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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای مشارکت والدین در رابطه بین وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین و عملکرد دانشآموزان
دارای اختالل یادگیری است .روش :پژوهش حاضر از نوع همبستگی در قالب تحلیل مسیر است .نمونه  051دانشآموز با اختالل یادگیری
از کلیه دانشآموزان دارای اختالل یادگیری شهر تهران به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .در این پژوهش از مقیاس مشارکت
والدین اولسون بارنز ( )0991استفاده شد .یافتهها :نتایج نشان داد که وضعیت اجتماعی اقتصادی دارای اثر مستقیم معنادار بر عملکرد
دانشآموزان دارای اختالل یادگیری است و اثر درگیری والدین بر عملکرد نیز معنادار بوده است .همچنین وضعیت اجتماعی اقتصادی بهواسطه
درگیری والدین بر عملکرد دانشآموزان تأثیر معنادار دارد .مدل برازش خوبی داشته و  01درصد از واریانس عملکرد دانشآموزان توسط مدل
تبیین شد .نتیجهگیری :بر اساس نتایج این پژوهش این احتمال مطرح میشود که والدین دانشآموزانی که دارای والدین با وضعیت
اجتماعی-اقتصادی بهتری هستند ،بیشتر در امور تحصیلی فرزندان خود درگیر میشوند و این نیز بهنوبه خود منجر به عملکرد بیشتر فرزندان
آنها میشود.

کلیدواژهها :مشارکت والدین ،وضعیت اجتماعی اقتصادی ،عملکرد تحصیلی ،اختالل یادگیری
مقدمه
بهجرئت میتوان یادگیری را بنیادیترین فرایندی دانست که
درنتیجه آن ،موجودی ناتوان و درمانده در طی زمان و در تعامل و
رشد جسمی به فردی تحولیافته میرسد که تواناییهای شناختی
و قدرت اندیشه او حدومرزی نمیشناسد .تنوع بسیار زیاد و گسترش
زمانی یادگیری انسان که به وسعت طول عمر اوست ،باعث شده
است علیرغم تفاوتهای زیادی که در یادگیری با هم دارند ،برخی
افراد در روند عادی یادگیری و آموزش دچار مشکل شوند .اختالل
یادگیری بهعنوان مشکل عصبشناختی در نظر گرفتهشده است که
با مشکالت جدی در ناتوانایی خواندن ،ریاضیات و نوشتن همراه
بوده و با توانایی ذهنی مورد انتظار از فرد همخوانی ندارد .اختالل
یادگیری جزء اختالالت هیجانی نمیباشد و حتی به علت آن پدید
نمیآید ،اما این اختالل بر جنبههای هیجانی فرد تأثیر بسیاری بر
جای میگذارند (گنجی ،محمدی و تبریزیان .)0991 ،عمدهترین

ویژگیهای اختالل یادگیری در دانشآموزان شامل :بهره هوشی
طبیعی ،کارکرد تحصیلی پایین از حد انتظار ،سرعت کم در یادگیری،
پیشرفت کند ،تکرار پایههای تحصیلی ،تفاوت بین سطح یادگیری
در دروس مختلف ،نداشتن انعطاف در استفاده از راهبردهای
آموزشی ،تفاوت قابلتوجه بین تواناییها و مهارتها و کوتاهی دامنه
توجه است (عاشوری و جلیل آبکنار.)0991 ،
اختاللهای یادگیری گسترههای بسیار وسیعتر از مشکالت
تحصیلی را در برمیگیرد و فهم کامل آن نیازمند توجه به حوزههای
اجتماعی ،خانوادگی ،عاطفی و رفتاری زندگی کودک است (خرمایی،
عباسی و رجبی .)0991 ،اختالل یادگیری در یک موقعیت تحصیلی
ممکن است پیامدهایی را در سایر زمینهها به همراه داشته باشد.
برای مثال این اختالل میتواند فعالیت روزمره فرد را نیز تحت تأثیر
قرار دهد زیرا حافظه ،استدالل و توانایی ضعیف حل مسئله فرد به
دلیل مشکل عصب زیستشناختی اوست .افزون بر این ،روابط

0نویسنده مسئول :استادیار روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران z.naghsh@ut.ac.ir
1استادیار روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه تهران s.ghasemzadeh@ut.ac.ir
9دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران
تاریخ ارسال مقاله 0996/4/06 :تاریخ پذیرش مقاله0996/5/16 :
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اجتماعی و یا کنش وری هیجانی نیز میتواند از این اختالل تأثیر
پذیرد .چون نارساییهای پردازش شناختی فرد به اشتباهاتی در
تفکر ،رفتار و یا بدفهمی رفتار دیگران میانجامد (علیپور ،شقاقی،
ازغندی ،نوفرستی و حسینایی.)0991 ،
در کتاب آسیبشناسی روانی بر اساس ( )DSM-5از اختالل ویژه
یادگیری ویژه برای پوشش دادن اختاللهایی استفاده میشود که
هرکدام یکی از عملکردهای افراد در آزمونهای استانداردشده را
تحت تأثیر قرار میدهد مثل خواندن ،نوشتن ،ریاضی ،دانشآموزان
مبتالبه این اختاللها بسیار کمتر ازآنچه از سن و سطح هوش آنها
انتظار میرود موفق میشوند .این افراد در تنظیم اطالعات ،ادراک
دیداری ،شنیداری ،حافظه و توجه ،نقص دارند (گنجی و گنجی،
.)0991
مطالعات متعدد نشان دادهاند که مشارکت والدین 0در منزل به
کودکان دارای اختالل یادگیری برای مثال ،کمک در انجام تکلیف
کودک ،کمک در آماده شدن برای آزمون و یادگیری کودک مهم
است (بهعنوانمثال ،دسفورگ و ابوچر1119 ،1؛ امرسون ،فییر،
فاکس و ساندر1101 ،9؛ هتی1119 ،4؛ ایزو ،ویسبرگ ،کسپرو و
فندریچ0999 ،5؛ شاکر1111 ،6؛ شلدون و اپستاین.)1115 ،7
بااینحال ،باید اشاره کرد که اکثر مطالعات موجود به بررسی
مشارکت والدین در کودکان بدون اختالل یادگیری متمرکز بودهاند
و کودکان با اختالل یادگیری توجه کمتری دریافت کردهاند.
برخی شواهد از خانوادههای کودکان بدون اختالل یادگیری نشان
داده است که پدر و مادر این کودکان ممکن است انگیزه کافی برای
کمک به فرزندان خود در خانه نداشته باشند (گرولنیک ،بنجت
کرووسکی و اپوستولریس .)0997 ،1درنتیجه ،تعجبآور نیست که
شرایط کلی مشارکت والدین برای کودکان با اختالالت یادگیری
میتواند مشکلتر از همساالن بدون اختالل آنها باشد .اگرچه
تحقیقات در مشارکت والدین کودکان با اختالالت یادگیری محدود
هستند ولی در این تحقیقات نشان دادهشده است مشارکت والدین
در این خانوادهها متفاوت از خانوادههایی است که کودکان بدون
اختالل دارند .برای مثال ،داشتن یک کودک با اختالل یادگیری
ممکن است منجر به درگیری در روابط پدر و مادر شود (امرانگن و
میشنا .)1114 ،9کودکان با اختالالت یادگیری ممکن است به نظر
برسد نیاز به کمکهای بیشتری از پدر و مادر خود نسبت به
همساالن بدون اختالل داشته باشند (فررل 01و  .)1101پدر و مادری
که فرزندان با اختالل یادگیری دارند در مقایسه با سایر والدین در

مدرسه فرزندان خود کمتر درگیر میشوند ،زیرا (الف) آنها در انجام
این کار کمتر احساس مؤثر بودن میکنند( ،ب) زمان و دانش خود
را محدود میدانند و (ج) آنها احساس میکنند کمتر از طرف مدرسه
حمایت میشوند (راجرز ،وینر ،مارتون و تانوک .)1119 ،00در مقاله
حاضر به نظر میرسد ،شرایط دخالت در منزل در کودکان با اختالل
یادگیری ،متفاوت از کودکان بدون اختالل است.
زمانی که پدر و مادر به نیازهای اساسی فرزند خود توجه دارند،
بهاحتمال بیشتری به درونی کردن ارزشهای اجتماعی بهعنوان
رفتارهای شخصی مربوط به خودشان میپردازند-ارزشهایی که
ممکن است لذتبخش نباشند ،اما از نظر اجتماعی توصیه میشوند
(بهعنوانمثال ،تکمیل تکالیف ،حل وظایف مدرسه) – و بهنوبه خود،
روند درونی کردن عملکرد کودک و همچنین توسعه مثبت نتایج از
نظر سالمت روانی و بهزیستی را در فرزند خود پرورش میدهند .در
مقابل پدر و مادری که کمتر به این نیازهای اساسی کودک توجه
دارند ،بهاحتمال بیشتری در توسعه مثبت کودک خود دچار اختالل
میشوند (دسی و رایان1111 ،؛ گرولنیک.)1119 ،01
در پژوهشی دیگر توسط دومونت ،ترووین ،ناجی و ناجنجست،09
 1104کیفیت مشارکت و درگیری والدین در انجام تکلیف
(بهعنوانمثال ،ساختار ،کنترل و پاسخ) پیشبینی کننده پیشرفت
خواندن دانشآموزان بود.
عوامل متعددی تعیینکننده مقدار و کیفیتهای مختلف درگیری
والدین در خانه است .در دهه گذشته ،تحقیقات زیادی انجامشده
است که توضیح دهد چرا پدر و مادر در طیف گستردهای از
فعالیتهای مربوط به مدرسه فرزندان خود درگیر بودهاند.
بهطورکلی ،محققان گذشته پیشبینی سطح و نوع مشارکت والدین
را شناسایی کردهاند (گرونیک و همکاران0997 ،؛ هوور-دمپسی و
سندلر .)1115 ،0997 ،0995 ،بااینحال ،با وجود عوامل پیشبینی
کیفیتهای مختلف مشارکت والدین در کودکان بدون اختالل
یادگیری هنوز کیفیت مشارکت برای کودکان با اختالل یادگیری
محدود است.
وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین ،پیشبینی کننده مهمی از
مقدار و کیفیت مشارکت والدین نیز است .ازیکطرف ،تحقیقات
گذشته نشان داده است که والدین با سطوح پایینتر تحصیالت،
کمتر در آموزش فرزندان خود هم در خانه و هم در مدرسه درگیر
میشدند (دوبر و اپستاین .)0999 ،04والدین با تحصیالت پایین کمتر
احساس مؤثر بودن در کمک به فرزندان خود در فعالیتهای
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یادگیری مبتنی بر خانه دارند (لی و بوون .)1116 ،0از چشمانداز
نظریه خود تعیین گری ،وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین
همچنین نقش مهمی در تعیین کیفیت مشارکت والدین دارد .والدین
باید قادر به اختصاص زمان بیشتر برای فرزند خود در انجام تکالیف
مدرسه باشند؛ و همچنین در کنار دسترسی منابع بهاندازه کافی به
لحاظ روانی نیز در دسترس باشند .بدین ترتیب ،والدین با وضعیت
اجتماعی و اقتصادی پایینتر با سطوح باالتری از استرس مواجه
بوده و بهاحتمال بیشتری از راهبردهای کنترل ،درگیری با کیفیت
پایین استفاده میکنند (بهعنوانمثال ،گرونیک ،وایس ،مکنزی و
وریجتمن.)0996 ،1
تحقیقات گذشته انجامشده بر روی نمونههای غیر اختالل یادگیری
نتایج متناقضی را در رابطه وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین و
کیفیت مشارکت آنها نشان داده است .بهعنوانمثال ،تعدادی از
مطالعات نشان دادهاند که والدین با وضعیت اجتماعی و اقتصادی
پایین ،کنترل بیشتری در مورد فرزندان خود دارند (بهعنوانمثال،
چن و بردان1116 ،9؛ هوف-گینزبرگ و تاردیف0995 ،؛ نیگلی،
تروتوین ،اشنایدر ،لودکی و نویمان ،)1117 ،4درحالیکه گرولنیک،
رافتری-هلمر ،فالم و همکاران )1104( 5به رابطه مثبت بین
تحصیالت مادر و تدارک ساختار توسط والدین اشاره داشتهاند .عالوه
بر این ،چندین مطالعات رابطه معناداری بین وضعیت اجتماعی و
اقتصادی والدین و کیفیت درگیری والدین نیافتهاند (بهعنوانمثال،
دومونت و همکاران1104 ،6؛ یوتیودینگ و ویلد.)1104،7
تا اینجا باید توجه کنیم که این نتایج متناقض صرفاً به وضعیت
کودکان غیر اختالل یادگیری که ممکن است احتماالً متفاوت از
کودکان با اختالل یادگیری باشند مربوط میشود .باوجوداین
واقعیت ،ما وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین را در مدل خود وارد
میکنیم .مهمترین نکته در زمینه کودکان با نیازهای ویژه آموزشی
آن است که این کودکان اغلب در خانوادههایی با وضعیت اجتماعی
و اقتصادی پایین رشد میکنند .در ابتدا ،میتوان فرض کرد که
والدین کودکان با اختالل یادگیری با وضعیت اجتماعی و اقتصادی
پایین (الف) کمتر در آموزش فرزندان خود درگیر میشوند (ب)

کنترل بیشتری در آموزش مبتنی بر خانه فرزندان خود دارند .در
مقابل والدین کودکان با اختالل یادگیری با وضعیت اجتماعی و
اقتصادی باال (الف) بیشتر درگیر آموزش فرزندان خود میشوند و
(ب) ساختار بیشتری در آموزش مبتنی بر خانه خود دارند (کرپمن،
لسچنسکی و پاول1119 ،1؛ ووچن.)1115 ،9
وضعیت اقتصادی-اجتماعی دانشآموزان از مؤلفههای بسیاری
تشکیل میشود .در پژوهشهای پیشین ،تعداد کتابهای منزل (بای
و مونسئور1116 ،01؛ اوگله ،00میلر و میالی1116 ،01؛ پاپاناستازیو،
 ،)1116سواد والدین (دامه ،وانهی 09و پاستجنس1111 ،04؛
کیامنش ،)1114 ،امکانات خانه (کبیری و شوندغربی1101 ،؛
یانگهنسن )1116 ،05و موقعیت مدرسه (پارک )1116 ،06بهعنوان
شاخصهای این متغیر بهکاررفته است .تأثیر تکتک شاخصهای
این متغیر بر پیشرفت تحصیلی موردبررسی قرارگرفته است
بهطوریکه سواد والدین (ویزامن ،سعداوی و الرومی،)1111 ،07
تعداد کتاب در خانه (آلریوینی و همکاران1101 ،؛ دامه ،وانهی و
پاستجنز ،)1111 ،01امکانات منزل (آلیورینی و همکاران1101 ،؛
کبیری و شوندغربی )1101 ،و وضعیت اقتصادی-اجتماعی بهطور
عمومی در عملکرد علوم و ریاضی مؤثر تشخیص دادهشده است
(آفانا و لیتز1101 ،09؛ کارو و لنکیت1101 ،11؛ فوالرتون1114 ،10؛
هووی ،شرمن و ونتر1116 ،11؛ پاپاناستازیو .)1116 ،19بااینحال،
مقادیر همبستگی مشاهدهشده در بین کشورها متفاوت است و
ازجمله دالیل تفاوت میان این رابطهها میزان تمرکززدایی کشورها
ذکرشده است بهطوریکه در کشورهای غیرمتمرکز ارتباط بیشتری
بین متغیرهای عملکرد تحصیلی و وضعیت اقتصادی -اجتماعی
وجود دارد (یانگهنسن .)1116 ،با توجه به آنچه گفته شد هدف
پژوهش حاضر ،بررسی چگونگی تأثیر دخالت والدین در منزل و
وضعیت اجتماعی اقتصادی والدین در عملکرد کودکان مبتالبه
اختالل یادگیری و بهویژه بررسی نقش واسطهای درگیری والدین
است.

1

13Vanhee

2

14

Lee & Bowen
Grolnick, Weiss, McKenzie, & Wrightman
3 Chen, & Berdan
4 Niggli, Trautwein, Schnyder, Lüdtke, & Neumann
5 Hoff-Ginsberg & Tardif
6 Dumont, Trautwein, Nagy & Nagengast
7 Yotyodying, &Wild
8 Krappmann, Leschinsky, & Powell
9 Wochen
10 Monseur & Baye
11 Ogle
12 Malley
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Pustjens
15 Yang-Hansen
16 Park
17 Wiseman, Sadaawi & Alromi
18 Damme, Vanhee &Pustjens
19 Afana & Lietz,
20 Caro & Lenkeit
21 Fullarton
22 Howie, Scherman & Venter
23 Papanastasiou
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عملکرد تحصیلی

وضعیت اجتماعی اقتصادی

درگیری والدین
شکل :0مدل مفهومی در نظر گرفتهشده برای برازش
روش
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی در قالب تحلیل مسیر است.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشآموزان مقطع ابتدایی شهر
تهران میباشند که به دلیل مشکالت تحصیلی و یادگیری به 1
مرکز مشاوره در شهر تهران مراجعه کردند و در ارزیابی توسط
روانپزشک و بررسی مقیاس هوش کودکان وکسلر  ،4دارای
اختالل یادگیری تشخیص داده و از میان آنها  051نفر از هر دو
جنس ( 71دختر 11 ،پسر) به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب
شدند و به پرسشنامههای پژوهش پاسخ دادند .الزم به ذکر است که
نمونه موردنظر فاقد مشکل رفتاری بودند.
ابزار پژوهش
مقیاس وضعیت اقتصادی – اجتماعی از پاسخ به سؤالهای؛
تعداد کتابهای موجود در خانه ،تحصیالت والدین و همچنین
متوسط درآمد پدر و مادر ساختهشده است .سؤال مربوط به تعداد
کتابهای موجود در خانه دارای پنج گویه بهصورت زیر است)0 :
کمتر از  01کتاب  00-15 )1کتاب  16-011)9کتاب 010-111)4
کتاب و  )5بیش از  111کتاب .سؤال مربوط به میزان تحصیالت
والدین را در  5طیف که از سطح مدرسه نرفته یا عدم اتمام دوره
ابتدایی تا سطح باالتر از مدرک کارشناسی ارشد را به تفکیک پدر و
مادر موردبررسی قرار گرفت؛ و سؤال مربوط به متوسط درآمد پدر و
مادر نیز در  5طیف از درآمد کمتر از  111هزار تومان و بیش از 5
میلیون تومان به تفکیک پدر و مادر موردبررسی قرار گرفت.

مقیاس مشارکت والدین اولسون بارنز ( :)1992برای
ارزیابی درک دانشآموزان از روند مشارکت پدر و مادر در امور
تحصیلی آنان میباشد که شامل  01سؤال است .این مقیاس در
سال  0991توسط بارنز و السون ساخته شد .نمرهگذاری این مقیاس
ال موافقم) تا ( 1کامالً مخالفم)
به روش لیکرت و در  6درجه از (کام ً
رتبهبندی میشود .لویزر و همکاران ( )0999میزان روایی و پایایی
این مقیاس را به ترتیب  1/10و  1/17به دست آوردند .اولسون و
بارنز ( ،)0991در پژوهش خود ،ضرایب پایایی پرسشنامه را با استفاده
از روش آلفای کرونباخ 1/77 ،و  1/11گزارش کردند؛ و در پژوهش
حاضر مقدار ضرایب پایایی پرسشنامه  1/71و  1/11به دست آمد.
متغیر مالک پژوهش نیز عملکرد تحصیلی است که با جمعآوری
دادههای مربوط به معدل پایانترم دانشآموزان موردبررسی قرار
گرفت.
تحلیل دادهها
برای تجزیهوتحلیل دادهها ،از ضررریب همبسررتگی پیرسررون و
تحلیل م سیر و نرمافزار لیزرل ا ستفاده شد .قبل از برر سی مدل
شاخصهای تو صیفی و ضریب همب ستگی متغیرها در جداول زیر
گزارش میشود.
ازآنجاکه مبنای تجزیهوتحلیل مدلها ،ماتریس همبستگی میباشد.
بنابراین ماتریس همبستگی متغیرهای موردبررسی در جدول 0
ارائهشده است.

جدول  :1ضرایب همبستگی و شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف معیار) متغیرهای موردمطالعه
متغیرها

درگیری والدین

0

1

9

0

وضعیت اجتماعی – اقتصادی

**1/99

0

عملکرد

**1/01

**1/14

0

میانگین

انحراف معیار

99/99

6/79

14/96

4/95

19/04

9/75

**=p>1/10 *=p>1/15
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وضعیت اجتماعی-اقتصادی و عملکرد دانشآموزان دارای اختالل یادگیر

با توجه به جدول  ،0رابطه وضعیت اجتماعی-اقتصادی و
درگیری والدین ( )r=1/99مثبت و معنادار است .رابطه وضعیت
اجتماعی-اقتصادی و عملکرد تحصیلی ( )r=1/14مثبت و معنادار
است .رابطه درگیری والدین و عملکرد تحصیلی ( )r=1/01نیز مثبت
و معنادار است.
برای پیشبینی عملکرد تحصیلی ،الگوی مفهومی
پیشنهادشده از طریق تحلیل مسیر بررسی و از روش حداکثر احتمال
برای برآورد الگو و از شاخص مجذور کای ( )X2شاخص مجذور

2

شاخص تعدیلشده برازندگی انطباق ( ،)AGFIذور میانگین
مربعات خطای تقریب ( ،)RMSEAبرای برازندگی الگوها استفاده
شد .ضرایب مسیر مدل بر اساس مسیرهای مستقیم ،متغیر وضعیت
اجتماعی-اقتصادی از طریق متغیر واسطهای درگیری والدین بر
روی عملکرد تحصیلی در نمودار  1آورده شده است .خطهای ممتد
نشاندهنده معناداری روابط هستند .شکل نشان میدهد که وضعیت
اجتماعی-اقتصادی و درگیری والدین بر عملکرد تحصیلی اثر
مستقیم معناداری دارد همچنین درگیری والدین بر عملکرد تحصیلی
اثر مستقیم معناداری دارد.

کای بر درجه آزادی ( 𝑓𝑑 ) ،شاخص برازندگی انطباق (،)GFI
0/42

عملکرد تحصیلی

وضعیت اجتماعی-اقتصادی
0/93

0/24

درگیری والدین

نمودار: 1-اثرات مستقیم مدل
اثر غیرمستقیم وضعیت اجتماعی-اقتصادی بر عملکرد تحصیلی ( )1/15مثبت و معنادار است؛ و میتوان گفت متغیر درگیری والدین
میتواند نقش واسطهای در میان وضعیت اجتماعی-اقتصادی و عملکرد تحصیلی ایفا میکنند.

جدول  :2خالصه شاخصهای نیکویی برازش مدل
شاخص
برآورد

GFI
0

AGFI
1/99

RMSEA
1/14

در جدول  ،9شاخص مجذور کای  4/97 ،  2است .همچنین
مقادیر این شاخصها ( ،) GFI= 0()AGFI=1/99نیز محاسبه
شدند که این شاخصها باید برابر یا بزرگتر از ( )1/9باشند تا مدل
موردنظر پذیرفته شود .شاخص ریشۀ خطای میانگین مجذورات
تقریب ( ،)RMSEA=1/14به دست آمد .این شاخص برای
مدلهای خوب ،کمتر از  1/15و باالتر از آن تا  ،1/11نشاندهنده
ال در مدلهای ضعیف اندازه آن تا
خطای تقریب معقول و معمو ً
 1/01است (هومن .)0914 ،با توجه به مقادیر بهدستآمده ،میتوان
نتیجه گرفت که مدل با دادهها ،برازش مناسبی دارد .پس میتوان
مدلی را که در مقدمه ارائه دادیم مبنی بر اینکه بتای مشخصهها در
سطح قابل قبولی هستند و مدل با دادهها برازش مناسبی دارد را
بپذیریم.

2
4/97

df
0

ρ
1/15

بحث و نتیجهگیری
مدل آزمون شده در این پژوهش اطالعات مفیدی را در مورد نقش
وضعیت اجتماعی-اقتصادی و همچنین در مورد تأثیر درگیری
والدین بر عملکرد دانشآموزان با اختالل یادگیری در اختیار ما قرار
داد .درمجموع میتوان نتیجه گرفت که وضعیت اجتماعی –
اقتصادی به نظر میرسد بهعنوان یک متغیر تعدیلکننده است که
نهتنها باعث افزایش عملکرد دانشآموزان با اختالل یادگیری
میشود بلکه درگیری و مشارکت والدین را نیز افزایش میدهد.
نتایج این مطالعه مبنی بر اهمیت دخالت و درگیری والدین در
عملکرد کودکان با اختالل یادگیری همسو با یافته ،وایلد و گربر،
( )1119و ویتلر )1119( ،است.
نتایج همچنان نشان داد که تأثیر وضعیت اجتماعی – اقتصادی بر
عملکرد دانشآموزان معنادار است .وایت ( )0911نیز طی یک
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پژوهش فراتحلیلی ،کلیه تحقیقات انجامشده در مورد رابطه بین
وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده و پیشرفت تحصیلی تا سال
 0911را موردبررسی قرار داد و دریافت با توجه به اینکه تحقیقات
از چه شاخصی برای اندازهگیری وضعیت اجتماعی – اقتصادی
استفاده کنند و پیشرفت تحصیلی را چگونه موردسنجش قرار دهند
میزان ارتباط این دو متغیر متفاوت خواهد بود .در این راستا سیرین
( )1115نیز کلیه تحقیقات انجامشده در این زمینه را که بین
سالهای  0911تا  1111صورت گرفته بود طی یک مطالعه
فراتحلیلی مورد ارزیابی قرار داد و دریافت که میزان ارتباط این دو
متغیر بهطور متوسط  1/91بوده و کمتر از میزان همبستگی
گزارششده توسط وایت ( )0911بوده است ( .)1/41سیرین ()1115
خاطرنشان کرده است که استفاده از شاخصهای متنوعتر در
تحقیقات جدید علت کاهش این همبستگی است و همچنین در
برخی از تحقیقات هیچ رابطه معناداری بین شاخصهایی نظیر
تحصیالت و شغل والدین ،بهویژه درآمد و شغل پدر با پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان گزارش نشده است.
مشارکت والدین در منزل به کودکان دارای اختالل یادگیری مهم
است .این کودکان نیاز به کمکهای بیشتری از پدر و مادر خود
نسبت به همساالن بدون اختالل دارند (فررل و  .)1101پدر و مادری
که فرزندان با اختالل یادگیری دارند در مقایسه با سایر والدین در
مدرسه فرزندان خود کمتر درگیر میشوند ،زیرا (الف) آنها در انجام
این کار کمتر احساس مؤثر بودن میکنند( ،ب) زمان و دانش خود
را محدود میدانند و (ج) آنها احساس میکنند کمتر از طرف مدرسه
حمایت میشوند (راجرز و همکاران .)1119 ،زمانی که پدر و مادر به
نیازهای اساسی فرزند خود توجه دارند ،بهاحتمال بیشتری به درونی
کردن ارزشهای اجتماعی بهعنوان رفتارهای شخصی مربوط به
خودشان میپردازند-ارزشهایی که ممکن است لذتبخش نباشند،
اما از نظر اجتماعی توصیه میشوند (بهعنوانمثال ،تکمیل تکالیف،
حل وظایف مدرسه) – و بهنوبه خود ،روند درونی کردن عملکرد
کودک و همچنین توسعه مثبت نتایج از نظر سالمت روانی و
بهزیستی را در فرزند خود پرورش میدهند .در مقابل پدر و مادری
که کمتر به این نیازهای اساسی کودک توجه دارند ،بهاحتمال
بیشتری در توسعه مثبت کودک خود دچار اختالل میشوند (دسی و
رایان1111 ،؛ گرولنیک .)1119 ،وضعیت اجتماعی و اقتصادی
والدین ،پیشبینی کننده مهمی از مقدار و کیفیت مشارکت والدین
نیز است .ازیکطرف ،تحقیقات گذشته نشان داده است که والدین
با سطوح پایینتر تحصیالت ،کمتر در آموزش فرزندان خود هم در
خانه و هم در مدرسه درگیر میشدند (دوبر و اپستاین.)0999 ،
والدین با تحصیالت پایین کمتر احساس مؤثر بودن در کمک به
فرزندان خود در فعالیتهای یادگیری مبتنی بر خانه دارند (لی و
بوون.)1116 ،

چند محدودیت در پژوهش حاضر وجود دارد .اول ،تجزیهوتحلیل بر
روی دادههای مقطعی انجامگرفته است؛ و مطالعات آینده به روش
طولی بهمنظور بررسی بیشتر اینکه آیا مسیر معنادار در مطالعه حاضر
بهعنوانمثال ،نقش والدین بهعنوان پیشبینی عملکرد دانشآموزان
با اختالالت یادگیری ممکن است در طول زمان پایدار باشد یا نه
ضروری است دوم ،مطالعه حاضر در مورد کودکان با اختالالت
یادگیری انجامگرفته لذا ،نتایج نمیتواند به کودکان معلول و یا
کودکان با نیازهای ویژه آموزشی ازجمله معلولیتهای جسمی،
عاطفی و اجتماعی تعمیم داده شود .عالوه بر این ،درجه اختالل
یادگیری در تحقیق حاضر کنترل نشده بود .سوم ،باید توجه داشت
که سازه پیشبینی در مطالعه حاضر تنها شامل ویژگیهای والدین
(درگیری والدین و وضعیت اجتماعی -اقتصادی) است و به تأثیر
متغیرهایی از سطح مدرسه (که در پژوهشهای زیادی ازجمله
اپستاین1115 ،؛ هوور-دمپسی و سندلر 1115 ،موردتوجه قرار
گرفتهشده) نپرداخته شده است .بهعنوانمثال ،اپستین و ون ورلیس،
 ،)1110در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که درگیری پدر و
مادر در امور تحصیلی فرزندشان ،توسط رفتار و نگرش معلم تحت
تأثیر قرار میگیرد .نتایج مطالعه گرونلیک و همکاران ( )0997نیز
در یک مدل چند سطحی نشان داد که عالوه بر نگرش والدین،
عوامل زمینه کالس درس نیز ازجمله رفتار و نگرش معلم میتواند
بر عملکرد دانشآموزان تأثیرگذار باشد و لذا پژوهشهای آینده باید
پیشبینی از بافت مدرسه را در نظر بگیرند.
بر اساس نتایج این پژوهش این احتمال مطرح میشود که والدین
دانشآموزانی که دارای والدین با وضعیت اجتماعی-اقتصادی
بهتری هستند ،بیشتر در امور تحصیلی فرزندان خود درگیر میشوند
و این نیز بهنوبه خود منجر به عملکرد بیشتر فرزندان آنها میشود.
بهعالوه والدین تحصیلکرده نگرشهای مثبتتر و راهکارهای
مناسبتری برای حمایت ،تشویق و یاری فرزندان خود در اختیار
دارند که دستاندرکاران جامعه و تعلیم و تربیت با ارائه آموزشهای
مرتبط میتوانند این نگرشها ،راهکارها ،حمایتها و یاریها را برای
والدین با وضعیت اجتماعی-اقتصادی پایینتر تدارک ببینند.
منابع
جلیل آبکنار ،سیده سمیه و عاشورایی ،محمد ( .)0991نکتههای
کاربردی برای آموزش دانشآموزان با اختالل یادگیری (اختالل
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Socioeconomic status and performance of students with learning disabilities: the
mediating role of parent involvement
Zahra Naghsh1
Sogand Ghasemzadeh2
Leila afzali3

Abstract
Aim: The purpose of this study was to investigate the mediating role of parental involvement
in the relationship between the social and economic status of parents and the performance of
students with learning disabilities. Methods: A sample of 150 students with learning
disabilities from all the students were selected by sampling method. In this research, Olson
Barnes (1992) parental involvement scale was used. Results: The results showed that
socioeconomic status has a significant direct effect on the performance of students with
learning disabilities. And the effect of parent involvement on performance has also been
significant. Also, the socioeconomic status has a significant effect on students' performance
due to parental involvement. Model has a good modification and 18% of the variance in
performance explained by this model. Conclusion: According to results of this study, it is
likely that parents of students with better socioeconomic, more involved in the education of
their children and also this leads to more performance of their children.
Keywords: parental involvement, socioeconomic status, performance, learning disabilitie
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