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 چکیده 

والدین  بیشترین تاثیر را زمانی دارد که آنها  بر ارتباط رفتارهای خانواده ها، معلمان و دانش  مشارکتکه استراتژی های 

کنند، در ان زمان است که درکی روشنی از نقش والدین و معلمان در یادگیری، وجود دارد،  آموزان به نتایج یادگیری،تمرکزمی

ین ن وجود دارد. به همیو زمانی که روابطی سازگار،  مثبت بین مدرسه و والدشود،  وقتی که رفتار خانواده منجر به یادگیری می

دلیل، مهم است که درک کنیم که چه عواملی ممکن است تمایل به تغییر داشته باشد و چگونه این  موارد ممکن است به 

. در این .ر می توانند کمک کنندبهبود نتایج علمی دانش آموزان کمک  کند. چند مسیر وجود دارد که از طریق آن پدر و ماد

هدف،  نیبه ا یابیدست یپرداخته شده است. . برا ایدر استرال  یریادگیدر  نینقش والد یواکاوبه بررسی علمی مروری  پژوهش

ده ش یمقاله سع نیبهره گرفته شد. اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری شد.  در ا یلیتحل-یفیاز روش توص

  براساس گزارشی که در سال یادگیری  در کشور استرالیا  نیمشارکت والد در یادگیری و اثرات  نیمشارکت والدابعاد  است 

 قرار گرفت. یمورد بررسدر استرالیا انجام شده   2112
 

 استرالیا ،یادگیری   ،مشارکت والدین:یدیکل های واژه
 

 مقدمه -1

 

 ست؟یچ نیمشارکت والد-1-1

 

ک وارد شود که کود یآغاز م نیاز ا شی،پیریادگی ری.مسابندی یو پرورش م رندیگ یم ادیست که بچه ها  ییاز راه ها یکی یرسم آموزش

 یاتیدر خانه نقش ح یریادگی یفرصت ها جادیدر ا نیدهند.والد یدر خانه و جامعه ادامه م یریادگیمدرسه شود و منتظر آن باشد،آن ها به 

                                                 
1  
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کت با مشار نیدارند.والد ینقش مهم زیدهد ن یرخ م گرید یآموزند و آنچه در جا یآنچه بچه ها در مدرسه م انیدر ارتباط م وکنند  یم فایا

 بچه ها شده اند. یریادگیدر آموزش و  یمتنوع در خارج از مدرسه،بخش مهم یآموزش یها تیتجارب و فعال لیو تسه

مشارکت  یاینسبت به مزا نیوالد یشده است،آگاه لیخانواده،مدرسه و جامعه تشک انیاز مشارکت م نیطور گسترده تر، مشارکت والد به

مدرسه -(:مشارکت خانواده1002کرد) انیکند.همان طور که مولر  ب یمهارت ها آماده م یدهد و آنها را برا یم شیدر آموزش بچه ها را افزا

 کنند یم جادیرا ا یطیدهند؛شرا یو جامعه را بسط م نیوالد تیرفاست.آن ها ظ یآموزش یاز مرزها و عملکردها یدیجد فیو جامعه ،تعر

 برند. یمدرسه م یرا فراتر از مرزها لاتیروش ها،تحص نی.آن ها در اردیگ یم ادیکه کودک به طور موثرتر 

 

 نیمشارکت والد  ریتاث-1-2
 

 دانش آموز اثر  یآموزش یابیممکن است به طور مثبت بر دست نیکند که مشارکت والد یم تیامر حما نیکه پژوهش از ا یدرحال

ا نشان داده ر یشتریوجود دارد؛موضوع دوم اثر مثبت ب یریادگیدر امور مدرسه و مشارکت آنها در  نیمشارکت والد انیمهم م یبگذارد،برتر

مثبت  رییتغ لیتسه دیمهم باشد،کل ید اجتماعاجتماع و عملکر یمدرسه ممکن است دارا یها تیدر فعال نیوالدکه مشارکت  یاست.درحال

 در خانه است. یریادگی یدر دستاوردها نیکودک، مشارکت والد کیدر دستاورد آکادم

انش آموز د یمتنوع دستاوردها یمثبت بر شاخص ها ریتاث ی)انواع مختلف(دارا نینشان داده است که مشارکت والد یالملل نیب پژوهش

 است که شامل:

 و نمرات آزمون بالاتر درجات 

 با سطح بالاتر ییو برنامه ها شرفتهیپ ینام در کلاس ها ثبت 

 موفق تر کلاس ها لیتکم 

 ارهایمع نییپا افت 

 یدانشگاه لاتیشروع تحص شتریب احتمالبالاتر و  یلیفارغ التحص یارهایمع 

 

 شاخص ها شامل: نیدانش آموز است.ا یگوناگون توسعه  یشاخص ها ،همراهیفراتر از دستاورد آموزش نیوالد مشارکت

 منظم تر در مدرسه حضور 

 بهتر یاجتماع یها مهارت 

 تر افتهیبهبود رفتار 

 بهتر با مدرسه قیتطب 

 افتهی شیافزا یاجتماع ی هیسرما 

 یریادگیو اثر  یشخص تیبهتر از صلاح حس 

 در کار مدرسه   شتریب مشارکت 

 لاتیتحص تیتر به اهم قیعم باور. 

که  افتندی( در1002)  یو کان و لیاستفاده شده، هاتفو نیمشارکت والد ریتاث یبررس یبرا یکه از مدل اقتصاد یاز مطالعات اندک یکی در

ستاورد دانش بر د یادیز ریتاث یکند(دارا یم نهیبا منابع مدرسه)مثلا هر شاگرد در آموزش هز سهیانواع مداخلات(در مقا بی)ترک نیتلاش والد

بهبود  یرا به سطوح کیآکادم یخرج هر شاگرد در هر سال برابر است و دستاوردها یدلار برا 2000از  شیبا ب ریتاث نیعت ا.وساستآموز 

 برخوردار بوده اند . شتریب لاتیشان چهار تا شش سال تحص نیاست که والد یبخشد که معادل دانش آموزان یم
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 گذارد؟ یدانش آموز اثر م یبر دستاوردها نیمشارکت   والد چگونه-1-3
 

دانش  یریادگیر مهم ب ریتاث یکند که دارا یم  تیکودکان شان حما لاتیها در رابطه با تحص تیو فعال ن،رفتارهایوالد دگاهیاز د یبررس نیا

کند تا نشان دهد چگونه  یم بیکودک را ترک یاز توسعه  یطیمح ستیگزارش درک ز نیاست.ا یآموز و دستاورد آموزش

 یکودکان مشارکت م یآموزش یگوناگون دستاوردها یتعامل دارند و در روش ها یآموزش ندیفرآ قیافراد،خانواده،مدارس و جوامع از طر

ائه دهد که در گسترده را ار یها نهیزم ی{( بنا شده تا مدل مفهوم2921و   2991}نیکار موثر اپست ژهی)بوهیپژوهش اول یامر بر مبنا نیکنند.ا

انش د یآموزش یو دستاوردها نیمشارکت والد یها نیکند که تمر یم انیرا ب یا دهیچیپ یدهد  و روابط درون یر م نیآن مشارکت والد

 دهد. یآموز را شکل م

 

 یریادگیدر  نیوالدشارکت منقش ضرورت و  -1-4-1
 

 ست؟یچ نیمشارکت والد-1-4-1-1 
 

املات تع یگزاران بوده است، و اغلب به جا استیس حث ها و مناظرات توسط محققان و  ب یاریموضوع  بس   ن،یمشارکت والد اصطلاح

 (. 100۲؛ دسفورگس و ابوچار؛ 1009و همکاران؛ سیشود)و یم  استفاده  نیشرکت والد یو حت نیوالد

مربوط به  یمورد استفاده و راه ها فیکنند، تعار یاشکال مشارکت، ارائه م گریمشارکت  و د نیروشن ب زیتما کیمنابع ، یگرچه برخ 

 رفتهیپذ یورجهانشودکه بط نییتع نیمشارکت والد یف،برایتعر کی ستیاست که ممکن ن یمعن نیبه ا نی. استینگرش و رفتار سازگار ن

د که منطبق با انچه باشد که شواه نیاز مشارکت والد یکار فیتعر کیحال، مهم است که رئوس مطالب  نی. با ادشده و بدون ابهام باش

ر مرحله بعد د نفعان،یبا ذ یتواند، با همکار یکار م فیتعر  نیکودکان دارد،مطرح شود.ا یریادگی جیبر نتا دیمف یریدهد،تاث ینشان م

 .ابدی شترتوسعهیب

در  نیوالد یاگاه شیدارس وجوامع،افزاخانواده ها، م نیکه  شامل مشارکت در ب دیریرا در نظر بگ نیمشارکت والد ،یطور گسترده ا به

 باشد. یم(1009کار )مولر،  نیانجام ا یانها برا یلازم برا یمشارکت در اموزش فرزندان، و فراهم نمودن مهارت ها یایمورد مزا

 

شود  یام مشود که در مدرسه انج یاستفاده  م ییها تیاشاره تنها به آن دسته از فعال یبرا  یتوسط برخ ن،یمقابل، اصطلاح مشارکت والد در

 و لیمدرسه، و کنفرانس پدر و مادر و معلم )ه یدادهایکارکنان مدرسه، حضور در رو ریبا معلمان و سا داریداوطلبانه، د یاز جمله کارها

را در  یریادگیدر  از نقش پدر و مادر یمفهوم گسترده تر کیگزارش استفاده شده است تا  نیاصطلاح مشارکت در سراسر ا(. 100۲ لوریت

 انواع پدر و مادر، از جمله سرپرستان اشاره دارد. یبه تمام نیگزارش، اصطلاح والد نی. در اردیبر گ

 

 ریزان را تحت تاثدانش آمو یلیتحص تیموفق دیتواند و با یم نیکند که مشارکت والد یم یبانیمفهوم پشت نیاز ا  یکه شواهد فعل یحال در

نشان داده شده که   یوجود دارد. مورد دوم یریادگیمشارکت پدر و مادر در اموزش و مشارکت انها در  نیتفاوت مهم ب کیقرار دهد، 

مدرسه ممکن است عملکرد  یها تیکه مشارکت پدر و مادر در فعال یدر حال(. 1001و گودال  سیاثرات مثبت را دارد)هر نیبزرگتر

کودکان به  یلیتحص تیمثبت در موفق راتییدر خانه است  که تغ یریادگیداشته باشد، مشارکت   پدر و مادر در  یمهم یو جمع یاجتماع

 آورد. یارمغان م

و  پس از  مدرسه اتفاق افتاده طیمعلمان و پدر و مادر دارد که ممکن است در مح نیبه ارتباط ب ازیمشارکت در خانه اغلب ن جیمهم، ترو نکته

محور -همشارکت   خان نیروشن ب زیتما کیاساس،  لزوما  به وجود اوردن  نیپرورش دهد. بر ا گرراید یمثبت در خانه و در جا راتییآن  تغ

 متقابل وجود دارد. تیکه در آن دوتقو ژهیباشد، به و یدارنم یمحور معن-و مدرسه
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د، که در آن کن یم جیو معلمان را ترو نیوالد نیآموزش ب یمشترک برا تیمسئول نیشود، مشارکت والد یتصور م یطور گسترده تر به

 است. یرسم یمدرسه و برنامه درس طیفراتر از مح یریادگی ندیفرا

در  کودکان و افراد جوان با داشتن انتظارات بالا، داشتن گفتگو یمطلوب برا یریادگی طیتوانند با هم کار کنند تاشرا یو مدارس م نیوالد

و مادر از هنجارها  رمعلمان و دانش آموزان، و رشد درک پد ن،یمختلف والد یبحث در مورد نقش ها ،یو شغل یآموزش یمورد هدف ها

 کنند. جادیا(100۲و همکاران   نگی؛ رد1020و همکاران   سیخانه  و عادات مطالعه )و یمطالعات ی

 

  ؟در یادگیری در کشور استرالیا کدامند والدین  مشارکتابعاد 

  ؟ در یادگیری در کشور استرالیا چگونه بوده است والدین مشارکت  اثرات 

 

 روش شناسی پژوهش -2

هدف، از  نیبه ا یابیدست یپرداخته شده است. . برا ایدر استرال  یریادگیدر  نینقش والد یبه بررسی واکاو یمرور یدر این پژوهش علم

 جمع آوری شد.     بهره گرفته شد. اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ای یلیتحل-یفیروش توص

 

 یافته ها -3

 

 والدین از چه تشکیل شده است؟ مشارکت-3-1

چارچوب شش نوع مشارکت اپستین یک ساختار برای فعالیت های همکاری والدین در مدرسه فراهم می کند که تحت قانون ایالات متحده 

 کند . بودجه دریافت می(100۲قب بماند) وزارت اموزش ایالات متحدهعمبنی بر این که هیچ کودکی نباید 

از انواع فعالیت های مرتبط با اینها را )اقتباس از شبکه ملی مشارکت مدارس،  هر نوع مشارکت را  توصیف کرده ونمونه هایی 1جدول 

 .دهد را ارایه می(1022

 شش نوع مشارکت اپستین-2جدول 

 نوع مشارکت نمونه هایی از فعالیت

کارگاه های آموزشی برای رشد  پدر و مادر و کودک در هر سن و 

 کلاس

برای والدین )به  آموزش مرجع و دوره های دیگر و یا آموزش 

 عنوان مثال سواد اموزی خانواده، برنامه های دانشگاه یا آموزش(

برنامه های حمایت از خانواده برای کمک به خانواده با سلامت، 

تغذیه، و فرزندپروری، شامل مواد غذایی تعاونی، گروه های والد به 

 والد

 برنامه های  دیدن خانه یا نشست های محله برای کمک به

 واده ها برای درک  مدارس کمک به درک خانوادهخان

 فرزند پروری -2

کمک به خانواده ها با فرزند پروری و مهارت های تربیت 

فرزند، درک رشد فرزند و نوجوان، و تنظیم شرایط خانه که از 

 .کودکان به عنوان دانش آموزدر هر سن و کلاسی حمایت شود

 کمک به مدارس در درک خانواده



 

 

  NAACP2017, 5   6931اه مآبان  4

 

 

 بان برای کمک به خانواده ها زمان نیازمترجمان ز

برنامه منظم از اعلامیه های مفید، ایمیل، تماس های تلفنی، و 

 دیگرارتباطات

اطلاعات شفاف برای تمام سیاست های مدرسه، برنامه ها، 

 اصلاحات،ارزیابی، و انتقالات

اطلاعات شفاف در خصوص انتخاب مدرسه و انتخاب دوره ها،برنامه 

  فعالیتها در مدارسها و 

 ارتباط -1

ارتباط با خانواده ها در مورد برنامه های مدرسه و پیشرفت 

دانش آموز از طریق ارتباطات موثر مدرسه به خانه و خانه به 

 مدرسه

اتاق پدر و مادر یا مرکز خانواده برای کار داوطلبانه، جلسات، و منابع 

 برای خانواده

ودن منافع، استعدادها، و در دسترس ب بررسی سالانه به منظور شناسایی

 داوطلبان

تشویق همه خانواده ها  برای شرکت  به عنوان حضار روز و شب 

 برای اجرای دانش اموزان

 

 داوطلبانه-۲

بهبود استخدام، آموزش، کار، و برنامه برای مشارکت خانواده 

به عنوان داوطلبان و مخاطبان در مدرسه و یا در مکان های دیگر 

 حمایت از دانشجویان و برنامه های مدرسهبرای 

 افراد تمام در نیاز مورد های مهارت برای ها خانواده برای اطلاعات

 تحصیلی مقطع هر در

 نیاز که مهارت با آموزان دانش به کمک نحوه مورد در اطلاعات

 دارند ان کردن بهتر به

  تابستان یادگیری های فعالیت یا و ها دوره

 اهداف تنظیم در آموزان دانش به کمک در خانواده مشارکت

  کار یا و بالاتر آموزش برای ریزی برنامه و ساله هر آکادمیک

 

 یادگیری در خانه -۲

شامل خانواده ها با فرزندان خود  در فعالیت های یادگیری در 

 خانه، از جمله تکلیف خانه و برنامه های درسی مرتبط با دیگر

 فعالیت ها و تصمیمات

های پدر و مادر فعال، شوراهای مشورتی، یا کمیته برای  سازمان

 رهبری پدر و مادر و مشارکت

 شبکه هایی برای ارتباط تمام خانواده ها با نمایندگان والدین

 گروه های حامی مستقل برای حمایت از اصلاحات در مدرسه وبهبود

 تصمیم سازی -۲

ری یشامل خانواده ها به عنوان شرکت کنندگان در تصمیم گ

و حمایت از طریق شوراهای مدرسه، کمیته  مدیریت مدرسه، 

 اصلی و سازمان های 

اطلاعات برای دانش آموزان و خانواده ها در مورد حمایت بهداشتی، 

 فرهنگی،تفریحی،  اجتماعی، و دیگر برنامه ها /خدمات دراجتماع

اطلاعات مربوط به فعالیت های جامعه که به مهارت های یادگیری و 

 استعدادها ربط دارند

 مدرسه-مشارکت  کسب و کار

خرید کلی از طریق همکاری با سازمان های مشاوره، سلامت، تفریح 

 و سرگرمی، آموزش ضمن خدمت،و سازمان های دیگر

 همکاری با جامعه-1

هماهنگ کردن منابع و خدمات برای خانواده ها، دانش آموزان 

وه های دیگر،و ارائه و مدرسه با کسب و کار، سازمان ها، و گر

 خدمات به جامعه
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شش نوع مشارکت اپستین شبیه به هفت بعد کلیدی است که اساس چارچوب مشارکت های خانواده و مدرسه استرالیا را تشکیل می دهندکه 

 .خلاصه شده است ۲به شرح زیر در جدول 

 ابعاد کلیدی مشارکت خانواده و مدرسه: ۲جدول 

 کند که ارتباط موثراین بعد کلیدی تاکید می 

فعال، شخصی، مکرر، فرهنگی مناسب و چند بعدی است. به نیازها 

 و نگرش خانواده ها باز است

تبادل دو طرفه بین خانواده ها و مدارس که شامل نه تنها یک تبادل 

اطلاعات، بلکه فرصت هایی برای مدارس و خانواده ها برای 

 یادگیری از یکدیگر

شرکای واقعی هستند و می تواند به حل  روشن  سازی که خانواده

 مشکلات بزرگ کمک کنند

 ارتباط -الف

 این وجه مهم و کلیدی بر درک خانواده ها و مدارس تاکید میکنذ

  همپوشانی بین محیط خانه و مدرسه

ارتباط بین مشارکت موفق و یادگیری کودکان، شامل اهمیت 

برای موفقیت کودکان انتظارات بالا هم از معلمان و هم  از والدین 

 در مدرسه

اهمیت همکاری خانواده و مدارس با یکدیگر برای ایجاد نگرش 

مثبت به یادگیری، و  کار والدین با معلمان درروند آموزشی تصمیم 

 گیری برای فرزندانشان

رشدی  والدین، یادگیری و -مزایای  بودن سالن و عوامل برای خود

 توسعه مهارت های جدید در مدارس

 مرتبط کرن یادگیری در خانه و در مدرسه-ب

 کند این بعد کلیدی تأکید می

فعالیت هایی که  کیفیت زندگی را در یک جامعه بهبود می بخشد 

در حالی که ارج نهادن به فرهنگ، سنت ها، ارزش ها و روابط در 

 اجتماع موجود است

که کار از مدارس شامل جنبه های رشد اجتماعی، عاطفی،اخلاقی و 

 معنوی جوانان است

که مدارس می توانند به عنوان یک نقطه کانونی برای جوامع عمل  

 کنند تا با هم و در تعامل با هم ظرفیت سازی کنند

 ساخت جامعه  وهویت-پ

این وجه کلیدی تاکید میکند مانند مربیان ابتدایی بر کودکان، پدر و 

 و دستاوردهای مادر و خانواده ها تاثیر ماندگاری در نگرش فرزندان

 شناخت نقش خانواده -ج
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انان در مدرسه ایجاد کنیم . آنها می توانند یادگیری کودکانشان را 

در داخل و خارج از مدرسه تشویق کنند و همچنین در یک موقعیت 

برایاز اهداف مدرسه، راهها و اخلاق حمایت کنند. پدر و مادر به 

 مدارس برای ارائه محیط های امن و مراقبت از فرزندانشان نگاه می

 نندک

این بعد کلیدی تاکید می کند که والدین حق دارند تا مورد مشورت 

قرار گرفته و در مورد فرزندان خود در تصمیم گیری شرکت کنند. 

یک رویکرد فراگیر به مدرسه تصمیم گیری و مشارکت  /تعامل 

امعه، جوالدین است که  مسئولیتی مشترک میان پدر و مادر، اعضای 

 معلمان و مدیران مدارس ایجاد میکند

 تصمیم گیری مشورتی -د

این وجه  کلیدی بر شناسایی، محل و یکپارچه سازی منابع جامعه 

تاکید میکند که می تواند  مدارس، دانش آموزان و خانواده های 

ها را  برای  آنها، و فرصت ها برای مدارس، دانش آموزان و خانواده

 نوبه خود  تقویت و حمایت کند کمک به جامعه به

 همکاری فراتر از مدرسه-ر

این بعد کلیدی تاکید می کند که زمان، انرژی و تخصص خانواده 

ها می تواند برنامه های آموزشی و مدرسه را به شیوه های متعدد 

حمایت کند  و تمام پشتیبانی ها با ارزش هستند. این ممکن است 

 شامل

 عالیت های یادگیری در کلاس های درسکار با دانش آموزان در ف

 شرکت در فعالیت های دیگر مدرسه خارج از کلاس درس

  شرکت در فعالیت های خارج از خود مدرسه

 حمایت از معلمان و ارزش نهادن به انها

والدین یک موضوع  شناخته شده   مشارکتاطمینان حاصل کردن از 

 برای جلسات کارکنان،رشد حرفه ای و القای کارکنان جدید

 شرکت کردن-ز

   

 

 در یادگیری مشارکت والدین  اثرات  -3-2

  یلیتحص شرفتیو پ یشناخت یها ییتوانا-3-2-1

 

)از انواع مختلف(  نیدهد که مشارکت والد ینشان م(100۲؛ دسفورگس و ابوچار 1001و گودال  سی؛ هر1001)پوشور   یالملل نیب قاتیتحق

 دانش آموزان است، از جمله تیمثبت در چند شاخص موفق ریتاث یدارا

 شرفتهیپ یسطح بالاتر و کلاس ها یثبت نام در برنامه ها شیافزا 

 بالاتر از کلاس ها زیآم تیموفق اتمام 
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 تر نییافت پا نرخ 

 یدانشگاه لاتیشروع تحص شتریب احتمالبالاتر و یلیفارغ التحص نرخ 

 

 نیمشارکت والد یاقتصاد ریتاث-3-2-2

 

 ینادر که مدل ساز اریازمطالعات بس یکیآنها ست. در  نیمهم تر نیاز انواع مشارکت والد کیمختلف مشخص کرده اند کدام مطالعات

دانش آموزان کلاس  20000از شیب یداده ها را بر رو( 1002)  یو کانو لیشود، هوتنو یبررس نیمشارکت والد ریاستفاده شده تا تاث یاقتصاد

 یدادهایرو ای ها و تیکه مشارکت زمان شام )بحث در مورد فعال افتندیکردند. آنها در لیو تحل هیتجز کایمتحده آمر الاتیهشتم در سراسر ا

مدرسه  یها با مشارکت سهیدارد در مقا تیبرموفق یشتریکه کودک در کلاس مطالعه کرده است( اثر ب ییزهایخاص مورد علاقه  کودک و چ

 یم تیرا تقو نیگسترده  مشارکت والد فیاستفاده از تعر تیاهم افتهی نیداوطلبانه در مدرسه(. ا تیفعال ومحور )حضور در جلسات مدرسه 

 کند .

 سهیانش آموزان در مقاد یلیتحص شرفتیبزرگ بر پ یاز انواع مشارکت( اثر یبی)ترک نینشان داده است که تلاش والد زیمشابه ن یمطالعه ا در

هر دانش آموز هر در ساله  یدلار برا2000از شیمعادل ب ریتاث نیا زانیهر دانش آموز در آموزش(دارد.م نهیبا منابع مدرسه )به عنوان مثال هز

 رده بودند.ک افتیدر  یچهار تا شش سال  آموزش اضاف نشانیکه والد یدانش آموزان یبالاتر با سطوح معادل برا یعلم جیباشد، و نتا یم

 شرفتیاحتمال دارد که خواندن دانش آموز در طول زمان پ شتریخانواده چهار برابر ب ینشان داد که مدارس با مشارکت قو یگرید مطالعه

 .ابدیبهبود (1020مکاران و ه  کی)بر  اتیاضیدانش آموزان درر یریادگی یاحتمال دارد دستاوردها شتریکند، و ده برابر ب

 

 یریادگی یبرا زهیانگ-3-2-3

تواند به نوبه  یه مکمک کند، ک یریادگیو  یلیتحص شرفتیپ یدانش اموز برا زهیتواند به انگ یم نیوالد تیو حما تیفیخانواده با ک طیمح

 داشته باشد. یدر پ(1009از مدرسه را )منصور و مروان   تیعلاقه  و رضا شیخود افزا

دارد )  یتر زهیبا انگ یریادگی طیمح شانیکه خانه ها 2۲-9، به عنوان مثال، نشان دادند که کودکان در سن (1009ورث و همکاران ) داک

ول اند که اص افتهیدر گرید قاتیدارند. تحق یدانشگاه لاتیتحص یبرا یبالاتر یدرون زهی( انگیسالگ 2شده در سن  یریاندازه گ

 ،کمکیریدگای یبرا زهیهمه به انگ ،یریادگی یکودک برا کیکمک به  یبرا نیوالد یشخص یریتاث ،خودیفرزند پرور یخانواده،روشها

 ( 100۲و سندلر  یدمپس-هوور 1020؛ واکر و برتلسن،1009؛  داک ورث وهمکاران،1001و اوردان، دایکند )گون یم

 کرد. یطبقه بند ن،یاز پنج دسته ،برطبق درک نفوذ والد یکیان به تو ی، دانش آموزان را م(1001و اوردون )  دایتوجه به گون با

 خانواده یبه خوشحال لیم

 یدانشگاه لاتیبه تحص یابیتعهد به بازپرداخت به خانواده با دست احساس

 یلیتحص شرفتیپ یخانواده  برا یقو تیحما درک

 خانواده ، و ینقش منف یمدل ها دیبه اجتناب از تقل لیتما

 و عملکرد ندارد. یلیتحص زهیدر انگ ینفوذ چیه ایکه خانواده اعمال نفوذ کم و  یتصورات

مربوط به نفوذ  )به عنوان مثالیرونیب زهی( و هم انگیریادگیبه خاطر خود یریادگی) به عنوان مثال  یدرون زهیهم انگ زه،شاملیمختلف انگ انواع

 در درون خانواده متنوع و متفاوت باشد یو حت یگریخانواده  به د کیاز  دیبا زشیانگ شیافزا یدهد که راهبردها یپدر و مادر( نشان م

 یو رفتار یاجتماع یدستاوردها-3-2-4
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دامات پدر و اق  ریتواند تحت تاث یدانش آموز م یا زهیو انگ یشناخت ،یو اجتماع یرفتار یدهد که نگرشها یشواهد موجود نشان م نیبهتر

تواند دانش آموزان را، هم از نظر  یم نیاست که مشارکت والد یمثبت رینکته مهم تاث( . 201، ص.100۲و همکاران،  یدمپس-مادر باشد)هوور

 کند. تیماند،تقو یم یباق یو فرهنگ یو اقتصاد یاجتماع یها نهیبا پس زم یپس ازسازگار یو هم به شکل گسترده تر،که حت یعلم

 موارد شامل نیمختلف رشد دانش آموزان در ارتباط است. ا یبا شاخص ها نیدمشارکت وال ،یآموزش یاز دستاوردها فراتر

 منظم تردر مدرسه  حضور 

 بهتر یاجتماع یها مهارت 

 افتهیبهبود  رفتار 

 بهتر با مدرسه تطابق 

 یاجتماع هیسرما شیافزا 

 آموزش یبرا یو خودکارآمد یشخص ییها ییبهتر از توانا حس 

 در کار مدرسه شتریب تعامل 

 (1001اموزش )پوشور، تیتر نسبت به اهم یباور قو کی 

دوران  کمک کند همانطور که کودکان از  یلیتحص شرفتیپ نیو همچن یتواند  به رشد اجتماع یم نیدهد که مشارکت والد ینشان م شواهد

 روند.  یم(1001نسیبالاتر )ج یو به اموزشها رستانیدب یبه سالها یکودک

 

 بحث و نتیجه گیری -4

  

والدین  بیشترین تاثیر را زمانی دارد که آنها  بر ارتباط رفتارهای خانواده ها، معلمان و دانش  مشارکتدهد که استراتژی های  شواهد نشان می

کنند، در ان زمان است که درکی روشنی از نقش والدین و معلمان در یادگیری، وجود دارد، وقتی که  آموزان به نتایج یادگیری،تمرکزمی

ه ن وجود دارد. به همین دلیل، مهم است کیشود، و زمانی که روابطی سازگار،  مثبت بین مدرسه و والد ر خانواده منجر به یادگیری میرفتا

نش آموزان کمک  دا  درک کنیم که چه عواملی ممکن است تمایل به تغییر داشته باشد و چگونه این  موارد ممکن است به بهبود نتایج علمی 

 .ریکه در زیر توضیح داده شده، چند مسیر وجود دارد که از طریق آن پدر و مادر می توانند کمک کنندکند. همانطو

 .استراتژی ها شامل موارد زیر بودند

 مشارکت والدین در تصمیم گیری در مدرسه 

  بر تحقیقهم ترازی خط مشی ها و اقدامات مربوط به تکلیف خانه و کنفرانس هایی با استانداردهای عملکرد مبتنی 

 بحث صریح در مورد نقش پدر و مادر، معلمان و دانش آموزان در رابطه با استانداردهای یادگیری بهم پیوسته و سیاست  تکلیف خانه 

 برنامه های مطالعه در خانه  هم تراز با استانداردهای دولتی وآموزش در کلاس  

 لعه ؛ وآموزش  پدر و مادر با تمرکز بر مطالعه در خانه و عادات مطا 

 ( 100۲خانواده )ردینگ و همکاران آگاهی رسانی از طریق بازدید از منزل، شب های خانواده، و یک کتابخانه مرجع 

ز مورد نقد قرار گرفته است ا نیمشارکت والد نهیشکل گرفته در زم یاز کار ها یبعض نیپژوهش  مشارکت /  تعامل  والد در نقد

؛ پوشور 1001 متنوع است)آورباخ یو اقتصاد یو اجتماع یزبان ،یفرهنگ نهیشیخانواده از پ یازهایآن محدود به کسب ن ییتوانا کهییانجا

که پدر و مادر خارج از  ییها تیفعال نیاز مشارکت والد هیاول یها یدهد که مفهوم ساز ینشان م یانتقاد نی(. چن 100۲ تنبرگیو رو

 .ردیگ یرا در نظر نممدرسه  آغازکرده اند  یرسم ستمیس

                    عنوان  دگانسنیاز نو یتوانند رفتار مثبت نشان دهند،برخ یم نیآن والد قیها که از طر تیاز فعال یعیوس فیمنظور گسترش ط به

شود.  بیترک نیبا درک مشارکت مشروع والد یبه درست دیبا ستیمربوط ن لیبه تحص میکه به طور مستق گرید یسازند که رفتارها یم

ه بردن آنها  ب گردند،یکه بچه ها از مدرسه باز م یبودن در خانه هنگام ون،یزیزمان تلو یتماشا کردنخدمات عبارتند از محدود  نیا
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 رییدر تغ یانتقاد نی(. چن1001؛ باکر و دنسن  1022 ی)هت یفرهنگ ایو /  یورزش یها تیآنها  در فعال یو تماشا یفرهنگ یدادهایرو

 .ردیگ یشکل م گریمشارکت د  کیمشارکت  به  کیدر مورد نقش پدر و مادر در آموزش  از یبحث علم

در امر اموزش فرزندانشان شرکت داشته باشند ، با  دیوجود دارد که تا چه حد پدر و مادر با یقبل قاتیاز بحثها در تحق یبرخ نیهمچن

قابت نقطه ر کیتواند به  یمحور است م-ه سطوح مناسب از مشارکت مدرسهدهد که آنچه به منزل یکه نشان م یشواهد تجرب یبرخ

 نینادرست در مورد نقش والد ریتواند از تفاس یم نیو والد انیمرب نی(. اختلاف ب1002ل شود)مک فارلن  یتبد انیو مرب نیوالد نیب

اط از عدم ارتب یناش ادیبه احتمال ز یشود. هر دو علل رقابت یاز جانب مدارس ناش ییدراموزش فرزندشان و سوتفاهم در مورد دعوتها

 (است.1001؛ پومرانتز و همکاران 1002 رلن)مک فا نیمدرسه و والد نیو روابط نامطمئن ْب

 هکیماندانش آموز داشته باشد، ز جینتا یمضر بر رو یتواند اثرات یم نیوالد یکه نوع مشارکت نظارت یکه در حال افتی( در1009) یهت

 وجود دارد. یلیتحص شرفتیمثبت در پ یریدارند تاث یریادگیاز  تیفعال در حما یپدر و مادر  نقش

اندک در  یاست، شک دیوکمتر مف شتریدهد و آن  چه که ب یرا شکل م نیمشارکت والد  قایدر مورد آنچه دق ییوجود بحثها رغمیعل

 شود.   یدانش آموز م جیمثبت و قابل توجه  به نتا یباعث کمک نیموجود است  که مشارکت والد یکنون قاتیتحق
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