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 دانش تحصیلی پیشرفت و تربیتی سبک بر ایرانی فرهنگ بر مبتنی خانواده غنای مدل بخشی اثر
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 .ایران تهران، ، تهران واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ،ت علمیعضو هیأ :ي مسؤول سندهینو*
 
 

   )          Email: drmirzabeigi@gmail.com( 

 آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و تربیتی سبک بر ایرانی فرهنگ بر مبتنی خانواده غناي مدل بخشی اثر منظور به چكیده:

 داراي سال 40 سنی میانگین با زوج سی شامل نمونه گروه. شد انجام نامعادل هايگروه نوع از آزمایشی شبه ايمطالعه

 زوج 15 و آزمایش زوج 15 گروه دو به که بودند پژوهش در شرکت داوطلب و راهنمایی مقطع در تحصیل به شاعل فرزندان

 آخرین معدل و نمودند تکمیل را( PSI) تربیتی هايشیوه پرسشنامه گروه دو آزمون پیش مرحله در. شدند تقسیم کنترل

 خانواده غناي مدل آموزش برنامه ساعته دو جلسه ده تحت آزمایش گروه سپس. دادند گزارش را خود آموزدانش کارنامه

: داد نشان کوواریانس تحلیل با هاگروه آزمون پس میانگین مقایسه از حاصل نتایج که گرفت قرار ایرانی فرهنگ بر مبتنی

 نشان را افزایش آزمایش گروه آزمون پس نمره که آنجا از و دارد وجود آزمایش و کنترل گروه آزمون پس بین معناداري تفاوت

 و والدین تربیتی سبک بر ایرانی فرهنگ بر مبتنی خانواده غناي مدل آموزش که نمود عنوان چنین توانمی بنابراین دهد،می

 .دارد داريمعنی تأثیر فرزندان تحصیلی پیشرفت
 

 .آموزان دانش تحصیلی، پیشرفت تربیتی، هايسبک ایرانی، فرهنگ :واژگان کلیدي

 
 
 

 



 188                                                                               و همكاران                                          میرزابیگی

1395  تابستان، 2ي شماره سال هفتم، شاپور،جندي آموزش يتوسعه پژوهشی-ي علمیفصلنامه

 مقدمه
 پرورش و آموزش در که مسایلی مهمترین از یکی      

 تحصیلی عملکرد. است  تحصیلی عملکرد ست،ا مطرح

          ثیرأت آنان زندگی از مهمی هاي جنبه بر آموزان دانش

 کسب باالتر، تحصیلی مقاطع به ارتقاء جمله از گذارد،می

 آبشا،) خاطر رضایت و مناسب اجتماعی جایگاه و شغل

 عوامل ثیرأت تحت آموزان دانش تحصیلی عملکرد(. 2012

      به توانمی عوامل این ازجمله که است متعددي

 انگیزه و تحصیلی خودکارآمدي فرزندپروري، هايسبک

 کیمهار وود، گاال، برایان، ؛2012 آبشا،) کرد اشاره پیشرفت

 ؛1392 طهماسبی، و نوروزي جمالی، ؛2014 ،دیوید چیو و

 و مرادیان از برگرفته ؛2011، لیتالین و روي راتل، گوآي،

 آینده خانواده، هر فرزندان که آنجا از(. 1393همکاران،

 است امري هاآن تحصیلی پیشرفت هستند، مملکت سازان

 ویژه ازاهمیت روانی، و جسمی سالمت از پس که

 محیط در فرزندان اینکه به توجه با حال. برخورداراست

 الگوي بنابراین .شوندمی تربیت و یابندمی رشد خانواده

 تحصیلی پیشرفت در مهمی نقش والدین تربیتی

 محیط سازي سالم به والدین توجه عدم.دارد فرزندانشان

 مناسب، روابط فقدان و نوجوانان و کودکان عاطفی و روانی

 و انگیزشی عاطفی، کمبودهاي با را آنان موارد بیشتر در

 تحقیقات(. 1386 شاملو،) سازدمی روبرو روانی مشکالت

 تکامل بر اي عمده ثیرتأ خانوادگی تجارب است داده نشان

 ارتباطات و دارد آن از بعد و نوجوانی دوره طول در فرد

 موفقیت مانند را نوجوان زندگی هايجنبه سایر خانوادگی

 هادوک بایرن،)دهد می   قرار خود تاثیر تحت  را تحصیلی

 تحصیلی موفقیت مطالعات، از سیاري(. 2002، پوستون و

 تجارب و خانوادگی خاستگاه تأثیر تحت را شغلی و

 و ساختار و خانواده نقش بر و دانندمی افراد تحصیلی

 و اجتماعی اقتصادي، هايسرمایه شامل که خانواده منابع

 کودک تربیت جریان. کنندمی تأکید شود،می فرهنگی

 و هامشقت با حال عین در و بخش لذت والدین براي

 برادلی، و وایت لیلی) است همراه فراوانی هايناراحتی

 نظام و خانواده توجه قابل گذاري سرمایه رغمعلی (.1996

 و آموزش نظام در بازدهی پرورش، و آموزش در دولتی

 افت بخصوص و مردودي باالي نرخ. نیست مطلوب پرورش

. است مالحظه قابل متوسطه، اول پایه در تحصیلی

 عوامل از نیز والدین فرهنگی سرمایه وضعیت همچنین

 شودمی قلمداد آموزان دانش کیفیت ارتقاء در مهم بسیار

 خانواده،کیفیت پایین فرهنگی سرمایه که طوري به

 لذا دهدمی قرار تأثیر تحت را آموزان دانش تحصیلی

 نه هستند، پایین فرهنگی سرمایه داراي که هاییخانواده

      بلکه خودگرفته فرزندان از را آموختن انگیزه تنها

 فرزندان از را آموختن براي ذهنی و جسمی هايتوانایی

 فرهنگ که این. دهندمی قرار تأثیر تحت گیرندو خودمی

 است، ناپذیرانکار واقعیتی است متفاوت هاخانواده درون

 و اجتماعی اقتصادي، مختلف هايسرمایه داراي والدین

 تأثیر بیشترین آنان فرهنگی هايسرمایه و هستند فرهنگی

 فرزند هايشیوه جمله از هاآن هايرفتار و افکار بر را

 را هاآن زندگی فرهنگی فضاهاي و داشته آنان پروري

 نقش رسدمی نظر به بنابراین. کندمی هدایت و داده شکل

 هايسرمایه از متأثر که هاخانه درون فرهنگی فضاهاي

        چگونگی بر مهمی بسیار تأثیر است، آنان فرهنگی

. داشت خواهد فرزندانشان فرهنگ و شخصیت گیريشکل

 والدینی که گیردمی شکل ذهن در فرض این اساس براین

 فضاهاي برخوردارند، تريپایین فرهنگی هايسرمایه از که

 در. خواهندکرد تولید خانه در را تريپایین سطح فرهنگی

 شکوفا و رشد شناخت، انتظار تواننمی فضاهایی چنین

  فرهنگی سرمایه هايخالقیت بارورشدن واستعدادها شدن

  بوردیو که زمانی از و است شناختی جامعه اصطالحی

 پیدا اي گسترده ساخت،کاربرد مطرح را آن 1973درسال

 نسل به نسلی از فرهنگی يهاارزش و هاهنجار انتقال. کرد

 به فرهنگی تولید باز. گویند فرهنگی تولید باز را دیگر

 تجربه هاآن وسیله به که شودمی اطالق هاییمکانیسم

 و تعلیم فرایندهاي. یابدمی استمرار زمان طول در فرهنگی

 باز اصلی هايمکانیسم جمله از امروزي جوامع در تربیت

 هايدوره در آنچه طریق از تنها و اندفرهنگی تولید

 تولید باز. کنندنمی عمل شود،می آموخته رسمی آموزشی

 پنهان هايبرنامه طریق از تر ژرف هايشیوه به فرهنگی

 در رسمی غیر هايشیوه به افراد که رفتاري هايجنبه)

 باز نظریه طبق بر. گیردمی صورت( آموزندمی مدرسه

 با یا باال فرهنگ با هاییخانواده بوردیو، فرهنگی تولید

 هاییسلیقه و هاروش ها،مهارت ها،توانایی ین،پای فرهنگ

 بسیاري ارزش از آموزش عرصه در که کندمی ایجاد را

 ممکن فرهنگی سرمایه(. 1384 تاجبخش،) است برخوردار

 به معنوي سرمایه صورت به یعنی باشد، ناملموس است

 یک در که باشد هایی ارزش و عقاید اعمال، ها، ایده شکل

 مطابق فرهنگی سرمایه از صورت این. است مشترک گروه

 از هنري آثار شکل به و است فرهنگ از ايسازنده تفسیر با

 عمومی کاالهاي که دارد وجود نیز ادبیات و موسیقی قبیل

 بر تواند می معنوي سرمایه موجودي معنا این در. هستند

 جدید گذاري سرمایه طریق از یا برود بین از توجهی بی اثر

 موجب زمان مرور به هم موجودي این. یابد افزایش

 سرمایه حفظ هم. شود می خدمات از جریانی پیدایش
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 نوع این از جدیدي سرمایه آفرینش هم و موجود معنوي

 سرمایه بارز یژگیو (.1387 اسمیت،)است منابع نیازمند

 تحصیلی هايموفقیت سازوکار تحلیل بوردیو فرهنگی

 از اجتماعی وطبقات هاگروه برخورداري میزان به باتوجه

 فرهنگی سرمایه که آموزانی دانش. است سرمایه این

 که هاییخانواده به متعلق آموزان دانش) دارند بیشتري

 بهتر( دارند اختیار در را مسلط فرهنگی هايبرتري مهارت

 توانندمی بهتر و کنند رمزگشایی را بازي قواعد توانندمی

 پاداش مدارس در که را فرهنگی هايبرتري و هامهارت

 به توانندمی بهتر بنابراین و دهند پرورش درخود گیرندمی

 طبقات اساس، براین. یابند راه تحصیلی باالتر سطوح

 سرمایه از بیشتري سهم طبقات سایر به نسبت مسلط

 نوع این که بود خواهند قادر بیشتر لذا و برندمی فرهنگی

 افزایش با. بسپارند ودیعه به فرزندانشان رادر سرمایه

 تحصیلی عملکرد متوسط، طبقات درنزد فرهنگی سرمایه

 نشان تحقیقات(. 1385خدایی،) یابدمی افزایش فرزندان

 هاییارزش و معیارها خانواده، فرهنگی فضاي که است داده

 هاآن برداشت و کنند برقرارمی درخانه مادران و پدران که

 پیشرفت در ثرؤم عوامل مهمترین جمله از مدرسه از

 است آموزان دانش عاطفی و پرورشی تحصیلی،

 جریانی را تربیت توانمی کلی طور به (.2000،هورنباي)

 فرد جانبه همه رشد جهت در مستمر طور به که دانست

 و اجتماعی عاطفی، روانی، شناختی، جسمانی،) از اعم

 نخستین. اوست استعدادهاي شدن شکوفا و( دینی

 راهبردي، و رهبري ثیرأت تحت را فرزندان که محیطی

 روابط آموزشی، فرهنگی، نظر از تربیتی، نوع و تفکرات

 در. است خانواده دهد،می قرار خود اخالقی و اجتماعی

 یا سنتی هايسبک با را فرزندانشان و ها خانواده ایران

 و اهمیت. کنندمی تربیت دو آن از ترکیبی و مدرن

 فن و فنی علوم عصر در که است این در مسأله ضرورت

 کدام هاخانواده است، کشیده چالش به را دنیا که آوري

 بتوانند دانش فراگیران تا گیرند پیش در را تربیت سبک

 یابند دست معاصر علوم با را خود جامعه ضروري هاينیاز

 نکنند دراز دیگر کشورهاي سوي به نیاز دست و

 تعیین هدف با حاضر پژوهش(. 2010میرزابیگی،)

 فرهنگ بر مبتنی خانواده غناي مدل آموزش اثربخشی

 آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و تربیتی سبک بر ایرانی

 .گرفت صورت

 ها روش و مواد
 هايگروه نوع از آزمایشی، شبه حاضر پژوهش طرح      

    پیش طرح مشابه ساختار لحاظ از که است نامتعادل

 آزمایشی هايطرح در کنترل گروه با تست پس – تست

 نامتعادل، هايگروه طرح در که تفاوت این با است؛

 شوندنمی انتخاب جامعه از تصادفی گونه به هاآزمودنی

 میانگین با زوج سی شامل نمونه گروه (.1384 هومن،)

 در تحصیل به شاغل فرزندان داراي سال 40± 5سنی

 به که بودند پژوهش در شرکت داوطلب و دبیرستان مقطع

. شدند تقسیم کنترل زوج 15 و آزمایش زوج 15 گروه دو

 پرسشنامه والدین آزمون گروه دو آزمون پیش مرحله در

 کارنامه آخرین معدل و نمودند تکمیل را تربیتی هايسبک

 آزمایش گروه سپس. دادند گزارش را خود آموز دانش

 غناي مدل آموزش برنامه ساعته دو جلسه ده تحت

 حاصل نتایج و گرفت قرار ایرانی فرهنگ بر مبتنی خانواده

 کوواریانس تحلیل با هاگروه آزمون پس میانگین مقایسه از

 .گرفتند قرار بررسی مورد

 پژوهش ابزارهاي
 فرهنگ بر مبتنی خانواده غنی مدل" آموزشی بسته.1

 پژوهش این در که آموزشی بسته طراحی مبناي "ایرانی

 میرزابیگی،)محقق دکتري رساله گرفت، قرار استفاده مورد

 سازمان و بنیان جزئیات از آن در که باشد،می( 2010

 پرورش، و آموزش مهم اهداف باستان، و ایران تربیتی

 و تعلیم پداگوژي باستان، ایران در تربیت و تعلیم برنامه

 هايارزش و حاکم اصول انقالب، تا پهلوي عصر از تربیت

 و دینی اخالقی، مبانی ایران، پرورش و آموزش در معنوي

 .است شده استفاده ایرانی فرهنگ و اسالمی

 که پرسشنامه این( . PSI) تربیتی هايشیوه پرسشنامه.2

 30 شامل شد، طراحی بامریند توسط 1972 سال در

 10 گیرانه، سهل شیوه به آن جمله 10 که است جمله

 و قاطع شیوه به دیگر جمله 10 و مستبدانه شیوه به جمله

 به پاسخگویی الگوي .شودمی مربوط بخش اطمینان

 به که کندمی تبعیت لیکرت ايدرجه 5 ازمقیاس هاسؤال

 مخالفم تقریباًنیستم، مطمئن موافقم، موافقم، کامالً صورت

 گذارينمره دهی،پاسخ الگوي بر عالوه. است مخالفم و

 لیکرت مقیاس برمبناي نیز بامریند پرسشنامه سؤاالت

 هر به مربوط سؤاالت نمرات جمع با دکه گیرمی صورت

 1997 سال در  بوري. آید می بدست مجزا نمره سه شیوه،

 در بازآزمایی روش از استفاده با را مزبور پرسشنامه پایایی

        شیوه براي درصد 81/0 ترتیب به مادران گروه بین

 78/0 و استبدادي شیوه براي درصد 86/0 گیر،سهل

 77/0 ترتیب به پدران بین در و مقتدرانه شیوه براي درصد

 شیوه براي درصد 85/0 گیر، سهل شیوه براي درصد

 گزارش مقتدرانه شیوه براي درصد 88/0 و استبدادي

 ازصاحب نفر 10 توسط نیز آزمون محتواي روایی. نمود

 و گرفت قرار تأیید مورد پزشکی روان و نشناسیروا نظران
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 (.1389 خسروشاهی، و بیرامی)باشدمی مناسب ابزار

 پیشرفت مالک حاضر، درپژوهش :تحصیلی پیشرفت.3

-90 تحصیلی سال دوم ترم) گذشته ترم معدل تحصیلی،

 .شد مستخرج کارنامه از که بود( 91

 اجرا روش
 تربیتی هايشیوه پرسشنامه آزمون، پیش مرحله در     

         گذشته ترم نمرات و شد اجرا گروه دو هر براي

 زمان که است ذکر شایان. گردید ثبت نیز آموزاندانش

 سپس شد، انتخاب ماه آبان در پروري فرزند آموزش شروع

 فرهنگ بر مبتنی خانوده غناي مدل آموزش" برنامه

 جلسه ده در گروهی صورت به( 2010 میرزابیگی،) "ایرانی

 آزمایش گروه براي هفته در روز یک و ساعت دو مدت به

 ايبرنامه گواه گروه آموزشی، جلسات طی در. شد انجام

 آموزشی، جلسات اتمام از بعد هفته دو. نکرد دریافت

 والدین گروه دو هر براي تربیتی هايهشیو پرسشنامه

 ترم کارنامه معدل و آمد در اجرا به آزمون پس بعنوان

 . گردید ثبت نیز جاري

 جلسات محتواي خالصه 

 به عناوین این که دارد هاییسرفصل جلسه هر      

 راستاي در هاییتمرین و شودمی داده آموزش هاخانواده

 شودمی داده هاخانواده به منزل در انجام براي اهداف این

 هايتمرین نتایج جلسه، اول ساعت در ابتدا بعد جلسه در

  ها،آن به والدین نگرش و احساس منزل، در قبل جلسه

 تجربه تمرینها این انجام در خود فرزند با که فرایندي

 با هاآن اجراي در موجود مشکالت و موانع و اندکرده

 قرار بحث مورد حاضر والدین همه مشارکت و همکاري

 . گیردمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعدي عناوین دوم ساعت در کوتاه استراحت یک از پس

 بندي جمع با جلسه و شودمی داده آموزش و شده مطرح

    متخصص عهده بر نیز جلسه هدایت رسد،می پایان به

 اهداف بیان متخصص، معرفی با اول جلسه. باشدمی

 و حضور علت کردن مطرح گروه، افراد با آشنایی تحقیق،

 سوي از جلسه قوانین بیان جلسه، در افراد مشارکت

 به نهم تا دوم جلسه شود،می آغاز آزمون پیش و متخصص

 جلسه و دارد اختصاص آموزشی بسته محورهاي آموزش

 آموزشی دوره اختتام و جلسات کل بندي جمع به دهم

-می پاسخ آزمون پس به افراد کلیه از انتها در و پردازدمی

 .دهند

 ها داده تحلیل و تجزیه روش 

 کوواریانس تحلیل آماري روش از پژوهش این در       

 . شد استفاده پژوهش متغیرهاي سنجش جهت

 

  ها یافته
 F مقدار چون( 1) جدول از دست به نتایج اساس بر     

 مقدار با تربیتی کلی هايسبک متغیر در 05/0 سطح در

 زیر ،539/4 مقدار با گیرسهل مقیاس زیر در ،481/4

 مقدار با قاطع مقیاس زیر ،541/5 مقدار با مستبد مقیاس

     معنادار 341/6 مقدار با تحصیلی پیشرفت و 239/7

 گروه زمونآپس بین معناداري تفاوت این بنابر باشد،می

 آزمون پس نمره که آنجا از و دارد وجود آزمایش و کنترل

 توانمی بنابراین دهد،می نشان را افزایش آزمایش گروه

 خانواده غناي تربیتی مدل آموزش که نمود عنوان چنین

 و والدین تربیتی هايسبک بر ایرانی فرهنگ بر مبتنی

 .دارد ثیرأت فرزندان تحصیلی پیشرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشرفت و مادران فرزندپروی های روش برای( ANCOVA)کوواریانس تحلیل نتایج و استاندارد انحراف میانگین،: 1 شماره جدول

 آموزان دانش تحصیلی

  گروه کنترل آزمایشگروه  متغییر وابسته 

 پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون
M SD M SD M SD M SD F 

 481/4 21/1 531/0 18/1 546/0 271/0 524/0 0441/0 572/0 سبک های تربیتب کلی

 539/4 78/4 22/24 42/4 54/24 95/4 72/22 32/4 41/24 سبک تربیتی سهل گیر 

 541/5 79/4 38/25 54/4 05/25 64/5 80/23 54/4 63/25 سبک تربیتب مستبد

 239/7 12/4 02/23 61/3 18/23 12/6 53/21 80/3 32/23 سبک تربیتی قاطع

 عملکرد تحصیلی

 241/6 10/2 38/17 80/1 20/17 49/1 53/18 416/1 13/17 پیشرفت تحصیلی
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 گیري نتیجه و بحث
 آنجایی از گفت توانمی پژوهش این نتایج به توجه با       

 بنا خاصی فرهنگ و رسوم و آداب بنابر خانواده هر که

 شدن اجتماعی و اندیشی هم و تعامل و است شده گذاشته

 اجتماعی فرهنگی، چه نظر هر از و کندمی شروع آنجا از را

 هايدارایی که باشدمی مختلف ابعاد داراي اقتصادي و

 بطور و است برخوردار ايویژه و بیشتر اهمیت از فرهنگی

 فرزندان هايرفتار و افکار بر مستقیم غیر و مستقیم

 نوعی هر به تواندمی فرهنگ قدرت و دارد زیادي اثرگذاري

 جاي به منفی یا مثبت ثیرأت فرزندان رفتار و عملکرد در

 نه خانواده درون فرهنگی فضاي رسدمی نظر به و بگذارد

 گذاراثر نیز شخصیت گیريشکل در بلکه عملکرد در تنها

 آموزش مراکز و مدارس مثل دیگري فضاي چه اگر و است

 گیريشکل در نیز دوستان شبکه و رسانه پرورش، و

 که است داده نشان تحقیقات اما. نیستند ثیرتأبی شخصیت

 دارند خود کودکان روي را اثرگذاري بیشتري والدین

 ترتیب بدین(. 2010میرزابیگی، از برگرفته ؛1995 ،پروین)

 فرهنگی هايارزش کردن نهادینه در خانواده والدین نقش

 هايارزش انتقال به که است این اجتماعی هنجارهاي و

 خانواده، محیط. بپردازد اجتماعی هنجارهاي و فرهنگی

 طبقه یکدیگر، با فرزندان و مادر و پدر تعامل نحوه

 فرهنگی دستاوردهاي به خانواده اعتقاد خانواده، اجتماعی

 عنوان به والدین با کودکان سازي همانند گذشتگان،

 ذهن در فرزندانشان از والدین که تصوري و رفتاري الگوي

 انتقال در همگی است، آنان ذهنی آل ایده بیانگر و دارند

 مؤثر کودکان به اجتماعی هنجارهاي و فرهنگی هايارزش

 میرزابیگی، از برگرفته ؛1387پور، طاهر و شرفی) است

 و فرهنگی هايارزش انتقال در والدین اینکه براي(. 1392

 در ریشه که را جامعه باید شوند موفق اجتماعی هنجارهاي

 جوانان به دارد ادبیات و مذهب چون فرهنگی غنی منابع

 و فرهنگی اخالقی، هايارزش به نیز خود و بشناسانند

 بر که است راهی تربیتی سبک. باشند پایبند تربیتی

 بر تواندمی و کرده رشد والدین توسط کودک آن اساس

 دلیل همین به و باشد اثرگذار مدرسه در کودک عملکرد

 و کالمی هاينشانه از ايمجموعه تربیتی هايسبک

 در را والدین و کودک تعامل محیط که هستند غیرکالمی

 اساس بر(. 1390سپهر،) کندمی تعیین هاموقعیت همه

 غناي مدل تحت کودکان آموزش و تربیت فوق مطالب

 بهبود در مؤثري نقش ایرانی فرهنگ بر مبتنی خانواده

 . دارد فرزندان تحصیلی عملکرد و والدین تربیتی هايسبک

 

 در عوامل نفوذترین با از یکی عنوان به فرهنگ که چرا

  این در کلیدي نقش تواندمی والدینی، باورهاي عیین

 (.2004 پارک،) باشد داشته هازمینه
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Abstract: In order to improve the academic achievement of children and parenting style 

according to family evaporated model (FEM) based on Iranian culture, a quasi-experimental 

study of nonequivalent groups was performed, the sample consisted of thirty couples with an 

average age of 40 years, how has school age children participated voluntarily and were placed in 

either an experimental or a control group. The experimental group received education program in 

10 sessions (each two hours). All participants answered the Parenting Style Inventory (PSI) in 

pre and post test. Finally, questionnaires data, Demographic information and the averages of one 

semester past have been used for analysis and Hypothesises were tested by ANCOVA analysis. 

Also, the results indicated that the experimental group had significantly higher scores in the 

posttest than in the pretest phase. As a result, both experimental and qualitative findings suggest 

that parenting education based on Iranian culture can be used to improve children's academic 

achievement and parenting styles. 

Keywords: Family Evaporated Model, Iranian Culture, Parenting Style, Academic 

achievement, Children. 
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