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  تغييرات در زندگي مشترك

باشند و آيا نبود همدلي مي به نظر شما آيا جواناني كه زندگي مشترك را آغاز مي كنند مي توانند براي هميشه با صميميت كنار هم 
  تواند كار آنها را به جدايي بكشاند؟

مطالعات تازه درباره اين مسئله نشان مي دهد اين امر امكان پذير است، يعني اگر اين جوانان تغييرات مراحل آغاز زندگي مشتركشان 
، چرا كه مغز انسان در طول زندگي، شماري از را به خوبي درك و كنترل نكنند، جدايي براي آنها ممكن و اغلب قابل پيش بيني است

  واكنش هاي طبيعي را تحميل مي كند و نحوه برخورد با اين مراحل، منجر به شكل گيري يا فروپاشي زندگي مشترك مي شود.
هاي آشنايي نتايج مطالعات رفتارشناسي در دانشگاه گالسكو چگونگي تأثيرات مغز در شيوه ازدواج دختران و پسران، از نخستين مرز

چهره به چهره تا راه هاي دستيابي به زندگي مشترك پايدار را نشان مي دهد كه، شناخت تفاوت هاي رفتاري در زندگي مي تواند كليد 
  عشقي جاودان و ابدي باشد.

م هاي شيميايي كه از زماني كه زوج هاي جوان با يكديگر آشنا مي شوند، مغز آنها ارسال پيام هاي دوطرفه را درك مي كند. ميزان پيا
طريق حواس عمل مي كند، در زوجين بسيار باالست، لذا هنگام نگريستن در چشمان هم، ذهن مستقل مردانه و زنانه همانند هم 

ميزان باالي هورمون پيوند دهنده يا همان اكسيژن موجود اطرافشان مي تواند رفتارهاي منزجركننده را از ديدشان پنهان كند، اما 
  مرحله زيست شناختي جديدي در روابط زوجين آغاز مي شود. سرانجام

  آغاز هشدار
پس از چندين ماه يا حتي يك سال كه از شروع ارتباط گذشت، مواد شيميايي مغز زوجين شروع به تغيير كرده و مغز متفكر هشدار مي 

  بت به يكديگر در زوجين آشكار مي شود.دهد كه شريك زندگي ما داراي عيب و نقص هايي است. حس خشم، انزجار و گاهي ترس نس
بنابراين اگر در طول مرحله دلباختگي با شريك خود ازدواج كرده باشيم بايد در اين مرحله در افكارمان تجديدنظر كنيم. در اين شرايط 

م كه خود يا طرف مقابل مواد شيميايي مغز كه در مراحل آغاز دلباختگي غالب بودند، كاهش مي يابد و به سادگي به اين فكر مي افتي
  دچار مشكلي هستيم.

  مبارزه براي تغيير
جواناني كه در اين مرحله دلسردي را تجربه مي كنند، مبارزه براي ايجاد تغييرات در يكديگر را آغاز خواهند كرد. آنان با تالش براي 

به اين شكل در عشق و نزاع به سر مي برند، به  ايجاد تغيير در يكديگر، با ياس نامعلومي دست و پنجه نرم مي كنند. مرد و زني كه
  علت تفاوت در سلسله اعصاب، مشكل بيشتري خواهند داشت.

اين دوران رنج آور است، اما زوجي كه درحال نبرد در ميدان قدرت هستند از درك اين نكته ها عاجزند ولي تفاوت هاي مغزي مي 
  تواند كليد پيوندي طوالني ميان آنان باشد.

فروكش كردن عشق اوليه، مرد ممكن است فعاليت هاي مستقل بيشتر و زن ارتباط بيشتر با دوستان را بطلبند. يكي از داليلي پس از 
كه ما در مرحله مبارزه براي تغييرات رفتاري مان، پيوسته رفتارهاي بيرحمانه اي از خود نشان مي دهيم، مربوط به نگرش متفاوت ما 

  . نخستين ازدواج هاي منجر به طالق، به طور ميانگين دو تا سه سال دوام دارند.نسبت به استقالل زوجين است
آنچه بيشتر زوج هاي جوان درك نمي كنند اين است كه پيش از كمرنگ شدن عالقه، مرحله اي وجود دارد كه مورد توجه نيست در 

نياز او به ارتباطات اجتماعي، اشتياق او به نياز  مراحل آشنايي، نااميدي و مبارزه براي تغييرات، مرد ممكن است حساسيت همسر،
عاطفي و حتي نگرش به خانه داري را تلف كردن وقت و زمان بداند. زن نيز ممكن است عادت ها، سرگرمي ها، مشغوليت كاري شوهر و 

  نياز به استقالل وي را به عنوان خطر و عملي خودخواهانه تلقي كند.
ر زندگي سرشار از شادي به كارها و رفتارهايي كه پيوندشان را مستحكم كند، بهاي بيشتري مي در واقع زوج هاي جوان خوشبخت د

دهند، كارهايي از قبيل شب گذراني و صرف شام خانوادگي، اين آداب پايه هاي نگهدارنده ازدواج هستند. همه لحظات زندگي 
فتارهاي پيونددهنده، هنگامي كه زندگي پر از دغدغه و مشغوليت مشترك نبايد لزوما با صميميت بگذرد. جوان ها مي دانند اين نوع ر

شود، نيروي عشق را حفظ مي كند. زوج هاي جوان عالقه و متانت را در بسياري از رفتارهاي زندگي و تعامالت خود با يكديگر پيش مي 
مبارزه براي تغييرات گرفتاريم، مي پنداريم كه گيرند. شايد هيچ كس بهتر از خود آنها رفتار مناسبي نداشته باشد، اما هنگامي كه در 

  شريك زندگي مان بايد موضوع هميشگي براي تخليه استرس هايمان باشد.
  اقدام براي حل اختالفات

بدون شك گاهي اوقات ما عصباني مي شويم و با هم جر و بحث مي كنيم. همچنين در جر و بحث ها بيشتر به دنبال راه حلي هستيم تا 
ذاريم اوضاع وخيم تر شود اما يقينا به خاطر عمل نادرست خود عذرخواهي كرده و اختالف پيش آمده را حل مي كنيم. اين كه بگ

جواناني كه زندگي مشترك را آغاز مي كنند با گذشت سال ها درمي يابند كه حتي با وجود اين كه همسرشان بهترين دوست آنها است، 
  را در ميان ديگر افراد باز مي يابند. هنوز هم بسياري از نيازهاي عاطفي خود

دانستن اين نكته بسيار براي ما با اهميت است كه احساسات مان به يكديگر، احتماال با گذر زمان دچار تغيير مي شود و اين امري 
ي مان كسب مي كنيم، طبيعي است. در نتيجه بايد اجازه دهيم تا به كمك پيام هاي منطقي ارسالي از مغزمان كه با تفكر نسبت به زندگ

  ما را به تفاهم و عشقي پايدار و طبيعي در زندگي سوق دهد.
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 چگونه خانواده با معلم رابطه برقرار كند

تواند رسيدن به اين هدف را تندتر يا كندتر  مي هدف معلمان و والدين يك چيز است: موفقيت كودكان. اما گاهي روابط اين دو با هم
 ... آموزان تالش كنند؟ توان كرد كه رابطه معلمان و والدين خوب شود و آنان دست در دست هم براي موفقيت دانش كند. چه مي

ر جهان مدام در اي كامال نابرابر بين والدين و معلمان است. سيستم آموزشي در سراس مشكل اينجاست كه سيستم آموزشي مسابقه
  .شود روز به روز والدين اطالعاتشان كمتر شده و عقب بمانند حال تغيير است و همين امر سبب مي

دانند و اين در حالي است كه با خيلي  كنند نحوه كاركرد مدارس را مي والدين با مراجعه به سيستم آموزشي دوران خودشان گمان مي
 .والدين روي يك نفر است و تمركز معلمان روي يك گروه از موارد جديد آشنايي ندارند. تمركز

  چرا وجود يك رابطه خوب بين معلمان و والدين تا اين حد مهم است؟ ●
شود كودكان از درس  آموزان غيرقابل انكار است. تشويق والدين است كه سبب مي نقش والدين و معلمان در پيشرفت درسي دانش

  .زده نشوند و فاصله نگيرند
آموز در رابطه با موانع صحبت كنند و او را به آينده اميدوار كنند و درهاي جديد را به روي او  اند با دانش دين هستند كه موظفوال

  .دهند آموز او را براي موفق شدن هول مي بگشايند و اين معلمان هستند كه با فشار آوردن به دانش
آموز كمك كند. يكي از اين موارد آموزش زبان گفتاري و  تواند به موفقيت دانش ميدر برخي از موارد همكاري والدين و معلمان با هم 

  .نوشتاري است كه بسيار مهم است
اي روشن براي خود بسازد. مطمئنا فردي كه در يك  تواند با دو نوع زبان عاميانه و رسمي آشنا شود و آينده آموز به اين ترتيب مي دانش

 .زند هرگز شغلي به دست نخواهد آورد ه حرف ميمصاحبه كاري با زبان عاميان
  شود؟ در چه شرايطي مالقات معلمان و والدين ضروري مي ●

شود اما كارشناسان معتقدند والدين و مربيان  جلسه اجباري والدين و مربيان در مدارس برگزار مي 2در كشورهاي اروپايي در سال 
آموز با  همديگر را مالقات كنند و مشورت آنها با هم نبايد تنها به زماني كه دانشبايد هرچند وقت يك بار به طور شخصي يا گروهي 

ها به ساعات خالي والدين و مربيان بستگي دارد و هيچ قانوني در اين ميان حاكم  شود، محدود باشد. تعداد مالقات رو مي مشكل روبه
 .نيست
  آيا والدين حق دخالت در كار معلمان را دارند؟ ●

كنند اما روش مخصوص به خود را براي آموزش دارند. والدين نيز اين  معلمان گر چه از يك سيستم آموزشي واحد پيروي ميتمامي 
حق را دارند كه سواالت در ذهن خود را با معلمان و مربيان در ميان بگذارند. آنها اولين معلمان كودكان هستند و نبايد اين حق خود را 

  .ناديده بگيرند
آموز موفق شود هيچ يك از آنها نبايد فردي عمل كنند  آموزان دارند. براي آنكه دانش هاي متفاوتي از دانش و والدين شناختمعلمان 

  .بلكه بايد متحد شوند
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 عوامل موثر در بهبود مديريت مدارس متوسطه

آموزشي يكي از انواع سازمانهاي بسيار پيچيده و متنوعي است كه بعد از قرن بيستم و انقالب صنعتي در سطح بسيار گسترده سازمانهاي 
 .اي در جوامع مختلف ظهور پيدا كرد

حرفه اين سازمانها در زمره مؤسسات خدماتي است كه به علت ماهيت انساني، تربيتي و معني آن، تعداد اهداف، پيچيدگي ارزشيابي، 
 .اي بودن كاركنان آن از حساسيت و اهميت فوق العاده برخوردار است

نمايد. اين سازمانها براي رسيدن به اثربخشي،  اين ويژگيها سازمانهاي آموزشي را نيازمند الگو و سبك مديريت و رهبري خاصي مي
 .مر هستندوري همواره مستلزم شيوه هاي رهبري اثربخش و بهبود مست كارايي و افزايش بهره

طلبي، گروه  گيري شخصيت، استقالل در ميان سازمانهاي آموزشي، دوره متوسطه به دليل شرايط خاص دوره نوجواني و جواني شكل
توان  اي برخوردار است كه آن را مي گرائي و تربيت شغلي، آمادگي ورود به جامعه و به عهده گرفتن مسئوليت زندگي از اهميت ويژه

 .زندگي تلقي نمود پلي ميان آموزش و
هاي خود  مهمترين عامل در تحقق اين اهداف استفاده مطلوب و بهينه از منابع انساني و امكانات مديران مدارس هستند كه بايد شيوه

 .را همواره بهبود بخشند
ها را تغيير  ه زندگي انساناز ويژگيهاي قرن اخير، تحوالت و تغييرات سريع اجتماعي است اين تحوالت نيازها، ارزشها، هنجارها و شيو

 .داده است
ها و مديريت دو جزء تفكيك  گذارند. سازمان شوند كه از تغيير و تحوالت محيطي تأثير مي ها جزئي از نظامهاييي محسوب مي سازمان

 .ناپذير از زندگي اجتماعي هستند كه به قصد تحقق اهداف بوجود آمدند
شدن، همواره نيازمند بهبود مستمر هستند. مديريت به عنوان يكي از اركان توسعه در كنار تر  ها براي كارآتر و اثربخش اين سازمان

هاي  ها به عهده دارند. ومديريت سازمان توسعه در كنار منابع و امكانات، سرمايه و نيروي انساني نقش اصلي و محوري را در سازمان
يطي و كار با انسانها و استفاده بهينه از امكانات مادي و منابع انساني در رسمي به ويژه مديريت آموزشي به دليل تغييرات و تحوالت مح

 .چهارچوب نظام ارزشي جامعه همواره نيازمند بهبود و بهسازي است
گردد.  بهبود سازمان مديريت دو مقوله كامالً مرتبط و مكمل يكديگرند كه شامل اهداف، روشها، ساختار، توزيع قدرت و ارزيابي مي

ريزي، اجرا و  هاي علوم رفتاري در كل سازمان فعاليتهايي را برنامه كند با توجه به يافته تكي بر تغيير و تحول است و تالش ميبهبود م
نظارت و كنترل نمايد، تا اثربخشي و كارآيي سازمان را افزايش و خود را با محيط و تحوالت سازگار و خود موجب تحول در جامعه گردد. 

 (1373(برومند 
بود مديريت يك استراتژي براي تغيير باورها، ارزشها، فعاليتها و ساختار سازمان به منظور سازگاري با شرايط محيطي است و به

 .اي با سابقه علم مديريت دارد پيشينه
تمي و اقتضايي با هاي سيس تيلور با ارائه اصول چهارده گانه، نظريه پردازان علوم رفتاري با شناسايي رفتارهاي فردي و گروهي و نظريه

 .اند ها بوده تر نمودن سازمان تلفيق همه موارد و با در نظر گرفتن شرايط در بهبود مديريت و هر چه كاراتر و اثربخش
رفتار و عملكرد مدير يك مدرسه مانند هر فرد ديگري تحت تأثير نگرشها، مهارتها، آگاهيها و تواناييهاي اوست. تعيين رفتار بر اساس 

ر روانشناسي و مشاوره بسيار مرسوم است. در اين رابطه نظريات راجرز و ديگر صاحبنظران شناخت درماني از اهميت نگرشها د
 .اي برخوردار است االعاده فوق

بيني و تشخيص رفتارها استفاده نمود.  توان از آنها در تبيين، پيش كننده رفتار انسانها هستند و مي طبق اين نظريات، نگرشها تعيين
آورد. اين نگرشها عامل سازگاري يا عدم سازگاري فرد با محيط خواهد بود و بر عملكرد فرد در  رشها را فرد با خود به سازمان مينگ

 .گذارد سازمان اثر مي
اي كنند. لذا با توجه به نقش محوري مدير در مدرسه نگرشه عاطفي، رفتاري (عملي) تقسيم مي  نگرشها را معموالً به سه بخش شناختي،

 .تواند موجب بهبود مديريت آموزشي و تحقق اهداف آموزشي به صورت كارا و اثربخش باشد او در اين سه زمينه مي
پژوهشها و تحقيقات فوق هر كدام يا چند بعد از عوامل مؤثر بر بهبود مديريت را به صورت مقطعي و عواملي جدا از يكديگر و بر روي 

اند. در صورتي كه الزم است عوامل مؤثر بر بهبود مديريت با توجه  موزشي مورد مطالعه قرار دادههاي محدودي از اعضاي نظام آ نمونه
اندركاران آموزش متوسطه  به پيشرفتهاي جديد علم مديريت آموزشي در قالب يك مدل و فرآيند مرتبط با يكديگر بر روي كليه دست

 .مورد پژوهش قرار گيرد
سازد. مسأله اصلي اين پژوهش اين  ي فرهنگي، بررسي اين عوامل را در شرايط جديد ضروري ميهمچنين تحوالت و تغييرات اجتماع

 تواند منجر به بهبود مستمر مديريت آموزشي گردد است كه چه عواملي در چهارچوب يك مدل به صورت منظم مي
عه به عوامل متعددي چون سرمايه، يكي از اهداف اصلي جوامع رسيدن به توسعه در همه ابعاد است. تحقق توسعه در يك جام

تكنولوژي، نيروي انساني متخصص و متعهد، مديريت كارآمد و اثربخش نيازمند است. اين عوامل و به كارگيري آنها مستلزم توسعه 
جويي،   فهخواهي، خردگرايي، آزادي انديشه، شكيبايي، نوآوري، تالش مستمر، صر اي مانند ترقي فرهنگ، ارزشها و باورهاي خاص و يژه

 .نظم، انضباط، كار گروهي و خالقيت است
تواند مبناي توسعه اقتصادي، اجتماعي و  بنابراين وجود يك نظام فرهنگي كارآمد كه درصدد رشد، تكامل و مطلوبيت جامعه است مي
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امعه را در ابعاد سياسي يك جامعه گردد. آموزش و پرورش تنها نهادي است كه به صورت رسمي وظيفه تعليم و تربيت افراد ج

 .گوناگون اقتصادي، فرهنگي و سياسي به عهده دارد
طلبي و رشد شناختي و  پذيري، استقالل سازي نيروي انساني براي ورود به جامعه و بازار كار، مسئوليت دوره متوسطه به دليل آماده

در راستاي اين اهداف مستلزم توجه خاص به  عاطفي نوجوانان و نهادينه كردن فرهنگ توسعه از اهميت خاصي برخوردار است. حركت
 .هاي تدريس و چگونگي ارزشيابي پيشرفته تحصيلي است نظام آموزشي دوره متوسطه، اهداف، محتوي كتب تحصيلي، شيوه

ه در طول دهه گذشته براي افزايش عملكرد مدارس، اصالحات آموزشي زيادي به عمل آمده است. اين افزايش انتظارات با عنايت ويژ
به شيوه مديريت و چگونگي اداره مدرسه همراه بوده است. در اين رابطه اكثر نظامهاي آموزشي جنبش و نهضتي براي بهبود مديريت 

 .مدارس بوجود آمد
هاي بهبود مدرسه و مديريت مدارس در دسترس است كه عوامل مؤثر بر بهبود مديريت  در حال حاضر مجموعه منظمي از پروژه

 .تواند مورد استفاده مديران قرار گيرد اند و مي دودي شناسايي نمودهمدارس را تا ح
اي وجود دارد. به شرطي كه در مدارس رسالتي روشن و  شواهد و قرائن حاكي از اين است كه براي بهبود مدرسه امكانات گسترده

و تحوالت اجتماعي بايد به اين نكته توجه داشت اهدافي دقيق وجود داشته باشد و كامالً از آن حمايت شود. با توجه به فرآيند تغيير 
كه ارائه رسالت روشن در مدرسه منجر به آشفتگي، يأس، نااميدي و شكست نسبت به مدرسه خواهد شد. از طرف ديگر اساس و 

 .هسته اصلي هر كوششي براي بهبود مدرسه تالش مديريت و معلمان با همديگر به صورت يك كل واحد منسجم است
گيري رهبري مشاركتي، تمركز بر بازده پيشرفت تحصيلي توجه به تغيير در همه سطوح مدرسه (معلم، كالس، مديريت  ن تصميمبنابراي

هاي دقيق و اجراي آن از عوامل موثر بر بهبود مدرسه  مدرسه) ارزشيابي مستمر، با توجه به شرايط و عوامل فرهنگي، ارائه خط مشي
رد مطالعه و بررسي قرار گيرند. با افزايش تنوع فرهنگي و ارزشها در نظام آموزشي، طراحي و ارائه شود كه دائماً بايد مو تلقي مي

آموزش و پرورش موفق مشكلتر خواهد شد. با اين كه مسئوالن، مديران و دبيران به سختي مشغول فعاليتند، همچنان مورد انتقاد و 
 .ابراين بايد زمينه بهبود و موفقيت نظام آموزشي را فراهم نمودآماج حمالت بعضي از گروههاي اجتماعي قرار دارند، بن
توان عوامل مؤثر بر آن را از طريق نظرسنجي شناسايي نمود. تاكنون براي  در اين راستا بهبود مديريت ركن اساسي است كه مي

 .وفق نبوده استرسيدن به بهبود نظام آموزشي به قانون گذاري بيشتر و مديريت خرد توجه شده در صورتي كه م
ريزي استراتژيك جستجو نمود و اولين راه آن نظرسنجي از مديران، مسئوالن و  بنابراين راه چاره را بايد در بهبود مديريت و برنامه

 .دست اندكاران نظام آموزشي است
نقشهاي متفاوت سازماني با مديران، مسئوالن و دبيران ممكن است بهعلت عدم نظام ارزشي يكسان و احتاالً خرده فرهنگها و 

برخورداري از قدرتهاي متفاوت از نگرشها باورها و عقايد متفاوتي نسبت به ميزان عوامل مؤثر بر بهبود مديريت برخوردار باشند. 
 .بنابراين ضرورت دارد نظريات اين افراد را مورد بررسي و پژوهش قرار گيرد

هاي جديد و كاربردي براي  به آنها مربوط است باعث به دست آوردن عقايد و ايده از طرفي نظرسنجي از زيردستان در مورد كاري كه
 .مديران ارشد و ايجاد احساس قابل احترام بودن و اهميت داشتن كاركنان و در نتيجه تفاهم بين زيردستان و فرودستان است

ماني و تأثير نقشها بر نگرشها و باورهاي افراد، نياز بنابراين تنوع فرهنگي و ارزشي، تغييرات فرهنگي اجتماعي، نقشهاي متفاوت ساز
ريزي و آموزشهاي ضمن  دستيابي به نگرش زيردستان براي برنامه  بهبود مستمر سازمان، مشاركت زيردستان در فرآيند مديريت،

هبود مديريت شناسايي و يك خدمت از موارد ضروري است و ميزان تأثير عوامل فردي و ميزان تأثير مهارتهاي مديريت مديران را بر ب
آموزش مديران و انتخاب مديران شايسته ارائه و يك كارگاه آموزشي براي آموزش مديريت كار و   ريزي، مدل مفهومي براي برنامه

 .اثربخش خواهد بود
گي، يأس، يكي از اهداف اصلي جوامع رسيدن به توسعه در همه ابعاد است. فقدان يك رسالت روشن در مدرسه منجر به آشفت

نااميدي و شكست نسبت به مدرسه خواهد شد. رفتار و عملكرد مدير يك مدرسه مانند هر فرد ديگري تحت تأثير نگرشها، مهارتها، 
  .آگاهيها و تواناييهاي اوست
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 چهار گام ازخانه تا مدرسه

 .زند محيط خانواده به محيط مدرسه مستلزم اتخاذ تدابيري است كه كوتاهي در آنها به روند طبيعي سازگاري كودك با تغييرات محيط لطمه مي عبور سالم از
آينده  رسد كه براي ايفاي نقش در تري احتياج دارد. زمان آن فرا مي ها به محيط وسيع شود و براي بيان نيازها و پاسخگويي به خواسته كودك بزرگ مي

آموزد، توام با عاطفه بوده و معموال ساختار ثابتي ندارد. برخورداري از محدوديت در ميان  گامهاي قوي و محكمي بردارد. آنچه كودك در خانواده مي
رسند.  سن قانوني مي يابد كه كودكان براي ورود به مدرسه، به دارد. درك اين موضوع زماني اهميت مي ها دور نگاه مي خانواده، كودك را از واقعيت

شود كه از جمله جدا شدن يكباره از محيط اجتماعي مالوفي  او بايد يكباره از خانه راهي مدرسه شود كه اين امر باعث پديد آمدن مشكالتي براي او مي
تفاوت است، همچنين تن دادن به كه طي سالها كودك با آن انس گرفته و آشنا شدن با مقررات محيط جديد يعني مدرسه كه از هر نظر با خانواده م

 .هاي آموزشي است نظم و ترتيب كه الزمه فعاليت
 .كوشش ارادي براي درك و فهم مطالب و موفقيت در كارهاي درسي نيز از ديگر مشكالت اوست كه براي رفع آن بايد راهكارهايي انديشيده شود

 گام اول: ورود به مدرسه●
دهد استقالل و امكانات خود را ارزيابي كند. در هر حال  ه استفاده از اين موقعيت مناسب به كودك اجازه مييكي از مزاياي مدرسه رفتن اين است ك

هاي والدين نياز دارد. خانه و مدرسه  نبايد رابطه كودك با محيط خانواده به يكباره قطع شود، كودك در اين دوره به محيط خانواده و مواظبت و دلجويي
كنند؛ زيرا روابط كودك و  فراهم آوردن شرايط مناسب مكمل يكديگرند و هر يك از آنها از نظر تاثير تربيتي نقش خاصي ايفا مي در اين مرحله از نظر

تر است. خانواده بايد بكوشد ضمن كنترل  تر و منطقي تر و در مدرسه جمعي تر و عاطفي اطرافيانش در اين دو محيط متفاوت است. روابط در خانه فردي
 .شوند ي روابط با كودك، همچنان محبت خود را از او دريغ نكند. وقتي كودكي وارد مدرسه شد، اينك مسووالن هستند كه جايگزين خانواده ميبرقرار

 آموز گام دوم: شناخت دانش●
موثر نباشد، ارزش چنداني  ها و هدفهاي مختلف آموزشي در تربيت آموز، شناخت اوست. بر اين اساس اگر برنامه محور اساسي تعليم و تربيت دانش

زند. بلكه محور اصلي  نيست و حرف نهايي را معلم نمي» معلم مدار«ندارد؛ زيرا نظام تعليم و تربيت امروزه با گذشته تفاوت بسيار كرده و ديگر 
آموزان را  ا نيازها و مشكالت دانشها و نيازهاي اوست. به همين دليل، معلم و نظام آموزشي بايد بكوشند ت آموز و خواسته آموزش و پرورش، دانش

هاي مناسب را براي برطرف كردن مسائل آنها كه ممكن است عاطفي، جسماني، حسي، حركتي، اجتماعي و تربيتي باشند،  ها و زمينه بشناسند و برنامه
مثال، بهتر است معلمان كالس اول، آموزان و مدرسه به بار آورد. براي  تواند نتيجه نامطلوبي براي دانش فراهم كنند. زيرا هر مشكل مي

كنند و با معلمي كه صميمانه آنها را با نامي كه  خانوادگي را درك مي آموزان به سختي مفهوم نام آموزان را به اسم كوچك صدا كنند. اين دانش دانش
 .يابد آنها كاهش ميكنند و ترس و دلهره از ورود به محيط بيگانه در  زند، خطاب كند ارتباط برقرار مي مادر صدا مي

 آموزان هاي فردي دانش گام سوم: توجه به تفاوت●
هاي فردي، يكي از اصول  هاي آنها در مدارس است. به اين معني كه تفاوت آموزان، قبول تفاوت ها در پذيرش دانش ترين شاخصه يكي از اساسي

» هر فرد«هاي مخصوص به خود است. به عبارت ديگر  ها و توانايي يپذيرفته شده در تعليم و تربيت است. به اين معني كه هر شخص داراي ويژگ
آموزان از وظايف انساني  منحصر به فرد است و از تمام جهات با همنوع خود متفاوت است. بدين ترتيب جستجو و كمك براي كشف نيروي بالقوه دانش

 .مدرسه و سيستم آموزشي است
 گام چهارم : كمك و ياري به بهبود روابط●
شود كه هم از لحاظ ساختار اجتماعي و هم از نظر توقعاتي كه از اعضاي خود دارد به كلي با خانواده  ودك با ورود به مدرسه با محيط جديدي آشنا ميك

اين تالش كه گيرد.  اي از سر مي گيرد و براي سازگار شدن با شرايط جديد تالش تازه متفاوت است. او در اين مقطع، در وضع نسبتا دشواري قرار مي
هاي اجتماعي آينده كودك تا اندازه زيادي به  از جهت پاسخگويي به مقتضيات مدرسه ضروري است، شرط رشد اجتماعي كودك هم هست. سازگاري

ان مدرسه موفقيت و شكست در اين تجربه بستگي دارد. بنابراين، تربيت اجتماعي و كمك به بهبود روابط و خوي و خصلت كودكان از وظايف مهم معلم
  .ابتدايي است

ل اهميت قرار معلم بايد بكوشد با ارائه رفتار پسنديده، اخالق مبتني بر قاعده را به دانش آموزان بياموزد؛ زيرا در اين نوع اخالق آنچه در درجه او
دالت را رعايت نكند، خيلي زود در دارد صدق، تعاون و عدالت است. عدالت بخصوص محور اخالق شاگردان دبستان است تا آنجا كه آموزگاري كه ع

آموزان  خيلي زود همه دانش» جايي جابه«تواند پيونددهنده دانش آموزان باشد. با شگرد  شود. يك معلم خوب مي نظر شاگردان خوار و خفيف مي
ه نوبت، با همه ارتباط دوستانه برقرار شود كه ب شوند. به اين معني كه نه تنها يك نفر با كنار دستي خود صميمي مي كالس با هم دوست و همراه مي

كند و در ميانه سال يك دانش آموز به تعداد نفرات كالس دوست صميمي دارد. برگزاري جشنهاي تولد در كالس درس به ماندگاري و صميميت  مي
 .كند كند و با همه وجود او را مايل به ماندن در مدرسه مي آموزان كالس اول كمك بسياري مي دانش

 نهايي: يادآوري اصول آموزش و پرورش براي معلمان گام●
 همواره معلمان بايد به خاطر داشته باشند كه بر اساس چه هدفي در مدرسه مشغول تدريس هستند. با يادآوري اين اصول، روند آموزشي همواره

 .رو به كمال است
 :وظايف اساسي تعليم و تربيت عبارتند از

 .مه تفكر منطقي استتعليم مفاهيم انساني كه مقد -1
 .پرورش ذوق كه نخستين گام براي درك زيبايي شناسي است -2
  .تربيت اجتماعي كه مبتني بر اخالقيات است -3
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 اشتباه بزرگي كه والدين مرتكب آن مي شوند

والدين به علت عالقه شديد به فرزندانشان ممكن است از چيزهاي مهمي كه در زندگي كودكان آنها اهميت دارند غفلت كنند و به اشتباه 
 Craigاشتباه بزرگ كه والدين مرتكب مي شوند نوشته  10كارهايي انجام دهند كه براي تربيت بچه ها درست نباشد. در اينجا 

Playstead آورده شده است.  
  لوس كردن فرزندان:) 1

كامالً واضح است كه والدين فرزندانشان را دوست دارند و مي خواهند فرزندانشان هر آنچه كه مي خواهند داشته باشند و آنها هيچ 
مي كم و كاستي نداشته باشند. اين كار ناشي از نيت خوب والدين است، اما گذشته از هزينه اي كه اين كار مي برد بچه ها هم لوس 

شوند. اين كار باعث مي شود بچه ها با وجود از تمام چيزهايي كه دارند شاد و راضي نباشند و بيشتر بخواهند. آنها نياز به داشتن 
وسايل بيشتر ندارند، بلكه نيازمند زمان بيشتري هستند كه در كنار والدين خود باشند. از اين سمت به موضوع نگاه كنيد: آيا آنها ياد

براي تمام چيزهايي كه دارند متشكر باشند؟ آيا آنها با داشتن همه چيز در كوكي، سرد و نااميد نخواهند شد؟ آيا فكر كرده  گرفته اند
  ايد با خواسته هاي دوران جواني آنها چه خواهيد كرد؟

  نظم و انضباط ناكافي:) 2
وچولو در خانواده خلق مي كنيد كه خويشاوندان و معلمها و زمانيكه شما براي نظم و تربيت دادن به فرزندنتان تنبلي كنيد يك شيطان ك

مربيها و دوستان از دست او در امان نيستند. اين صحيح نيست كه به كودكانتان اجازه دهيد كه هر طور كه مي خواهند در خانه رفتار 
ند كرد، در صورتيكه آنها بايد ياد بگيرند كنند، مثل پريدن روي مبل ها و تخت. زيرا آنها در خانه هاي مردم هم همينطور رفتار خواه

كه رفتار بهتري در بيرون از خانه داشته باشند. زندگي كردن با بچه هايي كه تخت گران قيمت را مثل توري اكربات مي بينند كابوس 
  نداريد.است. اگر شما در تربيت كودكانتان كوتاهي كنيد ديگران اينكار را خواهند كرد و شما مسلماً اين را دوست 

  كوتاهي كردن در ارتباط با مدرسه:) 3
مدرسه جايي است كه بچه ها وقت زيادتري را نسبت به جاهاي ديگر در آنجا صرف مي كنند، همچنين جايي است كه مسئوليتهاي زيادي

شما چگونه مي توانيد بدون  را به آنها واگذار خواهند كرد. سؤال اين است: آيا آنها آمادگي مواجه شدن با اين مسؤليتها را دارند؟ و
حضور فيزيكي در مدرسه او را همياري كنيد؟ اين مهم نيست كه شما يا همسرتان باشيد، نياز است كه يكي از والدين حتماً در مدرسه

قمند حضور داشته باشد. حداقل يك ايميل در هفته با معلم كودكتان داشته باشيد، اين موضوع باعث مي شود كه معلم بداند شما عال
به پيشرفت كودكتان هستيد و او مي تواند شما را از هر خبري آگاه كند و هر موضوع مهمي را در ارتباط با كودكتان با شما درميان 

  بگذارد. اگر آموزگار فعاليت شما و حساسيت شما را ببيند، نسبت به آموزش و تربيت كودك شما فعالتر خواهد بود.
  تحسين و تشويق نابجا:) 4

ميكه مي خواهيم كودكانمان را تشويق كنيم يك نكته مهم وجود دارد. ساختن اعتماد به نفس در كودكان بسيار مهم است اما بر پاهنگا
كردن يك جشن بزرگ براي يك پيشرفت معمولي توقع آنها را باال مي برد و يك موقعيت واقعي را تحريف مي كند. آنها بايد با واقعيتها 

ر ورزشي مثل بستكبال كه جايزه اين بازي به صورت مشاركتي است، پسر من هم در تيم مدرسه بازي مي كرد با مواجه شوند. مثالً د
فصل كه پسر  4اينكه بايد به تيم جايزه داده شود، بسياري از مادرها اصرار داشتند كه به تك تك بچه ها جايزه داده بشود. در طي 

فصل بازي كرده بودم، نبايد به كودكان اعتماد به نفس  40از من است كه بيشتر از من در اين تيم بازي كرد جايزه هايش بيشتر 
  كاذب داد.

  واگذار نكردن مسئوليت كافي به كودكان:) 5
كودكان شما نبايد انتظار هر پرداختي را براي انجام كارهاي عادي و روزمره در خانه داشته باشند. اينجا خانه است، يك هتل نيست. 

يده بسيار خوبي است براي كارهاي فوق العاده، نه براي كارهاي روزمره. آنها هم عضوي از خانواده هستند پس بايد يك مقرري، ا
مقداري از بار خانواده بر دوش آنها باشد. اگر آنها بزرگ شوند بدون داشتن مسئوليت كافي، چگونه انتظار داريد عهده دار يك شغل 

برسانند؟ مهم است كه مطمئن شوند قسمتي از بار خانواده بر دوش آنهاست مثل خالي كردن  شوند و يا دانشكده خود را به پايان
  ماشين ظرف شويي و يا زباله ها. نه اينكه آنها برده شما باشند و نه اينكه فكر كنند هميشه در تعطيالت بسر مي برند.

  همسر خوبي نبودن:) 6
ات فرزندانتان بسيار اهميت دارد. اگر رفتار شما با همسرتان درست نباشد و يا چطور رفتار كردن شما با همسرتان در ايجاد ارتباط

ارتباط شما با هم با فرياد و داد و هوار باشد، به فرزندتان ياد مي دهيد كه رفتاري مشابه شما داشته باشد. بچه ها بيشتر از ديدن 
ا عشق و احترام رفتار كنيد، آنها نيز ارزش خانواده تان را در شما مي آموزند تا گوش دادن به حرفهاي شما. اگر شما با همسرتان ب

جلوي ديگران با چنين رفتاري نشان خواهند داد. رفتار صحيح پدر و مادر با يكديگر باعث مي شود كه كودكان خانه را يك پناهگاه ايمن
  و دوست داشتني در دنياي ترسناك خارج از خانه بدانند.

  انتظارات نا معقول:) 7
ساله تان انتظار داريد كه مثل يك شاهزاده  2يد در ارتباط با فرزندانتان از آنها انتظارات معقول داشته باشيد. اگر شما از كودك با

خانم كوچك بنشيند و شما با همسرتان براي صرف شامي عالي به رستوران برويد سخت در اشتباه هستيد، و همچنين اگر پسر كوچك 
رد و از او انتظار داريد ستاره فوتبال مدرسه خود باشد، انتظار نامعقولي داريد، شايد او دوست دارد نوازندهكيلو گرم وزن دا 35شما 
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ها كالرينت بشود. انتظاراتي از آنها داشته باشيد كه آنها بتوانند از پس آنها بر آيند. انتظارات نا معقول باعث اضطراب و ناراحتي در آن
  مي شود.

  ا:وابسته كردن آنه) 8
بسياري از والدين فرزندانشان را نازپرورده بزرگ مي كنند و هر آنچه كه آنها مي خواهند برايشان فراهم مي كنند و كارهايي كه آنها 

بايد خودشان انجام دهند پدرو مادر انجام مي دهند، تا نكند او سختي كوچكي را متحمل شود. من از آن مي ترسم كه ما در آينده 
باشيم كه حتي از تميز كردن اتاق خود هم بر نمي آيند چه برسد به مشكالتي كه در آينده بايد با آنها دست و پنجه  نسلي بزدل داشته

نرم كند. بايد اجازه دهيد آنها مستقل بزرگ شوند و كارهاي خود را خودشان انجام دهند، اين كار نشان مي دهد كه شما آنها را دوست
  كمي داريد.داريد نه اينكه به آنها عالقه 

  آنها را خودتان فرض كردن:) 9
اجازه دهيد بچه ها بچه باشند و مرحله به مرحله بزرگ شوند و به آنچه عالقه دارند برسند. والدين نبايد بچه ها را راهي براي رسيدن

داشته باشيد، چون آنها به راهيبه اهدافي كه خودشان نتوانسته اند به آن برسند، بدانند. شما نبايد براي آنها چشم اندازي از آينده 
خواهند رفت كه خودشان دوست دارند نه شما، چنان كه شما هم همين كار را كرديد. اجازه دهيد آنها خودشان را بيابند و 

  استعدادشان را نشان دهند.
  تا آخر دنبال نكردن:) 10

كار را دنبال كنيد كه او اين كار را انجام دهد. تا به آخر رساندناگر شما از پسرتان خواسته ايد نرده ها را رنگ آميزي كند بايد تا آخر 
خواسته ها شما و حتي تنبيهات، زندگي را كمي مشكل خواهد كرد، اما او مي فهمد كه حرف شما تغيير نخواهد كرد. اگر اين چنين 

ما حساب باز نمي كنند و به شما اعتماد نخواهند نباشيد آنها مي پندارند كه هر چيزي كه شما گفته ايد فقط گفته ايد. آنها روي حرف ش
 داشت.
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 پيشنهاداتي براي انجمن اوليا و مربيان مدارس ،و موثر كردن اقدامات انجمن اوليا در راستاي اهداف آموزشي 

نوع نگرش مديران ادارات آموزش و پرورش و كارشناسان انجمن اوليا و مربيان اداره تاثير بسزايي در توجه به ابتكارات و  چكيده :
نوآوريهاي انجمن اولياي مدارس دارد ، چنانچه فعاليتهاي خالقانه به سرعت توسط مسئولين اداره شناسايي و مورد توجه و حتي تقدير 

دارس هم براي امور مبتكرانه ترغيب خواهند شد و قوت قلب مديران مدارس با همفكري و همكاري شفاهي قرار گيرد ، ساير م
انجمن اوليا ، فزوني خواهد يافت . اگر مديران مدارس پيشنهادات انجمن اوليا و مربيان را به عنوان تالش هاي مهم آنان براي ارتقاي 

د ،( و نه فكر كنند كه دخالت مستقيم در امور مدير و معلمان است !) مشكل سطح علمي ، آموزشي و پرورشي مدارس خود درنظر بگيرن
حاضرند هر نوع خدمتي را به تمام دانش آموزان مدرسه نموده و همه را مانند فرزند خود ،  اولياي فهيمخاصي به وجود نخواهد آمد و 

در يك آموزشگاه ، جو نامطلوبي در اثر محافظه كاري بيش مورد توجه و محبت و ارائه سرويس و خدمات مفيد ، بدانند . و اگر برعكس 
از اندازه مدير و كاركنان ، ايجاد شده باشد ،( به اين معني كه مطالبات و طرحهاي انجمن به منزله دخالت در امور داخلي مدرسه در نظر 

شدن فضاي تشريك مساعي ، همت وتالش ،  انجمن اوليا در كار خود چندان موفق نخواهد شد . بنابر اين حاكم "گرفته شود) معموال
روحيه مثبت سازماني مدارس ، همكاري براي رسيدن به اهداف عاليه تربيتي و آموزشي و اين احساس كه دو خانواده مهم يعني 

ي از ، دست به دست هم داده تا فرزنداني شايسته و آينده سازان فرداي جامعه را تربيت نمايد ، بسيار "مدرسه و منزل مشتركا
  خطاهاي موجود كم خواهد شد و در يك جو صميمي ، امورات به خوبي سپري خواهد شد .

تجربه نشان داده است اگر اكثريت والدين دانش آموزان يك كالس (مثا انجمن موسوم به كالسي) يا مدرسه بدانند يك طرح خاص در 
اهد رساند و در كل، موجب پيشرفت فرزندشان شود ، با مدرسه چه ارزشي براي فرزندشان دارد و يا به چه هدفهاي مطلوبي خو

رضايت قلبي و بدون اجبار ، حاضرند هر نوع مساعدت و كمكي به مدرسه را با جان و دل انجام دهند ، مهم اين است كه چگونه و 
  توسط چه كسي توجيه شوند ...

لف هر مدرسه ، منطقه و شهرستان و روستا و امكانات و منابع قبل از خواندن مطلب ، به نكاتي توجه فرماييد . واضح است كه شرايط مخت
رش و مديران مدارس ، تركيب خاص اعضاي منتخب انجمن اوليا و مربيان و عوامل موجود ، نگرش مسئولين ادارات آموزش و پرو

اين يك نسخه بي عيب و نقص را نمي بسياري بر فعاليت بهينه انجمن و همكاري متقابل با مدير و مربيان آموزشگاه تاثير دارد ، بناير 
  توان برا يتمام مدارس كشور پيچيد .

بررسي  "ار محسوب شده و نتايج بسيار مفيدي داشته باشد ولي در شهر ديگر نه . قبالممكن است يك پيشنهاد در منطقه اي از كسور ابتك
  نماييد ،

  آيا طرح هاي زير ارزش اجرا دارد يا خير ؟  الف:

صويب آن در انجمن اولياي مدرسه و ارائه به مدير آموزشگاه مفيد واقع مي شود؟ ( فرض بر اين است كه مدرسه هيچ ب: آيا طرح و ت
  گونه مشكل مالي و اعتباري ندارد ) 

انجمن  ارائه اين پيشنهادات و برخي نوآوريها ، در حيطه اختيارات انجمن اولياي مدرسه مي تواند باشد يا خير ؟( با اين هدف كه "كال - ج
فقط در حد نظري ، پيشنهاد را مطرح و تصميم براي اجرا به عهده مديريت مدرسه باشد تا به منزله دخالت در كار آموزشي مدرسه 

  محسوب نگردد)

بديهي است برخي طرح ها ممكن است براي خوانندگان ، پيش پا افتاده و تكراري باشد ولي اگر اين طرح ها در يك مدرسه تا كنون د: 
  ا نشده ، براي دانش آموزان تازگي خواهد داشت .اجر

برخي اين طرح ها از تجربيات چندين ساله نگارنده ، مطالعات و نظر خواهي از دانش آموزان و والدين آنها بوده و يا با تحقيق و  "ذ: ضمنا
ر و مدارس خارجي گرفته شده سرچ و درخواست از مديران سايتها يا مدارس خارج از كشور ، به صورت تجربياتي از مدارس كشو

است .خيلي از طرح هاي زير قابل اجرا بوده و در صورت اجرا بسيار مفيد. و براي رسيدن به برخي اهداف آموزشي و تربيتي ،موثر 
ت بوده اند كه براي اختصار از ذكر هدف هاي منظور در هر پيشنهاد صرف نظر مي گردد . ( الزم به ذكر است كه برخي از پيشنهادا

نگارنده ، توسط مديران ،معلمان و اولياي مدارس خارجي هم به مرحله اجرا در آمده و مورد توجه قرار گرفته و حتي شرح و مستند 
  برخي از آنها مدتي در وبالگ هاي آنان درج شده بود .

ي دانش آموزان و ايجاد فضاي پر اختصاص يك روز از سال ، براي واگذاري مدرسه به دانش آموزان جهت تقويت تواناييهاي مديريت -1
تحرك مدرسه . بدين صورت كه بر اساس مالكهايي ، از دانش آموزان عالقمند و مختار ، مدير ، معاون ، مربي پرورشي ، مربي بهداشت 
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اهداف و و ... انتخاب شود و با نظارت كاركنان مدرسه آن روز ،اداره مدرسه را برعهده دانش آموزان گذاشت و از چند روز قبل 

  مراحل به اطالع كليه دانش آموزان برسد
حضور مدتي يكبار در سال اعضاي اصلي انجمن در جلسه اي متشكل از دبيران و انجمن براي استماع نظر دبيران و انعكاس آن به  -2

پيشنهادات طرفين در والدين در جلسات عمومي بدون دخالت در امور آموزشي و روش كار معلمان مدرسه و رد و بدل كردن نظرات و 
  فضايي آرام و توام با احترام.و طرح درخواستهاي معلمان براي تهيه و تدارك هر آنچه كه به آموزش دانش آموزان كمك خواهد كرد .

از والدين خوشنام و بدون مشكل براي حضور در  "پيشنهاد به مدير مدرسه براي دعوت از اساتيد دانشگاه يا كارشناسان ، ترجيحا -3
لسه دبيران مدرسه و ارائه نكاتي در مورد ( به عنوان مثال) روش هاي نوين تدريس يا تشريح خصوصيات روحي و جسمي دانش ج

  بار ) 3يا  2آموزان در مقطع بخصوص .( در سال 
ا محلول شيفته با هزينه پايين و ب 2طرح ضد عفوني كردن صندلي و ميزها و دستگيره درب هاي كالس و مدرسه براي مدارس  -4

بار . كه آلودگي ميز و صندلي ها براي دانش آموزان طي تحقيقات علمي به  5يا  4مخصوص ( ده درصد الكل و نود درصد آب ) در سال 
  اثبات رسيده است .اين كار ، در صورت موافقت مدير مدرسه ، در روز تعطيل با مشاركت اعضاي انجمن انجام مي شود .

،  "ط والدين و دانش آموزان با انجمن اوليا و مربيان در سالن مدرسه براي ارائه نظرات و پيشنهادات صرفاتهيه صندوقي براي ارتبا -5
به انجمن اوليا و بررسي آن توسط انجمن ( حتي در صورت عدم استقبال به منزله نوعي احترام براي نظر اوليا و دانش آموزان تلقي مي 

  شد)
(مورد تاييد مدرسه ) در سرويس ميني بوس اياب و ذهاب دانش آموزان هر ماه يكبار براي اطالع از حضور يكي از اعضاي انجمن اوليا  -6

مسيرها ، نحوه رفتار دانش آموزان در سرويس و غيره براي اطمينان خاطر والدين از سركشي و نظارت انجمن بر رفت و آمد دانش 
  شده است . آموزان ، چرا كه سرويس در ابتداي سال توسط انجمن هماهنگ

تشكيل يك يا دو جلسه براي رانندگان سرويس و تبادل نظر براي ارائه سرويس مطلوب به دانش آموزان با حضور اعضاي اصلي  -7
انجمن و مدير آموزشگاه و استماع نظرات رانندگان و بها و رسميت دادن بدانها و استماع مشكالت احتمالي رانندگان .در پايان سال به 

ه بيشترين همكاري را با دانش آموزان داشته اند و كمترين ميزان گاليه و شوكوائيه از آنان شده ، لوح تقدير كتبي و رانندگاني ك
  تاييد همكاري دريافت مي نمايند.

در صورت ارائه سرويس مطلوب و رضايت عمومي دانش آموزان و والدين ، به رانندگان سرويس يك لوح تقدير از طرف كارشناسي  -8
  ن ارائه گردد تا در سنوات ديگر از آن استفاده نمايند و ضمن دلگرمي به كار خود ، متوجه نظارت مطلوب نيز بشوند .انجم

جهت ايجاد فضاي شاد و پر نشاط در مدرسه با نظارت مربي پرورشي ، تواريخ تولد دانش آموزان (متولد هر روز ) در تابلو اعالنات  -9
  آموزان احساس كنند كه كادر مدرسه به ياد آنها هستند و اهميت قائل مي شوند .مدرسه نصب گردد و اينكه دانش 

تهيه ژتون ( يا كارتهاي ارزان و ساده ) و ارائه آن به دانش آموزان فعال از نظر درسي و در اختيار گذاشتن گذاشتن آن براي  - 10
ره به دانش آموزان داده و توسط آموزشگاه حدودي براي خريد دبيران و كادر دفتر كه در زمان پرسش ها ي كالسي ، امتحان كتبي و غي
  از تعاوني مدرسه و در نهايت تشويق دانش آموزان در نظر گرفته شود .

يكي از مشكالت شهر هاي كوچك ، عدم وجود فضاي پرنشاط و زنده و پويا در محيط مدرسه است كه همكاري و طرحهاي مشترك  - 11
مي تواند مفيد واقع شود اقدامات به ظاهر ساده و پيش پا افتاده مانند پخش سرودهاي انقالبي آواي انجمن اوليا و مربي پرورشي 

مدرسه و گلبانگ تربيت در زنگ هاي تفريح و ايام غير از عزاداري ، دانش آموزان را خوشحال خواهد كرد . و يا برگزاري مسابقات 
  مختلف جمعي در ايام شاد سال ...

نشريه ها بر روي آن چسبانده شده و كاور و تمهيدات ديگر لوازم در نظر  "ه نقاشي عمومي روي ديوار ( كه قبالبرگزاري مسابق - 12
گرفته شده ) با رضايت قبلي والدين يا دانش آموزان به مناسبت هاي مختلف مانند روز دانش آموز و اعياد ملي مذهبي و در نهايت 

  معرفي آثار برتر و دادن جايزه .
يس يك وبالگ فقط با هدف ارائه مطالب تربيتي و آموزشي ( نه انتقادي و سياسي و غيره) براي انجمن اولياي مدرسه ( مسلم تاس - 13

است كه بازديدكنندگان آن دانش آموزان و والدين شهر هاي كوچك نيستند ولي ممكن است از نقاط ديگر بازديد كننده داشته باشد 
اينكه به منظور پرداخت زكات علم ، تجربيات مفيد و نوآوريهاي خود را در  "جمن منظور گردد . خصوصاو شايد به عنوان فعاليت براي ان

  اختيار ساير مدارس كشور و حتي خارج از كشور بگذارند .
 جلسه اي براي نحوه تست زني سواالت آزمون مدارس نمونه و غيره براي دانش آموزان و 3تمهيد مقدمات بر گزاري يك كالس  - 14

استفاده از دبيران مجرب در اين زمينه و باال بردن احتمالي آمار ورودي به مدرسه نمونه از آموزشگاه مبدا.( در مدارس راهنمايي و 
  ابتدايي) و در مراكز دبيرستان و پيش دانشگاهي ، در صورت امكان كالس هاي تست زني كنكور ...

يد هاي علمي الزم در حيطه كتابهاي درسي و از طرفي ديگر دريافت نظر والدين و دريافت نظر دبيران توسط مدير مدرسه براي بازد - 15
دانش آموزان در اين رابطه و سپس اقدام براي هماهنگي انجمن اوليا با مراكز صنعتي و غيره و هر يكي دو ماه يكبار انجام اين بازديد 

ها .( به فرض كه محدوديت مالي وجود ندارد) و انجمن اوليا تمام با حضور دبير مربوطه و استفاده آموزشي و تربيتي از اين بازديد 
مقدمات قبلي براي بازديد را انجام و مدير مدرسه فقط محتوا و نظارت را بر عهده خواهد داشت به صورتي كه بر مشغوليات كاري آنان 

  اه شود .بيش از پيش افزوده نگردد(بازديد علمي نبايد با اردوهاي ارديبهشت ماه مدارس اشتب
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طرح انجمن كالسي كه در برخي مدارس كشور هم اجرا شده است و فوايد بسياري دارد و حتي معلمان اين مدارس رضايت زيادي  - 16

داشته اند بدين صورت كه عالوه بر انجمن مدرسه يكي از والدين عضو اصلي انجمن به عنوان نماينده كالس ، با والدين آن كالس در 
اي گذاشته و نقظه نظرات و مطالبات آنها را دريافت و بررسي و به جلسه انجمن براي طرح خواهد برد ، حتي زمان ابتداي سال جلسه 

مراجعه والدين به مدرسه ، ( مزاحم درب كالس نشدن و غيره ) در اين انجمن هاي كالسي به خوبي قابل تشريح خواهد بود . انجمن 
ر در سال تحصيلي جلسه تشكيل مي دهد و ولي ، رابط هر كالس ، نظرات والدين كالس را به كالسي به توافق والدين هر كالس ، چند با

  انجمن منعكس خواهد كرد .
اين مورد در مدارس ساير شهر هاي كشور بوده و تازگي ندارد ولي فوايد زيادي بر آن مترتب است ؛ حضور مدتي يكبار انجمن اوليا  - 17

ين و دانش آموزان براي مراجعه اختياري در طرح نظرات و پيشنهادات خود . اين اقدام ضمن احترام در مدرسه و اطالع رساني به والد
قايل شدن براي اوليا ، از در گيريهاي فكري كاركنان مدرسه هم خواهد كاست و تنش ها را به حداقل خواهد رساند ( فرض بر اين 

  ، جا افتاده و داراي صالحيت هاي الزم براي حضور در مدرسه باشند ) است كه تمام والدين اين پيشنهاد را داده و اعضاي انجمن
هماهنگي انجمن اوليا با مدير مدرسه جهت دعوت كارشناسان مورد تاييد اداره مانند : پزشك متخصص ، پرستار و دندانپزشك ،  - 18

م باشند ) و انجام مراحل مقدماتي و تماس ها و براي مدارس دخترانه فقط ، خان "روانشناس و مشاور براي سخنراني عمومي( كه ترجيحا
غيره جهت حضور در مدرسه و انتقال مطالب مهم بهداشتي و غيره در راستاي دروس مختلف و مورد نياز دانش آموزان ، بديهي است 

الزم است نظر دانش آموزان قبال توانايي هاي سخنراني كارشناسان و غيره مورد تاييد واقع گردد . كه براي پربار كردن اين اقدامات ، 
نيز دريافت گردد كه كدام مورد را بيشتر نياز دارند تا در اولويت قرار گيرد و بهتر است براي موضوعات سخنراني فقط به نظر مدير يا 

  رييس انجمن اكتفا نگردد.
د و تمام جوانب امنيتي در نظر اين مورد در مدارس ديگر انجام نشده است و فرض بر اين است كه محدوديت مالي وجود ندار - 19

نفر و كسب نظرات آنان در مورد خواسته هايشان از مدرسه و  5گرفته شده است . مصاحبه با دانش آموزان مدرسه مثال هر كالس 
اختيار غيره ( كه قبال سواالت مصاحبه بررسي و مورد تاييد اداره يا انجمن و غيره واقع شده باشد ) و اصل كار فقط در يك نسخه در 

مدير مدرسه باشد و در يك جلسه براي كل دانش آموزان در يك تاالر توسط پروژكشن پخش شود تا ضمن خود باوري ، به عنوان 
برنامه اي جذاب و شاد از آن استفاده گردد . دانش آموزان در اين حال خود را با ساير دانش آموزان در شهر هاي بزرگ ، مصاحبات 

يبون آزاد ، مصاحبه با نشريات و مجالت و غيره مقايسه كرده و بر توانايي هاي بيان و طرح خواسته خود ، مطمئن راديو و تلويزيون ، تر
  خواهند شد و شايد بر تقويت قدرت ابراز وجود آنان بيافزايد.

وار براي كسب تجربه از نفر از اعضاي انجمن از مدارس مركز استان يا استان همج 3يا  2با اطالع و هماهنگي اداري ، بازديد  - 20
فعاليتهاي ساير مدارس و منعكس كردن اقدامات و نوآوريهاي آنان به جلسه انجمن براي اقدامات مشابه و يا به كارشناسي اداره براي 

  استفاده .
از وقت آن  در جلسات اول اعضاي اصلي انجمن اوليا ، مدير جلسات آتي تعيين گردد و ضمن بيان اصول مديريت بهينه جلسات ، - 21

حداكثر استفاده را نمود و نيز ساير اعضا نيز به تكاپو و تراوش فكري ، ترغيب، و از متلكم وحده شدن جلوگيري شود . در انتهاي سال 
  تعداد طرح ها ي نو آورانه هر عضو نيز مشخص شود تا ضمن ارج نهادن به تالش وي ، براي سنوات آتي هم بدين كار ترغيب گردند .

ماه يكبار) در نظر بگيرد و قبال در جلسات شورا هدف  2ريت مدرسه روزهايي را براي مالقات اولياء هر كالس با دبيران (مثال هر مدي - 22
را به اطالع معلمان برساند و اينكه مراجعات مكرر اوليا به درب كالس ، موجبات خستگي دانش آموزان و معلمان را فراهم و نيز بديهي 

از اوليا مراجعات مكرري به مدرسه خواهند داشت و تعدادي ديگر نه ، در اين حال براي آن ساعت برنامه ديگري  است كه تعداد كمي
جهت دانش آموزان در نظر گرفته شود تا ساعات آموزشي آنان هدر نرود ، به عنوان مثال تحقيق كتابخانه اي ، يا آموزش مهارتهاي 

  ا برگزاري دعا در نمازخانه مدرسه ، در نظر گرفته شود.زندگي ، رفتن به كارگاه و آزمايشگاه و ي
كسب نظر انجمن اوليا براي محتواي جلسات آموزش خانواده با هماهنگي مدير و نيز نظر خواهي از دبيران در جلسات شورا تا به نياز  - 23

گرفته و اين جلسات اگر شرايط مقدور آموزشي واحدي برسيم و نيز بيشترين بهره را از محتواي آن در راستاي نياز دانش آموزان 
بر خالف افكار  "است فقط مختص والدين كم سواد و بيسواد نباشد . و اگر پربار باشد ساير والدين هم شركت مي نمايند ، و معموال 

  ي هستندرايج والدين با تحصيالت باالتر ، براي بهره گيري از جلسات عمومي و سخنرانيها و آموزش ها ، بسيار راغب و راض
فرض بر اين است كه انجمن اوليا از افراد تحصيلكرده هستند ، شناسايي عوامل استرس زا در درون مدرسه با استفاده از نظر (  - 24

تلويحي) دانش آموزان ، والدين و كاركنان مدرسه و تالشهايي براي رفع آن استرس و اضطراب ها و ايجاد محيط امن و پر از آسايش 
  نحوي كه در حد پيشنهاد باشد و به منزله دخالت در امور مدرسه تلقي نگردد ) در مدرسه ( به

شناسايي آسيب هاي اجتماعي كلي با استفاده از نظر اوليا ي فهيم ، و ساير كانال ها مانند مربي پرورشي و دبيران و غيره و ارائه  - 25
مدير به عنوان مثال : استفاده از موبايل در مدارس كشور در پيشنهادهاي پيشگيرانه در سطح مدرسه و تاييد و اجراي آنها توسط 

مقطع كنوني براي والدين و مربيان يك مشكل عمده محسوب مي شود ، و خيلي از والدين فهيم در اضطراب خطرات آن هستند ، و 
جسمي آن را تشريح نمايند تا  انجمن اوليا و مديريت مدرسه بايد در جلسه عمومي انجمن ضمن دعوت از كارشناس خبره جنبه هاي خطر

  والدين به صورت خود برانگيخته براي اين مهم ترغيب شوند .
در جلسات شوراي دبيران انتظارات آنان از انجمن اوليا ، دريافت شود تا چنانچه انجمن اوليا بر اساس نظرات آنان ، قادر به انجام هر  - 26

  . كار مفيدي براي دانش آموزان باشد ، اقدام نمايد
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در طي سال يك يا دو جلسه فقط با حضور كل دانش آموزان و والدين آنان در تاالر برگزار گردد و توسط خود دانش آموزان  - 27

توانمنديهاي آنان مانند شعر ، كارهاي هنري ، سخنراني ، شعر ، مديريت و انضباط سالن ، راهنمايي مدعويين ، مجري گري و غيره را به 
برترين هاي رشته هاي مختلف معرفي گردد و به عبارتي حتي االمكان تعداد زيادي از آنان به داليل مختلف ، در نمايش گذاشت و يا 

حضور والدين خود تشويق شوند . يكي از آرزوهاي والدين اين است كه در جمع هم مدرسه اي هاي خود و آنها بتواند به نوعي خود را 
ناييهاي فرزند خود را در جمع هاي جديد ببينند. در اين جلسه اساس بر دانش آموزان بوده و مطرح نمايد و لذت مي برند از اينكه توا

از سخنرانيهاي طوالني و امورات ديگر حتي االمكان كم شود . ضمن تقويت خود باوري دانش آموزان ، والدين به خوبي ارزش اين كار 
  ن اوليا و مربيان خواهند شد .مدرسه را خواهند دانست و حامي خوبي براي آموزشگاه و انجم

هر ماه يكبار) براي نظر خواهي از كيفيت كار  "حضور مدير و معاون مدرسه در كالس درس و در ساعات بيكاري دانش آموزان ( مثال - 28
مدرسه و انعكاس  مدرسه با تاكيد بر مطالبات آنان از انجمن اوليا و كسب نظرات نو آورانه دانش آموزان براي امور قابل انجام در سطح

  آن به جلسه انجمن اوليا و مربيان مدرسه .
روي امور معنوي مشترك دانش آموزان به صورت دقيق كار شود و ضمن كسب نظر كاركنان مدرسه و انجمن اوليا ، از جلسه  - 29

مقوله مهم نماز و حجاب به  2كارشناسي براي اين مهم ، استفاده و روش هاي آموزش و يا نظارت معين گردد : به عنوان مثال روي 
صورت موردي و كارشناسي تدابير ي اتخاذ شود . بديهي است بدون كمك از والدين در منزل ، كار مدرسه با شكست مواجه خواهد 
شد . به همين دليل براي اين امور مهم در جلسات انجمن خصوصي مدرسه ، بايد تمهيداتي در نظر گرفت و از بي خاصيت شدن انجمن 

  گيري كرد و مسلم است كه كار انجمن فقط رسيدگي به سر شير هاي آبخوري مدرسه و امور بهداشتي آن نيست .جلو
ما يكبار به  2طرح معرفي دانش آموزاني كه بيشترين كتب را از كتابخانه مدرسه دريافت و مطالعه نموده اند و اهداي جوايز هر  - 30

  اي سطح علمي آنان .دانش آموزان از طرف انجمن اوليا براي ارتق
  خريد يا اشتراك روزنامه براي دفتر آموزشگاه و مطالعه آن توسط معلمان از محل الزم و نيز براي دانش آموزان در سالن مدرسه . - 31

طرح مسابقه انتظارات شما از كاركنان مدرسه چيست ؟ براي دانش آموزان مدرسه و بررسي نظرات آنان و اهداي جايزه به بر  - 32
گزيدگان هر كالس . و در صورت صالحديد مدير ، در جلسه خصوصي انجمن طرح و نكات مربوط به حيطه اختيارات و مساعدت انجمن ، 

  ابالغ شود .
تجربه نشان داده است كه درگيري طي سال مدير يا چند تن از دبيران با تعداد كمي از والدين موجبات دلسردي آنان را فراهم و  - 33

ثر بودنشان به ميزان زيادي كم مي شود و در صورتيكه منجر به شكوائيه به اداره شود ، حالت انزوا به خود خواهند گرفت كارايي و مو
و در نهايت كل دانش آموزان متضرر خواهند شد . انجمن اوليا بايد امين مدير بوده و در صورت نياز نقش ريش سفيدي خود را اعمال 

بيري از تنش هاي موجود بكاهد .( اين مهم در انجمن هاي كالسي به خوبي رفع مي گردد و مانع بروز با وساطت و تدا "نموده و فورا
  گاليه هاي بيمورد به مسئولين رده باالتر خواهد شد و زمينه ايجاد درگيريهاي احتمالي برخي از والدين را با معلمان حذف مي كند .)

چه به پروژه هاي كامپيوتري مرتبط با امور درسي نياز داشتند به وي اعالم تا توسط توسط مدير مدرسه به معلمان اعالم شود چنان - 34
انجمن اوليا به صورت رايگان آماده و جهت نمايش براي دانش آموزان به مدرسه تحويل داده شود مانند تهيه پروژه مولتي مديا يا پاور 

كره زمين ، مسايل علوم و حرفه و فن و غيره.( با اين فرض كه  پوينت در زمينه نقشه هاي جغرافيايي و آب و هواي مناطق مختلف
  امكان پخش با پروژكشن و يا حداقل با كامپيوتر باشد )

پيشنهاد انجمن به مدير براي شوراي معلمان مدرسه اينكه هرجلسه يكي از معلمان براي جلسه به بيان تجارب مثبت دوره خدمت  - 35
ان پرداخته يا يك روش تدريس را شرح دهد تا ضمن پويايي جلسه شورا ، به ترغيب ديگر خود در انتقال دانش به دانش آموز

  همكاران پرداخته شود .
پيشنهاد انجمن به مدير مدرسه در مورد اينكه به داليل مختلف دانش آموزان ضعيف ، متوسط و در حال پيشرفت هم به عناوين  - 36

چندبار در سال نامشان در مراسم آغازين يا تابلو مدرسه برده شود تا به انجام فعاليت  مختلف مورد تشويق قرار گيرند و در حد امكان
  بيشتر ترغيب گردند .

تعريف مديريت نوين مدرسه و كالس براي معلمان توسط مدير مدرسه ، و جلوگيري از اعمال خشونت ، رعب و وحشت با استفاده از  - 37
نگيختگي رفتار مطلوب دانش آموزان در كالس و مدرسه و اين مهم ، بايد در جلسات شوراي نمره ، دفاتر انضباطي و غيره براي خود ا

معلمان به عناوين مختلف براي دبيران تشريح شود . و بر كاهش اضطراب و استرس هاي معمول مدارس ، موثر واقع گردد .و انواع 
  آثار سوء استرس و اضطراب بر جسم و روان دانش آموزان كمتر شود

استفاده موردي از تلفن مدرسه توسط دانش آموزان با نظارت معاون در مواقع ضروري آزاد باشد تا دانش آموزان به فكر آوردن  - 38
موبايل به مدرسه نبوده و والدين هم چنانچه به صورت موردي نياز به تماس با فرزند خود داشتند بتوانند ، به مدرسه زنگ زده و 

  از سالمت فرزند خود مطلع شوند . نگراني خود را رفع نموده و
ماه يكبار چند تن از دبيران را به عنوان فعال ، نو آور و غيره به انجمن اوليا  2در صورت امكان و صالحديد ، مدير مدرسه هر  - 39

راهم ساخته و اينكه معرفي نمايد تا با استفاده از منابع غير از مدرسه از وي تقدير به عمل آيد و موجبات ترغيب ساير همكاران را ف
  معلمان احساس كنند والدين قدر دان زحمات آنها هستند .
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ساعت آخر ) ، كالس هاي گروه آموزشي و غيره طي نامه روز  "تمام تعطيلي ها ي غير عادي مدرسه براي جلسات شوراي معلمان ( مثال - 40

  شود .قبل به اطالع تمام والدين برسد تا از بروز مشكالت احتمالي جلوگيري 
هر سه ماه يكبار نامه اي از طرف انجمن اوليا يا مدرسه به والدين داده شود كه انتظارات خود را از مدرسه انجمن اعالم نمايند و  - 41

  براي پيشنهادات آنها در جلسه خصوصي انجمن وقت گذاشته شود .
ابتدا از خود دانش آموزان نشات مي گيرد و گاهي اوقات تجربه نشان داده كه هيجانات و عصبانيتهاي غير معمول والدين  "معموال - 42

كار به شكوائيه به مراجع قضايي هم مي كشد ، مثال دانش آموز به اشتباه فكر كند كه يك معلم وي را سركوب كرده و از وي بدش مي 
د شد . در اين چنين موارد از دبير آيد و يا بين او و يك دانش آموز ديگر تفاوت قايل مي شود و در منزل موجب تحريك ولي خود خواه

ديني ، قرآن يا پرورشي خواسته مي شود تا مطالبي را در هر كالس در مورد خوشنودي از پيشرفت ديگران ، احاديث غيبت و غيره ( 
مفيد براي كاهش و غير مستقيم) مطرح نمايد و ذهن بچه ها را از پيشداوري پاك كند و اين اقدام به منزله يك كار پيشگيرانه  "تلويحا

درگيريهاي احتمالي والدين با مربيان خواهد بود . بيشترين در گيري والدين با دانش آموزان مربوط به نمره ساير دانش آموزان است 
  اين مطلب جالب را بخوانيدنه فرزند خودشان !

ر طبق نياز دانش آموزان و با نظر خواهي از والدين يا معلمان ، نسبت به تهيه يك بروشور مناسب جهت اطالع رساني هر ماه يكبا - 43
والدين مربوط به دوره مربوطه اقدام شود و به دانش آموزان داده تا به منزل ببرند ، اينكار از عهده برخي كارشناسان عضو انجمن بر 

ره متبوع امكان پذير است . و يا هر ماه يكبار يك بروشور در حد خود دانش آموزان تهيه و بدانها داده آمده و با تاييد مدير و يا ادا
  شود و در آخر سال مسابقه اي براي تشويق آنها از محتواي بروشورها در نظر گرفته شود .

ند اوليا و مربيان برگزار و ضمن نمايش آن مسابقه نشريه ديواري مخصوص خانواده و دانش آموزان به مناسبت روز خانواده يا پيو - 44
  به برترين ها جوايزي داده شود ( جوايز آن از ساير منابع مدرسه تامين مي شود )

تمام نيازهاي آموزشي معلمان مانند تهيه وسايل كمك آموزشي ، كتب ، نشريات و غيره عالوه بر مدير مدرسه به اطالع جلسات  - 45
حد امكان براي تهيه آن اقدام و براي توام كردن تئوري و عمل و مشاهده در آموزش از هيچ اقدامي  خصوصي انجمن هم برسد تا در

  توسط انجمن اوليا ، فرو گذار نشود.
اقتدار انجمن اوليا بايد به حدي حفظ شود تا اعتراض بيمورد يكي از والدين به دليل خصومتهاي شخصي و غيره باعث دلسردي آنان  - 46

به انجمن يا مدرسه منعكس نكند ، مگر  "مدرسه و اداره متبوع بايد با درايت خاصي هر نوع اعتراض والدين را مستقيما نگردد و مدير
اينكه موجه باشد ( به عنوان مثال برخي والدين به غلط فكر مي كنند انجمن اوليا ممكن است در نمره گذاري ها دخيل باشد ! و 

  رزندش به مدرسه اعالم نمايد ! كه مديران با سابقه به خوبي از اين مثالهاي آگاهي دارند!...)اعتراض شديد خود را بر اساس گفته ف
برگزاري جلسه براي دانش آموزان به صورت كلي در فضايي غير از مدرسه براي تنوع بخشيدن به آموزش و استفاده از انواع  - 47

بار در طي سال تحصيلي به عنوان  3ماه يكبار و  3دانش آموزان هر  وسايل كمك رسانه اي و كمك آموزشي در تاالر ، و پذيرايي از
مثال دعوت از يك پزشك متخصص خانم ، براي تشريح فوايد شير و يا انتخاب موضوع مورد نياز با نظر شوراي معلمان مدرسه و 

  هماهنگي با اداره متبوع براي دعوت سخنران مسلط به موضوع . 
سالن براي نصب آثار دانش آموزان در هر زمينه اي . مانند حديث هفته ، آيات ، خاطره ، نشريه ، پيشنهاد  تهيه برد دانش آموزي در - 48

و غيره تا موجب تقويت روحيه جرات مندي دانش اموزان شود . و اداره آن را چند تن از دانش آموزان بر عهده گرفته و زير نظر مربي 
  پرورشي مطالب آن الصاق گردد .

يا خريد سي دي هاي مولتي مديا در زمينه آخرين روشهاي تدريس و تجارب آموزشي و استفاده و نمايش آن در جلسات شوراي تهيه  - 49
معلمان و بررسي موانع موجود براي عدم اجراي شيوه هاي نوين تدريس در مدرسه و تالش انجمن اوليا براي رفع موانع موجود ( به 

  اوليا كارشناسان خبره اين رشته باشند ).فرض اينكه تعدادي از اعضاي انجمن 
تهيه و خريد روزنامه يا نشريات مناسب دوره تحصيلي و نصب در سالن مدرسه براي مطالعه دانش آموزان در اوقات زنگ تفريح يا  - 50

  بيكاري و يا بردن آن به كالس در مواقع الزم .
ماه يكبار مدير مدرسه در اوقات بيكاري ،  2ت ابراز وجود آنان هر ماه يا به منظور ارج نهادن به نظرات دانش آموزان و تقويت قدر - 51

كالس حاظر و نظرات آنان را در مورد برنامه هاي مدرسه جويا شده و در صورت نياز به شوراي معلمان يا انجمن اوليا منعكس نمايد تا 
د شد تا دانش آموزان در محيط مدرسه بتوانند ضمن مطرح برخي از مناسبترين پيشنهادات دانش آموزان اجرا شود .اينكار باعث خواه

كردن خود ، احساس موثر بودن و رضايت داشته و حتي نظر والدين را نسبت به مدرسه تغيير دهند( و به عبارتي مدير ، مدرسه خود 
دهان فرزندان  "را كه والدين معموالرا تا حد ممكن از وجود گاليه ها و دلخوريها و اعتراضات و شكوائيه هاي ناشناس خالي نمايند ، چ

  خود را براي اعالم دلخوريها مي بينند!)
در جلسات مجمع عمومي اوليا ، در حد امكان به چند تن از والدين فرصت داده شود تا خواسته ها و پيشنهادات خود را مطرح نمايند  - 52

مهمترين علل عدم رغبت اوليا براي شركت در جلسات اين است و جلسات حالت يكسويه و انفعالي به خود نگيرد ، بديهي است يكي از 
كه آنها نيز مطرح نمي شوند و يا از جلسه خسته شده و كارهاي تكراري و نمادين را مشاهده كرده و بي نتيجه بر خواهند گشت .( مدير 

 "با محدود كردن زمان هر ولي ، قبال يا رييس انجمن اين تشخيص را خواهد داشت كه مطالب نامناسب توسط والدين مطرح نشود و يا
  در مورد نوع نظرات و پيشنهادات ، خط داده شود .
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صندوق پيشنهادات مدرسه به طور جد توسط مدير مدرسه هر هفته بررسي گردد و حتي االمكان برخي از موارد مفيد به اطالع  - 53

والدين با اداره و مدرسه هر روز بيشتر خواهد شد ، چرا كه دانش آموزان برسد ، اگر اينكار به داليلي تعطيل گردد در گيريهاي 
  بر اساس اظهارات و رفتارهاي فرزند خود شروع به واكنش ، اعتراض، شكوائيه ورضايت غيره خواهند كرد . "والدين معموال

در نمازجماعت و اهداي جايزه در اختيار گذاشتن هدايايي به امام جماعت مدرسه براي طرح سواالتي از دانش آموزان شركت كننده  - 54
  به كساني كه سواالت شرعي را پاسخ مي دهند به منظور تشويق دانش آموزان

محتاط و با در نظر گرفتن جوانب امر ، توسط يكي از همكاران با نفوذ موارد مهم بهداشت بلوغ براي دانش آموزان  "به ترتيب كامال - 55
ه با اين قضيه طبيعي ، تمهيد گردد تا شاهد برخي رفتار هاي غير هنجاري دانش اموزان در تشريح و مقدمات الزم براي برخورد معقوالن

  درصد كادر آن را خانم ها تشكيل مي دهند خالي از فايده نيست ..... 100مدرسه نباشيم، تهيه برخي اقالم بهداشتي در مدارسي كه 
ايي در مدرسه در نظر گرفته شود تا از هم اكنون دانش آموزان به براي آموزش صرفه جويي و مراقبت از اموال مدرسه ، طرح ه - 56

اين مورد مهم ترغيب شوند و از طرفي برخي هزينه هاي غير ضرور مدرسه حذف و به امورات آموزشي و پرورشي اختصاص يابد . 
هاي عملي كه در مدارس كشورهاي ديگر اينكار با سخنراني صرف معاون يا مدير در مراسم آغازين ، مقدور نيست ، بلكه با روش "معموال

هم انجام مي شود ، ساده تر است . مثال خط خطي كردن ديوار كالس ، باز بودن همزمان پنجره و روشن بودن بخاري يا شوفاژ ، باز 
تبرد و ... از گذاشتن درب سالن مدرسه رو به حياط ، زير پا له كردن گچ ها توسط دانش آموزان يا معلم ، باز بودن درب ماژيك واي

بسيار موثر خواهد بود تا اموال مدرسه محفوظ مانده و  "شيوه تدريس كاوشگري به شيوه حقوقي  "طريق معلم در كالس با استفاده از 
  صرفه جويي ممكن شود . اما بديهي است كه معلم قبال بايد اين شيوه را دانسته و بتواند اعمال نمايد .

د پذيري( با هدف ارتقاء سطح كيفي فعاليتها نه مچ گيري و درگيري) مدير و معلمان و والدين رايج شود چنانچه در يك مدرسه انتقا - 57
ميزان زيادي از مشكالت حل خواهد شد و در نهايت به نفع دانش آموزان خواهد بود و مدرسه اي آرام و كوشا خواهيم داشت و اين 

نجمن اوليا در ارتباط با مدير مدرسه و برترين محل براي اينكار جلسات شوراي اتفاق نخواهد افتاد جز با مصاحبه و همدلي اعضاي ا
معلمان است كه حضور يك يا دو بار در سال كمك شاياني خواهد كرد ( فرض بر اين است كه اعضاي انجمن داراي سطح آگاهي يا 

ه همسو نباشند هر روز آمار درگيري و شكوائيه تحصيالت و معيار هاي اخالقي مناسب باشند ) . چنانچه مدير و انجمن در اين بار
والدين و اطالع به مافوق و غيره بيشتر خواهد شد و به غلط ارائه نظر و پيشنهاد را به منزله دخالت در امور مدرسه تلقي و با يك 

ا در امور يكديگر ) تمام فعاليت هاي كودتاي ساده ( مثال اعتراض يكي از والدين به اداره يا يكي از دبيران به اداره با اتهام دخالت بيج
انجمن مختل خواهد شد و مدير مدرسه جرات پر و بال دادن به انجمن را نخواهد داشت و با منزوي شدن طرفين ، دانش آموزان از 

  خدمات مطلوب انجمن و كادر مدرسه بي بهره خواهند شد .
روه و در گير شده با اهداف گروه ، نيست . حتي يك افرادي با داشتن پست بدانيم كه هيچ انگيزه اي باالتر از طرح شدن افراد در گ - 58

هاي باال و مراتب اجتماعي مطلوب ، هم به سادگي در جلساتي مانند انجمن اوليا چنان به وجد مي آيند كه حتي براي شستشوي ديوار 
ي است كه انگيزه هاي مادي اين كار را نخواهند كرد! ، هاي كالس در روز تعطيل ، آستين باال زده و حضور پيدا خواهد كرد اين در حال

پس جا دارد از سوي كارشناسان محترم انجمن ادارات ، روشها و راهها و تجربيات جذب والدين و حتي انجمن اوليا به مدرسه در جلسه 
ارس فعال در جلسه شوراي مديران شوراي مديران طرح گردد و يكبار ديگر اهميت انجمن به اطالع مديران برسد و يا حداقل برخي مد

به صورت شفاهي معرفي گردد تا ضمن دلگرمي مديران مدارس ، سايرين هم ترغيب شوند . البته تا نام انجمن اوليا طرح شود  "صرفا 
مالي دور  متاسفانه حتي مديران خيلي از مدارس از آن به نوعي گريزانند چون فكر مي كنند بايد والدين را رابراي دريافت كمك هاي

هم گرد آورد ولي بايد براي مديران مدارس باز هم جا افتاده شود كه مي توان به سادگي از نيروي فكري يا حتي جسمي والدين بيش 
از هر حمايت مالي استفاده كرد و در نهايت به نفع تمام دانش آموزان مدرسه قدم برداشت .تمام اين كارهاي توسط مديرذان باتجربه 

  و نيازي به جا انداختن اهميت آن يا صحت و سقمش نيست .انجام شده 
پيشنهاد مي شود برخي كار هاي انجام شده در مدارس استان يا شهرستان كه به نظر كارشناسان مطلوب است به صورت فهرست  - 59

كردن تصميم گيري و حذف وار به ادارات شهرستان ارسال شود و انجمن اولياي مدارس از آنها مطلع گردند . اين اقدام ضمن سهل 
محافظه كاري ، موجب ترغيب انجمن ها خواهد شد و نيز يك حالت ياد آوري را خواهد داشت چرا كه مديران مدارس به حدي فشار 

  نمي رسند.... "كاري دارند كه برخي مواقع واقعا
به جمع  2اصلي انجمن مدارس يك شهر، سالي اگر ممكن است كارشناسان استان به منظور تقويت روحيه برخي انجمن ها يا اعضاي  - 60

اعضاي اصلي انجمن ها رفته و در محل عمومي جلسه اي تشكيل داده و به تشريح نوآوري ساير مدارس كشور براي حضار بپردازند . 
يج اين همايش و اين تشريحات نيز به منزله رسميت دادن به برخي ابتكارات خواهد شد و از محافظه كاري افراد خواهد كاست واز نتا

سخنرانيها اين است كه يك انگيزه جديد بالفاصله به تمام اعضا منتقل و به زودي اين نيرو به مدارس تزريق مي شود و بهره آن را 
  هزاران دانش آموز در مدارس خواهند برد .

ريدسگ به طرحهاي بهتر شده و  بهره گيري از روش اتاق فكر براي جلسات انجمن خصوصي مدارس موجب بازدهي بيشتر انجمن و - 61
  تراوش فكري را به دنبال خواهد داشت.

بايد بدانيم حتي براي ايستادن يك سرويس درب مدرسه و منتظر بودن راننده براي سوار شدن دانش آموزان ، در برخي مناطق  - 62
! يا حتي براي زدن يك نشريه ديواري كشور مي توان مشكل درست كرد و مدير مدرسه را زير سوال برد و يا انجمن را متهم كرد 

نكند ديگران هم روزنامه ديواري درست كنند و در آن مطالب فالن بنويسند  "دانش آموز در سالن مي توان به مدير تذكر داد كه : 
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شهر هاي  يعني براي عمل انجام نشده ، مجازات را هم تعريف كرد . كه اين مشكالت در "پس بهتر است از اين كار صرف نظر شود 

بزرگ خيلي كم است و لي شايد براي برخي مدارس يا شهر هاي كوچك يك مشكل و سد براي نو آوري و انجام فعاليت محسوب شود . با 
توجه به تجارب زياد ، اعالم مي شود ، اگر برخي مسئولين داراي روحيه محافظه كاري باشند به راحتي كار و فعاليت چشمگير آن منطقه 

و مدرسه مختل خواهد شد و بزرگترين آفت انجمن اوليا و موثر بودن اقدامات آن را در محافظه كاري يافته ايم ( كه ضروري و يا ناحيه 
سال پيش اگر در  8است نظارت ادارات هم بر فعاليت اعضا بيشتر شود ولي اين نظارت نبايد به منزله كنترل تلقي شود ) يك مثال: 

 "مي دست يكي از دانش آموزان مجروح شده باشد ، نبايد اين را امسال به مدارس تعميم دهيم كه يك مدرسه براي رفتن بازديد عل
آنوقت مدير و يا اعضاي انجمن با فقط شنيدن اين جمله ساده از خير اين كار گذشته و به شك و  "نكند والدين به ما اعتراض نمايند 

اي باتجربه ، ابتدايي ترين مقدمات بازديد مانند داشتن رضايت كتبي ولي ، گمان خواهند افتاد .... مسلم است مدير و انجمن اولي
  بازديد از محل هاي مطمئن و سالم از نظر اخالقي و غيره را خود خواهند دانست ...

مدرسه  برخي مدارس از لو رفتن ابتكارات خود در انجمن اوليا و مربيان بيم دارند و اينكه دوست دارند طرح فقط مختص خود و -  63
شان باشد ! و در انتخاب برترين انجمن هاي شهر يا استان و كشور ي لحاظ گردد ، اما تصور كنيد با طرح شما اگر هزاران دانش آموز در 
جاي جاي كشور بهره مند گردند ، چه لذت و احساس خوشايندي خواهد داشت و اينكه به عنوان يك امر خير براي شما منظور گردد 

  انشاءاهللا
مورد تاكنون مي رسد ، به همين اكتفا مي نماييم . اگر براي هر بند  200به جهات طوالني بودن ساير پيشنهادها كه به حدود  - 200تا  64

  از موارد باال توضيحات الزم در سايت نوشته مي شد ، تعداد صفحات بسيار زياد و از حوصله مطالعه بازديد كنند گان خارج است .
از بذل توجه شما و زمان اختصاص داده شده براي مطالعه بند هاي فوق اميد است همه ، كماكان در انجام وظايف  در پايان ضمن تشكر

خود موفق باشيم و از خداي متعاي خواستارم عاقبت همه را ختم به خير گرداند . و اميدوارم هر قدمي كه براي دانش آموزان در هر 
  وان باقيات و صالحات براي شما مدير گرامي مدرسه يا اعضاي انجمن اوليا، منظور گردد شهر و روستاي كشور برداشته شود ، به عن
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 با معلم فرزندتان همواره تماس داشته باشيد

ها، سطح آموزش و موفقيت شغلي او در  و افزايش مهارت ويژه در پيشبرد توانند نقش مهمي را در زندگي فرزندانشان به والدين مي
   آينده ايفا كنند.

هايي را والدين بايد انجام دهند تا بتوانند چنين تأثيري داشته باشند، مقاله زير به اين سؤال پاسخ  اما چگونه و چه اقدامات و فعاليت
  .داده است

  شان اقدامات زير را بايد انجام دهند: والدين براي افزايش موفقيت فرزندان
  هايي كه در مدرسه انجام داده و چيزهايي كه ياد گرفته است سؤال كنيد: از فعاليت

مثالً امروز در كالس رياضي چه كاري انجام داديد و چه چيز جديدي ياد گرفتيد؟ معموالً  تري بپرسيد اگر جواب دقيقي نداد، سؤال جزئي
اي راجع به  هايشان ببينند به شما جواب كامل و مثبتي خواهند داد.حتي اگر او چيز بامزه ها اگر عالقه شما را به شنيدن صحبت بچه

  ا بيشتر راجع به مدرسه صحبت كند.مدرسه گفت به او روي خوش نشان دهيد و او را تشويق كنيد ت
  همواره او را ستايش كنيد و به او اجازه دهيد:

آورد خوشحالي خود را به او نشان دهيد و بگوييد كه به او  كند و نمره خوبي يا موفقيتي را به دست مي كوشي مي وقتي فرزندتان سخت
او باشيد.اگر فرزند شما با وجود تالشي كه انجام داده موفقيت  كنيد. به او درمواقع مقتضي پاداش دهيد و همواره مشوق افتخار مي

خورند معموالً به همين شيوه هم عمل  هوش مي هايي كه برچسب كودن و كم خوبي كسب نكرد به او برچسب نامناسب نزنيد؛ بچه
  خواهند كرد.

  از انجام تكاليفش اطمينان حاصل كنيد: 
را به شما نشان دهد.همواره انجام تكاليف را به او گوشزد كنيد اين قضيه به او كمك از او بخواهيد وقتي تكاليفش تمام شد آن 

  كند تا اهميت انجام تكاليف را درك كند. مي
  در خانه محل آرام و مناسبي را براي مطالعه فرزندانتان اختصاص دهيد:

وآمدهاي غيرضروري كه به مطالعه و پيشرفت  موقع درس خواندن او تلويزيون و ساير لوازم صوتي را خاموش نگه داريد. از رفت
  زند خودداري كنيد. فرزندتان ضربه مي

  هايي را براي تماشاي تلويزيون او اعمال كنيد: محدوديت
كنند. به جاي تماشاي تلويزيون او  كنند نمرات كمتري دريافت مي آموزاني كه زياد تلويزيون تماشا مي دهد كه دانش مطالعات نشان مي

ساعت  2كنيد اول تكاليفش را انجام دهد يا حتي جدولي را با ساير اعضاي خانواده حل كند. اجازه ندهيد كه بيشتر از يك تا  را تشويق
  هاي تلويزيوني او نظارت كنيد. در روز تلويزيون تماشا كند، عالوه براين، بر تماشاي برنامه

  فرزندتان را تشويق به مطالعه كنيد:
توانيد از  هاي مختلف در منزل داشته باشيد، الزم نيست پول زيادي را در اين زمينه صرف كنيد بلكه مي زنامههمواره كتاب، مجله و رو

كنيد. يكي از   ها و مجالت مورد عالقه او را تهيه كتابخانه محل قرض بگيريد. از فرزندتان بپرسيد به چه مطالبي عالقه دارد و كتاب
  ه مطالعه اين است كه او مطالعه كردن شما را ببيند.بهترين راهها براي تشويق فرزندتان ب

  در خانه انضباط و قوانين ساده اعمال كنيد:
رو خواهد شد. وقتي  قوانين ساده و قابل فهمي را تنظيم كنيد. به او بگوييد در صورتي كه از اين قوانين تخطي كند با تنبيه روبه

دارد به ساير اعضاي خانواده كمك كند او را ستايش كنيد. برقراري انضباط صحيح  كند يا تالش فرزندتان در امور خانه به شما كمك مي
  دهد. در خانه به بچه كنترل بر رفتار خود و احترام به حقوق ديگران را ياد مي

  در برابر مشكالت انضباطي او واكنش نشان دهيد:
هاي مناسب مانند اخم كردن،كم  را در حد معقول و با تنبيهآميزي رفتار كرد يا خارج از كنترل شد او  اگر فرزندتان به طور خشونت

  كردن پول توجيبي و ...تنبيه كنيد. در صورتي كه اين راهكارها سودمند واقع نشد از مشاوران و افراد با تجربه كمك بگيريد.
  هاي مناسب را به فرزندتان تعليم دهيد: ارزش

هاي ديگري هم وجود دارد كه متعلق به  د را دارد اما با اين حساب ارزشهاي شخصي، مذهبي و فرهنگي خو اي ارزش هر خانواده
  ها را در فرزندتان دروني كنيد. همگان است مانند درستكار بودن، احترام به ديگران، مهربان بودن و ... اين ارزش

  از تعطيالت سال به خوبي براي افزايش يادگيري فرزندتان استفاده كنيد:
هزينه وجود دارد كه همراه با فرزندتان  هاي كم نبايد با پايان سال تحصيلي به اتمام برسد. بعضي از فعاليت يادگيري در فرزندتان

مندي به آموزش و  هاي فرهنگي و آموزشي به فرزندتان در يادگيري و عالقه توانيد انجام دهيد. براي مثال بازديد و آشنايي با مكان مي
  شود: ها توصيه مي رفتن به اين مكانتواند سودمند واقع شود.  تحصيل مي

  ها موزه
  ها كتابخانه
  هاي فرهنگي و هنري جشنواره
  ها و ... نمايشگاه
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  با معلم فرزندتان همواره تماس داشته باشيد:

كنيد.  تواند بر يادگيري او تأثير داشته باشد صحبت خواندن فرزندتان، عاليق ويژه او و مشكالتي كه مي  هاي درس با او راجع به عادت
شان  توانيد راجع به اتفاقات ناگواري (مثل مرگ عزيزان و ...) كه بر درس خواندن و مطالعه او تأثير داشته است با معلم حتي شما مي

  اش او را بهتر درك كند. شود تا معلم صحبت كنيد. اين امر باعث مي
  همواره از معلم فرزندتان راجع به عملكرد او سؤال كنيد:

هايش چگونه  كند؟ آيا دچار مشكل رفتاري است؟ نحوه پيشرفت او در درس رسيد كه فرزند من در كالس چگونه رفتار ميبراي مثال بپ
  است؟ و ...

  
  راه مشاركت اوليا براي آموزش فرزندان 35
  
  هاي خود بدهيد. ـ اولويت را به بچه 1
  جديد نماييد. ـ فرزندانتان را تشويق به انديشيدن ، يادگيري و سئوال و كشف موارد2
  هاي تلويزيون بپردازيد. ـ همراه اعضاي خانواده به انتخاب كمي و كيفي برنامه3
  هايتان اختصاص دهيد. ـ بهترين زمان خود را به بچه4
  هاي مدرسه و روابط شخصي باشيد. ـ حامي صميمي فرزندان و عالقمند به زندگي روزانه آنان از قبيل برنامه5
  براي آماده نمودن كالس و كارگاه آموزشي براي اوليا همكاري نماييد.ـ با مدرسه فرزندتان 6
  هاي فرزندانتان، انتظاري واقع بينانه داشته باشيد. ـ از توانمندي7
  ها و نيازهاي آنان در مدرسه توجه كرده و با معلمين آنها و مدير مدرسه ارتباط منظم داشته باشيد. ـ به پيشرفت بچه8
  دان در خانه ، رفاه الزم را فراهم كنيد.ـ براي مطالعه فرزن9

ـ جهت انجام تكاليف مدرسه به طور منظم به فرزندانتان كمك كنيد و آنها را راهنمايي نماييد و هرگز خودتان به انجام تكاليف آنها 10
  نپردازيد .

تان اجتناب نماييد زيرا شيريني زياد و اي مغذي فراهم كنيد و از دادن شيريني بيش از اندازه به فرزندان ها صبحانه ـ براي بچه11
  شود. انرژي كاذب باعث از بين رفتن انگيزه الزم براي يادگيري مي

  هاي آن مشاركت داشته باشيد.  ـ در جلسات انجمن اوليا و مربيان و در امور مربوط به مدرسه و برنامه12
  ها رسيدگي كنيد. مور بچهاي مهيا كنيد تا بتوانيد بعد از مدرسه به ا ـ شرايط را به گونه13
  مانند نظارت نمائيد. اي آماده كنيد تا به طور منظم بر فعاليت فرزندانتان كه در خانه تنها مي ـ اگر شاغل هستيد شرايط را به گونه14
نه « به راحتي  ـ در انتخاب دوست عاقل به فرزندانتان كمك كنيد و به آنها بياموزيد كه نسبت به خشونت ، اعتياد و روابط نامناسب15

  بگويند و به آنها اجازه دهيد با شما صادق و صميمي باشند.»
  ـ مهارت هاي زندگي صحيح را به فرزندانتان ياد دهيد و اعتماد به نفس را در وجود آنها باال ببريد.16
يد در امور مدرسه مشاركت داشته توان هاي خودتان ، داوطلبانه از مسئولين مدرسه سئوال كنيد كه چگونه مي ـ با توجه به توانايي17

  باشيد؟
  ـ داوطلبانه جزو اعضاي انجمن اوليا و مربيان شويد و در حد توان با مدرسه همكاري كنيد.18
  ـ در جلسات آموزشي مختلف براي يادگيري بيشتر مطالب سودمند شركت كنيد.19
گر خوبي  توانند در صورت لزوم و بروز مشكالت ياري آگاه مي ـ با ساير والدين صميمي باشيد و از آنان دوري نكنيد . زيرا والدين20

  .براي يكديگر باشند
  ـ با گروه ايمني مدرسه همكاري كنيد.21
  ليت و مشاركت اوليا تالش كنيد.ـ با گروه اداري مدرسه ( مدير و معاونان ) در ارتباط باشيد و براي توسعه فعا22
هاي خطرناك و  هاي آموزشي در آموزش مهارت هاي زندگي و پيش گيري از سوءاستفاده ـ داوطلبانه مسئول برنامه ريزي كارگاه23

  خشونت و... شويد.
  ـ منابع كتابخانه اوليا را توسعه دهيد.24
ارتباط هستيد حمايت كنيد و با مراكز راديو و تلويزيون و اماكن  هاي تجاري محلي كه با آنها در ـ از مدارس محلي توسط شركت25

  مذهبي محلي همكاري كنيد.
  هاي مثبت را براي والدين و معلمان ايجاد كنيد و ارتباط ميان آنها را گسترش دهيد. ـفرصت26
  ها نيازمندند و تمام اوليا تأمين كننده هستند. ـ توجه داشته باشيد كه همه بچه27
  هاي مهم و اصلي مدارس حاضر بوده و از آنها مطلع باشيد. كنيد در تصميم گيريـ سعي 28
  ــ اعتماد ساير والدين رادر امور جزيي مدرسه يا حتي امور محلي جلب كنيد.29
ل توانيد به صورت هاي مختلف به فرزندتان ياد بدهيد ، مث ـ براي فرزندتان ديدن مطالعه شما خيلي مهم است اين امر را مي30
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  خواندن روزنامه ، مجله ، كتاب ،

هاي جغرافياي شهرهاي مهم جهان را براي آنها پيدا نموده و در باره آنها توضيح دهيد (ارزش ها ،  ـ در خانه كه هستيد از روي نقشه31
  مراسم ملي ...)

سعي نمائيد والدين آنها را نيز بشناسيد و  ـ دوستان فرزندانتان را ببينيد و آنها را بشناسيد و آنها را به خانه دعوت نمايند و حتي32
  از نزديك مالقاتشان كنيد.

ـ ممكن است فرزندتان يكي از دوستان صميمي خود را از دست بدهد ( فوت شود) سعي نمائيد موضوع مرگ را براي آنها روشن 33
  نمائيد.

  د موفق ، مطالعه و مشاوره استفاده و كمك بگيريد.توانيد از تجارب افرا ـ پدر مادر بودن خيلي سخت است اما در اين رابطه مي34
  ـ به فرزندانتان پشتكار داشتن را براي فعاليت مهم يادآوري نموده و آنها را در انجام دادن يك كار معين شده تشويق نمائيد. 35

  فعاليت موثر مدارس براي مشاركت پذيري والدين:

  ارزشي بدانيد.ـ مشاركت والدين را در موقعيت كاري خود چيز با 1
هاي مختلف احساسي مثبت داشته  ها از حضور در آن و عضويت در گروه اي تغيير دهيد كه اوليا و خانواده ـشرايط مدرسه را به گونه2

  باشند.
  ها را تشويق كنيد. ـ از دو طريق ارتباط با اوليا و معلمان ، بچه3
  توانند با معلمان و كادر اداري مدرسه در ارتباط باشند. گونه ميـ در آغاز سال تحصيلي به والدين اطالع رساني كنيد كه چ4
  هاي مدرسه مشاركت نمايند. و ساير فعاليت PTAـ شرايطي مهيا نماييد كه والدين به صورت داوطلبانه در 5
  ـ اين آگاهي راايجاد كنيد كه والدين به راحتي وظايف خود را در خانه به روشني بدانند.6
توانند و در امر اطالع رساني و آموزش صحيح والدين مشاركت داشته باشند همكاري و هماهنگي الزم را ايجاد  كه مي ـ با سازمانهايي7

  كنيد.
  اي را براي والدين ترتيب دهيد كه در آن عقايد خود را در جهت رفع شرايط تهديد و خطر بيان نمايند. ـ جلسه8
ار دهيد و با آنها در جهت ارتباط هر چه بهتر با والدين مساعدت الزم را داشته ـ افزايش آگاهي پرسنل آموزشي را در اولويت قر9

  باشيد.
هاي رسمي آموزش والدين را گسترش دهيد تا آنها بهتر با نقش مؤثر خود در يادگيري فرزندان آشنا شوند.( والديني كه  ـ برنامه10

  بنا به داليلي دچار مشكل هستند در اولويت آموزش قرار گيرند)
اي به صورت منعطف مهيا كنيد كه آنان به راحتي در جلسات  ـ براي كارمندان و معلماني كه والدين هم هستند شرايط را به گونه11

  فرزندان حاضر شوند.
و هم حضور در  PTAكارگاه آموزشي ترتيب دهيد كه والدين در دو نقش مؤثر واقع شوند به طور مثال هم حضور در جلسات  - 12

  شبانه مدارس (مدارس آلمان و چند كشور اروپايي)كالس هاي 
  ـ به والدين جوان فرصت دهيد تا حضور مؤثر را تجربه كنند.13
  ـ همه كارمندان خود را در جهت شركت در امر آموزش فرزندان خويش تشويق كنيد.14
  دين موفق كارگاه آموزشي ترتيب دهيد.ـ كتابخانه مدرسه را با وسايل مورد نياز آموزشي مجهز كنيد و با حضور و مشاركت وال15
  توسعه دهيد. را)  000 فرهنگسرا ، كتابخانه: ( شامل محل مذهبي ـ¬ـ مشاركت مدارس در اماكن فرهنگي 16
  هاي مدرسه را از اين طريق تأمين نماييد. ـ كارمندان و معلمين مدرسه با معتمدين محل در ارتباط بوده و برخي منابع توسعه فعاليت17
  هزينه اوليه توسعه آموزشي والدين را خود فراهم كنيد و به همه افراد وظايفشان را گوشزد نماييد. ـ18
ـ بدانيد كه ساختن فردا بستگي به اين دارد كه ما امروز چگونه از فرزندانمان مراقبت كنيم و به چه نحوي آنان را تربيت نمائيم 19

  .زيرا فرزندان هر يك از ما جوانان آينده هستند
  

  انجمن كالسي چيست ؟

  انجمن كالسي شعبه ويا شاخه اي از انجمن مدرسه است كه به وسيله نمايندگان اوليا در كالسها ايجاد مي شود .
با دعوت انجمن اوليا مدرسه از اوليا هركالس در ابتدا پيرامون مسائل مدرسه صبحت وسپس از ميان اولياي هر كالس دونفر به 

   عنوان نمايند ه
الس در انجمن مدرسه پذيرفته مي شوند . اين نمايندگان به بررسي مشكالت كالس در ابعاد مختلف آموزشي وفرهنگي ومسائل آن ك

دانش آموزان ومعلمين مي پردازند. وسپس اوليا كالس را دعوت وبا توجه به نظرات و پيشنهاد ات آنها به ارائه راه حل وسپس 
. انجمن هاي كالسي يار وهمراه دانش آموزان ودبيران عزيز مدرسه براي ايجاد اتحاد برطرف كردن مشكل در كالس مي پردازند

  وهمدلي ميان خانه ومدرسه مي باشند.
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انجمن هاي كالسي يعني وارد شدن اوليا در مشاركت واقعي براي حل مشكالت دانش آموزان واوليا مدرسه ايجاد يك رابطه دوستانه با 

  نه ومدرسه مدرسه وپر كردن شكاف ميان خا

  داليل كسب رتبه نخست انجمن اوليا و مربيان مدرسه ...
  

نحوه دعوت از اوليا براي حضور در جلسه انتخابات انجمن اوليا و مربيان ، برگزاري انتخابات اين انجمن، تشكيل منظم جلسات انجمن و 
در زمان مقرر مطابق فرم تنظيم شده از جمله داليل تكميل صورت جلسات آن، ارسال فرم جمع بندي فعاليتهاي انجمن به اداره متبوع 

  كسب رتبه برتر انجمن مي باشد 
، برگزاري شوراي دبيران، جذب مشاركتهاي اوليا و شناسايي تخصص اوليا و استفاده از آنان در امور مدرسه، برگزاري فوق برنامه ها و 

ام آنها، برگزاري مسابقه ها و بازديدهاي علمي مستمر و منظم را از همكاري و مشاركت در اوقات فراغت و برنامه ريزي صحيح براي انج
: همچنين برگزاري دوره هاي آموزش خانواده و دعوت از متخصصان براي برگزاري اين  ديگر علل كسب رتبه برتر انجمن خواهد شد .

ش آموزان از ديگر عوامل تاثيرگذار در برتر جلسات، ارايه خدمات مشاوره به دانش آموزان و اولياي آنان، تشويق بموقع اولياي دان
بودن انجمن خواهد بود ، برنامه ريزي ويژه براي هفته پيوند و هفته بزرگداشت معلم، سرويس رفت و آمد دانش آموزان و انجام 

  اقداماتي براي ايمني دانش آموزان را از ديگر موارد مذكور در فرم فعاليتهاي انجمن اوليا و مربيان مي باشد 

  آموزان بررسي تاثير ارتباط مستمر اوليا و مربيان در پيشرفت تحصيلي دانش

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

در واقع هر پدر و مادري خواهان موفقيت فرزندان خويش تحصيالت موفقيت آميز فرزندان خود از هيچ كوششي فروگذار نميكنند. 
  .است

بر مبناي يك احساس و سنت ديرين مشخصترين مسووليت خانواده در قبال زيست و رفاه فرزند خويش در تامين غذا، پوشاك، 
خالصه شده است. غذا و پوشاك و مسكن در چهارچوب تسهيالتي كه خانواده براي خود فراهم ميكند تامين مسكن، بهداشت و تربيت 

  ميشود. در اين سه زمينه فرزندان خانوادهها در كنار ديگر افراد خانواده از امكاناتي كه نيازهاي آنها را رفع ميكنند بهرهمند ميشوند.
ت و پيشگيري و درمان يكي با مسووليت و كوشش خانواده و ديگري با مباشرت پزشك و بهداشت فرزندان خانواده در دو بعد مراقب

سازمانهاي درماني شكل ميگيرد. پدر و مادر به انگيزه عالقهاي كه به حيات و سالمت فرزند خويش دارند، به فراخور امكانات اجتماعي و 
  اقتصادي خود براي حفظ سالمت فرزند خويش اهتمام دارند.

  له تربيت، به ويژه از لحاظ جنبههاي عمومي اغلب نقش خانواده كمتر از آن است كه انتظار ميرود.در مسا
شرايط اجتماعي امروز وضعي پيش آورده است كه در مجموع كوششهاي پدر و مادر، آن تالش عمده اي كه به هدف مشخص تربيتي 

اولياي بعضي از خانوادهها هنوز تصور ميكنند كه وظيفه پدر و  متوجه باشد تقريبا جايي ندارد و دستخوش اغماض و بيتوجهي است.
مادر تهيه امكانات مالي و مادي و تامين نيازهاي اوليه فرزندان است و كار تربيتي را بايستي به مدارس واگذار كرد و با اين نقطه ديد 

بيتوجه ميگذرند و احتماال به محض مشاهده  كه مساله تربيت به مدرسه محول است از مهمترين نيازهاي دوره رشد فرزندان خويش
  رفتار نابهنجار در فرزندان خود مدرسه و معلم و ديگر عوامل تربيتي مدارس را مقصر ميپندارند.

در جامعه امروز مدرسه عملكرد تربيت كودكان را در چارچوب هدفها و برنامههاي مشخص تربيت عمومي عهدهدار ميباشد. آموزش و 
نيازهاي تربيتي هرگروه در قالب هدفهاي كلي تربيتي و رشد، كم و بيش پاسخ ميدهد اما طبيعت هر فرد را پرورش عمومي به 

  ويژگيهايي است كه در قالب برنامههاي عمومي نميگنجد و به چارهجويي و اعمال روشهاي خاص نياز دارد.
ه است و مدرسه را معموال مجال آن نيست كه هدفها و سياستهاي آموزش عمومي به شرايط طبيعي و متوسط هر گروه سني متوج

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

ه قرار گيرند. اين عوامل در برخي مواقع چنان تاثير عميقي بر شخصيت، رفتار و امور آموزشي مخرب در فاصله بين خانه و مدرس
دانش آموزان بر جاي ميگذارد كه كليه تالشها و زحمات اوليا و مربيان و معلمان را بيثمر ميسازد. اينك در شرايط دشوار حاضر در 

ظر ميرسد كه اوليا و متوليان دستگاه تعليم و تربيت بيش از هر زمان هنگامه ورود به دوره تحوالت فرهنگي و سياسي جديد، به ن
   ديگر كليه عوامل تاثيرگذار بر رشد و شخصيت كودكان و نوجوانان را شناسايي و نسبت به كنترل عوامل بازدارنده اقدام كنند.

خت و چارجويي مسائل روزمره تربيتي ايجاب تربيت صحيح كودكان و نوجوانان كوشش و همكاري متقابل خانواده و مدرسه را براي شنا
ميكند. بهطوري كه امروزه پيوند مستمر خانه و مدرسه و ارتباط متقابل اوليا و مربيان به عنوان يكي از مهمترين اركان تعليم و تربيت 

زها و ضرورتهاي تربيتي مطرح است.آنجا كه پدر و مادر مسووليت تربيت فرزند خويش را يكجا به مدرسه محول ميكنند و از آن نيا
فرزند خويش كه در چارچوب تربيت عمومي و رسمي نميگنجد، فارغ هستند و به انتظار نتايج تربيت رسمي، فرصتها را از دست 

ميدهند دشواريها و كمبودهايي پديد ميĤيد كه همكاري و همفكري خانواده و مدرسه بهموقع و بهسادگي ميتواند در جهت رفع آنها 
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  .موثر باشد

مدرسه معموال به ضرورتهاي تربيت فردي كمتر برخورد ميكند و كمتر ميرسد. چه بسيار ضرورتها كه در ارتباط با نياز تربيتي يكايك 
كودكان و نوجوانان درخور توجه هستند و مربي و معلم به آنها برخورد نميكند. بهطوري كه آنها را نميشناسد و تشخيص نميدهد يا از 

و اغماض ميگذرد و اين خانواده است كه در مقياس محدود مراقبت يا در اثر تماس بيشتر و مستقيمتر روزانه با  آنها با چشمپوشي
  ويژگيهاي فرزند، به اين نيازها برخورد ميكند و فرزند خود را بهتر ميشناسد.

ممكن است از نظر مسائل تربيتي مخالف خانوادهها اغلب از هدفها و رئوس آموزش و پرورش رسمي و ابعاد آن بي اطالعند و بنابراين 
با تربيت رسمي مدرسهاي عمل كنند. اين شيوه زماني تعديل ميشود كه بين مدرسه و خانواده تبادل اطالع و تجربه معمول باشد و 

  جنبه فردي تربيت را با همفكري متقابل شناسايي كنند و به چاره جويي نقصها و كمبودها بپردازند.
رسه معلم را در شناخت مسائل ياري ميدهد و جنبه كلي روشها و مقاصد تربيت عمومي را با ضرورتهاي عيني تربيت همكاري خانه و مد

فرد هماهنگ ميكند. شناسايي كودكان و نوجوانان مستلزم آگاه بودن مربي به آن خصوصيات فكري و عاطفي و رفتاري كودك است كه 
نشأت ميگيرند يا فقط در خانه و در ارتباط با محيط خانوادگي مجال ظهور و رشد دارند.  در مدرسه ظاهر نميشوند و از شرايط خانوادگي

براي مربي و معلمنيز در مساله تربيت و تعليم گاه و بيگاه مسائلي پيش ميĤيد كه چارهجويي آنهامستلزم آگاهي از علتهايي است كه از 
  شرايط خانوادگي ناشي ميشوند.

اين ست كه گروه متجانستري كه ديد و نظر تربيتي وسيعتر دارند به عنوان اعضاي انجمن برگزيده شوند و  در انجمنهاي امروزه سعي بر
 كار ساالنه انجمنها بيش از آنكه با نحوه اداره و تجهيز مدرسه و تهيه وسايل در ارتباط باشد با مسائل تربيتي و دشواريهايي كه مربي و

بيت با آنها برخورد ميكنند پيوند داده شود، سعي ميشود همكاري و همفكري مستمر اوليا و معلم در جريان كار روزانه تعليم و تر
مربيان به منظور چارهجويي دشواريهاي روزمره و در جستوجوي روش بهتر و موثرتر تربيتي براي حل مسائل خاصي باشد كه در مجموعه 

ي و مكتوب الگو و عالج مشخص به دست نيامده است. هنوز هم در اين روشهاي تربيتي پيشبيني نشدهاند و براي آنها از تجربههاي قبل
  زمينه تا حصول مقصود فاصله بسيار است.

از طرفي پيگيري توصيه ها و تصميم هاي انجمنها تا حصول نتيجه نهايي و احساس اينكه بررسيها و بحثها و نتيجهگيريها عمال سودبخش 
يافزايد و ادامه آن تدريجا انجمنها را در جهت مطلوب قرار ميدهد. يكي از عموميترين و بوده است، بر قوام و دوام كار انجمنها م

موثرترين روشها براي جذب مشاركت والدين و اولياي مدرسه، توسعه انجمنهاي اوليا و مربيان در مدارس است. اين نشستها و 
  .گردهماييها بايد محتواي آموزشي داشته باشد

خالصه كالم آنكه نظارت، هدايت و حمايت مستمر والدين ميتواند موجبات رشد شخصيت و پيشرفت مطلوب تحصيلي فرزندانشان را 
فقط برعهده خود مدرسه و فراهم آورد. معذلك خيلي از اولياي دانش آموزان به علل گوناگون از كار خود سر باز ميزنند و اين امر را 

  مربيانش ميگذارند.

  
  نكاتي براي جذب اولياي دانش آموزان

  انجمن اوليا و مربيان در جذب اوليا نكات زير را توصيه مينمايد:
  مديران مدارس و مسووالن انجمنها با كرامت انساني و اخالقي اسالمي با تمام اوليا برخورد نمايند.- 1
اگر به علت نداشتن جا از ثبت نام فرزندش معذور هستيد اين معذوريت را با دليل و منطق براي آنان  در هنگام مراجعه اوليا- 2

اثبات كنيد و در عين حال نسبت به ثبتنام فرزندش در آموزشگاههاي همجوار او را راهنمايي نماييد. چون در همه حال مردم از ما 
  انتظار ياري دارند.

اري به مدرسه مراجعه مي نمايند از آنها با خوشرويي استقبال و حتيالمقدور نسبت به انجام تقاضايش هر زمان پدر و مادري جهت ك- 3
  با وي همكاري نماييد.

عدم توجه اوليا به مدارس را به حساب فرزندشان منظور نكنيد. مبادا خداي ناكرده دانش آموزي به علت عدم توجه پدر يا مادرش - 4
  بيه قرار گيرد.به مدرسه مورد سرزنش يا تن

  زدن به اوليايي كه نسبت به تعليم و تربيت فرزندانشان كوتاهي ميكنند شديدا خودداري كنيد. از نوشتن نامه تند و كنايه- 5
به اميد آن كه مديران محترم آموزشگاههاي كشور با رعايت حداقل اين نكات بتوانند بيش از پيش اوليا را به كنون باصفاي مدرسه 

  و با تعاون و همكاري آنان رسالت خود را كه تعليم و تربيت آينده سازان اين مملكت اسالمي بهتر انجام دهند.فراخوانند 

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

  اينگونه دانش آموزان اثر دارد.
رابطه نزديك و تنگاتنگ والدين و مربيان ميتواند به مقدار قابل توجهي بر آگاه سازي والدين در پيشگيري از اختالالت عاطفي - 2

  دانش آموزان كمك كند و در بهبود فرآيند آموزش و پيشرفت تحصيلي موثر باشد.
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ا دانش آموزان به ميزان زيادي بر رشد شخصيتي و تماس اوليا با معلمين به منظور شناخت علل ناسازگاري و برخورد مناسب ب- 3

  پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تاثيرگذار است.
داير نمودن كالسهاي تقويتي و جبراني از سوي انجمن براي دانش آموزان ضعيف از نظر درسي در پيشرفت تحصيلي آنان به ميزان - 4

  قابل توجهي موثر است.
و اجتماعي والدين با دبيران در معرفي مشاغل اجتماعي به دانش آموزان دوره راهنمايي ميتواند  تبادل نظر علمي، حرفهاي، فرهنگي- 5

  بر تقويت انگيزه تحصيلي دانش آموزان بينجامد.
توجه به آموزش خانواده ها توسط كارشناسان علوم تربيتي و علوم اجتماعي و روحانيون محترم تا ميزان زيادي ميتواند به حل - 6

  مسائل خانوادهها و سرانجام پيشرفت تحصيلي فرزندان آنان بينجامد. مشكالت و
اتخاذ شيوه هاي رفتاري متناسب با دانش آموزان از قبيل تنبيه، تشويق، انتظار متناسب با تواناييها از طريق آگاه سازي والدين - 7

  توسط مربيان مدارس بر بهبود روند آموزش و يادگيري موثر است.
ر شيوه هاي آموزشي و تربيتي ميان اوليا و مربيان تا حد بسيار زيادي بر روند آموزش و يادگيري و در نهايت بر وجود تضاد د- 8

  آموزان اثر نامطلوب ميگذارد. پيشرفت تحصيلي دانش
ر به كمك مالي و فكري اولياي دانش آموزان در غني سازي اوقات فراغت بر تداوم امر خطير آموزش و پيشرفت تحصيلي تاثي- 9

   سزايي دارد.
آموزان داراي مشكل اقتصادي و اعطاي كمك از سوي انجمن به آنان تا حد زيادي اينگونه دانش آموزان را به  شناسايي دانش-  10

تالش و كوشش واداشته و انگيزه آنان براي ادامه تحصيل تقويت شده و در نهايت بر بهبود روند آموزش و پيشرفت تحصيلي آنان 
  ست.تاثيرگذار ا

شناسايي دانش آموزان داراي مشكل جسمي نظير ضعف شنوايي، ضعف بينايي، كالمي و... و جلوگيري از گسترش اين عارضهها -  11
سالمت روان و شخصيت دانش آموزان مذكور را به مخاطره نمياندازد و به نسبت بر پيشگيري از مشكالت و مفاسد ميكاهد و بر 

  پيشرفت تحصيلي آنان موثر است.
قبول پيشنهادات و طرحهاي مفيد آموزش كه از سوي انجمن ارائه ميشود توسط مربيان و اولياي مدرسه ميتواند سبب افزايش -  12

  بازدهي مدرسه و پيشرفت روند امر آموزش در مدرسه گردد.

  
  پيشنهادات

  
  ن ديگر مطلع نشوند.آموزان محروم از محبت والدين به طور محرمانه صورت گيرد تا دانش آموزا شناخت دانش- 1
مربيان در برخورد با اوليا اخالق اسالمي را رعايت و اوليا را تنها هنگامي كه از فرزند آنها خطايي سر زده است به آموزشگاه دعوت - 2

دن از نكنند تا موجب سرافكندگي و خجالت آنان گردد. بلكه بايد بهگونهاي رفتار كنند كه اوليا هر ماه حداقل يكبار براي جويا ش
  وضعيت تحصيلي فرزندان خود به مدرسه مراجعه كنند و به تبادلنظر در اين زمينه با مربيان بپردازند.

  به امر آموزش خانواده و تشكيل كالسهاي آموزش خانواده توجه و عنايت بيشتري صورت گيرد.- 3
  به برگزاري هفته مشاغل در مدارس اهميت بيشتري داده شود.- 4
  ت فراغت به وسيله والدين و با نظارت و هماهنگي مدرسه انجام پذيرد.پر كردن اوقا- 5
آموزان مستمند بيشتر گردد. البته بهتر است كه اينگونه كمكها به صورت محرمانه و  اعطاي كمكهاي مالي از سوي انجمن به دانش- 6

  آموز باشد. حتي بدون اطالع خود دانش
موزان داراي مشكل جسمي مانند آنهايي كه ضعف بينايي و شنوايي و كالمي دارند بشود تا برخورد مناسب و محترمانه اي با دانش آ- 7

  آموزان قرار نگيرند. مورد تسمخر ديگر دانش
  مدرسه در حل مشكالت خود از والدين كمك و ياري طلبد و روي آنها حساب باز كند.- 8
  .آموزان ارسال كنيم نشريه پيوند را براي اولياي دانش- 9
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 روابط انساني در مدارس

موهبتي است كه در انسان به آنچه در حيات انساني حائز اهميت است نياز به همزيستي با يكديگر و روابط انساني است . روابط انساني 
وديعه گذاشته شده تا بتوانند يكديگر را درك كنند و با هم زندگي كنند . روابط انساني سرمنشأ رفع همه نيازهاي انساني است . در 

  سايه ي روابط انساني روان انسان ، تلطيف مي يابد ، استعدادش مي شكفد و به بار مي نشيند .

ست و مدرسه جوالنگاه تغيير و تبديل است . پايه و اساس تغيير هم عشق و محبت است كه در روابط انساني تعليم ، تغيير در رفتار ا
 خود عواطف و احساسات تواند مي چگونه نكند برقرار رابطه …محقق مي گردد . تا مدير با معلم ، مدير با دانش آموز ، مدير با اولياء و 

  ؟ گردد تغيير موجب و كند منتقل بدانها را

از عوامل مهمي كه بر روابط انساني در آموزشگاه اثري غير قابل انكار دارد شرايط و جو حاكم بر مدرسه است و مدير به عنوان هماهنگ 
  كننده ، در ايجاد جو مسئوليتي سنگين تر دارد .

  روابط انساني :

دگي و رشد افراد مي پردازد . محيط و شرايط مناسب به وضعيت روابط انساني به مطالعه راه هاي ايجاد زمينه ها و شرايط مناسب براي زن
و يا موقعيتي اطالق مي شود كه در آن افراد بتوانند از طريق دست يافتن به نياز هاي منطقي خود رشد كنند ، رشدي كه در راستاي 

ري كه با ويژگي هاي موجود زنده سازگاري فطرت آن ها ست . در نهايت ، استعداد و توانايي هاي بالقوه آنان را شكوفا مي كند به طو
  داشته باشد .

  جو :

مجموعه اي از حاالت ، خصوصيات يا ويژگي هاي حاكم بر يك محيط يا فضاي آموزشي مانند مدرسه است كه آن را قابل اعتماد يا غير » جو«
راكد و . . . مي سازد و موجب مي گردد ، مدارس يك  قابل اعتماد ، جاذب يا دافع ، رعب آور يا آرام بخش ، بازدارنده يا محرك ، خالق يا

  مقطع تحصيلي ، با اينكه از يك دستورالعمل و آئين نامه آموزشي ابالغ شده تبعيت مي كنند داراي جوي متفاوت باشند .

نزديك در يك مقطع مشاهده شده است عواملي مانند ويژگي هاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، عمراني و غيره در دو مدرسه نسبتاً 
تحصيلي كامالً مشابهت داشته باشند الكن جو حاكم بر آن ها متفاوت است . در بين دانش آموزان و كاركنان (معلمان و كادر اداري) و 

نوعي بر  حتي اوليا اصطالحاتي چون جو سالم ، جو ناسالم ، جو باز ، جو بسته ، جو مسموم و مانند آن مورد استفاده قرار مي گيرد ، كه به
  روابط انساني حاكم بر مدارس حكايت ميكند .

جوي است كه افراد در آن احساس آزادي مي كنند و خود را در تصميم گيري ها و سرنوشت مدرسه شريك مي دانند . در  جو باز و سالم :
تربيتي مدرسه اتخاذ مي گردد .  اين جو با اعتقاد به اجراي دستورالعمل ها و قوانين اداري شيوه هاي مناسب براي رشد آموزشي و

  زمينه براي رشد استعدادها و خالقيت افراد فراهم بوده و نوعي صميميت و احساس پشتيباني و حمايت در محيط وجود دارد .

مرز جوي ست كه افراد از نظر فكري و رفتاري محدوديت هايي دارند بطوريكه در داخل مدرسه نمي توانند خارج از جو بسته و ناسالم : 
هاي تعيين شده اظهار نظر و رفتار كنند . قوانين و دستورالعمل ها به صورت آزار دهنده و بازدارنده بر افراد تحميل مي شوند 

بطوريكه رنجش در افراد بوجود مي آيد . در اين جو ، نه تنها خالقيت و نوآوري افراد رشد نمي كند بلكه دردسر آور است . فرد خود را 
  مي بيند و احساس حمايتي از آن در وي ايجاد نمي شود . جداي از مدرسه

جوي است كه عالوه بر بسته بودن و عدم اعتماد ، افراد به يكديگر مظنون هستند و به كنجكاوي در احوال يكديگر مي جو مسموم : 
در چنين جوي بسيار زياد است .  پردازند و ايجاد آسيب از سوي ديگران را احساس مي كنند . آسيب پذيري عاطفي ، اجتماعي و رواني

بر چسب و تهمت زدن ، كاري رايج به حساب مي آيد و وحشت از حضور در محيط بر افراد حاكم مي شود . نتيجه چنين جوي معموالً 
  خستگي ، فرسودگي و بيزاري در افراد است .

  رابطه حسنه :

عواطف يكديگر با هم در تعامل بوده و از اين رابطه نوعي احساس رابطه ي مثبت و هدفداري كه با درك متقابل نيازها ، احساسات و 
  رضايت و خرسندي در افراد ايجاد مي شود .
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درك احساسات و بيان و انتقال آن دروازه ي برقراري رابطه انساني است . چه بسا انسانهاي خوش قلبي كه توانايي بيان و انتقال 

  عوض انسانهاي متظاهري كه با بيان احساسات خود در برقراري رابطه موفق هستند .احساسات خود را به ديگر افراد ندارند و در 

بنابراين سنگ زير بناي ايجاد روابط حسنه در يك محيط آموزشي ، شناخت نيازها و احساسات افراد و توانايي براي بيان احساسات متقابل 
ساسات و عواطف افرادي كه با آنها در ارتباط است را بشناسد و در و انتقال آن به افراد است . مدير براي ايجاد جوي مثبت بايد اح

  روابط خود ، توجه الزم به آن احساسات را داشته باشد .

  اصول مهم درايجاد روابط حسنه از سوي مدير مدرسه :

اس ترس ، گناه ، رنج ، مدير بايد سعي كند پس از شناسايي احساسات خود ، احساسا ت منفي و متعارض (احساس منفي مانند : احس -1
پوچي ، عدم اعتماد ، دشمني ، عدم پذيرش و احساس متعارض حالتي كه فرد نمي تواند افكار و احساسات خود را يك سويه سازد . 
مانند : شادي و غم ، رضايت و عدم رضايت و غيره) خود را به طريق منطقي از بين ببرد و احساسات مثبت (مانند : امنيت ، شادي ، 

نگرش و » من«يرش ، اعتماد به نفس ، ارزشمندي ، محبت ، حق شناسي) را جايگزين آنها سازد و اين اصل را بكار گيرد كه تا پذ
  احساس مثبتي به ديگران نداشته باشم نمي توانم با آنان رابطه برقرار كنم (اصل داشتن نگرش مثبت) .

ا در شرايط عادي و معمولي احساسات و عواطف خود را به همان شكلي به او مدير بايد به اين اصل اعتقاد داشته باشد كه انسانه -2
  منتقل مي كنند كه مدير احساسات و عواطفش را به آنان منتقل كرده است (اصل تعادل مبادله) .

شته باشد (اصل كنترل مدير بايد توانايي بروز يا توقف انتقال عواطف و احساساتش را آن گونه كه بهترين نتيجه را بتواند بگيرد دا -3
  احساسات و عواطف) .

مدير بايد بتواند با بهره گيري از الفاظ ، كلمات ، جمالت ، حركات ، ايما و اشاره احساسات و عواطف خود را توصيف كند به طوري كه  -4
نسان ها و همه مظاهر طرف مقابل عواطف و احساسات مثبت مدير را به خوبي درك كند . داشتن روحي لطيف و ستايشگر نسبت به ا

  خلقت ، در تحقق اين امر كمك مي كند (اصل انتقال عواطف و احساسات) .

  قوانين و فنون كلي در روابط حسنه :

  با ديگران آن چنان رفتار كنيد كه مايليد با شما رفتار كنند . قانون اول :

  ، حداقل انتظاري است كه در روابط انسان ها وجود دارد . انتظار گوش دادن ، بررسي مشكل ، رفتاري مناسب همراه با كرامت ، اغماض

  قانون ناگزيري (چاره نداشتن) قانون دوم :

انسان الزاماً نمي تواند همه چيز را به همان شكلي كه خود مي خواهد داشته باشد و يا آن را به هر شكلي كه مي خواهد تغيير دهد . با 
ر ناخواسته بهتر است بگوئيم كه چگونه مي توان با وضعيت موجود ساخت و با او زندگي كرد و رعايت اين قانون بجاي گريز و فرار از ام

  باالخره چگونه مي شود از او چيزي بهتر ساخت ؟

  قانون دوري از جدال و ستيزه قانون سوم :

كه به سادگي نمي توان آن  جدال و ستيزه حتي درگيري لفظي سبب از دست دادن حرمت ، ارزش و احترام هر دو طرف مجادله مي شود
را جبران كرد . مدير نبايد در هيچ موردي اهميت و ارزش خود را طوري دستخوش تهديد قرار دهد كه ناچار شود براي حفظ آن با 

طرف مخالف به ستيز برخيزد . زيرا عاقبت االمر وضعي براي هر دو طرف بوجود مي آيد كه عقب نشيني بدون از دست دادن احترام 
  ي هيچ يك ميسر نخواهد بود .برا

  الف ـ عوامل ايجاد و تحكيم روابط انساني از ديدگاه كيمبل :

  ايجاد جو اعتماد و اطمينان ، دوستي و محبت -

  احساس آزادي بيان ، افكار و عقايد ، احساس تعلق به مدرسه -
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  راز داري مدير ، اغماض از بعضي از خطاها -

  تنبيه) ، رعايت ادب و نزاكت ، طرز سخن گفتن رعايت عدالت در رفتار (تشويق و -

احترام به افكار و احساسات فرد و شناخت احساسات و انعكاس درك احساس ، حفظ خونسردي و متانت در مسائل بحراني ، مخصوصاً  -
  بحث هاي عاطفي

  از صميم دل دلسوزي كردن ، سعي و كوشش براي بر آوردن نيازها و رفع گرفتاري هاي افراد -

  برقراركردن روابط غير رسمي و صميمي بر مبناي نقاط مشترك -

  ايجاد محيط براي بروز و پرورش استعدادها و شكوفايي آنها -

  كاربرد به جا و به موقع از قدرت و اختيار و دوري از افراط و تفريط در كاربرد آنها -

  ديد طرف مقابل توانايي خود را به جاي ديگران قرار دادن و درك مشكالت و مسائل از -

  ب ـ عاليم و نشانه هاي وجود اختالل در روابط انساني :

  وجود بي نظمي و الابالي گري ، عدم توجه و يا سرپيچي از قوانين و دستورات اداري . -

  وجود بي تفاوتي نسبت به مدير ، پيدايش گروه هاي مختلف با ديد و نظرات متعارض -

  رابطه با اهداف سازمانعدم هماهنگي بين افراد مدرسه در  -

  دليل تراشي هاي بي مورد كاركنان ، وجود اشتباهات ، ضايعات ، حوادث در محيط كار -

  وجود غيبت هاي غير ضروري با تمسك به قوانين و يا تمارض ، افزايش نقل و انتقاالت بي مورد -

  نعدم اعتماد نسبت به سازمان و مديريت در مورد خير خواهي نسبت به كاركنا -

  وجود تملق ، چاپلوسي ، مبالغه و تظاهر ، وجود احساس خستگي و كسالت و عدم رغبت بين كاركنان -

  وجود ترس از تنبيهات بزرگ و غير منطقي به دليل اشتباهي كوچك و غيرعمدي -

  وجود دوگانگي در گفتار و كردار ، وجود غيبت و نفاق و رفتار منافقانه -

  كاركنان از مديريت وجود گاليه بين كارمندان و -

  احساس عدم امنيت شغلي ، احساس عدم تعلق فرد به سازمان و سازمان به فرد -

  احساس بي اهميت بودن در سازمان و مؤثر نبودن و عدم مشاركت در تصميمات -

طر در معلمين از اساسي ترين كارهاي مدير در راستاي ايجاد جوي سالم و شرايطي مناسب ، ايجاد احساس خوشحالي و رضايت خا
  (كاركنان) ، دانش آموزان و اوليا است .

  راه ايجاد رابطه حسنه با معلمين (كاركنان) :

  در اين جهت توجه مدير به موارد زير معطوف مي گردد :
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اجتماعي  احترام به شخصيت و افكار معلمين با تشكيل جلسات جهت بيان ايده و نظرات و جلب مشاركت آنان و تشويق آنها به فعاليت هاي

در راستاي ايجاد روابط نزديك ، صميمي و دوستانه . داشتن رفتار مناسب (با وقار ، متين و سنجيده در حد شأن جو تربيتي مدرسه و 
  مورد قبول) ، توجه به مشكالت آنان و تالش براي رفع مشكالت

  راه ايجاد رابطه حسنه با دانش آموزان :

كه در دانش آموز احساس تعلق و پذيرفته شدن ايجاد گردد . با هر دانش آموز منصفانه و احترام به شخصيت دانش آموز به نحوي 
عادالنه رفتار شود . دانش آموز احساس كند كه مدير و معلمان دوستان او هستند . دانش آموز بداند كه احساسات و توانايي هايش 

  مورد توجه مدرسه است .

  راه ايجاد رابطه حسنه با اوليا :

با شناخت ارزش و نقش خانواده در شكوفائي استعدادها ، تربيت ، آموزش و چگونگي ارتباط آنها با مدرسه زيربنايي ترين گام را در مدير 
ايجاد رابطه حسنه با اوليا بر مي دارد . مدير با شناخت ويژگي ها و خصوصيات اجتماعي ، سياسي ، مذهبي ، اخالقي و فرهنگي جامعه و 

مشاركت اوليا ، با شركت دادن آنان در وظايف ، مسئوليت ها و عمليات تالش كند به طوري كه نتيجه آن ، احساس خانواده در جلب 
  تعلق و مؤثر بودن باشد .

در اين مسير نيز بايد كليد اصلي ارتباط و حلقه اتصال خانه و مدرسه يعني دانش آموز را دريافت . مدير بايد بداند كه اصل اساسي 
طه با اوليا بر پايه پيوند هاي رواني ، عاطفي و فكري است . بيان احساسات مثبت و سازنده و دلسوزي نسبت به سر نوشت استحكام راب

  . دانش آموزان و ايجاد نگرش مثبت در اوليا نسبت به مديريت و مدرسه راهي مؤثر در برقراري روابط انساني است
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 آموزش خانواده و پيشگيري از آسيب هاي فرهنگي واجتماعي 

تعريف وتبين موضوع يا مسأله : امروزه آسيب هاي اجتماعي به عنوان يك تهديد جدي سالمت كودكان و نوجوانان را با خطر  - 1نام طرح: 
شهرنشيني، پيدايش جامعه توده وار يا گسترده، برخورد و تضاد ميان هنجارها، از هم پاشيدگي روابط مواجه ساخته است. رشد 

متقابل بين افراد، تأثير گروه همسال و... توجه به آسيب هاي اجتماعي را امري اجتناب ناپذير ساخته است. اگرچه آسيب هاي اجتماعي 
لي از قبيل اعتياد ، فرار از خانه ، خشونت ، انزواي اجتماعي، ناهنجاري هاي رفتاري، مي تواند بسيار گسترده باشد ليكن مي توان مسائ

سرقت و كودك آزاري را از جمله نتايج آسيب هاي اجتماعي عصر حاضر تلقي كرد. جامعه شناسان، طالق را يكي از آسيب هاي اجتماعي 
، اعتياد، دزدي، جنايت و غيره رده بندي مي كنند. اين كه تصميم به مي دانند و آن را در كنار ساير آسيب هاي اجتماعي مانند خودكشي

جدايي دو فرد از يك ديگر، كه نه هم خواني و هم زباني با يك ديگر دارند و نه عالقه اي بين آنان موجود است، مي بايست آسيب 
  ررسي گردد.شمرده شود، قطعا داليل زيادي دارد كه مي بايست در مجموعه خود و در تك تك موارد ب

از  در جامعه اي كه نه تنها هيچ گونه حمايتي از زن بعد از طالق به عمل نمي آيد، بلكه او را از خود دفع مي كند و زن چه از نظر مالي، چه
نظر هويت اجتماعي، به سوي درماندگي و بي آيندگي سوق داده مي شود، مسلم است كه طالق را بايد يكي از آسيب هاي اجتماعي 

  ت و انجام آن را مذمت كرد.دانس
به همين دليل است كه زن، هر تحقيري را به جان مي خرد و حاضر مي شود زندگي مشترك را هم راه با كتك ها و فحاشي همسر، زخم 

زبان و بدگويي هاي خانواده همسر و سرافكندگي و خواري تحمل كند. اما چنين خانواده اي و چنين رفتاري با زن، جزو آسيب هاي 
  اجتماعي شمرده نمي شود و در كنار قتل و دزدي و تقلب نشانده نمي گردد. 

به همين دليل است كه زن، زندگي مشترك را مي پذيرد و خود را از تحرك جامعه و پيرامون خود كنار مي كشد، گوشه گيري و عزلت را 
تيمارستان سپرده مي شود و يا به خودكشي رانده مي بر مي گزيند، به افسردگي دچار مي شود و در آخر يا ديوانه شمرده شده و به 

گردد. در جامعه اي كه به زن بعد از جدايي از همسرش به عنوان يك زن فاحشه مي نگرد، مسلم است كه ديوانه شدن ارجحيت پيدا 
  مي كند و يا زن تالش مي كند تا با پارچه سفيد از خانه همسر بيرون رود. 

به : در جامعه امروز ما آسيب هاي اجتماعي پشت درب منازل كمين كرده و هيچ خانواده اي از اين مسئله اهميت وضرورت طرح يا تجر -2
مصون نيست. و تنها خانواده هاي منطقي هستند كه از اين آسيبها در امانند.با توجه به ويژگي هاي نسل جوان امروز كه شامل ريسك 

د رفاه هاي مجازي، مسلط به تكنولوژي، خواهان نشاط و شادي است ، الگوي مناسب پذير، جستجوگر براي تجربه هاي جديد ، عالقه من
رفتار والدين مي تواند آيينه تمام قدي براي كودكان ايجاد كند تا در گرداب آسيب هاي اجتماعي گرفتار نشوند. لذا اجراي اين طرح در 

اف اين طرح اشنا شوندلذا بايد راهكارهاي زير را در رابطه با جامعه مخصوصاً در مدارس متوسطه ضرورت دارد ووالدين بايد با اهد
رسيدن به هدف انجام دهيمالف: ايجاد و توسعه تبليغات در رسانه ها ي محلي ودر جلسات مجمع عمومي والدين وحتي المقدور از طريق 

  انياير- ايجاد وبالگ وسايت مدرسه براي آشنايي بيشتر عالقمندان با موضوع پوشش هاي اسالمي
فراهم نمودن فضاي گفتگو در بين والدين ودانش آموزان با نظارت دبيران وتشكيل جلسات مشترك والدين يا اعضاي انجمن با  -ب -

  دبيران وشوراي دانش آموزي 
  تشكيل كارگروه هاي تخصصي جهت آسيب شناسي چالش هاي اعتقادي و اجتماعي و تدوين راهكارهاي عملياتي در سطح مدرسه  -پ -
بهره گيري از افراد موثر، نمادها و الگوهاي صحيح و فضاهاي مناسب براي ترويج فرهنگ حجاب و عفاف در مدرسه و جامعه  - ج

  وآشنايي دانش آموزان با حقوق شهروندان وآگاهي دادن به انها در مورد خطرات احتمالي كه در كمين آنها نشسته است 
  كليه سطوح وآگاهي دادن به اولياء ودانش آموزان واستفاده از تحصها وتجارب ارزنده آنها نهادينه سازي فعاليت هاي فرهنگي در  - ح -
لزوم توجه بيشتر دبيران بر مسائل اعتقادي و به خصوص موضوع حجاب وعدم استفاده از لباسهاي مدل غر بي وغير اسالمي  - خ  -

توسعه و ارائه  -درسه اي متناسب با شئونان ديني واخالقي دوتوجه به رعايت ارزشهاي ديني واخالقي به عنوان ارائه الگوهاي م
پژوهش هاي مرتبط با حوزه فرهنگي و اجتماعي وآشنايي با آسيب هاي اجتماعي به داش آموزان در قالب مسابقات فرهنگي وموضوع 

  انشاء وكنفذانس در كالس 
  سه آموزش الگوي ارتباط صحيح بين دبيران ودانش آموزان واولياء مدر - ذ -
  استقرار اتاق مشاوره درمدرسه وفعال نمودن مشاور مدرسه در جهت خدمت دهي بيشتر به دانش آموزان  -ر -
برگزاري همايش ها و نمايشگاه هايي با موضوعات اعتقادي و اجتماعي ونقش آسيب هاي اجتماعي با همكاري مسئولين ذيصالح  -ز -

ز مسئولين اين نهادها در جهت آگاهي دادن اثرات مضر آسيب هاي اجتماعي به دانش ونهادهاي انتظامي در صورت امكان يا استفاده ا
  آموزان واولياء آنها چون وقتي دانش آموزان با عوامل وعلل اين آسيبها آشنا شوند آگاهانه گرفتار آنها نمي شوند 

لب پرتگاه آسيب هاي اجتماعي قرار دارند و تنها گروه در  4دسته خانواده،  5اهداف طرح يا تجربه : در جامعه امروز با توجه به  -3
  خانواده هاي منطقي از اين مشكل به طور كامل مصون هستند. 

فرزندان خانواده هايي كه پركار، گسسته، مستبد(اردوگاهي و زورگو)، و بي تفاوت هستند در معرض خطر موادمخدر، روان گردان ها، 
  روع و مشروبات الكلي و غيره هستند. فرار از منزل، گرايش به فكر و روابط نامش
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فقط خانواده هاي منطقي شرايط داشتن اطالعات كافي و صالحيت فكري و اخالقي، ايجاد فضاي برانگيزانه در منزل، وجود قوانين روشن 

ي و قابليت والدين و شفاف در كانون خانواده، داشتن مهارت هاي الزم براي ايجاد سبك در زندگي به منظور جلوگيري از روزهاي تكرار
  در شناسايي باكتري هاي ذهن فرزندان مي توانند از اين آسيب ها در امان باشند. 

باكتري هاي ذهني شامل خودبزرگ بيني ، خودكم بيني و پوچ گرايي است و افرادي كه داراي اين خصوصيات هستند در معرض شديد 
وجود سيگنال هاي منفي، نبود برنامه ريزي در خانواده، استرس زياد، طالق خطر ابتال به اعتياد قرار داشته وهمچنين اين معضل با 

 آشنايي طرح اين اجراي از هدف لذا. شود مي تشديد فرزندان كنار در والدين فيزيكي – عاطفي –عاطفي والدين، عدم حضور رواني 
 آنها اطراف ودر جامعه در كه است وخطراتي اجتماعي هاي آسيب انواع با انقالب چهارميهاي سوميهاونسل نسل بعنوان آموزان دانش

نان ما نا آگاهانه به اين آسيب هاي اجتماعي مبتال شوند وهدف ديگر آشنايي خانواده ها با آسيب جوا است ممكن لحظه وهر وجوددارد
هارا به پرتگاه نزديك كند در هاي اجتماعي وعومال آن كه در خانواده ها سرچشمه مي گيرد وبي توجهي والدين مي تواند فرزندان ان

ادامه هدف طره عوامل موثر در ايجاد آسيب هاي اجتماعي را به شرح زير به دانش آموزان ووالدين آنها اطالع رساني مي كنيم عوامل 
  مؤثر در ايجاد آسيب هاي اجتماعي

انحرافات اجتماعي قلمداد نموده اند. در اين بخش مطالعات انجام شده در ارتباط با آسيب هاي اجتماعي، عوامل زير را منشاء بسياري از 
  هر يك از عوامل به اجمال مورد بررسي قرار مي گيرد.

نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي: اختالفات طبقاتي هر جامعه، افراد را در موقعيت هايي قرار مي دهند كه نمي توانند نقش هاي  -
در هنجارهاي اجتماعي مي شود. در نتيجه، ستيزه هنجارهاي اجتماعي، تفاوت معيارها را اجتماعي مناسب خود را بيابند و موجب اختالف 

به وجود مي آورد و عدم تعهد به معيارها و ترديد در اصالت آنها، عدم پايبندي به قوانين را ايجاد مي كند كه اين به نوبه خود 
  انحرافات اجتماعي وجود دارد. تضادهاي اجتماعي را افزايش مي دهد. درون اين تضاد، كشش به سمت

فقر مادي خانواده: در مطالعات علمي نشان داده شده است كه فقر مبنا و اساس انحرافات اجتماعي است. از آن جايي كه بيشتر  -
ين مجرمين، معتادين به مواد مخدر و الكل، مبتاليان به امراض رواني و اشخاصي كه اقدام به خودكشي مي نمايند، از طبقات پاي

اجتماعي بوده اند در عصر حاضر از فقر به عنوان عامل عمده انحرافات اخالقي ياد شده است. ارتكاب جرائم طبقات فقير از شكافي كه 
بين خواسته هاي جوانان آن طبقه با آن چه كه در دسترس آنهاست، سرچشمه مي گيرد. عمده ترين علت انحرافات اخالقي طبقه فقير 

  ه از شكست در رسيدن به هدف هاي معين است.نتيجه فشارهاي حاصل
بيكاري: بيكاري به عنوان يك مسئله اجتماعي زمينه مساعدي براي انحرافات اجتماعي است. افراد بيكار بيشترين اوقات خود را در  -

ت انحرافات اجتماعي از اماكن عمومي از جمله پارك ها مي گذرانند و اين گونه اماكن، بهترين و مناسبت ترين مكان براي كشش به سم
  جمله اعتياد است.

رشد صنعت و پيشرفت تكنولوژي: اگر در جامعه اي رشد صنعت به سرعت افزايش يابد و درآمد ناشي از آن صنعت به طور عادالنه  -
  توزيع نگردد، امكان وقوع سه اتفاق وجود دارد:

ري را به كار مشغول شوند و اين به نوبه خود موجب خستگي جسمي و اوالً كاركنان براي اداره زندگي خود مجبور مي شوند ساعات بيشت
  روحي در افراد مي شود.

اگر در آن جامعه براي تفريح و گذراندن اوقات بيكاري مردم از طرف دولت براي استفاده از اوقات فراغت، برنامه ريزي هاي اجتماعي 
  فراهم مي شود. نشده باشد، زمينه مساعدي براي گرايش به انحرافات اجتماعي

ثانياً مشكل ترافيك در شهرهاي بزرگ منجر به خستگي ناشي از كار در افراد شده در نتيجه والدين قدرت تربيت و سرپرستي 
فرزندانشان را نخواهند داشت و بي توجهي نسبت به پرورش كودكان و نوجوانان به گرايش آنان به سمت انحرافات اجتماعي از قبيل 

  .. كمك خواهد كرد.اعتياد، سرقت و.
ثالثاًرشد شهرها باعث افزايش فاصله و شكاف طبقاتي شده و اين خود به خود باعث مي شود برقراري ارتباط با دوستان و خويشاوندان 

  كمتر شده و زمينه براي ايجاد انحرافات اجتماعي فراهم شود.
شود محيط خانواده براي تربيت فرزندان، ناامن و نامناسب شود. ستيزه والدين: اختالفات زناشويي و نزاع بين پدر و مادر باعث مي  -

وقتي خانواده، كانون و محيط مناسبي براي زندگي نباشد، انسان سعي مي كند بيشترين اوقات خود را در خارج از خانواده بگذراند و 
ياد مي كند و آنها پس از شناخت مشكل شخص اين كار ارتباط او را با ديگراني كه چون شكارچيان ماهري به دنبال شكار مي گردند، ز

در نقش انساني دلسوز ظاهر شده و براي فرار از اين واقعيت تلخ، فرد را به سوي اعتياد و ديگر انحرافات اجتماعي فرا مي خواند. هر 
  چقدر ستيزه هاي خانوادگي بيشتر باشد، احتمال كشش به طرف انحرافات اجتماعي بيشتر است.

بيتي والدين: مطالعات و تحقيقات نشان مي دهد كه رفتارهاي كودكان و نوجوانان با شيوه هاي تربيتي والدين رابطه شيوه هاي تر -
مستقيم و تنگاتنگ دارد. شيوه هاي تربيتي والدين مي بايست با سطح نيازها و خواسته هاي مختلف فرزندان و همچنين با متدهاي 

چه والدين از شيوه هاي تربيتي مبتني بر اصول اعتقادي و مذهبي استفاده نمايند، نتيجه تربيتي صحيح اسالمي هماهنگ باشد. چنان
  مطلوب در رفتار فرزندان منعكس خواهد شد.

عدم آگاهي و بينش صحيح والدين: مطالعات نشان مي دهد كساني كه محروم از تحصيالت بوده و بينش صحيح نسبت به جامعه،  -
مكان فريب خوردن و انعطاف پذيري آنها براي ارتكاب به كارهاي انحرافي و برخالف قانون بيشتر است. تربيت و... نداشته باشند، ا
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چون تخصص و آگاهي ندارند، نمي توانند از طريق عادي، زندگي خود را تأمين كنند و به همين دليل است كه جامعه شناسي يكي از راه 

  هاي پيشگيري از جرائم را عدالت آموزشي مي داند.

مراحل ونحوه اجراي طرح يا تجربه : ابتدا با تشكيل كارگروه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي با حضور اولياء دانش آموزان آگاه به  -4
مسائل وآسيب هاي اجتماعي سپس شروع به آسيب شناسي با كمك اين كارگروه واولياء ومربيان ودبيران ودانش آموزان ومرحله بعد 

  اده ها ودانش آموزان با تشكيل جلسات سخنراني ومجمع عمومي اولياء در طول سال اطالع رساني به خانو

نتايج ودستاوردهاي حاصل از اجراي طرح يا تجربه :والدين ودانش آموزان با عوامل موثر در ايجاد آسيب هاي اجتماعي ونقش هركدام  -5
خود پيدا مي كنند از آنجايي كه خانواده يكي از مهمترين عوامل از اين عوامل وشناخت واقعي از انواع آسيب هاي اجتماعي در اطراف 

  مؤثر در رشد همه جانبه كودك و نوجوان است، مي تواند در جهت پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي گام هاي مؤثري بردارد از جمله:
  و نوجوانان را از همان ابتداي تولد آغاز كنند. كودكانتربيت ديني  -
از طريق مشاهده، پيگيري پيشرفت تحصيلي و ارزيابي فعاليت هاي دانش آموز و تشكيل جلسات مشورتي با معلمان و... نقاط قوت  -

اط قوت اقدام كنند تا بدين فرزندان خود را از لحاظ تحصيلي و اخالقي اجتماعي شناسايي و نسبت به پرورش و تقويت صحيح آن نق
  وسيله در شكل گرفتن شخصيت فرزند، نقش اساسي و الهي خود را ايفا كنند.

نقاط ضعف فرزندان را به عنوان يك عيب بزرگ تلقي نكنند و در نظر داشته باشند كه همه افراد به طور طبيعي نواقص و نقاط ضعفي  -
  طر نقاط ضعف آنها سرزنش و تحقير كرد.دارند و نمي بايست كودكان و نوجوانان را به خا

  از مقايسه فرزندشان با همساالن در امور علمي و آموزشي جداً اجتناب نمايند. -
  و ترويج عادات مطلوب تربيتي در آنها بايد عمالً اقدام كنند نه صرف تذكر و توصيه شفاهي. تربيت صحيح فرزندان در جهت -
  در به كارگيري شيوه هاي تربيتي، هماهنگ عمل كنند. -

  در انتخاب دوستان مناسب براي فرزندانشان نظارت كامل داشته و راهنماي خوبي براي آنان باشند. -

  ح تربيتي و آموزشي همكاري مجدانه داشته باشند.با مدرسه در اجراي روش هاي صحي -
  الگوي مناسبي براي تربيت صحيح فرزندان خود انتخاب كنند. -
در ضمن اعطاي آزادي به فرزندان مراقب رفتار، گفتار، ابتكارات و... آنها باشند زيرا اعطاي آزادي بيان و... فرزندان را براي اجتماع  -

  شود آنان بتوانند ابتكارات و خالقيت هاي خود را بروز دهند.فردا آماده مي كند و موجب مي 
  روابط صحيح و متعادل با فرزندان خود داشته باشند. -
امنيت و  عزت نفس،به نيازهاي مختلف آنها از جمله نياز به مهرباني و محبت، استقالل، كمال و خودشكوفايي، تشويق و قدرداني،  -

  آسايش خاطر، احساس تعلق داشتن به گروه و احساس هويت توجه نمايند.
  مسئوليت هاي مناسبي را به فرزندان خود واگذار نمايند و از آنان بخواهند كه وظايف خود را به بهترين وجه انجام دهند. -
  ظارت كامل داشته و راهنماي خوبي براي آنان باشند.در انتخاب دوستان مناسب براي فرزندانشان، ن -
  امكانات تفريحات سالم را براي كودكان و نوجوانان فراهم نمايند. -
محيط تحصيلي با فرزندان نوجوان خود مشورت در انجام امور اساسي خانواده و  عزت نفس كودكان و نوجوانان،در جهت باال بردن  -

  نمايند.
  حضور معنوي براي نوجوانان داشته باشند. -
  براي اوقات فراغت فرزندان با هماهنگي مدرسه و مشاوران تربيتي برنامه ريزي بهينه نمايند. -
و بهبود مناسبات اجتماعي و وضعيت  فرزندان را به ورزش و فعاليت هاي بدني تشويق كنند زيرا يكي از عوامل ايجاد عزت نفس -

  رواني نوجوانان، ورزش و فعاليت هاي بدني است.
كرد بسيار مهم تلقي مي گردد ليكن اين مسئله به معناي عدم توجه به كار آسيب هاي اجتماعي اگرچه نقش خانواده در پيشگيري از

مناسب ساير نهادهاي اجتماعي و برنامه ريزي هاي صحيح اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در ارتباط با مسائلي از قبيل توزيع مناسب 
ثروت در جامعه، ايجاد فرصت هاي اشتغال، توسعه آموزش هاي غيررسمي و استفاده از ظرفيت هاي رسانه اي نيست. در اين ميان 

با كاركردهاي ويژه آن از قبيل تحكيم روابط اجتماعي اعضاي خانواده از طريق آموزش خانواده مي تواند  نقش انجمن اوليا و مربيان
  مورد توجه مسئوالن و برنامه ريزان فرهنگي و اجتماعي قرار گيرد.

ن متخصص در امور امكانات مورد نياز : فضاي خالي براي تشكيل جلسات، اعتبار الزم براي پرداخت حق الزحمه مناسب به استادا -6
  آسيب شناسي ، استفاده از تخصص ومهارت وتجربه والدين دانش آموزان آگاه در اين زمينه 
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 چرا اوليا در مشاركت با مدرسه جدي نيستند؟ 

  گرش ها و تصميم گيري ها. ضعف در برنامه ريزي و عملكرد يا ناهماهنگي در ن1

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

  . فعال نبودن دانش آموزان در امر مشاركت.2

  . فعال نبودن معلمان در امر مشاركت.3

  . نبود تبليغات و آگاه سازي براي جلب مردم به مشاركت .4

  راهكارها ي افزايش مشاركت اولياء در مدارس :

مهم ترين عامل در ايجاد جلب مشاركت هاي مردمي در آموزش و پرورش آگاه كردن مردم از تمام جوانب مشاركت است. براي اين منظور 
  مي توان به اقدامات زير دست زد:

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

  خانواده. . ترغيب خانواده ها به شركت مستمر در كالس هاي آموزش2

  . گسترش تبليغات راديو و تلويزيوني در اين زمينه.3

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

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

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

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

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

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

  روش هاي پيشنهادي براي جلب مشاركت اولياء دانش آموزان در مدارس :

  ياء در آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان.. آگاه ساختن معلمان در مورد توانايي و ظرفيت عظيم اول1

  . آموزش معلمان در جهت تقويت مهارت هاي ارتباطي آنان با اولياء براي شناخت بهتر انتظارات و نيازهاي طبقات مختلف اجتماعي.2

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

  پرورشي اولياء.. تقويت مهارت هاي آموزشي و 4

  . ايجاد تحول در جامعه ي محلي اطراف مدرسه، بازديد معلمان از خانه ي دانش آموزان پر مسئله، حضور داوطلبان در مدرسه و ...5
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  راههاي گسترش مشاركت اولياء و مربيان در مدارس :

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

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

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

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

  و شكوفايي استعدادهاي دانش آموزان. . ايجاد فضاي الزم براي رشد4

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

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

  . كيفيت بخشي به امر آموزش در مدرسه7

  
  ارتقاي مشاركت اوليا دانش آموزان در اداره امور مدرسه

ن فصل مشترك همكاري هاي مردم و نظام تعليم و تربيت كشور محسوب مي شوند و از اين رو داراي اهميت اند و مربيا» انجمن هاي اوليا
و مربيان در زمينه حل و فصل مشكالت و نيز برقراري ارتباط درست و » به همين دليل جلب مشاركت هاي فكري و عملي اوليا

و مربيان توسط والدين است تا با » ور، نيازمند شناخت اهداف انجمن اولياهماهنگي ميان انجمن هاي ياد شده با واحدهاي آموزشي كش
  عالقه مندي و انگيزه بيش تر در مدارس به همفكري بپردازند. 

در جهان امروز مشاركت و آموزش از پايه هاي بنيادين توسعه هستند با توجه به اين كه آموزش و پرورش نتيجه فعاليتهاي سه نهاد 
  سه و جامعه است. همكاري اين سه نهاد در امور آموزش و پرورش بيش از پيش ضرورت دارد.عمده خانه، مدر

مشاركت در امور آموزش و پرورش ويژه دوره هاي بحراني كشور و دستگاه آموزش و پرورش نيست، بلكه براي تحقق بهينه ي آموزش 
  زم و ضروري است. و پرورش نوباوگان كشور ، مشاركت گروههاي اجتماعي گوناگون همواره ال

امروز اساس پيشرفت و توسعه تفكر گروهي است . تفكر گروهي جز با مشاركت همگان و احاد گوناگون مردم تحقق نمي يابد. تفكر 
گروهي به اين معني است كه همه كساني كه مي توانند در عرصه هايي چون كمك فكري ، پرداخت مالي، كمكهاي فني يا عرصه علمي 

  به ياري و همكاري طلبيده شوند .فعاليت كنند 
مشاركت در حد مشاركت مالي يا شركت در تاسيس مدرسه و جز آنها نمي تواند پاسخگوي همه معضالت آموزش و پرورش كشور 

  باشد. 
  آموزش و پرورش گستره اي بسيار وسيع دارد و اين وسعت و گستردگي ايجاب مي كند كه به مشاركت از ابعاد گوناگون بنگريم.

ابطه خانه و مدرسه همچون رابطه جسم و روح است، هيچ كدام بدون ديگري نمي تواند به اهداف خود برسد و به قولي خانه و ر
  مدرسه دو بال الزم براي پروازند و بدون ديگري امكان پرواز وجود ندارد.

شاركت و ايجاد فضايي مناسب به منظور هدف از مشاركت استحكام بخشيدن به روابط بين خانه و مدرسه و تقويت و توسعه فرهنگ م
و مربيان در نظام تعليم » و مربيان با يكديگر و ارتقاي سطح آگاهي آنان و تبيين جايگاه انجمن اوليا» تبادل افكار، اطالعات و تجارب اوليا

  و تربيت است. 
  پيشنهادهايي براي افزايش مشاركت اوليا در امور مدرسه

براي مشاركت اوليا در امور مدرسه ، تدوين راهبردي مبتني بر سازمان دهي و اتخاذ سياست ها و خط مشي هايي كه بتواند مشاركت حد 
اكثري اوليا را به دنبال داشته باشد ، از اهميت و ضرورت خاص برخوردار است . البته سياست مشاركتي بايد با سياست هاي تغيير 

نسبت به برقراري ارتباط با هم افزايش انگيزه در آنها همراه باشد تا نتايج اثر بخش حاصل شود . در كنار نگرش مديران و اوليا 
  اقدامات فوق برخي از راه هايي كه موجب افزايش مشاركت اوليا مي شود عبارتند از : 

 پدران ويژه به ، اوليا حضور ، قانوني تصويب با تواند مي دولت ، جهت اين در.  شد با داشته وجود اوليا مشاركت براي كافي زمان – 1
قانون  ساعت 8 مدت به ، سال طي در انجمن عمومي جلسات تشكيل نيز و مدرسه مربيان و اوليا انجمن انتخابات برگزاري زمان در را

  مند نموده ، جزء زمان كار آنها به حساب آورد . 
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 از باالتر سطحي در ، موضوع با مرتبط قوانين تدوين و مدارس با اوليا ارتباط ي زمينه در موجود مقررات و قوانين در نگري باز – 2

  ه نياز ها و الزامات فرا روي جامعه . ب توجه با ، اسالمي شوراي محترم مجلس يا دولت محترم ت هيأ در جمله از ، پرورش و آموزش
 آنها عملكرد از ارزيابي و اوليا هاي مشاركت جلب جهت در مدارس ن مديرا جمله از پرورش و آموزش مديران مند قانون هدايت – 3
  .  زمينه اين در
  مزاياي مشاركت اوليا در امور مدرسه .  تبيين براي ، تلويزيون ويژه به ، جمعي ارتباط هاي رسانه طريق از مناسب هاي برنامه پخش – 4
  .  اوليا هاي مشاركت جذب با مرتبط هاي برنامه اجراي براي مربيان و اوليا انجمن امكانات و منابع افزايش – 5

  روش هاي برقراري ارتباط ميان خانه و مدرسه 
آيا شما به عنوان والدين مي دانيد در قبال ارتباط با مدرسه فرزندتان چه وظايفي بر عهده داريد؟والدين وظيفه دارند به طور مرتب با 

درسي واخالقي فرزندشان، تصميم معقولي براي مشاركت درتربيت آنها  مدرسه ارتباط داشته باشند و باكسب اطالعات كافي از وضع
  اتخاذكنند. دربرقراري ارتباط بايد به چند نكته اساسي توجه كنند. 

والدين زماني قادر خواهند بود نقش تربيتي خود را به نحو مطلوب ايفا كنند و با مدرسه ارتباطي صحيح برقرار نمايند كه از وضع -  1
  اري فرزندشان اطالع كافي داشته باشند. درسي و رفت

والدين در موقع حضور در مدرسه، هميشه بايد حفظ آرامش را به عنوان يك اصل به خاطر داشته باشند. گاهي ممكن است پدر و  -2
حساساتي شوند مادر با مشاهد ه ضعف درسي در دانش آموز و يا گريه هاي او كه مخصوصا در دوره ابتدايي بيش تر اتفاق مي افتد، ا

و به صورت خشن و برافروخته با اولياي مدرسه برخورد كنند. قطعا چنين حالتي مخل برقراري ارتباط موثر با مسووالن مدرسه خواهد 
  بود. 

والدين بايد در مدرسه به عنوان ولي حضور پيدا كنند، نه به عنوان فردي كه در يك جاي خاص، مسووليت دارد. اگر پدر يا مادر  -3
انش آموز در وزارتخانه يا سازماني، مسووليت اجرايي سطح بااليي دارد و در آنجا به عنوان رئيس ايفاي نقش مي كند و به تناسب د

  مسووليت، گاهي امر و نهي مي نمايد، نبايد با همان شاكله و با همان انتظارات و تصورات وارد مدرسه شوند. 
ستمر باشد. معناي استمرار اين نيست كه هر روز سري به مدرسه بزنند، بلكه الزم است به ارتباط اوليا با مسووالن مدرسه بايد م -4

طور مرتب در منزل به وضع درسي و رفتاري فرزند خود رسيدگي كنند و بر طبق اطالعات به دست آمده، با مدرسه ارتباط برقرار 
  نمايند. 

  همكاري خانه و مدرسه در امور آموزش دانش آموزان
والدين با مسووالن مدرسه، در دوره ابتدايي از اهميت و جايگاه خاصي برخوردار است. مي توان گفت بعد اصلي همكاري اين همكاري 

دو را همكاري در مسائل آموزشي و پرورشي تشكيل مي دهد. نخستين نكته اينكه والدين بايد نسبت به پايه تحصيلي و عناوين 
باشند و با مطالعه مقدمه و مطالب آغازين كتاب هاي درسي، آگاهي نسبي به دست آورند. دروس فرزند خودشان اطالع كافي داشته 

گاهي در بحث هاي مقدماتي كتاب هاي درسي نكاتي درج مي گردد كه مطالعه آنها براي والدين ضروري است. شناخت نقاط ضعف درسي 
است. پس از گذشت چند هفته از سال تحصيلي مي توان در دانش آموز و همفكري براي رفع آن، ضرورت ديگر ارتباط خانه و مدرسه 

وضع درسي دانش آموز تامل كرد و نقاط قوت و ضعف او را شناخت. مطلب ديگر، توجه والدين و معلمان به ويژگي هاي رواني كودكان و 
ارند. آنها عالقه مند هستند كه ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي آنان است. به عنوان مثال كودكان نياز به جلب توجه و ابراز خود د

حاصل كار خودشان را عرضه كنند و بدين وسيله اين نياز در آنان تامين و ارضا شود. اين نياز در دوران مدرسه، از طريق ارائه حاصل 
رد و ارائه دهد. كارهاي خود در امور درسي جلوه گر مي شود. مثال ممكن است كودكي نقاشي بكشد و آن را نزد پدر و يا مادر خود بياو

در مقابل اين عمل، والدين بايد به آن توجه كنند و كودك را مورد تشويق قرار دهند. احتياج به هدف، نياز ديگر كودك است. اگر 
كودك بداند كه درس را براي چه هدفي مي خواند و آثار و نتايج هريك از مواد درسي به او تفهيم شود، عالقه اش به درس خواندن 

  پيدا مي كند. افزايش 
  همكاري خانه و مدرسه در امور رفتاري دانش آموزان

ترس از مدرسه يكي از رفتارهاي كودك در دوره دبستان، مخصوصا در پايه اول ابتدايي است. علل مختلفي ممكن است اين رفتار را 
ر دوره ابتدايي، رابطه عاطفي كودك با به وجود آورند. گاهي ممكن است دورشدن از خانواده، به ويژه مادر باعث ترس شود، چون د

خانواده بسيار قوي است و او مايل نيست از پدر و مادر جدا شود. ترس از مدرسه و غيبت از مدرسه، هم معنا نيستند. ترس از 
لل مختلف مدرسه با نوعي دل زدگي و تنفر از مدرسه همراه است، ولي غيبت از مدرسه همراه با چنين حالت عاطفي نيست، بلكه به ع

ممكن است كودك در طول سال تحصيلي چند دفعه در كالس درس خود حضور پيدا نكند و اين امر باعث عقب ماندگي تحصيلي او 
شود. گاهي ممكن است بيماري كودك موجب غيبت شود. هرچند بيمار شدن دليل موجهي براي غيبت است، ولي بعضي از مادران به 

يا خس خس كردن خفيف، مانع از رفتن فرزندشان به مدرسه مي شوند، در حاليكه او را همراه با  دليل يك سرما خوردگي يا سرفه و
خود به بيرون مي برند! در چنين خانواده هايي گاهي با يك سردرد جزئي، از رفتن كودك به مدرسه ممانعت مي شود و گاهي نيز 

ت، نشان دهد. علت ديگر غيبت از مدرسه، ممكن است كار كردن تشويق مي گردد كه وي عالئم يك بيماري را بزرگ تر از آنچه هس
باشد. بعضي خانواده ها از اين بابت شكايت دارند كه چرا فرزندشان در منزل، به پرسش ها به خوبي پاسخ مي دهد، ولي در مدرسه 

وانده است، ولي در اثر عواملي قادر به نمره كمي از معلم مي گيرد. به عبارت ديگر كودك توانايي هايي دارد و درس را نيز به خوبي خ
ابراز توانايي هاي خود نيست. گاهي شلوغي كالس و زياد بودن عده دانش آموزان مانع از اين مي شود كه معلم بتواند با آنها ارتباط 
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و آگاهي پيدا كند و در كالمي و عاطفي برقرار كند و با شنيدن پاسخ هاي يك دانش آموز و ارائه توصيه هاي الزم، از توانايي هاي ا

نتيجه درباره وي به نحو مطلوب داوري نمايد. گاهي هم شلوغي مانع نيست، بلكه معلم روابط انساني مناسبي با كودك برقرار نمي كند و 
قدان روابط در نتيجه فضاي مناسب براي ابراز وجود و ارائه پاسخ هاي الزم براي دانش آموز به وجود نمي آيد. به عبارت ديگر در اثر ف

عاطفي سالم، توانايي كودك پنهان مي ماند و ممكن است او را به عنوان شاگرد تنبل معرفي كند. ممكن است تحقير دانش آموز توسط 
همكالسي ها موجب اختالل عاطفي در او شود و نتواند در يادگيري مطالب موفقيت به دست آورد و يا آموخته هاي خود را به خوبي 

ي دانش آموزاني كه با لهجه متفاوت از دانش آموزان ديگر صحبت مي كنند و يا لباس ويژه اي مي پوشند، در ميان عرضه كند. گاه
دانش آموزان ديگر احساس غربت مي كنند و از جهت عاطفي امنيت خود را از دست مي دهند. هرجا كه نيازهاي عاطفي كودك تامين 

  و هرجا اختالالت عاطفي پيدا شود، عالقه به درس و يادگيري در او تضعيف مي گردد.گردد، براي مطالعه و يادگيري ترغيب مي شود 

  چرا والدين در جلسات انجمن اوليا و مربيان شركت نمي كنند؟

جانبه والدين در انجمن اوليا و مربيان و ارتباط آنها با مسووالن مدارس تاثيرات بسيار مهمي را از جمله رشد و افزايش سطح  حضور همه
  كيفي واحدهاي آموزشي به دنبال دارد.وما بايد اولياء را با موارد زير آشنا كنيم 

شماري از والدين ضمن تاكيد بر حضور در انجمنهاي اوليا و مربيان، اين انجمنها را راهي براي نظارت موثر بر روند و وضعيت تحصيلي 
  فرزندان خود مي دانند 

  شود.  هاي تدريس جديد در مدارس مي اطالع والدين از منابع و شيوهشركت در نشستهاي اوليا و مربيان باعث 
  كند.  آموزان مطلع مي ارتباط والدين با مسووالن مدارس، معلمان را از نوع رفتار و خصوصيات اخالقي دانش

يجه باال بردن ميزان آموز و در نت آموزان را راهي براي برقراري ارتباط دوسويه با دانش اطالع معلمان از خصوصيات فردي دانش
  فراگيري آنان مي باشد . 

  هاي اوليا و مربيان را با مطرح شدن بحثهاي مالي در اين انجمنها مرتبط مي باشد  حضور نيافتن بعضي از والدين در نشست
  كنند.  شي فروگذار نمياگر ما بتوانيم سطح علمي و بينش جامعه، والدين را به منظور پيشرفت فرزندانشانارتقاء دهيم آنها از هيچ كوش

  آموزان باال رفتن سطح علمي و تربيتي فرزندان را موجب خواهد شد.  حضور والدين در امور تربيتي دانش
آموزان  انجمن اوليا و مربيان نهادي است كه در آن اقدامات خانه، مدرسه و جامعه در جهت رسيدن به اهداف تعليم و تربيت دانش

  شود.  هماهنگ و همسو مي
ها و همفكري با مسووالن آموزش و پرورش در  مكاري و مشاركت اوليا با معلم در تعليم و تربيت، همراهي با مدير در اجراي برنامهه

  هاي آموزشي تربيتي را بايد شعار انجمن اولياء ومربيان اعالم نمائيم .  تهيه و تدوين برنامه
هاي مشاركت در امور تحصيلي و تربيتي فرزندان و در نتيجه  ي از راهآموزان يك اطالع از نحوه آموزش و موقعيت تحصيلي دانش

  پيشرفت تحصيلي آنان مي باشد كه اين امر مهم را بايد به والدين آگاهي داد تا به وظايف خود در مقابل مدرسه عمل كنند 
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  ها آموزان در امور آموزشگاه  اولياي دانش  كتهاي جذب مشار راه

ي  آموزش و پرورش به عنوان يك نهاد اجتماعي به منظور ارضاي نيازهاي جامعه پديد آمده است، و مدارس به عنوان خط مقدم جبهه
تعليم و تربيت متعلق به اين نهاد اجتماعي و در خدمت جامعه است كه براي انجام صحيح رسالت خود و برخورداري از حمايت اجتماع 

ي مدرسه و اجتماع فرآيند تعاملي و مداوم است كه چنان كه شكل  باشد. از اين رو رابطه مؤثر با جامعه ميي  ملزم به برقراري رابطه
  شود.  مشاركت آگاهانه را به خود گيرد باعث اثر بخشي و كار آيي بيشتر مدارس مي

هاي  ين و ساير شهروندان در فعاليتي مناسب براي مشاركت فعال و معنادار والد هدف اصلي بهبود روابط با اجتماع و ايجاد زمينه
توان ذهن مردم را نسبت به آموزش و پرورش،  اي اثر بخش، مي آموزشي و پرورشي مدرسه است. بنابراين با برقراري رابطه

نسبت به موضوع،   هاي آن را روشن كرد. با تغيير نگرش آن ها و اهداف آن، موقعيت مدارس و اهميت و ضرورت برنامه رسالت
  هاي اجتماعي آورد. ي مناسب را براي برخورداري از حمايت، مشاركت و كمك ان زمينهتو مي

  پيشنهادها
رسد  ي مشاركت مردم در آموزش و پرورش، اصالح ساختار فعلي آموزش و پرورش امر ضروري به نظر مي ـ جهت فراهم نمودن زمينه1

  ها و مردم داده شود. آموزان و اولياي آن ان، دانشبايست اختياراتي به مديران مدارس، معلم و در ساختار جديد مي
  بايد با جديت پيگيري گردد. ها آموزش خانواده مي هاي تربيتي مدارس و خانواده ـ به منظور ايجاد هماهنگي بيشتر بين فعاليت2
مدارس اختيارات بيشتري به بايد در آيين نامه اجرايي  آموزان مي ي مشاركت بيشتر اولياي دانش ـ به منظور فراهم نمودن زمينه3

  شود. انجمن اوليا داده 
آموزان در بيشتر اهداف واحدها ي آموزشي توجيه گردند تا خود  بايد نسبت به نقش مشاركت اولياي دانش ـ مديران مدارس مي4

  مديران امر مشاركت اوليا را تسهيل نمايند.
ي اقتصادي، اجتماعي و  هاي توسعه رو ضرورت دارد دولت در برنامهطلبد، از اين  ـ مشاركت، بستر فرهنگي و اجتماعي مناسب مي5

  فرهنگي خود به اين امر توجه كند، و در جهت نهادينه نمودن فرهنگ مشاركت در جامعه تالش كند.
  شند.گردد كيفيت مدارس دولتي باال رود تا اوليا مشاركت بيشتري داشته با ـ به جاي گسترش مدارس غير انتفاعي، پيشنهاد مي6

  ها خواهد شد. هاي مدارس به اوليا موجبات همكاري بيشتر آن ي گزارش فعاليت  ارائه
باشد. شايسته است جهت  ـ برداشت و تصور مسئوالن آموزش و پرورش و مردم نسبت به مفهوم مشاركت متفاوت و محدود مي7

  ريزي گردد. ها برنامه ها و تقويت نگرش هماهنگي ديدگاه
موزان و مردم از اهميت مشاركت و نقش آن در پيشبرد آموزش و پرورش آگاهي الزم را ندارند، ضرورت دارد آ ـ اولياي دانش8

هاي كوتاه مدت و بلند مدت در اين زمينه تدارك  هاي گروهي به ويژه صدا و سيما برنامه وزارت آموزش و پرورش با همكاري رسانه
  ببيند.

رش به ويژه مديران مدارس نقش مهمي در چگونگي مشاركت مردم در آموزش و ـ مديران سطوح مختلف وزارت آموزش و پرو9
پرورش دارند. تحقق يا عدم تحقق مشاركت مردم در بسياري از موارد به اين مديران بستگي دارد؛ لذا شايسته است براي آگاه سازي 

  هاي آموزشي خاصي تدارك ديده شود. مديران از اين امر، برنامه
ي مشاركت اوليا در امور مدارس  بايست توسعه آموزان در حال حاضر نقش چنداني در اداره مدرسه ندارند، مي ـ اولياي دانش10

  قانونمند گردد.
  ـ الزم است فرهنگ مشاركت و اهداف آن و نقش مشاركت در بهبود و بهسازي جامعه براي همگان روشن گردد.11
اند به صورت  هاي مديران، معلمان و كاركناني را كه در امر مشاركت موفق بوده ـ آموزش و پرورش طرحي را فراهم نمايد تا تجربه12

  مندي در اختيار مدارس قرار گيرد. مدون جهت بهره
هاي مديران موفق در اين مورد به  شود ويژگي ـ نظر به اين كه مديران مدارس نقش مهمي در جلب مشاركت دارند؛ پيشنهاد مي13

  صورت مستند در آيد.
توجه به تأكيد اسالم به مشاركت و اهميت آن الزم است تحقيقاتي در مورد مشاركت در فرهنگ اسالمي هم صورت گيرد تا  ـ با14

  ابعاد و اهميت مشاركت در دين مبين اسالم به خوبي روشن گردد.
اند، لذا الزم است در مورد ابعاد  ـ نظر به اين اكثر تحقيقات انجام شده در مورد مشاركت بيشتر به مشاركت مالي و مادي توجه كرده15

  هاي مشاركت غير مادي هم تحقيقاتي صورت گيرد. مشاركت و راه
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 نكاتي براي برگزاري مفيد جلسات انجمن اوليا و مربيان 

وههاي آموزش عمومي براي خانواده ها از نظر تعليم و تربيت محسوب مي شود در اين انجمن اوليا بعد از صدا و سيما جزو مهمترين گر -1
  راستا مدرسه مي تواند اهداف آموزشي و تربيتي خود را دسته بندي كرده و در طي دوره هاي زماني معين اجرا نمايد 

نوجوانان و دانش آموزان در سنين  الف: دعوت از كارشناس ارشد روانشناسي و مشاوره براي تشريح حاالت و روحيات مختلف
مختلف و مناسب مقطع تحصيلي و آموزش خانواده ها براي پيشگيري از ناهنجاريهاي رواني و بيماري هاي مختلف روحي 

  .فرزندان و ارائه نكاتي براي بهداشت رواني دانش آموزان

ب: دعوت از جامعه شناس براي تشريح وضعيت اجتماعي جامعه و ناهنجاريهاي اجتماعي و خطراتي كه دانش آموز را در محيط 
زندگي شهروندي به مخاطره مي اندازد ؛ مانند ناهنجاريهاي رفتاري موجود در زمينه بي حجابي يا بد حجابي ، اعتياد به مواد 

يشه و كريستال و قرص هاي روانگردان، رسانه هايي مانند ماهواره و اينترنت و مخدرهاي جديداعم از تزريق ،كراك وش
اهداف مثبت و منفي آن و اطالع رساني خانواده ها در اين زمينه ، انضباط اجتماعي و توجه به مقررات گروه و جامعه.و تشريح 

  خطرات در كمين دانش آموزان توسط دوستان ناباب يا گروههاي همسال

ز پزشك براي اطالع رساني در مورد بيماريهاي خطرناك و مسري و موجود در جامعه و تهديد كننده دانش آموزان به ج: دعوت ا
  والدين

د: دعوت از كارشناس مذهبي مسلط به مسايل روز براي اطالع رساني و آموزش والدين با تاكيد بر دانش آموزان آن دوره 
  تحصيلي

  به نيازو درخواست والدين و دانش آموزان . ذ: دعوت از كارشناسان ديگر با توجه

  جلسات انجمن اوليا براي شركت كنندگان به جلسات تكراري مبدل شده كه رغبت به شركت از آن را از دست مي دهند : "معموال -2

افراد دعوت مي الف: سخنراني هاي طوالني مسئولين اداره يا ساير سخنرانان از سطح شهر (كه مديران به صالحديد خود از برخي 
كنند كه سخنان و حضورشان براي حاضرين در آن جلسه سود زيادي ندارد ) كه موجب خستگي والدين خواهد شد .وبعد از آن 

  جلسه به پايان مي رسد.

  ب: درخواست مستقيم كمك هاي مالي بال عوض از شركت كنندگان 

  چار !ج: يك پذيرايي بسيار جزيي براي به جا آوردن رسم موجود به نا

د: نا اميد كردن والدين و زير سوال بردن كارايي خود و كاركنان آموزشگاه با بر شمردن مشكالت بيشمار پيش روي مدير و ناتواني 
  از ادامه كار و يا شروع غير مصمم كار در مدرسه.

هنوز به داخل سالن يا مدرسه نيامده  برنامه ريزي و مديريت جلسه دقيق انجام شود ، حتي والدين هم مانند خيلي از دانش آموزان -  3
يك خريد ساده مهمتر از كسب اطالعات از روحيه  "انگار كار جزيي آنها مثال  "بايد زود برويم كار داريم ! "به جنب و جوش مي افتند كه:

شست و استفاده مي و سالمت فرزندشان است . بنابراين اگر والدين بدانند جلسه انجمن مفيد است با كمال ميل در آن خواهند ن
سخنراني فالن مسئول اداره نبايد آنقدر  "كنند . جا دارد مديريت مدرسه زمان سخنراني افراد و برنامه ها را مشخص نمايد مثال

  دقيقه اي وقت سخنراني به وي اعالم گردد .  20 "زمان مثال "طوالني شود كه والدين به آرامي جلسه را ترك كنند بلكه قبال

جلوه مي كند و اين را با  "پر ثمر و مفيد"يران مدارس به اشتباه فكر مي كنند جلسات انجمن اوليا با بعضي كارهاي تكراري برخي مد -4
چشم به هم چشمي ساير مدارس انجام مي دهند و فكر مي كنند اداره آموزش و پرورش منطقه يا مسئول انجمن اوليا ومربيان اداره 

دير خواهد كرد يا در صورت انجام ندادن برخي كارها ،مورد مواخذه قرار خواهد گرفت(وشايد اينچنين از اين كارهاي تكراري آنان تق
دقيقه اي گروه نمايش مدرسه در جلسه انجمن اوليا  40اجراي  -هم بشود!) در حاليكه هدف جلسه انجمن اوليا فقط اين نيست مثال : 

دقيقه اي  15اجراي  - رود مدرسه در جلسه انجمن ضروري به نظر نمي رسد دقيقه اي گروه س 20اجراي  -فايده اي نخواهد داشت 
دقيقه اي مراسم قرآن ابتداي جلسه با آن لباس هاي تكراري و رنگارنگ و شمع و گل و حركت از ته سالن و  15گروه تواشيح واجراي 

م نيامده اند كه برنامه هنري و نمايشي ببينند ، خاموش كردن چراغ ها و غيره (كه در جاي خود بسيار گرانبها و عزيز است) ولي مرد
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ا آمده اند تا در مورد مسايل انجمن چيزهاي تازه ياد بگيرند و مفيد و موثر بوده ونظر و انتقاد يا پيشنهاد بدهند ، اجراي اين برنامه ه

هاي دانش آموزان در حضور والدين را مي توان به يك جلسه در تاالر يا سالن مدرسه در مناسبت خاص يا با هدف معرفي توانمندي
خودانجام داد.( دليل ذكر اين موارد اينكه ؛ بارها تجربه ي چنين جلسات خسته كننده اي را داشته ايم ولي اعتراض ما نتيجه اي نداد 

حذف كرد! نه ، مي و ممكن است حتي غوغاگري شود كه گفته اند نبايد قرآن تالوت شود ! يا نمي توان فعاليت هاي هنري دآنش اموز را 
توان قرائت قرآن را در چند دقيقه براي تبرك جلسه ،به همراه ترجمه آن انجام داد واز انجام قرائت قرآن با ورود دانش آموزان با 

گران قيمت با شمع و موزيك مخصوص و غيره كه زمان بيشتري را به خود اختصاص مي دهد در ساير "لباسهاي مخصوص و عموما
  ه شود بهتر است.)مراسم استفاد

اگر والدين بدانند در جلسات انجمن اوليا ،آنان به صورت مطلوب مطرح مي شوند ، موثر واقع مي شوند ، از نظر يا تخصص و شغل آنها  -5
 استفاده خواهد شد ، با رغبت بيشتري در آن حضور مي يابند ولي اگر بدانند فقط در سخنراني فالن مسئول به مناسبت مسايل سياسي

   .با سكوت مطلق ، فقط شنونده باشند ، جلسه برايشان جذاب و مفيد نخواهد بود

دقيقه  10 "آزاد وقت داده شود تا در زمان محدود مثال "در جلسه اول يا جلسات عمومي ديگر به چند نفر از والدين به صورت كامال -6
در مورد انتظارات خود از كادر مدرسه صحبت كنند تا ساير شركت كنندگان نيز از طرح خواسته هاي خود از مدرسه بيم و حراس 

نفر از والدين) گرفته شود ، موجب خواهد شد والدين  4يا  3دقيقه وقت جلسه (براي  30نداشته باشند ،اگر براي اين كار مهم حتي 
  ار رضايت از كار مدير و همكاران ، جلسات بعد با رغبت بيشتري حاضر شوند.وخواسته هاي خود را اعالم كنندبعد از جلسه ضمن اظه

برخي از مديران به صورت نا آگاهانه فكر مي كنند مفيد بودن و رسمي بودن حلسه فقط با حضور مهمانان رسمي اداري ، سياسي ،  -7
ن افراد در جلسات تخصصي و كميته هاي انجمن مفيد خواهند بود ولي در جلسات مذهبي و مسئولين رسمي شهر حاصل مي شود ، اي

عمومي باعث سكوت و انضباط خشك جلسه خواهد شد و والدين به عنوان تماشاچي در سالن حضور مي يابند ! زيرا جو سالن و جلسه 
ي موثر بوده اند كه در فضاي دوستانه ،ساده و پر تجربه نشان مي دهد جلسات "بسيار رسمي و منضبط و هيبت دار خواهد بود . معموال

  بحث و نظر و با تبادل تجربه بيشتر ، همراه بوده اند .

پيشنهاد مي شود دبيران و كليه كاركنان مدرسه(وهرشخص كه به نوعي با مدرسه همكاري دارد) دراولين جلسه عمومي انجمن دعوت  -8
ساعت با مرخصي  2دبيران راهنمايي و دبيرستان) از آن مدرسه خواهش شود براي  شوند و حتي اگر در مدرسه اي درس دارند (براي

دبير موافت شود ، تا در جريان توقعات والدين از آموزشگاه قرار گرفته وممكن است انتقال اين خواسته ها و توقعات ويا اعتراضات 
روز جلسه در مدرسه نبود و اوقات بيكاري را در منزل مي از طرف مدير به دبيران با واكنش يا مقاومت روبرو شود . چنانچه دبير 

  ساعته وي را جبران نمايد  2گذارند ، مدير بايد به نحوي حضور 

دقيقه اي بيان كند ، و مواضع  15يا  20چنانچه ممكن است نماينده اي از دبيران مدرسه ، انتظارات خود از والدين را طي يك صحبت  -9
م نمايد ، اين كار بسيار مفيد بوده و موجب خرسندي والدين خواهد شد .( مطالب نماينده دبيران بايد بسيار دبيران را به والدين اعال

از نظر والدين آگاه يك طنز محسوب  20مفيد و موثر و بجا باشد ، تاكيد به والدين جهت كنترل دقيق دانش آموزان براي آوردن نمرات 
ن براي كمك به تكاليف نوجوان در منزل يك توصيه بيجا و سبك محسوب مي شود ! ونيز توصيه مي شود تا توصيه ! و يا تذكر به والدي

جدي به بازديد مخفيانه كيف دانش آموزان و كمد و ميز آنها در منزل براي اطمينان نداشتن از حمل موارد غير مجاز ، يك دهن كجي به 
طرح اين خواسته ها و انجام آنها را نشان از نظارت بر فرزند خود نمي والدين محسوب شده و امروزه والدين آنقدر آگاه هستند كه 

  دانند!)

متاسفانه كاركنان مدرسه تعريف و شناخت درستي ازاهميت و وظايف انجمن و كار كردها ي آن ندارند و فكر مي كنند كه الزم  - 10
يست و شايد تمرد هم داشته باشند ! و تصور دارند نيست در جلسه حضور داشته باشند و يا حضورشان موثر نيست و وظيفه آنان ن

در جلسه شركت كند ، يكي ، مدير براي خوش آمد گويي و مربي پرورشي براي خواندن جمالتي از بزرگان و خدمتگزار  "نفر بايد الزاما3
ين اعتراضات و درگيريها مربوط به ! درحاليكه تمام كاركنان مدرسه بايد در انجمن فعال باشند ، چرا كه بيشتر "پذيرايي مختصر"براي 

شيوه هاي تدريس و برخورد دبير و معاون با دانش آموز است پس ، حضور آنان در جلسه مهم و الزامي است .و بايد فرهنگ منسوخ 
نوعي زحمت فرار از جلسات مهم در بين آنان ، حذف شود و مدير مي تواند در ارزشيابي پايان سال تاثير دهد ( با توجه به اينكه به 

حضور وي را بايد جبران كرد و اين استاندارد و نحوه جبران بايد به اطالع آنها برسد مثال : يكي از معيار هاي دعوت به تدريس در اين 
  آموزشگاه(درمدارس خاص) در سال آتي ، شركت موثردر جلسات شوراي دبيران و انجمن اوليا در سال جاري خواهد بود )

ا هماهنگي قبلي شماره تلفن مشاور يا روانشناس مدرسه يا مركز مشاوره به اطالع والدين برسد و يا اگر ممكن اگر ممكن است ب - 11
است ساعات حضور آنان در مدرسه براي پاسخ گويي تلفني يا حضور وي در مدرسه به والدين اعالم شود و بديهي است بايد مشاور 

  .بلكه وظيفه و امر موثر تلقي كند نداند "بيگاري"كامل پرداخت گردد و اين كار را يك  ملزم به پاسخگويي بوده و حق الزحمه آن به طور
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شماره تماس نماينده هاي والدين يا كارشناسان ديگر (مذهبي ، جامعه شناس ،روانشناس) در جلسه به اطالع والدين برسد تا بخشي - 12

  وقت و آسايش مدير در مدرسه و اوقات بيكاري وي سلب نگردد . از اعتراضات ، سواالت،پيشنهادات و ... به آنان منتقل شود و

هر آنچه كه نوآوري و بدعت باشد براي والدين مفيد و جذاب خواهد بود ، در جلسات بايد روي اين موضوع كار كرد تا عالقه به  - 13
  مشاركت را در مادران و پدران دانش آموزان افزايش داد 

عمومي متذكر شد كه از آوردن فرزندان دانش آموز خود داري شود (چرا كه به سادگي و راحتي نمي توان حتي االمكان در جلسات  - 14
مسايل را مطرح كرد ) و اگر ممكن است از آوردن كودكان خردسال براي حفظ نظم جلسه و عدم شلوغ كاري و شيطنت و در نتيجه 

  .حواس پرتي مادر كودك و ديگران جلوگيري شود

تشكيل كارگاه در راستاي جلسات انجمن اوليا بسيار مفيد است و مي توان مادران و پدران را در جلسات بعدي دسته بندي كرد و در - 15
جلسه همه به نوبت  4ي تقسيم كرد و طي شآموز هاي كالس و مطالب ارائه براي پزشكي – مذهبي – شناسي جامعه –گروههاي مشاوره 

در كالس ها شركت خواهند كرد ، دسته بندي والدين به خانم ها و آقايان فقط براي مسائل جنسي وبلوغ دختران مفيد خواهد بود در 
وان يادبود داراي تحرك و پويايي بيشتر است ،حتي مي توان به عن "بقيه موارد توجيه علمي ندارد چرا كه جلسات مشترك معموال

  درپايان دوره كارگاه به شركت كنندگان لوح تقدير يا يادبود داد .

ماهيانه به والدين اعالم شود ، براي مراجعه والدين بقيه  "اوقات مراجعه به مدرسه و مالقات با دبيران طي يك برنامه موقتي مثال- 16
احم كار مدرسه خواهد شد و يا مدرسه از حضور آنان ، به جهت اوقات نيز بايد درب مدرسه باز باشد و نبايد والدين فكر كنند مز

مراجعه مكرر به عنوان مزاحم ياد خواهد كرد ( البته فقط براي مالقات با دبيران به جهت حفظ اوقات ساعات درسي و رعايت حقوق 
  دانش آموزان ، اين برنامه ضروري است و نبايد هر ساعت مزاحم كالس شد)

والدين در خيلي از مدارس برگزار نمي شود اين جلسات بسياري از اعتراضات و درگيريها را براي مدير و  جلسات هم انديشي- 17
كاركنان مدرسه كم خواهد كرد ، به عنوان مثال والدين دانش آموزان كالس دوم الف در يك روز مشخص به مدرسه دعوت شوند و در 

ر كنند و انتقادات و پيشنهادات خود را به مدير ارائه دهند و اگر الزم باشد يك كالس خالي در مورد مسايل مدرسه با هم تبادل نظ
مدير يا نماينده دبيران در آن حضور يابد .در جلسه عمومي ابتداي سال مي توان تاريخ اولين هم انديشي والدين يك كالس را اعالم 

  كرد تا با آمادگي در آن حضور يابند . 

هايي به والدين داده شود تا انتقادات و پيشنهادات خود را بدون نام ، نوشته و تحويل دهند تا در  در جلسات انجمن اوليا برگه- 18
  والدين از طرح آن به صورت مستقيم از دبيران واهمه دارند . "جلسات شوراي معلمان بررسي شود و معموال

توانند نظرات خود را درمورد كار معلم به صورت غير  شركت برخي والدين در جلسات شوراي دبيران خالي از لطف نيست چرا كه مي - 19
  مستقيم مطرح نمايند تا مدير مجبور نشود خود مواضع آنان را هميشه به دبيران و آموزگاران منتقل كند.

ي تقويت شخصيت فردي و اجتماع 1به عنوان نمونه به چند اصل از اساسنامه انجمن كه به آن توجه نمي شود اشاره مي كنيم:  - 20
مساعد ساختن محيط خانواده  4رعايت تقوي و تقويت معتقدات مذهبي  3تقويت حس وظيفه شناسي در كودكان  2كودكان و نوجوانان 

ايجاد  7ايجاد محيط امن براي رشد و حركت كودكان و نوجوانان  6رعايت بهداشت كودكان و نوجوانان  5براي رشد بهتر فرزندان 
كشف استعداد و شايستگي حرفه يي در دانش  9ايجاد تفريحات سالم  8مي براي كودكان و نوجوانان امكانات آموزشي رايگان و عمو

ايجاد ادراك بين المللي و درك مسائل و غيره از  11ايجاد احساس مسووليت فردي و اجتماعي در كودكان و نوجوانان  10آموزان 
  توجه نمي شود.اصول مترقي انجمن بوده كه آنچنان كه بايد و شايد به آنها 

به خانواده ها داده شود تابا اطالع قبلي از برنامه ها در جلسه شركت نموده و مفيد  "برنامه هاي جلسات عمومي انجمن اوليا ، كتبا- 21
  واقع شوند . 

امورات و موضوعات تكراري و رايج در جلسات به حداقل رسانده شود و در جلسات ، روي برنامه هاي نوآوري در خدمات مدرسه  - 22
بيشتر كار شود به عنوان مثال : يك موضوع هميشگي براي جلسات ، تشكيل كالس هاي فوق برنامه در شيفت مخالف و راههاي تامين 

زرگ تحت فشار والدين به عنوان كالس هاي پيش كنكوري ،تقويتي و غيره بر اساس چشم به هم هزينه آن است كه در شهر هاي ب
چشمي ، برگزار مي گردد كه امروزه برگزاري اين كالسها به داليل مختلف زير سوال رفته و كارشناسان به غير مفيد بودن آن توسط 

كالس  "كه دانش آموز فعال شيفت مخالف هم مدرسه بيايد و الزامامدرسه و بر اساس بودجه مدرسه ، اشاره دارند ، اگر قرار بود 
نوع مدرسه رسمي تاسيس مي كرد !... در جلسات  2كنكور برايش برگزار شود ، كه آموزش و پرورش در ابتدا  "فوق برنامه مثال
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ي جديد و مطالب داغ و مورد نياز جزو انجمن ، بحث و گفتگو و تبادل نظر و تجربه والدين و همكاران مدرسه و همچنين ارائه آموزشها

جالبترين كاركرد هاي انجمن و جلسات خواهد بود . در عوض ، جلساتي كه براي صرف هزينه مدرسه در امور مطلوب آموزشي و 
ن پرورشي ، بازديد ها ، استفاده از وسايل كمك آموزشي وجذاب كردن محيط مدرسه و غيره ، برگزار شود موجب رضايت خاطر والدي

آگاه خواهد شد . برخي مديران را مشاهده كرده ايم كه در طي سال تحصيلي حتي يكبار هم دانش آموزان مدرسه اش به كارگاه و 
 "آزمايشگاه نرفته اند ، ولي حق به جانب است كه در شيفت مخالف كالس فوق برنامه تشكيل داده است !كه در آن كالس ها هم دقيقا

نه چيزي كمتر و نه بيشتر !و درشيفت مدرسه مشاهده كرده ايم كه درس بعدي تدريس مي گردد مطالب كالس تدريس مي شود 
!(شايد حضور در مدرسه در شيفت مخالف را يكي از عوامل دلزدگي از كالس و درس دانست چرا كه بدون برنامه و هدف برگزار مي 

  شود)

مديران،معاونان ،مربيان پرورشي و غيره باعث مي شود اقدامات  متاسفانه خصوصيت محافظه كاري و حاالت حاكي از ترس برخي - 23
با اما و اگر و شايد و  "نوآورانه ، شجاع ، جديد و مفيد و موثر براي آموزش و تربيت ، صورت نگيريد و در زمان طرح اوليه آنها ، معموال

كست روبرو خواهند كرد .مشغول شدن مدير در را با ش"اقدامات نو آور  "ممكن است و عبارات توجيهي ديگر ، حتي مطرح كردن 
مدرسه به كارهاي تكراري و هميشگي محيط غير جذاب و خشك و كسل كننده اي ابتدا براي خود و سپس براي كاركنان و دانش 

اعضا را  مدارس دخترانه ،كه دليلش را نمي دانيم ، جلسه اول يعني انتخاب "برخي مديران مخصوصا "آموزان بوجود مي آورد .(قبال
طي دو جلسه تكراري جداگانه براي خانم ها و آقايان تشكيل مي دادند! كه وقت مدرسه را مي گرفت وانتخابات بر اساس اجبار صورت 

مي گرفت و حتي شنيده ايم در برخي شهرستانها ، مديران مدارس جلسات اعضاي اصلي انجمن را طي دو نوبت آقايان و خانم ها 
  صورتجلسات را امضا مي كردند! ) "داتشكيل مي دادند و بع

در تصميم گيري براي مطالب ارائه شده در كالس هاي آموزشي والدين در جلسات انجمن اوليا ، عالوه بر نظر مدرسه و اداره براي  - 24
يم دانش آموزان در مورد محتويات ، بايد به نظر خانواده ها هم در مورد نيازهاي آنان ، توجه شود . مي توان بااستفاده از نظرغير مستق

جمع بندي مشكالتشان توسط مربي پرورشي يا مشاور مدرسه نيز براي محتواي جلسات استفاده كرد مثال : استفاده مطلوب از اينترنت 
و آسيب شناسي استفاده از اينترنت توسط دختران نوجوان جهت آگاهي والدين . يا مضرات در دسترس بودن ريسور در منازل براي 

ش آموزان دختر و آگاهي والدين از اين آسيب ها ...، مي تواند يك موضوع باشد كه توسط كارشناس جامعه شناسي به والدين دان
  .منتقل شود

س يا ادارات شهر هاي كشور، جهت هر نوع موضوع براي برخي مديران مدارس يا كارشناسان انجمن اولياي ادارات در برخي مدار- 25
سراغ مشاور رفته و تصور مي كنند والدين را از همه جهات به سالح  "ايراد سخنراني ها در جلسات انجمن و يا آموزش خانواده ها فورا

هي است كه فقط يك مشاور در تمام هاي ايمني و پيشگيري ، مسلح كرده اند و وظيفه خود را به نحو احسن انجام داده اند ، اما بدي
زمينه ها نمي تواند صاحبنظر باشد ، بله در موارد تربيتي و مشاوره اين دسته بسيار مهمند ، ولي بايد از وجود اساتيد دانشگاه ، 

هاي اجتماعي مي يك جامعه شناس در مورد آسيب "كارشناسان جامعه شناسي ، مديريت ، مذهبي ، روحانيون و غيره نيز استفاده كرد مثال
تواند مفيد تر باشد تا ديگران ،يا كسي كه مسلط به مباحث مديريت خانواده است بسيار مفيد تر از يك پزشك در مورد نحوه اداره 
خانواده و مجهز شدن خانواده به سالحهايي در پيشگيري از اختالفات ، مي باشد و كار يك پزشك را در مورد انتقال ايدز و بيماريهاي 

روانشناسي و روحانيون آگاه در تخصص خودشان بسيار مفيد  "يردار را، هيچ وقت يك روانشناس به خوبي انجام نخواهد داد ، ايضاواگ
  ترخواهند بود...

نقش مهم مدير در فراخواني اوليا و برگزاري انتخابات سالم وجلب اعتماد اوليا و انتخاب افراد با روحيه مسئوليت پذيري و _26
فكري و شخصيتي مي باشد. در اين خصوص مديران آموزشگاه بايد داراي تدبير و برنامه باشند مواردي كه مدير بايددر توانمندي 

  انتخاب اوليا توجه نمايد بشرح ذيل است. 
سال  كامال دستورالعمل هاي مربوط به برگزاري انتخابات ازجمله انتخاب رئيس سني و برگه اراي و ارايه گزارش كار فعاليتهاي -1

  گذشته و تشويق انجمن سال قبل و برنامه مدرسه در سال تحصيلي جديد ... را بررسي و مطالعه نمايد. 
از قبل (هفته اول ودوم مهر) شناخت كاملي از اوليا داشته و نسبت به ترغيب وتشويق اولياي توانمند براي شركت در انتخابات  -2

  اقدام نمايد. 
  توانمندي ها و عالقمندي هاي اوليا و نظرا آنان اگاه گردد.  طي فرمي اطالعات خود را از -3
  رعايت موارد فوق الذكر در برگزاري جلسه ضروري است. -4
در جلسه عمومي هيچگونه مشاركت مالي از اوليا دريافت ننمايد. ولي مشكالت و مسايل مختلف آموزشي وپرورشي را به اطالع اوليا  -5

  برساند. 
  جلساتي با كادر اداري وآموزشي برگزار و ازحضور آنان به نوعي در جلسات استفاده گردد.  قبل از گردهمايي -6
مدير آموزشگاه سعي نمايد در انتخاب زمان و مكان دقت الزم را داشته باشد و حتما نبايد جلسات را در راهرو يا حياط آموزشگاه  -7

ماعات شهر نيز برگزار كند. علت توجه به زمان اين است كه در مناطق برگزار نمايد بلكه مي تواند جلسات عمومي را در سالن اجت
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وشهرستانهاي كوچك امكان برگزاري جلسات در مدارس ديگر نيز وجود دارد كه تداخل جلسه مشكالتي براي مدير و جلسه انجمن 

  ايجاد خواهد نمود. حميد رضا تركمندي ،كارشناس ارشد مديريت 

  ات انجمن اوليا و مربيانشركت فعال خانواده ها درجلس

والدين و معلمان همواره به كمك هم سعي داشته اند روابط جدي و موثري ميان خود برقرار كنند، زيرا اكثر والدين و اولياي مدرسه 
بار بيايند، هدف هاي مشتركي را در قبال كودكان و نوجوانان دنبال مي كنند. آنها مي خواهند به نوجوانان كمك كنند تا افرادي مستقل 

از تعليم و تربيت صحيح برخوردار شوند، انسان هاي بي تفاوتي در جامعه نباشند و از نظر اخال قي احساس مسووليت كنند. پس چرا 
خانه و مدرسه نتوانسته اند به طور موفقيتĤميزي با هم همكاري كنند و به اين هدف هاي واال ي انساني برسند؟ داشتن معلمان با 

يس اصولي، ارتباط صحيح با خانه، برگزاري جلسات مشاوره با اوليا و ايجاد فرصت هايي براي والدين به منظور آشنايي با كفايت، تدر
  .مشكال ت و مسائل مدرسه، از جمله انتظارات والدين از يك مدرسه مطلوب است

ارتباط نزديك بين خانه و مدرسه فوايد فراواني دارد از جمله اينكه هم والدين و هم معلمان نشان داده اند كه احساس افزايش 
احترام متقابل بين خانه و مدرسه، رضايت بيشتري را به وجود ميĤورد. با اين حال گاهي اوقات معلمان و كادر آموزشي مدرسه 

آنان هستند، چون بعضي از والدين كوششي در امر تحصيل فرزندانشان نمي كنند و كمتر به  فراموش مي كنند كه والدين نيازمند به
  اين موضوع مي انديشند كه آيا عملكردشان در قبال وضع تحصيلي فرزندان مناسب است؟

اوليه بر عهده مدرسه به هنگام ارتباط رو در رو معلمان متناسب با موقعيت عمل مي كنند، بنابراين به وجود آوردن احساس مسووليت 
است. معلمان بايد احترام ويژه اي براي اوليا، نظريات آنان و شركتشان در حل مسائل قائل شوند. يكي از متداول ترين و موثرترين 

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

كمك كنند تا جلسه انجمن اوليا و مربيان براي والدين ارزشمند و مفيد باشد. به منظور، تسهيل مشاركت فعال و گسترده اوليا مدير 
كان حضور تمام معلمان را فراهم نمايد و مطمئن شود كه همه اعضا از هدف كلي جلسه برداشت مشتركي دارند آموزشگاه بايد ام

معلمان و كادر آموزشي مدارس بايد براي برگزاري جلسه آمادگي ال زم را داشته باشند و مسائل مورد بحث را تعيين كنند و فضاي 
راحتي كامل نمايند، زيرا نقش انجمن به خصوص در حل و فصل مسائل تربيتي و  جلسه را به گونه اي مهيا سازند كه اوليا احساس

آموزشي دانشĤموزان حائز اهميت است. بنابراين معلمان بايد پيشينه گردآوري شده درباره يك كودك را به دقت مرور كنند و كارنامه 
والدين در مسائل مدرسه نبايد به گونه اي برنامه ريزي  اي از نتايج فعاليت هاي شاگرد را به اوليا ارائه دهند. روش هاي مشاركت

شود كه فقط اوليا جواب گوي نيازهاي مدرسه باشند بدون آن كه نيازهاي والدين در نظر گرفته شود. به منظور رفع اين مشكل و براي 
مدرسه كه در امور آموزشي كودكان پاسخگويي بيشتر به نيازهاي اولياي عال قه مند به شركت اوليا در جلساتي با حضور مسووال ن 

موثر است، شركت در برنامه هاي آموزشي كه براي اوليا ارائه مي شود و نيز همكاري در حل مسائل شخصي كودكان، از جمله فعاليت 
د و هاي والدين در جهت موفقيت تحصيلي و تربيتي فرزندان است. براي والديني كه با موقعيت هاي آموزشي راحت برخورد مي كنن

نيازشان اين است كه در فرآيند تدريس شركت فعال داشته باشند. فعاليت داوطلبانه ممكن است مناسب ترين راه حل باشد. به طور 
كلي مسووال ن مدرسه نيازمند يافتن راه هايي هستند كه جلسات اوليا و مربيان را به گونه اي برگزار كنند كه مجالسي براي سهيم 

  ري و حل مشكال ت مدرسه باشد.شدن در امر تصميم گي
  پيشنهادها:

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

  بندي گردد. انجمن اوليا و مربيان مدرسه جمع
به مدارس امكان انتشار و فروش نشريات داخلي داده شود. در اين نشريات به جاي پرداختن به مسائلي كلي، مشكال ت خاص  -3

مدرسه عنوان شود با دانش آموزان، خانواده ها و مربيان مصاحبه شود و دانش آموزان موفق و پدر و مادرهاي فعال مورد تشويق 
  قرار بگيرند.

طي براي اردوهاي تفريحي و آموزشي تعيين شود كه دانشĤموزان بتوانند همراه خانواده و آموزگاران خود از امكانات آن استفاده نقا -4
  كنند.

  درهر مدرسه يك مشاور خانواده معرفي شود تا اوليا بتوانند مشكال ت خود را با او در ميان بگذارند. -5
  د، تقويت شود و اوليا به مشترك شدن ترغيب گردند.نشرياتي كه براي والدين منتشر مي شون -6
  اولياي دانشĤموزان هر كال س، نماينده اي از بين خود تعيين كنند كه بتوانند به صورت حضوري يا تلفني با اوتماس بگيرند. -7
  براي والدين دانشĤموزان هر پايه برنامه تلويزيوني خاصي تدارك شود. -8
برمنباي محتويات كتاب هاي درسي به اوليا معرفي شود تا بتوانند بر حسب لزوم اطال عات جانبي كتاب هاي مناسب هر پايه  -9

  فرزندان خود را در زمينه مورد نياز افزايش دهند.
  .مركزي براي تهيه و فروش كتاب ها و وسايل و ابزارهاي مورد نياز دانشĤموزان معرفي شود - 10
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  افراد جامعه دريابند كه بايد براي افزايش كيفيت آموزش همياري كنند. - 11
از طريق جلب مشاركت مردم و واگذاري پاره اي از خدمات آموزشي به بخش خصوصي، ترتيبي اتخاذ شود كه مدارس، با توجه به  - 12

  ه اي ارائه دهند و هيچ يك از اين خدمات، بار اضافي بر دوش بودجه عمومي نگذارد.ابتكارات و كمك هاي اوليا خدمات فوق برنام
با وضع قوانين خاص، به وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي اجازه داده شود، اموال بال استفاده يا اسقاط خود را در  - 13

  اختيار مدارس قرار دهند.
ه شود تخصص هاي خود را بيان كنند وبه صورت دقيق مشخص كنند كه به چه صورت، در با تنظيم پرسشنامه، از والدين خواست - 14

  چه زماني و در كدام زمينه مي توانند به مدرسه كمك كنند.
  كساني كه در ساخت و تجهيز مدارس همكاري و كمك مي كنند، به جامعه معرفي شوند. - 15
  به والدين در مورد فرزندان پي ريزي گردد.يك سيستم كارآمد براي پاسخ گويي و اطال ع رساني  - 16
از آنجايي كه بي توجهي بعضي از والدين به وضعيت فرزندان معلول مشكال ت اقتصادي والدين مي باشد، لذا ارائه خدمات  - 17

  حمايتي، رفاهي به خانواده ها امري اجتناب ناپذير است.
يزيون براي آگاه سازي والدين نسبت به مسائل فرزندان در نظر گرفته برنامه اي توسط رسانه هاي گروهي خصوصا راديو و تلو - 18

  شود.ليال مومنيان

  روش هاي برقراري ارتباط ميان خانه و مدرسه 

  
آيا شما به عنوان والدين مي دانيد در قبال ارتباط با مدرسه فرزندتان چه وظايفي بر عهده داريد؟والدين وظيفه دارند به طور مرتب با 

باط داشته باشند و باكسب اطالعات كافي از وضع درسي واخالقي فرزندشان، تصميم معقولي براي مشاركت درتربيت آنها مدرسه ارت
  اتخاذكنند. دربرقراري ارتباط بايد به چند نكته اساسي توجه كنند. 

اطي صحيح برقرار نمايند كه از وضع والدين زماني قادر خواهند بود نقش تربيتي خود را به نحو مطلوب ايفا كنند و با مدرسه ارتب-  1
  درسي و رفتاري فرزندشان اطالع كافي داشته باشند. 

والدين در موقع حضور در مدرسه، هميشه بايد حفظ آرامش را به عنوان يك اصل به خاطر داشته باشند. گاهي ممكن است پدر و  -2
وصا در دوره ابتدايي يا راهنمايي بيش تر اتفاق مي افتد، مادر با مشاهد ه ضعف درسي در دانش آموز و يا گريه هاي او كه مخص

احساساتي شوند و به صورت خشن و برافروخته با اولياي مدرسه برخورد كنند. قطعا چنين حالتي مخل برقراري ارتباط موثر با مسووالن 
  مدرسه خواهد بود. 

فردي كه در يك جاي خاص، مسووليت دارد. اگر پدر يا مادر  والدين بايد در مدرسه به عنوان ولي حضور پيدا كنند، نه به عنوان -3
دانش آموز در وزارتخانه يا سازماني، مسووليت اجرايي سطح بااليي دارد و در آنجا به عنوان رئيس ايفاي نقش مي كند و به تناسب 

  رد مدرسه شوند. مسووليت، گاهي امر و نهي مي نمايد، نبايد با همان شاكله و با همان انتظارات و تصورات وا
ارتباط اوليا با مسووالن مدرسه بايد مستمر باشد. معناي استمرار اين نيست كه هر روز سري به مدرسه بزنند، بلكه الزم است به  -4

طور مرتب در منزل به وضع درسي و رفتاري فرزند خود رسيدگي كنند و بر طبق اطالعات به دست آمده، با مدرسه ارتباط برقرار 
   نمايند.

  همكاري خانه و مدرسه در امور آموزش دانش آموزان
همكاري والدين با مسووالن مدرسه، در دوره ابتدايي از اهميت و جايگاه خاصي برخوردار است. مي توان گفت بعد اصلي همكاري اين 

ايه تحصيلي و عناوين دو را همكاري در مسائل آموزشي و پرورشي تشكيل مي دهد. نخستين نكته اينكه والدين بايد نسبت به پ
دروس فرزند خودشان اطالع كافي داشته باشند و با مطالعه مقدمه و مطالب آغازين كتاب هاي درسي كه مخصوص والدين نوشته شده 

است، آگاهي نسبي به دست آورند. گاهي در بحث هاي مقدماتي كتاب هاي درسي نكاتي درج مي گردد كه مطالعه آنها براي والدين 
. شناخت نقاط ضعف درسي دانش آموز و همفكري براي رفع آن، ضرورت ديگر ارتباط خانه و مدرسه است. پس از ضروري است

گذشت چند هفته از سال تحصيلي مي توان در وضع درسي دانش آموز تامل كرد و نقاط قوت و ضعف او را شناخت. مطلب ديگر، توجه 
باط آن با پيشرفت تحصيلي آنان است. به عنوان مثال كودكان نياز به جلب توجه و والدين و معلمان به ويژگي هاي رواني كودكان و ارت

ابراز خود دارند. آنها عالقه مند هستند كه حاصل كار خودشان را عرضه كنند و بدين وسيله اين نياز در آنان تامين و ارضا شود. اين 
رسي جلوه گر مي شود. مثال ممكن است كودكي نقاشي بكشد و آن نياز در دوران مدرسه، از طريق ارائه حاصل كارهاي خود در امور د

را نزد پدر و يا مادر خود بياورد و ارائه دهد. در مقابل اين عمل، والدين بايد به آن توجه كنند و كودك را مورد تشويق قرار دهند. 
واند و آثار و نتايج هريك از مواد درسي به احتياج به هدف، نياز ديگر كودك است. اگر كودك بداند كه درس را براي چه هدفي مي خ

  او تفهيم شود، عالقه اش به درس خواندن افزايش پيدا مي كند. 
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  همكاري خانه و مدرسه در امور رفتاري دانش آموزان

تار را به ترس از مدرسه يكي از رفتارهاي كودك در دوره دبستان، مخصوصا در پايه اول ابتدايي است. علل مختلفي ممكن است اين رف
وجود آورند. گاهي ممكن است دورشدن از خانواده، به ويژه مادر باعث ترس شود، چون در دوره ابتدايي، رابطه عاطفي كودك با خانواده 

بسيار قوي است و او مايل نيست از پدر و مادر جدا شود. ترس از مدرسه و غيبت از مدرسه، هم معنا نيستند. ترس از مدرسه با نوعي 
ي و تنفر از مدرسه همراه است، ولي غيبت از مدرسه همراه با چنين حالت عاطفي نيست، بلكه به علل مختلف ممكن است كودك دل زدگ

در طول سال تحصيلي چند دفعه در كالس درس خود حضور پيدا نكند و اين امر باعث عقب ماندگي تحصيلي او شود. گاهي ممكن است 
بيمار شدن دليل موجهي براي غيبت است، ولي بعضي از مادران به دليل يك سرما خوردگي يا بيماري كودك موجب غيبت شود. هرچند 

  سرفه و يا خس خس كردن خفيف، مانع از رفتن فرزندشان به مدرسه مي شوند، در حاليكه او را همراه با خود به بيرون مي برند! 

مدرسه ممانعت مي شود و گاهي نيز تشويق مي گردد كه وي عالئم يك در چنين خانواده هايي گاهي با يك سردرد جزئي، از رفتن كودك به 
بيماري را بزرگ تر از آنچه هست، نشان دهد. علت ديگر غيبت از مدرسه، ممكن است كار كردن باشد. بعضي خانواده ها از اين بابت 

سه نمره كمي از معلم مي گيرد. به عبارت شكايت دارند كه چرا فرزندشان در منزل، به پرسش ها به خوبي پاسخ مي دهد، ولي در مدر
ديگر كودك توانايي هايي دارد و درس را نيز به خوبي خوانده است، ولي در اثر عواملي قادر به ابراز توانايي هاي خود نيست. گاهي 

طفي برقرار كند و با شنيدن شلوغي كالس و زياد بودن عده دانش آموزان مانع از اين مي شود كه معلم بتواند با آنها ارتباط كالمي و عا
پاسخ هاي يك دانش آموز و ارائه توصيه هاي الزم، از توانايي هاي او آگاهي پيدا كند و در نتيجه درباره وي به نحو مطلوب داوري 

ابراز  نمايد. گاهي هم شلوغي مانع نيست، بلكه معلم روابط انساني مناسبي با كودك برقرار نمي كند و در نتيجه فضاي مناسب براي
وجود و ارائه پاسخ هاي الزم براي دانش آموز به وجود نمي آيد. به عبارت ديگر در اثر فقدان روابط عاطفي سالم، توانايي كودك پنهان 
مي ماند و ممكن است او را به عنوان شاگرد تنبل معرفي كند. ممكن است تحقير دانش آموز توسط همكالسي ها موجب اختالل عاطفي 

نتواند در يادگيري مطالب موفقيت به دست آورد و يا آموخته هاي خود را به خوبي عرضه كند. گاهي دانش آموزاني كه با  در او شود و
لهجه متفاوت از دانش آموزان ديگر صحبت مي كنند و يا لباس ويژه اي مي پوشند، در ميان دانش آموزان ديگر احساس غربت مي 

دست مي دهند. هرجا كه نيازهاي عاطفي كودك تامين گردد، براي مطالعه و يادگيري ترغيب مي  كنند و از جهت عاطفي امنيت خود را از
  شود و هرجا اختالالت عاطفي پيدا شود، عالقه به درس و يادگيري در او تضعيف مي گردد

  شرح وظايف برخي كميته ها ي فعال در انجمن اولياي يك دبستان:

  مربيان  -اولياء حوزه فعاليت :

  هدف 

  الف)افزايش توانمندي هاي والدين در ايفاي نقش هاي پدري و مادري براي فرزندان 

  ب )تامين مشاركت فكري ، فرهنگي ، عاطفي و آموزشي اولياء و تقويت هماهنگي و همسويي تربيتي و آموزشي خانه و مدرسه 

  ج)تامين بهداشت رواني ،نشاط و رشد شخصيتي دانش آموزان 

   شرح وظايف

  ذب مشاركت اولياء در زمينه هاي مرتبط با موضوع ساير كميته ها چگونگي ج

  برنامه ريزي و تشكيل جلسات عمومي اولياي دانش آموزان 

  تصميم گيري در خصوص اولويتهاي مورد نياز دوره هاي آموزش خانواده 

  برنامه ريزي و تصميم گيري جهت تشكيل جلسات آموزش خانواده 

  زشي و تربيتي مدرسه افزايش توان مندي كادر آمو

  افزايش سطح اطالع والدين از نحوه همياري و همكاري با فرزند 
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  تقويت بنيه برنامه ريزي جهت اوقات فراغت فرزندان 

  شناسايي دانش آموزان و خانواده هاي نيازمند به مشاوره جهت معرفي به مراكز راهنمايي و مشاوره 

  تهيه و تنظيم تقويم زمان بندي و تشكيل جلسات مالقات اولياء با معلمان 

  برنامه ريزي و ارائه راه حل جهت ارتباط با اولياي دانش آموزان از طريق سايت دبستان 

  برنامه ريزي و مشاركت جهت برگزاري جشنها 

  برگزاري اردوهاي همگاني اولياء با دانش آموزان براي كل مدرسه و كالسي 

  نظارت بر سطح ارتقاء سطح بهداشتي آموزشگاه 

  برنامه ريزي جهت تشكيل جلسات پاسخ به سئواالت با اولياي دانش آموزان

 آموزان  دانش -  اولياء –مربيان حوزه فعاليت : 

  حمايت و پشتيباني تخصصي در زمينه هاي مالي با مدرسه هدف : 

  شرح وظايف 

  تشكيل شوراي مالي مدرسه 

  نحوه جمع آوري مشاركت و كسري بودجه از اولياء 

  برنامه ريزي جهت تهيه تجهيزات اداري و آموزش و... مورد نياز مدرسه 

  بودجه بندي عملياتي يك سال تحصيلي ( پيش بيني هزينه ها و درآمدها ،براساس برنامه هاي اجرايي ) 

  شده از كميته هاي ديگر بررسي و رسيدگي به جنبه هاي مالي طرح هاي تصويب و ارائه 

افتتاح حساب پس اندازجهت تامين هزينه هاي جانبي در مدرسه (وام والدين ، جمع آوري مشاركت ها ، وام به مربيان و.... )موضوع ماده 
  اساسنامه انجمن  8

  كميته فرهنگي ورزشي

   آموزان دانش –مربيان حوزه فعاليت : 

،ورزشي مورد نياز كه منجر به افزايش رشد مهارتها و استعدادهاي شناختي ،عاطفي ، اجتماعي  : تامين طرح ها و برنامه هاي فرهنگي هدف
  و معنوي دانش آموزان شود. 

   شرح وظايف كميته فرهنگي ،ورزشي

  رشد و ارتقاء سطح توانمندي دانش آموزان
  

  ايجاد نشاط روحي و شادابي 
  تقويت جسمي و توان ذهني (تمركز افكار و رشد ذهني ) 

  برنامه ريزي جهت اجراي برنامه هايي در رابطه با مناسبتهاي مختلف 
  آموزش رسمي ،آموزش هاي فوق برنامه اي (فرهنگي ،ورزشي ، تقويتي و ..) 
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  برنامه ريزي جهت تشكيل هسته ها ي ورزشي( همگاني، نيمه حرفه اي و قهرماني ) 

  در مدرسه برنامه ريزي جهت طرحها و برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي 
  ارائه طرح در رابطه با آشنائي دانش آموزان با فعاليتهاي مذهبي

  چگونگي برگزاري كمي و كيفي اردوها و بازديدها 
  برنامه ريزي جهت ترويج فرهنگ مطالعه وكتابخواني 

  كميته آموزشي

   آموزان دانش –مربيان حوزه فعاليت : 

   هدف

  الف)تامين طرح ها و برنامه هاي آموزشي مورد نياز كه منجر به افزايش رشد در مهارتها و استعدادهاي شناختي دانش آموزان شود. 

  ب)حمايت و پشتيباني تخصصي از مديريت مدرسه در زمينه هاي آموزشي و تربيتي 

  ج ) برنامه ريزي و هماهنگي و نظارت در امر آموزش 

  شرح وظايف 

  تدوين برنامه هاي درسي 

  چگونگي كالسهاي تقويتي و باالبردن سطح علمي دانش آموزان 

  نظارت برعملكرد مربيان در امر آموزش 

  تقويت ارتباط علمي دانش آموز و مربي 
  ارتقاء سطح كارگاههاي آموزشي و آزمايشگاهي دبستان 

  الس تجزيه و تحليل وضعيت تحصيلي (افت و رشد )دانش آموزان در هرك

  برگزاري گردش هاي علمي مرتبط با دروس 
  برگزاري مسابقات علمي 

  برنامه ريزي جهت چگونگي استفاده از تجهيزات پيشرفته كمك آموزشي 
  پيگيري جهت معرفي وسايل كمك آموزشي ( كتاب و سي دي و ...) و بهره مندي از فناوريهاي آموزشي در امر تدريس 

  نامه در دروس از قبيل ( رياضي ، علوم ، زبان ، كامپيوتر و ...) تشكيل كالس هاي مكمل و فوق بر
  ارائه طرحهاي نوين آموزشي 

  چگونگي تشويق دانش آموزان فعال در زمينه آموزشي 
  ارائه راه حل براي پرورش و خالقيت و نوآوري دانش آموزان و مربيان 

  شور جهت مطالعه و ارزيابي شما، بدون تغيير آورده شده است متن صورتجلسه يكي از جلسات انجمن اوليا در يكي از شهر هاي ك

  مطالعه نموده و با صورتجلسات خود با دقت در محتوا ي بندها و كيفيت موارد تصويب شده وغيره ، مقايسه نماييد "لطفا

 فراموش شده انجمن اولياء ومربيان واهداف 

  انجمن اولياء ومربيان واهداف فراموش شده 

سال از تاسيس انجمن اوليا و مربيان در آموزش و پرورش بسياري از كارشناسان آموزشي معتقدند كه اين انجمنها از  42پس از گذشت 
  دريافت پول از والدين تبديل شده اند. اكنون در مدارس صرفاً به ابزار و واسطه اي براي   اهداف اوليه خود به كلي دور شده و هم

شمسي برمي گردد. در آن سال شوراي عالي فرهنگ، تشكيل اين انجمنها  1326آغاز همكاري خانه و مدرسه در قالب انجمن به سال 
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به ثبت  شمسي، انجمن اوليا و مربيان ايران تاسيس و 1346را در همه آموزشگاهها همراه با شرح وظايفشان تصويب كرد. در سال 

  رسيد. 

  اهداف و برنامه هاي اوليه انجمن اوليا و مربيان

انجمن ملي اوليا و مربيان ايران سازماني است غيرانتفاعي و غيردولتي، اين موسسه با همكاري  "در مرامنامه اوليه اين انجمن آمده است: 
كيل مي شوند و هدفهاي معين و مشخصي را بر محور و پشتيباني كساني كه به تربيت عمومي نونهاالن و نوجوانان عالقه دارند تش

   "سياستهاي كلي آموزش و پرورش كشور و با معيارهاي فدراسيون بين المللي اوليا و مربيان براي نيل به هدفهاي خود تعقيب مي كند.

فرهنگي، عاطفي و آموزشي اوليا هدف مشخص است كه از آنها مي توان به تأمين مشاركت فكري،  16انجمن اوليا و مربيان داراي بيش از 
و تقويت، هماهنگي و همسويي تربيتي و آموزشي خانه ومدرسه، جلب همكاري اولياي دانش آموزان جهت مشاركت و كمك و ارتقاي 
، كيفيت فعاليتهاي مربوط و ارائه پيشنهادهاي الزم به مدير مدرسه، همكاري و مشاركت با مدير مدرسه دراجراي فعاليتهاي پرورشي 

  برگزاري اردوهاي دانش آموزي و بازديد از مراكز علمي اشاره كرد.

همچنين تهيه برنامه ي بهداشتي و پزشكي با مشاوره ي افراد آگاه و كمك به مراقبان بهداشت ونظارت بر اجراي آن در مدرسه، خدمات 
جهت تحقق هر چه بهتر اهداف انجمن، همكاري فوق برنامه، اتخاذ تصميم نسبت به سرويس رفت وبرگشت، مشاوره و برنامه ريزي در 

  و مشاركت با شوراي معلمان در برگزاري كالسهاي فوق برنامه از ديگر اهداف اين انجمن است.

تالش و همكاري براي جلب مشاركت اولياي دانش آموزان، صاحبان ِحرف، افراد خير ومؤسسات خيريه در تأمين امكانات مورد نياز، نظارت 
اخذ كمكهاي مردمي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و نظارت بر نحوه هزينه وجوه حاصل از كمكهاي مردمي نيز از اهداف بر چگونگي 

  نهايي اين انجمن به شمار مي رود.

  موقيعت فعلي انجمن اوليا و مربيان

رفته و هسته مركزي آن در حال تغيير  سال از تاسيس اين انجمن، كاركرد و اهداف اصلي آن به حاشيه 42اما امروز و پس از گذشت 
  است.

هم اكنون فعاليت انجمن اوليا و مربيان در برگزاري كالسهاي آموزشي براي والدين، تهيه نشريه پيوند و ارائه خدمات مشاوره اي به 
ه نيز وجود داشته والدين آن هم به شكل محدود و تنها در مناطق شهري خالصه شده و به جز اين برنامه هاي معمول كه از گذشت

  طرحهاي ديگري را دنبال نمي كند.

انجمن اوليا و مربيان در مدارس اهرمي براي دريافت پول از والدين دانش آموزان شده و به دليل اينكه طي اين سالها وزارت آموزش و 
  اين نقش ممنوعه را بازي مي كنند پرورش به مديران اجازه دريافت هرگونه وجه نقد از والدين را نداده اين اعضاي انجمن هستند كه

در واقع طي سالهاي گذشته، انجمن اوليا و مربيان در مدارس اهرمي براي دريافت پول از والدين دانش آموزان شده و به دليل اينكه 
هستند كه  طي اين سالها وزارت آموزش و پرورش به مديران اجازه دريافت هرگونه وجه نقد از والدين را نداده اين اعضاي انجمن

اين نقش ممنوعه را بازي مي كنند. اگرچه انجمن اوليا و مربيان طي سالهاي گذشته با تدوين طرحي در ساماندهي كردن تخصص و 
مهارتهاي والدين دانش آموزان و ايجاد اتاق فكر سعي داشته كه رويكرد مالي خود به اعضاي انجمن را به همفكري و همياري تغيير 

  را از پيشاني خود پاك كند، اما تاكنون در اين زمينه موفق نبوده است."پولي بودن  "ي دهد و مهر بدنام

  نگاه اعضاي انجمن به فعاليتهاي آن

متاسفانه امروز مديران مدارس خواهان جذب وجه نقد از اعضاي اين انجمن هستند و كمتر از تواناييهاي علمي و تخصصي آنها استفاده 
  مي شود.

نقش انجمن اوليا و مربيان در مدارس تغيير كرده و كامال ظاهري و سطحي شده است و بسياري از اعضاي انجمن پيش  طي سالهاي گذشته
از اينكه از خانواده ها و دانش آموزان حمايت كنند از مدير مدرسه پشتيباني مي كنند و به نوعي بلندگوي مالي آنها در ميان والدين 

  دانش آموزان هستند.
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  ن اصلي انجمن اوليا و مربيان به انحرافهااعتراف مسئوال

وزارت آموزش و پرورش چگونه مي تواند بستر تغيير نگاه مالي به انجمن اوليا و مربيان را آماده كند در حالي كه مديران در پرداخت 
  هزينه هاي اوليه خود در مضيقه هستند

جاي دريافت پاكت حاوي پول از والدين بايد خواسته هاي اساسي خود بايد بپذيريم كه اين مشكل در مدارس ما وجود دارد و مديران به 
  "را مطرح كنند و ما نيز بايد اين بستر را فراهم آوريم.

 2020 "با اين همه وزارت آموزش و پرورش چگونه مي تواند بستر تغيير نگاه مالي به انجمن اوليا و مربيان را كه با افتتاح حساب 
پررنگتر شد را آماده كند وقتي كه سرانه مدارس به موقع پرداخت نمي شود و مديران در  "ين به مدارسدريافت كمكهاي مالي والد

  پرداخت هزينه هاي اوليه خود همچون پول آب و گاز و برق يا خريد گچ و تخته پاكن در مضيقه هستند.

در زمينه هاي ديگرمتاسفانه همفكري با والدين  درباره علت نگاه مادي اين انجمن به والدين دانش آموزان و غفلت در جذب مشاركت
  "مورد غفلت واقع شده و اين اشتباه از آغاز تاسيس انجمن ايجاد شد كه قابل تصحيح هم نيست.

چرا انجمن اوليا و مربيان سالهاست كه با نام كمك مالي والدين به مدارس شناخته مي شود و هيچ كوششي براي پاك كردن اين ذهنيت 
ورت نگرفته و تنها در هفته پيوند اوليا و مربيان شعارهايي در زمينه همكاري و مشاركت والدين سر داده مي شود اين در مردم ص

موضوع واقعيتي است كه متاسفانه وجود دارد و ما به اميد آن روزي هستيم كه در مدارس اتاق فكري براي انجمن اوليا و مربيان راه 
  "عنوي و تخصصي حركت كند.اندازي شود و مشاركتها به سمت م

  طرحهاي نيمه تمام و تكراري

قائم مقام پيشين انجمن اوليا و مربيان بود كه طبق آن اتاقي  "ابولفضل خادميان  "ايجاد اتاق فكر در مدارس يكي از طرحها و برنامه هاي 
از نزديك با مشكالت و مسائل مدرسه  در مدرسه ايجاد مي شود كه والدين مي توانستند با حضور در آن طي ساعات فعاليت مدارس

  آشنا شوند و با همفكري مدير و معلمان مدرسه در رفع آن تالش كنند.

اين طرح كه قطعاً مي توانست در پيوند عميقتر بين والدين و معلمان نقش بزرگي را ايفا كند هيچگاه اجرا نشد و در فايل كاري برنامه 
  ريزان انجمن باقي ماند.

يكي از زيرمجموعه هاي انجمن اوليا و مربيان است كه به گفته رئيس گروه برنامه ريزي راهنمايي و مشاوره خانواده انجمن مراكز مشاوره 
  منطقه آموزشي فعاليت مي كنند 716مركز مشاوره در  145اوليا و مربيان تنها 

  
اين اتاق است كه بدنبال اين هستيم كه طي علت اجرا نشدن اين طرح، نبود امكانات و فضاي كافي در اغلب مدارس براي ايجاد 

  سالهاي آينده اين مشكل را برطرف و حتما اين اتاقها را در مدارس ايجاد كنيم.

همچنين انجمن اوليا و مربيان داراي مجالت و نشريه هاي تخصصي است كه از لحاظ كيفي طي سالهاي گذشته تغيير چنداني نداشته است. 
سالهاي گذشته مي توان اين نكته را به راحتي مشاهده كرد كه محتواي اصلي آن تغيير چنداني نداشته و  با نگاهي به اين نشريات طي

  با مسائل و مشكالت دانش آموزان و دغدغه هاي والدين حركت نكرده است.

س گروه برنامه ريزي راهنمايي مراكز مشاوره يكي ديگر از زيرمجموعه هاي انجمن اوليا و مربيان است كه به گفته ناهيد ابراهيم زاده رئي
منطقه آموزشي فعاليت مي كنند كه بيشترين آنها در شهرهاي  716مركز مشاوره در  145و مشاوره خانواده انجمن اوليا و مربيان تنها 

  بزرگ و پرجمعيت هستند.

تنها به عده كمي از دانش آموزان خدمات  اين مراكز نيز طي سالهاي گذشته به دليل كمبود منابع مالي نتوانسته اند افزايش پيدا كنند و
  مشاوره اي ارائه مي دهند.

  نگاه كارشناسان آموزشي به انجمن اوليا و مربيان



Page 44 of 45 

 
كارشناسان آموزشي معتقدند كه انجمن اوليا و مربيان مي تواند كمك شاياني را در تمام مسائل و به دليل وجود مشكالت متعدد آموزشي 

يان بيش از هر زمان ديگري الزم است و تنها اين دو نهاد هستند كه مي توانند با حركت مكمل و روشن در و تربيتي پيوند اوليا و مرب
  تربيت بهتر فرزندان اين مرز و بوم نقش ايفا كنند

اه مشكالت مدرسه اعم از آموزشي، بهداشتي، ورزشي، فرهنگي و پرورشي و حتي مالي به مدير و معلمان مدرسه داشته باشد كه تنها ر
. طي سالهاي اخير به دليل وجود مشكالت "انجمن اوليا و مربيان مساوي است با اسكناسهاي رنگين"آن تغيير اين ذهنيت است كه 

متعدد آموزشي و تربيتي در جامعه و ورود رسانه ها در اين عرصه، پيوند اوليا و مربيان بيش از هر زمان ديگري الزم است و تنها اين 
مي توانند با حركت مكمل و روشن در تربيت بهتر فرزندان اين مرز و بوم نقش ايفا كنند و تاثيرات منفي رسانه ها دو نهاد هستند كه 

  را كمرنگ سازند.

شيوع  Aاين نهاد مي تواند در مواقع بحراني آموزش و پرورش نقش موثري را ايفا كند. براي مثال، امسال كه ويروس آنفلوانزاي نوع 
دارس را تهديد مي كند اوليا و مربيان مي توانند با همكاري يكديگر اين مشكل را مرتفع كنند و تعداد دانش پيدا كرده است و م

  آموزان مبتال را كاهش دهند
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 راهكارهاي تعامل بهينه خانه و مدرسه 

  
پيوند عاطفي و پيوند  -تحكيم و تقويت اين پيوند نقش موثري مي تواند ايفا كند. پيوند ابعاد مختلف دارد ، پيوند اجتماعي انجمن اولياء و مربيان در 

  اقتصادي.
بط را به خوبي دريابد و در پيوند عاطفي عواطف در روا” خانواده“را بشناسند و مدرسه نيز ماهيت ” مدرسه“در پيوند اجتماعي، خانواد ها بايد ماهيت 

شي و انسان ها و به تبع آن در روابط خانه و مدرسه عاملي تاثيرگذار است و در پيوند اقتصادي مي توان گفت كه مدرسه به عنوان يك موسسه آموز
تيابي پرورشي به توان مالي نياز دارد و هرچند امور اقتصادي در تعليم وتربيت، هدف و محور نيست ولي توان اقتصادي، شرط الزم موفقيت در دس

  به اهداف تربيتي است.
صالحيت  رابطه خانه و مدرسه تعاملي دوطرفه است. هر دو نهاد تربيتي بايد به نقش خود عمل كنند تا تعليم و تربيت ثمربخش شوند. وجود معلمان با

ا بگيرد. همكاري و هماهنگي اين دو نهاد مهم در مدارس، خالء وجود پدر و مادر را پر نمي كند و وجود والدين توانا وقابل نيز نمي تواند جاي مدرسه ر
در يك برنامه واحد و منسجم مي تواند ثمربخش باشد. شكل گيري شخصيت و چگونگي رشد رواني كودكان بيش از همه در گرو عملكرد خانه و 

ارند. وقتي كه رفتار معلمان و اولياي مدرسه است .اين دو نهاد اجتماعي است كه بزرگترين مسئوليت را در رشد و تكامل شخصيت كودكان برعهد د
و  مدرسه و نيز رفتار پدر و مادر و اولياي خانواده باموازين تعليم وتربيت و روانشناسي كودك و رشد او مطابقت نداشته باشد، سالمت رواني

ي خانه و مدرسه، بسياري از مشكالت و اجتماعي كودكان به مخاطره مي افتد.پس در پرتو همدلي وهمسويي اين دونهاد مهم آموزشي و تربيتي يعن
ش تنگناهاي نظام تعليم وتربيت حل خواهد شد. پس براي سامان يابي انجمن هاي اولياء و مربيان در شكل مقبول و مورد رضايت افكار عمومي تال

  فراواني بايد صورت بگيرد كه راهكارهايي در اين خصوص ارائه شود.
  ارائه راهكارها؛

دن زمينه مشاركت مردم در آموزش و پرورش، اصالح ساختار فعلي آموزش و پرورش امري ضروري به نظر مي رسد و در ساختار جهت فراهم نمو -1
  جديد مي بايست اختياراتي به مديران مدارس، معلمان، دانش آموزان واولياي آنها و مردم داده شود.

  رس و خانواده ها، آموزش خانواده با جديت پيگيري گردد.به منظور ايجاد هماهنگي بيشتر بين فعاليت هاي تربيتي مدا -2
  شود.به منظور فراهم نمودن مشاركت بيشتر اولياي دانش آموزان در آئين نامه اجرايي مدارس اختيارات بيشتري به انجمن اولياء و مربيان داده  -3
احدهاي آموزشي توجيه گردند تا خود مديران امر مشاركت مديران مدارس نسبت به نقش مشاركت اولياي دانش آموزان در پيشبرد اهداف و -4

  اولياء را تسهيل نمايند.
مشاركت، بستر فرهنگي و اجتماعي مناسب مي طلبد. از اين رو ضرورت دارد دولت در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود به  -5

  جامعه تالش كند. اين امر توجه كند و درجهت نهادينه نمودن فرهنگ مشاركت در
  به جاي گسترش مدارس غيرانتفاعي، پيشنهاد مي گردد كيفيت مدارس دولتي باالرود تا اولياء مشاركت بيشتري داشته باشند. -6
  ارائه گزارش فعاليت هاي مدارس به اولياء موجبات همكاري بيشتر آنها خواهد شد. -7
ت به مفهوم مشاركت متفاوت و محدود مي باشد. شايسته است جهت هماهنگي ديدگاه برداشت و تصور مسئوالن آموزش و پرورش و مردم نسب -8

  ها و تقويت نگرش ها برنامه ريزي شود.
اولياي دانش آموزان و مردم از اهميت مشاركت و نقش آن در پيشبرد آموزش و پرورش آگاهي الزم را ندارند، ضرورت دارد وزارت آموزش و  -9

  اي گروهي بويژه صدا و سيما برنامه هاي كوتاه مدت و بلندمدت در اين زمينه تدارك ببينند.پرورش با همكاري رسانه ه
مديران سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش بويژه مديران مدارس نقش مهمي در چگونگي مشاركت مردم در آموزش و پرورش دارند،  -10

بستگي دارد، لذا شايسته است براي آگاه سازي مديران نسبت به اين امر، برنامه تحقق ياعدم تحقق مشاركت در بسياري از موارد به اين مديران 
  هاي آموزشي خاصي تدارك ديده شود.

  اولياي دانش آموزان در حال حاضر نقش چنداني در اداره مدرسه ندارند، مي بايست توسعه مشاركت اولياء در امور مدارس قانونمند گردد. -11
  ت و اهداف آن و نقش مشاركت در بهبود و بهسازي جامعه براي همگان روشن گردد.الزم است فرهنگ مشارك -12
آموزش و پرورش طرحي را فراهم نمايد تا تجربه هاي مديران، معلمان و كاركناني كه در امر مشاركت موفق بوده اند، به صورت مدون جهت  -13

  بهره مندي در اختيار مدارس قرار گيرد.
سالم به مشاركت و اهميت آن الزم است تحقيقاتي در مورد مشاركت در فرهنگ اسالمي صورت گيرد تا ابعاد و اهميت باتوجه به تاكيد ا -14

  مشاركت در دين مبين اسالم به خوبي روشن گردد.
ش مي دهد و به راحتي هيچ گاه نبايد در جلسات انجمن در خصوص مسائل مالي به طور مستقيم با اولياء برخورد شود بلكه يكي از اولياء گزار -15

ند خواهد توانست ديگران را با خود همراه كند. بدون اينكه مدير مدرسه در اين خصوص نقشي داشته باشد در اين صورت اولياء هم مقاومت نخواه
  كرد.
  ان در امور مدرسه مي شود.ارائه عيني كاستيها و كمبودهاي محيط مدرسه باعث برانگيختن حس و انگيزه در اولياء شده و مقدمه مشاركت آن -16


