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 چکیده 

را  روت این امرثار و پیامدهای مشارکت والدین، ضای متعدد در چند دهه اخیر با پرداختن به آهپژوهش 

ضمن آگاهی لذا شناسایی عوامل موثر بر میزان مشارکت والدین می تواند بیش از پیش نمایان کرده اند 

برنامه ریزان این حوزه را در جهت برنامه ریزی صحیح بخشی در خصوص عوامل موثر بر نیزان مشارکت، 

یاری دهد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت والدین به شیوه مروری انجام شده 

عوامل تاثیر گذار بر مشارکت والدین در پنج دسته عوامل مربوط به والدین، پژوهش نشان داد  است. نتایج

عوامل مربوط به مدرسه، عوامل مربوط به مدیر و نظام های موجود قرار  عوامل مربوط به دانش آموزان و

 می گیرد.

 

 مدرسه، عوامل موثر، مشارکت، والدینمیزان واژگان کلیدی: 

 

 

 



 

  

 

 

 مقدمه 

ربیت است تلیم و تعلیم و تربیت از مهم ترین و دشوارترین امور می باشد. موضوع و محور اساسی نظام آموزشی، تع

در  می طلبد. رتبط رامنباید بار سنگین تعلیم و تربیت فقط بر عهده یک نهاد گذاشته شود لذا این امر مشارکت نهادهای اما 

دین ید در والفکر باته طوریکه قصور یکی، تالش دیگری را خنثی می سازد. این میان این نهاد ها خانواده نقش مهمی دارد. ب

وظف به مود را خنهادینه شود که زمانی که فرزند خود را به نظام آموزشی می سپارند در واقع عضوی از آن نظام شده و 

ت آمدن فرص ه وجودبن ارتباط باعث همکاری و همفکری با افرادی که در آموزش و پرورش فرزندانشان سهم دارند، بدانند. ای

 .(1394ی، ؛ نقل در زارعی کردشکول1387مناسب جهت شکوفایی استعداد و شایستگی دانش آموز می گردد )حیدری کیا، 

 ا به کمالامعه رجخانواده و مدرسه در تربیت کودکان، دو نهاد مکمل هم بوده که هیچ یک به تنهایی قادر نیست فرزندان 

دی، رزه و واحد )واپ. تربیت صحیح، دستیابی به رشد و کمال آن ها، مشارکت و همکاری هر دو نهاد را می طلبمطلوب برسانند

1393 .) 

ر این دو  د داردن تاکیآاسناد باالدستی آموزش و پرورش کشور ایران، تعامالت خانه و مدرسه را مدنظر قرار داده و بر 

 هماهنگی با یا ونظارت  تحت و مراحل از یک هر در تربیت اهداف با راستامه تواندیم ها خانواده خصوص بیان می کند که

کند )مبانی  اقدام سمیر ساعات از خارج یا داخل در تربیتی متنوع یهافرصت تدارك وها برنامه یسازیغن به نسبت مدرسه

 (.1390نظری سند تحول بنیادین، 

ین امثبت  با وجود پژوهش های متعددی که در زمینه آثار و پیامد های مشارکت والدین شده و به کرات آثار

یانگر آن بی متعدد، هاپژوهشنتایج مشارکت ها ذکر شده است و همچنین با نظر به تاکید اسناد باالدستی نظام آموزشی اما 

؛ 1394ی، اقلعه ؛ مهاجران و1394است )شیربگی، عزیزی و امیری، است که تعامالت خانه و مدرسه در ایران بسیار محدود 

ست ، بیانگر آن اانشانفرزند( همچنین ادراك والدین و معلمان از همکاری در آموزش 1390زنجانی زاده، دانائی و سلیمی نژاد، 

ن درگیر ل چندااما در عم نظری از اهمیت درگیری والدین در آموزش فرزندانشان تا حدی آگاهی دارند ازلحاظکه والدین 

 (.1394نیستند )شیربگی و همکاران، 

 اران نظاماندرک پژوهش حاضر به شیوه مروری بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت والدین پرداخته است تا به دست

یزی برای ر نامهضمن برآموزشی و مدیران و معلمان کمک کند تا در راستای شناخت عوامل موثر بر میزان مشارکت والدین، 

ده ند، ذکر شاپرداخته  در ادامه نتایج پژوهش هایی که در این زمینه به مطالعه کوشند.بآن  در راستای افزایشاین امر مهم، 

 است:

 

  یافته ها

. عوامل ده استشدر این بخش به بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت والدین از منظر پژوهش های صورت گرفته، پرداخته 

 موثر بر میزان مشارکت والدین تحت تاثیر عوامل متعددی است که در ذیل شرح داده شده است است. 



 

  

 

شارکت والدین است. به عنوان مثال میزان تحصیالت والدین ویژگی های مربوط به والدین از جمله عوامل تاثیر گذار بر میزان م

والدین تحصیل کرده بیشتر در فعالیت های مشارکتی خود (. 1985، 1؛ اپستین1384از عوامل تاثیرگذار است )قره شیخ بیات، 

صوصی برای حمایت بیشتر از کتابهای آموزشی استفاده می کنند و از معلمان خ (،2018)بونک و همکاران،  دارندنقش داشته 

 مشارکت که از دارند کمی تحصیالت که یوالدیندر مقابل  (1998و همکاران،  2)وست از آموزش کودکانشان استفاده می کنند

  (.1985)اپستین،  هستند کمک به تمایل یا توانایی فاقد والدین زیراکمتر استفاده می کنند  والدین

لیت حساس مسئواپدران  عوامل تاثیرگذار ذکر و بیان کردند که مادران در مقایسه بابرخی پژوهش ها جنسیت والدین را نیز از 

مسئولیت تعلیم و  عموما (. این مسئله که مادران1391پذیری بیشتری در زمینه وظایف والدین برای خود قائل اند )امیری، 

 (.1998)وست و همکاران، ، در تحقیقات التین نیز دیده شده است تربیت فرزندان خود را بر عهده دارند

یات، قره شیخ بولیا )در میان ویژگی های والدین، ویژگی هایی از قبیل میزان تصمیم گیری والدین، میزان اعتماد و عالقه ا

 ( بر میزان مشارکت والدین موثر است.1394(، موقعیت اجتماعی اقتصادی )شیربگی، عزیزی و امیری، 1384

ی بیانگر میزان اعتماد فرد به اثربخشاست. خود  رگذاریتأث هاآنیز بر میزان مشارکت ی والدین ناثربخشباورهای خود 

والدین اگر احساس  درواقع(. 1394نقل در قدسی و همکاران،  4؛1990، 3در انجام تکالیف خاص است )رابینسون شیهاییتوانا

 (.2008)هریس و گودال،   کنند که توانایی کمک دارند، درگیر خواهند شد

در تحقیقات التین به این موضوع نیز پرداخته شده است که نژاد )سیاه پوست و سفید پوست( از عوامل موثر در زمینه مشارکت 

 ( که به دلیل متناسب نبودن آن با فرهنگ ایران، در این پژوهش ذکر نشده اند. 2012و همکاران،  5والدین است )چن

زان زان بر مینش آموعوامل موثر بر مشارکت والدین هستند. در خصوص تاثیر دا دانش آموزان و ویژگی های آنان نیز از جمله

کرد دانش چه عملمشارکت والدین می توان گفت که هر چه انگیزه پیشرفت دانش آموزان از دیدگاه والدین بیشتر باشد، هر

ن د در میزاتر باشزان از شکست کمآموزان در دیدگاه  والدین مورد ارزیابی قرار گیرد و هرچه دلهره و اضطراب دانش آمو

پرورش  مشارکت والدین در آموزش وهمچنین (. 1395مشارکت والدین در آموزش و پرورش تاثیر گذار است )عظیمی، 

ربگی، عزیزی و ( و جنسیت فرزندان نیز وابسته هست )شی1384قره شیخ بیات، دانش آموزان )ا کودکان به پیشرفت تحصیلی

 (.1394امیری، 

مشارکت والدین بر یادگیری در ابتدایی تر بیشتر از سن دانش آموزان نیز از عوامل تاثیر گذار بر مشارکت والدین است. 

 ابدییممشارکت در طول زمان، با افزایش سن کودکان کاهش (. 1995و همکاران،  6د )سینگگذارمی  تاثیر متوسطه

والدین هنگامی که کودکان به بزرگساالن شان داده است که مشارکت در مقابل پژوهشی ن( 1394)شیربگی، عزیزی و امیری، 

به دبیرستان  کاهش پیدا  از ابتدایی فرزندانمشارکت والدین معموال تصور می شود که  د.رشد می کنند، کاهش نمی یاب

فعالیت های دخالت والدین لزوما کاهش یابد، بلکه این است که مشارکت در طول زمان تغییر می یابد و اما مشارکت کنند

روشهای مستقیم در امر آموزش مانند یادگیری )مثال خواندن با کودکان و یادگیری با هم( و یا  .مستقیم آن کاهش می یابد

                                                        
1 Epstien  
2 west 
3  Robinson 

 
5 Chen  
6 Singh  



 

  

 

)بونک و  اشکال که می تواند به عنوان مشارکت فعال در مدرسه شناخته شود، بیشتر در مراحل اولیه تحصیلی مفید است

 (. 2018همکاران، 

ت، ه شیخ بیارس )قرویژگی های مدرسه نیز بر میزان مشارکت والدین تاثیر گذار است. عواملی نظیر امکانات و تجهیزات مدا

 ( از جمله عوامل تاثیرگذارند. 1387(،  نوع ساختار و فرهنگ مدرسه )دهقان، 1384

دانش مشارکت مدیران )گودرزی ( و 1387خصوصیات مدیر مدرسه )نگرش وی درباره توانمندی های فکری والدین( )دهقان، 

( نیز بر میزان مشارکت والدین در 1394یوسف نیا، دیدگاه مدیر درباره اداره مدرسه )سبک رهبری مدیر( )( 1390طاقانکی، 

 .تصمیم گیری های مدرسه نقش دارد

 نظامبهدین در آموزش وابسته نظام های موجود نیز از عوامل تاثیر گذار بر مشارکت والدین معرفی شده اند.  مشارکت وال

اجتماعی )خانواده، -ی فرهنگیهانظامو ...(،  وپرورشآموزشی هاسازمان، وپرورشآموزشی هاادارهآموزشی )مدارس، 

اقتصادی(، نظام سیاسی و ... است )بالغت و  مؤسساتو  هاسازمانی اجتماعی(، نظام اقتصادی )هاموسسهی فرهنگی، هاموسسه

 (. 1389همکاران، 

ی در سه دسته معرفی شده اند. عوامل طورکلبهبر میزان مشارکت والدین در مدرسه،  مؤثردر نهایت در پژوهشی عوامل 

ی و اعتماد اجتماعی، عوامل خانوادگی شامل: میزان رعایت احترام به نظرات دیگران، میزان قدرتیباحساس اجتماعی شامل:

در انجام کارها توسط اعضای خانواده و عوامل فردی شامل: میزان تمایل به  ی با یکدیگر و میزان کمکو همفکرمشورت 

شوند. بین میزان درآمد، میزان تحصیالت، میزان تمایل به مشارکت، مشارکت، میزان درآمد و سطح تحصیالت تقسیم می

اده با یکدیگر و میزان کمک در اعتماد اجتماعی، میزان رعایت احترام به نظرات دیگران، میزان مشورت و همفکری اعضای خانو

ی و میزان مشارکت ارتباط قدرتیبانجام کارها توسط اعضا خانواده با میزان مشارکت ارتباط مستقیم وجود دارد. بین احساس 

 (. 1385است )نیکوعقل،  شدهمشاهده میرمستقیغ

 

 

  گیریبحث و نتیجه

رشد کودکان موثر است. این تعامالت پس از ورود کودکان به نظام وضعیت تعامل والدین با یکدیگر و با فرزندان بر کیفیت 

آموزشی گسترده تر شده و نحوه تعامل والدین با معلمان و معلمان با دانش آموزان نیز به آن افزوده می شود به طوری که 

ات نظریه پردازان کیفیت این روابط، چگونگی وضعیت تحصیلی اعم از موفقیت و یا شکست را مشخص می کند نتایج تحقیق

د که کیفیت نظام آموزشی به طور مستقیم به سه رکن اصلی والدین، مدرسه و دانش هنظام آموزشی در دوهه اخیر نشان می د

.با نظر به اهمیت (1394آموزان دارد و  مشارکت این سه رکن به بهبود نظام آموزشی کمک خواهد کرد )زارعی کردشکولی، 

 نه و مدرسه در پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت والدین پرداخته شده است. مشارکت والدین و تعامل خا

 عوامل مربوط به عوامل تاثیر گذار بر مشارکت والدین در پنج دسته عوامل مربوط به والدین، عوامل مربوط به دانش آموزان و

یافته های پژوهش به طور خالصه در جدول ذیل شرح داده  قرار می گیرد. مدیر و نظام های موجودعوامل مربوط به مدرسه، 

 شده است:

 



 

  

 

 عوامل موثر بر مشارکت والدین

 عوامل مربوط به والدین

دین، میزان میزان تصمیم گیری وال، جنسیت والدین ،میزان تحصیالت والدین

، ی والدیناثربخشباورهای خود ، موقعیت اجتماعی اقتصادی اعتماد و عالقه اولیا،

 میزان تمایل به مشارکت، میزان درآمد، نژاد

 عوامل مربوط به دانش آموزان
دانش جنسیت  ،دانش آموزان پیشرفت تحصیلی وزان،انگیزه پیشرفت دانش آم

 آموزان، سن دانش آموزان

 نوع ساختار و فرهنگ مدرسه ،عواملی نظیر امکانات و تجهیزات مدارس عوامل مربوط به مدرسه

 مدیر عوامل مربوط به
دانش  باره توانمندی های فکری والدین(،خصوصیات مدیر مدرسه )نگرش وی در

 دیدگاه مدیر درباره اداره مدرسه، مشارکت مدیران

 ، نظام سیاسیاجتماعی، نظام اقتصادی-ی فرهنگیهانظام، آموزشی نظام نظام های موجود

 

آگاهی از عوامل موثر بر میزان مشارکت والدین که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شد می تواند برنامه ریزان امر مشارکت 

 والدین را یاری دهد تا متناسب با این عوامل در راستای برنامه ریزی صحیح در این حوزه بکوشند. 

 

 

 منابع 
 

: "پرورشو  مشارکت والدین در آموزش"ی درك و تجربه والدین و معلمان از بررسی پدیدارنگارانه(. 1391امیری، شیال )

نامه کارشناسی ارشد(. دانشگاه کردستان. کردستان، ایران.)پایان مطالعه موردی مدارس دخترانه کرمانشاه  

(. بررسی مشارکت والدین در مدارس 1389) رضایعلدرضا؛ نقیب زاده، میرعبدالحسین؛ قائدی، یحیی و محمودنیا، بالغت، سی

.101-126(، 9. )فصلنامه خانواده و پژوهش. وپرورشآموزشی دموکراسی در هامؤلفهیکی از  مثابهبه  

های مدرسه در ها و فعالیتگیریمشارکت والدین در تصمیمبررسی میزان، موانع و راهکارهای  (.1387، فاطمه )پزرهیشدهقان 

 86-87شهرستان ارومیه در سال تحصیلی  1ناحیه  یردولتیو غ ییامنائتیهای دولتی، هپایه پنجم دبستان

 نامه کارشناسی ارشد(. دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. )پایان

اثربخشی مشارکت والدین، معلم و دانش آموزان بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال  (.1394زارعی کردشولی، مهدیقلی )

 نامه کارشناسی ارشد(. دانشگاه آزاد مرودشت، شیراز، ایران. )پایان سوم متوسطه

در مدارس استان  هاخانواده(. بررسی میزان مشارکت 1390اد، مهدی )زنجانی زاده، هما؛ دانائی سیج، مجید و سلیمی نژ

.71-101(، 1. )وپرورشآموزشی شناسجامعهفصلنامه بر آن.  مؤثرخراسان رضوی و عوامل   

(. واکاوی مفهوم مشارکت و مداخله در آموزش فرزندان از دیدگاه 1394شیربگی، ناصر؛ عزیزی، نعمت اله و امیری، شیال )

 . 21-54(، 101. )مجله علوم تربیتیوالدین و معلمان. 
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 وگاهوپرورش شهرستان گلمؤثر بر تقویت مشارکت مردم در آموزش یشناختبررسی عوامل جامعه(. 1395عظیمی، سعیده )

 نامه کارشناسی ارشد(.  دانشگاه البرز.)پایان

ی بر میزان مشارکت والدین در امور خود اثربخش ریتأث(. بررسی 1394قدسی، علی محمد؛ باللی، اسماعیل و لطیفی پاك، ندا )

مدارس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر همدان. اولین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی، علوم 

 .بصورت الکترونیکی، شرکت طالی سبز، انجمن پایش .ی جامعهشناسبیآسبیتی و تر

 وپرورشآموزشها در آموزان دبیرستانبررسی راهکارهای توسعه مشارکت و نظارت اولیاء دانش(. 1384قره شیخ بیات، یحیی )

 نامه کارشناسی ارشد(. دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران. )پایان شهرستان زرندیه ساوه

بررسی رابطه بین دانش مشارکت و سبک مدیریت مدیران با میزان مشارکت اولیاء در مدارس (. 1390گودرزی طاقانکی، علی )

نامه کارشناسی ارشد(. دانشگاه رجایی، تهران، ایران. )پایان 1389-90شهرکرد در سال  متوسطه نظری  

نامه کارشناسی ارشد(. . )پایانوپرورشآموزشبر میزان مشارکت اولیاء در نظام  مؤثربررسی عوامل (. 1385نیکوعقل، گیتی )

 دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران. 

 . تبریز: نشر اختر.  اثربخشی آموزش خانواده در مشارکت والدین دانش آموزان(. 1393واپرزه، فهیمه و واحدی، مجید )

 . تهران.مبانی نظری سند تحول بنیادین(. 1390) وپرورشآموزشوزارت 

های مدیریت مدیران با میزان مشارکت اولیا در مدارس دخترانه دوره ابتدایی بررسی رابطه سبک(. 1394یوسف نیا ارالو، آذر)

ان، تهران، ایران. نامه کارشناسی ارشد(. دانشگاه آزاد تهر)پایان آموزش و پرورش شهر تهران 19منطقه   
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