
 
 
 

 

 

  پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 
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  دگاهی دانش آموزان از د یر یعوامل موثر بر مشارکت پذ ی بررس
 مدارس متوسطه اول دختران مناطق شمال شهر تهران   ران یدب

 06/1397/ 26:  تایرخ پذیرش           13/04/1397تاریخ دریافت:  

 3ی مسعود احمد ،2ی رحمان غفار  ،1صفرپور  رضا یعل

 چکیده 
هدف این تحقیق تعیین عوامل موثر بر مشارکت پذیری دانش آموزان از دیدگاه دبیران متوسطه اول شممال شمهر 

  از نظر همدف، کماربردی اسمت. توصیفی)پیمایشی( و  ،آوری اطالعاتجمعاز نظر شیوه  بوده است. روش تحقیق تهران
جامعه اماری پژوهش شامل کلیه دبیران مدارس متوسطه اول دخترانه شمال شمهر تهمران )شمامل منماطق آمموزش و 

نفر برآورد شده است و  274نفر می باشد. حجم نمونه با فرمول کوکران  950( می باشد. که تعداد آنها 4و3و2و1پرورش
با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و طبقه ای )براساس منطقه( از بین جامعه آماری انتخما  این تعداد  
درجمه ای ییرمرت  5گویه ای محقق ساخته بوده که  نمره گذاری آن در مقیاس  54ابزار تحقیق پرسشنامه شده است.  

هما پایایی پرسشنامهاده شده و برای اطمینان از  استف  ییروایی صوری و محتوااز    رواییصورت گرفته است. برای تعیین  
 85/0نفمر بمه صمورت آزمایشمی اجمرا و پایمایی آن بما روش آیفمای کرونبما     30نیز، آن را  روی نمونه ای با حجمم  

صورت گرفته  SPSSبرآوردگردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار 
توصیفی از جدویهای فراوانی، نمودارهای متناسب با نوع دادهها، شاخص های شماخص همای مرکمزی،  است. در سطح  

  K_Sی چمون آزمون همایشاخص های توزیع داده ها استفاده شده و در سطح  استنباطی از و  شاخص های پراکندگی  
اریمان  یمک طرفمه و آزممون تک گروهی، آزمون فریدمن، آزمون تحلیمل و  tبرای بررسی نحوه توزیع نمرات، آزمون  

نتایج نشان داد که عوامل موثر در مشارکت پمذیری دانمش آمموزان در پمنج دسمته   .ه استاستفاده شد   LSDتعقیبی  
طبقه بندی شمده و همر دسمته شمامل مجموعمه ای از متسیرهاسمت.   فردی، اجتماعی و مدیریتی،  خانوادگی،  ساختاری

ست که  در بین عوامل پنج گانه،  عوامل خانوادگی باالترین رتبه را داشته همچنین اویویت بندی این عوامل بگونه ای ا
اجتماعی در رتبه های بعمدی رمرار   –و بعد از آن عوامل فردی،  عوامل ساختاری،  عوامل مدیریتی و عوامل فرهنگی  

 دارند.

 مدیریتیفردی، اجتماعی و ، خانوادگی، عوامل ساختاریمشارکت پذیری، کلید واژه ها: 

 

 
 .رانیا  یسار  ، یدانشگاه آزاد اسالم  ، یعموم  یگذار یو خط مش یریگ  میتصم شیگرا   ، یدویت تیریمد  یدکتر یدانشجو 1
 .رانیا  ، یسار  ، یواحد سار یدانشگاه آزاد اسالم یدانشرده علوم انسان  ، یدویت تیریگروه مد اریاستاد 2
 .رانیا  ، یسار  ، یواحد سار یدانشگاه آزاد اسالم یدانشرده علوم انسان  ، یدویت تیریگروه مد اریاستاد 3



 1400زمستان  ، دوم ، شماره  سيزدهم سال    -  پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي  ❑78
 

 مقدمه

پیشرفت علم و گسترش دامنه ی علوم مختلف ضرورت کسب معلوممات بیشمتر و بما دوام تمر در 
زمان کوتاه را اجتنا  ناپذیر می سازد. بنابراین یری از وظایف متخصصین تعلمیم و تربیمت شناسمایی 

بهینه یادگیرندگان از زمان شیوه های مناسب جهت یادگیری سریع تر و بهتر دانش آموزان و استفاده  
محدود آموزش می باشد. همچنین یادگیرندگان عالوه بر یادگیری مطایب و معلوماتی که بمه صمورت 
رسمی به آنها تدری  می شود، در محیط مدرسه به یادگیری شیوه ی بررراری ارتبما  بما دیگمران و 

( بسمیار مفیمد اسمت کمه   1997  ادراک دیدگاه های آنها می پردازند. به نظمر آزنسمون و همرماران )
فراگیران عالوه بر کسب مهارت ها و اطالعاتی که به صورت رسمی به آنهما اراهمه ممی شمود بمرای 
یادگیری و تجربه نمودن روش های ارتبا  با دیگران و همچنمین ایجماد یمک دیمدگاه منبمت نیمز از 

روش همای مناسمب و مفیمد    مدرسه استفاده نمایند. متخصصین تعلیم و تربیت در تالش برای اراهمه
جهت استفاده بهینه از فرصت ها و امرانات آموزشی در راستای یادگیری بهتر، عمیمق تمر و وسمیعتر، 
ضمن مخایفت با تعاریف ربلی تدری  که آن را انتقال معلومات ممی دانسمتند تمدری  را کممک بمه 

فرایند یادگیری آن رمدر مهمم فراگیر برای تفهیم و درک مطایب می دانند. مشارکت دانش آموزان در  
است که بعضی از متخصصین تعلیم و تربیت میزان مشارکت دانش آموزان در فعاییت های یادگیری را 
بعنوان مالکی برای ارزیابی معلمین مطرح نموده اند. اگر بخواهیم معلم یما کمالس خمو  را بما یمک 

نمش آمموزان را بمه کنجرماوی و عبارت معرفی و توصیف کنیم، باید گفت ؛ معلمی خو  است که دا
 (. 68، صفحه، 1336پرسش بیشتر برانگیزد. ) شعاری نژاد، 

در مدارس می توان بما بمه کمار گمرفتن، مشمارکت، یمادگیری و ارتباطمات اجتمماعی را بمه طمور 
چشمگیری بهبود بخشید. ایبته نمی توان ادعا کرد که همراری گروهمی پاسمخگوی تممامی مسمایل 

اره باید به کار گرفته شود. بلره استفاده از چنین شیوه ای، کالس های درس را به است، یا اینره همو
محیط های زنده تر و شادا  تر تبدیل می کند که یادگیری موثر را امران پذیر می سازد.)دیون، بنت 

( نتایج مطایعات مختلف حاکی از اثربخشی روش های کارگروهی و مشارکتی در کالس هاست. 1990
نشان داده اند، دانش آموزانی که در رایب گروه ها به یادگیری مشارکتی می پردازند، نسمبت   مطایعات

به کسانیره انفرادی یاد می گیرند. پیشرفت تحصیلی و احساس مسئوییت بیشتری دارند و نسمبت بمه 
ی بنا به دالیل فوق، پیدا کردن عمواملی کمه مم(.   1384مدرسه نگرش منبتی پیدا می کنند. )کرامتی،

تواند در یادگیری مشارکتی دانش آموز آموزان نقش داشته باشد، موضوعی است کمه تحقیمق حاضمر 

عواممل  "برای شناسایی این عوامل صورت گرفته است و درصدد است تا به این سوال پاسخ دهد که 
 "کدامند؟ موثر بر مشارکت پذیری دانش آموزان از دیدگاه دبیران متوسطه اول شمال شهر تهران
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 مبانی نظري مشارکت

 مفهوم مشارکت -
از حیث یسوی به معنای درگیری و تجمع برای منظوری خاص می باشمد.در ممورد   1واژه مشارکت

معنای اصطالحی آن بحنهای فراوانی شده اسمت ویمی در مجمموع ممی تموان جموهره اصملی آن را 
مفهوم گسترده ای است، این مفهوم با توجه به این که مشارکت  درگیری، فعاییت و تأثیرپذیری دانست.

را می توان از دیدگاه علوم مختلف تعریف کرد.آین بیرو در تعریف مفهوم مشارکت چنین می نویسمد   
مشارکت کردن به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن و یا در گروهی شرکت جسمتن و 

ه جامعه شناسی، باید بمین مشمارکت بمه بنابراین با آن همراری داشتن است.به همین جهت، از دیدگا
عنوان حایت یا وضع ) امر شرکت کردن( و مشارکت به عنوان عمل و تعهد ) عمل مشمارکت ( تمیمز 
راهل شد.مشارکت در معنای اول از تعلّق به گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر می دهد 

ند و به فعاییّت اجتمماعی انجمام شمده نظمر و در معنای دوّم داشتن شرکتی فعاالنه در گروه را می رسا
  .( 257  صفحه1375دارد. ) بیرو، 

بیشتر به بعد عمل و تعهدآمیز مشارکت توجه کرده اند، آنان مشارکت را چنین تعریف   2گارد و بیسر
می کنند   مشارکت را می توان به صورت تعهد مشترک در پرداختن به مساهل توسعه بر اساس تقسیم 

وظایف و مسئوییت ها تعریف کرد.مشارکت ها حول هدف های مشترک شرل می گیرد و   توافق شده
شرکاء پیگیری یک یا چند فعاییت را در راستای یک هدف، به صورت مشترک یا به صورت ردیفی، به 
عهده می گیرند.مشارکت ها ممرن است بسته به هدف مورد دستیابی، مورت یا برای مدتی طموالنی 

 .( 84صفحه   1382بیسر به نقل از تاچر و کمپوس،  باشد ) گاارد و
مشارکت به معنای احساس تعلق به گروه و شرکت فعاالنه و داوطلبانه در  از دیدگاه جامعه شناسی،

آن که به فعاییت اجتماعی منجر می گردد، حاهز اهمیت است.از این نظر، مشمارکت، فرآینمد سمازمان 
تعریف مقام معظم رهبری از د. تی ارادی و داوطلبانه دست می زنیافته ای است که فرد در آن به فعایی

بلرمه ؛ مشارکت چنین است  مشارکت مردم یعنی بار اداره ی جامعه را دویت به تنهایی بر دوش نگیرد
 (.1379)ایوبی،  با کمک مردم بگیرد که این بسیار منطقی است

سطه آن فرد نقمش همایی در حیمات مشارکت در ابعاد گسترده به فرآیندی تعریف می شود که بوا
. سیاسی،ارتصادی و اجتماعی کشورش ایفا می کند و جامعه را جهت نیل به اهدافش یاری می رسماند

 
1 participation 
2 Gard & Biser 
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مفهوم محدودتر مشارکت همگانی بر ارداماتی متمرکز است که شهروندان باید انجام دهند تما از ایمن 
مینه برنامه ریزی و سیاستگذاری و تصممیم طریق با مدیریت همراری کنند،بر آن تاثیر بگذارند و در ز

گیری با آنها تعامل داشته باشند تا از یرسو به نیازها و خواسته های خود برسند و از سوی دیگر منافع 
عمومی تامین گردد.از این دیدگاه،مشارکت راه و روشی اجتماعی برای تحقق اهداف مختلف و متعمدد 

ت را استفاده عملی از مفهوم کنش همگانی مبتنی بمر اراده و فرد و جامعه است.یذا این دیدگاه مشارک
انتخا  آزاد می بیند.مشارکت در همۀ زمینه های زنمدگی اعمم از از سیاسمی، ارتصمادی، اجتمماعی و 

نقطۀ عطف در مفهوم مشارکت در همۀ عرصه های فوق ارادی و داوطلبانه بودن   فرهنگی وجود دارد.
تصور کرد که افراد انسانی برای رفع نیازمنمدی هما و کسمب منمافع   بنابراین می توان چنین  آن است.

 .شخصی و گروهی یا در چارچو  اعتقادات خود به صورت داوطلبانه اردام به مشارکت می کنند
مشارکت به معنای همراری، شرکت داشتن یا صرفاً حضور داشتن است یعنی صمرفاً حضمور یمک 

ای تشریل شده است میتوانمد بمه عنموان ری درباره مسأیهگیفرد در اجتماعی که برای بحث و تصمیم
مشارکت داشتن تلقی شود. اما عنصر اساسی در مشارکت اجتماعی و سیاسی آگاهی و رغبت است. به 
طوری که برخی آن را تقبل آگاهانه انجام بخشی از امور در شمرل همرماری از روی رغبمت و رصمد 

مشارکت شرکت فعاالنمه انسانهاسمت در حیمات سیاسمی،   بهبود و بهسازی زندگی اجتماعی میدانند و
 (.521 صفحه 1370ا...، اجتماعی، فرهنگی و به طور کلی تمامی ابعاد حیات ) فیض

یابد که از رابلیتها، ابترارات و آفرینندگی خود برای دستیابی شخص در مشارکت این فرصت را می
ا موافقت فرق دارد.در موافقت، موافقمت کننمده به هدفهای گروهی استفاده نماید از این رو مشارکت ب

گذارند تصویب میرند.در وارع در موافقت، ای نمی کند بلره تنها آنچه راکه پیش رویش مییاری ویژه
نقش اصلی را تصمیم گیرنده بازی می کند که می کوشد تا با استفاده از تواناییهای خویش جمع را به 

یش از گرفتن موافقت از یک جمع برای تصممیم از پمیش گرفتمه موافقت وا دارد.اما مشارکت چیزی ب
شده است.مشمارکت یمک داد و سمتد اجتمماعی دو سمویه میمان ممردم اسمت و نمه روش ربوالنمدن 

های مسئوالن باال دست.در وارع در مشارکت نقش اصلی با مشارکت کننده است که می کوشد اندیشه
ه آنچه مشارکت آمد می توان به روشنی دریافت که تحقق تا تواناییهای خویش را آشرار سازد.باتوجه ب

مشارکت مستلزم فراهم آمدن برخی پیش نیازها است برخمی از ایمن پمیش نیازهما در وجمود شمرکت 
کنندگان و برخی دیگر در محیط پیرامون جای دارند.این پیش نیازها محقق و کارسمازی مشمارکت را 

ترین ایمن پمیش نیازهما باتوجمه بمه تعریمف .عمدهتعیین می کنند و سطح آن را مشخص می سمازند
 مشارکت عباتند از  
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پیش از آنره انجام اردامی ضرورت پیدا کند باید مشارکت فمراهم باشد.مشمارکت بمه سمختی   -1
های مشارکت باید ممرن است در زمان اضطرار و فوریت به نحوی مناسب و برازنده تحقق یابد.زمینه

 ده باشد.ربل از اردام به آن فراهم ش
 های آن فزونی داشته باشد.فواید احتمایی مشارکت باید بر هزینه -2
موضوع مشارکت باید مشخص و مورد عالره افراد باشد و در غیر اینصورت آنان به مشمارکت   -3

همچون سرگرمی نگاه خواهند کرد ویا از اضطرار به آن اردام می کنند.به هر حال پایداری مشارکت با 
 یوند دارد.عالره فرد پ

شرکت کنندگان باید از تواناییهای الزم ) مانند هوش، دانش فنی، امرانات مایی و...( برخوردار   -4
 باشند تا بتوانند در مشارکت کارساز باشند.

شرکت کنندگان باید توانا باشند تابا یردیگر ارتبا  متقابل برررار نموده به داد و سمتد اندیشمه   -5
 بپردازند.
 صفحه 1379نگامی که فرد امران انتخا  و آزادی اختیار داشته باشد ) علوی تبار، مشارکت ه  -6
17- 15.) 

 مشارکت در جهان و ایران تاریخچه -

چون انسان ذاتاً موجودی اجتماعی و گریزان از تنهایی است، حیاتش نیز به مشارکت اجتمماعی او 
نیازهای خود که ایبته در دوره های اوییه بسمیط بود،بمه وابسته است.انسان از همان ابتدا، برای تأمین  

تعاون و همراری نیاز داشت.آدمی پیش از آن که به شهر نشینی روی آورد، در غارها و جنگل ها می 
)امین زاده،   زیست.گردهمایی های انسان های نخستین، بسیار ابتدایی و بیشتر برای انجام نیایش بود

عی که بسیار زود در حیات بشر ر  داد، مشارکت سیاسی پدیده ای نو بر خالف مشارکت اجتما(.1376
است،زیرا مفاهیم حرومت و ساختار سیاسی در دوره های اوییه وجود نداشت و دییمل آن نیمز بایمد در 
وفور منابع طبیعی،کمبودجمعیت و نبود تنازع بقا جست.حتی پ  از پدید آممدن حروممت هما و نظمام 

متمادی از تاریخ بشمر، مشمارکت ممردم در حروممت اصمالً مطمرح نبموده های سیاسی،در دوره های  
است.کشمرش در زمینه آزادی فرد و ردرت دویت نمایان ترین ویژگی تاریخ ردیم است.در این زممان 
تالش مردم بر آن بود تا با ساختن حفاظ در مقابل دویت،از آزادی های فردی خود دفع کنندو حقموق 

)سمیف زاده،   در برابر اعمال و خواسته های حرمرانان ستمگر پایمال شود  فطری و طبیعی آنان، کمتر
1375.) 

در بیشتر دوره های تاریخی ایران نیز همین وضعیت حاکم بود.پادشاهان در حرم سایه خدا بودنمد 
و مردم به مانند گله ی گوسفندان ِ پادشاه.وظیفه مردم فقط اطاعمت بمود و مشمارکت، سمخنی دور از 
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توده ی مردم و حاکمان به شمار می رفت.این اوضاع و احوال، در غر  تا دوران انقمال  ذهن و فهم  
صنعتی و در ایران تا انقال  مشروطه و حتی پ  از آن ادامه داشت.با این حمال در برخمی دوره هما، 
مشارکت مردم در سرزمین های اسالمی و غر  جلوه های بیشتری داشته اسمت.در یونمان باسمتان و 

ره های روم باستان،زمینه های بهتری برای مشارکت مردم وجود داشته است؛ اما در سرزمین برخی دو
های اسالمی، مهم ترین عصر مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتمماعی، سمال همای صمدر اسمالم 
است.با ظهور اسالم، بسیاری از ریود رانونی و عرفی که سبب طبقه بندی مردم و محروم ساختن آنان 

رکت شده یود، از بین رفت.مشارکت مردم در حرومت اسالمی زمان پیامبر اکرم و امیر ایمومنین از مشا
علی)ع( درخشان ترین نمونه های مشارکت مردم در طول تاریخ بشری است.مشارکت، در عهمد سمه 
خلیفه پ  از پیامبر اعظم به شرل ضعیف تری ادامه یافت، اما به تدریج پم  از کنماره گیمری اممام 

مجتبی از خالفت، حرومت اسالمی راه انحراف پیمود.نقش ممردم بمه تمدریج فرامموش شمد و   حسن
 استبدادگرایانی جایگزین شدند که برای مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم، اهمیت چندانی راهل نبودند

انقال  صنعتی، افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی، پیدایش طبقه متوسط و پیشرفت (.  1379)ایوبی،  
ویوژی، سبب شد به تدریج نهادهای مشارکت مردمی پدیدار شوند.تقسمیم و پیچیمدگی روزافمزون ترن

سازمان ها و فراگردها، نیاز به افراد کاردان را بیش از پیش هویدا ساخت و به افزایش تحرک اجتماعی 
گمر، افراد، کاهش تدریجی نظام اشرافی گری و سلسله مراتب طبقاتی در جوامع انجامیمد.از سموی دی

توزیع عادالنه تر ثروت که محصول پدیده های ارتصادی جدید بود، مشمارکت اجتمماعی را گسمترش 
داد.پیدایش و گسترش وسایل ارتبا  جمعی مانند، روزنامه و تلویزیون، نیز در افزایش آگاهی ممردم و 

 (.1376)امین زاده،  مشارکت اجتماعی انان نقش داشت
نگام مشارکت عملی مردم، به صورت متناو  پیگیمری ممی مباحث نظری مشارکت در غر ، تا ه

شد و به تدریج ادبیات مشارکت نیز بسیار توسعه یافت.در اینجا به سه دیمدگاه علممی کمه در اروپمای 
 معاصر مطرح شده اشاره می کنم 

 دیدگاه فرهنگی -3     دیدگاه روانشناسی -2    دیدگاه مارکسیستی -1
آن است که هرگونه رفتار سیاسی از عقیده و گرایش فرد در ممورد محور مشترک این سه دیدگاه،  

اما در پاسخ به این که در تویید چنین عقایمد و نگمرش همایی، چمه عمواملی   سیاست ریشه می گیرد؛
مؤثرند، راهرارهای متفاوتی اراهه می کنند.در بینش مارکسیستی، رفتار سایسی در آگاهی های طبقاتی 

ی برخاسته اند، ریشه دارد.این تعارض ها نیز به ماهیت تویید و فعاییت های که از تعارض های اجتماع
ارتصادی وابسته اند.گروه دیگری از دانشمندان علم سیاست، مشارکت را محصول ویژگی روانشناختی 
فرد می دانند.براین اساس اختالف فرری نخبگان سیاسی حاکم و نخبگان دور از گردونه ی ردرت که 

نظریه سموم عقایمد (.1379)عالره بند،    ی ردرت هستند، گرایش هایی را می آفریننددر پی کسب جد
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چند کشور پیشرفته را از ایمن  1سیاسی را بر پایه فرهنگ و جامعه پذیری بررسی می کند.آیموند و وربا
 سه دیدگاه یاد شده نقش عقاید سیاسی را در ساختار رفتار سیاسی و مشارکت  دیدگاه بررسی کرده اند.

برجسته می دانند، اما دیدگاه دیگری که در مقابل این دیدگاه ها ررار دارد، به تقدم نظام سیاسمی بمر 
در جهان اسالم با وجود تأکید فمراوان متمون (.1383)یهسایی زاده،    فرهنگ و عقاید سیاسی نظر دارد

 -ملمهدینی بر مشارکت علمی و فقهی جندان توجه نشده اسمت.کتب فقمه سیاسمی اهمل سمنت از ج
 ، ترجمه سازوخانی( .1370)بیرو،  االحرام ایسلطانیه

با این حال، در دوران جدید، علمای شیعه و اهل سنت درباره مشارکت سیاسی و اجتمماعی ممردم 
مباحث مهمی را طرح کرده اند.در ایران، آیۀ اهلل ناهینی و در مصمر، رشمید رضما را پایمه گمذاران ایمن 

شنفرران، جامعه دانشگاهی و خاور شناسان نیز، به صورت نمه چنمدان مباحث می توان دانست.ایبته رو
شایسته، به این مسأیه پرداختند.یری از پژوهشگران در این باره می نویسد  با این که تموده ممردم در 
همه اعصار ایران اهمیت داشتند، ویی هم مورخان و جامعه شناسان و هم اندیشمندان علوم سیاسی به 

رده اند.پژوهشگران موافق، نقش مردم را بدون استننا در عمل به شمرل مبمارزه ای آن ها کم توجه ک
برای کشور، آزادی و عدایت برجسته کرده اند؛ پژوهشگران مخایف نیز نقش مردم را به صمورت اراذل 
و اوباش که مزد بگیر بیگانگان یا مخایفان حرومت بوده اند، نشان داده اند، روزنامه نگماران اروپمایی، 
توده های مردم را هیوالهای بیگانه گریزی توصیف کرده اند که به سفارتخانه های خارجی دشمنام و 
ناسزا می گویند؛ نویسندگان طنزپرداز هم مردم را توده ای دمدمی مزاج و مضحری ممی پندارنمد کمه 

 (.1379)ایوبی،  سیاست مداران را رد و تأیید می کنند و یذت می برند

 سوال هاي تحقیق

 سوال اصلی -

عوامل موثر در مشارکت پذیری دانش آموزان از دیدگاه دبیمران متوسمطه اول شممال شمهر  −

 تهران کدامند؟

 سوالهاي فرعی -
عوامل ساختاری تا چه اندازه در مشارکت پذیری دانش آموزان از دیدگاه دبیران متوسطه اول  .1

 شمال شهر تهران نقش دارد؟

 
1 Almind & Verba 
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درمشارکت پذیری دانش آموزان از دیدگاه دبیران متوسطه اول عوامل خانوادگی تا چه اندازه   .2

 شمال شهر تهران نقش دارد ؟

عوامل فردی تا چه اندازه در مشارکت پذیری دانش آموزان از دیدگاه دبیمران متوسمطه اول  .3

 شمال شهر تهران نقش دارد ؟

گاه دبیمران اجتماعی تا چه اندازه در مشارکت پذیری دانش آموزان از دیمد  -عوامل فرهنگی .4

 متوسطه اول شمال شهر تهران نقش دارد ؟

عوامل مدیریتی تا چه اندازه درمشارکت پذیری دانش آموزان از دیدگاه دبیران متوسمطه اول  .5

 شمال شهر تهران نقش دارد ؟

اجتمماعی و ممدیریتی از   –رتبه بندی عوامل پنج گانه ساختاری، فردی، خانوادگی، فرهنگی .6

 ست؟دیدگاه دبیران چگونه ا

 چه تفاوتی بین دیدگاه دبیران برحسب سابقه خدمت آنها وجود دارد ؟ .7

 روش شناسی: 
رو   این  از  آید.  می  بدست  تحقیق  نتایج  آن  که طی  دارد  بستگی  فرایندی  به  تحقیقی  هر  اعتبار 
انتخا  روش شناسی مناسب ضمن اینره محقق را ساده  و سریع به هدف خود می رساند، موجب می  

سواالت  شود   و  اهداف  به  توجه  با  تحقیق  این  در  رو  این  از  باشد.  اعتبار  دارای  تحقیق  های  یافته 
تحقیق، روش شناسی تحقیق گزارش شده است. برای این منظور ابتدا نوع روش تحقیق از نظر هدف،  
روش گرد آوری داده ها و  نوع داده ها  مشخص شده است. سپ  جامعه آماری تحقیق توصیف شده  

 گیری گزارش شده است. ادامه حجم نمونه و روش نمونه و در 
  روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از جنبه های مختلفی رابل بررسی است. از نظر شیوه 

اطالعاتجمع توصیفی،  آوری  تحقیق  در    -این  تصرف  و  دخل  بدون  محقق  زیرا  است  پیمایشی 
ه که  آنچنان  و  گردآوری  را  الزم  های  داده  )بازرگان،  متسیرها،  است.  کرده  توصیف  (.   1390ست 

به منظور حل سریع مساهل، مشرالت و اتخاذ  زیرا  از نظر هدف، این تحقیق کاربردی است.    همچنین
شناسایی نمود. از نظر  تدابیر الزم انمجام شده است. تا از این طریق بتوان موانع و مشرالت موجود را  

با و  است  تحقیق کمّی  نیز روش  ها  داده  با    نوع  و  آوری شده  داده های جمع  پرسشنامه  از  استفاده 
 استفاده از روشهای آماری تجزیه و تحلیل شده است. 
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جامعه اماری این پژوهش کلیه دبیران مدارس متوسطه اول دخترانه شمال شهر تهران )شامل مناطق  

 1نفر می باشد.  950( می باشد. که تعداد آنها 4و 3و2و1آموزش و پرورش

به شرح زیر استفاده شده است. که طبق  05/0حجم نمونه از فرمول کوکران با خطای برای تعیین 
نفر برآورد شده است و این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی   274برابر با  حجم نمونه  آن  

خوشه ای و طبقه ای )براساس منطقه( از بین جامعه آماری انتخما  شمده اسمت. مشخصمات جامعمه 
 مشاهده می شود. 1-3حجم نمونه در جدول جدول آماری و 

 ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بوده است که مشخصات آن به شرح زیر است 
 اطالعات جمعیت شناختی شامل سن، سابقه، منطقه و مدرک تحصیلی -1

 می باشد  2-3گویه در پنج بعد به شرح جدول  54گویه های اصلی پرسشنامه که شامل  -2

 
با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق طراحی و تدوین شمده اسمت. بمرای ایمن پرسشنامه    این

منظور ابتدا با مرور مبانی موجود متسیرهای اصلی و فرعی شناسایی شدند. سمپ  نظمرات تعمدادی از 
متخصصان تعلیم و تربیت و جامعه شناسی در زمینه این متسیرها و متسیرهای دیگری که ممرن است 

شارکت پذیری نقش داشته باشند، اخذ و اعمال شده است. بر پایه اصالحات انجام شمده در ایمن در م
گویه شرل گرفت. که پ  از اجرای آزمایشی و بررسی نظرات متخصصان   65مرحله فرم اوییه ابزار با 

 گویه تدوین شده است.  54تعدادی از گویه ها حذف شدند و سرانجام فرم نهایی پرسشنامه در 

 
 4،3،2،1به نقل از کارگزینی آموزش و پرورش مناطق    - 1
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استفاده شمده اسمت. بمدین   ییروایی صوری و محتواپرسشنامه، از    این تحقیق، برای تعیین روایی  در
صورت که پ  از انجام مطایعات نظری و تهیه مدل مفهومی تحقیق، مویفمه همای اوییمه و شماخص 
های سنجش هر مویفه مشخص شد و بر این اساس فرم اوییه پرسشنامه ها تمدوین گردیمد. چنمدین 

ن در اختیار تعمدادی از اسماتید، متخصصمان و کارشناسمان ذیمربط رمرار گرفمت و از آنهما نسخه از آ
ها بیان نمایند. پ  از دریافت نظرات و درخواست شد تا نظرات اصالحی خود را در ارتبا  با پرسشنامه

ده شد و های مذکور در اختیار اساتید راهنما ررار داها، برای اصالح نهایی، پرسشنامهاصالح پرسشنامه
 یی پرسشنامه مورد تایید ررار گرفت.صوری و محتواهای الزم، روایی پ  از حذف و اضافه

نفر به صورت آزمایشی اجرا   30ها نیز، آن را  روی نمونه ای با حجم پایایی پرسشنامهبرای اطمینان از  
رده مقیاس( پایمایی نموده و با توجه به ساختار پرسشنامه ها )مقیاس چند درجه ای و نیز وجود چند خ

بدسمت   85/0آنها از طریق محاسبه آیفای کرونبا  برآورد گردید. به طوری که پایایی کل پرسشنامه   
 آمد. 

 tبرای بررسی نحوه توزیمع نممرات، آزممون      K_S1ی چون  آزمون هایبرای پاسخ به سواالت از  
تک گروهی برای مقایسه میانگین نمونه و میانگین جامعه و پاسخ به سوایهای اول تما پمنجم فرعمی، 
آزمون فریدمن برای پاسخ به سوال ششم تحقیق و رتبه بندی عوامل و نهایتا آزمون تحلیل واریمان  

  .ه استاستفاده شدبرای پاسخ به سوال هفتم تحقیق  2LSDیک طرفه و آزمون تعقیبی 

 تجزیه و تحلیل داده هاي مربوط به سوال اول تحقیق -

عوامل ساختاری تا چه اندازه در مشارکت پذیری دانمش آمموزان از دیمدگاه دبیمران متوسمطه اول 
 شمال شهر تهران نقش دارد؟

 

 
 اسمیرنف  -کارموگروف   1
 آزمون کمترین تفاوت معنی دار 2
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( با درجه آزادی  17.39محاسبه شده )  tدیده می شود، چون مقدار    1-1همانطور که در جدول 
( می باشد، در نتیجه می توان گفت بین  1.98) t، بزرگتر از مقدار بحرانی 0/ 01و در سطح    273

( در زمینه عوامل ساختاری تفاوت معنی داری وجود دارد و چون  3میانگین نمونه و میانگین نظری )
بدست آمده منبت است، در نتیجه میانگین نمونه بطور معنی داری باالتر از میانگین نظری می   tمقدار 

این رو، در پاسخ به سوال اول تحقیق می توان گفت عوامل ساختاری از دیدگاه دبیران باالتر   باشد. از
 از متوسط جامعه در مشارکت پذیری دانش آموزان نقش دارد.  

 تجزیه و تحلیل داده هاي مربوط به سوال دوم تحقیق -
ران متوسطه اول شمال عوامل خانوادگی تا چه اندازه درمشارکت پذیری دانش آموزان از دیدگاه دبی

 شهر تهران نقش دارد؟

 

  273( با درجه آزادی  31.13محاسبه شده )  tدیده می شود، چون مقدار    2-1همانطور که در جدول
( می باشد، در نتیجه می توان گفمت بمین میمانگین 1.98)  t، بزرگتر از مقدار بحرانی  01/0و در سطح  

 tخانوادگی تفاوت معنی داری وجمود دارد و چمون مقمدار  ( در زمینه عوامل  3نمونه و میانگین نظری )
بدست آمده منبت است، در نتیجه میانگین نمونه بطور معنی داری باالتر از میانگین نظری می باشد. از 
این رو، در پاسخ به سوال دوم تحقیق می توان گفمت عواممل خمانوادگی از دیمدگاه دبیمران بماالتر از 

 ی دانش آموزان نقش دارد. متوسط جامعه در مشارکت پذیر

 تجزیه و تحلیل داده هاي مربوط به سوال سوم تحقیق -
عوامل فردی تا چه اندازه در مشارکت پذیری دانش آموزان از دیدگاه دبیران متوسطه اول شممال 

 شهر تهران نقش دارد؟
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( بما درجمه آزادی 20.516محاسبه شده )  tدیده می شود، چون مقدار    3-1همانطور که در جدول  
( می باشد، در نتیجمه ممی تموان گفمت بمین 1.98)  t، بزرگتر از مقدار بحرانی  01/0و در سطح     273

ار ( در زمینه عوامل فردی تفاوت معنی داری وجود دارد و چون مقد3میانگین نمونه و میانگین نظری )
t   .بدست آمده منبت است، در نتیجه میانگین نمونه بطور معنی داری باالتر از میانگین نظری می باشد

از این رو، در پاسخ به سوال دوم تحقیق می توان گفت عوامل فردی از دیدگاه دبیران باالتر از متوسط 
 جامعه در مشارکت پذیری دانش آموزان نقش دارد. 

 ي مربوط به سوال چهارم تحقیقتجزیه و تحلیل داده ها -
اجتماعی تا چه اندازه در مشارکت پذیری دانش آموزان از دیدگاه دبیران متوسطه   -عوامل فرهنگی

 اول شمال شهر تهران نقش دارد؟

 

( بما درجمه آزادی 31.618محاسبه شده )  tدیده می شود، چون مقدار     4-1همانطور که در جدول  
( می باشمد، در نتیجمه ممی تموان گفمت بمین 1.98) tاز مقدار بحرانی ، بزرگتر 01/0و در سطح    273

اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد  -( در زمینه عوامل فرهنگی 3میانگین نمونه و میانگین نظری )
بدست آمده منبت است، در نتیجه میانگین نمونه بطور معنمی داری بماالتر از میمانگین   tو چون مقدار  

اجتماعی  -این رو، در پاسخ به سوال چهارم تحقیق می توان گفت عوامل فرهنگی  نظری می باشد. از
 از دیدگاه دبیران باالتر از متوسط جامعه در مشارکت پذیری دانش آموزان نقش دارد. 
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 تجزیه و تحلیل داده هاي مربوط به سوال پنجم تحقیق -
آموزان از دیدگاه دبیران متوسطه اول شمال عوامل مدیریتی تا چه اندازه درمشارکت پذیری دانش  

 شهر تهران نقش دارد؟

 
و   273( با درجه آزادی  7.18محاسبه شده )  tدیده می شود، چون مقدار    5-1همانطور که در جدول 

( می باشد، در نتیجه می توان گفت بین میانگین نمونه  1.98)  t، بزرگتر از مقدار بحرانی  01/0در سطح 
بدست آمده منبت   t( در زمینه مدیریتی تفاوت معنی داری وجود دارد و چون مقدار  3)و میانگین نظری 

است، در نتیجه میانگین نمونه بطور معنی داری باالتر از میانگین نظری می باشد. از این رو، در پاسخ  
ر  به سوال چهارم تحقیق می توان گفت عوامل مدیریتی از دیدگاه دبیران باالتر از متوسط جامعه د 

 مشارکت پذیری دانش آموزان نقش دارد.  

 تجزیه و تحلیل داده هاي مربوط به سوال ششم تحقیق -
اجتماعی و مدیریتی از دیمدگاه   –رتبه بندی عوامل پنج گانه ساختاری، فردی، خانوادگی، فرهنگی

 دبیران چگونه است؟
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ی دهمد. هممانطور کمه رتبه بندی عوامل شناسایی شده از دیدگاه دبیران را نشمان مم  6-1جدول  

بماالترین رتبمه را   3.43مشاهده می شود، در بین عوامل پنج گانه، عوامل خانوادگی با رتبه میمانگین  
ممی باشمد. همچنمین عواممل   3داشته است. بعد از آن عوامل فردی ررار دارد که رتبمه میمانگین آن  

در رتبه های بعمدی رمرار   2.26و    2.43،  2.83اجتماعی به ترتیب با    –ساختاری، مدیریتی و فرهنگی  
 دارند.

 تجزیه و تحلیل داده هاي مربوط به سوال هفتم تحقیق -
 چه تفاوتی بین دیدگاه دبیران برحسب سابقه خدمت آنها وجود دارد ؟
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مقایسه میانگین نمرات نمونه ها در هر یک از متسیرها را برحسب سابقه خمدمت آنهما   7-1جدول  
و بما درجمه آزادی   05/0محاسبه شده در سطح     Fیده می شود، مقدار  نشان می دهد. همانطور که د

بوده و در نتیجه می توان گفمت   Fدر مورد عوامل ساختاری و خانوادگی بزرگتر از مقدار بحرانی    271
در مورد این دو عامل بین نظرات نمونه ها برحسب سابقه خدمت آنان تفاوت معنی داری وجمود دارد. 

تفاوت معنی دار نیست. برای مشخص شده تفاوتهای وارعی در مقایسمه دو بمه دو در بقیه عوامل این  
 استفاده شده است. (LSD)1گروه ها، از آزمون تعقیبی کمترین تفاوت معنی دار 

 10-1دیده می شود در مورد عوامل ساختاری بین معلمانی که دارای    7-1همانطور که در جدول  
سال سابقه دارند تفاوت معنی داری وجود دارد درحاییره این   20-11سال سابقه هستند و معلمانی که  

 
با توجه به اینکه تعداد افراد گروهها در این مقایسه برابر نیستند، استفاده از این آزموون بورام مقایسوه  1

 هام دو به دو مناسب است.
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سمال معنمی دار نیسمت. در ممورد عواممل   30تما    21سال سمابقه و    10-1تفاوت بین معلمان دارای  
سال سابقه هستند بما دو گمروه دیگمر  10-1انوادگی نیز تفاوت بین میانگین های افرادی که دارای خ

 معنی دار است.  

 

 
 نتیجه گیري و پیشنهاد : 

پژوهش   • اول  فرعی  سوال  به  پاسخ  ساختاری  در  عوامل  دبیران  دیدگاه  از  که  مشخص شد 

دارد.   نقش  آموزان  دانش  پذیری  مشارکت  در  متوسط  حد  از  ساختاری  بیش  شامل  عوامل 

دانش   و  معلمان  بین  روابط  نوع  کالسها،   ساختار  مدرسه،   فیزیری  فضای  چون  عواملی 

آموزان،  نوع روابط دانش آموزان با یردیگر و میزان آزادی عمل معلمان در کالس می باشد  

به عبارتی در ارتبا  با زندگی اجتماعی،  مدرسه شرل وسعت    ( 69، صفحه   1378)ذکاوتی،   

 یافته خانه اوست و بین خانه و اجتماع ررار می گیرد. 
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مشخص شد که از دیدگاه دبیمران عواممل خمانوادگی در پاسخ به سوال فرعی دوم پژوهش   •

شامل   عوامل خانوادگیباالتر از متوسط جامعه در مشارکت پذیری دانش آموزان نقش دارد.  

تعداد افراد خانواده،  محیط زندگی خانواده،  نوع روابمط وایمدین،  روابمط واییمدن بما دانمش 

( که همر کمدام ممی 1380بخت،  )زرهانی و جوانآموزان،  سطح تحصیالت وایدین می باشد  

توانند در مشارکت پذیری دانش آموزان نقش داشته باشند. موضوعی  که در این تحقیق نیز 

مورد تایید ررار گرفت. رفتار یک فرد نتیجه مستقیم ارزش های فرهنگی آن فمرد در زمینمه 

د باز به خاصی است. انسان ها حتی اگر خودشان نیز آگاه نباشند که اعضای یک گروه هستن

شیوه ای فرر و عمل می کنند که دست کم بخشی از آنها را با عضمویت تعیمین ممی کنمد 

 ( .1938)بروس کوهن، 

مشخص شد که از دیدگاه دبیران عوامل فردی باالتر در پاسخ به سوال فرعی سوم  پژوهش  •

شمامل سمطح از متوسط جامعه در مشارکت پذیری دانش آموزان نقش دارد. عواممل فمردی 

،  1380)زرهانی و جوانبخت،ازهای اجتماعی، تمایل درونی، انگیزه های اجتماعی می باشد نی

از جمله عوامل اصلی ظاهر شدن چنین مساهلی ذکر کرد. آمموزش آموزشمگاهی، از دیمدگاه 

سنتی، شیوه ای برای انتقال دانمش اسمت و یادگیرنمده موجمودی منفعمل اسمت کمه صمرفاً 

بیشتر بر آموزش همای فعمال و جدید    نظریه های یادگیریر  د  اطالعات را دریافت می کند.

این امر نشمان محور تأکید می شود تا بر روش های موضوع محور یا معلم محور.  دانش آموز

)سمیف،   م یدهد که عوامل فردی نقش تعیین کننده ای در کنش های افراد ایفما ممی کنمد

1380 .) 

مشخص شد که از دیدگاه دبیران عوامل فرهنگمی در پاسخ به سوال فرعی چهارم  پژوهش   •

تعیین میزان  اجتماعی باالتر از متوسط جامعه در مشارکت پذیری دانش آموزان نقش دارد. -

تاثیر فرهنگ دانش آموزان بر موفقیت تحصیلی و مشارکت پذیری  آن ها مورد توجه جامعه 

اجتماعی شامل عناصر فرهنگمی اسمت کمه   –براین سیستم فرهنگی  شناسان بوده است. بنا

 افراد بطور مشترک با سایر اعضای گروه سهیم هستند.  
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مشخص شد که از دیدگاه دبیران عوامل مدیریتی  در پاسخ به سوال فرعی پنجم  پژوهش   •

ل  شام  عوامل مدیریتی  باالتر از متوسط جامعه در مشارکت پذیری دانش آموزان نقش دارد.

وایدین در تصمیم گیریهای مدرسه،   به مشارکت، مشارکت معلمان و  توجه مدیران مدارس 

باشد  پ حمایتهای مدیریتی می  از مساهل مهم  .  آموزان یری  دانش  وانتظارات  نیازها  به  اسخ 

چرا که یری از بهترین راه ها برای   .وجدی است که باید در مدیریت مدرسه به آن توجه شود

پایدار توفیق  و   کسب  انتظارات  به  پاسخ  وتربیت،  تعلیم  زمینه ی  آموزان    در  دانش  نیازهای 

  و مشارکت   ویی اکنر آنها نیازمند کیفیت یادگیری  ،است دانش آموزان نیازهای متفاوتی دارند

از    .هستند  که  عالرمندند  دیگر  وجمعی  باشند  داشته  شاد  ای  مایلندمدرسه  آنها  از  ای  عده 

تعدادی دیگر به ارتقای فردی خود می اندیشند    دار شوند و ترنویوژی روز در آموزش برخور 

یادگیری عمیق را    بانشا  داشته باشند و   اما همه ی آنها می خواهند مدرسه ای باکیفیت و

. این مهم در پرتو مدیریت مناسب تحقق می یابد. از این رو عوامل مدیریتی  بهبود بخشند

بط مناسب بین دانش آموزان ومعلمان و نیز  می تواند نقش تعیین کننده ای در بررراری روا

 وایدین ایفا نماید. 

مشخص شد که در بین عوامل پنج گانه،  عوامل  در پاسخ به سوال فرعی ششم  پژوهش   •

از آن عوامل فردی،  عوامل ساختاری،  عوامل   خانوادگی باالترین رتبه را داشته است. بعد 

فرهنگی   عوامل  و  ها  –مدیریتی  رتبه  در  داده  اجتماعی  نهایتا طبق  و  دارند.  ررار  بعدی  ی 

های سوال فرعی هفتم،  مقایسه نظرات معلمان برحسب سابقه خدمت آنها نشان داد که در  

تفاوت   آنان  نمونه ها برحسب سابقه خدمت  بین نظرات  مورد عوامل ساختاری و خانوادگی 

ورد عوامل ساختاری  معنی داری وجود دارد. در بقیه عوامل این تفاوت معنی دار نیست. در م

دارای   که  معلمانی  معلمانی که    10-1بین  و  سابقه هستند  دارند    20-11سال  سابقه  سال 

این تفاوت بین معلمان دارای   سال سابقه و    10-1تفاوت معنی داری وجود دارد. درحاییره 

 سال سابقه معنی دار نیست.   30تا  21
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 پیشنهادهاي کاربردي

نتایج نشان داد که عوامل ساختاری در مشارکت پمذیری دانمش آمموزان نقمش دارد. از ایمن رو  −

فضای فیزیری مدرسه و ساختار کالسمها بمه گونمه ای طراحمی شمود کمه بما پیشنهاد می شود  

هدفهای جلب مشارکت دانش آموزان همسویی داشته باشد.  همین امر می تواند در روابط بمین 

 ن و دانش آموزان با یردیگر نقش داشته باشد. معلمان و دانش آموزا

از آنجما کمه نتایج نشان داد که عوامل خانوادگی در مشارکت پذیری دانش آموزان نقمش دارد.    −

عوامل خانوادگی مورد بررسی در این تحقیق شامل تعداد افراد خانواده، محیط زنمدگی خمانواده، 

می باشد و دستراری  ن، سطح تحصیالت وایدیننوع روابط وایدین، روابط وایدیدن با دانش آموزا

آنها در کوتاه مدت امران پذیر نمی باشد، از این رو پیشنهاد می شود، تاثیر این عوامل از طریق 

 برنامه های آموزش خانواده یا جلسات اوییاء و مربیان به وایدین توجیه شود.

از این رو پیشنهاد   نقش دارد.  نتایج نشان داد که عوامل فردی در مشارکت پذیری دانش آموزان −

می شود سطح نیازهای اجتماعی و انگیزه های درونی دانش آموزان بطور مستمر ممورد بررسمی 

 ررار گیرد تا از وجود زمینه های فردی الزم برای مشارت پذیری آنان اطمیمان حاصل گردد. 

وزان نقمش دارد. از اجتماعی در مشارکت پذیری دانش آمم -نتایج نشان داد که عوامل فرهنگی  −

این رو پیشنهادمی شود برای ارتقای جایگاه و شان دانش آموزان در مدرسه و جامعه، برنامه های 

ویژه ای مانند سفرهای گروهی تدارک دیده شود. همچنین مسئوییت اداره کالس بطور نوبتی به 

 دانش آموزان سپرده شود تا ویژگی های شخصیتی و فردی آنان پرورش یابد. 

در مشارکت پذیری دانش آموزان نقمش دارد. چمون میمزان  مدیریتی  تایج نشان داد که عوامل  ن −

توجه مدیران به مقویه مشارکت در جلب مشارکت دانش آموزان نقش دارد، از ایمن رو پیشمنهاد 

 می شود، معلمان و دانش آموزان را در تصمیم گیرهای جاری مدرسه مشارکت دهند.
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