
 

 اثربخشی نقش(. ۱۳۹۷) مهدی ،لسانی و حسین ،نژادمطهری ؛مریم ،رزاقی

 .معلمان دیدگاه از آموزاندانش شهروندی های شایستگی توسعه در مدرسه
 .۲۵۳-۲۷۹(، ۱۱)۵ جامعه شناسی نهادهای اجتماعی،

 آموزاندانش ای شهروندیهاثربخشی مدرسه در توسعه شایستگی نقش

 از دیدگاه معلمان

 ۳مهدی لسانیو  ۲نژادحسین مطهری، ۱مریم رزاقی

 ۱۷/۲/۱۳۹۷تاریخ پذیرش:                                                           ۱۵/۹/۱۳۹۶تاریخ دریافت: 

 چکیده

ز ا آموزانهای شهروندی دانشش اثربخشی مدرسه در توسعه شایستگیبررسی نق هدف با این پژوهش

دخترانه ناحیه دو شهر  هایدبیرستانمعلمان  نفر از ۲60برای این منظور،  انجام شد. دیدگاه معلمان

دو پرسشنامه اثربخشی مدرسه و توسعه که به  انتخاب شدند ساده گیری تصادفیه نمونهبه شیوکرمان 

ه به ها از آلفای کرونباخ استفاده شد ک. برای تعیین پایایی پرسشنامهپاسخ دادند وندیهای شهرشایستگی

و تحلیل عاملی تأیید  با استفاده از روایی محتواها پرسشنامهگردید و روایی  برآورد ۹0/0و  ۹۱/0ترتیب 

طه آموزان رابهای شهروندی دانشبین اثربخشی مدرسه و توسعه شایستگی نشان داد که ها. یافتهندشد

 ،( رهبری مدرسه و کالس۲ ،ادگیریسنجش ی (۱؛ مؤلفههمچنین تمامی شش . مثبت و معنادار وجود دارد

( 6ی و ریزی تحصیلی و شغلبرنامه( ۵ ،( برنامه درسی، تدریس و یادگیری4 ان،آموز( مشارکت دانش۳

. نددار زان رابطه مثبت و معنادارآموهای شهروندی دانشبا توسعه شایستگی ارتباط خانه، مدرسه و جامعه
ارتباط مدرسه، خانه و  (۱ ؛های اثربخشی مدرسهنتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن بود که از بین مؤلفه

 ریزی تحصیلی و شغلی( برنامه4و  ، تدریس و یادگیریبرنامه درسی( ۳ ،انآموز( مشارکت دانش۲جامعه،

=۵4/0) آموزان دارندشهروندی دانش یهاتوسعه شایستگی بینیبه ترتیب بیشترین توانایی را در پیش
2

R). ان آموزهای شهروندی دانشدر توسعه شایستگی مهمیکه مدارس نقش  گیری شدسرانجام، نتیجه

 .دارند

 .های شهروندیتوسعه شایستگی ؛شهروندیآموزش  ؛اثربخشی مدرسه ؛اثربخشی ها:واژهکلید
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 بیان مسألهو  مقدمه -۱

نظام  .شودها محسوب میپرورش از اهداف کلیدی و مهم دولتو  وجه جدی به امر آموزشت

اثربخش و کارا، نظامی است که با اهداف و نیازهای واقعی جامعه تناسب داشته باشد و  یآموزش

ه های شهروندی برای نیل بهایی ازجمله مهارتسازی نسل جوان و پرورش مهارتتوانایی آماده

های شهروندی یکی از ضروریات شایستگی(. ۱۳۹۲، تیموری نژاددارا باشد ) راموردنظر  اهداف

ندی است مهم در جامعه پیچیده امروزی است. شهروند مطلوب برای جامعه در حال تحول، شهرو

. (۱۳۹۲، و دیگران )قلتاش تفکر مطلوب شهروندی برخوردار باشد و که از دانش، نگرش، مهارت

های شهروندی کودکان و نوجوانان اعتال اگر بخواهد به هویت ملی و مهارت پرورش وش آموز

 نهاتنهشدن آماده کند، غفلت از این وظیفه مهم بخشد، باید آنان را برای زندگی در عصر جهانی

 رویهآموزان خواهد شد بلکه زمینه جذب بیهای وسیع از دانشباعث فقر هویتی و مهارتی گروه

وسیع دیگری از آنان به فرهنگ و سبک زندگی بیگانه را نیز فراهم خواهد آورد. توسعه های گروه

های شهروندی در ها و فعالیتهای شهروندی فعال نیازمند طراحی دقیق فرصتو ارتقای مهارت

های مشارکت و تعامل و اجرای شایسته آن است. افزون بر این، مدارس باید فرصت مدارسبرنامه 

  (.۱۳۹۱ ،قلتاش) جای جای مدرسه فراهم سازند دگیرندگان دررا برای یا

آسایش و رفاه مردم  ساززمینهتواند های شهروندی میتربیت شهروندی و آموزش مهارت

ای سیاسی، ارتق و اقتصادی، فرهنگی ی، رشد و توسعهکشور شود و سبب ایجاد مشارکت اجتماع

المللی شود )کارن و در سطح جامعه بین غیره و قواعدسطح دانش افراد، آشنایی با قوانین و 

ساخت یک جامعه  منظوربهآموزان در مدارس ، الزم است که دانشبنابراین .(۲00۵، ۱زیمج

-حل مسالمت پذیری وهایی نظیر احترام متقابل، مسئولیتمهارت زمینه در و عادالنهدموکراتیک 

  (.۲00۵، ۲سلما) آمیز منازعات، آموزش شهروندی ببینند

ها و باورهای ها، ارزشها، مهارتای از دانشکانال و مجرایی مؤثر برای انتقال مجموعه مدرسه

ا ههایی را برای فراگیران تدارک ببیند تا بتوانند ارزشباید فرصتمدرسه  خاص اجتماعی است.

توانند از تفاوت مورد آزمون قرار دهند، اینکه شهروندان بمهای و باورهای مختلف را از دیدگاه

آگاهی یافته و به آن ارج نهند و نیز مشارکتی فعال در مصالح ملی داشته باشند.  نقش خود

، بلکه در رفتارها و تعامالت روزانه بیفتدشهروندی امری نیست که بعد از فراغت از مدرسه اتفاق 

، یگردبارتعبهشود و بهترین مکان برای تمرین شهروندی، مدرسه است. و تمرین می شدهآموخته

 

1- Karen & James  

2- Salema 
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است مدرسه های شهروندی بر دوش ها و مهارتارزش و توسعهمسئولیت اصلی پرورش، تقویت 

ا، هآموزان با یکدیگر و با سایر افراد و گروههای دانشعملی و در جریان ارتباط ایگونهبهکه باید 

  .(۱۳۹۱، زاده نوبریان و دیگرانطالباز آنان شهروندانی فعال و مسئول بسازد )

گیری و توسعه مدارس را در دوران کنونی توجیه تواند رسالت و فلسفه اصلی شکلآنچه می

عنوان عمل کردن مدارس به است، یعنیهای شهروندی پرورش مهارت و تربیت شهروندیکند، 

های شهروندی را به عنوان برای اینکه مدارس بتوانند شایستگی (.۲004، ۱)یونسکو مدرسه زندگی

آموزان پرورش و توسعه دهند باید های اساسی نهاد آموزش و پرورش در دانشدفیکی از ه

تحقق بیانگر تواند ، زیرا مهمترین عاملی که می(۲0۱۵، ۲دایکسترا و دیگران) اثربخش باشند

. در میان ارکان (۲0۱۳، ۳سازمان آموزش و پرورش اُنتاریو) اثربخشی مدرسه است باشدها هدف

ی او پروش، معلمان به عنوان رُکن اصلی آموزش و پرورش نقش تعیین کنندهمختلف نهاد آموزش 

. (۲00۷، 4و دیگران استون) آموزان دارندهای دانشدر اثربخشی مدرسه و توسعه شایستگی

بنابراین، دیدگاه معلمان در خصوص میزان اثربخش بودن مدارس و همچنین میزان برخورداری 

تواند به تبیین نقش مدارس و اثربخشی بودن آنها در هروندی میهای شآموزان از شایستگیدانش

ر این دهای شهروندی کمک شایانی نماید. آموزان به ویژه شایستگیهای دانشتوسعه شایستگی

دی های شهرونشایستگی پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش اثربخشی مدرسه در توسعه راستا،

 ه است.انجام شد از دیدگاه معلمان آموزاندانش

 پژوهش پیشینه -۲

 های تجربیپژوهش -۲-۱
درسی در مدارس فیلیپین در  (، در پژوهشی تحت عنوان برنامه۳۲00) ۵و دیگران ریزالن

آموزان نیازمند دانش، نگرش و های شهروندی نشان دادند که دانشرابطه با توسعه شایستگی

 6یمزینده هستند. نتایج پژوهش جهای آمهارت الزم برای سازگاری با تغییرات جامعه و چالش

ای ههای آموزشی در رابطه با آموزش مهارتطور نسبی عملکرد اکثر نظام( نشان داد که به۲00۳)

 

1- UNESCO 

2- Dijkstra et al.  

3- Ontario Ministry of Education 

4- Ston et al.  

5- Rizalyn et al. 

6- James 
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با  (۱۳8۹)و دیگران  نراقی پژوهشدر این خصوص، نتایج تر از حد انتظار است. شهروندی پایین

ش آموز هایزوین به لحاظ نارساییای دیدگاه کارشناسان و معلمان شهر قبررسی مقایسهعنوان 

 دورهنشان داد که برنامه درسی  درسی دوره راهنمایی تحصیلیه و تربیت شهروندی در برنام

ت و هایی اسراهنمایی تحصیلی پیرامون آموزش ابعاد تربیت شهروندی دارای کمبودها و نارسایی

های مهارتدر بررسی نیز ( ۱۳۹0مهر و دیگران )حسینینتایج پژوهش پذیر است. از اینرو آسیب

حاکی از وجود نیاز و  آموزان در برنامه درسی دوره راهنمایی تحصیلیشهروندی موردنیاز دانش

های تربیت شهروندی است و برنامه درسی فعلی دوره راهنمایی از لحاظ مهارت پذیری درآسیب

  این نیاز در ابعاد فردی، فرهنگی و سیاسی نمود بیشتری دارد.

درسی علوم  نقش برنامه( در پژوهشی تحت عنوان ۱۳۹۱زاده نوبریان و دیگران )طالب

های های مربوط به مهارتنشان دادند که شاخص های شهروندیاجتماعی در پرورش مهارت

شهروندی از توجه بسیار کمی در محتوای برنامه درسی علوم اجتماعی برخوردار است. همچنین 

 ههای آموزش شهروندی در دورتعیین مؤلفهژوهشی تحت عنوان ( پ۱۳8۷نیکنامی و مدانلو )

که نتایج این پژوهش  انجام دادند راهنمایی تحصیلی جهت ارائه یک چارچوب نظری مناسب

های آموزش شهروندی و میزان توجه به آنها در بین میزان اهمیت هر یک از مولفه نشان داد

 ای وجود ندارد.های درسی رابطهکتاب

عوامل گوناگونی در عالوه بر برنامه درسی، دهد که میهای انجام شده نشان پژوهشنتایج 

جوکار به عنوان نمونه؛  دارند.تاثیر آموزان های شهروندی دانشتوسعه شایستگی مدرسه بر

ی های شهروند( پژوهشی با عنوان تاثیر روش تدریس مشارکتی بر بهداشت روانی و مهارت۱۳۹۱)

های این پژوهش نشان داد که روش تدریس طه شهر مرودشت انجام داد. یافتهآموزان متوسدانش

آموزان شده است. های شهروندی و بهداشت روانی دانشمشارکتی منجر به افزایش مهارت

های ساو بر مهارت( تحت عنوان تاثیر روش تدریس جیگ۱۳۹۱همچنین نتایج پژوهش مالزهی )

 ساو برنمایی شهر ایرانشهر نشان داد که روش تدریس جیگآموزان پایه دوم راهشهروندی دانش

 آموزان تاثیر دارد.های شهروندی دانشرشد مهارت

های های فوق برنامه بر مهارت( در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر فعالیت۱۳۹۱شمس )

ند اههای فوق برنامه شرکت داشتآموزان که در فعالیتآموزان نشان داد که دانششهروندی دانش

پذیری، اعتماد به نفس و مشارکت جویی در سطح باالتری نسبت گرایی، مسئولیتاز لحاظ قانون

لی نتایج پژوهش خوجماند، قرار دارند. ها شرکت نداشتهآموزانی که در این فعالیتبه دانش

های درسی پنهان در مدارس ( تحت عنوان چگونگی تربیت شهروندی از طریق برنامه۱۳88)

های ورزشی، مشارکت در مباحث کالس درس، گر این بود که شهروندی از خالل فعالیتبیان
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شود، های آزاد و گفتگوهای شفاهی، فضای باز و دموکراتیک کالس درس آموزش داده میبحث

همچنین  شود.آموزان میهای شهروندی دانشبنابراین، برنامه درسی پنهان باعث افزایش مهارت

پژوهشی با عنوان رابطه بین جو باز کالس درس و دانش شهروندی  (۲0۱۱) ۱یگنلو منالیورنینی 

آموزان انجام دادند که نتایج آن نشان داد جو باز کالس درس منجر به افزایش دانش دانش

 آموزان می شود.شهروندی دانش

آموزان دختر پایه سوم متوسطه ( در بررسی میزان برخورداری دانش۱۳۹۲) دیگرانقلتاش و 

های آموزان از مهارتهای شهروندی به این نتیجه دست یافتند که این دانشنظری از مهارت

تحت عنوان در پژوهشی ( ۲0۱۵) ۲جیبرز و دیگرانبرخوردار هستند.  یشهروندی در سطح باالی

 آموزانکه دانش شهروندی دانش ندهای شهروندی نوجوانان هلندی نشان دادتوسعه شایستگی

آموزان رو به کاهش است، ها و عالیق اجتماعی و تفکر فکورانه دانشاست اما مهارترو به افزایش 

های آموزان پسر است و شایستگیآموزان دختر بیش از دانشهای شهروندی دانششایستگی

مچنین ه یابد.های قبلی )ابتدایی و راهنمایی( توسعه میشهروندی در دوره متوسطه بیشتر از دوره

( نشان داد که دختران در مقایسه با پسران از دانش و ۲0۱۵ایکسترا و دیگران )نتایج پژوهش د

 های شهروندی باالتری برخوردار هستند.نگرش

وضعیت اثربخشی مدارس و نقش  های انجام شدهاکثر پژوهشدر خصوص اثربخشی مدرسه، 

 . به عنوان نمونه،اندمورد مطالعه قرار دادهآموزان دانش و موفقیت تحصیلی در یادگیری راآن

های مدارس اثربخش و ( در پژوهشی تحت عنوان تبیین ابعاد و مؤلفه۱۳88نیکنامی و مهدیان )

ارائه مدلی برای بهبود اثربخشی در مدارس کشور نشان دادند که میزان اثربخشی در مدارس 

ی ( در بررسی اثربخشی سازمان۱۳8۹متوسطه کمتر از سایر مقاطع است. حسنی و سامری )

ارس که مد ندیافت از مدل پارسونز به این نتیجه دستمدارس ناحیه یک شهر ارومیه با استفاده 

در زمینه  (۲0۱0) ۳مایر و دیگراندیتر از مدارس پسرانه هستند. نتایج پژوهش دخترانه اثربخش

 موفقیتکه مدارس اثربخش متوجه  نشان داد معیارهای اثربخشی در مطالعات اثربخشی مدرسه

آموزان در ریاضیات و خواندن های مدرسه بر پیشرفت دانشو ویژگی آموزان هستندصیلی دانشتح

 گذارد.اثر می

 

1- Alivernini & Manganelli 

2- Geboers et al. 

3- De Maeyer et al. 
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های اصلی مدارس اثربخش نشان دادند که در بررسی ویژگی (۱۹۹۵) ۱منس و دیگرانس

های اجتماعی/عاطفی های شناختی )علمی( به شایستگیمدارس اثربخش عالوه بر شایستگی

ان نیز اهمیت قائل هستند. در این رستا، فرآیند تدریس و یادگیری هدفمند، انتظارات آموزدانش

آموزان و رهبری حمایتی به ترتیب نقش اصلی را در اثربخشی مدرسه و توسعه باال از دانش

تحت عنوان  (۲00۷) و دیگران استونکنند. نتایج پژوهش آموزان بازی میهای دانششایستگی

نشان داد که  ۲ترین مدارس ایالت تنسیترک برای کسب موفقیت در اثربخشدوازده اقدام مش

ای باالتر است و این مدارس در آموزان در مدارس اثربخش به طور قابل مالحظهموفقیت دانش

 شان از کیفیت باالتری برخوردار هستند. پذیرترند و معلمانآموزان مسئولیتقبال آموزش دانش

های ای که بر توسعه شایستگی( در بررسی عوامل مدرسه0۱۵۲) ۳دایکسترا و دیگران

گذارند مدلی از اثربخشی مدرسه در ارتباط با نتایج شهروندی آموزان تاثیر میشهروندی دانش

ای هارائه کردند که نتایج نشان داد کیفیت آموزشی مدرسه و تاکید مدرسه بر یادگیری مهارت

 آموزان تاثیر دارند.  دی دانشهای شهروناجتماعی بر توسعه شایستگی

( از طریق بررسی ادبیات در خصوص مدارس اثربخش به این نتیجه ۲0۱۱) 4سمنس و باکوم

تواند معضالت اجتماعی را درمان کند بلکه مدرسه به دست یافتند که آموزش به تنهایی نمی

-های دانشستگیتواند از طریق توسعه شایهای اجتماعی میعنوان یک عامل مهم اجرای سیاست

 آموزان به حل مسائل اجتماعی کمک کند.   

 پیشینه نظری -۲-۲

اجتماعی است که از دوران یونان باستان  -مفهوم شهروندی یکی از دیرپاترین مفاهیم سیاسی

ه، به عنوان نمون .اجتماعی قرار داشته است -کثیری از متفکران سیاسی توجه عده تاکنون مورد

و  مهرانون توجه جمهوریت افالطون و سیاست ارسطو قرار دارد )حسینیآموزش شهروندی در ک

شده از مشترک تعاریف ارائه های شهروندی، هستهنظریه (. در ادبیات گسترده۱۳۹0دیگران، 

 ،است: الف( نوعی پایگاه و نقش اجتماعی مدرن برای تمامی اعضای جامعه این شرحشهروندی به 

ها و تعهدات اجتماعی، سیاسی، از وظایف، حقوق، تکالیف و مسئولیت ایپیوستههمب( مجموعه به

ج( احساس تعلق و عضویت اجتماعی مدرن  ،حقوقی، اقتصادی و فرهنگی همگانی، برابر و یکسان

 

1- Sammons et al. 

2-Tennessee 

3- Dijkstra et al.  

4- Bakkum 



 ۲۵۹ ...................................... آموزاندانش شهروندی هایشایستگی توسعه در مدرسه اثربخشی نقش

 

های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و د( برای مشارکت جدی و فعاالنه در جامعه و حوزه

تمامی اعضای جامعه از مزایا، منافع و امتیازات اجتماعی، اقتصادی، برخورداری عادالنه و منصفانه 

سیاسی، حقوقی و فرهنگی فارغ از تعلق طبقاتی، نژادی، مذهبی و قومی )توسلی و حسینی 

 (.۱۳8۳نجاتی، 

شایستگی شهروندی اشاره به دانستن این امر دارد که چگونه در یک جامعه دموکراتیک باهم 

تی، های شناخمه شایستگی شهروندی به دنبال این است که شایستگیدر تعامل باشیم. برنا

ارتباطی و عاطفی را همراه کسب دانش در مورد دولت و جامعه توسعه دهد. این باید بیشتر در 

هایی برای زندگی با یکدیگر باشد. بدین منظور آموزش مدنی باید بر ارتباط با هنجارها و مکانیزم

(. کشورهای اتحادیه اروپا ۲00۱ ،۱بر اساس بیان ایده فراهم شود )ترنر ها نه صرفاًاساس فعالیت

های شهروندی شامل دانش، اند؛ شایستگیهای شهروندی ارائه دادهاین تعریف را برای شایستگی

باشد. این های موردنیاز برای شهروندی فعال و انسجام اجتماعی میها و نگرشها، ارزشمهارت

رام به حقوق بشر، دموکراسی، دانش در مورد امور تاریخی و جاری متمرکز تعریف بر دانش و احت

و  های قومی و مذهبی تأکید دارد )هاسکینزاست و همچنین بر تنوع و درک درست از تفاوت

 (.۲00۹، ۲مسچرینی

تشخیص است: های شهروندی در سه دسته کلی قابل( شایستگی۱۹۹۳) ۳از دیدگاه بالمای

 باشند وها مرتبط میهایی که با ارزشبر دانش و آگاهی، شایستگی های مبتنیشایستگی

 4گرانو دی دامکراتیک تنودر مدل شهروندی دم هایی که با اقدام و عمل مرتبط هستند.شایستگی

شود و شهروند های شهروندی به عنوان یک هدف آموزشی محسوب می(، توسعه شایستگی۲0۱۱)

های مختلف، ب( نند؛ الف( مهارت ارزیابی و انتقاد دیدگاههایی ماخوب فردی است که ویژگی

تفکر در مورد مسائلی مانند عدالت و برابری، ج( مشارکت و د( پذیرفتن مسئولیت اجتماعی را 

دام تن) باشندهای شهروندی و نشانگرهای آن به شرح زیر میداشته باشد. در این مدل، شایستگی

 :(۲0۱۳و دیگران، 

های فرهنگی در مورد اصول دموکراسی، قوانین و مقررات اجتماعی، تفاوت آگاهیدانش:  .۱

 های حل تعارض.و روش

رعایت عدالت در جامعه، تعامل و مشارکت سازنده با دیگران، احترام به نظر دیگران  نگرش: .۲

 

1- Turner 

2- Hoskins & Mascherini 

3- Bellamay 

4- Ten Dam et al. 
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 ها.و نگرش مثبت به تفاوت

توانایی سازگاری با توانایی بیان دیدگاه خود و گوش دادن به نظر دیگران،  مهارت: .۳

 های مختلف اجتماعی.های مختلف، توانایی رفتار مناسب در موقعیتموقعیت

فکر کردن به مسائلی مانند دموکراسی، قدرت و ضعف، برابری و نابرابری حقوق، تفکر:  .4

ها و مشارکت در برقراری عدالت اجتماعی، عوامل ها، محدودیتانسجام اجتماعی، تعارض گروه

-های بین افراد و فرهنگها و چگونگی حل آنها و پیامدهای ناشی از تفاوتآمدن تعارض به وجود

 های مختلف.

-های شهروندی عوامل متعددی مانند والدین، دوستان، رسانهدر یادگیری و توسعه شایستگی

ی گیرعنوان یک منبع مهم برای یادتوان بهپرورش نقش دارند. از خانواده می و ها، جامعه و آموزش

کرد. اما مدرسه نقش اصلی در زمینه یادگیری شایستگی شهروندی  های شهروندی یادشایستگی

-های برنامه درسی در راستای آموزش شهروندی، روشآموزان دارد. مدرسه از طریق موضوعدانش

ها و قوانین و مقررات مورداستفاده در کل مدرسه، های مورداستفاده برای تدریس مباحث و روش

تنها فرصتی برای دهد. مدارس نهمیآموزان را تحت تأثیر قرار های شهروندی دانشیستگیشا

 آموزان را در اینهای دانشها و ظرفیتکنند بلکه تواناییها فراهم مییادگیری این شایستگی

 (.۲0۱۱دهند )هاسکینز، وسعه مینیز تزمینه 

داف و مقاصد آموزشی تمرکز دارد )مشایخ، از آنجا که اثربخشی مدرسه بر میزان دستیابی به اه

در  نهاد آموزش و پرورشهای های شهروندی به عنوان یکی از هدف(، توسعه شایستگی۱۳۹۲

یابد. اثربخشی مدرسه داللت بر عملکرد و پیشرفت مدارس در مدارس اثربخش بهتر تحقق می

های (. اثربخشی در سازمان۲0۱۳، سازمان آموزش و پرورش اُنتاریوجهت رسیدن به اهداف دارد )

-نظران و مسؤوالن سازمانهاست توجه صاحبترین مباحثی است که مدتآموزشی یکی از مهم

اند که آن بودهر نظران بهای آموزشی را به خود مشغول داشته است. اکثر پژوهشگران و صاحب

را  گرایش موردنظرها و عوامل مرتبط با اثربخشی مدرسه بپردازند و به بررسی و تبیین شاخص

 نظران به بسط و گسترشنامند. تاکنون در کشورهای مختلف صاحبجنبش اثربخشی مدرسه می

مدارس  مطالعات،(. این ۲00۳، ۱و دیگران اند )وردیسدر زمینه اثربخش مدرسه پرداخته مطالعات

زی برای آمیطور موفقیتهای آموزشی را بهکنند که برنامهای معرفی میاثربخش را مدرسه

ها بر روی آورند. در این مدارس بیشترین فعالیتمی آموزان به مرحله اجرا دریادگیری دانش

 

1- Verdis et al. 
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ه اند کشود و همه عناصر و عوامل مسئول پذیرفتهعملیاتی کردن مفهوم یادگیری متمرکز می

 (. ۲00۵، ۱ترین هدف و وظیفه خود دنبال کنند )روزنعنوان مهمیادگیری باکیفیت باال را به

( مشخصات مدارس اثربخش را در چهار بخش اصلی محتوا، سطح ۲00۵) ۲کریمرزریزیت و 

نماید که تعامل عوامل چهارگانه، موجب بندی میآموزان دستهمدرسه، سطح کالس درس و دانش

ت ها، کمیت و کیفیهایی مانند زمان، فرصتگردند و بر اساس مالکاثربخشی سازمانی مدارس می

های های مدارس اثربخش مدلنظران با توجه به ویژگیگیرند. صاحبیی قرار میمورد شناسا

ها، نیازها مدل مدارس اثربخش بر اساس ویژگیو  (۲00۵) ۳تحلیلی مختلفی نظیر مدل فولتون

 اند.( ارائه داده۲00۷، 4و دیگران زنکیتای )واو عوامل واسطه
سنجش  -۱عامل مرتبط؛  شامل ششرسه اثربخشی مد ،چارچوب اثربخشی مدرسه اُنتاریودر 

برنامه درسی، آموزش  -4آموزان، نشمشارکت دا -۳رهبری مدرسه و کالس،  -۲یادگیری، 

. در این استارتباط خانه، مدرسه و جامعه  -6 و ریزی تحصیلی و شغلی،برنامه -۵یادگیری، 

وب انتظارت باال برای آموزان نقطه مرکز چارچوب هستند و دستاورد برتر این چارچدانش ،مدل

ند؛ کها و ارزیابی مناسب با توجه به نیازهای ویژه یادگیری ارائه مییادگیری است و دستورالعمل

موز آمنظور پاسخگویی به نیازهای یادگیری هر دانشبنابراین، بر یادگیری مبتنی بر شواهد به

کند وز و مدرسه ارائه میآممتمرکز است. چارچوب مدرسه اثربخش تصویری از عملکرد هر دانش

که باید همه کارکنان برای حفظ فرهنگ یادگیری همکاری و مشارکت فعال داشته باشند، روابط 

اصلی  بخشعنوان کند. این مدل بهآموزان کمک میمتقابل این عناصر به کیفیت یادگیری دانش

آموزان موفقیت دانش شده است و ابزاری است که از خودارزیابی در مدارس استفادهدر فرآیند 

آموز حمایت کنند کند که مربیان از موفقیت هر دانشکند. همچنین روشی را ارائه میحمایت می

 (.۲0۱۳، سازمان آموزش و پرورش اُنتاریوآمیز و موانع نظام را از بین ببرند )و تعصبات تبعیض

 هاچارچوب نظری، مدل مفهومی و فرضیه -۲-۳
ی شهروندی تحت تأثیر عوامل مختلفی هان داد که شایستگینه پژوهش نشابررسی پیشی

 آموزانهای شهروندی دانشد و عناصر گوناگون مدرسه به نحوی در توسعه شایستگینقرار دار

های مختلف آن در توسعه بنابراین، در نظر گرفتن کلیت مدرسه و نقش جبنه نقش دارند.

 

1- Rosen 

2- Reezigt   & Creemers 

3 -Fulton 

4- Watkins et al. 
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ا نسبت به عوامل موثر و مرتبط با توسعه آموزان، دیدگاه ما رهای شهروندی دانششایستگی

های گوناگون دهد. از آنجا که در اثربخشی مدرسه جنبههای شهروندی گسترش میشایستگی

 که در توسعه را به عنوان متغیریاثربخشی مدرسه  توانشود میدیده می یک موسسه آموزشی

چند رابطه اثربخشی مدرسه هر ، در نظر گرفت. دنقش دارآموزان های شهروندی دانششایستگی

آموزان به طور مستقیم مورد مطالعه قرار نگرفته است، های شهروندی دانشو توسعه شایستگی

است،  های گوناگون یک موسسه آموزشیاما همانطور که اثربخشی مدرسه در برگیرنده جبنه

 یرازیابند. میتر بهتر پرورش و توسعه آموزان در مدارس اثربخشهای شهروندی دانششایستگی

-های اصلی موفقیت دانشجنبه از آموزان است و یکیاثربخشی مدرسه ناظر بر موفقیت دانش

 ی شهروندی است.هاآموزان در جوامع امروزی برخورداری از شایستگی

و نقش اثربخشی مدرسه در توسعه این های شهروندی با توجه به اهمیت شایستگی

چارچوب اثربخشی مدرسه ررسی وضعیت اثربخشی مدارس از در این پژوهش جهت ب ،هاشایستگی

آموزان از و برای تعیین میزان برخورداری دانش (۲0۱۳، آموزش و پرورش اُنتاریو سازماناُنتاریو )

استفاده شد.  (۲0۱۱) ۱و دیگران دامکراتیک تنوشهروندی دمهای شهروندی از مدل شایستگی

 پژوهشی به شرح زیر مطرح شدند: هایفرضیه (،۱ مطابق مدل مفهومی )شکلدر این راستا، 

در حد های دخترانه ناحیه دو شهر کرمان میزان اثربخشی دبیرستاناز دیدگاه معلمان، . ۱

 متوسط است.

های ناحیه دو شهر آموزان دختر دبیرستاندانش از دیدگاه معلمان، میزان برخورداری. ۲

 است. در حد متوسطهای شهروندی کرمان از شایستگی

ای هآموزان دختر دبیرستانهای شهروندی دانشبین اثربخشی مدرسه و توسعه شایستگی. ۳

 .ناحیه دو شهر کرمان رابطه وجود دارد

مشارکت ؛ رهبری مدرسه و کالسهای اثربخشی مدرسه )سنجش یادگیری؛ مولفه. بین 4

ه، ارتباط خان؛ و و شغلیریزی تحصیلی برنامه؛ برنامه درسی، تدریس و یادگیری؛ آموزاندانش

های ناحیه دو آموزان دختر دبیرستانهای شهروندی دانشتوسعه شایستگی با (مدرسه و جامعه

 .شهر کرمان رابطه وجود دارد

ر آموزان دختهای شهروندی دانشتوان شایستگیهای اثربخشی مدرسه می. بر اساس مؤلفه۵

 .کرد بینیهای ناحیه دو شهر کرمان را پیشدبیرستان

 

 

1-Ten Dam et al. 
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 : مدل مفهومی پژوهش۱شکل 

 

 تحقیق روش  -۳
ا هباشد و به لحاظ شیوه گردآوری دادهاین پژوهش به لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی می

دیگر رابطه بین متغیرها با یک تحلیله که در آن باست جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی 

دخترانه ناحیه دو  هایدبیرستان ه معلماناست. جامعه آماری پژوهش شامل کلی شدهپرداخته

از جدول کرجسی و با استفاده  نفر بودند. جهت تعیین حجم نمونه ۷۳0به تعداد شهر کرمان 

تعداد  شدهتوزیعنامه پرسش ۲60نفر به شیوه تصادفی ساده انتخاب گردید. از میان  ۲60 مورگان

 ،پرسشنامه تکمیل شده ۲۳0ها با داده لیلوتحتجزیه ابودند، لذ شدهتکمیلناقص  طوربهعدد  ۳0

 ها از دو پرسشنامه به شرح زیر استفاده شد:برای گردآوری داده انجام شد.

ین بپرسشنامه اثربخشی مدرسه مربوط به متغیر پیش: پرسشنامه اثربخشی مدرسه (۱

 (۲0۱۳، اریوآموزش و پرورش اُنت سازمان)پژوهش و با توجه به چارچوب اثربخشی مدرسه اُنتاریو 

 اثربخشی مدرسه

 سنجش یادگیری

 رهبری مدرسه و کالس

آموزانمشارکت دانش  

 برنامه درسی، تدریس و یادگیری

ریزی تحصیلی و شغلیبرنامه  

 ارتباط خانه، مدرسه و جامعه

ی:های شهروندشایستگی  
 دانش -

 نگرش -

 مهارت -

 تفکر -
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باشد که طیف پاسخگویی آن از کامالً می گویه ۳۲ شش مولفه و این پرسشنامه دارای. شد تنظیم

ه استفاد روش آلفای کرونباخ برای تعیین میزان پایایی از ( است.۱( تا کامالً مخالفم )۵موافقم )

از نظر  پرسشنامهروایی محتوای این  برآورد گردید. ۹۱/0 کل پرسشنامهبرای  آن مقدار شد که

ش شپرسشنامه  سازه همچنین برای تعیین روایی مورد تایید قرار گرفت.متخصصان موضوع 

ان داد نتایج نشمرتبه اول استفاده شد. تاییدی ای اثربخشی مدرسه از روش تحلیل عاملی مؤلفه

اکی از برازندگی ت که حاس RSMEA،00۱/0=p، 44۹= df، ۵۹/۹4۱=2=0۵4/0که مقدار 

( نیز برازش 0۹/۲در جامعه است، حاصل تقسیم مجذور کای بر درجه آزادی ) مدلقابل قبول 

ها از با داده تعیین مناسب بودن برازندگی مدل منظوردهد. همچنین بهنسبی را نشان می

، NFI=۹۱/0 ۱های برازندگی استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص نرم شده برازندگیشاخص

است که  CFI=۹6/0 ۳و شاخص برازندگی تطبیقی NNFI=۹6/0 ۲شاخص نرم نشده برازندگی

 4که از دیدگاه مولر CFIست، بخصوص مقدار هاب مدل با دادهدهنده برازندگی مناسنشان

باشد تا مدل  ۹۵/0( باید باالی ۲006) ۵جرو از دیدگاه وستون و گور ۹/0ی ( باید باال۱۹۹۹)

جذر  گیرد. همچنینها داشته باشد زیرا تحت تأثیر حجم نمونه قرار نمیا دادهبرازندگی مناسبی ب

بود،  06/0باشد که در این مطالعه کمتر از  06/0RMSEAباید  6برآورد واریانس خطای تقریب

است. نتایج بارهای عاملی متغیرهای نهفته روی نشانگرها از برازش مطلوب برخوردار بنابراین مدل 

و همه  است معنادار 0۱/0های نهفته روی نشانگرهایشان در سطح اثر همه عاملنشان داد که 

های پرسشنامه ها و پایایی مولفهتعداد گویه هستند. ۳/0بارهای عاملی استاندارد شده بیشتر از 

 است. ۱اثربخشی مدرسه به شرح جدول 

 یهاپرسشنامه توسعه شایستگی :های شهروندیتوسعه شایستگیپرسشنامه  (۲

این . شد ( تنظیم۲0۱۱) دیگرانو  دامننظریه ت شهروندی مربوط به متغیر مالک بر اساس

( تا ۵باشد که طیف پاسخگویی آن از کامالً موافقم )گویه می ۱6 چهار مولفه و پرسشنامه دارای

از آلفای کرونباخ  در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه ( است.۱کامالً مخالفم )

روایی محتوای این پرسشنامه  برآورد گردید. ۹0/0 کل پرسشنامهبرای پایایی  شد. مقدارهاستفاد

 

1- Normed Fit Index (NFI) 

2-  Non-Normed Fit Index(NNFI) 

3- Comparative Fit Index(CFI) 

4- Muller 

5- Weston & GoreJr 

6- Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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 4امه پرسشناز نظر متخصصان موضوع مورد تایید قرار گرفت. همچنین برای تعیین روایی سازه 

های شهروندی از روش تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول استفاده شد. ای توسعه شایستگیمؤلفه

است که حاکی  RSMEA، 00۱/0=p، ۹8=df، 8۱/۲۲۳ =2=0۵۹/0ن داد که مقدار نتایج نشا

( ۲8/۲در جامعه است، حاصل تقسیم مجذور کای بر درجه آزادی ) مدل قابل قبولاز برازندگی 

 هاا دادهبتعیین مناسب بودن برازندگی مدل  منظوردهد. همچنین بهنیز برازش نسبی را نشان می

، NFI=۹6/0های برازندگی استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص نرم شده برازندگی از شاخص

است که  CFI=۹8/0و شاخص برازندگی تطبیقی  NNFI=۹۷/0برازندگی شاخص نرم نشده 

نتایج تحلیل بارهای عاملی متغیرهای نهفته ست. هادهنده برازندگی مناسب مدل با دادهنشان

 معنادار 0۱/0های نهفته روی نشانگرهایشان در سطح ن داد که اثر همه عاملروی نشانگرها نشا

های ها و پایایی مولفهتعداد گویه هستند. ۵/0و همه بارهای عاملی استاندارد شده بیشتر از  است

 است. ۱های شهروندی به شرح جدول پرسشنامه توسعه شایستگی

 هاها و پایایی مولفهتعداد گویه: ۱جدول 

شنامه اثربخشی پرس

 مدرسه

تعداد 

 گویه

آلفای 

 نباخوکر

-پرسشنامه شایستگی

 های شهروندی

تعداد 

 گویه

آلفای 

 نباخوکر

 ۷6/0 4 دانش ۷0/0 ۷ سنجش یادگیری

 ۷۵/0 4 نگرش ۷۳/0 ۵ رهبری مدرسه و کالس

 ۷4/0 4 مهارت ۷0/0 ۵ زانآمومشارکت دانش

برنامه درسی، تدریس و 

 یادگیری
 8۲/0 4 تفکر ۷6/0 ۷

    ۷۷/0 4 ریزی تحصیلی و شغلیبرنامه

    ۷۷/0 4 ارتباط خانه، مدرسه و جامعه

 های دخترانه ناحیه دو شهر کرماندبیرستاندر این پژوهش، جهت تعیین میزان اثربخشی 

ستگیو همچنین میزان برخورداری دانش شای شهروندی از آزمون آموزان از  ای تک نمونه tهای 

شد. ستفاده  سون از  ا ستگی پیر سعهبرای تعیین رابطه ضریب همب سه و تو شی مدر  بین اثربخ

عمل آمد و به های آنها اسااتفاده بهو همچنین مولفههای شااهروندی دانش آموزان شااایسااتگی

سعه منظور پیش ستگیبینی تو شهروندی دانش آموزانشای ساس مولفه های  شیبرا  های اثربخ

 شد. مدرسه از رگرسیون گام به گام استفاده
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 ی پژوهشهایافته -4
نتایج حاصل از میانگین، انحراف استاندارد، کجی، کشیدگی، حداقل و حداکثر نمره برای 

ها نشان متغیراند. نتایج مربوط به کجی و کشیدگی ارائه شده ۲متغیرهای پژوهش در جدول 

 ین مطابق با نظرنیستند، بنابرا ۲داد که هیچکدام از متغیرها دارای کجی و کشیدگی باالتر از 

 نیازی به تبدیل متغیر ها نبود. ( ۱۹۹6) ۱تاباچنیگ و فیدل

 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش: شاخص۲ جدول

هامتغیر  میانگین 
انحراف 

 استاندارد
 کشیدگی کجی

حداقل 

 نمره

حداکثر 

 نمره

0۵/4 اثربخشی مدرسه  4۷/0  ۵4/0-  4۱/0  4۲/۲  ۵ 

۲6/4 سنجش یادگیری  48/0  ۵/0-  ۱4/0-  68/۲  ۵ 

0۵/4 رهبری مدرسه و کالس  6/0  ۷6/0-  6۵/0  ۲/۲  ۵ 

۹6/۳ آموزدانشمشارکت   6۳/0  ۵4/0-  ۱۳/0-  ۲ ۵ 

برنامه درسی، تدریس و 

 یادگیری
۱۳/4  ۵6/0  ۷/0-  8۳/0  ۲ ۵ 

۹۷/۳ برنامه تحصیلی و شغلی  ۷۲/0  86/0-  ۷8/0  ۲۵/۱  ۵ 

۹۳/۳ ارتباط خانه، مدرسه و جامعه  ۷۳/0  8۳/0-  0۲/۱  ۱ ۵ 

۷۱/۳ های شهروندییستگیشا  ۵۳/0  ۳۱/0-  ۱4/0  ۲۳/۲  ۹8/4  

6/۳ دانش  ۷۱/0  64/0-  ۲4/0  ۲۵/۱  ۵ 

۷۱/۳ نگرش  ۷/0  6۲/0-  0۳/0  ۷۵/۱  ۵ 

6۲/۳ مهارت  ۷/0  4۱/0-  ۳۲/0-  ۵/۱  ۵ 

4۵/۳ تفکر  8/0  ۲/0-  ۲6/0-  ۱ ۵ 

 

های وضعیت اثربخشی دبیرستاندیدگاه معلمان در خصوص جهت بررسی : فرضیه اول

نتایج نشان ، ۳طبق جدول ای استفاده شد. از آزمون تی تک نمونه نه ناحیه دو شهر کرماندخترا

 ،>0۱/0P( تفاوت معناداری وجود دارد )0۵/4( و میانگین حسابی )۳داد که بین میانگین نظری )

4۱6/۳۳ =tشده بزرگتر از میانگین نظری است وضعیت اثربخشی که میانگین مشاهدهآنجایی (. از

 .باالتر از متوسط می باشد مدارس

 

1- Tabachnick & Fidell 
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 : وضعیت اثربخشی مدارس۳جدول 

 اثربخشی مدارس

 ۳میانگین نظری = 

 p درجه آزادی tآماره  انحراف معیار شدهمیانگین مشاهده

0۵/4 4۷/0 4۱6/۳۳ ۲۲۹ 00۱/0 

آموزان دیدگاه معلمان در خصوص میزان برخورداری دانشجهت بررسی  :فرضیه دوم

از آزمون تی تک ، های شهروندیشایستگیاز ترانه ناحیه دو شهر کرمان های دخدبیرستان

( و میانگین ۳نتایج نشان داد که بین میانگین نظری )، 4طبق جدول ای استفاده شد. نمونه

که میانگین آنجایی (. از0۱/0P<، ۲۷۷/۲0 =t( تفاوت معناداری وجود دارد )۷۱/۳حسابی )

های شایستگی آموزان ازمیزان برخورداری دانشنظری است،  تر از میانگینشده بزرگمشاهده

 شهروندی باالتر از متوسط می باشد.

 آموزاندانش شهروندی هایشایستگیوضعیت  :4جدول 

 شایستگی شهروندی

 ۳میانگین نظری = 

 p درجه آزادی tآماره  انحراف معیار شده میانگین مشاهده

۷۱/۳ ۵۳/0 ۲۷۷/۲0 ۲۲۹ 00۱/0 

دی های شهرونرابطه بین اثربخشی مدرسه و توسعه شایستگیجهت بررسی  :ه سومفرضی

ه شد. استفاداز ضریب همبستگی پیرسون های ناحیه دو شهر کرمان دختر دبیرستانآموزان دانش

دهد بین اثربخشی مدرسه و است که نشان می 648/0شده مشاهده Rمقدار ، ۵طبق جدول 

.  (P>0۱/0) وجود دارد یمعنادارمثبت و همبستگی آموزان انشدهای شهروندی توسعه شایستگی

های درصد از واریانس متغیر توسعه شایستگی 4۲یعنی  ،است 4۲/0آمده دستبه 2Rمقدار 

 شود. توسط اثربخشی مدرسه تبیین میآموزان دانششهروندی 

 آموزانهای شهروندی دانش: رابطه بین اثربخشی مدرسه و توسعه شایستگی۵جدول 

 اثربخشی مدرسه

 های شهروندیتوسعه شایستگی

 p 2R درجه آزادی tآماره  ضریب همبستگی

648/0 8۵/۱۲ ۲۲8 00۱/0 4۲/0 

های های اثربخشی مدرسه و توسعه شایستگیرابطه بین مولفهجهت بررسی  :چهارم فرضیه

از ضریب همبستگی پیرسون های ناحیه دو شهر کرمان دختر دبیرستانآموزان شهروندی دانش
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 دهد. ، نتایج تحلیل همبستگی را نشان می6جدول  استفاده شد.

نتایج نشااان داد رابطه بین ساانجش یادگیری با مشااخص اساات،  6همانطور که در جدول 

دانش  های آن همچون( و با مؤلفه0۱/0P<، 4۵۵/0=rهای شاااهروندی )توساااعه شاااایساااتگی

(0۱/0P<، ۲۷۲/0=r،) ( 0۱/0نگرشP<، ۲۹۹/0=r( مهااارت ،)0۱/0P<، ۵۷۲/0=r و تفکر )

(0۱/0P<، ۵4/0=r.مثبت و معنادار است ،) 

( 0۱/0P<، 404/0=rهای شهروندی )رابطه بین رهبری مدرسه و کالس با توسعه شایستگی

فه با مؤل (، مهارت 0۱/0P<، ۳0۷/0=r(، نگرش )0۱/0P<، ۲۳۲/0=rهای آن همچون دانش )و 

(0۱/0P<، ۲۲۵/0=r( و تفکر )0۱/0P<، ۱48/0=r.مثبت و معنادار است ،) 

دانش شهروندی هایو توسعه شایستگی های اثربخشی مدرسهمولفه: رابطه بین ۶جدول 

 آموزان

 متغیرها
 هایشایستگیتوسعه 

 شهروندی
 تفکر مهارت نگرش دانش

 **0/۱8۵ **0/۳4۹ **0/۲۹۹ **0/۲۷۲ **0/4۵۵ سنجش یادگیری

 **0/۱48 **0/۲۲۵ **0/۳0۷ **0/۲۳۲ **0/404 رهبری مدرسه و کالس

انآموزمشارکت دانش  0/۵۲۵** 0/۳4۲** 0/۳66** 0/۳۷۹** 0/۲۷۵** 

 **0/۲۳8 **0/۲۹۱ **0/۳۹8 **0/۳۳۷ **0/4۹۹ برنامه درسی، تدریس و یادگیری

شغلیریزی تحصیلی و برنامه  0/۵۲۵** 0/۳۷۳** 0/۳۹۷** 0/۳۷۹** 0/۲۲۷** 

 **0/۲6۱ **0/44۳ **0/404 **0/۳6 **0/۵6 ارتباط مدرسه، خانه و جامعه

**0۱/0<P 

( و 0۱/0P<، ۵۲۵/0=rهای شهروندی )با توسعه شایستگی انآموزرابطه بین مشارکت دانش

فه هارت 0۱/0P< ،۳66/0=r(، نگرش )0۱/0P<، ۳4۲/0=rهای آن همچون دانش )با مؤل (، م

(0۱/0P< ،۳۷۹/0=r( و تفکر )0۱/0P< ،۲۷۵/0=r.مثبت و معنادار است ،) 

ستگی شای شهروندی )رابطه بین برنامه درسی، تدریس و یادگیری با توسعه   ،>0۱/0Pهای 

4۹۹/0=rو با مؤلفه )( 0۱/0های آن همچون دانشP<، ۳۳۷/0=r( نگرش ،)0۱/0P<، ۳۹8/0=r ،)

 (، مثبت و معنادار است.0۱/0P<، ۲۳8/0=r( و تفکر )0۱/0P<، ۲۹۱/0=rمهارت )

 ،>0۱/0Pهای شاهروندی )با توساعه شاایساتگی شاغلیریزی تحصایلی و رابطه بین برنامه

۵۲۵/0=rو با مؤلفه )( 0۱/0های آن همچون دانشP<، ۳۷۳/0=r( نگرش ،)0۱/0P<، ۳۹۷/0=r ،)

 (، مثبت و معنادار است.0۱/0P<، ۲۲۷/0=r( و تفکر )0۱/0P<، ۳۷۹/0=rمهارت )
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 ،>0۱/0Pهای شااهروندی )ه بین ارتباط مدرسااه، خانه و جامعه باتوسااعه شااایسااتگیرابط

۵6/0=rفه با مؤل (، 0۱/0P<، 404/0=r(، نگرش )0۱/0P<، ۳6/0=rهای آن همچون دانش )( و 

 (، مثبت و معنادار است.0۱/0P<، ۲6۱/0=r( و تفکر )0۱/0P<، 44۳/0=rمهارت )

شهروندی دانش آموزان دختر  هاییشایستگتوسعه  بینیپیشجهت  :فرضیه پنجم

اده استف گامبهگاماثربخشی مدرسه از رگرسیون  هایمؤلفه برحسبشهر کرمان  هایدبیرستان

ارتباط مدرسه با خانه و جامعه رابطه معناداری با  مؤلفهداد در گام اول  نشان ۷شد. نتایج جدول 

درصد  ۵/۳۱( و مقدار P، 40۱/۱0۳ =۵۲۲،۱F>0۱/0شهروندی دارد ) هایتوسعه شایستگی

(۳۱۵/0 =2R واریانس ) ارتباط مدرسه با خانه و  مؤلفهشهروندی توسط  هایشایستگیتوسعه

ثبت کننده م بینیپیشارتباط مدرسه با خانه و جامعه  مؤلفه بنابراین،. شودمیجامعه تبیین 

(. در گام 0۱/0P<، ۱6۹/۱0 =t،۵6۱/0=βاست ) آموزاندانششهروندی  هایشایستگیتوسعه 

نیز رابطه  انآموزدانشمشارکت  مؤلفهارتباط مدرسه با خانه و جامعه،  مؤلفهدوم عالوه بر 

و  (P، ۲4۷/8۱ =،۲۲4۲F>0۱/0د )دارآموزان دانششهروندی  هایشایستگیتوسعه معناداری با 

توسط آموزان دانششهروندی  هایایستگیشتوسعه ( واریانس 2R= 4۲/0درصد ) 4۲مقدار 

که مشارکت  شودمیتبیین  انآموزدانشارتباط مدرسه با خانه و جامعه و مشارکت  هایمؤلفه

 بنابراین،. بخشدمیرا بهبود  بینیپیش( قدرت 2RΔ= ۱06/0درصد ) 6/۱0 اندازهبه انآموزدانش

-دانش شهروندی هایشایستگیتوسعه کننده مثبت  بینییشپنیز  انآموزدانشمشارکت  مؤلفه

ارتباط مدرسه با  هایمؤلفهدر گام سوم عالوه بر (. 0۱/0p<، ۳88/6 =t،۳6۱/0=βاست )آموزان 

برنامه درسی، تدریس و یادگیری نیز رابطه معناداری  مؤلفه، انآموزدانشمشارکت  خانه و جامعه و

 ۹/4۳و مقدار  (P، ۱۷۲/۵8 =،۲۲۳۳F>0۱/0د )دارآموزان شدانشهروندی  هایشایستگیتوسعه با 

 دکننمیرا تبیین آموزان دانششهروندی  هایشایستگیتوسعه ( واریانس 2R= 4۳۹/0) درصد

 بینیپیش( قدرت 2RΔ= 0۱۹/0) درصد ۹/۱ اندازهبهبرنامه درسی، تدریس و یادگیری  مؤلفهکه 

ننده مثبت ک بینیپیشنیز برنامه درسی، تدریس و یادگیری  مؤلفه بنابراین،. بخشدمیرا بهبود 

(. در گام 0۱/0p<، ۷۱8/۲ =t،۱۷۳/0=βاست )آموزان دانششهروندی  هایشایستگیتوسعه 

و برنامه درسی،  انآموزدانشمشارکت  ارتباط مدرسه با خانه و جامعه، هایمؤلفهچهارم عالوه بر 

-ایستگیشتوسعه نیز رابطه معناداری با  شغلیتحصیلی و  ریزیبرنامه مؤلفهیس و یادگیری، تدر

= 44۹/0درصد ) ۹/44و مقدار  (P، ۲۳۱/4۵ =،۲۲۲4F>0۱/0د )دارآموزان دانششهروندی  های
2Rشغلیی و لتحصی ریزیبرنامه مؤلفهکه  کنندمیشهروندی را تبیین  های( واریانس شایستگی 

 ریزیبرنامه مؤلفه لذا،. بخشدمیرا بهبود  بینیپیش( قدرت 2RΔ= 0۱/0) درصد ۱ اندازهبه
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است آموزان دانششهروندی  هایشایستگیتوسعه کننده مثبت  بینیپیشنیز  شغلیتحصیلی و 

(0۵/0p<، 008/۲ =t،۱4۱/0=β.) 

 وزانآمدانش تحلیل رگرسیون گام به گام پیش بینی شایستگی شهروندی : خالصه۷جدول 

 براساس اثربخشی مدرسه

 F p  2R 2RΔ β t p هانندهی کبینپیش

 00۱/0 ۱6۹/۱0 ۵6۱/0 - ۳۱۵/0 00۱/0 40۱/۱0۳ ارتباط مدرسه، خانه و جامعه

 ارتباط مدرسه، خانه و جامعه

 انموزآمشارکت دانش
۲4۷/8۱ 00۱/0 4۲/0 0۱6/0 

404/0 

۳6۱/0 

۱۵۳/۷ 

۳88/6 

00۱/0 

00۱/0 

 ارتباط مدرسه، خانه و جامعه
 انموزآمشارکت دانش

 درسی، تدریس و یادگیریبرنامه 

۱۷۲/۵8 00۱/0 4۳۹/0 0۱۹/0 
۳4۹/0 
۲۹/0 

۱۷۳/0 

8۹6/۵ 
۷۲8/4 

۷۱8/۲ 

00۱/0 
00۱/0 

00۷/0 

 ارتباط مدرسه، خانه و جامعه

 انموزآمشارکت دانش
 برنامه درسی، تدریس و یادگیری

 و شغلیریزی تحصیلی برنامه

۲۳۱/4۵ 00۱/0 44۹/0 0۱/0 

۲88/0 

۲6۱/0 
۱4۳/0 

۱4۱/0 

۳۳8/4 

۱6/4 
۲0۵/۲ 

008/۲ 

00۱/0 

00۱/0 
0۲8/0 

046/0 

 

 گیریبحث و نتیجه -۵

های شهروندی نقش اثربخشی مدرسه در توسعه شایستگی الش شد تادر این پژوهش ت

آمده حاکی از این بود که  دستنتایج به .از دیدگاه معلمان مورد بررسی قرار گیردآموزان دانش

باالتر از متوسط است که با نتایج  شهر کرمان ۲های دخترانه ناحیه دبیرستانوضعیت اثربخشی 

باشد. ( همسو می۱۳8۹(، زکی )۱۳88سامری ) حسنی و (،8۲00) ۱و دیگران زهای شولپژوهش

وضعیت همچنین نتایج نشان داد که باشد. ( ناهمسو می۱۳88ولی با پژوهش نیکنامی و مهدیان )

-ژوهشپباشد که با نتایج باالتر از حد متوسط می آموزاندانش های شهروندیشایستگیتوسعه 

( ۱۳86ور )پولی در پژوهشاما  ،خوانی دارد( هم۲0۱۱)هاسکینز  و (۱۳۹۲)دیگران قلتاش و  های
 

1- Schulz et al. 
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تر از متوسط است و نتایج پژوهش که دانش و مهارت شهروندی دانشجویان پایین دنتایج نشان دا

بیانگر آن بود که میزان آگاهی از حقوق شهروندی در بین دانشجویان تبریز  (۱۳86اسکندری )

 و ته در پژوهش حاضر با نتیجه پژوهش کرتزهمچنین نتیجه صورت گرف .در حد متوسط است

های شهروندی برخوردار نمیقبول مهارت( که نوجوانان آمریکایی از سطح قابل۲00۳) ۱دیگران

 باشند ناهمخوان است. 

، وجود رابطه بین اثربخشی مدرسه و توسعه در این پژوهش آمده دستبا توجه به نتایج به 

( نیز نشان ۲0۱0) ۲رینولدز مطالعه مورد تأیید قرار گرفت. آموزانهای شهروندی دانششایستگی

امع ها و در نتیجه پیشرفت جوداد که رابطه مستقیمی بین اثربخشی مدارس و توسعه شایستگی

 وجود دارد.

از جمله  آموزاندانش هایها و صالحیتسنجش یادگیری گامی موثر در توسعه شایستگی

است که در این پژوهش مورد تاکید قرار گرفت. سنجش یادگیری های شهروندی شایستگیتوسعه 

ها و انتظارات را مشخص ه هدفآموزان بفرآیند گردآوری اطالعات است که میزان دستیابی دانش

آموزان و ایفای نقش کند. در مدارس اثربخش، معلمان با ارائه بازخورد مناسب به دانشمی

ه را برای اینک آموزانتوانند ظرفیت دانشآموزان میمربیگری برای بهبود عملکرد دانش

های شخصی ود هدفآموزان قادر خواهند بیادگیرندگان مستقل شوند، افزایش دهند. لذا دانش

نند و های بعدی پیشرفت را تعیین کپیشرفت خودشان نظارت داشته باشند، گام تعیین کنند، بر

نتایج پژوهش  (.۲0۱0، آموزش و پرورش اُنتاریو سازمان)شان بیندیشند درباره تفکر و یادگیری

ه است که نشان داد( ۲0۱0) ۳مایر و دیگراندیو  (۲00۷(، استون )۱۹۹۵) دیگرانو  منسس

ر طوآموزان هستند، زمان یادگیری علمی را بهمدارس اثربخش متوجه موفقیت تحصیلی دانش

ند، آموزان برای موفقیت تحصیلی دارکنند، انتظارات بیشتری از دانشاثربخش و کارآمد تنظیم می

ا به ر های پیشرفت تحصیلیکنند و آزمونطور دائم کنترل میرا به انآموزمیزان پیشرفت دانش

 .گیرندکار می

ساز زمینهرهبری مدرسه و کالس مشارکت معلمان در نشان داد که نتیجه دیگر پژوهش 

یک اجتماع یادگیری موثر نیازمند این است است.  آموزانهای شهروندی دانشتوسعه شایستگی

آموزان با شکه معلمان بر یادگیری به اندازه تدریس تاکید داشته باشند، برای بهبود یادگیری دان

 ازمانس)مسئول بدانند یکدیگر همکاری نمایند و خودشان را برای بهبود مداوم نتایج یادگیری 

 

1- Kurtz et al. 

2- Reynolds 

3- De Maeyer et al. 
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 دیگرانمنس و س و (۱۳88نیکنامی و مهدیان ) شپژوهدر  (.۲0۱۱(، آموزش و پرورش ُانتاریو

ظر در ن های مهم مدارس اثربخشعنوان یکی از مؤلفهبهای و مشارکتی رهبری حرفه (۱۹۹۵)

  شده است. گرفته

ی هاها و فعالیتگیریدر تصمیم انآموزمشارکت دانشنتایج پژوهش بیانگر این بود که 

آموز محور بر شود. یادگیری دانشآنان میهای شهروندی شایستگیتوسعه  مدرسه منجر به

گیری یاد آموزان تاکید دارد. بدون انگیزش هیچ تمایلی برایانگیزش، مشارکت و اظهارنظر دانش

وجود ندارد، بدون مشارکت هیچ راهی برای یادگیری نیست و بدون اظهارنظر کردن یادگیری به 

 آموزان بتوانند دانش جدید خلق کنند، ازبنابراین، برای اینکه دانشافتد. معنای واقعی اتفاق نمی

ه این د بلحاظ تحصیلی موفق باشند و به عنوان بزرگساالن مسئول و سالم پرورش یابند بای

( در پژوهش خود به ۲0۱۱) گنلیو منالورنینی  (.۲0۱۲، ۱ها دست بزنند )تاشلس و نکوالتجربه

آموزان در مدرسه و کالس درس با گیری و مشارکت دانشاین نتیجه دست یافتند که تصمیم

 در پژوهش خودنیز ( ۲00۷)و دیگران  زنکیتوا .رابطه داردآنان های شهروندی توسعه شایستگی

که  باشدهای مهم اثربخشی مدارس میآموزان یکی از شاخصکه مشارکت دانش ندبیان کرد

 . آموزان منجر گرددهای شهروندی دانشتواند به توسعه شایستگیمی

روندی های شهتوسعه شایستگی در درسی، تدریس و یادگیریبرنامهدر پژوهش حاضر بر نقش 

آموز محور، یادگیری فراتر از ص، توجه به آموزش دانشدر این خصو تاکید شد. نیز آموزاندانش

 ای برخوردار استکالس درس و کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش از اهمیت ویژه

 و دیگران استون و (۱۹۹۵) و دیگران منسس(، ۲00۷)و دیگران  زنکیتوا. (۲0۱۳، ۲)فولن

 ند.اهای اثربخشی مدرسه ذکر کردهان مؤلفهعنوبرنامه درسی، تدریس و یادگیری را به (۲00۷)

که برای باال بردن اثربخشی  ندبه این نتیجه رسیدشان شنیز در پژوه (۲00۷) ۳و دیگران رزماری

 وورنینی یالنتایج پژوهش  مدارس باید به طراحی چارچوب یادگیری در دروس مختلف دست زد.

مختلف با توسعه دانش شهروندی رابطه  های( نشان داد تدریس و آموزش موضوع۲0۱۱) گنلیمن

( به این نتیجه دست یافتند که برنامه آموزش ۱۳۹۱)و دیگران  پوردارد. کاظم مثبت و معنادار

صلح در بهبود تربیت شهروند جهانی و همچنین افزایش دانش، توانش و پرورش نگرش شهروند 

( نیز ۱۳۹۱) مالزهی و (۱۳۹۱جوکار )آموزان تأثیر دارد. همچنین نتایج پژوهش جهانی دانش

ی هامنجر به افزایش مهارت تدریس مشارکتی روش و نشان داد که روش تدریس تفحص گروهی

 

1- Toshalis & Nakkula 

2- Fullan 

3- Rosemary et al. 

http://www.bookdepository.com/author/Catherine-A-Rosemary
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های کند که برنامه( در پژوهش خود بیان می۱۳88لی )شود. خوجمآموزان میشهروندی دانش

 شود.آموزان میهای شهروندی دانشدرسی پنهان باعث افزایش مهارت

درسی فعلی دوره راهنمای  ( نشان داد که برنامه۱۳8۹وهش نراقی و همکاران )نتایج پژ 

 واز اینرهایی است تحصیلی پیرامون آموزش ابعاد تربیت شهروندی دارای کمبودها و نارسایی

(، نیکنامی ۱۳۹0) دیگران مهر و(، حسینی۱۳۹۱) دیگراننوبریان و زاده طالبپذیر است. آسیب

های شهروندی در های مربوط به مهارتاین نتیجه رسیدند که شاخص ( به۱۳8۷و مدانلو )

نشان نیز  (۲00۳ز )زیممحتوای برنامه درسی از توجه بسیار کمی برخوردار است. نتایج پژوهش ج

های شهروندی های آموزشی در رابطه با آموزش مهارتطور نسبی عملکرد اکثر نظامداد که به

 تر از حد انتظار است.پایین

-دانش ریزی تحصیلی و شغلیبرنامههای دیگر این پژوهش، توجه مدارس به ز جمله یافتها

بود. برای ایجاد مسیر تحصیلی آموزان شهروندی دانشهای توسعه شایستگی آموزان و نقش آن در

آموزان باید در مرکز یادگیری قرار گیرند و به عنوان معماران زندگی آمیز، دانشو شغلی موفقیت

آموزان برای کشف اینکه چه کسی هستند، در چنین محیطی، دانشان درنظر گرفته شوند. خودش

 سازمان) شوندتشویق میرا دنبال کنند شان عالیق چگونههایی در اختیار دارند و چه فرصت

و دیگران  زنکیتوا و (۵۲00) ۱کریمرزریزیت و در مطالعات  (.0۲0۱، آموزش و پرورش اُنتاریو

تایج ن شده است.در نظر گرفته اثربخشی مدرسه  عنوان مؤلفهریزی تحصیلی بهه( برنام۲00۷)

های برنامه مدارس در افزایش مهارتفوق هایبرنامهاست که آن ( بیانگر ۱۳۹۱پژوهش شمس )

نفس مؤثر است. جویی و اعتمادبهمشارکت پذیری،گرایی، مسئولیتشهروندی ازجمله قانون

آموزان نیازمند دانش، دانش شان نشان دادند کهدر پژوهش (۲00۳) ندیگراو  نهمچنین ریزال

که این امر نیز  های آینده هستندمهارت الزم برای سازگاری با تغییرات جامعه و چالشو  نگرش

 .افتدریزی تحصیلی و شغلی اتفاق میاز طریق برنامه

 منجر به ه و جامعهمدرسه، خانهماهنگ ارتباط همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که 

زمانی که بین خانه و مدرسه همکاری و  شود.میآموزان های شهروندی دانشتوسعه شایستگی

-شوند و تبدیل به محیطبرد و مدارس به طور روزافزونی غنی میمشارکت باشد هر کسی نفع می

 (.۲0۱۲، وآموزش و پرورش اُنتاریسازمان )گردند های موثری برای تدریس، یادگیری و رشد می

نشان داد که  (۱۳۷4پرداختچی ) و (۱۳8۱جدیدی )خیاط  ،(۱۳8۹زکی ) هاینتایج پژوهش

 .است جود ارتباط بین خانه و مدرسههای مدارس اثربخش ضرورت التزام ویکی از مؤلفه

 

1- Reezigt & Creemers 

http://www.tandfonline.com/author/Reezigt%2C+Gerry+J
http://www.tandfonline.com/author/Creemers%2C+Bert+P+M
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( ارتباط مدرسه، ۱های اثربخشی مدرسه؛ نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن بود که از بین مؤلفه

ریزی ( برنامه4( برنامه درسی، تدریس و یادگیری و ۳، انآموز( مشارکت دانش۲جامعه،خانه و 

شهروندی  یاهبینی توسعه شایستگیتحصیلی و شغلی به ترتیب بیشترین توانایی را در پیش

گیری کرد که مدارس نقش حیاتی توان نتیجههای پژوهش میآموزان دارند. با توجه به یافتهدانش

آموزان دارند. در این خصوص باید به تقویت هر چه های شهروندی دانشایستگیدر توسعه ش

 نقش مدرسه، خانه و جامعهبهتر ارتباط  پرداخته شود. برایهای مدارس اثربخش بیشتر مؤلفه

از  معلمان، تقویت شود های اجتماعی، شورای مدرسه و همکاری با سازمانانجمن اولیاء و مربیان

های تدریس و یادگیری ها و استفاده از روشگیریآموزان در تصمیمدانش مشارکت دادنطریق 

های شهروندی را تسهیل کنند، برنامه درسی و اهداف دوره دوم یستگیمشارکتی توسعه شا

های شهروندی )دانش، نگرش، مهارت و تفکر( شایستگی توسعه متوسطه بر اساس چهار حیطه

 هو مدرس های شهروندی در کالس درسآموزش شایستگیهایی برای فرصتبازاندیشی شود تا 

پذیر و پاسخگوی استفاده معلمان و مدیران در مدرسه انعطاف مورد سازوکارهایو  فراهم شود

 آموزان باشد.دانشهمه  و عالیق نیازها

-های شهروندی دانشضرورت پژوهش کَمی در خصوص اثربخشی مدرسه و توسعه شایستگی

مورد استفاده ها در این پژوهش ابزارهایی که برای گردآوری داده شود.میآموزان هنوز احساس 

های آماری دیگر مجدد اعتباریابی توانند در جامعهکه میاند در نوع خود جدید هستند قرار گرفته

زان آموهای شهروندی دانش. همچنین در این پژوهش، اثربخشی مدرسه و توسعه شایستگیشوند

توان دیدگاه مدیران مدارس های آتی میمورد بررسی قرار گرفت که در پژوهشاز دیدگاه معلمان 

 آموزان را نیز مدنظر قرار داد.و دانش

 منابع

 بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان آگاهی از حقوق (. ۱۳86) اسکندری، زهرا
، (پایان نامه کارشناسی ارشد) شهروندی در بین دانشجویان دانشگاه سراسری و آزاد

 تبریز.دانشگاه 

 فصلنامه ای. عنوان قلمرویی حرفهمدیریت آموزشی به(. ۱۳۷4) پرداختچی، محمد حسن
 . 46-۵6(، ۱۳)4، مدیریت در آموزش و پرورش

  ،(. واقعیت اجتماعی شهروندی ۱۳8۳) محمود یدسو حسینی نجاتی،  غالمعباستوسلی

 .۱-۱۲(، ۲)۵، شناسی ایرانمجله جامعهدر ایران. 
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 های علوم (. بررسی رابطه رفتار شهروندی بر اساس کتاب۱۳۹۲) نژاد، مهنازتیموری

 .۱0-۲۹ ،۱۱فصلنامه علوم رفتاری،  اجتماعی دوره دبیرستان.

 ( ۱۳۹۱جوکار، مرتضی) های تأثیر روش تدریس مشارکتی )کارایی تیم( بر مهارت
نامه انپای) آموزان مقطع متوسطه شهر مرودشتشهروندی و بهداشت روانی دانش

 .(مرودشتاسالمی واحد  کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد

 (. بررسی اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه ناحیه ۱۳8۹) سامری، مریم و حسنی، محمد

 .۲0۱-۲۲۳(، ۲۱)8، سازمانیمدیریت فرهنگیک شهر ارومیه با استفاده از مدل پارسونز. 

 (. ۱۳۹0) ، علیشریعتمداری و ریاهلل، نادنراقی، مریم؛ عزتمهر، علی؛ سیفحسینی

آموزان در برنامه درسی دوره راهنمایی تحصیلی. های شهروندی موردنیاز دانشمهارت

 .4۵-6۵(، 4)۵، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی

 های درسی پنهان چگونگی تربیت شهروندی از طریق برنامه(. ۱۳88) لی، محمدخوجم
 .(، دانشگاه علم و فرهنگپایان نامه کارشناسی ارشد) در مدارس

 بررسی رابطه بین سالمت سازمانی با اثربخشی در (. ۱۳8۱) خیاط جدیدی، معصومه
 .(ممعلدانشگاه تربیت ،نامه کارشناسی ارشدپایان) مدارس راهنمایی دخترانه شهر تهران

 (. عوامل اثربخشی سازمانی مدرسه و بررسی رابطه آن با ویژگی۱۳8۹) زکی، محمدعلی

 .۱6۲-۱۹4(، 80)۱8، علوم انسانی مجلهموزشی معلمان. های آ

 های شهروندی برنامه بر مهارتهای فوقبررسی تأثیر فعالیت(. ۱۳۹۱) شمس، طاهره
دانشگاه نامه کارشناسی ارشد، پایان)آموزان دختر پایه اول راهنمایی شهر شیراز دانش

 .(مرودشت اسالمی واحد آزاد

 (. نقش ۱۳۹۱) کند، محمدجمالی تازه و بوالقاسمی، محمودزاده نوبریان، محسن؛ اطالب

، راهبردهای آموزشیهای شهروندی. های درسی علوم اجتماعی در پرورش مهارتبرنامه

۵(۳،) ۱6۳-۱۷0. 

 تهران:  .ها و برنامه درسی(تربیت شهروندی )رویکردها و دیدگاه(. ۱۳۹۱) قلتاش، عباس

 یادواه کتاب.

 (. بررسی میزان برخورداری ۱۳۹۲) محمدجانی، صدیقهو  لمقلتاش، عباس؛ صالحی، مس

 فصلنامه زن و جامعه،های شهروندی. پایه سوم متوسطه از مهارت دختر آموزاندانش

4(۳) ۱0۷-۱۲۱. 

 (. تأثیر برنامه آموزش صلح ۱۳۹۱) پور، رضاجانعلی و پور، اسماعیل؛ خلخالی، علیکاظم

 .4۲-6۹(، ۳)۳، تی نو در مدیریت آموزشیفصلنامه رهیافدر تربیت شهروند جهانی. 
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 تهران: نشر سمت.ریزی آموزشیهای نو در برنامهدیدگاه(. ۱۳۹۲) مشایخ، فریده . 

 های شهروندی دانشتأثیر روش تدریس جیگ ساو بر مهارت(. ۱۳۹۱) مالزهی، امین-

می اسالزاد نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آپایان) آموزان پایه دوم راهنمایی شهر ایرانشهر

 .(واحد مرودشت

 (. بررسی مقایسه۱۳8۹) مهرحسینی و اهلل؛ شریعتمداری، علینراقی، مریم؛ نادری، عزت-

های آموزش و تربیت ای دیدگاه کارشناسان و معلمان شهر قزوین به لحاظ نارسایی

فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت درسی دوره راهنمایی تحصیلی. شهروندی در برنامه
 .۵6-۲۹ (،۳)۱ ،یآموزش

 های آموزش شهروندی در دور(. تعیین مؤلفه۱۳8۷) نیکنامی، مصطفی؛ مدانلو، مصطفی-

فصلنامه رهبری و مدیریت ی راهنمایی تحصیلی جهت ارائه یک چارچوب نظری مناسب. 
 .۹۲-۱0۵، ۳، آموزشی

 های مدارس (. تبیین ابعاد و مؤلفه۱۳88) یکنامی، مصطفی؛ مهدیان، محمدجعفرن

فصلنامه رهبری و مدیریت  .ربخش و ارائه مدلی برای بهبود اثربخشی در مدارس کشوراث
 .۱۹۹-۱۷۱(، ۱)۳، آموزشی

 های شهروندی در نظام آموزش عالی از دیدگاه . بررسی حیطه(۱۳86) پور، رقیهولی
پایان نامه کارشناسی ارشد، ) اساتید و دانشجویان: مطالعه موردی در دانشگاه مازندران
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