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ــكات الزم را  ــود تا ن ــوت ش ــان دع é از كارشناس
ــادآورى كنند. مثًال: انجمن اوليا و مربيان، بعد از صدا  ي
و سيما، جزو مهم ترين گروه هاى آموزش عمومى براى 
ــود.  ــوب مى ش خانواده ها (از نظر تعليم و تربيت) محس
ــات،  ــه مى تواند براى عملكرد بهتر در اين جلس مدرس
ــته بندى و در  ــى خود را دس ــى و تربيت اهداف آموزش

دوره هاى زمانى معين اجرا كند. برنامه هايى مثل:
ــى و  ــد روان شناس ــناس ارش الف) دعوت از كارش
مشاوره براى تشريح و تبيين حاالت و روحيات نوجوانان 
ــنين گوناگون، آموزش خانواده ها  و دانش آموزان در س
براى پيشگيرى از ناهنجارى ها و بيمارى هاى گوناگون 
ــوزش نكاتى براى  ــدان و نيز آم ــى فرزن ــى و روان روح

بهداشت روانى دانش آموزان.
ــناس براى تشريح وضعيت  ب) دعوت از جامعه ش
و  ــى  اجتماع ــاى  ناهنجارى ه و  ــه  جامع ــى  اجتماع
ــه در محيط زندگى  ــانى دربارة خطرهايى ك اطالع رس
ــد  ــد؛ مانن ــد مى كنن ــوز را تهدي ــهروندى دانش آم ش
ــود در زمينة بى حجابى يا  ناهنجارى هاى رفتارى موج
ــه،  بدحجابى؛ اعتياد به مواد مخدر اعم از كراك، شيش
ــانه هايى  ــتال و قرص هاى روان گردان؛ تأثير رس كريس
ــت و نتايج مثبت و منفى آن ها؛  مانند ماهواره و اينترن
رعايت نكردن انضباط اجتماعى و بى توجهى به مقررات 
ــرت با دوستان ناباب يا گروه هاى  گروه و جامعه؛ معاش

همسال.
ــك براى اطالع رسانى به والدين  ج) دعوت از پزش
دربارة بيمارى هاى خطرناك و مسرى موجود در جامعه 

و تهديدكنندة دانش آموزان.

ــلط به مسائل  ــناس مذهبى مس د) دعوت از كارش
ــن با تأكيد بر  ــانى و آموزش والدي ــراى اطالع رس روز ب

دانش آموزان هر دورة تحصيلى 
ــورد نياز و  ــان م ــر كارشناس ــوت از ديگ ـــ) دع ه

درخواست والدين و دانش آموزان.
ــات انجمن اوليا براى شركت كنندگان  é گاه جلس
ــركت  ــورى كه اوليا رغبت به ش ــوند؛ ط تكرارى مى ش
ــكاالتى كه  ــت مى دهند. بعضى از اش در آن ها را از دس

جلسات را تكرارى مى كنند، عبارت اند از:
الف) سخنرانى هاى طوالنى و خسته كنندة مسئوالن 
ــه صالحديد خود  ــخنرانان (مديران ب ــا ديگر س اداره ي
ــخنان  ــخنرانى دعوت مى كنند كه س افرادى را براى س
و حضورشان براى حاضران جلسه سود چندانى ندارد).

ــت مستقيم كمك هاى مالى بالعوض  ب) درخواس
از شركت كنندگان

ج) پذيرايى نامناسب
ــؤال بردن كارايى  ــد كردن والدين و زير س د) ناامي
خود و كاركنان آموزشگاه با برشمردن مشكالت بى شمار 
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پيش روى مدير و ناتوانى از ادامة كار در مدرسه.
ــه بايد دقيق صورت  é برنامه ريزى و مديريت جلس
ــى از دانش آموزان  ــى والدين هم مانند خيل گيرد. حت
ــالن يا مدرسه نيامده، به جنب و جوش  هنوز به داخل س
مى افتند كه «بايد زود برويم، كار داريم!» در صورتى كه 
ــا كمال ميل  ــت، ب ــة انجمن مفيد اس اگر بدانند جلس
ــتفاده خواهند كرد. جا  ــت و از جلسه اس خواهند نشس
دارد مديريت مدرسه زمان سخنرانى افراد و برنامه ها را 
ــخص كند. مثًال سخنرانى فالن مسئول اداره نبايد  مش
ــه را ترك كنند،  ــود كه والدين جلس آن قدر طوالنى ش
ــت  دقيقه اى سخنرانى  بلكه پيش تر بايد زماِن مثًال بيس

به حاضران اعالم شود.
ــتباه فكر مى كنند  ــى مديران مدارس به اش é برخ
جلسات انجمن اوليا با گنجاندن بعضى كارهاى تكرارى 
ــم و  ــوه مى كند و اين را با چش ــد» جل ــر و مفي «پرثم
هم چشمى ساير مدارس انجام مى دهند. به گمان آن ها 
ــئول انجمن اوليا و  ادارة آموزش و پرورش منطقه يا مس
مربيان اداره از اين كارهاى تكرارى تقدير خواهد كرد يا 

در صورت انجام ندادن برخى كارها مورد بازخواست قرار 
ــايد   چنين هم بشود!)، در حالى كه  خواهند گرفت (و ش
هدف جلسة انجمن اوليا اين نيست. براى مثال، اجراى 
ــرود در  40 دقيقه اى نمايش يا اجراى 20 دقيقه اى س
جلسة انجمن ضرورى به نظر نمى رسد. همچنين است 
اجراى 15 دقيقه اى گروه تواشيح يا مراسم قرآن ابتداى 
ــمع و  ــه با آ ن لباس هاى تكرارى و رنگارنگ و ش جلس
ــردن چراغ ها و  ــالن و خاموش ك گل و حركت از ته س
ــيار بجا و عزيز  ــدام در جاى خود بس ــره (كه هر ك غي
ــى  ــه برنامة هنرى و نمايش ــا نيامده اند ك ــت). اولي اس
ــن چيزهاى تازه  ــائل انجم ببينند، آمده اند دربارة مس
ــد و مفيد و مؤثر  ــنهاد بدهن بدانند، نظر، انتقاد يا پيش
ــند. اجراى اين برنامه ها را مى توان به جلسه اى در  باش
ــبتى خاص يا با هدف معرفى  ــه و در مناس تاالر مدرس
ــوزان در حضور والدين مؤكول  توانمندى هاى دانش آم
ــت كه همه مان بارها  كرد. (دليل ذكر اين موارد آن اس
تجربة چنين جلسات خسته كننده اى را داشته ايم، ولى 
اعتراض نتيجه اى نداشته و ممكن است حتى گاهى گله 
شود كه گفته اند نبايد قرآن تالوت شود! يا حيف است 
ــوزان را حذف كرد! تالوت  فعاليت هاى هنرى دانش آم
ــد دقيقة كوتاه،  ــا ترجمة آن) براى چن ــرآن (همراه ب ق

به منظور تبّرك جلسه، كافى است.
ــن اوليا  ــات انجم ــن بدانند در جلس ــر والدي é اگ
به صورت مطلوبى مطرح و مؤثر واقع مى شوند و از نظر، 
ــتفاده خواهد شد، با رغبت  ــغل آن ها اس تخصص و ش
ــد. در حالى كه اگر در  ــور مى يابن ــترى در آن حض بيش
سخنرانى فالن مسئول در سكوت مطلق فقط شنونده 
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باشند، جلسه برايشان جذاب و مفيد نخواهد بود.
é بهتر است در جلسة اول يا جلسات عمومى ديگر، 
ــود تا در زمانى محدود  به والدين داوطلب وقت داده ش
ــود از كاركنان  ــارة انتظارات خ ــًال ده دقيقه)، در ب (مث
ــركت كنندگان نيز از  ــه صحبت كنند تا ديگر ش مدرس
طرح خواسته هاى خود از مدرسه ترس يا شرم نداشته 
ــى دقيقه وقت  ــند. اگر براى اين كار مهم حتى س باش
ــود، والدين ضمن اظهار رضايت از كار  جلسه گرفته ش
ــترى  ــات بعد با رغبت بيش ــر و همكاران، در جلس مدي

حاضر مى شوند و خواسته هاى خود را اعالم مى كنند.
é برخى مديران فكر مى كنند مفيد و رسمى بودن 
ــه فقط با حضور مهمانان رسمى ادارى، سياسى،  جلس
مذهبى و مسئوالن رسمى شهر حاصل مى شود. حضور 
اين چهره ها در جلسات تخصصى و كميته هاى انجمن 
مفيد خواهد بود، ولى در جلسات عمومى باعث سكوت 
ــدن والدين  ــه و تماشاچى ش ــك جلس و انضباط خش
مى شود. زيرا جو سالن و جلسه بسيار رسمى و منضبط 
ــان داده است، معموالً جلساتى  ــد. تجربه نش خواهد ش
ــتانه و ساده و پربحث و  مؤثر بوده اند كه در فضايى دوس

نظر و با تبادل تجربة بيشتر برگزار شده اند.
ــه (و هر شخص  é دبيران و تمامى كاركنان مدرس
ــه همكارى دارد) در اولين جلسة  كه به نوعى با مدرس
ــته ها،  ــوند. انتقال اين خواس عمومى انجمن دعوت ش
ــا اعتراضات از طرف مدير به دبيران، ممكن  انتظارات ي
ــود. حتى اگر  ــت روبه رو ش ــش يا مقاوم ــت با واكن اس
دبيرى در مدرسه اى ديگر درس دارد (دبيران دوره هاى 
ــطه) از آن مدرسه خواهش شود دو  راهنمايى و متوس
ــاعت با مرخصى دبير براى حضور در جلسه موافقت  س
كنند. چنانچه روز جلسه، ساعت كارى دبير در مدرسه 
نباشد هم، مدير بايد به نحوى حضور دو ساعتة وى در 

جلسه را جبران كند.
ــه به عنوان نماينده  é چنانچه يكى از دبيران مدرس
انتظارات مدرسه از والدين را طى پانزده يا بيست دقيقه 
بيان و مواضع دبيران را به والدين اعالم كند، كارى بسيار 
مفيد است و موجب خرسندى والدين خواهد شد. مطالب 
نمايندة دبيران بايد بسيار مفيد، مؤثر و بجا باشد. تأكيد 
به والدين براى كنترل دقيق دانش آموزان در آوردن نمرة 
ــترطنز محسوب مى شود تا  20، از نظر والدين آگاه بيش
توصيه! تذكر به والدين براى كمك به تكاليف نوجوان در 
منزل نيز توصيه اى بى جا و سبك است. توصيه به بازديد 
مخفيانة كيف دانش آموزان و كمد و ميز آن ها در منزل 
نيز دهن كجى به والدين است. امروزه والدين آن قدر آگاه 
هستند كه طرح اين خواسته ها و چنين كارهايى را نشان 

نظارت بر فرزند خود نمى دانند!)
ــناخت  ــه تعريف و ش ــفانه كاركنان مدرس é متأس
ــن و كاركردهاى آن  ــتى از اهميت و وظايف انجم درس
ــه حضور  ــت در جلس ندارند. فكر مى كنند كه الزم نيس

ــت و شركت در  ــند يا حضورشان مؤثر نيس داشته باش
جلسه وظيفة آنان نيست و شايد تمرد هم داشته باشند! 
ــه نفر بايد در  ــكاران تصور مى كنند فقط س ــى هم گاه
ــركت كنند؛ مدير براى خوشامدگويى، مربى  جلسه ش
ــى براى خواندن جمالتى از بزرگان و خدمتگزار  پرورش
ــه بايد  ــراى پذيرايى! در حالى كه تمام كاركنان مدرس ب
ــترين اعتراضات و  ــند، چراكه بيش در انجمن فعال باش
ــورد دبيران و  ــيوه هاى تدريس و برخ درگيرى ها به ش
ــس حضور آنان در  ــت. پ معاون با دانش آموز مربوط اس
ــت. بايد فرهنگ منسوخ فرار  ــه مهم و الزامى اس جلس
ــرود. ضمناً مدير  ــات مهم در بين آنان از بين ب از جلس
ــيابى پايان سال حضور دبيران را تأثير  مى تواند در ارزش
دهد (با توجه به اينكه بايد به نوعى حضور وى را جبران 
ــتاندارد و نحوة جبران بايد به اطالع آن ها  كرد و اين اس
ــد. براى مثال، يكى از معيارهاى دعوت معلمان به  برس
ــگاه (در مدارس خاص) در سال  تدريس در اين آموزش
ــات شوراى دبيران و انجمن  آتى، شركت مؤثر در جلس

اوليا خواهد بود).
é اگر ممكن است، با هماهنگى قبلى، شماره تلفن 
ــاوره يا ساعات  ــناس مدرسه، مركز مش مشاور، روان ش
حضور آنان در مدرسه، براى پاسخ گويى تلفنى يا ديدار 
در مدرسه، به والدين اعالم شود. بديهى است مشاور بايد 
ملزم به پاسخگويى باشد و حق الزحمة آن  را نيز دريافت 
ــا اين كار را «بيگارى» نداند، بلكه وظيفه و امرى  كند ت

مؤثر تلقى كند.
ــا  ــن ي ــاى والدي ــن نماينده ه ــماره هاى تلف é ش
كارشناسان ديگر (مذهبى، جامعه شناس و روان شناس) 
در جلسه به اطالع والدين برسد تا بخشى از اعتراضات، 
سؤاالت، پيشنهادات و... به آنان منتقل شود و وقت مدير 

در مدرسه بي جا گرفته نشود.
é نوآورى و ابداع براى والدين مفيد و جذاب خواهد 
ــات بايد روى اين  ــى و برنامه ريزى جلس بود؛ در طراح
ــاركت را در مادران و  ــرد تا عالقه به مش موضوع كار ك

پدران دانش آموزان افزايش داد.
ــات عمومى  ــت كه در جلس ــن تذكر الزم اس é اي
ــند (چراكه در صورت  ــته باش دانش آموزان حضور نداش
حضور آنان، به سادگى نمى توان مسائل را مطرح كرد). 
اگر ممكن باشد براى حفظ نظم و آرامش جلسه و تمركز 

مادر و ديگران خردساالن نيز همراه نشوند.
é تشكيل كارگاه هايى در كنار جلسات انجمن اوليا 
ــات بعدى مادران  ــيار مفيد است. مى توان در جلس بس
ــاوره،  ــرد و در گروه هاى مش ــته بندى ك و پدران را دس
ــكى جاى داد. در چهار  ــى، مذهبى و پزش جامعه شناس
ــه همه به نوبت در همة كالس ها شركت خواهند  جلس
ــته بندى والدين به خانم ها و آقايان فقط براى  كرد. دس
ــى و بلوغ  مفيد خواهد بود. در بقية  ــائل جنس بيان مس
موارد توجيه علمى ندارد، چون جلسات مشترك معموالً 

نوآورى و ابداع براى 
والدين مفيد و جذاب 
خواهد بود؛ در طراحى 
و برنامه ريزى جلسات 
بايد روى اين موضوع 
كار كرد تا عالقه به 
مشاركت را در مادران 
و پدران دانش آموزان 
افزايش داد
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ــترى دارند. مى توان در پايان دورة  تحرك و پويايى بيش
كارگاه به عنوان يادبود به شركت كنندگان لوح تقدير يا 

يادبود داد.
ــه و مالقات با دبيران در  é اوقات مراجعه به مدرس
ــود.  ــى مثًال ماهانه به والدين اعالم ش ــك برنامة موقت ي
ــه  براى مراجعة والدين در بقية اوقات نيز بايد در مدرس
ــد كه والدين فكر  ــد. البته نبايد فضا طورى باش باز باش
كنند مزاحم كار مدرسه  خواهند شد يا مدرسه از حضور 
ــان، به خاطر مراجعة مكرر، به عنوان مزاحم ياد خواهد  آن
ــاعت هاى  ــرد (برنامة مالقات با دبيران براى حفظ س ك
درسى و رعايت حقوق دانش آموزان ضرورى است تا در 

ساعت هاى كالسى اختالل ايجاد نشود).
ــات هم انديشى والدين در خيلى از مدارس  é جلس
ــات  بسيارى از  ــود، در حالى كه اين جلس برگزار نمى ش
ــه را  ــات و درگيرى هاى مدير و كاركنان مدرس اعتراض
ــن دانش آموزان كالس دوم  ــد. براى مثال، والدي مى كاه
ــه دعوت شوند و در  ــخص به مدرس الف در يك روز مش
كالسى خالى، در مورد مسائل مدرسه با هم تبادل نظر 
و انتقادات و پيشنهاداتشان را به مدير منتقل كنند و اگر 
ــد مدير يا نمايندة دبيران هم در جسله حضور  الزم باش
يابند. در جلسة عمومى ابتداى سال مى توان تاريخ اولين 
ــى والدين هر كالس را اعالم كرد تا والدين با  هم انديش

آمادگى در آن حضور يابند.
é در جلسات انجمن اوليا، برگه هايى به والدين داده 
ــان را بدون ذكر  ــود تا در آن انتقادات و پيشنهاداتش ش
ــند و تحويل دهند. اين نكات بايد در جلسات  نام بنويس
ــوند. معموالً والدين از طرح  ــوراى معلمان بررسى ش ش

انتقادات به صورت مستقيم واهمه دارند.
é شركت برخى والدين در جلسات شوراى دبيران 
خالى از لطف نيست، زيرا مى توانند ديدگاه هاى خود را 
ــتقيم مطرح كنند تا  دربارة كار معلم به صورت غيرمس
مدير مجبور نشود خود مواضع آنان را هميشه به دبيران 

و آموزگاران منتقل كند.
ــتى از برنامه هاى جلسات عمومى انجمن  é رونوش
ــود تا با اطالع قبلى از برنامه ها  اوليا به خانواده ها داده ش

در جلسه شركت كنند و مفيد واقع شوند.
ــات به حداقل  é موضوعات تكرارى و رايج در جلس
رسانده شود و تا آنجا كه ممكن است دربارة برنامه هاى 

نوآورى در خدمات مدرسه بيشتر كار شود.
ــه كارى و حاالت  ــفانه، خصوصيت محافظ é متأس
حاكى از ترس برخى مديران، معاونان، مربيان پرورشى 
و غيره باعث مى شود اقدامات نوآورانه، شجاعانه، جديد، 
مفيد و مؤثرى براى آموزش و تربيت صورت نگيرد و در 
زمان طرح اولية آن ها معموالً با صحبت، اما، اگر، شايد، 
ممكن است و عبارات توجيهى ديگر، حتى مطرح كردن 
ــوند. مشغول  ــت روبه رو ش «اقدامات نوآورانه»  با شكس
ــدن مدير در مدرسه به كارهاى تكرارى و هميشگى،  ش

ــك و كسل كننده را ابتدا براى  محيطى غيرجذاب، خش
ــوزان به وجود  ــراى كاركنان و دانش آم ــپس ب خود و س
ــاً در مدارس  ــى مديران، مخصوص ــى آورد. (قبًال برخ م
ــة اول يعنى انتخاب اعضا را در دو جلسة  دخترانه، جلس
ــار براى خانم ها و بار ديگر براى  تكرارى جداگانه، يك ب
ــيوه، عالوه برگرفته  ــكيل مى دادند! در اين ش آقايان تش
ــدن وقت مدرسه، انتخابات نيز براساس اجبار صورت  ش
مى گرفت. حتى در برخى شهرستان ها، مديران مدارس 
ــن را در دو نوبت آقايان و  ــات اعضاى اصلى انجم جلس
خانم ها تشكيل مى دادند و بعدها صورت جلسات را امضا 

مى كردند!)
é در تصميم گيرى براى انتخاب محتواى كالس هاى 
ــات انجمن اوليا، عالوه بر نظر  ــى والدين در جلس آموزش
ــر خانواده ها هم درخصوص  ــه و اداره، بايد به نظ مدرس
ــتقيم  ــود. مى توان از نظر غيرمس نيازهاى آنان توجه ش
ــراى محتواى  ــان نيز ب ــوزان دربارة مشكالتش دانش آم
ــات استفاده كرد. مثًال استفادة مطلوب از اينترنت  جلس
ــتفاده از آن در نوجوانان، مضرات  ــى اس و آسيب شناس
ــترس بودن ماهواره در منازل براى دانش آموزان  در دس
ــيب ها، مى توانند موضوعاتى  و آگاهى والدين از اين آس
ــى دربارة آن ها به  ــند كه كارشناسان جامعه شناس باش

والدين آگاهى مى دهند.
ــان انجمن  ــران مدارس يا كارشناس ــى مدي é برخ
ــهرهاى  ــى مدارس يا ادارات ش ــاى ادارات در برخ اولي
كشور، در هر موضوعى براى ايراد سخنرانى ها در جلسات 
انجمن يا آموزش خانواده فوراً سراغ مشاور مى روند و به 
ــن ترتيب تصور مى كنند والدين را از همة جنبه ها به  اي
ــالح هاى ايمنى و پيشگيرى مّسلح كرده اند و وظيفة  س
ــت  ــن انجام داده اند، اما بديهى اس خود را به نحو احس
ــام زمينه ها نمى تواند صاحب نظر  ــاور در تم كه يك مش
ــاوره بسيار مؤثر  ــاور در موارد تربيتى و مش ــد. مش باش
ــتادان دانشگاه، كارشناسان  است، ولى بايد از وجود اس
ــى، روحانيان و غيره نيز استفاده كرد. مثًال  جامعه شناس
جامعه شناس درخصوص آسيب هاى اجتماعى مى تواند 
ــد تا ديگران. كسى كه به مباحث مديريت  مفيدتر باش
خانواده مسلط است، در مورد نحوة ادارة خانواده و مجهز 
ــدن خانواده به سالح هايى در پيشگيرى از اختالفات  ش
سودمندتر از پزشك است. كار يك پزشك را در آگاهى 
بخشى دربارة انتقال ايدز و بيمارى هاى واگيردار هيچ وقت 
ــناس به خوبى انجام نخواهد داد. همچنين،  يك روان ش
روان شناسان و روحانيان آگاه در تخصص خودشان بسيار 

مفيدتر خواهند بود تا...
ــش مدير در فراخوانى اوليا، برگزارى انتخابات  é نق
ــا روحية  ــاب افراد ب ــاد اوليا و انتخ ــالم، جلب اعتم س
ــئوليت پذيرى و توانمندى فكرى و شخصيتى مهم  مس
ــت. در اين خصوص، مديران آموزشگاه بايد تدبير و  اس

برنامه داشته باشند.

شركت برخى والدين در 
جلسات شوراى دبيران خالى 
از لطف نيست، زيرا مى توانند 
ديدگاه هاى خود را دربارة كار 

معلم به صورت غيرمستقيم 
مطرح كنند تا مدير مجبور 

نشود خود مواضع آنان 
را هميشه به دبيران و 
آموزگاران منتقل كند


