
راهكارهاي توسعه مشاركت در واحدهاي آموزشي از ديدگاه مديران مدارس 
1شهرتهران
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:چكيده
ديدگاه واحدهاي آموزشي ازهدف شناسايي راهكارهاي توسعه مشاركت دراين پژوهش با

راهنمايي،جامعه آماري كليه مديران مدارس ابتدايي،.گرديدروش پيمايشي اجرامديران مدارس با
نمونه آماري ونفر) 3518( به تعداد82-83متوسطه و پيش دانشگاهي شهر تهران درسال تحصيلي

. نفركه با روش تصادفي طبقه اي با استفاده ازجدول تعيين حجم نمونه مورگان انتخاب گرديد) 368(
 با استفاده سوال پنج گزينه اي48جمع آوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته است كه دارايابزار

صاحب نظران بررسي ازايي پرسشنامه توسط بيست نفررو. ازمقياس پنج درجه اي ليكرت تهيه گرديد
نتايج . به دست آمد/. 72محاسبه و ضريب پاياييآلفاي كرانباخ،پايايي پرسشنامه نيز بااستفاده از.شد

سعه مشاركت اولياي دانش راهكارهاي تونشان مي دهد كه مهم ترينتحقيق حاضربه دست آمده از
قلمروهاي ششگانه وظايف يك ازرهآموزان در واحدهاي آموزشي از ديدگاه مديران مدارس در

 همكاري در ايجاد هماهنگي بين :تدريس، شاملوآموزشقلمرورد: ازمديريت آموزشي عبارتند
همكاري در : اركنان،شامل امور مربوط به كقلمرودرهاي آموزشي و پرورشي مدرسه و خانواده فعاليت

دربرگزاري هر چه با شكوه تر مراسم بزرگداشت مقام معلم، تقدير و تشكر از فرهنگيان و معلمان فعال،
همكاري و مساعدت در كاهش مشكالت آموزشي، تربيتي و : آموزان، شامل امور مربوط به دانشقلمرو

ساعدت فكري به مديريت براي اداره بهتر  م:اداري، شاملوماليامورقلمرودراخالقي فراگيران، 
هاي مالي و ، همكاري در جذب و جلب كمكهاي مالي و مادي به مدارس كمكواحدهاي آموزشي،ارائة

 حضور فعال در انجمن اوليا و مشاركت :اجتماع،شاملومدرسهقلمرو رابطهدر.مادي خيرين به مدارس
، مساعدت در برقراري ت و انتظارات مردم از مدارساهاي مدارس، همكاري در انعكاس نظريدر فعاليت

:  تسهيالت و تجهيزات، شاملقلمرودرارتباط مؤثر مدارس با مساجد و اماكن مذهبي و ديني جامعه،
سازي محيط و فضاهاي مدارس،همكاري در مرمت و تعمير وسايل و مشاركت در بهسازي و زيبا

.فتامكانات و تجهيزات مدارس مورد بررسي قرار گر

مديران مدارسواحدهاي آموزشي،توسعه،راهكارها،مشاركت، : كليديواژه هاي 

مقدمه 
، ريشه در تاريخ ديرينه ملت ها دارد و جوانبي از و چگونگي تحقق آنموضوع مشاركت

، از جمله آموزش و پرورش كشور ما نيز بر پايه آن استوار آموزش و پرورش بسياري از كشورها
مـروزه اين مفهوم اهميت دو چنداني پيدا كرده است و مشاركت در عرصه هاي ا. بوده است 

بررسي راه هاي مشاركت اولياي دانش آموزان درامورآموزشگاه ها از « اين مقاله برگرفته شده ازطرح پژوهشي-1
با نظارت » ديران مدارس شهرتهران كه به سفارش شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش شهر تهرانديدگاه م

.آقاي احمد صافي ، توسط نويسنده مقاله، اجراشده است
دانشگاه آزاداسالمي واحد كرج استاديار-2
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گوناگون همواره مـورد بحث بسيـاري از انديشه گـران و دست اندركاران به ويژه در زمينه 
به نظر مي رسد برخي از به گونه اي كه .  و آموزش و پرورش قرار گرفته استمديريت

به باور اين . ي دانندمپايه مشاركت و آموزش استوارر، محور اصلي توسعه را بدانشمندان
در سياست گذاري هاي كالن ، براي توسعه يافتگي ضرورت دارد همواره صاحب نظران

از ديگر . اركت را تقويت كنيم اقتصادي و فرهنگي دو عنصر آموزش و پرورش و مش،اجتماعي
من توجه به راه هاي گوناگون رفع ، ضكاستن از مسائل آن، براي پيشبرد آموزش و پرورش و سو

با عنايت . كاستي هاي آموزش و پرورش ، مشاركت مردم را در اين زمينه مورد توجه قرار دهيم 
يش تر به ياري و مشاركــت ، بلكه بشد ملي نه فقط به مدد منابع ماديبه اين واقعيت كه ر

 سايه تعليم و تربيت ي در، به ويژه انسان هاي فرهيخته صورت مي گيرد و فرهيختگانسان ها
ورش و مشاركت در رشد ملي و توسعه، بيش از پيش مشخص نقش آموزش و پر. پديد مي آيد

.مي شود
بسياري از آينده نگران نيـز به اين ديـدگاه مهر تأييد نهاده انـد كه آينـده و رشـد و توسعه 

ي واقعي قد است كه دگرگونمعت)1375(تافلر.  نخواهد بوددر گرو نيروي عضله دوران خط مونتاژ
وي افزوده است كه براي . شه و فرهنگ انسان ايجاد خواهد شد، انديبر اثر دگرگوني در اخالق

در آينده يعني ميزان دانايي ، قدرت كشورها يچ عاملي جامع تر از دانايي نيستتوليد ثروت ه
،  و نه مالكيت دولتي مالكيت خصوصي، در بحث مالكيت مهم ترين مالكيت در اقتصاد را نهآنان

.بلكه مالكيت دانايي مي داند
تافلر آموزش و پرورش قرن بيست و يكم را آموزش و پرورش مبتني بر دانايي و قوه تفكر 

سپس مي افزايد كه مهارت هاي سطوح باال، تغيير مداوم و سريع، نوآوري، تحقيق و . دمي دان
 هاي گروهي، توجه به نيازهاي علمي و توسعه، تنوع در آموزش ها، آموزش انفرادي، تصميم

گروهي، رو در رويي مستقيم با مسائل و حل فوري آنها به ياري انديشه و تفكر، آموزش از راه 
دور، استفاده از دانش و تكنولوژي پيشرفته و جديد در آموزش، استفاده از فن آوري اطالعات و 

گفتني .  قرن بيست و يكم خواهد بودارتباطات و غيره از جمله ويژگي هاي آموزش و پرورش در
هرگز است كه وي بر ضرورت مشاركت در آموزش و پرورش در آينده تاكيد دارد و مي گويد،

در طول تاريخ مثل امروز و آينده موضوع ارتباط و مشاركت در آموزش و پرورش داراي اهميت 
 )1375تافلر . ( نبوده است

ي مشاركت در ميان افراد، ني برتر، وجود پديدهي انساهاي ارزشمند جامعهيكي از شاخص
مشاركت در واقع نوعي احساس همبستگي و تعلق و . هاي آن جامعه استنهادها و سازمان
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. ي اجتماعي استتالش دسته جمعي ميان افراد يك جامعه به منظور نيل به نظام عادالنه
را از چندين بعد مورد توان آنباشد كه مياي ميمشاركت داراي مباني فلسفي عميق و گسترده

) 1371رهنورد، . (بررسي قرار داد
ها، وري، مشاركت روشي است براي كاهش واقعي هزينه از ديدگاه بهره:ابزار مديريتي

اين ديدگاه به طور ساده . ها و پيامدهاي ناشي از نارضايتي در محيط كارها، كارشكنيناكارايي
. و بهبود سالمت افراد از طريق خالقيت و احترام به خود استدر پي تسكين نارضايتي كاركنان 

هاي صنعتي و تجاري، بر  مديريت سازمان نويسندگان پيشگام در زمينة:نظريه دموكراسي
در مقابل، ديدگاه دموكراسي . گيري در سطوح بااليي مديريت تأكيد داشتندمركز قدرت تصميم

. نگردها ميان ابزار توزيع قدرت در درون سازمانگيري را به عنومشاركت كاركنان در تصميم
 اين نگرش در پي كسب همكاري كاركنان در :نگرش انساني سبك رهبري مشاركت جو

گيري دخالت هاي سازماني است و اعتقاد بر اين بود كه اگر كاركنان در تصميمرسيدن به هدف
. وري افزايش خواهد يافتداده شوند، از تصميمات حمايت خواهند كرد و در نتيجه بهره

گيري باعث پرورش بخش اسالم، مشاركت در تصميم در فرهنگ حيات:ديدگاه ايدئولوژيكي
اسالم رشد و پرورش افراد از طريق كار را مورد تأكيد قرار . گرددها ميافراد و ارضاي انسان

 قرآن كريم در سوره دهد و بر شكوفايي استعدادهاي بالقوه آنها به عنوان انسان نظر دارد؛مي
كند كه مسلمانان ، شورا و مشورت را به عنوان نمودي از ايمان معرفي و تأكيد مي38شورا، آيه 

.امور خود را بر اساس مشورت متقابل انجام دهند
دن كرفراهم :  مشاركت را از ديدگاه اسالم به شرح زير برشمردةتوان فلسفبه طور كلي، مي

سان، ايجاد مسئوليت و تعهد دروني در افراد، به وجود آوردن محيط موجبات رشد و شكوفايي ان
كاري مبتني بر اعتقاد متقابل بين مديران و كاركنان، دادن شخصيت به افراد، تربيت و آموزش 

. افراد براي اداره امور و ايجاد وحدت و يكپارچگي در محيط كاري
عملكرد كارآيي وابطه بين مشاركت و رةمطالعات خود درباروهادرپژوهش)1377(پاتريشيا، 

: سازماني مؤيد نتايج زير است
ة دهنده و حمايت كنندهاي مشاركتي هستند، كه سازمانهاي با كارآيي باال همان شيوهشيوه

. شوند كاركنان محسوب ميةمشاركت هم
اليت و ها در پي تالش و فعدهد كه موفقيت سازمانتحقيقات به عمل آمده به وضوح نشان مي

. مشاركت همه اعضاي آن صورت گرفته است
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هاي كاري مشاركتي تأثير بسيار زيادي بر بهبود عملكرد افراد و هاي مبتني بر شيوهنظام
. سازمان دارد

. هاي مشاركتي همراه با كارآيي باال تأثيرات مثبتي بر عملكرد داردشيوه
 مشاركت و اثربخشي و كارآيي دهد كه بينها و تحقيقات انجام شده نشان ميپژوهش
به نقل ازميركمالي، : (برخي از نتايج آنها عبارتند از. هاي آموزشي رابطه وجود داردسازمان
1375(

بوم و تنن «ة در پژوهشي كه به وسيل:همبستگي مشاركت با افزايش توليد يا بازدهي- 
سئول بدانند و در امور گيري شد كه اگر كاركنان خود را م نتيجه،به عمل آمد» ماساويك

. يابد ميزان بازدهي يا توليد آنها افزايش مي،سازمان شركت كنند
هايي كه توسط  در پژوهش:كاري و مقاومتهمبستگي مشاركت با كاهش غيبت، كم- 

 مشاركت با كاهش مقاومت و ة توليدي هاروود به عمل آمد، رابطةكاك و فرنچ در مؤسس
. اركنان مورد توجه قرار گرفتافزايش اثربخشي و كارآيي ك

در مطالعات » هوي و ميسكل «:ضايت شغل و روحيههمبستگي مشاركت با انگيزش، ر- 
هاي سازمان آموزشي موجب افزايش گيريخود به اين نتيجه رسيدند كه مشاركت در تصميم

ها گردد، و همچنين موجبات رضايت و تقويت روحيه آنكنندگان مي معلمان و مشاركتةروحي
. گرددمي
همبستگي مشاركت با احساس تعلق، مسئوليت و خالقيت و نوآوري - 
هاي همبستگي مشاركت، بهداشت رواني و كاهش فشارهاي شغلي، تعارض و آسيب-

رواني 
هاي جلب مشاركت مردمي در آموزش بررسي راه«پژوهشي تحت عنوان در)1372(سپهري 

گذاري بخش هاي آموزشي، افزايش سرمايهرفيت نتايج براي افزايش ظ در بخش»و پرورش
دهد  و مشاركت مردان را بيشتر از مشاركت زنان در امر آموزش و خصوصي را پيشنهاد مي

هاي گروهي هاي عمومي و اجتماعي خود را از طريق رسانه آگاهية عمد، آنانپرورش دانسته
تجاري را با كيفيت باال بررسي كنند و مدارس غيرانتفاعي وابسته به مراكز صنعتي و كسب مي
. كرده است

هاي مشاركت در آموزش و پرورش از طريق، انجمن اوليا و ترين راهدر پژوهشي ديگر مهم
سازي، شوراهاي آموزش و پرورش، مدارس مربيان، وقف، سازمان نوسازي، جهاد مدرسه

 اين پژوهشگر، مشكالت ةبه عقيد.هاي فرهنگ مورد بررسي قرار گرفته استغيرانتفاعي، و خانه
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گردد كه  دروني و بيروني تقسيم ميةفعلي مشاركت مردم در آموزش و پرورش به دو دست
دروني مربوط به آموزش و پرورش و نگرش مسئوالن نسبت به مشاركت است و بيروني مربوط 

)1377پويا، قاسمي. (باشدهاي دولت و نهادينه نشدن فرهنگ مشاركت ميبه برنامه
هاي متعددي را انجام معتقد است مدارس و مديران آن وظايف و فعاليت) 1370(بندعالقه

قلمرو امور مربوط به آموزش و تدريس، امور مربوط به كاركنان، امور مربوط :دهند، كه شاملمي
 مدرسه و اجتماع و تسهيالت و تجهيزات مورد نياز ةآموزان، امور مالي و اداري، رابطبه دانش

.باشدمدارس مي 
اي آنان ــآموزان و اوليان، دانشـــهر يك از عوامل انساني واحدهاي آموزشي، معلمان و كاركن

روهاي ياد شده مشاركت ــتوانند در هر يك از قلمدر صورت فراهم نمودن شرايط الزم مي
. كنند

مدارس به آموزان در امور هاي مشاركت اولياي دانشترين زمينهمهم) 1374( به زعم اسماعيلي
: شرح زيرمي باشد

تواند شامل تعيين خطوط كلي هاي مدارس كه ميريزي فعاليتـ مشاركت در برنامهالف
 مدرسه، تعيين اقدامات جنبي و كمك آموزشي براي ةهاي آموزشي و پرورشي ساالنفعاليت
سي هاي ارائه و انجام تكاليف درآموزان، تقسيم وظايف بين مدرسه و خانه و روشدانش
. آموزان باشددانش

فكري اين دو كانون مهم تربيتي  عملي همةهاي عملي خانه و مدرسه كه نتيجب ـ مشاركت
هاي مستمر و همه جانبه ها همكاريهاي عملي آموزشخانه و مدرسه بايستي در برنامه. است

) هاي آموزشيهمانند مشاركت در تنظيم برنامه. (داشته باشند
آموزان در امور مدارس،  مشاركت دانشة توسعةهمچنين دربار)1379( دفتر آموزش عمومي

:راهبردهايي به شرح زير ارائه نموده است
هاي بالقوه آنها، تفهيم اولويت منافع آموزان و شناخت تواناييكمك به خودشناسي دانش
هاي انونآموزان، تشكيل كآموزان، واگذاري مسئوليت به دانشجمعي بر منافع فردي به دانش

آموزان به شركت فعال در آنها، محول مذهبي، علمي، فرهنگي، ورزشي و هنري و تشويق دانش
هاي سالم بين فراگيران، ايجاد آموزان، ايجاد رقابتكردن اجراي مراسم مختلف مدارس به دانش

آموزان در آموزي، مشاركت دانشآموزي، تشكيل شوراي دانشهاي علمي دانشتشكل
آموزي بين فراگيران، نظرخواهي از هاي دانشاي فوق برنامه و كالسي، تقسيم فعاليتهفعاليت
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هاي مدرسه، بيان نقش و اهميت مشاركت در اسالم، توجيه معلمان آموزان در مورد برنامهدانش
... آموزان و در تقويت روحيه مشاركت جويي دانش

بندي ور مدارس جمعــ امة در اداران و كاركنانــ چگونگي مشاركت معلمةهمچنين در زمين
)1376جهانيان، : (باشدچندين كارگاه آموزشي به شرح زير ميات مديران مدارس درينظر

آموزان در هاي دانشگيري از تواناييهمكاري و مشاركت فعال در شوراهاي مدرسه، بهره
، هدايت و هاي كالسي، استفاده از وسايل آموزشي و كمك آموزشي هنگام تدريسفعاليت

ةهاي گروهي، هدايت تحصيلي و شغلي فراگيران، ارائآموزان در انجام فعاليتراهنمايي دانش
هاي آموزان، همكاري كاركنان با مديريت مدرسه در انجام فعاليتاي به دانشخدمات مشاوره

آموزان و همكاران در مورد آموزان، اولياي دانشمدارس، تشكيل جلسات مشترك با دانش
يشبرد اهداف مدرسه، توجه مديريت مدرسه به نيازهاي كاركنان، مسئوليت دادن به كاركنان، پ

...هاي مدرسه، همدردي با كاركنان مدرسه و گيريمشاركت كاركنان در تصميم
آثار و نتايج مشاركت مردم در امور فرهنگي و اجتماعي را به شرح زير ) 1380(قاسمي پويا 

.داند مي
، ميان ملت يگانگي به وجود مي آيد، از نام منابع علمي  كار افزايش مي يابدبهره وري در

بهره گرفته مي شود و حمايت ملي از اقدام هاي فرهنگي و آموزشي گسترش مي يابد، 
سرخوردگي از كار و افسردگي را كاهش مي دهد، دگرگوني امكان پذير مي شود، ايستادگي و 

ابد، اعتماد مردم به يك ديگر و حكومت افزايش مي يابد، مقاومت در مقابل تغيير كاهش مي ي
ر تعيين سرنوشت خود سهيــــم ي را مي گيرد و انسان ها دـــمردم ساالري جاي خودكامگ

ان ها توان ـــار شدگي است از ميان مي رود، انســـه نشيني كه نوعي استثمــ، حاشيمي شوند
، ددــي از تنهايي رخت بر مي بنــــاشت ند، ترس و وحشـروي بيشتري مي يابنـــو ني

فرهنگ سكوت در هم مي شكند ، توسعه پايدار و همه جانبه تحقق مي يابد و استعدادها شكوفا 
.مي شوند 
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يكي از مهم ترين انواع تصميم گيري در سازمان ها را تصميم گيري ) 1999 (1ديواس
 است كه در آن اعضاي سازمان در ، سيستم مديريتياركتي مي داند و منظور از مشاركتمش

:ـي را بر مي شمارد وي براي مشاركت مزاياي. صاحب نفوذ هستند،تصميماتي كه اتخاذ مي شود
بتكار و خالقيت در ، به كار انداختن قوه ات موجب تصميمات بهتر در محيط كارمشارك«

 مشترك، تحريك ة، ايجاد انگيزش و عالق احترام انساني و جايگاه اجتماعي، تقويتكاركنان
». ليت، بهبود روحيه افراد براي كار گروهي مي شودئوكاركنان به قبول مس

از نظريه پردازان رويكرد تلفيقي مشاركت، معتقد است كه مشاركت ) 1986(2گائوتري
 زيرا تالش براي مشاركت مستلزم تغيير حالت ذهني و ؛فرايندي خودآموزي اجتماعي است

ين تغيير، امكان برقراري مناسبات انساني و اجتماعي جديدي را ا. رواني در هر سطح است
. فراهم مي آورد

، وجود اراده سياسي دولت: كت به نقش عوامل ساختاري از جملهوي براي تحقق مشار
اعي متناسب و ظرفيت نظام اجتماعي، اطالعات مناسب، عدم انزوا قوانين و نهادهاي اجتم

مشاركت كنندگان ، شرايط ذهني و ويژگي هايودن مشاركت ترديد در مورد مؤثر ب، عدمطلبي
. تأكيد مي نمايد 

، از اين رو عوامل متعددي است آموزش و پرورش نظامي است بازمعتقد )1991(3فاجرليند
ه عبارتي ديگر براي رشد ب.  به نوبه خود از آن اثر مي پذيرديكگذارد و هربر آن اثر مي

آموزش و ، رشد و بالندگي هانگي و ايدئولوژيكي و جز اينرهف،اجتماعيسياسي،اقتصادي،
هاي گوناگون نيز الزامي به اين ترتيب مشاركت نهادها و سازمان.پرورش اجتناب ناپذير است

.است 
، وجود الگوي ديده مشاركت در كشورهاي جهان سومدر مطالعه پ) 1986 (4ساموئالموشي

، عوامل سنتي و عوامل محيطي ختار طبقاتي جامعهال به جا مانده از نظام استعماري، ساليبر
به نظر وي . خارجي را از عوامل عدم شكل گيري مشاركت هاي مردمي در اين جوامع مي داند 

كشورهاي جهان سوم براي تحقق مشاركت نهادهاي مشاركتي كه موجب تمركز زدايي از قدرت 
 مالي و عدم استفاده مردم از مي شوند، با مشكالتي چون وجود نظام اداري با تفهيم قدرت

قدرت تفويض شده به آن ها به علت عدم آگاهي مواجه هستند واين امر موجب كاهش 
.مشاركت در اين كشورها شده است 

Fagerlind�3Davis�1
4-Samuel Mushi2-Gaotri
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ضمن پيچيده دانستن پديده مشاركت كه به تعداد بسيار زيادي از متغيرهاي » 1ديديد سيلز« 
مانند منزلت، آموزش و (ه نيروهاي اجتماعي ش تعيين كنندفردي و اجتماعي وابسته است به نق

تفاوت هاي شخصيتي و محيط هاي اجتماعي شامل نهادها و ) تعليم و تربيت و مانند آن
ساختارهاي اجتماعي، الگوي باورها، اعتقادات و ارزش هاي فرهنگي و سياسي در مشاركت 

ه هستند و هر تغييري در اين سه دسته از متغيرها به شدت مرتبط و به هم آميخت. تأكيد دارد 
از ديدگاه سيلز هر تحليلي كه فقط . هر يك از آن ها مشاركت را افزايش يا كاهش مي دهد

 گمراه كننده و ناقص ،مبتني بر يكي از اين مقوله هاي سه گانه و يا متغيرهاي جزئي كه باشد
)1373محسن تبريزي  (.است 

 عبارت 4ي محاسبه شده با درجه آزادي نشان مي دهد كه مجذور كا) 4(ج در جدول شماره 
توسعه مشاركت مؤثر « در پژوهشي با عنوان ) 1999 (2 و مجذور آلس الن30/88است از

دانش آموزان در امور مختلف ي نشان مي دهد كه مشارمت اوليا» والدين در آموزش و پرورش 
.مدرسه نقش سازنده اي درموفقيت مديريت آموزشي دارد 

نشان » مشاركت در آموزش هاي مجاز « در تحقيقي با عنوان ) 2005( همكاران  و3 ويليام ورج
داد كه مراكز آموزشي به ويژه آموزش عالي به طور فرايندي از اين گونه آموزش ها استفاده 

. زيرا چنين كالس هايي فرصت مشاركت دانش آموزان در يادگيري را فراهم مي آورد ؛كنندمي
دانش آموزان درواحدهاي ي اسايي راهكارهاي توسعه مشاركت اوليااين تحقيق به دنبال شن

قلمرو : آموزشي ازديدگاه مديران مدارس درقلمروهاي ششگانه وظايف مديران آموزشي،شامل
آموزان، امور مالي امور مربوط به آموزش و تدريس، امور مربوط به كاركنان، امور مربوط به دانش

. و تسهيالت و تجهيزات مورد نياز مدارس مي باشد مدرسه و اجتماعةو اداري، رابط

روش تحقيق
دانش آموزان درواحدهاي ي اين پژوهش باهدف شناسايي راهكارهاي توسعه مشاركت اوليا

جامعه آماري كليه مديران .گرديدروش پيمايشي اجراآموزشي ازديدگاه مديران مدارس با
 به 82- 83مدارس ابتدايي،راهنمايي،متوسطه و پيش دانشگاهي شهرتهران درسال تحصيلي

William Wresch�3Sills �1
Aleclan�2
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با استفاده ازجدول نفركه با روش تصادفي طبقه اي) 368( نفرونمونه آماري) 3518(تعداد
.مي باشد)2(و)1(به شرح جداول شماره تعيين حجم نمونه مورگان

نه و جامعه آماري در هر يك از دوره هاي تحصيليحجم نمو:1جدول 
دوره تحصيلي 

نمونهجامعه و 
جمعمتوسطه و  پيش دانشگاهيراهنماييابتدايي

1507100010113518حجم جامعه
148120100368حجم نمونه

حجم نمونه و جامعه آماري در هر يك از مناطق آموزش وپرورش شهرتهران:2جدول
حجم نمونههحجم جامع

جمـعمتوسطهراهنماييابتداييجمـعمتوسطهراهنماييابتداييمنطقهرديف
1190665821415131038
2336274410767720
3512911011435322211962
465644571579111030
5812462472322113943
699863582191713939
7116949441621210830
814112668626419141447
91876595719213121035

101950443613099624
368

سوال پنج گزينه اي با 48جمع آوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته كه دارايابزار
پرسشنامه توسط بيست نفرازصاحب روايي.يه گرديداستفاده ازمقياس پنج درجه اي ليكرت ته

.نظران بررسي شد
.به دست آمد/. 72محاسبه و ضريب پاياييكرانباخآلفايازاستفادهباپرسشنامه نيزپايايي
.توصيفي استفاده شدآمارازانحراف استانداردميانگين ودرصد،فراواني،محاسبهبه منظور

واحدهاي آموزشي ازديدگاه دانش آموزان دريعه مشاركت اولياجهت شناسايي راهكارهاي توس
.استنباطي استفاده شده استآمارقلمروخي درمديران مدارس، آزمون مجذور
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 تحقيق يهايافته
پاسخگويي به سواالت هاي پرسشنامه به منظوره دست آمده ازتجريه وتحليل داده نتايج ب

:زيرمي باشدتحقيق به شرح
 واحدهاي آموزشي تدريسوآموزشقلمرودرآموزاندانشاوليايي توسعه مشاركتراهكارها- 

كدامند؟
 مربوط به سوال يك تحقيقX2 آزمون :3جدول 

فراواني 
گزينه ها

خيلي كمكممتوسطزيادخيلي زياد

67971245126فراواني مشاهده شده
E(7373737373(فراواني مورد انتظار 

-o - e( 6-245122-47( اختالف 
X2جدول    = X24 dF = 28/13محاسبه شده = 90/80نتايج

نشان مي دهد كه مجذور كاي محاسبه شده با درجه آزادي ) 3(نتايج مندرج در جدول شماره 
 ، بنابراين مجذور كاي 28/13 و مجذور كاي جدول عبارت است از 90/80 عبارت است از 4

، بدين ترتيب  استتر درصد بزرگ99از مجذور كاي جدول در سطح اطمينان محاسبه شده 
هاي آموزشي و پرورشي نتيجه گرفته مي شود كه همكاري در ايجاد هماهنگي بين فعاليت

،هاي مدارسمان براي بهبود فعاليتشركت در جلسات مشترك با معل،همدرسه و خانواد
مساعدت در شناسايي  و شغلي فراگيران،مساعدت در شناسايي مشاغل و هدايت تحصيلي

همكاري در برگزاري مسابقات گوناگون آموزشي و نيازهاي آموزشي و پرورشي فراگيران،
قلمرو آموزش و  دانش آموزان دري مشاركت اولياراهكارهاي توسعهپرورشي مدارس ازجمله

.تدريس مي باشد
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 واحدهاي  امور مربوط به كاركنانقلمرودرانآموزدانشاوليايراهكارهاي توسعه مشاركت- 
آموزشي كدامند؟

 مربوط به سوال دو تحقيقX2آزمون :4جدول 
فراواني

گزينه ها
خيلي كمكممتوسطزيادخيلي زياد

891121004915فراواني مشاهده شده
E(7373737373(فراواني مورد انتظار 

-o - e( 16392724-58( اختالف 
X2جدول   =X24dF = 28/13محاسبه شده = 30/8نتايج

، بنابراين مجذور كاي محاسبه شده از مجذور 28/13جدول عبارت است از ج در نتايج مندر
شود كه بدين ترتيب نتيجه گرفته مي، استتر درصد بزرگ99كاي جدول در سطح اطمينان 

تقدير و تشكر از راسم بزرگداشت مقام معلم،همكاري در برگزاري هر چه با شكوه تر م
همكاري و مساعدت در انجام سفرهاي زيارتي و فرهنگيان و معلمان فعال و دلسوز بازنشسته،

راهكارهاي الحسنه فرهنگيان، ازجملهمساعدت در تأسيس صندوق قرضسياحتي فرهنگيان،
.ركنان مي باشدامور مربوط به كا دانش آموزان درقلمروي مشاركت اولياتوسعه

آموزان در امور مربوط به دانشقلمرودرآموزاندانشاوليايراهكارهاي توسعه مشاركت- 
واحدهاي آموزشي كدامند؟

 مربوط به سوال سه تحقيقX2 آزمون :5جدول 
فراواني

گزينه ها
خيلي كمكممتوسطزيادخيلي زياد

701031214818فراواني مشاهده شده
E(7272727272(مورد انتظار فراواني 
-o - e( 2-314924-54( اختالف 

X2جدول    = X24dF = 28/13محاسبه شده = 25/95نتايج

نشان مي دهد كه مجذور كاي محاسبه شده با درجه آزادي ) 5(نتايج مندرج در جدول شماره 
 ، بنابراين مجذور كاي 28/13ت از  و مجذور كاي جدول عبارت اس25/95 عبارت است از4

، بدين ترتيب  استتر درصد بزرگ99محاسبه شده از مجذور كاي جدول در سطح اطمينان 
نتيجه گرفته مي شود كه همكاري و مساعدت در كاهش مشكالت آموزشي، تربيتي و اخالقي 
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همكاري در ان،آموز هدايا و جوايز به منظور تشويق و ترغيب دانشةهمكاري در تهيفراگيران،
هاي علمي، همكاري در برگزاري گردشبضاعت،آموزان كم خدمات رفاهي به دانشةارائ

مشاركت در برگزاري مراسم مذهبي و تشويق آموزان،آموزشي، تفريحي و تربيتي دانش
 خدمات بهداشتي در جهت تأمين بهداشت ةآموزان به انجام فرايض ديني،همكاري در ارائدانش

 دانش آموزان در قلمرو ي مشاركت اوليا راهكارهاي توسعهآموزان از جملهرواني دانشجسمي و 
.مي باشد آموزانامور مربوط به دانش

 واحدهاي اداريوماليامورقلمرودرآموزاندانشاوليايراهكارهاي توسعه مشاركت- 
آموزشي كدامند؟

 مربوط به سوال چهار تحقيقX2آزمون :6جدول 
فراواني           

گزينه ها
خيلي كمكممتوسطزيادخيلي زياد

58831296024فراواني مشاهده شده
E(8/708/708/708/708/70(فراواني مورد انتظار 

-o - e( 8/12-2/122/588/10-8/46( اختالف 
X2جدول    = X24dF = 28/13محاسبه شده = 84/84نتايج

نشان مي دهد كه مجذور كاي محاسبه شده با درجه ) 6(        نتايج مندرج در جدول شماره 
 ، بنابراين مجذور 28/13 و مجذور كاي جدول عبارت است از 84/84 عبارت است از4آزادي 

 بدين ، استتر درصد بزرگ99كاي محاسبه شده از مجذور كاي جدول در سطح اطمينان 
 بهتر ةب نتيجه گرفته مي شود كه همكاري و مساعدت فكري به مديريت براي ادارترتي

مدارس مساعدت فكري به مديريت ،هاي مالي و مادي به مدارس كمكهارائواحدهاي آموزشي،
همكاري همكاري در زمينه حسابداري و ثبت دفاتر مالي مدارس،، بهتر واحد آموزشيهدر ادار

هاي همكاري در تأمين هزينهمالي و مادي خيرين به مدارس،هاي در جذب و جلب كمك
ي مشاركت اوليا راهكارهاي توسعهاز جمله... مصرفي مدارس از قبيل آب، گاز، برق، تلفن و 

.دانش آموزان در قلمرو امور مالي و اداري مي باشد 
 درواحدهاي ماعاجتومدرسهةقلمرو رابطدرآموزاندانشاوليايراهكارهاي توسعه مشاركت- 

آموزشي كدامند؟
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 مربوط به سوال پنج تحقيقX2 آزمون :7جدول
فراواني             

گزينه ها
خيلي 

زياد
خيلي كمكممتوسطزياد

8886915133فراواني مشاهده شده
E(8/698/698/698/698/69(فراواني مورد انتظار 

o( اختالف  - e( 2/182/162/218/18-8/36-
X2جدول    = X24dF = 28/13محاسبه شده = 41/39نتايج

نشان مي دهد كه مجذور كاي محاسبه شده با درجه ) 7(        نتايج مندرج در جدول شماره 
ور ، بنابراين مجذ28/13و مجذور كاي جدول عبارت است از 41/39 عبارت است از4آزادي 

، بدين  استتر درصد بزرگ99كاي محاسبه شده از مجذور كاي جدول در سطح اطمينان 
ترتيب نتيجه گرفته مي شود كه كمك در تهيه وسايل آموزشي و كمك آموزشي،حضور فعال 

ات و انتظارات مردم يهمكاري در انعكاس نظرهاي مدارس،در انجمن اوليا و مشاركت در فعاليت
ر برقراري ارتباط مؤثر مدارس با مساجد و اماكن مذهبي و ديني جامعه،مساعدت داز مدارس،

مساعدت در همكاري در استفاده مدارس از مراكز فرهنگي، تربيتي و آموزشي موجود در جامعه،
ي  مشاركت اوليا راهكارهاي توسعهانتقال صحيح فرهنگي ديني و ملي به فراگيران از جمله

. درسه و اجتماع مي باشد دانش آموزان در قلمرو رابطه م
واحدهاي  تسهيالت و تجهيزاتقلمرودرآموزاندانشاوليايراهكارهاي توسعه مشاركت- 

آموزشي كدامند؟
 مربوط به سوال شش تحقيقX2 آزمون :8جدول 

فراواني             
گزينه ها

خيلي كمكممتوسطزيادخيلي زياد

8891765932اني مشاهده شدهفراو
E(2/692/692/692/692/69(فراواني مورد انتظار 

-o - e( 8/188/218/62/10-2/37( اختالف 
X2جدول    = X24dF = 28/13محاسبه شده = 14/34نتايج

ه شده با درجه نشان مي دهد كه مجذور كاي محاسب) 8(        نتايج مندرج در جدول شماره 
، بنابراين مجذور 28/13و مجذور كاي جدول عبارت است از 14/34 عبارت است از4آزادي 

، بدين ترتيب  درصد بزرگتر99ل در سطح اطمينان كاي محاسبه شده از مجذور كاي جدو
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نتيجه گرفته مي شود كه تأمين امكانات بهداشتي و كمك هاي اوليه واحدهاي آموزشي،
مساعدت در تهيه وسايل هاي اوليه مدارس،مين امكانات بهداشتي و كمكهمكاري در تأ

مشاركت در بهسازي و زيباسازي محيط و فضاهاي مدارس،آموزشي و كمك آموزشي مدارس،
تهيه و تأمين وسايل و همكاري در مرمت و تعمير وسايل و امكانات و تجهيزات مدارس،

 مشاركت اولياء دانش آموزان  راهكارهاي توسعهلهامكانات و تجهيزات مورد نياز مدارس از جم
.در قلمرو تجهيزات و تسهيالت مي باشد 
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نتيجه گيريبحث و
راهكارهاي توسعه مشاركت نتايج بدست آمده ازتحقيق حاضرنشان مي دهد كه مهم ترين

وهاي يك ازقلمرهردانش آموزان در واحدهاي آموزشي از ديدگاه مديران مدارس دراولياء
:ششگانه وظايف مديريت آموزسي به شرح زيرمي باشد

آموزشي و هاي  همكاري در ايجاد هماهنگي بين فعاليت:تدريس، شاملوآموزشقلمرودر
هاي مان براي بهبود فعاليتشركت در جلسات مشترك با معل،پرورشي مدرسه و خانواده

مساعدت در  شغلي فراگيران،مساعدت در شناسايي مشاغل و هدايت تحصيلي و،مدارس
همكاري در برگزاري مسابقات گوناگون شناسايي نيازهاي آموزشي و پرورشي فراگيران،

.آموزشي و پرورشي
همكاري در برگزاري هر چه با شكوه تر مراسم :  امور مربوط به كاركنان،شاملقلمرودر

همكاري و ال و دلسوز بازنشسته،بزرگداشت مقام معلم،تقدير و تشكر از فرهنگيان و معلمان فع
مساعدت در تأسيس صندوق ،سفرهاي زيارتي و سياحتي فرهنگيانمساعدت در انجام 

.الحسنه فرهنگيانقرض
، تربيتي و مساعدت در كاهش مشكالت آموزشي: لآموزان،شام امور مربوط به دانشقلمرودر

آموزان،نظور تشويق و ترغيب دانش هدايا و جوايز به مةهمكاري در تهياخالقي فراگيران،
هاي همكاري در برگزاري گردش،بضاعتآموزان كمت رفاهي به دانش خدماةهمكاري در ارائ

مشاركت در برگزاري مراسم مذهبي و تشويق آموزان،علمي، آموزشي، تفريحي و تربيتي دانش
ر جهت تأمين بهداشت  خدمات بهداشتي دةآموزان به انجام فرايض ديني،همكاري در ارائدانش

.آموزانجسمي و رواني دانش
 مساعدت فكري به مديريت براي اداره بهتر واحدهاي :اداري،شاملوماليامورقلمرودر

حسابداري و ثبت دفاتر همكاري در زمينه ،هاي مالي و مادي به مدارس ة كمكارائآموزشي،
همكاري در  مادي خيرين به مدارس،هاي مالي وهمكاري در جذب و جلب كمك،مالي مدارس
.هاي مصرفي مدارستأمين هزينه

 كمك در تهيه وسايل آموزشي و كمك آموزشي،:شاملاجتماع،ومدرسهقلمرو رابطهدر
ات و يهمكاري در انعكاس نظرهاي مدارس،حضور فعال در انجمن اوليا و مشاركت در فعاليت

برقراري ارتباط مؤثر مدارس با مساجد و اماكن مذهبي و مساعدت در ،انتظارات مردم از مدارس
ر همكاري در استفاده مدارس از مراكز فرهنگي، تربيتي و آموزشي موجود دديني جامعه،

.مساعدت در انتقال صحيح فرهنگي ديني و ملي به فراگيران،جامعه
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هاي اوليه ي و كمكت بهداشتهمكاري در تأمين امكانا:  تسهيالت و تجهيزات،شاملقلمرودر
مشاركت در بهسازي و مساعدت در تهيه وسايل آموزشي و كمك آموزشي مدارس،،مدارس

وسايل و امكانات و تجهيزات همكاري در مرمت و تعمير زيباسازي محيط و فضاهاي مدارس،
.تهيه و تأمين وسايل و امكانات و تجهيزات مورد نياز مدارس،مدارس

اسماعيلي،)1377(تحقيقات، قاسمي پويابا مطالعات وت آمدهمقايسه نتايج به دس
.همخواني دارد)1991(فاجرليندو)1999(آلس الن،)1370(،عالقه بند)1374(

توجه به نتايج اين تحقيق و مطالعات و تجارب به دست آمده به منظوربابنابراين پژوهشگر
.ارائه مي گرددپيشنهادهاي زيرواحدهاي آموزشي،توسعه مشاركت در

 مشاركت مردم در آموزش و پرورش اصالح ساختار فعلي آموزش و ة زمينكردنجهت فراهم 
بايست اختياراتي به مديران مدارس، رسد و در ساختار جديد ميپرورش امر ضروري به نظر مي

.آموزان، اولياي آنها و مردم داده شودمعلمان، دانش
ها، آموزش خانواده هاي تربيتي مدارس و خانواده بين فعاليتبه منظور ايجاد هماهنگي بيشتر

. بايد با جديت پيگيري گرددمي
نامه اجرايي بايد در آيينآموزان مي مشاركت بيشتر اولياي دانشة زمينبه منظور فراهم كردن

. مدارس اختيارات بيشتري به انجمن اوليا داده شود
آموزان در پيشبرد اهداف شاركت اولياي دانشبايد نسبت به نقش ممديران مدارس مي

. واحدهاي آموزشي توجيه گردند تا خود مديران امر مشاركت اوليا را تسهيل نمايند
هاي طلبد، از اين رو ضرورت دارد دولت در برنامهمشاركت بستر فرهنگي و اجتماعي مناسب مي

دن كر، و در جهت نهادينه  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود به اين امر توجه كندةتوسع
. فرهنگ مشاركت در جامعه تالش كند

آموزان و مردم از اهميت مشاركت و نقش آن در پيشبرد آموزش و پرورش آگاهي اولياي دانش
هاي گروهي به ويژه صدا الزم را ندارند، ضرورت دارد وزارت آموزش و پرورش با همكاري رسانه

. دمدت در اين زمينه تدارك ببيندهاي كوتاه مدت و بلنو سيما برنامه
مديران سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش به ويژه مديران مدارس نقش مهمي در 
چگونگي مشاركت مردم در آموزش و پرورش دارند، تحقق يا عدم تحقق مشاركت در بسياري از 

ين امر، موارد به اين مديران بستگي دارد؛ لذا شايسته است براي آگاه سازي مديران از ا
. . هاي خاصي تدارك ديده شودبرنامه
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ران، معلمان و كاركناني را كه ــــهاي مديي را فراهم نمايد تا تجربهـــآموزش و پرورش طرح
دي در اختيار مدارس قرار ـــمناند، به صورت مدون جهت بهرهدر امر مشاركت موفق بوده

. گيرد
 آن الزم است تحقيقاتي در مورد مشاركت در با توجه به تأكيد اسالم به مشاركت و اهميت

 تا ابعاد و اهميت مشاركت در دين مبين اسالم به خوبي ،فرهنگ اسالمي هم صورت گيرد
. روشن گردد

نظر به اين كه اكثر تحقيقات انجام شده در مورد مشاركت بيشتر به مشاركت مالي و مادي 
هاي مشاركت غيرمادي هم تحقيقاتي ت و راهاند، لذا الزم است در مورد ابعاد مشاركتوجه كرده

. صورت گيرد

منابع
. 1374، 4 و 3 فرهنگ مشاركت، شماره .همكاري خانه و مدرسه، ... اسماعيلي، عزيزا- 
هاي  دفتر پژوهش.عصر مشاركت مصطفي اسالميه، ة ترجم.پاتريشيا، مك لگان و كريستونل- 

1377فرهنگي، 
ترجمه محمدرضا ) در موج سومسياست  (.سوي تمدن جديدبه ) 1375 (.، الوينتافلر- 

.، تهران ، نشر سيمرغ جعفري
: ر، ناش ترجمه شهين دخت خوارزمي، تهران.جايي در قدرته جاب) 1375 (.تافلر ، الوين- 

.مترجم 
هاي جلب مشاركت معلمان و كاركنان در اداره گزارش كارگاه روش.جهانيان، رمضان- 

. كل آموزش و پرورش شهر تهران اداره.امور مدارس
. 1379دفتر آموزش عمومي، راهبردهايي در مديريت آموزشگاهي، - 
 انتشارات پژوهشكده .مشاركت مردمي در آموزش و پرورش) 1380 (.، اقبال قاسمي پويا- 

.تعليم و تربيت وزارت آموزش و پرورش 
، 44مديريت دولتي، شماره ة فصلنام. مديريت مشاركتيةتبيين فلسف... رهنمود، فرج ا- 

1371 .
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مه هادي بحيـرائي و داود  ترج.هــمشاركت در توسع) 1986(گائوتري و ديگران - 
ات اجتماعي دانشگاه ــتوسعه مطالعات و تحقيق.، چاپ اولطباطبايي، تهران ، انتشارات روشن

.تهران 
.  پرورشهاي جلب مشاركت مردمي در امور آموزش وبررسي راه. سپهري، حسين- 

. 1372نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه، پايان
 نور ، پيام انتشارات. آموزشي مديريتمقدمات. بند ، عليعالقه- 
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