
مشاوره در مدرسه

معصومه طالبی
دکترای مدیریت آموزشی

اشــاره
مطالعة حاضر به منظور بررســی موانع و مشکالت مشارکت 
والدین در امور مدرســه و انجام اقدامات مؤثر برای تقویت این 
مشارکت بین اولیای مدرســة هدف که نویسنده در آن شاغل 
است انجام پذیرفت. ابتدا با مرور ادبیات تحقیق، موانع مشارکت 
والدین در امور مدرســه به تفصیل مورد بررســی قرار گرفته 
است. سپس با توجه به پیشــینة موضوع، مدل ها و شکل های 
متفاوت مشارکت والدین بیان شده و با توجه به زمینه و پیشینة 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی والدین )نمونة هدفمند( در مناطق 
روستایی، اقدامات و راهکارهای اجراشده برای جلب مشارکت 
والدین ارائه شده است. در انتها نیز چند پیشنهاد کاربردی برای 
جلب مشارکت والدین در امور مدرسه و یادگیری فرزندانشان 

بیان شده اند.

کلیدواژه ها: مشــارکت والدیــن در امور مدرســه، آموزش و 
یادگیری، مهارت های ارتباطی، مهارت های رهبری

مقدمه
در حالی که شــواهد قانع کننده نشــان می دهند که مشارکت 
والدین در امور مدرســه از مزایای قابل توجهی برخوردار اســت، 
غالبــًا از طرف کارکنان مدرســه و خانواده ها در برابر فعال کردن 
راهبردهای مشــارکت والدین مقاومت وجود دارد. اغلب معلمان 
کارکــردن روی مشــارکت والدیــن را باری اضافی بر فهرســت 
طوالنی مسئولیت های خود می دانند. بخش اداری »انجمن اولیا 
و مربیان« نیز غالبًا معلمان را برای مواجهه با والدین یا گروه های 
مشــورتی ترغیب می کند،  اما زمان و یا آموزش الزم را برای رشد 

مهارت های رهبری، مهارت های ارتباطی و کســب صالحیت های 
مورد نیاز در این زمینه فراهم نمی کند. در دورة کارشناسی تربیت 
معلم نیز آموزش بســیار اندکی در مورد مشارکت والدین در امور 

مدرسه وجود دارد.
مشکل خاصی که در مناطق محروم و روستایی وجود دارد، انتظار 
اندک معلمان و مدرسه از والدین چنین مناطقی است که در نتیجه 
فرصت ابراز وجود و مشــارکت به والدین داده نمی شود. مانع دیگر 
اینکه مدیران رهبری و پشــتیبانی الزم را برای مشارکت معنادار 
والدین فراهم نمی کنند. مدیران باید توجه داشته باشند، مشارکت 
فعال والدین چیزی فراتر از تماس والدین با مدرســه یا شــکایت 
آنان در مورد مشکلی خاص )گزارش غیبت یا انضباط دانش آموز، 
تدریس و ارزیابی معلم و ...( اســت. رفتار ترجیحی برخی مدیران، 

والدین را از مشارکت دلسرد می کند.
هم معلمان و هم مدیران ممکن اســت از تــرس اینکه والدین 
استقالل و قضاوت حرفه ای آنان را به چالش بکشند، محتاط باشند. 
عالوه بر این فرهنگ نادرســت مدرسه در اســتقبال از مشارکت 
والدین، اســتفاده از زبان غیرمشــترک، برخورد ناخوشایند، و در 
دســترس  نبودن کارکنان مدرسه از موانع دیگر مشارکت هستند. 
برخی از پیش داوری های والدیــن در مورد کمبودها و ضعف های 
تحصیلی دانش آموز و ارجاع دادن تمام آن ها به معلمان، باعث در 
پیش گرفتن حالت دفاعی والدین در برابر کادر مدرســه و مانع از 

مشارکت فعال آنان می شود.
برخی از والدین نیز به سبب تجربیات منفی که از دوران مدرسة 
خودشان داشته اند، اعتمادی به کادر مدرسه ندارند. این ناآگاهی ها 
از نقش خود در پیشــرفت فرزندشــان آنان را از تعامل با محیط 
مدرســه دور نگه می دارد. ســرانجام، والدینی وجود دارند که به 
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بیماری های جسمی، عاطفی و یا مشکالت اجتماعی مبتال هستند. 
این درصد کم از والدین احتمااًل بدون توجه به میزان کمک، قادر 
به همکاری با مدرسه نیستند. برای فرزندان این خانواده ها جامعه 

باید دست به کار شود.
مطالعات نشــان می دهند که وقتی یک سوم پدران و مادران یک 
مدرسه به طور منطقی فعال باشند، همة کودکان کار خود را بهتر 
انجام می دهند. همچنین دانش آموزان متوســطة اول و متوسطة 
دوم، با بزرگ تر شدن و به دنبال کسب استقالل از خانواده، به تدریج 
مانع حضور والدین خود در مدرســه می شوند و شاید بتوان گفت 
بدین علت میزان مشارکت والدین در دوره های باالتر کمتر از دورة 

ابتدایی است.

 مدل ها و شکل های متفاوت مشارکت والدین 
بســیاری از محققان روی موضوع مشــارکت والدین تحقیقات 
گســترده ای انجــام داده اند و مقــوالت این مشــارکت را مطرح 
ساخته اند. بر اساس تحقیق ها و توصیه های تخصصی این محققان 
)اپشتین، جونز، برگر، کریسپلز و غیره(، انواع شکل های مشارکت 

والدین در امور مدرسه را به شرح زیر شناسایی کردیم:
● فراهم آوردن فرصت آموزش وپرورش برای فرزند خود، فرستادن 
او به مدرســه، مهیاکردن امکانات مناســب، از لباس و نوشت افزار 
گرفته تا توجه به ســالمت جسمی و روانی، تغذیه و آرامش فرزند 

که ما معتقدیم که این یک مسئولیت اساسی همة والدین است.
● کارکردن با فرزند خــود در خانه، ارزش  

قائل شدن برای آموزش، نظارت بر انجام 
تکالیف منزل، و غیره.

●  حمایــت از برنامه هــای مدرســه 
و شــرکت در آن ها. از جملة این موارد 
حضــور در جلســه ها و همایش هــا و 
کمک رســانی به عنــوان مخاطب برای 
برنامه های مدرسه و مسابقه های ورزشی 

است.
●  شــرکت در دوره هــای آموزشــی 
فرزندپروری  مهارت هــای  ارتقای  برای 
یا مهارت های مربوط به ســواد خواندن 
و نوشــتن، ریاضی، کار با رایانه، و ... که 
توســط خدمات آموزشــی بزرگ ساالن 

مدرسه ارائه می شود.
●  شرکت در برنامه های کمک های داوطلبانه به مدرسه، اعم از 
کمک های فردی متناسب با رشته و تخصص هر فرد و کمک های 
مالــی به منظور فراهــم آوردن محیطی امن، شــاد و مجهز برای 

فرزندانشان.
ویژگی های مشترک مدرســه هایی که موفق به جلب مشارکت 

والدین می شوند، عبارت اند از: 
●  داشتن یک سیاست رسمی اتخاذشده حاکی از تمایل مدرسه 

برای همکاری با والدین.

●  حمایت اداری. سرپرستان باید با گفتار و اعمال خود از دخالت 
والدین حمایت کنند. این کار می تواند به صورت تخصیص منابع، 

پول و مواد، و یا به شکل رهبری و حمایت باشد.
● ایجاد فرصت های متنوع برای مشارکت والدین.

● برگزاری کارگاه های آموزشــی. این آموزش ها را هم می توان 
جداگانه برای کارکنان مدرسه و والدین، و هم به صورت مشترک 

برای هر دو گروه برگزار کرد.
●  داشــتن رویکرد مشارکت. بر اســاس این رویکرد، مدرسه و 
خانواده ها نیاز مشترکی برای ارتقای رشد مثبت در فرزندان دارند. 
لــذا هر یک از طرفین تخصص و دارایی های خود را به مشــارکت 
مــی آورد. با تعهد معلم و والدین بــرای بهبود فعالیت های کالس 
و مدرسه، والدین نیز ترغیب می شــوند ایده های خود را در مورد 

روش های تدریس مطرح کنند.
●  به رسمیت شــناختن ارزش های فرهنگی خانواده ها توسط 

کارکنان مدرسه و داشتن نظر مثبت نسبت به آن ها.
در مناطق روستایی جلب مشــارکت والدین ابتکار عمل زیادی 
الزم دارد. جوامع روستایی در برابر تغییر مقاومت قابل مالحظه ای 
نشان می دهند. تمایل طبیعی آن ها برای صرف وقت بیشتر برای 
خود، و همچنین داشتن مشــکالت فراوان باعث می شود مدیر و 
معلمــان هنگام تهیــة برنامه های مشــارکت والدین، چالش های 
بیشتری داشته باشــند. زمان فعالیت های کشاورزی و دام پروری 
والدیــن در زمان بندی مراجعــة والدین به 

مدارس باید مورد توجه قرار گیرد.
از ســوی دیگــر، مدرســه های روســتا 
عملکردی فراتر از آموزش کودکان دارند. در 
بسیاری از مناطق و روستاها، مدرسه ها محل 
وقوع رویدادهای اجتماعی، تفریحی، مدنی 
و فرهنگی هستند. مدرسه ها  می توانند در 
روســتاها ارزش اجتماعی بیشــتری کسب 
کنند و برای دســتیابی به مشارکت بیشتر 
والدین در امور مدرسه، از این مهم استفاده 
کنند. وابســتگی متقابل مدرســه و جامعه 
می توانــد یک مزیــت باشــد و باید هنگام 
برنامه ریزی بــرای والدیــن در نظر گرفته 
شــود. جمعیت اندک کودکان در سن مدرسه در 
روستاها، باعث تشــکیل کالس هایی با جمعیت کم دانش آموزی 
می شــود که این خود یک مزیت اســت. اما در عین حال تشکیل 
کالس های چندپایه و تعداد کم معلمان، مسئولیت های معلمان و 

مدیران را بیشتر می کند.

والدین  برای جلب مشارکت  راهکارهای اجراشده 
در این تحقیق 

در این قسمت با توجه به بررسی پیشینة علمی تحقیق، هم فکری 
و مشاوره با معلمان و دیگر همکاران آموزشی و اداری و بهره گیری 

از نظرات مفید آنان راهکارهای اجراشده را بیان می کنیم:

مطالعات نشان می دهند 
که وقتی یک سوم پدران و 
مادران یک مدرسه به طور 
منطقی فعال باشند، همة 
کودکان کار خود را بهتر 

انجام می دهند
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موانع و مشکالت مشارکت والدین قابل انکار نیستند. اما نمونه هایی 
از پاســخ های موفق وجود دارند که در آن ها مدرســه ها سیاست 
تعامل خود را متناسب با نیازها و الگوهای پیچیدة زندگی والدین 
شــکل داده اند. نمونه هایی از مداخالت مقرون به صرفه وجود دارند 
که برای پایین آمدن هزینه ها، والدین را تشــویق می کنند بیشتر 
در امور فرزندان خود مشارکت داشته باشند. مثاًل برای والدینی که 
نمی توانستند از تلفن هوشمند برای استفاده از برنامه های ترتیب 
داده شــده توسط معلم اســتفاده کنند، از ارسال پیام کوتاه برای 

راهنمایی و مشارکت آنان در آموزش دانش آموز استفاده شد.
با توجه به اهمیت رویکرد کل مدرسه در مورد مشارکت والدین 
و افزایش ظرفیت معلمان مدرسه ها در حمایت از والدین، به ویژه 
در مرحلة انتقال دانش آموزان از پایة پیش دبســتان به پایة اول و 
با توجه به تأکید بر برنامة کیفیت بخشــی پایة اول، منابع و متون 
مربوطه و موجود را به مدت ســه روز بررسی کردیم و راهکارهای 
مؤثر را مورد ارزیابی قرار دادیم. سپس تجربیات خود را از این دوره 

طی جلسه های انجمن اولیا و مربیان به والدین انتقال دادیم.
دیدار با والدین کالس اول قبل از شــروع ســال تحصیلی انجام 
شــد و در این دیــدار خالصه ای از هدف هــا و روش های تدریس 
معلم و چگونگی حمایت و مشــارکت آنان در ارزیابی فعالیت های 
داخل خانة دانش آموزان را بازگو کردیم. با توجه به اهمیت جلسة 
اول کوشــیدیم در این جلسه به تشریح هدف های آموزشی و ارائة 
راهکارهایی در جهت  بهبود وضعیت آموزشی با همکاری دوسویة 

اولیا و مدرسه بپردازیم.
 در این جلســه نکته های ظریفی دربارة اهمیت همکاری والدین 
با مسئوالن مدرســه و تأثیر آن بر پیشرفت آموزشی با مثال بیان 
شد. همچنین جلسه دقیقًا طبق زمان اعالم شده آغاز شد و با بیان 
مطالب در کمتر از 10 یا 15 دقیقه به پایان رســید. برنامة حضور 
والدین در جلسات بعدی هم به وضوح تعیین شد و از حضور والدین 
قدردانی به عمل آمد. حضور آن ها به معنی اهمیت دادن به تربیت 
فرزندشان تلقی شد. در این جلسه از کمک های مالی اولیا صحبتی 

نشد تا ذهنیت بهتری نسبت به این جلسات داشته باشند.
در جلسه های بعدی سعی شد در مورد راه جمع آوری کمک مالی 
با والدین صادق باشیم. اگر مدرسه به تعمیر نیاز دارد، خیلی راحت 
در جلسه های دوم و سوم مشــکالت ساختمان مدرسه را در آخر 
جلســه بیان کنیم و از اولیا بخواهیم تا آنجا که می توانند در حل 
این مشکالت کمک کنند. اگر برای مدرسه و دانش آموزان چیزی 
الزم و خریــد آن ضروری بود، بــه والدین بگوییم خود آن ها تهیه 

کنند و بیاورند.
همچنین در مورد برخورد والدین با فرزندان موارد 

زیر مطرح شدند:
● بــا مالیمت با کــودکان خود رفتار کنید و بــه آن ها بگویید 

دوستشان دارید.
●   به کودکان اجازة ابراز وجود بدهید و به آن ها احترام بگذارید.

●   از مقایسة کودکان خود با هم جداً خودداری کنید.
●  همواره توانمندی های کودکان خود را در نظر بگیرید.

●   فرزندان خود را منظم و منطقی بار آورید.
●  با همسر خود همواره در یک جبهه باشید.

●  از وابسته کردن فرزند خود جداً خودداری کنید.
●  تأثیر مشاجرات خانوادگی را بر کودکان در نظر داشته باشید.

●  از دادن لقب به کودکان خود بپرهیزید.
●  روزانــه دقایقی را به کودکان وقت بدهیــد و از آن ها دربارة 

کالس درس و تکالیفشان سؤال کنید.
در ادامة این جلســه ها در طول سال تحصیلی، والدین و معلمان 
پیشرفت آگاهی واجی کودکان، آواشناسی، مهارت های ارتباطی و 
زبانی، عزت نفس آن ها را گزارش دادند. افزایش جلســه های دیدار 
اولیا و مربیان در طول سال به افزایش گفت وگو و زمان صرف شده 
بین والدین و فرزندان، بهبود روابط بین والدین و مدارس، و افزایش 
یادگیری از طریق بازی در خانه شد. همچنین به ایجاد تعهد معلم 
و والدین برای همکاری بیشــتر و مشارکت در پیشرفت یادگیری 

دانش آموزان انجامید.
با توجه به تغییرات ســریع برنامه های درسي و آموزشي و عدم 
شــناخت والدین و ناتواني آن ها در تطبیق با برنامه ها، مسئولیت 
آموزش دانش آموزان بر عهدة معلمان بود و از والدین درخواســت 
کردیم بیشتر در زمینة مســائل تربیتي فرزندان مشاركت داشته 
باشــند و در صورت لزوم و با تشــخیص معلمان در امور آموزشي 

مشاركت كنند.
ســعی کردیم رویکرد مداومی را که به ســطح باالی مشارکت 
والدین در طیف گسترده ای از فعالیت ها منجر می شود اتخاذ کنیم 
و راهبردهــا را با توجه به نیاز والدین و پیشــنهادهای آنان تغییر 
دهیم و تعدیل کنیم. با در نظرگرفتن پیشنهادهایشــان و کارهایی 
که در نظرشــان موفقیت آمیز بود، برنامه های مشــارکت را اصالح 

کردیم.
همچنین والدین با دیدن اشــتیاق کادر مدرســه برای همکاری 
در زمینة بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان، سعی در مشارکت 
مؤثر داشــتند، به طوری که با فراهم کردن محیط مناســب برای 
یادگیــری کودک در خانه و راه های بهتــر یادگیری دانش آموزان، 
توجه خانواده بــه یادگیری افزایش یافت. به این ترتیب، یادگیری 
کــودک به طور فزاینده ای در کانون تعامل والدین قرار گرفت. این 
امر به تعامل بهتر و مکرر والدین، معلمان و جامعة مدرسه  انجامید 

که بیشتر از موفقیت های کودکان حمایت می کند.

 پیشنهادهای کاربردی برای جلب مشارکت والدین 
در امور مدرسه و یادگیری فرزندانشان 

ابتدا باید مهارت های سوادآموزی در بزرگ ساالن مورد تأکید قرار 
بگیرد تــا والدین بتوانند به فرزندان خود در رســیدن به حداکثر 
ظرفیــت خود در یادگیری کمک کنند. مثاًل مدرســه می تواند با 
عضویت والدین در کتابخانة مدرسه و صدور کارت برای آنان، زمینة 
اســتفادة آنان را از کتاب فراهم کند و حتــی اگر این امکان برای 
تمام مدارس فراهم نباشــد، می توانند از کتابخانة یکی از مدارس 
مجهز در منطقه به این منظور استفاده کنند. حتی مدرسه می تواند 
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کارگاه های آموزشــی مهارت های مطالعه برای والدین برگزار کند. 
پیشرفت سوادآموزی والدین باعث می شود که آنان:

●  از وظایف اصلی خود در خانواده آگاه باشند.
●  با فرزندانشان در فعالیت های یادگیری مستقر در خانه بیشتر 

کار کنند.
●  مهارت های جدیدی یاد بگیرند و در زمان های فراغت مایل به 

انجام کارهای داوطلبانه در کمک به امور مدرسه باشند.
●  از طریق رسانه های عمومي و شرکت در جلسه های آموزشي 
با حضور مسئوالن مدرسه ها، با هدف ها و كاركردهاي مدرسه آشنا 

شوند.
از ســوی دیگر، با توجه به ضعــف دانش آموزان منطقه در درس 
ریاضــی و اضطراب ریاضی آنان، معلمــان می توانند در گروه های 
کوچک خانوادگی و دانش آموزی، با حضــور والدین دانش آموزان 
و با اســتفاده از دست سازه های آموزشــی، به توسعة مهارت های 
حل مسئلة ریاضی در خانواده ها کمک کنند، با ایجاد فرصت های 
یادگیــری در حضــور خانواده ها، درک آنان را از مســائل ریاضی 
فرزندانشان افزایش دهند، و زمینة همکاری و فعالیت بیشتر آنان 
را در خانواده فراهم آورنــد )طراحی فعالیت های بازی و ریاضی با 

مشارکت والدین(.
برگزاري کارگاه ها و جلســه های آموزش خانــواده، براي آگاهي 
خانواده ها از هدف ها و انتظارات مدرســه، وظایف والدین در قبال 
فرزندان، نحوة مشاركت مؤثر در امور تعلیم و تربیت و پیامدهای آن 

می تواند بسیار مفید و کارساز باشد؛ البته در صورتي كه:
●   این جلسات به طور صحیح و متناسب با نیازهاي آموزشي و 

تربیتي دانش آموزان و والدین برنامه ریزی شوند.
●   مباحث اقتصادي در آن ها مطرح نشوند.

●   احترام و منزلت والدین حفظ شود.
●   از والدین نظرخواهي به عمل آید و نظرات شایســته و مفید 

آن ها به مرحلة اجرا درآیند.
دیگر پیشنهادهای مؤثر در این زمینه عبارت اند از:

●   برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی در زمینــة فرزندپروری، 
مهارت های ارتباط با فرزندان، آسیب های اجتماعی و بهبود انگیزة 

تحصیل، و همچنیــن معرفی کتاب ها و منابــع متنوع در زمینة 
رشــد مهارت های خواندن و فیلم ها و مواد آموزشی در زمینه های 

گوناگون )داستان نویسی، سرودن شعر و ...(.
●   تشکیل جلسات پیگیری و ارزیابی وضعیت دانش آموزان در 
دوره های متفاوت که گروه های والدین و معلمان می توانند تجربه ها 
و پیشــرفت های خود را در زمینة رفتار و تحصیل دانش آموزان به 

اشتراک بگذارند.
●   تربیــت نیروي متخصــص و آموزش دیده كه به عنوان رابط 
و هماهنگ کننــدة برنامه ها و فعالیت ها بین مدرســه ها، والدین و 
سازمان آموزش وپرورش عمل كند و با انجام بررسی ها و تحقیقاتي 
در این زمینه، مســئوالن و والدین را در مورد اصالح و تجدید نظر 
در برخــي مقررات، روابط و فعالیت ها بــرای رفع موانع و افزایش 

مشاركت اثربخش اولیا در مدارس مجاب سازد.
●   بازنگــری در قوانین و مقررات موجود در زمینة ارتباط اولیا 
با مدرســه  و تدوین قوانین مرتبط با موضوع، در سطحي باالتر از 
آموزش وپرورش، از جمله در هیئت محترم دولت یا مجلس محترم 

شوراي اسالمي، با توجه به نیازها و الزامات فراروي جامعه.
●   هدایت قانونمنــد مدیران آموزش وپرورش، از جمله مدیران 
مدرســه ها، در جهت جلب مشارکت های اولیا و ارزیابي از عملکرد 

آن ها در این زمینه.
●   پخش برنامه های مناسب از طریق رسانه های ارتباط جمعي، 
به ویژه تلویزیون، براي تبیین مزایاي مشارکت اولیا در امور مدرسه.

●   افزایش منابــع و امکانات انجمن اولیا و مربیان براي اجراي 
برنامه های مرتبط با جذب مشارکت های اولیا.

نتیجه گیری
مشــارکت مردم در آموزش وپــرورش از جمله عالی ترین مظاهر 
مشــارکت جمعی است. مدرســه ها برای حل مسائل و انجام امور 
خود به مشــارکت عوامل درون و برون سازمانی در تصمیم گیری ها 
و اجــرای آن ها نیاز دارنــد. والدین به عنــوان نمایندگان جامعة 
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كتابخانه مشاور 

الهه قربانی

آموزش شاد

تو افسرده نيستي

ويروس كرونا تاب آوري و سالمت روان

مؤلفان:  کلثوم پیواسته و سکینه پیواسته
سال چاپ: ۱۳۹۹

ناشر: گسترش علوم نوین 
قطع: وزیری 

نوع: کمک آموزشی
تعداد صفحه: ۶۹ 

مؤلفان: یونس نوربخش، محمد خدایاری فرد، غالمعلی محمدافروز، 
الهه حجازی، محســن شــکوهی یکتا، رضا رســتمی، جواد حاتمی، 

محمدحسن آسایش 
سال چاپ: ۱۳۹۹ 

ناشر: انجمن اولیا و مربیان
قطع: رقعی 

نوع: کمک آموزشی 
تعداد صفحه: ۱۰۴

نظام آموزشــی مدرسه نقش بسیار مهمی در شادی و نشاط و 
ارتقای آن در دانش آموز دارد. برای داشــتن مدرسه ای شاد الزم 
اســت عوامل مؤثر در ایجاد آن را بشناســیم، به بررسی راه های 
رسیدن به آن بپردازیم و راهکارهای مناسب را برنامه ریزی کنیم. 

این کتاب در این باره توضیحاتی می دهد. 
کلیدواژه ها:  شادی، رفتار در مدرسه، مدرسة شاد

این کتاب با ارائة راهکارهای ســریع و کاربردی یک راهنمای 
عملی در مقابله با آثار روان شــناختی بیماری کرونا محسوب 
می شود. در این کتاب اطالعاتی دربارة بیماری هراسی، مدیریت 

استرس و راهبردهای کاهش استرس در برابر کرونا، شناسایی و 
پذیرش هیجان ها، شفقت ورزی، مقابله های معنوی در برابر کرونا، 
داغ دیدگی و واکنش ها و مراحل ســوگ، مشاوره و روان درمانی 
سوگ، تحول و رشد پس از بیماری و سوگ، آمادگی روان شناختی 
برای مواجهه با همه گیری جهانی کرونا، گسست های بینِ نسلی در 
دوران پساکرونا، چالش های بیِن همسران و ضرورت پرداختن به 

امنیت در خانواده در دوران کرونا، ارائه می شود. 
کلیدواژه ها: کرونا، روان شناسی، تاب آوری

خلق منفی می تواند سبب افسردگی شود. این کتاب با رویکرد 
روان شناختی و اسالمی، در چهار فصل مخاطب را با نشانه های 
این مشــکل، آثار و عوامل آن آشنا می کند. سپس راهکارهای 

پیشگیری از آن و مقابله با آن را می آموزد. 
کلیدواژه ها: عادت های مثبت و منفی، روان شناسی، افسردگی

مؤلف: محمدعلی جمشیدی 
سال چاپ: ۱۳۹۸  

ناشر: کانون اندیشه جوان و به نشر
قطع: رقعی 

نوع: کمک آموزشی
مجموع صفحه ها: ۶۴ 

پیرامونی و از عوامل اساســی برون ســازمانی، 
نقشی قابل توجه در تصمیم گیری های مدرسه ها 
خواهند داشت. بدون مشــارکت فعال و مداوم 
والدین، مدرســه ها به سختی هدف های خود را 
دنبال می کنند. از این رو، مشــارکت و همکاری 
والدین در فرایند تصمیم گیری های آموزشگاهی 
از سیاســت های اساســی نظام های آموزشــی 

پیشروست ]میرکمالی، ۱۳۷۸[.
بــر اســاس مفــاد ســند تحــول بنیادین 
آموزش وپــرورش، یکــی از هدف هــای کالن 
»افزایش مشارکت و اثربخشی همگانی ـ به ویژه 
خانواده ها - در تعالی نظام تعلیم و تربیت رسمی 
و عمومی« تعیین شــده اســت. همان طور که 
از قانون تشــکیل شــوراهای آموزش وپرورش، 
اساســنامة انجمن اولیا و مربیان، آیین نامه های 
آموزشی و اجرایی مصوب برمی آید، نظام تعلیم 
و تربیت رســمی و عمومی اهتمام الزم را برای 
احیای نقش والدین در همة ارکان تصمیم گیری 
و اجرای برنامة درســی داشته است، اما با وجود 
این تالش ها، همچنان تراز مشارکت والدین در 

سطح مدرسه های ایران پایین است.
در وضعیت کنونی، فعالیت انجمن اولیا و مربیان 
به برنامه های طراحی شده از باال، آیین نامه های 
فاقد ضمانــت اجرایی یا اجرای صوری برنامه ها 
و بخشــنامه های تکمیــل کتابچه ها و فرم های 
گزارش عملکرد و صورت جلسات توسط مدیران، 
بی رغبتی اولیا و مربیان، و مشارکت اولیا در حد 
کمک مالی به مدرسه محدود شده است که این 
امر به نوبة خود به معنی کنار گذاشته شدن تعداد 
بســیار زیادی از اولیا از فرایند مشــارکت فعال 
در امور مدرســه و آموزش وپرورش فرزندانشان 
اســت ]وفادار و جوان بخت اول، ۱۳۸۳[.  باید 
نتیجه گرفت که مشــارکت فعال والدین زمانی 
امکان پذیــر خواهد بود کــه عوامل مؤثر بر این 
فرایند به صورت یک کل واحد موجود باشند. در 
غیر این صورت جز پاره ای نوآوری ها و ابتکارات 
فردی در برخی مدرســه ها، شاهد مشارکتی از 
ســوی والدین نخواهیم بود و این مورد، مسائل 

آموزش وپرورش را بغرنج تر خواهد کرد.
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