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آموزش و پرورش استان لرستان  امور    بهینه  ساماندهی  در  ،وزانمدانش آ  اولیاءمشارکت  نقش    هدف از انجام این پژوهش بررسی 

سال  مطالعه  .باشدمی در  مقطعی  شهر    روی  بر  1400-1399ی  دوم  متوسطه  مقطع  آماری   . باشدمی  آبادخرم مدارس  جامعه 

اطالعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه   .انتخاب شدند  ،آباد از مدیران ناحیه یک و دو شهر خرم  ، این پژوهش  مورد مطالعه

تحلیل    .کم و خیلی کم( تدوین شد   ،تا حدودی   ،زیاد   ، ای )خیلی زیادگزینه  5با مقیاس لیکرت    که  ؛آوری شدساخته جمعمحقق

انجام شد   وسیلهبه  ،ها داده نشان  تنتایج    . مدل معادالت ساختاری  آموزاندادحقیق  دانش  اولیاء  و  ب  ،؛ مشارکت  آموزش  امور  ر 

  .دارد  یرتأث  ،تجهیزات و امکانات مورد نیاز مدارس  تأمینو امور مربوط به    ، ه کارکنانامور مربوط ب  ،امور دانش آموزان  ، تدریس

باالترین    مشارکت اولیاء دانش آموزان بر امور مربوط به دانش آموزان دارای  ؛ دادنتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان    همچنین

 .  دارای کمترین امتیاز است بر امور مربوط به کارکنان مدارس امتیاز و 

 

 . راهکارها ،لرستان ،آموزش و پرورش ،مشارکت مردمیهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

 به سویک  از امر این  .است یافته ضرورت دیگری زمان هر از بیش  ،تربیت و تعلیم امر در مردم مشارکت ما کشور در امروزه 

 دولت و امکانات بودجه بودن ناکافی به  دیگر سوی از و دارد کشور ملی توسعه  در امر  این که نقشی و پروش و  آموزش اهمیت

 ، پرورش و آموزش امر در دولت  گذاریسرمایه موقعیت  .شودمی  مربوط بخش این در ملی گذاریسرمایه حجم بیشترین علیرغم

 اندنموده  پرورش و آموزش بخش صرف را خویش سهم بودجه باالترین که جهان موقعیت اول کشور بیست جزو را ما کشور

 جمعیت به توجه با آموزیدانش سرانه سهم ازنظر المللیبینتطبیقی   مقایسه در که است شرایطی در این  .است قرارداده

 در دولت وسیع گذاریسرمایه رغمعلی که دهدمی نشان خوبیبه  این امر  .دارد را هفتادم رتبه ما کشور  ،آموزان دانش گسترده

 آموزشی امکانات توزیع وضعیت   ،مهم بخش این در مردمی هایمشارکت از   گیریبهره عدم دلیل به پرورش  و آموزش امر

 جهان در امروزه که بدانیم و باشیم معتقد ملی توسعه محور عنوانبه  پرورش و آموزش به واقعاً اگر  .نیست مطلوب چندان

 بخش این هایپایه تحکیم و تقویت به را خویش اساسی ریزی برنامه و اصلی گذاریسرمایه  ،ملی عزم راسخ با که کشورهایی

 و اصولی ریزی برنامه به قطعاً   ،اند یافته دست مهمی توفیقات به توسعه هایشاخص در  ،دلیل همین به و اختصاص داده مهم

آموزش و    . (1382  ،داشت )متین خواهیم معطوف بیشتری توجه کشور در پرورش و آموزش امر برای بنایی  زیر  گذاریسرمایه

ها و  نگرش  ،اعتقادات و ارزشها  ،آداب و رسوم  .نقشی اساسی در تداوم و بقای جوامع بشری ایفا کرده است  ،از دیرباز  ،پرورش

انسان   .(1:1390 ،بنداند )عالقهآموزش قابل انتقال و دوام بودهها و مهارتهای جامعه از طریق فرایندهای پرورش و دانش ، رفتارها

پایه با دیگران داردبر  پیوند  بیان اندیشمندان بر   .خوی اجتماعی بودن در وی نهفته است  .ی آفرینش خویش نیاز به تعلق و 

ویش داوطلب کار و اینکه انسان یک هستی اجتماعی است مبین آن است که انسان به صورت طبیعی و بر اساس سرشت خ

پاسخی به    ،به طور عمومی  . گیردشود و زندگی را پی میزندگی با دیگران است نهادهای بنیادی که انسان در آنها پرورده می

سرمایه ی ملی و نهادی که تربیت آینده سازان کشور   عنوانبهآموزش وپرورش  . (1388 ،جهانیان) آورند نیاز مشارکت فراهم می

دارد برعهده  دارد  را  اقتصادی  اهداف جهاد  پیشبرد  بسیار مهمی در  نقش  و  ایفا می کند  را در جامعه  زیربنای    .نقش کلیدی 

اگر   .آموزش وپرورش معلم است و آنان با ارایه ی برنامه های خود می توانند نقش اثرگذاری در آموزش وپرورش داشته باشند

اسقاط تکلیف نباشد روند مطلوبی را ایجاد خواهد کرد که شرط روحیه و محور تالش های مدیران در آموزش وپرورش صرفا  

الزام استحکام بخشی به معنویات و تدین در دانش آموزان و جوانان از جمله امور مهم مدیران  . اصلی آن روحیه ی جهادی است

ناب از اجرای برنامه های  دوری و اجت  ،مهرورزی  ، مندی به یکدیگرایجاد روحیه ی اعتماد سازی و عالقه  . آموزش و پرورش است

مشارکت از دیرباز با زندگی    .نمادین و شتاب زده از دیگر تاکیدات رسیدن به هدف جهاد اقتصادی در آموزش وپرورش است

ای که در به گونه  ، گرددها پیوند داشته و زمان پیدایش آن به آغاز پیدایش خانواده و زندگی مشترك بین زن و مرد بر میانسان

ارتب بالندگی آن  ،اطاین  راه خود را گشود و    ،مانند کار و صنعت  ، های دیگرتدریج مشارکت در زمینه به  .ها فراهم شودرشد و 

  . اختیار شوند و در طراحی آینده خود مشارکت جویندسرانجام مردمان حق آن را یافتند که در تعیین سرنوشت خود صاحب

بر گذاشتن  هم  دست  در  دست  معنی  به  مشارکت  میمفهوم  آن  ابعاد  و  است  کاری  دادن  انجام  اجتماعیای    ، فکری  ،تواند 

-مستلزم پیش  ،های آموزش و پرورش در هر نظام آموزشیاجرای موثر برنامه  .(1376  ،اقتصادی و حتی سیاسی باشد )عصاره

  ، یریت و رهبری کارآمدمد  ، ایجاد ساختمانهای مناسب  ،بینی و تدارك امکانات و منابع مالی کافی برای تربیت و استخدام معلم

عدم    .شودبه ابزار نیرومند کنترل آموزش و پرورش مبدل می  ،مالی و بودجه  تأمینلذا    .تهیه مواد آموزشی و سایر ملزومات است

های برخورداری از آن به عده معدودی محدود خواهد شد  تخصیص بودجه کافی به آموزش و پرورش بدان معناست که فرصت

های  منابع مالی کافی هم تهیه برنامه  تأمیناز سوی دیگر تدارك و    .زشی کیفیت رضایت بخشی نخواهد داشتهای آمویا برنامه
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 ،رهبری و مدیریت شایسته  ،در هر مورد باید با سازماندهی معقول و مطمئن  ، پشتیبان مالی  .کند آموزشی کیفی را تضمین نمی

  ، بندکنند همراه باشد )عالقهاقداماتی که عملیات کارآمد را تضمین میتجهیزات و تسهیالت کافی و سایر    ، کارکنان تعلیم دیده

ی ایرانی دارای مبانی تاریخی و مذهبی قابل توجهی است به طوری که در ایران پیش  اجتماعی در جامعه  مشارکت   .(18:1390

به سرزمین ایران برای مسلمانان   از اسالم فلسفه و آیین زرتشت مبتنی بر همکاری و یاری بوده و همچنین پس از ورود اسالم 

 ، ی جامعهترین مظاهر مشارکت مردم در صحنهتوجه به سرنوشت سایرین تکلیف شده است از جمله عالی  ،بر اساس آیات قرآن

پرورش است )سبحانی نظام اجتماعی و حیات سیاسی جامعه بشری به تعاون و    .(1386،  نژادمشارکت آنان در امر آموزش و 

مهمترین    عنوانبه گردد و آموزش و پرورش  های مردمی استوار میاین امر از طریق همیاری  .آن بستگی دارد  مشارکت اعضای

  ، این نظام بدون مشارکت موثر مردم و کارکنان در ابعاد علمی  .نظام اجتماعی نیازمند مشارکت و همکاری همه اجزای آن است

مدیران مدارس وظایف و   .(1387 ، تربیت را به خوبی عملی سازد )جهانیان تواند فرایند تعلیم و اقتصادی و عاطفی نمی ، فرهنگی

امور مربوط    ، آموزش و تدریسشود که شامل  این وظایف در شش قلمرو طبقه بندی می    . فعالیت های متعددی انجام می دهند

امور تسهیالت و تجهیزات   ،امور مربوط به ارتباط مدرسه و اجتماع  ،امور مالی و اداری  ،مربوط به دانش آموزان  امور  ،به کارکنان

توجه به    ،مشارکت و آموزش از پایه های بنیادین توسعه هستند  ،جهان امروز  در  . (1388،  )پناهنده  باشد می   موردنیاز مدارس

ری این سه نهاد در امور  همکا  ،مدرسه و جامعه است  ،این که آموزش و پرورش در نتیجه ی فعالیت های سه نهاد عمده خانه

از پیش ضروری می نماید پرورش بیش  پیشرفت و توسعه  .آموزش و  اساس  با    ،امروزه  تفکر گروهی جز  تفکر گروهی است و 

توانند در عرصه  تفکر گروهی به این معنی است که همه کسانی که می .مشارکت همگان و احاد گو نا گون مردم تحقق نمی یابد 

یاری و همکاری طلبیده می شوند  پرداخت   ،فکریهایی چون کمک   به  فعالیت کنند  ارزش   .یا عرصه علمی  بر سه  مشارکت 

باز گشودن    3راه دادن مردم به نظارت بر سرنوشت خویش؛    2سهیم شدن مردم در قدرت و اختیار؛    1بنیادی تأکید می ورزد:  

شود که وظیفه  پرورش نهادی ویژه محسوب می  وزشاز آن جایی که آم  .(1372  ،طوسی)  مردمفرصت های پیشرفت بر روی  

بایست مورد توجه خاص قرار گیرد این نهاد اثرگذار همواره برای طی  دار است میآموزان در جامعه را عهده تعلیم و تربیت دانش

بوده و نخواهد  های دولتی کارگشای این مسائل ننمودن اهداف واالی خود با مسائل و مشکالتی روبرو بوده است که صرفا کمک

سازی همواره مشارکت افراد به واسطه آگاه  و  ؛بود و نیازمند حضور باشکوه مردم و خیرین در جهت رفع مسائل آن بوده است

شامل مسائل غیرمادی نیز    و  ، آنان امری بدیهی و موجه است چرا که با آگاه نمودن مردم در امر مشارکت که صرفا مادی نیست

 .  های خود را مستمر نمایندک با مراحل کار آشنا خواهند شد و تشویق و ترغیب خواهند شد که همکاریتواند باشد از نزدیمی

 

 اهداف تحقیق: -

 .  باشدبه شرح ذیل می که  ؛باشداین تحقیق دارای یک هدف کلی و چندین هدف جزئی می

 

 هدف کلی:-1

  ،)مطالعه موردی مقطع متوسطه دومدر آموزش و پرورش استان    ،مشارکت اولیاء دانش آموزانبررسی و شناسایی راهکارهای  

 ( آبادخرم شهر 

 

 اهداف جزئی:-2

 آبادخرم در مدارس مقطع دوم متوسطه شهر آموزش و تدریس  امور بررسی راهکارهای مشارکت مردم در رابطه با-
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 آباد خرم در مدارس مقطع دوم متوسطه شهر   آموزاندانشامور بررسی راهکارهای مشارکت مردم در رابطه با -

 آباد خرم در مدارس مقطع دوم متوسطه شهر  کارکنان امور بررسی راهکارهای مشارکت مردم در رابطه با-

 آباد خرم در مدارس مقطع دوم متوسطه شهر  بررسی راهکارهای مشارکت مردم در رابطه با تجهیزات و امکانات مورد نیاز-

 

 فرضیات تحقیق: 

های  بر اساس یافتهداری دارد؛  ش و تدریس رابطه معنیآموز  مربوط به  امور   با  اولیاء دانش آموزانرسد مشارکت  به نظر می-1

 .  (1385عباسی ) ،(1384) سپهری ،(1380قاسمی پویا )  ،(1375) میرکمالی تحقیقات

می-2 نظر  مشارکت  به  آموزانرسد  دانش  به    امور  با   اولیاء  معنینشدامربوط  رابطه  دارد؛  آموزان  یافتهداری  اساس  های  بر 

 (1376آهنگران ) ،(1384تحقیقات سپهری )

های تحقیقات  بر اساس یافتهداری دارد؛  کنان رابطه معنیکارمربوط به    امور  با  اولیاء دانش آموزانرسد مشارکت  به نظر می-3

 . (1385سپهری ) ،(1380قاسمی پویا )  ، (1375الی )میرکم

-بر اساس یافتهداری دارد؛  مورد نیاز رابطه معنیتجهیزات و امکانات    تأمینبا    اولیاء دانش آموزانرسد مشارکت  به نظر می-4

 .  (1384) سپهری ،(1380) پویاهای تحقیقات قاسمی 

 

 پیشینه طرح پژوهشی:-

های اجتماعی را در سه قلمرو موانع  ها و فعالیت( موانع مشارکت مردم در برنامه1370،  محمودنژاد  اوکلی و مارسدن )مترجم-

 .  اندبندی نمودهفرهنگی و ساختاری طبقه ،اجرایی

-( آموزش1375محمدی  در  آنان  مشارکت  میزان  و  مردم  آگاهی  سطح  بین  است  دریافته  خود  پژوهش  در   ازنظر پرورش  و( 

 . ردمدیران رابطه وجود دا

برای توسعه1374جهانی قلعه )- اشاره نموده است که  پژوهش خود  بین مردم( در  رادیو و   ،ی فرهنگ مشارکت در  تبلیغات 

 . های محلی موثر استسخنرانی و نمایشگاه  ،ها روزنامه ،مجالت ،تلویزیون

 -( یافته1381بازگیر  اساس  بر  نیز  خود(  پرورش  ، های  و  آموزش  نقش  از  مردم  ساختن  رسانه  ،آگاه  از  جمعیاستفاده    ، های 

افزایش آگاهی  های مردمی را در  جلب همکاری نهادهای مذهبی و نظارت و کنترل بر مشارکت  ،های مردم ارتقای فرهنگی و 

 . ی فرهنگ مشارکت موثر دانسته استی توسعهزمینه

آموزان( در مشارکت آنان  ولیای دانش ( در تحقیقی نشان داده است که میزان درآمد و تحصیالت والدین )ا1378چهاردولی )-

 .  در عین حال به نقش صدا و سیما و تبلیغات در جلب مشارکت اولیاء تاکید نموده است .دارد تأثیر

های جلب مشارکت مردمی در آموزش و پرورش« در بخش نتایج برای ( در پژوهشی تحت عنوان »بررسی راه1372سپهری )-

دهد و مشارکت مردان را بیشتر از زنان در گذاری بخش خصوصی را پیشنهاد میسرمایه  افزایش  ،های آموزشیافزایش ظرفیت

از طریق رسانهآنان عمده آگاهی   ،امر آموزش و پرورش دانسته کنند و  های گروهی کسب میهای عمومی و اجتماعی خود را 

 .  ده استمدارس غیرانتفاعی وابسته به مراکز صنعتی و تجاری را با کیفیت باال بررسی کر

گیری در امور آموزشی و همبستگی آن با اثربخشی و کارآیی  ( در پژوهشی تحت عنوان »مشارکت در تصمیم1375میرکمالی )-

نیز سازمان آن  برای  و  بدانیم  فردی  و  سازمانی  اهداف  به  رسیدن  راه  کارآیی  و  اثربخشی  اگر  که  داد  نشان  آموزشی«  های 
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وشاخص کمی  بازدهی  و  تولید  مثل  شغلی  ،رشد  ،کیفی   هایی  رضایت  و  خالقیت  و  نوآوری  منابع  ،توسعه  از  بهینه    ، استفاده 

داری وجود های اثربخشی و کارآیی همبستگی مثبت و معنیقائل شویم بین مشارکت و شاخص  ،جوسازمانی و غیره  ،انگیزش

 . دارد

و پرورش را از سه طریق به شرح زیر های تقویت فرهنگ مشارکت مردم در آموزش  ( در پژوهش خود راه1380قاسمی پویا )-

 نشان داد: 

از طریق عوامل و عناصر آموزش و پرورش از جمله: آگاهآگاه-الف از طریق مدیرانسازی  های  کتاب   ،شاگردان  ،معلمان  ،سازی 

 سازی از طریق تشکیالت اداری و ستادیآگاه ،درسی

های  فعال کردن رسانه  ،اختصاص برنامه خاص در صداو سیما  سازی از طریق عوامل خارج از آموزش و پرورش از جمله:آگاه-ب

 های مردمی در نمازهای جمعهمطرح کردن اهمیت و ضرورت مشارکت ،دولتمردان و نمایندگان مجلس ، گروهی

 ها ریزی و نهادینه کردن جلب مشارکتبرنامه ،تشویق و ترغیب مشارکت کارکنان ،ها سازی از طریق انجام پژوهشآگاه-ج

های جلب مشارکت موثر مردمی در توسعه ( در پژوهشی با عنوان »شناسایی راه1381سازمان آموزش و پرورش خوزستان )-

های سوق دادن امکانات و توسعه مشارکت  ریزی و فرهنگی« نشان داد که یکی از مهمترین راهآموزش و پرورش در ابعاد برنامه

 .  باشدپرورش میودر آموزش افزایش مشارکت بخش خصوصی ،آموزشی هایمردم در آموزش و پرورش و افزایش ظرفیت

ترین  های جلب مشارکت مردمی در آموزش و پرورش« نشان داد که اساسی( در پژوهشی با عنوان »بررسی راه1384سپهری )-

واع مشارکت مورد  راه در جهت مشارکت دادن فعال مردم در امر آموزش و پرورش آگاه نمودن آنان با چگونگی مشارکت و ان

است جانبه  و  ؛نظر  همه  حضور  را  پرورش  و  آموزش  در  مشارکت  راههای  تصمیممهمترین  در  مربیان  و  اولیا  های گیریی 

مدرسه  ،آموزشی اداره  و  دانشاطالع  ،پژوهشی  تربیتی  و  تحصیلی  وضعیت  درباره  موقع  به  و  دقیق  از   ،آموزانرسانی  قدردانی 

استفاده مناسب از توانمندیهای    ،آموزانیجاد فضای الزم برای رشد و شکوفایی استعدادهای دانشا  ،ها و همکاری مدرسهفعالیت

 .  بیندبرگزاری جلسات مشترك اولیاء و مربیان به طور مستمر و کیفیت بخشی به امر آموزش در مدارس می  ، اولیاء و مربیان

در امر آموزش و پرورش را تغییر نگرش مردم نسبت  ( در پژوهشی مهمترین راههای افزایش مشارکت مردمی  1385عباسی )-

-خصوصی  ، های مردمیتقویت تشکل  ،های اولیاء در مدارساستفاده از قابلیت  ،تمرکز زدایی در آموزش و پرورش  ، به مشارکت

پرورش و  آموزش  پرورش  ، سازی  و  آموزش  تبیلغات صداو سیما در مورد مشارکت در  از   ،مدرسه محوری  ،گسترش  استمداد 

 .  داندای میتاسیس مدارس فنی و حرفه ،راهای شهر و روستاشو

 

 :تحقیقروش  

روش    .شوداین پژوهش با هدف بررسی و شناسایی راهکارهای مشارکت مردمی در آموزش و پرورش استان لرستان انجام می

-به روش کمی صورت می  و   همبستگیگیرد و از نوع  استفاده در این پژوهش توصیفی است که با شیوه پیمایشی صورت می 

 به منظور و شده کدگذاری هاپرسشنامه  ،پرسشنامه ها در قالب ابزارآوری دادهبعد از جمع  های تحلیل اطالعات:شیوه  .گیرد

 گرفتقرار  تجزیه وتحلیل مورد استنباطی و توصیفی آمار هایروش از استفاده با هاداده .دشومی SPSS وارد نرم افزار ،تحلیل

های مورد نظر برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق شود و سپس از آزمونارائه می جداول و نمودار قالب در پژوهش هایافته و

 .  استفاده شد
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-مرکز استان می  1399-1400کلیه مدیران مدارس شاغل در مدارس متوسطه دوره دوم در سال    ،امعه آماری این تحقیقج

ابزار اندازه  .بودای نسبی طبقه تصادفی گیریگیری از نوع نمونهروش نمونه .نفر است 127حجم جامعه آماری این تحقیق  . باشد

ساخته   محقق  پرسشنامه  شامل  پنج  که  باشد؛میگیری  مقیاس  مبنای  میگزینه  بر  استفاده  لیکرت  محدوده  ای  و  شود 

برای روایی پرسشنامه   .( است5( و خیلی زیاد )4زیاد )  ،(3متوسط )  ،(2کم )  ، (1)  کمنمره شامل خیلی  5امتیازبندی از یک تا  

استفاده    علمی  اصول با آنها ر این زمینه و همچنین تطبیقد   که  ؛د استفاده ش  (ات متخصصانازنظرکه در آن  )محتوا   از روایی

 تعیین جهت آماری نمونه از نفر 30 پرسشنامه بین  ،تایید روایی و پرسشنامه تهیه از پس تحقیق پایایی ابزار تعیین برای  ،شد

  79.  0 آلفای کرونباخ ضریب  ،محقق توسط آنها آوری جمع و  پرسشنامه به پاسخگویی  از پس درونی توزیع شد که همسانی

دهنده آن است پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است و  بیشتر باشد نشان  7.  0اگر ضریب آلفا کرونباخ از    که  ؛شد  محاسبه

 .  همبستگی درونی سواالت همبستگی مطلوبی دارند ازنظر

 

 یافته های تحقیق: 

 آزمون فرضیات: 

 فرضیه یک: 

 .  آموزش و تدریس رابطه معنی داری دارد  امور  مشارکت )اولیاء دانش آموزان( با   رسدبه نظر می

 آموزش و تدریس امور مشارکت )اولیاء دانش آموزان( با   مدل ساختاری-

 صحت و معناداری رابطه بین متغیرهای پنهان -

-کننده در ارزیابی و برازش مدل ساختاری پژوهش میصحت رابطه و شدت رابطه دو عنصر تعیین و تبین  ،در مدل ساختاری

داده   . باشد تحلیل  مولفه  نتایج  که  است  واقعیت  این  بیانگر  دانش آموزان  "ها  اولیاء  و    "مشارکت  مثبت  )اثر(  نقش  دارای 

در تدریس  امور  رخداد    "معنادار  و  داده  ، دارد  "آموزش  تحلیل  معنادارینتایج  اعداد  که  است  داده  نشان  (در  t-value)  ها 

 .  باشد می 96. 1های پژوهش باالتر از سازه

  "و متغیر    "مشارکت )اولیاء دانش آموزان(    "توان نتیجه گرفت که صحت رابطه بین متغیر  این بدین معنی است که می 

 . معنادار است "آموزش و تدریس  امور  

آموزش و   "و    "مشارکت اولیاء دانش آموزان  "صحت رابطه بین  ،( t-value)  معناداریدر همین چارچوب با توجه اعداد   

 . مورد تایید قرار گرفته است "تدریس  
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آموزش بر  مشارکت اولیاء دانش آموزان  های برازش مدل ساختاری بین متغیرهای پژوهش ) مقادیر شاخص-1جدول

 (و تدریس

 

 1401، های پژوهش ماخذ: یافته 

 شدت رابطه بین متغیرهای پنهان-

های پژوهش  یافته  .بررسی شدت رابطه بین متغیرهای پژوهش یکی از معیارهای مهم ارزیابی در مدل معادالت ساختاری است

 .  باشد متغیرهای پژوهش دارای ارتباط قوی می نشان داده است که 

از معیار   ،«آموزش و تدریس « و متغیر »مشارکت اولیاء دانش آموزان به منظور شدت رابطه بین متغیرهای »  ،دراین راستا

شدت اثر    ، (f2)  تأثیرهمین چارچوب و براساس مقادیر اندازه    در  .( استفاده شده استF2)1تأثیر ( و اندازه  R2)  تعیینضریب  

 . است « دارای اندازه اثر قویآموزش و تدریسامور    « بر روی متغیر »مشارکت اولیاء دانش آموزان  متغیر »

آموزش و    مشارکت اولیاء دانش آموزانهای برازش مدل ساختاری در متغیرهای پژوهش ) مقادیر شاخص  -2جدول

 (تدریسو  

 مدل

 نتیجه شدت و اثر رابطه روابط متغیرها 

اثر   ) شدت و

 رابطه( 

GOF ضریب تعیین 

(R2) 

 اندازه معیار

 (F2) تأثیر

 2رتبه اثر 

 رابطه

ی
مدل ساختار

 

مشارکت اولیاء  

و  دانش آموزان

 آموزش و تدریس 

0 .68 2 .4 1 

 

 47. 0 اثر قوی

 1401، های پژوهش ماخذ: یافته 

 

 
 دارد. دیگر سازه بر بزرگی یک سازه متوسط و کوچک، تاثیر اندازه از ترتیب نشان به  0.35 و 0.15 ،0.02 - مقادیر1

 

 مدل 

 صحت رابطه  روابط متغیرها

 نتیجه 

 )صحت رابطه( 
GOF 

-t (t آماره

value ) 

رتیه  

صحت 

 رابطه 

مدل  

ی
ساختار

 

 مشارکت اولیاء دانش آموزان

 آموزش و تدریس 
 51. 0 تایید  1 1. 23
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 فرضیه دوم: 

 .  دانش آموزان رابطه معنی داری داردامور مربوط به مشارکت اولیاء دانش آموزان با    رسدبه نظر می

 دانش آموزان امور مربوط به  مشارکت اولیاء دانش آموزان با   مدل ساختاری-

 پنهان   ی رهاین متغی رابطه ب  یصحت و معنادار-

-کننده در ارزیابی و برازش مدل ساختاری پژوهش میتعیین و تبینصحت رابطه و شدت رابطه دو عنصر    ،در مدل ساختاری

داده   . باشد تحلیل  مولفه  نتایج  که  است  واقعیت  این  بیانگر  دانش آموزان  "ها  اولیاء  و    "مشارکت  مثبت  )اثر(  نقش  دارای 

در به    »رخداد    "معنادار  مربوط  آموزانامور  داده  ،دارد  "دانش  تحلیل  کنتایج  است  داده  نشان  معناداریها  اعداد  -t)  ه 

value باشدمی 96. 1های پژوهش باالتر از (در سازه  . 

امور   "و متغیر    "مشارکت اولیاء دانش آموزان   "توان نتیجه گرفت که صحت رابطه بین متغیر  این بدین معنی است که می

 . معنادار است "دانش آموزان  مربوط به  

امور مربوط  "و    "مشارکت اولیاء دانش آموزان   "صحت رابطه بین  ،(t-value)  معناداریدر همین چارچوب با توجه اعداد  

 . مورد تایید قرار گرفته است "دانش آموزان  به  

و   مشارکت اولیاء دانش آموزان) های برازش مدل ساختاری بین متغیرهای پژوهش  مقادیر شاخص  -3  جدول

 آموزان(دانش امور

 

 1401، های پژوهش ماخذ: یافته 

 شدت رابطه بین متغیرهای پنهان-

های یافته  .رابطه بین متغیرهای پژوهش یکی از معیارهای اصلی ارزیابی در مدل معادالت ساختاری است  تبیین شدتتحلیل و  

 .  باشدنشان داده است که متغیرهای پژوهش دارای ارتباط قوی می  کند وپژوهش براین موضوع داللت می 

  از   ،"دانش آموزان  امور مربوط به    "و    "ش آموزانمشارکت اولیاء دان  به منظور شدت رابطه بین متغیرهای  ،این راستا  در

 .  ( استفاده شده استF2)  تأثیر( و اندازه R2) تعیینمعیار ضریب 

بر    «مشارکت اولیاء دانش آموزان    شدت اثر متغیر »  ،(f2)  تأثیردر همین راستا و براساس تحلیل یافته ها و مقادیر اندازه  

 .  است « دارای اندازه اثر قوی دانش آموزانامور مربوط به روی متغیر » 

 مدل 

 صحت رابطه  روابط متغیرها
 نتیجه 

 )صحت رابطه( 
GOF آماره t (t-

value ) 

رتیه صحت  

 رابطه 

ی
مدل ساختار

 

مشارکت اولیا دانش  

امور مربوط به  آموزان

 دانش آموزان 

 45. 0 تایید  2 1. 15
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 امور  و   مشارکت اولیاء دانش آموزانهای برازش مدل ساختاری در متغیرهای پژوهش ) مقادیر شاخص  -4جدول

 دانش آموزان(

 مدل 

 نتیجه  شدت و اثر رابطه روابط متغیرها

اثر  ) شدت و 

 رابطه( 

GOF  ضریب

 (R2) تعیین

  اندازه معیار

 (F2) تأثیر

 رابطه  3رتبه اثر

ی
مدل ساختار

  ءاولیامشارکت  

و  دانش آموران

دانش امور 

 آموزان 

0 .63 2 .22 2 

 اثر قوی

0 .45 

 1401، های پژوهش ماخذ: یافته 

 

 

 رضیه سوم: ف

 . کارکنان مدارس رابطه معنی داری داردامور  مشارکت اولیاء دانش آموزان با    رسدبه نظر می

 کارکنان مدارسامور  مشارکت اولیاء دانش آموزان با  مدل ساختاری-3

 صحت و معناداری رابطه بین متغیرهای پنهان -3-1

-کننده در ارزیابی و برازش مدل ساختاری پژوهش میصحت رابطه و شدت رابطه دو عنصر تعیین و تبین  ،در مدل ساختاری

داده   .باشد تحلیل  واقعیت  نتایج  این  بیانگر  مولفه  ها  اولیاء دانش آموزان    "است که  و   "مشارکت  مثبت  )اثر(  نقش  دارای 

(در  t-value) معناداریها نشان داده است که اعداد نتایج تحلیل داده ، دارد "کارکنان مدارس  امور مربوط به رخداد  "معنادار در

 .  باشد می 96. 1های پژوهش باالتر از سازه

می که  است  معنی  بدین  متغیر  این  بین  رابطه  که صحت  گرفت  نتیجه  آموزان    "توان  دانش  اولیاء    امور   "و    "مشارکت 

است  "  کارکنان مدارس اعداد    .معنادار  توجه  با  چارچوب  بین  ،( t-value)  معناداریدر همین  رابطه  مورد   متغیرها  صحت 

 . تایید قرار گرفته است
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مشارکت اولیاء دانش آموزان بر )   پژوهشهای برازش مدل ساختاری بین متغیرهای  مقادیر شاخص-5  جدول

 (کارکنان مدارسامور

 

 1401، های پژوهش ماخذ: یافته 

 

 شدت رابطه بین متغیرهای پنهان -3-2

های پژوهش  یافته  .بررسی شدت رابطه بین متغیرهای پژوهش یکی از معیارهای مهم ارزیابی در مدل معادالت ساختاری است

 .  باشد نشان داده است که متغیرهای پژوهش دارای ارتباط قوی می 

راستا  رابطه بین متغیرهایب  ،دراین  از    ،«  کارکنان مدارسامور  و متغیر »مشارکت اولیاء دانش آموزان»  ه منظور شدت 

شدت    ،(f2)  تأثیردرهمین چارچوب و براساس مقادیر اندازه    .( استفاده شده استF2)  تأثیر( و اندازه  R2)  تعیینمعیار ضریب  

 . است « دارای اندازه اثر قویکارکنان مدارسامور  « بر روی متغیر »مشارکت اولیاء دانش آموزان  اثر متغیر »

آموزان و کارکنان مشارکت اولیاء دانش های برازش مدل ساختاری در متغیرهای پژوهش ) مقادیر شاخص  -6جدول

 (مدارس

 مدل 

 نتیجه  شدت و اثر رابطه روابط متغیرها

اثر  ) شدت و 

 رابطه( 
GOF 

ضریب 

 تعیین

(R2) 

  اندازه معیار

 (F2) تأثیر

 رابطه  3رتبه اثر

ی
مدل ساختار

 

مشارکت اولیاء دانش  

امور و  آموزان

 کارکنان مدارس

0 .58 2 .1 3 

 اثر قوی

0 .45 

 1401، پژوهشهای ماخذ: یافته

 مدل 

 صحت رابطه  روابط متغیرها
 نتیجه 

 )صحت رابطه( 
GOF آماره t (t-

value ) 

رتیه صحت  

 رابطه 

ی
مدل ساختار

 

مشارکت اولیا دانش  

 آموزان 

 کارکنان مدارسامور   

 43. 0 تایید  3 1. 14



 مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

 445-460، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

455 

 

 

 :چهارمفرضیه  

 . مشارکت اولیاء دانش آموزان با تجهیزات و امکانات مورد نیاز در مدارس رابطه معنی داری دارد  رسدبه نظر می

 با تجهیزات و امکانات مورد نیاز در مدارس  مشارکت اولیاء دانش آموزان  مدل ساختاری-

 صحت و معناداری رابطه بین متغیرهای پنهان -

-کننده در ارزیابی و برازش مدل ساختاری پژوهش میصحت رابطه و شدت رابطه دو عنصر تعیین و تبین  ،مدل ساختاریدر  

داده   .باشد تحلیل  مولفه  نتایج  است که  واقعیت  این  بیانگر  اولیاء دانش آموزان    "ها  و   "مشارکت  مثبت  )اثر(  نقش  دارای 

-t)  معناداریها نشان داده است که اعداد  نتایج تحلیل داده   ، دارد  "دارس  تجهیزات و امکانات مورد نیاز در م   "معنادار در

value سازه از  (در  باالتر  پژوهش  می   .باشدمی  96.  1های  که  است  معنی  بدین  بین این  رابطه  که صحت  گرفت  نتیجه  توان 

دانش آموزان"متغیر   اولیاء  متغیر    "مشارکت  در مدارس"و  نیاز  مورد  امکانات  و  استمع  "تجهیزات  همین    .نادار  در 

 . مورد تایید قرار گرفته است متغیرها صحت رابطه بین ، (t-value)  معناداریچارچوب با توجه اعداد 

مشارکت اولیاء دانش آموزان بر )   پژوهشهای برازش مدل ساختاری بین متغیرهای  مقادیر شاخص-  7جدول

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز در مدارس( 

 1401، های پژوهشماخذ: یافته

 شدت رابطه بین متغیرهای پنهان-

های پژوهش  یافته  .متغیرهای پژوهش یکی از معیارهای مهم ارزیابی در مدل معادالت ساختاری استبررسی شدت رابطه بین  

 .  باشد نشان داده است که متغیرهای پژوهش دارای ارتباط قوی می 

تجهیزات و امکانات مورد   « و متغیر »مشارکت اولیاء دانش آموزان  »   ه منظور شدت رابطه بین متغیرهایب  ،دراین راستا 

درهمین چارچوب و براساس مقادیر    .( استفاده شده استF2)  تأثیر( و اندازه  R2)  تعییناز معیار ضریب    ،«  نیاز در مدارس

اثر متغیر »  ، (f2)  تأثیر اندازه   تجهیزات و امکانات مورد نیاز در « بر روی متغیر »مشارکت اولیاء دانش آموزان    شدت 

 .  است « دارای اندازه اثر قویمدارس  

 مدل 

 صحت رابطه  متغیرهاروابط 
 نتیجه 

 )صحت رابطه( 
GOF آماره t (t-

value ) 

رتیه صحت  

 رابطه 

ی
مدل ساختار

مشارکت اولیا دانش   

 آموزان 

تجهیزات و امکانات مورد  

 نیاز در مدارس
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و   مشارکت اولیاء دانش آموزانهای برازش مدل ساختاری در متغیرهای پژوهش ) مقادیر شاخص  -8جدول

 ( تجهیزات و امکانات مورد نیاز در مدارس

 مدل 

 نتیجه  شدت و اثر رابطه روابط متغیرها

ضریب  GOF اثر رابطه(  ) شدت و 

 (R2) تعیین

  تأثیر اندازه معیار

(F2) 

رتبه اثر  

 رابطه 

ی
مدل ساختار

 

مشارکت اولیاء دانش  

و کارکنان   آموزان

 مدارس

0 .56 2 .1 3 

 اثر قوی

0 .55 

 4011، های پژوهشماخذ: یافته

 

 هااولویت بندی و رتبه بندی متغیر

 های تکراری که از آن برای مقایسه میانگین رتبه ها در بینآنالیز واریانس با اندازهمعادل  ،آزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتری

k  کنیمگروه( استفاده می )متغیر  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجه آزادی و همچنین سطح معنی داری    4مقدار آماره مربع کی را با    ،دهد نتایج محاسبات حاصل از آزمون فریدمن نشان می

اینکه  فوقجداول  با توجه به    . را با مقدار صفر مشاهده کرد P-Valueآزمون   ازنظرگذاری عوامل مختلف    تأثیر  نتیجه نهایی 

بر  باالترین امتیاز و    دارای  دانش آموزانمربوط به  بر امور  دانش آموزان  مشارکت اولیاء  بر این اساس  .متفاوت استپاسخگویان  

 . دارای کمترین امتیاز استامور مربوط به کارکنان مدارس 

میانگین رتبه های هر یک از شاخص ها   :9جدول  

 مشارکت اولیاء 

8. 2 آموزش و تدریس   

8. 4 امور دانش آموزان   

 3 .2 امور کارکنان

تجهیزات و امکانات مورد نیاز  تأمین

 مدارس

3 .9  

نهایی آزمون فریدمن   نتیجه   :10جدول    

7. 942 کای اسکوئر  

 4 درجه آزادی 

000. 0 سطح معنی داری  
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 3مقایسه میانگین متغیرها با مقدار متوسط  :  11جدول  
 

 سطح معنی داری  t انحراف معیار میانگین  تعداد

 000. 0 59. 39 60. 0 21. 4 127 آموزش و تدریس امور  در زمینه

 000. 0 89. 18 61. 0 59. 3 127 دانش آموزان  امور مربوط به در زمینه

 000. 0 84. 15 75. 0 61. 3 127 کارکنان امور مربوط به در زمینه

 000. 0 44. 13 89. 0 61. 3 127 در زمینه تجهیزات و امکانات مورد نیاز

 

در تماااامی بیناایم کاااه امااای 3هاااای تحقیاااق بااا مقااادار متوسااط بااا توجاااه یااه جااادول مقایسااه میاااانگین متغیاار

کمتاار اساات کااه نتیجااه بااه رد فااره صاافر دارد کااه نشااان  05. 0داری از مقاادار بحراناای متغیرهااا سااطح معناای

بزرگتاار اساات  3هااا از دار دارنااد و از آنجااا کااه میااانگیناخااتالف معناای 3هااا از مقاادار دهااد کااه همااه متغیاارماای

 .  ر استداری باالتگیریم که میانگین از مقدار متوسط به طور معنینتیجه می

 

 نتیجه گیری

 ،در بررسی نرمال بودن متغیرهاای پاژوهش  ،با استفاده از معادالت ساختاری مهم ترین عوامل اثرگذار مورد مطالعه قرار گرفتند

های متغیرهای پژوهش در آزمون چاولگی و کشایدگی در باین طیاف های پژوهش بیانگر این واقعیت است که توزیع دادهیافته

 . قرار دارد یقابل قبول

 .  بنابراین توزیع نرمال بودن متغیرهای پژوهش برای اجرای مدل معادالت ساختاری برقرار است

 .  رابطه وجود داردآموزش و تدریس امور  مشارکت اولیاء دانش آموزان با بین  -1

مشارکت اولیاء دانش   "مولفه  بیانگر این واقعیت است که    ها دادهتجزیه و تحلیل    ، های پژوهشدر راستای تایید یا رد فره

ها نشان داده است که  نتایج تحلیل داده  ،دارد  "آموزش و تدریس  رخداد    "دارای نقش )اثر( مثبت و معنادار در  "آموزان  

سازهt-value)  معناداریاعداد   از  (در  باالتر  پژوهش  راب  . باشد می  96.  1های  که صحت  است  معنی  بدین  متغیر  این  بین  طه 

در همین   . معنادار است  "آموزش و تدریس    "زای  و متغیر پنهان درون  "مشارکت اولیاء دانش آموزان  "زای  پنهان و برون

 .  تایید قرار گرفته استمورد صحت رابطه  ، (t-value)  معناداریچارچوب با توجه اعداد 

های پژوهش  یافته  .معیارهای مهم ارزیابی در مدل معادالت ساختاری استبررسی شدت رابطه بین متغیرهای پژوهش یکی از  

ارتباط قوی می به منظور شدت رابطه بین متغیرهای پنهان   ،دراین راستا  . باشد نشان داده است که متغیرهای پژوهش دارای 

( و R2)  تعیینز معیار ضریب  ا  ،«آموزش و تدریس    زای »« و متغیر پنهان درون  "مشارکت اولیاء دانش آموزان  زا »برون

مشارکت اولیاء   شدت اثر متغیر »  ،( f2)  تأثیردرهمین چارچوب و براساس مقادیر اندازه    .( استفاده شده استF2)  تأثیراندازه  

 . است « دارای اندازه اثر قویآموزش و تدریس    « بر روی متغیر » "دانش آموزان

 .  رابطه وجوددارد  دانش آموزان امور  و   "مشارکت اولیاء دانش آموزانبین  -2
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این موضوع   .باشدمی  96.  1های پژوهش باالتر از  (در سازهt-value)  معناداریها نشان داده است که اعداد  نتایج تحلیل داده 

است   واقعیت  این  میکبیانگر  برونه  و  پنهان  متغیر  بین  رابطه  که صحت  گرفت  نتیجه  دانش   "زای  توان  اولیاء  مشارکت 

با توجه اعداد   متناسب با ابن موضوع و  .معنادار است  "  دانش آموزانمربوط به  امور    "زای  متغیر پنهان درون  و  "آموزان(

مورد تایید قرار گرفته   "  امور دانش آموزان   "و    "  مشارکت اولیاء دانش آموزان  "صحت رابطه بین  ،(t-value)  معناداری

متغیرهای پژوهش یکی از معیارهای اصلی ارزیابی در مدل معادالت ساختاری تحلیل و تبیین شدت رابطه بین  همچنین    .است

  در  . باشدنشان داده است که متغیرهای پژوهش دارای ارتباط قوی می  کند واین موضوع داللت می  های پژوهش بریافته  .است

  زای »« و متغیر پنهان درون  "دانش آموزانمشارکت اولیاء   زا »به منظور شدت رابطه بین متغیرهای پنهان برون  ،این راستا

در همین راستا و براساس تحلیل    .( استفاده شده استF2)  تأثیر( و اندازه  R2)  تعییناز معیار ضریب    ،«  امور دانش آموزان

«    آموزانامور دانش    « بر روی متغیر »مشارکت اولیاء دانش آموزان  شدت اثر متغیر »  ،( f2)  تأثیریافته ها و مقادیر اندازه  

 . است دارای اندازه اثر قوی

 .  رابطه وجود دارد  امور کارکنانو   مشارکت اولیاء دانش آموزانبین  -3

 "دارای نقش )اثر( مثبت و معنادار در  "مشارکت اولیاء دانش آموزان "ها بیانگر این واقعیت است که مولفه  نتایج تحلیل داده

های پژوهش باالتر از  (در سازهt-value)  معناداریها نشان داده است که اعداد  نتایج تحلیل داده  ،دارد  "  امور کارکنانرخداد  

می  .باشدمی  96.  1 که  است  معنی  بدین  بروناین  و  پنهان  متغیر  بین  رابطه  که صحت  گرفت  نتیجه  مشارکت    "زای  توان 

در همین چارچوب با توجه اعداد    .معنادار است"  امور کارکنان  "زای  و متغیر پنهان درون  "مردمی )اولیاء دانش آموزان(

 . مورد تایید قرار گرفته است  "امور کارکنان  "و  "مشارکت اولیاء دانش آموزان "صحت رابطه بین ،( t-value) معناداری

های  یافته  .متغیرهای پژوهش یکی از معیارهای مهم ارزیابی در مدل معادالت ساختاری استبررسی شدت رابطه بین  همچنین  

به منظور شدت رابطه بین متغیرهای   ،دراین راستا  .باشدپژوهش نشان داده است که متغیرهای پژوهش دارای ارتباط قوی می

( و R2)  تعییناز معیار ضریب    ،«  امور کارکنان  »زای  « و متغیر پنهان درونمشارکت اولیاء دانش آموزان  زا »پنهان برون

مشارکت اولیاء   شدت اثر متغیر »  ،( f2)  تأثیرهمین چارچوب و براساس مقادیر اندازه    در  .( استفاده شده استF2)  تأثیراندازه  

 . است « دارای اندازه اثر قوی  امور کارکنان« بر روی متغیر » دانش آموزان

 .  رابطه وجود دارد  امور مربوط به تجهیزات و امکانات مورد نیاز در مدارسو  « دانش آموزانمشارکت اولیاء  بین  -4

داده تحلیل  مولفه  نتایج  است که  داده  نشان  اولیاء دانش آموزان  "ها  در  "«  مشارکت  معنادار  و  مثبت  )اثر(  نقش   "دارای 

(در  t-value)  معنادارینشان داده است که اعداد    ها نتایج تحلیل داده   ، دارد  "  تجهیزات و امکانات مورد نیاز در مدارس

توان نتیجه گرفت که صحت رابطه بین  این موضوع بیانگر این واقعیت است که می  . باشدمی  96.  1های پژوهش باالتر از  سازه

امکانات مورد نیاز در  تجهیزات و    "زای  و متغیر پنهان درون  "«  مشارکت اولیاء دانش آموزان  "زای  متغیر پنهان و برون

است  "  مدارس و   .معنادار  ابن موضوع  با  اعداد    متناسب  توجه  بین  ، ( t-value)  معناداریبا  رابطه  اولیاء   "صحت  مشارکت 

 .  مورد تایید قرار گرفته است " تجهیزات و امکانات مورد نیاز در مدارس "و  " دانش آموزان

  . متغیرهای پژوهش یکی از معیارهای اصلی ارزیابی در مدل معادالت ساختاری استتحلیل و تبیین شدت رابطه بین  همچنین  

براین موضوع داللت مییافته پژوهش  ارتباط قوی میهای  دارای  پژوهش  متغیرهای  است که  داده  نشان  و  این    در  .باشدکند 

برون  ،راستا پنهان  متغیرهای  بین  رابطه  شدت  منظور  »به  آم   زا  دانش  اولیاء  درون  «وزانمشارکت  پنهان  متغیر  »و    زای 
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در همین    .( استفاده شده استF2)3تأثیر ( و اندازه  R2)  تعییناز معیار ضریب    ،« تجهیزات و امکانات مورد نیاز در مدارس

« بر روی متغیر » مشارکت اولیاء دانش آموزان شدت اثر متغیر »  ،( f2)  تأثیرراستا و براساس تحلیل یافته ها و مقادیر اندازه  

 . است « دارای اندازه اثر قوی تجهیزات و امکانات مورد نیاز در مدارس

 

 ارائه راهکارها

امور مربوط به دانش    ،اولیاء دانش آموزان بر امور مربوط به آموزش و تدریس در مدارس  نتایج تحقیقات نشان داد که مشارکت

و تجهیز و امکانات مورد نیاز مدارس موثر است لذا راهکارهای زیر ارائه   تأمینامور مربوط به کارکنان و امور مربوط به    ،آموزان

 .  گرددمی

 فراهم نمودن بسترهای الزم برای فعالیت بیشتر اولیاء دانش آموزان-

 الزم برای اولیاء دانش آموزان برگزاری کارگاه های-

 کاهش بروکراسی اداری در راستای جذب مشارکت بیشتر اولیاء دانش آموزان  -

 حمایت معنوی از اولیاء مشارکت کننده  -

 روحیه مشارکتی در بین دانش آموزان در راستای جذب مشارکت بیشتر  ترویج-

 

 
 دارد. دیگر سازه بر بزرگی یک سازه متوسط و کوچک، تاثیر اندازه از ترتیب نشان به  0.35 و 0.15 ،0.02 - مقادیر3
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