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Aims Based on Shahed project, the children of veterans should receive special support from 
the organizations in addition to the usual educational services. The purpose of the present 
study was to evaluate the educational and cultural promotions of Shahed students in Shahed 
and non-Shahed schools compared to non-Shahed students.
Instruments & Methods The present study is a cross-sectional descriptive-comparative 
study that was conducted on 2731 Shahed and matched non-Shahed students in Iran in 
2017. The subjects were selected by multistage cluster sampling method from the whole 
country. A researcher-made questionnaire and educational average were used for evaluation 
of educational and cultural status, physical properties of schools, and educational promotion. 
Data were analyzed by SPSS 21 software using one-way analysis of variance and Tukey’s post 
hoc test. 
Findings The mean score of physical properties in Shahed schools was significantly higher 
than non-Shahed schools (p<0.001). Also the mean score of cultural promotion in Shahed 
schools was significantly higher than non‐Shahed schools (p<0.001). There was no significant 
difference among three groups in terms of educational promotion and educational average 
(p>0.05).
Conclusion The Shahed project has been successful in promoting the cultural status and 
improving the level of service provided to students. Concerning educational promotion and 
educational indicators, there is no difference between Shahed and non-Shahed students.

A B S T R A C TA R T I C L E    I N F O

Article Type
Descriptive Study

Authors
Nejati V.* PhD,
Zargarian A.1 MSc

Keywords Students; Shahed; Veterans; Educational Status; Special Education 

Correspondence
Address: Psychology Department, 
Faculty of Psychology and Educa-
tional Science, Shahid Beheshti Uni-
versity, Tehran, Iran. Postal Code: 
1983969411.
Phone: +98 (21) 22407601 
Fax: -
nejati@sbu.ac.ir

*Psychology Department, Faculty 
of Psychology and Educational Sci-
ence, Shahid Beheshti University, 
Tehran, Iran
1Janbazan Medical and Engineering 
Research Center, Tehran, Iran

Article History
Received: December 11, 2018                   
Accepted: June 16, 2019
ePublished: December 20, 2020

How to cite this article
Nejati V, Zargarian A. Evaluation 
of Educational and Cultural Pro-
motion of Shahed Students in 
Shahed and Non-Shahed Schools 
Compared to Non-Shahed Students. 
Iranian Journal of Isaar Studies. 

2020;1(4):197-201.

ISSN: 2717-2104 Iranian Journal of Isaar Studies 
2020;1(4):197-201.

Evaluation of Educational and Cultural Promotion of Shahed 
Students in Shahed and Non-Shahed Schools Compared to Non-
Shahed Students

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/607132
https://books.google.com/books?id=oDsvkqgj_NgC&printsec=frontcover&dq
https://docplayer.net/11232456-Review-of-evaluation-frameworks.html
https://www.researchgate.net/publication/319444435
https://books.google.com/books?id=sg8j9klpAdMC&printsec=frontcover&dq
https://www.amazon.com/Evaluating-Training-Programs-Four-Levels/dp/1881052494
https://www.worldcat.org/title/sociology-of-educational-ideas/oclc/1083203202&referer=brief_results
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308596110000893
https://bit.ly/3ascWrH
https://books.google.com/books?id=eXzuAAAAMAAJ&q
https://books.google.com/books?id=RQ9xDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq
https://books.google.com/books?id=PWE1DwAAQBAJ&dq
https://books.google.com/books?id=Vyg2DgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq
https://bit.ly/3dpdPTL
https://www.amazon.com/Social-Psychology-Schooling-Expectancy-Routledge-ebook/dp/B075M9VJ2S
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1744-6570.2002.tb00137.x
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0895904807307065
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02619768.2010.509425
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8279933
https://www.jstor.org/stable/canajeducrevucan.36.3.229?seq=1
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1038416213507909
http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1829-fa.html
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=53893
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=83719
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=236371
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68013334
http://Not in MeSH
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68014728
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68004522
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68004519


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انیآزاده زرگرو ی نجات دیوح ۱۹۸

   ۱۳۹۹، پاییز ۴، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                                             ایثار فرهنگ مطالعات نامه فصل

 موزانآدانشلی و فرهنگی یشرفت تحصیارزیابی پ
شاهد در مدارس شاهد و پراکنده در مقایسه با 

  آموزان غیرشاهددانش
  
  PhD *ینجات دیوح

تی، شهید بهششناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شناسی، دانشکده روانگروه روان
  تهران، ایران
	MSc آزاده زرگریان

  مرکز تحقیقات مهندسی و علوم پزشکی جانبازان، تهران، ایران
  
  دهیچک

د عالوه بر خدمات معمول یثارگر بایطرح شاهد، فرزندان شاهد و ا	براساس اهداف:
ها برخوردار شوند. هدف مطالعه حاضر، مقایسه ژه سازمانیت ویآموزشی، از حما

در مدارس شاهد،  آموزاندانشوضعیت فرهنگی و آموزشی و پیشرفت تحصیلی 
  طرح پراکنده و همتایان غیرشاهد بود. 

ای از نوع مقطعی مقایسه -مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی ها:ابزار و روش
آموز شاهد و همتایان غیرشاهد انجام شدان ٢٧٣١در بین  ١٣٩٥است که در سال 

از کل کشور  ایچندمرحله ایخوشه گیرینمونهها با استفاده از روش نمونهشد. 
ساخته و معدل تحصیلی برای بررسی وضعیت نامه محققاز پرسش انتخاب شدند.

 آموزشی، فرهنگی و فضای فیزیکی مدارس و پیشرفت تحصیلی استفاده شد.
و آزمون  راههیکالعات با استفاده از آزمون تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل اط

  صورت گرفت. 21	SPSSافزار تعقیبی توکی و توسط نرم
ر از داری باالتطور معنیمیانگین نمره فضای فیزیکی در مدارس شاهد به ها:یافته

ی دارطور معنیمدارس پراکنده و غیرشاهد و میانگین نمره موفقیت فرهنگی به
). در دو متغیر معدل تحصیلی و موفقیت >۰۰۱/۰pباالتر از مدارس غیرشاهد بود (

  ). <۰۵/۰pداری بین سه گروه مشاهد نشد (آموزشی تفاوت معنی
طرح شاهد در ارتقای وضعیت فرهنگی و بهبود سطح خدمات  گیری:نتیجه
آموزان موفق بوده است. در مورد پیشرفت تحصیلی و شده به دانشارایه

آموزان آموزان شاهد و غیرشاهد و دانشهای آموزشی تفاوتی بین دانششاخص
  شاهد در طرح پراکنده وجود ندارد. 

  وزان، شاهد، ایثارگران، وضعیت آموزشی، آموزش خاصآمدانش ها:کلیدواژه

  
  ۲۰/۹/۱۳۹۷ افت:یخ دریتار
  ۲۶/۳/۱۳۹۸ رش:یخ پذیتار

  nejati@sbu.ac.irمسئول: سنده ینو*
  

  مقدمه
یدن به بخشابزاری مناسب و اثربخش برای فعلیت آموزشی ارزشیابی

توان میزان کارگیری آن میکه با به شودمیاهداف آموزشی تلقی 
ها و تحقق اهداف را سنجید و براساس آن برنامه را کارآیی برنامه

حصیلی ارزشیابی پیشرفت ت تقویت یا ترمیم نمود یا احیاناً تغییر داد.
فرآیندی منظم برای تعیین و تشخیص میزان "عبارت است از 

  .[1]"های آموزشیپیشرفت یادگیرندگان در رسیدن به هدف
سودمندی یا فایده  تواندمیتانداردها ارزیابی براساس معیارها و اس

ه های مشابهر برنامه را نشان دهد و آن را با دیگر محصوالت یا برنامه
واسطه تعدادی از مستندات در سازمان مقایسه کند. این معیارها به

طور مداوم بر مبنای آموزشی به هایدورهمستند شده و تمامی 
و با توجه به نتایج  شودمییافته ارزشیابی معیارهای رسمیت

. ودشمیگیری ارزشیابی درباره طراحی، اجرا و تاثیرات دوره، تصمیم
شامل توقف یا بهبود برنامه، گسترش  تواندمیاین تصمیمات 

پیشنهادها، تغییر محتوی یا روش آموزشی باشد. بدین ترتیب 
 منظورهب آموزش اثربخشی ارزیابی فرآیند عنوانبه توانمی را ارزشیابی

 یابیارز رویکرد، این نمود. تصور آموزشی برنامه ارزش بهبود و تعیین

 یراتتغی گرفته،صورت یادگیری میزان یادگیری، رویدادهای کیفیت

 محل در شدهآموخته هایمهارت و هادانش کاربرد فراگیران، رفتاری

طور . به[2]شودمی شامل را سازمان در آموزشی برنامه تاثیرات و کار

مند است که با استفاده از آن، ارزش و کلی ارزشیابی، فرآیندی نظام
خاص، برنامه درسی یا یک راهبرد در یک زمینه  ایبرنامهشایستگی 

و اثربخشی برنامه را برای دستیابی به اهداف  شودمیخاص مشخص 
  .[3]گیردمیخاص در نظر 

با وجود تعاریف متعددی که از ارزشیابی وجود دارد، عمدتًا هدف 
ارزیابی آموزشی، ارتقای اثربخشی آموزشی است. منظور از اثربخشی 
برنامه آموزشی تغییرات قابل مشاهده در دانش، مهارت و نگرش بعد 
از آموزش است. اثربخشی آموزش فوایدی از قبیل یادگیری، کسب 

وری، تار برای فراگیران، افزایش فروش، بهرهمهارت جدید و تغییر رف
رضایت مشتریان و غیره را برای سازمان در بر دارد. تمرکز و تاکید 
اثربخشی، بر نتایج کار است و آنچه که میزان اثربخشی را تعیین 

های ناشی از آموزش است، نه مجموعه کارها و کند، موفقیتمی
شود و اثربخشی در هایی که در واحد آموزش انجام میفعالیت
به اهداف و نتایج  هاسازمانکه  شودمیها وقتی حاصل سازمان

  . [4]مطلوب خود نایل شوند
ا ت کندمینتایج حاصل از ارزشیابی به کارشناسان آموزش کمک 

تدریس، مخاطبان  هایروشنیازسنجی آموزشی، اهداف یادگیری، 
را مورد بررسی اصلی دوره، ارایه آموزش و کیفیت محتوای آموزشی 

  .[2]و بازبینی قرار دهند
منظور ارایه خدمات آموزشی ویژه به به ١٣٦٥طرح شاهد در سال 

فرزندان شاهد و ایثارگر و پیگیری امور تحصیلی و فرهنگی فرزندان 
نامه این طرح، چهار وزارتخانه شاهد تدوین شد. براساس مفاد اساس

به اجرای مصوبات  آموزشی از جمله وزارت آموزش و پرورش ملزم
رکن  تریناصلی عنوانبههستند و شورای طرح و برنامه شاهد 

  آموزشی است. هایدستگاهنامه طرح شاهد، ناظر بر اقدامات اساس
براساس این طرح فرزندان شاهد و ایثارگر باید عالوه بر خدمات 
معمول آموزشی، از حمایت ویژه سازمان آموزش و پرورش و وزارتین 
علوم و بهداشت برخوردار شوند و عالوه بر این بنیاد شهید و امور 

زش مجری، از آمو هایدستگاهایثارگران نیز عالوه بر پیگیری عملکرد 
  ایت نماید.فرزندان شاهد حم

پس از گذشت بیش از سه دهه از اجرای طرح شاهد، این طرح 
نیازمند بررسی میدانی در خصوص اثربخشی است. هر چند پایش 

وسیله بنیاد شهید و آموزان شاهد بهمستمر وضعیت آموزشی دانش
آموزان شاهد و ایثارگر امور ایثارگران براساس معدل و قبولی دانش

م شده است، ولیکن تمامی اهداف طرح شاهد صورت ساالنه انجابه
یا حتی هر نظام آموزشی افزایش معدل نیست و سازوکارها و 
امکانات و مسایل آموزشی و فرهنگی نیز باید مورد بررسی قرار گیرند. 

مقایسه وضعیت فرهنگی و آموزشی و پیشرفت هدف مطالعه حاضر 
همتایان  در مدارس شاهد، طرح پراکنده و آموزاندانشتحصیلی 
  بود.  غیرشاهد

	

  هاابزار و روش
ای از نوع مقطعی است مقایسه -مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی

آموز شاهد و همتایان غیرشاهد دانش ٢٧٣١در بین  ١٣٩٥که در سال 
 ایچندمرحله ایخوشهاز نوع  گیرینمونهدر سطح کشور انجام شد. 

بود؛ بدین ترتیب که پنج منطقه جغرافیایی در کشور (شمال، جنوب، 
 شهرستان و استان مرکز خوشه سه منطقه هر در و تهران) و غرب شرق،

 و شاهد دولتی، دخترانه مدرسه سه و پسرانه مدرسه سه خوشه هر در و
 از شاهد همتایان پراکنده طرح مدارس در شد. انتخاب پراکنده طرح

 انتخاب دولتی مدارس از همتایان شاهد مدارس در و مدرسه همان

 دوم) متوسطه و اول متوسطه (ابتدایی، مقطع سه هر در مدارس شدند.

  بود:  زیر به ترتیب هاخوشه شد. انتخاب
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 ٢ ×خوشه استانی (مرکز استان و شهرستان) ٢ ×منطقه جغرافیایی ٥
طبقه  ٦٠دوره (ابتدایی اول، ابتدایی دوم، دبیرستان) =  ٣ ×جنس

  (مدرسه)
 آموزاندانشبرای بررسی اثر اجرای طرح شاهد بر پیشرفت تحصیلی 

شاهد ابتدا با استفاده از  آموزاندانششاهد و وضعیت تحصیلی 
مدارس شاهد منتخب برای  ایچندمرحله ایخوشه گیرینمونه

یک مدرسه دولتی در همان منطقه  اجرای طرح تعیین شد و سپس
صورت به هانمونهطرح در  هاینامهپرسششهری انتخاب شد. 

انفرادی توسط آزمونگر اجرا شد و بدین منظور پس از هماهنگی هر 
وسط ت نامهرضایتآزمونگر با مراجعه به مدرسه و پس از تکمیل فرم 

  اجرا شد. هاآزمونمدیر مدرسه، 
ساخته بود که پس از طراحی محقق نامهشپرسابزار مورد استفاده 

شناسی و علوم تربیتی و توسط متخصصان و کارشناسان روان
کارشناسان بنیاد شهید و امور ایثارگران مورد بررسی محتوایی قرار 

  گرفت. 
 فضای و فرهنگی موفقیت آموزشی، موفقیت ،نامهاین پرسش
 د سنجشرا مورآموزان دانشتحصیلی  پیشرفت و مدارس فیزیکی
منظور از فضای فیزیکی میزان تناسب فضای فیزیکی داد. قرار می

مدارس برای تحقق اهداف طرح شاهد، منظور از موفقیت آموزشی 
آموزشی از جمله پیشرفت  هایحیطهمیزان موفقیت طرح شاهد در 

تحصیلی و منظور از موفقیت فرهنگی میزان تحقق اهداف فرهنگی 
دهی نحوه نمرهمذهبی در مدارس بود.  هایبرنامههمچون برگزاری 

ور منظای بود. بهگزینهپنج لیکرت صورت طیفنامه بهدر پرسش
 -زمونآ پایایی و محتوایی نامه از رواییتعیین روایی و پایایی پرسش

	بازآزمون استفاده شد. 
منظور تجزیه و تحلیل اطالعات ابتدا از آمار توصیفی (میانگین و به

در  هاگروهرد) استفاده شد. سپس برای مقایسه انحراف استاندا
و آزمون  راههیکعملکردهای مختلف، آزمون تحلیل واریانس 

افزار تعقیبی توکی به کار گرفته شد. آنالیز آماری با استفاده از نرم
SPSS	21 .صورت گرفت  

  

  هایافته
نفر  ١٣٣٠در پژوهش،  کنندهشرکت آموزدانش ٢٧٣١از تعداد 

) در مدارس پراکنده و %٤٫٣نفر ( ١١٧) در مدارس شاهد، %٤٨٫٧(
  ) در مدارس عادی مشغول به تحصیل بودند. %٤٧٫٠نفر ( ١٢٨٤

تفاوت بین سه گروه از نظر میانگین متغیرهای فضای فیزیکی 
)۲۲/۲۲=F ۰۰۱/۰؛=p) ۲۷/۱۱) و موفقیت فرهنگی=F ۰۰۱/۰؛=p (

میانگین متغیرهای موفقیت آموزشی و پیشرفت  دار بود، امامعنی
؛ <۰۵/۰pداری نداشت (تحصیلی (معدل) بین سه گروه تفاوت معنی

  ).۱جدول 
  

  میانگین آماری متغیرهای مورد بررسی در سه گروه مورد مطالعه بررسی) ١جدول 
  داریسطح معنی  Fمقدار   گروه عادی  گروه پراکنده  گروه شاهد  متغیرها

  ۰۰۱/۰  ۲۲/۲۲  ۱۳/۱۲±۶۳/۳  ۷۵/۱۱±۵۴/۳  ۹۸/۱۲±۸۰/۳  فضای فیزیکی
  ۵۶/۰  ۵۷/۰  ۱۹/۱۳±۷۰/۳  ۹۴/۱۲±۵۶/۳  ۲۸/۱۳±۵۸/۳  آموزشیموفقیت 

  ۰۰۱/۰  ۲۷/۱۱  ۲۲/۱۳±۳۲/۳  ۳۸/۱۳±۸۲/۳  ۰۵/۱۴±۵۹/۳  موفقیت فرهنگی
  ۶۱/۰  ۴۸/۰  ۰۶/۱۸±۷۸/۱  ۱۹/۱۸±۳۴/۱  ۸۹/۱۷±۷۰/۱  )معدل( تحصیلی پیشرفت

  
گروه شاهد و پراکنده و  تفاوت میان دو، هاگروهدوی دوبه مقایسهدر 

دار بود نیز شاهد و عادی در وضعیت فضای فیزیکی مدارس معنی
)٠٠١/٠p<( با توجه به باالتربودن میانگین گروه شاهد نسبت به گروه .

گفت که در مدارس شاهد نسبت به مدارس  توانمیعادی و پراکنده، 
در  امدیگر، فضای فیزیکی مدارس از شرایط بهتری برخوردار است. ا

موفقیت فرهنگی مدارس تنها تفاوت میان دو گروه شاهد و عادی 
). با توجه به باالتربودن میانگین گروه شاهد >۰۰۱/۰pدار بود (معنی

گفت که در مدارس شاهد نسبت به  توانمینسبت به گروه عادی، 
مدارس دیگر، موفقیت فرهنگی طرح شاهد به نحو بهتری محقق شده 

  است. 
  

  بحث
این مطالعه با هدف بررسی اثر میزان تحقق طرح شاهد در پیشرفت 

طرح شاهد شاغل به تحصیل در  آموزاندانشتحصیلی و فرهنگی 
کشور  آموزاندانشمدارس شاهد و طرح پراکنده در مقایسه با سایر 

انجام شد. نتایج نشان داد که در فضای فیزیکی مدارس طرح شاهد، 
به ترتیب گروه شاهد و پراکنده به دست بیشترین و کمترین نمره را 

. در بخش مربوط به موفقیت آموزشی، گروه شاهد باالترین اندآورده
. در وضعیت اندآوردهنمره و گروه پراکنده کمترین نمره را به دست 

فرهنگی نیز مدارس طرح شاهد باالترین نمره و مدارس عادی 
موجود مدارس، بر این . از نظر وضع اندآوردهکمترین نمره را به دست 

اساس فضای فیزیکی و موفقیت آموزشی در مدارس پراکنده باید 
مورد توجه قرار گیرد و تسهیالت کمک آموزشی به نحو مقتضی برای 

آموزان مربوطه فراهم شود. وضعیت فرهنگی مدارس شاهد دانش
   بخش و مطلوب است.های مورد بررسی رضایتبراساس شاخص

فیزیکی مدارس، تفاوت میان دو گروه شاهد و  در ارتباط با فضای
د. دار بوپراکنده و نیز شاهد و عادی در فضای فیزیکی مدارس معنی

با توجه به باالتربودن میانگین گروه شاهد نسبت به گروه عادی و 
که در مدارس شاهد نسبت به مدارس  شودمیپراکنده، نتیجه گرفته 

   برخوردار است. تریاسبمندیگر، فضای فیزیکی مدارس از شرایط 
در بخش مربوط به موفقیت فرهنگی مدارس، تفاوت میان دو گروه 

دار بود. نتایج مربوط شاهد و عادی در موفقیت فرهنگی مدارس معنی
به آزمون تعقیبی نشان داد که در مدارس شاهد نسبت به مدارس 
  عادی، موفقیت فرهنگی طرح شاهد به نحو بهتری محقق شده است. 

طور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در مدارس شاهد نسبت به
به مدارس طرح پراکنده و عادی، اهداف طرح شاهد به گونه بهتری 
محقق شده است و شرایط آموزشی و فرهنگی بهتری برقرار است. 

با امکانات فرهنگی و آموزشی بیشتر در مدارس  توانمیاین یافته را 
تکمیلی در قالب طرح  هایبرنامهخورداری از شاهد مرتبط دانست. بر

شاهد و مصوبات مربوط به حمایت و ارایه خدمات آموزشی و نظارت 
از سوی بنیاد شهید و ایثارگران و  آموزاندانشبر وضعیت تحصیلی 

تعامل و همکاری ادارات آموزش و پرورش و ستادهای شاهد را 
عنوان علل ارتقای وضعیت تحصیلی و فرهنگی به توانمی

  در نظر گرفت. آموزاندانش
از آنجایی که مدارس شاهد مختص جمهوری اسالمی ایران است، 

پذیر نیست. در این راستا ها با مطالعات خارجی امکانمقایسه یافته
عنوان مدارس ای خاص را بهههر نوع مدارس حمایتی توسط ارگان

ویژه و مورد توجه قلمداد نمودیم و در مورد موفقیت تلفیق یا 
های مورد توجه به بحث پرداختیم. مطالعه کنونی جداسازی گروه

ب ـیت مناسـقی از وضعـده یا تلفیـدارس پراکنـد که مـدهشان میـن



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انیآزاده زرگرو ی نجات دیوح ۲۰۰

   ۱۳۹۹، پاییز ۴، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                                             ایثار فرهنگ مطالعات نامه فصل

 پیشینه اند. مرورفرهنگی، فیزیکی و آموزشی برخوردار نبوده
 شورهایک در و پرورش آموزش هاینظام هک دهدمی نشان پژوهشی
 هاییروش به خود، خصوصی و ویژه در خصوص مدارس مختلف
 فاصله ،کزیکمانند م شورهاک برخی در .5]‐[15کنندمی عمل متفاوت

. در [16]وجود دارد و خصوصی عمومی مدارس میان زیاد اختالفی و
، [18]ایرلند جمهوری و [17]سوئیس دیگر مانند بعضی در هک حالی

 .دکنمی جلوگیری هااختالف تشدید و بروز از و پرورش نظام آموزش
 و کاتولیک عمومی، هایمدرسه شامل مدرسه نوع سه استرالیا در

عمومی،  مدارس جزبه اناداک . در[19]کنندمی خصوصی فعالیت
 مذهبی شامل مدارس آنها اغلب هک وجود دارند خصوصی هایمدرسه
 وجود دارند نخبگان برای مدارس خاص نوع، دو این جزبه ،شوندمی
 اختصاص خود به را آموزیدانش از جمعیت میک بسیار نسبت هک
  .[20]دهندمی
 دو دسته وجود لحاظ از مشابه شرایطی نیز ایاالت متحده و هند در

 دیگر، . از سویشودمی خصوصی دیده و عمومی هایمدرسه اصلی
 هاییاشتراک دنیا همه در مدارس خاص ردهایکارک مشخص، طوربه
 ،آموزاندانش برای مدارس این در نمونه، حضور برای دارند؛ هم با

 ،هازیرساختاست؛  باالتر اجتماعی جایگاه کی از مندیبهرهنشانه 
 بهتر عمومی مدارس از طور متوسطبه مدارس این تجهیزات و فضا
 هعقید این و کنندمی دریافت بیشتر آنان، حقوقی معلمان است؛

 ار یفیت باالترک با آموزشی خاص، هایمدرسه هک عمومی وجود دارد
مدارس  تواننمی. گرچه [21]کنندمی عرضه خود آموزاندانش برای

انتظار  حال شاهد را جزء مدارس خصوصی به حساب آورد، اما در عین
مدارس خصوصی در مدارس  هایویژگیکه بخش اعظمی از  رودمی

در  در مدارس خصوصی وجود دارد که هاییویژگیشاهد دیده شود. 
شور و از جمله مدارس کنظام آموزشی  غیرعمومی مدارس خصوص
  باشد.  داشته مصداق شاهد،
که در بین مدارس شاهد انجام شده است، اغلب  هاییپژوهشنتایج 

ی ی یا پیامدهای آموزشدار میان رفتار یادگیربر یافتن تفاوت معنی
این مدارس با سایر مدارس تاکید دارند. در میان این  آموزاندانش
 هایویژگی، مواردی نیز وجود دارد که به سایر هاپژوهش
عنوان مثال در یک ؛ بهاندکردهاین مدارس توجه  آموزاندانش
اجتماعی و آموزشی موثر بر عملکرد  -، عوامل روانی[22]پژوهش

مقطع راهنمایی مدارس شاهد مورد مطالعه  آموزاننشداتحصیلی 
قرار گرفت. آنان به این نتیجه رسیدند که از میان متغیرهای مرتبط 

پژوهش، عواملی مانند بعد خانوار، میزان عزت نفس و  هایفرضیهبا 
، میزان رضایتمندی از مادر و طول مدت غیبت آموزاندانشافسردگی 

یین را تب آموزاندانشات معدل تحصیلی واریانس نمر توانندمیپدر، 
در پژوهش خود به بررسی و مقایسه رشد  [23]علیینو  رهنماکنند. 

شاهد و غیرشاهد مقطع راهنمایی پرداختند.  آموزاندانشاجتماعی 
شاهد دوره  آموزاندانشنتایج نشان داد که میان رشد اجتماعی 

دار وجود ندارد. از غیرشاهد، تفاوتی معنی آموزاندانشراهنمایی با 
آموزشی  هایتوانمندیشده در حوزه انجام هایپژوهشجمله معدود 
است. در این  شیروانیشاهد، پژوهش  آموزاندانشو تحصیلی 

شاهد و ایثارگر  آموزاندانشمطالعه به مقایسه عملکرد تحصیلی 
طرح پراکنده شاهد و ایثارگر  آموزاندانشطرح مدارس شاهد با 

این پژوهش نشان دادند که تفاوت در زمینه  هاییافتهپرداخته شد. 
شاهد و طرح پراکنده،  آموزاندانشمندی به تحصیل" میان "عالقه

پسر شاهد مدارس شاهد  آموزاندانشتفاوت میان عملکرد تحصیلی 
پسر طرح پراکنده، تفاوت میان عملکرد تحصیلی  آموزاندانشو 

 پسر شاهد و ایثارگر آموزاندانشدختر شاهد و ایثارگر با  آموزاندانش
 آموزاندانششاهد با  آموزاندانشو تفاوت میان عملکرد تحصیلی 

مربوط به مقایسه عملکرد  هاییافتهدار بوده است. ایثارگر معنی
دختر شاهد و ایثارگر، گویای این نکته است  آموزاندانشتحصیلی 

ر پس آموزاندانشلکرد بهتری نسبت به دختر، عم آموزاندانشکه 
  .[24]اندداشته

نیز همسو است. در  [25]آهنچیاننتایج این مطالعه با پژوهش 
ایثارگر و همچنین  و شاهد مدارس در یفیتک مطالعه مزبور، مدیریت

مورد مطالعه  آموزشی یفیت خدماتک برندهپیش و بازدارنده عوامل
 هایتوانمندی آمده از این مطالعه،دستبه قرار گرفت. براساس نتایج

 ییادگیر -یاددهی فرآیند التکحل مش برای ایثارگر و شاهد مدارس
 یهامحدودیت از بیشتر آموزشی، خدمات یفیتک هدف ارتقای با و
 یفیتکبر  یدکیفیت، "تاک هایبرندهپیش ترینمهم است. آن
 ینا ارشد و مدیران گزارانسیاست از سوی رقابتی مزیتی عنوانبه

 و والدین خوب مجرب، استقبال انسانی منابع عالوه به مدارس،
 برنامه در انعطاف "عدم هابازدارنده ترینمهم و مناسب" مالی منابع
اجرایی،  غیرمنعطف روند و مراتبیسلسله ساختار قطعی درسی،

 در نیروی متخصص مبودک و مدیریتی حذف قابل هایمحدودیت
  . بود شغلی" هایزمینه برخی

دار در مورد یافته پژوهش حاضر در خصوص عدم وجود تفاوت معنی
شاهد، پراکنده و عادی، الزم به ذکر است معدل  هایگروهبین معدل 

تحصیلی معیار مناسبی برای بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی و 
فرهنگی نیست. اگر به فرآیند آموزش فرآیندمحور نگاه شود نه 

، ضمن این که خود معدل شودمیرنگ کمپیامدمحور، نقش معدل 
ر باشد. اگر تنها این معیا تواندنمیتنهایی، تنها پیامد آموزش هم به
کننده طرح شاهد در نظر گرفته شود، تفاوتی عنوان شاخص تعیینبه

بین مدارس وجود ندارد. ولیکن در سایر عوامل موثر در پیشرفت 
  جیه است.های فرهنگی طرح قابل توآموزشی و پیشرفت

 اریرفت و شناختی هایهمبسته آینده مطالعات درشود پیشنهاد می
 ککم به تا گیرد قرار بررسی مورد آموزاندانش تحصیلی وضعیت
 برای را توانمندسازی هایبرنامه بتوان ایمداخله هایپژوهش
  .نمود ریزیپایه آموزاندانش

  

  گیرینتیجه
طرح شاهد در ارتقای وضعیت فرهنگی و بهبود سطح خدمات 

آموزان موفق بوده است. در مورد پیشرفت تحصیلی شده به دانشارایه
آموزان شاهد و غیرشاهد های آموزشی تفاوتی بین دانشو شاخص
  آموزان شاهد در طرح پراکنده وجود ندارد. و دانش

  

 امور و شهید نیادب آموزش همکاران تمامی از تشکر و قدردانی:
 در همکاری برای صیف آقای و فقیه دکتر آقای ویژهبه ایثارگران
  .شودمی قدردانی و تشکر پژوهش فرآیند و ابزار تدوین

 یمهندس پژوهشکده اخالق کمیته مصوب طرح این تاییدیه اخالقی:
 IR.ISAAR.REC.1397.013با شماره  جانبازان پزشکی علوم و

  است.
  منافعی وجود ندارد. تعارض تعارض منافع:

  شناس/(نویسنده اول)، روشنجاتی  وحیدسهم نویسندگان: 
زرگریان  )؛ آزاده%٦٠پژوهشگر اصلی/تحلیلگر آماری/نگارنده بحث (

  )%٤٠(نویسنده دوم)، نگارنده مقدمه/پژوهشگر اصلی (
های پژوهش توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران هزینه منابع مالی:
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