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  چكيده

 كه باشند مي پرورش و آموزش در مشاركتي نهاد ترين قديمي عنوان به مربيان و اوليا هاي انجمن ترديد بي

 آموزشي هاي فعاليت كيفيت ارتقاي به كمك براي آموزان دانش اولياي مشاركت و همكاري تقويت منظور به«

 در تربيت و تعليم وانگهي ؛»نمايد مي تالش ،آموزشگاه و خانه مقدس نونكا در ارتباط گسترش و پرورشي و

 آرماني و اعتقادي جايگاه كه است كشور نهادهاي ترين اساسي و ترين مهم جمله از اسالمي جمهوري نظام

 و آموزش دستگاه بر عالوه تربيت، و تعليم نظام اهداف تحقق براي و. سازد مي مضاعف را آن اهميت آن،

  . دارند مشترك مسوليت نيز)  اوليا(   مادران و پدران ش،پرور

 آموزش امر در را ها خانواده بتوان كه آيد وجود به راهبردهايي بايد: « كند مي توصيه يونسكو سازمان

 عنوان ذيل پرورش، و آموزش وزارت وظايف و اهداف قانون سوم فصل در و. »داد مشاركت خود فرزندان

 توسعه و تعميم منظور به« كه است آمده هفتم ماده پرورش و آموزش كلي شيم خط و مباني و اصول

 ممكن طريق هر از پرورش و آموزش امر در اولياء مشاركت جلب هاي زمينه كشور، در پرورش و آموزش

 و آموزش و اوليا بين تر بيش چه هر همكاري براي مناسب و الزم هاي زمينه تربيت، اين به. »آيد فراهم

 و آموزش وظايف از يكي موضوع، العاده فوق حساسيت و اهميت به توجه با حتي و است، گرديده هيام پرورش

 اين به فوق قانون 26 ماده در كه نحوي به است، گرديده تعيين تربيت و تعليم در اوليا از استمداد پرورش

 با تربيت و تعليم در ها آن از استمداد و آموزان دانش اولياي با مستمر ارتباط:  «است شده عنايت مهم امر

  .  »خطير امر اين در خانواده عظيم نقش به توجه
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با توجه به آنچه گفته شد در سال تحصيلي اخير وقتي متوجه گرديدم ارتباط اولياء  با آموزشگاه كم شده و 

نسبت به شركت در جلسات انجمن احساس مسئوليت كمتري مي كنند تصميم گرفتم با فعال سازي انجمن 

و ايجاد انگيزه در بين اولياء اين مشكل را برطرف نموده و در جهت همكاري بيشتر اولياء در امور آموزشگاه 

  سهم خود را ايفا نمايم.

  

  مقدمه

 آن از منظور و شده  رايج پرورش و آموزش در امروزه كه است عبارتهايي از يكي »اولياء هاي مشاركت«  

 به كيفي و كمي خدمات ، خود هاي توانايي  از استفاده با اولياء ها آن ي وسيله به كه است هايي شيوه

 جمعيت و محدود پرورش و آموزش مهم امر براي دولتي منابع كه  آنجا از. دهند مي ارائه پرورش و آموزش

        احساس گذشته از بيش ياولياء هاي مشاركت از استفاده ضرورت ، است افزايش  به رو كشور جوان

 برنامه و ها مشاركت كردن نهادينه ضمن ، اند شده برآن كالن سطح در پرورش و آموزش وليانمت.شود مي

. كنند تأمين را پرورشي و آموزشي هاي نيازمندي از بخشي ، ها مشاركت اين جذب و جلب جهت ريزي

 ي تجربه .يابد عينيت ها خانواده گوناگون هاي قابليت  از استفاده با تواند مي مهم اين ، ترديد بدون

 و آموزشي خدمات ي ارائه در اولياء مشاركت كه است ادعا اين گواه پرورش  و آموزش در موفق كشورهاي

  .است بوده  همراه موفقيت و ريزي برنامه ثبات چشمگير، اثربخشي با همواره ، ها آموزشگاه به  پرورشي

 اند، ديده آموزش و آگاه افرادي آنها والدين كه دانش آموزاني تحصيلي پيشرفت دهد مي نشان تحقيقات

 براي تري مناسب محيط آنها شود مي موجب تربيتي، مسائل مورد در والدين آموزش واقع در. است بيشتر

 در را جامعه و خانواده افراد پيشرفت امر، اين و كنند فراهم خود فرزندان بالقوه استعدادهاي شكوفايي و رشد

 خانواده با دانش آموزان رفتار چگونگي موضوع با هايي كالس ربيتي،ت مربيان و مديران. داشت خواهد پي

 داده آموزش آنها به خانواده در دانش آموزان تر صحيح و بهتر هرچه رفتار ها، كالس اين در. كنند مي برگزار
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 در شود مي برپا والدين و ها خانواده آموزش براي كه هايي كالس با ها، كالس اين كه صورتي در. شود مي

 حركت اين مثبت اثرات توان مي تحصيل، دوران طول در و گذارد مي جاي بر بيشتري تأثيرات باشد، ارتباط

با توجه به اهميت جلسات انجمن اوليا و مربيان بنده به عنوان مدير  .كرد مشاهده خوبي به را آموزشي

  آموزشگاه در سال تحصيلي اخير تصميم گرفتم اين جلسات را پربار سازم.

  

  

  يان مسئلهب

 انِدبير نخستين يعني اوليا، آن سوي يك در كه طلبد مي را جانبه همه و جدي مشاركت تربيت، و تعليم امر

 و اوليا. دارند قرار آموزشگاه در دانش آموزان انِدبير يعني مربيان، ديگر سوي در و هستند خانه در فرزندان

 فرزندان تربيت حاصل كه صورت بدين هستند؛ تعامل در فرزندان تربيت و تعليم تكوين در همواره مربيان،

 در مربيان كار حاصل و است مدارس در اندبير كار شروع خميرمايه و نياز پيش عنوان به ها، خانواده در

 خانه ستد و داد و تعامل اين. است اجتماع و خانواده نهاد براي وظايف به آشنا و مفيد عضوي تربيت مدارس،

 نشاط، با پويا، نسلي تربيت آن، محصول و است هميشگي و پيوسته تعاملي مربيان، و ااولي يا آموزشگاه و

  .داشت خواهند عهده بر كشور خودكفايي و سازندگي در مؤثري نقش كه است كفايت با و پژوه دانش

. است آموزشگاه و خانه هماهنگي لزوم والدين، و اندبير مطلوب ميان رابطه ايجاد براي مؤثر هاي راه از يكي

 همكاري روح توسعه و ايجاد براي اي وسيله تنها نه دهد، انجام خوبي به را خود كار مربيان و اوليا انجمن اگر

 نيازهاي با آموزشگاه برنامه ساختن مرتبط در اي عمده نقش بلكه آورد، مي وجود به آموزشگاه و خانه ميان

 در. گذارند مي جاي بر دانش آموز پذيرش مورد يها ارزش بر مهمي بسيار اثر اندبير. كند مي ايفا جامعه

 اجتماعي ـ اخالقي هاي ويژگي و شخصيت گيري شكل در مهمي نقش ندانسته، يا دانسته ان،دبير واقع



  

براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش  اين فايل فقط

اين اقدام پژوهي با قيمت فقط سه هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي 

 www.asemankafinet.irآسمان مراجعه كنيد .

٧ 

 

 نسل به ها ارزش انتقال در وجودشان كه هستند كساني ترين مهم والدين، از بعد و دارند دانش آموزان

 هاي روش هم قدر هر و شود مي سردرگمي دچار دانش آموز نباشد، هماهنگي اين اگر. است مؤثر جويان

 نخواهد پي در مثبتي اثر ها، خانواده تأييد و هماهنگي بدون يقين به باشد، بااليي سطح در آموزشگاه تربيتي

  .شود مي رنگ كم نيز دبير نقش و داشت

  توصيف وضعيت موجود 

  اينجانب.........

گزاري اولين جلسه انجمن اوليا و مربيان در آموزشگاه متوجه شدم . تعداد در سال تحصيلي اخير بعد از بر

بسيار كمي از اوليا در جلسات شركت مي كنند . و بقيه عالقه چنداني به شركت در جلسات و پي گيري 

وضعيت فرزدانشان ندارند. بعد از تحقيق و بررسي و مشاهدات خود به اين نتيجه رسيدم كه مي بايست 

را به شركت در جلسات انجمن راغب  دانش آموزاناين موضوع به پژوهش عملي پرداخته و اولياي پيرامون 

بنا بر اين به پيگري موضوع پرداختم و از طرق مختلف به تجزيه و تحليل و گرد آوري اطالعات در اين سازم.

  باره پرداختم.

  گرد آوري شواهد يك

شركت ميكردند و عالقه ي  اولياء در جلسات انجمني از ماه از سال تحصيلي همچنان تعداد كم 2با گذشت 

يم چندين بار از طريق تلفن و يا نداشتند و در بيشتر مواقع مجبور ميشد اين جلساتچنداني به شركت در 

ولي باز هم به بهانه هاي مختلف  پيامك به آنها گوشزد نموده و همچنين به دانش آموزان اطالع دهيم. 

  ركت در انجمن خود داري مي نمودند.خيلي از اولياء از ش

با مشاهده وضعيت شواهد موجود و همچنين با توجه به تجربياتي كه كسب كرده بودم متوجه شدم كه اين  

ايم كافي نيست  انجام داده اولياء به جلسات انجمناقداماتي كه تا حاال خودم وساير همكاران در مورد جذب 
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د دانش آموزان و اوليا وهمكاران محترم پيدا كنم و تا حد توان اين و بايد داليل اين مشكل را باكمك خو

  .مشكل را حل كنم 

  جمع آوري اطالعات براي ارائه ي راه حل ها 

  مصاحبه:         -1

 جلساتو همچنين در مورد اينكه چرا بعضي ها دوست ندارند در  انجمن اولياء و مربيانابتدا درمورد اهميت 

شركت كنند؟ ميزان  جلسات انجمنن چه كار هايي بايد انجام شود تا همه در شركت كنند؟ به نظر شا

چگونه ميباشد؟ ؟ سواالتي از اين قبيل از دانش  جلسات انجمنهمكاري پدر و مادرشان جهت شركت در 

ه پاسخ هاي گوناگوني ارائه دادند كه اين پاسخ ها را به طور خالص آنها پرسيده شد و و اولياي آنها  آموزان 

ياد داشت كردم. وبا اساتيد و مشاورين و همكاران محترم مصاحبه كرده و اطالعاتي در اين زمينه به دست 

  آوردم.

  برگزاري جلسه همكاران          -2

با همكاران  جلسات انجمنبه  اولياءجلسه اي با همكاران برگزار كرديم و در مورد عدم عالقه ي بعضي از  

به تنهايي نمي تواند  مدير يز متوجه اين موضوع شده بودند و عقيده داشتند كه بحث و گفتگو كرديم آنها ن

در اين امر مهم موفق شود و در پايان نتيجه گرفتيم كه براي موفق شدن در اين كار بايد جلسه اي با اوليا ي 

زان و اهميت در مورد چگونگي همكاري آنها با دانش آمو  دانش آموزان داشته باشيم و آگاهي هاي الزم را

  به آنها بدهيم. جلسات انجمن
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  پرسش نامه          -3

در پاسخ به سواالت مصاحبه داده بودند الزم دانستم كه و اولياء  با توجه به پاسخ هايي كه دانش آموزان  

  كنم و اطالعاتي را در اين زمينه از اوليا بدست آوردم.  پرسش نامه اي تهيه

  مطالعه          -4 

ي كتابها، مجالت و تحقيقاتي كه در اين زمينه كار شده بود،كه عنوان بعضي از آنها در منابع و  مطالعه 

  مأخذ ذكر شده است نيز، راه حل هايي يافت شد.

  مشاهده         -5

و....داشتم به دست آوردم و از اين طريق صحت نظر جلسات يكسري از اطالعات را با مشاهده مكرري كه در  

رابطه با پاسخ سواالت تأييد گرديد.پس از بررسي اطالعاتي كه از طريق مصاحبه و پرسش  هاي ايشان در

و مشاهده و نظريه هاي همكاران ساير مدارس و مشاوران امر به دست امد اطالعات حاصل از   نامه و مطالعه

  .الح يابد معين شداين فرايند مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و مواردي كه بايد در اين زمينه تغيير و اص

  تجزيه و تحليل داده ها

 و آموزش در  جا هر از بيش و جامعه امور ي اداره در اولياء متفاوت قشرهاي جدي و واقعي مشاركت      

 كه يابد مي تحقق صورتي در مشاركت اين. ندك مي پيدا را خود درست معناي آموزشگاه سنگر در و پرورش

 برقرار مربيان و اولياء ميان صميميت و انديشي هم  ، همدلي ، اعتماد ، تفاهم حسن يعني ، روابط بهترين

  .باشد

  :ها كاستي و موانع      

  : يافت توان مي ذيل عوامل در را ياولياء مشاركت جلب هاي كاستي      
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  .موقع به و صحيح رساني اطالع و اولياء با ارتباط برقراري درآموزشگاه  ضعف.   1      

  ها گيري تصميم و  ها نگرش در ناهماهنگي  يا عملكرد و ريزي برنامه در ضعف.  2      

  .مشاركت امر در دانش آموزان نبودن فعال.   3      

  .مشاركت امر در اندبير نبودن فعال.   4      

  . مشاركت به اوليا  جلب براي سازي آگاه و تبليغات نبود.   5      

  يافته هاي تحقيق

 و دارند پرورش و آموزش از نگرشي يك ها، خانواده تفاوت به توجه با آموزان، دانش از هركدام كه آنجايي از

 و اوليا انجمن فعاليت كند، ايجاد مشكل آموزان دانش پيشرفت براي غيرهمسو هاي نگرش است ممكن

 از مدارس به اوليا كمك عالوه، به. دارد ها آن آموزشي صحيح حركت روند روي زيادي تاثير مدارس مربيان

 اين هاي توانايي از درست استفاده عدم و باشد بيكران اقيانوس يك مانند تواند مي مختلف هاي جنبه

  . گردد مي كشور بر ناپذير جبران لطمات آمدن وارد باعث اقيانوس

 حكمم و سالم بستر يك است الزم. ديد تدارك درستي بستر بايد امكان اين از درست استفاده براي بنابراين،

 را انجمن اعضا فعلي آموزشي نظام چون هم كه آوريم فراهم مربيان و اوليا انجمن اعضا فعال حضور براي

 نمايند عمل خود دلخواه به بتوانند مديران كه اين از و نخواهند ها هزينه و ها حساب صورت امضا براي صرفا

 و اوليا بين حتما و باشند جدا اوليا از ندتوان نمي مدارس مطلوب، آموزشي نظام در بنابراين،. شود جلوگيري

  . دارد وجود نزديك همكاري مدارس مديران و مربيان

 شود مي داده ميدان ها آن به و هستند مدرسه كارهاي جريان در نزديك از اوليا مطلوب آموزشي نظام در

 و نزديك ارتباط همكاري و ياري اين نتيجه. بشتابند آموزشي مسئولين ياري به ها صحنه تمام در كه

 دانش جانبه همه شكوفايي و رشد باعث همكاري اين. بود خواهد مدرسه آموزشي مسئولين با اوليا صميمي
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 كيفيت بهبود جهت در مدرسه با همكاري به والدين تمايل ي دهنده نشان تحقيقات. گردد مي آموزان

 و اوليا بين مشترك كاري هاي زمينه بايستي نزديك ارتباط ايجاد براي واقع در. است فرزندانشان تحصيلي

 مربيان و اوليا بين مشترك كاري زمينه درست، آموزشي نظام در بنابراين. آورد وجود به آموزشي هاي مكان

 از آگاهي جهت هستند مجبور اوليا تمام كه طوري به گيرد، مي شدت مدارس با اوليا تماس و دارد وجود

  . نمايند برقرار تماس يكديگر با نزديك از مشكالت رفع براي كمك و آن مشكالت و مدرسه اوضاع

. دهند مي تشكيل كاري هاي گروه نيز اوليا دارد، وجود كاري هاي گروه آموزان دانش بين در كه طور همان

 پسرانه، مدارس در. شوند مي آشنا هم با نزديك از معلمان و مسئولين و اوليا تمام مشترك، همكاري اين در

 بايستي مادران دخترانه مدارس در متقابال و شوند مي جلسات اين در شركت به موظف پدران عموما

  . بپذيرند را مسئوليت

 از برخي شايد. باشند مي معلمان مشاور عنوان به اوليا از تعدادي انتخاب كاري، هاي زمينه از ديگر يكي

  . كرد استفاده خود مشاوران عنوان به اوليا از توان نمي پس است، اي حرفه كار معلمي كنند، تصور معلمان

 فكر خوش افراد اوليا بين در قطعا و است ديگران عقل از استفاده كردن مشورت اصوال كه جايي آن از ولي

 معلمان با فكري هم براي فراوان زمينه و هستند كار به مشغول ديگر هاي شغل در كه دارند وجود فراوان

 با معلمان طريق اين از و گيرد مي خود به واقعي شكل يك اوليا با معلمان ارتباط شرايط، اين در. دارند

  .شوند مي آشنا تر دقيق طور به و نزديك از شان آموزان دانش و اوليا ديدگاه

 اگر و گذاشته ميان در اوليا با را خودشان ديدگاه هستند، جامعه گر هدايت كه معلمان فرصت اين در 

 در ها آن با دارد، وجود خود اطراف جامعه امور يا و مدارس امور در يفرهنگ و فكري هاي ضعف با مشكالتي

 در. نمايند مي پيشنهاد عملي هاي حل ه را مشكالت اين حل براي ديگر يك كمك به و گذاشته ميان

  . كند شركت جلسات در پدر يك تنها مادر چهار هر ازاي به كه بود نخواهد گونه اين درست آموزش
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 مقابل، در. دارند اي ويژه هنرهاي اوليا از زيادي تعداد كه است اين برشمرد توان مي كه ديگري كاري زمينه 

 نيز اوليا راحتي به راه، اين شدن باز با. آورند عمل به دعوت هنرمندي هر از كه ندارند را امكان اين مدارس

 مي بيشتري رشد ابعاد اين در نيز خودشان و دهند مي قرار آموزان دانش اختيار در را خودشان هنرهاي

  . نمايند

 نظارت تحت بازديدها و نويسي مقاله اردو، نمايش، قبيل از برنامه فوق امور اجراي و اداره در اوليا از بنابراين،

 شناخته محله يك افراد ارتباط براي قوي پايگاه عنوان به مدرسه صورت، اين در. شود مي استفاده معلمان

 اوليا كه است صورت اين در. آيد مي حساب به اجتماعي ضرورت يك امروز يدنيا در ارتباط اين. شود مي

 هاي آگاهي رشد براي و نمايند مي حس مدرسه به نسبت و هم به نسبت وابستگي يك نيز آموزان دانش

 است شرايطي چنين در. پردازند مي بيشتري مطالعه به مربيان و اوليا انجمن در همكاري سطح ارتقا و خود

 اي مدرسه هر يا و كنند مي مطالعه دقيق طور به را آن قطعا شود، گذاشته ها آن اختيار در مجالتي اگر كه

 آموزش هاي كالس. كند مي خود نياز مورد مطالب انتشار به اقدام محل اهالي و آموزان دانش نياز به توجه با

 اوليا انجمن بودن پويا و اوليا بودن اندركار دست به توجه با و شود مي طراحي ها آن نياز به توجه با خانواده

 تمام كه اين ضمن داشت اميد توان مي شرايط، اين در. بود خواهد ثمر مثمر هايي كالس چنين مربيان، و

 انجام متداخل طور به گاهي و ديگر يك موازات به كه كارهايي از كنند، مي تالش انجمن باروري براي اوليا

 فرزندان آينده تحصيلي وضعيت از و داشته آرامش روحي لحاظ از ليااو. كرد جلوگيري توان مي شود مي

  .هستند مطمئن شان

 مختلف عناوين تحت مبالغي آموزان دانش اولياي از مختلف هاي شكل به مدارس از زيادي درصد متاسفانه

 كنند تصور اي عده و گردد، دار خدشه جامعه معلمان شان گرديده باعث مسئله اين كه كنند، مي دريافت

 درست، آموزشي نظام در بنابراين. دهند مي معلمان به نيز را آن از مقداري نيست مكفي معلمان حقوق چون

 خواهد برخوردار باال به متوسط زندگي سطح از معلم يك كه اي گونه به است مكفي معلمي مزاياي و حقوق
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 اصلي وظايف انجام فرصت چنين مه و مديران و معلمان شان بر شدن وارد خدشه از جلوگيري براي و بود

 يا مربيان و اوليا انجمن طريق از مشكالت از بعضي حل براي مردمي هاي كمك مطلوب، آموزشي نظام در

 هايي كمك چنين روند بر مستقيم غير طور به تنها آموزشي مسئولين. گردد مي دنبال مدارس امناي هيت

  . دارند نظارت آن هاي هزينه

 اكثر زيرا كنند، برقرار خود ميان موثري و جدي روابط اند داشته سعي هم كمك به وارههم معلمان و والدين

 خواهند مي آنها. كنند مي دنبال نوجوانان و كودكان قبال در را مشتركي هاي هدف مدرسه اولياي و والدين

 بي هاي انسان وند،ش برخوردار صحيح تربيت و تعليم از بيايند، بار مستقل افرادي تا كنند كمك نوجوانان به

 به اند نتوانسته مدرسه و خانه چرا پس. كنند مسووليت احساس قي اخال نظر از و نباشند جامعه در تفاوتي

 كفايت، با معلمان داشتن برسند؟ انساني ي واال هاي هدف اين به و كنند همكاري هم با موفقيتĤميزي طور

 به والدين براي هايي فرصت ايجاد و اوليا با مشاوره جلسات برگزاري خانه، با صحيح ارتباط اصولي، تدريس

  .است مطلوب مدرسه يك از والدين انتظارات جمله از مدرسه، مسائل و ت مشكال با آشنايي منظور

 نشان معلمان هم و والدين هم اينكه جمله از دارد فراواني فوايد مدرسه و خانه بين نزديك ارتباط افزايش

 گاهي حال اين با. ميĤورد وجود به را بيشتري رضايت مدرسه، و خانه بين متقابل ماحترا احساس كه اند داده

 از بعضي چون هستند، آنان به نيازمند والدين كه كنند مي فراموش مدرسه آموزشي كادر و معلمان اوقات

 ردشانعملك آيا كه انديشند مي موضوع اين به كمتر و كنند نمي فرزندانشان تحصيل امر در كوششي والدين

  است؟ مناسب فرزندان تحصيلي وضع قبال در

 احساس آوردن وجود به بنابراين كنند، مي عمل موقعيت با متناسب معلمان رو در رو ارتباط هنگام به

 در شركتشان و آنان نظريات اوليا، براي اي ويژه احترام بايد معلمان. است مدرسه عهده بر اوليه مسووليت

 امور در والدين مشاركت جذب براي ها روش موثرترين و ترين متداول از يكي. شوند قائل مسائل حل

 و والدين براي كه است اين كار اين از هدف. است مدارس در مربيان و اوليا هاي انجمن توسعه مدرسه،
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 مي معلمان بنابراين. كنند نظر تبادل مسائل درباره و كرده قات مال يكديگر با تا آيد فراهم موقعيتي معلمان

 تسهيل منظور، به. باشد مفيد و ارزشمند والدين براي مربيان و اوليا انجمن جلسه تا كنند كمك توانند

 شود مطمئن و نمايد فراهم را معلمان تمام حضور امكان بايد آموزشگاه مدير اوليا گسترده و فعال مشاركت

 برگزاري براي بايد مدارس زشيآمو كادر و معلمان دارند مشتركي برداشت جلسه كلي هدف از اعضا همه كه

 مهيا اي گونه به را جلسه فضاي و كنند تعيين را بحث مورد مسائل و باشند داشته را زم ال آمادگي جلسه

 و تربيتي مسائل فصل و حل در خصوص به انجمن نقش زيرا نمايند، كامل راحتي احساس اوليا كه سازند

 به را كودك يك درباره شده گردآوري پيشينه بايد معلمان بنابراين. است اهميت حائز دانشĤموزان آموزشي

 والدين مشاركت هاي روش. دهند ارائه اوليا به را شاگرد هاي فعاليت نتايج از اي كارنامه و كنند مرور دقت

 بدون باشند مدرسه نيازهاي گوي جواب اوليا فقط كه شود ريزي برنامه اي گونه به نبايد مدرسه مسائل در

 نيازهاي به بيشتر پاسخگويي براي و مشكل اين رفع منظور به. شود گرفته نظر در والدين هاينياز كه آن

 موثر كودكان آموزشي امور در كه مدرسه ن مسووال حضور با جلساتي در اوليا شركت به مند قه عال اولياي

 شخصي مسائل حل در همكاري نيز و شود مي ارائه اوليا براي كه آموزشي هاي برنامه در شركت است،

 با كه والديني براي. است فرزندان تربيتي و تحصيلي موفقيت جهت در والدين هاي فعاليت جمله از كودكان،

 داشته فعال شركت تدريس فرآيند در كه است اين نيازشان و كنند مي برخورد راحت آموزشي هاي موقعيت

 نيازمند مدرسه ن مسووال كلي طور هب. باشد حل راه ترين مناسب است ممكن داوطلبانه فعاليت. باشند

 در شدن سهيم براي مجالسي كه كنند برگزار اي گونه به را مربيان و اوليا جلسات كه هستند هايي راه يافتن

  .باشد مدرسه ت مشكال حل و گيري تصميم امر

  :پيشنهادي  راه حل هاي       

 بناجو تمام از آنها   كردن آگاهاء و مربيان شركت دادن اولياء در جلسات انجمن اولي عامل ترين مهم      

  :زد  دست زير اقدامات به توان مي منظور اين براي. است مشاركت
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  .مربيان و اولياء انجمن عمومي جلسات در اولياء دادن شركت.   1      

  .خانواده آموزش هاي كالس در مستمر شركت به ها خانواده ترغيب.   2      

  .زمينه اين در تلويزيوني و  راديو تبليغات گسترش.   3      

  .اولياء به دادن آگاهي جهت در پرورش و آموزش شوراهاي نقش از استفاده.  4      

  .خود فرزندان تحصيلي وضعيت پيگيري و آموزشگاه در مكرر حضور براي اولياء از دعوت.  5      

  .اندبير و دانش آموزان كار حاصل از نمايشگاهي برپايي.   6      

  .اولياء به آنان معرفي و خير افراد از تجليل.   7      

  راهكار هاي بدست آمده حاصل از تالش عوامل آموزشگاه از بازديد جهت اولياء از دعوت.   8      

  .تربيتي و علمي مجالت ي مطالعه به اولياء تشويق.   9      

  وزشگاهپيشنهادي درباره همكاران در آمراه حل هاي       

   دانش آموزان  پرورش و آموزش در اولياء عظيم ظرفيت و توانايي مورد در اندبير ساختن آگاه.  1      

 و انتظارات بهتر  شناخت براي اولياء با آنان ارتباطي هاي مهارت تقويت جهت در اندبير آموزش.  2      

  .اجتماعي مختلف طبقات نيازهاي

  .آموزشگاه در مربيان و اولياء انجمن تشكيل ي نحوه در لتحو و تغيير ايجاد.   3      

  .اولياء پرورشي و آموزشي هاي مهارت تقويت.   4      

مشاور و مدير در صورت درخواست خانواده  بازديد ،آموزشگاه اطراف محلي ي جامعه در تحول ايجاد.  5      

  ... و آموزشگاه در داوطلبان حضور مسئله، پر هاي
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  حل هاي انتخابي و قابل اجرا راه      

  .آموزشگاه ي اداره و آموزشي هاي گيري تصميم در مربيان و اولياء ي جانبه همه حضور.  1            

 و مسائل و  دانش آموزان تربيتي و تحصيلي وضعيت ي درباره موقع به و دقيق رساني اطالع.  2      

  .آموزشگاه مشكالت

  . آموزشگاه در اولياء هاي همكاري و ها يتفعال از قدرداني.   3      

  .دانش آموزان استعدادهاي شكوفايي و رشد براي الزم فضاي ايجاد.   4      

  .اولياء مهارتي و تخصصي هاي توانايي از مناسب استفاده.   5      

  .مستمر طور به مربيان و اولياء مشترك جلسات برگزاري.   6      

 آموزشگاه در آموزش امر به بخشي كيفيت.   7      

  اجراي راه حل هاي انتخابي و داليل انتخاب اين روش ها

شروع به نوشتن  مربيان و اولياء انجمن عمومي جلسات در اولياء دادن شركت در ابتداي كار در جهت -1     

  ين توزيع نمودم.دعوت نامه هايي نمودم و با همكاري ديگر هنر آموزان و اولياي هنرستان آن را در بين والد

بروشور هايي در اين زمينه  خانواده آموزش هاي كالس در مستمر شركت به ها خانواده ترغيب براي.  2      

  تهيه كرده و به صورت رايگان به همراه لوح تقدير در بين اولياء توزيع كردم.

تقاضا  خود فرزندان يليتحص وضعيت پيگيري و آموزشگاه در مكرر حضور براي اولياء ازبوسيله پيامك  - 3

  نمودم.

دست زديم و آن را در معرض ديد والدين قرار دادم و از  دانش آموزان كار حاصل از نمايشگاهي برپايي .به 4

  آنها خواستم جهت مشاهده خالقيت دانش آموزان در اين نمايشگاه حضور يابند.
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مجالتي پيرامون رشد شخصيتي دانش  و همچنين تربيتي و علمي مجالت ي مطالعه بهرا  اولياء - 5      

  آموزان عالقه مند نمودم

 مشكالت و مسائل و  دانش آموزان تربيتي و تحصيلي وضعيت ي درباره موقع به و دقيق رساني اطالعبه  - 6

  آموزشگاه پرداختم.

  بود. هنرستان در اولياء هاي همكاري و ها فعاليت از قدردانييكي ديگر از كارهاي مهم و صورت گرفته - 7

  گرد آوري شواهد دو 

  بودم. باره شركت اولياء در جلسات انجمن بعد از انجام هر فعاليت شاهد تغيير و تحول در          -1

  شركت ميكردند. جلسات انجمنما در  اصرار و پافشاريبدون  اولياء         -2

احساس رضايت و خوشحالي به طور مستمر از لحاظ كمي و كيفي و  حضور اولياءارزيابي از            -3

  از وضعيت پيش آمده.همكاران 

احساس شركت در جلسات اولياي دانش آموزان به صورت شفاهي و كتبي اعالم ميكردند كه از          -4

  و تقدير و تشكر ميكردند. نندخوشحالي مي ك

  براي آنها جالب و نو بود. از روش هايي كه به كار ميبردم اوليا و همكاران استقبال ميكردند.و خيلي         -5

  افزايش يافته بود. جلسات انجمنآگاهي هاي اوليا در مورد اهميت         -6

  در صد رسيده بود. نودبه  جلسات انجمنتعداد شركت كنندگان در          -7

  همكاران به علت موفقيت در كارم تقدير و تشكر مي كردند.         -8
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  بخشي) عادالنه بودن ارزيابي (اعتبار 

كه تعداد شركت كنند گان  ممشاهده ميكرد مرا بررسي ميكرد جلسات انجمنوقتي تعداد شركت كنندگان 

در صد  نودروز به روز افزايش مي يابد بطوري كه بعد از اجراي روش هاي متنوع و جذاب اين تعداد به 

  .ند.تشكر كرد محترم چندين بار مقابل ساير همكاران مدرسه تقدير و اولياي رسيده بود كه

اولياي محترم با نوشتن نامه يا بصورت شفاهي احساس رضايت خود را اعالم مي كردند و تشكر و قدر داني 

  مي كردند.

  باز ساخت يا بهسازي عمل  

  باال ببرماهميت انجمن اولياء و مربيان اين اقدام پژوهي باعث شد كه اطالعاتم را در مورد          -1

از روش تحقيق استفاده مي كردم  جلسات انجمندر مورد اهميت  اولياءاي باال بردن آگاهي ابتدا بر         -2

ها جالب نيست در نتيجه تصميم گرفتم آنكه بعد متوجه شدم كه اين روش به علت يكنواخت بودن براي 

   .براي اين كار از روش هاي جذاب و متنوع و ابتكاري استفاده كنم 

جلسات به  اولياءمكارانم به اين موضوع پي برديم كه اقدامات مدير براي ترغيب همچنين خود و ه         -3

  كافي نيست بايد همه در اين مورد تالش كنند. انجمن

مناسب نيست بلكه بهتر است از روش  اولياءاستفاده از روش هاي يكنواخت و مستقيم براي ترغيب          -4

  اده شود.هاي غير مستقيم و تلفيقي از چند روش استف
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  :والدين پذيري مشاركت براي مدارس موثر فعاليت

  .بدانيد ارزشي با چيز خود كاري موقعيت در را والدين مشاركت ـ1

 هاي گروه در عضويت و آن در حضور از ها خانواده و اوليا كه دهيد تغيير اي گونه به را مدرسه ـشرايط2

  .باشند داشته مثبت احساسي مختلف

  .كنيد تشويق را ها بچه ، معلمان و اوليا با تباطار طريق دو از ـ3

 مدرسه اداري كادر و معلمان با توانند مي چگونه كه كنيد رساني اطالع والدين به تحصيلي سال آغاز در ـ4

  .باشند ارتباط در

  .نمايند مشاركت مدرسه هاي فعاليت ساير و PTA در داوطلبانه صورت به والدين كه نماييد مهيا شرايطي ـ5

  .بدانند روشني به خانه در را خود وظايف راحتي به والدين كه كنيد راايجاد آگاهي اين ـ6

 همكاري باشند داشته مشاركت والدين صحيح آموزش و رساني اطالع امر در و توانند مي كه سازمانهايي با ـ7

  .كنيد ايجاد را الزم هماهنگي و

 بيان خطر و تهديد شرايط رفع جهت در را خود عقايد آن در كه دهيد ترتيب والدين براي را اي جلسه ـ8

  .نمايند

 والدين با بهتر چه هر ارتباط جهت در آنها با و دهيد قرار اولويت در را آموزشي پرسنل آگاهي افزايش ـ9

  .باشيد داشته را الزم مساعدت

 فرزندان يادگيري در خود مؤثر نقش با بهتر آنها تا دهيد گسترش را والدين آموزش رسمي هاي برنامه ـ10

  )گيرند قرار آموزش اولويت در هستند مشكل دچار داليلي به بنا كه والديني.( شوند آشنا
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 كه كنيد مهيا منعطف صورت به اي گونه به را شرايط هستند هم والدين كه معلماني و كارمندان براي ـ11

  .شوند حاضر فرزندان جلسات در راحتي به آنان

 جلسات در حضور هم مثال طور به شوند واقع مؤثر نقش دو در والدين كه دهيد رتيبت آموزشي كارگاه -12

PTA اروپايي كشور چند و آلمان مدارس( مدارس شبانه هاي كالس در حضور هم و(  

  .كنند تجربه را مؤثر حضور تا دهيد فرصت جوان والدين به ـ13

  .كنيد تشويق خويش انفرزند آموزش امر در شركت جهت در را خود كارمندان همه ـ14

 كارگاه موفق والدين مشاركت و حضور با و كنيد مجهز آموزشي نياز مورد وسايل با را مدرسه كتابخانه ـ15

  .دهيد ترتيب آموزشي

 توسعه را)  000 فرهنگسرا ، كتابخانه: ( شامل محل مذهبي ـ¬ فرهنگي اماكن در مدارس مشاركت ـ16

  .دهيد

 مدرسه هاي فعاليت توسعه منابع برخي و بوده ارتباط در محل معتمدين با همدرس معلمين و كارمندان ـ17

  .نماييد تأمين طريق اين از را

  .نماييد گوشزد را وظايفشان افراد همه به و كنيد فراهم خود را والدين آموزشي توسعه اوليه هزينه ـ18

 چه به و كنيم مراقبت فرزندانمان از چگونه امروز ما كه دارد اين به بستگي فردا ساختن كه بدانيد ـ19

  .هستند آينده جوانان ما از يك هر فرزندان زيرا نمائيم تربيت را آنان نحوي

  توصيه ها

  .كنند مشخص را او هاي قابليت و ها ضعف خود، فرزند نام ثبت هنگام ها خانواده) 1
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 واين شود خواهي نظر Ĥموزاندانش هاي پيشرفت و ت مشكال درمورد والدين تك تك از نوبت، هر پايان در) 2

  .گردد بندي جمع مدرسه مربيان و اوليا انجمن جلسات در نظرات

 مسائلي به پرداختن جاي به نشريات اين در. شود داده داخلي نشريات فروش و انتشار امكان مدارس به) 3

 دانشĤموزان و شود مصاحبه مربيان و ها خانواده دانشĤموزان، با شود عنوان مدرسه خاص ت مشكال كلي،

  .بگيرند قرار تشويق مورد فعال مادرهاي و پدر و موفق

 خود اندبير و خانواده همراه بتوانند دانشĤموزان كه شود تعيين آموزشي و تفريحي اردوهاي براي نقاطي) 4

  .كنند استفاده آن امكانات از

  .بگذارند ميان در او با را دخو ت مشكال بتوانند اوليا تا شود معرفي خانواده مشاور يك مدرسه درهر) 5

  .گردند ترغيب شدن مشترك به اوليا و شود تقويت شوند، مي منتشر والدين براي كه نشرياتي) 6

 تلفني يا حضوري صورت به بتوانند كه كنند تعيين خود بين از اي نماينده س، كال هر دانشĤموزان اولياي) 7

  .بگيرند اوتماس با

  .شود تدارك خاصي تلويزيوني برنامه پايه ره دانشĤموزان والدين براي) 8

 حسب بر بتوانند تا شود معرفي اوليا به درسي هاي كتاب محتويات برمنباي پايه هر مناسب هاي كتاب) 9

  .دهند افزايش نياز مورد زمينه در را خود فرزندان جانبي عات اطال لزوم

  .شود معرفي دانشĤموزان نياز ردمو ابزارهاي و وسايل و ها كتاب فروش و تهيه براي مركزي) 10

  .كنند همياري آموزش كيفيت افزايش براي بايد كه دريابند جامعه افراد) 11



  

براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش  اين فايل فقط

اين اقدام پژوهي با قيمت فقط سه هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي 

 www.asemankafinet.irآسمان مراجعه كنيد .

٢٢ 

 

 اتخاذ ترتيبي خصوصي، بخش به آموزشي خدمات از اي پاره واگذاري و مردم مشاركت جلب طريق از) 12

 اين از يك هيچ و دهند ارائه يا برنامه فوق خدمات اوليا هاي كمك و ابتكارات به توجه با مدارس، كه شود

  .نگذارد عمومي بودجه دوش بر اضافي بار خدمات،

 بال اموال شود، داده اجازه دولتي هاي شركت و موسسات و ها وزارتخانه به خاص، قوانين وضع با) 13

  .دهند قرار مدارس اختيار در را خود اسقاط يا استفاده

 مشخص دقيق صورت وبه كنند بيان را خود هاي تخصص ودش خواسته والدين از پرسشنامه، تنظيم با) 14

  .كنند كمك مدرسه به توانند مي زمينه كدام در و زماني چه در صورت، چه به كه كنند

  .شوند معرفي جامعه به كنند، مي كمك و همكاري مدارس تجهيز و ساخت در كه كساني) 15

  .گردد ريزي پي فرزندان مورد در والدين به رساني ع اطال و گويي پاسخ براي كارآمد سيستم يك) 16

 مي والدين اقتصادي ت مشكال معلول فرزندان وضعيت به والدين از بعضي توجهي بي كه آنجايي از) 17

  .است ناپذير اجتناب امري ها خانواده به رفاهي حمايتي، خدمات ارائه لذا باشد،

 مسائل به نسبت والدين سازي آگاه براي ونتلويزي و راديو خصوصا گروهي هاي رسانه توسط اي برنامه) 18

 شود گرفته نظر در فرزندان

 ساختن فراهم در و بوده مند عالقه خود فرزندان آموزشي فعاليتهاي به مادران و پدران اكثر كلي طور به

 در. نميكنند فروگذار كوششي هيچ از خود فرزندان آميز موفقيت تحصيالت براي الزم تسهيالت و امكانات

  .است خويش فرزندان موفقيت خواهان مادري و پدر هر واقع

 خويش فرزند رفاه و زيست قبال در خانواده مسووليت مشخصترين ديرين سنت و احساس يك مبناي بر     

 چهارچوب در مسكن و پوشاك و غذا. است شده خالصه تربيت و بهداشت مسكن، پوشاك، غذا، تامين در
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 كنار در خانوادهها فرزندان زمينه سه اين در. ميشود تامين ميكند راهمف خود براي خانواده كه تسهيالتي

  .ميشوند بهرهمند ميكنند رفع را آنها نيازهاي كه امكاناتي از خانواده افراد ديگر

 و خانواده كوشش و مسووليت با يكي درمان و پيشگيري و مراقبت بعد دو در خانواده فرزندان بهداشت       

 و حيات به كه عالقهاي انگيزه به مادر و پدر. ميگيرد شكل درماني سازمانهاي و پزشك مباشرت با ديگري

 خويش فرزند سالمت حفظ براي خود اقتصادي و اجتماعي امكانات فراخور به دارند، خويش فرزند سالمت

  .دارند اهتمام

  .ميرود انتظار كه است آن از كمتر خانواده نقش اغلب عمومي جنبههاي لحاظ از ويژه به تربيت، مساله در    

 اي عمده تالش آن مادر، و پدر كوششهاي مجموع در كه است آورده پيش وضعي امروز اجتماعي شرايط     

 اولياي. است بيتوجهي و اغماض دستخوش و ندارد جايي تقريبا باشد متوجه تربيتي مشخص هدف به كه

 نيازهاي تامين و مادي و مالي امكانات تهيه ادرم و پدر وظيفه كه ميكنند تصور هنوز خانوادهها از بعضي

 به تربيت مساله كه ديد نقطه اين با و كرد واگذار مدارس به بايستي را تربيتي كار و است فرزندان اوليه

 محض به احتماال و ميگذرند بيتوجه خويش فرزندان رشد دوره نيازهاي مهمترين از است محول مدرسه

  .ميپندارند مقصر را مدارس تربيتي عوامل ديگر و معلم و مدرسه خود رزندانف در نابهنجار رفتار مشاهده

 تربيت مشخص برنامههاي و هدفها چارچوب در را كودكان تربيت عملكرد مدرسه امروز جامعه در      

 تربيتي كلي هدفهاي قالب در هرگروه تربيتي نيازهاي به عمومي پرورش و آموزش. ميباشد عهدهدار عمومي

 عمومي برنامههاي قالب در كه است ويژگيهايي را فرد هر طبيعت اما ميدهد پاسخ بيش و كم ،رشد و

 شرايط به عمومي آموزش سياستهاي و هدفها.     دارد نياز خاص روشهاي اعمال و چارهجويي به و نميگنجد

 نيازهاي و ضرورتها كه نيست آن مجال معموال را مدرسه و است متوجه سني گروه هر متوسط و طبيعي

  .كند دنبال مطلوب صورت به و دهد تشخيص نيز را فرد تربيتي
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 دانش كه ميسازد فراهم را شرايطي مدارس، مسووالن و آموزان دانش اولياي نگرشهاي اين مجموعه     

 مواقع برخي در عوامل اين. گيرند قرار مدرسه و خانه بين فاصله در مخرب عوامل برخي تاثير تحت آموزان

 و تالشها كليه كه ميگذارد جاي بر آموزان دانش آموزشي امور و رفتار شخصيت، بر عميقي اثيرت چنان

 دوره به ورود هنگامه در حاضر دشوار شرايط در اينك. ميسازد بيثمر را معلمان و مربيان و اوليا زحمات

 زمان هر از بيش ربيتت و تعليم دستگاه متوليان و اوليا كه ميرسد نظر به جديد، سياسي و فرهنگي تحوالت

 عوامل كنترل به نسبت و شناسايي را نوجوانان و كودكان شخصيت و رشد بر تاثيرگذار عوامل كليه ديگر

 را مدرسه و خانواده متقابل همكاري و كوشش نوجوانان و كودكان صحيح تربيت.      كنند اقدام بازدارنده

 و خانه مستمر پيوند امروزه كه بهطوري. يكندم ايجاب تربيتي روزمره مسائل چارجويي و شناخت براي

 كه آنجا.است مطرح تربيت و تعليم اركان مهمترين از يكي عنوان به مربيان و اوليا متقابل ارتباط و مدرسه

 ضرورتهاي و نيازها آن از و ميكنند محول مدرسه به يكجا را خويش فرزند تربيت مسووليت مادر و پدر

 تربيت نتايج انتظار به و هستند فارغ نميگنجد، رسمي و عمومي تربيت ارچوبچ در كه خويش فرزند تربيتي

 و خانواده همفكري و همكاري كه ميĤيد پديد كمبودهايي و دشواريها ميدهند دست از را فرصتها رسمي،

  .باشد موثر آنها رفع جهت در ميتواند بهسادگي و بهموقع مدرسه

 در كه ضرورتها بسيار چه. ميرسد كمتر و ميكند برخورد كمتر ديفر تربيت ضرورتهاي به معموال مدرسه     

. نميكند برخورد آنها به معلم و مربي و هستند توجه درخور نوجوانان و كودكان يكايك تربيتي نياز با ارتباط

 خانواده اين و ميگذرد اغماض و چشمپوشي با آنها از يا نميدهد تشخيص و نميشناسد را آنها كه بهطوري

 اين به فرزند، ويژگيهاي با روزانه مستقيمتر و بيشتر تماس اثر در يا مراقبت محدود مقياس در هك است

  .ميشناسد بهتر را خود فرزند و ميكند برخورد نيازها

 ممكن بنابراين و اطالعند بي آن ابعاد و رسمي پرورش و آموزش رئوس و هدفها از اغلب ها خانواده      

 كه ميشود تعديل زماني شيوه اين. كنند عمل مدرسهاي رسمي تربيت با مخالف تربيتي مسائل نظر از است
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 شناسايي متقابل همفكري با را تربيت فردي جنبه و باشد معمول تجربه و اطالع تبادل خانواده و مدرسه بين

  .بپردازند كمبودها و نقصها جويي چاره به و كنند

 تربيت مقاصد و روشها كلي جنبه و ميدهد ياري ائلمس شناخت در را معلم مدرسه و خانه همكاري     

 بودن آگاه مستلزم نوجوانان و كودكان شناسايي. ميكند هماهنگ فرد تربيت عيني ضرورتهاي با را عمومي

 شرايط از و نميشوند ظاهر مدرسه در كه است كودك رفتاري و عاطفي و فكري خصوصيات آن به مربي

 براي. دارند رشد و ظهور مجال خانوادگي محيط با ارتباط در و خانه در فقط يا ميگيرند نشأت خانوادگي

 از آگاهي آنهامستلزم چارهجويي كه ميĤيد پيش مسائلي بيگاه و گاه تعليم و تربيت مساله در معلمنيز و مربي

  .ميشوند ناشي خانوادگي شرايط از كه است علتهايي

 عنوان به دارند وسيعتر تربيتي نظر و ديد كه جانستريمت گروه كه ست اين بر سعي امروزه انجمنهاي در     

 وسايل تهيه و مدرسه تجهيز و اداره نحوه با آنكه از بيش انجمنها ساالنه كار و شوند برگزيده انجمن اعضاي

 آنها با تربيت و تعليم روزانه كار جريان در معلم و مربي كه دشواريهايي و تربيتي مسائل با باشد ارتباط در

 منظور به مربيان و اوليا مستمر همفكري و همكاري ميشود سعي شود، داده پيوند ميكنند برخورد

 كه باشد خاصي مسائل حل براي تربيتي موثرتر و بهتر روش جستوجوي در و روزمره دشواريهاي چارهجويي

 مشخص الجع و الگو مكتوب و قبلي تجربههاي از آنها براي و نشدهاند پيشبيني تربيتي روشهاي مجموعه در

  .است بسيار فاصله مقصود حصول تا زمينه اين در هم هنوز. است نيامده دست به

 و بررسيها اينكه احساس و نهايي نتيجه حصول تا انجمنها هاي تصميم و ها توصيه پيگيري طرفي از      

 تدريجا آن دامها و ميافزايد انجمنها كار دوام و قوام بر است، بوده سودبخش عمال گيريها نتيجه و بحثها

 و والدين مشاركت جذب براي روشها موثرترين و عموميترين از يكي. ميدهد قرار مطلوب جهت در را انجمنها

 محتواي بايد گردهماييها و نشستها اين. است مدارس در مربيان و اوليا انجمنهاي توسعه مدرسه، اولياي

 رشد موجبات ميتواند والدين مستمر حمايت و هدايت نظارت، آنكه كالم خالصه.      باشد داشته آموزشي
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 به آموزان دانش اولياي از خيلي معذلك. آورد فراهم را فرزندانشان تحصيلي مطلوب پيشرفت و شخصيت

  .ميگذارند مربيانش و مدرسه خود برعهده فقط را امر اين و ميزنند باز سر خود كار از گوناگون علل

  توصيه ها

  :مينمايد توصيه را زير نكات اوليا ذبج در مربيان و اوليا انجمن

  .نمايند برخورد اوليا تمام با اسالمي اخالقي و انساني كرامت با انجمنها مسووالن و مدارس مديران- 1

 دليل با را معذوريت اين هستيد معذور فرزندش نام ثبت از جا نداشتن علت به اگر اوليا مراجعه هنگام در- 2

 را او همجوار آموزشگاههاي در فرزندش ثبتنام به نسبت حال عين در و دكني اثبات آنان براي منطق و

  .دارند ياري انتظار ما از مردم حال همه در چون. نماييد راهنمايي

 و استقبال خوشرويي با آنها از نمايند مي مراجعه مدرسه به كاري جهت مادري و پدر زمان هر- 3

  .نماييد اريهمك وي با تقاضايش انجام به نسبت حتيالمقدور

 علت به آموزي دانش ناكرده خداي مبادا. نكنيد منظور فرزندشان حساب به را مدارس به اوليا توجه عدم- 4

  .گيرد قرار تنبيه يا سرزنش مورد مدرسه به مادرش يا پدر توجه عدم

 شديدا ميكنند كوتاهي فرزندانشان تربيت و تعليم به نسبت كه اوليايي به زدن كنايه و تند نامه نوشتن از- 5

  .كنيد خودداري

 به را اوليا پيش از بيش بتوانند نكات اين حداقل رعايت با كشور آموزشگاههاي محترم مديران كه آن اميد به

 اين سازان آينده تربيت و تعليم كه را خود رسالت آنان همكاري و تعاون با و فراخوانند مدرسه باصفاي كنون

  .دهند انجام بهتر اسالمي مملكت
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  گيري نتيجه

 بر زيادي ميزان به) والدين متاركه يا فوت( والدين محبت از محروم آموزان دانش شناسايي و اوليا تماس-  1 

  .دارد اثر آموزان دانش اينگونه تحصيلي پيشرفت

 پيشگيري در والدين آگاهسازي بر قابلتوجهي مقدار به ميتواند مربيان و والدين تنگاتنگ و نزديك رابطه- 2

  .باشد موثر تحصيلي پيشرفت و آموزش فرآيند بهبود در و كند كمك آموزان دانش عاطفي ختالالتا از

 زيادي ميزان به آموزان دانش با مناسب برخورد و ناسازگاري علل شناخت منظور به معلمين با اوليا تماس- 3

  .است تاثيرگذار آموزان دانش تحصيلي پيشرفت و شخصيتي رشد بر

 در درسي نظر از ضعيف آموزان دانش براي انجمن سوي از جبراني و تقويتي سهايكال نمودن داير- 4

  .است موثر توجهي قابل ميزان به آنان تحصيلي پيشرفت

 دانش به اجتماعي مشاغل معرفي در دبيران با والدين اجتماعي و فرهنگي حرفهاي، علمي، نظر تبادل- 5

  .بينجامد آموزان دانش تحصيلي هانگيز تقويت بر ميتواند راهنمايي دوره آموزان

 ميزان تا محترم روحانيون و اجتماعي علوم و تربيتي علوم كارشناسان توسط خانوادهها آموزش به توجه- 6

  .بينجامد آنان فرزندان تحصيلي پيشرفت سرانجام و خانوادهها مسائل و مشكالت حل به ميتواند زيادي

 از تواناييها با متناسب انتظار تشويق، تنبيه، قبيل از موزانآ دانش با متناسب رفتاري شيوههاي اتخاذ- 7

  .است موثر يادگيري و آموزش روند بهبود بر مدارس مربيان توسط والدين آگاهسازي طريق

 و آموزش روند بر زيادي بسيار حد تا مربيان و اوليا ميان تربيتي و آموزشي شيوههاي در تضاد وجود- 8

  .ميگذارد نامطلوب اثر آموزان دانش تحصيلي رفتپيش بر نهايت در و يادگيري
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 پيشرفت و آموزش خطير امر تداوم بر فراغت اوقات غنيسازي در آموزان دانش اولياي فكري و مالي كمك- 9

  . دارد سزايي به تاثير تحصيلي

 زيادي حد تا آنان به انجمن سوي از كمك اعطاي و اقتصادي مشكل داراي آموزان دانش شناسايي- 10

 نهايت در و شده تقويت تحصيل ادامه براي آنان انگيزه و واداشته كوشش و تالش به را آموزان دانش ينگونها

  .است تاثيرگذار آنان تحصيلي پيشرفت و آموزش روند بهبود بر

 جلوگيري و... و كالمي بينايي، ضعف شنوايي، ضعف نظير جسمي مشكل داراي آموزان دانش شناسايي- 11

 بر نسبت به و نمياندازد مخاطره به را مذكور آموزان دانش شخصيت و روان سالمت عارضهها اين گسترش از

  .است موثر آنان تحصيلي پيشرفت بر و ميكاهد مفاسد و مشكالت از پيشگيري

 اولياي و مربيان توسط ميشود ارائه انجمن سوي از كه آموزش مفيد طرحهاي و پيشنهادات قبول- 12

  .گردد مدرسه در آموزش امر روند پيشرفت و مدرسه بازدهي زايشاف سبب ميتواند مدرسه

   پيشنهادات

 مطلع ديگر آموزان دانش تا گيرد صورت محرمانه طور به والدين محبت از محروم آموزان دانش شناخت- 1

  .نشوند

 زده سر خطايي اآنه فرزند از كه هنگامي تنها را اوليا و رعايت را اسالمي اخالق اوليا با برخورد در مربيان- 2

 كنند رفتار بهگونهاي بايد بلكه. گردد آنان خجالت و سرافكندگي موجب تا نكنند دعوت آموزشگاه به است

 به و كنند مراجعه مدرسه به خود فرزندان تحصيلي وضعيت از شدن جويا براي يكبار حداقل ماه هر اوليا كه

  .بپردازند مربيان با زمينه اين در تبادلنظر

  .گيرد صورت بيشتري عنايت و توجه خانواده آموزش كالسهاي تشكيل و خانواده آموزش امر به- 3

  .شود داده بيشتري اهميت مدارس در مشاغل هفته برگزاري به- 4
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  .پذيرد انجام مدرسه هماهنگي و نظارت با و والدين وسيله به فراغت اوقات كردن پر- 5

 اينگونه كه است بهتر البته. گردد بيشتر مستمند وزانآم دانش به انجمن سوي از مالي كمكهاي اعطاي- 6

  .باشد آموز دانش خود اطالع بدون حتي و محرمانه صورت به كمكها

 و بينايي ضعف كه آنهايي مانند جسمي مشكل داراي آموزان دانش با محترمانهاي و مناسب برخورد- 7

  .نگيرند رارق آموزان دانش ديگر تسمخر مورد تا بشود دارند كالمي و شنوايي

  .كند باز حساب آنها روي و طلبد ياري و كمك والدين از خود مشكالت حل در مدرسه- 8
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