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چگونه با استفاده از مدیریت خود می توانیم نقش انجمن و اولیاء را در امور مدارس
ابتدایی افزایش دهیم ؟
فرزاد دبیری منش 1رامین صداقت

خواه2

 1کارشناسی تربیت بدنی و مدیر آموزگار مدارس عشایری اداره آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویر احمد(نویسنده مسئول)
 2کارشناسی علوم تربیتی و مدیر آموزگار مدارس عشایری اداره آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویر احمد

چکیده
خانه و مدرسه در انجام وظایف تربیتی مکمل یکدیگرند خانه مدرسه ی اول فرزند و مدرسه  ،خانه دوم اوست و اگر این دو
نهاد روش ها و برنامه های هماهنگ نداشته باشند  ،در روند رشد کودک اختالل به وجود می آید  .دو نهاد خانه و مدرسه نقش
اساسی در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان دارند .بین روش ها و منش های خانه و مدرسه باید همسویی و تشابه وجود
داشته باشد و یکی از این دو کانون  ،کار دیگری را خنثی نکند  ،بلکه به عنوان دو جریان همدل و مکمل عمل کنند  .مدرسه
باید پیشاهنگ ارتباط با خانه باشد و با روشهای گوناگون اسباب مشارکت فکری اولیا را در امر تعلیم و تربیت فرزندانشان فراهم
کند  .فرزند در خانه و در دامان والدین رشد می کند و آماده ی ورود به مرحله ی دیگری می شود  .خانه و مدرسه به عنوان دو
نهاد اصلی تعلیم و تربیت هر جامعه ای محسوب می شود .وضعیت موجود هر جامعه ای نتیجه یادگیری دیروز افراد در خانه و
مدرسه است و وضعیت فردای هر جامعه در نتیجه سرمایه گذاری هایی است که امروز روی دانایی افراد در خانه  ،مدرسه و
جامعه انجام می گیرد  .والدین وظیفه دارند به طور مرتب با مدرسه ارتباط داشته باشند و با کسب اطالعات کافی از وضع درس
و اخالقی دانش آموزان تصمیم معقولی برای مشارکت در تربیت اتخاذ کنند .مقاله حاضر مقاله ای کتابخانه ای است که در
ابتدا با ارائه تعریفی از خانواده و اهمیت نقش خانواده در تربیت فرزندان پرداخته و سپس ضرورت ارتباط خانه و مدرسه را
بررسی کرده و در ادامه به موانع مشارکت اولیا در مدرسه پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای افزایش تعامل والدین با مسئوالن
مدرسه پرداخته است.
واژههای كلیدی :ارتباط  ،خانه ،مدرسه ،تربیت ،آموزش و پرورش ،فرزندان ،والدین ،معلمان
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مقدمه
آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی به منظور ارضای نیازهای جامعه پدید آمده است  ،و مدارس به عنوان خط
مقدم جبهه ی تعلیم و تربیت متعلق به این نهاد اجتماعی و در خدمت جامعه است که برای انجام صحیح رسالت خود و
برخورداری از حمایت اجتماع ملزم به برقراری رابطه موثر با جامعه می باشد  .خانواده  ،نخستین نهاد اجتماعی است که تأمین
کننده ی نیازهای روانی و جسمانی افراد است  .کودک از همان ابتدایی شیر خوارگی از محیط خانواده متأثر می شود و در
بزرگسالی نیز این تأثیر پیچیدگی خاص خود را پیدا می کند  .خانواده در رشد شخصیت فرزندان  ،تحکیم ارتباط میان اعضای
خود و اعتالی فرهنگ جامعه و  ...نقش و اهمیت بسزایی دارد .فرزند در خانه و در دامان والدین رشد می کند و آماده ی ورود
به مرحله ی دیگری می شود  .خانه و مدرسه به عنوان دو نهاد اصلی تعلیم و تربیت هر جامعه ای محسوب می شود .وضعیت
موجود هر جامعه ای نتیجه یادگیری دیروز افراد در خانه و مدرسه است و وضعیت فردای هر جامعه در نتیجه سرمایه گذاری
هایی است که امروز روی دانایی افراد در خانه  ،مدرسه و جامعه انجام می گیرد .از این رو رابطه مدرسه و خانواده فرایندی
تعاملی و مداوم است ؛ که چنانچه مشارکت آگاهانه را به خود گیرد باعث اثر بخشی و کارآیی بیشتر مدارس می شود  .هدف
اصلی بهبود روابط با خانواده ها ایجاد زمینه ی مناسب برای مشارکت فعال و معنا دار والدین در فعالیتهای آموزشی و پرورشی
مدرسه است  .بنابراین با برقراری رابطه ا ثر بخش ،می توان ذهن والدین رانسبت به مدرسه  ،رسالتها و اهداف آن ،موقعیت
مدارس و اهمیت و ضرورت برنامه های آن روشن کرد و با تغییر نگرش اولیا نسبت به موضوع ،می توان زمینه ی مناسب رابرای
.)1381،
(جهانیان
کرد
فراهم
اجتماعی
کمکهای
و
،مشارکت
ازحمایت
برخورداری
یک اصل مهم دانایی می گوید  :آینده یافتنی نیست  ،بلکه ساختنی است اگر به دنبال ساختن آینده جامعه هستی بین خانه و
مدرسه پل ارتباطی و دانش افزایی بزن و اجازه بده این پل از جامعه بگذرد .
بیان مساله
بررسی ها ی صورت گرفته نشان می دهد در حال حاضر  ،همکاری و مشارکت و ارتباط اولیای دانش آموزان در امور مدارس
محدود می باشد و این امر مشکلتتی را بر سر راه مدارس جهت تحقق اهدافشان ایجاد نموده است  .آموزش و پرورش به عنوان
یک سیستم اجتماعی به منظور انجام ماموریت  ،منابع مورد نیاز خود را به صورت درون داد (دانش موجود در جامعه ،ارزش
های معتبر مورد اعتقاد  ،اهداف مطلوب  ،منابع مادی و مالی ) از جامعه می گیرد ؛ سپس از طریق یک سلسله فراگردهای
پیچیده ای که مستلزم بکارگیری ساختار سازمانی  ،افراد  ،تکنولوژی و ایفای وظایف معین است  .دانش آموزان را پرورش می
دهد و باالخره نتیجه ی کار (ب رون د اد) خود را به صورت افرادی که از جهات مختلفی تغییر یافته و صالحیت و شایستگی پیدا
کرده اند تحویل جامعه می دهد  ،بنابراین باید این واقعیت را بپذیریم که آموزش و پرورش می بایستی در ارتباط تنگاتنگ با
جامعه باشد  .و تحول داخلی مدارس همزمان با برقراری پیوند های بهتر میان مدرسه و جامعه صورت گیرد  .به عبارت دیگر
مدارس بدون مشارکت اولیا ی دانش آموزان نمی تواند فرایند تعلیم و تربیت را به خوبی عملی سازند و به اهداف خود دست
یابند  ،بنابراین بررسی و شناسایی راه های مشارکت اولیای دانش آموزان در اداره امور مدارس و برقراری ارتباط بین مدرسه و
خانه  ،امری حیاتی و ضروری می باشد (بهبودی .)1390،
اهداف تحقیق :
هدف از پژوهش حاضر موارد زیر می باشد :
* شناسایی و تعیین راههای مشارکت اولیای دانش آموزان در امور مدارس
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* چگونگی برقراری تعامل دوسویه بین خانه و مدرسه
* گسترش دامنه ی مشارکت های اولیای دانش آموزان در ابعاد فرهنگی ،آموزشی ،اقتصادی و عاطفی مدرسه
* ارائه ی پیشنهادات و راهکارهای عملی در زمینه ی مشارکتهای اولیای دانش آموزان در امور مدرسه .
روش تحقیق
این تحقیق یک تحقیق کتابخانه ای می باشد که مطالب آن با استفاده از منابع موجود و در دسترس جمع آوری شده است .
مبانی نظری تحقیق
یکی از شاخص های ارزشمند جامعه ی انسانی برتر ،وجود پدیده ی ارتباط ومشارکت در میان افراد ،نهادها و سازمانهای آن
جامعه است  .ارتباط و مشارکت در واقع نوعی احساس همبستگی و تعلق و تالش دسته جمعی میان افراد یک جامعه به منظور
نیل به نظام عادالنه ی اجتماعی است (رهنمود .)1371،
ارتباط و مشارکت دارای مبانی فلسفی عمیق و گسترده ای می باشد که می توان آن را از چندین بعد مورد بررسی قرار داد :
* ابزار مدیریتی  :از دیدگاه بهره وری  ،ارتباط و مشارکت روشی است برای کاهش واقعی هزینه ها ،ناکارایی ها ،کارشکنی
ها ،و پیامدهای ناشی ا ز نارضایتی در محیط کار  .این دیدگاه به طور ساده در پی تسکین نارضایتی کارکنان و بهبود
سالمت افراد از طریق خالقیت و احترام به خود است .
* نظریه دموکراسی  :نویسندگان پیشگام در زمینه ی مدیریت سازمانهای صنعتی و تجاری ،برمرکز قدرت تصمیم گیری
در سطوح باالیی مدیریت تاکید داشتند  .در مقابل ،دیدگاه دموکراسی رابطه و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری را به
عنوان ابزار توزیع قدرت در درون سازمانها می نگرد .
* نگرش انسانی سبک رهبری مشارکت جو  :این نگرش در پی کسب همکاری کارکنان در رسیدن به هدفهای سازمانی
است و اعتقاد براین بود که اگر کارکنان و سایر افراد در تصمیم گیری دخالت داده شوند ،از تصمیمات حمایت خ.اهند کرد
و در نتیجه بهره وری افزایش خواهد یافت(اسالمیه .)1377،
* دیدگاه ایدئولوژیکی :در فرهنگ الهام بخش اسالم  ،برقراری رابطه و شارکت در تصمیم گیری باعث پرورش افراد و
ارضای انسانها می گردد  .اسالم رشد و پرورش افراد از طریق کار را مورد تاکید قرار می دهد و برشکوفایی استعدادهای
بالقوه آنها به عنوان انسان نظر دارد ؛قرآن کریم شورا و مشورت را به عنوان نمودی از ایمان معرفی و تاکید می کند که
مسلمانان امور خود را براساس مشورت متقابل انجام دهند (شوری ،آیه ی .)38
نقش خانواده در فرزندان
نفوذ والدین در کودکان تنها محدود به جنبه های ارثی نیست  ،بلکه در آشنایی کودک با زندگی جمعی و فرهنگ جامعه نیز
خانواده نقش مهمی را ایفا می کند موق عیت اجتماعی خانواده  ،وضع اقتصادی آن  ،افکار وعقاید  ،آداب و رسوم  ،ایده آل ها ،
آرزوهای والدین و سطح تربیت آنان در رفتار کودکان نفوذ فراوان دارد.
هر پدر و مادری به عنوان اولیاء دانش آموز  4نقش بسیار اساسی را دارد :
 -1اولیاء دانش آموز صاحبان اصلی دانش آموزان مدارس ماهستند
 -2اولیاء دانش آموزان بیشترین وقت سرمایه خود را در اختیار دانش آموزان مدارس ما قرار می دهند
 -3اولیاء دانش آموزان مشتریان دائمی ما هستند و ما بعد از آنها کار با دانش آموز شروع می کنیم
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 -4اولیاء دانش آموزان ادامه دهندگان و تکمیل کنندگان کار ما در آینده هستند
با این دیدگاه که اولیاء صاحبان اصلی  ،مشتریان دائمی و ادامه دهندگان راه معلمان و شریکان آموزشی ما هستند باید در
مقابل این درک دست اندرکاران تعلیم و تربیت از اولیاء  ،اولیاء نیز هم جایگاه خود و هم اهمیت فرایند و زمان و سن فرزندان
خود را تشخیص داده و با نظارت مستمر و شرکت فعاالنه در برنامه ریزی ساالنه راهبردی مدارس و اوقات فراغت مشارکت
نمایند(زرهانی .)1389،
وظایف خانواده ها در خصوص وضعیت تحصیلی فرزندان
خانواده در خصوص وضعیت تحصیلی فرزندان خود وظایفی به عهده دارد که چند مورد آن به شرح ذیل می باشد:
 -1انتخاب مدرسه و عنایت در انتخاب معلم یکی از ویژگی های پدران و مادرانی که به توفیقات تحصیلی فرزندان خود عالقه
مند هستند توجه و عنایت برای انتخاب مدرسه و توجه ویژه به آموزگار پایه تحصیلی فرزندشان است.
 -2برنامه ریز ی برای امور آموزشی فرزندان در منزل داشتن برنامه و نهادینه نمودن آن  ،رمز موفقیت برای هر فرد در زندگی
شخصی و اجتماعی به شمار می آید  .مکمل برنامه ی تحصیالت فرزندانمان در مدرسه  ،داشتن برنامه ای منظم در خانه برای
انجام تکالیف و مرور برنامه های مدرسه است.
 -3آشنا کردن دانش آموزان به پذیرش درس خواندن و انجام تکالیف انجام دادن تکالیف برای فرزندان ما در محیط خانه باید
به صورت یک فرهنگ در آمده و به عنوان یکی از برنامه های عادی روزانه برای آنان نهادینه گردد.
 -4فراهم کردن شرایط مناسب و فضای امن خانوادگی ایجاد فضا و بستری مناسب برای درس خواندن فرزندان در منزل از
نظر شرایط فیزیکی مناسب و شرایط روانی مناسب قابل توجه است  .ارتباط با مدرسه و مربیان برای آگاهی از وضعیت
تحصیلی فرزندان و تالش برای رفع کاستی ها
 -5یکی از مهم ترین اموری که والدین برای مشارکت در برنامه ریزی تحصیلی و مساعدت به فرزندان خود باید عهده دار گردند
تماس و ارتباط مستمر با مدرسه ی فرزندان خود است (.ملکی .)1392،
نقش ارتباط در اولین جایگاه تربیت
یکی از نیازهای اساسی والدین و مربیان در امر تربیت و پرورش اخالقی کودکان  ،برقراری ارتباط سالم با آنهاست  .ارتباط
صحیح بین پدر و مادر و روابط سالم آنان با کودکان  ،اولین و مهمترین زمینه رشد و پرورش اخالقی نونهاالن است  .اساس
تربیت سالم نونهاالن جامعه  ،بستگی کامل به سالمتی خانواده دارد و سالمتی خانواده مستلزم ارتباط سالم بین اعضای خانواده
است (رامشینی . )1384،
ضرورت ارتباط خانه و مدرسه
خانه و مدرسه در انجام وظایف تربیتی مکمل یکدیگرند خانه مدرسه ی اول فرزند و مدرسه  ،خانه دوم اوست و اگر این دو نهاد
روش ها و برنامه های هماهنگ نداشته باشند  ،در روند رشد کودک اختالل به وجود می آید  .دو نهاد خانه و مدرسه نقش
اساسی در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان دارند .
بین روش ها و منش های خانه و مدرسه باید همسویی و تشابه وجود داشته باشد و یکی از این دو کانون  ،کار دیگری را خنثی
نکند  ،بلکه به عنوان دو جریان همدل و مکمل عمل کنند  .مدرسه باید پیشاهنگ ارتباط با خانه باشد و با روشهای گوناگون
اسباب مشارکت فکری اولیا را در امر تعلیم و تربیت فرزندانشان فراهم کند .
روش های برقراری ارتباط میان خانه و مدرسه والدین وظیفه دارند به طور مرتب با مدرسه ارتباط داشته باشند و با کسب
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اطالعات کافی از وضع درس و اخالقی دانش آموزان تصمیم معقولی برای مشارکت در تربیت اتخاذ کنند.
در برقراری باید به چند نکته ی اساسی توجه کرد:
 -1والدین زمانی قادر خواهند بود نقش تربیتی خود را به نحو مطلوب ایفا کنند و با مدرسه ارتباطی صحیح برقرار نمایند که از
وضع درس و رفتاری فرزندشان اطالع کافی داشته باشند.
 -2والدین در موقع حضور در مدرسه  ،همیشه باید حفظ آرامش را به عنوان یک اصل به خاطر داشته باشند  .گاهی ممکن
است پدر و مادر با مشاهده ی ضعف درسی در دانش آموز و یا گریه های او که مخصوصاً در دوره ی ابتدایی بیش تر اتفاق می
افتد  ،احساساتی شوند و به صورت خشن و برافروخته با اولیای مدرسه برخورد کنند  .قطعاً چنین حالتی مخل برقراری ارتباط
موثر با مسئوالن مدرسه خواهد بود  .آن چه انسان از آرامش به دست می آورد  ،از خشونت عاید او نمی شود.
 -3ارتباط اولیا با مسئوالن مدرسه باید مستمر باشد  .معنای استمرار این نیست که هر روز سری به مدرسه بزنند  ،بلکه الزم
است به طور مرتب در منزل به وضع درسی و رفتاری فرزند خود رسیدگی کنند و بر طبق اطالعات به دست آمده  ،با مدرسه
ارتباط برقرار نمایند .
حد و تعداد دفعات حضور در مدرسه را نحوه و میزان رسیدگی به وضع دانش آموزان معلوم می کند  .گاهی معلمین جلساتی را
در زمان های مختلف تشکیل می دهند و از والدین دعوت به عمل می آورد  .حضور مرتب در این جلسات ضروری است و به
هماهنگی اولیا و مربیان کمک می کند.
 -4والدین باید در مدرسه به عنوان ولی حضور پیدا کنند نه به عنوان فردی که در یک جای خاص مسئولیت دارد  .اگر پدر یا
مادر دانش آموز در وزارتخانه یا سازمانی  ،مسئولیت اجرایی سطح باالیی دارد و در انجا به عنوان رئیس ایفای نقش می کند و
به تناسب مسئولیت  ،گاهی امر و نهی می نماید  ،نبایدبا همان شاکله و با همان انتظارات و تصورات وارد مدرسه
شود(اسماعیلی . )1374،
همکاری خانه و مدرسه در امور آموزش دانش آموزان
همکاری والدین با مسئوالن مدرسه ٬در دوره ی ابتدایی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است .می توان گفت بعد اصلی
همکاری این دو را همکاری در مسائل آموزشی و پرورشی تشکیل می دهد .
نخستین نکته اینکه والدین باید نسبت به پایه تحصیلی و عناوین دروس فرزند خودشان اطالع کافی داشته باشند و با مطالعه
مقدمه و مطالب آغازین کتاب های درسی آگاهی نسبی بدست آورند  .گاهی در بحث های مقدماتی کتاب های درسی نکاتی
درج می گردد که مطالعه ی آنها برای والدین ضروری است  .شناخت نقاط ضعف درسی دانش آموز و همفکری برای آن
ضرورت دیگر ارتباط خانه و مدرسه است .پس از گذشت چند هفته از سال تحصیلی می توان در وضع درسی دانش آموز تامل
کرد و نقاط ضعف و قوت او را شناخت .
مطلب دیگرتوجه والدین و معلمان به ویژگی های روانی کودکان و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان است .به عنوان مثال
کودکان نیاز به جلب توجه و ابراز خود دارند .آنها عالقه مند هستند که حاصل کار خودشان را عرضه کنند و بدین وسیله این
نیاز در آنان تامین و ارضا شود .میگنا irاین نیاز در دوران مدرسه از طریق ارائه حاصل کارهای خود در امور درسی جلوه گر می
شود .مثال ممکن است کودکی نقاشی بکشد و آن را نزد پدر و مادر خود بیاورد و ارائه دهد  .در مقابل این عمل والدین باید به
آن توجه کنند و کودک را مورد تشویق قرار دهند  .احتیاج به هدف نیاز دیگر کودک است  .اگر کودک بداند که درس را برای
چه هدفی می خواند و آثار و نتایج هر یک از مواد درسی به او تفهیم شود عالقه اش به درس خواندن افزایش پیدا می
کند(سپهری .)1372،
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همکاری خانه و مدرسه در امور رفتاری دانش آموزان
ترس از مدرسه یکی از رفتارهای کودک در دوره دبستان ،مخصوصا در پایه اول ابتدایی است .علل مختلفی ممکن است این
رفتار را به وجود آورند .گاهی ممکن است دورشدن از خانواده ،به ویژه مادر باعث ترس شود ،چون در دوره ابتدایی ،رابطه
عاطفی کودک با خانواده بسیار قوی است و او مایل نیست از پدر و مادر جدا شود.
ترس از مدرسه و غیبت از مدرسه ،هم معنا نیستند  .ترس از مدرسه با نوعی دل زدگی و تنفر از مدرسه همراه است ،ولی
غیبت از مدرسه همراه با چنین حالت عاطفی نیست ،بلکه به علل مختلف ممکن است کودک در طول سال تحصیلی چند دفعه
در کالس درس خود حضور پیدا نکند و این امر باعث عقب ماندگی تحصیلی او شود .گاهی ممکن است بیماری کودک موجب
غیبت شود .
هرچند بیمار شدن دلیل موجهی برای غیبت است ،ولی بعضی از مادران به دلیل یک سرما خوردگی یا سرفه و یا خس خس
کردن خفیف ،مانع از رفتن فرزندشان به مدرسه می شوند ،در حالیکه او را همراه با خود به بیرون می برند! در چنین خانواده
هایی گاهی با یک سردرد جزئی ،از رفتن کودک به مدرسه ممانعت می شود و گاهی نیز تشویق می گردد که وی عالئم یک
بیماری را بزرگ تر از آنچه هست ،نشان دهد  .علت دیگر غیبت از مدرسه ،ممکن است کار کردن باشد .
بعضی خانواده ها از این بابت شکایت دارند که چرا فرزندشان در منزل ،به پرسش ها به خوبی پاسخ می دهد ،ولی در مدرسه
نمره کمی از معلم می گیرد .به عبارت دیگر کودک توانایی هایی دارد و درس را نیز به خوبی خوانده است ،ولی در اثر عواملی
قادر به ابراز توانایی های خود نیست. www.migna.irگاهی شلوغی کالس و زیاد بودن عده دانش آموزان مانع از این می
شود که معلم بتواند با آنها ارتباط کالمی و عاطفی برقرار کند و با شنیدن پاسخ های یک دانش آموز و ارائه توصیه های الزم ،از
توانایی های او آگاهی پیدا کند و در نتیجه درباره وی به نحو مطلوب داوری نماید .گاهی هم شلوغی مانع نیست ،بلکه معلم
روابط انسانی مناسبی با کودک برقرار نمی کند و در نتیجه فضای مناسب برای ابراز وجود و ارائه پاسخ های الزم برای دانش
آموز به وجود نمی آید .به عبارت دیگر در اثر فقدان روابط عاطفی سالم ،توانایی کودک پنهان می ماند و ممکن است او را به
ع نوان شاگرد تنبل معرفی کند .ممکن است تحقیر دانش آموز توسط همکالسی ها موجب اختالل عاطفی در او شود و نتواند در
یادگیری مطالب موفقیت به دست آورد و یا آموخته های خود را به خوبی عرضه کند.
گاهی دانش آموزانی که با لهجه متفاوت از دانش آموزان دیگر صحبت می کنند و یا لباس ویژه ای می پوشند ،در میان دانش
آموزان دیگر احساس غربت می کنند و از جهت عاطفی امنیت خود را از دست می دهند .هرجا که نیازهای عاطفی کودک
تامین گردد ،برای مطالعه و یادگیری ترغیب می شود و هرجا اختالالت عاطفی پیدا شود ،عالقه به درس و یادگیری در او
تضعیف می گردد(میر کمالی .)1375،
اهم انتظارات كالس و مدرسه و معلم و مدیر از اولیاء:
 -1دانایی محوری اولیاء در نظارت و مشارکت فرایند تعلیم و تربیت فرزندان خود
 -2ارتقاء مشارکت عملی در فرایند تعلیم وتربیت به تناسب نیاز مدرسه
 -3شرکت فعال و ارائه پیشنهادات به موقع و سازنده در تنظیم برنامه ریزی ساالنه راهبردی مدارس و برنامه ریزی عملیاتی بر
اساس تقویم اجرایی
 -4مشارکت در پرکردن اوقات فراغت فرزندان
 -5مشارکت مالی در تجهیز کالس های درس
 -6شرکت فعال در جلسات انجمن اولیاء و مربیان بصورت ماهیانه
 -7ارتباط دائم و معنی دار با معلم یا معلمان فرزند خود .
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 -8همکاری با آموزشگاه برای سرمایه گذاری در دانایی و جلوگیری از هزینه نادانی فرزندان خود
درک سرمایه فرزند خود یعنی همان عمر خدادادی و همکاری در جهت استفاده درست از آن درطول زندگی وطول
-9
تحصیل
 -10ایجاد انگیزه و تقویت روحیه کار و تالش مستمر در بین عوامل انسانی در مدرسه (بیابانگرد .)1376،
موانع مشاركت اولیا در مدرسه
چنانچه مشارکت را گذر از تفکر سنتی اداره ی امور به حساب آوریم  ،بدیهی است برای تحقق آن دشواری هایی وجود داشته
باشد  .مشارکت نگاه قدرت طلبانه و ساختارهای سنتی اداره را به مبارزه می طلبد بنابراین طبیعی است خود این ساختارها از
جمله موانع اصلی مشارکت به حساب آیند .
موانع مشارکت اولیا در امور مدرسه در قالب انجمن اولیا و مربیان را می توان از دو منظر مورد توجه قرارداد.
 -1موانع مشارکت اولیا از سوی مدرسه
 -2موانع مشارکت از سوی اولیا
موانع مشاركت از سوی مدرسه
در هر مجموعه ای مدیر به عنوان اثر گذار ترین عامل در موفقیت آن در دست یابی به اهداف قلمداد می شود.
از این رو نگاه مدیر مدرسه به انجمن اولیا و مربیان و مشارکت اولیا در امور مدرسه نقش اساسی در نزدیکی یا دوری اولیا به
مدرسه ایفا می کند.
نگاه مشارکت جویانه ی مدیران موجب استفاده ی مطلوب از ظرفیت ها ی اولیا می گردد و آ نها نیز با نگاه خدمت به فرزندان
خویش با مدرسه ارتباط صمیمی برقرار نمو ده  ،در رفع موانع و مشکالت آموزشی و پرورشی  ،از هر گونه اقدامی دریغ نمی
کنند  .بر عکس  ،نگاه منفی مدیران به مشارکت اولیا موجب فاصله گرفتن آنها از مدرسه می شود و عمالً حل مسائل و
مشکالت آموزشی و پرورشی مدرسه به آسانی صورت نمی گیرد.
به طور خالصه موانعی که از سوی مدرسه بر سر راه مشارکت اولیا در امور ایجاد می شود  ،به قرار زیر است:
 -1نگاه سنتی مدیر به اداره ی مدرسه
 -2آشنا نبودن مربیان به مزایای مشارکت اولیا
 -3احساس ناتوانی در هدایت اولیا به سمت فعالیت های آموزشی و پرورشی
 -4ترس از مداخله ی بیجای اولیا در امور مدرسه
 -5نگاه منفی مدیر به حضور اولیا در مدرسه
 -6ترس از کم شدن قدرت مدیر یا به عبارتی قدرت طلبی مدیر
 -7نگاه سنتی به انجمن اولیا و مربیان مدرسه
 -8عدم انگیزه ی مدیر در جلب مشارکت اولیا موانع مشارکت از سوی اولیا (عصاره .)1375،
موانع مشاركت از سوی اولیا
عدم مشارکت اولیا در امور مدرسه به عوامل متعددی بستگی دارد که از جمله ی مهم ترین آنها عوامل فرهنگی و اجتماعی
و عدم آگاهی اولیا نسبت به حقوق خویش است  .بسیاری از اولیا معتقدند که مسئوالن مدرسه ارزشی برای عقاید و نظریا ت
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آموزشی و پرورشی آنها قائل نیستند  .بسیاری از اولیا نیز تعلیم و تربیت را وظیفه ی دولت می دانند و هر گونه مسئولیتی در
این زمینه را از خود سلب می کنند  .برخی به تجربه دریافتند که مسئوالن مدرسه از طریق انجمن اولیا و مربیان مدرسه تنها
نگاه اقتصادی به آنها دارند و در دیگر امور هیچ حقی برایشان قائل نیستند.
عواملی از این نوع و عدم آگاهی اولیا نسبت به حقوق خویش و فرزند خود موجب گردیده است که ارتباط اولیا و مربیان از
انسجام الزم برخوردار نباشد  .در نتیجه ی این امر عدم موفقیت الزم در تعلیم و تربیت کودکان ،نوجوانان و جوانان بوده است .
به طور خالصه برخی موانع مشارکت از سوی اولیا عبارتند از :
 -1عدم آگاهی از مزایای مشارکت
 -2عدم آگاهی از حقوق خویش در قبال مدرسه
 -3ترس از درخواست کمک مالی به مدرسه
 -4ترس از موضع گیری خشونت آمیز مسئولین مدرسه در قبال ارائه ی عقاید و نظریات آموزشی و پرورشی
 -5نداشتن فرصت مشارکت
 -6عدم آگاهی نسبت به چگونگی مشارکت
 -7باور داشتن به مسئولیت پذیر بودن فرزند
 -8احساس بی توجهی نسبت به عقاید و نظریات آنها توسط مسئولین مدرسه
 -9فقدان مکان مناسب برای حضور اولیا در مدرسه
 -10برقراری ارتباط با مربیان (همان منبع ).
راهکارهای افزایش مشاركت اولیا در مدرسه(پیشنهاداتی برای مسئوالن اداری آموزش و پرورش)
برای مشارکت اولیا در امور مدرسه  ،تدوین راهبردی مبتنی بر سازمان دهی و اتخاذ سیاست ها و خط مشی هایی که بتواند
مشارکت حد اکثری اولیا را به دنبال داشته باشد  ،از اهمیت و ضرورت خاص برخوردار است  .البته سیاست مشارکتی باید با
سیاست های تغییر نگرش مدیران و اولیا نسبت به برقراری ارتباط با هم افزایش انگیزه در آنها همراه باشد تا نتایج اثر بخش
حاصل شود .
در کنار اقدامات فوق برخی از راه هایی که موجب افزایش مشارکت اولیا می شود عبارتند از :
 -1زمان کافی برای مشارکت اولیا وجود داشته با شد  .در این جهت  ،دولت می تواند با تصویب قانونی  ،حضور اولیا  ،به ویژه
پدران را در زمان برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان مدرسه و نیز تشکیل جلسات عمومی انجمن در طی سال  ،به مدت 8
ساعت قانون مند نموده جزء زمان کار آنها به حساب آورد.
 -2باز نگری در قوانین و مقررات موجود در زمینه ی ارتباط اولیا با مدارس و تدوین قوانین مرتبط با موضوع  ،در سطحی
باالتر از آموزش و پرورش  ،از جمله در هیأ ت محترم دولت یا مجلس محترم شورای اسالمی  ،با توجه به نیاز ها و الزامات فرا
روی جامعه
 -3هدایت قانون مند مدیران آموزش و پرورش از جمله مدیرا ن مدارس در جهت جلب مشارکت های اولیا و ارزیابی از عملکرد
آنها در این زمینه
 -4پخش برنامه های مناسب از طریق رسانه های ارتباط جمعی  ،به ویژه تلویزیون  ،برای تبیین مزایای مشارکت اولیا در امور
مدرسه
 -5افزایش منابع و امکانات انجمن اولیا و مربیان برای اجرای برنامه های مرتبط با جذب مشارکت های اولیا
 -6آگاه ساختن معلمان در مورد توانایی و ظرفیت عظیم اولیا در آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان
 -7آموزش معلمان در جهت تقویت مهارتهای ارتباطی آنان با اولیا برای شناخت بهتر انتظارات و نیازهای طبقات مختلف
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اجتماعی
 -8ایجاد تغییر و تحول در نحوه ی تشکیل انجمن اولیا و مربیان در مدرسه
 -9قدردانی از فعالیت ها و همکاری های اولیا در مدرسه
 -10استفاده مناسب از توانایی های تخصصی و مهارتهای اولیا
 -11تقویت مهارتهای آموزشی و پرورشی اولیا
 -12ایجاد تحول در جامعه ی محلی اطراف مدرسه  ،بازدید معلمان از خانه دانش آموزان پر مسئله ،حضور داوطلبان در
مدرسه و ( ...رحمانی .)1383،
راهکارهای اجرایی مورد نظر(پیشنهاداتی برای مدیران مدارس )
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

مشارکت در تنظیم برنامه ریزی ساالنه مدرسه از طریق تکمیل فرم ضمیمه طرح مورد نظر .
شرکت فعال در جلسات انجمن اولیاء و مربیان در انتخابات مختلف درطول سال تحصیلی .
شرکت و تشکیل انجمن اولیاء و مربیان کالس بر اساس بخشنامه های صادر شده درسنوات قبل .
همکاری با شورای مرکزی انجمن اولیاء و مربیان هر دوره تحصیلی در اداره .
شرکت فعال در همایش های عمومی انجمن اولیاء و مربیان .
شرکت در کالس های آموزش خانواده .
همکاری و بررسی وضعیت تحصیلی و اخالقی فرزند خود .
مساعدت های فکری و مالی به مدرسه .
پذیرش و باور به مدرسه به عنوان خانه دوم
ایجاد زمینه تکریم و احترام به معلم به عنوان عامل ایجاد رفتار ماندگار فرزندان خود .

نتیجه گیری
رابطه خانه و مدرسه تعاملی دوطرفه است  .هر دو نهاد تربیتی باید به نقش خود عمل کنند تا تعلیم و تربیت ثمربخش شوند.
وجود معلمان با صالحیت در مدارس ،خالء وجود پدر و مادر را پر نمی کند و وجود والدین توانا و قابل نیز نمی تواند جای
مدرسه را بگیرد .همکاری و هماهنگی این دو نهاد مهم در یک برنامه واحد و منسجم می تواند ثمربخش باشد .شکل گیری
شخصیت و چگونگی رشد روانی کودکان بیش از همه در گرو عملکرد خانه و مدرسه است  .این دو نهاد اجتماعی است که
بزرگترین مسئولیت را در رشد و تکامل شخصیت کودکان برعهده دارند .وقتی که رفتار معلمان و اولیای مدرسه و نیز رفتار پدر
و مادر و اولیای خانواده باموازین تعلیم وتربیت و روانشناسی کودک و رشد او مطابقت نداشته باشد ،سالمت روانی و اجتماعی
کودکان به مخاطره می افتد.پس در پرتو همدلی و همسویی این دو نهاد مهم آموزشی و تربیتی یعنی خانه و مدرسه ،بسیاری از
مشکالت و تنگناهای نظام تعلیم و تربیت حل خواهد شد.
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