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چكيده

مشارکت به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر ،هم هدف و هم وسیله توسعه پایدار به حساا مای دیاد ر ار ایاق ت بیا باه
بررسی عوامل اجتماعی – فرهنگی موثر بر میزان مشارکت اانش دموزان ارفعالیت های ااناش دماوزی پرااهتاه ادت اسات ر
جامعه دماری ایق ت بی اانش دموزان ابیرستانی عضو ار تشکل های پیشتازان -فرزانگان و هالل احمر هر تهران است که به
صورت چند مرحله ای تصاافی نمونه گیری انجام دت استر روش ت بی پیمایشی و ابزار گرا دوری ااات هاا پرسشانامه مای
با د رنتایج ت بی نشان می اهد که بیق نوع جنس ،انگیزت اانش دموز  ،ارز های غلی و ت صیلی  ،ارزیابی از رایط جامعاه
و میزان مشارکت تفاوت معناااری وجوا اارا و بیق نگرش اانش دموز به عوامل و موانع مشارکت و میزان مشارکت هیچ رابطاه
معناااری وجوا ندارا رنتایج مبایسه میانگیق ها ار سطح عینی بر حسب نوع جنس نشان می اهد که بیق نوع مشارکت و ناوع
جنس  ،نوع تشکل ها و میزان مشارکت فبط ار بخش ورز ی ،علمی و مهارتی گروت پیشتازان – فرزانگان باا ببیاه تشاکل هاا
تفاوت معناااری را اارندرار مبایسه میانگیق ها ار سطح ذهنی بیق نوع تشکل ها و نگرش اانش دموز ار مورا عوامل مشارکت،
گروت پیشتازان – فرزانگان تفاوت معناااری با سایرگروت ها اارا و تفاوت معناااری بیق اهتران و پسران ،مواناع مشاارکت بایق
گروت ها وجوا ندارارنتایج ت لیل رگرسیون نشان می اهد متغیرهای ارزش های غلی و ت صیلی میزان پیش بینای کننادگی
باالتری نسبت به سایر متغیرها اارند .
واژگان کليدی:مشارکت ،توسعه پایدار،فعالیت های اانش دموزی،تشکل ها ،گروت های فرزانگان و پیشتازانر
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مقدمه

مشارکت از جمله پدیده هایی است که از دیرباز وجود داشته و هموواره بوا زنودگی انسوان هوا پیونود داشوته اسوت .زموه
زندگی جمعی و گروهی وجود همکاری ،مساعدت و مشارکت می باشد که متناسب با شرایط اجتماعی در زمان و مکوان
خاص خود به صورت های مختلف شکل گرفته است.
مشارکت فرآیندی از خودآموزی اجتماعی و مدنی است ،زیرا فعالیت برای مشارکت مستلزم تغییر حالت ذهنوی و روانوی
در تمامی سطوح اجتماعی است .این تغییر موجب برقراری مناسبات اجتماعی و انسانی جدید می شوود .ایون تشوکل هوای
غیر دولتی است که می تواند این فعالیت ها را نظوام منود کند(مهماسوبی.)2831:72 ،اموروزه مشوارکت اهمیوت مفواع ی
نسبت به گذشته پیدا کرده است؛ چرا که سخن از شرایطی است که همه مردم در تعیین سرنوشت خویش دخالت آگاهانوه
و واقعووی پیوودا کننوود و در ووومن محووور اساسووی توسووعه در زمینووه هووای اقتگووادی ،سیاسووی و فرهنگووی نیووز محسووو مووی
شود.مشارکت یکی ار مول ه های توسعه انسانی محسو می شود .
از دهه ه تاد میالدی توجه محققان از جنبه های اقتگادی توسعه ،به سرمایه اجتماعی و انسانی معطوف شده اسوت .توسوعه
آزادی محور تنها به شکوفایی توانایی و قابلیت انسان ها و قابل دسترس کردن فرصت ها برای هموه توجوه دارد .در اینجوا
حقوق انسانی فارغ از مبقه و نژاد مطرح می شود و مشارکت همگانی را ملب می کنود و جامعوه را بوه اهوداف توسوعه ای
خود نزدیکتر می سازد(اعظم آزاده .)1931:62،یکی از بسوترهای مناسوب بورای فعالیوت هوای گروهوی و مشوارکت افوراد
تشکل های غیر دولتی است که در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است.یکی از مکوان هوایی کوه موی توانود زمینوه
آمادگی ذهنی برای مشارکت در تشکل ها را برای افراد ایجاد کند نهاد آموزش و پرورش است.
مشارکت یکی از پدیده هایی است که حاصل کنش متقابل انسانهاسوت و در واقوا اقودامی متقابول ،مووکر و کاراسوت کوه
برای اهدافی اجتماعی صورت می گیرد.
امروزه صاحب نظران سیاسی ،اقتگادی و اجتماعی در این موووع مت ق القولند که دستیابی بوه رشود و توسوعه پایودار
بدون مشارکت سازماندهی شده و هدفمند گروه های مختلف مردم امکان پوذیر نیسوت  .در ایون راسوتا سوازمان هوای
غیردولتی به دلیل ماهیت داوملبانه و مستقل از اقبال گسترده ای در جلب مشارکت مردم برخوردارند از این رو دولت
ها تالش می نمایند تا با بهره گیری از استعدادها ،توانمندی ها و ظرفیت های بالقوه سازمان های غیردولتوی در جهوت
اهداف توسعه ی کشور قدم بردارند بدیهی است یکی از اساسی ترین ابزار دسوتیابی بوه توسوعه مشوارکت و همکواری
مردم در راستای مسؤلیت پذیری و کاهش تگدی گری دولت می باشد و ایون مهوم تحقوق نموی یابود مگور در قالوب
تشکل های سازمان یافته(.پور یوس ی و بهاری )2631:77،
متاس انه با گذشت زمان احساس می شود که این تشکل هوا نتوانسوته انود وظی وه واقعوی خوود را در زمینوه مسوئولیت هوا و
رسالت های خود در نظام اجتماعی ای ا کنند .این شرایط ،برنامه ریزان کشور را به ایون اندیشوه واداشوت کوه چگونوه موی
توان شرایط مناسبی را برای مشارکتی پویا ،همه جانبه و پایدار سازماندهی کرد؟
به منظور دستیابی به پاسخی منطقی ،توجه برنامه ریزان به آموزش و پرورش جلب شد .آنها به این نتیجه رسیدند کوه بورای
تحقق مشارکت و نهادینه کردن آن در جامعه ،باید به آموزش و پرورش به عنووان یکوی از نهادهوای اولیوه جامعوه پوذیری
نقش کلیدی واگذار شود ،تا ومن ایجاد احساس نیاز در نوجوانان و جوانان نسبت به همکاری و تعاون ،زمینه هوای رشود
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ذهنی و آمادگی های روانی برای اقدام به فعالیت های مشارکت جویانه را در آنان تقویت کنند .در این صورت اسوت کوه
جامعه می تواند مملو از افراد مشارکت جو ،منتقد و تاکیر گذار شود.
مدرسه جایگاهی است که در آن پایه تمام دیدگاه های فرد به محیط اجتماعی بیرون شکل موی گیورد .در مدرسوه آزادی
عمل و قدرت انتخا بیشتری برای کودک و نوجوان با توجه به امکان همکاری ،رقابت و رفاقت وجود دارد .لذا دانوش
آموزان در قالب مدرسه با گروه های همسا ن خود ارتباط برقرار می کنند و این باعث می شود که دانش آموزان حوداقل
نقش های اجتماعی یک شهروند را ای ا نماید ،شهروندی که اقدام و عمل به قانون و مقررات اجتماعی و مسئولیت پذیری
را فرا گرفته باشد .این امر موجب می شود که دانش آموزان در قالب فعالیوت هوای فووق برناموه تشوکل هوای مختلوف در
مدرسه مهارت های زم را برای ای ای نقش های متعدد اجتماعی که در آینده باید عهوده دار آن شووند از خوالل تمورین
های مشارکتی در مدرسه بدست بیاورند که در نهایوت موجبوات توسوعه هموه جانبوه و پیشورفت در کلیوه اموور اجتمواعی،
سیاسی ،اقتگادی و فرهنگی و  ...را به ارمغان خواهد آورد.
به مور کلی نظام آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای مهم اجتماعی وظایف خود را بعد از نهاد خوانواده بوه موور
رسمی آغاز می کند؛ خانواده نخستین مکان جامعه پذیری برای افراد است؛ فرد عالیق اجتماعی خوود را بور اسواس کونش
های اجتماعی و اقتگادی والدینش منطبق می کند به عبارت دیگر روابط انسانی در خانه جانبخش ارتباط اجتماعی فوردی
می باشد .از این مریق برای اولین بار فرد ووا خود را نسبت به جامعه تعیین می کند)Chan،2001:22-23 ( .
بعد از نهاد خانواده ،مدرسه کار خود را آغاز می کند .این نهاد اجتماعی عالوه بر آموزش های رسمی در مدرسوه ،شوبکه
هایی از روابط اجتماعی بین دانش آموزان را ایجاد می کنود کوه باعوث توانوایی شخگویتی و شوناختی و اجتمواعی دانوش
آموزان نسبت به درک بهتر جامعه و نقش های اجتماعی آن می شود)Schoggen،1988:288-289 ( .
یکی از وظایف مهم مدارس آشنایی جوانان با ووعیت و شرایط جامعه می باشد؛ پرورش سیاسی (جامعه پذیری سیاسوی)
نیز یکی از وظایف مهم مدرسه می باشد که درواقا فراگرد جذ و درونوی کوردن هنجارهوا و ارزش هوای نظوام سیاسوی
جامعه است که به دنبال آشنا سازی دانش آموزان با فرهنگ سیاسی جامعه است .عالوه بر آن فعالیت های مکمل بوا فووق
برنامه درسی مدارس در قالب انجمن های دانش آموزی ،اردوهای فرهنگی ،مسوابقات درسوی ،ورزشوی و ت ریحوی غالبوا
ناظر به هدف های سیاسی اجرا می شوند(عالقه بند.)12 31:81 ،
امروزه مدرسه کانون اصلی تحو ت  ،تغییرات و اصالحات است .به همین دلیل آموزش و پرورش باید به فرهنگ توسوعه
انسانی تبدیل شود و مدارس به جای پاسخ مداری باید سوال و پرسشگری را ترویج کنند و بوه جوای ارووای کنجکواوی،
تحریک و تقویت کنجکاوی را در میان دانش آموزان ،سرلوحه برنامه های خود قورار دهنود .زیورا مدرسوه صورفا ابوزاری
برای انتقال حداکثری از دانش و معلومات برای دانش آموزان نیست بلکه مکانی است برای ایجاد تعامل بین افراد تا باعث
شکوفایی خالقیت ها و نوآوری ها و توانایی های افراد گردد.
از جمله گام هایی که در می سال های اخیر بر اساس خگوصیات و ویژگی های دوره دانش آموزی بورای ایجواد ففوای
مشارکتی در نهاد آموزش و پرورش برداشته شده است ایجاد تشکل ها ،مجالس انجمن ها و شوراهای دانش آمووزی موی
باشد که هر یک در قالب فعالیت های مختل ی کار خود را دنبال می کنند چرا که آموزش و پرورش بوا توجوه بوه ماهیوت
فرهنگی اش باید مشارکت را به عنوان یک فرهنگ که نهادینه شدنش ارتباط مستقیم با عملکرد نهاد تعلویم و تربیوت دارد
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در درون برنامه های خود پیگیری نماید .یکی از مهمترین روش هایی که تبدیل مشارکت به یک فرهنگ در سطح جامعه
را در پی خواهد داشت تالش در راستای اعتالی روحیه گرایش به کار جمعی و گروهی است.
در فرآیند اجتماعی شدن فرد می آموزد که با اعفای دیگر جامعه همکاری کند و از هنجارهای اجتماعی پیروی کورده و
نقش های خود را با توجه به قواعد و مقررات جامعه به درستی ای ا نماید .یکی از نهادهای اجتماعی اساسوی در ایون زمینوه
جامعه پذیر کردن افراد آموزش و پرورش می باشد و از آنجایی که دانوش آمووزان بخوش قابول تووجهی از اوقوات عمور
خویش را در مدارس می گذرانند ،تعلیمات ارائه شده در مدارس ،شیوه های تدریس ،چگوونگی فعالیوت دانوش آمووزان
تاکیر عمیقی بر رشد و شخگیت آنان به جای می گذارند.
از جمله نمودهای رشد اجتماعی افراد میزان مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی و میزان مسئولیت پوذیری آنوان بورای
ای ای نقش مثبت در جامعه است .از خالل مشارکت افراد در برنامه های مختلف است کوه موی تووان بوه قودرت برقوراری
ارتبامات اجتماعی و توان سازگاری او با دیگران ،سامان داد و همه اینها به رشد مطلو او منجر خواهد شد .با عنایوت بوه
نقش موکر و کارساز افراد در بخش های مختلف جامعه امروزه مقوله مشارکت سخت مورد توجه مسئو ن و برنامه ریزان
کشور قرار گرفته است و همان مور که ذکر شد بین مقوله «مشارکت» و مقوله «رشد اجتماعی» افراد رابطه مسوتقیم برقورار
است و مساله مشارکت در مدارس به صورت فعالیت های گروهی و کار گروهی در تشکل های دانش آموزی موی باشود
که در زمینه های مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،علمی و ورزشی و  ...فعالیت می کنند.
فعالیت های گروهی دانش آموزان در تشکل ها روحیه مشارکت جویی در آنان را تقویت می کنود و در نهایوت بوه رشود
اجتماعی مطلو آنان نیز کمک موکر و شایانی می کند و در ومن دستیابی به اهوداف و مقاصود را تسوهیل موی کنود .در
واقا دانش آموزان به اهمیت وحدت و همکاری با یکدیگر پی می برند و انسجام و همودلی و رقابوت مثبوت و رفاقوت در
بین آنها شکل می گیرد .همه این مسائل برای آینده تجربه ای با ارزش محسو می شود چرا کوه ایون الگوو بورای دانوش
آموزان درونی می شود و در فعالیت های آینده خود نیز در خارج از مدرسه از آن بهره می گیرند و این مساله جامعه را به
سوی یک جامعه مدنی سوق می دهد .جامعه ای که تالش تمامی افرادش در جهت بهبود کی یت زندگی می باشد.
به همین منظور در سال های اخیر به مساله مشارکت دانش آموزان توجه مفاع ی شده است و تمامی انجمون هوا و تشوکل
های دانش آموزی در قالب سازمان دانش آموزی جای گرفته اند تا از یوک مورف مرکزیوت زم را بدسوت آورنود و از
مرف دیگر برنامه ریزی های اساسی و زم برای آنها صورت گیرد.
بنابراین بررسی مشارکت به عنوان رفتار اجتماعی بر روی انجمن ها و تشکل های دانش آموزی به عنوان نهادی اجتمواعی
از اهمیت خاصی برخوردار است لذا در این تحقیق به دنبال بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگوی مووکر بور میوزان مشوارکت
دانش آموزان در قالب فعالیت های دانش آموزی هستیم.
هدف اصلی تحقیق حاور ،بررسی و شناخت عوامل اجتماعی و فرهنگی موکر بر میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت
های دانش آموزی و همچنین انواع مشارکت آنهاست.در ومن شناخت تاکیر متغیرهای گوناگون جنس ،پایگاه اجتمواعی،
روابط خانوادگی ،ففای مدرسه و  ...بر میزان مشارکت آنها نیز مد نظر قرار خواهد گرفت.
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پيشينه تحقيق

کرکه آبادی ()1:8:درتحقیقی باعنوان «برسی عوامل موکر بر میزان مشوارکت دانوش آمووزان در فعالیوت هوای مودارس
راهنمایی شهر تهران» انجام داده است.نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که تاکیر پنداشت دانوش آمووزان از خوود،
پ نداشت دانش آموزان از مدرسه خود ،پنداشت دانش آموزان از اولیای مدرسه و معلمیونش و پنداشوت دانوش آمووزان از
نگرش تربیتی مادر خود بر سطح مشارکت دانش آموزان در فعالیت های مدرسه ای تاکیر معناداری داشته است.
گریانلو( )1:87درتحقیقی تحت عنوان «بررسی نقش فعالیت های فوق برنامه مدارس در رویارویی بوا گورایش بوه عناصور
فرهنگ بیگانه » انجام داده است .
نتایج نشان می دهد که فعالیت های فوق برنامه مدارس است که در شناخت و رشد و تعالی هویت فرهنگی دانش آمووزان
نقش بسزایی ای ا می نماید و جامعه پذیری آنها را تسهیل می کند و باعث جلووگیری از ن ووذ عناصور فرهنوگ نوامطلو
بیگانه می گردد.
جوادی نیا( )1:86درتحقیقی تحت عنوان « بررسی عوامل موکر بور میوزان مشوارکت پسوران دبیرسوتان شهرسوتان کورج در
فعالیت های فوق برنامه مدارس» انجام داده است.اهداف تحقیق عبارتند از شناخت عواملی که بر مشارکت دانش آمووزان
تاکیر م ی گذارد که با شناخت این عوامل می توان راهکارهایی در جهت افزایش زمینه هوای مشوارکتی ارائوه کورد کوه در
نهایت با گسترش مشارکت در سطح مدارس شاهد رشد خالقیوت و نووآوری دانوش آمووزان ،اعوتالی شخگویت آنوان و
جلوگیری از بروز انحرافات اجتماعی در محیط های گرم آموزشی هستیم.
عدالت( )1:86تحقیقی با عنوان «بررسی نقش مشارکت در فعالیت های گروهی بر پیشرفت تحگیلی دانش آموزان »انجام
داده است .نتایج این تحقیق به صورت ذیل می باشد3
 .1بررسی تاکیر مشارکت در فعالیت های گروهی دانش آموزان در دوره راهنمائی بر پیشرفت تحگیلی آنان.
 .2مقایسه بین دانش آموزان عفو تشکیالت (پ – ف) با سایر دانش آموزان هم سن و همکالس آنان از نظر میزان قبولی
و مردودی در کالس.
 .:مقایسه بین دانش آموزان عفو تشکیالت (پ-ف) با سایر دانش آموزان هم سن و هم کالس آنان از نظور معودل کول
درسی در پایان سال.
 .1مقایسه بین دانش آموزان عفوو تشوکیالت از نظور سوطح مشوارکت در فعالیوت هوای گروهوی و تواکیر آن بور پیشورفت
تحگیلی و اخالقی آنان.
 . 5بررسی تاکیر مشارکت دانش آموزان دوره راهنمائی در فعالیت های گروهی فوق برنامه بر برخی از جنبه های تربیتی از
قبیل (مسئولیت پذیری ،اعتماد به ن س ،نظم در امور و یادگیری)
مقنی زاده( )1:85پژوهشی دیگر با عنوان «بررسی مشارکت اجتماعی دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه با تاکید بر
مطالعه در دبیرستان های منامق  19و  :شهر تهران» انجام داده است .هدف اصلی این پژوهش شناخت و بررسی مشوارکت
اجتماعی دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه و همچنین شناخت عوامل موکر بر میزان مشوارکت دانوش آمووزان موی
باشد .
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پورموسوی در تحقیقی پیرامون مشارکت اجتماعی شهروندان به این نتیجه رسیده است که بین میزان آگاهی شوهروندان از
زمینه های مشارکت اجتماعی ،روایت از سیاست های جامعه ،نابسامانی های فردی شهروندان و مشارکت اجتماعی رابطه
وجود دارد (.پورموسوی،سام بند و صح ی)1:76،
چارچوب نظری تحقيق

نظریه های مشارکت :مشارکت پدیده ای است که زمه بقاء و تداوم زندگی جمعی و گروهی می باشد و ورورت وجود
آن به دوره ای خاص و وعلمی خاص محدود نمی شود ،بلکه در همه جا ورورت خاص خود را دارد .لذا دانشومندان در
رشته های مختلف علمی با توجه به دیدگاهشان به آن توجه کرده اند و این مساله باعث شده است کوه میوف گسوترده ای
از نظریات در مورد مشارکت وجوود داشوته باشود .در ایون تحقیوق سوعی شوده اسوت از نظریوات روانشناسوی ،آمووزش و
پرورش ،جامعه شناسی کالسیک و معاصر است اده شود چرا که با موووع تحقیق سنخیت و ارتباط بیشتری دارند.
الف .نظریه های روانشناسی:1

کورت لوین :2روانشناسان زیادی چون نورمن تریبلت ،ماکس رینگلمن ،مظ ر شریف به مساله جموا و عوامول اجتمواعی
در ز مینه رفتار توجه کرده اند ولی یکی از چهره های مشهور در پیشرفت روانشناسی اجتماعی ،کورت لوین است .نظریوه
میدانی :لوین قویا با ن وذ و مهم بود .این نظریه مبتنی بر فرمول (م و ش)  =Fر یا ( Eو  B=F )Pاست کوه مبوق آن رفتوار
تابعی است از تعامل میان شخص و محیط .وقتی سوال شود که چه عواملی تعیین کننوده رفتوار انسوان اسوت ؟ روانکواوانی
چون فروید عوامل درونی و فرایندهای روانشناختی را مسئول می دانند ،علمای اجتماعی و سیاسی چون موارکس ،عوامول
بیرونی و اجتماعی را مسئول می دانند ولی لوین هر دو دسته عوامول را در تعیوین رفتوار انسوان سوهیم موی دانود( .کریموی،
)1: 31:85
آیزن و فيش باین3 1آنها به بررسی رابطه نگرش و رفتار پرداختند .به نظر آنها برای درک رفتوار بایود بوه "قگود " شوخص
توجه کرد چرا که عنگر اساسی در ر فتار می باشد .آنها نیت را بر دو اصل اساسی استوار می دانند3
)1گرایش برا ی انجام رفتار خاص.
 )2هنجارها یا فشارهای اجتماعی حاکم بر وقوع کنش(Aizen &fishbein،1980).
الگوی قگد های رفتاری نشان می دهد که نگرش ها و هنجارها هر دو تحوت تواکیر عقایود فورد دربواره رفتارهوای خواص
هستند .البته آنها معتقدند که عقاید و گرایش ها و ارتباط میان آنها از میزان اهمیت مت اوتی برخووردار اسوت و ایون مسواله
در شرایط مختلف مت اوت است برای همین خامر عنگر امنیت نسبی شرایط کنش و هنجار بوه الگووی قگودهای رفتواری
اوافه شده است) Deaux، 1992:25( .
آیزن و فیش باین نظرات خود را در قالب نظر یه کنش بخردانه 5عروه کردند .این اصوطالح بودین معنوی اسوت کوه اکثور
رفتارها به این دلیل انجام می شودکه مردم به نتایج اعمال خود فکور موی کننود و بورای حگوول پواره ای نتوایج و پرهیوز از
1. Psychological theories
2. kurtlewin
3. Field theory

1. Aizen & Fishbein
2.Reasoned action
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برخی دیگر دست به انتخا منطقی می زنند .در واقا آنها تاکید خاصی بر رفتارهای تعمدی داشتند .از نظر آنها بر اسواس
تگور کنش عقالنی ،اکثر رفتارهای مهم اجتماعی بر اساس مقاصد معین به شکل تعمدی رخ می دهند .یعنی با پویش بینوی
نوع کنش می توان نقش نیت را در انجام آن توویح داد(Aizen &fishbein،1980) .
اریک اریكسون:1نظریه وی بعنوان نظریه ای روانی – اجتماعی مطرح است .تاکید وی بر تناسب متقابل بین فورد و محویط
می باشد ،یعنی از یک سو ظرفیت ارتبامی فرد با محیط دائم التغییر زندگی متشکل از آدمیوان و نمادهوا و از سووی دیگور
آمادگی این مردم و نهادها برای آن که وی را به صورت بخشی از فرهنگ موجود درآورد( .ساراسون)196 31:71 ،
به اعتقاد اریکسون ،رشد انسان پیرو اصل تشکیل مرحله ای نط ه است ،یعنی اینکه هر پدیده ای به صورت اجزایی از یک
«مرح زمینه» پدیدار می گردد ،هر جزء دوران اسوتیال و برتوری را سو ری موی کنود و در نهایوت هموه اجوزای یوک عمول
یک ارچه را تشکیل می دهد .وی هشت مرحله رشد را برای انسان بر می شمارد کوه هور مرحلوه بوا مرحلوه دیگور در تفواد
است و در نتیجه دو قطب متفاد به همراه دارد .افراد امکانات متعارض را تجربه می کنند و در صورت فائق آمدن بور ایون
تعاروات خود پنداره ای مثبت شکل می گیرد ،اما اگر این تعارض پایداری کند یا حل نشود ،آنگاه عنگر من ی یا مختول
کننده جذ هویت شخص می شود و منجر به بروز خودپنداره و مشکالت روانی می گردد .وی توویح می دهد کوه هور
دو عنگر هماهنگ کننده و مختل کننده برای انطباق شخگیتی بهینه وروری است( .نیکلسون ،ساراسون.)1:87،1:71،
با توجه به مراحل هشت گانه ای که اریکسون برای رشد فرد در نظر گرفته است ،چهوار مرحلوه اول در دوران کوودکی و
نوباوگی ،مرحله پنجم در دوره نوجوانی و سه مرحله آخر در بزرگسالی و پیری رخ می دهد( .ساراسون)18 31:71 ،
برون فن برنر:2تجزیه و تحلیلی که او از رشد نوجوان به دست می دهود مبتنوی بور رویکوردی بووم شوناختی اسوت کوه
نوجوان را با توجه به روابطی که با یکدیگر دارند و بافت ها یا نظام های اجتماعی و محیطی متغیر آنان می سنجد .دیودگاه
برون فن برنر مبتنی بر نظریه میدانی لوین است که رفتار را واکنش متقابل همان افراد و محیط آنها می داند ،وی نیوز رشود
و تکامل آن را ناشی از کنش متقابل میان افراد و محیط آنان می پندارد .تغییر در محیط مادی و در محیط اجتماعی ،رشود
و تکامل نوجوان را تحت تاکیر قرار می دهد .وی ایون فرآینود را «الگووی فرآینود شوخص – محویط» موی نامد(.نیکلسوون
)1:87،
ب .نظریه های آموزش و پرورش

:

اميل دورکيم : 4امیل دورکیم از اولین کسانی است که آموزش و پرورش را با رویکرد جامعه شناسی موورد بررسوی قورار
داده است .وی معتقد است آموزش و پرورش از لحاظ ماهیت و کارکرد و منشأ اساسا امری اجتماعی محسو می شود و
در این صورت عنگری اصلی در جامعه شناسی محسو می شود .به نظر وی اموور یوا حقوایق اجتمواعی ،وسویله تووویح
رفتار اجتماعی بوده است که همه بیرون از فرد قرار دارند و بر رفتار فرد الزامات و قیودی اعمال می کند .بنابراین آموزش
و پرورش نیز در جامعه چنین نقشی ای ا می کند) Ballantine، 1989:7 ( .
واین گوردون :5وی معتقد است مدرسه به منزله یوک نظوام اجتمواعی اسوت و کوار خوود را بوا ایون فروویه کوه وووعیت
اجتماعی که دانش آموزان در نظام پایگاهی مدرسه اشغال می کنند ،شکل دهنده رفتار اجتماعی دانش آموزان موی باشود،
3.Erik Erickson
1.Bronfenbernner
2 .Education Theories
3.Emil Durkheim
4 .wain Gordon
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آغاز کرد .به عقیده وی دو مجموعه از انتظارات وجود دارد 3نخست آنهایی که از ساختار رسمی مدرسوه بوه عنووان یوک
نظام اجتماعی سازمان یافته مشتق می شوند و دوم انتظاراتی که از ارتبامات غیر رسمی و فعالیت های فووق برناموه سوازمان
یافته فرهنگ مدرسه ناشی می شوند .این دو مجموعه انتظارات به مریقه ای وحدت می یابنود توا حیثیوت اجتمواعی افوراد
دانش آموز را تعیین کنند .انگیزه غالب برای عمل ،برآورده کردن انتظارات ساختار غیر رسومی اسوت .وی بوه ایون نتیجوه
رسید که رتبه نمره ای در نظام مدارس آمریکا به پایگاه اجتمواعی کمتورین کموک و فعالیوت هوای فووق برناموه بیشوترین
کمک را می کند( .کریمی)9:-91 31:8: ،
ج .نظریات جامعه شناسی

1

ماکس وبر :2وی بر خالف دورکیم به فرد و جامعه شناسی خرد که مدارش انسان است توجه کرده است .وی معتقد اسوت
جامعه محگول کنش انسان است و کنش انسان معنادار است و معنای ذهنی دارد .انسان موجودی فعال و خود مختار است
و با توجه به نیت خود اعمالش را مراحی می کند و اعمال اوست که واقعیت های اجتماعی را شکل می دهد.کنش وقتوی
اجتماعی است که دارای چند ویژگی باشد3
 .1کنشگر ،رفتار ،حفور و یا وجود دیگران را در نظر بگیرد.
 .2کنش فرد برای دیگران ارزش نمادین داشته باشد و کنش دیگران نیز بورای کنشوگر نمواد و عالموت تلقوی گوردد.
(یعنی صرف در نظر گرفتن دیگری برای آنکه کنشی اجتماعی باشد کافی نیست بلکوه کنشوگر بایود بوا کونش خوود
نشان دهد که انتظارات دیگران را فهمیده است و کنش او به منظور پاسخ به آنهاست و یا نشان دهد که قگد ندارد به
آنها پاسخ گوید )
 .:رفتار وشخگی که در یک کنش اجتماعی دخالت دارد باید تحوت تواکیر ادراک آنهوا از معنوای کونش دیگوران و
کنش خاص خودشان قرار گیرد(.زاهدی)1:7:،
تالكوت پارسونز :3تالش پارسونز بر تل یق نظرات خرد (مواکس وبور ) و کوالن (دورکویم) موی باشود .وی معتقود اسوت
کنش ،اخذ تگمیم ذهنی کنشگر درباره وسایل نیل به هدف ها که همه آنها توسط باورها و شروط موقعیتی محودود شوده
اند می باشد) Hamilton ،1988:71 ( .
پدیده بنیادی در نظریه کنش پارسونز همان چیزی است که او واحد کنشوی خوانوده اسوت .وی ایون پدیوده را بور حسوب
چهار عنگر سازنده مشخص می کند3
 .1این واحد به وجود یک کنشگر نیاز دارد.
 .2آن واحد کنشی مستلزم هدف یا ووعیتی آتی است.
 .:این کنش در موقعیتی انجام می گیرد که مستلزم دو عنگر است 3چیزهوایی کوه کنشوگر نموی توانود تحوت نظراتشوان
داشته باشد (شرایط) و دیگران آن چیزهایی که کنشگر می تواند بر آنها نظارت داشته باشد (وسایل).
 .1هنجارها و ارزش ها که در جهت تعیین گزینش وسایل و دستیابی به هدف ها نقوش بوازی موی کننود( .ریتورز31:81 ،
)5:2

5.Socialogical theories
6.Max Weber
1.Talcott Parsons
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یورگن هابرماس«:1به اعتقاد هابرماس در صورت گسترش تعداد افراد یا اشخاصی که حوزه عمومی یا اجتمواعی (عمووم)
را تشکیل می دهند ،به عبارت دیگر در صورت گسترده بودن حوزه عموومی ،ارتبواط و م اهموه میوان آنوان مسوتلزم ابوزار
معینی برای کنش و انتشار عقیده و تاکیر گذاری است زیرا با توجوه بوه گسوتردگی حووزه عموومی و افوزایش تعوداد افوراد
خگوصی که در کنار هم گرد آمده و با تشکیل اجتماعی و عرصه فعالیت های عمومی خود را گسوترش داده و در صودد
هستند تا منافا و عالیق عمومی را با جدیت و کارآیی بیشتری دنبال نماینود ،در آن صوورت اصولی تورین و اساسوی تورین
چیزی که به آن نیاز دارند گسترش و پراکنش ارتباط و م اهمه در بیان آنان است ،به گونه ای کوه میوزان تواکیر گوذاری و
ن وذ ارتبامات و م اهمه در میان آنان به نحو احسن افزایش یافته و در تمامی خلل و فرج یا بسترهای حووزه موذکور ن ووذ
نماید»( .نوذری)198 31:71 ،
بنابراین اهمیت دادن به کنش ارتبامی زمینوه سواز دموکراسوی در جامعوه موی باشود کوه از دیودگاه هابرمواس دموکراسوی
فرایندی است که به هنگام اوج نوع معینی از کنش اجتماعی پدیدار می شود و آن را می توان شیوه خاصوی تعریوف کورد
که شهروندان از مریق آن ،تگمیمات جمعی و عقالنی اتخاذ می کنند) Habermas، 1984 3115( .
به مور کلی آنچه هابرماس برای الگوی مورد نظر خود می خواهد ،آرمان صوری ووعیتی است که در آن اخوتالف هوا و
برخوردها به نحوی عقالنی و از مریق ارتبامی کامال دور از اجبار ،که در آن ،تنهوا نیوروی اسوتد ل بهتور موی توانود غلبوه
کند ،حل می شوند( .پیوزی)65 31:86 ،
آنتونی گيدنز:2وی نظرات خود را بعنوان جامعه شناسی تل یق گرا در قالب نظریه ساختار بندی مطرح می کند .وی معتقود
است که فعالیت های انسانی را کنشگران اجتماعی بوجود نمی آورند بلکه ایون فعالیوت هوا از مریوق هموان راه هوایی کوه
انسان ها خودشان را بعنوان کنشگر مطرح می سازند ،پیوسته باز ایجاد می شوند .عوامول انسوانی از مریوق فعالیوت هایشوان
شرایطی را بوجود می آورند که این فعالیت ها را امکان پذیر می سازد .بدین سان فعالیت ها را نه آگاهی ایجاد می کند نه
ساخت اجتماعی واقعیت و نه ساختار اجتماعی ،بلکه انسان ها ومن ابراز وجود به عنوان کنشگر درگیر فعالیت موی شووند
و از مریق همین فعالیت است که هم آگاهی و هم سواختار ایجواد موی شووند .در واقوا کنشوگران همیشوه رفتوار خوود را
بازنگری و باز اندیشی می کنند( .ریترز)55231:81 ،
الس سيوراال:3وی مشارکت جوانان را در دو گروه عمده «اشکال مودرن مشوارکت» (نظیور مشوارکت انتخابواتی و مسوتقیم
همراه با قالب های متنوع و متاخر آن نظیر پارلمان های جوانان ،شوراهای مدارس و دانشگاهها ،سازمان هوای غیردولتوی و
 ) ...و اشکال پسامدرن مشارکت (نظیر مشارکت فرهنگی ،مجازی ،دیجیتالی  ،احساسی  ،زیبا شناختی ،ابوزار وجوودی و ..
) تقسیم بندی کرده و مورد برسی قرار داده است .اشکال مدر ن مشارکت بیانگر این است که جوانان به سیاستهای جدیود
در زندگی گرایش دارند .و ت سیرهای متعددی از این موووع شده است .اینگلهارت آن را نشانه تغییر جهت ار ارزشوهای
ماتریالیستی به ارزشهای پساماتریالیستی می داند .گیدنز آن را حرکت از سیاست رهایی بخوش بوه سووی سیاسوت زنودگی
می داند.

2.Jurgen habermas
1.Anthony Giddens
2.Las siurala
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بعنوان یکی از برجسته ترین اشکال مدرن مشارکت جوانان ،می توان از پدیده سازمان های غیر دولتی جوانان و گونه های
مختلف آن نام برد.
این سازمان ها و تشکل ها محل مناسبی برای بروز خالقیت و توانایی های جوانوان موی باشود .چورا کوه از یوک مورف بور
عالئق جوانان منطبق است و از مرف دیگر یکی از سازوکارهای اعمال قدرت جوانان به شمار می رود و می تواند وسویله
مناسبی برای نهادینه کردن مشارکت های جوانان در عرصه های مختلف محسو شود.
اشکال پسامدرن مشارکت حاکی از این است که جوانی دوره نوآوری است و جوانان پیشوتاز کشوف و تجربوه قلمروهوا و
پدیده های جدید هستند .سرعت تغییر و تحول باعث می شود که شکل های جدید و غیور متعوارف مشوارکت بوه سورعت
قدیمی و متعارف جلوه کند و همین مساله باعث دشواری در زمینه مبقه بندی مشارکت در قالبهای مدرن و پسوامدرن موی
شود .ولی ویژگی ساختار می تواند معیار مناسبی به حسا بیاید چرا که اشکال پسامدرن ساختار منودی مشخگوی ندارنود
ولی اشکال مدرن مشارکت دارای ووابط و ساختاری مشخص می باشند( .تاج مرینانی)1:72 ،
مدل نظری تحقيق

عوامل
فرهنگی

ارزشهای شغلی و تحگیلی

عوامل
فردی

انگیزه
پایگاه اجتماعی

ففای مدرسه

نگرش دانش آموزان به عوامل و موانا مشارکت

میزان مشارکت در
فعالیت های دانش

جنسیت

آموزی

ارزشیابی از شرایط جامعه

نحوه روابط اعفای خانواده

عوامل
فرضيه های تحقيق

اجتماعی

بین نوع جنس دانش آموز و میزان مشارکت در فعالیت های دانش آموزی ت اوت وجود دارد.
بین ارزش های شغلی و تحگیلی دانش آموز و میزان مشارکت در فعالیت های دانش آموزی رابطه وجود دارد.
بین نگرش دانش آموز به عوامل و موانا مشارکت و میزان مشارکت در فعالیت های دانش آموزی رابطه وجود دارد.
بین ففای مدرسه و میزان مشارکت در فعالیت های دانش آموزی رابطه وجود دارد.
بین ارزیابی دانش آموز از شرایط جامعه و میزان مشارکت در فعالیت های دانش آ موزی رابطه وجود دارد.
بین انگیزه دانش آموز و میزان مشارکت درفعالیت های دانش آموزی ت اوت وجود دارد.
روش تحقيق

در این تحقیق به دلیل وسعت جامعوه آمواری و پراکنودگی آن  ،روش پیموایش مناسوب تورین روش تشوخیص داده شوده
است .از این روش برای رسیدن به دو هدف است اد شده است3
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توصیف و تبیین،در سطح توصیف،هدف ما نشان دادن میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه می باشود
و در سطح تبیین تأکیر متغیرهای مستقل(ففای مدرسه ،ارزش های شغلی و تحگویلی ،نگورش دانوش آمووزان ،ارزیوابی از
شرایط جامعه ،نحوه روابط اعفای خانواده) بر متغیر وابسته مد نظر است.
روش جما آوری امالعات دراین مقاله از مریق پرسشنامه توام با مگاحبه انجوام شوده اسوت.جامعه موورد مطالعوه تحقیوق
شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های دولتی شهر تهوران اسوت کوه در فعالیوت هوای پیشوتازان ،فرزانگوان و
هالل احمر عفو می باشند که تعداد آنها به مور کلی  11822ن ری می باشد.
برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران است اده شده است ،با توجه به تعداد کل دانش آموزان عفو تشکل هوای مطورح
شده که برابر با  11822ن ر می باشند و همچنین سطح اممینان  65درصد حجم نمونه زیر به دست آمده است3
t 2 pq
4 0 / 5 0 / 5
2
d
0 / 0025
n

 396
2
1
4 0 / 5 0 / 5
1 t pq
(
) 1
1  ( 2  1) 1 
4 / 700
0 / 0025
N d

(رفیا پور) :7: 31:85،
شیوه نمونه گیری در این تحقیق به صورت چند مرحله ای تگادفی موی باشود در مرحلوه اول بور حسوب تگوادف از روی
نقشه منامق  16گانه آموزشی شهر تهران ،منامق( 1شمال)( 5،غر )(7،شرق)(16 ،جنو )انتخا شده است.بدین منظوور
تنوع جغرافیائی ،فرهنگی ،مبقاتی و آموزشی مد نظر قرار می گیرد .در مرحله بعد به مور تگادفی از میان مودارس در هور
منطقه یک مدرسه پسرانه ویک مدرسه دخترانه انتخا شده است و در مدارس از میان دانوش آمووزان کوالس هوای اول،
دوم و سوم ،دانش آموزانی که عفو تشکل های پیشتازان ،فرزانگان و هالل احمر بودند بر حسب تگادف انتخا شودند.
از آنجایی که آمار نشان می دهد تعداد دختران عفو در تشکل ها بیشتر از پسران است  ،لذا این مسوأله در انتخوا تعوداد
نمونه لحاظ شده است و در هر منطقه  59دختر و  1:پسر انتخا شده است.
جدول 31سطوح سنجش آزمون های آماری متغیرها
ردیف

عنوان متغیر

سطح سنجش متغیرمستقل

آزمون آماری

سطح سنجش متغیروابسته

1

جنس

اسمی دوبعدی

2

ارزش های شغلی و تحگیلی

فاصله ای

T.TEST
همبستگی پیرسون

فاصله ای
فاصله ای

:

نگرش دانش آموزان

فاصله ای

همبستگی پیرسون

فاصله ای

1

ففای مدرسه

فاصله ای

همبستگی پیرسون

فاصله ای

5

ارزیابی از شرایط

فاصله ای

همبستگی پیرسون

فاصله ای

9

انگیزه دانش آموزان

اسمی چندبعدی

8

میزان مشارکت

فاصله ای

َANOVA
پیرسون

فاصله ای
فاصله ای

یافته های تحقيق

 %59/9پاسخگویان دانش آموزان دختر و  %1:/1دانش آموزان پسر بوده اند ،بنوابراین هور دو جونس در نمونوه هوا حاوور
هستند و این ت اوت مربوط به آماری است که نشان می دهود دختوران بیشوتر از پسوران عفوو تشوکل هوای هوالل احمور و
پیشتازان – فرزانگان هستند و این مسأله به صورت نسبی در اینجا لحاظ شده است.
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 %18/6دانش آموزان در سنجش ادبی خیلی کم %21/2،کم %:6/9،تاحدودی %2:/5 ،زیاد و  %9/:خیلی زیواد مشوارکت
می کنند.در بخش هنری  %11/1خیلی کم%15/6،کم %27/5 ،تا حدودی %2:/5 ،زیاد %18/6 ،خیلوی زیواد مشوارکت موی
کنند .در بخش علمی مهارتی %12/9خیلی کم %19/1 ،کم %:5/9 ،تا حدودی %22/2 ،زیاد %15/2 ،خیلی زیواد مشوارکت
دارند.در بخش اجتماعی  %12/9خیلی کم %:2/:،تا حدودی %29 ،زیواد %11/1 ،خیلوی زیواد مشوارکت دارنود.در بخوش
فرهنگی  %11/6خیلی کم %1:/1 ،کم %:2/1 ،تا حدودی %21/5 ،زیواد %17/1 ،خیلوی زیواد مشوارکت دارنود  .در بخوش
ورزشی  %11/1خیلی کم %6/9 ،کم %21 ،تا حدودی %22/5 ،زیاد %:1/7 ،خیلی زیاد مشارکت دارند.
بنابراین با مقایسه درصدها می توان به این نتیجه رسید که دانش آموزان به ترتیب در فعالیت های زیور شورکت موی کننود.
ورزشی ،فرهنگی ،هنری ،علمی و مهارتی ،اجتماعی و ادبی  .ولی به موور کلوی مشوارکت دانوش آمووزان تقریبوام در هموه
بخش ها در حد متوسط(تاحدودی) است .انگیزه  %21دانش آموزان عالقه به کوار گروهوی %1:/1 ،کسوب مهوارت هوای
اجتماعی %29/7 ،گذران اوقات فراغت در کنار دوستان و  %5/7دسوتیابی بوه کبوات و آراموش درونوی موی باشود .بنوابراین
مهمترین انگیزه برای مشارکت دانش آموزان کسب مهارت های اجتماعی است.
 %8/7دانش آموزان خیلی کم %6/9 ،کم %:9/9 ،تا حدودی %25/: ،زیاد و  %22/8خیلی زیاد به تأکیر رشوته تحگویلی در
مشارکت معتقد هستند .بنابراین بیشتر دانش آموزان این تاکیر را تا حدودی ارزیابی کرده اند %1/5 .دانوش آمووزان خیلوی
کم %5/9 ،کم %:2/1 ،تا حدودی %:2/7 ،زیادو  %25خیلی زیاد به تأکیر فعالیوت هوای دانوش آمووزی در موفقیوت شوغلی

خود در آینده معتقد هستند .بنابراین بیشتر دانش آموزان این تأکیر را زیاد ارزیابی کرده اند .
آزمون فرضيات

فرویه -1بین نوع جنس دانش آموز و میزان مشارکت در فعالیت های دانش آموزی ت اوت وجود دارد.
جدول 32آزمون مستقل در متغیر میزان مشارکت بین دختر و پسر.
شاخص های آماری

تعداد

میانگین

دختر

221

17/25

پسر

182

16/61

مقدار آزمون
-:/5:

معناداریsig
2/221

جدول با آزمون Tمستقل متغیر میزان مشارکت بین دختر و پسر را نشان می دهد .مبق نتوایج بوه دسوت آموده از جودول
چون مقدار قدر مطلق Tبدست آمده ( )T=:/5:از مقدار  Tجدول ( )T=2/:2بزرگتر است ،بنابراین نتیجه می گیریم که
بین دختران و پسران در متغیر میزان مشارکت ت اوت وجود دارد و با اممینان  %66فرویه با تأیید می شود.
بر اساس میانگین بدست آمده نتیجه می گیریم پسرها بیشتر مشارکت دارند .بر اساس نظرات آیزن وفیش باین جنسویت در
رفتار و مشارکت افراد تأکیر دارد و نوع جنسیت مشارکت افراد را رقم می زند .بر اسواس نتوایج بدسوت آموده در بوا ایون
مسأله تأیید می شود که پسران درفعالیت های دانش آموزی نسبت به دختران مشارکت بیشتری دارند ؛ایون مسواله از یوک
مرف به ویژگی های روحی و شخگیتی مت اوت پسران نسبت بوه دختوران بور موی گردد،پسوران همیشوه سوعی موی کننود
استقالل و قدرت بیشتری داشته باشند و مشارکت وسیله مناسبی برای اعموال قودرت و اسوتقالل آنهوا موی باشود .از مورف
دیگر به ساختار فرهنگی جامعه ما بر می گردد ،در جامعه ما به پسران آزادی عمل و قدرت انتخا بیشتری داده موی شوود
؛لذا پسران به راحتی می توانند فعالیت های گوناگون را انتخا کنند و در آن بدون هیچ محدودیتی فعالیت کنند .
فرویه  -2بین ارزش های شغلی وتحگیلی دانش آموز ومیزان مشارکت در فعالیت های دانش آموزی رابطه وجود دارد.
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جدول 3:آزمون وریب همبستگی پیرسون در متغیر میزان مشارکت وارزش های شغلی وتحگیلی
وریب همبستگی پیرسون

مقدار آزمون value

معنی داری

میزان مشارکت * ارزش های شغلی وتحگیلی

**2/:21

2/221

sig

جدول با آزمون همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت و ارزش های شغلی و تحگویلی را نشوان موی دهود  .مبوق نتوایج
بدست آمده از جدول چون مقدار آزمون بدست آمده ( )value=2/:21از مقودار آزموون جودول ( )2/127بزرگتور موی
باشد بین میزان مشارکت و ارزش های شغلی وتحگیلی رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد یعنی افراد با توجه به اهمیتی کوه
به ارزش های شغلی و تحگیلی خودشان می دهند در فعالیت های دانش آموزی در مدرسوه شورکت موی کننود  .بنوابراین
فرویه با با اممینان  2/66تأیید می شود.با توجه به نظریات گیدنز که معتقد است انسوان اموروز  ،انسوانی اسوت کوه دائموام
رفتار خودرا باز اندیشی می کند و بور حسوب عقالنیوت رفتوار خوود را تنظویم موی کنود ،موی تووان بوه ارزش هوای شوغلی
وتحگیلی توجه کرد  .دانش آموز بر اساس ارزش های شغلی وتحگیلی نوع و میزان مشارکتش را انتخا موی کنود و در
واقا نوعی عقالنیت را در رفتار خود بوجود می آورد  .به عبارت دیگر اولویت ها و ارزش هوای فورد اسوت کوه در اینجوا
اهمیت ویژه ای پیدا می کند و براساس آنها فرد عمل می کند  .و به گ ته سیورا نیز می توان توجه کرد که امروزه شویوه
های مشارکت در جواما تغییر کرده است ،مشارکت دانش آموزان بر اساس ارزش های شغلی و تحگیلی می توانود یکوی
از نمونه های جدید مشارکت برای دانش آموزان تلقی شود .بنابراین دانش آموز انواع مختلف فعالیوت هوا را در نظور موی
گیرد و بعد بر اساس اهداف و اولویت هایش نوع فعالیتش را مشخص می کند .
فرویه  -:بین نگرش دانش آموز به عوامل و موانا مشوارکت و میوزان مشوارکت در فعالیوت هوا ی دانوش آمووزی رابطوه
وجود دارد.
جدول 31آزمون وریب همبستگی پیرسون در متغییر میزان مشارکت و نگرش دانش آموز به عوامل و موانا مشارکت.
وریب همبستگی پیرسون

مقدار آزمون value

معنی داری

میزان مشارکت * نگرش دانش آموز

2/ 297

2/189

sig

جدول با آزمون همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت ونگرش دانش آموزبوه عوامول و موانوا مشوارکت را نشوان موی
دهد .مبق نتایج بدست آمده از جودول چوون مقودار آزموون بدسوت آموده ( ) value=2/297از مقودار آزموون جودول
( )2/267کوچکترمی باشد ،بین میزان مشارکت و نگرش دانش آمووزان رابطوه ای وجوود نودارد  .بنوابراین فروویه بوا بوا
اممینان %65رد می شود.آیزن وفیش باین و وبر معتقدند نگرش فرد بر رفتار وی مووکر اسوت .آیوزن وفویش بواین معتقدنود
نگرش ابتدا قگد و نیت و بعد رفتار فرد را تعیین می کند  .ولی با رد فروویه بوا نظورات آیوزن وفویش بواین در موورد
نگرش تأیید نمی شود .وبر نیز معتقد است رفتار انسان متواکر ازباورهوای ذهنوی وی اسوت و باورهوای ذهنوی نووع رفتوار را
مشخص می کند ولی این مساله نیز در ایون تحقیوق رد شوده اسوت و در واقوا هویچ رابطوه ای بوین نگورش فورد و میوزان
مشارکت وجود ندارد.
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فرویه  -1بین ففای مدرسه و میزان مشارکت در فعالیت های دانش آموزی رابطه وجود دارد.
جدول 35آزمون همبستگی در متغییر میزان مشارکت و ففای مدرسه
وریب همبستگی پیرسون

مقدار آزمون value

معنا داری

میزان مشارکووووت * ففای مدرسه

* *2/1:9

2/228

sig

جدول با آزمون همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت و ففوای مدرسوه را نشوان موی دهود.مبق نتوایج بدسوت آموده از
جدول چون مقدار آزمون بدست آمده ( )value=/1:9از مقدار آزمون جدول ( )2/127بزرگتور موی باشود ،بوین میوزان
مشارکت و ففای مدرسه رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد؛ یعنی هر چه ففای مدرسه بازتر باشد میزان مشارکت نیوز در
آن افزایش می یابد  .بنابراین فرویه با با اممینان  %66تایید می شود.مدرسه به عنوان عاملی مهوم در جامعوه پوذیر کوردن
افراد مورد توجه صاحبنظران زیادی در حیطه آموزش و پرورش و جامعه شونا سوی موی باشود .نظریوه پوردازان آمووزش و
پرورش مدرسه را به عنوان نهادی اجتماعی مطرح می کنند؛ در قالب این نهاد اجتمواعی دانوش آمووزان عوالوه بور کسوب
مهارت ها ی علمی ،مهارت های اجتماعی زم برای زندگی را کسب می کنند وهمان مور که راجر هارت و یارسونز نیز
مطرح می کنند مدرسه مهمترین نهاد در زمینه یادگیری رفتار های اجتماعی محسو می شود  .در مدرسه بوه علوت تنووع
الگوها وهمچنین قدرت آزادی واختیاری که به دانش آموز داده می شود ،دانش آموز می تواند برای زندگی آینده خوود
کسب تجربه نماید  .بنابراین مدرسه نقش نهادینه کردن مشارکت و رفتارهای اجتماعی در جامعه را ای ا موی کنود  .دانوش
آموز با توجه با ویژگی های خاص دوران نوجوانی خود در کنار دوستان وهمسا نش قرار می گیرد واگر ففوای مدرسوه
وشرایط حاکم بر مدرسه مساعد باشند  ،این سه عامل در کنار هم می توانند مشارکت پذیری و مسوئولیت پوذیری دانوش
آموزان را به حد مطلوبی برسانند.
فرویه  -5بین ارزیابی دانش آموز از شرایط جامعه ومیزان مشارکت در فعالیت های دانش آموزی رابطه وجود دارد.
جدول 39آزمون وریب همبستگی پیرسون در متغیر میزان مشارکت و ارزیابی از شرایط جامعه
وریب همبستگی پیرسون

مقدار آزمون value

معنا داری sig

میزان مشارکوووووووووووت و ارزیابی از شرایط جامعه

*2/129

/2:9

جدول با آزمون همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت و ارزیابی از شرایط جامعه را نشان می دهد .مبوق نتوایج بدسوت
آمده از جدول چون مقدار آزمون بدست آمده(  )value=2/129از مقدار آزمون جدول ( )/ 267بزرگترموی باشود  ،بوین
میزان مشارکت و ارزیابی از شرایط جامعه رابطه مستقیم ومثبتی وجود دارد ،یعنی هر چه ارزیوابی از شورایط جامعوه بهتور
باشد به همان میزان مشارکت نیز افزایش می یابد بنابراین فرویه با با اممینان  %65تأ یید می شود.
مساله مشارکت مستلزم وجود زمینه ها و بسترها ی زم و کافی می باشد فعالیت های دانش آموزی در محیط مدرسه ایون
زمینه را فراهم می نماید.مسلمام هر چه این ففاها و زمینه ها بیشتر باشد اکرات مطلو تری برروی ارزیابی افراد از شورایط
جامعه خواهد داشت  .در اینجا می توان به نظرات هابرماس و پارسونزتوجه کرد .آنها معتقدند هر چه ففا ها ی مشارکتی
در جامعه بیشتر باشد امکان تحقق جامعه مدنی بیشتر فراهم می گردد .در واقا شرایط جامعه عامل یا مانا مهموی در شوکل
دادن به ففاهای دموکراسی در جامعه می باشد  .همانطور که این مساله را می توان از نتایج بدست آموده در ایون تحقیوق
نیزمتوجه شد ،دانش آموزان با بهتر شدن شرایط جامعه زمینه مشارکتی خود در مدرسه را بازتر و بهتر یافته اند چرا که موی
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توانند در قالب نظام مدرسه و فعالیت ها ی فوق برنامه توانایی ها و استعداد های بالقوه خود را شکوفا کنند  ،بنوابراین آنهوا
با کسب چنین تجارتی می توانند در آینده نقش شهروندی خود را به خوبی ای اء کنند چرا که در مدرسه امکان یادگیری
اصول و اخالق شهروندی صحیح فراهم بوده است.
فرویه  -9بین انگیزه دانش آموز ومیزان مشارکت در فعالیت های دانش آموزی ت اوت وجود دارد.
جدول 38آزمون (تحلیل واریانس یک مرفه ) در میزان مشارکت بین انگیزه دانش آموز به مشارکت
منابا واریانس

مجموووع مجووذورات درجوووووووووه میانگین

ss

آزادی

بین گروهی

927/87

:

222/626

درون گروهی

7:77/27

:62

21/:67

مجموع

7669/78

:65

مجذورات

ص ت F

6/17

معنی داری sig

2/221

جدول با آزمون  ANOVAبین میزان مشارکت وانگیزه دانش آموزرا نشان می دهد.بنابراین مبق نتوایج بدسوت آموده
از جدول چون مقدار Fبدست آموده ( )F=6/17در درجوه آزادی :و  :62از مقودار Fجودول ()F=:/7:بزرگتور اسوت ،
بنابراین با اممینان  %66نتیجه می گیریم که بین میزان مشارکت و انگیزه دانش آموز ت اوت وجوود دارد  .بنوابراین فروویه
با با اممینان  %66تأ یید می شود.
انگیزه و گرایش فرد به گ ته آیزن و فیش باین یکی از عوامل مهم در زمینه رفتار فرد می باشد  .آنها معتقدند انگیزه قگد
و نیت فرد و سیس رفتار فرد را شکل می دهد ودر این تحقیق نیز این مساله به اکبات رسیده اسوت و افوراد براسواس انگیوزه
خاص خود رفتارشان را شکل می دهند.هر دانش آموز با توجه به تگووری کوه از مشوارکت و پیامودهای آن دارد انگیوزه
خاصی نیز برای مشارکت دارد،بنابراین انگیزه های افراد برای مشارکت مت اوت است
تحليل رگرسيون چند متغيره

تحلیل رگرسیون چند متغیره روشی برای مطالعه اکرات و میزان تاکیر بیش از یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته بوا اسوت اده از
اصول همبستگی و رگرسیون است  .به عبارت دیگر  ،روشی بورا ی تحلیول مشوارکت جمعوی و فوردی دو یوا چنود متغیور
مستقل در تبیین تغییرات یک متغیر وابسته است  .تحلیل رگرسیون برای متغیرهای فاصله ای ونسبی صورت می گیورد  .در
این تحقیق تمام متغیرها ی مستقل در سطح فاصله ای نیستند  ،برخی از متغیر ها اسمی هستند  ،برای تحلیل رگرسویون ایون
داده ها ،ابتدا آنها به صورت متغیر مجازی تبدیل شده اندو س س وارد تحلیول رگرسویونی شوده انود  .بورای انجوام تحلیول
رگرسیونی تمامی متغیرها اعم از متغیرهای فاصله ای و اسمی ،که همبستگی آنها با متغیر وابسوته معنوا دار بوود وارد معادلوه
رگرسیونی شده اند  .بر این اساس متغیرها ی ففای مدرسه  ،ارزیوابی از شورایط جامعوه  ،ارزش هوای شوغلی وتحگویلی ،
جنسیت و انگیزه مشارکت که با متغیر وابسته(میزان مشارکت) رابطه معناداری داشتند وارد معادله رگرسیونی شده اند .

/120مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال چهارم/شماره چهارم /پاییز 1931

جدول 37تحلیل رگرسیون چند متغیره
بتا Beta

مقدار T

sig

2/91:

2/512

2/118

2/77:
2/221

متغییر

B

اشتباه استاندارد

ففای مدرسه

2/225

2/212

ارزیابی از شرایط جامعه

2/225

2/2:8

2/227

ارزش های شغلی-تحگیلی

2/511

2/261

2/286

5/919

جنسیت

1/12

2/191

2/111

:/268

2/222

انگیزه مشارکت

-2/961

2/259

-1/:2

-2/812

2/228

Adjusted /R /R square=/ 
وریب همبستگی این پنج متغیر را با متغیر وابسته معادل 2/:75است و آزمون Fدر سطح معنواداری بسویار بوا یی وجوود
رابطه بین این متغیرها با متغیر وابسته را نشان می دهد .
وریب تعیین تعدیل شده کلی (2/1:1 )Adjustedمی باشد.این میزان نشان می دهد که پنج متغیر در معادلوه رگرسویون
با همدیگر  %1:/1از واریانس متغیر وابسته میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیوت هوا را تبیوین موی کنود و متغیور ارزش
های شغلی و تحگیلی بیشترین میزان پیش بینی کنندگی را نسبت به سایر متغیرها دارد .زم به ذکر اسوت حودود  %79/6از
واریانس باقی مانده متغیر وابسته توسط سایر متغیرها تبیین می شود که در این تحقیق مد نظر نبوده است  .دلیل این امور نیوز
پیچیدگی پدیده ها ی اجتماعی است که شناخت کامل وقطعی آنها امکان پذیر نمی باشد  .در واقا عوامل گونواگونی بور
روی میزان مشارکت تاکیر می گذارند که در این تحقیق به آن پرداخته نشده است .
نتيجه گيری

بر اساس نتایج تحقیق به نظر می رسد میزان مشارکت دانش آموزان با شاخص های توسعه انسانی فاصله قابل تووجهی دارد
.و این مساله اقدامات و تالش های کارشناسانه و مستمر برنامه ریوزان و مسوئولین را ملوب موی کنود زیورا نهواد آمووزش و
پرورش به عنوان یک نهاد زیربنایی در تعلیم و تربیت محسو می شود و در سرنوشت و میزان توسعه یافتگی جامعه تواکیر
مستقیم دارد  .نهاد آموزش و پرورش می تواند با برنامه های تربیتی خود زمینه شکوفایی استعدادهای افراد را فوراهم سوازد
و با توجه به نتایج بدست آمده در زمینه مشارکت پایین تر دخترها نسبت به پسرها زم است برای رسیدن به توسعه پایودار
و همه جانبه همه افراد جامعه (دختر و پسر ) شیوه های جدیدی اتخاذ نمایید تا انگیزه زم مشارکت فوارغ از کلیشوه هوای
جنسیتی در مدرسه و جامعه فراهم شود و دخترها نیز چون پسرها استقالل و اعتماد به ن س با یی بدست آورند  .البته نهواد
آموزش و پرورش می تواند بخشی از این مسئولیت را به عهده گیرد و این امر مستلزم همکاری سایر نهادهوای فرهنگوی و
اجتماعی جامعه است .
با توجه به تغییر شرایط جامعه و آشنایی بیشتر دانش آموزان با دانش و فناوری های جدید به نظر می رسد شکل مشوارکت
دانش آموزان نیز تغییر کرده است و شیوه های مشارکت قبلی برای دانش آموزان جذابیت چندانی ندارد .بنابراین با توجوه
به نظریات گیدنز وسیورا می توان گ ت که امروزه شکل و نوع مشارکت تغییر کرده است و افراد در واقا به باز اندیشی
رفتار خود می پردازند و براساس عقالنیت نوع رفتار خود را انتخا می کنند .بنابراین دانش آموزان نیوز بور هموین اسواس
فعالیت ها خود را در ارتباط با اهداف و اولویت ها ی تحگیلی و شغلی خود انتخا می کنند .پس زم اسوت کوه برناموه
ریزان آموزشی با در نظر گرفتن این شرایط و حساس بودن ووعیت دانش اموزان هم از لحاظ روانی و هوم آینوده کشوور
باید زمینه های مشارکت جدیدتر و جذا تر را برای دانش آمووزان فوراهم نماینود بوه گونوه ای کوه ایون فعالیوت هوا هوم
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نیازهای روانی و شخگیتی آنها را فراهم نماید و هم اینکه برای ورود به جامعه اصول جامعه مدنی و شوهروندی را نیوز فورا
گیرد .هر اندازه دانش آموزان در فعالیت های مدرسه مشارکت داشته باشند در آینده نیز برای مشارکت در جامعوه انگیوزه
بیشتری خواهند داشت چون ففای مشارکتی و دموکراسی برای آنها نهادینه شده است وبه سرنوشت کشور خوود تعلوق و
تعهد خاصی خواهند داشت در این صورت است که ما می توانیم شاهد تحقق توسعه پایدار در جامعه باشیم .
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