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Abstract 

Parental involvement in school is very important. Today, society's expectations 

of the education system have increased. Therefore, the educational system is 

not only responsible for teaching and transferring educational materials in the 

minds of learners, and for the success of educational programs, policymakers 

in the education system must provide the grounds for parental participation to 

promote student growth. If there is no logical, participatory and two-way 

communication between the three institutions of home, school and society, 

their function will be separate from each other.  This is a problem that affects 

many families today. The current situation of any society is the result of 

yesterday's learning of people at home and school, and the future situation of 

any society is the result of investments that are made today on the knowledge 

of people at home, school and society. The important principle of wisdom is 

that the future cannot be found, it can be made.  If you are looking to build 

the future of the community, build a bridge between home and school and 

allow this bridge to cross the community. One of the main problems of our 

country is the lack of close and intimate communication between school and 

families. Due to the weakness in the structures and system of communication 

between the school and the family and the lack of awareness of parents about 

their decisive role and destiny in the scientific and spiritual development of 

their children and lack of knowledge of legal capacities created to interact 
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with the school is located. The aim of this study was to investigate the 

effective components in parental participation in a qualitative manner and 

with a content analysis method based on inductive approach (Atrid-Sterling). 

Sampling of all library documents and scientific resources that have been 

published in reputable scientific-research journals was selected by reviewing 

the relevant contents. In the present study, 120 sources were examined. Data 

analysis was performed based on thematic analysis.  To validate the data, the 

method of reviewing and taking a position of the researcher and aligning with 

scientific sources and key documents of education were used. The findings 

were also validated using the opinions of a group of technical experts and the 

steering committee. Based on the results of this study, the effective 

components in parental participation at the level of content analysis based on 

the research conducted included the following classification: 1 general theme 

(parent participation approach), 16 basic themes (structural changes, the birth 

of a new concept of association, attitude alignment, focus on parent-

centeredness, systematic perspective, application of technological 

knowledge, responsibility, knowledge enhancement in the field of 

interaction, contextual factors. Adaptive process, capable managers, 

compliance with norms, implementation of effective programs, human 

behavior, parental engagement mechanism, trust building) and 4 

organizational themes (dominant challenges, partnership building, basic 

assumptions of interaction and interaction engineering). The research 

findings indicate that, first of all, confrontations with the existing challenges 

in the relationship between parents and educators should be considered, 

which includes all activities and programs that have shortcomings due to 

current macro-administrative policies, education and current laws and 

regulations. Reconsiders in order to accept parents in the educational system 

and their interaction with the school. Another factor is functional and 

structural limitations, so removing these barriers helps to establish a 

continuous teacher-parent relationship. The Parent-Teacher Association, as 

the custodian of parental involvement in school, establishes a school-to-home 

connection and a two-way relationship by legitimizing parental involvement 

and a modernized structure and focus on parent-centeredness. The next 

effective component in parental involvement is the creation of a platform for 

participation, which includes all activities and practices that encourage 

parents to be more involved and involved in their children's activities. 

Therefore, participatory strategies must be promoted and shown to them. 

Since interaction is a two-way approach, the potential of both approaches is 
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significant, and the implementation of workshops and in-service courses 

helps to develop home-school relationships. In this regard, the systematic 

view states that for the participation of parents, formulating a strategy based 

on organizing and adopting policies and guidelines that can lead to maximum 

parental participation is of particular importance and necessity. A systemic 

view of the school and the recognition of its culture by parents provides 

insight into the educational role of the family and facilitates interaction with 

the school. The basic assumptions of interaction are all necessary and 

fundamental activities and are supported by the officials and executors of 

interaction. The cultural, educational and training needs of the current society 

have made the acquisition of more scientific, professional and professional 

competencies necessary and inevitable for managers.  Underlying factors are 

the preconditions for parental involvement in school and include economic, 

social, and cultural capital, each of which alone provides opportunities for 

parental participation. Social capital indicates the psychological readiness of 

individuals in society to engage in collective action.  The economic capital of 

the family causes the parents to provide better and more opportunities for 

their children with more income and facilities. But cultural capital has the 

greatest impact on parents' thoughts and behavior. The thinking, empathy and 

empathy of school staff with parents is very effective in their interaction. 

Using parents in education and school decisions and their participation in 

group trips and participation in social networking while instilling a sense of 

empowerment in parents strengthens their motivation to participate. 

Communication and interaction engineering is another approach in 

establishing purposeful and constructive communication and deepening and 

facilitating the home-school relationship. Paying attention to human issues 

and the relationships between them, establishing effective communication 

and parental participation in children's affairs, purposeful and two-way 

discourse need a precise engineering and providing conditions that play a 

significant role in deepening and strengthening parent-teacher interaction. 

Feasibility study, establishing desirable human relationships, creating a 

happy environment are also effective in motivating and attracting parents to 

school. Perhaps the most important strategy for parent interaction is to build 

trust, and that is what leads to a high level of participation and is done in the 

form of social and cooperative cooperation 

Keywords: effective components, participation, parents, content analysis 

method, qualitative approach. 
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 با کیفی رویکردی: مدرسه در والدین مشارکت در مؤثر هایمؤلفه شناسایی

 مضمون تحلیل روش
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 چکیده

امروزه انتظارات جامعه از دستگاه تعلیم و  مشارکت والدین در مدرسه  از اهمیت  بسزایی برخوردار است. 

 انتفال مواد آموزشی یافته است. لذا نظام آموزشی تنها مسئولیت تدریس و روز افزون افزایش صورتبهتربیت 

نظام  گذارانسیاستآموزشی وتربیتی بایستی  هایبرنامهدر ذهن فراگیران را بر عهده ندارد و برای موفقیت  

 ضر باحاان فراهم آورند. پژوهش آموزدانشمشارکت والدین را برای ارتقاء رشد  هایزمینه وپرورشآموزش

رویکرد  برمبنایبه شیوه کیفی و با روش تحلیل مضمون  والدین در مشارکت مؤثر هایمؤلفههدف شناسایی 

در  منابع علمی که و ایکتابخانهاسناد از مجموع  گیرینمونهاسترلینگ( انجام شده است. –استقرایی )آتراید 

 وتحلیلتجزیه. یدگردمرتبط انتخاب  بررسی محتواهای پژوهشی چاپ گردیده است با -معتبر علمیمجالت 

پژوهشگر و  گیریموضعاز روش بازبینی و  هادادهبر اساس تحلیل مضمون انجام شد. برای اعتباریابی  هاداده

نتایج این پژوهش  اساسبراستفاده گردید.  وپرورشآموزشهمسوسازی با منابع علمی و اسناد کلیدی 

 هایچالشمضمون سازمان دهنده  ۴مضمون پایه و ۱6مضمون کلی، ۱در مشارکت والدین در مؤثر هایمؤلفه

 گردید.  بندیطبقه و تعاملبنیادی تعامل و مهندسی ارتباط  هایمفروضه مشارکت، بسترسازی ،غالب

 ، مشارکت ، والدین، تحلیل مضمون، رویکرد کیفی. مؤثر هایمؤلفه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

زیر نظام اجتماعی نیازمند مشارکت  ترینو حساس ترینممهبه عنوان   وپرورشآموزشنظام 

(. Gohari, Jamshidi & Amin Beidakhti, 2015)اولیا است ویژهبهفعال اعضای جامعه 

است که به  وپرورشآموزش شناسیجامعهپر اهمیت تحقیقی در  هایحوزهمشارکت والدین از 

 ,Zarei) است بسیار مشکلاز آن  و جامعقلمرویی ارائه یک تعریف مشخص  گستردگیدلیل 

Dehghani & Salehi, 2019).  اجتماعی و  هایسرمایه ترینمهممشارکت والدین به عنوان

مهم  هایحوزهان و معلمان یکی از آموزدانشمثبت آن بر  تأثیرمبتنی بر مدرسه به تعامل 

ود سه بعد موج هایبندیدر طبقه (.Jabar, 2015) ش استآموز شناسیجامعهپژوهش در 

 و اداره  مدرسه  بر مدرسهمشارکت مبتنی  خانه ، مشارکت مبتنی برشامل مشارکت والدین 

  .((Fiore, 2001 درمدرسه اشاره دا هایفعالیتمشارکت و مشارکت والدین در  . گرددمیذکر 

مشارکت والدین است که والدین اغلب با هدف  هایجنبهمشارکت مبتنی بر خانه یکی از 

در نهایت مشارکت   و گیرندمیعملکرد مدرسه به کار  ارتقای ت تحصیلی فرزندان خود وموفقی

مدرسه  هایگیریتصمیمدر  توانندمیکه والدین  ایمحدودهمبتنی بر اداره مدرسه  اشاره به 

دیگر از سوی  . Zarei, Dehghani & Salehi, 2019)) شودمیمشارکت داشته باشند اطالق 

 دن به اهداف خود نیازمند استفاده از مشارکت والدین در همه ابعاد هستندمدارس برای رسی

.(Habibi & Saravani, 2010) هایبرنامهدر ذهن فراگیران را بر عهده ندارد و برای موفقیت 

مشارکت والدین را  هایزمینه وپرورشآموزشنظام  گذارانسیاستآموزشی وتربیتی بایستی 

در  مؤثر هایمؤلفههدف شناسایی  حاضر باان فراهم آورند. پژوهش زآمودانشبرای ارتقاء رشد 

و همچنین مشارکت  رویکرد برم بنایبه شیوه کیفی و با روش تحلیل مضمون  والدین مشارکت

فرزندان  جانبههمهرشد  و بهرا تسهیل  و یادگیریشرایط آموزش  والدین در مدرسه تعامل

 آوردمیرا به وجود  و تربیتعاد تعلیم در اب هماهنگی انسجام وو  کندمیکمک 

Javanbakhtaval & Vafadar, 2004 ))  از    ایگسترهزمانی که والدین یا معلمین بر روی

لذا ارتباط خوب  کندمیان پیشرفت آموزدانشاین  یادگیری کنندمیموضوعات ارتباط برقرار 

باید در کنار هم  و معلمانین والد .(Lekli, Kaloti, 2015)توابسته به حمایت و همکاری اس

. ,Vikart) 2007)صورت گیرد ایویژه هایریزیو برنامه هاآموزشاین منظور  و برایکار کنند 
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معلم کودکانشان  ترینمهمکه والدین  شودمیشروع  آنجااساس بحث ارتباط خانه و مدرسه از 

 و صمیمیی ارتباط نزدیک از مسائل اساسی کشور ما عدم برقرارلذا باید توجه داشت  هستند.

برقراری ارتباط مدرسه با  و نظام.به دلیل ضعف در ساختارها  هاستو خانوادهبین مدرسه 

و در توسعه علمی  سازشانو سرنوشت کنندهتعیینوالدین از نقش  آگاهی خانواده و عدم 

آنان با مدرسه تعامل  منظوربهقانونی ایجاد شده  هایظرفیتاز  آگاهیی فرزندانشان وعدم معنو

 & Jafar Yousefi است گرفتهما قرار نظام آموزشیزیادی روبروی مشکالت 

Fereydounnejad, 2015))  و جذبجلب  سازوکارهای ، وپرورشآموزشو در نظام کنونی 

والدین  گاههیچدر عمل  .وجود ندارد مندنظاموالدین به شکل   و علمیتخصصی  هایمشارکت

بین والدین و  و علمیتخصصی  و رابطه شوندنمی گرفتهانشان به بازی در جریان آموزش فرزند

در مالزی مدارس کشور برای ترویج  (.Aslani, 2007) شودمیعوامل مدرسه هم کمتر دیده 

و بر این باورند که بدون ارتباط خوب و تعامل  شدند دهیسازمانمشارکت والدین و معلمان 

و در فنالند فرآیند تبادل همکاری  (Simon, 2017) شودمیان تضعیف آموزدانشآنان عملکرد 

در  هاآنبه عنوان یک پیشرفت جدید ایجاد شده است و موقعیت والدین محدود به  نقش 

 ,Karila, Alasutari) است و تربیتو توجه به فرزندان به عنوان هدف تعلیم  زندگی خانوادگی

زمند استفاده از خرد جمعی است لذا تعامل باید توجه داشت  اتخاذ تصمیمات مهم نیا (.2012

 کهاین ترمهمنکته  .(Javanbakhtaval & Vafadar, 2004)والدین با مدرسه ضرورت تام دارد

 و مادرانتربیتی است بدون تجمیع اندیشه با پدران  کار هایضرورتکه از  آموزدانششناخت 

 حساببهو کارآمدی برای مدارس بازوی قدرتمند  هاآن کهایننیست به لحاظ  پذیرامکان

نیازمند آن است که  وپرورشآموزشمشارکت در  (.Adib, Mardan Arbat, 2018)آیندمی

 غیرمتمرکز ریزیبرنامه ، فراهم آوردن عدالت اجتماعی آن فراهم شود ، یالزم برا و بسترزمینه 

ن روابط مدرسه و خانه . از ای(Matin, 2012)کندمیاین مورد ایفای نقش  در هاتبعیضو رفع 

 کاراییصورت گیرد باعث اثربخشی و  خوبیبهفرایند تعاملی و مداوم است که چنانچه مشارکت 

با هم همکاری و  آمیزیموفقیت طوربه اندنتوانستهمسئله که چرا خانه و مدرسه  و این.  شودمی

 کفایتعدمدر مشکل اصلی و علل و عوامل بسیاری حکایت از آن دارند که  هانشانهتعامل کنند، 

در رویکرد  رسدمیبه نظر  چهآنلذا  .و عدم تناسب روابط بین دو سازمان خانه و مدرسه است



  275 1400م، شماره دوم ، تابستان نهدوره                                   مدیریت مدرسه    فصلنامه علمی 

ی است که با شناخت هایمؤلفهشناسایی  ،است بااهمیت و توجهقابلمدرسه  مشارکتی خانه و

و اختیار  غیرمتمرکز ، بستر مناسبی برای نگاهمربیان-ضمن تسهیل ارتباطات دوسویه اولیا هاآن

و مداخله تخصصی در  هاگیریتصمیممشارکت والدین بخصوص در  کارگیریدر بهمسئولین 

مورد بررسی قرار گرفت و  هامؤلفهکند .در این پژوهش شناسایی این امور آموزشی را  فراهم 

 :گردیدپژوهش به شرح زیر مطرح  سؤال

 در مشارکت والدین کدامند؟ مؤثر هایمؤلفه

 شینه پژوهشپی

. اندنمودهاخیر پژوهشگران متعددی پیرامون مشارکت والدین در مدرسه مطالعه  هایدههدر 

 از جمله:

 (Rajaeipour, Farhang, Agha Hoseini & Ghalavandi,2012) در پژوهشی با موضوع

رخورد بهبود مناسبات خانه و مدرسه از دیدگاه آموزگاران به این نتیجه رسیدند که : ب هایراه

، رعایت عدالت در برخورد با افراد  گیریتصمیمو حسن خلق ثبات در  روییخوشهمراه با 

. همچنین باال بردن آگاهی اولیا از مسائل  گرددمیموجب بهبود مناسبات خانه و مدرسه 

 ,Matin (. پذیردمیشرکت آنان در انجمن اولیا و مربیان تحقق  واسطهبه وپرورشآموزش

و راهکارها  هاکاستی،  وپرورشآموزشضرورت مشارکت در  "ژوهشی با موضوعدر پ( 2012

که نهادهای مهم اجتماعی  وپرورشآموزشبدون همکاری جامعه ، خانواده و  :گیردمینتیجه "

نیازمند  وپرورشآموزش. گسترش مشارکت مردم در امور رسدمیهستند مشارکت به سرانجام ن

م برای آن در سه نهاد مذکور فراهم شود . فراهم آوردن عدالت این است که زمینه و بستر الز

. بنابراین  کنندمیدر این مورد ایفای نقش  هاتبعیض، رفع  غیرمتمرکز ریزیبرنامهاجتماعی ، 

مختلف فراهم آید  هایجنبهفرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی مشارکت از  هایزمینهشایسته است 

 .2015)) Lekli & kalotis  والدین  –معلم  هایهمکاریایجاد "دیگر با عنوان  پژوهشیدر

ارتباطی  هایمهارت گیرندمینتیجه "های شاگردان تیموفق بینیپیش مؤثریک روش  عنوانبه

در  هاآنان و موفقیت آموزدانشعامل اساسی انگیزه یادگیری  و معلمین و مادرخوب بین پدر 

در Desforges & Abochar (2003)ست. مدرسه همچنین کاهش رفتارهای نامطلوب ا
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و  آموزدانشمداخالت والدینی و آموزش خانواده بر پیشرفت  تأثیر "پژوهشی با موضوع 

به این نتایج دست یافتند، که مداخالت والدینی از جمله: مالقات والدین با مدرسه  "سازگاری او

مور مدرسه، همکاری در مدرسه ، مشارکت در اهابرنامهو  هانامهآیینپیرامون نقش مدرسه و 

 هایکالسحمایت از معلمین،  ارتباط قوی و افزایش سطوح مداخالت با شرکت در  منظوربه

نشان دادند سطوح  هایافته. همچنین بخشدمیآموزشی مادران، فرآیند آموزش فرزندان را بهبود 

با  بلندمدتدرک مداخالت والدینی در آموزش فرزندان ارزشمند بوده و موجب یک  خودجوش

در   Simon(2017)فرآیندها خوب فهمیده شوند.  شودمیو موجب  گرددمیزیاد  اثرگذاری

ایجاد  کندمیمعلمین در مدارس ابتدایی مالزی بیان  –پژوهشی با عنوان مطالعه تعامل والدین 

 هاستورالعملدآموزشی برای والدین و ارتباطات برای معلمان و مدیران مدرسه و ارائه  هایکارگاه

عمومی است . همچنین برقراری ارتباط مثبت با والدین و دانش خاص برای همه مدارس در 

مدارس قادر به  هاآنرابطه با چگونگی کار وجود دارد . والدین مشتریان مدرسه هستند بدون 

 ایهحرفوالدین نشانه ضعف مدیریت است . رابطه  –عدم ارتباط بین معلم  باشندنمیاجرای کار 

. از  الزم استمعلم و سازش و مصالحه برای رسیدن به هدف  –و تعامالت بین والدین 

شخصیت خوب هر معلم رفتار با دیگران است . افزایش دخالت مثبت والدین بهترین  هایویژگی

تا محیط خالقانه و دوستانه ایجاد کند . معیار ارزیابی  کندمیارتباط است و به مربیان کمک 

، همچنین کندمیکیفیت آموزش به عنوان بازخورد سازنده عمل  در خصوصاز والدین  بازخورد

معلمان  ایحرفهکلیدی کار معلم و ارتقا ء صالحیت  هایجنبهموجب اطالعات مفید در مورد 

 . گرددمی

 دالیلمزایای مشارکت والدین یا  در زمینهمتعددی  هایپژوهش کهایندر نهایت با توجه به 

ی که موجب هایمؤلفه و شناساییرکت والدین در مدرسه ارائه شده است، اما توجه عدم مشا

برای  ایویژهحائز اهمیت است. لذا این پژوهش توجه  گرددمیمشارکت والدین در مدرسه 

با بررسی  کندمیدر مشارکت والدین در مدرسه خواهد داشت و تالش  مؤثر هایمؤلفهشناسایی 

تا سطح  وپرورشآموزشاز سطح کالن در  و ضروریمهم  هایالیتفعپژوهشی و -متون علمی

 پژوهشی ذیل را پاسخ گوید. سؤالخرد در مناطق و مدارس، 

 در مشارکت والدین کدامند؟ مؤثر هایمؤلفهپژوهشی:  سؤال
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 پژوهش ینظر یمبان

بود نقش در به نیبه همراه دارد و ا یمثبت یامدهایپ یلیخانه و مدرسه در امور تحص تعامل

قرار  تائیدمورد  هادولتاز  یاریبه مدت چهل سال شناخته شده است و توسط بس یآموزش جینتا

 Hornby, 2011).  ) است گرفته

(Maleki, 2008)  او را  هایبینشتصورات و  یانسان ی: رفتارهاکندمی انیب اینظریهدر

ا آن رفتار خواهد کرد. لذا نگاه کند، متناسب ب یهر طور که به امور زندگ یآدم .دهدمینشان 

 میبه امر تعل بایستمینحو انجام دهند  نیخود را به بهتر ینقش پدر و مادر خواهندمی ایاگر اول

 .همت گماشته و در ارتباط مستمر با مدرسه کوشا باشند تیترب و

  اژهیپ یرشد شناخت هینظر

کودک  شدهریزیبرنامه شیاز پ "یکیژنت دهیچیاتصاالت پ"هردو مورد  بر اساس هینظر نیا

، مثالعنوانبههست.  تأثیرپذیرو  یزشیپربار، انگ طیمح کی بر اساسوهم  و تکاملرشد  یبرا

تا با  کندمی جادیفرزندان ا یرا برا یمشق شب فرصت نیمانند تمر نیوالد یمشارکت هایفعالیت

و  یاجتماع طیمح کیدر  که دانش خود را ایگونهکنند بهبرقرار  معناداریخود ارتباط  نیوالد

 .(Tekin, 2011)کنندمی جادیا ندیفرآ نیا قیاز طر یجسم

  یگوتسکیو یاجتماع یفرهنگ هینظر

 تأکیدتوجه و  ،یمتقابل اجتماع تأثیر قیاز طر یذهن یبر کسب کارکردها یگوتسکیو هینظر

 هایعالیتفمشارکت در  قیاز طر دیکه دانش و اطالعات جد کندمی انیدارد. او قاطعانه ب

 صیخانواده و فرهنگ را تشخ تیاهم یگوتسکیو ترساده انی. به بشوندمی یدرون یاجتماع

کودک به که  آنچهدارند که به  شرفتیسطح پ کیکه کودکان  کندمی اظهارنظر.او دهدمی

که تحت  ی، زمانهای کودکتواناییبه  گری. سطح دکندمیکسب کند اشاره  تواندمی ییتنها

معتقد  ی، اشاره دارد.  لذا وکندمیتواناتر کار  یهمتا کی ایفرد بزرگسال  کی ییهنمارا تأثیر

 .(Prior,  Masoudnia, 1963)دارند ییسهم بسزا یلیشرفت تحصیدر توسعه و پ نیاست والد
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  برون فر برنر شناختیبوم هینظر

و معلم به کار  نیابطه والددر مطالعات ر ایگسترده طوربهتوسعه،  هایحوزه زمینه در هینظر نیا

، دهدمیرخ  هامحیطاز  یاریدر بس یکه توسعه انسان کندمیگرفته شده است. برنر ادعا 

 هایینظامخرده  نیاست. او معتقد است ارتباط ب یتوسعه انسان یاصل نهیخانواده زم کهدرحالی

 ییتوانا مثالعنوانبه. شودمی، منجر به سهولت رشد  ستمیس انیمانند خانه و مدرسه در م

 میتعم یبلکه به چگونگ ست،یمدرسه وابسته ن یکودک در خواندن و نوشتن فقط به رخدادها

 .(Bronfenbrenner, 1986)دارد یبستگ زیدر خانه ن هافعالیت نیا

  یوئیجان د هینظر

 دانست، نظرصاحبآن را  نیمشارکت والد هایدیدگاهدر  توانمیکه  پردازینظریه گرید از

 انیکودکان بن یبرا وپرورشآموزشدر  یادیبن -یاکتشاف وهیش کی یوئیاست. د یوئیجان د

کرده و معتقد بود کودکان از راه تجربه  تأکیدکودک  یفرد هایتجربه تینهاد. او بر اهم

در  یاجتماع یدادهایبا تجارب و رو یآموزش یدادهایداد، رو صیتشخ یو نیچن. همآموزندمی

که  ایتجربه، اول دانستمیمعنادار  یریادگی یدو تجربه را برا یوئی. داندمیختهآدر هم  یکدیگر

 نیا کهاینو جذب کند، دوم  برانگیزاندکرده و آنان را  جادیان عالقه و رغبت  اآموزدانشدر 

جالب و  یهایتجربهکرد  انیب یوئیمنجر شود. د شتریب یریادگیفرا گرفته شده به  هایتجربه

  ,Prior)شوندمی ییو راهنما تیهدا هاآن یبه سو گرانید لهید که کودکان به وسجذاب هستن

Masoudnia, 1963). 
 یایاول بیمدرسه را در ترغ نیمسئول و تجربه، تخصص  ییخود توانا یدر تئور فارلند

بانن  شیف .نامدمی یتیریمشارکت مهم خوانده است و آن را عوامل مد یان به سوآموزدانش

مترتب  دیو فوا یاحتمال و نتایج امدهایپ قبالا که  آورندمی یبه مشارکت رو یزمان نیوالدروم : و

از  یتیحما هایو شبکه یاجتماع تی(کاپالن : حمایکرده باشند)عامل اقتصاد یابیرزبر آن را ا

)عوامل تأثیرگذار است نیو...بر مشارکت والد نیوالد ریمدارس،سا نیجمله دوستان،مسئول

که در تعامل با مدرسه  ندیاحساس نما نیاگر والد تیموقع یهومتز : بر اساس تئور (.یاجتماع

 ,Yazdkhasti)مشارکت کنند شتریدر امور مدرسه ب کنندمی یسع ددار دارینظراتشان خر

Abbaszadeh, 2007). 
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پارکر فالت و مک  ی، مار ویچون التون ما یدانشمندان یروابط انسان هینظر و اصول میمفاه

کار  تیماه رایز ،داشتند رشیپذ نهیزم یآموزش هایدر محیط یاز هر سازمان شیب دیشا گوریگر

کار مورد توجه قرار گرفته و در پرتو  یکه جوانب انسان کردمی جابیا وپرورشآموزش

 ,Amini)شود جیرا هاسازماندر  یروابط انسان هایمهارت یهاآموزش نآنا رهنمودهای

Rezapour & Naseh, 2008). با مشاهده  تواندمی یریادگی ،یاجتماع یریادگی دگاهیطبق د

 انهیجومشارکتفرد رفتار  کههنگامی .فتدیاتفاق ب هاآنحاصل از رفتار  و پیامدهای گرانیرفتار د

رفتار در فرد  نیا دهندمیقرار  تیو حما قیرا مورد تشو یو زین انیفاطرا و کندمیرا مشاهده 

را آغاز خواهد  یمشارکت هایفعالیت ،یریادگی یندهایفرآ یاز ط و پس شدهتقویت گرمشاهده

 .(Azimi Hashemi, Reza Manesh, 2014)نمود

که  کندمی یرا در مدارس معرف نینوع مشارکت والد ۷ ی(: و۱۹۸۱هاگز ) بندیطبقه

 ای یر عملانجام کا قیبا مدرسه از طر یکسب اطالعات، همکار یبا معلمان برا دارید عبارتند از:

 یمنابع وامکانات برا هی، تهاهداف خود یاز امکانات مدرسه برا ،استفادهیمال هایکمک

مشترک  هایفعالیتدر  شرکت ،یبرنامه درس یمنابع وامکانات برا هی، تهبرنامهفوق  هایفعالیت

 هیمشارکت اول ۵ مدارس. به اعتقاد هاگز هایسیاست یواجرا نیشرکت در تدو با مدارس و

 ,Norouz Nejad Ghadi, Seraji)دیمشارکت فعال نام توانمیو فقط دو مرحله آخر را  یفعالان

2016). 
 نوالدی در ارتباط با معلم ۱۹۸۷در سال   چیمازلو  که توسط ر یجهان یآرزو ۵ یتئور

 یبزرگ انیدرک که آنان مرب نیاز خودشان با ا نیشامل شناخت والد یتئور نیا شد. کاربردهبه

در آموزش  هاآن تأثیرمدرسه از  نیبدانند مسئول نی، والدفرزندانشان هستند یدگدر زن

و تجربیات آنان اعتماد مدرسه به قدرت  نیمسئول باور کنند نی، والدهستند هفرزندانشان آگا

 تأمینبر  نیو معلم گرددمی تأمینبه لحاظ حضورشان در مدرسه  نیخاطر والد تیامن ،دارند

در سال  رتباط خانه و مدرسه که توسط سواپا هایمدل یز کنند.تئورتمرک نیوالد ازین

انتقال  ،یتیشامل مدل حما و مدرسهمدل ارتباط خانه  ۴ یئورت نی. در ادی(مطرح گرد۱۹۹۳)

 داردمی انیو ب شودمیمطرح  یو مدل همکار یلیدوره تحص سازیغنیمدرسه به خانه، مدل 

مدرسه در مقابل  تیحما قیبه اهداف را از طر مؤثر ابیدر دستی دهیکه فا ۱مدل شماره  جزبه
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و  تعامل ،ی، بهبود برنامه آموزشفرزندان شرفتیپ رد گریسه مدل د ،داندمی نیوالد هایمزاحمت

، بهبود دوطرفهارتباط  جادیا ،یآموزش یبرنامه و محتواها سازیغنی، در امور نیوالد مشارکت

 اریمنسجم در جلسات شورا بس ماتیو تصم دوطرفه یتتمهید حما ،و مدرسهدر خانه  یریادگی

  .(Mashudu, 2015)داندمیو کارساز  مؤثر

 :کنندمی میترس طوراینرا  هاگیریتصمیمدر  نی(: مشارکت والد۱۹۹۸)  نگیوگولدر باچ

 .شودمی نیوالد هایمساعدتبر  انیمرب تأثیرکه مانع  نیوالد توانمندسازیمدل  -

 .کنندمیرا تجربه  گیریتصمیمقدرت  انیوهم مرب نیابل که هم والدمدل مشارکت متق -

 گیریتصمیمدر  یادیقدرت ز انینه مرب و نیکه در آن نه والد کیبوراکرات ای یمدل سنت -

 .متمرکز شده است یمحل طوربه و نظارتکنترل  احتماالا کهاینندارند به خاطر 

با پرسنل  یمشارکت ای شخصاا ایصشان که معلمان بر اساس تخص ایحرفهمدل معلم  -

 Azimi)ندارند گیریتصمیمدر  یگاهیجا چیه نیاما والد کنندمی گیریتصمیممدرسه 

Hashemi, Reza Manesh, 2014.) 

 

 پژوهش شناسیروش

در مدرسه در زمره والدین  در مشارکت مؤثر هایمؤلفهپژوهش حاضر با هدف شناسایی 

، کتاب، نامهپایان، مقاالت، باالدستی، اسناد ایکتابخانهو بررسی  مطالعه باو کیفی  هایپژوهش

علمی فارسی ، پرتال جامع علوم انسانی، سیویلیکا،  هایپایگاه، از المللیبینملی و  هایهمایش

و ۱۳۹۸تا ،  ۱۳۷۸دربازه زمانی  ،SIDنورمگز، مگیران،پایگاه اطالعات علمی و جهاد دانشگاهی 

، در بازه proquest، Scopous ،Springer  ،Wiley ،Elsevier تین مانند،علمی ال هایپایگاه

در پژوهش حاضر هدفمند بود و در واقع در پژوهش  گیرینمونهانجام شد.  2018تا  2008زمانی 

 تربزرگکه داده بیشتری که سبب توسعه، تعدیل،  گیردمیانجام  ایمرحلهکیفی تعداد نمونه تا 

 بندیطبقهتکرار شده یا  هادادهتئوری موجود گردد وارد نشود، یعنی  شدن یا اضافه شدن به

 ,Hardy & Bryman)نامندمی، که این رویکرد را اشباع نظری دهندنمیموجود را تغییر 

پدید آیی  یمرحله، تا هاداده آوریجمعدر این پژوهش برای تعیین حجم نمونه، کار  .(2009

پایان گرفت. در واقع  ذکرشده هایپایگاهمنبع از  ۸۷تعداد نظم و عدم گسترش بیش از حد با 
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رویکرد  برم بنای مضمون روش تحلیلبا  هاداده وتحلیلتجزیهدر پژوهش کیفی  گیرینمونه

برای معموالا . تحلیل مضمون روشی است که گرفته استانجام  استرلینگ(-)آتراید استقرایی

را به  هاداده. این روش گیردمیلیه مورد استفاده قرار در تحقیقات کیفی او هاداده وتحلیلتجزیه

در این روش، مضمون پایه مبین نکات مهمی در متن  .کندمییی غنی و تفصیلی تبدیل هاداده

اجرای شبکه  . (Sterling, 2001)شودمیمضمون سازمان دهنده ایجاد  هاآناست و با ترکیب 

کیفی است که در پی کشف مضامین عمده در  تحلیل محتوای اطالعات دهیسازمانمضامین، 

یک متن در سطوح مختلف، و هدف آن تسهیل ساختار و نمایش این مضامین است. مقدمات 

مضمون پایه که برای  هایبندیدسته)مضامین پایه(،   مرتبه ترینپایینمشهود در متن یا 

ان دهنده(، و مضمونی که )مضامین سازم اندقرارگرفتهخالصه کردن اصول انتزاعی در یک گروه 

 ,Erfani) )مضمون فراگیر( نام دارد فراگیر در بر گرفته است صورتبهاصلی متن را  هایاستعاره

مرتبط با موضوع پژوهش از منابع استخراج و  هایپاراگرافتدا در این پژوهش اب ا. لذ(2017

مضامین پایه  ولیه،کدهای ا بندیدستهسپس با  .گردیدتوسط محقق به کدهای اولیه تبدیل 

، مضامین سازمان دهنده و مضمون فراگیر هابندیدستهاستخراج و در ادامه با انتزاعی کردن 

پژوهشگر و همسوسازی  گیریموضعبازبینی و  هایروشاز  هادادهشکل گرفت. برای اعتبار یابی 

نجش پایایی از برای س استفاده گردید. همچنین وپرورشآموزشبا منابع علمی و اسناد کلیدی 

. شوندمی کدگذاریدر این روش متون در دو مرحله شد. استفاده  ۱ضریب پایایی هولستی

 هدیدگراستخراج  دیگر و منابع هامقالهاز  پژوهشگر مضامینکه در مرحله اول توسط  صورتبدین

 دداا مجپژوهش با نظارت آنان  سؤالمضامین مرتبط با  ،گانمرحله دوم با مراجعه به خبر و در

مبنای میزان توافق دو مرحله  بر . با مقایسه این دو مرحله وگردید و استخراجشناسایی 

 داد که/( نشان ۹۲پاسخ محاسبه ) دید.گر،ضریب پایایی با روش هولستی محاسبه  کدگذاری

 نتایج از قابلیت اعتماد باالیی برخوردار است.

 

 

 

                                                      
1. Holsty 
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 هایافته

پیرامون  ،مرتبط هایپاراگرافدر پژوهش  شدهردآوریگ و اسنادنخست از مجموع منابع  در گام

 گاماولیه انجام شد. بخشی از نتایج این  کدگذاری و گردیدمشارکت والدین در مدرسه استخراج 

 .باشدمی ۱در جدول شماره 

 

مشارکت در  هایمؤلفهمنتخب و کدهای اولیه پیرامون  شناسایی  هایپاراگرافاز  هایینمونه :۱جدول شماره

 مدرسه

 ردیف متن منبع کد اولیه

 

مدرسه  هایسیاستتدوین 

 بر مشارکتمبتنی 

 تقویت انجمن اولیا مربیان

 

 

 

Esmaili (2016) 

  

 

برای مشارکت اولیا در مدرسه تدوین 

 هاآن حداکثریراهبردی که بتواند مشارکت 

را به همراه داشته باشد از ضرورت خاص 

 انو مربیاولیا  هایانجمنتقویت ، است

راه مشارکت  مؤثرترین و ترینمناسب

 .اولیاست

 

 

 

۱ 

 

تغییر درساختارنظام 

 آموزشی

یانه جومشارکت هایبرنامه

 غیرمتمرکز

 مسئولین پذیریانعطاف

 و مدرسهارتباط عمیق خانه 

 

 

Ghureshi & 

Abdollahi,  

(2015) 

 و شناخت و مدرسهتعمیق رابطه میان خانه 

را  مدرسه بافرهنگ مدرسه،تعامل والدین 

نظام آموزشی کشور در اداره ، کندمیتضمین 

 گیریتصمیممدارس باید مبتنی بر 

 نسبی،مشارکتی،استقالل 

 و غیرمتمرکز هایروش،پذیریانعطاف

 .یانه باشدجومشارکت

 

 

 

۲ 

 

 

 

 

 جو آرام خانواده

 

 رفع مشکالت خانواده

 

 عملکرد مسئوالنه خانواده

 

 

 

Asadi 

Yoonesi,  

Bakhshi  & 

Rastgoumogha

dam, (2018) 

وجود محیطی گرم وبالنده در خانواده ارتباط 

توجه به ، کندمیآنان را تضمین  مؤثر

مشکالت آن موجب عملکرد  و رفعخانواده 

 در قبال پذیریو مسئولیتبهینه خانواده 

 .فرزندان است

عملکرد مناسب خانواده به اعضای آن در 

 التو مشککمک نموده  با شرایطسازگاری 

 .نمایدمیارتباطی را برطرف 

 

 

 

 

۳ 
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ساختارسازی نوگرایانه در 

 مشارکت

 

 

Jafar Yousefi 

&  

Fereydounneja

d,  (2015) 

برقراری ارتباط مدرسه  و نظامتقویت ساختار 

ارتباط  بر وجود مؤثربا خانواده از عوامل 

آگاهی اولیا از ، است و مدرسهنزدیک خانه 

 .دشده قانونی ایجا هایظرفیت

 

 

۴ 

 در مشارکتبرخورد سازنده مدارس با والدین  با والدین آمیزاحترامتقابل 

 .است مؤثرآنان 

 

 

 شناخت فرهنگ خانواده

 آموزش فرهنگ مشارکت

 هایپتانسیلاز  مندیبهره

 موجود

 

 

 

Monadi (2007) 

و رفتار  دهندهشکلسرمایه فرهنگی خانواده 

ع آموزشی مناب. آنان با مدرسه است عملکرد

 و رفتارشخصیت  گیریدر شکل و فرهنگی

 .مؤثرندوالدین 

 

 

۵ 

 گفتمان خانوادگی

 

 جلسات مشاوره با والدین

 

 

Manshai 

(2005) 

 

وجود ارتباط کالمی بین اعضای خانواده 

 .وازعناصر اصلی تعامل است بسیار مهم

 در ایجاد و مشاوره،مذاکره، وشنودگفت

  ارتباط

 .است مؤثر و تعامل 

 

6 

 

 

آشنایی والدین با نحوه 

 و همکاریتعامل 

 

والدین افزاییدانش  

 

 

 

Erfani (2005) 

 

 

که  و رفتارهایی با وظایفآشنایی والدین 

تقویت کند  در آنانرا  و همکاریتفاهم 

 .سازدمی را تسهیلتعامل با مدرسه 

مسائل تربیتی عامل  درزمینهآموزش والدین 

 .ارتباط والدین است مؤثر

 

 

۷ 

  ارتباطی هایمهارتآموزش 

Spera (2005) 

 و تجربهآموزش،مشاهده  از طریقوالدین 

 .آورندمیارتباطی را به دست  هایمهارت

۸ 

 

 توانمند ساختن والدین

 

Gandoz (2018) 

آنان  مؤثر بر مشارکتوالدین  و تواناییدانش 

 .است تأثیرگذاردر مدرسه 

۹ 

 

  اثربخش هایبرنامهاجرای 

 

 

Oki ki (2014) 

مطالعات نشان دادند که والدین مایل هستند 

فرزندان خود  وپرورشآموزشدر  مؤثر طوربه

و خاص  هایاستراتژی باشند لذادرگیر 

 و به ارتقاءیافتهمشارکت بایستی  راهبردهای

             .نشان داده شود هاآن

۱۰ 

  آموزش خانواده

Qouper (2015) 

و  رهو مشاوجلسات آموزشی والدین 

آنان فرصت مناسب برقراری ارتباط  راهنمایی

۱۱ 
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 .کندمی را فراهمبا مدرسه 

  مدیریت مقتدرانه

Simon (2017) 

اولیا  در تعامل و مقتدرانهمدیریت قوی 

 .است مؤثربسیار 

۱۲ 

استفاده از تکنولوژی 

 ارتباطات

 

Olmested 

(2013) 

به سرعت والدین را به  تواندمیفناوری 

                         .کند مدرسه مرتبط

۱۳ 

مشارکت والدین در 

 هاگیریتصمیم

 

SY (2006) 

در  گیریتصمیمدرخواست از والدین جهت 

 کندمیامور مدرسه به تعامل والدین کمک 

 

۱۴ 

آشنایی والدین 

آموزشی  هایباسیاست

 مدرسه

 

Fernandez 

(2017) 

آموزشی  هایباسیاستآشنایی والدین 

و ه تعامل آنان با مدرسه مدرسه ازجمل

با  و همکاری درت عامل هاآن پذیرش

 است مؤثرمدرسه 

۱۵ 

در والدین  اظهارنظرآزادی 

 مسائل مدرسه خصوص

 

 

Evans (2017) 

نظرخواهی از  در خصوصدعوت از والدین 

با مسائل آموزشی موجب  در ارتباطآنان 

 گرددمیافزایش ارتباط آنان با مدرسه 

۱6 

 

 نه با والدینبرخورد عادال

 

Tabrizi & 

Tabatabaei 

(2007) 

از کار خود متوجه  در ارزشیابی اگر والدین

متناسب با فعالیتشان بوده  هاآنشوند پاداش 

و عادالنه است مشارکت بیشتری خواهند 

 داشت

۱۷ 

 برخورد مناسب مربیان

 با والدین

Bastani (2008) 

 

 در تعاملمناسب مربیان  و گفتاررفتار 

 است مؤثرن والدی

۱۸ 

فراهم ساختن زمینه 

 مشارکت در مدارس

فراهم ساختن زمینه 

 در خانهمشارکت 

 

 

Matin (2012) 

 

نیازمند  وپرورشآموزشمشارکت مردم در 

 و خانهمهیا ساختن شرایط برای مدرسه 

 است

۱۹ 

  دیدگاه مشارکتی مدیر

Unesi (2015) 

 

و یانه مدیر بستر مشارکت جومشارکتنگاه 

 کندمیوالدین را فراهم  تعامل

۲۰ 
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 ،های اولیه بر اساس معناییمشابهتدوم با مرتب کردن کدهای اولیه بر اساس  گامدر 

فت بخشی از نتایج حاصل در گرسطح مضمون )مضمون پایه( انجام  ترینپایینبه  بندیدسته

 .باشدمی ۲به شرح جدول شماره  گاماین 

مشارکت  هایمؤلفهمضامین پایه از کدهای اولیه ،پیرامون  شناسایی  استخراجاز  هایینمونه :۲جدول شماره 

 مدرسهدر 

 مضامین پایه

 

 کد مضامین اولیه

 

 دیدگاه سیستماتیک

 ۱ ادراک سیستمی از مدرسه

 ۲ ساختارشناسی سازمان

 ۳ شناخت قوانین مدرسه

 ۴ شناخت فرهنگ و محیط مدرسه

 

 

 تمرکز بر محوریت والدین

 

 ۵ والدینکسب رضایت 

 6 بهبود مناسبات مسئولین با والدین

 ۷ تمرکز بر والدین به عنوان ذینفعان اصلی

 ۸ توجه به موقعیت اجتماعی والدین

 

 نمود فرآیند سازگارانه والدین

 ۹ مدرسه -همسویی نگرشی خانه

 ۱۰ وفاق نهادی

 ۱۱ کنش سازگارانه

 ۱۲ فرآیند سازش

 

 

 

 تحوالت ساختاری

 ۱۳ ساختار نظام آموزشیتغییر 

 ۱۴ اصالح قوانین و مقررات

 ۱۵ مشارکت محور هایبرنامهتدوین 

 ۱6 مشارکت والدین هایآموزهاصالح 

 ۱۷ اصالح ساختار و روابط

 

 

 ۱۸ تقویت انجمن اولیا و مربیان

 ۱۹ مشروع دانستن حق مشارکت والدین
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 ۲۰ انجمننگاه نو به جایگاه  زایش مفهومی نو از انجمن

 ۲۱ مشارکتی والدین در مدرسه هایفعالیتضمانت اجرایی 

 ۲۲ در انجمن گیریتصمیم غیرمتمرکزایجاد ساختار 

 ۲۳ در انجمن هافعالیت روزرسانیبه

 

 

 

 در حوزه مشارکت افزاییدانش

 ۲۴ مختلف هایحوزهمطالعه گر بودن اولیای مدرسه در 

 ۲۵ عامل والدین با مدرسهنگاه علمی و مطالعه محور به ت

 ۲6 توانمندی کادر مدرسه در حوزه مشارکت

 ۲۷ ارتباطی به کادر مدرسه هایمهارتآموزش 

 ۲۸ گر ساختن والدینمطالعه

 

 

 

 اثربخش هایبرنامهاجرای 

 ۲۹ حضور والدین در مدرسه منظوربهایجاد اتاق اختصاصی 

 ۳۰ والدین نیازسنجی

 ۳۱ آموزشی-مور تربیتیمشاوره والدین در ا

 ۳۲ تربیتی مدرسه-آشنایی والدین با اهداف آموزشی

 ۳۳ جلسات مستمر و با کیفیت آموزش خانواده

 

 

 مدیران توانمند

 ۳۴ مدیران با سواد در علم مدیریت

 ۳۵ نواندیشاستفاده از مدیران خالق و 

 ۳6 شناخت مدیر از مجموعه آموزشی

 ۳۷ اه به مسائل روزآگ جو مدیرمشارکتمدیر 

 

 

 

 سلوک انسانی

 ۳۸ آزادی بیان و اظهار عقیده والدین

 ۳۹ والدین و کادر مدرسه آمیزاحترامتقابل 

 ۴۰ روابط انسانی حاکم در مدرسه

 ۴۱ در والدین اعتمادسازی

 ۴۲ برخورد عادالنه نسبت به والدین
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ه در مدرسه هرچند مضمون در یک کاربردی مضامین پای هایمشابهت بر اساسسوم،  گامدر 

 ۳نیز در جدول شماره  گامخشی از نتایج این ب رفت.گدسته به نام مضمون سازمان دهنده قرار 

 آمده است.

 هایمؤلفهاستخراج مضامین سازمان دهنده پیرامون شناسایی  پایه و مضامین بندیدسته :۳جدول شماره 

 مشارکت در مدرسه

 ردیف ن پایهمضامی مضامین سازمان دهنده

 

 

 غالب هایچالش

 ۱ تحوالت ساختاری

 ۲ زایش مفهومی نو از انجمن

 ۳ نگرشیهمسوسازی 

 ۴ تمرکز بر محوریت والدین

 

 

 سازی مشارکتبستر

 ۵ به مدرسه و سازمانیسیستماتیک  گاهدید

 6 کاربرد دانش تکنولوژیک به مدرسه

 ۷ در حوزه تعامل افزاییدانش

 ۸ مدرسه شناخت قوانین

 

 بنیادی تعامل  هایمفروضه

 ۹ ایزمینهعوامل 

 ۱۰ سازگارانهنمود فرآیند 

 ۱۱ مدیران توانمند

 ۱۲ اثربخش هایبرنامهاجرای 

 ۱۳ هنجارها پذیریانطباق

 

 و تعاملمهندسی ارتباط 

 

 ۱۴ سلوک انسانی

 ۱۵ مکانیزم جذب والدین 

 ۱6 اعتمادسازی
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تدوین نهایی جدول  فراگیرضمون حاکم بر کل مضامین به عنوان مضمون سپس با انتزاع یک م

 فراگیر،سازمان دهنده و  مضامین پایه بندیدسته ۴انجام شد.در جدول شماره  گانهسهمضامین 

 .شودمیمشاهده 

 مشارکت در مدرسه هایمؤلفهمربوط به شناسایی   گانهسه:جدول نهایی تحلیل مضامین ۴جدول شماره 

 ردیف مضامین پایه مضامین سازمان دهنده مضمون فراگیر

 

 

 

 

 

 

 رهیافت مشارکت والدین

 

 غالب هایچالش

 ۱ تحوالت ساختاری

 ۲ زایش مفهومی نو از انجمن

 ۳ شینگرهمسوسازی 

 ۴ تمرکز بر محوریت والدین

 

 مشارکت بسترسازی

 ۵ سیستماتیک دیدگاه

 6 کاربرد دانش تکنولوژیک

 ۷ پذیریسئولیتم

 ۸ در حوزه تعامل افزاییدانش

 

 بنیادی تعامل هایمفروضه

 ۹ ایزمینهعوامل 

 ۱۰ انهسازگارنمود فرآیند 

 ۱۱ مدیران توانمند 

 ۱۲ هنجارها پذیریانطباق

 ۱۳ اثربخش هایبرنامهاجرای 

  

 و تعاملمهندسی ارتباط 

 ۱۴ سلوک انسانی

 ۱۵ ینمکانیزم جذب والد

 ۱6 اعتمادسازی

 

 گیرینتیجه بحث و

 مفهوم در چهاررا در مدرسه والدین  در مشارکت مؤثر هایمؤلفهی پژوهش حاضر هایافته

 .گرددمیبیان  هاآنسازمان دهنده مشخص نمود که در ذیل توصیف کوتاهی از  کلی

کالن در  هایاستسیسازی و ترمیم به مناسب ، هایزیرساختاشاره به ، غالب هایچالش

 عمل و آزادیقوانین  و اصالح. لذا بازبینی باشدمی و مربیانتعامل اولیا  و تقویتراستای ایجاد 
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برداشته  بایستمیاست که از سطوح کالن مدیریتی  هاییگاممدارس در این حوزه از 

 (Maroofi & Mohammadi, 2019).شود

Aslani (2007) موجود در  حاضر سدهایپژوهش  در پژوهش خود با نتایج همسو با

تخصصی –قانونی در ایجاد تعامل و رابطه علمی  هایظرفیتو عدم وجود  وپرورشآموزش

 هایبخشنامهاولیا مربیان به لحاظ  هایانجمن  کهاین. دوم کندمی گومدرسه را باز–والدین 

الزم نتوانسته  ییاجرا هایضمانت و نبود هابرنامه غیرمتمرکزو عدم اختیار در اجرای  ایکلیشه

نو  و تعریفی بازنگریلذا لزوم  .مطلوب استفاده نماید ووالدین به نح هایظرفیتاز  خوبیبهاست 

   Azimi Hashemi & Rezamanesh (2014) .گرددمیاحساس  و مربیاناولیا  هایانجمناز 

.از دهدمیبررسی قرار انجمن را مورد  کارکردهای هی و تقویت شیوبازنگرنتایجی همسو لزوم  رد

ش نگرمهم در این خصوص اصالح  هایچالشو  و مدرسهعوامل عمده در ارتباط خانه  دیگر

 Adib & Mardan .هاستنگرش و همسوسازینسبت به مشارکت والدین  و معلمینمدیران 

Arbat ( 2018) ، (Rajaeipour ( 2008   همسویی   ، ش مثبتنگرخود ایجاد  هایپژوهشدر

و برای برقراری ارتباط والدین  مؤثرمدرسه را راهی  کارکنانو همفکری  اندیشیهم ،هاهدیدگا

 . دانندمی مدرسه

مناسب رویکرد  هایزمینهاشاره به شیو ه های عملی در فراهم آوردن ، مشارکت بسترسازی 

به سیستمی  دیدگاهوالدین دارد . قبل از هر چیز  و تعاملمدرسه  هایفعالیتمشارکتی در 

برای درک رفتار  تأثیراتمتقابل دو سوی تعامل را آسان ساخته و فهم این  تأثیراتمدرسه درک 

راهبرد مبتنی بر  داردمیدر پژوهش خود بیان  Esmaili ((2016 .بسیار مهم است افراد 

اولیا را به دنبال داشته باشد  حداکثریکه مشارکت  شدهریزیبرنامه هایمشیخطو  دهیسازمان

 ) Tehran Moghadam  &  Shariatbagheri  . اهمیت و ضرورت خاص برخوردار است از

 انددادهبه مدرسه را مورد بررسی قرار  و سازمانیسیستماتیک  دیدگاهدر نتایجی همسو   (2011

نقش مهمی درافزایش مشارکت والدین در  تواندمی.استفاده از فناوری و دانش تکنولوژیک 

به اینترنت هستند بدون حضور فیزیکی  مدارس وصل ازآنجاکه باشد وه فرآیند آموزشی داشت

از دانش  آگاهینیز  Patrikaku ( 2014 . (Lunts ( 2003) گرددمیآنان تعامل برقرار 

  دارد. مثبتوالدین اثر  بر تعامل کندمیاذعان و تکنولوژیک را برای والدین ضروری دانسته 
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برای برقراری ارتباط مهم  را اجتماعی هایرسانهتفاده از افزایش اس Kemp ( 2015)در پژوهش 

از این ابزار ارتباطی برای ارائه اطالعات به همه ذینفعان باید  که مدارس کندمیو بیان  پنداردمی

آینده  وپرورشآموزشراهبری  یقیناااطالعات است و و انقالب  قرن دانایی ۲۱قرن  استفاده کنند.

در  Khadem Masjedi & Norouzi (2015). ت و ارتباطات خواهد بودبه عهده فناوری اطالعا

 .اندگردیدهپژوهش خود به صراحت این مطلب را یادآور 

 رفتاری مثبت در والدین و مربیان و هایدگرگونییجاد ادر حوزه تعامل به  افزاییدانش

در مطالعه خود  Saki ( 2010) .معلمین اشاره دارد–ارتباطی در تعامل والدین  هایشیوهبهبود 

 ) Ahmad) .داندمی مؤثروجود والدین باسواد و آموزش دیده را در پیشرفت تحصیلی فرزندان 

و  گوناگون هایدرزمینهمربیان  و آموزش اولیا و آگاهیدر نتایجی همسو با پژوهش حاضر  2010

الزم است   .ددانمیتعامل  در پروسهمنجر به تشویق آنان را  ارتباطی هایمهارتجمله  از

و بین خانه  در ارتباطو رخوت  تفاوتیبیمسئولین در مدرسه از  مجریان تعامل اعم از والدین و

یکی از عوامل تعامل کم و عدم  گذشتهدر  دوری جویند. باشدمی زاآسیبکه بسیار  مدرسه

بیت رت دخالت والدین در امور تحصیلی  باور به این عقیده بود که مدرسه مسئول آموزش و

 پذیریمسئولیتلذا تالش مدرسه در   .فرزندان است و خانواده از این جریان مستثنی است

 است.ضروری  بسیار مهم و هافعالیتدر  گیریتصمیمدرخواست از آنان جهت  والدین و

Tehrani Moghadam & Shariat Bagheri (2011)  و  گاهعوامل آموزش پذیریمسئولیت

عامل  و نه  دانستنمشتری سازمان  راالدین و، نوان ذینفعان مهمبه اولیا به ع پاسخگویی

. پندارندمیمهم  با مدرسههمه این موارد را در ایجاد مشارکت و تعامل والدین  ،خارجی

 Ahmadi & Aminaei ( 2005 ،  Adib & Mardan Arbat) پژوهشگرانی دیگر از جمله

(2018)  ،(Kemp ( 2015  ، (Lekli & Kaloti ( 2015  ( ،2010 (   Ahmad  در مطالعات نیز

 خود به نتایج مشابه دست یافتند.

 بنیادی تعامل هایمفروضه

این شرایط  بایستی  دارد. مؤثر الزم برای برقراری ارتباط سازنده و هایشرطپیشاشاره به  

 مدرسهو خانه  فرهنگتعامل باشد که به پشتوانه  احراز آن در  و مجریانمورد حمایت مسئولین 
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رسه از ضروریات جامعه با مد و تعاملمربیان باشیم. مسئله مشارکت –اولیا  مؤثرشاهد ارتباط 

کنش مشارکتی والدین مورد توجه قرار  زمینهپیشراستا عواملی به عنوان  . در اینآموزشی است

ای ، فضاهفرهنگیسرمایه  .، اجتماعی و اقتصادی استفرهنگی هایسرمایهکه از جمله  گیردمی

 لذا افراد دارد. و رفتارهایرا بر افکار  تأثیرو بیشترین  دهدمی را شکل و جهت فرهنگی

به آینده فرزندانشان توجه بیشتر  و نسبت پذیرترمسئولیت فرهنگی هایسرمایهبا  هاییخانواده

 .(Smith, 2011) دهندمینشان 

 (Monadi, 2007)  سرمایه اجتماعی فرد  دارد.نقل از بوردیو به این مورد اشاره  نیز به

 .کندمیمنزلت او در جامعه است و به عنوان یک منبع برای خانواده عمل  کنندهتعیین

 (Mehri, 2005) اجتماعی خانواده در موفقیت تحصیلی  کند سرمایهمیبیان  در پژوهشی

تمهیداتی  و انجام هاخانوادهان نقش اساسی دارد. توجه مسئولین به وضعیت اقتصادی آموزدانش

 ,Sobhani Nejad).  کندمیفراهم  انیازهای آنان بستر مناسب مشارکت ر تأمیندر خصوص 

Yuzbashi, 2013)  باالتر اقتصادی خانواده مبین برتری  میانگینکه  خود دریافتنددر پژوهش

مورد بعد فرآیند  در مشارکت والدین است و به نتایجی همسو با پژوهش حاضر دست یافتند.

محیط فاقد تعارض و کشمکش موجب  انه مبین این مطلب است که همکاری و تعامل ارسازگ

 (Simon, 2017). نمایدمی والدین را به مدرسه جذب هافرصتضمن ایجاد  و باشدمیبین افراد 

نیز در نتایجی همسو فضای خالقانه،دوستانه و خالی از کشمکش و تعارض را موجب همکاری 

است . این  اثربخش. نظام آموزشی اثربخش نیازمند مدیران است ن دانستهمتقابل و تعامل والدی

تحصیلی اهداف آموزشی را میسر  هایجریانمشارکتی و به روز و کارآمد به  نگاهمدیران با 

استفاده  موجبمشارکتی مدیر را  دگاهدر نتایجی همسو دی( Yousefi, 2012). سازندمی

 ,Gohari, Jamshidi, Amin Beidakhti) .داندمیلدین وا هایظرفیتاز  حداکثریمطلوب و 

کارها  و پیشرفتتوسط آنان را موجب بهبود  هاشایستگی و کسبمدیران  پذیریانعطاف (2015

و مشارکت در شبکه روابط اجتماعی آنان را  جمعیدسته هایگردششرکت والدین در  یافتند.

 (.Azimi Hashemi, Reza Manesh, 2014) سازدمی آگاه دهندمیاز آنچه معلمان انجام 

(Sapungan, Supungan, 2014)  ایجاد فرصت برای پیشرفت فرزندان و دخالت دادن والدین

نیز بازتاب  (Elias, 2003) .داندمیی و آموزش را عامل تشویق مشارکت والدین یادگیردر امر 
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 .انگاردمیتعامل با مدرسه  در مؤثرقدردانی از آنان را در تعامل  ومستقیم پیشرفت فرزندان 

(Desforges, Abouchaar, 2003( ، )Lubuva, 2013 ) خود به نتایج مشابه  هایپژوهشنیز در

و  ورسومآداب ،اعتقادات ،هاارزشدر هر جامعه با توجه به  ،هنجارها پذیریانطباق دست یافتند.

الزم را به وجود آورده ماهنگی ه ،هاریزیبرنامههداف و ا اجتماعی در سیاسی، اقتصادی، شرایط

وهنجارها نسل  هاارزشنی همگو .(Manshai, 2005) گرددمیو موجب کاهش تعارضات 

لذا  .نمایدمیکمک  ها راآن و سازندهارتباط مطلوب  و در سازدمیرها  گمیآینده را از سردر

در پذیرش هنجارها هماهنگی در امر تحصیل لزوم  هاآنبه  و کمکان آموزدانشتغییر  منظوربه

نیز در پژوهش  (Kakia, 2008) .گرددمیآشکار  ازپیشبیش و مدرسهخانه  مابینفی هاو ارزش

را تغییر و تحول بنیادی در نظام آموزشی و  در جامعه فرهنگی گیرخود الزمه تحول عمیق و فرا

نجارهای حاکم و ه هاارزشو همخوانی گرآموزشی و پرورشی را در  هایبرنامهتحول اساسی در 

 .کندمیبر خانه و مدرسه بیان 

 و تعاملمهندسی ارتباط 

از  پوشیچشماغماض و  ،با والدین ،رعایت ادب و احترامسلوک انسانی در برخورد شامل 

 (Ahmadi, 2004). نمایدمیوالدین را راغب به حضور در مدرسه  که  باشدمی خطاهای ناچیز

در مدرسه خواهند  و مشارکتین زمانی  مایل به همکاری والد داردمیدر نتایجی همسو بیان 

و در پژوهش خود دریافت والدین باید در تعلیم  (Aslani, 2007) .شد که احساس منزلت کنند

 ,Mirkamali) .گیردآنان مورد توجه قرار  عزتمندی، تا خود را داشته باشند خاص جایگاه تربیت

 یرا دارا هاآموزشگاهآموزشی و  در مراکز ط انسانیو رواب آمیزاحتراموجود رفتارهای  (2015

. مکانیزم جذب والدین مبتنی بر راهکارهایی داندمی هاسازماننسبت به سایر  یکاربرد بیشتر

 ،ردن عدالت اجتماعیووالدین را در پی داشته باشد. فراهم آ و مستمراست که مشارکت فعال 

(. Matin, 2011) کندمیمورد ایفای نقش و رفع تبعیض در این  غیرمتمرکز ریزیبرنامه

به  و مادرهاجذب پدر  هایراه مؤثرتریندر پژوهش خود یکی از  (Kemp, 2015) همچنین

  .کندمیمدرسه را مطلع ساختن آنان از وضعیت تحصیلی فرزندانشان ذکر 
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سه را عامل جذب والدین به مدر هاگیریتصمیممشارکت والدین در  ((Lubuva, 2013پژوهش 

و در جهت تعامل بین افراد در جامعه است  عاملیو یکی از مفاهیم مهم  اعتمادسازی .انگاردمی

عمده و کلیدی برای  شرطپیشهمچنین  ،ش مثبت به فرد یا امر خارجینگرهمان  اعتماد

  (.Azkia & Hassani Rad, 2009) است ایجامعهموجودیت هر 

 پژوهش هایمحدودیت

ناظر به عوامل مرتبط با بخش کالن در وزارتخانه که متولی عد موضوعی از ب هامحدودیتاین 

است نمود دارد.  و تمرکزگراییو اعمال قانون در راستای مشارکت والدین  هابخشنامهصدور 

است که  ایگونهبهمدارس  هایفعالیتسنتی حاکم بر  دیدگاههمچنین موارد مرتبط با مدرسه و 

 هایحمایتکت در امور را دارند اما فقدان خطوط ارتباطی آزادانه یا چه والدین تمایل به شر اگر

منفی کادر مدرسه نسبت به  دیگر نگرشاز سوی . شودمیمدارس مانع این امر  از سویمورد نیاز 

در پذیرش والدین این فرآیند را با  گیتوانمندی والدین در ایفای نقش خودشان و عدم آماد

 و کارکردهایهی والدین از اهداف و کارکردها آگاعدم  نینهمچمشکل مواجه ساخته است. 

 دیگرو مشکالت معیشتی از  سوادیکممدرسه ،عدم درک والدین نسبت به ارزش مشارکت خود،

. همچنین در بعد اجرایی پژوهش محدودیت منابع مشارکت والدین است هایو محدودیتموانع 

نابع داخلی مطالب مربوط به عدم مشارکت است. در م توجهقابلدر خصوص موضوع مورد بررسی 

از منابع مربوط به  تریوسیعوالدین ، فواید مشارکت و انواع مشارکت در مدرسه گستره 

در تعامل والدین با مدرسه وجود دارد،  مؤثرجذب و جلب مشارکت والدین، یا عوامل  راهکارهای

مالی و فیزیکی  ٔ  درزمینهیشتر و درمواردی هم که بحث مشارکت والدین به میان آمده است ، ب

 . است

 پیشنهادات

 سازی آن مورد توجهاساسی مشارکت والدین در مدارس و بهینه هایزیرساختدر اولین قدم 

، فرصت تفکر و نواندیشی و هابرنامهدر اجرای  تمرکززدایید، و با گیردقیق مسئولین قرار 

های موجود پروسه تعامل را بع و محدودیتامکانات، منا بر اساسخالقیت به مجریان داده شود تا 
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روزآمد و باور به  نگاهیش سنتی خود و نگراحیا کنند. همچنین کادر مدرسه با تغییر 

پذیرش والدین را ایجاد و تقویت نموده و از پتانسیل بالقوه آنان در  فرهنگوالدین،  هایتوانمندی

هم  ، لذانقش مهمی بر عهده دارند وپرورشآموزشانجام امور استفاده بهینه نمایند. مسئوالن در 

الزم  را فراهم  سازوکارهایبه لحاظ پشتوانه قانونی و هم درک مشابه از موضوع قادر خواهند بود 

لذا باید  ،و ارتباط با والدین دارند رسانیاطالع. از طرفی مدیران توانمند نقش مهمی در دنماین

رانند، بلکه برای معلمین مدرسه نیز به عنوان بگذود خ تنهانهی الزم در این خصوص را هاآموزش

انجام دهند. و این مهم با لحاظ کردن ساختار قانونی و  هاخانوادهبعدی در تعامل با  مؤثرحلقه 

با  همچنین. باشدمیمدیران ارشد و میانی قابل اجرا  و نظارتدر انتخاب مدیران  مندنظام

و متمرکز  ایکلیشهرا از ساختار  هاآنشرح وظایف و اهداف، تعریفی نو از انجمن اولیا و مربیان، 

در ایجاد ارتباط خانه و مدرسه عمل  مؤثرترو  ترفعالبیرون ساخته تا بتوانند با تشکیالت جدید 

با توجه به گستردگی و تنوع فرهنگ، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سطح تحصیالت در  کنند.

موجود و شرایط ویژه  هایزیرساختر هر استان با توجه به مختلف کشور، الزم است د هایاستان

جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. ارزشیابی از روند توسعه مشارکت در  صورتبهمشارکت  هایراه

را بهبود بخشیده و  مؤثر عملکردهای نکات مثبت و منفی بازخوردمدارس در سراسر کشور ضمن 

ی موجود در امر هاکاستی. برای رفع سازدمید را کاراتر به ذینفعان این فرآین رسانیاطالعبا 

 توجهجلب، تشویق، ترغیب و رسانیاطالع مانند، تبلیغات مداوم و گسترده، مشارکت اقداماتی

ایجاد اعتماد در مردم،   الگوهای مناسب به طرق مختلف، کت ومردم به نحوه مشار

ها، سازمان ت برای مشارکت مردم واطالعا آوریجمعدقیق و  ریزیبرنامه سازی،فرهنگ

برای توسعه مشارکت  بلندمدتو  مدتمیان، مدتکوتاه ریزیبرنامه های فکری و عملی،کمک

 است. مؤثروالدین از راهکارهای 
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