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 مقدمه 

یجه یادگیری دیروز افراد در خانه و مدرسه است و وضعیت فردای هر جامعه در نتیجه سرمایه وضعیت موجود هر جامعه ای نت

گذاری هایی است که امروز روی دانایی افراد در خانه،مدرسه و جامعه انجام می گیردو با توجه به این مساله، موفقیت در امر 

ارس مدگذشته ه در گرو تعامل خانه و مدرسه می باشد. درتحصیل و یا عدم موفقیت در آن یکی از مهمترین دغدغه هایی است ک

 بهدادن  نظمای برارس مداز  حمایتو سه رمد بهن کادکودن فرستا، لدینوا نقش کهمدند آ میب حسا به مؤسساتی مثابه به

ان میز کهری طو هب کنند میکت رمشاارس مدن گوناگور مودر الدین ده و واکر تغییر هاکت رمشاع نووزه مراما د ابون نشااندزفر

 مترقیشی زموی آهام نظای ها مشخصهو از  یافتگی توسعهی هادنمااز  یکیان ندزفر تحصیلیر موارس و امددر لدین واکت رمشا

 ید.آ میر شما به

کی از عوامل موثر در دستیابی به آن، می تواند نتیجه موفق تعامالت دو یموفقیت و پیشرفت تحصیلی شاخصی است که 

 سستی، ضعف هرگونه کهست ه اتنید همن در جاو  جسم مثلن چناآن سه رمدو  خانهبطه خانواده باشد. را -( مدرسهسویه)مشارکت

،ص 1731وز،فراست)ی ایگرد دجوو سالمتمتضمن  هریک سالمتزد و سا می متأثر سختی بهی را ، یگرام، دهرکدن در نقصاو 

سات اجتماعی، خانواده مهمترین، ارزشمندترین و اثربخش ترین نقش (. روشن است که در بین تمامی نهادها، سازمان ها و موس27

را دارا می باشد، طبیعی است این نهاد اولین و طبیعی ترین واحد تولید مثل و فراگیرترین واحد اجتماعی به شمار خواهد آمد، زیرا 

ر نهادهای اجتماعی است از ارکان عمده و اعضای جامعه را در بر می گیرد و از آنجا که مولد نیروی انسانی و معبر سای یهمه 

(. خانواده به عنوان نخستین مربیان کودک در آموزش و پرورش 1711نهادهای اصلی هر جامعه محسوب می شود)نوابی نژاد،

اده (. بعد از خانو1713فرزندان سهم به سزایی دارد، خانواده فرد را می سازد و آماده ورود به مرحله دیگری می نماید)بهبودی،

افته و به پیشرفت و یمدرسه، دومین نهادی است که فرد را قادر می سازد به اهداف مورد نظر خود در زندگی با کیفیتی باالتر دست 

ین ا بهن دـبخشیتحقق و یابندست دگاهی و آ علم بهارس، دــمر در حضو بان نشااندزفر کهست آن ادین ـلف واهدتعالی برسد. 

 ( . 1712،به نقل از ایمانی،1711ران، همکاو )بالغت  نیست پذیرن مکان امربیاو لیا کت اوری و مشارهمکا با جزف هد

ست ورش اپرزش و موی آها فعالیتم تمادر لدین وا مؤثرو  جانبه همهل و فعا، مستمرر حضو، لدینواکت رمشاد از مقصو

 بهدک کودر  که تحوالتیو  تغییر طیدر دین لوا توسط نقشی یفا(.تعریف دیگر مشارکت والدین عبارت است ازا1711،)عابدینی

(. بعبارتی مشارکت والدین در 2111رت مرحله به مرحله از ابتدای تحصیالت مدرسه تا پایان آن رخ می دهد)پاتال و همکاران،صو

الی، امور مدارس شامل طیف وسیعی از انواع زمینه ها است که می تواند شامل مشارکت در عرصه های آموزشی ، انضباطی، م

فرهنگی و اجتماعی بوده و به طور مستقیم )باحضور در مدرسه( ویا غیر مستقیم )در محیط بیرون از مدرسه( انجام شود )گونزالز 

 (.2112دهاس و همکاران ،

کدیگر و فرزندان بوده و بعد از ورود کودکان به محیط های یاز آنجا که کیفیت رشد کودکان در گرو وضعیت تعامل والدین با 

آموزان نیز به آن افزوده خواهد شد، کدیگر و مربیان با دانشیموزشی، این تعامالت گسترده تر شده و نحوه تعامل اولیا و مربیان با آ
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ا شکست از جمله موضوعاتی می باشند که می توانند بیانگر این یبه طوری که چگونگی وضعیت تحصیلی اعم از موفقیت و 

مشارکت جدی خانواده و مدرسه همیشه مورد توجه  (، بنابراین طبیعی است ضرورت1712یقی،ارتباطات باشد )سیف نراقی و فر

ل برای بادو  مثابه به خانهو سه رمد، تربیتو  تعلیمان ظرـصاحبند عتقاابه متخصصان امر آموزش و پرورش و خانواده ها بوده باشد. 

ون داد برروی  بر سیستمیه یدگای و از دگیردیان جریا لک بری و یگرد بر هریک ضعفت و شد که هستندز موآنش یادگیری دا

. اما گاهی مواضع عدم شناخت اولیا از اهداف و کارکردهای مدرسه منجر می شود مؤثرهستندپیشرفت تحصیلی( شی)زموم آنظا

د که خانواده در ارتباط و همکاری بین خانواده و مدرسه به درستی انجام نشود در حالی که مشارکت واقعی زمانی صورت می گیر

 امور مدرسه درگیر شده و مدرسه نیز خانواده را همراه و همیار خود ببیند.

آموزان در کشور ایران زمانی که صحبت از مشارکت والدین با مدرسه پیش می آید در وهله اول مشارکت مالی اولیای دانش

ای آموزش و پرورش مشارکتی است که والدین با مدارس مدنظر قرار می گیرد در حالی که بهترین سطح مشارکت خانواده در ارتق

برنامه ریزی صحیح، کنترل مداوم، نظارت همه جانبه، ایجاد امکانات مناسب آموزشی و تربیتی در حد »  یفرزندان خود به وسیله 

موضوع فوق واهمیت مدارس  ( .با توجه به1732می توانند داشته باشند )جهانگرد،« توان، و نیز همکاری جامع با برنامه های مدارس

آموزان اعم از زندگی تحصیلی و غیر تحصیلی،بررسی نقش خانواده و مشارکت آن در فعالیت های و خانواده ها در زندگی دانش

 آموزان،ضرورت انجام این مطالعه را آشکارمی سازد.مدرسه ای، به منظور پیشرفت تحصیلی هر چه بیشتر دانش

فرزندانشان بیشتر مشارکت داشته باشند،نسبت به والدینی که در این  یهر قدر والدین در مسائل مدرسه پژوهش ها نشان داده است  

گونه برنامه ها شرکت نمی کنند، احساس مثبت تری نسبت به مدرسه و آموزش و پرورش کودکانشان خواهند داشت و به تبع آن 

ک برنامه موثر است یت مشارکت خانواده و مدرسه از پیش نیازهای ابد. بنابراین، تقوییپیشرفت تحصیلی کودکانشان افزایش می 

 (. 1713که باید مورد توجه قرار گیرد )بهبودی، 

آنان در رشد و پیشرفت  ی( عدم شرکت والدین در امور مدرسه به علت عدم عالقه 2111وگل) -به نظر اسمریکا و کوتمن

ارهای روزمره دخالت دارند. همچنین آنان معتقدند که والدین طبقات فرزندشان نیست، بلکه عواملی مانند زمان، فاصله و ک

اقتصادی پایین به برقراری ارتباط با مدرسه گرایش دارند، اما به علت آنکه فکر می کنند نقش آنان محدود است، کم تر  -اجتماعی

ت والدین با مواردی همچون سطح روابط افته ها نیز موید آن است که میان سطح و نوع ومیزان مشارکی. خود را درگیر می کنند

آموز، شایستگی و کاردانی خانواده، سطح درآمد والدین، در گیری شغلی، نوع برخورد مدرسه با والدین ارتباط والدین و دانش

 مشارکت میزان و بررسی نوع به پژوهشی در (2111لی) مینگ و کونگ چانگ (.1711وز باشی، یوجود دارد )سبحانی نژاد و 

 این در همچنین باشند؛ داشته روش مشارکت چند به توانند می والدین که دریافتند و اند مدارس پرداخته امور در لدینوا

 شوند؛ به می بینی پیش پدر و مادر رفتار با طور مستقیم به آموزاندانش دروس نمرات که دارند حکایت از آن ها یافته پژوهش

 با تحقیقی (در1111) کوتس. همچنین است آموزاندانش موفقیت کننده سطح بینی شپی والدین، مشارکت میزان دیگر، عبارت

 کاردان و شایستگی میان که دریافت » فرزندان ای مدرسه های فعالیت در والدین مشارکت خانواده و های شایستگی« عنوان
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 با ای مدرسه های ویژگی میان همچنین ؛رابطه وجوددارد ای، مدرسه های فعالیت در آنان مشارکت و میزان وع ن با خانواده ی

 .ارتباط وجوددارد نیز آنها مختلف امور در والدین نوع مشارکت

ابد. پژوهش ها یک فراگرد سهیم کردن و سهیم شدن در کارهاست،کاری که می تواند به صورت های مختلف تجلی یمشارکت 

لدین نسبت به خود،مدرسه و نقش کادر آموزشی در رشد و نشان می دهند مشارکت والدین در امور مدرسه موجب نگرش مثبت وا

(. نیز،به نظر برخی محققان، چنان چه والدین در سطوح متفاوت مشارکت،مانند تصمیم 1712تربیت فرزندانشان می شود)البرزی،

،به نقل 1713شد )بهبودی، گیری، کار داوطلبانه، کار با کودک در خانه و... دخالت داشته باشند، پیشرفت فرزندانشان بیشتر خواهد 

(. درک متقابل خانه و مدرسه به همکاری بیشتر،تعهد و اعتماد بین والدین و کادر مدرسه ختم می شود 1111از ویلیام و چاوکین،

دیگر مطالعات در این زمینه بیانگراین  (.1113دمپسی و ساندلر،-که نتیجه آن رشد تحصیلی و شناختی بیشتر شاگردان است)هور

( . افزایش ارتباط 2111آموزان هستند)واترز و کراس،ه ارتباط مدرسه،معلم و خانواده عامل های حمایتی در زندگی دانشاست ک

نزدیک بین خانه و مدرسه فواید فراوانی دارد، از جمله اینکه هم والدین و هم معلمان نشان داده اند که احترام متقابل بین خانه و 

مدرسه، رضایت بیشتری به وجود می آورد گاهی معلمان و کارکنان آموزشی مدرسه فراموش می کنند که والدین نیز به آنان نیاز 

رند، زیرا برخی والدین در امر تحصیل فرزندانشان کوششی نمی کنند و کمتر به این موضوع می اندیشند که عملکردشان در مورد دا

 (.1712ا خیر )عقیلی،یوضع تحصیلی فرزندان خود مناسب است 

به عواطف آنان توجه درکل،مشارکت واقعی در مدرسه موقعی صورت می گیرد که والدین از نظر ذهنی و عاطفی درگیر شوند و 

کافی شود. برای رسیدن به این اهداف باید به شناخت انتظار والدین از مدرسه و به تفهیم انتظارات مدرسه از والدین پرداخت ) 

سه رمدی های یزر برنامهو  ها فعالیتدر نها ر آحضوی مینه زند اتو میان ندزفر تحصیلیر مودر الدین واکت رمشا (1712معین فر،

نش ای دابر مطلوبی نتایجنهایت در کهنجامد ا میسه رمدو  خانه بیشتر تعاملو  هماهنگی به نهایتدر مر ا همینزد و ساهم افررا 

آموز برای آموز تفهیم میکند که تحصیل و مدرسه مهم است، دراین صورت انگیزه دانشه همراه خواهد داشت و به دانشبز موآ

 ابد.یشتری نیز دست می افته و به موفقیت بییادگیری افزایش ی

 کنندی جلوگیرارس مدر مودر الیا اوم اومدل و اـفعکت رمشااز نند امیتووجود دارند که  مختلفیگی ادخانونع امواما در این میان 

ی ته ـسدنج ـپرا در ع ـنامون ـیان امیتوه شددیاهشی وپژی و رـنظانی ـمبسی ربر نتایج بنابرما ع می باشند امتنود و متعدر سیاـبه ـک

آموزان طبقه بندی کلی شامل فرهنگ خانواده،اقتصاد خانواده،سطح تعامل خانواده ،مشکالت خانوادگی و رعایت عالیق دانش

کرد که جهت رفع این موانع و افزایش مشارکت والدین در فعالیت های مدرسه ای نیز می توان از این موارد بهره جست: تقویت 

منظور ارتقای روحیه تعاون و همکاری،تشکیل انجمن های والدین)سازمان های مردم نهاد( یعنی جایی انجمن های اولیا و مربیان به 

ـنند، برگزاری هم اندیشی و ک کمک یکدیگر بهه و درکت مالقاد را خو مشابهی اـهزنیاا ـبایی ـهاده انوـختوانند  میلدین که وا

 خانواده در آموزش. کارگاه های آموزشی برای والدین و توسعه برنامه مشارکت 
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همچنین تحقیقات صورت گرفته در راستای بهبود مشارکت والدین با مدرسه نشان داده است که مدارس می توانند از طریق ارتباط 

با والدین برای حضور در فعالیت ها و عملکردهای مدرسه، کمک به والدین برای حضور در جلسات، مالقات حضوری و انفرادی 

ه از مدرسه به عنوان یکی از منابع جامعه، واگذاری سمینارها به والدین، در گیر کردن آنها در فرایندهای تصمیم با معلم، استفاد

گیری، جلب اعتماد والدین، ایجاد شرایطی که والدین از مدارس موفق در امر مشارکت دیدن کنند، تشویق اولیا به منظور مشارکت 

(. توجه به تفاوت 1711ه افزایش مشارکت و ارتباط اولیا با مدرسه را فراهم نمایند )فهندژ،آنها برای حضور فعاالنه در مدرسه، زمین

های فرهنگی والدین در امر مشارکت و تهیه برنامه های تبلیغاتی مطلوب به منظور تغییر نگرش های منفی والدین پیرامون مشارکت 

(.زیرا بسیاری از خانواده ها از 2112ها موثر باشد )التنیجی،  می تواند در جهت جلب مشارکت آنها در امور مدارس و آموزشگاه

جمله خانواده های ایرانی دارای شرایط فرهنگی متنوع و متفاوتی هستند و نمی توان با تصور واقع نمایی یک تصویر واحد از 

این تعامالت به بار نشسته ونتیجه آن خانواده ی ایرانی ، درصدد ساماندهی به تعامالت آموزشی خانه و مدرسه برآمد و انتظار داشت 

  (.1711آموز آشکار شود)مهرمحمدی،در بهبود عملکرد دانش

  روش نوع و طرح پژوهش:

 این مطالعه از جنبه نظری یک مطالعه مروری و کتابخانه ای بود که با بررسی کتب و مقاالت معتبر داخلی و خارجی حاصل گردید.

 گیریبحث و نتیجه

از زمان مفید خود را خارج از منزل و عمدتا در مدرسه و یا در مراکز آموزشی و  %31آموزان می دهند دانشپژوهش ها نشان 

تفریحی می گذرانند، با توجه به این امر نقش و جایگاه مدرسه به عنوان مهمترین شاخص جهت آموزش و پرورش و موفقیت 

اه والدین و ضرورت مشارکت آنها در فعالیت های مدرسه ای را نیز آموزان انکارناپذیر و حیاتی است.اما نمی توان جایگدانش

نادیده گرفت، نقش تاثیر گذار والدین در موفقیت تحصیلی فرزندان نقشی است که بی شک بدون مشارکت آنان در مدرسه قابل 

از دستاوردهای تحصیلی،  تححق نمی باشد. بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در این زمینه موید آن است که کسب تعداد کثیری

عمدتا حاصل مشارکت فعال خانواده و مدرسه بوده، و مدرسه با فراهم آوردن زمینه همکاری خانواده هااز طریق مواردی مانند 

دخالت دادن والدین در تصمیم گیری ها، اشنا سازی آنان با مدارسی که میزان مشارکت باال است و تشکیل انجمن اولیا و از سوی 

واما خانواده ها با حضور فعال و کنترل و نظارت همه جانبه کارهای مدرسه و همکاری با برنامه های مدارس می توانند در دیگر ت

تحقق اهداف نظام آموزشی گامی موفق بردارند. در پایان توصیه می شود دست اندرکاران و مدیران آموزش و پرورش زمینه و 

رس و والدین در رابطه با مشارکت در امور مدرسه را ایجاد کرده و در مسیر اثربخش امکانات الزم جهت افزایش آگاهی های مدا

 آموزان از این طریق تالش نمایند.تر شدن کیفیت تعلیم و تربیت دانش

 منابع 
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