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چکیده :

هدف اساسی از انجام پژوهش حاضر ،آگاهی و شناات اناثیر مشناکت
والدین دک فرایاد آموزشی فرزندان بر پیشرف احصیلی آنان دک مداکس ابتندایی
بود  .به این ماظوک با اوجه به مبانی نظری و پیشیاه پژوهش ،شنش سناوا دک
کابطه با مولفه های موکد مطالعنه مطنر  ،جامنه آمناکی  )232تلینه مندیران
مداکس ابتدایی شهرستان گابد تاووس می باشد  .بنر اسناس جیعین جامعنه
آماکی و مشخص بودن اعداد ،تل جامعه ؛آمناکی  )232نفنر بنه وانوان حجن
نیونه اعیین گردید  .دکنتیجه کوش نیونه گیری کوش سرشنیاکی اسن  .ابن اک
پژوهش از پرسشاامه محقق ساتته حاوی  35ساوا  ،شامل اطالوات وینومی،
سواالت مربوط به متغیر هایژوهش بر جسب طیف طبقه بادی لیکنرت اسنتفاد
ته برای اعیین کوایی ،از قضاوت متخصصان و برای اعینین پاینایی ینج اجنرای
آزمایش برکوی  30نفر از مندیران منداکس ابتندایی ،از طرینق آلفنای ترونبناخ

ضریب برابر  %81داد های الزم به دس آمد .داد ها با استفاد از شیو هنای
آماک اوصیفی شامل  :محاسبه فراوانی ،فراوانی دکصدی ،جداو و نینوداک و آمناک
استاباطی شامل  :آزمون تی دو موکد اج یه و احلیل قراک گرفته اس .

 1این مقاله برگرفته از پایان نامه ی تاکشااسی اکشد برنامه کی ی آموزشی دانشگا آزاد اسالمی  ،واحد کود هن
اس .
 2وضو هیات ولی دانشگا آزاد اسالمی واحد کودهن
 3تاکشااسی اکشد برنامه کی ی آموزشی
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نتایج حاصل از وکش تی دو نشان داد ته  -1 :بین سطح سنود اولیناو و
پیشرف احصیلی دانش آموزان کابطه وجنود داکد -2 .بنین وضنعی اقتصنادی

تانواد و پیشرف احصیلی دانش آمنوزان کابطنه وجنود داکد -3 .بنین فضنای
کوانی مااسب آکامش و صنیییی ) دک تنانواد و پیشنرف احصنیلی داننش
آموزان کابطه وجود داکد -4 .بین اوجه اولیاو و اوقات فراق فرزندان و پیشرف

احصیلی آنان کابطه وجود داکد -5 .بین مشاکت اولیاو دک فرآیاد انجام اکنالیف
و یننادگیری و پیشننرف احصننیلی دانننش آمننوزان کابطننه وجننود داکد -6 .بننین
هیکاکی اولیاو با مدکسه و پیشرف احصیلی دانش آموزان کابطه وجود داکد.

کلید واژه :

مشاکت والدین ،فرایاد آموزش ،پیشرف احصیلی
مقدمه :

از آنجا ته مدکسه بعد از تانه مه انرین نهنادی اسن تنه دک کفتناک و
ترداک و دگرگونی وواطف نوجوانان نقش اصلی کا بنر وهند داکد ،منی انوان بنا
برنامه کی ی صحیح و بنا مشناکت معلینان و والندین ،حنا هیکناکی ،حنا
هیدکدی و آداب و ن ات اجتیاوی ،سازگاکی ،مراوات نظ  ،ایثاک ،افکر ماطقی،
شاات تود و دیگران ،احترام به حقوق دیگران ،حل و کفع مسائل و مشناکت

دک محیط های آموزشی کا به دانش آموزان آموتن داوودی ،1385 ،ص )16
تانه و مدکسه زمانی می اواناد کسال آموزشی و اربیتی تاص تود کا بنه نحنو
مطلوب انجام دهاد ته هیه یج شاات اربیتنی تنافی داشنته باشناد و نقنش
اربیتی تاص تود کا با بصیرت انجام دهاند .نظنام اجتیناوی و حینات سیاسنی
جامعه بشری به اعاون و مشاکت اوضنای آن بسنتگی داکد .اینن امنر از طرینق
هییاکی های مردمی استواک می گردد و آموزش و پروکش به واوان نظامی
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اجتیاوی نیازماد مشاکت و هیکاکی هیه اج ای نظام اس  .اینن نظنام
بدون مشاکت منوثر منردم و تاکتانان دک ابعناد ولینی ،فرهاگنی ،اقتصنادی و
واطفی نیی اواند فرآیاند اعلنی و اربین کا بنه تنوبی ویلنی سنازد .فعالین
آموزشی و اربیتی مداکس بدون جلب اوجه و هیکناکی اولینای داننش آمنوزان
نتایج مطلوب نخواهد داش  ،زیرا ااثیرپذیری تودک از وامنل تنانواد بنیش از
سایر ووامل اس از این کو باید هرچه بیشتر افکاک و نظریات اولیاو و معلینان دک
جه شاات بهتر تودک به ه ن دیج شود و انتظناکات و اوقعنات هنر تندام
نسب به هیدیگر تامال کوشن گردد اا االش های آموزشنی بنه نتنایج مفیندی
برسد .اهیی و نقش آموزش و پروکش دک بهسنازی و اوسنعه زنندگی فنردی و
اجتیاوی موجب شد اس ته جامعنه و اولینای داننش آمنوزان انتظناک داشنته
باشاد ته مدکسه محیطی کشد دهاد  ،پویا و زمیاه سناز پنروکش اسنتعدادهای
بالقو و تداداد به فرزنندان آننان باشند .مسناله مشناکت والندین و منداکس از
اهیی زیادی برتنوکداک اسن  .مشناکت والندین دک منداکس باونف پیشنرف
احصیلی و اربی بهتر دانش آموزان می شود .یاکی کساندن اولیاو بنه مدکسنه و
یاد گرفتن آنها از مربیان ،ااثیر مسنتقی بنر مین ان ینادگیری مباحنف ولینی-
فرهاگی و به تاکگیری آنها دک زنندگی اجتیناوی تودتنان ،نوجواننان و جواننان
تواهد داش  .دک این کاستا این ساوالت پیش می آیند تنه آینا بنین مشناکت
والدین دک فرآیاد آموزشی فرزندان و پیشرف احصیلی آنان کابطه وجنود داکد
چه کاههایی بایددک پیش گرف اا اولیناو والقیاند بنه هیکناکی و مشناکت بنا
مدکسه شوند از نظر وصاک مفهنوم مشناکت بنه معانی دسن دک دسن هن
گذاشتن برای انجام دادن تاکی اس و ابعناد آن منی اوانند اجتیناوی ،فکنری،

اقتصنادی و حتنی سیاسننی باشند وصنناک  ،1376 ،ص  .)24از نظنر صننالحی
کیحانی مشاکت دکگیری ذهای و واطفی اشنخاص دک موقعین هنای گروهنی
اس ته آنان کا بر می انگی د برای دستیابی به اهداف گروهی؛ هیدیگر کا یناکی
دهاد و دک مساولی تاک شریج
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شوند .بر اساس اعریف فوق دکگیر شدن ،یاکی دادن و مساولی پنذیری
سه ویژگی مه مشناکت منی باشند صنالحی کیحنانی ،1380 ،ص  .)15دک
اعریفی دیگر مشاکت به معای فراه آوکدن و گسترش بستر نقد مشترک برای
هدف های مشترک اس  .انجین اولیاو و مربیان تنه مهیتنرین جایگنا اکابناط

اولیاو با مدکسه اس  ،دک سا  ،1326با نام «انجین تانه و مدکسه» تناک تنود
کا آغاز ترد .اگرچه اقریباً هیه اهداف انجینن تاننه و مدکسنه بنه جابنه هنای
اربیتی ،از طریق برقراکی اکاباط صحیح بین مدکسه و تانه ،اوجه داشن  ،ولنی
نگا صرفاً مادی مداکس به مشلرت اولیاو باونف فاصنله گنرفتن تنانواد هنا از
مداکس شد .این مشکل و ضروکت هنای نظنام آمنوزش و پنروکش موجنب شند
اساساامه انجین اولیاو و مربیان ،دک سا  ،1367با اهداف و کویگردی جدید به
اصویب شوکای والی آمنوزش و پنروکش برسند .دک نگناهی اجینالی بنه اهنداف
انجین اولیاو و مربیان دک می یابی ته قانونگذاک با اوجه به ابعاد مختلف اکابناط
بین تانه و مدکسه ،اربین اصنولی و صنحیح تودتنان ،نوجواننان و جواننان کا
مطابق با فرهاگ و نیازهای جامعه اسالمی ،مدنظر داشته و تانواد کا به وانوان
یکی از اکتان اربی صحیح فرزندان محسوب ترد اس  .باابراین ،دسن ینابی
به اهداف یاد شد ااها دک سایه مشاکت گسترد و وییق اولیای دانش آمنوزان
دک اربی امکان پذیر اس  .به وباکای ،هیه اولیاو بایند دک امنوک داننش آمنوزان
موثر واقع شوند نصیری ،1387 ،ص .)65از نظر فضلی تانی فرایاند آموزشنی
وباکت اس از ایجاد شرایط یادگیری مطلوب برای فراگیران از طریق کوش های
فعا ادکیا ،بهبود فرآیاد یادگیری ته دک نهای ماجر به پیشرف احصیلی م
یگردد .دک اعریف دیگر می اوان گف  :از زمانی ته فردی می تواهند چین ی کا
یاد بگیرد اا زمانی تنه تنامالً یادگرفتنه و منی اوانند آن کا بکناک ببنرد ،فرآیاند
ینادگیری گویاند فضننلی تنانی ،1381 ،ص .)107از نظننر شنیخی پیشننرف
احصیلی موفقی دک امر احصیل اس ته می اواند به مهاکت دک امری
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تناص ینا اخصنص دک بخشنی از داننش ماجنر شنود .هینین پیشنرف
احصیلی یعای ایاکه دانش آمنوز دک هاگنام احصنیل بنه اندکیج ینادگیری اش
اف ایش یافته و به طوک تلی نیرات او نسب به سا های قبنل سنیر صنعودی از
تود نشان دهد شیخی ،1373 ،ص .)8بنه نظنر ونتلیانگ 1ینادگیری وبناکت
اس از اغییر کفتناک آموزشنی و پروکشنی مطلنوب دک یادگیرنندگان ،هنر نظنام
آموزشی و پروکشی بر اساس می ان این اغییر ،کفتاک یا اغییرات کفتاک یا اغییرات
کفتاک محاسبه و موکد اکزشیابی قراک می گیرد .یادگیری مهیتر ازیاد دادن اسن .
زیرا یادگیری هدف اس

و یاد دادن کا کسنیدن بنه هندف ونتلیانگ،1375 ،

ص  .)63از نظر ماادی دک یج اقسی بادی تلی می اوان دک حا حاضر چهناک
محیط کا دک یادگیری موثر دانسن  -1 :مدکسنه ؛ مدکسنه کسنیی انرین نهناد
آموزشی و پروکشی دک ساین تودتی وو نوجوانی اس  .وظیفه مدکسنه آمنوزش
حداقل هایی اس ته فرد بدون آنها نیی اواندبه توبی از وهد نقش شهروندی
و اجتیاوی تود برآید -2 .تانواد ؛ از سپید دم ااکیخ بشر ااتاون ،تانواد بنه
واوان یج نهاد اساسی دک نگهداکی و اربی فرزندان ،نقش ماحصنر بنه فنردی
ایفا نیود و لنذا نینی انوان ااثیرگنذاکی آن کا دک ابعناد شخصنیتی ،فرهاگنی،
اجتیاوی و اوتقادی بر فرد نادید گرف  -3 .اجتیاع؛ اجتیاع نظام پیچیند ای
اس ته این امکان کا فراه می آوکد اا افراد اح ااثیر ووامنل مختلنف دک آن
به اعامل با یکدیگر بپردازند ،بسیاکی از اجتیاوات از طریق « اجباک اجتیناوی »
سعی می تااد بر اعامالت افراد ااثیرگذاشته و آن کا بنه گوننه ای تنه مطلنوب
جامعه اس شکل دهاد .پروکش اجتیاوی مطلوب هینه جوامنع و صناحباظران
بود و « آنتونی گیدن » 2جامعه شااس معروف انگلیسی آن کا این گونه اعرینف
می تاد  « :اجتیاوی شدن فرایادی اس ته به وسیله آن ،از طرینق ایناس بنا
انسان های دیگر ،تودک نااوان به
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ادکیج به انسانی آگا  ،دانا و ماهر دک شنیو هنای کفتناک وینژ فرهانگ و
محیط معیای ابدیل منی شنود » مانادی ،1387 ،ص  -4 .)93کسنانه هنای
جیعی و ایاترن ؛ با آن ته سه محیط قبلی ااثیر به سن ایی دک ینادگیری فنرد
داکند ،اما محیط چهاکم کسانه های جیعی و ایاترنن ) افناوای اسناس بنا آنهنا
داشته و به هیین تاطر می اواند نقش مهیی دک یادگیری به مفهنوم ونام ایفنا
نیاید .مدسه ،تانواد و اجتیاع ،دک واقع محیط های ااثیرگذاک ساتی می باشناد
ته از گذشته های دوک دک آموزش افراد نقش داشته اند .اما کسانه های جیعنی و
ایاترن کا می اوان اب اکهای آموزشی مندکن نامیند تهبنه ااهنایی منی اواناند
اعامالت موجود دک هر یج از محیط های سه گانه قبلنی کا احن الشنعاع قنراک
داد و حتی ااثیرات آموزشی آنها کا نناچی نینود ینا آن کا تاثنی نیایاند .بنه
طوکی ته امروز کسانه های جیعی با یکه اازی تود می اواناد صوکت فکنری و
فرهاگی مطلوب برنامه کی ان تویش کا بر جامعه و حتی فرهیختگان و نخبگنان
احییل نیود آن کا گسترش دهاد « .هیلگناکد»1و «مناکتوئی » 2دو کوانشنااس
صاحباظر برای یادگیری اعریفی اکاینه نینود انند تنه بسنیاکی از تاکشااسنان
اربی بر آن صحه گذاشته اند ،به نظنر آننان « :ینادگیری وباکاسن از فرآیاند
اغییرات نسبتاً پایداک دک کفتاک بالقو فرد ،بر اثر اجربه» .دک پژوهشی تنه اوسنط
فاطیه شیخی  )1373اح واوان « برکسنی کابطنه مشناکت اولیناو دک امنوک
مداکس با پیشرف احصیلی دانش آموزان» انجام گرف نتیجه پژوهش بنه اینن
شر می باشند :هرچنه سنطح سنواد والندین بیشنتر باشند بنه امنوک احصنیلی
فرزاندشان بیشتر کسیدگی م یکااد و مشاکت آنان با مداکس بیشتر می شود و
دکک بهتری از مسایل آموزشی و اربیتی تواهاد داش  .دک پژوهشی ته اوسنط
حلییه توکی  )1373اح واوان « نقش اولیاو و هیکاکی آنان با
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مدکسه و ااثیر آن دک پیشرف احصنیلی داننش آمنوزان» انجنام گرفن
نتیجه پژوهش به این شر منی باشند :اکابناط اولیناو بنا مدکسنه دک پیشنرف
احصیلی دانش آموزان ااثیر مستقی داشته و ووامنل منوثر بشنیاک منی کود .دک
پژوهشی ته اوسط وبدالعظی اشعری  )1377احن وانوان«برکسنی اکابناط
اولیاو و مربیان مدکسه با پیشرف احصیلی دانش آموزان» انجام گرفن نتیجنه
پژوهش به این شر می باشد :بین اکاباط اولیاو و مربیان و پیشنرف احصنیلی
تودک هیبستگی مثب وجود داکد و یکی از ونواملی تنه موجنب اقوین اینن
اکاباط می شود نحو برتوکد تاکتاان مداکس با اولیاو اسن  ،وامنل دیگنر منی
اواند سطح سواد والدین باشد .طبق نتایج احقیق این امر کوشن شد تنه هرچنه
سطح سواد والدین بیشتر باشد م یتواند دک اکاباط بین این دو نهاد نقش مهینی
کا ایفاد تاد .دک پژوهشی ته اوسط زبید تالمی  )1372اح واوان « نقنش
اولیاو و هیکناکی آن هنا بنا مدکسنه و اناثیر آن دک پیشنرف احصنیلی داننش
آموزان» انجام گرف نتیجه پژوهش به این شر منی باشند :دک صنوکت حضنوک
مستیر والدین دک مدکسه و هیکاکی صیییانه آن ها با مربیان مدکسه و نین دک
صوکت اوجه و کسیدگی دکس و به موقع دک تانه ،دانش آموزان پیشرف قابنل
مالحظه ای کا دک دکس و احصیل تواهاد داش  .دک پژوهشی ته اوسط زبیند
ساکلی  )1382اح واوان« برکسی اکاباط اولیاو داننش آمنوزان بنا مدکسنه و
ااثیر آن دک پیشرف احصیلی دانش آموزان» انجام گرف نتیجه پژوهش به این
شر می باشد :جه پیشرف احصیلی و اربیتنی فرزنندان تنویش ابتندا الزم
اس تانه کا مرت طراوت کو و اونتالی افکنر و آکامنش آن هنا قنراک دهنی و
زمیاه های کشد اتالقی ،فرهاگی ،اجتیاوی و حتی سیاسی کا دک آن هنا ایجناد
تای و با وکود به مدکسه به واوان تاننه دوم اینن نونهناالن اکابناط شایسنته و
هیکاکی های بایسته کا با مدکسه ،مرت کشد و سازندگی فرزندان داشته باشنی .
از آنجایی ته بسیاکی از وظایف آموزشی و اربیتی به دوش مدکسه
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اس  ،ایاجاس ته نباید با وکود فرزندان به محیط مداکس از تود سنلب
مساولی ترد ،چون اگر غفلتی دک زمیاه فرهاگ صوکت بگیرد تنل جامعنه دک
آن غفل و تساکت شریج تواهاد بنود .پژوهشنی اوسنط آهاگراننی فراهنانی
 )1375با واوان برکسی ااثیر آمنوزش مشناکت اولیناو بنر کشند اجتیناوی و
پیشرف احصیلی دانش آموزان شهرستان اکاک انجام شد ته پژوهشنگر نتیجنه
گرفته اس  :آموزش مشاکت اولیاو ،بر اف ایش مساولی پذیری دانش آموزان و
کشد اجتیاوی آنان ااثیر مثب داشته اس  .پژوهشنی بنا وانوان« نقنش سنواد
والنندین دک پیشننرف احصننیلی دانننش آمننوزان دتتننر تننالس چهنناکم ابتنندایی

شهرستان ب دک سا احصیلی  »77-78ته اوسط سنید محیند سنلجوقی دک
سا  1378دک شهرستان ب انجام شد اس  ،ته دک ایاجا به تالصه و چکیند
پژوهش وی اشاک می شود :تانواد محوک اصلی اعلی و اربی تنودک اسن و
دک تانواد نقشها و تاکتردها و وظایف مختلفی دک قبا فرزندان اویا م یگردد
ته یکی از این وظایف با سواد نیودن تودک اس  .یکی از ووامل مه ااثیرگذاک
بر پیشرف احصیلی تودتان می ان سواد والدین اس ته نقشی مهیتر و باکزار
از سایر ووامل داکد .والدین احصیل نینود آشناا بنه اصنو اعلنی و اربین و
کوانشااسی و پایه های مختلف ولینی دیگنر هسنتاد تنه نقنش سنازند ای دک
پیشرف احصیلی فرزندان تود داشته و د کورصه های مختلف زندگی یاکی گر
و ناجی تودک تود هستاد اا او کا به سر ما مقصود ته هیان قنرب تداونند
اس برساناد .پژوهشی با واوان « :برکسی ااثیر ووامنل اقتصنادی اجتیناوی دک
پیشرف احصیلی» ته اوسط یاسیین وابدیای ته دک ماناطق جانوب ،مرتن و
شیا شهر اهنران ،صنوکت گرفتنه اسن  .نتنایج پژوهشنات یاسنیین وابندیای
دانشجوی تاکشااسی اکشد کوانشااسی اربیتی دانشگا اهران ته دک پژوهش بنه
برکسی « موفقی احصیلی دتتران» پرداتته اس  ،می اف ایند :بنین پیشنرف
احصیلی و مقابله "مساله مداک" کابطه مثبتی وجود داکد
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زیرا دتترانی ته کویاکویی با مشکالت و اایدگی ها از کاهبردهای مسناله
مداکی هیچون مشوکت با افراد متخصص و داکای صالحی استفاد منی تااند،
به ول دکیاف حیای اطالواای و واطفی از این افراد ،نشانگر اایدگی تیتنری
کا اضطراب ،افسردگی) اجربه ترد و دک نتیجه ویلکردهنای تلنی و احصنیلی
بهتری داکند .دک پژوهشی با موضوع :نقش مشاکت اولیناو و مربینان دک اربین
بچه ها» ته اوسط سییا مهرابیان دک سا  1386انجام شد اس به این شر
می باشد :اربی  ،مجیووه االش ها ،فرص ها ،اقدامات ،امکانات و برنامه هنایی
اس ته از بدو اولد تودک اا واپسین دم حیات برای کشد و شکوفاسنازی انوان
های بالقو او به تاک گرفته می شود .دک این کابطه اط نقنش تنانواد و مدکسنه
نباید غفل ترد .تانواد و مدکسه باید به محنیط هنای مااسنب بنرای پنروکش
تالقی  ،ایجاد انگی و محلی ته دک آن احساس اماین تااند ،ابندیل شنوند.
تانواد ها باید دک اعلی و اربی فرزندانشان مشاکت تااد و این مشناکت دک
ابعاد مختلف امکان پنذیر اسن  .دک پژوهشنی تنه اوسنط محیند طلووی سنا

 )1372اح وانوان« وضنعی اجتیناوی و اقتصنادی والندین و اناثیر آن بنر
پیشرف احصیلی دانش آموزان» انجام گرف نتیجه احقیق به اینن شنر منی
باشد :سطح دکآمد تانواد ننوع شنغل پندک ،مین ان احصنیالت منادک ووامنل کا
اشکیل می دهاد ته دک اعیین دکآمد فرزندان ااثیر می گذاکد .به زصوکت تنه
متغیرهای فوق کا انداز گیری تای به نظر می کسند تنه موقعین اجتیناوی-
اقتصادی تانواد اثر زیادی دک دکآمدهای آانی فرزنندان داشنته باشند .از طنرق
گوناگون دکآمد فرزندان اح نفوذ موقعی اجتیاوی -اقتصنادی تنانواد قنراک
می گیرند .بنرای مثنا تنانواد هنایی تنه از احصنیالت و امکاننات بیشنتری
برتوکداند ،احتیاالً فرزندان تود کا بنه سنا هنای بیشنتر از احصنیالت ونادی
مدکسه ارغیب می تااد و یا تنانواد هنایی تنه از دکآمند بناالاری برتوکدانند
قدکت احیل ه یاه سنا هنای احصنیل فرزنندان تنود کا نین داکنند سنای
ایاترنتی،
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هییاکی) .دک پژوهشی ته بوسیله «لیتل» 1و هیکاکانش  )1373انجام
شد اس  ،افاوت دانش آموزان از لحاظ سن ،سطح احصیالت والدین و پایداکی
تانوادگی آنها ،موکد برکسی قراک گرفته اس  .محققان به این نتیجه کسنید انند
ته پیشرف تودتانی ته والدین با سواد و آموزش دید داشته اند بیشنتر بنود
اس  .پژوهش دیگری دک زمیاه کوشهای اربیتنی والندین و پیشنرف احصنیلی
فرزندان اوسط «کییوند تتل» 2و «دیلین باکان» 3انجام شد اس هندف اینن
پژوهش برکسی این نکته بود اس ته آیا کفتاک والندین دک پیشنرف احصنیلی
موثر اس یا نه نتیجه تلی پژوهش این بود ته اوال کفتاک والدین با فرزنندان دک
قدکاهای شااتتی از جیله دک پیشرف احصیلی موثر اس  .ثانینا سنختگیری و
محب بیش از حد والدین به فرزندان ،موجب وقب ماندگی احصنیلی آنهنا منی
شود آکماد ،1372 ،ص  .)17دک پژوهشی ته اوسط آبرام گیبا)2002 4
اح واوان «دکگیری والدین و پیشرف احصیلی دانش آموزان» انجنام گرفن
نتیجه پژوهش به این شر می باشد  :تانواد های ت دکآمد و داکای دکگینری
بین والدین مشکالت زینادی کا بنرای فرزندانشنان بوجنود منی آوکنند تنه اینن
مشکالت ااثیر بس ایی دک آیاد آنان داکد و بر مشاوکان مداکس اس ته برنامنه
جامعی از استرااژی های مطلوب دتال والدین به ماظوک هیاهاگ برنامه کی ی
و ایجاد برنامه های موفق طر کی ی نیایاند  .دک پژوهشنی تنه اوسنط واین 5

 )1982اح واوان «کابطه بنین وضنعی اقتصنادی و اجتیناوی و پیشنرف
احصیلی» انجام گرف نتیجه پژوهش به این

1

Litel
R . B . Cattell
3
Dielman Barton
4
Abramz Gibs
5
Wiyt
2

10

شر می باشد  :اکاباطی بین وضعی اقتصادی و پیشرف احصیلی پیدا
شد اس  .برتی از پدک و مادکها امکاننات مااسنب جهن آسنایش فرزنندان کا
فراه می تااد ته با دانش آموز دک زمیاه ینادگیری ،مطالعنه اکنالیف ،اشنویق
جه کفتن به مدکسه و تتابخانه تیج می تااد آنها هیچاین انتظناکات تنود
از تودتان و نحو اکاباط و والقه شدیدی ته به مدکسه فرزندان تنود داکنند کا
نشان می دهاد باابراین ،نتیجنه منی گینری تنه کابطنه مثبتنی بنین وضنعی
اقتصادی و دانش آموز دک یادگیری وجود داکد .دک پژوهشنی تنه اوسنط بیلنی1
 )2002اح واوان «اوقات فراغ پدکان با فرزندان تود» انجام گرف نتیجه
پژوهش به این شر می باشد  :اوقات فراغ از جابه های مه اکابناط اسن و
هرچه سط ایاس و اکاباط بین پدکان با فرزندان تود بیشنتر باشند و اوقنات
بیشتری کا با ه باشاد و زمان تود کا صرف توانندن ،انجنام اکنالیف ،صنحب
تردن با ه بگذکاناد دک این زمیاه جامعه پذیری تودتان اوسنعه و کشند پیندا
می تاد  .زیرا اگر پدک و مادک مساولی تطیر تنود کا دک اکابناط بنا مدکسنه و
اربی آموزشی اجرا نیایاد تیلی از مشکالت کفع شد و نقنش مثبن تنانواد
دک اربی آموزشی تودک مشخص می شود  .و ااثیر بس ایی دک ایام جابه های
کشدی فرزندان از جیله ولیی  ،آموزشی  ،افریحی و  ...داکد  .دک پژوهشنی تنه
اوسط مایل  ، 2گناکت ، 3ژائوجنان )2003 4احن وانوان «دکآمند تنانواد و
مشاکت دک آموزش و پروکش» انجام گرف به این شر منی باشند  :کابطنه ای
بین دکآمد تانواد و مشاکت دک آموزش و پروکش وجود داکد دک اینن پنژوهش
به دکآمد تانواد پرداتته شد و مشاکت والدین دک پیشرف
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فرزندانشان کا موکد ااتید قراک می دهند و تنانواد هنایی تنه از دکآمند
باالیی برتوکداک هستاد مشاکت های مالی و وسنایل ولینی آموزشنی آنهنا بنه
مدکسه فرزندانشان زیاد اس  .این ااثیر بس ایی دک فرآیاد ولینی و آموزشنی و
افریحی آنها می گذاکد .فرزندانشان پیشرف های ولیی توبی دک احصیل تنود
داکند و بین دکآمد و مشاکت والدین دک مداکس کابطه مستقییی وجود داکد ته
ماجر به پیشرف دانش آموزان دک ایام زمیاه ها دک مدکسه می شنود .پنژوهش
ایی  )1992،1نشان داد اولیای ته حضوکی ماظ و مستیر برای کسیدگی بنه
مسائل و مشکالت فرزندان تود داشتاد و ایام االش تود کا برای هیکناکی بنا
مدکسه مبذو می تردند مشاکت بیشتری دک اموک مدکسه و شنرت بیشنتری
دک جلسات مدکسه داشنتاد .پنژوهش سنولومن )1989 2دک برکسنی تنه کوی
می ان اکاباط والدین با مدکسه و شرت آن ها دک جلسات انجین ها انجنام داد ،
نتیجه گرف هر قدک والدین مراجعه ماظ و بیشنتری بنه منداکس داشنتاد بنه
هیان می ان بیشتر دک جلسات شرت می تردند و فرزنندان آن هنا از پیشنرف
توبی دک زمیاه احصیلی برتوکداک بودند.
ساوا اصلی پژوهش  :آینا بنین مشناکت والندین دک فرآیاند آموزشنی
فرزندان و پیشرف احصیلی آنان کابطه وجود داکد سناوالت فرونی پنژوهش :
 -1آیا بین سطح سواد اولیاو با پیشرف احصیلی داننش آمنوزان کابطنه وجنود
داکد  -2آیا بین وضعی اقتصادی تانواد با پیشرف احصیلی داننش آمنوزان
کابطه وجود داکد  -3آیا بین فضای کوانی مااسنب آکامنش و صنیییی ) دک
تانواد با پیشرف احصیلی دانش آموزان کابطه وجود داکد  -4آیا بین اوجنه
اولیاو به اوقات فراغ فرزندان بر پیشرف احصیلی
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آنان کابطه وجنود دکاد  -5آینا بنین مشناکت اولیناو دکفرآیاند انجنام
اکالیف و یادگیری و پیشرف احصیلی دانش آموزان کابطه وجنود داکد  -6آینا
بین هیکاکی اولیاو با مدکسه و پیشرف احصیلی داننش آمنوزان کابطنه وجنود
داکد
هدف تلی از انجام پژوهش  ،آگاهی و شاات ااثیر مشاکت والندین دک
فرآیاد آموزشی فرزندان بر پیشرف احصیلی آننان اندک منداکس دوک ابتندایی
شهرستان گابد تاوس اس  .دک کاستای هندف تلنی فنوق  ،مهیتنرین اهنداف
ج یی پژوهش به این شر بیان شد اسن  -1 :آگناهی از کابطنه بنین سنطح
سواد اولیاو و پیشرف احصیلی دانش آموزان  -2 .آگاهی از کابطه بین وضنعی

اقتصادی تانواد و پیشرف احصیلی دانش آموزان  -3 .آگناهی از کابطنه بنین
فضای کوانی مااسنب آکامنش و صنیییی ) دک تنانواد و پیشنرف احصنیلی
دانش آموزان  -4 .آگاهی از کابطه بین اوجه اولیاو به اوقنات فراغن فرزنندان و

پیشرف احصیلی آنان  -5 .آگاهی از کابطه بین مشاکت اولیاو دک فرآیاد انجام
اکالیف و یادگیری و پیشرف احصیلی دانش آموزان  -6 .آگاهی از کابطنه بنین
هیکاکی اولیاو با مدکسه و پیشرف احصیلی دانش آموزان .
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روش :

پژوهش حاضر دک حیطه ی احقیقات تاکبردی و از ننوع میندانی بنود ،
یعای جه نوشتن تلیات  ،پیشیاه ی داتلی و تاکجی کوزن ) از نوع مطالعنه
ی تتابخانه ای  ،اما برای جیع آوکی اطالوات مربوط به داد هنای پژوهشنی و
حج نیونه از کوش میدانی استفاد شد  ،زیرا نتایج آن فقط به جامعه ی موکد
مطالعه قابل اعیی اس و از اب اک میندانی بنرای جینع آوکی داد هنا اسنتفاد
گردید اس  .کوش پژوهش اوصیفی و از نوع پییایشی بنود  ،زینرا پژوهشنگر
انداز ی متغیرها کا اغییر نداد و فقط انداز هنای مختلنف و موجنود آن هنا کا
اوصیف و موکد برکسی پییایشی قراک داد اس .
جامعه آماکی این پژوهش وباکت اس از تلیه مدیران منداکس ابتندایی
شهرستان گابدتاووس بخش داشلی برون  ،بخش مرت ی و نقاط شهری ) ته

دک سا احصنیلی  1388-89دک اینن شهرسنتان دک شنغل مندیری مدکسنه
اشتغا به تاک داکند  .و اعداد آنها با اوجه بنه اسنتعالم از مرتن آمناک و بودجنه
آموزش و پروکش شهرستان گابد تاووس  232 ،نفنر بنود اسن  .بنر اسناس

جیعی جامعه آماکی و مشخص بودن اعداد  ،تنل جامعنه آمناکی 232نفنر)
بعاوان حج نیونه اعیین گردید  .با اوجه به اعداد محدود افنراد جامعنه  ،تنل
جامعه به واوان نیونه دک نظر گرفته شد  ،دک نتیجه کوش نیوننه گینری کوش
سرشیاکی اس .
اب اک انداز گیری دکاین پژوهش  ،پرسشناامه محقنق سناتته اسن تنه

حاوی  35ساوا بود و از دو قسی  :ساواالت مربنوط بنه اطالونات وینومی
پاسخگویان از قبیل جاا  ،محل تدم ) ،سناواالت مربنوط بنه متغیرهنای
پژوهش بر حسب طیف طبقه بادی لیکرت 5گ یاه ای ) دک نظر گرفتنه شند
بود .برای

14

اعیین کواینی 1محتنوای آزمنون از قضناوت متخصصنان و بنرای اعینین
پایننانی 2یننج اجننرای آزمایشننی بننر کوی  30نفننر از منندیران مننداکس ابتنندایی
شهرستان گابد تاووس ته دک جامعه آماکی موکد نظر قراک داشتاد ،انجام گرفته
اس ضریب پایاییی این پرسشاامه از طرینق مختلنف محاسنبه گردیند تنه از
طریق آلفای ترونباخ این ضریب برابر  %81بود ته ضنریب بناال و قابنل قبنو
اس  .برای اج یه و احلیل داد ها ا زمحاسبات آماک اوصیفی محاسبه فراواننی،
فراوانی دکصدی ،جداو و  )...و آماک استاباطی آزمون تنی دو) اسنتفاد شند
اس  .انجام محاسبات فوق و اج یه و احلیل داد ها بنا اسنتفاد از طرینق ننرم

اف اک  SPSSصوکت گرفته اس .
یافته ها:

سطح سواد اولیاو ،سطح دکآمند اولیناو ،وضنعی کواننی و اماین کواننی
تانواد  ،می ان کسیدگی والدین به وضعی دکسی و احصنیلی فرزنندان ،اوقنات
فراغ فرزندان ،می ان اعامل والدین با مدکسه و ووامل اجرایی آن و کابطه آنهنا
با بهبود فرایاد آموزشنی و پیشنرف احصنیلی داننش آمنوزان و نین برتنی از
دیدگاهها و نظنرات مندیران دکتصنوص تناکبرد مشناکت اولیناو بنا مدکسنه و
پیشرف احصیلی دانش آموزان موکد برکسی آماکی قنراک گرفن تنه اطالونات
بدس آمد به قراک زیر می باشد.
ساوا او پژوهش :آیا بین سطح سواد اولیاو با پیشرف احصیلی دانش
آموزان کابطه وجود داکد

Validity
Reliability

15

1
2

جدول( :)1محاسبات آماری آزمون سئوال اول
فراوانی موکد مشاهد

فراوانی موکد انتظاک

اتتالف فراوانی ها

بسیاک ت

21

ت

48

46.4
46.4

-25.4
1.6

متوسط

55

46.4

8.6

زیاد

77

46.4

بسیاک زیاد

31

46.4

30.6
-15.4

جیع

232

ااثیر سطح سواد والدین بر پیشرف احصیلی فرزندان
تی دو 2

40.845

دکجه آزادی

4

معای داکی

.000

افسیر جدو  :با واای

به محاسبات انجام شد و نتایج حاصل از آزمون

ساوا نشان می دهد ته ؛ تی دو محاسبه شد

 ) 40/845از تی دو جدو

 ) 13/277دک سطح اطییاان  99دکصد و با احتیا تطای  1دکصد بیشنتر
می باشد  .باابراین می اوان گفن تنه  :بنین سنطح سنواد اولیناو بنا پیشنرف
احصیلی اولیاو دانش آموزان کابطه وجود داکد  .به بیان دیگر هنر چقندک سنطح
سواد و احصیالت اولیاو دانش آموزان باالار باشند بهتنر منی اواناند بنر فرآیاند
احصیلی فرزندان موثر واقع شد و دک نهای فرزندان تانواد هایی تنه والندین
آنها از احصیالت باالاری برتوکداکند پیشرف احصیلی بهتری نی داکند.

16

ساوا دوم پژوهش  :آیا بنین وضنعی اقتصنادی تنانواد بنا پیشنرف
احصیلی دانش آموزان کابطه وجود داکد
جدول( :)2محاسبات آماری آزمون سئوال دوم
فراوانی موکد مشاهد

فراوانی موکد انتظاک

اتتالف فراوانی ها

بسیاک ت

27

ت

41

46.4
46.4

-19.4

متوسط

101

46.4

زیاد

32

46.4

54.6
-14.4

بسیاک زیاد

31

46.4

-15.4

جیع

232

-5.4

ااثیر سطح سواد والدین بر پیشرف احصیلی فرزندان
تی دو 2

82.569

دکجه آزادی

4
.000

معای داکی

افسیر جدو  :با واای

به محاسبات انجام شد و نتایج حاصل از آزمون

ساوا نشان می دهد ته ؛ تی دو محاسبه شد

 ) 569/82از تی دو جدو

 )13/277دک سطح اطییاان  99دکصد و با احتیا تطنای  1دکصند بیشنتر
می باشد  .باابراین منی انوان گفن تنه  :بنین وضنعی اقتصنادی تنانواد بنا
پیشرف احصیلی دانش آموزان کابطه وجود داکد بنه وبناکت دیگنر هنر چقندک
وضعی اقتصادی و دکآمدی تانواد بهتر باشد چاین تنانواد هنایی بهتنر منی
اواناد امکانات و موقعی الزم برای احصیل بهتنر فرزنندان فنراه نیایاند و دک
نهای بر می ان پیشرف احصیلی فرزندان تود بیاف ایاد پنا مین ان پیشنرف
با فقنر
احصیلی دانش آموزان تانواد های مرفه ار بهتر از تانواد هایی اس
و مشکالت اقتصادی دس به گریباناد .

17

ساوا سوم پژوهش  :آیا بین فضای کوانی مااسب آکامش و صنیییی )
دک تانواد با پیشرف احصیلی دانش آموزان کابطه وجود داکد
جدول( :)3محاسبات آماری آزمون سئوال سوم
فراوانی موکد مشاهد

فراوانی موکد انتظاک

اتتالف فراوانی ها

بسیاک ت

21

ت

43

46.4
46.4

-25.4

متوسط

109

46.4

زیاد

28

46.4

62.6
-18.4

بسیاک زیاد

31

46.4

-15.4

جیع

232

-3.4

ااثیر سطح سواد والدین بر پیشرف احصیلی فرزندان
تی دو 2

111.017

دکجه آزادی

4
.000

معای داکی

افسیر جدو  :با واای

به محاسبات انجام شد و نتایج حاصل از آزمون

ساوا نشان می دهد ته ؛ تی دو محاسبه شد  )28/964از تنی دو جندو

 )13/277دک سطح اطییاان  99دکصد و با احتیا تطنای  1دکصند بیشنتر
می باشد  .باابراین می اوان گف ته  :بین وضنعی فضنای کواننی مااسنب دک
تانواد با پیشرف احصیلی دانش آموزان کابطه وجود داکد .به وباکت دیگر هنر
چقدک فضای کوانی تانواد دوک از ااش و اتتالفات باشد و دک تانواد آکامنش و
صیییی حات شود بر می ان پیشرف احصیلی فرزندان چاین تنانواد هنایی
نی اف ود تواهد شد.
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ساوا چهام پژوهش  :آیا بین اوجه اولیاو بنه اوقنات فراغن فرزنندان و
پیشرف احصیلی آنان کابطه وجود داکد
جدول( :)4محاسبات آماری آزمون سئوال چهارم
فراوانی موکد مشاهد

فراوانی موکد انتظاک

اتتالف فراوانی ها

بسیاک ت

5

ت

35

46.4
46.4

-41.4

متوسط

109

46.4

زیاد

67

46.4

62.6
20.6

بسیاک زیاد

16

46.4

-30.4

جیع

232

-11.4

ااثیر سطح سواد والدین بر پیشرف احصیلی فرزندان
تی دو 2

153.259

دکجه آزادی

4

معای داکی

.000

افسیر جدو  :با واای

به محاسبات انجام شد و نتایج حاصل از آزمون

ساوا نشان منی دهند تنه ؛ تنی دو محاسنبه شند  )153/259از تنی دو

جدو  )13/277دک سطح اطییاان  99دکصد و با احتیا تطنای  1دکصند
بیشتر می باشد .باابراین می اوان گف ته  :بین اوجه اولیاو بنه اوقنات فراغن
فرزندان و پیشرف احصیلی آنان کابطه وجود داکد به وبناکت دیگنر هنر چقندک
والدین بر نحو گذکاندن اوقات فراغ فرزندان بیشتر نظاکت نیایاد و دک برنامنه
کی ی اوقات فراغ مااسب با فرزندان تود هیکاکی نیایاد بنر مین ان پیشنرف
احصیلی آنان دک فرآیاد احصیل نی ااثیر مثب تواهاد گذاش .

19

ساوا پاج پژوهش :آیا بین مشاکت اولیاو دک فرآیاد انجنام اکنالیف و
یادگیری و پیشرف احصیلی دانش آموزان کابطه وجود داکد
جدول( :)5محاسبات آماری آزمون سئوال پنجم
فراوانی موکد مشاهد

فراوانی موکد انتظاک

اتتالف فراوانی ها

بسیاک ت

21

ت

44

46.4
46.4

-25.4

متوسط

113

46.4

زیاد

27

46.4

66.6
-19.4

بسیاک زیاد

27

46.4

-19.4

جیع

232

-2.4

نظاکت و مشاکت والدین بر فرآیاد انجام اکالیف و
یادگیری و پیشرف احصیلی فرزندان
تی دو 2

125.845

دکجه آزادی

4

معای داکی

.000

افسیر جدو  :باواای به محاسبات انجام شد و نتایج حاصنل از آزمنون

ساوا نشنان منی دهند تنه؛ تنی دو محاسنبه شند  )125/845از تنی دو
جدو  )13/277دک سطح اطییاان  99دکصد و با احتینا تطنای  1دکصند
بیشتر می باشد .باابراین می اوان گف ته :بین مشاکت اولیاو دک فرآیاد انجام
اکالیف و یادگیری و پیشرف احصیلی دانش آموزان کابطه وجود داکد .به بینان
دیگر هرچقندک مشناکت اولیناو دک فرآیاند انجنام اکنالیف دکسنی و ینادگیری
فرزندان بیشتر گردد بر می ان پیشرف احصیلی دانش آموزان نی اف ود تواهد
شد.

20

ساوا شش پژوهش :آینا بنین هیکناکی اولیناو بنا مدکسنه و پیشنرف
احصیلی دانش آموزان کابطه وجود داکد
جدول( :)6محاسبات آماری آزمون سئوال ششم
فراوانی موکد مشاهد

فراوانی موکد انتظاک

اتتالف فراوانی ها

بسیاک ت

20

ت

28

46.4
46.4

-26.4
-18.4

متوسط

62

46.4

15.6

زیاد

89

46.4

بسیاک زیاد

33

46.4

42.6
-13.4

جیع

232

ااثیر می ان اعامل و هیکاکی اولیاو با مدکسه بر پیشرف احصیلی فرزندان

تی دو 2

70.543

دکجه آزادی

4
.000

معای داکی

افسیر جدو  :با واای

بنه محاسنبات انجنام شند و نتنایج حاصنل اط

آزمون ساوا نشان م یدهد ته؛ تنی دو محاسنبه شند  )70/543از تنی دو

جدو  )13/277دک سطح اطییاان  99دکصد و با احتینا تطنای  1دکصند
بیشتر می باشد .باابراین می اوان گف ته :بنین هیکناکی اولیناو بنا مدکسنه و
پیشرف احصیلی دانش آموزان کابطه وجود داکد .بعباکت دیگر هر چقدک اولیناو
با مدکسه هیکاکی و اعامل بیشتری داشته باشاد بر مین ان پیشنرف احصنیلی
فرزندان نی اف ود تواهد شد یعای پیشرف احصیلی فرزنندان تنانواد هنایی
ته با مدکسه اکاباط و اعامل بیشتری داکند به مراانب بیشنتر از تنانواد هنایی
اس ته اکاباط و هیکاکی تیتری با مدکسه داکند.

21

بحث و نتیجه گیری:

با اوجه به آزمونها و سوالها و اج ینه و احلینل داد هنا ،نتنایج پنژوهش
بشر زیر اکائه و بحف می گردد :براساس محاسبه تی دو مشخص شد ته؛ بین
سطح سواد اولیاو و پیشرف احصیلی دانش آموزان کابطه وجنود داکد .بنه بینان
دیگر هرچقدک سطح سواد و احصیالت اولیاو دانش آموزان باالار باشد بهتنر منی
اواناد بر فرآیاد احصیلی فرزندان موثر واقع شد و دک نهای فرزنندان تنانواد
هایی ته والدین آنها از احصیالت باالاری برتوکداکند پیشرف احصیلی بهتنری
نی داکند .این نظر کا سلجوقی دک پژوهش تود با واوان نقنش سنواد والندین دک
پیشرف احصیلی دانش آموزان موکد اایید قراک داد استو نتیجه گرفته ته یکی
از ووامل مه ااثیرگذاک بر پیشرف احصیلی تودتان می ان سواد والندین اسن
تننه نقننش مهیتننر و بنناکزار از سننایر ووامننل داکد .دک ایننن تصننوص مطالعننات
اندیشیادان دیگری از جیله الی اب بایج ،بازکگان ودکی نی اشناکاای بنه اینن
موضوع داشته اس .
با اوجه به محاسبه تی دو و اایید مثب این سناوا منی انوان نتیجنه
گرف ته؛ بین وضعی اقتصادی تنانواد و پیشنرف احصنیلی داانش آمنوزان
کابطه وجود داکد بعباکت دیگر هرچقدک وضنعی اقتصنادی و دکآمندی تنانواد
بهتر باشد چاین تانواد هایی بهتر منی اواناند امکاننات و موقعین الزم بنرای
احصیل بهتر فرزندان فراه نیایاد و دک نهاین بنر مین ان پیشنرف احصنیلی
فرزندان تود بیاف ایاد پا می ان پیشرف احصیلی دانش آموزان تانواد هنای
مرفه ار بهتر از تانواد هایی اس ته بنا فقنر و مشنکالت اقتصنادی دسن بنه
گریباناد .این نظر کا وبناس زاد دک پنژوهش تنود بنا وانوان برکسنی وضنعی
اقتصادی تانواد ها دک پیشرف احصیلی دانش آمنوزان منوکد ااییند قنراک داد
اس و نتیجه گرفته ته اقتصاد تانواد نی بسیاک منوثر اسن و بنه اولیناو اینن
امکان کا می دهد ته زمیاه های کشد و اوتالی اعلی و اربی فرزندان کا فراه

22

تااد دک این تصوص مطالعات اندیشیادان دیگری از جیله وای  ،مایل  ،گناکت،
ژائو جان ،طلووی ،وابدیای ،،پوک ظهیر نی اشاکاای به این موضوع داشته اس .
با اوجه به محاسبه تی دو و مثب بودن پاسخ به این ساوا منی انوان
نتیجه گرف تنه ؛ بنین وضعیتفضنای کواننی مااسنب دک تنانواد بنا پیشنرف
احصیلی دانش آموزان کابطه وجود داکد .به وباکت دیگر هر چقدک فضای کواننی
تانواد دوک از ااش و اتتالفات باشد و دک تنانواد آکامنش و صنیییی حنات
شود بر می ان پیشرف احصیلی فرزندان چاین تانواد هایی نی اف ود تواهند
شد  .این نظر کا گیبا دک پژوهش تود با وانوان دکگینری والندین و پیشنرف
احصیلی دانش آموزان موکد اایید قنراک داد اسن و نتیجنه گرفتنه دک تنانواد
هایی ته آکامش حک فرما اس  ،دانش آمنوزان دک زمیانه احصنیلی پیشنرف
داشته اند دک این تصوص مطالعنات اندیشنیادان دیگنری از جیلنه مهرابینان ،
وسکریان  ،پیری  ،کییوندتتل و دیلین باکان نی اشاکاای به این موضوع داشنته
اس .
با اوجه به محاسبه تی دو و اایید مثب این سناوا منی انوان نتیجنه
گرف ته ؛ بین اوجه اولیاو به اوقات فراغ فرزندان بر پیشرف احصنیلی آننان
کابطه وجود داکد به وباکت دیگر هرچقدک والدین بر نحو گذکاندن اوقات فراغ
فرزندان بیشتر نظاکت نیایاد و دک برنامه کی ی اوقات فراغ مااسب با فرزنندان
تود هیکاکی نیایاد بر می ان پیشرف احصیلی آننان دک فرآیاند احصنیل نین
ااثیر مثب تواهاد گذاش  .این نظر کا بیلی دک پژوهش تود با وانوان اوقنات
فراغ پدکان با فرزندان تود موکد ااییند قنراک داد اسن و نتیجنه گرفتنه تنه
هرچه اولیاو اوقات بیشتری کا با فرزندان تنود باشناد نقنش مثبن تنانواد دک
اربی آموزش تودک مشخص می شود و اناثیر بسن ایی دک اینام جابنه هنای
کشدی فرزندان از جیله ولیی  ،آموزشی  ،افریحی و  ...داکد  .دک این

23

تصوص مطالعات اندیشیادان دیگنری از جیلنه کیچناکد  ،کاجن  ،منج
تاکای  ،لیتل و هیکاکان نی اشاکاای به این موضوع داشته اس .
با اوجه به محاسبه تی دو مشخص شند تنه ؛ بنین مشناکت اولیناو دک
فراند انجام اکالیف و یادگیری و پیشرف احصیلی دانش آمنوزان کابطنه وجنود
داکد  .به بیان دیگر هرچقندک مشناکتتاولیا دک فرآیاند انجنام اکنالیف دکسنی و
یادگیری فرزندان بیشتر گردد بر می ان پیشنرف احصنیلی داننش آمنوازن نین
اف ود تواهد شد .این نظر کا ایی دک پژوهش تود تنه بنه صنوکت مقایسنه ای
می ان پیشرف احصیلی دانش آموزانی ته والدین آنها به طوک مستیر بر فرآیاد
احصیلی و انجام اکالیف نظاکت نیود و با مدکسه اکاباط بیشتری داکند مقایسه
ترد ته دک نتیجه مشخص شند داننش آمنوزان گنرو دوم وضنعی احصنیلی
بهتری داشته و دک تسب معد های باالار موفق ار بود اند  .دک اینن تصنوص
محققات دیگری از جیله صادقیان  ،ااج الدیای  ،احیدیه  ،سعیدی نی اشناکاای
به این موضوع داشته اس .
با اوجه به محاسبه تی دو و نتایج حاصل از برکسنی میندانی منی انوان
اگف ته ؛ بین هیکاکی اولیاو با مدکسنه و پیشنرف احصنیلی داننش آمنوزان
کابطه وجود داکد .به وباکت دیگر هرچقدک اولیناو بنا مدکسنه هیکناکی و اعامنل
بیشتری داشته باشاد بر می ان پیشرف احصیلی فرزندان نی اف ود تواهد شد
یعای پیشرف احصیلی فرزندان تانواد هایی تنه بنا مدکسنه اکابناط و اعامنل
بیشتری داکند به مرااب بیشتر از تنانواد هنایی اسن تنه اکابناط و هیکناکی
تیتری با مدکسه داکند .این نظر کا توکی دک پژوهش تود با واوان نقش اولیناو
و هیکاکی آن ها با مدکسه و ااثیر آن دک پیشرف احصیلی دانش آموزان منوکد
اایید قراک داد اس و نتیجه گرفته تنه اکابناط اولیناو بنا مدکسنه دک پیشنرف
احصیلی دانش آموزان ااثیر مستقی داشته و ووامل منوثر بشنیاک منی کود  .دک
این تصوص مطالعات اندیشیادان دیگر از جیله اقی پوک  ،آصفی  ،فرجاد
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و سولومن نی اشاکاای به این موضوع داشته اسن  .بنا اوجنه بنه نتنایج
آزمون ساواالت  ،دک مجیوع می اوان اگف ته ؛ مشناکت والندین دک فرآیاند
آموزشی فرزندان با پیشرف احصیلی آننان کابطنه مسنتقی داکد و هرچنه قندک
مشاکت و هیکاکی اولیاو با مدکسه زیاد باشد اینن امنر موجنب بهبنود فرآیاند
آموزشی دک ایام زمیاه های ولیی  ،آموزشی و  ...دک نهای ماجر بنه پیشنرف
احصیلی تواهد شد.
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 -آکماد ،محید  ،)1372نقش تانواد دک پیشرف

احصنیلی فرزنندان،

اهران نشریه ماهاامه آموزشی ،اربیتی پیوند ،شیاک .223
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 توکی ،حلییه  ،)1373نقش اولیاو و هیکاکی آنان با مدکسنه و اناثیرآن دک پیشرف احصیلی دانش آمنوزان ،گابند تناوس ،پاینان نامنه
تاکشااسی.
 سننلجوقی ،سننید احینند  ،)1378نقننش سننواد والنندین دک پیشننرفاحصیلی دانش آموزان دتتر تالس چهاکم ابتدایی ،شهرسنتان بن ،
پایان نامه تاکشااسی اکشد.
 ساکلی ،زبید  ،)1382برکسی اکاباط اولیاو دانش آموزان با مدکسنه وااثیر آن دک پیشرف احصیلی دانش آمنوزان ،گابند تناوس ،پاینان
نامه تاکشااسی.
 شیخی ،فاطیه  ،)1373برکسی کابطه مشاکت اولیاو دک اموک منداکسو پیشننرف احصننیلی دانننش آمننوزان ،گابنند تنناوس ،پایننان نامننه
تاکشااسی.
 داوودی ،نننادک  ،)1385فرآیانند مشنناکت تانننه و مدکسننه دک نظننامآموزشی و اربیتی ،کوزنامه کسال  ،موکته .85/8/24
 صالحی کیحانی ،سید حسین  ،)1380برکسی کابطه کضنای شنغلی ومشاکت جویی ،فرهاگ مشاکت  ،شیاک .29

 طلووی ،محید  ،)1372وضعی اجتیاوی اقتصادی والدین و ااثیر آنبر پیشرف احصیلی دانش آموزان ،اهنران ،پاینان نامنه تاکشااسنی
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 وابدیای ،یاسیین  ،)1379برکسی ااثیر ووامل اقتصادی اجتیناوی دکپیشرف احصیلی ،اهران ،پایان نامه تاکشااسی اکشد.
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پروکش ،مجله فرهاگ مشاکت  ،شیاک .216
 فضل تانی ،ماوچهر  ،)1381کاهایای ویلنی کوشنهای مشناکتتی وفعا دک فرآیاد ادکیا ،اهران :موسسه فرهاگی ماادی اربی .
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