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Дисертационният труд е обсъден в катедра „Психология” и е насочен за
защита пред научно жури, назначено със заповед на Ректора на ВСУ
„Черноризец Храбър” № 381/17.06.2022 г.

Дисертационният труд е в обем от 144 страници и съдържа увод, три
глави, списък на използваната литература. Текстът съдържа 7 таблици, 10
фигури и 20 графики. Списъкът на използваната литература включва 80
източника на английски език и еврит.

Авторът на дисертационния труд е докторант на самостоятелна
подготовка към Катедра “Психология” при Юридически факултет на ВСУ
„Черноризец Храбър” .

Защитата на дисертационния труд пред Научно жури ще се състои на 14
юли 2022 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на ВСУ „Черноризец Храбър” на
открито заседание на Научното жури. Материалите по защитата са на
разположение в канцеларията на катедра „Психология“ към Юридически
факултет на ВСУ„Черноризец Храбър” и на интернет адрес www.vfu.bg,
раздел„Докторанти”.

http://www.vfu.bg/
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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1. Увод
В крайна сметка най-същественият фактор за успеха на едно

дете е положителното включване на родителите.“ - Джейн Д. Хъл

За развитието на образованнието в населено място, в което голяма
част от семействата имат нисък социално-икономически статус, е от
важно значение да се проучи проблемът за влиянието на семейната среда
върху постиженията и представянето на учениците, както и да се обмислят
различни начини за подобряване на учебния процес на ученици, нуждаещи
се от допълнителни грижи, а също така да се проучи има ли пряка връзка
на академичните постижения на децата с ниския социално-икономически
статус.

В миналото връзката между родителите и техните деца е един от
факторите, които се пренебрегват и не са се смятали за влияещи върху
училището, училищната култура и среда, както и качеството на
образованието в училищата. Училищата се оценяват въз основа на две
променливи: директор и ученици, училищна или учебна среда на даденото
учебно заведение. Следователно, при евентуален проблем с поведението на
детето и/или неговото академично представяне, това ще бъде по вина на
училището, а не на родителите т.е. пренебрегват се личните проблеми на
детето, произхождащи от дома.

Връзката между родителите и училището традиционно се е считала за
незначим фактор. Ето защо, настоящето проучване се фокусира върху
връзката между дома на детето и училището, в което то се обучава, на
значимостта на допълнителния принос на родителите от една страна и от
друга– приносът на учебното заведение и цялостния учебен процес.
Включването на родителите в учебния процес допринася за обогатяване и
повишаване ефективността на учебната дейност на учениците. Целта на
дисертационното изследване е да се провери до каква степен участието на
родителите ще подобри качеството на учебния процес и училището като
цяло, както и ще повищи постиженията и мотивацията на децата, особено в
арабския сектор. За тази цел, е разгледано влиянието на родителите,
вземащи активно участие в учебния процес, и какво е въздействието върху
общата успеваемост на училището.

2. Актуалност и значимост на темата на изследването
Актуалността на проблема на избраната проблематика произтичат от

необходимостта да се подчертае връзката между учителя, ученика и
неговите родители в Р.Израел от гледна точка на сложната система от
взаимодействия между тях, както и влиянието на тези интеракции върху
изграждането на мотивацията за успех сред учениците. Сложността на
отношенията между учители и родители е особено актуална днес в Р.
Израел и се обсъжда в различни форуми и рамки и влиза в заглавията



2

почти всеки ден. Недостигът на изследователските проучвания, които
разглеждат тази проблематика, увеличават актуалността на настоящото
изследователско проучване.

Авторът работи от шест години в тази област като образователен
консултант в основно училище в село Кана. В работата си тя се е свързвала
с родители в училище, като от съществен интерес е била най-вече тяхната
намеса в образователната система и как това повлиява на учебния процес
на децата. Училището, в което работи докторантката в момента, е
започнало да прилага усъвършенстван модел на на тази система на
взаимодействие. По този начин родителите имат възможност да разберат
има ли значително влияние върху обучението и образователната активност
на децата им поемането на активна роля в наблюдението на напредъка,
задачите, присъствието, дейностите и събитията в училище. Участието на
родителите помага да се подобри дисциплината и академичнатат
успеваемост на  учениците – от по-активно присъствие  в час и по-малко
пропуски,  до подобрени резултати от изпити и по-голям брой точки на
тях. "Доказателствата, че участието на родителите може да доведе до
значителна промяна в постиженията на учениците, не подлежат на
съмнение", казва Джон Х. Уери, Ed.D., президент на Института за
родители /The Parent Institute/.

3. Изследователски проблем
Основният проблем на изследването е да се провери как участието на

родителите в училище влияе върху успеха на училището и какво е
въздействието на демографските условия върху участието на родителите в
училище.

Целта на изследването е да се проучи влиянието на участието на
родителите върху академичния успех на училището.

Процедура за изследване - изследването е извършено след получаване
на одобрение от директорите на училищата. То е проведено в рамките на
четири училища, които  според вида на собственост са: държавна,
публична и частна, чиито директори са изразили съгласието си за
извършване на изследването.

4. Обект и предмет на изследването
За да работите в област, където повечето семейства са с нисък

социално-икономически статус, е много важно да се проучи влиянието на
семейната среда върху постиженията на учениците и да се помисли за
начини за подобряване на обучението на учениците от семейства,
нуждаещи се от грижи, и да се установи дали има пряка връзка с
постиженията на техните деца.
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5. Хипотези на дисертационното изследване
Установено е, че участието на родителите в обучението на  децата

оказва влияние върху академичното представяне и е съществен фактор,
допринасящ за успеха на децата в училище, като по този начин води и до
успех на самото училище. Настоящето изследване е проведено, за да
обясни как участието на родителите влияе върху дейността на учениците и
помага за формиране на представянето и мотивацията на ученика в
училище.

Първата изследователска хипотеза се отнася до връзката между
фоновите променливи на субектите и променливите, които зависят от
изследването: степента на участие на родителите в училището,
отношението на родителите към участието, степента на училищния успех
според родителите и степен на цялостен успех в училище. За да се провери
хипотезата, са изчислени корелацията на Спирман  и Т-тест за сравнение
между групите независими извадки, както и еднопосочен тест за
изследване на връзката между променливата за жилищния район и
зависимите променливи на изследването.

Втората изследователска хипотеза е свързана с основната тема на
изследването, а именно връзката между степента на ангажираност на
родителите в училище и техните нагласи за ангажираност и степента на
успех на училището.

Третата изследователска хипотеза предполага, че ще има връзка
между две характеристики на училището – намаляването на броя на
отпадналите ученици и повишаването на нивото на ИКТ и технологиите –
и степента на успеваемост на училището. Аргументът е, че колкото повече
намалява броят на отпадналите ученици и колкото повече се повишава
нивото на ИКТ и технологиите, толкова по-висока е успеваемостта на
училището. За да се тества тази хипотеза, беше направена корелация на
Спирман между променливите.

Четвъртата хипотеза в изследването е насочена към това, кои са
факторите, които могат да предскажат степента на участие на родителите в
училище. За да се провери тази хипотеза, беше извършена линейна
регресия. Всички твърдения от петата част на въпросника за родители и
степента на участие в училище като прогнозна променлива са включени в
регресията като прогнозни променливи.

Настоящето изследване обяснява подробно плюсовете и минусите,
които се определят от активността  на участието на родителите в дейността
на учениците в училище и у дома. Разгледано е влиянието от участието на
родителите в училището на техните деца, което в крайна сметка дава
представа за това колко добре ще бъде оценявано училището всяка година.
Резултатите на учениците, по-конкретно на възраст между пет и
дванадесет години, или от 1 до 6 клас, са анализирани и е проведено
проучване сред няколко различни училища. Проведени са дискусии
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относно връзката между участието на родителите в училище, ползите от
него и качеството на образованието в училището, както и как домашната и
училищната среда влияят на децата и каква връзка се поражда в общите им
постижения и/или неглижиране.

6. Цел и задачи на дисертационния труд
Целта на проучването е да се установи, дали участието на родителите

в обучението на децата оказва влияние върху академичните постижения и
е значим фактор, допринасящ за повищаване успеха на децата в училище,
като по този начин се стига и до по-високия успех на цялото училище.
Това проучване е проведено, за да се обясни как участието на родителите
влияе върху учебната дейност на учениците и помага за формирането на
резултатите и мотивацията на ученика в училище.

7.  Методология на изследването
За целите на изследването са използвани два вида въпросници. Първият

въпросник се отнася до стила на ръководство на директора на училището,
до нивото на удовлетвореност на общността и на ръководителя от
училището. Вторият въпросник е свързан с нивото на удовлетвореност на
родителите от училището, което включва и социодемографските
характеристики на родителите. Въпросниците са изготвени на иврит, но
тъй като се използват и сред арабското население, те са преведени и на
арабски език от преводач, чийто майчин език е арабският. След това цялата
документация от въпросниците са преведени от арабски на иврит от
преводач, чийто майчин език е иврит.  (Beit marom, 1986).

8.  Ограничения на изследването
Изследването има следните ограничения. Едното ограничение е

свързано с ограничения размер на извадката и провеждане само в четири
училища. Второто произтича от първото, но отнесено към търсенето на
одобрение от страна на родителите за да продължи работата с
изследваните деца. И накрая, това проучване е проведено в Р.Израел и
трудно да се установи, дали директорите са достатъчно коректни, за да
представят фактите такива, каквито са за техните училища, затова
изведените заключения са от значение най-вече за израелското население.

II. РАЗМЕР И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИЯТА
Дисертационният труд е в обем от 144 страници и съдържа увод, три

глави, списък на използваната литература. Текстът съдържа 7 таблици, 10
фигури и 20 графики. Списъкът на използваната литература включва 80
източника на английски език и еврит.
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III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

В крайна сметка най-същественият фактор за успеха на
едно дете е положителното включване  на родителите.“ -
Джейн Д. Хъл

В миналото връзката между родителите и техните деца-ученици е
един от факторите, които се пренебрегва и не се считат за влияещи върху
училището, училищната култура и среда, както и качеството на
образованието в училищата. Училищата се оценяват въз основа на две
променливи: директор и ученици, училищна или учебна среда на даденото
учебно заведение. Следователно, при евентуален проблем с поведението на
детето и/или неговото академично представяне, това ще бъде по вина на
училището, а не на родителите – биха се пренебрегнали личните проблеми
на детето, произхождащи от дома.

Връзката между родителите и учебното заведение се е считала за
незначим фактор. Ето защо, настоящето проучване се фокусира върху
връзката между дома на детето и училището, в което то се обучава, на
значимостта на допълнителния принос на родителите от една страна и от
друга – приносът на учебното заведение и цялостния учебен процес.
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Приносът на родителите в учебния процес, който допринася за обогатяване
и повищаване ефективността на учебната дейност на ученика, достига нови
измерения, които са разгледани в труда. Целта е да се провери до каква
степен участието на родителите ще подобри качеството на учебния процес
и училището като цяло, както и постиженията и мотивацията на децата,
особено в арабския сектор. За тази цел, е разгледано влиянието на
родителите, взимащи активно участие в учебния процес, и тяхното
въздействието върху успеваемостта на учебното заведение.

В първа глава, озаглавена „Анализ на научната литература“, е
представена изследователската рамка за темите, свързани с целта на
изследването. Според онлайн Речника на Кеймбридж, училището е място,
където децата отиват да се образоват. Онлайн Етимологичният речник
определя училището като институт, предназначен за обучение на ученици
под ръководството на учители. В Оксфордския речник терминът училище
се дефинира като „институция за образование на деца“. Думата "училище"
произлиза от староанглийското "school", което е дошло в английския език
чрез древнолатинското "schola", което означава "място за срещи на
учители и ученици, място за обучение".  Терминът е използван и в
старогръцкия "skhole", който означава "свободно време, отдих, това, как се
използва свободното време".

Преглеждайки всички дефиниции, можем да се заключи, че
училището е мястото, където учениците или студентите получават
образование от учители. И учителите, и учениците се срещат на едно и
също място, за да постигнат една и съща цел, която е образованието. Ето
защо можем да кажем, че училището е организация. В първи параграф –
„Възникване на училището, като образователна институция“, са
представени основни психологически аспекти на училището, като
институция. Според Gilad (2010) училищата се издигат с появата на
писмеността в древните култури.

Има археологически доказателства за първите училища в света,
които се появяват в Месопотамия преди 4500 години по време на ерата на
Шумерите и Вавилон. Учениците се учат да пишат старата шумерска
пиктографска азбука върху каменни дъски и глина, за да предадат
послания.

Старите египтяни също са правили специални образователни
програми за служителите на фараона. Но те не са познавали понятието
училище, нито са му давали специално име. Служителите са се научили да
четат и пишат йероглиф „стара египетска азбука“ и да смятат.

Училищата се появяват в Гърция едва през 600 г. пр.н.е. Само
богати деца е можело да влизат в училища срещу определено заплащане и
за кратък период от време само от 2-3 години. По това време
преподавателите са срещали своите ученици на различни места като улични
ъгли, предни дворове, мазета или дори на открито.
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По времето, когато римляните завладяват света, Рим се превръща в
център на света. Много гръцки преподаватели мигрират в Рим и отварят
частни училища. По това време хората започват да използват термина
„schola“, за да опишат места, където преподавателите срещат своите
ученици. Но римляните били заети със завладяването на нови земи по
света, нещо, което възпрепятствало развитието и разпространението на
училищата в Европа. От друга страна, училищата се разширяват все повече
в други части на света, като Близкия изток под ислямски контрол и
Далечния изток - Китай, Индия и Япония.

По време на ислямската ера училищата се разпространяват из
всички ислямски страни в големите градове, особено в Багдад. Децата
ходили в специални училища, наречени „Котаб“, за да учат четене и писане,
религия, изучаване на Свещения Коран наизуст. Такива училища
обикновено са били поставяни в месджида, ислямски молитвен дом или
част от него. Скоро Багдад се превръща в световен образователен център до
края на 12 век. Когато Моголите нападат ислямския свят, първото нещо,
което правят е да унищожат Багдадската библиотека, в която е имало
хиляди ценни и редки книги от историята на човечеството. Това е било
началото на оттеглянето на образованието в арабския и ислямския свят.

През 13-ти век Европа е свидетел на епохата на Просвещението и
Ренесанса, които довеждат до индустриалната революция, която
предизвиква сериозна образователна революция, поради изобретяването на
печата. Създават се нови училища в цяла Европа. В Германия го наричали
„гимназия”, а във Франция „колеж”. Освен това църквите в цяла Европа
създават свои собствени училища, за да запазят контрола си над хората. По
това време училищата се характеризират с ограничението си до класове от
висшето общество, само момчетата са могли да ходят на училище, а
повечето училища са имали само по една класна стая с 40-70 ученици от
различни възрасти в един и същи клас. Учителите са използвали само
фронтални методи, като лекции, а физическото наказание също е било
разрешено.

Едва през 1810 г. Прусия е първата страна, която обявява закон за
задължително начално образование от три години. По-късно повечето
европейски държави и САЩ се присъединяват към Прусия и разширяват
закона до шест години. До края на 19-ти век ходенето на училище става
задължително за всички деца в Европа и САЩ. Така, десетилетие след
десетилетие, държавите по света осъзнават нуждата от образовани
служители, за да развиват своята бюрокрация и да насърчават сплотеността
и социалния конформизъм сред хората. Това е била основната причина за
развитието на училищата и за появата на образователни системи, които
предоставят безплатно едно и също образование на всички деца на една и
съща възраст.
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Досега училищата, след семействата, се смятаха за една от най-
старите организации. Освен това училището е последователна организация
по отношение на своите цели - предоставяне на образование на децата,
неговата организационна структура, която са директор, учители и ученици,
неговия метод за активиране, а именно, учителите преподават, а учениците
учат.

Днес училището е корпоративна система. Учителите, помощният
персонал, учениците и неговата общност са част от това предприятие.
Основната част от училищната общност са учениците, които учат в това
училище. Има училищни общности, които обхващат квартали, които са
определени географски и с ограничен брой жилищни единици, а има
училищни общности, които имат географско поле, обхващащо цялата
градска единица, като село, селище или град. На повечето места в Израел и
по света има връзка между възрастовия диапазон на учениците и
географския обхват на общността на образователната институция.
Географският обхват на общността на детските градини е най-малък,
географският обхват на началните училища е по-голям, а най-големите са
средните и специалните училища, с уникална учебна програма.
Географските аспекти на училищната общност са важни, защото влияят на
връзката и нивото на близост между училищата и техните общности (King,
Ebstyne и James L. Furrow, 2008). Общността е най-важната социална мрежа
извън училището. От нея учениците извличат ценности, норми, знания и
културни модели на поведение.

Във втори параграф – „Основни характеристики на
организацията” е направен опит в синтезиран вид да се разгледат
дефинициите и характеристиките на организацията, като вид структура.

След социалните изследвания за организациите, терминът
организация има множество дефиниции. Започваме с Бернар (1938), който я
определи като система от координирани дейности на две или повече лица.
Litterer (1963) в книгата си на страница 5 обяснява, че организацията е
социална единица, в рамките на която хората са постигнали по някакъв
начин набор от взаимоотношения, за да достигнат набор от цели и задачи.

Greenwald (2008) твърди, че организацията е съвкупност от хора,
работещи по определена система от правила. Задачи, процедури и
взаимоотношения, предназначени за постигане на идентифицирани цели и
задачи. Daft (2012) разглежда въпроса допълнително и извежда разширена
дефиниция на организация, както следва:

Организациите са 1) социални единици, които 2) са ориентирани
към целта, 3) са проектирани като умишлено структурирани и
координирани системи от дейности и 4) са свързани с външната среда.
Организацията не е сграда или набор от политики и процедури;
организациите са съставени от хора и техните взаимоотношения
помежду им. Организация съществува, когато хората взаимодействат
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помежду си, за да изпълняват основни функции, които помагат за
постигане на целите. (стр.12)

Като се имат предвид дефинициите, дадени в литературата за
термина организация, можем да заключим, че организацията е тяло,
система или единица, която се състои от три основни характеристики;
първият е хората, известни като човешки ресурси. Всяка организация
предоставяща определени услуги, се управлява от хора със специални
квалификации и специализации. Вторият е правилата и поведението,
известни като организационна политика. Хората в една и съща организация
трябва да се държат съгласно набор от правила и приети поведения, които
като цяло отразяват лидерската политика на организацията. Третото са цели
и задачи, а хората работят заедно като екип, за да ги постигнат.

Нашият свят е микрокосмос от организации, започвайки от
отделния човек, който принадлежи към семейство, семейството
принадлежи на общност, общността принадлежи на нация, нацията
принадлежи на държава, страната принадлежи на континент, континентът
принадлежи на планетата, а тя на слънчевата система и т.н. Пероу, Чарлз
(1991), Добин, Франк (1994), Дафт, Р. Л. и А. Армстронг. (2009).

Интересът към организациите като наука в социалните области
нараства през последните 50 десетилетия. Този тип наука е известна като
организационно развитие (ОР) и обхваща широк спектър от теми като:
изграждане на организация, управление на човешките ресурси, управление
на промените, организационна структура, диагностициране на организация,
лидерство, работа в екип, работна сила и организационна политика, култура
и други теми. (Бекхард, 1969, Брадфорд, Д.Л. и Бърк, (2005), Къмингс, Т и
Уорли, К. (2009), Съливан, Р (2010).

Както знаем, семейството има пряко влияние върху ученика и наред с
други неща, осигурява възможности, мотивация, икономическо и социално
общуване (Friedman, 2010). Според Goldberg (2011). Родителите са личен
модел за подражание на детето, една от най-важните форми на обучение е
чрез използване на модел за подражание или ментор. В началото детето
имитира родителите и най-близкото обкръжение. За малкото дете
родителите са представители на обществото и дават на детето си основни
познания за стратегиите и целите на ежедневния живот.

Родителите предлагат смисъл на живота и екзистенциален растеж.
Децата също имитират други характеристики на родителите си и
наблюдават от кого са заобиколени и научават ценностите и морала на
обществото в и извън дома. Всяко семейство трябва да определя правила на
поведение; не можете да управлявате семейната структура без правила и
закони, които са част от социалната система. Семейната атмосфера е
съвкупността от всичко, което се случва в семейството. Общият знаменател
на всички членове на домакинството, нещата, които се чуват у дома,
вярванията, мненията, ценностите, навиците, отношенията между родители
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и деца, начините за вземане на решения, начините за справяне с трудни
ситуации - всичко това може да се научи вкъщи.

В трети параграф – „Участие на родителите в учебния процес от
гледна точка на учителите” е представена ролята на родителите, като
подпомагащи учебният процес на децата си от гледна точна на учителите.

В отношенията между учители и родители, последните често приемат
лошо стереотипно и осъдително отношение. В общество, което цени парите
и консуматорството, бедните хора мълчаливо се обвиняват за
икономическата ситуация. Училището често ги вижда като родители, които
са по-малко заинтересовани от образованието на децата си, по-малко
инвестират в тях и ги пренебрегват. Отсъствието от училищни събития се
тълкува като доказателство за липса на грижа за децата и безразличие към
бъдещето. Неспазването на плащането или закупуването на училищните
пособия води до виновни за грешни приоритети в семейните разходи.

Липсата на участие на родителите се разглежда като причина за
провала на техните деца. Училището възлага отговорността на родителите
и игнорира останалите причини, които могат да доведат до неуспех.
Изискването за участие на родителите в училище се основава на
интелектуалния и културен опит на икономическите елитисти. Родителите с
по-нисък социално-икономически статус са в неизгодна позиция и диалогът
с училището е от слаба позиция (Fine, 1999). Отношението на майките се
влияе и от отношението на обществото към жените.

Майките от средната класа и горната класа управляват конфликти въз
основа на местоположението на децата в образователната система или
училищното ниво, а специалното образование или социалните
взаимоотношения често са маркирани с общи социални стереотипи. Те се
считат за ирационални и отказват да признаят реалността такава, каквато е.
Позоваването на жените като емоционални и неспособни да поемат
отговорностите на мъжа е това, което даде на повечето жени стремеж да
станат това, което са днес – силни лидери, като повечето от тях работят и
имат професии.

Срещата с понятието за идентичност не е проста, има скрита борба
между родители и учители. Родителите не са склонни лесно да разгърнат
сложната си идентичност и да приемат единствено родителската
идентичност, дори и да не формулират тези понятия за себе си. Учителите
също внасят своята професионална идентичност на срещата с родителите
като единна идентичност, пренебрегвайки различията в техните
идентичности. В отношенията между учители и родители, родителите често
добиват лошо стереотипно и осъдително отношение. В общество, ценящо
парите и консуматорството, бедните хора мълчаливо се обвиняват за
икономическата ситуация. Училището често ги вижда като родители, които
са по-малко заинтересовани от образованието на децата си, по-малко
инвестират в тях и ги пренебрегват. Отсъствието от училищни събития се
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тълкува като доказателство за липса на грижа за децата и безразличие към
бъдещето.

Родителите, от своя страна, искат да се срещнат с учителите на
децата си, като запазят позицията на власт и сила, която имат в
семейството, общността и цялото общество (Molland (1990). Те
предварително знаят, че няма такава възможност за диалог лице в лице
поради класовата принадлежност, икономическия произход и етническата
принадлежност, така че често изразяват силата си да избягват контакт с
училището. По много причини, понякога културни и икономически,
избягването се дължи на отчуждаване и отхвърляне в училищната среда,
което се тълкува като избягване на пренебрегването на децата и често е
единственият начин да се запази достойнството им и изчерпаните им сили.
Така се създава диалогът на борбата, а не диалогът на сътрудничество, дори
преди срещата между двете страни.

Когато родителите от по-ниските слоеве на обществото се срещат с
педагози, те често не постигат разбирателство поради социално-
икономическите различия. Джейн Аниън (Аниън, 1997) описва как
разликата в класите между родителите и ръководителите на проекта за
образователна реформа в район, засегнат от бедността, унищожава
комуникацията между тях. Скритата борба става видима в много ситуации,
в които се водят преговори с родителите, относно тяхната идентичност
представляваща мощни групи в израелското общество. Често в училище,
новите имигранти, родителите от друг етнически произход, родителите на
деца с увреждания или родителите с увреждания, се категоризират като
родители от по-ниска класа. Те, за съжаление изразяват по-малка
съпротива срещу тази категоризация, като често премълчават, което води
до класифицирането им като не грижовни и пасивни родители.
В четвърти параграф – „Традиционен подход за структурата на
организацията” е представен традиционния подход на работата в
училище типичен за Израелската култура.

Според Samuel, Y. (2002), организацията се състои от компоненти,
процедури, отношения и интеграция. Този подход разпознава организацията
като затворена система по отделни нейни компоненти, т.е. промяна в който
и да е от нейните компоненти не засяга организацията като цяло или нито
един от другите компоненти.

Възприемането на училището като организация винаги е било едно и
също от началото на човечеството. Всички училища имат директори,
учители, ученици, класни стаи, родители, цели, програми и други.
Организационната структура на училището обикновено не се променя дори
ако се промени броят на учениците или учителите, добавят се нови
предмети и задачи или дори ако се променят неговите цели и годишни
планове, Томпсън (2011).
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Фигура 1: Традиционният подход (компоненти на
организация)

Когато възникне проблем в един клас, съседният клас обикновено не
се влияе. Случва се учител, който преподава 30 години в едно и също
училище да не знае какво се случва в другата класна стая с другия учител.
Всеки предмет се преподава отделно. Следователно училището е
съвкупност от несъществени взаимоотношения, Самуел, Ю. (2002).

Предимства на подхода - училищата, които са построени или
управлявани по този подход, са лесни за проектиране, защото копират
процеса от други училища. Освен това има по-малко нарушения, тъй като
компонентите на всяко училище се управляват отделно и няма взаимно
влияние между тях. И накрая, лесно е да се управляват промените и
иновациите в който и да е от компонентите без необходима промяна в
другите (Khattab, Nabil, and Sami Miaari, 2013).

Недостатъци на подхода - първият основен недостатък на подхода
е професионалната изолация на учителите. Подходът не позволява
професионален диалог между учителите. Той дава на учителя пълно
автономно управление на класната стая, което затруднява други учители,
дори директора на училището, при желание или нужда да „прекосят“
границите на този клас. Така рядко се допускат наблюденията на колегите,
нещо, което затруднява процеса на оценяване на учителите. Второто
ограничение е липсата на координация между различни фактори в едни и
същи училища. Решенията се вземат от един компонент, който е
ръководството на училището, няма място за сътрудничество и
информацията почти не се трансформира или споделя, нещо, което създава
пропаст между компонентите. Освен това в някои училища има конкретно
несъответствие между целите и дейностите, декларациите, представянето,

визия

цели

задачи и
дейности

продукти

Обратна
връзка
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задачите, операциите, инструментите и ползите. Накратко, това е един
хаотичен подход.

В крайна сметка и трите рамки предоставят важни стратегии за
включване на родителите в училищата, по-специално чрез справяне с
общите бариери, които често изключват участието на родителите. Общите
теми сред стратегиите са очевидни. Част от работата включва
преструктуриране с участието на родителите към по-широки, по-
приобщаващи термини като ангажираност и партньорства. Тези думи
отразяват по-точно споделената отговорност на училищата, семействата и
общностите (Epstein et al.,2009; Epstein & Sheldon,2006; Westmoreland et
al.,2009).

Както в литературата за семейната ангажираност, така и за
партньорствата се подчертава, че включването на родителите в училищата
трябва да бъде съществен компонент за подобряване на училището, а не
допълнителна функция (Epstein et al.,2009; Epstein & Sheldon,2006; Weiss et
al.,2010; Westmoreland et al., 2009). В резултат на това, партньорствата и
стратегиите за ангажиране трябва да бъдат свързани с важни цели за
резултатите на учениците като посещаемост, постижения и поведение
(Epstein & Sheldon, 2006). Освен това, лидерството на всички нива –
училище, област, държава – е необходимо за насърчаване на
ангажираността и партньорствата (Epstein et al.,2009; Epstein &
Sheldon,2006; Westmoreland et al.,2009).

Моделите на ангажираност и партньорство наблягат на включването
на всички семейства (Epstein & Sheldon,2006; Westmoreland et al.,2009). За
да се направи това, стратегиите за овластяване на родителите подчертават
начините, по които училищата могат да подкрепят родителите и
семействата, за да подобрят тяхната самоефективност, така че те да са
готови да се ангажират напълно и да си партнират с училищата. Трябва да
се отбележи, че стратегиите, ориентирани към овластяване, ясно
съответстват на първия тип родителско участие на Епщайн и колеги (2009),
който се фокусира върху обучението и подкрепата на родителите (Bunting
et al., 2013).

Във втора глава, озаглавена „Емпирично изследване на ролята на
родителите върху мотивацията за постижения и успеха на учениците”
подробно са описани: изследваните лица, използваните методи за събиране
на емпиричните данни, процедурата на емпиричното изследване,
инструментите, хипотезите на емпиричното изследване и методите за
анализ на данните.

Изследвани лица
Изследването е проведено в четири основни училища (1-6 клас).

Броят на учениците от училищата, включени в това проучване е между
450-550.
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Директорите са четирима, а родителите във всички училища са 112.

Извадка от директори:
1. Терминът „директор“ се отнася в настоящото изследване като

представителна фигура; тази роля произтича от официалния
организационен статут на директора. Директорът представлява училището,
което ръководи на различни събития.

2. Лидер: Тази роля включва всички дейности, насочени към
мотивиране на служителите да реализират своята мисия (включително
мотивация, възнаграждение, обучение и наставничество).

3. Лице за контакт: Директорът отговаря за управлението на
отношенията с директорите и други органи в или извън организацията за
получаване на основни ресурси, изпълнение на задачите, координация и
т.н.

Извадка от родители
Терминът "родител" се отнася за баща/майка, които имат

син/дъщеря, присъстващи в училището. Във всяко училище 28 родители
ще бъдат избрани на случаен принцип от списъка с родителите.

Изследователски инструментариум
Първият въпросник се отнася до стила на лидерство на директора на

училището, до нивото на удовлетвореност на общността и ръководителя от
училището. Вторият въпросник се отнася до нивото на удовлетвореност на
родителите от училището, което включва и социално-демографските
характеристики на родителите. Въпросниците са на иврит, но при
разпространяването им в арабското население те се преведоха на арабски
от преводач, чийто майчин език е арабски, след това бяха преведени от
арабски на иврит от преводач, чийто майчин език е иврит (Beit marom,
1986).

Изследователски процес
Всеки директор на училището е помолен да попълни въпросник и

всяко училище да предаде списъка с родители на изследователя.
Родителите, включени в изслвдването са случайно подбрани.

На всеки участник в проучването е осигурена пълна анонимност и на
изследваните лица не са предоставени лично никакви резултати.
Резултатите са представени само статистически.

Директорите получават обяснение от докторантката относно
изследването, неговите цели и начина, по който ще запазят анонимността
си. Родителите получават от съветника във всяко училище обяснение
относно изследването, неговите цели и начина, по който запазват своята
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анонимност. Всеки родител получава въпросник и плик, в който трябва да
постави въпросника, след като го попълни. Пликът е изпратен от родителя
на училищния съветник, който го препраща на изследователя.

Методи за статистическа обработка
Всички данни са обработени с помощта на софтуер SPSS.

Променливите на емпиричното изследване са описани с помощта на
средни стойности и стандартни отклонения.

Променливите в проучването:
Променлива - Участие на родителите: Измерението се основава на

сбора от отговорите на седемте твърдения в първата част на въпросника за
родители (Приложение 3), по който респондентът се класира по
четиристепенна скала, със скала от отговори между 1 (никога) до 4 (много
пъти). Освен това, сборът от отговорите на 12-те твърдения в третата част
на въпросника, по който респондентът се класира по скала, варира от 1
(изобщо не) до 5 (в голяма степен съм съгласен). Алфа на Кронбах,
получен в настоящото изследване на 19-те твърдения заедно (Въпроси в
част 1 и част 3) беше α = 0,858. Колкото по-голям е броят на отговорите,
толкова по-голяма е степента на участие на родителите и обратно.

Променлива - Нагласи към участието на родителите: Скалата се
основава на сбора от отговорите на 15 твърдения (въпроси от 7 до 21 във
втората част на въпросника за родители (Приложение 3,4,5), скалата на
отговорите варира от 1 (грешно) до 5 (със сигурност вярно). Превръщането
на Scala във въпрос № 12. Алфа на Кронбах, получен в това изследване за
15-те твърдения, е α = 0,708. Колкото по-голям е броят на отговорите,
толкова по-положително е отношението на родителите към участието в
училище и обратно.

Променлива - Степен на успеваемост на училището според
родителите: Скалата се основава на сбора от отговорите на 6 твърдения
(въпроси 1 до 6 от втората част на въпросника за родители (Приложение
7), скалата на отговорите варира от 1 (не е вярно) до 5 (вярно).
Превръщането на Scala във въпрос № 2. Алфа на Кронбах, която е
получена за 6-те твърдения, беше α = 0,498. Само след изключване на
въпрос №. 4 е надеждността на Алфа на Кронбах около 0,793. Колкото по-
голям е броят на отговорите, толкова по-вероятно е родителят да оцени
училището като успешно и обратно.

Променлива - Училищен успех според директора на училището:
Измерението се основава на сбора от отговорите на шестте твърдения. В
първата част въпросникът (Приложение 8,9) варира от 1 (въобще не) до 5
(в много голяма степен). Алфа на Кронбах, получен за шестте твърдения, е
α = 0,784. Освен това беше разгледан въпрос 1 във втората част на
въпросника на директора „Получи ли училището някакви награди за
образование?“ Така че, ако отговорът е да, това добавя точка към сбора на
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отговорите и ако това е не, не добавя нищо към сбора на отговорите. Това
показва, че успехът на училището е по-висок, според оценката на
директора, и обратно.

Променлива - Степен на успеха на училището „общо“: Тази
мярка комбинира оценката на родителите с оценката на директора за
успеха на училището, така че се основава на сбора от двете променливи,
„степента на успех на училището според родителите“ и „успеха на
училището според директора“. Колкото по-висока е сумата, толкова по-
успешно е едно училище.

Изследователска цел
Основният проблем на изследването е да се провери как участието на

родителите в училище влияе върху успеха на училището и влиянието на
демографските данни върху участието на родителите в училище.

Целта на изследването е да се проучи влиянието на участието на
родителите върху успеха на училището.

Изследователски хипотези
Първата изследователска хипотеза е свързана с установяването на

връзката между фоновите променливи на субектите и зависимите
променливи в изследването: степента на участие на родителите в
училището, отношението на родителите към участието, степента на успех
на училището според родители и общия успех на училището.

За да се провери хипотезата, коефициентът на рангова корелация на
Спирмън (таблица 2) и Т-тестовете за сравнение между групите
независими извадки (таблица 3) и еднопосочният дисперсионен анализ
(ANOVA) се приемат за еднопосочни, за да се изследва връзката между
променливата (жилищна зона) и зависимите променливи.

Втората изследователска хипотеза се занимава с основния предмет
на изследването, а именно връзката между участието на родителите в
училище и отношението им към участието и степента на успех на
училището. За да се изследват тези връзки, е използван коефициентът на
корелация на Пиърсън между основните променливи.

Третата изследователска хипотеза е, че ще има връзка между две
характеристики на училището – спада в броя на отпадналите ученици и
повишаването на нивото на ИКТ и технологиите – и степента на
успеваемост на училището. Аргументът беше, че с по-голям спад в броя на
отпадналите и повишаване на нивото на ИКТ и технологиите, толкова по-
висок ще бъде успехът на училището. За да се тества тази хипотеза,
коефициентът на рангова корелация на Спирман е проведен между
променливите.

Четвъртата изследователска хипотеза в изследването е да се проучи
кои фактори могат да предскажат степента на участие на родителите в
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училище. За да се провери тази хипотеза, е извършена линейна регресия.
Всички твърдения от петата част на въпросника за родители бяха
представени в регресията като прогнозни променливи, а степента на
участие в училището се променя като прогнозирана променлива.

В трета глава, озаглавена „Резултати от изследването и
препоръки” са представени анализа и интерпретацията на данните от
проведеното емпирично изследване по темата на дисертационния труд.

Първата изследователска хипотеза е свързана с връзката между
фоновите променливи на субектите и зависимите променливи в
изследването: степента на участие на родителите в училището,
отношението на родителите към участието, степента на успех на
училището според родителите и общия успех на училището.

За да се тества хипотезата, коефициентът на рангова корелация на
Спиърман (табл.2) и t-тестове за сравнение между независими пробни
групи (табл.3) и еднопосочен анализ на дисперсията (ANOVA), са
използвани за тестване на връзката между променливата на жилищния
район и зависимите променливи (табл. 4).

Що се отнася до корелациите между демографските променливи и
другите променливи в проучването (табл. 2), са открити следните
констатации: Възрастовата променлива на родителите има само
положителна, умерена и значима връзка с броя на децата у дома (r = 0,36, р
<0,001) и не са открити значими връзки с другите променливи в
проучването. За променливата за образованието на родителите не е
открита значима корелация с променливите в проучването.

Променливата „брой деца у дома“ има отрицателна, умерена и
значима корелация с участието на родителите в училище (r = -0,20, p
<0,05). Колкото повече деца има родителят, толкова по-малко се намесва в
училище. Освен това е установена отрицателна, умерена и значима
корелация с променливата успех в училище (r = -0,27, p <0,01). Колкото
повече деца има родителят, толкова по-малък ще бъде успехът на
училището (от родителя и директора заедно). Освен това не е установена
корелация с другите променливи.

По отношение на променливата „класът, в който детето учи“, имаше
умерено положителна и значима корелация с нагласите на родителите към
участието в училище (r = 0,24, p <0,05), колкото в по-горен клас е детето,
толкова повече родителят ще има положителни нагласи по отношение на
участие в училището, и обратното. Не са открити други връзки. При
изследване на разликите между субектите бяха проведени три t-теста (табл.
3), за да се изследват разликите в променливите на изследването между
мъже/жени; женен/разведен; родители, които имат други деца в същото
училище. В допълнение, е проведен независим еднопосочен анализ на



18

дисперсията (табл. 4), за да се изследват разликите в променливите на
изследването по местоживеене.

Данните от таблица 3 показва, че има значителна разлика между
мъжете и жените по отношение на степента на участие в училище (t = 2,71,
p <0,01), така че нивото на участие в училище сред жените е по-висок
средно, отколкото при мъжете и обратно. Няма разлики между мъжете и
жените в „отношението към участието в училище“ и „оценката на успеха
на училищата“.

По отношение на разликата между семейни и разведени лица е
установено, че има значителна разлика в степента им на участие в училище
(t = 2,48, p <0,05), така че средното ниво на ангажираност сред разведените
е по-високо от средното сред семейни двойки и обратно. Не са открити
разлики между семейните и разведените по отношение на участието и по
отношение на оценката на успеха на училището.

По отношение на променливата „Ако родителят има други деца в
училище“ няма разлика в променливите на изследването между тези, които
имат повече деца в същото училище и тези, които нямат с другите
променливи в изследването.

Данните в таблица 4 дават основание за следните констатации:
установено е, че има значителни разлики в степента на ангажираност в
училището според района на пребиваване на родителите (F (3,102) = 4,98, p
<0,01), за да се изследва източникът на разликите, последващ анализ на
Бонферони. Анализът показва, че разликата в степента на участие е
установена между родителите от Кафр Кана и родителите от Тамра и
Нуджедат, така че средната степен на участие на родителите в училище в
Кафр Кана е по-ниска от средната в Тамра и Нуджедат. По отношение на
променливата „отношение към участието в училище“ не са открити
разлики по район на пребиваване (f (3,101 = 0,59, p> 0,05).

Установено е, че има значителна разлика в „процента на успеваемост
на училището според родителя“ между различните жилищни райони (f
(3,101) = 3,15, p <0,05). В допълнение последващият анализ показва, че
източникът на различията е между родителите на Рейне и родителите на
Нуджидат, така че родителите от Нуджидат оценяват, че училищата са
средно по-успешни от оценката на родителите за Рейне. Не са открити
значителни разлики между другите региони.

По отношение на променливата „общоучилищен успех“ е установена
значителна разлика в тази променлива по жилищни райони (f (3,102) =
9,75, p <0,001). Допълнителният анализ показва, че разликата е между
Тамра и трите други области – Рейне, Кфар Кана и Нуджидат – така че
средната обща оценка за успеха на училището в Тамра е по-висока,
отколкото в други области. Не са открити значителни разлики между
другите региони.
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Втората изследователска хипотеза е свързана с основния предмет на
изследването, а именно връзката между участието на родителите в
училище и отношението им към участието и степента на успех на
училището. За да се изследват тези връзки, се използва коефициентът на
корелация на Пиърсън между основните променливи (табл. 5).

Според данните в таблица 5 има умерена, положителна и значима
корелация между степента на участие в училище и степента на училищния
успех (r = 0,21, p <0,05). Колкото повече родителите се намесват в
училище, толкова по-висок е успехът на училището и обратно. Установено
е също, че има положителна и значима връзка между отношението към
участието в училище и училищния успех (r = 0,33, p <0,01). Колкото по-
позитивни са родителите по въпроса за участието на родителите в
училище, толкова по-вероятен ще бъде успехът на училището и обратно.
От друга страна, не е установена значима корелация между отношението
на родителите към участието в училище и тяхното действително участие (r
= 0,11, p> 0,05).

Третата хипотеза е насочена към проверка на наличието на връзка
между две характеристики на училището – спадът в броя на отпадналите и
повишаването на нивото на ИКТ и технологиите – и степента на
успеваемост на училището. Предположението е, че тъй като има повече
спад в броя на отпадналите и повече повишаване на нивото на ИКТ и
технологиите, толкова по-висок ще бъде успехът на училището. За да се
провери тази хипотеза, се използва коефициентът на рангова корелация на
Спиърман. (табл. 6).

Резултатите от анализа показват умерена, положителна и значима
връзка между спада в броя на отпадналите и успеха на училището (r = 0,33,
p <0,01). Колкото по-голям е спадът в броя на учениците, които напускат
училище, толкова по-голям е успехът на училището и обратно. Връзката
между повишаването на нивото на ИКТ и нивото на успеваемост на
училището - положителна връзка с оценката на директора. Отрицателна
корелация с оценката на родителите и няма връзка при оценката на общия
успех.

Четвъртата хипотеза в изследването е да се изследва кои фактори
могат да предскажат степента на участие на родителите в училище. За да
се провери тази хипотеза, е използвана линейна регресия. Резултатите са
представени в таблица 7.

Разглеждайки резултатите от регресията (Таблица 7), откриваме, че е
получена значителна регресия (F (5,86) = 2,59, p <0,05), с корелация от
0,362 и процент на зависима променлива от 13,1%. Стойностите на
стандартизираните коефициенти на регресия показват, че приносът на
двете променливи „културна разлика“ и „липса на разбиране на
образователните методи“ за прогнозиране на степента на участие на
родителите в училището е значителен и може да се види, че „културната
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разлика“ оказва най-силно влияние върху степента на интервенция.
Другите променливи, включени в регресията, не допринасят значително за
прогнозиране на нивото на интервенция в училището.

На базата на независимите регресионни коефициенти е установена
отрицателна корелация между „липса на разбиране на образователните
методи“ и степента на ангажираност в училището, т.е. и обратно - липсата
на разбиране на образователните методи ще има по-голяма степен на
участие. Освен това е установена връзка между „културно разнообразие“ и
„степен на ангажираност в училище“, т.е. колкото повече културни
различия в едно училище, толкова по-голяма е степента на родителско
участие и обратно.

Участието на родителите подобрява постиженията на
учениците

Когато родителите участват в обучението на децата си у дома, те се
справят по-добре в училище. И когато родителите участват в училище,
децата успяват, като училищата в които ходят, са по-добри.

Семейството е от решаващо значение за постиженията на учениците.
(A.T. Хендерсън и Н. Берла. Вашингтон, окръг Колумбия: Национален
комитет за гражданите в образованието).

Родителите искат и имат нужда от информация за това какво се
случва в класната стая на детето им и как могат да помогнат.
Информацията и ресурсите, представени тук могат да помогнат за
посрещането на тази нужда.

Някои родители и семейства са в състояние да участват по много
начини. Други може да имат време само за една или две дейности. Каквото
и да е нивото им на участие, трябва да се прави последователно и да се
придържат към него, защото това е важна промяна в живота на детето.

Участието може да означава:
- Да четете на детето си;
- Проверка на домашните всяка вечер;
- Обсъждане на напредъка на вашите деца с учители;
- Гласуване на избори за училищни съвети;
- Помогнете на вашето училище да зададе предизвикателни

академични стандарти;
- Ограничаване на гледането на телевизия през училищните вечери;
- Да станете застъпник за по-добро образование във вашата

общност и държава.
- Или може да бъде толкова просто, колкото да попитате децата си:

„Как беше училището днес?“, но питайте всеки ден.
Всичко това ще изпрати на децата ви ясното послание, че

училищната им работа е важна за вас и очаквате от тях да се учат. Ето само
някои от причините, поради които е важно родителите да участват
активно:
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- Семейството има критичен принос за постиженията на учениците
от предучилищна възраст до гимназия.

- Домашната среда, която насърчава ученето, е по-важна за
постиженията на учениците, отколкото доходите, нивото на
образование или културния произход. (Хендерсън и Берла)

През 1994 г. Съветът на колежа установява, че постиженията в
четенето са по-зависими от учебните дейности в дома, отколкото от
математиката или науката. Четенето на глас на децата е най-важната
дейност, която родителите могат да направят, за да увеличат шансовете на
детето си за успех в четенето.

Когато родителите участват както в училище, така и у дома, децата
се справят по-добре и остават в училище по-дълго (Хендерсън и Берла).
Когато децата и родителите говорят редовно за училище, децата се
представят по-добре. (Aston & McLanahan, 1991; Ho & Willms, 1996; Finn,
1993).

Трите вида родителско участие у дома са последователно свързани с
по-високи постижения на учениците - активно организиране и наблюдение
на времето на детето, помагане с домашните и обсъждане на училищни
въпроси. (Фин, 1998 г.). Родителите, които четат на децата си, преди да
влязат в училище, дават на децата си тласък към успех в четенето.
Говоренето с децата за прочетените им книги и истории също подпомага
постиженията в четенето (Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
1996),развиване на ангажирани читатели в училищни и домашни общности
(Рауей, Ню Джърси: Автор).

Колкото по-рано започне участието на родителите в образователния
процес на детето, толкова по-мощни са ефектите. (Катлийн Котън и Карън
Рийд Уикелунд. „Участие на родители в Образованието“). Положителните
резултати от участието на родителите в училищното обучение на децата
им включват подобрени постижения, намалени отсъствия, подобрено
поведение и възстановено доверие сред родителите в обучението на децата
им (Institute for Responsive Education. The HomeSchool Connection: Selected
Partnership Programs in Large Cities. Boston: Author). Световната мрежа
предлага изобилие от ресурси, които да помогнат на родителите да
помогнат на децата си. Някои от най-добрите са достъпни както от
Националната образователна асоциация, така и от други източници.

Помогнете на детето си да успее в училище
Ангажирането и мотивирането на вашето дете в училищна

възраст може да бъде една от най-трудните части на родителството.
Въпреки че няма универсално решение, следните шест съвета са отлична
отправна точка за укрепване или развитие на култура на академична
загриженост и ангажираност във вашия дом.
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- Просто попитайте – попитайте децата си какво са учили в клас
днес, какво им харесва и какво са научили. Задаването на въпроси
показва, че училището е важно.

- Тихо учене – изберете място за домашно учене и се уверете, че
през това време в стаята е тихо. Създаването на тихо място е
дълъг път, който ще помогне на децата ви да учат.

- Редовен график - настройте определено време от деня, което е
посветено на домашните. Проследете с децата си, за да сте
сигурни, че домашните са завършени и предадени навреме.

- Учете заедно – ако искате децата ви да четат задачите си,
дайте си задача и на вас. Когато дойде време за домашната
работа, направете почивка и отделете няколко минути в четене
на книга, списание или вестник.

- Учете навсякъде – увеличете интереса на децата си към
домашните, като свържете училището с ежедневния живот.
Например, децата ви могат да учат с интерес дори когато
приготвяте заедно любимите си храни.

- Запознайте се с техните учители – срещнете се с учителите на
децата си, за да разберете какво учат и да обсъдите напредъка
им в училище. Похвалите помагат – похвалете децата си за
успешното изпълнение на домашните. Нищо не насърчава
децата повече от похвала от родителите им.

Мотивация за учене: Родителите могат да помогнат
Ние знаем ползите от това да можем да четем добре, да пишем, да

решаваме задачи и да общуваме ефективно. Тези способности не само ни
позволяват да си изкарваме достойно прехраната, но и ни помагат да се
наслаждаваме на живота и да оценяваме неговите чудеса и красота.

И така, както много поколения преди нас, ние проповядваме ползите
от доброто образование и с целенасочени усилия се опитваме да
поддържаме, поне на думи, ценностите на ученето, на "залягането над
книгите и учене до зори".

Но с нашите проповеди, убеждаване, а в някои случаи и молене и
заплашване на децата ни да учат, много от тях сякаш се отдръпват и ни
възприемат просто като досадни родители, които имат малко влияние
върху ежедневното им обучение.

Ние, от своя страна, често се чувстваме виновни и уморени от тези
постоянни битки за благото на децата ни и негодуваме срещу ролята си на
духовници - наставници в служба на съвременното образование.
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Таблица 2: Коефициент на корелация на ранг на Спирман между променливите на
изследването

8 7 6 5 4 3 2 1 1

- - - - - - - 1.00 1. възраст на родителя

- - - - - - 1.00 -0.12 2. образование на
родителя

- - - - - 1.00 0.02- ***0.36 3. Брой на деца в
домакинството

- - - - 1.00 0.17 0.08 0.18 4. Класът в който учат
децата

- - - 1.00 0.16 *0.20- 0.02 0.11- 5 Степен на успеваемост в
училище

- - 1.00 0.17 *0.24 0.03- 0.01 0.10 6 . Нагласи за участие в
училище

- 1.00 ***0.34 **0.25 0.12 0.13- 0.06- 0.05- 7.Успевамост на
училището според
родителя

1.0 ***0.8 **0.31 *0.23 0.15- **0.27- 0.12- 0.07- 8.Степен на успеваемост
на училището

*p<0.05 **p<0.01
***p<0.001

Таблица 3: Средни стойности, стандартни отклонения и t-тестове за независими
модели (N = 106)

Степен на нагласа на родителите за участие в Успех в училище чрез участие
училище

T S.D Mean T S.D mean T S.D Mean
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Пол

3.67 17.00 6.39 53.08 10.84 54.23 (родител)
Мъж

0.44 3.36 17.35 0.38 9.19 52.32 **2.70 11.35 61.10 Жена

Семейно
положение

3.48 17.22 8.46 52.68 11.34 58.43
Женен/омъжена

0.33 3.02 17.58 0.60 9.80 51.08 *2.49 10.83 67.08 Разведен

Има ли родителят
други деца в
училището

3.25 17.41 8.46 52.31 11.48 59.16 Да

0.61 3.68 17.00 0.21 8.93 52.68 0.22 11.93 59.68 Не

*p<0.05 **p<0.01

Таблица № 4: Еднопосочна дисперсия на ANOVA, средни стойности, стандартни
отклонения и стойности на F.

Кфар
Нуджидат Рейне Тамра
F Кана
(N=28) (N=24) (N=26)

(N=28)

Степен на участие
в училище

**4.98 63.03 55.87 54.71 63.84 M

9.81 14.38 8.58 10.79 SD
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Таблица № 5: Корелации на Пиърсън между основните променливи на
изследването.

*p<0.05 ***p<0.001

Таблица 6: Коефициент на корелация на Спирмън между характеристиките на
училището и степента на успех.

3 2 1

- - 1.00 1. Намаляване на броя на отпадналите ученици

- 1.00 ***0.61 2. Увеличаване на нивото на

ИКТ и технологии

1.00 0.14 **0.33 3. Степента на успех на дадено училище

**p<0.01 ***p<0.001

 Дискусия и практически препоръки
Един от най-важните фактори за успеха на детето в училище е

степента в която неговите родители участват активно в образованието
му. И все пак, ние наистина знаем много малко за онези действия, които

Нагласи за участие
в училище

0.59 52.96 50.45 53.40 52.96 M

6.79 7.335 8.81 11.00 SD

Степента на успех
на училището според

родителя

*3.15 18.64 16.04 16.59 17.61 M

2.42 3.31 3.55 3.87 SD

Степента на
успех на училището общ
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родителите предприемат с децата си у дома, в училище и в общността,
които подобряват училищното представяне.

Например, майката ще помогне ли на детето си повече, като работи
на пълен работен ден за допълнителен доход или като остане вкъщи и
надзирава детето след училище? От какво някои родители лишават децата
си, като не се свързват редовно с училището? Ако родителите познават
родителите на приятелите на детето си, може ли това да компенсира
липсата на време и пари, изразходвани за детето?

Не всички родители разполагат с еднакви ресурси или възможности
да действат според образователните очаквания, които имат към децата си.
Вариациите във финансовите и социални ресурси, като пари за закупуване
на домашен компютър или адекватна грижа за децата, влияят на
решенията на родителите относно действията, които предприемат по
отношение на образованието на децата си.

Съставът на семейството, тоест броят на възрастните в
домакинството и техните взаимоотношения с децата, представлява друг
социален ресурс, чието естество може да повлияе на образователните
възможности в дома. По същия начин, отсъствието на родител може да
повлияе негативно на учебната среда на детето. Например в семейства в
които има само един родител, домакинските задължения като готвене,
почистване и грижа за децата могат да ограничат времето, което може да
бъде отделено за подпомагане на дете с домашната работа. Освен това,
ако самотният родител има работа на пълен работен ден, това може
допълнително да намали количеството неограничено време, което
възрастният трябва да прекарва с детето.
 Участието на родителите в образованието на детето също се влияе

от възможностите, предоставени от училището. Някои училища могат да
насърчават родителите да се свържат с учители относно академичното
представяне на децата си, социалното развитие или бъдещето, като
например избор на програма и курсове за гимназия. Други училища може
да имат определени политики или характеристики, които обезкуражават
родителите да се свързват с училището относно академичните
постижения на децата им или плановете за гимназията.

Училищата с тези политики може да предлагат малко дейности,
като родителски конференции, вечери на училище или събития за
набиране на средства, които насърчават комуникацията и социалните
връзки между семействата и училищния персонал. Характеристиките на
общността, като например неформалните мрежи сред родителите, са друг
ресурс за увеличаване на участието на родителите. Например, ако
родителите често взаимодействат, те могат да споделят информация за
децата си, учителите, новите училищни политики и могат да изразят
оплакванията си относно училището.
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Тези мрежи могат да генерират положителни или отрицателни
мнения за различни аспекти на училищния живот и да служат като
средство за поставяне на проблеми пред училищните съвети и
администратори. Следователно участието на родителите се формира от
ориентацията на родителите към образованието, техните финансови и
социални ресурси и възможностите, които са налични в училищата и
общностите, в които живеят.

Тази дисертация е предназначена да разгледа ресурсите, с които
разполагат родителите, и действията, които предприемат в образованието
на децата си. Тя е за различни видове семейства – семейства с двама
родители, самотни родители, работещи майки, някои с високи доходи и
високо ниво на образование, бедни икономически, високи образователни
очаквания за децата си, семейства от различни расови и етнически групи
и как те участват в образованието на децата си и какъв ефект имат това
върху представянето на учениците. Това е презентация за това какво
правят тези семейства у дома, в училище и в общността, за да улеснят
постиженията на децата си.
 Интересът в семействата

Ролите, които американското семейство и училище могат да имат в
образованието на нашите деца, изискват системно проучване, особено
предвид драматичните промени, настъпващи в тези социални институции.
Традиционните семейства или тези, съставени от майка, баща и дете,
представляват много по-малък дял от американските домакинства днес,
отколкото в миналото.

Почти половината от всички американски деца под 18-годишна
възраст ще бъдат отглеждани от самотни родители - разведени или
разделени (Statistical Abstract of the United States 1991). Тези проценти са
дори по-високи за афро-американските деца, по-голямата част от които
ще бъдат отглеждани в домове от самотни родители. Днес, все повече
майки са работещи. От 1970 до 1989 г. броят на работещите майките се е
увеличил с повече от 20% (Statistical Abstract of the United States 1991).

Увеличението на участието на работната сила е по-голямо при
жените с деца, отколкото при тези без деца. Днес повечето майки ще
работят извън дома през значителна част от училищните години на децата
си. Може да се каже, че нарастването на броя на работещите майки също
е намалило времето, което те могат да прекарват с децата си, оставяйки по
този начин надзора на други институции за грижи за деца.

Често ценностите, възприети в тези детски заведения и от децата,
които ги посещават, могат да бъдат в пряко противоречие с тези, които се
утвърждават в дома. Получавайки различни послания за това какво
представлява доброто поведение в училище, как да се отнасят към
учителите и връстниците си и защо училищното образование е важно,
много деца откриват, че трябва сами да се справят с тези противоречия в
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ценностите. Нарастването на броя на семействата с два дохода е
увеличило размера на дискреционните доходи в много домакинства.
Някои съвременни семейства изглежда инвестират в децата си повече,
отколкото някога, не само като пари, но и като време и внимание. Разбира
се, това не е така във всички случаи, тъй като има и други родители,
които, независимо от доходите си, са нарцистични и пренебрежителни
към децата си. Много училища трябва да се борят с масата семейства,
които искат и могат да изразходват значителни средства за децата си, и
същевременно да се справят със семейства, които не могат или не желаят
да направят това.
 Подобно на семействата, училищата също са претърпели значителни

структурни промени. Разрастването на училищните райони и
професионализацията на учителите в много случаи са отдалечили
училищата от семействата и общностите, на които някога са служили.
Разстоянието между семействата и училищата допълнително се
задълбочава от телевизията, друга мощна сила, която се превърна в
значимо действащо лице в живота на децата. Търговският свят агресивно
се стреми да се конкурира със семействата и училищата за времето и
паричните ресурси на децата.

Семействата имат малко механизми да изолират децата си от
съобщенията, предавани чрез медиите. В училищата също липсват такива
механизми. Училището, за разлика от семейството, в момента не е
организирано, за да се конкурира успешно с външните условия на този
търговски свят. Този свят предлага на децата още един набор от ценности,
които често са в противоречие с тези на училището и семейството.

Може би сега повече от всякога семействата се нуждаят от подкрепа
от училищата, за да им помогнат в образованието на децата си.
Училищата също се нуждаят от подкрепата от семейството, за да направят
това възможно. Тогава възниква въпросът как семействата и училищата
могат да работят заедно в полза на децата в нашето съвременно
общество? Изучаването на семейно-училищните отношения е доминирано
от педагози и социолози, като и двата типа излагат своите гледни точки
към проблема.

Изследователите в областта на образованието се занимават
предимно с идентифициране на родителски дейности у дома и в училище,
които помагат на предучилищните и началните ученици да подобрят
своите когнитивни и социални умения за развитие (Leichter 1978).
Фокусирайки се върху „готовността“, много от тези проучвания изследват
как родителите могат да подготвят малките си деца за училище.

Изследванията с по-големи ученици са склонни да се концентрират
върху подпомагането на родителите за подобряване на академичното
представяне на децата си чрез такива дейности като ангажиране в
постоянна комуникация с училището, специалисти и наблюдение на
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домашни и други извънучилищни задачи (Епщайн 1987; Бейкър и
Стивънсън 1986).

Социолозите, занимаващи се със семейно-училищните отношения,
са склонни да разглеждат приноса на семейството за академичното
представяне на детето чрез социално-демографски фактори, като напр.
кой е в дома, какъв тип работа имат членовете на домакинството и
качеството на грижите за децата, предоставяни на по-малките деца. Те се
фокусират върху тези фактори, както и семейния професионален статус,
доходи и образователни постижения, но обикновено не се фокусират
върху процеси, чрез които някои семейства подкрепят и създават
възможности за учене (Coleman 1988). Социолозите са насочили
вниманието си към семейните вярвания, дейности и културни ценности,
за да разберат как някои от тях се включват в училището на детето си
(Clark 1983; Lareau 1989).

Признавайки, че семействата се различават по своите икономически
ресурси и отношение към образованието, тези изследователи са се
концентрирали върху описването на вариациите в семейните ценности и
видовете дейности, които семействата се чувстват комфортно да
извършват в училищата. Основно качествени в своя методологически
подход, тези изследвания са донякъде ограничени в способността си да
правят систематични връзки между действията на родителите и
академичните резултати на учениците.

От гледна точка на политиката, изследванията относно участието на
родителите в училищата се фокусират върху свързването на
характеристиките на семейния произход с дейностите по участие в
училище и след това проследяването на това участие до постиженията.
Основното предположение е, че участието на родителите, особено за
малцинствата, може да противодейства на негативните ефекти от ниския
социално-икономически произход и значително да подобри
представянето на учениците. Но недостатъкът на този подход е, че той
има тенденция да дефинира участието на родителите чрез дейности,
базирани в училище, като присъединяване към организации на родители и
учители, работа в консултативни съвети или помощ с домашната работа,
вместо да използва по-холистична дефиниция, разглеждаща участието на
родителите в дома и общността и свързвайки това със специфични
училищни характеристики.

За разлика от тези възгледи, ние сме заинтересовани да изолираме
както ценностите, които родителите имат, така и действията, които
предприемат в дома за образованието на децата си, което може да повиши
академичното представяне и социалното развитие. Интересуваме се да
определим какви норми и санкции налагат семействата, които насърчават
или обезкуражават ученето в училище и какви други социални
институции използват семействата освен официалните училища, за да
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социализират и засилват ученето на децата. Ако искаме да разберем по-
добре различията в начина, по който семействата обучават децата си,
трябва да разгледаме по-отблизо ценностите и дейностите, предприети от
семействата.

Подхождаме към този проблем, като се фокусираме върху
социалните и икономически ресурси на семейството и след това като
търсим конкретно в дома, общността и училището, за да научим как
семействата са включени в образователни дейности. Нашите анализи
започват с изолиране на семейните социални и икономически ресурси,
които вероятно ще насърчат или попречат на семействата да подкрепят
образованието на детето си. Тези анализи обаче не завършват с обяснения
от първи ред, а преминават към изследване на онези интервенционни
дейности, които родителите могат да извършват, за да компенсират
липсата на определени ресурси, като време.

Работата в мрежа с други родители може да бъде особено полезна за
самотните майки, тъй като те могат да научат повече за училището, като
например кои учители са особено проблемни за момчета или момичета,
кои дават и оценяват домашните и кои са най-добрите учители по
математика или английски. Ние поддържаме, че има различни дейности,
които родителите предприемат, за да помогнат на децата си да учат, не
всички от които са официално обвързани с училището. Например някои
родители могат да запишат детето си в часове по музика извън
училището.

Дисциплината и времето, свързани с изучаването на инструмент,
могат да имат положителен ефект върху друга академична работа.
Действията, които родителите предприемат у дома с децата си, могат да
се разглеждат като мярка за тяхната отзивчивост към наличието на
определени ресурси. От наша гледна точка решенията на родителите да
прекарват време в разговори с децата си за училище или да прилагат
правила за гледане на телевизия и домашна работа представляват
средства, чрез които родителите могат да повлияят положително на
ученето на децата.

Времето и комуникацията спомагат за укрепване на социалните
отношения между родителите и техните деца. Освен това може да има
ориентации и действия на родителите, които са важни за образованието
на детето, независимо от времето, прекарано с детето, или отношенията с
училището или с други родители. Някои родители, например, имат силни
очаквания и отправят силни изисквания относно училищното представяне
на детето си, докато други не го правят.

Децата знаят какво се очаква по отношение на усилията и
представянето, с или без обширна комуникация с родителите си по
училищните въпроси. Социални ресурси в семейството и промените в
структурата на американското семейство несъмнено ще повлияят на това
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как образователните ценности се съобщават и подкрепят сред членовете
на семейството. Предполагаме, че социалният контрол в семействата
обикновено се поддържа чрез авторитет и норми, ако са налице условия,
необходими за поддържане на източника на този авторитет и нормите.

Нормите и авторитетът в семействата, както и в общностите, се
развиват и поддържат чрез взаимоотношенията. Тези взаимоотношения
могат да формират източник на социален капитал, тоест онези социални
ресурси в семейството и в общността, които служат като капиталови
активи, достъпни за членовете на семейството. Тези ресурси са особено
ценни, тъй като могат да служат като проводник, чрез който се предават
нормите, стандартите и очакванията (за по-нататъшно обсъждане на
социалния капитал вижте Coleman (1990)). Колкото по-близки и плътни са
връзките, толкова по-вероятно е те да действат като ограничения за
поведението.

Семейство, което е много близко, или общност, която се
характеризира с много отношения на взаимозависимост, ще има обширни
норми и ясно очертани санкции, които служат за контрол на девиантните
действия на неговите членове. Едно по-свободно изградено семейство или
общност, чиито взаимодействия са случайни и случайни, ще имат по-
малко и по-двусмислени норми и санкции.

Признавайки, че семействата имат тези потенциални активи, ние се
интересуваме да научим какви действия помагат за натрупване на
допълнителен капитал в дома. Затова нашият приоритет е да проучим как
се формира социалният капитал в дома и общността и връзката му с
укрепването на академичното представяне на учениците. От семейството
и общността преминаваме към училището, като осъзнаваме, че повечето
политики, насочени към насърчаване на по-голямо участие от страна на
родителите в образованието на техните деца, ще бъдат изградени около
училищата.

Имаме обаче относително ограничена информация относно това
какви видове училища насърчават участието на родителите или, в този
смисъл, какви видове дейности използват училищата, за да включат
родителите и какъв ефект имат върху представянето им. Родителите
правят избор относно вида действия, които са готови да предприемат у
дома, в общността и в училище, които са свързани както пряко, така и
непряко с образованието на децата им. Тези избори са повлияни от
семейните икономически и социални ограничения, както и от политиките
и практиките в училищата, които децата им посещават.

Например, семейно решение да се свърже с училището по
отношение на академичното представяне на детето си ще бъде повлияно
от оценката на родителите за представянето на детето, техните познания
за училищните политики относно осъществяването на такива контакти и
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ресурсите, необходими за осъществяване на контакт, като например
получаване на почивка от работа или наемане на детегледачка.

Семействата на имигрантите може да са по-малко склонни да се
свържат с училището, защото може да не знаят процедурите за това или
как тези действия се разглеждат от училището и учителите. От друга
страна, в близки общности, където подобни дейности са обичайни,
семействата, които не се свързват с училището, може да бъдат възприети
от училището като незаинтересовани от образованието на детето си.

Изборът на училище представлява друга форма на участие на
родителите, която е получила значително внимание от учени и политици.
През последното десетилетие научихме много за семействата, които
избират училище в частния сектор, и образователния опит, който децата
им получават в различни видове училища (Коулман и Хофър 1987;
Коулман, Хофър и Килгор 1982).

Остават обаче два въпроса. Първо, упражняването на избор
представлява ефективен социален ресурс за подобряване на
представянето на учениците, като се имат предвид други ресурси като
образованието на родителите. Второ, не е ясно кой би се възползвал от
избора на училище, ако изборът беше разширен както в частния, така и в
публичния сектор. По този начин е важно да се научи влиянието на
възможностите за избор на училище върху резултатите на учениците и
върху равните възможности за образование.

Освен това усилията да се разберат действията, които родителите
предприемат с децата си, все още не са се възползвали от данните от
широкомащабни проучвания. Например проучванията на ниво начално
училище, които разглеждат семейните ресурси и участието на родителите,
са проведени предимно на малки извадки и са от качествен характер. От
тези усилия научихме за значението на помощта при домашните,
важността на мястото за учене и ефекта от участието на родителите в
училищните дейности върху представянето на учениците.

Трудността с тези видове изследвания обаче е, че е почти
невъзможно да се контролират вариациите в семейните ресурси като
доходи, образование на родителите, състав на семейството или
последиците от расова и етническа дискриминация.

Образованието на родителите следва донякъде паралелен модел.
Четиридесет и шест процента от азиатските американски студенти имат
един родител с висше или по-високо образование. Тридесет процента от
белите ученици имат един родител с това ниво на образование. За разлика
от тях, съответно 12% и 14% от испаноамериканските и
афроамериканските ученици имат родители с тези нива на образование.
Испанците са най-склонни да имат поне един родител, който не е
завършил гимназия. Разпределението на присъдените от учителите
оценки по расови и етнически групи на учениците също показва големи
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различия. Четиридесет процента от азиатските американски студенти и
31% от белите студенти имат оценки в най-високия квартил в сравнение с
19,7% от латиноамериканците и 16,6% от афроамериканците.

Тези резултати се обръщат при изследване на квартил с най-ниска
оценка. Тридесет и един процента от латиноамериканците, следвани от
28,8% от афроамериканците, получават оценки в категориите с най-ниска
оценка. Разглеждайки съставните резултати от теста за постижения
откриваме, че над една трета от азиатците (35,7%) и малко по-малко от
една трета от белите (30,1%) имат съставни резултати от теста за
постижения в най-високия квартил. За разлика от тях 7% от африканците,
8% от индианците и 10% от латиноамериканците имат резултати от теста
в най-високия квартил.

Расовите и етническите различия в резултатите от съставните
тестове остават дори когато образователното ниво на родителите се
поддържа постоянно. Що се отнася до местоположението на училището,
афроамериканците и латиноамериканците са най-склонни да посещават
училища в градски райони, азиатските американци и белите най-вероятно
ще посещават крайградски училища, а индианците най-вероятно ще
посещават селски училища.
 Значението на участието на родителите в училищата вече е

общопризнато. Няколко проучвания за училищната ефективност
идентифицират участието на родителите като една от ключовите
променливи, свързани с ефективността като цяло и с постиженията на
учениците. Колкото по-ангажирани са родителите с обучението на децата
си, толкова по-големи са шансовете децата им да се справят добре.

Начините по които участието на родителите помага за
постиженията на децата не са добре разбрани, но някои изследователи
подчертават положителния ефект върху мотивацията на учениците
(Ekstrom et al.9 1988; Jaynes and Wlodkowski, 1990). Участието може да
означава много неща, от и дни на отворени врати в училище до помощ в
класната стая.

Има три аспекта на традиционното родителско участие, на които си
струва да се обърне внимание:

• до голяма степен засяга благосъстоянието на собственото дете;
• да се подкрепи до голяма степен приеманата за даденост

ценностна система на училището;
• колективните действия, като например чрез асоциации на

родители или родители-учители, се занимават до голяма степен с
набирането на средства или предаването на информация и обикновено не
оспорват начина на работа на училището.

Важният момент е, че от родителите обикновено се очаква да
поддържат училищните ценности, независимо дали това е да гарантират,
че децата им правят домашни, да се държат по приемлив начин или да
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идват на училище облечени по подходящ начин. Участието на родителите
в идентифицирането на ценностите, които училището ще олицетворява, е
рядкост. Ролята на родителите е да затвърдят училищните ценности и да
подкрепят училището, ако има проблеми с децата им.

Тази ситуация е онази, която повечето учители намират за удобна.
Родителите, които се противопоставят на училищните ценности, както и
техните деца, са типизирани като „проблеми”. Такива родители могат да
включват „настойчиви“ хора от средната класа, които могат да се
оплакват, че децата им не са израстнали интелектуално, както и тези,
които живеят в райони с множество лишения, където проблеми като
неизпълнението на домашна работа може да не са най-спешният
приоритет за семейство, обзето от социални и икономически трудности.

Някои училища, разбира се, са се опитали да разширят и развият
отношенията си с родителите чрез експерименти в проекти за
партньорство между дома и училището, чрез подписани споразумения
между дома и училището за отговорностите на всеки или чрез включване
на родителите в класната стая. Договорът за домашно училище за
партньорски проект, създаден от Royal.

Дружеството по изкуствата (RSA) и Националната асоциация на
главните учители (NAHT) са скорошен пример за развитие на
Великобритания, докато много схеми са разработени в САЩ под егидата
на програмата Head start. Всички тези схеми признават важността на
участието на родителите, за да помогнат на училищата да осигурят
възнаграждаващо преживяване за учениците.

Всъщност брошура, описваща няколко схеми за участие на
родители в американските училища, се нарича Принципът на родителите:
Предпоставка за образователен успех (Образователно тестване Служба,
1991). Малцина биха отрекли необходимостта от включване на
родителите в училищното обучение на децата си, въпреки че естеството и
степента на това участие, както и факторите, които му влияят, са въпрос
на известен дебат. Въпреки това традиционните представи за участие на
родителите в училищата са радикално разклатени от образователната
политика на консервативното правителство през 80-те години на миналия
век.

Нека разгледаме накратко основните характеристики на тази
политика, що се отнася до родителите. Новите роли, приписани на
родителите в поредица от Закони за образованието на север и юг от
границата, са разработени в климат, в който консерваторите смятат, че
пазарните сили са мощни агенти за подобряване на училището и
повишаване на стандартите. Следователно една нова роля за родителите е
тази на клиент на образователната услуга. На родителите са предоставени
нови права да избират училището, което децата им да посещават.
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Тъй като финансирането на училищата до голяма степен зависи от
броя на учениците, които те привличат, родителското влияние върху
училищата ще се засили или поне така гласи теорията. Училищата ще
бъдат насърчавани да предоставят образованието, което родителите искат,
защото в противен случай те ще понесат последиците от падащите
бройки, а именно намаляване на персонала и в крайна сметка закриване.
Тази основна иновация в избора на родители и последиците от нея за
училищата са една от темите на тази книга.

Ролята на родител като клиент преди беше ограничена до тези,
които можеха да си позволят да плащат директно за обучението на децата
си и да ги изпращат в частни училища.

Като алтернатива родителите, които можеха да си позволят това,
купиха къщи в районите на желани държавни училища, за да осигурят
място за децата си. В смисъл, че изборът е достъпен за всички родители,
може да се твърди, че законодателството е справедливо. Разбира се,
родителите не се забавиха да се възползват от новите права, които са им
предоставени. Въпреки това, новата роля на родителите като клиенти
прави няколко предположения за училищата и за родителите.

Може би най-очевидното е, че изборът на училище е достъпен за
родителите. За много родители, живеещи в селски или полуселски
райони, няма практическа алтернатива да изпратят детето си в местното
училище. Това важи особено за родителите на деца от средното училище.
За да се осигури избор на такива родители, ще е необходима радикална
промяна в транспортната политика.

Второ, за тези родители, които имат няколко училища в близост,
естеството на предлагания избор е доста ограничено. Националната
учебна програма, целите за постижения и националните тестове
сигнализират, че повечето училища ще работят на пазар, при който
предлагат един и същ продукт, а не различни продукти. Градските
технологични колежи и схемата за места за подпомагане на деца от по-
бедни семейства да посещават независими училища са опити за
разнообразяване на предлагането, но засега те са в много ограничен
мащаб. На трето място, има предположение, че училищата ще могат да
отговорят на родителските притеснения и така да се подобрят.

Изследванията относно действието на родителския избор в
Шотландия, която е имала радикално законодателство по-рано от Англия
и Уелс, показа, че основните критерии, по които родителите избират
училища, са географското местоположение, безопасен достъп и видът на
децата, които вече посещават (Adler et al.t. 1989). Това не са критерии, на
които училищата могат лесно да отговорят. Четвърто, приема се, че
всички родители са еднакво добре информирани за правата си и могат да
ги упражняват.
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Тези предположения са разгледани в този том от различни гледни
точки от Джонатан, Макбет, Адлер и Томлинсън. От гледна точка на
философ на образованието, Джонатан поставя няколко въпроса относно
правата на родителите на по-голям избор и контрол върху обучението на
децата им. Тя ни предупреждава за функцията да говорим за правата като
„превъзхождащ“ ход, надделяващ насрещните искове и несъгласието и
описва правата на различни заповеди. Тя също така ни предупреждава за
сложността на родителите, които упражняват пълномощни права от името
на своите деца. По същество обаче тя въвежда въпроса, който също се
разглежда от Адлер, за правилния баланс между индивидуалните права и
правата за колективно благосъстояние в социалната политика.

Макбет разглежда правата на родителите в образованието в други
части на Европа в глава, която започва с полезно напомняне, че повечето
образование се провежда извън училище. Той използва познанията си за
политиката и практиката в Европа, за да повиши осведомеността относно
предположенията, които ние във Великобритания правим за родителите и
образованието и да оспори тези предположения. Той прогнозира, че
Европейската общност ще става все по-влиятелна в училищните дела и
спекулира, че това може да насърчи промените в отношението,
необходими за постигане на истинско родителско участие в училищата,
участие, което пряко влияе върху образователния опит на децата им.

Адлер прави преглед на ефектите от отвореното записване в
Шотландия, като се основава на две големи изследователски проучвания
на екипи в университетите в Глазгоу и Единбург, за да предположи, че
резултатът е нарастващото неравенство в предоставянето. Въпреки това,
признавайки потенциално благоприятните ефекти от избора на
родителите, той се застъпва за по-голямо разнообразие от предоставяне
като начин за защита на интересите на децата, като същевременно запазва
правото на избор на родителите.

Томлинсън подчертава „пропастта на неразбирателството“ между
родителите и учителите от етническите малцинства и посочва, че
расовите и културните различия добавят допълнително измерение към
отношенията между дома и училището. Тя ни напомня колко ограничена
може да бъде представата за родителски избор, като разкрива, че десет от
петдесет и трите Бангладешките семейства в Тауър Хамлетс, участващи в
проучване, са имали дете „извън училище“ в някакъв момент поради
недостатъчно налични места. Освен това нейното изследване показва, че
познанията на родителите в Бангладеш за образованието, за
образованието на децата им и за правата им съгласно скорошното
законодателство са лоши.

Потребителската роля на родителите не е единствената, която им се
приписва чрез скорошно законодателство. Правата им на по-голям глас в
училищните дела са засилени, първо, чрез засиленото им
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представителство в ръководните органи чрез Закона за образованието (№
2) от 1986 г. и второ чрез обширните правомощия и отговорности на
ръководните органи съгласно Закона за реформа в образованието от 1988
г. В Шотландия Законът за училищните съвети от 1988 г. установява
широкия еквивалент на ръководните органи, въпреки че те имат по-малко
правомощия от своите колеги на юг от границата.

Начините, по които работят тези органи, и техният потенциал за
активно включване на родителите в живота на училищата се обсъждат от
Голби (Англия и Уелс) и Мън (Шотландия). Голби обсъжда ролята на
родителите като управители и вижда възможностите на родителите
управители да предоставят „нови служители на активните граждани, като
по този начин укрепват местната демокрация. В основата на подобни
стремежи обаче са притесненията относно представителството, както по
отношение на доминирането на белия мъж от средната класа като
губернатор, така и от липсата на каквато и да е законова отговорност
управителите-родители да поддържат връзка със своите избиратели.

Проблеми с представителството са повдигнати от Мън в нейната
дискусия за начините, по които работят училищните настоятелства в
Шотландия и от Томлинсън, който посочва колко малко членове на
етническите малцинства има в управителните органи. Управляващите
органи могат да приемат доста различни роли, отразяващи
интерпретациите на тяхната цел и Голби подчертава някои от тях. В
Шотландия училищните настоятелства са се развили по неочаквани
начини, начини, които предполагат, че образованието като право на
колективно благосъстояние на обществото е високо ценено.

Всъщност една от иронията на шотландската ситуация е, че след
като създаде или поне засили легитимността на родителския глас в
училищните дела, правителството трябваше да живее с този глас, който се
издига в опозиция на политиката му за национално тестване по английски
и математика за ученици в 4 и 7 основно. Родителите, работещи чрез
местни федерации на ръководни органи или чрез други групи по
интереси, вероятно ще придобият по-голямо значение при изготвянето на
политики в образованието. Те, без съмнение, ще бъдат усърдно ухажвани
от учителските синдикати, местните власти и централното правителство
като начин да се стремят да легитимират политиката и може би дори да
бъдат включени в самия процес на създаване на политики.

Рааб изследва идеята за партньорство при разработването на
политики в своята глава, разглеждайки вероятната роля на
образователните власти в бъдеще. Той вижда образователните власти като
„надолу*, но не и „извън“ в училищното управление и посочва разходите
на централното правителство, налагащо контрол върху неохотните
власти. Както Лорънс Стенхаус отбеляза в друг контекст, учителите,
които се чувстват несправедливо призвани да отговарят, прекарват



38

времето си в опити да измамят счетоводителите, а не да подобрят баланса
(Stenhouse, 1977).

Рааб твърди, че сега се търси обща култура сред големите играчи в
изработването на образователната политика, култура, която признава и
приема нови ценности на образователния мениджмънт, като показатели за
ефективност и планове за развитие.

Новите роли на клиент и мениджър не изключват директен контакт
между родител и учители относно образованието на отделните деца и
старите представи за учители и родители като партньори в образованието
на техните деца. Прякото участие на родителите в училищното обучение
на техните деца все още е изключително важно и се разглежда по
различни начини от Бастиани и Хегарти. Бастиани започва с изследване
на идеята за партньорство и очертава законовите и договорните
изисквания на училищата по отношение на партньорството с родителите.
Той дава примери за партньорство в действие и предлага начини за
напредване на политиката и практиката.

Докато Бастиани има малко съмнения, че идеята за партньорство е
полезна (макар и да се нуждае от изясняване), Хегарти избягва идеята
твърдейки, че тя крие повече, отколкото разкрива. Вместо това той избира
функционално описание на компонентите на добрите отношения между
дома и училището от гледна точка на специални нужди. Този подход,
твърди той, позволява възможността за партньорство, но не зависи от
него. Петте форми на контакт между дома и училището, които той
обсъжда, биха могли да доведат до това как новите роли, предоставени
сега на родителите, отговарят на традиционните характеристики на
отношенията между дома и училището, споменати по-рано.

Ролята на родителя като потребител е в съответствие с
традиционната родителска грижа за образованието на неговото или
нейното дете. Той набляга на частните права и интереси, а не на
колективното благосъстояние на децата в училищата.

Струва си да се подчертае този момент, защото е добра илюстрация
на промяната в баланса между индивидуалните права и правата на
колективно благосъстояние, в полза на първите, в обществените услуги.
От 1979 г. на потребителите на обществени услуги се предоставят права
като част от обща реакция срещу това, което правителството възприема
като неуспех на доставчиците на тези услуги да се справят ефективно със
социалните проблеми.

Хартата е най-новият пример за тази промяна. В образованието
училищата се възприемат както от лейбъристите, така и от
консервативните правителства като неуспели да повишат достатъчните
стандарти и да бъдат част от обяснението за нашия относителен
икономически упадък. Консервативният отговор за подобряване на
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представянето е чрез действието на родителски избор на пазара на
училище.

Важен момент, който трябва да се отбележи, е, че повишаването на
частния интерес предполага, че пътят към по-високите стандарти ще бъде
постлан с много губещи. Това е така както теоретично, така и емпирично.
На теоретично ниво, за да функционират пазарите, стандартите трябва да
са различни или няма смисъл да се избира. Бол (1990:7) посочва и твърди,
че конкуренцията ще повиши стандартите.

Не тези стандарти ще станат еквивалентни между училищата, това
ще заглуши пазарната динамика и трябва да има разнообразие на пазара.
Емпирично, основните проучвания на действието на родителския избор в
Scodand (Adler et al., 1989; Macbeth et al., 1986) показват, че в областите,
където е действал изборът, относителният недостатък на тези, които
остават в непопулярни училища, се е увеличил.

Дали нарастващото неравенство в предоставянето в дългосрочен
план ще доведе до по-високи стандарти за всички е емпиричен въпрос, на
който все още не може да се отговори.

Дали това е цена, която си струва да се плати, е идеологически
въпрос, в зависимост от виждането на човека за правилния баланс между
индивидуалната клиентска ориентация и колективната ориентация към
благосъстоянието в обществените услуги.

Все още не е ясно дали родителите като индивидуални клиенти са
успели да участват повече в определянето на училищните ценности. В
много популярни училища, където има повече заявки за кандидатстване,
отколкото места, може да се окаже, че училищата започват да избират
родители, а не обратното. Освен това, както показа шотландското
изследване, цитирано по-горе, критериите, по които родителите избират
училища, близостта, безопасността на учениците и вида на децата, които
посещават, са трудни за отговор на училищата.

Тези критерии не са ограничени до шотландски родители. В
неотдавнашно обобщение на прегледа Хартата е най-новият пример за
тази промяна. В образованието училищата се възприемат както от
лейбъристите, така и от консервативните правителства като неуспели да
повишат достатъчните стандарти и да бъдат част от обяснението за нашия
относителен икономически упадък.

Консервативният отговор за подобряване на представянето е чрез
действието на родителски избор на пазара на училище. Важен момент,
който трябва да се отбележи, е, че повишаването на частния интерес
предполага, че пътят към по-високите стандарти ще бъде постлан с много
губещи. Това е така както теоретично, така и емпирично.

Дали нарастващото неравенство в предоставянето в дългосрочен
план ще доведе до по-високи стандарти за всички е емпиричен въпрос, на
който все още не може да се отговори.
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Дали това е цена, която си струва да се плати, е идеологически
въпрос, в зависимост от виждането на човека за правилния баланс между
индивидуалната клиентска ориентация и колективната ориентация към
благосъстоянието в обществените услуги.

Все още не е ясно дали родителите като индивидуални клиенти са
успели да участват повече в определянето на училищните ценности. В
много популярни училища, където има повече заявки за кандидатстване,
отколкото места, може да се окаже, че училищата започват да избират
родители, а не обратното. Освен това, както показа шотландското
изследване, цитирано по-горе, критериите, по които родителите избират
училища, близостта, безопасността на учениците и вида на децата, които
посещават, са трудни за отговор на училищата.

Тези критерии не са ограничени до шотландски родители. В
скорошен преглед, обобщаващ европейски изследвания и проучвания на
общественото мнение, Ma Charter е най-новият пример за тази промяна. В
образованието училищата се възприемат както от лейбъристите, така и от
консервативните правителства като неуспели да повишат достатъчните
стандарти и да бъдат част от обяснението за нашия относителен
икономически упадък.

Все още не е ясно дали родителите като индивидуални клиенти са
успели да участват повече в определянето на училищните ценности. В
много популярни училища, където има повече заявки за кандидатстване,
отколкото места, може да се окаже, че училищата започват да избират
родители, а не обратното. Освен това, както показа шотландското
изследване, цитирано по-горе, критериите, по които родителите избират
училища, близостта, безопасността на учениците и вида на децата, които
посещават, са трудни за отговор на училищата.

Тези критерии не са ограничени до шотландски родители. В
неотдавнашен преглед, обобщаващ европейски изследвания и проучвания
на общественото мнение, Макбет и Уиър (1991) подчертават
достъпността, безопасността, запазването на групите за приятелство и
местната репутация за дисциплина и високи стандарти на преподаване
като ключови критерии, използвани от родителите, избиращи училища.
Това повтаря факта, че отзивчивостта към грижите на родителите не е
изцяло в правомощията на училището.

Cbeath и Weir (1991) подчертават достъпността, безопасността,
запазването на групите за приятелство и местната репутация за
дисциплина и високи стандарти на преподаване като ключови критерии,
използвани от родителите, избиращи училища. Това повтаря факта, че
отзивчивостта към грижите на родителите не е изцяло в правомощията на
училището.

Според европейските изследвания и проучвания на общественото
мнение, Macbeth и Weir (1991) подчертават достъпността, безопасността,
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запазването на приятелските групи и местната репутация за дисциплина и
високи стандарти на преподаване като ключови критерии, използвани от
родителите, избиращи училища.

Това повтаря факта, че отзивчивостта към грижите на родителите не
е изцяло в правомощията на училището. Родителите като членове на
училищни ръководни органи или училищни настоятелства предизвикват
традиционните отношения между дома и училището по два начина.
Първо, ръководните органи са изрично за колективното благополучие на
училището, а не за личния интерес на отделния родител. Второ, те
надхвърлят сдруженията родители или родители-учители, като имат ясно
определени законови отговорности, които в случая на управителните
органи са обширни и съществени.

Отговорностите в области като осигуряването на широка и
балансирана учебна програма в рамките на националната учебна
програма, управлението на училищния бюджет, наемането и уволнението
на училищния персонал, всички разкриват значителен потенциал за
влияние върху училищния климат. Трудно е да се обобщи за ефектите на
управителните органи върху училищата и за опита на родителите в
губернаторството.

Изследванията предполагат разнообразие от опит, но доминирането
на ръководителя и председателя е отбелязано от Deem и Breton (1990),
докато в Шотландия съветите са много по-готови да се противопоставят
на образователната власт, отколкото на училището (Munn 1992; Munn и
Холройд, 1989). Остава да видим дали активното участие в управлението
на училищата ще се развие с натрупването на опит управителите и
членовете на борда. Беше интересно да видим как се оформят местни
федерации на съвети и управителни органи и в Шотландия появата на
зараждащата се национална федерация на училищните съвети.

Управителните органи и съвети насърчават идеята за колективен
родителски интерес в училищата и политизират родителите по начин,
който предизвиква традиционните представи за отношенията в
домашното училище. В дългосрочен план те могат да бъдат по-важно
средство за упражняване на влияние за родителите от избора на училище.

Предизвикателството към традиционните представи за
партньорство между домашното училище е очевидно и в пилотните схеми
и експериментите в проекти за домашно училище, които се провеждат в
различни части на Великобритания. Многото различни схеми,
разработени в рамките на договора за партньорство между дома и
училището, споменат по-рано, са свидетелство за енергията, ентусиазма и
ангажираността на родителите и учителите.

Ползите от тях са по отношение на подобрената комуникация
между дома и училището и по-добрите възможности за родителите и
учителите да подкрепят ученето на децата. Все още не е ясно дали
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схемите насърчават колективистичния, както и индивидуалния частен
интерес и дали училищата са променили съществено начина си на работа
в резултат на засиленото участие на родителите. Каквато и роля или роли
да приемат родителите в отношенията си с училищата, родителите са тук,
за да останат като сила в създаването на политики. Сега те имат достъп до
повече и по-добре представена информация за училищата от всякога и ги
ухажват усърдно от всички страни.

В Шотландия например, образование в района на Стратклайд, който
е един от най-големите в Европа, създаде родителска консултативна група
в която членуват около тридесет родители. Групата ще се среща с
директора на образованието на всеки шест седмици „за да обсъди
въпроси, които могат да ги интересуват или засягат по отношение на
политиките на [властта]“ (Регионален съвет на Стратклайд, 1992 г.).

Най-големият учителски съюз в Шотландия наскоро издаде
Манифест за партньорство, в който се застъпват тесни връзки между
родители и учители (Образователен институт на Шотландия, 1992 г.).
Независимо дали са клиенти, мениджъри или партньори, родителите имат
важна роля в обучението на децата си. Тази колекция от документи
повдига въпроси и поставя под въпрос предположения и анализира някои
скорошни развития. Започва с общи глави по въпросите на правата,
избора, гласа и партньорството, преди да се съсредоточи върху
последните три по-подробно. През приносите се движат въпроси относно
колективното благосъстояние и правата на индивидуалното
благосъстояние, отношенията между експерта и неексперта и
отговорността на училището.

Доказано е, че степента на участие на родителите в училищата на
техните деца влияе върху социалните и академичните резултати на
децата. По-голямото участие на родителите в училищното обучение на
децата е положително свързано с по-добри резултати за детето. Освен
това връзката между родителите и училищата на техните деца може да се
разглежда като един от факторите, които влияят върху успеха на
училището и неговата култура (Dauber & Epstein, 1991). Това проучване
се фокусира върху възприятията и нагласите на родителите към участието
на родителите в училищата и възприеманото влияние, което това участие
има върху училищата. Той също така оцени ефекта от демографските
променливи, като пол, семейно положение, местожителство и брой деца в
семейството, върху участието на родителите в училището.

В проучване, което включва повече от 100 респонденти, родителите
бяха разпитани за възприятията им за участие в училище. Анкетата е
предназначена да оцени степента на участие на родителите в училището,
отношението на родителите към участието, степента на успеваемост на
училището според родителите и цялостния успех на училището. Освен
това бяха събрани демографски данни, които да се използват при
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сравнения между различни демографски групи, за да се оцени влиянието
на разликите в демографските данни върху участието на родителите в
училищата.

Използвайки резултатите от проучването, базирани на демографски
данни, бяха открити значителни разлики относно възприятието на
родителите за степента им на участие в училищата на децата им въз
основа на пола, семейното положение, местоживеенето и броя на децата в
семейството.

От общото население на родителите, участвали в проучването, над
75% от участниците са жени. Резултатите от проучването показват, че има
значителна разлика между мъжете и жените по отношение на тяхното
възприятие за степента им на участие в училищата на децата им. Жените
обикновено посочват по-голямо участие в училище, отколкото техните
колеги мъже. Въпреки това не се наблюдават значителни разлики между
мъжете и жените в отношението им към участието в училище или в
оценката им за успеха на училищата.

Многобройни проучвания изследват ролята на бащите в
училищното представяне на децата им и в насърчаването на положително
отношение у децата към техните училища (HiattMichael & Ho, 2012).
Очаква се участието на бащите в образованието на децата им и в техните
училища да има положително влияние както върху децата им, така и
върху успеха на училищата.

Необходими са допълнителни изследвания, за да се намерят начини
да се насърчи по-широко участието на бащите в училищата на децата им.

Проведени са няколко проучвания относно степента на участие на
женен родител спрямо разведения или самотен родител в училищата.
Епщайн (1987) съобщава, че самотните родители очевидно са по-малко
ангажирани с училището и че женените родители посвещават повече от
времето си на училищата на децата си. Гролник (1997) стига до подобно
заключение, което подкрепя идеята, че самотните родители са по-малко
ангажирани в училищата. В това проучване женените и разведените
родители посочват различни нива на участие в училищата. От общия брой
респонденти 88,7% посочват, че са женени, като само 11,3% посочват, че
са разведени.

От резултатите от проучването е наблюдавано, че разведените
родители имат по-високо ниво на участие, отколкото женените родители.
Въпреки тези констатации, няма разлика между женените и разведените
родители по отношение на отношението им към участието им в
училището и по отношение на оценката им за успеха на училището. Ще
бъде необходима допълнителна оценка на по-голяма група от разведени
родители, за да се потвърдят тези констатации за избраната популация.

Местоположението на дома на родителите повлия на участието на
родителите в училищата. В проучването участваха родители на деца,
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посещаващи училища в арабски градове в Израел. От всички родители,
чиито деца са посещавали училища в арабските градове и които са
участвали в проучването, родителите, които са живели в Кфар Кана,
демонстрират по-ниско ниво на родителско участие от средната степен на
участие на родителите в два други арабски града, Тамра и Бенджидат.
Значителна разлика се наблюдава и в оценката на родителите за
успеваемостта на училището, като жителите на село Нгуядат предоставят
по-високи оценки за успех. Успехът на училището, присъден от
родителите, живеещи в Тамра, е по-висок от този на родителите от други
райони на пребиваване.

Нарастващият брой деца в семейството оказва негативно влияние
върху степента на родителска ангажираност в училищата, като
родителите от по-големи семейства показват по-ниско участие. Тъй като
над 80% от респондентите посочват, че имат три или повече деца в
семейството, ще е необходимо допълнително проучване на семействата с
2 или по-малко деца, за да се провери ефектът от броя на децата върху
нивото на родителско участие в техните деца училища. Фактът, че повече
от половината от респондентите са признали, че имат повече от едно дете
в училището, също може да повлияе на резултатите.

Шестдесет и един процента от анкетираните посочват, че имат
академично образование. 55,8% от родителите са на възраст между 31 и
40 години. И все пак разликите във възрастта на родителите и нивото на
образование имаха малък ефект върху възприятието им относно участието
в училищата.

Участието на родителите е признато като важен аспект за успеха
както на учениците, така и на училището. Проучването тества влиянието
на родителската намеса в училище върху успеха на училището.
Резултатите от проучването показват, че има положителна корелация
между степента на родителска намеса и мярката за успеха на училището.

Може да се очаква, че колкото по-голяма е намесата на родителите
по въпросите, свързани с училището, толкова по-голям е успехът на
училището. Освен това, колкото по-положително е отношението на
родителите към участието в училището, толкова по-голям успех може да
се очаква от училището.

И все пак, въпреки положителното отношение на родителите към
участието в училището, проучванията показват, че съществува
несъответствие между интереса на родителите да бъдат по-ангажирани в
училищата и реалното им участие в училищата на децата си (Eccles &
Harold, 1996). Резултатите от проучването, в съответствие с предишни
изследвания, показват, че въпреки положителното отношение на
родителите към участието в училището, на практика не е отчетено
значително увеличение на участието на родителите сред арабските
градове в Израел. Проучването беше използвано за оценка на успеха на
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училището въз основа на две характеристики. Първата характеристика
беше броят на учениците, отпаднали от училище. Втората характеристика
беше степента на интеграция на информационните и комуникационни
технологии (ИКТ) и други технологии в училището.

Резултатите от тестване на връзката между броя на отпадналите от
училището и степента на успеваемост на училището показват, че
намаляването на броя на отпадналите от училището най-вероятно ще се
отрази положително върху успеха на училището. Връзката между високия
спад в броя на отпадналите от училището и успеха на училището е
умерена и положителна. Значителна беше и връзката между използването
на технологиите в училището и успеха на училището. Резултатите от
проучването показват, че увеличаването на използването на съвременни
технологии в училището ще повлияе благоприятно на успеха на
училището.

След като се демонстрира значението на участието на родителите за
успеха на училището, беше направен опит да се проучи кои фактори
могат да бъдат използвани за прогнозиране на степента на родителско
участие в училищата на техните деца. Няколко проучвания са изследвали
аспектите, които е вероятно да предскажат участието на родителите.
Някои фактори, като вярата на родителите във важността на тяхното
участие в образованието на децата им и участието им в училището, могат
силно да повлияят на тяхното ниво на участие.

Други фактори, като липса на време или други стресови събития,
могат да намалят нивото на участие на родителите (Grolnick et.al, 1997).
Това проучване се опита да даде по-задълбочен поглед върху факторите,
които вероятно ще предскажат степента на участие на родителите в
училищата, които децата им посещават. Може да се очаква, че липсата на
участие на родителите може да бъде свързана с липса на разбиране за
образователната среда и за методите, използвани за обучение. В това
проучване липсата на разбиране на родителите за образователните
методи, използвани в училищата на техните деца, се отрази негативно на
степента на тяхното участие.

Резултатите от проучването показват, че факторът, който е повлиял
най-положително върху степента на участие на родителите, е нивото на
културно многообразие в училищата. Няколко други фактора бяха
тествани за способността им да предскажат степента на участие на
родителите в училищата, които децата им посещават. В това проучване
липсата на време не се оказа един от факторите, които биха могли да
бъдат полезни при прогнозиране на участието на родителите в училищата
на децата им.

Друг фактор, атмосфера на отчуждение и създаване на дистанция
между дома на децата и тяхното училище, също не изглежда да е полезен
при прогнозиране на нивото на родителско участие. Дефинираната липса
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на разбиране за значението на концепцията за участие на родителите не
беше полезен фактор за прогнозиране на участието на родителите в
училището. Eccles & Harold (1996) съобщават, че само 5-6% от
родителите, които са участвали в тяхното проучване, са играли лидерска
роля в училището на децата си. Повечето от родителите, участвали в
тяхното проучване, посочват, че участието им в обучението на децата им
се извършва у дома. В настоящото проучване на родителите в училищата
в арабските градове в Израел бяха открити малко доказателства за
значителна корелация между променливите в проучването и
действителните родители участващи в училище.

През последните години участието на родителите в училищата на
техните деца се увеличава с насърчаването на засиленото сътрудничество
между домашното училище. Насърчаването на по-голямото участие на
родителите в училищата и повишената подкрепа на родителите от
училищата послужиха като стимули, които стимулират по-голямо участие
на родителите. Очаква се по-голямото участие на родителите да улесни
по-голям успех, както на учениците, така и на училищата.

Доказано е, че степента на участие на родителите в училищата на
техните деца влияе върху социалните и академичните резултати на
децата. По-голямото участие на родителите в училищното обучение на
децата е положително свързано с по-добри резултати за детето. Освен
това връзката между родителите и училищата на техните деца може да се
разглежда като един от факторите, които влияят върху успеха на
училището и неговата култура, постигнах тази цел чрез прогнозни
въпроси, които съдържаха много полезни теми, подкрепящи и
противопоставящи се едновременно което помогна на училището да види
причините, които засягат всички гледни точки и да изберат подходящи
методи, за да продължат работата си.

Накратко, заключенията, които могат да се извлекат от анализа на
данните и да се приложат в практиката, са:

 Необходимо е да се насърчи задълбоченото разбиране на
ролята на родителите по отношение на успеваемостта на децата в училище.

 Необходимо е да се популяризират начините за ефективна
интеракция между учители, родители и ученици.

 Повишаване на осведомеността относно възгледите за
успешното партньорство между родителите и училището, като институция
може да доведе до промяна в грижите за децата.

 Разбирането и актуалните познания на психическото развитие
на децата биха предизвикали промяна в грижите, които родителите полагат
за тях.
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IV. ПРИНОСИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Изследването има следните теоретични и приложни приноси.

1. Направена е исторически анализ на училището, като
образователна организация.

2. Доказана е положителната роля на включването на родителя в
учебната дейност на ученика.

3. Обоснована е ползата от взаимодействието между родителите и
учителите в процесса на обучението.

4. Доказано е, че използването на информационните и
комуникационни технологии във взаимодействието между
родителите и училището води до повишаване успеха, както на
учениците така и на училището, като цяло.

5. Разкрити са най-често срещаните трудности в общуването между
родители, ученици и учители.

6. Доказана е потребността от това училищата да ангажират в по-
голяма степен учениците и техните родители принадлежащи към
различни културни общности, при адаптацията им в училищна
среда за постигане на основната образователна цел - успех в
училище.

.
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