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 چكیده: 

بهسازي نظام هاي آموزشی یكی از مباحثی است که از دیرباز موضوعی چالش برانگیز براي صاحب نظران دانش مدیریت آموزشی 

یكی از راهكارهاي تواناسازي و مدیران اجرایی در حوزه آموزش و پرورش و نیز متخصصان تعلیم و تربیت به شمار آمده است 

رورشی می باشد که زمینه هاي مهمی براي تمرکززدایی و اعطاي اختیارات بیشتر به مدارس مدارس، ایجاد مجتمع آموزشی و پ

پژوهش حاضر، از نوع توصیفی پیمایشی است. از آنجا که هدف پژوهش حاضر، توصیف و تحلیل نظرات مدیران را فراهم می سازد. 

پرورشی است، لذا نوع پژوهش فعلی، توصیف و هاي آموزشی و درباره نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدهاي مجتمع 

جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران مجتمع هاي آموزشی و تربیتی شهرستان خاش که در سال  پیمایش است.

 جهتو اند. باهاي آموزشی و پرورشی به تدریس و پژوهش اشتغال داشتهدر مدارس و  مراکز وابسته به مجتمع 9911-19تحصیلی 

. نفر(، نمونه آماري نیز به صورت سرشماري مورد بررسی قرار گرفت 46شهرستان خاش) در شاغل مدیران تعداد بودن محدود به

آموزشی  هاينتایج پژوهش نشان داد که از نظر مدیران باالترین میانگین در این راستا، از نظر مدیران، مهمترین نقاط قوت مجتمع

ایستادگی و مقاومت مدیران قبلی ؛ همچنین از دیدگاه مدیران ، امكانات و تجهیزات موجود بهره گیري مناسب تر ازو پرورشی، 

آمد. عالوه هاي آموزشی و پرورشی به حساب میبه عنوان مهمترین نقطه ضعف مجتمع ها تغییر کرده استمدارس که پست آن

و  هاي آموزشیان در فرآیند بهسازي برنامهمعلّمتوسعه مشارکت امكان  بر این نتایج پژوهش نشان داد که  از نظر مدیران،

ت عدم تسلط به عدم انگیزه و عالقه برخی از مدیران بعلباشد و هاي آموزشی و پرورشی میترین فرصت مجتمع، مهمفرهنگی

 آید.هاي آموزشی و پرورشی به حساب میترین تهدید مربوط به مجتمعبه عنوان مهم هاشرایط مدارس مجتمع

 ها، تهدیدها: مجتمع هاي آموزشی و پرورشی، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت کلیدي واژگان
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 مقدمه

در دهه هاي اخیر با توسعه فزاینده سازمان هاي آموزشی در همه جوامع، موضوع کارآمدسازي آنها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته 

 و اصالح نظام هاي آموزشی با استفاده از شیوه هاي مختلف در شماراولویت اغلب جوامع پیش بینی شده است. 

و تربیت، بخشی از مسائل تعلیم و تربیت کشور ایران از نظام متمرکز کنونی ناشی است  براساس اعتقاد بسیاري از صاحب نظران تعلیم

شكل در  شوراي عالی آموزش و پرورش براي رفع این م سه ها را تحت کنترل خود قرار می دهد و بالندگی آنها را محدود می کند.  که مدر

سال اخیر اقداماتی را در جهت تمرکز زدایی از نظام تعلیم  ستاد چند  صویب آیین نامه ها، برخی از اختیارات  و تربیت به عمل آورده و با ت

 ( 9931آموزش و پرورش را به استان ها، مناطق آموزشی و مدارس واگذار کرده است.)عالقه بند، 

سیس مجتمع شی، یكی از از طرحطرح تأ صورت تهاي آموز شد که در  شور می با شس ک سازي نظام آموز حقق هاي نوپا در جهت به

اهداف آن، گامی مؤثر در جهت تمرکز زدایی نظام آموزش و پرورش بوده و می تواند به کارآمدسازي اجزا و عنصر ین نظام کمك نماید. این 

طرح به عنوان یك شیوه مدیریتی نو در جهت توانا سازي مجموعه اي از مدارس، از تجربه تشكیل مدارس خوشه اي در کشورهاي مختلف 

(. پس از ، توسددعه فن آوري اطالعات وارتباطات به عنوان سددیاسددتی براي افزایش کار آمدي 9933ري شددده اسددت. )نویدي، جهان الگوبردا

مدارس مورد توجه قرار گرفت و مدارس زیادي به تجهیزات رایانه اي مجهز شددد و هم زمان، تعداد کثیري از کارکنان مدارس در دوره هاي 

نایی و اختیارات دانش افزایی مربوط به آن شدددرکت کر دند و مهارت هاي مورد نیاز را فرا گرفتند. تازه ترین حرکت در جهت افزایش توا

استان کشور است که بر اساس مصوبة جلسه ششصد وهفتاد و دوم شوراي عالی  96مدارس، تشكیل مجتمع هاي آموزشی و پرورشی در 

مدرسه را در دوره هاي مختلف تحصیلی  675باب اعالم شده است که  51، 39-31تشكیل شده اند. تعداد این مجتمع ها در سال تحصیلی 

سیده تا این مجتمع شش قرار داده اند. حال زمان آن ر شود آیا طرح تحت پو شخص  شی مورد ارزیابی قرار گیرند تا م شی و پرور هاي آموز

هاي اموزشی پرورشی به کارایی است؟ آیا مجتمعهاي آموزشی وپرورشی هماهنگ با الگو و اهداف از قبل تعیین شده بوده تاسیس مجتمع

صتها و چالش ضعف، فر ست؟ در کل نقاط قوت، نقاط  سب کرده ا شی الزم را ک سیس این مجتمعو اثربخ ست؟ ارزیابی این هاي تا ها چی

و اقدامات الزم در این  تري مورد توجه قرار گیردکند تا طرح مذکور به نحو شددایسددتهها از نظر مجریان و فعاالن مربوطه کمك میمجتمع

 .(9931)ساکی، زمینه صورت پذیرد 

به ادبیات آموزش وپروش جهانی وارد شدددده اسدددت و در ایران به جاي آن از مفهوم « مدارس خوشددده اي»در دهه هاي اخیر، مفهوم 

اً به عنوان یكی از تدابیر، سیس مدارس خوشه اي یا مجتمع هاي آموزشی، رویكردي است که عموماستفاده می شود. تأ« مجتمع آموزشی»

موثر، بر اي اصالح و بهبود مدیریّت آموزشی درشرایط خاص اتخاذ شده است. با وجود این، بر حسب تجارب ملی و سالیق مسئوالن آموزش 

ساخته و فرا گیر از این رویكرد را در  ست. نمونه هاي  شده ا سبتاً متفاوت پدیدار  نمونه هاي کمتر و « سري النكا»و پرورش در الگوهاي ن

مدارس ، مدارس خوشدده اي»که با مفاهیم »توان مشدداهده کرد. از مجتمع آموزشددی می« گینه نو»سددازمان یافته و بیشددتر متمرکز را در 

شارکتی شوراي عالی آموزش و پرورش )« 1مدارس در هم تنیده»و « 9م ست    شده ا ست، تعاریف متعددي ارائه  (، مجتمع 9939مترادف ا

آموزشددی را مجموعه مدارس دولتی در یك محل تعریف کرده اسددت که اختیارات ویژه اي دارند و به صددورت مشددارکتی اداره می شددوند. 

ور می دانند که در اجراي امور و فعالیت هاي مختلف مشددارکت و ( مدارس خوشدده اي را از جمله مدارس مجا9113 9ریبچسددتر و ادواردز(

ستفاده می کنند و هر یك از مدارس در منافع این مشارکت سهیم می شود.  ( 9111 6برالینر)همكاري و از منابع مشترک به طور متقابل ا

متقابل، مدارس از منابع و امكانات یكدیگر به  نیز خوشه بندي را  پذیرفتن تعهد متقابل بین مدراس می داند کدددددددده بر اساس این تعهد

ساس نظر   شوند. برا سهیم  ست آمده  ست یابند و در منابع به د شترک د ستفاده می کنند تا به اهداف م شترک ا و  5هارگریوز)صورت م

                                                           
1 . cooperation schools 
2 . twine schools 
3 . Ribchester & Edwards 
4 . Berliner 
5 . Hargreaves 
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مشددكل افزایش  ( ایجاد مدراس خوشدده اي راهبردي اسددت که براي تداوم فعالیت هاي آموزشددی مدارس کوچك و غلبه بر9115همكاران 

 هزینه ها اتخاذ می شود.   

به بیان دیگر، خوشه بندي به راهبردي اشاره می کند که بر اساس مدارس مجاور براي تبادل افكار واندیشه ها و سهیم شدن در منابع 

 (.9111، 9یكدیگر و نیز بهره گیري بهتر از منابع بیرونی با هم متحد می شوند )ناچتیگال و پارکر

س خوشه اي، استفاده از منابع مشترک به طرق مختلفی انجام می شود که عمده ترین آنها از جمله استفاده مشترک از نیروي در مدار 

ه و نانسانی )نظیر استفاده از یك مدیر براي اداره چند مدرسه، بهره گیري از معلّمان حرفه اي پاره وقت و سیار، استفاده از کارکنان دبیرخا

مشدترک از مواد و تجهیزات آموزشدی )نظیر کامویوتر، وسدایل صدوتی و تصدویري، خریدهاي عمده کاغذ ونوشدت افزار(  نگهبانی( اسدتفاده

استفاده مشترک از خدمات اطالع رسانی، استفاده از وسایل حمل و نقل و استفاده مشترک از تسهیالت و برنامه هاي آموزشی ویژه )مانند 

شی و، انجام دادن  شكیل تیم هاي ورز ست. )ریس،ت سازي تجارب دانش آموزان( ا سیقی و فعالیت هاي عینی   تمرینات و فعالیت هاي مو

9114.) 

شورهاي آمریكاي التین از قبیل بولیوي، کلمبیا، شكیل این نوع مدارس در ابتدا در ک  اکوادور، گواتماال، هندوراس، نیكاراگوئه، پاناما و ت

سایر کشورها ما نند برمه، هند، نیجریه، گینه نو، فیلیوین، تایلند، سري النكا و نامیبیا مورد توجه قرار گرفت. پرو گسترش یافت و بعدها در 

( مطالعه ادبیات موجود در زمینه مدارس خوشه اي نشان می دهد، که اهداف و انگیزه هاي شكل گیري واستمرار فعالیت 1113، 1)پوموتی

 این مدراس در همه جا یكسان نبوده است. 

، مهارتی ؛ منابع9(S)نقاط قوت است که در این مدل    SWOTپردازد مدلهاي نظري که به بررسی جامع موارد مختلف میلیكی از مد

ست مزیتی یا توانایی ستاي در سازمان که نیازهایی با مرتبط ا سون). رود می آنها از خدمت انتظار یا کند می اقدام آنها مین تأ را ، 6رابین

شدمی آن فاقد سازمان که دارد فعالیتی، عملكرد به نیاز آن اجزاي که هستند هاییفعالیت؛ 5 (W) ضعف نقاط(. همچنین 975، 9114 .  با

 (.311، 9931 ،4هرسن و کافمن)

ست که بیانگر  7 (O)در این مدل  صت ها ا ست حالتی یا و موقعیت، شرایط ع نو هر از عبارتند فر شرفت امكان که ا سعه، پی  یتموفق و تو

 نکافم) باشد. داشته پی در را سازمان بخشی اثر و ایی کار نهایت در و سازد می تر آسان را اهداف به دسترسی   دهد می افزایش را سارمان

 بقا مكان ا تهدیدها از آگاهی و هستند هافرصت مقابل نقطهباشد. ، بیانگر تهدیدها میT) 3(. و باالخره در این مدل )311، 9931، هرسن و

 را آنها منفی ثیر تأ یا کرد پرهیز آنها از توان می، محیط در موجود تهدیدهایی کشف با   شود می موجب را سازمان پذیري آسیب کاهش و

 (، این مدل نشان داده شده است.9(. در جدول )311، 9931، هرسن، کافمن) داد کاهش

                                                           
1 . Nachtigal & Parker 
2 . Pomuti 
3. Strengths. 
4 . Rabinson 

5. Weaknesses. 
6 . Kafman & Hersen 

7. Opportunities.  
8.Threats. 
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صی و دروس 9111و همكاران 9می( ص سی تخ صمیم موفقیت دانش آموزان در برنامه هاي در شه اي ت ( گفته اند، که هدف مدراس خو

( 9114اختیاري از طریق فراهم کردن برنامه درسی واحد و یكسان براي مدارسی است که عالیق حرفه اي مشترک دارند. )به نقل از ریس، 

هارگریوز )( هدف اساسی خوشه بندي مدارس را فراهم کردن فرصت مشارکت براي همه مدراس می دانند. 1119و همكاران  1مازورسكی)

ستایی و 9115و دیگران  شتر در مدارس رو ستیابی به منابع بی شد حرفه اي معلّمان، د شه اي را بهبود ر شكل گیري مدارس خو ( هدف از 

( پیامدهاي مثبت تشكیل مدارس خوشه اي را فراهم 9113ریبچستر و همكاران )وزي می دانند. افزایش تعداد گروه هاي همسال دانش آم

شدن تجارب یادگیري موثر براي دانش آموزان و محیط مناسب براي رشد و حمایت از معلّمان دانسته و معتقد است که در مدارس خوشه 

 وع را ارائه می دهند ومشكل کمبود منابع ضروري بر طرف می شود.   اي برنامه هاي درسی توسعه یافته و معلّمان روشهاي تدریس متن

شان می کند که 9114ریس ( سی و اجتماعی می داند و خاطر ن سیا صادي،  شی، اقت شه اي را ازجمله مزایاي آموز ( مزایاي مدارس خو

شو ند، دانش آموزان با تجربه هاي دست در بعد آموزشی مدارس خوشه اي سبب می شود که برنامه درسی مدارس، گسترده تر و غنی تر 

اول فعالیت هاي مهارتی زیادي انجام دهند. در عقاید متخصصان و دانش جدید تغییري ایجاد شود، کارکنان آموزشی دوباره قدرتمند شوند. 

شود. در ضافی براي تهیه منابع جلوگیري  صرف هزینه هاي ا شترک از منابع فراهم و از ستفاده م صادي، ا بعد اجتماعی، مدارس  در بعد اقت

ساس کنند که  سه اي و فعالیت هاي فوق برنامه اح شرکت در فعالیت هاي بین مدر شود تا دانش آموزان با توانایی  سبب می  شه اي  خو

ستایی می تواند دوباره قدرت پیدا کند و به انزوال خود  سه کوچك یا رو ستند. در نتیجه، یك مدر شی از جامعه بزرگتر یادگیرندگان ه بخ

دو جانبه را در حین رقابت و نظارت بر مدارس افزایش می دهند پایان دهد. در بعد سیاسی، مدارس خوشه اي جوي توأم با همكاري و نفع 

؛ فرصتی براي مدارس فراهم می کند تا پیوستگی سیاسی بین مدارس به وجود آید و مدارس از طریق مشارکت، بتوانند به بقاي خود ادامه 

ها و تهدیدهاي مجتمع آموزشددی و پرورشددی هش به بررسددی نقاط ضددعف، قوت، فرصددتوجه به مطالب بیان شددده در این پژودهند. لذا با ت

  پردازد.شهرستان خاش از دیدگاه مدیران می

 روش پژوهش

  .پیمایشی استفاده شده است -پژوهش حاضر از نوع کاربردي است که در آن از روش توصیفی

 گیريجامعه، نمونه و روش نمونه

شامل کلیه  ضر  صیلی جامعه آماري پژوهش حا سال تح ستان خاش که در  شهر شی و تربیتی  در  9911-19مدیران مجتمع هاي آموز

سته به مجتمع شی به مدارس و  مراکز واب شی و پرور شتههاي آموز شتغال دا   مدیران تعداد بودن محدود به توجه بااند. تدریس و پژوهش ا

نفر(، نمونه آماري نیز به صورت سرشماري مورد بررسی قرار گرفت به عبارتی نمونه اماري، کل جامعه را در  46شهرستان خاش) در شاغل

 مدیر زن بودند. 11مدیر مرد و  95بر گرفت و از این تعداد 

                                                           
1 . Mei 
2 . Mazurski 
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 گیري ابزار اندازه

در اين پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. اين پرسشنامه 

هاي خاصي را مورد داراي چهار حيطه بوده است که هر حيطه نيز سئواالت و گويه

 بررسي قرار داده است. 

نفري  03پس از انجام مطالعه مقدماتي بر روي يك نمونه . بر اين اسااا ، 

ضااريآ فلفاي  spss 19افزار راج و با کمک نرمها اساات  نندگان، دادهاز شاار ت

طور جداگانه براي شرکت کنندگان در تحقيق محاسبه گرديد.ضريآ  رانباخ و به

، و 68/3و برای نقاط ضااع   68/3پايايی فلفای کرنباخ برای بعد نقاط قوت، 

 68/3بدست فمد و  . اين ضريآ کل نيز   98/3ها ، و تهديد68/3ها برای فرصت

  اين ضرايآ بيانگر صحت، دقت، پايايي و مطلوبيت ابزار است.است. 

 ها یافته

باالتر از  ضعف، فرصت ها و تهدیدهاي مربوط به مجتمع هاي آموزشی و پرورشینقاط نقاط قوت، آیا دیدگاه مدیران در مورد  

 حد متوسط است؟

 

 تك متغیره در مورد میانگین نمرات نقاط قوت، از نظر مدیران t. نتایج آزمون 1جدول شماره 

 df Se t انحراف معیار میانگین تعداد 

 86/80 306/3 858 838/3 89/0 850 نقاط قوت

 

باشد که از می 13/19 مجتمع هاي آموزشی و پرورشیدر مورد حیطه قوتهاي  tشود، میزان (، مشاهده می1چنانچه در جدول شماره )

سطح  شرکت کننده در این پژوهش، قوتهاي دار میمعنی p ≤ 15/1لحاظ آماري در  شد. بنابراین از نظر مدیران  شی و با مجتمع هاي آموز

شی شرکت کنندگان در تحقیق موافق گویه پرور سط بوده و در نتیجه  هاي تهاي مربوط به حیطه مورد مطالعه به عنوان قوباالتر از حد متو

 باشند.می مجتمع هاي آموزشی و پرورشی

 

 از نظر مدیران مجتمع هاي آموزشی و پرورشی تك متغیره در مورد میانگین نمرات نقاط ضعف t. نتایج آزمون 9جدول شماره 

 Df Se t انحراف معیار میانگین تعداد 

 80/80 389/3 858 888/3 338/8 850 نقاط ضعف

 

باشد می 19/19 مجتمع هاي آموزشی و پرورشینقاط ضعف در مورد حیطه  tشود، میزان (، مشاهده می9چنانچه در جدول شماره )

مجتمع هاي آموزشی نقاط باشد. بنابراین از نظر مدیران شرکت کننده در این پژوهش، دار میمعنی p ≤ 15/1که از لحاظ آماري در سطح 

شی شرکت کنندگان در تحقیق موافق گویهباالتر از حد مت و پرور سط بوده و در نتیجه  قاط نهاي مربوط به حیطه مورد مطالعه به عنوان و

 .باشندمی مجتمع هاي آموزشی و پرورشیضعف 

تک متغيره در مورد ميانگين نمرات فرصتهای  tنتايج آزمون  .4جدول شماره 

 از نظر مديران مجتمع های آموزشی و پرورشیمربوط به 
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 Df Se t انحراف معیار میانگین تعداد 

 88/88 306/3 858 898/3 89/0 850 فرصتها

 

شماره) شاهده می6چنانچه در جدول  صتهاي مربوط به در مورد حیطه  tشود، میزان (، م شیفر شی و پرور  11/16 مجتمع هاي آموز

شد. بنابراین از نظر مدیران شرکت کننده در این پژوهش، دار میمعنی p ≤ 15/1باشد که از لحاظ آماري در سطح می فرصتهاي مربوط با

 هاي مربوط به حیطه موردباالتر از حد متوسط بوده و در نتیجه شرکت کنندگان در تحقیق موافق گویه مجتمع هاي آموزشی و پرورشیبه 

 باشند.میی رشهاي آموزشی و پرومجتمعفرصتهاي مربوط به مطالعه به عنوان 

، از  مجتمع هاي آموزشی و پرورشیتك متغیره در مورد میانگین نمرات تهدیدهاي مربوط به  t. نتایج آزمون 5جدول شماره 

 نظر مدیران

 Df Se t انحراف معیار میانگین تعداد 

 88/08 309/3 858 515/1 01/4 352 تهدیدها

 

شماره )  19/19 مجتمع هاي آموزشی و پرورشیتهدیدهاي مربوط به در مورد حیطه  tشود، میزان (، مشاهده می5چنانچه در جدول 

تهدیدهاي مربوط باشد. بنابراین از نظر مدیران شرکت کننده در این پژوهش، دار میمعنی p ≤ 15/1باشد که از لحاظ آماري در سطح می

هاي مربوط به حیطه باالتر از حد متوسددط بوده و در نتیجه شددرکت کنندگان در تحقیق موافق گویه پرورشددیمجتمع هاي آموزشددی و به 

 باشند.می مجتمع هاي آموزشی و پرورشیتهدیدهاي مربوط به 

هاي آموزشی و پرورشی از نظر هاي مربوط به حیطه نقاط قوت مجتمع. نتایج آزمون معنی داري گویه4جدول شماره 

 مدیران

 M SD t هاي آموزشی و پرورشیحیطه نقاط قوت مجتمع

مد در هزینه کردن سرانه و کمك هاي مردمی در آمدیریت موثر و کار 1

 مدارس تحت پوشش

44/4 244/0 264/42 

 -192/0 041/1 899/4 ارتقاء کیفی و کمی مدارس 4

 681/48 204/0 22/4 بهره گیري مناسب تر از امكانات و تجهیزات موجود 3

مدیریت منسجم در مجتمع در جهت رضایت مندي اولیاء و دانش  4

 آموزان

08/4 288/0 212/41 

پیش بینی برنامه هاي الزم براي تعمیق باورهاي دینی و اعتقادي  2

 دانش آموزان

11/4 981/0 224/18 

 839/44 429/0 32/4 نظارت مستمر و موثر بر فعالیت هاي آموزش و پرورش مدارس 6

 360/40 849/0 41/4 فعالیت هاي آموزشی و پرورشی با رویكرد مدرسه محوري توسعه 2
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 692/12 862/0 09/4 بهبود نظارت و راهنمایی کارکنان واحد هاي تحت پوشش 9

توسعه عدالت  آموزشی  پرورشی و امكان بهرمندي دانش آموزان و  8

 معلّمین از مدیریّت بهتر و موثرتر

02/4 036/1 439/16 

هویت بخشی به مدیریّت آموزشگاهی و افزایش اختیارات مدیران  10

 مدارس

88/3 844/0 019/12 

 

ساس نتایج جدول شماره) ارتقاء ) 1به جز گویه شماره   هاي آموزشی و پرورشیحیطه نقاط قوت مجتمعگویه مربوط به  91(، از 4بر ا

باشند. یدار مها باالتر از مقدار بحرانی جدول بوده و در نتیجه از نظر مدیران شرکت کننده در تحقیق معنی( بقیه گویهکیفی و کمی مدارس

بهره گیري مناسددب تر از امكانات و ) 9، گویه شددماره هاي آموزشددی و پرورشددینقاط قوت مجتمعدر این راسددتا، از نظر مدیران، مهمترین 

 ( بوده است.نظارت مستمر و موثر بر فعالیت هاي آموزش و پرورش مدارس) 4ه (، گویه شمارتجهیزات موجود

 هاي آموزشی و پرورشی از نظر مدیرانهاي مربوط به حیطه نقاط ضعف مجتمع. نتایج آزمون معنی داري گویه7جدول  شماره 

 M SD t های آموزشی و پرورشیحيطه نقاط ضعف مجتمع

ها و آیین نامه هاي مجتمع در  عدم ارسال به موقع دستورالعمل 1

 . ... ارتباط با امور مالی و شوراها و انجمن اولیاء و مربیان و

81/3 886/0 229/14 

 239/16 843/0 88/3 کمبود اطالعات کارشناسان ادارات و اولیاء با این طرح 4

 229/12 810/0 80/3 عدم تشكیل به موقع کالسهاي ضمن خدمت 3

مدیران قبلی مدارس که پست آن ها تغییر کرده  ایستادگی و مقاومت 4

 .است

46/4 640/0 214/32 

 434/42 228/0 42/4 مقرر عدعدم واریز سرانه مجتمع در مو  2

کمبود شدید منابع مالی با توجه به فراهم شدن بستر مناسب تحقق  6

 عدالت آموزشی

36/4 810/0 943/43 

همكاران شاغل در مقاطع عدم وجود روحیه تعامل و همكاري بین  2

 مختلف تحصیلی در جهت نیل به اهداف مجتمع

44/4 294/0 448/42 

عدم اختیار مدیریّت مجتمع در انتخاب و بكارگیري مدیران و نیز سایر  9

 عوامل اجرایی در مدارس تابعه

10/4 912/0 246/41 

 

شماره ) ساس نتایج جدول  شیضعف مجتمعحیطه نقاط هاي مربوط به (، همه گویه7بر ا شی و پرور از نظر مدیران، باالتر از  هاي آموز

ستا، از نظر مدیران، مهمترین دار میمقدار بحرانی جدول بوده و بنابراین معنی شند. در این را ضعف مجتمعبا شی و حیطه نقاط  هاي آموز

شی شماره ، گویهپرور ست آن ها تغی) 6هاي  ستادگی و مقاومت مدیران قبلی مدارس که پ ستای شماره یر کرده ا شدید ) 4(، گویه  کمبود 

شی سب تحقق عدالت آموز ستر منا شدن ب شماره منابع مالی با توجه به فراهم  سرانه مجتمع در مو) 5( و گویه  ( بوده مقرر عدعدم واریز 

 است.
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و پرورشی از هاي آموزشی هاي مربوط به حیطه فرصتهاي مربوط به مجتمع. نتایج آزمون معنی داري گویه3جدول شماره 

 نظر مدیران

 M SD t هاي آموزشی و پرورشیحیطه فرصتهاي مربوط به مجتمع

 توسعه مشارکت معلّمان در فرآیند بهسازي برنامه هاي آموزشیامكان  9

 فرهنگیو 

14/6 714/1 411/17 

 432/10 102/1 21/3 کاهش فاصله بین مناطق محروم و مناطق برخوردار  4

تبادل اطالعات علمی وآموزشی بین آموزگاران مدارس تحت امكان  3

 پوشش 

82/3 980/0 034/12 

برگزاري مشترک شوراي دبیران و آموزگاران تحت عنوان امكان  4

 شوراي مجتمع

92/3 648/0 913/40 

ریزي جهت ارائه خدمات آموزشی مناسب شامل کالسهاي هبرنام 2

 تقویتی وجبرانی 

88/3 849/0 838/16 

 390/19 232/0 92/3 تهیه برنامه مشترک درسی وامتحانی براي مدارس تحت پوششامكان  6

 093/12 834/0 98/3 نیازسنجی علمی تعیین مهارتهاي مورد نیازآموزگاران ودبیران 2

 813/14 820/0 81/3 تعدیل نیروي انسانی و استفاده از آن ها در پست هاي مورد نیازامكان  9

برنامه ساالنه جامع براي کلیه مدارس تحت پوشش در یك تهیه یك  8

 دوره تحصیلی

84/3 906/0 460/19 

تشكیل شوراي مشترک معلّمان ودبیران وآموزگاران وبررسی امكان  10

 فت تحصیلیآ مشكالت آموزشی وارائه راهكار براي جلوگیري از

92/3 084/1 394/14 

 

شماره ) ساس نتایج جدول  صتهاي مربوط به مجتمعهاي مربوط به (، همه گویه3بر ا شی و پرورشیحیطه فر از نظر مدیران،  هاي آموز

باشند. در این راستا، از نظر مدیران، مهمترین پیامدهاي پژوهشی در وضع مطلوب دار میباالتر از مقدار بحرانی جدول بوده و بنابراین معنی

شماره ، گویههاي آموزشی و پرورشیحیطه فرصتهاي مربوط به مجتمع هاي درسیردن برنامهکالمللیبین توسعه مشارکت امكان ) 9هاي 

ریزي جهت ارائه خدمات آموزشی مناسب شامل کالسهاي هبرنام) 5(، گویه شماره فرهنگیو  معلّمان در فرآیند بهسازي برنامه هاي آموزشی

 ( بوده است.تبادل اطالعات علمی وآموزشی بین آموزگاران مدارس تحت پوششامكان ) 9ه ( و گویه شمارتقویتی وجبرانی 
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هاي آموزشی و پرورشی از نظر هاي مربوط به حیطه تهدیدهاي مربوط به مجتمع.نتایج آزمون معنی داري گویه1جدول شماره 

 مدیران

های آموزشی و حيطه تهديدهای مربوط به مجتمع

 پرورشی

M SD t 

مدیران مجتمع اختیارات الزم درامرروستا مرکزي بودن ویا تصمیم به  1

 گیري هاي آموزشی الزم داده نشده است

43/4 838/0 222/40 

به مدیران مجتمع به دلیل صعب العبور بودن مناطق ودوري راه تصمیم  4

 گیري درباره فرستادن سرباز معلّم داده نشده است

44/4 618/0 089/32 

واعتبارات واولویت هاي خاصی به مدیران مجتمع داده نشده امتیازات  3

 است

96/3 012/1 408/13 

 بتیرغمعاونین مجتمع ها به دلیل سخت گیري بی علت مدیران مجتمع  4

 ندارند را براي حضور در مجتمع در سالهاي بعد

26/3 012/1 821/11 

 شرایط مدارسعدم انگیزه وعالقه برخی از مدیران بعلت عدم تسلط به  2

 مجتمع ها

64/4 494/0 000/24 

 

از نظر مدیران،  هاي آموزشی و پرورشیحیطه تهدیدهاي مربوط به مجتمعهاي مربوط به (، همه گویه1بر اساس نتایج جدول شماره )

حیطه تهدیدهاي مربوط به باشدددند. در این راسدددتا، از نظر مدیران، مهمترین دار میباالتر از مقدار بحرانی جدول بوده و بنابراین معنی

شیمجتمع شی و پرور شماره ، گویههاي آموز شرایط مدارس مجتمع ها) 5هاي  سلط به   (،عدم انگیزه وعالقه برخی از مدیران بعلت عدم ت

شماره  ست)9گویه  شده ا شی الزم داده ن صمیم گیري هاي آموز ستا مرکزي بودن ویا ت ( و گویه به مدیران مجتمع اختیارات الزم درامررو

بوده  (به مدیران مجتمع به دلیل صعب العبور بودن مناطق ودوري راه تصمیم گیري درباره فرستادن سرباز معلّم داده نشده است) 1شماره 

  است.

 گیريیجهبحث و نت

شان داد که نقاط قوت مجتمع tنتایج اجراي آزمون  سوال ن سی این  شی با میانگین تك متغیره براي برر شی و پرور ،  19/9هاي آموز

ضعف مجتمع شی با میانگین نقاط  شی و پرور صتهاي مجتمع111/6هاي آموز شی با میانگین ، فر شی و پرور و تهدیدهاي  17/9هاي آموز

شی با میانگین مجتمع شی و پرور شرکت کنندگان در این تحقیق موافق گویه 9تر از میانگین ، باال91/6هاي آموز ست. بنابراین  هاي بوده ا

سی در حیطه صتها و تهدیدهاي مجتمعمورد برر ضعف، فر شی میهاي نقاط قوت، نقاط  شی و پرور شند. با این وجود، نتایج هاي آموز با

 91دهد که از نظر مدیران، از اي آموزشددی و پرورشددی نشددان میههاي مربوط به حیطه نقاط قوت مجتمعداري در مورد گویهآزمون معنی

( که ارتقاء کیفی و کمی مدارس) 1جز گویه شددماره پرورشاای ، به  هاي آموزشددی وگویه مربوط به نقاط قوت مجتمع

دار ده در تحقیق معنیها باالتر از مقدار بحرانی جدول بوده و در نتیجه از نظر مدیران شدددرکت کننکمترین امتیاز را داشدددته بقیه گویه

تواند هاي آموزشی و پرورشی میگویه مورد تایید شده به عنوان نقاط قوت براي مجتمع 1باشند. این بدان معنی است که از نظر مدیران می

موزشددی و هاي آگیرندگان آموزش و پرورش باشددد. در این راسددتا، از نظر مدیران، مهمترین نقاط قوت مجتمعمورد نظر مدیران و تصددمیم

نظارت مستمر و موثر بر فعالیت هاي آموزش ) 4(، گویه شماره بهره گیري مناسب تر از امكانات و تجهیزات موجود) 9پرورشی، گویه شماره 

 ( بوده است.و پرورش مدارس
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ضعف مربوط به مجتمع صوص حیطه نقاط  ضعف مجتمعدر خ شی، تمام گویه هاي حیطه نقاط  شی و پرور شی و هاي آموزهاي آموز

باشند. در این راستا، از نظر مدیران، مهمترین حیطه نقاط دار میپرورشی از نظر مدیران، باالتر از مقدار بحرانی جدول بوده و بنابراین معنی

شی، گویهضعف مجتمع شی و پرور شماره هاي آموز ست) 6هاي  ست آن ها تغییر کرده ا ستادگی و مقاومت مدیران قبلی مدارس که پ (، ای

شی) 4شماره  گویه سب تحقق عدالت آموز ستر منا شدن ب شدید منابع مالی با توجه به فراهم  شماره کمبود  سرانه ) 5( و گویه  عدم واریز 

 ( بوده است.مقرر عدمجتمع در مو

ل بوده و هاي آموزشی و پرورشی از نظر مدیران، باالتر از مقدار بحرانی جدوهاي مربوط به حیطه فرصتهاي مربوط به مجتمعهمه گویه

ضع مطلوب بیندار میبنابراین معنی شی در و ستا، از نظر مدیران، مهمترین پیامدهاي پژوه شند. در این را سی هاي دکردن برنامهالمللیبا ر

صتهاي مربوط به مجتمع شی، گویهحیطه فر شی و پرور شماره هاي آموز سازي برنامه )امكان  9هاي  شارکت معلمان در فرآیند به سعه م تو

( و گویه شماره تقویتی وریزي جهت ارائه خدمات آموزشی مناسب شامل کالسهاي جبرانی هبرنام) 5(، گویه شماره فرهنگیو  آموزشیهاي 

 ( بوده است.تبادل اطالعات علمی وآموزشی بین آموزگاران مدارس تحت پوشش)امكان  9

شی و هاي مربوط به حیطه تهدیدهاي مربوط به مجتمعهمه گویه شی از نظر مدیران، باالتر از مقدار بحرانی جدول بوده هاي آموز پرور

هاي هاي آموزشی و پرورشی، گویهباشند. در این راستا، از نظر مدیران، مهمترین حیطه تهدیدهاي مربوط به مجتمعدار میو بنابراین معنی

شرایط مدارس مجتم 5شماره  سلط به  شماره )عدم انگیزه وعالقه برخی از مدیران بعلت عدم ت به مدیران مجتمع اختیارات )9ع ها(، گویه 

ست شده ا شی الزم داده ن صمیم گیري هاي آموز ستا مرکزي بودن ویا ت شماره الزم درامررو صعب ) 1( و گویه  به مدیران مجتمع به دلیل 

 ( بوده است.العبور بودن مناطق ودوري راه تصمیم گیري درباره فرستادن سرباز معلم داده نشده است

تواند کاربردهاي زیادي در آموزش و پرورش داشدددته باشدددد. از یك سدددو به گسدددترش ادبیات نظري در زمینه ج این پژوهش مینتای

کند و هاي اموزشی و پرورشی در آموزش و پرورش کمك میریزي آموزشی خصوصا مدیریت مجتمعرویكردهاي حاکم بر مدیریت و برنامه

سبی در سوي دیگري نگرش و دیدگاه منا سازواري رویكردهاي مدیریتی مجتمع از  صوص امكان و  شی در اختیار خ شی و پرور هاي اموز

شی برنامه ستانمدیران آموز سئولین آموزش و پرورش ا شور میریزان، و م شنهاد میها و ک شابه در شود پژوهشگذارد. در پایان پی هاي م

هاي هاي آموزشددی و پرورشددی بر رسددالتبررسددی پیامدها و آثار مجتمعشددهرسددتانهاي دیگر و با هدف  ارزیابی نظر مدیران و معلمان و به 

 هاي آموزشی و پرورشی؛ انجام شود.آموزش و پرورش؛ و نیز طراحی و اعتباریابی الگوي مطلوب مجتمع
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