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 چکیده
 آموزشی محیط و والدین اقتصادی -اجتماعی وضعیت تأثیر بررسی پژوهش این اصلی هدف

 مطالعه این .است مسیر تحلیلی رویکرد از استفاده با آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر خانه

 پاسخ از نفر 360 مطالعه مورد نمونهمعطوف به مطالعات پیشین است.  پژوهشی طرح یک

 آموزان دانش جمعیت از شده بندی طبقه تصادفی گیری نمونه روش از استفاده با دهندگان

 عنوان با گویه ای  15 ی پرسشنامه ها، داده گردآوری ابزار شهر شهرکرد بود. دبیرستان

 مقیاس اساس بر ، «خانه آموزش محیط و والدین اقتصادی -اجتماعی وضعیت پرسشنامه»

داده های عملکرد تحصیلی دانش  آوری جمع برای .بود یامتیاز( 4) چهارگانه ی بندی رتبه

 تعیین برای .گرفت قرار استفاده مورددانش آموزان  اتامتحان متوالی ی نتیجه سه ،آموزان 

 داده .بود 0.68 ابزار اطمینان شاخص .شد استفاده کرونباخ آلفای از پرسشنامه داخلی اعتبار

 تحلیل و تجزیه مورد پیرسون ای لحظه همبستگی ضریب از استفاده با شده آوری جمع های

 ضرایب تخمین برای( AMOS) ای لحظه ساختار تحلیل و تجزیه همچنین، .گرفت قرار

می کردند  گیری اندازه را مالک متغیر و بین پیش متغیرهای بین رابطه اندازه که مسیرهایی

 و والدین اقتصادی اجتماعی وضعیت بین که داد نشان نتایج .گرفت قرار استفاده مورد ،

 آموزش محیط بین همچنین .دارد وجود داری معنی رابطه آموزان دانش تحصیلی پیشرفت

حمایت  عالوه بر آن .دارد وجود داری معنی رابطه آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و خانه

 افزایش را آموزان دانش تحصیلی پیشرفتو فراهم نمودن امکانات الزم برای آنها ،  والدینکافی 

 .دهدمی 

 پیشرفت خانه، آموزشی محیط اقتصادی، و اجتماعی وضعیت: کلمات کلیدی

 مسیر تحلیل ، آموزان دانش تحصیلی

 

 

 

 

وم 
 عل

صی
ص

تخ
ی 

علم
له 

مج
م(

سو
ل 

سا
ی )

سان
ی ان

الم
اس

 

ره 
ما

ش
10/  

ن 
ستا

تاب
13

96
  

ص 
 /

89- 
81

 

 2احمد غضنفری، 1محسن امیری دهکردی

  دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی ، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد شهرکرد، ایران 1

 واحد شهرکرد ،ایران، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی  2

 

 ام نویسنده مسئول:ن

 محسن امیری دهکردی
 

 محیط و والدین اقتصادی و اجتماعی وضعیت مسیر تحلیلبررسی 

 متوسطه مقطع آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر خانه آموزش
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 مقدمه
 محیط و اقتصادی -اجتماعی وضعیت مانند انسان مورد در مختلف متغیرهای مشترک ماهیت مورد در افراد توجه،  اخیر های سال در

 دانش تحصیلی پیشرفت به والدین اقتصادی و اجتماعی وضعیت ، بنا بر یک باور کلی. به صورت فزاینده ای افزایش یافته است خانه در آموزش

 آموزان دانش تحصیلی پیشرفت ،باشد  بهتر والدین اقتصادی و اجتماعی وضعیتسطح هر قدر  که فرض این اما .کمک شایانی می کند آموزان

ولی از  ندارند توجهی قابل درآمد بی سواد هستند وشغل و  آنها والدین کهوجود دارند  آموزانی دانش زیرا است، انگیزبر بحث ،است  بیشتر

 و اقتصادی اجتماعی وضعیتکه بین  یمتعدد محققان های یافتهبا  مواردی از این قبیل ، قرار دارند. یلحاظ پیشرفت تحصیلی در سطح باالی

 ]1[ .همبستگی مثبتی قائل اند ، در تضاد است پیشرفت تحصیلی با خانه آموزشی محیط

. پردازند می دانش آموزان تحصیلی پیشرفت مورد در والدین رفتار و خانه محیط های ویژگی بررسی به مطالعات از توجهی قابل تعداد

 کشورهای در شده انجام مطالعات از تعدادی]2[د.لحاظ فیزیکی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده انبسیاری از این مطالعات محیط خانه را از 

 تحصیلی پیشرفت به منجر کهنشان می دهند  واژگان رشد و کودکان خواندن شناختی رشد و خانه محیط بین را توجهی قابل روابط ، مختلف

 متغیرهای ترکیبی اثر مطالعه ی سوی به یمتغیر تک مطالعات از تدریجی تغییرات که است شده باعث امر این آتی دانش آموزان می شود.

 یک یعنی ،قرار داده اند استفادهمورد  را متغیر دو تنها اجتماعی، اقتصادی وضعیت مورد در شده انجام مطالعات بیشتر .صورت پذیرد مرتبط

 مطالعه مورد توان می را مالک متغیر یک و کننده بینی پیش متغیر دو حداقل مسیر، تحلیل معرفی با اما .متغیر مالک  یک و بین پیشمتغیر 

تا اثر  بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرند نه و جمعی طور به متغیرها است که این نیاز بنابراین .است پژوهش حاضر تمرکز که داد قرار

 وضعیت غیرمستقیم و مستقیم تاثیر بررسی هدف با حاضر مطالعه بنابراین، .مشخص گردد آموزان دانش پیشرفت و عملکرد بر متغیرها این

 .است شده انجام مسیر تحلیل رویکرد از استفاده با آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر خانه آموزشی محیط و والدین اقتصادی اجتماعی

 

 مفهوم تحلیل مسیر 
 در شده فرض های مدل اثرات بررسیبرای  1920در دهه ی  (Sewell Wrightسول رایت ) توسطنخست وش تحلیل مسیر ر

ی تاثیرگذار متغیرها بین همبستگی اساس بر معادالت سیستم یک نوشتن شامل ها رایت تحلیل و تجزیه .بکار برده شد  فیلوژنتیک مطالعات

 ]3[.بود مدل در ناشناخته های پارامتر حل پیامدها  و  بر

   تعیین و سیستمی چنین در جداگانه مسیر هر طول در مستقیم اثر گیری اندازه برای مسیر تحلیل روش رایت،گفته های  به توجه با

 علی        روابط اغلب که تصدیق می کند را واقعیت این همچنین رایت .شود می تعیین خاص علت هر توسط مشخص اثر تغییرات ی درجه

این  عوض، در .نیست همبستگی ضرایب طریق از یعلّ روابط به حقیقتا دستیابی روش این هدف که است داده هشدار و بوده نامطلوب القاعده

 ساختار پیامدهای یافتن در جهت ، یعلّ روابط با توجه بهرا  کیفی اطالعات مربوط به آماری های همبستگی توسط شده ارائه اطالعات روش

 ]4[ بکار می گیرد. فرضیه

 متغیرها بین مستقیم غیر و مستقیم ی رابطه نسبی دوام بررسی برای اول درجه در که است آماری روش یک مسیر تحلیل و تجزیه

 این .دهد می نشان یکدیگر روی بر را متغیرها از تعدادی تاثیر که هاست مدل از مجموعه ای شامل مسیر تحلیل و تجزیهشده است  استفاده

 آزمون برای محققان که است رگرسیون های مدل گسترش نوعی تحلیل مسیر .است چندگانه رگرسیون تحلیل و تجزیه به نزدیک رابطه

 ]5[ مورد استفاده قرار می دهند. یعلّ مدل یک همبستگی ماتریسبودن  مناسب

 با شده داده نمایش متغیرهای ای از مجموعه میان در ی فرض شده ،علّ ارتباطات تاهمیّ و میزان بینی پیش مسیر، تحلیل هدف

 در متغیرها بین سنجد،رابطه می نتیجه بر را متفاوتی اثرات نسبی شدت مسیر، تحلیل و تجزیه که آنجایی از .است مسیر نمودار از استفاده

تحلیل  های مدل حال، این با .است شده ارائه پژوهشگر توسط که است هایی فرضیه بیانگر و شده بیان همبستگی لحاظ از مسیر،تحلیل  مدل

 ترین مناسب ، یعلّ فرضیه مدل کدام که دهند آگاهی محققین به توانند می و هستند تعلیّ به مربوط های تئوری ی کننده منعکس مسیر،

وادار می  پژوهشگر را که ستا این مسیر تحلیل و تجزیه مزایای از یکی .است ها داده ای از مجموعهبین  در،  موجود های همبستگی الگوی

ی که بر فرآیند مورد در منطقی و روشن های تئوری بنابراین و دارند ارتباط یکدیگر با متغیرها چگونه که کند مشخص صراحت به کند که

 ]6[ .کند می ترغیب را گذارد می تاثیر ،خاصروی یک پیامد 

 چند اثرگذاری میزان تعیین است که هدف آن متغیره چند روش یک و ساختاری معادالتهای  مدل ی مجموعه زیر مسیر تحلیل

 ]7[.است وابسته متغیر یک بر مفروض مستقل متغیر

 غیر پژوهش .دهدرا مد نظر قرار  آزمایشی غیر که پژوهش های است مناسب و قدرتمند منحصرا زمانی،  تحلیل و تجزیه روش این

 تحلیل .به بار آورند ینتایج علّ ندتوان می شوند، تحلیل و تجزیه درستی به یآزمایش غیر های داده اگر اما د،نده نمی نشان را تیّعل آزمایشی
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    مسیر تحلیل به کمک .کند می استفادهشده ،  گیری اندازه متغیرهای از تنها که است ساختاری معادالت سازی مدل از ای زیرمجموعه مسیر

 پرداخت. وابسته متغیردرمورد  مستقیمغیر و مستقیم های بینی پیش بررسی می توان به

 داده نشان( 1) شکل در که همانطور .داد توضیح به بهترین نحو (مسیر نمودار) مسیر مدل کمک با توان می را مسیر تحلیل مفهوم 

 .است متغیر سه شامل مسیر مدل شده،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                     
                                                      

 

 

 .آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر خانه آموزشی محیط و والدین اقتصادی -اجتماعی وضعیت تأثیر فرضیه یعلّ مدل: (1) شکل

       

همانگونه که جهت  .است یکسویه یعلّ جریان مسیر آن در که است بازگشتی مدل یک،  (1) شکل در شده داده نشان مسیر مدل

 پیشرفت یعنی وابسته متغیر و آزمودنی آموزشی محیط بر مستقیم تأثیر والدین اقتصادی -اجتماعی وضعیت،  فلش در مدل نشان می دهد

 آموزان دانش تحصیلی تپیشرف بر مستقیمی تاثیر خانه آموزشی محیط که دهد می نشان همچنین مدل این .دارد آموزان دانش تحصیلی

 ینماد 'p' حرفکه در پژوهش نیستند ولی فرض می شود که حضور دارند.  دهند، مینشان  را خطا متغیرهای،  'e'با حرف  یهای حلقه .دارد

( بین پیش) مستقلهای  متغیری  دهنده نشان( 1( و )2عددهای )و  دهد می نشان را( مالک) وابسته متغیر (3عدد) .است مسیر ضرایب برای

 پایین به باال از یا راست به چپ سمت از معموال متغیرها .است متغیر چند یا سه بین یعلّ احتمالی روابط ی دهنده نشان مسیر نمودار .هستند

مفروض است که  بنابراین .شود می داده نشان تک و راست فلش با یک یکطرفه یعلّ رابطه یک ،مرتب می شوند آنها تعلیّ توالی ترتیب به

 .گذارند می تاثیر ی که در راست قرا گرفته اند،متغیرهایقرار گرفته اند بر  چپ سمت در که متغیرهایی

 پیشرفت سطح بر ، خانه آموزش محیط و والدین اقتصادی -اجتماعی وضعیت چگونه که دهد می نشان (2) شکل در مسیر نمودار

 درآمد و والدین اشغال والدین، تحصیالت متغیر سه از والدین اقتصادی -اجتماعی وضعیت به هر حال ، .استتاثیرگذار  آموزان دانشتحصیلی 

 غیرمستقیم یا مستقیم، بصورت جداگانه طور به( نشان داده شده است ، 2همانطور که در شکل ) نیز متغیرها این .است شده تشکیل والدین

 .گذارند می تاثیر تحصیلی پیشرفت بر
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 پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

 خانهمحیط آموزش 
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 آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و خانه آموزشی محیط شغل ودرآمد والدین ، فرضی بین  تحصیالت ، رابطه مدل (2)شکل

 

 آموزان دانش پیشرفت بر مستقیم غیر یا مستقیم طور به والدین درآمد و شغل تحصیالت، که دهد می نشان (2) شکل در مسیر نمودار

درآمد پدر و محیط آموزش  و( پژوهشگران قصد دارند ، میزان تاثیر گذاری تحصیالت ، شغل 2با توجه به نمودار مسیر شکل ) .گذارند می تاثیر

می  درآمد و شغل مادر نیز صورت ،یالتهمچنین کار مشابهی در مورد تحص خانه را بر روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان برآورد کنند.

 .دهند می تشکیل دارند، را آن بررسی قصد محققان که را والدینی اقتصادی -اجتماعی وضعیت ، متغیر سه این گیرد.

 

 هدف پژوهش
 با آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر خانه آموزشی محیط و والدین اقتصادی-اجتماعی وضعیت تاثیر تعیین مطالعه این اصلی هدف

 .است مسیر تحلیلی رویکرد از استفاده

 سواالت پژوهش

 ؟چگونه است آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و والدین اقتصادی -اجتماعی وضعیتی  رابطه(1

 چه نسبتی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به متغیرهای پیش بین نسبت داده شده است؟(2              

 چیست؟ مسیر مدل متغیرهای بین همبستگی ضریب جهت و شدت(3              
 

 مواد و روش ها 
 است آزمایشی مطالعه به شبیه ،رویدادی  پس تحقیقاتی طرح ی مقایسه ای یا پس رویدادی است.بر اساس یک روش علّ پژوهشاین 

ندارد و  عالقه مورد متغیرهای روی بر یکنترل گونه هیچ معموال محقق دیگر یاز جهت اما است، اثر -تعلّ ایجاد روابطبه دنبال  که امعن این به

 آغاز در .کنند تبیین یعلّ عوامل عنوان به را موجود متغیرهای از برخی کنند می تالش پژهشگران بنابراین نمی تواند آنها را دستکاری کند.

بگیرند ، طبقه قرار است مورد بررسی قرار  آنها تأثیرات که متغیرهایی از مختلفی سطوح به آزمودنی ها که دریافتند پژوهشگران مطالعه، این

 متغیر بر مستقل متغیرهای تأثیر عوض، در .کنند نمی دستکاری را مستقل متغیرهای محققان زیرا است، مناسب طراحی این بندی شده اند.

نفر از دانش  360شهرستان شهرکرد انتخاب شده اند.نمونه شامل مدارس متوسطه  ازنمونه ی های مورد مطالعه  .می شود تعیین وابسته

 عنوان با ای پرسشنامه از پژوهشگران که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی از دو ناحیه شهرستان شهرکرد انتخاب شدند. آموزان می باشد

 پرسشنامه )الف( بخش .کردند استفاده ها داده آوری جمع برای «والدین اقتصادی - اجتماعی وضعیت و خانواده آموزش محیط ی پرسشنامه»

 شغل والدین، تحصیالت سطح باالترین مدرسه، نام ،دانش آموزان  کالس: قبیل از دانش آموزان شناختی جمعیت اطالعات مورد در اطالعاتی

 دنبال می کرد. را خانه در آموزش به مربوط اطالعات )ب( بخش که حالی در ،را  در بر داشت   ماه هر در والدین درآمد باالترین و والدین

 مقادیرتنظیم شد و  ممخالف کامال و ممخالف م ،موافق م ،موافق کامال :بصورت گانهرچها ای رتبه مقیاس اساس بر گویه 15 دارای پرسشنامه

 تحصیالت والدین

 شغل والدین

 درآمد والدین

e 

e

 
 محیط آموزش خانه

 پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

e

 

e
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 پیشرفت نتایج  مربوط به آوری جمعبه  فرم یک از استفاده با پژوهشگران .شد داده اختصاص ها پاسخ از یک هر به امتیاز 1و4،3،2 عددی

 به طبقات آموزان دانش بندی طبقه برای والدین ای حرفه و تحصیلی مدارک .آزمون دوره ای پایانی اقدام نمودنددر سه  آموزان دانش تحصیلی

اعتبار این پرسشنامه ، توسط متخصان مربوط به حوزه ی آموزشی و تربیتی مورد  .مورد استفاده قرار گرفت پایین و باال اقتصادی و اجتماعی

 مورد با موضوع ارتباط و و روانی جمالت سادگی ،گویه های پرسشنامه  وضوح،  ابزار این ارزیابی برای متخصصان بررسی و تایید قرار گرفت.

مورد بررسی  کرونباخ آلفای از استفاده با گویه ها پایایی .شد اصالح تحقیق ابزار ،متخصصان  این نظرات اساس بر را بررسی نمودند. مطالعه

 ساختار تحلیل) AMOS از استفاده با خروجی مسیر نمودار ضرایب .بود 0.68 خانه آموزشی محیط گویه های پایایی ضریب وقرار گرفت 

 ضریب. است شده طراحی مسیر تحلیل و تجزیه برای خاص طور به که است افزاری نرم AMOS .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد( ای لحظه

 همبستگی ضریب و ضعیف رابطه عنوان به 0.29 تا 0.01 متوسط، رابطه عنوان به 0.79 تا 0.3 قوی، رابطه عنوان به باالتر و 0.8 همبستگی

 ]8[.دشده ان گرفته نظر در بدون رابطه عنوان به 0.00

 

 یافته های پژوهش
 .است شده ارائه زیر جدول در یافته های پژوهش

 سوال تحقیق 

 ؟چگونه است آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و والدین اقتصادی -اجتماعی وضعیت متغیرهای بین رابطه(1

 بین پیش متغیرهای بین همبستگی ضریب ماتریس (1جدول)

 تحصیالت والدین شغل والدین درآمد والدین محیط آموزش خانه
پیشرفت تحصیلی 

 دانش آموزان
 

(20).0.451 (36).0.600 (21).0.455 (20).0.450 1 
پیشرفت تحصیلی 

 دانش آموزان

 تحصیالت والدین  1 0.791.(63) 0.569.(32) 0.721.(52)

 شغل والدین   1 0.600.(36) 0.678.(46)

 درآمد والدین    1 0.539.(29)

 محیط آموزش خانه     1

 

 است معنی بدان این .بود 0.450 دانشجویان تحصیلی پیشرفت و والدین تحصیالت بین همبستگی که داد نشان (1) جدول در نتایج

. است 0.20 و 0.450 تعیین ضریب .وجود دارد آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و والدین تحصیالت بین تا حدودی متوسطو  مثبت رابطه که

از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به  درصد 20 که است معنی بدان شده شناخته بینی پیش ارزش عنوان به نیز( 0.20) تعیین ضریب

 می       داده نسبت دیگر عوامل به آموزان دانش تحصیلی پیشرفت واریانس درصد 80 که دهد می نشان این. دارد بستگیتحصیالت والدین 

 ..شود

 چه نسبتی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به متغیرهای پیش بین نسبت داده شده است؟(1

 مدل خالصه (2) جدول

 مدل 2R R تعدیل شده 2R   خطای استاندارد برآورد

0.613 0.379 0.386 0.621 1 

 والدین تحصیالت ،والدین شغل والدین، درآمد ، خانهآموزش  محیط تغیرهای پیش بین :م

( به دنبال بررسی ای مطلب است که چقدر از واریانس کلی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ، از طریق متغیرهای مدل 2نتایج جدول )

 این به. است  0.386 تعیین ضریب و 0.621 مالک متغیر و بین پیش متغیرهای ی رابطه که داد نشان نتایج تحلیل مسیر تبیین می شود.

درصد 38.6 که است معنی بدان این .دهد می توضیح را آموزان دانش تحصیلی پیشرفت کل واریانس از درصد 6/38 کلی طور به مدل که معنی

 دهد می نشان این .است خانه آموزشی محیط و والدین درآمد والدین، اشغال والدین، تحصیالت مربوط به ، آموزان دانش تحصیلی پیشرفت از

 .شود می       داده نسبت نیستند، موجود مدل در که دیگر عوامل به آموزان دانش تحصیلی پیشرفت در تغییرات از درصد 61.4 که

 چیست؟ مسیر مدل متغیرهای بین همبستگی ضریب جهت و ( شدت3
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0.06 

0.24 

0.08 

0.12 0.35 

0.15 

0.09 

0.836 

0.284 

 .است خروجی مسیر مدل یک زیر نمودار

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 .دهد می نشان را مسیر ضرایب مقدار و جهت است که خروجی مسیر نمودار یک (3) شکل

 متغیر و بین پیش متغیرهای بین در را قوی یعلّ اثرات است، شده داده نشان 3 شکل در که همانطور خروجی، مسیر مسیر در ضرایب

 میان در که بدان معنی است این ندارد، وجود منفی مسیر ضریب هیچ زیرا هستند مثبت مدل در مسیر جهت های.دهد می نشان مالک

 علی متغیرهای تمام بین مثبت جهت یک ی  دهنده نشان ، خروجی مسیر نمودار در شده ارائه نتایج .ندارد وجود معکوس رابطه متغیرها

 رسند نمی توجهی قابل مقداری به یا و است 0.05 از کمتر آن ضرایب که مسیرهایی که استاین  مسیر تحلیل در معمول روش یک .است

  ]9[.شوند حذف خروجی مسیر مسیر نمودار از باید

 بدان این .است نشده حذف خروجی نمودار در مسیری هیچ بنابراین است، 0.05 از بیش خروجی مسیر نمودار در مسیر ضرایب تمام

 تحصیلی پیشرفت،  مستقیم غیر و مستقیم طور به یا یمثبت به طور نبی پیش متغیرهای ی همه و هستند مهم مسیرها ی همه که است معنی

 آموزان دانش پیشرفت  بر خانه آموزشی محیط و والدین اقتصادی -اجتماعی وضعیت دیگر، عبارت به .کنند می بینی پیش را آموزان دانش

 .دنگذار می تاثیر مدرسه در

 

 نتایج مورد در بحث
 قابلیت ارزیابی برای را ورودی های داده است، شده داده نشان (1) جدول در که همانطور مطالعه،مورد  متغیرهای همبستگی ماتریس

 پیش متغیرهای بودن مناسب مدل، مسیر ضریب .دهد می ارائه آموزان دانش تحصیلی پیشرفت ی کننده بینی پیش متغیرهای بینی پیش

 به توجه با .نیست 05/0 از کمتر متغیر دو بین مسیر ضریب هیچ زیرا دهد، می نشان را آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بینی پیش در بین

 نشان (1) جدول نتایج .حفظ شده اند آموزان دانش تحصیلی پشرفت کننده بینی پیش عنوان به مدل، در بین پیش متغیرهایتمام  نتایج،

 20 دهد می نشان که است 0.20 آن تعیین ضریب و 0.450 دانشجویان تحصیلی پیشرفت و والدین تحصیالت بین همبستگی ضریب که داد

 دانش تحصیلی پیشرفت و والدین تحصیالت بین مسیر ضریب ، مربوط به تحصیالت والدین است. آموزان دانش پیشرفت تحصیلی از درصد

 تاثیر آموزان دانش پیشرفت بر والدین تحصیالت است معنیبدان  که است 06/0 است، شده داده نشان (3) شکل در که همانطور آموزان،

 (.β> 0.05) است آموزان دانش تحصیلی پیشرفت ی کننده بینی پیش والدین تحصیالت که دهد می نشان این .دارد مثبت

 مسیر ضریب همچنین می دهد نشان را آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر والدین تحصیالت متوسط علی تأثیر مسیر، ضریب مقدار

 از آموزان دانش پیشرفت به آنها ، مشاغل طریق از والدین تحصیالت حدی تا که معناست بدان این. بود باال آنها شغل و والدین تحصیالت بین

 دانشجویان تحصیلی پیشرفت و والدین شغل بین همبستگی ضریب .است باال و مثبت آنها بین همبستگی زیرا کند؛ می کمک تحصیلی لحاظ

 اشغال که دهد می نشان که بود 0.08 آموزان دانش پیشرفت و والدین اشتغال مسیر ضریب همچنین .بود 21/0آن تعیین ضریب و 455/0

 تحصیلی پیشرفت بر والدین شغل از متوسطی یعلّ اثرات همچنین مسیر ضریب دارد. مثبتتاثیر  آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر والدین

 نشان همچنین یافته این .دارد وجود داری معنی رابطه آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و والدین شغل بین .می دهد نشان را آموزان دانش

 و مستقیم اثرات مسیر ضریب که است دلیل بدان این .گذارد می تاثیر کودکان آکادمیک پیامدهای بر حدی تا والدینشغل  نوع که دهد می

 تحصیالت والدین

 شغل والدین

 درآمد والدین

0.6

3 
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 و مثبت همبستگی بیانگر است شده داده نشان (1) جدول در که مطالعه این های یافته .دارد آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر 0.08 مثبت

 آموزان دانش تحصیلی پیشرفت از درصد 36 که داد نشان تعیین ضریب .است آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و والدین درآمد متوسطدر حد 

 پیشرفت بر معناداری و مستقیم مثبت اثر والدین درآمد که داد نشان همچنین مسیر ضریب .است شده محاسبه والدین درآمد طریق از

 محروم تحصیلی نظر از والدین نامناسب شرایط علت به فقیر کودکان اکثر به همین سبب است که .(β = 0.35) داردن آموزا دانش تحصیلی

 خود والدین مالی شرایط دلیل به عالی مدارس در حضور به قادر،  فقیرخانواده های  کودکان اکثر چرا که می دهد نشان همچنین این .هستند

 شکل در خروجی مسیر نمودار در میزان باالترین آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و والدین درآمد مسیر ضریب که نیست تعجب جای .نیستند

 فقیر های خانواده از خود همتایاننسبت به  بیشتری شانس باال درآمد با والدین که داد نشان یافته اینرا به خود اختصاص داده باشد.  (3)

 آموزش و تحصیالت بهتری را برای فرزندان خود فراهم سازند.دارند که 

 ضریب .دارد وجود داری معنی رابطه آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و خانه آموزش محیط بین که داد نشان پژوهش این های یافته

 محیط که است معنی بدان این.  خانه است آموزشی محیط مربوط به آموزان دانش تحصیلی پیشرفت از درصد 20 که داد نشان 0.20 تعیین

رابطه ی والدین  و خانه در فردی توسعه و آموزشی منابع داشتنکه  داد نشان نتایج این .گذارد می تأثیر تاثیر تحصیلی پیشرفت روی بر خانه

 تحصیلی پیشرفت یابد، افزایش استاندارد انحراف یک با خانه در آموزش اگر   که داد نشان همچنین مسیر ضریب با فرزندان حائز اهمیت است.

 بینی پیش را آموزان دانش پیشرفت تحصیلی ، خانه آموزش محیط که این بدان معنی است و یابد می افزایش 0.09 میزان به آموزان دانش

 می کند.

 تعیین نقش بین ، پیش متغیرهای تمام و بین را نشان می دهد پیش متغیرهای از یک هر مسیر ضریب (3) شکل از حاصل نتایج

 .است 0.05 از بیشتر (3در شکل ) ی همه ی آنها ارزش ویژه مقادیر که چرا اند، کرده ایفا آموزان دانش تحصیلی پیشرفت تعیین در ای کننده

 با خانه آموزشی محیط بعد از آن و 0.349 مسیر ضریب با آموزان دانش تحصیلی پیشرفت در را سهم بیشترین والدین درآمد بندی، رتبه در

در رتبه های بعدی قرار  0.61 مسیر ضریب با والدین تحصیالت و 0.883 مسیر ضریب با والدین اشغال .دنباش میدارا  0.087 مسیر ضریب

تا شرایط بهتری برای آموزش  دارند بیشتری شانس نسبت به والدین با سطح تحصیالت باال ، باال درآمد با والدین که داد نشان یافته این دارند.

 تأثیر بیشترین والدین درآمد که می دهد نشان خروجی مسیر نمودار ضرایب کهبدان علت است  این تحصیالت فرزندان خود فراهم سازند وو 

 محیط والدین، درآمد والدین، غالتاشی  نهفته عوامل به کهسویه  دو های فلش .دارد آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بررا  مستقیم و مثبت

 همچنین .است عامل چهار این برای واریانس باقیمانده وجود عدم دهنده نشان کنند، می اشاره آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و خانه آموزشی

 آموزان دانش تحصیلی پیشرفت واریانس از درصد 62 که حالی در است توضیح قابل غیر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت واریانس از درصد 38

 ناشناخته خانه آموزشی محیط واریانس از درصد 56 و است شده داده توضیح خانه آموزشی محیط و والدین درآمدو  اشتغال ، تحصیالت توسط

 ناشناخته والدین درآمد واریانس از درصد 36 که داد نشان نیز نتیجه .است شده داده توضیح عوامل پیش بین آن توسط  درصد 44 تنها و است

 شغل واریانس از درصد 63 نهایت در و است شده داده توضیح والدین اشغال وسیله به والدین درآمد واریانس از درصد 64 که حالی در است

 .است شده داده توضیح والدین تحصیالت با والدین شغل واریانس از ٪ 37 که حالی در است توضیح قابل غیر مدل با والدین
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 نتیجه گیری
 رابطه والدین اشغال و والدین درآمد والدین، تحصیالت و آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بین که داد نشان پژوهش این های یافته

 نمودار .دارد داری معنی رابطه آموزان دانش تحصیلی پیشرفت با خانه آموزشی محیط که داد نشان نتایج همچنین .دارد وجود داری معنی

 این و است نشده حذف خروجی مسیر نمودار در مسیری هیچ و  هستند 0.06 تا 0.35 از متغیر مسیر ضرایب که داد نشان خروجی مسیر

 میزان در تغییرات ،هر حال به .هستند آموزان دانش تحصیلی پیشرفت از توجهی قابل های کننده بینی پیش،  مسیرها تمام که دهد می نشان

 .است آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بینی پیش برای متغیر هر نسبی اهمیت ی دهنده نشان،  مسیر ضریب
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