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  چکیده
مدیران و  دیدگاهي آموزشی و پرورشی از ها مجتمع تأسیسهدف پژوهش حاضر بررسی طرح 

روش تحقیـق مـورد   . باشـد  مـی معلمان بعنوان دو گروه اصلی مرتبط در فرایند اجراي ایـن طـرح   
ي هـا  مجتمـع جامعه آماري مدیران و معلمان . روش تحقیق توصیفی است«، استفاده در این مطالعه

نمونـه تحقیـق بـا اسـتفاده از جـدول مورگـان و بـه روش        . باشـند  مـی آموزشی در استان گلستان 
. انتخاب شـدند ، نفر از معلمین 354نفر مدیر و 85به تعداد  اي مرحلهو چند  اي خوشه گیري نمونه

نتایج پژوهش نشان داد که بیشتر افراد نمونـه   ..پرسشنامه محقق ساخته است، ابزار پژوهش حاضر
ي آموزشی وپرورشی را مناسب ارزیـابی  ها مجتمع تأسیساهداف وچهارچوب نظري طرح ، آماري
که از  اند دانسته اي ویژهشرایط  تأمیني آموزشی وپرورشی را مستلزم ها مجتمع تأسیسولی  اند کرده

همچنین نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین دیـدگاه مـدیران و   . این شرایط غفلت شده است
میزان دانش و نیاز سنجی انجام شـده در جهـت   ، مدارس امکاناتي ها مؤلفهمعلمان در خصوص 

  . ي آموزشی و پرورش تفاوت معنا داري وجود داردها مجتمعاجراي طرح 
  

  : ي کلیدي ها واژه
    مدیران و معلمان، اي خوشهمدارس ، ي آموزشی و پرورشیها مجتمع

                                                
 sd_izadi@yahoo.comدانشیار  گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران  نویسنده مسؤول:. 1
 Dalandy2008@yahoo.com ریزي آموزشی  . دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه2
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  مقدمه

بسیار مهمی روبرو ي ها چالشي آموزشی در جهت نیل به کارآمدي با ها زمانامروزه سا
در حال حاضر ایجاد مـدارس  . که کمتر کسی ممکن است از آن ها بی اطالع باشد، هستند

نیـز دور از   معمـوالً اثر بخش و کارآمد آرزویی فراگیر براي نظام آموزشـی بـوده اسـت و    
  . آیند میدسترس به شمار 

برخـوردار   اي ویژهمدرسه به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام تعلیم و تربیت از جایگاه 
کلیه امور تعلیم و تربیت آینده سازان جامعه را تحت ، است و بی توجهی به این بخش مهم

ي آینـده نیـز   هـا  نسـل به  تواند میکه اثرات آن  نماید مینقصان  خود قرار داده و دچار تأثیر
                                                  . انتقال یابد

در حال حاضر رویکرد هاي متعددي براي اصالح و کارآمدسازي مدارس مورد استفاده 
ي اخیـر بـیش از پـیش در    هـا  دهـه به ویژه ساختار و تشکیالت مدارس طی ، گیرد میقرار 

محور این تغییـرات نیـز عمـدتا در تواناسـازي     . قرار داشته است دگرگونیمعرض تغییر و 
واگـذاري اختیـارات   . تعامل پویاي میان آنها با محیط پیرامون بـوده اسـت   تأمینمدارس و 

محور تغییـر و  ، اند گرفتهش را بر عهده مسؤولیتالزم به مدارس براي انجام صحیح آنچه که 
مدرسه ، یر مدرسه محوريظامروزه موضوعاتی ن. ي اخیر بوده استها سالتحوالت در طی 

مدرسه مستقل و مدیریت مبتنی بر مدرسه از مجموعـه مفـاهیمی   ، مدرسه آزاد، خود گردان
ي هـا  نظـام بیش از پیش در ادبیات ، در جهت تواناسازي مدارس، هستند که با این رویکرد

ب که با ترکی اي خوشهي آموزشی یا مدارس ها مجتمع. گیرند میآموزشی مورد استفاده قرار 
نیز شیوه اي دیگر براي توانا سازي مدارس ، گیرد میاز مدارس شکل  اي مجموعه امکانات

این اندیشه مبتنی بر این فـرض اسـت کـه    . گردد میاست که در قالب یک مجموعه دنبال 
ي اساسی مـدارس  نیازهامدارس در پیوند با یکدیگر توانایی بیشتري را براي رفع  امکانات
  . سازد میفراهم 

درآموزش و پرورش ایران نیز میل بـه انجـام اصـالحات آموزشـی بـه ویـژه در ابعـاد        
پی گیري شـعار مدرسـه محـوري بـه     . ي اخیر شدت گرفته استها سالساختاري در طی 

عنوان یک سیاست اصولی در کاهش مسایل آموزشی و تقویت واحـد مدرسـه بـا اصـالح     
تربیتـی در   -ي آموزشـی هـا  مجتمـع  ستأسیآیین نامه اجرایی مرتبط با آن و تصویب طرح 
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ایجـاد   و تصـویب طـرح   81-82و اجراي آزمایشی آن در طی سال تحصـیلی   1380سال 
ین ششصـدو هفتـادو دومـ   )در 1389(ي آموزشی و پرورشی روستایی و عشـایري ها مجتمع
ي آموزشی و هـم  واحدهاشوراي عالی آموزش وپرورش در راستاي بهبود مدیریت  جلسه

و نیــروي انسـانی بــراي ارائــه خــدمات بهتـر آموزشــی و پرورشــی بــه    امکانــاتافزایـی  
از جمله تازه ترین اقدامات مشخص نظام آموزشـی ایـران بـراي تحقـق ایـن       آموزان دانش

 ترتیبـات سـازمانی  ، رویکرد اصالحی ساختار و تشکیالت این در. آید میسیاست به شمار 
ي واحـدها سلسـله مراتـب و   ، اختیـارات دامنه و حدود ، رسمی سازي، مانند میزان تمرکز

هدف این رویکرد اصالحی بهبود . شوند میبازنگري  ها هدفاجرایی مورد نیاز براي تحقق 
  . است آموزان دانشتر به  اداره مدرسه در جهت ارائه خدمات مطلوب

ي آموزشی و پرورشـی روسـتایی و عشـایري مبتنـی بـر تجمیـع       ها مجتمعطرح ایجاد 
در واقع تجربـه نسـبتا   ، وره هاي مختلف تحصیلی ذیل مدیریت واحدي آموزشی دواحدها

در  1388در اواخـر سـال   ، جدیدي است که بنا به دستور وزیر آموزش و پـرورش وقـت  
و کارشناسان آمـوزش   مسؤوالنکه به زعم ، گیرد میشکل  ییها ضرورتاهداف و  راستاي

ي نظـام آموزشـی را در توسـعه و گسـترش     هـا  محـدودیت بخشـی از   تواند میو پرورش 
همچنین این طرح بـه  . ي آموزشی بویژه در مناطق محروم و روستایی جبران نمایدها محیط

و مدیریت واحد و با افـزایش   و تجهیزات امکاناتدارد که با تمرکز  تأکیداین نکته بنیادي 
. را تسـهیل نمـود   دسترسی به اهـداف مـورد نطـر    توان میها  هاي آن مسؤولیتاختیارات و 

، 1382، سـاکی ، 1374، ابولقاسمی، 1372، شواهد موجود را که محققان مختلف(عالقه بند
که بسیاري از مسائل  دهند میاین استنباط را به دست ، اند کرده تأیید) 1381، جعفري مقدم

ها را تحت کنترل خود  تعلیم وتربیت کشور ما از نظام متمرکز کنونی ناشی است که مدرسه
شوراي عالی آموزش و پرورش بـراي رفـع   . کند میو بالندگی آنها را محدود  دهد میقرار 

این مشکل در چند سال اخیر اقداماتی را در جهت تمرکز زدایی از نظام تعلیم و تربیت بـه  
ـ   ،ییها نامهعمل آورده و با تصویب آیین  ه برخی از اختیارات ستاد آموزش و پـرورش را ب

هنوز عوامل نگهدارنده ، با وجود این. مدارس واگذار کرده است مناطق آموزشی و، ها استان
، همـواره بـا موانـع اجتمـاعی    ، نظام متمرکز بسیار مقاوم هستند و اقـدامات تمرکـز زدایـی   

وجـود ایـن موانـع از یـک سـو ودشـواري       . شـود  مـی اقتصادي و سیاسی مواجه ، فرهنگی
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شوراي عالی آموزش وپرورش را بـه اتخـاذ   ، یت از سوي دیگرمضاعف فرایند تعلیم و ترب

ي ویژه پدیدار شـده  ها طرحتدابیر و راهبرد هاي ابتکاري وادارکرده و این راهبرد در قالب 
   . است

تجمیع  ،شود میآنچه در ابتدا در تعریف مجتمع آموزشی و پرورشی به ذهن متبادر     
لی و از یک جنسیت در یک مجموعـه و یـا   حد اقل سه واحد آموزشی از سه دوره تحصی

در آیین نامه مصوب شوراي عـالی آمـوزش و   . باشد میتحت یک مدیریت ، نزدیک به هم
 پرورش تعریف مجتمع آموزشی و پرورشی روستایی و عشایري چنین آمده است:

ي آموزشـی  واحدهااز اي مجموعهمجتمع آموزشی و پرورشی روستایی و عشایري به "
که برابر مقـررات   شود میو پرورشی عادي دولتی در یک منطقه آموزش و پرورشی اطالق 

یی از هـا  ویژگـی و داراي "کنند میاین آیین نامه و سایر مقررات آموزش و پرورش فعالیت 
متشکل از یـک  ، قبیل : واحد محل استقرار و تعدادي واحد یا مرکز آموزشی تحت پوشش

اداري و منـابع مـالی تمـام    ، پرورشـی ، ي آموزشـی ها فعالیتانجام ، ییا چند دوره تحصیل
برخـورداري از فضـاي   ، ي آموزشی در چارچوب تعیـین شـده زیـر نظـر مجتمـع     واحدها

امکان یک نوبته یا دو نوبته بودن مجتمع آموزشی(قدمی ، ساختمانی مناسب و قابل دسترس
  . )1389، و همکاران
ورشی روستایی و عشایري بـه عنـوان بـدیلی از    ي آموزشی وپرها مجتمع تأسیسطرح 

از مـدارس از طریـق    اي مجموعهشیوه هاي مدیریت در جهت تمرکز زدایی و توانا سازي 
ي هـا  مجتمـع "مشابه تجربه تشـکیل  ، واگذاري اختیارات بیشتر به مدارس و مقامات محلی

ي هـا  مجتمـع  ،هـا  ویژگـی با توجه به این . باشد میدر بعضی از کشورهاي جهان "آموزشی 
ي آموزشی و پرورشـی  ها فعالیت توسعهند الگوهاي تجربی و مناسبی براي توان میآموزشی 

پـیش بینـی شـده     با رویکرد مدرسه محوري باشند آن طور کـه در سـند تحـول راهبـردي    
نقشـی  ، ي ذینفـع ایـن رویکـرد نـو    هـا  گروهمدیران و معلمان بعنوان . )1382، ساکی(است

لذا نوع نگرش و واکـنش ایـن دو   . کنند میسازي ایفا  در اجرا و پیاده کننده بدیل و تعیین بی
در عرصـه مـدیریت    که در پـی ایـن رویکـرد نوپدیـد     ي جدیديها نقشگروه و همچنین 

موضوع مهمی است که باید توجه الزم ، همراه دارد، وامل ذینفععبراي ، آموزش و پرورش
  . به آن مبذول شود
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  مبانی نظري و پیشینه تحقیق  
مـیالدي در کشـورهاي مختلـف     1970و 1960ي ها دههي آموزشی در ها مجتمعطرح 

جهان تحت عنوان توسعه آموزشی و یا تمرکز زدایی درآمـوزش و پـرورش و یـا عنـاوین     
تجربیـات در کشـورهاي   . متفاوت با همین مضمون و یا نزدیک به آن مطـرح شـده اسـت   

زگرایانه دارد و در ابتدا ممکن اسـت  این طرح هر چند ظاهري تمرک، دهد میمختلف نشان 
، ناقض رویکرد مدرسه محوري و واگذاري اختیارات به مدرسه به نظر آید اما ایـن تمرکـز  

چـرا کـه بـا تجمیـع     . گردد میبخشی از فرایندي است که نهایتا به محوریت مدرسه منتهی 
و  هـا  زمینـه تـا   آیـد  مـی این فرصت و امکان فـراهم  ، الزم امکاناتمدارس پراکنده و فاقد 

ظرفیت هاي کافی و الزم جهت نقش آفرینی مدیریت مدرسه محـور از جهـات اجتمـاعی    
ي هـا  مجتمـع  تأسـیس . ي خاص فراهم گرددها برنامهواقتصادي و نیروي انسانی و طراحی 

بـراي اصـالح و بهبـود     مـؤثر رویکردي است که عموما به عنوان یکی از تـدابیر  ، آموزشی
بر حسب تجارب ملـی  ، با وجود این .ایط خاص اتخاذ شده استمدیریت آموزشی در شر

بـدین  . آموزش و پرورش در الگوهاي نسبتا متفاوت پدیدار شده اسـت  مسؤوالنو سالیق 
به ادبیات آموزش و پـرورش جهـان   "ي آموزشیها مجتمع"ي اخیر مفهوم ها دههترتیب در 

اسـتفاده  "آموزشی و پرورشی ي ها مجتمع"وارد شده است و در ایران به جاي آن از مفهوم
و  "2مـدارس مشـارکتی  "1اي خوشهمدارس "که با مفاهیم"ي آموزشیها مجتمع "از. شود می

شـوراي عـالی   . تعاریف متعـددي ارائـه شـده اسـت    ، مترادف است "3مدارس در هم تنیده
ي آموزشی را مجموعه مـدارس دولتـی در یـک محـل     ها مجتمع)1381(آموزش و پرورش

برخـوردار بـوده وبـه صـورت مشـارکتی اداره       اي ویـژه یارات تکه از اختعریف کرده است 
  . شوند می

   

                                                
1. Cluster school 
2. corporation schools 
3. twine schools 
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  . )34: 1381(شوراي عالی آموزش و پرورش منبع:
Cluster school  کـه در   باشـد  مـی شامل مدارس مجـاور   "ي آموزشیها مجتمع"یا

و از منابع مشترك بـه طـور    کنند میي مختلف مشارکت و همکاري ها فعالیتانجام امور و 
را از جمله مـدارس   اي خوشه) مدارس 1988(1ریبچستر و ادواردز ..کنند میمتقابل استفاده 

ي مختلف مشارکت و همکـاري و از منـابع   ها فعالیتکه در اجراي امور و  دانند میمجاور 
سـهیم  وهریک از مدارس در منافع ایـن مشـارکت   . کنند میمشترك به طور متقابل استفاده 

کـه   دانـد  میرا پذیرفتن تعهد متقابل بین مدارس  بندي  خوشه) نیز 1990(2برالینر. شوند می
یکدیگر به صورت مشترك اسـتفاده   امکاناتمدارس از منابع و ، بر اساس این تعهد متقابل

  . تا به اهداف مشترك دست یابند ودر منافع به دست آمده سهیم شوند کنند می
راهبردي است که  اي خوشه) ایجاد مدارس 1995(3هارگریوز و همکارانبر اساس نظر 

اتخـاذ   هـا  هزینهافزایش  ي آموزشی مدارس کوچک و غلبه بر مشکلها فعالیتبراي تداوم 
که بر اساس آن مدارس مجـاور   کند میبه راهبردي اشاره  بندي  خوشهبه بیان دیگر. شود می

                                                
1. Ribchester&Edvards 
2. Berliner 
3. Hargreaves et al 
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  مدرسه متوسطه
4 
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دن در منابع یکدیگر و نیز بهره گیري بهتر از منابع و سهیم ش ها اندیشهبراي تبادل افکار و 
بـه عنـوان    اي خوشهمدارس  تأسیسمشارکت کردن از طریق . شوند میمتحد  بیرونی با هم

ایـن مشـارکت بـه    . شـود  مـی و استحکام بیشتر مدرسه قلمـداد   بدیلی مرجح براي تقویت
تا یک برنامه آموزشی جامع را در غیاب یک مدرسه جـامع   کند میکارکنان آموزشی کمک 

  . )1996، 2به نقل از ریس، 1و اجرا کنند(ناچتیگال طراحی
ي آموزشی و پرورشی نیز تا حـدود زیـادي بـا آن    ها مجتمعکه طرح  اي خوشه مدارس

اي در آموزش و پرورش جهانی هستند که بر حسـب تجـارب    داراي سابقه، همخوانی دارد
. انـد  شـده یی نسـبتا متفـاوت ارائـه    هـا  مدلدر ، آموزش و پرورش مسؤولینملی و سالیق 

. تایلند و زیمباوه کـاربرد دارد ، در کشور هاي نپال اي خوشهاي یا  اصطالح مدارس زنجیره
نظـارت   مسـؤول ی از مـدارس  هر زنجیره از ده تا پانزده مدرسه تشکیل شده است که یکـ 

از پـنج روز   اي زنجیرهمعلمان مدارس . زنجیره است آموزشی و اجرایی مدارس موجود در
بـه نقـل   ، 1378، گینـور (.گیرند میدر ماه از آموزش ضمن خدمت در مدرسه مرکزي بهره 

 و فراگیر از این رویکرد را در سري النکا و مند ساختیی ها نمونه. )98-8ازجعفري مقدم: 
بـراي  . مشـاهده نمـود   تـوان  مـی نه چندان ساز مان یافته و بیشـتر متمرکـز را در گینـه نـو     

بهبـود نتـایج   ، بهبود ارتباطات و پشتیبانی معلمـان یی از قبیل: ها مزیتمدارس  بندي  خوشه
، شـود  میهاي کلی حاصل  کارآمدي مالی که بر اساس صرفه جویی، آموزان دانشیادگیري 

 . اند بر شمرده، بهبود مدیریت، به منابع بیشتر آموزان دانشبرابري از طریق دسترسی 

هنوز بنا به دالیلی راه کار نیرومنـدي بـراي اصـالحات آموزشـی در      اي خوشهمدارس 
که شاید تـالش بـراي ایجـاد     کند می)اشاره 1987(3بري روند. نمیبیشتر کشورها به شمار 

مثال ممکن است در ابتداي امر تعداد . بلند پروازانه بوده است حدبیش از  اي خوشهمدارس 
شـته و  ذي گهـا  تجربـه شده یا ساختار خوشه از عهده بکار گیـري   تأسیسبسیاري از آنها 

و سـرانجام شـاید عوامـل اقتصـادي و سیاسـی نظیـر        ي فرهنگی بـر نیامـده اسـت   نیازها
ي هـا  هزینـه و ، یریت خوشـه ي تعیین ترتیبات کاري براي نظـارت کلـی در مـد   ها دشواري

 . )61-62ص ، 1378، (رابسون وماتیوساند داشتهعملیاتی وجود 

                                                
1. Nachtigal &parker 
2. Rees  
3. Bary 
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ي آموزشـی  هـا  برنامـه هویت مشترك میان مدارس تحت پوشش یک خوشـه و تعیـین   

 . در سطح جهان است اي خوشهي مدارس ها ویژگیاز جمله ، خاص

کـه اهـداف و    دهـد  مـی ي آموزشـی نشـان   هـا  مجتمـع مطالعه ادبیات موجود در زمینه 
ي شکل گیري و استمرار فعالیت این مدارس در همه جا یکسان نبوده اسـت و بـا   ها انگیزه

، بـا وجـود ایـن   . ي آموزشی در ایران بیان شده قدري متفاوت استها مجتمعآنچه در باره 
ارتقاي کیفیت آموزش و پرورش و صرفه جویی در استفاده از منابع موجود همواره مـورد  

مـرور اجمـالی   . نظام آموزشـی را تشـکیل داده اسـت    مسؤوالندغدغه اصلی توجه بوده و
  . سازد میاهداف بیان شده در منابع مختلف این نکته را روشن 

ي آموزشی وپرورشی روستایی و عشایري هفـت هـدف   ها مجتمعدر آیین نامه تشکیل 
  ذکر شده است: ها مجتمعبراي تشکیل 

گسـترش پوشـش تحصـیلی فرزنـدان      بسط و تعمیق عـدالت آموزشـی و پرورشـی و   
 . روستایی و عشایري

ي آموزشـی و پرورشـی   هـا  فعالیـت بهبود مدیریت وتسهیل امر نظارت و راهنمایی بـر  
 . مدارس روستایی و عشایري

ایجاد انعطاف و افزایش بهره وري و ارتقاي کیفیت در امر آموزش و پرورش روستایی 
 . و عشایري

سازي معلمان و  مند تواني الزم براي ها فرصتسازماندهی بهینه نیروي انسانی و ایجاد 
 .  آموزان دانش

 طـور  بـه تابعه  هدایت فرایندآموزش و پرورش و تسهیل در تبادل اطالعات بین مدارس
 . هماهنگ

ي واحـدها و تجهیـزات موجـود در    امکانـات ، هم افزایی و استفاده بهینـه از خـدمات  
 . پرورشآموزش و 

، تربیتـی ، ترویج فرهنگ کار گروهی و ارتقاي نقش مدرسه به عنـوان کـانون فرهنگـی   
  . )1381، وزارت آموزش وپرورش(.اي منطقهمحلی و 
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) افزایش موفقیت و کارایی مدارس و بهبود کیفیت آموزش و پرورش 1990(1ریبچستر
ي علمـی و  هـا  لیـت فعادر  آمـوزان  دانـش در مناطق روستایی و مشارکت بیشتر معلمـان و  

از نظـر  . کند میي آموزشی بیان ها مجتمعي فوق برنامه را اهداف قصد شده براي ها فعالیت
توان اقتصادي الزم را براي حفظ بقاي خود ندارندو نـرخ رو   ،او مدارس کوچک روستایی

کمبـود کارکنـان واجـد شـرایط     ، ي درسیها کالسکاهش ، آموزان دانشبه کاهش ثبت نام 
براي جلوگیري از تعطیلـی مـدارس   ، بنابراین. گردد میشدن این مدارس  سبب تعطیل. ....و

  . مدارس رویکردي مناسب خواهد بود بندي  خوشه، کوچک روستایی
ي آموزشـی  ها مجتمع) گفته اند که هدف 1990، ؛ به نقل از می و همکاران1996(ریس

وس اختیـاري از طریـق   ي درسی تخصصـی و در ها برنامهدر  آموزان دانشتضمین موفقیت 
مشـترك   اي حرفـه فراهم کردن برنامه درسی واحدویکسان براي مدارسی است که عالیـق  

  .  دارند
مـدارس را فـراهم کـردن     بنـدي   خوشـه ) هدف اساسی 2001(2مازورسکی و همکاران

  . دانند میفرصت مشارکت براي همه مدارس 
ي آموزشـی را بهبـود رشـد    ها مجتمعگیري  ) هدف از شکل1995هارگریوز و دیگران(

دسـتیابی بـه منـابع بیشـتر در مـدارس روسـتایی و افـزایش دادن تعـداد         ، معلمان اي حرفه
  . دانند میي هم سال دانش آموزي ها گروه

، غیر متمرکز کـردن تصـمیم گیـري   ، از منابع کمیاب مؤثراستفاده ، )1987(3بري مارك
حمایـت اجتمـاعی از   ، و توسعه افزایش مشارکت در پیشرفت، کمک به اجتماعات محروم

بر شمرده اسـت و در   ها خوشهمعلمان منزوي و بهبود کیفیت مدارس را از اهداف عمومی 
که شاید تالش براي رسـیدن بـه ایـن اهـداف بـیش از حـد بلنـد         کند میاشاره ، عین حال

  . پروازانه بوده است
و فـراهم   هـا  هزینهمدارس را صرفه جویی در  بندي  خوشهدو دلیل عمده  )1996ریس(

سیاسی و ، اقتصادي، مزایاي آموزشی و ضمن برشماردن داند میي آموزشی ها فرصتکردن 
ي آموزشـی سـبب   هـا  مجتمعکه در بعد آموزشی  سازد میخاطر نشان ، اجتماعی براي آنها

                                                
1. Ribchester 
2. Mazurski & et al  
3. Bary Mark 
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تجربیـات دسـت    آموزان دانش، تر شوند و غنی تر گستردهکه برنامه درسی مدارس  شوند می

تغییري در عقاید متخصصـان و دانـش   ، ي مهارتی زیادي انجام دهندها فعالیتو اول داشته 
منـابع  ، در بعـد اقتصـادي  . شـوند  منـد  قـدرت جدید ایجاد گردد وکارکنان آموزشی دوباره 

در بعـد  . ي اضـافی بـراي تهیـه منـابع جلـوگیري گـردد      ها هزینهمشترك شده و از صرف 
ي بـین  هـا  فعالیـت بتواننـد در   آموزان دانش تا شود میي آموزشی سبب ها مجتمع، اجتماعی

شرکت کنند که در دیگـر مواقـع چنـین امکـانی وجـود       اي برنامهاي و فعالیت فوق  مدرسه
یـک  ، که بخشی از جامعه بزرگتر یادگیرندگان هسـتند  کنند میاحساس  آموزان دانش. ندارد

  . اش را پایان ببخشد دوباره قدرت پیدا کند و تنهایی تواند میمدرسه کوچک یا روستایی 
ي آموزشی را فراهم شـدن تجـارب   ها مجتمع)پیامد هاي مثبت تشکیل 1998(ریبچستر

ومحیط مناسب بـراي رشـد و حمایـت از معلمـان      آموزان دانشیادگیري بهبود یافته براي 
ي ها روشو  یافته توسعهي درسی ها برنامهي آموزشی ها مجتمعدانسته و معتقد است که در 

. گـردد  مـی و مشکل کمبود منابع ضروري برطـرف  شود میع توسط معلم ارائه تدریس متنو
 اي حرفـه رشـد  ، ي آموزشی محیطی مناسب براي ارتقـاي برنامـه درسـی   ها مجتمعبنابراین 
تسهیل اجراي ، تر و روستایی سهیم شدن در منابع و کاهش انزواي مدارس کوچک، معلمان

  . هستند. ......وبرنامه درسی ملی 
ي آموزشی را شامل فراخوانی براي دور هم ها مجتمعسه مزیت عمده  )1990ناچتیگال(

نطیر استخدام یک معلـم یـا   ، افزایش کارایی از طریق استفاده از منابع مشترك، جمع شدن
ي ها تالشي آموزشی و کاهش دادن ها مجتمعهمکار آموزشی یا کارمند حمایتی براي کادر 

  . دانند میکردن تجهیزات و خدمات زاید و تکراري براي فراهم 
رویکردي ، ي آموزشی و پرورشیها مجتمعرویکرد  که اینبا توجه به ، در پیشینه تحقیق

طـه  بدر همین را. مطالعات اندکی انجام شده است، باشد مینسبتاً نو در نظام آموزشی ایران 
بررسی میزان مطابقت شکل گیري سـازمان  ") تحت عنوان 1382ساکی( به تحقیق توان می

در ایـن پـژوهش میـزان تحقـق     . اشاره نمود، "ي آموزشی با دستورالعمل اجراییها مجتمع
اهداف طرح در خصوص افزایش اختیارات مدیران مدارس تحت پوشش در امور اجرایـی  

ي ها گروهي ها دیدگاهو شناسایی شناخت موارد قابل اصالح در دستورالعمل ، منابع تأمینو 
ي آموزشی و پرورشی مورد بررسـی قـرار   ها مجتمعي مختلف طرح ها مؤلفهذینفع در باره 
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درصد پاسخ دهندگان معتقـد بـوده انـد کـه      77این مطالعه نشان داد که  نتایج. گرفته است
، اسـت  ي آموزشی و تربیتی با دستور العمل اجرایی مربوط تطابق داشـته ها مجتمع تأسیس
 تأسـیس از طـرف دیگـر   ، دستورالعمل طرح با سایر مقررات هماهنگی ندارد که اینضمن 
سطح جدیدي از سلسله مراتب اداري تلقی شده که موجـب کـاهش   ، ي آموزشیها مجتمع

در  هـا  مجتمـع و همچنین اثـر بخشـی عملکـردي    ، اختیارات مدیران در مدارس شده است
مـالی و کارکنـان از دیـدگاه افـراد ذینفـع در حـد        -اداري، ي آموزشی و پرورشیها حوزه

کـه   انـد  داشـته درصد از پاسخ دهندگان اعـالم   84ضمناً حدود ، متوسط ارزیابی شده است
در نهایـت افـراد ذینفـع میـزان تحقـق اهـداف       . انـد  نداشتهامکان دسترسی به منابع بیرونی 

 . اند کردهرا در حد متوسطی ارزیابی  ها مجتمع

ي آموزشی و پرورشـی  ها مجتمعتجربی  تأسیسطرح  یابی ارزشیز با ) ن1384(نویدي
به نتایج ذیل اشاره نموده است: مغایرت مفاد دستورالعمل طرح بـا مقـررات مـالی و نظـام     

نسبت به وظایف  ها مجتمعامناي  هیأتدرصد اعضاي  70ابهام ، سازماندهی نیروي انسانی
عـدم انجـام اقـدام    ، و عملکرد مدارس عضـو  ها فعالیتناچیز طرح مورد نظر بر تأثیر، خود

و مدیریت منابع مـالی و نیـروي انسـانی و فضـا و تجهیـزات       تأمینقابل توجهی در زمینه 
نسبت به طرح و کمبـود   ربط ذيي ها گروهبی تفاوتی یا نبود احساس تعهد کافی ، آموزشی

انگیزه در همه سطوح اداري و نهایتاً عدم توانایی طرح در ارتقـاء کیفیـت تعلـیم و تربیـت     
 ي مطالعـه هـا  یافتـه فراهم شده در پژوهش حاضر و نیز  فلذا مجموعه شواهد .آموزان دانش

ي هـا  مجتمـع که زمینه و شرایط مطلوب بـراي اجـراي طـرح     دهد می) نشان 1382ساکی(
   .ی شهري در ایران فراهم نبوده استآموزش

  ت تحقیقسؤاالهدف و 
ي آموزشی و پرورشـی از  ها مجتمعامکان سنجی طرح  "هدف کلی این پژوهش .1

  . باشد می"دیدگاه مدیران و معلمان استان گلستان 
ت زیر مورد بررسی قرار سؤاالبا توجه به هدف فوق و پیشینه تحقیقاتی موضوع  .2

  . گرفتند
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مدرسه تا چـه میـزان بـراي اجـراي طـرح       امکانات، مدیران و معلماناز دیدگاه  .3

 ي آموزشی و پرورشی مناسب است؟ها مجتمع

بـراي اجـراي طـرح    ، تا چه میزان فرهنگ سـازمانی ، از دیدگاه مدیران و معلمان .4
  ي آموزشی و پرورشی مناسب است؟ها مجتمع

ي آموزشـی و  هـا  مجتمـع براي اجراي طـرح  ، آیا مدیران و معلمان از دانش الزم .5
 ؟باشند میپرورشی برخودار 

ي آموزشـی و پرورشـی   ها مجتمعبراي اجراي طرح ، از دیدگاه مدیران و معلمان .6
   تا چه میزان نیازسنجی علمی انجام شده است؟

مدرسه براي اجـراي طـرح    امکانات مؤلفهآیا بین دیدگاه مدیران و معلمان براي  .7
 داري وجود دارد؟ي آموزشی و پرورشی تفاوت معنی ها مجتمع

فرهنگ سازمانی مناسب براي اجراي  مؤلفهآیا بین دیدگاه مدیران و معلمان براي  .8
  ي آموزشی و پرورشی تفاوت معنی داري وجود دارد؟ها مجتمعطرح 

ي آموزشی و پرورشی ها مجتمعآیا بین دانش مدیران و معلمان براي اجراي طرح  .9
 تفاوت معنی داري وجود دارد؟

میـزان نیازسـنجی    مؤلفـه ی داري بین دیدگاه مدیران و معلمان در آیا تفاوت معن .10
  ي آموزشی و پرورشی وجود دارد؟ها مجتمععلمی انجام شده براي اجراي طرح 

  چارچوب مفهومی 
بـا اتخـاذ   ، ي آموزشـی و پرورشـی(بر خـالف ظـاهري تمرکزگرایانـه)     ها مجتمعطرح 

رویکرد تمرکززدایی در آموزش و پرورش نقش قابل توجهی در اصالح و بهبود مـدیریت  
و الزمه آن توجه به نقـش مـدیران و   ، ي آموزشی و درسی داردها برنامهآموزشی و کیفیت 
در همین رابطه بـراي امکـان اجـراي بهتـر ایـن      . باشد میي ذینفع ها گروهمعلمان به عنوان 

  چارچوب مفهومی به شرح جدول ذیل در نظر گرفته شده است، طرح(امکان سنجی)



  183/ و... ي فرایند اجراها واقعیتهاي آموزشی و پرورشی از نظر تا  طرح تأسیس مجتمع

  ي آموزشی و پرورشیها مجتمعچارچوب مفهومی اجراي طرح . 1جدول شماره 
  ها شاخص  ها مؤلفه

  دانش
، ضــرورت و اهمیــت، اهــداف و مقاصــددانشــی نســبی در خصــوص 

  ي طرحها مأموریتو استلزامات و وظایف و  ها ویژگی

  نیازسنجی
 شناسایی انجام شده از نیازها و خواسته هـاي مـدیران و معلمـان   میزان 

  نیازهاي مورد درخواست آنها، شامل نیاز آموزشی

فرهنگ 
  سازمانی

احسـاس  ، شیوه انجام دادن امـور و رفتـار کارکنـان   ، ي سازمانها ارزش
، حس مالکیت، ریسک پذیري، مدیران و معلمان وتعهد کاري مسؤولیت

  در کارها و کار گروهی تصمیم گیري، یکپارچگی

  امکانات
کالبدي ومنـابع انسـانی کـافی     امکانات، فضاي مناسب آموزشی واداري

  مند توانو

  پژوهش شناسی روش
 مشاهدهکیفی(، ترکیبی از شیوه توصیفی/ پیمایشی، روش پژوهش حاضر. روش پژوهش

، فرهنگ سـازمانی ، امکاناتي ها مؤلفه، در این پژوهش. و مصاحبه نیمه ساختاریافته) است
 ي آموزشـی و پرورشـی  ها مجتمع تأسیسي اصلی طرح ها مؤلفهدانش ونیاز سنجی بعنوان 
  . مورد بررسی قرار گرفتند

  گیري نمونهنمونه و روش ، آماريجامعه 
، و معلمان مدارس ابتـدایی  مدیر) 266(جامعه آماري در این تحقیق شامل کلیه مدیران

تحـت پوشـش   ، که طبـق آیـین نامـه مصـوب     شود می) 6680به تعداد (راهنمایی ومتوسطه
مدیران بدین صورت بود که  گیري نمونهشیوه . باشند میي آموزشی استان گلستان ها مجتمع
نتخاب اخوشه اصلی  3مدیر از  85تعداد  ،مدیر مجتمع در سطح استان گلستان 266از بین 

 3ادارات امـوزش وپـرورش اسـتان در قالـب     ي موجـود در  هـا  مجتمعگردیدند یعنی ابتدا 
سـپس  . مجتمع به باال) تقسیم شدند 30مجتمع)و( 30تا  15(،مجتمع) 15تا 1(خوشه اصلی

مـدیران از بـین    گیـري  نمونـه  از بین هر خوشه یک اداره آموزش و پرورش انتخاب شد و
از معلمـان بـدین صـورت بـود کـه پـس        گیـري  نمونهشیوه . ي موجود انجام شدها مجتمع
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 6680از بـین  . از داخل هر خوشه افراد مورد نظر(معلمان)انتخاب شـدند ، ها خوشهانتخاب 

معلم از  354نفر جامعه آماري معلمین با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد
  . خوشه بصورت تصادفی انتخاب شدند 3بین 

  و روایی و پایایی ابزار ها داده ابزار گردآوري
با پرسشنامه محقق ساخته ، مورد استفاده براي گردآوري اطالعات در این پژوهشابزار 

 سؤال 26، در حوزه نیاز سنجی سؤال 16، آن در حوزه دانش سؤال 10که ، است سؤال 69
 تأسـیس ي هـا  مؤلفـه بر تأکیـد با  و امکاناتدر حوزه  سؤال 17در حوزه فرهنگ سازمانی و

حصول به هدف ازچک لیسـت مشـاهده ودر    جهتي آموزشی و همچنین ها مجتمعطرح 
  . استفاده گردید 1بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته

ــنامه  ــوري پرسش ــی ص ــرات و   روای ــتفاده از نظ ــا اس ــدگاهب ــا دی ــان و ه ي کارشناس
مربوطه و همچنین استادان و متخصصان حوزه علـوم تربیتـی انجـام     قلمرواندرکاران  دست

نفـر از مـدیران و معلمـان از     50پرسشـنامه بـر روي   ، ی ابزاربراي برآورد پایای. شده است
اجراي آزمایشی شد و مقـدار  ، جامعه مورد بررسی که به صورت تصادفی انتخاب گردیدند

  . به شرح جدول ذیل برآورد گردید ها مؤلفهآلفاي کرونباخ براي هریک از 
  ها مؤلفهمقدار آلفاي کرونباخ براي هریک از . 2جدول شماره 
  کرونباخ مقدار آلفاي  تعداد  مؤلفه

  94/0 10  دانش
  97/0  16  نیازسنجی

 94/0 26  فرهنگ سازمانی

 91/0 17  امکانات

  ي امکان سنجی طرح ها شاخصکل 
  ي آموزشی و پروشیها مجتمع

69 97/0 

                                                
1. Semi-structure Interview 



  185/ و... ي فرایند اجراها واقعیتهاي آموزشی و پرورشی از نظر تا  طرح تأسیس مجتمع

  گذاري و تجزیه و تحلیل آماري نمرهشیوه 
نیـاز سـنجی و فرهنـگ    ، دانـش ي هـا  مؤلفهبه این ترتیب بود که در  گذاري نمرهشیوه 
تاحـدي(با  ، )2کم(بـا امتیـاز   ، )1خیلـی کم(بـا امتیـاز    « دامنـه  5طیف لیکرت با ، سازمانی

طیـف  ، امکانـات  مؤلفـه همچنین در  و، )5) و خیلی زیاد(با امتیاز 4زیاد(با امتیاز ، )3امتیاز
نسبتاً نامناسب(با امتیاز ، )2نامناسب(با امتیاز ، )1کامالً نامناسب(با امتیاز « دامنه 5لیکرت با 

  . مورد استفاده قرار گرفته است، )»5)و کامالً مناسب(با امتیاز 4با امتیاز (مناسب، )3
ي پژوهش حاضر که بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     ها دادهبراي تحلیل ، پس از نمره گذاري

ي ها روش فراوانی) و، انحراف معیار، از آمار توصیفی(میانگین، انجام گرفت SPSSآماري 
  . استفاده شد)اي نمونهتی مستقل و تی تک (آمار استنباطی

مورد نظر ساخته  مؤلفهبا هم جمع گردید و  مؤلفهیک  تسؤاالپاسخ کلیه ، در گام اول
ایجـاد   امکانـات فرهنگ سـازمانی و  ، نیاز سنجی، دانش مؤلفه 4، به این ترتیب. شده است
 . )شود میانجام  SPSSدر نرم افزار  Computeاین کار با استفاده از دستور (شده است

براي سنجش نرمـال   اي نمونهدر گام دوم از آزمون نرمالیتی کلموگروف اسمیرنف تک 
 . بودن نمونه آماري استفاده شده است

 اي نمونـه سوم و چهارم پژوهش از آزمون تی تـک  ، دوم، ي اولها سؤالبراي پاسخ به 
 . استفاده شده است

هفتم و هشتم پژوهش از آزمون تی مستقل ، ششم، ي پنجمها سؤالن به براي پاسخ داد
  . استفاده شده است

  اياسمیرنوف تک نمونه –آزمون نرمال کلموگوروف. 3جدول شماره 
 Kolmogorov-Smirnov Z متغیر
60/1 دانش  

70/1 نیازسنجی  
19/1 فرهنگ سازمانی  

13/1 امکانات  

چراکـه همـه مقـادیر     ،است که جامعـه نرمـال اسـت   دهنده آن نتایج جدول فوق نشان
Kolmogorov-Smirnov Z ،باشد می 1/96-و بزرگتر از  1/96از  تر کوچک .  
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  ي پژوهشها یافته

  :اند شدهي پژوهش به تفکیک شرح داده ها سؤالدراین قسمت نتایج بررسی 
مدرسـه بـراي    امکانـات ، از دیدگاه مدیران و معلمان ؛پژوهش سؤال اول "اول پژوهش: سؤال

  ي آموزشی و پرورشی تا چه میزان است؟ها مجتمعاجراي طرح 
 در خصوص دیدگاه مدیران و معلمان براي بررسی اي نمونهتک  Tآزمون . 4 جدول شماره

  3با میانگین نظري  ي آموزشی و پرورشیها مجتمعمدرسه براي اجراي طرح  امکانات

  میانگین  تعداد  مؤلفه
  انحراف
  معیار

  درجه
  آزادي

  آماره
t 

  مقدار
  معناداري

  مدرسه براي  امکانات
  يها مجتمع اجراي طرح

  آموزشی و پرورشی
447 23/3  7339/0  446 75/6  000/0  

میانگین نمـره مـدیران و   ،  3ي مندرج در جدول ها دادهنتایج تجزیه و تحلیل  سبراسا
موجود در مدارس  امکاناتیعنی . باشد می) 23/3(مدرسه برابر با امکانات مؤلفهمعلمان در 

کالبـدي ومنـابع    امکانـات ، فضاي مناسب آموزشی واداري از قبیل ها مجتمعتحت پوشش 
ي آموزشـی و پرورشـی نسـبتا مناسـب     ها مجتمعبراي اجراي طرح  مند توانانسانی کافی و

  . است
تا چه اندازه فرهنگ سازمانی موجـود بـراي   ، از دیدگاه مدیران و معلمان "دوم پژوهش: سؤال

  "ي آموزشی و پرورشی مناسب است؟ها مجتمعاجراي طرح 
براي  فرهنگ سازمانی موجود میزان تناسب براي بررسی اي نمونهتک  Tآزمون . 5جدول شماره 
  3از دیدگاه مدیران و معلمان با میانگین نظري  "ي آموزشی و پرورشی ها مجتمعاجراي طرح 

  میانگین  تعداد  مؤلفه
  انحراف

  معیار 
  درجه
  آزادي

  آماره
t 

  مقدار
  معناداري

  فرهنگ سازمانی مناسب
  يها مجتمعبراي اجراي طرح 

  آموزشی و پرورشی
450 35/3  6242/0  449 92/11  000/0  



  187/ و... ي فرایند اجراها واقعیتهاي آموزشی و پرورشی از نظر تا  طرح تأسیس مجتمع

بـه  ، میانگین نمرات مدیران ومعلمان در ارتباط با فرهنگ سـازمانی . 4در جدول شماره
(کمی بیش از حد 35/3، ارتقاي کیفیت آموزش و پرورش در مدارسعنوان عاملی مهم در 

شـیوه انجـام دادن امـور و رفتـار     ، ي سازمانها ارزشي ها شاخصکه با ، باشد میمتوسط) 
، حس مالکیت، ریسک پذیري، مدیران و معلمان وتعهد کاري مسؤولیتاحساس ، کارکنان

  .ررسی قرار گرفته استمورد ب، تصمیم گیري در کارها و کار گروهی، یکپارچگی
ي هـا  مجتمـع بـراي اجـراي طـرح    ، آیا مدیران و معلمـان از دانـش الزم   "سوم پژوهش: سؤال

 ؟ باشند میدار رآموزشی و پرورشی برخو

میزان دانش مدیران و معلمان براي اجراي  براي بررسی اي نمونهتک  Tآزمون .6جدول شماره 
  3نظري  با میانگین ي آموزشی و پرورشیها مجتمعطرح 

  میانگین  تعداد  مؤلفه
  انحراف
  معیار

  درجه
  آزادي

  آماره
t 

  مقدار
  معناداري

  دانش مدیران و معلمان 
  يها مجتمعبراي اجراي طرح 

  آموزشی و پرورشی
446 33/3  8222/0  445 45/8  000/0  

میانگین نمرات معلمـان  ، 5ي مندرج در جدول شماره ها دادهه و تحلیل یتجز اساسبر 
 33/3برابـر بـا   ، در ارتباط با دانش یعنی میزان شناخت و آگاهی گـروه مخاطـب  و مدیران 

مدیران و معلمان در ارتباط با طرح ، حاضر به عبارت دیگر بر اساس نتایج تحقیق. باشد می
، ضـرورت و اهمیـت  ، اهـداف و مقاصـد  از زیر بناي دانشی نسبی در خصـوص   ها مجتمع
  . ي طرح برخوردار هستندها ریتمأموو استلزامات و وظایف و  ها ویژگی

ي آموزشـی و  ها مجتمعبراي اجراي طرح ، از دیدگاه مدیران و معلمان "چهارم پژوهش: سؤال
  پرورشی تا چه میزان نیازسنجی علمی انجام شده است؟
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میزان نیازسنجی علمی انجام شده براي  براي بررسی اي نمونهتک  Tآزمون . 7جدول شماره 
  3با میانگین نظري ، از دیدگاه مدیران و معلمان ي آموزشی و پرورشیها مجتمعاجراي طرح 

  میانگین  تعداد  مؤلفه
  انحراف
  معیار

  درجه
  آزادي

  آماره
t 

  مقدار
  معناداري

  میزان نیازسنجی علمی انجام شده
  يها مجتمعبراي اجراي طرح 

  آموزشی و پرورشی
449 29/3  8956/0  448 76/6  000/0  

میانگین ، اي نمونهتک  Tبه منظور بررسی معنی دار بودن میانگین حاضر بوسیله آزمون 
 گـزارش  معناداري مقدار به توجه حاضر با میانگین مطلوب مورد مقایسه قرار گرفت که با

نتیجه می گیریم کـه فرضـیه   ، است 05/0 از تر کوچک که، 000/0 یعنی آخر ستون در شده
H0  میـزان   کـه میـانگین نمـرات مـدیران و معلمـان در رابطـه بـا        بدین معنی. شود میرد

ي آموزشی و پرورشی که برابر بـا  ها مجتمعنیازسنجی علمی انجام شده براي اجراي طرح 
گفت که میزان  توان میدر نهایت . داري دارداختالف معنا 3با میانگین نظري  باشد می 29/3

ي آموزشی و پرورشـی از دیـدگاه   ها عمجتمنیازسنجی علمی انجام شده براي اجراي طرح 
  . باشد میمدیران و معلمان بیشتر از سطح متوسط 

مدرسه براي اجراي  امکانات مؤلفهآیا بین دیدگاه مدیران و معلمان براي  : پژوهش سؤال پنجم
  ي آموزشی و پرورشی تفاوت معنی داري وجود دارد؟ها مجتمعطرح 

مدیران و معلمان در  معنی داري تفاوت بین نظرات مستقل براي بررسی Tآزمون . 8جدول شماره 
  ي آموزشی و پرورشی ها مجتمعمدرسه براي اجراي طرح  امکاناتخصوص 

  میانگین  تعداد  متغیر
  انحراف
  استاندارد

  سطح
  داري معنی

  مقدار
T  

  درجه
  آزادي

  سطح
  داري معنی

  امکانات
  مدرسه

  6442/0  01/3  85  مدیران
175/0 28/3- 422  001/0  

 7431/0 29/3 339  معلمان

ي هـا  مجتمعمدرسه براي اجراي طرح  امکاناتدر زمینه  شود میکه مشاهده  طور همان
سـطح  البته سطح معناداري یـا  . معلمان داراي میانگین باالتري هستند، آموزشی و پرورشی
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از  تـر  کوچکچون این مقدار . باشد می 001/0مشاهده شده در این زمینه برابر با  معناداري
بدین معنی که تفاوت . شود میرد  H0توان نتیجه گرفت که فرضیه ین میابنابر، است 05/0

مدرسـه بـراي اجـراي     امکاناتمعنی داري بین میانگین نظرات مدیران و معلمان در زمینه 
  . ي آموزشی و پرورشی وجود داردها مجتمعطرح 
فرهنـگ سـازمانی مناسـب بـراي      مؤلفـه آیا بین دیدگاه مدیران و معلمان براي :  سؤال ششم 

  ي آموزشی و پرورشی تفاوت معنی داري وجود دارد؟ها مجتمعاجراي طرح 
مدیران و معلمان در  معنی داري تفاوت بین نظرات مستقل براي بررسی Tآزمون  .9 جدول

   "ي آموزشی و پرورشیاه مجتمعخصوص فرهنگ سازمانی مناسب براي اجراي طرح 

  میانگین  تعداد  متغیر
  انحراف
  استاندارد

  سطح
  داري معنی

  مقدار
T  

  درجه
  آزادي

  سطح
  داري معنی

  فرهنگ
  سازمانی

  مدیران
  معلمان

85  
339  

44/3  
22/3  

5207/0  034/0 82/1 423  071/0  

در زمینه فرهنگ سـازمانی مناسـب بـراي اجـراي طـرح       شود میکه مشاهده  طور همان
البته سطح معناداري . مدیران داراي میانگین باالتري هستند، ي آموزشی و پرورشیها مجتمع

چـون ایـن مقـدار    . باشـد  مـی  071/0مشاهده شده در این زمینه برابر با  سطح معناداريیا 
بـدین  . شـود  مـی  تأیید H0توان نتیجه گرفت که فرضیه می بنابراین، است 05/0بزرگتر از 

معنی که تفاوت معنی داري بین میانگین نظرات مدیران و معلمان در زمینه فرهنگ سازمانی 
  . ي آموزشی و پرورشی وجود نداردها مجتمعمناسب براي اجراي طرح 

ي آموزشی و ها مجتمعآیا بین دانش مدیران و معلمان براي اجراي طرح  : پژوهش سؤال هفتم
  دارد؟پرورشی تفاوت معنی داري وجود 

طرح  تفاوت میانگین دانش مدیران و معلمان در خصوص مستقل در زمینه Tآزمون . 10جدول
  ي آموزشی و پرورشی ها مجتمع

  انحراف  میانگین  تعداد  متغیر
  استاندارد

  سطح
  داري معنی

  مقدار
T  

  درجه
  آزادي

  سطح
  داري معنی

  
  دانش مدیران

  و معلمان

  6318/0  86/3  85  مدیران
001/0 82/8 419  000/0  

 8136/0 18/3 339  معلمان
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در زمینه دانش مـدیران و معلمـان بـراي اجـراي طـرح       شود میکه مشاهده  طور همان

البته سطح معناداري . مدیران داراي میانگین باالتري هستند، ي آموزشی و پرورشیها مجتمع
چـون ایـن مقـدار    . باشـد  مـی  000/0مشاهده شده در این زمینه برابر با  سطح معناداريیا 

بـدین  . شـود  مـی رد  H0توان نتیجه گرفت که فرضیه می بنابراین، است 05/0از  تر کوچک
ي هـا  مجتمـع معنی که تفاوت معنی داري بین دانش مدیران و معلمان براي اجـراي طـرح   

  . آموزشی و پرورشی وجود دارد
میـزان   مؤلفـه آیا تفاوت معنی داري بین دیـدگاه مـدیران و معلمـان در     : پژوهش سؤال هشتم

  ي آموزشی و پرورشی وجود دارد؟ها مجتمعنیازسنجی علمی انجام شده براي اجراي طرح 
دیدگاه مدیران و معلمان در زمینه میزان نیازسنجی  تفاوت آزمون تی مستقل براي بررسی. 11جدول

 ي آموزشی و پرورشی ها مجتمععلمی انجام شده براي اجراي طرح 

  متغیر
  تعداد
  

  میانگین
  انحراف
  استاندارد

  سطح
  داري معنی

  مقدار
T  

  درجه
  آزادي

  سطح
  داري معنی

  میزان 
  نیازسنجی 

  علمی 
  انجام شده

  6549/0  68/3  85  مدیران

000/0 12/6 422  000/0    
  معلمان

339 17/3 9256/0 

میزان نیازسنجی علمی انجام شده براي اجـراي   مؤلفهدر  شود میکه مشاهده  طور همان
البتـه سـطح   . مدیران داراي میانگین باالتري هسـتند ، ي آموزشی و پرورشیها مجتمعطرح 

چـون ایـن   . باشد می 000/0مشاهده شده در این زمینه برابر با  سطح معناداريمعناداري یا 
. شـود  مـی رد  H0ه فرضیه توان نتیجه گرفت کمی بنابراین، است 05/0از  تر کوچکمقدار 

میـزان نیازسـنجی    مؤلفهبدین معنی که تفاوت معنی داري بین دیدگاه مدیران و معلمان در 
  . ي آموزشی و پرورشی وجود داردها مجتمععلمی انجام شده براي اجراي طرح 

  گیري نتیجهبحث و 
و بحـث پیرامـون    گیـري  نتیجـه ت تحقیق بـه  سؤاالدر این بخش متناسب با هر یک از 

  . پردازیم می ها یافته
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ي هـا  مجتمـع مدرسه براي اجـراي طـرح    امکانات که ایناول مبنی بر  سؤالدر بررسی 
آموزشی تا چه میزان است؟ نتایج حاصل از ارزیابی و دیدگاه معلمان و مدیران بـه عنـوان   

که آنان بـا  بیانگر آن است  ي آموزشی و پرورشیها مجتمعمخاطبین اصلی در اجراي طرح 
در ایـن  . انـد  دانستهمدارس را براي اجراي طرح فوق نسبتاً مناسب  امکانات 23. 3میانگین 

، منـابع کالبـدي)  (داشتن فضاي مناسب آموزشی واداري، مدرسه امکاناتپژوهش منظور از 
نیروي کارآمد و (رسانه هاي دیداري و شنیداري) و عامل انسانی(مواد و تجهیزات آموزشی

و اسـتفاده از آنهـا در راسـتاي     امکانـات اثر بخش) براي اجراي طرح است که وجود ایـن  
مدارس ، تحقیق حاضر نشان داد که به نظر مدیران و معلمان. است هیأتاجراي طرح از بدی

برخوردار هستند و براي اجرا و اسـتمرار طـرح    امکاناتتحت پوشش در حد متوسطی از 
  . صورت پذیرد امکاناتی در جهت بهبود دسترسی به باید اقدامات

فرهنگ سازمانی مناسب براي اجراي طرح  که ایندوم تحقیق مبنی بر  سؤالدر پاسخ به 
ي آموزشی و پرورشی تا چه میزان است ؟ نتایج حاکی از آن است کـه میـانگین   ها مجتمع

نمرات مدیران و معلمان در ارتباط با فرهنگ سازمانی بـه عنـوان عـاملی مهـم در ارتقـاي      
فرهنـگ  . باشـد  مـی (کمی بیش از حد متوسط) 35/3کیفیت آموزش و پرورش در مدارس 

در این پژوهش . رسوم مشترك یک سازمان استباورها و آداب و ، ها ارزشسازمانی نظام 
ي بسـیار مهـم کـه در بـر گیرنـده      هـا  شـاخص از  اي مجموعـه منظور از فزهنگ سـازمانی  

 وتعهد کاري مسؤولیتاحساس ، شیوه انجام دادن امور و رفتار کارکنان، ي سازمانها ارزش
رها و کـار  تصمیم گیري در کا، یکپارچگی، حس مالکیت، پذیري ریسک، مدیران و معلمان

گفت فرهنگ سازمانی مناسب  توان میدر نهایت  گروهی است که با توجه به تحقیق حاضر
که  گذار و مهم تأثیري آموزشی و پرورشی به عنوان یک عامل ها مجتمعبراي اجراي طرح 

کمی بیشـتر از  ، شود مینوآوري وخالقیت در سازمان ، خود کارآمدي، موجب خود کنترلی
  . مدارس وجود دارددر  حد متوسط

سوم تحقیق در خصوص میزان دانش مدیران و معلمان براي اجـراي   سؤالدر پاسخ به 
میانگین نمرات معلمان و مدیران در ارتباط با دانش ، ي آموزشی و پرورشیها مجتمعطرح 

و صاحب  شمندانیکه اند يبا توجه به مباحث نظر. باشد می 33/3مدیران و معلمان برابر با 
 طهیسطح ح نیتر ییبنا ریو ز نیتر یسطح دانش اصل، اند کردهمطرح ، از جمله بلوم نظران
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 یـابی  ارزشو  بیترک، لیتحل، کاربرد، درك و فهم یکه سطوح عال آید میبه شمار  یشناخت

انش میــزان شــناخت و آگــاهی گــروه گیــرد مــیســطح شــکل  نیــا هیــو قضــاوت بــر پا
از  یپژوهش منظور از دانش آگاه نیدر ا. ستها مجتمعمدیران و معلمان) ازطرح (مخاطب

ضـرورت و  ، که با استفاده از شاخص اهداف و مقاصد کار است کیو اصول انجام  ندیفرا
لـذا   .مـورد سـنجش قـرار گرفـت     ها مأموریتو استلزامات و وظایف و  ها ویژگی، اهمیت

ز زیر بناي دانشی ا ها مجتمعتحقیق حاضر نشان داد که مدیران و معلمان در ارتباط با طرح 
که ایـن خـود   . یعنی آگاهی و شناخت اولیه نسبت به طرح دارند. مناسبی برخوردار هستند

ي آموزشی و پرورشـی  ها مجتمعگام مهمی در فراهم کردن برنامه عملیاتی و اجرایی طرح 
ن چون با توجه به تازگی و نو بـود ، البته نباید فقط به همین امر بسنده کرد. آید میبه شمار 

  . ي مستمر باشندها آموزشباید دست اندر کاران به فکر ، طرح
نیاز سنجی علمی انجام شده در ارتبـاط   که اینچهارم تحقیق مبنی بر  سؤالدر پاسخ به 
ي آموزشی و پرورشی تا چه میزان است ؟ میانگین حاصـله برابـر   ها مجتمعبا اجراي طرح 

پژوهش میزان شناسایی انجام شده از نیازها و منظور از نیاز سنجی در این . باشد می 29/3با
نیازهاي مورد درخواست آنهـا  ، خواسته هاي مدیران و معلمان است که شامل نیاز آموزشی

ي آموزشی باید با نیاز سنجی آغاز ها برنامههمه ، لذا به منظور کارآیی و اثر بخشی. باشد می
امه مورد انتظـار موفـق نخواهـد    و مشکالت اجراي برن نیازهابدون شناخت کافی از . شوند

گفت نیاز سنجی علمی انجام شـده بـراي    توان میدر نهایت  با توجه به تحقیق حاضر. بود
  . باشد میي آموزشی و پرورشی کمی بیشتر از حد متوسط ها مجتمعاجراي طرح 

آیا بین دیدگاه مـدیران و معلمـان بـراي     که اینپنجم تحقیق مبنی بر  سؤالدر پاسخ به 
ي آموزشـی و پرورشـی تفـاوت معنـی     ها مجتمعمدرسه براي اجراي طرح  امکانات مؤلفه

از میـانگین بـاالتري    29/3داري وجود دارد؟ نتایج حاکی از آن است که معلمان بـا نمـره   
به نظر می . باشد میمعنی دار  ،و تفاوت، باشند میبرخوردار  01/3نسبت به مدیران با نمره 
ی و شـناخت کـافی هـر یـک از دو گـروه معلمـان و مـدیران از        رسد عدم یا نقصان آگاه

و یـا جـا   ، شـرایط و ضـوابط آن  ، ها مجتمعي اجرایی و یا اصول حاکم بر طرح ها واقعیت
و مـدیران در طـرح مـذکور     زمینه ساز تفاوت بین نظر معلمان تواند می، نیفتادن دقیق طرح

به هم ، هر دو گروه معلمان و مدیراني ها دیدگاهدر همین رابطه بهتر آن است که . باشد می
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نقشـی بـی   ، ي ذینفع این رویکرد نوها گروهمدیران و معلمان بعنوان  چرا که، نزدیک باشد
و طـرز   هـا  دیدگاهو هرگونه دوري ، کنند میبدیل و تعیین کننده در اجرا و پیاده سازي ایفا 

  . گذار باشدتأثیردر چگونگی اجرا ي طرح  تواند میتلقی آنان 
سیسـتم در زمینـه نیـروي     کـه  ایـن در بـاره   )84ي نویدي(ها یافتهنتایج این پژوهش با 

براي  ها مجتمع که اینیی را فراهم کرده است و ها محدودیتمدیریت نیروي انسانی ، انسانی
طبـق نتـایج   . همخـوانی دارد  ،سازماندهی نیروي انسانی اختیار جالب تـوجهی را نداشـتند  

مطلوب و کـافی ماننـد    امکاناتمدارس عضو مجتمع از ، تحاصله و چک لیست مشاهدا
در تعداد محـدودي  . برخوردار نیستند مند توانفضاي کمک آموزشی و نیروي انسانی کامالً 

دستگاه تکثیـر و رایانـه   ، سالن اجتماعات، مدارس عضو از فضا هاي ورزشی، ها مجتمعاز 
  . ولی استفاده مشترك چندان چشمگیر نبوده است اند کردهیکدیگر استفاده 
آیا بین دیدگاه مـدیران و معلمـان بـراي     که اینششم تحقیق مبنی بر  سؤالدر پاسخ به 

ي آموزشـی و پرورشـی تفـاوت معنـی     ها مجتمعفرهنگ سازمانی براي اجراي طرح  مؤلفه
مینـه فرهنـگ   در ز شـود  مـی ) مشـاهده  9و  5داري وجود دارد؟ با توجه به جدول شماره(

تفاوت معنی داري بین نمرات ، ي آموزشی و پرورشیها مجتمعسازمانی براي اجراي طرح 
هر دو گروه از فرهنگ سازمانی متوسطی . شود مین) مشاهده 32/3(ومعلمان )44/3(مدیران

  .  برخوردار هستند
آیا بین دیدگاه مـدیران و معلمـان بـراي     که اینهفتم تحقیق مبنی بر  سؤالدر پاسخ به 

ي آموزشـی و پرورشـی تفـاوت معنـی داري     ها مجتمعدانش الزم براي اجراي طرح  مؤلفه
بدین معنـی کـه   . مدیران داراي میانگین باالتري هستند، وجود دارد؟ با توجه نتایج حاصله

دانـش الزم) بـراي   (تفاوت معنی داري بین میانگین نظرات مدیران و معلمان در این زمینـه 
از جمله دالیلی که میتـوان بـراي   . ي آموزشی و پرورشی وجود داردها مجتمعاجراي طرح 

دانشی باید بـه مراتـب وضـعیت بهتـري      مدیران مجتمع به لحاظ که اینآن ذکر نمود یکی 
و از  باشـند  مـی مستقیم درگیر اجـراي طـرح    طور به چرا که، نسبت به معلمان داشته باشند

می بایست اطالعات کافی در باره طرح داشته باشند تا بتوانند زمینه الزم جهـت   لحاط فنی
شرکت در جلسات متعدد تـوجیهی در  . را فراهم سازند ها مجتمعتحقق بخشیدن به اهداف 

در قالـب   ها مجتمعادارات آموزش و پرورش و همچنین دریافت آخرین اخبار و اطالعات 
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و  هـا  ویژگـی باعث شده تا مدیران به خـوبی بـا   ، ي مالیها انگیزهدستورالعمل و بخشنامه و

  . الزامات طرح و همچنین اهداف و مقاصد آن آشنا شوند
وي در . همخـوانی دارد  )1382(ي پژوهش سـاکی ها یافتهنتایج تحقیق در این بخش با 

ي مجري طرح از جملـه مـدیران عضـو    ها گروهپژوهش خود به این نتیجه دست یافت که 
ي هـا  فعالیـت در خصوص اطالع رسانی و توجیـه در بـاره    ها گروه بیشتر از سایر ، مجتمع
همچنین معلمان مدارس عضو مجتمـع  ، ي خود اطالع دارندها مأموریتوظایف و ، مدارس

بـر میـانگین    تأکیـد بنـابراین ضـمن   . انـد  شدهبراي ایفاي نقش خود به اندازه کافی توجیه ن
سطح پایین تري نسبت به مدیران قـرار دارد؛ اطـالع   نمرات معلمین در حوزه دانش که در 

پی گیري ونظارت از طرف حوزه ستادي وسازمان آموزش و پرورش استان در حد ، رسانی
  . شود میمتوسط ارزیابی 

) در مورد آگاهی بیشـتر  84همچنین نتایج این تحقیق با بخشی از نتایج تحقیق نویدي(
و همچنین وظـایف اختصاصـی آنهـا و میـزان      ها مجتمعي مختلف طرح ها جنبهمدیران از 

 ، ي ذینفع نسـبت بـه طـرح   ها گروهاطالعات دریافت شده از طرف حوزه ستادي و واکنش 
  . کند می تأییدرا  مانند بی تفاوتی معلمان نسبت به طرح و عدم داشتن انگیزه و تعهد کافی

آیا بین دیدگاه مدیران و معلمـان بـراي    که اینهشتم تحقیق مبنی بر  سؤالدر پاسخ به 
ي آموزشی و پرورشـی تفـاوت معنـی    ها مجتمعنیاز سنجی علمی براي اجراي طرح  مؤلفه

در زمینه نیاز سنجی علمی براي  که اینعلیرغم ، داري وجود دارد؟ با توجه به نتایج حاصله
بـر   اما، ري هستندمدیران داراي میانگین باالت، ي آموزشی و پرورشیها مجتمعاجراي طرح 

   باشد میتفاوت معنی دار ن، مشاهده شده سطح معنادارياساس 
ي آموزشـی بـا   هـا  مجتمـع ي ها هدفگفت  توان می، با توجه به مجموعه نتایج حاصله

ي هـا  مجتمع تأسیساهداف و چارچوب نظري طرح . مشابه است اي خوشهاهداف مدارس 
  . آموزشی و پرورشی مناسب به نظر می رسد

ظرفیت هاي طرح براي ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش وصرفه جویی براي استفاده از 
ولی در باره وجـود چنـین شـرایطی در جامعـه     . در شرایط خاص انکار ناپذیر است، منابع

بـه نظـر مـی رسـد نیـاز وانگیـزه       . تردیـد هـایی وجـود دارد   ، مورد مطالعه(استان گلستان)
  . ر جدي تر و واقعی تر از کشور ما بوده استدر کشورهاي دیگر بسیا بندي  خوشه
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است که کم توجهی یا  اي ویژهتابع شرایط  اي خوشهت مشارکتی از نوع مدارس یمدیر
بی توجهی به آن ها ممکن است هر فعالیت مرتبط با این نـوع مـدیریت را از انجـام دادن    

راي اجـراي ایـن   ي مساعد بها محیطپیش بینی . ي خود باز داردها هدفماموریت و تحقق 
بـر  . نوآوري موضوع مهمی است که به نطر می رسد به آن توجه کافی والزم نشـده اسـت  

انگیزه و بستر حمایتی الزم براي پذیرش و پشـتیبانی از ایـن   ، اساس شواهد به دست آمده
بسـتري کـه بتوانـد    ، در حد مورد نیاز فـراهم نبـوده اسـت   ، رویکرد حداقل در بین معلمان

وآوري باشـد و عوامـل انسـانی ذینفـع را بـراي حرکـت و رشـد طبیعـی آن         پذیراي این ن
  . برانگیزد

ي آموزشی در ایران بیان کننده ناهمگونی نظام متمرکز آموزشی ها مجتمع تأسیستجربه 
با وجود پی گیریهـاي  . در جذب رویکردي ناهمخوان با ماهیت خود(از نوع متمرکز)است

اختیارات بیشتر به سطوح پایین تر نظـام آموزشـی انجـام    که طی سالیان اخیر براي اعطاي 
کـه بـه هـر     شود میباعث ، هیبت اداري و اقتدار گرایانه ساختار در سطوح باال، شده است

نیـز متـاثر از ایـن     ها مجتمع تأسیسطرح . گونه اعطاي اختیار با دیده تردید نگریسته شود
در ، نظام آموزشی غیر متمرکـز بـود   بر گرفته از یک ها مجتمع تأسیساگر طرح . فضا است

اتصال به بدنه با واکنش هاي دفعی کمتري مواجه بود و به سهولت در بافت نظام آموزشی 
را باید در بستر نظام آموزشـی   ها مجتمع تأسیسبا این نگاه موقعیت کنونی . جذب می شد

آموزشـی را   ي جدید در نظامها طرحاجراي ، از سوي دیگر. موجود بررسی و ارزیابی کرد
ي آموزشـی از سـنخ   ها مجتمع تأسیسطرح . باید با توجه به بستر تاریخی آن ها دنبال کرد

یی است که پیش از این در نظام آموزشی ایران به منظور کاهش تمرکـز بـه مرحلـه    ها طرح
سازمان  تأسیسطرح ایجاد شوراهاي مناطق آموزشی و طرح ، از جمله. اجرا در آمده است

توجـه بـه   . انـد  شـده ش استان و مدیریت مناطق با این رویکرد کلی اجـرا  آموزش و پرور
کامیـابی و ناکـامی هـاي ایـن     -ي اجراي طرح مذکور و بهره گیري از تجربیاتها دشواري

برخـی از  . ي جدیـد مفیـد واقـع شـود    هـا  طرحدر جهت گیري و اجراي  تواند می-ها طرح
در ، اي براي آنهـا بـوده اسـت    بازدارندهي مورد بحث که عموما عامل ها طرحي ها دشواري

  . شود میي آموزشی نیز دیده ها مجتمع تأسیسطرح 
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به عنوان بدیلی از شیوه هاي مدیریتی ، ي آموزشیها مجتمع تأسیسطرح ، خالصه کالم

در  اي خوشـه از تجربـه تشـکیل مـدارس    ، از مـدارس  اي مجموعـه در جهت توانـا سـازي   
ادبیـات موجـود در زمینـه مـدارس     . شـده اسـت   کشورهاي مختلف جهـان الگـو بـرداري   

که توفیق ایـن رویکـرد مـدیریتی تـابع شـرایط       دهد میاین استنباط را به دست ، اي خوشه
، ي آموزشـی هـا  طـرح عامـل اصـلی موفقیـت    . است اي ویژهاجتماعی وفرهنگی ، اقتصادي

اگر این شرایط فراهم نباشد هر طرحی به ویژه . انگیزش و تعهد کافی نیروي انسانی است
مجموعـه شـواهد فـراهم شـده در پـژوهش      . ي آموزشی محکوم به شکست اسـت ها طرح

ي آموزشـی و پرورشـی روسـتایی و    هـا  مجتمعکه براي اجراي طرح  دهد میحاضر نشان 
 حد تقریبا متوسطی براي اجراي طرح فـراهم عشایري در استان گلستان زمینه و شرایط در 

  . شده است
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