
 دبستان و دبستان شیفصلنامه مطالعات پ 
 19تا  77، ص9317 بهاردهم، یازسال سوم، شماره 

www.soece.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/SOECE.2021.56192.1270 

 

ی 
هش

ژو
ه پ

قال
م

   
   

   
   

   
   

   
 

 خیتار
ل: 

سا
ار

92/
70/

22 
   

   
   

   
 خیتار

یپذ
ش

ر
 :

92/
07/

22
 

 
2

5
3

8
-2

3
4

9
 

   
   

IS
SN

:
 

eI
SS

N
: 2

4
7

6
-6

5
6

9
 

 یلیتحص شرفتیدرباره پ نیمشارکت والد نیرابطه ب یبررس
 ییاول ابتدا هپای در( دختران) آموزاندانش

 .یارشد رشته مطالعات برنامه درس کارشناس  زادهمیکر تیعنا
  

 .یکارشناس ارشد رشته مطالعات برنامه درس  ینوروز هیمهد
 

 .یکارشناس ارشد رشته مطالعات برنامه درس  انییریخ ینعلیحس
 

 .دانشجوی دکترای رشته مطالعات برنامه درسی  نژادیعادل ظفر
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 مقدمه 
ای ترین ارکان هر جامعهترین و اساسیوپرورش امری است که از دیرباز جزء مهم آموزش

وپرورش کارآمد و  جوامع پیشرفته، آموزشبوده است. یکی از عوامل مهم پیشرفت و ترقی 
باشد. در دنیای امروز که رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و توانمند آن جوامع می

های نوین است، شمول و سریع علم و فناوری فرهنگی جوامع در گرو گسترش جهان
 اند )گوهری، جمشیدی،وپرورش از اهمیت فراوانی برخوردار گردیده های آموزش نظام

ترین زیر نظام ترین و حساسعنوان مهم وپرورش به (. نظام آموزش9010امین بیدختی؛ 
وپرورش  باشد. تافلر آموزشویژه اولیاء می اجتماعی نیازمند مشارکت فعال اعضای جامعه به

داند. گفتنی است که وپرورش مبتنی بر دانایی و قوه تفکر می قرن بیست و یکم را آموزش
گوید، هر گز وپرورش در آینده تأکید دارد و می رکت در امر آموزشوی بر ضرورت مشا

وپرورش  در طول تاریخ مثل امروز و آینده موضوع ارتباط و مشارکت در امر آموزش
دارای اهمیت نبوده است. بر همین اساس است که بسیاری از پژوهشگران متوجه این حوزه 

این امر مهم به بررسی عوامل مؤثر بر اند و در جهت رشد و اعتالی خطیر و گسترده شده
اند. یکی از این عوامل اثرگذار، مشارکت است. مشارکت و چگونگی تحقق آن پرداخته

وپرورش  ویژه در زمینه مدیریت و آموزش آن، همواره موردبحث بسیاری از اندیشمندان به
 (.991-903: 9011قرار گرفته است )جهانیان، 

های سه نهاد عنوان یک سیستم اجتماعی نتیجه فعالیت وپرورش به بنابراین آموزش 
ترین شاخص جهت عنوان مهم عمده خانه، مدرسه و جامعه است. نقش و جایگاه مدرسه به

توان جایگاه آموزان انکارناپذیر و حیاتی است، اما نمیآموزش، پرورش و موفقیت دانش
شک ی و تأثیرگذار که بیها را نادیده گرفت؛ نقشی حیاتوالدین و ضرورت مشارکت آن

وپرورش ناکام مانده و کودکان نیمی از  بدون مشارکت والدین بخشی از اهداف آموزش
(. مشارکت 8331؛ 9کنند )فلیکس، دورباک و شکلهای الزم را دریافت نمیآموزش

ای از رفتارهایی که پدر و خانواده یا اندکی محدودتر مشارکت والدین به مجموعه گسترده
شود دهند، اطالق میدر ارتباط با تجربیات آموزشی و یادگیری کودکانشان انجام میمادر 

 (.9011آباد و زارع، )رحیمی، رسولی فتح
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ترین عامل پیشرفت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و  توجه بیشتر به تعلیم و تربیت، مهم 
پرورش نیروی که امر تعلیم و تربیت و  سیاسی جامعه و خانواده خواهد شد. ازآنجایی

باشد، پس مدرسه یکی از نهادهای تربیتی و انسانی فعال و کارآمد تنها وظیفه مدرسه نمی
ها است. آموزان و دیگر سازمانآموزشی مهم است که نیازمند مشارکت اولیای دانش

پذیری و تربیت اجتماعی ترین نهاد اجتماعی است که در جامعهخانواده اولین و مهم
کند؛ و درباره اهمیت و ضرورت نهاد خانواده در جوامع، متفکران ساسی میفرزندان نقش ا

ای خاص و اندیشمندان، مباحث و موضوعات گوناگونی را مطرح کرده و هرکدام از زاویه
ها و نهادهای اجتماعی، خانواده از جایگاه و مرتبه اند و در میان همه سازمانبه آن نگریسته

ها و هنجارها شناخته شده که در وان عامل اصلی القای ارزشعن خاصی برخوردار است و به
(. از 11؛ 9011ای دارند )شهریارپور، رشد و تکامل شخصیت فرزندان تأثیرات عمده

های یک مدرسه مؤثر، مشارکت والدین و جامعه در آن است. در چنین مدارسی ویژگی
مچنین فرآیندهای های آموزش، یادگیری و هخانواده، کودک و جامعه در فعالیت

ای در تحول تحصیلی گیری مدرسه مشارکت دارند. والدین در حقیقت نقش عمده تصمیم
ترین شیوه مشارکت در نظر کنند و کمک کردن در تکالیف درسی را رایجایفا می

تواند افزایش عملکرد تحصیلی یا کاهش آن را در پی داشته باشد، این گیرند که می می
کنند )دومانت، ترائوتوین، ت و نوع مشارکتی دارد که والدین اعمال میمهم بستگی به کیفی
گرایانه والدین (، نشان داد که کنترل مداخله8392) 8(. بانگ8391، 9نیگی و ناگنگاست

باعث تضعیف انگیزه پیشرفت فرزندان و نادیده گرفتن تجربه حل مشکل توسط خود 
گذارد و همچنین باعث ایجاد اضطراب ی میگردد که اثرات منفی بر یادگیرآموز میدانش

ای از مسائل از قبیل شکل دادن شود. مشارکت والدین، طیف گستردهآموز میدر دانش
انتظارات در خصوص آینده تحصیلی فرزندان، کنترل و نظارت بر تکالیف، کمک به 

رده گیرد. ماهیت مستقل و گست یادگیری و میزان حضور فیزیکی در مدرسه را در برمی
های آموزشی، عنوان یک متغیر و میزان تأثیرگذاری بالقوه آن در بازده مشارکت والدین به

رو یکی از  (. ازاین8392؛ 0تواند یک موضوع آموزشی مؤثر باشد )کاسترو و همکارانمی
ترین متغیرهای تحصیلی که ممکن است تحت تأثیر مشارکت والدین نیز قرار گیرد، اساسی
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(. این انگیزه 9010؛ زاللی و قربانی 8399؛ 9است )وست و سادوسکیانگیزه پیشرفت 
دهد. صرف انرژی در تکالیف و چگونگی احساس فرد دربارۀ آن را تحت تأثیر قرار می

شناختی فراگیران است که به تمایل فرد برای رسیدن به  ویژه انگیزه تحصیلی، انگیزه روان به
(. از سوی دیگر کارکرد 8393، 8وس و جولیهای تحصیلی اشاره دارد )گارن، متیهدف

کننده سالمت جسمی و روانی اعضا خانواده است تا از این طریق سالمت خانواده، تأمین
ها را تضمین کند. روانشناسان نیز معتقدند والدین نقش مهمی در جسمی و روحی آن

ند دهی سالمت هیجانی کودکان، خصوصاً در دوران اولیه کودکی اولیه دارشکل
 (.8390، 0)هادسون

بدون شک همه جوامع بشری برای دستیابی به اهداف اجتماعی خویش نیازمند  
اند که موجب مشارکت همه اعضای آن هستند. مشارکت را فرآیندی توانمندساز خوانده

گیری، های متنوع اجتماعی در تصمیمکارگیری گروه تحرک بخشی منابع محلی، به
ها آوری و تحلیل اطالعات و اجرای پروژهیف مشکالت، جمعدرگیری مردم محلی در تعر

(. مشارکت یک فراگرد سهیم کردن و 906 - 916: 9018خانی، پاکروان، شود )افضلمی
ها های مختلف تجلی یابد. پژوهشتواند به صورتسهیم شدن در کارهاست، کاری که می

ثبت والدین نسبت به خود، دهند مشارکت والدین در امور مدرسه موجب نگرش منشان می
(. به نظر 9018شود )البرزی، مدرسه و نقش کادر آموزشی در رشد و تربیت فرزندشان می

( چنانچه والدین در سطوح متفاوت مشارکت، مانند 9111) 1ویلیام و چاوکین
گیری، کار داوطلبانه، کار با کودک در خانه و ... دخالت داشته باشند، پیشرفت  تصمیم

های مهم جوامع انسانی برتر، وجود پدیده مشارکت در بیشتر است. از ویژگی فرزندشان
های آن است. مشارکت نوعی احساس همبستگی و تعلق و بین افراد، نهادها و سازمان

نظام عادالنه اجتماعی است )گوهری و  منظور نیل به تالش میان افراد یک جامعه به
شان به توجه به موقعیت اجتماعی و فرهنگی (. بیشتر والدین بدون900: 9010همکاران، 

های هایشان در فعالیتاند که بچهآموزش فرزندان خود عالقمندند و در این آرزو مشترک
(. در این میان 89: 9011آموزشی عملکرد خوبی داشته باشند )شیربیگی، عزیزی، امیری؛ 
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شرکت دادن اولیاء در کند. ای پیدا میوپرورش، اهمیت ویژه مشارکت والدین در آموزش
هایی که به کار یا سرنوشت وپرورش، خصوصاً جنبه های مرتبط با آموزشگیریتصمیم

فرزندان آنان مربوط است، سبب ایجاد انگیزه آنان به اداره امور مدارس شده و تعهد آنان 
 (.12: 9016دهد )یزدخواستی، پاکروان، را نسبت به آن افزایش می

دارس موفق استفاده حداکثری از مشارکت والدین است. به های میکی از مشخصه 
یافته، همکاری میان خانه و مدرسه به صورتی همین دلیل است که در کشورهای توسعه

منسجم درآمده و این دو نهاد، مسئولیت مشترک خویش، یعنی تربیت فرزندان جامعه را با 
ها موجب افزایش خانوادهطورکلی سهیم کردن  دهند. بههمفکری، هماهنگی انجام می

های اجتماعی، افزایش احساس اطالعات و آگاهی افراد، گسترش مشارکت در سایر زمینه
همبستگی با سایر والدین، احساس یگانگی بیشتر با سازمان، افزایش اعتماد افراد به 

های فردی و سازمانی و افزایش اثربخشی خواهد شد. مشارکت ها، کاهش هزینه سازمان
ساالری را نیز موجب  کلیه افراد در امور مدرسه نوعی گسترش دموکراسی و مردمجمعی 

که والدین در آموزش فرزندانشان شرکت کنند، رفتارها و وضعیت  گردد و هنگامیمی
(. در 69: 9019نژاد؛ زاده، دانایی، سلیمیشود )زنجانیآموزان تقویت میتحصیلی دانش

رود و به دالیلی، واده کمتر از آن است که انتظار مینظام آموزشی ایران، اغلب نقش خان
های والدین، آن تالش عمده که به اهداف تربیتی متوجه باشد تقریباً جایی در کوشش

کنند که کار تعلیم و تربیت را باید به مدارس واگذار نمود ندارد. بعضی از اولیاء تصور می
پندارند. معلمان و عوامل مدرسه را مقصر میو در هنگام مشاهده رفتار نابهنجار فرزندانشان، 

واقعیت آن است که در بیشتر نقاط کشور وقتی موضوع دعوت اولیاء به مدرسه پیش 
آید برداشت آنان این است که مدرسه به کمک مالی نیاز دارد )شیربیگی و همکاران،  می

ر است؛ ای برخورداوپرورش از اهمیت ویژه (. مشارکت والدین در امر آموزش9011
ها پیش موردتوجه اندیشمندان و پژوهشگران زیادی قرار گرفته است. بنابراین از مدت

آموزان با دهد که دو مفهوم مشارکت والدین و موفقیت تحصیلی دانشمطالعات نشان می
هایی به این طی انجام پژوهش 9112در سال  9هم رابطه مثبت دارند. زنگ و کاراس گوایلو

گردند و از رقابت مانی که کودکان از توجه والدینی شایسته برخوردار مینتیجه رسیدند، ز
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ها در مراحل بعدی رشد برند، یادگیری آنطبیعی و معتدل در محیط خانواده لذت می
 (.9010گردد )گوهری و همکاران، تسهیل می

وپرورش  مشارکت جدی خانواده و مدرسه همیشه موردتوجه متخصصان امر آموزش 
ها بوده است؛ اما گاهی مواقع عدم شناخت اولیاء از اهداف کارکردهای مدرسه دهو خانوا

درستی انجام نشود، مشارکت واقعی  شود ارتباط و همکاری بین خانه و مدرسه بهباعث می
گیرد که خانواده در امور مدرسه درگیر شود و مدرسه نیز خانواده را زمانی صورت می

شود آموزگار مجموع ارتباط خانواده با مدرسه موجب میهمراه و همیار خود ببیند. در
درک بهتری از شاگرد پیدا کند و درنتیجه احساس مسئولیت بیشتری در قبال او داشته باشد 

آموز با توجه به ارتباط والدینش با مدرسه، انگیزه بیشتری برای مدرسه از طرف دیگر دانش
(. 9011ر به افزایش یادگیری شود )احمدی، تواند منجرفتن پیدا نموده و این امر خود می

توجهی با یکدیگر دارد.  های قابلآموزان تفاوتطور میزان پیشرفت تحصیلی دانش همین
های عاطفی، کیفیت ها به عواملی نظیر رفتارهای ورودی شناختی، ویژگیاین تفاوت

ت بستگی آموزش، حجم کالس، میزان مشارکت یادگیرنده در یادگیری و انگیزه پیشرف
های فردی (. پیشرفت تحصیلی نتیجه تأثیر عواملی چون ویژگی9061دارد )احمدنژاد، 

آموز، سالمت جسمی و روانی، انگیزش و توانایی فرد، محیط خانه، مدرسه، گروه دانش
آموز، ساختار آموزشی و همساالن و انتظارات معلم و والدین، خاستگاه اجتماعی دانش

(. پیشرفت تحصیلی همچون 966؛ 9012رس است )گلشنی فومنی، ارتباط والدین با مدا
آید ها از ترکیب عواملی چون خانه، مدرسه و جامعه به وجود میبسیاری از پدیده

عنوان نهاد آموزشی و تربیتی، نیازمند  (. مدرسه به9016)کیامنش، سیف درخشنده، 
کند، تمامی دستاوردهای مطرح می 9باشد. کارل پاتمنآموزان میمشارکت اولیاء دانش

بشری، حاصل مشارکت شهروندان در امور مختلف اجتماعی بوده است )بولز و دونووان: 
8338 ،060.) 
دهد که پیشرفت تحصیلی ازجمله عوامل و متغیرهاست که وجود ها نشان میپژوهش 

آن به نوع و شدت عوامل دیگر چون مشارکت والدین وابسته است. پژوهش بهبودی 
( نشان داد که هرقدر والدین در مسائل مدرسه فرزندانشان بیشتر مشارکت کنند 9016)

( در تحقیق خود 9016یابد. لواسانی و همکاران )پیشرفت تحصیلی کودکان افزایش می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Carl Putman 
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بینی پیشرفت نشان دادند که درگیری والدین در امر تحصیلی ضرایب معناداری برای پیش
( نشان داد که آموزش 9016زاده و احمدی )شماعیآموزان دارند. تحقیق تحصیلی دانش

پذیری و های روابط خانوادگی، انطباقمنظم به والدین بر روابط متقابل و خرده مقیاس
همبستگی خانواده و پیشرفت تحصیلی فرزندان تأثیر مثبت داشته است. یزد خواستی و 

شتر احساس کنند که ( در تحقیق خود نشان دادند که هر چه اولیا بی9016عباس زاده )
ها به این نتیجه کنند. همچنین آنمشارکتشان در مدرسه تأثیر مثبت دارد، بیشتر مشارکت می

دست یافتند که دغدغه روانی اولیا در خصوص پیشرفت تحصیلی فرزندان بر میزان 
( و کیامنش و سیف درخشنده 9012ها تأثیر دارد؛ و نیز پژوهش اکبری )مشارکت آن

 ای معنادار وجود دارد.ن داد بین نظارت والدین با پیشرفت تحصیلی رابطه( نشا9016)
( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که نگرش 8332) 9سیندر و همکاران 

والدین نسبت به معلم، مدرسه و دوستان در عملکرد تحصیلی کودکان تأثیر دارد. نتایج 
های فرهنگ مدرسه فقط  دهد از بین مؤلفه(، نشان می9011تحقیق دهقانپور و همکاران )

ی مدرسه و های مشارکت والدین بر پیشرفت تحصیلی معنادار است. اندازهتأثیر مؤلفه
آموزان هستند. درصد از پیشرفت تحصیلی دانش 96هم قادر به تبیین  فرهنگ مدرسه روی

ای بین درآمد رابطه ( به این نتیجه دست یافتند که8330) 8در همین رابطه مایلز و همکاران
وپرورش وجود دارد و هر چه خانواده از درآمد بیشتری  خانواده و مشارکت در آموزش

ها به مدرسه فرزندانشان زیاد آموزشی آن –برخوردار باشد مشارکت مالی و وسایل علمی 
گذارد. آموزان میآموزشی و تفریحی دانش –است و این تأثیر بسزایی در فرآیند علمی 

( به این نتیجه دست یافتند که انتظارات والدین از فرزندان تأثیر 8330) 0کریستنسون و جان
( در پژوهشی به 8331) 1ها دارد و همچنین یون و کاسومبیشتری بر پیشرفت تحصیلی آن

وپرورش فرزندان دارد و  ای در آموزشاین نتیجه رسیدند که مشارکت والدین نقش عمده
طح تعامل، عملکرد تحصیلی و آینده اجتماعی کودکان خود را تحت توانند سوالدین می

(؛ در پژوهشی به بررسی نوع و میزان 8331) 2تأثیر قرار دهند. چانگ کونگ و مینگ لی
توانند به چند روش اند و دریافتند که والدین میمشارکت والدین در امور مدارس پرداخته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Synder & et al 

2. Milis & et al 

3. Christensen and Jan 

4. Yun & Kusum 

5. Cheung Kong & Ming Li 
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ها از آن حکایت دارند که نمرات یافته مشارکت داشته باشند؛ همچنین در این پژوهش
دیگر،  عبارت شوند؛ بهبینی میطور مستقیم با رفتار مادر و پدر پیش آموزان بهدروس دانش

 آموزان است.بینی کننده موفقیت دانش مشارکت والدین، پیش
پذیری خانواده، ( معتقد هستند عواملی چون فرهنگ8331) 9سان و همکاران 

در امور مدرسه و دلبستگی فرزندان به خانواده، آموزش مذهبی والدین مشارکت والدین 
به فرزندان، آموزش خانوادگی، نظارت و کنترل موقعیت اجتماعی و اقتصادی و تعارض 

( گزارش 8393) 8آموزان مرتبط است. فرند و کوکخانواده با عملکرد تحصیلی دانش
موزان اهمیت زیادی دارد و یک آسازی دانشکردند که مشارکت والدین برای آماده

موضوع کلیدی است و مشارکت والدین باعث بهبود عملکرد مدرسه نیز خواهد شد. 
بینی ( در تحقیق خود به این نتیجه رسید که مشارکت والدین در پیش8399) 0مارگارت

( 9012آموزان مؤثر است. نتایج پژوهش قلی زارعی و همکاران )پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان بر عملکرد تحصیلی هدف اثربخشی مشارکت والدین، معلم و دانشکه با 

آموزان سال سوم متوسطه به روش آزمایشی انجام گردیده، نشان داد مشارکت  دانش
آموزان شده است. همچنین، اجرای والدین و معلمان باعث بهبود عملکرد تحصیلی دانش

ما در مورد دختران تفاوتی معنادار آموزان پسر گردید، اآن باعث بهبود عملکرد دانش
 مشاهده نشد.

شود، زیرا بدون ازپیش احساس می ها بیشدر کل امروزه مشارکت جدی خانواده 
شود. آموزش مؤثر در همکاری و توجه الزم والدین پیشرفت کودک با مشکل روبرو می

و ضروری ای صورت پذیرد تواند به نحو شایستهمدارس بدون مشارکت جدی والدین نمی
های حاکم بر آن است آموزگاران و مسئوالن مدرسه از محیط زندگی، فرهنگ و ارزش

های آموزشی را با استفاده از تجارب زندگی محیط آگاهی یابند تا بتوانند برنامه
آموزان و با همکاری والدین وی بارور نمایند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش  دانش

 باشد که:به این سؤاالت می حاضر به دنبال پاسخ
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1. Friend & cook 
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 اهداف تحقیق

 تعیین رابطه بین مشارکت والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندانشان. -9
 های مدرسه.آموزان و فعالیت تعیین رابطه بین همکاری والدین دانش -8

 تعیین رابطه بین ارتباط معلمان و آگاهی والدین از رفتار و عملکرد فرزندانشان. -0

 اند از: عبارتسؤاالت تحقیق 
 بین نظارت والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندانشان رابطه وجود دارد؟ -9
 های مدرسه رابطه وجود دارد؟آموزان و فعالیتبین همکاری والدین دانش -8

 بین ارتباط معلمان و آگاهی والدین از رفتار و عملکرد فرزندانشان رابطه وجود دارد؟ -0

 روش پژوهش
های تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی؛ و در داده پژوهش حاضر به روش گردآوری 

های کاربردی بندی تحقیقات بر اساس هدف به دلیل کاربردی بودن، از نوع پژوهش طبقه
ی آموزان دختر مشغول به تحصیل در پایهباشد. جامعه آماری پژوهش، والدین دانشمی

ها التر بود که تعداد آندیپلم و با ها فوق اول ابتدایی شهر یاسوج که مدرک تحصیلی آن
( نفر با 961گیری گرجسی و مورگان تعداد )( نفر بودند و بر اساس جدول نمونه033)

های عنوان نمونه آماری انتخاب و داده ای بهگیری تصادفی خوشهاستفاده از روش نمونه
آوری اطالعات در این تحقیق برای سنجش آوری گردید. ابزار جمعموردنیاز جمع

بررسی رابطه بین مشارکت والدین درباره پیشرفت تحصیلی »ت والدین از پرسشنامه مشارک
، استفاده شد. برای گردآوری و «آموزان )دختران( در پایه اول ابتدایی شهر یاسوجدانش

شد. در  ای استفادهتدوین مبانی نظری موضوع و بررسی سوابق پژوهش، از روش کتابخانه
بین و متغیر مالک ها و پی بردن به رابطه میان متغیرهای پیشاین پژوهش برای تحلیل داده

منظور بررسی  به از روش ضریب همبستگی گشتاوری اسپیرمن و پیرسون استفاده گردید.
(، استفاده شد. KSتوزیع نرمال بودن موانع مشارکت از آزمون کولموگوروف اسمیرنوف )

ای و براساس مبانی نظری و تابخانهبرای تعیین روایی پرسشنامه پژوهش، پس از بررسی ک
 ها طراحی شد.نظر، پرسشآرای اساتید صاحب
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 پایایي پرسشنامه
-بررسی رابطه بین مشارکت والدین درباره پیشرفت تحصیلی دانش»پایایی پرسشنامه 

 در جدول زیر آمده است.« آموزان )دختران( در پایه اول ابتدایی

 

 کرونباخ متغیرها(: میزان آلفای 9جدول شماره )

 متغیرها تعداد گویه میزان آلفای کرونباخ

 نظارت والدین 6 71/0

 همکاری والدین 6 75/0

 آموزانآگاهی والدین از رفتار دانش 6 76/0

 های مدرسهفعالیت 6 77/0

 ارتباط والدین و معلمان 6 83/0

 روایي پرسشنامه
ها و مقدار آلفای مقدار آلفای تک تک گویهطور که از  با توجه به آزمون روایی و همان

اند و با توجه به مقدار آلفای  شده های مناسب انتخابآید، سنجش ما از گویه کل برمی
%(، آگاهی والدین از رفتار دانش آموزان 62%(، همکاری والدین )61نظارت والدین )

ی تحقیق از روایی ها%(، گویه10%(، ارتباط با معلمان )66های مدرسه )%(، فعالیت66)
 باالیی برخوردارند.

(: آمار استنباطي: آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسي نرمال بودن توزیع 2جدول شماره )
 متغیرهای پژوهش

سطح معناداری آزمون 
 کولموگروف اسمیرنف

میزان آزمون کولموگروف 
 اسمیرنف

 متغیرها

0001/0 59/3 
پیشرفت تحصیلی 

 آموزان دانش

 نظارت والدین 16/1 134/0
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سطح معناداری آزمون 
 کولموگروف اسمیرنف

میزان آزمون کولموگروف 
 اسمیرنف

 متغیرها

 همکاری والدین 28/1 076/0

086/0 26/1 
آگاهی والدین از رفتار 

 آموزاندانش

 های مدرسهفعالیت 25/1 087/0

 ارتباط والدین و معلمان 27/1 080/0

شده با تابع توزیع تجمعی نظری )مورد  این آزمون به مقایسه تابع توزیع تجمعی مشاهده 
پردازد. به عبارتی در این آزمون، توزیع یک صفت در ای می انتظار( در یک متغیر رتبه

شود. چنانچه سطح یک نمونه با توزیعی که برای آن در جامعه مفروض است مقایسه می
توان استنباط نمود که توزیع نرمال تر باشد می بزرگ 32/3از معناداری در این آزمون 

های پارامتریک استفاده شود. با توجه به آزمون توان در این پژوهش از آزموناست؛ و می
آموزان که بر اساس جز در پیشرفت تحصیلی دانش فوق و سطح معناداری همه متغیرها )به

توان استنباط است، می 32/3ست(، که بیشتر از دهی شده اگذاری و نمرهای ناممعیار رتبه
آموزان کنند؛ و پیشرفت تحصیلی دانش نمود که: که همه متغیرها از توزیع نرمال پیروی می

غیر نرمال بوده بنابراین در سؤال اول پژوهش از آزمون همبستگی اسپیرمن و در آزمون 
 .های بعدی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده استسؤال

 :9سؤال شماره 
 آموزان رابطه وجود دارد؟بین نظارت والدین و پیشرفت تحصیلي دانش -9

 آموزان(: ضریب همبستگي میان نظارت والدین و پیشرفت تحصیلي دانش3جدول شماره )

 آماره همبستگی همبستگی پیرسون انحراف معیار میانگین متغیرها

 131/3 ضریب همبستگی 662/3 69/8 نظارت والدین

 3339/3 معناداری 601/3 91/0 پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

 و والدین نظارتبر اساس نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین مؤلفه  
الذکر با قوت ای معنادار وجود دارد لذا فرضیه فوقپیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه
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% 11باشد پس فرضیه با می 3339/3معناداری گیرد چون ضریب باال مورد تأیید قرار می
 اطمینان قابل قبول است.

r=0/908 Sig =0/0001 

 :2سؤال شماره 

های مدرسه رابطه وجود آموزان و فعالیتبین همکاری والدین دانش -2
 ؟دارد

 
 های مدرسهآموزان و فعالیت(: ضریب همبستگي میان همکاری والدین دانش4جدول شماره )

 آماره همبستگی همبستگی پیرسون انحراف معیار میانگین هامتغیر

 668/3 ضریب همبستگی 612/3 01/0 همکاری والدین

 3339/3 معناداری 636/3 62/0 های مدرسهفعالیت

 و والدین همکاریبر اساس نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین مؤلفه  
الذکر با قوت باال مورد تأیید دارد لذا فرضیه فوقهای مدرسه رابطه معناداری وجود فعالیت

قبول  % اطمینان قابل11باشد پس فرضیه با  می 3339/3گیرد چون ضریب معناداری قرار می
 است.

r=0/762 Sig =0/0001 
 

 :3سؤال شماره 
بین ارتباط معلمان و آگاهي والدین از رفتار و عملکرد فرزندانشان رابطه  -3

 وجود دارد؟

-(: ضریب همبستگي بین ارتباط والدین با معلمان رأی آگاهي از رفتار و عملکرد دانش5شماره )جدول 

 آموزان

 میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار

همبستگی 
 پیرسون

آماره 
 همبستگی

 619/3 ضریب همبستگی 616/3 60/8 ارتباط معلمان

 3339/3 معناداری 111/3 01/0 آگاهی والدین از عملکرد فرزندانشان
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 و معلمان ارتباطبر اساس نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین مؤلفه 
ای معنادار وجود دارد لذا فرضیه ها و عملکرد فرزندانشان رابطهآگاهی والدین از فعالیت

باشد  می 3339/3گیرد چون ضریب معناداری الذکر با قوت باال مورد تأیید قرار میفوق
 اطمینان قابل قبول است.% 11پس فرضیه با 

r=0/781 Sig =0/0001 

 گیریبحث و نتیجه
از آنجائی که رابطه خانواده و مدرسه تعاملی و دوطرفه است. هر دو نهاد تربیتی باید به  

نقش خود عمل کنند تا تعلیم و تربیت ثمربخش شوند. وجود معلمان با صالحیت در 
تواند و وجود والدین توانا و قابل نیز نمی کندمدارس، خالء وجود پدر و مادر را پر نمی

جای مدرسه را بگیرد. همکاری و هماهنگی این دو نهاد مهم در یک برنامه واحد و منسجم 
گیری شخصیت و چگونگی رشد روانی کودکان بیش از تواند ثمربخش باشد. شکلمی

ترین  بزرگهمه درگرو عملکرد خانواده و مدرسه است. این دو نهاد اجتماعی است که 
که رفتار معلمان و  مسئولیت را در رشد و تکامل شخصیت کودکان بر عهده دارند. وقتی

اولیای مدرسه و نیز رفتار پدر و مادر و اولیای خانواده با موازین تعلیم و تربیت و 
روانشناسی کودک و رشد او مطابقت نداشته باشد، سالمت روانی و اجتماعی کودکان به 

. پس در پرتو همدلی و همسویی این دو نهاد مهم آموزشی و تربیتی یعنی افتدمخاطره می
 خانواده و مدرسه، بسیاری از مشکالت و تنگناهای تعلیم و تربیت حل خواهد شد.

درنتیجه پژوهش حاضر با هدف واکاوی اهمیت مشارکت والدین درباره آگاهی از 
ان( شهر یاسوج انجام شده است؛ وضعیت تحصیلی فرزندان خود در پایه اول ابتدایی )دختر

های مشارکت والدین )نظارت والدین و آمده نشان داد رابطه مؤلفه دست که نتایج به
های مدرسه، ارتباط بین والدین  آموزان، همکاری والدین و فعالیتپیشرفت تحصیلی دانش

نشان آموزان(، با وضعیت و پیشرفت تحصیلی فرزنداو معلمان در رفتار و عملکرد دانش
 باشد.معنادار می

های سؤال اول پژوهش حاکی از آن است که بین نظارت والدین و پیشرفت یافته 
های پژوهش با نتایج یافته ای معنادار وجود دارد. این یافتهآموزان رابطهتحصیلی دانش

( که به این نتیجه رسیدند که بین نظارت و 9016پژوهش کیامنش و سیف درخشنده )
ای معنادار وجود دارد و آموزان رابطهوالدین با پیشرفت تحصیلی دانشانتظارات 
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( که به این نتیجه دست یافتند که نظارت و انتظارات والدین از 8330کریستنسون و جان )
( 8331طور سان و همکاران ) ها دارد؛ و همینفرزندان تأثیر بیشتری بر پیشرفت تحصیلی آن

دست یافتند که مشارکت والدین در امور مدرسه و که در تحقیق خود به این نتایج 
بستگی فرزندان به خانواده و نظارت و کنترل موقعیت اجتماعی و اقتصادی و تعارض  دل

 آموزان مرتبط است، همسو است.خانواده با عملکرد تحصیلی دانش
های همکاری والدین و های سؤال دوم پژوهش حاکی از آن است که بین مؤلفهیافته 

های ای معنادار وجود دارد. این یافته پژوهش با نتایج یافتههای مدرسه رابطهلیتفعا
سازی ( که گزارش کردند مشارکت والدین برای آماده8393پژوهش، فرند و کوک )

آموزان اهمیت زیادی دارد و یک موضوع کلیدی است و مشارکت والدین باعث دانش
( نشان داد که هرقدر 9016ن پژوهش بهبودی )بهبود عملکرد مدرسه نیز خواهد شد. همچنی

والدین در مسائل مدرسه فرزندانشان بیشتر مشارکت کنند پیشرفت تحصیلی کودکان 
( که در تحقیق به این نتیجه رسید که میزان 8399طور مارگارت ) یابد؛ و همینافزایش می

 اشد.بآموزان است، همسو میبینی کننده موفقیت دانشمشارکت والدین، پیش
های ارتباط بین والدین های سؤال سوم پژوهش حاکی از آن است که بین مؤلفهیافته 

ای معنادار وجود دارد. این یافته پژوهش با آموزان رابطهو معلمان و رفتار و عملکرد دانش
( که با هدف اثربخشی مشارکت 9012های پژوهش، قلی زارعی و همکاران )نتایج یافته

آموزان سال سوم متوسطه به روش آموزان بر عملکرد تحصیلی دانشدانشوالدین، معلم و 
آزمایشی انجام گردیده، نشان داد مشارکت همکاری بین والدین و معلمان باعث بهبود 

( که در 8332آموزان شده است؛ و همچنین سیندر و همکاران )عملکرد تحصیلی دانش
لدین نسبت به معلم، مدرسه و دوستان پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که نگرش وا

 باشد.در عملکرد تحصیلی کودکان تأثیر دارد. همسو می
توان گفت که مدرسه یکی از نهادهای های پژوهش میدرمجموع در تبیین یافته 

آموزان است. شاید بتوان تربیتی و آموزشی مهم است که نیازمند مشارکت اولیای دانش
آموزان نسبت به تحصیل خانواده گیری نگرش دانششکل ترین عامل مؤثر در گفت مهم

آموزان و درس و تحصیلی او چگونه برخورد کنند و در است. اینکه والدین با دانش
شوند، یکی از اجزای اساسی الگوهای تربیتی خود برای چه نوع رفتارهایی ارزش قائل می

تواند والدین می آموزان نسبت به تحصیل است. مشارکتگیری نگرش دانشدر شکل



 37 |   و همکاران  زاده میکر تیعنا

فواید زیادی سوق یافتن امکانات معنوی، علمی، آموزشی و تربیتی و مالی جامعه به مدرسه 
گردد که در پرتو چنین رویدادی نیروهای انسانی خالق، ماهر و متخصص به نحو مطلوب 

آموزان، بررسی های روانی دانشیابند. همچنین موجب شناخت ویژگیپرورش می
های آموزشی و کمک به ریزی و اجرای برنامهموزشی و کمک به برنامههای آنارسایی

طور که در این پژوهش به دست آمد  ها شود و یا همانشناخت علل رفتارها و اصالح آن
آمده از این پژوهش پیشنهاد  دست تواند موجب بهبود عملکرد تحصیلی شود. نتایج بهمی
آموزان از طریق مشارکت والدین اقدام کند که جهت بهبود پیشرفت تحصیلی دانشمی

وپرورش از نظام آموزشی  گردد. ضروری است که نگرش مدیران و تصمیم گیران آموزش
متمرکز و عدم اطمینان به همکاری گروهی و محدود شدن تعامل خانه و مدرسه به مسائل 

رای تغییر ریزی بمالی به سمت تالش برای بازآفرینی و بازسازی جو مدارس از راه برنامه
های مؤثر نگرش در محیط و بسترسازی مشارکت همگانی تغییر یابد. بررسی دالیل و زمینه

عنوان  بر مشارکت والدین در مدارس و همچنین دالیل دیگر مؤثر بر پیشرفت تحصیلی به
 آید.های آینده مفید به نظر میموضوعی بر پژوهش

های مردمی در کتترین عامل در ایجاد جلب مشارکه مهم ازآنجایی 
وپرورش آگاه کردن مردم از تمام جوانب مشارکت است. برای این منظور  آموزش

 گردد:اقدامات زیر پیشنهاد می
 . شرکت دادن مردم در جلسات عمومی انجمن اولیاء و مربیان.9
 های آموزش خانواده.ها به شرکت مستمر در کالس . ترغیب خانواده8
 تلویزیونی در این زمینه.. گسترش تبلیغات رادیو و 0
 وپرورش در جهت آگاهی دادن به مردم. . استفاده از نقش شوراهای آموزش1
. دعوت از اولیاء برای حضور مکرر در مدرسه و پیگیری وضعیت تحصیلی فرزندان 2
 خود.

 آموزان و معلمان.. برپایی نمایشگاهی از حاصل کار دانش6
ین و مربیان آنان را در انتخاب بهترین و مؤثرترین بنابراین، پیوند و ارتباط مستمر والد

منظور افزایش  رو، به ها در تأمین نیازها و رفع مشکالت یاری خواهد نمود. ازاینروش
 گردد:مشارکت والدین با مدرسه موارد زیر پیشنهاد می
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ی ها محمل خوبی برای ایجاد روحیههای والدین و مربیان: انجمن. تقویت انجمن9
توانند با تکیه بر اصول علمی، فلسفی و و همکاری است و مدیران مدارس می تعاون

ی مشورت استوار های مدارس را تقویت کرده و تصمیمات خود را بر پایهمذهبی، انجمن
 سازند.
توانند نهاد: جایی است که والدین می های مردمهای والدین سازمان. تشکیل انجمن8

ابه خودشان را مالقات کنند و به یکدیگر کمک کرده و هایی با نیازهای مش خانواده
ها، والدین های عاطفی و نیازهای اطالعاتی همدیگر را فراهم سازند. در این انجمنحمایت

یابند تا درقالب یک صدای واحد، نیازها و اهداف موردنظر انجمن را بیان کرده و اجازه می
 با مدیران و رهبران جامعه در میان بگذارند.

های کودکان های آموزشی برای والدین: خانوادهاندیشی و کارگاه . برگزاری هم0
های فرزند خود حتماً باید دارای نیازهای ویژه برای برخورد درست با محدودیت

ها موجب کاهش مشکالت آنان مند شوند. این آموزشهای الزم و مستمر بهرهازآموزش
 خواهد شد.
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 منابع
تأثیر فقدان پدر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان ابتدایی در (. 9061احمدنژاد ، کارن. ) 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرکزی  کارشناسی ارشد، نامهاستان کردستان، پایان
 تهران.

اصفهان، چاپ دوم،  روانشناسی پرورش و تربیت کودک،(. 9011احمدی، محسن. )
 انتشارات شهید حسین فهمیده.

های بهینه در مشارکت اثربخش بررسی شیوه(. 9018خانی، مریم؛ پاکروان، مژگان. )ضلاف
ریزی درسی )دانش و پژوهش  فصلنامه پژوهش در برنامه اولیاء و مردم در مدارس؛

 .1، شماره 8برنامه ریزی درسی( جلد -در علوم تربیتی
کان توسعه از بررسی نقش آموزش خانواده در آموزش کود(. 9012اکبری، فاطمه. )

نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه  ، پایانآموزان دوره متوسطه شهر آق قالدیدگاه دانش
 آزاد اسالمی واحد ساری.

ی ، انتشارات پژوهشکدههای نوین ارتباط والدین با مدرسهروش(. 9018البرزی، شهال )
 خانواده.

(. 9012هیمی قوام، صغری. )آهی، قاسم؛ منصوری، احمد؛ درتاج، فریبرز؛ دالور، علی؛ ابرا
آموزان  یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش مدل

؛ مجله: آموز دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش
 .61 – 13، 8شماره  -شناختی؛ سال بیست و سوم  آوردهای رواندست

؛ تعلیم و تربیت های مدرسهارکت والدین در فعالیتاهمیت مش(. 9016بهبودی، هایده. )
 .62 – 63، ص 16استثنائی؛ شماره 

های توسعه مشارکت در واحدهای آموزشی از دیدگاه استراتژی(. 9011جهانیان، رمضان. )
 .9، شماره 9مجله تحقیقات مدیریت آموزشی، دوره  مدیران مدارس،

ی  ی بین اندازه بررسی رابطه(. 9011زاده، یداله. )دهقان پور، آزاده؛ پارسا، عبداهلل؛ مهرعلی 
مدرسه، فرهنگ مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس راهنمایی و 

 – 11، صص 933؛ مجله: علوم تربیتی، شماره ی دولتی شهر اهواز متوسطه دخترانه
66. 
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زش مشارکت تأثیر آمو(. 9011آبادی، فاطمه؛ زارع، مریم )رحیمی، مهدی؛ رسولی فتح
والدین در انجام تکالیف درسی بر انگیزش پیشرفت و اضطراب مدرسه 

 .18 – 1/999ی ، شماره1ی مجله روانشناسی مدرسه؛ دوره ؛آموزان دانش
بررسی میزان مشارکت (. 9019نژاد، مهدی. )زاده، هما؛ دانایی، مجید؛ سلیمیزنجانی

 –فصلنامه علمی  ؛عوامل مؤثر بر آنها در مدارس استان خراسان رضوی و خانواده
 .9، شماره 9وپرورش؛ جلد  شناسی آموزشترویجی جامعه

تأثیر آموزش منظم به والدین بر روابط (. 9016زاده، پروین؛ احمد، سید احمد. )شماعی
آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان خانوادگی و پیشرفت تحصیلی دانش

درسی )دانش و پژوهش در علوم تربیتی ریزی پژوهش در برنامه فالورجان؛
 .962 – 916، صص 96 – 91، شماره 88ریزی درسی(، دوره  برنامه

، ارتباط خانه و مدرسه و چگونگی همکاری اولیا با معلمین(. 9011شهریارپور، مریم )
 https://civilica.com/doc/403319سومین همایش ملی مدرسه فردا، چالوس: 

مشارکت و “واکاوی مفهوم (. 9011اله؛ امیری، شیال. )نعمتشیربگی، ناصر؛ عزیزی، 
مجله علوم تربیتی  از دیدگاه والدین و معلمان؛” مداخله در آموزش فرزندان

 .8، شماره 88دانشگاه شهید چمران اهواز، جلد 
اثربخشی طرح مثلث (. 9012قلی زارعی، مهدی؛ سهرابی، نادره؛ سامانی، سیامک. )

رهیافتی نو در مدیریت آموزان؛ ملکرد تحصیلی دانشموفقیت در افزایش ع
 .86 – 01، صص 81آموزشی؛ شماره 

بررسی رابطه ادراک از زمینه خانوادگی (. 9016کیامنش، علیرضا؛ سیف درخشنده، سعید. )
های شهر آموزان پسر پایه سوم دبیرستانای با پیشرفت تحصیلی دانشو مدرسه

 .6وانشناسی دانشگاه تبریز، سال دوم، شماره پژوهشی ر –فصلنامه علمی  اردبیل؛
کیوان زاده، محمد؛ کیوان زاده، هدیه؛ غالمعلی لواسانی، مسعود؛ سعید اردکانی، سعید؛ 

رابطه فعالیت تحصیلی، انگیزه پیشرفت، هوش (. 9016رجبی پور میبدی، علیرضا. )
روانشناسی و ؛ فصلنامه آموزانهیجانی و متغیرهای بافتی با پیشرفت تحصیلی دانش

 .60 – 16، صص 9، سال سی و هفتم، شماره علوم تربیتی دانشگاه تهران
 تهران: انتشارات دوران. وپرورش، شناسی آموزشجامعه(. 9012گلشنی فومنی، معصومه. )
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شناسایی موانع مشارکت (؛ 9010گوهری، زهره؛ جمشیدی، الله؛ امین بیدختی، علی اکبر )
ریزی فصلنامه مطالعات برنامه ابتدایی شهر سمنان؛ والدین در امور مدارس مقطع

 .6. شماره 1آموزشی: دوره 
بررسی رابطه مشارکت والدین با پیشرفت (. 9016زاده، مهدی؛ ستاری، صدرالدین. )میرکی
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