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چکیده
مشارکت والدين در امر تحصيل فرزندانشان ،يکی از مباحث مهم و اساسی تعليم و تربيت است.
اين امر بدان سبب بنيادی است که دانش آموزان نيمی از وقت روزانهی خود را در خانه و با هدايت
والدين خود میگذرانند .تداوم مشارکت والدين از خانه به مدرسه میتواند هم در بهبود تربيت فرزندان
اثرگذار باشد و هم مشکالتی را برای والدين به وجود آورد که اين تحقيق به دنبال کشف تجارب مثبت
و منفی والدين از مشارکت در امر تحصيل فرزندانشان در دوره ابتدايی میباشد .روش انجام اين
پژوهش از نوع کيفی و به شيوه پديدارشناسی است .جامعه آماری پژوهش ،والدين دانشآموزان دوره
ابتدايی در شهر تبريز و در سال  9319-12بوده است .نمونهها بهصورت هدفمند انتخاب گرديدند و
حجم آن با توجه به ماهيت پژوهش کيفی تا اشباع دادهها ( )96نفر ادامه يافت .دادهها از طريق
مصاحبه عميق و ژرفنگر گردآوری گرديد و با استفاده از روش پيشنهادی اسميت ( )9115مورد
تجزيهوتحليل قرار گرفت 1 .مضمون اصلی از يافتهها استخراج گرديد که عبارتاند از :داليل اهميت
تحصيل ،شرايط و امکانات ،روشهای آموزشی والدين ،مشکلآفرينی در زندگی ،داليل مشکالت از
ديدگاه والدين ،تأثير مثبت همکاری روی فرزندان ،معايب همکاری والدين ،راهکارهای والدين برای
جلوگيری از مشکالت ،پيشنهادات والدين برای افزايش کارايی و اثربخشی مدرسه .بحث و نتيجهگيری:
والدين در جريان مشارکت در امر تحصيل فرزندانشان تجارب مثبت و منفی زيادی را به دست
آوردهاند که بر ادراکات آنان از اين مشارکت و همکاری تأثير داشته است .آشنايی برنامهريزان با
تجربيات والدين بهعنوان حاميان دانشآموزان ،نقش مهمی در رفع و يا حداقل کاهش تجربيات منفی و
افزايش اثربخشی برنامهها و رضايت بخشی آنان را دارد.

واژههای کلیدی :تجارب والدين ،مشارکت در امر تحصيل ،پديدارشناسی ،آينده فرزندان
 -9اين مقاله برگرفته از پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو میباشد.
 استاد ،دانشگاه تبريز

 کارشناسی ارشد رشته علوم تربيتی (گرايش برنامهريزی درسی) (نويسنده مسئول)
Mardan.fatemeh@yahoo.com
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مقدمه
والدين نقش حياتی در تعليم و تربيت فرزندانشان دارند و اولين مربيان آنها بهحساب
میآيند و اين نقش مهم را هنگامیکه فرزندانشان راهی مدرسه میشوند ،ادامه میدهند .هدف
والدين آن است که فرزندانشان با حضور در مدارس ،به علم و آگاهی دست يابند .تحقق اين
هدف جز با همکاری والدين امکانپذير نيست (ايمانی .)9382 ،در قديم مدارس ،بهمثابه
مؤسساتی بهحساب میآمدند که نقش والدين ،فرستادن کودکان به مدرسه و حمايت از مدارس
برای نظم دادن به فرزندانشان بود؛ اما امروزه اين نوع مشارکتها تغيير کرده است و والدين در
سطوح متفاوتی در مدارس مشارکت دارند .ازآنجاکه والدين نزديکترين گروه به دانشآموزان
هستند و از تجارب مثبت و منفی فرزندان خودآگاهی دارند ،اصلیترين و شايستهترين گروهی
هستند که بايد در امور مدرسه مشارکت داشته باشند .استرن )2003( 9معتقد است که مشارکت
والدين در مدارس ،همانا مشارکت در وظيفه خودشان است که به معلمان قرض دادهاند.
مشارکت اوليا میتواند در شکل و مدلهای گوناگون انجام پذيرد بهعنوان نمونه اپشتين و
ساندرس 2پيوستاری از مدلهای مشارکتی والدين به شرح زير ارائه میدهند (به نقل از
فيزگرال:)2004 ،3
 مدل حمايتی :4در اين نوع مشارکت ،والدين مسئول حمايت از تصميمات مدرسه هستندو نقش متخصصان از والدين کامالً متمايز است.
 مدل از خانه به مدرسه :5اين مدل اهميت خانواده را نمايان میکند اما بر ارتباطيکطرفه از خانه به مدرسه تأکيد دارد و فرض را بر اين میگذارد که والدين تصميمهای
مدرسه را پذيرفتهاند.
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 مدل اغنای برنامه درسی  :اين مدل بر مزيتهای يادگيری مشارکتی بين والدين،متخصصان و کودکان تأکيد دارد و دانش خانوادهها و جامعه را در برنامهريزی درسی و
فعاليتهای يادگيری مهم میشمارد.
Stern
Epstein & Sanders
Fitzgerald
protective
school to home
curriculum enrichment
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 مدل مشارکتی :9اين مدل بر اساس مشارکت مداوم ،احترام متقابل و شرکت گستردهخانوادهها و متخصصان در سطوح مختلف مثل طراحی برنامهها و تصميمگيریها بنانهاده شده
است (به نقل از بالغت ،هاشمی و بهمنی.)9319 ،
مشارکت اوليا در مدرسه ،نتايج مثبت و منفی فراوانی دارد ،اين مشارکت از يکسو شرايط
آموزش و يادگيری را تسهيل کرده و به رشد همهجانبه کودک کمک میکند و انسجام و
هماهنگی در ابعاد و مراحل مختلف تعليم و تربيت به وجود میآورد (وفادار و جوانبخت
اول .)9383 ،از سوی ديگر ممکن است اين مشارکتها باعث مختل شدن فعاليتهای والدين،
مانعی برای انجام درست وظايف و در کل باعث اختالل در چرخه زندگی والدين شود.
بهطورکلی هر ميزان مشارکت والدين در تحصيل فرزندانشان بيشتر باشد و باعث بهبود امر
يادگيری فرزندان و انجام فعاليتهای مربوط به مدرسه شود به همان ميزان باعث اختالل در
زندگی والدين اعم از اختالل در انجاموظيفه ،اختالل در انجام درست نقشها ،اختالل در
مسئوليتپذيری ،ارتباطات و دخالت عاطفی در خانه و خانواده میشود و مشکالتی را برای
والدين به وجود میآورد؛ که به اينها مشکالت نظامهای خارجی و زمينه محيط بيرونی گفته
میشود؛ و امروزه اکثر والدينی که فرزند محصل دارند چنين مشکالتی را تجربه میکنند و اين
مشکالت را مدارس برای آنها به ارمغان آورده است.
خانواده بهعنوان يکنهاد اجتماعی ،معموالً به ايفای وظايف متعددی میپردازد .ماهيت اين
کارکردها و سطح اجرای آن البته از يک فرهنگ به فرهنگ ديگر متفاوت است (کوئن.)9386 ،
مک مستر ،استين هاور و همکاران (به نقل از بارکر 9186 ،ترجمه دهقانی 2 )9335 ،مدل از
کارکرد خانواده ارائه کردهاند که درباره کنش خانواده (اپستين ،بيشاپ و لوين )9133 ،2و
فرايند کارکرد خانواده (استين هاور ،سانتا-باربارا و اسکينر )9184 ،3میباشد .در اين مدلها،
کارکرد خانواده به بخشهايی تقسيم شده که عبارتاند از :انجاموظيفه و حل مسئله .هر دو
مدل اولين وظايف خانواده را به وظايف پايه ،تحولی و بحرانی تقسيم میکنند .وظايف پايه
خانواده شامل اموری مثل تأمين خوراک ،پوشاک ،امنيت و مراقبت بهداشتی میباشد .وظايف
تحولی وظايفی هستند که بايد برای تضمين رشد سالم اعضا ،به موازات باز شدن چرخه
1- partnership
2- Bishop & Levin
3- Steinhauer‚ Santa-Barbara, & Skinner
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زندگی انجام پذيرند مثل فرستادن کودکان به مدرسه و حمايت از آنها .وظايف بحرانی شامل
رويارويی با وقايع نامعمول و غيرمنتظره مثل مرگ عضوی از خانواده .البته در برخی خانوادهها
ممکن است رويدادی که ساير خانوادهها بهراحتی با آن کنار میآيند ،به بحران بدل شود ،برای
مثال دريافت کارنامه بد کودک از مدرسه (بارکر .)9335 ،امروزه با پيشرفت علوم و فنون و
تغيير سبک يادگيری و آموزش در مدارس ،وظايف تحولی خانوادهها بهطور گستردهای
افزايشيافته و گاهی مواقع به وظايف بحرانی تبديلشده است .بهعنوانمثال والدين برای
تضمين رشد سالم فرزندان در امر تحصيل ،از راهبردهايی همچون آموزش مستقيم ،انجام
تکاليف فرزندان يا کمک به انجام تکاليف ،گرفتن معلم خصوصی ،ثبتنام در آموزشگاهها و
کالسهای خصوصی و  ...استفاده میکنند تا عملکرد تحصيلی فرزند خود را بهبود بخشند؛ اما
در اين ميان اگر فرزند عملکرد مطلوب کسب نکند والدين دچار نااميدی ،اضطراب و نگرانی
میشوند که همه اينها ،شرايط بحرانی را برای خانوادهها به وجود میآورد و عالوه بر وظايف
تحولی گسترده ،وظايف بحرانی ديگری نيز بر عهده پدر و مادر میگذارد که والدين مجبورند
با اين بحرانها همدست و پنجه نرم کنند.
مک مستر و همکاران کارکرد ديگر خانواده را انجام نقشها میدانند .در بسياری از
خانوادهها نقشهای زيادی هست که بايد ايفا گردند .مدل مک مستر و همکاران کارکردهای
ضروری خانواده را شامل تأمين امور مادی ،ايجاد مهارتهای زندگی (حمايت فرزندان در
مدرسه) و حفظ و کنترل سيستم خانواده (سرپرستی خانواده و فرايند تصميمگيری) میدانند.
طبق اين مدل ،با ورود فرزند به مدرسه ،نقش والدين ،خصوصاً مادر ،تغيير میيابد مادر عالوه
بر وظايف مادری و وظيفه همسری ،بايد نقش يک معلم را نيز برای فرزندش بازی کند چون
بدون ياری والدين خصوصاً مادران ،کودکان در مراحل اوليه تحصيل قادر به انجام تکاليف
خود نيستند؛ بنابراين مادران با ايفای اين نقش ،در ساير نقشهای خود دچار مشکل میشوند و
نمی توانند به نحو احسن وظايف ديگرشان را به انجام برسانند که باعث مختل شدن کارهای
روزانه ،مشکالت روحی و روانی ،مشکالتی در روابط و ارتباطات خانوادگی و زناشويی
میگردد .بعد ديگر کارکرد خانواده در اين مدل ،دخالت عاطفی میباشد که به درجه و کيفيت
عالقه و نگرانی اعضای خانواده نسبت به هم مربوط است (استين هاور و همکاران.)9184 ،
خانواده نيازهای هيجانی همه اعضايش را برآورده میکند تا به مرحلهای از رشد برسند .با
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ورود فرزندان به مدرسه و شروع درسومشق  ،نگرانی پدر و مادر بيشتر شده و دلسوزانه در
امر تحصيل فرزندان دخالت میک نند؛ چون همه والدين به دنبال آينده بهتر برای فرزندان خود
هستند ،خصوصاً اين نگرانیها و ابراز عاطفی برای مادران بيشتر از پدران میباشد .آخرين بعد
از کارکرد خانواده ،ارزشها و هنجارها میباشد که اين کارکرد فرايند ارزشهای مذهبی و
اخالقی و هنجارهای خانواده را مدنظر قرار میدهد .امروزه در خانوادهها ،تحصيل فرزندان و
رسيدن به مدارج عالی علمی به ارزشهای بیبديل تبديلشده است و اين ارزشهای جديد،
بار سنگينی را بر دوش خانوادهها میگذارد و والدين خود را موظف میدانند تا با فراهم آوردن
انواع امکانات ازجمله ثبتنام در کالسهای تقويتی و انواع آزمونها ،ورود فرزندشان را به
مدارس تيزهوشان و دانشگاههای معتبر ،تسهيل نمايند؛ بنابراين نتيجه میگيريم که مدرسه
بهعنوان يک نظام خارجی با زمينه محيط بيرونی عالوه بر نقش مهم تعليمی و تربيتی ،ممکن
است مشکالتی را برای خانواده به وجود آورد که ممکن است در آينده ،روی کارکرد خانواده
اثرات منفی داشته باشد.
با عنايت به آنچه گفته شد هدف اين تحقيق کشف و توصيف عميق تجربيات والدين از
مشارکت در امر تحصيل فرزندانشان است تا بتوان اوالً تأثيرات مثبت و منفی (مشکالت)
همکاری والدين را شناسايی نموده و ثانياً راهحل و راهنمايیهايی مناسب جهت رفع و يا
حداقل کاهش تجربيات منفی و کاهش مشکالت ارائه داده و بتوان تأثيرات مثبت اين همکاری
را افزايش داد و از آن در اجرا و بهبود نتايج برنامه درسی بهره گرفت.

مواد و روشها
اين مطالعه به روش پژوهش کيفی با رويکرد پديدارشناسی که هدف آن درک ساختار
اصلی پديدههای تجربهشده انسانی از طريق تجزيهوتحليل توضيحات شفاهی شرکتکنندگان
میباشد انجامشده است .پديدارشناسی هم يک رويکرد در پژوهش کيفی و هم يک رويکرد
فلسفی در مواجهه با دنيای پيرامون ماست .اين روش تحقيق ،به دنبال روشن ساختن ساختار و
جوهره پديدههای تجربهشده و توصيف دقيق آن از طريق تجزيهوتحليل تجارب افراد میباشد.
يکی از موارد مناسب برای کاربرد روش پديدارشناسی پاسخ به اين سؤال است که آيا نياز به
روشنسازی بيشتر پديدهای خاص وجود دارد؟ که شواهد آن میتواند ميزان کم تحقيقات و
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مطالعات دربارهی آن پديده و يا نياز به توصيف و توضيح عميقتر آن باشد (صلصالی و
همکاران)9382 ،؛ بنابراين در اين تحقيق ،پديده مشارکت والدين در امر تحصيل فرزندانشان و
اثرات (مثبت و منفی) و روابط انسانی تجربهشده در پديده مشارکت ،از ديدگاه والدين کودکان
دبستانی بررسی می شود که معطوف به مسائل روزمره و مسائل عمومی و خصوصی و تجربه
کردن موقعيت میباشد .جامعه آماری اين پژوهش را کليه والدين دانشآموزان دوره ابتدايی
شهر تبريز در سال  9319-12تشکيل میدهند .نمونهگيری بهصورت هدفمند آغازشده و تا
اشباع دادهها (عدم دريافت اطالعات و دادههای جديد) ادامه يافت که درنهايت تعداد والدين
شرکتکننده در پژوهش به  96نفر رسيد .جهت جمعآوری اطالعات از مصاحبههای عميق
نيمه سازمانيافته استفاده گرديد .مدت مصاحبه بهطور متوسط  40دقيقه بود .کليه مصاحبهها
ضبطشده و در پايان مطالب ضبطشده ،دقيقاً بر روی کاغذ پياده گرديدند و پس از تجزيه و
تحليل ،مصاحبه بعدی صورت گرفت .برای تجزيهوتحليل اطالعات از روش پيشنهادی
اسميت( 9اسميت 9115 ،به نقل از اديب ،حاج باقری پرهيزی و صلصالی )9381 ،استفادهشده
است .اسميت سه مرحله را برای تحليل دادهها درروش پديدارشناسی پيشنهاد کرده است:
 -9توليد دادهها -2 ،تجزيهوتحليل دادهها و  -3تلفيق موردها.
مرحله تجزيهوتحليل دادهها شامل  4مرحله میباشد:
 -9مواجهه اوليه :خواندن و بازخوانی يک مورد
 -2تشخيص و برچسب زدن به مقولهها
 -3فهرست کردن و خوشهبندی مقولهها
 -4ايجاد يک جدول خالصهسازی (همان منبع).
در تحقيق حاضر پسازاينکه متن مصاحبهها تهيه شد محقق به خواندن و بازخوانی مکرر
متن هر يک از مصاحبهها پرداخت و مقولههای جزئی و فرعی تعيين و برچسب زده شد.
پسازآن مقولهها سازماندهی و خوشهبندی شدند بدين معنا که با استمرار مقايسه و لحاظ
کردن تفاوتها و شباهتهای مقولههای فرعی ،مقولههای کلیتر استخراج شد .سپس برای هر
يک از مصاحبهها يک جدول خالصهسازی از مقولههای سازماندهی شده تدوين شد (که
1- Smith
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شامل سه ستون ″خوشهها و مقولهها″ ،″نقلقول کوتاه″ ،″شماره صفحه و سطر ″بوده است)
و درنهايت از طريق تلفيق ،فهرست کاملی از مقولهها استخراج شدند .جهت اطمينان از کيفيت
پژوهش ،پژوهشگر سعی نمود با برقراری ارتباط مناسب و جلب اعتماد والدين در طی
مصاحبه ،بررسی مداوم دادهها ،9تجزيهوتحليل دادهها در اولين فرصت پس از اتمام هر مصاحبه
و نيز استفاده از نتايج آن برای تعيين کفايت دادهها ،عودت نتايج مصاحبه به مشارکتکنندهها و
استفاده از نظرات اصالحی آنان و مرور بعضی از مقولههای استخراجشده با تعدادی از
شرکتکنندگان سعی نمود تا بر صحت و تأييدپذيری دادههای پژوهش بيفزايد.

یافتهها
 1مضمون اصلی و چندين مضمون فرعی از دادهها استخراج شد که میتواند تجربيات
والدين از مشارکت را در امر تحصيل فرزندانشان به تصوير بکشد .اين مضامين عبارتاند از:
داليل اهميت تحصيل ،شرايط و امکانات ،روشهای آموزشی والدين ،مشکلآفرينی در زندگی،
داليل مشکالت از ديدگاه والدين ،تأثير مثبت همکاری روی فرزندان ،معايب همکاری والدين،
راهکارهای والدين برای جلوگيری از مشکالت ،پيشنهادهای والدين برای افزايش کارايی و
اثربخشی مدرسه.
مضمون اصلي ( :)1دالیل اهمیت تحصیل :اولين مضمون داليل اهميت تحصيل از ديدگاه
والدين است که شامل  2مضمون فرعی آينده فرزندان و يادگيری و دانايی میباشد.
 )1-1آینده فرزندان :اکثر خانوادهها بيشازحد نگران آينده تحصيلی و شغلی فرزندان
خود بوده و تمام سعی و تالش آنها برای ايجاد بستری مناسب درزمينهی تحصيل و اشتغال
فرزندانشان است .در اين قسمت کليه والدين مسئله آينده فرزندان يعنی سازگاری با جامعه در
حال پيشرفت ،آينده شغلی ،پيشرفت کردن ،قوی بار آمدن در آينده ،برخورداری از توان مالی
در آينده و سربلندی در آينده را از مهمترين داليل اهميت درس میدانند که بعضی از گفتههای
مشارکتکنندگان در اين رابطه به شرح زير میباشد:

״يک آدم بیسواد در اين زمانه نمیتواند زندگیاش را آن طوری که بايدوشايد ادامه دهد و
مسئله بعدی شغل آينده فرزندم هست که باعث شده درسش برای ما مهم باشد.״ [پاسخگوی
1- prolonged engagement
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شماره .]9
 )2-1یادگیری و دانایي :آموزشوپرورش بايد به افراد چگونه يادگرفتن را در دنيای
کنونی ياد دهد چنانچه افراد جامعهای احساس کنند پيوسته در حال يادگيری هستند ،میتوان
به سعادت و کاميابی افراد آن جامعه اميدوار بود .ازنظر برخی از والدين درس فرزندشان از اين
جهت مهم است که فرزندشان بتواند ياد بگيرد چون يادگيری باعث توانمندی آنها میشود.
״میخواهم بچهام تحصيلکرده باشد و همهچيز را بلد باشد.״ [پاسخگوی شماره .]8

״نه ماه زحمت میکشم و وقت میگذارم بچه میرود مدرسه ،بايد بتواند بازمان پيش برود
و همهچيز را ياد بگيرد.״ [پاسخگوی شماره .]95
مضمون اصلي ( :)2شرایط و امکانات :دومين مضمون استخراجشده از تجارب والدين،
شرايط و امکانات میباشد ازجمله شرايط و امکاناتی که والدين برای فرزندانشان فراهم
میکنند شامل :برطرف کردن نيازهای اوليه ،برقراری آرامش و سکوت ،تدارک وسايل و
امکانات مربوط به درس ،معلم خصوصی ،اختصاص وقت میباشد.
 )1-2برطرف کردن نیازهای اولیه :تا زمانی که نيازهای اوليه کودکان برطرف نشود
يادگيری امکانپذير نمیباشد چون برطرف شدن نيازهای اوليه ،انگيزش بيشتری برای
فعاليتهای بعدی فراهم میکند به همين خاطر اکثر والدين نيز مهمترين شرط برای درس
خواندن را برطرف کردن نيازهای اوليه کودک میدانند .بعضی از گفتههای مشارکتکنندگان در
اين رابطه به شرح زير میباشد:

״بچه که از مدرسه میآيد بالفاصله هيچچيز ياد نخواهد گرفت چون نياز است که غذا
بخورد ،آرامش پيدا کند ،استراحتی کرده باشد تا راحت درس بخواند.״ [پاسخگوی شماره .]4
 )2-2برقراری آرامش و سکوت :يکی از شرايط اساسی مطالعه ،تمرکز حواس است که
در سايه سکوت و آرامش به دست میآيد به نظر تعدادی از والدين اتاق مخصوص ،خلوت
کردن منزل و خاموش کردن تلويزيون به هنگام رسيدگی به تکاليف فرزندشان از عواملی است
که باعث افزايش تمرکز حواس میشود؛ که در زير برخی از نظرات والدين بهعنوان نمونه
آورده شده است:

يکی از مادران اينچنين نقل میکند:״اول منزل را خلوت میکنيم ،فاميل و همسايه میدانند
بچه درس دارد بعدازظهرها خانه ما نمیآيند و در يک اتاق مخصوص به درسش میرسم برای
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اينکه حواسش پرت نشود.״ [پاسخگوی شماره .]9
 )3-2تدارک وسایل و امکانات مربوط به درس :وسايل کمکآموزشی عامل افزای
بازدهی آموزشی ازلحاظ کمی و کيفی است و نيز اينگونه وسايل عامل عينيت بخشيدن به
محتوای دروس میباشد و والدين نيز به تأثيرات اين وسايل آگاهی يافتهاند و در امر تحصيل
فرزندشان از اين وسايل استفاده میکنند.

״حروف الفبای پالستيکی تهيهکردهايم ،پازلها و اعداد پالستيکی که تو دستش درست
کند.״ [پاسخگوی شماره .]4
مشارکتکننده ديگری ،وسايل الزم برای يادگيری درس فرزندش را اينگونه بيان میکند:

״هر چی که راجع به کتاب درسی باشد تهيه میکنيم مثل پرتو دانش ،گاج و سیدیهای
کمکدرسی برايش تهيهکردهايم و من هم همراه با بچه به سیدیها نگاه میکنم تا تشويق
بشود.״ [پاسخگوی شماره .]5
 )7-2معلم خصوصي :برخی از والدين مجبورند برای پيشرفت فرزندشان در برخی
دروس به کالسهای خصوصی پناه ببرند چون سطح تدريس برخی معلمان پايين است و
هنگام تدريس دروسی مثل رياضی فقط به تمرينات خود کتاب اتکا میکنند و تمرينات اضافی
حل نمیکنند که اظهارات چند تن از والدين در اين زمينه برای نمونه بيان میشود:

״در درس رياضی به کالس خصوصی میفرستم چون معلم در کالس با بچهها زياد کار
نمیکند״ [پاسخگوی شماره .]4
 )5-2اختصاص وقت (مدتزمان مشارکت) :يکی از امکانات والدين برای فرزندان،
اختصاص وقت زياد به درسومشق آنهاست تا پيشرفت بيشتری حاصل شود و نواقص
مربوط به درسومشق رفع شود و والدين ظاهراً چارهای جز اختصاص وقت ندارند که برخی
مادران نحوه رسيدگی به تکاليف فرزندان را به اين صورت توصيف کردهاند:

״تقريباً  3ساعت به درس بچه وقت میگذارم تا  3/30ناهار میخورد ،استراحت میکند
 3/30تا  6/30الی  3درسهايش را میخواند منم همراه با او به درسهايش میرسم.״
[پاسخگوی شماره .]9

״بيشتر از نصف وقت من صرف درس بچه میشود چون اگر من نباشم اصالً به درس
توجه نمیکند حدوداً  3ساعت کمکش میکنم.״ [پاسخگوی شماره .]2
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مضمون اصلي ( :)3روشهای آموزشي والدین :ازجمله مضامين مهم استخراجشده از
نظرات والدين ،روشهای آموزشی والدين در کمک و همکاری به فرزندان میباشد .والدين از
روشهای مختلفی برای تفهيم مطالب استفاده میکنند که شامل توضيح به زبان مادری ،پرسش
و پاسخ میباشد.
 )1-3توضیح به زبان مادری :کودکان دوزبانه ،مشکالت بيشتری در مسائل آموزشی
تجربه میکنند و والدين مجبورند آنچه در مدرسه آموزش داده میشود را دوباره به زبان
مادری در قالب توضيحات شفاهی و نقل داستان ترجمه کنند تا درک کودک افزايش يابد
والدين در گفتههايشان کموبيش به اين مشکل اشارهکردهاند.

مادر کمسوادی میگويد :״در درس علوم اگر فرزندم درس را ياد نگرفته باشد مجبورم به
ترکی مثال بزنم و برای تکميل داستانهای ناتمام ،به ترکی راهنمايیاش میکنم مثالً داستانهای
خانه خودمان را برايش تعريف میکنم.״ [پاسخگوی شماره .]9

دو مادر ديگر نحوه آموزششان را اينچنين بيان میکنند :״به ترکی سعی میکنم بفهمانم و
با عکس و توضيحات کتاب هم سعی میکنم يادش بدهم بعد ترکیها را به فارسی برمیگردانم
که اآلن اينطوری گفتم.״ [پاسخگوی شماره .]2
 )2-3پرسش و پاسخ برای تمرین و تکرار :در مصاحبهای که روی  96تن از مادران
انجام شد بيشتر مادران تنها يک روش آموزشی را برای يادگيری فرزندانشان به کار میگيرند و
آنهم پرسش و پاسخ میباشد که فقط باهدف به حافظه سپردن اطالعات میباشد و والدين
روشهای ديگری را بلد نيستند.
״اول میگويم حفظيات را بفهم و درک کن ،بعد سؤاالت را يکیيکی میپرسم.״
[پاسخگوی شماره .]3
״معلمشان سؤاالت را در ورقه چاپ میکند و میدهد و من آنها را از فرزندم میپرسم.״
[پاسخگوی شماره .]99
مضمون اصلي ( :)7مشکلآفریني در زندگي :در اين پژوهش همه والدين تأکيد کردند
که هميشه با درسومشق فرزندان درگير هستند و مسائل تحصيلی فرزندان ،زندگی خانوادگی
آنان را تحت تأثير قرار داده است که با توجه به موارد مطرحشده در رابطه با اين مضمون ،از
اظهارات والدين 5 ،مضمون فرعی شامل مختل شدن کارهای روزانه ،تأثير در روابط زناشويی
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و خانوادگی ،مشکالت روحی و روانی ،مشکالت مالی ،اختالل در اوقات فراغت ،بهدست آمد.
 )1-7مختل شدن کارهای روزانه :اکثر والدين بر اين باورند که برنامههای درسی
فرزندشان ،بيشتر وقت آنها را میگيرد و باعث مختل شدن کارهای آنان میگردد و مانع از
انجام وظايف آنها میشود
که بعضی از گفتههای مشارکتکنندگان در اين رابطه به شرح زير میباشد:

مادر خانهداری میگويد :״خب ،بالطبع اگر بخواهم حق مادری را ادا کنم و برای بچه
مادری کنم سعی میکنم وقتی بچه در مدرسه هست هر طور شده کارهای خانه را تمام کنم،
جوری کارهايم را رديف میکنم که او موقع برگشتن از مدرسه به مشکلی دچار نشود ،کارهای
خانه تمامشدنی نيست ،درس بچه هم تمامی ندارد.״ [پاسخگوی شماره .]4

״وقتم صرف بچه میشود از کارهايم میمانم .باالخره ما هم کارهای شخصی داريم که
نمیتوانيم به آنها برسيم .درس بچهها در زندگی تأثير میگذارد مثالً برنامههايی که میريزيم
درس بچه خرابش میکند.״ [پاسخگوی شماره .]3
 )2-7تأثیر در روابط زناشویي و خانوادگي :درسومشق فرزندان ،بر روابط خانوادگی و
زناشويی نيز تأثير گذاشته است .اظهارات چند تن از مادران گويای اين مطلب میباشد:

״به خاطر درس بچه و مشکالت زندگی به خودم فشار میآورم .بعضی مواقع با همسرم
قهر میکنم ،همسرم هم میگويد منم مشکالت دارم به همين خاطر نمیتوانم با تو همکاری
کنم.״ [پاسخگوی شماره .]9

״همينکه من میروم اتاق بچه تا درس ياد بدهم پدرش تنها میماند و میگويد من وقتی
میآيم خانه اينها میروند اتاق ديگر .باالخره او هم نياز دارد نيم ساعت پيش خانوادهاش
بنشيند و درد و دل کند.״ [پاسخگوی شماره .]4
 )3-7مشکالت روحي و رواني :تکاليف و درس فرزندان بر اعصاب و روان والدين تأثير
بسزايی میگذارد و استرس و فشارات بيشتری بر والدين وارد میکند و در صورت عدم
موفقيت فرزند ،ناراحتیهايی برای والدين ايجاد میشود .بيشتر والدين ،اين موضوع را،
اينگونه توصيف میکنند.

״در مورد اعصابم میتوانم بگويم که بچه مغزش میکشد و مشکالت ندارد و هنوز کودک
است و میتواند درسش را راحت بخواند ولی من ديگر اعصابم نمیکشد ازيکطرف میبينم
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کارهايم مانده ،مهمان میآيد ،در میزنند و ...و از طرف ديگر بچه میگويد درسهايم ماند به
همين خاطر استرس میکشم.״ [پاسخگوی شماره .]9

״اآلن يکجوری شده که نمره نيست و کارت تشويق میدهند اگر بچه در امال يک دندانه
کم بگذارد ديگر کارت تشويقی نيست بچه هم ناراحت و غمگين از مدرسه میآيد که کارت
تشويق نگرفتم و هرچقدر توضيح دهم راضی نمیشود اين کارها هم ما را در خانه ناراحت
میکند.״ [پاسخگوی شماره .]2

״ازلحاظ اعصاب ،خودم خيلی خسته میشوم مخصوصاً زمانی که فرزندم بلد نباشد تا بچه
بتواند ياد بگيرد خيلی طول میکشد و حوصله زيادی میخواهد.״ [پاسخگوی شماره .]3
 )7-7مشکالت مالي :مسائل مالی يکی از مشکالتی است که امروزه گريبان گير بسياری
از خانوادهها میباشد .همين مسائل و مشکالت است که ديگر فرصتی به پدر و مادرها
نمیدهد تا به ديگر مسائل خانواده بپردازند و در جهت تأمين آن مسائل کوشش کنند .که در
اين ميان هزينههای تحصيلی فرزندان برافزايش مشکالت مالی دامن میزند:

برخی از والدين میگويند :״برای انجام آزمايشها بعضی مواقع وسايل پيدا نمیکنيم،
هزينهها هم خيلی باالست ،برای هر چيز کاردستی میخواهند.״ [پاسخگوی شماره .]9

״در اين دور و زمونه مدرسه رفتن يک کودک ،هزينهاش خيلی زياد است و برای پدر و
مادر گران تمام میشود.״ [پاسخگوی شماره .]4

״هزينههای کاردستی خيلی خيلی زياد است علیالخصوص امسال معلمشان برای هر درس
کاردستی میخواهد که بايد درست کنيم .هرجور باشد مشکل پيش میآيد چون میبينی در يک

هفته سه تا کاردستی میگويند آدم نمیتواند بخرد ،قيمتش زياد است.״ [پاسخگوی شماره .]3

پدر ميوهفروشی هزينههای تحصيلی فرزندش را اينچنين توصيف میکند :״به جزء مانتو و
شلوار ،صد هزار تومان فقط برای لوازمالتحرير و وسايل ديگر خرج کردهام ،هزينه کتابها،
هزينه کپی که خيلی زياد است و سؤاالت را بايد کپی کنيم تا بچهها جواب دهند ،بعد
هزينههای جاری مثل مداد و پاککن و ...که هرماه اضافه میشود و چون شغلم ميوهفروشی
است اگر بازار ميوه خوب نباشد برايم مشکل ايجاد میشود.״ [پاسخگوی شماره .]96
 )5-7اختالل در اوقات فراغت :والدين برنامههايی برای اوقات فراغت خود دارند که
تکاليف فرزندان ،مانع از آن میشود که اظهارات چند تن از والدين ،در اين رابطه به شرح زير
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میباشد.

״خانه مادرم يک ماه است نرفتهام چون قبل از ظهر کارهای خانه و بعدازظهر همدرس بچه
مانع میشود خيلی وقتها به مهمانی هم دعوت میکنند نمیرويم.״ [پاسخگوی شماره .]9

״سعی میکنم کمتر بيرون بروم که اگر بيرون بروم سرتاپا به مشکل برمیخوريم چون
بچهها میگويند از درس عقب افتاديم يا امتحان داريم که نتوانستيم نگاه کنيم.״ [پاسخگوی
شماره .]2

״سعی میکنم زياد بيرون نروم ،جمعه بيرون نمیرويم چون جمعه استراحت میکند تا
برای روز بعد آماده شود .اگر يکجايی بخواهيم برويم میگويد مامان من درس دارم ،حتی
خريدهای عيد را نرفتيم که بچه درس دارد.״ [پاسخگوی شماره .]3
مضمون اصلي ( :)5دالیل مشکالت از دیدگاه والدین :والدين برای مشکالت ايجادشده
داليلی ارائه کردهاند که از اظهارات والدين در اين زمينه  3مضمون فرعی شامل باال بودن سطح
کتابها و عدم توانايی دانشآموزان ،ناکارآمدی معلمان ،انتظارات باال و چشم و همچشمی،
استخراج شد.
 )1-5باال بودن سطح کتابها و عدم توانایي دانشآموزان :والدين در اين مصاحبه
اعتقاد داشتند که سطح کتابها با توانايیهای فرزندانشان متناسب نيست و کتابها در سطح
بااليی تدوينشدهاند که دشواریهايی برای اوليا و فرزندان آنها به وجود میآورد .به همين
دليل نظر بيشتر والدين با همديگر همسويی دارد:

״سطح کتابها باالست اآلن سوا التی در کتابها است که در زمان ما در کتابهای دوره
راهنمايی بود.״ [پاسخگوی شماره .]9

״تقريباً اين دو سالی که بچه من به مدرسه میرود سطح کتابها خيلی باال رفته ،به هر که
میگوييم میگويند اينها مطالب کالس سوم است که در کتابهای سال اول گنجاندهاند.
سطح کتابها باعث فشار بر مغز بچهها میشود.״ [پاسخگوی شماره .]3

«اآلن درسها يه خورده سخت شده زمان ما از اين آسانتر بود ،درک مسائل راحت بود
اآلن اصالً ذهن بچهها نمیکشد خيلی سخت شده .اين را بايد کم کم سخت میکردند ،بچهها
را خيلی خسته میکنند و از درس زده میکنند و بچه میگويد ديگر نمیخواهم درس بخوانم.״
[پاسخگوی شماره .]3
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 )2-5ناکارآمدی معلمان :ازجمله مسائلی که والدين برای داليل مشکالت ارائه کردند
میتوان به انتظارات باالی معلمان ،بیتوجهی به تفاوتهای فردی ،تخصص پايين معلمان،
کمبود امکانات ،تعداد زياد دانشآموزان در يک کالس اشاره کرد .در اين خصوص نظرات
برخی از والدين به شرح زير مطرح میگردد:

״مدرسه بيشتر کارهايش را به ما واگذار کرده و وقتی اعتراض میکنيم میگويند که به ما از
اداره نامه آمده است که اينطوری تدريس کنيد ،معلم بيشتر وظايفش را به گردن ما میاندازد
میگويد شما قلق فرزندتان را بهتر میدانيد و میدانيد چطور از فرزندتان درس بپرسيد.
آموزشهای مدرسه آنقدر کم است که اگر خودم زحمت نکشم بچهام نمیتواند تنها با کمک
مدرسه پيش رود.״ [پاسخگوی شماره ]9

״توقع معلمان باال رفته هرروز يک تکليف میخواهند قديم اينگونه نبود يک کاردستی
درست میکردند آنهم در کالس .يا معلم خودش میآورد نشان میداد و کافی بود ولی اآلن
هيچ معلمی از خود مايه نمیگذارد مثالً هرروز میگويند فالن پازل را بايد درست کنيد يا برای
علوم فالن کاردستی را بايد درست کنيد و بياوريد ،معلمان قديم از اين معلمان دلسوزتر بودند.
عالوه بر اينها به تفاوتهای فردی در مدرسه توجه نمیشود هر بچهای تيزهوش نيست ،هر
بچهای در حد بيست نيست چون ممکن است ذهن بچهای کشش داشته باشد ولی بچه ديگر
نه.״ [پاسخگوی شماره .]4
 )3-5انتظارات باال و چشم و همچشمي :انتظارات باالی بچهها در خصوص داشتن
امکانات و وسايل آموزشی و کمکآموزشی و همچنين چشم و همچشمی والدين برای آوردن
نمرات باال ازجمله يکی از داليل مشکالت میباشد .دو تن از مادران صادقانه چشم و
همچشمی خودشان و انتظارات باالی بچههای امروزی را اينگونه بيان میکنند:

״در همه مادران چشم و همچشمی هست چون هر مادری دوست دارد بچهاش زرنگ
باشد و به همين خاطر تمام تالش خود را میکند تا بچهاش نمره باالتری از همه کسب کند.״
[پاسخگوی شماره .]3

״ادعای بچهها هم زياد است امروز اين مداد رنگی را میخواهند فردا آن مدادتراش را
میخواهند و هزينه کردن برای بچهها عادی شده است.״ [پاسخگوی شماره .]99
مضمون اصلي ( :)7تأثیر مثبت همکاری روی فرزندان :همکاری اوليا با فرزندان نتايج
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مثبت زيادی برای فرزندان به دنبال دارد که از اظهارات والدين در اين خصوص دو مضمون
فرعی استخراج شد که شامل عميق شدن يادگيری و افزايش خودکارآمدی میباشد.
 )1-7عمیق شدن یادگیری :زمانی که فراگيران برای انجام وظايف يادگيری خود فعاليت
میکنند و سعی میکنند تا تجزيهوتحليل و برداشتهای خود را از موضوع موردمطالعه ارائه
داده و در جهت گسترش و ارتقای آن تالش میکنند يادگيری خود را عمق بخشيدهاند و
والدين با همکاری و مشارکت و با روشهای آموزشی خود (نقل داستان ،توضيح به زبان
مادری ،پرسش و پاسخ) در عمقبخشی به يادگيری فرزندشان سهيم میشوند .برخی والدين
تأثير همکاریشان را روی فرزندان چنين توصيف میکنند.

״چون معلم درس را يکبار میگويد و رد میشود و درسها هم که سخت است .برای
بچه بايد مثال ،تمرين و تکرار شود که همه آنها را ،ما در خانه انجام میدهيم.״ [پاسخگوی
شماره .]9

״برای اينکه بچه خوب ياد بگيرد بايد خيلی تمرين و تکرار شود و معلم هم چنان فرصتی
ندارد که در کالس بخواهد مطالب را تکرار و تمرين کند پس درنتيجه ما موظفيم با روشهای
متعدد ،يادگيری را برای فرزندمان تسهيل و تعميق کنيم.״ [پاسخگوی شماره .]4
 )2-7افزایش خودکارآمدی :بيشتر والدين اشاره کردند که همکاری و مشارکت ما باعث
شده است که انگيزه فرزندمان به درس خواندن باال رود ،اعتمادبهنفس پيداکرده و احساس مهم
بودن کند و توجهش به درس بيشتر شود که همه اينها باعث افزايش خودکارآمدی بچهها
میشود که در زير به چند نمونه از اظهارات والدين در اين زمينه اشاره میکنيم:

״بچه متوجه میشود که ما به فکر او هستيم ،مدرسه برای ما مهم است و ما مدرسه را
مکانی مهم تلقی میکنيم به همين خاطر انگيزه پيدا میکند.״ [پاسخگوی شماره .]9

״وقتی همکاری میکنم و کاردستی درست میکنم خيلی خوشحال میشود يا مثالً وقتی به
بچه درس ياد میدهم روشهای ديگر را هم میگويم فرزندم میگويد اگر اين روش اشتباه
باشد مقصر تويی ،منم میگويم اگر اشتباه باشد ،با من تا حدی با اين کارم اعتماد به نفسش را
باال میبرم که نترس درست است .بگذار اعتماد داشته باشد که من از خانه ،کامل به مدرسه
میفرستمش.״ [پاسخگوی شماره .]4
مضمون اصلي ( :)0معایب همکاری والدین :يکی از مضامين استخراجشده از تجارب
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والدين ،معايب همکاری آنان با فرزندان است که شامل  2مضمون فرعی وابستگی به
والدين و دلزده شدن از درس به خاطر فشار بيشتر میباشد.
 )1-0وابستگي به والدین :تعدادی از والدين دراينباره اشاره کردند که همکاری ما باعث
شده بچهها به ما وابسته شوند و اگر کنارشان نباشيم درس نمیخوانند ،بايد هميشه کنارشان
باشيم تا تکاليفشان را انجام دهند .از طرف ديگر با همکاری والدين بچهها از انجام تکاليف
شانه خالی کرده و بيشتر کارهايشان را به والدين واگذار میکنند که اظهارات چند تن از
والدين گويای اين مطلب میباشد:

״بچه خيلی حساسيت نشان میدهد که اگر تو جايی بروی درس من میماند .با کس
ديگری هم نمیتواند درس بخواند بايد خودم باالی سرش باشم .فکر میکند شخص ديگری
مثل من نمیتواند به او ياد بدهد.״ [پاسخگوی شماره .]9

״بچهام میگويد بنشين کنار من تا درسهايم را بنويسم اگر کنارش نباشم روی سؤاالت را
مینويسد جوابها را حتی اگر بلد هم باشد نمینويسد و میگويد تو بايد بيايی کنارم تا
بنويسم.״ [پاسخگوی شماره .]5
 )2-0دلزده شدن از درس به خاطر فشار بیشتر :همکاری و حساسيت بيشازحد والدين
هميشه هم خوب نيست و گاهی اوقات باعث دلزده شدن فرزندان از درس و مدرسه میشود
که اظهارات دو تن از والدين برای نمونه ارائه میشود:

״من خيلی حساسم بايد هميشه کنارش باشم ،بپرسم که ببينم همهچيز را بلد است .خودم
میبينم که بلد است ولی بايد بپرسم تا خيالم راحت شود اگر نپرسم از درون خودم راضی
نمیشوم حتی صبح موقع رفتن به مدرسه وقتی بند کفشش را میبندد من مرتب از او لغت
میپرسم .به همين خاطر ،هميشه بچه میگويد مامان ديگر خسته شدم چقدر میپرسی من
همهچيز را بلدم چقدر بايد تکرار کنم .اين کارم باعث دلزده شدن فرزندم میشود ولی دست
خودم نيست.״ [پاسخگوی شماره .]95

״اگر بيشتر به بچه فشار بياورم میبينم از درس زده میشود و میگويد من ديگر اين درس
را نمیخوانم.״ [پاسخگوی شماره .]96
مضمون اصلي ( :)7راهکارهای والدین برای جلوگیری از مشکالت :يکی ديگر از
مضمونهايی که از تجربيات والدين استخراج گرديد «راهکارهای والدين برای جلوگيری از
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مشکالت» است؛ که شامل  2مضمون فرعی افزايش صبر و تحمل و جلب رضايت فرزندان
میباشد.
 )1-7افزایش صبر و تحمل :يکی از راهکارهای والدين در برابر مشکالت تحصيلی
فرزندان صبر و تحمل کردن میباشد که دور شدن از محيط دعوا و روی آوردن به معنويات
نمونههای آشکار صبر و تحمل در برابر سختیهای درسومشق فرزندان است که اظهارات
جند تن از والدين گويای اين مطلب است:

״بايد حوصله کنيم ،من هميشه سعی میکنم همهچيز را از ذهنم بيرون کنم و به آنها فکر
نکنم مثل کارهای خانه ،شام گذاشتن و  ...تا اعصابم خورد نشود و صلح برقرار شود.״
[پاسخگوی شماره .]9

״برای جلوگيری از عصبانيتم ،يکلحظه چشمهايم را میبندم و صلوات میفرستم تا به
آرامش برسم.״ [پاسخگوی شماره .]96
 )2-7جلب رضایت فرزندان :يکی ديگر از راهکارهای والدين برای جلوگيری از
مشکالت ،جلب رضايت فرزندان است که والدين با روشهايی مانند تشويق و راهنمايی کردن
باعث پيشرفت فرزندانشان میشوند و معتقدند که جلب رضايت فرزندان نتايج بسيار زيادی
دارد که اظهارات چند تن از والدين نمايانگر اين موضوع میباشد:

״تقريباً با خوشی سعی میکنم بگويم نه با زور ،چون برايش سخت میشود .سعی میکنم
به حرفش گوش بدهم .همچنين پدرش نيز کوتاه میآيد چون میگويد اآلن فرزند ساالری
است.״ [پاسخگوی شماره .]3

پدری میگويد :״ما بايد از بچهها حمايت کنيم و پشتيبانشان باشيم و به حرفشان گوش
دهيم تا از مشکالتشان آگاهی پيدا کنيم.״ [پاسخگوی شماره .]99
مضمون اصلي ( :)9پیشنهادهای والدین برای افزایش کارایي و اثربخشي مدرسه:
آخرين مضمون استخراجشده از تجربيات والدين ،پيشنهادهای والدين برای افزايش کارايی و
اثربخشی مدرسه است که شامل  4مضمون فرعی پايين آوردن سطح کتابها ،اصالح رفتارهای
آموزشی و پرورشی معلمان ،ترتيب جلسات اوليا و مربيان و تغيير سيستم ارزشيابی میباشد.
 )1-9پایین آوردن سطح کتابها :يکی از معيارهای اصلی در انتخاب محتوای برنامه
درسی ،قابليت يادگيری است گاهی محتوای انتخابشده به علت عدم تناسب با ويژگیها و
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تجربيات فراگير مشکل است و گاهی به علت سازماندهی نامناسب محتوا يادگيری مؤثر انجام
نمیپذيرد که والدين نيز به اين امر تأکيد کردند که محتوای کتابهای درسی فرزندانشان
خارج از توانايی آنان است و خواسته والدين اين بود که برنامهريزان ،از دشواری محتوا بکاهند
و هماهنگی و تناسب را در انتخاب محتوا در نظر بگيرند که بعضی از گفتههای والدين در اين
رابطه به شرح زير میباشد:
״آموزشوپرورش بايد سطح کتابها را پايين بياورد.״ [پاسخگوی شماره .]9

״در مورد کتابها ،يکبار در مدرسه گفتيم که سطح کتابها باالست ولی گفتند زمان فرق
کرده ،نمیشود که سطح کتابها مثل سابق باشد.״ [پاسخگوی شماره .]2
 )2-9اصالح رفتارهای آموزشي و پرورشي معلمان :معلم بهعنوان يکی از ارکان
آموزشوپرورش دارای نقش اساسی در کيفيت آموزش و درنتيجه يادگيری دارد توفيق يا
شکست برنامهها و فعاليتهای آموزشی و پرورشی هر نظام و هر کشوری به معلمان آن
بستگی دارد .رفتارهای آموزشی معلم شامل انتخاب روشهای مناسب تدريس و نظارت و
کنترل بر کالس و  ...است که والدين نيز انتظار دارند معلمان با روشهای تدريس فعال،
کالس درس را برای فرزندشان دلانگيز کنند؛ و همچنين رفتارهای پرورشی معلم نقش بسزايی
در پيشرفت دانشآموزان دارد .پرهيز از تبعيض ،مقدم دانستن اهداف پرورشی در کالس،
جديت در کار و توجه به پيشرفت بچهها ازجمله مواردی است که والدين انتظار دارند معلمان
به اين خصايص آراسته باشند تا کار تعليم و تربيت فرزندشان به نحو احسن انجام گيرد که در
زير به چند نمونه از تجارب والدين در اين زمينه اشاره میشود:

״وظيفه پرورشی معلم خيلی مهم است معلم بايد به بچهها درس اخالق ياد بدهد مهم
اينها هستند .عالوه بر اين وقتی معلم در کالس دعوا يا بدرفتاری میکند و کتک میزند باعث
میشود بچه من بترسد ،در خانه احساس میکنم که بچه ناراحت است چون میگويد مامان
نکنه تکاليفم ناقص بشه معلم مرا هم بزند.״ [پاسخگوی شماره .]4

״من از همه معلمان خواهش میکنم که در کارهايشان جدی باشند و به خاطر پول کار
نکنند ،به خاطر پيشرفت بچهها کار کنند چون بچه مردم مثل بچه خود ماست .مورد ديگه هم
اينکه مثالً ديدهايم بين بچههای پولدار و فقير فرق میگذارند و بچه پولدار را تشويق میکنند،
که اين کار را نکنند.״ [پاسخگوی شماره .]6
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 )3-9ترتیب جلسات اولیا و مربیان :جلسات اوليا و مربيان ،فرصتی برای پدر و
مادرهاست تا با آموزگاران فرزندانشان ديدار کنند و موضوعات مرتبط با عملکرد دانشآموزان
را بررسی کنند .انجمن اوليا و مربيان میتواند در پيشبرد هر چه بهتر امور آموزشوپرورش
دانشآموزان نقش مفيد و مؤثرتری داشته باشد .خصوصاً در پيشرفت تحصيلی دانشآموزان،
همکاری اوليا و مربيان تأثير مثبت دارد که بعضی از گفتههای والدين در اين رابطه به شرح زير
میباشد:

״در مدرسه سعی کنند با دعوت اوليا و با ترتيب دادن جلساتی مشکالت دانشآموزان را به
گوش والدين برسانند يا مثالً در جلسات به والدين گوشزد نمايند که تغذيههای رنگارنگ برای
بچههايتان نگذاريد همه يک نوع تغذيه بياورند تا بچهها ،پدر و مادرها را تحتفشار قرار
ندهند.״ [پاسخگوی شماره .]2

״هماهنگی را بيشتر کنند در سال فقط دو بار موقع کارنامه دادن دعوت میکنند که اين
درست نيست و جلسات باعث میشود والدين اشکاالت خود را از معلم بپرسند .اگر والدين را
جمع کنند و بگويند فالن درس را با اين روش بگوييد ما هم ياد میگيريم چون معلم رفته
آموزشديده ،ولی ما از روشها اطالعی نداريم .هماهنگی کنند ماهی يکبار کالس مشاوره
بگذارند مشکالت بچهها را بگويند.״ [پاسخگوی شماره .]4
 )7-9تغییر سیستم ارزشیابي :ارزشيابی توصيفی که در مدارس ابتدايی اجرا میشود،
شکلی از ارزشيابی تحصيلی-تربيتی است که در آن معلم با استفاده از ابزارهای مختلف به
جمعآوری اطالعات درزمينهی تالشها ،پيشرفتها و موفقيتهای دانشآموزان میپردازد در
اين تحقيق والدين معايب ارزشيابی توصيفی را بيشتر از مزايای آن دانستند و داليل خود را
اينگونه بيان کردند:

״در بين خانوادهها مرسوم است که میپرسند چند تا بيست داری وقتی بچه میگويد
هيچی ،میگويند بيست نداری؟ بچه فکر میکند زير صفر است .کالً سيستم نمره دهی سابق
خوب بود .اگر نمره باشد آدم میفهمد که بچه بيست گرفته يا هيجده گرفته .ولی در اين
سيستم نمیفهميم که بچه در کدام درس افت کرده است.״ [پاسخگوی شماره .]4

״از وقتی نمره را برداشتهاند معلمان از بچهها کار نمیکشند و فقط به فکر پر کردن پوشه
هستند تا به اداره بگويند ما در پوشه ناقص نداريم.״[پاسخگوی شماره .]5
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بحث و نتیجهگیری
هدف از اين مطالعه کشف و توصيف تجربيات والدين دانشآموزان دوره ابتدايی شهر
تبريز از مشارکت در امر تحصيل فرزندانشان بود که منجر به استخراج مضامين اصلی
 -9داليل اهميت تحصيل -2 ،شرايط و امکانات -3 ،روشهای آموزشی والدين،
 -4مشکلآفرينی در زندگی -5 ،داليل مشکالت از ديدگاه والدين -6 ،تأثير مثبت همکاری
روی فرزندان -3 ،معايب همکاری والدين -8 ،راهکارهای والدين برای جلوگيری از
مشکالت -1 ،پيشنهادهای والدين برای افزايش کارايی و اثربخشی مدرسه گرديد .مضامين
استخراجشده از تجربيات والدين با مدل مشارکت «از خانه به مدرسه» در پيوستار مدلهای
ارائهشده توسط اپشتين و ساندرس (به نقل از فيزگرال )2004 ،انطباق بيشتری دارد .اين مدل
به اهميت خانواده تأکيد دارد اما ارتباط در آن يکطرفه است و فرض بر اين است که والدين
تصميمات مدرسه را پذيرفتهاند .امروزه والدين در فعاليتهای زيادی با کودکانشان مشارکت
دارند .اين فعاليتها شامل :انجام پروژههای مدرسهای ،درست کردن وسايل ،بازی فوتبال و
کتاب خواندن میباشد .در سالهای اخير اين قبيل مشارکتها بيشتر شده است برای مثال
اُبرين و شميلت )2003( 9در مطالعات خود به اين نتيجه رسيدهاند که مشارکت والدين
بهخصوص با کودکان زير  5سال از دهه  9130افزايشيافته است.
بر اساس تجربيات مشارکتکنندگان اين مطالعه ،مهمترين داليل مشارکت و انگيزه والدين،
کمک به بهبود آينده تحصيلی و شغلی و همچنين دانا و توانا بار آوردن فرزندان ،میباشد و به
همين خاطر والدين وقت بيشتری را برای رسيدگی به تکاليف فرزندان صرف میکنند .نگاه
والدين امروزی به آينده فرزندانشان ،متفاوت از ديدگاههای گذشته است ،نگرانی از آينده
فرزندان ذهن والدين را به خود مشغول کرده و از آنها افرادی نگران اما مسئول در برابر
فردای فرزندانشان ساخته است .اغلب والدين امروزی شبانهروز خود را وقف فرزندان میکنند
و تمام دغدغههای ذهنیشان بعد از شرايط مالی معطوف نيازها و توقعات آنهاست .آنها با
سعی در ايجاد شرايط مطلوب ،رفاه کامل و تأمين نيازهای فرزندان ،در پی يافتن امنيتی نسبی
برای آينده فرزندان خود هستند (کفايی.)9386 ،
دومين يافته اين مطالعه ،شرايط و امکانات در نظر گرفتهشده برای تحصيل فرزندان
1- O’ Brien & Shemilt
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میباشد که برطرف کردن نيازهای کودکان در رأس همه فعاليتها قرار دارد .انتظار بهحق از
معلمان و والدين چنين است که هر آنچه در توان دارند مبذول دارند تا اينکه نيازهای کودکان
تأمين گردد و آنها رغبت و انگيزه تالش را بيابند .درواقع زمانی شاگردان يک کالس آماده
دانستن و يادگرفتن میشوند که ازنظر تأمين نيازهای زيستی مسئلهای نداشته باشند (افروز،
 .)9388از طرف ديگر والدين محيط امن و آرام و امکانات و وسايل مربوط به درس اعم از
کتابهای کمکدرسی ،سیدیهای آموزشی و  ...را تدارک میبينند و بيشتر والدين ادعا
میکنند ساعت آموزش مدرسه کم است و توان يادگيری همه بچهها برابر نيست و بعضیها
نياز به تمرين بيشتری دارند بنابراين نياز به معلم خصوصی در فصل امتحانات و کنکور برای
گرفتن نتيجه بهتر ،بيشتر احساس میشود که اين خود باعث بروز مشکالت مالی و افزايش
هزينهها میگردد که در مضمون  4به اين مشکالت اشاره شد.
يکی ديگر از مضمونهای پديدار شده از تجربيات والدين روشهای آموزشی آنان در
جهت تفهيم مطالب به فرزندانشان میباشد .از اين روشها فراوان استفاده میشود که والدين
مستقيماً به آموزش مجدد مطالب درسی در خانه میپردازند .در رابطه با اين مضمون اکثريت
والدين تأکيد بر تأثير زبان مادری در يادگيری داشتند و معتقدند که تمام کودکان ايرانی در هر
زبان که باشند بهمحض ورود به مدرسه خود را با زبان رسمی آموزشی و پرورشی مواجه
میبينند در مدرسه بدون توجه به اينکه تا چه حد با زبان فارسی آشنايی دارد مجبور میشود
به زبان فارسی بخواند ،بنويسد ،صحبت و حتی مفهومسازی و فکر کند (نوريه و گل محمدی،
 .)9333وضعيت جديدی که کودک در آن قرار میگيرد تأثير ويژهای بر وی میگذارد .اگر
کودکی در پيامرسانی و فهم منظور و پيغام ديگران با مشکل مواجه باشد رشد اجتماعی او به
خطر میافتد .دوزبانگی به تضعيف ارتباط بين معلم و شاگرد منجر میشود و نهتنها شاگرد
بلکه معلم را هم در ناراحتی و شرايط دشواری قرار میدهد .در صورت نفهميدن مطلب ،اين
دانشآموزان به دليل کمرويی و احساس شرم ،احتمال کمتری وجود دارد که پرسش خود را
مطرح کنند و جويای حل مشکل خود شوند که نتيجهی طبيعی ،افت تحصيلی خواهد بود
(همان) .نتايج پژوهشهای حسينی ( )9339و عصاره ( )9383در تبيين دوزبانگی و مشکالت
آن ،اعم از مشکالت درکی و شنيداری با تجارب والدين در اين زمينه همسويی دارد .همچنين
روش ديگر والدين برای کمک به فرزندان استفاده از روش پرسش و پاسخ برای تمرين و
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تکرار است که بهمنظور تسلط فرزندان بر محتوا صورت میگيرد .بهطور طبيعی انتظار بر اين
است که در اين روشها ،قدرت تحليل و تفکر انتقادی دانشآموزان پرورش نمیيابد و اين
روش کنجکاوی ،نوآوری و خالقيت دانشآموز را برنمیانگيزد .شايگان ( )9388در پژوهش
خود ،در رابطه با عوامل مؤثر بر خوابآلودگی دانشجويان در کالس درس به اين نتيجه
دستيافت که روش پرسش و پاسخ و حفظ و تکرار موجب خستگی و خوابآلودگی
دانشجويان میشود .به همين جهت بايد والدين نيز در روشهای آموزشی خود تجديدنظر
کرده و با روشهای فعال ديگر يادگيری مطالب را برای فرزندانشان دلچسب نمايند .چهارمين
يافته اين مطالعه ،مشکلآفرينی در زندگی میباشد .تحليل يافتهها نشان میدهد که عمدهترين
مشکالت ايجادشده برای والدين در سايه تحصيل فرزندان ،مختل شدن کارهای روزانه (مختل
شدن وظايف پايه والدين) ،تأثير در روابط خانوادگی و زناشويی ،مشکالت روحی و روانی،
مشکالت مالی و اختالل در اوقات فراغت میباشد .گاه خانواده با بعضی از مراحل رشد و
تحول خود خوب روبرو میشوند اما در مسائل ديگر ،مشکلدارند (بارکر 9186 ،ترجمه
دهقانی) 9335 ،؛ برای مثال تحول خانواده ممکن است تا زمان ورود فرزند به مدرسه بدون
مسئله پيش برود ولی با شروع تحصيل فرزندان مسائلی برای خانوادهها پيش میآيد که چرخه
زندگی را دچار مشکل میسازد .با ورود فرزندان به مدرسه ،نقشهای جديدی در خانه به
وجود میآيد که والدين بايد آنها را ايفا کنند ،اين نقشها به شيوه رسمی تخصيص نمیيابند
بلکه بيشتر ،بهصورت الگوهای عادتی برای اعضای خانواده درمیآيند .نقشهای جديد باعث
کمرنگ شدن ساير نقشها برای اعضا شده و مشکالتی را در انجام ساير وظايف به وجود
میآورد (همان) .چون والدين امروزی حساسيت زيادی درباره درس خواندن و پيشرفت
تحصيلی فرزندانشان نشان میدهند و خانوادههايی که فرزندان باهوش و درسخوانی دارند
سعی میکنند از تهيه هيچ نوع امکاناتی دريغ نکنند و خانوادههايی که فرزندانشان به هر دليل
اهل درس و مدرسه نيست برای جبران کمبودهای انگيزشی ،بهناچار پول خرج کردن برای
معلم خصوصی و آموزشگاه و انواع و اقسام کتابها را سادهترين راه میپندارند (روزنامه
جمهوری اسالمی ايران .)9386 ،به اين خاطر در اين تحقيق بيشتر والدين از هزينههای
تحصيل ناراضی بودند و آن را معضلی در راه هدايت فرزندشان بهسوی علم و کمال
میدانستند.
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از ديگر يافتههای اين مطالعه ،داليل مشکالت از ديدگاه والدين میباشد که والدين باال
بودن سطح علمی کتابها را بهعنوان دليل مشکالت بيان کردند .هرچند در نظامهای آموزشی
متمرکز ،محتوا و بهتبع آن کتاب درسی ،نقش مهم و محوری دارد و عدم توجه به برخی
معيارهای اساسی مانند توجه محتوا به نيازها و عاليق فراگيران ،خسارات جبرانناپذيری به
فرايندهای آموزشی و يادگيری دانشآموزان وارد میکند که جبران اين خسارتها ،کاری بس
دشوارتر میباشد (لوی 9123 ،ترجمه مشايخ )9383 ،ولی يادگيری يک فرايندی است که در
اين فرايند عوامل و متغيرهايی در حال تعاملاند ،نوع و شدت تعامالت ،تغييرات گوناگونی را
به دنبال می آورد بنابراين اين امکان وجود دارد که عدم ايجاد جو مناسب و فضای راحت در
کالس ،عدم توجه به عاليق دانشآموزان ،عدم انتخاب روش تدريس مناسب يا عدم
سازماندهی مناسب کالس و  ...باعث کند شدن روند يادگيری شده است و نمیتوان گفت باال
بودن سطح علمی کتابها ،تنها دليل به وجود آورنده مشکالت برای دانشآموزان و والدين
آنها میباشد .پس برای يافتن علل مشکالت ،بايد همه جوانب را بهصورت کامل بررسی و
تحقيق کرد.
از ديگر مضامين فرعی پديدار شده ،از تجارب والدين در رابطه با داليل مشکالت
ايجادشده برای خانوادهها ،ناکارآمدی معلمان عنوانشده است .ازآنجايیکه متغيرها و عوامل
مختلفی بر پيشرفت تحصيلی دانشآموزان تأثير میگذارند ولی نقش عوامل درون مدرسهای
ازجمله روش تدريس معلمان ،بهعنوان يکی از مهمترين عوامل تعيينکننده پيشرفت تحصيلی
دانش آموزان ،توجه بسياری از افراد را به خود معطوف کرده است .بدون ترديد هيچ فردی
بهاندازه معلم نمیتواند تأثير بيشتری بر آنچه در مدرسه میگذرد داشته باشد .معلم میتواند
تعليم و تربيت را به فرايند توأم با لذت و کاميابی يا فرايند بیثمر تبديل کند (گيج9114 ،
ترجمه مهرمحمدی .)9331 ،بااينحال بايد اذعان نمود عملکرد معلم نيز تابعی از متغيرهای
متعددی ازجمله برنامههای درسی ،مديريت مدرسه ،شرايط اجتماعی و اقتصادی ،رضايت
شغلی معلمان و حتی شرايط خانوادگی حاکم بر تربيت کودکان است .در اين راستا عقيده
شواب بر اين است که هر موقعيت میتواند بر اساس  4نقطه مشترک (معلم ،دانشآموز ،مادهی
درسی و موقعيت) به وجود آيد .شواب معتقد است برنامه درسی حاصل تعامل و تالقی
بخشهای مختلف است که برهمکنش و واکنش دارند و در برنامه درسی بايد همه اين ابعاد
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مدنظر قرار گيرد تا يافتهها قابل دفاع شود (خاکباز)9381 ،؛ اما آخرين مضمون فرعی
استخراجشده از داليل مشکالت ،چشم و همچشمی والدين میباشد .هر کودکی که پا به اين
جهان میگذارد استعدادهای مختلفی درزمينهی يا زمينههای مختلف دارد و والدين بايد تالش
کنند تا اين استعدادها ،شناسايی و شکوفا شوند درحالیکه برخی از خانوادهها هيچ توجهی به
اين موضوع ندارند و بهجای کشف اين استعدادها ،کودکان خود را مجبور به رفتن به
کالسهايی مثل زبان انگليسی ،کالسهای خصوصی در دروس رياضی ،علوم و  ...و شرکت
در آزمونهای مختلف برای قبولی در مدارس تيزهوشان و کنکور میکنند که اين
چشموهمچشمی و انتظارات نابجا هم والدين و هم فرزندان را با مشکالتی مواجه میکند
(آراسته .)9312 ،از ديگر يافتههای اين مطالعه ،تأثير مثبت همکاری روی فرزندان میباشد.
اکثر والدين عميق شدن يادگيری و افزايش خودکارآمدی فرزندان را از نتايج مثبت همکاری
تلقی کردند .تعامل والدين با مسائل مدرسهای علی رغم نوع و شکل آن ،رابطه مثبتی با
پيشرفت دانشآموزان دارد بهعنوانمثال توجه به موفقيتهای تحصيلی دانشآموزان ،برقرار
نمودن رابطه نزديک با مدرسه از سوی والدين ،به رشد انگيزش و پيشرفت تحصيلی در
دانشآموزان کمک میکند .دانش آموزان در صورتی میتوانند به احساس شايستگی و
خودکارآمدی برسند که اطرافيان آنها ،حمايت مثبت و روابط کيفی را در حد لزوم برای آنها
فراهم کنند (باربارا مک کومبز و جيمز پاپ 2002 ،ترجمه ابراهيمی قوام .)9383 ،از طرفی
رابطه مثبت و مستقيم انگيزش ،احساس شايستگی و خودکارآمدی با پيشرفت تحصيلی
اثباتشده است (همان منبع) .همچنين ادراک دانشآموزان از روابط حمايتی والدين و معلمين
بهصورت معناداری انگيزش و پيشرفت تحصيلی دانشآموزان را پيشبينی میکند (ونتزل،9
)9118؛ بنابراين والدين بايد شرايط را طوری برنامهريزی کنند که در آن به دانشآموزان ارزش
و اهميت بيشتری داده شود و نيازهای آنان مهم تلقی شود تا احساس کنند که موردپذيرش و
توجه ديگران هستند.
يکی ديگر از يافتههای اين مطالعه ،معايب همکاری والدين میباشد .تحليل يافتهها نشان
میدهد که همکاری والدين عالوه بر تأثيرات مثبت برای خود و فرزندان ،تأثيرات منفی نيز به
دنبال دارد که در اين تحقيق اکثر والدين ،وابستگی فرزندان به والدين و دلزده شدن از درس
1- Wentzel
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به خاطر فشار بيشتر را از معايب همکاری خود ذکر کردند .يکی از داليل عمده افت تحصيلی
مخصوصاً در دانشآموزان دوران دبستان وابستگی آنها به والدين است .مثالً وابستگیای که
در دوران ابتدايی بين والدين و فرزندان شکل میگيرد و وقتی آن نيروی کمکی به هر شکلی يا
علتی نتواند ديگر به آنها کمک کند آنوقت زمينه افت تحصيلی در کودک به وجود میآيد .از
آنجا که وابستگی بهمرورزمان شکل میگيرد قطع وابستگی نيز بايد در طول زمان صورت
بگيرد .کودک بايد روزی روی پای خود بايستد و بتواند تکاليفش را بهتنهايی انجام دهد ،ولی
عادت دادن او به اينکه هميشه کسی ،دوستی يا قوموخويشی است که در دروس مدرسه به
آنها کمک کند اين تفکر که هميشه کسی برای تکيه کردن وجود دارد را در ذهن او تقويت
میکند و سرانجام با از بين رفتن اين تکيهگاه تحصيلی نشانههای افت تحصيلی در کارنامه
دانشآموز جلبتوجه میکند (شريفی.)9361 ،
راهکارهای والدين برای جلوگيری از مشکالت هشتمين مضمون اصلی استخراجشده از
تجربيات والدين است .اکثريت والدين برای جلوگيری از مشکالت ،جلب رضايت فرزندان و
افزايش صبر و تحمل را بهعنوان راهکارهای مناسب و مفيد مطرح کردند .استفاده از تقويت و
پاداش باعث جلب رضايت کودک می شود و پيشرفت وی را به دنبال دارد از طرف ديگر
راهنمايی کودک بهجای تنبيه ،از راهکارهايی است که تأثير زيادی در رشد و پيشرفت تحصيلی
او دارد.
آخرين يافته اين مطالعه ،پيشنهادهای والدين برای افزايش کارايی و اثربخشی مدرسه
میباشد .تحليل يافتهها نشان داد که عمده پيشنهاد والدين تغيير سيستم ارزشيابی است و
همچنين والدين ،ترتيب جلسات اوليا و مربيان و اصالح رفتارهای معلمان را برای افزايش
کارايی و اثربخشی فعاليتهای مدرسه ضروری میدانستند .در اين پژوهش ،والدين از سيستم
ارزشيابی دوره ابتدايی چندان رضايت نداشتند .طرح ارزشيابی توصيفی يکی از نوآوریهای
آموزشی است که در دهه  80به همت سياستگذاران نظام آموزشی و گروه زيادی از مديران و
معلمان مقطع دبستان ارائه شد .هدف اساسی ارزشيابی کيفی توصيفی ،بهبود کيفيت يادگيری و
ارتقاء سطح بهداشت روانی محيط ياددهی  -يادگيری است (خوشخلق و شريفی.)9385 ،
بسياری از والدين دانشآموزان مقطع ابتدايی به داليل مختلف ،نگران تحصيل فرزندان خود با
اين شيوه تحصيلی هستند و ازجمله دغدغههايی که با معلم در ميان میگذارند عدم تکرار پايه
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تحصيلی ،حذف نمره و درنتيجه کاهش انگيزه يادگيری است .والدين اظهار میدارند که
آموزش سنتی شيوهای جاافتاده در فضای تعليم و تربيت کشور بود و تدريس به شيوه ارزشيابی
توصيفی در مقطع ابتدايی که پايه تحصيلی به شمار میرود تا حدودی برای آنها نامطمئن و
ناآشناست .آنان حذف نمره را موجب برچيده شدن بساط ارزشيابی از کالسها برمیشمارند و
اظهار میکنند در شيوه ارزشيابی توصيفی ،مراقبت و نظارتی در جريان يادگيری دانشآموزان
وجود ندارد و دانشآموزان به حال خود رها میشوند .تعدادی از والدين چنين عنوان میکنند
به علّت اينکه نمره اهميت ندارد حس رقابت از بين میرود و دانشآموزان بهمرور انگيزهی
خود را از دست میدهند و چون مدارک مشخصی برای ارزشيابی وجود ندارد میتواند فضای
مناسبی برای معلّمان باری به هر جهت و بیانگيزه فراهم کند تا با خونسردی و بیخيالی فقط
در کالس وقت بگذرانند ،چراکه هيچگونه مدرکی مبنی بر چگونگی کيفيت آموزشی آنها
موجود نيست.
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