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 وضعیــت موجود هــر جامعه ای 
نتیجة یادگیــری دیروز افراد آن جامعه 
در خانه و مدرســه است. یک اصل مهم 
یافتنی نیست،  دانایی می گوید: »آینده 
بلکه ســاختنی  اســت. اگر بــه دنبال 
ساختن آیندة جامعه هستی، بین خانه 

و مدرسه پل ارتباطی بزن.«
در ســطوح گوناگون آموزشی، به ویژه 
متوســطه های اول و دوم، به علت وقوع 

بلوغ عاطفی و جسمی دانش آموزان، دو 
نهاد خانه و مدرســه در روند یادگیری 
دانش آمــوز نقش بســزایی دارند و در 
تکامل شخصیت اجتماعی و بلوغ فکری 
و عاطفی او مؤثرند. اما این زمانی محقق 
می شــود که هر دو طرف )مدرســه و 

والدین( این تعامل را جدی بگیرند.
در ایــن زمینه، نقش مدرســه حتی 
ویژه تر اســت. مدرســه باید پیشاهنگ 

ارتبــاط با خانه باشــد و بــا روش های 
گوناگون، اسباب مشارکت فکری اولیا را 
در تعلیم و تربیت فرزندانشان فراهم کند. 

چند نکته حائز اهمیت است:

 روش مدرسه باید به گونه ای باشد 
که والدین مطمئن باشــند باری از روی 
برداشته  فرزندشان  و  دوش خودشــان 

می شود.

تجربه نگاری مشارکت اولیا 
دبیر ادبیات، شهر خوانسار منصوره جنابی، دبیر ادبیات، شهر خوانسار منصوره جنابی، دبیر ادبیات، شهر خوانسار
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 والدیــن مدرســه را محلی امن 
بداننــد که در آن رازهــای بین مدیر، 
معلم و خانواده کاماًل مخفی نگه  داشته 
می شود. در دبیرســتان، به خاطر بروز 
مســائل روان شــناختی، نیاز به تعامل 
والدین محسوس تر است و این موضوع، 
به خصوص در شهرهای کوچک تر، باید 

جدی گرفته شود.

تعــداد دفعات حضور  و   تعامل 
والدیــن در مدرســه و پاســخگویی 
عوامل اجرایی و آموزشی به آن ها، به 
برنامه ریزی دقیــق بین پایه ها منوط 
است. تجربة بنده نشان داده است که 
مدیران محترم بنا بر شرایط خاص یا 
عام، اولیا را به مدرسه فرا می خوانند. 
یا  اخالقی  مورد خاص  اگر  همچنین، 
درسی از دانش آموزی سر بزند، مدیر 
اولیا را  با  شرایط تعامل دبیر مربوطه 
فراهم می کند که جای تشــکر دارد. 
اما امــروزه این کار بــا وجود فضای 
مجــازی و پلتفرم هایــی مثل تلگرام 
و واتســاپ می تواند نتیجة بهتری را 

کند. حاصل 

 مــا معلمــان، پس از یــک ماه 
هم نشــینی با دانش آموزان، می توانیم 
بســیاری از ضعف های درسی و حتی 
اخالقــی دانش آمــوز را ارزیابی کنیم. 
پــس به تجربــه می توانــم بگویم، در 
هــر کالس، دبیر حــرف اول و آخر را 
می زند. بنابراین، بســیاری از معضالت 
اخالقی و مســائل آموزشی در تعامل 
با دبیر مربوطه بهتر انجام  می َشــود و 
به نتیجه می رسد؛ مشکالتی از جمله: 

افت تحصیلی، نداشــتن برنامة منظم، 
دوستان ناباب، چگونگی مطالعه، خشم 
و عصبانیت، نداشــتن تمرکز فکری در 

کالس، افسردگی و خجالت.
 والدین باید به معلم نگاه بهتری 
داشته باشــند و آنان را همکارانی در 
روند رشد و نمو فرزندشان تلقی کنند. 
آن ها باید از تعصبات کورکورانة مادر و 
پدری اجتناب کرده و به شکل پیوسته 
)حضــوری یا مجازی( بــا معلمان در 
ارتباط باشــند. البته اگر دانش آموزی 
دچار مشکالت شــخصیتی و جسمی 
یا گرفتاری های خانوادگی است، مدیر 
باید همان ابتدای ســال این موارد را 
گوشــزد کند که مبــادا حرمت معلم، 
والدین خدشــه دار شود.  و  دانش آموز 
این مشکلی است که در طول چندین 
ســال اخیر در جلسات شورای دبیران 

بسیار مطرح شده است.

 اگــر والدین به علت مشــکالت 
اخالقی یا درســی به مدرســه احضار 
می شــوند، ممکــن اســت دانش آموز 
بــا القای مطالب نادرســت و به دور از 
واقعیت، خشــم را در پــدر و مادرش 
اینجا نقش  بنابرایــن،  نهادینه کنــد. 
مدیــر، معلم و مدرســه بســیار حائز 
اهمیــت اســت. آگاهــی و صبـــر و 
 ارتباط مؤثر، راهگشــای بســیاری از 

مسائل است. 
در ســال دهــم تدریســم در یکی 
از دبیرســتان ها اتفاقــی رخ داد کــه 
بیانش خالی از لطف نیســت. دبیران 
ادبیــات از دانش آموزان ســال چهارم 
)پیش دانشــگاهی( انتظار دارند بر کل 

آرایه های ادبی مســلط باشند، چرا که 
در سال قبل، امتحان نهایی آرایه های 

ادبی را گذرانده اند.
 در آن ســال، مــن از دانش آموزی 
خواستم تشــبیه و استعاره را در بیتی 
بیابد، اما او نتوانست. حتی چند سؤال 
دیگرم هم بی پاسخ ماند. وقتی متوجه 
شــدم نمرة درس آرایه های ادبی سال 
گذشته را 18 گرفته  است، از او پرسیدم: 
»چگونــه درس آرایه را پاس کرده ای، 
اما اکنون مردد و درمانده ای؟!« او این 
تذکر مرا با کلی گویی و اضافات بسیار 
به اطالع والدینش  رســاند. متأســفانه 
فردای آن روز مــادر او با بنده تماس 
گرفت و بــا کمال بی ادبــی و اهانت، 
ناســزاهایی گفت و حرمــت معلم را 
نگه نداشــت. وقتی مســئله را با مدیر 
مدرســه در میان گذاشتیم، او با والده 
تماس گرفت و از او خواســت با بنده 
وقتی  باشد.  داشــته  مالقات حضوری 
مادر به مدرســه آمد و شــکل صحیح 
گفتة مرا متوجه شد، ضمن عذرخواهی 
از بنده، فرزندش را که شــرح واقعه را 
 خالف واقعیت در خانه بیان کرده بود، 

تفهیم کرد.

 در شــرایط حاد مثل همه گیری 
کرونا، تعامل والدین با مدرســه کاماًل 
درسی،  برنامه ریزی  اســت.  مشــهود 
پرورشــی و... بــا اســتفاده از فضای 
و  دانش آمــوزان  و همراهی  مجــازی 
خانواده هایشــان، کار آموزش وپرورش 
را به ســرانجام نیک می رساند، اگرچه 
به هیچ عنــوان جــای آموزش وپرورش 

حضوری را نخواهد گرفت. 


