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  چکیده
 تحقیـق هدف کلی این پژوهش بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی شهر اهواز بـود.  

کلیه مدارس هیـأت امنـایی    جامعه پژوهش شاملاست و  توصیفی حاضر از نوع تحقیقات
آوري اطالعـات مـورد نیـاز بـراي انجـام       براي جمعباشد.  دخترانه و پسرانه شهر اهواز می
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عملکـرد مناسـبی   سانی در زمینه پرورش کمی سرمایه انمدارس هیأت امنایی نشان داد که 

همچنین نتـایج نشـان داد   اند. کیفی سرمایه انسانی ناتوان بودهاند اما در زمینه پرورش  داشته
تأمین و گسترش سرمایه اجتماعی(چهـار مؤلفـه سـرمایه    در زمینه  هیأت امناییکه مدارس 
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نفعـان در  اند. نتایج در رابطه با مشارکت همه جانبـه ذي  گرفته شد) عملکرد مناسبی نداشته

نفعان در ایـن مـدارس، در تمـامی    نشان داد که میانگین مشارکت ذي هیأت امناییمدارس 
تر بوده اسـت. در  ابعاد مشارکت(مالی، عاطفی، اطالعاتی و فکري)، از میانگین هنجار پایین

فراهم کردن اي کیفیت آموزشی نیز نتایج نشانگر این بود که این مدارس در زمینه زمینه ارتق
هـاي   انـد، امـا در زمینـه فـوق برنامـه      آموزشی در مدارس عملکرد مناسبی داشته تجهیزات

  اند.  آموزشی عملکرد نامناسبی داشته
  
   هاي کلیدي: واژه

  جتماعی، سرمایه انسانی. مشارکت در آموزش و پرورش، مدارس هیأت امنایی، سرمایه ا
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  مقدمه

 )؛2009، 1شود(سیتانه آموزش و پرورش به طرق مختلف موجب بهبود زندگی افراد می
چنانچه آموزش و پرورش از نظر اهداف و ساختار و منابع درست طراحی شود، در دراز و 

  ). 1388مدت توسعه جامعه را تضمین خواهد کرد(امین شایان جهرمی و همکاران، 
بخـش   در غالـب  موضـوع  یـک  عنـوان  بـه  غربـی  کشورهاي در گیري مشتركتصمیم

مطرح شده است(حامد،  1980دهه اواخر گیري، ازهاي تصمیمبازسازي سیستم هايجنبش
گیري مشترك در مدارس بر عملکرد آنها تأثیرگـذار خواهـد   ). وجود سیستم تصمیم2010

 معلمان تا دهد می گیري مشترك، اجازهزدایی و تصمیم تمرکز براي بود. در حقیقت انگیزه
 دسـت بزنند(گرسـکوپف و   آمـوزان  دانـش  بـر  مـؤثر  حیاتی هايگیريتصمیم به والدین و

). اما در واقع ایجاد الگوهاي مشارکتی در آموزش و پرورش، به نحوي زاده 2001ماوتري، 
ــه ســاختارهاي    ــه اســت. توســل ب ــر نگــرش و انتظــارات جامع تحــوالت محــیط و تغیی

پذیرتر، نوید بخش مشارکت بیشتر طبقات متفاوت جامعه از جمله والدین، مدیران،  انعطاف
گیري خواهـد بـود؛ و ایـن    آموزان در فرایند تصمیم دانشمعلمان، کارکنان اداري مدرسه و 

آورد(میرکمـالی و اعالمـی،   هاي آموزشی را بـه ارمغـان مـی   امر، اثربخشی و کارآمدي نظام
1388 .(  

هاي مشارکت مردم در آموزش و پرورش، دست کم از دو دیدگاه  ضرورت بررسی راه
آموزش و پـرورش، برخـی از    داراي اهمیت است. نخست این که با شرکت مردم در امور

یابـد؛ دیگـر   مسائل آن، از جمله مسأله تأمین منابع مادي و مسائل ناشی از آن کـاهش مـی  
که با مشارکت مردم در امور آموزش و پـرورش، تعلـیم و تربیـت بـه معنـی واقعـی و        این

یابد. چرا که ذات آموزش و پرورش، مشارکت تمام عناصر دخیـل در  بنیادین آن تحقق می
). به عبارت دیگر، آموزش 22؛ 1384پویا، کند(قاسمی یادگیري را طلب می -رایند یاددهیف

خود در اصل یک فعالیت اجتماعی است و زمانی نتیجه این فرایند به خوبی به ثمر خواهد 
نشست که کلیه عناصر مرتبط با آن(و در رأس آنها نهاد مهم خانواده کـه نقـش کلیـدي در    

 هـا در فراینـدهاي  خـانواده  ، به این فراینـد بپیوندنـد. مشـارکت دادن   فرایند آموزشی دارد)

                                                
1. Seetanah 
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آمـوزان خواهـد داشـت(دیارینگ و     مفیـدي بـراي دانـش    مدرسـه، دسـتاوردهاي   آموزشی

  ). 2010، دیارینگ و تانگ، 2006همکاران، 
هاي مختلفی درجهت مشارکت مردم در آموزش و پـرورش انجـام    در کشور ما فعالیت

گردد و در ایـن راسـتا گسـترش مـدارس     بر می 60آن به اواسط دهه شده است که شروع 
غیرانتفاعی، نمونه مردمی، تشکیل شوراي آموزش و پرورش و... نتیجـه ایـن تفکـرات در    

، آقـاي حـاجی(وزیر آمـوزش و    80باشد. اما در اوایـل دهـه    سیستم آموزش و پرورش می
ورش تقویت مدارس دولتی پرورش)، اعالم داشت که سیاست مدیریت جدید آموزش و پر

است و توسعه مدارس غیرانتفاعی و نمونه مردمی از جمله عواملی است که سبب تضعیف 
شود و این امر خالف قانون اساسی است. با این حال، بر مشارکت فعال  مدارس دولتی می

آموزان و معلمـان   عناصر آموزش و پرورش و مردم تأکید کرد و اعالم داشت که همه دانش
ها حضور فعال داشته باشـند و حتـی در انتخـاب مـدیر مدرسـه مشـارکت       د در مدرسهبای

). در ادامه این تفکرات در سیستم آموزش و پـرورش کشـور   21؛ 1384کنند(قاسمی پویا، 
مطرح » مدارس هیأت امنایی«)، طرحی به نام 1383بود که در سال پایانی دولت اصالحات(

خشی از برنامه مرتضی حاجی(وزیر وقت آموزش و گردید. تأسیس مدارس هیأت امنایی ب
پرورش) در جهت تفویض اختیارات بیشتر به مـدارس و و مشـارکت اولیـا در اداره امـور     

بدون شک طراحی الگو و استقرار ایده تشکیل مدارس هیـأت  مدارس بود. بدین ترتیب و 
بهبود کیفیـت   مبانی نظري خاصی است که براي تحول در نظام آموزشی و ناشی از امنایی

نامـه مـدارس هیـأت امنـایی و     در این باره، بر اساس آنچه که از آیـین آن ارائه شده است. 
هاي مسؤولین ارشد سازمان آموزش و پرورش درباره این مدارس بیان شـده  همچنین گفته

از تشکیل مدارس هیأت امنایی گسترش عـدالت اجتمـاعی، تقویـت سـرمایه     هدف است، 
نامـه  جامعه و مشارکت گسترده مردم در امور مدارس بـوده اسـت(آیین  انسانی و اجتماعی 

  ). 1/2/88مدارس هیأت امنایی، 
بنا به اهداف موجود در برنامه پنجم توسعه و همچنـین اهـداف سـند ملـی آمـوزش و      

هاي آتی، مدارس هیأت امنایی کشـور   پرورش، وزارتخانه آموزش و پرورش باید طی سال
هاي کارشناسان و افراد جامعه نسبت بـه ایجـاد ایـن مـدارس و     کنشرا توسعه دهد؛ اما وا

هاي اخیر بنا به  اهداف تشکیل آنها متفاوت بوده است. از طرفی، تعداد این مدارس در سال
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حتی به گفته بسـیاري از منتقـدان،    ها کاهش یافته است ودالیلی افزایش و در بعضی دوره

. حال بـا  هاي داده شده بوده استبر خالف وعده آنچه که عمالً در این مدارس اجرا شده،
انـد، پـژوهش    توجه به اهمیت موضوع و فراز و فرودهایی که این مدارس در جامعه داشته

آیـا ایـن   حاضر در پی این است که نگاهی به عملکرد این مدارس انداخته و در یابـد کـه   
  اند به اهداف مورد نظر خود دست یابند؟مدارس توانسته

  پژوهشپیشینه 
هاي انجام شده پیرامون مدارس هیأت امنایی، دریافت کـه در  پژوهش بررسیمحقق با 

هـاي   موضوع مورد نظر، پژوهشی صورت نگرفته ولیکن در رابطه با تأثیر مشـارکت گـروه  
هاي متفاوتی صورت گرفته است که در زیر بـه مـرور   ذي نفع بر عملکرد مدارس پژوهش

  آنها خواهیم پرداخت. 
افراد خارج از مدرسه در امور  کترمشانشان داد که  دخو هشوپژ در) 1993ویلیمامز(

در پـژوهش خـود بـه    ) 2003(ونگرشود.  بهبود عملکرد مدارس می دبهبومدارس موجب 
مدارسی که از رویکرد مشارکتی در جهت  که داد ننشا بررسی پرداخت. نتایج پژوهش وي

ــی  ــتفاده م ــه اس ــداداره مدرس ــب  کنن ــدارس دعملکر قویتتموج ــد و د. شو می م ریونول
) در پژوهش خود نشان داد که مشارکت افراد در امور مدارس باعث بهبود 2002همکاران(

) نیز در پژوهش خود نشان داد که عملکرد دانش 2003عملکرد مدارس شده است. حسیه(
بـه  شـوند نسـبت   آموزش در مدارسی که در آن افراد در سطح مدارس مشـارکت داده مـی  

مـدارس عــادي، بسـیار بهتــر اســت. امـا بــر خـالف نتــایج بــاال، نتـایج پــژوهش گلــر و      
) نیز در پژوهشی دریافتند که مشارکت و همکـاري مـردم در فراینـد امـور     2003همکاران(

) بـه بررسـی اثـرات مشـارکت و     2011منساح(مدارس تأثیري بر بهبود کار مدارس ندارد. 
هـا و   کـه ویژگـی   داد نشـان  مطالعـه  اخـت. ایـن  همکاري مردم در آموزش و پرورش پرد

همکـاري در مدرسـه    به عمده پردازند چالشخصایص افراد که به مشارکت در مدرسه می
مـردم و آمـوزش و    و تأثیرگذار برهمکاري عامل مهم افراد یک مشترك هاي بوده و ارزش

غنـا بـراي   همکاري که آموزش و پـرورش   پروش بودند. همچنین نتایج نشان داد که مدل
) در 2013بدون طرح و سـاختار و هـدف مشخصـی بـود. تاپـا(      مدارس در نظر گرفته بود
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پژوهش خود دریافت که تبدیل مدارس عادي به مدارس با شیوه مشارکتی کـارایی الزم را  
نداشته و بایستی در زمینه امور تفویض شده به مدارس و همچنین نقـش هیـأت مـدیره در    

  رت بگیرد. مدارس بازنگري مجددي صو

  اهداف پژوهش
» بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی شـهر اهـواز  «هدف کلی و اساسی این پژوهش 

  باشد. در این رابطه اهداف فرعی پژوهش عبارتند از: می
   . بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی در زمینه تأمین و پرورش سرمایه انسانی1
   زمینه تأمین و گسترش سرمایه اجتماعی . بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی در2
. بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی در جذب و گسترش مشارکت همه جانبه اولیـا  3

   در امور مدارس
  . بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی در زمینه توسعه خدمات آموزشی4

  هاي پژوهشفرضیه
  رار خواهند گرفت:در جهت دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیات زیر مورد بررسی ق

هـاي مـورد نیـاز     . بین میانگین عملکرد مدارس هیأت امنایی در زمینـه تـأمین مهـارت   1
  داري وجود دارد. آموزان و میانگین مطلوب اختالف معنی دانش

آمـوزان و   در زمینـه تربیـت کیفـی دانـش    مدارس هیأت امنـایی  . بین میانگین عملکرد 2
 داري وجود دارد. میانگین مطلوب اختالف معنی

در سطح بـاالتر از میـانگین مطلـوب، موجـب افـزایش عـدالت        . مدارس هیأت امنایی3
  اند. اجتماعی جامعه شده

نفـع در  در زمینـه مشـارکت دادن افـراد ذي   مدارس هیأت امنایی . بین میانگین عملکرد 4
 داري وجود دارد. امور مدرسه و میانگین مطلوب اختالف معنی

در سطح باالتر از میـانگین مطلـوب، موجـب افـزایش انسـجام       أت امنایی. مدارس هی5
  اند. اجتماعی جامعه شده
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در سـطح بـاالتر از میـانگین مطلـوب موجـب افـزایش اعتمـاد        . مدارس هیأت امنایی 6

  اند. اجتماعی جامعه شده
و  . بین میانگین مشارکت اولیاء در مدارس هیأت امنایی(در ابعاد مالی، فکـري، عـاطفی  7

 داري وجود دارد. و میانگین مطلوب اختالف معنیاطالعاتی) 
در سطحی باالتر از میانگین مطلوب، تجهیزات و شرایط مناسبی  . مدارس هیأت امنایی8

 اند. هاي تدریس و یادگیري فراهم کرده را براي بهبود فعالیت

آمـوزان   در سـطحی بـاالتر از میـانگین مطلـوب، بـراي دانـش      . مدارس هیـأت امنـایی   9
 اند. هتدارك دید آموزان هاي فوق برنامه دانش فعالیت

  گیري) نمونهجامعه و روش(شناسی تحقیقروش

کلیه مدارس  نمونه مورد بررسی شاملاست و  توصیفی حاضر از نوع تحقیقات تحقیق
باشد. این مدارس در مقاطع ابتدایی، راهنمایی  هیأت امنایی دخترانه و پسرانه شهر اهواز می

 1در جدول شـماره  در این شهر فعالیت داشتند.  1390-91سال تحصیلی  و درو متوسطه 
  اطالعات مربوط به این مدارس ذکر گردیده است. 

 نمونه آماري پژوهش. فراوانی مدارس مربوط به 1جدول شماره 

  جنسیت
  مقطع

  مجموع  پسرانه  دخترانه

  4  1  3  دبستان
  3  2  1  راهنمایی
  7  5  2  دبیرستان

مدارس هیأت امنایی و هدف پژوهش، جامعه آماري پژوهش را  هاي ویژگیبا توجه به 
هاي امنا، مدیران مدارس، معلمان و اولیاء نفع این مدارس(اعضاي هیأتهایی ذي همه گروه

نفعان مدرسـه وجـود   هاي متفاوتی در بین ذي گروهاز آنجا که داد. آموزان) تشکیل می دانش
گیري در هـر   هاي هر کدام متفاوت از دیگري است، بنابراین روش نمونه داشت، که ویژگی

نفر نمونه آماري پژوهش را تشکیل دادند. در  196گروه متفاوت از دیگري بود. در مجموع 
  گیري و تعداد نمونه تحقیق در هر گروه نشان داده شده است.  نمونه روش 2جدول شماره 
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  گیري براي انتخاب نمونه تحقیق . نمونه آماري و روش نمونه2جدول شماره 

  جامعه آماري
  مدارس 
هیأت 
  امنایی

  مدیران
  مدارس

  معلمان

  اعضا
هیأت 

  امنا

رئیس انجمن اولیا و 
  مربیان

معلمان   اولیاء
  عضو

  هیأت امنا

  معلمان
  غیرعضو
هیأت 

  امنا

روش 
  گیري نمونه

  
  سرشماري  سرشماري  سرشماري

  تصادفی
  ساده

  تصادفی
  ساده

  سرشماري
  تصادفی
  ساده

  70  14  42  28  28  14  14  تعداد

  70  14  42  56  14  14  جمع کل

  آوري اطالعات ابزار جمع
پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه محقق سـاخته بـود کـه بـه منظـور      

بر مبناي نظریـات سـرمایه انسـانی،     پرسشنامهپژوهش ساخته شد. این  هدفبه  یابیدست
سرمایه اجتماعی، ابعاد مشارکت والدین در مدارس هیأت امنایی و همچنین عملکـرد ایـن   

ت خدمات آموزشی مدارس ساخته شـده بـود. الزم بـه    مدارس در زمینه ارتقاي سطح کیفی
ذکر است که این ابعاد، با توجه به اهـداف تشـکیل ایـن مـدارس کـه در آیـین نامـه ایـن         

) ذکـر  مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شوراي عالی آمـوزش و پـرورش  مدارس(
هـاي مسـؤولین آمـوزش و پـرورش پیرامـون ایـن       شده است و همچنین با توجه به گفتـه 

ي طیف لیکـرت تنظـیم شـده    هاي پرسشنامه با مقیاس پنج گزینهگویهمدارس تهیه گردید. 
روایـی  . محاسبه گردید 92/0 پایاي این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخبود. 

  و پرورش رسید. اساتید مدیریت آموزشی و متخصصین آموزش  تأییدپرسشنامه نیز به 

  تحقیق هاي یافته
شود و نتـایج   ها پرداخته می هاي تحقیق، به گزارش یافتهدر این بخش به ترتیب فرضیه

هاي که در زمینه بررسی فرضیات تحقیق انجام شده است، مورد بررسی قرار خواهد آزمون
  گرفت. 



  67/ بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی شهر اهواز

 
هـاي   مهارت در زمینه تأمینمدارس هیأت امنایی فرضیه اول. بین میانگین عملکرد 

  داري وجود دارد. آموزان و میانگین مطلوب اختالف معنی مورد نیاز دانش
تک گروهی استفاده شده است. نتـایج آزمـون    تیبراي بررسی فرضیه حاضر از آزمون 

  نشان داده شده است.  3مورد نظر در جدول 
هاي  تک گروهی در ارتباط با عملکرد مدارس در تأمین مهارت تی. نتایج آزمون 3جدول

  آموزان مورد نیاز دانش

  میانگین  تعداد  متغیر
  انحراف
  معیار

  نمره
 هنجار

t 
  درجه
  آزادي

  سطح
  معناداري

  تأمین کمی
  0001/0  195  55/5  12  80/3  51/13  196  سرمایه انسانی

آمـوزان در   مـورد نیـاز دانـش    هاي نتایج عملکرد مدارس هیأت امنایی در تأمین مهارت
اسـت   80/3و  51/13حاکی از این است که میانگین و انحراف معیار آن برابر با  3جدول 

سـطح  و  195، درجه آزادي =55/5t) بیشتر است و این تفاوت با 12که از میانگین آزمون(
کـه  تـوان گفـت   باشـد. بنـابراین مـی    درصد معنادار مـی  99به احتمال  0001/0داري معنی

آمـوزان در سـطح    هاي مورد نیاز دانش عملکرد مدارس هیأت امنایی در زمینه تأمین مهارت
  خوبی بوده است. 

در زمینـه تربیـت کیفـی    مدارس هیـأت امنـایی   فرضیه دوم. بین میانگین عملکرد 
  داري وجود دارد. آموزان و میانگین مطلوب اختالف معنی دانش

تک گروهی استفاده شده اسـت. نتـایج    تیبراي بررسی فرضیه دوم پژوهش از آزمون 
  نشان داده شده است.  4آزمون مورد نظر در جدول 

تک گروهی در ارتباط با عملکرد مدارس هیأت امنایی در تربیت   تی. نتایج آزمون 4جدول 
  آموزان کیفی دانش

  میانگین  تعداد  متغیر
  انحراف
  معیار

  نمره
 t هنجار

  درجه
  آزادي

  سطح
  معناداري

  تأمین کیفی
  0001/0  195  -22/12  12  003/4  50/8  196  سرمایه انسانی
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، میانگین و انحراف معیار در ارتباط با سطح کیفی مدارس 4جدول هایی  بر اساس یافته

تـر اسـت و ایـن     ) کوچـک 12که از میـانگین آزمـون(   003/4و  50/8هیأت امنایی برابر با 
درصـد   99به احتمال  0001/0داري معنیسطح و  195، درجه آزادي =t-22/12تفاوت با 

باشد. از آنجایی که میانگین عملکـرد مـدارس هیـأت امنـایی در تربیـت کیفـی        معنادار می
تـوان نتیجـه گرفـت کـه     تر است، بنابراین می آموزان از میانگین فرض آزمون کوچک دانش

  آموزان در سطح پایینی بوده است.  یفی دانشعملکرد مدارس هیأت امنایی در تربیت ک
در سـطح بـاالتر از میـانگین مطلـوب موجـب       مدارس هیأت امناییفرضیه سوم. 

  اند.  افزایش عدالت اجتماعی جامعه شده
تک گروهی استفاده شده است. نتـایج آزمـون    تیبراي بررسی فرضیه حاضر از آزمون 

  نشان داده شده است.  5مورد نظر در جدول 
  تک گروهی در ارتباط با تحقق عدالت اجتماعی در جامعه تی. نتایج آزمون 5جدول 

  میانگین  تعداد  متغیر
  انحراف
  معیار

  نمره
 هنجار

t 
  درجه
  آزادي

  سطح
  معناداري

تحقق 
  عدالت

  اجتماعی
196  48/12  89/3  18  76/1  195  08/0  

نتایج حضور مدارس هیأت امنایی در راستاي تحقـق عـدالت اجتمـاعی در جامعـه در     
کـه   50/4و  36/11نشان دهنده این است که میانگین و انحراف معیار آن برابر با  5جدول 

و  195، درجـه آزادي  =t -61/20تر است و این تفاوت بـا   ) کوچک18از میانگین آزمون(
باشـد. از آنجـایی کـه میـانگین      درصد معنادار مـی  95ل به احتما 0001/0داري معنیسطح 

تر  حضور مدارس هیأت امنایی در راستاي تحقق عدالت اجتماعی از میانگین فرض کوچک
نفعـان مـدارس حضـور مـدارس هیـأت      توان نتیجه گرفت که از دید ذياست بنابراین می

  . نبوده استامنایی در راستاي تحقق عدالت اجتماعی 
در زمینـه مشـارکت دادن   مدارس هیأت امنایی بین میانگین عملکرد فرضیه چهارم. 

  داري وجود دارد. نفع در امور مدرسه و میانگین مطلوب اختالف معنیافراد ذي



  69/ بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی شهر اهواز

 
تک گروهی استفاده شده است. نتایج  تیبراي بررسی فرضیه چهارم پژوهش از آزمون 

  ست. نشان داده شده ا 6آزمون مورد نظر در جدول 
  نفع در امور مدرسهتک گروهی در ارتباط با مشارکت دادن افراد ذي تی. نتایج آزمون 6جدول 

  میانگین  تعداد  متغیر
  انحراف
  معیار

  نمره
 t هنجار

  درجه
  آزادي

  سطح
  معناداري

  مشارکت دادن
  نفعافراد ذي

  در امور مدرسه
196  19/20  89/3  24  72/13-  195  0001/0  

نتـایج عملکـرد مـدارس هیـأت امنـایی در زمینـه        6جدول شماره هاي  بر اساس یافته
نفع در امور مدرسه بدین صورت است که میانگین و انحراف معیار مشارکت دادن افراد ذي

تـر اسـت و ایـن تفـاوت بـا       ) کوچـک 24که از میانگین آزمون( 50/4و  19/20آن برابر با 
72/13- t= درصـد معنـادار    99به احتمال  0001/0داري معنیسطح و  195، درجه آزادي
باشد. از آنجایی که میانگین عملکرد مدارس هیأت امنایی در زمینه مشارکت دادن افـراد   می
توان نتیجه گرفت کـه  تر است، بنابراین می نفع در امور مدرسه از میانگین فرض کوچکذي

عملکـرد خـوبی   نفع در امور مدرسه مدارس هیأت امنایی در زمینه مشارکت دادن افراد ذي
  .  اند نداشته

در سطح بـاالتر از میـانگین مطلـوب، موجـب      فرضیه پنجم. مدارس هیأت امنایی
  اند.  افزایش انسجام اجتماعی جامعه شده

براي بررسی فرضیه حاضر از آزمون تی تک گروهی استفاده شده است. نتـایج آزمـون   
  نشان داده شده است.  7مورد نظر در جدول 
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  آزمون تی تک گروهی در ارتباط با افزایش انسجام اجتماعی جامعه . نتایج7جدول 

  میانگین  تعداد  متغیر
  انحراف
  معیار

  نمره
 هنجار

t 
  درجه
  آزادي

  سطح
  معناداري

  افزایش
  0001/0  195  -79/6  12  24/4  93/9  196  انسجام اجتماعی

حاکی از این اسـت کـه میـانگین و     7نتایج افزایش انسجام اجتماعی جامعه در جدول 
تر است  ) کوچک12که این مقدار از میانگین آزمون( 24/4و  93/9انحراف معیار آن برابر با 

 99، به احتمـال  0001/0داري معنیسطح و  195، درجه آزادي =t -79/6و این تفاوت با 
توان نتیجه گرفت که مدارس هیأت امنـایی در افـزایش   بنابراین میباشد.  درصد معنادار می

  . اند عملکرد خوبی نداشتهانسجام اجتماعی جامعه 
در سطح بـاالتر از میـانگین مطلـوب، موجـب     فرضیه ششم. مدارس هیأت امنایی 

  اند. افزایش اعتماد اجتماعی جامعه شده
استفاده شده است. نتـایج   تک گروهی تیبراي بررسی فرضیه ششم پژوهش از آزمون 

  نشان داده شده است.  8آزمون مورد نظر در جدول 
  تک گروهی در ارتباط با اعتماد اجتماعی تی. نتایج آزمون 8جدول 

  انحراف  میانگین  تعداد  متغیر
  معیار

  نمره
 هنجار

t درجه  
  آزادي

  سطح
  معناداري

  0001/0  195  - 17/11  6  14/2  29/4  196  اعتماد اجتماعی

حاکی از این است که میانگین و انحـراف معیـار در ارتبـاط بـا اعتمـاد       8نتایج جدول 
تر است و ایـن تفـاوت بـا     ) کوچک6که از میانگین آزمون( 14/2و  26/4اجتماعی برابر با 

17/11- t= درصد معنـادار   99، به احتمال 0001/0داري معنیسطح و  195، درجه آزادي
تر است، بنـابراین   نگین اعتماد اجتماعی از میانگین فرض کوچکباشد. از آنجایی که میا می
توان نتیجه گرفت که حضور مدارس هیأت امنایی تأثیر مثبتی بر اعتماد اجتماعی جامعه می

  نداشته است. 



  71/ بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی شهر اهواز

 
بین میانگین مشارکت اولیاء در مدارس هیأت امنایی(در ابعـاد مـالی،   فرضیه هفتم. 

  داري وجود دارد. میانگین مطلوب اختالف معنیو فکري، عاطفی و اطالعاتی) 
براي بررسی این فرضیه، ابتدا عملکرد مدارس در زمینـه جـذب حمایـت و مشـارکت     

شود و سـپس میـزان    ) بررسی میمالی، فکري، اطالعاتی و عاطفیاولیاء در ابعاد چهارگانه(
 . هر یک از این ابعاد را مشخص خواهیم کرد درحمایت و مشارکت اولیاء 

 احساسی حمایت عاطفی و. عملکرد مدارس در زمینه جذب 1

 تیاز آزمون  احساسی حمایت عاطفی وبراي بررسی عملکرد مدارس در زمینه جذب 
 نشان داده شده است.  9تک گروهی استفاده شده است. نتایج آزمون مورد نظر در جدول 

  احساسی حمایت عاطفی وتک گروهی در ارتباط با  تی. نتایج آزمون 9جدول 
انحراف   میانگین  تعداد  متغیر

  معیار
ــره  نم
 هنجار

t  درجه
  آزادي

ــطح  ســ
  معناداري

حمایـــت 
 عاطفی و
  احساسی

196  73/2  94/0  3  01/4-  195  0001/0  

حمایـت  حاکی از این است که میانگین و انحراف معیار در ارتبـاط بـا    9نتایج جدول 
تر اسـت و ایـن    ) کوچک3که از میانگین آزمون( 94/0و  73/2برابر با  احساسی عاطفی و
درصـد   99/، به احتمـال  0001داري معنیسطح و  195، درجه آزادي =t -01/4تفاوت با 
از میـانگین فـرض    احساسـی  حمایـت عـاطفی و  باشد. از آنجایی که میـانگین   معنادار می

حمایـت  مدارس هیأت امنـایی در زمینـه    توان نتیجه گرفت کهتر است، بنابراین می کوچک
 . اند عملکرد خوبی نداشته احساسی عاطفی و

  حمایت مالی. عملکرد مدارس در زمینه جذب 2
تـک گروهـی    تیمالی از آزمون حمایت براي بررسی عملکرد مدارس در زمینه جذب 

 نشان داده شده است.  10استفاده شده است. نتایج آزمون مورد نظر در جدول
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  حمایت مالیتک گروهی در ارتباط با  تی. نتایج آزمون 10جدول

  میانگین  تعداد  متغیر
  انحراف
  معیار

  نمره
 هنجار

t 
  درجه
  آزادي

  سطح
  معناداري

  0001/0  195  -54/17  3  88/0  89/1  196  حمایت مالی
حمایـت  حاکی از این است که میانگین و انحراف معیار در ارتبـاط بـا    10نتایج جدول

تـر اسـت و ایـن تفـاوت بـا       ) کوچـک 3که از میانگین آزمـون(  88/0و  89/1برابر با  مالی
54/17- t= درصد معنـادار   99، به احتمال 0001/0داري معنیسطح و  195، درجه آزادي
تـر اسـت بنـابراین     از میانگین فـرض کوچـک   حمایت مالیکه میانگین  باشد. از آنجایی می
ـ   می عملکردخـوبی   حمایـت مـالی  أت امنـایی در زمینـه   توان نتیجه گرفت که مـدارس هی

  .  اند نداشته
 حمایت اطالعاتی. عملکرد مدارس در زمینه جذب 3

تـک   تـی اطالعـاتی از آزمـون   حمایـت  براي بررسی عملکرد مدارس در زمینه جذب 
 نشان داده شده است.  11گروهی استفاده شده است. نتایج آزمون مورد نظر در جدول

  حمایت اطالعاتیتک گروهی در ارتباط با  تی. نتایج آزمون 11جدول

  میانگین  تعداد  متغیر
  انحراف
  معیار

  نمره
 هنجار

t 
  درجه
  آزادي

  سطح
  معناداري

  0001/0  195  -02/9  3  85/0  45/2  196  حمایت اطالعاتی
حمایـت  حاکی از این است که میانگین و انحراف معیار در ارتبـاط بـا    11نتایج جدول

تر است و این تفـاوت بـا    ) کوچک3که از میانگین آزمون( 85/0و  45/2برابر با  اطالعاتی
02/9- t= درصـد معنـادار    99، به احتمـال  0001/0داري معنیسطح و  195، درجه آزادي
تر است بنابراین  از میانگین فرض کوچک حمایت اطالعاتیکه میانگین  باشد. از آنجایی می
عملکردخـوبی   حمایـت اطالعـاتی  که مدارس هیأت امنایی در زمینه توان نتیجه گرفت  می

  .  اند نداشته
 . عملکرد مدارس در زمینه جذب حمایت فکري4

تک گروهی  تیفکري از آزمون حمایت براي بررسی عملکرد مدارس در زمینه جذب 
  نشان داده شده است.  12استفاده شده است. نتایج آزمون مورد نظر در جدول
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  فکريحمایت تک گروهی در ارتباط با  تیایج آزمون . نت12جدول

  میانگین  تعداد  متغیر
  انحراف
  معیار

  نمره
 هنجار

t 
  درجه
  آزادي

  سطح
  معناداري

  0001/0  195  -29/7  3  84/0  56/2  196  فکريحمایت 
حمایـت  حاکی از این است که میانگین و انحراف معیار در ارتبـاط بـا    12نتایج جدول
تـر اسـت و ایـن تفـاوت بـا       ) کوچک3که از میانگین آزمون( 84/0و  56/2فکري برابر با 

29/7- t= درصـد معنـادار    99، به احتمـال  0001/0داري معنیسطح و  195، درجه آزادي
تر اسـت، بنـابراین    فکري از میانگین فرض کوچکحمایت باشد. از آنجایی که میانگین  می
فکـري عملکردخـوبی   حمایـت  س هیـأت امنـایی در زمینـه    توان نتیجه گرفت که مدار می

  اند.   نداشته
ها، از آزمون فریدمن استفاده شد و نتـایج ایـن    بندي میزان مشارکتدر پایان براي رتبه

  نشان داده شده است.  13آزمون در جدول
  ها در مدارس هیأت امنایی بندي انواع مشارکت . رتبه13جدول

  انحراف  میانگین  ها مشارکت
  معیار

  درجه
  آماره  رتبه  میانگین

X2 

  درجه
  آزادي

  سطح
  معناداري

  مشارکت
  1  55/3  88/0  11/4  مالی

  
  

91/241  

  
  
3  

  
  
0001/0  

  مشارکت
  2  26/2  94/0  73/2  عاطفی

  مشارکت
  3  17/2  84/0  56/2  فکري

  مشارکت
  4  03/2  85/0  45/2  اطالعاتی

هـاي احساسـی و    بنـدي انـواع مشـارکت   ) در زمینه رتبه13نتایج آزمون فریدمن(جدول
و  55/3مـالی بـا میـانگین     دهـد کـه مشـارکت    عاطفی، مالی، فکري و اطالعاتی نشان مـی 

عـاطفی بـا    ها قـرار دارد و بعـد از آن مشـارکت    در رتبه اول مشارکت 88/0انحراف معیار 
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و انحراف  56/2رتبه دوم، مشارکت فکري با میانگین  94/0و انحراف معیار  73/2میانگین 

در رتبه  85/0و انحراف معیار  45/2رتبه سوم و مشارکت اطالعاتی با میانگین  84/0معیار 
  چهار قرار دارند. 

در سطحی باالتر از میانگین مطلوب، تجهیـزات   مدارس هیأت امناییهشتم.  فرضیه
  اند. هاي تدریس و یادگیري فراهم کرده یط مناسبی را براي بهبود فعالیتو شرا

تک گروهی استفاده شده است. نتـایج آزمـون    تیبراي بررسی فرضیه حاضر از آزمون 
  نشان داده شده است.  14مورد نظر در جدول

  تک گروهی در ارتباط با تجهیزات آموزشی تی. نتایج آزمون 14جدول

  انحراف  میانگین  تعداد  متغیر
  معیار

  نمره 
 t هنجار

  درجه
  آزادي

  سطح
  معناداري

  خدمات
  02/0  195  26/2  18  66/3  59/18  196  آموزشی

دهد، میانگین و انحراف معیار در ارتباط  نشان می 14همان گونه که نتایج جدول جدول
) بزرگتـر  18که این مقـدار از میـانگین آزمـون(    66/3و  59/18با خدمات آموزشی برابر با 

 99به احتمـال   02/0داري معنیسطح و  195، درجه آزادي =t 26/2است و این تفاوت با 
توان نتیجه گرفت که مـدارس هیـأت امنـایی در زمینـه     بنابراین میباشد.  درصد معنادار می
  . اند عملکرد خوبی داشته خدمات آموزشی

در سـطحی بـاالتر از میـانگین مطلـوب، بـراي      فرضیه نهم. مدارس هیأت امنـایی  
  اند. هتدارك دید آموزان هاي فوق برنامه دانش آموزان فعالیت دانش

تک گروهی استفاده شـده اسـت. نتـایج     تیآزمون براي بررسی فرضیه نهم پژوهش از 
  نشان داده شده است.  15آزمون مورد نظر در جدول
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  هاي آموزشی فوق برنامه در ارتباط با گروهیتک  تی. نتایج آزمون 15جدول

  میانگین  تعداد  متغیر
  انحراف
  معیار

  نمره
 هنجار

t 
  درجه
  آزادي

  سطح
  معناداري

  هاي فوق برنامه
  0001/0  195  -62/5  12  93/2  82/10  196  آموزشی

هـاي   دهد که میانگین و انحراف معیار در ارتباط با فوق برنامه نشان می 15نتایج جدول
تر است و این  ) کوچک12که این مقدار از میانگین آزمون( 93/2و  82/10آموزشی برابر با 

درصـد   99احتمال به  0001/0داري معنیسطح و  195، درجه آزادي =t -62/5تفاوت با 
هـاي آموزشـی از میـانگین فـرض      برنامـه  باشد. از آنجـایی کـه میـانگین فـوق     معنادار می

توان نتیجه گرفت کـه مـدارس هیـأت امنـایی در زمینـه فـوق       تر است، بنابراین می کوچک
  . اند عملکرد مناسبی نداشتههاي آموزشی  برنامه

  گیري بحث و نتیجه
هاي متفاوتی از جانب کارشناسان آمـوزش  ایی، واکنشاز زمان ایجاد مدارس هیأت امن

نفع مدارس و حتی وزراي آمـوزش و پـرورش و مـدیران ارشـد     هاي ذي و پرورش، گروه
سازمان آموزش و پرورش، نسبت به تشکیل این مدارس ارائه شده است. در ابتـداي کـار،   

معرفـی   این مدارس به عنوان راهکاري جهت افزایش کیفیـت آمـوزش و پـرورش کشـور    
انـد و مخالفـان و   شدند، اما امروزه این مدارس در جامعه با انتقادات فراوانی مواجـه شـده  
اند. اما در رابطه با موافقان بسیاري در زمینه گسترش، کاهش و حتی انحالل آنها سخن گفته

عملکرد این مدارس پژوهشی در کشور صورت نگرفته است. با توجه جایگاه این مدارس 
ها بر جامعه، نیاز به هاي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و همچنین تأثیر آن در برنامه

  شود.  بررسی در رابطه با عملکرد این مدارس احساس می
هدف اول پژوهش حاضر بررسی عملکرد مـدارس هیـأت امنـایی در زمینـه تـأمین و      

پـژوهش   پرورش سرمایه انسانی بود که در جهت بررسی هدف فوق فرضـیات اول و دوم 
در زمینه بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی در زمینه فرضیه اول پژوهش تدوین گشتند. 

بود. در ایـن رابطـه    پرورش کمی سرمایه انسانی)(آموزان هاي مورد نیاز دانش تأمین مهارت
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عملکرد مدارس هیأت امنایی در زمینه تـأمین   نتایج فرضیه نخست پژوهش بیانگر آن است

آموزان در سطح خوبی بوده است. نتایج این پژوهش همسـو و   د نیاز دانشهاي مور مهارت
)، 2002ریونولد و همکـاران( )، 1375، میرکمالی()1993ویلیمامز(هاي  هماهنگ با پژوهش

) 2003هاي گلر و همکاران() بوده و بر خالف نتایج پژوهش2003حسیه(و ) 2003(ونگر
ان گفـت کـه مـدارس هیـأت امنـایی، در زمینـه       توباشد. در این رابطه می ) می2013و تاپا(

اند؛ چرا که پرورش کمی سرمایه انسانی، همانند سایر مدارس غیر هیأت امنایی عمل کرده
یکی از وظایف اصلی مدارس(جدا از چگونگی نحوه اداره، میزان منابع و...) تـأمین کمـی   

یکـی از  کنـد کـه    یان مـی ) در این باره ب46؛ 1388عمادزاده(باشد.  نیروي انسانی جامعه می
هـاي تحصـیلی دبسـتان،    گـذاري در دوره هایی بهبود و افزایش سرمایه انسانی، سـرمایه  راه

باشد؛ که انجام این کار موجب افزایش سرمایه انسانی خواهد شـد.   راهنمایی و متوسطه می
در فرضیه دوم پژوهش به دنبال بررسی عملکرد مـدارس هیـأت امنـایی در تربیـت کیفـی      

آموزان بودیم که نتایج نشان داد که عملکرد مدارس هیـأت امنـایی در تربیـت کیفـی      شدان
آموزان در سطح پایینی بوده است. این نتیجه نشانگر آن است که عملکرد مدارس در  دانش

  زمینه تربیت نیروي انسانی با کیفیت بر خالف وعده هاي داده شده بوده است. 
پژوهش حاکی از آن است که ایـن مـدارس در    نتایج حاصل از بررسی هدف اول این

انـد، امـا در بخـش پـرورش کیفـی       زمینه تأمین کمی سرمایه انسانی عملکرد مناسبی داشته
اند در این بخش انتظارات را بر آورده کننـد.  اند و نتوانستهسرمایه انسانی دچار ضعف بوده

از ایـن اهـداف افـزایش     این نتیجه را اگر با توجه به اهداف تشکیل این مدارس(که یکـی 
هاي اتخاذ یابیم که سیاستکیفیت سرمایه انسانی بوده است) مورد تحلیل قرار دهیم، در می

گوي نیازهاي مـدارس نبـوده و ایـن مـدارس عمـالً در       شده در رابطه با این مدارس، پاسخ
  اند. قسمت پرورش نیروي انسانی با کیفیت ناتوان بوده

کرد مدارس هیأت امنایی شهر اهواز در زمینه تـأمین و  هدف دوم پژوهش، بررسی عمل
بود که فرضیات سوم تا ششم پژوهش به هدف فوق اختصـاص   گسترش سرمایه اجتماعی

نفعان این مدارس تشکیل مدارس داشت. نتایج بررسی این فرضیات نشان داد که از دید ذي
مشارکت اجتماعی  هیأت امنایی کمکی به گسترش عدالت اجتماعی نکرده، موجب افزایش

انـد و همچنـین تـأثیر     اند، در افزایش انسجام اجتماعی جامعه عملکرد خوبی نداشـته نشده
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اند. با توجه به نتایج فرضـیاتی کـه پیرامـون     چشمگیري بر افزایش اعتماد اجتماعی نداشته

توان گفت که این مدارس عملکرد این مدارس در زمینه سرمایه اجتماعی انجام گرفت، می
اند به اهداف زمینه تأمین و گسترش سرمایه اجتماعی عملکرد نامناسبی داشته و نتوانسته در

خود دست یابند. در این باره، مسائل و موارد متعددي وجود دارد که بر عملکـرد مـدارس   
توان عوامل در زمینه جذب و گسترش سرمایه اجتماعی تأثیرگذار هستند. در این رابطه می

هاي ساختاري سازمان آمـوزش و   ت که این عوامل هم مربوط به ویژگیمتعددي اشاره داش
هـا و مشـکالت   پرورش و قوانین موجود در مدارس است، هم عوامل مربوط بـه خـانواده  

  مربوط به آنها. 
هدف سوم پژوهش، بررسـی عملکـرد مـدارس هیـأت امنـایی در جـذب و گسـترش        

ضـیه هفـتم پـژوهش بـه ایـن هـدف       مشارکت همه جانبه اولیا در امور مدارس بود کـه فر 
نفعـان در هـر یـک از ابعـاد در نظـر گرفتـه       پرداخت. نتایج بررسی در زمینه مشارکت ذي

نفعـان در ایـن   شده(مالی، عاطفی، اطالعاتی و فکري)، نشان داد که میانگین مشـارکت ذي 
تـایج  تر بوده اسـت. از طرفـی، ن  مدارس، در تمامی ابعاد مشارکت، از میانگین هنجار پایین

نفعان در چهار بعد مشارکت به چه میـزان  آزمون فریدمن درباره این که میزان مشارکت ذي
است، نشان داد که از بین چهار بعد مشارکت مالی، عاطفی، اطالعاتی و فکـري، مشـارکت   
اولیا در این مدارس بیشتر جنبه مالی بوده و بعد از ایـن بعـد، بـه ترتیـب ابعـاد مشـارکت       

گیـریم کـه اوالً ایـن    اطالعاتی قرار دارند. با مشاهده نتایج فوق، نتیجه میفکري و عاطفی، 
اند و دوماً در تمامی ابعاد مشارکت،  مدارس در زمینه مشارکت، مشارکتی همه جانبه نداشته

اند؛ که این خود نشان دهنـده شکسـت اهـداف ایـن مـدارس در       عملکرد ضعیفی را داشته
  باشد.  نامه خود میاجراي آیین

هدف چهارم پژوهش، بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی در زمینه توسـعه خـدمات   
آموزشی بود. که فرضیات هشت و نه پژوهش بـه هـدف فـوق اختصـاص داشـت. نتـایج       
بررسی فرضیه هشتم پژوهش نشان داد که مدارس هیأت امنایی در زمینـه ارائـه وسـائل و    

باشـند.  استا عملکرد مناسبی را دارا مـی و در این ر تجهیزات آموزشی عملکرد خوبی داشته
نتایج بررسی فرضیه نهم پژوهش نیز نشان داد که مـدارس هیـأت امنـایی در زمینـه فـوق      

در رابطه با نتـایج فرضـیات هـدف چهـارم     اند.  هاي آموزشی عملکرد مناسبی نداشته برنامه
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وع دولتی به پژوهش بایستی به رویکرد سازمان آموزش و پرورش براي تبدیل مدارس از ن

داشت. این سازمان، مدارس دولتی را براي تبدیل وضـعیت بـه    مدارس هیأت امنایی اشاره
هیأت امنایی انتخاب کرده است که سطح کیفی تجهیزات آموزشـی آنهـا نسـبت بـه سـایر      
مدارس باالتر بوده است. در بررسی این عمل آموزش و پرورش بایسـتی یـادآور شـد کـه     

ن مدارس مختلف دولتی که در اختیار دارد، بـراي تبـدیل آنهـا بـه     آموزش و پرورش در بی
مدارس هیأت امنایی به دنبال مدارسی است که استقبال عمومی از ایـن مـدارس در سـطح    
باالیی باشد؛ چرا که قرار بر این است منابع خود را قطع کند و قطعاً چنین مدارسی بهترین 

قطع منابع مالی این مدارس و همچنین ناتوانی این باشند. اما نتیجه گزینه براي واگذاري می
مدارس در جهت پیدا نکردن منابع و همچنـین عـدم پشـتیبانی مـالی کـافی توسـط منـابع        
غیردولتی و ناکافی بودن کمک مالی اولیا، موجب شده است کـه ایـن مـدارس نتواننـد بـه      

  اهداف خود جامعه عمل بپوشانند. 
ن مدارس بایستی گفت، بـراي ایـن کـه ایـن مـدارس      بندي کلی در رابطه با ای در جمع

هاي الزم را فراهم کرد. در ایـن بـاره   بتوانند عملکرد مطلوبی داشته باشند، باید زیرساخت
بایستی اشاره به موانع درونی و بیرونی سازمان آموزش و پرورش داشـت. در بـاب موانـع    

محدودیت اختیـار مـدیران   توان به ساختار متمرکز و درونی سازمان آموزش و پرورش می
باید از آمـوزش و   این مدارسجرقه ایجاد تغییر در عملکرد مدارس اشاره داشت. بنابراین، 

واقـف   مدارسچرا که بیش از همه آموزش و پرورش به مشکالت این ، پرورش زده شود
؛ از طرفی با توجه به این که تمامی اختیارات مدارس در اختیـار سـازمان آمـوزش و    است
 در واقعتوانند کاري از پیش ببرند؛ ش است، بنابراین مدارس بدون اجازه سازمان نمیپرور

 ايگونه به سازمان هايسیستم دیگر مشارکتی، باید گیري تصمیم سیستم استقرار با همراه

موانع بیرونی سازمان آموزش و پرورش نکنند.  عمل بازدارنده عامل عنوان به که تغییر یابند
فقر فرهنگـی و مشـکالت معیشـتی    نیز بر عملکرد این مدارس تأثیر مستقیم گذاشته است. 

به شمار آید؛ زیرا فقر فرهنگی  بهبود عملکرد این مدارس تواند از موانع تقویت ومردم، می
و بـه علـت   شـود درك ضـعیفی از مشـارکت داشـته باشـند       سبب مـی  انآموز اولیاي دانش

مشکالت معیشتی نیز نتوانند زمان کافی را براي همکاري با مدرسه فرزندانشان اختصـاص  
، بـه سرنوشـت   اولیا بـا هـر تـوان مـالی    توان منکر این واقعیت شد که همه دهند. البته نمی
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در امـر   یاي قـوی انگیـزه  ، به تنهاییمندند و این کارتربیتی و تحصیلی فرزندان خود عالقه

سازي الزم انجـام شـود و والـدین را    در این باره بایستی فرهنگآید. به شمار می مشارکت
نسبت به نقششان در این مدارس آگاه کرد. در پایان بایستی گفت که اگر روال کـار همـین   

تنها عنوان هیـأت امنـایی را   گونه که هست دنبال شود و این مدارس از هیأت امنایی بودن 
فاوتی که این مدارس و جامعه مـا بـا آنهـا روبـرو هسـتند بـی       یدك بکشند و به مسائل مت

اي جز شکست این طرح براي سازمان آموزش و پـرورش در  توجهی صورت گیرد، نتیجه
  پی نخواهد داشت. 
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