
٨٤، هبار ٢، مشاره٢فصلنامه بررسي هاي اقتصادي، دوره
٨١

1.
81-106صفحات،96پاییز،1شماره،12دورهسابق)،انسانی(توسعهاجتماعیتوسعهفصلنامه

دراولیامشارکتمیزانبرمؤثراجتماعیعواملتأثیربررسی
همداندرمدارسامور

3پاكلطیفینداو2باللیاسماعیلدکتر،1قدسیمحمدعلیدکتر

29/3/95: تاریخ پذیرش7/1/95:وصولتاریخ 

چکیده:
وتعلیمتربیتی،وآموزشینهادهايازیکیعنوانبهمدرسهکارکرد

پژوهشراستاایندرنیست.تحقققابلاولیامشارکتبدونکهاستتربیت
شناسی)جامعهمنظر(ازاجتماعیکنشیکعنوانبهرااولیامشارکتحاضر

بررسیواولیامشارکتوضعیتشناساییآنکلیهدفوگیردمینظردر
نمونهواستپیمایشپژوهشاینروشباشد.میآنبرمؤثراجتماعیعوامل
همدانيمتوسطهدوممقطعدخترآموزدانش12820اولیايازنفر250شامل

دراولیامشارکتارتباطرفتاري،سطحدراست.93- 94تحصیلیسالدر
باارتباطمدرسه،وخانهارتباطوزشی،آمپرورشی،اجتماعی،اموربعد؛شش

پایگاهنهادي،اعتمادمتغیرهايبامالیامورآموزان،دانشوکارکنان
خوداثربخشیوفرديتمایلقالبی،باورهايقدرتی،بیاقتصادي،ـاجتماعی

تمایلنهادي،اعتمادمتغیرهايپژوهشنتایجمبنايبرگردد.میبررسی
يرابطهقدرتیبیمتغیرومعنادارومستقیميرابطهربخشیخوداثوفردي

متغیرهايکهحالیستدرایندارد،اولیامشارکتمیزانبامعنادارومعکوس
مشارکتبامعنادارييرابطهاقتصاديـاجتماعیپایگاهوقالبیباورهاي

ونهاديماداعتمتغیرهايبااولیامشارکتتغییراتازدرصد16وندارنداولیا
يزمینهدرمشارکتمیزانترینکمشود.میدادهتوضیحخوداثربخشی

است.آموزشیاموربهمربوطمیزان؛ترینبیشومالیمشارکت

خوداثربخشی،اقتصادي،ـاجتماعیپایگاهنهادي،اعتماداولیا،مشارکتکلیدي:مفاهیم
مدرسهقالبی،باورهايقدرتی،بی
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سألهمیانبومقدمه
واستاقتصاديوفرهنگیسیاسی،اجتماعی،ي توسعهزیربنايپرورشوآموزش

تربیتوپذیريجامعهدربدیلبیواهمیتحائزنقشیاساسی،اجتماعینهادیکعنوانبه
وجامعهيمتوجهتربیت،وتعلیمبهبیشترتوجهثیرأتکهايگونهبهدارد،انسانینیروي

است.مشاهدهقابلامروزپرورشوآموزشيآئینهدرکشوريآیندهواستخانواده
کناردرکهاستمهمآموزشیوتربیتیهاينهادازیکیمدرسهجدید،جوامعدر
جزوفرهنگانتقالوپذیريجامعهرود.میشماربهتربیتوتعلیمکانونترینمهمخانواده

تربیتوتعلیمامردرمدارسموفقیترايباماشوند،میمحسوبمدرسهکارکردهاي
محسوبناپذیراجتنابضرورتیکمدرسهوخانهنهاددوبینهماهنگیوهمکاري

بدونرامسئولیتیچنیننیستقادرمدرسهچون).1378:28پور،(رجائیشودمی
قویتتدرآنانهمکاريواولیاهايتواناییوامکاناتبرتکیهبدونوخانوادهشناخت
هاییآگاهیومدرسهوخانهمشارکتبگیرد،عهدهبهمدرسهتربیتیوآموزشیامکانات

تربیتوآموزشبرايشدخواهدایجادمدرسهواولیابرايهمکارياینمتعاقبکه
هاينابهنجاريازپیشگیريموجباتشدهیادهايهمکاريهمچنینبوده،مهمفرزندان
.ساختهدخوافراهمراجامعه

مناسبفضايایجادوپیشرفتورشدموانعشکستندرهمبرايعاملیمشارکت
مناسبیهايفرصتکهآیدمیحساببهراهبرديعنوانبهوگرددمیتعالیورشدجهت
هايراهبهبستهمرزهايگشودنوهادشواريبرداشتنمیانازبرايمردمتاکندمیخلق
طیفشاملمدارساموردروالدینمشارکت).1370:6سی،(طوکنندپیدادستتازه

انضباطی،آموزشی،هايعرصهدرمشارکتشاملتواندمیکههاستزمینهانواعازوسیعی
مستقیمغیریاومدرسه)درحضور(بامستقیمطوربهوبودهاجتماعیوفرهنگیمالی،

.)1،2005گونزالز(شودانجام) مدرسهازبیرونمحیط(در
تلقیآموزاندانشبهمعلوماتودانشانتقالبهمنحصرمدارسيوظیفهسابقاً

وهاارزشدرکهتغییراتیواجتماعیواقتصاديسریعتغییراتوجودعلتبهاماشد،می
ودانشانتقالبرعالوهمدرسهرود،میانتظارآمدهپدیدجوامعدرزندگیهايروش

نیزآموزاندانشروانیبهداشتوسالمتوعاطفیاجتماعی،شدرضامنراخودفرهنگ
وتعلیمفراینددرسهیمرکنعنوانبهخانوادهنهادمشارکتضرورتجهتبدینداند؛می

1 Gonzalez
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وآموزشنظامآفرینیتحولدروتربیتیوفرهنگیآموزشی،شرایطبهبوددرتربیت
.گرددمیآشکارپیشازبیشپرورش
نزدیکارتباطاتورابطهوجودعدمکشورهابرخیپرورشوآموزشاسیاسمسائلاز

پیشازدرهاییقدمچهاگرنیزماآموزشیسیستمباشد.میخانوادهومدرسهبینالزمو
استنشدهمبرينقصاینازاست،برداشتهاخیرهايسالدرمشکلاینبرداشتنپا

وآموزشبنیادینتحولسندمفاداساسربجهتهمینبه).1379:172(میرکمالی،
تعالیدرخانوادهبویژههمگانیاثربخشیومشارکتافزایش«کالناهدافازیکیپرورش،

).1391:25بخشایش، (شهرزاداستشدهتعیین»عمومیورسمیتربیتوتعلیمنظام
بهایم،واجهممدارسکارکردتغییرباکهشرایطیدرکهاستاینپژوهشالؤسحال

اجتماعیواخالقیعاطفی،شناختی،جسمی،نیازهايپاسخگويبایدمدرسهکهطوري
چهاست،اولیابعديچندمشارکتنیازمندمهماینبهدستیابیبرايوباشدآموزاندانش
است؟ثیرگذارأتمدارساموردراولیامشارکتمیزانبراجتماعیعوامل

دوميمتوسطهمقطعاولیايبیندرتحصیلی،مختلفمقاطعمیانازرحاضپژوهش
رشدرونددروهستندنوجوانیيمرحلهدرآموزاندانشمقطعاینچونشده،انجام

جنسی،انحرافوبلوغهمچونمسائلیبهتوجهروانیبهداشتواجتماعیتحصیلی،
اهمیتحائزنزوااوپرخاشگريمثلروانیاختالالتوتحصیلیافتاجتماعی،انحرافات

مطرحبرایشقبلهايسالدرکهیابدمیدستهاییارزشبهدورهایندرنوجوانواست
مدرسهدرراروزازتوجهیقابلساعاتآموزاندانشاینکهبهباتوجههمچنیننبوده،
کودکانرفتاريهايویژگیبهمربوطاطالعاتازبسیارييارائهباخانوادهکنند،میسپري

جوییچارهوتربیتیمسائلشناختجهتدرثرمؤصورتیبهرامدرسهتواندمینوجوانانو
ها یاري دهد. آن

پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات داخلی

مشارکتهايشیوهبررسی«پیرامون،)1378(بایستیواحمديپژوهشهايیافته
ومعلماننظرازیرازشيگانهچهاردهنواحیپرورشوآموزشمسائلدرمردمثرؤم

ورشددرپرورشوآموزشيسازندهنقشازاولیاشدنآگاهدهدمینشان»استادان
ضمانتداشتنومربیانواولیاانجمنشدنرسمیوقانونیاجتماع،وخانوادهيتوسعه

ایجادآموزشی،نیازهايازقسمتیمینأتدردولتیهايسازمانرسمیمشارکتاجرایی،
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هايارکتمشجلبدرتواندمیمدرسهبهتجربیاتيارائهبرايمردمهمکارييمیتهک
).43- 56: 1378(احمدي و بایستی، باشدثرمؤپرورشوآموزشمسائلدرمردمی

خانوادگیموانعبررسی«عنوانبا،)1392(پژوهشیدرنیزیوزباشیونژادسبحانی
موانعشناساییپیدر»اصفهانشهرمتوسطهمدارساموردرآموزاندانشاولیايمشارکت
برخانوادهاقتصاد:استاینازحاکیپژوهشایننتایجبرآمدند.اولیامشارکتخانوادگی

پسوداردمتغیرهاسایرازبیشترنقشیمدارساموردرآموزاندانشاولیايمشارکتعدم
دانشعالیقرعایتخانواده،ملتعاسطحخانواده،فرهنگهايمقولهترتیببهآناز

.)361- 378: 1392نژاد و یوزباشی، (سبحانیدارندقرارخانوادگیمشکالتوآموزان
بررسی«عنوانتحت، )1386(زادهعباسوخواستییزدتوسطنیزپژوهشهايیافته

طهمتوسمقطعآموزاندانشايمدرسهاموردرآموزاندانشوالدینمشارکتبرثرمؤعوامل
روانیعاملازمتغیريهرازبیشاولیامشارکتدهدمینشان»شرقیآذربایجاناستان
میزانبرسنوايرسانهعاملدرآمد،ساختاري،متغیرهايهمچنیناست؛پذیرفتهتاثیر

).42-65: 1386زاده، (یزدخواستی و عباساستبودهثیرگذارأتاولیامشارکت

ب) تحقیقات خارجی
مدارسشوراهايدروالدینمشارکتيدرباره،)1997(1چانپژوهشيهایافته

تعهدمعلمان،ووالدینبینمتقابلپذیرشوآمادگیهمچونمختلفعواملدهدمینشان
دارايمدرسهبهوالدینمالیکمکوسهموخودمشارکتازوالدینرضایتمشارکت،به

هستند.مدرسهشوراهايآمیزموفقیتعملبامستقیمارتباط
نشانپاسفیکآموزاندانشيدرباره،)2008(همکارانو2فلچرپژوهشهايیافته

درونعواملعنوانبهمعلمانوسازمانیبروناساسیعاملعنوانبهوالدیندهدمی
مشارکتبدونواقعدرودارندکودکانتحصیلیپیشرفتدرتوجهقابلنقشیسازمانی،

.یابندنمیدستخودحقیقیاهدافبهمدارسینوالدمداوموفعال
ومدرسهبینهمکاريپیرامون،)2008(3لیمینگوکونگچانگپژوهشهايیافته

ودارندگانهچندمشارکتمدارسباوالدیندهدمینشاناطالعاتیسوادتقویتدراولیا

1 Chane
2 Feltcher
3 Cheung Kong and Ming Li
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ارتباطمدارسباادرموپدررفتاربامستقیمطوربهآموزاندانشدرسینمراتهمچنین
دارد.

پژوهشمبانی نظري
اولیاشودمیسببکهاستمشارکتهايزمینهازیکیمدارساموردراولیامشارکت

يتوسعهجهتدروبگذارندثیرأتجامعهوخودسرنوشتبرفرزنداناموردردخالتبا
بردارند.گاماجتماعی

چندگانهومتنوعابعاددرعمیقفراینديعنوانبهرامشارکتمشارکتی،رویکردهاي
انواعمتضمنکهاستوسیعابعادباگستردهمفهومیاجتماعیمشارکتنمایند.میبررسی
ازعمومیدستگاههايسیاستوهاگیريتصمیمبرثیرگذارأتاجتماعییافرديهايفعالیت
انواعيدربردارندهوسیعايمعندراجتماعیمشارکتباشد.میباالترسطوحتاپایینسطح
ثیرتأوجامعهوخودسرنوشتتعییندردخالتمنظوربهگروهیوفرديهايکنش
).1375:54(رضایی،استعمومیاموربهمربوطگیريتصمیمهايفرایندبرنهادن

داردعاطفیوذهنیدرگیرينوعیبرداللتاجتماعیروانشناساننظرازروانیمشارکت
وهاذهنیتدردگرگونیوتغییرایجادقالبدرواستجمعیابتکاراتسازینهزمکه

روانیآمادگیوگرایشمشترك،جمعیعملدرشرکتونامناسبقالبیعقایدشکستن
اموردراولیامشارکتلذا)؛1386:31(غفاري،نمایدمیفراهمجمعیکنشبرايراالزم

واجتماعیمشارکتازتلفیقیراآنتوانمیکهاست،مشارکتانواعازیکینیزمدارس
هايفراینددرفرزندانشانمدارساموردرمشارکتباآموزاندانشاولیاينمود.تلقیروانی

وفرزندشانيآیندهدرواقعدرومدارسدرارزشیابیواجراریزي،برنامهگیري،تصمیم
هايهدفبهرسیدنمانعکهعقایديوافکارها،آنمنظوربدینکنند،میدخالتجامعه

شریککارمسئولیتدرودهندمییاريراهمدیگروگذاشتهکناررااستگروهی
قلمداداجتماعیواقعیتعنوانبهرامشارکتگرایانهکلنگاهیباترکیبیپارادیمشوند.می
ونمودهتوجهاجتماعیساختارهايوکنشگرانتعاملیيرابطهواثرگذاريبهوکندمی

همینبهنماید.اجتناباجتماعیساختاریاعاملیتبهگراییتقلیلگونههرازداردسعی
رااولیامشارکتبرثرمؤمختلفعواملترکیبی،پارادایمازاستفادهبافوقپژوهشجهت

نماید.میبررسیکالنوفرديسطوحدر
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ساختاروعاملیتتلفیقجهتدرکهظریاتینترینجامعوترینشدهشناختهازیکی
گیدنزیابیساختينظریهجست،بهرهمشارکتتبیینبرايآنازتوانمیواستبرآمده
است.

استتفکیکیاجتماعیينظریهوشناسیجامعهدراساسیبنديتقسیمگیدنزنظراز
ساختارمحور.ومحورعاملرویکرددارد:وجوداجتماعیتحلیلبهرویکرددومیانکه

عوامليمنزلهبهها،ارزشوباورهاها،انگیزه،هانیتومقاصدافراد،بهاولرویکرد
وفرديزندگیتبیینبرايدومرویکرددارد.توجهاجتماعیحیاتبهدهندهشکل

(سیدمن،داردکیدأتطبقاتییاسازمانیهايپویشهمچونفرایندهاییبراجتماعی
دوگانهودیالکتیکیمتقابل،يرابطهکردنروشنیابیساختينظریهکالمانج).1392

هاآنکرد،تصورهمازجداتواننمیراساختاروعاملیتسانبدیناست.ساختاروعاملیت
بهساختاريهرواستساختارييدربرگیرندهاجتماعیکنشهراند.سکهیکرويدو

بلکهآورند،نمیوجودبهاجتماعیکنشگرانراانسانیهايلیتفعادارد.نیازاجتماعیکنش
مطرحکنشگرعنوانبهراخودشانهاانسانکههاییراههمانطریقازهافعالیتاین
بهراشرایطیهایشانفعالیتطریقازانسانیعواملشود.میایجادبازپیوستهسازند،می

.)1381:702(گیدنز،سازدمیپذیرانامکراهافعالیتاینکهآورندمیوجود
عواملازدستهدواولیامشارکتدرساختاروعاملیتعنصردوگرفتننظردربا

کالنسطوحدرکهدهندمیتشکیلییمتغیرهارااوليدستههستند.دخیلاجتماعی
وافرادشخصیتیهايویژگیدوميدستهودهندمیقرارثیرأتتحتراهاکنشوهستند

هايویژگیبامرتبطهاينظریهشود.میکنشبهمنجرکهگیريتصمیمفرایندهاي
کنیم.میبیانخردوکالنسطحدودرراوالدینمشارکت

کالنهاي سطح ویژگی
اعتماد نهادي

متمرکزاجتماعیکالنهايویژگیبرراخودتحلیلاجتماعیيسرمایهينظریه
کندمیایجادانگیزشیافراددراجتماعیکالنهايویژگیاینکهاستمعتقدوکندمی
ارتباطنوعبهکهاستاجتماعیيسرمایهجزاولیناعتماد،است.مشارکتبرايعاملیکه

اعتمادارزشمیزانيدربارهتوانندمیافراداعتمادانواعمیاندرشود.میمربوطافرادبین
توانمیفراینداینازباشند.باورهاییداراينیزنهادهاظیرنانتزاعیهاينظامبهنسبت
برد.ناماعتمادنهاديسطحعنوانتحت
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بهاعتمادهايسازوکاربهمدرن،نهادهايخصوصدررااشنظریهاساسگیدنز
شرایطدراست،معتقدوداندمیمرتبطتخصصیهاينظامویژهبهانتزاعیهاينظام

باآنارتباطودانشبازاندیشیبهراآیندهبودنبازواستبازمیشههآیندهنوسازي
بهمتخصصغیرکنشگرانیعنیداند.میوابستهدهندهسازماناجتماعیعملکردهاي

راخاصهاينظامبهاعتمادیابیرویکردهايگیدنزورزند.میاعتمادیتخصصهاينظام
ازکهداندمیهاییدانشطورهمینودسترسینقاطازافرادهايتجربهشدیدثیرتأتحت
از).1377(گیدنز،گیرندمیقرارافراددسترسدرمنابعدیگروارتباطیهايرسانهطریق

واولیاانجمنجلساتدسترسی،نقاطازیکیوالدینمشارکتباارتباطدرلحاظاین
توانندمیاولیاباارسمدمسئوالنتعاملنوعيواسطهبهجلساتهمینواستمربیان
کنند.فراهممدارسبهاعتمادیااعتماديبیبرايرابستري

اقتصاديـ پایگاه اجتماعی
وزندگیيشیوهیعنیمهمعاملدويکنندهتعییناقتصاديـ اجتماعیپایگاه

اجتماعیدنیاييدربارهاندیشیدنينحوههمانزندگیيشیوهاست.زندگیهايفرصت
ها،ارزشاهداف،بنیادي،انسانیموضوعاتبهنسبتکلیسوگیريشاملکهاست

شاملزندگیهايفرصتاست.هاآنازیکهربیانوابرازينحوهواجتماعیدهیسازمان
:1،1969هیلر(داردوجودفردزندگیيچرخهکلدرکهاستتمهیداتیوامکاناتتمام
ازبرخورداريلحاظازشخصیککهداندمیکاناتیامرازندگیهايفرصتوبر.)249
نیازهايکهاولیایی).1375:93مین،أ(تداردزندگیماديغیروماديشرایطوثروت

دارند،هاآنتربیتينحوهبهبیشتريحساسیتشناسند،میرانوجوانانعاطفیتحصیلی
هايارزشباهاآنآشناییيبراوهستندفرزندشانپرورشیوتحصیلیامورپیگیربیشتر

جهتهمینبهدارندمدارسازنیزراانتظاراتیآنپیدرواندقائلارجدینیوملی
کنشانجامبهمبادرتلذاوکنندمیتلقیوظیفهبلکهاجباریاوتفنننهرامشارکت
کنند.میمشارکتی

قدرتیبی
یکنهرابیگانگیونابهنجاريراف،انحقبیلازرفتارياختالالتصوريهمهمرتون

برخاستهيمسئلهیکعنوانبهبلکهفردي،خاصيمسئلهیکنهوروانیآسیبيمسئله

1 Hiller
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فرهنگیواجتماعیسیستمازبعددویاجنبهدومرتونکند.میعنواناجتماعیساختاز
وهاراهجاده،-2؛ فرهنگیهايارزشآرزوها،انتظارات،اهداف،-1کند:میمشخصرا

است.شدهکنترلوتنظیمفرهنگیهردرمعموالً کهاهدافاینبهحصولاسبابووسایل
بینفعالارتباطعدموگسستگیوییجداازناشیرانابهنجاروکجرورفتارنوعهرمرتن
وکندمینشروتبلیغارزشوخواستهآرزووهدفعنوانبهجامعهفرهنگکهراآنچه

اینبهوصولونیلجهتمشروعوسایلوهاراهها،جادهعنوانبهجامعهکهراچهنآ
هاينظریه).25-73: 1370تبریزي،(محسنیکندمیعنوانسازد،میآمادهومهیااهداف
هاانسانکهکندمیتوجهافرادازحالتیوتصوربهقدرتیبیوبیگانگیخودازبهمربوط

بهنیزتعلقیاحساسنتیجهدردانندنمیخوديجامعهومحیطکنترلهبقادرراخود
اینبردهند.نمینشانمشارکتبهنیزرغبتینتیجهدرندارندخوديجامعهومحیط
شود.میگرفتهنظردرمهمعاملیآنهاقدرتیبیویاقدرتوالدینمشارکتدراساس

باورهاي قالبی
ازوبگذاردثیرأتاجتماعیزندگیکارکردهايدربایدرکتمشاکند،میعنوانکولین

وجودوذهنیآمادگیبرويگردد.قدرتنوعیبهتبدیلقدرتنظامبرثیرتأطریق
وجودمستلزمثرؤممشارکتاونظرازدارد،کیدأتمشارکتتحققبرايشخصیهايانگیزه
ايپدیدهکندپیداعینینمودهاینکازقبلمشارکتعبارتیبهاست.شخصیهايانگیزه
کرد.جستجومردمفرهنگدرخالصهورفتارعقاید،افکار،درراآنبایدکهاستذهنی
راذهنیيساختهپیشهايقالبازبسیاريبایدمشارکتفرهنگسازيدرونیبراي

خصوصردساختهپیشازهاییقالبوباورهادیگربیانبه.)1،1986(کولینکرددگرگون
اثردرواستمنطقیاساسوپایهفاقدکهداردوجوداولیاذهندرمدرسه،درمشارکت

وپایهبیهايپنداشتوهاگماناساسبریامدرسهدرحضورومشارکتازقبلیسوابق
اولیاهمکاريوعقایدابرازحضور،قالبیباورهاياست.آمدهبدستاطرافیانوخوداساس

کند.میمواجهلمشکبارا

1 colin
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خردهاي سطح ویژگی
تمایل فرد به مشارکت 

یاموجهکنشينظریهاستشدهمطرحرفتارتبیینبرايکههاییچارچوبازیکی
نقشبهرفتارتبیینبرايتئوريیکیافتنپیدرهاآناست.1آیزنوباینفیشعقالنی
يحلقهآید.میبوجودعواملازايزنجیرهپیدررفتارهاآننظربهکنند:میاشارهگرایش
ينوبهبهنیتوقصدآمدنبوجوداست.رفتاریکانجامبهنیتوقصدرفتاربروزماقبل
ذهنی.هنجار-2، رفتارآنسويبهگرایش- 1است:دیگرمتغیردوتابعخود

یکانجامفردآنطیکهاستشخصیوفرديمتغیریکرفتارسويبهگرایش
است.بدیاخوبآیاکهکندمیارزیابیخودشنظرازراپدیده)یک(یارفتار

برايراآنشخصکهاستاجتماعیفشارونفوذيکنندهمنعکسنیزذهنیهنجار
متغیردواینازیکهرثیرأتمیزانکند.میادراكواحساس(رفتاري)کاريیکانجام

بهبستگیونیستیکسانهمیشهنیتوقصددنآمبوجوددرذهنی)هنجارو(گرایش
).1372:9پور،(رفیعدارداجتماعیشرایطوفردشخصیت
رفتارجملهازرفتار،برمستقیمیثیرتأافرادقصدونیتنظریه،ایناساسبرلذا

فکرخوداعمالنتایجبهمردمکهشوندمیانجامدلیلاینبهرفتارهااکثردارد.مشارکتی
انتخاباینبرايوزنندمیمنطقیانتخاببهدستنتایج،ايپارهحصولبرايوکنندمی
).2،1999کورمارك(کنندمیاستفادهدسترسدراطالعاتاز

ازاوارزیابیکنش،یکازافرادانتظاراتهمچونعواملینیت،وقصدجزبهالبته
درکنشیچنانبهاقداممیزانودیگرانانتظاراتبرآوردنبرايفرديانگیزهکنش،

باشد.میمشارکتبهفردتمایلمیزانبرثیرگذارأتعواملازنیزگذشته

خوداثربخشی 
متمایزيجنبهچندیادگیري،نظریاتسایربامقایسهدراجتماعییادگیريينظریه

طرزبهطی)(محیموقعیتیورفتاريشخصی،عواملازايمجموعهنظریهاینمطابقدارد.
شود.میگرفتهنظردردهیممیانجامماآنچهوکنیممیفکرماآنچهتعیینجهتپیوسته

وهانگرشیادگیريدراجتماعیمحیطعواملنقشبرزیاديکیدأتنظریهاین
يزمینهوفیزیکیمحیطدهد،میرخیادگیريآندرکهايزمینهدودارد.رفتارها

1 Fishbein & Ajzen
2 Cormark
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اجتماعیيزمینهودارداشارهرفتاريحوزهماديبعدبهفیزیکیيزمینهاست.اجتماعی
(فتحی،نمایدمیکیدتأیادگیريحیندردیگرانضمنییاواقعیمشارکتوحضوربهنیز

فرایندبربندورااجتماعییادگیريتئوريدرواقعدرباللی).ازنقلبه؛1384:85
مانند:رفتارفرديهايکنندهتعیینبرنظریهایندرشود.میکیدأتافرادپذیريجامعه
قوايتجدیدهايشیوهمانند:رفتاربیرونیهايکنندهتعیینوانگیزهونگرشعقیده،

تنهارفتار،تئوريکهگرددمیاظهارنظریهایندراست.شدهکیدأتفیزیکیواجتماعی
شودمیانجامیادگیرينیزدیگرانرفتاريمشاهدهبابلکهنیست،فرديتجربهازثرمتأ

.)1،1998جالمسون(ویه
کافیمناسبعملکرديارائهبرايمهارتودانشنظریه،ایناساسبرهمچنین

کهاستايبرجستهنقشاجتماعی،یادگیريينظریهدردیگرمتمایزيجنبهلذانیست،
محیطیعللسازماندهیونآراستباآدمیدهد.میتنظیمیخودتواناییبهنظریهاین

یابددسترفتارشکنترلبهتواندمیکنش،پیامدهايتعیینوشناختیهايحمایتتولید
).1378:25(باندورا،

نشانرفتارخودتنظیمیدرراعمدهمکانیسمسهنقشخودتئوريدرباندورا
دهد:می

خاص)رفتارانجامجهتاشتواناییمورددرفرد(قضاوتخوداثربخشیباورهاي-1
مورددر(باورهانتیجهانتظار- 2؛شودمیدادهنسبتکنشوانگیزشبهویژهطوربهکه

افزودهآنثیراتأتشرایطبرخیدراستممکنکهخاص)رفتارانجامازحاصلنتایج
ازبعضیبهدستیابییاخاصرفتاردرمشارکت(جهتفردهاينیتواهداف- 3؛گردد

تنظیمیخوددرنیاتتئوريایندرکند.میحمایتورهبريرارفتارعالیت)فسطوح
.)2،1990(دزوایتوسکیدارنداصلینقشرفتار

کسبپیرامونیهايپدیدهوخوديدربارهراهاییباورزندگیطولدرهاانسان
کیفیتدربنیادیننقشکههستندباورهاییجملهازاثربخشیخودباورهايکنند،می

معنايبهخوداثربخشیدارند.انسانزندگیمختلفابعادبینتوازنوتعادلایجادوزندگی
رفتاري،فکري،الگوهايبهکهاستویژههايموقعیتدراومقابلهتواناییمورددرفردباور

استاینکنندهتعیینواستثیرگذارأتانسانیيتجربهمختلفسطوحدرانسانهیجانی
آنانجامبراياندازهچهتافردشدشروعاگروخیریاشدخواهدشروعرفتاريآیاکه

1 Vihi Jalmsson
2 Dzewaitowski
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دادخواهدنشانخودازاستقامتمقدارچهتامشکلبارویاروییدروکردخواهدتالش
).2006(باندورا،

میلثیرگذاري،تأبرمبتنیدیدگاهیباهستند،باالخوداثربخشیدارايکهاولیایی
هافعالیتبودناثربخشبهباورزیرادارند.مشارکتبهنسبتشدیديگرایشودرونی

هاآنبهوکندمیآمادهمشکالتوآمیزمخاطرههايموقعیتبارویاروییبرايراهاآن
خودهايقابلیتبهکهاولیاییمقابل،ينقطهدردهد.میراهاموقعیتاینکنترلتوانایی

ندارند.مدارسمشارکتیهايفعالیتدرحضوربرايرغبتیگرندنمیتردیدمنظراز

الگوي تحلیلی و فرضیات پژوهش
است،شدهاستفادهاولیامشارکتتبیینبرايآنازکهگیدنزينظریهبهاستنادبا

کنشبرساختارسطحدروعامالنسطحدرثرمؤعواملازايمجموعهگفتتوانمی
برخینیزمشارکتبرايشود.میکنشسببهمبادواینعاملیتيرابطهکهثرندمؤ

است.مربوطافرادشخصیهايویژگیبهعواملبرخیوثرندؤمساختارسطحدرعوامل
تجسمافرادمیانروابطدرکهمهارت)وتخصص(مانندبالفعلوبالقوهمنابعانباشت

میانایندرکند.تسهیلراکنشکهایدنممیدگرگونايشیوهبهراافرادروابطیابد،می
مواردازهاسازماندرواکنشوکنشدرکهاستاعتمادانواعترینانتزاعیازنهادياعتماد

وپرورشوآموزشنهادبهاولیااعتمادبودنباالصورتدراست.گذارثیرأتوبااهمیت
اموردرمشارکتبهنسبتبازتريدیدگاهاولیامدرسه،واداراتدرآنمسئوالنومدیران
ازاست.ثیرگذارأتاولیامشارکتکاهشیاافزایشدرنهادياعتمادپسدارند.مدارس

میزانيکنندهتعیینکهاستعواملیازاولیااقتصاديـ اجتماعیپایگاهنیزدیگرطرف
وتحصیالتازع،اجتمادرباالترطبقاتکهاستاینامرایندلیلباشد.میاولیامشارکت

هاآنترفعاالنهوبیشترحضوربرايعاملیتواندمیامرهمینوبرخوردارندباالتريدرآمد
گفتتوانمینیزکولینينظریهاساسبرباشد.فرزندانشانمدارسدرواجتماعدردر

کهلیاییاووداردوجودرابطهاولیامشارکتیرفتارهايوقالبیباورهايپذیرشمیزانبین
کنندمینگاهمنفیدیدبارامدارساموردرمشارکتاندپذیرفتهرابیشتريقالبیباورهاي
مادامیمرتونبیگانگیينظریهاساسبرهمچنیندارند؛اموردرکمتريمشارکتبنابراین

وخرسندبداننیلجهتشده،نهاديوسایلواجتماعیاهدافازجامعهافرادکه
شرایطایننتیجهدرونیستحاکمجامعهدربهنجاريونظموتوازناشند،نبمستغنی

کهصورتیدرگفتبایداولیامشارکتتبیینمنظوربهگردد.میمستولیفردبرقدرتیبی
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وآموزشمقرراتونامهآئیندرآنچهواندیشندمیهاآنآنچهبینکنندتصوروالدین
درهاآنقدرتیبیسببوداردوجودفاصلهوشکافنمدیرامدیریتيشیوهوپرورش

احساسمدارسامورقبالدرمسئولیتیوتعلقلذا، گردیدهنظراتشاناعمالوبیان
فیشينظریهاساسبریابد.میکاهشاموردرهاآنمشارکتمیزاننتیجهدرکنند،نمی
یعنیمهمدیگراناینکهدیگروگذاردمیثیرتأرفتارشبرفردخودگرایشیزنـ آباین

ومنفییامثبتنگرشداشتنباتوانندمیوگذارندمیثیرأتاولیارفتاربرکهافرادي
دردهند.قرارثیرأتتحتراويمشارکتمیزانفردازحمایتعدموحمایتهمچنین

آتوانرفتارهایشانانجامبرايافراداجتماعییادگیريينظریهاساسبرنیزنهایت
درتواندمیاثربخشیانتظارایندارند.اثربخشیانتظاروکنندمیارزیابیراخودشان
روابطاساسبرزیرالگويباشد.ثیرگذارأتمدارساموردراولیامشارکتکاهشیاافزایش

است.شدهطراحیمتغیرهااینبین

مدل نظري پژوهش:1شکل

قدرتی بی

تمایل 
فردي به 
مشارکت 

خوداثربخشی 

اعتماد 
نهادي 

باور قالبی 

پایگاه 
اجتماعی و 

اقتصادي

مشارکت 
اولیا
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اند از:هاي پژوهش حاضر بر اساس این الگو عبارتفرضیه
اموردرهاآنمشارکتمیزانواولیانهادياعتمادمیزانبینرسدمینظربه-1
دارد.وجودداريمعنیومستقیميرابطهمدارس
مدارساموردرهاآنمشارکتمیزانواولیاقدرتیبیمیزانبینرسدمینظربه-2

دارد.وجودداريمعنیومعکوسيهرابط
اموردرهاآنمشارکتمیزانواولیافرديتمایلمیزانبینرسدمینظربه-3
دارد.وجودداريمعنیومستقیميرابطهمدارس
مدارساموردرهاآنمشارکتمیزانوخوداثربخشیمیزانبینرسدمینظربه-4

دارد.دوجوداريمعنیومستقیميرابطه
مشارکتشانمیزانبرهاآنقدرتیبیطریقازاولیاقالبیهايباوررسدمینظربه-5

گذارد.میثیرأت
برهاآنخوداثربخشیطریقازاولیااقتصاديواجتماعیپایگاهرسدمینظربه- 6
گذارد.میثیرأتاولیامشارکتمیزان

شناسی پژوهش روش
کاربرديآننوعوپیمایشیپژوهشروشپژوهش،عموضوماهیتبهتوجهبا

باشد.می
دوميدورهدخترآموزاندانشاولیاييکلیهشاملحاضرپژوهشآمارييجامعه

آماربامطابقکهباشد،میهمدانشهرپرورشوآموزشيدوگانهنواحیدرمتوسطه
6800یکيناحیهدر93- 94تحصیلیسالدرپرورشوآموزشسازمانازشدهدریافت

تحصیلبهمشغولدوميمتوسطهيدورهدردخترآموزدانش6019دويناحیهدرو
باtکمیت،05/0قبول=قابل(اشتباهکوکرانفرمولازاستفادهبامیاناینازکهباشندمی

يهمچنین شیوهشد؛ نهایی انتخاب يعنوان نمونهنفر به250تعداد )96/1ضریب
است.ايمرحلهچندايخوشهگیرينمونه
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آماري پژوهشيلیست مدارس نمونه:1جدول
انتخابیيتعداد نمونهجمعیت مدرسهنام مدرسهنوع مدرسهمنطقه

یکيمنطقه

42732نرگسعادي
51231طالقانیهیئت امنایی
48230آمنهنمونه دولتی

45129شاهدشاهد

وديمنطقه

31522حجابعادي
43638مهدیههیئت امنایی
47732حجه فروشنمونه دولتی

45229شهداي جاویداالثرشاهد

گیريپایایی و اعتبار اندازه
وشناسیجامعهاساتیدنظراتازگیرياندازهيوسیلهصورياعتبارگیرياندازهبراي

1ايسازهاعتبارتعیینبرايهمچنینمنظوربههمچنینپرورش،وآموزشکارشناسان

.)2(جدولاستشدهاستفاده2عاملیتحلیلازهامتغیر

نتایج تحلیل عاملی مشارکت اولیا:2جدول

گویه
بار عاملی 

يدسته
اول

بار عاملی 
يدسته
دوم

بار عاملی 
يدسته
سوم

بار عاملی 
يدسته

چهارم

بار عاملی 
يدسته

پنجم

بار عاملی 
يدسته

ششم

بعد اول
(امور اجتماعی)

مراکز ازبازدید
859/0صنعتی

بازدید از مراکز 
856/0علمی

بازدید از 
802/0سراهافرهنگ

جشندرشرکت
735/0عاطفه

577/0شرکت در راهپیمایی

1 construct validity
2 factor analysis
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گویه
بار عاملی 

يدسته
اول

بار عاملی 
يدسته
دوم

بار عاملی 
يدسته
سوم

بار عاملی 
يدسته

چهارم

بار عاملی 
يدسته

پنجم

بار عاملی 
يدسته

ششم

بعد دوم
(امور پرورشی)

789/0گردش علمی
741/0گردش تفریحی

651/0ي علمیجشنواره
193/0مسابقات ورزشی
651/0مسابقات علمی

بعد سوم
(امور آموزشی)

751/0برگزاري امتحانات
کالستشکیل

750/0جبرانی

يتنظیم برنامه
745/0هاهفتگی کالس

کالس تشکیل
695/0تقویتی

683/0درسیتکالیف

بعد چهارم
(ارتباط خانه و 

مدرسه)

محیطکنجکاوي
066/0زندگی

798/0درسیي غیرمطالعه
781/0ارتباط با مشاور

از نمایشگاهبازدید
610/0کاردستی

بعد پنجم
(ارتباط با 

و کارکنان 
آموزان)دانش

بزرگداشت مقام 
778/0معلم

تقدیر از خیرین
753/0سازمدرسه

ها همکاري در جشن
706/0و مراسم مدرسه

بهکمک
آموزان دانش
بضاعتبی

619/0

بعد ششم
(امور مالی)

849/0میزان کمک مالی
562/0میزان ارتباط با معلم
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است.شدهاستفاده1کرونباخآلفايازپایاییگیرياندازهبرايپژوهشایندر
پرسشنامه30بامقدماتیآزموننهاییيپرسشنامهتدوینازقبلحاضرپژوهشدر

تحلیلوتجزیهازپسشد،انجام2و1يناحیهدخترانهمتوسطهدوميدورهمدارسدر
ايهگویهسایربادارمعنیهمبستگیکههاییگویهکرونباخآلفاييمحاسبهواطالعات

کمهمبستگیدارايهايگویهوشددادهقرارنهاییتحلیلموردداشتندشاخصهمان
گردید.حذف

هانتایج آزمون پایایی گویه:3جدول 

قبل از تحلیل عاملیمقدار آلفاتعداد گویهشاخص
(پیش آزمون)

بعد از تحلیل مقدار آلفا
عاملی

2585/090/0مشارکت اولیا
957/063/0تمایل فردي
479/092/0اعتماد نهادي

365/073/0قدرتیبی
569/076/0بخشیخوداثر

1175/082/0باورهاي قالبی
749/063/0اقتصاديـ پایگاه اجتماعی

هاي پژوهشیافته
هاي توصیفییافتهالف) 

مردانرادرصد4/24وزنانرادرصد6/75اولیاازشدهانتخابآماريينمونهدر
قرار34-43سنیگروهدرپاسخگویانسنبهمربوطدرصدبیشتریندهند.میتشکیل

سنبهمربوطدرصدکمترینودهدمیتشکیلرانمونهجمعیتازدرصد5/63کهدارد
یعنیپاسخگووالدیناکثراست.درصد4/2میزانباباالبه54سنیگروهدرپاسخگویان

فوتهمسرشانکهدهندمیتشکیلوالدینیرادرصد4/24وهستندهلأمتدرصد6/97
4/30حدوددراست.نشدهمشاهدهگرفتهطالقزوجینازمورديهیچواستکرده

ازدرصد6/43باپاسخگووالدینبیشتردارند،دیپلمزیرتحصیالتپاسخگووالدیندرصد
تحصیالتهاآنازصددر8/20دارند،دیپلمفوقودیپلمتحصیالت،نمونهجمعیت
حدوددرکمیدرصدتنهاواستلیسانسفوقتحصیالتشانسطحدرصد8/4ولیسانس

1 Coronbach Alpha
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راخانوادهدرآمدمیزاناولیاازدرصد6همچنین؛دارندباالترودکتراتحصیالتدرصد4/0
،تومانمیلیوندوتایکبیندرآمدپاسخگویانازدرصد4/54تومان،میلیونیکازکمتر

سهبااليدرآمدنیزدرصد8/8وتومانمیلیونسهتا2درآمدپاسخگویانازدرصد4/30
کردند.گزارشراتومانمیلیون

هاي توصیفی متغیرهاي مستقل و وابستهآماره:4جدول 
حداکثرحداقلانحراف معیارمیانگیننام متغیر

51/293/014مشارکت اولیا
65/298/014اعتماد نهادي

46/296/014اقتصاديـ پایگاه اجتماعی
52/289/014تمایل به مشارکت

53/207/114قدرتیبی
48/293/014باورهاي قالبی
57/295/014خوداثربخشی

وضعیت مشارکت و ابعاد آن در میان پاسخگویان
سطحداراينپاسخگویاازدرصد6/13شودمیمشاهده5جدولدرکهطورهمان

از4/30پایین،متوسطمشارکتسطحدارايپاسخگویانازدرصد6/35پایین،مشارکت
باالییمشارکتآنهاازدرصد16باالوبهمتوسطمشارکتسطحدارايپاسخگویان

اند.داشته

تحلیل وضعیت مشارکت اولیا:5جدول 
درصدفراوانیمشارکت
346/13پایین

896/35متوسط پایین
764/30متوسط باال

4016باال
2396/95جمع

114/4پاسخبی
250100جمع کل
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اموردراولیامشارکتمیزانباالترینمدارس،اموردراولیامشارکتابعادمیاندر
ایناست؛درصد)6/47(مالیاموردرمشارکتمیزانترینپایینودرصد)8/38(آموزشی

نمراتوبهترتحصیلیوضعیتگرودررافرزندشانپیشرفتورشداولیاکهدهدمینشان
دررااولیامشارکتزیرنموداردارند.بیشتريمشارکتآموزشیاموردرلذادانندمیباالتر
دهد.مینشانمختلفابعاد

فراوانی و درصد ابعاد مشارکت اولیا:6جدول 

و فراوانیمشارکت اولیا
ط متوسپاییندرصد

پایین
متوسط 

جمع پاسخبیجمعباالباال
کل

407490412475250فراوانیامور اجتماعی
166/29364/168/982/1100درصد

امور پرورشی
467485422473250فراوانی
4/186/29348/168/982/1100درصد

446797402482250فراوانیامور آموزشی
6/178/268/38162/998/0100درصد

476893422500250فراوانیارتباط خانه و مدرسه
8/182/272/378/161000100درصد

ارتباط با کارکنان و 
آموزاندانش

456390482464250فراوانی
182/25362/194/986/1100درصد

1195819532491250فراوانیامور مالی
6/472/236/72/216/994/0100درصد

توزیع درصد ابعاد مشارکت اولیا:1نمودار 
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تحتراآنمیزانکهمتغیرهاییبهتوجهبانیز،مالیمشارکتبودنپایینمورددر
تمامدرمشارکتافزایشباعثشناختیتمایلبگوییمباید.)7(جدولدهندمیقرارثیرأت

برثیريأتمدرسهشرایطازاولیاآگاهیوشناختیعنیشودمیمالیورامجزبهابعاد
مدارسبودندولتیبدلیلکهباشداینعلتشایدگذارد،نمیهاآنمالیمشارکتمیزان
صرفملیدرآمدودولتیيبودجهازبخشیچونکنندمیگماناولیاپژوهش،مورد

ازبایدمدارسمالینیازهايلذاکافیست؛زهانیامینأتبرايوشودمیمدارسهايهزینه
بهموظفراخودودانندمیضروريغیررامدرسهمالیمطالباتوشودمینأتدولتسوي

سطحاینکهبهتوجهباضمندرهستند،جومشارکتابعادسایردرولیدانندنمیپرداخت
ومعنادارارتباطمالیاموربااتنهاولیامشارکتابعادبیندراقتصاديـاجتماعیپایگاه

دراقتصاديـاجتماعیپایگاهنظرازپژوهشایندرپاسخگویانبیشتروداردمستقیم
سطحبهرامالیاموردرمشارکتبودنپایینتوانمیلذاهستند،پایینمتوسطسطح
کرد.منتسباقتصاديشرایطبودننامناسبواقتصاديـ اجتماعیپایگاهپایین

تحلیل وضعیت مشارکت مالی:7جدول 
شدت همبستگیداريسطح معنینوع آزمونمتغیر مستقلمتغیر وابسته
867/0068/0کاي اسکوئرتمایل شناختیمشارکت مالی

000/057/0کاي اسکوئراقتصاديـ پایگاه اجتماعی

هاي تحلیلییافته
ارتباط جنسیت و مشارکت اولیاء

دارمعنیمردانوزنانبینمشارکتمیزانمیانگینتفاوتکهدادهننشاآمارينتایج
یکبهمادرانوپدراندخترانهمدارسدرپس،باشدتصادفازناشیاستممکنونیست
.کنند، لذا شاهد تقسیم کار جنسیتی در مشارکت اولیا نیستیممشارکت میياندازه

سه بررسی وضعیت مشارکت اولیاء بر حسب نوع مدر
هیئتمدارسمختلف،مدارسبیندرمشارکتمیانگینتفاوتآزموناساسبر
باامناییهیئتمدارسمیانتفاوتبارزتریندارند.رامشارکتمیزانبیشترینامنایی

بهکهباشدمیامناهیئتتوسطکهاستمدارساینمدیریتوادارهيشیوهدرسایرین
منعطفتصمیماتاست،گروهیمدارسایندرصمیماتتاتخاذيشیوهچونرسدمینظر
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نظراتابرازدراولیاکه،استشرایطاینيواسطهبهشایداست،نگريجانبهیکازخالیو
امرهمینوگیردمیقراراقبالموردتربیشهاآننظرويأرودارندبیشترياختیارات

است.شدهمشارکتشانمیزانافزایشبرايعاملی

طرفه میزان مشارکت اولیا بین مدارس مختلفآزمون تحلیل واریانس یک:8دولج
داريقدار آماره و سطح معنیانحراف معیارمیانگینتعدادنوع مدرسه

داريسطح معنیFکمیت 5066/76535/21عادي
57947/89853/17هیئت امنایی

59/4004/0 63029/86453/20نمونه دولتی
6973/84974/19شاهد
23923/85409/20کل

فرضیاتآزمون 
مشارکتيوابستهمتغیرومستقلمتغیرهايبینيرابطهبررسیبهبخشایندر

شود.میاشارهاولیا

اعتماد نهادي و مشارکت اولیا آزمون فرضیه اول:
ايفاصلهیاسمقدردوهراولیامشارکتونهادياعتمادمیزاناینکهبهتوجهبا

استفادهپیرسونهمبستگیضریبازهاآنيرابطهسنجشبرايبنابرایناند،شدهسنجیده
بینهمبستگیشدتاست.000/0داريمعنیسطحو288/0برابرپیرسونrمقدارشد.
اعتمادمتغیردوبینکهگفتتوانمینتیجهدرباشد.میضعیفحددرفوقمتغیردو

ییدأتتحقیقيفرضیهوداردوجودمعناداريومستقیميرابطهاولیاکتمشارونهادي
شود.می

قدرتی و مشارکت اولیابیآزمون فرضیه دوم:
بنابرایناند،شدهسنجیدهايفاصلهمقیاسدردوهراولیامشارکتوقدرتیبیمیزان

rمقدارست.اشدهاستفادهپیرسونهمبستگیضریبازهاآنيرابطهسنجشبراي

فوقمتغیردوبینهمبستگیشدتاست.009/0داريمعنیسطحو170/0برابرپیرسون
اولیامشارکتوقدرتیبیمتغیردوبینکهگفتتوانمینتیجهدرباشد.میضعیفحددر

دیگرعبارتبه؛شودمیییدتأتحقیقيفرضیهوداردوجودمعناداريومعکوسيرابطه
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نتایجواستثیرتأبیعملشانکنندمیگمانقدرتیبیاحساسيواسطهبههکاولیایی
دارند.مدارساموردرکمتريمشارکتسازد،نمیبرآوردهرانظرمورد

تمایل فردي و مشارکت اولیاآزمون فرضیه سوم:
ضریبآزموننتایجاولیا،مشارکتوفرديتمایلمتغیرهايبینيرابطهمورددر
داريمعنیسطحو192/0برابرپیرسونrمقدارکهاستاینازحاکیپیرسونیهمبستگ

نتیجهدرباشد.میضعیفحددرفوقمتغیردوبینهمبستگیشدتاست.000/0
معناداريومستقیميرابطهاولیامشارکتوفرديتمایلمتغیردوبینکهگفتتوانمی

.دشومیییدأتتحقیقيفرضیهوداردوجود

خوداثربخشی و مشارکت اولیا آزمون فرضیه چهارم:
ايفاصلهمقیاسدردوهراولیامشارکتوخوداثربخشیمیزاناینکهبهتوجهبا

استفادهپیرسونهمبستگیضریبازهاآنيرابطهسنجشبرايبنابرایناند،شدهسنجیده
بینهمبستگیشدتاست.000/0داريمعنیسطحو229/0برابرپیرسونrمقدارشد.
متغیردوبینکهگفتتوانمینتیجهدرباشد.میضعیفحددرفوقمتغیردو

تحقیقيفرضیهوداردوجودمعناداريومستقیميرابطهاولیامشارکتوخوداثربخشی
وباشندداشتهباورمشارکتبرايهایشانتوانمنديبهاولیاچقدرهرشود.میییدتأ

داشت.خواهندمدارساموردربیشتريمشارکتباشدخوداثربخشیبرمبتنیقضاوتشان

باورهاي قالبی و مشارکت اولیا آزمون فرضیه پنجم:
اند،شدهسنجیدهايفاصلهمقیاسدردوهراولیامشارکتوقالبیباورهايمیزان

مقداراست.دهشاستفادهپیرسونهمبستگیضریبازهاآنيرابطهسنجشبرايبنابراین
rدوبینکهگفتتوانمینتیجهدراست.09/0داريمعنیسطحو-111/0برابرپیرسون

ردتحقیقيفرضیهونداردوجودمعنادارييرابطهاولیامشارکتوقالبیباورهايمتغیر
شود.می

اقتصادي و مشارکت اولیا ـ پایگاه اجتماعیآزمون فرضیه ششم:
ضریبآزموننتایجاولیا،مشارکتواقتصاديـ اجتماعیپایگاهبینيرابطهمورددر

داريمعنیسطحو114/0برابرپیرسونrمقدارکهاستاینازحاکیپیرسونهمبستگی
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واقتصاديـاجتماعیپایگاهمتغیردوبینکهگفتتوانمینتیجهدراست.127/0
دیگرعبارتبه؛شودمیردتحقیقيفرضیهونداردوجودمعنادارييرابطهاولیامشارکت

نیستمدارساموردرهاآنمشارکتمیزانيکنندهتعییناولیااقتصاديـ اجتماعیپایگاه
باشند.داشتهبیشترمشارکتباالترپایگاهازاولیاباشیمداشتهانتظارتوانیمنمیو

رگرسیون چند متغیري
وتبیندرپژوهشمستقلمتغیرهايثیرأتوسهمنمودنمشخصمنظوربه

متغیرهابینروابطرگرسیونیتحلیلبهاولیا)(مشارکتوابستهمتغیرتغییراتبینیپیش
ـاجتماعیپایگاهنهادي،اعتمادمتغیر6پژوهش،متغیرهايمیانازوایمپرداخته

مستقلمتغیرهايعنوانبهخوداثربخشیقالبی،باورهايفردي،تمایلقدرتی،بیاقتصادي،
ازناشیشدهارائههايمدلبهمربوطاطالعاتشدند.واردرگرسیونمدلدروانتخاب

دهد:مینشانگامبهگامروشبهرگرسیون
درخوداثربخشیمتغیرو)sig=000/0(درصد99سطحدرنهادياعتمادمتغیر

05/0ازتربیشمتغیرهارسایخطايمیزانواستمعنادار)sig=009/0(درصد95سطح
=158/0معمولیتبیینضریباند.نشدهرگرسیونيمعادلهوارددلیلهمینبهواندبوده

2R2=164/0شدهاصالحتبیینضریبوRوخوداثربخشیمتغیردوکهمعنااینبهاست
وبخشیخوداثروکنندمیبینیپیشرااولیامشارکتتغییراتازدرصد16نهادياعتماد
دارد.اولیامشارکتبرراثیرأتمیزانباالترین23/0و27/0بتايباترتیببهنهادياعتماد

شود:به صورت زیر نوشته می7جدول بر اساس رگرسیون،يمعادله

Y =302/36+257/1نهادي)(اعتماد+313/1(خوداثربخشی)

مشارکت اولیاهاي تحلیل رگرسیونی چند متغیري میزان آماره:9جدول
392/0ضریب همبستگی چندگانهداريسطح معنیtبتامتغیر مستقل
158/0ضریب تبیین276/0835/3000/0خوداثربخشی
164/0شدهضریب تبیین تعدیل236/0277/3001/0اعتماد نهادي
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گیريبحث و نتیجه
وگذارانستسیايتوجهموردمشارکتبحثگذشتههايسالطیمايجامعهدر

وکردهتغییرپرورشوآموزشکارکردهايامروزهچوناست،گرفتهقرارپژوهشگران
براياست.اولیامشارکتنیازمندکارکردهااینصحیحانجاممنظوربهلذاشدهگسترده

عواملتااستالزمباشدنداشتهصوريشکلوشودانجامهدفمنداولیامشارکتاینکه
پرسشاینبانتیجهدربگیرد.قراربحثمورداجتماعیعواملجملهازآنبرثرمؤ

برثیرگذارتأاجتماعیعواملواست؟صورتچهبهاولیامشارکتوضعیتکهایممواجهه
کدامند؟آن

درونداردتفاوتیمردانوزنانمشارکتمیزانحاضرپژوهشهايیافتهاساسبر
همچنین؛دارندرامشارکتمیزانباالترینامناییهیئتمدارسپژوهشموردمدارسبین
بیشترینومالیاموردرمشارکتمیزانکمترینمدارس،دراولیامشارکتابعادبیندر

اعتمادوخوداثربخشینیزپژوهشمستقلمتغیرهايبیندراست.آموزشیاموردرمیزان
دهند.قرارثیرتأتحترااولیامشارکتتغییراتازدرصد16اندتوانستهنهادي

وآموزشامرمتولیانگفت:توانمیپژوهشاینازآمدهبدستنتایجطبقآخردر
جلبراهاآناعتمادبایستیمدارساموردراولیامشارکتجلببرايمسئولینوپرورش

برايصرفاًحضورشاننمود،گوشزدآنهابهوندارندابزارينگاههاآنبهبدانندتانمود
مختلفهايزمینهدرهایشانقابلیتوهاتخصصنیازمندونیستماديهايکمکدریافت

استیافتهافزایشمدارسدرهاآنهمکاريوحضورهايزمینهکهچراباشیم،مینیز
قراربهتريموقعیتدرافرادهاییآموزشوامکاناتآوردنفراهمباتاشودتالشهمچنین

باشند.داشتهبیشتريشناختخودهايیتوانایازوبگیرند
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