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 چکيده
 پسر آموزاندانش تحصيلی پيشرفت و مدرسه با والدین ارتباط بررسی پژوهش این کلی هدف :هدف

 پژوهش این در شده اعمال تحقيق روش :تحقيق روش. بود پاوه شهرستان راهنمایی مقطع دوم سال

 راهنمایی مقطع پسر دوم سال آموزاندانش تمامی شامل آماری جامعه و همبستگی نوع از توصيفی

 تصادفی گيری نمونه روش اساس بر نفر 09تعداد که بود 19-19  تحصيلی سال در پاوه شهرستان

 هاافتهی. است شده استفاده پيرسون همبستگی ضریب آزمون از هافرضيه آزمون برای و شدند انتخاب

 يلیتحص پيشرفت و مدرسه با والدین ارتباط بين داد نشان تحقيق از حاصل هاییافته :نتایج و

 تنگاتنگ و نزدیك رابطه -9: که داد نشان نتایج همچنين. دارد وجود داریمعنی رابطه آموزاندانش

 عاطفی اختالالت از پيشگيری در والدین آگاهسازی بر توجهی قابل مقدار به ميتواند مربيان و والدین

 با اوليا تماس -2. باشد موثر تحصيلی پيشرفت و آموزش فرآیند بهبود در و کند کمك آموزان دانش

 شدر بر زیادی ميزان به آموزان دانش با مناسب برخورد و ناسازگاری علل شناخت منظور به معلمين

 .است تاثيرگذار آموزان دانش تحصيلی پيشرفت و شخصيتی

 

 .آموزاندانش پيشرفت تحصيلی،، مدرسه، والدین :يديکل واژگان

 

 مقدمه

آموزان و تربيت آنان و همچنين پيشرفت آنان در امر تحصيالت مورد توجه بوده است از آغاز آموزش و پرورش تاکنون مسئله دانش

 آموزان را مدنظر قرار داده است.این تحقيق به بررسی ارتباط والدین با مدرسه در پيشرفت تحصيلی دانش

 آنان. کنندمی ایفا آموزاندانش تحصيلی پيشرفت در را مهمی بسيار نقش مدارس و هاخانواده که است جهت آن از موضوع اهميت

 تحصيلی وضعيت به نسبت را هاخانواده مدارس مدیران همچنين. کنند فراهم آموزاندانش برای را الزم امكانات و شرایط بتوانند باید

 ،اخالقی روانی، نظر از را آموزاندانش مشكالت و مسایل تا باشند داشته ارتباط مدرسه با باید مقابل در هاخانواده و سازند آگاه آموزاندانش

 ترك یا و افت باعث گاه گاه و پيشرفت مانع اوقات از بسياری که مشكالت گونه این رفع به نسبت و شوند آگاه اقتصادی و اجتماعی عاطفی،

 .کنند اساسی اقدام آن رفع به و کنند جلوگيری شوندمی تحصيالت
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 3، عليرضا ذاکریان1احمدي سعيد
ایران پاوه، کاربردی، علمی دانشگاه مدرس و پرورش و آموزش دبير

تهران طباطبایی عالمه دانشگاه تربيتی، روانشناسی دکتری

 

 نویسنده مسئول:نام 

 سعيد احمدي

 

ل و با تعام آموزاندانش تحصيلی پيشرفت رابطه بررسی

 ارتباط والدین و عوامل مدرسه
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آموزان به حدی است که برخی از متخصصان چون کاپالن و سادوك آن را اهميت تاثير پيشرفت تحصيلی در سالمت روانی دانش 

وشبهر رغم برخورداری از هاند. به عقيده ایشان نوجوانی که علیی دوم نوجوانی معيار اساسی برای تشخيص عملكرد سالم دانستهحداقل تا نيمه

 .[29]ای نشان خواهند داددر مدرسه نداشته باشد مسائل روانی قابل مالحظه طبيعی کارکرد بخشی

آموزان در طی چند سال نویسد هنگامی که محيط مدرسه شواهدی حاکی از شایستگی و لياقت برای دانشسيف به نقل از ازغوم می

 های روانی برای مدتیود نوعی مصونيت در برابر بيماریشآميز تكرار میاول فراهم کنند ورود چهار پنج سال بعد نيز همين تجارب موفقيت

 .[91]شودنامحدود در فرد ایجاد می

گردد که آنان از نظر پيشرفت ها با پسران و دختران نيز سبب می( تقویت رفتار خانواده9191های گيل و چيس )براساس نوشته

دکی پسران را بيش از دختران در داشتن موفقيت و آرزوهای واال و تالش اند که والدین از اوان کوتحصيلی مقاومت باشند آنان نشان داده

 .[92]گردد های درسی نيز مورد تأکيد قرار میکنند. این امور در کتابدوباره به هنگام مواجهه شكست ترغيب می

خواهد تحصيالتش آموزی مینشآید و باید بيش از پيش مورد توجه واقع گردد. چرا که اگر دامسئله تحصيل امر مهمی به حساب می

ی این امر را به او ندهد ممكن است دچار اضطراب، بيماری، نبود روابط اجتماعی و منزوی را ادامه دهد اما شرایط و امكانات محيطی اجازه

دارند رین توجه را مبذول میاعتنا بوده و به آنان کمتهایی مشاهده شده که نسبت به فرزندان بیبودن و مشكالتی چون بزهكاری که در خانواده

 مشاهده شده است.

  :شودها اشاره میاز پيشرفت تحصيلی تعاریف متعددی ارائه شده است که به تعدادی از آن

باشد. به طوری که آموزان نسبت به درس و مدرسه میهای عملی و نيز ایجاد تغيير در رفتار دانشپيشرفت تحصيلی: ایجاد مهارت

های خود را به صورت عملی در زندگی به کار گيرند. و از طرفی پيشرفت تحصيلی عبارت است از رشد تحصيلی و فرهنگی آموختهها بتوانند آن

باشد و هيچ وقت منظور از پيشرفت تحصيلی تنها توجه صرف به ی گذشته میی قبلی سال گذشته و جلسهآموزان نسبت به مرحلهدانش

 .[91] .باشدافت تحصيلی یكی از آثار فرعی پيشرفت تحصيلی می باشد وکاهش در افت تحصيلی نمی

های درسی که در هنگام اموزش و در طی مراحل آموزش در نمرات حداکثر توانایی فراگير در یادگيری دانش و معلومات و مهارت

 .[25]شودامتحانی و فعاليت کالسی نمایان می

ه به توانایی آموخته شد شود که در طول سال سير صعودی داشته باشد.لقی میآموزان تبخشی از نمرات کمی دانشبه سطح رضایت

گيری های معلم ساخته اندازههای فراگيری استاندارد شده یا آزمونشود که به وسيله آزمونیا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی اطالق می

های مختلف پيشرفت درسی مثل اهی فرد به صورتی که به وسيله آزمونهای آموزشگشود. به طور کلی، این اصطالح به مقدار یادگيریمی

 .[1]کندشود اشاره میدیكته، علوم و غيره سنجيده می

های فرد متناسب با توان و استعداد وی ی او باشد یا آموختههای آموزشگاهی فرد متناسب با توان و استعداد بالقوهچنانچه آموخته

 .[91]تآموز به پيشرفت تحصيلی نائل گردیده استوانيم بگویيم که دانشی بين توان بالقوه و بالفعل او نباشد، میابوده، در یادگيری، فاصله

 يقهدف و روش تحق

 پاوه نشهرستا راهنمایی مقطع دوم سال آموزاندانش تحصيلی پيشرفت و مدرسه با والدین ارتباط بررسی» تحقيق این در کلی هدف

 .باشدمی«  19-19 تحصيلی سال در

 غييراتت ميزان بينیپيش دنبال به تحقيق نوع این در محقق که همبستگی نوع از توصيفی پژوهش این در شده اعمال تحقيق روش

 عمقط دوم سال پسر آموزاندانش تمامی شامل آماری جامعه. است مستقل متغيرهای تغييرات به توجه با( وابسته متغير)عامل چند یا یك

 .شدند انتخاب تصادفی گيری نمونه روش اساس بر نفر 09تعداد که باشدمی 19-19تحصيلی سال در پاوه شهرستان راهنمایی

 اختهس محقق پرسشنامه از آموزاندانش تحصيلی پيشرفت و مدرسه با والدین رابطه بررسی با رابطه در اطالعات آوردن دست به برای

 .شد استفاده مدرسه با والدین ارتباط و مشارکت

. ددار وجود یكدیگر با آزمون هایماده بين باالیی همبستگی اعتبار، ميزان نظر از. باشدمی اصلی آزمون ماده 91 دارای پرسشنامه این

 که افرادی ارزیابی با نتایج آزمون هاینمره همبستگی همچنين. است شده گزارش درصد 92 تا 19 بين آزمون مختلف هایماده عاملی بار

 .شد گزارش 99/9 کرونباخ آزمون توسط پایایی ضریب. بود درصد 12 کردند مشاهده را افراد این نقش ایفای

 توسط تحقيق این در استفاده مورد پرسشنامه. سنجدمی را موردنظر اهداف یا هدف که است ایوسيله یا ابزار همان روایی پژوهش در

 .گرفت قرار تأیيد مورد آن استاندارد سطح و هماهنگی ميزان نهایی نظر از بعد و گرفته قرار بررسی مورد متخصص نفر چند

 5 - زیاد خيلی ، 0- زیاد ،1- کم ، 2- کم خيلی ، 9- اصالً بود زیر صورت به پرسشنامه این در گذارینمره روش
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 آن تحليل و تجزیه و هایافته

 :هافرضيه آزمون روش

 آمار  از ها فرضيه تأیيد جهت  و کرده تحليل و تجزیه را آمده بدست های داده ، مذکور های پرسشنامه از اطالعات گردآوری از پس

 .است شده استفاده(   پيرسون همبستگی ضریب)  استنباطی

 اول: يهفرض

لی در سال تحصي پاوهآموزان سال دوم مقطع راهنمایی شهرستان رسد بين سطح سواد والدین و پيشرفت تحصيلی دانشبه نظر می

 داری وجود دارد.رابطه معنی 19-19

 است.آمده ذیلاست که نتایج آن در جدول برای آزمون این فرضيه از ضریب همبستگی پيرسون استفاده شده

 

 : نتایج آزمون همبستگی پيرسون برای فرضيه اول9جدول 

 پيشرفت تحصيلی سطح سواد / آزمون آماری 

 199/9 پيرسون ضریب همبستگی 

 999/9 معناداری سطح  

 09 معتبرتعداد  

آموزان سال دوم مقطع راهنمایی نتایج به دست آمده از انجام آزمون پيرسون بين دو متغير سطح سواد  و پيشرفت تحصيلی در دانش

سطح معناداری آن و  199/9دهد.  در این باره ضریب همبستگی برابر با رابطه معناداری را نشان می19/19در سال تحصيلی  پاوهشهرستان 

)باشدمطلوب می 0 /01)  . گيرد.بنابراین فرضيه فوق مورد تأیيد قرار می 

 :دوم يهفرض
لی در سال تحصي پاوهآموزان سال دوم مقطع راهنمایی شهرستان و پيشرفت تحصيلی دانش علت حضور والدینرسد بين به نظر می

 داری وجود دارد.رابطه معنی 19-19

 است.آمده ذیلاست که نتایج آن در جدول برای آزمون این فرضيه از ضریب همبستگی پيرسون استفاده شده

 

 دوم: نتایج آزمون همبستگی پيرسون برای فرضيه 2جدول 

 پيشرفت تحصيلی / حضور والدین آزمون آماری 

 919/9 ونپيرسهمبستگیضریب 

 019/9 سطح معناداری 

 09 معتبرتعداد  

 آموزان سال دوم مقطعو پيشرفت تحصيلی در دانش حضور والدیننتایج به دست آمده از انجام آزمون پيرسون بين دو متغير سطح 

و سطح  919/9دهد. در این باره ضریب همبستگی برابر با رابطه معناداری را نشان نمی19/19در سال تحصيلی  پاوهراهنمایی شهرستان 

)شدبامعناداری آن مطلوب نمی 0 / 01) شود.. بنابراین فرضيه فوق رد می 

 :سوم يهفرض
 اوهپآموزان سال دوم مقطع راهنمایی شهرستان و پيشرفت تحصيلی دانش علت انگيزه حضور والدین در مدرسهرسد بين به نظر می

 داری وجود دارد.رابطه معنی 19-19در سال تحصيلی 

 است.آمده ذیلاست که نتایج آن در جدول برای آزمون این فرضيه از ضریب همبستگی پيرسون استفاده شده
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 سوم: نتایج آزمون همبستگی پيرسون برای فرضيه 1جدول 

 پيشرفت تحصيلی / انگيزه حضور آزمون آماری 

 991/9 ونپيرسهمبستگیضریب 

 999/9 سطح معناداری 

 09 تعداد معتبر 

آموزان و پيشرفت تحصيلی در دانش انگيزه حضور والدین در مدرسهنتایج به دست آمده از انجام آزمون پيرسون بين دو متغير سطح 

 991/9دهد. در این باره ضریب همبستگی برابر با رابطه معناداری را نشان می19/19در سال تحصيلی  پاوهسال دوم مقطع راهنمایی شهرستان 

)باشدآن مطلوب میو سطح معناداری  0 /01) رد.گي. در این فرضيه گرچه رابطه همبستگی ضعيف است اما  فرضيه مورد تأیيد قرار می 

 :چهارم يهفرض
لی در سال تحصي پاوهآموزان سال دوم مقطع راهنمایی شهرستان رسد ارتباط والدین با مدرسه و پيشرفت تحصيلی دانشبه نظر می

 داری وجود دارد.رابطه معنی 19-19

 است.آمده ذیلاست که نتایج آن در جدول برای آزمون این فرضيه از ضریب همبستگی پيرسون استفاده شده

 

 چهارم: نتایج آزمون همبستگی پيرسون برای فرضيه 9جدول 
 پيشرفت تحصيلی ارتباط والدین با مدرسه / آزمون آماری 

 905/9 ونپيرسهمبستگیضریب 

 999/9 سطح معناداری 

 09 تعداد معتبر 

مقطع  آموزان سال دومنتایج به دست آمده از انجام آزمون پيرسون بين دو متغير ارتباط والدین با مدرسه و پيشرفت تحصيلی در دانش

و سطح  905/9برابر با دهد.  در این باره ضریب همبستگی رابطه معناداری را نشان می19/19در سال تحصيلی  پاوهراهنمایی شهرستان 

)باشدمعناداری آن مطلوب می 0 /01)  . گيرد.بنابراین فرضيه فوق مورد تأیيد قرار می 

 گيرينتيجه و بحث

 و نمایند افتدری را نياز مورد اطالعات خود فرزند تربيتی و تحصيلی پيشرفت چگونگی و رفتار نحوه از توانند می قانونی نظر از والدین

. يردگ انجام کامل طور به آنان یادگيری فرایند تا رسانند انجام به احتمالی نواقص رفع و آموزشی فعاليت استمرار جهت در را اقداماتی حتی

 رد ساختارهایی باید که گردیده مضمون این به ای توصيه ارائه به منجر "یونسكو" سازمان توسط خصوص این در آمده عمل به های بررسی

 . يردگ انجام بهتری نحو به آن اجرای و ارزشيابی فرایند توسعه فراگيران و معلمان و والدین بين همكاری افزایش با که آید وجود به مدارس

 . باشند می آموزشی مرکز هر در ساختارهایی چنين کانون مربيان و اولياء انجمنهای

 راوانیف تاثير وی تفكر طرز و  بينی جهان نوع و روحی ی شاکله تعيين در خواه نا خواه که شود می داده کودك به آموزشهایی خانه در

 و  آموزشها نيازمند زندگی گوناگون مراحل در کودك اما دارد کودك زندگی مشی خط تعيين در مهمی نقش خانواده جهت همين به دارد

 مورد در باشد هم با هماهنگ نيز و مكمل که بود خواهد موثر زمانی آموزشها این. باشد می مقدور آموزشگاهها در تنها امر این است تجاربی

 را اه خانواده بتوان که آید وجود به راهبردهایی باید " کندمی توصيه یونسكو سازمان آموزان دانش بهتر یادگيری برای جانبه همه همكاری

 ." داد مشارکت خود فرزندان آموزش امر در

 را آن عملكرد و دارند  زیادی انتظار مدرسه از آموزان دانش اوليای است گذشته از بيش مراتب به پروش و آموزش از جامعه انتظارات

 هب نسبت ها خانواده احترام از شود تضعيف والدین انتظارات به پاسخگویی برای پرورش و آموزش توانایی اگر.  دهند می قرار سوال مورد

 روابط ایجاد با و دارند آموزشگاهها از مردم انتظار واقعی حدود تعيين در ای ویژه جایگاه مربيان و اولياء های انجمن شد خواهد کاسته مدرسه
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 ارتقاء و تربيتی و آموزشی معضالت رفع عمل نتيجه و کرده نشان خاطر ها آن به را وظایفشان والدین و معلمان کليه بين جانبه همه و مطلوب

 . داشت خواهد پی در را آموزشگاهها فعاليت سطح

 تحصيلی تپيشرف در مدرسه با والدین ارتباط ميزان تأثير بررسی به آمده دست به هایتحليل و تجزیه به توجه با محقق تحقيق این در

 ارتباط بين که دهدمی نشان شده ارائه نظریات بندیجمع و پرسشنامه به مربوط هایبررسی. است پرداخته راهنمایی سطح آموزاندانش

 . دارد وجود دارمعنی و مثبت ایرابطه آموزاندانش تحصيلی پيشرفت و مدرسه با والدین

 :آیدمی صورت به تحليل و تجزیه نتایج که داشت فرضيه چهار تحقيق این

 حصيلیت سال در پاوه شهرستان راهنمایی مقطع دوم سال آموزاندانش تحصيلی پيشرفت و والدین سواد سطح بين رسدمی نظر به -9

 .دارد وجود داریمعنی رابطه 19-19

 دو ينب را داریمعنی رابطه وجود تحليل نتایج که است شده استفاده پيرسون همبستگی ضریب آزمون از فرضيه این تحليل برای

 همسو است داده انجام( 9115) احمدی توسط که تحقيقی نتایج با فرضيه این نتایج. داد نشان را تحصيلی پيشرفت و والدین سواد سطح متغير

 .[9] .باشدمی

 در پاوه شهرستان راهنمایی مقطع دوم سال آموزاندانش تحصيلی پيشرفت و مدرسه در والدین حضور علت بين رسدمی نظر به -2 

 .دارد وجود داریمعنی رابطه 19-19 تحصيلی سال

 بين را داریمعنی رابطه وجود عدم تحليل نتایج که است شده استفاده پيرسون همبستگی ضریب آزمون از فرضيه این تحليل برای

 است داده انجام( 9115) احمدی توسط که تحقيقی نتایج با فرضيه این نتایج. داد نشان را تحصيلی پيشرفت و والدین حضور علت متغير دو

 .[9] .دارد مغایرت

 در اوهپ شهرستان راهنمایی مقطع دوم سال آموزاندانش تحصيلی پيشرفت و مدرسه در والدین حضور انگيزه بين رسدمی نظر به -1

 .دارد وجود داریمعنی رابطه 19-19 تحصيلی سال

 دو ينب را داریمعنی رابطه وجود تحليل نتایج که است شده استفاده پيرسون همبستگی ضریب آزمون از فرضيه این تحليل برای

 داده انجام( 9119) رحماندوست توسط که تحقيقی نتایج با فرضيه این نتایج. داد نشان را تحصيلی پيشرفت و والدین حضور انگيزه متغير

 .[9] .باشدمی همسو است

 الس در پاوه شهرستان راهنمایی مقطع دوم سال آموزاندانش تحصيلی پيشرفت و مدرسه با والدین ارتباط بين رسدمی نظر به -0

 .دارد وجود داریمعنی رابطه 19-19 تحصيلی

 دو ينب را داریمعنی رابطه وجود تحليل نتایج که است شده استفاده پيرسون همبستگی ضریب آزمون از فرضيه این تحليل برای

 داده انجام( 9119) رحماندوست توسط که تحقيقی نتایج با فرضيه این نتایج. داد نشان را تحصيلی پيشرفت و مدرسه با والدین ارتباط متغير

 .[9] .باشدمی همسو است

 :که گفت توانمی آمده دست به نتایج براساس

 دانش اطفیع اختالالت از پيشگيری در والدین آگاهسازی بر توجهی قابل مقدار به ميتواند مربيان و والدین تنگاتنگ و نزدیك رابطه -

 .باشد موثر تحصيلی پيشرفت و آموزش فرآیند بهبود در و کند کمك آموزان

 و شخصيتی رشد بر زیادی ميزان به آموزان دانش با مناسب برخورد و ناسازگاری علل شناخت منظور به معلمين با اوليا تماس -

 .است تاثيرگذار آموزان دانش تحصيلی پيشرفت

 دميتوان راهنمایی دوره آموزان دانش به اجتماعی مشاغل معرفی در دبيران با والدین اجتماعی و فرهنگی حرفهای، علمی، نظر تبادل -

 .بينجامد آموزان دانش تحصيلی انگيزه تقویت بر

 سائلم و مشكالت حل به تواندمی زیادی ميزان تا محترم اجتماعی علوم و تربيتی علوم کارشناسان توسط خانوادهها آموزش به توجه -

 .بينجامد آنان فرزندان تحصيلی پيشرفت سرانجام و هاخانواده

 توسط الدینو آگاهسازی طریق از توانایيها با متناسب انتظار تشویق، تنبيه، قبيل از آموزان دانش با متناسب رفتاری شيوههای اتخاذ -

 .است موثر یادگيری و آموزش روند بهبود بر مدارس مربيان

 يشرفتپ بر نهایت در و یادگيری و آموزش روند بر زیادی بسيار حد تا مربيان و اوليا ميان تربيتی و آموزشی شيوههای در تضاد وجود -

 .ميگذارد نامطلوب اثر آموزان دانش تحصيلی

 زاییس به تاثير تحصيلی پيشرفت و آموزش خطير امر تداوم بر فراغت اوقات سازیغنی در آموزان دانش اوليای فكری و مالی کمك-

 . دارد
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 تالش به را آموزان دانش اینگونه زیادی حد تا آنان به انجمن سوی از کمك اعطای و اقتصادی مشكل دارای آموزان دانش شناسایی -

 .است ذارتاثيرگ آنان تحصيلی پيشرفت و آموزش روند بهبود بر نهایت در و شده تقویت تحصيل ادامه برای آنان انگيزه و واداشته کوشش و

 محدودیتها

 اشاره کرد:توان به موارد زیر ها میهای روبرو شد که از جمله این محدودیتدر حين انجام این تحقيق محقق با محدودیت

های که اند. لذا  کتابها بودهها و مدارس فاقد این گونه کتابهای تحقيق به دليل این که کتابخانهعدم دسترسی به منابع و کتاب -

 ها مشكل و غيرقابل دسترس بوده است.موضوع تحقيق را شامل باشند بسيار کم و دسترسی به این گونه کتاب

 آموزان الخصوص مربی آموزشی جهت مصاحبه با دانشن مدارس و علیعدم همكاری مدیران و مسئوال -

 هاعدم همكاری والدین جهت انجام مصاحبه مستقيم در زمينه تحقيق و تكميل پرسشنامه -

 هانامهعدم آگاهی و درك سریع والدین برای تكميل پرسش -

 نبود تجربه کافی و الزم محقق برای انجام این تحقيق -

 پيشنهادات

 رسدمی نظر به ضروری امری پرورش و آموزش فعلی ساختار اصالح پرورش، و آموزش در مردم مشارکت زمينه نمودن فراهم جهت -9

 .شود داده مردم و آنها واوليای آموزان دانش معلمان، مدارس، مدیران به اختياراتی بایست می جدید ساختار در و

 .گردد پيگيری جدیت با خانواده آموزش ها، خانواده و مدارس تربيتی های فعاليت بين بيشتر هماهنگی ایجاد منظور به -2

 و اولياء انجمن به بيشتری اختيارات مدارس اجرایی نامه آئين در آموزان دانش اوليای بيشتر مشارکت نمودن فراهم منظور به -1

 .شود داده مربيان

 مدیران خود تا گردند توجيه آموزشی واحدهای اهداف پيشبرد در آموزان دانش اوليای مشارکت نقش به نسبت مدارس مدیران -0

 .نمایند تسهيل را اولياء مشارکت امر

 و اجتماعی اقتصادی، توسعه های برنامه در دولت دارد ضرورت رو این از. طلبد می مناسب اجتماعی و فرهنگی بستر مشارکت، -5

 .کند تالش جامعه در مشارکت فرهنگ نمودن نهادینه درجهت و کند توجه امر این به خود فرهنگی

 .باشند داشته بيشتری مشارکت اولياء تا باالرود دولتی مدارس کيفيت گردد می پيشنهاد غيرانتفاعی، مدارس گسترش جای به -1

 .شد خواهد آنها بيشتر همكاری موجبات اولياء به مدارس های فعاليت گزارش ارائه -1

 جهت است شایسته. باشد می محدود و متفاوت مشارکت مفهوم به نسبت مردم و پرورش و آموزش مسئوالن تصور و برداشت -9

 .شود ریزی برنامه ها نگرش تقویت و ها دیدگاه هماهنگی

 وزارت دارد ضرورت ندارند، را الزم آگاهی پرورش و آموزش پيشبرد در آن نقش و مشارکت اهميت از مردم و آموزان دانش اوليای -1

 .ببينند تدارك زمينه این در بلندمدت و مدت کوتاه های برنامه سيما و صدا بویژه گروهی های رسانه همكاری با پرورش و آموزش
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 .مربيان و اولياء انجمن ،9112 مهرماه 919 شماره پيوند، ماهنامۀ تحصيلی، پيشرفت در خانواده نقش: محمد آرمند، [5]

ه ها بخانواده مبتنی بر نظارت و راهنمایی والدین و اهميت آنآمليان، حسن. بررسی رابطه بين عملكرد تحصيلی و فرهنگ  [1]

 .تحصيالت فرزندان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

 فصلنامه ویان،دانشج آفرینی کار با خالقيت و تحصيلی پيشرفت پيشرفت، انگيزه تفكر، سبكهای بين رابطه( 9191)حسن احدی، [1]

 .اهواز اسالمی، آزاد دانشگاه شناسی، روان در نو های یافته پژوهشی – علمی

 .ترمه تهران، جوانان، و نوجوانان شناسیروان ،(9115) احمد احمدی، [9]

 ؛مربيان و اولياء و انجمن انتشارات آموزشی؛ واحدهای مربيا و اولياء و انجمن نامه آئين ، اسالمی جمهوری مربيان و اولياء و انجمن [1]

 .9111 ماه شهریور تهران،

 اصفهان، خورسگان، واحد اسالمی آزاد دانشگاه پژوهشی معاونت شریعتمداری، علی دکتر ترجمه بزرگ، مربيان ،رابرت؛ اوليج [99]

9115. 

شناسی آموزان و سطح سواد خانواده، پایان نامه کارشناسی ارشد روانپور محسن، مجيد. بررسی رابطه بين عملكرد تحصيلی دانش [99]

 .9111دانشگاه عالمه طباطبایی، 
 .یدلوئ یعباس یدهدر گذز زمان . ترجمه . فر ی( خانواده درمان 9191، ) یلگور يلبارنس ، گ [92]

 یانانشجور دد يلیتحص يشرفتبا سالمت روان و پ يجانیرابطه هوش ه اییسهمقا ی(، بررس9191اکبر ) یکوهسار، عل یادحد [91]

 .انشگاه شاهدد ی،ه علوم انسانانشكدد ينی،بال یشناس، روانارشد ینامه کارشناس یانانشگاه تهران، پاد يرشاهدو غ شاهد

 .ویرایش انتشارات: تهران.  تربيتی علوم و روانشناسی در تحقيق روش(. 9199) علی دالور، [90]

 دفتر مرندی؛ مرجان ترجمه پرورش، و آموزش جدید استانداردهای جهان، برتر مدارس ریچارد؛ هاینز، و آرتور چاکر، دونالد [95]

 .9111 تهران اول؛ چاپ ؛ پرورش و آموزش وزارت علمی همكاریهای

 ارشد کارشناسی نامه پایان ؛9151 تا ش.هـ9121 سال از ایران مربيان و اولياء و انجمن تحول سير بررسی حميد؛ ، الدینی زین [91]

 .9111 رودهن؛ واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 .دوران نشر: تهران  ششم، ویرایش آموزش و گيری یاد روانشناسی. نوین پرورشی روانشناسی(. 9191. )ا. ع سيف، [91]

 .9112 تهران دانش؛ گنج انتشارات ارزشها، شناسی جامعه پرویز؛ صانعی، [99]

 تپيشرف در عوامل شناسایی و راهنمایی دورۀ دروس در شده کسب ریزی برنامه و شده اجرا درسی برنامۀ بررسی: عليرضا عصاره [91]

 .آموزان دانش تحصيلی

 رضاعی، حسن؛ رفيعی،: ترجمه( سوم و دوم اول، جلد. )بالينی روانپزشكی خالصه(. 2991)بنيامين سادوك، هارولد؛ کاپالن، [29]

 .ارجمند انتشارات: تهران(. 9192)فرزین

 اراتانتش نفيسی، عبدالحسين ترجمه انگيزش، بر مبتنی آموزشی ریزی برنامه ؛ ام دوگالس هام ویند و آن فرانسيس کمری، [29]

 .9119 تهران ؛ تربيت و تعليم پژوهشكده
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 نگاشت تك تربيت؛ و تعليم پژوهشكده انتشارات مترجمان؛ گروه ترجمه ،29 قرن در پرورش و آموزش یونسكو؛ کنفرانس گزارش [22]

 .9119 بهمن تهران، ،21

 انتشارات:  تهران. )  همكاران و بهاری فرشاد:  ترجمه(  کاربرد ، نظریه ، تاریخچه)  درمانی خانواده(  9192)  ، ساموئل ، گالدینگ [21]

 .اول چاپ(  تزکيه

 درمانی خانواده(  9195)  ، هربرت ، گلدنبرگ – ایرنه ، گلدنبرگ [20]

 دانش سازشی رفتار و مسأله حـل و عملكرد بر فراشناختی و شناختی راهبردهای آموزش تاثير بررسی(. 9195. )ع آریا، محمدی [25]

 اهدانشگ. ارشد کارشناسی نامه پایان تهران، استثنائی پرورش آمـوزش ای حرفـه مهـارتهـای مقطع سوم پایه مانده عقب آموزان

 .طباطبائی عالمه

 .9190 معاصر،تهران ها،انتشارات ليت مسو و وظایف ساختار ومربيلن اوليا انجمن ،جعفر، اول وجوانبخت وفادار،صداقت [21]
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