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بررسی موانع تعامل اولیا با معلمان
با تأکید بر جایگاه معلم ،والدین و مدیریت مدرسه
مریم آمیقی رودسری  ، 1دکتر فریدون شریفیان جزی
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 1کارشناس ارشد علوم تربیتی ـ برنامه ریزی درسی مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صفاهان
 2عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده
گام نخست فرآیند تربیت یا آموزش و پرورش عبارت است از برقراری رابطه و ارتباط؛ و گام پایانی آن عبارت است از اطمینان
از قابل اعتماد بودن روابط و ارتباطات .ارتباط مؤثر و قوی بین خانه و مدرسه و افزایش مشارکت والدین امری ضروری است.
همان طور که معلمان در امر آموزش مهـارت دارند ،به دانش و مهـارت برقراری ارتبـاط مؤثر با والـدین نیز نیازمندند .این
ارتباط دارای موانعی است که در همسوسازی روشهای آموزشی خانه و مدرسه نقش دارد .هر ارتباطی ،صرف نظر از قالب و
شکل آن باید با برنامه ریزی انجام شود و به عنوان فرضی برای گسترش مشارکت والدین و در نهایت حمایت از یادگیری دانش-
آموزان مورد بهره برداری قرار گیرد .هر اندازه میـزان مشـارکت و تعـامل اولیای خانه و مدرسه ،برای تأمین شـرایط مطلـوب
آموزشـی و تربیتی دانش آموزان بیشتر شود و این تعامل در جهت همسویی و هماهنگی پیش برود ،شاهد رشد کمی و کیفی
آموزش دانشآموزان خواهیم بود .این پژوهش سعی دارد ضمن بازشناسی موانع تعامل بین اولیا با معلمان ،به ارائه راهکارها و
پیشنهادات کاربردی در جهت تقویت ارتباط خانه و مدرسه بپردازد.
واژههای کلیدی :دوره ابتدایی ،اولیا ،معلمان ،تعامل ،خانه و مدرسه.
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مقدمه
هماهنگی مدرسه و خانه در مسائل تربیتی و آموزشی ،از جمله موضوعات مهم در پیشـرفت تصیـیلی دانـشآمـوزان اسـت .در
حالی که دیده میشود به علت عدم مراجعه والدین به مدرسه و یا بیتوجهی مسئوالن مدرسه در فراخـوان اولیـا ،فعالیـتهـای
تربیتی خانه و مدرسه به تعارض میرسد .دوگانگی آموزش در خانه و مدرسـه دانـش آمـوز را د ـار استییـاد در دره و فهـم
صصیح مطالب درسی نموده و آموزگار را در مثلث آموزش  ،اولیا  ،دانشآموزان گرفتار مینماید .در صورتی که اگر همـاهنگی و
تبادد نظر وجود داشته باشد ،بسیاری از مشکالت آموزشی و تربیتی به وجـود نخواهـد آمـد .طراحـی بـرای مشـارکت اولیـای
دانشآموزان با مدرسه میتواند بخش جداییناپذیر برنامهریزی آموزشی و مدیریت معلمان باشد .هر اندازه میــزان مشــارکت و
تعـامل اولیای خانه و مدرسه ،برای تأمین شـرایط مطلـوب آموزشـی و تربیتی دانشآموزان بیشتر شود و این تعامـل در جهـت
همسویی و هماهنگی پیش برود ،شاهد رشد کمی و کیفی بیشتر ،تربیتی کارا تر و نسلی تربیت یافتهتر خواهیم بود.
گام نخست فرآیند تربیت یا آموزش و پرورش عبارت است از برقراری رابطه و ارتباط؛ و گام پایانی آن عبارت اسـت از اطمینـان
از قابل اعتماد بودن روابط و ارتباطات میان  :خالق و مخلوق یا خـدا و انسـان ،مصیـالن یـا کودکـان و نوجــوانان ،معلمــان و
مصیـالن ،معلمـان ،مصیـالن و اولیـا ،مدرسه و جامعه ،انسان و تکنولوژی ،انسان و طبیعت .به عبارت دیگر گونگی روابـط و
ارتبـاطات را میتوان اسـاسیترین ،مهمترین و عینیترین معیار شایستگی و موفقیت تربیتی هر مدرسه تلقی کـرد .شـعاری-
نژاد)83-81 : 1831 ،
از مسائل اساسی آموزش و پرورش بسیاری از کشورهای جهان مسئله عدم وجـود رابطـه و ارتباطـات نزدیـص و صـمیمی بـین
مدرسه و خانواده میباشد .سیستم آموزشی ما نیز اگر ه قدمهایی در از پـیش پـا برداشـتن ایـن مشـکل در سـادهـای اخیـر
برداشته است ،از این عیب بزرگ مبری نشده است میرکمالی .)132 :1831 ،بدون شص عوامـل بسیاری وجود دارد کـه از بـه
وجود آمدن رابطهای صمیمـانه و شایسته با اولیـای دانشآموزان جلوگیری مینماید؛ که این عوامل اغلب به زمینهها و تجربیات
قبلی معلمان و مسئوالن مدارس و تیوری که آنان از اولیای دانشآموزان در ذهن خود دارند ،مربوط میشـود .در بـین عوامـل
بی شمار بازدارنده ،به بررسی موانع تعامل از جایگاه معلمان ،اولیا و مدیریت مدرسه اشاره میشود.
الف) موانع تعامل از جایگاه معلمان :


کمبود اعتمـاد به نفـ ::برخـی از معلــمان تـازهکـار ،گـاه در مقــابل اولیـای دانـشآمــوزان بـهخیـو

آنـان

که از دانـش و تخیـب بیشـتری برخوردارنـد ،رفتـاری از خـود نشـان مـیدهنـد کـه ناشـی از کمبـود اعتمـاد بـه
نفس در آنان اسـت .مخیوصـاا اگـر مهـارت کـافی در امـر تـدریس نداشـته باشـند .البتـه رفتـار متکبرانـه تعـدادی
از اولیا ،که احساس میکنند ـون در رشـتهای تبصـر دارنـد ،بنـابراین مـیتواننـد در همـه یـز از جملـه آمـوزش
و پرورش و طرز تـدریس معلـم در کـالس ،ارهـار عقیـده و خـردهگیـری نماینـد ،تردیـد و عـدم اعتمـاد بـه نفـس
معلم را افـزایش مـی دهـد .در حـالی کـه اگـر معلـم بـه رشـته خـود مسـلط و شـناخت و توجـه کـافی بـه روحیـه
یکایص دانـشآمـوزان کـالس خـود داشـته باشـد ،بـاالترین و بهتـرین مقـام بـرای تیـمیمگیـری و ارهـار نظـر در
امــور مربــوط بــه کــالس خــویش مــیباشــد و الزم اســت ایــن موضــوو بــرای خــود وی و بــرای دیگــران قطعــی و
مشخب باشد.
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قدرت طلبی و احساس برتری :قدرتطلبی و احساس برتری برخی از معلمان نسبت به دیگران ،رفتـار و گـرایش-
های آنان را تصت تأثیر قرار میدهد ،بنابراین سعی دارند در برابر والدین نیز نقش معلم را بازی کنند .البته الزم اسـت
معلمان کاردان نقش راهنمای اولیایی که به کمص نیازمندند ،ایفا کننـد امـا آن آمـوزش متکـی بـر تفـاهم ،همـدلی،
صمیمیت و بهرهگیری از همۀ امکانات و شرایط مدرسه ،موضوعی کامالا متفاوت است.



حالت دفاعی :بعضی از مربیان که شناخت درستی نسبت بـه اولیـای کودکـان ندارنـد و از اثـرات مفیـد همکـاری و
همفکری با اولیا بیخبرند ،غالباا در مقابل آنان حالت دفاعی به خود میگیرند .و تیور میکننـد والـدین خیـاد دارنـد
روش آنان را مصکوم کرده و خردهگیری کنند.



جبهــهگیــری مدرســه و اــانواده :یکــی دیگــر از عــواملی کــه از ارتبــاط صــصیح و منطقــی بــین والــدین و
معلمــان جلــوگیری مــیکنــد ،وجــود جــوی خیــمانه در برخــی از مــدارس اســت کــه بــه نا ــار آن مدرســه را بــه
سازمانی منزوی ،خشص ،بـیتصـره و بـیفایـده تبـدیل مـیکنـد .در ایـن مـدارس ،جبهـههـای کو ـص و بزرگـی
وجود دارد که از عدم اعتمـاد ،سـوظ رـن و بـدبینی بـین افـرادی حکایـت مـیکنـد کـه در آنجـا بـهسـر مـیبرنـد.
مســلماا نــین مصیطــی درهــای مدرســه را بــرای همیشـــه بــه روی همــۀ کســانی کــه مــیتـــوانند قــدمی در راه
بهبود آن بـردارند ،بسته نگه میدارد بازرگان.)23-83 :1835 ،

ب ) موانع تعامل از جایگاه والدین:


نگرش ها و سواد والدین در مـورد مشارکت والدین :والـدینی که معتقدند نقش آنها فقـط وادار کردن بچـههـا
برای رفتن به مدرسه است ،حاضر نخواهند بود به طور فعاد با مدرسه مشارکت کنند .زمانی که والدین فکر میکنند،
مشارکت والدین برای مدرسه یا معلم ارزشی ندارد ،آنها کمتر با مدرسه همکاری میکنند .سطح سواد والدین نیـز در
دیدگاهشان مؤثر خواهد بود ،که آیا آنها مهارت و دانش کافی دارند که با جنبههای مختلف مشـارکت والـدین تعامـل
کنند حجتپناه و امانی و احراری .)532 :1815 ،میزان سواد و برخورداری از آگاهی فرهنگی ،بـا میـزان همکـاری و
مشارکت والدین ،نسبت مستقیم دارد و هر ه والدین از سواد و فرهنگ بـاالیی برخـوردار باشـند ،بیشـتر بـا مدرسـه
همکاری میکنند قاسمیپویا .)183 :1833 ،عدم آگاهی اولیا از نقش تعیـین کننـده و سرنوشـت سـاز خودشـان در
اعتالی آموزش و پرورش ،فرهنگ ،تعلیمات عمومی و باالخره پیشرفت تصییـلی فرزنـدان یکی دیگر از علل عمده در
عدم وجود ارتباطات صمیمی بین مدرسه و خانواده میباشد میرکمالی.)138 :1831 ،



عوامــل اــانوادگی :شــرایط خــانوادگی ،موقعیــتهــای کــاری والــدین و ســن بچــههــا مــیتوانــد مــانعی بــرای
مشــارکت والــدین باشــد .والــدینی کــه هــر دو شــاغل هســتند ممکــن اســت زمــان کمتــری بــرای تعامــل داشــته
باشــند .پــایینتــرین ســطح مشــارکت والــدین مربــوط بــه دانــشآمــوزان متوســطه و بــاالترین ســطح مشــارکت
والدین مربوط به دانشآموزان با سن پایینتر است.



مشکالت رفتاری :زمانی که بچهها به نمایش رفتار الش برانگیر بپردازند ،والدین به دلیل تـرس از دریافـت اخبـار
بدتر میلی به مشارکت و رفتن به مدرسه ندارنـد .در حقیقـت  ،همیشـه ارتبـاطی منفـی بـین مشــارکت والــدین و
مشـکالت رفتـاری بچـهها وجـود دارد حجتپناه و امانی و احراری.)532 :1815 ،



عوامل اجتماعی و فرهنگی :کم عالقگی به شرکت در امور اجتماعی و فرهنگی ،درگیر شـدن بـا زنـدگی روزمـره و
تالش برای تأمین معاش ،ترجیح دادن منافع فردی بر منافع گروهی ،تأکید بر توفیقهای مادی ،کمبود تجربه زنـدگی
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جمعی و مشارکتی ،کمبود اعتماد م تقابل ،از جمله موانع اجتمـاعی و فرهنگـی در ایـن زمینـه اسـت قاسـمیپویـا،
.)185 :1833
ج ) موانع تعامل از جایگاه مدیریت مدرسه



عدم توانایی مدیریت مـدارس در برقـراری روابـن انسـانی بزم بـا اولیـا :عـده زیـادی از مـدیران خـود را
نماینده دیوانسـاالری مدرسـه مـیدانسـتند و بـدون آن کـه سـازمان و خـود را در خـدمت جامعـه و مـردم بداننـد،
اولیـا را مورـف بــه تبعیـت بــی ـون و ــرای روشهـا و دســتورات خـود مــیدانسـتند .آنهــا فکـر مــیکردنـد کــه
والــدین صــالحیت دخالــت در امــور مدرســه را ندارنــد و قــادر بــه تشــخیب میــالح دانــشآمــوزان و مدرســه
نیستند .بدون شص نین تفکری اجازه برقراری روابط حسنه را نمیداد.



شیوۀ غلن سـازمان مـدارس در براـورد بـا اولیـا :از همـان روزهـای آغـاز پیـدایش انجمـن اولیـا و مربیـان،
طبق یص عادت همـه سـاله مـدیر مدرسـه از اولیـا دعـوت بـه عمـل مـیآورد و عـده معـدودی از اولیـا در مدرسـه
جمع میشـدند و پـس از ر یگیـری ،بعضـی از آنهـا بـه عنــوان اعضــای انجــمن انتخــاب مـیشـدند .در همـین
جلسه مدیر تقاضای مالی خـود را مطـرم مـیکـرد و بعضـی از اولیــا نیـز بـا اکـراه مبلـز نا یــزی کمـص کـرده و
جلسـه تعطیل میشد .تا پایـان سـاد تصیـیلی جلسـه انجمـن اولیـا و مربیـان تشـکیل نمـیشـد و غیـر از امضـای
نــد ســند و ــص توســط حســابدار یــا رئــیس انجمــن ،هــیی دخالــت مــؤثری از طــرف اولیــا در امــور آمــوزش و
پــرورش اعمــاد نمــیشــد .اثــر روانــی ایــن روابــط نــامطلوب و غلــط تــا آنجــا پــیش مــیرفــت کــه اولیــا بــا دیــدن
دعوتنامه مدرسه با تمسخر مـیگفتنـد مـیخواهنـد پـود بگیرنـد .بـدین ترتیـب ضـرورت حیـاتی رابطـۀ والـدین و
مدرسه تا حد گدایی هره میشود میرکمالی.)138 :1831 ،
بنابراین همکـاری والـدین با مسئوالن مدرسه ،در دورۀ ابتدایی از اهمیت و جایـگاه خاصـی برخوردار است .میتوان

گفت بعد اصلی همکاری این دو را همکاری در مسائل آموزشی و پرورشی تشکیل میدهد

ملکی .) 254 :1831 ،هدف

آموزگاران و والدین در مورد بچهها معمـوالا یکـسان است .هر دوی آنهـا میخواهند که یص فـرد دانشآموز تا جایـی که ممکن
است و با حداکثر سرعت ممکنه و با حداکثر کارائی ،یادگیری داشته باشد .الزمه ی این اتفاق ارتباط مستمر و مؤثر بین اولیا و
آموزگار در مصیط آموزشی میباشد .برقراری ارتـباط مستمر و مؤثر از طریق شناخت موانع ارتباطی و رفع آنها و بازشناسی
مهارتهای ارتباطی بین اولیا و معلمان امکانپذیر خواهد شد.

پیشنهادات راهکارها
شکلگیری مثلث معلم  ،دانش آموز  ،اولیا ،برای رسیدن به آموزش مطلوب اجتنابناپذیر میباشـد .بنـابراین بـدیهی اسـت کـه
ضعف در هر یص از وجوه این مثلث باعث کاهش بازدهی فرایند آموزش خواهد شد .نانچه ارتباط بین دانشآموز و اولیا حـذف
شود ،دانشآموز احساس نا امنی و استرس کرده و بر آموزش تأثیر منفی میگذارد .همچنین اگر ارتباط بین دانشآمـوز و معلـم
حذف شود ،دانـشآموز نسبـت به درس بیانگیزه و بیعالقه شده و منجر به عناد وی میشود و نیز در صورتی که ارتبـاط بـین
اولیا و معلم کاهش یابد ،دانشآموز د ار دوگانـگی و سـر درگمی میشـود و آموزش به درسـتی تثبیت نخـواهد شد .بنابــراین
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با مصکم شدن این ارتباطات و همسو شدن آموزش میتوان به نتیجۀ مطلوب رسید .بدین منظور برای دسـتیابی بـه یـص روش
آموزشی مشتره در برنامه درسی دانشآموزان ،اولیا باید با معلمان تعامل داشته باشند و معلمان نیز جریان پیشرفت آموزشـی و
تربیتی بچهها را به آنان گزارش دهند .جلب همفکری و همیاری اولیا از این طریق میسـر اسـت .همچنـین ،از طریـق آمـوزش،
والدین قـادرند ،یادگیری را تقویت کننـد و مهارتهای عملی یاد گرفتـه شـده در مدرســه را در خــانه نــیز بـه کـار گیــرند.
بنابراین تنـها راه موفقیت ،ایجاد هماهنگی مطلوب بین خانواده و مدرسه است که از طریق تعامل بین اولیا و معلمان شکل مـی
گیرد .پیشنهادات کاربردی زیر میتواند در جهت بهبود روابط خانه و مدرسه مؤثر باشد :
.1
.2
.8
.5
.4
.5
.3
.3
.1

ارائه کارنامههای ماهیانه از وضعیت تصییلی دانشآموزان به اولیا.
ارساد پوشههای کار دانشآموزان به خانه به صورت هفتگی یا ماهیانه.
تهیه صلیست والدسنجی تکالیف خانه و جمع آوری هفتگی صلیستها توسـط معلـم و تـأثیردهی نظـر اولیـا در
کارنامه ماهیانه دانشآموزان.
تشکیل اتاق تعامل با هدف ارتباط بین اولیا با معلمان ،اولیا با مشاور و اولیا با اولیا.
تخییب اتاقی به عنوان اتاق انتظار برای والدین و پذیرایی از آنها تا زمان مالقات با معلمان.
ایجاد مصیط دوستانه با هدف جلب توجه و ترغیب اولیا به مشارکت و ارتباط با مدرسه.
ارائه کارنمای فعالیت هفتگی شامل اهم فعالیتهای کالسی در هفتۀ آینده.
غنی سازی جلسات آموزش خانواده با ارائه نکات آموزشی و پرورشی مورد نیاز اولیا در مواجهه بـا مشـکالت رفتـاری و
آموزشی دانشآموزان.
تهیه فیلنامه آموزشی و پرورشی شامل:



یادآوریهای مورد نیاز



نکات کار در خانه



معرفی دانشآموزان برجسته هفته



تقدیر و تشکر از خانوادههای فعاد در امور مدرسه



پیشنهادهایی برای تکمیل مصتوای برنامه درسی در خانه


.13
.11
.12
.18
.15
.14
.15
.13

اعالم رویدادهای مدرسه

اپ مقاالت کوتاه تربیتی

 نمونههایی از نوشتار یا آثار هنری دانشآموزان
باال بردن اعتماد به نفس معلمان در برخورد با اولیا از طریق آموزشهای ضمن خدمت.
باال بردن روحیه انتقادپذیری در معلمان و اولیا از طریق آموزشهای ضمن خدمت و آموزشهای خانواده.
دعوت از والدین مشتاق و استفاده از همکاری و نظرات و پیشنهادات مفید و سازنده آنها.
استفاده از پیامهای کتبی ،صوتی و تلفن ،زمانی که دانشآموز رفتار یا پیشرفت مثبتی داشته باعث بهبود روابـط اولیـا
با معلمان میشود.
استفاده از نظرات اولیا کم سواد یا بیسواد در مورد رفتار دانشآموزان و تالش برای رفع کامل مشکالت درسـی ایـن-
گونه داشآموزان.
پرهیز از بهکار بردن اصطالحات تخییی در مالقات با اولیا.
تشویق و ترغیب اولیا به ادامه تصییل.
تشکیل گروه حامی والدین با هدف پشتیبانی از والدین آسیبپذیر در رفع نیازهای اقتیادی و شغلی آنها.
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 .13تعیین زمان جلسات مالقات با اولیا بهصورت قابل انعطاف ،تا پدر و مادرهایی که در شیفتهای کاری هسـتند بتواننـد
در جلسات شرکت کنند.
 .11تعیین زمان جلسه با برنامهریزی قبلی و زمان از پیش تعیین شده.
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