
 

 

 یلیتحص یشرفتآن بر پ یو اثربخش یدرس یفبر تكال یننظارت والد

 یاضیدرس امالء و ر
، 0هزاد یمرتضو اهللحشمت دیس ،0یاهلل ساعدموچشلطف ،2یجعفر یمهد ،1فر یانباقر یمصطف

  9بهادران یدحم
 

 چكیده 
 یلیتحصد  یشدرفت و پ یدرس یفبر تکال یننظارت والد یرتأث یهدف پژوهش حاضر بررس :هدف

 یرجانپسدرانه شهرسدتان سد    ییچهارم مددارس ابتددا   یهپا یاضیآموزان در درس امالء و ردانش

 بود.

آزمون با گدروه  پس -آزمونیشاز نوع پ یشیشبه آزما یهاپژوهش ازجملهروش پژوهش  :روش

پسرانه شهرسدتان   ییچهارم مدارس ابتدا یهآموزان پاگواه است. جامعه آماری شامل کلیه دانش

نفددر   63بددود. حجددم نموندده متشددکل از  1052-50 یلی=( در سددال تحصددN 0021) یرجانسدد

ه نفدر گدرو   03و  یشها گروه آزمانفر آن 03بوده است که  ییابتدا هارمچ یهآموزان پسر پادانش

اسددت. ابددزار  شدددهانتخدداب یاچندمرحلدده یاخوشدده یددریگگدواه بددوده اسددت و بددا روش نموندده 

و  یدی بدود کده روا   یاضیآزمون معلم ساخته درس امال و ر یقتحق ینکاررفته در ابه یریگاندازه

آمدار   یهدا هدا از روش داده یآمدار  وتحلیدل یهتجز یاست. برا قرارگرفته یدها مورد تائآن یاییپا

 است. شدهاستفاده( یانسکوار یل)تحل یو انحراف استاندارد( و آمار استنباط یانگین)م یفیتوص

آمدوزان  داندش  یلیتحصد  یشرفتنمرات پ یانگینم ینپژوهش نشان داد که ب هاییافته :هایافته

 یآمدوزان داندش  یلیتحصد  یشرفتپ یزانوجود دارد و م یو گواه تفاوت معنادار یشدر گروه آزما

بدر   ینشدان کده والد  یآمدوزان ها نظارت دارند نسبت به داندش آن یدرس یفبر تکال ینشانکه والد

 یزانم ینباالتر است. همچن ییچهارم ابتدا یهها نظارت ندارند در درس امال پاآن سیدر یفتکال

ها نظارت دارندد نسدبت بده    آن یدرس یفبر تکال ینشانکه والد یآموزاندانش یلیتحص یشرفتپ

 باالتر است. یاضیها نظارت ندارند در درس رآن یدرس یفبر تکال ینشانکه والد یآموزاندانش

 یفبدر تکدال   ینگفدت کده نظدارت والدد     تدوان یپژوهش م ینا هاییافتهبر اساس  :گیرینتیجه

 دارد. یرتأث یاضیآموزان در درس امال و ردانش یلیتحص یشرفتپ یزانآموزان بر مدانش یدرس

 یی.دوره ابتدا یلی،تحص یشرفتپ ی،درس یفبر تکال ینوالدنظارت  کلید واژگان:

                                                      
 mostafab178@yahoo.com ساالن دانشگاه تهران،کارشناس ارشد رشته آموزش بزرگ1 
 ییرجا یدشه یردب یتدانشگاه ترب ی،دانشکده علوم انسان یتی،کارشناس ارشد، گروه علوم ترب2 
 همدان یناس یدانشگاه بوعل یدرس یزیرکارشناس ارشد رشته برنامه3 
 علمی دانشگاه فرهنگیان یاسوجعضو هیئت4 
 لوداب وپرورشآموزششاغل در 5 

mailto:mostafab178@yahoo.com
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  مقدمه
های نوین تربیتی، کارگیری کلیه روشتعلیم و تربیت صحیح در دنیای امروز نیازمند به

توانند نقش جانبه فرزندان خویش است. والدین میامکانات برای تربیت و رشد همه منابع و

آموزان ایفا کنند. در بین عوامل عدم موفقیت دانش آموزش، یادگیری و موفقیت و مهمی را در

گوناگون تحصیل، توجه به تکالیف فرزندان از اهمیت زیادی برخوردار است. افزایش مهارت و 

آموز، مستلزم تمرین و تکلیف بیشتر است؛ بنابراین والدین باید وقت سرعت فردی هر دانش

 اختصاص دهند. بیشتری را به نظارت و کنترل تکلیف فرزندان خویش

یا کاربردی کردن  هایی که معلمان در جهت تکمیلآموزشی کلیه فعالیت ازنظر 

و هدف آن  گیرد؛کند عنوان تکلیف را به خود میآموز مقرر میهای کالسی یک دانشآموزش

باشد. حرکتی، فکری و ...می -های کالسی، نوشتاری، حسیآموزان به مهارتیابی دانشدست

ها استفاده بکند. تواند از آنترین ابزارهایی هستند که یک معلم میاز قوی  1یتکالیف درس

آموز کمک است که به دانش های مهم هر رهنمود، طراحی و تهیه تکالیف مناسبیکی از بخش

بر این اساس  هایش در مسیر یادگیری افزون شود.کند تا خطاهایش کاهش یابد و موفقیت

توان آن را در پرسش تکراری و بازنویسی و دیگر نمی یابدمیمفهوم تکلیف درسی گسترش 

آموزان درگیر به سه دسته تقسیم متون خالصه کرد. تکالیف درسی از منظر تعداد دانش

 شود: تکالیف عمومی، گروهی و انفرادی.می

-آموزان تعیین میای که توسط معلمان برای دانش( تکلیف درسی را وظیفه1585) 2کوپر 

انواع تکالیف را به لحاظ اهداف  در ساعات غیر مدرسه انجام پذیرد تعریف کرده است. شود تا

و توجیه والدین پیرامون هدف هر یک از تکالیف، باعث  توان تدارو دید؛ها میبرای بچه

برخورد عاقالنه والدین و اثربخش بودن همکاری اولیاء خواهد شد. امروزه در فرایند 

 قرارگرفته موردتوجهجدی  مسئلهیک  عنوانبهدرسی خارج از مدرسه ، تکالیف وپرورشآموزش

 است و تکلیف درسی باید تجربه یادگیری را فراهم کند تا از نقش مکانیکی آن جلوگیری کند؛

تکمیل  منظوربهو تکلیف درسی از وظایفی است که از زمان تأسیس مدارس همگانی، عمدتاً 

مانند  وپرورشآموزشای در دستیابی به اهداف دیگر وسیله عنوانبهآموزش مدرسه و گاه 

آموز در اکثر کشورها عادت به کار مستقل، رشد مسئولیت، عادت به مطالعه و ... برای دانش

 (.1070معمول بوده است )بازرگان، 

                                                      
1. Homework 

2. Kooper 
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آموزان به ی گذشته بر روی ارتباط میان تکالیف درسی و آنچه دانشمحققین در دهه 

اند. بسیاری از معلمین و والدین بر این موضوع توافق دارند که ز کردهآورند، تمرکدست می

آموزان، دهد و انتظار دانشآموزان را افزایش میتکالیف درسی ذوق و شوق و مسئولیت دانش

فرصتی در اختیار  درسی کند. پژوهشگران معتقدند که تکالیفوالدین و عموم را برآورده می

در کالس داشته باشند،  شدهارائهمرین بیشتری درباره مفاهیم گذارد تا تآموزان میدانش

 منظوربهآموزان بعد از تعطیل مدرسه از اوقات دانش درسی توانند با ارائه تکالیفمعلمان می

، 1شوند )ارلیادگیری بهتر استفاده کنند و والدین نیز از روند آموزشی فرزندانشان آگاه می

های آموزشی، از تأثیر متقابل عوامل بیشتری سایر روشنسبت به  درسی (. تکالیف1552

رود و باید تنوع در عوامل محیطی خارج از به خانه می درسی زیرا تکالیف برخوردار است؛

های آموزشی، تنها باید معلم و عوامل در مورد سایر روش کهیدرحال. قراردادمدرسه را مدنظر 

 (.1585قرار دهیم )کوپر،  مدنظردرون کالس را 

درسی در مطالعات خود  ( به مجموعه اثرات مثبت و منفی تکالیف2336کوپر و همکاران )

 و درو مطالب، افزایش بهتر یادآوری و پی برد و بیان داشت که این اثرات مثبت شامل حفظ

درسی،  برنامه سازیاطالعات، غنی پردازش و مفاهیم گیریشکل بهتر، انتقادی فهم، تفکر

 دادن دست مدیریتی و ... است و اثرات منفی از خود دهی، نظم دهی، خودجهت خود افزایش

 از روحی، محرومیت و جسمی آموزشی، خستگی مطالب و درسی هایکتاب به عالقه و رغبت

 به درسی تکالیف انجام به فرزندان دادن قرار فشارتحتاجتماعی،  هایفعالیت و فراغت اوقات

 شود.دیگر و ... شامل می آموزاندانش از کردن کردن، کپی تقلب و دادن احسن، فریب نحو

آموزان را های یادگیری و پیشرفت دانشتکلیف درسی در بیرون از مدرسه یکی از چارچوب 

ها و تواند فرصت مناسبی برای جبران ضعفدهد و انجام تکلیف در منزل میتشکیل می

ی در تسریع و پیشرفت یادگیری و ... شود. ماندگی درسی و یادگیری را فراهم کند و عاملعقب

 یفرزند پرورها در منزل ارتباط مستقیمی با سبک شکی نیست که شیوه درس خواندن بچه

ها کمتر کنند، در شیوه درس خواندن بچه والدین والدگری را آگاهانه اجرا هرقدروالدین دارد و 

لیف درسی بر پیشرفت تحصیلی های متعددی بر تأثیر تکاشوند. پژوهشبا مشکل مواجه می

درباره  تأییدکننده شواهد( 2336) همکاران و مثال کوپر عنوانبهاند؛ آموزان تأکید داشتهدانش

( بیان 2338) 2هندرسون و تحصیلی پیدا کردند. ارن پیشرفت با مدرسه تکلیف مثبت رابطه

                                                      
1. Erel 

2. Eren & Hendersoon 
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های باالتری در امتحان کالسی دهند، نمرهآموزانی که تکلیف بیشتری انجام میکردند که دانش

یک فعالیت  عنوانبهاهمیت و ضرورت تکلیف درسی و تلقی آن  درواقعآورند. به دست می

مشهود است و در  یخوببهآموزان، اولیاء و معلمان مثبت آموزشی از خالل نظرات دانش

مقام شود تکلیف درسی نیز از کشورهایی که بر پیشرفت تحصیلی اهمیت بیشتری داده می

پژوهشی تأکید کرده که حجم تکالیف  ( در1078باالتری برخوردار است. رمضانی ماهونکی )

ها آموزان و والدین آندانش رغبتییبباشد چون عاملی در خستگی و  ازاندازهیشبنباید 

اثرات مثبتی  آموزاندانش درسی تکالیف در ساختن والدین توان با درگیرمی حالینبااشود. می

 پیشرفت با مرتبط نتایج درسی، بهبود تکالیف ساختن متمرکز و اثربخش ن کارآمد،همچو

 والدین باورهای ابراز مدرسه، افزایش و درسی تکالیف به والدین نسبت نگرش تحصیلی، بهبود

تواند زمینه را برای همکاری و مشارکت مدارس را به همراه دارد که خود می از هاآن انتظارات و

های متعددی درباره تأثیرات والدین در امور مدرسه فراهم سازد. همچنین پژوهشبیشتر 

است. مرکز سالمت روانی مدارس  شدهارائه« ای و پیشرفت تحصیلیعملکرد مدرسه»خانواده بر 

های ( عوامل مربوط به مدرسه؛ امنیت در مدرسه، انعطاف در پذیرش تفاوت2336امریکا )

کننده، فقر، مصرف مواد مخدر، انحراف و هدایت یتباکفان والدین آموزان، نداشتفردی دانش

آموزان تحصیلی دانش پیشرفت و ایعوامل مؤثر بر عملکرد مدرسه عنوانبهخانوادگی و ... را 

 به پژوهشی در( 2338) 1و همکاران اریکا (.1086ذکر کرده است )رضایی و همکاران، 

اثرات بالقوه مثبت درگیری والدین در  و ختهپردا مختلف نظرانصاحب نظرات آوریجمع

 مطالعه، کارآمد، برای شده صرف زمان یادگیری، افزایش در شتاب و تکالیف درسی را تسریع

 در تحصیلی، بهبود پیشرفت با مرتبط نتایج درسی، بهبود تکالیف ساختن متمرکز و اثربخش

 رفتار درسی، بهبود تکالیف به شادکامی احساس و بردن لذت درسی، افزایش تکالیف عملکرد

 از استفاده بیان کرده و اثرات بالقوه منفی آن را سردرگمی در مدرسه و ... و تکالیف انجام در

 خستگی، خصوصی، افزایش معلم گرفتن طریق از ازحدیشب هایآموزشی، کمک هایروش

 درسی تکالیف دادن انجام یخوببه برای آموزاندانش بر فشار ناامیدی، افزایش و سرخوردگی

 اند.کرده ... ذکرو

آموزان های بسیاری بر تأثیر مثبت نظارت والدین بر پیشرفت تحصیلی دانشنتایج پژوهش

؛ درانی، 1086؛ علی لواسانی و همکاران، 1075؛ عزیزی، 1070بازرگان، )اند تأکید کرده

                                                      
1. Erica et al 
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؛ تراتوین و همکاران، 2333، 1لین و ؛ مائو1557؛ وارتون، 1052؛ نوروزی و همکاران، 1053

؛ پرومبو و 2338هندرسون،  و ؛ ارن2337، 2؛ هلی و همکاران2336؛ کوپر و همکاران، 2332

 (.2312، 0نکسوی

شود که در آموزان تکالیف درسی داده شود و همچنین توصیه میبهتر است به دانش 

داری مشاهده معنی تعیین میزان انجام تکالیف درسی به دلیل اینکه در نحوه انجام آن تفاوت

برخی از  (.1071آموزان نقش بیشتری داده شود )الهام پور به نقل از قورچیان، نشد، به دانش

های خانوادگی از قبیل سطح تحصیالت و اشتغال پدر و مادر از عوامل مهمی هستند که ویژگی

دهی یی و بهرهشود بر کارادر کنار امکاناتی که برای انجام تکالیف درسی در منزل فراهم می

 (.1073گذارند )نصفت، انجام تکالیف مدرسه در منزل تأثیر مستقیم و معناداری می

 والدینی درگیری و آموزدانش سن پیشرفت، انگیزه مادر، تحصیالت تکلیف، انجام درستی

دارند )علی  آموزاندانش تحصیلی پیشرفت بینیپیش برای معناداری ضرایب تحصیل امر در

که  ( در پژوهشی نشان داد1087(. عبدالملکی و همکاران )1086همکاران، لواسانی و 

آموزان، متغیرهای حمایت از خودمختاری والدین، درگیری والدین در پیشرفت تحصیلی دانش

آموزان انگیزگی و انگیزش بیرونی بر پیشرفت تحصیلی دانشانگیزش درونی، گرمی والدین، بی

 تأثیر دارد.

 تحصیلی اُفت میزان بر آموزشی و عواملعوامل اجتماعی خانوادگی،  ل، عوامعوامل فردی

آموزان دانش با پژوهشی ( در1551) 0کول و کیت (.1052نوروزی و همکاران، ) تأثیر دارد

 اما دارد، تحصیلی پیشرفت بر مستقیمی اثر منزل انجام تکالیف که دادند نشان دبیرستانی

دارد. کوپر و همکاران  تحصیلی بر پیشرفت غیرمستقیم اثرات انگیزش و تدریس کیفیت

آموزان، معلمان و اولیا نسبت به تکلیف درسی به ( در تحقیقی درباره نگرش دانش1558)

های این سه گروه پرداخته است. نتایج نشان داد که نگرش هر سه گروه مقایسه تفاوت نگرش

بوده  آموزاندانش الدین باالتر از نگرشاما نگرش معلمان و و مثبت بود؛ نسبت به تکلیف درسی

 است.

 عوامل از مدارس در والدین درگیری و خانواده که اندکرده بیان( 2312) نکسوی و پرومبو

 از والدین باال انتظارات متغیر که کردند بیان و است آموزاندانش تحصیلی پیشرفت در اصلی

                                                      
1. Maou & lin 

2. Heli et al 

3. Porembo & nexsoy 

4. Kool & kit 
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 با مادر و پدر ارتباط مدرسه، هایفعالیت مورد در فرزندان و والدین بین ارتباط خود، فرزندان

 باالی سطوح با...  و درسی تکالیف کردن چک خود، فرزند تحصیلی پیشرفت مورد در معلمان

حاضر این  اصلی پژوهش مسئلهآنچه اشاره شد،  به توجه با .دارد ارتباط تحصیلی پیشرفت

درس امالء و ریاضی  تحصیلی بر پیشرفت تا چه اندازه درسی تکالیف بر والدین است که نظارت

 ابتدایی تأثیر دارد. دوره آموزان پایه چهارمدانش

 های پژوهشیافته

 تكالیف بر والدینشان که آموزانیدانش تحصیلی فرضیه کلی تحقیق: پیشرفت

 درسی تكالیف بر والدینشان که آموزانیدانش به نسبت دارند نظارت هاآن درسی

 .است باالتر ابتدایی چهارم پایه ریاضی و امال درس در ندارند نظارت هاآن

 گواه وآموزان گروه آزمایش دانش بر میزان پیشرفت تحصیلی نظارت والدینبرای تعیین اثر 

پیشرفت تحصیلی  بر نظارت والدیناثر و نتایج نشان داد که  واریانس اجرا شدکتحلیل 

یعنی تساوی بین میانگین  پس فرضیه صفر ،هست( P< ،03/0 =1 ،97F 39/3) آموزاندانش

شود شود و گفته میدر گروه آزمایش و گواه رد می آموزاندانش تحصیلی نمرات پیشرفت

 دارند نظارت هاآن درسی تکالیف بر والدینشان که آموزانیدانش تحصیلی میزان پیشرفت

 و امال درس در ندارند نظارت هاآن درسی تکالیف بر والدینشان که آموزانیدانش به نسبت

 .است باالتر ابتدایی چهارم پایه ریاضی

 

 در گروه آزمایش و گواهنظارت والدین بر تکالیف درسی نتایج تحلیل کوواریانس : 1 جدول

 منبع
مجموع مربعات 

 3مرتبه 

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مربعات
F 

سطح 

 داریمعنی

ضریب 

 اتا

 358/3 316/3 18/6 772/3 1 772/3 مقدار ثابت

 602/3 333/3 18/132 70/12 1 70/12 هاآزمونپیشاثر 

متغیر مستقل 

 )نظارت والدین(
03/0 1 03/0 21/6 321/3 100/3 

    129/3 97 13/7 خطا

     95 25/20 کل
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 بر والدینشان که آموزانیدانش تحصیلی فرضیه جزیی اول تحقیق: پیشرفت

 تكالیف بر والدینشان که آموزانیدانش به نسبت دارند نظارت هاآن درسی تكالیف

 .است باالتر ابتدایی چهارم پایه امال درس در ندارند نظارت هاآن درسی

آموزان گروه آزمایش و گواه دانش بر میزان پیشرفت تحصیلی نظارت والدینبرای تعیین اثر 

پیشرفت  بر نظارت والدیناثر و نتایج نشان داد که  واریانس اجرا شدکتحلیل درس امال 

پس فرضیه صفر  باشد،می( P< ،08/61 =1 ،97F 39/3) آموزان در درس امالتحصیلی دانش

گروه آزمایش و گواه رد  آموزاندانش تحصیلی یعنی تساوی بین میانگین نمرات پیشرفت

 درسی تکالیف بر والدینشان که آموزانیدانش تحصیلی شود میزان پیشرفتشود و گفته میمی

 ندارند نظارت هاآن درسی تکالیف بر والدینشان که آموزانیدانش به نسبت دارند نظارت هاآن

 .است باالتر ابتدایی چهارم پایه امال درس در

 

 در و گواه آزمایش گروه درسی تکالیف بر والدین نظارت کوواریانس تحلیل : نتایج2 جدول

 امال درس

 منبع
مجموع مربعات 

 3مرتبه 

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مربعات
F 

سطح 

 داریمعنی

ضریب 

 اتا

 379/3 306/3 60/0 51/13 1 51/13 مقدار ثابت

 053/3 333/3 06/06 80/89 1 80/89 آزمونپیشاثر 

متغیر مستقل 

 )نظارت والدین(
08/61 1 08/61 37/26 333/3 010/3 

    09/2 97 186/100 خطا

     95 89/018 کل

 بر والدینشان که آموزانیدانش تحصیلی پیشرفت: تحقیق دوم جزیی فرضیه

 تكالیف بر والدینشان که آموزانیدانش به نسبت دارند نظارت هاآن درسی تكالیف

 .است باالتر ابتدایی چهارم پایه ریاضی درس در ندارند نظارت هاآن درسی

آموزان گروه آزمایش و گواه دانش بر میزان پیشرفت تحصیلی نظارت والدینبرای تعیین اثر 

پیشرفت  بر نظارت والدیناثر و نتایج نشان داد که  واریانس اجرا شدکتحلیل درس ریاضی 

پس فرضیه  باشد،می( P< ،32/07 =1 ،97F 39/3) آموزان در درس ریاضیتحصیلی دانش

ش و گواه رد گروه آزمای آموزاندانش تحصیلی صفر یعنی تساوی بین میانگین نمرات پیشرفت
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 درسی تکالیف بر والدینشان که آموزانیدانش تحصیلی شود میزان پیشرفتشود و گفته میمی

 ندارند نظارت هاآن درسی تکالیف بر والدینشان که آموزانیدانش به نسبت دارند نظارت هاآن

 .است باالتر ابتدایی چهارم پایه ریاضی درس در

 در و گواه آزمایش گروه درسی تکالیف بر والدین نظارت کوواریانس تحلیل : نتایج0 جدول

 ریاضی درس

 منبع
مجموع مربعات 

 3مرتبه 

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مربعات
F 

سطح 

 داریمعنی

ضریب 

 اتا

 190/3 332/3 03/13 55/11 1 55/11 مقدار ثابت

 951/3 333/3 91/82 12/56 1 12/56 آزمونپیشاثر 

متغیر مستقل 

 )نظارت والدین(
32/07 1 32/07 06/03 333/3 019/3 

    16/1 97 03/66 خطا

     95 63/186 کل

 گیریبحث و نتیجه

 تحصیلی پیشرفت و درسی تکالیف بر والدین نظارت تأثیر هدف این تحقیق بررسی

 بود. ابتدایی مدارس چهارم پایه ریاضی و امالء درس در آموزاندانش

توان گفت که نظارت والدین بر تکالیف درسی میبر اساس نتایج حاصل از این تحقیق 

 چهارم پایه امال درس آموزان دردانش تحصیلی داری بر پیشرفتآموزان تأثیر معنیدانش

آموزان گروه کنترل داشته است. همچنین نظارت والدین بر تکالیف در مقایسه با دانش ابتدایی

 پایه ریاضی درس آموزان دردانش یتحصیل داری بر پیشرفتآموزان تأثیر معنیدرسی دانش

 آموزان گروه کنترل داشته است.در مقایسه با دانش ابتدایی چهارم

آموزان های بسیاری بر تأثیر مثبت نظارت والدین بر پیشرفت تحصیلی دانشنتایج پژوهش 

؛ درانی، 1086؛ علی لواسانی و همکاران، 1075؛ عزیزی، 1070بازرگان، )اند تأکید کرده

؛ تراتوین و همکاران، 2333لین،  و ؛ مائو1557؛ وارتون، 1052؛ نوروزی و همکاران، 1053

؛ پرومبو و 2338هندرسون،  و ؛ ارن2337؛ هلی و همکاران، 2336؛ کوپر و همکاران، 2332

 (.2312نکسوی، 
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آموزان دوره ابتدایی باید برای نگارش و انجام دادن تکالیف شب به خانواده و والدین دانش 

باشد و  ازاندازهیشب(. حجم تکالیف درسی نباید 1053رحمانی، )فرزندان کمک خود کنند 

(. نگرش 1078ماهونکی،  رمضانی تکلیف درسی بر پیشرفت تحصیلی تأثیرگذار است )علی

 تحصیلی تأثیر دارد پیشرفت و مدرسه در والدین به معلم، مدرسه و دوستان بر عملکرد کودکان

بنابراین نیاز به مشارکت بیشتر والدین در امور مدارس وجود دارد  (؛2339سیندر و همکاران، )

آورد دهد و تکالیفی درسی که به خانه میو والدین باید به آنچه که کودو در مدرسه انجام می

نظارت بیشتری داشته باشند تا انتظار پیشرفت تحصیلی بیشتری از فرزندان خود داشته باشند 

 (.2310)استراس و کوُن، 

آموزان بنابراین نظارت صحیح والدین بر تکالیف درسی باعث پیشرفت تحصیلی بهتر دانش 

ها تأثیرات پنداره تحصیلی و آینده تحصیلی و شغلی آن بر رشد مثبت خود یجهدرنتو  شود؛می

 شایان توجهی خواهد داشت.

 

 :مآخذمنابع و 

شهر تهران، فصلنامه  ییشب در مدارس ابتدا یفتکل یتوضع یبررس .(1070) .بازرگان، زهرا -

 .08شماره  یت،و ترب یمتعل

 ازنظرشهر تهران  ییشب در مقطع ابتدا یفتکل یتوضع یبررس .(1053) .کمال درانی، -

سال چهارم،  ید،دوره جد یتی،و علوم ترب یشناسمجله روان یان،و مرب یاءآموزان، اولدانش

 .1شماره 

بر نقش  یدآموزان با تأکدانش یادگیریشب در  یفنقش تکال .(1053) .ینرام رحمانی، -

 .10شماره  یوند،پ یشناختروانمجله  ین،والد

 یفیترابطه ک .(1086) .یوسف یمی،حسن، کر یفی،حسن، پاشا شر ی،فاطمه، احد رضایی، -

شهر اصفهان، فصلنامه دانش  ییآموزان مقطع ابتدادانش یابا عملکرد مدرسه ینوالد یزندگ

 .00شماره  ی،شناسو پژوهش در روان

جمال، یوسفی افراشته، مجید، رشیدی، زهرا، عبدالملکی، صابر، محمدی،  عبدالملکی، -

طراحی و ارزیابی مدل علی پیشرفت تحصیلی: تحلیل  .(1087) .نوشیروان، صیامی، لیال

رفت تحصیلی، فصلنامه خانواده و روابط شیوه ادراو والدین و انگیزش تحصیلی با پیش

 .0پژوهش، سال دوم، شماره 
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 یلیتحص یتبا مدرسه در موفق ینوالد یرابطه همکار یبررس .(1075) .رحمان عزیری، -

 .وپرورشآموزش یملکان، طرح پژوهش ییآموزان دوره راهنمادانش

 یشرفتشب با پ یفرابطه حجم و نوع تکل یبررس .(1078) .بتول ی،ماهونک یرمضان علی -

کرج،  0 یهناح وپرورشآموزش ییمعلمان مدارس دختر ابتدا یدگاهآموزان از ددانش یلیتحص

 رشد. یآموزش یقاتمرکز تحق یطرح پژوهش

رابطه فعالیت  .(1086) .لواسانی، مسعود غالم، کیوان زاده، محمد، کیوان زاده، هدیه علی -

تحصیلی، انگیزه پیشرفت، هوش هیجانی و متغیرهای بافتی با پیشرفت تحصیلی 

 1آموزان، فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی، سال سی و هفتم، شماره دانش

شب در جهان امروز،  یفپژوهش در خصوص تکل یمایس .(1071) .ینادر قل قورچیان، -

 .03شماره  یت،و ترب یمفصلنامه تعل

و گزارش کوتاه از  یخانگ یدرس یفتکال یجعوامل و نتا یبررس .(1073) .محمد صفت،ن -

 یتی،پژوهش حوزه علوم ترب هاییافتهارائه  ینارسم ینپژوهش، نخست هاییافتهموضوع و 

 ها.پژوهش یشورا یرخانه، دبوپرورشآموزشوزارت 

عوامل فردی،  یرتأث .(1052) .رضا علی، چراغیان رادی، امین، نصرتی هشی، کمال نوروزی، -

اجتماعی، خانوادگی و آموزشی بر اُفت تحصیلی، دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم 

 .0پزشکی، سال ششم، شماره 
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