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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر تحقق اهداف مجتمع های آموزشی روستایی عشایری از دیدگاه مدیران و معاونان انجام
گرفت .پژوهش حاضر از لحاظ روش شناسی در قالب توصیفی از نوع پیمایشی انجام گرفته است .جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه
مدیران و معاونان شاغل در مجتمع های آموزشی شهرستان ماکو به تعداد  50نفر بودند که با استفاده از روش سرشماری و بر اساس جدول
مورگان  50نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی صوری آن توسط
متخصصان تائید شد و برای تعیین پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد که  0/696بدست آمد .داده ها توسط آزمون  tتک نمونه ای
تجزیه و تحلیل شدند  ،نتایج به دست آمده نشان داد که  :از دیدگاه مدیران و معاونان پیشرفت عدالت آموزشی و پرورشی و گسترش پوشش
تحصیلی ،بکارگیری نیروهای مجرب ،بهبود مدیریت و تسهیل نظارت و راهنمایی تاثیر بسزایی در تحقق اهداف مجتمع های آموزشی
روستایی عشایری دارند .هم چنین استفاده بهینه از خدمات و امکانات تاثیر بسزایی در تحقق اهداف مجتمع های آموزشی روستایی عشایری
ندارد.
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مقدمه
هرچند مجتمعهای آموزشی روستایی  -عشایری با هدف برخورداری یکسان همه ی فعاالن آموزشی اینگونه مدارس از مدیر و معلم و معاون گرفته
تا دانش آموزان از مزایای متعدد از جمله ،عدالت آموزشی ،استفاده از نیروهای مجرب ،پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،بهره مندی از تسهیالت
علمی و آموزشی روز ،و تأمین نیازهای عاطفی و شغلی کارکنان چنین مدارسی در کشورهای مختلف و بویژه کشورمان ایران تأسیس شدند ،اما در
عمل و با مراجعه به مدیران و معلمان این مجتمعها و شنیدن درد دل های آنان متوجه می شویم که مجتمعهای آموزشی در کشورمان آنطور که باید
و شاید ،نتوانسته اند در تحقق اهدافشان به موفقیتهای آن چنانی دست یابند .لذا ،به نظر می رسد که بحث پیرامون اسباب و علل ناکارامدی مجتمع
های آموزشی روستایی  -ع شایری یکی از وجوه اصلی مسأله ی تحقیق حاضر باشد  .از دیگر نکات مجهول مسأله ی این تحقیق می توان به
ناکارآمدی قابل مالحظه ی مجتمع های آموزشی روستایی  -عشایری شهرستان ماکو اشاره نمود .شهرستان ماکو با داشتن اقلیم کوهستانی و صعب
العبور بودن برخی از مناطق آن و نیز به جهت برخورداری از شرایط سخت جغرافیایی از جمله گرمای خشک در تابستان و سرمای بسیار زیاد آن در
فصل زمستان ،همواره به لحاظ اقلیمی و جغرافیایی سخت ترین و بد آب و هواترین شرایط کاری را برای کارکنان ادارات دولتی و حتی خصوصی به
دنبال دارد .این وضعیت بد آب و هوایی باعث شده که دولتمردان تدابیر ویژه ای را برای ارائه ی خدمت به ساکنان این مناطق و نیز ایجاد تسهیالت
فوق العاده ی کاری برای کارکنان به جهت انجام مطلوب و بهینه ی کار بیندیشند .در این راستا ،یکی از سازمان هایی که بیش از همه می بایست
مورد توجه دولت واقع گردد  ،آموزش و پرورش و نحوه ی ارائه ی خدمات آموزشی و پرورشی به فرزندان اینگونه مناطق است ،چرا که آموزش و
پرورش موتور توسعه ی هر جامعه ای است و بدون آن هر گونه حرکت و اقدامی برای پیشرفت و آبادانی محکوم به شکست می باشد.
اما ،علیرغم پذیرفتن موارد فوق ،به نظر می رسد که در مناطق روستایی و عشایری شهرستان ماکو ،به دلیل وجود محرومیت شدید ،اقدامات سازمان
آموزش و پرورش برای سروسامان دادن به وضعیت بد آموزشی و پرورشی مجتمع های آموزشی روستایی عشایری کارایی و اثربخشی چندانی
نداشته است و می بایس ت بیش از اینها در این امر تالش نمود  .مهمترین دالیل افت تحصیلی دانش آموزان و عدم اثربخشی فعالیتهای مجتمعهای
آموزشی روستایی عشایری را شاید بتوان در موارد زیر خالصه نمود :
 عدم تخصیص بودجه ی کافی به مجتمع های آموزشی عدم تجهیز مجتمع های آموزشی به تکنولوژیها و فن آوریهای روز عدم تناسب درامد کادر مجتمعهای آموزشی ،بخصوص معلمان با نیازهای مالی و معیشتی آنان عدم استفاده از نیروهای مجرب آموزشی موقعیت جغرافیایی و اقلیمی نامناسب منطقهبنابراین ،در تحقیق حاضر کوشیده می شود که ضمن تبیین نقش مجتمعهای آموزشی مناطق روستایی عشایری در بهبود کیفی فرایند یاددهی و
یادگیری دانش آموزان این مناطق ،زمینه های برطرف نمودن مسائل و مشکالت فوق الذکر نیز شناسایی گردد  .این مشکالت نشان می دهد که
برای دستیابی به مدارس کارامد و اثربخش مسافت بسیاری باقی مانده که باید به پشتوانه ی تجربیات جهانی و ملی و حرکتهای سنجیده ی علمی
این فاصله را کوتاه نمود  .با انجام برخی کارهای ابتدایی چون تعیین تعداد مجتمعهای آموزشی ،شناسایی مدارس روستایی و عشایری مناسب با
فرهنگ بومی و عشایری ،شناسایی تعداد مدارس تحت پوشش هر مجتمع ،انتخاب بهترین مدارس از بین مدارس شناسایی شده ،ایجاد هماهنگیهای
اجرایی ،نظارت بر انتخاب معلمان و دبیران در مقاطع مختلف ،افزایش حقوق بر مبنای عملکردی مدیران و معاونان و ایجاد بسترهای مناسب جهت
بهره برداری مدارس از امکانات و تجهیزات یکدیگر می توان به ایده آل های فکری در این رابطه نزدیک شد.
با این وصف ،تحقیق حاضر در صدد است تا نقش کلیدی مجتمع های آموزشی مناطق روستایی عشایری را در بهبود کیفی فرایند یاددهی و
یادگیری تبیین و راههای تحقق بهینه ی اهداف اینگونه مجتمع ها را نیز شناسایی نماید.
در تأیید جنبه های اصلی مسأله ی این تحقیق می توان به نکات زیر اشاره نمود :
در حال حاضر ،وزارت آموزش و پرورش به منظور پوشش تحصیلی کامل دانش آموزان الزم التعلیم در مناطق روستایی و عشایری سراسر کشور به
دلیل کمبود نیروی انسانی مبادرت به بکارگیری سرباز معلمها و معلمان جدید االستخدام در مدارس اینگونه مناطق می نماید .با توجه به ناکارآمدی
اکثر این معلمان به دلیل کمی سابقه و تجربه ی آموزشی) ،ارائه ی خدمات آموزشی و پرورشی باکیفیت همواره با مشکالتی روبرو بوده است .لذا
ضرورت ایجاب نموده است که این نیروهای توسط افراد مجرب بطور مستمر مورد ارزشیابی و راهنمایی قرار گیرند ،تا از این طریق کیفیت مورد نظر
فعالیتهای آموزشی و پرورشی اینگونه مدارس تحقق یابد(دبیرخانه ی شورای عالی.)1389 ،
همه ساله تعداد کثیری از معلمان باتجربه و کارآمد براساس مکانیزمی انتخاب و بعنوان معلم راهنما برای بازدید حضوری از کالس ها و مدارس
روستایی و عشایری به منظور بررسی فعالیت های آموزشی و پرورشی و ارائه ی خدمات راهنمایی و مشاوره ی الزم در راستای کیفیت بخشی
فعالیتهای آموزشی به روستاها و مناطق عشایری اعزام می شوند .از آنجا که از یکسو بازدید از مدارس مناطق روستایی و عشایری عمدتا بدلیل
پراکندگی و فواصل زیاد مکانی مدارس و شرایط اقلیمی و غیره بسیار طاقت فرسا و پرهزینه بوده و این افراد برای انجام وظایف و مأموریتهای
تعیین شده متحمل مشقات فراوانی می شوند .و از سویی متأسفانه از حقوق کمتری نیز نسبت به قبل از تبدیل وضعیتشان به معلم راهنما برخوردار
می شوند باعث شده که نیروهای توانمند و مجرب انگیزه و رغبت الزم را برای همکاری در این سمت نشان ندهند و موجب نارضایی شغلی معلمان
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راهنمای فعلی نیز شده است .لذا به منظور ساماندهی مدیریت واحدهای آموزشی ،افزایش طول مدت بهره مندی دانش آموزان از مدیریت و خدمات
آموزش و پرورش ،افزایش موفقیت و کارایی مدارس ابتدایی روستایی و عشایری ،ارتقای سطح ارائه ی خدمات آموزشی و پرورشی از طریق معلمان
راهنمای روستایی ،بهبود کیفیت آموزش و پرورش در مناطق روستایی و عشایری ،مشارکت بیشتر معلمان و دانش آموزان در امر آموزش ،فراهم
ساختن بستر مناسب در بهره گیری از امکانات آموزشی ،پرورشی و تجهیزاتی مدارس تابعه از یکدیگر ،حفظ ادامه ی کار مدارس با حداقل جمعیت
دانش آموزی ،افزایش رضایتمندی شغلی ،رفع مشکالت معلمان راهنمای روستایی و عشایری و ایجاد بسترهای مناسب جهت ارائه ی خدمات
آموزشی و پرورشی و مشاوره و راهنمایی هرچه بهتر این عزیزان به مدارس دولتی روستایی و عشایری تحت پوشش تهیه شده و الزم است که
دنباله رو کار بیگی ها و الجایتوها و دکتر حسابی ها شد و با تمام محدودیتها مکانهایی را برای تدریس مهیا کرد ،که این محیطها در بین عشایر
معموال بصورت سیار است(صولت قشقایی.)1385 ،
بهتر است برای تأسیس مدارس و مجتمعها از دایره ی تجربیات عظیم در کشورهای غربی بهره گرفت (کرباسیان.)1378 ،

چهارچوب نظری پژوهش
نویدی ( )1391پژوهشی را تحت عنوان ارزشیابی طرح مجتمعهای آموزشی روستایی در ایران انجام داد .نتایج پژوهش نشان داد مؤلفههای مختلف
طرح مجتمعهای آموزشی ،ظاهراً مناسب است .ظرفیتهای طرح برای ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش ،انکارناپذیر است ،ولی در مورد اجرای مناسب
آن در شرایط کنونی ،نگرانی وجود دارد .بنابراین ،اتخاذ تدابیر مناسب برای ارتقاء انگیزش و تضمین تعهد مجریان طرح ،ضرورت دارد .اهتمام
مجریان طرح در همه سطوح وزارت آموزش و پرورش ،میتواند طرح مجتمعهای آموزشی را با نظام آموزشی سازگار سازد و از وابسته بودن بقاء آن
به شخص وزیر جلوگیری کند.
مزاری ،ابیلی ،خباره ( )1392پژوهشی را تحت عنوان ارزیابی معیارهای توانمندساز مدل تعادلی سازمانی ( )EFQMدر مجتمع های آموزشی (مطالعه
موردی  :مجتمع آموزشی امام خمینی ره) انجام داد .نتایج پژوهش نشان داد این مجتمع به ترتیب در معیار رهبری ( )0/71معیار فرایندها وخدمات
( )0/67وکارکنان ( )0/66شراکت ها ومنابع ( )0/65خط مشی واستراتژی ( )0/62نمره وبراساس منطق رادار در مجموع امتیاز  331از  500امتیاز را
در معیارهای توانمند ساز کسب نموده است تمرکز بررویکرد اقدام پژوهی وتوجه به مدل های علمی و توانمندساز جهت حرکت مدارس و مجتمع
های آموزشی به عنوان سازمان های اجتماعی بنیادی به سوی تعالی مورد تاکید این پژوهش بوده است .
سولیوان و همکاران ( )2013در تحقیق خود « :مجتمع آموزشی از راه دور در استرالیا » و در قالب یک پروژه ی چهار ساله ،آموزش پیچیده را بعنوان
مبنایی برای اصالحات در تدریس ریاضیات در جوامع بومی استرالیا از راه دور مورد استفاده قرار دادند  .هدف آنها ،یادگیری ریاضیات از راه دور در
میان بومیان استرالیایی بود .این رویکرد ،موفق در یک محیط متنوع در کالیفرنیا بود .تیم پروژه به دنبال پیاده سازی و ارزیابی احتماالت آموزش به
فرهنگ پاسخگو توجه کرد .عناصر آموزش و امکانات مجتمع از نکات قابل توجه در هماهنگی با فرهنگ جوامع از راه دور بود ،اما این احتمال وجود
دارد که برخی از عناصر ممکن است از دانش عمیقتر و برخی از دانش فقیرتر برخوردار باشند .در حقیقت ،این پژوهش به فرهنگ بومی استرالیا توجه
کرده ،اما آن چه در مجتمع های آموزشی ارائه می شود نشان از انتظارات باالیی دارد که مسئولین از دانش آموزان دارند .به همین منظور ،به فکر
تکنیک هایی افتاده اند که از این تفکرات کسری خارج کرده و از آموزش های از راه دور برای غلبه بر این مشکالت بهره جوید.
کا.ایکس.جی ( )2011در تحقیق خود « :آموزش و پرورش در مجتمع ها » ،با اشاره به هجوم مردم از روستاها به شهرها به دلیل معضالت ناشی از
بیکاری و جمعیت شهر سالفورد در سالهای ( )1885 = 455000( ،)1821 =181000( ،)1772 = 25000دریافت ،این رشد متوقف نشده و از انقالب
صنعتی تا انقالب دیجیتالی همچنان ادامه داشته و رشد بی رویه و تقاضای بازار کار برای نیروی متخصص بعد جدیدی را به آموزش و پرورش
قدیمی اضافه کرد و این ،همان مهارتهای مدرن و جامع تکنولوژیکی و الکترونیکی بود .ولی ،متأسفانه به دلیل رشد بی وقفه ی جمعیت و افزایش
تقاضا و متفاوت بودن هر فرد با فرد دیگر و نیاز هر فرد به آموزش خاص خود ،مجتمعهای آموزشی که ایجاد شده اند نیازمند راهها و عملکردهای
آموزشی  -پرورشی گوناگون بوده که صد البته سعی بر آن شده که از همه ی آنها استفاده شود  .اما ،هیچ کدام صددرصد به درستی اعمال نمی
گردند و بعنوان مثال ،در تحقیقی که در زامبیا صورت گرفته ،تعداد زیادی از دانش آموزان در همان دوره ی ابتدایی به دلیل فقر و هزینه های باالی
کتابهای آموزشی و عدم توان مالی و مشکالتی که در تأمین مایحتاج ابتدایی مثل نیاز به غذا و تأمین پوشاک دارند ،ترک تحصیل کرده و محقق
دولت را به حمایت از این اقشار فراخوانده و از دولت می خواهد که حداقل دو روی سکه ی فقیر و غنی را در زمینه ی آموزش و پرورش به یکسان
پیش برده و آنها را به لحاظ خوراک و پوشاک و تغذیه ی روح (علم و دانش) یکسان پیش ببرند و همه ی تمرکز خود را روی اقشار غنی تر جامعه
متمرکز ننموده و گوشه چشمی به خانواده های کارگری هم داشته باشند.
با عنایت به موارد فوق ،سؤال اصلی این تحقیق عبارت است از  :مدیران و معاونان در خصوص عوامل موثر بر تحقق اهداف مجتمعهای آموزشی
روستایی  -عشایری شهرستان ماکو چه دیدگاهی دارند»؟
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همتیار و همکاران

روششناسی پژوهش
با توجه به هدف تحقیق که جمع آوری اطالعات با استفاده از پرسش نامه در مورد بررسی عوامل موثر بر تحقق اهداف مجتمع های
آموزشی روستایی – عشایری از دیدگاه مدیران و معاونان بود ،از روش تحقیق توصیفی -پیمایشی در پژوهش حاضر استفاده شده است.
جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه مجتمع های آموزشی و پرورشی روستایی – عشایری شهرستان ماکو می باشد که تعداد آنها طبق
آمار رسمی آموزش و پرورش شهرستان ماکو به تفکیک شامل مدیران ( 15نفر) ،معاون آموزشی ( 12نفر) ،معاون اجرایی ( 15نفر)،
معاون پرورشی ( 8نفر) جمعاً  50نفر می باشد .روش نمونه گیری در پژوهش حاضر به صورت سرشماری می باشد .در این پژوهش
برای گردآوری اطالعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است .که دارای  30گویه بوده و بر مبنای طیف  5درجه ای لیکرت
(خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم) می باشد .برای تعیین اعتبار پرسش نامه  ،پرسش نامه مذکور به رویت اساتید و متخصصان
گروه علوم تربیتی رسید و نکات مهم و نارسا بر طرف شد و برخی از گویه ها که ارتباط با اهداف تحقیق نداشت ،حذف گردید و پس از
اعمال نظر اصالحی توسط متخصصان ،پرسش نامه ها ،تهیه و اعتبار آنها توسط اساتید تأئید و مورد استفاده قرار گرفت .برای برآورد
پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید  ،که ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده 0/969می باشد .با توجه به اینکه مقدار
آلفا باید بزرگتر از  0/7باشد .مقدار به دست آمده از لحاظ پایایی در سطح مورد قبول می باشد .برای تعیین تعداد عامل ها از معیار درصد
واریانس و مقادیر ویژه که میزان واریانس تبیین شده بوسیله هر عامل را بیان می کند و نمودار اسکری کتل بهره گرفته شد .برای
تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون  tتک نمونه ای استفاده گردید.

یافتههای پژوهش
برای تعیین تعداد عامل ها از معیار درصد واریانس و مقادیر ویژه و نمودار اسکری کتل بهره گرفته شد و این معیارها برای این مقیاس در مناسبترین
حالت  4 ،عامل را مشخص کردند که در مجموع باالی ( )86/21درصد از واریانس را تبیین می کند ،که با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی
و چرخش متعامد از نوع واریماکس ،ساختار عاملی مقیاس مورد بررسی قرار گرفت .جدول ارزشهای ویژه ی  4مؤلفه با بار ارزشی باالتر از ( )1با
روش چرخش متعامد را نشان داد .در مرحله ی بعد ،نمودار اسکری کتل نیز که در ادامه ارائه شده 4 ،مؤلفه را نشان می دهد .جدول واریانسهای
استخراجی نیز نشان داد که 4 ،مؤلفه ( )86/21درصد از واریانس سازه ی مورد نظر را تبیین می کند .سپس ،با مراجعه به متن پرسشنامه و عوامل
استخراجی ،عاملها به نام های عدالت آموزشی ،تجهیزات و امکانات  ،مدرسان مجرب و بهبود مدیریت مشخص گردید.

نمودار  .1نمودار اسکری کتل برای تعیین تعداد مولفه ها
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جدول .1ماتریس چرخش یافته ی بارهای عاملی سواالت مقیاس تحت چهار مولفه
گویه ها

عدالت آموزشی

2

0/771
0/856
0/663
0/868
0/886
0/816
0/819
0/738
0/845
0/813
0/933
0/894
0/917
0/915
0/768
0/837
0/910

4
5
6
10
11
12
19
20
21
22
23

تجهیزات و امکانات

مدرسان مجرب

بهبود مدیریت

26
27
28
29
30
3
7
8
15

0/924
0/928
0/929
0/943
0/841

18
1
9
13
14

0/553
0/722
0/755
0/668
0/917
0/736

16
17
24
25

0/401
0/742
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در این جدول ،عوامل عدالت آموزشی مبتنی بر چشم انداز گویه های ( 29 ،28 ،27 ،26 ،23 ،22 ،20،21 ،19 ،12 ،11 ،10 ،6 ،5 ،4 ،2و  ،)30عامل
تجهیزات گویه های ( 15 ،8 ،7 ،3و  ،)18عوامل مدرسان مجرب گویه های ( 16 ،14 ،13 ،9 ،1و  )17و عامل مدیریتی گویه های ( 24و  )25می
باشند ،که کل گویه ها تحلیل عاملی اکتشافی را تشکیل می دهند.
در ادامه به تحلیل سواالت پژوهش حاضر پرداخته می گردد:
 -1مدیران و معاونان در خصوص پیشرفت عدالت آموزشی و پرورشی و گسترش پوشش تحصیلی در مجتمع های روستایی عشایری چه دیدگاهی
دارند؟
برای تحلیل این سؤال ،از آزمون تی  -استودنت استفاده شده است :
جدول  .2مشخصات توصیفی برای عدالت آموزشی
تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد

50

3/95

0/958

0/135

همان طور که در جدول فوق مشخص است ،میانگین نمرات  50نمونه از مدیران و معاونان برای مؤلفه ی عدالت آموزشی برابر  3/95با انحراف
استاندارد  0/958و خطای استاندارد میانگین 0/135می باشد.
آماره ی t

7/04

جدول .3آزمون  tتک نمونه ای برای عدالت آموزشی
حد باالی فاصله ی
تفاوت از میانگین
سطح معنی داری
درجه آزادی
اطمینان
0/000

+49

0/95

حد پایین فاصله ی
اطمینان
1/22

0/68

در جدول فوق ،نتایج آزمون  tیک نمونه ای برای عدالت آموزشی ارائه شده است .مقدار آماره ی  tبرابر  7/04با  49درجه ی آزادی است .میانگین
اختالف نمرات پاسخگویان گروه نمونه با گروه پیش فرض  3برابر  0/95گزارش شده است .سطح معنی داری ( )0/000گویای آن است که میانگین
نمرات پاسخگویان گروه نمونه با گروه پیش فرض  3تفاوت معناداری دارد و فرض صفر رد می شود .عالوه بر این ،همان گونه که از ستون های
آخر جدول مشاهده می شود  ،اختالف میانگین در سطح اطمینان  95درصد در یک طرف صفر قرار دارد و شامل مقادیر بزرگتر از صفر است  ،که
این نتیجه نیز نشان می دهد از دیدگاه مدیران و معاونان میزان پیشرفت عدالت آموزشی و پرورشی و گسترش پوشش تحصیلی در مجتمع های
روستایی عشایری تأثیر بسزایی در تحقق اهداف مجتمع های آموزشی روستایی  -عشایری دارد.
 -2مدیران و معاونان در راستای استفاده بهینه از تجهیزات آموزشی در مجتمع های روستایی عشایری چه دیدگاهی دارند؟
برای تحلیل این سؤال ،از آزمون تی  -استودنت استفاده شده است :
جدول  .4مشخصات توصیفی برای تجهیزات آموزشی
تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد

50

3/14

1/20

0/17

همان طور که در جدول فوق مشخص است ،میانگین نمرات  50نمونه از مدیران و معاونان برای مؤلفه ی تجهیزات آموزشی برابر  3/14با انحراف
استاندارد  1/20و خطای استاندارد میانگین 0/17می باشد.
آماره ی t

0/826

جدول .5آزمون  tتک نمونه ای برای تجهیزات آموزشی
حد باالی فاصله ی
تفاوت از میانگین
سطح معنی داری
درجه آزادی
اطمینان
49

0/413

0/14

-0/2

حد پایین فاصله ی
اطمینان
0/48

در جدول فوق ،نتایج آزمون  tیک نمونه ای برای تجهیزات آموزشی ارائه شده است .مقدار آماره ی  tبرابر  0/826با  49درجه ی آزادی است.
میانگین اختالف نمرات پاسخگویان گروه نمونه با گروه پیش فرض  3برابر  0/14گزارش شده است .سطح معنی داری ( )0/413گویای آن است که
میانگین نمرات پاسخگویان گروه نمونه با گروه پیش فرض  3تفاوت معناداری ندارد و فرض صفر را نمی توان رد کرد .عالوه بر این ،همان گونه که
از ستون های آخر جدول مشاهده می شود  ،اختالف میانگین در سطح اطمینان  95درصد در یک طرف صفر قرار دارد و شامل مقدار صفر است ،
که این نتیجه نیز نشان می دهد از دیدگاه مدیران و معاونان میزان استفاده بهینه از تجهیزات آموزشی در مجتمع های روستایی و عشایری و تاثیر
کمک و همکاری فیمابین تأثیر بسزایی در تحقق اهداف مجتمع های آموزشی روستایی  -عشایری ندارد.
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 -3مدیران و معاونان در خصوص تعامل و تاثیر بکارگیری مدرسان مجرب در مدارس مجتمع های روستایی و عشایری چه دیدگاهی دارند؟
برای تحلیل این سؤال ،از آزمون تی  -استودنت استفاده شده است :
جدول  .6مشخصات توصیفی برای مدرسان مجرب
تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد

50

3/38

0/817

0/115

همان طور که در جدول فوق مشخص است ،میانگین نمرات  50نمونه از مدیران و معاونان برای مؤلفه ی مدرسان مجرب برابر  3/38با انحراف
استاندارد  0/817و خطای استاندارد میانگین 0/115می باشد.
جدول .7آزمون  tتک نمونه ای برای مدرسان مجرب
آماره ی t

درجه آزادی

سطح معنی داری

تفاوت از میانگین

حد باالی فاصله ی
اطمینان

حد پایین فاصله ی
اطمینان

3/28

49

0/002

0/38

0/147

0/612

در جدول فوق ،نتایج آزمون  tیک نمونه ای برای مدرسان مجرب ارائه شده است .مقدار آماره ی  tبرابر  3/28با  49درجه ی آزادی است .میانگین
اختالف نمرات پاسخگویان گروه نمونه با گروه پیش فرض  3برابر  0/38گزارش شده است .سطح معنی داری ( )0/002گویای آن است که میانگین
نمرات پاسخگویان گروه نمونه با گروه پیش فرض  3تفاوت معناداری دارد و فرض صفر رد می شود .عالوه بر این ،همان گونه که از ستون های
آخر جدول مشاهده می شود  ،اختالف میانگین در سطح اطمینان  95درصد در یک طرف صفر قرار دارد و شامل مقادیر بزرگ تر از صفر است  ،که
این نتیجه نیز نشان می دهد از دیدگاه مدیران و معاونان تعامل و تاثیر بکارگیری مدرسان مجرب در مدارس مجتمع های آموزشی روستایی
عشایری تأثیر بسزایی در تحقق اهداف مجتمع های آموزشی روستایی  -عشایری دارد.
 -4مدیران و معاونان در راستای بهبود مدیریت و تسهیل نظارت راهنمایی بر فعالیت های مجتمع های روستایی و عشایری چه دیدگاهی دارند؟
برای تحلیل این سؤال ،از آزمون تی  -استودنت استفاده شده است :
جدول  .8مشخصات توصیفی برای بهبود مدیریت
خطای استاندارد
انحراف استاندارد
میانگین
تعداد
3/68

50

0/127

0/896

همان طور که در جدول فوق مشخص است ،میانگین نمرات  50نمونه از مدیران و معاونان برای مؤلفه ی بهبود مدیریت برابر  3/68با انحراف
استاندارد  0/896و خطای استاندارد میانگین 0/127می باشد.
آماره ی t

جدول .9آزمون  tتک نمونه ای برای بهبود مدیریت
حد باالی فاصله ی
تفاوت از میانگین
سطح معنی داری
درجه آزادی
اطمینان

5/36

49

0/000

0/68

0/425

حد پایین فاصله ی
اطمینان
0/938

در جدول فوق ،نتایج آزمون  tیک نمونه ای برای مدیریت ارائه شده است .مقدار آماره ی  tبرابر  5/36با  49درجه ی آزادی است .میانگین اختالف
نمرات پاسخگویان گروه نمونه با گروه پیش فرض  3برابر  0/68گزارش شده است .سطح معنی داری ( )0/000گویای آن است که میانگین نمرات
پاسخگویان گروه نمونه با گروه پیش فرض  3تفاوت معناداری دارد و فرض صفر رد می شود .عالوه بر این ،همان گونه که از ستون های آخر
جدول مشاهده می شود  ،اختالف میانگین در سطح اطمینان  95درصد در یک طرف صفر قرار دارد و شامل مقادیر بزرگ تر از صفر است  ،که این
نتیجه نیز نشان می دهد از دیدگاه مدیران و معاونان میزان بهبود مدیریت و تسهیل نظارت راهنمایی تاثیر بسزایی در تحقق اهداف مجتمع های
آموزشی روستایی  -عشایری دارد.

بحث و نتیجه گیری
بررسی سوال اول پژوهش نشان می دهد میانگین نمرات پاسخگویان گروه نمونه با گروه پیش فرض 3تفاوت معناداری دارد و فرض
صفر رد می شود .از دیدگاه مدیران و معاونان میزان پیشرفت عدالت آموزشی و پرورشی و گسترش پوشش تحصیلی در مجتمع های
آموزشی و پرورشی روستایی عشایری تأثیر بسزایی در تحقق اهداف مجتمع های آموزشی و پرورشی روستایی عشایری دارد .نتایج این
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پژوهش با نتایج پژوهش نویدی ( ،)1391مزاری ،ابیلی ،خباره ( ،)1392سولیوان و همکاران ( ،)2013کا.ایکس.جی ( )2011همسو
می باشد.
بررسی سوال دوم پژوهش نشان می دهد میانگین نمرات پاسخگویان گروه نمونه با گروه پیش فرض 3تفاوت معناداری ندارد و فرض
صفر را نمی توان رد کرد .از دیدگاه مدیران و معاونان میزان استفاده بهینه از تجهیزات آموزشی در مجتمع های روستایی و عشایری
تأثیر بسزایی در تحقق اهداف مجتمع های آموزشی و پرورشی روستایی و عشایری ندارد .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش نویدی
( ،)1391مزاری ،ابیلی ،خباره ( ،)1392سولیوان و همکاران ( ،)2013کا.ایکس.جی ( )2011ناهمسو می باشد.
بررسی سوال سوم پژوهش نشان می دهد میانگین نمرات پاسخگویان گروه نمونه با گروه پیش فرض 3تفاوت معناداری دارد و فرض
صفر رد می شود .از دیدگاه مدیران و معاونان میزان تعامل و تاثیر بکارگیری نیروهای مجرب در مدارس مجتمع های آموزشی و
پرورشی روستایی و عشایری تأثیر بسزایی در تحقق اهداف مجتمع های آموزشی و پرورشی روستایی و عشایری دارد .نتایج این
پژوهش با نتایج پژوهش نویدی ( ،)1391مزاری ،ابیلی ،خباره ( ،)1392سولیوان و همکاران ( ،)2013کا.ایکس.جی ( )2011همسو
می باشد.
بررسی سوال چهارم پژوهش نشان می دهد میانگین نمرات پاسخگویان گروه نمونه با گروه پیش فرض 3تفاوت معناداری دارد و فرض
صفر رد می شود .از دیدگاه مدیران و معاونان میزان بهبود مدیریت و تسهیل نظارت راهنمایی بر فعالیت های مجتمع های آموزشی و
پرورشی روستایی عشایری تأثیر بسزایی در تحقق اهداف مجتمع های آموزشی و پرورشی روستایی عشایری دارد .نتایج این پژوهش با
نتایج پژوهش نویدی ( ،)1391مزاری ،ابیلی ،خباره ( ،)1392سولیوان و همکاران ( ،)2013کا.ایکس.جی ( )2011همسو می باشد.
در نتیجه گیری به دست آمده از پژوهش حاضر می توان چنین بیان نمود که بهسازی نظامهای آموزشی از دیرباز موضوعی چالش
برانگیز برای صاحبنظران دانش مدیریت آموزشی و مدیران اجرایی در آموزش و پرورش به شمار آمده است .در دهه های اخیر با
گسترش فزاینده ی سازمانهای آموزشی در همه ی جوامع ،موضوع کارآمدسازی آنها بیش از پیش مورد توجه بوده و توسعه و اصالح
نظامهای آموزشی با شیوه های مختلف در شمار اولویتهای اغلب جوامع قرار گرفته است  .بازنگری و بهبود برنامه های آموزشی و
پرورشی ،توسعه ی دانش و مهارت نیروی انسانی و اصالح ساختار و تشکیالت و مدیریت آموزشی از جمله تدابیر و رویکردهای رایج،
اصالح و کارامدسازی سازمانهای آموزشی می باشد  .در رویکرد اصالحی ساختار و تشکیالت ،ترتیبات سازمانی مانند میزان تمرکز،
رسمی سازی ،دامنه و حدود اختیارات ،سلسله مراتب و واحدهای اجرایی مورد نیاز برای تحقق هدفها در جهت ارائه ی خدمات مطلوبتر
به دانش آموزان همواره یکی از دغدغه های مهم وزارت آموزش و پرورش می باشد .تعداد کم دانش آموز و پراکندگی مناطق روستایی
و عشایری در کشور موجب شده که امکانات زیادی از نظر فضا ،تجهیزات و نیروی انسانی بکار گرفته شود و از سویی ،برای راهنمایی و
ارتقای کیفیت آموزشی آنها گروهی از همکاران آموزشی توانمند و با تجربه عنوان معلم راهنمای روستایی و عشایری با مشکالت
فراوان بسیج شوند .لذا ،ضرورت ایجاب می نمود تا وزارت آموزش و پرورش با استفاده از ظرفیت های موجود با اتخاد مکانیزم و
روشهایی مناسب نسبت به رفع این مشکالت اقدام نماید  .به همین منظور ،مبادرت به تهیه ی طرح تأسیس مجتمع های آموزشی و
پرورشی روستایی  -عشایری دوره ی ابتدایی گردید ،که انتظار می رود با اجرایی شدن آن اهداف پیش بینی شده ی آن تحقق یابد.
پیشنهادهای کاربردی به دست آمده از نتایج پژوهش حاضر به شرح زیر می باشد:
 در ارتباط با یافته های سؤال مربوط به دیدگاه مدیران و معاونان در خصوص پیشرفت عدالت آموزشی و پرورشی و گسترش پوششتحصیلی در مجتمع های روستایی و عشایری  ،پیشنهاد می گردد که متولیان آموزشی ،توجه کافی به نیازها و خواسته های واقعی دانش
آموزان در زندگی روزمره ی آنها داشته باشند و در این زمینه به یک چشم به فراگیران بنگرند تا به این وسیله عدا لت در زمینه های
آموزشی و معیشتی بطور یکسان در میان یادگیرندگان فقیر و غنی مجتمع های آموزشی و پرورشی مناطق روستایی و عشایری ایجاد
شود و دانش آموزان فقیر بدانند که هیچ فرقی با دانش آموزان قشر مرفه ندارند .
 در ارتباط با نتایج سؤال مربوط به دیدگاه مدیران و معاونان در خصوص استفاده بهینه از خدمات و امکانات در واحدهای مجتمع هایآموزشی و پرورشی مناطق روستایی و عشایری و ترویج کمک و همیاری فیمابین ،پیشنهاد می گردد که متولیان آموزشی در تجهیز
مجتمعهای آموزشی و پرورشی مناطق روستایی عشایری به امکانات علمی و آموزشی مورد نیاز آنها نسبت به سایر مناطق تالش
بیشتری کند ،چرا که بی سواد ماندن فرزندان روستایی عشایری این سرزمین هیچ فایده ای به حال نظام آموزشی ما ندارد و از آنجا که
روستاییان و عشایر ما در خط اول هجوم فرهنگی بیگانگان هستند ،بنابراین محروم ماندن فرزندان زالل این مناطق از دانش و دانایی
تنها دل بدخواهان را شاد می کند و الغیر ! البته ،گویا در این زمینه هم متولیان آموزشی می توانند روی کمک خیرین نوعدوست و
بسیار شریف کشورمان باصطالح حساب باز کنند و از حمایتهای داوطلبانه ی مالی آنها در جهت گسترش علم آموزی به فرزندان عزیز
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روستایی عشایری نهایت استفاده را برده و مجتمع های آموزشی و پرورشی مناطق آنها را به بهترین شکل ممکن مجهز نمایند ،تا
بواسطه ی افزایش سطح دانش آنان نور دانش و دانایی در این سرزمین پاک بسی درخشان و درخشانتر گردد.
 در ارتباط با نتایج به دست آمده از تحلیل سؤال مربوط به دیدگاه مدیران و معاونان در خصوص تعامل و تأثیر بکارگیری نیروهایمجرب در مجتمع های آموزشی و پرورشی روستایی و عشایری ،پیشنهاد می گردد در گزینش نیروهای انسانی بخشهای مختلف اینگونه
مدارس ،بخصوص معلمان نهایت دقت به عمل آید تا به قول معروف «بهترین ها» انتخاب شوند ،چرا که هدف اصلی ارتقای سطح
علمی ،آموزشی ،اجتماعی ،فرهنگی و حتی روحی و روانی دانش آموزان است و بی گمان تحقق این هدف بزرگ زمانی امکان پذیر می
شود که از بهترین و در عین حال متعهد ترین معلمان در امر تدریس استفاده گردد.
در ارتباط با نتایج حاصل از تحلیل سؤال مربوط به دیدگاه مدیران و معاونان در خصوص بهبود مدیریت و تسهیل نظارت راهنمایی برفعالیتهای مجتمع های روستایی عشایری ،پیشنهاد می گردد متولیان آموزشی شرایطی را برای افزایش میزان سطح مهارتهای ارتباطی
مدیران ،ایجاد زمینه ی مطلوب برای ترغیب مدیران به استفاده از سبکهای نوین مدیریتی ،تأمین نیازهای مشروع و حقه ی مدیران و
دیگر زمینه ها در مجتمع های آموزشی و پرورشی مناطق روستایی و عشایری فراهم آورند.

منابع
نویدی ،احد .)1391( .ارزشیابی طرح مجتمع های آموزشی روستایی در ایران .توسعه محلی روستایی  -شهری (توسعه روستایی) ،دوره
 ، 4شماره .75-98 : 2
مزاری ,ابراهیم؛ خدایار ابیلی و کبری خباره .)1392( .ارزیابی معیارهای توانمندساز مدل تعادلی سازمانی ( )EFQMدر مجتمع های
آموزشی (مطالعه موردی  :مجتمع آموزشی امام خمینی ره) ،کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت ،تهران ،مرکز همایشهای
پژوهشگاه نیرو.
دبیر خانه ی شورای عالی آموزش و پرورش .)1389( .طرح مجتمع آموزشی و پرورشی روستایی و عشایری دوره ی ابتدایی  ،با استفاده
از معلمان راهنمای روستایی و عشایری  -تهران :انتشارات مدیریت ارزیابی عملکرد و نظارت بر مصوبات آموزش و پرورش.
صولت قشقایی ،محمدحسین .)1385( .یادمانده ها :خاطراتی از محمدحسین قشقایی .تهران :انتشارات فرزان روز.
Sullivan, Peter; Jorgensen, Robyn; Boaler, Jo; Lerman, Steve (2013). Transposing Reform
Pedagogy into New Contexts: Complex Instruction in Remote Australia (EJ995205).Journal
Articles: Reports-Evaluative.
K.X.J
(2011).Integrated
Educationm.imaginezambia.org/1965/the-industrial-technical-andsustainability-revolutions.

نحوه استناد به مقاله:
همتیار؛ میربشیر ،نوروزی؛ مهدی ،جامعی؛ میرصادق ،اشرفی؛ فرشید .)1399( ،بررسی عوامل موثر بر تحقق اهداف مجتمع های آموزشی روستایی
عشایری از دیدگاه مدیران و معاونان .مجله توانمندسازی سرمایه انسانی71-59 ،)1( 3 ،

http://jhce.iaurasht.ac.ir/article_673377.html

مجله توانمندسازی سرمایه انسانی دوره  ،3شماره  ،1بهار 71 |1399

