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  چكيده

آموزان در امور مدارس  پژوهش درپي شناسايي موانع خانوادگي مشاركت اولياي دانش
 300نمونه پژوهش شامل . روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي بود. است متوسطه بوده

اي  گيري طبقه روش نمونه. كرده در امور مدارس متوسطه بودندن نفر از والدين مشاركت
سنجي  ساخته روايي و پايايي نامه محقق عالوه از پرسش تصادفي بوده به

. ها به دو شيوه توصيفي و استنباطي، تحليل آماري شدند داده. است شده استفاده شده
، اقتصاد )25/1ف معيار  و انحرا74/1ميانگين (دادند كه فرهنگ خانواده  ها نشان يافته

 و 52/1ميانگين (، سطح تعامل خانواده )33/1 و انحراف معيار 48/2ميانگين (خانواده 
و ) 3/1 و انحراف معيار 25/1ميانگين (، مشكالت خانوادگي )04/1انحراف معيار 

بر عدم مشاركت اوليا ) 09/1 و انحراف معيار 76/0ميانگين (آموزان  رعايت عاليق دانش
ها، مبين  تحليل توصيفي ميانگين. است در امور مدارس در حد باالتر از متوسط تأثيرداشته

آموزان در امور مدارس  ي دانشبرتري نقش اقتصاد خانواده بر عدم مشاركت اوليا
فرهنگ خانواده، سطح تعامل خانواده، رعايت «هاي  ترتيب، مقوله است پس از آن به بوده

در فرهنگ خانواده برحسب متغير . داشتند قرار» آموزان و مشكالت خانوادگي عاليق دانش
احيه و ناحيه، اقتصاد خانواده برحسب متغير ناحيه؛ مشكالت خانوادگي برحسب متغير ن

برتري فرزند دوم (آموزان برحسب متغير چندمين فرزند خانواده  تأثير رعايت عاليق دانش
   .است ، تفاوت معنادار وجودداشته)و اول

                  
  .آموزان، مدارس متوسطه، اصفهان موانع خانوادگي، مشاركت اوليا، دانش :ها كليدواژه
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  مقدمه
 1ل جديد، مرهون تعامل و مـشاركت      تربيت بهينه نس  

عنـوان دو نهـاد اساسـي تربيتـي           جامع خانه و مدرسه به    
تواننـد    مـدارس، بـدون مـشاركت والـدين نمـي         . است
آموزان موفق باشند و اين       كه بايد در تربيت دانش      گونه  آن

ناپـذير از وجـه ديگـر بـراي خـانواده نيـز               نياز اجتناب 
  .]1[دارد  مصداق

هايي كـه متعاقـب       آگاهي  ه و   مشاركت خانه و مدرس   
اين همكاري بـراي والـدين و مدرسـه ايجادخواهدشـد      
براي آموزش و تربيـت فرزنـدان مهـم بـوده، همچنـين             

هـاي    همكاري يادشده، موجبـات پيـشگيري نابهنجـاري       
مشاركت خانه و مدرسـه،     . خواهدساخت  جامعه را فراهم  

موجب آگاهي بيشتر مديران از وضعيت آموزشي، تربيتي        
هاي مختلف    ريزي  شود كه در برنامه     آموزان مي   دانش.. .و  

عالوه، والدين  قيمت خواهندبود؛ به ها ذي مدرسه اين داده  
هاي آموزشي، پرورشـي و انـضباطي         نيز از بسياري جنبه   
  .]2[خواهندشد فرزندان خود مطلع 

، مـشاركت اجتمـاعي را شـركت    2مارسدن و اوكلي
ــ   ــد برنام ــا چن ــك ي ــردم در ي ــه م ــومي داوطلبان ه عم

  .]3[خواهندداشت اند كه در توسعه ملي كشور نقش كرده فرض

، مشاركت اجتماعي را ايجاد نـوعي احـساس     نمازي
همبستگي، تعلق و تـالش جمعـي ميـان افـراد جامعـه             

كرده كه در     منظور نيل به نظام عادالنه اجتماعي تعريف        به
  . ]4[است شده آن به مقصود عالي عدالت اجتماعي اشاره

، مشاركت اجتمـاعي را شـامل       نژاد  موسوي  و احسن
اند كه از روي ميل، اراده و  انواع مادي و غيرمادي دانسته  

شــده و صــفت اراده  كننــدگان انجــام اختيــار مــشاركت
 .]5[شخصي در آن، نقشي بنيادي خواهدداشت 

، معتقد اسـت كـه مـشاركت اجتمـاعي،          اللهي  نعمت
ان بـه   تـو   اشكال گونـاگوني دارد كـه از آن جملـه مـي           

...  هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و         مشاركت
 . ]6[كرد  اشاره

، مشاركت اجتماعي را شركت آحاد جامعه در        اكبري

                                                 
1 . participation 
2 . Okley & Marseden 

امور جمعي دانسته كـه از طريـق آن، امكانـات بـالقوه             
ريـزي،    گيـري، برنامـه     منظور استفاده در فرايند تصميم      به

  .]7[د برداري بسيج خواهندش اجرا، ارزشيابي و بهره
، مشاركت فرهنگي والـدين  ميركماليزعم  همچنين به 

دانـد كـه    هايي مي ها را مجموعه اقدام   در امور آموزشگاه  
گيري   ميزان نفوذ و مسئوليت والدين را در فرايند تصميم        

داده، نوعي حـس مالكيـت و تعلـق بـه             مدارس افزايش 
 . ]1[آورد  وجودمي سازمان آموزشي را  در آنان به

 معتقــد اســت كــه مــشاركت مــردم در ،ميركمــالي
تـرين مظـاهر مـشاركت        وپرورش ازجمله عـالي     آموزش

مدارس براي حل مسائل و انجام امور خود       . جمعي است 
ســازماني در  بــه مــشاركت عوامــل درون و بــرون   

عنـوان    والدين به . ها و اجراي آنها نيازدارند      گيري  تصميم
ــي     ــل اساس ــوني و از عوام ــه پيرام ــدگان جامع نماين

هـاي    گيـري   توجـه در تـصميم      سازماني، نقشي قابل    ونبر
بدون مـشاركت فعـال و مـداوم        . مدارس خواهندداشت 

 و   كنند  مي  سختي اهداف خود را دنبال      والدين، مدارس به  
ــن ــد   ازاي ــدين در فراين ــاري وال ــشاركت و همك رو، م
هـاي اساسـي      هاي آموزشگاهي از سياسـت      گيري  تصميم
  .]1[رو است  هاي آموزشي پيش نظام

مشاركت والدين در امور مدارس، شامل طيفي وسيع        
توانـد شـامل مـشاركت در         هاست كه مـي     از انواع زمينه  

ــالي، فرهنگــي و   عرصــه هــاي آموزشــي، انــضباطي، م
يـا  ) با حضور در مدرسه   (طور مستقيم     اجتماعي بوده، به  

 ]8[شود  انجام) در محيط بيرون از مدرسه(غيرمستقيم 

ــسويي   ــتا، هم ــين راس ــه در در هم ــه و مدرس خان
هاي انجمن اوليا و      ترين شكل خود در قالب فعاليت       عالي

هـاي    رو، امروزه، انجمـن     شود؛ ازاين   گر مي   مربيان، جلوه 
اوليا و مربيان به پرمعناترين وسيله ارتباط خانه و مدرسه          

  . ]9[اند  شده تبديل
است كه متأسفانه   در بررسي خود آشكاركرده  فريدون

هركجـا از مـشاركت خـانواده در امـر          امروزه در ايران    
آيـد، بيـشتر توجـه بـه          مي  ميان  وپرورش سخن به    آموزش

مشاركت مالي اوليا براي گذراندن امور جـاري مـدارس      
شده، كمتر از وجوه ديگر مشاركت اوليا و خانواده           جلب
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 وسطه شهر اصفهانآموزان در امور مدارس مت بررسي موانع خانوادگي مشاركت اولياي دانش

  . ]10[آيد  مي ميان در امور مدارس سخن به
قـاي  ، بهترين سطح مشاركت خانواده در ارت     جهانگرد

دانـد كـه والـدين بـا          وپرورش را  مشاركتي مي      آموزش
ريـزي صـحيح،      برنامـه «وسـيله     مدارس فرزندان خود به   

جانبه، ايجاد امكانات مناسـب       كنترل مداوم، نظارت همه   
تربيتي درحد توان و نيز همكـاري جـامع بـا             آموزشي و   

  .]2[باشند  توانندداشته ، مي»هاي مدارس برنامه
 وظـايف خـانواده را در قبـال         ترين  ، عمده تاجبخش

مدرسه فرزندان خود، پيگيري مـسائل آموزشـي آنـان و           
ايفاي نقش مكمل معلم و مدرسه در هـدايت تحـصيلي،           

آمـوز     انگيزش و رشد گرايش مثبت دانـش        ايجاد عالقه، 
به درس، مدرسه و همچنين ارتقاي تالش آموزشي          نسبت

وم دادن مـدا    توجـه، پيگيـري و اهميـت      . داند  مستمر مي 
هاي يادشده، سبب ايجاد نگرش تحصيلي       والدين درزمينه 

 رواني مطلوب -مناسب در فرزندان، تأمين فضاي عاطفي    
تـر،    به آموزش و يـادگيري جـامع        در خانه، تهييج نسبت   
تر و انجام تكاليف درسي  به شـكل           مطالعه بيشتر و دقيق   

كننـد     فكرمي معدود پدران و مادراني كه    . مطلوب خواهدشد 
حقيقي، وظيفه مدرسه و اجتماع بوده، خانواده در        تربيت  

نخواهدداشت به دركي جامع      اين زمينه مسئوليتي برعهده   
  .]11[اند  نيافته از فرايند و سازوكار آموزشي دست

طـور فزاينـده بـر مـشاركت مـردم در             دولتمردان به 
كننـد    اي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي تأكيدمي     ه فعاليت

كه   گونه  ند كه مشاركت مردمي آن    ده  مي  ولي شواهد نشان  
نظـران متعـدد در       صـاحب . اسـت   نيافتـه   بايد هنوز رواج  

انـد، علـل فقـدان      المللـي كوشـيده     سطوح ملـي و بـين     
تـر، مـوانعي را كـه موجـب           طور ملموس   مشاركت و به  

  .كنند شوند، تشريح تأخير اجراي آن مي
رغـم اهميـت مـشاركت        ، معتقد است، بـه    ميركمالي

ــور ــدين در ام ــسائل اساســي  وال ــدارس، يكــي از م  م
وپرورش بـسياري از كـشورهاي جهـان، عـدم            آموزش

   .]1[اي است  هاي مدرسه گيري مشاركت والدين در تصميم
كه بايـد،     گونه  ، معتقد است، در ايران نيز آن      جهانگرد
كنند؛ البته در دهـه       نمي  ور مدارس مشاركت  موالدين در ا  

ارتقـاي كيفـي   مندي والدين بـراي بهبـود         گذشته، عالقه 

يافتـه؛    نحـوي بـارز افـزايش       تعليم و تربيت فرزندان بـه     
حال تا تحقق مشاركت وسيع و جـامع، راهـي دراز         بااين

  .]2[در پيش است و موانعي متعدد بايد برطرف شوند 
مدارس، براي حل مسائل خود به مـشاركت عوامـل          

هـاي    هـا و اقـدام      گيري  سازماني در تصميم    درون و برون  
 و همكاران در پژوهشي دريافتنـد       1فلچر. رندخود نيازدا 

سـازماني و     عنـوان عوامـل اساسـي بـرون         كه والدين به  
توجـه    سازماني، نقشي قابل    عنوان عوامل درون    معلمان به 

در پيشرفت تحصيلي كودكـان دارنـد؛ درواقـع، بـدون           
مشاركت فعال و مـداوم والـدين، مـدارس بـه اهـداف             

و، مـشاركت و  ر يابنـد؛ ازايـن   نمـي  حقيقي خـود دسـت   
گيـري آموزشـگاه از       همكاري والدين در فرايند تـصميم     

  .]12[هاي آموزشي پيشرفته است  هاي اساسي نظام سياست
 و همكـاران در پـژوهش خـود دريافتنـد كـه             2آميز

مشاركت والدين در امـور مـدارس فرزنـدان بـا سـطح           
عـالوه،    دارد؛ بـه    اي آنان ارتبـاط     كفايت علمي و مدرسه   

اي   آموزان براي پيگيري امور مدرسـه       دانشانگيزه دروني   
نيز زماني ارتقاخواهديافت كه شـاهد مـشاركت وسـيع          

 . ]13[شان در فرايند آموزشي مدرسه خود باشند  والدين

 شخصيتي معلم و    -هاي فردي   ، ويژگي 3ريان و   استيلر
هاي موفقيت تحصيلي     كننده  بيني    مشاركت والدين را پيش   

عالوه ميزان مشاركت والـدين       هاند؛ ب   آموزان دانسته   دانش
آمـوز از     در امور مدارس با سـطح ادراك مثبـت دانـش          

توانايي خودكنترلي و همچنين ميزان خودانـضباطي وي،        
  .]14[است  همبسته بوده
انـد كـه      كرده   در پژوهشي بيان   4همكاران و   استنبرگ

اي بـا   هاي مدرسه ميان سطح مشاركت والدين در فعاليت  
بوده،   آموز، رابطه مثبت برقرار     دانشميزان تعهد تحصيلي    

اي   كه والدين در كار تحصيلي و مدرسـه         همچنين، زماني 
آموز نيز از نظر      داشتند، دانش   فرزند خود، بيشتر مشاركت   

تحصيلي، عملكردي بهتر داشته و حضور وي در مدرسه         
  .]15[است  مستمرتر بوده

                                                 
1 . Fletcher 
2 . Ames 
3 . Stiller & Ryan 
4 . Steinberg & etal 
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هاي مدرسـه   ويژگي« در پژوهشي با عنوان   1فورتسين
دريافتند كه ميان   » هاي آن   ركت والدين در فعاليت   و مشا 

آموزان،  مشاركت والدين با سطح موفقيت تحصيلي دانش     
  .]10[رابطه مثبت وجوددارد 

شدة خـود      در پژوهشي انجام   2اسلويازك و   گرولينك
يافتند كه ميان سطح روابـط والـدين و         به اين نكته دست   

ـ           دانش دارس، آموز با ميزان مشاركت والدين در امـور م
شــده در  فرزنــدان تربيــت. اســت رابطــه مثبــت برقــرار 

واسـطه نـوع    سازوكارهاي فرزندپروري دموكراتيـك بـه    
نفـس مثبـت و نيـز         شده، داراي اعتمادبـه     تربيت دريافت 

توانايي كنترل پيامـدهاي اجتمـاعي هـستند و ايـن امـر             
تواند در ترغيب والدين آنان بـه مـشاركت در امـور              مي

توانند   آموزان مي   د؛ اين دسته از دانش    اي مؤثر باش    مدرسه
طور مثبت به والدين خود فـشارآورند تـا فعاالنـه در              به

  .]16[كنند  امور مدرسه مشاركت
هاي خانواده    شايستگي« در تحقيقي با عنوان      3كوتس

» اي فرزنـدان    هاي مدرسـه    و مشاركت والدين در فعاليت    
ـ     دريافت كه ميان شايستگي و كارداني      وع و   خانواده با ن

اي، رابطـه     هـاي مدرسـه     ميزان مشاركت آنان در فعاليت    
اي بـا نـوع       هاي مدرسه   وجوددارد؛ همچنين ميان ويژگي   

مشاركت والـدين در امـور مختلـف آنهـا نيـز ارتبـاط              
  . ]17[وجوددارد 
دادنـد كـه       در پـژوهش خـود نـشان       4لوو و   هستيك

هـاي    سازي براي اقدام مشاركتي والدين در فعاليت        زمينه
بـه    تواند بر ميزان نگرش منفي آنها نـسبت         اي، مي   همدرس
. هاي مدرسه تأثيرگذارده، از سـطح آنهـا بكاهـد           فعاليت

هاي مثبت ناشي از آن       اقدام به مشاركت و مالحظه جنبه     
درونـي ناشـي از     هاي    تحليلتواند با عنايت به انواع        مي

 چگـونگي و    كننـده درخـصوص    هاي فرد عمل   استدالل
 درك پيامـدهاي مثبـت آن بـه         خود و نتايج اقدام عملي    

شرط موجودبودن ساير متغيرهاي مثبت بيروني به رشـد         
هـاي مثبـت آتـي        تمايل و گرايش فرد براي انجام اقدام      

                                                 
1 . Fortisen 
2 . Grolnick & Slowiaczek 
3 . Coots 
4 . Heystek & louw 

در اينجا مثبت و مهيابودن ساير عوامل موجود        . منجرشود
اي، بسيار مهم و تأثيرگذار خواهنـدبود         در محيط مدرسه  

]18[.  
هش خود دريافتند كه     و همكاران در پژو    5سيكسمث

ميان سطح درآمد والدين و ميزان مشاركت آنان در امور          
اي مثبت و معنادار وجوددارد؛ به اين معنا          مدارس، رابطه 

يابـد، ميـزان      مـي   كه هرچه سطح درآمد والدين افـزايش      
شود؛ در اين     مشاركت آنان نيز در امور مدارس بيشتر مي       

ترين علل     مهم هاي شغلي شديد والدين از      راستا درگيري 
عــدم مــشاركت اوليــا در امــور تحــصيلي فرزندانــشان 

  .]19[است  بوده
 در پژوهـشي بـه بررسـي        6لي مينگ و   كونگ چانگ

ــدارس    ــور م ــدين در ام ــشاركت وال ــزان م ــوع و مي ن
توانند به چند روش      اند و دريافتند كه والدين مي       پرداخته
ز ها ا   باشند؛ همچنين در اين پژوهش يافته       داشته  مشاركت

طـور    آموزان به   دارند كه نمرات دروس دانش      آن حكايت 
شـوند؛    مـي   بينـي   مستقيم بـا رفتـار مـادر و پـدر پـيش           

كننـده    بينـي   ديگر، ميزان مشاركت والدين، پيش      عبارت  به
  .]20[آموزان است  سطح موفقيت دانش

 در بررسي راهبردهاي مشاركت مردمـي در        محمدي
حـصيلي  وپـرورش از نظـر مـديران سـه دوره ت            آموزش

آباد، دريافت كه ميان سطح آگاهي مـردم          شهرستان نجف 
وپـرورش، رابطـه      و ميزان مـشاركت آنـان در آمـوزش        

  . ]21[وجوددارد 
بررســي « در پژوهــشي ديگــر بــا عنــوان تــاجبخش

هاي مديران و والدين درزمينه مشاركت        اي ديدگاه   مقايسه
داده كه وجود جـو صـميمي ميـان           نشان» خانه و مدرسه  

دهنده ميـزان مـشاركت        خانه از عوامل افزايش    مدرسه و 
والدين اسـت؛ همچنـين، وي، نـوع برخـورد نامناسـب            

دهنـده   مسئوالن مدرسه بـا والـدين را از عامـل كـاهش         
  .]11[است  مشاركت اوليا دانسته

 در پژوهشي كيفي و در پاسخ به پرسشي       پويا قاسمي
هاي فعلي مشاركت والدين در امـور         درخصوص كاستي 

                                                 
5 . Sixsmith  
6 . Cheung Kong &  Ming Li  
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ز دو نوع كاستي عمده ناشي از عوامل دروني و مدارس ا
هـاي    در كاستي . است  گفته  وپرورش سخن   بيروني آموزش 

خصوص نگـرش مـسئوالن       دروني از عوامل انساني و به     
ريـزي    به مفهوم مشاركت و نقايص مرتبط با برنامه         نسبت

هاي بيرونـي     گفته و در كاستي     هاي آنان سخن    و مشاركت 
 - عوامـل اجتمـاعي، اقتـصادي    هايي مانند   نيز به موضوع  

هاي دولت و تبعـات       هاي ناشي از برنامه     فرهنگي، كاستي 
است؛ وي همچنين دريافته كـه        كرده  حاصل از آنها اشاره   

كه بايد در جلـب       گونه  حاضر، مديران مدارس آن     درحال
  . ]22[ مردمي، فعال نيستند  مشاركت

 در پژوهش خود و درزمينه بهبود سطح        محمدرضايي
هـايي ماننـد       والدين در امور مدارس به زمينـه       مشاركت

هـاي     و مربيان، افزايش آگـاه      توجيه اعضاي انجمن اوليا   
وپرورش، تقويت اراده ملي براي       مردم از اهداف آموزش   

آگاهي مردم از موضوع مشاركت و ايجاد انگيـزه بـراي           
  .]23[است  كرده افزايش مشاركت مردمي اشاره

هـاي جلـب      ي راه  در تحقيقـي بـه بررسـ       چهاردولي
وپـرورش همـدان      مشاركت مردمـي در امـور آمـوزش       

است كه ميـزان درآمـد و         پرداخته و به اين نتيجه رسيده     
در مـشاركت آنـان تـأثيردارد؛         سطح تحصيالت والدين    

حال، به نقش صدا و سـيما و تبليغـات در جلـب        درعين
  .]24[است  مشاركت اوليا نيز تأكيدكرده

اند كه ميان نـوع شـغل و          ردهك   اشاره زال و   بازو  رنجه
شود ولي    نمي  دار ديده   اي معنا   ميزان مشاركت مردم، رابطه   

آموزان در جلسات انجمن  ميان شركت فعال اولياي دانش   
هـاي    گـذاري   اوليا و مربيان و مشاركت آنان در سـرمايه        

اســت؛  دار وجودداشــته وپــرورش، رابطــه معنـا  آمـوزش 
وجيهي انجمن  ديگر، حضور والدين در جلسات ت       ازطرف

اوليا و مربيان را در افـزايش آگـاهي آنهـا درخـصوص             
  .]25[است  ضرورت مشاركت در امور آموزشگاه، مؤثر دانسته

توانند از مشاركت فعـال     موانع خانوادگي مختلفي مي   
كنند كـه بـسيار       و مداوم اوليا در امور مدارس جلوگيري      

ري و  اند اما بنابر نتايج بررسي مبـاني نظـ          متعدد و متنوع  
توان ايـن موانـع را در پـنج دسـته             پژوهشي يادشده مي  

فرهنگ خانواده، اقتصاد خـانواده، سـطح تعامـل         «شامل  

ــق     ــت عالي ــانوادگي و رعاي ــشكالت خ ــانواده، م خ
  .كرد بندي طبقه» آموزان دانش

با عنايت به فقدان پژوهشي جامع درخصوص موانـع         
ي خانوادگي مشاركت اوليا در امور مدارس، مسئله اساس       

شناسي موانع خانوادگي مشاركت      آسيب«پژوهش حاضر   
آمـوزان در امـور مـدارس متوسـطه شـهر             اولياي دانش 

منظـور بررسـي آن شـش پرسـش           انتخاب و به  » اصفهان
  .اند پژوهشي زير طرح شده

  هاي پژوهش پرسش
 به چه ميزان، فرهنگ خانواده، مانع مشاركت اوليـاي           .1

 شهر اصـفهان    آموزان در امور مدارس متوسطه      دانش
  است؟ بوده

به چه ميزان، اقتصاد خانواده، مانع مـشاركت اوليـاي          . 2
آموزان در امور مدارس متوسطه شهر اصـفهان          دانش
  است؟ بوده

 به چه ميزان، سطح تعامل خـانواده، مـانع مـشاركت             .3
آموزان در امور مدارس متوسـطه شـهر          اولياي دانش 
  است؟ اصفهان بوده

الت خـانوادگي، مـانع مـشاركت       به چه ميزان، مشك    . 4
آموزان در امور مدارس متوسـطه شـهر          اولياي دانش 
  است؟ اصفهان بوده

آمـوزان، مـانع       به چه ميزان، رعايـت عاليـق دانـش          .5
آمـوزان در امـور مـدارس         مشاركت اوليـاي دانـش    
  است؟ متوسطه شهر اصفهان بوده

هـاي پژوهـشي بـاال     آيا در نتايج هريـك از پرسـش     . 6
جــنس «كننــده ماننــد  غيرهــايي تعــديلبرحــسب مت

، »آموز،  ناحيه مدرسه و چندمين فرزند خانواده         دانش
  دار وجوددارد؟ تفاوت معنا

  روش پژوهش
هـا و نيـز هـدف      عنوان پژوهش، پرسـش      با توجه به  

شناسـي موانـع خـانوادگي        پژوهش كه درراستاي آسيب   
آموزان در امور مدارس متوسـطه        مشاركت اولياي دانش  

اند، روش پژوهش توصيفي بـوده كـه          هان بوده شهر اصف 
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  . است شده در خالل آن از پيمايش استفاده
  گيري جامعه آماري، برآورد نمونه و روش نمونه

آمـوزان    جامعه آماري پژوهش، تمامي اولياي دانـش      
نكرده در امور مـدارس متوسـطه شـهر اصـفهان             شركت
طـور مـشترك، يـك واحـد      پـدر و مـادر بـه     (انـد     بوده

كه پس از برآورد تعداد نمونـه مـورد         ) اند  شده  محسوب
 280تعـداد  ) 1372 (1سـرايي نياز با اسـتفاده از فرمـول       
اي متناسـب بـا       گيـري طبقـه     واحد از آنها با روش نمونه     

ــه  ــاده ب ــصادفي س ــژوهش  حجــم و ت ــه پ ــوان نمون عن
شدند و ابزار پژوهش در ميان آنان اجراشـد كـه             انتخاب

 248ي متعـدد، تعـداد   هـا  درنهايت نيز پـس از پيگيـري    
شده براي تحليـل آمـاري متناسـب          نامه گردآوري   پرسش

  .اند شده داده تشخيص

  ابزار پژوهش
هاي الزم براي انجام پژوهش       منظور گردآوري داده    به

است؛ برگـه     شده  ساخته استفاده   نامه محقق   از برگه پرسش  
يادشده، حاصل مطالعه مباني نظري و پژوهشي مرتبط و         

وپــرورش و  نظــران آمــوزش  صــاحبنيــز مــشورت بــا
اســت؛ در ايــن برگــه پــس از ارائــه  دانــشگاهيان بــوده

كـردن    هاي كلي درخـصوص چگـونگي تكميـل         توضيح
هاي پنج پرسـش      آموزان، مؤلفه   برگه، توسط اولياي دانش   

طيف مورد اسـتفاده بـراي      . اند  شده  پاسخ ارائه   اصلي بسته 
زشي هاي مورد بررسي، طيف چندار      پاسخگويي به مؤلفه  

 (validity)منظـور تـأمين روايـي         بـه . است  ليكرت بوده 
نامه پيش از اجراي      صوري و محتوايي، برگه اوليه پرسش     

ــاحب  ــدادي از صـ ــار تعـ ــايي در اختيـ ــران  نهـ نظـ
شناسي   شناسي، روان   هاي جامعه   وپرورش و حوزه    آموزش

شده و پس از دريافـت نظريـات          داده  و علوم تربيتي قرار   

                                                 
ــه  . 1 ــتفاده در نمون ــورد اس ــول م ــت    فرم ــرار اس ــن ق ــري از اي :                                                             گي
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n =  نمونه، برآورد N = آمـاري،  جامعه تعداد  t = 95اطمينـان  سـطح%، 
2S واريانس، برآورد پيشd =  مطلوب احتمالي دقت      
  

. شـد   ها، برگـه نهـايي تهيـه        ل مؤلفه اصالح، ادغام و تقلي   
ميانگين ارزيابي متخصصان درخصوص روايي صوري و       

 بوده كه بيـانگر روايـي       53/4نامه نهايي     محتوايي پرسش 
آلفــاي كرونبــاخ . برگــه در ســطح بــسيار زيــاد اســت

 ابـزار   (reliability)شده براي تعيين ميزان پايايي محاسبه
بـه يـادآوري اسـت،      الزم  . است   بوده 89/0برابر با عدد    

نـداده و     منظور دسـتيابي بـه نظريـات والـدين پاسـخ            به
سـواد، همكـاران پژوهـشگر بـا همـاهنگي            احتمال بي   به

كرده، ضمن شرح ابـزار و هـدف          پيشين به آنان مراجعه   
ــاد پرســش ــزار را   آن، مف ــيده، اب ــان پرس ــه را از آن نام

 .اند كرده تكميل

  ها شيوه تحليل داده
هاي آمار توصـيفي و       ز شاخص براي توصيف نمونه ا   

هـاي آمـاري    هاي پژوهش از آزمـون      براي آزمون پرسش  
است؛ بـراي ايـن منظـور، پـس از            شده  استنباطي استفاده 

هـاي    هـا از آزمـون      بـودن توزيـع داده      اطمينان از نرمـال   
  تحليـل واريـانس  F«، »متغيره تك t «پارامتريك ازجمله 

هـا،    باطي داده براي تحليل استن  »  دومتغيره t«و  » طرفه  يك
 .است شده استفاده

  ها يافته
  : هاي زير هستند هاي پژوهش، شامل زمينه ترين يافته عمده
    اولين پرسش پژوهش   : بررسي پرسش اول پژوهش

به چه ميزان فرهنگ خـانواده، مـانع        «مبتني بود بر اينكه     
آموزان در امور مدارس متوسـطه        مشاركت اولياي دانش  

  .»است؟ شهر اصفهان بوده
ترين مانع    شده، بيانگر آن است كه عمده       امجتحليل ان 

مشاركت اوليا در اين پرسش، اعتقاد والـدين بـه عـدم            
ضرورت مشاركت در امور مدرسه فرزندان بوده، پس از         

تـرين موانـع يادشـده شـامل          ترتيـب، عمـده     آن نيز بـه   
نداشتن مشاركت    هايي مانند اعتقاد ارزش و اهميت       زمينه

اعتقاد والدين به عـدم ارتبـاط امـور         در امور مدرسه و     
هـاي    مـشاهده پاسـخ   . است  مدرسه فرزندان به آنان بوده    

هاي يادشده، مبين تأثير درحد كم ايـن   ابرازشده به مؤلفه  
  ).1جدول (است  ها از لحاظ توصيفي بوده مؤلفه
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  نتأثير فرهنگ خانواده بر عدم مشاركت اوليا در امور مدارس متوسطه شهر اصفها. 1جدول 
 ها توزيع پاسخ

ف
ردي

 

خيلي  پرسش
 زياد

 كمتاحدي زياد
خيلي 
 كم

 اصالً
ميانگين

 56/1 101 23 41 63 5 15 نداشتن علم و تحصيل در نظر و ديدگاه والدين ارزش و اهميت 1

 34/1 125 37 22 15 37 12 نداشتن تحصيل فرزندان در مدرسه به نظر والدين ارزش و اهميت 2

 85/1 53 54 84 3 41 13 نداشتن مشاركت در امور مدرسه ارزش و اهميت 3

 76/1 71 54 23 68 27 5 اعتقاد والدين به عدم ارتباط امور مدرسه فرزندان به آنان 4

 2/2 44 37 57 69 15 26اعتقاد والدين به عدم ضرورت مشاركت آنان در امور مدرسه فرزندان 5

 74/1 ميانگين كل
              

 ميانگين كلي نظرات پاسخگويان درخصوص تأثير فرهنگ خانواده بر عدم مشاركت اوليا در امور مدارس متوسطه مقايسه. 2جدول 
  )m = 3(شهر اصفهان با ميانگين فرضي 

0 مقدار بحراني t انحراف معيار درجه آزادي ميانگين تعداد ابزار / 05  

 64/1 -41/9 25/1 247 74/1 248 نامه پرسش

1
3H m          3H m 


        

  تأثير اقتصاد خانواده بر عدم مشاركت اوليا در امور مدارس متوسطه شهر اصفهان. 3جدول 
 ها توزيع پاسخ

ف
ردي

 

خيلي  پرسش
 زياد

 كمتاحدي زياد
خيلي 
 كم

 اصالً
ميانگين

 64/3 1 35 13 46 60 93 هاي شغلي شديد والدين درگيري 6

 74/2 45 38 2 62 52 49 هاي اضافي وقت والدين و نداشتن فرصت اشتغال تمام 7

 11/2 59 65 17 36 38 33 زيادبودن تعداد فرزندان و عدم امكان مشاركت در مدرسه آنها 8

 04/2 66 50 11 61 47 13 هاي شغلي سنگين و حساس والدين مسئوليت 9

 89/1 64 41 52 52 26 13 شدن هميشگي اين امور و فراموشنداشتن فرصت 10

 48/2 ميانگين كل
               

»t «منظور بررسي معنـاداري ميـانگين        شده به   محاسبه
 و انحراف معيار    74/1ميانگين  (هاي والدين     مجموع گفته 

25/1 (           درخصوص تـأثير موانـع مـرتبط بـا فرهنـگ
دم مشاركت اوليا در امور مدارس متوسـطه        خانواده بر ع  

0شهر اصـفهان در سـطح      / 05  ز مقـدار بحرانـي     ا
تـر و درحـد بـاالتر از گزينـه متوسـط،              جدول كوچك 
 ). 2جدول (است  معنادار نبوده

 دومــين پرســش : بررســي پرســش دوم پــژوهش
 به چه ميزان، اقتصاد   «پژوهش حاضر، مبتني بود بر اينكه       

آمـوزان در امـور       خانواده، مانع مشاركت اوليـاي دانـش      
  .»است؟ مدارس متوسطه شهر اصفهان بوده

ترين مانع    شده، بيانگر آن است كه عمده       تحليل انجام 
هاي شغلي شديد     مشاركت اوليا در اين پرسش، درگيري     

تـرين موانـع      ترتيب عمـده    والدين بوده، پس از آن نيز به      
وقت   هايي مانند اشتغال تمام     ينهزم: بوند از   يادشده عبارت 

هاي اضافي، زيـادبودن تعـداد        والدين و نداشتن فرصت   
فرزنــدان و عــدم امكــان مــشاركت در مدرســه آنهــا و 

مـشاهده  . هاي شغلي سنگين و حساس والدين       مسئوليت
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هـاي يادشـده، مبـين تـأثير          هاي ابرازشده به مؤلفه     پاسخ
 اسـت   ن مؤلفه از لحاظ توصـيفي بـوده       درحد متوسط اي  

  ).3جدول (
»t «هـاي    منظور بررسي معناداري گفته     شده به   محاسبه

ــدين  ــانگين (وال ــار  48/2مي ــراف معي ) 33/1 و انح
درخصوص تأثير اقتصاد خانواده بر عدم مشاركت اوليـا         
ــدارس متوســطه شــهر اصــفهان در ســطح  ــور م  در ام

0 / 05     تر و درحد     بحراني جدول كوچك   از مقدار
  ).4جدول (است  باالتر از گزينه متوسط معنادار نبوده

       سـومين پرسـش    : بررسي پرسـش سـوم پـژوهش
به چه ميزان، سـطح     «پژوهش حاضر، مبتني بود بر اينكه       

آمـوزان در   تعامل خانواده، مانع مشاركت اوليـاي دانـش     
  . »است؟ امور مدارس متوسطه شهر اصفهان بوده

ترين مانع    شده، بيانگر آن است كه عمده       ل انجام تحلي

عدم تقسيم كار در    «مشاركت اوليا در اين پرسش شامل       
بوده، » خانواده و واگذاري هميشگي اين امور به يك نفر        

تـرين موانـع يادشـده        ترتيـب عمـده     پس از آن نيـز بـه      
    هــايي ماننــد عــدم همكــاري  زمينــه: بودنــد از عبــارت

 اين دسته از امور، عـدم حاكميـت     والدين با يكديگر در   
فضاي صميمي ميان والدين در خـانواده و عـدم عالقـه            

  ).5جدول ( گفتگو و تقسيم كارها بين همديگروالدين به
»t «منظور بررسي معنـاداري ميـانگين        شده به   محاسبه

 و انحراف معيار    52/1ميانگين  (والدين  هاي    مجموع گفته 
04/1(         درخصوص تأثير موانع مرتبط با سطح تعامـل 

خانواده بر عدم مشاركت اوليا در امور مدارس متوسـطه          
0شهر اصفهان در سـطح       / 05       از مقـدار بحرانـي 

تـر و درحـد بـاالتر از گزينـه متوسـط،              جدول كوچك 
  ).6 جدول(است  معنادار نبوده

                    
لي نظريات پاسخگويان درخصوص تأثير اقتصاد خانواده بر عدم مشاركت اوليا در امور مدارس متوسطه مقايسه ميانگين ك. 4جدول 

  )m = 3(با ميانگين فرضي شهر اصفهان 
0 مقدار بحراني t انحراف معيار درجه آزادي ميانگين تعداد ابزار / 05  

 64/1 124/0 33/1 247 48/2 248 نامه پرسش

1
3H m          3H m 


            

  تأثير سطح تعامل خانواده بر عدم مشاركت اوليا در امور مدارس متوسطه شهر اصفهان. 5جدول 
 ها توزيع پاسخ

ف
ردي

 
خيلي  پرسش

 زياد
 كمتاحديزياد

خيلي 
 كم

 اصالً
ميانگين

 12/1 104 94 7 14 16 13 صيلي فرزنداننداشتن والدين در امور تح جديت 11

 07/2 55 36 37 81 33 6عدم تقسيم كار در خانواده و واگذاري هميشگي اين امور به يك نفر 12

 74/1 54 72 49 32 39 2 عدم همكاري والدين با يكديگر در اين دسته از امور 13

 44/1 92 64 33 21 24 14 عدم حاكميت فضاي صميمي ميان والدين در خانواده 14

 24/1 79 95 42 15 1 16 عدم عالقه والدين به گفتگو و تقسيم كارها ميان همديگر 15

 52/1 ميانگين كل
                  

مقايسه ميانگين كلي نظرات پاسخگويان درخصوص تأثير سطح تعامل خانواده بر عدم مشاركت اوليا در امور مدارس . 6جدول 
  )m = 3(رضي فمتوسطه شهر اصفهان با ميانگين 

0 مقدار بحراني t انحراف معيار درجه آزادي ميانگين تعداد ابزار / 05  

 64/1 -717/14 0416/1 247 52/1 248 نامه پرسش

1
3H m          3H m 
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    چهـارمين پرسـش    : بررسي پرسش چهارم پژوهش
بـه چـه ميـزان،      «اضر، مبتني بـود بـر اينكـه         پژوهش ح 

آمـوزان    مشكالت خانوادگي، مانع مشاركت اولياي دانش     
  .»است؟ در امور مدارس متوسطه شهر اصفهان بوده

ترين مانع    شده، بيانگر آن است كه عمده       تحليل انجام 
هـاي    مشاركت اوليا در اين پرسش، شـامل ناسـازگاري        

ترتيـب،     از آن نيز به    پيوسته والدين با يكديگر بوده، پس     
هايي مانند    زمينه: بودند از   ترين موانع يادشده عبارت     عمده
هاي متوالي ميـان والـدين، طـرح          ها و توهين    احترامي  بي

دايي و طـالق ميـان والـدين و فقـدان       مداوم موضوع ج  

هاي ابرازشـده     عقايد مشترك ميان والدين؛ مشاهده پاسخ     
حد خيلـي كـم ايـن       هاي يادشده، مبين تأثير در      به مؤلفه 
  ).7جدول (است   از لحاظ توصيفي بوده مؤلفه
»t «منظور بررسي معنـاداري ميـانگين        شده به   محاسبه

 و انحراف معيار    76/0ميانگين  (هاي والدين     مجموع گفته 
09/1 (          درخصوص تأثير موانـع مـرتبط بـا مـشكالت

ـ       ور مـدارس  خانوادگي بـر عـدم مـشاركت اوليـا در ام
0 سـطح متوسطه شهر اصـفهان در       / 05     از مقـدار
تـر و درحـد بـاالتر از گزينـه            بحراني جـدول كوچـك    

  ).8 جدول(است  متوسط، معنادار نبوده
          

  تأثير مشكالت خانوادگي بر عدم مشاركت اوليا در امور مدارس متوسطه شهر اصفهان. 7جدول 
 ها ختوزيع پاس

خيلي  پرسش رديف
 زياد

 كمتاحدي زياد
خيلي 
 كم

 اصالً
 ميانگين

 08/1 127 49 21 37 12 2 هاي پيوسته والدين با يكديگر ناسازگاريي 16

 68/0 153 54 19 14 4 4 فقدان عقايد مشترك بين والدين 17

 81/0 162 19 37 14 14 2 هاي متوالي ميان والدين ها و توهين احترامي بي 18

 71/0 175 21 16 22 12 2 مداوم موضوع جدايي و طالق ميان والدينطرح  19

 55/0 195 15 10 13 11 4 جداشدن والدين از يكديگر 

 76/0 ميانگين كل
            

مقايسه ميانگين كلي نظريات پاسخگويان درخصوص تأثير مشكالت خانوادگي بر عدم مشاركت اوليا در امور مدارس . 8جدول 
  )m = 3(فرضي ن با ميانگين متوسطه شهر اصفها

0 مقدار بحراني t انحراف معيار درجه آزادي ميانگين تعداد ابزار / 05  

 64/1 -007/25 0939/1 247 76/0 248 نامه پرسش
  

1
3H m          3H m 


              

      نجمـين پرسـش    پ: بررسي پرسش پـنجم پـژوهش
به چه ميزان، رعايت    «پژوهش حاضر، مبتني بود بر اينكه       

آمـوزان    آموزان، مانع مشاركت اولياي دانش      عاليق دانش 
  .»است؟ در امور مدارس متوسطه شهر اصفهان بوده

ترين مانع    شده، بيانگر آن است كه عمده       تحليل انجام 
ــت     ــامل ممانع ــش، ش ــن پرس ــا در اي ــشاركت اولي م

ز مـشاركت والـدين بـه دليـل تـرس از            آمـوزان ا    دانش
شدن وضع تحصيلي، اخالقي و رفتاري آنان در          مشخص

تـرين موانـع      ترتيب، عمده   مدرسه بوده، پس از آن نيز به      

آمـوز از     هايي مانند ممانعـت دانـش       يادشده شامل زمينه  
شـدن سـطح      مشاركت والدين به دليل ترس از مشخص      

ـ      تحصيالت والدين، جلوگيري دانـش     شاركت آمـوز از م
 و  شـدن شـغل والـدين       والدين به دليل ترس از مشخص     

آموز از مشاركت والدين به دليل تـرس از           ممانعت دانش 
ــدين   مــشخص ــاري احتمــالي وال شــدن مــشكالت رفت

هـاي    هاي ابرازشـده بـه مؤلفـه        مشاهده پاسخ . است  بوده
ها از لحاظ     يادشده، مبين تأثير درحد خيلي كم اين مؤلفه       

  ).9جدول (است  توصيفي بوده
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  بر عدم مشاركت اوليا در امور مدارس متوسطه شهر اصفهانآموزان  تأثير رعايت عاليق دانش. 9جدول 
 ها توزيع پاسخ

خيلي  پرسشرديف
 زياد

 كمتاحدي زياد
خيلي 
 كم

 اصالً
 ميانگين

21 
آموز از مشاركت والدين به دليل ترس  ممانعت دانش

 شدن شغل والدين از مشخص
6 14 27 - 63 92 29/1 

22 
ن به دليل ترس آموز از مشاركت والدي ممانعت دانش

 شدن سطح تحصيالت والدين از مشخص
5 16 35 - 30 107 34/1 

23 
آموز از مشاركت والدين به دليل ترش  ممانعت دانش

 شدن مشكالت رفتاري والدين از مشخص
18 12 1 - 41 141 01/1 

24 
آموز از مشاركت والدين به دليل ترس  ممانعت دانش

 نشدن وضع ظاهري و لهجه والدي از مشخص
13 17 3 - 59 132 1 

25 

ممانعت دانش از مشاركت والدين به دليل ترس از 
شدن وضع تحصيلي، اخالقي و رفتاري وي  مشخص

 در مدرسه

27 27 5 - 33 97 64/1 

 25/1 ميانگين كل
            

كت اوليا در امور آموزان بر عدم مشار مقايسه ميانگين كلي نظريات پاسخگويان درخصوص تأثير رعايت عاليق دانش. 10جدول 
  )m = 3(فرضي مدارس متوسطه شهر اصفهان با ميانگين 

0 مقدار بحراني t انحراف معيار درجه آزادي ميانگين تعداد ابزار             / 05  

 64/1 -986/14 3/1 247 25/1 248 نامه پرسش

1
3H m          3H m 


              

»t «منظور بررسي معنـاداري ميـانگين        شده به   محاسبه
 و انحراف معيار    25/1ميانگين  (هاي والدين     مجموع گفته 

3/1 (        درخصوص تأثير موانع مرتبط با رعايت عاليـق
آموزان بر عدم مـشاركت اوليـا در امـور مـدارس              دانش

0ر سـطح  متوسطه شهر اصـفهان د     / 05     از مقـدار
تـر و درحـد بـاالتر از گزينـه            بحراني جدول، كوچـك   

  ).10جدول (است  متوسط، معنادار نبوده
     شـشمين پرسـش    : بررسي پرسش ششم پـژوهش

آيا در نتايج هريـك     «پژوهش حاضر، مبتني بود بر اينكه       
ــش ــاي    از پرس ــسب متغيره ــاال برح ــشي ب ــاي پژوه ه

آمـوز، ناحيـه مدرسـه و         ه مانند جنس دانـش    كنند  تعديل
  .1»دار وجوددارد؟ چندمين فرزند خانواده، تفاوت معنا

                                                 
 هـاي  تحليـل  نتـايج  تنهـا  مقالـه،  شـدن  طـوالني  از پرهيـز  منظـور  به. 1

  .است شده معنادارآورده

تحليل استنباطي متغيرهاي مطرح در پرسش .  1 
  )فرهنگ خانواده(اول پژوهش 

»F «هـاي پرسـش اول پـژوهش         شده در داده    محاسبه
، بيانگر وجـود تفـاوت معنـادار ميـان          )فرهنگ خانواده (

. اسـت   لدين برحسب متغير ناحيه مدرسه بوده     هاي وا   گفته
، تفـاوت   (LSD)ها    معناداري تفاوت آزمون حداقل سطح    
 والـدين سـاكن ناحيـه دو بـا     هـاي   يادشده را ميان گفته   

نواحي يك، سه و چهار و همچنين والدين ساكن ناحيـه           
عالوه، والدين سـاكن      پنج با نواحي يك، سه و چهار، به       

  .است داده نناحيه چهار با يك و سه نشا
هاي مرتبط با موانع فرهنگ       بيشترين ميزان تأثير مؤلفه   

ترتيب در ميان والدين ساكن نواحي دو، پـنج           خانواده به 
هـاي    ترتيب در گفته     به  و چهار و كمترين ميزان تأثير نيز      
اسـت     شهر اصفهان بوده   والدين ساكن نواحي سه و يك     

  ).11جدول (
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 وسطه شهر اصفهانآموزان در امور مدارس مت بررسي موانع خانوادگي مشاركت اولياي دانش

 )برحسب ناحيه(هاي والدين درخصوص ميزان تأثير فرهنگ خانواده بر عدم مشاركت اوليا در امور مدارس  تهتفاوت معنادار ميان گف. 11جدول 

 Eta Power احتمال F انحراف معيار ميانگين تعداد  ها گروه

  ناحيه يك
  ناحيه دو
  ناحيه سه
  ناحيه چهار
  ناحيه پنج

30  
41  
80  
51  
46 

2333/1  
3902/2  
2050/1  
8431/1  
3522/2 

1885/1  
8306/0  
1056/1  
2102/1  
3870/1 

137/23 0000/0 319/0 000/1 

                   
 ناحيه پنج ناحيه چهار ناحيه سه ناحيه دو ناحيه يك

 3522/1 8431/1 2050/1 3902/2 2333/1 ميانگين ها گروه

      2333/1 ناحيه يك

  * *  * 3902/2 ناحيه دو

      2050/1 ناحيه سه

   *  * 8431/1 ناحيه چهار

  * *  * 3522/2 ناحيه پنج
                    
تحليل استنباطي متغيرهاي مطرح در پرسش . 2

  )اقتصاد خانواده(دوم پژوهش 
»F «هـاي پرسـش دوم پـژوهش     شده در داده   محاسبه

P در سـطح  ) اقتصاد خانواده ( 0 / 05     بيـانگر وجـود
 متغيـر   هـاي والـدين برحـسب       تفاوت معنادار ميان گفته   

آزمون حداقل سـطح معنـاداري      . است  هناحيه مدرسه بود  

هاي والـدين     ، تفاوت يادشده ميان گفته    (LSD)ها    تفاوت
 . است داده نواحي چهار با يك و دو نشان

هـاي مـرتبط بـا        شده مؤلفـه    بيشترين ميزان تأثير بيان   
ترتيب در ميـان والـدين ناحيـه          موانع اقتصاد خانواده به   

هـاي    ترتيـب در گفتـه      يزان تأثير نيز به   چهار و كمترين م   
  ).12جدول (است  والدين نواحي يك و دو بوده

                
 )برحسب ناحيه(هاي والدين درخصوص ميزان تأثير اقتصاد خانواده بر عدم مشاركت اوليا در امور مدارس  تفاوت معنادار ميان گفته. 12جدول 

 Eta Power احتمال F انحراف معيار ميانگين تعداد ها گروه

  ناحيه يك
  ناحيه دو
  ناحيه سه
  ناحيه چهار
 ناحيه پنج

30  
41  
80  
51  
46 

6157/1  
0825/2  
7348/2  
4733/3  
3756/3 

4447/1  
3477/1  
4092/1  
7437/0  
5122/0 

437/14 000/0 226/0 000/1 

                
 ناحيه پنج ناحيه چهار ناحيه سه ناحيه دو ناحيه يك

 3756/3 4733/3 7348/2 0825/2 6157/1 ميانگين ها گروه

      6157/1 ناحيه يك

      0825/2 ناحيه دو

      7348/2 ناحيه سه

    * * 4733/3 ناحيه چهار

      3756/3 ناحيه پنج
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سش تحليل استنباطي متغيرهاي مطرح در پر     . 4
 )مشكالت خانوادگي(چهارم پژوهش 

»F «هاي پرسش چهارم پـژوهش   شده در داده   محاسبه
P در ســطح) مــشكالت خــانوادگي( 0 / 05 بيــانگر ،

هـاي والـدين برحـسب        وجود تفاوت معنادار ميان گفته    
آزمـون حـداقل سـطح      . اسـت   متغير ناحيه مدرسه بـوده    

، تفـاوت يادشـده را ميـان        (LSD)هـا     معناداري تفـاوت  
هاي والدين ساكن ناحيه پنج با نواحي يك، دو، سه            گفته

مچنين والدين ساكن ناحيه سه با نواحي چهار      و چهار، ه  
و دو و نيز والدين ساكن ناحيه يك با نواحي دو، سـه و              

  . است داده چهار نشان
هـاي مـرتبط بـا        شده مؤلفـه    بيشترين ميزان تأثير بيان   
ترتيب در ميان نواحي پـنج،        موانع مشكالت خانوادگي به   

 يك شهر اصفهان و كمترين ميـزان تـأثير نيـز در ميـان             
آموزان ناحيه سه، دو و چهار شهر اصـفهان        والدين دانش 

  ). 15جدول (است  بوده

تحليل استنباطي متغيرهاي مطرح در پرسش . 5
  )آموزان تأثير رعايت عاليق دانش(پنجم پژوهش 

»F «هاي پرسش پـنجم پـژوهش        شده در داده    محاسبه
ــش  ( ــق دان ــت عالي ــأثير رعاي ــوزان ت ــطح ) آم در س

P 0 / 05      هـاي    ، بيانگر وجود تفاوت معنادار ميان گفته
. است  والدين برحسب متغير چندمين فرزند خانواده بوده      

، تفـاوت   (LSD)ها    آزمون حداقل سطح معناداري تفاوت    
هاي والـدين داراي فرزنـد دوم بـا           يادشده را ميان گفته   

والدين داراي فرزند پنجم و پس از آن، چهارم، سـوم و            
ين والدين داراي فرزند اول با والدين داراي        اول و همچن  

  . است داده فرزند چهارم و سوم نشان
هـاي مـرتبط بـا        شده مؤلفـه    تأثير بيان بيشترين ميزان   

ترتيـب در ميـان        بـه  آمـوزان   موانع رعايت عاليق دانـش    
والدين داراي فرزند دوم و اول و كمترين ميزان تأثير نيز           

است   و پس از آن بودهدر ميان والدين داراي فرزند پنجم
  ).16جدول (

                  
هاي والدين درخصوص ميزان تأثير مشكالت خانوادگي بر عدم مشاركت اوليا در امور مدارس  تفاوت معنادار ميان گفته. 13جدول 

  )برحسب ناحيه(
 Eta Power احتمال F انحراف معيار ميانگين تعداد ها گروه

  ناحيه يك
  ناحيه دو
  ناحيه سه

   چهارناحيه
 ناحيه پنج

30  
41  
80  
51  
46 

2067/1  
8439/0  

2/0  
7647/0 

3783/1 

3580/1  
2873/1  
6046/0  
7285/0  
2601/1 

783/13 000/0 218/0 000/1 

                  
 ناحيه پنج ناحيه چهار ناحيه سه ناحيه دو ناحيه يك

 3756/3 4733/3 7348/2 0825/2 6157/1 ميانگين ها گروه

  * * *  2067/1 ناحيه يك

      8439/0 ناحيه دو

  *  *  2/0 ناحيه سه

      7647/0 ناحيه چهار

  * * * * 3783/1 ناحيه پنج
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 وسطه شهر اصفهانآموزان در امور مدارس مت بررسي موانع خانوادگي مشاركت اولياي دانش

  
آموزان بر عدم مشاركت اوليا در امور  هاي والدين درخصوص ميزان تأثير رعايت عاليق دانش تفاوت معنادار ميان گفته. 14جدول 

  )برحسب چندمين فرزند(مدارس 
 Eta Power احتمال F انحراف معيار ميانگين دتعدا ها گروه

  فرزند اول
  فرزند دوم
  فرزند سوم
  فرزند چهارم
 فرزند پنجم

66  
54  
45  
35  
48 

4250/1  
2171/1  
9467/0  
1273/1  
6867/0 

4337/1  
7019/0  
3820/1  
1208/1  
9710/0 

911/19 000/0 287/0 000/1 

  
 فرزند پنجم زند چهارمفر فرزند سوم فرزند دوم فرزند اول

 6867/0 1273/1 9467/0 2171/1 4250/1 ميانگين ها گروه

  * *   4250/1 فرزند اول

 * * *  * 2171/1 فرزند دوم

      9467/0 فرزند سوم

      1273/1 فرزند چهارم

      6867/0 فرزند پنجم

  
  گيري  بحث و نتيجه

در پژوهش حاضر، ضمن مـشاهده مبـاني نظـري و           
هـاي    و همچنين بـا اسـتفاده از ديـدگاه        پژوهشي پيشين   

نظـران مـرتبط بـا موضـوع، موانـع خـانوادگي              صاحب
احتمالي مؤثر در عدم مشاركت فعال و مـداوم اوليـا در            

فرهنـگ  «امور مدارس فرزنـدان در پـنج دسـته شـامل            
خانواده، اقتصاد خانواده، سطح تعامل خانواده، مشكالت       

بنـدي و     طبقـه ،  »آموزان  خانوادگي و رعايت عاليق دانش    
هـاي    در اينجا نتايج حاصل از تحليـل داده       . شدند  بررسي

  :گذارده خواهندشد بحث پژوهش به
در مجموعه موانع خانوادگي، ميانگين كـل نتـايج         . 1

فرهنـگ  «آمده درخصوص تأثير پنج دسته موانع         دست  به
خانواده، اقتصاد خانواده، سطح تعامل خانواده، مشكالت       

بـر عـدم    » آمـوزان   يـق دانـش   خانوادگي و رعايـت عال    
مشاركت اوليا در امور مدارس از لحاظ توصيفي درحـد          

است؛ نتيجه يادشده مبين آن اسـت         كمتر از متوسط بوده   
كه موانع خانوادگي در عدم مشاركت اوليا به ميزان كمتر    
از حد متوسط تـأثير داشـته، تـأثير مزبـور در مجمـوع              

ـ           مؤلفه ل مـورد   هاي مطرح در هريك از پنج دسـته عوام
  . است بررسي درحد باالتر از گزينه متوسط، معنادار نبوده

در مقوله فرهنگ خانواده، اعتقاد والدين به عـدم         . 2
تـرين    ضرورت مشاركت در امور مدرسه فرزندان، عمده      

مانع مشاركت اوليا در امور مدارس بـوده  و پـس از آن     
نداشتن مشاركت  اعتقاد ارزش و اهميت«هايي مانند  مؤلفه

در امور مدرسه و اعتقاد والدين به عـدم ارتبـاط امـور             
مدرسه فرزندان به آنان در ميـان نمونـه مـورد بررسـي             

تـوان آن را بـه كـل جامعـه            درحد كم شايع بوده، نمي    
هـاي    داد؛ اين امر، بيـانگر آن اسـت كـه خـانواده             تعميم

رغـم عـدم      نكرده در امور مدارس فرزندان، بـه        مشاركت
از اهميــت تحــصيل فرزنــدان و تــالش در ايــن زمينــه 

همچنين مشاركت در امور تحصيلي آنان، مطلع بوده، به         
هـاي    انـد؛ نتيجـه يادشـده، مؤيـد يافتـه           آن اعتقادداشته 

 فريدون،  ]1[) 1378 (ميركمالي،  ]11[) 1374 (تاجبخش
 و گرولينــــك، ]2[) 1375 (جهــــانگرد، ]10[) 1375(

 تيكهـس ، ]17 [)1998 (كوتس، ]16[) 1994 (اسلويازك
 قاسمي، ]23 [)1378 (محمدرضايي، ]18[) 1999 (لووو 
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 بازو  رنجه و   ]24[) 1378 (چهاردولي،  ]22[) 1377 (پويا
سازي   درخصوص اهميت و جايگاه فرهنگ]25 [)1375(

  .هاست براي خانواده
هاي مـرتبط بـا       شده مؤلفه   بيشترين ميزان تأثير بيان   . 3

الـدين سـاكن   ترتيب در ميـان و    موانع فرهنگ خانواده به   
  نواحي دو، پـنج و چهـار و كمتـرين ميـزان تـأثير نيـز               

هاي والدين ساكن نـواحي سـه و يـك       ترتيب در گفته    به
نواحي سه و يك شهر اصـفهان،       . است  شهر اصفهان بوده  

 اجتمــاعي بــاالتري هــستند و -داراي ســطح اقتــصادي
ها،  بنابراين انتظار هم بر اين بوده كه اين گروه از خانواده  

باشند؛ نتيجـه يادشـده،        مشاركت باالتري نيز داشته    سطح
 چهـاردولي ،  ]22[) 1377 (پويـا  قاسـمي هاي    مؤيد يافته 

ــازو رنجــه و ]24[) 1378(  درخــصوص ]25[) 1375 (ب
ها در مشاركت      اجتماعي خانواده  –تأثير جايگاه اقتصادي  

  .آنان در امور مدارس است
ـ         اقتصاد خانواده، عمده  . 4 دم ترين عامل مـؤثر بـر ع

آموزان در امور مـدارس متوسـطه    مشاركت اولياي دانش 
در مقولـه اقتـصاد خـانواده،       . اسـت   شهر اصفهان بـوده   

تـرين مـانع      هاي شغلي شـديد والـدين، عمـده         درگيري
هـايي ماننـد       مؤلفـه  آنمشاركت اوليـا بـوده و پـس از          

هاي اضافي،    وقت والدين و نداشتن فرصت      اشتغال تمام «
ن و عـدم امكـان مـشاركت در         زيادبودن تعداد فرزنـدا   
هاي شـغلي سـنگين و حـساس          مدرسه آنها و مسئوليت   

هـاي    اند؛ نتيجه يادشده، مؤيد يافتـه       مطرح بوده » والدين
ــيكثمث ــاران1س ــمي، ]19[) 2008 ( و همك ــا قاس  پوي

ــاردولي، ]22[) 1377( ــه و ]24[) 1378 (چه ــازو  رنج  ب
 - درخــصوص اهميــت جايگــاه اقتــصادي]25[)1375(

ها براي مشاركت آنان در امور مدارس         خانوادهاجتماعي  
  .است
هاي مـرتبط بـا       شده مؤلفه   بيشترين ميزان تأثير بيان   . 5

ترتيب در ميـان والـدين ناحيـه          موانع اقتصاد خانواده به   
هـاي    ترتيـب در گفتـه      چهار و كمترين ميزان تأثير نيز به      

ناحيـه چهـار شـهر      . است  والدين نواحي يك و دو بوده     
تـري     اجتمـاعي پـايين    -راي سطح اقتصادي  اصفهان، دا 

                                                 
1 . Sixsmith 

است و بر اين اساس، درگيري اقتصادي بيـشتر والـدين           
اين منطقه، موجب كاهش سطح مشاركت آنان در امـور          

  . است مدارس فرزندان خود شده
سطح تعامل خانواده، دومين عامل مؤثر بـر عـدم          . 6

آموزان در امور مدارس متوسـطه        مشاركت اولياي دانش  
عدم تقسيم كـار در خـانواده و        . است  ن بوده شهر اصفها 

ترين مـانع     واگذاري هميشگي اين امور به يك نفر، عمده       
مشاركت اوليا در امور مدارس در مقولـه سـطح تعامـل            

عـدم  «هـايي ماننـد       خانواده بـوده و پـس از آن، مؤلفـه         
همكاري والدين با يكديگر در اين دسته از امـور، عـدم            

لدين در خانواده و عدم     حاكميت فضاي صميمي ميان وا    
» عالقه والدين به گفتگو و تقسيم كارهـا ميـان همـديگر       

 كـوتس هـاي    انـد؛ نتيجـه يادشـده بـا يافتـه           مطرح بوده 
ــلويازك و گرولينـــك و ]17[)1998(  ]16[)1994 (اسـ

منظـور    درخصوص ضرورت تعامل پويـاي خـانواده بـه        
  .مشاركت اجتماعي مؤثر آنان، همخوان است

گي نيز بر عدم مشاركت اوليـاي       مشكالت خانواد . 7
آموزان در امور مدارس متوسطه شهر اصفهان مؤثر          دانش
هاي پيوسته والـدين بـا يكـديگر،          ناسازگاري. است  بوده
ترين مانع مشاركت اوليا در امور مدارس در مقوله           عمده

هايي ماننـد     مشكالت خانوادگي بوده و پس از آن، مؤلفه       
والي ميان والـدين، طـرح      هاي مت   ها و توهين    احترامي  بي«

مداوم موضوع جدايي و طـالق ميـان والـدين و فقـدان        
اند؛ نتيجه يادشده     مطرح بوده » عقايد مشترك ميان والدين   

 و  ]16[) 1994 (اسـلويازك  و   گرولينـك هاي    مؤيد يافته 
  .است  بوده]17[)1998 (كوتس
هاي مـرتبط بـا       شده مؤلفه   بيشترين ميزان تأثير بيان   . 8

ترتيب در ميان نواحي پنج و     ت خانوادگي به  موانع مشكال 
يك شهر اصفهان و كمترين ميـزان تـأثير نيـز در ميـان              

آموزان ناحيه دو،  سه و چهار شهر اصفهان           والدين دانش 
الزم به يـادآوري اسـت كـه ناحيـه پـنج در             . است  بوده

 اجتماعي متوسط و پايين و ناحيه يك        -طبقات اقتصادي 
اجتمـاعي بـاال قراردارنـد؛      و سه در طبقات اقتصادي و       

رو، مشكالت خانوادگي موجـود در هـر دو گـروه             ازاين
هاي طبقات پايين و بـاالي اجتمـاعي، بـر ايـن              خانواده
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  . اند موضوع اثرگذار بوده
نواحي دو، سه و چهار شـهر اصـفهان از نـواحي            . 9

آينـد و     شـمارمي   تـر شـهر اصـفهان بـه         قديمي و سـنتي   
 نـوع و سـطح ازدواج و        احتمال، شرايط يادشـده بـر       به

مسائل متعاقب آن و تأثير آن بر سطح مشاركت والـدين           
نتـايج  . اسـت   آموزان خود مـؤثر بـوده       در مدارس دانش  

حاصل با مباني نظري مشاركت والدين در امور مدارس         
ــژوهش ــاي  در پ ــزه ــارانش آمي ، ]13[) 1993( و همك
ــتنبرگ ــارانش اس ــك، ]15[ )1993( و همك  و گرولين
 انطباق ]21[) 1375 (محمدي و ]16[ )1994 (اسلويازاك
  . دارد و همخواني

آموزان از جمله علـل مـؤثر     رعايت عاليق دانش  . 10
. بر عدم مشاركت اوليا در امور مدارس فرزنـدان اسـت          

آموزان از مشاركت والدين به دليل ترس         جلوگيري دانش 
ع تحصيلي، اخالقي و رفتاري آنان،      ضشدن و   از مشخص 

 مشاركت اوليا در امور مدارس در مقوله        ترين مانع   عمده
هايي   آموزان بوده و پس از آن، مؤلفه        رعايت عاليق دانش  

آموز از مشاركت والدين بـه دليـل          ممانعت دانش «مانند  
ــدين،  تــرس از مــشخص شــدن ســطح تحــصيالت وال

آموز از مشاركت والدين به دليل تـرس          جلوگيري دانش 
ـ        از مشخص  آمـوز از     ششدن شغل والدين و ممانعت دان

شدن مشكالت  مشاركت والدين به دليل ترس از مشخص 
است؛ نتيجه يادشده،    مطرح بوده » رفتاري احتمالي والدين  

، ]18[ )1999 (لوو و هستيكهاي  هاي پژوهش مؤيد يافته
، ]13[ )1993( و همكـاران  آميـز ، ]17[ ) 1998 (كوتس
ــتيلر ــان و اس ــتنبرگ، ]14[) 1992 (ري ــاران اس  و همك

ــك  و ]15[)1992( ــلويازك و گرولين   ]16[) 1994 (اس
هـا و عاليـق       درخصوص تأثيرپذيري والدين از خواسته    

هاي گوناگون و ازجمله مشاركت       فرزندان خود در زمينه   
 .اي هستند در امور مدرسه

هاي مرتبط بـا   شده مؤلفه بيشترين ميزان تأثير بيان  . 11
 ترتيـب در ميـان      آمـوزان بـه     موانع رعايت عاليق دانـش    

والدين داراي فرزند دوم و اول و كمترين ميزان تأثير نيز           
ــس از آن    ــنجم و پ ــد پ ــدين داراي فرزن ــان وال در مي

هاي داراي فرزنـدان كمتـر، بـيش از           خانواده. است  بوده

آمـوزان   هاي پرفرزند تحت تـأثير عاليـق دانـش         خانواده
بـودن    تواند ناشـي از كـم       دارند كه اين امر مي      خود قرار 

د و در كانون توجه بـودن وي باشـد؛ نتـايج            تعداد فرزن 
حاصل با مباني نظري مشاركت والدين در امور مدارس         

 كــوتس، ]18[)1999 (لــوو و هــستيكهــاي  و پــژوهش
ــتيلر و ]17[) 1998( ــان و اســــ  ]14[)1992 (ريــــ

  . دارد همخواني
شـده بـه      هاي بيان   بررسي نتايج حاصل از پاسخ    . 12
د بررسـي، مبـين آن      هاي مطرح در پنج مقوله مـور        مؤلفه

هاي   هاي مورد بررسي و مؤلفه      است كه درمجموع، مقوله   
مطرح در آنها از لحاظ توصيفي درحد خيلي كم بر عدم           
مشاركت اوليا در امور مدارس متوسـطه شـهر اصـفهان           

  .اند تأثيرداشته
در مجموعه موانع خانوادگي از لحاظ توصـيفي،        . 13

هـاي مـورد      لـه مقوله اقتصاد خانواده بيش از سـاير مقو       
آمـوزان در امـور    بررسي بر عدم مشاركت اولياي دانـش  

هاي سطح    ترتيب مقوله   مدارس تأثيرداشته و پس از آن به      
ــق    ــت عالي ــانواده، رعاي ــگ خ ــانواده، فرهن ــل خ تعام

  .گيرند مي آموزان و مشكالت خانوادگي قرار دانش
بر اين اساس براي بهبود مشاركت يادشده، توجه بـه    

  : ضرروي استهاي زير زمينه
 اعتقاد به عدم ضرورت مـشاركت خـانواده در امـور             -

مدرسه فرزندان، مؤثرترين مانع مـرتبط بـا فرهنـگ          
اندركاران مرتبط    الزم است، دست  . است  خانواده بوده 

كنند تا اعتقاد ناصواب يادشده در اذهان اوليـا           تالش
شود و اوليا بـه اهميـت مـشاركت در امـور              اصالح

آمـوزان    بودن فرايند تربيـت دانـش      مدارس و تعاملي  
  .ميان دو نهاد خانواده و مدرسه واقف شوند

هاي والدين ساكن نواحي دو، پنج و چهار شهر           گروه  -
هـاي فرهنـگ      هـا، مؤلفـه     اصفهان بيش از ساير گروه    

خانواده را در عدم مشاركت اوليا در امور مـدارس،          
ي اند؛ اين امر، بيـانگر تعميـق اعتقادهـا          مؤثر دانسته 

هـاي   مورد بررسي در ميـان آنـان و تـسري ديـدگاه          
هـاي    يادشده در رفتار آنها بوده و الزم اسـت گـروه          

 اجتماعي پايين و متوسـط،      -اولياي طبقات اقتصادي  
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هاي مورد بررسي، جامعـه هـدف         بيش از ساير گروه   
هاي فرهنگـي، آموزشـي، ترغيبـي و تـشويقي            برنامه

  .مدنظر باشند
ي والـدين، مـؤثرترين مـانع       هاي شديد شغل    درگيري  -

اتخـاذ  . اسـت   مرتبط با مقوله اقتصاد خـانواده بـوده       
اندركاران اقتـصادي جامعـه       تمهيدهايي توسط دست  

تواند فرصت و امكان مشاركت هرچه بيشتر اوليـا          مي
  .كند در امور مدارس را فراهم

هـا، عوامـل      والدين ناحيه چهار، بيش از ساير گـروه         -
اركت اوليا در امور مدارس،     اقتصادي را در عدم مش    

هـاي شـديد      اند؛ اين امر، بيانگر درگيري      مؤثر دانسته 
طور   شغلي و اقتصادي والدين در اين ناحيه بوده و به         

كلي، والدين مرتبط با طبقـات اقتـصادي متوسـط و           
هـا بايـد مـورد توجـه          پايين، بـيش از سـاير گـروه       

هــاي اقتــصادي، اجتمــاعي و  هــا و برنامــه سياســت
گذاران باشند زيرا يكـي از تبعـات           سياست فرهنگي

هاي يادشـده، كـاهش       وضع نامناسب اقتصادي گروه   
  .نرخ مشاركت آموزشگاهي آنان خواهدبود

 عدم تقسيم كـار در خـانواده و واگـذاري هميـشگي        -
اموري از اين قبيل به يك نفر، مؤثرترين مانع مـرتبط       

 هـاي   رسـانه . است  با مقوله سطح تعامل خانواده بوده     
هاي اوليا    گروهي، مسئوالن مدارس و ازجمله انجمن     

و مربيان، الزم است درخـصوص چگـونگي تعامـل          
دهند تا    هايي را ترتيب    مطلوب اعضاي خانواده برنامه   

ها با مـديريت مناسـب، فرصـت مـشاركت            خانواده
بيـــشتري در امـــور مـــدارس فرزنـــدان  خـــود  

  .آورند دست به
 مـؤثرترين مـانع     فقدان عقايد مشترك ميان والـدين،       -

الزم . اسـت   مرتبط با مقوله مشكالت خانوادگي بوده     
هاي مرتبط با ساماندهي وضـع رفتـاري          است، گروه 

هـاي گروهـي و حتـي در          اعم از رسـانه   (ها    خانواده
) هاي اوليـا و مربيـان       وپرورش، انجمن   حوزه آموزش 

درراستاي چگونگي تعامل مطلوب اعضاي خـانواده،     
هند، زيـرا مـشكالت خـانوادگي       د  ها را ترتيب    برنامه

 گذارند  تأثيرميآموز    سرعت بر سطح تحصيلي دانش      به

توان، فراينـد   تر باشند، مي سامان ها به   و هرچه خانواده  
  .آموز انتظارداشت تري را از دانش تحصيلي كامل

 اجتمـاعي   -طبقـات اقتـصادي   ( والدين ناحيـه پـنج        -
عي طبقات اقتصادي و اجتما   (و يك   ) متوسط و پايين  

ها و نواحي دو، سه و چهـار          بيش از ساير گروه   ) باال
تـر شـهر اصـفهان        شهر كه از نواحي قديمي و سنتي      

اند   گريبان  به  هستند، كمتر با مشكالت خانوادگي دست     
و اين امر نيز بر سطح مـشاركت آموزشـگاهي آنـان            

طـور غيرمـستقيم هرچـه سـطح          بـه . اسـت   اثرداشته
ـ      درگيري ر باشـد، ميـزان     هاي خانوادگي والدين كمت

فرصت و توجه آنان براي مشاركت  در امور مدارس          
  . بيشتر خواهدبود

آموز از مشاركت والـدين بـه دليـل           جلوگيري دانش   -
شدن وضـع تحـصيلي، اخالقـي و          ترس از مشخص  

رفتاري آنان در مدرسه، مـؤثرترين مـانع مـرتبط بـا            
آمـوزان توسـط والـدين        مقوله رعايت عاليق دانـش    

تـر بـه      دهـي منـسجم     ديهي است شـكل   ب. است  بوده
جز شـخص     هايي به   مشاركت اوليا و استفاده از كانال     

توانـد بـه      مـي ) براي ارتباط بـا والـدين     (آموز    دانش
  .كند صحت و تداوم تعامل خانواده و مدرسه كمك

ــاير    - ــيش از س ــد دوم و اول، ب ــدين داراي فرزن  وال
آمـوزان را     هـا، عامـل رعايـت عاليـق دانـش           گروه

وص عدم مشاركت اوليـا در امـور مـدارس،          درخص
بودن تعداد فرزنـد      اند؛ اين امر، بيانگر كم      مؤثر دانسته 

و در كانون توجه بودن وي بوده، الزم است والدين          
طور مـستقيم بـا       رغم عاليق ذاتي خود به فرزند به        به

باشند و از فرايندهاي مختلف،       داشته  مدرسه او تعامل  
  .وي، مطلع شوندآموزشي، پرورشي و انضباطي 
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