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چکیده
اين پژوهش با هدف بررسي شيوههاي بهينه در مشاركت اثر
بخش اوليا و مردم در مدارس منطقه 51شهر تهران ودر سال
تحصيلي  15ـ  19با روش پيمايشي صورت گرفته است .حجم
جامعه آماري اين تحقيق همه مديران مدارس ابتدايي به تعداد
 11مدير و اولياي دانشآموزان به تعداد  25614نفر و حجم
نمونه آماري به كمك جدول تعيين حجم مورگان به ترتيب
 11نفر مدير 185 ،نفر اوليا است كه با روش تصادفي خوشهاي
انتخاب شده است .پژوهشگر در اين پژوهش در پي آن است
كه تأثير مؤلفههاي فرهنگ ،فناوري اطالعات ،بعد مالي،
آموزش و ارتباطات را بر جذب مشاركت اوليا بررسي نمايد.
ابزار جمعآوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته است كه با
 1حيطه و  41گويه در مقياس پنج درجهاي ليكرت تهيه شد
و ضريب اعتبار بر اساس آلفاي كرانباخ معادل  9/ 84به دست
آمد .دادههاي حاصل ،به وسيله آمار توصيفي (فراواني ،درصد،
ميانگين ،جدول و نمودار) و آمار استنباطي
تك نمونهاي)
محاسبه و تجزيه و تحليل شده است .يافتههاي پژوهش نشان
ميدهد كه از ديدگاه مديران و اوليا رابطه معناداري بين
مشاركت با فرهنگ ،فناوري اطالعات ،ابعاد مالي ،آموزش و
ارتباطات كادر اجرايي با اوليا وجود دارد .همچنين رابطه
مشاركت با متغير فرهنگ با ميانگين  44/1باالترين و ميانگين
متغير فناوري اطالعات با ميانگين  55/6كمترين مقدار را
دارد
واژگان کلیدی :مشاركت اثر بخش ،شيوههاي بهينه در
مشاركت ،اوليا ،مشاركت با فرهنگ ،فناوري اطالعات ،ابعاد
مالي ،آموزش ،ارتباطات كادر اجرايي ،مدارس ابتدايي
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مقدمه

مشاركت (

) يك نياز سرشتي انسان است.

انسان بر پايه آفرينش خويش نياز به تعلق و پيوند با ديگران
دارد وخوي اجتماعي بودن در وي نهفته است .اين گفته
انديشمندان كه انسان يك هستي اجتماعي است ،بيانگر آن
است كه انسان به صورت طبيعي و بر اساس سرشت خويش
داوطلبانه با ديگران كار و زندگي ميكند .نهادهاي بنيادي
كه انسان در آنها پرورده ميشود و زندگي را پي ميگيرد ،به
طور عمومي ،پاسخي به نياز مشاركت فراهم ميآورد
( جهانيان.)5188 ،
نظام اجتماعي و حيات سياسي جامعه بشري به تعاون
و مشاركت اعضاي آن بستگي دارد .اين امر از طريق
همياريهاي مردمي استوار ميگردد و آموزش و پرورش به
عنوان مهمترين نظامي اجتماعي نيازمند مشاركت و
همكاري همه اجزاي آن است .اين نظام بدون مشاركت مؤثر
مردم و كاركنان در ابعاد علمي ،فرهنگي ،اقتصادي و عاطفي
نميتواند فرايند تعليم و تربيت را به خوبي عملي سازد
(بهرامي.)5188 ،
با هر نگرشي كه مشاركت را مورد مطالعه قرار دهيم،
اين نكته را نميتوان انكار كرد كه مشاركت در عمل چنان
كامياب بوده است كه به طور گسترده و در بيشتر كشورهاي
پيشرفته جهان پذيرش عام يافته است .بي شك ،چنين
مقبوليتي در سايه اثر بخشي در باال بردن بهرهوري
سازمانها ،توسعه دموكراسي ،بهبود روبط كار و مانند آن به
دست آمده است .در اين راستا ،يكي از نهادهايي كه به
لحاظ ماهيت فعاليتها ،ضرورت مشاركت همه عناصر و
عوامل آن هويدا است  ،آموزش و پرورش است( .جهانيان،
.)5181
مشاركت در امر آموزش و پرورش ،نقش بنيادي دارد.
آموزش و پرورش نه تنها بايد مشاركت را آموزش دهد ،بلكه
خود نيز بر مبناي مشاركت اداره شود .بدين سبب ،در
نهادهاي آموزش و پرورش كه جايگاه پروراندن مردم است،
بايد هم مشاركت را به صورت نظري آموخت و هم به گونه
عملي كاربرد آن را در نهادهاي آموزشي آشكار ساخت .ما
بايد به فرزندان خود در آموزشگاهها مشاركت را بياموزيم و
خود آزمايشگاه و نمونه آن باشيم (فصاحت.)5184 ،

مشاركت درگيري ذهني و عاطفي اشخاص است در
موقعيتهاي گروهي كه آنان را بر ميانگيزد تا براي
دستيابي به اهداف گروهي يكديگر را ياري دهند و در
مسؤوليت كار شريك شوند .بر اساس تعريف باال ،درگير
شدن ،ياري دادن و مسؤوليت پذيري ،سه ويژگي مهم
مشاركت است ( صالحي.)5189،
مشاركت فرايندي توانمندساز است كه موجب تحرك
بخشي منابع محلي ،به كارگيري گروههاي متنوع اجتماعي
در تصميمگيري ،درگيري مردم محلي در تعريف مشكالت،
جمعآوري و تحليل اطالعات و اجراي پروژهها ميشود
) ,
(
فاجرليند (

,

) معتقد است كه آموزش

و پرورش يك نظام باز است .از اين رو ،عوامل متعددي بر
آن اثر ميگذارد و هر يك به نوبه خود از آن اثر ميپذيرندد.
به عبارتي ديگر ،براي رشد اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي،
فرهنگي و ايدئولوژيكي و مانند آن ،رشد و بالندگي آموزش
و پرورش اجتناب ناپذير است .بدين ترتيب مشاركت نهادها
و سازمانهاي گوناگون نيز الزامي است.
) مطرح ميكند كه تمامي دستاوردهاي
پاتمن (
بشري ،حاصل مشاركت شهروندان در امور مختلف اجتماعي
) .بنابراين ،نهادينه
,
بوده است (
كردن آن در ميان شهروندان ضروري مينمايد (
).
كورت لوين معتقد است كه هرگاه مردم در كارگرداني
كارها مشاركت داده شوند ،اندازه مقاومت و ايستادگي آنها
در برابر دگرگوني و نوسازي و نوآفريني كاهش مييابد و راه
سازگاري در پيش ميگيرند ،روحيه كاركنان با مشاركت
تقويت ميشود و از تعارضها و ستيزهها كاسته ميشود.
بررسيهاي روانشناسي نشان ميدهد كه هرگاه مردم
فرصت يابند در تصميمي كه بر سرنوشتشان اثر ميگذارد
مشاركت نمايند ،خالقيت و آفرينندگي بيشتري از خود
نشان ميدهند (به نقل از غالمحسين پور انوري و همكاران،
.)5181
امروزه مشاركت ،يكي از شاخصهاي اصلي توسعه و
انديشه مدرن است .اغلب صاحب نظران بر اين باورند كه
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براي بهبود روند آموزشي عالوه بر دولت ،بايد مردم در
فعاليتهاي مربوطه مشاركت داشته باشن (قنادان.)5185 ،
پژوهشها نشان ميدهد كه مشاركت والدين در امور
مدرسه موجب نگرش مثبت والدين نسبت به خود ،مدرسه
و نقش كادر آموزشي در رشد و تربيت فرزندشان ميشود.
بر اساس يافتههاي پژوهشي ،والديني كه در برنامههاي
مدرسه مشاركت ميكنند نسب به والديني كه در اين گونه
برنامهها شركت نميكنند ،احساس مثبتتري نسبت به
مدرسه و آموزش و پرورش كودكانشان دارند (بهبودي،
.)5188
بررسيهاي صورت گرفته نشان ميدهد كه در حال
حاضر مشاركت اولياي دانشآموزان در امور مدارس بسيار
محدود است و اين امر مشكالتي را بر سر راه مدارس جهت
تحقق اهدافشان ايجاد نموده است .آموزش و پرورش به
عنوان يك سيستم اجتماعي به منظور انجام مأموريت ،منابع
مورد نياز خود را به صورت درون داد «دانش موجود در
جامعه ،ارزشهاي معتبر مورد اعتقاد ،اهداف مطلوب ،منابع
مادي و مالي» از جامعه ميگيرد ،سپس از طريق يك
سلسله فراگردهاي پيچيدهاي كه مستلزم به كارگيري
ساختار سازماني ،افراد ،تكنولوژي و ايفاي وظايف معين
است ،دانشآموزان را پرورش ميدهد و سرانجام نتيجه كار
«برون داد» خود را به صورت افرادي كه از جهات مختلفي
تغيير يافته ،صالحيت و شايستگي پيدا كردهاند ،تحويل
جامعه ميدهد (حميديان.)5185 ،
بنابراين بايد اين واقعيت را پذيرفت كه آموزش و
پرورش بايد در ارتباط تنگاتنگ با جامعه باشد و تحول
داخلي مدارس همزمان با برقراري پيوندهاي بهتر ميان
مدرسه و جامعه صورت گيرد .بررسي مسأله مشاركتهاي
مردمي در آموزش و پرورش به عنوان بهترين راهحل براي
تقويت بنيه مالي و اداري و آموزشي اين سيستم مطرح
است .مشاركت انسان در امور مختلف زندگي مانند امور
اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي در همه جوامع
انساني مطرح است .ولي در هر جامعهاي راه و روش ويژه
خود را دارد .مشاركت آموختني است و آموزش و پرورش
هم ميتواند نقش ويژهاي در آموزش و تمرين آن ايفا كند و
هم يكي از نهادهايي باشد كه پر شكوهترين جلوههاي

مشاركت را در خود پديدار سازد و به عنوان يكي از
اساسيترين نهادهاي اجتماعي ،بهترين محيط را براي
تحقق امر مشاركتهاي مردمي فراهم سازد (طاهري،
.)5181
به عبارت ديگر ،مدارس بدون مشاركت جدي مردم ـ
به ويژه اولياي دانشآموزان ـ نميتوانند فرايند تعليم و
تربيت را به خوبي عملي سازند و به اهداف خود دست يابند.
بنابراين ،بررسي و شناسايي راههاي مشاركت اولياي
دانشآموزان در اداره امور مدارس امري حياتي و ضروري
است .در اين پژوهش ،به تعدادي از تحقيقات مرتبط اشاره
ميشود.
بررسي شيوههاي مشاركت اثر بخش اوليا در مدارس،
زمينهساز افزايش فعاليتهاي مشاركتي دانشآموزان نيز
خواهد بود .در اين باره داودي ( )5181در پژوهشي تحت
عنوان «بررسي موانع مشاركت دانشآموزان در دوره
متوسطه در فعاليتهاي مدارس شهر تهران» ذكر كرده
است كه نظر به اين كه مشاركت افراد در فعاليتهاي جامعه
در ابتدا بايد در مدارس شكل يابد ،بدين نتيجه دست يافته
است كه كلوپها ،شوراها ،انجمن اوليا و مربيان نقش مهمي
در افزايش مشاركت دانشآموزان دارند.
مردانيا در سال ( )5181پژوهشي با عنوان «اثربخشي
كالسهاي آموزش خانواده بر دانش تربيتي مادران
شهرستان ورامين» انجام داده است كه نتايج آن نشان
ميدهد كه به طور كلي ،آموزش خانواده با  %11اطمينان،
دانش تربيتي مادران شركت كننده در كالس را افزايش
ميدهد و اثربخشي كالسهاي آموزش خانواده بر روي
مادران با تحصيالت باال ،سن كمتر ،وضعيت اقتصادي بهتر و
مادران شاغل و مادراني كه تحصيالت باالتري برخوردار
بودهاند ،بيشتر است .تيموري ( )5181در بررسي راهها و
روشهاي موفقيت انجمن اوليا و مربيان در بعد اقتصادي،
بي اطالعي اوليا از وظايف خود ،عدم آگاهي آنها از مشكالت
مدرسه و مشخص نبودن ميزان كمكهاي مالي و هزينههاي
انجام شده در مدرسه را ،از جمله موانع مشاركت قلمداد
كرده است .زماني و قصاب پور ( )5188در پژوهشي با
عنوان نحوه به كارگيري فناوري اطالعات در مدارس
هوشمند كشور اسالمي مالزي و مقايسه آن با مدارس
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هوشمند ايران ،نمونهاي از فعاليت تيمي مدارس هوشمند را
در مالزي اين گونه بيان كردهاند :معلم؛ به نامههاي
الكترونيكي دانشآموز و اوليا پاسخ ميدهد .مدير مدرسه
براي اطالع رساني به اوليا نامه الكترونيكي و پيامك به
كاركنان و اوليا دانشآموزان ميفرستد و آنان را آخرين
قوانين آگاه ميسازد .اوليا ميتوانند به معلم فرزندشان نامه
الكترونيكي بفرستند و درخواست مالقات كنند و از طريق
وب سايت اطالعات مورد نياز خود را به دست آورند .در
ايران نيز سعي بر آن است كه در مدارس هوشمند به عنوان
مثال آبسال ،از اين الگو استفاده شود ولي به دليل نداشتن
امكانات الزم يا عدم آگاهي كافي از سوي چهار گروه ذكر
شده ،اين روند با اين چهارچوب اجرا نميگردد .بهرامي در
سال ( )5188تحقيقي با عنوان «شيوههاي افزايش مشاركت
مردمي در اداره امور مدارس راهنمايي شهر اصفهان از
ديدگاه مديران و اولياي عضو انجمن اوليا و مربيان» انجام
داده است .نتايج به دست آمده حاكي از اين است كه به
منظور مشاركت هر چه بيشتر در بعد مالي ،دادن آگاهي به
مردم از محلهاي هزينه شده ،كمكهاي قبلي آنان به
مدرسه ،بهبود نشستهاي انجمن اوليا و مربيان و آموزش
خانواده ،استفاده از تخصصهاي اوليا در افزايش مشاركت
آنان مؤثر است .آقايي ( )5188توانايي در برقراري ارتباط،
تخصص و تجربه مسؤوالن مدرسه را در ترغيب اولياي
دانشآموزان به سوي مشاركت مهم خوانده است .جهاني
قلعه ( )5181در پژوهش خود با عنوان «بررسي چگونگي
توسعه فرهنگ مشاركتهاي مردمي در آموزش و پرورش
شهرستان اردل» عواملي را مانند عضويت در كتابخانهها و
مطالعه مجالت ،روزنامهها ،قدرداني از افراد خير ،دعوت از
اوليا جهت بازديد از مدارس فرزندشان ميداند ،مؤثر
برميشمرد .عباسي ( )5181در پژوهشي مهمترين راههاي
افزايش مشاركت مردمي در آموزش و پرورش را تغيير
نگرش مردم نسبت به مشاركت ،استفاده از قابليتهاي اوليا
در مدارس ،تقويت تشكلهاي مردمي ميداند .آهنگراني
( )5181از پژوهشي با عنوان «از چه راهي ميتوان همكاري
خانه و مدرسه را تقويت نمود و مهمترين انتظار آنان از
مدرسه چيست» اين نتيجه را به دست ميدهد كه در درجه
اول ،به آموزش اوليا و سپس به بهبود كيفيت ارتباطات در

داخل مدرسه به ويژه برخورد كادر آموزشي با اوليا
دانشآموزان پرداخته شود .رجايي پور و همكاران در سال
( ،)5181در مقالهاي با عنوان بررسي راههاي بهبود
مناسبات خانه و مدرسه از ديدگاه اوليا و معلمان ابتدايي،
يافتههاي پژوهش بيانگر اين است كه از نظر آموزگاران و
اوليا ،ويژگيهاي شخصي مديران از جمله داشتن ظاهري
آراسته ،مشهور بودن به حسن خلق ،برخورد با ارباب رجوع
با خوشرويي و رعايت عدالت در برخورد با افراد مختلف در
بهبود رابطه خانه و مدرسه تأثير دارد .همچنين مهارتهاي
فني مدير ،شامل آشنايي او با امور اداري مدرسه ،نظارت
صحيح بر امور مالي ،ارتباط با آموزگاران و اوليا را جزو
وظايف حرفهاي دانستهاند.اكبريان اقدم ( )5186در تحقيقي
با عنوان «چگونگي فرهنگ مشاركتهاي مردمي در آموزش
و پرورش» نهادينه كردن فرهنگ و ايجاد نگرش بر اساس
اين كه مشاركت تنها مالي نيست ،بازديد از مدارس و
آگاهي بخشي به اوليا را در امر مشاركت مؤثر خوانده است.
) در
,
دوريس كارلسن بك (
مقالهاي با موضوع مشاركت پدر و مادر و تمايل به شركت
در همكاري خانه و مدرسه در ابعاد مالي كه در مدارس نروژ
انجام داد ،ضعف اطالع رساني و تبليغات در زمينه اهميت
مشاركت ،عدم اطالع رساني از كاركرد مدرسه را عدم آگاهي
از فوايد مشاركت ارزيابي نموده است.
وزارت آموزش و پرورش برييتيش در سال  4959به
دليل شناخت اهميت مشاركت مردمي در امر آموزش و
پرورش ،اقدام به انجام به يك سري تحقيقات در جهت
بهبود مشاركت مردمي كرده است كه عبارتند ار :ارتباط با
والدين براي حضور در فعاليتها و عملكردهاي مدرسه،
كمك به والدين براي حضور در جلسه ،مالقات حضوري و
انفرادي با معلم ،استفاده از مدرسه به عنوان يكي از منابع
جامعه ،واگذاري سمينارها به والدين ،درگير كردن آنها در
فرآيندهاي تصميمگيري ،جلب اعتماد والدين ،ايجاد
شرايطي كه والدين از مدارس موفق در امر مشاركت ديدن
كنند ،تشويق اوليا به منظور مشاركت آنها براي حضور
فعاالنه در مدارس (فهندژ.)5181 ،
) در پژوهشي تحت عنوان «سه
,
بروس (
تحقيق موردي درباره تصميمگيري مدرسه عمومي در سه
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ناحيه آموزشي» برخي از عوامل مؤثر جهت مشاركت در
امور آموزش و پرورش را بررسي كرده است .اطالعات به
دست آمده نشان داد كه مدارس موفق خواستار امكانات زير
هستند :زمان مناسب ،ارتباط مناسب در كل گروه اجتماعي،
مدير حمايت كننده ،حمايت سازمان مركزي ،آموزش مداوم
و تعهد مدرسه و تأكيد بيشتر بر نتايج كار به جاي خود
فرآيند كار.
فيش باين ( )4998همراه وروم ،به مشاركت از بعد
اقتصادي نگريسته و مطرح ساخته است كه اوليا زماني به
مشاركت روي ميآورند كه قبالً پيامدها ،نتايج احتمالي و
فوايد مترتب بر آن را ارزيابي كرده باشند (رفيع پور،
 .)5186مارتين ليپست ( )4998با پژوهشي در كشورهاي
مختلف ،تأثير فناوري اطالعات مانند اينترنت و كامپيوتر در
آموزش و اطالع رساني به اوليا از وضعيت انضباطي و درسي
دانشآموزان را بر ميزان مشاركت مهم دانسته است
محسني تبريزي.)5186 ،
دوبرتي در سال ( )4998مطالعهاي تحت عنوان
«نمونههاي جديد براي راهنمايي و پشتيباني خانواده و
سياستهاي آموزشي در منيسوتا و نيروري در آمريكا انجام
داده است كه نتايج آن نشان ميدهد كه آموزش خانواده در
خانوادههايي كه فرزندانشان اوان كودكي را ميگذرانند،
موجب شده است تا توانايي والدين براي مواظبت و
مراقبتهاي بهداشتي وآموزش فرزندانشان افزايش يابد
(شاهمرادي.)5188 ،
,
التنيجي(

) در پژوهشي با عنوان «رابطه

بين مشاركت والدين و موفقيت مدارس در امارات متحده
عربي» نتيجه گرفت كه توجه به تفاوتهاي فرهنگي والدين
در امر مشاركت و تهيه برنامههاي تبليغاتي مطلوب به
منظور تغيير نگرشهاي منفي والدين پيرامون مشاركت
ميتواند در جهت جلب مشاركت آنها در امور آموزشگاهها
مؤثر باشد.
پنر ،سمبور وآستون ( )4996در پژوهشي تحت عنوان
«راههاي مشاركت مردمي در توسعه مدارس» راههاي
مشاركت در اين بررسي به دو بخش كلي ،راههاي مستقيم و
غير مستقيم تقسيم شد كه راههاي مستقيم خود به سه
روش پرداختهاي مالي ،حضور در مديريت و برنامه ريزي و

ساخت فضاهاي مرتبط و راههاي غير مستقيم نيز به دو
دسته ارائه پيشنهادات در برنامه ريزي و تعيين اهداف و
استفاده غير مستقيم از تخصصها و تواناييهاي والدين در
امر گسترش و توسعه تقسيم شده بود .نتايج حاصله نشان
ميدهد كه آزمودنيها اگر چه اعتقاد دارند كه حضور
مستقيم ميتواند در امر توسعه بيشتر ياري رسان باشد،
ليكن از مشاركتهاي غير مستقيم بيشتر استقبال
مينمايند (عسكري ثابت .)5189 ،نتايج پژوهش نشان داده
است كه موفقيت برنامههاي مشاركتي والدين در يك
مدرسه بستگي به عقايد ،تصميمگيريها و مهارت مدير
مدرسه در برقراري ارتباط دارد.
بهرامي به نقل از اسماعيلي ( ،)5188از جمله مهمترين
امور مدارس به منظور مشاركت والدين دانشآموزان را امور
آموزشي ،مالي ،فرهنگي و ارتباطي ميداند.
با توجه به مطالب ياد شده ،اين پژوهش با هدف بررسي
شيوههاي بهينه در مشاركت اثر بخش اوليا و مردم در
مدارس منطقه  51شهر تهران به اجرا در آمد .در اين راستا،
تأثير متغيرهاي فرهنگ ،فناوري اطالعات ،بعد اقتصادي،
آموزش خانوادهها ،آگاهسازي از طريق تقويت فرايندهاي
ارتباطي كادر اجرايي مورد بررسي قرار گرفته است.
روش پژوهش
روش پژوهش توصيفي (پيمايشي يا زمينه يابي) و به
لحاظ هدف از نوع تحقيقات كاربردي است .جامعه آماري
پژوهش را مديران مدارس ابتدايي به تعداد  11نفر و والدين
دانشآموزان به تعداد  25614نفرتشكيل ميدهند .حجم
نمونه براي گروه (اوليا) مطابق با جدول مورگان به ترتيب
برابر با  185نفر بر آورد گرديد .تعداد مديران زن و مرد نيز
 11نفر است .روش نمونهگيري براي اوليا تصادفي خوشهاي
و براي مديران به شيوه سرشماري است .نحوه نمونهگيري
اوليا بدين صورت بود كه منطقه 51آموزش و پرورش به 1
ناحيه (شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مركز) تقسيم شد،
سپس از هر ناحيه به صورت تصادفي ساده يك مدرسه
دخترانه و يك مدرسه پسرانه و از هر مدرسه منتخب يك
كالس تقريباً 11نفره انتخاب گرديد .پرسشنامه مذكور بين
 11مدير توزيع شد .براي گردآوري دادهها ،متون نظري و
پژوهشهاي پيشين ،مرتبط با موضوع ،مورد بررسي و
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يافتههاي پژوهش

مطالعه قرار گرفت .در اين پژوهش ،ابزار جمعآوري
اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بود .اين پرسشنامه شامل
 41سؤال بسته پاسخ در  1شاخص فرهنگ ،فناوري
اطالعات ،مالي ،آموزش و ارتباطات است

در پژوهش حاضر ،متغير فرهنگ با ميانگين 44/1
باالترين و ميانگين متغير فناوري اطالعات 55/6كمترين
مقدار را دارد

هر شاخص داراي تعدادي پرسش است و پاسخ هر
پرسش در يك مقياس  1درجهاي (خيلي كم ،كم ،متوسط،
زياد ،خيلي زياد) رتبه بندي شده كه در اين شيوه بر اساس
نمرهگذاري ليكرت عمل شده است

سؤال اول :سطح فرهنگ تا چه اندازه در جذب
مشاركت اثر بخش اوليا و مردم در مدارس تأثير دارد؟
تجزيه و تحليل يافتههاي پژوهش حاضر با استفاده از آزمون
آماري تك نمونهاي نشان ميدهد كه ميانگين نمره

براي اطمينان از روايي ،محتوايي پرسشنامه در اختيار
تعدادي از متخصصان و كارشناسان قرار داده شد و
پرسشنامه بر حسب نظرات تخصصي آنها پيرامون گويهها
اصالح شده است .پايايي بر اساس ضريب آلفاي كرونباخ به
دست آمده و نتايج محاسبات به شرح زير است .در اين
پژوهش جهت توصيف متغيرها از در صد ،فراواني ،جدول و
تك
نيز ميانگين و نمودارها و براي تحليل دادهها از

مجموع سؤاالت براي  221نفر برابر  44/1و با خطاي معيار
 ،9/49انحراف معيار  ،2/29مقدار برابر 41 /6با خطاي 1

نمونهاي استفاده شده است

 9/9است .نتايج آزمون دادههاي پژوهش در مجموع نشان
دهنده آن است كه با توجه به رابطه معناداري به دست
آمده در جدول شماره  ،4از نگاه مديران و اولياي دانش
آموزان ،فرهنگ نقشي باالتر از حد متوسط را در جذب
مشاركت اثر بخش اوليا و مردم در مدارس دارد .نتايج
تحليل سؤال پژوهش ،به تفصيل در جدول شماره  4نشان
داه شده است

جدول  5ـ ضريب پايايي پرسشنامه به تفكيك مؤلفهها
مفاهیم اصلی

میزان ضریب آلفای کرونباخ

سطح فرهنگ

0/67

فناوري اطالعات

0/76

بعد اقتصادي

0/78

آموزش خانوادهها

0/78

ارتباطات كادر اجرايي مدرسه

0/78

میانگین  Cronbach's Alphaدر مجموع

0/78

جدول  4ـ ميانگين ،انحراف معيار ،خطاي معيار ،آزمون
تعداد
افراد
كل

444

ميانگين
88/1869

تك نمونهاي نقش فرهنگ

انحراف

خطاي معيار

درجه

معيار

ميانگين

آزادي

4/40894

0/80777

444

مقدار T
88/747

رابطه
معناداري
.000
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سؤال دوم :وجود فناوري اطالعات تا چه اندازه در جذب
مشاركت اثر بخش اوليا و مردم در مدارس تأثير دارد؟
تجزيه و تحليل يافتههاي پژوهش حاضر با استفاده از
آزمون آماري تك نمونهاي نشان ميدهد كه ميانگين
نمره مجموع سؤاالت براي  268نفر برابر  55/6و با خطاي
با
معيار  ،9/51مقدار انحراف معيار 1/4 1و مقدار
خطاي 9/9 1است .نتايج دادههاي پژوهش در مجموع نشان
دهنده آن است كه با توجه به رابطه معناداري به دست
آمده در جدول شماه  ،1از نگاه مديران و اولياي
دانشآموزان ،وجود فناوري اطالعات نقشي باالتر از حد
متوسط را در جذب مشاركت اثربخش اوليا و مردم در
مدارس دارد .نتايج تحليل سؤال پژوهش ،به تفصيل در
جدول شماره  1نشان داده شده است.
سؤال سوم :بعد مالي تا چه اندازه در جذب مشاركت
اثربخش اوليا و مردم در مدارس تأثير دارد؟
تجزيه و تحليل يافتههاي تحقيق حاضر با استفاده از
آزمون آماري تك نمونه اي نشان ميدهد كه ميانگين
نمره مجموع سؤاالت براي  211نفر برابر  58/28و با خطاي
و انحراف معيار  1 /81با خطاي
معيار  ،9/58مقدار

 9/91است كه نتايج دادهها نشان دهنده آن است كه با
توجه به رابطه معناداري به دست آمده در جدول شماره ،2
از نگاه مديران و اولياي مدارس ابعاد مالي نقشي باالتر از
حد متوسط را درجذب مشاركت اثر بخش اوليا و مردم در
مدارس دارد  .نتايج تحليل سؤال پژوهش ،به تفصيل در
جدول شماره  2نشان داده شده است.
سؤال چهارم :آموزش تا چه اندازه در جذب مشاركت
اثر بخش اوليا و مردم در مدارس تأثير دارد؟
تجزيه و تحليل يافتههاي پژوهش حاضر با استفاده از
آزمون آماري تك نمونهاي نشان ميدهد كه ميانگين
نمره مجموع سؤاالت براي  261نفر برابر  49/4و با خطاي
معيار  ./49مقدار برابر 41/1انحراف معيار  2/12با خطاي
 9/9 1است .نتايج آزمون دادههاي پژوهش در مجموع نشان
دهنده آن است كه با توجه به رابطه معناداري به دست
آمده در جدول شماره  ،1از نگاه مديران و اولياي دانش
آموزان ،ابعاد آموزشي نقشي زيادي را در جذب مشاركت اثر
بخش اوليا و مردم در مدارس دارد .نتايج تحليل سؤال
پژوهش ،به تفصيل در جدول شماره  1نشان داده شده
است.

جدول  1ـ ميانگين ،انحراف معيار ،خطاي معيار ،آزمون
تعداد
افراد
كل

477

ميانگين

انحراف معيار

99/7964

8/86089

تك نمونهاي نقش فناوري اطالعات

خطاي معيار
ميانگين
0/94996

جدول  2ـ ميانگين ،انحراف معيار ،خطاي معيار ،آزمون
تعداد
افراد
كل

441

ميانگين

انحراف معيار

97/4770

8/74741

خطاي معيار
ميانگين
0/97090

جدول  1ـ ميانگين ،انحراف معيار ،خطاي معيار ،آزمون
تعداد
افراد
كل

476

ميانگين

انحراف معيار

80/8886

4/84479

خطاي معيار
ميانگين
0/80904

درجه آزادي

مقدارT

476

96 /894

رابطه
معناداري
.000

تك نمونهاي ابعاد مالي
درجه آزادي

مقدارT

447

91/876

رابطه
معناداري
.000

تك نمونهاي ابعاد آموزشي
درجه آزادي

مقدارT

477

84/166

رابطه
معناداري
.000
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جدول  6ـ ميانگين ،انحراف معيار ،خطاي معيار ،آزمون
تعداد
افراد
كل

476

ميانگين

انحراف معيار

80/8886

4/84479

سؤال پنجم :ارتباطات كادر اجرايي تا چه اندازه در
جذب مشاركتهاي اوليا و مردم در مدارس تأثير دارد؟
تجزيه و تحليل يافتههاي پژوهش حاضر ،با استفاده از
آزمون آماري تك نمونهاي نشان ميدهد كه ميانگين
نمره مجموع سؤاالت براي  268نفر برابر  51/6و با خطاي
برابر  21/4و انحراف معيار
معيار  ،9/552مقدار
 4/28951با خطاي  9 /9 1است .نتايج آزمون دادههاي
پژوهش در مجموع نشان دهنده آن است كه با توجه به
رابطه معناداري به دست آمده در جدول شماره  ،6از نگاه
مديران و اولياي مدارس ،ابعاد ارتباطي نقشي زيادي را در
جذب مشاركت اثر بخش اوليا و مردم در مدارس دارد .نتايج
تحليل سؤال پژوهش ،به نفصيل در جدول شماره  6نشان
داده شده است
بحث و نتیجهگیری
همان گونه كه در اين پژوهش اشاره شد ،بررسي
شيوههاي بهينه در مشاركت از موضوعات بسيار مهم است.
تحقيقات نشان داده است كه بسياري از دستاوردهاي
بشري ،حاصل مشاركت شهروندان در امور مختلف اجتماعي
بوده است .از اين رو ،بررسي شيوههاي بهينه مشاركت اوليا
در مدارس ضروري به نظر ميرسد
بررسي سؤال اول پژوهش نشان ميدهد كه بين
مشاركت و فرهنگ رابطه معناداري وجود دارد .همچنين
ميانگين به دست آمده نمايانگر آن است كه از نظر مديران
و اوليا دانشآموزان ،فرهنگ بيشترين اثربخشي را در جذب
مشاركت اوليا در مدارس داشته است .يعني پيش از اين كه
افراد به شركت در فعاليتهاي سازمان ترغيب و تشويق
شوند ،بايد نگرش و طرز تفكري مناسب از كار گروهي و
مشاركت داشته باشند .از عوامل جلب مشاركت اوليا در بعد
فرهنگ ميتوان به تغيير نگرش در اوليا كه مشاركت تنها
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بعد مالي نيست بلكه در تمام زمينهها الزامي است ،آگاهي
بخشي به اوليا در امر مشاركت ،دعوت از آنها جهت بازديد
از مدرسه ،تجليل از افراد خير اشاره كرد .نتايج به
دست آمده از اين سؤال با نتايج تحقيقات جهاني قلعه
( ،)5181عباسي ( ،)5181اكبريان اقدم ( )5186و التنيجي
( )4996مطابقت دارد
بررسي سؤال دوم پژوهش مبني بر اين كه فناوري
اطالعات تا چه اندازه در جذب مشاركت اثربخش اوليا و
مردم در مدارس تأثير دارد ،نشان ميدهد كه از نگاه مديران
و اولياي دانشآموزان ،وجود فناوري اطالعات نقشي باالتر از
حد متوسط را در جذب مشاركت اثر بخش اوليا و مردم در
مدارس دارد .از عوامل جلب مشاركت اوليا در بعد فناوري
اطالعات ميتوان به اطالع رساني و ارتباط با والدين از
طريق وب سايت ،سيستم پيامك ،برگزاري كالسهاي
آموزشي براي اوليا در رابطه با استفاده از فناوري اشاره كرد.
الزم به ذكر است كه نتايج به دست آمده از اين سؤال ،با
تحقيقات زماني و قصاب پور ( ،)5188مارتين ليپست
( )5186مطابقت دارد .تحليلهاي انجام شده در بررسي
سؤال سوم مبني بر اين كه بعد مالي تا چه اندازه در جذب
مشاركت اثر بخش اوليا و مردم در مدارس تأثير دارد ،نشان
ميدهد كه ابعاد مالي نقشي باالتر از حد متوسط را در
جذب مشاركت اثربخش اوليا و مردم در مدارس دارد .از
عوامل جلب مشاركت اوليا در بعد مالي ميتوان به برگزاري
شستهاي عمومي با آنان در هر ماه و اعالم بيالن مالي،
آگاه نمودن والدين از محلهاي هزينه شده قبلي و نقش
اين هزينهها در توسعه و پيشرفت مدرسه ،استفاده از
تخصصهاي اوليا به جاي گرفتن شهريه از آنان اشاره كرد.
نتايج به دست آمده از اين سؤال با نتايج تحقيقات (تيموري
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( ،)5181فيش باين ( ،) 4998پنر ،سمبور و آسترن
( )4996و بك ( ) 4959همسو است.
بررسي سؤال چهارم پژوهش مبني بر اين كه آموزش تا
چه اندازه در جذب مشاركت اثربخش اوليا و مردم در
مدارس تأثير دارد ،نشان داده است كه از ديدگاه مديران و
اولياي دانشآموزان ،ابعاد آموزشي نقشي زيادي را در جذب
مشاركت اثربخش اوليا و مردم در مدارس دارد .از عوامل
جلب مشاركت اوليا در بعد آموزش ميتوان به تشكيل
كارگاههاي آموزشي در رابطه با مشكالت تربيتي كودكان،
بهداشت و سالمت روان ،تربيت ديني و اخالق ،برگزاري
كالسهاي آموزش خانواده بر اساس نياز سنجي از اوليا
اشاره كرد .نتايج به دست آمده از اين سؤال با نتايج
تحقيقات مرادنيا ( ،)5181دوبرتي ( )4998همسو است.
در بررسي سؤال پنجم مبني بر اين كه ارتباطات كادر
اجرايي تا چه اندازه در جذب مشاركتهاي اوليا و مردم در
مدارس تأثير دارد ،نتايج نشان ميدهد كه ابعاد ارتباطي
نقشي زيادي در جذب مشاركت اثربخش اوليا و مردم در
مدارس دارد .از عوامل جلب مشاركت اوليا در بعد ارتباطات
ميتوان به هر چه مديران مدارس اوليا را در جلسات
توجيهي با اهميت و فوايد مشاركت بيشتر آشنا كنند و به
نظرات آنان توجه نمايند گرايش آنها به مشاركت در مدرسه
بيشتر خواهد شد ،رعايت ادب ،احترام و اجراي عدالت در
برخورد با اوليا اشاره كرد .نتايج به دست آمده از اين سؤال
با نتايج تحقيقات رجاييپور و همكاران ( ،)5181سعادت
( ،)5186آهنگران ( ،)5181آرنولد ( ،)5118مك فارلند
( )5188مطابقت دارد.
منابع
آهنگراني ،علي ( .)5181از چه راهي ميتوان همكاري

خانه و مدرسه را تقويت نمود و مهمترين انتظار آنان از
مدرسه چيست .شوراي تحقيقات ،اداره كل آموزش و
پرورش تهران.
آقايي ،سهيال (  .)5188خانواده و يافتههاي پژوهشي.
مجله دانش و پژوهش در علوم تربيتي .129 .ص .16
اكبريان اقدم ،علي اكبر ( .)5186بررسي چگونگي
توسعه فرهنگ مشاركتهاي مردمي در آموزش و پرورش.
سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي.

بهرامي ،پريوش (  .)5188بررسي شيوههاي افزايش
مشاركت مردمي در اداره امور مدارس راهنمايي شهر
اصفهان از ديدگاه مديران و اولياي عضو انجمن .پاياننامه
كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد خوراسگان.
بهبودي ،هايده ( .)5188اهميت مشاركت والدين در
فعاليتهاي مدرسه .مجله دانش و پژوهش در علوم تربيتي.
 .15ص .66
تيموري ،كاوه ( .)5181روشها و راههاي موفقيت
اعضاي انجمن اوليا و مربيان .نشريه ماهانه.
آموزشي و تربيتي پيوند .11 ،صص  21ـ .5
جهانيان ،رمضان ( .)5188راهكارهاي توسعه نظام
مديريت مشاركتي در واحدهاي آموزشي از ديدگاه مديران،
معاونان و معلمان .فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربيتي
ـ برنامه ريزي درسي ،شماره  ،45بهار .5188
جهانيان ،رمضان (  .)5181مديريت آموزشي و
آموزشگاهي .كرج :انتشارات سرافراز.
جهاني قلعه ،مجيد .)5181( .بررسي چگونگي توسعه

فرهنگ مشاركتهاي مردمي در آموزش و پرورش
شهرستان اردل .فرهنگ مشاركت ،شماره  ،51ص .11
حميديان ،برات ( .)5185شيوههاي نهادينه شدن
مشاركت معلمان ،مديران و دانشآموزان در آموزش و
پرورش .فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش .شماره ،15
ص .81
داودي ،رسول ( .)5181موانع مشاركت دانشآموزان
دوره متوسطه در فعاليتهاي مدارس شهر تهران ،فصلنامه
دانش و پژوهش در علوم تربيتي ـ برنامه ريزي درسي.
شماره  ،41ص .18
رفيعپور ،فرامرز ( .)5186سنجش نگرش روستائيان
نسبت به جهاد سازندگي .تهران :شركت سهامي انتشار.
رجايي پور ،علي؛ محمديان ،قاسم (  .)5181بررسي
راههاي بهبود مناسبات خانه و مدرسه از ديدگاه اوليا و
معلمين ابتدايي .فصلنامه تعليم و تربيت ،شماره  ،8ص
.594
زماني ،عشرت ،قصاب پور ،بيتا ( .)5188نحوه به
كارگيري فناوري اطالعات در مدارس هوشمند كشور
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اسالمي مالزي و مقايسه آن با مدارس هوشمند ايران .مجله
تكفا .شماره  6و  ،1صص .51 ،11
شاهمرادي ،نامدار (  .)5188اهميت وضرورت آموزش
خانواده .مجله پيوند .شماره  ،162ص .48
صالحي ،محمد ( .)5189بررسي رابطه رضايت شغلي و
مشاركت جويي .فرهنگ مشاركت.11 ،4 .
طاهري ،عبدالمحمد (  .)5181طراحي ،توسعه و كاربرد

محسني تبريزي ،عليرضا ( .)5186بررسي راههاي جلب
مشاركت مردمي در توسعه پايدار كشاورزي ،تهران :معاونت
ترويج و مشاركت مردمي وزارت جهاد سازندگي.

الگويي براي ارزشيابي تشكيالت مشاركتهاي مردمي در
آموزش و پرورش شهر تهران .رساله دكتري ،دانشگاه آزاد
اسالمي ،واحد علوم تحقيقات.
عباسي ،احمد ( .)5181راههاي مشاركت مردمي در

آموزش و پرورش اصفهان از ديدگاه مديران و اعضاي انجمن
اوليا و مربيان .پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشكده علوم
تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان.
عسكري ثابت ،حسين ( .)5189بررسي راهكارهاي

مشاركت مردمي در مدارس سازمان آموزش و پرورش
استان آذربايجان شرقي .پژوهشكده كاربردي تعليم و تربيت،
كميته پژوهشي آموزش و پرورش شهرستان مرند.
غالم حسين پورانوري ،ثريا؛ ملكي آوارسين ،صادق
( .)5181بررسي راههاي مشاركت دبيران در تصميمگيريها
و عملكرد مديران مدارس راهنمايي و متوسطه مراغه .دانش
و پژوهش در علوم تربيتي ـ برنامه ريزي درسي ،شماره 51
و  .58بهار و تابستان .5181
صاحت ،زهرا (  .)5184بررسي شيوههاي مشاركت

مردم در آموزش و پرورش .پروژه آزمون جامع مديريت
آموزش و پرورش استان اصفهان.
فهندژ ،علي ( .)5181مشاركت مردمي در بريتيش
كلمبيا .تهران :انتشارات خورشيد.
قنادان ،حسين ( .)5185راههاي افزايش مشاركت

مردمي در آموزش و پرورش اصفهان از ديدگاه مديران و
اوليا .پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشكده علوم تربيتي و
روانشناسي ،دانشگاه اصفهان.
مرادنيا ،معصومه ( .)5181اثر بخشي كالسهاي

آموزش خانواده بر دانش تربيتي مادران شهرستان ورامين.
پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد
تهران مركز.

.

.

.

