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 چکيده
در پیشبرد اهداف آموزشی و پیشگیری از مشکالت مدرسه  ارتباط خانواده و نقش هدف پژوهش حاضر

انجام  تحلیلی -روش مورد استفاده در این پژوهش بصورت توصیفی می باشد، تربیتی و تحصیلی 

گونه چ الفبای چگونه زیستن و ،آموزگاران به عنوانکه والدین یافته های پژوهش نشان داد شده است، 

تقال ارزش های خانواده مدارس اساسی ترین نقش را در ان در کنارو  بودن را به فرزندان می آموزند

 سازنده در ایجاد نگرش مثبت و، و این ارتباط باعث برعهده دارند دانش آموزانحاکم بر جامعه به 

های رفتار پایبند ساختن آنها به قیود اخالقی و اجتماعی و آموزان نسبت به ارزش های اخالقی و دانش

انه مستمر خ و ارتباط موثربنابراین پرورش کشور است،  عهده اولیای آموزش و پسندیده بر مطلوب و

انش د ارتقای کیفیت تربیتی راهبردی و اثرگذار در پیشرفت تحصیلی و درسه به عنوان یک عاملو م

نقش  وارتباط توجه به اهمیت نتیجه تجربی این پژوهش نشان داد که بنابراین شد، می باموثر  آموزان

دو نهاد انسجام بین این  هماهنگی و همکاری، تربیت فرزندان، مدرسه در تعلیم و و محوری خانواده

 همسویی بسیاری همدلی و بدیهی است که در پرتو این مهم آموزشی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

 زمینه برای کاهش بسیاری از آسیب ها وو  تنگناهای نظام تعلیم وتربیت حل شده از مشکالت و

به دست می  اجتماعیتعادل برای نظام  می گردد، سالمت و مقابله با آنها فراهم انحرافات اجتماعی و

 .اثر بخشی بیشتری برخوردار خواهند بود پرورشی از کارایی و برنامه های آموزشی و آید و

 .موزشیشرکای آمدرسه، مشکالت تربیتی، افت تحصیلی،  فضایارتباطات، : واژگان کليدي

 
 

 

 

 

ل 
سا

ی )
ماع

جت
م ا

لو
ر ع

ی د
هش

ژو
ی پ

دها
کر

روی
ی 

علم
له 

مج
جم

پن
)

 

ره 
ما

ش
71  /

هار
ب

 8
13

1
 

ص
 /

  
11- 1

  

،  4یزدي سر قاسمی حاجی ریحانه،  3شهرکی شهيده،  2نسترن شيرازي،  1 خدانظر رحمت زهی

  5شاهخواه الهه

 .فرهنگیان زاهداندانشگاه  استاد 1
 .زاهدانکارشناس کارورزی دانشگاه فرهنگیان  2
 .بالینی روانشناسی رشته ارشد یکارشناس 3
 .آموزشی ریزی برنامه و مدیریت گرایش تربیتی علوم کارشناسی 4
 .تربیتی روانشناسی ارشد کارشناسی 5

 
  نام نویسنده مسئول:

 خدانظر رحمت زهی

 آموزشی اهداف پيشبرد در مدرسه و خانواده ارتباط نقش

 تحصيلی و تربيتی مشکالت از پيشگيري و 

http://www.rassjournal.ir/


 1 - 11  ، ص1318بهار ، 17رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 مقدمه
مسئولیت ایجاد نگرش  خانواده مدارس اساسی ترین نقش را در انتقال ارزش های حاکم بر جامعه به کودکان برعهده دارند. در کنار

اولیای  عهده پسندیده بر رفتارهای مطلوب وپایبند ساختن آنها به  و تحصیلی و تربیتیآموزان نسبت به ارزش های  دانش سازنده در مثبت و

 راهبردی و اثرگذار در پیشرفت تحصیلی و مستمر خانه و مدرسه به عنوان یک عامل و موثرارتباط بنابراین پرورش کشور است،  آموزش و

توانند ها و تفکرات همسوی یکدیگر باشند و دانش آموزان زمانی میروشخانه و مدرسه باید از ، شدمی با دانش آموزان ارتقای کیفیت تربیتی

مسیری مناسب و ثمربخش را طی کنند که قرار گرفتن آنها در محیط خانه و مدرسه برای یک هدف و مقصد باشد زیرا خانه و مدرسه مشابه 

ه است به طوریکه هرگونه سستی و ضعف در هر یک از و مکمل یکدیگر هستند و رابطه خانه و مدرسه همچون جسم و جان در هم تنیده شد

 زیرا بررسی ،گر سالمت وجود دیگری استگذارد و برعکس سالمت روانی و اجتماعی هر کدام تضمینآنها به سختی بر دیگری تاثیر می

ا عامل و همدلی خانه و مدرسه است تها و داشتن برنامه درست تربیتی نیازمند تچگونگی رابطه دانش آموز با خانه و مدرسه، پیچیدگی رابطه

آموزان با مدرسه، با این که از قدیم به دالیل مختلف دارای همکاری اولیای دانش، بتوانیم نسلی سالم پرورش دهیم و بر جامعه اثر گذار باشیم

سریع اجتماعی و اقتصادی و حتی اهمیت است، در چند دهه اخیر مخصوصاً االن که عصر اطالعات و فناوری و دانایی لقب گرفته و تحوالت 

در جامعه امروز وظیفه مدرسه منحصر ، شودهای زندگی در جوامع پدید آمده، اهمیت و ضرورت آن بیش از پیش محرز میها و روشدر ارزش

علم، مدرسه و کتاب شود و دیگر مثلث آموزشی مآموزان نیست و این شیوه به روش فرایندی انجام میبه انتقال دانش و معلومات به دانش

بر ایجاد زمینه و تسهیالت برای یادگیری مربیان، ضامن رشد اجتماعی، عاطفی و  معنی و مفهوم خود را از دست داده است و مدرسه عالوه

ان ، به عنوخانواده کندهای مشارکت نهاد بسیار مهم خانواده را در کنار مدرسه طلب میسالمت و بهداشت روانی آنان نیز است که مسئولیت

نخستین مکتب آموزشی و تربیت فرزندان همواره مورد توجه بوده چراکه نهاد اولیه پرورش و رشد فرزندان و نهادینه کردن امور فرهنگی، 

پژوهش های متعددی نقش ارتباط خانواده و  .ترین مهندسان بنای اخالقی آنجا هستندآموزشی، تربیتی و نخستین معماران هویت و اصلی

ید دانش آموزان تایرشد روانی  شخصیت وچگونگیو جلوگیری از مشکالت تربیتی و تحصیلی و همچنین شکل گیری ه را به جهت مدرس

 [.1نموده اند ]

آموزشگاه صورت نمی گیرد زیرا آنان در تمام ساعات بیداری از طریق والدین رسانه های گروهی،گروه  تعلیم وتربیت دانش آموزان تنها در

ممکن است برنامه  خانواده ها با جریان تدریس مرتبط اند و حاکم بر اجتماع آموزش می بینند. فضای افراد جامعه و اعضای خانواده، همساالن،

ت شناخت موقعی اگر بخواهید رفتار دانش آموزان را در کالس درس بهتر درك کنید، باشند. درسی طراحی شده ودقیقی همانند مدرسه داشته

والدین امکان درك دیدگاه های دیگران را فراهم می اورد وسبب فهم ناراحتی ، مدرسه و وجود ارتباط نزدیک میان الزامی است.خانوادگی آنان 

گردند.چنین ارتباطی باید مانع تدوین وتنظیم خط مشی هایی شود که با ارزش های  ها وخوشی هایی می شود که آنان با آنها مواجه می

وخانواده دارای آثار دوجانبه است.همانگونه که معلمان می توانند از شناخت زمینه  رش رابطه نزدیک میان مدرسهجامعه تضاد دارد.بسط وگست

 پیوند مستمر اولیا و اهداف آموزشی مدرسه به کودك خود کمک می کنند. والدین هم با شناخت خانوادگی دانش آموز استفاده الزم را ببرند،

نوجوانان در سنین مختلف  اجتماعی کودکان و عاطفی وروانی و ذهنی، زیستی، نیازهای شناخت ویژگی ها وتشریک مساعی آنها در  مربیان و

صول ا واجتناب از هرگونه دوگانگی ارزشی وتعارض بین نظام ارزشی خانه و تالش در انتخاب بهترین وموثرترین روش ها در تامین بهینه نیازها

 تضاد بین نظام تربیتی واخالقی خانه و هرگونه دوگانگی و است. نوجوانان خصیت کودکان واخالقی حاکم بر مدرسه ضامن اصلی رشد ش

 [.2] مختل می سازد شکوفایی شخصیت او را مدرسه باعث تعارض روانی کودك شده بهداشت روانی و

زمینه  کودك و های عاطفی ارضای نیاز تضمین کننده امنیت و را مدرسه همانندی الگوهای رفتاری در محیط خانواده و هماهنگی و

را تعادل حیاتی می داند، سرمشق کودك  الگوها و مشاهده هر گونه دوگانگی تعارض وتناقض در رفتار و معرفی کرده، اوساز بهداشت روانی 

جو غالب نظام زمانی که  می ماند. خالق بی بهره از اندیشه آزاد و در این شرایط کودك همه نیروی خود را صرف حل این مشکل می کند و

 در مرحله ای از رشد و«مدرسه شاگرد»و«فرزندخانه»همسو نباشد این مدرسه هماهنگ و ارزشی وشیوه های تربیتی در دو محیط خانواده و

تمام عیار یکی از دو  تحمل هر دو یا انتخاب گردد که پرداختن بدان و تعارض وتردید می شکوفایی شخصیت خود دچار دوگانگی احساس و

 [.3] برایش سخت ودشوار استالگو 

همکاری طرفین هم آگاه  لزوم ارتباط و مدرسه از خانه و نهاد تربیت آنها پیشرواست ،هردو جوامع که تعلیم و در مدارس پیشرفته و در

ط به صورت ارتبا و برخی جوامع همکاری در هم برآن عامل می باشند، بنابراین مسئله تربیت بین این دو نهاد تربیتی سامان می یابد و هستند

 [.4] غیرهدفمند دنبال می شود ناقص و نامتوازن و
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 بيان مسئله -1
 و ارتباط جلب مشارکت که مهمترین آن معرفی کرده،به عوامل مختلف وابسته  را مدرسه موفقیت برنامه های همکاری بین خانه و

ه ، بلکه بمنظور ارتباط موثر بین خانمربیان است شرکت در انجمن اولیا ونه فقط برای  فعالیت های مختلف و برای مراسم و ی دانش آموزاولیا

مانند انجام کارهای داوطلبانه مشاهده فعالیت های معلم در  اولیاء را می توان در فعالیت های متنوعی شرکت داد به طور مثال و مدرسه،

مدرسه برای سطوح مختلف  رنامه های موثر همکاری خانه وطبیعتا ب در کمیته های مشورتی جلسات عمومی و شرکت در سخنرانی، کالس،

های پیش دبستانی برنامه هایی موفق است که مداومت داشته به تقویت مهارت های تربیتی اولیا وحمایت  در دوره تحصیلی متفاوت می باشد.

اولیا به مهارت هایی است که آنان بتوانند با نظارت  زمربیان تجهی همکاری اولیا واصلی ارتباط خانوه و مدرسه هدف  بنابراین از آنان بپردازد.

ها می توان به طرح هایی اشاره کرد که به  در بین این برنامه بر تکالیف و وظایف تحصیلی فرزندان خود به آنان در دروس پایه کمک کنند.

این برنامه ها به نحوی تنظیم  است. هیه شدهمدرسه ت منظور کمک به تغییر رفتار دانش آموز از طریق هماهنگ کردن فعالیت های خانه و

خانواده های دانش آموز از  به طور مثال در مناطق محروم که بخش عظیمی جامعه محلی باشد. می شود که پاسخگوی نیازهای خاص اولیا و

 تحصیلی  ارزشیابی دروس، مشکالتمعیارهای  پرورش در مدرسه، برنامه های آموزش و جلسات به توضیح کامل هدف ها وباید بی سواداند 

برنامه  دبیرستان در دوره راهنمایی و ارتباط موثر خانه و مدرسه د.نبهبود رفتار آنان بپرداز چگونگی کمک به پیشرفت درسی و دانش آموزان و

 نوجوانی کمک وران بلوغ ومشکالت د برنامه آموزشی مدرسه به شناخت بیشتر اولیا از مراحل و خانه و مدرسهای است که ضمن آشنا کردن 

ترین هدف عمده، مهارت های الزم را برای روبه رویی با مسائل نوجوانان وکمک به رشد متعادل شخصیت آنان در اولیا ایجادکند نماید و می

آموزان، از سوی ، هدایت تحصیلی دانش آموزان در مسیری است که با پیمودن آن، نیازهای جامعه از یک سو و نیازهای فردی دانش مدرسه

دانش آموزان و های شخص  دیگر برطرف می شوند. مسئوالن وزارت آموزش و پرورش برای هماهنگ ساختن برنامه های آموزشی با ویژگی

اند و بر این باورند که از طریق اجرای طرح نیازها و مقتضیات جامعه، بخشی از فرآیند برنامه آموزشی را به هدایت تحصیلی اختصاص داده

 ین وخانواده اول، را تحقق بخشید یهدایت تحصیلی، می توان به راهنمای تحصیلی شایسته دست یافت و هدف مطلوب نظام آموزشی کنون

نهادهای  و تربیت اجتماعی فرزندان نقش اساسی ایفا می کند در میان همه سازمان ها مهمترین نهاد اجتماعی است که در جامعه پذیری و

تکامل  و که در رشد هنجارها شناخته شده به عنوان عامل اصلی القای ارزش ها و مرتبه خاصی برخوردار است و جایگاه و اجتماعی خانواده از

 دیگران تعامل با والدین و روان آدمی همچون ماده خامی است که در جریان ارتباط و، شخصیت و شخصیت فرزندان تاثیرات عمده ای دارد.

می تواند نقش موثری در پیشبرد اهداف آموزشی و پیشگیری از مشکالت تربیتی خانواده به عنوان نخستین آموزشگاه بنابراین شکل می گیرد. 

نبه ج های ضروری برای والدین دانش های مربوط به برقراری رابطه انسانی با فرزندان است بخشی از دانستنی شود،یاد  فرزندانو تحصیلی 

 های زندگی انسان در از آنجاکه نخستین سال تربیت او در دوران کودکی است. ان ناشی از تعلیم وپنهانی شخصیت انس های ژرفوعمیق و

تاثیری که در شخصیت فرد  می توان به اهمیت خانواده و این دوران است که پایه اولیه شخصیت او گذاشته می شود، در خانواده می گذرد و

روان شناسان اجتماعی از لحاظ تاثیری که خانواده در تکوین شخصیت  برد جامعه شناسان ودارد کامال پی  او اخالقی پرورش قوای روحی و و

 [.5] اند مقام مهمی برای آن قائل فردی دارد،

ر آنان به د مسائل تربیتی و تحصیلیکه  میرسیددانش آموزان به این نتیجه عمده تربیتی و تحصیلی در مشکالت با بررسی بنابراین 

موثر خانواده و مدرسه  و ارتباطهماهنگی  د خانواده را سهیم نمود،جهت رفع اساسی این مشکل بایاشکال و انواع مختلف مشاهده می شود که 

دران امیان خانه و مدرسه زمانی امکان پذیر است که ارتباط میان اولیای مدرسه و پدران و مو تحصیلی تربیتی  به جهت جلوگیری از مشکالت

 .میابه آن پرداخته  پژوهش این امر مستلزم آگاهی بر اصولی است که در این و وه ای درست و اثربخش برقرار گرددبه شی
 

 روش تحقيق  -2
تحلیلی انجام شده است، استفاده از منابع تحقیقی، و پاره ای از کتب آموزشی،  -روش مورد استفاده در این پژوهش بصورت توصیفی 

 در نهایت آثار و مکتوبات در زمینه نقش صحیح پیشرفت تحصیلی و تربیتی فرزندان است. روانشناسی و

 

 مبانی نظري پژوهش -3
خصوصیات مثبت  و بر ایجاد عادات این مطالعات در زمینه اهمیت فضای عاطفی خانواده واثرات رفتار اولیا ء بر سازگاری تحصیلی و

م خانواده های عظی توانایی بهره گیری مدرسه از امکانات و مربیان و به لزوم تقویت پیوند بین اولیا وبسیاری از محققان را  ،ش آموزاندانرفتار 

 درصد از معتقد نموده است. نتایج یک همه پرسی در ایاالت متحده آمریکا در مورد نظر معلمان در زمینه ارتباط با اولیا نشان می دهد که

ناخت ش بر این عقیده اند که این تعامل در افزایش مدرسه اعتقاد دارند و دی ارتباط بین خانه ومعلمان در سطوح مختلف تحصیلی به سودمن

 همین زمینه نتایج تحقیقاتی در در دو طرف موثر است. مهارت های تربیتی هر مدرسه کشف عالئق مشترك، تقویت امکانات و متقابل خانه و
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 که راه حل بسیاری از مسائلی که امروز مدرسه با دانش آموزان دارد جز در کانون خانواده حلزمینه نقش تربیتی اولیا بر این نکته تاکید دارد 

ر ب با مدرسه اشاره دارد. با مدرسه به تمایل شدید اولیا برای همکاریخانواده ارتباط  فصل نمی شود. پژوهشی دیگر در کشور کانادا در مورد و

رسی فرزندان د اولیای عالقه مندند آموزشی دریافت دارند تا بتوانند به طور موثری بر تکالیفتحقیقات مشابه دیگر اکثر  اساس این تحقیق و

ان در کمک به معلم و این عقیده اند که والدین با همکاری تربیت بر صاحبنظران تعلیم و بر جریان تحصیل وی نظارت داشته باشند خود و

همیت است ا این مسئله بخصوص در دوره ابتدایی بسیار حائز فرزندان خود می توانند بسیار موثر واقع شوند. و تربیت زمینه پیشرفت تحصیلی

 مایی آنهابهتر به راهن باسواد هستند و دانش آموزانی که والدین آنها افرادی آگاه وو تربیت تحقیقات متعدد نشان می دهد پیشرفت تحصیلی 

مربخش ث نهاد تربیتی باید به نقش خود عمل کنند تا تعلیم وتربیت هردو ه ومدرسه تعاملی دو طرفه است.رابطه خان، می پردازند بیشتر است

 قابل نیز نمی تواند جای مدرسه را وجود والدین توانا و ،مادر را پر نمی کند و وجود معلمان با صالحیت در مدارس خالء وجود پدر و شود.

ای موجود هر جامعه وضعیتباشد، بنابراین منسجم می تواند ثمربخش  مهم در یک برنامه واحد وهماهنگی این دو نهاد  همکاری و بگیرد.

هایی است که امروز روی دانایی افراد گذاریجامعه در نتیجه سرمایه نتیجه یادگیری دیروز افراد در خانه و مدرسه است و وضعیت فردای هر

 د .گیرجامعه انجام می در خانه، مدرسه و

مشترك، تعریف شده و شفافی بوده  هایآرمان کنند و دارایخانه، مدرسه و جامعه وقتی اهداف مشترك تربیتی را دنبال می سه ضلع

ارتباط منطقی،  خانه و مدرسه اگر بینداشت، ای درخشان خواهند جلب کنند، آینده و بتوانند توافق عمومی را برای رسیدن به این اهداف

به عنوان یک گروه نسبتاً  خانواده، خط جدا افتاده از همدیگر خواهد بودسه ضلع سه پاره ایجاد نشود کارکرد اینجویانه و دوطرفه مشارکت

دهند، از فرزندان کنند واحدی اقتصادی تشکیل میپیدا کرده و با هم زندگی می توافق، به هم بستگی بادوام که به وسیله اجداد، ازدواج، یا

خانواده، نظامی نیمه بسته است که »دیگری از راجرز خانواده چنین توصیف شده است:  در تعریف، کننداری میخود مراقبت و نگهد خردسال

را در خانواده و اجتماع احراز کرده و با توجه به  های مختلفیها و مقامکند و دارای اعضایی است که وضعیتارتباطات داخلی را ایفا می نقش

 [.7و6] کندمی ای است که خانواده جزء الینفک آن است، ایفای نقشخویشاوندی که مورد تایید جامعه باطاتها، افکار و ارتمحتوای وضعیت

 

 ناهماهنگی هاي رفتاري -4
جامعه شناسان و روان شناسان از جمله عوامل مهم بروز مشکل در رفتار فرزندان را تعارض و ناهماهنگی رفتاری بین پدر و مادر یا 

مربیان می شناسند. آنان معتقدند چنانچه رفتارهای پدر و مادر با فرزند در محیط خانواده یا رفتار والدین و مربیان در محیط های والدین و 

 وخانه و مدرسه در تعارض و تضاد باشند، این تعارض به اختالل رفتاری، که ناشی از بالتکلیفی فرد در امر الگوپذیری است، منجر خواهد شد 

روانی و رفتاری را به دنبال دارد . بر عکس اگر هماهنگی رفتاری والدین با مربیان به وجود آید، عالوه بر ایجاد سازگاری در فرزند،  عوارض سوء

 رهای مطلوب را نیز موجب می گردد.تقویت رفتا

 

 شرکاي آموزشی -4-1

مشارکت مدرسه کمک کند تا فرزندان  افزایی وبا همشود تا به عنوان یک بال در جریان تعلیم و تربیت با مدرسه شریک می خانواده

د. شونشریک آموزشی محسوب می خانه و مدرسه، کرده و یک قدم بیشتر به خدا نزدیکتر شوند داناتر و تواناتر شوند و بتوانند در جامعه زندگی

سالم فرزند سالمی روانه  خانواده، ... روی فرزندان دارندتاثیر را از نظر عاطفی، روانی، فکری و والدین به عنوان اولین مربیان فرزندان بیشترین

 های کارآمدی را به جامعه تحویلآموزان آنها را تواناتر کرده و انساندانش کند و مدرسه سالم با داناسازی و معرفت بخشی بهمدرسه می

مدرسه دوخته است. به نظر اکثر  نه و سپس به خانه وهای کارآمد است بیشترین نگاه خود را ابتدا به خاکه طالب انسان ایجامعه، دهدمی

کند حتی قبل از تولد عنوان یکی از مشتریان اصلی نظام آموزشی تالش می جامعه بهد . شومحققان شخصیت کودك در خانه ساخته می

و برای فرزندان آتی جامعه از هم اکنون  ها، در نحوه ازدواج و گزینش همسر با آموزش دختران و پسران جوان دخالت کردهخانواده فرزندان، در

 [.8] هدد های به تعالی رسیده را به جامعه تحویلاسالمی به دنبال خانواده موفق است که انسان جامعه کند . پدران و مادران کارآمدی تربیت

 

 ارتباطات -4-2
ه مشکالت احتمالی ک نیازهای فردی کودکان وغفلت از  سبب خلع تربیتی ازبعدکمی آن می شود و مدرسه هم ارتباط موثرخانه و نقش

تعارضات تربیت که حاصل  مدرسه و های تربیتی خانه و سبب ناهمگونی و ناهماهنگی روش هم حاصل همه آنها افت و ترك تحصیل است و

تا با تبادل اطالعات  ا می طلبدو تعدیل آنها ارتباط مستمر و موثر این دو نهاد ر ها در کودکان است. حل این مسائل آن دشواریها و ناهنجاری

همکاری اولیای دانش ، هم ناهماهنگی ها به حداقل برساند پرداخته شود و (تجارب هم به تربیت همه جانبه )جنبه های عمومی و فردی و

علت وجود تحوالت  به اما در چند دهه اخیر ضرورت این مشارکت آموزان با مدرسه با اینکه از قدیم به دالیل مختلف دارای اهمیت بوده است.

http://www.rassjournal.ir/


 1 - 11  ، ص1318بهار ، 17رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
قدیم  در روش های زندگی در جوامع پدید آمده بیش از پیش محرز گشته است. تغییراتی که در ارزش ها و اقتصادی و سریع اجتماعی و

شری، فرهنگ ب اما جامعه امروزه مدرسه را عالوه بر انتقال دانش و معلومات به دانش آموزان بود. وظیفه مدرسه منحصر به انتقال دانش و

رود که بتواند برای دانش آموزانی که  امروز از معلم انتظار می بهداشت روانی دانش آموزان می داند. سالمت و عاطفی و رشد اجتماعی، ضامن

 راهنما و مشاور، انتظارات گوناگونی هستند نه فقط یک معلم بلکه یک دوست، نیازها و رسوم، آداب و مختلف با فرهنگ ها، از خانواده های

 پرورشی فرزندان آنان با درك موقعیت های دشوار بسیاری از خانواده ها پاسخگوی انتظارات متنوع آموزشی و بتواند مددکار اجتماعی باشد و

نکته اساسی است که معلمان قادر نیستند چنین مسئولیتی را بدون شناخت خانواده وبدون تکیه بر  باشد.آنچه مبرهن است توجه به این

تربیتی مدرسه به عهده گیرند. تربیت درست مستلزم شناخت متربی  تقویت امکانات آموزشی و همکاری آنان در توانایی های اولیا و امکانات و

در خانه و در ارتباط با اعضای آن ظاهر می شود وبیشتر درارتباط با اعضای خانواده مجال  های رفتاری و هیجانی کودك است که غالب ویژگی

می آید که حل آن مستلزم شناخت علتهای آن در خانواده است این ضرورت ها  برای معلم در آموزش شرایطی پیش و ظهور و رشد دارد

اثرات خانواده را بر سازگاری تحصیلی ورشد ذهنی کودکان مورد تایید قرار  در سالیان اخیر تحقیقات متعددی ارتباط تنگاتنگ را می طلبد.

اگردان نتایج تحصیلی ش نگرش های اولیا و داری را بین برخی رفتارها و نوجوانان رابطه معنی ی کودکان وداده است. در زمینه موفقیت تحصیل

موفق می شوند غالبا تعلق به خانواده هایی دارند که انتظارات باال  مورد تایید قرار می دهدبر اساس این تحقیقات دانش آموزانی که در مدرسه

با نظارت بر تکالیف درسی،  وکارهایشان توجه می کنند و آنان به کودکان توانایی های فرزندان خود دارند.متناسب با  اما واقع گرایانه و

این نوع  فرزندان خود از آنها حمایت می کنند. استراحت کمک در تنظیم اوقات مطالعه و امکانات الزم و محل و اختصاص دادن زمان ،

 توجه به فرزندان خود از توانایی ها و موفق بیشتر از وجود اولیائی برخوردارند که عالوه بر تحقیقات نمودار این واقعیت است که شاگردان

برخوردارند که ثبات عاطفی  این دانش آموزان بخصوص از وجود مادرانی مهارت های ضروری برای ایفای نقش پدری یا مادری بهره مندند.

با دیگران قرار نمی  مقایسه او را مورد قضاوت و می دهند تا مسائل خودرا حل کند وفرصت  به کودك اجازه شکست داده، پرتحمل اند، دارند،

 [.9] دهند

 

 مدرسه فضاي -5
 مزاحمت احساس بدون مختلف ساعات در بتوانند اولیا که است محیطی نمودن فراهم و مدرسه خانه میان مرز برداشتن میان از الزمه

 مدرسه به اولیا مراجعه فراوانی در مهمی عامل ساختمان داخل مختلف فضاهای و ترتیب مدرسه معماری .باشند داشته وآمد رفت مدرسه به

 درسهم و پرورشی آموزشی مختلف های فعالیت برای فضا تقسیم دادن ترتیب و در آموزشی فضاهای طراحی هنگام به شود می پیشنهاد .است

 راجعهم بودن خصوصی که محیطی در مدرسه به مراجعه هنگام به اولیا شود تا گرفته نظر در اولیا پذیرش برای نیز خاصی های و مکان فضاها

 فعالیت جامان هابه مکان این در حضور با بتوانند روز از ساعاتی در یا کنند صحبت مدرسه مدیر یا مشاور معلم، با بتوانند نماید تضمین را آنان

تجربیات مفید در زمینه بهبود  زا مسئول رابطه با خانواده بپردازند مدرسه پرورشو  آموزش و تقویت تکمیل جهت در شده ریزی برنامه های

نمود طرح میانجی یا واسطه خانه ومدرسه است.میانجیگری  پرمسئله اجرا رابطه با اولیا که می توان در ایران به خصوص در مدارس پرجمعیت و

خانواده انجام می گیرد.وظیفه میانجی که الزم است قبل از  ی یا مسئول رابطه با،مجموعه فعالیت هایی است که به وسیله افرادی به نام میانج

فعالیت های خاص اولیا را به درك بهتر قوانین  تصدی این پست آموزش جامعی دریافت کرده باشد این است که از یک طرف با تنظیم

در درك بهتر مسائل خانوادگی دانش  ز طرف دیگر به معلمانوانتظارات مدرسه ونظارت بیشتر تحصیل ورفتار فرزندانشان تشویق نماید وا

مراتب وسیع تر از یک مشاور برعهده  آموزان وشناخت عمیق تر خصوصیات فرهنگی خانواده ها کمک کند.از وظایف دیگر میانجی که نقشی به

صورت لزوم با تماس وجلب  آموزان در دارد این است که با بررسی مشکالت خاص هر دانش آموز ضمن تماس با معلمان و خانواده دانش

مختلفی که مانع ادامه  حمایت سازمان های خارج از مدرسه)بنیادهای فرهنگی،مذهبی،درمانی،حقوقی و(...دانش آموزان را در رفع مشکالت

 [.11] تحصیل ثمربخش وبهداشت وسالمت روانی آنان می گردد یاری نماید

 

 راههاي برقراري ارتباط موثر -6
خانه و مدرسه زمانی موثر و کارآمد خواهد بود که مسئوالن این دو نهاد از وضع آموزشی و تربیتی دانش آموز اطالعات کافی و  ارتباط

موثق داشته باشند، اگر اطالعات ناقص یا غلط باشد، ارتباط خانه و مدرسه را مختل می کند و تاثیری در اصالح رفتار دانش آموز نخواهد 

لدین باید با حفظ آرامش و متانت در مدرسه حضور یابند، که این حالت باعث سهولت ارتباط و فضای آرام و صمیمی، می داشت، بنابراین وا

 شود و در حین این امر مسائل تحصیلی مربوط به دانش آموز به وضوح بررسی می گردد.
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ور طبیعی هر یک از اولیاء شغل و موقعیت اجتماعی والدین در موقع حضور در مدرسه نباید با انتظارات غیرآموزشی برخورد کنند. به ط

خاصی دارد، یعنی دارای موقعیت ها و مسئولیت های مهم هستند و برخی ممکن است در مشاغلی که ظاهرا در جامعه معتبر محسوب نمی 

، می شوند باید در نقش ولی حضور یابندشوند اشتغال داشته باشند، بنابراین هر یک از آنها زمانی که در مدرسه با مدیر، معلم یا مربی مواجه 

کسی که یک مسئولیت باالی اجتماعی و اداری دارد، نباید تصور کند که کارکنان مدرسه نیز زیردستان او هستند و کسی هم که فکر می کند 

حفظ کند و به عنوان یک ولی، در موقعیت پایین اجتماعی قرار دارد؛ باید ضمن رعایت احترام مدیر و معلم، اعتماد به نفس خود را کامال 

 مسائل خود را کامال حفظ کند و به عنوان یک ولی مسائل خود را با مسئوالن مدرسه در میان بگذارد. در غیر این صورت ارتباط موثر برقرار

ته انسانی را مد نظر داش ذکر این نکته ضروری است که مدیر و معلم و مسئوالن دیگر مدرسه نیز باید در برخورد با اولیاء روابط نمی شود .

زم بنابراین اولیای دانش آموزان ال باشند و طوری رفتار کنند که والدین، انگیزه و رغبت الزم را برای برقراری ارتباط با مدرسه داشته باشند .

مناسب خود مورد بررسی است در موقعیت های مختلف با مدرسه ارتباط داشته باشند، از آنجا که مسائل آموزشی و پرورشی باید در زمان 

زم ال قرار گیرد و راه حل به موقع برای آنها پیش بینی و ارائه گردد، باید والدین به طور مستمر با مدرسه ارتباط داشته باشند و گفت وگوهای

ورد دانش آموز چون از نظر در برقراری ارتباط با مدرسه از وجود نوجوان و نظریات او می توان استفاده الزم را به عمل آ را به عمل آورند .

عقالنی بیش از دانش آموز دوره ابتدایی تواناست و می تواند مسائل خود را تشخیص دهد، والدین در صورت داشتن ارتباط عاطفی درست با 

الزم را کسب  دانش آموز می توانند در مورد مسائل درسی و رفتاری و، وضع تدریس معلمان و امور دیگری که در مدرسه می گذرد، اطالعات

ه دکنند . این امکان در دوره ابتدایی کمتر میسر است، چون دانش آموز دوره ابتدایی هنوز توانایی الزم را برای تشخیص مسائل به دست نیاور

نحوه برخورد است. مسئوالن مدرسه نیز از طریق دانش آموزان می توانند برخی موارد را به خانواده ها منتقل کنند و از طریق آنها در مورد 

بنابراین والدین باید مراقب این امر باشند که در برقراری ارتباط با مدرسه، دانش آموز حساسیت  والدین با دانش آموز اطالعاتی کسب کنند .

، ممکن دید بنگرندپیدا نکند، و عدم اعتماد در او به وجود نیاید، چون او نیاز به مقبولیت اجتماعی دارد و مایل نیست به رفتار او با شک و تر

 است گاهی به ارتباط پدر و مادر خود با مدیر یا دبیر مشکوك شود و تصور کند که درباره رفتار او کندوکاو می کنند، بهتر است والدین در

ن ر گفت وگو کنند، ایمواردی که طرح آن با نوجوان مساله ای ایجاد نمی کند، موضوع را با خوداو در میان بگذارند و با اطالع او با مدیر یا دبی

 [.11]کار ضمن افزودن اعتماد او، به حل بهتر مسائل نیز کمک می کند 

 

 فرزندانرفتار اصول تربيتی حاکم بر  -7
یکی دیگر از وظایف خانواده ها نظارت بر رفتار و اعمال فرزندان، است که وارد مرحله حساس و کامالً جدیدی شده اند . اگر خانواده ها 

بتوانند ارتباطات درست و تعامالت مناسبی با فرزندان خود برقرار کنند ، به طوری که در کنار نقش پدری یا مادری به عنوان یک دوست و 

ها به نظارت و راهنمایی بپردازند، تفاهمات الزم بین ایشان به وجود می آید و اصول تربیتی و اخالقی مورد نظر والدین ، توسط مشاور آن

 ،ری با آن ها در خارج از خانه استفرزندان رعایت می گردد . نظارت والدین بر دوستان و همه ی کسانی که نوجوان یا کودك در تماس بیشت

 .ی ایجاد روابط سالم و ارزنده استزمه تربیت اجتماعی آنها است . دوستی ها در دوره نوجوانی بر اساس یک نیاز اجتماعی و براکامالً مهم و ال

شخصیت اجتماعی نوجوان در حال شکل گرفتن است و بر این اساس رفاقت ها نقش عمده ای در اجتماعی شدن آنها ایفا می کند . وقتی 

می کند و مایل است دوستی خود را محکم سازد ، لذا در صورت دخالت والدین ترجیح می د نسبت به آنان اعتماد نوجوان دوستانی پیدا کر

والدین در صورتی موفق خواهند بود و تصادم و برخوردی با نوجوان پیدا نمی کنند که   دهد که به جانب دوستان برود و از آنان حمایت کند

 [.12از وی آزادی عمل وی را سلب نکنند ]در کنار او حرکت کنند و ضمن مراقبت 

 

 تامين خواست ها  -1-7
ه از نیازها آرامش ، آسودگی ، به طور کلی نیازها را به دو دسته ی مادی و غیر مادی تقسیم می کنند . برطرف کردن هر دو دست

موفقیت ، سالمت و شکوفایی را برای آحاد انسانی به همراه دارد . پوشاك و خوراك و مسکن مهمترین نیازهای مادی بشر تلقی شده است و 

اهد داشت . بدون شک برخورداری از پوشاك ، خوراك و مسکن )محل استراحت و آسایش( بر روند زندگی اجتماعی اش تاثیرات مطلوب خو

مور ااگرچه تامین این نیازها بنا به طبقه شغلی و زمینه ی اقتصادی خانواده ها متفاوت است ، ولی همه ی والدین باید تا حد امکان به انجام 

رایش مادی خانواده ی خود اهتمام ورزند . والدین ضمن خرید لوازم و امکانات مادی ، می بایست ارزش های مربوط به چگونگی پوشش و آ

 .ایش ، یک کار تربیتی و ارزشی استظاهر را به فرزندان خود آموزش دهند . خرید لباس یک فعالیت اقتصادی و آموزش چگونه پوشیدن و آر

همچنین فراهم کردن لوازم تحریر ، کتاب های درسی و کمک درسی ، دستگاه های صوتی و تصویری نظیر ویدئو ، سی دی یا استفاده از 

ویتی ، آموزشی ، علمی ، هنری و ... از اموری است که هر کدام به نوبه ی خود به رشد و موفقیت فرزندان کمک می کنند .غنی کالس های تق

 یکردن اوقات فراغت یکی دیگر از وظایف خانواده در این زمینه است . اوقاتی که فرد در خارج از اشتغال ]یا تحصیل[ و خارج از برنامه سپر
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راغت نامیده می شود ... به طور معمول ، ضرورت های اوقات فراغت را تجدید قوا ، تدارك زمینه ی الزم برای تامین بخشی می کند ، اوقات ف

و اما خانواده ها با تدارك زمینه های الزم و محتواهای  از بهداشت روانی و تدارك زمینه برای شکوفایی خالقیت و تفکر واگرا بیان کرده اند .

ت فراغت فرزندان، باید به اصل نظارت خود در چگونگی استفاده از این اوقات هم توجه داشته باشند . نظارت در طول اوقات مطلوب برای اوقا

 تفراغت به این معنی است که ضمن کسب اطالعات مستمر در مورد فرزندان، با توجه به شرایط موجود، به آنان آموزش داد تا از خود نیز مراقب

جریان تعامل و ارتباطات مستمر والدین دانش آموزان، به وظایف و مسئولیت های خود توجه بیشتری نشان داده، در  کنند . مدرسه هم در

کنار آشنایی با خصوصیات و استعدادهای فرزندان، بهتر می تواند نقش های آموزشی و تربیتی خود را ایفا کند . برای مثال بررسی مشکالت 

ز وظایف مربیان پرورشی آموزشگاه هاست . گاهی اوقات اتخاذ یک تصمیم بدون اطالع از وضعیت های خانوادگی و شخصی دانش آموزان ا

رفتاری دانش آموز در خارج از مدرسه )خانواده و محیط اجتماع( نه تنها مشکلی را حل نمی کند ، بلکه ممکن است دانش آموز را از ادامه 

ف برقراری ارتباط میان خانواده و مدرسه این است که والدین موارد رفتاری، اخالقی و انگیزشی تحصیل نیز باز دارد . اگر چه یکی دیگر از اهدا

ا ی فرزندان را به اطالع آموزشگاه برسانند، اما ممکن است بسیاری از والدین به دالیل گرفتاری، کوتاهی، ناتوانی یا هر دلیل دیگر نخواهند

کی از وظایف اولیای مدرسه هم این است که با مشاهده ی تعارضات رفتاری و گونه گونی های نتوانند در تعامل با مدرسه عمل کنند. پس ی

 عملکردی و شخصیتی در کسب اطالع از خانواده ی فرزندان برآیند تا بهتر از قبل به بررسی و تدارك راههای مقابله با مشکالت دانش آموزان

 بپردازند .

 

 مشکالت تحصيلیهمکاري خانه و مدرسه در امور و  -8
دوره مدرسه که با دوره تحصیلی همزمان است، از جهت آموزشی و دروس با مشکالت فراوانی وجود دارد، به همین دلیل معلمان با 

 زفرصتی که در اختیار دارند بهتر برنامه ریزی می کنند تا از مشکالت افت تحصیلی دانش آموزان جلوگیری کنند، بنابراین خانواده دانش آمو

 یی توانند به راهنمایی معلم، دانش آموز را بهتر هدایت کنند، با رفتن به مقاطع باالتر دروس افزایش پیدا می کند و تا حدودی جنبه تخصصم

ین الدوبه خود می گیرند، دبیر هر درس از جهت علمی باید توانایی باالتری داشته باشد و، والدین نیز شاید نتوانند کمک موثری بنمایند، البته 

 هر قدر از تحصیالت باالتر برخوردار باشند، به همان اندازه می توانند به پیشرفت تحصیل فرزندشان بیشتر کمک کنند و هر قدر از این جهت

تفاوت دیگر مقاطع تحصیلی این است که والدین در دوره ابتدایی با یک معلم  ضعیف تر باشند، در یاری به فرزندشان کمتر موثر خواهند بود .

ر ارتباط د ارتباط دارند و این وضع امکان هماهنگی را بیشتر می کند، ولی در مقاطع باالتر به تعداد درس، دبیر وجود دارد و، والدین باید با آنها

الدین وباشند و زمان بیشتری برای رفتن به مدرسه صرف نمایند . در زمینه ارتباط خانه و مدرسه در امور آموزشی و تحصیلی، باید به وسیله 

د نو مسئوالن مدرسه مورد توجه قرار گیرد، بنابراین والدینی که از سواد کافی برای کمک به پیشرفت تحصیلی برخوردار نیستند، می توانند رو

 تمطالعه و فعالیت های یادگیری فرزند خویش را به طور مرتب مشاهده کنند و اطالعات الزم در مورد عالقه، عدم عالقه و مسائل و مشکال

 لدرسی فرزند خود را به اطالع اولیای مدرسه برسانند . همچنین مدرسه باید اطالعات الزم را در مورد وضع درسی دانش آموز به والدین منتق

ح طسکنند و از آنان بخواهند که برای گفت وگوهای مورد نیاز به مدرسه مراجعه کنند . بنابراین جهت ارتباط موثرتر خانه و مدرسه والدین با 

د، بهتر نسواد باالتر در طول شبانه روز، زمانی را برای رسیدگی به درس فرزندشان در نظر بگیرند و همراه با او به بررسی و رفع اشکال او بپرداز

 است گاهی با دبیران مربوط، درباره هدف ها و محتوای دروس تبادل نظری داشته باشند، همچنین والدین سعی کنند که شرایط خانواده را

 نبرای دانش آموز با نشاط، امیدوار کننده و امنیت بخش سازند، هر قدر دانش آموز از جهت عاطفی و روانی وضع متعادلی داشته باشد، به هما

اندازه بهتر می تواند مطالعه کند و مطالب درسی را درك نماید. همانطور که قبال یادآور شدیم، دانش آموزان شدیدا احساس و آسیب پذیر 

ی مد، اگر رفتار والدین با او آمرانه، شماتت آمیز و تند و خشن باشد، او را آشفته و نگران می کند، رابطه دانش آموز با پدر و مادر قطع هستن

 بنابراین نقش اساسی ارتباط خانواده و مدرسه باید از انجام کارهای شود و در نتیجه آمادگی روانی، عاطفی او برای یادگیری ضعیف می گردد .

گروهی به وسیله دانش آموز حمایت کنند، چون دانش آموز گرایشی به گروه های همسال دارد و مایل است با اعضای گروه به کار مشترك و 

بحث گروهی بپردازد؛ شوق یادگیری او در گروه افزایش پیدا می کند و مباحثه، موجوب عمیق شدن یادگیری می شود، البته کار گروهی 

ظارت مناسب نیاز دارد؛ زیرا ممکن است زمان تعیین شده برای بحث گروهی بیشتر صرف صحبت های دوستانه و بازی و دانش آموزان به ن

 [.13] تفریح شود و بحث گروهی ثمربخش نباشد

 

  افت تحصيلی و مشکالت عوامل -8-1

عات ترین موضومربوط به آن اساسیهای کارآیی نظام آموزشی است. بنابراین تحلیل عوامل میزان پیشرفت تحصیلی یکی از مالك

های فردی و کلی عوامل مربوط به تفاوت یها را در مقولهتوان آنتحقیقی در نظام آموزش و پرورش، در گرو عوامل بیشماری است که می

های یتی، شاخصهای شخصعوامل مربوط به مدرسه و نظام آموزش و پرورش بررسی نمود. به عبارتی پیشرفت تحصیلی گاه به علت ویژگی
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تواند متأثر از عوامل مربوط به خانواده باشد و گاه به علت کارکردهای مدرسه و آموزان است که میذهنی، اجتماعی، عاطفی و اخالقی دانش

لی باال یپژوهشگرانی که به دنبال کشف عوامل مرتبط با عملکرد تحص، نظام آموزش و پروش البته این دو تا حدی با یکدیگر در تعامل هستند

ن به وجود تا کنواند. در رابطه با عوامل محیطی،دهند دست یافتههایی از متغییرها، که عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار میاند به آرایهبوده

آموزان کمهای زیر را برای در یک مطالعه شاخص، 1997عوامل محیطی نیرومند و موثر زیادی بر پیشرفت تحصیلی پی برده شده است: فورد 

عالقگی در مدرسه. هر یک از عوامل انگیزگی و بیها، بیشاگردی مثبت پایین، حمایت کم از طرف همکالسی -داشتن روابط معلمبرشمردند: 

به طور کلی بررسی جوامع پیشرفته نشان می دهد  .گذاردبا یکدیگر بر میزان پیشرفت تحصیلی فرد اثر می و نیز در تعامل تنهایی ذکر شده به

که همه ی این کشورها از نظام آموزشی مؤثر و کارآمد برخوردار بوده اند. یکی از جلوه های نظام آموزشی موفق میزان پیشرفت تحصیلی 

 دانش آموزان آن نظام است. امروزه نظام تعلیم و تربیت هر جامعه زیربنای توسعه ی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن جامعه به شمار

ررسی عوامل پیشرفت جوامع پیشرفته نشان می دهد که همه ی این کشورها از آموزش و پرورش توانمند، مؤثر و کارآمد برخوردارند. می رود. ب

 نهاد آموزش و پرورش عهده دار ایجاد زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادها و توانایی های افراد است. بدیهی است که رسیدن به این

 .امه ریزی های وسیع، جامع و حساب شده با توجه به اهداف عمومی آموزش و پرورش هر جامعه استهدف مستلزم برن

 

 مشکالت تحصيلی -2-8

باهوش و زرنگی است و پیشرفت خوبی در  دانش آموزخواند، علی رغم این که که در کالس سوم ابتدایی درس میم آموزانیکی از دانش

باشد، امّا در روخوانی مشکل دارد. های غیر درسی مثل موسیقی موفّق میکند و در فعّالیّتریاضیّات دارد، جدول ضرب را به راحتی حفظ می

ا نمی تواند به درستی تلفّظ کند، در ها رخواند، خیلی از واژهای را بخواند، با سختی و دشواری و لغت به لغت میخواهد جملهوقتی که می

 ها را با صدایکند، از این که جملهها را کم یا زیاد میکند، در یک جمله، لغتحین خواندن یک سطر یا یک صفحه، جایی را که هست گم می

 این والدینشبنابرتواند به یاد بیاورد. د نمیرود. غالباً لغاتی را که حفظ کرده، روز بعهای مختلف طفره میبه بهانه شود وبلند بخواند ناراحت می

های خود با دانش آموزانی های ابتدایی و راهنمایی در کالسبسیاری از معلّمان دوره کردمتر این مسأله به مدرسه دعوت را برای بررسی دقیق

ضیّات مشکل دارند. اختالالت یادگیری به نقایصی شوند که در یک یا چند زمینه مانند صحبت کردن، روخوانی، امالنویسی و یا ریارو به رو می

گردد و کودك های مورد انتظار خواندن، نوشتن، تکلّم، گوش دادن، استدالل یا ریاضیّات اطالق میکسب مهارتی در زمینه دانش آموزدر 

ارد. اختالالت یادگیری نادر نیست؛ و در تر قرار دمبتال از این لحاظ نسبت به کودکان هم سن و دارای ظرفیت هوشی مشابه در سطحی پایین

شوند موفّقیّت در تحصیل برای کودك عذاب آور اختالالت یادگیری اغلب سبب می شود.درصد کودکان سنین مدرسه مشاهده می 5حداقل 

یکی، استعداد ژنتنابراین بشوند. شود و در برخی موارد منجر به دلسردی، عزّت نفس پایین، سرخوردگی مزمن، و روابط ضعیف با همساالن می

مغزی، اختالالت عصبی، و سایر اختالالت طبی ممکن است در بروز این اختالالت نقش داشته باشند، امّا بسیاری از کودکان و ی ضایعه

ختالالتی نظیر نوجوانان دچار اختالالت یادگیری واجد هیچ عامل خطر ساز خاصّی نیستند. با این همه، اختالالت یادگیری اغلب همراه با ا

 [.14]د شومسمومیت با سرب، سندرم جنین الکلی و مواجهه داخل رحم با داروها دیده می
 

 عوامل مرتبط با مشکالت تحصيلی -3-8

محقّقان اعتقاد دارند عملکرد مغز یا عملکرد ادراکی در کودکانی که مشکالت تحصیلی دارند با سایر کودکان عادی تفاوت دارد و تصوّر 

دهد. البتّه عوامل محیطی هم در تشدید مشکالت تحصیلی دخالت این عوارض به علّت عملکرد نامناسب دستگاه عصبی مرکزی رخ می کنندمی

 د :توان به موارد زیر اشاره نمودارند که از جمله می

 جدایی طوالنی مدّت کودك از والدین به ویژه مادر در یک سال اوّل زندگی -1

 .زندگیی های اوّلیّهانی شدید و طوالنی مدّت در دوران زندگی یا سالبیماری، ضعف و ناتو -2

 .عاطفی با والدین، بزرگ ساالن یا سایر کودکان محروم شده باشدی ای که از رابطهتوجّهی به کودك به گونهبی -3

 زیاد و بیش از حدّ معمولی قراری، ناآرامی و گریهوجود مشکالت رفتاری مانند بی -4

ها و سوء تغذیه، گرسنگی شدید و کمبود کالری و پروتئین به نحوی که موجب ضعف کودك و آسیب پذیری او در برابر عفونت -5

 .ها شودبیماری

 (کنندبه زبان رایج در جامعه و مدرسه صحبت نمی اختالفات فرهنگی / زبانی ) به عنوان مثال کودکانی که در خانواده -6

یبت مردودی وغی آموزشی ) آموزش توسّط معلّمان کم تجربه و بدرفتار، تنبیه بدنی توسّط معلّمان و سابقهفقدان شرایط مناسب  -7 

 (.از مدرسه در طول دوران تحصیل
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 مشکل در خواندن -4-8

ان کودکهای خواندن است که با هوش پایین و مشکالت آموزشی قابل توجیه نیست. ویژگی اصلی اختالل خواندن، کاستی درمهارت

ها شوند که با حذف، افزودن و دگرگون کردن کلمههای متعدّدی مرتکب میمبتال به این اختالل در موقع خواندن متون مختلف، اشتباه

شود. هم چنین این کودکان در تفکیک شکل و اندازه حروف به خصوص حروفی که از نظر جهت یابی فضایی و طول خطوط مشخص می

ها توانایی رونویسی از روی متن چاپی ها کم و با حدّاقل فهم همراه است و هر چند در بعضی از آند. سرعت خواندن آنمتفاوتند، اشکال دارن

ها در هجّی کردن ضعیف هستند. در افرادی که اختالل در خواندن دارند )که به آن خوانش پریشی آنی کنیم، اما تقریباً همهرا مشاهده می

نی با تحریف، جانشین سازی یا حذف اصوات همراه است و خواندن چه با صدا و چه بدون صدا با کندی و خطاهای گویند( بلند خواهم می

 .دشواستنباطی مشخص می

 

 مشکل در نوشتن -5-8

 های حرکتی و بینایی نیاز دارد. کودکانی که مشکالت تحصیلیبه طور کلّی نوشتن، یک فرایند پیچیده است که به رشد ذهنی و مهارت

نویسند. از آن جاکه کلمه بندی نوشتاری، مهارتی است که پس از زبان و خواندن دارند علی رغم برخورداری از هوش طبیعی، بسیار بد می

یابد، کودکان مبتال به این اختالل پس از ورود به دبستان به سرعت مشکالتی را در هجّی شود و کودك نسبت به آن تسلّط میفراگرفته می

ها حاوی تعداد زیادی اشتباه دستوری و ضعف در ساختن دهند. نوشتار آنت و کلمه بندی افکار خود طبق قواعد دستوری نشان میکردن کلما

ها ( وجود یک اختالل عمده همانند اختالل فراگیر مربوط به رشد یا عقب ماندگی ذهنی تشخیص این اختالل را منتفی بندها ) پاراگراف

 [.15] های ارتباطی، اختالل خواندن و نارسایی شنوایی و بینایی را از این اختالل تمیز دادهایی نظیر اختاللاختاللسازد. همچنین باید می

 

 عوامل مرتبط با افت تحصيلی -6-8

 های زنجیر با یکدیگر پیوند دارندهای اجتماعی و انسانی معلول عوامل متعدّدی است که همانند حلقهافت تحصیلی همانند سایر پدیده

 ز :اترین این عوامل عبارتند توان تقسیم نمود مهمای میفردی، خانوادگی و مدرسهی این عوامل را در یک طبقه بندی کلّی به سه دسته

 هوشیی بهرهمیزان  -1

های هوشی وراثت و محیط هر دو در تعیین توانایی های ذهنی، یکی از عوامل مهم در بروز افت تحصیلی است.کمبود هوش و توانایی

(. درحالی که محیط تعیین 111تا  81کند ) به عنوان مثال بین دخالت دارند. وراثت، دامنه یا حدّاقل و حدّاکثر هوش یک فرد را مشخّص می

های خوب آموزشی برخوردار باشد دارای گیرد. به بیان دیگر اگر فرد از امکانات محیطی و فرصتکند که فرد در کجای این دامنه قرار میمی

 .خواهد ماند 81هوشی او ی واگر از شرایط و امکانات یادگیری محروم باشد بهره 111هوشی ی بهره

 سالمت جسمی -2

تر مغز و بعضی از غدد مترشّحه داخلی تأثیر مهمّی بر پیشرفت نقص در رشد و تکامل بدن و از همه مهم های جسمی،ابتال به بیماری

 های مهم در قوای یادگیریها یا معلولیّتیا افت تحصیلی دارد. )بیماری هایی نظیر گواتر، صرع، تومورهای مغزی و... ( عالوه بر این وجود نقص

 .سازدزمینه را برای کاهش عملکرد تحصیلی فراهم می ) نظیر شنوایی، بینایی، گویایی(

 سالمت روانی -3

ند های رفتاری هستبرند و یا دچار ناسازگاریکودکانی و نوجوانانی که از مشکالت روانی نظیر افسردگی، اضطراب، وسواس و.... رنج می

 .دهندتری در عملکرد درسی نشان میدر مقایسه با کودکان و نوجوانان عادی افت بیش

 داشتن هدف و انگیزه -4

های فرد مطابقت داشته باشد، انگیزه را برای یادگیری و تحصیل تقویت هایی که با نیازها، عالیق و تواناییداشتن هدف به ویژه هدف

 .کندمی

 های صحیح مطالعهبرنامه ریزی و شیوه -5

ا ای تهیّه شود که متناسب برود. برنامه باید به گونهوفّقیّت به شمار میدار برای مطالعه از عوامل اصلی وممنظّم و هدفی داشتن برنامه

ید. بینی نماها ونیازهای او )مطالعه، ورزش، تفریح و استراحت و... ( وقت کافی ومناسبی را پیشفعّالیّتی های فرد باشد و برای همهتوانایی

ها را به کار نمی بندند. مطالعه در های صحیح مطالعه آشنا نیستند یا آنو عادت هابسیاری از دانش آموزانی که افت تحصیلی دارند، با روش

 [.16] شودزدگی دانش آموزان میزمان و مکان نامناسب نیز تمرکز و توجّه را مختل کرده و موجب خستگی و دل
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 نتایج
مدرسه به نفع دیگری تمام نمی شود، بلکه موجب روی گردانی نقش ارتباط خانواده و مدرسه و عدم هم نوایی دانش آموز با خانه یا 

ن دانش آموزان، هم از خانه و هم از مدرسه می شود . هم چنین جامعه شناسان و روان شناسان از جمله عوامل مهم بروز مشکل در رفتار فرزندا

ان معتقدند چنانچه رفتارهای پدر و مادر با فرزند در محیط را تعارض و ناهماهنگی رفتاری بین پدر و مادر یا والدین و مربیان می شناسند. آن

یفی لخانواده یا رفتار والدین و مربیان در محیط های خانه و مدرسه در تعارض و تضاد باشند، این تعارض به اختالل رفتاری، که ناشی از بالتک

ه دنبال دارد . بر عکس اگر هماهنگی رفتاری والدین با مربیان فرد در امر الگوپذیری است، منجر خواهد شد و عوارض سوء روانی و رفتاری را ب

. بنابراین نقش ارتباط اساسی بین رفتارهای ارهای مطلوب را نیز موجب می گرددبه وجود آید، عالوه بر ایجاد سازگاری در فرزند، تقویت رفت

، این گونه تضادهای فرهنگی )رفتاری، اخالقی و اعتقادی(دانش آموز در خانه و مدرسه ، وجود دارد و یکی از مهمترین راه کارهای کاهش 

ها و تفکرات همسوی یکدیگر باشند و دانش آموزان زمانی خانه و مدرسه باید از روش، تعامل بیش تر اولیای خانه با اولیای مدرسه است

برای یک هدف و مقصد باشد زیرا خانه و توانند مسیری مناسب و ثمربخش را طی کنند که قرار گرفتن آنها در محیط خانه و مدرسه می

مدرسه مشابه و مکمل یکدیگر هستند و رابطه خانه و مدرسه همچون جسم و جان در هم تنیده شده است به طوریکه هرگونه سستی و ضعف 

زیرا  ،جود دیگری استگر سالمت وگذارد و برعکس سالمت روانی و اجتماعی هر کدام تضمیندر هر یک از آنها به سختی بر دیگری تاثیر می

ها و داشتن برنامه درست تربیتی نیازمند تعامل و همدلی خانه و مدرسه بررسی چگونگی رابطه دانش آموز با خانه و مدرسه، پیچیدگی رابطه

 . است تا بتوانیم نسلی سالم پرورش دهیم و بر جامعه اثر گذار باشیم

 جمع بندي
 وربیتی تجلوگیری از مشکالت مدرسه در  و نقش محوری خانواده وارتباط توجه به اهمیت این پژوهش نشان داد که  کلینتیجه 

 بدیهی است که در پرتو این انسجام بین این دو نهاد مهم آموزشی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. هماهنگی و همکاری،و  فرزندان، تحصیلی

تماعی انحرافات اج زمینه برای کاهش بسیاری از آسیب ها وو  ربیت حل شدهتنگناهای نظام تعلیم وت همسویی بسیاری از مشکالت و همدلی و

ی اثر بخش پرورشی از کارایی و برنامه های آموزشی و تعادل برای نظام اجتماعی به دست می آید و می گردد، سالمت و مقابله با آنها فراهم و

 . بیشتری برخوردار خواهند بود

 سپاسگزاري

در تهیه و تدوین این  را اکه منوینی،  زهی رحمت خدانظر دکتراز زحمات بی شائبه و ارشادات ارزشمند استاد بزرگوار جناب آقای 

 م .ینمای می یاری نموده اند ابراز پژوهش
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