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  : پژوهي اقدام عنوان

  دهم؟ افزايش آموزشگاه عمراني و پرورشي ، آموزشي امور در را اولياء مشاركت توانستم چگونه
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  26  .....................................................................................................................................................................................................  منابع

  

  

  چكيده

 نيازهاي نمودن برطرف و مالي منابع ،تامين هستند روبرو آن با مدارس  اجرايي عوامل كه وعاتيموض از يكي

 از. نيست ها هزينه  جوابگوي مدارس به شده داده اختصاص سرانه موارد از بسياري در. است آموزشگاه اوليه

 اوليا و آموزان دانش اراتانتظ و نيازها به پاسخگويي مسئول مدرسه  در آموزشي رهبر عنوان به مدير طرفي

 و. نمايد نقش ايفاي مدير كنار در بايد همواره اجرايي معاون و است  تربيت و تعليم امر كننده تسهيل و آنان

 با منابع تامين حلها راه اين از يكي و است مالي منابع تامين متضمن نيازها اين به پاسخگويي ديگر سوي از

  اجرايي معاونت سمت در گذشته سال چند طي در  اينجانب كه ازتجاربي يكي. ست اوليا مشاركت از استفاده

 انتخاب آموزشگاه اين اجرايي معاون عنوان به 1392- 93 تحصيلي سال در.راستاست  همين نمودم،در كسب

 وضعيت ، تجهيزاتي و پرورشي ، آموزشي نظر   از مدرسه موجود وضعيت بررسي به كار ابتداي در. شدم

 كه نمودم برخورد اي عديده مشكالت و مسايل به فوق موضوعات بررسي جريان در. پرداختم... هاو خانواده

 دست مشكل اين حل خصوص در تا گرفتم تصميم و كرد جلب را بنده توجه ، اهميت دليل به آنها از  يكي

 اول نگاه در همدرس. بود مدرسه با اوليا وهمكاري مشاركت انگيزه عدم نظر مورد مشكل. بزنم اقداماتي به

 آموزان دانش وتربيت تعليم فرايند بر توانست مي مستقيم غير و مستقيم بطور كه داشت متعددي نيازهاي

 خود مديريتي تجارب بر تكيه با راستا همين در لذا. گيرد قرار توجه مورد حتم بطور بود الزم و بگذارد تاثير

 باتهيه گرفتم تصميم مديريت هاي آموزه و مربيان و ليااو انجمن اعضا و همكاران با مشورت ، قبل سالهاي در

 پيشنهادي حلهاي راه و نظرات به آنها،توجه به كامل رساني اطالع اولياو مدرسه،توجيه نيازهاي از فهرستي
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 مزبور مشكل حل به... اولياو تخصص و حرفه از واستفاده مربيان و اوليا انجمن با منظم جلسات ،برگزاري اوليا

  .بپردازم

 مشاركت ميزان ، اوليا اعتماد جلب ضمن زماني بازه يك در توانستم شده ذكر حلهاي راه كامل اجراي با   

 كه مشكالتي از زيادي بخش حاضر حال در بطوريكه دهم افزايش چشمگيري نحو به را اوليا مالي و فكري

  است گرديده مرتفع كرد مي نرم پنجه و دسته آن با قبل سال در آموزشگاه

  

  مقدمه.

 موجود يك انسان. كارهاست و زندگي در مشاركت مستلزم بودن اجتماعي خصلت و تعلق و پيوند به نياز

 كند مي كار اجتماع در كند، مي زندگي ها انسان با و كند مي رشد آيد، مي دنيا به خانواده در است، اجتماعي

 نظام. گذارد مي باقي جامعه در خود زا آثاري اجتماعي زندگي در كمال و رشد مراحل طي از پس نهايت در

 اعضاي پيوند چه هر. است همدلي و همكاري و تعاون نيازمند توسعه و استمرار براي بشري جامعه اجتماعي

  .بود خواهد تر سريع و تر آسان تعالي سوي به حركت باشد، تر خيرخواهانه و تر صميمي جامعه

 مشاركت. دارد بستگي مدارس با ها آن موثر رابطة به ما پرورشي و آموزشي هاي فعاليت در اولياء مشاركت

 و دارد اي مالحظه قابل تأثيرات يادگيري -ياددهي نظام بر دهد، مي شكل را تربيت و تعليم فرايند از بخشي

 آموزان دانش به باشد، همراه دقت و ظرافت با چه چنان مدرسه، با ارتباط. سازد مي متأثر را آموختن روند

 ياري معلم به. نمايند عمل تر موفق يادگيري فعاليتهاي در و كنند پيدا بيشتري نفس به اعتماد دكن مي كمك

 كمك اولياء به. كند قرار بر آنها با مؤثر ارتباطي و شود آشناتر آموزان دانش رفتاري هاي ويژگي با تا دهد مي

 نظام به و شوند آگاه بيشتر ورشيپر و آموزشي هاي زمينه در و مدرسه در فرزندشان عملكرد از تا كند مي
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 محيطي آموزان، دانش انضباطي مشكالت و يادگيري به مربوط مسائل كاهش با تا كند مي كمك مدرسه كلي

  .آورد وجود به پرورش و آموزش فرايند براي تر مناسب و تر سالم

  

  

  

  

  بيان مسئله

 متولي مجازي شمار بي هاي رسانه و آموزشي متعدد نهادهاي فرهنگي، مختلف هاي سازمان حاضر عصر در

 ترين شناخته و ترين مهم از يكي زمينه اين در. شوند مي محسوب نوجوانان و كودكان تربيت و تعليم

 و تعليم فرآيند در مستقيم شكل به جامع هاي برنامه تدوين و طراحي با كه آموزشي و تربيتي نهادهاي

 كار گستره وظايف، انبوه حجم به توجه با. است پرورش و آموزش نهاد كند، مي فعاليت آموزان دانش تربيت

 بدون فرزندان تربيت امر در نهاد اين عالي اهداف تحقق و ها برنامه مطلوب اجراي منابع، محدوديت و

 مشاركت شك بدون. نيست مقدور و ممكن مدارس، امور اداره در ها سازمان ديگر و والدين جدي مشاركت

 جذب و معنوي چشمگير هاي حمايت فكري، گسترده پشتيباني موجب مدرسه رامو اداره در ها خانواده

 نظام بيروني عوامل و ها سازمان ها، موسسه مالي و تربيتي آموزشي، فني، فرهنگي، علمي، عظيم امكانات

 ها خانواده والدين، علمي سطح ارتقاي و ها آگاهي افزايش به توجه با. شود مي مدارس سوي به آموزشي

 از امر اين. اند گرفته عهده به خود فرزندان آموزش در بيشتري نقش دور چندان نه هاي گذشته هب نسبت

 ديگر سوي از و شود مي مربوط عزيزانشان آينده به نسبت ها آن نگراني و مسئوليت احساس به سو يك

 ها سئوليتم تفويض اين. است گذاشته آنان برعهده مدارس و كشور آموزشي نظام كه است سهمي از ناشي
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 و عزيز پدران با اغلب ها خانواده با صحبت يا اوليا جمع در حضور هنگام ما كه است شده انجام حالي در

 و نيستند برخوردار كافي دانش و اطالعات از خطير مسئوليت اين برابر در كه هستيم مواجه محترمي مادران

 بيشتر در كه است دليل همين به شايد.ندبكن بايد چه موارد اين در كه بدانند هستند مشتاق بيشتر يا

 با كه كنند مي تالش نيز تربيت و تعليم اندركاران دست و نظران صاحب تحوالت، و تغيير با همگام كشورها

 به نيل و بهتر زندگي براي را ها خانواده اعضاي مختلف، هاي برنامه اجراي و تصويب تدوين، پيشنهاد،

 هاي رسانه افزون روز گسترش فناوري، امكانات، چشمگير رشد موازات به امروزه.كنند آماده بيشتر موفقيت

 هاي نسل به نسبت محسوسي شكل به آموزان دانش نيازهاي و ساليق اجتماعي، تحوالت سايه در ارتباطي

 و طلب تنوع نوگرا، امروزي آموزان دانش يابيم مي در تأمل اندكي با ديگر عبارت به. است يافته تفاوت قديم

 و درسي محتواي و مطالب دارند دوست همگي و هستند آموزشي مدرن و نوين هاي روش به مند قهعال

 با مستمر شكل به بايد مربيان و والدين امر، اين بهتر تحقق براي. بياموزند نو قالب در را تربيتي هاي آموزه

 غيرمفيد و خشك هاي روش در تجديدنظر با و روز به هاي آموزش نياز، مورد علمي منابع و ها كتاب مطالعه

 و رشد زمينه منطقي هاي روش اتخاذ با و كنند برقرار تأثيرگذارتري و تر سازنده ارتباط آموزان دانش با

 گران هاي گنجينه همچون مادران و پدران بدانند بايد مدارس مربيان.كنند فراهم را آنان جانبه همه تعالي

 و مديران سوي از اگر و دارند خويش فرزندان تربيت زمينه در يارزشمند بسيار هاي تجربه كه هستند بهايي

 و خانه بين موثري بسيار رابطه شود، استقبال ها آن از نيكي به و شوند شناسايي موقع به انديشمند معلمان

 بهبود براي مطمئن اي وسيله عنوان به مربيان و ها خانواده موثر ارتباط هنگام دير از.شود مي برقرار مدرسه

 و معلمان طريق از بايد رابطه اين استمرار براي و است بوده مدنظر مدارس مشكالت رفع و عملكرد كيفيت

 مردم، همه حاضر حال در. شود منتقل آنان به نياز مورد و روز به بكر، اطالعات خانواده، آموزش مدرسان

 مشاركت فرزندانشان تربيت و تعليم در جدي و موثر طور به توانند مي حقوقي و حقيقي اشخاص و مسئوالن

 اقتصادي، اجتماعي، فكري، هاي زمينه همچون مختلفي هاي زمينه و ابعاد در مشاركت اين و باشند داشته
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 اجرايي امور برخي موجود، امكانات و فضاها و تأسيسات از مشترك و بهينه برداري بهره مهارتي، و تخصصي

  .است پذير امكان دارس،م تجهيز و نياز مورد اقالم تأمين و عمراني و

   :) 1( گردآوري شواهد   توصيف موضوع

. در ابتداي كار به انتخاب شدم معاون اجرايي آموزشگاهبه عنوان  1392-93تحصيلي  در سال       اينجانب 

هاو... پرداختم. در ه بررسي وضعيت موجود مدرسه از نظر آموزشي ، پرورشي و تجهيزاتي ، وضعيت خانواد

سي موضوعات فوق به مسايل و مشكالت عديده اي برخورد نمودم كه يكي  از آنها به دليل جريان برر

  توجه بنده را جلب كرد و تصميم گرفتم تا در خصوص حل اين مشكل دست به اقداماتي بزنم. ،اهميت

  بود.در حل و فصل مسايل مدرسه  مشاركت اولياانگيزه عدم  مشكل مورد نظر

روي مديريت در بسياري از مدارس تامين منابع مالي و برطرف نمودن نيازهاي  يكي از چالشهاي فرا     

اوليه آموزش است. سرانه اختصاصي بعضاكفاف هزينه هاي جاري مدارس را نمي دهد از طرفي مدير به 

دانش آموزان و اوليا آنان  عنوان پرچم دار تعليم وتربيت در مدرسه مسئول پاسخگويي به نيازها و انتظارات

است و از سوي ديگر پاسخگويي به اين نيازها متضمن تامين منابع مالي است و يكي از اين راه حلها تامين 

  منابع با استفاده از مشاركت اوليا ست .

مدرسه در نگاه اول داراي نيازهاي متعددي بود كه بطور مستقيم و غير مستقيم مي توانست بر فرايند تعليم 

  بگذارد و الزم بود بطور حتم مورد توجه قرار گيرد:وتربيت دانش آموزان تاثير 

  له:ئراه حلهاي ارائه شده براي حل مس

 مشكالتي كه باعث بوجود آمدن به وضعيت موجود آموزشگاه به اين نتيجه رسيدم كه يكي از  با نگاهي           

تكيه بر تجارب مديريتي  ، عدم مشاركت اوليا در امور مدرسه بوده، لذا در همين راستا باشدهاين وضعيت 
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هاي ربيان و آموزه هاي مديريت راه حل خود در سالهاي قبل ، مشورت با همكاران و اعضا انجمن اوليا و م

 زير را براي رفع مشكل فوق پيدا كردم:

  نهاآ )تهيه فهرستي از نيازهاي مدرسه و اولويت بندي1

  و تربيت فرزندانشان)توجيه اوليا نسبت به نقش فضاي شاداب مدرسه در تعليم 2

  نمودن آنها نسبت به اين امر ز مشكالت و نيازهاي مدرسه و حساس)اطالع رساني كامل به اوليا ا3

  )توجه به نظرات و راه حلهاي پيشنهادي اوليا 4

  )شناسايي و دسته بندي اوليا از نظر ميزان تمكن مالي ، شغل و حرفه آنها 5

  مدرسه از طريق اعضا انجمن )شناسايي خيرين محل و دعوت آنها به 6

  نها ان و ايجاد يك رابطه تنگاتنگ با آ)برگزاري جلسات منظم با انجمن اوليا و مربي7

ر هر دوره از سال و نحوه هزينه )شفاف سازي و اطالع رساني در خصوص ميزان دريافت كمكهاي مردمي د8

  در مدرسه هاآن نمودن

  روشهاي انتخاب شده و چرايي آنها:

 انتخاب و اجراتمامي راه حلهاي فوق  به داليلي كه در زير مي آيد قابليت اجرا داشتند لذا آنها را         

  نمودم:

اين راه حل به اين دليل انتخاب شد كه بنده  ،اولين راه حل تهيه فهرستي از نيازهاي آموزشگاه بود )1

ازهاي مدرسه پيدا نمايم تا مدرسه مي بايستي اشراف كامل نسبت به ني معاون اجراييابتدا به عنوان 

راه  ا را برانگيزم و به عبارت ديگر ايناطالع اوليا برسانم و حساسيت آنه در ادامه بتوانم آن را به
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 . پيش نياز تمامي راه حلهاي بعدي تلقي مي شد

دومين راه حل توجيه اوليا نسبت به نقش فضاي شاداب مدرسه در كيفيت فرايند تعليم و تربيت  )2

توجيه مي شدند قطعا انگيزه بيشتري نسبت  ني كه اوليا نسبت به اين مسئله زما ،ان بوددانش آموز

 ري پيدا مي كردند .و هميابه مشاركت 

راه حل سوم اطالع رساني به اوليا در خصوص مسايل ، مشكالت و نيازهاي مدرسه بود. زماني كه  )3

ك به مدرسه اقبال بيشتري نشان مي اوليا از تعدد نيازها و تنوع آنها آگاه مي شدند نسبت به كم

 ده شد.يلذا اين موضوع به عنوان سومين راه حل برگز،دادند

چهارمين راه حل توجه به نظرات و پيشنهادات اوليا بود . اين موضوع كامال روشن است كه يكي از  )4

ي توانست راه هاي جلب مشاركت اوليا توجه به آرا و نظرات آنهاست .لذا توجه به پيشنهادات اوليا م

 باب مشاركت را هرچه بهتر در مدرسه باز كند.

ان بود . يكي از اركان مدرسه در جلسات منظم با انجمن اوليا و مربيشركت در پنجمين راه حل  )5

 مدرسه مي تواند پشتوانه و ضمانت اجراي خوبي براي تصميمات  يين نامه اجرايي انجمن است،كهآ

عضا انجمن ر آمدن ساير راه حلها بدون كمك و مساعدت اباشدبه عبارت ديگر تحقق و به اجرا د

 .لذا الزم بود ارتباط تنگاتنگي بين مدير و اعضاانجمن برقرار گردد.تقريبا امكان پذير نبود

راه حل ششم شناسايي و دسته بندي اوليا از نظر تمكن مالي و مشاغل و حرفه آنها بود.اين راه حل  )6

جلب مشاركت اوليا ،بصورت اقتضايي برخورد شود و از هر فرد به اين دليل انتخاب گرديد كه در 

 متناسب با توان و تخصصش درخواست كمك گردد. 

شناسايي خيرين محلي يكي ديگر از راه حلها بود .علت انتخاب اين راه اين بود كه خيرين بدليل  )7

ش زيادي از داشتن توان و تمكن مالي خوب به راحتي و با كمترين زمان ممكن مي توانستند بخ

 مشكالت مدرسه را مرتفع نمايند.

راه حل هشتم شفاف سازي و اطالع رساني در خصوص ميزان كمكهاي دريافتي در هر دوره و نحوه  )8
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هزينه آنها و تقدير از اوليا بود.همواره اين مطلب واضح است كه اگر اوليا از ميزان كمكهاي خود و 

يادگيري –كمكها تاثير مستقيم در فرايند ياددهي نحوه هزينه آنها آگاه باشند و بدانند اين 

اهند گرفت لذا از طرف مدرسه مورد تقدير قرار خود داشت و بابت اين موضوع فرزندانشان خواه

 مسايل مدرسه سهيم بدانند. در آينده نيز خود را در حل  انگيزه بيشتري پيدا خواهند كرد تا

  گيري: شده پس از تصميمتوصيف اقدامات انجام 

  استاي راه حلهاي انتخاب شده اقدامات زير انجام گرفت:در ر

و با و كمبودها نموده  از نيازها بودهاي مدرسه اقدام به تهيه ليستيدر گام اول براي شناخت نيازها و كم

ر را در دفتر مدرسه ،تابلو همفكري و مشاركت همكاران اقدام به اولويت بندي آنها نمودم و ليست مذكو

با حضور اعضا انجمن نيازها و  هر سال . نصب نمودم .پس از آن در اولين جلسه عموميات و..اعالن

       كمبودها را به اطالع اوليا رساندم و بر اهميت و نقش امكانات و تجهيزات مدرسه در پيشرفت تحصيلي

  دانش آموزان تاكيد نمودم.

وطلبانه تكثير و در اختيار همه دانش جهت اطالع همه اوليا ليست مذكور را به همراه درخواست كمك دا

ر خصوص برطرف نمودن تا در صورتيكه راه حل يا راه حلهايي دز آنان خواستم اآموزان قرار دادم و 

  تر مدرسه اعالم نمايند.سد به دفمشكالت نيز به نظرشان مي ر

ر را با بررسي تك اوليا از نظر شغل و تخصصشان نمودم اين ام در گام بعدي ، اقدام به شناسايي تك

بال دانش آموزان انجام دادم و به دن ش آموزان ، همكاري اعضا انجمن و پرس و جو ازپرونده تحصيلي دان

آن با توجه تمكن مالي آنها و تخصصشان جلسات منظمي را با آنان تشكيل دادم و از آنها خواستم 

د.به عنوان مثال در بين اوليا حدود متناسب با حرفه و شغلشان يكي از نيازها و مشكالت را برطرف نماين

توانستند در زمينه رنگ آميزي ساختمان مدرسه كمك تمان بود و نفر بودند كه شغلشان نقاشي ساخ4
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كه ايشان كار جوشكاري قفلها و درب نماينديا در موردي ديگر يكي از آنان جوشكار درب و پنجره بود 

  .تي درب ورودي را به عهده گرفاحياط و نصب حفاظ ه

نمودم دعوت در ادامه جلسات با اوليا ، بطور ويژه و با هماهنگي اعضا انجمن از افراد متمكن و خير محل 

از جمله اقدامات ديگري كه بطور  و ضمن بازگويي مسايل و مشكالت ، از آنان درخواست كمك نمودم .

مربيان و تشريح وضيعت  تلويحي نيز در مطالب فوق اشاره شد برگزاري جلسات منظم با انجمن اوليا و

مدرسه از نظر حل و فصل مسايل و مشكالت و ارائه گزارش كار در پايان هر سال بود.كه اين امر مي 

  توانست نقش مهمي در توجيه اوليا وحمايت از تصميمات مدرسه داشته باشد.

ان ثبت نام و در زم عالوه بر اينكه كمكهاي مردمي از طريق خيرين ،اوليا متمكن و...انجام مي گرفت

ابتداي سال تحصيلي نيز با اشاره به نيازهاي مدرسه هنگام حضور اوليا براي ثبت نام و يا ... اقدام به 

شدم. در همين راستا رو مي ا روبيلموال با استقبال اكثر اودرخواست كمك داوطلبانه مي نمودم.كه مع

ي ميزان دريافت كمكها را به نع رساپس از جمع آوري كمكهاي مردمي و در راستاي شفاف سازي و اطال

وليا و اعضا انجمن قرار مي و يك نامه تشكر آميز در اختيار ا2020همراه نحوه هزينه آنها و قبضهاي 

همچنين پس از دريافت كمك از خيرين ضمن واريز مبالغ مذكور به حساب مدرسه ، نسخه اي از دادم.

  دم .ورا تحويل فرد مذكور مي نمومه حضفيش واريزي به همراه نامه تشكر و تقديرنا

  :) 2(گرد اوري شواهد  نتايج بدست آمده از انجام اقدامات

ب آبگرمكن ديواري در دستشويي و انجام صزيبا سازي فضاي حياط مدرسه ،آسفالت حياط مدرسه ، ن

دو  گاز و صابون مايع و نصب شير آالت الزم،رنگ آميزي كل كالسها و دفتر و راهرو ،خريد يكش لوله

دستگاه كامپيوتر ،دو دستگاه چاپگر ،يك دستگاه تكثير ،يك دستگاه ديتا شو،تعويض رويه و نشيمن 

و رنگ آميزي آنها ، تعويض كليه تابلوهاي كالسي و  MDFكليه نيمكتهاي مدرسه با چوب از نوع 
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وايز در هرسال تابلوهاي اعالنات ، خريد لوازم آزمايشگاه،خريد بيش از هفتصد جلد كتاب ،تجهيز كمد ج

خريد چند ميز تحريروصندلي،خريد كمد كتابخانه وكمدآموزگار،نصب كابينت در آبدارخانه، ساخت دو ،

  عددكمد ويژه حمل و استفاده تلويزيون و ديتا شودر كالس و...

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

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

 پرورش و آموزش مهم امر براي دولتي منابع كه  آنجا از. دهند مي ارائه پرورش و آموزش به كيفي

 زا بيش مردمي هاي مشاركت از استفاده ضرورت ، است افزايش  به رو كشور جوان جمعيت و محدود

 كردن نهادينه ضمن ، اند شده برآن كالن سطح در پرورش و آموزش متوليان.شود مي احساس گذشته

 هاي نيازمندي از بخشي ، ها مشاركت اين جذب و جلب جهت ريزي برنامه و مردمي هاي   مشاركت

 گوناگون يها قابليت  از استفاده با تواند مي مهم اين ، ترديد بدون. كنند تأمين را پرورشي و آموزشي

 مشاركت كه است ادعا اين گواه پرورش  و آموزش در موفق كشورهاي ي تجربه. يابد عينيت ها خانواده

 برنامه ثبات چشمگير، اثربخشي با همواره ، ها مدرسه به  پرورشي و آموزشي خدمات ي ارائه در اولياء

  .است بوده  همراه موفقيت و ريزي

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

 يابد مي تحقق صورتي در مشاركت اين. مند مي پيدا را خود درست معناي مدرسه سنگر در و پرورش و

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

  .باشد برقرار

  : يافت توان مي ذيل عوامل در را مردمي مشاركت جلب هاي كاستي      

  .موقع به و صحيح رساني اطالع و اولياء با ارتباط برقراري در مدارس ضعف.   1      
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  ها گيري تصميم و  ها نگرش در ناهماهنگي  يا عملكرد و ريزي برنامه در ضعف.  2      

  .فرهنگي و اجتماعي ، آموزشي نظر از مدارس گوناگوني به توجه با      

  .مشاركت امر در آموزان دانش نبودن فعال.   3      

  .مشاركت امر در معلمان نبودن فعال.   4      

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

 تمام از مردم  كردن هآگا پرورش و آموزش در مردمي هاي مشاركت جلب ايجاد در عامل ترين مهم      

  :زد  دست زير اقدامات به توان مي منظور اين براي. است مشاركت جوانب

  .مربيان و اولياء انجمن عمومي جلسات در مردم دادن شركت.   1      

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

  .زمينه اين در يزيونيتلو و  راديو تبليغات گسترش.   3      

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

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

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

  .مردم به آنان معرفي و خير افراد از لتجلي.   7      

  .موفق هاي مدرسه از بازديد جهت اولياء از دعوت.   8      

  .تربيتي و علمي مجالت ي مطالعه به مردم تشويق.   9      
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  :مشاركت جلب براي پيشنهادي هاي روش      

 و كودكان  پرورش و آموزش در اولياء عظيم ظرفيت و توانايي مورد در معلمان ساختن آگاه.  1      

  .نوجوانان

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

  .اجتماعي مختلف طبقات نيازهاي و

  .مدرسه در مربيان و اولياء انجمن تشكيل ي نحوه در تحول و تغيير ايجاد.   3      

  

  .اولياء پرورشي و آموزشي هاي مهارت تقويت.   4      

 پر آموزان  دانش ي خانه از معلمان بازديد مدرسه، اطراف محلي ي جامعه در تحول ايجاد.  5      

  ... و مدرسه در داوطلبان حضور مسئله،

  :مربيان و اولياء مشاركت گسترش راههاي      

  :از عبارتند آمده دست به جنتاي اساس بر مديران از اولياء انتظارات ترين مهم      

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

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

  .مدرسه مشكالت

  . مدرسه در اولياء هاي همكاري و ها فعاليت از قدرداني.   3      
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  .آموزان دانش 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      

  درسهم در آموزش امر به بخشي كيفيت.   7      

   مدرسه و خانه ارتباط ضرورت

 دوم خانه ، مدرسه و فرزند اول ي مدرسه خانه يكديگرند مكمل تربيتي وظايف انجام در مدرسه و خانه

 به اختالل كودك رشد روند در ، باشند نداشته هماهنگ هاي برنامه و ها روش نهاد دو اين اگر و اوست

 بين.  دارند نوجوانان و كودكان شخصيت تكوين در اسياس نقش مدرسه و خانه نهاد دو.  آيد مي وجود

 ، كانون دو اين از يكي و باشد داشته وجود تشابه و همسويي بايد مدرسه و خانه هاي منش و ها روش

 ، تاجيك ، زرهاني. ( كنند عمل مكمل و همدل جريان دو عنوان به بلكه ، نكند خنثي را ديگري كار

 را اوليا فكري مشاركت اسباب گوناگون روشهاي با و باشد خانه با تباطار پيشاهنگ بايد مدرسه)  1389

  .  كند فراهم فرزندانشان تربيت و تعليم امر در

   مدرسه و خانه ميان ارتباط برقراري هاي روش

 درس وضع از كافي اطالعات كسب با و باشند داشته ارتباط مدرسه با مرتب طور به دارند وظيفه والدين

 چند به بايد برقراري در.  كنند اتخاذ تربيت در مشاركت براي معقولي تصميم آموزان شدان اخالقي و

  :  كرد توجه اساسي ي نكته

 ارتباطي مدرسه با و كنند ايفا مطلوب نحو به را خود تربيتي نقش بود خواهند قادر زماني والدين    - 1

  .  باشند داشته كافي اطالع فرزندشان رفتاري و درس وضع از كه نمايند برقرار صحيح
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 داشته خاطر به اصل يك عنوان به را آرامش حفظ بايد هميشه ، مدرسه در حضور موقع در والدين    - 2

 كه او هاي گريه يا و آموز دانش در درسي ضعف ي مشاهده با مادر و پدر است ممكن گاهي.  باشند

 با برافروخته و خشن صورت به و شوند احساساتي ، افتد مي اتفاق تر بيش ابتدايي ي دوره در مخصوصاً

 خواهد مدرسه مسئوالن با موثر ارتباط برقراري مخل حالتي چنين قطعاً.  كنند برخورد مدرسه اولياي

  )  1366 ، كريمي. (  شود نمي او عايد خشونت از ، آورد مي دست به آرامش از انسان چه آن.  بود

 به سري روز هر كه نيست اين استمرار معناي.  باشد ستمرم بايد مدرسه مسئوالن با اوليا ارتباط    - 3

 رسيدگي خود فرزند رفتاري و درسي وضع به منزل در مرتب طور به است الزم بلكه ، بزنند مدرسه

 در حضور دفعات تعداد و حد.  نمايند برقرار ارتباط مدرسه با ، آمده دست به اطالعات طبق بر و كنند

 زمان در را جلساتي معلوم گاهي.  كند مي معلوم آموزان دانش وضع به دگيرسي ميزان و نحوه را مدرسه

 ضروري جلسات اين در مرتب حضور.  آورد مي عمل به دعوت والدين از و دهد مي تشكيل مختلف هاي

  )  همان. (  كند مي كمك مربيان و اوليا هماهنگي به و است

 خاص جاي يك در كه فردي عنوان به نه كنند داپي حضور ولي عنوان به  مدرسه در بايد والدين    - 4

 دارد بااليي سطح اجرايي مسئوليت ، سازماني يا وزارتخانه در آموز دانش مادر يا پدر اگر.  دارد مسئوليت

 ، نمايد مي نهي و امر گاهي ، مسئوليت تناسب به و كند مي نقش ايفاي رئيس عنوان به انجا در و

  )  1369 ، قائمي. (  شود مدرسه وارد تصورات و انتظارات همان با و شاكله همان نبايدبا

  آموزان دانش آموزش امور در مدرسه و خانه همكاري

 مي. است برخوردار خاصي جايگاه و اهميت از ابتدايي ي دوره در، مدرسه مسئوالن با والدين همكاري

.  دهد مي تشكيل پرورشي و آموزشي مسائل در همكاري را دو اين همكاري اصلي بعد گفت توان

 كافي اطالع خودشان فرزند دروس عناوين و تحصيلي پايه به نسبت بايد والدين اينكه نكته نخستين
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 در گاهي.  آورند بدست نسبي آگاهي درسي هاي كتاب آغازين مطالب و مقدمه مطالعه با و باشند داشته

  است ضروري والدين براي نهاآ ي مطالعه كه گردد مي درج نكاتي درسي هاي كتاب مقدماتي هاي بحث

 است مدرسه و خانه ارتباط ديگر ضرورت آن براي همفكري و آموز دانش درسي ضعف نقاط شناخت.

 ضعف نقاط و كرد تامل آموز دانش درسي وضع در توان مي تحصيلي سال از هفته چند گذشت از پس.

 با آن ارتباط و كودكان رواني يها ويژگي به معلمان و والدين ديگرتوجه مطلب.  شناخت را او قوت و

 عالقه آنها. دارند خود ابراز و توجه جلب به نياز كودكان مثال عنوان به.  است آنان تحصيلي پيشرفت

.  شود ارضا و تامين آنان در نياز اين وسيله بدين و كنند عرضه را خودشان كار حاصل كه هستند مند

 مثال.  شود مي گر جلوه درسي امور در خود كارهاي حاصل ارائه طريق از مدرسه دوران در نياز اين

  . دهد ارائه و بياورد خود مادر و پدر نزد را آن و بكشد نقاشي كودكي است ممكن

 هدف به احتياج.  دهند قرار تشويق مورد را كودك و كنند توجه آن به بايد والدين عمل اين مقابل در

 از يك هر نتايج و آثار و خواند مي هدفي چه براي را درس كه بداند كودك اگر.  است كودك ديگر نياز

 جامع طرح استادان.(كند مي پيدا افزايش خواندن درس به اش عالقه شود تفهيم او به درسي مواد

  ) .  1380 ، خانواده آموزش

   آموزان دانش رفتاري امور در مدرسه و خانه همكاري

 علل. است ابتدايي اول پايه در مخصوصا ن،دبستا دوره در كودك رفتارهاي از يكي مدرسه از ترس

 مادر ويژه به خانواده، از دورشدن است ممكن گاهي. آورند وجود به را رفتار اين است ممكن مختلفي

 نيست مايل او و است قوي بسيار خانواده با كودك عاطفي رابطه ابتدايي، دوره در چون شود، ترس باعث

  . نيستند معنا هم مدرسه، از غيبت و مدرسه از ترس. شود جدا مادر و پدر از

 چنين با همراه مدرسه از غيبت ولي است، همراه مدرسه از تنفر و زدگي دل نوعي با مدرسه از ترس
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 در دفعه چند تحصيلي سال طول در كودك است ممكن مختلف علل به بلكه نيست، عاطفي حالت

 است ممكن گاهي. شود او تحصيلي ماندگي عقب باعث امر اين و نكند پيدا حضور خود درس كالس

 از بعضي ولي است، غيبت براي موجهي دليل شدن بيمار هرچند. شود غيبت موجب كودك بيماري

 به فرزندشان رفتن از مانع خفيف، كردن خس خس يا و سرفه يا خوردگي سرما يك دليل به مادران

 يك با گاهي هايي خانواده چنين در !برند مي بيرون به خود با همراه را او حاليكه در شوند، مي مدرسه

 عالئم وي كه گردد مي تشويق نيز گاهي و شود مي ممانعت مدرسه به كودك رفتن از جزئي، سردرد

  .دهد نشان هست، آنچه از تر بزرگ را بيماري يك

 كه دارند شكايت بابت اين از ها خانواده بعضي. باشد كردن كار است ممكن مدرسه، از غيبت ديگر علت

 مي معلم از كمي نمره مدرسه در ولي دهد، مي پاسخ خوبي به ها پرسش به منزل، در فرزندشان چرا

 عواملي اثر در ولي است، خوانده خوبي به نيز را درس و دارد هايي توانايي كودك ديگر عبارت به. گيرد

  ) همان.(نيست خود هاي توانايي ابراز به قادر

 ارتباط آنها با بتواند معلم كه شود مي اين از مانع آموزان شدان عده بودن زياد و كالس شلوغي گاهي

 توانايي از الزم، هاي توصيه ارائه و آموز دانش يك هاي پاسخ شنيدن با و كند برقرار عاطفي و كالمي

 مانع شلوغي هم گاهي. نمايد داوري مطلوب نحو به وي درباره نتيجه در و كند پيدا آگاهي او هاي

 ابراز براي مناسب فضاي نتيجه در و كند نمي برقرار كودك با مناسبي انساني وابطر معلم بلكه نيست،

 روابط فقدان اثر در ديگر عبارت به. آيد نمي وجود به آموز دانش براي الزم هاي پاسخ ارائه و وجود

 كنمم. كند معرفي تنبل شاگرد عنوان به را او است ممكن و ماند مي پنهان كودك توانايي سالم، عاطفي

 يادگيري در نتواند و شود او در عاطفي اختالل موجب ها همكالسي توسط آموز دانش تحقير است

 با كه آموزاني دانش گاهي. كند عرضه خوبي به را خود هاي آموخته يا و آورد دست به موفقيت مطالب

 دانش نميا در پوشند، مي اي ويژه لباس يا و كنند مي صحبت ديگر آموزان دانش از متفاوت لهجه
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 كه هرجا. دهند مي دست از را خود امنيت عاطفي جهت از و كنند مي غربت احساس ديگر آموزان

 عاطفي اختالالت هرجا و شود مي ترغيب يادگيري و مطالعه براي گردد، تامين كودك عاطفي نيازهاي

 ، خانواده آموزش جامع طرح استادان. ( گردد مي تضعيف او در يادگيري و درس به عالقه شود، پيدا

1380  (  

   مدرسه در اوليا مشاركت موانع

 آن تحقق براي است بديهي ، آوريم حساب به امور ي اداره سنتي تفكر از گذر را مشاركت چنانچه

 مي مبارزه به را اداره سنتي ساختارهاي و طلبانه قدرت نگاه مشاركت.  باشد داشته وجود هايي دشواري

  .  آيند حساب به مشاركت اصلي موانع جمله از ساختارها ينا خود است طبيعي بنابراين طلبد

 قرار توجه مورد منظر دو از توان مي را مربيان و اوليا انجمن قالب در مدرسه امور در اوليا مشاركت موانع

  . داد

   مدرسه سوي از اوليا مشاركت موانع.    1

   اوليا سوي از مشاركت موانع.    2

   مدرسه سوي از اوليا مشاركت موانع

 قلمداد اهداف به يابي دست در آن موفقيت در عامل ترين گذار اثر عنوان به مدير اي مجموعه هر در

 نقش مدرسه امور در اوليا مشاركت و مربيان و اوليا انجمن به مدرسه مدير نگاه رو اين از.  شود مي

 استفاده موجب مديران ي ويانهج مشاركت نگاه.  كند مي ايفا مدرسه به اوليا دوري يا نزديكي در اساسي

 ارتباط مدرسه با خويش فرزندان به خدمت نگاه با نيز نها آ و گردد مي اوليا ي ها ظرفيت از مطلوب ي

 كنند نمي دريغ اقدامي گونه هر از ، پرورشي و آموزشي مشكالت و موانع رفع در ، ده نمو برقرار صميمي
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  )1387 ، نقيه.(

 حل عمالً و شود مي مدرسه از آنها گرفتن فاصله موجب اوليا مشاركت به مديران منفي نگاه ، عكس بر

 از كه موانعي خالصه طور به.  گيرد نمي صورت آساني به مدرسه پرورشي و آموزشي مشكالت و مسائل

  : است زير قرار به ، شود مي ايجاد امور در اوليا مشاركت راه سر بر مدرسه سوي

  مدرسه ي اداره به مدير سنتي نگاه – 1

  ) 1390 ، بهبودي. (  اوليا مشاركت مزاياي به مربيان نبودن آشنا – 2

  . پرورشي و آموزشي هاي فعاليت سمت به اوليا هدايت در تواني نا احساس – 3

  . مدرسه امور در اوليا بيجاي ي مداخله از ترس – 4

  . مدرسه در اوليا حضور به مدير منفي نگاه – 5

  . مدير طلبي قدرت عبارتي به يا مدير قدرت شدن كم از ترس – 6

  )  1386 ، نژاد عرب. (  مدرسه مربيان و اوليا انجمن به سنتي نگاه – 7

  .اوليا مشاركت جلب در مدير ي انگيزه عدم – 8

   اوليا سوي از مشاركت موانع

 عوامل اآنه ترين مهم ي جمله از كه دارد بستگي متعددي عوامل به مدرسه امور در اوليا مشاركت عدم

 كه معتقدند اوليا از بسياري.  است خويش حقوق به نسبت اوليا آگاهي عدم و اجتماعي و فرهنگي

 نيز اوليا از بسياري.  نيستند قائل آنها پرورشي و آموزشي ت نظريا و عقايد براي ارزشي مدرسه مسئوالن

 كنند مي سلب خود از را مينهز اين در مسئوليتي گونه هر و دانند مي دولت ي وظيفه را تربيت و تعليم
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 اقتصادي نگاه تنها مدرسه مربيان و اوليا انجمن طريق از مدرسه مسئوالن كه دريافتند تجربه به برخي. 

 اوليا آگاهي عدم و نوع اين از عواملي.  نيستند قائل برايشان حقي هيچ امور ديگر در و دارند آنها به

 الزم انسجام از مربيان و اوليا ارتباط كه است دهگردي موجب خود فرزند و خويش حقوق به نسبت

 جوانان و نوجوانان ، كودكان تربيت و تعليم در الزم موفقيت عدم ، امر اين ي نتيجه در.  نباشد برخوردار

  : از عبارتند اوليا سوي از مشاركت موانع برخي ، خالصه طور به.  است بوده

  . مشاركت مزاياي از آگاهي عدم- 1

   مدرسه قبال در خويش حقوق از يآگاه عدم- 2

  )  وب زيبا سايت(  مدرسه به مالي كمك درخواست از ترس- 3

 و آموزشي نظريات و عقايد ي ارائه قبال در مدرسه مسئولين آميز خشونت گيري موضع از ترس- 4

  . پرورشي

  . مشاركت فرصت نداشتن- 5

  . مشاركت چگونگي به نسبت آگاهي عدم- 6

  )  همان. ( فرزند بودن پذير يتمسئول به داشتن باور- 7

  . مدرسه مسئولين توسط آنها نظريات و عقايد به نسبت توجهي بي احساس- 8

  .  مدرسه در اوليا حضور براي مناسب مكان فقدان- 9

  .  مربيان با ارتباط برقراري-10
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   مدرسه در اوليا مشاركت افزايش راهكارهاي

 خط و ها سياست اتخاذ و دهي سازمان بر مبتني اهبردير تدوين ، مدرسه امور در اوليا مشاركت براي

 خاص ضرورت و اهميت از ، باشد داشته دنبال به را اوليا اكثري حد مشاركت بتواند كه هايي مشي

 به نسبت اوليا و مديران نگرش تغيير هاي سياست با بايد مشاركتي سياست البته.  است برخوردار

 اقدامات كنار در.  شود حاصل بخش اثر نتايج تا باشد همراه آنها در هانگيز افزايش هم با ارتباط برقراري

  : از عبارتند شود مي اوليا مشاركت افزايش موجب كه هايي راه از برخي فوق

 قانوني تصويب با تواند مي دولت ، جهت اين در.  شد با داشته وجود اوليا مشاركت براي كافي زمان – 1

 تشكيل نيز و مدرسه مربيان و اوليا انجمن انتخابات برگزاري زمان در را پدران ويژه به ، اوليا حضور ،

 حساب به آنها كار زمان جزء ، نموده مند قانون ساعت 8 مدت به ، سال طي در انجمن عمومي جلسات

  )  1380 ، خانواده آموزش جامع طرح استادان. (  آورد

 با مرتبط قوانين تدوين و مدارس با اوليا رتباطا ي زمينه در موجود مقررات و قوانين در نگري باز – 2

 محترم مجلس يا دولت محترم ت هيأ در جمله از ، پرورش و آموزش از باالتر سطحي در ، موضوع

  . جامعه روي فرا الزامات و ها نياز به توجه با ، اسالمي شوراي

 هاي مشاركت جلب هتج در مدارس ن مديرا جمله از پرورش و آموزش مديران مند قانون هدايت – 3

  )  همان. ( زمينه اين در آنها عملكرد از ارزيابي و اوليا

 تبيين براي ، تلويزيون ويژه به ، جمعي ارتباط هاي رسانه طريق از مناسب هاي برنامه پخش – 4

  . مدرسه امور در اوليا مشاركت مزاياي

 هاي مشاركت جذب با مرتبط هاي رنامهب اجراي براي مربيان و اوليا انجمن امكانات و منابع افزايش – 5

  . اوليا
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(  نوجوانان و كودكان پرورش و آموزش در اوليا عظيم ظرفيت و توانايي مورد در معلمان ساختن آگاه- 6

  )  1374 ، حسين محمد ، زاده حائري

 زهاينيا و انتظارات بهتر شناخت براي اوليا با آنان ارتباطي مهارتهاي تقويت جهت در معلمان آموزش- 7

  .  اجتماعي مختلف طبقات

  .  مدرسه در مربيان و اوليا انجمن تشكيل ي نحوه در تحول و تغيير ايجاد- 8

  )  وب زيبا سايت(  مدرسه در اوليا هاي همكاري و ها فعاليت از قدرداني- 9

  .  اوليا مهارتهاي و تخصصي هاي توانايي از مناسب استفاده-10

  .  اوليا شيپرور و آموزشي مهارتهاي تقويت-11

 ، مسئله پر آموزان دانش خانه از معلمان بازديد ، مدرسه اطراف محلي ي جامعه در تحول ايجاد-12

  ) . 1380 ، خانواده آموزش جامع طرح استادان... (  و مدرسه در داوطلبان حضور

  

  نتيجه گيري

تامين منابع مالي و در بسياري از مدارس  ارسوي مدهمواره يكي از مسايل و چالشهاي فرا ر       

اي جاري مدارس ه نه اختصاصي به مدارس كفاف هزينهش است. سرابرطرف نمودن نيازهاي اوليه آموز

از طرفي مدير به عنوان پرچم دار تعليم وتربيت در مدرسه مسئول پاسخگويي به نيازها و  .را نمي دهد

ي به اين نيازها متضمن تامين منابع ينان است و از سوي ديگر پاسخگوآوزان و اوليا مانتظارات دانش آ

كه بنده در طي تجربه اي اركت اوليا ست .استفاده از مش با ها تامين منابعلو يكي از اين راه ح مالي است

مديريت آموزشگاه و جذب مشاركت اوليا داشتم گوياي اين مسئله است كه مي چند سال گذشته در 
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حو احسن از توان و مشاركت مردم به خوبي در تمامي توان با بكارگيري قوائد و اصول خاصي و به ن

  :زير مورد عنايت قرار گيرد شنهاديپي ده كرد بشرطي كه مواردازمينه ها استف

  بررسي و تحليل و اولويت بندي از نيازهاي و توجيه اوليا نسبت به اين موضوع - 1

  ك آنها تالش در راستاي جلب اعتماد اوليا و تسريع در جهت رفع مسايل با كم- 2

در ....ارائه گزارشهاي مستمر در جلسات و مناسبتهاي مختلف به مردم ، مسئولين وو شفاف سازي - 3

  مدرسه آموزشي و پرورشي زمينه ي مسايل 

  تكريم آنها و خواسته هاو انتظارات براي  مردم توام با احترام بيان  - 4

  

  

  

  

 نتيجه گيري

بنيادين توسعه هستند با توجه به اين كه آموزش و  در جهان امروز مشاركت و آموزش از پايه هاي

پرورش نتيجه فعاليتهاي سه نهاد عمده خانه، مدرسه و جامعه است. همكاري اين سه نهاد در امور 

  آموزش و پرورش بيش از پيش ضرورت دارد
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كه مشاركت در امور آموزش و پرورش ويژه دوره هاي بحراني كشور و دستگاه آموزش و پرورش نيست، بل

براي تحقق بهينه ي آموزش و پرورش نوباوگان كشور ، مشاركت گروههاي اجتماعي گوناگون همواره 

  الزم و ضروري است. 

امروز اساس پيشرفت و توسعه تفكر گروهي است . تفكر گروهي جز با مشاركت همگان و احاد گوناگون 

كه مي توانند در عرصه هايي  مردم تحقق نمي يابد . تفكر گروهي به اين معني است كه همه كساني

چون كمك فكري ، پرداخت مالي، كمكهاي فني يا عرصه علمي فعاليت كنند به ياري و همكاري 

طلبيده شوند .مشاركت در حد مشاركت مالي يا شركت در تاسيس مدرسه و جز آنها نمي تواند 

  پاسخگوي همه معضالت آموزش و پرورش كشور باشد 

بسيار وسيع دارد و اين وسعت و گستردگي ايجاب مي كند كه به مشاركت آموزش و پرورش گستره اي 

از ابعاد گوناگون بنگريم.رابطه خانه و مدرسه همچون رابطه جسم و روح است، هيچ كدام بدون ديگري 

نمي تواند به اهداف خود برسد و به قولي خانه و مدرسه دو بال الزم براي پروازند و بدون ديگري امكان 

  ود ندارد.پرواز وج

هدف از مشاركت استحكام بخشيدن به روابط بين خانه و مدرسه و تقويت و توسعه فرهنگ مشاركت و 

ايجاد فضايي مناسب به منظور تبادل افكار ، اطالعات و تجارب اولياء و مربيان با يكديگر و ارتقاي سطح 

  و تربيت است. آگاهي آنان ، و تبيين جايگاه انجمن اولياء و مربيان در نظام تعليم 
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