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پنج پیشنهاد برای برپایی جلساتی مفید میان معلمان و اولیا 
سسنِ، متجرم: ابوالفضل فخری پپت نویسنده: شان 

۱۳۹۸ آبان ۱۳

هر سال دانش آموزانی داریسسم کسسه همسسان ابتسسدا آژیسسر خطسسر را بسسه صسسدا درمی آورنسسد. دانش آمسسوزانی کسسه ممکسسنِ اسسست
عملکرد تحصیلی ضعیفی نشان دهند، رشد اجرتماعی بسسا تسسأخیی داشسسته یسسا بیش فعسسال باشسسند، در تمرکسسز مشسسکل
داشته یا فقط رفتارهای نامناسب داشته باشند. در جرلساتی که با والدینِ یا سپرستان ایسسنِ دانش آمسسوزان داریسسم
ذهنمسسان سسسیع بسسه سسسمت چیهسسایی معطسسوف می شسسود کسسه می خسسواهیم بسسه والسسدینِ آن هسسا بگسسوییم و اینِ کسسه چگسسونه
می توانیم به آن ها برنامه هایی را توصیه کنیم که دانش آموزان را به راه آورد. صب کنید! لحظه ای فکسسر کنیسسد...
اینِ جرلسه شاید اولی باری است که شما با خانواده ی  دانش آموزان برخورد دارید، شاید تنها باری که والدینِ یسسا

 دقیقه ی مهم و کوتاه چگونه خواهد بود؟۱۵سپرستان را چهره به چهره می بینید. برخورد شما با اینِ 

پنج مورد زیر، نکاتی برای شکل گیی گفت وگویی آزاد و جرلسه ای موفق  است:

از خانواده ی دانش آموز استقبال کنید و از آن ها بپرسششید کششه احسششاس می کننششد سششال تحصششیلی فرزندشششان
. چگونه است

عمومسسا والسسدینِ یسسا سپسسست(ان) همسسان دغسسدغه هایی را دارنسسد کسسه شسسما داریسسد. بنسسابراینِ اجرسسازه بدهیسسد آن هسسا آهنسسگ
پیشوی جرلسه را تعیی کنند. نتیجه ی اینِ کار اینِ است که گفتگوها را به سوی یافت راه حل ها سوق می دهیسسد.
در بسیاری از مسسوارد والسسدینِ اینِ گسسونه گفتگسسو را شسسوع می کننسسد: «خیلسسی هسسم خسسوب، ولسسی مسسنِ متسسوجره شسسده ام کسسه
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فرزندم... شما چطور؟» صادقانه پاسخ دهید و بگویید «بله، می خواستم همی سوال را از شسسما بپرسسم. در خسسانه
چگونه با آن تا می کنید؟ به چه شکل آن را حل می کنید؟» و سپس گوش کنید.

از نگرانی هایی که خانواده  دانش آموز مطرح می کنند برای پیش برد پرسش هایتان استفاده کنید. 
با فرصت دادن به والدینِ برای به اشتاک گذاری شیوه های تربیت خود بسسا معلسسم، می تسسوان بسسه پاسسسخ هایی دربسساره 
رفتار دانش آموز در مدرسه رسید. والدینِ بهتینِ منبع برای فهم واکنش های دانش آموز هستند. برای مثال ممکسسنِ

 فریاد می زند «نه!»، یا هربار که کسسس عطسسسه می زنسسد گریسسه می کنسسد. مسسادر او ایسسن1ِاست متوجره شده باشید که جرو
نکته را به اشتاک می گذارد که جرو یک بار بعد عطسه زدن خون دمسساغ شسسده بوده و از ایسسنِ می ترسسسد کسسه بسسا عطسسسه 

دیگری خونی بریزد. شاید اینِ موضوع به نظر شما احمقانه به نظر آید ولی ترس واقعی برای کودک است.

از زبانی مثبت و تشویق کننده برای پرداخت به مسائل دشوار استفاده کنید.
طبیعتا موقعیت هایی رخ می دهد که بسسه بحسسث نیسساز دارنسسد. ولسسی حتمسسا بسسه جرمله بنسسدی هایتان دقسست کنیسسد. مثل بسسه
تفاوت اینِ دو شیوه  بیسسان فکسسر کنیسسد: دانش آمسسوزی عامسسدانه هرکسسس از جرلسسویش راه می رود را می زنسسد. لزم اسسست

 معلم می گوید: «سلم، ما باید در مورد پرخسساش گریرویکرد اولمعلم با والدینِ او در اینِ مورد صحبت کند. در 
جرو نسبت به هم سالنش حرف بزنیم. جرو همیشه در صف نفر جرلویی اش را می زند. منِ برایسسش تسسذکر نوشسسته ام،
او را به دفت فرستاده ام و در مورد رفتارش با خودش نی صحبت کسسرده ام. جرسسو ولسسی کماکسسان هم کلسسس هایش را

 شما اینِ گونه مسئله را مطرح می کنید: «سلم، ممنون که آمدید. از اینِ که در اینِ جرلسسسهرویکرد دوممی زند.» در 
شکت کرده اید از شما متشکرم. البته پیشت در اینِ باره صحبت کرده ایم، ولسسی کماکسسان بسسه کمسسک شسسما در اینِ جرسسا
نیاز دارم. منِ برایتان یادداشت هایی در مورد اینِ که جرو در صف دیگران را می زند فرستادم. ما به چند شیوه به
ایسسنِ موضسسوع پرداخسستیم، بسسا او صسسحبت کردیسسم، او را نزدیسسک معلسسم در صسسف گذاشسستیم یسسا بسسه او اجرسسازه دادیسسم کسسه
حضوروغیاب را انجام دهد. متاسفانه هیچ کدام از اینِ مداخلت موثر نبوده اند. آیا شما راه حل دیگسسری داریسسد کسسه
منِ بتوانم آن را امتحان کنم؟» در هردوی اینِ شیوه ها والدینِ یا سپرستان را از نگرانی خود آگاه می کنیسسد. ولسسی
اولی والدینِ را در موضع دفاعی قرار می دهد و دومی والدینِ را به گفتگو و همکاری برای شناسایی راه حل ممکنِ

دعوت می کند.

–از روش مثبت  منفی  مثبت، یا همان روش ساندویچی استفاده کنید.  –
وقت که موضوع مسئله ای رفتاری یا تحصیلی است در ابتدا پیش از آن که با نکته ای منفی از دانش آمسسوز شسسوع
کنید به ویژگی مثبت و قابل توجره او اشاره کنید، سپس به نکته  منفی رسیده و درنهایت بسسا نکته ای مثبسست پایسسان
دهید. اینِ روش البته همیشه ساده نیست و به تلش زیادی نیاز دارد. ایسسنِ رویکسسرد می توانسسد در دیسسدگاه هسسر دو
طرف تغیی ایجسساد می کنسسد. از آن جرسسا کسسه فرهنسسگ مسسا بسسر نقسسد بسسرای بهبسسود رفتسسار فسسرد تأکیسسد دارد، در اغلسسب مسسوارد
اینِ گونه است که والدینِ نگرانی شما را شنیده باشند ولی هنسسوز نداننسسد کسسه در چسسه بخش هسسایی فرزندشسسان خسسوب
عمل می کند. وقت متوجره می شوید که جرو بدون آن که از او خواسته شود یسسا بسسه او یسسادآوری شسسود بسسه دیگسسران در
تمی کردن کمک می کند، اینِ یک مهارت اجرتماعی قوی و قابل توجره است که باید ذکر شود. وقسست می بینیسسد جرسسو بسا
دیگری می نشیند و بسسدون هیسچ مشسسکلی چیهسسایی را به اشستاک می گذارد، ایسسنِ نیسس مهسسم اسسست و بایسسد گفتسسه شسسود.
والدینِ او می دانند که او نمی تواند خوب بخواند و در ریاض مشکل دارد، ولی ممکنِ اسست نداننسسد کسسه بسسه دیگسران
کمک می کند و می تواند به خوبی معاشت کند. در نظسسر گرفتسس و بسسازگویی ویژگی هسسای مثبسست دانش آمسسوز، هرقسسدر

کوچک، باعث می شود بتوانید آن ها را تحسی نی بکنید.
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بحث را با نکته ای مثبت و توانمندساز پایان دهید. 
به یاد داشته باشید که بعد از جرلسه ای طولنی، پس از صحبت در مورد نگرانی ها و ایده پردازی  برای تصمیم ها
با یک لبخند جرلسه را پایان دهید. والدینِ در تربیت فرزندشان کار سخت دارند، درست مانند تدریس معلم هسسا. و
والسسدینِ و سپرسسستان حسسداکث تلششسسان را بسسا تسسوجره بسسه آن چسسه کسسه می داننسسد می کننسسد، درسسست ماننسسد معلم هسسا. از
حاضینِ بابت حضورشان تشکر کنید و به آن ها بگویید علقمندید برخی از ایده هایی که به اشتاک گذاشسسته اند را

امتحان کنید. اینِ ایده ها می توانند در مسی طولنی بهبود رفتاری و گفتگو های معنادار در آینده قرار گیند.

 با آن ها صحبت شود. پیشسسسنهادبایدجرلسه ها همیشه راحت نیستند و ما اصول مایلیم والدین را دعوت کنیم که 
منِ اینِ است که والدینِ دانش آموزان خجالت یا ساکت نی دعسسوت شسسوند. ممکسسنِ اسسست شسسما نگرانسسی تحصسسیلی یسسا
رفتاری خاص برای آن دانش آموز نداشته باشید، ولی در بسیاری از موارد اینِ والدینِ خب ندارند که فرزندشسسان

می دانند که شما هیچ گاه تذکر رفتاری به خانه نمی فرسسستید، ولسسیچه می کند. آن ها نمره های خوب را می بینند و 
ممکنِ است ندانند که جرو به ندرت در کلسا صحبت می کند و بیشت وقتش را تنها می گذارند. ایسسنِ نیسس می توانسسد
علمت خطر باشد. سال تحصیلی خوبی داشته باشسسید و بسسه یسساد داشسسته باشسسید کسسه دربسساره توانایی هسسای قسسوی و

حوزه (های) پیشفت هریک از دانش آموزانتان برای برنامه ریزی جرلسه ها (اولیا و مربیان) فکر کنید. 

پی بی اسامنبع: سایت 
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