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 چکیده

روش تحقیق مورد باشد. می "بررسی تاثیر سطح سواد والدین بر یادگیری دانش اموزان ابتدایی شهر ایالم "هدف این تحقیق

شهر دانش آموزان ابتدائی کلیه جامعه آماری این تحقیق شامل بوده است.  و از نوع همبستگی پیمایشیستفاده در این تحقیق، ا

نفر انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه  167. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، .باشد ایالم می

ها با و پایایی آن ی اطالعات جمعیت شناختی و یادگیری دانش آموزان استفاده شده است. از پرسشنامهو بوده محقق ساخته 

ها باشد. نهایتًا مجموعه دادهکه نشانگر تائید پایایی پرسشنامه مورد نظر میبدست آمده است.  0.893استفاده از آلفای کرونباخ 

ون با استفاده از آزم ج حاصل از آزمون فرضیات پژوهشمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتای SPSSافزار به کمک نرم

وزان ابتدایی آمیادگیری دانش  برسطح سواد والدین  نشان دادند کهاسمیرنوف و همبستگی اسپیرمن و رگرسیون -کلموگروف

 تاثیر مستقیم و معنی داری دارد. شهر ایالم

 

 ی.، یادگیری، دانش آموزان ابتدائسطح سواد والدین های كلیدی: واژه
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 مقدمه -1

پیشرفت تکنولوژی، صنعت، بهداشت و علوم  .سواد و تحصیالت خانواده یکی از عوامل مهم پیشرفت بشر در جهان امروز است

مختلف مدیون این عامل مهم است.بی سوادی در تمام ابعاد زندگی انسان می تواند تأثیر بسزایی داشته باشد، مخصوصاً در 

د فرهنگی، رشد و تربیت فرزندان، بی نظمی و ناهنجاری کودکان، رشد اشتغال و غیره مطالعات بهداشت، رشد اقتصادی، رش

نشان داده است که هرچه آسیب های روانی بیشتر باشد، موقعیت اجتماعی شخص را پایین تر می آورد و عواملی چون فقر، بی 

موقعیتاجتماعی و فرهنگی شخص می شود و آشفتگی ها کاری، تعداد فرزندان، اعتیاد، طالق و ... که همه موجب پایین آمدن 

یا آسیب های روانی را به وجود می آورد معموالً افرادی که در سطح پایین اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زندگی می کنند، 

کند.در سطح تحصیالت کمتری نسبت به افراد همسال خود دارند و میزان تحصیالت در این خانواده ها به شدت افت پیدا می 

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 

توان دید.شیوه های انحرافی ایجاد عالیم روانی بیماری اقدام به خودکشی بستری شدن قطع در طبقات مختلف جامعه می 

 .ارتباط با واقعیت، در طبقات پایین اجتماع، بیشتر دیده می شود

اید دانست که عوامل متعددی بر نگرش کودک ازخود و اعضای خانواده ی خود مؤثر است، از آن جمله می توان به عوامل ب

اجتماعی و فرهنگی حاکم بر خانواده اشاره کرد که ارتباط مستقیم با سطح سواد و تحصیالت خانواده دارد. شخص  اقتصادی و

باسواد امکان سالمت اقتصادی و تصمیم گیری بیشتری دارد و چنین انسانی نسبت به خود و فکر و فرهنگ جامعه بصیرت 

ی درونزاد و خالق و هماهنگ با اجتماع و سوی رشد و توسعهاد را بهبیشتری دارد. سواد و تحصیالت، از دیدگاه اقتصادی، افر

کشور هدایت می کند و از دیدگاه تخصصی، جامعه را موفق می سازد، افراد بزرگسال به عنوان عامل اساسی تولید، حتی با یک 

ه آمار موجود، گسترش سواد شوند.با توجه باصطالح اقتصادی خاص که همان جمعیت فعال یا نیروی کار می باشد، مشخص می

کاهش رشد جمعیت و همچنین توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت دانش و ... را تسهیل نموده است. تنها جوامعی 

اند مشکالت خود در زمینه های تغذیه، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش را از میان بردارند که از سطح باالی سواد توانسته

سوادی، نه تنها پدیده ای قابل تأسف است، بلکه عالمتی است در کنار عالئم دیگر که نشان دهنده ی از برخوردار باشند.بی 

باشد و منجر به عقب ماندگی می شود. این عقب ماندگی در تعلیم و تربیت، خود معلول شالوده های خود بیگانگی می

و کمبود وسایل کافی به ویژه نداشتن معلم و مدرسه  نامتناسب اقتصادی و اجتماعی است و رابطه ی مستقیم با فقر عمومی

است.سواد و تحصیالت خانواده یکی از عوامل مهم پیشرفت بشر در جهان امروز است. پیشرفت تکنولوژی، صنعت، بهداشت و 

مخصوصاً در  علوم مختلف مدیون این عامل مهم است.بی سوادی در تمام ابعاد زندگی انسان می تواند تأثیر بسزایی داشته باشد،

بهداشت، رشد اقتصادی، رشد فرهنگی، رشد و تربیت فرزندان، بی نظمی و ناهنجاری کودکان، رشد اشتغال و غیره مطالعات 

 فقر، چون عواملی  و آورد می تر پایین را شخص اجتماعی موقعیت  نشان داده است که هرچه آسیب های روانی بیشتر باشد،

 و شود می شخص فرهنگی و اجتماعی موقعیت آمدن پایین موجب همه که...  و طالق د،اعتیا فرزندان، تعداد کاری، بی

های روانی را به وجود می آورد معموالً افرادی که در سطح پایین اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زندگی  آسیب یا ها آشفتگی

در این خانواده ها به شدت اُفت پیدا  می کنند، سطح تحصیالت کمتری نسبت به افراد همسال خود دارند و میزان تحصیالت

می کند.در حقیقت در برخی از این خانواده ها، سواد مقوله ی بیگانه ای است.تأثیر عمیقی که این موقعیت اجتماعی، فرهنگی، 

شفتگی اقتصادی پایین، بر روی افراد خانواده و جامعه برجا می گذارد، موجب بی نظمی و آشفتگی روانی می گردد، البته این آ

روانی را در طبقات مختلف جامعه می توان دید.شیوه های انحرافی ـ ایجاد عالیم روانی بیماری ـ اقدام 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 

در واقع هدف بررسی اثرات اقتصادی ـ اجتماعی این مسئله به عنوان یک متغیر مهم بر  پیش فرض این مشکل مطرح است و

 وضعیت روانی است. در این جا سواد و تحصیالت را به عنوان یک متغیر مالک، لحاظ نموده که قابل سنجش بیشتری است.
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 ربیت فرزندان وباروری ثمربخشت-1-2

وتدارک محیط مناسب تربیتی وکنتـرل وامـوزش وپـرورش آنهـا، هـدف وغایـت  داشتن فرزندان سالم ومستعد کافی نیت. تهیه

مطلوب است. همچنان که داشتن بذر وتخم اصالح شده و مرغوب کافی نیست. زمین مناسب برای کشت و نورکافی وآبو کـود و 

مرآید وباردهد. حسـاس مواظبت و سرکشی و تحمل زحمات و تالش و کوشش طوالنی الزم دارد، تا تخم بروید ورشد کند وبه ث

ترین وظیفه والدین، تربیت کردن وبارآوردن فرزندان است. تامطابق استداد فطری و سرشتی و توان ونیروی بدنی خود، مراحـل 

آموزش وتعلیم وفراگیری را طی کنند ونضج یابند وبه صورت مفید ومؤثروارد اجتماع شوند وبا ایمان واطمینان بـه آینـده خـود 

 موفقیت وسرور وشادی و خرسندی و رضایت خاطری را شروع کنند. زندگی سرشاربا

 شبکه خانوادگی-2-2

تجربه وآگاهی اولیه کودکان ازانسان های دیگردربافت خانواده شکل می گیرد. بعالوه کیفیت فرآیندهای دلبستگی و پیوند میان 

هـم و حیـاتی اسـت.خانواده عرصـه ای مهـم بـرای والدین و نوزاد درماههای اولیه زندگی، برای بهداشت هیجانی فـرد بسـیار م

یادگیری درباره دنیا بوده واجتماعی شدن کلی درآن روی می دهد.خانواده به عنوان در دسترس ترین سیستم حمایتی کودکان 

مدنظر قرار می گیرد. درنتیجه هرآنچه که این سیستم حمـایتی را کمرنـگ نمایـد نماننـد تغییـرات دوران بلـوی، جـدایی پـدر 

ومادرویا بویژه سبک خانوادگی منفی( عوارض جانبی برای کارکردهای کودک، انطباق و هویت یابی او ایجاد مـی کند.نحیـدری، 

1385) 

 والدین درمسئولیت شریک هستند-3-2

و  محیط خانواده، مدرسه فوق العاده ای است که میتواند استعدادهای روانی اطفال را پرورانده وبه آنها درس عبـرت وشخصـیت

رشادت وشهامت، بخشش وسخاوت و... بیاموزد. یابرعکس صفات زشت وزذیلت و انحراف وتربیت غلط را یاد بدهـد. علـت اینکـه 

مسئولیت پدرو مادر در تعلیم وتربیت فرزندان حتی ازمدرسه و محیط اجتماع و دانشگاه بیشتراست، درروایـات اسـالمی زیـادی 

 روی آن تأکید شده است:

 است. درخانه کودکان گیری وشکل تربیت آغاز هآنک نخست    .1

 وتربیـت تعلیم علمای. است حقیقت این گویای زیر وبرآورد گذرد می درخانه کودکان بیشتراوقات که است خاطرآن به پس  .2

زار هـ 5اند، کـه تنهـا  کرده برآورد ساعت هزار 95 میکنند زندگی سالگی 11 تاسنین کودک که ساعتهائی خود، های بررسی با

ساعت آنرا درمدرسه و درحدود همین مقدار را خویشان و بستگان و دوستان می گذراند، وبقیه اش در کنار پدر ومـادر در خانـه 

 اش می گذرد.

خواندن وبطور کلی یادگیری، مستلزم وجود شرایط اولیه وثانویه است. شرایط اولیـه یعنـی اسـتعدادهای نفسـانی موـل هـوش، 

یط ثانویه مانند محیط مناسب، آرامش روانی و... وسائل ضروری کـه همـه اینهـا بهرحـال بـه والـدین حافظه، سالمت بدن وشرا

طـی  والدین مهمترین افرادی هستند که می تواننـد روحیـه آموزشـی وفرهنگـی را در کودکـان خـود برانگیزنـد. ارتباط دارند.

از موفق تـرین  %85بین « و مسائل آموزشی چیست؟ محرک تو درموفقیت درمدرسه»تحقیقاتی که انجام گرفته در مورد شوال 

بلکه آنهـا مشـترکاً والـدین را « مادرم»یا « پدرم»به این مسئله توجه کنید که آنها نگفتند .«والدینم»دانش آموزان پاسخ دادند 

بـه وجـود مـی دراین امرشریک می دانند.دراکور موارد، همکاری و تشریک مساعی پدر ومادر است که دانـش آمـوزان موفـق را 

آورند. گاهی یک پدر ترقی خوا، مادر قدرتمند، عمویا دائی فهمیده و حتی یک همسایه و دوسـت مـی توانـد آتـش موفقیتهـای 

به نظر می رسد که طرز فکر خوب وگرایش والدین نسبت به مدرسه مهمتـرین  تحصیلی وآموزشی را در کودکان شعله ور سازد.

 هرکـدام نیسـت الزم والـدین،  تحصیلی دانش آموز اثر می گذارد.جالب است که بدانیم عاملی است که درموفقیت و یا شکست
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.کودکان از پشتیبانی و کمک پـدر باشد سازنده باید ازآنها اثرهرکدام و نفوذ ولیکن. باشد داشته کودک روی برابر و مساوی تأثیر

در در انجام تکالیف رارهبری کـرده ودیگـری پشـتیبانی ومادر خود مطمئن هستند، ودرخانه های موفق یکی از والدین پدر یا ما

 ضمنی از کودکان دارد.

 تفاوت محیط زندگی دانش آموزان زرنگ یا پیشرفته با ضعیف-4-2

 و وعقیـده نظـر اخـتالف پیشـرفته شـاگردان خـانواده در خانوادگی باثبات و گرم محیط از ساعی آموزان دانش برخورداری  .1

تواند مولد اضطراب و ناآرامی در کودک گردد، کمتروجـود دارد، بطـور کلـی محـیط خـانوادگی آرام  ی بیهوده که میجروبحوها

 وپرتفاهم است.

 بـرای کننـد مـی صـرف را بیشـتری وقت آنها مادران بخصوص زرنگ شاگردان اولیاء: والدین وتوجه آزاد ازوقت برخورداری  .2

ی می پردازد وبه او جرأت اظهار نظر وعقیده وشرکت درتصمیم گیری می ر به صحبت وبازبیشت ویا خود، فرزندان وتربیت تعلیم

 دهند.بنابراین محیط خانه و برنامه های زندگی خود را طوری تنظیم می کنند که به رشد وتعالی این توانائیها طی شود.

به نظر می رسید کـه پـدر ومـادر در ه قرار گرفتند مصاحب مورد که هایی خانواده دراکور: تربیتی مسائل درمورد اولیاء توافق  .3

مورد مسائل تربیتی توافق دارند وکمتر اتفاق می افتد که پیشنهاد مادر وراه وروش تربیتی او مورد سرزنش و انتقاد پدر خـانواده 

 قرار گیرد یا برعکس.

مورد سروصدا و ریخـت وپـاش رفته اکوراً درپیش آموزان دانش اولیاء: کودکان وپاش ریخت و سروصدا درمقابل والدین تحمل  .4

کودکان تحمل بیشتری درخود نشان می هند، ویا اینکه به نظم و ترتیب خانه توجه دارند، اما شادی وآرامـش کـودک برایشـان 

اهمیت بیشتری دارد وبه آثار موبت تربیتی بازی در رشد کودک واقف هستند وبا تذکرهای سـازنده آنهـا را متوجـه مـی کننـد. 

ش آموزان، فرزندان را طوری عادت می دهند که پس از پایان بازی و کارهای درسی به تناسب سـن وتوانائیشـان والدین این دان

 به مرتب کردن و نظافت محیط خود واطراف خود بپردازند.

ر ومـادر ت کودکان از پداطاع عدم به نسبت اولیاء دسته دو هر اینکه: بزرگساالن از کودکان اطاعت عدم درمورد اولیاء تحمل  .5

وبطور کلی بزرگساالن حساس بوده و هستند، ولی اولیاء کودکان ضعیف بطور محسوسی کم تحملتر و حساستراز دسته دیگر به 

 نظر میرسد.

 و برخورداربـوده بیشـتری تشخیص قدرت از زرنگ شاگردان والدین: فرزندان توقعات و انتظارات درمقابل اولیاء العمل عکس  .6

راز خشونت، در مقابل توقعات زیادفرزند خود مقاوم وباثبات باشند درحالیکه والدین شـاگردان ضـعیف گـاهی توانند بدون اب می

 خشن و زمانی تسلیم و نامطمئن ومتزلزل بنظر می رسند.

 تحصیالت والدین-5-2

رده بـه دلیـل احـراز ازآن جا که تحصیالت والدین می تواند نقش مهمی در امر تربیت فرزندان داشته باشند و والـدین تحصـیلک

مشاغل بهتر و مفید تر به خودی خوداز فرهنگ باالتر ومحیط وموقعیت باالتر ومحیط وموقعیت بهتری برخوردار خواهند بـود و 

برخورداری از موقعیت خوب اجتماعی به نوبه خود تأثیر روی نگرش فرزندان نسبت به والـدین واحسـاس امنیـت و اعتمـاد بـه 

تیجه بهتر می توانند با محیط خود ارتباط برقرار کنند و همین امر موجب رشـد وشـکوفایی اسـتعدادآن نفس آنها می شود ودرن

ها می شود. درحالی که کودکی که والدین وی تحصیالت خوبی ندارند نه تنها نمی توانند بـه وجودآنهـا افتخـار کننـد بلکـه در 

. وارتباط وتعامل آنها از سایرین کمتر است .البته تحصیالت به تنهایی نمی توانند عامل پیشـرفت خود احساس حقارت می کنند

فرد محسوب شود. اما ازآنجا که تحصیالت میتواند موجب آگاهی بیشتر وقرار گرفتن در وضعیت اجتماعی، اقتصادی بـاالتر مـی 
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ن نیز رابطه مستقیمی با پیشرفت تحصـیلی فرزنـدان دارنـد. گردد و نیز در تحقیقات ثابت شده که شغل و سطح اجتماعی والدی

بنابراین مالک انتخاب تحصیالت والدین و تأثیری که بر روی پیشرفت تحصیلی فرزند آن ها می گذارد به این دلیل منظور شده 

ارتبـاط باشـند. معمـوالً وقـت است که خانواده های با تحصیالت باالتر فرزند کمتری دارند و بنابراین بهتر می توانند با آنهـا در 

بیشتری برای رسیدگی به مسائل آن ها را دارند.کودکی که در کنار بزرگساالن تحصیلکرده واهل مطالعـه وبـا حوصـله پـرورش 

یافته و بزرگ می شود مسلما پیشرفت تحصیلی او از سایر کودکانی که ازچنین محیط مساعدی بی بهره انـد بـه مراتـب بـاالتر 

 (1387است.نهالت، 

 بی سوادی والدین-6-2

بی سوادی والدین نیز یکی از پارامتر هایی است که می تواند در افت تحصیلی دانش آموزان مـؤثر باشـد ، زیـرا عـدم توانـایی » 

والدین جهت کمک به فرزندان در امر تحصیل و نبودن پشتیبان در جهت راهمایی فرزندان ، می تواند سبب سر در گمی دانش 

د اضطراب در او گردد. همین عدم اطمینان در مورد آن چه که دانش آموز انجام می دهـد و نبـود راهنمـا در منـزل آموز و ایجا

سبب می شود تا دانش آموز با یقین و اطمینان کامل نتواند به پیش ببرد. البته ایـن مطلـب کلی ـت نـدارد و دانـش آمـوزان بـا 

 دارای کـه اسـت آمـوزانی دانش  مقصود برسند و لیکن این موضوع ، مربوط بهاستعداد می توانند بدون راهنما نیز به سر منزل 

از مطالعاتی که در زمینه تأثیر برخی عوامـل و متغیرهـا  «. دارند دهنده یاری به نیاز ، پیشرفت جهت و هستند کمتری استعداد

 بر روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام گرفته است چه می توان فهمید؟

قاله کوشش شده است یافته های عمده این مطالعات مورد بـازنگری قـرار گیـرد. کشـف اثـرات متغیرهـا بـر پیشـرفت در این م

تحصیلی موضوع ساده ای نیست. نتایج پژوهش ها بر روی روابط و همبستگی ها باید در عمل مورد آزمایش قرار گیرند. هر یک 

توان نسبت به صحت آنها اطمینان حاصل کرد.مطالعات کیفـی کـه بـر پایـه  از نتایج باید به دفعات متعدد به وقوع پیوندد تا به

روش های مشاهده ای و تکنیک های مصاحبه انجام می گیرد، این امکان را به پژوهشگر می دهد که بـه نکـات ظریفـی کـه در 

 روش ها ممکن نیست.کالس نقش دارند و بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثرند که تشخیص آنها جز با بکارگیری این 

 اهداف پژوهش -3

 هدف اصلی-3-1

  موزان ابتدایی شهر ایالمآبررسی تاثیر سطح سواد والدین بر یادگیری دانش 

 اهداف فرعی -3-2

 .مولفه های یادگیری دانش آموزانشناسایی  -

 .موزان ابتداییآتاثیر سطح سواد والدین بر یادگیری دانش بررسی  -

 

 فرضیات پژوهش -4

 د والدین و یادگیری دانش آموزان ابتدایی شهر ایالم رابطه ی معناداری وجود دارد. بین سوا -1

 بنظر می رسد والدین نپدر و مادر( تاثویر یکسانی بر یادگیری دانش آموزان دارند. -2

 روش پژوهش -5

باشد، این پژوهش می «یالمبررسی تاثیر سطح سواد والدین بر یادگیری دانش اموزان ابتدایی شهر ا » هدف از انجام این پژوهش

ها و ... استفاده نامهآوری اطالعات عالوه بر پرسشنامه از اسناد، مدارک، کتب، مقاالت، پایاناز نظر هدف، کاربردی است. برای جمع

پرسشنامه مورد استفاده در این  باشد.پیمایشی می – همبستگیشده است، لذا پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش، پژوهشی 

ای لیکرت که از گزینه 5و تمامی سواالت با طیف استفاده شد از پرسشنامه ی اطالعات جمعیت شناختی و یادگیری ژوهش، پ
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گردد مورد آزمون قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ را شامل می "خیلی زیاد"تا  "خیلی کم"هایگزینه

باشد. به منظور بررسی روایی پرسشنامه نیز از روایی ید پایایی پرسشنامه مورد نظر میبدست آمده است که نشانگر تائ 0.893

نمونه آماری با  .باشد شهر ایالم میدانش آموزان ابتدائی جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه صوری استفاده شده است. 

ها و به برای تجزیه و تحلیل دادهآوری اطالعات، بعد از جمع نفر انتخاب گردیده است. 100استفاده از فرمول کوکران، تعداد

استفاده شده است. در این پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای  20spssهای آماری از نرم افزار کارگیری تحلیل

 برای آزمون فرضیات استفاده شده است.  و رگرسیون تحلیل همبستگی اسپیرمن ها و آزموننرمال بودن داده

  

n= تعداد نمونه     N=تعداد افراد جامعه      d=        سطح معنی داریs=95سطح اطمینان% 

 

 هایافته -6

 های آماری توصیفیتحلیل-6-1

نفر از افراد 100از  دهد کهنشان میهای حاصل از پژوهش در زمینه توزیع فراوانی جنسیت در بین جامعه مورد پژوهش یافته

در بین جامعه مورد پژوهش نشان میسن  توزیع فراوانیو همچنین  دختر( %50نفر ن 50و پسر( %50نفر ن 50 مورد پژوهش

  سال است.10 نیز مد یا داده بیشترین و سال 11میانه سال، 10 با برابر ،سنمیانگین دهد 

 (K- S)اسمیرنوف  -ها با استفاده از آزمون كولموگرفبررسی فرض نرمال بودن داده -6-2

آوری شده از توزیع نرمال برخوردار است یا غیر های جمعهای آماری ابتدا باید مشخص شود که دادهرای استفاده از تکنیکب

های پارامتریک استفاده توان ازآزمونها میآوری شده برای آزمون فرضیههای جمعنرمال. چون درصورت نرمال بودن توزیع داده

زمون آهای ناپارامتریک. بدین منظور در این مرحله به بررسی نتایج حاصل از از آزموننمود و در صورت غیر نرمال بودن 

های مناسب پردازیم و بر اساس نتایج حاصل، آزمونو مستقل می اسمیرنوف در مورد هریک از متغیرهای وابسته –کولموگروف 

 کنیم. برای بررسی صحت و سقم فرضیات تحقیق را انتخاب می

   دارای توزیع نرمال است.  :  iغیر های متداده

   :    دارای توزیع نرمال نیست. iهای متغیر داده

 

گیریم و در داری بزرگتر از مقدار خطا باشد، فرضیه صفر را نتیجه میاگر مقدار سطح معنی ، 1با توجه به نتایج جدول    

 گیریم. می دار خطا کوچکتر باشد فرضیه یک را نتیجهداری از مقصورتی که مقدار سطح معنی

 پژوهشنتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای  :1جدول

 عامل داریسطح معنی مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری

 سطح سواد والدین 316/0 05/0  است نرمالتوزیع 

 یادگیری دانش آموزان 274/0 05/0  است نرمالتوزیع 

باشد و لذا از توزیع نرمال برخوردار می 05/0داری متغیرهای پژوهش بیشتر از خطای ، سطح معنی1یج جدول باتوجه به نتا

 شود.های پارامتریک استفاده میها از آزمونباشند، براین اساس برای آزمون فرضیهمی

 برررسی فرضیات پژوهش -6-3

 استفاده شد.و رگرسیون  به منظور آزمون فرضیات پژوهش، از  آزمون همبستگی اسپیرمن

 بین سواد والدین و یادگیری دانش آموزان ابتدایی شهر ایالم رابطه ی معناداری وجود دارد.  :اولفرضیه 
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 : ضریب همبستگی اسپیرمن میان سواد والدین و یادگیری دانش آموزان2جدول شماره

  خودکارآمدی پذیریمسئولیت

  ضریب همبستگی 1.000 .502

 سواد والدین

 

 

همبستگی 

 اسپیرمن

 سطح معناداری . .000

 تعداد 167 167

  ضریب همبستگی .502 1.000

یادگیری دانش 

 آموزان
 سطح معناداری .000 .

 تعداد 167 167

 

باشد؛ ( می0.01تر از میزان خطای استاندارد ن( کمsigشود میزان خطای محاسبه شده نمعلوم می 2باتوجه به نتایج جدول شماره 

دانش در « یادگیری دانش آموزان »و « سواد والدین »را رد و مدعی شد که رابطه بین 0Hتوان فرضمی%99لذا با اطمینان

یعنی بین این دو متغیر رابطه باشد. می %50( و شدت آن حدود r ،000/0=sig=502/0معنادار بوده نایالم  شهر ابتدائیآموزان 

توان گفت می، بنابراین. باشدبه این که ضریب همبستگی بین این دو متغیر دارای عالمت موبت میداری وجود دارد. با توجه امعن

 گردد.تایید می اولو فرضیه  جهت و از نوع موبت بوده استکه جهت تغییرات این دو متغیر با یکدیگر هم

 

 آموزان دارند.بنظر می رسد والدین )پدر و مادر( تاثیر یکسانی بر یادگیری دانش م: دوفرضیه 

است.  266/0دهد. باتوجه به نتایج، همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته برابر با ( نتایج آزمون رگرسیون را نشان می3جدول ن

مربوط  والدینبه  یادگیری دانش آموزاندرصد تغییرات  7دهد که بدست آمده و این مقدار نشان می 071/0ضریب تعیین 

 شود.می

 مبستگی بین متغیرهاه :3جدول شماره

 انحراف معیار خطا
ضریب تعیین تعدیل 

 شده
 ضریب همبستگی ضریب تعیین

667/0 066/0 071/0 266/0 

 

محاسبه شده است. با توجه جدول سطح معنی داری محاسبه شده برای  Fمعنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون 4در جدول

 دارد. 99/0ر بودن رگرسیون در سطح دابوده و نشان از معنی 000/0این آماره برابر 

 نآنالیز واریانس( جهت معناداربودن رگرسیون Fآزمون :4جدول شماره

Sig  آمارهF 
میانگین مجموع 

 مربعات
 مدل مجموع مربعات درجات آزادی

رگرسیون باقی  443/5 1 443/5 047/14 000/0

 294/71 99 387/0   مانده

 کل 736/76 100   

 یادگیری دانش آموزان متغیر وابسته :
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 معنادار بودن ضرایب رگرسیونی  :5جدول شماره

Sig T 
ضریب استاندارد 

 شده
 مدل ضریب غیراستاندارد

Beta Std.Error B 

000/0 276/9 
226/0 

 1 مقدار ثابت 058/2 222/0

 والدین 256/0 068/0 748/3 000/0 

 متغیر وابسته : یادگیری دانش آموزان

توان بیان است، می 05/0که کمتر از مقدار خطای  000/0و سطح معنی داری  226/0( مقدار بتا برابر با 5به جدولن باتوجه

 گردد.می دومکه والدین نپدر و مادر( بر یادگیری دانش آموزان دارند تاثیریکسان ومعنی دار و مستقیمی دارد و فرضیه کرد 

 گیریبحث و نتیجه -7

( 01/0خطان میزان از شده مطرح شده در تمامی فرضیات محاسبه دارىمعنى سطح های باال،جدول در اینکه به توجه با

موزان ابتدایی شهر ایالم آیادگیری دانش  وبین سطح سواد والدین  کرد که ادعا توانمى 99 % اطمینان با باشند می کوچکتر

والدین  وری دانش آموزان ابتدایی تاثیر معنی داری دارد سطح سواد والدین بر یادگی همچنین وداری وجود دارد رابطه معنی

 چه هر که آنجایی از و گیرد.ها مورد تایید قرار میتمامی فرضیه نپدر و مادر( تاثیر یکسانی بر یادگیری دانش آموزان دارند و 

 ی دانش آموزان از سطح باالیییادگیر اینکه برای بنابراین سواد والدین بیشتر باشد یادگیری دانش آموزان افزایش می یابد

 والدین دارای سواد کافی باشند تا بتوانند در یادگیری دانش آموزان تاثیر موبت داشته و یادگیری است بهتر باشند، برخوردار

  .دکنن تقویت را آنان

 پیشنهادات

ش آموزان موثر است، نتایج مطالعه ی حاضر نشان می دهد که سطح سواد والدین بر یادگیری دانبا توجه به اینکه  -1

 بنابراین پیشنهاد می گردد تا از والدین به عنوان معلم خصوصی دانش آموزان استفاده گردد.

با توجه به اینکه تاثیر والدین نپدر و مادر( بر یادگیری دانش اموزان یکسان است لذا پیشنهاد می گردد برای  -2

 وبت با دانش اموزان تمرین داشته باشند.جلوگیری از تکرار و خسته شدن دانش اموزان، والدین به ن

 منابع

 – مدرسه انتشارات – تحصیلی افت روانشناختی مبانی –افروز غالمعلی  -

 65 ،7 و8 شماره دوم، سال –تربیت  و تعلیم فصلنامه – پرورش و آموزش در اتالف یا تحصیلی افت –بیابانگرد، اسماعیل  -

 – تهران گستر نشر – تحصیلی افت وجوان، نوجوان روانی مشکالت بلوی، –حیدری، اکرم  -

 – اول چاپ – تهران عابد نشر – آن راهکارهای و پرورش و آموزش مسائل –شکاری، عباس -

چنگ ، فوالد ،  - سوم چاپ – قطره انتشارات –غان فرو مهشید دکتر ترجمه – تحصیلی شکست بر یا زمینه –هالت، جان  -

 . اشفندماه.281رای ایجاد انگیزه ی مطالعه در فرزندان ، مجله پیوندشماره ( ، مقاله ی روش هایی ب1381ن

،  281ندان مجله پیوند ، شماره فرز در آن تقویت چگونگی و نفس به اعتماد مقاله( 1381ن ، نورالدین ، مقدم کاظمی میر   -

 اسفندماه.
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    .اسفندماه ، 257 شماره  پیوند ی ماهنامه  ، ها نوادهخا وظایف و فرزندان پرورش و آموزش ،( 1379ن ، علیرضا ، محصاره   -

 .تیرماه ، 203تا201 شماره ، پیوند ی ماهانه ، انگیزه و تحصیل ، والدین ،( 1375ن ، اصغر علی ، احمدی  -

 .مهرماه 168 شماره ، پیوند ی ماهنامه ، فرزندان تحصیلی پیشرفت در خانواده نقش( 1372ن ، محمد ، آرمند  -

 و شمال در آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و والدین تحصیالت ی رابطه چگونگی بررسی ،( 1385ن  ، طباطبایی عباس   -

 ، دی ماه. 5 ی شماره ، معل م رشد ی ماهنامه ، تهران شهر جنوب

 .آذرماه ، 3 ی شماره ، نوجوان رشد ی مجله ، تحصیلی افت علل ،( 1375ن ، عبدالکریم ، پور عنایت   -

 رفت تحصیلی فرزندان ، تهران نشر انحمن اولیا و مربیان.پیش در آنان نقش و والدین مشارکت اهمیت ، سیداحمد ، زرهای  -

 .مربیان و اولیا انحمن نشر ، اصفهان ، فرزندان تحصیلی پیشرفت در خانواده نقش ،( 1382ن ، محمد ، کاووسی  -10

 یان.مرب و اولیا انحمن نشر ، اصفهان ، فرزندان تحصیلی پیشرفت در خانواده نقش ،( 1382ن ، زهرا ، پایان   -

 آگاه نشر ، تهران ، کودکان ای مدرسه مسائل و خانواده ،( 1380ن علی، قائمی،    -

 

 

 

 


