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آموزشي وفرايندهاي  درو اجتماعات محلي  هاتحليل مداخلة خانواده
»تأثيرهاي  حوزه پوشاني هم«مدارس با استفاده از مدل نظري  مديريتي

نشگاه كردستان، گروه علوم تربيتي، سنندج، ايراندانشجوي دكتري مديريت آموزشي، دا آذر شهري،
 ،دانشيار گروه علوم تربيتي، دانشكده علوم انساني و اجتماعي، دانشگاه كردستان،ناصر شيربگي

سنندج، ايران
استاديار گروه علوم تربيتي، دانشكده علوم انساني و اجتماعي، دانشگاه كردستان، كيوان بلندهمتان،

سنندج، ايران

يدهچك
و مديريتي آموزشيفرايندهاي  درمحلي  اتو اجتماع هاخانواده ةمداخلتحليل  هدف كلي اين پژوهش

 – كمي(تركيبي تبييني  نوع روش تحقيق از. بود» تأثيرهاي  پوشاني حوزه هم«با استفاده از مدل نظري مدارس 
مدارس ابتدايي شهر كرمانشاهزان دانش آمومديران و والدين  ،شامل كليه معلمانجامعه آماري  .بود )كيفي
.شدند انتخاب تحقيق نمونهعنوان  بهدانش آموزان نفر از والدين  381 نفر از معلمان و مديران و 311 تعداد.بود
.بود يافته نيمه ساخت مصاحبهيك پروتكل در بخش كيفي  پرسشنامه و دو در بخش كميبزار مورد استفاده ا

شده والدين را در بعد والدگري، حمايت داوطلبانه، يادگيري در مدارس انتخابكه  هاي نشان داد ها داده تحليل
مداخلةمحلي سطح گيري و ارتباطات مداخلة دادند اما در بعد همكاري با اجتماع  خانه، مشاركت در تصميم

دارند اما در الية بامداخل ي مداخله،ها گونهدر تمام نتايج تحليل پرسشنامه دوم نشان داد والدين . پايين بود
ي حاصل از بخش كيفي درها دادهاز  .تراستگيري مداخلة كم حمايت داوطلبانه و مشاركت در تصميم گونه

نهادينه كردن ارزش هاي اجتماعي، آموزشي و مذهبي مانند هايمقولهارتباط با تأثير مداخله بر يادگيري، 
در خصوص موانع .استخراج گرديد به يادگيريرفتارهاي مربوط  تقويت، توسط اجتماعات محلي و والدين

هاي والدين، شرايط و ويژگي هاي دانش آموزان، عدم انعطافمداخله مقوله هاي مانند شرايط و ويژگي
.معلمان، مشكالت اقتصادي و نبود فرهنگ مداخله احصا گرديد

.هاي تأثيرزهمدرسه، مدل همپوشاني حو، محلي جامعهمداخلة مداخله والدين،: يكليدواژگان 
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Abstract 
The overall purpose of this research was to analyze the Families and Community’s 
involvement in the educational and managerial processes of schools using The 
“Overlapping Spheres of Influence” Theoretical Model. The research method was an 
explanatory (quantitative - qualitative) combination. The statistical population 
consisted of all teachers, administrators and parents of elementary school students in 
Kermanshah. 311 teachers and managers and 381 parents of students were selected as 
the sample of the study. The tool used in the quantitative section was two 
questionnaires, and in the qualitative section of the interview protocol. Data analysis 
showed that Selected schools interfered parental involvement in parenting, voluntary 
support, home-based learning, decision-making, and communication. But in the area 
of community-based collaboration, intervention was low. The results of the analysis 
of the second questionnaire showed that parents have high interfered in six types 
involvement, but are less interfered in types voluntary support and participation in 
decision-making. data from the qualitative section in relation to the effect of learning 
intervention, categories such as institutionalizing social, educational, and religious 
values by local communities and parents, reinforced learning behaviors. In connection 
with the barriers to involvement, categories such as conditions and characteristics of 
parents, conditions and characteristics of students, lack of Flexible teacher's, 
economic problems, and lack of involvement culture were recorded 
 
Key words: parental involvement, community involvement, school, model of 
overlapping spheres of influence 
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مقدمه
و مديريتي يآموزش هايدر فرايندو اجتماعات محلي  هاخانواده خلهمدا امروزه
 جدي مشاركت بدون مدارس در آموزش مؤثر. شود مي احساس شيازپ شيب مدارس

 است ضروري پذيرد، صورت تهشايس به نحو تواند والدين و اجتماع محلي نمي
محيط بر حاكم يها و ارزش فرهنگ زندگي، محيط از مدرسه مسئوالن آموزگاران و

والدين همكاري با را خود هاي آموزشي برنامه بتوانند تا يابند آگاهي خانواده كودك
والدين يا ديگر اعضاي ةاي است كه مداخلكارآمد مدرسه مدرسه .بهبود ببخشند

.]16[كند در تربيت فرزندان حمايت و تشويق مي خانواده را
والدين عمدتاً بر روي انگيزه و اقدامات ةنظريات و تحقيقات در مورد مداخل

براي. غفلت شده است» بستر و محيط مدرسه«اند و تا حد زيادي از  والدين تمركز كرده
ن در آموزشچرا والدي« اينكه ةدربار) 1997( 1دمپسي و ساندلر -مثال، نظريه هور

عنوان به آنان بر نقش باورهاي والدين و احساس شايستگي» فرزندانشان درگير هستند
)1994( 2گرولنيك و سلوويزك ،همچنين. ]15[دارد تأكيداصلي رفتار والدين  ةكنند تعيين

از تعامالت انهيك مدل چندبعدي از مداخلة والدين در مورد تجربيات پديدارشناس
به هدف اندهتوانست ها هياگرچه اين نظر. ]12[اندهدمدرسه ارائه نمو بچه ها در-والدين

در ياما اين نظريات فقط چهارچوب دنن بود دست يابمداخلة والديكه بهبود  نهايي خود
ان در فرايند آموزشي دانش آموزان ارائهمورد نقش والدين و احساس خودكارآمدي آن

و گذارند يثير مأمدرسه ت-بر تعامل خانه يشناخت جامعه متعدد عوامل كه ياند درحال كرده
اجتماع محلي نيز در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مؤثر هستند كه در ،عالوه بر والدين

.اين نظريات به اين عوامل پرداخته نشده است

1. Hoor-Dempsey & Sandler
2. Grolnick & Slowiazek
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و  اجتماعات محليبر تعامالت مدرسه،  ]10 [1تأثير يها حوزه همپوشانينظريه  
هاي تأثيرگذار بر رفتار هاي مدرسه و شيوهخانواده متمركز است و بر اساس آن برنامه

در نظريه  .ابدي يو توسعه م شود يم در مدرسه طراحي انآموز والدين و موفقيت دانش
انش كه د شود يچنين فرض م رگرفتهبر آن قرا مباني نظري پژوهش كنوني كه، شده انيب

براي  اجتماعات محليگيرند كه والدين، مربيان و اعضاي آموزان زماني بيشتر ياد مي
، سه حوزه مدرسه، رو نيازا. ها باهم كار كنند هدايت و حمايت از يادگيري و توسعه آن

طريق  باهم همپوشاني دارند و تأثيرات آن بر دانش آموزان ازاجتماع محلي خانه و 
ها اجتماع محلي و دانش آموزان در سراسر اين زمينه نفعان يتعامالت والدين، مربيان، ذ

تأثير به تصوير كشيده شده  يها حوزه يپوشان مدل هماجزاي  1در شكل . شودتركيب مي
 انآموز است كه موفقيت علمي دانش آناين نظريه  ياديبن فرض ،تر سادهبه عبارت  .است

  .آيدو حمايت اين سه نهاد بهتر به دست مي از طريق همكاري
  

اجتماع محلي

و شيوه هاي خانواده فلسفهتجربه، خانوادهمدرسه

Bنيرو 

تجربه، فلسفه و شيوه هاي اجتماع 
محلي

تجربه، فلسفه و شيوه هاي 
مدرسه

Aنيرو 

Dنيرو 

Cنيرو 

زمان و جنسيت

 
 
  )2002اپستين و همكاران،(از  شده اقتباسي تأثير ها حوزهمدل نظري همپوشاني  1 شكل

                                                 
1. Overlapping spheres of influence 
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3بوم شناختي با الهام از مدل زيست )2001، 2نقل از ديسلندز به 1987( 1اپستين

بر روابط مؤثر و مفيد ميان دو موقعيت خانه و مدرسه 4برنز برونفن كند ومي تأكيد،
گيرد ره در نظر ميكُدر مدل مفهومي خود، خانواده و مدرسه و اجتماع محلي را سه 

فصل مشترك اين. توانند به سمت يكديگر حركت كنند يا از هم فاصله بگيرند كه مي
به همديگر شده انيب گانه سهنزديكي عوامل  انيز طبيعتاً كودكان هستند كه ب وضعيت

حركتي كه بنا بر. ندنكمي دريافت از موفقيت تحصيلي تري سهم بيشتر و منسجم
.]5[افتد اتفاق مي 1به شرح جدول  هاپستين در شش گونه متفاوت مداخل يها نوشته

خانواده و اجتماع محلي متفاوت مداخلة يها گونه 1جدول 
خانواده، اجتماع محلي و مدرسهنمونه اقداماتي ازاخالصه هنوع مداخل

والدگري
.آموز كمك كنند همه اعضاي خانواده در ايجاد محيطي حمايتي از دانش

دانش آموزان سالمت و تغذيه برنامه حمايت از خانواده براي كمك به
 پيامك براي والدين/ تلفني تماسفيلم،  پخش هاي آموزشي، كارگاه

ارتباط

هاي مدرسه و پيشرفت برنامه ةخانه و بالعكس دربارامؤثر ارتباط مدرسه بيهاراحي گونهط
كودكان

بار در سال گردهمايي با والدين حداقل يك
هاي اوليا و مربيان در جلسهحضور 

خانواده فرستادن پوشه هفتگي يا ماهانه از كاردانش آموزان به خانه براي بررسي و نظارت
 هاي داخل مدرسه ها و برنامه در مورد دوره شفافعات اطالارائه 

انجام
ةداوطلبان

شودهاي والدين داوطلب انجام ميعاليق، استعدادها و توانايي بررسي ساالنه براي شناسايي 
.داده شودها براي نيازهاي مدرسه و كالس درس تطبيق  تا مهارت و استعداد آن

1. Epstein
2. Deslands
3. Bioecological Model
4. Bronfen brenner
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دنكنمختلف تشويق مي يها براي درگير شدن در مدرسه بهروشوالدين و اجتماع محلي را  هافعاليت
.)..ها، كار كردن در كتابخانه و يا جشن هاسفرتدارك اردو و در كالس،  و نظارت كمك(

يادگيري در
خانه

كمك به انجام تكاليف مدرسه، بحث و:مانند.افتدكامالً در محيط خانه اتفاق ميمداخله 
يدأيتشويق و ت درسه، گفت گو پيرامون مسائل م

همههاي موردنياز براي دانش آموزان در  ارسال اطالعات براي خانواده در مورد مهارت
تحصيلي موضوعات در هر پايه

مشاركت در
تصميم
ها گيري

.كنند ها اقدام مي والدين در نقش رهبري در شوراي مدرسه و ديگر انجمن
هاي والدين، شوراهاي مشورتي، يا گر سازمانانجمن اوليا و مربيان فعال، يا ديتشكيل 
 هاي براي رهبري و مشاركت والدين كميته

با همكاري
اتاجتماع
محلي

دانشو كمك گرفتن از تمامي كساني كه به نحوي بر يادگيري و رشد ياريدرخواست
فرهنگي و يها وكار، گروه شركاي كسب(دارند  مؤثرند، تخصصي در اين زمينهآموزان 
)هاي ديني و نظامي و انتظامي ي، خدمات بهداشتي، سازمانتفريح
ها و دانش آموزان در مورد موضوعات سالمت، فرهنگي، اطالعات براي خانوادهتهيه 

 تفريحي، حمايت اجتماعي

والدين،. تأثير مرتبط است يها پوشاني حوزه هم ةمفهوم سرمايه اجتماعي به نظري
ريق تعامالتشان، روابط اجتماعي و تبادل اطالعاتمربيان و شركاي اجتماع محلي از ط

يابد و ممكن است در بهبودعنوان سرمايه اجتماعي تجميع مي كنند كه به ايجاد مي
.]19[تجربيات يادگيري و تحصيلي دانش آموزان استفاده شود

خانواده، مدرسه و اجتماع محلي در يهمكار) 2006( 1و شلدون به عقيده اپستين
.]10[ ديگر موضوعات پژوهشي در آموزش موضوع مطالعاتي جواني است مقايسه با

تر، سؤاالتانباشت دانش در اين حوزه در خالل چهار دهه گذشته با نظريات دقيق

1. Sheldon
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ها و عاليق بيشتر مربيان و تر و تالش هاي تحليل بهبوديافتهتر، شيوهپژوهشي گسترده
دانش  تحصيلرسه و مداخلة والدين در سازگاري خانه و مد. است متصديان همراه بوده

گرفته كه  شكل پنداره اين واست اي و سياسي ارتقاء پيداكرده آموزان به دو شكل حرفه
چنين آگاهي . آموزان استصورت مشاركتي كار كنند به نفع دانش اگر والدين و معلمان به

نيا، نيوزيلند، نروژ، صنعتي شامل بريتاغربي فرا  صورت چشمگير در جوامع اي بهگسترده
- توسعه نيز در حال گسترش  شود و در كشورهاي درحال ميسوئيس و آمريكا ديده 

  .]7[است
در آموزش فرزندانشان اندازه مداخلة والدين  هيچ موضوعي در تعليم و تربيت به 

با  چگونهخواند بدانند كه معلمان و مديران مي .نبوده است نظران موردتوافق صاحب
طور مثبت كار كنند و چه طور اجتماع محلي براي افزايش موفقيت دانش  بهوالدين 

-فراهم مي را تيفيخواهند بدانند آيا مدارس آموزش باكوالدين مي. آموزان درگير كنند

ند، چه طور به فرزندانشان كمك كنند كه تكاليفشان به بهترين نحو انجام دهند، و نك
خواهند در مدرسه موفق شوند دانش آموزان مي. با معلمان ارتباط برقرار كنند گونهچ

ها نياز به راهنمايي، حمايت و تشويق والدين، معلمان و ديگران در اجتماع  آن ،بنابراين
مدارس نياز به كمك  بيشتر باوجود توافق زياد در مورد اهميت اين اهداف. محلي دارند

اگرچه  دارند سه و خانوادههاي جامع براي مداخلة اجتماع محلي، مدردر توسعه برنامه
زمان اين سه حوزه دشوار است اما مهم است محققان اثرات  مسلم است كه مطالعه هم

زمان و تجمعي خانواده و مدرسه و اجتماع محلي بر توسعه و يادگيري دانش آموزان  هم
  .]10[تشخيص دهند

ر خدمت برپاشده و مدارس د جامعهمنظور تحقق اهداف چندبعدي  نظام آموزشي به 
برقراري ارتباط مؤثر ميان مدارس و اجتماع امري  ،جهت ازاين. نيازهاي اجتماع هستند

هدف عمده پژوهش حاضر بررسي وضعيت مداخلة والدين و . رسد ضروري به نظر مي
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گويي بهپي پاسخ پژوهش حاضر در. آموزان است اجتماع محلي در فرايند آموزشي دانش
:هاي ذيل است پرسش

:بخش كمي
كنند؟ هايشان مداخلة مي هاي از تعليم و تربيت بچه والدين در چه حوزه -1
 دهند؟مي دخالتوالدين و اجتماع محلي را  ،هايي مدارس در چه حوزه  -2

 :بخش كيفي

هاي والدين و اجتماع محلي در بحث مداخله در فرايند آموزشي و چالش -3
مديريتي مدارس چيست؟

گذارد؟ يثير مأدانش آموزان ت بر يادگيري چگونه اجتماع محلي/ مداخله والدين -4
اي براي اثربخشي مداخلة والدين در تسهيل موفقيت علمي دانششواهد گسترده

.]4،14،19[ شده است المللي گزارش بين هايآموزان توسط مطالعات مروري و فرا تحليل
يق فرا تحليلبراي تأثير دخالت والدين در موفقيت علمي دانش آموزان از طر 1اثر اندازه

و /.74تا /. 70براي مدارس ابتدايي شهري /. 51 شده براي تمام مدارس مطالعات انجام
گزارش) 2009( 2هايتي. ]19]است شده محاسبه/. 53تا /. 38براي مدارس متوسطه شهري 

بيانگر آن ها يافته است اين/. 4آموزشي  يها مداخلهكه ميانگين كلي اندازه اثر براي  داد
شود كه تر از اين تخمين زده مي هاي اثر بزرگكه دخالت والدين عموماً با اندازه هستند

بنابراين، واضح دهد هاي علمي دانش آموزان را تحت تأثير قرار مي اساسي موفقيت طور به
بر روي موفقيت دانش آموزان در مدارس ايجاد يتوجه است كه دخالت والدين تأثير قابل

.]13]كرده است

1. Effect size
2. Hattie
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نشان داد كه نگرش والدين همراه ) 2008( 1چين هانگ و ماسونهاي تحقيق  يافته 
هايشان نسبت به آموزش دانش آموزان تأثير مثبتي بر موفقيت تحصيلي آنان  با فعاليت

اجتماع محلي و مدرسه باهم همكاري  ،هاكه وقتي خانواده ندكرد گزارشهمچنين . دارد
آورند و نگرششان نسبت به مدرسه دست مي به يباالتر اتكنند دانش آموزان نمرمي

كردند كه وقتي رابطه قوي و  گزارش) 2009(2ساندرز و شلدون .]17[شودتر مي مثبت
مثبت در ميان دانش آموزان، والدين، معلمان و اجتماع محلي ايجاد شود مدارس 

  .]25]شوندتر مي اثربخش
والدين  داوطلبانةكه مداخلة  دننشان داد) 2005( و همكاران 3پاتريكاكونتايج تحقيق  

ترين عامل در رضايت معلمان و تعامل والدين و معلمان است اما مداخلة مدرسه  اثربخش
دريافتند ) 2014( 4كاريبياوا و بوگار. ]24[بنياد، تأثير كمتري در رضايت معلمان داشت

ر بر روي مداخلة والدين در آموزش دانش آموزان مقطع ابتدايي و متوسطه بيشترين تأثي
ها  هاي اجتماعي و توانايي زبان و همچنين، بهبود مهارت پيشرفت تحصيلي، مهارت

) 2015(5و تاي هوي شان هاي مطالعه يافته. ] 20[آموز دارد دانش ارتباطي براي كار بهتر با
هاي بيرون از مدرسه مانند نظارت بر  نشان داد والدين بيشتر تمايل دارند در فعاليت

هاي والدين، ايجاد محيط امن براي  در سازمان شركتآموزان در خانه، تكاليف دانش 
گيري،  هاي داخل مدرسه مانند شركت در تصميم دانش آموزان مداخلة كنند تا در فعاليت

  .]2[حضورداشته باشند هاي داوطلبانه فعاليت
كه مداخلة مالي و اخالقي والدين مانند دادن  دريافتدر تحقيقي ) 2010( 6قاضي

شان، تأمين نيازهاي علمي مانند  هاي موردعالقه ايزه، بردن دانش آموزان به مكانج
                                                 
1. Hui-Chen Huang & Mason 
2. Sanders& Sheldon 
3. Patrikakou 
4. Karibayeva & Bogar, 
5. Shun &Tai Hoi 
6. Ghaz 
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هاي آموزشي، نشان دادن ارزش براي مشاركت در فعاليت آنانتدريس خصوصي، تشويق 
ها در مدرسه و اجتماعي تحصيل به دانش آموزان، تشويق روابط خوب با همكالس

،عالوه بر اين .]11[تحصيلي دانش آموزان داردداري در انگيزه  اجتماع محلي تأثير معني
توانند والدين را به مداخلة در يكنشان داد كه معلمان نمي) 1996(1براون پژوهشنتيجه 

شده براي مقاومت معلمان براي ارتباط با ازجمله داليل ارائه. دار تشويق نمايندپيوند معنا
عنوان يك تهديد، عدم درك والدين به به نگريستن: شده است ها موارد ذيل ارائهخانواده

اهميت نقش والدين، باور نداشتن به مسئوليت برقراري ارتباط با والدين و عدم تمايل
.]2[صرف وقت با والدين معلمان به

بد شرايط و پايين درآمد چون مواردي خود پژوهش در) 2009( 2ايوان رساس
به نسبت معلمان منفي ديدگاه و ينوالد فرهنگي و زباني هاي تفاوت والدين، اقتصادي
بليك .]18[است  برشمرده والدين مداخله موانع ازجمله والدين را صالحيت و فرهنگ
متفاوتي درك و باور معلمان و والدين است، كرده عنوان پژوهشي در) 2012(3 هوراني
رددا امكان والدين و معلمان مديران، بيشتر همچنين دارند، آموزشي اهداف به نسبت
مشتركي تعريف دليل اين به و باشند داشته نظر در والدين مشاركت براي متفاوتي اهداف

والدين مشاركت از مشتركي درك عدم باعث خودش اين و ندارد وجود رابطه اين در
.] 1[شود مي

واكاوي مفهوم مشاركت و مداخلةدر پژوهشي كه شيربگي، عزيزي و اميري درباره 
اگرچهانجام دادند به اين نتيجه رسيدند  ديدگاه والدين و معلمان در آموزش فرزندان از

اند والدين ازلحاظ نظري از اهميت مشاركت والدين در آموزش فرزندانشان تا حدي آگاه
والدين اذعان داشتند كه. اما در عمل به داليل مختلف چندان در اين فرايند درگير نيستند

1. Brown
2 Ivan Rosas 
3. Blaik Hourani
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ميزان. شكالت آموزش فرزندانشان آگاهي كافي ندارندارتباط كمي با معلمان دارند و از م
ها در فرايند تحصيل فرزندانشان در سطح پايين بود و راهنمايي به مداخلة داوطلبانه آن

نوعي عدم. فرزندانشان را در فرايند انجام تكاليف را نيز خيلي نادر گزارش كرده بودند
معلمان خيلي. زشي وجود داشتتفاهم بين والدين و معلمان در چگونگي مداخلة آمو
.] 26[راغب نبودند كه والدين در فرايند آموزش مداخلة كنند

نشان داد كه در ارتباط با نگرش نيزنتايج تحقيق محمدي، بلندهمتان و شيربگي 
هاي پاسخگو بودن مدرسههاي مدرسه، مقولهمديران نسبت به انتظارات والدين از فعاليت

روز بودن، به نگر مثبتروز بودن معلمان،  الدين، امنيت فرزندان، بههاي و در برابر خواسته
در خصوص نگرش مديران در ارتباط يا نحوه مداخلة. سازي مطرح شد بودن و شفاف

هاي مداخلة والدين، ارائه دادن راهكار بر مقوله تأكيدهاي مدرسه والدين در فعاليت
مستمر، پيگيري مداوم و مداخلة در تمام توسط والدين، انتظارات منطقي والدين، ارتباط

.] 23[هاي مدرسه بيان شدفعاليت

يشناس روش
كمي و(  1نوع پژوهش تركيبي با روش تبييني ازنظري و كاربردهدف  ازنظراين پژوهش 

استفاده تحليل عامليو پيمايشي  -توصيفينخست در بخش كمي از شيوه .  است) كيفي
و متغيرهاي زيربناي يكشده ها را خالصه  ادي از دادهمجموعه زي در اين تحليل. شد

.سپس در بخش كيفي از روش گرندد تئوري بهره گيري شد  ]6[شود پديده مشخص مي
در اجتماع محليابتدا به بررسي و بازنگري پيشنه مداخله والدين و  :اشيوه اجر
تحقيق مقياس پرداخته شد سپس با بررسي پيشينه و مديريتي مدارس فرايند آموزشي

شناسايي گرديد در مرحله بعد) 2002اپستين،( اجتماع محليمشاركت خانواده، مدرسه و 

1. Explanatory
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محلي در فرايند  اجتماعپرسشنامه اپستين براي مديران مدارس كه چه طور والدين و 
د سپس پرسشنامه محقق ساخته بر اساس يگردكند اجرا درگير ميو مديريتي  آموزشي 

و  طور در فرايند آموزشيد كه والدين چهيبراي والدين اجرا گردپرسشنامه اپستين 
در مرحله بعد به منظور تبيين نتايج حاصل از بخش هايشان درگير هستند بچه مديريتي 

از طريق مدل كند محلي  چه طور در فرايند آموزشي درگير مي اجتماعكمي كه والدين و 
در و اجتماع محلي ه از مداخله والدين به دست آمد نتايجپيگيري تبييني با توجه به 

 و چالش هاي گردد و به تأثيراتتحقيق مصاحبه نيمه ساختار يافته اجرا مي كميقسمت 
هاي آموزشي و مديريتي مدارس پرداخته فرايند در والدين و اجتماعات محلي مداخله

  .شد
دين وال تماميدر اين پژوهش شامل جامعه آماري : يريگ نمونهو  آماري جامعه

دانش آموزان، مديران و معلمان مدارس مقطع ابتدايي شهر كرمانشاه در سال تحصيلي 
در سال  كرمانشاهشده توسط سازمان آموزش و پرورش  طبق آمار اعالم. بودند 1396
با استفاده از . نفر بودند 68237 و تعداد دانش آموزان 3654تعداد مديران و معلمان  1396

 )1972(بر اساس جدول كرجسي و مورگان و  يا ي چندمرحلهاگيري خوشهروش نمونه
براي . محاسبه شد 311نفر و براي مديران و معلمان  381حجم نمونه براي والدين 

پرسشنامه توزيع شد كه از  350پرسشنامه و براي مديران و معلمان  450 نيوالد
كه در بين مديران  يها از پرسشنامه عدد و 398كه براي والدين توزيع شد  يها پرسشنامه

 ليوتحل هيشد و مورد تجز يآور صورت كامل جمع پرسشنامه به 315و معلمان توزيع شد 
  .قرار گرفتند
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:نامه استفاده گرديد دادها از دو پرسش يآور براي جمع: ابزار پژوهش
اين ابزار بر مبناي. است ]9[ 1محلي هاي مدرسه، خانواده و اجتماع همقياس مداخل -1

داوطلبانه، يادگيري در خانه، يها تيوالدگري، ارتباطات، فعال(مداخلة  شش نوع
صورت بسته پاسخ و در مقياس بهگويه  39با ) و همكاري با اجتماع يريگ ميتصم
و براي اند شده ميتنظ) ندرت تا هميشه به(ليكرت با قيود زماني  يا درجه پنج

ماع محلي و والدين دراعضا اجت ركردنيبررسي اينكه چگونه مدرسه به در گ
 .است شده يكند طراحدست پيدا مي و مديريتي فرايند آموزشي

بر )دكننمداخله ميدرآموزش فرزندانشان چگونه والدين ( پرسشنامه محقق ساخته -2
والدگري، ارتباطات،(با توجه به شش گونه مداخلة ] 9[ اپستين اساس پرسشنامه

.است شده يطراح) و همكاري با اجتماع يريگ ميداوطلبي، يادگيري در خانه، تصم
براي ساخت پرسشنامه محقق ساخته، ابتدا مباني نظري و پيشينه پژوهش مورد

نيخانواده، اجتماع محلي و مدرسه اپست ههاي مداخل تحليل قرار گرفت و بر اساس مؤلفه
پسطراحي گرديد سو مديريتي پرسشنامه ميزان مداخلة والدين در فرايند آموزشي ) 7(

تربيتي قرار گرفت و روايي يروايي صوري ابزار مورد تأييد متخصصان روانشناس
بررسي. قرار گرفت يموردبررس ياكتشاف يعاملطريق تحليل از پرسشنامة محتوايي 

براي. پايايي ابزار پژوهش نيز از طريق ضريب آلفاي كرانباخ صورت گرفت
.استفاده گرديد 80/8نسخه  Lisrelو  23نسخه  Spssافزار  ها از نرم وتحليل داده تجزيه

سنجي ابزار تحقيق هاي روان شاخص
براي ساخت پرسشنامه محقق ساخته، ابتدا مباني نظري و پيشينه پژوهش مورد: روايي

مداخلة خانواده، اجتماع پرسشنامههاي  تحليل قرار گرفت و همچنين بر اساس مؤلفه

1. Measure of School, Family, and Community Partnerships
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و مديريتي  ن مداخلة والدين در فرايند آموزشيپرسشنامه ميزا ]9[،اپستين محلي و مدرسه
تربيتي  يروايي صوري ازنظر متخصصان روانشناس طراحي گرديد سپس براي مدارس

شد كه با استناد به نظر اساتيد پرسشنامه از روايي صوري برخوردار بود و  بهره گرفته
آن در ذيل آمده  نتايج استفاده شد كه ياكتشاف يبراي روايي محتوايي آن از تحليل عامل

داري  گيري و معني منظور اطمينان از كفايت نمونه بهقبل از انجام تحليل عاملي،  :است
و آزمون بارتلت مورد آزمون قرار  )KMO( الكين-مير-ها، مقادير كيزر كفايت داده

  :الكين و آزمون بارتلت ارائه شده است-مير -، نتايج آزمون كيزر 2در جدول . گرفت
  

 يقبراي مقياس مورداستفاده در تحق الكين و آزمون بارتلت- مير- تايج كيزرن. 2جدول 
  )فرم والدين(

  848/0 كيزر مير الكين يريگشاخص كفايت نمونه

  آزمون كرويت بارتلت
  769/3237 آماره مجذور خي دو

  001/0 داري يسطح معن

  
؛ است 954/0برابر با  KMO طور كه در جدول فوق مشخص است، مقدار همان

همچنين، مقدار آزمون بارتلت در . بنابراين، اندازه نمونه براي تحليل عاملي مناسب هست
بر اين اساس، شرط الزم براي انجام تحليل عاملي فراهم . دار است معني 001/0سطح 
  .هست
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")فرم والدين( يمدرسه، خانواده و اجتماع محل مداخلة"نتايج تحليل عاملي مقياس : 3جدول 

مل
عاملهاگويهعا
ار 

ب
يژهي
ر و

قدا
م

س
ريان

 وا
صد

در
ني
تبيي

س
ريان

 وا
صد

در
عي

جم
ت

ري
دگ
وال

.زنمبراي فرزندم دربارة اهميت تحصيل و يادگيري حرف مي
برم و سر ساعت هم به دنبالشسر ساعت فرزندم را به مدرسه مي

.روممي
.كنمبا والدين دانش آموزان موفق در مدرسه فرزندم صحبت مي

كارهايي كه بايد براي پيشرفت تحصيلي  عضاي خانواده، دربارهبا ا
.كنمفرزندانمان انجام دهيم، صحبت مي

هاي مناسبيهاي كودكم در سنين مختلف كتاببراي آشنايي با ويژگي
.كنمتهيه و مطالعه مي

كنمگذراند نظارت ميبر زماني كه فرزندم خارج از مدرسه مي
.رزندم در خانه و مدرسه حساس هستمنسبت به تغذيه و بهداشت ف
- در مدرسه با فرزندم صحبت مي شيها تيدر مورد انتظاراتم از موفق

.كنم

549/0  
600/0  
452/0  
684/0  
537/0  
418/0  
628/0  
619/0  

95/10  74/31  74/31  

ات
باط

ارت

.روماش ميبه مدرسهباركيايبراي پيگيري وضعيتش حداقل هفته
-كند شركت ميرهايي كه مدرسه برگزار ميها يا سمينادر سخنراني

.كنم
اش بروم با معلمش كنم به مدرسهگاهي كه مشغله دارم و وقت نمي

.كنمتلفني صحبت مي
شود شركتدر جلساتي كه از طرف انجمن اوليا و مربيان برگزار مي

.كنممي
-هاي مدرسه، به مدرسه فرزندم ميها و سياستبراي آگاهي از برنامه

.روم
- يشتر به خاطر مشكالت رفتاري و انضباطي فرزندم به مدرسه ميب

.روم
شيها يام چگونه با همكالس با معلم فرزندم در مورد اينكه بچه

.كنمكند گفت گو ميبرخورد مي
گويد در مدرسه اتفاق افتاده اگردر مورد حوادثي كه فرزندم مي

.گيرماحساس نگراني كنم با معلم فرزندم تماس مي

750/0  
722/0  
604/0  
587/0  
712/0  
506/0  
710/0  
728/0  

128/4  28/12  02/44  
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بانه
وطل

ك دا
كم

.كنمداوطلبانه به مدرسه كمك مالي مي
اي كه دارم داوطلبانه به بهبود وضعيتبا استفاده از تخصص حرفه

.كنممدرسه كمك مي
.رومداوطلبانه به كالس درس يا اردوهاي كالسي فرزندم مي

.كنمورزشي مدرسه شركت مي در مسابقات

677/0  
761/0  
795/0  
683/0  

755/2  65/7  67/51  

خانه
در 

ي 
گير

ياد

هاي كامپيوتريهاي تلويزيوني كه دوست دارد ببيند يا بازيبر برنامه
.كنماش نظارت مي موردعالقه

رياضي صرف يها ام در مورد مهارت زماني براي كار كردن با بچه
.كنممي

.كنمبراي انجام تكاليف فرزندم تهيه مي ازيموردنوسايل يادگيري 
.كنمام كمك مي در تكاليف درسي به بچه

- دقت بررسي مي دهد بهمشق و تكاليفي را كه براي مدرسه انجام مي

.كنم
ماجراهايي كه آن روز برايش اتفاق درباره گردد يوقتي از مدرسه برم

.پرسمافتاده مي

677/0  
621/0  
653/0  
793/0  
585/0  

128/2  61/6  28/58  

 در
كت

شار
م صم

ت
 يم

ري
گي

  

.در انجمن اوليا و مربيان مدرسه عضو هستم
ام در بيرون از مدرسه راجع بههاي همكالسان بچهبا ديگر خانواده

.كنيممي يزير مسائل تحصيلي فرزندانمان برنامه
كنموگو مي با ديگر والدين در مورد جلسات و حوادث مدرسه گفت

.كنما در جلسه انجمن اوليا و مربيان مطرح ميو نتيجه ر

741/0  
733/0  
723/0  

476/1  23/4  51/62  

ماع
اجت

 با 
ري

مكا
ه

مختلفيهاشگاهيوحش، سينما و نماها، باغفرزندم را به پارك، موزه
.برم تا مسائل متنوعي را تجربه كندمي

.برمفرزندم را به كتابخانه عمومي مي
مذهبي، جلسات يها ئتيمسجد، ه(مختلف هاي با فرزندم به مكان

-در جامعه براي يادگيري چيزهاي خاص مي...) احمر بسيج، هالل

.رويم

632/0  
610/0  
689/0  

166/1  83/3  35/66  

مداخلة والدين در آموزش فرزندانشانمقياس  ياكتشاف ينتايج تحليل عامل 3 جدول
بيشتر از گانه مقياس هاي شش مربوط به عامل گويه 32هر همبستگي . دهد نشان مي را

،)والدگري(عامل اول . هستند يك از عدد باالترهمگي  ها ويژه عامل مقادير. است 30/0
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با اجتماع  يمساع كيتشر(عامل ششم درصد و  746/31، معادل 959/10با ارزش ويژه 
به  درصد كل واريانس را تبيين كردند كه 833/3، معادل 166/1باارزش ويژه ) محلي

. داشتند بر عهده فوق مقياس تبيين واريانس در را سهم يب بيشترين و كمترينترت
بنابراين اعتبار عاملي . را تبيين كردنددرصد كل واريانس  352/66كالً  هم يها بر رو عامل

  .مربوطه مناسب است يها فرض شيو روايي محتوايي مقياس با قبول پ
روش ضريب آلفاي كرانباخ استفاده  ها از براي بررسي همساني دروني گويه: پايايي

  .آمده است 4گرديد كه نتايج آن در جدول 
  

  تحقيق يها پرسشنامه يها اسيضرايب همساني دروني مق. 4جدول 
  ضريب آلفاي كرانباخ  تعدادگويه  ها عامل

  751/0 8 والدگري
  766/0 8 ارتباطات

  807/0 4 كمك داوطلبانه
  743/0 5 يادگيري در خانه

  850/0 3 گيرييمر تصممشاركت د
  782/0 3 همكاري با اجتماع

  823/0  32  نامه كل پرسش

  
هاي مقياس  ها و كل گويه مؤلفه شود، ضرايب مربوط به مي مشاهده كه گونه همان

 از همگوني و همساني بوده كه حاكي) 70/0باالي ( بخش تيرضا مورداستفاده در سطح
  .نامه هستند پرسش هاي گويه
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ها يافته
افته هاي پژوهش بر اساس پاسخ به پرسش هاي پژوهشي در زير آمده استي
- هايي مداخلة مي شده، والدين و اجتماع محلي را در چه حوزه مدارس انتخاب -1

دهند؟
ي مدرسه، خانواده و اجتماعبا توجه به اينكه در اين پژوهش از مقياس مداخله

لدگري، ارتباطات، داوطلبي،وا(كه شامل شش نوع مداخلة ) 2002اپستين،(محلي 
گويه استفاده شد؛ در ادامه از 39و ) گيري و همكاري با اجتماع يادگيري در خانه، تصميم

به بررسي وضعيت هريك از اين شش نوع مداخلة پرداخته يا نمونه تكطريق آزمون تي 
يانگيناي بود، مدرجه 5هاي اين مقياس از نوع ليكرت با توجه به اينكه طيف گويه. شد

.در نظر گرفته شد 3نظري براي شش نوع مداخلة عدد 

دهي والدين و اجتماعدخالت آزمون ميانگين براي تعيين وضعيت . 7جدول 
محلي در مدارس

ميانگين متغيرها  رديف
تجربي

انحراف
معيار

ميانگين
نظري

درجه tمقدار 
آزادي

سطح
-معني

داري
001/0  310  379/10 3 673/0 396/3 والدگري  1
001/0  310  596/20 3 558/0 652/3 ارتباطات 2
001/0  310  339/5 3 667/0 202/3 كمك داوطلبانه 3
001/0  310  054/21 3 644/0 769/3 يادگيري در خانه 4
001/0  310  167/8 3 608/0 281/3 گيريتصميم 5
001/0  310  -897/18 3 732/0 215/2 همكاري با اجتماع 6



 ند همتانلشهري، شيربگي، ب. . . .     ها و  تحليل مداخلة خانواده

 

185 

 

هاي شده، والدين را در عامل دهد كه مدارس انتخابوق نشان مينتايج جدول ف
گيري با توجه به اينكه والدگري، ارتباطات، كمك داوطلبانه، يادگيري در خانه و تصميم

-بود، مداخلة مي 01/0داري كمتر از و سطح معني 96/1آمده باالتر از  دست مقدار تي به

- آمده و سطح معني دست توجه به مقدار تي بهاما در عامل همكاري با اجتماع با . دهند

توان گفت كه اختالف بين ميانگين تجربي با ميانگين نظري معنادار هست و با داري مي
توان گفت در اين عامل توجه به اينكه ميانگين نظري بيشتر از ميانگين تجربي است؛ مي

  .دادند يمه مداخلدر فرايند آموزشي كمتر مدارس اجتماع محلي را 
  

  دهي والدين و اجتماع محلي در مدارسهوضعيت مداخلبندي اولويت. 8جدول 
  رتبه ميانگين رتبه ميانگين عامل رديف

  سوم 76/3 396/3 والدگري 1
  دوم 52/4 652/3 ارتباطات 2
  پنجم 17/3 202/3 داوطلبانههاييتفعال 3
  اول  77/4 769/3 يادگيري در خانه  4
  چهارم  42/3 281/3 گيرييمتصم  5
  ششم  35/1 215/2 همكاري با اجتماع  6

  = .Sig 001/0: داريسطح معني 5، درجه آزادي 696/677مقدار خي دو 
    

دهي له مداخ هايبندي عاملاولويتبا استفاده از آزمون فريدمن  8جدول شماره 
كه اين عوامل از ديد مديران و  دهد يدر مدارس را نشان م يوالدين و اجتماع محل

آمده در رتبه اول اين  دست باشند و طبق نتايج بهعلمان داراي اختالف معناداري ميم
ساير (عوامل، عامل يادگيري در خانه و در رتبه آخر عامل همكاري با اجتماع قرار داشت 

  ).8نتايج در جدول 
  



مديريت بر آموزش سازمانها

186

كنند؟هايشان دخالت ميهاي از تعليم و تربيت بچهوالدين در چه حوزه - 2
والدگري،( طهيعاملي اكتشافي حاكي از آن بود كه والدين در شش حنتايج تحليل 

مداخلة دارند؛) و همكاري با اجتماع يريگ ميارتباطات، داوطلبي، يادگيري در خانه، تصم
به بررسي وضعيت هريك از اين شش نوع يا در ادامه از طريق آزمون تي تك نمونه

- درجه 5هاي اين مقياس از نوع ليكرت هبا توجه به اينكه طيف گوي. مداخلة پرداخته شد

.در نظر گرفته شد 3اي بود، ميانگين نظري براي شش نوع مداخلة عدد 

والدين در مدارس آزمون ميانگين براي تعيين وضعيت مداخلة. 9جدول 

ف
متغيرهاردي

ميانگين
تجربي

انحراف
معيار

ميانگين
نظري

tمقدار 
درجه
آزادي

سطح
-معني

داري
001/0  310  261/47 3 494/0 197/4 گريوالد  1
001/0  310  315/8 3 818/0 348/3 ارتباطات 2
001/0  310  -467/18 3 851/0 194/2 كمك داوطلبانه 3
001/0  310  381/47 3 551/0 339/4 يادگيري در خانه 4
001/0  310  -374/9 3 990/0 471/2 يريگ ميتصم 5
001/0  310  713/7 3 777/0 307/3 همكاري با اجتماع 6

هاي والدگري، ارتباطات،دهد كه والدين در عاملنتايج جدول فوق نشان مي
آمده باالتر از دست يادگيري در خانه و همكاري با اجتماعي با توجه به اينكه مقدار تي به

اما در عامل داوطلبي و. بود، مداخلة دارند 01/0داري كمتر از و سطح معني 96/1
توان گفت كهداري ميآمده و سطح معني دست ا توجه به مقدار تي بهگيري بتصميم

اختالف بين ميانگين تجربي با ميانگين نظري معنادار هست و با توجه به اينكه ميانگين
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شود كه والدين خود را در اينگرفته مي يجهنظري بيشتر از ميانگين تجربي است؛ لذا نت
.دو عامل دخالت كمي دارند

والدين در مدارس وضعيت مداخلةبندي اولويت .10جدول 
رتبهميانگين رتبهميانگينعامل رديف

دوم197/406/5والدگري1
سوم348/339/3ارتباطات2
ششم194/263/1داوطلبي3
اول  43/5 339/4 يادگيري در خانه  4
پنجم  471/211/2گيرييمتصم  5
رمچها  38/3 307/3 همكاري با اجتماع  6

= .001/0Sig: داري، سطح معني5، درجه آزادي 269/1282مقدار خي دو 

در مدارس مداخلة هايبندي عاملاولويتبا استفاده از آزمون فريدمن ) 10(جدول 
-دهد كه اين عوامل از ديد والدين داراي اختالف معناداري مياز ديد والدين را نشان مي

ر رتبه اول اين عوامل، عامل يادگيري در خانه و درآمده د دست باشند و طبق نتايج به
).10ساير نتايج در جدول (رتبه آخر عامل داوطلبي قرار داشت 

:هاي كيفييافته) ب
كه بود شده يمطوري تنظ پروتكل مصاحبه معلمان، مديران و والدينسؤاالت 

ير مداخله والدينأثتدر مورد  خود هاي يدگاهددرباره تجارب و  معلمان، مديران و والدين
در بحث مداخله در ها آني ها چالش و اجتماعات محلي در يادگيري دانش آموزان و

هاآوري و تحليل دادهجمع. فرايند آموزشي و مديريتي مدارس مورد سؤال قرار گرفتند
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ها جمالت مصاحبه زمان انجام شد و پس از اتمام با بررسي و بازخواني صورت هم به
  .مشخص گرديد باز، گزينشي و محوري صورت كدهايي ج و بهاصلي استخرا

دانش  يادگيريچگونه بر  و اجتماعات محلي مداخله والدين: سوم پژوهش سؤال
اگر مداخله والدين و اجتماعات محلي اصولي و هماهنگ با  گذارد؟ يثير مأآموزان ت

آموزان كمك ي دانشتواند به پيشرفت تحصيلانتظارات معلمان و تعليم و تربيت باشد؛ مي
نهادينه كردن ارزشهاي اجتماعي، آموزشي و مذهبي توسط ي مقوله 7ها به  پاسخ. كند

فعاليت هاي  تشويق ،رفتارهاي مربوط به يادگيري تقويت، اجتماعات محلي و والدين
روش هاي يادگيري و مسائل زندگي توسط اجتماعات محلي و  آموزش، دانش آموز

، ي يادگيري و مسائل زندگي توسط اجتماعات محلي و والدينروش ها آموزش والدين،
  .عاطفي، اجتماعي و مادي اشاره داشتند

نهادينه كردن ارزش هاي اجتماعي، آموزشي و مذهبي توسط اجتماعات محلي و 
والدين بر نتايج يادگيري دانش آموزان با نهادينه كردن اهميت تعليم و تربيت  :والدين

وقتي والديني مرتب با من مالقات : ي گفتا باتجربهاين زمينه معلم در . تاثير مي گذارند
دهم با  يمكند و مدام پيگير وضعيت تحصيلي فرزندش است و روي تكاليفي كه من  يم

دارد تا والديني كه پيگير  آموز دانشير زيادي در يادگيري تأث قطعاًكنند  يمفرزندش كار 
ورزشكار است  ها بچهيكي از والدين ": گفت يگردمعلم  ".كارهاي فرزندانشان نيستند

كنيم و حتي بعضي مواقع  يمورزش  باهمآمد و همه هاي ورزش به مدرسه ميگاهي زنگ
هاي مشاركتي والدين بسيار مهم  چنين فعاليت كند يمبرگزار  ها بچههاي جالبي براي  يباز

عنوان بخش مهم هاي مدرسه به  دهند كه والدين به فعاليت ها نشان مياست چون آن
از طريق مشاهده  توانند يدانش آموزان م .كنند ها براي والدين و كودكان نگاه مي فعاليت

كه والدينشان فعاالنه به مدرسه  كنند يها مشاهده م آن كه يو هنگاميرند بگ يادوالدينشان 
  ."تر خواهند شد يختهبرانگ يادگيريمند هستند نسبت به  عالقه
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ي رفتارهاي مانندالگوسازر نتايج آموزش دانش آموزان با اجتماعات محلي نيز ب
يكي از مديران در اين. گذارند يماثر ... زيست و  يطمحتقويت حجاب و نماز، حفظ 

خواني، نمايشگاه كتاب سيار در مدرسه در هفته كتاب ها يكي از سازمان": زمينه گفت
كتاب يك كتاب رايگان به براي عرضه كتاب با نرخ كم برگزار كرد و به ازاي هر سه

هاي معلمشان در مورد اهميت كتاب، ها دادند بيشتر دانش آموزان تحت تأثير حرف بچه
يك مدير.  "تربيتي، آموزشي و خالقيتي تأثيرگذار است يها كه در جنبه. كتاب خريدند

از حوزه علميه هر وقت كه ":ديگري در ارتباط با مداخله اجتماعات محلي گفت باسابقه
خوانند و يم آقا حاجبا  ها بچهآيد، نماز ظهر و عصر مي آقا حاجبعد ظهر باشيم يك  نوبت

."كند يمبحث  ها بچهسپس ده دقيقه در مورد مسائل نماز و حجاب براي 
والدين بر نتايج آموزشي كودكان با تقويت :رفتارهاي مربوط به يادگيري تقويت

تقويت والدين بر روي تقويت رفتارهاي كه براي .دگذارن يادگيري مرتبط با مدرسه اثر مي
كنند يمرتبط دانش آموزان كه با نتايج يادگيري مثبت عمل م هاي يژگيتوسعه و حفظ و

كه معلم ييكارها من تمام": يكي از والدين در اين زمينه چنين بيان كرد. متمركز است
من به درسش بيند يفرزندم م كه ينكنم بنابراين هممو رسيدگي مي موبه گويد يفرزندم م
و تعهد پذيري يتبنابراين حس مسئول. شود يدرس خواندن برايش مهم م. دهم ياهميت م

حتي بعضي مواقع كه فرزندم خسته بود و .شود يقبال درس خواندن در او تقويت مدر 
وقت نبوده كه يچهانجام بده ولي  بعداًگفتم استراحت كن  نتوانسته تكاليفش انجام دهد
فرزندم. من پيگير كارهاي فرزندم هستم بيند يوقتي معلم م. تكاليفش كامل انجام ندهد

يد كه بچه براي پر كردن وقت به مدرسه نيامدهآحساب مي آموز مهم به براي او يك دانش
كه معلم دخترم امتحان رياضي گرفته بود بار يك. ش برايش برنامه دارندنوالدي است

تر از واحد داده بود كه مربوط به درس اشتباه بود كسر بزرگصورت يكي از سواالتش 
همين مشاركت. نيست به فرزندم گفتم به معلمتان بگو اين سؤال اشتباه است ها ينپايه ا
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ت بمن در درس فرزندم قدرت جرات ورزي بيان اشتباه ديگران كه مقام علمي باالتري نس
  ."دهدبه دارد نشان مي

در پرورش استعدادها داشته و   خانواده نقش مهمي: آموز فعاليت هاي دانش تشويق
گرانه از  مناسب و حمايت خوراند پسدريافت . بخشند باور به خودكارآمدي را ارتقا مي

 نظمهاي فطري و خود  بخشد و تحول گرايش محيط، احساس شايستگي را ارتقا مي
هاي مدرسه، كودكي شدن با شكست در فعاليت هنگام مواجه. نمايد را تسهيل مي جويي

كار مدرسه موفق خواهد بود در احتمال زياد  شود بهكه براي ادامه به انجام كار تشويق مي
  .شود ياي كه تشويق نماز بچه

يك آزمايش علوم چند بار در  ام بچهوقتي  "يكي از والدين در اين زمينه بيان كرد 
كنم  يمتشويقش . كنم يمويق كند فرزندم براي مقاومت در كار علمي تش يمخانه تكرار 

. ديگر باشد حل راههايش جواب نگرفت زود نااميد نشود بايد دنبال  يشآزماحتي اگر 
گويم فقط براي نمره تالش نكند او بايد تالش  يمكنيم،  يمبحث  ام بچهبيشتر مواقع كه با 

ارتباط  من حتي بعض مواقع در. كند مطالب بفهمد فقط به انجام تكاليف معلم بسنده كند
  ". با يك موضوع مطالعه كردم و فراتر از معلم برايش توضيح دادم

: روش هاي يادگيري و مسائل زندگي توسط اجتماعات محلي و والدين آموزش
هاي در تعامالت اجتماعي بين كودك در طول فعاليت و اجتماعات محلي آموزش والدين

 .دهد يو پيامدهاي يادگيري رخ م مداخله در تسهيم تفكر مربوط به راهبردها، فرايندها
در خانه  توانم به مدرسه بروم وليبه خاطر مشغله كاري نمي": يكي از والدين بيان كرد

كنم اگر به وسايلي نياز  گوييد فرزندم انجام دهد پيگيري ميكارهاي كه معلم مي تمام
با راهنمايي خرم مثالً براي آزمايش درس علوم، وسايل خريدم و داشته باشد برايش مي

يكي .  "الكلي نحوه تشكيل ابر را برايش توضيح دادم در خانه با استفاده از چراغ خودم
داند چه طور درس بخواند خودم در  بعضي مواقع فرزندم نمي": ديگر از والدين گفت
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براي فهم. كنم كنم و بر زمانش براي انجام تكاليف نظارت مي روش خواندن كمكش مي
والد ديگري در اين ."زنم چيزهاي ملموس اطراف خودم برايش مثال ميبيشتر مطالب از 

ينكه نهار يا شامش رابعدازاكنم  يميزي ر برنامهبراي درس خواندن فرزندم ": زمينه گفت
كنم و نحوه يمدهم بعد تكاليفي كه معلم داده با او كار  يمخورد يك استراحتي به فرزندم 

يكي از مديران در اين زمينه ."دهم يمرا به او ياد  ها آندرس خواندن مطالب و يادگيري 
صورت عملي يك بنر بزرگ در حياط مدرسه پليس در حوزه آموزش ترافيك به": گفت

بازي و با كمك هاي اسباب بود و با ماشين رو شكل خيابان و پياده پهن كرد كه داري يك
قرمز و عبور از محله غنحوه عبور و مرور در خيابان، بحث چرا خود دانش و آموزان

شبكه بهداشت و درمان در مورد بحث شپش كه. "كشي شده  را آموزش دادند خط
هاي يسسرو بار يكو چند وقت  دمدارس شايع شده بود به والدين آموزش دادن

بررسي را بهداشتي، نظافت شخصي دانش آموزان، بحث دهان و دندان، بوفه مدرسه
."دهند را آموزش مي  ها بچهه و نحوه مسواك زدن ب .كنند يم

شود كه مشاركت والدين در امر آموزش فرزندانشان باعث مي: عاطفي يمقوله
هستند، بنابراين يتها براي والدين خود مهم و بااهمفرزندان احساس كنند كه آن

- نفس در فرزندان مي نفس و اعتمادبه مشاركت والدين باعث ايجاد نوعي احساس عزت

امروز وقتي رفتم مدرسه فرزندم " :زمينه يكي از والدين بيان داشت كهدر اين . شود
به من كه نزديك در را رسيدم زنگ تفريح بود پسرم با لبخند خودش به مدرسه زماني كه

سؤال كردم گفت) رضا(حياط بودم رساند باهم رفتيم داخل از معلمش در مورد پسرم 
باهست  يكل پسر آرام و مؤدبدر  مراضي هست او از است ازلحاظ درسي خوب

معلمش يجلوو به فرزندم كردم  ينگاه. دوستانش تو كارهاي گروهي مشاركت دارد
وقتي برگشتم خانه جلوي خانواده و رضا گفتم. رضا هم خيلي خوشحال شد. بوسيدم

شوم يمتوجه شدم هر وقت بيشتر پيگير كارهايش م. خيلي راضي هست او معلمش از
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شيبيند كه يكي پيگير كارهاوقتي پسرم مي. رود يو با اشتياق به مدرسه مشود تر مي منظم
."هست اش يكه يكي حام كند ينفس م احساس قدرت و اعتمادبه، هست

- ممكن است مدرسه بيشتر به وضعيت درسي و آموزشي دانش: اجتماعي يمقوله

.توجه نمايد آموزانند و كمتر به تربيت ديگر ابعاد شخصيتي دانشكآموزان رسيدگي 
هاآن يوخو تر شوند كه هر نوع رفتار و خلق بنابراين والدين بايد در جلسات انجمن آگاه

، والدين رفتارهاي مناسب، تجربياتاز اينرو.گذارددر خانه بر روي فرزندانشان تأثير مي
هرچند بعضي. دهند يمفيد، حس رقابت سالم و كار گروهي را به دانش آموزان انتقال م

.كننداز والدين ديگر عقب نمانند در آموزش فرزندشان مشاركت مي كه ينلدين براي اوا
صورت اگر مدارس بتوانند از حس رقابت والدين به": يكي از معلمان اظهار داشت

آموزان استفاده كنند، شاهد پيشرفت چشمگيرياصولي در جهت پيشرفت آموزشي دانش
."آموزان خواهيم بوددر دانش
ي درسي اكتفاها كتابدر مدارس عادي بيشتر بر آموزش محتواي : ي ماديمقوله

-ها در كنار آموزش رسمي، دانش آموزان را در كالسولي اكنون بيشتر خانواده. كنند يم

امروز اومدم": يكي از والدين در اين زمينه گفت. كنند يم نام ثبتهاي متفاوت آموزشي 
روز در اروميه كه مسابقات 7با عمويش  خواهم مدرسه براي فرزندم اجازه بگيرم مي

ولي معتقدم والدين بايد تو كنم ام خيلي زياد هزينه مي براي بچه. ورزشي است بفرستمش
هايشان را كشف كنند و آن را پرورش دهند نه اينكه بعداً كه همين سنين استعداد بچه

بعضي مواقع معلمش": والدين ديگري چنين بيان كرد ."اش بزهكار شد هزينه كنندبچه
-ام كه هم سن پسرم است و تهران درس مي بينم خواهرزاده خواهد ولي مي چيزي نمي

برايم جالب بود آن را  براي هاي براي يادگيري رياضي داده بودخواند معلمشان بازي
ووالدين هاي ين مكانيسمتر مهم) 11(جدول . "مد ام خريد پسرم خوشش او بچه
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 همراه با برندپيشرفت تحصيلي دانش آموزان بكار مي ايان مداخله بردر جرياجتماعات 
  .خالصه كرده است مكانيسمنمونه بيانات مربوط به هر 

  

 سوم پژوهش سؤالمستخرج از پاسخ به هاي مؤلفه ):11(جدول  

 

  كد گزينشي كد محوري تكرار  كد باز 

مانند صحبت با معلم بعد از مدرسه، هاي فعاليتاز طريق 
ف زمان در تكاليف، تلفن زدن به معلم، شركت در صر

  ..مراسم مدرسه

 
5  
  

اهميت تعليم و الگوسازي
  تربيت

نهادينه كردن ارزشهاي 
اجتماعي، آموزشي و مذهبي 
توسط اجتماعات محلي و 

  والدين
از طريق كاشت درخت و دادن كارت پاركبانان سبز به

  ندانش آموزا
اهميت فضاي الگوسازي 7

 سبز
اهميت كتاب و الگوسازي 2 شگاه كتاب در مدارسنماي

  خواني كتاب
وآقاحاجتوسطوزهراز طريق برگزاري نماز جماعت

در مورد فلسفه نماز و  هاي سخنراني ومعلمين در مدارس 
  حجاب

اهميت نماز و الگوسازي 7
  حجاب

  

ر يجاد خود كارآمدي د 3 كنمميفرزندم براي مقاومت در كار علمي تشويق
  يادگيري

فعاليت هاي دانش  تشويق
  آموز

 .تقويت حس مسئوليت در فرزندان
  دجرات بيان اشتباه ديگران كه مقام علمي باالتري دار

4 
  

مسئوليت، پشتكار و حس
جرات ورزي و صبر در 

 فرزندان

رفتارهاي مربوط به  تقويت
  يادگيري

  
آموزش قوانين و.آموزش نحوه خواندن و يادگيري مطالب

. ها ات از طريق آموزش عملي عبور و مرور در خيابانمقرر
مانور . آموزش بهداشت دهان و دندان. قرمز بحث چراغ

  زلزله در مدارس

، راهبردهاي يادگيريآموزش 4
 ،اترمقررعايت  ونظم 

حفظ آرامش  و بهداشت
  روحي هنگام زلزله

روش هاي يادگيري  آموزش
و مسائل زندگي توسط 

  ناجتماعات محلي و والدي

بيند كه يكي پيگير كارهايش هست ي وقتي پسرم مي
كند كه يكي  نفس مي جوري احساس قدرت و اعتمادبه

  اش هست حامي

 
  نفس احساس عزت  6

  تجربيات قبلي  

  عاطفي

  اجتماعي 2 .انتقال تجربيات مفيد و موفق به فرزندان
 رقابت 2 ايجاد حس رقابت و كار گروهي  

  مادي  معلم و كالس خصوصي  زبانهاي خصوصي ورزش، كالس
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درمحلي در بحث مداخله اجتماعات والدين و  يها چالش :چهارم پژوهش سؤال
چيست؟مدارس  فرايند آموزشي و مديريتي

هدف از اين سؤال بررسي موانع موجود در مداخله والدين و اجتماع محلي در فرايند
( شده عوامل  انجام يها هبر اساس تحليل مصاحب. استو مديريتي مدارس آموزشي 

هاي والدين، شرايط و ويژگي هاي دانش آموزان، عدم انعطاف معلمان،شرايط و ويژگي
محلي در اتمانع مداخله والدين و اجتماع) مشكالت اقتصادي و نبود فرهنگ مداخله

.بودند و مديريتي مدارس فرايند آموزشي

 هاي والدينشرايط و ويژگي
مداخلهي رهعقايد والدين دربا -

عنوان موانعي براي ي مسئوليتشان در آموزش فرزندشان بهعقايد والدين درباره
ها به ها فقط فرستادن بچه والديني كه معتقدند نقش آن. دخالت مؤثر والدين عمل كند

طور ها را بر عهده معلم است حاضر نيستند به سپس مسئوليت آموزش آن. مدرسه است
كار اصلي " :يكي از والدين چنين بيان كرد. سه درگير باشندفعال، در خانه يا مدر

نمعلم است وظيفه ما اين است وسايل برايشان تدارك ببينم اال هها بر عهد آموزش بچه
ديگري ازنوع . "ها سخت شده است و نيايد در كار معلم دخالت كرد سطح كتاب

مهم است، ديدگاه والدين هايشان ها در آموزش بچه اعتقادات والدين كه در دخالت آن
يكي از والدين در. ها است ي هوش فرزندانشان، همچنين چگونگي يادگيري آندرباره

كه استعداد درس خواندن داشته باشد نيازي به راهنمايي و يا بچه" :اين زمينه گفت
در آينده تواند يپسرم خيلي باهوش هست اگر خدا كمكش كنه م. كمك ديگران ندارد

ن اول هم استعداد درس خواندناولي دخترم درسش زياد خوب نيست از هم موفق شود
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كاري برايش بكنيم چون استعداد درس  توانيم يزياد نداشت نه من و نه معلمش نم
  ."خواندن ندارد

   مشكالت خانوادگي -
برخي والدين معتقد بودند كه درآمد، تعداد فرزندان، وجود مشكالت جسمي و 

والديني كه ازلحاظ مالي . است يرگذارها تأث نواده بر مداخله آنروحي در بين اعضاي خا
توانند امكانات خوبي را براي تحصيل فرزندان خود تهيه كنند و در رفاه هستند مي

ازلحاظ شرايط خانوادگي نيز والديني كه مشكالت روحي و رواني كمتري در . بالعكس
هستند وقت كافي براي مشاركت زندگي دارند و از انسجام خانوادگي خوبي برخوردار 

در آموزش فرزندانشان رادارند، ولي والديني كه به داليل مختلفي از هم جداشده و يا در 
زندگي خود مشكالت فراواني دارند ديگر وقت كافي براي رسيدگي به وضعيت تحصيلي 

ل، كه براي والديني شاغ" :يكي از معلمان در اين زمينه بيان كرد كه. فرزند خود ندارند
وقتي . توان يك مسئله باشد ها دارند، مي كنند و نوع شغلي كه آنها كار مي آن يهردو
كنند زمان كمتري براي دخالت والدين هم در خانه و هم در  والدين كار مي يهردو

در پايان روز ممكن است  ازحد يشمدرسه وجود دارد بنابراين والدين به خاطر خستگي ب
 ": از معلمان گفت يگريكي د ."م تكليف شب را رها كنندها در انجا كمك به بچه

ي حمايتي مؤثر اجتماعي والديني با سالمت رواني يا ذهني ضعيف يا بدون يك شبكه
شامل تمام اعضاي خانواده، ممكن است مشكالتي براي درگيري مؤثرتر در آموزش 

براي  ين موانعتر ممهاز ": يكي از والدين در اين زمينه گفت ."فرزندانشان پيدا كنند
ذهني دارم،  مانده عقببچه .  فرايند آموزشي فرزندم نبود وقت مناسب است مشاركتم در

. يلي فرزندم ندارمتحص يگر هيچ رغبتي براي پيگيري كارهايددرگير او هستم  روز تمام
مالي  ازلحاظ. رسم حتي حوصله خودم هم ندارم يمدر زندگي  بست بنبعضي مواقع به 

چون وضعيت اقتصادي خوبي ندارم و با توجه به اينكه . ت مناسبي نداريمنيز وضعي
بايد رايگان باشد از والدين نبايد كمك مالي بگيرند تا والدين بيشتر  وپرورش آموزش
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ها آيا آن كه يني اسطح تحصيالت والدين ديدگاهشان را درباره. "بتوانند مشاركت كنند
هاي مختلف دخالت والدين دارند رادن در جنبهها و دانش كافي براي درگير ش مهارت

سطح سوادم زياد" :دهد براي مثال يكي از والديني چنين بيان كرد قرار مي يرتحت تأث
رياضي هاي يندر حل تمر گويد يم نم اندم وقتي پسرم بهونيست تا اول راهنمايي خ

ي بيشتر بلد باشمنم االن كتاب رياضي ششم بايد در حد دبيرستان حتاتوكنم نمي شكمك
- نمير زياد ديگم در تكاليف ويامالي بگ توانم يفقط م. تابه فرزندم در رياضي كمك كنم

."كنم شنم كمكاتو
:فرزندان امور تحصيلي در آنان نقش بودن غيرمؤثر بر والدين بيني كم خود و نگرش -

شان درباوري كه والدين در مورد توانايي خودشان براي كمك به موفق شدن فرزندان
والديني كه. مدرسه دارند، يك باور دومي است كه در دخالت والدين بسيار مهم است

داراي سطح پاييني از باور در توانايي خودشان براي كمك به فرزندانشان هستند، احتمال
دارد كه از ارتباط با مدارس اجتناب كنند، به خاطر ديدگاهشان كه چنين دخالت را باعث

عدم ينهدر مصاحبه با يكي از والدين درزم. دانند بت براي فرزندانشان نميايجاد نتايج مث
با مدرسه فرزندم توانم يخيلي خوب نم" :اش در آموزش فرزندش چنين بيان كرد مداخله

توانايي الزم براي كمك به فرزندم در تكاليفش كنم يارتباط برقرار كنم احساس حقارت م
كمكش كنم از من توانم يمن نم داند يو چون م ندخوا يم يش راها خودش درس. ندارم

نفس در كمك كردن به براي بعضي از والدين كمبود اعتمادبه ."كمكش كنم خواهد ينم
كنند ها احساس مي ها نيست و آن فرزندانشان به خاطر ساختار زباني است كه زبان اول آن

چون" :ز والدين چنين بيان كرديكي ا. توانند ارتباط مؤثري با معلمان داشته باشند كه نمي
ارتباط برقرار كنم فقط با اوخوب  توانم ينمهستم  فارس است و من كرد  ام معلم بچه

:يكي از معلمان باتجربه چنين بيان كرد. "روم يوقتي خودش دعوت كند و مجبور باشم م
،است جدايي مدرسه،  –ي خانه هاي طبقه كارگر در مورد رابطهديدگاه خانواده"

اين تفاوت. هاي طبقه متوسط و باال با مدرسه بيشتر ارتباط دارندخانواده كه يدرحال
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ها كمتر درگير در كل اقليت. دهد ها را نسبت به دخالت والدين شكل مي نگرش نسبي آن
هستند و كمتر حضور دارند و اطالع كمتري دارند و كمتر احتمال دارد دسترسي به منابع

- ايسه والدين طبقه متوسط با موانعي براي درگير شدن در مدرسه روبهداشته باشند، در مق

سازد كه جستجوي مزايا ها را قادر مي ها منابع و نيرويي دارند كه آن آن. شوند رو نمي
."براي فرزندان خود را ادامه دهند

 هاي دانش آموزشرايط و ويژگي
 مشكالت يادگيري و ناتواني -

دخالت والدين ي كننده يلتواند يك مانع يا عامل تسه ها در مدرسه مي عملكرد بچه
ها شان به خاطر مشكالت يادگيري و ناتواني ها در تكاليف مدرسه بچه كه يوقت. باشد
تمايل دارند اما اين مداخلههاي  والدين به فعال بودن در فعاليت. كنندوپنجه نرم مي دست

هايي كه مشكالت و والدين بچه مورد هميشگي نيست زيرا در بيشتر مواقع بين مدارس
عنوان مانعي براي دخالت تواند به يادگيري و ناتواني دارند نارضايتي وجود دارد كه مي

فرزندم داراي اختالل يادگيري": براي مثال يكي از والدين بيان كرد. مؤثر عمل كند
مشرياضي و امال است چند بار پيش روانشناس بردمش ولي پيشرفتي حاصل نكرد معل

وخسته شدم  يگرد .داد يم فرزندم ش نبود چند تكليف ساده بهيزياد پيگير كارهاهم 
درمان اختالالتش را ادامه ندادم چون پيش آن روانشناس پيشرفتي حاصل نكرد و هزينه

."باالبودروانشناسان بيرون هم 
عدم توجه به دانش آموزان با استعداد -
رند معموالً باعث خشنودي والدينشانهايي كه در مدرسه عملكرد خوبي دا بچه

هايي كه بااستعداد جهت حضور در جلسات انجمن اولياء و مربيان است، بنابراين بچه
وجود، موانع دخالت مؤثراينبا. براي دخالت والدين هستند اي كننده يلهستند، عامل تسه

چندان باستعداد ها تواند، زماني آشكار شود كه والدين مالحظه كنند كه بچه والدين مي
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دخترم هميشه از معلمش " :موردتوجه معلمان نيستند يكي از والدين در اين زمينه گفت
خودمم دوست . هرچند او را سرگروه كرده است. دهد يگله دارد كه بيشتر به او بها نم

تعريف كند و به خاطر درسش پاداش  از اومدريش  ، مدرسه دخترم روم يدارم وقتي م
  ."آيند يزياد دانش آموزان زرنگ اينجا به چشم نم ،علت كمبود بودجهبدهد ولي به 

  مشكالت رفتاري -
ها  ي منفي بين مداخله والدين و مشكالت رفتاري بچهدر حقيقت، معموالً رابطه

شود و مدرسه شروع به در نظر گرفتن  وقتي مشكالت رفتاري خيلي شديد . وجود دارد
اجتناب است و يك مانع قابلس و والدين تقريباً غيرتعليق يا اخراج كند تعارض بين مدار

يكي از مديران باتجربه در اين زمينه . دهد دار والدين نشان ميدشواري براي مداخله معني
  :گفت
ها به  اين است كه آن  مداخله والدين در اين مدرسه كم است شايد يكي از علت"

و مناطق حاشيه  شهر يينينجا چون پاا يها بچه دهند ياهميت نم يشانها باسواد كردن بچه
و از والدينشان  كنم يشهر هستند خيلي پر رو و زورگو هستند هميشه اخراجشان م

- ه چيزي ميبراي چ دانند يچون م آيند يبه مدرسه بيايند ولي بيشترشان هم نم خواهم يم

  ."بيايندگوييم 
 عدم انعطاف معلمان 

كاري  اگركه فقط در ساعات ورزش گويد  يممعلم دخترم " :يكي از والدين گفت
تشكيل داده  تو تلگرامتوانم بروم نه گروهي  ينمداشتيم پيشش برويم ولي من اين ساعت 

  ."را دارم كه پيگير وضعيت درسي فرزندم باشم اش شمارهو نه 
  همكاري نكردن معلمان -

، سرود ،برنامه مثل ورزشهاي فوقحوزهيكي از موانع مداخله اجتماعات محلي در 
ها است چون اجراي آنها به زمان نبود زمان كافي براي انجام اين فعاليت مسابقات قراني، 
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ها بايد از مدرسه مرخصي بگيرند، ولي واكنش بيشترزيادي نياز دارد بنابراين، بچه
دهند يممنفي است چون مدارس بيشتر به درس اهميت  ها خواستهمدارس نسبت به اين 

خواستار اجراي حوزه علميه": يكي از معلمان در اين زمينه گفت. نامهبر فوقي ها برنامهتا 
خوب بود ولي طرحشاني و اردو بودند خوان كتابهاي قرآني و مسابقات  يتفعالطرح 
توانم درس براي ينممانند و من با توجه به حجم زياد كارها  يماز درسشان جا ها  بچه
."كنم دوره ها آن

 مشكالت اقتصادي
موانع اصلي مداخله اجتماعات محلي در مدارس نبود بودجه كافي براي يكي از

شده است ولي در اجرا اجراي طرح يا اگر بودجه كافي براي طرح اختصاص داده
تا بودجه در جاي ديگر هزينه كنند يكي از مديران در كنند يمسئوالن طرح ناقص اجرا م

مورد پيشگيري از اعتياد تدارك ديد ولي در ايبرنامه ها، يكي از سازمان :اين زمينه گفت
اجتماعات محلي در " :مديري ديگري گفت. بعداً لغو كردند گفتند تداخل برنامه داريم
من خودم بارها از اين نهادها دعوت كردم كنند يمدارس به خاطر نبود بودجه مداخله نم

دارند و از طرفيآموزشي زياد بودجه ن يها ولي نيامدند چون خودشان براي اجراي طرح
."ها بدهد مدرسه هم بودجه ندارد كه به آن

 عدم فرهنگ مداخله
هاي واضح و والدين، ادراك والدين از سطح دعوت مداخلهمانع بالقوه ديگري در 

مداخلهكنند كه معلمان يا مدارس به  والدين فكر مي كه يوقت. است مداخلهضمني براي 
تريطور مؤثر تمال دارد درگير باشند والدين وقتي بهها كمتر اح دهند، آنارزش نمي آنها

نسبت معلمان با نظر مثبت. ها را تشويق كنند طور فعاالنه آن شوند كه معلمان بهدرگير مي
يكي. كنند ها را نسبت به افزايش دخالت مؤثر والدين تسهيل مي ، نگرشمداخله والدين

آنها ام دوست باشم و با ر و معلم بچهخيلي دوست دارم با مدي": از والدين اظهار داشت
كه ديگران در مورد خودم بدهند چه خوب و چه بد يارتباط برقرار كنم هميشه ازنظر
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نم و به همين خاطر دوست دارم با توجه به اينكه نصف روز دخترم پيش ك استقبال مي
واقعيتش فقط ازلحاظ درسي بپرسم ولي  در مورد تمام ابعاد دخترم نه او از است معلمش

خانم شما براي  گويد يمدير م ، مدرسه دخترم روم ينيست هر وقت م طوري يندر عمل ا
 يايد،شين تا معلمش بنب: مدير گفت ؛بپرسم را  احوال دخترم ي مدرسه؟ آمدمچه آمد

هستم نشست چايي  سوادي ينگاهي به من كرد احساس كرد آدم ب كمعلمش كه آمد ي
خيلي جو . است ، در حد يكي دو كلمه گفت خوبيهستخورد بعد گفت مادر فاطمه 

  ."نيست تا آدم رغبت كند بار ديگر بياييد هاينجا استقبال كنند
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چهارم پژوهش سؤالمستخرج از پاسخ به هاي مؤلفه :12جدول 
كد گزينشيكد محوريتكراركد باز

آشنا نبودن والدين نسبت به وظايف خود در
وزانقبال دانش آم

2 
ياعتقاد والدين درباره

مداخله

هايشرايط و ويژگي
والدين

3 اعتقاد به ثابت بودن سطح هوش فرزندانشان
 2فقدان سواد والدين

مشكالت خانوادگي
3 فقدان سرپرستي كامل فرزند

 1بيكاري والدين
4 هامشكالت روحي و رواني خانواده

مشغله كاري والدين
2 مداخله كمتر طبقات كارگر نشين

يتطبقه، جنس
 4نفس فقدان اعتمادبه

مشكالت رفتاري 4 ...مثل دزدي، زورگوييرفتارهاي بسيار آشوبگر

دانش آموز هاي ويژگي
مشكالت يادگيري و 2 ي كه داراي اختالالت يادگيريها بچه

ناتواني
عدم توجه به دانش 2 بااستعدادآموزانعدم توجه و پاداش به دانش

آموزان با استعداد
اهداف متفاوت معلمان و والدين از انجمن اوليا

و مربيان
3 

كارياهداف و برنامه

عدم انعطاف معلمان همكاري نكردن معلم با اجتماعات محلي در
به خاطر اينكه اين برنامه يشانها اجراي برنامه

آموز است نيازمند غيبت زياد دانش

2 
نكردن همكاري

مشكالت اقتصادي  كمبود بودجه 7 هانبود بودجه كافي براي اجراي طرح
مسئوالن استقبال عدم 5 .نيست تا آدم رغبت كند بياييد خوشاينديجو 

والدين مداخله از مدارس
نبود فرهنگ مداخله
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گيري بحث و نتيجه
.شود مي احساس شيپاز شيآموزان ب در فرايند آموزش دانش هاخانواده همداخل امروزه
و همكاري خانواده و مدرسه در مقايسه با ساير موضوعات تحقيقات همداخلحوزه 

سال گذشته با 30دانش در اين حوزه در طول . آموزشي، موضوع مطالعاتي جواني است
ها ويافته و تالشهاي تحليل بهبودتر، شيوهتر، سؤاالت تحقيقاتي گستردهنظريات دقيق
درمجموع آثار 1و ساليناز گذار همراه بوده است اپستينسياست انين و متصدعاليق مربيا

شطرفدارانلي شده و تحقيقات مربوطه، حوزه خاصي از پژوهش را شكل داده و منتشر
اگر وضعيت .الذكر نياز به توجه و تحقيقات بيشتر داردكه موضوعات فوقداشتند  تأكيد

موجود در پيشرفت دانش آموزان باشد، در اين ياه خانواده عامل مهمي در توجيه تفاوت
ها براي كمك كردن به موفقيت خانواده ركردنيكه در گ ديآ يصورت، چنين برم

.] 8[حل باشد بخشي از راه تواند يفرزندانشان در مدرسه م
طور كه بيان شد، موضوعي كه در اين پژوهش موردمطالعه و كنكاش قرار همان

.بود و مديريتي مدارس محلي در فرايند آموزشي اجتماعاتا و هخانواده هگرفت مداخل
همداخلپرسشنامه اول براي سنجش . نامه اجرا شد براي انجام اين پژوهش دو پرسش

مورداستفاده قراري و مديريتي مدارس در فرايند آموزش محلي مدرسه، خانواده و اجتماع
منظور تعيين اينكه والدين هگرفت كه يك پرسشنامه استاندارد بود پرسشنامه دوم ب

خودشان چه طور در فرايند آموزشي فرزندشان بدون اينكه از طرف مدرسه دعوت شوند
خانواده، اجتماع محلي و مدرسه همداخل يها ، بود كه بر اساس مؤلفهكنندمي همداخل

.گردددر فرايند آموزشي طراحي مي]9[اپستين 
هاي والدگري،ده، والدين را در عاملش نشان داد مدارس انتخابپژوهش نتايج 

دادند اما در عاملگيري مداخلة ميارتباطات، كمك داوطلبانه، يادگيري در خانه و تصميم

1. Salinas
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توان همكاري با اجتماع با توجه به اينكه ميانگين نظري بيشتر از ميانگين تجربي است؛ مي
 همداخل نش آموزاندر فرايند آموزشي دا گفت در اين عامل مدارس اجتماع محلي را

يكي از داليل مهمي كه تمام مصاحبه شوندگان در مورد مداخله كم اجتماعات . نددادنمي
هايشان است و از طرف ديگر مدرسه محلي بيان كردند كمبود بودجه براي اجراي طرح

آنها اظهار داشتند كه  . هاي آنها را بدهدهم بودجه ندارد تا خودش بودجه طرح
كنند اما مداخله آنها مربوط به يك روز خاص مثل هفته مداخله مي اجتماعات محلي

است  اين مداخله به صورت مدام و در تمام مدارس نيست بكله به . ..درخت كاري
اگر به ظورت مدام باشد تأثير عميقي بر . صورت گزينشي در چند مدرسه اجرا مي شود

از ترس امتحان و به صورت  يادگيري دانش آموزان دارد چون اين نوع آموزشها فارغ
اجتماع محلي مهم است زيرا مسئله موفقيت علمي،  همداخل. شودمتنوع و عملي اجرا مي

منظور تحقق اهداف  نظام آموزشي به .طلبد يها م منابعي فراتر از توان مدرسه و خانواده
. چندبعدي اجتماع محلي برپاشده و مدارس در خدمت نيازهاي اجتماع هستند

هت برقراري ارتباط مؤثر ميان مدارس و اجتماع امري طبيعي و ارزشمند به نظر ج ازاين
هدف از برقراري روابط ميان مدرسه و اجتماع، ايجاد اعتماد متقابل از طريق . رسد مي

وسيله حمايت قاطع آنان را  وضعيت كار مدارس است تا بدين  رساني به مردم درباره اطالع
  .ن مدارس جلب نمايندوفصل مشكالت گوناگو براي حل
دهي والدين  همداخل هايبندي عاملكه اولويت ها همچنين بيانگر اين مطلب بوديافته

باشند و و اجتماع محلي در مدارس از ديد مديران و معلمان داراي اختالف معناداري مي
، يريگ ميآمده عامل يادگيري در خانه، ارتباطات، والدگري، تصم دست طبق نتايج به

در پژوهش . ندهاي داوطلبانه و همكاري با اجتماع به ترتيب رتبه اول تا شش داشتليتفعا
حاضر عامل يادگيري در خانه از ديد معلمان و مديران اولويت اول داشت اين نتيجه با 

-هماهنگ است نتايج تحقيق نشان داد مداخلة خانه  ]24[ و همكاران پاتريكاكو يها افتهي
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ترين عامل مؤثر در رضايت معلمان و تعامل والدين و معلمان است بنياد والدين اثربخش
.اما مداخلة مدرسه بنياد، تأثير كمتري در رضايت معلمان داشته است

در مدارس از ديد والدين اختالف معناداري داشت همداخل هايبندي عاملاولويت
همكاري با اجتماع، آمده عامل يادگيري در خانه، والدگري، ارتباطات، دست طبق نتايج به

ها نيز بااين يافته .ندداوطلبانه به ترتيب رتبه اول تا شش داشت يها تيو فعال يريگ ميتصم
بنا بر نظر شيربگي و همكاران ؛همسو هست ]26[شيربگي، عزيزي و اميرينتايج پژوهش 

گرچهداوطلبانه والدين در فرايند تحصيل فرزندانشان در سطح پايين بود ا همداخلميزان 
نددبو  شان در آموزش فرزندانشان تا حدي آگاه والدين ازلحاظ نظري از اهميت مداخله

ولي اذعان داشتند كه ارتباط كمي با معلمان دارند و از مشكالت آموزش فرزندانشان
.]26[آگاهي كافي ندارند

اگر وضعيت خانواده عامل مهمي در توجيه تفاوت هاي موجود در پيشرفت دانش
ن باشد، در اين صورت، چنين برمي آيد كه درگيركردن خانواده ها براي كمك كردنآموزا

.به موفقيت فرزندانشان در مدرسه مي تواند بخشي از راه حل باشد
ينه تأثير مداخله والدين و اجتماعات محلي بر يادگيري و آموزش دانش آموزان،درزم

نه كردن ارزشهاي اجتماعي، آموزشي ونهاديي مقوله  هفت شوندگان مصاحبهي ها گفتهاز 
تشويق ،رفتارهاي مربوط به يادگيري تقويت، مذهبي توسط اجتماعات محلي و والدين

روش هاي يادگيري و مسائل زندگي توسط اجتماعات آموزش، فعاليت هاي دانش آموز
روش هاي يادگيري و مسائل زندگي توسط اجتماعات محلي و آموزش محلي و والدين،

باور داشتند كه حضور و مداخله والدين. بود احصا قابل عاطفي، اجتماعي و مادي، ينوالد
، جراتنفس اعتمادبههاي آموزشي و فرهنگي مدرسه باعث افزايش حس در برنامه ها آن

ي منطقي ياها استداللتوانستند  ينمشود اما  يم ها بچهپذيري در  يتمسئولورزي و 
ير مداخله خود بر آموزش و يادگيري را مستند كنندتأث در خصوصي بارزي ها نمونه



 ند همتانلشهري، شيربگي، ب. . . .     ها و  تحليل مداخلة خانواده

 

205 

 

كلي به اين نكته اشاره داشتند كه مداخله در آموزش فرزندانشان باعث  صورت بهبلكه 
ي تحصيلي خودشان را به فرزندانشان ها مهارتبرخي از تجربيات خوب و  ها آنشده كه 

تأثير معناداري بر يادگيري  مديران و معلمان بيان كردند كه اجتماعات محلي. انتقال دهند
اين  ها آنزيست دارند چون  يطمحدر حوزه آموزش ترافيك و حفظ  مخصوصاًبچه 

بيان كردند كه اين  ها آن. دهند يمعملي در مدارس آموزش  صورت بهرا  ها آموزش
ها در مداوم باشد ولي اين آموزش صورت بهزماني بيشتر ماندگار است كه  ها آموزش

گزينشي در چند مدرسه  صورت بهنه در همه مدارس بلكه  هم آندر سال  بار مدارس يك
كه  طور همان. ايمي دادهها آموزششود كه اين اجتماعات بيان كنند كه ما چنين اجرا مي

ي اهميت تعليم و الگوسازدهد هر سه گروه والدين، معلمان و مديران نتايج نشان مي
يت نماز و حجاب و اهم ي،خوان تابكو  زيست، اهميت كتاب يطمحتربيت، حفظ 

ين تأثير مداخله والدين و اجتماعات محلي بر يادگيري تر مهمرا از  نفس عزتاحساس 
 26[ و شيربگي و همكاران ]11[اين يافته نتايج مطالعات قاضي . داننددانش آموزان مي

به دانش  و نشان دادن ارزش اجتماعي تحصيلمداخلة مالي و اخالقي والدين ينه درزمرا ]
  .كند يمپشتيباني بر يادگيري دانش آموزان را  ها آنمداخله  ريتأثآموزان و 

توانند مي يك هر كه گرديد شناسايي بسياري عوامل پژوهش اين هاييافته اساس بر
 باشند مدارس امور در والدين و اجتماعات محلي مؤثر مداخله راه سر بر مانعي همچون

 شده شناسايي موانع .بازدارند خود عالي اهداف به رسيدن و عهاز توس را تربيت و تعليم و

 شهر ابتدايي مقطع مدارس آموزاندانش والدين و معلمان ازنظر مديران، پژوهش، اين در
موانعي مربوط به شرايط  آنان نظرات ارزيابي طبق و گرديدند مؤثر تلقي و كرمانشاه مهم

 -مشكالت خانوادگي -مداخلهي درباره اعتقاد والدين "همچون  و ويژگي هاي والدين
 " فرزندان امور تحصيلي در آنان نقش بودن غيرمؤثر بر والدين بيني كم خود و نگرش

 - عدم توجه به بچه هاي باهوش "ها همچون  هاي بچهموانع مربوط به شرايط و ويژگي
مان عدم انعطاف معل "ها بچه مشكالت رفتاري - ها بچه مشكالت يادگيري و ناتواني
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مشكالت اقتصادي "همكاري نكردن معلمان –اهداف و برنامه كاري معلم  "همچون 
ترين موانع مداخله و عدم فرهنگ مداخله در مدارس از مهم "كمبود بودجه "همچون

پژوهشي هاييافته با آمده دست به نتايج. والدين و اجتماعات محلي در مدارس هستند
كه ]28[ اسميت  و ]3[ پژوهشي چن هاي و با يافته] 1[بليك هوراني  ]18[ ايوان رساس

مشاركت عمده موانع از را والدين پرمشغله كارهاي وقت، كمبود مادران، بودن شاغل
.دارد همخواني اند،كرده عنوان مدارس امور در والدين

براي افزايش مداخلهآن است  كند يكاربردي كه پژوهش حاضر توصيه م ها شنهاديپ
ادهاي محلي در مدرسه الزم است دانش، مهارت و تجربه مديران، معلمان ووالدين و نه

دسترسي به. والدين نسبت به مداخله و اثرات آن در پيشرفت دانش آموزان افزايش يابد
اين هدف بزرگ با برگزاري جلسات آموزشي براي تبادل نظرات و يكي كردن اهداف

.است ريپذ عام آموزشي و پرورشي امكان
اجتماع و خانواده تحت ،ين بيان كرد كه دانش آموزان از طريق سه زمينه مدرسهاپست

دانش آموزان زماني كه اين سه حوزه باهم ديگر قاطع يريادگي. رنديگ يقرار م ريتأث
يابد يكي از پيامدهاي ممكن اين نوع از همكاري بهتر شدن رفتارهستند بهبود مي

مربيان نقش مهمي در تعيين درجه. است مدرسه ازآموز در داخل و خارج  دانش
همكاري از طريق توانند يمدارس م. خانواده مدرسه و اجتماع دارند يها نهيهمپوشاني زم

براي دنبال كردن شش نوع از مداخله خانواده و اجتماع افزايش يها تيانجام دادن فعال
.دهند
عنوان ها به از بچه يتماها براي ايجاد محيط خانواده براي ح كمك به خانواده .1

و برگزاري جلساتي توسط فيلم پخش هاي آموزشي، كارگاه از طريق آموز دانش
.روان شناسان براي والدين

معلمان درارتباط با والدين بايد نگرشي كه حاكي از اعتبار، احترام و احساس يگانگي. 2
با آنان داشته باشند
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مانندي فراداار مؤثرتر با والدين، هاي ارتباطي مناسب براي ك عالوه بر نگرش .3
ها كنند نيازمند به داشتن مهارت ها كار مي با آن كهشناسان، مشاوران و معلمان  روان

هاي سازماني براي حفظ تماس با خصوص به مهارتبه. هستند ويژهدانش  و
هاي خانگي و ارتباط كتبي، مالقات والدين از طريق ابزارهاي همچون جلسات،

هاي زياد والدين رسيدگي به مشكالت يا نگرانيبتوانند  ند تالفني نيازمندارتباط ت
.كنند

براي كمك به دانش يها دهيها با اطالعاتي و ا يادگيري در خانه يا فراهم خانواده. 4
آموزان در تكاليف

.يا درگير كردن والدين در تصميمات مدرسه و توسعه رهبري والدين يريگ ميتصم. 5
ي با اجتماع يا شناسايي و ادغام كردن منابع و خدمات از جامعه براي تقويتهمكار. 6

.ها دانش آموزان و خانواده ،مدارس
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