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Objective: Objective: The purpose of this study is to enumerate a set of factors that affect students' 

participation in scientific olympiads. Turning to the above goal, the theoretical framework of the 

problem was explored at the micro and messo levels and their interaction with each other was 

examined. 

Methods: In this research, survey method and questionnaire were used. The statistical technique 

used in this method was diagnostic analysis. In order to calculate the validity of the questionnaire 

tool, face validity was used and to calculate its reliability, Cronbach's alpha was used. The sample 

selection method was purposeful and in order to compare between the two sets of cases (participants 

and non-participants) the homogeneity statistical population was selected and 384 samples were 

studied based on the scientific method of sampling. 

Results: This study, which sought to obtain a function to determine the importance of each 

independent variable in distinguishing groups from each other, was able to identify significant 

differences between the two groups and, based on the distinction made in the independent variables, 

predict that Participants in the Olympiad are different from non-participants in independent 

variables.The results showed that the variables of school educational quality, parents' economic and 

social status, school olympiad atmosphere, student evaluation system, his ability and ability as well 

as parents' encouragement were able to predict students' membership in two groups of participants 

/ non-participants  

Conclusion: According to the obtained results, it can be said that the experimental findings are a 

kind of indicative of the theoretical framework of the research. In other words, several factors affect 

the participation / non-participation of students in this scientific competition at the micro and 

intermediate levels. Factors that start with the quality of the actors and include school and family 

support at the institutional level 
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  ان در المپيادهاي علمي آموزدانشتحليل تشخيصي عؤامل موثر بر مشاركت 
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  چكيده  اطالعات مقاله
 نوع مقاله:

  مقاله پژوهشي
  

  افتيدر
٣٠/٠٨/١٤٠٠ 

  اصالح
٢١/٠١/١٤٠١ 

  پذيرش
٠٦/٠٢/١٤٠١ 

 انتشار

٢٣/٠٥/١٤٠١  

تأثيرگذار ان در المپيادهاي علمي آموزدانشمجموعه عواملي است كه بر مشاركت  احصاءهدف پژوهش حاضر  :هدف
مياني و كالن شكافته شده و تعامل آنها با هم مورد ، عطف به هدف فوق، چارچوب نظري مسئله در سطوح خرد است.
  قرار گرفت. مداقه

اين پژوهش از روش پيمايش و ابزار پرسشنامه استفاده شد. تكنيك آماري به كار رفته در اين در : روش پژوهش
روش، تحليل تشخيصي بود. براي احصاء روايي ابزار پرسشنامه از اعتبار صوري و براي محاسبه پايايي آن از آلفاي 

گان و كنندشركتمنظور امكان مقايسه بين دو مجموعه موارد (بود و به كرونباخ استفاده شد. روش انتخاب نمونه هدفمند
نمونه بر اساس شيوه علمي نمونه گيري مورد مطالعه  ٣٨٤گان) جامعه آماري همگني انتخاب شده و كنندشركتعدم 

  قرار گرفت.
از همديگر بود،  هامستقل در تميز گروهاين مطالعه كه به دنبال دستيابي به تابعي براي تعيين اهميت هر متغير  ها:يافته

دار بين اين دو گروه را شناسايي كرده و بر اساس تمايزي كه در متغيرهاي مستقل ايجاد شد، ي معنيهاتوانست تفاوت
نتايج پژوهش نكنندگان دارند. كنندگان در المپياد در متغيرهاي مستقل تفاوتي با مشاركتبيني كند كه مشاركتپيش

د كه متغيرهاي كيفيت آموزشي مدرسه، پايگاه اقتصادي و اجتماعي والدين، جو المپيادي مدرسه، نظام ارزشگذاري نشان دا
آموزان در دو گروه مشاركت آموز، توانايي و قابليت وي و همچنين تشويق والدين قادر به پيش بيني عضويت دانشدانش

كنندگان در المپيادهاي توان گفت كه مشاركتدست آمده ميكننده/ عدم مشاركت كننده هستند. در تحليل معادله به
تواند نكنندگان داشته و تابع تشخيصي برآورد شده ميداري با مشاركتعلمي كشور در ارتباط با اين متغيرها، تفاوت معني

  بيني نمايد.درستي پيشعضويت افراد را در دو گروه متفاوت به
هاي تجربي مبين چارچوب نظري پژوهش است. يعني توان گفت كه يافتهشده ميبا توجه به نتايج كسب  گيري:نتيجه

عواملي كه تأثير دارد.  آموزان در المپياد علمي عوامل متعددي در سطوح خرد و ميانيدر مشاركت/ عدم مشاركت دانش
  .گيردهاي خانواده و مدرسه را در سطح نهادي دربرمياز كيفيت عامالن كنش شروع شده و حمايت

  شخيصيتالمپياد علمي، مشاركت، تحليل چند سطحي، تحليل  هاي كليدي:واژه
  

 و گيرياندازه مطالعات. ان در المپيادهاي علميآموزدانشتحليل تشخيصي عؤامل موثر بر مشاركت . )١٤٠١( عباسي تقي ديزج، رسول و بيگدلي، معرفت اهللا.: استناد
  DOI: 10.22034/EMES.2022.543266.2326 .صفحه ١٤ ،)٣٧شماره( ١٢، آموزشي ارزشيابي
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  .١٤-١، ص. ٣٧، شماره ٢١، سال آموزشي ارزشيابي و گيرياندازه مطالعات

  مقدمه
مختلف در كشور ما همه ساله در راستاي ارتقاء علمي نوجوانان و آشنايي آنان با علوم روز دنيا، رقابتي تحت عنوان المپياد علمي در رشته هاي 

 المللي است. با، ارتقاي سطح علمي كشور و انتخاب تيمي براي شركت در المپياد هاي علمي بينآزمون از اهداف برگزاري اينشود. برگزار مي
ان حتي در مدارس خاصي چون سمپاد تمايل چنداني آموزدانشوجود اهميت اين رقابت، عده اندكي در اين رقابت علمي مشاركت نموده و اكثريت 

ان توازني بين اين رقابت علمي و رقابت ديگري چون كنكور سراسري نديده و عمده تمركز آموزدانشت علمي ندارند. اكثر به شركت در اين رقاب
آموزان مناطق خاصي بوده و توزيع دانش ها مختصگونه رقابتيافتگان به مراحل نهايي ايندهند. همچنين اغلب راهمي خود را به كنكور اختصاص

تنها يك مطالعه خورد. در ارتباط با موضوع پژوهش، در ايران آموزان در سراسر كشور در اين زمينه به چشم نميپراكندگي دانشنرمالي با توجه به 
بر متغيرهاي سطح خردي چون در مطالعه خود براي تبيين مشاركت در المپياد علمي ) صورت گرفته است. آنان ١٣٩٣توسط حسني و جانعليزاده (

 سرمايه فرهنگي والدين و حمايت معلم متمركزند. ي مانند خودكارآمدي در كنار متغيرهايو  سوابق تحصيلي
رغم اهميت و ارزش ماهوي با توجه به واقعيت موجود در اين پژوهش تالش بر اين است كه پاسخي به اين سئوال داده شود كه چرا علي

در مدارس خاصي چون سمپاد و نمونه دولتي رغبت چنداني به حضور حتي مستعد  انآموزدانشالمپياد علمي در مقياس ملي/فراملي، جمع كثيري از 
اي معتبر علمي ندارند؟ عطف به كمبود پيشينه تجربي فوق الذكر، اين مطالعه در صدد است كه اين مسئله را در متن تنظيمات چندگانه در اين رقابت

. لذا اين مطالعه متغيرهايي در سطوح تحليلي مختلف فردي، نهادي و ساختاري را در سطوح تحليلي خرد، مياني و كالن مورد مطالعه قرار دهد
كنندگان كنندگان و عدم شركتدار بين دو گروه (شركتهاي معنيدهد. هدف اين مطالعه آزمون كارايي تابع تشخيصي در ايجاد تفاوتپوشش مي

دار هاي معنيكنند. براي اين هدف سعي شد تفاوتكنند و گروهي شركت نميميدر المپيادهاي علمي) است، اينكه چرا گروهي در المپياد شركت 
كنندگان در متغيرهاي بيني شود كه مشاركتشود، پيشبين اين دو گروه شناسايي شود و بر اساس تمايزي كه در متغيرهاي مستقل ايجاد مي

  مستقل تفاوتي با مشاركت نكنندگان دارند يا  نه؟ 
علمي  هدفي است كه شناسايي لذا تحليل اين واقعيت به عنوان يك مسئله آموزشي و احصاء عؤامل و موانع تمايل به شركت در اين رقابت 

شود. گفتني است كه در الگوي نظري اين پژوهش، عوامل سطوح تحليلي متعدد حضور آن در سطوح تحليلي متفاوت در اين پژوهش دنبال مي
شوند و با هم رابطه همزيگري هاي علّي وارد عمل ميها و سازوكاركنند و تمام عوامل به عنوان مكانيسم از همديگر تغذيه ميداشته و متقابالً 

  .دارند
 

  پژوهش پيشينه و نظري مباني
به سطوح و ابعاد  يوستاريدر قالب پشد تالش بر آن چارچوب نظري اين پژوهش بر اساس سطوح تحليلي متعدد تنظيم شد. در اين چارچوب 

به تأسي از مك دونوگ و  .ابديامتداد نهادي و ساختاري سطح تا شده و عامالن كنش در سطح خرد شروع تيفيپرداخته شود كه از ك يمختلف
مشاركت در المپياد ها در ارتباط با تبيين تمايل به اي بين مؤلفهكه ارتباطات متقابل و پيچيدهند بر اين نظرين )، در اين مطالعه محقق٢٠٠٧فان(

در اين ارتباط مطالعات كيفي براي ساخت مدل شود. علمي برقرار است و نياز به ترسيم افقي كلي و انسجام بخش ضرورتي است كه احساس مي
تي، نهادي و ) استفاده كرده و موانع موقعي١٩٨١بندي كراس (كنند. بيشتر اين مطالعات از نسخه طبقههاي با ارزشي فراهم ميمشاركت، نگرش

اي در اين ميان دارند. بر اين اساس موانع وقتي وجود دارند هاي ساختاري نيز نقش تعيين كنندهدانند، اما تفاوتاختياري را در اين ميان دخيل مي
هاي انجام ر نيست. پيمايشسازي متفاوتي هم است كه موانعي وجود ندارد اما مشاركتي در كاتوانند. مفهومكه افرادي قصد مشاركت دارند، اما نمي

ردينس، گرفته، از مقياس كالن تا خرد، اغلب بر موانع نهادي و موقعيتي متمركز بوده و كمتر به موانع روانشناختي پرداخته اند(رابينسون و دسجا
هادي، موقعيتي، شغلي و شرايط ها و اهداف)، عوامل مؤثر مستقيم بر موانع نگذارياندازها (سياست). شرايط ساختاري كالن و چشم١٩٠: ٢٠٠٩

كنند. در اين ديدگاه، موانع خانوادگي بوده و ضمن ايفاي نقش اساسي در شكل گيري شرايط فرد، آلترناتيوهاي ممكن انتخاب فرد را محدود مي
  تواند از موانع ساختاري نظير موقعيتي و نهادي تأثير پذيرفته و يا حتي بر آن تأثيرگذار باشد. تمايلي مي

تواند بر توانند براي رقيق كردن و تقليل موانع ساختاري و فردي مشاركت تأثير بگذارد. آن همچنين ميهاي عمومي در اين ميان ميسياست
گذاري عمومي است كه ساختار و سياست -ها، تنها از طريق تعامل عامليتديدگاه و عقالنيت ذهني فردي(تمايلي) تأثيرگذار باشد. ساختار فرصت

در ارتباط بين عادتواره فردي و ميدان اجتماعي است كه از ساختار به  تواند بر فرآيند آموزش تأثيرگذار باشد. اين موضوع نشانگر بحث بورديومي
اد در مند نهادي و ارتباط متقابل آنها با هم و ارتباط آنها با افرهاي هدف). براساس اين مدل، شرايط ساختاري، سياست١٩٦رسد (همان: فرد مي
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تواند بر عوامل و يا موانع مشاركت فرد تأثيرگذار باشند. شكل زير مكانيسم مدل عامليت كه نقش همزمان فرد و ساختار را منعكس سطح خرد مي
  .دهدكند، نشان ميمي

  
  ٢٠٠٩: الگوي علّي عوامل/موانع مشاركت با الهام از كار رابينسون و دسجاردينس، ١شكل 

قابليت و توانايي داند و بر اين فرض است كه طبيعت ساختارها و نهادها بر اين رهيافت تلفيقي، تعامل بين موانع ساختاري و فردي را مؤثر مي
كند(رابينسون و دسجاردينس، افراد براي مشاركت تأثير گذاشته و شرايط ساختاري مناسبي را براي مشاركت و غلبه بر موانع نهادي و فردي فراهم مي

نداشته باشند و بالعكس آن شود كه افرادي قصد مشاركت را داشته باشند، اما توانايي آن را ). بر اين اساس، موانع شرايطي تعريف مي١٨٧: ٢٠٠٩
  ).١٩٠سازي شود كه عليرغم فقدان موانع، مشاركتي نيست(همان:گونه مفهومتواند بدينمي

هاي انگيزشي ها و ويژگيهاي فردي در تواناييپذيرد. نقش تفاوتهاي شخصي و عاليق نيز تأثير ميدر سطح خرد انتخاب افراد قوياً از ويژگي
آموزان توانايي فردي نيز تعيين كننده مهم آرزوهاي آموزشي است. در صورتي كه يك موضوع و فعاليت خاصي در ميان دانشمورد تأكيد بوده و 

ظار). از اهميت و ارزش بااليي برخوردار باشد، تالش و كوشش در مسير آن بيشتر بوده و لذا احتمال موفقيت در آن نيز باال خواهد بود(باور انت
(حسني و  (باور به شايستگي فردي) است هاي فردي انجام يك كار خاص) و خودپنداري(باور به قابليت امل خودكارآمديهاي انتظار شباور

). از منظر ايجابي، خودكارآمدي رشد يافته با عالقه رشد يافته دروني ارتباط دارد. تئوري انگيزشي كه بر يك چارچوب ٨٩-٩٠: ١٣٩٣جانعليزاده، 

 ساختار

پذيري شايستگي، ارزش و تأثير اهداف و چشم انداز شرايط ساختاري كالن
فرصتها از ساختار نگرش  

 موقعيت، تمايل و اختيار
 توانايي و قابليت-
 آگاهي -

تأثير عقالنيت ذهني و نگرش 
 بر ساختار فرصت

 موانع ساختاري و نهادي موانع اختياري و موقعيتي
 آموزش و پرورش خانواده و مدرسه -

بازخورد پويا به ساختار تعريف 
 شده 

 عامليت
 انتخاب و عمل منتهي به مشاركت -
 تصميم به مشاركت  -

بازخورد پويا به خود تعريف 
 شده 

 فرد
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ان را حاصل باورها و انتظارات آنها در خصوص چگونگي مطلوبيت يك فعاليت آموزدانشاست كه انگيزش  ١شد، ارزش كارشناختي مبتني بوده با
كنند، ارزش محرك، ارزش آموزان براي خود فراهم ميهاي شناختي ارزش كلي كه دانشنمايد. طبق نظريه خودكارآمدي، ابعاد و مؤلفهتوصيف مي

آموزاني كه اشتياق تحصيلي بيشتري داشته باشند، توجه و تمركز بيشتري بر ). دانش٧٠: ٢٠٠٦ي است(هيدي، سودمندي و ارزش هزينه درون
  ). ١٧٢و  ٨١: ٢٠١٧، ٢كنند(ديسنر و دوگانايمي  مسائل و موضوعات مورد هدف يادگيري دارند و از انجام رفتارهاي ناسازگارانه و نامطلوب اجتناب

) بين تشويق و ١٩٩٨هوسلر، اسميت و ويسپر ( .والدين بيشترين تأثير را در توسعه آرزوهاي تحصيلي دارد در سطح نهادي، حمايت و تشويق
» حمايت والدين«شود. اما هايشان مربوط ميبه اظهارات والدين براي آرزوهاي آموزشي بچه» ٣تشويق والدين«شوند.حمايت والدين تمايز قائل مي

  ). ٦٦: ٢٠٠٧شود(مك دونوگ و فان، اري والدين شروع ميگذ هاي مستقيم سرمايهبا فعاليت
(مهيا كردن ٥است. حمايت تحصيلي جنبه هاي مختلفي همچون حمايت عاطفي» ٤حمايت تحصيلي«يكي از متغيرهاي مؤثر در اين رابطه، 

، ٨(وينتزل گيردبرمي آموز) را دربه دانش (انتقال اهميت موفقيت تحصيلي ٧(همكاري در انجام تكاليف) و حمايت شناختي٦ها)، حمايت ابزاريمشوق
آموزان، آموزان معتقدند، موضوع حمايت تحصيلي از دانش) درباره منبع حمايت تحصيلي دانش٢٠١٠(٩). وينتزل، باتل، شانون، راسل و لوني١٩٩٨

كند كه تحصيلي تركيب هايي فراهم ميهمساالن، از حمايت  -والدين و والدين -آموزان، معلمدانش -يك موضوع چند بعدي است. نقش معلم
آموزان هاي تحصيلي به اين دليل موجب بهبود عملكرد دانشكند. حمايتآموزان ايفاء ميهاي تحصيلي دانشنقش مهمي در كيفيت و كميت فعاليت

ها و انتظارات را با يابي به اين ارزشآموز براي دستآموزان است و تالش دانشها در كالس براي دانششود كه مهيا كننده انتظارها و ارزشمي
بيند و احساس ارزشمندي نمي آموز در عين تالش از امنيت كافي برخوردار بوده و خود را در معرض تهديد محيطكند. در واقع دانشتشويق توأم مي

اي از عناصر است كه در تعامل با يكديگر هشود، بلكه دستاورد مجموعكند. اين احساس و عملكرد تنها به واسطه نوع رفتار معلم حاصل نميمي
  ).١٩٠: ١٣٩٧شيخ االسالمي و همكاران، به نقل از هستند(

هاي عاطفي اعضاي خانواده، حمايت )، برقراري و نگهداشت روابط فعال خانوادگي و برخورداري از١٩٦٤(١٠نئوگارتن» نظريه فعاليت«مطابق 
شود(ليستر، هاي مختلف تبديل مياي براي پشتيباني سالمت رواني و پيشرفت در زمينهو به نيروي بالقوهكند به پويا نگه داشتن فرد كمك شاياني مي

آموزاني كه سرمايه فرهنگي بيشتري ). دانش٢٢٩: ١٤٠٠به نقل از ثمري صفا و همكاران،  ٢٠١٣ ١٢، ديك و هولزمن٢٠١٣ ١١لئونارد و ماسياس
گيرند، در خود هاي فرهنگي را كه در مدارس پاداش ميها و برتريتوانند مهارتگشايي كنند و بهتر ميتوانند قواعد بازي را رمزمي دارند، بهتر

برند و بيشتر قادرند اين نوع توان گفت طبقات مسلط نسبت به ساير طبقات سهم بيشتري از سرمايه فرهنگي ميپرورش دهند. بر اين اساس مي
  رند. سرمايه را در فرزندانشان به وديعه بگذا

(آسچافن و  كندتوليد مي توان نتيجه گرفت كه نظام آموزشي تمام ساختارها، ترجيحاً ساختار توزيع سرمايه فرهنگي در بين طبقات را بازمي
م آموزشي هاي آنان سرمايه فرهنگي بيشتري در اختيار دارند، آرزوهاي تحصيلي باالتري داشته و بهتر در نظا). فرزنداني كه خانواده١٩٩٧، ١٣ماس
) نيز خاطرنشان ٢٠٠٠( ١٤كنند. گورارد و همكارانبيشتري را در انتخاب مسيرهاي آكادميك تجربه مي شوند. آنها همچنين ريسكدهي ميجهت

اقتصادي و هاي كنندهگيرند، در حالي كه آنان به خاطر تعيينسازند كه مشاركت نكنندگان اغلب به خاطر شرايط خود مورد سرزنش قرار ميمي
) نيز مدلي ارائه ٢٠١٠و  ٢٠٠٨) و انسل(١٩٩٨و١٩٩٧). بويكس(١٤٧: ٢٠٠٢شوند(ليت وود و هايتون، اجتماعي است كه مورد تحريم واقع مي

 دهند.نمايند كه در آن تأثير موقعيت و درآمد فردي بر ترجيحات فردي را با مالحظه كنش متقابل بين سطوح خرد، نهادي و كالن نشان ميمي
 پذيردمطابق ديدگاه آنان، ترجيحات فردي از دو جنبه كالن، نابرابري اقتصادي و اجتماعي در اقتصاد سياسي و سطح نابرابري آموزشي تأثير مي
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توانند ها است، برخي والدين كه دارا هستند، ميگذاري براي سرمايه انساني بچهاي كه والدين تنها منبع سرمايه). در جامعه٢٢١: ٢٠١٢(بوشمير، 
اي، نابرابري درآمد، كاركرد توزيع موهبت و ترجيحات را خواهد داشت. در اين جامعه والدين سرمايه گذاري خوبي داشته باشند. در چنين جامعه

  ). ٩: ٢٠١٠گذاري انتخابي بر آموزش فرزندان خود دارند ولي خانواده فقير نه (ماير، ثروتمند، سرمايه
دادن اهميت كند، هارگرويس مصمم به نشانر اهميت زمينه خانوادگي فرد به عنوان متغير محوري اشاره مي) ب١٩٧٧(١در حاليكه ويليس

 ).١٣٦: ٢٠٠٥كند(الينچ و بكر، هاي خود سازماندهي ميارزش ها و). مدارس افراد را با اولويت١٤-١٥: ٢٠٠٥مدرسه است(فوستر و ديگران، 
). ١٠٣: ١٣٩٦موزشي و به صورت كل كيفيت بخشي مدرسه ها تأكيد دارد(به نقل از سليمي و پاساالري، ) بر اهميت استانداردهاي آ٢٠٠٥( ٢روزن

آموزان در هنجارهاي پايدار و اي قوي، دانشبخشد. در مدارس با فرهنگ حرفهفرهنگ مثبت مدرسه، كارايي و بهره وري مدرسه را بهبود مي
آموز است. معلم به عنوان ). يكي از متغيرهاي مدرسه اي، كيفيت رابطه معلم و دانش٧٨: ٢٠١٧، ٣و همكارانمك برين شوند(بهسازي سهيم مي

همچنين تحليل شرايط دروني مدارس نيازمند  ).٣٤٢: ٢٠١٦، ٤گذارد(گهلبك و همكارانآموزان تأثير ميعضوي از بافت آموزشي بر انگيزش دانش
گيرد شكل مي» ٥چرخه فضائلي«گرا آن است كه با ورود به آن هاي مدارس نخبهاز مزيت ست.هاي آن اتمركز بر روي مفهوم جو سازماني و مزيت

هايي كه ويژه مؤسسات با پايگاه باالست، به سمت اين مؤسسات سنگيني شود، منابع و فعاليتكه مزيت پشت مزيت موجب خلق مزيت ديگري مي
  ). ١٥٨-١٥٩: ١٩٩١د(هيرن، نشومي اند كه در طي زمان تجميعهاي نهاديكند. آنها مزيتمي

اجتماعي والدين، كيفيت آموزشي مدرسه،  -توان اين گونه گمانه زني كرد كه متغيرهاي پايگاه اقتصاديبا توجه به مباحث نظري مطروحه مي
پيادي حاكم بر مدرسه، حمايت و آموز به المپياد علمي، ميزان عالقه به المپياد علمي، جو الم، ميزان ارزشگذاري دانشآموزدانشخودكارآمدي 

تواند تشويق مدرسه، سرمايه فرهنگي والدين، توانايي تحصيلي، تشويق و حمايت والدين، تعامل مدرسه و خانواده متغيرهايي اند كه ميزان آنها مي
اند)، به درستي مشاركتي در المپياد نداشتهاند و آنهايي كه ان را در دو گروه متفاوت (آنهايي كه در المپياد مشاركت داشتهآموزدانشعضويت 

   .بيني نمايدپيش
  
  

  روش پژوهش
داده ها با  انجام شد. يزد و مازندران و اردبيلاين پيمايش در سه استان استفاده شد.  ٦در اين پژوهش از رويكرد كمّي و از نوع روش پيمايش

هاي استان آموزانشناخت و دستيابي به علل تمايل و عدم تمايل به شركت دانشمنظور  بهاستفاده از سامانه مجازي پرس الين جمع آوري شد. 
اي براساس پايه نظري پژوهش تدوين شده و در اختيار پاسخگويان قرار گرفت. براي احصاء روايي در المپيادهاي علمي، پرسشنامهمورد مطالعه 

  اسبه آلفاي كرونباخ استفاده شد. آن از مح ٨و براي به دست آوردن پايايي ٧ابزار از اعتبار صوري
آموزان دختر و پسر پرسشنامه طراحي شده در استانهاي يزد و مازندران در بين دانش، در اين پژوهش با استفاده از روش انتخاب نمونه هدفمند

ده آنها شامل مدارس سمپاد، نمونه اي توزيع شد كه بيشترين ميزان مشاركت در المپياد علمي را داشته و عممدرسه ٢٠پايه يازدهم و دوازدهم 
اي هاي مورد اشاره به گونهدولتي و هيات امنايي بودند. در مرحله بعد پرسشنامه طراحي شده در استان اردبيل نيز متناسب با نوع مدرسه در استان

ها در سامانه پرس الين به مدارس نامههمگن توزيع شد. لذا به منظور امكان مقايسه جامعه آماري همگني انتخاب شد و لينك دسترسي به پرسش
نفر  ٣٨٤اند. تعداد نمونه آماري انتخاب شده آموزاني قرار گيرد كه در المپياد علمي شركت ننمودهمنتخب اردبيل نيز اعالم شد تا در اختيار دانش

نفر جامعه آماري، اين ميزان نمونه  ١٠٠٠٠٠براي ) است كه ١٩٧٠بود كه با توجه به حجم جامعه آماري بيشتر از نمونه انتخابي كرجسي و مورگان(
در رشته هاي علوم تجربي، رياضي  آموزدانشنفر  ١٥٠٠٠ان مدارس منتخب كمتر از آموزدانشكند. اين در حالي است كه تعداد آماري پيشنهاد مي

ان در شرايط متفاوتي قرار آموزدانشو فيزيك و علوم انساني بود. لذا در اين مطالعه طبق منطق طرح پژوهش، مدارس همگني انتخاب شدند كه 
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ي در خصوص عوامل موثر بر نفر در اين پيمايش همكاري نمودند. لذا امكان تحليل تشخيص ٣٧٢كل تعداد در داشتند(مشاركت و عدم مشاركت). 
  نفر ميسر گرديد.  ٣٧٢تمايل و عدم تمايل به شركت در المپياد علمي بر اساس مشاركت 

هاي مختلف متغير وابسته جدا و تفكيك است. تحليل تشخيصي افراد را در طبقه ١تكنيك آماري به كار رفته در اين روش، تحليل تشخيصي
متغير مستقل  Pعبارت از  IV1و  IVP ،IV2يك متغير وابسته باشد و  DVتر، اگر ه). به صورت رسمي(مشاركت كننده/ مشاركت نكنند كندمي

  آيد: ) از متغيرهاي مستقل است. يعني تابعي به شكل زير به دست ميDباشند، هدف آناليز تشخيصي پيدا كردن يك تابع خطي(
)IVP(BP)+IV2(B2 ) +IV1(B1+A =D  

در اين پژوهش مشاركت و عدم مشاركت اي باشند. دارد كه متغير وابسته اسمي و متغيرهاي مستقل كمّي و يا رتبهاين روش هنگامي كاربرد 
ت اين در المپياد علمي به عنوان متغير وابسته و مجموع عؤامل در سطوح متعدد خرد(فردي)، مياني(خانواده و مدرسه) و كالن (ساختاري) كه جزئيا

  و تعريف مفهومي و عملياتي مفاهيم آمده است، به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شدند. متغيرها در فرضيات پژوهش 
هاي برخي از متغيرها، شاخصي تركيبي بوده و از طريق تركيب چندين مؤلفه ساخته شد. دادهسازي متغيرها، سازي، مقياسر ارتباط با مفهومد

توسط تحليل عاملي به دست آمد. الزم به ذكر است كه در همه متغيرها از ابزارهاي استاندارد  شدهساختههاي تركيبي از ستون متغير جديد شاخص
ها را گيري برحسب تعداد معرفجدول زير ميزان آلفاي كرونباخ متغيرهاي مورد اندازهاستفاده شد. نيز محقق ساخته  هايبهره گرفته نشد و از ابزار

 دهد.       نشان مي
  ميزان آلفاي كرونباخ متغيرهاي مستقل پژوهش .١جدول 

 تعداد متغير
هامعرف  

ميزان آلفاي  تعريف مفهومي و عملياتي
 كرونباخ

سه
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مپي
و ال

 ج

٦ 

اي فراسوي امر رسمي و فردي است و از نيروهاي مشهود و كند كه رفتار نتيجهجو سازماني به اين نكته اشاره مي

هاي شاگردان را هدايت كند. تواند جهتها و هنجارهاي خود ميمدرسه با ساختار ارزشپذيرد. جو نامشهود اثر مي

براي سنجش جو المپيادي مدرسه از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد كه مولفه هايي چون ارزش رقابت، 

  .گيردرساني مكفي و فراگير در ارتباط با المپياد را دربرميها و اطالعمشوق

٩٠/٠  
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تش
ن

دي
وال

 

٤ 
هايشان اشاره دارد. براي سنجش اين متغير از جنبه مالي، عاطفي و به اظهارات والدين براي آرزوهاي آموزشي بچه

٨٥/٠  زمان از ابزار متناسب با آن كه توسط محقق تدوين شد، بهره گرفته شد.  
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شركت ، شد. داشتن تعامل و ارتباط بين مدرسه و والدينبراي سنجش اين متغير از ابزار محقق ساخته استفاده 

ارتباط مدرسه با والدين در خصوص المپياد و همكاري بين مدرسه و والدين در ، والدين در جلسات مدرسه

٨٦/٠  گيري تعامل مدرسه و خانواده بود.  هاي اندازهخصوص رفع مشكالت درسي از معرف  

ن
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ت 

ماي
 ح

٥ 

شود. براي سنجش اين متغير از جنبه مالي، گذاري والدين شروع ميمستقيمي است كه با سرمايههاي شامل فعاليت

٩١/٠  عاطفي و زمان از ابزار متناسب با آن كه توسط محقق تدوين شد، بهره گرفته شد.  
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ت  
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، كمك معلمان در دروس ،عملكرد درسيبراي سنجش اين متغير از ابزار محقق ساخته استفاده شد. نظر معلمان بر 

هاي داشتن رابطه دوستانه با معلم و مورد استقبال واقع شدن ايده ،رفع ايرادات و مشكالت درسي با كمك معلمان

٨٧/٠  اندازه گيري حمايت مدرسه بود.   هايان توسط معلم از معرفآموزدانش  

                                                           
1. Diagnostic analysis 
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٦ 

بيند، مي آموز كه توانايي و استعداد خود را در آن كار و يا موضوع چگونهدانش اين سازه با طرح اين پرسش از

) ساخته است كه بطور ٢٠١١و همكاران( ٢به نقل از نيهاش ١شود. پرسشنامه خودكارآمدي را مورگانارزيابي مي

س استعداد، زمينه آموزان ابداع شده است. اين ابزار شامل سه زير مقياخاص براي سنجش باور خودكارآمدي دانش

» باهوش و زرنگ بودن«، »اعتقاد به تالش و كسب موفقيت«، »احساس توانايي و قابليت فردي«و تالش بوده است.

  ) گزارش شده است.٨٥/٠هاي ابزار فوق بوده است. ضريب آلفاي به دست آمده در نمونه مورگان(از معرف

٨١/٠  

ي
لم

 ع
اد

مپي
ه ال

ه ب
الق

 ع

٦ 

ها در حوزه و عميقي از خصوصيات مثبت و عاطفي است كه با يادگيري واقعيات و رويهبيانگر مجموعه ثابت 

) مبني بر واكنش عاطفي ٢٠٠٢خاصي ارتباط دارد. پرسشنامه عالقه بر اساس تعريف عالقه توسط هيدي و رينينگر(

از اشياء، رويدادها و يا هاي خاصي و توجه دقيق به موضوع خاص و يا آمادگي نسبتاً پايدار براي درگيري با مقوله

ها ساخته شده است. در اين پژوهش دو بعد عالقه موقعيتي و فردي براي اين مفهوم لحاظ شده است. براي انديشه

» احساس مساعد و مثبت«، »جذابيت«،»بودنداشتن وعالقمنددوست«هايي نظير سنجش بعد عالقه موقعيتي از معرف

» مطالعه مستمر و روزانه«، »توجه و پيگيري«، »تالش و پشتكار« هايي مانندفو براي سنجش بعد عالقه فردي از معر

اي از خيلي زياد تا اصالً مشخص آموزان ميزان عالقه خود را بر روي يك مقياس پنج درجهاستفاده شده است. دانش

  اند. كرده

٩٥/٠  

ش
رز

م ا
ظا
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ش
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ي 

ذار
گ

وز
آم

 

٤ 

شخص كه او اهميت سودمندي و جذابيت يك كار را تا چه اندازه  ارزش كار عموماً با طرح اين پرسش از يك

هاي سه گانه در مدل توسط مؤلفه ٣). پرسشنامه ارزش٨٩: ١٣٩٣گردد(حسني و جانعليزاده، داند، مشخص ميمي

آموزان خواسته شده )، يعني ارزش دروني، اهميت و سودمندي ساخته شده است. از دانش٢٠٠٩اكسل(استينماير، 

ا ميزان ارزشي كه براي المپيادهاي علمي قائلند را بر روي يك طيف مدرج ليكرت مشخص نمايند. برخي است ت

ارزش و اهميت «، »سودمندي و مفيد بودن براي ادامه تحصيل« هاي اين پرسشنامه بدين شرح بوده است:از معرف

هاي تبار سازه اين پرسشنامه در پژوهشو نظاير اينها استفاده شده است. اع» مفيد بودن در انتخاب شغل«، »داشتن

) اثبات شده است. ضريب آلفاي پرسشنامه ارزش ٢٠٠٩به نقل از استينماير،  ٢٠٠٧پيشين (استينماير و اسپانيس، 

  بوده است. ٨١/٠

٩١/٠  
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در

ي م
زش

مو
ت آ

يفي
 ك

٤ 

 ،و تجهيزات آموزشي براي سنجش اين متغير از ابزار محقق ساخته استفاده شد. برخورداري مدرسه از امكانات

 دانشگاه /آموزان مدرسه در رشتهدارا بودن مشاورين تحصيلي ماهر و حاذق و قبولي دانش ،داشتن معلمان خوب

٨٨/٠  گيري كيفيت آموزشي مدرسه بود.  هاي اندازهمورد عالقه از معرف  

ن
دي

وال
ي 

نگ
ره

ه ف
ماي

سر
 

٤ 

الگوي گفتار، سبك نوشتاري و شبيه آن است كه در درون  اي از مذائق، ترجيحات،سرمايه فرهنگي شامل مجموعه

هاي فرهنگي است كه يكي را به عبور از مجموعه اي از مهارتيابد. آن مجموعهيك عادتواره كلي انسجام مي

اي از نهادها، عادات، ) سرمايه فرهنگي را مجموعه١٩٨٦سازد. بورديو(اي از كنش متقابل اجتماعي قادر ميپيچيده

هاي زندگي كه بطور غيررسمي بين افراد شايع ها و شيوههاي زباني، مدارك آموزشي، ذوق و سليقهها، شيوهمنش

)، بايون و ٢٠٠٩(٤كند. سنجش سرمايه فرهنگي با استفاده از سه پرسشنامه كيمشده است، تعريف مي

ي از خيلي زياد تا اصالً طراحي ا) انجام شده است كه در قالب يك طيف پنج درجه٢٠٠٨(٦) و نانز٢٠١٢(٥همكاران

٨٠/٠  

                                                           
1. Morgan 
2. Niehaus 
3. Value 
4. Kim 
5. Byun &etal 
6. Nunez 
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هايي كه با معرف ١شده است. پرسشنامه سرمايه فرهنگي داراي دو بعد اصلي است: سرمايه فرهنگي عينيت يافته

شود گيري مياندازه» هاي شعر و كارهاي هنري در منزلكتاب«، »هاي ادبي و داستانيميزان دسترسي به كتاب«چون 

هاي زير شود كه در سال گذشته در هر يك از فعاليتكه از پاسخگويان پرسيده مي ٢يافتهو سرمايه فرهنگي تجسم 

هاي هاي موسيقي و كنسرتشركت در كالس«، »ديدار از موزه و نمايشگاه هنري«اند: چه ميزان مشاركت داشته

ي اين پرسشنامه توسط سازنده ضريب پاياي ». ....مسافرت و ديد و بازديد«، »تماشاي مستقيم تئاتر و فيلم«، »كالسيك

گزارش شده است. همچنين براي سنجش سرمايه فرهنگي، تحصيالت والدين، ميزان عالقمندي به  ٧٧/٠آن 

  ميزان ساعات مطالعه مورد استفاده قرار گرفت.   و هنر(خود و والدين)، تعداد كتاب در منزل

ي
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تح
ي 
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٢ 

گيري شد. نتايج تحليل اندازه در كالس در دو مقطع تحصيلي و معدل كسب شدهتوانايي تحصيلي با دو معرف رتبه 

و تبيين واريانس به ميزان  ٨٨/٢عاملي نشان داد كه مقادير با قرارگيري در يك فاكتور با بار عاملي باال، مقدار ويژه 

  گيري بااليي برخوردارند. از قابليت اندازه ٠٤/٩٦
-  

ي 
اع

تم
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٣ 

پايگاه اقتصادي و اجتماعي به جايگاه و موقعيت فرد در سلسله مراتب ساختار اقتصادي و منزلتي جامعه اطالق 

متغيرهايي چون سطح تحصيالت، شغل، درآمد، نوع و كيفيت منزل  ٣دهي تحليليشود كه با تركيب و وزنمي

)، در SESشاخص پايگاه اقتصادي و اجتماعي (براي سنجش شود. مسكوني، محل اقامت، ثروت و....سنجيده مي

تحليل عاملي سه متغير شغل(با رتبه بندي مشاغل)، درآمد و تحصيالت پدر در يك فاكتور قرار گرفتند. آزمون 

KMO داري عامل بوجود آمده را تأييد نمود. همچنين درصد واريانس تبيين شده به ميزان و بارتلت نيز معني

الذكر، تأييد داري ساخت تك عاملي را در ارتباط با سه متغير فوقمعني ،٨٧٠/١قابل قبول  ٤و موارد ويژه ٣١٧/٦٢

  نمود.

-  

 
 

  هايافته
اي به نام النداي هاي هدف، از تحليل تشخيصي و آمارههاي معنادار بين گروهدر اين مطالعه جهت آزمون كارايي تابع تشخيصي در ايجاد تفاوت

اند و كساني هاي بين دو گروه (كساني كه در رقابت المپياد علمي مشاركت داشتهاستفاده شد. در اين قسمت از تحليل براي برآورد تفاوت ٥ويلكس
هاي بين دو گروه مختلف اند) در خصوص متغيرهاي مستقل پژوهش، از اين تكنيك استفاده گرديد. هدف اين شد كه تفاوتكه مشاركت نداشته

اند و آنهايي كه مشاركتي در اين ها آشكار شود و عضويت در دو گروه، يعني آنهايي كه در المپيادهاي علمي شركت داشتهي اين تفاوتو معنادار
، ٦بيني شود. در اين مرحله از سه نوع آناليز تشخيصي مستقيماند، به عنوان يك متغير وابسته با استفاده از متغيرهاي مستقل پيشرقابت علمي نداشته

، روش قدم به قدم انتخاب شد و در قالب يك متغير اسمي دو حالته مشاركت و عدم مشاركت در المپياد علمي به عنوان ٨و قدم به قدم ٧ايسلسله
المپياد،  آموز، عالقمندي بهمتغير وابسته و متغيرهاي پايگاه اقتصادي و اجتماعي، جو المپيادي مدرسه، تعامل مدرسه با خانواده، خودكارآمدي دانش

آموز، تشويق و حمايت والدين، حمايت مدرسه و سرمايه فرهنگي والدين آموز، كيفيت آموزش مدرسه، توانايي تحصيلي دانشنظام ارزشگذاري دانش
اده شدند نمونه مورد مطالعه، همه در اين تحليل شركت د ٣٧٢بيني كننده پژوهش در نظر گرفته شدند. از كل به عنوان متغيرهاي مستقل و پيش

  و هيچ موردي به علت دارا بودن كدهاي گمشده از معادله خارج نشد. 
هاي مربوط به متغيرهاي مستقل پژوهش را هاي شركت داده شده در معادله و همچنين اطالعات و آماره، توزيع فراواني نمونه٣و  ٢جداول 

                                                           
1. Objectified Cultural Capital 
2. Embodied Cultural Capital 
3 . Analytical Weighting 
4 . Eigen value 
5 . Landa wilks 
6 . direct 
7 . hierarchical 
8 . stepwise 
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  دهد.نشان مي
  توزيع فراواني نمونه افراد شركت داده شده در معادله . ٢جدول

  تعداد  موارد  رديف

  ٣٠٨  تعداد موارد شركت داده شده  ١

  ٠  تعداد كد گمشده خارج از گروه بندي  ٢

  ٦٤  تعداد حداقل يك كد گمشده در متغيرهاي تشخيصي  ٣

  ٠  ) به طور همزمان٣و  ٢هر دو موارد (  ٤

  ٣٧٢  كل

 

هاي دو گروه مشاركت كننده/ نكننده در خصوص متغيرهاي مستقل پژوهشآماره: اطالعات و ٣جدول  

  هاگروه

  متغيرهاي مستقل

  عدم مشاركت در المپيادهاي علمي  مشاركت در المپيادهاي علمي

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين

  ٠١/٢٠  ٧٧/٤١  ٧٥/١٩  ٢٩/٥٩  پايگاه اقتصادي و اجتماعي

  ٢٧/٦  ٩٠/١٨  ٤٦/٤  ٩٧/٢٣  مدرسهجو المپيادي 

  ٦٧/٤  ٣١/١١  ٠٨/٥  ٥٢/١٣  تعامل مدرسه با خانواده

  ٠١/٤  ٠٩/٢٥  ٤٤/٤  ٣٧/٢٥  آموزدانشخودكارآمدي 

  ٨٤/٦  ٢٣/٢٠  ٠١/٤  ٢٣/٢٦  عالقمندي به المپياد

  ٥٠/٥  ٢٣/١٣  ٤٣/٣  ٨٣/١٦  آموزنظام ارزشگذاري دانش

  ٧٣/٤  ٣١/١٢  ٣٢/٢  ٩٧/١٦  كيفيت آموزشي مدرسه

  ٠٨/١  ٦٦/١٨  ٧١٧/٠  ٤٤/١٩  آموزتوانايي تحصيلي دانش

  ٩٩/٣  ٣٤/١٤  ٨٤/٣  ٣٢/١٥  تشويق و حمايت والدين

  ٩٤/٤  ٩٣/١٧  ٧٥/٤  ٦٦/١٨  حمايت مدرسه

  ٧١/٣  ٠١/١٠  ٤٣/٤  ٩٤/١٠  سرمايه فرهنگي والدين

النداي ويلكس، متغيرهايي حذف يا اضافه شدند  در اين تحليل، يازده متغير در معادله شركت داده شده و در هر مرحله براي به حداقل رساندن
خارج  كه در گام هفتم، هفت متغير يكي پس از ديگري بر اساس كمترين مقدار الندا وارد  معادله تابع تشخيصي شده و چهار متغير ديگر از معادله

  انعكاس يافته است. ٤شدند. خالصه نتايج متغيرهاي وارد و خارج شده، در جدول 
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  نتايج متغيرهاي وارد و خارج شده به معادله تابع تشخيصي در گام هفتم .٤جدول

  سطح معني داري  النداي ويلكس  متغيرهاي خارج شده  متغيرهاي وارد شده

  ٠٠٠/٠  ٤٧٧/٠    كيفيت آموزشي مدرسه

  ٠٠٠/٠  ٤٨٧/٠    پايگاه اقتصادي و اجتماعي

  ٠٠٠/٠  ٥١١/٠    حمايت و تشويق مدرسه

  ٠٠٠/٠  ٤٦٦/٠    آموزدانشنظام ارزشگذاري 

  ٠٠٠/٠  ٤٤٥/٠    آموزتوانايي تحصيلي دانش

  ٠٠٠/٠  ٤٥٥/٠    جو المپيادي مدرسه

  ٠٠٠/٠  ٤٢٩/٠    تشويق والدين

      تعامل مدرسه با خانواده  

      آموزخودكارآمدي دانش  

      آموز به المپياد عالقه دانش  

      سرمايه فرهنگي والدين  

شود، متغيرهاي كيفيت آموزشي مدرسه، پايگاه اقتصادي و اجتماعي، حمايت و تشويق مدرسه، نظام طوري كه در جدول فوق مشاهده ميهمان
، جو المپيادي مدرسه و تشويق والدين براي هر دو گروه چه آنهايي كه در المپيادهاي علمي آموزدانشآموز، توانايي تحصيلي ارزشگذاري دانش

اند. يعني تنها اين متغيرها، قادر وارد معادله تشخيصي شده >٠٠٠/٠Pداري اند، در سطح معنياند و چه آنهايي كه مشاركت نداشتهمشاركت داشته
اي به دست د واريانس متغير وابسته را تبيين نمايند. در اين تحليل از هفت متغير وارد شده معادلهانبيني عضويت گروهي بوده و توانستهبه پيش

  دهد.ضرايب استاندارد متغيرها را در تابع تشخيصي نشان مي ٥كند. جدول آمد كه اين معادله حداكثر تمايز را بين اين دو گروه ايجاد مي
  

  ادله تشخيصيضرايب متغيرهاي وارد شده به مع .٥جدول 

  ضرايب متغيرها  متغيرها  رديف

  ٣٧٦/٠  پايگاه اقتصادي و اجتماعي  ١

  ٣٩٨/٠  جو المپيادي مدرسه  ٢

  ٣٣٦/٠  دهي)آموز (اولويتنظام ارزشگذاري دانش  ٣

  ٥٣٥/٠  كيفيت آموزشي مدرسه  ٤

  ٣٦٣/٠  توانايي تحصيلي  ٥

  ٠٦٤/٠  حمايت و تشويق مدرسه  ٦

  ١٠٦/٠  تشويق والدين  ٧

  

كنندگان و توجه به ضرايب متغيرهاي وارد شده به معادله تشخيصي، تابع تشخيصي براي عضويت افراد در دو گروه مشاركتبا 
  نكنندگان در المپيادهاي علمي كشور به صورت زير است:مشاركت
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+٣٣٦/٠آموز) (نظام ارزشگذاري دانش +٣٩٨/٠(جو المپيادي مدرسه)    =D  ٣٧٦/٠(پايگاه اقتصادي و اجتماعي)   

+١٠٦/٠(تشويق والدين)+٠٦٤/٠(حمايت و تشويق مدرسه)  +٣٦٣/٠(توانايي تحصيلي فرد )  +٥٣٥/٠(كيفيت آموزشي مدرسه)     

  

كنندگان/ نكنندگان در المپيادهاي علمي كشور در ارتباط با توان گفت كه مشاركتها ميدر تحليل معادله به دست آمده با استناد به ميانگين
  تواند عضويت افراد را در دو گروه متفاوت پيش بيني نمايد. داري باهم دارند و اين تابع، مياين متغيرها، تفاوت معني

درصد از گروه مشاركت  ٢/٩٥، نمايانگر عضويت واقعي افراد در دو گروه مورد نظر است. مطابق با نتايج اين جدول ٦دول گروه مشاهده در ج
درصد  ٦/٧٩درصد مشاركت كنندگان در گروه خودشان قرار ندارند. همچنين  ٨/٤كنندگان در المپيادهاي علمي در گروه خودشان قرار داشته و تنها 

اند. به طور كلي درصد آنها در گروه خود قرار نداشته و در گروه مقابل قرار گرفته  ٤/٢٠دگان در گروه خود قرار دارند. تنها از گروه مشاركت نكنن
 بيني نمايند.درصد به درستي پيش ٦/٨٦اند، عضويت واقعي افراد در اين دو گروه را به ميزان هفت متغير وارد شده به معادله توانسته

  آموزان در دو گروه مشاركت كنندگان/ مشاركت نكنندگانبيني عضويت دانشنتايج پيش .٦جدول 

  بندي صحيحدرصد طبقه  بيني شدههاي پيشعضويت در گروه  تعداد  گروهها

  مشاركت نكنندگان  مشاركت كنندگان

  ٢/٩٥  ٨  ١٥٨  ١٦٦  گروه مشاركت كنندگان

  ٦/٧٩  ١٦٤  ٤٢  ٢٠٦  گروه مشاركت نكنندگان

  درصد ٦/٨٦اند                                                  بندي شدهافرادي كه به درستي طبقهدرصد 

 تأييدنمود. به عبارتي اين آزمون  تأييد، مفروضه بنيادي تحليل تشخيصي، يعني همگني ماتريس هاي كواريانس را Box's Mنتايج آزمون 
و  ٣٩٢/١با  ١نمود كه ماتريس هاي كواريانس مشاهده شده متغيرهاي وابسته در بين دو گروه با هم برابرند. همچنين در اين مطالعه مقدار ويژه

ساندن داري معادله متمايز كننده است. در اين تكنيك آماري، در هر مرحله بايد براي به حداقل ربيانگر معني ٤١٨/٠مقدار النداي ويلكس كلي با 
توان از طريق تفاوت گروه ها شدند. النداي ويلكس، نسبتي از واريانس نمرات تشخيصي كه نميمي النداي ويلكس متغيرهايي حذف يا اضافه

دهد. هر گاه نسبت مجموع مجذورات درون گروهي به كل مجموع مجذورات كوچك باشد، الندا نيز كوچك بوده و معناي تبيين كرد، را نشان مي
دهد كه اين آماره در گام هفتم با ورود متغير هفتم به ين است كه ميانگين گروه ها متفاوت است. جدول مقدار النداي ويلكس، نشان ميآن ا
رسيده است. قابل ذكر است كه ميزان فوق مربوط به همه متغيرهاي  ٠٠٠/٠داري قابل قبول يعني به حداقل ميزان ممكن با سطح معني ٤١٨/٠

، هر كدام النداي ويلكس منحصر به فرد متغيرهاي ٤معادله تشخيصي، يعني النداي ويلكس كلي است. در حاليكه آماره هاي جدول  وارد شده به
  . واحد در تركيب خاصي از متغيرهاي وارد شده به معادله تشخيصي در گام هفتم است

  
   

  و بحث گيرينتيجه
آموز، قابليت نشان داد كه متغيرهاي كيفيت آموزشي مدرسه، پايگاه اقتصادي و اجتماعي والدين، جو المپيادي مدرسه، نظام ارزشگذاري دانشنتايج 

آموزان در دو طيف مشاركت كننده/ عدم مشاركت تشويق والدين و حمايت و تشويق مدرسه قادر به پيش بيني عضويت دانش، آموزدانشو توانايي 
با اند. داري با يكديگر بودهاند واريانس متغير وابسته را تبيين نمايند. يعني دو گروه متفاوت در اين متغيرها داراي تفاوت معنيه بوده و توانستهكنند

توان گفت كه يافته هاي تجربي به نوعي مبين چارچوب نظري پژوهش است. يعني در مشاركت/ عدم مشاركت توجه به نتايج كسب شده مي
ها و كيفيت عامالن كنش در سطح خرد آموزان در اين رقابت علمي عوامل متعددي در سطوح خرد و مياني تأثير دارد. عواملي كه از ويژگيانشد

  گيرد. هاي آنان را در سطح نهادي دربرميشروع شده و با پوشش نظري واقعيت هاي مدرسه و خانواده، حمايت
ها در ارتباط با تبيين تمايل به مشاركت در آزمون المپياد علمي اي بين مؤلفهرتباطات متقابل و پيچيدههمچنين نتايج مبين آن است است كه ا

راي برقرار است. گفتن اينكه ساختار و كاركرد يك نظام آموزشي در اين ارتباط كمتر تعيين كننده است، ضرورتاً به اين معني نيست كه افراد ب
شود. ضمن اينكه ما نياز داريم در مدل خود، كند انتخاب خود از جنبه اجتماعي مقيد ميهمانطوري كه الكساندر اشاره ميانتخاب خودشان آزادترند. 

                                                           
1 . Eigenvalue 



  آموزان در المپيادهاي علميتحليل تشخيصي عؤامل موثر بر مشاركت دانش ١٣
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هاي علمي دخيل ضمن اينكه موانع موقعيتي، نهادي و اختياري در ارتباط با مشاركت در اين رقابتفضايي براي عامليت شخصي قائل شويم. لذا 
اي در اين ميان دارند. طبيعت ساختارهاي نهادي بر قابليت و توانايي افراد براي مشاركت تأثير نيز نقش تعيين كننده هاي نهادياست، تفاوت

تواند از موانع كند. بر اساس اين ديدگاه، موانع تمايلي ميگذاشته و شرايط مناسبي را براي مشاركت و غلبه بر موانع نهادي و فردي فراهم مي
توانند براي رقيق كردن و تقليل هاي عمومي در اين ميان ميعيتي و نهادي تأثير پذيرفته و يا حتي بر آن تأثيرگذار باشد. سياستساختاري نظير موق

ها، تواند بر ديدگاه و عقالنيت ذهني فردي(تمايلي) تأثيرگذار باشد. ساختار فرصتموانع ساختاري و فردي مشاركت تأثير بگذارد. آن همچنين مي
 تواند بر فرآيند آموزش تأثيرگذار باشد. اين موضوع نشانگر بحث بورديوگذاري عمومي است كه ميساختار و سياست -ز طريق تعامل عامليتتنها ا

رسد و تمايالت فردي به عنوان اثرات مستقيم و غيرمستقيم رژيم در ارتباط بين عادتواره فردي و ميدان اجتماعي است كه از ساختار به فرد مي
مند نهادي، ارتباط متقابل آنها با هم و ارتباط آنها با هاي هدفشود. پس بر اساس اين مدل، شرايط ساختاري وسيع، سياستت رفاهي ديده ميدول

ت شود كه افرادي قصد مشاركبر اين اساس، موانع شرايطي تعريف ميتواند بر توان و يا موانع مشاركت فرد تأثيرگذار باشند. سطح خرد(فرد)، مي
  را داشته باشند، اما توانايي آن را نداشته باشند.

كنند، در حالي كه برخي تواند تبيين كننده مناسبي باشد كه چرا برخي مشاركت را انتخاب ميطور، تفاوت در پاداش مورد انتظار ميهمين
ها براي رسيدن به آنچه كه اهميت دارد، بر ر فرصتها و تفاسير ذهني از ساختاهاي اختياري شامل ارزشكنند. اين مسئله بر جنبهانتخاب نمي

اي از عامليت برخوردارند، اما آنها بوسيله گردد. گرچه افراد از درجهگردد. فقدان عالقه يك عقالنيت ذهني است كه به زمينه شخصي برميمي
   شوند.كند، متأثر ميهايي از خود كه انتخاب را تحميل ميها و جنبهساختارها و زمينه

هاي اقتصادي و اجتماعي مورد كنندهنكنندگان اغلب به خاطر تعيينسازند كه مشاركتهمچنين چنانچه گورارد و همكاران خاطرنشان مي
شوند. لذا در كنش متقابل بين سطوح تحليلي خرد و نهادي، تأثير موقعيت نهادي بر ترجيحات فردي نيز بايد مورد مالحظه قرار تحريم واقع مي

مطابق ديدگاه آنان، ترجيحات فردي از دو جنبه كالن، نابرابري اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در اقتصاد سياسي و سطح نابرابري آموزشي  گيرد.
  پذيرد.  تأثير مي

مشخص اين مطالعه به شناختي عيني و علمي در ارتباط با عوامل موقعيتي، نهادي و اختياري مشاركت دست يافته و نقش عؤامل مرتبط را 
شود كه ضمن برداشتن موانع مشاركت و احياء الزامات آن، امكان هاي موجود، اين امكان فراهم ميبا اشراف به واقعيتحاصله و ساخت. با شناخت 

آموزان محقق شود. لذا اين مطالعه يك مطالعه كاربردي است و با شناسايي متغيرهاي مستقلي كه توان پيش بيني مشاركت حداكثري دانش
جو مدرسه  ان برنامه ريزي داشت. مثالًآموزدانشتوان در مدارسي كه رغبتي وجود ندارد براي ارتقا ميزان مشاركت شاركت در المپياد را دارند، ميم

د برگزار كرد. كار كرد و يا براي والدين كالس توجيهي در ارتباط با معرفي المپيا آموزدانشرا به سمت المپياد سوق داد و بر روي نظام ارزشگذاري 
  نمايد.اي كمك ميتواند از كاربست نتايج اين مطالعه بيرون آيد. ضمن اينكه در سطح مياني به درك تمايزات بين مدرسههمه اين فعاليت ها مي

رسنل گيري بيماري مسري كرونا، تعطيلي مدارس، دوركاري پگستره جغرافيايي ميدان پژوهش، همهالزم به ذكر است كه در اين پژوهش 
هاي هدف و نتيجتاً عدم دسترسي مكفي به پاسخگويان از جمله موانع و محدوديت هاي اساسي اين ستادي ادارات كل آموزش و پرورش استان

  پژوهش بود.
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