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 چکيده  

آموز به دانش د. گرایش مثبتنآموز دارربیت دانشدهد پدر و مادر و خانواده نقش مهمی در آموزش و تنشان می حاضر پژوهش 

یابی به دستاورد بهتر، رشد پیشرفت درسی، احساس امنیت، پیدا کردن اعتماد به نفس، نگرش مدرسه، تمایل به حضور بیشتر، دست

ارکت پدر و مادر برای فواید مش .بهتر به معلم و مدرسه و ادامه تحصیل از نتایج مشارکت بیشتر و نقش والدین در امر آموزش است

تر و آموزان نظرات و فرهنگ خانواده را بهتر درک کرده و اخالقیشود، دانشیادگیری مؤثرتر می-مدرسه این است که فرایند یاددهی

د و شوآموزان بیشتر شناخته میکنند، در صورتی که پدر و مادر با مدرسه همکاری داشته باشند، نیازهای دانشتر رفتار میاجتماعی

مستمر اولیا و لذا، این پژوهش به بررسی تأثیر  مدرسه و خانواده دو جزیره جدا از هم نخواهند بود که هر کدام کاری مجزا بکنند. 

در  پیشرفت تحصیلیو ارائه ی راهکار به منظور افزایش  آبادانشهرستان اول آموزان متوسطه پیشرفت تحصیلی دانشمربیان در 

تشکیل  آبادانشهر  اول دوره متوسطه شاهد آموزانجامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش شده است.رداخته ریزی آموزشی پ برنامه

طریق ها از بود. برای گردآوری اطالعات در این پژوهش، از روش جهت تجزیه و تحلیل دادهپیمایشی گیری . شیوه نمونهداده اند

جنسیت و وضعیت اقتصادی  ارتباط مستمر والدین، که شادابی، نشاط، است. نتایج پژوهش نشان داد پرسشنامه استفاده شده

 .آموزان دوره متوسطه مؤثر واقع شده استریزی آموزشی خصوصاً پیشرفت تحصیلی دانشدر برنامه خانواده

  

 

 .پیشرفت تحصیلی، والدین، مربیان، ارتباط مستمر، دانش آموزان، آموزشواژگان كليدي: 

mailto:szarghani63@gmail.com
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 مقدمه 

های اول تحصیل قابل تشخیص است، وظیفه والدین و خوان در خانواده که از همان سالد با هوش و درسحضور یک فرزن

بینند که باالی سر فرزندشان بایستند، تا او کند. متأسفانه مادران وظیفه خود را در این میبه خصوص مادر را صد چندان می

 و یا حتی بعضی از کارهای درسی فرزندشان را انجام دهند. هایش را بنویسد، از او درس بپرسند، دیکته بگویند مشق

تواند موثر باشد؟ چند درصد از والدین از چنین  است، اما این کارها تا چه زمانی می -فرزند -هاهدف و تمرکز همه این فعالیت

 رسند؟ هایی به نتایج موثر و ماندگاری میروش

ها را به طرف خود برگردانند. عی فرزندشان هستند، باید جهت قسمتی از فعالیتمند به پیشرفت مستمر و واقمادرانی که عالقه

 مادران باید پا به پای فرزندان، پیش روند، اما نه در امور درسی، بلکه در رشد فکری و فرهنگی.

مه وقتش را به امور روزمره و شود. او هبرد و به آنچه دارد قانع نمیاول انتظار خودش را از خود باال می مرحلهیک مادر منطقی، در 

هایی برای ارتقای اندیشه تقسیم هایی برای سرگرمی و زمانهایش را به زماندهد بلکه در تربیت فرزند، وقتخنثی اختصاص نمی

 کند. می

گون متغیرهای گونا آموزان است. برای دست یابی به این هدف،وضعیت تحصیلی دانش هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر

آموزان متغیرهای مربوط به عوامل آموزشی از قبیل نگرش به شخصیتی دانش مرتبط با عملکرد تحصیلی اعم از متغیرهای فردی و

رفتار معلم، مدیر، مشاور، امکانات آموزشی آموزشگاه و متغیرهای خانوادگی، از قبیل نوع روابط باسرپرست، تعداد خانوار و... را 

 آموزان  شد .ین فرضیه، ارتباط این متغیرها را با وضعیت تحصیلی دانششناسایی و از طریق تدو

 پيشينه تحقيق 

( بین پیشرفت تحصیلی و خودپندارة توانایی را نشان داده است 4/0-6/0نتایج چندین مطالعه، همبستگی شایان توجهی )    

 5یافته شده است )روبین 4/0تا  3/0و مربیان  (. بین نقش انجمن اولیا1986، 4؛ اسکالویک3،1984: مارش1981، 2)بروک اور

( 6/0( طی تحقیق خود رابطه معناداری )همبستگی در حدود 1982) 6( . از طرف دیگر هانسفورد1986، 1984؛ اسکالویک، 1978

 (.1380بین خود پنداره توانایی و عزت نفس کلی به دست آورد )بیابانگرد، 

تواند چهار الگوی احتمالی علّی را مطرح کند که هر یک از آن ها را می توان به صورت  بر اساس یک الگوی منطقی هر فردی می   

 (.1379به نقل از میرعلی یاری،  1990و همکاران،  7نظری مورد بحث قرار داد )اینارام

تحصیلی و نقش ( فردی ممکن است پیش بینی نماید که پیشرفت 1979الف علت ب : بر اساس اصل ارزیابی انجام شده )روزنبرگ، 

خودپنداره اش، از طریق ارزیابی های دیگر افراد مهم تأثیر می گذارد. شبیه همین پیش بینی ممکن است بر اساس  انجمن اولیاء  بر

( . طبق این تئوری، پیش بینی فرد به عملکردش درگروه اجتماعی مورد 1954، 1) فستینگر     تئوری مقایسه اجتماعی انجام شود 

(. مطابق نظر)دیویس، 1987به ویژه در میان همکالسان که اهمیت زیادی دارند(، بستگی دارد. )راجرز، اسمیت و کلمین، )  مقایسه 

( دانش آموزان ممکن است در صورتی که خودشان را با اکثریت همکالسی هایشان مقایسه نمایند، اشتیاق نسبتاً پایینی 1978

مطرح می نماید. مطابق  2ری مشابه همین نظر، از طریق فرضیه »چهارچوب داوری«( نیز نظ1984داشته باشند. پارکر و مارش )
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این مدل، تغییر خودپنداره احتماالً پیامد افزایش موفقیت و پیشرفت است تا این که متغیری ضروری برای پیشرفت )میرعلی یاری، 

1379 ) 

 اهداف تحقيق:

در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  مقطع ابتدایی در شهرستان آبادان هدف کلی تحقیق: بررسی تاثیر مستمر اولیاء و مربیان 

 .بوده است

 :اهداف ویژه تحقيق

بین دانش آموزانی که خانواده فعالی در بخش انجمن اولیا و دانش آموزانی که خانوادهایشان غیر فعال هستند چه  .1

 .واکنشی  در مدرسه دارند

 .ری می تواند انجمن اولیا و مربیان بگذارددر بعد و مسئله تحصیلی دانش آموزان چه تاثی .2

 آموزان دختر دارای مادران شاغل فرهنگی و غیر فرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد. بین دانش .3

و همیاری و هم فکری در روحیه دانش آموزان از  آیا ترغیب خانواده ها به شرکت مستمر در کالس های آموزش خانواده .4

 چه تاثیر مثبتی و احیانًا منفی می گذارد .کان کود نظر روانشناسی

هماهنگی معلمان و مدیران و بخش های اداری و تربیتی بخصوص پرورش با خانواده ها و تعیین برنامه ریزی هماهنگ و  .5

 .هم سوع در آینده نگری دانش آموزان 

 محدودیت هاي تحقيق:

 محدودیت های تحقیق به دو دسته تقسیم می شوند: 

 حدودیت هایی که کنترل آنها از عهدة محقق خارج است. . م1

 . محدودیت هایی که کنترل آنها بر عهدة محقق است.2

 های مختلف. در مورد نخست پراکندگی گسترده دانش آموزان با والدین فرهنگی در مقاطع تحصیلی مختلف و دبیرستان

ها به سر کالس دانش  زان که باعث شد با معاونین دبیرستانو در مورد دوم. عدم نوشتن شغل مادر در پرونده های دانش آمو

 آموزان رفته و راجع به شغل مادران از آنها سؤال شود. 

 فرضيه تحقيق 



4 
 

در این تحقیق ، محقق درصدد است که مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای والدین شاغل فرهنگی و غیر 

تان آبادان از طریق پرسش شوندگان مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار دهد و از فرهنگی مقطع راهنمایی پسرانه در مدارس شهرس

 روش اسناد ومدارک موجود مشخص نماید .. 

 بین دانش آموزان پسر دارای والدین شاغل فرهنگی و غیر فرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد . -

و غیر فرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد  بین دانش آموزان دختر دارای مادران شاغل فرهنگی -

. 

 غیر فرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد. بین دانش آموزان دختردارای پدر فرهنگی و -

 بین دانش آموزان پسر دارای پدر فرهنگی و غیر فرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد . -

 شاغل . والدیندانش آموزان پسر غیر  دانش آموزان پسر دارای والدین شاغل و در تفاوت نظام اجتمایی مدنی -

غیر شاغل و شاغل از نظر   والدین  ماه( بین این دو قشر پسران دارای9بررسی و ارزیابی یک سال تحصیلی ) -

 لیست و بارم نمرات.

 نقش در مدارس فرزندان.دین شاغل و غیرشاغل در مدارس و ایفای لبررسی و نگرش بین حضور مستمر وا -

 اهميت و ضرورت تغيير نگرش 

 تاریخ با ملّت بزرگی که نمی تواند نیازهای تربیتی شهروندان خود را رفع کند خوب تانخواهد کرد.

 در صورت وجود ویژگی های زیر رهبران تربیتی و آموزشی از پس پیچیدگی جهان امروز برخواهند آمد. این ویژگی ها شامل:

 تراتژیک بینش اس -1

 رویکرد جهانی به معضالت کنونی -2

 توان نوآوری و انطباق با تغییر -3

 برخورد اخالقی با مسائل -4

 توان باالی یادگیری -5

 و انعقاد پذیری توان باالی تغییر ذهنیت و فکر -6

 توان آگاه کردن مردم -7

 و پاسخگو تمایل به ایجاد نظام مشارکتی -8
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هدف بزرگ آموزش و پرورش یعنی آموختن، یادگیری در زندگی و از زندگی، و فهمیدن  هایی با داشتن چنین ویژگی

 های آموزشی را مورد بازسازی قرار می دهد. جهان در حال تغییر تحقق می یابد و این مدیران نظام

، تفکر انتقادی و اظهار نقش معلمان ضمن تقویت ارزشهای معنوی و انسانی، استعداد و توانایی فرد رابرای فهمیدن، قضاوت کردن

 عقیده پرورش می دهند.

 آموزان بر عملکرد تحصيلي دانش  آموزشي موثر اجتماعي و بررسي عوامل رواني، 

چهار گروه،  دارد. این عوامل در قرار  عملکرد تحصیلی، )افت یا پیشرفت تحصیلی( تحت تاثیر ابعاد متعدد زیستی، روانی و اجتماعی

آموزشگاه و عوامل مربوط به اجتماع و محیط خارج از مدرسه دسته بندی می  مدرسه، خانواده، آموز،ش ندا به عوامل مربوط ،شامل

 شوند.

است. محقق برای   خوزستانآموزان شاهد مقطع راهنمایی استان دانش تحصیلی وضعیت هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر

آموزان، متغیرها شخصیتی دانش رد تحصیلی اعم از متغیرهای فردی وگوناگون مرتبط با عملک متغیرهای دست یابی به این هدف،

ی مربوط به عوامل آموزشی از قبیل نگرش به رفتار معلم، مدیر، مشاور، امکانات آموزشی آموزشگاه و متغیرهای خانوادگی، از قبیل 

ارتباط این متغیرها را با وضعیت تحصیلی  سرپرست، تعداد خانوار و... را شناسایی کرده و از طریق تدوین فرضیه، نوع روابط با

 آموزان شاهد، تبیین نموده است.دانش

 ه تحقيق ينپيش

آموزان شاهد مقطع راهنمایی شهرستان آبادان  است. ابزار دانش نوع تحقیق، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل،

 گردآوری اطالعات، پرسشنامه است. 

 نتایج حاکی ازآن است که: 

 آموزان ارتباط معناداری وجود دارد. ن تحصیالت والدین با پیشرفت تحصیلی دانشبی -1

 افزایش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزمی شود. مادر موجب و رابطه عاطفی مناسب و خوب بین دانش آموز -2

 تحصیلی، عزت نفس و افسردگی دانش آموز ندارد.  وضعیت ازدواج مجدد مادر تاثیر منفی بر -3

 تحصیلی فرزندان دارد. وضعیت اغل بودن مادر تاثیر مثبتی برش -4

 گذارد.آموزشی نظیر معلم، مدیر، مشاور، آموزشگاه و محیط آموزشی برعملکرد تحصیلی او تاثیرمی عوامل ازز آمو ارزیابی دانش -5

 د.آموزان شاهد، ارتباطی با پیشرفت تحصیلی، عزت نفس وافسردگی نداردانش تربیت تولد در -6

آموزان شاهد ساکن در مجتمع های مسکونی بنیاد شهید انقالب اسالمی، بین عملکرد تحصیلی، عزت نفس و افسردگی دانش -7

 مندی از سکونت در مجتمع و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.تفاوت معنا داری وجود ندارد. اما بین رضایت

 تحصیلی رامی افزاید.وجود دوستان صمیمی و همکالسی پیشرفت  -8
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 دارند. افسردگی کمتری نسبت به دختران شاهد آموزان پسر،دانش -9

وجودی که میزان افسردگی در دختران شاهد بیش از پسران می باشد،اما عملکرد تحصیلی دختران بهتر از پسران بوده  با -10

 است.

 رتباط معنا داری وجود داشته است.آموزان درتمام پایه ها، ابین عزت نفس وپیشرفت تحصیلی دانش -11

 آ مو ز ا ن   دانش     تحصيلي     پيشرفت     در     مربيان     و     مستمر اوليا     بررسي  تاثير ارتباط 

 الزم تسهیالت و امکانات ساختن فراهم در و بوده مندعالقه خود فرزندان آموزشی هایفعالیت به مادران و پدران اکثر کلی طور به  

 فرزندان موفقیت خواهان مادری و پدر هر واقع در .کنندنمی فروگذار کوششی هیچ از خود فرزندان میزآموفقیت  تحصیالت برای

 . است خویش

 پوشاک، غذا، تامین در  خویش فرزند رفاه و  زیست  قبال  در خانواده لیت ئومس ترینمشخص  دیرین سنت  و  احساس یک  مبنای  بر

 کندمی فراهم خود  برای خانواده که  تسهیالتی چهارچوب در  مسکن و  پوشاک و  غذا .است شده خالصه  تربیت  و بهداشت  مسکن،

 مندبهره کنندمی رفع را آنها نیازهای که امکاناتی از خانواده افراد دیگر کنار در هاخانواده فرزندان زمینه سه این در .شودمی تامین

 .شوندمی

 و پزشک مباشرت با دیگری و خانواده کوشش و لیتئومس با یکی رماند و پیشگیری و مراقبت بعد دو در خانواده فرزندان بهداشت

 امکانات فراخور به دارند، خویش فرزند سالمت و حیات به که ایعالقه انگیزه به مادر و در. پ گیردمی شکل درمانی هایسازمان

 .دارند اهتمام خویش فرزند سالمت حفظ برای  خود اقتصادی و اجتماعی

 .رودمی   انتظار که  است آن از کمتر خانواده نقش اغلب عمومی هایجنبه  لحاظ از  ویژه به تربیت، مساله در

 .باشدمی دار عهده عمومی تربیت  مشخص هایبرنامه و هاهدف چارچوب در را  کودکان تربیت عملکرد مدرسه امروز جامعه در

 هر  طبیعت  اما دهدمی پاسخ بیش  و  کم رشد، و تربیتی  کلی هایهدف قالب در  هرگروه تربیتی نیازهای به  عمومی  پرورش  و  آموزش 

 .دارد نیاز خاص هایروش  اعمال و جوییچاره  به و گنجدنمی عمومی هایبرنامه قالب در  که است هاییویژگی  را فرد

 که نیست  آن مجال معموال را مدرسه  و است  متوجه سنی گروه هر متوسط و طبیعی شرایط به عمومی آموزش هایسیاست و هاهدف

 .کند دنبال مطلوب صورت به و دهد تشخیص  نیز را  فرد تربیتی نیازهای و هاضرورت 

 روزمره  مسائل چارجویی و  شناخت برای  را  مدرسه و خانواده متقابل همکاری  و کوشش نوجوانان و کودکان صحیح  تربیت   

 ترین مهم از یکی عنوان به  مربیان و  اولیا متقابل تباطار و مدرسه  و خانه مستمر پیوند امروزه که طوری به. کندمی  ایجاب تربیتی

 آن از و کنندمی محول مدرسه به جا یک را خویش فرزند تربیت لیتئومس مادر و پدر که آنجا.است مطرح تربیت و تعلیم ارکان

 تربیت نتایج انتظار  به  و  هستند فارغ گنجد،نمی رسمی  و عمومی تربیت  چارچوب  در  که  خویش فرزند تربیتی هایضرورت  و نیازها

 به و موقع به مدرسه  و خانواده همفکری و همکاری که آیدمی پدید کمبودهایی و هادشواری  دهندمی دست  از را هافرصت  رسمی،

 .باشد موثر آنها  رفع جهت  در تواندمی سادگی
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 نیاز با ارتباط  در  که هاضرورت  بسیار هچ.  رسدمی کمتر  و کندمی برخورد  کمتر  فردی  تربیت هایضرورت  به  معموال  مدرسه   

 و شناسدنمی  را  آنها که  طوری  به د. کننمی  برخورد  آنها به معلم و مربی  و هستند  توجه  درخور  نوجوانان  و  کودکان یکایک تربیتی

 بیشتر  تماس  اثر در  یا مراقبت  محدود مقیاس  در  که  است  خانواده این  و گذردمی اغماض و پوشی  چشم با آنها از  یا دهدنمی تشخیص 

 .شناسدمی  بهتر را خود فرزند و کندمی  برخورد نیازها این به فرزند، هایویژگی با روزانه  تر مستقیم   و

 مسائل نظر از است ممکن بنابراین و اطالعندبی آن ابعاد و رسمی  پرورش و آموزش رئوس و هاهدف از اغلب هاخانواده   

 تجربه  و اطالع تبادل خانواده و مدرسه بین که شودمی تعدیل زمانی شیوه این .کنند عمل ایمدرسه  رسمی تربیت با مخالف تربیتی

 .بپردازند کمبودها و هانقص جویی چاره  به و کنند شناسایی متقابل همفکری  با را تربیت فردی  جنبه و باشد معمول

 با را  عمومی تربیت مقاصد و هاروش  کلی جنبه  و دهدمی یاری  مسائل شناخت  در را  معلم مدرسه  و  خانه همکاری   

 و  فکری  خصوصیات  آن  به  مربی بودن  آگاه مستلزم  نوجوانان  و کودکان شناسایی .کندمی هماهنگ فرد  تربیت  عینی هایضرورت 

 با  رتباطا  در  و خانه  در فقط  یا گیرندمی نشأت  خانوادگی شرایط  از  و  شوندنمی ظاهر  مدرسه  در که  است  کودک  رفتاری  و عاطفی

 چاره  که آیدمی پیش مسائلی بیگاه و  گاه تعلیم و  تربیت  مساله  در نیز معلم و  مربی برای  .دارند رشد و  ظهور  مجال خانوادگی محیط

 .شوندمی ناشی خانوادگی شرایط از که است هاییعلت  از آگاهی مستلزم آنها جویی

 انجمن  اعضای عنوان  به  دارند تر  وسیع تربیتی  نظر  و دید که تری  متجانس گروه که  ست این  بر  سعی امروزه هایانجمن  در   

 و تربیتی مسائل با باشد ارتباط در  وسایل تهیه و مدرسه تجهیز  و  اداره نحوه  با که آن از بیش هاانجمن  ساالنه کار و شوند برگزیده

 و همکاری شودمی سعی شود، داده پیوند کنندمی دبرخور آنها با  تربیت و تعلیم روزانه کار جریان در معلم و مربی که هاییدشواری 

 حل برای تربیتی موثرتر  و  بهتر روش  وجوی  جست در  و روزمره هایدشواری  جویی چاره  منظور  به  مربیان  و اولیا مستمر  همفکری

 عالج  و الگو  مکتوب  و قبلی هایتجربه  از  آنها برای و اندنشده   بینیپیش تربیتی هایروش  مجموعه در  که باشد خاصی مسائل

 .است بسیار  فاصله مقصود حصول تا زمینه  این در هم هنوز .است نیامده دست به  مشخص

 و هابحث  و هابررسی اینکه  احساس و نهایی نتیجه  حصول  تا هاانجمن  هایتصمیم و هاتوصیه  پیگیری طرفی از   

 قرار مطلوب  جهت  در را هاانجمن تدریجا  آن ادامه  و افزایدمی هاانجمن  کار  دوام و  قوام بر  است، بوده سودبخش عمال هاگیری نتیجه 

 در مربیان و اولیا هایانجمن  توسعه مدرسه، اولیای و والدین مشارکت جذب برای هاروش  موثرترین و ترینعمومی از یکی .دهدمی

 .باشد داشته آموزشی محتوای باید هاگردهمایی و هانشست  این .است مدارس

 شانفرزندان  تحصیلی مطلوب پیشرفت  و  شخصیت رشد موجبات تواندمی  والدین مستمر حمایت و هدایت نظارت، آنکه مکال خالصه

 و  مدرسه خود برعهده فقط را  امر  این  و زنندمی باز  سر خود  کار  از  گوناگون  علل به  آموزان دانش اولیای از  خیلی. آورد فراهم را

 .گذارندمی مربیانش

 آموزاندانش لياياو جذب براي نکاتي

 :نمایدمی توصیه  را زیر نکات اولیا جذب در  مربیان و اولیا انجمن

 .نمایند برخورد  اولیا تمام با اسالمی اخالقی و انسانی کرامت با هاانجمن  الن ئومس  و مدارس مدیران -1
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 اثبات آنان برای منطق و دلیل با را معذوریت این هستید معذور فرزندش نامثبت  از  جا نداشتن علت به اگر اولیا مراجعه هنگام در -2

 انتظار ما از مردم حال همه در چون  .نمایید راهنمایی را او همجوار هایآموزشگاه در فرزندش نامثبت به نسبت حال عین در و کنید

 .دارند یاری

 انجام به نسبت المقدور حتی و استقبال  رویی خوش با آنها از  نمایندمی مراجعه  مدرسه  به  کاری جهت  مادری و  پدر زمان  هر -3

 .نمایید همکاری وی با تقاضایش

 .کنید خودداری شدیدا کنندمی کوتاه شانفرزندان  تربیت  و تعلیم به  نسبت که اولیایی به زدن  کنایه و تند نامه نوشتن از -4

 مدرسه صفای با کنون هب را اولیا پیش از بیش بتوانند نکات این حداقل رعایت با مدارس کشور محترم مدیران که آن امید به

 .دهند انجام بهتر  اسالمی مملکت این  سازان آینده تربیت و تعلیم که را  خود  رسالت  آنان همکاری و تعاون با و  فراخوانند

  پيشنهادات

 .نشوند مطلع  دیگر آموزاندانش تا گیرد صورت  محرمانه طور  به  والدین محبت از محروم آموزاندانش شناخت .1

 دعوت آموزشگاه به است  زده سر  خطایی آنها فرزند از که هنگامی تنها را  اولیا و رعایت را اسالمی اخالق  اولیا با دبرخور در مربیان .2

 از شدن جویا برای باریک حداقل ماه هر اولیا که کنند رفتار ایگونه   به باید بلکه . گردد آنان خجالت و سرافکندگی موجب تا نکنند

 .بپردازند مربیان  با زمینه این در نظرتبادل  به و کنند مراجعه مدرسه به  خود فرزندان تحصیلی وضعیت

 .گیرد صورت بیشتری عنایت و توجه خانواده آموزش هایکالس تشکیل و خانواده آموزش امر به .3

 .شود داده بیشتری اهمیت  مدارس در مشاغل هفته برگزاری به .4

 .پذیرد انجام مدرسه هماهنگی و نظارت با و والدین وسیله به فراغت اوقات کردن پر .5

 صورت به هاکمک  گونهاین  که است بهتر  البته .گردد بیشتر ضعیف آموزاندانش  به انجمن سوی  از مالی هایکمک اعطای .6

 .باشد آموزدانش خود اطالع  بدون حتی و محرمانه

 بشود  دارند کالمی و  شنوایی و بینایی ضعف  که آنهایی مانند جسمی مشکل  دارای  آموزان دانش با ای محترمانه و  مناسب برخورد  .7

 .نگیرند قرار آموزاندانش دیگر  تمسخر مورد تا

 .کند باز حساب آنها روی و  طلبد یاری و کمک والدین از  خود  مشکالت  حل در مدرسه .8

 گيرينتيجه

 :گرددمی اعالم  ذیل شرح به آمدهدست به نتایج شد بیان که مطالبی به  توجه با

  این  تحصیلی پیشرفت بر زیادی  میزان  به والدین( متارکه یا )فوت والدین محبت از محروم  آموزاندانش اییشناس و اولیا تماس -1

 .دارد اثر آموزاندانش گونه
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 عاطفی اختالالت  از  پیشگیری در  والدین سازیآگاه بر توجهیقابل مقدار به تواندمی مربیان و  والدین تنگاتنگ  و نزدیک رابطه  -2

 .باشد موثر تحصیلی پیشرفت و آموزش فرآیند بهبود  در  و ندک کمک آموزان دانش

 و شخصیتی رشد بر زیادی میزان  به آموزان دانش با مناسب برخورد و ناسازگاری علل شناخت منظور  به معلمین با اولیا تماس -3

 .است تاثیرگذار آموزان دانش  تحصیلی پیشرفت

 به آنان تحصیلی پیشرفت در درسی نظر از ضعیف آموزان دانش برای انجمن  سوی از جبرانی و تقویتی هایکالس  نمودن دایر -4

 .است موثر توجهی قابل میزان

 راهنمایی دوره  آموزان دانش به  اجتماعی مشاغل معرفی در دبیران با  والدین اجتماعی و فرهنگی ای،حرفه  علمی، نظر  تبادل -5

 .بینجامد آموزان دانش تحصیلی انگیزه تقویت بر تواندمی

 حل به تواندمی زیادی میزان تا محترم روحانیون و اجتماعی علوم و تربیتی علوم کارشناسان توسط هاخانواده  آموزش ه ب توجه -6

 .بینجامد آنان فرزندان تحصیلی پیشرفت سرانجام و هاخانواده  مسائل و مشکالت

 والدین سازی آگاه طریق  از هاتوانایی با اسب متن انتظار تشویق، تنبیه، قبیل  از آموزان دانش با متناسب  رفتاری هایشیوه  اتخاذ -7

 .است موثر  یادگیری و آموزش  روند بهبود  بر  مدارس مربیان  توسط

 بر  نهایت  در و  یادگیری و آموزش روند بر  زیادی بسیار  حد تا مربیان  و  اولیا میان  تربیتی و آموزشی  هایشیوه  در تضاد وجود -8

 .گذاردمی نامطلوب اثر  آموزان دانش  تحصیلی پیشرفت

 به  تاثیر تحصیلی پیشرفت و آموزش  خطیر  امر تداوم بر فراغت اوقات سازیغنی در  آموزاندانش اولیای  فکری و مالی کمک -9

 . دارد سزایی

 به  را  آموزان دانش  گونهاین زیادی حد تا آنان به  انجمن سوی از کمک اعطای و اقتصادی مشکل دارای  آموزاندانش شناسایی -10

 آنان  تحصیلی پیشرفت و آموزش روند بهبود بر  نهایت در و شده تقویت  تحصیل ادامه برای  آنان انگیزه  و  شتهوادا کوشش  و تالش

 .است تاثیرگذار

 این گسترش از  جلوگیری  و . ..و کالمی بینایی، ضعف  شنوایی، ضعف  نظیر  جسمی مشکل دارای  آموزاندانش شناسایی -11

 مفاسد و مشکالت از  پیشگیری بر نسبت  به و اندازدنمی      مخاطره  به را رمذکو آموزاندانش شخصیت  و  روان سالمت هاعارضه

 .است موثر  آنان تحصیلی پیشرفت بر و کاهدمی

 سبب تواندمی مدرسه اولیای  و مربیان توسط شودمی ارائه انجمن سوی از که آموزش مفید هایطرح  و پیشنهادات قبول -12

 .گردد مدرسه  در  موزشآ امر روند پیشرفت و مدرسه بازدهی افزایش
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