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چكيده
طرح تأسيس مجتمعهاي آموزشي روستایي ،از تجربه تشكيل "مدارس خوشهاي" در برخي كشورهاي جهان،
الگوبرداري شده است .اجراي طرح مذكور از سال تحصيلي  ،1999- 92در كشور آغاز شده است .پژوهش حاضر ،براي
ارزشيابي این طرح در سال تحصيلي  1921- 21انجام شد .اطالعات مورد نياز ،با استفاده از ابزارهاي مختلف (سه نوع فرم
مصاحبه و پنج نوع پرسشنامه) جمعآوري گردید 111 .مدیر مدرسه 941 ،معاون /آموزگار 1199 ،معلم 1991 ،ولي
دانشآموز و  1941دانشآموز ،به پرسشنامههاي محققساخته پاسخ دادند .عالوه بر این ،در استانهاي منتخب با  41نفر
كارشناس آموزش و پرورش 191 ،مدیر مجتمع و  21نفر معلم عضو مجتمع مصاحبه شد .بر اساس یافتههاي پژوهش،
مؤلفههاي مختلف طرح مجتمعهاي آموزشي ،ظاهراً مناسب است .ظرفيتهاي طرح براي ارتقاء كيفيت آموزش و پرورش،
انكارناپذیر اس ت ،ولي در مورد اجراي مناسب آن در شرایط كنوني ،نگراني وجود دارد .گرچه پاسخهاي اكثر افراد
گروههاي مورد بررسي ،به مواد پرسشنامهها ،نگرش مثبت آنها را نشان ميدهد ،اما ظاهراً بخشي از این نگرش ،به اثر "بيم
ارزشيابي" و تمایل به بيان پاسخهاي اجتماعپسندانه برميگردد .در ضمن ،این دیدگاه مثبت با ابهامهاي فراواني (اگر
ابهامهاي طرح ،برطرف شود ،اگر فرهنگ سازي شود ،اگر همه مجریان به اجراي طرح ،متعهد باشند و غيره) همراه بوده و
به انتزاع طرح تدوین شده از بستر و شرایط واقعي آن ،مشروط شده است .بر اساس یافتههاي پژوهش ميتوان گفت كه
مسئوالن آموزش و پرورش استان به اندازه كافي توجيه نشدهاند .به همين دليل ،گاهي در اذهان كارشناسان ،تصورات
متناقضي درباره طرح مورد بحث وجود دارد .یگانه ضمانت اجرایي طرح ،دستور مقامات باالدست است و بيم ميرود كه با
تغيير مسئوالن ارشد وزارت آموزش و پرورش ،اجراي طرح مجتمعهاي آموزشي متوقف شود .ضعف تعهد و مقاومتهاي
برخي از مجریان طرح ،به ویژه معاونان مدارس كه احساس ميكنند از مقام خود تنزل یافتهاند ،ميتواند به تنشهایي منجر
شود و به عنوان عامل بازدارنده موفقيت طرح عمل كند .بنابراین ،اتخاذ تدابير مناسب براي ارتقاء انگيزش و تضمين تعهد
مجریان طرح ،ضرورت دارد .اهتمام مجریان طرح در همه سطوح وزارت آموزش و پرورش ،ميتواند طرح مجتمعهاي
آموزشي را با نظام آموزشي سازگار سازد و از وابسته بودن بقاء آن به شخص وزیر جلوگيري كند.
كليدواژهها :مجتمعهاي آموزشي ،مدارس خوشه اي ،مدارس روستایي ،مدارس مشاركتي ،ارزشيابي آموزشي.

* عضو هيأت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش .تهران.ایرانanaveedy@gmail.com .
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مقدمه
در دهههاي اخير ،با گسترش فزاینده سازمانهاي آموزشي در همه جوامع ،موضوع كارآمدسازي
آنها ،بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته و توسعه و اصالح نظامهاي آموزشي ،با استفاده از شيوههاي
مختلف ،در شمار اولویتهاي اغلب جوامع درآمده است .اصالح ساختار و تشكيالت در حوزه
مدیریت آموزش و پرورش ایران نيز سابقهاي نسبتاً طوالني دارد .با توجه به تجارب ملي و جهاني،
برحسب نيازهاي نظام آموزشي ،كوششهاي متعددي براي بهسازي ساختار و تشكيالت آموزش و
پرورش انجام شده است .برخي اقدامات مذكور ،موجب افزایش اثربخشي و كارآمدي نظام آموزشي
شده و برخي دیگر ،بدون بازده مؤثر و گاهي با آثار منفي همراه بوده است .یافتههاي پژوهشهاي
پيشين ،همچنان بيانگر استمرار دشواريهاي نظام آموزشي ایران ،براي دستيابي به ساختار و تشكيالتي
سازگار با نيازها است .با نگاهي به تجارب تغيير و تحول در حوزه سازمان و تشكيالت آموزش و
پرورش ایران مشخص مي شود كه دامنه تغييرات به طور عمده ،سطح كالن ستاد و اجرا را پوشش داده
است .گرچه هدف اصلي تغييرات كالن ،بهبود برنامههاي آموزش و پرورش در مدارس بوده ،اما در اثر
وجود نظام متمركز اداري و سلسلهمراتب ساختاري ،در مدرسه كمتر تحوالت مستقيم پدید آمده است.
در واقع ،اصليترین عنصر نظام آموزشي  -مدرسه -اغلب از تحوالت اساسي به دور مانده و تغييرات
سطوح كالن نيز در كمترین ميزان خود ،به مدارس وارد شده است ،به طوري كه عمالً نتوانسته است
دردهاي مزمن آموزش و پرورش را رفع كند (ساكي .)1999 ،با وجود این ،مسئوالن آموزش و
پرورش ،همچنان بر اتخاذ تدابير مؤثرتر براي اصالح درونداد ،فرایند و برونداد نظام آموزشي اهتمام
ميورزند .طرح تأسيس مجتمعهاي آموزشي ،پرورشي ،به عنوان تدبيري براي بهبود آموزش و
پرورش ،از طریق تواناسازي مجموعهاي از مدارس روستایي و عشایري ،از تجربه تشكيل "مدارس
خوشهاي" 1در بعضي كشورهاي جهان الگوبرداري شده است كه هدف اصلي آن ،ارتقاي كيفيت
آموزش و پرورش و صرفهجویي در استفاده از منابع موجود است .رویكرد تأسيس مجتمعهاي
آموزشي ،عموماً به عنوان یكي از تدابير مؤثر براي اصالح و بهبود مدیریت آموزشي در شرایط خاص
اتخاذ شده است .با وجود این ،بر حسب تجارب ملي و سالیق مسئوالن آموزش و پرورش ،در
الگوهاي نسبتاً متفاوتي اجرا شده است .نمونههاي ساختمند و فراگير مدارس خوشهاي را در
1 Cluster schools
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"سريالنكا" و نمونههاي كمترسازمانیافته و بيشتر متمركز را در "گينه نو" ميتوان مشاهده كرد
(نویدي.)1994 ،
از "مجتمع آموزشي" كه با مفاهيم "مدارس خوشهاي"" ،مدارس مشاركتي" 1و"مدارس
بهمپيوسته" 9مترادف است ،تعاریف متعددي بيان شده است .برالینر )1221( 9خوشهبندي را پذیرش
تعهدي متقابل بين مدارس ميداند كه بر اساس آن ،مدارس از منابع و امكانات یكدیگر به طور مشترك
استفاده مي كنند تا به اهداف مشترك نایل شوند و در منافع به دست آمده سهيم شوند .شوراي عالي
آموزش و پرورش ( ،)1991مجتمع آموزشي را مجموعه مدارس دولتي در یك محل تعریف كرده
است كه از اختيارات ویژهاي برخوردار است و به طور مشاركتي اداره ميشود .وزارت آموزش و
پرورش ( )1921ضرورت تأسيس مجتمعهاي آموزشي و پرورشي روستایي و سازماندهي واحدهاي
آموزشي و پرورشي در دوره هاي مختلف تحصيلي ذیل مدیریت واحد را افزایش طول مدت بهرهمندي
دانش آموزان از مدیریت و خدمات آموزشي و پرورشي واحد و یكپارچه ،تجهيز بيشتر مدارس به
امكانات آموزشي و برخورداري آنان از نيروي انساني متخصص ،حفظ ادامه كار مدارس روستایي با
حداقل جمعيت دانشآموزي ،افزایش رضایتمندي شغلي و رفع مشكالت معلمان روستایي و
عشایري اعالم كرده و تأسيس مجتمعهاي آموزشي را در راستاي اجراي سياست تمركززدایي دانسته
است .به اعتقاد ناچتيگال )1221( 4اهداف تعيين شده براي مدارس خوشهاي ،افزایش موفقيت و
كارایي مدارس و بهبود كيفيت آموزش و پرورش در مناطق روستایي و مشاركت بيشتر معلمان و
دانشآموزان در فعاليتهاي علمي و فعاليتهاي فوق برنامه است .هارگریوز و همكاران ( )122
هدف از شكلگيري مدارس خوشهاي را غلبه بر مشكل افزایش هزینهها ،بهبود رشد حرفهاي معلمان،
دستيابي به منابع بيشتر در مدارس روستایي ،تداوم فعاليتهاي آموزشي مدارس كوچك دانستهاند
(ناچتيگال و پاركر.)1221 ،1
ریبچستر و ادواردز )1229( 1پيامدهاي مثبت تشكيل مدارس خوشهاي را فراهم شدن تجارب
یادگيري بهبودیافته براي دانشآموزان و محيط مناسب براي رشد و حمایت از معلمان دانسته است .به
Cooperation schools
Twine schools
Berliner
Nachtigal
Hargreaves
Parker
Ribchester & Edwards
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اعتقاد وي ،معلمان در مدارس خوشهاي ،برنامههاي درسي توسعهیافته و روشهاي تدریس متنوع را به
كار ميگيرند و مشكل كمبود منابع ضروري برطرف ميگردد .دانشآموزان در مدارس مذكور ،با
رویدادها و وقایعي درگير ميشوند كه در مدرسهاي واحد وجود ندارد و ميزان گروههاي همسال در
مدارس خوشهاي افزایش ميیابد .عالوه بر این ،خوشهبندي مؤثر ميتواند محيطي براي حمایت بهتر از
معلمان فراهم كند .مي 1و همكاران ( )1221بيان كردهاند كه هدف مدارس خوشهاي ،تضمين موفقيت
دانشآموزان در برنامه هاي درسي تخصصي و دروس اختياري از طریق فراهم كردن برنامه درسي واحد
و یكسان براي مدارسي است كه عالیق حرفهاي مشترك دارند (به نقل از ریس .)1221 ،هدف اصلي
خوشهبندي مدارس ،فراهم كردن فرصت مشاركت براي همه مدارس است (مازورسكي 9و همكاران،
 .)9111مشاركت به كاركنان آموزشي كمك ميكند تا برنامه آموزشي جامعي را در غياب مدرسهاي
جامع طراحي و اجرا كنند .مشاركت از طریق تأسيس مدارس خوشهاي ،بدیلي مرجح براي تقویت و
استحكام بيشتر مدرسه قلمداد ميشود.
در مدارس خوشهاي ،استفاده از منابع مشترك ،به طرق مختلفي انجام ميشود كه عمدهترین
آنها ،استفاده مشترك از نيروي انساني (نظير استفاده از یك مدیر براي اداره چند مدرسه ،بهرهگيري از
معلمان حرفهاي پارهوقت و سيار ،استفاده از كاركنان دبيرخانه و نگهباني) ،استفاده مشترك از مواد و
تجهيزات آموزشي (نظير كامپيوتر ،وسایل صوتي و تصویري ،خریدهاي عمده كاغذ و نوشتافزار)،
استفاده مشترك از خدمات اطالعرساني ،استفاده از وسایل حمل و نقل و غيره ،استفاده مشترك از
تسهيالت و برنامههاي آموزشي ویژه (مانند تشكيل گروههاي ورزشي ،انجام تمرینها و فعاليتهاي
موسيقي و فعاليتهاي غنيسازي تجارب دانشآموزان را شامل ميشود (ریس .)1221 ،9بري

4

( ،)1291استفاده مؤثر از منابع كمياب ،غيرمتمركز كردن تصميمگيري ،كمك به اجتماعات محروم،
افزایش مشاركت در پيشرفت و توسعه ،حمایت اجتماعي از معلمان منزوي و بهبود كيفيت مدارس را
از اهداف عمومي خوشهها دانسته و در عين حال ،بيان كرده است كه شاید تالش براي نيل به اهداف
مذكور ،بيش از حد بلندپروازانه باشد.

Mei
Mazurski
Rees
Bray
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مدارس روستایي ،درونيسازي فرهنگ را در روستاها بر عهده دارد و در سالهاي اخير ،با
تأسيس مجتمع هاي آموزشي و پرورشي روستایي ،براي ارتقاء كيفيت تعليم و تربيت در مناطق
روستایي و عشایري اهتمام ميورزد و فعاليتهاي مؤثري را نيز در این حوزه انجام داده است ،ليكن
بحث دوري روستاها و جمعيت كم آنها ،توجه بيشتري را در راستاي توسعه همگاني و رایگان
آموزش ميطلبد (طالب ،بخشيزاده .)1992 ،وزارت آموزش و پرورش ایران ( )1921ضمن اشاره به
اصل سيام قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران ،تأسيس مجتمعهاي آموزش و پرورش روستایي و
عشایري را در راستاي انجام وظيفه دولت در حوزه فراهم كردن زمينه براي برخورداري همه كودكان و
افراد الزم التعليم از مواهب تعليم و تربيت و گامي براي تحول بنيادین در آموزش و پرورش محسوب
كرده است .وزارتخانه مذكور ،اهداف اصلي از تأسيس مجتمعهاي آموزشي ،پرورشي را توسعه عدالت
آموزشي و پرورشي ،بهویژه در مناطق روستایي و عشایري ،كاهش نابرابري دستیابي به فرصتهاي
آموزشي و پرورشي در ميان دانشآموزان ،افزایش پوشش تحصيلي افراد الزمالتعليم ،استفاده بهينه از
خدمات ،امكانات و تجهيزات موجود در واحدهاي آموزشي ،ارتقاي فعاليتهاي حرفهاي معلمان،
بهبود نظارت و راهنمایي كاركنان واحدهاي تحت پوشش و ارتقاي كيفيت آموزش و پرورش
دانشآموزان تحت پوشش تعيين كرده است .اجراي طرح مجتمعهاي آموزشي و پرورشي روستایي ،با
اهتمام وزارت آموزش و پرورش از سال تحصيلي  92ـ  1999آغاز شده است .بر اساس آمار موجود
در معاونت آموزش متوسطه ،در مجموع  9114مجتمع در كشور شكل گرفته و  19129مدرسه دخترانه
و پسرانه را از دورههاي مختلف تحصيلي ،تحت پوشش قرار داده است .انتظار ميرود با اجراي طرح
مجتمعهاي آموزشي ،پرورشي روستایي ،اهداف پيشبيني شده توسط وزارت آموزش و پرورش تحقق
یابد .ظاهراً عوامل موفقيت طرح مجتمعهاي آموزشي ،فراوان است ،با این حال ،نيروها و عوامل
بازدارنده نيز وجود دارد .اصوالً برنامهریزي و اجراي طرحهاي آموزشي كه با مسائل متعدد انساني،
اجتماعي و فرهنگي همراه است ،هر قدر هم با دقت و ظرافت انجام شود و بر پایه شناخت دقيق
امكانات و پيشبيني صحيح آینده باشد ،در عمل بيعيب و نقص نخواهد بود .چنين واقعيتي،
برنامهریزان و مدیران را به استمرار برنامهریزي و ارزشيابي و اصالح برنامه فرا ميخواند.
صاحب نظران معاصر ،ارزشـيابي را در مركـز فراینـد آمـوزش قـرار دادهانـد .ارزشـيابي «فراینـد
جمع آوري و تفسير نظامدار شواهدي است كه در نهایت ،به قضاوت ارزشي با چشمداشت به اقـدامي
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معين بينجامد» (بيباي 1219 ،1به نقل از ولف .)1294 ،گروهي از نویسندگان و در رأس آنان ،كرانباخ

9

( ،)1219بهبود برنامه هاي آموزشي را هدف اصلي ارزشيابي دانسـتهانـد .امـروزه ارزشـيابي آموزشـي،
فعاليتي پژوهشي محسوب مي شود كه در آن ،از روشهاي كمي و كيفـي و نيـز شـيوههـاي رسـمي و
غيررسمي براي جمع آوري انواع اطالعات درباره یك فعاليت آموزشي استفاده ميشود تا از این طریق،
امكان فهم فعاليت مذكور ،قضاوت درباره آن و بهبودش فراهم شود (ولف .)1911 ،9امروزه این عقيده
كه ارزشيابي ،مركز فرایند آموزش است و هدف آن ،بهبود برنامه آموزشي است ،پذیرش عـام یافتـه و
این امر ،ارزشيابي را به عملياتي مستمر تبدیل كرده است .روشن اسـت كـه بـدون ارزشـيابي نظامنـد،
نميتوان درباره مفيد بودن برنامههاي آموزشي قضاوت كرد و مهمتر اینكه نميتوان به بهگشت برنامهها
كمك كرد .برنامههاي آموزشي تهيه ميشود ،آزمون ميگردد ،اصالح ميشود ،مجدداً آزمون ميشـود و
سرانجام براي اجرا در سطحي وسيع ،مورد پذیرش قرار ميگيرد .از طریق ارزشيابي دقيق برنامـههـاي
آموزشي ،قوتها و ضعفهاي آنها آشكار ميشود و برنامهریزان و مسئوالن اجرایي ،ميتوانند كاستيها
و نارسایيها را رفع و قوتها را تقویت كنند (نویدي.)1999 ،
به همين دليل ،ارزشيابي طرح مجتمعهاي آموزشي و پرورشي روستایي ضرورت دارد .از طریـق
این بررسي نظامند ،ميتوان به ارزشيابي مؤلفههاي مختلف طرح مورد نظر پرداخت و شواهد كـافي را
براي اتخاذ تصميم درباره اصالح و استمرار یا توقف طرح فـراهم كـرد .بـا درك ایـن ضـرورت و بـا
درخواست وزارت آموزش و پـرورش ،نگارنـده از سـوي پژوهشـگاه مطالعـات آمـوزش و پـرورش
مأموریت یافت تا طرح ارزشيابي را اجرا كند .هدف اصلي پژوهش حاضـر ،تعيـين كميـت و كيفيـت
اجراي برنامه تدوین شده از طریق بررسي مطابقت و مغایرت برنامه مورد نظر بـا برنامـه اجـرا شـده،
شناسایي قوتها و ضعفهاي سازوكارهاي پيش بيني شده در دستورالعمل اجرایي و تشخيص واكنش
گروههاي ذيربط به طرح است.

پرسشهای ارزشیابی
 .1كيفيت شكلگيري و اجراي طرح مجتمعهاي آموزشي ،پرورشي روستایي چگونه است؟

1 Beeby
2 Cronbach
3 Wolf
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 .9واكنشهاي گروههاي ذينفع (برنامهریزان ،مدیران ،معلمان ،دانشآموزان و اولياي آنها) به
مؤلفهها و جنبههاي مختلف طرح چگونه است؟
" .9گروههاي ذيربط" 1تحقق اهداف تعيين شده طرح (كاهش نابرابري دستیابي به
فرصتهاي آموزشي ،افزایش پوشش تحصيلي افراد الزمالتعليم ،بهبود نظارت و راهنمایي كاركنان
واحدهاي تحت پوشش ،ارتقاء كيفيت آموزش و پرورش دانشآموزان تحت پوشش و غيره) را چطور
ارزیابي مي كنند؟
شیوه اجرای طرح ارزشیابی
براي ارزشيابي طرح مورد بحث ،آگاهانه از تلفيق دیدگاههاي متفاوت و ایدههاي اصلي در حوزه
ارزشيابي آموزشي استفاده شد .در طرح پرسشهاي ارزشيابي ،تعيين منـابع دادههـا ،تـدوین ابزارهـا و
اتحاذ شيوههاي جمعآوري داده هاي مورد نياز ،شرایط كلي كشور و فضـاي حـاكم بـر مـدارس و نيـز
ماهيت "طرح مجتمعهاي آموزشي روستایي" ،مورد توجه قرار گرفت .بنـابراین ،بـه نحـو اقتضـایي از
مطالعه اسناد و مدارك و زمينهیابي (اجراي پرسشنامهها و انجام مصاحبه) استفاده شد.
جامعه آماری و منابع دادهها
همه مدارس تحت پوشش طرح مجتمعهاي آموزشي ،پرورشي روستایي كه در سطح كشور
توزیع شده است و همه گروههاي ذيربط (كارشناسان آموزش و پرورش ،اعضاي مجتمعها ،معلمان
مدارس تحت پوشش ،دانشآموزان و اولياي دانش آموزان) جامعه آماري طرح ارزشيابي مذكور را
تشكيل ميدهد .اطالعات مربوط به مجتمعهاي آموزشي ،در جدول ( )1بيان شده است .اطالعات
مذكور ،در سال  1992از دفتر معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش دریافت شده است.

1 Stakeholders
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جدول ( :)1توزیع فراواني مجتمعها ،مدارس و دانشآموزان تحت پوشش ،به تفكيك استان و دوره تحصيلي
ردیف

نام استان

دانشآموز
روستایی

1
9
9
4

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
ایالم
بوشهر
شهرتهران
چهار محال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلو چستان
شهرستانهای تهران
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهكیلویه و بویراحمد
گلستان
گیالن
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
ایران

1 129
111199
2492
11191
99112
92199
9244
14911
44919
941141
2249
912921
1111
1 129
991 91
199119
99 911
92191
9141
11991
192919
91941
2144
191999
119999
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1411 1
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1114 1
99214
19191
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1
9
2
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11
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11
11
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99
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9
91
91
99
92
91
91
99

تعداد مجتمع به تفكیك دوره تحصیلی تعداد مدارس عضو مجتمع

ابتدایي راهنمایي متوسطه جمع ابتدایي راهنمایي متوسطه
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تعداد دانشآموزان عضو مجتمع

ابتدایي
29 99
21111
941 1
49199
19421
91112
9191
91124
91944
1 4 4
9911
199211
91119
244
119291
9919
199111
94224
4141
44141
21191
49142
92219
11 14
911
9111
9 149
99219
11911
1142
11 12
1119111

راهنمایي
91112
9 919
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جمع
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منبع :وزارت آموزش و پرورش ،معاونت آموزش متوسطه ()1992

نمونه آماری و شیوه نمونهگیری
براي جمعآوري بخشي از اطالعات مورد نياز ،همه اسناد و مدارك موجود و گزارشهاي ارسالي
از استانها مطالعه شد و براي جمعآوري بخش عمده اطالعات مورد نياز طرح ارزشيابي ،نمونه آماري
از استانهاي كشور به شرح زیر انتخاب شد:
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 )1با استفاده از آراي كارشناسان آگاه ،استانهاي كشور در ده طبقه همگن قرار گرفت و از هر
طبقه ،یك استان به طور تصادفي انتخاب شد .در نتيجه ،استانهاي اردبيل ،البرز ،بوشهر ،چهارمحال و
بختياري ،سيستان و بلوچستان ،فارس ،كردستان ،گلستان ،همدان و یزد به عنوان نمونه انتخاب گردید.
 )9در هر یك از استانهاي منتخب ،از ميان مجتمعهاي آموزشي فعال ،پانزده مجتمع آموزشي
(در مجموع  1 1مجتمع) ،به طور تصادفي انتخاب شد.
 )9در هر مجتمع منتخب ،دوازده نفر از دانشآموزان (در مجموع  1941نفر) به پرسشنامه ویژه
دانشآموز پاسخ دادند كه  1درصد آنان پسر و  44درصد نيز دختر بودند .حدود  91درصد از افراد
مذكور ،در پایههاي چهارم و پنجم ابتدایي 44 ،درصد در دوره راهنمایي و  91درصد نيز در دوره
متوسطه مشغول به تحصيل بودند.
 )4در مدارس تحت پوشش هر مجتمع منتخب ،هفت تا نه نفر از اولياي دانشآموزان (در
مجموع  1991نفر) بر اساس امكان همكاريشان ،انتخاب شدند و به "پرسشنامه ویژه ولي دانشآموز"
پاسخ دادند كه  1درصد آنان ،مرد و  9درصد نيز زن بودند .حدود  91درصد از اولياي دانشآموزان،
از تحصيالت عالي و  9آنان نيز از تحصيالت دوره متوسطه برخوردار بودند.
) در هر مجتمع منتخب ،هشت معلم به طور تصادفي و با توجه به تركيب جنسي معلمان
انتخاب شدند و به پرسشنامه ویژه معلم پاسخ دادند كه پس از حذف پرسشنامههاي مخدوش ،در
مجموع دادههاي  1199پرسشنامه تحليل گردید 1 .درصد از معلمان مورد بررسي ،مرد و  44درصد
نيز زن بودند و سن افراد مذكور ،از  91تا  9متغير و ميانگين آن  91بود .حدود  21درصد از معلمان
مورد بررسي در استخدام رسمي 1 ،درصد پيماني و  9درصد حقالتدریس بودند .سابقه خدمت 91
درصد از معلمان ،حداقل  91سال بود و  19درصد از آنان نيز كمتر از

سال ،سابقه خدمت داشتند.

حدود درصد از معلمان ،مدرك تحصيلي دیپلم 91 ،درصد فوق دیپلم 11 ،درصد ليسانس و  4درصد
فوق ليسانس داشتند 99 .درصد از معلمان ،رشته تحصيلي خود را علوم تربيتي 4 ،درصد علوم انساني
و بقيه علوم پایه اعالم كردهاند.
 )1در هر مجتمع منتخب ،یك یا دو نفر و در مجموع  941نفر معاون آموزگار ( 191نفر مرد و
 11نفر زن) كه بر اساس نظر رئيس مجتمع ،از آگاهي و تعهد بيشتري برخوردار بودند ،انتخاب و به
پرسشنامههاي ویژه پاسخ دادند .سن افراد مذكور ،حداقل  91و حداكثر  4سال (به طور متوسط 41
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سال) بود .همه اعضاي گروه مذكور ،در استخدام رسمي آموزش و پرورش بودند و بيش از 2
درصدشان ،حداقل پنج سال سابقه خدمت داشتند .مدرك تحصيلي  4درصد از معاون آموزگاران مورد
بررسي ،فوق ليسانس 1 ،درصد ليسانس 91 ،درصد فوق دیپلم و  4درصد دیپلم بود .حدود 11
درصد از افراد مذكور ،رشته تحصيلي خود را علوم تربيتي 99 ،درصد سایر رشتههاي علوم انساني و 1
درصد علوم پایه بيان كردهاند .
 )1حدود  1درصد از مدیران مجتمعهاي منتخب ،به پرسشنامههاي ویژه مدیر مجتمع پاسخ
دادند كه پس از حذف تعدادي از پرسشنامههاي ناقص ،در مجموع دادههاي  111نفر از مدیران (111
نفر مرد و  11نفر زن) پردازش شد .سن افراد مذكور ،از  99تا  4متغير و ميانگين آن  41/4بود .همه
مدیران مجتمع در استخدام رسمي آموزش و پرورش بودند .سابقه خدمت مدیران نمونه آماري از تا
 91سال متغير بود و بيش از  24درصد از افراد ،سابقه خدمت خود را حداقل  11سال بيان كردند.
تجربه مدیریت حدود سه چهارم مدیران ،بيشتر از پنج سال گزارش شده است .مدرك تحصيلي 11
درصد از مدیران مورد بررسي ،فوق ليسانس 19 ،درصد ليسانس و  11درصد فوق دیپلم بود .رشته
تحصيلي  11درصد از مدیران ،علوم تربيتي 94 ،درصد علوم انساني و بقيه علوم پایه بود.
 )9در هر یك از استانهاي منتخب با چهار نفر (در مجموع  41نفر) از كارشناسان آموزش و
پرورش مصاحبه شد كه از ماهيت و كار مجتمعهاي آموزشي آگاهي داشتند .سه نفر كارشناس
(رؤساي گروههاي آموزش و پرورش ابتدایي ،راهنمایي و متوسطه) از سازمان آموزش و پرورش و
یك نفر از كارشناسان مناطق آموزش و پرورش مجري طرح ،براي مصاحبه انتخاب شدند .عالوه بر
این ،در هر استان منتخب با دوازده مدیر مجتمع ( 191نفر) و نه معلم عضو مجتمع ( 21نفر) مصاحبه
گردید كه به طور تصادفي انتخاب شدند.
ابزارها و شیوههای جمعآوری دادهها
براي جمعآوري اطالعات مورد نياز ،از مطالعه اسناد ،پرسشنامههاي ویژه براي گروههاي ذيربط
و چارچوبهاي مصاحبه (سه نوع فرم مصاحبه و پنج نوع پرسشنامه) استفاده گردید .عناوین ابزارهاي
مورد استفاده عبارت است از:
 .1پرسشنامه دانشآموز
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 .9پرسشنامه ولي دانشآموز
 .9پرسشنامه معلم
 .4پرسشنامه معاون /آموزگار
 .پرسشنامه مدیر مجتمع
 .1چارچوب مصاحبه با معلم عضو مجتمع
 .1چارچوب مصاحبه با مدیران مجتمع
 .9چارچوب مصاحبه با كارشناسان آموزش و پرورش
روایی و پایایی ابزارهای اندازهگیری
براي توسعه ابزارهاي تدوین شده و حصول اطمينان از روایي آنها ،بررسي مقدماتي انجام شد.
براي بررسي روایي فرمهاي مصاحبه و پرسشنامهها ،آراي متخصصان و كارشناسان آگاه مورد استفاده
قرار گرفت .پایایي پرسشنامهها با محاسبه آلفاي كرونباخ بررسي گردید .البته ،باید توجه كرد كه این
قبيل ابزارها ،معموالً ،براي كسب اطالع از وقوع رویدادي معين یا وجود واقعيتي خاص تدوین ميشود
و تا حدودي با فهرست بازبيني مشابه است و با ابزارهایي كه براي سنجش سازههاي روانشناختي
فراهم شده است ،تفاوت دارد .در نتيجه ،نه تنها رعایت قواعد و كليشههاي ناظر بر حوزه روانسنجي
ضرورت ندارد ،بلكه ميتواند گمراهكننده نيز باشد (نویدي .)1921 ،بررسيهاي ارزشيابي نسبت به
پژوهشهاي علمي محض ،از انعطاف بيشتري برخوردار است .با وجود این ،نگراني درباره بيثباتي و
پایا نبودن هر ابزاري كه به گزارش محقق وابسته است ،توجيهپذیر است .با وجود این ،محاسبه ضریب
پایایي براي ابزارهایي كه به منظور جمعآوري دادهها درباره واقعيتهاي مربوط به یك برنامه آموزشي
تهيه ميشود ،نگراني مورد نظر را به طور كامل برطرف نميكند .شاخص پایایي مربوط به ابزارهاي
اندازهگيري در جدول ( )9بيان شده است.
جدول ( :)9شاخص پایایي مربوط به ابزارهاي مختلف (ضرایب آلفاي كرونباخ)
شاخص
عنوان پرسشنامه
پرسشنامه دانشآموز (بخش نگرش)
پرسشنامه ولي دانشآموز (بخش نگرش)
پرسشنامه معلم (بخش نگرش )
پرسشنامه معاون /آموزگار (بخش نگرش )
پرسشنامه مدیر مدرسه (بخش نگرش )

حجم نمونه
1941
1991
1199
941
111

مواد نگرشسنج
12
11
99
41
41

ضریب آلفا
./ 1
./11
./99
./19
./91
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همانطور كه بيان شد ،براي جمعآوري اطالعات مورد نياز ،از پرسشنامههاي ویژه براي
گروههاي ذيربط و فرمهاي مصاحبه استفاده شد .در هر استان ،دادههاي مورد نياز به وسيله كارشناس
رابط طرح ارزشيابي ،با استفاده از ابزارها و شيوهنامههاي فراهم شده ،ضمن نظارت عامل ارزشيابي
جمعآوري شد.
یافتههای پژوهش
یافتههاي ارزشيابي "طرح مجتمعهاي آموزشي و پرورشي روستایي" با توجه به پرسشهاي
پژوهش ،در چند محور به شرح زیر خالصه شده است:
الف -کیفیت شكلگیری و اجرای طرح مجتمعهای آموزشی ،پرورشی
با بررسي اسناد و مدارك موجود مشخص گردید كه با وجود كاستيهاي جزئي (نظير تأخير در
سازماندهي مدارس در قالب مجتمع) ،كيفيت شكلگيري مجتمعهاي آموزشي روستایي ،مطابق
دستورعمل مربوط است و نسبتاً مناسب ارزیابي ميشود .نتيجه فوق ،با توجه به متمركز بودن
تصميمگيري ،پيشبينيپذیر بود .وقتي كه دستورالعمل از حوزه ستادي ،خطاب به همه مجریان در
استانها و مناطق آموزشي صادر ميشود و اجراي آن مورد تأكيد قرار ميگيرد ،حداقل انتظار این است
كه مجتمعهاي آموزشي ،مطابق دستورالعمل تشكيل شود .اما باید توجه كرد كه كيفيت اجراي طرح،
با صدور بخشنامه تضمين نميشود .براي ارزیابي كيفيت اجراي طرح ،الزم است درونداد و فرایند
برنامه مورد بررسي قرار گيرد.
ب -تحقق اهداف طرح مجتمع آموزشی و پرورشی روستایی
 )1کاهش نابرابری دستیابی به فرصتهای آموزشی و پرورشی
یكي از پرسشهاي پژوهش ،به تحقق اهداف طرح مجتمع آموزشي معطوف است .براي ارزیابي
تحقق اهداف مورد انتظار ،از جمله كاهش نابرابري دستیابي به فرصتهاي آموزشي و پرورشي ،از
نظرهاي گروههاي ذيربط استفاده شد .حدود دوسوم از دانشآموزان 11،درصد از اولياي دانشآموزان،
 42درصد از معلمان 1 ،درصد از معاونان 92 ،درصد از مدیران مجتمع و  11درصد از كارشناسان
بيان كردهاند كه در اثر تأسيس مجتمعهاي آموزشي ،نابرابري در دستيابي به فرصتهاي آموزشي و
پرورشي كاهش یافته است .با توجه به اطالعات مذكور ،ميتوان نتيجه گرفت كه تأسيس مجتمعهاي
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آموزشي روستایي ميتواند به تحقق هدف یاد شده كمك كند .با وجود این ،نزدیك به نيمي از معلمان
و معاونان و نسبتهاي كوچكي از سایر گروههاي مورد بررسي درباره تحقق این هدف تردید دارند.
 )2افزایش پوشش تحصیلی افراد الزمالتعلیم
كمتر از  1درصد از معلمان و معاون آموزگاران و حدود دوسوم از مدیران مجتمع بيان كردهاند
كه در اثر تأسيس مجتمعهاي آموزشي ،پوشش تحصيلي افراد الزمالتعليم افزایش یافته است .با توجه
به اینكه پاسخ حدود یك سوم از مدیران مجتمع و بيش از نيمي از معلمان و معاون آموزگاران به
پرسش مربوط ،منفي است ،ميتوان نتيجه گرفت كه درباره تأثير مثبت تأسيس مجتمعهاي آموزشي
روستایي بر پوشش تحصيلي افراد الزمالتعليم تردید وجود دارد .البته ،با استمرار اجراي طرح ،تحقق
هدف یاد شده دور از انتظار نيست.
 )9بهبود نظارت و راهنمایی کارکنان واحدهای تحت پوشش
با توجه به اینكه  11درصد از معلمان 12 ،درصد از معاون آموزگاران 21 ،درصد از مدیران
مجتمع و  91درصد از كارشناسان بيان كردهاند كه در اثر تأسيس مجتمعهاي آموزشي ،نظارت بر
كاركنان واحدهاي تحت پوشش افزایش یافته است ،ميتوان نتيجه گرفت كه تأسيس مجتمعهاي
آموزشي روستایي ،ميتواند به تحقق هدف یاد شده كمك كند .این نتيجه دور از انتظار نيست .قبل از
تشكيل مجتمع آموزشي ،نظارت بر كاركنان مدارس روستایي بسيار ضعيف بوده و برخي از مدارس به
حال خود رها شده بود.
 )4ارتقاء فعالیتهای حرفهای معلمان مدارس عضو مجتمع
كمتر از  1درصد از معلمان و معاون آموزگاران و  19درصد از مدیران مجتم اذعان كردهاند كه
در اثر تأسيس مجتمعهاي آموزشي ،فعاليتهاي حرفهاي معلمان مدارس عضو مجتمع افزایش یافته
است .با توجه به اینكه پاسخ حدود  99درصد از مدیران مجتمع و بيش از  1درصد از معلمان و
معاون آموزگاران به پرسش مربوط ،منفي است ،ميتوان نتيجه گرفت كه درباره كمك تأسيس
مجتمعهاي آموزشي روستایي بر ارتقاء فعالیتهای حرفهای معلمان مدارس عضو مجتمع تردید
وجود دارد .اصوالً در سال اول تشكيل مجتمع آموزشي ،تحقق هدف یادشده بعيد است و انتظار
ميرود كه با استمرار فعاليت مجتمع آموزشي ،كيفيت فعاليتهاي حرفهاي معلمان ارتقاء یابد.
 )5ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانشآموزان تحت پوشش مجتمع
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 19درصد از دانشآموزان 19 ،درصد از اولياي دانشآموزان 1 ،درصد از معلمان 14 ،درصد از
معاونان 21 ،درصد از مدیران مجتمع و  11درصد از كارشناسان آموزش و پرورش اذعان كردهاند كه
در اثر تأسيس مجتمعهاي آموزشي ،كيفيت آموزش و پرورش دانشآموزان مدارس تحت پوشش،
ارتقاء یافته است .از این رو ،ميتوان نتيجه گرفت كه تأسيس مجتمعهاي آموزشي روستایي ميتواند به
بهبود كيفيت آموزش و پرورش دانشآموزان روستایي كمك كند .با وجود این ،به استثناء رؤساي
مجتمعهاي آموزشي ،نزدیك به یكسوم سایر گروههاي مورد بررسي ،در مورد تحقق این هدف تردید
دارند .این تردید قابل فهم است و هنوز زمان قضاوت درباره تأثير مثبت تأسيس مجتمع آموزشي بر
كيفيت تعليم و تربيت فرا نرسيده است.
ج -نگرش گروههای ذینفع درباره مؤلفههای مختلف طرح مجتمع آموزشی و واکنش آنها
یكي از پرسشهاي ارزشيابي به نگرش كلي گروههاي ذينفع (برنامهریزان ،مدیران ،معلمان،
دانشآموزان و اولياي آنها) درباره مؤلفهها و جنبههاي مختلف طرح مجتمع آموزشي و واكنشهاي
آنها مربوط است .براي پاسخ به پرسش مطرح شده درباره این موضوع ،از آراي همه گروههاي ذيربط
استفاده شد .صرفنظر از دقت و هماهنگي دروني خودسنجي و گزارش افراد مورد بررسي ،مهمترین
یافتههاي پژوهش به شرح زیر بيان شده است:
نگرش دانشآموزان مورد بررسي درباره اغلب جنبههاي طرح مجتمع آموزشي ،مثبت است .اما
نتایج متناقضي نيز وجود دارد .براي نمونه 1 ،درصد از دانشآموزان معتقد بودند كه اجراي طرح
تأسيس مجتمع آموزشي ،عمالً به تغييرات مثبت در مدرسه آنان منجر شده است .در حالي كه 49
درصد از دانشآموزان بيان كردهاند كه «در اثر تأسيس مجتمع آموزشي ،تغيير محسوسي در برنامههاي
مدرسه ما به وجود نيامده است» .حدود  99درصد از دانشآموزان بيان كردهاند كه به ادامه عضویت
مدرسه خود در مجتمع آموزشي عالقمند هستند و استمرار طرح را مفيد ميدانند .ميانگين نگرش كلي
دانشآموزان نمونه آماري برابر با 19/19بوده است كه بيانگر واكنش مثبت اغلب افراد این گروه به
مجتمع آموزشي است .با وجود این ،نگرش حدود  91درصد از دانشآموزان ،بسيار منفي ارزیابي مي-
شود.
واكنش و نگرش اولياي دانشآموزان نيز به بسياري از جنبههاي طرح ،مثبت است .با وجود این،
نگرش حدود  1تا  91درصد از اولياء درباره برخي از جنبههاي مجتمع آموزشي ،چندان مثبت نيست.
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ظاهراً در اثر ضعف اطالعرساني ،اولياي دانشآموزان از كميت و كيفيت طرح مجتمع آموزشي اطالع
كافي ندارند .به طوري كه فقط  11درصد از اعضاي گروه مذكور بيان كردهاند كه درباره اهداف و
وظایف مجتمع آموزشي ،اطالعات كافي را دریافت كردهاند 99 .درصد از اولياء بيان كردهاند كه به
ادامه عضویت مدرسه فرزندشان در مجتمع آموزشي عالقمند هستند و استمرار طرح را مفيد ميدانند،
اما  41درصد از آنها در پاسخ به پرسش دیگري بيان كردهاند كه در اثر تأسيس مجتمع آموزشي ،تغيير
محسوسي در برنامههاي مدرسه فرزند آنها پدید نيامده است .نگرش كلي 1درصد از آنها نيز بسيار
منفي ارزیابي ميشود.
نگرش معلمان مورد بررسي ،درباره بسياري از جنبههاي طرح مجتمع آموزشي ،نسبتاً مثبت است.
با وجود این ،پاسخ معلمان به برخي از مواد پرسشنامه ،بيانگر نگرش منفي آنها است 11 .درصد از
معلمان مورد بررسي معتقدند كه تأسيس مجتمع آموزشي ،به بهبود راهنمایي و نظارت بر كاركنان
واحدهاي تحت پوشش منجر شده است و  9/9درصد از آنان تصور ميكنند كه تأسيس مجتمع
آموزشي ،عمالً به استفاده مناسبتر از نيروي انساني مدارس تحت پوشش منجر شده است .در حالي
كه  9درصد از اعضاي گروه مذكور بيان كردهاند كه در اثر تأسيس مجتمع آموزشي ،تغيير محسوسي
در برنامههاي مدرسه ما به وجود نيامده است .حتي 41 ،درصد از معلمان بيان كردهاند كه با توجه به
مجموعه شرایط موجود ،توقف طرح مجتمعهاي آموزشي ،مناسبترین تصميم خواهد بود .نگرش
كلي معلمان مورد بررسي درباره طرح ،مثبت ارزیابي ميشود .با وجود این ،نگرش حدود  91درصد از
معلمان ،بسيار منفي ارزیابي ميشود .یافتههاي حاصل از مصاحبه با معلمان نيز بيانگر همين نتيجه
است .با توجه به یافتههاي حاصل از  21مصاحبه انجام شده با معلمان عضو مجتمع آموزشي ميتوان
نتيجه گرفت كه نگرش نزدیك به  1درصد آنان درباره طرح مجتمع آموزشي ،منفي است .این گروه،
تشكيل مجتمع آموزشي را بوروكراسي بيخاصيتي تصور ميكنند كه نقش معناداري در ارتقاء كيفيت
تعليم و تربيت ندارد و حتي ميتواند آثار زیانباري نيز داشته باشد .بيش از دوسوم معلمان
مصاحبهشونده ،از ابهامها ،سردرگميها ،تنشها ،مقاومتها و ضعف تعهد در ميان مجریان طرح
صحبت كردهاند .در عين حال ،بسياري از معلمان درباره اثر مثبت طرح مورد بحث بر تعامالت
شناختي ،اجتماعي و عاطفي معلمان ،زمينهسازي براي ایجاد فرصتهاي برابر آموزشي و بهبود انجام
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امور اداري و مالي بحث كرده و اكثر آنان ،استمرار طرح را به شرط انجام برخي از اصالحات
كارشناسانه مفيد دانستهاند .
نگرش معاون آموزگاران كه قبالً در سمت مدیر مدرسه بودند ،درباره بسياري از جنبههاي طرح
مجتمع آموزشي ،مثبت است .به طوري كه  12درصد از معاون آموزگاران معتقدند كه تأسيس مجتمع
آموزشي ،به بهبود راهنمایي و نظارت بر كاركنان واحدهاي تحت پوشش منجر شده است و 19درصد
از آنان تصور ميكنند كه در اثر تأسيس مجتمع آموزشي ،كيفيت نظارت بر عملكرد آموزشي و تربيتي
مدارس بهبود یافته است .با وجود این ،پاسخ مثبت تعدادي از معاونان آموزگاران به برخي از مواد
پرسشنامه ،بيانگر نگرش منفي آنان است .چنانكه  9درصد از اعضاي گروه مذكور ،بيان كردهاند كه
در اثر اجراي طرح مجتمع آموزشي ،تغيير محسوسي در برنامههاي مدارس عضو مجتمع ایجاد نشده
است .حتي 91 ،درصد از معاونان مجتمع معتقدند كه در اثر عضویت در مجتمع آموزشي ،مدارس
تحت پوشش مجتمع ،فرصتهایي را از دست دادهاند .حدود یكسوم از معاون آموزگاران ،توقف
اجراي طرح "مجتمع آموزشي و پرورشي" را مناسبترین تصميم ميدانند .نگرش كلي اغلب معاون
آموزگاران مجري طرح درباره طرح مجتمع آموزشي ،مثبت و نگرش حدود  91درصد از آنان ،بسيار
منفي ارزیابي ميشود.
نگرش مدیران مجتمع درباره بسياري از جنبههاي طرح مجتمع آموزشي ،مثبت است .بـا وجـود
این ،پاسخ مثبت تعدادي از مدیران به برخي از مواد پرسشنامه ،بيانگر نگرش منفي آنان اسـت .گرچـه
بيش از  21درصد از مدیران مورد بررسي معتقدند كه تأسيس مجتمع آموزشي ،بـه بهبـود راهنمـایي و
نظارت بر كاركنان واحدهاي تحت پوشش منجر شده است و در اثر تأسيس مجتمع آموزشي ،كيفيـت
آموزش و پرورش دانشآموزان مدارس تحت پوشش ،افزایش یافته است .در عين حال 91 ،درصـد از
اعضاي گروه مذكور بيان كرده انـد كـه در اثـر اجـراي طـرح مجتمـع آموزشـي ،تغييـر محسوسـي در
برنامههاي مدارس عضو مجتمع پدید نيامده است .حتي 12 ،درصد از مدیران مجتمع معتقدنـد كـه در
اثر عضویت در مجتمع آموزشي ،مدارس تحت پوشش مجتمع ،فرصتهایي را از دست دادهاند .نگرش
كلي مدیران مدارس مجري طرح درباره طرح مجتمع آموزشي ،مثبت است .با وجود این ،نگرش حدود
 11درصد از مدیران مورد بررسي ،بسيار منفي ارزیابي ميشود .یافته هاي پژوهش نيـز نتيجـه فـوق را
تأیيد ميكند .از محتواي  191مصاحبه انجام شده با مدیران مجتمع آموزشي ميتوان دریافت كه نگرش
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نزدیك به دوسوم آنان درباره طرح مجتمع آموزشي ،نسبتاً منفي است .اغلب افراد گروه مذكور ،كليات
طرح و آیيننامه اجرایي م جتمع آموزشي و پرورشي روستایي را مثبت ارزیابي ميكنند و اهداف اصلي
طرح را تحققپذیر و ظرفيت هاي بالقوه طرح را براي ارتقاء كيفيت آموزش و پروش كـافي مـيداننـد.
مدیران در مصاحبه درباره استقبال دانش آموزان مدارس تحت پوشش ،جلـوگيري از تعطيلـي مـدارس
كم جمعيت روستایي ،توجه بيشتر به ایجاد فرصتهاي برابر آموزشي ،استفاده از منابع مشـترك ،بهبـود
نظارت بر واحدهاي آموزشي ،ایجاد چالش و افزایش انتظارات از نظـام آموزشـي ،بهبـود انجـام امـور
اداري و مالي ،تعامل شناختي و اجتماعي معلمان صحبت كردهاند .اما ،دیدگاه مثبت مدیران مجتمع بـه
رفع ابهامها و اصالح كاستي هاي واقعي طرح ،تأمين منابع و تسهيالت و نيز رفتـار متعهدانـه مجریـان،
مشروط شده است .بيش از  11درصد از مدیران مجتمع ،تهيه مقدمات و زمينهسـازي را بـراي اجـراي
طرح مناسب نميدانند .اغلب اعضاي گروه مذكور ،ضمن بحث درباره مقاومت كساني كه بـا تشـكيل
مجتمع ها از پست مدیریت به معاونت مدرسه تنزل یافتهاند ،نگراني خود را از ضـعف تعهـد و كمبـود
احساس مسئوليت همكاران بيان كردهاند .آنها عدم تحقق وعده هاي مقامـات بـاالتر را یكـي از موانـع
موفقيت طرح ميدانند.
با توجه به محتواي مصاحبههاي انجام شده با كارشناسان ،ميتوان نتيجه گرفت كه نگرش حدود
دوسوم گروه درباره كليات طرح مجتمع آموزشي و پرورشي روستایي ،مثبت است .گروه فوق ،اهداف
اصلي طرح را تحقق پذیر و شرایط موجود را براي اجراي موفقيتآميز طرح ،مساعد ميدانند .به اعتقاد
كارشناسان ،استقبال مدارس و دانشآموزان تحت پوشش ،توجه بيشـتر بـه ایجـاد فرصـتهـاي برابـر
آموزشي ،بهبود نظارت بر واحدهاي آموزشي ،بهبود انجام امور اداري و مـالي ،تعامـل بيشـتر و تبـادل
افكار ميان معلمان ،بيانگر مناسب بودن طرح مذكور و ظرفيتهاي بالقوه آن براي ارتقاء كيفيت آموزش
و پروش است .اما ،این دیدگاه مثبت ،به فراهم شدن شرایطي مشروط شده است .كارشناسان معتقدنـد
كه تهيه مقدمات و پشتيباني مسئوالن از طرح ،فراگير نيست و ضعيف ارزیابي ميشود.
مقایسه دیدگاه گروههاي مختلف نمونه آماري درباره چند مؤلفه منتخب طرح مجتمـع آموزشـي
نشان داد كه مدیران مجتمع آموزشي ،دانشآموزان و اولياي آنها ،نگـرش مثبـت و معلمـان و معاونـان
مجتمع آموزشي ،نگرش منفي دارند.
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جدول ( :)9درصد فراواني گروه هاي نمونه آماري بر اساس نگرش مثبت آنان درباره چند مؤلفه منتخب طرح مجتمع آموزشي

2

در اثر تأسيس مجتمع آموزشي ،نابرابري دست یابي دانشآموزان به فرصتهاي آموزشي كا هش یافته است.

14

11

42

1

92

11

9

مجتمع آموزشي به افزایش انگيزه كاركنان مدارس براي ارتقاء كيفيت آموزش و پرورش منجر شده است.

-

-

1

1

14

9

4

تأسيس مجتمع آموزشي ،به ارتقاء فعاليتهاي حرفهاي معلمان كمك كرده است.

-

-

42

19

-

5

در اثر تأسيس مجتمع آموزشي ،كيفيت آموزش و پرورش در مدارس تحت پوشش ،افزایش یافته است.

19

19

1

14

21

11

6

تأسيس مجتمع آموزشي ،عمالً به تغييرات مثبت در مدارس عضو مجتمع ،منجر شده است.

1

11

9

19

91

11

7

به ادامه عضویت در مجتمع آموزشي عالقمند هستم و استمرار اجراي این طرح را مفيد ميدانم.

99

99

2

11

21

19

8

در اثر تأسيس مجتمع آموزشي ،تغيير محسوسي در برنامه هاي مدارس عضو مجتمع ،ایجاد نشده است.

49

41

9

9

91

99

3

در اثر عضویت در مجتمع آموزشي ،مدارس تحت پوشش مجتمع ،فرصتهایي را از دست دادهاند.

-

-

91

91

12

19

11

تأمين مقدمات و امكانات براي اجراي طرح مناسب بوده است.

-

-

94

91

91

9

ردیف
1

معلمان مدارس تحت پوشش ،به طرح مجتمع آموزشي واكنش مثبت نشان دادهاند.

-

-

19

11

مواد پرسشنامه

دانشآموز

ولی دانشآموز

معلم

معاون

مدیر مجتمع

کارشناس

گروهها

4

11

11

تعهد و احساس مسئوليت مجریان طرح مجتمعهاي آموزشي ،مناسب ارزیابي ميشود.

-

-

49

41

12

آئيننامه و ضوابط اجرایي طرح مجتمعهاي آموزشي ،مناسب است.

-

-

99

-

11

11

19

اهداف طرح مجتمع هاي آموزشي ،مناسب (پيشرفته ،عادالنه ،واقعبينانه) است.

-

-

11

1

9

11

14

با توجه به مجموعه شرایط موجود ،توقف طرح مجتمعهاي آموزشي ،مناسبترین تصميم خواهد بود.

-

-

41

99

11

99

اطالعات ناظر بر دیدگاه گروههاي مختلف نمونه آماري درباره چند مؤلفه منتخب طرح مجتمـع
آموزشي ،در جدول ( )9بيان شده است .اطالعات مندرج در جدول ( )9نشان ميدهد كه  19درصد از
دانشآموزان 19 ،درصد از اولياي دانشآموزان 1 ،درصد از معلمان 14 ،درصد از معـاون آموزگـاران،
 21درصد از مدیران مجتمعها و  11درصد از كارشناسان آموزش و پرورش استان معتقدند كه در اثـر
تأسيس مجتمع آموزشي ،كيفيت آموزش و پرورش در مدارس تحت پوشش افزایش یافته است .عالوه
بر این ،نسبتهاي باالیي از افراد گروههاي ذيربط معتقدند كه اجراي طرح مجتمعهاي آموزشي ،عمالً
به تغييرات مثبت در مدارس تحت پوشش مجتمع منجر شده است .در عين حال ،بـيش از یـكسـوم
كارشناسان و مدیران مجتمعهاي آموزشي و حدود یكدوم سایر گروههاي مورد بررسي اعتقـاد دارنـد
كه در اثر تأسيس مجتمع آموزشي ،تغيير محسوسي در برنامههاي مدارس عضو مجتمـع ،پدیـد نيامـده
است .نسبت هاي جالب توجهي از معلمان ،معاون آموزگاران و مدیران نمونه آماري تصور ميكنند كـه
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در اثر عضویت در مجتمع آموزشي ،مدارس تحت پوشش مجتمع ،فرصتهـایي را از دسـت دادهانـد.
حدود  41درصد از معلمان 99 ،درصد از معاون آموزگاران 11 ،درصد از مدیران مجتمع و  99درصـد
از كارشناسان بيان كرده اند كه با توجه به مجموعه شرایط موجود ،توقف طرح مجتمعهـاي آموزشـي،
مناسبترین تصميم خواهد بود.
براي مقایسه نسبتهاي گروههاي مختلف نمونه آماري ،از آزمون نسبت براي دو گروه مستقل با
مشخصه آماري زیر استفاده شد:

نسبت در نمونه دوم

نسبت در نمونه اول
q=1-p

نتيجه آزمون نسبت نشان داد كه نگرش معلمان و معاونان نسبت به سایر گروهها ،منفيتر اسـت.
براي نمونه 41 ،درصد از معلمان و  99درصد از معاونان ،توقف اجراي طرح را مناسبتـرین تصـميم
دانستهاند كه تفاوت این نسبتها با نسبتهاي مربوط به مدیران مجتمع و كارشناسان معنادار است .این
نتيجه در خصوص ردیفهاي هشتم و نهم جدول ( )9صدق ميكند كه به "محسوس نبـودن تغييـرات
ایجاد شده" یا "از دست دادن فرصتها در اثر تشكيل مجتمع" مربوط ميشود .وقتي آثار مثبت طـرح
مجتمعها (مانند كاهش نابرابري دست یابي دانشآموزان به فرصـتهـاي آموزشـي) مطـرح مـيشـود،
نسبتهاي مربوط به معلمان و معاونان ،كوچكتر از گروههاي دیگر است.
بحث و نتیجهگیری
طرح تشكيل مجتمعهاي آموزشي ،اساساً براي بهبود مـدیریت مـدارس روسـتایي تـدوین شـده
است .براي توجيه ضرورت تشكيل مجتمع هاي آموزشي و پرورشي روستایي ،دالیـل فراوانـي وجـود
دارد كه در اهداف این طرح ،مستتر است .همان طور كه ناچتيگـال و پـاركر ( )1221بيـان كـردهانـد،
مدارس كوچك روستایي ،توان اقتصادي الزم را براي حفظ بقاي خـود ندارنـد و نـرخ رو بـه كـاهش
ثبتنام دانشآموزان ،كاهش كالس هاي درسي ،كمبود كاركنان واجد شرایط و غيره ،سبب تعطيلي این
مدارس ميشود .بنابراین ،براي جلوگيري از تعطيلي مدارس كوچك روستایي ،خوشـهبنـدي مـدارس،
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رویكردي مناسب خواهد بود .هارگریوز و همكاران (  )122شكلگيـري مـدارس خوشـهاي را بـراي
غلبه بر مشكل افزایش هزینهها ،بهبود رشد حرفـه اي معلمـان ،دسـتيابي بـه منـابع بيشـتر در مـدارس
روستایي ،تداوم فعاليتهاي آموزشي مدارس كوچك ضروري دانستهاند .مشـاركت از طریـق تأسـيس
مدارس خوشهاي ،بدیلي م رجح براي تقویت و استحكام بيشتر مدرسه قلمداد ميشود (ریـس.)1221 ،
مشاركت به كاركنان آموزشي كمك ميكند تا برنامه آموزشـي جـامعي را در غيـاب مدرسـهاي جـامع
طراحي و اجرا كنند (ناچتيگال به نقل از ریس .)1221 ،ریـس ( )1221دو دليـل عمـده خوشـهبنـدي
مدارس را صرفه جویي در هزینهها و فراهم كردن فرصـت هـاي آموزشـي دانسـته اسـت .ریبچسـتر و
ادواردز ( )1229پيامدهاي مثبت تشكيل مدارس خوشه اي را فراهم شدن تجارب یادگيري بهبود یافتـه
براي دانشآموزان و ایجاد محيطي مناسب براي رشد و حمایت از معلمان دانستهاند و معتقدنـد كـه در
مدارس كوچك ،خوشهبندي مدارس ميتواند براي مقابله با تنهایي بالقوه معلمان مناسب باشد .مدارس
خوشه اي ،محيطي مناسب براي ارتقاي برنامه درسي ،رشد حرفه اي معلمان ،سـهيم شـدن در منـابع و
كاهش انزواي مدارس كوچكتر و روستایي و تسهيل اجراي برنامه درسـي ملـي اسـت .بـري مـارك
( ،)1291استفاده مؤثر از منابع كمياب ،غيرمتمركز كردن تصميمگيري ،كمـك بـه اجتماعـات محـروم،
افزایش مشاركت در پيشرفت و توسعه ،حمایت اجتماعي از معلمان منزوي و بهبود كيفيت مـدارس را
از اهداف عمومي خوشه ها دانسته و در عين حال ،بيان كرده كـه شـاید تـالش بـراي نيـل بـه اهـداف
مذكور ،بيش از حد بلندپروازانه بوده است .در واقع ،وجود نياز و تعيين اهداف مناسب ،به تنهایي كافي
نيست و اتخاذ تدابير مناسب براي تضمين موفقيت نسبي طرح از طریق كنترل عوامل بازدارنده ،بسـيار
ضروري است.
ظاهراً مؤلفههاي مختلف طرح مجتمعهاي آموزشي مناسب است .ظرفيتهاي طرح براي ارتقاي
كيفيت آموزش و پرورش انكارناپذیر است .با وجود كاستيهاي جزئـي (نظيـر تـأخير در سـازماندهي
مدارس در قالب مجتمع) ،كيفيت شكلگيري مجتمعهاي آموزشي روستایي ،مطابق دستورعمل مربـوط
است و نسبتاً مناسب ارزیابي ميشود .ولي در مورد اجراي مناسب آن در شرایط كنوني ،نگراني وجود
دارد .پاسخهاي اكثر افراد گروههاي مورد بررسي ،به مواد پرسشنامههـا ،نگـرش مثبـت آنهـا را نشـان
مي دهد ،اما ،باید توجه كرد كه بخشي از این نگرش ،احتماالً به اثر "بيم ارزشـيابي" و تمایـل بـه بيـان
پاسخهاي مثبت و اجتماعپسندانه برميگردد .در ضمن ،این دیدگاه مثبت با "اگـر و اماهـاي" فراوانـي
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(اگر در یك دوره اجراي آزمایشي ،آیـين نامـه اجرایـي اصـالح و ابهـامهـاي آن برطـرف شـود ،اگـر
فرهنگ سازي گردد ،اگر مقاومتهاي برخي گروههاي ذي ربط ،استمرار نداشته باشد و همه مجریان به
اجراي طرح متعهد باشند ،اگر مدیران مجتمع ،از ميان افراد شایسته انتخاب گردنـد ،اگـر منـابع كـافي
اختصاص یابد ،اگر مدارس مجتمع ،نزدیك هم باشد) همراه بوده و به انتزاع طرح تدوین شده از بستر
و شرایط اجراي واقعي آن مشروط شده است .بر اساس یافتههاي پژوهش ،ميتوان اسـتنباط كـرد كـه
مسئوالن آموزش و پرورش استان ،به اندازه كافي درباره طرح توجيه نشدهاند .به همين دليل ،گاهي در
اذهان كارشناسـان ،تصـورات متناقضـي دربـاره طـرح مـورد بحـث وجـود دارد .بـراي مثـال ،برخـي
كارشناسان ،فایده عملي اجراي طرح را در تمركززدایي و برخي دیگر ،در تمركز مـدیریت و نظـارت
بيشتر بر واحدهاي آموزشي ميدانند .در ضمن ،كارشناسان مورد بررسي ،عالوه بر بيان وجـود برخـي
تنشها و كارشكني ها ،تعهد و احساس مسئوليت مجریان طرح ،به ویژه كساني كه با تشكيل مجتمعها،
از پست مدیریت به معاونت تنزل یافتهاند ،را ضعيف ارزیابي كردهاند .البتـه ،گفتـار و اسـتدالل اغلـب
مجریان بيانگر حمایت از طرح است ،ولي ظاهراً گفتار آنان به نگرش عميق تبـدیل نشـده و بـه مثابـه
پژواك صداي مقامات باالتر و بيانگر مواضع رسمي مسئوالن حوزه سـتادي آمـوزش و پـرورش قابـل
ارزیابي است .ظاهراً عوامل انساني ،به ویژه معلمان و معاونان مدارس ،با تمام تـوان و همـت خـود بـا
طرح درگير نشدهاند .ظاهراً آنها انگيزهاي براي اجراي موفقيتآميز طرح ندارند .دانشآموزان و اوليـاي
آنان ،عموماً با طرح درگير نشدهاند .البته ،در پاسخ به پرسشنامهها ،اغلب دانشآموان و اولياي آنـان بـه
اجراي طرح ابراز عالقه كرده اند ،ولي به طور عمده از اهداف و جنبههاي مختلف طرح آگاهي ندارند.
بنابراین ،نوعي بيتفاوتي یا ضعف احساس مسئوليت در ميان گروههاي ذيربط مشاهده ميشود.
یكي از محدودیت هاي اساسي پژوهش حاضر ،اتكاء برخي قضاوتها بـه ادراكـات گـروههـاي
ذيربط بود .دستاندكاران و گروههاي ذي ربط ،یكي از منابع اصلي اطالعات محسوب مي شـوند ،بـه
طوري كه با استفاده از منبع مذكور ،ميتوان به ارزیـابي بسـياري از مؤلفـههـاي برنامـههـاي آموزشـي
پرداخت .اما این نكته را باید مورد توجه قرار داد كه براي ارزشيابي تحقق اهـداف و پيامـدهاي مـورد
انتظار طرح مجتمعهاي آموزشي ،نميتوان به ادراكات و آراي افراد بسنده كرد ،به ویژه در موقعيتي كه
احتمال وجود "بيم ارزشيابي" و تمایل به بيان پاسخهاي مثبت و اجتماعپسندانه وجود داشته باشـد .در
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ضمن ،با توجه به ماهيت برنامههاي آموزش و پرورش كه بازده آنها در درازمـدت آشـكار مـيشـود،
ارزشيابي تحقق اهداف در اولين سال اجراي طرح ،نميتواند از دقت كافي برخوردار باشد.
با توجه به یافتههاي پژوهش ،براي تضمين موفقيت نسبي طرح ،پيشنهادهایي بيان ميشود:
 )1ضمانت اجرایي طرح به اعمال قدرت قانوني از حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش
وابسته است .این طرح از بدنه آموزش و پرورش نشأت نگرفته ،بلكه از طرف مقامات باالدست ،ابالغ
شده است .در نتيجه ،درباره تعهد كاركنان صف آموزش و پرورش به اهداف ابالغ شده تردید وجود
دارد .نبود ضمانت اجرایي قوي ،احتمال لوث شدن طرح را افزایش ميدهد و بيم ميرود كه با تغيير
مسئوالن ارشد وزارت آموزش و پرورش ،اجراي طرح مجتمعهاي آموزشي و پرورشي روستایي
متوقف شود .بنابراین ،اتخاذ تدابير مناسب براي ارتقاي انگيزش و تضمين تعهد مجریان طرح،
ضرورت دارد .اهتمام مجریان طرح در همه سطوح وزارت آموزش و پرورش ميتواند طرح
مجتمعهاي آموزشي را با نظام آموزشي انطباق دهد و از وابسته بودن بقاي آن به شخص وزیر
جلوگيري كند.
 )9ضعف تعهد و مقاومتهاي برخي مجریان طرح ،به ویژه معاونان مدارس كه احساس ميكنند
از مقام خود تنزل یافتهاند ،ميتواند به بروز تنش هایي منجر شود و به عنوان عامل بازدارنده موفقيت
طرح عمل كند .بنابراین ،اتخاذ تدابير مناسب براي توجيه همه مجریان طرح ،ضرورت دارد.
 )9انتخاب مدیران مجتمع از ميان افراد شایسته ،اختصاص منابع كافي و پيگيري همزمان اهداف
تعيين شده ،مي تواند به توسعه طرح و ارتقاي كيفيت تعليم و تربيت در مدارس روستایي كمك كند.
 )4اتخاذ تدابير مناسب براي تسهيل نظارت رئيس مجتمع بر فعاليتهاي واحدهاي آموزشي
ضرورت دارد .بنابراین ،فراهم كردن امكانات ،بهویژه وسيله ایاب و ذهاب ،باید در اولویت قرار گيرد.
) بهبود كيفيت تعليم و تربيت در مدارس روستایي ،بدون ارتقاي دانش و مهارتهاي حرفهاي
معلمان تحت پوشش ،قابل انتظار نيست .بنابراین ،برنامهریزي و اجراي دورههاي آموزش ضمن
خدمت در سطح مجتمع آموزشي ،ميتواند به تحقق اهداف اصلي كمك كند.
 )1ارزشيابي مجدد طرح مجتمعهاي آموزشي روستایي در سالهاي آینده ضرورت دارد.
ارزشيابي جامع این طرح در سومين سال اجرا ميتواند شواهد متقاعدكنندهاي براي قضاوت درباره
پيامدهاي این طرح فراهم كند.
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