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 چکیده

 که باشند می پرورش و آموزش در مشارکتی نهاد ترین قدیمی عنوان به مربیان و اولیا های انجمن تردید بی

 آموزشی های فعالیت کیفیت ارتقای به کمک برای آموزان دانش اولیای مشارکت و همکاری تقویت منظور به»

 در تربیت و تعلیم وانگهی ؛«نماید می تالش ،آموزشگاه و خانه مقدس نونکا در ارتباط گسترش و پرورشی و

 آرمانی و اعتقادی جایگاه که است کشور نهادهای ترین اساسی و ترین مهم جمله از اسالمی جمهوری نظام

 و آموزش دستگاه بر عالوه تربیت، و تعلیم نظام اهداف تحقق برای و. سازد می مضاعف را آن اهمیت آن،

 . دارند مشترك مسولیت نیز(  اولیا)   مادران و پدران ش،پرور

 آموزش امر در را ها خانواده بتوان که آید وجود به راهبردهایی باید»:  کند می توصیه یونسکو سازمان

 عنوان ذیل پرورش، و آموزش وزارت وظایف و اهداف قانون سوم فصل در و. «داد مشارکت خود فرزندان

 توسعه و تعمیم منظور به» که است آمده هفتم ماده پرورش و آموزش کلی شیم خط و مبانی و اصول

 ممکن طریق هر از پرورش و آموزش امر در اولیاء مشارکت جلب های زمینه کشور، در پرورش و آموزش

 و آموزش و اولیا بین تر بیش چه هر همکاری برای مناسب و الزم های زمینه تربیت، این به. «آید فراهم

 و آموزش وظایف از یکی موضوع، العاده فوق حساسیت و اهمیت به توجه با حتی و است، گردیده هیام پرورش

 این به فوق قانون 26 ماده در که نحوی به است، گردیده تعیین تربیت و تعلیم در اولیا از استمداد پرورش

 با تربیت و تعلیم در ها آن از استمداد و آموزان دانش اولیای با مستمر ارتباط»:  است شده عنایت مهم امر

 .  «خطیر امر این در خانواده عظیم نقش به توجه

با توجه به آنچه گفته شد در سال تحصیلی اخیر وقتی متوجه گردیدم ارتباط اولیاء  با آموزشگاه کم شده و 

نسبت به شرکت در جلسات انجمن احساس مسئولیت کمتری می کنند تصمیم گرفتم با فعال سازی انجمن 
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و ایجاد انگیزه در بین اولیاء این مشکل را برطرف نموده و در جهت همکاری بیشتر اولیاء در امور آموزشگاه 

 .سهم خود را ایفا نمایم

 

 مقدمه

 آن از منظور و شده  رایج پرورش و آموزش در امروزه که است عبارتهایی از یکی «اولیاء های مشارکت»  

 به کیفی و کمی خدمات ، خود های توانایی  از استفاده با اولیاء ها آن ی وسیله به که است هایی شیوه

 جمعیت و محدود پرورش و آموزش مهم امر برای دولتی منابع که  آنجا از. دهند می ارائه پرورش و آموزش

        احساس گذشته از بیش یاولیاء های مشارکت از استفاده ضرورت ، است افزایش  به رو کشور جوان

 برنامه و ها مشارکت کردن نهادینه ضمن ، اند شده برآن کالن سطح در پرورش و آموزش ولیانمت.شود می

. کنند تأمین را پرورشی و آموزشی های نیازمندی از بخشی ، ها مشارکت این جذب و جلب جهت ریزی

 ی تجربه .یابد عینیت ها خانواده گوناگون های قابلیت  از استفاده با تواند می مهم این ، تردید بدون

 و آموزشی خدمات ی ارائه در اولیاء مشارکت که است ادعا این گواه پرورش  و آموزش در موفق کشورهای

 .است بوده  همراه موفقیت و ریزی برنامه ثبات چشمگیر، اثربخشی با همواره ، ها آموزشگاه به  پرورشی

 اند، دیده آموزش و آگاه افرادی آنها والدین که دانش آموزانی تحصیلی پیشرفت دهد می نشان تحقیقات

 برای تری مناسب محیط آنها شود می موجب تربیتی، مسائل مورد در والدین آموزش واقع در. است بیشتر

 در را جامعه و خانواده افراد پیشرفت امر، این و کنند فراهم خود فرزندان بالقوّه استعدادهای شکوفایی و رشد

 خانواده با دانش آموزان رفتار چگونگی موضوع با هایی کالس ربیتی،ت مربیان و مدیران. داشت خواهد پی

 داده آموزش آنها به خانواده در دانش آموزان تر صحیح و بهتر هرچه رفتار ها، کالس این در. کنند می برگزار

 در شود می برپا والدین و ها خانواده آموزش برای که هایی کالس با ها، کالس این که صورتی در. شود می

 حرکت این مثبت اثرات توان می تحصیل، دوران طول در و گذارد می جای بر بیشتری تأثیرات باشد، ارتباط
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با توجه به اهمیت جلسات انجمن اولیا و مربیان بنده به عنوان مدیر  .کرد مشاهده خوبی به را آموزشی

 .آموزشگاه در سال تحصیلی اخیر تصمیم گرفتم این جلسات را پربار سازم

 

 

 یان مسئلهب

 انِدبیر نخستین یعنی اولیا، آن سوی یک در که طلبد می را جانبه همه و جدّی مشارکت تربیت، و تعلیم امر

 و اولیا. دارند قرار آموزشگاه در دانش آموزان انِدبیر یعنی مربیان، دیگر سوی در و هستند خانه در فرزندان

 فرزندان تربیت حاصل که صورت بدین هستند؛ تعامل در فرزندان تربیت و تعلیم تکوین در همواره مربیان،

 در مربیان کار حاصل و است مدارس در اندبیر کار شروع خمیرمایه و نیاز پیش عنوان به ها، خانواده در

 خانه ستد و داد و تعامل این. است اجتماع و خانواده نهاد برای وظایف به آشنا و مفید عضوی تربیت مدارس،

 نشاط، با پویا، نسلی تربیت آن، محصول و است همیشگی و پیوسته تعاملی مربیان، و ااولی یا آموزشگاه و

 .داشت خواهند عهده بر کشور خودکفایی و سازندگی در مؤثری نقش که است کفایت با و پژوه دانش

. است آموزشگاه و خانه هماهنگی لزوم والدین، و اندبیر مطلوب میان رابطه ایجاد برای مؤثر های راه از یکی

 همکاری روح توسعه و ایجاد برای ای وسیله تنها نه دهد، انجام خوبی به را خود کار مربیان و اولیا انجمن اگر

 نیازهای با آموزشگاه برنامه ساختن مرتبط در ای عمده نقش بلکه آورد، می وجود به آموزشگاه و خانه میان

 در. گذارند می جای بر دانش آموز پذیرش مورد یها ارزش بر مهمی بسیار اثر اندبیر. کند می ایفا جامعه

 اجتماعی ـ اخالقی های ویژگی و شخصیت گیری شکل در مهمی نقش ندانسته، یا دانسته ان،دبیر واقع

 نسل به ها ارزش انتقال در وجودشان که هستند کسانی ترین مهم والدین، از بعد و دارند دانش آموزان

 های روش هم قدر هر و شود می سردرگمی دچار دانش آموز نباشد، هماهنگی این اگر. است مؤثر جویان
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 نخواهد پی در مثبتی اثر ها، خانواده تأیید و هماهنگی بدون یقین به باشد، باالیی سطح در آموزشگاه تربیتی

 .شود می رنگ کم نیز دبیر نقش و داشت

 توصیف وضعیت موجود 

 .........اینجانب

تعداد . گزاری اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان در آموزشگاه متوجه شدم در سال تحصیلی اخیر بعد از بر

و بقیه عالقه چندانی به شرکت در جلسات و پی گیری . بسیار کمی از اولیا در جلسات شرکت می کنند 

بعد از تحقیق و بررسی و مشاهدات خود به این نتیجه رسیدم که می بایست . وضعیت فرزدانشان ندارند

را به شرکت در جلسات انجمن راغب  دانش آموزاناین موضوع به پژوهش عملی پرداخته و اولیای پیرامون 

بنا بر این به پیگری موضوع پرداختم و از طرق مختلف به تجزیه و تحلیل و گرد آوری اطالعات در این .سازم

 .باره پرداختم

 گرد آوری شواهد یک

شرکت میکردند و عالقه ی  اولیاء در جلسات انجمنی از ماه از سال تحصیلی همچنان تعداد کم 2با گذشت 

یم چندین بار از طریق تلفن و یا نداشتند و در بیشتر مواقع مجبور میشد این جلساتچندانی به شرکت در 

ولی باز هم به بهانه های مختلف  . پیامک به آنها گوشزد نموده و همچنین به دانش آموزان اطالع دهیم

 .رکت در انجمن خود داری می نمودندخیلی از اولیاء از ش

با مشاهده وضعیت شواهد موجود و همچنین با توجه به تجربیاتی که کسب کرده بودم متوجه شدم که این  

ایم کافی نیست  انجام داده اولیاء به جلسات انجمناقداماتی که تا حاال خودم وسایر همکاران در مورد جذب 

د دانش آموزان و اولیا وهمکاران محترم پیدا کنم و تا حد توان این و باید دالیل این مشکل را باکمک خو

 .مشکل را حل کنم 
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 جمع آوری اطالعات برای ارائه ی راه حل ها 

 :مصاحبه        -1

 جلساتو همچنین در مورد اینکه چرا بعضی ها دوست ندارند در  انجمن اولیاء و مربیانابتدا درمورد اهمیت 

شرکت کنند؟ میزان  جلسات انجمنن چه کار هایی باید انجام شود تا همه در شرکت کنند؟ به نظر شا

چگونه میباشد؟ ؟ سواالتی از این قبیل از دانش  جلسات انجمنهمکاری پدر و مادرشان جهت شرکت در 

ه پاسخ های گوناگونی ارائه دادند که این پاسخ ها را به طور خالص آنها پرسیده شد و و اولیای آنها  آموزان 

وبا اساتید و مشاورین و همکاران محترم مصاحبه کرده و اطالعاتی در این زمینه به دست . یاد داشت کردم

 .آوردم

 برگزاری جلسه همکاران         -2

با همکاران  جلسات انجمنبه  اولیاءجلسه ای با همکاران برگزار کردیم و در مورد عدم عالقه ی بعضی از  

به تنهایی نمی تواند  مدیر یز متوجه این موضوع شده بودند و عقیده داشتند که بحث و گفتگو کردیم آنها ن

در این امر مهم موفق شود و در پایان نتیجه گرفتیم که برای موفق شدن در این کار باید جلسه ای با اولیا ی 

زان و اهمیت در مورد چگونگی همکاری آنها با دانش آمو  دانش آموزان داشته باشیم و آگاهی های الزم را

 .به آنها بدهیم جلسات انجمن

 پرسش نامه         -3

در پاسخ به سواالت مصاحبه داده بودند الزم دانستم که و اولیاء  با توجه به پاسخ هایی که دانش آموزان  

 .کنم و اطالعاتی را در این زمینه از اولیا بدست آوردم  پرسش نامه ای تهیّه
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 مطالعه         -4 

ی کتابها، مجالت و تحقیقاتی که در این زمینه کار شده بود،که عنوان بعضی از آنها در منابع و  مطالعه 

 .مأخذ ذکر شده است نیز، راه حل هایی یافت شد

 مشاهده        -5

داشتم به دست آوردم و از این طریق صحت نظر ....وجلسات یکسری از اطالعات را با مشاهده مکرری که در  

پس از بررسی اطالعاتی که از طریق مصاحبه و پرسش .رابطه با پاسخ سواالت تأیید گردید های ایشان در

و مشاهده و نظریه های همکاران سایر مدارس و مشاوران امر به دست امد اطالعات حاصل از   نامه و مطالعه

 .الح یابد معین شداین فرایند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مواردی که باید در این زمینه تغییر و اص

 تجزیه و تحلیل داده ها

 و آموزش در  جا هر از بیش و جامعه امور ی اداره در اولیاء متفاوت قشرهای جدی و واقعی مشارکت      

 که یابد می تحقق صورتی در مشارکت این. ندک می پیدا را خود درست معنای آموزشگاه سنگر در و پرورش

 برقرار مربیان و اولیاء میان صمیمیت و اندیشی هم  ، همدلی ، اعتماد ، تفاهم حسن یعنی ، روابط بهترین

 .باشد

 :ها کاستی و موانع      

 : یافت توان می ذیل عوامل در را یاولیاء مشارکت جلب های کاستی      

 .موقع به و صحیح رسانی اطالع و اولیاء با ارتباط برقراری درآموزشگاه  ضعف.   1      

 ها گیری تصمیم و  ها نگرش در ناهماهنگی  یا عملکرد و ریزی برنامه در ضعف.  2      

 .مشارکت امر در دانش آموزان نبودن فعال.   3      



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

11 
 

 .مشارکت امر در اندبیر نبودن فعال.   4      

 . مشارکت به اولیا  جلب برای سازی آگاه و تبلیغات نبود.   5      

 یافته های تحقیق

 و دارند پرورش و آموزش از نگرشی یک ها، خانواده تفاوت به توجه با آموزان، دانش از هرکدام که آنجایی از

 و اولیا انجمن فعالیت کند، ایجاد مشکل آموزان دانش پیشرفت برای غیرهمسو های نگرش است ممکن

 از مدارس به اولیا کمک عالوه، به. دارد ها آن آموزشی صحیح حرکت روند روی زیادی تاثیر مدارس مربیان

 این های توانایی از درست استفاده عدم و باشد بیکران اقیانوس یک مانند تواند می مختلف های جنبه

 . گردد می کشور بر ناپذیر جبران لطمات آمدن وارد باعث اقیانوس

 حکمم و سالم بستر یک است الزم. دید تدارك درستی بستر باید امکان این از درست استفاده برای بنابراین،

 را انجمن اعضا فعلی آموزشی نظام چون هم که آوریم فراهم مربیان و اولیا انجمن اعضا فعال حضور برای

 نمایند عمل خود دلخواه به بتوانند مدیران که این از و نخواهند ها هزینه و ها حساب صورت امضا برای صرفا

 و اولیا بین حتما و باشند جدا اولیا از ندتوان نمی مدارس مطلوب، آموزشی نظام در بنابراین،. شود جلوگیری

 . دارد وجود نزدیک همکاری مدارس مدیران و مربیان

 شود می داده میدان ها آن به و هستند مدرسه کارهای جریان در نزدیک از اولیا مطلوب آموزشی نظام در

 و نزدیک ارتباط همکاری و یاری این نتیجه. بشتابند آموزشی مسئولین یاری به ها صحنه تمام در که

 دانش جانبه همه شکوفایی و رشد باعث همکاری این. بود خواهد مدرسه آموزشی مسئولین با اولیا صمیمی

 کیفیت بهبود جهت در مدرسه با همکاری به والدین تمایل ی دهنده نشان تحقیقات. گردد می آموزان

 و اولیا بین مشترك کاری های زمینه بایستی نزدیک ارتباط ایجاد برای واقع در. است فرزندانشان تحصیلی

 مربیان و اولیا بین مشترك کاری زمینه درست، آموزشی نظام در بنابراین. آورد وجود به آموزشی های مکان
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 از آگاهی جهت هستند مجبور اولیا تمام که طوری به گیرد، می شدت مدارس با اولیا تماس و دارد وجود

 . نمایند برقرار تماس یکدیگر با نزدیک از مشکالت رفع برای کمک و آن مشکالت و مدرسه اوضاع

. دهند می تشکیل کاری های گروه نیز اولیا دارد، وجود کاری های گروه آموزان دانش بین در که طور همان

 پسرانه، مدارس در. شوند می آشنا هم با نزدیک از معلمان و مسئولین و اولیا تمام مشترك، همکاری این در

 بایستی مادران دخترانه مدارس در متقابال و شوند می جلسات این در شرکت به موظف پدران عموما

 . بپذیرند را مسئولیت

 از برخی شاید. باشند می معلمان مشاور عنوان به اولیا از تعدادی انتخاب کاری، های زمینه از دیگر یکی

 . کرد استفاده خود مشاوران عنوان به اولیا از توان نمی پس است، ای حرفه کار معلمی کنند، تصور معلمان

 فکر خوش افراد اولیا بین در قطعا و است دیگران عقل از استفاده کردن مشورت اصوال که جایی آن از ولی

 معلمان با فکری هم برای فراوان زمینه و هستند کار به مشغول دیگر های شغل در که دارند وجود فراوان

 با معلمان طریق این از و گیرد می خود به واقعی شکل یک اولیا با معلمان ارتباط شرایط، این در. دارند

 .شوند می آشنا تر دقیق طور به و نزدیک از شان آموزان دانش و اولیا دیدگاه

 اگر و گذاشته میان در اولیا با را خودشان دیدگاه هستند، جامعه گر هدایت که معلمان فرصت این در 

 در ها آن با دارد، وجود خود اطراف جامعه امور یا و مدارس امور در یفرهنگ و فکری های ضعف با مشکالتی

 در. نمایند می پیشنهاد عملی های حل ه را مشکالت این حل برای دیگر یک کمک به و گذاشته میان

 . کند شرکت جلسات در پدر یک تنها مادر چهار هر ازای به که بود نخواهد گونه این درست آموزش

 مقابل، در. دارند ای ویژه هنرهای اولیا از زیادی تعداد که است این برشمرد توان می که دیگری کاری زمینه 

 نیز اولیا راحتی به راه، این شدن باز با. آورند عمل به دعوت هنرمندی هر از که ندارند را امکان این مدارس
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 می بیشتری رشد ابعاد این در نیز خودشان و دهند می قرار آموزان دانش اختیار در را خودشان هنرهای

 . نمایند

 نظارت تحت بازدیدها و نویسی مقاله اردو، نمایش، قبیل از برنامه فوق امور اجرای و اداره در اولیا از بنابراین،

 شناخته محله یک افراد ارتباط برای قوی پایگاه عنوان به مدرسه صورت، این در. شود می استفاده معلمان

 اولیا که است صورت این در. آید می حساب به اجتماعی ضرورت یک امروز یدنیا در ارتباط این. شود می

 های آگاهی رشد برای و نمایند می حس مدرسه به نسبت و هم به نسبت وابستگی یک نیز آموزان دانش

 است شرایطی چنین در. پردازند می بیشتری مطالعه به مربیان و اولیا انجمن در همکاری سطح ارتقا و خود

 ای مدرسه هر یا و کنند می مطالعه دقیق طور به را آن قطعا شود، گذاشته ها آن اختیار در مجالتی اگر که

 آموزش های کالس. کند می خود نیاز مورد مطالب انتشار به اقدام محل اهالی و آموزان دانش نیاز به توجه با

 اولیا انجمن بودن پویا و اولیا بودن اندرکار دست به توجه با و شود می طراحی ها آن نیاز به توجه با خانواده

 تمام که این ضمن داشت امید توان می شرایط، این در. بود خواهد ثمر مثمر هایی کالس چنین مربیان، و

 انجام متداخل طور به گاهی و دیگر یک موازات به که کارهایی از کنند، می تالش انجمن باروری برای اولیا

 فرزندان آینده تحصیلی وضعیت از و داشته آرامش روحی لحاظ از لیااو. کرد جلوگیری توان می شود می

 .هستند مطمئن شان

 مختلف عناوین تحت مبالغی آموزان دانش اولیای از مختلف های شکل به مدارس از زیادی درصد متاسفانه

 کنند تصور ای عده و گردد، دار خدشه جامعه معلمان شان گردیده باعث مسئله این که کنند، می دریافت

 درست، آموزشی نظام در بنابراین. دهند می معلمان به نیز را آن از مقداری نیست مکفی معلمان حقوق چون

 خواهد برخوردار باال به متوسط زندگی سطح از معلم یک که ای گونه به است مکفی معلمی مزایای و حقوق

 اصلی وظایف انجام فرصت چنین مه و مدیران و معلمان شان بر شدن وارد خدشه از جلوگیری برای و بود

 یا مربیان و اولیا انجمن طریق از مشکالت از بعضی حل برای مردمی های کمک مطلوب، آموزشی نظام در
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 هایی کمک چنین روند بر مستقیم غیر طور به تنها آموزشی مسئولین. گردد می دنبال مدارس امنای هیت

 . دارند نظارت آن های هزینه

 اکثر زیرا کنند، برقرار خود میان موثری و جدی روابط اند داشته سعی هم کمک به وارههم معلمان و والدین

 خواهند می آنها. کنند می دنبال نوجوانان و کودکان قبال در را مشترکی های هدف مدرسه اولیای و والدین

 بی های انسان وند،ش برخوردار صحیح تربیت و تعلیم از بیایند، بار مستقل افرادی تا کنند کمک نوجوانان به

 به اند نتوانسته مدرسه و خانه چرا پس. کنند مسوولیت احساس قی اخال نظر از و نباشند جامعه در تفاوتی

 کفایت، با معلمان داشتن برسند؟ انسانی ی واال های هدف این به و کنند همکاری هم با موفقیتآمیزی طور

 به والدین برای هایی فرصت ایجاد و اولیا با مشاوره جلسات برگزاری خانه، با صحیح ارتباط اصولی، تدریس

 .است مطلوب مدرسه یک از والدین انتظارات جمله از مدرسه، مسائل و ت مشکال با آشنایی منظور

 نشان معلمان هم و والدین هم اینکه جمله از دارد فراوانی فواید مدرسه و خانه بین نزدیک ارتباط افزایش

 گاهی حال این با. میآورد وجود به را بیشتری رضایت مدرسه، و خانه بین متقابل ماحترا احساس که اند داده

 از بعضی چون هستند، آنان به نیازمند والدین که کنند می فراموش مدرسه آموزشی کادر و معلمان اوقات

 ردشانعملک آیا که اندیشند می موضوع این به کمتر و کنند نمی فرزندانشان تحصیل امر در کوششی والدین

 است؟ مناسب فرزندان تحصیلی وضع قبال در

 احساس آوردن وجود به بنابراین کنند، می عمل موقعیت با متناسب معلمان رو در رو ارتباط هنگام به

 در شرکتشان و آنان نظریات اولیا، برای ای ویژه احترام باید معلمان. است مدرسه عهده بر اولیه مسوولیت

 امور در والدین مشارکت جذب برای ها روش موثرترین و ترین متداول از یکی. شوند قائل مسائل حل

 و والدین برای که است این کار این از هدف. است مدارس در مربیان و اولیا های انجمن توسعه مدرسه،

 می معلمان بنابراین. کنند نظر تبادل مسائل درباره و کرده قات مال یکدیگر با تا آید فراهم موقعیتی معلمان

 تسهیل منظور، به. باشد مفید و ارزشمند والدین برای مربیان و اولیا انجمن جلسه تا کنند کمک توانند
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 شود مطمئن و نماید فراهم را معلمان تمام حضور امکان باید آموزشگاه مدیر اولیا گسترده و فعال مشارکت

 برگزاری برای باید مدارس زشیآمو کادر و معلمان دارند مشترکی برداشت جلسه کلی هدف از اعضا همه که

 مهیا ای گونه به را جلسه فضای و کنند تعیین را بحث مورد مسائل و باشند داشته را زم ال آمادگی جلسه

 و تربیتی مسائل فصل و حل در خصوص به انجمن نقش زیرا نمایند، کامل راحتی احساس اولیا که سازند

 به را کودك یک درباره شده گردآوری پیشینه باید معلمان بنابراین. است اهمیت حائز دانشآموزان آموزشی

 والدین مشارکت های روش. دهند ارائه اولیا به را شاگرد های فعالیت نتایج از ای کارنامه و کنند مرور دقت

 بدون باشند مدرسه نیازهای گوی جواب اولیا فقط که شود ریزی برنامه ای گونه به نباید مدرسه مسائل در

 نیازهای به بیشتر پاسخگویی برای و مشکل این رفع منظور به. شود گرفته نظر در والدین هاینیاز که آن

 موثر کودکان آموزشی امور در که مدرسه ن مسووال حضور با جلساتی در اولیا شرکت به مند قه عال اولیای

 شخصی مسائل حل در همکاری نیز و شود می ارائه اولیا برای که آموزشی های برنامه در شرکت است،

 با که والدینی برای. است فرزندان تربیتی و تحصیلی موفقیت جهت در والدین های فعالیت جمله از کودکان،

 داشته فعال شرکت تدریس فرآیند در که است این نیازشان و کنند می برخورد راحت آموزشی های موقعیت

 نیازمند مدرسه ن مسووال کلی طور هب. باشد حل راه ترین مناسب است ممکن داوطلبانه فعالیت. باشند

 در شدن سهیم برای مجالسی که کنند برگزار ای گونه به را مربیان و اولیا جلسات که هستند هایی راه یافتن

 .باشد مدرسه ت مشکال حل و گیری تصمیم امر

 :پیشنهادی  راه حل های       

 بناجو تمام از آنها   کردن آگاهاء و مربیان شرکت دادن اولیاء در جلسات انجمن اولی عامل ترین مهم      

 :زد  دست زیر اقدامات به توان می منظور این برای. است مشارکت

 .مربیان و اولیاء انجمن عمومی جلسات در اولیاء دادن شرکت.   1      

 .خانواده آموزش های کالس در مستمر شرکت به ها خانواده ترغیب.   2      
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 .زمینه این در تلویزیونی و  رادیو تبلیغات گسترش.   3      

 .اولیاء به دادن آگاهی جهت در پرورش و آموزش شوراهای نقش از استفاده.  4      

 .خود فرزندان تحصیلی وضعیت پیگیری و آموزشگاه در مکرر حضور برای اولیاء از دعوت.  5      

 .اندبیر و دانش آموزان کار حاصل از نمایشگاهی برپایی.   6      

 .اولیاء به آنان معرفی و خیر افراد از تجلیل.   7      

 راهکار های بدست آمده حاصل از تالش عوامل آموزشگاه از بازدید جهت اولیاء از دعوت.   8      

 .تربیتی و علمی مجالت ی مطالعه به اولیاء تشویق.   9      

 وزشگاهپیشنهادی درباره همکاران در آمراه حل های       

  دانش آموزان  پرورش و آموزش در اولیاء عظیم ظرفیت و توانایی مورد در اندبیر ساختن آگاه.  1      

 و انتظارات بهتر  شناخت برای اولیاء با آنان ارتباطی های مهارت تقویت جهت در اندبیر آموزش.  2      

 .اجتماعی مختلف طبقات نیازهای

 .آموزشگاه در مربیان و اولیاء انجمن تشکیل ی نحوه در لتحو و تغییر ایجاد.   3      

 .اولیاء پرورشی و آموزشی های مهارت تقویت.   4      

مشاور و مدیر در صورت درخواست خانواده  بازدید ،آموزشگاه اطراف محلی ی جامعه در تحول ایجاد.  5      

 ... و آموزشگاه در داوطلبان حضور مسئله، پر های

 حل های انتخابی و قابل اجرا راه      

 .آموزشگاه ی اداره و آموزشی های گیری تصمیم در مربیان و اولیاء ی جانبه همه حضور.  1            
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 و مسائل و  دانش آموزان تربیتی و تحصیلی وضعیت ی درباره موقع به و دقیق رسانی اطالع.  2      

 .آموزشگاه مشکالت

 . آموزشگاه در اولیاء های همکاری و ها یتفعال از قدردانی.   3      

 .دانش آموزان استعدادهای شکوفایی و رشد برای الزم فضای ایجاد.   4      

 .اولیاء مهارتی و تخصصی های توانایی از مناسب استفاده.   5      

 .مستمر طور به مربیان و اولیاء مشترك جلسات برگزاری.   6      

 آموزشگاه در آموزش امر به بخشی کیفیت.   7      

 اجرای راه حل های انتخابی و دالیل انتخاب این روش ها

شروع به نوشتن  مربیان و اولیاء انجمن عمومی جلسات در اولیاء دادن شرکت در ابتدای کار در جهت -1     

 .ین توزیع نمودمدعوت نامه هایی نمودم و با همکاری دیگر هنر آموزان و اولیای هنرستان آن را در بین والد

بروشور هایی در این زمینه  خانواده آموزش های کالس در مستمر شرکت به ها خانواده ترغیب برای.  2      

 .تهیه کرده و به صورت رایگان به همراه لوح تقدیر در بین اولیاء توزیع کردم

تقاضا  خود فرزندان یلیتحص وضعیت پیگیری و آموزشگاه در مکرر حضور برای اولیاء ازبوسیله پیامک  -3

 .نمودم

دست زدیم و آن را در معرض دید والدین قرار دادم و از  دانش آموزان کار حاصل از نمایشگاهی برپایی به .4

 .آنها خواستم جهت مشاهده خالقیت دانش آموزان در این نمایشگاه حضور یابند

مجالتی پیرامون رشد شخصیتی دانش  و همچنین تربیتی و علمی مجالت ی مطالعه بهرا  اولیاء -5      

 آموزان عالقه مند نمودم
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 مشکالت و مسائل و  دانش آموزان تربیتی و تحصیلی وضعیت ی درباره موقع به و دقیق رسانی اطالعبه  -6

 .آموزشگاه پرداختم

 .بود هنرستان در اولیاء های همکاری و ها فعالیت از قدردانییکی دیگر از کارهای مهم و صورت گرفته -7

 گرد آوری شواهد دو 

 .بودم باره شرکت اولیاء در جلسات انجمن بعد از انجام هر فعالیت شاهد تغییر و تحول در         -1

 .شرکت میکردند جلسات انجمنما در  اصرار و پافشاریبدون  اولیاء        -2

احساس رضایت و خوشحالی به طور مستمر از لحاظ کمی و کیفی و  حضور اولیاءارزیابی از          -3

 .از وضعیت پیش آمدههمکاران 

احساس شرکت در جلسات اولیای دانش آموزان به صورت شفاهی و کتبی اعالم میکردند که از         -4

 .و تقدیر و تشکر میکردند نندخوشحالی می ک

 .برای آنها جالب و نو بود و خیلی.از روش هایی که به کار میبردم اولیا و همکاران استقبال میکردند        -5

 .افزایش یافته بود جلسات انجمنآگاهی های اولیا در مورد اهمیت         -6

 .در صد رسیده بود نودبه  جلسات انجمنتعداد شرکت کنندگان در         -7

 .همکاران به علت موفقیت در کارم تقدیر و تشکر می کردند        -8
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 (بخشی اعتبار)عادالنه بودن ارزیابی  

که تعداد شرکت کنند گان  ممشاهده میکرد مرا بررسی میکرد جلسات انجمنوقتی تعداد شرکت کنندگان 

در صد  نودروز به روز افزایش می یابد بطوری که بعد از اجرای روش های متنوع و جذاب این تعداد به 

 ..ندتشکر کرد محترم چندین بار مقابل سایر همکاران مدرسه تقدیر و اولیای رسیده بود که

اولیای محترم با نوشتن نامه یا بصورت شفاهی احساس رضایت خود را اعالم می کردند و تشکر و قدر دانی 

 .می کردند

 باز ساخت یا بهسازی عمل  

 باال ببرماهمیت انجمن اولیاء و مربیان این اقدام پژوهی باعث شد که اطالعاتم را در مورد         -1

از روش تحقیق استفاده می کردم  جلسات انجمندر مورد اهمیت  اولیاءای باال بردن آگاهی ابتدا بر        -2

ها جالب نیست در نتیجه تصمیم گرفتم آنکه بعد متوجه شدم که این روش به علت یکنواخت بودن برای 

  .برای این کار از روش های جذاب و متنوع و ابتکاری استفاده کنم 

جلسات به  اولیاءمکارانم به این موضوع پی بردیم که اقدامات مدیر برای ترغیب همچنین خود و ه        -3

 .کافی نیست باید همه در این مورد تالش کنند انجمن

مناسب نیست بلکه بهتر است از روش  اولیاءاستفاده از روش های یکنواخت و مستقیم برای ترغیب         -4

 .اده شودهای غیر مستقیم و تلفیقی از چند روش استف
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 :والدین پذیری مشارکت برای مدارس موثر فعالیت

 .بدانید ارزشی با چیز خود کاری موقعیت در را والدین مشارکت ـ1

 های گروه در عضویت و آن در حضور از ها خانواده و اولیا که دهید تغییر ای گونه به را مدرسه ـشرایط2

 .باشند داشته مثبت احساسی مختلف

 .کنید تشویق را ها بچه ، معلمان و اولیا با تباطار طریق دو از ـ3

 مدرسه اداری کادر و معلمان با توانند می چگونه که کنید رسانی اطالع والدین به تحصیلی سال آغاز در ـ4

 .باشند ارتباط در

 .نمایند مشارکت مدرسه های فعالیت سایر و PTA در داوطلبانه صورت به والدین که نمایید مهیا شرایطی ـ5

 .بدانند روشنی به خانه در را خود وظایف راحتی به والدین که کنید راایجاد آگاهی این ـ6

 همکاری باشند داشته مشارکت والدین صحیح آموزش و رسانی اطالع امر در و توانند می که سازمانهایی با ـ7

 .کنید ایجاد را الزم هماهنگی و

 بیان خطر و تهدید شرایط رفع جهت در را خود عقاید آن در که دهید ترتیب والدین برای را ای جلسه ـ8

 .نمایند

 والدین با بهتر چه هر ارتباط جهت در آنها با و دهید قرار اولویت در را آموزشی پرسنل آگاهی افزایش ـ9

 .باشید داشته را الزم مساعدت

 فرزندان یادگیری در خود مؤثر نقش با بهتر آنها تا دهید گسترش را والدین آموزش رسمی های برنامه ـ11

 (گیرند قرار آموزش اولویت در هستند مشکل دچار دالیلی به بنا که والدینی.) شوند آشنا
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 که کنید مهیا منعطف صورت به ای گونه به را شرایط هستند هم والدین که معلمانی و کارمندان برای ـ11

 .شوند حاضر فرزندان جلسات در راحتی به آنان

 جلسات در حضور هم مثال طور به شوند واقع مؤثر نقش دو در والدین که دهید رتیبت آموزشی کارگاه -12

PTA (اروپایی کشور چند و آلمان مدارس) مدارس شبانه های کالس در حضور هم و 

 .کنند تجربه را مؤثر حضور تا دهید فرصت جوان والدین به ـ13

 .کنید تشویق خویش انفرزند آموزش امر در شرکت جهت در را خود کارمندان همه ـ14

 کارگاه موفق والدین مشارکت و حضور با و کنید مجهز آموزشی نیاز مورد وسایل با را مدرسه کتابخانه ـ15

 .دهید ترتیب آموزشی

 توسعه را(  111 فرهنگسرا ، کتابخانه: ) شامل محل مذهبی ـ¬ فرهنگی اماکن در مدارس مشارکت ـ16

 .دهید

 مدرسه های فعالیت توسعه منابع برخی و بوده ارتباط در محل معتمدین با همدرس معلمین و کارمندان ـ17

 .نمایید تأمین طریق این از را

 .نمایید گوشزد را وظایفشان افراد همه به و کنید فراهم خود را والدین آموزشی توسعه اولیه هزینه ـ18

 چه به و کنیم مراقبت فرزندانمان از چگونه امروز ما که دارد این به بستگی فردا ساختن که بدانید ـ19

 .هستند آینده جوانان ما از یک هر فرزندان زیرا نمائیم تربیت را آنان نحوی

 توصیه ها

 .کنند مشخص را او های قابلیت و ها ضعف خود، فرزند نام ثبت هنگام ها خانواده( 1
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 واین شود خواهی نظر آموزاندانش های پیشرفت و ت مشکال درمورد والدین تک تک از نوبت، هر پایان در( 2

 .گردد بندی جمع مدرسه مربیان و اولیا انجمن جلسات در نظرات

 مسائلی به پرداختن جای به نشریات این در. شود داده داخلی نشریات فروش و انتشار امکان مدارس به( 3

 دانشآموزان و شود مصاحبه مربیان و ها خانواده دانشآموزان، با شود عنوان مدرسه خاص ت مشکال کلی،

 .بگیرند قرار تشویق مورد فعال مادرهای و پدر و موفق

 خود اندبیر و خانواده همراه بتوانند دانشآموزان که شود تعیین آموزشی و تفریحی اردوهای برای نقاطی( 4

 .کنند استفاده آن امکانات از

 .بگذارند میان در او با را دخو ت مشکال بتوانند اولیا تا شود معرفی خانواده مشاور یک مدرسه درهر( 5

 .گردند ترغیب شدن مشترك به اولیا و شود تقویت شوند، می منتشر والدین برای که نشریاتی( 6

 تلفنی یا حضوری صورت به بتوانند که کنند تعیین خود بین از ای نماینده س، کال هر دانشآموزان اولیای( 7

 .بگیرند اوتماس با

 .شود تدارك خاصی تلویزیونی برنامه پایه ره دانشآموزان والدین برای( 8

 حسب بر بتوانند تا شود معرفی اولیا به درسی های کتاب محتویات برمنبای پایه هر مناسب های کتاب( 9

 .دهند افزایش نیاز مورد زمینه در را خود فرزندان جانبی عات اطال لزوم

 .شود معرفی دانشآموزان نیاز ردمو ابزارهای و وسایل و ها کتاب فروش و تهیه برای مرکزی( 11

 .کنند همیاری آموزش کیفیت افزایش برای باید که دریابند جامعه افراد( 11
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 اتخاذ ترتیبی خصوصی، بخش به آموزشی خدمات از ای پاره واگذاری و مردم مشارکت جلب طریق از( 12

 این از یک هیچ و دهند ارائه یا برنامه فوق خدمات اولیا های کمک و ابتکارات به توجه با مدارس، که شود

 .نگذارد عمومی بودجه دوش بر اضافی بار خدمات،

 بال اموال شود، داده اجازه دولتی های شرکت و موسسات و ها وزارتخانه به خاص، قوانین وضع با( 13

 .دهند قرار مدارس اختیار در را خود اسقاط یا استفاده

 مشخص دقیق صورت وبه کنند بیان را خود های تخصص ودش خواسته والدین از پرسشنامه، تنظیم با( 14

 .کنند کمک مدرسه به توانند می زمینه کدام در و زمانی چه در صورت، چه به که کنند

 .شوند معرفی جامعه به کنند، می کمک و همکاری مدارس تجهیز و ساخت در که کسانی( 15

 .گردد ریزی پی فرزندان مورد در والدین به رسانی ع اطال و گویی پاسخ برای کارآمد سیستم یک( 16

 می والدین اقتصادی ت مشکال معلول فرزندان وضعیت به والدین از بعضی توجهی بی که آنجایی از( 17

 .است ناپذیر اجتناب امری ها خانواده به رفاهی حمایتی، خدمات ارائه لذا باشد،

 مسائل به نسبت والدین سازی آگاه برای ونتلویزی و رادیو خصوصا گروهی های رسانه توسط ای برنامه( 18

 شود گرفته نظر در فرزندان

 ساختن فراهم در و بوده مند عالقه خود فرزندان آموزشی فعالیتهای به مادران و پدران اکثر کلی طور به

 در. نمیکنند فروگذار کوششی هیچ از خود فرزندان آمیز موفقیت تحصیالت برای الزم تسهیالت و امکانات

 .است خویش فرزندان موفقیت خواهان مادری و پدر هر واقع

 خویش فرزند رفاه و زیست قبال در خانواده مسوولیت مشخصترین دیرین سنت و احساس یک مبنای بر     

 چهارچوب در مسکن و پوشاك و غذا. است شده خالصه تربیت و بهداشت مسکن، پوشاك، غذا، تامین در
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 کنار در خانوادهها فرزندان زمینه سه این در. میشود تامین میکند راهمف خود برای خانواده که تسهیالتی

 .میشوند بهرهمند میکنند رفع را آنها نیازهای که امکاناتی از خانواده افراد دیگر

 و خانواده کوشش و مسوولیت با یکی درمان و پیشگیری و مراقبت بعد دو در خانواده فرزندان بهداشت       

 و حیات به که عالقهای انگیزه به مادر و پدر. میگیرد شکل درمانی سازمانهای و پزشک مباشرت با دیگری

 خویش فرزند سالمت حفظ برای خود اقتصادی و اجتماعی امکانات فراخور به دارند، خویش فرزند سالمت

 .دارند اهتمام

 .میرود انتظار که است آن از کمتر خانواده نقش اغلب عمومی جنبههای لحاظ از ویژه به تربیت، مساله در    

 ای عمده تالش آن مادر، و پدر کوششهای مجموع در که است آورده پیش وضعی امروز اجتماعی شرایط     

 اولیای. است بیتوجهی و اغماض دستخوش و ندارد جایی تقریبا باشد متوجه تربیتی مشخص هدف به که

 نیازهای تامین و مادی و مالی امکانات تهیه ادرم و پدر وظیفه که میکنند تصور هنوز خانوادهها از بعضی

 به تربیت مساله که دید نقطه این با و کرد واگذار مدارس به بایستی را تربیتی کار و است فرزندان اولیه

 محض به احتماال و میگذرند بیتوجه خویش فرزندان رشد دوره نیازهای مهمترین از است محول مدرسه

 .میپندارند مقصر را مدارس تربیتی عوامل دیگر و معلم و مدرسه خود رزندانف در نابهنجار رفتار مشاهده

 تربیت مشخص برنامههای و هدفها چارچوب در را کودکان تربیت عملکرد مدرسه امروز جامعه در      

 تربیتی کلی هدفهای قالب در هرگروه تربیتی نیازهای به عمومی پرورش و آموزش. میباشد عهدهدار عمومی

 عمومی برنامههای قالب در که است ویژگیهایی را فرد هر طبیعت اما میدهد پاسخ بیش و کم ،رشد و

 شرایط به عمومی آموزش سیاستهای و هدفها.     دارد نیاز خاص روشهای اعمال و چارهجویی به و نمیگنجد

 نیازهای و ضرورتها که نیست آن مجال معموال را مدرسه و است متوجه سنی گروه هر متوسط و طبیعی

 .کند دنبال مطلوب صورت به و دهد تشخیص نیز را فرد تربیتی
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 دانش که میسازد فراهم را شرایطی مدارس، مسووالن و آموزان دانش اولیای نگرشهای این مجموعه     

 مواقع برخی در عوامل این. گیرند قرار مدرسه و خانه بین فاصله در مخرب عوامل برخی تاثیر تحت آموزان

 و تالشها کلیه که میگذارد جای بر آموزان دانش آموزشی امور و رفتار شخصیت، بر عمیقی اثیرت چنان

 دوره به ورود هنگامه در حاضر دشوار شرایط در اینک. میسازد بیثمر را معلمان و مربیان و اولیا زحمات

 زمان هر از بیش ربیتت و تعلیم دستگاه متولیان و اولیا که میرسد نظر به جدید، سیاسی و فرهنگی تحوالت

 عوامل کنترل به نسبت و شناسایی را نوجوانان و کودکان شخصیت و رشد بر تاثیرگذار عوامل کلیه دیگر

 را مدرسه و خانواده متقابل همکاری و کوشش نوجوانان و کودکان صحیح تربیت.      کنند اقدام بازدارنده

 و خانه مستمر پیوند امروزه که بهطوری. یکندم ایجاب تربیتی روزمره مسائل چارجویی و شناخت برای

 که آنجا.است مطرح تربیت و تعلیم ارکان مهمترین از یکی عنوان به مربیان و اولیا متقابل ارتباط و مدرسه

 ضرورتهای و نیازها آن از و میکنند محول مدرسه به یکجا را خویش فرزند تربیت مسوولیت مادر و پدر

 تربیت نتایج انتظار به و هستند فارغ نمیگنجد، رسمی و عمومی تربیت ارچوبچ در که خویش فرزند تربیتی

 و خانواده همفکری و همکاری که میآید پدید کمبودهایی و دشواریها میدهند دست از را فرصتها رسمی،

 .باشد موثر آنها رفع جهت در میتواند بهسادگی و بهموقع مدرسه

 در که ضرورتها بسیار چه. میرسد کمتر و میکند برخورد کمتر دیفر تربیت ضرورتهای به معموال مدرسه     

. نمیکند برخورد آنها به معلم و مربی و هستند توجه درخور نوجوانان و کودکان یکایک تربیتی نیاز با ارتباط

 خانواده این و میگذرد اغماض و چشمپوشی با آنها از یا نمیدهد تشخیص و نمیشناسد را آنها که بهطوری

 این به فرزند، ویژگیهای با روزانه مستقیمتر و بیشتر تماس اثر در یا مراقبت محدود مقیاس در هک است

 .میشناسد بهتر را خود فرزند و میکند برخورد نیازها

 ممکن بنابراین و اطالعند بی آن ابعاد و رسمی پرورش و آموزش رئوس و هدفها از اغلب ها خانواده      

 که میشود تعدیل زمانی شیوه این. کنند عمل مدرسهای رسمی تربیت با مخالف تربیتی مسائل نظر از است
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 شناسایی متقابل همفکری با را تربیت فردی جنبه و باشد معمول تجربه و اطالع تبادل خانواده و مدرسه بین

 .بپردازند کمبودها و نقصها جویی چاره به و کنند

 تربیت مقاصد و روشها کلی جنبه و میدهد یاری ائلمس شناخت در را معلم مدرسه و خانه همکاری     

 بودن آگاه مستلزم نوجوانان و کودکان شناسایی. میکند هماهنگ فرد تربیت عینی ضرورتهای با را عمومی

 شرایط از و نمیشوند ظاهر مدرسه در که است کودك رفتاری و عاطفی و فکری خصوصیات آن به مربی

 برای. دارند رشد و ظهور مجال خانوادگی محیط با ارتباط در و خانه در فقط یا میگیرند نشأت خانوادگی

 از آگاهی آنهامستلزم چارهجویی که میآید پیش مسائلی بیگاه و گاه تعلیم و تربیت مساله در معلمنیز و مربی

 .میشوند ناشی خانوادگی شرایط از که است علتهایی

 عنوان به دارند وسیعتر تربیتی نظر و دید که جانستریمت گروه که ست این بر سعی امروزه انجمنهای در     

 وسایل تهیه و مدرسه تجهیز و اداره نحوه با آنکه از بیش انجمنها ساالنه کار و شوند برگزیده انجمن اعضای

 آنها با تربیت و تعلیم روزانه کار جریان در معلم و مربی که دشواریهایی و تربیتی مسائل با باشد ارتباط در

 منظور به مربیان و اولیا مستمر همفکری و همکاری میشود سعی شود، داده پیوند میکنند برخورد

 که باشد خاصی مسائل حل برای تربیتی موثرتر و بهتر روش جستوجوی در و روزمره دشواریهای چارهجویی

 مشخص الجع و الگو مکتوب و قبلی تجربههای از آنها برای و نشدهاند پیشبینی تربیتی روشهای مجموعه در

 .است بسیار فاصله مقصود حصول تا زمینه این در هم هنوز. است نیامده دست به

 و بررسیها اینکه احساس و نهایی نتیجه حصول تا انجمنها های تصمیم و ها توصیه پیگیری طرفی از      

 تدریجا آن دامها و میافزاید انجمنها کار دوام و قوام بر است، بوده سودبخش عمال گیریها نتیجه و بحثها

 و والدین مشارکت جذب برای روشها موثرترین و عمومیترین از یکی. میدهد قرار مطلوب جهت در را انجمنها

 محتوای باید گردهماییها و نشستها این. است مدارس در مربیان و اولیا انجمنهای توسعه مدرسه، اولیای

 رشد موجبات میتواند والدین مستمر حمایت و هدایت نظارت، آنکه کالم خالصه.      باشد داشته آموزشی
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 به آموزان دانش اولیای از خیلی معذلک. آورد فراهم را فرزندانشان تحصیلی مطلوب پیشرفت و شخصیت

 .میگذارند مربیانش و مدرسه خود برعهده فقط را امر این و میزنند باز سر خود کار از گوناگون علل

 توصیه ها

 :مینماید توصیه را زیر نکات اولیا ذبج در مربیان و اولیا انجمن

 .نمایند برخورد اولیا تمام با اسالمی اخالقی و انسانی کرامت با انجمنها مسووالن و مدارس مدیران- 1

 دلیل با را معذوریت این هستید معذور فرزندش نام ثبت از جا نداشتن علت به اگر اولیا مراجعه هنگام در- 2

 را او همجوار آموزشگاههای در فرزندش ثبتنام به نسبت حال عین در و دکنی اثبات آنان برای منطق و

 .دارند یاری انتظار ما از مردم حال همه در چون. نمایید راهنمایی

 و استقبال خوشرویی با آنها از نمایند می مراجعه مدرسه به کاری جهت مادری و پدر زمان هر- 3

 .نمایید اریهمک وی با تقاضایش انجام به نسبت حتیالمقدور

 علت به آموزی دانش ناکرده خدای مبادا. نکنید منظور فرزندشان حساب به را مدارس به اولیا توجه عدم- 4

 .گیرد قرار تنبیه یا سرزنش مورد مدرسه به مادرش یا پدر توجه عدم

 شدیدا میکنند کوتاهی فرزندانشان تربیت و تعلیم به نسبت که اولیایی به زدن کنایه و تند نامه نوشتن از- 5

 .کنید خودداری

 به را اولیا پیش از بیش بتوانند نکات این حداقل رعایت با کشور آموزشگاههای محترم مدیران که آن امید به

 این سازان آینده تربیت و تعلیم که را خود رسالت آنان همکاری و تعاون با و فراخوانند مدرسه باصفای کنون

 .دهند انجام بهتر اسالمی مملکت
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 گیری نتیجه

 بر زیادی میزان به( والدین متارکه یا فوت) والدین محبت از محروم آموزان دانش شناسایی و اولیا تماس- 1 

 .دارد اثر آموزان دانش اینگونه تحصیلی پیشرفت

 پیشگیری در والدین آگاهسازی بر قابلتوجهی مقدار به میتواند مربیان و والدین تنگاتنگ و نزدیک رابطه- 2

 .باشد موثر تحصیلی پیشرفت و آموزش فرآیند بهبود در و کند کمک آموزان دانش عاطفی ختالالتا از

 زیادی میزان به آموزان دانش با مناسب برخورد و ناسازگاری علل شناخت منظور به معلمین با اولیا تماس- 3

 .است تاثیرگذار آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و شخصیتی رشد بر

 در درسی نظر از ضعیف آموزان دانش برای انجمن سوی از جبرانی و تقویتی سهایکال نمودن دایر- 4

 .است موثر توجهی قابل میزان به آنان تحصیلی پیشرفت

 دانش به اجتماعی مشاغل معرفی در دبیران با والدین اجتماعی و فرهنگی حرفهای، علمی، نظر تبادل- 5

 .بینجامد آموزان دانش تحصیلی هانگیز تقویت بر میتواند راهنمایی دوره آموزان

 میزان تا محترم روحانیون و اجتماعی علوم و تربیتی علوم کارشناسان توسط خانوادهها آموزش به توجه- 6

 .بینجامد آنان فرزندان تحصیلی پیشرفت سرانجام و خانوادهها مسائل و مشکالت حل به میتواند زیادی

 از تواناییها با متناسب انتظار تشویق، تنبیه، قبیل از موزانآ دانش با متناسب رفتاری شیوههای اتخاذ- 7

 .است موثر یادگیری و آموزش روند بهبود بر مدارس مربیان توسط والدین آگاهسازی طریق

 و آموزش روند بر زیادی بسیار حد تا مربیان و اولیا میان تربیتی و آموزشی شیوههای در تضاد وجود- 8

 .میگذارد نامطلوب اثر آموزان دانش تحصیلی رفتپیش بر نهایت در و یادگیری
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 پیشرفت و آموزش خطیر امر تداوم بر فراغت اوقات غنیسازی در آموزان دانش اولیای فکری و مالی کمک- 9

 . دارد سزایی به تاثیر تحصیلی

 زیادی حد تا آنان به انجمن سوی از کمک اعطای و اقتصادی مشکل دارای آموزان دانش شناسایی- 11

 نهایت در و شده تقویت تحصیل ادامه برای آنان انگیزه و واداشته کوشش و تالش به را آموزان دانش ینگونها

 .است تاثیرگذار آنان تحصیلی پیشرفت و آموزش روند بهبود بر

 جلوگیری و... و کالمی بینایی، ضعف شنوایی، ضعف نظیر جسمی مشکل دارای آموزان دانش شناسایی- 11

 بر نسبت به و نمیاندازد مخاطره به را مذکور آموزان دانش شخصیت و روان سالمت عارضهها این گسترش از

 .است موثر آنان تحصیلی پیشرفت بر و میکاهد مفاسد و مشکالت از پیشگیری

 اولیای و مربیان توسط میشود ارائه انجمن سوی از که آموزش مفید طرحهای و پیشنهادات قبول- 12

 .گردد مدرسه در آموزش امر روند پیشرفت و مدرسه بازدهی زایشاف سبب میتواند مدرسه

  پیشنهادات

 مطلع دیگر آموزان دانش تا گیرد صورت محرمانه طور به والدین محبت از محروم آموزان دانش شناخت- 1

 .نشوند

 زده سر خطایی اآنه فرزند از که هنگامی تنها را اولیا و رعایت را اسالمی اخالق اولیا با برخورد در مربیان- 2

 کنند رفتار بهگونهای باید بلکه. گردد آنان خجالت و سرافکندگی موجب تا نکنند دعوت آموزشگاه به است

 به و کنند مراجعه مدرسه به خود فرزندان تحصیلی وضعیت از شدن جویا برای یکبار حداقل ماه هر اولیا که

 .بپردازند مربیان با زمینه این در تبادلنظر

 .گیرد صورت بیشتری عنایت و توجه خانواده آموزش کالسهای تشکیل و خانواده آموزش امر به- 3

 .شود داده بیشتری اهمیت مدارس در مشاغل هفته برگزاری به- 4
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 .پذیرد انجام مدرسه هماهنگی و نظارت با و والدین وسیله به فراغت اوقات کردن پر- 5

 اینگونه که است بهتر البته. گردد بیشتر مستمند وزانآم دانش به انجمن سوی از مالی کمکهای اعطای- 6

 .باشد آموز دانش خود اطالع بدون حتی و محرمانه صورت به کمکها

 و بینایی ضعف که آنهایی مانند جسمی مشکل دارای آموزان دانش با محترمانهای و مناسب برخورد- 7

 .نگیرند رارق آموزان دانش دیگر تسمخر مورد تا بشود دارند کالمی و شنوایی

 .کند باز حساب آنها روی و طلبد یاری و کمک والدین از خود مشکالت حل در مدرسه- 8

 .کنیم ارسال آموزان دانش اولیای برای را پیوند نشریه- 9
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