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چکیده
ورود به هزاره سوم از نظر نظام جهانی تعلیم و تربیت، دارای وجوه ممیزه و شرایط 
ویژه ای است. بدین مفهوم که همزمان با تغییر در ابعاد فناوری، مدیریتی و ساختاربندی 
به سوی  حرکت  و  مدارس  توسعه  راستای  در  فرصتی  هر  از  است  الزم  منابع،  نوین 
توانایی محوری فراگیران و نقش پذیری بهتر عوامل بهره مند گردید. تصویب طرح ایجاد 
مجتمع های آموزشی و پرورشی در سال 1389 ش. از جمله اقدامات نظام آموزشی ایران 
برای تحقق شعار مدرسه محوری به عنوان یک سیاست اصولی به شمار می آید. پژوهش 
حاضر با هدف بررسی میزان بهره وری مجتمع های آموزشی و پرورشی از بعد آموزشی در 
سال تحصیلی 1393-1392، پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی است.با توجه به جامعه 
آماری 153 مجتمع، تعداد 85 مدیر و 243 معلم به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب 
باهر منطقه انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطالعات از مصاحبه، مراجعه به کتابخانه و 
دو پرسشنامه محقق ساخته برای مدیران و معلمان استفاده شد. روایی محتوایی و صوری 
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گرفت.  قرار  بررسی  مورد  متخصص  اساتید  و  نظری  مبانی  به  مراجعه  طریق  از  آن ها 
آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 98/2 و مقدار  به روش  اعتبار پرسشنامه معلمان 
آلفای کرونباخ پرسشنامه مدیران نیز 95/8 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطالعات 
گردآوری شده از آمار توصیفی و همچنین برای معناداری از آمار استنباطی از طریق 
نرم افزار spss استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مجتمع ها در بعد آموزشی 
به اهداف خود رسیده اند. هم چنین میزان تحقق اهداف آموزشی در مجتمع های آموزشی 
و پرورشی روستایی و شهری به جز تجارب دست اول دانش آموزان، در سایر مؤلفه ها 
تفاوت معنی داری نداشت. از دیگر سو، تشکیل کالس های تقویتی و فوق برنامه، مهمترین 
اغلبمعلمان ومدیرانمعتقدند  از افت تحصیلی میباشد و  برای جلوگیری  برنامه مدیران 
که کمبود امکانات و فناوری های نوین، مهمترین چالش پیش روی مجتمع ها در ارائه 

آموزش اثربخش و با کیفیت می باشد.
واژگان کلیدی: مجتمع های آموزشی و پرورشی، آموزش، بهره وری، مدرسه محوری

مقدمه 
مسؤولیت  جوامع،  در  موجود  سازمان های  پیچیده ترین  از  یکی  به عنوان  مدارس 
ایفای مؤثر نقش خویش  انتظارات و مطالبات مردم و جامعه و  پاسخگویی مناسب به 
در این زمینه را بر عهده دارند و سیستم مدارس در جهت سازگاری و انطباق با نیازها 
و پیشرفت محیط پویای جهان، در حال توسعه است. کول )Cole, 2010: 25( بیان 
می دارد که مدارس در فرایند تولید علم، نوآوری و حل مسائل با اجتماع سهیم هستند، 
بنابراین مدارس موجودیتی مجزا نباید داشته باشند، زیرا رشد و پیشرفت آنان ناگزیر از 
فشار نیروهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. امروز هدف تمامی نظام های آموزشی 
اثربخشی  رئوفی، 1384: 41(.  و  است )شریفیان  اثربخش  و  برپا کردن مدارس خوب 
در سازمان های آموزشی چالشی است که توجه مدیران عالی و دست اندرکاران تعلیم و 
تربیت کشورهای مختلف را به خود جلب کرده است. منظور از اثربخشی در واقع، بررسی 
میزان مؤثر بودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و انجام 
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کار درست است )سلطانی،1380: 44(.
در گذشته کانون تمرکز اصالحات در آموزش و پرورش بر تغییرات و نوآوری سراسری 
بویژه در نظام برنامه ریزی بوده است، ولی اینک به مدرسه معطوف شده است.در آموزش 
و پرورش ایران میل به انجام اصالحات آموزشی بویژه در ابعاد ساختاری، در طی سال های 
اخیر شدت گرفته است. پیگیری شعار مدرسه محوری به عنوان یک سیاست اصولی در 
کاهش مسائل آموزشی و تقویت واحد مدرسه با اصالح آیین نامه اجرایی مرتبط با آن 
اجرای  و  1380 ش.  سال  در  تربیتی  آموزشی-  مجتمع های  تأسیس  طرح  تصویب  و 
ایجاد مجتمع های  تصویب طرح  و  تحصیلی 1381-1382  در طی سال  آن  آزمایشی 
آموزشی و پرورشی روستایی و عشایری در سال 1389 ش. و مجتمع های آموزشی و 
پرورشی شهری در سال 1390 ش. در شورای عالی آموزش و پرورش در راستای بهبود 
مدیریت واحدهای آموزشی و هم افزایی امکانات و نیروی انسانی برای ارائه خدمات بهتر 
آموزشی و پرورشی به دانش آموزان، از جمله اقدامات مشخص نظام آموزشی ایران برای 
تحقق این سیاست به شمار می آید هرجند در سال تحصیلی 1394-1393 مجتمع های 

شهری با اقبال روبرونشد و تعطیل گردید.
عادی  پرورشی  و  آموزشی  واحدهای  از  مجموعه ای  به  پرورشی  و  آموزشی  مجتمع 
آیین نامه  مقررات  برابر  که  می شود  اطالق  پرورشی  و  آموزشی  منطقه  یک  در  دولتی 
این مجتمع ها و سایر مقررات آموزش و پرورش، فعالیت می کنند )توکلی، 1389: 33(. 
قبیل  از  متفاوت  عناوین  با  پرورشی که در کشورهای مختلف  و  آموزشی  مجتمع های 
مدارس خوشه ای، مدارس آزاد و نظایر این ها رایج گردیده، از جمله راهکارهایی است که 
در جهت تقویت ابعاد کیفی و رفع تنگناها و چالش های فراروی دستگاه تعلیم و تربیت 
تجربیات  که  است  معتقد   )104  :1391( بابایی  حاجی  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد 
سایر کشورها حاکی از آن است که مجتمع ها یا مدارس خوشه ای در عرصه های مختلف 
آموزشی، اداری، مالی، جامعیت و توالی تربیت، استعدادیابی و هدایت تحصیلی و ارتقای 

کیفیت، کارنامه قابل قبولی داشته اند.
 اندیشه تأسیس مجتمع ها مبتنی بر این فرض اساسی است که امکانات مدارس در 
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پیوند با یکدیگر توانایی بیشتری را برای رفع نیازهای مدارس فراهم می سازند.آیین نامه 
مجتمع های آموزشی و پرورشی شهری )1390( هدف از تأسیس مجتمع های آموزشی را 
توسعه اختیارات مدارس، کاهش سلسله  مراتب اداری، ترویج فرهنگ کارگروهی، ارتقای 
کیفی مدارس، استفاده مناسب تر از منابع مالی، انسانی و فیزیکی و کاهش نابرابری در 
دستیابی به فرصت های آموزشی بیان کرده است. در سند تحول راهبردی نظام تربیت 
رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران در افق چشم انداز، ایجاد مجتمع های آموزشی و 
تربیتی مورد تأکید قرار گرفته است. در این سند هدف کالن ششم تحت عنوان بهسازی 
تربیت  نظام  اهداف  تحقق  برای  فناوری  و  مالی  کالبدی-  زیرساخت های  در  تحول  و 
رسمی و عمومی به این موضوع می پردازد. در ذیل این هدف کلی، هدف نوزدهم قرار 
گرفته که متناسب سازی فضاهای تربیتی با ویژگی ها، اقتضائات فرهنگ ایرانی- اسالمی 
بیان   این هدف، راه کارهایی  اقلیمی، فرهنگی و جغرافیایی می باشد. در ذیل  و شرایط 
شده که راه کار 19/4 به ساخت مجتمع های تربیتی پرداخته و در آن اولویت بخشی به 
رویکرد ساخت مجتمع های تربیتی در شهرهای جدیدالتأسیس و مناطق واجد شرایط 
به صراحت بیان شده است )سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، 1389: 20(. پژوهش ها و 
مطالعاتی چند در حوزه مجتمع های آموزشی و پرورشی در ایران یا تحت عنوان مدارس 
خوشه ای در کشورهای دیگر به انجام رسیده است که به مرور به برخی از آن ها به صورت 

مختصر می پردازیم:
پژوهش حقانی و برات علی )1391( با عنوان »مجتمع های آموزشی: رویکردی نوین در 
بهسازی نظام آموزش و پرورش« کشور نشان داد که همانند هر نوع تغییر و نوآوری دیگر 
در نظام آموزشی، ابتدا باید اذهان گروه های ذی نفع و ذی ربط برای اجرای موفقیت آمیز 
آن آماده گردد. در این حالت است که اجرای طرح مجتمع های آموزشی از حالت رفع 
تکلیف خارج  شده و می توان از مزایای برشمرده از اجرای صحیح آن در جهت ارتقای 

کیفیت نظام آموزش و پرورش کشور بهره کافی برد.
توانمندی  میزان  »بررسی  عنوان  با   )1391( میمند  زین الدینی  پژوهش  یافته های 
مجتمع های آموزشی شهرستان کرمان در تحقق نظام برنامه ریزی درسی مدرسه محور« 
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درسی  برنامه ریزی  نظام  تحقق  در  مجتمع ها  ضروری  امکانات  که  است  آن  از  حاکی 
مدرسه محور کافی نمی باشد و یکی از موانع بازدارنده در مسیر تحول بنیادی سیستم 
مبهم  درک  و  راه کارها  و  آیین نامه ها  شفافیت  عدم  مواردی  در  مجتمع ها،  آموزشی 

گروه های مخاطب این مجتمع هامی باشد.
سلیمی نژاد و دیگران )1391( در پژوهشی تحت عنوان »بررسی مجتمع های آموزشی 
تحلیلی  روش  به کارگیری  با  راهکارها  و  فرصت ها،تهدیدها  منظر  از  پرورشی شهری  و 
تالش های  وجود  با  مجتمع ها  مدیران  اگر چه  که  رسیده اند  نتیجه  این  به   »SWOT
زیاد و ابراز امیدواری برای به سرانجام رسیدن طرح مذکور، از انجام فوری طرح بدون 
از  و  نبوده  راضی  مجتمع ها  این  با  مرتبط  عناصر  توجیه  عدم  از  مناسب  بسترسازی 
مقاومت مدیران واحدها و عدم اعتماد آن ها گالیه می کنند، اما وضعیت و موقعیت فعلی 

مجتمع ها در حالتی است که راهبرد مناسب، حفظ و نگهداری آن ها می باشد.
صالحی و پاشایی )1391( در پژوهش خود تحت عنوان » کارایی و اثربخشی مجتمع های 
آموزشی و پرورشی در مقایسه با مدارس تک دوره ای« به این نتیجه رسیده اند که از نظر 
مدیران و معاونان، مدیریت کالس، کیفیت آموزش، کیفیت ارزشیابی، نحو ارائه تکلیف، 
فعالیت های  آموزشی،  تجهیزات کمک  از  استفاده  تدریس،  فعال  روش های  از  استفاده 
پرورشی، پیشرفت تحصیلی و میزان نظارت در مجتمع ها بیشتر از مدارس تک دوره ای 

بوده است.
و  تجهیزات  بهره وری  »مقایسه  عنوان  با   )1391( مهاجری  و  قاسمی  پژوهش  نتایج 
امکانات، منابع انسانی و مالی در مجتمع های آموزشی و پرورشی از نظر مدیران مجتمع، 
معاونان و دبیران ناحیه 3 شیراز« نشان داد که کارشناسان و مجریان اصلی اجرای طرح 
مجتمع های آموزشی، نگرش مثبتی به اجرای این طرح دارند و در این بین کارشناسان 
اداره، بیش ترین نگرش مثبت و مدیران مجتمع ها کم ترین نگرش مثبت را به بهره وری 
و تحقق اهداف ذکرشده در دستورالعمل اجرایی مجتمع های آموزشی و پرورشی دارند.

»نقش  عنوان  با   )1391( رشوانلو  تنهای  و  اسدی  وحدانی  اکبرزاده،  پژوهش  نتایج 
مجتمع های آموزشی و پرورشی در فرایند تحقق مدرسه محوری مجتمع های آموزشی 
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مالی،  بعد  از دیدگاه مدیران،  تمرکزگرایی؟«،نشان می دهد  یا  تمرکززدایی  پرورشی:  و 
اجرایی، تجهیزات و امکانات، نیروی اداری و آموزشی و پرورشی به ترتیب از نکات مثبت 
تأثیر  کمترین  می رسد  به نظر  که  آن طور  اما  بوده اند؛  پرورشی  و  آموزشی  مجتمع های 

مجتمع ها در فعالیت های آموزشی و پرورشی و فعالیت های کالس درس بوده است.
باقر زاده و اکبری )1391( در پژوهش کیفی خود با عنوان »نقش مجتمع های آموزشی 
و پرورشی در بهره وری منابع مادی، انسانی و فرایند یاددهی - یادگیری« به این نتیجه 
رسیدند که در مجتمع های آموزشی و پرورشی صرفه جویی در هزینه ها و فراهم شدن 
فرایند  طرفی،  از  و  است  بیشتر  عادی  مدارس  به  نسبت  مالی  منابع  پس انداز  امکان 

یاددهی - یادگیری نیز در این مدارس با کیفیت بهتری انجام می شود. 
اثربخشی  »بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در   )1391( دستجردی  احمدی  و  رجایی پور 
مجتمع های آموزشی و پرورشی شهرستان اصفهان و مناطق هم جوار در سال تحصیلی 
90-89« به این نتیجه رسیده اند که مجتمع ها در برقراری عدالت آموزش مؤثر بوده ولی 

در مورد استفاده بهینه از امکانات، کمترین اثربخشی را داشته است.
فاتحی )1391( در پژوهشی با عنوان »مجتمع های آموزشی از منظر فرصت ها،تهدیدها 
و راهکارها«، اشاره دارد که ایجاد مجتمع های آموزشی منجر به نظارت بیشتر بر کار 
مدارس، به خصوص نظارت بر مدارس دور از دسترس و مدارس واقع در مناطق محروم 
می شود. عدالت آموزشی، ارتقای کیفی آموزش و توجه به مناطق محروم از نکات بسیار 

مهم مجتمع هاست.
در پژوهشی که واکر )Walker, 1992( به بررسی دیدگاه های معلمان پس از اجرای 
ایجاد  در  آموزشی  مجتمع های  برنامه های  تأثیر  درباره ی  آموزشی  مجتمع های  طرح 
تغییرات در مدارس امریکا انجام داده است، مشخص شد: 39 درصد از معلمان معتقد 
بودند که این گونه مدارس بر روی فعالیت های کالس درسی ایشان تأثیر گذاشته است و 
46 درصد معتقد به عدم تأثیر و 16 درصد نیز در این مورد رأی ممتنع داشتند. بیش از 
60 درصد از آن ها نیز بر این باور بودند که معلمان هم اکنون در مجتمع های آموزشی 

فرصت های بیشتری برای تأثیرگذاری در سیاست های مدرسه دارند.
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ریس و وودوارد )Rees & Woodward, 1998( در پژوهش خود، در مورد مزایای 
برنامه درسی  که  این طرح سبب می شود  که  معتقدند  آموزشی  آموزشی مجتمع های 
فعالیت های  اول،  با تجربه های دست  و غنی تر شوند، دانش آموزان  مدارس، گسترده تر 
ایجاد شود،  انجام دهند، در عقاید متخصصان و دانش جدید تغییراتی  مهارتی زیادی 
تجدید قوایی برای کارکنان آموزشی صورت بگیرد و همکاری والدین با مدارس توسعه یابد.

مدارس  در  که  معتقدند   )Ribchester & Edwards,  1998( ادوارد  و  ریبچستر 
خوشه ای، برنامه های درسی توسعه یافته و روش های تدریس متنوع توسط معلمان ارائه 

می شود و مشکل کمبود منابع ضروری برطرف می گردد. 
ریس )Rees, 1996( بیان می دارد که مشارکت کردن از طریق مجتمع های آموزشی 

به عنوان بدیلی مرجع برای تقویت و استحکام بیشتر مدرسه قلمداد می شود.
ناچیتگال و پارکر  )Nachtigal & parker, 1990( افزایش موفقیت و کارایی مدارس 
و بهبود کیفیت آموزش و پرورش در مناطق روستایی و مشارکت بیشتر دانش آموزان و 
معلمان در فعالیت های علمی و فعالیت های فوق  برنامه را اهداف قصد شده برای مدارس 

خوشه ای بیان می کنند.
بری  )Bray, 1987( بیان می دارد که نتایج تجارب بین الملل در خصوص مجتمع های 
از هم سویی و هم راستایی کامل برخوردار نیستند. برای  آموزشی )مدارس خوشه ای( 
به نظر  تمرکززدایی  از  نوعی  خوشه ای  مدارس  نگاه  یک  از  چه  اگر  سریالنکا  در  مثال 
می رسد، اما از دیدگاه مدیریت عالی، نوعی از تمرکزگرایی است زیرا استقالل هر یک از 

مدارس را محدود کرده است.
نتایج آن همسو و ضد  اندک است ولی  ایران  اشاره شده در  نتایج تحقیقات  هرچند 
و نقیض است مثاًل حقانی و براتعلی )1391(، صالحی و پاشایی )1391(، رجایی پور و 
احمدی دستجردی )1391(، باقرزاده و اکبری )1391(، فاتحی )1391( معتقدند که 
و  دانایی سیج  زین الدینی میمند )1391(، سلیمی نژاد،  و کارامد ولی  مجتمع ها مفید 
نودهی )1391(، قاسمی و مهاجری )1391( درتحقیقات خودنشان دادندکه مجتمع ها 
با مشکالت جدی مواجه هستند. حال با توجه به این گوناگونی نتایج و صرف هزینه های 
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زیاد در تأسیس این مجتمع ها، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بهره وری آموزشی 
مجتمع های آموزشی و پرورشی و چالش های مرتبط با آن از دیدگاه مدیران و معلمان 
مدارس تحت پوشش مجتمع های استان خراسان جنوبی در پی پاسخ به سؤاالت ذیل 

خواهد بود:
آیا مجتمع های آموزشی و پرورشی در بعد آموزشی به اهداف خود رسیده اند؟. 1
آیا میزان تحقق بعد آموزش در مجتمع های شهری و روستایی متفاوت است؟. 2
مدیران چه برنامه هایی را برای جلوگیری از افت تحصیلی در مجتمع های آموزشی . 3

و پرورشی اجرا کرده اند؟ 
مهم ترین چالش های پیش روی مجتمع های آموزشی و پرورشی در بعد آموزشی . 4

چیست؟

روش شناسی پژوهش
نوع پیمایشی است.جامعه آماری در سال تحصیلی  از  روش پژوهش حاضر توصیفی 
1393-1392 به تعداد 153 مجتمع روستایی و 25 مجتمع شهری است. با توجه به 
جدول کرچسی و مورگان که اعداد آن نزدیک به نتایج فرمول کوکران است به تعداد 85 
مدیر و 243 معلم به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با هر منطقه انتخاب شدند. ولی 
به دلیل مخدوش بودن و یا ناقص بودن و عدم ارجاع پرسشنامه ها در نهایت تعداد 60 
مدیر )25 مدیر شهری و 35 مدیر روستایی( و 223 معلم پاسخ دادند. 178 نفر از افراد 
مورد مطالعه )62/9%( در مجتمع های روستایی و 105 نفر )37/1%( در مجتمع های 
دارای  افراد  به  درصد مربوط  فراوانی %66/1  بیش ترین  بودند.  شهری مشغول خدمت 
تحصیالت لیسانس و کمترین فراوانی 6% مربوط به افراد دارای تحصیالت فوق لیسانس 
بود. هم چنین 29/3% در مدارس دخترانه، 23% پسرانه و 47/7% در مدارس مختلط 

خدمت می نمایند.
دو  و  کتابخانه  به  مراجعه  مصاحبه،  از  اطالعات  گردآوری  منظور  به  پژوهش  این  در 
استفاده  پژوهشی  سؤاالت  به  توجه  با  معلمان  و  مدیران  برای  محقق ساخته  پرسشنامه 
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شد. روایی محتوایی و صوری آن ها از طریق مراجعه به مبانی نظری، پیشینه تجربی و 
اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت. اعتبار پرسشنامه دبیران به روش آلفای کرونباخ 
محاسبه و مقدار آن در مرحله اول 0/97و در مرحله دوم 98/2 و هم چنین مقدار آلفای 
کرونباخ پرسشنامه مدیران در مرحله اول 0/93 و در مرحله دوم 95/8 به دست آمد. برای 
تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوری شده از آمار توصیفی )درصد، فراوانی، رسم نمودار، 
میانگین( و هم چنین برای معناداری آن ها از آمار استنباطی از نرم افزار spss استفاده شد.

یافته های پژوهش
سؤال 1- آیا مجتمع های آموزشی و پرورشی در بعد آموزش به اهداف خود رسیده اند؟

جدول 1( نتایج آزمون t مربوط به میانگین نمره دیدگاه افراد مورد مطالعه 

در خصوص دستیابی به اهداف مجتمع در بعد آموزشی

متغیر

میانگین تجربی

میانگین نظری

انحراف معیار

خطای معیار

اختالف میانگین

درجه آزادی

T

سطح 
معنی داری

3/0830/740/040/082821/920/06غنی تر شدن برنامه های درس

0/001>3/3430/790/050/342827/28رشد حرفه ای معلمان

3/0230/900/050/022820/390/70تجارب دست اول دانش آموزان

3/0730/970/060/072821/250/21میزان قبولی دانش آموزان

0/001>3/1630/720/040/162823/80بعد آموزش در کل

نمره  برای  محاسبه شده  میانگین  که  می دهد  نشان   1 از جدول  آمده  به دست  نتایج 
از  به اهداف مجتمع در بعد آموزشی  افراد مورد مطالعه در خصوص دستیابی  دیدگاه 
میانگین فرضی )3( بیشتر می باشد و این تفاوت در بعد آموزش در کل و مؤلفه رشد 
حرفه ای معلمان از نظر آماری معنی دار بود )p <0/001(. بدین ترتیب چنین استنباط 

می شود که مجتمع های آموزشی و پرورشی در بعد آموزش به اهداف خود رسیده اند.
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سؤال 2- آیا میزان تحقق بعد آموزش در مجتمع های شهری و روستایی متفاوت است؟

جدول 2( مقایسه میانگین نمره دیدگاه افراد مورد مطالعه 

در خصوص تحقق اهداف مجتمع های شهری و روستایی در بعد آموزشی

Tdfpانحراف استانداردمیانگینمجتمعمؤلفه ها

غنی تر شدن برنامه های درس
3/080/72روستایی

0/082810/94
3/090/77شهری

رشد حرفه ای معلمان
3/310/78روستایی

0/972810/33
3/400/81شهری

تجارب دست اول دانش آموزان
2/940/88روستایی

2/032810/04
3/160/90شهری

میزان قبولی دانش آموزان
3/040/92روستایی

0/692810/49
3/121/05شهری

بعد آموزش در کل
3/130/72روستایی

1/082810/28
3/220/71شهری

تحقق  خصوص  در  مطالعه  مورد  افراد  دیدگاه  نمره  میانگین   ،2 جدول  به  توجه  با 
اهداف مجتمع های آموزشی و پرورشی در تجارب دست اول دانش آموزان در مجتمع های 
پرورشی  و  آموزشی  مجتمع های  به  نسبت   )3/16±0/90( پرورشی شهری  و  آموزشی 
روستایی )0/88±2/94( بیشتر و این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود )p=0/04(. ولی 
میانگین نمره دیدگاه افراد در خصوص تحقق اهداف در مجتمع های آموزشی و پرورشی 
روستایی و شهری در بعد آموزش در کل و سایر مؤلفه های آن تفاوت معنی داری نداشت 

.)p> 0/05(
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در مجتمع های  افت تحصیلی  از  برای جلوگیری  را  برنامه هایی  مدیران چه  سؤال3- 
آموزشی و پرورشی اجرا کرده اند؟ 

جدول 3( توزیع فراوانی و رتبه ای فعالیت های جلوگیری از افت تحصیلی در مجتمع ها

رتبهفراوانینوع فعالیتردیف
571تشکیل کالس های تقویتی و فوق  برنامه1
172بانک جایزه و تشویق دانش آموزان، دفترچه تالش2
163ارتباط با خانواده و توجه به آن ها3
104استفاده از معلم یار4
95/5کالس آموزش خانواده5
95/5استفاده از وسایل کمک آموزشی6
77کالس مشاوره برای دانش آموزان7
69/5آزمون های پیشرفت تحصیلی8
69/5تعامل با همکاران9
69/5شناسایی توانایی دانش آموزان10
69/5برگزاری کارگاه های آموزشی برای همکاران11
512بازدید مستمر12
313/5تقدیر از معلمان13
313/5کالس توجیهی برای معلمان4
117تنظیم قرارداد با دانش آموزان15
117افزایش ساعات کار16
117شرکت در کالس ضمن خدمت معلمان17
117تبادل اطالعات بین همکاران18
117برگزاری اردو19

بر اساس جدول 3، تشکیل کالس های تقویتی و فوق  برنامه، بانک جایزه و تشویق دانش آموزان، 
دفترچه تالش، ارتباط با خانواده و توجه به آن ها، استفاده از معلم یار، کالس آموزش خانواده، 
استفاده از وسایل کمک آموزشی، کالس مشاوره برای دانش آموزان، برگزاری کارگاه های 
آزمون های  دانش آموزان،  توانایی  شناسایی  همکاران،  با  تعامل  همکاران،  برای  آموزشی 
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پیشرفت تحصیلی، به ترتیب مهم ترین برنامه های جلوگیری از افت تحصیلی بوده است.
بعد  در  پرورشی  و  آموزشی  مجتمع های  روی  پیش  چالش های  مهم ترین   -4 سؤال 

آموزشی چیست؟
جدول 4( توزیع فراوانی و رتبه ای چالش های آموزشی مجتمع ها

ف
ردی

رتبهدرصدجمعروستاییشهریچالش های مجتمع

درصدفراوانیدرصدفراوانی

1
کمبود تجهیزات، آزمایشگاه، 

عدم دسترسی به اینترنت
25206138/78630/41

1713/61610/13311/62کمبود فضای آموزشی2

15121610/131113عدم تبادل اطالعات بین همکاران3

4
عدم هماهنگی آموزشی

1411/2148/9289/94

129/6138/2258/95تراکم جمعیت دانش آموزی5

118/8106/3217/46/5برخورد نامناسب مدیر با همکاران6

108117217/46/5عدم برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح7

118/885196/78/5مقاومت معلمان در اجرای برنامه ها8

9
انگیزه کم معلمان

10895/7196/78/5

پرورشی  و  آموزشی  مجتمع های  آموزشی  چالش های  بیش ترین   ،4 اساس جدول  بر 
و  هوشمند  کالس های  و  آزمایشگاه  آموزشی،  تجهیزات  امکانات،  کمبود  به  مربوط 
دسترسی به فناوری های جدید اطالعات و ارتباطات می باشد. هم چنین کمبود فضای 
تراکم جمعیت  تبادل اطالعات بین همکاران، عدم هماهنگی آموزشی،  آموزشی، عدم 
دانش آموزی، برخورد نامناسب مدیر با همکاران، عدم برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح، 
مقاومت معلمان در اجرای برنامه ها و انگیزه کم معلمان، از دیگر چالش هایی است که 

مجتمع ها با آن مواجه هستند.
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بحث و نتیجه 
امروزه دانش، شاه کلید دستیابي به بهره وری، رقابت، ثروت و رفاه است، به همین دلیل 
کشورها براي توسعه ی سرمایه انساني بر روی راهبردهایی به منظور افزایش دسترسي به 
آموزش باکیفیت بهتر متمرکز شده اند. بهسازی نظام آموزشی از دیرباز موضوعی چالش 
 برانگیز برای صاحب نظران مدیریت آموزشی و مدیران اجرایی آموزش و پرورش بوده است.

تصویب طرح ایجاد مجتمع های آموزشی و پرورشی در سال 1389 ش. در شورای عالی 
آموزش و پرورش، از جمله اقدامات نظام آموزشی ایران برای تحقق شعار مدرسه محوری 
به عنوان یک سیاست اصولی در کاهش مسائل آموزشی و تقویت واحد مدرسه به شمار 

می آید.
با بررسی میزان بهره وری آموزشی مجتمع های آموزشی و پرورشی و  پژوهش حاضر، 
چالش های مرتبط با آن از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس تحت پوشش مجتمع های 
استان خراسان جنوبی، به این نتیجه رسید که مجتمع ها در بعد آموزشی به اهداف خود 
رسیده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که میانگین تمامی متغیرهای مربوط به آموزش 
از قبیل غنی تر شدن برنامه های درسی، رشد حرفه ای معلمان، به دست آوردن تجارب دست 
اول دانش آموزان و میزان قبولی دانش آموزان، بیشتر از میانگین فرضی است ولی تفاوت 
مجتمع ها  در  به عبارتی،  است.  معنادار  معلمان  حرف های  رشد  در  فقط  میانگین، 
حل  در  می توانند  معلمان  و  می شود  انجام  معلمان  همه جانبه ی  مشارکت  با  برنامه ها 
مشکالت درسی تا حدودی به یکدیگر کمک نمایند. هم چنین معلمان می توانند مسائل و 
مشکالت را شناسایی و با مشارکت در جلسات آموزش و ضمن خدمت مهارت های خود را 
افزایش دهند. همان گونه که در مجتمع های "طرح الوری" عنصر قابلیت وصحت به همه 
افراد امکان و فرصت یادگیری را می دهد تا بتوانند پاسخگوی مشکالت یادگیرندگان باشند 
)سلطانی زاده و دیگران، 1391: 375(. دانش آموزان نیز با شرکت در برنامه های مختلف 
متناسب با نیازهای خود، بویژه در مناطق شهری تجارب دست اول به دست می آورند و 
در مناطق روستایی به دلیل کمبود امکانات، امکان دستیابی دانش آموزان به تجارب دست 
کمتر وجود دارد. این یافته ها با نتایج پژوهش های تاجور، پورطهماسبی و رستمی )1391(، 
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سلیمی نژاد، دانایی سیج و نودهی )1391(، صالحی و پاشایی )1391(، فاتحی )1391(، 
باقر زاده و اکبری )1391( و واکر )Walker, 1992( همسو میباشد، اما با نتایج پژوهش 
اکبرزاده، وحدانی اسدی و تنهای رشوانلو )1391( همسو نیست؛ زیرا معتقدند اگر اهداف 
فعالیت ها و برنامه های آموزش و پرورش را بهبود فرایند یاددهی و یادگیری بدانیم، می توان 
گفت طرح مجتمع ها به دلیل نداشتن دستورالعمل های روشن و یا عدم توجیه بسیاری از 
مسؤوالن درباره کارکردهای مجتمع ها و کمبود امکانات وعدم مشارکت فعال خانواده ها بویژه 
درمناطق روستایی، عدم هماهنگی آموزشی، عدم برنامه ریزی صحیح و عدم تبادل اطالعات 
بین همکاران، دستاورد اندکی در این زمینه داشته است که شایسته است برنامه ریزان در 

تدوین و اجرای طرح های خود به آن توجه داشته باشند.
تحقق  در خصوص  افراد  دیدگاه  نمره  میانگین  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج  هم چنین 
اهداف در مجتمع های آموزشی و پرورشی روستایی و شهری در بعد آموزش در کل و 
مؤلفه های آن به جز تجارب دست اول دانش آموزان، تفاوت معنی داری نداشت. به طوری که 
میانگین نمره دیدگاه افراد در تجارب دست اول دانش آموزان در مجتمع های آموزشی و 
پرورشی شهری نسبت به مجتمع های آموزشی و پرورشی روستایی بیشتر و این تفاوت 
از نظر آماری معنی دار بود. در پاسخ به سؤال های سوم و چهارم نیز مشخص شد که 
تشکیل کالس های تقویتی و فوق  برنامه، مهمترین برنامه مدیران برای جلوگیری از افت 
تحصیلی در مجتمع های آموزشی و پرورشی استان خراسان جنوبی می باشد. از دیگر سو، 
مهم ترین چالش های پیش روی اجرای موفقیت آمیز طرح مجتمع های آموزشی و پرورشی 
در بعد آموزشی بر اساس میزان فراوانی مشکالت مطرح شده، رتبه بندی گردید کهکمبود 
امکانات، تجهیزات آموزشی، آزمایشگاه و کالس های هوشمند و دسترسی به فناوری های 
جدید اطالعات و ارتباطات و انگیزه کم معلمان، به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی 
را داشته اند. بنابراین نتایج پژوهش حاضر در خصوص چالش های آموزشی مجتمع ها با 
نتایج پژوهش سلیمی نژاد، دانایی سیج و نودهی )1391( همخوانی دارد. زیرا معتقدند 
اگر مجتمع ها بخواهند به اهداف خود برسند، می بایست بسترسازی مناسب صورت گیرد 
ادامه  به  اعتماد آن ها  تا مقاومت مدیران کم و  و مدیران و سایرکارکنان توجیه شوند 
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برنامه ها بیشتر شود. به طورکلی می توان گفت تعجیل در اجرا و تعمیم آن به مناطق 
مختلف کشور، بدون در نظرگرفتن زیرساخت های الزم ممکن است مشکالت زیادی را 

در ادامه برنامه های مجتمع های آموزشی و پرورشی داشته باشد.
با عنایت به یافته های پژوهش حاضر، پیشنهادات ذیل جهت افزایش بهره وری آموزشی 

ارائه می گردد:
	 تجهیزات و  امکانات  تأمین  خصوص  در  مجتمع ها  به  مناسب  اعتبارات  تخصیص 

آموزشی و فناوری های نوین
	 امکانات از  مطلوب  استفاده  منظور  به  روستایی  و  شهری  مجتمع های  بین  پیوند 

یکدیگر در جهت بهبود امور آموزشی و پرورشی
	 انتخاب مدیران مجتمع توسط معلمان و اولیای دانش آموزان در راستای سیاست

مدرسه محوری
	 برای مجتمع ها  پوشش  تحت  انسانی  نیروی  و  مدیران  توجیه  و  جلسات  تشکیل 

هماهنگی در امور آموزشی و پرورشی به خصوص در ابتدای سال تحصیلی
	برقراری روابط مؤثر و کارآمد مدیران با معلمان و کارکنان
	 برگزاری اردوها و بازدیدهای علمی از مؤسسات و کارخانه ها و سایر مراکز مناسب

و  مجتمع  برنامه های  اجرای  و  تصمیم گیری ها  در  دانش آموزان  مشارکت  امکان  و 
فعالیت های مکمل آموزشی، فرهنگی، هنری، ورزشی و مواردی از این دست برای 

کسب تجارب دست اول دانش آموزان
	 ،نظارت بررسی،  منظور  به  مجتمع ها  در  آموزشی  راهنمای  و  ناظر  مقام  داشتن 

بازخورد و اصالح فرایند آموزشی ضروری است. هرچند این مهم به مدیران تفویض 
و  نظارت  علمی  اصول  با  ازمدیران  بسیاری  آشنایی  عدم  به دلیل  ولی  است  شده 

راهنمایی آموزشی یا انجام نمی شود و یا به خوبی صورت نمی گیرد.
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