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  چکیده
 اولیاءو مربیان، افزایش مشارکت  اولیاءهاي وزارت آموزش و پرورش و انجمن ترین فعالیتیکی از اساسی

آموزان و  در فرایند تحصیلی دانش اولیاءبررسی میزان مشارکت  تحقیق حاضر به. استدر امور مدارس 
در امور  اولیاءعلل کاهش مشارکت  ،تا از این طریق پردازد کارهاي عملی براي افزایش آن می ارائه راه

کلیه مدیران و والدین شهرستان ملکان  ،جامعه آماري این تحقیق. شان مشخص گردد تحصیلی فرزندان
تعداد  ،نفر و از کل مدیران 360تعداد  ،آموزاناز کل والدین دانشمنظور انجام این پژوهش  هب. باشد می

، آوري اطالعاتابزار جمع. گردیداي انتخاب گیري تصادفی خوشهنفر براساس روش نمونه 173
براي تجزیه و تحلیل اطالعات . پردازد مشارکت در امور مدارس می اي است که به ساخته نامه محقق پرسش
نتایج حاصله از این . استفاده شده است "ضریب پیرسون"و  "کاي دو"،  "ودنتیاست تی"هاي  از روش

از  اولیاءآگاهی  عدم و) جنسیت عامل جز به(بین مشخصات دموگرافیک والدین  ؛کهپژوهش نشان داد 
از حقوق خویش در قبال فرزندان و مدرسه، نگرش سنتی مدیران  اولیاءآگاهی  ، عدممزایاي مشارکت

و مدرسه و میزان مشارکت آنان در امور تحصیلی  مدرسه، عملکرد مسئولین حوزه ستادي نسبت به اداره
دست آمده، وزارت آموزش و پرورش و انجمن اولیاء و  هنتایج ب با توجه به .شان رابطه وجود دارد نفرزندا

و  هاي آموزش خانواده از طریق استفاده از نیروهاي متخصص با پربارتر کردن کالس بایدمربیان 
و توجه به  در مدارس، برخورد دوستانه و محترمانه با والدین اولیاءکردن نظرات  دیده، عملی آموزش

  .نیازهاي مخاطبان، ارتباط خود را با والدین بیشتر نماید
  .آموزان، امور تحصیلی، مدارس کار عملی، والدین، دانش مشارکت، راه :واژگان کلیدي
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  مقدمه -1
مطرح بوده  ،عنوان عنصري ضروري در زندگی اجتماعی بیش از پیش به ،1در جوامع مختلف، مشارکت

واژه . و در بسیاري از متون به آن پرداخته شده و اهمیت آن مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است
اي  هاي مثبت و گسترده کار رفته و بازتاب هاي مختلفی به صورت ها به مشارکت در تاریخ زندگی انسان

ه مشارکت، همفکري و دهنده این واقعیت است که زندگی اجتماعی جز از را داشته است که نشان
عنوان ابزار  از دیرباز و با شروع زندگی اجتماعی انسان، بهمشارکت  .پذیر نیست امکان ،همیاري متقابل

  .زندگی استفاده شده و در واقع سرچشمه ایجاد تمدن و فرهنگ او بوده است
برخی از نیازها نوعی پیوند چند سویه سازنده و سودمند میان تعدادي از افراد جهت تأمین  ،مشارکت
در . شود ها نیز توجه می خارج از توان فردي بوده و در آن به اصل برابري انسانتأمین آب، است که 

ترین دین الهی، توجه زیادي به امر مشارکت همگانی شده و توجه  عنوان کامل دین مبین اسالم نیز به
بسیاري از فالسفه و . توضوح مشهود اس گرایی در دستورات و فرامین قرآنی به به روح جمع

هاي  اندیشمندان نیز مشارکت در زندگی اجتماعی را جزء ذات انسان دانسته و آن را از ضرورت
اي است که از دیر باز مورد  مشارکت در آموزش و پرورش نیز پدیده. اند زندگی آدمی معرفی کرده

تنهایی قادر به تأمین و  ها به یافته بوده و معنا و مفهوم آن این است که دولت توسعهتوجه کشورهاي 
رو اندیشمندان،  از این. زهاي مربوط به آن نیستندتربیت نیروي انسانی مورد نیاز جوامع و تأمین نیا

جانبه مردم و  مندي را براي حضور و تعامل همهکارهاي مناسب و قانون همواره در تالشند تا راه
در امور  اولیاءزماندهی و نهادینه کردن خودیاري سا. مسئوالن در عرصه تعلیم و تربیت فراهم نمایند

ساز، تشویق مردم در زمینه واگذاري زمین، ساختمان و  آموزشی و پرورشی، حمایت از خیرین مدرسه
  ].8[کارها است اي از این راه نمونه ،دیگر امکانات مورد نیاز مدرسه و آموزش و پرورش

یابیم که با توجه به  درمی ،ترین نهاد دولتی دمیعنوان مر با نگاهی به گذشته آموزش و پرورش به
هاي اجتماعی و اعتقادي، این نهاد همواره مورد عالقه مردم بوده و عشق  ها و سنت وفاداري به ارزش

ابعاد وسیعی پیدا کرده  ،هاي بیشتر مشارکت مردمی و عالقه و درك مردم از تعلیم و تربیت با جلوه
روست که  از این. اند خود را با دولت در آموزش و پرورش یافته ها مهمترین فصل مشترك است و آن

انجام اي دست در دست هم گذاشتن براي معن تر از گذشته و به مفهوم مشارکت بسیار عام هامروز
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هاي فکري و حتی کارهاي  صورت پرداخت وجوه مادي، انجام کمک تواند به کارهایی است که می
  .تخصصی و غیره باشد

دهد، اراده و خواست و باور مردم در انجام آن  روز به مشارکت در یک جامعه معنا میچه که ام آن
عنوان  یابد که دو عنصر آگاهی بر امر مشارکت و تضمین نحوه مشارکت به است و این زمانی تحقق می

  .دني و مستمر مورد توجه قرار گیرري جدوام
ي ها فرایندي جد اطمینان حاصل نمایند و بدانند که مشارکت آن ،آنبه اگر مردم از مشارکت و نیاز 

اندرکاران امور اجرایی و آموزش کشور نیز از این  ربط و دست است و از طرف دیگر مسئوالن ذي
کار  کنندگان را به صورت مطلوب استقبال نمایند و نظرات سازنده و قابل اجراي مشارکت مشارکت به
عنوان  آموزش و پرورش به. مضایقه نخواهند کرد ،که مردم از انجام آن توان باور داشت گیرند، می

عنوان خط مقدم جبهه تعلیم و تربیت براي  نیازهاي جامعه و مدرسه به تأمیننهادي اجتماعی جهت 
فرایندي  ،رو، رابطه اجتماع و مدرسه از این .انجام صحیح رسالت خود، باید با جامعه رابطه برقرار نماید

موجب  ،خود بگیرد شکل مشارکت آگاهانه به ،که این تعامل صورتیو مداوم است و درتعاملی 
ار د و معنی 2الیجاد زمینه مناسب براي مشارکت فعبا ا. شود اثربخشی و کارایی بیشتر مدارس می

توان ذهن مردم را نسبت به آموزش  هاي آموزشی و پرورشی، می الیتوالدین و سایر شهروندان در فع
ها روشن نمود و با تغییر  ت و ضرورت برنامه، موفقیت مدارس و اهمیها و اهداف آن ، رسالتو پرورش

هاي  مشارکت و کمک ،هاي مناسب برخورداري از حمایت ها نسبت به موضوع، زمینه نگرش آن
  ].13[اجتماعی را فراهم آورد

تنهایی و  یت سنگین بهاین مسئول. اند تربیت امر خطیر و مهمی است که عناصر بسیاري در آن دخیل
از طرف دیگر، با توجه به . محترم به انجام نخواهد رسید اولیاءبدون یاري و مساعدت مردم فهیم و 

ارد، احساس گیري شخصیت اجتماعی کودکان و نوجوانان د سزایی که مدرسه در شکل اهمیت به
الزم و ضروري است و مشارکت مستمر آنان به تربیت فرزندان  ،محترم مسئولیت و توجه اولیاء

 اولیاءهاي توسعه مشارکت  بررسی و شناسایی موانع و راه ،لذا. شایسته و متعهد خواهد انجامید
  .امري الزم و حیاتی است ،خصوص مدارس آموزان در امور گوناگون آموزش و پرورش و به دانش

در مسائل مربوط به امور تحصیلی  اولیاءدهد که  لف نشان میتحقیقات انجام شده در کشورهاي مخت
شان مسائلی چون رشد  بر آگاهی از وضعیت تحصیلی فرزندان رزندان خود مشارکت دارند و عالوهف
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هاي انجام شده بر تأثیر  کنند و از سوي دیگر پژوهش عاطفی و رشد اجتماعی آنان را نیز مطرح می
گذارد و ارتباط مؤثر و مثبت  کید میتأآموزان  لی در موفقیت دانشمدرسه، خانواده و ارتباطات مح

براي نظر از نژاد و قوم و سطح معلومات والدین  صرف ،آموزان میان خانواده و موفقیت درسی دانش
توانند  هاي پژوهشگران بومی، مدیرانی که می مطابق یافته]. 13[همگان مشخص و مشهود شده است

قی از نظر تعلیم و تربیت مدارس بسیار پویا و موف ت مردم داشته باشند،در جلب مشارک مؤثرينقش 
محور براساس مشارکت معلمان، مدیران، والدین و اعضاي  گیري مدرسه تأثیر زیاد تصمیم ].13[دارند
ارتباط صمیمی  ].20[اثبات رسانده است آموزان را به هاي اجتماعی بهبود محیط یادگیري دانش گروه

رسانی به والدین و ایجاد محیطی گرم و خوشایند در  ، اطالعن والدین و کارمندانرسمی بیو غیر
ها محسوب  راهبردهاي مطلوب جهت افزایش مشارکت در امور آموزشگاههاي از  نمونهمدرسه، 

اي  شأن و منزلت برجسته ،تحقق نظام آموزشی و پرورشی که ایفاي نقش مردم در آن]. 8[شوند می
البته . جامعه ما با آن مواجه است ،است که اکنوناي  آورده نشدهآرزوهاي بر پیدا کند، یکی از 

ها پیش آغاز شده و براي پیمودن راه  مشارکت و حضور مردم در صحنه آموزشی و پرورشی از مدت
  .هاي زیادي باید برداشته شود گام ،کمال آن

گیري تعلیم و تربیت جدید در  هاي نخستین شکل مدرسه از دهه اندیشه نزدیکی اولیاء خانه با اولیاء
در حال . مانع از تحقق این نیاز مبرم بوده است ،ا همواره عوامل مختلف، امکشور ما ظهور کرده است

هاي مدرسه،  را در وجوه گوناگون فعالیت اولیاءحضور  ،حاضر، بار سنگین مشکالت آموزش و پرورش
الي  هاي مشارکتی مناسب از البه مشی یابی به خط لذا دست. ته استناپذیر ساخ امري اجتناب

عبارت دیگر،  به. شود و نیازمند انجام تحقیقات ملی و بنیادي است استخراج نمی ،هاي اداري بخشنامه
 اولیاءآورد، توسعه افق دید و گستره فکري  چه اساس و مبناي رفتارهاي مشارکتی را فراهم می آن

اي  شود، بلکه زمینه ر نمیو شفاهی میسها و تأکیدات لفظی  نها در سایه سفارشاست و این امر ت
توان ذهن مردم را نسبت به  اي اثربخش می لذا با برقراري رابطه. طلبد عملی براي آزمون و خطا می

هاي آن روشن  و ضرورت برنامهها و اهداف آن، موقعیت مدارس و اهمیت  آموزش و پرورش، رسالت
  ].4[ساخت

طور مستقیم و غیرمستقیم در مسائل مربوط به آموزش و رشد  آموزان باید به دانش اولیاءصوالً ا
بسته فرزندان خود را به مدرسه بسپارند بلکه  نباید چشم اولیاء. خود مشارکت داشته باشندقرزندان 
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ش باید بکوشند مسائل آموزشی را درك نموده و سهم خود را از لحاظ مسئولیت آموزش و پرور
عبارت است از  ،ال اصلی پژوهشاین اساس، سؤ بر]. 4[عهده گیرندآورند، بر دنیا می فرزندانی که به

این پژوهش با مطالعه مبانی  در. اینکه عوامل موثر بر بهبود مشارکت والدین در امور آموزشی کدامند
  .شوند نظري، فرضیاتی تدوین و آزمون می

  مروري بر مبانی نظري -2
  شارکتمفهوم م -1-2

هاي دور در متون جامعه شناسی مطرح  مشارکت از مفاهیم اساسی جامعه شناسی است و از گذشته
در بعضی از . گر مفهوم مشارکت هستند مفاهیمی مانند اجتماع یا همبستگی، دقیقاً بیان. بوده است

هدف جمعی است که تمامی افراد براي رسیدن به یک  متون و منابع، مشارکت نوعی کوشش دسته
ریزي، اجرا،  خاص یا با استفاده از تمامی امکانات بالقوه در ارائه پیشنهادات، تصمیم گیري، برنامه

 ،توان گفت تعبیري بهتر می به]. 16[دارند یابی به اهداف مصروف می وري براي دست مراقبت و بهره
از جنبه ]. 9[تهاي شخصی هر یک از اعضاء اس هاي گروهی در دایره هدف کردن هدفوارد ،مشارکت

 شدن ذهنی و عاطفی فرد در گروهی که او را بردرگیر از  مشارکت عبارت است ارتباط بین فردي،
 ].5[یابی به مقصود گروه و پذیرش مسئولیت حرکت کند ا براي دستتانگیزانند  می

شده  هاي متضادي پیرامون مشارکت ارائه ها و استراتژي دهد که نگرش مطالعه منابع مختلف نشان می
امکان توافق بر اشکال مناسب مشارکت و بازده  ،ظهور مکاتب فکري متفاوت پیرامون مشارکت. است

هاي  فرض ،ها هر یک از این دیدگاه. بینی چنین ترتیباتی را با مشکل مواجه ساخته است قابل پیش
خاصی را وضوعات سازند و بررسی م ها و اهداف خاصی را مطرح می روانشناسی و اجتماعی، ارزش

نظر  کت نیز وحدتها حتی در خصوص تعریف مشار این دیدگاه. دهند نظر قرار میبراي مشارکت، مورد
شدن  دارند اما نحوة عملیهاي خود را  کدام ویژگیگوناگونی دارد که هرمشارکت، ابعاد ]. 11[ندارند

. ارکت بستگی داردعنوان مبانی مش  تحت ،جمله مشارکت در اقتصاد به عواملی چند ، از آنمشارکت
کند، رویکرد  تنیده عمل می همصورت یک نظام پیچیده و در  اي از این مبانی نظري که خود به آمیزه

ارتباط این مبانی را در مشارکت مردم در کلیۀ امور . کند نظام را نسبت به موضوع مشارکت تعیین می
  .داد اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باید مورد بررسی دقیق قرار
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   عوامل موثر در میزان مشارکت در آموزش و پرورش -2-2
ها نسبت به یکدیگر، فرهنگ مشارکت را تشکیل  کنش و واکنش آن مجموعه عوامل مؤثر و نحوه

منظور پاینده ساختن فرهنگ مشارکت، باید به ابعاد گوناگون مشارکت و مبانی  بنابراین به. دهد می
اقداماتی نظیر اخذ پول از مردم و یا . آنها بر یکدیگر مدنظر قرار گیردمتفاوت آن و تأثیر هر کدام از 

ریشه  ،این مبانی. تواند فرهنگ مشارکت را در جامعه پاینده سازد نمی... ساختن مدرسه غیر انتفاعی و
 نوا ظاهر مفید و مؤثر، هم هاي به ها و اقدام توجه به این ریشه ریخ و فرهنگ هر جامعه دارد و عدمدر تا

  ].15[، نخواهد بودفرهنگ مشارکت با رشد و توسعه
هر دو  ،آید میان می وقتی صحبت از عوامل تأثیرگذار در میزان مشارکت مردم در آموزش و پرورش به

هاي بیرونی و درونی سیستم آموزش و پرورش مدنظر قرار  عامل برانگیزنده براي مشارکت و کاستی
در  اولیاءگذار در میزان مشارکت شناخت عوامل تأثیر این مقالهگیرد؛ لذا با توجه به این که هدف  می

هاي ذیل  لفهفرهنگ مشارکت، نقش مؤ أثیرگذار براز مجموعه عوامل ت امور تحصیلی فرزندان است،
  اند؛  عنوان عوامل اهم مورد بررسی قرار گرفته به

ناختی، عوامل مدیریتی، ش عوامل سیاسی، عوامل جامعهشناختی،  عوامل روانعوامل فلسفی و دینی، 
  ].14[نی آموزش و پرورشهاي بیرو کاستیهاي درونی آموزش و پرورش،  کاستیعوامل اقتصادي، 

  مشارکت خانواده در نظام تعلیم وتربیتتوانمندسازي  -3-2
هاي مدرسه در  گیري شخصیت کودك و مشاور و ناظر فعالیت عنوان رکن اصلی در شکل خانواده به

عنوان مرکز انتقال مفاهیم علمی و آموزشی و  بهنیز تربیت صحیح فرزندان جامعه است و مدرسه 
نظر دارند که محیط و  در این امر، اتفاقهمگان . آموزان جهت ورود به جامعه است کننده دانش تربیت

. او اثر فراوان دارد برد، در رشد سر می تماعی و فرهنگی که کودك در آن بهفضاي خانوادگی و اج
کند، چگونگی این  محیط خانوادگی محیط طبیعی اوست که در آن یادگیري نخستین خود را آغاز می

  .دهد تأثیر قرار  می ی او را تحتهاي نخستین حیات، همه دوران زندگ محیط در سال
پیگیري مسائل آموزشی فرزندان و ایفاي نقش مکمل معلم و مدرسه در  ،یکی از وظایف خانواده

آموز نسبت به درس و مدرسه  هدایت تحصیلی آنان و ایجاد عالقه، انگیزش و گرایش مثبت در دانش
همین توجه و پیگیري و اهمیت دادن والدین است که سبب ایجاد نگرش تحصیلی مناسب در  .است
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عاطفی مطلوب و محرك در خانه نسبت به آموزش، مطالعه و انجام فرزند، تأمین فضاي روانی و 
  ].1[تکالیف درسی خواهد شد

مدرسه و اجتماع است و خانواده در این  وظیفه کنند تربیت حقیقی، پدران و مادرانی که فکر می
 .گرفت توان نقش مدرسه را نادیده در این میان نمی .ند ا سخت در اشتباه ،تواند بکند کاري نمی ،زمینه

عهده امر تربیت نسل جدید را بر ،در کنار همدو نهاد اساسی هستند که  ،تردید خانه و مدرسه بی
نظر و کمک  بدون جلب تواند اي نمی هیچ مدرسه. کنند هدایت می ،دارند و آنان را در جهت رشد

، د توانستنخواهدر امر تربیت فرزند آنان موفق باشد و نیز هیچ پدر و مادري ن ،آموزان والدین دانش
بر این اساس، رابطه و . دننظر و همکاري مدرسه در امر تربیت فرزندان خود توفیق یاب بدون جلب

مربیان احساس نیاز کنند و اي باشد که والدین و  گونه دو نهاد اساسی باید بهپیوند بین این 
ی خانه و همسوی. هاي این کشور را رشد دهند دست هم داده و با یاري یکدیگر، سرمایه به دست

امروز  .شود گر می و مربیان جلوه اولیاءهاي انجمن  ترین شکل خود در قالب فعالیت مدرسه در عالی
  ].18[دهستن  ن وسیله ارتباط بین خانه و مدرسهمعناتریپر ء و مربیان،اولیاهاي  انجمن

دنبال خواهد داشت که براي  راي والدین بههایی را ب آگاهی ،مشارکت و هماهنگی خانه و مدرسه
هاي جامعه موفق خواهند  شان مؤثر بوده و در نهایت در درمان بسیاري از ناهنجاري تربیت فرزندان

هاي مختلف  آموزان در جنبه مدیران از وضعیت دانش ،با مشارکت جدي بین خانه و مدرسه. بود
هاي خود توجه خاصی  ریزي دست آورده و در برنامه آگاهی بیشتري به ،آموزشی، مالی، تربیتی و غیره

  ].6[ها مبذول خواهند داشت به این داده
 ین، بیشترمیان آمده است در کشور ما هر کجا از مشارکت خانواده در امور آموزش و پرورش سخن به

متر از وجوه دیگري براي گذراندن امور جاري مدارس شده است و ک اولیاءجلب مشارکت مالی  توجه،
میان آمده است و شاید بتوان گفت عمالً اقدامی در  ، سخن بهتواند مدرسه را یاري دهد که خانواده می

بردن رتی که تالش خانواده در جهت باال صودر. ن توان، صورت نگرفته استکارگیري ای جهت به
هاي مالی  یشتر از کمککیفیت آموزش و پرورش و کاهش افت تحصیلی فرزندان از نظر اقتصادي ب

  ].12[ها بر آموزش و پرورش تأثیر دارد خانواده
مسائل ناشی از توسعه کمی آموزش و پرورش ایران و ناکافی بودن اعتبارات آموزش و  نگاهی به

لذا مشارکت  .گر بحران در آموزش و پرورش است گویی به نیازهاي آموزشی، بیان پرورش جهت پاسخ
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گویی به نیازهاي آموزشی، مالی و فرهنگی جهت  انه و مدرسه جهت پاسخمردم در قالب همکاري خ
  .امري ضروري است ،گسترش کیفیت آموزش در مدارس

نظارتی است که والدین در مورد  ،آموزان ده در ارتقاء آموزش و پرورش دانشبهترین مشارکت خانوا
ایجاد امکانات مناسب آموزشی،  جانبه، ریزي صحیح، کنترل، نظارت همه فرزندان خود از طریق برنامه

  ].12[اشندتوانند داشته ب هاي مدرسه می تربیتی و همکاري با برنامه

  پیشینه پژوهش -4-2
تحقیقات متعددي در زمینه مشارکت والدین در مدارس در ایران و سایر کشورها انجام شده است، 

  ؛ذیالً به چند مورد از آنها اشاره می شود
هاي مردمی در امور  هاي حصول به مشارکت راه«عنوان   تحتدر پژوهشی  1377قاسمی پویا در سال 

  ر برآمد؛در صدد پاسخگوئی به سؤاالت زی» آموزش و پرورش
  گیرد؟ هایی انجام می مشارکت به چه صورت ،در حال حاضر. 1
  اند؟ ثر بودههاي فعلی مؤ یک از راه هاي مشارکت، کدام با توجه به مفهوم و هدف. 2
  هاي فعلی مشارکت مردم در امور آموزش و پرورش کدامند؟ هاي راه تنگناها و کاستی. 3
  توان انجام داد؟ هاي فعلی مشارکت مردم چه اقداماتی می ها و گسترش راه منظور رفع کاستی به. 4
  مشارکت مردم در امور آموزش و پرورش را گسترش داد؟ ،توان هاي دیگري می چه راه  به. 5
    تجارب کشورهاي دیگر در این زمینه چیست؟. 6

محدودة تحقیق در این پژوهش به مشارکت مردم در امور آموزش و پرورش پیش از دانشگاه، از 
و جامعه این تحقیق از روش تحقیق کیفی استفاده شد  در. محدود بود ،متوسطه بتدایی تا پایان دورها

اندرکاران،  ، فرهنگیان و دستنظران امور اجتماعی و فرهنگی و تربیتی آماري آن شامل صاحب
و با روش  بوده... دولتی، روحانیون وهاي دولتی و غیر دانشگاهیان و کارکنان زیربط ادارات و سازمان

هایی نظیر  وشاین پژوهش نشان داد، رهاي  یافته. انجام شده است ،گیري تصادفی هدفمند نمونه
هاي مردمی سازمان نوسازي و توسعه و  هاي مشارکت و مربیان، فعالیت معاونت اولیاءوقف، انجمن 

سازي، مدارس غیرانتفاعی، شوراهاي آموزش و پرورش  خرداد، جهاد مدرسه 15تجهیز مدارس، بنیاد 
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گونه  ود اینشوند و باید وضعیت موج هاي فعلی مشارکت محسوب می هاي فرهنگ از روش و خانه
  . ها را تقویت نمود مشارکت

هاي مردمی در تدارك بستر اجتماعی و فرهنگی مشارکت، بهتر است دولت  نظر به اهمیت تشکل
از . ها را فراهم ساخته و از آنها حمایت کند هاي قانونی و عملی تشکیل و گسترش این تشکل زمینه

در  اولیاءآموزان، معلمان و  ندة مشارکت دانشتوان به اثرات مثبت و ساز دیگر نتایج این پژوهش می
هاي موجود و پیشبرد  ها اشاره کرد که نقش مهمی را در رفع کاستی گیري ادارة مدرسه و تصمیم

  .اند داشتهاهداف آموزش و پرورش 
 100از و  اولیاءمنظور آگاهی از انتظارات معلمان دورة ابتدایی از  به )1376( پور ذنمؤ در تحقیقی که

به نتایج  شهر تهران انجام داد، 11و  10، 7 ،5ی آموزش و پرورش مناطق ر از معلمان مقطع ابتداینف
  زیر دست یافت؛

خصوص مادران براي شناخت بهتر فرزندان و حل مشکالت تربیتی  آنان انتظار دارند والدین و به. 1
ر نتیجه همکاري و طور مستمر و منظم با معلم کودك خود ارتباط داشته باشند تا د آنان به

  .وجود آید تغییرات مطلوبی در رفتار کودکان به ،هاي آنان کارگیري توصیه به
در زندگی روزمره خود و همچنین در رسیدگی به وضع تحصیلی و  اولیاءآنان انتظار دارند که . 2

محیط خانه را  اولیاءالزم است  ،ضمن آنکه. منظم و مشخصی پیروي نمایند از برنامه تربیتی کودك
  .با حفظ آرامش و ساماندهی مناسب به کودکان به محل تعلیم وتربیت کودك تبدیل نمایند

آنان انتظار دارند که تربیت کودك فقط به معلم و آموزشگاه محدود نشود و والدین از هر فرصتی . 3
هاي خانه و  آموزش تناسب و ارتباط براي تحق این امر باید به. براي آموزش کودکان استفاده نمایند

  .مدرسه توجه گردد
بر  اولیاءبررسی تأثیر آموزش مشارکت «در پژوهشی تحت عنوان  1375آهنگري فراهانی در سال 

 هاي زیر مورد آزمون قرار داد؛ فرضیه »آموزان شرفت تحصیلی دانشرشد اجتماعی و پی

  .دارد جودحصیلی فرزندان ارتباط وو پیشرفت ت اولیاءبین آموزش مشارکت . 1
 .آموزان رابطه وجود دارد پذیري دانش و سطح انضباط و مسئولیت اولیاءبین مشارکت و همکاري . 2

ی ناحیه یک شهرستان اراك بود و موزان پایه چهارم ابتدایآ کلیه دانش ،جامعه آماري در این پژوهش
نفر در   300ه تعداد گیري طبقاتی و تصادفی ساده ب هاي نمونه نمونه آماري آن با استفاده از شیوه
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هاي مربوط به متغیرها از طریق آزمون رشد  هاي گواه و آزمایش انتخاب شدند و داده قالب گروه
  ؛حاصل شدگردید و نتایج زیر آزمون آموزان  اجتماعی، آزمون پیشرفت تحصیلی دانش

 .توانسته است در پیشرفت تحصیلی دختران بیش از پسران مؤثر باشد ،اولیاءمشارکت . 1

 .آموزان گردیده است موجب ارتقاء سطح انضباط دانش اولیاءاعمال مشارکت و همکاري . 2

 .باشد ثیر اندکی میداراي تأآموزان  در بهداشت عملی دانش اولیاءمشارکت . 3

هاي تحصیلی  اي خانواده و مدرسه بر پیشرفته بررسی تأثیر آموزش«در پژوهشی دیگر تحت عنوان 
صورت گرفت، نتایج  1375زاده در سال  شیخ که توسط» ی شهرستان ارومیهابتدای آموزان دوره دانش

  زیر حاصل گردید؛
براي حضور در مدرسه،  اولیاءمندي  ههاي آموزش خانواده و مدرسه باعث ایجاد عالق انجام آزمون. 1

دیگر  اولیاءآموزان و  یان و از طرف دیگر باعث توسعه نظري نسبت به دانشارتباط بهتر آنها با مرب
  .گردیده است

آموزان و برخورد  صورت مستقیم بر پیشرفت تحصیلی دانش هاي خانواده و مدرسه به آموزش. 2
  .مؤثر بوده است ،آموزان صحیح مدرسه و خانواده در توجه به چگونگی پیشرفت تحصیلی دانش

در امور مدارس آموزان  دانش اولیاءبررسی موانع مشارکت «عنوان با) 1383(نژاد  بحانینتایج تحقیق س
  نشان داد که؛ »متوسطه شهر اصفهان

هاي مورد بررسی بر عدم  موانع خانوادگی، مقوله اقتصاد خانواده بیش از سایر مقولهمیان در ) 1
هاي سطح  مقوله ،ترتیب پس از آن به س تأثیر داشته است وآموزان در امور مدار دانش اولیاءمشارکت 

  .گیرند آموزان قرار می تعامل خانواده، فرهنگ خانواده، مشکالت خانوادگی و رعایت عالیق دانش
هاي مورد بررسی بر عدم  موانع اجتماعی، مقوله وضع سیاسی جامعه بیش از سایر مقولهمیان در ) 2

هاي وضع  مقوله ،ترتیب و پس از آن به اردآموزان در امور مدارس تأثیر د دانش اولیاءمشارکت 
  .گیرند اقتصادي و وضع فرهنگی قرار می

 ،سازي والدین موانع مدیریتی مدارس، مقوله سطح تالش مدیر مدرسه براي جذب و آگاه میاندر ) 3
دارس تأثیر آموزان در امور م دانش اولیاءهاي مورد بررسی بر عدم مشارکت  بیش از سایر مقوله

جویی مدیر و همکاران وي، سبک  هاي سطح روحیه مشارکت مقوله ،ترتیب پس از آن به گذاشته و
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هاي انسانی مدیر و همکاران وي و خصایص فردي مدیر و همکاران وي  مدیریتی مدیر، سطح مهارت
  .گیرند قرار می

ان بیش و مربی اولیاءموانع ساختاري آموزش و پرورش، مقوله ساختار و تشکیالت انجمن میان در ) 4
  .وزان در امور مدارس تأثیر داشته استآم دانش اولیاءهاي مورد بررسی بر عدم مشارکت  از سایر مقوله

ی را یدر پژوهشی عوامل مدیریتی مؤثر جهت مشارکت والدین در امور مدارس ابتدا) 1998( 3آرنولد
ین در یک مدرسه به هاي مشارکتی والد برنامه ،اساس نتایج این پژوهشبر .مورد مطالعه قرار داد

  . هاي مدیر مدرسه در برقراري ارتباط بستگی دارد ها و مهارت گیري عقاید، تصمیم
هاي  در پژوهشی به این نتیجه رسید که اگر معلمان، مدیران، والدین و اعضاي گروه) 2001( 4کازلو

یل م. لیت کنندشان در مدرسه فعا جهت بهبود محیط یادگیري فرزندان ،طور مرتبط باهم اجتماعی به
  .آید وجود می به برتر بودن در آموزش و پرورش به

ها و ارتباطات خانه  گیري نشان داد که عواملی نظیر سبک رهبري مدارس، نوع تصمیم) 2001(فنیلی 
  .و مدرسه در جلب مشارکت والدین مؤثر است

در مشارکت والدین در پژوهش خود نشان داد که مدیران مدرسه باید از نقش مؤثرشان ) 2001( 5ما
آگاه بوده و بدانندکه انطباق مدیران با آداب، افکار و عقاید والدین، مشارکت فعال مدیران در انجام 
امور مختلف و نهایتاً برقراري ارتباطات مثبت با والدین از جمله عوامل مؤثر در گسترش ارتباط خانه 

  .دباش و مدرسه و مشارکت فعال والدین در امور آموزشگاه می

  هاي تحقیق فرضیه -3
شان  از مزایاي مشارکت و میزان مشارکت آنان در امور تحصیلی فرزندان اولیاءبین عدم آگاهی  .1

 .رابطه وجود دارد

از حقوق خویش در قبال فرزندان و مدرسه و میزان مشارکت آنان در امور  اولیاءبین عدم آگاهی  .2
 .شان رابطه وجود دارد تحصیلی فرزندان

در امور تحصیلی  اولیاءبین نگرش سنتی مدیران نسبت به اداره مدرسه و میزان مشارکت  .3
 .شان رابطه وجود دارد فرزندان
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شان رابطه  در امور تحصیلی فرزندان اولیاءبین عملکرد مسئولین اداره و مدرسه و میزان مشارکت  .4
  .وجود دارد

و میزان ) شغل، مدرك تحصیلی، سنجنسیت، میزان درآمد، (بین مشخصات دموگرافیک والدین  .5
 .شان رابطه وجود دارد مشارکت آنان در امور تحصیلی فرزندان

  شناسی پژوهش روش -4
روش انجام تحقیق با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق، در زمره تحقیقات توصیفی از نوع 

  . ددمحسوب می گرپیمایشی بوده و با توجه به مالك،  تحقیق کاربردي 
ساخته استفاده  شده که با اعمال نظرات  محقق نامه پرسش آوري اطالعات از این تحقیق براي جمعدر 

و تأیید شده است ی آن شناسی، روای شناسی و روان متخصصین حوزه علوم تربیتی، جامعهاصالحی 
 1جدول شماره . است براي تعیین میزان پایایی ابزار، از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده

عات از مطال ،چنین هم .باشد دهنده میزان پایایی ابزار مورد استفاده در این تحقیق می اننش
آوري اطالعات از والدین  براي جمعو هاي مربوط به پیشینه تحقیق  آوري داده اي براي جمع کتابخانه

  .استفاده شده استاز روش مصاحبه  سواد سواد و کم بی

  نامه اخ براي پایایی پرسشمربوط به ضریب آلفاي کرونب - 1جدول 
  اولیاء  مدیران  نامه پرسش

  %73  %78  میزان آلفاي کرونباخ

  باشد؛ دو گروه متفاوت میجامعه آماري پژوهش حاضر شامل 
آموزان مدارس منطقه ملکان، اعم از مدارس دولتی و خصوصی در سال تحصیلی  دانش اولیاءکلیه  -1

 ).عنوان یک ولی در نظر گرفته شده است پدر و مادر مشترکاً به( نفر 5891تعداد  به ،91-90

جز مدارس راه  هنفر ب 173تعداد  وسطه منطقه بهکلیه مدیران مدارس دوره ابتدایی، راهنمایی و مت -2
  .ها ابالغ مدیریت صادر شده است براي آن 90-91 دور که در سال تحصیلی
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هاي  آموزان دوره دانش اولیاءو ) زن و مرد(با توجه به این که جامعه آماري این تحقیق کلیه مدیران 
باشد، لذا براي انتخاب  می) 90-91(تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه منطقه در سال تحصیلی 

  ترتیب زیر عمل شده است؛ هاي آماري مورد نیاز به نمونه
باشد، لذا کلیه جامعه  آماري مدیران از گستردگی زیادي برخوردار نمیبا توجه به این که جامعه  .1

 .عنوان نمونه آماري انتخاب گردید آماري این گروه به

 اولیاءنفر  360تعداد  ن با استفاده از فرمول کوکران بهآموزا دانش اولیاءبراي انتخاب نمونه آماري  .2
شود؛ از هر مدرسه  آموزان را شامل می کل دانش درصد 2با توجه به این که این تعداد . انتخاب گردید

آنان  اولیاءنامه در اختیار  آموزان به شیوه تصادفی انتخاب شده و پرسش درصد از دانش 2به تعداد 
 . قرار گرفته است

 آموزان دانش اولیاءپارامترهاي مربوط به نمونه آماري  - 2جدول 

 N N T D P Q  نماد

  مفهوم
جامعه 
  آماري

حجم 
  نمونه

ضریب 
  اطمینان

سطح خطاي 
  مورد قبول

تخمینی از نسبت افرادي که 
 l-p  ویژگی مورد نظر را دارند

  0.5  0.5  0.05  1.96  360  5891  اولیاءتعداد 

هاي توصیفی مانند فراوانی، درصد فراوانی،  در انجام این تحقیق با توجه به ماهیت متغیرها، از آماره
هاي پژوهش، از  همچنین براي آزمون فرضیه. استفاده شده است... میانگین، میانه، انحراف معیار و

براي مقایسه  .استاستفاده شده SPSS تحت برنامه ) t-testدو و ضریب پیرسون و  کاي(هاي  آزمون
 rو براي برقراري رابطه بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته از آزمون  tها از آزمون  میانگین گروه

  .پیرسون استفاده شده است

  هاي تحقیق یافته -5
  فرضیه اول  -1-5

از مزایاي مشارکت و میزان مشارکت  اولیاءبین عدم آگاهی «در بررسی فرضیه اول مبنی بر این که 
، با توجه به اطالعات مندرج در جداول آماري »ردشان رابطه وجود دا آنان در امور تحصیلی فرزندان

  توان دریافت؛ پژوهش می



  
  92سوم، شماره نهم، پاییز سال مطالعات منابع انسانی، ترویجی  -فصلنامه علمی

 ت

 

30  / 30  / 

 داده هاي مربوط به فرضیه اول پژوهش -3جدول 

 هاي آماري شاخص

 میانگیندارد نخطاي استا انحراف معیار میانگین تعداد پاسخگو 

 03670/0 48276/0 5244/2 173 مدیران

  02324/0 44086/0  9870/2 360  اولیاء

 آزمون فرض براي میانگین جامعه

  =2مالك آزمون

 t آماره 
درجه 
 آزادي

سطح معنی 
 داري

میانگین 
 اختالف

 ها فاصله اطمینان براي تفاضل میانگین

 کران باال کران پایین

 5968/0 4915/0 52436/0 000/0 172 14/286 مدیران1فرضیه

 1/0327 9413/0 98704/0 000/0 359 42/480 والدین1فرضیه

دهند و میانگین اختالف مثبت  را نشان می دوعدد از بیشتر  ،میانگین هاي فرض دوطرفه انجام آزمون
داري  سطح معنی چنین با توجه به هم .شود لذا فرض آماري یعنی فرضیه پژوهش پذیرفته می ،است

و میزان آن رابطه وجود  ي مشارکتاز مزایا اولیاءآگاهی  جدول مربوط به ضریب پیرسون؛ بین عدم
در پژوهشی  1377 هاي پژوهش قاسمی پویا در سالدر تأیید یافته .باشد می قويدارد و این رابطه 

به اثرات مثبت و  »امور آموزش و پرورشهاي مردمی در  هاي حصول به مشارکت راه«تحت عنوان 
کند که نقش  ها اشاره می گیري مدرسه و تصمیم در اداره اولیاءآموزان، معلمان و  شرکت دانش سازنده

آهنگري فراهانی در سال . هاي موجود و پیشبرد آموزش و پرورش دارند مهمی را در رفع کاستی
اعی و بر رشد اجتم اولیاءر آموزش مشارکت بررسی تأثی«نیز در موضوعی دیگر تحت عنوان  1375

و پیشرفت تحصیلی  اولیاءبین آموزش مشارکت «نشان داد که  »پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
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و سطح انضباط و  اولیاءفرزندان ارتباط وجود دارد و همچنین بین مشارکت و همکاري 
  .»آموزان رابطه وجود دارد یري دانشپذ مسئولیت

  هاي همبستگی فرضیه اول دادهمربوطه به -4 جدول
  از مزایایی مشارکت اولیاءعدم آگاهی 

  سطح معنی داري  ضریب همبستگی
  میزان مشارکت

65/0  005/0  

  فرضیه دوم -2-5
بین جنسیت، میزان درآمد، شغل، مدرك تحصیلی و سن والدین و میزان مشارکت آنان در امور «

  .»شان رابطه وجود دارد یلی فرزندانتحص
ه جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت ،و هر فرضیه شدههاي زیر تفکیک  این فرضیه به فرضیه

  .است
بین جنسیت والدین و میزان مشارکت آنان در امور «که  بر این  ، مبنیبراي بررسی این فرضیه

توان  جداول آماري پژوهش میتوجه به اطالعات مندرج در با »شان رابطه وجود دارد تحصیلی فرزندان
رابطه معناداري  ،بیشتر است، لذا بین دو متغیر 05/0دریافت که چون سطح معناداري دوطرفه از 

اي  توان نتیجه گرفت که بین جنسیت والدین و میزان مشارکت آنان رابطه بنابراین می. وجود ندارد
نشان داد که  ،رسیر انجام گرفتتوسط م 1984اي که در سال  اما مطالعه. معنادار وجود ندارد

این یافته با . جنسیت بر روي نگرش افراد در مورد چگونگی مشارکت آنان در امور مدرسه تأثیر دارد
  .هاي تحقیق حاضر ناهمخوان است یافته

بین میزان درآمد ماهیانه والدین و میزان مشارکت آنان در «که  براي بررسی این فرضیه مبنی بر این
توجه به اطالعات مندرج در جداول آماري پژوهش با ،»شان رابطه وجود دارد فرزندان امور تحصیلی

کمتر است، لذا رابطه معناداري بین دو  05/0توان دریافت که چون سطح معناداري دوطرفه از  می
توان نتیجه گرفت که بین میزان درآمد ماهیانه والدین و میزان  بنابراین می. متغیر وجود دارد

هاي پژوهش  برخالف یافته ،)1374(نتایج تحقیق بگلو . اي معنادار وجود دارد آنان رابطهمشارکت 
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میزان  ،رود باالتر می ،ها از نظر میزان درآمد چه موقعیت اقتصادي خانوادهدهد که هر نشان می ،حاضر
  .دهد افزایش مشارکت آنان تفاوتی نشان نمی

 اءاولیهاي جنسیت و میزان مشارکت  داده - 5جدول 

 جدول توافقی مشارکت* جنس 

 تعداد
 مشارکت

 کل
 خیر  بله

 جنس
 289 61 228 مرد

 71 18 53 زن

 360 79 281 کل

 سطح معنی داري دو طرفه اديزدرجه آ مقدار 

 439/0 1 600/0 هاي آزمون کاي دو شاخص

  
 اولیاءداده هاي درآمد و میزان مشارکت  -6جدول 

 جدول توافقی مشارکت* مدماهیانه آدر

 
 مشارکت

 خیر بله کل

 ماهیانه مدآدر

 182 51 131 هزار300کمتراز

 164 28 136 هزار600تا300بین

 14  0 14 میلیون یک تا600بین

 360 79 281 کل

 آزمون کاي دو

 داري دو طرفه سطح معنی اديزدرجه آ مقدار 

 006/0 2 133/10 هاي آزمون کاي دو شاخص
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 اولیاءهاي شغل و میزان مشارکت  داده -7جدول 

 جدول توافقی مشارکت* شغل 

 تعداد
 مشارکت

 کل
  خیر بله

 شغل

 102 11 91 بازاري

 124 41 83 کشاورز

 53  6 47 کارمند

 81 21 60 ازاد

 360 79 281 کل

 آزمون کاي دو

 داري دو طرفه سطح معنی اديزدرجه آ مقدار 

 000/0 3 610/20 هاي آزمون کاي دو شاخص

شان  بین مدرك تحصیلی والدین و میزان مشارکت آنان در امور تحصیلی فرزندان«هاي فرضیه  یافته -
لذا بین دو  ،کمتر است 05/0دهد که چون سطح معناداري دوطرفه از  ، نشان می»رابطه وجود دارد

بین مدرك تحصیلی والدین و  توان نتیجه گرفت که بنابراین می. معنادار وجود دارد اي رابطه ،متغیر
در تحقیق خود به نتایجی همسو با ) 1374(بگلو . اي معنادار وجود دارد میزان مشارکت آنان رابطه

رود  چه میزان سواد والدین باالتر می، وي هرطبق نتایج پژوهش. پژوهش حاضر دست یافته است
  .یابد میزان مشارکت آنها نیز افزایش می
  اولیاءهاي سواد و میزان مشارکت  داده -8جدول 

 درصد فراوانی نسبی تجمعی درصد فراوانی معتبر درصد فراوانی فراوانی  

 گزینه ها

 2/3 2/3 2/3 4 دیپلم

 43/4 41/0 41/0 71 فوق دیپلم

 94/2 50/9 50/9 88 لیسانس

 100/0 5/8 5/8 10 فوق لیسانس

  100/0 100/0 173 کل
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یلی بین سن والدین و میزان مشارکت آنان در امور تحص«که  اینبراي بررسی این فرضیه مبنی بر  -
توان دریافت  می ،توجه به اطالعات مندرج در جداول آماري پژوهش با ،»شان رابطه وجود دارد فرزندان

. رابطه معناداري وجود دارد ،لذا بین دو متغیر ،کمتر است 05/0که چون سطح معناداري دوطرفه از 
. اي معنادار وجود دارد توان نتیجه گرفت که بین سن والدین و میزان مشارکت آنان رابطه بنابراین می

نشان داد  ،توسط مرسیر انجام گرفت 1984اي که در سال  مطالعه ،هاي پژوهش حاضر در تأیید یافته
بگلو . کت آنان در امور مدرسه تأثیر داردکه سن افراد بر روي نگرش آنها در مورد چگونگی مشار

نیز در تحقیق خود نشان داد که بین سن والدین و میزان مشارکت آنان در امور تحصیلی ) 1374(
  .فرزندان رابطه وجود دارد

 اولیاءهاي سن و میزان مشارکت  داده - 9جدول 

 تجمعیدرصد فراوانی نسبی  درصد فراوانی معتبر درصد فراوانی فراوانی  

 گزینه ها

 9/4 9/4 9/4 34 30کمتراز

 63/3 53/9 53/9 194 40تا30بین

 91/1 27/8 27/8 100 50تا40بین

 98/3 7/2 7/2 26 60تا50بین

 100/0 1/7 1/7 6 60باالتراز

  100/0 100/0 360 کل

  فرضیه سوم - 3-5
وق خویش در قبال از حق اولیاءآگاهی  بین عدم« پردازد که بررسی این موضوع می فرضیه سوم به

توجه به با ،»شان رابطه وجود دارد و میزان مشارکت آنان در امور تحصیلی فرزندان فرزندان و مدرسه
  ؛توان دریافت که می ،اطالعات مندرج در جداول آماري پژوهش
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 هاي مربوط به فرضیه سوم پژوهش داده - 10جدول 

 شاخص هاي آماري

 دارد میانگیننخطاي استا انحراف معیار میانگین تعداد پاسخگو 

 04068/0 53509/0 3861/2 173 مدیران

 02636/0 50006/0  2910/2 360  اولیاء

 آزمون فرض براي میانگین جامعه

  =2مالك آزمون                       

  tآماره 
درجه 
 آزادي

سطح معنی 
 داري

 میانگین اختالف
 ها میانگینفاصله اطمینان براي تفاضل 

 کران باال کران پایین

 4664/0 3058/0 38613/0 000/0 172 491/9 مدیران1فرضیه

 0366/1 9176/0 97708/0 000/0 359 302/32 والدین1فرضیه

دو بیشتر بوده و میانگین اختالف مثبت است، لذا فرض آماري یعنی عدد از  آمده دست به میانگین
داري جدول مربوط به ضریب  چنین باتوجه به سطح معنی هم. شود فرضیه پژوهشی پذیرفته می

 هندان و مدرسه و میزان مشارکت رابطحقوق خویش در قبال فرزاز  اولیاءآگاهی  پیرسون؛ بین عدم
آهنگري فراهانی هاي پژوهش حاضر، در تأیید یافته. باشد متوسط میدر حد وجود دارد و این رابطه 

شد اجتماعی و بر ر اولیاءتحت عنوان بررسی تأثیر آموزش مشارکت  ،در موضوعی دیگر 1375در سال 
و پیشرفت تحصیلی فرزندان  اولیاءنشان داد که بین آموزش مشارکت  ،آموزان پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان  ي دانشپذیر و سطح انضباط و مسئولیت اولیاءن مشارکت و همکاري ارتباط وجود دارد و بی

  .رابطه وجود دارد

  هاي همبستگی فرضیه سوم مربوطه به داده -11جدول
  از حقوق خویش در قبال فرزندان و مدرسه اولیاءعدم آگاهی 

  داري سطح معنی  ضریب همبستگی
  میزان مشارکت

57/0  04/0  
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  فرضیه چهارم -4-5
بررسی رابطه بین نگرش سنتی مدیران نسبت به اداره مدرسه و میزان مشارکت  به فرضیه چهارم که

  دهد که؛ هاي جدول ذیل نشان می ، دادهشان پرداخته است در امور تحصیلی فرزندان اولیاء

 هاي مربوط به فرضیه چهارم پژوهش داده -12جدول 

 هاي آماري شاخص

 دارد میانگیننخطاي استا معیار انحراف میانگین تعداد پاسخگو 

 0/02443 0/32129 2/4689 173 مدیران

  0236/0 50006/0  291/2  360  اولیاء

  آزمون فرض براي میانگین جامعه

  =2مالك آزمون                   

  tآماره 
درجه 
 آزادي

سطح معنی 
 داري

میانگین 
 اختالف

 فاصله اطمینان براي تفاضل میانگین ها

 کران باال کران پایین

 0/5171 0/4207 0/46893 000/0 172 197/19 مدیران1فرضیه

 3428/0  2391/0 29097/0 000/0 359 04/11 والدین1فرضیه

 
لذا فرض آماري یعنی  .مثبت است ،دو بیشتر بوده و میانگین اختالفعدد میانگین محاسبه شده از 

داري جدول مربوط به ضریب  باتوجه به سطح معنیچنین  هم. شود فرضیه پژوهشی پذیرفته می
ه وجود دارد و این ه و میزان مشارکت، رابطنگرش سنتی مدیران نسبت به اداره مدرس؛ بین پیرسون

عنوان با) 1383(نژاد  نتایج تحقیق سبحانی ،هاي پژوهش حاضردر تأیید یافته. باشد میقوي ، رابطه
دهد که  نشان می »آموزان در امور مدارس متوسطه شهر اصفهان دانش اولیاءبررسی موانع مشارکت «

جویی  رکتسازي والدین، سطح روحیه مشا هاي سطح تالش مدیر مدرسه براي جذب و آگاه مقوله
آموزان در  دانش اولیاءهاي انسانی مدیر بر میزان مشارکت  سطح مهارت مدیر، سبک مدیریتی مدیر و

نیز در پژوهش خود نشان داد که مدیران مدرسه باید از نقش ) 2001( 5ما. امور مدارس تأثیر دارد
که انطباق مدیران با آداب، افکار و عقاید والدین،  انندمؤثرشان در مشارکت والدین آگاه بوده و بد
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جمله راري ارتباطات مثبت با والدین از برق ان در انجام امور مختلف و در نهایت،مشارکت فعال مدیر
  .در گسترش ارتباط خانه و مدرسه و مشارکت فعال والدین در امور آموزشگاه هستند عوامل مؤثر

  هاي همبستگی همربوطه به داد -13جدول 
  نگرش سنتی مدیران نسبت به اداره مدرسه

  سطح معنی داري  ضریب همبستگی
  میزان مشارکت

70/0  055/0  

  فرضیه پنجم -5-5
بررسی رابطه بین عملکرد مسئولین اداره و   فرضیه که به هاي مربوط به این تحلیل اطالعات و داده

  ؛که نشان می دهد ،شان پرداخته است در امور تحصیلی فرزندان اولیاءمدرسه و میزان مشارکت 

 داده هاي فرضیه پنجم پژوهش - 14جدول 

 هاي آماري شاخص

 دارد میانگیننخطاي استا انحراف معیار میانگین تعداد پاسخگو 

 0311/0 40902/0 6647/2 173 مدیران

 02445/0 46386/0  4622/2 360  اولیاء

 آزمون فرض براي میانگین جامعه

  =2مالك آزمون

  tآماره 
درجه 
 آزادي

سطح معنی 
 داري

میانگین 
 اختالف

 فاصله اطمینان براي تفاضل میانگین ها

 کران باال کران پایین

 7261/0 6034/0 66474/0 000/0 172 376/21 مدیران1فرضیه

 5103/0 4141/0 46222/0 000/0 359 906/18 والدین1فرضیه

، پذیرفته نیزفرضیه  این .، مثبت استبیشتر بوده و میانگین اختالف ،دوعدد شده از  میانگین محاسبه
داري جدول همبستگی مربوطه بین عملکرد مسئولین اداره  چنین باتوجه به سطح معنی هم. شود می

رابطه وجود دارد و این رابطه در  ،شان در امور تحصیلی فرزندان اولیاءو مدرسه و میزان مشارکت 
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در پژوهشی به این ) 2001( 4کازلو هاي پژوهش حاضر،در تأیید یافته. سطح بسیار باالیی برقرار است
طور مرتبط  هاي اجتماعی به مسئولین، مدیران، والدین و اعضاي گروهنتیجه رسید که اگر معلمان، 

شان در مدرسه فعالیت کنند، میل به برتري در آموزش و  باهم جهت بهبود محیط یادگیري فرزندان
  . آید وجود می پرورش به

  هاي همبستگی مربوطه به داده -15جدول 
  عملکرد مسئولین اداره و مدرسه

  نی داريسطح مع  ضریب همبستگی
  میزان مشارکت

85/0  071/0  

 ي و پیشنهادگیر نتیجه - 6
ورود کودك به مدرسه، آغاز مرحله نوینی از تعلیم و تربیت است که مسائل بسیاري از جمله 

هاي موقعیتشدن و دیگر  هاي جامعه، اجتماعیجارها و ارزششکوفایی استعدادها، آشنایی با هن
الزم است که والدین نیز در زمینه  ،در کنار این تغییر و تحوالت. داردهمراه  جدید را براي کودك به
هاي تربیتی آنها نیازشان مشارکت کامل داشته باشند تا بتوانند جوابگوي  تعلیم و تربیت فرزندان

بررسی   نتایج پژوهش حاضر که به. یت کنندنتیجه افرادي شایسته براي جامعه تربباشند و در
از مزایاي  اولیاءآگاهی  دهد که عدم نشان می ،شان پرداخته امور تحصیلی فرزنداندر  اولیاءمشارکت 

استثناي   به(وق خویش در قبال فرزندان و مدرسه، مشخصات دموگرافیک والدین مشارکت و حق
نگرش سنتی مدیران و نوع عملکرد مسئولین آموزش و پرورش در میزان  ،)مشخصه جنسیت

  . مشارکت والدین در امور مدارس دخیل هستند
عملکرد مدیران مدرسه در  ،از مزایاي مشارکت اولیاءگاهی کم ، طبق ارزیابی والدین، آچنین هم

رویی و  ر مدارس، کمد اولیاءتنا به نظرات عدم اع ،اولیاءهاي شغلی  دغدغه ،خصوص جذب مشارکت
میزان و بر  بوده، اولیاءترین موانع مشارکت کمک به مدارس از مهم توانایی نسبت به احساس عدم

  .داردزیادي آنان تأثیر کم مشارکت 
میزان و  ،در روزهاي تعطیل انجام گیرد تا بدین طریق به مدرسه اولیاءهاي  ها و دعوت فراخوان. 1

  .افزایش یابد ر مدرسهدر امو اولیاءانگیزه مشارکت 
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توانند در امور مدرسه مشارکت  دلیل نداشتن فرصت کافی نمی شاغل، به اولیاءاز آنجا که بعضی از . 2
هاي اي از طریق جزوات و بروشورریزي آموزش مکاتبهشود نسبت به برنامه داشته باشند، پیشنهاد می

  .خاص اقدام گردد
  .با وي باشد اولیاءآموز منوط به همراهی  لیف دانشها و تکا رسیدگی به بعضی از فعالیت. 3
دادن به  سواد در خصوص آگاهی باسواد و بی اولیاءن خدمت مجازي و حضوري براي هاي ضم دوره. 4

  .شان برگزار شود آنان در مورد امور تحصیلی فرزندان
تجلیل  اجتماعی عمومیهاي فرهنگی و  خصوص امور مدرسه و تحصیل، در برنامهفعال در اولیاءاز . 5
  .عمل آید به
  هانوشتپی - 6

١ - Participation 
٢ - Active Participation 
٣ - Arnold 
٤ - Casello 
٥ - Ma 
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