
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

7 

 

نشناسی و علوم تربیتیدومین کنفرانس ملی روا  

4931اسفند  –دانشگاه آزاد اسالمی واحد شادگان   

Second National Conference on Psychology and Educational Sciences 

 آموزان دانش تربیت در مدرسه و خانواده نقش

 خانم الهام ناصرین

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب 

Enaserin@yahoo.com 

 چکیده

 دهراگذ آن در تعلیم و تربیت هاي پایه واولین گذارد می زندگی عرصه به پا آن در فرد که است اجتماعی نهاد نخستین ، خانواده

 و احترام جلب راه و مشکالت از بسیاري کلید و است انسان خوشبختی و سعادت رمز خانواده در طفهعا و محبت وجود.  شود می

 به را آنان و کند درمان را آنان آشفته روح و متزلزل اراده تواند می ، فرزندان به محبت و عشق ، عاطفه . است دیگران حقوق رعایت

 و درگیري آن در که کرد ایجاد محیطی باید ، فرزندان درست پرورش و ربیتت براي لذا.  سازد امیدوار موفق و سعادتمند زندگی

 مشکالت از بسیاري راهگشاي تواند می اتحاد و ،وحدت صمیمیت ، ها خوبی به عشق و ،ایمان صداقت و محبت.  نباشد اختالفی

 . باشد

 کلید واژه ها 

 ر و ناهنجاري هنجاتربیت ، افت تحصیلی ، تعلیم ، انگیزه ، موفقیت تحصیلی ، 

 مقدمه

 آموزان دانش تربیت در خانواده نقش

 می فراهم را تحصیلی افت موجبات عوامل این از هرکدام نقصان یا و نبود که است متعددي عوامل و علل گرو در تحصیلی موفقیت

 ،امکانات تحصیل خصوص در برجامعه حاکم هاي دیدگاه نظیر) محیطی عوامل ، یادگیرنده تحصیلی استعداد و هوش.  سازد

 پیشرفت روند بر گذار تاثیر عوامل مهمترین از  خانوادگی عوامل و...( و اجتماعی محیط فرهنگی وضعیت حتی و اقتصادي ،وضعیت

 اجتماعی محیط عوامل و تحصیلی استعداد و هوش تاثیرگذار ازنقش توان نمی هرچند .شوند می شمرده بر آموزان دانش تحصیلی

 و آموزش به مربوط ومسائل تربیت و تعلیم . ایم پرداخته فرزندان درتحصیل خانواده نقش بررسی به مقاله دراین اما شد غافل
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 شک بی. دارند دانشگاه حتی و مدرسه سنین در فرزندانی که است هائی خانواده هاي مشغولی ودل ها اولویت از فرزندان پرورش

 . نیست کتمان قابل بهانه هیچ به که است اهمیت زحائ چنان آن فرزندان تحصیلی موفقیت در خانواده نقش

نهاد خانواده در مقام اولین جایگاه تعلیم و تربیت ، شکل دهنده بسیاري از نگرش ها و دیدگاه هاي فرزندان خواهد بود.  اول اینکه

ا منفی بودن( می تواند برخی از این دیدگاه ها و نگرش ها در حوزه تحصیل نیز خواهد بود که با توجه به نوع نگرش )مثبت ی

فت تحصیلی فرزندان داشته باشد. به تعبیر دیگر منشاء بروز پدیده افت تحصیلی دانش رشتاثیري باز دارنده یا ارتقاء دهنده در پی

یا  آموزان می تواند باور هاي ذهنی باشد که در محیط خانواده شکل گرفته است. نوع نگاه ونحوه برخورد خانواده ها با امر تحصیل و

حتی ارزش بودن و یا نبودن تحصیل در خانواده اي می تواند باور هاي سازنده و یا مخربی را در ذهن فرزندان شکل دهد. متاسفانه 

و  افراد خانواده ارزش چندانی ندارددر بیشتر موارد در خانواده هائی افت تحصیلی مشاهده می گردد که تحصیل علم نزد والدین و 

 نکوهش نیز می شود . حتی در برخی موارد 

که باید به آن اشاره نمود نقش حمایتی خانواده است . خانواده به عنوان اولین حامی فرزندان را از بدو تولد تا سال  دومین نکته اي

هاي پایانی عمر به شکل هاي متفاوتی زیر چتر حمایت خود می گیرد. حمایت هاي منطقی و اصولی و سازنده خانواده از فرزندان 

سبب ساز تقویت اعتماد به نفس در وجود فرزندان می شودو آنان را به  ،و عاطفی و محبت در محیط خانواده داي از ایجاد جج

فضاهاي گرم و صمیمی در محیط هاي عاطفی خانواده که معموال با ابراز خود اتکائی رهنمون می سازد . مرزهاي خود باوري و

افزایش شوق و ذوق فرزندان نسبت به تحصیل ،کاهش اضطراب و افزایش روحیه را محبت هاي منطقی نیز همراه است موجبات 

 .  فراهم می سازد 

که از اهمیت بسیاري نیز برخوردار است . نقش نظارتی خانواده بر فرزندان است .در میان نقش هائی که والدین بر  دلیل سومی

ت هاي آموزشی فرزندان درتمامی مقاطع تحصیلی جایگاه ویژه اي دارد عهده دارند.نقش نظارتی آنها درکنترل ونظارت بر روند فعالی

. بدیهی است که این نظارت و کنترل در سنین دبستان از اهمیت فوق العاده بیشتري برخوردار است . هر چند که صاحبنظران 

نین در هدف مشترک است و تنها تعلیم و تربیت نظارت را در تمامی دوره هاي تحصیلی توصیه می کنند نظارتی که براي تمامی س

 در شیوه هاي اجرا و روش هاي کنترلی ممکن است قدري با هم متفاوت باشند. 

 ریشه بسیاري از افت تحصیلی ها در خانواده 

متاسفانه باید اقرار کرد که ریشه و اساس بسیاري از افت تحصیلی ها و بی انگیزگی هاي دانش آموزان به تحصیل در درون خانواده 

 همه راس در و نیستند برخوردار یادگیري و خواندن درس براي کافی و الزم هاي انگیزه از که آموزانی دانش ا است. چه بسیارنده

هاي غلطی است که بعضا در محیط  رونگرش ها و با ،، درس و کتاب بی انگیزه کرده استآنان را نسبت به تحصیل  که دالیلی
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هاي غلط و نا آگاهی هاي والدین، انگیزه این مهمترین و اصلی ترین عامل در پیشرفت تحصیلی را خانواده فراگرفته اند. برخی رفتار

   در درون فرزندان از میان برده است.

وقتی در درون خانه نگرش  ،و تربیتی فرزندان غافل می شوند  هنگامی که خانواده ها از نقش نظارتی خود در فعالیت هاي آموزشی

وقتی حمایت خانواده ها از فرزندان در دوره هاي ، زي در ذهن فرزندان شکل می گیرد درباره تحصیل و علم اموهاو باور هاي غلطی 

وقتی محیط هاي خانوادگی بعضا به محیط هاي سرد و بی روح مبدل گشته اند و ، یل کمرنگ و یا از بین رفته است مختلف تحص

د و ارتباط والدین و فرزندان به دالیل متعددي همچون اشتغال تمام وقت گاها والدین از وضعیت تحصیلی فرزندان خود بی خبرن

انتظاري می توان داشت که چرخ موفقیت تحصیلی فرزندان  چه دیگر است رسیده ممکن اقل حد به والدین در بیرون از خانه 

 بدرستی و در جهت مثبت پیش رود . 

 ارتباط با مدرسه راهکاري مناسب 

خانه و مدرسه هر دو وظیفه تعلیم و تربیت فرزندان را بر دوش دارند لذا ارتباط بین این دو نهاد تربیتی الزم و ار آنجا که نهادهاي 

ضروري به نظر می رسد . چرا که نه مدرسه می تواند بدون همکاري خانواده ها رسالت تعلیم و تربیت خویش را به شکل صحیح 

ارتباط مستمر با مدرسه در جهت تربیت صحیح ورفع مشکالت تحصیلی فرزندان خود اجرا نماید و نه خانواده ها می توانند بدون 

 اقدامی مناسب انجام دهند. 

اصوال به دو دلیل مهم ارتباط بین مدرسه و خانه توصیه می شود. اول اینکه ارتباط بین این دو نهاد باعث ایجاد یک نوع هماهنگی 

شی بین خانه و مدرسه می شود. حسن این هماهنگی این خواهد بود که از بروز تضاد درهدف ها، روش ها و انتظارات تربیتی و آموز

ها و دوگانگی ها و تعارض ها درامور تحصیلی وخصوصا تربیتی فرزندان که موجب بروزسرخوردگی ،دلزدگی وافسردگی در فرزندان 

 می شودو نتیجه اي جز سردرگمی فرزندان ندارد.جلوگیري می شود. 

ردد تا والدین از وضعیت تحصیلی و نیاز ها ي فرزندانشان بهتر و بیشتر آگاه شوند گرسه به این دلیل نیز که موجب می دارتباط با م

. برخی والدین به دلیل عدم آشنائی کافی  الزم و ضروري است  و اطالعاتی را بدست آورند که براي ارائه نقش تربیتی بهتر خانواده

 هاي نقش توانند نمی  سنی فرزندانشان در سنین مختلف و عدم اطالع از وضعیت تحصیلی آنان با نیاز هاي واقعی ویژگی هاي 

به طرز صحیحی اجرا نمایند و نه تنها موجب بروز افت تحصیلی در فرزندان خود می شوند بلکه روز به  را خود حمایتی و نظارتی

می گیرند..ارتباط مستمر با مدرسه و شرکت منظم در جلسات  روز از فرزندان خود نیز به دلیل عدم شناخت کافی از آنان فاصله

انجمن اولیاء و مربیان و شرکت در کالس هاي آموزشی مناسب براي آشنائی با ویژگی ها و نیاز هاي فرزندان در دوره هاي سنی 

 ها خانواده توجه مورد یدواریمام که فرزندان برابر در ها خانواده حمایتی و نظارتی بعد تقویت براي است مناسبی راهکار مختلف 

  .  گیرد قرار
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 تأثیر پیوند خانه و مدرسه در موفقیت تحصیلی و تربیت دانش آموزان 

مهرماه به عنوان هفته پیوند اولیا و مربیان نامگذاري شده است و به همین مناسبت برنامه هاي ویژه فرهنگی، ۰۳تا ۴۲هر سال 

ان در مدارس سراسر کشور اجرا می شود. آموزش و پرورش یکی از ارکان مهم توسعه است آموزشی و هنري با مشارکت اولیا و مربی

و براي رسیدن به این توسعه نیاز است تا اولیا، خانه و مدرسه را بشناسند و از ارتباط آن دو بتوان به نسل توسعه یافته دست یافت . 

ن، اهل نظر، متخصص و ماهر آموزش را از انحصار و محدوده تنگ امید است با گشوده تر شدن درهاي مدارس به روي والدین کاردا

چهار دیواري مدرسه و صرفا معلمان رهایی بخشند چراکه حیات اجتماعی هزاره سوم بیش از هر زمان دیگر طالب و تشنه بهره 

مادران در فراهم ساختن به طور کلی اکثر پدران و .گیري از توانمندي ها و مهارت هاي والدین در عرصه آموزش و پرورش است

امکانات و تسهیالت الزم براي تحصیالت موفقیت آمیز فرزندان خود از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند و خواهان موفقیت آنان 

خانواده ها غالبا در قبال فراهم آوردن رفاه و امکانات مالی و مادي و تأمین نیازهاي اولیه فرزندان، خود را مسئول احساس .هستند

کنند و سعی می کنند نیازهاي آنان را فراهم نمایند. ولی گاهی از مهمترین نیازهاي دوره رشد فرزندان خویش بی توجه می می 

مانند و احتماال به محض مشاهده رفتار نابهنجار در فرزندان خود، مدرسه و معلم و دیگر عوامل تربیتی مدارس را مقصر می پندارند 

ر مقابل خود حس می کنند. در جامعه امروز مدرسه عملکرد تربیت کودکان را در چارچوب هدف ها و و گاه نیز مدرسه و معلم را د

برنامه هاي مشخص تربیت عمومی عهده دار می باشد. آموزش و پرورش عمومی به نیازهاي هر گروه در قالب هدف هاي کلی 

ست که در قالب برنامه هاي عمومی نمی گنجد و به ویژگی هایی امی دهد اما طبیعت هر فرد  تربیتی و رشد، کم و بیش پاسخ

هدف ها و سیاست هاي آموزش عمومی به شرایط طبیعی و متوسط هر گروه سنی .چاره جویی و اعمال روش هاي خاص نیاز دارد

ب متوجه است و مدرسه را معموال مجال آن نیست که ضرورت هاو نیازهاي تربیتی فرد را نیز تشخیص بدهد و به صورت مطلو

مجموعه این نگرش هاي اولیاي دانش آموزان ومسئوالن مدارس، شرایطی را فراهم می سازند که دانش آموزان تحت .دنبال کند

مواقع این عوامل گاه چنان تأثیر عمیق در رفتار و  در برخی.تأثیر برخی عوامل مخرب در فاصله بین خانه و مدرسه قرارگیرند

شخصیت دانش آموزان به جا می گذارد که کلیه زحمات اولیا و مربیان و معلمان بی ثمر می ماند. در چنین شرایطی الزم است که 

انجمن .ن تشکیل شودبین اولیا و مربیان همخوانی وجود داشته باشد و در جهت هم خوانی الزم است جلساتی بین اولیا و مربیا

خورشیدي تشکیل شده و در حقیقت بنیاد این مشارکت به دوره  ۶۰۴۱خانه و مدرسه یا اولیا و مربیان نیم قرن پیش در سال 

برمی گردد. یکی از دالیل بقا و استمرار این انجمن ضرورت حل مشکل دانش آموزان و عالقه « انجمن معارف»قاجاریه تحت عنوان 

پژوهش هاي انجام شده نشان می دهد که انجمن اولیا و مربیان می تواند در پیش .اولیا و مدرسه به این امر است مشترک خانواده و

برد هر چه بهتر امور آموزش و پرورش دانش آموزان نقش مفید و مؤثرتري داشته باشد. خصوصا در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

 این خصوص الزم است که مردم با اهداف این انجمن آشنایی داشته باشند.  در.و همکاري اولیا و مربیان تأثیر مثبت دارد
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 چند سوال مهم و اساسی 

 به نظر شما پیوند خانواده و آموزش و پرورش چقدر می تواند در تربیت صحیح دانش آموزان نقش داشته باشد؟*

ربیت دانش آموزان محسوب می شوند و در واقع در حقیقت می توان گفت که آموزش و پرورش و خانواده دو شریک جدي در امر ت

 .بدون همراهی خانواده با آموزش و پرورش و یا بالعکس نمی توان انتظار داشت که این تربیت صحیح اتفاق بیفتد

شد، خانواده و مدرسه دو نهاد تاثیرگذار هستند و هر مقدار که این هم افزایی و هم سویی در تربیت فرزندان جامعه وجود داشته با

 .می توان به بهبود وضعیت تربیتی فرزندان جامعه امیدوار بود

عدم نقش آفرینی والدین در روند تربیت فرزند و ارتباط برقرار نکردن مستمر با اولیاء مدرسه، از صدمات بزرگ آموزشی به شمار 

 آموزش، اختالل به وجود می آورد. رفته و در روند 

 الیان اخیر آنقدر مستحکم و قابل اعتناء بوده و نقشی در تربیت صحیح دانش آموزان داشته است؟آیا ارتباط اولیاء و مربیان طی س*

در واقع ارتباط بین اولیاء و مربیان تاکنون در حد قابل قبولی نبوده و خانواده و مدرسه یک ارتباط رسمی و اجرایی داشته اند و 

یوندي برقرار نبوده است. دلیل این امر هم این بوده است که سازوکارهاي هیچ گاه به لحاظ مسائل تربیتی بین خانواده و مدرسه پ

 .الزم در این خصوص تعریف و طراحی نشده است

در مسئله امور تربیتی به هر میزان که طرح و سرمایه گذاري انجام شود، اثربخشی بهتري به دنبال دارد. خانواده ها باید پشتیبان 

ر اکثر اوقات این اتفاق نمی افتد و از سوي دیگر مدارس هم می خواهند تا دانش آموز منفعل و امور تربیتی مدرسه باشند اما د

اطاعت پذیر صرف باشد و در عین حال تمایلی ندارند تا از خانواده ها به عنوان شریک خود در امور تربیتی بهره الزم را ببرند. این 

 .محسوب می شود امر ضعف و چالشی بزرگ در نظام تربیتی آموزش و پرورش

می توان بیش از زم را انجام دهند اگر واقعا این دو بخش، یعنی خانواده و مدرسه، با هم همدل و هم فکر باشند و سرمایه گذاري ال

 .اینها به تربیت صحیح دانش آموزان امیدوار بود

 نقش نظام آموزشی و خانواده در کاهش ناهنجاري ها چیست؟ *

و خانواده به صورت توأمان در کاهش ناهنجاري هایی نظیر ترک تحصیل، روي آوردن به مواد مخدر،  بدون شک نقش نظام آموزشی

هاي روان گردان بسیار موثر است و از سوي دیگر باید به این نکته هم بیش از گذشته توجه کرد که در سالیان سیگار و قرص

د، اما امروز وضع با گذشته خیلی فرق کرده و با توجه به هجمه آموزان بوگذشته، مدرسه محلی براي انتقال دانش درسی به دانش
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هاي مختلف فرهنگی و ورود گسترده اطالعات و فناوري در زندگی روزمره باید مثلث معلم، مدرسه و کتاب در کنار هم حفظ شود 

سئله داراي اهمیت است که مدرسه و مهارت هاي زندگی و اصل ورود به اجتماع را به دانش آموزان بیاموزند. به عبارت دیگر این م

 .عالوه بر دغدغه براي یادگیري دانش آموز، ضامن رشد اجتماعی، سالمت و ارتقاء مهارت هاي رفتاري، فکري و عملی اوست

از  .در همین حال خانواده و اولیاء فرزندان نیز نقش حلقه مکمل را براي انتقال مباحث آموزشی به فرزندانشان بر عهده دارند

ایی که اولین مکتب تربیتی براي فرزندان، خانواده محسوب می شود باید در این محیط مسئله پرورش در کنار امور فرهنگی و آنج

 .آموزشی مورد توجه قرار گیرد

 چقدر رویکرد و اهداف مدیران مدارس در امر تربیت دانش آموزان مؤثر است؟*

آموزان دارد، اما متاسفانه گاهی مدیران مدارس رویکرد انتظامی و اجرایی این امر هم تأثیر بسزایی در روند تربیت صحیح دانش 

دارند و رویکرد تربیتی جزء اهداف اصلی شان نیست؛ اما هر مقدار که رویکرد مدیران به این مسئله حیاتی معطوف باشد، وضعیت 

 .تربیتی فرزندان جامعه بهتر و مطلوب تر خواهد بود

نیم که نگاه به مقوله تربیت باید نگاهی یکپارچه باشد و نه تنها آموزش و پرورش و خانواده بلکه همه از طرف دیگر نباید فراموش ک

نهادهاي تربیتی بایستی خود را نسبت به این مسئله مسئول بدانند. به عنوان مثال صدا و سیما و مساجد می توانند در تقویت 

 .آموزان موثر بوده و نقش به هنگام خود را ایفا کنند ارتباط بین خانواده و مدرسه و نحوه تربیت صحیح دانش

به منظور ارتقاء وضعیت تربیتی و فرهنگی جامعه باید همه نهادهاي مسئول را پاي کار آورد البته در این بخش باید با تدبیر و 

 .همراه با برنامه ریزي عمل کرد

 پیشنهادات

 .مانه صورت گیرد تا دانش آموزان دیگر مطلع نشوندشناخت دانش آموزان محروم از محبت والدین به طور محر .۶

مربیان در برخورد با اولیا اخالق اسالمی را رعایت و اولیا را تنها هنگامی که از فرزند آنها خطایی سر زده است به  .۴

ماه آموزشگاه دعوت نکنند تا موجب سرافکندگی و خجالت آنان گردد. بلکه باید به گونه اي رفتار کنند که اولیا هر 

حداقل یک بار براي جویا شدن از وضعیت تحصیلی فرزندان خود به مدرسه مراجعه کنند و به تبادل نظر در این زمینه با 

 .مربیان بپردازند

 .به امر آموزش خانواده و تشکیل کالس هاي آموزش خانواده توجه و عنایت بیشتري صورت گیرد .۰

 .اده شودبه برگزاري هفته مشاغل در مدارس اهمیت بیشتري د .۲

 .پر کردن اوقات فراغت به وسیله والدین و با نظارت و هماهنگی مدرسه انجام پذیرد  .5
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اعطاي کمک هاي مالی از سوي انجمن به دانش آموزان مستمند بیشتر گردد. البته بهتر است که این گونه کمک ها به   .۱

 .صورت محرمانه و حتی بدون اطالع خود دانش آموز باشد

محترمانه اي با دانش آموزان داراي مشکل جسمی مانند آنهایی که ضعف بینایی و شنوایی و کالمی برخورد مناسب و   .7

 .دارند بشود تا مورد تسمخر دیگر دانش آموزان قرار نگیرند

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

 .ارسال کنیم نشریه پیوند را براي اولیاي دانش آموزان  .9

 

 

 

 نتیجه گیري

 :با توجه به مطالبی که بیان شد نتایج به دست آمده به شرح ذیل اعالم می گردد

تماس اولیا و شناسایی دانش آموزان محروم از محبت والدین )فوت یا متارکه والدین( به میزان زیادي بر پیشرفت  .۶

 .تحصیلی اینگونه دانش آموزان اثر دارد

اتنگ والدین و مربیان می تواند به مقدار قابل توجهی بر آگاه سازي والدین در پیشگیري از اختالالت رابطه نزدیک و تنگ .۴

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

زان زیادي بر رشد تماس اولیا با معلمین به منظور شناخت علل ناسازگاري و برخورد مناسب با دانش آموزان به می  .۰

 .شخصیتی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیرگذار است

دایر نمودن کالس هاي تقویتی و جبرانی از سوي انجمن براي دانش آموزان ضعیف از نظر درسی در پیشرفت تحصیلی   .۲

 .آنان به میزان قابل توجهی موثر است

دبیران در معرفی مشاغل اجتماعی به دانش آموزان دوره تبادل نظر علمی، حرفه اي، فرهنگی و اجتماعی والدین با   .5

 .راهنمایی می تواند بر تقویت انگیزه تحصیلی دانش آموزان بینجامد

توجه به آموزش خانواده ها توسط کارشناسان علوم تربیتی و علوم اجتماعی و روحانیون محترم تا میزان زیادي می تواند   .۱

 .رانجام پیشرفت تحصیلی فرزندان آنان بینجامدبه حل مشکالت و مسائل خانواده ها و س

اتخاذ شیوه هاي رفتاري متناسب با دانش آموزان از قبیل تنبیه، تشویق، انتظار متناسب با توانایی ها از طریق آگاه سازي   .7

 .والدین توسط مربیان مدارس بر بهبود روند آموزش و یادگیري موثر است
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یتی میان اولیا و مربیان تا حد بسیار زیادي بر روند آموزش و یادگیري و در وجود تضاد در شیوه هاي آموزشی و ترب  .8

 .نهایت بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اثر نامطلوب می گذارد

کمک مالی و فکري اولیاي دانش آموزان در غنی سازي اوقات فراغت بر تداوم امر خطیر آموزش و پیشرفت تحصیلی   .9

 .تاثیر به سزایی دارد

ی دانش آموزان داراي مشکل اقتصادي و اعطاي کمک از سوي انجمن به آنان تا حد زیادي این گونه دانش شناسای  .۶۳

آموزان را به تالش و کوشش واداشته و انگیزه آنان براي ادامه تحصیل تقویت شده و در نهایت بر بهبود روند آموزش و 

 .پیشرفت تحصیلی آنان تاثیرگذار است

راي مشکل جسمی نظیر ضعف شنوایی، ضعف بینایی، کالمی و... و جلوگیري از گسترش این شناسایی دانش آموزان دا  .۶۶

عارضه ها سالمت روان و شخصیت دانش آموزان مذکور را به مخاطره نمی اندازد و به نسبت بر پیشگیري از مشکالت و 

 .مفاسد می کاهد و بر پیشرفت تحصیلی آنان موثر است

ید آموزش که از سوي انجمن ارائه می شود توسط مربیان و اولیاي مدرسه می تواند قبول پیشنهادات و طرح هاي مف  .۶۴

 .سبب افزایش بازدهی مدرسه و پیشرفت روند امر آموزش در مدرسه گردد

 

 فهرست منابع و مآخذ

 نامه انجمن اولیا و مربیان واحدهاي آموزشی، وزارت آموزش و پرورشآیین- ۶

 ۴7۶ شماره مربیان، و اولیا انجمن انتشارات تربیتی، - پیوند: نشریه ماهانه آموزشی- ۴

 ۱۶ شماره پنجم، سال پرورش، و آموزش وزارت تربیتی، - نگاه: نشریه خبري آموزشی- ۰

 جهانگرد، یداهلل، آشنایی با انجمن اولیا و مربیان، انتشارات دفتر انجمن اولیا و مربیان- ۲
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