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  چكيده
مدارس مقطع سر راه مشاركت اولياء در امور  اين پژوهش با هدف بررسي وضعيت موانع موجود بر

ها شامل تحليل ابزار گردآوري داده. بود كيفي –از نوع تركيبي كمي  ابتدايي شهر سمنان انجام گرديد و
جامعه آماري . خارج كشور، انجام مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود هاي داخل ومحتواي پژوهش

مدارس ابتدايي  نفر در) 50( و مديران نفر) 500( ، معلماننفر )15000( نپژوهش شامل كليه والدي
معلم و  نفر مدير، 30)قضاوتي(گيري هدفمند در بخش كيفي با استفاده از روش نمونه. شهر سمنان بود

ي به اگيري طبقهدر بخش كمي با استفاده از روش نمونهو والدين به عنوان نمونه بخش كيفي پژوهش 
. الدين به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدندنفر و 200نفر معلم و 150نفر مدير،  20 صورت در دسترس

عدم شناخت "موانعي همچون  ،مورد از موانع مشاركت والدين 72 ، از بينبا توجه به ارزيابي نظرات آنان
آموزشي و عدم شناخت  هاي درسي وتغييرات سريع برنامه"، "اولياء از اهداف و كاركردهاي مدرسه

درگير بودن با  فاصله و كمبود وقت والدين، شاغل بودن،"، "هارنامهوالدين و ناتواني آنها در تطبيق با ب
عدم آگاهي "، "هاوضعيت نامناسب اقتصادي خانواده"، "ساختار نظام آموزشي كشور" ،"كارهاي روزمره

عدم تبليغات مناسب "، "امر مشاركت در مدارس فوايد مترتب بر نتايج احتمالي و پيامدها، والدين از
، به ترتيب از مهمترين موانع مشاركت "اي عمومي در ترويج فرهنگ مشاركت در مدارسهتوسط رسانه

  .والدين شناسايي شدند
  الدين موانع مشاركت و ؛مشاركت والدين ؛آموزش و پرورش: كليدي هاي واژه
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 مقدمه

. وده استاي ب ترين اركان هر جامعهآموزش و پرورش امري است كه از دير باز جزو مهمترين و اساسي
. باشديكي از عوامل مهم پيشرفت و ترقي جوامع پيشرفته، آموزش و پرورش كارآمد و توانمند آن جوامع مي

در دنياي امروز كه رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع در گرو گسترش جهان شمول و 
  . اندراواني برخوردار گرديدههاي آموزش و پرورش از اهميت فهاي نوين است، نظامسريع علم و فناوري

بدون شك همه جوامع بشري براي دستيابي به اهداف اجتماعي خويش نيازمند مشاركت اعضاي آن 
هاي بخشي منابع محلي، به كارگيري گروهاند كه موجب تحركمشاركت را فرايندي توانمندساز خوانده. هستند

آوري و تحليل اطالعات و تعريف مشكالت، جمع گيري، درگيري مردم محلي درمتنوع اجتماعي در تصميم
هاي مهم جوامع انساني برتر، يكي از ويژگي). 1392 افضل خاني و عبدي پاكروان،( شودها مياجراي پروژه
مشاركت نوعي احساس همبستگي . هاي آن جوامع استي مشاركت در بين افراد، نهادها و سازمانوجود پديده

  .ي اجتماعي استميان افراد يك جامعه به منظور نيل به نظام عادالنهو تعلق و تالش دسته جمعي 
ترين زيرنظام اجتماعي نيازمند مشاركت فعال ترين و حساسنظام آموزش و پرورش به عنوان مهم

تافلر آموزش و پرورش قرن بيست و يكم را آموزش و پرورش مبتني . باشداعضاي جامعه به ويژه اولياء مي
گفتني است كه وي بر ضرورت مشاركت در امر آموزش و پرورش در آينده . داندوه تفكر ميبر دانايي و ق

گويد، هرگز در طول تاريخ مثل امروز و آينده موضوع ارتباط و مشاركت در امر آموزش و تأكيد دارد و مي
ه خطير بر همين اساس است كه بسياري از پژوهشگران متوجه اين حوز. پرورش داراي اهميت نبوده است

اند و در جهت رشد و اعتالي امر مهم آموزش و پرورش به بررسي عوامل مؤثر بر آن و گسترده شده
موضوع مشاركت و چگونگي تحقق آن، ريشه . يكي از اين عوامل مهم و اثرگذار، مشاركت است. اندپرداخته

رها، از جمله آموزش و ها دارد و جوانبي از آموزش و پرورش بسياري از كشوي ملتدر تاريخ ديرينه
امروزه اين مفهوم اهميت دو چنداني پيدا كرده است و . ي آن استوار بوده استپرورش كشور ما نيز بر پايه

ي مديريت و هاي گوناگون همواره مورد بحث بسياري از انديشمندان به ويژه در زمينهمشاركت در عرصه
  ).1388 جهانيان،( آموزش و پرورش قرار گرفته است

 همه به فعال مشاركت نيازمند كه هستند جامعه تربيتي و آموزشي مهم نهادهاي از يكي مدارس
 آموزش امر متخصصان توجه مورد همواره و مدرسه خانواده جدي مشاركت. باشند مي هاخانواده خصوص

 باعث درسهم كاركردهاي و اهداف از اولياء شناخت عدم مواقع گاهي اما ،است بوده هاخانواده و پرورش و
 هر است داده نشان هاپژوهش .نپذيرد صورت درستي به مدرسه و خانواده بين همكاري و گردد ارتباطمي
 .يابدمي افزايش كودك تحصيلي كنند، پيشرفت مشاركت بيشتر فرزندانشان مدرسه مسائل در والدين قدر

 قرار توجه مورد بايد كه است مؤثر يبرنامه يك نيازهاي پيش از مدرسه و خانواده مشاركت تقويت بنابراين
 بر يادگيري خانواده ارتباطات چگونه كه شوند متوجه هاخانواده اگر )1992( دسيمون نظر به .گيرد
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را  انديشند و راهكارهاييمي خويش فرزندان بهتر رشد براي هاييبرنامه به وقت آن است، اثرگذار فرزندان
 نتيجه و در كند پيدا شاگرد از بهتري درك مدرسه، آموزگار با دهخانوا ارتباط گزينند تا از طريقبرمي

 براي بيشتري انگيزه هم آموزدانش ديگر طرفي از .باشد داشته او قبال در بيشتري مسئوليت احساس
  ).1387 بهبودي،( شود يادگيري افزايش به منجر تواندمي خود امر اين كه كندمي پيدا رفتن مدرسه

هاي احتمالي جهاني شدن، بازتعريف اصولي براي مقابله نظام آموزشي با چالشيكي از راهبردهاي 
هاي يكي از سازوكارهاي ضروري در برنامه. ها با نگرش سيستمي استاهداف، طراحي و تعريف مجدد برنامه

سيستمي، برنامه جامع جلب و جذب مشاركت والدين در فرايند تصميم گيري، اجرا، ارزشيابي و اصالح 
از آنجا كه والدين، انگيزه بااليي براي پيشرفت علمي، . هاي نظام آموزشي كشور استها و برنامهليتفعا

آموزي به فرزندان خود دارند، اگر زمينه و بستر مناسبي براي حرفه تحصيلي و نيز تربيت اخالقي، اجتماعي و
. م آموزشي مضايقه نخواهند كردهاي آنان فراهم شود، مطمئناً از همكاري با سيستجلب و جذب توانمندي

هاي علمي و تخصصي رسد در نظام كنوني آموزش و پرورش، سازوكارهاي جلب و جذب مشاركتبه نظر مي
آيد، ذهن مخاطب، مند وجود ندارد و هرجا سخن از مشاركت اولياء و مربيان به ميان ميوالدين به شكل نظام

شود و ساير ابعاد مشاركت، شايد نزد مسئوالن و يناخودآگاه به سمت مشاركت مالي آنها معطوف م
 ،اوليا هاي مشاركت جذب دفتر برنامه و طرح شوراي( ريزان تعليم وتربيت هم مغفول واقع شده است برنامه

1383.( 

توانند مسيري مطلوب و ثمربخش را طي كنند كه قرار گرفتن آنها در محيط خانه و كودكان زماني مي
آموزان، خانه و مدرسه مشابه و مكمل يكديگرند و براي دانش. به يك مقصد باشدمدرسه در جهت رسيدن 

رابطه خانه و مدرسه همچون جسم و جان درهم تنيده شده است، به طوري كه هر گونه ضعف و سستي در 
گر گذارد و بر عكس سالمت رواني و اجتماعي هر كدام، تضمينهر يك از آنها، به سختي بر ديگري تأثير مي

و ) از جهت مثبت( آموز يكسان باشدزماني كه نحوه تعامل اين دو نهاد با دانش. سالمت وجود ديگري است
امير احمدي (انتظارات واحدي از او داشته باشند، سير تربيت از ثبات و استحكام الزم برخوردار خواهد شد

شركت دادن . كنداي پيدا ميدر اين ميان مشاركت والدين در آموزش و پرورش، اهميت ويژه). 1388آهنگ،
هايي كه به كار يا سرنوشت فرزندان هاي مرتبط با آموزش و پرورش، خصوصاً جنبهگيرياولياء در تصميم

مندي آنان به اداره امور مدارس شده و احساس تعهد آنان را آنان مربوط است، سبب ايجاد انگيزه و عالقه
  ).1386 عباس زاده، يزدخواستي و( بخشدنسبت به آن، افزايش مي

ها و عادات مربوط به رشد خود را در خانه كسب ها، نگرشها دانش اصلي و پايه و مهارتبچه
. ها اولين نهاد مسئول در رابطه با رشد و توسعه تحصيلي كودكان هستندخانواده بنابراين،. كنندمي

نواده براي آماده كردن كودكان ها و مدارس در واقع از خادبستانيسسات آموزشي مانند پيشؤساير م
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 ).2010، 1سبيت ومنتيس  ،برات، ياسر ،جوكالپ، مورات( كنندجهت زندگي اجتماعي حمايت مي
ها پيش بنابراين از مدت. اي برخوردار استمشاركت والدين در امر آموزش و پرورش از اهميت ويژه

اريخ مطالعات نشان داده است كه دو ت. مورد توجه انديشمندان و پژوهشگران زيادي قرار گرفته است
زنگ و كاراس . آموزان با هم رابطه مثبت دارندمفهوم مشاركت والدين و موفقيت تحصيلي دانش

هايي به اين نتيجه رسيدند، زماني كه كودكان از توجه طي انجام پژوهش 1995در سال  2گوآيلو
برند، عتدل در محيط خانواده لذت ميگردند و از رقابتي طبيعي و موالديني شايسته برخوردار مي

  ).  2011واحدي و نيك دل، ( گردديادگيري آنها در مراحل بعدي رشد تسهيل مي
هاي متفاوت مدارس در والدين در فعاليت عنوان كردند كه مشاركت مؤثر )1995( 3برالوهندرسن

ضد اجتماعي را كاهش  رفتارهاي است و ها و رفتارهاي مثبت، مؤثرپيشرفت تحصيلي، ايجاد انگيزه
در ). 2010واحدي ، ( كندآموزان را براي ادامه تحصيل بعد از دبيرستان تشويق ميدهد و دانش مي

- تحت عنوان بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت والدين دانش) 1386(زاده پژوهشي كه يزدخواستي و عباس

يجان شرقي انجام دادند به اين نتيجه آموزان مقطع متوسطه استان آذربااي دانشآموزان در امور مدرسه
دست يافتند كه ميزان مشاركت والدين بيش از هر متغير ديگري، از عوامل رواني تأثير پذيرفته است و 

  .انداي و سن بر ميزان مشاركت تأثيرگذار بودهبعد از آن به ترتيب متغيرهاي ساختاري، درآمد، عامل رسانه
ن پديده مشاركت كه به تعداد زيادي از متغيرهاي فردي و ضمن پيچيده دانست "ديديد سيلز "

تعليم و تربيت و  اجتماعي بستگي دارد به نقش تعيين كننده نيروهاي اجتماعي مثل منزلت، آموزش و
هاي اجتماعي شامل نهادها و ساختارهاي اجتماعي، هاي شخصيتي و محيطمانند آن و همچنين تفاوت
اين سه گروه از متغيرها . هاي سياسي و فرهنگي در مشاركت تأكيد داردشالگوي باورها، اعتقادات و ارز

آميخته هستند و هر تغييري در هر يك از آنها مشاركت را افزايش يا كاهش و به شدت مرتبط به هم 
گانه و يا متغيرهاي جزئي هاي سهاساس يكي از اين مقوله نظر سيلز هر تحليلي كه فقط بر زا. دهدمي

  ). 1388، جهانيان(اه كننده است ص و گمرباشد، ناق
درصد  86كه با اينكه  داداين نتيجه را به دست  ،در زمينه بررسي انتظارات اولياء از مدرسه پژوهشي

هاي آموزشي اطالع پيدا كنند، اما ها و روشاز اولياء تمايل دارند كه از وضعيت تحصيلي فرزند خود، برنامه
بينند و در واقع اطالعات نمايند ناكافي ميمسائل فوق از مدرسه دريافت مي اطالعاتي را كه در رابطه با

ال شد، از چه ؤزماني كه از اولياء س .پراكنده شفاهي از افراد مختلف، مهمترين منبع اطالعاتي آنها است
جه توان همكاري خانه و مدرسه را تقويت نمود و مهمترين انتظار آنان از مدرسه چيست، در درراهي مي

                                                            
1. Gökalp , Murat ; Barut , Yasar and Mentese , Sabit  
2. Zang and Carrasquillo 
3. Henderson andberla, 1995 
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اول به آموزش اولياء و سپس به بهبود كيفيت ارتباطات در داخل مدرسه به ويژه برخورد كادر آموزشي با 
  ). 1374بازرگان، ( اندآموزان اشاره داشته دانش والدين

آموزان در امور دهد كه در حال حاضر مشاركت اولياي دانشهاي صورت گرفته نشان ميبررسي
اين امر مشكالتي را بر سر راه مدارس جهت تحقق اهدافشان ايجاد نموده مدارس بسيار محدود است و 

منهاس و  ،هاي مرتبط با مدارس كه توسط دهينگراپژوهشي با عنوان مشاركت والدين در فعاليت در. است
انجام شد اين نتيجه به دست آمد كه مشاركت والدين در مدارس محدود بود و  2007سال  در 1سيتي

در يك مطالعه ) 2009(ايوان رساس . ي كمي از آنها عضو انجمن اولياء و مربيان بودندفقط تعداد خيل
هاي زباني و فرهنگي والدين، ديدگاه منفي موردي، درآمد پايين و شرايط بد اقتصادي والدين، تفاوت

  .جمله موانع مشاركت اولياء برشمرده است را از غيره معلمان نسبت به فرهنگ و صالحيت والدين و
. اگرچه مشاركت والدين در مدارس، بسيار اهميت دارد اما همواره با مشكالت و موانعي روبرو بوده است

گردد و برخي ديگر عدم آگاهي بعضي معتقدند، اين مشكالت به ساختارهاي نظام آموزشي كشور برمي
هاي توانايي براي كنشها از فوايد مشاركت در امر آموزش، پايگاه اقتصادي و اجتماعي، اعتماد، خانواده

در بسياري . دانندهاي اجتماعي را در كاهش مشاركت مؤثر ميمشاركتي، رضايت، انسجام اجتماعي و شكاف
شود كه اين مسأله باعث تلقي مي) آموزانوالدين دانش( هااز موارد مشاركت در مدرسه، كمك مالي خانواده

ايوان  ).1390 نژاد،زاده، دانائي سيج و سليمينجانيز( ها شده استهاي زيادي در بين خانوادهنگراني
در پژوهش خود مواردي چون درآمد پايين و شرايط بد اقتصادي والدين، ) 2009( 2رساس
هاي زباني و فرهنگي والدين و ديدگاه منفي معلمان نسبت به فرهنگ و صالحيت والدين تفاوت

  .را از جمله موانع مشاركت والدين برشمرده است
به همين دليل است . هاي مدارس موفق استفاده حداكثري از مشاركت والدين استاز مشخصه يكي

كه در كشورهاي توسعه يافته، همكاري ميان خانه و مدرسه به صورتي منسجم درآمده و اين دو نهاد، 
- مسئوليت مشترك خويش، يعني تربيت فرزندان جامعه را با همفكري، همكاري و هماهنگي انجام مي

ها در آموزش و پرورش موجب افزايش اطالعات و آگاهي افراد، به طور كلي سهيم كردن خانواده. ندده
هاي اجتماعي، افزايش احساس همبستگي با ساير والدين، احساس گسترش مشاركت در ساير زمينه

ني و افزايش هاي فردي و سازماها، كاهش هزينهيگانگي بيشتر با سازمان، افزايش اعتماد افراد به سازمان
مشاركت جمعي كليه افراد در امور مدرسه نوعي گسترش دموكراسي و . اثربخشي سازماني خواهد شد
ها، گردد و هنگامي كه والدين در آموزش فرزندانشان شركت كنند، نگرشمردم ساالري را نيز موجب مي

  ).1390 نژاد،سيج و سليمي زاده، داناييزنجاني( شودآموزان تقويت ميرفتارها و وضعيت تحصيلي دانش

                                                            
1. Dhingra, ,Manhasand Sethi, 2007 
2. Ivan Rosas,  2009 
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  : توان به سه دسته تقسيم كردبه طور كلي موانع مشاركت والدين در امور مدارس كشور را مي
. هاستيكي از عمده موانع مشاركت در كشور ما، ناشي از كاستي در انديشه: موانع فكري و نگرشي) 1

يق فلسفي و فكري در باب ابعاد و جوانب هاي ورزيده، وسيع و عمعدم احاطه و تسلط فكري، نبود انديشه
ريزان و گذاران، برنامههاي آموزشي، در ميان سياستمختلف موضوع تعليم و تربيت و نيز اداره سيستم

هاي آموزشي، هم چنين نبود نگرش و باور نسبت به مزايا و محاسن شركت و مداخله مديران نظام
، اين )والدين(ي رسمي و اداري سيستم آموزش و پرورش هاها و تفكرات افرادي بيرون از پستانديشه

گيران خاص كه در مركز اين سيستم متمركز قرار نظام را در محاق تصميم شمار معدودي از تصميم
دارند، نگه داشته، آن را از نعمت وجود پتانسيل علمي، فكري و تخصصي والدين با انگيزه و متعهد نسبت 

  . د، محروم ساخته استبه آموزش و تربيت فرزندان خو
-نظام آموزشي كشور ما، نظامي است متمركز، بدين معنا كه سياست :موانع ساختاري) 2

ها و اتخاذ تصميمات آموزشي و تربيتي، توسط گروهي كارشناس و خبره كه اكثر آنها گذاري
به گيرد و سپس اين تصميمات صاحبنظران تعليم و تربيت و فرهنگ نيز مي باشند، انجام مي

از جمله اقداماتي كه به گسترش . گرددها، براي اجرا، ابالغ ميهاي آموزشي استانسازمان
هاي كالن اداري و آموزشي و نيز گذاريهاي ناشي از سياستانجامد، رفع كاستيمشاركت مي

  .اصالح قوانين و مقررات فعلي، در راستاي قبول و پذيرش والدين در نظام آموزشي است
هاي فرهنگي، آموزشي و تربيتي جامعه كنوني، كسب نيازها و ضرورت: ربوط به منابع انسانيموانع م) 3

هاي بااليي، مياني و اجرايي، ضروري اي و تخصصي بيشتري را براي مديران ردههاي علمي، حرفهشايستگي
وجدان ديني و  مديران نظام آموزشي در كنار تعهد و احساس مسئوليت باال،. و اجتناب ناپذير ساخته است

شناسي سازماني نيز آشنايي پيدا كرده، حتي در آنها كاري قابل تحسين، الزم است با علوم اداري و جامعه
هاي مديران اثربخش از مهمترين ويژگي خن از مديران اثربخش است وامروز س. تسلط كافي كسب نمايند
هاي مشورتي و مشاركتي خاب و اعمال شيوهپذيري اين گروه از مديران و نيز انتخالقيت، نوآوري و تحول

هر زماني كه مديري از خود انعطاف و . امور در سازمان متبوع خود است ها و اجرايگيريبراي تصميم
از . شايستگي براي عمل مشاركتي نشان داده است، بدون توجه به ساير موانع ،كارها نسبتاً پيش رفته است

تماد ناكافي مديران آموزشي نسبت به مردم، به ويژه صاحبنظران و توان به اعموانع ديگر مشاركت، مي
ها و متخصصان تعليم و تربيت و اهل فن، كاستي در عملكردهاي دروني و بيروني آموزش و پرورش، برنامه
هاي اهداف آن، نابساماني و موازي كاري در واحدهاي اداري ذي ربط براي جلب مشاركت والدين نظير برنامه

، ... هاي مردمي وزير وانجمن اوليا و مربيان، سازمان توسعه و نوسازي مدارس، معاونت مشاركتسازمان 
توجهي و عدم توانايي مديران هاي آموزشي و تربيتي، بيها و برنامهتخصيص بودجه و منابع ناكافي به فعاليت
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ي و آگاهي بخشي به افراد جامعه رسانهاي غيردولتي و ضعف در اطالعهاي سازمانبرداري از پتانسيلدر بهره
  ).1383 ،اوليا هاي مشاركت جذب دفتر برنامه و طرح شوراي( اشاره نمود
 يزمان. ستين ريپذمختلف امكان يهانهيزم ها دربدون مشاركت خانواده تيو ترب ميدر تعل تيموفق

انه و مدرسه احساس كه هر دو نهاد خ افتيدست خواهند  يو آموزش يتيترب يفرزندان ما به اهداف عال
به  يكسانهاي يروشآموزان دانش تيعمل كنند و در ترب هماهنگخود  فينسبت به وظا كرده، تيمسئول
 مدارس و با اولياء ارتباط زمينه در هاي صورت گرفتهپژوهش ).1381 ،يابيكرد آس يكاظم( رنديكار گ

هاي والدين دانش آموزان در اركتمش فرزندانشان، نشان داده است كه تحصيلي امور در آنها مشاركت
 برخورد والدين، شناخت و آگاهي عدم جمله از داليلي به همواره با مشكالتي مواجه بوده و بنا مدارس
 اقتصادي، مسائل ساير و والدين مشاركت جلب در معلمان توانايي عدم مدارس، مسئولين نامناسب
 جهت الزم و تجربه مهارت از والدين خورداريبر عدم. است نگرديده واقع مفيد و مؤثر... و فرهنگي
اي است كه مدرسه و عدم آگاهي با نحوه مشاركت مؤثر يكي از موانع و مشكالت عمده امور در مشاركت

هاي ممكن، بنابراين يكي از راه. در اين زمينه وجود دارد و در تحقيقات مختلف به آن اشاره شده است
رتباط اولياء با معلمان و مربيان و مشاركت هرچه بيشتر آنان در امور براي دستيابي به هدف مهم افزايش ا

شود، سازي آن با تغييرات پرشتاب جامعه منجر ميمدارس كه به رشد بيشتر تعليم و تربيت و هماهنگ
تواند باشد كه پژوهشگران و مسئولين امر به بررسي و شناسايي موانع موجود اثرگذار در امر اين مي

دين پرداخته تا از اين طريق بتوانند با حذف اين موانع، زمينه مشاركت حداكثري والدين در مشاركت وال
  .مدارس را فراهم آورند

اي مستلزم شناسايي و از ميان ي آموزش و پرورش در هر جامعهبديهي است كه رشد و توسعه
با اذعان . حساس وجود دارد برداشتن موانعي است كه بر سر راه مشاركت مردم و والدين در اين امر مهم و

 –كنند و فرآيند ياددهي اي از زمان خود را در خانه سپري ميآموزان بخش عمدهبه اين نكته كه دانش
تري شود، بنابراين نياز است والدين و مدارس مشاركت بيشتر و بهينهيادگيري آنها در خانه تكميل مي

هاي مهمتر قادر باشد كه در راستاي توسعه كشور، گام داشته باشند تا با مشاركت بهينه آموزش و پرورش
در حال حاضر عوامل مختلفي به عنوان موانع مشاركت والدين در مدارس به . و ارزشمندتري بردارد

در راستاي اهميت و ضرورت تالش براي شناسايي اين موانع در مدارس كشور از جمله . آيندحساب مي
ودن آنها و افزايش مشاركت مؤثر اولياء در مدارس براي رسيدن به مدارس شهر سمنان در جهت مرتفع نم

ي امر آموزش و پرورش طي اين پژوهش درصدد برآمديم تا به پاسخگويي به دو سؤال رشد و توسعه
  : كيفي و كمي زير در اين رابطه بپردازيم

  
  موانع مشاركت والدين در مدارس سمنان شامل چه مواردي است؟
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  كت والدين در مدارس سمنان چگونه است؟وضعيت موانع مشار
  

  روش پژوهش 
كه است  كيفي ـكاربردي و از نظر نوع پژوهش، تركيبي كمي  اين پژوهش از نظر هدف،

به منظور . باشدمي محتوا تحليل نوع از آن كيفي و بخش پيمايشي ـ بخش كمي آن توصيفي
كمي استفاده شده است، لذا اين  تحقق اهداف پژوهش، ابتدا از رويكرد كيفي و سپس از رويكرد

طرح اكتشافي اغلب . گيردهاي با روش تحقيق آميخته اكتشافي قرار ميزمره طرح رپژوهش د
شناسي است كه مدل تدوين ابزار مدل ايجاد گونه) مدل تدوين ابزار و ب) شامل دو مدل الف

 هاي كيفي وحليل دادهبه اين منظور ابتدا به گردآوري و ت. در پژوهش حاضر مورد تأكيد بود
هاي اصلي ابزار در ادامه كار با شناسايي مؤلفه .هاي مختلف پديده پرداختيمتوصيف جنبه

گيري از ابزار تدوين هاي كمي با بهرهتدوين كرديم سپس از طريق گردآوري داده پژوهش را
   .هاي مرحله كيفي را در مقياس وسيع مورد آزمون قرار داديمشده، يافته
هاي كيفي و سپس ابتدا داده ها،ه بر آن، در اين پژوهش در توالي گردآوري دادهعالو

در اين پژوهش ابتدا با رويكرد كيفي و سپس با رويكرد كمي . هاي كمي گردآوري گرديد داده
آوري اطالعات با استفاده جمع ابتدا در بخش كيفي پژوهش، .به سؤاالت پژوهش، پاسخ داده شد

 هايي با مديران،انجام مصاحبه و خارج كشور هاي داخل ومحتواي پژوهشمطالعه تحليل  از
با استفاده از موارد  آموزان صورت گرفت، سپس در بخش كمي پژوهش،معلمان و والدين دانش

اي در زمينه موانع مصاحبه، پرسشنامه و اطالعات به دست آمده از مطالعه تحليل محتوا و
كه در ميان افراد نمونه تحقيق كه  ساخته شد در مدارس بر سر راه مشاركت والدين موجود

  .باشند توزيع و جمع آوري گرديدمديران و والدين مي شامل معلمان،
 و مديران نفر) 500( ، معلماننفر )15000( نجامعه آماري پژوهش شامل كليه والدي

مان استفاده شد، گيري تركيبي همزاز روش نمونه .مدارس ابتدايي شهر سمنان بود نفر در) 50(
گيري كمي و كيفي كه هر دو بعد احتمالي و هدفمندبودن يعني تركيب هر دو شيوه نمونه
گيري، به دست آوردن هدف محقق از انتخاب اين نوع نمونه. نمونه در نظر گرفته شده است

ع در واق. هاي تركيبي براي به حداكثر رساندن درك و شناخت از پديده مورد مطالعه بودداده
 از پايگاهي تا دهدمي اجازه تركيبي روش محقق به هدفمندي ـگيري احتمالي بكارگيري جهت

 در را مطالعه مورد پديده گستره هم و عمق هم كند كه ايجاد كيفي و كمي مكملي هايداده
  ). 1388رضايي،  صادقي و محمدپور،( باشد گرفته نظر
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تصادفي و در بخش كيفي از  -اي هگيري طبقگيري كمي از روش نمونهدر بخش نمونه
 نفر مدير، 30بخش كيفي  در .استفاده شد در دسترس )قضاوتي (گيري هدفمند روش نمونه

 20بخش كمي شامل درتعداد افراد نمونه  وجهت انجام مصاحبه انتخاب شدند والدين  معلم و
هاي كمي استفاده از روشها نيز با آوري دادهجمع .والدين بود نفر200معلم و نفر 150مدير، نفر

ابزار  .و كيفي به طور همزمان شامل مصاحبه، پرسشنامه، بررسي اسناد و مدارك انجام گرديد
اي بود كه با استفاده از سؤال چهار گزينه 72اي محقق ساخته با جمع آوري اطالعات پرسشنامه

نظري، تحقيقات  روايي پرسشنامه بر اساس مباني. اي ليكرت تهيه گرديدمقياس پنج درجه
همچنين پايايي پرسشنامه از طريق آلفاي . انجام شده و ديدگاه صاحبنظران بررسي شد

وانع نرمال بودن توزيع مبه منظور بررسي . به دست آمد /.962كرونباخ محاسبه و ضريب پايايي 
براي مقايسه ميانگين سپس . استفاده شد )KS(اسميرنوف  ـ مشاركت از آزمون كولموگوروف

از  بندي موانع مشاركتبراي اولويت و اي تك نمونه tآزمون  در موانع مشاركت از مونه و جامعهن
  .استفاده شد آزمون فريدمن

  
 هاي پژوهشيافته

سؤال كيفي مورد . در اين پژوهش به دو سؤال اصلي كيفي و كمي پاسخ داده شده است
در مدارس سمنان شامل چه موانع مشاركت والدين "بررسي در اين مقاله عبارت است از 

شناسايي موانع  هدر بخش كيفي پژوهش ببراي پاسخگويي به اين سؤال ". مواردي است؟
هاي تحليل محتواي پژوهشطريق  امور مدارس ابتدايي شهر سمنان از مشاركت والدين در

خته شده پرداآموزان والدين دانش معلمان و انجام مصاحبه با مديران، اين زمينه و انجام شده در
اي با توجه به نتايج به دست آمده در بخش كيفي پرسشنامهمانع شناسايي شد و  72است و 

سپس با استفاده از آزمون ضريب آلفاي كرونباخ پايايي ابزار مورد سنجش  پژوهش تهيه گرديد،
ر بزرگت/.) 962(مورد موانع مشاركت  آنجايي كه آلفاي كرونباخ به دست آمده در از. قرار گرفت

ال كمي ؤسبود و از اين ابزار براي پاسخ به بود آزمون از پايايي قابل قبولي برخوردار /. 7از 
  .استفاده شد "وضعيت موانع مشاركت والدين در مدارس سمنان چگونه است؟" يعني پژوهش

مورد ) KS(اسميرنوف  -طريق آزمون كولموگوروف نرمال بودن توزيع موانع مشاركت از   
باالتر از مقدار بحراني  و 312/0آزمون  سطح معناداري به دست آمده از. رفتآزمون قرار گ

به منظور پاسخگويي به  .ها نرمال استتوزيع داده شود وبنابراين فرض صفر رد نمي .بود 05/0
موانع  جامعه در اي جهت مقايسه ميانگين نمونه وتك نمونه tآزمون  ال كمي پژوهش ازؤس
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كه نتايج به  بندي موانع مشاركت استفاده گرديديدمن جهت اولويتاز آزمون فر مشاركت و
   .دست آمده در جدول زير ارائه شده است

  
اي براي مقايسه ميانگين نمونه و جامعه و آزمون فريدمن براي  تك نمونه tآزمون  :1جدول 

  اولويت بندي موانع مشاركت
  
  

  موانع مشاركت

  نتايج آزمون فريدمن  5/2= مقدار آزمون

T  
درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

  )دودامنه(
  ميانگين

تعداد 
=نمونه
360   

آماره 
كاي 
=دو

0253/1  
درجه 
=آزادي
42    

سطح 
معناداري

 =000/0  

ميانگين 
رتبه هر 
  متغير

اولويت 
بندي 
  متغير ها

عدم شناخت اولياء از اهداف )1
  و كاركردهاي مدرسه

  اول  79/42  9250/2  000/0  359  693/9

 ندادن والدين درمشاركت )2
  هاي مدرسه گيريتصميم

444/1 359  150/0  5653/2  77/33  
 پنجاه و
  هفتم

تفهيم  عدم شناخت و)3
انتظارات والدين از مدرسه و 

  مدرسه از والدين
  دوازدهم  29/40  8403/2  000/0  359  195/7

كمبود وقت والدين، شاغل )4
درگير بودن با  فاصله و بودن،

  كارهاي روزمره
  سوم  13/42  9125/2  000/0  359  017/9

كم بيني والدين به  خود نگرش و )5
–در طبقات اجتماعي  خصوص
 و مؤثرغير بر مبني پايين اقتصادي

 امور در آنان نقش بودن رنگ كم
  فرزندان تحصيلي

007/5  359  000/0  7361/2  36/38  
 بيست و
  پنجم

عدم تمايل والدين به  )6
عدم  مشاركت در امور مدرسه و

اطالع  جعه آنها به مدرسه ومرا
  از امور تحصيلي

666/5  359  000/0  7611/2  59/38  
 بيست و
  سوم

ت ناكافي بودن ارائه اطالعا )7
عيني درباره وضعيت تحصيلي 

كمبودها و  آموزان ودانش
هاي مدرسه توسط كاستي

  مسئولين مدرسه به والدين

342/1  359  180/0  5667/2  04/34  
 پنچاه و
  پنجم
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اي براي مقايسه ميانگين نمونه و جامعه و آزمون فريدمن  تك نمونه tآزمون  :1جدول ي  ادامه
  براي اولويت بندي موانع مشاركت

  
  

  موانع مشاركت

  نتايج آزمون فريدمن  5/2= مقدار آزمون

T  
درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

  )دودامنه(
  ميانگين

تعداد 
=نمونه
360   

آماره 
كاي 
=دو

0253/1  
درجه 
=آزادي
42    

سطح 
معناداري

 =000/0  

ميانگين 
رتبه هر 
  متغير

اولويت 
بندي 
  متغير ها

آموزش (آموزش  عدم )8 
بخشي و آگاهي) كاربردي

والدين در رابطه با مشاركت و 
اداره  با مدرسه و مؤثرارتباط 
  جلسات

165/4  359  000/0  6861/2  91/36  
 سي و
  چهارم

برخورد ناصحيح كادر  )9
مدرسه با  مسئولين آموزشي و

  والدين

069/7 -  359  000/0  1222/2  
45/24  

شصت 
  ونهم

نگرش منفي  پيشداوري و )10
و برخورد بد معلمان با والدين 

سواد و مقصر دانستن آنان بي 
هاي تحصيلي و در شكست
  آموزانتربيتي دانش

565/6-  359  000/0  1569/2  

18/25  

شصت 
  وهشتم

تر بودن سطح پايين )11
ن نسبت به تحصيالت والدي
  معلمان و بالعكس

004/1 -  359  316/0  4500/2  
44/31  

شصت 
  ودوم

برگزاري جلسات مدرسه براي  )12
اوليا در محيطي خشك و رسمي كه 
اوليا هيچ نقشي در تنظيم محتواي 

ب با نيازها و ان نداشته و متناس
  باشدانتظارات آنان نمي

981/1 -  359  048/0  4014/2  

60/30  

شصت 
  وچهارم

عدم حضور معلمان در  )13
  مربيان جلسات اوليا و

113/2 - 359  035/0  3903/2  
01/30  

شصت 
  وششم

هاي بينش شرايط و )14
فرهنگي اجتماعي والدين نسبت 

  به تحصيل

781/4  359  000/0  7236/2  
29/37  

  ما سي
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فريدمن اي براي مقايسه ميانگين نمونه و جامعه و آزمون  تك نمونه tآزمون  :1جدول ي  ادامه
  براي اولويت بندي موانع مشاركت

  
  

  موانع مشاركت

  نتايج آزمون فريدمن  5/2= مقدار آزمون

T  
درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

  )دودامنه(
  ميانگين

تعداد 
=نمونه
360   

آماره كاي 
0253=دو

درجه   1/
=آزادي

42    
سطح 

معناداري
 =000/0  

ميانگين 
رتبه هر 
  متغير

اولويت 
بندي 
  متغير ها

ذهنيت  تجربيات قبلي و)15
  منفي والدين نسبت به مدرسه

204/3 -  359  001/0  3347/2  
96/28  

شصت 
  وهفتم

عدم برخورداري والدين از )16
تجربه الزم جهت  مهارت و
عدم  ر امور مدرسه ومشاركت د

  مؤثرآگاهي با نحوه مشاركت 

276/2  359  023/0  6111/2  

22/35  

چهل 
  ونهم

 گ،فرهن تفاوت بين نگرش،)17
والدين و ...  جنسيت و زبان،

  درك متقابل مشاركت معلمان و

497/0  359  620/0  5236/2  
80/32  

شصت 
  ويكم

 عدم تواناسازي والدين در)18
  جهت مشاركت در امور مدارس

191/1  359  234/0  5542/2  
66/33  

پنجاه 
  وهشتم

نبود فضاي مناسب و زمان )19
مناسب جهت پذيرش اوليا در 

 مطلوب و مؤثرمدرسه به نحو 

449/1 359 148/0 5694/2 

16/34 

پنجاه 
 وچهارم

كمبود تحقيقات الزم در )20
زمينه نحوه اداره جلسات، 

ها، ارزشيابي و محتواي برنامه
هاي نوين ارتباط و روش

 مشاركت اوليا و مربيان

174/1 359 241/0 5528/2 

37/33 

پنجاه 
 ونهم

نبود يك رابط و ميانجي )21
 و مسئولين مدرسه بين والدين

556/0 - 359 578/0 4736/2 
42/31 

شصت 
 وسوم

موانع مربوط به آموزش و )22
پرورش و نگرش مسئوالن 

 نسبت به مشاركت

189/2 359 029/0 6056/2 

66/34 

پنجاه 
 ودوم

نهادينه نشدن فرهنگ )23
 مشاركت

958/5 359 000/0 7861/2 
26/39 

 نوزدهم

  
  



  1394بهار و تابستان /  7شماره / مچهاردوره /  ريزي آموزشي مطالعات برنامهفصلنامه دو
145   

 

 
 

اي براي مقايسه ميانگين نمونه و جامعه و آزمون فريدمن  ك نمونهت tآزمون : 1ي جدول  ادامه
 براي اولويت بندي موانع مشاركت

  
  

 موانع مشاركت

 نتايج آزمون فريدمن 5/2= مقدار آزمون

T 
درجه 
 آزادي

سطح 
  معناداري

 )دودامنه(

 ميانگين

تعداد 
=نمونه
360   

آماره كاي 
0253=دو

درجه   1/
=آزادي

42    
سطح 

معناداري
= 000/0 

ميانگين 
رتبه هر 
 متغير

اولويت 
بندي 
 متغير ها

عدم اعتماد مردم به )24
يكديگر ، حكومت، مسئولين 

  مدرسه و آموزش و پرورش

668/3  359  000/0  6889/2  
78/36  

سي 
  وششم

نهادينه شدن فرهنگ )25
  سكوت در جامعه

250/4  359  000/0  7153/2  
73/37  

بيست 
  وهشتم

و پذيري عدم مسئوليت)26
-نهادينه شدن فرهنگ حاشيه

گيري و انداختن نشيني و كناره
  بار مسئوليت به گردن ديگران

728/5  359  000/0  7931/2  

55/39  

  پانزدهم

 6361/2 008/0 359 678/2 خودكامگي افراد)27
53/35 

چهل 
 وششم

عادت به شرايط يكنواخت )28
 مقاومت در برابر تغيير موجود و

335/4 359 000/0 7111/2 
24/37 

سي ويكم 

متمركز بودن نظام آموزش )29
 و پرورش

712/6 359 000/0 8042/2 
18/39 

 بيستم

قوانين و مقررات دست و )30
 پاگير

292/4 359 000/0 7000/2 
59/36 

سي 
 وهفتم

بودن  مؤثرترديد در )31
 مشاركت

120/3 359 002/0 6389/2 
40/35 

چهل 
 وهفتم

ساختار طبقاتي جامعه در )32
كشورهاي جهان سوم وشكاف 

 هاي اجتماعي بين والدين

404/8 359 000/0 8764/2 

94/40 

 نهم

عدم تبليغات مناسب توسط )33
هاي عمومي در ترويج رسانه

 فرهنگ مشاركت در مدارس

454/8 359 000/0 8806/2 

15/41 

 هفتم
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امعه و آزمون فريدمن اي براي مقايسه ميانگين نمونه و ج تك نمونه tآزمون : 1ي جدول  ادامه
 براي اولويت بندي موانع مشاركت

  
  

 موانع مشاركت

 نتايج آزمون فريدمن 5/2= مقدار آزمون

T 
درجه 
 آزادي

سطح 
  معناداري

 )دودامنه(

 ميانگين

تعداد 
=نمونه
360   

آماره كاي 
0253=دو

درجه   1/
=آزادي

42    
سطح 

معناداري
 =000/0 

ميانگين 
رتبه هر 
 متغير

اولويت 
 بندي

 متغير ها

  چهارم  91/41  9042/2  000/0  359  592/8  ساختار نظام آموزشي كشور)34
از  والدين آگاهي عدم)35

 و فوايد احتمالي پيامدها، نتايج

  مدارس در مشاركت بر امر مترتب

109/8  359  000/0  8750/2  
33/41  

  ششم

هاي حمايتي و نبود شبكه)36
ترغيبي مثل دوستان و مدير و 

رسه در رابطه با مسئولين مد
  مشاركت اوليا

526/4  359  000/0  7083/2  

99/36  

  سي وسوم

نبود انگيزه قوي در والدين )37
براي كسب موفقيت در عرصه 

برآورده  هاي مختلف اجتماعي و
 شدن نيازهاي انساني

440/6 359 000/0 8014/2 

62/39 

 چهاردهم

نبودن مقدمات و پيش )38
نيازهاي ضروري از طرف دولت 

كمبود  راي مشاركت مردمي وب
 منابع الزم

914/7 359 000/0 8708/2 

79/40 

 دهم

 3903/2 028/0 359 - /202 كثرت فرزندان)39
01/30 

 و شصت
 ششم

وضعيت نامناسب اقتصادي )40
 هاخانواده

775/8 359 000/0 9181/2 
81/41 

 پنجم

استقبال كم مديران و معلمان )41
 از مشاركت اوليا و همفكري و

 پيشنهادات آنها

949/0 359 343/0 5444/2 

12/33 

 شصتم

 سيزدهم 90/39 8056/2 000/0 359 364/6 اطالعي اوليا از وظايف خود بي)42

پائين بودن سطح تحصيالت )43
 والدين

267/3 359 001/0 6500/2 
92/35 

چهل 
 ودوم
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اي براي مقايسه ميانگين نمونه و جامعه و آزمون فريدمن  تك نمونه tآزمون : 1ي جدول  ادامه
 براي اولويت بندي موانع مشاركت

  
  

 موانع مشاركت

 نتايج آزمون فريدمن 5/2= مقدار آزمون

T 
درجه 
 آزادي

سطح 
  معناداري

 )دودامنه(

 ميانگين

تعداد 
=نمونه
360   

آماره كاي 
0253=دو

درجه   1/
=آزادي

42    
سطح 
يمعنادار

 =000/0 

ميانگين 
رتبه هر 
 متغير

اولويت 
بندي 
 متغير ها

كم بودن جلسات هم انديشي )44
  والدين

963/3  359  000/0  6792/2  
30/36  

  سي ونهم

عدم استفاده از فناوري هاي )45
نوين جهت برقراري ارتباطات و 

  مشاركت

650/3  359  000/0  6667/2  
14/36  

  چهلم

هاي شخصي مديران از ويژگي)46
له نداشتن حسن خلق، جم

هاي انساني و فني، تفكر مهارت
  ...مشاركت و

619/1  359  106/0  5778/2  

41/34  

پنجاه 
  وسوم

نظر  عدم توجيه والدين از)47
شرعي در خصوص ضرورت 
 مشاركت آنها در امر تعليم و

 تربيت فرزندان

641/4 359 000/0 7097/2 

18/37 

 سي ودوم

 ريزي منظمعدم وجود برنامه)48
 نهادهاي پيگير و تشكيالتي در

146/6 359 000/0 7750/2 
53/38 

بيست 
 وچهارم

بود نيروي متخصص در كم)49
هاي مردمي و زمينه مشاركت

 والدين

070/8 359 000/0 8694/2 

09/41 

 هشتم

پشت گرمي به اعتبارات )50
نقص در قانون تحصيل  دولتي و
 احساس طلب از دولت و رايگان و

 بار مسئوليت برانداختن همه 
 دوش مدرسه

400/6 359 000/0 8125/2 

54/39 

 شانزدهم

هاي عدم توجه به تفاوت)51
 تحصيالت، والدين از نظر فرهنگي،

 ...موضع قدرت و درآمد،

019/6 359 000/0 7569/2 

66/38 

بيست 
 ودوم
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آزمون فريدمن اي براي مقايسه ميانگين نمونه و جامعه و  تك نمونه tآزمون : 1ي جدول  ادامه
 براي اولويت بندي موانع مشاركت

  
  

 موانع مشاركت

 نتايج آزمون فريدمن 5/2= مقدار آزمون

T 
درجه 
 آزادي

سطح 
  معناداري

 )دودامنه(

 ميانگين

تعداد 
=نمونه
360   

آماره كاي 
0253=دو

درجه   1/
=آزادي

42    
سطح 

معناداري
 =000/0 

ميانگين 
رتبه هر 
 متغير

اولويت 
بندي 
 هامتغير 

وجود ارتباطات يك طرفه )52
فقط از جانب معلمان و مسئولين 
مدرسه جهت فراخواندن والدين 

  به مشاركت

468/4  359  000/0  7028/2  

89/36  

سي 
  وپنجم

تمايل والدين به مشاركت در )53
  خانه تا مدرسه

404/5  359  000/0  7472/2  
03/38  

بيست 
  وهفتم

مشاركت يكنواخت و )54
شدن آن در غيررسمي و خالصه 

  چند مورد تكراري

146/6  359  000/0  7681/2  
36/38  

بيست 
  وپنجم

 عدم توجه به احساس و)55
موزان به مشاركت آنگرش دانش

 والدين آنها

486/5 359 000/0 7458/2 

08/38 

بيست 
 وششم

عدم وجود يك نهاد اجرايي و )56
نظارتي صحيح در رابطه با 

 مشاركت والدين

792/6 359 000/0 8167/2 

46/39 

 هفدهم

منش نادرست  ساختار و)57
 خانوادگي

393/2 359 017/0 6153/2 
18/35 

 پنجاهم

 شناسي وجمعيت تغيير)58
عدم شناخت  ها وفرهنگ خانواده

 آن

108/3 359 002/0 6389/2 

54/35 

چهل 
 وپنجم

كمبود فرصت جهت )59
برخوردهاي غير رسمي والدين و 

 ريمعلمان به دور از شرايط كا

783/2 359 006/0 6306/2 

64/35 

چهل 
 وچهارم

احساس ترديد و عدم قطعيت )60
نسبت به وظايف تفويض شده و 
احساس تجاوز به قلمرو مدرسه از 

 سوي والدين

412/1 359 159/0 5639/2 

79/33 

پنجاه 
 وششم
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مون فريدمن اي براي مقايسه ميانگين نمونه و جامعه و آز تك نمونه tآزمون : 1ي جدول  ادامه
 براي اولويت بندي موانع مشاركت

  
  

 موانع مشاركت

 نتايج آزمون فريدمن 5/2= مقدار آزمون

T 
درجه 
 آزادي

سطح 
  معناداري

 )دودامنه(

 ميانگين

تعداد 
=نمونه
360   

آماره كاي 
0253=دو

درجه   1/
=آزادي

42    
سطح 

معناداري
 =000/0 

ميانگين 
رتبه هر 
 متغير

اولويت 
بندي 
 متغير ها

هاي تغييرات سريع برنامه)61
درسي و آموزشي و عدم شناخت 
والدين و ناتواني آنها در تطبيق با 

  هابرنامه

592/8  359  000/0  9292/2  

40/42  

  دوم

ترس مسئولين مدارس از )62
مورد انتقاد قرار گرفتن توسط 

  والدين

177/3  359  002/0  6514/2  
81/35  

چهل 
  وسوم

  سي دوم  18/37  7167/2  000/0  359  726/4  جو مدارس)63
دگي مثل مشكالت خانوا)64

، اختالفات طالق، فوت پدر يا مادر
 ...   خانوادگي و

050/6 359 000/0 8194/2 

36/40 

 يازدهم

وجود اختالف نظر و عدم )65
تفاهم بين والدين مشاركت كننده 

 در مدارس

287/5 359 000/0 7639/2 

68/38 

بيست 
 ويكم

به ظواهر به جاي  توجه والدين)66
 تمركز بر كيفيت آموزش وپرورش

402/6 359 000/0 8056/2 
27/39 

 هجدهم

هاي فرهنگي و طبقاتي تفاوت)67
آميز برخورد تبعيض والدين و

 مسئولين مدارس با والدين   

378/4 359 000/0 7167/2 

57/37 

بيست 
 ونهم

وجود رويكرد عدم دخالت )68
 والدين در امر تدريس

728/2 359 007/0 6250/2 
31/35 

چهل 
 وهشتم

جويي فا كردن نقش بهانهاي)69
والدين در مدارس به جاي 

 مشاركت

666/3 359 000/0 6819/2 

33/36 

سي 
 وهشتم

 نارضايتي والدين از معلم و)70
ساير مسئولين مدرسه  و بدبيني 

 نسبت به آنها  

516/1
 - 

359 130/0 4264/2 

33/30 

شصت 
 وپنجم 
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اي براي مقايسه ميانگين نمونه و جامعه و آزمون فريدمن  تك نمونه tآزمون : 1ي جدول  ادامه
 براي اولويت بندي موانع مشاركت

 موانع مشاركت

 نتايج آزمون فريدمن 5/2= مقدار آزمون

T 
درجه 
 آزادي

سطح 
  معناداري

 )دودامنه(

 ميانگين

 

ميانگين 
رتبه هر 
 متغير

اولويت 
بندي 
 متغير ها

استقبال مناسب  عدم)71
مسئوالن مدارس از انتقادات و 

 پيشنهادات والدين

676/2 359 008/0 6208/2 

11/35 

پنجاه 
 ويكم

اعتماد بيش از حد به مدارس )72
و عدم احساس نياز به مشاركت 

 در مدرسه

905/3 359 000/0 6736/2 

99/35 

چهل 
 ويكم

  
مشاركت  " ي چوندر مورد موانع .ارائه شده است 1در جدول شماره بر اساس نتايجي كه 

ناكافي بودن ارائه اطالعات عيني درباره وضعيت  "، "هاي مدرسهگيريتصميم ندادن والدين در
 "،"هاي مدرسه توسط مسئولين مدرسه به والدينكمبودها و كاستي آموزان وتحصيلي دانش

 تواناسازي والدين در عدم "،"تر بودن سطح تحصيالت والدين نسبت به معلمان و بالعكسپايين
والدين و ... جنسيت و زبان، فرهنگ، تفاوت بين نگرش، "،"جهت مشاركت در امور مدارس

در  ءنبود فضاي مناسب و زمان مناسب جهت پذيرش اوليا "،"درك متقابل مشاركت معلمان و
 اداره جلسات، يكمبود تحقيقات الزم در زمينه نحوه "،" ثرؤمدرسه به نحو مطلوب و م

نبود يك رابط  "،"هاي نوين ارتباط و مشاركت اوليا و مربيانروش ارزشيابي و ها،حتواي برنامهم
استقبال كم مديران و معلمان از مشاركت اوليا و  "،"و ميانجي بين والدين و مسئولين مدرسه

احساس ترديد و عدم قطعيت نسبت به وظايف تفويض شده و  "،" همفكري و پيشنهادات آنها
ساير مسئولين  نارضايتي والدين از معلم و "،"تجاوز به قلمرو مدرسه از سوي والديناحساس 

است فرض صفر ./. 5ز آنجايي كه سطح معناداري بزرگتر از ا ،"مدرسه و بدبيني نسبت به آنها
 و ثيرأميزان ت شود ورد نمي) نظري(مبني بر عدم تفاوت بين ميانگين نمونه و ميانگين جامعه 

 اما در. است) 5/2(دهندگان برابر يا نزديك به ميانگين فرضي موانع از نظر پاسخاهميت اين 
است بايد گفت فرض صفر رد ./. 5چون سطح معناداري كمتر از  ،ها يا موانعمورد ساير گويه

به جز . دهندگان تفاوت معناداري با ميانگين فرضي داردشود يعني ميانگين نظر پاسخمي
 داوري وپيش "،"مسئولين مدرسه با والدين ناصحيح كادر آموزشي وبرخورد  "ي چونموانع
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هاي ر شكستسواد و مقصر دانستن آنان دو برخورد بد معلمان با والدين بينگرش منفي 
تر بودن سطح تحصيالت والدين نسبت به معلمان و پايين "،"آموزانتحصيلي و تربيتي دانش

ليا در محيطي خشك و رسمي كه اوليا هيچ نقشي برگزاري جلسات مدرسه براي او "،"بالعكس
عدم حضور  "،"باشدن نداشته و متناسب با نيازها و انتظارات آنان نميآدر تنظيم محتواي 

 "،"ذهنيت منفي والدين نسبت به مدرسه تجربيات قبلي و "،"مربيان معلمان در جلسات اوليا و
نارضايتي والدين "،"كثرت فرزندان "،"نبود يك رابط و ميانجي بين والدين و مسئولين مدرسه

ان اهميت ساير موانع از نظر ميز "ساير مسئولين مدرسه و بدبيني نسبت به آنها از معلم و
  .برآورد شده است) 5/2(دهندگان باالتر از سطح ميانگين فرضيپاسخ

ان بود نش./. 5كمتر از .../. با توجه به نتايج آزمون فريدمن چون مقدار سطح معناداري 
ي گان يكسان نيست و با توجه به ميانگين رتبهددهندهد اهميت اين موانع از نظر پاسخمي

دهندگان، موانعي چون نظر پاسخ عنوان شده است، از 1جدول شماره  هريك از متغيرها كه در
 هاي درسي وتغييرات سريع برنامه"، "عدم شناخت اولياء از اهداف و كاركردهاي مدرسه "

كمبود وقت والدين،  "، "هاعدم شناخت والدين و ناتواني آنها در تطبيق با برنامهآموزشي و 
، از باالترين درجه اهميت برخوردار هستند "درگير بودن با كارهاي روزمره فاصله و شاغل بودن،

 داوري وپيش"، "مسئولين مدرسه با والدين برخورد ناصحيح كادر آموزشي و "موانعي چون و
هاي برخورد بد معلمان با والدين بي سواد و مقصر دانستن آنان در شكستنگرش منفي و 

از  "ذهنيت منفي والدين نسبت به مدرسه تجربيات قبلي و "، "تحصيلي و تربيتي دانش آموزان
امور مدارس برخوردار  امر مشاركت والدين در ثيرگذاري درأترين درجه اهميت و تپايين

  .هستند
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مؤلفه هاي موانع مشاركت والدين درمدارس شهر سمنان به تفكيك  اولويت بندي : 2جدول 
  معلمان و والدين توسط مديران،

آماره كاي   16= تعداد نمونه
   71= درجه آزادي 154/128=دو

  000/0= سطح معناداري

آماره كاي    138=تعداد نمونه
  71=  درجه آزادي 508/819= دو

  000/0= سطح معناداري

=  آماره كاي دو  206= تعداد نمونه
سطح    71= درجه آزادي 012/517

  000/0= معناداري
  اولويت بندي توسط والدين  اولويت بندي توسط معلمان  اولويت بندي توسط مديران

ميانگين 
رتبه هر 
  متغير

  اولويت بندي متغيرها
ميانگين 
رتبه هر 
  متغير

  اولويت بندي متغيرها
ميانگين رتبه 

  هر متغير
اولويت بندي 

  يرهامتغ

28/55  
 شاغل والدين، وقت كمبود

 بودن و درگير بودن،فاصله
  روزمره كارهاي با

70/45  

 خانوادگي مشكالت
 پدر فوت طالق، مثل
 اختالفات مادر، يا

  ...و خانوادگي

77/44  

 سريع تغييرات
 درسي هايبرنامه

 عدم و و آموزشي
 و والدين شناخت
 در آنها ناتواني
  هابرنامه با تطبيق

22/51  
 وظايف از اوليا اطالعي يب

  خود
14/45  

 والدين، وقت كمبود
و  بودن، فاصله شاغل
 كارهاي با بودن درگير

  روزمره

43/42  
 نامناسب وضعيت
-خانواده اقتصادي

  ها

62/47  
 و آموزش نظام بودن متمركز

  پرورش
83/44  

 از اولياء شناخت عدم
 كاركردهاي و اهداف

  مدرسه
17/42  

 نظام ساختار
  كشور آموزشي

  48/44  كشور آموزشي نظام ساختار  28/45

 بيني و خودكم نگرش
 در  خصوص به والدين

– اجتماعي طبقات

 مبني پايين اقتصادي
 رنگ كم و مؤثرغير بر

 در آنان نقش بودن
  فرزندان تحصيلي امور

01/42  

 نيروي كمبود
 در متخصص

 مشاركت زمينه
 و مردمي هاي

  والدين

91/44  

 پيش و مقدمات نبودن
 طرف از ضروري ينيازها
 مردمي مشاركت براي دولت

  الزم منابع و كمبود

39/43  

 و نظر اختالف وجود
 والدين بين تفاهم عدم

 در كننده مشاركت
  مدارس

78/41  

 و مقدمات نبودن
 نيازهاي پيش

 طرف از ضروري
 مشاركت براي دولت

 و كمبود مردمي
  الزم منابع
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ع مشاركت والدين درمدارس شهر سمنان به اولويت بندي مؤلفه هاي موان : 2جدول ي  ادامه
  معلمان و والدين تفكيك توسط مديران،

آماره كاي   16= تعداد نمونه
   71= درجه آزادي 154/128=دو

  000/0= سطح معناداري

آماره كاي    138=تعداد نمونه
  71=  درجه آزادي 508/819= دو

  000/0= سطح معناداري

 = آماره كاي دو  206= تعداد نمونه
سطح    71= درجه آزادي 012/517

  000/0= معناداري
  اولويت بندي توسط والدين  اولويت بندي توسط معلمان  اولويت بندي توسط مديران

ميانگين 
رتبه هر 
  متغير

  اولويت بندي متغيرها
ميانگين 
رتبه هر 
  متغير

  اولويت بندي متغيرها
ميانگين رتبه 

  هر متغير
اولويت بندي 

  متغيرها

47/44  
 اجرايي نهاد يك وجود عدم
 رابطه در صحيح نظارتي و

  والدين مشاركت با
35/43  

از  والدين آگاهي عدم
 پيامدها، نتايج

 و فوايد احتمالي
 مشاركت بر امر مترتب

  مدارس در

72/41  

 طبقاتي ساختار
 در جامعه
 جهان كشورهاي

 و شكاف سوم
 اجتماعي هاي
  والدين بين

50/43  

و  پذيري مسئوليت عدم
 فرهنگ شدن هنهادين
 كناره و نشيني حاشيه
 بار انداختن و گيري
  ديگران گردن به مسئوليت

89/42  

 در قوي انگيزه نبود
 كسب براي والدين

 عرصه در موفقيت
 اجتماعي مختلف هاي

 شدن و برآورده
  انساني نيازهاي

38/41  

 شناخت عدم
 و اهداف از اولياء

 كاركردهاي
  مدرسه

47/43  
 دافاه از اولياء شناخت عدم
  مدرسه كاركردهاي و

80/42  

 ظواهر به والدين توجه
 بر تمركز جاي به

 آموزش كيفيت
  وپرورش

19/41  

 تبليغات عدم
 توسط مناسب

 عمومي هايرسانه
 فرهنگ ترويج در

  مدارس در مشاركت

44/43  

 دولتي اعتبارات به گرمي پشت
 تحصيل قانون در و نقص

 دولت از طلب و احساس رايگان
 مسئوليت بار همه و انداختن

  مدرسه بردوش

54/42  
 فرهنگ نشدن نهادينه

  مشاركت
41/40  

 والدين آگاهي عدم
 ازپيامدها، نتايج

 و فوايد احتمالي
 بر امر مترتب
  مدارس در مشاركت

94/41  
در  والدين تواناسازي عدم

 امور در مشاركت جهت
  مدارس

41/42  

 و تفهيم شناخت عدم
 از والدين انتظارات
 از مدرسه و مدرسه

  والدين

94/39  

 برنامه وجود عدم
 و منظم ريزي

در  تشكيالتي
  پيگير نهادهاي



  شناسايي موانع مشاركت والدين در امور مدارس مقطع ابتدايي شهر سمنان

154  
 

 سطح مقدار چون ارائه شده است، 2فريدمن كه در جدول  آزمون نتايج به توجه با  
- مي نشان باشد،مي./. 5 از كمتر ).../.(معناداري در مورد هر سه گروه مديران، معلمان و والدين 

 يكسان پژوهش، نظر مورد موانع مشاركت تأثير و اهميت ميزان ،دهندگانپاسخ نظر از دهد،
از نظر  است، شده عنوان 2 جدول در كه متغيرها از هر يك يرتبه ميانگين به توجه و با نيست

 بودن و درگير بودن، فاصله شاغل والدين، وقت كمبود "مديران، به ترتيب اولويت، موانعي چون 
 "پرورش و آموزش نظام بودن متمركز"، "خود وظايف از اوليا عياطال بي"،  "روزمره كارهاي با

 اختالفات مادر، يا پدر فوت طالق، مثل خانوادگي مشكالت "و از نظر معلمان موانعي چون 
و  "روزمره كارهاي با بودن و درگير بودن، فاصله شاغل والدين، وقت كمبود "، "...و خانوادگي

 تغييرات "و از نظر والدين موانعي چون  "مدرسه كردهايكار و اهداف از اولياء شناخت عدم"
، "هابرنامه با تطبيق در آنها ناتواني و والدين شناخت عدم و و آموزشي درسي هايبرنامه سريع

از باالترين درجه  "كشور آموزشي نظام ساختار "و "هاخانواده اقتصادي نامناسب وضعيت "
دهد، هرسه گروه مديران مان طور كه نتايج نشان ميه. تأثيرگذاري و اهميت برخوردار هستند

سازي عدم نهادينه "و "مدرسه كاركردهاي و اهداف از اولياء شناخت عدم"و معلمان و والدين 
اند و از مهمترين موانع مشاركت را در ده اولويت اول خود قرارداده "فرهنگ مشاركت در جامعه

 نبودن "و  "كشور آموزشي نظام ساختار"به اتفاق   همچنين مديران و والدين. دانندوالدين مي
را  "الزم منابع و كمبود مردمي مشاركت براي دولت طرف از ضروري نيازهايپيش و مقدمات

  .انددر ده اولويت اول خود قرار داده
  

 بحث و نتيجه گيري

- شآموزشي مهم است كه نيازمند مشاركت اولياي دان مدرسه، يكي از نهادهاي تربيتي و  
اين باورند كه بيشتر كارهاي مردم در  پردازان برشماري از نظريه .هاستن و ديگر سازمانآموزا

ل الزم مديريت جلب همكاري خانواده نيز از عوام گردد وسراسر جهان بر محور مشاركت مي
هاي مدارس موفق استفاده يكي از مشخصه). 1383 كرد آسيابي، كاظمي( آموزشي است
به همين دليل است كه در كشورهاي توسعه يافته، همكاري  .اركت والدين استمش حداكثري از
مسئوليت مشترك خويش، يعني  اين دو نهاد، مدرسه به صورتي منسجم درآمده و ميان خانه و

به طور كلي سهيم  .دهندهمكاري و هماهنگي انجام مي تربيت فرزندان جامعه را با همفكري،
آگاهي افراد، گسترش مشاركت  پرورش موجب افزايش اطالعات و ها در آموزش وكردن خانواده
هاي اجتماعي، افزايش احساس همبستگي با ساير والدين، احساس يگانگي بيشتر در ساير زمينه
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اثربخشي افزايش  هاي فردي و سازماني وها، كاهش هزينهبا سازمان، اعتماد افراد به سازمان
  ).1390كاران،هم زاده وزنجاني(سازماني خواهد شد

توانند يك مي هاي اين پژوهش عوامل بسياري شناسايي گرديد كه هربر اساس يافته  
 تربيت را از تعليم و امور مدارس باشند و والدين در ثرؤسر راه مشاركت م همچون مانعي بر

موانع شناسايي شده در اين پژوهش، از نظر  .توسعه و رسيدن به اهداف عالي خود باز دارند
ثر ؤم مدارس مقطع ابتدايي شهر سمنان نيز مهم و آموزان دروالدين دانش معلمان و ران،مدي

عدم شناخت اولياء از اهداف و  "تلقي گرديدند و طبق ارزيابي نظرات آنان موانعي همچون 
آموزشي و عدم شناخت والدين و  هاي درسي وتغييرات سريع برنامه"، "كاركردهاي مدرسه

درگير بودن با  فاصله و كمبود وقت والدين، شاغل بودن، "،  "هاطبيق با برنامهناتواني آنها در ت
، "هاوضعيت نامناسب اقتصادي خانواده"، "ساختار نظام آموزشي كشور "،"كارهاي روزمره

، "امر مشاركت در مدارس فوايد مترتب بر نتايج احتمالي و پيامدها، عدم آگاهي والدين از"
، به "هاي عمومي در ترويج فرهنگ مشاركت در مدارسوسط رسانهعدم تبليغات مناسب ت"

 پژوهش بهبودينتايج هاي پژوهش با يافته .ترتيب از مهمترين موانع مشاركت والدين هستند
 نژاد سليمي دانائي سيج و ، زنجاني زاده،2)2007( اسميت ،1)2012( بليك هوراني ،)1387(
 ،)2001( ، اسميت4)1997( بيكر .ال ،3)2011( هوتچينز ،)1388( اميراحمدي ،)1390(

،  دسفورگس )44 پيوند زاده، مرتضوي(، )1386( زاده عباس يزدخواستي و ،5)2010( سلبيسيك
،  )1392( عبدي پاكروان خاني و، افضل)1372( ، سپهري7)2012( ال اي آ ، 6)2003( ابوچار و

عبدي  خاني ودانائي افضل ده،زازنجاني ،)2010( ، واحدي9)2000( دهاس ،8)2011( جيكسين
همچنين نتايجي كه از  .است سوهم )2013( يا، ايسا)1382( ، متين)1392( پاكروان
هاي پژوهش را والدين به دست آمده است، يافته معلمان و هاي انجام شده با مديران، مصاحبه

تدايي شهر مدارس مقطع ابمهمترين موانع موجود براي مشاركت والدين در  .نمايدييد ميأت
  :عبارتند از سمنان

                                                            
1. Blaik Hourani 
2. Smit 
3. Hutchins 
4. L. Baker 
5. ČELEBIČIĆ 
6. Desforges and Abouchaar 
7. LEA 
8. Jiaxin 
9. DeHass 
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 ،)1387( بهبوديهاي كه در پژوهش عدم شناخت اولياء از اهداف و كاركردهاي مدرسه )1
  .مورد تأكيد قرار گرفته است) 2007( و اسميت) 2012( بليك هوراني

آموزشي و عدم شناخت والدين و ناتواني آنها در تطبيق با  هاي درسي وتغييرات سريع برنامه) 2
  . همخواني دارد) 2012( هاي بليك هورانيكه با يافته هانامهبر
هاي كه در پژوهش درگير بودن با كارهاي روزمره فاصله و كمبود وقت والدين، شاغل بودن،)3 

 ،)1388( ، اميراحمدي)1390( نژاد سليمي دانائي سيج و زاده، ، زنجاني)1387( بهبودي
 و نتايج )2007( ، اسميت)1997( 1ال بيكر، )2012( ، بليك هوراني)2011( هوتچينز
  .هايي كه انجام شد مورد تأكيد قرار گرفته استهمصاحب

در پژوهشي عدم شناخت اولياء از اهداف و كاركردهاي مدرسه را ) 2012( بليك هوراني
فهم  وي بيان كرده است، .يكي از موانع مهم بر سر راه مشاركت والدين عنوان كرده است

مسئولين  باورهاي مختلف والدين و و والدين و انهاي مناسب براي معلمشمتفاوت از نق
مسئولين  همكاري بين والدين و بروندادهاي مدارس مانعي براي گفتگوها و مدارس از اهداف و

آموزشي و عدم شناخت والدين و  هاي درسي وهمچنين وي تغييرات سريع برنامه .مدارس است
 .ها را نيز از موانع مشاركت عنوان كرده استنامهناتواني آنها در تطبيق با بر

بندي موانع مشاركت والدين در مدارس سمنان در همچنين بر اساس نتايجي كه از اولويت
از  هاي سه گروه مديران، معلمان و والدين به دست آمده است،وضعيت موجود به تفكيك پاسخ

 و درگير بودن، فاصله شاغل والدين، قتو كمبود "نظر مديران، به ترتيب اولويت، موانعي چون 
 و آموزش نظام بودن متمركز"،  "خود  وظايف از اوليا اطالعيبي"، "روزمره كارهاي با بودن

 مادر، يا پدر فوت طالق، مثل خانوادگي مشكالت "و از نظر معلمان موانعي چون  "پرورش
 كارهاي با بودن و درگير اصلهبودن، ف شاغل والدين، وقت كمبود"، "... و خانوادگي اختالفات
و از نظر والدين موانعي چون  "همدرس كاركردهاي و اهداف از اولياء شناخت عدم"و  "روزمره

 با تطبيق در آنها ناتواني و والدين شناخت عدم و و آموزشي درسي هايبرنامه سريع تغييرات"
از باالترين  "كشور آموزشي امنظ ساختار"و  "هاخانواده اقتصادي نامناسب وضعيت "، "هابرنامه

  .درجه تأثيرگذاري و اهميت برخوردار هستند
 شناخت عدم"دهد، هر سه گروه مديران و معلمان و والدين طور كه نتايج نشان ميهمان

را در  "سازي فرهنگ مشاركت در جامعهعدم نهادينه "و "مدرسه كاركردهاي و اهداف از اولياء
همچنين مديران . داننداند و از مهمترين موانع مشاركت والدين ميهده اولويت اول خود قرار داد

 از ضروري نيازهايپيش و مقدمات نبودن "و  "كشور آموزشي نظام ساختار"و والدين به اتفاق 
                                                            
1. L. Baker  
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. اندرا در ده اولويت اول خود قرار داده "الزم منابع و كمبود مردمي مشاركت براي دولت طرف
 كارهاي با بودن و درگير بودن، فاصله شاغل والدين، وقت كمبود "ق مديران و معلمان به اتفا

معلمان و . اندرا از مهمترين موانع دانسته و آن را در ده اولويت اول خود قرار داده "روزمره
 مشاركت بر امر مترتب و فوايد احتمالي از پيامدها، نتايج والدين آگاهي عدم"والدين به اتفاق 

توان گفت، هر سه با توجه به اين نتايج مي. انداولويت اول خود قرار داده را در ده "مدارس در
گروه مديران، معلمان و والدين در مورد مهمترين موانع مشاركت والدين با هم اتفاق نظر دارند 

  .    سازدكه اين اهميت و تأثيرگذاري اين موانع را بيشتر آشكار مي
 است، شدهاين زمينه انجام  هايي كه دراير پژوهشس هاي اين پژوهش وبا توجه به يافته

تربيتي فرزندان  عليرغم آنكه والدين نقش بسيار مهمي در رشد تحصيلي و توان دريافت،مي
بخش دستيابي تواند تسريعمعلمان مدارس مي همكاري آنها با مديران و مشاركت و خود دارند و

هاي آموزشي و تربيتي باشد، ه موقع برنامهپرورش و اجراي صحيح و ب به اهداف عالي آموزش و
بنابراين اگر بخواهيم والدين  .گرددهمواره عواملي وجود داشته است كه مانع از اين امر مهم مي

تربيت فرزندان خود مشاركت كنند،  كارآمدتر در تعليم و اي مؤثرتر ورا تشويق نماييم تا با شيوه
 در موانع مهم مشاركت والدين را شناسايي كرده و الزم است مسئولين امر با كمك پژوهشگران

  .جهت رفع آنها اقدام نمايند
درك  معلمان باور و والدين و پژوهشي عنوان كرده است، در) 2012( بليك هوراني

و والدين امكان دارد  انمعلم ان،ن بيشتر مديريهمچن متفاوتي نسبت به اهداف آموزشي دارند،
و به اين دليل تعريف مشتركي در  داشته باشند الدين در نظراهداف متفاوتي براي مشاركت و

 .شوداين رابطه وجود ندارد و اين خودش باعث عدم درك مشتركي از مشاركت والدين مي
آموزشي  هاي درسي ووالدين تغييرات سريع برنامه هاي انجام شده،اساس مصاحبه همچنين بر
خواستار  اند وامور مدارس عنوان كرده ود درزمينه مشاركت خ هاي مهم درمحدويت را يكي از

  .هاي اين پژوهش مطابقت دارداين زمينه بودند كه با يافته هاي آموزشي درارگاهك
 زاده،، زنجاني)2011( اي پژوهشي هوتچينزهاين نتايج به دست آمده با يافته عالوه بر
 كمبود وقت، مادران، كه شاغل بودن) 2007( اسميت و )1390( نژادسليمي دانائي سيج و

زياد بودن فاصله خانه تا مدرسه را از موانع عمده مشاركت والدين  كارهاي پر مشغله والدين و
 نژادسليمي دانائي سيج و زاده،همچنين زنجاني .همخواني دارد اند،امور مدارس عنوان كرده در
س با مشكالت متعددي ها در مدارپژوهشي عنوان كردند كه مشاركت فعال خانواده در )1390(

گردد به طوري كه برخي از اين مشكالت به ساختارهاي نظام آموزشي كشور برمي روبروست و
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محور يا هيئت امنايي تغيير يابد احتمال مشاركت نيز باال مدرسه اگر ساختار مدارس به ساختار
  . هاي پژوهش حاضر مطابقت دارداين نتايج با يافته مي رود و

  :شودزير ارائه مي هاي اين پژوهش پيشنهادهايبر اساس يافته
هاي عمومي و برگزاري جلسات آموزشي با حضور مسئولين مدارس رسانه والدين از طريق .1
 .آشنا شوند اهداف و كاركردهاي مدرسهبا 

آموزشي و عدم شناخت والدين و ناتواني آنها  هاي درسي وتغييرات سريع برنامه با توجه به .2
آموزان بر عهده معلمان باشد و والدين بهتر است مسئوليت آموزش دانش هاامهدر تطبيق با برن

بيشتر در زمينه مسائل تربيتي فرزندان مشاركت كنند و در صورت لزوم و با تشخيص معلمان 
 .در امور آموزشي مشاركت كنند

ا، هها، ،كتابسازي صحيح در جامعه از طريق مراجع ديني، رسانهشايسته است با فرهنگ .3
اين مهم بين والدين و ساير افراد جامعه نهادينه شود كه ... هاي آموزشي وسمينارها و كارگاه

هيچ كدام نبايد  درگير بودن با كارهاي روزمره فاصله و كمبود وقت والدين، شاغل بودن،
در اي براي كمبود يا عدم مشاركت آنها در امور تعليم و تربيت فرزندانشان باشد و مشاركت  بهانه

 .امور آموزشي و تربيتي فرزندان بايد در درجه اول اهميت قرار گيرد

ها ي برنامهوجود نيروي متخصص و آموزش ديده كه به عنوان يك رابط و هماهنگ كننده .4
ها و ها بين مدارس و والدين و سازمان آموزش و پرورش عمل كند و با انجام بررسيو فعاليت

و والدين را در مورد اصالح و تجديد نظر در برخي مقررات،  تحقيقاتي در اين زمينه مسئولين
ها جهت رفع موانع و افزايش مشاركت اثربخش اولياء در مدارس مجاب نمايد، روابط و فعاليت

  .تواند مفيد و مؤثر باشدمي
ها از اهداف و انتظارات ها و جلسات آموزش خانواده براي آگاهي خانوادهبرگزاري كارگاه .5

ايف والدين در قبال فرزندان، نحوه مشاركت مؤثر در امور تعليم و تربيت و پيامدها و مدرسه، وظ
البته در صورتي كه اين جلسات به طور صحيح و متناسب . فوايد آن بسيار مفيد و كارساز است
مباحث اقتصادي در آن . ريزي شودآموزان و والدين برنامهبا نيازهاي آموزشي و تربيتي دانش

احترام و منزلت والدين حفظ گردد، از آنان نظرخواهي به عمل آمده و نظرات . دمطرح نگرد
 .شايسته و مفيد آنها را به مرحله اجرا درآورند

ها و جلسات آموزشي براي معلمان و مسئوالن مدرسه، جهت آشنايي آنان برگزاري كارگاه .6
والدين و كمك گرفتن از آنان در با اهداف مدرسه، انتظارات اولياء، نحوه برقراري ارتباط مؤثر با 

توان مفيد و اثربخش باشد به شرط آنكه اين جلسات آموزان ميامور آموزشي و تربيتي دانش
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ريزي شود و مستقيماً به موضوع مربوط بپردازد، شأن و منزلت معلمان حفظ شود درست برنامه
 .و از نظرات شايسته آنان استفاده گردد
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