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مشارکت والدین بُعد مغفول برنامه درسی
علیرضا عراقیه*9
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تاریخ پذیرش9911/93/99 :

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضرررر تحلی و تبیین مشررراروت واندین به مهابه بُعد مغفول برنامه های
درسرری مدار ؛ روش پژوهش فراتحلی و جامعه آماری شررام پژوهشها و اسررنادی بوده اند وه با
مالکهای پژوهش حاضرر هماهنیی داشته و نمونه مورد ماانعه تعداد 49پژوهش بوده وه با استفاده
از روش نمونه گیری هدفمند مورد بررسری قرار گرفته اند سواالت اصلی این پژوهش عبارت بودند از
اینکه  9استلزامات مشاروت اونیاء از دیدگاه سند چیونه است ؟  4استلزامات پژوهشهای انجام شده
در خصرو

مشاروت اونیاء در برنامههای درسی چیونه است ؟  9موانع مشاروت اونیاء در برنامههای

درسی ودامند ؟  8جاییاه مشاروت اونیاء در برنامههای درسی وجاست ؟ بر اسا

یافتههای پژوهش

حاضرررر ،باوجود بدیهی و غیر قاب انکار بودن نقش مشررراروت واندین در ثمر بخش بودن برنامههای
درسری ،این حقیقت از شردت وضروق قاب روتیت نبوده و مشاروت واندین به مهابه بُعد مغفول برنامه
های درسی مدار

محسوب میگردد درپایان راهکارهای الزم در قانب پیشنهادات پژوهش اراته شده

است
کلید واژهاها مشاروت واندین ،بُعد مغفول ،برنامه درسی ،اسنادباالدستی
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مقدمه
مدرسره یکی از نهادهای تربیتی و آموزشی مهم است وه نیازمند مشاروت اونیای دانش آموزان و
دییر سرازمان هاست شماری از نظریه پردازان بر این باورند وه بیشتر وارهای مردم در سراسر جهان
بر محور مشرررارورت میگردد و جلب همکاری خانواده نیز از عوام اثر بخش تعلیم و تربیت اسرررت
(وحدتی ،حجت خواه ،رشرریدی ) 9916 ،یکی از مشررخصررههای مدار

موفق اسررتفاده حداوهری از

مشرراروت واندین اسررت به همین دنی اسررت وه در وشررورهای توسررعه یافته ،همکاری میان خانه و
مدرسره به صرورتی منسرجم در آمده و این دو نهاد ،مسرئونیت مشترک خویش ،یعنی تربیت فرزندان
جرامعه را با همفکری ،همکاری و هماهنیی انجام میدهند به طور ولی سرررهیم وردن خانوادهها در
آموزش و پرورش موجب افزایش اطالعات و آگاهی افراد ،گسرررترش مشررراروت در سرررایر زمینههای
اجتماعی ،افزایش احسا

همبستیی با سایر واندین ،احسا

ییانیی بیشتر با سازمان ،اعتماد افراد به

سرازمانها ،واهش هزینههای فردی و سازمانی و افزایش اثر بخشی سازمانی خواهد شد (زنجانی زاده
و همکاران ) 9913 ،بنابراین فراگیری دانش در انحصار مدار

نیست و خانوادهها نیز میتوانند به امر

آموزش و مشراروت در برنامههای درسی و ارتقای عملکرد تربیتی دانش آموزان ومک نمایند (قدسی،
بالنی و محبی میمندی) 44 :9941 ،
ماانعاتی وه در وشرورهای گوناگون انجام شرده اسرت نشان می دهد وه مشاروت خانواده دانش
آموزان در برنامههای درسری عام مهم و مثثر در عملکرد تحصریلی آنان بوده اسرت (گیسر9114 ،9؛
نتکان )4394 ،4ارتباط واندین با تعلیم و تربیت فرزندانشرران در مدار

و برنامههای درسرری به عنوان

بنیادی ترین عنصرر محسروب شرده وتعام دو جانبه آنها ،بسیج منابع را به همراه خواهد داشت این
مشراروت سربب پیشررفت تحصیلی ،بهبود فعانیتهای مدرسه ،افزایش حمایت جامعه از مدرسه اتم از
حمایتهای انسانی ،مانی و منابع مادی خواهد بود این حقیقت باید مورد پذیرش قرار گیرد وه واندین
در جریان طراحی ،اجرا و ارزشیابی برنامههای درسی نقش آفرینان و بازیکنان غیر قاب انکاری هستند
واندین و معلمان در برنامههای درسرری به یکدییر احتیاد دارند و تحقیقات بیانیر آن اسررت وه جاییاه
مشرراروت واندین در برنامههای درسرری باید مشررخش باشررد و صرردای پدر و مادر به عنوان نخسررتین
مربیان ،معلمان و رهبران اثر بخش فرزندانشران باید در فرایند تعلیم و تربیت شررنیده شررود مشرراروت
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واندین در برنامههای درسرری به این معنا نیسررت وه واندین در همه چیز باید درگیر شرروند بلکه به این
معنا اسرت وه واندین به اندازه وافی در فرایند برنامههای درسی نمایان شده و دیده شوند واندین باید
بدانند چه چیزی در مدرسرره اتفا میافتد و در فعانیتهای آن مشرراروت داشررته باشررند زیرا سررهم
مشاروت واندین میتواند زمینه شکست و یا موفقیت دانش آموزان را مشخش نماید حضور واندین در
اجرای برنامههای درسری سربب واهش فشرارهای روحی و اسرتر

فرزندان خواهد شررد زیرا حضور

واندین به دانش آموزان در مباحث مختلف یادگیری اعتماد به نفس داده و تحقیقات موید این موضوع
میباشد(اورنشتاین 9و هانکینز 4331 ،و مددنو ،سعادتمند ،یارمحمدیان)9914 ،
ممکن اسرت در ابتدا یکی ازعل عدم عالقه واندین جهت مشراروت در برنامههای درسی به دنی
ضعف آگاهی آنان از تأثیر مشاروتشان در مدرسه باشد ونی زمانی وه بدانند حضور آنان میتواند از نظر
شرناختی و عاطفی در پیشررفت فرزندانشران اثر بخش باشرد و زمینه ساز رشد فکری بسیار چشمییر
دانش آموزان شرود احسا

مسئونیت نموده و نقشهای مختلفی نظیرحامی ،یادگیرنده ،همیار ،معلم و

سریاسرت گذار را در برنامههای درسی بر عهده خواهند گرفت انف) نقش حامی :واندین نزدیک ترین
گروه بره دانش آموزان هسرررتند و از تجارب منفی و مهبت فرزندان خود آگاهی دارند و اصرررلی ترین
گروهی هسررتند وه باید در برنامههای درسرری مشرراروت داشررته باشررند (بالغت ،نقیب زاده ،قاتدی و
محمودنیا ) 9941 ،و هرچه محتوای برنامه درسری با فرهن

خانواده در ارتباط عمیق تر باشد ،به دنی

تعلق دانش آموز به آن فرهن  ،بر میزان حمایت و رغبت واندین به درگیر شرردن با تعامالت مدرسرره
خواهد افزود (نوروز نژاد قادی و سررراجی )9916 ،و از آنجا وه واندین از گروههای مختلف اجتماعی و
فرهنیی و تخصررشهای مختلفی میباشررند ،در صررورتی ایجاد فرصررت قادرند در چیونیی اجرای
برنامههای درسی و تهیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز مدرسه مشاروت نمایند
ب) واندین به عنوان یادگیرنده :اطالع رسرانی صررف در خصو

نحوه عملکرد و یادگیری دانش

آموزان نمیتواند به تنهایی وافی باشررد مهم ترآن اسررت وه با برگزاری وارگاههای آموزشرری توس ر
معلمان به واندین ،به آنان مهارتهای مورد نیاز جهت یاری و ومک به فرزندانشررران داده شرررود د)
واندین به عنوان همیار :حضررور واندین در اجرای برنامههای درسرری سرربب واهش فشررارهای روحی و
اسرتر

فرزندان خواهد شد زیرا حضور واندین به دانش آموزان در مباحث مختلف یادگیری اعتماد به

نفس داده و تحقیقات موید این موضرروع میباشررد(اورنشررتاین و هانکینز )4331 ،از سرروی دییر وقتی
Ornesstein
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دانش آموزان مشرراروت واندین خود را در نقشهای مختلف در فضررای وال

در  ،وتابخانه ،بیان

تجربیات و غیره مشررراهده میونند هیجان زده شرررده و بر افزایش انییزه آنان تأثیر میگذارد دانش
آموزانی وه واندینشران در برنامههای درسری مدرسره مشاروت میونند از یادگیری نذت برده و عالقه
بیشررتری از خود نشرران داده( مددنو ،سررعادتمند ،یارمحمدیان )9914 ،و فعانیتهای خود را به نحوی
انجام میدهند وه واندینشران از آنان ناامید نشوند د) واندین به عنوان معلم :دانش آموزان یادگیری را
در ابتردا از وانردین خود آغراز مینمرایند و از این نقاه نظر پدر و مادر با آگاهی از تفاوتهای فردی و
اسرتعدادهای فرزندانشران اطالعات خود را با معلمان به اشرتراک گذاشرته و این تعام یعنی مشاهده
همکاری نزدیک واندین با معلمان ،سرربب نذت بردن دانش آموزان از فرایند یادگیری میشررود واندین
به عنوان نخسرتین انیوی وودک مسرئونیت زیادی در شرک گیری شرخصیت فرزندان خود داشته و
حمایت خوب آنان سرربب میشررود تا یادگیرند با رشررد مهبت و خوبی همراه باشررد (والمب)4343 ،9در
شررای معکو

این وضرعیت یعنی اشرتغال بیش از حد واندین و نداشتن تعام با معلمان سبب عدم

آگاهی معلمان از تفاوتهای فردی و سرروابق قبلی دانش آموزان میگردد در این شرررای یعنی عدم
مشاروت واندین در برنامههای درسی ،معلمان فعانیتهای زیادی را انجام میدهند ونی به سبب اینکه
از پیشرررینره فردی دانش آموزان اطالعی ندارند ،بدون توجه به تفاوتهای فردی ،وار را پیش خواهند
برد ه) واندین به عنوان سرریاسررت گذار :واندین به دنی درگیر بودن در تعلیم و تربیت فرزندانشرران
می توانند با همدنی و همکاری و اراته تجربیات و اطالعات خود در سریاسرت گذاری مدرسره مشاروت
نموده و یا در گروههای برنامه درسری مدرسره شروت ونند و با مشاروت خود سبب بهبود برنامههای
درسری شوند (ویلووس 9194 ،4و گیسر )9114 ،ز) واندین در گروهای عالقمند :خانوادهها باید بخش
فعانی در تصرمیم گیریهای مربوط به برنامههای درسری فرزندانشان باشند با این حال تحقیقات قاب
توجهی بیانیر آن است وه واندین احسا
وودوان دارای نیازهای خا

نمیونند مدار

به همکاری آنها نیاز دارند به ویژه واندین

میتوانند یک گروه مورد عالقه ویژه تشکی داده و عالوه بر بهره گیری

از راهنماییهای معلمان از سخنرانیها ،فیلمها و بحثهای مختلف برای رفع نیازمندیهای خود بهره
بییرند (الو ،زاگونا ،وورت و میلر )4399 ،9در مجموع میتوان گفت :موفقیت در تعلیم و تربیت بدون
مشراروت خانوادهها در زمینههای مختلف امکان پذیر نیست زمانی فرزندان ما به اهداف عانی تربیتی
1
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و آموزشی دست خواهند یافت وه هر دو نهاد خانه و مدرسه احسا
خود همراهن

مسئونیت ورده ،نسبت به وظایف

عم ونند و در تربیت دانش آموزان روشهای یکسرررانی به وار گیرند در اینجا چهار

سثال اصلی مارق میگردد -9 :استلزامات مشاروت اونیاء از دیدگاه سند چیونه است ؟  -4استلزامات
پژوهشهای انجام شرده در خصرو

مشراروت اونیاء در برنامههای درسرری چیونه است ؟  -9موانع

مشاروت اونیاء در برنامههای درسی ودامند ؟  -8جاییاه مشاروت اونیاء در برنامههای درسی وجاست؟
روش پژواهش

روش پژوهش حراضرررر فراتحلیر و جامعه آماری شرررام پژوهشها و اسرررنادی بوده اند وه با
مالکهای پژوهش حاضرررر هماهنیی داشرررته و نمونه مورد ماانعه شرررام تعداد 49پژوهش در بین
سرالهای  9941تا  9914بوده وه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و مورد بررسی قرار
گرفته اند در این مقانه ابتدا بر اسرا

هدف اصرلی پژوهش ،مسررانه تحقق به روشرنی تعریف شرده و

سپس از بین ماانعات موجود ،تعداد  49مورد وه با مالوهای پژوهش حاضر هماهنیی داشته اند نمونه
گیری به عم آمده و یافتههای در قانب پاسخ با  8سوال اصلی پژوهش اراته شده است
یافتهاها

در خصو

نقد سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران تحقیقات متعددی انجام شده است

(مهر محمدی ،ملکی ،موسرری پور ،حسررنی ،احدی ،گویا ،صرراد زاده ،صررادقی ) 9941 ،در این میان
سروانی وه مارق می گردد آن اسررت وه اسررتلزامات مشرراروت اونیاء از دیدگاه سررند چیونه اسررت؟ در
خصرو

استلزام ایفای نقش خانواده ،در برنامه درسی از منظر اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش

شررام سرره سررند " برنامه درسرری ملی ،سررند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مبانی نظری تحول
بنیادین " در تعلیم و تربیت رسررمی و عمومی نتایج تحقیقات (مظاهری ،موسرری پور و ناطقی)9916 ،
بیانیر آن اسرت وه در اسرناد فو  46گزاره به منزنه اصول حاوم بر جاییاه و ضرورت دخانت خانواده
در نظام آموزشرری به ویژه برنامه درسرری مارق شررده اسررت پس از آن  99گزاره به مشرراروت آنها در
اجرای برنامه درسرری 94 ،گزاره به تونید (طراحی و تدوین) برنامه درسرری و  93گزاره نیز به ارزشرریابی
برنامه درسی اختصا

داده شده وه در قانب  6دسته قاب تحلی و اراته میباشد :الف -نقش خانواده

در تونید (طراحی و تدوین) برنامه درسری وزارت آموزش و پرورش موظف است از مشاروت حداوهری
خانوادهها برای طراحی و اجرای برنامهها و فعانیتهای خارد از وال

و مدرسررره بهره بییرد (برنامه
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درسری ملی )84 :و با وجود ورود وودوان به مدرسه ،مسئونیت تربیت همچنان به دوش واندین بوده و
تداوم تکلیف واندین در همه مراح تربیت اجتناب ناپذیر اسرت (برنامه درسی ملی )494 :و در مواردی
مانند تدوین مقررات آموزشرری و برنامهها و انتخاب محتوا و تهیه منابع آموزشرری و ومک آموزشرری،
تأمین هزینهها و نحوه مصررف اعتبارات ،جلب مشراروت مادی و معنوی واندین ضروری است (برنامه
درسی ملی )994 :و میتواند در سیاست گذاریها و برنامه ریزیهای نظام تربیت رسمی و غیر رسمی
مشراروت داشرته باشد (برنامه درسی ملی )994 :و بنابراین در این نیرش ،خانواده و مدرسه دو فضای
تربیتی مکم همدییر خواهند بود و الزم است با معلمان ومدیریت مدرسه ارتباط مستمر داشته و حق
خانواده به مهابه یکی از اروان تربیت رعایت گردد (سرررند برنامه درسررری ملی ) 414 :حقو واندین
عبارت اسررت از حق انتخاب نوع تربیت در چارچوب فلسررفه تربیتی جامعه ،حق مشرراروت در مدیریت
نظام تربیت رسمی و عمومی در حد توانایی و صالحیت ،حق مشاروت در جریان تربیت فرزندان و حق
نظارت بر نظام تربیت رسمی و غیر رسمی (سند برنامه درسی ملی )498 :ب -نقش مشاروت خانواده
در اجرای برنامه درسرری وزارت آموزش و پرورش مسررئونیت زمینه سررازی الزم برای هدایت و غنی
سازی زبان غیر رسمی تعلیم و تربیت در خانه ،مدرسه و خارد از مدرسه را بر عهده دارد (برنامه درسی
ملی )84 :و الزم اسرت از ظرفیت مشراروت خانواده در برنامههای آموزشی و تربیتی بهره گیری نماید
(سررند تحول بنیادین )49 :و خانواده نیز نمیتواند نسرربت به اهداف ،برنامهها و اقدامات تربیتی انجام
یافته نسرربت به فرزندان خویش بی توجه باشررد به این ترتیب خانواده نه تنها در پشررتیبانی و اجرای
طراقهای تربیتی ،بلکه در سرریاسررت گذاری ،برنامه ریزی و به ویژه ارزشرریابی از برنامهها و اقدامات
فرایند تربیت باید مشاروت فعال داشته باشد (برنامه درسی ملی ) 944 :ج -نقش خانواده در ارزشیابی
برنامه درسرری ملی باوجود ورود وودوان به مدار

و همچنین واگذار شرردن هدف گذاری ،سرریاسررت

گذاری ،برنامهریزی ،اجرا و نظارت ،ارزشریابی و اصرالق نظام تربیت رسمی به دونت ،مسئونیت تربیت
همچنان به دوش واندین اسررت (مبانی نظری تحول بنیادین )494 :و از جمله مواردی وه الزم اسررت
خانواده ،در آن مشراروت داشته باشند ،ارزشیابی از برنامهها و اقدامات در فرایند تربیت میباشد (مبانی
نظری تحول بنیادین ) 944 :د -نقش خانواده در تحقق اهداف برنامه درسرری .با عنایت به تالزم حق
و تکلیف در دیدگاه اسالمی ،مشاروت واندین در مدیریت تربیت رسمی و عمومی حق آنهاست و دونت
اسالمی موظف است در استیفای این حق بکوشد و سازووارهای آن را فراهم آورد (مبانی نظری تحول
بنیادین )999 :زیرا یکی از نهادهای اجتماعی مثثر و بنیادی در انواع تربیت ،به ویژه در سررنین وودوی
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و نوجوانی ،نهاد خانواده اسررت و نذا خانواده در هر حال نقشرری انکار ناپذیر در فرایند تربیت دارد ه-
نقش مشررراروت خانواده درفرایند برنامه درسررری توجه به محوریت نقش خانواده در تدوین و اجرای
برنامههای تربیتی ضروری است (مبانی نظری تحول بنیادین )963 :در واقع نهاد خانواده ووچک ترین
واحرد اجتماعی و در عین حال مهم ترین و تأثیر گذارترین واحد تربیتی در جوامع برای تربیت فرزندان
اسررت (مبانی نظری تحول بنیادین )449 :و بنابراین مسررئونیت اونیه واصررلی تربیت وودوان با واندین
اسرررت (مبانی نظری تحول بنیادین )498 :و دونت نقش مکم و ناظر را بر عهده دارد مسرررانه ی
دییری وه در این بین مارق اسررت آن اسررت وه :اسررتلزام پژوهشها ی انجام شررده در خصررو
مشراروت اونیاء در برنامه درسری چیونه است؟ در واوش در خصو

این مسانه میتوان گفت :برنامه

درسری همواره به عنوان مهم ترین فرایند و فرصرتهای یادگیری اسرت وه در مدرسه اتفا افتاده و
وسررانی وه تحت تأثیر هر گونه تغییر در اثر برنامه درسرری قرار دارند میبایسررت به عنوان ی نفعان
برنامه درسری محسروب میگردند بنابراین خانواده باید در طراحی برنامه درسری ،اجرا و انتشار برنامه
درسرری حضررور اثر بخشرری داشررته باشررد زیرا میتواند فرایند تعلیم و تربیت را حمایت نموده و سرربب
افزایش ویفیت برنامه درسی و ارتقاء انییزه دانش آموزان شود بنابراین واندین به عنوان عضو مثثری
از جامعه قادرند از عوام تعیین وننده در اجرای برنامه درسرری محسرروب گردند حمایت آنان میتواند
سربب پیشررفت تحصریلی ،بهبود فعانیتهای مدرسه ،افزایش حمایت جامعه از مدرسه شود همچنین
مشاروت واندین میتواند نقش مثثری در شکست یا موفقیت برنامههای درسی داشته باشد بنابراین نه
معلمران و نره وانردین بره تنهایی نمیتوانند دانش آموز را به اندازه وافی تحت آموزش قرار دهند هر
وردام جراییراه خود را داشرررتره و ویفیرت آموزش و تدریس در مدار

فق میتواند با بهبود ویفیت

همکاری بین واندین و معلمان ارتقاء یابد افزایش مشرراروت واندین سرربب میگردد تا مدرسرره سررا
باالتری از موفقیت را تجربه وند در صررورتی وه به واندین فرصررت داده شررود آنان میتوانند به ارتقاء
ویفیت آموزش ومک ونند ،میتوانند باعث پیشرررفت شرروند و در معلمان و دانش آموزان انییزه ایجاد
نمایند وقتی واندین در برنامههای درسی مشاروت میونند ،دانش آموزان در مدرسه موفق تر هستند،
اعتماد به نفس و رضرایت شرغلی معلمان افزایش مییابد (گاست ،)4395 ،مدرسه از انجام فعانیتها و
تکانیف دانش آموزان در خانه اطالع یافته و به آنها ومک می شرود وه منسررجم تر و سازمان یافته تر
عم ونند همچنین پژوهشها بیانیر آن است وه مشاروت واندین سبب بهبود عملکرد تربیتی دانش
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آموزان ،افزایش اعتماد به نفس آنان ،ارتقاء مهارتهای اجتماعی و پیشرررفت تحصرریلی شررده اسررت
(نتکان) 4394 ،9
نتایج برخی پژوهشها نیز از مشرراروت واندین در فرایند برنامه درسرری به عنوان ولید موفقیت نام
برده (چن )4394 ،4و راهکارهایی را به شرق ی بیان میونند:
 -9هر چه واندین تعام و حضرور بیشرتری در برنامههای درسرری داشرته باشررند؛ دانش آموزان
پیشرفت تحصیلی باالتری خواهند داشت
 -4مشرراروت خانواده ،نه تنها عملکرد تحصرریلی را تقویت میوند بلکه در نیرش و رفتار دانش
آموزان نیز مثثر است
 -9خانوادهها باید از دوره پیش از دبستان تا متوساه درگیر برنامههای درسی فرزندان خود باشند

با ا عان به این نکته وه دانش آموزان بخش عمده ای از زمان خود را در خانه سرررپری میونند و
فرایند یاددهی – یادگیری آنها در خانه تکمی میشرود ،بنابراین نیاز اسرت واندین و مدار

مشاروت

بیشتر و بهینه تری داشته باشند تا با مشاروت بهینه آموزش و پرورش قادر باشد وه در راستای توسعه
وشور ،گامهای مهمتر و ارزشمند تری بردارد
در بحث موانع مشررراروت اونیاء در برنامههای درسررری فرزندشررران نیز میتوان گفت بر اسرررا
پژوهشهای صرورت گرفته نتایج نشران داده اسرت وه مشاروتهای واندین دانش آموزان در مدار
همواره با مشکالتی مواجه بوده و بنا به دالیلی از جمله عدم آگاهی و شناخت واندین ،برخورد نامناسب
مسئونین مدار  ،عدم توانایی معلمان در جلب مشاروت واندین و سایر مسات اقتصادی ،فرهنیی و
مثثر و مفید واقع نیردیده اسررت عدم برخورداری واندین از مهارت و تجربه الزم جهت مشرراروت در
امور مدرسره و عدم آگاهی با نحوه مشاروت مثثر یکی از موانع و مشکالت عمده ای است وه در این
زمینه وجود دارد و در تحقیقات مختلف به آن اشراره شرده است بنابراین یکی از راههای ممکن ،برای
دسرتیابی به هدف مهم افزایش ارتباط اونیاء با معلمان و مربیان و مشراروت هرچه بیشتر آنان در امور
مدار

وه به رشررد بیشررتر تعلیم و تربیت و هماهن

سررازی آن با تغییرات پرشررتاب جامعه منجر

میشود ،این میتواند باشد وه پژوهشیران و مسئونین امر به بررسی و شناسایی موانع موجود اثر گذار
در امر مشرراروت واندین پرداخته تا از این طریق بتوانند با حذف این موانع ،زمینه مشرراروت حداوهری

Netkane
CHen

1
2
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واندین در مدار

989

را فراهم آورند بدیهی اسررت وه رشررد و توسررعه آموزش و پرورش در هر جامعه ای

مسرتلزم شرناسرایی و از میان برداشتن موانعی است وه بر سر راه مشاروت مردم و واندین در این امر
مهم و حسا

وجود دارد در واواوی محدودیتهای مشاروت واندین در برنامههای درسی وجود موانع

مختلفی نظیر عوام مرتب با مدرسه ،عوام مرتب با واندین و عوام مرتب با دانش آموزان گزارش
شرده اسرت (زارعی ،دهقانی ،صرانحی و محمدی پویا ) 9914 ،برخی پژوهشها نیز با شناسایی موانع
مشراروت واندین در امور مدار

و برنامههای درسری ،آنها را در سه دسته  -9موانع فکری و نیرشی:

یکی از عمده موانع مشراروت در وشرور ما ،ناشری از واسرتی در اندیشره هاست عدم احاطه و تسل
فکری ،نبود اندیشههای ورزیده ،وسیع و عمیق فلسفی و فکری در باب ابعاد و جوانب مختلف موضوع
تعلیم و تربیت ،همچنین نبود نیرش و باور نسرربت به مزایا و محاسررن شررروت و مداخله اندیشررهها و
تفکرات افرادی بیرون از پستهای رسمی و اداری سیستم آموزش و پرورش (واندین ) ،این نظام را در
محا تصرمیم شمار م عدودی از تصمیم گیران خا

وه در مروز این سیستم متمروز قرار دارند ،نیه

داشرته ،آن را از نعمت وجود پتانسری علمی ،فکری و تخصرصری واندین با انییزه و متعهد نسرربت به
آموزش و تربیت فرزندان خود ،محروم سرراخته اسررت  -4موانع سرراختاری :نظام آموزشرری وشررور ما،
نظامی اسرت متمروز ،بدین معنا وه سریاسرت گذاریها و اتخا تصرمیمات آموزشری و تربیتی ،توس
گروهی وارشرررنا

و خبره وه اوهر آنها صررراحبنظران تعلیم و تربیت و فرهن

نیز میباشرررند ،انجام

میگیرد و سرپس این تصرمیمات به سازمانهای آموزشی استانها ،برای اجرا ،ابالغ میگردد از جمله
اقداماتی وه به گسرترش مشراروت میانجامد ،رفع واسرتیهای ناشری از سرریاست گذاریهای والن
اداری و آموزشرری و نیز اصررالق قوانین و مقررات فعلی ،در راسررتای قبول و پذیرش واندین در نظام
آموزشری اسرت -8موانع مربوط به منابع انسانی :امروز سخن از مدیران اثر بخش است و از مهمترین
ویژگیهرای مردیران اثر بخش خالقیرت ،نوآوری و تحول پذیری این گروه از مدیران و نیز انتخاب و
اعمال شیوههای مشورتی و مشاروتی برای تصمیم گیریها و اجرای امور در سازمان متبوع خود است
هر زمانی وه مدیری از خود انعااف و شایستیی برای عم مشاروتی نشان داده است ،بدون توجه به
سرایر موانع ،وارها نسربتا پیش رفته اسرت از موانع دییر مشاروت ،میتوان به اعتماد ناوافی مدیران
آموزشرری نسرربت به مردم ،به ویژه صرراحبنظران و متخصررصرران تعلیم و تربیت واه فن ،واسررتی در
عملکردهرای درونی و بیرونی آموزش و پرورش ،برنامهها و اهداف آن ،نابسرررامانی و موازی واری در
واحدهای اداری ی رب برای جلب مشراروت واندین نظیر برنامههای سازمان انجمن اونیاء و مربیان،
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سرازمان توسرعه و نوسرازی مدار  ،معاونت مشاروتهای مردمی وزیر و  ،تخصیش بودجه و منابع
ناوافی به فعانیتها و برنامههای آموزشرری و تربیتی ،بی توجهی و عدم توانایی مدیران در بهره برداری
از پتانسری های سازمانهای غیردونتی و ضعف در اطالع رسانی و آگاهی بخشی به افراد جامعه اشاره
نمود (گوهری ،جمشیدی و بیدختی )9919 ،همچنین در خصو
درسری بر اسرا

جاییاه مشاروت اونیاء در برنامههای

نتایجی وه از موانع م شراروت اونیاء در وضرعیت موجود به دست آمده است حقیقت

بیانیر آن است وه مقدمات و پیش نیازهای ضروری از طرف دونت برای مشاروت اونیاء در برنامههای
درسری به میزان وافی وجود ندارد از طرفی موانعی چون "ومبود وقت واندین ،شراغ بودن ،فاصله و
درگیر بودن با وارهای روزمره"" ،بی اطالعی اونیاء از وظایف خود" " ،متمروز بودن نظام آموزش و
پرورش" و از نظر معلمان موانعی چون" مشررکالت خانوادگی مه طال  ،فوت پدر یا مادر ،اختالفات
خانوادگی و "" ،ومبود وقت واندین ،شراغ بودن ،فاصله و درگیر بودن با وارهای روزمره" و "عدم
شناخت اونیاء از اهداف و واروردهای مدرسه" و از نظر واندین موانعی چون" تغییرات سریع برنامههای
درسی و آموزشی و عدم شناخت واندین و ناتوانی آنها در تابیق با برنامهها"" ،وضعیت نامناسب اقتصادی
خانوادهها" " ،سراختار نظام آموزشی وشور" "،عدم شناخت اونیاء از اهداف و واروردهای مدرسه" و"عدم
نهادینه سازی فرهن

مشاروت در جامعه" از مهمترین موانع مشاروت واندین میدانند

بحث و نتیجهگیری
با وجود اسرتلزامات پژوهشری و تأوید اسرناد از منظر سند برنامه درسی ملی و سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش و مبررانی نظری تحول بنیررادین در تعلیم و تربیررت رسرررمی و عمومی و  99گزاره
شررناسررایی مبنی بر ضرررورت مشرراروت و تعام خانوادهها در مراح مختلف فرایند برنامه درسرری
فرزندانشران وه حتی به منزنه تکلیف و وظیفه شرعی و قانونی آنها تبیین شده است (مظاهری ،موسی
پور و ناطقی )9916 ،و بر حق خانواده در سیاست گذاری و مشاروت در آموزش و پرورش تأوید نموده
اسرت (علم انهدی )9945 ،یافتهها حضرور و مشاروت خانواده در برنامههای درسی را وافی ندانسته و
بر ضررورت وارد شردن خانوادهها در جریان تعلیم و تربیت و برنامههای درسی در صورت وافی نبودن
منابع و اقدامات دونت تأوید دارد همچنین با وجود آنکه وسرب توافق ی نفعان از شواهد توفیق یک
برنامه محسرروب میگردد ،نکن برخی تحقیقات بیانیر آن اسررت وه روق حاوم بر اسررنادی به ویژه در
برنامه درسی ملی رویکرد مهندسی بوده و تحقق امور از پیش تعیین شده و جایی برای شدن و روییدن
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نمیدهد (موسری پور و صرابری )98 :9941 ،و اگر چه مبانی برنامه درسی ملی استفاده از

رویکرد تربیتی اسرت و حتی رویکرد مهندسی با آرمان طلبیهای نظامهای متمروز سازگاری دارد ،اما
به وارگیری آن مانع مشاروت ی نفعان میشود
با وجود تأوید اسررناد بر مشرراروت خانوادهها ،نکن اجرای برنامه مسررتلزم وسررب توافق ی نفعان،
تدارک امکانات و نظارت اسرت گرچه برای اجرای اسرناد مانند سند برنامه درسی ملی تقویت احسا
تعلق مجریان مد نظر قرار نیرفته و توافق ی نفعان نیز موضررروعیت ندارد تدارک امکانات مسرررأنه
محسوب نشده و این بدان معناست وه صدور دستور منجر به اجرای برنامه میشود
وقتی ما برنامه درسی را یک سند از پیش آماده شده در نظر بییریم ،مشاروت واندین وه جزتی از
برنامه مکتوب نمیباشرند ،امکان پذیر نیسرت اما در صرورتی وه در ونار برنامه درسی به عنوان سند،
فرصتی را برای برنامه روتیدنی وه غانبا نادیده گرفته میشود ،در نظر بییریم ،میتوانیم زمینه پرورش
ابعاد روان شررناختی ،اجتماعی و عاطفی بین معلمان و دانش آموزان را نیز فراهم نماییم اگرچه واندین
عالقمند به مشراروت در برنامههای درسری و مدار

بوده و اسرتلزامات پژوهشی و اسنادی آن را نیز

برشماردیم ،نکن این اتفا بدون فراهم وردن اقتضاتات اجرایی و آموزشهای مربوطه میسر نمیشود
اسرتلزامات پژوهشری نیز مثود بر نزوم مشاروت خانواده در برنامههای درسی میباشد به نظر واندین
فضای مدرسه به نحاظ فیزیکی و روانی آثار مخربی بر بچهها دارد فضای فیزیکی مدرسه بسیار بسته
اسررت نتایج برخی تحقیقات متکی بر دیدگاه واندین نسرربت به نظام مدرسرره بیانیر ویژگیهای ی
میباشررد :تمروز نظام آموزشرری ،عدم توجه به تفاوتهای فردی ،عدم شررکوفایی اسررتعدادهای بچهها،
عمیق نبودن یادگیری ،تأوید بر حفظیات ،سرررووب اسررتعدادهای بچههای قوی ،عدم عالقه بچهها به
مدرسه ،راباه یکسویه مدرسه و خانه ،عدم مشاروت واندین در آموزش ،عدم توجه به برنامههای در
زبان ،موسریقی و ورزش در مدرسره ،فضرای فیزیکی محدود مدرسره ،خشکی انضباط مدرسه ،انتخاب
ناشرری از اضرراراب (عااران و ملکی )9914 ،نتایج توجه نکردن به مشرراروت واندین در برنامههای
درسری زمینه تفکر در مورد طرق هایی نظیر آموزش در خانه را برای واندین فراهم نموده است برخی
تحقیقات بیانیر آن است وه برخی واندین وه از طبقه متوس و متوس به باالی جامعه ایرانی است از
آموزش و پرورش وشرور وه متمروز اسرت و به خواسرتههای این طبقه بی اعتناسرت ،ناخرسند است
واندین ایرانی طبقه متوس شهری مایلند در تربیت فرزندانشان نقش فعال تری را ایفا نمایند
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پژوهش عااران و ملکی ( )9914همچنین نشرران میدهد وه نظام متمروز مدار

ایران ،از منظر

جامعه پژوهش نظام پاسررخیو به نیازهای واندین نیسررت و واندینی وه از امکانات مادی و آموزشرری
برخوردارند در مواردی جرأت میونند و خود و فرزندانشررران را از چرخه نظام رسرررمی خارد میونند
اگرچه این روند در مراح ابتدایی آن قرار دارد و به صررورت ناآشررکار صررورت میگیرد ونی برای نظام
رسمی آموزش و پرورش ایران وه برای خود رسانت اعتقادی قات است ،چندان خوشایند نیست برای
آنکه واندین قادر باشررند به صررورت حرفه ای در برنامههای درسرری مشرراروت نمایند ،میبایسررت
دسرتورانعم و ضرواب الزم در خصو
همچنین مدار

چیونیی مشاروت واندین تدوین گردد (اونی بای) 4398 ،9

و مربیان باید موانعی وه مانع مشرراروت واندین در برنامههای درسرری فرزندانشرران

میشوند را شناسایی و درک نمایند بسیاری از واندین به دنی تجربیات شخصی وه خاطرات تلخی از
دوران مدرسه در هن آنان بر جای گذاشته است تمایلی به همکاری با مدرسه ندارند برخی از واندین
نیز به دنی تجربیاتی وه برای فرزندانشران در مدرسره اتفا افتاده و یا نحوه برخورد منفی وه توسر
مدرسره به وقوع پیوسرته اسرت حاضرر به مشاروت نیستند مشغلهها و مشکالت اقتصادی نیز فرصت
مشراروت را از واندین گرفته (فیندرز )9118 ،4و از جمله موانع محسروب میگردند این در حانی است
وه از اقتضرراتات اجرایی برنامه درسرری در مدرسرره ،مشرراروت واندین میباشررد ،نکن زیر سرراختهای
مشاروت با موانع اجرایی مبتالبه میباشد این موانع در دو بخش مشهود میباشد:
انف) موانع ولی مانند:
 -9فقدان انییزه مشاروت
 -4نبودن بسترهای فرهنیی الزم
 -9ساختار برووراتیک
 -8روشن نبودن جاییاه مشاروت در بدنه ساختار مدار
ب) موانع اختصاصی مانند:
 -9عوام سریاسی و قدرت مسئونین به این معنا وه مدیران ارشد خود را تواناتر از این میدانند
وه نیاز به مشاروت واندین داشته باشند و آمادگی وافی برای اجرای طرق را ندارند

Olibie
Finders

1
2

986

مشاروت واندین بُعد مغفول برنامه درسی

 -4عام سرراختاری و امکاناتی نظیر فقدان پشررتوانه نظری ،روشررن نبودن هدفها ،راهکارهای
عملیاتی
 -9عام اطالعاتی :توجیه نشدن مدیران و مسئوالن در تمام ساوق
 -8عام فرهن  :عدم آگاهی واندین و ضعف در همکاری با مدرسه
 -6عام مدیریتی :ایجاد محدودیت و بسرررتن دسرررت و پای مدیر در فرایند مدیریت و عادت
مدیران به دریافت بخشررنامه از باال و محدودیت مدیران زبده و شررایسررته و همچنین میتوان ا عان
نمود ومبود اعتماد به نفس در مدیران و عدم تمای به ترک روشهای اجرای سرررنتی از دییر موانع
جلب مشاروت واندین محسوب میشود
در بحث راه ح های واربردی ،فرایندی و عملیاتی برای جذب مشراروت اونیاء میتوان گفت شما
نمیتوانید واندین را مجبور ونید وه در فعانیتهای تربیتی فرزندشران نقش داشرته باشند ،اما میتوانید
آنان را تشرویق نموده و واین فرایند را تسرهی ونید .با هدف بهبود مشاروت واندین در برنامه درسی،
محی و فضررای مدرسرره باید دعوت وننده باشررد و معلمان آموزشهای الزم را برای جلب مشرراروت
احتمانی واندین به ویژه در ایام پاندومی ورونا ببینند اگر مدرسرره طرق و برنامه ای برای واندین ندارد،
میبایسرت وادر مدرسه فعال شده و با هدف گسترش تصورات مهبت در واندین نسبت به فواید تعام
در برنامههای درسررری به عنوان ولید موفقیت دانش آموزان ،اونیاء را متقاعد نمایند در این خصرررو
میتوان با اجرای طرقهای مبتکرانه و پیشرنهاد فرصت هایی برای ارتباط واندین با مدرسه و یا انجام
مصاحبههای فردی با تک تک واندین توس وادر مدرسه و یا به تفکیک توس اعضاء منتخب انجمن
اونیاء و مربیان ،نسرربت به ایجاد انییزه در افراد و تعام مالوب تر اقدام نمود الزم اسررت مدار

و

اونیاء دانش آموزان را در برنامه ریزی و فعانیتها و انتخاب اونویتهای مدرسرره مشرراروت دهند و از
توانمندیهای تخصررصرری و مهارتی آنان در جهت تصررمیم گیری و اجرای تصررمیمات در جهت بهبود
فرایند تعلیم و تربیت بهره بییرند واندین از حق نظارت بر عملکرد مدرسه و نقد و ارزیابی آن برخوردار
شده و نسبت به سرنوشت مدرسه احسا
(جعفری مقدم و فانی) 9949 ،

مسئونیت ونند و در تحوالت آن مشاروت فعال داشته باشند

پژوهشنامه تربیتی /دانشیاه آزاد اسالمی واحد بجنورد /شماره 56

985

کتابنامه
احدی ،آمنه ( )9941بررسری سراوق و مقاطع ولیدی در برنامه درسری ملی جمهوری اسالمی از منظر یافتههای
علم روان شناسی فصلنامه ماانعات برنامه درسی ،دوره  ،6شماره 943-985 ،94
برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران ( ) 9919شورای عانی آموزش و پرورش تهران :رشد
بالغت ،سرید رضا؛ نقیب زاده ،میر عبدانحسین؛ قاتدی ،یحیی؛ محمدنیا ،علیرضا ( )9941بررسی مشاروت واندین
در مدار

به مهابه یکی از مونفههای دمووراسی در آموزش و پرورش فصلنامه خانواده و پژوهش ،سال  ،9شماره پیاپی

939-945 ،1
علوم انسانی،

جعفری مقدم ،سرعید؛ فانی ،علی اصغر ( )9949طراحی نظام مدیریت مدرسه محور در ایران مدر
شماره 9-95 ،45

حسنی ،محمد ( )9941نقد انیوی هدف گذاری سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران .فصلنامه ماانعات
برنامه درسی ،دوره  ،6شماره 41-991 ،94
زارعی ،احمد؛ دهقانی ،مرضیه؛ صانحی ،ویوان؛ محمدی پویا ،سهراب ( ) 9914شناسایی راهبردهای موجودِ جلب
مشاروت واندین در مدار

متوساه؛ با تأوید بر ابعاد مشاروتی اپستین فصلنامه علمی اندیشههای نوین تربیتی شماره

پیاپی 69
زنجانی زاده ،هما؛ داناتی سریج ،مجید؛ سرلیمی نژاد ،مهدی ( )9913بررسی میزان مشاروت خانوادهها در مدار
استان خراسان رضوی و عوام موثر بر آن مجله جامعه شناسی آموزش و پرورش ،شماره 99 – 939 ،9
صراد زاده ،علیرضرا ( )9941بررسری و نقد فلسرفی برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران بر اسا

فلسفه

تربیت اسالمی و دالنتهای آن فصلنامه ماانعات برنامه درسی ،دوره  ،6شماره 956-944 ،94
صررادقی ،علیرضررا ( )9941بررسرری سررند برنامه درسرری ملی جمهوری اسررالمی ایران بر اسررا

رویکرد آموزش

چندفرهنیی فصلنامه ماانعات برنامه درسی ،دوره  ،6شماره 941-498 ،94

عااران ،محمد؛ ملکی ،صغری ( ) 9914آموزش در خانه :بدی مدرسه دو فصلنامه نظریه و عم در برنامه درسی،
سال اول ،شماره  ،4پاییز و زمستان 49 – 85 ،14
علم انهدی ،جمیله ( )9945فلسفه تعلیم و تربیت رسمی تهران :سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
قدسری ،علی محمد؛ بالنی ،اسرماعی ؛ محبی میمندی ،مجتبی ( )9941نقش سرمایه اجتماعی واندین در عملکرد
تحصیلی فرزندان مجله خانواده و پژوهش ،شماره 46-81 ،1
گوهری ،زهره؛ جمشریدی ،النه؛ امین بیدختی ،علی اوبر ( )9919شناسایی موانع مشاروت واندین در امور مدار
مقاع ابتدایی شهرسمنان مجله ماانعات برنامه ریزی آموزشی ،دوره  ،8شماره 998-954 ،9
گویا ،زهرا (. )9941نقد و بررسرری حوزه یادگیری ریاضرری در سررند برنامه درسرری ملی جمهوری اسررالمی ایران
فصلنامه ماانعات برنامه درسی ،دوره  ،6شماره 989-958 ،94
مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران ( ) 9913وزارت آموزش
و پرورش تهران

مشاروت واندین بُعد مغفول برنامه درسی

989

مدد نو ،قهرمان؛ سررعادتمند ،زهره؛ یارمحمدیان ،محمد حسررین ( )9914شررناخت مونفههای مشرراروت واندین در
برنامههای درسری دوره ابتدایی فصرلنامه علمی-پژوهشری رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،سال دهم ،شماره  ،8پیاپی
498-469 ،83
مظاهری ،حسن؛ موسی پور ،نعمت اهلل؛ ناطقی ،فاتزه ( )9916نقش خانواده در برنامه درسی شایستیی-محور دوره
ابتدایی از منظر اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش فصلنامه خانواده و پژوهش ،شماره 9-98 ،98
ملکی ،حسرن ( )9941نقد و ارزیابی مبانی برنامه درسری ملی جمهوری اسررالمی ایران بر اسرا

"شرراخشهای

فارت" فصلنامه ماانعات برنامه درسی ،دوره  ،6شماره 94-59 ،94
موسی پور ،نعمت اهلل؛ صابری اناری ،سید حسین ( )9941ارزش یابی استلزامات و اقتضاتات اجرایی برنامه درسی
ملی جمهوری اسالمی ایران فصلنامه ماانعات برنامه درسی ،دوره  ،6شماره 54 -44 ،94
مهرمحمدی ،محمود ( )9941نقدی و نظری بر نیاشرت سروم سند "برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران"
فصلنامه ماانعات برنامه درسی ،دوره  ،6شماره 4-99 ،94
نوروز نژاد قادی ،محمد؛ سررراجی ،فرهاد ( )9916تبیین مشرراروت واندین در برنامه درسرری مدار

چهاردهمین

همایش ساالنه انجمن ماانعات برنامه درسی ایران دانشیاه بوعلی سینا همدان 9 – 93
وحدتی ،سرعیده؛ حجت خواه ،سرید محسرن؛ رشریدی ،علیرضرا ( )9916پیش بینی سرازگاری تحصیلی بر اسا
خودپنداره تحصیلی با میانجییری انسجام خانواده فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه تربیتی سال یازدهم ،شماره ،84
999 – 994
Finders,Margaret.lewis,cyntha (1994).wy some parents don’t come to
shool.education for diversity .vol ,51.number 8.pp,50-54
Geyser,hc(1998)parent involvement in curriculum development , Available:
http: ujcontent.uj.ac.za.. Last Visited:2020/4/11
Gust post (2016) .strategies to involve parents in children education.
Available: http:teach .com. Last Visited:2020/5/6
Kolambe , Pooja. (2020). Role of parents and teachers in a child’s life.
Available https:// www. thegaudium.com/role-parents-teachers-childs-life. Last
Visited:2020/3/11
Love,H.R ; Zagona,A.L ; Kurth,J.A; Miller,A.L. (2017 ). Parents' Experiences
in Educational Decision Making for Children and Youth With Disabilities.
–Available https://meridian.allenpress.com/inclusion/article-abstract. 5 (3): 158
172. Last Visited: 2020/3/27
Ntekane, abie. (2018). parental involvement in education. Available https:
//www. researchgate.net. Last Visited:2020/2/14
Chen ,Grac (2018).parental involvement is key to student success .Available
http: public school review.com. Last Visited:2020/3/11

56 شماره/  دانشیاه آزاد اسالمی واحد بجنورد/پژوهشنامه تربیتی

984

Olibie,Eyiucheifeoma(2014) parental involvement in curriculum as perceived
by Nigeria secondary school principals journal of education ond learning
.vol.3.no,1:pp 39-51
Ornesstein,A.Hunkins,FP.(2009).curriculum foundation principles and lssves,
Boston , Allyn and Bocon
Wilcox , Preston. (1972). Parental Decision-Making: An Educational
Necessity. 178-182. Published online: 05 Nov 2009. Available https://
www.tandfonline.com. Last Visited: 2020/3/27

