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 در اولیا مشارکت بر مدرسه شورای ارتباطی های بررسی تاثیر مهارت

  آموزش
 

 4، رفیقه محمودی3، شجاعت قاسم زاده2، سیما امیدی1ساسان شکری شکراب

 
 1401 آبان 15: رشیپذ خیتار              1401 شهریور 20: افتیدر خیتار

 

 چکیده
 پژوهش این آماری جامعه. باشد می همبستگی نوع از اجرا لحاظ هست و کاربردی هدف از لحاظ حاضر تحقیق

 60 حدود آنها تعداد تشکیل می دهند که اباد پارس المهدی دبیرستان مربیان و اولیا انجمن در فعال اولیای را
 نمونه روش. شدند انتخاب نمونه 52 مورگان جدول اساس بر حاضر، پژوهش در نمونه حجم. باشد می نفر

 استاندارد؛ پرسشنامه طریق از تحقیق این در اطالعات گردآوری است. ابزار هدف مبنای بر تحقیق این در گیری
می ( 1394) قاسمی مدرسه شورای ارتباطی های مهارت و( 1390) سراوانی و حبیبی آموزش در اولیا مشارکت

 از تحقیق این های پرسشنامه پایایی برآورد برای و شد تایید صوری روایی طریق از پرسشنامه روایی باشد، 
 در مطالعه مورد متغیرهای از یك هر برای مقدارآلفا نتایج اساس این بر و گردیده استفاده کرونباخ آلفای روش

 آزمون نوع تعیین برای .باشد می پرسشنامه باالی پایایی دهنده نشان و است آمده( 1) جدول در تحقیق این
که  شده استفاده اسمیرنوف – کولموگروف نرمال توزیع آزمون از تحقیق های فرضیه تحلیل در استفاده مورد

 نتایج نشان داد که متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال هستند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که 
 با و دارند آموزش در اولیا مشارکت بینی پیش در داری معنی تاثیر  مدرسه شورای ارتباطی های مهارت

 تاثیر آموزش در اولیا مشارکت بر مدرسه شورای ارتباطی های مهارت که گفت توان می درصد 95 اطمینان
 .دارد

 آموزش در اولیا مشارکت مدرسه، شورای ارتباطی های : مدرسه، مهارتواژگان کلیدی
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 مقدمه-1
 مدرسه و جامعه و شود می آغاز خانواده در آن بنای ، هاست ملت ممات و حیات ی مسأله تربیت، ی مسأله

 مردم و والدین دست در خدا از داری امانت و تربیت موضوع گونه فرشته موجود این طفل گردد. می تکمیل
 میزان حد چه به گردد معلوم ها آن بر تا داده قرار والدین برای ای فتنه و آزمایش مورد را او خداوند. است
قائمی، )کنند  می استفاده امانت این صیانت و اداره برای او تعالیم از چگونه و خداوندند داری امانت الیق

1388 :6). 
 گیرد می شکل آموزشی محتوای آن طریق از که است مهمی نکته آموزان دانش مدرسه از خارج های فعالیت

 کتاب، نوشته، از تر بیش مراتب به دار هدف بازدید یك گاهی. سازد می فراهم را آموز دانش یادگیری امکان و
 کند هضم ای گونه به را یادگیری موضوع بتواند آموز دانش اگر. است مؤثر یادگیری در معلم کالم و تدریس

 بلکه گیرد؛ می یاد را مطلب تنها نه دهد، پیوند اش جامعه و مردم شهر، زندگی، با را آن مفهوم و معنا که
. رفت خواهد تر تازه اطالعات جوی و جست به و شد خواهد تر بیش یادگیری به اش عالقه میزان و درجه

 و کنند استفاده اجتماعی شناسی روان مهم اصل این از توانند می( معلمان و مادران پدران،) دهندگان یاد
 ، نظری صفاری) سازند مرتبط گیرندگان یاد اجتماعی و خانوادگی شخصی، عوامل با را دادنی یاد مطالب
پرداخته  آموزش در اولیا مشارکت بر مدرسه شورای ارتباطی های مهارت تاثیر در این تحقیق به بررسی (.1398

 شده است.

 

 مفهوم آموزش و مدرسه-2
 مهارت پرورش یا دانش انتقال جمله از معینی اهداف به دستیابی جهت در که است هدفمند فعالیتی آموزش

 صداقت و مهربانی عقالنیت، درک، توسعه شامل است ممکن اهداف این. است شخصیتی های ویژگی و ها
 از برخی. دارند تاکید تلقین از تربیت و تعلیم تشخیص برای انتقادی تفکر نقش بر مختلف پژوهشگران. باشد

 بی تعریفی دیگر برخی که حالی در شود، آموز دانش بهبود به منجر آموزش که خواهند می پردازان نظریه
 به بلکه فرآیند، به نه است ممکن آموزش متفاوت، کمی معنای به. دهند می ترجیح را اصطالح این از ارزش

 به پرورش و آموزش. کرده تحصیل افراد تمایالت و ذهنی حاالت: باشد داشته اشاره فرآیند این محصول
 شامل ایفزاینده طور به آموزشی اهداف امروزه،. شد آغاز دیگر نسل به نسلی از فرهنگی میراث انتقال عنوان

 پیچیده هایمهارت و همدلی مدرن، جامعه برای نیاز مورد هایمهارت فراگیران، آزادی مانند جدیدی هایایده
 آموزش. شود می تقسیم رسمی غیر و رسمی غیر رسمی، آموزش به معموال آموزش انواع .شودمی ایحرفه

 می ساختار درسی مقاصد و اهداف اساس بر معموالً شود، می انجام آموزشی و آموزشی مؤسسات در رسمی
 اجباری خاص سن یك تا رسمی آموزش مناطق، اکثر در. شود می هدایت معلم توسط معموالً یادگیری و یابد
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 رسمی غیر آموزش. شود می تقسیم دبیرستان و دبستان مهدکودک، مانند آموزشی مراحل به معموالً و است
 (.2015، 1دهد )سینگ می رخ رسمی آموزش برای جایگزین یا مکمل عنوان به

است  شده ارائه مختلف های حوزه به متعلق پردازان نظریه توسط پرورش و آموزش از متعددی تعاریف
 معینی اهداف به دستیابی جهت در که است هدفمند فعالیتی آموزش که موافقند بسیاری (.2014، 2)متوسان

 پرورش مانند شوند،می نیز دیگری اهداف شامل اغلب آنها اما (.2022، 3است )کزبان دانش انتقال ویژه به
 مورد در کلی، های ویژگی این کنار در حال، این با (2018و، 4شخصیتی )یونیسك هایویژگی و هامهارت
 فرآیندی اول درجه در این تصورات، برخی اساس بر. دارد وجود عمیقی نظرهای اختالف آموزش دقیق ماهیت

 یك عنوان به نه را آن دهد . دیگران می رخ یادگیری و تدریس مدرسه، مانند رویدادهایی طول در که است
 این در. کنند می درک است، آمده دست به فرآیند این توسط که محصولی یا دستاورد عنوان به بلکه فرآیند،
 که روانی و روحی حاالت و حاالت یعنی دارند، تحصیلکرده افراد که است چیزی همان تحصیل دیدگاه،

 در که فرآیندهایی و ها روش آکادمیك مطالعه به است ممکن اصطالح این حال، این با. آنهاست مشخصه
 5کند )کورتیس اشاره دهد، می رخ فرآیندها این در درگیر اجتماعی نهادهای همچنین و یادگیری و تدریس طول

 (.2013و همکاران، 
 برای که است تربیتی و آموزشی سازمان تربیت، و تعلیم های فرصت و خدمات عرضه کانون عنوان به مدرسه
 براساس متوسطه، دوم دوره پایان تا دبستان از تحصیلی، های دوره از یك هر در عمومی رسمی تربیت تحقق
 اهداف، پرورش، و آموزش عالی شورای مصوبات چارچوب در و پرورش و آموزش وزارت معیارهای و ها مالک

 اندازی راه تأسیس، ترکیبی، و( مجازی) غیرحضوری /حضوری صورت به مصوب های رنامه وب ها سیاست
 .(1400مدارس،  اجرایی نامه شود )آیینمی اداره و

 معلم نقش و دیدگاه بر محور معلم تعاریف. کرد مشخص آموز دانش یا معلم دیدگاه از توان می را آموزش
 اخالقی ای شیوه به را کار این که حالی در مهارت و دانش انتقال قالب در مثال، عنوان به کنند، می تمرکز

 تجربه اساس بر را آموزش محور، آموزدانش تعاریف دیگر، سوی از (.2018، 6دهند )بکت می انجام مناسب
 بعدی هایتجربه آموزش چگونه اینکه اساس بر مثال، برای کنند،می ترسیم یادگیری فرآیند در آموزدانش

 دو هر گرفتن نظر در با هایی سازی مفهوم حال، این با (.2011کند )جکسون، می غنی و متحول را هاآن
 مشترکی دنیای مشترک تجربه عنوان به فرآیند توصیف شکل به تواند می این. است پذیر امکان نیز دیدگاه

 (.2011است )بکت،  مشکالت حل و طرح همچنین و کشف شامل که باشد

                                                           
1 Singh 
2 Matheson 
3 Chazan 
4 UNESCO 
5 Curtis 
6 Beckett 
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 خانواده و تربیت و تعلیم -3
 و رفتارها کلیه بر او کند، می ایفا مؤثری نقش کودک سرنوشت و تربیت در معلم که نیست پوشیده کسی بر

 حیات در آب که نتایجی همان و گذارد می زمین بر آفتاب که تأثیری همان. است گذار تأثیر فراگیران عملکرد
 پیشرفت جهت در یکدیگر دست در دست گوناگون های نهاد و ها سازمان بشر زندگی در. گذارد می جای بر

 ای ویژه جایگاه از مختلف دالیل به پرورش و آموزش سازمان رسد می نظر به اما ، کنند می تالش جوامع
 : جمله از است برخوردار

 حال ، دارند کار و سر پرورش و آموزش با مملکت یك افراد تمامی تقریباً ، گستردگی خاطر به که این اول
 دانش چند یا یك ها خانواده اتفاق به قریب اکثر نمونه برای. باشد مستقیم غیر یا مستقیم تواند می ارتباط این
 مستقیم رابطه نمونه دو این که اند داده تحویل جامعه به آموزگار چند یا یك ها خانواده از خیلی. دارند آموز
 و آموزش سازمان با مستقیم غیر طور به نیز افراد سایر. دهد می نشان پرورش و آموزش با را جامعه افراد

 دارند. ارتباط پرورش
آموزش و پرورش سازمان  ودوم اینکه این سازمان عامل اصلی توسعه یعنی نیروی انسانی را تربیت می کند 

انسان سازی است. سوم به دلیل اینکه درصد بسیار باالیی از افراد جامعه از ناحیه سازمان آموزش و پرورش 
تی از بودجه دولت ها صرف مخارج این سازمان می گردد بنابراین اگر ما به امرار معاش می کنند. منابع هنگف

دنبال جامعه ای پیشرفته هستیم ، و اگر به دنبال تحقق اهداف تعلیم و تربیت می باشیم و اگر در فکر داشتن 
 اجتماعی سالم دور از جرائم و بزهکاری ها هستیم باید به دو رکن اصلی آن توجه مبذول داریم :

 معلمان -1
 .(1387فر،  )رحیمی اولیای دانش آموزان  -2

 آموزشگاه و پرورشگاه تریناصلی و ترینمهم نخستین، بدیل،بی و مقدس نهادی عنوان به ،خانواده شكبی
 سخن گونه هر بیان بنابراین. است جامعه عمدة پرورشی و آموزشی نهادهای از یکی و شودمی محسوب فرد

 حیاتی نقش به توجهبی آنان از انتظاری گونه هر داشتن و نوجوانان و کودکان تربیت دربارة ایاندیشه و
 .(1394الف  پژوه،به) است بیهوده و عبث انتظاری و شودمی قلمداد نادرست ایاندیشه و سخن خانواده،
 و شودمی بزرگ آید،می دنیا به ایخانواده در فردی هر. سازدمی سالم هایخانواده را سالم جامعة یك اساس
 به که است ایخانواده ،سالم خانوادة. دهدمی پرورش سالم انسان که است سالم خانوادة این. یابدمی تکامل

 به آنان نیازهای و انتظارها به کندمی سعی و دارد توجه حیات گسترة در خود اعضای جانبةهمه نیازهای
 و است رشید هایانسان پرورش اندیشة در که است ایخانواده ،سالم خانوادة. دهد پاسخ درست هایشیوه

 همه رشد به شدن نایل برای است بدیهی. اندشده نایل جانبه همه رشد به که هستند کسانی رشید، هایانسان
 .(1394ب  پژوه،به)است  ضروری جانبه همه آموزش و جانبه همه نیازهای به توجه جانبه،
 موفقیت را هایی مالک کمك به خانواده. باشند می کودک شخصیت اصلی های پایه گذار بینای خانواده و خانه
 پرورش در خانواده نقش گفت باید حقیقت در .بخشد می اش آینده مورد در انتظاراتی کودک به و آموزد می
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 و رأی به ها، انسان حقوق به که آموزد می کودک خانه در. باشد می مؤثرتر و حیاتی بسیار فرزندان اجتماعی
 انجام بر اصرار با خانواده. فراگیرد را دینی های ارزش و بگذارد احترام ها انسان تساوی و ها انسان ی عقیده

 .(1387فر،  است )رحیمی برداشته گام مدرسه در معلمان با همسو خویش فرزندان توسط امور این
 شکل و تربیت در خانواده که نقشی هر. دارد انکار قابل غیر نقشی افراد، زندگی ابعاد همه در خانواده نقش
 یك را خانواده دلیل همین به گذارد،می تأثیر جامعه در مستقیماً کنند،می پیاده خود فرزندان اخالقیات دهی
 نمونه چند در شویم، آشنا خانواده نقش با بیشتر اینکه برای. آورندمی حساب به جامعه از شده کوچك نمونه
   .دهیممی قرار بررسی مورد را آن مهم

 منابع تأمین .1

 پشتیبانی و پرورش .2

 اخالقی هایارزش پرورش .3

 زندگی هایمهارت توسعه .4

 خانواده سیستم مدیریت و نگهداری .5

 نقش تخصیص .6

 روانی و جسمی سالمت کیفیت بهبود و حفظ .7

 هدایت و راهنمایی .8
 تغییر هرگز خانواده نقش اهمیت. کندمی اجرا خود اعضای از یك هر قبال در زیادی هاینقش خانوادهای هر

 اما باشد، داشته وجود اختالفاتی خانواده در گاهی است ممکن چه اگر گرانبهاست، چیز یك این. کرد نخواهد
 حساب هاآن کمك روی همیشه توانیدمی که بود خواهد شما برای همیشگی و حمایتگر نهاد یك خانواده

 شادتر و ترسالم تر،موفق نیز جامعه افراد کنند، ایفا خوبی به را خود هاینقش هاخانواده که صورتی در. کنید
 .(1389بود )ایلنا،  خواهند

 

 شورای مدرسه -4
 شورای سیستم این. است ایران در آموزشی های کالج و دولتی مدارس های ویژگی از یکی مدرسه شورای

 یك معلمان و آموزان دانش همه که است دولت کنترل تحت خانه سیستم با آموز دانش و معلم مشترک
 شوراهای. آورد می دست به را سمت باالترین مدیر و کنند شرکت آن در باید پرورش و آموزش یا مدرسه
 . شوند می تشکیل و پرورش آموزش اداره ایران، دولت پرورش و آموزش وزارت مقررات و دستور به مدارس

 مشارکت و جویی مشارکت های زمینه تحقق منظور به و محوریمدرسه سیاست راستای در -13 بر اساس ماده
 ریزی، برنامه فرایند بهبود و آموزان دانش تربیت و تعلیم فرایند در محلی جامعه و مؤثر و سهیم عوامل پذیری
 و اعضا ترکیب با مدرسه شورای آنها، بر نظارت و مدرسه های فعالیت و ها برنامه اجرای و گیری تصمیم
 .(1400مدارس،  اجرایی نامه شود )آیین می تشکیل وظایف
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 مدرسه هایفعالیت بر نظارت و مراقبت (1

 و مربوط هایدستورالعمل و پرورش و آموزش عالی شورای مصوبات اجرای حسن بر نظارت (2
 عوامل آموزش و توجیه برای ریزیبرنامه و پرورش و آموزش وزارت سوی از ابالغی هایبخشنامه

 .ربطذی

 و مقررات چارچوب در مدیر، سوی از که مدرسه یساالنه پیشنهادی هایبرنامه تأیید و بررسی (3

 .شودمی ارائه شورا به مربوط، ضوابط

 و اولیا انجمن معلمان، شورای سوی از شده ارائه پیشنهادهای مورد در تصمیم اتخاذ و بررسی (4

 .آموزان دانش  شورای و مربیان

 و انقالبی و دینی مختلف هایمناسبت و اهللایام بزرگداشت به مربوط هایبرنامه تأیید و بررسی (5

 .ملی

 .مدرسه سطح در هنری و فرهنگی ورزشی، علمی، مسابقات به مربوط هایبرنامه تأیید و بررسی (6

 با ایحرفه فرهنگی، علمی، مراکز از آموزان دانش بازدیدهای و اردوها یبرنامه تأیید و بررسی (7

 .نامهآیین این 107 یماده رعایت

 هایدستورالعمل و مقررات رعایت با امتحانات برگزاری گونگی چه مورد در تصمیم اتخاذ و بحث (8

 .مربوط

 آموزان دانش تنبیه و تشویق مورد در گیریتصمیم (9

 با شایسته الگوهای یارائه منظور به نمونه آموزاندانش و کارکنان از تقدیر برای ریزیبرنامه (10

 .مربیان و اولیا انجمن همکاری

 تخلفات به رسیدگی ینامهآیین برابر آموزاندانش داخلی امتحانات تخلفات مورد در گیریتصمیم (11

 .امتحانی

 فصل در مندرج ضوابط و مبانی چارچوب در آموزان،دانش پوشش و لباس مورد در گیریتصمیم (12

 .نامهآیین این پنجم

 برای آن تأیید و معلمان شورای سوی از شده ارائه درسی یبرنامه بندیبودجه فرآیند بر نظارت (13

 .اجرا

 و اندمواجه پرورشی و آموزشی نظر از خاصی مسائل با که آموزانیدانش موردی مشکالت بررسی (14
 کمیسیون اختیارات به توجه با مربوط پرورش و آموزش ادارات خاص کمیسیون به پیشنهاد یارائه

 .مذکور

 تحصیلی جهش امتحان و داخلی[ 1]پایانی امتحان در که آموزیدانش از امتحان اخذ مجوز صدور (15

 .امتحانات پایان از پس هفته دو تا است داشته موجه غیبت رشته تغییر و
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 یدوره آموزان دانش تحصیلی یپایه تعیین مورد در معلمان شورای پیشنهاد تصویب و بررسی (16

 .نامهآیین این 43 یماده مشمول ابتدایی

 دارا را نامهآیین این 54 یماده از استفاده شرایط که آموزانیدانش به کمك برای ریزیبرنامه (17

 .باشندمی

 هایفعالیت برای فراغت، اوقات و رسمی تعطیل ایام در مدرسه بودن دایر مورد در گیریتصمیم (18

 .مدرسه مدیر مستقیم مسؤولیت با پرورشی، و آموزشی یبرنامه فوق

 .مدرسه کارکنان و معلمان دانش تربیش چه هر ارتقای برای ریزیبرنامه (19

 مکارم و نماز و قرآنی دینی، اعتقادات تقویت و پرورشی آموزشی، هایفعالیت گسترش و ترویج (20

 .سیاسی عبادی گوناگون مراسم یشایسته برگزاری های یزمینه و امکانات آوردن فراهم و اخالقی

 دانش نیاز مورد اجتماعی و زندگی هایمهارت ارتقای گونگی چه مورد در تصمیم اتخاذ و بررسی (21

 .آموزان

 یتوسعه و حفظ ورزشی، امکانات وضع بهبود بدنی، تربیت یتوسعه منظور به مناسب ریزیبرنامه (22
 تجهیزات و فضا وضعیت بهبود بهداشت، سطح ارتقای اسالمی، آداب و اخالق عینی نمودهای

 .زیست محیط حفظ و نمازخانه و آزمایشگاهی کارگاهی،

 مدرسه از خارج آموزشی هایدستگاه و مؤسسات مشارکت ینحوه مورد در تصمیم اتخاذ و بررسی (23

 .مربوط های ینامهآیین اساس بر آموزان دانش عملی و علمی هایآموزش در

 آموزشی هایفعالیت از حاصل خدمات یارائه و تولیدات یعرضه مورد در تصمیم اتخاذ و بررسی (24

 .مربوط هاینامهآیین اساس بر متقاضیان به آموزان دانش( کارگاهی – عملی)

 مندیبهره منظور به محلی یجامعه و مدرسه بین تعامل و ارتباط برقراری برای مناسب ریزیبرنامه (25

 .مدرسه کیفی و کمی امور ارتقای در مدرسه پیرامون هایظرفیت و امکانات از

 یادامه متقاضی و کرده تحصیل خارجی آموزشی نظام در که آموزی دانش تحصیلی یپایه تعیین (26
 مدارک ارزشیابی ینامهآئین مفاد رعایت با است، کشور از خارج ایرانی یمدرسه در تحصیل

 .خارجی تحصیلی

 موجود انتقال محل کشور در آنان تحصیلی یرشته که آموزانی دانش تحصیلی یرشته تغییر (27
 کند شرکت رشته تغییر عنوان به دروس از برخی امتحان در باید آموز دانش چنانچه) باشدنمی
 سال پایان تا را مربوط دروس نظر، مورد یرشته در تحصیل یادامه و نام ثبت ضمن تواندمی

 دهد امتحان تحصیلی

 .روزیشبانه مدارس اساسنامه رعایت با روزیشبانه یمدرسه در تحصیل جهت آموز دانش انتخاب (28

 با اندمواجه خاص رفتاری و اخالقی مشکالت با که آموزانی دانش مورد در تصمیم اتخاذ و بررسی (29
 یماده مشمول آموزان دانش مورد در گیریتصمیم و آنان انسانی کرامت و شأن رعایت و حفظ
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 مدیر، انتخاب به معاونین از یکی مدیر، حضور با موضوع مواردی چنین در ی،نامه آیین این 84
( مدرسه در مشاور وجود صورت در) مدرسه مشاور و مربیان انتخاب به تربیتی امور مربیان از نفر یك

 .(1400مدارس،  اجرایی نامه شود )آیینمی اتخاذ الزم تصمیم و بررسی
 

 مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق -5
( و 1390) سراوانی و مدل مفهومی تحقیق حاضر بر اساس برای مشارکت اولیا در آموزش یافته های حبیبی

( نشان داده 1در شکل شماره )( 1394) قاسمی برای سنجش مهارت های ارتباطی شورای مدرسه  از نظریه
 شده است.

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 (: مدل مفهومی تحقیق1شکل شماره )
 

 مفهومی فوق فرضیه های زیر برای بررسی اهداف تحقیق ارایه گردیده است.با توجه به مدل 
 آموزش تاثیر دارد. در اولیا بر مشارکت مدرسه شورای ارتباطی های فرضیه اصلی : مهارت

 

 روش تحقیق-6
 همچنین و هست مشکلی حل دنیال به چون هست، کاربردی تحقیقات نوع از هدف لحاظ به حاضر تحقیق

اولیای فعال در انجمن اولیا و مربیان  را پژوهش این آماری جامعه .باشد می همبستگی نوع از ااجر لحاظ از
بر  حاضر، پژوهش در نمونه حجم .نفر می باشد 60که تعداد آنها حدود  تشکیل دبیرستان المهدی پارس آباد

 . است مبنای هدفبر  تحقیق این در گیری نمونه نمونه انتخاب شدند. روش 52اساس جدول مورگان 

مشارکت اولیا 

 آموزش در

مهارت های 

ارتباطی شورای 

 مدرسه  

  اولیا سواد سطح

 اولیا درآمد سطح

 خانواده روانی امنیت و روانی وضعیت

 درسی وضعیت به اولیا رسیدگی میزان

 فرزندان فراغت اوقات

 مدرسه عوامل با اولیا تعامل میزان
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 و حبیبی آموزش در اولیا مشارکت استاندارد ؛ پرسشنامه طریق اطالعات در این تحقیق از گردآوری ابزار
سوال   10 با (1394) قاسمی  مدرسه شورای ارتباطی های مهارت سنجش گویه و 18با  ( 1390) سراوانی

 های پرسشنامه پایایی برآورد تایید شد و برایاستفاده شده است. روایی پرسشنامه از از طریق روایی صوری 
 متغیرهای از یك هر برای مقدارآلفا نتایج اساس این بر و گردیده استفاده کرونباخ آلفای روش از تحقیق این

 .باشد می پرسشنامه باالی پایایی دهنده نشان و است آمده( 1) جدول در تحقیق این در مطالعه مورد

 
 پرسشنامه پایایی -1 جدول

 کرونباخ آلفای مقدار متغیرها

 820/0 آموزش در اولیا مشارکت

 865/0   مدرسه شورای ارتباطی های مهارت

 –برای تعیین نوع آزمون مورد استفاده در تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون توزیع نرمال کولموگروف 

 نتایج آن ارایه گردیده است. 2استفاده شده که جدول شماره    اسمیرنوف

 توزیع نرمال متغیرهای تحقیق -2جدول 

  متغیرهای تحقیق

 سطح معنی داری درجه آزادی آماره

 061/0 170 053/0 آموزش در اولیا مشارکت

 076/0 170 043/0   مدرسه شورای ارتباطی های مهارت

درصد بیشتر باشد با توجه به نتیجه آزمون فرض نرمال بودن آن  5هر متغیری که سطح معنی داری آن از 

درصد باشد، فرض صفر یعنی ادعای نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته  5پذیرفته می شود، ولی اگر کمتر از 

ه و بر اساس نتایج سطح درجدول نشان داد  اسمیرنوف –کولموگروف نمی شود. نتایج آزمون نرمال بودن 

است و نشان دهنده  نرمال بودن متغیرها واستفاده از آزمون پارامتریك   05/0داری همه متغیرها باالی معنی

 برای آزمون فرضیه های این تحقیق است. 

با توجه به نرمال   استنباطی آمار و توصیفی آمار هایروش از پژوهش هایداده آماری تحلیل و تجزیه برای 
جهت تجزیه و تحلیل بهره گرفته  Spss افزار نرم شده و از رگرسیون خطی استفاده بودن داده ها از  آزمون

 شده است.
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 یافته های تحقیق -7

 یافته های توصیفی -7-1
درصد از نمونة  65که  آوری شده برای سؤال جنسیت نشان های جمعپاسخهای بدست آمده از پرسشنامه

 را زنان تشکیل می دهند.درصد  35و  را مرداناری آم

ن پاسخگویا درصد از 30 مدرک تحصیلیآوری شده برای سؤال های جمعپاسخهای بدست آمده از پرسشنامه

از نمونة  درصد 20مدرک تحصیلی کارشناسی،  درصد از آنها دارای 50داری مدرک فوق دیپلم و پایین تر ، 

بر اساس یافته ها گروه  است. تشکیل داده و باالتر آماری را دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد

 تحصیلی با مدرک کارشناسی دارای بیشتربن درصد فراوانی هستند.

آموزش  در اولیا مشارکتشاخصهای مرکزی و پراکندگی توزیع پاسخهای داده شده به سؤاالت مربوط به متغیر 

 مدرسه شورای ارتباطی های مهارتمتغییر دهد، میانگین را نشان می مدرسه شورای ارتباطی های مهارت و

 می باشد. 15/3آموزش  در اولیا مشارکت و  25/4توسعه  برای

 

 آزمون فرضیه تحقیق -7-2

 .دارد تاثیر آموزش در اولیا مشارکت بر مدرسه شورای ارتباطی های مهارت

فرضیه تحقیق دو فرض آماری ارائه شده و از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده  برای تجزیه و تحلیل

 است.

 آموزش تاثیر دارد. در اولیا بر مشارکت مدرسه شورای ارتباطی های مهارتفرض محقق: 

 آموزش تاثیر ندارد. در اولیا بر مشارکت مدرسه شورای ارتباطی های مهارتفرض صفر: 

 شییورای ارتباطی های آموزش به عنوان متغیر وابسییته و  مهارت در اولیا در فرضیییه حاضییر متغیر مشییارکت

به عنوان  متغیر مستقل می باشند و اگر ضریب متغیر مستقل معنی دار باشد نتیجه گیری می شود   مدرسه

 قادر به پیش  مدرسه شورای ارتباطی های که آن متغیر تاثیر معنی داری بر متغیر وابسته دارد و یعنی مهارت

آموزش می باشیییند. در نتیجه نتایج تحلیل رگرسییییون زمانی معتبر خواهد بود که  در اولیا بینی مشیییارکت

مفروضات )مفروضات رگرسیون کالسیك( آن برقرار باشد و از جمله مفروضاتی که در تحلیل رگرسیون مد 

وت بین مقادیر واقعی و مقادیر نظر قرار می گیرد؛ عبارتند از: نرمال بودن توزیع متغیر وابسییته، و خطا ها )تفا

پیش بینی شییده توسییط رگرسیییون(، آزمون معنی داری کل رگرسیییون )وجود رابطه خطی بین متغیر های 

 مستقل و وابسته(و ناهمبسته بودن خطاها ) استقالل خطا ها(.
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سته بودن خطا ها از یکدیگر می ب ستقالل خطا ها یا ناهمب سیون خطی، ا شد یکی دیگر از فرض های رگر ا

ستقالل خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین ستفاده قرار می گیرد. مقدار -که به منظور بررسی ا واتسون مورد ا

سون بین  صفر و  شد. چنانچه آماره دوربین 4آماره دوربین وات سون در بازه -می با قرار گیرد،  5/2تا   5/1وات

 عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می شود.

سیونی برابر   3 با توجه به جدول  سون برای مدل رگر شود  73/1آماره دوربین وات شد. که نتیجه می  می با

قرار می گیرد. بنابراین می توان بیان کرد که فرض اسیییتقالل خطاها  5/2تا   5/1این  مقدار در بازه در بازه 

ضریب ست  و مقدار  سته بودن خطا ها نیز برقرار ا شود و ناهمب سیونی رد نمی  شان می  در مدل رگر تعیین ن

 مدرسه شورای ارتباطی های آموزش توسط مهارت در اولیا درصد از تغییرات مشارکت 46دهد که که حدود 

 توجیه می شود.

 : نتایج رگرسیون خطی 3جدول 

دوربین  متغیرها پیشبین

 واتسون

R  ضریب

 تعیین

 F  معنی

 Fداری 

T  معنی

 T داری

 000/0 38/6 000/0 90/20 461/0 679/0 73/1 مقدار ثابت

 هییای مییهییارت
باطی  شیییورای ارت
   مدرسه

     11/6 000/0 

 

( بدسییت آمده برای آن مربوط به آزمون 000/0( و سییطح معنی داری )90/20فیشییر ) Fآزمون  3 در جدول

آموزش می باشد و با  در اولیا مشارکت   مدرسه شورای ارتباطی های قطعیت وجود رابطه خطی بین مهارت

سطح معنی داری این آزمون نیز کمتر از توجه به  ست، لذا می توان گفت: که رابطه خطی بین  05/0اینکه  ا

 متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود دارد و کل مدل رگرسیونی معنی دار است.

 های و مقدار تی مهارت 000/0با سیییطح معنی داری  38/6( مقدار ثابت tهمچنین با توجه به مقدار تی )
سه رایشو ارتباطی سطح معنی داری  11/6 مدر شارکت 000/0با  ستقیم به م آموزش  در اولیا دارای تاثیر م
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سون خطی  ست آمده از رگر سطح معنی داری بد شود که  شاهده می  ست و کمتر از  000/0دارند. م   05/0ا
پیش بینی تاثیر معنی داری در   مدرسه شورای ارتباطی های می باشد. لذا؛ نتیجه گرفته می شود که مهارت

درصد با رد فرضیه صفر می  95آموزش دارند. پس با توجه به مطالب گفته شده؛ با اطمینان  در اولیا مشارکت
 .دارد تاثیر آموزش در اولیا مشارکت بر مدرسه شورای ارتباطی های توان گفت: مهارت

 

 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات-8
 ارتباط« .است کاری و شخصی موفقیت کلید انسانی، ارتباط یعنی ارتباط، برقراری» میر جی پاول گفته به

 بهترین ارتباط این. است پیچیده و سخت بلکه نیست، آسان تنها نه که است مؤثر ارتباط همان از نوعی انسانی
 رهبران موفقیت رموز از یکی ارتباطی، هایمهارت توسعه .است مقابل طرف به نیت و پیام رساندن برای شکل

 آنکه ضمن باشید، داشته مهارتی چنین وقتی. است فردی توسعه زمینه در باألخص هاعرصه همه در برجسته
 شبکه یك وقتی و داشت خواهید هم بیشتری اثرگذاری هاآن روی کنید، درک بهتر را دیگران توانیدمی

 .رودمی پیش بهتر چیز همه شود، ایجاد مجموعه کل در کارآمد ارتباطی
 را همیشگی گروهی ارتباط و کالس سر معمول مجازی یا فیزیکی حضور تنها هامعلم از بسیاری کهدرحالی

 ؛ عبارتند از: دارد وجود آموزاندانش با موثر ارتباط برقراری برای مختلفی هایراه شناسند،می

 نفر به نفر ارتباط (1

 گفتگو برای مشترک دغدغه از استفاده (2

 محور داستان تدریس (3

 آموز دانش با ارتباط برای موثر راهی طنز؛ و شوخی (4

 کالس از خارج موضوعات حول گفتگو (5
 آموزان، دانش با ارتباط برقراری هنگام: برندمی بهره مختلف زمینه سه در خوبی ارتباطی مهارتهای از معلمان
 .همکاران و والدین

 بینی پیش در داری معنی تاثیر  مدرسه شورای ارتباطی های مهارت یافته های تحقیق حاکی از آن است که
 مدرسه شورای ارتباطی های مهارت گفت که توان می درصد 95 اطمینان دارند و با آموزش در اولیا مشارکت

 .دارد تاثیر آموزش در اولیا مشارکت بر
بر همین اساس پیشنهاد می شود؛ شورای مدرسه در جهت تقویت مهارت های ارتباطی خود با اولیا موارد زیر 

 ه تقویت نمایند:را را در مدرس

 بیاموزید را غیرکالمی ارتباط اصول (1

 نکنید تکیه بصری، ابزارهای به فقط (2
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 بخواهید بازخورد (3

 شود. ارزیابی مخاطب عالئق و آگاهی عقاید، سطح (4

 دهید پایان و کنید آغاز کلیدی نکات با را بحث (5

 بیاموزید را بندیزمان هنر (6

 بشناسید را مخاطبانتان (7

 کنید استفاده ارتباط برقراری در خالقانه هایروش از (8

 کنید تمرکز احترام کسب روی (9

 باشید. شنونده (10
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Investigating the effect of school council communication 

skills on parents' participation in education 
 
Sasan Shokri Shakrab, Sima Omidi, Shujaat Ghasemzadeh, Rafiqeh Mahmoudi 

 
Abstract 

The current research is practical in terms of purpose and correlational in 

terms of implementation. The statistical population of this research is 

made up of active parents in the Parents and Teachers Association of Al-

Mahdi High School, Parsabad, and their number is about 60 people. The 

sample size in the current study was based on Morgan's table, 52 samples 

were selected. The sampling method in this research is purpose-based. 

The tool for collecting information in this research is through a standard 

questionnaire; Parents' participation in the education of Habibi and 

Saravani (2013) and the communication skills of Ghasemi School 

Council (2014), the validity of the questionnaire was confirmed through 

face validity, and the Cronbach's alpha method was used to estimate the 

reliability of the questionnaires of this research, and based on this, the 

results The alpha value for each of the variables studied in this research 

is shown in Table (1) and shows the high reliability of the questionnaire. 

To determine the type of test used in the analysis of the research 

hypotheses, the Kolmogorov-Smirnov normal distribution test was used, 

and the results showed that the research variables have a normal 

distribution. The findings of the research indicate that the communication 

skills of the school council have a significant effect in predicting the 

participation of parents in education, and with 95% confidence it can be 

said that the communication skills of the school council have an effect on 

the participation of parents in education. 

 

Keywords: school, communication skills of the school council, parents' 

participation in education 


