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 پيشگفتار

نقـش را  و بیشـترین  تـرین   مهـم  نهاد جامعه،ترین  و كهنترین  كوچك خانواده، به عنوان

 جاد و بقای آن دارد، از همین روی از دیرباز تا كنون از جهات مختلـف مـورد توجـه   ای در

، علـوم تربیتـی و ... قـرار گرفتـه     شناسـی  روان یشمندان علوم مختلف جامعه شناسی،اند 

كن اجتماع و والدین به عنـوان سـکانداران و   رُترین  مهم است. خانواده از طرفی به عنوان

كه تعـالی و تـوفیقش مرهـون    ای  ندهیآ  حركت هستند،در نده یآ  ، به سویهدایتگران آن

 خورد. می سازان كشور هم در درون خانواده رقمندهیآ  خانواده است و تربیت و پرورش

رونـد مدرنیزاسـیون و تیییـر و    تـأثیر   تحـت  سال اخیـر  چندینرانی هم در ای  ۀخانواد

هـای   اند، كه خانوادهو ارتباطی قرار گرفته اطالعاتیهای   تحوالت جهانی و گسترش شبکه

نـوینی از لحـاظ   هـای   ارتباطی و فناوریهای   شبکه، نترنتای ،ها ماهوارهتأثیر  تحت امروزی

و تمایـل بـه همگـونی و     انـد تیییـر یافتـه  فرهنگی، های  ساخت و كاركرد و برخی ارزش

دهنـد، بـرای ملـال     می مشابهت با خصوصیات خانواده در جوامع صنعتی و غربی را نشان

هستند و در همین راستا نظام آموزشـی   بیگانگاننگران، الگوگیری فرزندان از ها   خانواده

آموزشـی و پرورشـی بـا    های  خود، به دنبال هماهنگی روشهای  هم در وظایف و كاركرد

 نهاد تأثیرگذار خانواده است.

صورتی مؤثر اسـت كـه بـا    به بیان دیگر تیییر و تحول در نظام آموزشی و مدرسه در 

همراهی و هماهنگی والدین باشـد. چـه بسـا تالشـهایی كـه از طـرف نظـام آموزشـی و         

شـود، و چـه    شکسـت شود و منجـر بـه   رو  روبه با كم توجهی جامعه و خانوادهای  مدرسه

ولی در مدرسه مـورد   ،و باورهایی كه درون خانه توسط والدین مورد تأكید باشدها  ارزش

گیرد. برای گسترش و توسعه، آموزش و پرورش الزم اسـت نهـاد خانـه و     بی مهری قرار

رسـد آمـوزش والـدین نقـش اساسـی در       مـی  مدرسه همراه و هماهنگ باشند، بـه نظـر  

 و مربیان دارد.  اولیاء  آموزش و پرورشهای  هماهنگی روش
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آغاز شود. ا ه  و با آموزش خانوادهها   فرهنگی و تربیتی باید از بطن خانوادهریزی  برنامه

از  كـردن و مربیـان تربیتـی تـالش    نظـران   صـاح   اخیر كارشناسان،های   در دهه سپس

آموزشـی  هـای   مناس  و سازمان یافته، به نیـاز های  طریق آموزش والدین و ارائه آموزش

و اولیـاء   آموزش خـانواده توسـط سـازمان مركـزی انجمـن      به همین خاطرپاسخ دهند. 

هـای   راه تـالش ایـن    پرورش مورد توجه قرار گرفتـه اسـت و در  مربیان وزارت آموزش و 

هـا   تـالش ایـن    حاكی از موفقیت نسـبی ها   بسیاری صورت گرفته است كه نتایج پژوهش

نگـاهی  هـا    توان به نتایج پـژوهش  می هم مواجه بوده است كه موانعیاست و از طرفی با 

ن، آمـوزش مـداوم مدرسـان    آموزشـی والـدی  هـای   كرد، برای ملال ضرورت توجه به نیاز

ــدران در كــالس   آمــوزش خــانواده، بیشــترینهــای  آمــوزش خــانواده، عــدم شــركت پ

 آموزش خانواده مادران هستند!های  در كالسكنندگان  شركت

 والدین نیست!های  مطابق نیاز، مطال  ارائه شده از طرف مدرسان آموزش خانواده

تحصـیلی  هـای    خانواده را دارند در دورهآموزش های  مدارس ابتدایی بیشترین كالس

 شود می آموزش خانواده كمتر جدی تلقیهای  باالتر كالس

بیشتر شود باید نظارت ادارات آموزش و پرورش بر اجرای برنامه آموزش خانواده

آموزشی خانواده شوندهای   دوره شركت درمدرسان باید ملزم به 

قرار گیرندای  و آزمون دورهمدرسان آموزش خانواده مورد آموزش مداوم 

آموزش خانواده مـورد ارزیـابی مـداوم    های   میزان سودمندی و رضایت والدین از دوره

قرار گیرد

شودتربیت مدرس آموزش خانواده برگزار های   دوره

متخصص باشندو ای  مدرسان آموزش خانواده، حرفه

شودافزایی برای مدرسان آموزش خانواده برگزار  توانهای   دوره

آموزش خانواده( به صـورت سـی دی و فـیلم و نـوار تهیـه و در      ) آموزشیهای   برنامه

شودمدارس ارائه 

نترنتـی ارائـه   ای هـای  سـایت  ،تلویزیـون  ،رادیـو  ،هاآموزشی از طریق رسانههای   برنامه

.گردد
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 ،دانشگاه فرهنگیـان( ) دكتر حسن رحیمی ،دانشگاه خوارزمی() از دكتر علیرضا مقدم

دانشـگاه پیـام نـور    ) ملکیحمید دكتر  ،دانشگاه شهید بهشتی() زاده طال  محسن دكتر

مـدرس  ) دكتـر علـی اكبـر پیـرزاد     ،مـدرس دانشـگاه(  ) كرج(، دكتر اكبر فرجـی ارمکـی  

، خـانی اطمـه آقا لیال جعفری نیاركی و فها   محمد سلیمی، صداقت وفادار، خانم ،دانشگاه(

بیاضـیان،   فاطمـه افضلی نائینی، مهین كیخانژاد، مریم نورالدینی، منیره سهرابی،  محبوبه

در همراهی بخشی  )هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن( نیك مصدقیفاطمه 

یی كـه  هـا  آموزش خانواده و نکتـه های  از كتاب سپاسگزاریم. حضور در بسیاری از كالس

خانواده به نگارندگان آموختند، قابل سپاس است. مدرسان محترم آموزش

)دانشـگاه   السـادات سـعادتمند  دكتـر نیـره  اثر توسـط  این   ادبی از ویراستاری علمی و

كـار  و دكتر شیما شـعله  )هیأت علمی دانشگاه پیام نور( دكتر محمد احمدی، فرهنگیان(

با دقت همـراه باشـد،   اثر این   سپاسگزاریم. كوشش بسیاری انجام شده كه تدوین و چاپ

را بهبـود  هـا   ممکن است نکـاتی وجـود داشـته باشـد كـه بتـوان آن      ها   علی رغم كوشش

كتـاب  این   بخشید. امید است همکاران محترم، مدرسان آموزش خانواده، دانشجویانی كه

 .1نکات آگاه سازنداین   دهند، مولفان را نسبت به می را مورد استفاده قرار

 

 ابوالفضل بختياري

 كبري مصدقي نيك

                                                           
1 - Bakhtiari.Abolfazl@gmail.com 
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