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ارزیابی طرح مشارکت دانش آموزان در اجرای امور مدارس متوسطه 

 اول ناحیه دو اهواز از دیدگاه مدیران
  جهانگیریمصطفی 

 چکیده
طرح مشارکت دانش آموزان  ارزیابیپژوهش حاضر با هدف     

در اجرای امور مدارس متوسطه اول ناحیه دو اهواز از دیدگاه 

باشد و به دنبال ارائه راهکاری جهت افزایش میزان می مدیران

پژوهش از نظر . بوده است در اجرای امور مدارس مشارکت

ها از نوع تحقیقات ه گردآوری دادههدف کاربردی و از نظر نحو

ها و اطالعات جهت گردآوری داده. پیمایشی است –توصیفی 

ابزار اندازه گیری در . از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شد

پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته بر اساس طیف پنج 

مدیران جامعه آماری این پژوهش، کلیه . ای لیکرت استدرجه

که تعداد ثابت . باشدمیطه اول ناحیه دو اهواز مدارس متوس

گیری به صورت روش نمونه. باشدنفر می 21 ها حدودا آن

و توزیع ها ژوهش بین آنو پرسشنامه پ باشدسرشماری می

آوری شده های جمعتجزه و تحلیل داده. عودت داده شدسپس 

در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم 

جهت آزمون . صورت پذیرفت LISRELو   SPSS22 افزارهای

ها و برازش مدل از آمار توصیفی، آزمون همبستگی، فرضیه

. استفاده شدزمون مقایسه میانگین دو جامعه آلفای کرونباخ، آ

دهد های حاصل از این پژوهش نشان میبه طور خالصه، یافته

 -فرهنگی(آموزانی طرح مشارکت دانشاز بین شش مؤلفهکه 

در اجرای  (انگیزشیواعی ،مدیریتی،فردی،قانونی،ساختاریاجتم

امور مدارس در آموزش و پرورش ناحیه دو اهواز  بین وضعیت 

ی این شش مؤلفه رقم باالتری موجود و وضعیت مطلوب همه

ها در نهایت پس از توضیح نتایج، محدودیت. دهندرا نشان می
 .استو پیشنهادهای کاربردی ارائه شده 

 ، امور مدارسطرح مشارکت، ارزیابی: های کلیدیواژه
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Abstract 
Today, education as well as one of the sub-systems 
of society has an important role in the development 

process. Thus, an institution that creates self-

development and the driving force of development, 

the need to develop within itself. One way to 

change corporate governance is applied in 

educational administration and its reform. As a 

member of the students living in the school are able 

to contribute in the realization of participative 

management. The aim of this study was to evaluate 

the participating high school students in the 

implementation of the first two Ahvaz area is the 
manager's viewpoint  And the plan has been to 

increase participation in school affairs. Research 

purpose and the method of collecting Dadh Ha of 

research is descriptive survey. In order to collect 

data and information from both documentary and 

field was used. Measuring devices in this study is a 

questionnaire based on the Likert the whole five 

Drjh¬Ay. The study population included all high 

school principals two Ahvaz is the first area. A 

fixed number of about 120 was to them. Is the 

sampling for census and a survey questionnaire 

distributed between them and then were returned. -
Analytical data collected at two levels of 

descriptive and inferential statistics were performed 

using the software SPSS22 and LISREL. To test the 

hypotheses and models of descriptive statistics, 

correlation, Cronbach's alpha test comparing two 

sample test and factor analysis was used to compare 

the average number of community. In summary, the 

results of this study show that Of the six Mvlfh¬Y 

students participating in the performance of schools 

in the education area, two in Ahvaz Hmh¬Y 

between current and desired to show that the six 
components higher. Finally, after explaining the 

results, limitations and practical suggestions 

offered..  

Keywords : Education, participation, partnership



 

1 

 

 

 مقدمه

 و جمعی الزمه زندگی .است داشته پیوند هاانسان زندگی با دیرباز از که است هایی پدیده جمله از اجتماعی مشارکت

 متنوع های زمینه آن بر مؤثر عوامل و اجتماعی مشارکتباشد  می مشارکت و مساعدت همکاری، وجود گروهی

 از ای نشانه تنها نه اجتماعی مشارکت. اند گرفته بر در را جوامع …و اجتماعی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، زندگی

 نظام قدرتمندی و مشروعیت های مالک از یکی بلکه خود، سرنوشت به نسبت انسان آگاهی و انسانی فکر سطح رشد

 و هستند تمیز قابل اجتماعی مشارکت باالی سطح با پیشرفته جوامع عمده طور به. رود می شمار به نیز امروز های

 سهیم با را خود مشکالت از بخشی و برده باال را اجتماعی مشارکت میزان نوعی به که دارند این بر سعی جوامع اکثر

         .(931 رضایی،)نمایند حل موجود نیروهای تمام توانمندی از استفاده و ها گیری تصمیم در اعضا نمودن

از . دارد و مشارکت توسعهامروزه آموزش و پرورش نیز به عنوان یکی از سیستم های جامعه نقش مهمی در فرآیند 

ز مبرمی به توسعه درونی این رو چنین نهادی که خود توسعه آفرین است و موتور محرکه همه ابعاد توسعه است، نیا

پور )یکی از راه های تغییر و تحول در مدیریت آموزشی و اصالح آن کار بست مدیریت مشارکتی است. خود دارد

کودکان در مورد موضوع های مربوط به آنها از سالهای نخست زندگی را فرصتی   شارکتیونیسف، م .(911 یوسفی، 

مرج طلبی، آسیب پذیری و سلطه پذیری مصون نگه می دارد و می تواند نسلی از جوانان می داند که آنان را از هرج و

 در  .(931 آقایی، )ت کندرا که راجع به حقوق خود و دیگران احساس احترام و دلمشغولی بیشتری می کنند تربی

 شخصی تجربة و براساس ناکافی و اطالعات وقت کمبود با تردید، و شك با مدارس مدیران غیرمشارکتی گیری تصمیم

 و نباشد مدرسه در ذینفع مطلوب افراد موارد بیشتر در است ممکن نوع تصمیمات این .نمایند می اتخاذ را تصمیمات

های  آموزان در فعالیت بررسی موانع مشارکت دانش ی بهپژوهش درداوودی،  نیاورد، دستبه  مدرسه در را نتایج دلخواه

نشان داد که موانع متعددی از قبیل موانع فرهنگی ـ  این پژوهش نتایج .پرداخته استمدارس متوسطة شهر تهران 

های مدارس وجود  آموزان در فعالیت اجتماعی، مدیریتی، ساختاری، انگیزشی، فردی و قانونی فراروی مشارکت دانش

 . (913 داودی، )دارند

 به افراد .ستا گروهی پویایی های و فردی بین گیری تصمیم حاصل فرایندهای مشارکتی تصمیمات گیری تصمیم در

 نهایت در و بررسی، ارزیابی را گوناگون های راه حل و کرده مبادرت مشکل تعریف و شناسایی با همیاری به و اتفاق

امر  این .پردازند می آن ارزشیابی به حل اجرای راه از پس و نمایند می انتخاب را ها راه حل از های یا مجموع یك

 خواهد آن در نهایت صحت و تصمیم دربارة قضاوت و درک پذیرش، خالقیت،و  نوآوری تصمیم، کیفیت افزایش موجب

بررسی رابطه مشارکت در تصمیم گیری امور مدرسه با انگیزش پیشرفت و خود در پژوهشی به  دلشگاه،  .شد

که بین مشارکت در  هیافته های پژوهش نشان داد. پرداخته استجویی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی  نظم

         .(911 ، مهرعلی زاده)تصمیم گیری امور مدرسه با انگیزش پیشرفت و خود نظم جویی رابطه معناداری وجود دارد

آموزان به طور آموزان در امور اجرایی مدارس، عبارت است از فرآیندی که در آن دانشمنظور از طرح مشارکت دانش

رایی مرتبط با امور مدرسه، همچون برگزاری مراسم صبحگاهی، رعایت نظم و مستمر و مسئوالنه در مورد موارد اج

 .کنندهای آموزشی و کمك آموزشی شرکت میانضباط محیط مدرسه، برگزاری کالس

 فرهنگی و اجتماعی سیاسی، های دلیل ضرورت به اجتماعی مشارکت اهمیت و مسأله حساسیت به توجه با        

 عوامل و موانع علمی موازین بر مبتنی و دقیق شناخت خصوص، در این الزم های پژوهش نبودن و ایرانی جامعة

 .سازد فراهم افزایش مشارکت در را الزم اهبردهای ر تواند مدارس، می در آموزان دانش فراروی مشارکت بازدارندة
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 تجربه بتواند که مطلوب های فرصت خلق در تا مدارس شد خواهد موجب آنها کارگیری به و راهبردها این یافتن طبعاً

روح  نوعی دیگر سوی از و شود موفق نماید، ایجاد آموزان دانش اجتماعی های رشد مهارت برای ای شایسته های

 به .بود خواهد مؤثر مدرسه آموزان عملکرد دانش بر قطع طور به که گیرد شکل مدرسه در همگامی و یکدلی اتحاد،

مطاله  مدارس امور در اجرای آموزان دانش وضعیت مشارکت شده است تا آن بر سعی حاضر در پژوهش منظور این

رضایی، )کرد ارائه آنها توسعه ی مشارکت بیشتر برای را الزم راهبردهای آمده دست نتایج به براساس بتوان تا شود

 931) . 

 روش بررسی

جامعه آماری کلیه مدیران مدارس متوسطه اول شاغل در  .انجام شد پیمایشیو به روش  توصیفیپژوهش  نیا       

بر این اساس . نمونه گیری در این پژوهش به صورت سرشماری انجام گردید. بودند 931 ناحیه دو اهواز در سال 

تعداد افراد . انتخاب شدند اهواز 2نمونه پژوهش از بین کلیه مدیران مدارس متوسطه اول آموزش و پرورش ناحیه 

برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته  .بودنفر  21 شده به عنوان نمونه در این پژوهش  انتخاب

آموزان یعنی ی مشارکت دانشگویه بود که داده های مربوط به شش مؤلفه  9شامل  استفاده گردید این پرسشنامه

ز لحاظ ساختاری، مشارکت از لحاظ مشارکت از لحاظ فرهنگی و اجتماعی، مشارکت از لحاظ مدیریتی، مشارکت ا

همچنین روایی . قانونی، مشارکت از لحاظ فردی، مشارکت از لحاظ انگیزشی ، با استفاده از آن جمع آوری شد

محتوایی و صوری پرسشنامه توسط نظر متخصصان و همبستگی کل آزمون با هرسوال و پایایی آزمون با روش آلفای 

قبل از توزیع پرسش نامه ها، برای آزمودنی . سشنامه به صورت فردی اجرا گردیدتوزیع پر .بدست آمد 39/1کرنباخ 

ها توضیح مختصری درباره هدف پژوهش و نحوه پاسخ گویی به سواالت داده شد تا با حوصله به تمامی سواالت پاسخ 

و حداقل و حداکثر نمره و  ها از روشهای آمار توصیفی همانند میانگین، انحراف معیاربرای تجزیه و تحلیل داده .دهند

 .همچنین از روش های آمار استباطی همانند تی تك نمونه ای استفاده شد

 یافته ها

 .آمده است 2،9، در جداول ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه
 فراوانی، درصد فراوانی و درصد فراوانی تجمعی شرکت گنندگان به تفکیک جنسیت. 5جدول 

 تجمعیدرصد  درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 1/51 1/51 33 مرد

 11  2/91  1 زن

 11  11  21  مجموع

 
 به تفکیک سابقه کار پاسخگویانفراوانی، درصد فراوانی و درصد تجمعی . 2جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی سابقه کار

 1 /9 1 /9 22 سال و کمتر 1

 1/92 1 /2 3  سال 1-5 

 1/51 1/23 99 سال   -1 

 1/31 1 /1 3  سال 5 -21

 11  2/21 23 سال و بیشتر  2

 11  11  21  مجموع
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 به تفکیک مدرک تحصیلی پاسخگویانفراوانی، درصد فراوانی و درصد تجمعی . 9جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی مدرک تحصیلی

 1/11 1/11  5 کارشناسی

 2/11 1/93 11 کارشناسی ارشد

 11    /1 1  دکتری

 11  11  21  مجموع

 

اطالعات توصیفی از قبیل میانگین، انحراف معیار و حداقل و حداکثر نمره کسب شده مربوط به  1جدول        

متغیرهای مشارکت از لحاظ فرهنگی و اجتماعی، مشارکت از لحاظ مدیریتی، مشارکت از لحاظ ساختاری، مشارکت 

 .را نشان می دهد قانونی ، مشارکت از لحاظ فردی، مشارکت از لحاظ انگیزشیاز لحاظ 
 میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین نمره آزمودنی ها 4جدول 

 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین متغیر

 29/1  / 9 55/1 53/9 مشارکت از لحاظ فرهنگی و اجتماعی

 19/1  /13 51/1 35/9 مشارکت از لحاظ مدیریتی

 1/ 2  /11 1/ 5 9/ 3 مشارکت از لحاظ ساختاری

 1  /1  52/1 51/9 مشارکت از لحاظ قانونی

 51/1  /21 51/1 9/ 1 مشارکت از لحاظ فردی

 21/1  /21 51/1 9/ 3 مشارکت از لحاظ انگیزشی

          

متوسطه اول ناحیه دو اهواز از دیدگاه  هدف تحقیق ارزیابی طرح مشارکت دانش آموزان در اجرای امور مدارس 

وضعیت طرح مشارکت دانش آموزان در اجرای امور مدارس  "و فرضیه ی پژوهش عبارت است از باشد مدیران می

-تحقیق از آزمون مقایسه میانگین جهت بررسی فرضیه ".متوسطه اول ناحیه دو اهواز از دیدگاه مدیران مطلوب است

 .که نتایج بدست آمده از قرار ذیل است. گردداستفاده می( T test)ها 

 آموزان تك نمونه ای وضعیت طرح مشارکت دانش tنتایج آزمون  .1جدول 

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

 193/1 19/1 31/9 21  وضعیت طرح مشارکت دانش آموزان

 

 آموزانآزمون معناداری تفاوت میانگین طرح مشارکت دانش .5جدول 

 Test Value = 3 

t  درجه

 آزادی

-معنی

 داری

تفاضل 

 میانگین

 فاصله اطمینان% 31

حد 

 پایین

حد 

 باال

 1/ 93 3/1 2 31/1 1/ 11 3   19/3 آموزانوضعیت طرح مشارکت دانش

 

بین میانگین وضعیت طرح مشارکت دانش آموزان و %  31دهد که در سطح اطمینان  نشان می 5و  1نتایج جدول 

  >11/1pبنابراین فرضیه اصلی در سطح (. t=  19/3)دار وجود دارد میانگین فرضی این متغیر در جامعه تفاوت معنی
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 2پرورش ناحیه آموزش و همانگونه که مالحظه می شود، وضعیت طرح مشارکت دانش آموزان در  .شودمی تأیید

با توجه به حد پایین و باالی فاصله اطمینان می توان گفت که وضعیت این متغیر در . متفاوت است 9از مقدار اهواز 

با توجه به اینکه سطح  .دار داردتفاوت معنی( 9)، برای این متغیر مطلوب و با متوسط اهواز 2آموزش و پرورش ناحیه 

های طرح مشارکت توان بیان کرد که بین شش مؤلفهاست بنابراین می 11/1 داری بین شش مؤلفه کمتر ازمعنی

دانش آموزان در اجرای امور مدارس در مدارس متوسطه اول ناحیه دو اهواز همبستگی معناداری وجود دارد و به 

 .باشند نوع رابطه مستقیم استدلیل اینکه همگی مثبت می

 بحث و نتیجه گیری

با توجه به میانگین % 31در سطح اطمینان  هامقایسه میانگینآوری شده و نتایج آزمون عبا توجه به اطالعات جم

توان گفت که در نمونه پژوهش حاضر بر این اساس می .گیردفرضیه مورد تأیید قرار می( 9)مشاهده شده جامعه 

توان چنین استنباط کرد بنابراین میداری دارد و تفاوت معنی( 9)آمده با میانگین فرضی جامعه مقدار میانگین بدست

از طرفی  .شودباال رفتن میزان و کیفیت مشارکت در مدارس می ، باعثکه اجرای طرح مشارکت در مدارس متوسطه

توان نتیجه گرفت که از دید پاسخ های ابعاد مختلف در آزمون فریدمن میبا توجه به معنادار شده تفاوت رتبه

باشند و مشارکت ارکت دانش آموزان در اجرای امور مدارس دارای اهمیت یکسانی نمیهای طرح مشدهندگان مؤلفه

با بررسی . است باالترین جایگاه را به خود اختصاص داده 9/ 3ای دانش آموزان از لحاظ انگیزشی با میانگین رتبه

 :س نتایج زیر بدست آمدهای طرح مشارکت دانش آموزان در اجرای امور مدارمیانگین با بررسی میانگین مؤلفه
، میانگین مشارکت دانش آموزان از لحاظ 9/ 3ای میانگین مشارکت دانش آموزان از لحاظ انگیزشی با میانگین رتبه

، میانگین مشارکت دانش آموزان 35/9، میانگین مشارکت دانش آموزان از لحاظ مدیریتی برابر با 9/ 1فردی برابر با 

، میانگین 53/9، میانگین مشارکت دانش آموزان از لحاظ فرهنگی اجتماعی برابر با 9/ 3از لحاظ ساختاری برابر با 

که نشان دهنده این موضوع است که وضعیت طرح . باشدمی 51/9مشارکت دانش آموزان از لحاظ قانونی برابر با 

میانگین )وضعیت مطلوب  مشارکت دانش آموزان در اجرای امور مدارس از دیدگاه مدیران در سطح باالتر از میانگین

توان قرار دارد که با توجه به نزدیك بودن میانگین مشارکت دانش آموزان از لحاظ انگیزشی به وضعیت مطلوب می( 9

ی مشارکت دانش آموزان از لحاظ قانونی در پایین ترین سطح گفت تنها این مؤلفه در سطح نسبتاً مطلوب و مؤلفه

مطالعه و بررسی که در این حوزه انجام گرفت شواهدی مبنی بر وجود شکاف عمیق بین  از این رو با توجه به. باشدمی

وضعیت موجود طرح مشارکت دانش آموزان در اجرای امور مدارس جامعه مورد تحقیق و وضعیت مطلوب بود که 

نتایج حاصل از این . باشدمؤید همین امر می مدیراننتایج حاصل از بررسی فرضیه اصلی این تحقیق نیز بر اساس نظر 

که در آن مشخص شد که طرح مشارکت دانش آموزان با مفروضات ( 913 )فرضیه با نتایج حاصل از پژوهش گریانلو 

های پژوهش حاضر و با توجه به اینکه یافته. داری دارد، مرتبط استآخرین طرح مشارکت دانش آموزان تفاوت معنی

های پژوهش حاضر بر اساس مبانی نظری قابل اتکایی گفت که فرضیهتوان با پیشینه پژوهش همخوانی دارد، می

 .باشنداستوار می

 منابع 

ها و عوامل موثر بر آن در بین دانش آموزان  بررسی میزان مشارکت دانش آموزان در جشن عاطفه»(931 )ع. آقایی، م

علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه  ، مجله«931 -31مقطع متوسطه اول مدارس شهرستان خلخال در سال تحصیلی 

 .1 -23، صص 1شهید چمران، دوره ی ششم، سال چهاردم، شماره
 هـای  چـالش  کتـاب  در« اجتمـاعی  – فرهنگـی  های شاخص در جنسیتی های نابرابری»(931 )منصوره ،آزاده اعظم

 . 9 -93 ،صص فرهنگی انقالب عالی شورای ،دبیرخانه ،تهران سفیری خدیجه محقق زنان اجتماعی و فرهنگی
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 غیـر  سـازمانهای  در زنـان  مشـارکت  میزان بر موثر اجتماعی عوامل بررسی( 911 ) بهاری حبیبه و یوسفی،حمید پور

 .13-15  ،صص دوم اول،شماره معاصر،سال شناسی جامعه مجله ،"تبریز شهر -29 در دولتی

آمـوزان دوره متوسـطه در فعالیـت     دانشآموزی در مشارکت دهی  عملکرد شورای دانشبررسی »( 913 ) رضا،داوودی

مجله علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه شهید چمران، دوره ی چهارم، سـال  « های مدارس شهر تهران و موانع فراروی

 .3 -23، صص 9دوم، شماره

-11، ص 13 -1  ، اطالعـات سیاسـی اقتصـادی، ش    «مشارکت اجتماعی، وسیله یا هدف توسعه» ( 931 )رضایی 

59. 

مطالعـه ای در  : زمینه ها وموانع کاربست مدیریت مدرسه محور در ایـران  (.911 )سپاسی، حسین. مهرعلی زاده، یداله

استان خوزستان، مجله علـوم تربیتـی وروانشناسـی دانشـگاه شـهید چمـران، دوره ی        -دبیرستانهای دولتی شهر اهواز

آمـوزان ابتـدایی اسـتان     ایـین بـودن سـطح مهـارت هـای زنـدگی دانـش        . -22، صص 2سوم، سال دوازدهم، شماره

 .آذربایجان شرقی ، طرح پژوهشی

عوامل اجتمـاعی و فرهنگـی مـوثر بـر میـزان مشـارکت دانـش آمـوزان در         »(  93 )نوابخش، م و اسمی جوشقانی، ز 

 .11 - 2 ، صص 1، شماره 1، دوره  93 ، پاییز مطالعات توسعه اجتماعی ایران، «فعالیت های دانش آموزی
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