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آموزان در امور  ثر بر مشاركت والدين دانشؤبررسي عوامل م

 آموزان مقطع متوسطه استان آذربايجان شرقي اي دانش مدرسه
 

 بهجت يزدخواستي

 زاده محمد عباس
 چکیده

آموزان  اولياي دانش فعال نيازمند مشاركت آموزشی و تربيتی است كه مهم مدرسه يكی از نهادهاي

آموزان  دانش بر مشاركت اولياي شناسايی عوامل مؤثر هدفبا  حاضر تحقيقبه همين خاطر، باشد.  می

تحصيلی  )سال متوسطه استان آذربايجان شرقی مقطع در فرزندانشاندر فرايندهاي آموزشی و پرورشی 

انجام  پيمايشیي  به شيوه ،نفر 611ي انتخابی و نمونه 214844 ي آماري تعداد جامعه با (،6885-6884

هايی نظير تئوري وروم، كاپالن، مك فارلند، فيش باين و  تبيين مشاركت، از تئوريبراي  يافته است.

ي  هاي چندمتغير نتايج تحليلآيزين، هومنز، مازلو و نتايج تحقيقات پيشين،  استفاده شده است. 

ثير أاز عامل روانی ت ،بيش از هر متغير ديگري رگرسيونی نشان داد كه متغير وابسته )ميزان مشاركت(،

يزان م براي و سن  متغيرهاي ساختاري، درآمد، عامل رسانه ،به ترتيب پذيرفته است. بعد از اين متغير،

 اند.  ثيرگذار بودهأت ،مشاركت
 

 : مشاركت والدين، دبيرستان، عوامل ساختاري، نگرشی، روانیگانكليد واژ
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 مقدمه
هااي   موضوع مشاركت در كارها و فعاليت

آموزشی اماروز  يكی از مباحث مهم  ،گروهی

ساتمی  ياگر آموزش و پارورش را س  دنياست.

از نظااام آموزشاای در سااطب كااالن باادانيم،   

مرتبط  هاي گيري تصميم در شركت دادن اوليا

هايی كاه   جنبه با آموزش و پرورش، خصوصاً

آناان مرباو     فرزنادان  به كاار ياا سرنوشات   

 آناان  منادي  است، سبب ايجاد انگيزه و عالقه

احسااس تعهاد    رس شاده و امور مدا  به اداره

 بخشااد. افاازايش ماای ،آنااان را نساابت بااه آن

نگرش سيستمی به مشاركت، ايجاب  ،بنابراين

كند كه همة اقشار مردم در جهت برآوردن  می

، شاركتی  یرسيدن به اهداف ساازمان  نيازها و

مشاركت اوليا  ،فعال داشته باشند. در اين ميان

باه عناوان    ،هاي آموزش و پارورش  برنامه در

 هماه  يكی از عوامل انكارناپذير فرايند توسعه

جانبه، ضارورت مهمای اسات كاه خاود باه        

 مندي از مزاياي نياز بهره عنوان مهمترين پيش

آمااوزش و پاارورش در جهاات دسااتيابی بااه  

از بعد كاركردي اهداف سازمانی مطرح است. 

 نيز، موضوع مشاركت، اهميت به سزايی دارد،

كانااات هااا و ام فرصاات پدياادآيیچاارا كااه 

 ،تعامل بين خانه و مدرساه   سودمند در نتيجه

 ،ي فكاري  گياري از تاوان باالقوه    امكان بهاره 

 تخصصای والادين داناش    علمی، مهاارتی و 

باروز   همچناين از  و را فراهم سااخته آموزان  

هااي تربيتای ناشای از     آسايب  هاا و  تعاار  

 . آورد ممانعت به عمل می عوامل متعدد،

عوامال  ه سؤال اساسی اين است كا  ،حال

افاازايش مشاااركت اوليااا در امااور   ثر باارؤماا

 كدامند؟ ،پرورشی مدارس آموزشی و

اي، فضااي   عاده ال باا،،  ؤدر جواب به س

 6832)تاجيك اسماعيلی، و مديريتی آموزشی

ثير أو برخی نياز تا  ( 6835 مجبوري يزدي،و 

 اند حياتی خوانده ،در امر مشاركتها را  رسانه

آن  ساعی بار   حاضار  . در تحقيق(2116 )لی،

 ، از جوانب مختلف،اب كلی تا به سؤال ،است

 پاسخ داده شود.

 

 تحقیق ةپیشین

، آموزشای و تربيتای   نهاد به عنوانمدرسه 

آماوزان   اناش د اوليااي  فعال نيازمند مشاركت

كناد، تماامی    مطرح می 6كارل پاتمن باشد. می

دساااتاوردهاي بشاااري، حاصااال مشااااركت 

باوده  شهروندان در اماور مختلاف اجتمااعی    

(. 838: 2112 ،2اسااات )باااولر و دوناااووان 

بنابراين، نهادينه كردن آن در باين شاهروندان   

                                                 
1-  Patman  

2-  Bowler, & Donovan 
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در نمايد.  ( ضروري می453: 6932، 6)استرنج

باار  مااؤثراياان بخااش، بااراي تبيااين عواماال  

 هاي تحقيقای،  ها و پيشينه مشاركت، از تئوري

 ، استفاده گرديده است.به تناسب موضوع

ص و تجرباه  توانايی، تخصا  ،2فارلندمك 

ي ترغياااب اولياااا لين مدرساااه را درومساااؤ

مهم خواناده  به سوي مشاركت،  آموزان، دانش

به هماراه   8فيش باين (.6832)سعادت،  است

بعد اقتصادي به موضوع نگريسته و  از 4وروم

اناد، اولياا زماانی باه مشااركت       مطرح ساخته

آورند كه قبالً پيامدها، نتايج احتمالی  می روي

باشاند   بر آن را ارزيابی كارده  و فوايد مترتب

(. در تئاوري حمايات   683 :6832پاور،   )رفيع

هااي   طرح كارده، شابكه   5اجتماعی كه كاپالن

 مادارس  دوستان، مسؤولين از جمله ،حمايتی

در اماور آموزشای و    اولياا  مشاركتبر  ،و ...

خدمتگاذار  ) ثيرگذار باوده اسات  أت پرورشی،

 شیانگيز عواملنيز  6. هومنز(6839خوشدل، 

خوانااده اساات  مااؤثراوليااا،  مشاااركت را باار

 (. به ساان هاومنز،  426-429: 6834 )ريتزر،

بعد روانی، وجاود انگيازه    ازمك كله لند نيز 

                                                 
1-  Strange 

2-  Farland 

3-  Fishbein 

4-  Vroom 

5-  Caplan 

6-  Homanse 

هااي   عرصاه  قوي باراي كساب موفقيات در   

باار  مااؤثراز عواماال مختلااف اجتماااعی را  

برآورده شدن نيازهاي  .مشاركت دانسته است

ذار در اوليااا، يكاای از عواماال تأثيرگاا انسااانی

اماور آموزشای و پرورشای     مشاركت آنان در

نيز به آن اشاره كرده اسات  باشد كه مازلو  می

 (.6838، فانی)

هاي تحقيقی مطرح شاده،   پيشينه برخی از

به صورت مستقيم و برخی ديگر، به صاورت  

غيرمسااتقيم بااا موضااوع مااورد پاا وهش در  

 .باشند ارتبا  می

بااا  یدر تحقيقاا( 6881) عسااگري ثاباات

راهكارهاااي مشاااركت مردماای در  »ن عنااوا

 ،هاا  هاي كمبود درآمد خانواده متغير ،«مدارس

و  وضعيت نامناسب اقتصادي ،كثرت فرزندان

را در  اولياا  ميزان استقبال مديران از مشاركت

ی در تحقيق دخيل دانسته است.، امر مشاركت

چگاااونگی فرهنااا   »باااا عناااوان  ديگااار 

 ،«آموزش و پرورش در مردمی هاي مشاركت

 ،هاي اعتماد متقابل بين مديريت و مردم تغيرم

آگاهی بخشای باه    و نگرشی عوامل فكري و

 خواناده اسات   مؤثررا در امر مشاركت،  اوليا

 توسطكه  یدر تحقيق .(6881)اكبريان اقدم، 

هااي   بررسای شايوه  » با عنوان( 6886) بازگير

صااورت پذيرفتااه « جلااب مشاااركت مردماای

گااهی  آ ،هااي جمعای   عملكارد رساانه   است،
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باار  عملكاارد مااديريت، و بخشاای بااه اوليااا

اناد. تحقيقای كاه باا      ثيرگذار بودهأمشاركت ت

هااي   بررسای ارتباا  مياان مهاارت    »موضوع 

انسانی مديران با جلب مشاركت اولياي دانش 

صااورت ( 6886)، توسااط كااا می «آمااوزان

هاي  ت دهد كه بين مهار گرفته است، نشان می

ت اوليااي  )احترام باه شخصاي   انسانی مديران

دانااش آمااوزان( و سااهيم كااردن آنااان در    

هاي مدرسه باا جلاب مشااركت     گيري تصميم

داري وجود  اوليا در امور مدارس، رابطه معنی

 دارد.

 ،«بررسی عوامل مؤثر بر مشاركت جوانان»

بااقري انجاام داده    عنوان تحقيقای اسات كاه   

هااي تحقياق ماذكور،     است. با توجه به يافتاه 

اعتماد باه ديگاران    وها  نشست بيان در آزادي

انااد كااه در اماار   ی بااودهياز جملااه متغيرهااا

)باااقري  بااوده اساات  تأثيرگااذار ،مشاااركت

 (.  6833احمدآباد، 

راههااا و » در بررساای( 6839)تيمااوري 

، «هاي موفقيت انجمان اولياا و مربياان    روش

اطالعی اوليا از و ايف خود، عدم آگااهی   بی

 اوليا از مشكالت مدرساه و مشاخص نباودن   

هاي انجام شده  هاي مالی و هزينه ميزان كمك

در مدرسه را، از جمله موانع مشاركت قلمداد 

 تحقيااق ديگااري بااا عنااوان كاارده اساات. در

هاي اولياا و مربياان    بررسی مشكالت انجمن»

، وجاود  «مدارس و ارائه راهكارهااي ممكان  

، نقش  آور در مدرسه تشريفات رسمی و مالل

ي اولياااي هاااي گروهاای در روشاانگر رسااانه

آموزان، احترام به اولياا و اطاالع عينای     دانش

ها و كمبودهاي مدرساه باه آناان را از     كاستی

 .مشاركت خوانده است بر مؤثرعوامل 

در كشاورهاي   یپ وهشبا  6مارتين ليپست

بار   را تحصيالت باا،  وآمد ثير درأت مختلف،

سنی حم) ميزان مشاركت، حياتی دانسته است

هاي  ه مذكور در بررسی(. نتيج6833تبريزي، 

 «رابطه مشااركت باا كاارايی   » با عنوان 2كمپل

باا  ( 2115) 8ريباوري  ( و23: 6884)كيهانی، 

ثير مشاااركت شاااهروندان در  أتاا » موضااوع 

 4روسای تكرار شاده اسات.    ،حكومت محلی

سنجش »خود با موضوع پ وهش در ( 2116)

، به اين نتيجه رسايده اسات   «مشاركت شهري

صادي و اجتماعی با ميزان اقت  املوكه بيشتر ع

داري دارد.  ارتبا  معنای  ،مشاركت شهروندان

 اجتمااعی  اعتمادبر اساس تحقيق ايشان، بين 

و مشاااركت،  )شاااخص ساارمايه اجتماااعی( 

( 2116) 5لای وجاود دارد.  داري  ارتبا  معنای 

كااريرد رساانه،   »خود با موضاوع   پ وهشر د

                                                 
1-  Lipset 

2-  Campbell 

3-  Rebori 

4-  Rose 

5-  Lee 
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ايان نتاايج   باه  « سرمايه اجتماعی و مشاركت

و  افاراد  فتاه اسات كاه ميازان ساواد     دست يا

بااا مشاااركت رابطااه    ،هااا عملكاارد رسااانه 

پ وهشای  ر ( د2116) 6مايو. دنداري دار معنی

 باين ر د مشاركت از پايين به باا، » با موضوع

با استفاده از  واز طريق پيمايش  «پكنساكنين 

هااي   نظيار تحليال   هاي چناد ساطحی   تحليل

ه است به اين نتيجه رسيد ،اجتماعی – فرهنگی

ميازان   سواد وهايی چون سن، سطب  كه عامل

ثير بااه أتاا آنااان،در مشاااركت  ،آگاااهی مااردم

 پ وهشدر ( 2115) 2چو. سزايی داشته است

 ،«ارتباطاات و دموكراسای  » خود باا موضاوع  

 را هااي تلويزياونی   ها و برنامه رسانه عملكرد

 خوانده است. مؤثر، بر ميزان مشاكت
 

 هاي تحقیق فرضیه
اناد   هايی آورده شده ت فرضيهدر اين قسم

هاا و   )نظرياه  كه بر گرفته از ادبياات تحقياق  

 باشند. ها( می پيشينه

بااين عواماال فكااري، نگرشاای و مياازان   . 6

مشااااركت اولياااا در اماااور آموزشااای و 

  وجود دارد. رابطه ،پرورشی

بين عوامل ساختاري و ميازان مشااركت   .  2

 رابطاه   ،اوليا در امور آموزشی و پرورشای 
 

                                                 
1-  Maio 

2-  Cho 

  دارد. دوجو

بين عوامل روانی و ميزان مشاركت اولياا  .  8

 رابطه وجود ،در امور آموزشی و پرورشی

 دارد.

هاااي گروهاای و  بااين عملكاارد رسااانه .  4

مشااااركت اولياااا در اماااور آموزشااای و 

 د.دار رابطه وجود ،پرورشی

بااين مياازان تحصاايالت اوليااا و مياازان  .  5

مشااااركت اولياااا در اماااور آموزشااای و 

 وجود دارد. بطهرا ،پرورشی

بين بعد خانوار و ميازان مشااركت اولياا    .  6

رابطه وجود  ،در امور آموزشی و پرورشی

  دارد.

و مياازان  درآمااد ماهيانااه والاادين بااين .  3

مشااااركت اولياااا در اماااور آموزشااای و 

  دارد. رابطه وجود ،پرورشی

و ميزان مشااركت اولياا    سن والدينبين .  8

 ابطه وجودر ،در امور آموزشی و پرورشی

  دارد.

مياازان مشاااركت اوليااا در فرايناادهاي   .  9

آموزشی و پرورشی به تفكيك جان،، از  

  است. هم متفاوت

ياازان مشاااركت اوليااا در فرايناادهاي  م.  61

 شهرساتان آموزشی و پرورشی به تفكيك 

 .است ، از هم متفاوتمحل سكونت
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 تحقیق شناسي روش

ماهيت موضوع تحقياق، روش   با توجه به

 كاربرديو نوع تحقيق  بوده پیمايشي ،قتحقي

   .باشد می
 

 گیري جامعه آماري و روش نمونه
 آماااري شااامل كليااه والاادين     جامعااه

 آموزان دختر و پسر مشغول به تحصايل  دانش

اساتان آذربايجاان    مادارس مقطع متوسطه  در

كاه از ايان   نفر بوده  214844 به تعداد شرقی

تباه قابال  اشميان با استفاده از فرمول كوكران )

 95ضريب اطميناان   با tكميت  ،d/=15 قبول

نفاار بااه عنااوان  611(، تعاادادt=96/6 درصااد

شايوه   ،اند. همچنين نمونه نهايی انتخاب شده

 جادول   اي بوده است. گيري چندمرحله نمونه

 

، تعداد نمونه تخصيص يافته به هر كادام از  6

نواحی و منااطق آماوزش و پارورش اساتان     

 .دهد ا نشان میآذربايجان شرقی ر

 

 گیري ابزار اندازه
 پرسشانامه بساته پاساخ   گيري،  ابزار اندازه

بوده كه از طريق پرسشگران آموزش ديده باه  

ايجااد شاده    هاي . شاخصاجرا درآمده است

براي سانجش متغيرهااي مساتقل و وابساته،     

 6بصاورت   در مقياس طيف ليكرت و عمدتاً

دي تاحادو  ،ماوافقم  ،اي )كامالً ماوافقم  گزينه

 كاامال ً  ،مخاالفم  ،تاحادودي مخاالفم   ،موافقم

مخالفم( بوده اسات. كاه در نهايات كادهاي     

 را شامل شاده و در  6تا  6اختصاص يافته از 

 ها و يا بار معنايی آنها مواردي كه جهت گويه

 تعداد نمونه انتخابی به تفكيك نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقی .6جدول 

 درصد تعداد شهرستان ناحیه/

 3/26 661 تبريز /6ناحيه 

 28 688 تبريز /2ناحيه 

 8/22 683 مراغه

 5/66 69 اهر

 8/3 43 شبستر

 5/4 23 هشترود

 3/8 22 بستان آباد

 611 611 جمع كل
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منفی بوده است، كدگذاري معكاوس اعماال   

 گرديده است.  
 

 گیري ابزار اندازه اعتبار و پايايي
گياري،   وسيله اندازه اعتباربی براي ارزيا

 شناساای و اجتماااعی از نظاارات اساااتيد روان

آوردن  دسااته بااراي باا ( واعتبااار صااوري)

آلفااي  تكنياك  از  گياري،  وسيله اندازهپايايی 

استفاده شده است؛ با اين توضيب كه  كرونباخ

هاااي ماابهم و نارسااا پاا، از بااازبينی،  گويااه

ه هاا حاذف شادند. نتاايج با      اصالح و بعضی

دهاد كاه    ، نشاان مای  2ت آمده در جدول دس

مقدار ضريب آلفاي كرونباخ براي هر ياك از  

پاياداري   متغيرها در حد قابل قباولی باوده و  

 باشد. درونی آنها، با، می

 

 ها هاي تجزيه و تحلیل داده روش
هاااا، از  باااراي تجزياااه و تحليااال داده 

شاماره  هاي پارامتريك به شرح جدول  آزمون

هاي مطارح شاده    گويه .، استفاده شده است8

در ارتبا  با هار كادام از متغيرهااي مساتقل     

 ورواناای  ،ساااختاري ،فكااري و نگرشاای »

در « ميزان مشاركت»و متغير وابسته « اي رسانه

اي مطرح گرديده بودند كه  سطب سنجش رتبه

هاي مرتبط  تمامی گويههاي  هبعد از جمع نمر

بااا هاار كاادام از عواماال مااذكور، باار اساااس 

باه ساطب سانجش     Compute ملدستورالع

براي بررسای   ،اند. بنابراين اي ارتقا يافته فاصله

رابطه بين عوامل ياد شده با ميزان مشااركت،  

استفاده  پيرسون و رگرسيونR  هاي از آزمون

 شده است.

 

 هاي تحقیق يافته
 نفار  826 تعداد آماري، نمونة نفر 611 از

 عبااارتی بااه .باشااد ماای زن نفاار 239 و ماارد

 .باشند می مرد پاسخگويان تاكثري

بيشااترين نمونااه آماااري بااه ترتيااب از    

هااي تبرياز، مراغاه، اهار، شبساتر،       شهرستان

 بار اناد.   هشترود و بستان آبااد انتخااب شاده   

 حضاور  مياانگين ، آمده به دست نتايج اساس

 ،باشاند  میدر سال  بار 68/6 اوليا در مدرسه،

  .است كم خيلی ميزان اين رسد می نظر به كه

 آمااري،  نمونة نفرپاسخگويان 611 بين زا

 كاه  اناد  داشته ا هار پاسخگويان درصد 9/42

 وجاه  دريافت هنگام به فقط مدارس مديران»

 را اولياا  موارد ساير در و افتند می اوليا فكر به

 .«دهند نمی مشاركت مدرسه فرآيند در

 ا هاار  پاسخگويان اتفاق به قريب اكثريت

 از فرزندانشاان  وضاعيت  بهباود  كه اند نموده

 هاي دغدغه از يكی ... و رفتاري درسی، حيث

شاان   احسااس  بناابراين  ،است بوده آنها اصلی

 مدرساه،  اماور  در مشااركت  بر اين باود كاه  
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 ي مستقل و وابستهجدول پايايی به تفكيك هر كدام از متغيرها .2جدول 

 گويه متغیر
 ضريب

 پايايي 

 ضريب 
 پايايي
 كل 

 نگرشی

ر نسبت به مزايا و محاسن شركت و مداخلاه  نوع نگرش و باو
 /385 هاي والدين در انديشه

38/ 

 نوع برداشت اوليا از مشاركت

 ساختاري

 استفاده از نظرات اوليا در امور مدرسه

326/ 

 هاي مدرسه گيري مشاركت دهی اوليا در تصميم

 و اهميت مشاركت ها هدفآشناسازي اوليا با 

هااا و كمبودهاااي مدرسااه بااه اولياااي   تیاطااالع عيناای كاساا 
 آموزان دانش

 استقبال از مشاركت فعال اوليا
 فاده حداكثر از توان تك تك اوليااست

 پذير بودن مديران مدارس مسئوليت
 توجه به نظرات سازنده اوليا

 مديريت بهينه مدرسه

 روانی

هااي اصالی    فرزندان به عنوان يكای از دغدغاه   كسب موفقيت
 والدين

5/36/ 
داشاتن  )صميمی بودن با مسؤولين مادارس،  رضامندي عاطفی 
 آنان( محبوبيت در بين

تلقی مشاركت در امور مدرسه به منزله مشاركت در سرنوشت 
 فرزندان

 فرزندان بودن به آينده خوشبينی و اميدوار

 رسانه
 )تلويزيون(

 يفشان در امور مدرسهروشنگري پيوسته اوليا در خصوص و ا

و ضرورت مشااركت   ها هدفروشنگري پيوسته اوليا در زمينه  /31
 در امور مدرسه

ميزان 
 مشاركت

تبادل نظر نزديك و مستمر باا اوليااي مدرساه )در خصاوص     
 آموزان(  وضعيت درسی، اخالقی و غيره دانش

39/ 

  نظارت والدين در امور مدرسه و ارائه تذكر در صورت لزوم
هااي   ها و برنامه ها، موفقيت كمك به تشريب و توضيب پيشرفت

 مدرسه در سطب جامعه

 ارائه اطالعات ،زم و مطمئن درباره فرزندان خود به مدرسه

 كمك مالی به مدرسه در حد توان
 هاي آموزشی ريزي و اجراي برنامه كمك به برنامه
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 شيوة تجزيه و تحليل اطالعات .8جدول 

 متغیر وابسته ورد استفادهم زمونآ
 حسط

 سنجش
 متغیرهاي مستقل

R عامل فكري و نگرشی اي رتبه مشاركت پيرسون و رگرسيون 

 عامل ساختاري ″ ″ ″

 عامل روانی ″ ″ ″

 عامل رسانه اي ″ ″ ″

 سواد پدر اي فاصله ″ ″

 سواد مادر ″ ″ ″

 تعداد اعضاي خانواده ″ ″ ″

 درآمد ″ ″ ″

 سن ″ ″ ″

t- test ″ جن، دو حالته اسمی 
 شهرستان محل سكونت چند حالته اسمی ″ آزمون آناليز واريان، يكطرفه

 

 فرزندانشااان سرنوشاات در مشاااركت همااان

 ،پاساخگويان  نصاف  از بيش اندكی .باشد می

 در خااوبی عملكاارد تلويزيااون كااه معتقدناد 

 باه  نسابت  عماومی  رساانی  اطاالع  با ارتبا 

 مادارس  در آماوزان  داناش  اوليااي  مشاركت

 .است داشته

مسائولين   آماوزان، باا   والدين دانش بيشتر

هاااي مختلااف آموزشاای و  ماادارس در زمينااه

پرورشی، همكاري داشته و براي فراگير شدن 

هااا،  مشاااركت، تشااريب و توضاايب پيشاارفت 

هااي مدرساه را در ساطب     ها و برنامه موفقيت

 اند. ، از و ايف خود خوانده جامعه

 زميناة  در اولياا  مشااركت  نميازا  با،ترين

 تارين  پاايين  و درصد( 5/83) كتابخانه تجهيز

 باوده  درصد( 2/8) زمين اهدايزمينه  در آن،

 هاا  زميناه  ساير در اوليا مشاركت موارد. است

 هااي  كاالس  در شاركت  اولويات،  ترتياب  به

 هايفضااا ايجاااد ،(درصااد 8/69) تااوجيهی

 8/5) نمازخانه ساخت ،(درصد 5/5) ورزشی

( درصاد  4) مدرساه  كتابخانه ساخت ،(درصد

 .است بوده

هاااي تحقيااق  باار اساااس آزمااون فرضاايه

(، نتايج حاصله عبارتند 4، 5، 6، 3هاي  )جدول

 از:
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آموزان احسااس   الف( هرچه اولياي دانش

يامادهاي  پ ،نمايند كه مشاركتشان در مدرساه 

ييد اجتمااعی و  أاز ت ،آن تبعداشته و به  مثبت

 ، به همان ميزانارندبرخوردمقبوليت عامه نيز 

خواهناد   ،بر مشاركت خود در اماور مدرساه  

 افزود.

مااديران ماادارس در    ر،چقااد  ب( هاار

اوليا را با اهميات و فواياد    ،جلسات توجيهی

نموده و به نظرات آناان توجاه    مشاركت آگاه

باه   آناان نمايند، به همان ميزان در سوق دهی 

 .مؤثر خواهند بود ،امر مشاركت در مدرسه

 

 مقادير همبستگی و سطب معنی داري بين مشاركت با متغيرهاي مهم پ وهشی  .4جدول 

 تعداد
 سطح 

 داري معني

شدت 

 همبستگي
 متغیر مستقل متغیر وابسته نوع آزمون

611 111/ 683/ R عامل فكري و نگرشی ميزان مشاركت پيرسون 

 عامل ساختاري # # /814 /111 611

 عامل روانی # # /433 /111 611

 عامل رسانه اي # # /636 /111 611

 سواد پدر # # /655 /111 611

 سواد مادر # # /193 /168 611

 تعداد اعضاي خانواده # # -/181 /15 611

 درآمد # # /681 /112 611

 سن # # -/666 /118 611

 

 ين زن و مردمربو  به مقايسه ميزان مشاركت بين والد tميانگين، انحراف معيار و مقادير  . 5جدول 

 میانگین تعداد جنس 
 انحراف

 معیار
 tآزمون 

ميزان 

 مشاركت

 داري سطب معنی درجه آزادي t 45/8 18/43 826 مرد

 /119 598 665/2 66/3 39/48 239 زن
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 ميزان مشاركت اولياء شهرهاي مختلف بين واريان، يكطرفهتحليل آزمون  . 6جدول 

 انحراف معیار میانگین مشاركت تعداد محل سکونت
داري آزمون آنالیز  سطح معني

 واريانس يکطرفه
 كمیت F داري سطح معني

 93/3 58/46 288 تبريز

111/ 266/3 

 96/3 22/48 683 مراغه
 16/8 29/49 69 اهر

 55/3 69/51 43 شبستر
 41/3 85/54 23 هشترود
 36/5 55/48 22 بستان آباد
 15/8 99/43 611 جمع كل

 

آماوزان باه    ناش اهاي مشاركت والدين د داري تفاوت ميانگين براي بررسی معنی Lsdآزمون   .3جدول 

 تفكيك شهرستان محل سكونت

 شهرستان محل سكونت تبريز مراغه اهر شبستر هشترود بستان آباد

 تبريز - * * * * -

 مراغه * - - * - *

 اهر * - - - * *

 شبستر * - - - - -

 هشترود * * * * - -

 بستان آباد - - - - * -
 /15داري كمتر از  ها در سطب معنی داري تفاوت ميانگين معنی*  
 

( دغدغااه رواناای اوليااا در خصااوص  پ

بار ميازان   ، خاود  انپيشرفت تحصيلی فرزناد 

 .ثير داشته استأت مشاركت

 رابطاه باين عملكارد    ،( تحقيق حاضار ت

 ميزانهاي همگانی به وي ه تلويزيون با  رسانه

كارده اسات. بناابراين     ييدأتمشاركت اوليا را 

 ،هاي همگاانی  اندازه رسانه هر ؛توان گفت می

بتواننااد در فصااول مختلااف سااال تحصاايلی، 

در خصااوص نحاااوه   هااااي ،زم را آگاااهی 

به اوليا يادآور شوند، به ، فوايد آن و مشاركت

 خواهند افزود.، همان ميزان بر مشاركت آنان

ميازان مشااركت    ث( بين سن والادين و 

دار خطای و   آنان در امور مدرسه رابطه معنای 

معكوس حاصل آماده اسات. يعنای والادين     
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جااوان نساابت بااه والاادين مساان، مشاااركت 

 اند. بيشتري در امور مدرسه داشته

بين سطب تحصيالت والدين و ميازان   ج(

دار  مشاركت آنان در امور مدرسه، رابطه معنی

در خطی حاصل آماده اسات. يعنای هار چقا     

سطب تحصيالت والدين باا، رود، باه هماان    

ميزان بر مشاركت آنان در امور مدرسه افزوده 

 گردد. می

چ( بين تعاداد اعضااي خاانوار و ميازان     

دار  مشاركت آنان در امور مدرسه، رابطه معنی

خطی و معكوس حاصل آماده اسات. يعنای    

هاي  هاي پرجمعيت، نسبت به خانواده خانواده

كمتااري در امااور  كاام جمعياات، مشاااركت 

 اند. مدرسه داشته

ح( بين درآماد ماهياناه والادين و ميازان     

دار  مشاركت آنان در امور مدرسه، رابطه معنی

خطی حاصل آمده است. يعنی هار چاه قادر    

والدين از حيث درآمد در وضاعيت مطلاوبی   

باشند، به همان اندازه بار مشااركت آناان در    

 ، افزوده خواهد شد.مدرسه

شاركت زنان بيشتر از مردان ميانگين مخ( 

رساد چاون ماردان،     بوده است. باه نظار مای   

رونااد و زنااان در خانااه  بيشااتر ساار كااار ماای

يابناد كاه    مانند، لذا زنان اين فرصت را می می

در امااور مدرسااه، بيشااتر از مااردان شااركت  

 جويند.

بيشترين ميزان مشاركت در شهرساتان  د( 

هشااترود و كمتاارين آن در شهرسااتان تبريااز 

 (.6 )جدول شماره رش شده استگزا

 

 هاي چند متغیره نتايج تحلیل

باه   ،هااي تحقياق   در اين بخاش از يافتاه  

تحليل رگرسايونی چندگاناه در رواباط باين     

پرداختاه شاده اسات. هادف از ايان       متغيرها

ثير أمشااخص نمااودن سااهم و تاا    ،تحلياال

بينی  تبيين و پيش متغيرهاي مستقل تحقيق در

 باشد. تغييرات متغير وابسته می

 :عبارتند ازتحليل رگرسيونی  نتايج

يياد  أت روابط متغيرهاا ضامن اينكاه    الف(

 .شده، خطی نيز هست

 ،ضااريب نهااايی رگرساايون چندگانااهب( 

 كه مجذور آن يعنی ضريب تبياين  بوده/ 546

و اصاااالح شاااده آن ( 2R/=298) معماااولی

(292=/2R،) دهاد كاه در مجماوع،     می نشان

درصااد  29، انااد متغيرهاااي مسااتقل، توانسااته

)جادول   تغييرات متغير وابسته را تبيين نمايند

  (.8 شماره

متغير وابسته )ميزان مشاركت( بيش از ج( 

ثير پذيرفته أاز عامل روانی ت ،متغير ديگري هر

آماده در   باه دسات  تارين نتيجاه    است. عمده

، هاااي چناادمتغيره رگرساايونی بخااش تحلياال

باا،ترين  ،روانی عامل كهحكايت از آن دارد 
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 توسط متغيرهاي مهم پ وهشی مشاركت هاي تحليل رگرسيونی چند متغيره ميزان آماره . 8جدول 

 t بتا متغير
سطب 

 داري معنی

 آناليز واريان،
 ضريب همبستگی

 6چندگانه
 كميت /546

F 

 سطب

 داري معنی

 /111 149/66 /421 روانی

46/611 111/ 

 /298 2ضريب تبيين

 /292 8ضريب تبيين تصحيب شده /111 824/8 /628 اي رسانه

 866/6 اشتباه معيار برآورد /111 339/8 /643 ساختاري

 162/2 كميت دوربين واتسون /111 458/8 /628 درآمد

   /165 -448/2 -/188 سن
 -كولموگروف

 اسميرنوف

 /824 كميت

 سطب

 داري معنی
5/ 

1-  Multiple R 2-  Rsquare  3-  Adjusted R square 

 

عملكارد   ثير و متغيرهاي ساختاري، درآماد، أت

كمتارين   ،اولويات  ها، و سن به ترتياب  رسانه

 .اند ثير را بر متغير وابسته داشتهأت

از ميان متغيرهاي وارد شده در معادلاه  د( 

اناد   متغير در مدل نهايی باقی مانده 5مجموعاً 

درصاد وارياان، متغيار     29 ،متغيار  5كه اين 

 كنناد  يزان مشااركت( را تبياين مای   م) وابسته

 .(8 )جدول شماره

نهاياات از ماادل  متغيرهااايی كااه در ي(

رگرسيونی خارج شادند عبارتناد از: جان،،    

اعضاي خاانواده   سواد پدر، سواد مادر، تعداد

 .فكري و نگرشی لو عام

 گیري بحث و نتیجه
مياازان كاااربردي بااودن  در اياان بخااش، 

 جامعاه  درهااي تحقيقای،    و پيشاينه ها  نظريه

مطرح و در ادامه، راهكارهاي اساسای   آماري

جهت افزايش مشاركت اوليا در امور مدرسه، 

 اند. آورده شده

د به فراخور موضاوع، عملكارد   نفارل مك

دهی اوليا به مشاركت در  سوق مديريت را در

داند. در تحقيق  می و حياتی مؤثرامور مدرسه 

 باه  ،رابطه عامل مديريتی با مشاركت ،حاضر

ايان بخاش از    ،ييد رسايده اسات. بناابراين   أت

 تئوري ماك فارلناد قابال كااربرد در جامعاه      
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 مورد مطالعه است. آماري

هار   ،بااين و آيازين   فايش  بر طبق تئوري

ساوي ماديران   آماوزان از  اندازه اولياي داناش 

و احسااس   مدارس، مورد پذيرش واقع شاده 

 ،نماينااد مشاااركت آنااان در امااور مدرسااه   

در اياان ، واهااد داشاات خمثبتاای  بااازخورد

صورت، عالقمند به مشاركت در امور مدرسه 

تحقيق حاضر، اين بخاش  . نتايج خواهند شد

 ،ييد كرده است بناابراين أاز تئوري مذكور را ت

ماورد مطالعاه   آمااري   قابل كاربرد در جامعاه 

  .است

، اگاار عواماال  كاااپالنباار طبااق نظاار   

 آموزشااگاهی در راسااتاي تعلاايم و تربياات 

سنجيده عمل نمايند، باه هماان    ،آموزان دانش

مشاااركت جاادي اوليااا را در امااور    ،مياازان

سبب خواهند گردياد. نتاايج تحقياق     ،مدرسه

 ،بااا اياان قساامت از تئااوري كاااپالن ،حاضاار

بنابراين قابل كاربرد در جامعاه   ه،همخوان بود

 مورد مطالعه است.آماري 

اگار اولياا    ،قضيه موفقيت هومنز بر اساس

 ،تعاماال بااا مدرسااه احساااس نماينااد كااه در

سعی خواهناد نماود   نظراتشان خريدار دارد، 

نتايج . در امور مدرسه، بيشتر مشاركت نمايند

تئوري هاومنز را   تحقيق حاضر، اين بخش از

قابال كااربرد در    اسات. بناابراين  كارده   ييدأت

 .مورد مطالعه است جامعه آماري

از جمله مهمتارين نظرياه پردازانای     مازلو

 هااي انساانی را   می كانش است كه ريشه تما

است.  وابسته به نيازهاي متعدد انسانی دانسته

طبق نظر ايشان، برآورده شدن حاداقلی از   بر

تواناد در   مای  ،مادي و معنوي انساان  نيازهاي

باشااد. بار ايان اساااس    ثيرگاذار أتهار اماري   

، از آماوزان  اوليااي داناش   اگار  ،توان گفت می

چناادان  مااديران ماادارس، احتاارام نبيننااد،  

اي به مشاركت در امور مدرسه نخواهند  القهع

 .  داشت

تئااوري مااك كللنااد بااا مااديريت ارتبااا  

 ،هاي تحقياق حاضار   نتايج يافته دارد. يبيشتر

را مديريتی با ميازان مشااركت    عملكرد رابطه

 ييد كرده است.أت

كاه  بيانگر اين نكته است  ،تئوري انتظار وروم

در اگر اوليا بسترهاي ،زم براي مشااركت را  

ببينند، به احتمال زياد در اماور   فراهم ،مدرسه

مشاركت خواهند كرد. نتايج تحقياق   ،مدرسه

يياد  أاز تئاوري وروم را ت  اين بخاش  ،حاضر

   است. كرده

تاوان   مای  پيشين،تحقيقات بندي  در جمع

و در كاال  هاااي مااديران وي گاایكااه  گفاات

  ميازان انعطااف  ، از جملاه  مسئولين مدرساه، 

، د پذيري، اعتمااد باه اولياا   پذيري، ميزان انتقا

از عوامال مهام و   ،  توجه به نظرات اوليا و ...

امااور مشاااركت اوليااا در  افاازايش مااؤثر در
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  مورد نظر جامعه آماري در ميزان كاربردي بودن تحقيقات پيشين انجام يافته . 9جدول 
 قابل

 كاربرد
 متغیرهاي استخراج شده

سال انجام 
 تحقیق

 موضوع تحقیق محقق

* 
 

كثرت  -ها مبود درآمد خانوادهك
استقبال  ميزان -تعداد فرزندان 

 مديران از مشاركت

6881 
عسگري 
 ثابت

راهكارهاي مشاركت 
 در مدارس مردمی

* 
 

 -اعتماد متقابل بين مديريت و مردم
آگاهی  -عوامل فكري و نگرشی
 اوليا بخشی به

 اكبريان اقدم 6881

چگونگی فرهن  
در  هاي مردمی مشاركت
 و پرورش آموزش

* 
 

آگاهی  ،هاي جمعی عملكرد رسانه
 عملكرد مديريت و بخشی به اوليا

 بازگير 6886
 هاي بررسی شيوه

 مردمی جلب مشاركت

 باقري 6833 نحوه تعامل مدير با اوليا *
 بر مؤثربررسی عوامل 
 مشاركت

 كا می 6886 عملكرد مديريت *

هاي  بررسی ارتبا  مهارت
 انسانی مديران با

 اركت اولياجلب مش

* 
آگاهی بخشی به  -عملكرد مديريت
 اوليا

 تيموري 6839

هاي  راهها و روش بررسی
و  موفقيت انجمن اوليا
 مربيان

* 
 -هاي گروهی عملكرد رسانه

 عملكرد مديريت
 تيموري 6838

بررسی مشكالت انجمن 
 اوليا و مربيان مدارس

* 
* 

 آمد با،، تحصيالت با،در
به نقل از محسنی 

 (6833) تبريزي
 ليپست

هاي اجتماعی  وي گی
 كنندگان در امشاركت

 كشورهاي مختلف

 آمد با،، تحصيالت با،در *
 به نقل از كيهانی

(6884) 
 رابطه مشاركت با كارايی كمپل

 سنجش مشاركت شهري روسی 2116 اجتماعی اعتماد *

 لی 2116 ها عملكرد رسانهو  افراد سواد *
كاريرد رسانه، سرمايه 

 عی و مشاركتاجتما

 ريبوري 2115 سواد و درآمد *
ثير مشاركت شهروندان أت

 در حكومت محلی
 مشاركت از پايين به با، مايو 2116 سوادسطب  و سن *
 ارتباطات و دموكراسی چو 2115 تلويزيون عملكرد *
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در تحقياق   .اناد  باوده آموزش و پارورش  

حاضر، متغيرهاي مذكور، با ميازان مشااركت   

توان نتايج  اند؛ بنابراين می ارتبا  بوده اوليا در

تحقيقات پيشاين را در جامعاه آمااري ماورد     

مطالعه، قابال كااربرد دانسات. باراي شافاف      

، ترتياب داده  9شدن موضوع، جدول شاماره  

 .شده است
 

 پیشنهادهاي كاربردي

مشااركت فعاال    زا شايسته است مديران

 از نظرات ،در حد امكان واستقبال كرده  ،اوليا

هاااا و  ريااازي در برناماااه ساااازنده آناااان 

 .استفاده نمايندهاي مدرسه،  گيري تصميم

براي آشنايی اولياا باا   ، ديرانشود م توصيه می

 را جلساااتی، و اهمياات مشاااركت هااا هاادف

 داده و در حد امكان وضعيت مدرساه  ترتيب

 هاي مدرساه، وضاعيت درسای و    كاستی نظير

ولياا  و ... را باه اطاالع ا   آموزان اخالقی دانش

 برسانند.

هااي گروهای باه     با عنايت به اينكه رسانه

اوليااا  وياا ه تلويزيااون در مياازان مشاااركت 

اي  متوليان اماور رساانه   ، لذااند ثيرگذار بودهأت

ي اوليا برجسته نقش ، افكار عمومی را ازبايد

هاااي آمااوزش و  در موفقيااتآمااوزان  دانااش

 ، مطلع سازند.پرورش

باه  رود  ر مای انتظا ،آموزان از اولياي دانش

باا  و  ،در ارتباا  باوده   با مدرسه طور مستمر،

فرزندانشاان را   راه پيشارفت  ،مشاركت فعاال 

 ار سازند.وهم ،بيش از پيش

حلقه اتصال مطلوب  ،پيشنهاد نهايی اينكه

، اولياا  بين تعليم و تربيت و مشااركت  مؤثرو 

 اساتفاده از باا   توانناد  آنان میمديران هستند. 

مشاركت در اماور  ليا را به او،  هاي علمی شيوه

چرا كه اين امار، اولياا    .ترغيب نمايند مدرسه

را در فرايندهاي مشاركتی مادارس، توانمناد   

( و آناان را باراي باه    6: 2113، 6ساخته )بون

عهااده گاارفتن بخشاای از امااور آموزشاای و   

 :2114نماياد )دوت،   پرورشی، عالقمناد مای  

4.) 

                                                 
1-  Bowen 
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