اساندارد خطای استاندارد مقدار تی

 مذکر 37 47.9459 9.92736 1.63205 0.932

 مونث 26 50.3462 10.26817 2.01375 61درجه آزادی :

 

 پیشرفتاجتماعی سطح پایین هستند. میانگین -دختر  دارای وضعیت اقتصادی 26آموز پسر و دانش 37جدول باال نشان می دهد که   

است. انحراف  50.346پایین(  اقتصادی -وضعیت اجتماعیدختران ) پیشرفتو میانگین  47.945پایین(  اقتصادی -وضعیت اجتماعیپسران )

است. خطای استاندارد نمره موفقیت دانش آموزان پسر  10.268و انحراف معیار دانش آموزان دختر  9.927معیار دستیابی دانش آموزان پسر 

نابراین فرضیه معنادار نیست. ب 0.05است که در سطح  0.932درجه آزادی  61است. مقدار تی در سطح  1.013دختر  آموزاندانشو  1.632

اقتصادی پایین وجود ندارد، پذیرفته می  -صفر که بیان می کند تفاوت معنی داری بین دستاورد علمی دختران و پسران در وضعیت اجتماعی

اقتصادی پایین به طور قابل توجهی متفاوت  -آموزان دختر و پسر در وضعیت اجتماعی شود. این نشان می دهد که پیشرفت علمی دانش

 زیر نشان داده شده است. 3ت. نتایج نیز در شکل نیس

 اجتماعی پایین -آموزان دختر و پسر در وضعیت اقتصادیدستاوردهای علمی دانش. 3شکل 
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 تحصیلی دانش آموزان مذکر در وضعیت اقتصادی اجتماعی باال و پایین بین پیشرفتتفاوت . 4جدول 

 وضعیت اجتماعی اقتصادی )مذکر( تعداد میانگین انحراف اساندارد خطای استاندارد مقدار تی

 باال 43 67.1395 15.13838 2.30858 6.586

 پایین 37 47.9459 9.92736 1.63205 78درجه آزادی :

 

پسر از وضعیت اجتماعی پایین اقتصادی وجود دارد.  آموزدانش 37پسر از وضعیت اجتماعی باال و  آموزدانش 43در جدول فوق 

آموزان پسر باشد و میانگین نمرات پیشرفت دانشمی 67.138اقتصادی باال،  -پسر با وضعیت اجتماعی آموزاندانشمیانگین نمرات پیشرفت 

تر کسب می کنند. انحراف معیار دانش آموزان است. این نشان می دهد که دانش آموزان پسر پایین 47.945اقتصادی  -با وضعیت اجتماعی

 9.927اقتصادی پایین  -و انحراف معیار دانش آموزان پسر با وضعیت اجتماعی 15.138پسری که دارای وضعیت اجتماعی باالتری هستند، 

اقتصادی  -وضعیت اجتماعی پسر با آموزاندانشپیشرفت است و  2.308اقتصادی باال  -دانش آموزان پسر با وضعیت اجتماعیپیشرفت است. 

معنی دار است. بنابراین فرضیه صفر که  0.05است که در سطح معناداری  6.586برابر با  75است. مقدار تی در درجه آزادی  1.632پایین 

پایین،  دیاقتصا -با وضعیت اجتماعیباال و دانش آموزان پسر  قتصادی -با وضعیت تحصیلی دانش آموزان پسر  پیشرفتبیان می کند بین 

اجتماعی دانش آموزان پسر بر پیشرفت تحصیلی آنها تأثیر  -شود. این مورد تفسیر می کند که وضعیت اقتصادیرد می ،تفاوتی وجود ندارد

 در زیر نشان داده شده است.  4می گذارد. نتایج در شکل 

 یینپاو  بالاقتصادی   -پسر با وضعیت اجتماعی آموزاندانشتحصیلی  پیشرفت. 4شکل 

 

 اجتماعی باال و پایین -تحصیلی دانش آموزان زن در وضعیت اقتصادی پیشرفتتفاوت . 5جدول 

 وضعیت اجتماعی اقتصادی )مونث( تعداد میانگین انحراف اساندارد خطای استاندارد مقدار تی

 باال 37 69.2703 8.64307 1.42091 7.915

 پایین 26 50.3462 10.26817 2.01375 61درجه آزادی :

 

دختر دارای وضعیت اقتصادی اجتماعی  آموزدانش 26اجتماعی باال و  -دختر دارای وضعیت اقتصادی آموزدانش 37در جدول فوق، 

می باشد و میانگین نمرات پیشرفت  69.270اقتصادی باال،  -دختر با وضعیت اجتماعی آموزاندانشپایین وجود دارد. میانگین نمرات پیشرفت 

اقتصادی  -دختر با وضعیت اجتماعی آموزاندانشدهد که است. این نشان می 34.34اقتصادی پایین  -دختر با وضعیت اجتماعی آموزاندانش

دختر با  آموزاندانشاقتصادی پایین دارند. انحراف معیار  -دختر با وضعیت اجتماعی آموزاندانشباالتری نسبت به پیشرفت  پیشرفتباال 

 پیشرفتاست.  10.268اقتصادی پایین  -زن دارای وضعیت اجتماعی آموزاندانشو انحراف معیار  6443اقتصادی باال  -وضعیت اجتماعی

 2.013پایین  اقتصادی -وضعیت اجتماعیدانش آموزان دختر با  پیشرفتاست و  1.420باال  اقتصادی -وضعیت اجتماعیدختر با  آموزاندانش

معنی دار است. بنابراین فرضیه صفر که بیان می کند  0.05است که در سطح معناداری  7.915دل معا 61در سطح آزادی  tاست. مقدار 

 -با وضعیت اجتماعیزن  آموزاندانشباال و  اقتصادی -با وضعیت اجتماعیتحصیلی دانش آموزان دختر  پیشرفتتفاوت معنی داری بین 
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اقتصادی دانش آموزان دختر بر پیشرفت تحصیلی آنها  -کند که وضعیت اجتماعیشود. این امر تفسیر میپایین وجود ندارد، رد می اقتصادی

 تأثیر می گذارد. نتایج نیز در شکل زیر نشان داده شده است.

 . موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر با وضعیت اقتصادی اجتماعی باال و پایین5شکل 
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 گیرینتیجه
نشان می دهد که میانگین نمرات دانش آموزان در دبیرستان، از لحاظ جنسیتی تفاوت چندانی ندارد.یعنی وقتی  tاستفاده از آزمون 

که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر با هم مقایسه شد، تفاوت چندانی مشاهده نشد. این مطالعه نشان می دهد که جنسیت بر 

قبلی همراستا است. تاج و خارجی نمی گذارد. یافته های این مطالعه با یافته های مطالعات  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان تاثیر

( یک مطالعه مشابه را در رابطه با همبستگی اجتماعی روانی عملکرد تحصیلی انجام داده و دریافتند که جنسیت بر پیشرفت 1999بارگاوا )

اده ها براساس وضعیت اقتصادی اجتماعی به منظور بررسی تفاوت بین دستاوردهای تحصیلی تاثیر نمی گذارد. هنگامی که تجزیه و تحلیل د

پسر در سطح متوسطه انجام شد، یافته ها نشان داد که تفاوت معنی داری  بین  آموزاندانشعلمی وضعیت اجتماعی و اقتصادی باال و پایین 

از وضعیت اجتماعی اقتصادی باالتری برخوردار هستند، موفقیت تحصیلی  آنها وجود ندارد.  بر اساس این نتایج می توان گفت که پسرانی که

دهند، زیرا والدین آنها امکانات الزم را نشان می تری برخوردارند از خودباالتری را در مقایسه با پسرانی که از وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین

دوره نوجوانی که بر پیشرفت تحصیلی آنها تأثیر می گذارد، را به آنان ارائه  در رابطه با آموزش فرزندانشان، بهداشت و درک مشکالت مربوط به

پسر در  60ای متشکل از  شود، این مطالعه بر روی نمونه(  پشتیبانی می1971) کائور. این نتیجه توسط مطالعات پیشین نظیر ]7[کنندمی

اقتصادی متفاوت -وردهای تحصیلی دانش آموزان در وضعیت اجتماعیشهر پایتال انجام شد و در آن همبستگی بسیار قابل توجهی بین دستا

( یک مطالعه در مورد پسران دبیرستانی را در شش مدرسه مختلف 1964) هاویگ هرست. عالوه بر این، ]8[در مدارس متوسطه مشاهده شد

گزارش های  تری را دریافت می کنند.ات مستقیمتر مجازدر شرق امریکا انجام داد. او متوجه شد که پسران واقع در وضعیت اجتماعی پایین

ت معلم از مشاوره با والدین نیز خالصه شده است. بر اساس اظهارات نویسندگان، اکثر مشاوره های مربوط به رشته با والدین پسرانی با وضعی

اشتند و این فاکتورها بر پیشرفت تحصیلی تر انجام شد؛ کسانی که تحت تاثیر منفی گروه همساالنی با وضعیت اقتصادی مشابه قرار دپایین

 . ]9[آنها تأثیر داشت

تحصیلی دانش آموزان دختر متعلق به وضعیت اجتماعی و اقتصادی باال و پایین  پیشرفتهنگامی که داده ها برای مشاهده تفاوت بین 

یرواستاوا این دیدگاه به شدت مورد حمایت قرار گرفته فاوت معنی داری بین آنها وجود داشت. در مطالعات وایت و ستتجزیه و تحلیل شدند، 

دانند. آنها دریافتند که دختران متعلق است؛ زیرا آنها وضعیت اقتصادی اجتماعی را پیش بینی کننده قوی دستاوردهای تحصیلی دختران می

خود هستند و زمان و امکانات زیادی ندارند تا به وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین مشغول فعالیت خانوادگی خود با مادرشان در اوان زندگی 

( نشان داد که در مدرسه مشابه، دختری با وضعیت اجتماعی اقتصادی 2003تمن )ابتوانند نمره علمی خوبی بدست آورند. تجزیه و تحلیل ر

. همچنین در مطالعه خود ]10[باالتر دستاوردهای تحصیلی بهتری نسبت به دختری با وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین تر خواهد داشت

(، تفاوت بین گروه های وضعیت اجتماعی و اقتصادی باال و پایین را مورد بررسی قرار داد. وی نتیجه گرفت که دستاوردهای 1973منون )

را از خود  قرار دارد. کسانی که به وضعیت اقتصادی اجتماعی باال تعلق دارند عملکرد  بهتریعلمی تحت تأثیر وضعیت اقتصادی اجتماعی 

 . ]11[نشان دادند

 

 محدودیت مطالعه
های متغیرهای مرتبط با مسئله مورد بررسی کافی نیست. اگرچه این مسئله بسیار طبیعی تنها یک تحقیق برای پوشش همه جنبه

است و در همه جا شایع است اما به دلیل کمبود زمان و منابع، تمام جنبه های متغیر را نمی توان پوشش داد و مطالعه به روشهای متعددی 

نمونه انتخاب شده، دامنه متغیرهای مورد مطالعه و دامنه تعمیم پذیری و محدود شده است. این موضوع باید از لحاظ جمعیت تحت پوشش، 

 غیره تعیین شود.

 .انجام شد مقطع متوسطهآموزان با توجه به کمبود زمان و منابع، مطالعه فقط در مورد دانش .1

 مورد بررسی قرار گرفته است. اقتصادی-تنها در رابطه با جنسیت و وضعیت اجتماعی پیشرفتپدیده  .2

را پوشش می دهد. نمی توان نتیجه  این مطالعه را به تمامی مدارس تعمیم داد  شهرکرددوده مطالعه تنها مناطق شهری شهر مح .3

 زیرا شرایط آنها با هم متفاوت است.

از مطلوب است که محقق به منابع اصلی یا دست اول برای مطالعه دسترسی داشته باشد. اما از آنجا که دسترسی به برخی از مواد  .4

 منابع دست دوم ممکن بود این امر محقق نشد.

اگر چه نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده برای انتخاب نمونه ها در دامنه قابل پیش بینی به کار گرفته شد، اما با توجه به عوامل  .5

مند به عنوان یک روش دیگر مانند اجازه استفاده از آزمون ها و در دسترس بودن مدارس، محقق را مجبور به نمونه گیری هدف

 جایگزین برای انطباق مطالعه کرد.
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