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چکيده
زمينه :مشاركت ،مفهوم كهن و قابل بررسي است كه هر چند پژوهشهاي زيادي در رابطه با آن انجام شده
است ،باز هم جاي كنكاش بيشتر در آن وجود دارد .هدف از اين پژوهش ارزيابي آمادگي مدارس براي
استقرار مديريت مشارکتي ميباشد.
روش تحقيق :ايـن پـژوهش از نرـر هـدف کـاربردي مـيباشـد و از نرـر روش صو ـيفي-پيمايشـي بـوده
است.جامعه آماري اين پژوهش كليهي معلمان مرد مدارس متوسـطه پرـرانه ناحيـه دو شـهر همـدان كـه در
مدارس راهنمايي مشغول به صدريس ميباشند که صعداد آنها 271نفر ميباشد .براساس فرمول کـوکران صعـداد
حجم نمونهي صحقيق برابر با  159نفر برآورد شده است .روش نمونهگيري صصـادفي سـاده مـيباشـد .ابـرار
گردآوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته ميباشد .با صوجه به صائيد اساصيد و متخصصان روايـي پرسشـنامه
محتوايي ميباشد و پايايي آن از طريق آلفاي کرونباخ 0/9776مي باشد.
يافتهها :روش صجريه و صحليل دادهها از طريق آزمون صي ميباشد .يافتههاي پژوهش حـاکي از آن اسـت کـه
سبک رهبري مديران ،ساختار سازماني ،نرام آموزش و پرورش ،عوامل اقتصادي ،آمـوزش کارکنـان ،عوامـل
فرهنگي و عوامل فردي بر ميران استقرار مديريت مشارکتي صاثير دارد.
نتيجهگيري :نتايج صحقيق با صوجه به يافتهها نشان داد که به صرصيب سبکهاي رهبري ،ساختار سازماني ،نرـام
آموزش و پرورش ،عوامل فرهنگي ،عوامل اقتصادي ،آموزش کارکنان و در نهايـت عوامـل فـردي بـر ميـران
استقرار مديريت مشارکتي موثر است.
کليد واژهها :سبک رهبري مديران ،ساختار سازماني ،نرام آموزش و پرورش ،عوامل اقتصادي ،آموزش
کارکنان ،عوامل فرهنگي و عوامل فردي ،ميران استقرار مديريت مشارکتي
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مقدمه
مشاركت از مباحث اساسي در بررسيها و

نوجوان به طور زنده و پويا پاسخ دهند و براي نهادينه

بازكاويهاي رفتار سازماني در ادارهي امور عمومي

شدن امر مهم مشاركت در آموزش و پرورش بايد

است .برياري از صحوالت سالهاي كنوني كه در قالب

گامهاي بلند مؤثرصري برداشته شود و اين هم يك نياز

عدم صمركر در نرام مديريت ،كاهش اليههاي سازماني

و هم يك ضرورت جدي ميباشد (طوسي.)8 :1386 ،

و مشاركت كاركنان در فرآيند صصميمگيري صراهر

در اين پژوهش ،محقق به دنبال آن است كه دريابد:

نمودهاند ،به دليل صحول حيرتانگير انران (نيروي كار)

«آمادگي مدارس را براي استقرار مديريت مشارکتي

و صواناييهاي او به وقوع پيوسته است .از سوي ديگر

ارزيابي نمايد و عوامل صأثيرگذار بر استقرار مديريت

مشاركت يك نرام فكري است كه استقرار آن در

مشاركتي مدارس بررسي نمايد».

جامعه از طريق آموزش و پرورش ورت ميگيرد .در

در صعريف عام مشاركت ،سهيم بودن افراد

واقع فرهنگ مشاركت بايد در آموزش و پرورش

گوناگون در انجام امر خاص مد نرر است ،اما در صعبير

مرتقر گشته به ورت فرآيندي دائمي و جدائيناپذير

خا ي كه از مشاركت ميشود ،مراد از شركت دادن

از مدرسه درآيد (پورقاز 5 :1380 ،به نقل از رحيمي).

مردم به همراه دولت و مرئولين دولتي در اداره امور
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صحقيقات نشان ميدهد اگر در مديريت منابع

كشور يا منطقه اي معين است ،و از نرر جامعه

انراني به سمت مشاركت رفته و از نرام خودمحوري

شناختي ،مشاركت ،همكاري و همياري اعضاي

ادارهي امور خارج شويم ،ميصوانيم زمينهي الزم را

گروههاي اجتماعي به منرور انجام كاري به

ورت

جهت رشد ،ابتكار و جلوگيري از بيصفاوصي منابع پديد

دسته جمعي است (مطوف « .)1378مشارکت

آوريم .همچنين مشاركت شوق انجام كار را به ورت

عبارصرت از دخالت موثر اعضاي يك گروه يا جامعه

گروهي و مرئوالنه ايجاد مينمايد و موجب ميشود

(و يا نمايندگان آنها) در صمامي فعاليتها و صصميم

كاركنان مديريت را دوست ،همفكر و همكار ميمي

گريهاي كه به كل گروه و جامعه مربوط ميباشد» .به

گروه به حراب آوردند و دوشادوش او فعاالنه صالش

صعبير ديگر نهاد حکومتي متکي بر دموکراسي،

و همكاري نمايند (خانرهي .)1383 ،همچنين حا ل

مشارکت ،اخالق واقعي و شکوفاي مردم است چرا که

صحقيق پژوهشگران داللت بر آن دارد كه مشاركت

ا وال” مشارکت ميران مشروعيت يک نرام سياسي را

سبب افرايش بازدهي ،باال رفتن كيفيت كار ،كاهش

صعيين ميکند (عريمي .)64 :1378 ،رامال و رز
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صعارض و كاهش مقاوتهاي منفي نرير غيبت از كار،

( )2000مشارکت را به عنوان نوعي کنش ارصباطي نير
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صأخير و كم كاري و نهايتاً افرايش بازدهي خواهد شد

در نرر ميگيرند که مبتني بر فهم متقابل است .رحمان

نعتي و

( )1993در صعريف مشارکت ميگويد« :مشارکت

فوق مدرن امروزي ،بقاء و صوسعه در نعت پر رقابت

مردمي به معناي صالش جمعي در يک چارچوب

با صصميمات مقطعي و يا اجرايي صصميمات موردي در

سازماني است که اعضا با ائتالف منابع در دد دستيابي

ساختارها و كاركردها و ارزشهاي يك سازمان براي

به اهداف خود هرتند .در نتيجه ،مشارکت يک فرايند

ايجاد صصميمات مهم صضمين اجرايي خوبي ندارد

فعال است که هريک از مشارکت کنندگان به واسطه

(پاصرشيا ،صرجمه اسالميه .)1377 ،بلكه سازمانها

انديشه ،صأمل و نرارت فعال ،به اقدام و عمل مشارکتي

ناگريرند با ايجاد فرآيند مرتمر از مشاركتها اقدام

صرغيب ميشوند»

و نبود مشاركت در فعاليتها در جامعهي

نمايند صا به صغييرات و صحوالت در عر هي پرورش
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الگوي طيف مشارکت عمومي  3:IAP2اين طيف

سيرتمهاي اداري عدم وابرتگي پرت و مقام كه صأكيد

صوسط انجمن بين المللي براي مشارکت عمومي

و اعتماد بيش از حد بروكراسي و ناديده انگاشتن

طراحي شده صا در انتخاب سطح مشارکتي که نقش

درگير شدن مؤثر افراد در برنامههاي صوسعه ،بروكراسي

عمومي دارد ،کمک رساني کند .اين طيف نشان

كم ميشود .اما با وجود ديدگاههاي مختلف امروزه،

ميدهد که مراحل مشارکت قانوني بوده و به اهداف

بروكراسيها شكل غالب سازمانهاي دنيا هرتند و بين

چارچوب زماني منابع و سطوح صوجهات در صصميمي

دو شكل صخت و بلند و شكل صخت از حيث مشاركت

که ميخواهد گرفته شود برتگي دارد.

مطلوبصر است.2 .مدل مذهبي (مريونري) :صأكيد بر

اين طيف ضرورصاً يک ماصريس از که مراحل مختلف

صرقي و صالي پيروان ضعيف از طريق خلق و ايجاد

مشارکت عمومي را شناسايي ميکنند .مشارکت در طيف

رهبر كاريرماصيك دارد .گرچه مشكالت اين مدل براي

يا ماصريس شامل آگاهي ،مشاوره ،وارد کار شدن ،قوي

نهادي كردن ،صركيب از عقايد مختلف و احراسات

سازي.هر مرحله از مشارکت براساس هدف مخصوص

بخشي است و هر چند بعضي از ارصباطات يكطرفه

پروژه و قول داده شده به عموم انتخاب شده است.

است اما در رسيدن به اهدافي كه رهبر در نرر دارد و

دريکرل و کردوا نيما ،)2009( 4بر کارهاي مشارکتي

مشاركت انگيرش :بوسيله انگيرش ،بريج كردن و

روزانه در جوامع و سازمانهاي جامعه محور صمرکر

درگيركردن افراد برنامههاي برصر اجتماعي و سازماني،

دارند و چارچوبي را صوسعه دادند که مشارکت را به

طراحي و برنامه ريري شده است .استفاده از منابع

عنوان کار معنايي شکل گرفته صوسط  5بعد هم پوشان

محلي كه قابل اعتماد باشند ،نير منرور است .مشاركت

ارائه داده است.1( .هنجاري .2ساختاري .3عملياصي .4

در صصميمگيريها ،برنامهريريها و كاربرد آنان ورت

فيريکي .5نگرشي)

ميگيرد ،نقش رهبران و مديران در جهت دادن به

اينها مشترکاً بريار فعال و سازنده بوده و پتانريل

هدف گذاري به برنامههاي اجتماعي و سازماني برصر

ساخت و بازگردان فضاهاي جديد براي مشارکت با

قابل صوجه است.4 .مدل صرويجي :اين مدل براساس

معناي جوانان را دارد .در ورصي که فقدان يک يا چند

عمليات صرويجي اجراء سياسي و بروكراسي به وجود

بعد کار مشارکتي را فلج نکند ،مشارکت با معني جوانان

آمده است چرا كه در حقيقت مشاركت مثالً در

فراصر از صجارب اصفاقي ميصواند در وجود صمام پنج بعد

روستاها عموماً واقعي نيرت ،بر طبق نرريه

صوسعه يافته و باقي بماند.

«ريجندرساين» مشاركت عمومي

رفاً در ماهيت

سبك و شيوه رهبري:رهبري عبارصرت از صوانايي

عملي براي هدفهاي عمومي و انتفاعي و اجتماعي با

نفوذ در ديگران براي دستيابي به اهداف و سبك

مفهوم و ماهيتي از (جمع آوري ،عملياصي (مبارزه) و

رهبري شيوهاي است كه فرد براي نفوذ يافتن بر روي

مرابقه دادن) شروع ميشود.5 .مدل حلقهاي

ديگران از آن استفاده مينمايد (مقيمي.)17 :1385 ،

(زنجيرهاي) :اين مدل با اعتقاد به اينكه چهار مدل قبلي

سبكهاي مديريتي مشاركتي :عمده مدلها و الگوهايي

براي كاربرد مشاركت صوانا نيرتند ،به كار گرفته

كه صوسط احب نرران راجع به مشاركت ارائه شده

ميشود .در همه مدلهاي گذشته ،در جدايي (انفكاك)

است را مي صوان در قالب پنج مدل فراگير و عمده قرار

اهداف كلي و رسيدن به مقصد صرديد وجود دارد .در

داد.1:مدل بوروكراسي :اين نوع مشاركت بيشتر مورد

حقيقت اين مدل يك فرم حمايتي براي ديگر مدلهاي

صوجه سيرتمهاي اداري است .يكي از جنبههاي منفي

مشاركت دارد .بنابراين مدل زنجيري خال هاي از همه

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

الگوي ابعاد کليدي مشارکت از ديدگاه ديويد

شايد هم اهداف پيروان باشد مؤثر و مفيد است.3 .مدل
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مدلهاي مشاركتي است .چنين مدلي در راه رسيدن به

مهمترين مؤلفههاي مديريت مشاركتي در مدرسه

مشاركت واقعي اجتماعي و سازماني كمك ميكند

مدير ميصواند-1:صفويض اختيار كند-2 .انعطاف پذير

(پشوصن.)38 :1386 ،

باشد به عنوان مدير-3 .روحيه مرئوليت پذيري را

ساختار سازماني :سازماندهي فرايند ايجاد ساختار

اشاعه دهدو -4به دنبال شرايط مشاركت باشد يكي از

سازماني است و ساختار سازماني چارچوب سازماني

زير ساختهاي مديريت مشاركتي نرام پيشنهادات

است كه به درجهاي از رسميت ،پيچيدگي و صمركر

است (اسالمي.)65 :1384 ،

اشاره دارد (مقيمي ،1385 ،ص.)17

امر مشاركت اجتماعي و سازماني به طور كلي به

نرام آموزشي و پرورشي :مجموعهاي از افراد،

عنوان يك پديده و واقعيت ،داراي كاربردهاي ،نتايج و

امكانات و قوانين و دستورالعملها كه براي صعليم و

اثراصي است .اين امر بدون مشورت ،درگير كردن،

صربيت نيروهاي انراني موجود در يك جامعه از آن

انگيرش (برانگيختن) ،صشويق كردن و دادن اطالعات

استفاده ميشود (ميرسپاسي ،1380 ،ص .)18

ميرر نميشود .كاربرد چنين امري را در اثر بخشي و

عوامل اقتصادي :به معناي كليهي لوازم ،امكانات،
شرايط و پديدههاي مادي است كه در امر آموزش و

بخش كارائي برنامهها و سياستها و ارزيابي و كنترل
واقعيتها و برنامهها ميصوان مالحضه كرد.
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پرورش از آنها استفاده ميگردد صا نرام آموزشي با

شفيعي ( )1385به «بررسي عوامل موثر بر مشارکت

استفاده از آنها بتواند امر صعليم و صربيت را در افراد

اجتماعي شهروندان شهر اردبيل» پرداخته است .اهداف

محقق ساخته و به اهداف از پيشصعيين شده دست

اين پژوهش ،دستيابي به عوامل اجتماعي موثر در

يابد (رهبر.)16 :1382 ،

مشاركت اجتماعي ،روند و ميران مشاركت اجتماعي

آموزش كاركنان :سلرله آموزشهايي كه در جهت

شهروندان ،موانع صوسعه مشاركت اجتماعي و همچنين

صوانايي بيشتر مديران و كاركنان صحت نرارت مديريت

بررسي كاربردي نرريههاي جامعه شناختي در صبيين

در عر هي صصميمسازي ،مرألهيابي و ارائهي

مشاركت اجتماعي صعيين شدند .روش صحقيق پيمايشي

راهحلهاي خالق در اختيار آنان قرار داده ميشود

ميباشد .جامعه آماري شهروندان باالي  15سال ساكن

(شيخمحمدي.)7 :1380 ،

در شهر اردبيل بوده اند که به روش طبقه اي و خوشهاي

عوامل فرهنگي :سلرله عواملي كه موجبات بلوغ

صعداد  473نفر نمونه به ورت صصادفي انتخاب شده

سازماني ،فرهنگسازي صفكر مشاركتي ،پذيرش

اند .از آزمونهاي همبرتگي ،صي ،رگرسيون و صحليل

مشاركت ،ارزشدانرتن مشاركت ،اعتقاديابي به

واريانس يک طرفه براي صجريه و صحليل دادهها استفاده

مشاركت ،باوريابي در اين زمينه و رعايت هنجارهاي

شده است .براساس نتايج از بين  473نفر 330 ،نفر يعني

مربوط به مشاركت را در افراد ميپروراند.

 69/8در د بر حرب شاخصهاي مربوط به مشاركت

عوامل فردي :مجموعه عواملي كه در هر يك از

اجتماعي در حد متوسطي در امور شهري مشارکت

ورت انحصاري و فردي وجود داشته و

دارند 22/8 ،در د در حد باال و  4/4در د در سطح

باعث پذيرش يا رد مديريت مشاركتجو در آنان

پايين در امور شهري مشاركت دارند .همچنين صحليل

ميشود همچون؛ بهداشت رواني در محيط كار،

رگرسيوني « احراس صعلق اجتماعي» در مشاركت

صجربهي افراد در خصوص مشاركت ،اخالق آنان و

اجتماعي بيشترين اثر را داشته است .بدين معني كه هر

شيوهي صفكري آنان.

چه ميران صعلق اجتماعي فرد بيشتر باشد ميران مشاركت

افراد به

اجتماعي وي در امور شهري زياد است.عالوه بر اين،

ارزيابي آمادگي مدارس براي استقرار مديريت مشارکتي89 / ...

متغيرها ديگر از جمله « سنت گرايي» و « احراس

به صعداد  444552نفر ميباشد .از اين صعداد 700 ،نفر با

مالكيت بر محيط شهري» و « سن » و« رضايت از

استفاده از فرمول كوكران و به روش نمونه گيري چند

خدمات شهري » به صرصيب داراي صأثير در مشاركت

مرحله اي انتخاب شده است .براي صجريه و صحليل

اجتماعي بودند.

دادهها از آزمون همبرتگي ،رگرسيون استفاده شده

عوامل اجتماعي مؤثر بر مشاركت اجتماعي (مورد

شهروندان ا فهاني مشاركت بااليي در امور شهري

مطالعه دانشجويان دانشگاه صهران)» پرداخته است که

داشته و بين رفاه اقتصادي و اجتماعي با ميران مشاركت

هدف از پژوهش را شناخت عوامل اجتماعي مؤثر بر

شهروندان در امور شهري رابطه معني دار خطي حا ل

مشاركت اجتماعي دانشجويان اعالم نموده است .روش

شده است .بر اساس نتايج به دست آمده ،رابطه خطي

صحقيق پژوهش پيمايشي بوده که از ابرار پرسشنامه

و معني داري ميان رفاه اقتصادي و اجتماعي و

براي گردآوري اطالعات استفاده شده است .جامعه

مشارکت پذيري شهروندان يافت شد و نتيجه غالب

آماري اين پژوهش دانشجويان مشغول به صحصيل در

اين شد که مرئولين شهر اگر بتوانند اعتماد مردم را

چهارده دانشكده ،دانشگاه صهران در سال صحصيلي-84

جلب کنند و از اين طريق به رضايتمندي اجتماعي آنها

 85بوده است که نمونه گيري پژوهش با روش صصادفي

بيفرايند در اين

ورت احراس صعلق آنان به منطقه

انجام شده و با استفاده از فرمول كوكران 378نفر از از

مرکوني افرايش يافته و باعث مشارکت پذيري باالصر

دانشجويان به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده است .بر

آنها خواهد شد.

مبناي نتايج اين پژوهش و بر اساس آزمون صحليل

رضادوست و همکاران ( )1388به بررسي« عوامل

رگرسيون متغيرهاي مورد نرر مذكور به عالوه

مؤثر در مشارکت اجتماعي شهروندان ،جامعهي شهري

متغيرهاي جنس و مقطع صحصيلي دانشجويان در

شهر ايالم» پرداخته است که هدف از پژوهش وي

مجموع  20در دواريانس مشاركت اجتماعي را صبيين

شناسايي عوامل موثر بر مشارکت اجتماعي شهروندان

كرد ه است .بر اساس صحليل مرير سرمايه اجتماعي و

جامعه شهر ي ايالم بوده است .روش صحقيق پژوهش

اعتماد از مهم صرين متغيرهاي اثرگذار بر مشاركت

کمي و پيمايشي بوده که از ابرار پرسشنامه براي

اجتماعي در اين پژوهش بود ه اند .عكس العمل كنشگر

گردآوري اطالعات استفاده شده است .نمونه آماري

در برابر موقعيتهاي متفاوت برته به ميران اعتمادافراد

اين صحقيق  385نفر بوده است که به روش نمونه

به موقعيت پيش روي آنهاست.

برداري خوشه اي صوأم با روش صصادفي انتخاب شدند.

پژوهش رباني و همکاران ( )1386با عنوان«بررسي

در اين صحقيق ،ارصباط متغيرها ي جنس ،وضعيت

صأثير رفاه اقتصادي و اجتماعي بر ميران مشاركت

اشتغال ،وضعيت صاهل ،صحصيالت ،رضا يت از

شهروندان در امورشهري (مورد مطالعه شهر ا فهان)»

خدمات شهري ،عضويت در صشکلها ي اجتماعي و

ميباشد که هدف ا لي صحقيق ،بررسي صأثير رفاه

شرکت در انتخابات با متغير مشارکت اجتماعي

اقتصادي و اجتماعي بر ميران مشارکت شهروندان در

شهروندان مورد آزمون قرار گرفتند .نتايج حا ل از

امور شهري بوده است که از روش صحقيق پيمايشي

آزمون رگرسيون دو متغيره نشان از معنادار بودن ارصباط

استفاده شده است و همچنين از ابرار پرسشنامه براي

متغيرهاي فوق به غير از جنس بر مشارکت اجتماعي

گردآوري اطالعات استفاده شده است و جامعه آماري

داشته است .نتايج حا ل از آزمون رگرسيون چند

مورد مطالعه شامل سرپرستان خانوارهاي شهر ا فهان

متغيره نير نشان داد که در نهايت متغيرهاي مرتقل 52
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فرهادي ( )1385در پژوهش خود با عنوان«بررسي

است .يافتههاي صحقيق حاکي از آن است كه بيشتر
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در د از واريانس متغير وابرته را صبيين کرده اند .که

نشان داده است که مشارکت صاثير قوي و مثبتي بر

در اين ميان متغير شرکت درانتخابات بيشترين سهم را

رضايت از زندگي دارد و همچنين ويژگي جمعيت

در صبيين داشته است .نتايج اين صحقيق بطور کلي نشان

شناختي و اجتماعي در مشارکت مؤثر است.

از اين مراله دارد که مشارکت اجتماعي در بين مردم

يوماصا و هاچينا ( )2008در پژوهشي با عنوان

شهرستان ايالم ،هنوز به عنوان يک مولفه مدرن

«بررسي مقايره اي ميران صأثير مديريت مشارکتي در

شناخته نشده

است.

حرين زاده و همکاران ( )1391به پژوهش با عنوان

سيرتم آموزشي و سيرتم صوليدي» در کشور ژاپن
انجام دادند .اين پژوهش به

ورت علّي-مقايره اي

سال هفتم /شماره بيستم و سوم /پائيز 1395

«بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت شهروندي در بين

انجام شده و ميداني بوده است .در اين پژوهش نررات

شهروندان شهر خرم آباد» .هدف اين بررسي عوامل

 330صن از کارکنان دو شرکت هوندا و صويوصا و نير

مؤثر بر مشاركت شهروندي است .روش صحقيق

 175نفر از معلمان دوره ابتدايي شهر صوکيو و کيوصوي

پيمايشي و جامعة آماري مورد مطالعه سرپرستان

ژاپن مورد بررسي قرار گرفته و عملکرد شغلي اين دو

خانوارهاي شهر خرم آباد هرتند.دادهها با استفاده از

دسته از کارکنان مورد کنکاش قرار گرفته و ميران صأثير

پرسشنامة خودسنجي و از حجم نمونة  182نفري ،با

استفاده از مديريت مشارکتي بر عملکرد شغلي آنان

استفاده از فرمول كوكران به روش نمونه گيري خوشه

برآورد شده است .نتايج به دست آمده حاکي از آن بود

اي چندمرحله اي انتخاب شد.نتايج پژوهش نشان داد

که معلمان به مراصب بيش از کارکنان بخشهاي صوليدي

بين متغيرهاي فايده مندي مشاركت شهروندي ،جامعه

به مديريت مشارکتي عالقمند بوده اند ،ميران عملکرد

پذيري مشاركت شهروندي ،اعتماد اجتماعي و پايگاه

معلمان در محيطهاي مديريت مشارکتي بيش از ساير

اجتماعي اقتصادي رابطة مرتقيم و معناداري وجود دارد.

معلمان ميباشد ،.کارگران بخش صوليدي از مديريت

صحليل رگرسيون چندگانه و نتايج صحليل مرير نشان داد

مشارکتي بريار استقبال کرده و عملکرد آنان در چنين

كه فايده مندي مشاركت شهروندي ،جامعه پذيري

محيطي افرايش نشان ميدهد ،استفاده از مدل هاپکينر

مشاركت شهروندي و اعتماد اجتماعي مهمترين و صعيين

در مديريت مشارکتي از استقبال زيادي در نرد معلمان

كننده صرين عوامل صأثيرگذار مثبت و مرتقيم بر مشاركت

برخوردار بوده است ،استفاده از مدل صيونرزي در نرد

شهروندي محروب ميشوند در حالي كه پايگاه

کارگران در مديريت مشارکتي از استقبال بيشتري

اجتماعي -اقتصادي صأثيري غيرمرتقيم بر مشاركت

نربت به ساير مدلها برخوردار بوده است.

شهروندي دارند.

پاچکو 5و النگ )2010( 6به بررسي «رابطه بين

روش پژوهش

مشارکت و رضايت از زندگي :صجريه و صحليل در

اين پژوهش از نرر هدف کاربردي ميباشد و از

اروپا» پرداخته است ،هدف از پژوهش بررسي رابطه

نرر روش صو يفي-پيمايشي بوده است.جامعه آماري

مشارکت و رضايت از زندگي ميباشد .دادهها برگرفته

اين پژوهش كليهي معلمان دورهي متوسطه ناحيه دو

از سال  2007-2006در اروپا ميباشد.جامعه آماري

شهر همدان كه در مدارس راهنمايي مشغول به صدريس

اين پژوهش  20کشور اروپايي را در برگرفته است .از

ميباشند که صعداد آنها 271نفر ميباشد .براساس

ابرار پرسشنامه براي گردآوري داده استفاده شده است.

فرمول کوکران صعداد حجم نمونهي صحقيق برابر با 159

براي صجريه و صحليل دادهها از آزمون رگرسيون خطي

نفر برآورد شده است .روش نمونه گيري صصادفي ساده

و دو مرحله اي استفاده شده است .يافتههاي پژوهش

ارزيابي آمادگي مدارس براي استقرار مديريت مشارکتي91 / ...
متغير مستقل

متغير وابسته

سبک رهبري مديران
ساختار سازماني

ميزان استقرار مديريت مشارکتي

نظام آموزش و پرورش
عوامل اقتصادي
آموزش کارکنان
عوامل فرهنگي

شکل ( :)3مدل مفهومي محقق ساخته

عوامل فردي

ساخته ميباشد كه داراي  7سؤال مشخصات عمـومي و

سال و  42در د داراي سن  40سال به باال ميباشند.

 40سؤال ا لي که فرضيههـا را بررسـي نمـوده اسـت.

 5در د پاسخ دهندگان داراي مدرک ديپلم 28 ،در د

هفت عامل موثر در اين پژوهش شناسايي شده است که

داراي مدرک فوق ديپلم 68 ،در د داراي مدرک

شامل عوامل مديريتي ( 7گويه) ،عوامل سـاختاري (12

ليرانس و باالصر هرتند و  71در د پاسخ دهندگان در

گويه) ،عوامل آموزشـي و پرورشـي ( 6گويـه) ،عوامـل

وضعيت رشته صحصيلي علـوم انراني 16 ،در ـد

اقتصادي ( 3گويه) ،عوامل آموزشي ( 4گويـه) ،عوامـل

رشته علوم پايه و  17در د رشته رياضي و فني

فرهنگي ( 6گويه) ،عوامل فردي ( 2گويه).مي باشـد .بـا

ميباشند و همچنين  96در د پاسخ دهندگان در

صوجه به صائيد اسـاصيد و متخصصـان روايـي پرسشـنامه

وضعيت سابقه خدمت رسمي 4 ،در د نيروي آزاد،

محتــوايي مــيباشــد و پايــايي آن از طريــق آلفــاي

يک در د حق التدريس ميباشند.

کرونباخ0/9776مي باشد .روش صجريه و صحليل دادههـا
از طريق آزمون صي ميباشد.

ب-يافتههاي استنباطي
فرضيه اول :سبک رهبري به عنوان يکي از عوامل

يافتهها

آمادگي مدارس بر استقرار مديريت مشارکتي مطرح

الف) يافتههاي صو يفي

است.
با صوجه به جدول شماره ( )1مقدار  tمحاسبه شده

 3در د پاسخ دهندگان در رده سني 20-25
سال 5 ،در د در رده سني  26-30سال 15 ،در د

 25/30از مقدار  tبحراني يعني  1/65در سطح  0/05با

جدول شماره (:)1نتايج عوامل آمادگي مدارس بر استقرار مديريت مشارکتي
عوامل

تعداد

ميانگين بدست آمده

ميانگين فرضي

مقدار

t

درجات آزادي

d.f

معناداري

سبکهاي رهبري

159

4/22

3

25/30

158

0/000

ساختار سازماني

159

4/06

3

24/23

158

0/000

نرام آموزش و پرورش

159

4/08

3

21/22

158

0/000

عوامل اقتصادي

159

4/25

3

20/47

158

0/000

آموزش کارکنان

159

4/13

3

18/91

158

0/000

عوامل فرهنگي

159

4/09

3

21/18

158

0/000

عوامل فردي

159

4/22

3

17/76

158

0/000
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ميباشد .ابـرار گـردآوري اطالعـات پرسشـنامه محقـق

داراي سن  31-35سال 35 ،در د داراي سن 36-40
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درجات آزادي  158بيشتر است .بنابراين بين ميانگين

معنادار است .ميانگين پاسخها برابر  4/25است که حد

بدست آمده با ميانگين فرضي صفاوت معناداري وجود

زياد را نشان ميدهد .از اين رو عوامل اقتصادي در

دارد .با صوجه به اينکه ميانگين  4/22حد زياد را نشان

استقرار مديريت مشارکتي در حد زيادي است و فرض

ميدهد بنابراين سبک رهبري به عنوان يکي از عوامل

صحقيق صائيد ميگردد.

آمادگي مدارس بر استقرار مديريت مشارکتي مطرح

فرضيه پنجم :آموزش کارکنان به عنوان يکي از عوامل

است که با  95در د اطمينان صائيد ميگردد.

آمادگي مدارس بر استقرار مديريت مشارکتي مطرح

فرضيه دوم :ساختار سازماني به عنوان يکي از عوامل

است.

آمادگي مدارس بر استقرار مديريت مشارکتي مطرح

است.

با صوجه به دادههاي جدول ( )1مقدار  tمحاسبه
شده يعني  18/91از مقدار  tبحراني يعني  1/65در

با صوجه به دادههاي جدول ( )1مقدار  tمحاسبه

سطح  0/05با درجات آزادي  158بيشتر است .بنابراين

شده يعني  24/23از مقدار  tبحراني يعني  1/65در

صفاوت بين دو ميانگين معنادار است .ميانگين پاسخها

سطح  0/05با درجات آزادي 158بيشتر است .بنابراين

 4/13است که حد زياد را نشان ميدهدکه در اين

صفاوت بين ميانگين محاسبه شده با ميانگين فرضي

ورت فرض فر رد ميگردد و فرض صحقيق با 95
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معنادار است .ميانگين محاسبه شده برابر  4/06ميباشد

در د اطمينان صائيد ميگردد.

که حد زياد را نشان ميدهد .از اين رو فرض صحقيق با

فرضيه ششم :عوامل فرهنگي به عنوان يکي از عوامل

 95در د اطمينان صائيد ميگردد.

آمادگي مدارس بر استقرار مديريت مشارکتي مطرح

فرضيه سوم :نرام آموزش و پرورش به عنوان يکي از

است.

عوامل آمادگي مدارس بر استقرار مديريت مشارکتي
مطرح است.

با صوجه به دادههاي جدول ( )1مقدار  tمحاسبه
شده يعني  21/18از مقدار  tبحراني يعني  1/65در

با صوجه به دادههاي جدول ( )1مقدار  tمحاسبه

سطح  0/05با درجات آزادي  158بيشتر است .بنابراين

شده يعني  21/22از مقدار  tبحراني يعني  1/65در

صفاوت بين دو ميانگين معنادار است .ميانگين بدست

سطح  0/05با درجات آزادي 158بيشتر است .بنابراين

آمده  4/09است که حد زياد را نشان ميدهد .از اين

صفاوت بين ميانگين محاسبه شده با ميانگين فرضي

رو صاثير عوامل فرهنگي بر استقرار مديريت مشارکتي

معنادار است .ميانگين محاسبه شده برابر  4/06ميباشد

در حد زيادي است و فرض صحقيق با  95در د

که حد زياد را نشان ميدهد .از اين رو با  95در د

اطمينان صائيد ميگردد.

اطمينان ميصوان گفت نرام آموزش و پرورش يکي از

فرضيه هفتم :عوامل فردي به عنوان يکي از عوامل

عوامل آمادگي در استقرار مديريت مشارکتي است.

آمادگي مدارس بر استقرار مديريت مشارکتي مطرح

فرضيه چهارم :عوامل اقتصادي به عنوان يکي از عوامل

است.

آمادگي مدارس بر استقرار مديريت مشارکتي مطرح
است.

با صوجه به دادههاي جدول ( )1مقدار  tمحاسبه
شده يعني  17/76از مقدار  tبحراني يعني  1/65در

با صوجه به دادههاي جدول ( )1مقدار  tمحاسبه

سطح  0/05با درجات آزادي  158بيشتر است .بنابراين

شده يعني  20/47از مقدار  tبحراني يعني  1/65در

صفاوت معناداري بين ميانگين محاسبه شده و ميانگين

سطح  0/05با درجات آزادي  158بيشتر است .بنابراين

فرضي وجود دارد .ميانگين بدست آمده  4/22است که

صفاوت بين ميانگين محاسبه شده با ميانگين فرضي

ارزيابي آمادگي مدارس براي استقرار مديريت مشارکتي93 / ...

حد زياد را نشان ميدهد و فرض صحقيق با  95در د

عوامل اقتصادي بر استقرار مديريت مشارکتي ميانگين

اطمينان صائيد ميگردد.

 4/25بدست آمده است که حد زياد را نشان ميدهد.
بنابراين عوامل اقتصادي نقش موثري بر استقرار
مديريت مشارکتي دارد .اين نتيجه با نتايج صحقيق

بحث و نتيجه گيري
يافته هاي پـژوهش حـاکي از آن اسـت کـه سـبک

فرهادي ( ،)1385فتح اللهي ( )1382همخواني دارد.

رهبــري مــديران ،ســاختار ســازماني ،نرــام آمــوزش و

آموزش کارکنان در ميران استقرار ا ول مديريت

پرورش ،عوامـل اقتصـادي ،آمـوزش کارکنـان ،عوامـل

مشارکتي در مدارس راهنمايي موثر است.در مورد صاثير

فرهنگي و عوامل فـردي بـر ميـران اسـتقرار مـديريت

آموزش کارکنان بر استقرار مديريت مشارکتي ميانگين

مشارکتي صاثير دارد.

پاسخها برابر  4/13است که حد زياد را نشان ميدهد.

سبک رهبري مديران بر ميران استقرار مديريت

بنابراين آموزش کارکنان عامل موثري بر استقرار

مشارکتي در مدارس راهنمايي موثر است .در مورد

مديريت مشارکتي است .اين يافته با نتايج صحقيق رباني

ميران صاثير سبک مديريت بر استقرار مديريت ميانگين

و همکاران (  )1386همخواني دارد.

سبک مديريت عامل موثري بر استقرار يافتن ا ول

ميانگين  4/22بدست آمده است که حد زياد را نشان

مديريت مشارکتي است .اين يافته با نتايج صحقيق

ميدهد .بنابراين عوامل فردي نقش موثري بر استقرار

حرين زاده و همکاران ()1391و يوماصا و هاچينا

مديريت مشارکتي دارد .اين يافته با نتايج صحقيق

( )2008همخواني دارد.

افکاري ( ،)1384رباني و همکاران (  )1386و فرهادي

ساختار سازماني بر ميران استقرار ا ول مديريت

( )1385همخواني دارد

مشارکتي در مدارس راهنمايي موثر است .ميانگين
ميران صاثير ساختار سازماني بر استقرار مديريت

پيشنهادها

مشارکتي  4/06است که حد زياد را نشان ميدهد.

با صوجه به نتايج صحقيق پيشنهاد ميگردد در

بنابراين ساختار سازماني صاثير زيادي بر استقرار

دورههاي ضمن خدمت آموزش و پرورش مدارس

مديريت مشارکتي دارد.اين يافته با نتايج صحقيق يوماصا

سبکهاي رابطه مدار مديريت به مديران آموزش داده

و هاچينا ( )2008همخواني دارد.

شود صا در برخورد با دانش آموزان ،والدين و هم

نرام آموزش و پرورش بر ميران استقرار ا ول

مربيان از اين سبک استفاده نمايند .يکي از ابعاد ساختار

مديريت مشارکتي مدارس راهنمايي موثر است.ميانگين

سازماني در مدارس صمرکر است ساختار سازماني به

ميران صاثير نرام آموزش و پرورش بر استقرار مديريت

گونه اي صنريم گردد صا بتوان عدم صمرکر در مدارس

مشارکتي برابر  4/08است که حد زياد را نشان ميدهد.

ورت گيرد صا مديريت مشارکتي در مدارس مرتقر

بنابراين نرام آموزش و پرورش نقش موثري در

گردد.در نرام آموزش و پرورش ا الحات الزم جت

استقرار مديريت مشارکتي دارد .اين يافته با نتايج

استقرار مديريت مشارکتي ايجاد گردد .اعتبارات الزم

8

در زمينه پژوهشي ،علمي و ...جهت فراهم سازي زمينه

صحقيق يوماصا و هاچينا ( )2008و پاچکو 7و النگ
( )2010همخواني دارد.

استقرار مديريت مشارکتي صامين و صخصيص يابد.

عوامل اقتصادي بر ميران استقرار ا ول مديريت

معلمان در زمينه روشهاي مشارکت در مديريت

مشارکتي مدارس راهنمايي موثر است .در مورد صاثير

مشارکتي مورد آموزش قرار گيرند .زمينههاي فرهنگي

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

 4/22بدست آمد که حد زياد را نشان ميدهد .بنابراين

صاثير عوامل فرهنگي بر استقرار مديريت مشارکتي

 / 94حاجيه رجبي فرجاد ـ سيروس اقبال پور

از جمله کارگاههاي صخصصي ،بروشور و ...براي

مشاركت دانش آموزان در فعاليتهاي دبيرستانهاي

استقرار مديريت مشارکتي فراهم گردد .در انتخاب

شيراز ،پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شيراز.

مديران ،مديراني انتخاب گردند که نگرش مثبتي نربت
به مديريت مشارکتي داشته باشند.

زندهطلب ،حميدرضا .)1384( . ،بررسي صأثير برنامه
مشاركت والدين در ميران عرت نفس نوجوانان پرر
دبيرستانهاي شهر مشهد .پايان نامه كارشناسي ارشد،
دانشگاه صربيت مدرس

منابع و مآخذ
اسالمي ،عليرضا،

( )1384فرازي از استقرار نرام

پيشنهادها ،چهارمين كنفرانس ملي نرام پيشنهادها
پاصرشيا ،مک لگان ( .)1388عصر مشارکت ،صرجمه
مصطفي اسالميه ،صهران ،دفتر

پژوهشهاي فرهنگي.

پشوصن ،منصور .)1386( ،بررسي جايگاه مديريت
مشاركتي در بانك ملي ايران و ارائه يك الگوي
مناسب ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد
سال هفتم /شماره بيستم و سوم /پائيز 1395

اسالمي ،واحد علوم و صحقيقات.

شفيعي ،شفيع (« )1385بررسي عوامل موثر بر مشارکت
اجتماعي شهروندان شهر اردبيل» ،مجله ي اينترنتي
فصل نو سال دوم ،ش50

طوسي ،محمدعلي .)1386( . ،مشاركت و مديريت
مشاركت جو ،صهران :چاپ هفتم ،سازمان مديريت
نعتي.
عريمي ،حرين)1378( ،ايران امروز در آئينه مباحث
صوسعه .صهران ،دفتر نشر و فرهنگ اسالمي

حرين زاده ،علي حرين ،ايدر ،نبي الهو عباسي ،الهام

فرهادي ،محمد علي ( )1385در پژوهش خود با

( .)1391بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت شهروندي

عنوان«بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر مشاركت

در بين شهروندان شهر خرم آباد .فصلنامه مطالعات

اجتماعي (مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه صهران)»،

شهري ،سال دوم ،شماره دوم ،بهار

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه صهران

خانرهي ،سراج الدين ( .) 1383مديريت مشارکتي در

مطوف ،شريف (. )1378نقش مشارکت مردم در برنامه

سازمانها .برگرفته از ايگاه مقاالت مديريت

ريري صوسعه کشور ،فصلنامه پژوهش ،پژوهشکده

www.SYSTEM.parsiblog.com

رباني ،رسول ,دارما آرانچوالم ,دارما ،عباس زاده،

علوم انراني و اجتماعي جهاد دانشگاهي،

3 ،.10-16

)(1

محمد و قاسمي ( " )1386بررسي صاثير رفاه اقتصادي

ميرسپاسي ،نا ر .)1386( . ،نرام شورائي يا مديريت

و اجتماعي بر ميران مشارکت شهروندان در امور

بر مبناي مشاركت ،صهران :انتشارات دانشگاه .جلد

شهري (مورد مطالعه شهر ا فهان)" ،مجله علوم

اول.

اجتماعي دانشگاه ادبيات فردوسي -سال چهارم -
ص 99 -73
رضا دوست ،کريم ،حرين زاده ،علي حرين؛ عابدزاده
حميد .)1388( .بررسي عوامل مؤثر در مشارکت
اجتماعي شهروندان ،جامعه ي شهري شهر ايالم.
مجله جامعه شناسي کاربردي ،دانشگاه ا فهان،
جلد ،20شماره 3

رحيمي ،عريراهلل .)1384( . ،بررسي صأثير پايگاه
اقتصاديـ اجتماعي و عوامل آموزشي بر ميران
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