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 همقدم

کند که یم جابیا نینو قتصاداد. رنداتحت فشار قرار  ،مدرسه در شتریب یریادگی یبرا آموزاندانش در همه جا،

 یشهروند. دو سپس مدرسه را ترک کنن أله به توانایی کامل برسندو حل مس کردن باجوانان در خواندن، نوشتن، حس

د. از شجوامع داشته با گریخود و د ةدولت و سنت جامع خ،یتار از یدرک درستفرد ست که ا نآمستلزم  ،ر جامعهد

 . ددنبال شو ر،ییو به سرعت در حال تغ دهیچیپ یجهانبایست با نگاهی علمی به می فردهر سعادت  ،رو نیا

مدرسه بر  طیخارج از مح راتیثأ، تببخشند بهبودخود را  یورو بهره ییکارآ تا ندرافشتحت آنجا که مدارس  از

ا در کشورهایی که روزهای مدرسه رفتن و سال تحصیلی آنهحتی  .تکرده اس دایپ یشتریب تیاهم ،یدرس یریگادی

یخود در مدرسه م یرا در طول هجده سال اول زندگ یکودکان و نوجوانان مدت زمان اندکتر شده است، طوالنی

به  ای ،در خانواده ،زمان آنها ةیکه بق است یدر حال نیا .(خود را یداریدرصد از کل ساعات ب 1۳ دیشا) گذرانند

 . شودیم یخارج از مدرسه سپر ةدر جامع رتصورت گسترده

توان با یدارد و اکنون م یقابل توجه ةنیشیپ ،هادرس یریادگیخانواده بر  ریثأدر مورد ت قیتحق ،خوشبختانه

کارکرد  تواندیفقر م ،یگفت از نگاه آمار نتوایمی منطقی نانیاطم با کرد. اصول مقدماتی آن را بیان ادیز نانیاطم

د، از زبان را فراهم آورن یو غن یتیحما ،ندهانبرانگیز یطیها بتوانند محاگر خانواده ،وجود نیمدارس را کاهش دهد. با ا

عبارت  به .را نادیده بگیرند یو اجتماع یط اقتصادیاز شرا ینامطلوب ناش تیرا خواهند داشت تا وضع نیامکان ا

تواند به شکل یم(، یزندگ یها و الگوهاوهیشامل روابط خانواده، ش) ۳جایگزین یخانگ یآموزش ةبرنام کی گرید

از  فارغ ،وجود دارد که مدارس بتوانند دیام نیا گرید یکند. از سو ینیبشیآموز را پدانش یآموزش تیوضع یقیدق

 ،مدارسوجود  ةبه واسط .تعامل داشته باشندبا آنها  ،یخانگ درسیةبهبود برنام یبرا ،هاخانواده یاقتصاد تیوضع

 . شودیم ژهیاجتماع و کی جادیکه منجر به ا ردیگیها شکل مخانواده انیم یارتباطات

مبتنی است شناسانه جامعهدیرینة  هایپژوهش بر قاًیعم ،نوع از ارتباطات صورت گرفته نیکه در مورد ا یقاتیتحق

 یامجموعهبه خصوص در دهة گذشته،  های اخیر وشود. با این وصف، در سالامل میو انواع اجتماعات محلی را ش

موعهبه مج یابیانجام شده و ما در حال دستاجتماعات محلی مدارس به عنوان  تمرکز بر با یشناختجامعه قاتیاز تحق

  شوند.تبدیل  هیبه نظر یکه ممکن است به زود میهست میمفاهاز  یا

 در توانندیونه ممدارس چگ اظهار نظر کنندد نکه بتوان ندستینعمر کوتاهی دارند و قطعی  فعالً تقایتحق نیالبته ا

 ،موجود یهاروش نیدتریمف ییشناسا یبگذارند. برا ریثأخانواده ت یبر رفتارها ،آموزش کودکانبهبود  یراستا

از آنها درس  توانیکه م نداشده ییساشنانیز  یروش ابتکار یتعداد در واقع مانده است. یباق یادیز هایشیآزما

 داد.  شانمیگرفت و تعم
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 ییزش و شناساآمو تیّو کم تیفیاست، ک یتیبا اهم اریامر بس تحصیلی، یریادگیخانه بر  ریثأکه ت یدر حال

ه در خانواد برابراگر بر سهم  در عین حالبرخوردار است.  یشتریب ایبرابر  تیاز اهم زیکودک نشناختی  یهاییتوانا

مواجه  یاتبا خطر ،میو از نقاط ضعف مدرسه چشم بپوش میکن دیکأاز حد ت شیموزش کودک، بآمسائل مربوط به 

 آموزشیجایگزین  ةتا برنام کندیها کمک مکه به خانواده ییگرفتن دستاوردها دهیناد ،منوال نیهم به شد. میخواه

  کاهد.یسه ممدر یگذارریثأببرند از احتمال ت شیپ یرا به خوب یخانگ

 خانهبرنامةدرسی . ۱

یمک مدر مدرسه ک یریادگی یسطح مهارت کودک برا شیبه افزا ،یخانوادگ یزندگ در ییقابل شناسا یالگوها

 کند.

 یریادگیکودک در  تیرا که با موفق یخانوادگ یاز زندگ یخاص یخانه، الگوها درسی ةبرنام ةدربار پژوهش

 انیا مر یمثبت وندیبه خصوص مطالعاتی که پ. دهدمورد مطالعه قرار می و کندیم ارتباط تنگاتنگ دارد، جداتحصیلی 

سه عنوان  لیذ ی خانوادگیهاتیفعال نیااند. کردهبررسی  ،خانواده طیمح یهاتیاز فعال یکودک و برخ یریادگی

 :اندذکر شده

 فرزند -ینروابط والد

 عادی عیوقا ةروزانه دربار گفتگوی 

 محبت ابراز 

 یونیزیتلو یهابرنامه ها، مجالت وها، روزنامهدرباره کتاب یخانوادگ بحث 

 یفرهنگ یهاتیو انجام فعال یخیها، اماکن تاروحشها، باغها، موزهاز کتابخانه یخانوادگ دیبازد 

 لغات ةریگسترش دا یدر راستا دیکودک به استفاده از کلمات جد قیتشو 

 یخانوادگ یزندگ ةروزمر انیجر

 از روز به مطالعه یزمان مشخص اختصاص 

 درس خواندن ،کردن کردن، کار یباز دن،یردن، خوابوخ غذا مانندروزمره ای دربارة کارهای برنامه داشتن 

 ... و

 مطالعه یآرام از خانه برا یدادن مکان اختصاص 

 دارند.  یکه ارزش آموزش ییهاتیها و فعالیها، سرگرمیبه انجام باز عالقة خانواده 
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 هخانواد ها و انتظاراتنظارت

  حیو تفر ونیزیتلو ینسبت به تماشا ،مدرسه و مطالعه یانجام دادن کارهابه اولویت دادن 

 شناسی از کودکانوقت انتظار 

 شان را بکنند.تالش ةانجام کارها همهنگام از کودکان که  انتظار 

  ودکان از زبانکثر ؤو م حیصح ةاستفاد نسبت بهمراقبت 

  االن کودکهمسبر گروه نظارت 

 یکودک در مدرسه و رشد شخص شرفتینظارت بر پ یبرا دانش الزم کسب 

های الزم به مدرسه بیاید تا بیشترین استفاده را از آموزش معلم ببرد، ها، عادات و مهارتوقتی کودک با نگرش

 تیبا رعا نیز کودکان یریادگیسطح  میدانیکه م ییآنجا از ،از سوی دیگرکند. اثربخشی معلم نیز افزایش پیدا می

در خانه  ثرؤم یدرسةبرنام ةیدر ته نیمدرسه است که به والد ةفیوظ نیا ابد،ییم شیخانه افزا طیموارد فوق در مح

 افه کردناض ،آنها یو اجتماع یاقتصاد تیوضع ای نیوالد التیصرف نظر از سطح تحص خوشبختانهکمک کند. 

 ای ممکن است.هر خانهبرای ی، تقریباً رفتاری خانواده در برنامةدرس یهاوهیش

 فرزند و . رابطة پدر و مادر2

رای تواند مزایای زیادی را ببار و حمایت عاطفی است، می پر پدر/مادر و فرزند که سرشار از تعامالت کالمیرابطة 

 فرزندان به همراه داشته باشد. 

 یسازدر آماده هاتعامل این .گیردشکل می نیا والدب تعاملاساس و بر  ودشمیاز بدو تولد آغاز کودک  یرشد زبان

ودک، کهای صحبتبا نوزاد، گوش دادن به کردن صحبت ، مانند: دارندنقش مهمیدر مدرسه  یریادگی یکودک برا

کتابی که والدین یا ها، صحبت کردن در مورد آن خوانیکتابکودکان و گوش دادن به  یخواندن براکتاب 

 یوندهایاز پ یکالم هایتعاملاین  جدا کردن .یسینوروزانه و نامه ة، مکالمییگو، قصهاندن هستندفرزندان در حال خو

باید  نی، والدلیدل نیبه هم است. یدشوار ، کار بسیارآیندکه همراه با این تعامالت به وجود می احساسیو  یعاطف

 نیوالد نیهمچن است. یضروربسیار  ابطه با فرزندر یبرا خود بگنجانند که یکالم یهاتیفعالابراز محبت را نیز در 

است. آور یادشبه نوبة خود  و است یاز زندگ یعیطب یبخش یریادگباید به طور مداوم به فرزند خود نشان دهند که ی

 ییهامکانمخصوصاً وقتی که با فرزند خود به ، تبدیل کنند یخانوادگ ةاز تجرب یبخشوالدین باید این یادگیری را به 

آور و تواند برای فرزندان بسیار نشاطها مییادگیری در این مکان روند؛می یخیمانند موزه، باغ وحش و اماکن تار

 انگیز باشد. هیجان
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ین تعامالت ا تیو کم تیفی، اما کبله کنند؟مورد اتفاقات روزمره با یکدیگر صحبت نمی ها درمگر همة خانواده

ر ها، مثبت و حمایتگر است؟ آیا این مکالمات در هباشد. آیا لحن کلی مکالمات آن تواند بسیار متفاوت و متنوعمی

ه ک ین مکالمه به همان اندازهطرف ایآدو جهت )یعنی هم از طرف والدین و هم از طرف فرزندان( در جریان هستند؟ 

ند، زمان مکالمة هرچه کودکان بزرگتر شو دهند؟یگوش م های طرف مقابل خود نیزکنند، به صحبتصحبت می

مانند صرف شام در یک فضای آرام، موقعیت مناسب و  های روزمرهیابد. اما فعالیتها با والدین نیز کاهش میآن

 کند. مداومی را برای گفتگوهای خانوادگی فراهم می

به ، ستا هایشان نسبت به هم مشهودی میان والدین و فرزندان که به طور مداوم در محبتعاطف وندیپ کوجود ی

در  ژهیبه وو در خارج از خانه  یزندگ یهاها و چالشاسترسمقابله با  یبرا یاز نظر روانکند تا کمک میکودک 

باعث  کند ومی تیروابط را تقو ؛است 4یکننده اجتماعروان کیخانواده  یبرا نیمحبت همچنآماده باشد. مدرسه، 

  .گردد جادیاکودکان  در یریادگیمدرسه و  نسبت به ینگرش مثبتشود می

کنند، یصحبت م یونیزیتلو یهاها، مجالت و برنامهها، روزنامهمورد کتاب دربا هم ها خانوادهکه  یوقت

مورد  حال وقوع و بحث در تعریف رویدادهای در .خواهند بردلذت  یکالموجوهای این پرساز  فرزندانشان نیز

نده نگه ز را در آنها یکنجکاوگشاید و حس میکودکان  یفکریت به روی فعالرا  یمختلف یدرها ،اختالف نظرها

توانند می یفرهنگ یدادهایو رو یخیها، اماکن تاروحشها، باغها، موزهاز کتابخانهها با بازدید همچنین خانواده. داردمی

 تشویق کنند.و تبادل نظر  دیجد یهاتیموقع مورد تفکر در و به کشفخود را کودک 

کوچک دوست دارند کلمات  یهابچه ة. همهستند انیو ب شهیاند اصلی و سازندةصر اعنلغات، یکی از  ها وواژه

. کنندیم قیتشوجدید را در کودک خود کلمات جستجو و کشف  این هااز خانواده یبعض را امتحان کنند. دیجد

 ایاه تلفظ اشتبدر صورت از کودکان  یاما برخ است.ها تبدیل شده آنمداوم  هایلذتاز  یککار به ی نیدر واقع ا

سرکوب ها به کلمات عشق آن شودباعث می گیرند و اینقرار می، مورد تمسخر دیجد ةکلماستفادة اشتباه از یک 

 .دکنن تیاحساس محدودبه خاطر واژگان محدودی که در اختیار دارند،  وشود 

 و فرزندان خود باشندبرای  یخوب هایکه شنوندهتوانند یاد بگیرند می 5نقش ایفای کیتکنبا کمک  نیوالد

سترش دهند و گ یخانوادگپربار  اترا به مکالمکنند با فرزندان خود برقرار میروزانه اندکی که به طور  هایگفتگو

لدین ان واتومی نیهمچنای بپردازند. کلمه هایها به انجام بازیبرای افزایش عالقة فرزندانشان به واژگان، همراه با آن

جالب و مهیج بروند تا فرزندانشان  یهامکان ریها و سااز موزه دیبازدرا تشویق کرد تا همراه با فرزندان خود به 

ک رابطة توانند یاد بگیرند که برقراری یمی نیوالد یحت .چیزهای جدید را تجربه کنندکشف ناشی از  جانیهبتوانند 

ز خانه اوالدین هنگام خروج شده )مثالً اضطراب  ایترس دچار که کودک  یدر مواقع ژهیبا فرزندان، به و زیآممحبت

                                                           
4 social lubricant 
5 role-playing 



6 

 

 .(، تا چه اندازه برای فرزندانشان اهمیت داردشبدر در صبح و هنگام خواب 

 بخواهیم نیاز والدتوانیم روزمره قرار دارند. ما می گفتگوهایبیشتر در معرض ترک عادت  ،های پرمشغلهخانواده

 یهابتبه صحباید  اول ةدر درجفرزندان خود اختصاص دهند و با  یخصوص را به گفتگوز رواز  قهیدق کیحداقل 

 ریاسر این حین نباید توسط دوالدین  چگونه گذارنده است. روز خود را و از او بپرسند خود گوش دهند کودک

این دهد که ینشان مها آناین موارد به والدین، به  پرتی شوند. یاد دادندچار حواس ،ونیزیتلو ایخانواده  یاعضا

باعث کوچک،  یهادر گروه نیوالدسایر با  اتیتجرب نیبه اشتراک گذاشتن ا .هستندنادر و گرانبها چقدر لحظات 

 .شودها میافزایش اثربخش این فعالیت

 های روزمره در زندگی خانوادگیفعالیت. 3

د ها را به استفادة مؤثر و مفیآن، خود تعیین کنندفرزندان  یبراو مشخصی را  ینیبشیقابل پ یمرزها نیوالداگر 

رزندان خود به ف شانیخانوادگ یاز زندگ یرا به عنوان بخش منظم یریادگتجربیات یو وقت خود تشویق کنند از 

  .داشته باشنددر مدرسه را عملکرد  نیبهترتوانند فرزندانشان میارائه دهند، 

ها و یانواع سرگرم و و فرزندان نیوالد نیب ة، تعامالت روزمررة خانوادههای روزمفعالیتد ندهیمطالعات نشان م

 یریادگی یکودکان برا یبر آمادگ ی، همگندبریاز آن لذت مدر کنار هم  خانوادهاعضای  هک یحیتفر یهاتیفعال

های مشترک م فعالیتبه انجا را آخر هفته ، تعطیالتدرآمدکم یهافرزندان خانواده وقتی .گذاردمی ریدر مدرسه تأث

مشغول  یخانوادگ یهایسرگرمبه و خورند میشام به عنوان یک خانواده در کنار یکدیگر ، پردازندمیخود  نیوالدبا 

داشته مدرسه بهتری در عملکرد توانند این کودکان میو  ودشمیجبران ها در آناز مضرات فقر  ی، برخشوندمی

  .باشند

آموزان، این دانش نیوالد .موضوع بسیار مهمی استموفق، آموزان دانش هایوادهخانزمان در  کارگیریبه ةنحو

ها ر فرزندان خود هستند تا ببینند آنگاما به طور مداوم نظارهکنند، یم قیتشوبه دستیابی استقالل فرزندان خود را 

در فرزندان را  تیو موفق یورها بهرهآنیابند. هایی دست مید و به چه موفقیتننکمیآزادی خود را مدیریت  چگونه

 استفاده کنند.خود از وقت  ایهوشمندانهبتوانند به شکل کشند تا یبه چالش مها را د و آنننکمی شیستاخود 

کارهای » فهرست ،ییمواد غذا فهرستها، ، برنامههامیتقواستفاده از به اند، رشد یافتهها وادهخان نیدر ا ی کهکودکان

نشان تحقیق  کنتایج ی عادت دارند. ی،چالشفکری  یهایخانه، خواندن، مطالعه و بازداخل  انجام وظایف، «روزانه

اختصاص خارج از مدرسه در  یریادگی یهاتیفعالانجام به از هفته را ساعت  ستیحدوداً بموفق، آموزان دانش هداد

ها تیفعال نیابرخی از  شود.یانجام م نشانیالدمشارکت و ای یی، راهنماتیبا حماها این فعالیتاغلب دهند و می

تحت که  ییهاتیها و انجام فعالاز موزه دیخواندن، نوشتن، بازد ورزشی، نی، تمرعبارتند از انجام تکالیف مدرسه
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 .هستندجوانان  یهاسازمان تیحما

و درس خواندن دهد یفرزندان اختصاص م لیتحصبه طور روزانه بخشی از وقت خود را به که خانواده  یهنگام

یل خانواده برای تحص شوندکند، فرزندان متوجه میمی، موکول نرا فقط به مواقعی که از طرف معلم مشخص شده

یک خانواده  ها نهادینه خواهد شد. وقتیآن یزندگدر  یریادگیمطالعه و شود. در این صورت، ها ارزش قائل میآن

تا عملکرد خوبی را در این  کنندیرزندان تمام تالش خود را ماست، ف مرزهای مشخصی را برای خود تعیین کرده

کنند و یممشخص زمان را  انیجرکه  هستندمحک روزانه سنگ یک  به منزلة هاتیاز فعال یبرخ .مرزها ارائه دهند

 ،خانواده یعضامطالعه، خواندن و گفتگو با ااولویتی مانند  مهم و با یهاتیسازند تا در فعالیکودکان را قادر م

  .مشارکت داشته باشند

 ،مطالعه و خواندندر نظر گرفتن یک زمان خاص برای و  و خوابیدن در ساعات مشخص ییغذاهای صرف وعده

 ساکت به مکانخواندن، مطالعه و  یکودکان برا نیهمچن .کندیم جادیکودکان ا یزندگرا در  یسازنده و سالم تمیر

و  یردگبی خانوادگی که ذهن فرزندان را به کار هاتیفعال ریها و سایها، بازیسرگرم نوری نیاز دارند. انجام و پر

 ه زمانکروزمره  ةبرنام کی .برای کودکان بسیار مفید است مشغول کند،اعضای خانواده  ریتعامل با سابه را ها آن

تیو فعال آوردمیمطالعه فراهم  یبرا ی راکه مکان آرامای خانه، کندخواندن مشخص میمطالعه و  یبراخاصی را 

تعامالتی را در بین کودک و  دننکمی ریکه ذهن کودکان را درگ ییهایها و سرگرمیبازاز قبیل  یخانوادگ یها

ای هستند که با ارزش قائل شدن برای های خانههمه و همه از ویژگی ند،سازبرقرار می خانواده یاعضا ریساو 

 .کندآماده می در مدرسه یریادگی یبراها را ن به انجام این کار، آنیادگیری و عادت دادن فرزندا

 و نظارت بر آنها فرزندان ازانتظارات خانواده . 4

هایی یزیکه چه چکنند مشخص میاستانداردها  نیکنند و ایم نییفرزندان خود تع یرا برا ییاستانداردها نیوالد

 فرزندانشان مهم خواهد بود. برای

می نییتعفرزندان خود  یرا برا ،یاانهیاما واقع گرا ،باال یلیتحص یاستانداردهاکه  ینید والدندهیان ممطالعات نش

 یکالم تعامالبه تآموزان موفق، دانش نیوالدداشته باشند. در مدرسه فرزندانشان عملکرد بهتری  شوندباعث می ،کنند

تفاده را به اس ها، همچنین آنکنند انیرا ب یشتریبهای ایدهو کار افتا خواهند میها از فرزندان خود دهند. آنیم تیاهم

باالیی از که انتظارات  ییهاخانواده با دقت صحبت کنند.فرزندانشان  کنند و انتظار دارندیمتشویق  دیاز کلمات جد

از در مدرسه  لیحصت یو براد ننکمی ییراهنمابه طور مداوم فرزندان خود را  ،فرزندان خود دارندتحصیلی عملکرد 

ققان محعالقه دارند.  فرزندانشان تحصیلی ریو به مسند فرزندان خود آگاه شرفتیها از پآنند. هستها آنپشتیبان 

 نهده در این زمینگرش خانوا .کندکمک میدر مدرسه فرزندان  تیموفقبه  ی،قووجدان کاری  کی اندمتوجه شده
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 هایییتواناو ربطی به  است هایشتالشد که دستاوردهای وی حاصل باید به کودک نشان ده و اهمیت داردنیز 

وستانشان، دشناسایی ، رفت و آمد فرزندان مراقبت از مسیر، عالوه بر این .دندار ،«بلد بودن قوانین سیستم» ای یذات

  رای فرزندان داشته باشد.تواند مزایای زیادی ب، میبا معلمانبرقراری ارتباط و  یونیزیتلوهای نظارت بر تماشای برنامه

 یبرارا که  ییهااستانداردها و مثالکمک کنیم تا بتوانند  نیوالدبه توانیم میمختلف  نیتمر نیچندما با ارائة 

کودک را فراتر از  یهاتیمعمول از فعال یهفتگ ةبرنام کی برای مثال درک کنند. ،کنندیم میفرزندان خود ترس

مانی به چه ز؟ دهداختصاص میدرس را به  یکودک معموالً چه زمان والدین باید ببینند .دنکن میمدرسه ترس هایروز

ن با والدی ؟پردازدمی ونیزیتلوچه زمانی به تماشای  ؟کندمی یباز شبا دوستانهایی چه زمان ؟پردازدمطالعه می

  شان دارند. ی برای فرزندتیاولوها چه هر کدام از این فعالیتتوانند متوجه شوند ن موارد میمشخص کردن ای

کودکان  نکهیکنند. ایمراجعه مها آنبه معلمان مورد تحصیل فرزندانشان،  در ییراهنما افتیدر یاغلب برا نیوالد

تواند می، اختصاص دهندمطالعه و خواندن به ( را برای هر پایه قهیده دقحدود  دی)شازمان اندکی هر روز حداقل 

ا آمیز باشد، امدین باشد. شاید خطرات تماشای تلویزیون برای کودکان، بیش از حد اغراقدستورالعمل خوبی برای وال

ها در مدرسه دچار افت خواهد روز را با تماشای تلویزیون سپری کنند، عملکرد آندقیقه در  90اگر کودکان بیش از 

 .داردباز میمطالعه،  ایخواندن مانند  یپربارتر تیفعالانجام از را کودکان  ،ونیزیتلوتماشای  مدت زمان شد.

د نبایو ند مفیدکودکان نیز برای  یو اجتماع یحیتفر یهاتیکه فعالکرد  یادآوری نیبه والدباید اوقات گاهی 

یم نیالدواولویت قرار بگیرند. در خواندن باید مطالعه و ، حال نیبا اها کرد. را جایگزین این فعالیتمدرسه تکالیف 

برای مطالعه  یزمان کافو اگر دیدند فرزندانشان  به فرزندان خود کمک کنندهفتگی  هایریزیبرنامهدر ایجاد توانند 

 .دهند اختصاصنیز  حیتفرخود را به وقت ها اجازه دهند توانند به آنمی، انددر نظر گرفته

ود را ان تمام تالش خآیا فرزندشد نکه بفهماست  نیا نیوالدهای پیش روی چالش نیدشوارتر احتماالً یکی از

راحت  ،فقط در حرف ،نانهیباما واقع ،باالانتظارات دهد یا خیر؟ در نظر گرفتن عملکردش را ارائه می نیبهترکند و می

 بررسی های مدرسهرا در فعالیتخواهید عملکرد کودک می یوقت اما در عمل کار دشواری است. ،رسدبه نظر می

قط ف نکهینه ادقت کنید، مطالعه و نگرش کودک نسبت به مدرسه  یهاعادتبه که است  نیابهترین رویکرد ، کنید

ت که نمرات بلکه منظور ما این اس ،ستندیمهم ننمرات اصالً که  ستیبدان معنا ن نیاالبته  .دیمایتمرکز ننمراتش  یرو

این باعث و  ندابیدست  ییباال نمراتتوانند به اندک می هایاز کودکان با تالش یبعض باشند. زنندهتوانند گولمی

تالش کودکان سخت  از طرف دیگر، برخی از .در خود گسترش دهندرا مطالعه  خوب یهاتوانند عادتن شودمی

داده باشند، ها ممکن است تمام تالش خود را انجام آننمرات دست یابند.  نیبه باالترتوانند نمیکنند اما هرگز یم

از  یکی دیگر،ان با یکو برادر انخواهر سهیمقا .است ریتقداند شایستة کرده یریادگیبنابراین همین وقتی که صرف 

 .کندرا در خود گرفتار می نیوالدهایی است که دام

وقت دهند و یانجام م یفرزندانشان کجا هستند، چه کار دانندب شهیاست که هم نیا نیوالد یک قانون ساده برای
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اید با همساالن خود وقت بگذارند، ب اینکه به فرزند خود اجازه دهندوالدین پیش از  .گذرانندمی یبا چه کسانخود را 

به یز نارتباط منظم با معلمان ها را بدانند. برقراری یک آنو نام و آدرس  دوستان فرزند خود مالقات کنندبا حتماً 

 .اهمیت دارداندازه همین 

 تکالیف خانگی. 5

بالفاصله  ند وهدمی ها نمرهآنبه  ؛ سپسکنندمی نییتعآموزان برای دانشطور منظم به را  فیتکالمعلمان که  یهنگام

رط اینکه ؛ البته به شگیری بهتری داشته باشندادد تا یشوآموزان کمک می، به دانشگردانندمی آموز بربه دانش

 ، ارائه شده باشند.تدریس شدهکه در مدرسه  یمطالبتکرار  یبراتکالیف 

و  یاقتصاد تیضعوبیشتر از سه برابر د توانمی، دبه کار گرفته شوتوسط معلمان  یبه درست یخانگ فیتکالاگر 

 نیو همچن میو مفاه قیآموزان بر حقادر تسلط دانش ،فیتکال .دبگذار ریتأثها آن یریادگی آموزان، براجتماعی دانش

دانش است ودارای یک اثر جبرانی  فیلتکا .درنقش دا سازندهها و عادات و نگرش یتفکر انتقاد یریگشکل

 ،نیهمچن ند.انبرسقوی آموزان دانشتوانند نمرات خود را به ضعیف با انجام تکالیف و مطالعة اضافه در خانه میآموزان 

الوه بر ع فیتکال .دشومی شرفتیپ هایآزموندر  آموزاندانش تفاوت نمراتکه باعث است  مهمیعامل  فیتکال

 :شودگذارد، باعث میآموزان میی دانشلیتحص شرفتیبر پ که یمثبت ریتأث

 وزان به تحصیل در خانه عادت کنند.آمدانش 

 .برای یادگیری مستقل آماده شوند 

  گی تبدیل شود.خانواد تتعامالایجاد  یبرا یکانون ةنقطبه یک د نتوایمتکالیف 

 آموخته است.سه در مدرفرزندشان چه چیزهایی  تا ببیننددهد یاجازه م نیبه والد 

  ا تماشای تلویزیون در رقابت است؛ بها، خانه شتریدر ببلکه  ،دگیررا نمیسازنده  یهاتیفعالتکالیف جای

 را انجام دهد. تکالیف خود شود تماشای تلویزیون، مجبور مییعنی کودک به جای 

 د.فراتر رومدرسه  هایاز روزآموزان، دانش یرسم یریادگی شودتکالیف باعث می 

 یارک ؛با آن آشنا شود کیو از نزد ندکتأمل درسی در مورد مطالب به خوبی سازد تا یآموز را قادر مدانش 

 .پذیر استبه سختی امکانمدرسه صدای  و در میان شلوغی و سر

  سازد.آموزان آگاه میپیشرفت دانشمعلم را به طور مرتب از 

مورد  در ی کها. به عنوان مثال، مطالعهبسیار مفیدند ،انجام شده ،فیتکالثر معلمان از ؤم ةاستفاددر زمینة  ی کهقاتیتحق

 رسید: ریز جیبه نتا ،ی انجام شداضیر فیتکال یاثربخش
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 هستند.داوطلبانه  فیثرتر از تکالؤمتعیین شده توسط معلم، بسیار  فیتکال 

  ریتأث یعدبهای پایهدر ها نآبر عملکرد به شدت ، یة تحصیلیپا کآموزان یبرای دانش فیتکالتعیین عدم 

 .گذاردیم

 مورد  راتی درو با ارائة نظ تصحیح شوندکه بالفاصله توسط معلم مؤثر خواهند بود  یصورت درتنها  فیکالت

 د.نشوآموز، به وی بازگردانده عملکرد دانش

نسبت به  ،زانهرو فیکالت .کنندتأکید می فیدر مورد تکالمعلم  یو نظرات کتبدهی نمره تیاهمبر  ،مطالعات ریسا

تکرار  هرچه میزان، بلکه بستگی ندارد هاحجم آنبه  ،فیتکال دارند. میزان اثربخشی ترجیح ،تکرار کم فیتکال

 انو معلمباشد  بهتری داشته تی(، ماهدآموزان در نظر گرفته شورای دانشیعنی به طور منظم ب)تکالیف بیشتر باشد 

ر خواهند لیف خانگی زمانی مؤثیابد. تکانشان دهند، اثربخشی تکلیف نیز افزایش میآموز کار دانشبه  بیشتریتوجه 

 :بود که

 .به طور مکرر در نظر گرفته شوند 

 باشند.مربوط  یکالس هایبه کار ماًیمستق 

 بر مطالب قبلی به کار گرفته شوند.آموز، برای تسلط وی به جای ارائة مطالب جدید به دانش 

 اص آموز را به خود اختصدانشة تحصیلی کارنامنمرات از  یقابل توجهبخش و بندی شوند تصحیح و نمره

 دهند.

 ند.اتی کتبی در مورد عملکرد او باشآموز بازگردانده شوند و حاوی نظربالفاصله پس از تصحیح، به دانش 

 معلمان و آموزاندانش، نیوالدرا برای  حجم این تکالیف خانگیتعداد و  سراسری،استاندارد  کی جادیمدارس با ا

 قهیهر شب حدود ده دق انتظار دارند خود کالس اولآموزان از دانشمدارس برخی به عنوان مثال، کنند. مشخص می

فزایش ا قهیده دقپایة تحصیلی، به میزان هر مدت زمان به ازای این و خانگی اختصاص دهند  فیلاتکرا به انجام 

وش ر نیا(. کالس سوم، سی دقیقه و الی آخر آموزانآموزان کالس دوم، بیست دقیقه، دانشدانشیابد )یعنی می

د پیدا رشو مداوم  یجیتدرآموزان به طور شود عادت انجام تکالیف خانگی در دانشباعث می است و یخوببسیار 

 .کند

 روابط میان مدرسه و خانه. 6

 آموزان مفید خواهد بود. ان، برای دانشطرفه میان والدین و معلم وجود یک رابطة دو

نسبت ی وکودک، نگرش  یریادگیو در رابطه با عادات  کنندمیرا درک  گریکدیانتظارات  ،و معلمان نیوالدی وقت
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 نیبهترتواند آموز میدانشدر ارتباط هستند،  گریکدیکودک با  یلیتحص شرفتیو پ یتعامالت اجتماع ،به مدرسه

 یبرارا  ید جو مناسبنتوانیمخود  یهاها و برنامهاستیس مدیران، قیاز طرمدارس  شان دهد.از خود نرا عملکرد 

 یوقت .آورندارتباط فراهم  یبرقرار یبراخوبی را  یهاو فرصتد ننک جادیامیان معلمان و والدین ارتباط  یبرقرار

شارکت م حامینیز  شانهمکاران نند کهو مشاهده ک دنارزش قائل یارتباط نیچن یبرامدارس  رانیمد معلمان ببینند

ین ارتباط ا .شوند، بیشتر به برقراری ارتباط با والدین مشتاق میکنندیم یامر قدردان نیاز انیز  نیو والد هستند نیوالد

 یو برقرار نیدادن به والد یآگاه دیمدارس با .باشدداشته  انیجر که در هر دو جهتمؤثر خواهد بود  یزمانتنها 

ه و مدرسه هستند کخانه روابط میان از هایی نمونه ها را به چشم دو مقولة مجزا مشاهده کنند. موارد زیرآنبا  ارتباط

 :ندنکیو پرسنل مدرسه فراهم م نیوالد نیب مؤثری راارتباط راحت و 

 آموزانهای اولیاء، مربیان و دانشمالقات

مشارکت هر سه بتواند که کنند  هیآموزان تهدانشبیان و اولیاء، مر یهامالقات یبراهایی مدارس باید برنامه

 هانشستدر این . آن آگاه شونداز دستور کار باید  جلساتاین  یاز برگزار شیپ نیوالد کند. قیطرف را تشو

کنند؟ یم فیکودک در خانه را چگونه توص ةمطالع یهاعادت ،نیوالدشود، مثالً اینکه میسؤاالتی از والدین پرسیده 

 ؟ای داردهیچ مطالعهکودک در خانه  ایآ

 کارنامه

ها نیز کارنامه ایناما سازند. آگاه می شانوالدین را از پیشرفت تحصیلی فرزند ،کارنامهمعلمان معموالً با استفاده از 

های الیتام فعانجدر فرزند خود  شرفتیپتوانند میزان می نیوالدبه یک ابزار دو طرفه تبدیل شوند، مثالً توانند یم

 میزان مطالعة وی برای ف؛یبه انجام تکالکودک  لیتما توانندها میمدرسه در خانه را در کارنامة او درج کنند. آن

ی را در این کارنامه گزارش دهند. ریادگینسبت به وی و نگرش مدت زمان تماشای تلویزیون  لی؛ تعدسرگرمی

 اد ینرسانببه اطالع معلم را خود  یهایکنند تا نگران بیرا ترغ نیوالدتوانند طرفه می های دوکارنامه نیا نیهمچن

  .داشته باشند مالقاتبرگزاری درخواست 

 خبرنامة مدرسه

خواهند ب آنهااز توانند می، با والدین ارتباط دو طرفه قیتشو یبراها خبرنامه هستند. آن بسیاری از مدارس دارای

در  آموزانشدانکمک به  یبراچه نکاتی را  نیوالد چاپ شود: هخبرناما در بفرستند ت هایی را برای مدرسهتا نوشته

های خانوادگی خود را با سایرین به اشتراک خواهند والدین، کدام یک از فعالیت ؟دهندمیارائه  فیانجام تکال

دارند،  یآموزش ارزشهایی که سایر مکان ای یخیتار ها، مکانهااز موزه آموزانهای دانشخانواده ایآگذاشت؟ 

  ؟یا خیر اندکرده دیبازد
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 6کارت تشویق

از د بتوانن ،نیوالدها به ها با ارسال این برگهآنتا کنند معلمان چاپ  یرا براتشویق  هایمدارس باید کارت

دردان نیز قکه معلمان  ییاز آنجاخوب فرزندشان در کالس درس، تعریف و تمجید کنند.  یدستاوردها و رفتارها

 عیوزتنیز  نیوالدمیان را ها توانند این برگهبنابراین مدارس می، آمیز از طرف والدین هستندمحبت یهااشتاددی

ها از فرمبا بریدن این  نیوالدکنند تا چاپ ة خود را در خبرنامکارت تشویق  یخال یهافرمتوانند مدارس می .دنکن

  ارسال کنند.و آن را  بنویسندخود ، متن مورد نظرشان را برای معلم فرزند خبرنامهداخل 

 آزاد و بدون نیاز به قرار قبلی هایبرگزاری مالقات

از . برخی نداشآزاد، در دسترس والدین ب هایمالقاتتا برای برقراری  دیکن نییمعلمان تعبرای را  یزمان مشخص

 ها اختصاصمالقاترا به این از هفته(  یخاص یروزها ایهر روز صبح ) یهاشروع کالسقبل از  قهیدق یس ،مدارس

 دهند تا همة معلمان بدون نیاز به قرار قبلی، در دسترس والدین قرار بگیرند. می

 نیتابلو اعالنات والد

والدین با مشاهدة این تابلو به راحتی  .دیمدرسه قرار ده یاصل ورودی دررا  نیاعالنات مخصوص والدتابلو  کی

های اعالمیه، یدرس فیانجام تکالمربوط به  دهایشنهاپی، مربیانو اولیاء جلسات  مربوط به یهاادداشتتوانند یمی

 .ببینندرا مهم  یدادهایروتاریخ و  یخانوادگ یهاتیفعالمربوط به 

 پیوستن خانه به کالس درس

مطالبی مورد  ارائة یک گزارش هفتگی در آموزد.یمچیزهایی دوست دارند بدانند فرزندشان در مدرسه چه  نیوالد

تواند حاوی ش هفتگی مید. این گزارباشتواند برای والدین مفید اند، میآموزان در طول هفته یاد گرفتهکه دانش

 نند. ها تمرین کاند را با آنوالدین بتوانند مطالبی که فرزندانشان در طول هفته آموخته تاباشد  یهایتیفعال

 دفترچة تکالیف

نمرات  دیکنند )و شایخود را در آن ثبت متکالیف آموزان هر روز که دانشت اس یادفترچهدفترچة تکالیف، 

ها را در مسیر و آن است دیمفبسیار آموزان دانشپیشرفت  یبرا این دفترچه .کنند(یادداشت در آن  زینخود را 

از کنند و امضاء و ی رگذاخیتار ،را مشاهده ة تکالیف فرزند خوددفترچبخواهیم  نیاز والداگر  .دهددرستی قرار می

توانیم رابطة دوطرفة خوبی را میان می، منظم مورد بررسی قرار دهندبه طور را  هااین دفترچههم بخواهیم ان معلم

 .کنیمبرقرار  نیوالدو  انمعلم ان،موزآشدان

                                                           
6  Happy grams 
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 نیوالد مشارکت .7

 مشارکتبا کودکان خود،  نیوالد مشارکت: ردیگیقرار م یمورد بررس از سه جهت نیوالد اینجا مشارکت در

 .فرزند خود  ةبا مدرس نیوالدمشارکت کودکان و  ریسا ةبا خانواد نیوالد

و  یتیترب یهاوهیاز ش ؛شودیاز مسائل را شامل م یاریبس وو مبهم است  یکل اریبس یاصطالح ،«نیوالد مشارکت»

 ها بههای فرزندپروری خانوادهعالیتبرخی از فمدرسه.  یدادهایدر رو نیخانه تا مشارکت والد در یفرزندپرور

ترند و به تغذیه، پرورش و مراقبت از عملکرد کودک در مدرسه )برنامةدرسی خانه( مربوطند؛ و برخی دیگر عام

تا  های ورزشی،افتد، شامل حضور در رقابتکنند. همینطور رویدادهایی که در مدرسه اتفاق میآنها ربط پیدا می

بندی پذیرفته شدة مشارکت والدین های آموزشی والدین. دستهو اتمام دوره انوالدین/معلم هایمالقاتمشارکت در 

 :در مدرسه از این قرار است

 (کودک پرورشمراقبت و ) یفرزندپرور 

 (و مدرسه نیوالد انیم یارتباط انیحفظ جر) ارتباط یبرقرار 

 شدن در کمک به مدرسه داوطلب 

 (آموزش مدرسه در خانه لیو تکم یانیپشت)در خانه  یریادگی 

 مدرسه زمانمرتبط با سا یاهیریگمیاز تصم یدر بخش مشارکت 

 (هاسازمان ریارتباط با سا یبرقرار یمدرسه برا یشدن از سو ندهینما)بزرگتر  اجتماع محلیبا  یهمکار 

 :کنندیمطرح م ،شوندیم نیکه مانع مشارکت والد یرا به عنوان عوامل ریمحققان موارد ز

 نیمدرسه و عدم توجه به رابطه والد یدادهایو رو یبه حضور در جلسات رسم نیمشارکت والد کردن دمحدو 

 در خانه انبا کودک

  تیدرآمد قادر به حماکم ایتنها  نِیفرض که والد شیپ نیبا ا ،از والدینمدرسه کارکنان کاهش سطح انتظار 

 . ستندیشان نفرزندان ییو راهنما

 کندیم لیرا در مدرسه تسه یریادگیکه  ییهابا روش نیوالد کردن ریدرگ یامعلمان بر یآمادگ عدم . 

 دشوار  ،مدرسه مقدور است کارکنان یکه برا ییهامدرسه به آنها را در زمان یدسترس ،نیوالد یشغل موانع

 . کندیم

 شود.منجر مدرسه  کارکنان تماس با یمقاومت در آنها برا جادیکه به ادر والدین،  یاتجربه اینگرش  وجود 

 ستیبایم ،اشدداشته ب نیوالد شترِیبر ب یرگذاریثأت یبرا یمحدود یمدرسه ممکن است دسترسیک که  ییاز آن جا

 یبرا ،یطور کل بهدقت انتخاب کند.  به ،ابدی شیافزا نیآنها مشارکت والد ةرا که انتظار دارد به واسط ییهاوهیش
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 یهاتیکودک در انجام فعال یهمراه قیاز طر نیمشارکت والد ،در مدرسه کودکان یریادگیسطح  شیافزا

 پدرها و مادرهایی ریبا سا نیوالد ةرابطتر است. دیمف ،مدرسه یهاتیآنها در فعال میخانه، از دخالت مستق برنامةدرسی

 یرنگ پر نقش او تیدر موفق ،ارتباط آنها با معلم کودک نیو همچن خوانندیمدرسه درس مهمان در  فرزندشان که

 ینهاد بستگ نیا یدیکل یهایریگمیدر تصمبرای مشارکت  نیوالد لیتما زانیبه م نیز مدرسه کی تیفیدارد. ک

وط به مرب یهاتیها و فعالاز برنامه یعیوس فیط ةتوسع یبرا یخوب ةنیزم تواندیمطرح شده در باال، م یبنددسته دارد.

 مدرسه قرار دهد. اریدر اخت ن،یمشارکت والد

 آموزش والدین. 8

، خشندبهبود بفرزندانشان  یریادگبرای افزایش یخانه را  طیمح چگونه دهندش میآموز نیکه به والد ییهابرنامه

  کنند. جادیای در یادگیری فرزندان قابل توجه جیو ممکن است نتاهای متنوعی دارند شکل

ی نیوالد یبه سرپرست گروهی جلساتبرگزاری ، نوالدی انیمربتوسط  گیخان دیبازدعبارت است از  نیآموزش والد

یم سیتوسط متخصصان تدرکه  ییهاها و دورهکارگاهبرگزاری و  اندها را پشت سر گذاشتهآموزشکه قبالً این 

شود. مربیان در این دارند انجام می یدبستانشیکودک پ ی کهنیوالدفقط برای معموالً  گیخانبازدید مدل  د.نشو

ها پیشنهاد را به آن فرزند -والد یهاتیفعالهایی از نمونهو  دهندمیرا به والدین توضیح رشد کودک مراحل بازدیدها، 

به یادگیری بپردازند و چیزهایی که  ،گروه کوچک کیتا در دهد اجازه می نیوالد به ،یجلسات گروه .کنندمی

به اشتراک  نیوالدسایر را با  شانیاتود انجام دهند و تجرببا فرزندان خ ،ة بعدجلس اند را تاها یاد گرفتهاین گروه در

بیشتر شوند،  تیهدا نیوالدسایر توسط ن یا متخصصان، به جای اداره شدن توسط معلما هاگروه نیااگر  بگذارند.

)از افراد متخصص که توسط  ییهاها و دورهکارگاههای یکی از مزیت و دوستانه خواهند داشت. اما یمشارکتجنبة 

 محورپژوهشای و توانند دانشِ حرفهمیاین است که شوند، یبرگزار م (متخصصان اطفال ای، روانشناسان انیمربقبیل 

به والدین را با فرزند  یو تعامل کالمشناخت  بهبودکه  ییهابرنامهاند دادهنشان  قاتیتحقرا به والدین ارائه دهند. 

گیرند یاد می نیوالد یوقت .خواهند داشتکودک  یبر رشد فکروجهی و قابل ت یفور راتی، تأثدهندیآموزش م

ر مدرسه دباعث بهبود عملکرد فرزندان ، هدایت کنندرا  آنو داشته باشند نظارت چگونه بر اوقات فراغت فرزند خود 

انشد ،دهندآموزش می نیبه والدرا در خانه آموزان دانش یریادگی تیتقو یهاکه روش یمدارسخواهند شد. 

برنامه .دهند، از خود نشان میو حضور منظم در مدرسه یریادگبه ی ریکه عالقة بیشت دارند  تریزهیانگبا آموزان 

بهبود نسبت به مدرسه را  نیو نگرش والدد ونشمی نیوالدو  مانارتباط معل ، باعث تقویتنیوالد یآموزش یها

کودکان به  ةعالقافزایش خواندن و  مهارت بهبودباعث  ی،گخانوادها به انجام مطالعات خانواده قیتشو .بخشدمی

هستند  ییهااز برنامهدهند، بسیار مؤثرتر مورد توجه قرار میو هم فرزندان را  نیکه هم والد ییهابرنامه شود.یممطالعه 
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 یجلسات گروهاه با همر زمانی مؤثرتر خواهند شد که از منزل دیبازد یهابرنامه. کار دارند و سر نیکه فقط با والد

 برگزار شوند. ،نیوالد

 نیاز والد یبعض د.نباشبسیار سهمگین ند نتوایمقرار دارند،  نیوالد یآموزشهای برنامه ی که بر سر راهموانع

تواند یمنیز  یآموزش یهابرنامهارائة این  یبراافراد جذب  .ها ندارندآموزشاین دهندگان ارائهنگرش خوبی نسبت به 

کنند و آموزان میوقت و انرژی خود را صرف مراقبت از دانشِ لمان تمامای داشته باشد. معموالً معدکنندهیناامروند 

 نیوالد یزشآموهای برنامه پیش روی مشکلدو  نیبنابرابینند. کار کردن با والدین را به چشم یک بار اضافی می

 نیو )ب( جذب والد نیوالد ی بهآموزش یهابرنامه ةو ارائ یسازمانده یبرااضافه پرسنل استخدام عبارتند از )الف( 

رهزینه ها پین نوع برنامهما برای انجام بازدید از منزل، به افراد و پرسنل زیادی نیاز داریم، بنابراین ا ها.برنامهاین به 

این  یرایپذبه شدت  نیز آنهااختصاص دارند و  یدبستانشیکودکان پ نیبه والدها فقط این برنامههستند؛ البته 

تر راحت نیوالد یبراشود باعث میخانه، داخل در های آموزشی برنامه نیابرگزاری  .ی هستندآموزشهای برنامه

 یلسات گروهج .دنکخانواده تمرکز  کهر بار فقط بر آموزش یو گیرد خانه قرار  یعیطب طیدر محنیز  یمرب باشند و

رسه مدنسبت به  نیوالد شوندباعث می وهستند  نهیکم هزشوند، هدایت میدیده آموزش نِیوالدکه توسط  یکوچک

و  ندرگذاببه اشتراک با یکدیگر خود را  اتیتجربتا دهند یاجازه م نیبه والدهمچنین و احساس دلبستگی پیدا کنند 

باید ه، انخارج از خ آموزشی جلساتبه شرکت در  نیجذب والدما برای ، گریاز طرف د کمک کنند. گریکدیبه 

در آموزش والدین  مدارس و معلمان یهاراهبردبرخی از  .پرسنل آموزشی معطوف کنیمبه استخدام توجه زیادی 

 :عبارتند از

 شیوة بر توانند ها میفعالیت ریساانجام زل و امراجعه به من قیکه از طر هاییسایر سازمان با مشارکت

 :ها و افراد عبارتند از. برخی از این سازمانبگذارند ریتأث ی،دبستانشیپآموزان فرزندپروری والدین دانش

 .ساهایو کلاجتماعی  یها، سازمانیبهداشت عموممرکز متخصصان اطفال، 

  آنهاش آموزدهی سازمانسپس  و شانفرزند یبا توجه به گروه سن ،نیمدرسه از والدانتظارات  هرستفتهیة 

 این فهرست.بر اساس 

 یدرس فیتکال یهااستیو کمک به س یبانی، نظارت، پشتیانرسانتشار، اطالع 

 نیوالد ریسا تی، جذب و هدایسازمانده یبرا دیدهآموزش نِیز والدکمک گرفتن ا 

  شدهاثباتو  شدهآزمایش یِدرس یهابرنامهو ها مدلدر نظر گرفتن 

 خانهدرسی ةبرنام روی تمرکز 
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 رابطة خانواده و مدرسه. 9

راهبرداز  دیبا مدارسبنابراین ، کندبا مدرسة فرزند خود رابطه برقرار می یمتفاوتبه شکل خانواده هر که  ییآنجااز 

  .ندشوشریک فرزندان خود  یریادگدر یها خانواده ةهماستفاده کنند تا  یمختلف یها

ر معموالً د که مرحله اولدر  .تطبیق داد یاقتصاد ةتوسعاز  یخیتار ةسه مرحلبا توان یمدرسه را مو روابط خانواده 

سطح حال زندگی در یک در  ، خانوادهشودنیز مشاهده می جوامعی سایر هاخانوادهمیان در و حتی  یجوامع کشاورز

یم تکیه خود( به فرزندان یعاطفداشتن یک آسایش  ی، براترمدرنحالت معموالً در  ایکار ) یو برا ی استشتیمع

این است رسه نقش مد، بنابراین کودک را محدود کند تحصیلی لیپتانسواده خانممکن است  یطیشراچنین در  کند.

سه ، اهداف خانواده و مدراست یاقتصاد صنعت م که مطابق بادو ةدر مرحل .را گسترش دهدامکانات رشد کودک که 

پس ت غنا و ثرو یعنیسوم،  ةدر مرحل کودک هستند. یصاددارند و هر دو به دنبال بهبود اوضاع اقت ییبا هم همگرا

ها آن .استت رقاب، در ة والدیننبزرگساالمطالبات با  انکودک یتیترب لزاماتاکه شوند متوجه می نیاز صنعت، والد

  خأل را پر کند.که این مدرسه انتظار دارند از 

ما با  اند را مشاهده کنیم. ممکن استباال شرح داده شده ای که درتوانیم هر سه نوع خانوادهدر جوامع مدرن می

خانواده این معمول  یهاتیموقع فی، اما توصیمنکظلم خانواده  خاص، در حق آنگروه  کیدر  ایخانوادهقرار دادن 

 آموزنده باشد.تواند یم، آنخاص  رگیر کردند یهاراهبردو 

 ریشاندار و پهای مشکلخانواده

ة خود روزمر یزندگتوسط نیازهای کنند، به شدت یم یکه در فقر زندگ ییهاآنبه ویژه ها، از خانواده یبرخ

مدلبه  و هستند اجتماعی ارتباطات فاقد، دارند یمحدودفرزندپروری  یهاها غالباً مهارتآن قرار دارند.تحت فشار 

د نچشم نهادی ببینو مدرسه را به فرزندان خود بترسند  انیمرباز ها ممکن است آناندکی دسترسی دارند.  یتیترب یها

وزش اند. آمشوند که مورد تبعیض قرار گرفتهها به خوبی متوجه میها دارد. احتماالً آنکه خبرهای بدی برای آن

ی واقع تیحسن نباید از  ابتدا هاآن، اما واقع شود دیمفها تواند برای این خانوادهمیبا فرزندان نحوة برقراری ارتباط 

 یتی، مثبت و حماآموزشی دوستانه ةنیزم کنیازمند یها نآنسبت به خود مطمئن شوند.  نیوالد ریپرسنل مدرسه و سا

  پرسنل مدرسه.شود، نه هدایت می نیوالدسایر که اغلب توسط  هستند

 محورهای کودکخانواده

این از غالباً ها آن کند.یان درک مشفرزند یاقتصاد شرفتیپ یبرارا  لیتحصاهمیت  ،محورکودک ةخانواد

 ،یاجتماع یمنف راتیها از تأثآن .نداشته باشد ندشانزفرتحصیل به توجه کافی و مناسبی نسبت  ،مدرسهترسند که می

از ند. کنگویی بدهستند دغدغه یشل و ب هاآن نظراز که  ینیوالدسایر از کنند و ممکن است یم یدیاحساس ناام
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گیرند،  بر عهدهرا  نیوالدسایر  یرهبر ،داشته باشندهمکاری فرزندان خود  ةمدرسبا ند لیما نیوالد نی، اگریطرف د

و  دننبه این والدین اعطا ک اینقش سازنده مدارس بهتر استاند، حمایت کنند. از کودکانی که نادیده گرفته شدهو 

، محورودکککار کنند. مدارس در رابطه با این والدین  نیوالدسایر با ها قرار دهند تا بتوانند آن ی را در اختیارفرصت

رزندان همچنین فو خودشان  فرزندان تییو شخص یلیرشد تحصبرای که سوق دهند  ییهاتیبه سمت فعالها را باید آن

 نیوالد یآموزش یهابرنامه یبرا یزیانگرهبران شگفت ،محورکودک نیوالدسایر والدین، مفید واقع خواهد شد. 

 خواهند بود. 

 های والد محورخانواده

 یاوقات چنان جذب حرفه و منافع شخص یدهند اما گاهیم تیاهم ة فرزند خودبه مدرس پرمشغله نیوالدبرخی 

 ، فرزندان خود راین کمبوداجبران  یبراها مانند. آنباز میفرزندان خود  یدر زندگمشارکت شوند که از یخود م

 ریها در ساآن سپارند.یم هرسآن مدرا به متخصصان صالح ها آنیال خود به خ و دننکمینام ثبتمدارس  نیدر بهتر

 سعی دارند، شدهخریداری ها و خدماتبرنامهبا ارائة کنند و یمتکرار کار را  نیهم زیفرزندان خود ن یزندگ یهاجنبه

و  یاع، ارتباطات اجتمالتی، تحصیمنابع مالاز  ،با استعداد نِیوالد نیا فرزندان خود فراهم کنند. یرا برا ییهاتجربه

لحاظ روحی از ها را دوباره آن دیبامدارس در ارتباط با این دسته از والدین،  .زیادی برخوردارند یاحرفه یهامهارت

اگر آن. شودپذیر میها امکانوی، از مسیر قلب آننزدیک کنند. این نزدیکی روحی و معنفرزندانشان به  یمعنوو 

تربیت  تیمسئول یکه با واگذار متوجه شوندتوانند می، سوق داده شوندبا فرزندانشان  مانهیصمیک رابطة ها به 

 اند. از چه رضایتی محروم کرده، خود را گرانیدبه  شانفرزند

 محلی ها و جوامعخانواده. ۱0

 ابدییم شیافزاها آن یاجتماع یةکنند، سرمایمعاشرت م گریکدیبا  در مدرسه، کودکان یهاخانوادهکه  یهنگام

استانداردها، هنجارها و تجارب نیز  نیوالد .رندیگیاز بزرگساالن قرار م یشتریکان تحت مراقبت تعداد بکود و

 گذارند.خود را با یکدیگر به اشتراک می یتیترب

با یکدیگر برقرار  ، هیچ پیوند اجتماعیروندیمدرسه مبه یک که  یکودکان یهااز جوامع، خانواده یاریدر بس

 محدود است. اریبسنیز مدرسه در داخل ها کنند و ارتباط آنیمعاشرت نم گریکدیاز مدرسه با خارج لزوماً  ؛دکنننمی

در حالی که ، رندگذامی ریتأثیکدیگر نشینند و بر های خود میر همکالسیکنا روزهر  هافرزندان این خانواده

 ییتنهاه بخود را اوقات فراغت از  یادیبخش ز ،کودکاناین از  یاریبسهیچ شناختی از یکدیگر ندارند.  شاننیوالد

تربیتی خود را با  یهابزرگساالن ارزشکه  یوقت ل.بزرگسایک نه تحت نظارت ، گذرانندیمسایر همساالنشان با  ای

 ،دهندارائه می نارا به کودک یمداوم ییو راهنما تیحما ،کنندارتباط برقرار  گریکدیبا  و رندگذابدیگران به اشتراک 
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در دسترس  هایییدارایکی از  ی،اجتماع یةسرما .رسانندو به کودک سود می دننکمیدر واقع به نفع او عمل و 

 بزرگساالن یرو در رو اتارتباطاین سرمایه به ، شودبا یکدیگر ایجاد میروابط بزرگساالن توسط که  است کودک

 8محلیة جامعیک به عنوان خود را ، 7سازمان کبه جای عمل به عنوان ی ،مدرسهبا یکدیگر بستگی دارد. اگر یک 

تواند می ادی، به احتمال زمعرفی کندوزان( آمدانش یهاخانواده و آموزانمدرسه، دانش کادرشامل )متشکل از  اعضا 

 د. د، تشویق کنشومی یاجتماع یةسرماکه منجر به ایجاد  یتعامالت اجتماعآموزان را به برقراری های دانشخانواده

و  دنک جادیا( آموزاندانش یهاپرسنل مدرسه و خانواده)خود  یاعضا انیدر مای را تواند جامعهمیمدرسه  کی

 جیرا یهاارزش انیب یبرا ییهاشامل راهباید  ،مدرسهدر جامعه  کی جادیا یبرا یخوبچارچوب  سترش دهد.آن را گ

یمدرسه را قادر م چنین چارچوبی .باشدو معلمان  نیوالدکمک سایر با به جامعه  نیوالدجذب و  وزشدر مورد آم

 شان رافرزندانهای آنان در تربیت و آموزش خواسته و دنها عمل کبرای خانواده قهرمان کیبه عنوان تا سازد 

 عبارتند از:مدرسه  جامعه درتقویت  ةبرنام عناصر د.ماینبرآورده 

 گیرندقرار میدر مدرسه  یریگمیتصم یهادر گروه نی: والدیندگنمای. 

 می انیمشترک مدرسه را ب یآموزش یهاارزش با کمک یکدیگر، و معلمان نیوالدهای آموزشی: ارزش

نشأت مشترک  یهاارزش نیاز ا نیز نیآموزان، معلمان و والداز دانش اهداف مدرسه و انتظارات. کنند

 گیرد. می

  :نیوالدهای مالقات :شودانجام می یمختلفهای روشخانه و مدرسه از  نیب دو طرفه اتارتباطارتباطات، 

 تکالیف. یهاچهها و دفترادداشتی، یتلفن گفتگوهای آموزان،دانش ومعلمان 

 ه کمک بدر  هاهای آنییبه منظور بهبود توانا نیمعلمان و والد یبرا یآموزش هایبرگزاری برنامه: آموزش

 کودکان. تیموفق

 توسط  ای دننکمیمشارکت  یجمع یدادهایرودر ، و معلمان نیو والد آموزاندانش همة: مشترک تجربیات

میمتحد با یکدیگر ها را آنها این فعالیت .شوندبه هم مرتبط می ی،آموزش هایبرنامههای خاصی در عالیتف

  به اشتراک بگذارند.با یکدیگر را خود  یآموزش اتیتجرب دهدیها امکان مو به آن دنک

  :ر راستای اهداف مدرسه با یکدیگبتوانند در کنند تا اعضای خود برقرار می یرا برا ییهافرصت مدارسانجمن

دانشیا  ،ارتباط برقرار کنند معلمانیا با ، نیوالدسایر با بتوانند  نیاز والد ییهاگروهمثالً . برقرار کنندارتباط 

دانش نیبرا در  ینسلنیب ییراهنمایا یک  در ارتباط باشند سال باالییآموزان با دانشبتوانند تر آموزان جوان

 .کنندفراهم می («انو مادربزرگ انپدربزرگ»آموزان و داوطلبان بزرگسال )از جمله 

                                                           
7 organization 
8 community 
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عاقالنه  ،بگیردکمک  ة محلیجامعآموزانش از به دانشمنابع تخصیص  یبرا ردیگیم میمدرسه تصم کیکه  یهنگام

د در موربتواند  جوامع موردنظربه با مراجعه سپس تا شناسایی کند آموزان را دانش ةبرآورده نشد یازهایابتدا ناست 

تواند تمام ینم شخود عرسه فقط با استفاده از منابمد .دمذاکره کن، ندرا برآورده کن ازهاین نیاتوانند میکه  یخدمات

 یازهاین ،ه )لباس، غذا، مسکن، مراقبت از کودک(خانواد یاساس یازهای: نکندبرآورده را  انآموزدانش یازهاین

 ی،تست روانشناس ی،خصوص سیتدر ،حیتفر ی،درمانرفتار ،، مراقبت از دندان(نهی، معاونیناسی)واکس یبهداشت

، یهنر، یخاص )علم قیعال ایاستعدادها برای  ییهافرصت ،از استراحت اقبتمر ،تیمعلول زاتیتجه یی،راهنما

موجود با فهرست منابع ها را آنو  فهرست کنندخود را آموزان دانش یازهاینمدارس که  یهنگام (.ی، ادبیورزش

موردنظرشان با خدمات ای یافتهسازمانتوانند به طور یها مآن یهاآموزان و خانواده، دانشتطبیق دهند ة محلیجامعدر 

  ارتباط برقرار کنند.

 


