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         چکیده

ارتقاء  و  اعتمادسازی  رابطه  بررسی  حاضر  پژوهش  از  هدف 
انگیزش با مشارکت مردمی در مدارس دوره اول متوسطه شهر 

تهران است.
معلمان  نفر   1300 هدف  این  به  رسیدن  برای  آماری  جامعه 
شیوه  با  که  هستند  تهران  شهر  متوسطه  اول  دوره  مدارس 
مونه  شده اند.  انتخاب  مرحله ای  چند  تصادفی  نمونه گیری 
پژوهش براساس جدول مورگان و کرجسی 270 نفر می باشند 
که شامل 180 معلم زن و 90 معلم مرد می باشد. در این پژوهش 
و  اعتمادسازی  پرسش نامه  مردمی،  مشارکت  پرسش نامه  از 
تحلیل  به منظور  و  نمونه  گروه  روی  بر  انگیزش  پرسش نامه 
نتایج از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان 
شده  جمع آوری  داده های  پژوهش  این  در  است.  شده  استفاده 
آمار  روش های  براساس   SPSS24 افزار  نرم  در  ثبت  از  پس 
)تحلیل  استنباطی  و  استاندارد(  انحراف  و  )میانگین  توصیفی 
شده  گرفته  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  چندمتغیره(  واریانس 
در  مردمی  مشارکت  بین  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج  است. 
معلمان مدارس دوره اول متوسطه شهر تهران با اعتمادسازی 
مشارکت  بین  همچنین،  دارد؛  وجود  معناداری  و  مثبت  رابطه 

مردمی با ارتقاء انگیزش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 

      واژگان کلیدی: معلمان، دوره اول متوسطه، مشارکت 
مردمی، اعتمادسازی، انگیزش.

         مقدمه

مفهوم اعتماد و مسائل مربوط به آن در چند سال گذشته به طور 
فزاینده اي محور مطالعه سازمان ها گردیده است. امروزه اهمیت 
که  چرا  است؛  گردیده  آشکار  خوبی  به  سازمان ها  در  اعتماد 

وجود  نیازمند  افراد  میان  همکاري  تحقق  و  ارتباطات  برقراري 
اعتماد است. در عصري که روابط بین افراد و گروه ها سست تر 
بر  مبتنی  عمدتًا  اعتماد  است،  تغییر  حال  در  سرعت  به  و  شده 
استنتاج ها و تفاسیر در مورد انگیزه ها، شخصیت و باطن دیگران 
محسوب  سازمان ها  محورهای  از  یکی  اعتماد  موضوع  و  است 
اهمیت  می نماید،  تضمین  را  آن  حیات  و  رشد  که  می شود 
دنبال  به  مدیران  که  می دهد  نشان  را  خود  اندازه ای  به  اعتماد 
سازمان ها  در  موثر  همکاري  ایجاد  چگونگی  شناخت  و  درک 
به  را  همکاري  زیرا  است،  کلیدي  عاملی  اعتماد  می باشند. 
وجود می آورد )تیلر2 ،2003(. اعتماد می تواند منجر به تسهیم 
برنامه هاي  که  چرا  گردد؛  کارکنان  توانمندسازي  و  اطالعات 
شکست  به  محکوم  اعتماد  وجود  بدون  کارکنان  توانمندسازي 
هستند. اعتماد یکی از ابعاد توانمندسازي کارکنان و از عوامل 
مؤثر بر آن می باشد. قدم اول در توانمندسازي کارکنان تسهیم 
تحقق  اول  شرط  است،  سازمان  سراسر  در  اطالعات  توزیع  و 
بدون  و  است  سازمانی  درون  باالي  اعتماد  وجود  نیز  امر  این 
وجود اعتماد مدیران به کارکنان، کارکنان به مدیران و کارکنان 
این  رسید.  نخواهد  خود  اهداف  به  سازمان  و  خود  همکاران  به 
و  اعتمادسازی  رابطه  بررسی  پیرامون  تطبیقی  جستاری  مقاله 
ارتقاء انگیزش با مشارکت مردمی در معلمان مدارس دوره اول 
متوسطه شهر تهران با استناد به منابع و با یک روش پیمایشی 
کار شده است. نظام اجتماعی و حیات سیاسی جامعه بشری به 
طریق  از  امر  این  دارد.  بستگی  آن  اعضای  مشارکت  و  تعاون 
پرورش  و  آموزش  و  می گردد  استوار  مردمی  همیاری های 
به عنوان مهم ترین نظام اجتماعی نیازمند مشارکت و همکاری 
و  مردم  موثر  مشارکت  بدون  نظام  این  است.  آن  اجزای  همه 
کارکنان در ابعاد علمی، فرهنگی، اقتصادی و عاطفی نمی تواند 
و  زندیان  )هاشمیان،  سازد  عملی  خوبی  به  را  تربیت  و  تعلیم 
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یک  مردمی1به عنوان  مشارکت های   .)18  :1395 آقامحمدی، 
حوزه های  در  توجه  مورد  اخیر  سالیان  در  کلیدی  و  مهم  مسئله 
مختلفی قرار گرفته است. به عبارتی توسعه مشارکت های مردمی 
در سطح بین المللی و کارکردهای مثبت آن سبب گردیده است 
باشد  برخوردار  مناسبی  ظرفیت های  از  مردمی  مشارکت های  تا 
از  استفاده  مفهوم  به  مردمی  مشارکت های   .)8  :2020  ، )جونز2 

برنامه  یک  یا  و  حوزه  یک  توسعه  جهت  در  افراد  ظرفیت های 
می باشد )گودوین3 ، 2018: 177(. مشارکت های مردمی استفاده 
از ظرفیت های مالی، فکری و معنوی دیگران در جهت تکمیل و 
یا توسعه فعالیت های مختلف است. در چند دهه گذشته به دلیل 
باتوجه  و  تصمیم گیری ها  در  مردم  به کارگیری  بر  تأکید  افزایش 
به اهمیت نظرات مردم در برنامه ریزی توسعه، مفهوم مشارکت 
مشارکت  مفهوم  به تدریج  است.  گرفته  قرار  موردتوجه  مردمی 
)دارنل،  است  درآمده  عمل  به صورت  نمادین  حالت  از  مردمی 
فیلد و کید4 ، 2019: 87(. واژه مشارکت5 از حیث لغوی به معنای 
معنای  مورد  در  است.  خاص  منظور  برای  تجمع  و  شدن  درگیر 
درمجموع  ولی  است،  شده  فراوانی  بحث های  آن  اصطالحی 
تأثیرپذیری  و  فعالیت  درگیری،  را  آن  اصلی  جوهره  می توان 

دانست.

         مبانی نظری

اسـت  جامعـه پـذیري  کانون هـاي  مهم تـرین  از  یکي  مدرسه 
به  جامعه  هنجارهاي  و  ارزش ها  انتقـال  آن  اصـلي  هـدف  کـه 
دانش آموزان و همراه کردن آنان با ارزش هاي جامعه است. یکي 
فراهم  را  هنجارها  و  ارزش ها  بهتر  انتقال  زمینۀ  که  عواملي  از 
مي آورد، اعتماد میان دانش آموزان و معلمان است؛ اگـر معلمـي 
باید  باشد،  داشته  تأثیرگذاري  و  نفوذ  دانش آموزان  در  بخواهد 
از  اهداف  به  رسیدن  راه  در  و  کنـد  جلـب  را  آنـان  اعتماد  بتواند 
پیش تعیین شده آنان را راهنمایي نماید و در کنار روابط رسمي و 
مقررات صوري، محیطي مساعد را براي یادگیري و همفکري و 
اساس  مدرسـه  در  اعتمـاد  آورد.  فـراهم  دانش آموزان  همکاري 
امکان  و   )1999 موران،  )شانن-  است  مدرسه6  بودن  اثربخش 
معلمان  و  دانش آموزان  میـان  را  مؤثر  همکاري  و  یادگیري 
اعتمـادکردن  توانـایي   )1967، )روتـر7  نظـر  از  مي آورد.  فراهم 

بـه دیگـران در مدرسه مهم ترین عامل افزایش یادگیري است. 
تنها  نه  باشد،  داشته  وجود  بین شخصي8  اعتماد  که  فضایي   در 
بلکـه  گروهي،  فعالیت هاي  در  شوق  و  شور  و  همکاري  حس 
 )2001 دیگران9،  و  )گودارد  تحصیلي  دستاوردهاي  و  کـارایي 
افزایش  دانـش آمـوزان   )1380 )هاشـمي،  اجتمـاعي  تعهد  و 
مي یابد. این اعتماد مي تواند زمینه ساز اعتماد تعمیم یافتـه شـود، 
نیز  را  آن  و  است  میان فردي  اعتمـاد  از  فراتـر  کـه  اعتمـادي 
دربرمي گیرد. اعتماد تعمیم یافته حسن ظن به تمام افراد جامعه در 
روابط اجتماعي است که پیامد آن گسترش روابط برون گروهي 
است.  قومي  وابـستگي هاي  فراسوي  آنها،  به  مثبت  نگرش  و 
سالو و کارژالوتو10 )2007( معتقدند که اعتماد می تواند به دو نوع 
تقسیم  سوم  شخص  اعتماد  و  مستقیم  اعتماد  نام هاي  به  اصلی 
شود. اعتماد مستقیم رابطه اعتمادي است که به وسیله دو گروه 
توسط خودشان ایجاد می شود، در حالی که اعتماد شخص ثالث 
از  را  یکدیگر  است  ممکن  که  گروه  دو  میان  که  است  اعتمادي 
وجود  به  هستند  یکدیگر  به  اعتماد  به  مایل  ولی  نشناسند،  قبل 
می آید؛ اما با مشارکت شخص سومی که قابل اعتماد می باشد، 
این  پذیرش  با   .)2003  ، موسز11  و  )بوین  می پذیرد  صورت 
برای  را  زیر  تعریف  مدیریت،  صاحب نظران  از  برخی  جوهره، 
عاطفی  و  ذهنی  درگیری  مشارکت  نموده اند:  ارائه  مشارکت 
اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را برمی انگیزد تا 
یاری دهند و در مسئولیت  به هدف های گروهی  برای دستیابی 
دارد:  وجود  مهم  جزء  سه  تعریف  این  در  شوند.  شریک  کار 
)جاویدی،  عمیق تر  درک  مسئولیت  و  دادن  یاری  شدن،  درگیر 
تحقیقات  در   .)448  :1400 میرحسینی،  و  فر  ترک  جمشیدیان، 
است.  شده  پرداخته  مردمی  مشارکت های  مسئله  به  مختلفی 
جوامع  در  که  پی  برد  خود  بررسی های  از  پس   )2015( والکر12 
امروزی مشارکت مردم در نظام آموزش و پرورش امری ضروری 
و حائز اهمیت است و ضمن دارا بودن مبانی نظری مشخص، به 
دو دسته مشارکت تک بعدی و چند بعدی تقسیم می شود )والکر، 
2015: 265(. گومز- ولز13 )2010( نیز مشخص نمودند که وجود 
مشارکت های مردمی حتی در مدارس دولتی سبب رشد و ارتقا 
عملکرد مدارس، دانش آموزان، معلمان و مدیران می گردد )گومز، 

2010: 105(. پاندی14 )2010( نیز مشخص نمود که 
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پاسخگویی  بهبود  ضمن  مدارس  در  مردمی  مشارکت های 
 :2010 می گردد )پاندی،  مدارس  عملکرد  بهبود  سبب  معلمان 
77(. از طرفی گرشاسبی و همکاران )1399( اظهار داشتند که 
اعتمادسازی در جلب و جذب کمک های خیرین؛ شفاف سازی 
در  مردمی  مشارکت های  افزایش  زمینه ساز  اعتمادسازی  و 
 .)179  :1399 رضوی،  و  صفاری نیا  )گرشاسبی،  می باشد  امور 
بر  مبتنی  فردی  ویژگی  یک  اعتماد  اجتماعی،  روان شناسی  در 
احساسات، عواطف و ارزش ها است و بر این اساس، اعتماد با 
اطمینان،  همکاری  جویانه،  تمایالت  صداقت،  چون  مفاهیمی 
صراحت و اعتماد به یکدیگر، ارتباط نزدیک دارد. به عبارت دیگر، 
اعتماد نوعی احساس فردی نسبت به امری است که مورد تایید 
است. پس اعتماد مبین نوع ارزیابی از پدیده ای است که با آن 
مواجه هستیم و همواره نیز مثبت است. به عبارت دیگر، اعتماد 
فرآیندی است که یک بعد آن اجتماعی و بعد دیگر آن فردی 
اعتمادشونده  و  اعتمادکننده  عبارت  دو  اساس،  این  بر  و  است 
مطرح می شود )پسندیده پور، پاک طینت، خوارزمی و رضوی، 
1397: 311(. جانسون و کلمن1 )2014( در یک رابطه مبتنی 
بر اعتماد، دو عنصر اعتمادکننده و اعتمادشونده را در نظر گرفته 
و چنین مطرح نمودند که در صورت وجود اعتماد، کنش گران از 
صداقت، اطمینان و اراده همکاری با یکدیگر برخوردار هستند 
)به نقل از درویشی و میرزاخانی، 1397: 58(. همچنین عامل 
می باشد.  انگیزش2  ارتقاء  مردمی،  مشارکت  بر  دیگر  تاثیرگذار 
انگیزش از دیدگاه علم مدیریت امروز، مهم ترین زمینه و عامل 
انجام کار در سازمان ها و در نهایت بهره وری به شمار می روند. 
مهم نیست که افراد و گروه شما تا چه اندازه استعداد و مهارت 
دارند، زیرا اگر روابط بر مبنای اعتماد نباشد، تیم قادر نخواهد 
بود از پتانسیل بالقوه  خود استفاده کند؛ از طرفی دیگر یکی از 
کارکردهای پیچیده و نهان آموزش و پرورش مبحث انگیزش 
است. گرچه اطالعات ما درباره انگیزش اصواًل توصیفی است؛ 
به  پی  یادگیری،  از  بعد  رفتارهای  و  کارکردها  روی  از  ولی 
است  وسیع  بسیار  مبحثی  انگیزش  برده ایم.  افراد  در  انگیزش 
و  رغبت ها  نیازها،  سائق ها،  کنجکاوی،  عالیق،  حوزه های  که 
است،  مهم  آنچه  اصواًل  دربرمی گیرد.  را  عاطفی  حیطه  حتی 
آموخته های  و  آموزش  در  مساوی  شرایط  وجود  که  است  این 
است  مسلم  آنچه  است.  بوده  دیگر  عده ای  از  کمتر  عده ای، 
حرکت  شده  باعث  که  است  بوده  متفاوت  انگیزه های  وجود 

به سوی دستیابی به هدف ها سریع تر شود. گرچه عامل وراثت و 
محیط یا هوش و غنی سازی محیط آموزشی و بهبود روش های 
دارد،  تأثیر  آموزشی  وضع  بهبود  در  زیادی  اندازه   تا  تدریس 
نباشد  انگیزه  تا  و  است  انگیزش  پرورش  و  آموزش  قلب  ولی 
هیچ کس هیچ چیزی را یاد نخواهد گرفت. انگیزش حالتی کلی 
متمایل به پیشرفت تحصیلی است و انگیزه در حالت اختصاصی 
عمیق تر  نگاهی  با  باید  امروز  می باشد.  خاص  درس  به  نسبت 
و باتوجه به افق های جدید روان شناسی عالیق و خواسته های 
هر  می دانیم  امروز  شود.  شناخته  بهتر  معلم  برای  دانش آموزان 
روش تدریس تا چه اندازه در پیشبرد هدف های ما مؤثر خواهد 
غنی سازی  به  می توانیم  چگونه  و  داشته  مزایایی  چه  و  بود 
تجارب کمک کنیم. معایب هر روش را می دانیم، محاسن آنها 
را نیز می دانیم و هیچ راهی برای کاستی نباید وجود داشته باشد. 
دادن موضوعات درس با زندگی روزمره و تجارب گذشته بخش 
مهمی از تحریک حسن کنجکاوی و سوق دادن عالیق و ایجاد 
برنامه  فوق  و  مکمل  فعالیت-های  است.  ناب  و  غنی  تجربیات 
و تشویق به یادگیری اکتشافی و روش های تدریس نمایشی و 
ایفای نقش و الگوهای حل مسأله باعث می شود دانش آموزان 
محور فعالیت های آموزش قرار گرفته و برای یادگیری رغبت، 
و  فاضلی نیا  )حاتمی،  کنند  پیدا  را  الزم  کنجکاوی  و  انگیزه 

رضائی، 1395(. 

         پیشینه پژوهش

موجب  سازمان  در  اعتماد  وجود  که  می دهد  نشان  پژوهش ها 
اهداف،  مطلوب  تدوین  رهبري،  اثربخشی  تیمی،  کار  بهبود 
می شود  کارکنان  تعهد  و  رضایت  افزایش  و  عملکرد  ارتقاي 
و  لسچینگر  1995؛  الیستر4،  مک  1998؛  جرج3،  و  )جونز 

نتیجه   )2000( دیگران6  و  زاالباک  شاکلی   .)2001 دیگران5، 
موفق تر،  اعتماد،  باالتر  سطوح  با  سازمان هاي  که  می گیرند 
منعطف تر و خالق تر از سازمان هایی هستند که در آنها سطوح 
از  می تواند  اعتماد  دارد.  وجود  اعتماد  عدم  یا  و  پایین تر  اعتماد 
و  انعطاف پذیري  افزایش  معامالتی،  هزینه هاي  کاهش  طریق 
به  آینده،  استراتژي هاي  صحیح تر  طراحی  به  کمک  و  کارایی 
با  انگیزش  داشتن  )چن7(.  برساند  سود  سازمان ها  و  شرکت ها 
میزان  دارد.  مستقیم  ارتباط  انسانی  نیروی  بهره وری  افزایش 
اولین  است.  او  انگیزش  و  توانایی  از  تابعی  فرد  یک  عملکرد 
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1. Akrami
2. Saatchi et al
3. Eton
4. Kazeem
5. Youlonfoun & Farid
6. Adjei & Amofa

7. Ingersoll
8. Rasheed et al
9. Aghdasi
10. Fathi Vajargah & Momeni Mahmouei
11. Mehr Mohamadi
12. Handler

عامل  دومین  و  می تواند  او  که  می کند  تعیین  )توانایی(  عامل 
دهد  انجام  می خواهد  چه  فرد  که  می کند  مشخص  )انگیزش( 
اصلی  پایه های  از  یکی  انگیزش   .)48  :1401 نوری،  و  )حسنی 

شکل  آن  بدون  افراد  مطلوب  عملکرد  که  است  اختیاری  رفتار 
چنین  معصومین  ائمه  نورانی  کالم  در  حقیقت  این  نمی گیرد. 
در  همچنین  است.  عمل  اساس  )انگیزش(  نیت  است:  آمده 
به  فردی  اینکه  برای  می شود  گفته  روان شناسی  پژوهش های 
انجام  را  کار  که  بخواهد  بایستی  برسد،  عملکرد  از  باالیی  سطح 
دهد )انگیزش(، بتواند کار را انجام دهد )توانایی( و مواد و وسائل 
شعاعی  )حسینی،  )محیط(  باشد  داشته  اختیار  در  را  کار  انجام 
مهم ترین  از  یکی  جامعه  در  انگیزش   .)111  :1400 رضی،  و 
گرایش  که  است  فرد  هر  پیشرفت  برای  اکتسابی  انگیزه های 
فردی برای گذر از سدها، تالش برای دستیابی به گونه ای برتر و 
حفظ معیارهای سطح باال است. کشوری که تمایل به پیشرفت 
دارد آحاد آن می بایست از انگیزه پیشرفت برخوردار باشند )رفاهی 
و جعفری، 1400(. عالقمندی و رضایت از شغل، رشد انگیزش 
شغلي را موجب شده و کارایي معلم در انجام وظایف حرفه ای او 
انگیزه  عالقه،   .)1992 )اکرمی1،  مي دهد  افزایش  را  مدرسه  در 
در  آنها  موفقیت  با  خود  شغل  به  نسبت  معلمان  تعهد  احساس  و 
را  معلمي  حرفه  عالقه  با  که  آنهایي  یعني  دارد.  ارتباط  تدریس 
به  نسبت  بیشتر  انگیزه  و  تعهد  احساس،  دارای  کرده اند  انتخاب 
کار خود مي باشند و در عمل موفق تر از دیگران هستند )ساعتچی 
و دیگران2 ، 2008(. عوامل متعددی با انگیزش شغلي معلمان در 
ارتباط بوده و بر آن نقش داشته است. بسته های تشویقي و مالي 
)پرداخت به موقع حقوق و مزایا( )اتون3، 1984؛ کاظم4، 1999؛ 
یلونفون و فرید5، 1992؛ االم، 2011(، مشارکت در تصمیم گیری 
)ادجج و اموفا6، 2014(، محدود بودن کاربرد توانایي معلمان در 
طراحي   ،)2001 )اینگزرسول7،  مدارس  سطح  در  تصمیم گیری 
توسعه  و  آموزش  عملکرد،  مدیریت  سیستم  کار،  محیط  و  شغل 
دیگران8،  و  )رشید  دارند  نقش  معلمان  شغلي  انگیزش  بر 
باور   ،)2002 )اقدسی9،  کافي  شغلي  انگیزش  فقدان   .)2016
معلمان، صالحیت های حرفه ای، موقعیت شغلي و حرفه ای، دانش 
به  معلمان  تمایل  درسي،  برنامه ریزی  درزمینه  معلمان  و آگاهي 
فتحی  و  مهمویی  )مومنی  درسي  برنامه  تدوین  در  مشارکت 
واجارگاه10 ، 2008؛ مهرمحمدی11، 1990( و اصالحات آموزشي 

زاده  قلی  مي دهد.  قرار  تاثیر  تحت  همواره  را   )2010 )هندلر12، 

مسکینی)1399(، در پژوهش خود که از نوع مطالعات کیفی به 
شیوه مروری است و از طریق جستجو در پایگاه های اطالعاتی 
اینترنتی و همچنین پایگاه های اطالعاتی دانشگاهی در محدوده 
ده سال اخیر )1398-1388( با استفاده از کلیدواژه های انگیزش، 
نتایج  این  به  شد؛  انجام  معلمان  شغلی  رضایت  و  شغلی  انگیزه 
دست یافتند که محرک های انگیزشی مانند اثر دستمزد، پاداش 
دارند.  افراد  انگیزه  با  کار  روی  بر  مثبتی  تأثیر  شغلی  ارتقای  و 
و  مالی  پاداش های  به  کمتری  ارزش  افراد  از  برخی  همچنین 
ارزش باالتری به پاداش های درونی و پاداش های معنوی داده اند 
درونی  انگیزش  ارضای  در  سعی  که  شده  توصیه  مدیران  به  و 
کارکنان خود داشته باشند. همچنین ارتباط صحیح بین مدیران 
و معلمان یکی دیگر از فاکتورهای موثر در افزایش انگیزه شغلی 
بود. نتیجه دیگر نشان می داد که بین مدرک تحصیلی کارکنان 
اما  ندارد؛  وجود  آنان  شغلی  انگیزش  افزایش  با  معناداری  رابطه 
انگیزش شغلی با عوامل رفاهی و اداری رابطه معنی داری دارد. 
از  ارزیابی  و  نظارت  که  می دادند  نشان  پژوهش ها  همچنین 
برای  مکانیسمی  به عنوان  درس  کالس  در  شده  انجام  کارهای 
عوامل  دیگر  عبارت  به  هستند.  معلمان  انگیزش  از  حمایت 
زیادی می تواند بر انگیزه معلمان اثر بگذارند. از زیر ساخت های 
پیشرفت  موفقیت،  کسب  شغل،  شان  دستمزد،  تا  گرفته  مدرسه 
شغلی، امکان دریافت آموزش های حرفه ای، روابط با همکاران، 
شرایط کاری، وضعیت استخدامی و شاید از همه مهم تر عملکرد 
آنجا  از  و  شد  گفته  که  مطالبی  به  باتوجه  حال  مدرسه.  مدیریت 
حوزه های  توسعه  در  مردمی  مشارکت های  ظرفیت های  که 
مختلف ازجمله مدارس سبب گردیده است تا نیاز به تحقیقات در 
جهت توسعه قابلیت های مشارکت های مردمی در بهبود مدارس 
خالهای  رفع  ضمن  می تواند  حاضر  تحقیق  انجام  گردد.  انجام 
تحقیقاتی در این حوزه سبب گردد تا دانش و اطالعات کافی از 
کارکردهای مشارکت های مردمی در توسعه مدارس به دست آید. 
به عبارتی انجام تحقیق حاضر می تواند ضمن رفع خلع تحقیقاتی 
از  بهره گیری  با  مدارس  توسعه  جهت  راه کارهایی  ایجاد  سبب 
مشارکت های مردمی گردد؛ در نتیجه پژوهش حاضر به بررسی 
در  مردمی  مشارکت  با  انگیزش  ارتقاء  و  اعتمادسازی  رابطه 

معلمان مدارس دوره اول متوسطه شهر تهران خواهد پرداخت. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

sr
.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 10

http://jasr.smtc.ac.ir/article-1-226-fa.html


فصلنامه تخصصی مطالعات و پژوهش های اداری  |  شماره چهارده -  تابستان 1401 26

       روش پژوهش

این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری برای رسیدن 
متوسطه  اول  دوره  مدارس  معلمان  از  نفر   1300 هدف  این  به 
شهر تهران بودند که نمونه پژوهش براساس جدول مورگان و 
کرجسی 270 نفر می باشند که شامل 180 معلم زن و 90 معلم 
مرد با شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای، نمونه ای متناسب از 
تحلیل  به منظور  پژوهش  این  در  گردید.  انتخاب  آماری  جامعه 
نتایج از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان 

استفاده شد. ابزار اندازه گیری عبارت است از:
شهروندان  مشارکت  استاندارد  پرسشنامه  مردمی:  مشارکت 
توسط آقای حسینی در سال 1395 ساخته شد و دارای 23 سوال 
در 3 وجه رضایت شهروندان )8 سوال(؛ احساس تعلق اجتماعي 
شهروندان )8 سوال( و مشارکت شهروندان )7 سوال( می باشد 
نمره گذاری  زیاد(  بسیار  تا  کم  )بسیار  لیکرت  طیف  براساس  و 

شده است و الفای کرونباخ به دست آمده 0/86 است.
اعتمادسازی: پرسشنامه اعتمادسازی آلونن و همکاران1  )2008( 
که اعتماد سازمانی شامل 3 بٌعد اعتماد جانبی )سواالت 1 تا 15(، 
اعتماد نهادی )سواالت 16 تا 30( و اعتماد عمودی )سواالت 
31 تا 49( می باشد که پژوهشگر این ابعاد را براساس پاسخ به 
سؤاالت پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی الونن و همکاران 
)2008( مورد بررسی قرار داده است. پرسشنامه مذکور حاوی 

49 سؤال است که براساس طیف 5 درجه ای تنظیم گردیده و 
این سه بعد را اندازه گیری می نماید. این پرسشنامه ها براساس 
موافقم  کامال  تا   1 مخالفم  )کامال  گزینه ای   5 لیکرت  مقیاس 

متغیر  برای  کرونباخ  آلفای  ضریب  است.  شده  نمره گذاری   )5
پایایی  ضریب  بنابراین  است.  حاصل شده  سازمانی0/83  اعتماد 
برخوردار  قبولی  قابل  و  باال  درصد  از  متغیرها  کلیه  برای 
شده  حاصل   کرونباخ  آلفای  باالی  ضریب  این وجود  با  است. 
فوق العاده  همسانی  و  پایایی  از  حکایت  فوق  متغیرهای  برای 
 73% باالی  آلفای  ضریب  به عبارت  دیگر  دارد.  گویه ها  باالی 
مؤلفه ها  عالی  بسیار  اعتماد  قابلیت  نشان دهنده  متغیرها  برای 
چنین  فوق  موارد  به  باتوجه  بنابراین  دارد.  تحقیق  گویه های  و 
درونی  همسانی  و  اعتماد(  پایایی )قابلیت  که  می شود  استنباط 
حد  در  مطرح  شده  شاخص های  و  متغیرها  سؤاالت  و  گویه ها 

مناسب و قابل قبولی می باشد.
بخشی  توسط  هرزبرگ2  شغلی  انگیزش  پرسشنامه  انگیزش: 
این  است،  شده  اعتباریابی  و  طراحی   )1383( همکاران  و 
پنج  طیف  براساس  پاسخ  بسته  گویه  شامل40  پرسشنامه 
دروني  عوامل  دسته  دو  پرسشنامه  می باشد،  لیکرت  درجه ای 
)ذهني( که شامل شناخت و قدرداني، پیشرفت و توسعه شغلي، 

و  شغلي  ارتقاي  و  موفقیت  مسؤولیت،  و  استقالل  کار،  ماهیت 
 ،2  ،1( دستمزد  و  حقوق  شامل  که  )بهداشتی(  بیرونی  عوامل 
اطرافیان،  با  ارتباط  نحوه  کار،  محیط  بر  حاکم  خط مشي   ،)3
نظارت  و  سرپرستي  نحوه  و  کار  محیط  شرایط  شغلي،  امنیت 
توسط  پرسشنامه  می دهد،  قرار  سنجش  مورد  را  مسؤولین 
دارچینی )1394( اعتباریابی شده است. طیف مورد استفاده در 
پرسشنامه براساس طیف پنج گزینه اي لیکرت مي باشد )شامل: 

کاماًل موافقم تا کامال مخالفم(

1. Alonen et al
2. Herzberg

گویه هاخرده مقیاس ها

1-2-3حقوق و دستمزد
4-5-6خط و مشی محیط

7-8-9-10-11)ارتباط )روابط شخصی با هم ردیفان
12-13-14-15امنیت شغلی

16-17-18شرایط محیط کار
19-20-21-22-23نحوه سرپرستی و نظارت

24-25-26-27-28شناخت و قدردانی
29-30-31-32پیشرفت و توسعه شغلی

33-34-35ماهیت کار
36-37-38مسؤولیت شغلی
39-40موقعیت شغلی
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       یافته ها

نتایج  شده،  انجام  آماری  تحلیل های  به  باتوجه  بخش  این  در 
نرم افزار  از  استفاده  با  پژوهش  متغیرهای  استنباطی  یافته های 

spss24 استخراج و ارائه می گردد:

جدول 1: ضرایب همبستگی

جدول 2: خالصه مدل

جدول 3: خالصه نتایج تحلیل رگرسیون مشارکت مردمی باتوجه به متغیر های اعتمادسازی و ارتقاء انگیزش

3  1۲متغیرها

1 1. مشارکت مردمی

1**0/32 ۲. اعتمادسازی

1** 0/29** 30/23. ارتقاء انگیزش

**:p valu < 0/01
*: p valu < 0/05

همان گونه که جدول 1 نشان می دهد بین مشارکت مردمی در 
اعتمادسازی  با  تهران  شهر  متوسطه  اول  دوره  مدارس  معلمان 
بین  همچنین،  دارد؛  وجود  معناداری  و  مثبت  رابطه   )R=0/32(

معناداری  و  مثبت  رابطه  انگیزش  ارتقاء  با  مردمی  مشارکت 
)R=0/23( وجود دارد.

متغیرهای   1 مدل  در  دید،  می توان   2 جدول  در  چنانچه 
اعتمادسازی و ارتقاء انگیزش وارد مدل شده است. این متغیرها، 

10 درصد از تغییرات مشارکت مردمی در معلمان مدارس دوره 
اول متوسطه شهر تهران را پیش بینی می کند.

می توان  می باشد؛   )pvalue<0/01و  F=8/63( اینکه  به  باتوجه 
نتیجه گرفت که بین مشارکت مردمی در معلمان مدارس دوره 
ارتقاء  و  اعتمادسازی  متغیرهای  با  تهران  شهر  متوسطه  اول 

انگیزش رابطه معناداری وجود دارد و مدل 1 معنادار خواهد بود. 
را  وابسته  تغییرات  خوبی  به  مستقل  متغیرهای  دیگر  عبارت  به 

پیش بینی نموده است. 

الف: پیش بین: اعتمادسازی و ارتقاء انگیزش
ب: مالک: مشارکت مردمی

RR تعدیل شدهمجذور Rخطای انحراف استاندارد

0/100/0916/31الف10/31

سطح معناداریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمدل

1
رگرسیون
باقیمانده

کل

4595/37
40457/16
45052/54

2
268
270

2297/68
266/16

8/630/000
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جدول 4: ضرایب رگرسیون پیش بینی مشارکت مردمی باتوجه به متغیرهای اعتمادسازی و ارتقاء انگیزش

نمودار  1: مدل مفهومی پژوهش

مقادیر  به  باتوجه  می گردد  مالحظه   4 جدول  در  که  همان گونه 
)P<0/05 وF( مدلی معنادار به دست آمده است؛ بنابراین، مشارکت 

اعتمادسازی  در  معنویت  متغیرهای  روی  از  معلمان  در  مردمی 
و ارتقاء انگیزش قابل پیش بینی است. به عبارت دیگر براساس 

ضریب بتا به ازاي یک واحد افزایش در متغیرهای اعتمادسازی 
به  ترتیب،  به  استاندارد  انحراف  برحسب  قابل  انگیزش  ارتقاء  و 
میزان 0/22 و 0/16 واحد برحسب انحراف استاندارد به مشارکت 

مردمی در معلمان افزوده مي شود.

         بحث و نتیجه گیری

ارتقاء  و  اعتمادسازی  رابطه  بررسی  حاضر  پژوهش  از  هدف 
انگیزش با مشارکت مردمی در مدارس دوره اول متوسطه شهر 
در  مردمی  مشارکت  بین  که  می دهد  نشان  نتایج  بود.  تهران 
اعتمادسازی  با  تهران  شهر  متوسطه  اول  دوره  مدارس  معلمان 
مشارکت  بین  همچنین،  دارد؛  وجود  معناداری  و  مثبت  رابطه 
و  دارد  وجود  معناداری  و  مثبت  رابطه  انگیزش  ارتقاء  با  مردمی 
باشد.  تأثیرگذار  معلمان  انگیزش  در  می تواند  مردمی  مشارکت 
این نتیجه همسو با نتایج حاتمی و همکاران )1395(؛ حسینی و 
هادوی )1385( بود که در پژوهش خود نشان دادند که اعتماد 
به توانمندي خود و دیگران وجود دارد، جامعه مدني آسان تر به 
فرصت هاي متصور نایل مي گردد و حکومت نیز مسئولیت خود 
را در زمینه سازي براي شکل گیري این خواست انجام مي دهد. 

در  ما  که  توسعه اي  در  که  گفت  می توان  فرضیه  این  تبیین  در 
باید  و  دارد  را  اول  نقش  انساني  نیروي  هستیم  آن  جستجوي 

این  با  آید.  حساب  به  توسعه  رکن  به عنوان  پرورش  و  آموزش 
دیدگاه مي توان همه مشکالت معیشتي، علمي، فني و اجتماعي 
آموزش و پرورش را حل کرد. یعني باید به آموزش و پرورش را 
به عنوان رکن جامعه و رکن توسعه و مولدترین بخش جامعه اي 
جامعه  جستجوي  در  اگر  بپردازیم.  یابد  توسعه  مي خواهد  که 
مدني هستیم جامعه مدني ابتدا در خانواده و آن گاه در آموزش و 
پرورش شکل مي گیرد، البته خانواده نیز متأثر از آموزش و پرورش 
است، چرا که پدر و مادر خود پرورده آموزش و پرورش هستند. 
مدني  جامعه  یک  به  بخواهیم  ما  اگر  بگوییم  که  نیست  گزافه 
متعادل و انساني برسیم، اول و آخر کار این است که به آموزش 
و پرورش بپردازیم. مشکالت آموزش و پرورش اندیشمندان و 
دست اندرکاران عالقه مند به سرنوشت آموزش و پرورش کشور 
را بر آن داشت تا براي حل این معضالت راهکارهایي جستجو 
و  آموزش  امور  در  مردم  مشارکت  راهکارها،  این  جمله  از  کنند. 
پرورش است. اگرچه این راهکار نمي تواند تنها راه حل معضالت 
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آموزش و پرورش باشد، اما بخشي از مسائل آموزش و پرورش به 
یاري و مشارکت مردم حل شده است. از طرفی پیش نیاز محیط 
مدارس،  در  است.  اعتماد  آموزشی  و  شغلی  شخصی،  زندگی 
اگر  که  هستند  کسانی  جمله  از  معلمان  و  والدین  دانش آموزان، 
فزاینده ای  به طور  بیابند،  اعتماد  قابل  را  مدیر  اولیه  قدم های  در 
دربارة افکار و احساسات و نیازهای خود صحبت خواهند کرد و از 
این طریق پتانسیل رشد نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین اعتماد 
اعتماد  و  دارد  مدارس  گسترش  در  را  مهمی  نقش  اطمینان  و 
معلمان  از  اختیار  و  کنترل  انتقال  گسترش،  فرایند  یک  به عنوان 
به مدیران، برقراری و توسعۀ روابط از پایین ترین سطوح اعتماد، 
شروع از فقدان اعتماد، اختالف و تضاد در مدرسه و اصالح روابط 
برای ایجاد سطح باالتری از اعتماد است. همچنین سازمانی که 
در آن رنگ اعتماد وجود نداشته  باشد، به معنای واقعی سازمان 

نیست، بلکه صرفا گروهی از افراد را گرد هم می آورند که با هم 
احتمااًل  گروه  این  نتیجه،  در  می دهند؛  انجام  را  مشترکی  کار 
پیشرفت چشم گیری نخواهند داشت، زیرا اطالعات را با یکدیگر 
به اشتراک نمی گذارند، احتماال در مسئولیت ها و حقوق یکدیگر 
با تضاد و تعارض روبه رو می شوند و در نتیجه، همکاری مؤثری 
نخواهند داشت. پژوهش حاضر محدودیت هایی نیز داشت که از 
آن جمله نمونه مورد نظر بود که فقط در حوزه معلمان متوسطه 
انجام گرفت که پیشنهاد می-شود بر روی همه پایه ها و مقاطع 
انجام گیرد تا به نتایج بهتری دست پیدا کنیم. همچنین پیشنهاد 
می شود برای جلب بهتر مشارکت مردمی در مدارس کتابچه هایی 
تنظیم شود که اهداف آموزش و اهداف کلی آموزش و پرورش 

نوشته و در اختیار خانواده ها قرار گیرد.
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