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پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مقاطع مختلف رشد جسمی ،روانی و اجتماعی نیازمند دارا بودن نگرش
مثبت به رشته تحصیلی و انگیزه های قوی است .پیشرفت تحصیلی فرزندان همواره از دغدغه های اصلی والدین
آنها می باشد باتوجه به این موضوع در این پژوهش درصدد بیان ارتباط بین سواد والدین و پیشرفت و عملکرد
تحصیلی فرزندان آنها می باشیم و بر این اساس ،جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول
منطقه  7شهر تهران درنظر گرفته شده که با استفاده از روش های نمونه گیری تصادفی ساده و خوشه ای 041
دانش آموز به عنوان نمونه آماری ان تخاب شدند و داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های مقایسه و
ضریب همبستگی پیرسون تحلیل و نتایج نهایی در مورد فرضیات تحقیق بدست آمد .نتایج تحقیق حاضر نشان
داد که بین تحصیالت والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد  -2بین
انتظارات والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد -3بین ناهنجاری های
رفتاری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد
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مقدمه

ب اید دانست که عوامل متعددی بر نگرش کودک ازخود و اعضای خانواده ی خود مؤثر است ،از آن جمله می
توان به عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر خانواده اشاره کرد که ارتباط مستقیم با سطح سواد و
تحصیالت خانواده دارد .شخص باسواد امکان سالمت اقتصادی و تصمیم گیری بیشتری دارد و چنین انسانی
نسبت به خود و فکر و فرهنگ جامعه بصیرت بیشتری دارد .سواد و تحصیالت ،از دیدگاه اقتصادی ،افراد را
بهسوی رشد و توسعه ی درونزاد و خالق و هماهنگ با اجتماع و کشور هدایت می کند و از دیدگاه تخصصی،
جامعه را موفق می سا زد ،افراد بزرگسال به عنوان عامل اساسی تولید ،حتی با یک اصطالح اقتصادی خاص که
همان جمعیت فعال یا نیروی کار می باشد ،مشخص میشوند.با توجه به آمار موجود ،گسترش سواد کاهش رشد
جمعیت و همچنین توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت دانش و  ...را تسهیل نموده است .تنها جوامعی
توانسته اند مشکالت خود در زمینه های تغذیه ،مسکن ،پوشاک ،بهداشت و آموزش را از میان بردارند که از
سطح باالی سواد برخوردار باشند.بی سوادی ،نه تنها پدیده ای قابل تأسف است ،بلکه عالمتی است در کنار
عالئم دیگر که نشان دهنده ی از خود بیگانگی میباشد و منجر به عقب ماندگی می شود .این عقب ماندگی در
تعلیم و تربیت ،خود معلول شالوده های نامتناسب اقتصادی و اجتماعی است و رابطه ی مستقیم با فقر عمومی و
کمبود وسایل کافی به ویژه نداشتن معلم و مدرسه است .سواد و تحصیالت خانواده یکی از عوامل مهم پیشرفت
بشر در جهان امروز ا ست .پیشرفت تکنولوژی ،صنعت ،بهداشت و علوم مختلف مدیون این عامل مهم است.
بی سوادی در تمام ابعاد زندگی انسان می تواند تأثیر بسزایی داشته باشد ،مخصوصاً در بهداشت ،رشد اقتصادی،
رشد فرهنگی ،رشد و تربیت فرزندان ،بی نظمی و ناهنجاری کودکان ،رشد اشتغال و غیره مطالعات نشان داده
است که هرچه آسیب های روانی بیشتر باشد ،موقعیت اجتماعی شخص را پایین تر می آورد و عواملی چون
فقر ،بی کاری ،تعداد فرزندان ،اعتیاد ،طالق و  ...که همه موجب پایین آمدن موقعیت اجتماعی و فرهنگی
شخص می شود و آشفتگی ها یا آسیب های روانی را به وجود می آورد معموالً افرادی که در سطح پایین
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زندگی می کنند ،سطح تحصیالت کمتری نسبت به افراد همسال خود دارند و
میزان تحصیالت در این خانواده ها به شدت اُفت پیدا می کند(.میرکاظمی )0332،
در حقیقت در برخی از این خانواده ها ،سواد مقوله ی بیگانه ای است.

تأثیر عمیقی که این موقعیت اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی پایین ،بر روی افراد خانواده و جامعه برجا می گذارد،
موجب بی نظمی و آشفتگی روانی می گردد ،البته این آشفتگی روانی را در طبقات مختلف جامعه می توان
دید.
شیوه های انحرافی ـ ایجاد عالیم روانی بیماری ـ اقدا م به خودکشی ـ بستری شدن ـ قطع ارتباط با واقعیت ،در
طبقات پایین اجتماع ،بیشتر دیده می شود.
مسائل فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ،به عنوان پیش فرض این مشکل مطرح است و در واقع هدف بررسی
اثرات اقتصادی ـ اجتماعی این مسئله به عنوان یک متغیر مهم بر وضعیت روانی است .در این جا سواد و
تحصیالت را به عنوان یک متغیر مالک ،لحاظ نموده که قابل سنجش بیشتری است.
اهمیت این پژوهش در آن است که با شناخت عمیق و بیشتر نوجوانان و دانستن مسائل و ویژگی های خاص هر
گروه از آنها نخست قادر به تشخیص آنها از سایر کودکان می شویم و سپس با ارائه ی راه حل های مناسب
جهت رفع یا بهبود مشکالت آنها تالش می کنیم از آن جایی که سطح سواد والدین و عوامل تاثیر گذار دیگری
که قبالً بیان شد بر سالمت روانی کودکان تاثیر دارد و سالمت روانی نیز در پیشرفت کودکان و نوجوانان در
تحصیل موثر است باید شناخت عمیق تری الز سطح سواد و تحصیالت و طبقات اجتماعی بدست آوریم و به
اضطراب ها ،تنش ها و مشکالت خانوادگی کودک پی برده و در جهت رفع آنها و خدمت به کودکان تالش
کنیم(.احمدی )0371،
هرگاه در مورد وضع تحصیل و چگونگی پیشرفت تحصیلی فرزندان صحبت به میان می آید اغلب با پدر و
مادرهایی ب رخورد می کنیم که اظهار دارند فرزندان خانواده های تحصیل کرده از پیشرفت و دانش آموزانی که
دارای والدین بی سواد هستند اصوالً در تحصیل نمی توانند پیشرفت کنند همچنین پدران و مادرانی را می بینیم
که نگرش خاصی نسبت به مدرسه و تعلیم و تربیت کودکانشان دارند و این که تعلیم و تربیت و راه های ترقی و
پیشرفت آن را فقط مدرسه می دانند و خود را در امر تعلیم و تربیت سهیم نمی دانند و فکر میکنند وظیفه ی
والدین تربیت کردن و بار آوردن فرزندان است.
والدین هرچه مطلع و بصیر تر باشند و در تربیت فرزندان پراستعداد خود بکوشند ،در محیط نامناسب و
ناهماهنگ موفقیت چندانی نخواهد داشت درست مثل اینکه بذر اصالح شده و مرغوب را در زمین شوره زار و
غیرقابل کشت بکارند که مسلماً بارور نخواهد شد(شربیانی )0371، 031اهمیت این پژوهش در آن است که با
شناخت عمیق تر و بیش تر نوجوانان و دانستن مسائل و ویژگی های خاص هر گروه از کودکان و نوجوانان،

نخست قادر به تشخیص آنها از سایر کودکان می شویم و دوّم ارائه ی راه حل ها و راهنمایی های مناسب،
جهت رفع و یا حداقل ،بهبود مشکالت این گروه از نوجوانان می باشد.
از آن جایی که سواد و سطح تحصیالت خانواده ،موقعیت اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ،بر سالمت روانی ،تأثیر
بسزایی دارد و از آن جایی که سالمت روانی و یا آشفتگی روانی ،بر آموزش و پرورش و بهداشت روحی و
روانی و رشد و تربیت نوجوانان تأثیر دارد ،می بایست شناخت عمیق تری از سطح سواد و تحصیالت و طبقات
مختلف اجتماعی بهدست آوریم و به اضطراب ها ،ترس ها ،مشکالت خانوادگی کودک و حتی غنا و فقر
کودک ،پی برده و در جهت خدمت صحیح تر به کودکان استفاده کنیم.

فرضیهی تحقیق

 1ـ در دانش آموزان راهنمایی پسران که والدین آن ها تحصیالت باال تری دارند،ناهنجاری رفتاری کمتری
نسبت به دیگران وجود دارد.
 2ـ در دانش آموزان راهنمایی پسران که مخصوصاً مادر آن ها تحصیالت باالتری دارند ،ناهنجاری رفتاری
کمتری نسبت به دیگران که مادرانشان بی سواد و یا کم سواد هستند وجود دارد.
 3ـ در دانش آموزان راهنمایی پسران که پدر آن ها تحصیالت باالتری دارند ناهنجاری رفتاری کم تری نسبت
به دیگران که پدرانشان بی سواد و یا کم سواد هستند وجود دارد.
 4ـ در دانش آموزان راهنمایی پسران که والدین آنها هردو بی سواد و یا کم سواد هستند ،ناهنجاری رفتاری
بیشتری نسبت به دیگران وجود دارد.
مبانی نظری

« داگالس» به این نتیجه رسید که عوامل مهم روی موفّقیّت های کودکان مدرسه ای تأثیر دارد ،مانند عالقه
والدین به تحصیل ،امید آنها به کودکشان  ،به نوع زندگی ای که راهبری می کنند و … ،کودکان خانواده هایی
که زیاد به امرآموزش و پرورش اهمیت نمی دهند  ،بی عالقگی آنها به تحصیل در دبستان متجلی می شود و
تفاوت این کودکان با کودکانی که ازنظر آموزشی مورد حمایت قرار گرفته اند درمقطع راهنمائی بیشتر جلوه
می نماید.

« داگالس » در تحقیقش می نویسد:
« تأثیر چنین خانواده هایی حتی روی کودکان مستعد هم اثر مستقیم دارد».
همچنین این مطالعات دراکثر کشورها همین نتیجه را به دست داد.
دردهه 0611توسط دکتر« ج.ب.ا.داگالس» مطالعه ای روی  1111کودک انگلیسی انجام شد که علّت آن برای
درک تأثیرات زندگی خانوادگی روی موفقیت های آموزشی کودکان بود.این  1111کودک در هشت سالگی،
یازده سالگی و پانزده سالگی مورد آزمایش قرار گرفتند
سطح تحصیالت و فرهنگ خانواده
« پایین بودن سطح تحصیالت و فرهنگ خانواده در درجه ی اول سبب می شود که والدین نتوانند کمک های
درسی الزم را به دانش آموزان نموده و در حل مشکالت آن ها را یاری کند و در درجه ی دوم باعث می شود
والدین در خانه کمتر از روزنامه  ،مجله و کتاب استفاده کنند ؛ در نتیجه فرزندان چنین خانواده هایی نیز از این
لحاظ در محرومیّت به سر می برند .همچنین به دالیل فقر فکری چنین خانواده هایی نمی توانند نگرش های الزم
را به فرزندان خود برای ادامه ی تحصیالت مناسب بدهند .والدین کم سواد و بی سواد معموالً کمتر به مسئله ی
پیشرفت تحصیلی فرزندان خود فکر می کنند  ،آن ها به دنبال روال عادی زندگی خود هستند و از روابط و
همکاری نزدیک با اولیی مدریه آگاهی الزم را ندارند ؛ در صورتی که دانش آموزانی که والدین آن ها
تحصیالت باالتری دارند  ،بهتر می توانند از امکانات  ،راهنمایی و کمک والدین در رفع مشکالت درسی خود
مدد گیرند .والدین تحصیل کرده احتماالً بیش از پدران و مادران کم سواد یا بی سواد به اهمیّت و ارزش
تحصیالت واقف هستند و عالقه مندی بیشتری به پیشرفت تحصیلی فرزندانشان نشان می دهند و رسیدگی و
پیگیری جدّیتری در این راه به عمل می آورند ( » .بیابانگرد  ، 0334 ،ص) 201-204
تحصیالت والدین
ازآن جا که تحصیالت والدین می تواند نقش مهمی در امر تربیت فرزندان داشته باشند و والدین تحصیلکرده به
دلیل احراز مشاغل بهتر و مفید تر به خودی خوداز فرهنگ باالتر ومحیط وموقعیت باالتر ومحیط وموقعیت
بهتری برخوردار خواهند بود و برخورداری از موقعیت خوب اجتماعی به نوبه خود تأثیر روی نگرش فرزندان
نسبت به والدین واحساس امنیت و اعتماد به نفس آنها می شود ودرنتیجه بهتر می توانند با محیط خود ارتباط
برقرار کنند و همین امر موجب رشد وشکوفایی استعدادآن ها می شود .درحالی که کودکی که والدین وی
تحصیالت خوبی ندارند نه تنها نمی توانند به وجودآنها افتخار کنند بلکه در خود احساس حقارت می کنند.

وارتباط وتعامل آنها از سایرین کمتر است .البته تحصیالت به تنهایی نمی توانند عامل پیشرفت فرد محسوب
شود .اما ازآنجا که تحصیالت میتواند موجب آگاهی بیشتر وقرار گرفتن در وضعیت اجتماعی ،اقتصادی باالتر
می گردد و نیز در تحقیقات ثابت شده که شغل و سطح اجتماعی والدین نیز رابطه مستقیمی با پیشرفت تحصیلی
فرزندان دارند .بنابراین مالک انتخاب تحصیالت والدین و تأثیری که بر روی پیشرفت تحصیلی فرزند آن ها می
گذارد به این دلیل منظور شده است که خانواده های با تحصیالت باالتر فرزند کمتری دارند و بنابراین بهتر می
توانند با آنها در ارتباط باشند .معموالً وقت بیشتری برای رسیدگی به مسائل آن ها را دارند.
کودکی که در کنار بزرگساالن تحصیلکرده واهل مطالعه وبا حوصله پرورش یافته و بزرگ می شود مسلما
پیشرفت تحصیلی او از سایر کودکانی که ازچنین محیط مساعدی بی بهره اند به مراتب باالتر است .
اشتغال مادران
« اشتغال مادران با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و این رابطه در میان دختران و پسران متفاوت است  ،به این
صورت که دختران بیشتر از پسران از داشتن یک مادر شاغل بهره می برند .دخترانی که مادران شاغل دارند
نسبت به دخترانی که مادرانشان شاغل نیستند  ،از پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی و استقالل بیشتری
برخوردارند و تمایل بیشتری به اشتغال نشان می دهند .پسران مادر شاغل نیز در مقابسه با پسران مادران غیر شاغل
از سازگاری اجت ماعی و استقالل باالتری بهره مندند امّا پیشرفت تحصیلی یا نمره های در آزمون های شناختی
کمتر است .گفته شد که پیشرفت تحصیلی پسران مادران شاغل در مقایسه با پسرانی که مادرانشان شاغل نیستند
در سطح پایین تری است ؛ نکته ای که باید اضافه کرد این است که این مطلب فقط در مورد پسران طبقه ی
متوسط صادق است و بر عکس در خانواده های بسیار فقیر  ،پسران مادران شاغل نسبت به پسرانی که مادرانشان
شاغل نیستند در آزمون های شناختی و هوشی نمرات باالتری دارند  ،این تأثیر متفاوت اشتغال مادر احتماالً
ناشی از عوامل متعددی است امّا به نظر م ی رسد که یکی از مهّم ترین آن ها  ،نقس مادر به عنوان یک معلّم
است ؛ مادران طبقه ی متوسط نسبت به مادران طبقات پاین تر از تحصیالت بیشتری برخوردار بوده به همین دلیل
می توانند معلّم بهتری برای فرزندان خود باشند و تحریک ذهنی گسترده ی برای آن ها فراهم می شوند .بنابرین
اشتغال مادر  ،کودکان طبقه ی متوسط را بیشتر از کودکان طبقه ی پایین دچار کاستی می کند .اگر بری
کودکان طبقه ی پایین در زمان غیبت مادر محیطی سرشار از تحریک ذهنی فراهم شود  ،می توان انتظار داشت
که مهارت های تحصیلی آنان پیشرفت کند ( » .بیابانگرد  ، 0334 ،صص) 220-223
درآمد خانواده

« رفاه اجتماعی درگرو اقتصادجامعه است  .جامعه ای که ازنظر اقتصادی پیشرفته تر می باشد ،افرادآن عالقه
بیشتری به کار وکوشش دارند .وهر روز درفکر ایجاد و کشف چیزهای تازه تری هستند.درکل یک جامعه با
اقتصاد باال دارای امکانات الزم وکافی برای پیشرفت دارد.
حاال می خواهیم ببینیم اقتصاد یک خانواده چه تأثیری برروی فرزندان آن خانواده دارد ؛ مقایسه بین خانواده
هایی که دارای وضعیت مالی خوبی می باشند با خانواده هایی که ازنظر مالی دارای اقتصاد پایین می باشند نشان
میدهند که:
دانش آموزانی که درخانواده های ثروتمند بزرگ می شوند چون با افرادی در سطح تحصیلی باال یی برخورد
می کنند  ،که یا ازخویشاوندان هستند ویا اینکه چون درمحله های ثروتمند نشین زندگی می کنند با افرادی
برخورد دارندکه دارای آرزوها و گرایشات باالتری می شوند ،که این عوامل موجب انگیزه درتحصیل می
شوند خانواده هایی که درآمد باالتری دارند از نظر اقتصادی مشکلی ندارند.
پس باید در تحصیل دانش به حد دلخواه برسند که این عامل وقتی با هم جمع می شوند باعث می شود که دانش
آموز در رسیدن به آرزوهایش خودرا درموقعیتی احساس کند که آرزوهایش در پیش روی او قرار دارد( » .
چنگ  ،0330 ،ص) 311
درآمد پایین یک خانواده ضررهای زیادی به فرزندان و پیشرفت دانش آموزان می زند  ،ازنظر پزشکی تغذیه
ناکافی و نامناسب باعث کند شدن فعالیت تارهای عصبی در بدن می شود و عوارضی از قبیل بی حوصلگی و بی
ارادگی و بی میلی  ،اختالل در دید و مواردی دی گر رابه وجود می آورد  ،ازآن جایی که بچه ها به تفریح
احتیاج دارند و تفریح باعث قوی تر شدن اعضای بدن بخصوص ذهن می شود  ،خانواده های کم درآمد از این
نعمت بی بهره اند.
« دانش آموزانی که دارای وضعیت اقتصادی و رفاهی خوبی هستند  .دارای پوشه و سرو وضعی بهتر می باشند
که خود موجب بالندگی آنها درمقابل بچه های همکالسی خود می باشند .خودرا آدم با شخصیتی تلقی می
کند .پس اگربخواهد از مقبولیت او کم نشود باید درسش را بخواند و برای همین سعی و کوشش بیشتری می
کند و پیشرفت تحصیلی بیشتری خواهد داشت .
هوش کودکان درخانواده هایی که ازنظر مالی مشکلی نداشته باشند .بیشتر است  .حس امنیت واعتماد کافی در
والدین به فرزندان منتقل می شود و به آن ها کمک می کند تا در مورد خودشان احساس بهتری داشته باشند و
بتواند فرزندانی با کفایت و با لیاقت شوند .برای تصمیم گرفتن در مورد امر سرنوشت سازی مثل بچه دار شدن،

پدر و مادر باید خوب فکر کنند و ببینند میتوانند ازعهده این کار بر بیایند .یا نه ( ».میر کاظمی مقدم ،0330 ،
ص) 370
بهای آوردن موجود ی دیگر به این دنیا حتی با وجود مخارج اندک خیلی سنگین است  .مخصوصاً اگر
اولین بچه باشد ،مثالً اگر مادر برای مدت کمی هم ،ازنظر مالی در مضیقه باشد ،باید این میزان را در نظر بگیرد .
هرچه والدین امنیت بیتری داشته باشند ،حال چه ازنظر مالی و چه از نظر احساسی و عاطفی ،بیشتر احساس
راحتی می کنند ،در نتیجه از کودکشان به بهترین نحو مراقبت می کنند .والدینی که همیشه دلواپس و نگران
هستند و نمی دانند برای گذراندن زندگی چه باید بکنند ،قطعا نمی توانند با کودکشان با خیال راحت سر و کله
بزنند حوصله این کار ها را ندارند .درنتیجه نمی توانند تجارب درست یادگیری را در اختیار فرزندشان قرار
دهند .همچنین نمی تواند رابطه ای صمیمی با او پیش بگیبرید و در نهایت نمیتوانند جَوّی آرام و بی دغدغه برای
فرزندشان فراهم سازد.
بی سوادی والدین
« بی سوادی والدین نیز یکی از پارامتر هایی است که می تواند در افت تحصیلی دانش آموزان مؤثر باشد  ،زیرا
عدم توانایی والدین جهت کمک به فرزندان در امر تحصیل و نبودن پشتیبان در جهت راهمایی فرزندان  ،می
تواند سبب سر در گمی دانش آموز و ایجاد اضطراب در او گردد .همین عدم اطمینان در مورد آن چه که دانش
آموز انجام می دهد و نبود راهنما در منزل سبب می شود تا دانش آموز با یقین و اطمینان کامل نتواند به پیش
ببرد .البته این مطلب کلیّ ت ندارد و دانش آموزان با استعداد می توانند بدون راهنما نیز به سر منزل مقصود برسند
و لیکن این موضوع  ،مربوط به دانش آموزانی است که دارای استعداد کمتری هستند و جهت پیشرفت  ،نیاز به
یاری دهنده دارند ( » .کاووسی  0332 ،صص ) 6 – 01
پیشینه تحقیق

· اکبری ( )0311در تحقیقی در مورد « علل ترک تحصیل در استان سیستان و پلوچستان » دریافت که بین سطح
تحصیالت والدین و ترک تحصیل فرزندان آن ها رابطه ی معکوس وجود دارد .به این صورت که  %74ترک
تحصیل کنندگان در گروه مورد مطالعه دارای پدران بی سواد  %33 ،دارای پدران با مدرک ابتدایی و فقط %2
مدرک متوسطه داشته اند و  %36مادران نیز بی سواد هستند.
· محمودی نسب ( )0314در تحقیق خود با عنوان « بررسی علل مردودی دانش آموزان سال سوم راهنمایی در
کرج » به این نتایج دست یافت که  %36از مردودین دارای پدران بی سواد و بیش از  %11آن ها دارای مادران

بی سواد بوده اند  ،در حالی که سواد پدران  %43از افراد موفّق بین سوم راهنمایی تا لیسانس و سواد مادران %31
از آن ها در همین حد بوده است.
· طباطبائی یزدی ( )0314درتحقیقی پیرامون «رابطه سطح تحصیالت والدین وپیشرفت دانش آموزان درسه
مقطه ابتدایی ،راهنمایی ودبیرستان» به این نتیجه رسیده است که بین تحصیالت والدین و معدل نمره های درسی
دانش آموزان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.درمقاطع ابتدایی و راهنمایی ،تحصیالت مادر به همان
اندازه درپیشرفت تحصیلی فرزند موثراست که تحصیالت پدر موثرست ،ازاین لحاظ بین این دوتفاوت معنی
داری وجود ندارد.
· شعبانی ( )0314درتحقیقی پیرامون «دانش آموزان ممتاز شهراصفهان» در نظرخواهی از 13دانش آموز ممتاز
دبیرستانهای استان اصفهان که  02سوال مطرح شده کرده که اولین آنها به تحقیق حاضر ارتباط دارد چنین است.
بین میزان تحصیالت وال دین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مستقیمی وجود دارد .نتیجه تحقیق نشان
می دهد که از  13دانش آموز ممتاز  %24پدران فوق لیسانس وباالتر و %33لیسانس و  %21کمترازدیپلم و  %6بی
سواد بودند ومیزان تحصیالت مادران نیز به نسبت %1لیسانس وباالتر و %20لیسانس و  %21دیپلم و %43
کمترازدیپلم و  %02بیسواد بودند .نتیجه اینکه اغلب والدین دانش آموزان ممتاز دارای تحصیالت باالترازدیپلم
بودند.
· شعبانی اصفهانی ( )0371درتحقیقی باعنوان «رابطه کم سوادی وبی سوادی والدین» به این نتیجه رسیده است
که نسبت دانش آموزان مردود شده دربین د انش آموزانی که مادریا پدر بی سواد دارند بسیار باال بوده واین
امرزیانهای اقتصادی ومالی فراوانی برای خانواده وجامعه ببار می آرودوباید مسئولین درصدد رفع این نقیصه
باشند.
· محبی ( )0377در تحقیقی دیگر پیرامون « سواد والدین و عمل کرد تحصیلی دانش آموزان کالس پنجم
ابتدایی منطقه ی چهار کرج » به این نتیجه رسیده است که بین عملکرد دانش آموزانی که دارای والدینی باسواد
هستند و دانش آموزانی که والدین بی سواد دارند تفاوت معناداری وجود دارد ؛ به این معنا که سواد والدین در
پیشرفت تحصیلی فرزندان اثرات مثبتی دارد.
· کاووسی ( )0332در تحقیقی پیرامون « تأثیر مطالعه ی والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان » به این نتیجه
رسیده است که میزان عالیق والدین به مطالعه و توجّه به علم از جمله عوامل انگیزشی مؤثر در پیشرفت تحصیلی

فرزندان است ؛ یعنی اگر در خانواده ای والدین به مطالعه بپردازند به مرور عالقه ی دانش آموز به مطالعه نیز
افزایش می یابد و این امر باعث می شود فرزندان در امر تحصیل پیشرفت کنند.
نوع و روش تحقیق

روش مطالعـــه در بررســـی پیشـــرف تحصـــیلی دانـــش آمـــوزان در منطقـــه  7در تهـــران ســـعی شـــد از روش
اســـنادی و روش پیمـــایش در بررســـی پیشـــرف تحصـــیلی در تهـــران اســـتفاده گردیـــد.مزیت پیمـــایش بـــر
روشــهای دیگــر در کارآمــدی و قــدرت توصــیف مناســب ویژگیهــای واحــدهای تحلیــل و مقایســه دقیــق
خصوصــیات آنهــا بــه کمــک اســتنباطات علّــی اســت(دواس  .)0371تصــمیم گیــری در بــاره روش تحقیــق
بســتگی بــه هــدف تحقیق،اهمیــت مســاله مــورد مطالعــه و روش هــای مختلــف بررســی آن دارد .بــا توجــه بــه
اینکــه تحقیــق حاضــر بــه دنبــال ر ابطــه تحصــیالت والــدین و پیشــرف تحصــیلی دانــش آمــوزان اســت ایــن
پــژوهش از نــوع توصــیفی –تبینــی محصــوب مــی شــود .اجــرای تحقیــق توصــیفی مــی توانــد صــرفا بــرای
شــناخت بیشــتر شــرایط موجــود یــا یــاری رســاندن بــه فرایندتصــمیم گیــری باشــد .در پــژوهش مفهــوم جامعــه
آماری بـه کلیـه افـرادی اطـالق مـی شـود کـه عمـل تصـمیم پـذیری در مـورد آنهـا صـورت مـی گیردجامعـه
آمــاری ایــن تحقیــق شــامل کلیــه دانــش آمــوزان پســر و دختــر مــدارس منطقــه  7مــی باشــد کــه در ســال
تحصیلی  0361-0361مشغول به تحصیل هستند
از آنجــایی کــه حجــم نمونــه یــا انــدازه اکثــر جوامــع تحقیقــی بســیار بــزرگ اســت بنــا بــراین ویژگــی مــورد
مطالعه برای تـک تـک افـراد یـا عناصـر جامعـه غیـر ممکـن اسـت بـا توجـه بـه ایـن امـر حجـم نمونـه عبـارت
است اززیر جامعـه ای کـه از کـل جامعـه انتخـاب مـی شـودو معـرف آن اسـت بنـا بـر ایـن طبـق نظـر صـاحب
نظــران041نفــر در پــژوهش حاضــر بــه عنــوان نمونــه تحقیــق انتخــاب شــدند .،در ایــن تحقیــق از پرســش نامــه

بــه عنــوان ابــزار پــژوهش اســتفاده شــده.این پرســش نامــه شــامل دو قســمت مــی باشــد ،بخــش اول مربــوط بــه
طبقـه اجتمـاعی بـوده کـه سـواالت آن بـدین ترتیـب  :شـغل ،درآمـد ،تحصـیالت مـی باشـد .بـرای جلـوگیری
از ســوگیری پاســوگویان در پاســب دهــی بــه س ـواالت ،از پرســش گــر خــانم در میــان خــانم هــا و پرسشــگر
مـرد درمیــان آقایـان اســتفاده شــده اسـت .در ایــن پـژوهش از مقیــاس انــدازه گیـری طیــف پـنج گانــه لیکــرت
اســتفاده شــده است.وژرسشــنامه رفتارهــای وندالیســتی نیــز شــامل  22گویــه بــود کــه بــه صــورت طیــف
لیکــرت ارائــه شــده اســت .اعتبــار و پایــایی ا بــزار :بــرای ســنجش اعتبــار پرسشــنامه از ده نفــر از اســاتید و
کارشناســان نظــر خــواهی شــد و بــر روی اکثــر گویــه هــا توافــق جمعــی وجــود داشــت .همچنــین قابلیــت
اطمینــان ســواالت بــا ضــریب آلفــای کرومبــا انجــام گرفــت و ضــریب بدســت آمــده در ســطح مطلــوبی
بــرآورد شــده اســت( .آلفــا  )0/853محقــق پــس از کســب اجــازه جهــت گــردآوری داده هــا بــه میــان
دانش آمـوزان رفتـه و بـه طـور خوشـه ای نمونـه مـوردنظر خـود را انتخـاب کـرده .در ایـن پـژوهش  ،پـس از
گــرآوری داده هــا ،آنهــا دســته بنــدی و نمــره گــذاری شــده و بــا اســتفاده از بســته نــرم افــزار آمــاری اس پــی
اس اس ،ورود اطالعــات شــده و پــاالیش مــی شــوند .پــس از پــاالیش داده هــا بــه منظــور پاســب بــه ســواالت
پــژوهش و رســیدن بــه اهــداف پــژوهش از آزمــون پیرســون اســتفاده شــد .بــا اســتفاده از فنــون توصــیفی و
اســتنباطی آمــاری مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت .از آمــار توصــیفی بــرای تنظــیم داده هــا  ،ایجــاد
نمودار ،محاسـبه شـاخص هـای گـرای ش بـه مرکـز و پراکنـدگی اسـتفاده و تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت .در ایـن
تحلیــل ،عمــل تعمــیم فقــط در مــورد اعضــای گــروه نمونــه صــورت مــی گیــرد و داده هــای بدســت آمــده،
فقط گـروه نمونـه را توصـیف مـی کننـد .بـا اسـتفاده از تحلیـل اسـتنباطی  ،بـر اسـاس اطالعـات بدسـت آمـده

از گــروه نمونــه  ،نتــایجی در بــاره جامعــه آمــاری اســتنتاج شــده و بــر اســاس تئــوری احتمــاالت بدســت آمــده
از گروه نمونه به جامعه آماری تعمیم داده شده است.

یافته های تحقیق
جدول (:)1توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی
جنسیت

فراوانی

درصد

دختر

91

65.0

پسر

49

35.0

كل

140

100.0

درآمد

 055هزار و كمتر

4

2.9

ماهیانه

055هزار 1-میلیون

8

5.7

خانواده

1میلیون 2-میلیون

78

55.7

2میلیون بیشتر

50

35.7

كل

140

100.0

راهنمایی

19

13.6

تحصیالت

متوسطه

17

12.1

پدر

دیپلم

44

31.4

فوق وباالتر

29

20.7

لیسانس و باالتر

31

22.1

كل

140

100.0

راهنمایی

27

19.3

تحصیالت

متوسطه

12

8.6

مادر

دیپلم

45

32.1

فوق وباالتر

34

24.3

لیسانس و باالتر

22

15.7

كل

140

100.0

شغل پدر

بی پاسخ

9

6.4

شما

آزاد

71

50.7

قناد

4

2.9

جنسیت

كارمند

25

17.9

مکانیک

5

3.6

نظامی

5

3.6

استاد

21

15.0

كل

140

100.0

شغل

شاغل

39

27.9

مادر

خانه دار

64

45.7

بی پاسخ

31

22.1

كل

140

15505

اطالعات جدول باال نشان میدهد که بیشترین در صد پاسخگویان  %11جنسیت خود را دختر وکمترین درصد
پاسخگویان  %31نیزجنسیت خود ر ا پسر گزارش کرده اند از نظر درآمد اهیانه خانواده نیز بیشترین در صد
پاسخگویان  %1157درآمد ماهیانه خانواده خود را0میلیون تا  2میلیون وکمترین درصد پاسخگویان  %356نیز111
هزار و کمتر گزارش کرده اند بیشترین در صد پاسخگویان  %3054تحصیالت پدر خود را دیپلم وکمترین
درصد پاسخگویان  %0250نیزمتوسطه گزارش کرده اند هم چنین از نظر تحصیالت مادر نیز بیشترین در صد
پاسخگویان  %3054تحصیالت مادر خود را دیپلم وکمترین درصد پاسخگویان  %351نیزمتوسطه گزارش کرده
اند .به لحاظ شغل پدر نیز ،بیشترین در صد پاسخگویان  %4157شغل پدر خود را آزاد وکمترین درصد
پاسخگویان  %351نیزنظامی گزارش کرده اندبه لحاظ شغل مادر نیز

بیشترین در صد پاسخگویان  %7004خانه دار

بوده وكمترین درصد پاسخگویان  %2402شاغل گزارش كرده اند.
جدول (:)2توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب معدل

معدل

فراوانی

درصد

12-15

51

36.4

16-18

55

39.3

18+

17

12.1

بی پاسخ

کل

12.1

17

100.0

140

اطالعات جدول باال نشان می دهـد کـه بیشـترین در صـد پاسـخگویان  %3154معـدل خـود را  01-01سـال
وکمترین درصد پاسخگویان  %0250نیز معدل خود را  03به باال گزارش کرده اند

جدول() 3آزمون ضریب همبستگی پیرسون رابطه میزان تحصیالت والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان

ضریب همبستگی

**.574

سطح معنی داری

.000

تعداد پاسخگویان

041

نتایج به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی بین این دو متغیر حاکی از آن است که در بین041پاسـخگوی
مورد مطالعه ضریب همبستگی با سطح معنی داریα 1/1111برابر با R=1/574محاسبه شده است .از آنجا کـه
این سطح معنی داری از سطح معنی داری مورد نظر ما α 1/11کمتراست مـدرک کـافی بـرای رد فـرض صـفر
خود داریم ،درنتیجه فرضیه صفر مـارد وفرضـیه اصـلی ماتائیـدمی شـود بـا تحصـیالت والـدین میـزان پیشـرفت
تحصیلی فرزندان افزایش مییابد.
جدول() 7آزمون ضریب همبستگی پیرسون رابطه میزان تحصیالت والدین و ناهنجاری های رفتاری فرزندان

ضریب همبستگی

**-.524

سطح معنی داری

.000

تعداد پاسخگویان

140122

نتــایج بــه دســت آمــده از آزمــون ضــریب همبســتگی بــین ایــن دو متغیــر حــاکی از آن اســت کــه در
بــین041پاســخگوی مــورد مطالعــه ضــریب همبســتگی بــا ســطح معنــی داریα 1/1111برابــر بــا -1/124

= Rمحاســـبه شـــده اســـت .از آنجـــا کـــه ایـــن ســـطح معنـــی داری از ســـطح معنـــی داری مـــورد نظـــر مـــا
 α 1/11کمتراســت مــدرک کــافی بــرای رد فــرض صــفر خــود داریــم ،درنتیجــه فرضــیه صــفر مــارد وفرضــیه
اصــلی ماتائیــدمی شــود بــا افــزایش میــزان تحصــیالت والــدین و ناهنجــاری هــای رفتــاری فرزنــدان کــاهش
مییابد.
جدول()0آزمون ضریب همبستگی پیرسون رابطه میزان انتظارات والدین و پیشرفت
تحصیلی فرزتدان
ضریب همبستگی

**.579

سطح معنی داری

.000

تعداد پاسخگویان

140

نتــایج بــه دســت آمــده از آزمــون ضــریب همبســتگی بــین ایــن دو متغیــر حــاکی از آن اســت کــه در
بـــین041پاســـخگوی مـــورد مطالعـــه ضـــریب همبســـتگی بـــا ســـطح معنـــی داریα 1/1111برابـــر بـــا
 R=1/176محاســبه شــده اســت .از آنجــا کــه ایــن ســطح معنــی داری از ســطح معنــی داری مــورد نظــر مــا
 α 1/11کمتراســت مــدرک کــافی بــرای رد فــرض صــفر خــود داریــم ،درنتیجــه فرضــیه صــفر مــارد وفرضــیه
اصلی ماتائیدمی شود با افزایش میزان انتظارات والدین میزان پیشرفت تحصیلی افزایش مییابد.
نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری:
تحصـــیالت والـــدین ،ســـرآغاز و زیربنـــای پیشـــرفت جریـــان زنـــدگی خـــانواده و جامعـــه اســـت .اهمیـــت
تحصــیالت ،صــاحب نظــران تعلــیم و تربیــت را بــه تــالش بــرای کشــف مهــم تــرین عوامــل مــؤثر در پیشــرفت

و یــا اُفــت وضــعیت رفتــاری و درســی ،وادار نمــوده اســت .بــا توجــه بــه نتــایج حاصــله از پــژوهش حاضــر و
پاسب های دانش آموزان می توان گفت:
تحصــیالت والــدین در برقــراری عــدالت و دوری از تبعــین و اخــتالف ناعادالنــه و نــاروا بــین کودکــان و
ایجــاد نزدیکــی و صــمیمیت واقعــی و تعامــل و گرمــی روابــط بــین اعضــا خــانواده ،بســیار مــؤثر و ســازنده و
سرنوشت ساز است.
بــه طــور کلــی ،نقــش تحصــیالت والــدین ،در تربیــت فرزنــدان و جلــوگیری از بــروز ناهنجــاری هــا و بــزه
کــاری هــا ،رعایــت نظــم و انضــباط در خانــه و مدرســه و جامعــه ،رشــد شخصــیت و اعتمــاد بــه نفــس و عــزت
نفـــس و دوری از لغـــزش هـــا ،داشـــتن هـــدف در زنـــدگی ،توانـــایی در برقـــراری روابـــط محبـــت آمیـــز و
برخــورد خــوب و مؤدبانــه بــا دوســتان و همکالســی هــا و معلمــان ،پــرورش احســاس مســئولیت در برابــر
خــانواده و جامعــه ،رعایــت بهداشــت فــردی و نظافــت عمــومی ،نگهــداری و حفــو منــابع طبیعــی و امــوال
عمومی و  ...بسیار حساس و مهم است.
والدین می توانند ،بدین وسیله  ،سرمشق و الگو و نمونه ی شایسته ای برای فرزندان خود باشند.
منــابع در بایگــانی نشــریه موجــود اســت .ســواد و تحصــیالت خــانواده یکــی از عوامــل مهــم پیشــرفت بشــر در
جهان امروز است .پیشرفت تکنولوژی ،صنعت ،بهداشت و علوم مختلف مدیون این عامل مهم است.
بــی ســوادی در تمــام ابعــاد زنــد گی انســان مــی توانــد تــأثیر بســزایی داشــته باشــد ،مخصوصــاً در بهداشــت،
رشــد اقتصــادی ،رشــد فرهنگــی ،رشــد و تربیــت فرزنــدان ،بــی نظمــی و ناهنجــاری کودکــان ،رشــد اشــتغال و
غیــره مطالعــات نشــان داده اســت کــه هرچــه آســیب هــای روانــی بیشــتر باشــد ،موقعیــت اجتمــاعی شــخص را
پـایین تــر مـی آورد و عــوا ملی چـون فقــر ،بـی کــاری ،تعـداد فرزنــدان ،اعتیـاد ،طــالق و  ...کـه همــه موجــب
پــایین آمــدن موقعیــت اجتمــاعی و فرهنگــی شــخص مــی شــود و آشــفتگی هــا یــا آســیب هــای روانــی را بــه
وجــود مــی آورد معمــوالً افــرادی کــه در ســطح پــایین اقتصــادی ،اجتمــاعی ،فرهنگــی ،زنــدگی مــی کننــد،

ســطح تحصــیالت کمتــری نســب ت بــه افــراد همســال خــود دارنــد و میــزان تحصــیالت در ایــن خــانواده هــا بــه
شدت اُفت پیدا می کند.
در حقیقت در برخی از این خانواده ها ،سواد مقوله ی بیگانه ای است.
تـأثیر عمیقــی کــه ایــن موقعیـت اجتمــاعی ،فرهنگــی ،اقتصــادی پــایین ،بـر روی افــراد خــانواده و جامعــه برجــا
مــی گــذارد ،موجــب بــی نظمــی و آشــفتگی روانــی مــی گــردد ،البتــه ایــن آشــفتگی روانــی را در طبقــات
مختلف جامعه می توان دید.
شیوه هـای انحرافـی ـ ایجـاد عالیـم روانـی بیمـاری ـ اقـدام بـه خودکشـی ـ بسـتری شـدن ـ قطـع ارتبـاط بـا
واقعیت ،در طبقات پایین اجتماع ،بیشتر دیده می شود.
مســائل فرهنگــی ،اجتمــاعی و اقتصــادی ،بــه عنــوان پــیش فــرض ایــن مشــکل مطــرح اســت و در واقــع هــدف
بررسی اثرات اقتصادی ـ اجتمـاعی ایـن مسـئله بـه عنـوان یـک متغیـر مهـم بـر وضـعیت روانـی اسـت .در ایـن
جا سواد و تحصیالت را به عنوان یک متغیر مالک ،لحاظ نموده که قابل سنجش بیشتری است.

با توجه به پیشینه های مو جود ومطالعات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق که درمورد «تأثیرتحصیالت
والدین در پیشرفت تحصیل دانش آموزان» است می توان نتیجه گرفت که سطح تحصیالت والدین در پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان نقش مستقیمی دارد ودانش آموزانی که خانواده های تحصیل کرده دارند درامر تحصیل
پیشرفت وترقی بیشتری دارند.
پیشنهادات
در تحقیقات نتیجه گرفته شد که میزان تحصیالت والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر بسیار زیادی
دارد .دانش آموزانی که در خانواده های کم سواد وبی سواد زندگی می کنند افت تحصیلی دارند .دراینجا برای
ارفع این نقیصه پیشنهاداتی بیان می شود:
 .0امکان تحصیالت همگانی برای والدین با هزینه کمتر

 .2تبلیغ وارشاد و جلب همکاری والدین
 .3تشکیل جلسات آموزشی بوسیله مسئولین و مربیان مدرسه
 .4ارزش قائل شدن برای تحقیقات علمی مخصوصاً درزمینه افت تحصیلی
 .1انجام تحقیقات علمی بیشترو برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف
 .1تبلیغ بیشتراز طریق وسائل ارتباط جمعی
منابع:
 -0چنگ  ،فوالد  ، ) 0330( ،مقاله ی روش هایی برای ایجاد انگیزه ی مطالعه در فرزندان  ،مجله پیوندشماره
 .230اشفندماه.
 -2میر کاظمی مقدم  ،نورالدین  )0330( ،مقاله اعتماد به نفس و چگونگی تقویت آن در فرزندان مجله پیوند ،
شماره  ، 230اسفندماه.
 -3محصاره  ،علیرضا  ، )0376( ،آموزش و پرورش فرزندان و وظایف خانواده ها  ،ماهنامه ی پیوند شماره
 ، 217اسفندماه.
 -4احمدی  ،علی اصغر  ، )0371( ،والدین  ،تحصیل و انگیزه  ،ماهانه ی پیوند  ،شماره 210تا ، 213تیرماه.
 -1آرمند  ،محمد  )0372( ،نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی فرزندان  ،ماهنامه ی پیوند  ،شماره  013مهرماه.
 -1عباس طباطبایی  ، ) 0331 ( ،بررسی چگونگی رابطه ی تحصیالت والدین و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان در شمال و جنوب شهر تهران  ،ماهنامه ی رشد معلّم  ،شماره ی  ، 1دی ماه.
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افروز  ،غالمعلی  ، )0376( ،اقتدار والدین  ،ماهنامه ی پیوند  ،شماره  ، 213آبان ماه.

 -3عنایت پور  ،عبدالکریم  ، )0371( ،علل افت تحصیلی  ،مجله ی رشد نوجوان  ،شماره ی  ، 3آذرماه.
 -6زرهای  ،سیداحمد  ،اهمیت مشارکت والدین و نقش آنان در پیشرفت تحصیلی فرزندان  ،تهران نشر انحمن
اولیا و مربیان.
 -01کاووسی  ،محمد  ، ) 0332( ،نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی فرزندان  ،اصفهان  ،نشر انحمن اولیا و
مربیان.
 -00پایان  ،زهرا  ، )0332( ،نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی فرزندان  ،اصفهان  ،نشر انحمن اولیا و مربیان.

 -02قائمی ،علی ، )0331( ،خانواده و مسائل مدرسه ای کودکان  ،تهران  ،نشر آگاه
 -03بیابنگرد  ،اسماعیل  )0334(،روش های پیشگیری از افت تحصیلی  ، ،تهران  ،نشر انحمن اولیا و مربیان.

