
  
  
  

  
  1آموزش شهروندي در مدارس شهر تهران؛ آثار و پیامدها

  )مطالعۀ تجربی اثربخشی طرح شهردار مدرسه(

  *احمد غیاثوند
   8/4/94 :             تاریخ  پذیرش25/8/93 :تاریخ دریافت

  
  چکیده

هـاي نهادهـاي مختلـف       آموزش شهروندي بـه سـاکنان شـهر یکـی از رسـالت            
هایی که به صورت یـک   چنین یکی از طرح هم. ماعی در محیط شهري است    اجت

مداخلۀ شهروندي در سطح مدارس راهنمایی شهر تهران در حـال انجـام اسـت        
هدف این طرح توسعه و ترویج مشارکت اجتماعی . است» شهردار مدرسه«طرح 

اس بر این اسـ   . آموزان است   هاي شهروندي در بین دانش      و نهادینه کردن مهارت   
مقالۀ حاضر به بررسی میزان اثربخشی طرح شهردار مدرسه پرداخته است؛ زیـرا    

اندرکاران و مسئوالن مدیریت شهري و نیز آموزش و پرورش همـواره بـا                دست

                                                
-       بـه کارفرمـایی دفتـر    » بررسی اثربخشی طرح شهردار مدرسـه «این مقاله برگرفته از طرحی پژوهشی با عنوان

 انجـام  1390آبـادي در سـال    مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداري تهران، تحت نظارت دکتر حسن رضا زین        
 .گرفته است

 com.gmail@ghyasvand.ah بائیطباطاستادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه  *
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اند که تا چه انـدازه طـرح شـهرداري مدرسـه بـه لحـاظ        این پرسش مواجه بوده  
جش میـزان   اهداف مـورد نظـر از اثربخـشی الزم برخـوردار اسـت؟ بـراي سـن                

البتـه سـعی   . شـده اسـت    استفاده CIPPاثربخشی طرح شهردار مدرسه از مدل  
روش . داد طرح ارائه شود     برون یابی کیفیت   شده در این مطالعه فقط نتایج ارزش      

آمـوزان شـهردار    یابی است و جامعۀ آماري آن را کلیۀ دانـش   انجام تحقیق ارزش  
 گانـۀ شـهرداري در سـال      22 مدرسه، والدینشان و مـدیران مـدارس در منـاطق         

از ابـزار  اطالعـات  آوري  بـراي جمـع  . دهد  تشکیل می 1390 - 1391تحصیلی  
  روشدو   سنجش وضعیت اعتبار مفـاهیم و متغیرهـا از           و نیز براي  » نامه پرسش«

چنـین از   هـم . شـده اسـت  اسـتفاده  ) منطقـی (گیري  اعتبار صوري و اعتبار نمونه  
در نهایت . ایم بی به پایایی مفاهیم کمک گرفتهیا آزمون آلفاي کرونباخ براي دست

تـوان چنـین    آموزان می بندي وضعیت پیامدها و آثار طرح بر روي دانش       در جمع 
تـرین تـأثیر طـرح شـهردار مدرسـه در افـزایش احـساس           قضاوت کرد که بیش   

پذیري اجتماعی و نیز افزایش عالقه و تعلق نسبت بـه محـیط مدرسـه           مسئولیت
آمـوزان،   واردي از قبیل افزایش مشارکت جمعی در بـین دانـش  در مقابل م . است

آمـوزان مدرسـه و نیـز بهبـود      بخـشی بـه سـایر دانـش     آموزش و آگاهی  افزایش  
  . اند وضعیت تحصیلی شهرداران مدرسه در سطح نامطلوبی ارزیابی شده

یـابی    شهردار مدرسه، مـدارس راهنمـایی، مـدل سـیپ، ارزش          : مفاهیم کلیدي 
   .آموزان داد، دانش رونکیفیت، عوامل ب

  
   پژوهشمسئله

شهرهایی است که جمعیت بـسیاري        شهر تهران به عنوان پایتخت کشور، از جمله کالن        
را در خود جاي داده است و در طول چند دهۀ اخیر گسترش بسیاري یافتـه و روز بـه             

شود، به نحـوي کـه سـاختار جمعیتـی و فرهنگـی شـهر             می  روز بر جمعیت آن افزوده      
ریـزي اجتمـاعی بـراي آن از اهمیـت      شـناختی برنامـه    ون شده و به لحاظ جامعـه      دگرگ
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هایی است کـه   رو، شهر تهران نیازمند اجراي طرح  از این   . بسیاري برخوردار شده است   
به همین سبب . پذیري شهروندي را با موفقیت انجام دهد   بتواند فرایند آموزش و جامعه    

توسعۀ فرهنگ شهرنشینی بود که در ایـن زمینـه          حلی براي    مدیریت شهري به دنبال راه    
هایی که مورد استقبال شهرداري  یکی از طرح. هاي مختلفی مورد توجه قرار گرفت طرح

بود که هدفش توسـعه و تـرویج مـشارکت و       » شهردار مدرسه «تهران قرار گرفت طرح     
تهـران  آموزان مدارس راهنمایی شـهر   هاي شهروندي در بین دانش   نهادینه کردن مهارت  

  . بود
هاي رسمی آموزش و  ترین وظایف نظام امروزه تربیت شهروندان خوب یکی از مهم     

یافته و در حال توسـعه مـسئوالن     در بسیاري از کشورهاي توسعه    . پرورش کشورهاست 
هاي آموزشی متنـوع، تربیـت شـهروندي مناسـب را در              تعلیم و تربیت با تدوین برنامه     

شاید بتوان گفت امروزه تمامی کـشورها       . اند  د قرار داده  هاي خو   ها و فعالیت    صدر اقدام 
این نگرانی را دارند که چگونه نسل جدید خود را براي زندگی، به عنوان یک شـهروند     

هاي مشارکت فعال در زندگی اجتمـاعی را بـه آنـان بیاموزنـد      مفید، آماده کنند و روش    
  ).105: 1392 به نقل از اسماعیلی، 1991پورتا، (

در تمام جوامع، آموزش و پرورش یکی از نهادهاي اجتمـاعی اسـت؛ یعنـی          امروزه  
دیگر، در سیر تحوالت اجتمـاعی   واقعیتی است که بر اثر نیازهاي انسان در رابطه با یک        

در این میان نیز مدارس بـه عنـوان   . به وجود آمده، شکل گرفته و تحول پیدا کرده است 
کـه درصـدد    روند؛ زیـرا عـالوه بـر ایـن      میابزاري مهم براي مداخلۀ اجتماعی به شمار     

دهـی بـه رشـد     ، نقش مهمـی در تعریـف و شـکل   اند آموزش رسمی و تربیت نوجوانان  
هـاي اجتمـاعی در       رنگـی مـشارکت     کم«. اجتماعی و شخصیت نوجوانان دارند       ـ روانی

بار آن از عوامل اساسی مطـرح        چهارچوب آموزش و پرورش رسمی کشور و آثار زیان        
شهردار مدرسه است؛ زیرا طرح فوق عالوه بر آموزش عمومی مشارکت بـه     شدن طرح   

هـاي مـشارکتی در       سبب اجرا شدن در چهارچوب مـدارس مـستقیماً در جهـت بنیـان             
  ).1378پیران، (» دارد می  مدارس گام بر
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 کلیۀ اقدامات اجرایی طرح بر اساس بازنگري سوم   1390 - 1391در سال تحصیلی    
 گانۀ شهرداري تهران انجام گرفت، به نحوي که هر 22کلیۀ مناطق  در 1385در تابستان  

منطقۀ شهرداري مکلف شد پنج مدرسـۀ پـسرانه و پـنج مدرسـۀ دخترانـه را در مقطـع             
بر این اساس، اجراي این طـرح  . راهنمایی تحت پوشش طرح شهردار مدرسه قرار دهد    

مـالی و مـادي فراوانـی    که مستلزم صرف منابع انـسانی،    مدرسۀ راهنمایی،    220در بین   
ادارة کل آموزش شـهروندي شـهرداري   مدیران ، موجب شده است که مسئوالن و    است

آمـوزان حـساسیت نـشان        نسبت به تأثیرگذاري اهداف این طرح آموزشی در بین دانش         
اهداف آن از بازخورد نحوة  ۀارائطرح مذکور و بررسی میزان اثربخشی دهند و به دنبال 

، ابراهیمـی  )1375(و ) 1373(البتـه مطالعـات گذشـتۀ پیـران       . اشندآموزان ب   سوي دانش 
گرچه بیانگر اهمیت و تأثیرگذاري این پروژه اسـت،     ) 1375 - 1374(و کردي   ) 1373(

ویـژه   گیري از طرح طی پانزده تا بیـست سـال گذشـته، تغییـر در افـراد و بـه             اما فاصله 
رة کـل آمـوزش شـهروندي       نیروهاي اجرایی طـرح در مـدارس، رابطـان، مـسئوالن ادا           

شهرداري، نحوة اجراي طـرح و نیـز تغییـر در برخـی از اهـداف اولیـۀ طـرح در طـی               
هاي مختلف، موجب شده است مطالعـۀ اثربخـشی طـرح شـهردار مدرسـه از                  بازنگري

اثربخـشی طـرح    « رو، مقالۀ حاضر بـه بررسـی          از این . سزایی برخوردار باشد    اهمیت به 
در این خـصوص اگـر      . پردازد  می»  راهنمایی شهر تهران   شهردار مدرسه در بین مدارس    

 از سـوي    شـده  به اهداف تعیـین   یابی    دستدرجه و میزان    را  ) effectiveness(اثربخشی  
هـاي شـهروندي و سـازمان     اندرکاران ادارة کل آموزش   یک سازمان تعریف کنیم، دست    

ي مدرسـه بـه   اند که طرح شـهردار  آموزش و پرورش همواره با این پرسش مواجه بوده    
  لحاظ اهداف مورد نظر تا چه حد از اثربخشی الزم برخوردار است؟
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  مبانی نظري 
  آموزش شهروندي و طرح شهردار مدرسه

محیطی، فرهنگی،  تربیت شهروندي مفهومی چندبعدي است که مفاهیم اخالقی، زیست
وانان براي سازي ج در واقع آموزش شهروندي آماده. گیرد اقتصادي و سیاسی را در برمی

تربیت شهروندي به آن . هایشان به عنوان شهروند است ها و مسئولیت پذیرش نقش
شود که در اشکال رسمی افراد یک  هاي تعلیم و تربیت اطالق می بخش از فعالیت

فرمهینی فراهانی، (کند  پذیر می جامعه را براي عضویت در جامعۀ سیاسی آماده و جامعه
آموزش حقوق . 1: نظر یونسکو سه موضوع مهم داردآموزش شهروندي از ). 1389

شهروندي و انسانی به مردم از طریق تفهیم اصول و نهادهاي یک حکومت، یک کشور 
به دست . 3یادگیري براي تمرین قضاوت فردي و روحیۀ انتقادي و . 2یا یک ملت، 

  ).1390موالیی، (آوردن احساس مسئولیت فردي و اجتماعی 
یت شهروندان فعال و مؤثر یکی از اهداف مهم در سطوح ملی و م ترب 1990در دهۀ 

در کانادا نیز تربیت شهروندي یکی از ). 1997کندي، (محلی براي کشور استرالیا بود 
هاي گوناگون براي تحقق آن تالش  ترین وظایف نظام آموزشی است و از راه مهم
ش شهروندي آغاز شده اي براي آموز  برنامۀ ویژه2000در انگلیس از سال . شود می

اي به این منظور تهیه کرد که بر  است؛ آموزش و پرورش این کشور در این سال برنامه
سه موضوع مجزا و در عین حال مرتبط با هم در حیطۀ آموزش شهروندي تأکید 

پرورش مسئولیت اخالقی و اجتماعی، مشارکت و : اند از ها عبارت این حیطه. کرد می
برنامۀ درسی کشور ). 2002پاتر، (اجتماعی، کسب سواد سیاسی درگیر شدن در امور 

آموزان در دورة ابتدایی مطالعات محیط را در حوزة  براي دانش) 2000(هند 
در این برنامه در دورة دوم ابتدایی به . هاي شهروندي در نظر گرفته است آموزش

عات مربوط به آموزان مسائل اجتماعی و سیاسی و در دبیرستان تاریخ و موضو دانش
  ).1389فرمهینی فراهانی، (شود  قانون اساسی آموزش داده می
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به طور کلی هدف از آموزش شهروندي تحقق مفاهیم شهروندي و نیل به هدف 
آموزش شهروندي نحوة ایجاد انگیزش در بین . تر توسعۀ پایدار شهروندي است بزرگ

ها از طریق  این آموزش. ستافراد براي پذیرش نقش شهروند و توجه به منافع جمعی ا
هاي زندگی اجتماعی و ایجاد انگیزش  بخشی به حقوق شهروندي، تقویت مهارت آگاهی

تاجیک اسماعیلی، (کنند  گیري حس شهروندي را تسهیل می در افراد جامعه شکل
تواند در قالب هریک از سه رویکرد ذیل انجام  آموزش شهروندي می). 108: 1393
  :شود

  دانش دربارة نظام سیاسی کشور یا کشورهاي دیگر؛: بارة شهرونديآموزش در) الف
ها به عنوان ابزاري براي  ها و ارزش توسعۀ مهارت: آموزش براي شهروندي) ب

  تشویق و تربیت شهروندان؛
تأکید بر یادگیري از طریق انجام دادن و کسب تجربه : آموزش براي شهروندي) ج

در مجموع آموزش شهروندي ). 2: 2005ور، جیمز آرت(در داخل و خارج از مدرسه 
: بندي و اجرا کند هاي شهروندي را حول چهار محور اساسی دسته باید پرورش ویژگی

فرمهینی (تعهد، و مسئولیت . 4آگاهی و دانایی، . 3ها،  دانش و مهارت. 2ها،  ارزش. 1
  ).1389فراهانی، 

آموزش در مدارس از . دشو هاي مختلف در دنیا انجام می آموزش شهروندي به روش
دوران کودکی تا نوجوانی و نیز از طریق معلمان و والدین یکی دیگر از این 

یافته مفاهیم شهروندي از دوران کودکی تا نوجوانی  در کشورهاي توسعه. هاست روش
هاي الزم را در اختیار والدین و معلمان قرار  شوند و دولت نیز آموزش آموزش داده می

م، آموزش شهروندي و آشنایی با آن رسماً در برنامۀ  2002گلیس از سال در ان. دهد می
اهداف آموزش عموماً شامل . درسی مدارس از سنین یازده تا شانزده سالگی قرار گرفت 

هاي شهروندي، بحث و بررسی دربارة  آشنایی با حقوق و مسئولیت: موارد ذیل است
هاي  اخت جامعه، آشنایی با فعالیتهاي مهم شهروندي، فهم و شن ها و موضوع سرفصل

  ). 1390موالیی، (اجتماعی، مشارکت فعال در برنامۀ اجتماعی یا گروهی 
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کند و شامل  هاي زندگی مدرسه توجه می بنابراین، تربیت شهروندي به تمامی جنبه
توانند نقشی در  شود که می تمامی کودکان، معلمان، اعضاي اداري و همۀ کسانی می

نفعان، افراد جامعۀ محلی و  چنین والدین، ذي در این برنامه هم. داشته باشندادارة مدرسه 
هاي آزاد هر کدام به نحوي در برنامۀ تربیت شهروندي مشارکت دارند  اعضاي سازمان

بنابراین، برنامۀ تربیت شهروندي مستلزم آن است که کودکان از . کنند و ایفاي نقش می
این امر در بسیاري . و اجتماعی محلی آموزش ببیندخالل عمل فعال در زندگی روزمره 

که اجتماعات محلی براي چنین  کند، از قبیل آن هایی را ایجاد می از مواقع چالش
آموزان فرصت الزم را براي  بنابراین، دانش. مشارکت مشارکتی فعال آمادگی ندارند

تاجیک (آورند  هاي شهروندي با زندگی واقعی خود به دست نمی تلفیق آموزش
  ).117: 1393اسماعیلی، 

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 117: 1393تاجیک اسماعیلی،(مسائل اساسی آموزش شهروندي : 1نمودار شماره 
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تر کشورهاي پیشرفته نظـام رسـمی آمـوزش و پـرورش متـولی                معموالً در بیش  
شود کودکان از آغاز دوران تحصیلی رسمی و     هاي شهروندي است و تالش می       آموزش
با . هاي کافی تبدیل شوند     د اجتماعی شدن به شهروندان خوب و داراي مهارت        در فراین 

هـاي   یکـی از روش » طرح شهردار مدرسـه «: توان بیان داشت عنایت به مباحث فوق می 
در واقـع   . گیـرد   آموزش شهروندي است که در مدارس راهنمایی شهر تهران انجام مـی           

شـهري و آمـوزش شـهروندي، بـا     تعامل شهرداري، به عنوان سازمان متـولی مـدیریت       
مدرسه، به عنوان نهاد رسمی نظام آموزش و پروش، در قالـب طـرح شـهردار مدرسـه                

تواند بیانگر ارتباط ارگانیک مدرسه با جامعـۀ شـهري مـدرن در پـرورش و تربیـت              می
گیـري معاونـت اجتمـاعی و فرهنگـی           زمـان بـا شـکل      هم   این طرح  .آموزان باشد   دانش

 به طور آزمایشی از سوي پرویز پیران        1372- 1373 سال تحصیلی    شهرداري تهران، در  
نتایج مثبت آن به تعمیم طرح در سطح . در بیست مدرسۀ راهنمایی تهران به اجرا درآمد   

راه بـا بحـران      هم 1376در سال   .  منجر شد  1373 - 1374 مدرسه در سال تحصیلی      40
طرح تا دو سـال بـه تعویـق    رو شد و اجراي  مدیریت در شهرداري طرح با مشکل روبه 

ها در اسپانیا برگزار      اي که در ارتباط با فعالیت شهرداري        ساالنه  البته در سمینار دو   . افتاد
شـده جـزو     هـاي ارائـه     داشت این طرح از میان طرح     » شهرهاي آموزشی «شد که عنوان    

وت  مجدداً بـا قـ  1379چنین این طرح در سال  هم. شد  هفده طرح برگزیدة دنیا انتخاب      
 مدرسـۀ  200 در 1380 - 1381 مدرسه اجرا شـد و در سـال تحـصیلی    300تر در     بیش

راهنمایی شهر تهران رسماً اجرا شد و تا امروز اجراي آن در مـدارس راهنمـایی شـهر                   
  .تهران ادامه دارد

هـا در حـوزة    تـرین طـرح   در واقع طرح شهردار مدرسه به عنـوان یکـی از مهـم        
آمـوزان مـدارس راهنمـایی بـا          شود دانـش    موجب می شود و     مدیریت شهري مطرح می   

انتخاب برخی افراد به عنوان شهردار مدرسه و معاونان، بخشی از ادارة امور مدرسـه را            
. به عنوان یک جامعۀ کوچک بر عهده بگیرند و در تمامی امور آن مشارکت داشته باشند

. کننـد  یت مـی شهردار مدرسه در هشت عرصه با هدایت و تصویب شوراي مدرسه فعال         
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زیست، امکانات بهداشـتی، امکانـات ورزشـی، امـور      هاي مربوط به حفظ محیط      فعالیت
فرهنگی و اجتماعی، ترافیک و حمل و نقـل، مـسائل ایمنـی، تحـصیلی و پرورشـی از                   

چه حائز اهمیت است آن است که طـرح   آن. ترین موارد مورد توجه این طرح است    مهم
ي خود در ارتباط با نسل جوان مد نظـر داشـته، ایـن    سه اصل را در تمامی مراحل اجرا   

گانـۀ طـرح را تـشکیل     سه اصل با توجه به اهمیتی که دارند پایه و اساس اهداف پانزده         
) احساس اجتمـاعی کـردن، ج  ) احساس امنیت کردن، ب) الف: اند از  اند که عبارت    داده

 گانۀ 22رح در مناطق کارشناسان و رابطان ط). 1373ابراهیمی، (احساس احترام به خود 
گان را بـر عهـده    شد گانۀ آموزش و پرورش، مسئولیت توجیه انتخاب شهرداري و بیست 

  . کنند هاي شهردار مدرسه اعالم می دارند و امکانات خود را براي حمایت از طرح
  

   چهارچوب نظري پژوهش
یـابی بـه    شـده بـراي دسـت      بودن اقدامات انجام   ثرؤ بررسی میزان م   1منظور از اثربخشی  

اثربخـشی واقعـی    » اتزیـونی «به تعبیر   تر    ساده یبه عبارت . شده است  پیش تعیین  اهداف از 
وسیلۀ درجه و میزانی که سازمان به اهدافش دسـت یابـد، تعیـین         یک سازمان خاص به   

 اثربخـشی  :معتقـد اسـت  ، پدر مـدیریت معاصـر،   پیتر دراکر). Etizioni, 1964(شود  می
کند    را درست انجام دادن کارها تعریف می       2، و کارایی   درست یعنی انجام دادن کارهاي   

  ). 1383ایکاف، (
طرح شهردار مدرسه یک برنامۀ آموزشی ـ تربیتی است که بـا همکـاري ادارة آمـوزش     

یکـی از  . شهروندي شهرداري تهران و سازمان آمـوزش و پـرورش در حـال اجراسـت     
شی را به طور مطلوب مطالعـه کـرد   هاي آموز توان فعالیت هایی که به کمک آن می     شیوه

تواند کاربرد ارزیابی را تسهیل     استفاده از رویکرد سیستمی می    . است» رویکرد سیستمی «
توان دربارة هریک از عناصر نظام آموزشی به کار برد و دربـارة             کند، زیرا ارزیابی را می    

                                                
1. effectiveness 
2. efficiency 
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قـشی دارد  این امر قضاوت کرد که عرضۀ مورد نظر در رابطه با نیـاز مـورد نظـر چـه ن           
: نـد از ا الگوهاي ارزیابی مبتنی بر رویکرد سیستمی عبـارت  ). 11 - 10: 1380بازرگان،  (

CIPP  ،IPOI  ،CIPO   و Patrik .            در این مطالعه، براي سنجش میزان اثربخـشی طـرح شـهردار
 CIPPمدرسه در بین مدارس راهنمایی به سبب جامعیت و متناسب بـودن آن از مـدل                 

   .شده است استفاده 
» بـیم  اسـتافل  ال دانیل«مطرح شد و از طریق ) Guba(دل سیپ ابتدا از سوي گوبا  م

)Daniel L.Stuffelbeam ( در واقع زمانی کـه رویکردهـاي   .  توسعه یافت1960در دهۀ
ناپـذیري در قبـال پویـایی بـسترهاي      یابی با محدویت و انعطـاف  هاي ارزش  سنتی طرح 

  ). Stuffelbeam. 2003 a(اجتماعی مواجه شدند، این مدل رشد یافت 
هاي سیستمی است که در مقایسه با سایر انواع  ترین مدل این مدل از معروف

 در ترکیب  C.I.P.Pهستۀ مفاهیم مدل . تري دارد تر و گسترده ها کاربرد بیش مدل
 roductPو ) فرایند (rocessP، )داد درون (nputI، )زمینه (ontextCحروف اول 

الگوي سیپ متضمن سه هدف عمده . کنند ها داللت می بر ارزیابی آننهفته و ) داد برون(
گویی؛ ارتقاي درك و  گیري؛ فراهم آوردن اطالعات براي پاسخ هدایت تصمیم: است

 به نقل از کیامنش، 1986استافیل بیم و شینکفیلد، (یابی  هاي مورد ارزش فهم از پدیده
به . شود گیري استفاده می در تصمیماز این دسته از الگوها به منظور تسهیل ). 1380

داد، فرایند  هاي مربوط به زمینه، درون کنند تا تصمیم عبارت دیگر این الگوها کمک می
یابی  در الگوي سیپ میدان عمل ارزش. بخردانه اتخاذ شود) برنامه(داد نظام  و برون

لگوي سیپ، ابتدا که براي ارزیابی یک نظام، با استفاده از ا بسیار گسترده است، به طوري
شود تا کیفیت  وضعیت موجود و وضعیت مطلوب محیط و زمینۀ آن سنجیده می

دادهاي نظام ارزیابی شده تا مشخص شود  سپس درون. هاي نظام مشخص شود هدف
ها بوده و  هاي اجرایی تا چه اندازه در جهت برآوردن هدف ها و طرح که برنامه

ها  بی فرایند، دربارة چگونگی اجراي فعالیتچنین در ارزیا هم. اثربخشی داشته است
ها را میسر  یابی به هدف ها تا چه اندازه دست شود، تا آشکار شود که فعالیت قضاوت می
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دادها به قضاوت پرداخت و  توان دربارة برون کند، باالخره به وسیلۀ این الگو می می
یابی بر  راحل ارزشدر مجموع م). 95: 1380بازرگان، (اثربخشی نظام را آشکار کرد 

  :اساس مدل سیپ بدین شرح است
تعریـف زمینـۀ سـازمانی،      : یابی زمینه عبارت اسـت از        هدف ارزش  1:زمینه) الف

هاي آموزشی و سنجش نیازهـاي آموزشـی آن، مـشخص            تعیین جامعۀ مخاطب فعالیت   
هاي موجود براي برآوردن نیازها، تشخیص مسائلی که مبناي نیازهاسـت؛             کردن فرصت 

کند  هاي پیشنهادي به اندازة کافی نیازهاي مورد نظر را برآورده می که آیا هدف ین اینتعی
یابی زمینه تعیین آن دسته از اهداف         بدین ترتیب، حاصل ارزش   ). 105: 1380بازرگان،  (

ها باید یک برنامۀ آموزشی طراحـی   آموزشی یا مسائل آموزشی است که براي نیل به آن      
دادهـاي   یابی زمینه اساس الزم براي قـضاوت دربـارة بـرون    زشضمناً ار . و تدوین شود  

  ).43: 1377کیامنش، (سازد  برنامه را فراهم می
اي است  داد کمک به تدوین برنامه یابی درون  هدف اصلی ارزش2:داد  درون) ب

شده، در مرحلۀ  هاي تعیین که براي ایجاد تغییرات آموزشی و حصول به هدف
داد عالوه بر کمک به جریان  یابی درون ارزش.  شده استیابی زمینه طراحی ارزش
گیري، از طریق برآوردن اطالعات دقیق دربارة انتخاب موضوعات و با طراحی  تصمیم

ها و  چنین نشان دادن ضعف هاي آموزشی موجود و هم برنامۀ جدید و رد دیگر برنامه
 - 43: 1377کیامنش، (کند  گویی نیز کمک می ها به امر پاسخ امتیازهاي هریک از برنامه

44.(  
ها  هایی نظیر این شود تا پاسخ پرسش یابی کوشش می  در این ارزش3:فرایند) ج

خوبی در حال پیاده شدن هستند؟ چه عواملی بر سر راه  ها به آیا برنامه: تعیین شوند

                                                
1. context 
2. input 
3. process 



  
  
  
  
 1394، تابستان 23 شماره ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     218 

ها به کنترل و  ؟ پاسخ این پرسشاند موفقیت آن قرار دارند؟ چه تغییراتی ضروري
  ).75: 1378سیف، (کند  هاي اجرایی کمک می  شیوههدایت

بعد نتایج با . شود که نتایج چه هستند  در این مرحله معلوم می1:داد برون) د
. شود شود و رابطۀ بین انتظارات و نتایج واقعی مشخص می هاي برنامه مقایسه می هدف

شود تا  گذاشته میگیرندگان  پس از بررسی کامل نتایج، اطالعات الزم در اختیار تصمیم
در صورت لزوم دربارة ادامۀ برنامه، متوقف ساختن آن یا تجدید نظر در آن تصمیم 

  ).75: 1378سیف، (اتخاذ کنند 
که ذکر شد این مدل داراي چهار مؤلفۀ مرتبط با هم است که در قالب دو  چنان

توان  ابراین، میبن. دهد فرایند تکوینی و تراکمی اثرسنجشی دوره را مورد مطالعه قرار می
هاي اجرایی در طرح شهردار  کیفیت هر مرحله را بر اساس وضعیت اهداف و برنامه

میزان اثربخشی با توجه به اهداف اساسی تحقیق مبنی بر مدرسه بررسی کرد، البته 
اجراي طرح شهردار مدرسه در بین مدارس مختلف شهر تهران در این مقاله صرفاً به 

شود؛ بنابراین، سؤال اساسی تحقیق عبارت  داد پرداخته می لۀ بروننتایج و پیامدهاي مرح
داد در مدارس راهنمایی مجري طرح شهردار مدرسه  هاي برون عوامل و معرف: است از

  از چه کیفیتی برخوردارند؟
تا چه اندازه نتایج نظام آموزشی : توان بیان داشت داد می در بحث از کیفیت برون

در ) شده ها و آثار علمی دیگر، خدمات تخصصی عرضه  پژوهشآموختگان، نتایج دانش(
؟ در اند بخش رضایت)  و انتظارات یا اهداف(شده  مقایسه با استانداردهاي ازقبل تعیین

. ها پرداخت توان به بررسی اثربخشی طرح ها می داد برنامه واقع با بررسی وضعیت برون
 مدرسه ابتدا بایستی اهداف مورد بنابراین، براي سنجش میزان اثربخشی طرح شهردار

ریزان  ها، و مصاحبه با متخصصان امر و نیز برنامه نامه انتظار را بر اساس و مالك آیین
  . ها را سنجید بخشی آن مشخص کرد و میزان رضایت

                                                
1. output 
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 در طرح 1373گرفته از سوي ابراهیمی در سال  مطابق بررسی صورت
راه با  نهایت اهم اهداف مورد نظر همدر » یابی طرح آزمایشی شهردار مدرسه ارزش«

ر اهمیت بخشیدن به نوجوانان و تأکید ب شخصیت . 1: ند ازا شده عبارت امتیازات کسب
  تمرین مشارکت جمعی از طریق بر عهده گرفتن وظایف مشخص . 2آنان در جامعه، 

 آموزان به محیط عالقمند کردن دانش. 4پذیري در نوجوانان،  تفویت حس مسئولیت. 3
چنین در مطالعۀ  هم. هاي آن گیري جمعی و مشخصه  آشنا شدن با تصمیم.5مدرسه و 

اي است براي تحقق اهداف  پیران مشخص شد که اجراي طرح شهردار مدرسه وسیله
  : ند ازا این محورها عبارت. اند بندي معینی که حول سه محور اصلی قابل طبقه

جویی در سطح شهر، مدرسه و  تتقویت مشارک. 2بخشی به نوجوانان،  شخصیت. 1
شناخت بهتر شهر و مدرسه و وظایف افراد نسبت به این دو نقش آنان در . 3خانواده و 

  . ها ادارة آن
داد طرح شهردار مدرسه به  یابی کیفیت بخش برون در این مطالعه سنجش ارزش

دن به میزان بر  هاي مورد اجراست؛ به عبارتی به منظور پی معناي قضاوت دربارة نتایج برنامه
 سنجش وضعیت براي. گیرد شده صورت می موفقیت کلی برنامه در رسیدن به اهداف تعیین

هاي مختلف  کلی در نظر گرفته شد که از طریق معرف) هدف( بعد 7داد طرح  کیفیت برون
بخشی و توانمندسازي فردي شهرداران   شخصیت.1: ند ازا این ابعاد عبارت. اند سنجش شده

تقویت احساس . 3افزایش مشارکت جمعی در بین شهرداران مدرسه، . 2مدرسه، 
ه و تعلق افزایش احساس عالق. 4پذیري اجتماعی در بین شهرداران مدرسه،  مسئولیت

بخشی به  افزایش آموزش و آگاهی. 5نسبت به محیط مدرسه در بین شهرداران مدرسه، 
پذیري در امور منزل در بین  افزایش احساس مسئولیت. 6آموزان مدرسه،  سایر دانش

  .بهبود وضعیت تحصیلی شهرداران مدرسه. 7شهرداران مدرسه و 
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   پژوهش روش
است  1پیمایشو با توجه به روش انجام،      یابی    مطالعۀ حاضر به لحاظ نوع تحقیق ارزش      

آموزان شهردار مدرسۀ مدارس راهنمـایی   کلیۀ دانش) الف: آماري دارد  سه نوع جامعۀ    و
با توجه به گسترة جغرافیایی طرح در بین        . 1391 - 1390ن در سال تحصیلی     شهر تهرا 

. شـده اسـت    مدرسـۀ راهنمـایی اجـرا    220گانۀ شهرداري این طرح در      22کلیۀ مناطق   
بر این اساس بـا در پـیش   .  شهردار مدرسه مورد مطالعه قرار گیرد  220بنابراین، بایستی   

کلیـۀ  ) ب. ماري براي نمونه انتخاب شـدند   شماري، کل افراد جامعۀ آ      گرفتن روش تمام  
راه بـا   هم. 1390 - 1391والدین شهردار مدرسه در مدارس راهنمایی در سال تحصیلی      

ها خواسته شد که تلفن منـزل   آموزان شهردار مدرسه از آن آوري اطالعات از دانش  جمع
رة اثربخشی طرح ها دربا نامه یادداشت کنند تا با والدین آن خود را در پایین برگۀ پرسش
شـماري در   در نهایـت بـا در پـیش گـرفتن روش تمـام         . نظرسنجی تلفنی صحبت شود   

کلیـۀ مـدیران   ) ج.  نفر از والدین به صورت تلفنی مصاحبه انجام گرفت         128مجموع با   
با توجه  . 1390 - 1391مدارس راهنمایی مجري طرح در شهر تهران در سال تحصیلی           

 نفر از مدیران مدارس مـصاحبۀ حـضوري بـه    116ایت با آماري مذکور در نه   به جامعۀ   
هـاي   هاي مدیران و والـدین بـه عنـوان نمونـه            گیري از ایده   گفتنی است بهره  . عمل آمد 

آموزان شهردار مدرسه است؛ زیـرا     تحقیق، مکمل ارزیابی اثربخشی طرح از سوي دانش       
از اطالعـات   آوري    عبـراي جمـ   . توان به اعتبار بیرونی نتایج کمک کرد        از این طریق می   

در واقع متناسـب بـا وضـعیت سـه نـوع جامعـۀ              . استفاده شده است  » نامه پرسش«ابزار  
مفاهیم و متغیرها از     سنجش وضعیت اعتبار     براي. نامه تهیه شد   آماري، سه دسته پرسش   

نخـست، بـراي تـأمین اعتبـار منطقـی          : اسـت   شده استفاده محتوایی به دو طریق       روش

                                                
1. survey 
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هـاي   حقیق سعی شد براي تهیه و سنجش کیفیـت عوامـل و معـرف         این ت ) گیري نمونه(
نامه و دسـتورالعمل   داد از مطالب و مواد آیین داد، فرایند و برون گانه درون هاي سه   بخش

هـاي    گر محتواي برنامـه     ها بیان   اجرایی طرح شهردار مدرسه کمک گرفته شود تا معرف        
ـ بعـد از ت  دوم،  . شده در طرح مورد نظر باشـند       تدوین  اولیـه، سـؤاالت   ۀنامـ   پرسـش ۀهی
کارشناسان ادارة آموزش شهروندي و افرادي که به عنوان مجري طرح در به نامه   پرسش

در ایـن  . دکننـ ها قـضاوت    اعتبار آنةداده شد تا دربارهاي مختلف حضور داشتند،    سال
نامـه از روش پایـداري    هـاي پرسـش   مطالعه به سبب توجه به خطاهاي درونـی معـرف    

ها براي بررسـی   در واقع با توجه به سطوح سنجش ترتیبی معرف  . ایم   گرفته  بهرهدرونی  
بیانگر سطح مورد قبـولی     پایایی مفاهیم اساسی از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد که           

  . است
  

  داد طرح نتایج آزمون آلفاي کرونباخ پیرامون کیفیت برون. 1 جدول

  آزمون
نامۀ شهرداران  پرسش

  مدرسه
نامۀ  پرسش  امۀ والدینن پرسش

  مدیران
  90/0  90/0  88/0  داد کیفیت برون

  
   پژوهشهاي یافته

  گویان سیماي پاسخ
گویان مـورد مطالعـه حـاکی از آن          آمده پیرامون نسبت جنسی پاسخ     دست هاي به   بررسی

 49(و پـسران   )  درصد 51(آموزان شهردار مدرسه نسبت دختران        است که در بین دانش    
 نفـر از  128آمـوز مـورد مطالعـه بـا          دانش 200از بین   .  تقریباً برابرند  آموز  دانش) درصد

 درصـد را  18 درصـد را مـادران و       82در این میـان     . ها مصاحبه به عمل آمد      والدین آن 
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 نفر از مدیران مدارس مجري طـرح        116طبق بررسی حاصل با     . دهند  پدران تشکیل می  
 درصـد  51صد مدیران را زنان و  در49نظرسنجی تلفنی صورت گرفت که در این میان      

آمـوزان شـهردار    از دوسـوم دانـش   چنین طبق نتایج بـیش    هم.دادند را مردان تشکیل می  
 درصد در 6مدرسه در مقطع سوم راهنمایی مشغول به تحصیل بودند و در مقابل حدود  

  . مقطع اول هستند
  

  داد طرح شهردار مدرسه کیفیت عوامل برون
داد طرح هفت هدف در نظـر گرفتـه         ش وضعیت کیفیت برون   در این مطالعه براي سنج    

  :پردازیم در ذیل به تشریح نتایج می. اند هاي مختلف سنجش شده شد که از طریق معرف
  

  افزایش احساس عالقه و تعلق نسبت به محیط مدرسه
 در بین و تعلق نسبت به محیط مدرسهدهد، وضعیت عالقه  ها نشان می یافته

این یافته طبق .  مدرسه در سطح مطلوبی افزایش یافته استآموزان شهردار دانش
چنین در این خصوص   هم.آمده از مدیران مدرسه تأیید شده است  عمل  نظرسنجی به

احساس دهد کیفیت بعد افزایش  هاي والدین نشان می آمده از دیدگاه  دست هاي به یافته
تر  به طور دقیق. است» یمطلوب«در سطح عالقه و تعلق فرزندان نسبت به محیط مدرسه 

و » مطلوب«در سطح میزان رعایت نظم و مقررات مدرسه از سوي فرزندان معرف 
توان  بنابراین، می. اند یابی شده  ارزش»مطلوب«در سطح  میزان عالقه فرزند به مدرسه

 مدرسۀ راهنمایی موجب 220نتیجه گرفت اجراي طرح شهردار مدرسه در سطح 
 شده آموزان شهردار مدرسه نسبت به محیط مدرسه تعلق دانشاحساس عالقه و افزایش 

  .است
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  هاي بعد احساس عالقه و تعلق نسبت به محیط مدرسه یابی کیفیت معرف نتایج ارزش. 2جدول 
  کیفیتی یاب ارزش

 بسیار  ها معرف
  نامطلوب

  مطلوب  يتاحد  نامطلوب
 بسیار

  مطلوب
  میانگین

میزان اهمیت به پاکیزگی و تمیزي 
  ط مدرسهمحی

         49/4 

  36/4         میزان رعایت نظم و مقررات مدرسه

میزان تمایل در حل مشکالت 
  مدرسه

         31/4 

نظافت دیگران دربارة میزان تذکر به 
  مدرسه

         14/4  

میزان طرح راحت مشکالت مدرسه 
  با مدیر

         05/4  

میزان افزایش عالقه نسبت به محیط 
  مدرسه

        04/4 

پیشرفت میزان اهمیت دادن به 
  آموزان  تحصیلی دانش

        95/3 

     19/4        میانگین کل
  

  پذیري اجتماعی تقویت احساس مسئولیت
پــذیري اجتمــاعی در بــین  دهــد میــزان احــساس مــسئولیت هــا نــشان مــی یافتــه

 تر شهرداران مدارس در این باره بیش. آموزان در سطح مطلوبی افزایش یافته است       دانش
شان به نظافـت و پـاکیزگی     توجهوسایل عمومی شهري،    اهمیتشان به   اند که     عنوان کرده 

شهر، احساس مسئولیتشان در قبال زباله ریختن دیگران در اتوبـوس یـا متـرو، رعایـت            
  ). در سطح مطلوب(تر شده است   بیشحقوق دیگران هنگام استفاده از وسایل عمومی
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  پذیري اجتماعی تقویت احساس مسئولیتهاي بعد  رفیابی کیفیت مع نتایج ارزش. 3جدول 
  کیفیتی یاب ارزش

 بسیار  ها معرف
  نامطلوب

  مطلوب  يتاحد  نامطلوب
 بسیار

  مطلوب

میانگی
  ن

      27/4        شهري وسایل عمومیبه دادن میزان اهمیت 

      10/4        توجه به نظافت و پاکیزگی شهرمیزان 
احساس مسئولیت در قبال ریختن میزان 

  شغال در اتوبوس یا متروآ
          17/4  

استفاده رعایت حقوق دیگران هنگام میزان 
  از وسایل عمومی

          28/4  

      20/4        میانگین کل

  
  پذیري نسبت به امور منزل احساس مسئولیتافزایش 

پـذیري    هاي والدین شهردار مدرسه پیرامون میزان احساس مسئولیت         بررسی دیدگاه 
به طـور   . افزایش آن در سطح تاحدي مطلوب است      مور منزل حاکی از     فرزندانشان در ا  

میـزان  ، »نـامطلوب «در سـطح  میـزان رعایـت نظـم و انـضباط در خانـه       تر معرف     دقیق
در میزان کمک در امور خانه ، »تاحدي مطلوب«در سطح  پذیري در امور منزل       مسئولیت

» تاحدي مطلوب«ر سطح دمیزان اهمیت در پاکیزگی و تمیزي منزل و » نامطلوب«سطح 
  .اند یابی شده ارزش

پـذیري   بحـث افـزایش مـسئولیت   : توان نتیجه گرفت با توجه به مطالب مذکور می     
اجتماعی و عالقه و تمایل نسبت به محیط مدرسه بـیش از فـضاي منـزل مـورد توجـه          

 احـساس   افـزایش دهـد کـه کیفیـت بعـد           هـا نـشان مـی       آموزان است؛ زیرا یافتـه      دانش
در سطح تاحـدي مطلـوب،       آموزان شهردار مدرسه در امور منزل       یري دانش پذ  مسئولیت

نکتـۀ قابـل تأمـل و داراي    . در سطح مطلـوبی قـرار دارد  پذیري اجتماعی  مسئولیتولی  
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در ســطح رعایـت نظــم و انــضباط در خانــه  تعـارض مــواردي از قبیــل بحــث میــزان  
میـزان  چنین    هم. ستارزیابی شده ا  » در سطح مطلوب  «اما در سطح مدرسه     » نامطلوب«

ولی در سطح مدرسه در     » تاحدي مطلوب «در سطح   اهمیت در پاکیزگی و تمیزي منزل       
اثربخـشی  شـود میـزان        بنابراین، مشاهده مـی    .گزارش شده است  » بسیار مطلوب «سطح  

طرح شهردار مدرسه در سطح مدرسه با منزل متفاوت است؛ به عبارتی آثار ایـن طـرح            
تر بدین سـبب   شود؛ البته این وضعیت بیش  امور شهر ختم میفقط به امور مدرسه و نیز 

است که این طرح توسط دو نهاد آموزش و پرورش و شهرداري در حـال اجراسـت و              
بنـابراین، درگیـر کـردن خـانواده در امـور           . گـردد   طبیعتاً آثار آن نیز بدین دو نهاد برمی       

در این راسـتا از نظـر       . کند ها کمک می   اجرایی طرح به گسترة آثار آن در سطح خانواده        
مدیران و کارشناسان ادارة آموزش شهروندي سـه نقطـۀ قـوت طـرح شـهردار مدرسـه         

آشنا . 2،  ) مورد 40(آموزان    پذیري در بین دانش     پرورش حس مسئولیت  . 1: ند از ا  عبارت
و )  مـورد 37(آموزان با وظایف و عملکرد شهرداري و نیز مدیریت شـهري     کردن دانش 

، که در این میان     ) مورد 35(آموزان    کاري جمعی در بین دانش      ارکت و هم  افزایش مش . 3
  .با توجه به مطالب مذکور دو مورد نخست تحقق پیدا کرده است

  پذیري در امور منزل  احساس مسئولیتهاي افزایش یابی کیفیت معرف ارزشنتایج . 4جدول
  کیفیتی یاب ارزش

 بسیار  ها معرف
  نامطلوب

  مطلوب  ياحدت  نامطلوب
 بسیار

  مطلوب
  میانگین

        28/4      میزان اهمیت در پاکیزگی و تمیزي منزل 
        23/4      پذیري در امور منزل  میزان مسئولیت

          09/4    میزان کمک در امور خانه 
          11/4     منزلمیزان رعایت نظم و انضباط در 

        17/4      میانگین کل
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  شهرداران مدرسهبخشی و توانمندسازي فردي  شخصیت
بخشی  از نظر شهرداران مدارس و والدین تأثیر طرح شهردار مدرسه در شخصیت     

در مقابـل مـدیران آن را در سـطح          . آموزان در سـطح تاحـدي مطلـوب اسـت          به دانش 
ها بیـانگر آن     گو، یافته  هاي این سه پاسخ     براي مقایسۀ دیدگاه  . اند  ارزیابی کرده » مطلوب«

تـر از والـدین و    هاي شهرداران مدرسه به طـور معنـاداري کـم       است که میانگین دیدگاه   
منفعل بودن شهرداران رسد  چه بیش از همه مهم به نظر می در این میان آن. مدیران است

در واقع اجراي این طرح . هاست  مدارس و عدم داشتن اختیارات کافی در اجراي برنامه        
ن احساس تعلق داشـته باشـند؛ بـه         آموزان مدارس بدا   اي باشد که دانش    بایستی به گونه  

بخشی و جنبۀ خالقیت و نوآوري داشـته باشـد و بـا     ها جنبۀ هویت اي که براي آن   گونه
هـا و وظـایف محولـه جامـۀ عمـل       ها بـه فعالیـت   هاي آن گیري و احترام به ایده  تصمیم

  .بپوشانند
  

ي بخشی و توانمندساز هاي بعد شخصیت یابی کیفیت معرف نتایج ارزش. 5جدول 
  آموزان از نظر شهرداران مدرسه دانش

  کیفیتی یاب ارزش
 بسیار  ها معرف

  نامطلوب
  مطلوب  يتاحد نامطلوب

 بسیار
  مطلوب

  میانگین

          85/3    عتماد به نفسامیزان افزایش در 

         77/3    ثر و مفید بودنؤاحساس ممیزان 

        96/3       ها دیدگاهافزایش توانایی در بیان 

    33/4          نحو احسن   ام کارها بهمیزان انج

        97/3      میانگین کل
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  آموزان مدرسه بخشی به سایر دانش افزایش آموزش و آگاهی
دهد که   نشان میآموزان شهردار مدرسه هاي دانش از دیدگاهآمده  دست هاي به یافته

 در سـطح نـامطلوبی قـرار   آمـوزان   بخشی طرح به سایر دانش    آموزش و آگاهی  وضعیت  
دهـد کیفیـت بعـد      نشان میآمده دست بههاي  چنین از نظر مدیران مدارس یافته      هم. دارد

 در سـطح    25/3بـا توجـه بـه میـانگین         آمـوزان     بخشی به سایر دانـش      آموزش و آگاهی  
میزان رعایت مـسائل بهداشـتی در بـین سـایر           تر معرف     به طور دقیق  . است» نامطلوب«

ن رعایــت نظــم و انــضباط در بــین ســایر میــزا، »نــامطلوب« در ســطح آمــوزان دانــش
هـاي ورزشـی در بـین سـایر           میـزان انجـام فعالیـت     ،  »نامطلوب«در سطح   آموزان    دانش
در آموزان در امور مدرسه       کاري سایر دانش    میزان هم ،  »نامطلوب«در سطح   آموزان    دانش
ی آموزان براي مقابله با حوادث طبیعـ  میزان آشنایی دیگر دانش،  »تاحدي مطلوب «سطح  

بـسیار  «آموزان در سطح  میزان بهبود وضعیت تحصیلی سایر دانش، »نامطلوب«در سطح   
آموزان با مقررات راهنمایی و راننـدگی در سـطح    و میزان آشنایی سایر دانش   » نامطلوب

  .اند یابی شده  ارزش»بسیار نامطلوب«
د از شـو  هاي حاصل توجه داشته باشیم مالحظه مـی  تر به میانگین اگر به طور دقیق   

بخــشی بــه ســایر  منظــر شــهرداران مــدارس و مــدیران، نمــرة بعــد آمــوزش و آگــاهی
چنین مشخص شد که میزان عالقه و اشتیاق شـهردار   هم. آموزان بسیار پایین است   دانش

آموزان در سطح  مطلوب، معاونان در سطح مطلوب و دیگر دانش مدرسه در سطح خیلی 
هی و مشارکت معاونان در اجراي طـرح در     را  میزان هم از سویی   . تاحدي مطلوب است  

بنـابراین،  . در سطح نـامطلوب اسـت  آموزان  سایر دانشسطح تاحدي مطلوب و در بین  
هاي آموزشی و اجرایی طرح شهردار مدرسـه بـر عهـدة     تر فعالیت  شود بیش  مشاهده می 

راهـی دیگـر    در کـل مـشارکت و هـم   . هاست و تاحدودي معاونان آنشهرداران مدرسه   
آموزان در انجام طرح ذیل گزارش شده است؛ این امـر بازتـابی منفـی را در بـین               دانش

در ایـن  . کننـد  ها تولید مـی   نوبۀ خود نوعی مقاومت را در بین آن   ها در پی دارد و به      آن
شد کـه از سـوي     آمده با شهرداران مدرسه گزارش می       عمل  هاي به   خصوص در مصاحبه  
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مورد تمسخر و حتی آزار    ... سوپور مدرسه، آشغالی و     آموزان با القابی مانند      دیگر دانش 
اي باشد که  هاي طرح بایستی به گونه ها و فعالیت   بنابراین، برنامه . گیرند  و اذیت قرار می   

  .آموزان را به خود جذب کند بخش اعظمی از دانش
  
آموزان  بخشی به سایر دانش هاي آموزش و آگاهی یابی کیفیت معرف ارزشنتایج . 6جدول 

  از منظر شهرداران مدرسه
  کیفیتی یاب ارزش

 بسیار  ها معرف
  نامطلوب

  مطلوب  يتاحد  طلوبمنا
 بسیار

  مطلوب
  میانگین

میزان رعایت مسائل بهداشتی در 
  آموزان بین سایر دانش

          92/3  

میزان رعایت نظم و انضباط در بین 
  آموزان سایر دانش

          77/3  

 در  ورزشیيها میزان انجام فعالیت
  آموزان بین سایر دانش

          82/3  

آموزان در  ي سایر دانشکار هممیزان 
  امور مدرسه

          69/3  

آموزان  میزان آشنایی دیگر دانش
          47/3  براي مقابله با حوادث طبیعی

میزان بهبود وضعیت تحصیلی سایر 
          51/3  آموزان دانش

آموزان با  میزان آشنایی سایر دانش
          08/3   راهنمایی و رانندگیمقررات

          61/3    میانگین کل
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  آموزان شهردار مدرسه بهبود وضعیت تحصیلی دانش
هـم از نظـر    آمـوزان  بهبود پیشرفت تحصیلی دانـش دهد وضعیت   نشان می  ها  یافته

چه بـیش از همـه    در این باره آن. در سطح نامطلوبی استوالدین و هم مدیران مدارس   
ها  وجه به وضعیت تحصیلی شهرداران مدرسه است تا از افت تحصیلی آنتاهمیت دارد 

  .جلوگیري شود
کنید که کـار   قدر فکر می چه«این سؤال که  از آمده دست بهاگر این یافته را با نتایج    

کنار هـم  » ها؟  آموز درس خواندن است؛ نه وقت گذاشتن براي این نوع طرح            یک دانش 
تري   ین و مدیران مدارس به طور معناداري نگرش منفی        شود والد  قرار دهیم مشاهده می   

بخـشی از ایـن نگرانـی بـه     . آموزان نسبت به کارکرد این طرح دارند   در مقایسه با دانش   
کاري و تشویق والـدین و   وگرنه میزان هم. گردد احتمال افت تحصیلی فرزندانشان برمی    

  . مدیران در سطح مطلوبی گزارش شده است
هایی همیـشه بایـستی بـه خـاطر داشـته باشـیم هـر           چنین طرح معموالً در اجراي    

آموزان ضربه بزنـد واکـنش مـدیران و           اي که به وضعیت درسی و تحصیلی دانش        برنامه
هـاي طـرح بایـستی در      بنابراین، بخـشی از فعالیـت     . ها را در پی خواهد داشت      خانواده

موزان تغییر جهـت    آ  راستاي پیشرفت تحصیلی شهرداران مدرسه، معاونان و دیگر دانش        
وظیفـۀ  نامـه     طبق آیـین  . تواند صورت گیرد    این کار از طریق معاونت تحصیلی می      . دهد

آمـوزان ممتـاز مدرسـه و تـشکیل      کـاري دانـش   یاري تحـصیلی جلـب هـم       معاونت هم 
هاي درسی است تا ضمن نظارت مستمر بر وضعیت تحـصیلی اعـضاي شـورا و                  کمیته

 جلوگیري به عمل آورد تا در عضویت شـورا و    شهرداري مدرسه از افت تحصیلی آنان     
ایـن نـوع    . شهرداري مدرسه در اذهان با عدم موفقیت در تحصیل یکسان تلقـی نـشود             

  .تواند قرار گیرد ها در دستور کار آتی طرح می فعالیت
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  آموزان هاي بهبود وضعیت تحصیلی دانش یابی کیفیت معرف ارزشنتایج . 7جدول 
  کیفیتی یاب ارزش

 بسیار  ها معرف
  نامطلوب

  مطلوب  يتاحد  نامطلوب
ر بسیا

  مطلوب
  میانگین

وضعیت پیشرفت تحصیلی شهرداران 
  مدرسه از نظر والدین

          30/3  

وضعیت پیشرفت تحصیلی شهرداران 
  مدرسه از نظر مدیران

          52/3  

          41/3    میانگین کل

  
  آموزان شهردار مدرسه مشارکت جمعی در بین دانشافزایش 

آموزان با  دهد کیفیت بعد تمرین مشارکت جمعی در بین دانش ها نشان می یافته
تر معرف  به طور دقیق. شود یابی می ارزش» نامطلوب« در سطح 69/3توجه به میانگین 

و میزان عدم » تاحدي مطلوب«در سطح  صورت جمعی  میزان عالقه در انجام کارها به
  .اند یابی شده  ارزش»نامطلوب بسیار«ر سطح دتمایل به انجام کارها به صورت فردي 

  
آموزان  مشارکت جمعی در بین دانشهاي بعد  یابی کیفیت معرف نتایج ارزش. 8جدول 

  شهردار مدرسه
  ی کیفیتیاب ارزش

 بسیار  ها معرف
  نامطلوب

  مطلوب  يتاحد  نامطلوب
 بسیار

  مطلوب
  میانگین

  میزان عالقه در انجام کارها به
  صورت جمعی

          02/4  

عدم تمایل به انجام کارها به صورف 
            33/3  فردي 

          69/3    میانگین کل
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 توجـه داشـته باشـیم،    آمـده  دست بههاي  تر به میانگین  طور دقیق در مجموع اگر به   
آمـوزان و بهبـود       بخـشی بـه سـایر دانـش         شود در دو بعد آموزش و آگاهی       مالحظه می 

  . پایین است آمده دست بهوضعیت تحصیلی افراد میانگین 
  

  طرحداد  یابی کیفیت ابعاد مختلف بخش برون نتایج ارزش. 9جدول 
  کیفیتی یاب ارزش

 بسیار  ابعاد
  نامطلوب

  مطلوب  يتاحد  نامطلوب
 بسیار

  مطلوب
  میانگین

پـذیري    تقویت احـساس مـسئولیت    
  )شهرداران مدرسه( اجتماعی

          20/4  

ــزایش ا ــق  اف ــه و تعل ــساس عالق ح
  )شهرداران مدرسه (ه مدرسهنسبت ب

          19/4  

ــزایش ا ــق  اف ــه و تعل ــساس عالق ح
  )مدیران (نسبت به مدرسه

         08/4  

ــزایش ا ــق  اف ــه و تعل ــساس عالق ح
  )والدین (نسبت به مدرسه

         56/4  

ــازي  شخــصیت بخــشی و توانمندس
  )شهرداران مدرسه(افراد فردي 

          97/3  

ــازي  شخــصیت بخــشی و توانمندس
  )والدین(راد اففردي 

         32/4  

ــازي  شخــصیت بخــشی و توانمندس
  )مدیران(افراد فردي 

         23/4  

پذیري در    مسئولیتاحساس  افزایش  
    17/4     )والدین (امور منزل
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بخشی بـه     آموزش و آگاهی  افزایش  
  )شهرداران مدرسه(آموزان  دانش

       61/3 

بخشی بـه     آموزش و آگاهی  افزایش  
  )دیرانم(آموزان  انشد

      25/3  

 مــشارکت جمعــی در بــین افـزایش 
  )شهرداران مدرسه(آموزان  دانش

          69/3  

بهبود وضعیت تحـصیلی شـهرداران      
      41/3   )مدیران و والدین(مدرسه 

  
  گیري نتیجه

اگر بخواهیم به عوامل مؤثر و دخیل در انجام و اجراي طرح شهردار مدرسه نظري 
آموز، محیط مدرسه، شهرداري و خانواده توجه  دانش: ر عاملبیفکنیم، بایستی به چها

  سه نهاد خانواده، از  مرکب  سیستمی  در  شهردار مدرسه طرحدر واقع . داشته باشیم
 که هر کدام سعی دارند به نحوي به دشو  اجرا می  تهران  و شهرداري  و پرورش آموزش

در این میان . جامعه مفید باشندآموز کمک کنند تا براي  ـ اجتماعی دانش رشد فردي
  ، شهري  و تسهیالت در تأمین منابع مالی  خدمات ةدهند  هئ اراشهرداري، به عنوان سازمان

است؛ تا او را در ) good citizen(به طور غیررسمی به دنبال تولید شهروند خوب 
  تربیت و   تعلیم متولیآموزش و پرورش،  سازمان  در مقابل. مدیریت شهري کمک کند
چنین نهاد خانواده در کنار  هم. هاي رسمی نظام است رسمی و بازتاب سیاست

هاي فردي و تأمین  اش براي فرزندان هزینه بخشی کارکردهاي تربیتی و شخصیت
ـ  آموز را بر عهده دارد و بر حسب سلیقۀ خود شرایط رشد فردي معیشت دانش

  .دساز میاجتماعی فرزند را مهیا 
بردها و  وجه به کارکردها و اهداف هریک از این نهادها، راهبر این اساس ت

ه  از نهادها ب  هریک  انسانی  منابع  و باورهاي  و تفکر سازمانی در ذهنیتمسائل خاصی را 
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سه  بر   حاکم  با فرهنگ  متناسب  شده اجرایی تدوین اگر ساختار بنابراین،. آورد وجود می
  بر خالفها   سازمان  بخشی  بین هاي کاري  هم در قالب  اي نهاد نباشد عملکرد هر پروژه

  . گیرد  ساختار قرار می  این  شعاع  تحت  مختلف  در سطوح  و تالش  کامل پشتیبانی
چه مهم است ساختار اجرایی، محتوایی  از این رو، در اجراي طرح شهردار مدرسه آن

ایم؟  بینی کرده  آن پیشدادهایی براي و اهداف مورد نظر است؛ به عبارتی چه برون
اي این طرح اجرا خواهد شد؟ در واقع  شده ریزي چنین در قالب چه ساختار برنامه هم

هایی در قالب تقویم عملیاتی طرح از ابتداي مهرماه سال تحصیلی تا مهر  چه فعالیت
 از   هریک  و وظایف  نقش  دقیق  تعریف نبود سال بعد تدوین شده است؟ بنابراین،

  دنباله  بییرا در روند اجرا مختلفی  مشکالت  موجود در ساختار طرح ايمتغیره
  . خواهد داشت

آموزان شهردار  بندي وضعیت پیامدها و آثار طرح بر روي دانش در نهایت در جمع
تـرین تـأثیر طـرح شـهردار مدرسـه در       توان چنین قضاوت داشت کـه بـیش      مدرسه می 

ها نـسبت بـه     نیز افزایش عالقه و تعلق آن     پذیري اجتماعی و    افزایش احساس مسئولیت  
بخشی و توانمندسازي فردي افراد و افزایش        در این میان شخصیت   . محیط مدرسه است  
در مقابـل مـواردي از     .  در حد متوسط قرار دارد     پذیري در امور منزل     احساس مسئولیت 

 بـه  بخـشی  آموزش و آگاهیآموزان، افزایش   قبیل افزایش مشارکت جمعی در بین دانش      
آموزان مدرسه و نیز بهبود وضعیت تحـصیلی شـهرداران مدرسـه در سـطح                سایر دانش 

یـابی طـرح      ارزش«اي که تحت عنوان       چنین در مطالعه    هم.  است  نامطلوبی ارزیابی شده  
 انجام گرفـت    1373از سوي محسن ابراهیمی در خرداد سال        » آزمایشی شهردار مدرسه  

  : نـد از ا انـد عبـارت   الترین امتیـاز را کـسب کـرده    نتایج نشان داد که اهم اهدافی کـه بـا         
تمـرین  . 2شخصیت بخشیدن بـه نوجوانـان و تأکیـد بـر اهمیـت آنـان در جامعـه،                   . 1

تفویــت حــس . 3مــشارکت جمعــی از طریــق بــر عهــده گــرفتن وظــایف مــشخص،  
آشـنا  . 5آموزان به محیط مدرسه،       عالقمند کردن دانش  . 4پذیري در نوجوانان،      مسئولیت

آموزان  تقویت رابطۀ سالم بین دانش    . 6هاي آن،     گیري جمعی و مشخصه      تصمیم شدن با 
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ایجـاد انگیـزة الزم در بـین    . 7تر بین آنان از طریق کـار جمعـی،    و ایجاد صمیمت بیش  
تقویـت  . 8آموزان براي زیباسازي، وضعیت بهداشتی، ارتقاي ورزش در مدرسـه،             دانش

بهبود . 10کاري در محدودة مدرسه،  ی و همدل تقویت هم. 9روابط اجتماعی و فرهنگی،    
. 11دیگـر،     تـر شـدن آنـان بـا یـک           آموزان و نزدیک    رابطۀ بین مسئوالن مدرسه و دانش     

شـناخت شـهر و   . 12هـا،   ویـژه شـهرداري   دار امور شـهر بـه     هاي عهده   شناخت سازمان 
آشـنا شـدن بـا مفهـوم شـهروند، حقـوق،       . 13مسئولیت شهروندان در مقابل شهر خود    

یاري درسی و ارتقـاي سـطح و کیفیـت          گسترش هم . 14هاي آنان،     ایف و مسئولیت  وظ
آمـوزان بـا انتخابـات، شـرایط          آشـنا سـاختن دانـش     . 15آموزان ضعیف مدرسـه،       دانش

  . کنندگان و تمرین در این زمینه شوندگان و انتخاب انتخاب
  : بنـدي اهـداف طـرح شـهردار مدرسـه بـدین شـرح اسـت         در مطالعۀ حاضر رتبه   

افزایش احساس عالقه و تعلق نـسبت       . 2 پذیري اجتماعی،   تقویت احساس مسئولیت  . 1
احــساس افـزایش  . 4بخـشی و توانمندســازي فـردي افـراد،     شخـصیت . 3بـه مدرسـه،   

  آمـوزان،    افـزایش مـشارکت جمعـی در بـین دانـش          . 5پذیري در امور منـزل،        مسئولیت
بخـشی بـه      آمـوزش و آگـاهی     افزایش. 7بهبود وضعیت تحصیلی شهرداران مدرسه،      . 6

  .آموزان دانش
ــی ــشارکت جمعــی،   از ایــن رو، مــشاهده م ــوزش و شــود بحــث گــسترش م آم

آموزان مدرسه و بهبـود وضـعیت تحـصیلی شـهرداران      بخشی الزم به سایر دانش  آگاهی
عدم شرکت فعاالنۀ در واقع .  که این طرح بدان نرسیده است    اند  مدرسه از جمله اهدافی   

آمـوزان در     ان در این طرح موجب شده از اهدافی مانند مشارکت دانش          آموز دیگر دانش 
گیـري جمعـی و رشـد و گـرایش      جمعی و گروهی، آشنا شدن با تـصمیم  کارهاي دسته 

هاي آموزشی و اجرایی  تر فعالیت احترام به قوانین و تصمیمات جمعی باز بمانیم و بیش  
هـا خـتم شـود و آثـار      ونـان آن آموزان شهردار مدرسه و تاحدودي به معا   طرح به دانش  

نکتـۀ دیگـري کـه در    . شـود    نفر شهردار مدرسه محدود می     220تر به     گوناگون آن بیش  
که به سبب عدم هماهنگی ایـن طـرح در        راستاي مطالب مذکور مطرح است این است        
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راه بـوده و   سطح کالن، طبیعتاً در سطح منطقه ورود به مدارس با هماهنگی با مدیر هـم      
از ایـن حیـث     . منوط به ارائۀ خدمات عمرانی و تجهیزاتی بـه مدرسـه اسـت            در مقابل   

گیرد کـه   تر اهداف طرح تحت تأثیر این امتیازبخشی براي ورود به مدارس قرار می     بیش
وسوي رفع نیازهـاي عمرانـی،    هاي آموزشی و تربیتی طرح به سمت    آثار آن تغییر برنامه   

  . خدماتی و مالی مدارس است
براي فائق آمدن به مشکالت مذکور بایستی : توان گفت الب میبا توجه به مط

کاري نهاد خانواده، سازمان شهرداري و آموزش و  چارت سازمانی طرح و نحوة هم
مراتب  اگر از نظر سلسله. ریزي و اجرا شود نامۀ طرح برنامه پرورش مطابق مفاد آئین

 اجرا و هماهنگی این اداري به وضعیت این سه نهاد مسئول در طرح نگریسته شود،
نامه در سطح معاونت امور اجتماعی  طرح در سطح مدارس منوط به انجام تفاهم

شهرداري با رئیس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران است تا ابعاد و اهداف طرح 
تر منوط به هماهنگی معاون امور  در سطح پایین. مورد تفاهم و بحث قرار گیرد

ه با رئیس آموزش و پروش منطقه و نیز هماهنگی مدیر اجتماعی و فرهنگی هر منطق
ادارة آموزش شهروندي هر منطقه با مدیر مدرسه، مسئول و کارشناس آموزش 

از طرفی در نهاد خانواده نمایندة . شهروندي با معلم پرورشی در هر مدرسه است
وزش انجمن اولیا و مربیان نیز در ارتباط با معلم پرورشی و کارشناسان ادارة آم

تر این طرح در گرو  از این رو، موفقیت بیش. گیرد شهروندي در جریان امور قرار می
جانبۀ شهردار و معاون امور  هماهنگی با سازمان آموزش و پرورش و حمایت همه

  .اجتماعی و فرهنگی است
  
  عمناب
 دفتر طرح یابی طرح آزمایشی شهردار مدرسه ارزش، )1373. (ابراهیمی، محسن ،

  .، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداري تهرانو برنامه
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 هاي  مؤسسۀ مطالعات و پژوهش: ، تهرانوري هرهب، )1375. (ابطحی، سیدحسین
  .بازرگانی

 ترجمۀ جمعی از مترجمان، شناسی هیگارد زمینۀ روان، )1373. (، رینا الاتکینسون ،
  .انتشارت رشد: تهران

     تهـران  هاي کاربردي تحقیق    روش،  )1382. (ازکیا، مصطفی، علیرضا دربان آستانه ، :
  .انتشارات کیهان

 ترجمۀ غالمرضا یابی درآمدي بر الگوهاي ارزش، )1389. (بیم، دانیل ال استافل ،
  .انتشارت یادوارة کتاب: یادگارزاده، آرش بهرامی و کورش پرند، تهران

 ضیائی  محمد ترجمۀ ،اي حرفه آموزش استراتژي ،)1382. (اسلومن، مارتین
 .سارگل نشر: گدلی، تهرانبی

 انتشارات سازمان : ، ترجمۀ فرهاد ماهر، تهراننوجوانی، )1384. (اشتینبرگ، الرنس
  .ملی جوانان

 ترجمۀ تقی ناصر شریعتی، تهرانبازآفرینی سازمان، )1383. (ایکاف، راس ، :
  .سازمان مدیریت صنعتی

 فرایند عملیاتی مفاهیم، الگوها ویابی آموزشی ارزش ،)1380. (بازرگان، عباس  ،
  .انتشارت سمت :تهران

 هاي آموزشی براي توسعه ها و برنامه یابی طرح ارزش). 1375. (اس. بوال، اچ ،
  .ساالن هاي آموزش بزرگ المللی روش  بینۀسسؤانتشارات م  خدایار ابیلی،ۀترجم

 97، ش ماهنامۀ رفاه، »اثربخشی و کارآیی سازمانی«، )1387. (پارسافر، رامین.  
 بررسی تأثیر اجراي طرح شهردار مدرسه بر رشد «، )1377. (وست، نسرینپاکد

 رشتۀ علوم نامۀ کارشناسی ارشد پایان، »1377اجتماعی نوجوانان سال تحصیلی
  .تربیتی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي

 انتشارات  :، ترجمۀ ابوالفضل قاضی، تهرانشهروند و دولت، )1370. (پللو، روبر
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  .دانشگاه تهران
  ،تدبیر ۀمجل، »یابی اثربخشی آموزش رویکردهاي ارزش«، )1390. (ناصرپورصادق ،

 .160ش 

 ه  ب  گامی ؛ شهردار مدرسه طرح (20گزارش نهایی طرح «، )1373( .، پرویز پیران
دفتر طرح و برنامۀ : کارفرما ،») اجتماعی هاي  مشارکت  کردن  نهادي سوي

  .ري تهرانمعاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهردا
 اطالعات سیاسی ـ اقتصاديمجلۀ ، »2شهر شهروندمدار «، )1376( .، پرویز پیران ،

  .122 -121ش 
 پیش به سوي : طرح شهردار مدرسه (5شهر شهروندمدار «، )1377( .، پرویز پیران

اطالعات سیاسی ـ مجلۀ ، »)هاي رسمی هاي اجتماعی در حیطه مشارکت
  .134 - 133، ش اقتصادي

 پیش به سوي : طرح شهردار مدرسه (4شهر شهروندمدار «، )1377( .پرویز،  پیران
اطالعات سیاسی ـ مجلۀ ، »)هاي رسمی هاي اجتماعی در حیطه مشارکت
  .132 - 131، ش اقتصادي

 مدیریت شهري، آموزش و فرهنگ ، )1393. (تاجیک اسماعیلی، عزیراهللا
  .  نشر تیسا:، تهرانشهروندي

 نی نظري و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعیمبا، )1385. (دالور، علی ،
  .  نشر رشد:تهران

 انتشارات سمت: ، تهرانمبانی سازمان و مدیریت، )1382. (رضائیان، علی .  
 اي دختران و آموزش فنی و حرفه«، )1386. (رضا و همکاران آبادي، حسن زین« ،

  .2، ش 6، دورة مجلۀ پژوهش زنان
  ،هاي صنعتی و تولیدي ربخشی آموزش در سازماناث« ،)1380. (ایرجسلطانی« ،

  .119، ش  تدبیرۀمجل
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  ،تدبیر ۀمجل، »یابی اثربخشی آموزش رویکردهاي ارزش« ،)136. (ناصرپورصادق ،
 .160 ش

 تهرانیابی آموزشی گیري و ارزش هاي اندازه روش، )1378. (اکبر سیف، علی ،: 
  . انتشارات آگاه

 ترجمۀ منوچهر شناسی ز دیدگاه جامعهده پرسش ا، )1379. (شارون، جوئل ،
  .نشر نی: صبوري، تهران

 طرح اجرایی شهردار مدرسه، جزوة )1374. (شرکت توسعۀ فضاهاي فرهنگی ،
  .نامۀ طرح، ستاد طرح شهردار مدرسه آئین

 یابی  کاربست رویکرد سیستمی در ارزش«، )1388. (صالحی، کیوان و همکارن
، 29، ش هاي آموزشی نوآوريفصلنامۀ ، »اي هاي فنی و حرفه کیفیت هنرستان

  .سال هشتم
 یابی اثربخشی  ارزش، )1384. (فتحی واجارگاه، کورش و طلعت دیبا واجاري

  .نشر آییژ: ، تهرانهاي آموزشی دوره
 نشر آییژ:، تهرانتربیت شهروندي، )1389. (فرمهینی فراهانی، محسن .  
 مشارکت عمومیطرح شهردار مدرسه یا مدیریت«، )1374. (کردي، مراد « ،

  . مدیریت دولتی، دانشگاه تهراننامۀ کارشناسی ارشد پایان
 تهران، انتشارات یابی آموزشی هاي ارزش روش، )1377. (کیامنش، علیرضا ،

  .دانشگاه پیام نور
 تهرانشناسی آموزش و پرورش جامعه، )1357. (گلشن فومنی، محمد رسول ، :

  .نشر دوران
 هاي شهروندي به عنوان  رت تمرین عملی آموزهضرو«، )1390. (موالیی، اصغر

، يسمینار رسانه و آموزش شهروند، »هاي نشري شهروندي مکمل آموزش
  .مؤسسۀ فرهنگی ـ هنري تبلور اندیشۀ نو
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