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 چکیده

تعلیم وتربیت، اجتماعی ساختن دانش آموزان یعنی آماده کردن آناان بارای   یکی از مهمترین اهداف      

شرکت فعال وسازنده در زندگی اجتماعی، کسب آگاهی نسبت به حقوق اجتمااعی خاود وبهاره بارداری     

صحیح از آن واحترام به حقوق دیگران وهمکاری با سایر افراد جامعه است، یکای از شایوه هاای گارایش     

الیت ها و تصمیم گیری های اجتماعی، مشارکت آنان در گروه ها وشوراهای متشاکل  دانش آموزان به فع

 از همساالن در مدارس است.

در این راستا، مقاله ی حاضربا بهره گیری از رویکرد کیفی)مصاحبه(، به بررسی نقاش مشاارکتی داناش    

مدیریت مبتنای بار مدرساه    آموزان در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی باتاکید بر رویکرد 

 است.

مای  از جمله مدرسه تحت مادیریتم    ………واقع در شهرستان ارس مقطع راهنمایی مدنمونه ی معرف، 

برای تجزیه وتحلیل داده ها، ابتدا پاسخ های داده شده به هر سوال جداگانه نوشته شادند. سا، ،    .باشد

در زمینه های ظاهرشده، هردسته از پاسخ ها شناسایی گشتند و پ  از جمع بندی، نتایج نشان داد کاه  

کاه در  نیازمند توجه باه نکااتی اسات    مدارس مقطع راهنمایی اجرای معقول طرح شورای دانش آموزی 

 نتایج تحقیق عنوان گردیده است.
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 کلیدواژه ها:

، مساالولیت پااذیری [1]2، ماادیریت مبتناای باار مدرسااه [5]3، مشااارکت[4]0شااورای دانااش آمااوزی 

 [7]4اجتماعی

 

 

 

 

 مقدمه

های متعاددی   هایی وجود دارند که برای تقویت آن اجتماع علمی نقش در هر اجتماع علمی سازمان 

که در آغاز ورود به اجتماع بزرگ انسانها هستند از حساسایت   راهنماییتربیت دانش آموزان  کنند. را ایفا می

 ویژه ای برخوردار است. 

دراین دوره که بعنوان اساس دوره های باالتر آموزشی  است، دانش آموزان تجربیاتی کساب مای کنناد کاه     

د، برانگیزاننده، سودمند وماوثر خواهاد   درصورتیکه مرتبط با هم ودر ارتباط با مسایل شخصی واجتماعی باش

یکی از فعالیت هایی که به اهاداف ایان دوره یااری مای      بود ویادگیری مادام العمررا به همراه خواهد داشت.

 رساند، فعالیت های گروهی است.

                                                           
1[4] - Counsil of students 
2[5] - Participation 
6 - School based management approach 
4[7] - Social Responsibility 
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با عنایت به رویکردهای جدید آموزش وپرورش نظیر مدیریت مبتنی بر مشارکت ومناسبات انسانی،  

یی ومدرسه محوری در نظام آموزش وپرورش، جلب مشارکت عملی وحضور فعال دانش آموزان در تمرکز زدا

فرایند تصمیم سازی وتصمیم گیری وامور اجرایی مدرسه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در بناد  

 اصل شورای دانش آموزی آمده است که : 7

یه همکاری وتعاون وهمفکری وسعه صادر، تشاکیل   در مدارس به عنوان آموزش عملی وبرای پرورش روح» 

شورای دانش آموزی مورد تاکید قرار گیرد، این شوراها عمالً در تنظیم جریان امور مدرسه وهدایت پااره ای  

از فعالیاات هااای خااا  دانااش آمااوزان عااالوه باار نقااش آموزشاای ماای تواننااد جنبااه اجرایاای نیااز داشااته 

 (.0282فرهمندیان وهمکاران، «)باشند

بدیهی است اگر به دانش آموزان فرصت اندیشیدن، ابراز وجود ومداخلاه ماوثر در اماور مرباوط باه        

خودشان داده شود، موجب عزت نف  وارتقاء شخصیت آنان ومسلولیت پذیری بیشتر وفعالیت خود انگیخته 

گارش مببات   ون راهنماایی ومسلوالنه آنان خواهد شد. در این راستا تشکیل شورای دانش آموزی در مدارس 

وبرخورد مسلوالنه دست اندر کاران تعلیم وتربیت وکارشناسان نسبت به اجارای ایان طارح، زمیناه درونای      

ساختن فرهنگ مشارکت ومشارکت پذیری در دانش آموزان وتحولی کار ساز در نظام اجرایی وتصمیم سازی 

ی، هام اندیشای، پاذیرش    آموزش وپرورش فراهم می سازد. کسب آمادگی وآگاهی های الزم برای همزیسات 

تنوع دیدگاه ها وتحمل آراء وعقاید دیگران، مشارکت در امور یادگیری مهارت های زندگی از جملاه اهادافی   

هستند که از مجرای شوراهای دانش آموزی تحقاق مای پذیرناد. والزماه دساتیابی باه اهاداف ماورد نظار          

پرورش، اتخاذ سیاست هاای مدبراناه در   برخورداری از مدیریت مشارکت جویانه در سطوح مختلف آموزش و

سازماندهی ونظارت مستمر بر برنامه ها واهتمام عملی در تقویت، توسعه وگسترش شوراهای داناش آماوزی   

 مدارس می باشد.
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 اهداف پژوهش

اداره اماور مدرساه از طریاق شاورای     بررسی نقش عوامل فردی تاثیر گذار بر مشارکت دانش آماوزان در   -0

 دانش آموزی )انگیزه ، عالیق ووضعیت تحصیلی دانش آموزان (.

بررسی نقش زمینه خانوادگی دانش آموزان در مشارکت آنها )سطح سواد والدین، سطح درآمد وپیگیاری   -3

 وضعیت تحصیلی فرزندان(.

 ت دانش آموزان دراداره امور مدرسه مقایسه عوامل فردی وزمینه خانوادگی تاثیرگذار بر مشارک -2

 متدولوژی تحقیق

این تحقیق به شیوه ی کیفی انجام گردیده اسات. در ایان دساته از تحقیقاات، ضامن تنظایم مصااحبه ی        

ساختارمند، پژوهشگر با ذهنیت خود به تحقیق شکل می دهد وسعی در درک افراد مورد تحقیاق دارد وباه   

(. باا  0277ی موارد خود را به جای آنها قرار می دهد)مارشال و راس من، دنیای آنها وارد می شود ودربسیار

انتخاب روش تحقیق کیفی در این مطالعه، فرصت مشاهده جزئیات و مستند سازی پدیده مورد مطالعه ایجاد 

شد. مزیت داده های جمع آوری شده از این طریق نسبت به نظرخواهی های انجام شده در قالب پرسشانامه  

یاسی، براین است که امکان آشنایی با فرایند های رسیدن به یک پاسخ را برای پژوهشگر ایجااد مای   های مق

کند)همان منبع(. لذا بینش وبصیرت پژوهشگر در این دسته از تحقیقاات منجار باه شارح وبساط سیساتم       

 پیچیده ی اجتماعی می گردد. 

 و روش نمونه گیری جامعه، نمونه

. روند انتخاب به ایان شاکل باود کاه درجریاان      راهنمایی شهرستان می باشد مدارس مقطعنمونه معرف از  

جلسه انجمن اولیاء ومربیان، با مدیران مدارس مذکور صحبت گردید و از آنها خواساته شاد کاه در جریاان     
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برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی در فرایند تحقیق مشارکت نمایند. دعوت از مدیران برای مشاارکت  

العه با استقبال گرم آنها مواجه گشت. لذا با مدیران مدارس نمونه و دو گروه از دانش آموزان)داوطلبان در مط

عضویت در شورای دانش آموزی و افراد شرکت کننده در انتخابات(، مصاحبه های ساختاری هدفمندی انجام 

آموزی مدارس مذکورصاورت   شد و یک هفته بعد از انتخابات نیز مصاحبه هایی با منتخبین شوراهای دانش

نفار از   48دخترانه وپسرانه غیرانتفاعی، شاهد و دولتی، تعداد  راهنماییمدرسه  1گرفت. درنهایت مدیریت از

نفر، اعضای اصلی شورا بودناد)منتخبین شاورای    21نفر،  48اعضای عضو وغیر عضو انتخاب گردیدند. از این 

ورای دانش آموزی مورد مصاحبه قرار گرفتند و پاسخ هاای  نفر از داوطلبان عضویت در ش03دانش آموزی( و

 تامل برانگیز ومستدل بررسی وتجزیه و تحلیل گردید.

 هاه روش تجزیه وتحلیل داد

برای تجزیه وتحلیل داده ها، ابتدا پاسخ های داده شده به هر سوال جداگانه نوشته شدند، س،  طبق توصیه 

ظاهرشده در هردسته از پاسخ ها، شناسایی گشتند، آنگاه باجمع بنادی  ، زمینه های [8]5استراوس وکوربین

 آن زمینه ها، موارد زیر مشخص شدند:

الف(نقش عوامل فردی تاثیرگذاربرمشارکت دانش آموزان دراداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آماوزی  

 )انگیزه ، عالیق ووضعیت تحصیلی دانش آموزان (.

انش آموزان درمشارکت آنها دراداره امور مدرسه )سطح سواد والدین، سطح درآمد ب(نقش زمینه خانوادگی د

 وپیگیری وضعیت تحصیلی فرزندان(.

                                                           

5[8] . Strass & Corbin 
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ج( مقایسه عوامل فردی وزمینه خانوادگی تاثیرگذار بر مشارکت دانش آموزان دراداره اماور مدرساه در باین    

 .نماییراهمدارس عادی)دولتی(، غیرانتفاعی وشاهد دختران وپسران دوره 

 ضرورت واهمیت شورای دانش آموزی

یونیسف، مشارکت  کودکان در مورد موضوعهای مربوط به آنها از سالهای نخست زنادگی رافرصاتی    

می داند که آنان را از هرج ومرج طلبی، آسیب پذیری وسلطه پذیری مصون نگه می دارد ومی تواند نسلی از 

ساس احترام و دلمشاغولی بیشاتری مای کنناد تربیات کناد.       جوانان را که راجع به حقوق خود ودیگران اح

همچنین یونیسف در گزارش خود می افزاید که در راندن کودکان به کنار، خطر ساقوط جادی وجاود دارد    

وقتی کودکان راازفرایند تصمیم گیری خاارج کنیاد وفرصات هاای الزم بارای مداخلاه ساازنده آناان را در         

نسازید، کودکان فاقد توانایی ومهارتهای حیاتی در رشاد ونماو خاود در    موضوعات موثر بر زندگیشان فراهم 

 (.0283بزرگسالی می شوند)کامکار، 

، بستری مناسب برای پاسخگویی به بخشی از نیازهای دانش  راهنماییتشکیل شورای دانش آموزی مدارس 

شورای داناش آماوزی    آموزان است. برخی عوامل انگیزشی موجود برای همکاری ومشارکت دانش آموزان در

 به شرح زیر است:

انگیزه کمک به همکالسی وبرآوردن نیازهای مربوط به خود شاکوفایی فرد)بایاد توجاه داشات کاه        -0

فعالیت معلمان ومشاوران مدرسه در روزهای پیش از برگزاری انتخابات شورا در ایجاد چنین نیاازی  

 در دانش آموزان تاثیر بسزایی دارد(. 

ای موجود در کارهای عملی. بعنوان نمونه، اینکاه پساران لبااس فارم ب،وشاند وباا ابازار        جذابیت ه  -3

 سروکار داشته باشند از جذابیت بسیار باالیی برای آنان برخوردار است.
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وجود فضایی نو ومتفاوت با محیط زندگی برای دانش آموزان. اینکه دانش آموزان در محیطی جدید   -2

 فعالیتی سازنده می پردازند. وفارغ از بعضی قوانین به

وجود فضایی صمیمی ونشاط آور در شورای دانش آموزی. محیط فعال وساازنده باه داناش آماوزان       -4

فرصت می دهد که در کنار یکدیگر حول محور کار وتالش، صمیمیتها وروابط دوستانه ای را شاکل  

آور وباا طراحای برناماه هاای      دهندوعمق بخشند. مسلوالن برگزاری شورا نیز باایجاد فضایی نشاط

مختلف علمی، ورزشی، هنری وفرهنگی به نوبه خود بر جذابیت های شورا مای افزایند)فرهمنادیان   

 (.0282وهمکاران، 

 بررسی پیشینه

شور و مشورت بعنوان  یک امر عقلی و سنتی پسندیده و معمول و متداول میان عقالی عاالم اسات کاه از      

قبل آن  چه بسیار معضالت خانوادگی و اجتماعی که در مناسبت انساانی و رواباط باین افاراد باا ماذاکره و       

انگشات تادبیر و    مشاوره و گفتگو و مکالمه حل و فصل شده و می شود و چه گره هاای کاوری کاه باا سار     

همفکری و مشورت انسانهای اهل فکر و اندیشه گشوده و چه بسیار تشت آرایی که در سایه شور و مشاورت  

به هم آوایی و وحدت عمل منجر می شود و جلو تصمیمات عجوالنه ناصواب و ویرانگر و خشونت آمیز گرفته 

و مشورت مای دهاد، چنانچاه در صادر      می شود و استبداد رای و حمااقت و خشونت جای خود را به تدبیر

اسالم ، در عصر پیامبر )  ( و پ  از آن شور و مشورت به عناوان یاک سانت زیباا و پساندیده در میاان       

سیر تاریخی خود ریشاه در قاران کاریم و     (، وازنظر 74،  0283)پیران، مسلمین رایج و مرسوم بوده است

شورا و استفاده از مشاورت در قارآن کاریم و روایاات ائماه      روایات ائمه معصومین ) ع ( دارد. درباره اهمیت 

 معصومین ) ع( تأکید بسیار شده است.
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در خطبه های نهج البالغه امیر المؤمنین حضرت علی ) ع( بارها به مالک اشتر تأکید می کند که از اندیشه  

 خیر اندیشان در اداره امور استفاده نمایند. و نیز می فرماید :

و مستبد باشد هالک و نابود می شود و هر ک  که با دیگران مشورت کند در عقل آناان   هر ک  خود رأی

 شریک شده است. امام صادق ) ع ( می فرمایند :

 هیچ پناهگاهی چون مشاوره نیست.

شورا ومشورت یکی از اساسی ترین مفاهیم مورد تاکیاد در اساالم ویکای از ریشاه دارتارین اصاول عرفای         

جمعی در اداره ی اموربوده است. درآیات، احادیث وسیره ی رسول اکرم) (وائمه اطهار،  ومقررات موردتوافق

پرهیز از خود رأیی به کرات مطرح ورهبران دینی در اعمال فردی واجتماعی نیز در آن پیشقدم بوده اند. در 

ورهم فای االمار   وشا» قرآن کریم صریحاً پیامبر) ( را به مشورت واداشته است.  059سوره آل عمران، آیه 

 با آنان مشورت نما، پ  وقتی تصمیم گرفتی با توکل به خدا انجام بده.«  فاذا عزمت فتوکل علی اهلل

جان دیویی مربی وفیلسوف تربیتی قرن بیستم معتقد بود که رسیدن به اهداف دمکراتیک یعنی                                    

کارآیی دمکراسی را وابسته به               آزادی، برابری وترقی از طریق آموزشهای دمکراتیک امکان پذیر است. وی که                   

نجام                                              ا ز طریق  ا یادگیری  فرضیه  لیه خود  و ا تجربی  نست، در مدرسه ی  دا وتربیت می  تعلیم  چگونگی 

را مورد آزمون قرار داد وقصد او دستیابی به توده مردم وآگاهی دادن به آنها نسبت به مشکالت                                               [9]1دادن    

ت                                    و نی  عقال ی  د ا ز آ یی  یو د عم  ز به   . است ه  د بو عی  جتما نی                  ا مد بیت  تر اصلی  عناصر ید  با نظر ل  د با

 (.3111، [01]7باشد)کنایت

                                                           

6[9] - Learning by doing 

7[11] - Knight  
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می گوید: ورای منافع طوالنی مدت برای خود کودکان وجوامع آنها که  3112بیانیه کودکان جهان  

در آن رشد وبالندگی می یابند، وقتی که به کودکان فرصت مشارکت در تصمیمات واقدامات داده می شاود،  

 (. 20-45، صص0283خالقانه تر، پرانرژی تر، مفیدتر ومبمر ثمرتر می شود)کامکار، این عمکرد مببت تر، 

تشکلهای دانش آموزی وهمچنین گرایش دانش آموزان به تشکلهای داناش آماوزی موضاوعی تاازه      

است. به همین دلیل پژوهش های انجام شده در این زمینه محدود است. اماا نظریاه پاردازان علاوم انساانی      

در این رابطه چشم اندازی را ترسیم کرده اند که پژوهشگاران با نظر به این دورنماها می توانند به واجتماعی 

بررسی وضعیت ب،ردازند؛ درهمین رابطه یکی از مهمترین اهداف تعلایم وتربیات، اجتمااعی سااختن داناش      

اهی نسبت به حقوق آموزان یعنی آماده کردن آنان برای شرکت فعال وسازنده در زندگی اجتماعی، کسب آگ

اجتماعی خود وبهره برداری صحیح از آن واحترام به حقوق دیگران وهمکاری با سایر افراد جامعه است، یکی 

از شیوه های گرایش دانش آموزان به فعالیت ها و تصمیم گیری های اجتماعی، مشارکت آناان در گاروه هاا    

 وشوراهای متشکل از همساالن در مدارس است.

ر خانواده وچه در میان همساالن وچه در محیط کار واجتماع میل دارناد شخصایت آنهاا    افراد چه د 

به افراد امنیت خاطر می دهد ولذا می تواند بر عضویت  [00]8محفوظ ومورد احترام باشد، تشخص اجتماعی

ار وعقایاد،  افراد در گروهها اثر گذارد. زیرا گروه جایی است که فرد می تواند خود را در آن نشان دهاد وافکا  

هنر وابتکار خویش را ظاهر سازد. ابراز وجود یکی دیگر از دالیل عالقه ورغبت فرد به گروه است. فارد بارای   

حفظ احترام خود ویا به منظور ظاهر ساختن اعتماد به نفا  میال دارد محصاول فکار وذوق را در اختیاار      

ران بفهماند که مای تواناد مساتقالً کااری را     دیگران بگذارد وبدین وسیله لیا قت خود را نشان دهد و به دیگ

                                                           

8[11] - Social Recognition 
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(. از دیگر عوامل جاذبه گروه 0214انجام داده یا درباره امری عقیده ی مخصوصی داشته باشد)شریعتمداری، 

 اشاره کرد، او بعضی از عوامل جاذبه گروه را چنین عنوان می کند: [03]9می توان به نظرات فستینگر

د به هدفهای مهم خود برسند یا به فعالیت هایی ب،ردازند که به نظرشان گروه ممکن است سبب شود که افرا

دلکش باشد. یا آنان را در راه ارضای حوایج فردی خود که مستلزم روابط میان اشخا  است یاد مای کناد.   

می توان انتظار داشت که شخص در صورت توانایی به گروههایی ب،یوندد که احتیاج خاا  اورا بار آورناد و    

 (.0952این نیازها برآورده نشد این گروه ها را ترک کند)کالین برک،  وقتی

با التفات به آنچه گفته شد وبا عنایت به اینکاه نیااز اماروز جامعاه ایاران حضاور انساانهایی آگااه،          

مشارکت جو، حساس به مسائل جامعه، عالقه مند به تعامل وگفتگو است که در تمامی  زمینه هاای زنادگی   

چناین نیازمنادیهای    خود داوطلبانه مشارکت داشته باشند، لذا باید تعلیم وتربیت رسمی جامعه نیز مطاابق 

جدید، اهداف، روش ها ومحتوای نظام آموزشی را مورد بررسی ، تجدید نظر وتادوین قارار دهاد وشایوه ای     

خا  از تعلیم وتربیت را که به تربیت مدنی  یا شهروندی معروف است، بنا نهد. اما دست یابی به این هادف  

موانع وچالشها به ویژه در جامعه ما نمود بیشتری  بزرگ همراه با چالش ها وموانعی همراه بوده است که این

ونگرش مببت وبرخورد مسالوالنه   راهنماییرا داراست. در این راستا تشکیل شورای دانش آموزی در مدارس 

دست اندر کاران تعلیم وتربیت وکارشناسان نسبت باه اجارای ایان طارح، زمیناه درونای سااختن فرهناگ         

موزان وتحاولی کاار سااز در نظاام اجرایای وتصامیم گیاری آماوزش         مشارکت ومشارکت پذیری در دانش آ

 وپرورش را فراهم می سازد.

 

                                                           

9[12] - Festinger 
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 راهنماییاهداف شورای دانش آموزان در دوره 

تبیین ضرورت شورا ومشورت، ونقش ماوثر وساازنده آن در شاکل گیاری وپویاایی شخصایت ورشاد         -

 اجتماعی دانش آموزان 

آموزان ونگرش مببت آنان نسبت به توانایی ها واساتعدادهای خاود   ارتقای سطح بینش وآگاهی دانش  -

 وتقویت ابراز وجود، روحیه ی اعتماد به نف ، خودباوری آنان در پذیرش مسلولیت وجامعه پذیری.

درونی ساختن فرهنگ مشارکت جویی در دانش آموزان و زمینه سازی الزم جهت مشاارکت عماومی    -

 زی وتصمیم گیری در امور مربوط به مدرسه.وعملی آنان در فرایند تصمیم سا

تسهیل فرایند اجرایی برنامه ها وفعالیت های آموزشی وپرورشی مدرسه از طریق واگذاری مسلولیت به  -

 دانش آموزان در راستای سیاست مدرسه محوری وتمرکز زدایی.

وهمادلی باین داناش    فراهم کردن زمینه ی مساعد جهت تبادل تجربیات، تعامل فکر واندیشه، تفاهم  -

 آموزان وبرقراری ارتباط صحیح ودوسویه بین دانش آموزان واولیای مدرسه.

ترویج آرمان های صلح ودوستی وتقویت روحیاه ی بردبااری، انتقااد پاذیری، تفااهم، حسان سالوک         -

 واحترام متقابل در بین دانش آموزان.

فرصت های تجربه اندوزی اجتماعی برای                 روحیه ی شهروندی، آموزش مفهوم دمکراسی وایجاد                      تقویت   -    

 (.0282دانش آموزان از طریق مشارکت عملی آنان در فرایند انتخاباتی)فرهمندیان وهمکاران، 

همچنان که آموزش و پرورش فرایندی مداوم برای بهبود دانش و مهارت است، شاید قبل از هر چیز  

 (.0275بین گروه ها و ملت ها باشد)یونسکو، وسیله ای استبنایی برای رشد فردی و برقراری ارتباط 
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چگونه می توانیم یاد بگیریم که در دهکده جهانی با هم زندگی کنیم، اگر نتوانیم در اجتماعات کوچک خود 

که به طور طبیعی به آن تعلق داریم، یعنی با ملت خودمان، در منطقه، شهر و دهکاده خودماان و حتای باا     

ت آمیز داشته باشیم ؟ آیا ما می خواهیم در زندگی جمعی مشارکت داشته همسایگان خودمان زندگی مسالم

باشیم و آیا می توانیم داشته باشیم ؟ این سوال اصلی زندگی مردم ساالری است. باید به خاطر داشته باشیم 

 میل به مشارکت چیزی است که باید از احساس مسلولیت هر فرد برخیزد .

بر برنامه های درسی احساس می شود، هر نوع راهبرد روشن بیناناه  در حال حاضر فشار فزاینده ای  

اصالحی باید در برگیرنده گزینه هایی  باشد، مشروط بر آنکه جنبه های اصلی آموزش پایه که دانش آموزان 

را با چگونگی بهبود شرایط زندگی از طریق علم ودانش، تجربه و توسعه فرهنگی خودشان آشانا مای ساازد،    

لم و دست نخورده باقی بماند. یکی از رویکردهای اصالحی در مواجهه با چالشهای فراروی مدارس، همواره سا

 مدیریت مبتنی برمدرسه است.

 

 

 

 [31]01رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه

یکی از چالش های موجود، مدیریت وبرنامه ریزی متمرکز سیستم آموزشی اسات. منظاور از نظاام     

، راهنماایی آموزشی متمرکز برنامه های آموزشی یی است کاه بارای تماام مادارس باه خصاو  در ساطح        

راهنمایی ومتوسطه به صورت متحدالشکل ویکسان تهیه وتنظیم می شود وبرای اجرا به مادارس اباالغ مای    

                                                           
11[11] - School based management approach 
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ردد. دراین نظام آموزشی بیشتر تصمیمات مهام دربااره ی برناماه ودروس مختلاف، کتااب هاای درسای،        گ

محتوای آموزشی وحتی خطی مشی اجرایی ومقررات اداری وآموزشی در سطح آموزش وپرورش وموسساات  

مشارکت  وابسته به آن اتخاذ می گردند. این در حالی است که از مولفه های بسیار مهم مدارس دموکراتیک،

فعاالنه ی همه ی اعضاء وتصمیم گیری جمعی است که پیش نیاز آن وجود یک نظام آموزشای غیرمتمرکاز   

است. در واقع نظام آموزشی غیرمتمرکزاهدافی ازقبیل، مشارکت مردم در امر آموزش وپرورش، تصمیم گیری 

ش وپرورش وکمک به رشاد  برای حل مسائل در محل، تشویق مردم به مشارکت در فعالیت های توسعه آموز

 (.0282اجتماعی افراد، دنبال می کند)نیکنامی، 

در اغلب کشورهای جهان ، دولت ها مسلولیت اصلی تاامین آماوزش پایاه بارای هماه کودکاان را        

برعهده دارند ودر اجرای این مسلوولیت، سازماندهی ومدیریت نظاام آموزشای کشاور وهمچناین اداره اماور      

وظیفه ونقش اصلی خود می دانند. براین اساس در بسایاری ازکشاورها، دولات هاای     آموزشی در مدارس را 

مرکزی اصالحاتی را با هدف تقویت کیفیت وکمیت آموزش آغاز کرده اند. تمرکز این اصالحات باه تغییارات   

در سطح مدرسه معطوف شده است. این انتقال درحقیقت انتقال کانون تمرکز اصالحات به ساطحی کاه باه    

 زدیک تر است، یعنی مدرسه می باشد.عمل ن

مدارس در فرایند پیچیده ی توسعه، به عنوان مؤسساتی که در نظام مدیریت از عمیق تارین تااثیر    

ونفوذ برخوردارند، روز به روز نقش حساس تری را ایفا می کنند. تفاوت های بیشتر بین فقیر وغنی، محاروم  

مرکز زدایی وتامین حقوق بشر، محیطی را ایجاادکرده اناد   وبرخوردار، خطرات وچالش ها، حرکت به سوی ت

 که راه حل های نوآورانه ی محلی بیشتری را برای توانمندسازی مدارس ایجاب می کند.
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انتقال کانون تمرکز، اصالحات از سطوح باالی نظام آموزشی به مدرسه مزایای متعددی نیاز در بار دارد کاه    

 برخی از آنها عبارتند از :

 ل محل تصمیم گیری درباره ی مدرسه به جایی که تصمیمات واقعاً منشاء تفاوتی هستند.انتقا -

 تشویق نوع آوری های محلی از طریق ایجاد ح  کارآیی وتعهدات حرفه ای در معلمان. -

 افزایش تناسب وانعطاف پذیری آموزش وپرورش با شرایط ونیازهای محلی. -

 برابر کیفیت آموزش ارایه شده. تقویت احساس مسلوولیت وپاسخگویی در -

 (.0279برانگیختن مشارکت وایجاد ح  مالکیت نسبت به مدرسه)یونسکو/یونسف،  -

 هدف رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه

اولیاء مدرسه بر اساس ارزیابی می توانند اولویت ها، هدف ها، استانداردها وحتی هدف های خارد وکوچاک    

 زیر تعیین نمایند: خود را در هر یک از زمینه های

ثبت نام کودکان، مشارکت وحضور مداوم کودکان، ارتباط وتداوم آن در آموزش واتمام دوره ی آموزش پایه  -

 وشرکت در امور مدرسه.

 محیط مدرسه، در جهت دوستانه کردن آن برای کودکان وخوشامدگویی به والدین آنها. -

 مقررات انضباطی ووضعیت بهداشتی. -

 گروه های محروم، حاشیه نشین وگروه های دور از دسترس در جمعیت دانش آموزی. نیاز خا  -



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

به سایت علمی و پژوهشی آسمان  اقدام پژوهیقابل ویرایش این 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید 
 

19 
 

عرصه عمل خود منبع مهم یادگیری است. راه حل های طراحی شده در بیرون از حوزه عمال اغلاب نظاری    

 هستند وقابلیت اجرا در شرایط واقعی مدرسه را ندارند. بنابراین دستیابی به راه حل مسایل مدرساه بایاد در  

 (.0282فرایند ارزیابی، تحلیل ومبادله ی تجارب مدرسه محور حاصل گردد)نیکنامی، 

 ویژگی های نظام های آموزشی مبتنی بر رویکرد مدیریت مبتنی برمدرسه

اگر بخواهیم شهروندانی فعال ومشارکت جو در امور کشورتربیت کنیم، شایسته است که در مدارس  

ف کالس ومحیط مدرسه مشارکت دهیم. بطور کلی تمرکز بر مهارت هاای  نیز دانش آموزان را در امور مختل

مبتنی بر مشارکت آگاهانه، کارآمد ومسلوالنه در جریانات جامعه است. این مهارتها نیازمند تعامل وهمکااری  

با دیگران است. تعامالتی مبل پرسش وپاسخ، سنجش عدالت اجتمااعی وحقاوق مادنی راهای بارای ایجااد       

 (.3113، [04]00رایلیی وکنترل تضادها به شیوه آرام وعادالنه است) وحدت وهمبستگ

یکی دیگر از رموز موفقیت نظام آموزشی در این است که یک نظام ماهیتااً ارزیااب، نقااد وگازینش      

کننده باشد وموضوعات آموزشی نیز ماهیتاً ارزیاب، نقاد وگزینش گرباشد. در واقع در یک جامعه دمکراتیاک  

ساختن ذهن با دانش  وظیفه آموزش وپرورش عبارت است از آزاد کردن ذهن، تقویت قوای انتقادی آن، آشنا

توساعه رفتارهاا وعاادات مادنی ناه تنهاا       وتوانایی تحقیق مستقل وبرانگیختن همدردی های بشاری در آن.  

نیازمند توسعه ی آگاهی ودانش مربوط به آن است، بلکه نیازمند تمرین عملی و پرورش افراد در راستای این 

» یت وضرورت مهمتر از عامال تحساین اسات.    مهم است. در حقیقت عامل عملی پرورش افراد به لحاظ اهم

« برای تمرین عملی وپرورش شهروند الزم است افاراد از سانین پاایین عمااًل در ایان مااجرا درگیار شاوند        

 (.0278)ذکاوتی، 

                                                           

11[14] - Riley 
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علت توجه به تشکل های دانش آموزی واهمیتی که امروزه در نظام مختلف به آن مای دهناد ایان     

ای مختلاف در دوره هاای کاودکی ونوجاوانی تااثیر فزایناده ای       اسات کاه تجرباه مشاارکت در انجمان ها      

برروندمشارکت آینده افراد درسرنوشت خود وکشورشان دارد. تشکل های دانش آموزی مکانی ایده ال بارای  

یادگیری دمکراسی می باشند؛ اگر چه این تشکل ها مسلولیت محادود دارناد وافاراد آن خیلای زود خساته      

های مهمی که تشکلهای دانش آموزی عالوه بر بررسای قاوانین مدرساه مای توانناد      ودلزده می شوند. از کار

داشته باشند، عبارتند از رهبری کارهای گروهی مدرسه، بررسی نظافت محوطه مدرسه، کمااک باه اعمااال    

 (. 3113رایلی، تدابیر انضباطی مادرسه، ارائه پیشنهادها و سخنرانی ها در مورد نیازمندی های مدرسه)

یک نظام آموزشی هر چه میزان تشکل های دانش آموزی گساترده تار باشاد، مای تاوان نظاام       در 

آموزشی رادمکراتیک خواند وبنابراین زمینه ی تربیت افرادی اجتماعی در این مدارس بیشتر خواهد بود. بعد 

ی از اهداف مهم از خانه، مدرسه بهترین زمینه برای تعلیم عدالت وقانون به دانش آموزان است. در مدارس یک

ایجاد برابری حقوق شهروندی در میان تمام دانش آموزان می باشد. در واقع مدارس هار چاه بیشاتر بتواناد     

دانش آموزانی، با حقوق برابر در خود داشته باشد از نظر اجتماعی محیط دمکراتیک فراگیر خواهندبود. دانش 

 (. 3111سلولیت پذیری را یاد می گیرند)کنایت، آموزان در لوای حقوق حقه خود وارد اجتماع می شوندو م

جو مدرسه ای که بر اساس اصول دمکراتیک ادره می شود، نسبت به مدرسه ای که در فضای رعب  

واستبدادی اداره می شود و مسلوالن آن از شیوه های آموزشی دمکراتیک بهره نمای گیرناد، بارای آماوزش     

کراتیک را در زندگی آتای خاود باه کاار گیرناد بسایار کاارآتر        شهروندان جوانی که قرار است شیوه های دم

 (. 0999، [05]03واثربخش تر می باشد) هاری 

                                                           

12[15] - Harris 
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البته مسلله ای که نباید ازآن غافل ماند، پرهیزازروزمرگی وانجاام فعالیات هاایی اسات کاه جهات        

تیک زنادگی  ( معتقد است در مدارس دمکرا Jetارضای نیازمندی های مقطعی طرح ریزی می شوند. جت )

غیر مفید مرگ زودرس می باشد که باید جداً در مورد آن فکر کرد. بطالت ناخواساته واجبااری، تنبیاه بای     

رحمانه ای است که هنوز هم در مدارس موجود است. مدارس جهت بهره وری آینده برنامه ریزی شاده اناد   

(. در  3112، [01]02رناد)بانک  وازدانش آموزان خواسته می شود تا زندگی را همچون سافته در گارو بگذا  

رویکرد مدیریت مبتنی برمدرسه، ما نباید تنها به فکرتدوین برنامه هایی باشیم که آینده خوبی را برای دانش 

آموزان نوید می دهند. چون دانش آموزان در حال زندگی می کنند وبرنامه های درسی ومتون آموزشی باید 

 فع سازد.بتواند نیازهای کنونی آنها را نیز مرت

شناخت شخصیت وشان هر فرد جزیی مهم در جامعه است که بار پایاه اصاول عادالت وارزشاهای شخصای       

جامعه مدرسه، اجتماعی از غریبه های مرتبط به هم است که مجبورند » بناشده است. ریچاردسون می گوید

روشااامند  بااا هاام تااالش کننااد تااا باارای افاازایش ونگهااداری از آزادی هرفاارد وتکمیاال آن تشااکیالتی   

(. بارای دستیابی به مدرسه ای که درآن به حقوق افاراد احتارام گااذاشته مای     3111، [07]04بسازند)کوبو

شود ویادگیری تجربی در آن ترویج داده شود، افراد مدرسه باید برای بحث آزاد باشند وباعالقاه باه صاحبت    

 (. 0989 ،[08]05های دیگران گوش دهند واز قضاوتهای بی مورد ب،رهیزند)گاتمن

مدارس در رویکرد مدیریت مبتنی برمدرسه موظف به شناخت ارزش وشان هر فرد هستند، معلمان  

باید دانش آموزان را تشویق کنند که ارزش یکدیگر را بشناسند. به هماین دلیال بارای ایجااد یاک جامعاه       

 دمکراتیک ارزش دهی به پیشینه ی افراد وفرهنگ ودانش های آنها ضروری است.

                                                           

11[16] - Banks 

14[17] - Kubow 

15[18] - Gatman 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

به سایت علمی و پژوهشی آسمان  اقدام پژوهیقابل ویرایش این 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید 
 

22 
 

وگسترش شورای دانش آموزی به عنوان یکای از ارکاان عماده در اداره ی اماور مدرساه اعام از اماور        بسط 

آموزشی واجرایی با هدف توانمندسازی افراد از جمله دانش آموزان که مخاطب اصلی برناماه هاای آموزشای    

می کند وباه  وپرورشی مدرسه هستند، رویکردی نوآورانه است که به تحقق دموکراسی در مدارس نیز کمک 

 غنی سازی سیستم آموزشی واجرایی مدرسه ومشارکت مدبرانه دانش آموزان منتهی می شود.

بر اساس الگوهای مختلف مدیریت مدرسه محور که توسط صاحب نظران واندیشمندان ایان حاوزه    

،اسای،  ، به نقل از مهرعلای زاده وس 0995، مورفی وبیک،0991، دیوید،0988مطرح شده است)مالن و اوگاوا،

(. اگر شورای دانش آموزی را به عنوان الگوی کنترل جمعی ومدیریت دموکراتیاک ویاا الگاوی     4، 0284

کمیته ای در اداره مدرسه ب،ذیریم، تاثیرات زیادی بر مدارس دارند، با تشکیل کمیتاه هاای مختلاف )ماالی     

ی برنامه ریزی، اجرا وارزیابی واصالح وبودجه، آموزش، فوق برنامه، ...( در الگوی کمیته ای، این کمیته ها برا

تصمیمات خود آزادی عمل دارند ضمن اینکه باید تابع قوانین ومقررات مدرسه نیاز باشاند. ضامناً براسااس     

نتایج برخی تحقیقات، مدیریت مدرسه محور از چند جهت باعث بهبود یاادگیری داناش آماوزان مای شاود      

، به نقل از مهرعلای زاده وس،اسای،   0994اد می کند)دوری ولوین،وکارایی را در استفاده از منابع وپرسنل زی

(. همچنین با بررسی تجارب موجود می توان اذعان داشت که توزیع گسترده قادرت در ساطح    5،  0284

مدرسه واستفاده از انجمن ها برای اتخاذ تصمیم وایجاد هماهنگی، از عوامل عمده موفقیت مدارس فعاال در  

 (.0280محور است)جعفری مقدم، فانی،  نظام مدیریت مدرسه

انتظارات غیرواقع بینانه، کم بودن حمایت از مدارس، فقدان داناش بارای اداره ی مادارس، فقادان      

مهارتهای گروهی، واضح نبودن نقش ها وعدم تطابق بین تصمیمات مجازوتصمیمات خواسته شاده از جملاه   

، 0991، مالن، اوگااوا و کراتاز،   0989ست)لتیکوسبیت، موانع موفقیت مدیریت مدرسه محور قلمدادگردیده ا

 (. 5،  0284نقل از مهرعلی زاده وس،اسی، 
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هرگونه پافشاری در اداره متمرکز نظام آموزش وپرورش به طور اعم ونظام مدیریت مدرسه باه طاور اخاص،    

 منجر به کاهش اثربخشی می گردد.

ر رفتار وبی تجربگی افراد، افزایش بار کااری  همچنین عادت افراد به هنجارهای قبلی ودشواری تغیی 

مشارکت کنندگان، فرایند کند وطوالنی تصمیم گیری، عدم پاسخگویی، افراد وگروههای تصمیم گیرناده در  

برابر نتایج وپیامدهای آن، محدودیت های ضوابط ومقررات عضویت در تیم ها، وپیچیده شدن موضوع جبران 

مله دیگر عوامل عدم موفقیت نظام های آموزشی در ایجاد نظاام مادیریت   خدمت افراد فعال در مدرسه از ج

 (.0280مدرسه محور بیان گردیده است)جعفری مقدم، فانی، 

 

 

 کارکردهای عمده شورای دانش آموزی دررویکرد مدیریت مبتنی برمدرسه

 مسئوليت پذيري اجتماعي 

بخش تربیت آدمی است که اثرات آن مسلولیت پذیری اجتماعی یکی  از مهمترین وهدف مندترین  

را به گونه ای همه جانبه می توان در زندگی انسانها ودر ابعاد مختلف فکری، اجتماعی، مذهبی، هنر واخالقی 

آنان مشاهده کرد. بنابراین آموزش مسلولیت پذیری اجتماعی برآگاهی شهروندان)بخصو  دانش آموزان( از 

این امر باعث می شود تا کودکان ازابتدا با تمرین فعالیت های مادنی  مشکالت محیط اطراف خود می افزاید. 

در مدرسه، برای زندگی جمعی در جامعه مدنی وایفای نقش فعال تر شاهروندی ومشاارکت هماه جانباه در     

 سرنوشت خود، مدرسه وجامعه آمادگی الزم را کسب کنند.
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ز جمله ،وظیفه ای کاه هار فارد در    تعاریف متعددی از مسلولیت پذیری اجتماعی ارایه شده است ا 

(.ویا هماهنگی با قوانین اجتماعی وبرآورد 0214تعامل اجتماعی با گروه یا جامعه باید انجام دهد)شعاری نژاد،

(. ویا نوعی احسااس عملای   0272، به نقل از فتحی آذر،0985ساختن انتظاراتی که جامعه از فرد دارد)فورد،

ششها در تطاابق وساازگاری باا ماردم کاه عادم پاذیرش آن،قاانون شاکنی          در بکارگیری تواناییها وانجام کو

 (.0988،[09]01ون،ذیرفتن مسلولیتهای اجتماعی است)گلن

 مسئوليت هاي مدني 

زندگی مدنی صحنه ای از تبادل وتعامل بوده، شرط بقاء وتداوم زندگی مدنی، همکاری، مشارکت وسازگاری 

سلولیتهای اساسی قابل توجه در برنامه های درسی رشد دهناده  مردم یک جامعه با یکدیگر است. از جمله م

مسلولیتهای اجتماعی، مسلولیتهای مدنی هستند که باید در خالل آنها، مخاطبان برنامه های درسی نسابت  

به اتکاء متقابل انسانها به یکدیگروضرورت اجتناب نا پذیرزندگی مشترک گروهی، اطالعات الزم را به دسات  

مایند که امروزه زندگی مدنی مستلزم رعایت حقاوق ساایرین، کماک باه نیازمنادان وتحمال       آورند ودرک ن

سایرین است، چرا که هیچ ک  نمی تواند جدا از سایرین زندگی کند، پ  باید یاد بگیرد با سایرین و همراه 

ن امار درک  آنان در محیطهای جمعی با رعایت قانونمندیهای اجتماعی به حیات خویش ادامه دهد. الزمه ایا 

 (.0991،[31]07حقوق شخصی و اجتماعی افراد جامعه است)ماینزروهمکاران

                                                           

16[19] -  
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 بحث وتفسیرمصاحبه های اعضای منتخب شورای دانش آموزی و مدیران مدارس 

 الف(مصاحبه بامنتخبین شورا

 عوامل فردي تاثير گذار بر مشاركت دانش آموزان در اداره امور مدرسه:  -3

از بین دانش آموزان پایه های ساوم،   راهنمایی. با توجه به اینکه اعضای شورای دانش آموزی درمدارس 0-0

چهارم وپنجم انتخاب می شوند، درمدارس دولتی این افراد عمدتا از دانش آموزان پایه های چهاارم و پانجم   

دانش آماوزی عاالوه بار داناش     انتخاب گردیده اند ودرمدارس دولتی شاهد وغیر انتفاعی، منتخبین شورای 

آموزان پایه های چهارم وپنجم، از دانش آموزان پایه سوم نیز بوده اند. به عبارتی می توان گفت که تمایل به 

شرکت و عضویت در شورای دانش آموزی، فضای مشارکت و انتخااب، ویژگای هاای داوطلباان عضاویت در      

 اوت با مدارس دولتی بوده است.شورای دانش آموزی و یاجوحاکم برمدارس مذکور، متف

 

 .وضعیت تحصیلی دانش آموزان2-۱ 

بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان عضو شورای دانش آموزی در هر سه ناوع مادارس، از طریاق پروناده     

های تحصیلی وهمچنین نتایج ارزشیابی هاای مساتمر بیاانگر آن اسات داناش آماوزان ماذکور از وضاعیت         

، در طااول دوران تحصاایل نیااز ازشاارایط و   31د وضاامن داشااتن معاادل تحصاایلی عااالی برخااودار بودناا 

عملکردتحصیلی عالی داشتند. همچنین دانش آموزان داوطلب عضویت در شورای دانش آموزی که به عنوان 

عضو اصلی انتخاب نشدند نیزدارای معدل خوبی بودند ولی نسبت به اعضای اصلی منتخب، درسطح پایین تر 

ی قرار داشتند. به عبارتی داشتن عملکارد مطلاوب تحصایلی هام درانگیازه مشاارکت       ازنظر عملکرد تحصیل
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وتمایل به عضویت تاثیرگذاربوده است وهم برای انتخاب کنندگان به عناوان یاک معیاار درانتخااب اعضاای      

 شورای دانش آموزی مدرسه عمل کرده است. 

 . سابقه ی شرکت در تشکل های دانش آموزی3-۱

ابقه شرکت دانش آموزان در تشکل های دانش آموزی، در سطح پایینی قرارداشت؛ ناوع  درمدارس دولتی، س

مشارکت نیز عمدتا به ایفای نقش مبصر منتهی می شد. این مسلله در مورد دختران عالوه برنقش مبصاری،  

زان در به مشارکت درتهیه روزنامه دیواری نیز توسعه می یافت. در مدارس شاهد وغیرانتفاعی اکبر دانش آمو

تشکل ها شرکت داشتند؛ عالوه برآن انتظاار بیشاتری از اولیااء مدرساه درخصاو  سا،ردن مسالولیت باه         

 آنهاداشتند.

 

 

 . میزان آگاهی واطالعات نسبت به شورای دانش آموزی4-۱

اطالعات وآگاهی اعضای منتخب شورای دانش آموزی مدارس عادی دولتای، شااهددولتی وغیرانتفااعی؛ باه     

ح خوب، بسیارخوب، وغیرکافی، ارزیابی گردید. درهمین رابطه نقش مدیر، ناظم ومربی پرورشی ترتیب درسط

 درارائه اطالعات وآگاهی قابل توجه می باشد.

 درمدارس دخترانه شاهد همکاری دیگر دانش آموزان نیز در فعالیت های شورا چشمگیربود.
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 آموزی. فعالیت های مورد عالقه اعضای منتخب شورای دانش 5-۱

اعضاای منتخاب شاورای    "عالقه مند به مشارکت درچه فعالیت هاایی هساتید؟  "درپاسخ به این پرسش که 

دانش آموزی مدارس عادی دولتی، عالقه مندی خاود راباه شارکت در اماور ورزشای، فرهنگای، انضاباطی،        

ناماه  واعضای منتخب  شورای دانش آموزی مدارس شاهد، باه شارکت در مراسام صابحگاهی، ماذهبی، روز     

دیواری واعضای منتخب شورای دانش آموزی مدارس غیر انتفاعی نیز عالقه منادی خاود راباه مشاارکت در     

اداره ی امور مدرسه، ازقبیل پاکیزه نگه داشتن محیط مدرسه وکالس درس، تشکیل کالسهای تقویتی برای 

 دانش آموزانی که از نظر درسی ضعیف هستند، اعالم داشتند.

اسخ مصاحبه شوندگان استنتاج می شود عالقه وانگیزه منتخبین شاوراهای داناش آماوزی    همانگونه که از پ

ازموضوعات ورزشی، فرهنگای وانضاباطی )درمادارس عاادی دولتی(باه موضاوعات ماذهبی، تهیاه روزناماه          

دیواری)درمدارس شاهددولتی(و موضوعات بهداشتی وآموزشی)درمدارس غیرانتفاعی(در نوساان اسات. ایان     

تنوع درعالئق وانگیزه ها می تواند بیانگر جوسازمانی حاکم برمدارس، طبقه اجتماعی دانش آماوزان  نوسان و 

وترجیحات وانتخابهای منبعث از طبقه اجتماعی وپیشاینه خاانوادگی داناش آماوزان باشاد. نتیجاه حاصال        

وه ها عنوان می دارد ( در ارتباط با عوامل موثر در جذب افراد به گر0214ازمصاحبه ها با آنچه شریعتمداری)

همخوانی دارد؛ افراد چه در خانواده وچه در میان همساالن وچه در محیط مدرسه میل دارند شخصیت آنهاا  

محفوظ ومورد احترام باشد زیرا تشخص اجتماعی به افراد امنیت خاطر می دهد واین امر می تواناد یکای از   

جایی است که فرد می تواند خود را در آن نشان دهاد   عوامل موثر در عضویت افراد در گروه باشد. زیرا گروه

 وافکار، عقاید، هنروابتکار خویش را ظاهرسازد.
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ابراز خود یکی از دالیل عالقه ورغبت افراد به گروه است. فارد دوسات دارد محصاول فکاروذوق خاود را در      

د می تواند مستقالً کاری انجام اختیار دیگران بگذارد وبدینوسیله لیاقت خود را نشان بدهد وبه دیگران بفهمان

 داده ویا درباره ی امری عقیده ی مخصوصی داشته باشد.

 .مشوق افرادجهت شركت در انتخابات شوراي دانش آموزي6-3

اعضای منتخب شورای دانش آموزی مدارس دولتی وشاهد، اولیاای مدرساه را مشاوق اصالی خاود جهات        

شرکت درشورای دانش آموزی می دانستند. بااین تفاوت کاه درمادارس شااهد، بعضای خاانواده هاایی کاه        

 عضوانجمن اولیاء ومربیان بودند نیزفرزندان خود را راهنمایی وتشویق می کردند.

نتفاعی، منتخبین اولیاء مدرسه رامشوق خوبی قلمداد نمی کردند ولی والدین خود را مشاوق  درمدارس غیر ا

خوبی برای خود می دانستند، به این ترتیب که از طریق کماک باه فرزنادان در تبلیغاات انتخابااتی وچاا        

ه عنوان تمرین ب-تاحدودی سمبولیک -پوسترتبلیغاتی تنور انتخابات را گرم نگه داشته و شاید ازاین موقعیت 

وظایف شهروندی وسکوی پرش در آینده برای پذیرش نقش های بیشتر و واقعی تر نگریسته اناد. همانگوناه   

که از مقایسه شرایط متفاوت مدارس استنتاج می شود، ساختار حاکم برمدارس عادی دولتی، شاهد دولتی و 

مدارس عاادی و خصوصای باا رعایات ضاوابط      غیرانتفاعی، به ترتیب، کامالدولتی، دولتی با اندکی متفاوت با

دولتی می باشد. این دامنه نوسان درساختارهای حاکم، نوعی قیمومیت از طرف اولیاا  مدرساه درمادارس    

دولتی و احساس مالکیت و تعلق به وظاایف و نقشاهای مدرساه توساط اولیاا  داناش آماوزان در مادارس         

زم است مدیران مدارس روش کار خود را درشوراها، گروه غیرانتفاعی را موجب شده است. بنابراین دراینجا ال

 های آموزشی وانجمن ها برمبنای گفتگو و مفاهمه قرار دهند.

 .امکانات موردنيازبراي انجام وظايف شوراي دانش آموزي7-3
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با توجه به ساختار وظایفی که دراساسنامه شورای دانش آموزی پیش بینی شاده اسات منتخباین شاورای      

ی همه مدارس درمصاحبه، اظهار داشتندکه از نظر امکانات فضایی)جاو مکان(، در ساطح پاایینی   دانش آموز

قراردارند. همچنین مشاهدات مکرر محققین درجریان بازدید از مدارس موید این موضوع بودوظاهرا هنوز بعد 

درسه، مکانی برای از چند دوره برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی وسایر تشکل ها درفضای فیزیکی م

فعالیت ها و ایفای نقش های پیش بینی شده، درنظر گرفته نشاده اسات، باه گوناه ای کاه غالاب مادارس        

درحدیک وظیفه اداری ومسولین  نیز به صورت یک فعالیت نمادین و سمبولیک می نگرند. فقط در مادارس  

زنظر سایرامکانات از شرایط بسیار خوبی شاهد که برنامه های ویژه اجرا می شود، به غیر ازمشکل جا ومکان، ا

 برخورداربودند.   

ضمناً اعضای منتخب در هر سه نوع مدارس، اولیاء مدرساه را مسالول فاراهم آوری امکاناات و وساایل مای       

دانستند ومعتقد بودند که برای دستیابی به هدفها و انجام وظایف و فعالیت های شورا نیازمنادکمک اولیاا    

والدین خود هستند. به عبارتی علیرغم مسلولیتی که اساسنامه برعهده اعضاء شورای دانش مدرسه، دوستان و

آموزی گذاشته است، انجام این مهم در راستای رویکارد مادیریت مبتنای برمدرساه در گارو اجمااع، درک       

 متقابل، تشریک مساعی واحساس مسلولیت جمعی می باشد.

 انش آموزان در اداره امور مدرسه مشارکت د عوامل خانوادگی تاثیرگذار بر -2

همانگونه که دانش آموزان منتخب شورای دانش آموزی هر ساه ناوع مادارس از نظار ویژگای هاای فاردی        

متفاوت بودند  ازنظر شرایط خانوادگی )سطح ساواد، وضاعیت اقتصاادی و شاغل والادین(نیز دارای شارایط       

 متفاوتی می باشند.

 .سطح سواد والدين3-2
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آموزان مدارس دولتی از نظرسطح سواد، دارای مدرک سیکل ودی،لم و والادین داناش آماوزان    والدین دانش 

مدارس شاهد، دارای سطح سواد فوق دی،لم ولیسان  و والدین دانش آماوزان مادارس غیرانتفااعی، بیشاتر     

د که باال دارای مدرک لیسان  و باالتر بودند. دالیل بدست آمدن نتیجه ی مذکور را می توان چنین بیان کر

بودن سطح سواد والدین باعث باال رفتن آگاهی های سیاسی، اجتمااعی وفرهنگای شاده وایان امار موجاب       

آشنایی هر چه بیشتر والدین با تشکلهای موجود درمدارس می شود که به تبع آن فرزندان خود را نسبت به 

 عضویت در این تشکل ترغیب وتشویق می نمایند.

 ن.وضعيت اقتصادي والدي2-2

از نظر وضعیت اقتصادی والدین دانش آموزان مدارس دولتی، در سطح پایین جامعه قرار داشاتند. و والادین   

دانش آموزان مدارس شاهد در سطح متوسط به بااال و والادین داناش آماوزان مادارس غیرانتفااعی از نظار        

امه هاای ویاژه ثبات ناام     وضعیت اقتصادی در سطح باالیی قرار داشتند. در این ارتباط چون بر اساس بخشن

مادارس، آموزشگاهاها ماوظف به ثبت نام از داناش آمااوزان در محادوده ی جغرافیاایی خاود مای باشاند        

ومعموال خانواده ها در محدوده ی جغرافیایی خا  از نظر اقتصادی تقریبا در یک سطح قرار دارند لذا بدست 

( در عوامال ماوثر در   0214آنچاه شاریعتمداری)   آمدن نتیجه مذکور طبیعی به نظر می رسد واین نتیجه باا 

عضویت افراد در گروهها عنوان می کند همخوانی دارد؛ بدین معنی که افرادی که از لحااظ وضاع اقتصاادی    

 واجتماعی با هم نزدیک هستند معموال در یک گروه شرکت می کنند.

 .از نظر مسکن1-2

یرانتفاعی دارای مسکن شخصی بودند وتعداد بسایار  اکبر خانواده های دانش آموزان مدارس دولتی، شاهد، غ

 کم دارای مسکن استیجاری بودند که این تعداد عمدتاً ازخانواده های دانش آموزان مدارس دولتی بودند.
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 .شغل والدين4-2

والدین دانش آموزان منتخب شورای دانش آموزی مدارس دولتی، دارای مشاغل آزادمبل مغازه داری، راننده 

والدین دانش آموزان منتخب شورای دانش آموزی مدارس شاهد، دارای مشاغل دولتی، مبل اساتاد  تاکسی و 

دانشگاه، کارمند ادارات و والدین دانش آموزان منتخب شورای داناش آماوزی مادارس غیار انتفااعی، دارای      

 مشاغل دولتی، مبل ریل  بانک، استاد دانشگاه و مشاغل آزاد مبل شرکت خصوصی بودند. 

 .تعداد افراد خانواده5-2

بار تکفل سرپرست خانواده و ترتیب تولد در مدارس مورد مطالعه متفاوت می باشد؛ به طاوری کاه خاانواده    

فرزند، مادارس   5الی  2های دانش آموزان منتخب شورای دانش آموزی در مدارس عادی دولتی اکبرا دارای 

د. به همین ترتیاب در مادارس دولتای، افاراد عضاو      فرزند بودن 3دولتی شاهد و مدارس غیر انتفاعی، دارای 

شورای دانش آموزی بیشتر بچه ی سوم ویا چهارم خاانواده، در مادارس دولتای شااهد، اکباراً بچاه ی دوم       

خانواده، ودر مدارس غیر انتفاعی، افراد منتخب شورای دانش آموزی بیشتر بچه اول و یادوم خاانواده بودناد.   

ان احساس مسلولیت خانواده ها، پیگیری آنها درمورد مسایل مدرسه وهمچنین این موضوع می تواند در میز

 وقت گذاری آنها درمدرسه تاثیرگذار باشد.

 .پيگيري والدين نسبت به وضعيت تحصيلي فرزندان  6-2

در مدارس دولتی، به دلیل مشغله زیاد والدین وتعداد فرزنادان خاانواده، پیگیاری والادین بسایار در ساطح       

قرار داشت. در مدارس دولتی شاهد، پیگیری والدین نسبت به وضاعیت تحصایلی فرزنادان درساطح     پایینی 
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خوب ودر مدارس غیر انتفاعی، پیگیری والدین درسطح بسیار خاوب ارزیاابی شاد. ضامناً بیشاتر مراجعاات       

 وپیگیریها درمدارس دولتی شاهد و غیر انتفاعی توسط مادران صورت می گرفت.

 به بامدیرانب(بحث وتفسیر مصاح

آیناده شاورای داناش     محورمصاحبه با مدیران نقش شورای دانش آموزی درمسلولیت پذیری دانش آموزان،

میزان آشنایی مدیران باشورای داناش آماوزی وکاساتی هاای      قدرت واختیار دانش آموزان در شورا، آموزی،

شورای دانش آموزی تا چه حد مای  "دراین بخش مدیران مدارس مذکور درپاسخ به این سوال که:  شورابود.

اشاره باه نقاش کلای اعطاای هرگوناه مسالولیت در        "تواند در مسلولیت پذیری بچه ها نقش داشته باشد؟

هر مسلولیتی را در بچگی به فرد بادهیم، اعتمااد    ]استقالل و موفقیت افراد داشتند. افزایش اعتماد به نف ،

 [رفت.به نف ، استقالل و موفقیت فرد باال خواهد 

مدیران مصاحبه شونده نسبت به آینده شورای دانش آموزی خوش بین بودند وشورای ماذکور را باه عناوان    

 مکانیسمی مناسب در انتقال مشکالت دانش آموزان به اولیا  مدرسه تلقی می نمایند

مسالولیت مای    راهنماییبه این کار خیلی خوش بین هستم، با این کار به بچه ها از دوره ی  من شخصاً ]

دهیم، که این کار باعث می شود دانش آموزان سلسله مراتب را یاد بگیرند. مبال، بچه ها مشکالت مدرساه  

را اول به شورا بیان می کنند ودر مرحله ی  بعد شورا این مشکالت را به اولیااء مدرساه باازگو مای کناد،      

 [کنندراهکارها را یاد می گیرند. در رسیدن به اهداف شان تالش می 

از دیدگاه مدیران اختیارات در نظرگرفته شده برای شورای دانش آموزی منجر به کاهش ترافیک کاری در 

مدارس می شود ومدیران علیرغم وظائف مندرج در اساسنامه شورای دانش آماوزی، درصاورت صاالحدید    

 اعضای شورا را در جلسات مدرسه دعوت می کنند.
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اختیاارات در حاد    ]ارات شاورای داناش آماوزی اعاالم داشاتند کاه:       آنها درپاسخ به حدود قدرت واختیا 

دستورالعملها است، جلسه ی ماهانه ای که ما در مدرسه تشکیل می دهیم، سعی می کنیم اگر الزم دیدیم 

اعضای شورا در این جلسات شرکت کنند، این کارها باعث می شود کار مدرسه کمتر شود، مشکالت بچاه  

مشکالت زیاد است، ولی مشکل اصلی در این امر، آشنا نباودن معلماان باا وظاایف      ها را بهتر درک کنیم.

 .[شوراها واطالع رسانی ضعیفی که آموزش وپرورش در این رابطه دارند. توجیه نشدن مسلولین

با توجه به اهمیتی که شورای دانش آموزی می تواند درآشناکردن دانش آموزان با مسلولیت های اجتماعی 

شته باشد و تمرین کار و تالش جمعی برای حل مسایل پیرامونی و احساس مالکیات و مسالولیت   دا فراتر،

در قبال مرسه و زندگی جمعی باشد،ولی دامنه اطالع رسانی و تبلیغات آموزش و پرورش چنادان مناساب   

باا  میازان آشانایی شاما     ] نبوده است؛درهمین رابطه مدیران مصاحبه شونده در پاسخ به این ساوال کاه:  

میزان آشنایی ما به میزانای اسات کاه اداره     ]اعالم داشتند که: [مسلولیت ها ی شورا در چه حدی است؟

سال قبل، بر اساس اساسنامه ای که به ما دادند 3آموزش وپرورش به ما می دهند. شورای دانش آموزی از 

شاهود اسات و مادیران    همانگونه که از پاسخ مدیران استنتاج می شود ضعف اطالع رسانی م [تشکیل شد

اطالع رسانی بسیار ضعیف بوده است، در حد یک پوستر یا یک تماس تلفنی باه ماا    ]اظهار داشته اند که: 

ابالغ شد که انتخابات را در فالن روز برگزار کنید. ولی خود ما بر حسب وظیفه بچه ها را با وظاایف شاورا   

ه شما مطملین باشید که رای شما ، سرنوشت سااز  در حد اطالعات خودمان آشنا کردیم، به آنها گفتیم ک

 .[خواهد بود، مسلولیت به بچه ها دادیم، شخصیت برای آنها قائل شدیم
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 پیشنهادها

 .فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر دانش آموزان وترغیب آنان به مشارکت درفعالیتهای مدرسه    -0

 .وپرورشحمایت عملی بیشتر از طرف ادارات آموزش     -3

وعقاید دانش آماوزان، مربیاان و    ءبهره گیری از آرا تنظیم روش کارمدیران درشوراها برمبنای گفتگو و    -2

 ء.اولیا

مناسب پیرامون فعالیت های مبتنی برمشارکت داناش آماوزان در    توجه به نقش اطالع رسانی مفید و    -4

 . مدرسه

رساه در زمیناه چگاونگی هادایت داناش آماوزان در امار        تشکیل کالسهای آموزش اولیای خاناه و مد     -5

 مشارکت.

 .مشارکت جوکردن فضای تربیتی خانواده    -1

اقداماتی جهت آگاه کردن مدیران، معلمان، اولیاء دانش آموزان وکلیه ی افراد ذی نفع نسبت به موضوع   -7

کنفران  ها، کارگاههاای آموزشای،   اطالع دقیق آنها از مفاد آیین نامه ها از طریق برگزاری سمینارها،  و

 رسانه های گروهی ومطبوعات صورت پذیرد.

اجرایی مدارس ورفع ابهامات ومشاخص کاردن چاارچوب هاا و تعریاف       های بازنگری کلی در آئین نامه  -8

 اهداف اجرایی طرح شورای دانش آموزی مدارس. ها و روش

مطالعات علمی ودادن ایده هایی برای اجارای   استفاده از متخصصان رشته های مختلف تحصیلی وانجام  -9

 براساس نتایج تحقیقات. ،طرح شورای دانش آموزی
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