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چکیده
هدف از انجام این تحقیق ارائه مدل آموزشی برای معاونین مدارس ابتدائی مجری طرح EFQMدر استان آذربایجان
شرقی بر مبنای نیاز سنجی آموزشی بود .روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود .جامعه آماری این تحقیق شامل 19
معاون آموزشی و روش نمونه گیری از نوع سرشماری بود .ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که بر
اساس محورهای دهگانه  EFQMطراحی شد .نیازهای آموزشی معاو نین در سه حیطه (دانش،مهارت و نگرش)
مورد مطالعه قرار گرفت .روایی پرسشنامه ها مورد تائید اساتید حوزه مدیریت قرار گرفت و برای محاسبه پایائی از
ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد .پایائی پرسشنامه ها در حیطه دانش  ./82در حیطه مهارت و نگرش  ./81بدست آمد.
از آزمون بارت لت برای تعیین کفایت نمونه گیری در تحلیل عاملی استفاده شد .در هرسه حیطه ضریب کفایت حجم
نمونه باالی  2/1بدست آمد .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSSو از آزمون های فرید من ،آزمون
همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .نتایج نشان دادکه معاونین در هر سه حیطه نیاز به آموزش
دارند و تفاوت نیازهای آموزشی آنان در هر سه حیطه معنادار بود .اولویت اول نیازهای آموزشی معاونین در حیطه
دانش و مهارت به محور ( 9استقرار نظام یاددهی یادگیری) و در حیطه نگرش به محور ( 1توسعه مشارکت دانش
آموزان در مدرسه) مربوط بود .با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مدلی برای آموزش معاونین ارائه شد.
کلید واژه ها :مدل آموزشی ،نیازهای آموزشی ، EFQM ،حیطه های سه گانه.
پذیرش مقاله5122/28/58 :
دریافت مقاله5122/21/21 :

 -1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
morsali.j2020@gmail.com
 -2استادیار ،گروه علوم تربیتی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران (نویسنده مسئول)
Jahangiryari17@gmail.com
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مقدمه
کیفیت مهم ترین معیار توسعه آموزش و پرورش است .کیفیت در حال حاضر یکی از محورهای
اصلی همه مباحث آموزشی است و ارتقای آن مهم ترین وظیفه وزارت آموزش و پرورش
می باشد .یکی از الزامات ارتقای کیفیت در آموزش و پرورش توجه به تعالی مدیریت مدرسه
است .مدل تعالی مدیریت مدرسه با الهام از مدل های کیفیت سازمانی و با توجه به ویژگی های
مدرسه در سند تحول بنیادین در پی آن است تا پس از ایجاد توانمندی الزم در مدیران و کارکنان
مدارس زمینه ایجاد مدرسه اثربخش را فراهم کند .نقش منابع انسانی توانمند در مدل های تعالی
سازمانی که همگی برگرفته از فلسفه مدیریت کیفیت جامع می باشند برجسته تر شده است و تعالی
سازمانی را می توان رشد و ارتقاء سطح یک سازمان در تمامی ابعاد آن دانست که شامل نیروی
انسانی نیز می شود ( آقاویردی و همکاران .) 5981 ،پاراگونزالز 5و همکاران( )0251با هدف
بررسی نقش کارکنان در مدل سرآمدی سازمانی در پیشرفت عملکرد سازمانی دریافتند که معیار
کارکنان در مدلEFQM 0یک عنصر ضروری در بهبود نتایج سازمانی است .دانش و
مهارت های منابع انسانی از مهم ترین توانمند سازهای سازمان هاست .در همه الگوهای جامع
تعالی سازمانی و مدیریت دانش ،سهم زیادی به آموزش کارکنان ،به عنوان یک توانمند ساز مهم
و موثر بر عملکرد و تعالی کارکنان و سازمان ها داده می شود و به همین دلیل اکثر سازمان های
پیشرو و موفق ،سرمایه گذاری های گسترده ای برای آموزش و بهسازی منابع انسانی خود انجام
می دهند(مهدی .)5989 ،زیربنای هر سازمانی نیروی انسانی آن است و برای موفقیت سازمان ها
باید از شایسته ترین افراد در مناسب ترین موقعیت های شغلی استفاده کرد(شام 9و همکاران،
.)0259
اثربخشی و کارآمدی نظام تعلیم و تربیت به دانش ،تخصص ،توانائی و مهارت های منابع انسانی و
بویژه معلمان مدارس بستگی دارد .هرچه معلمان مدارس از شایستگی و توانمندی بیشتری
برخوردار باشند سهم ونقش بیشتر و موثرتری در ارتقاء و دستیابی نظام تعلیم و تربیت به اهداف آن
خواهد داشت.آماده کردن و توانمند کردن معلمان برای دستیابی به شایستگی های حرفه ای ،با
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درکی از آنان و داشتن چشم اندازی از آینده باید منظبق باشد و نیازهای معلمان در چنین شرایطی
ب اید شناخته شود .نخستین مرحله در آموزش و توسعه منابع انسانی تعیین نیازهای آموزشی است و
اولین گام در طراحی برنامه های آموزشی و بهسازی عملکرد مدیران و کارکنان اجرائی نیازسنجی
است .طی فرایند نیازسنجی آموزشی تفاوت موجود در سطح دانش ،مهارت و نگرش و تمایالت
کارکنان با وضعیت مطلوب تعیین می شود و بر اساس آن برنامه ریزی صورت می گیرد
داشتن صالحیت حرفه ای در بین معاونین و مدرسین موجب ارتقای جامعه پذیری در آنها
می شود(کالدرون مانید و پاندومورنو .)0259 ،5صالحیت معاون در ایجاد محیط یادگیری با
کیفیت و در پی آن پیشرفت تحصیلی دانش آموز و نگهداشت معلم بسیار مهم می باشد
(بورخاسور 0251 ،0و هیت و توکر .)0251 ،9معاونین شایسته با ذی نفعان خود در تعامل هستند و
از طریق برقراری ارتباط با والدین ،خانواده ها و سایر افراد ،به دانش آموزان در کسب تجارب
یادگیری موفق کمک می کنند(لیبوویتز و پورتر.)0258 ،1
یکی از مسائل مهمی که می بایست در هر سازمان پیوسته مورد توجه مدیران قرار گیرد تقویت
نیروی انسانی موجود می باشد؛ منظور از تقویت نیروی انسانی افزایش میزان مهارت ها ،توانائی ها،
انگیزه ها و گرایش های ذهنی کارکنان است که توسط آموزش می تواند مورد توجه قرار گیرد
تا بهره وری افراد افزایش یابد( مرادی و زارعی .)0251 ،امروزه رهبران آموزشی در مدارس باید
دارای ویژگی های فردی و مهارت های حرفه ای ویژه ای باشند تا توان رویارویی و پاسخگویی به
نیازهای رو به رشد دانش آموزان را داشته باشند(سوگرو .)0251 ،1هرینگ تن و کیرنی)0250( 1
اظهار داشتند که بین آنچه که معاونین نیاز دارند و آنچه که در عمل برای توسعه حرفه ای آنان
فراهم شده است فاصله وجود دارد .به عقیده بارنت 1و همکاران( )0250نقش معاونین باید از منظر
سنتی ناظم مدرسه به تقویت کننده و ارتقا دهنده برنامه های آموزشی مدارس تغییر کند .نتایج
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تحقیق ساندرا  ) 0251(5گویای این بود که اگرچه نقش معاونین در وظایف مدیریتی و دفتری مانند
حضور و غیاب و انضباط همچنان پنهان مانده ولی به نظر می رسد نقش معاونین امروزی به نظارت
بر کارکنان ،رهبری آموزشی و تدوین برنامه درسی ارتقا یافته است .به عقیده سلیک )0259(0
ترکیبی از یک چارچوب نامشخص برای عملکرد معاونین و مسئولیت های بی پایان آنان ممکن
است منجر به این شود که معاونین در نقش خود دچار سردرگمی و تضاد شوند.آموزش و توسعه
حرفه ای معاونین باید مهارت های مدیریتی اثربخش را در آنها ایجاد کرده و در عین حال وظایف
رهبری آموزشی را در آنها افزایش دهد(گارلی 9و همکاران .)0251 ،بطور خالصه رهبری
آموزشی بر یادگیری و آموزش تاکید دارد و شامل :نظارت بر یادگیری ،هدایت تغییر ،تسهیل
توسعه حرفه ای معلم ،ارزیابی عملکرد ،برنامه ریزی درسی و ایجاد محیطی مناسب برای یاددهی و
یادگیری نتیجه بخش می باشد(همان منبع) .لیت وود و سی شور لویس )0250( 1رهبری آموزشی
را در چهار بند تعریف کرده اند – 5 :تعیین جهت یه عیارتی ایجاد دیدگاه مشترک در خصوص
موفقیت دانش آموزان ،بیان انتظارات و آگاهی از تاثیرات بیرونی – 0توسعه و ارتقا افراد یه عیارتی
دانش افزایی در مورد تعیین کیفیت تدریس ،ارتقا حرفه ای کارکنان بصورت رسمی یا غیر
رسمی ،در دسترس یودن – 9تمرکز بر یادگیری یه عیارتی بحث در خصوص روش های تدریس
و یادگیری دانش آموزان با معلمان ،استفاده از مشاهده و ارزیابی داده ها در تعیین اهداف پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان و تصمیم گیری در مورد برنامه های آموزشی ،انجام اقدام پژوهی جهت
بهبود عملکرد دانش آموزان  – 1بهبود برنامه های آموزشی یه عیارتی ایجاد نظام مشارکت جو و
حمایت از معلمان در کمیته های یادگیری ،نظارت مرتب از کالس ها و تهیه منابع و مواد آموزشی
مورد نیاز .کاروی و یانگ )0251( 1معتقدند امروزه برای موفقیت مدارس مدیران باید به یاددهی-
یادگیری هم دانش آموزان و هم معلمان تمرکز کنند .بر اساس گزارشات بدست آمده از تجارب
بین المللی و سایر مطالعات مربوط به تعلیم و تربیت ،مدیران مدارس و معلمان در مقایسه با سایر
عوامل مهم ترین عوامل تاثیرگذار در موفقیت هستند لذا مدیران و برنامه ریزان آموزشی باید
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هنگام طراحی استراتژیک ،اهداف و پروژه ها جهت کسب موفقیت و افزایش کیفیت آموزشی به
تعلیم (آموزش) بهتر مدیران و معلمان و کارکنان توجه داشته باشند(آتس و آرتونر.)0259،5
فرآیندهای آموزشی در مدل  EFQMبر توسعه دانش ،مهارت و نگرش و رضایت مندی ،بیشترین
تاثیر را دارند (ربیعی و رستمی ) 0251و اما باید مطمئن بود که آیا مدیران و رهبران کلیدی مدارس
دانش ،مهارت و انگیزه کافی برای تغییر در آموزش و پرورش را دارند(هالینگر و لی.)0259،0
تحقیق ح اضر بدنبال آن است که با مطالعه دقیق نیازهای آموزشی معاونین آموزشی مدارس ابتدائی
مجری طرح تعالی مدیریت ،مولفه ها و شاخص های موثر در ارتقای شایستگی آنان را شناسایی
نماید و به این سوال کلی پاسخ دهد که از دیدگاه معاونین آموزشی عوامل و مالک های اصلی
ارتقای شایستگی های شغلی (دانش ،نگرش و مهارت) آنان بر اساس محورهای دهگانه تعالی
مدیریت مدرسه کدامند؟ و مدلی برای آموزش آنان ارائه دهد.
مدل  EFQMیکی از مدل هایی است که چارچوب و راهکارهای الزم جهت تدوین خط مشی،
استراتژی و اهداف را بر اساس خواسته ها و انتظارات حال و آینده ذی نفعان بیان
می کند(کاواسوز 9و اواندو .)0250 ،1بر اساس تعریف بنیاد مدیریت کیفیت اروپا ،سازمان های
متعالی به میزان باالیی از عملکرد خود دست می یابند و آن را حفظ می کنند به گونه ای که نیازها
و انتظارات ذی نفعان خود را برآورده می سازند و حتی از آن فراتر می روند ( روغنی و همکاران،
 .) 5982به عقیده گارباروا )0251( 1کاربرد مدل تعالی  EFQMبهبود ،رقابت پذیری و رضایت
کارکنان را تضمین می کند.
برنامه تعالی مدیریت مدرسه سعی دارد با تکیه بر سند تحول بنیادین و نگاهی تعالی بخش ،مدرسه
محور ،مشارکت جوی و کیفیت مدار ضمن تمرکز بر فرایندهای مدیریتی شرایطی را فراهم آورد
تا کلیه عوامل موثر در مدیریت مدرسه ضمن شناسائی ظرفیت ها و توانائی های داخلی و پیرامونی
خود با ایجاد رویکرد برنامه محوری نسبت به تعیین اهداف و طراحی برنامه عملیاتی مدرسه اقدام
کند و با نگاهی تیز بین و نقاد به صورت مستمر عملکرد مدرسه خود را نسبت به نقشه راه یا برنامه
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عملیاتی و هدف های قصد شده بسنجد .همچنین به منظور جلوگیری از هر گونه اتالف فرصت یا
تشخیص خطاها و شکاف های عملکردی ،راه های بهبود را شناسایی کند و با برنامه ریزی مناسب
به اجرای راهکارهای بهبود اقدام نماید تا از این طریق کیفیت مدیریت مدرسه را ارتقاء بخشیده و
افزایش بهره وری را ممکن سازد( هاشم پور .)5981مدارس متعالی ضمن ایجاد سازمان یادگیرنده
توانائی کارکنان خود را در سطوح فردی ،گروهی و سازمانی مدیریت می کنند و زمینه ارتقای
سطح صالحیت های علمی و حرفه ای آنان را فراهم می سازند(جمال زاده .)5981 ،مدل EFQM

با عنوان " مدل تعالی سازمانی مدرسه " در بخش آموزش ایران بکار برده می شود و شامل دو
بخش است .بخش اول توانمندسازها و شامل مدیریت درون دادها و فرآیندها می باشد و بخش
دوم شامل نتایح (دانشآموزان ،معلمان ،کارکنان ،اولیاء و جامعه و عملکردی) می باشد (محبی و
همکاران.)5981 ،
اهداف کیفی برنامه تعالی مدیریت مدرسه عبارتنداز:
 )5زمینه سازی برای دستیابی به استانداردهای آموزشی و مدیریتی مدرسه
 )0زمینه سازی به منظور ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدرسه
 )9حرکت به سوی نهادینه سازی نگاه تعالی بخش در فرایندهای مدیریتی
 )1ایجاد وفاق سازمانی از طریق توسعه فرهنگ کار گروهی در مدرسه
 )1ترویج و تقویت سیستم خودارزیابی در راستای بهبود و تعالی عملکرد مدیریت در مدرسه
 )1افزایش انگیزه مدیر و دیگر کارکنان برای بهبود عملکرد
 )1توسعه و تقویت مشارکت کارکنان ،دانش آموزان و اولیا در امر راهبری و مدیریت مدرسه
( بدری و صالحی.)5981 ،
نتایج تحقیق کاتانا هاریس ) 0202( 5نشان داد که نقش ها ،مسئولیت ها و توسعه حرفه ای ارائه شده
به معاونین آنان را برای رهبری در مدارس مختلف بطور کامل آماده نمی کند .این مطالعه اهمیت
توسعه حر فه ای مداوم و هدفمند را برای تامین نیازهای ویژه آنان آشکار می کند .نتایج تحقیق
زهیدا 0و همکاران( ) 0259در ارزیابی نیازهای آموزشی نماینده معلمان ،نشان داد که محتوای
آموزشی معلمان و نماینده معلمان توسط مسئوالن رده باال تعیین می شود و نیازهای آنان بطور
. Catana Harris
. Zahida

1
2
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سیستمات یک در آموزش ها مورد توجه قرار نمی گیرد .نتایج نشان داد که اصلی ترین نیاز آنها برای
آموزش عبارتنداز :مدیریت مدرسه ،مدیریت مالی ،هدایت و مشاهده کالسی ،شورای مدرسه،
مهارت های ارتباطی با جامعه ،مدیریت زمان و تصمیم گیری .نتایج تحقیق سیربای 5و
همکاران( )0251نشان داد که  12درصد از معاونین مدارس آلباما آماده و مشتاق هستند پنچاه
درصد از وقت خودشان را در رهبری آموزشی صرف کنند .نتایج تحقیق جیمز و روسال)0251( 0
نشان داد که نیازهای توسعه حرفه ای معاونین مدارس در حوزه های زیر می باشد :امور مالی
مدرسه ،مدیریت زمان ،فرهنگ مدرسه ،رهبری آموزشی و آموزش ویژه .نتایج تحقیق آن و
ساندرا )0259( 9گویای این بود که مدیران مدارس امروز باید بدانند چطور از دانش و مهارت
معاونین مدارس استفاده کنند و رویکرد تیمی را بخوبی بکار ببرند .برای این کار مدیران باید
روش های ارزیابی دانش و مهارت معا ونین را یاد بگیرند و از دانش و مهارت آنها در رهبری
آموزشی و همچنین امور مالی استفاده کنند.
نتایج تحقیق الوانی و الیاسی( ) 5988بیانگر این بود که یکی از مهم ترین هدف های نظام تعلیم و
تربیت ایجاد روحیه خالق در دانش آموزان و تربیت نسلی منظم در رعایت قوانین و مقررات در
مدرسه است .رسیدن به این مهم نیازمند بستری مناسب است که در آنها معاونین آموزشی انگیزه
کافی برای هدایت روند تعلیم و تربیت بسوی فعالیت های هدف دار در جهت یادگیری داشته
باشد .نتایج تحقیق قاسمی و همکاران( )5988نشان داد که مولفه های تشکیل دهنده صالحیت
حرفه ای معاونین شامل :صالحیت شناختی ،مهارتی ،صالحیت نگرشی – رفتاری و صالحیت
مدیریتی بود و فناوری اطالعات و مدیریت از مولفه های تاثیرگذار بر صالحیت حرفه ای معاونین
بود .نتایج تحقیق قاسم زاده و همکاران( )5981در بررسی وضعیت ارتقای نقش معاونین مدارس
ابتدائی به رهبری آموزشی ،نشان داد که از بین حیطه های هشت گانه مورد بررسی (رهبری
آموزشی ،امور اداری ،امور ساختمان و اموال ،امور پرسنلی ،امور والدین ،ارتباط با اجتماع ،امور
انضباطی ،امور ورزشی) به غیر از امور انضباطی در سایر حیطه ها بین وضع موجود و مطلوب فاصله
زیادی وج ود دارد .یافته ها بیانگر این بود که فعالیت های موجود معاونان باید نسبت به وضع
1

. Searby
. James & Rosal
3
. Ann & Sandra
2
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مطلوب ارتقاء یابد و راهکاری که می تواند در این زمینه به معاونان کمک کند آموزش های
مداوم و با کیفیتی است که مختص معاونان طراحی شده باشد .نتایج تحقیق جنگی زهی و
الهی( )5989در نیاز سنجی آموزشی مهارت های مدیریتی مدیران و معاونین مدارس ،نشان داد که
مدیران و معاونین در مهارت های سه گانه یعنی مهارت های فنی ،ادراکی و مهارت های انسانی
نیاز به آموزش دارند .نتایج تحقیق خباز مهرجردی( )5989نشان داد که نیروی انسانی شاغل در
معاونت در نحوه ارتباط با نسل جدید و آشنایی با دنیای دانش آموز امروزی دارای ضعف اساسی
و عمده هستند .نتایج تحقیق سعادت دوست( )5980در نیاز سنجی آموزشی معاونین مدارس در
زمینه مهارت های فنی ،انسانی و ادراکی ،نشان داد که در بخش مهارت های فنی ،مهم ترین نیازها
شامل :مهارت در انجام امور اداری و نحوه استفاده از تجهیزات مدرسه .در بخش مهارت های
انسانی ،اولویت های آموزشی شامل :برقراری ارتباطات اثربخش ،آشنایی با شیوه های جلب
همکاری معلمان و در بخش مهارت های ادراکی ،مهم ترین نیازها شامل :آشنایی با شیوه های
تجزیه و تحلیل مسائل ،آگاهی از مهارت های مدیریت زمان برای اداره امور مدرسه و آشنایی با
مهارت های تصمیم گیری شناخته شده اند .نتایج تحقیق رمضانی غریب دوستی( )5985در نیاز
سنجی آموزشی معاونین پرورشی در سه حیطه دانشی ،نگرشی و مهارتی ،نشان داد که مربیان
پرورشی تنها در حیطه دانشی در سطح مطلوبی هستند و در دیگر حیطه ها نیازمند آموزش هستند.
اولویت بندی نیازهای آموزشی مربیان در سطوح سه گانه نشان داد که آشنایی با روش های
پیشرفته تدریس مهم ترین نیاز حیطه دانشی هست .در حیطه مهارتی نیز مربیان در حوزه کار با
کامپیوتر ،مهارت در برقراری رابط انسانی با همکاران ،دانش آموزان و والدین بیشترین نیاز به
آموزش را دارند .همچنین آموزش ارتباط اجتماعی در دانش آموزان به عنوان مهم ترین نیازهای
نگرشی مربیان پرورشی شناخته شدند .طرح تعالی مدیریت و سایر برنامه ها و طرح هایی که با
هدف سامان بخشی فرآیند تعلیم و تربیت و ارتقای کیفیت عملکرد مدرسه به اجرا در می آیند با
چالش ها و مشکالت عدیده ای مواجه هستند و اهداف پیش بینی آن چنان که باید و شاید محقق
نمی گردد و از میزان موفقیت آنها کاسته می شود.
با مطالعه پیشینه تحقیقات انجام یافته آشکار می شود که در خصوص شناسایی نیازهای آموزشی
مختص معاونین آموزشی و ارائه مدل آموزشی از طریق شناسایی مولفه های مهم و اثرگذار در
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ارتقای صالحیت شغلی آنان تحقیقی صورت نگرفته است.در تحقیق حاضر نیازهای آموزشی
معاونین آموزشی مدارس ابتدائی در محورهای دهگانه طرح  EFQMدر سه حیطه (دانش ،مهارت
و نگرش) مورد مطالعه قر ار گرفت و اولویت بندی شد و با شناسایی مولفه های مهم و اثرگذار،
مدلی برای آموزش آنان ارائه شد .نتایج این تحقیق به دست اندرکاران تعلیم و تربیت در برگزاری
کالس های آموزشی برای معاونین مدارس و افزایش کیفیت برنامه های تعالی مدیریت در مدارس
یاری رسان خواهد بود.
سواالت تحقیق
 )5نیازهای آموزشی معاونین آموزشی مدارس ابتدایی مجری طرح تعالی مدیریت در استان
آذربایجان شرقی بر اساس محورهای دهگانه طرح تعالی مدیریت در سه حیطه دانش ،نگرش
و مهارت چیست و اولویت نیازهای آموزشی آنان کدامند؟
 )0مدل مناسب برای آموزش معاونین آموزشی مدارس ابتدایی در راستای تعالی مدیریت مدرسه
چیست؟
روش تحقیق
روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد .در تحقیق حاضر کلیه معاونین آموزشی زن و مرد
مدارس ابتدایی استان آذربایجان شرقی که در طرح تعالی مدیریت مدرسه همکاری می کردند
جامعه آماری این تحقیق را تشکیل داد .بر اساس آمار دریافتی از مرکز آمار آموزش و پرورش
استان آذربایجان شرقی 91 ،مدرسه ابتدایی در سال تحصیلی  81 – 81مجری طرح تعالی مدیریت
بودند .جامعه آماری شامل 19 :نفر معاون آموزشی بود .جهت انتخاب نمونه آماری برای معاونین
زن و مرد بدلیل کم بودن تعداد آنان از روش کل شمار استفاده شد .تعدا  11نفر از معاونین
آموزشی به پرسشنامه ها جواب دادند .با توجه به شرح وظایف معاونین آموزشی مدارس و
همچنین با توجه به محورهای دهگانه 15 ،مالک و  595شاخص ارائه شده در طرح تعالی مدیریت
مدرسه که از طرف وزارت آموزش و پرورش در جهت ارتقای سطح آموزشی مدارس ارائه شده
و با مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور مرتبط با موضوع
تحقیق پرسشنامه هایی طراحی شد .پرسشنامه ها از دوبخش تشکیل شد :بخش اول مربوط به
ویژگی های دموگرافیک و بخش دوم پرسشنامه سوال هایی در خصوص میزان دانش ،مهارت و
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نگرش معاونین آموزشی در محورهای دهگانه برنامه تعالی مدارس بود .روایی پرسشنامه ها توسط
اسلتید حوزه مدیریت آموزشی مورد بررسی و تایید قرار گرفت .برای محاسبه پایایی پرسشنامه ها
از آلفا کرونباخ استفاده شد و نتایج در حیطه دانش  ،2/82حیطه مهارت  2/81و در حیطه نگرش
 2/81بدست آمد .برای تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSSو از آزمون فریدمن و آزمون ضریب
همبستگی پیرسون و برای ارائه مدل از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.
یافته ها
بر اساس اطالعات جدول ( ،)5حدود  12درصد از معاونین آموزشی مورد مطالعه زن و  92درصد
مرد بودند .حدود  18درصد معاونین آموزشی دارای مدرک تحصیلی لیسانس 00 ،درصد فوق
دیپلم و  8درصد فوق لیسانس بودند حدود  12درصد از معاونین آموزشی باالی  02سال سابقه
خدمت داشتند و  92درصد بین  52تا  02سال سابقه داشتند.
جدول  .0ویژگی های دموگرافیک معاونین آموزشی مدارس ابتدائی مجری طر EFQM
جنسیت

معاونین

سابقه خدمت

مدرک تحصیلی

مرد

زن

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

کمتر از  52سال

بین  52تا  02سال

باالی  02سال

فراوانی

51

90

52

90

1

2

51

90

درصد

92/1

18/1

05/1

18/1

9/1

2

92/1

18/1

نیازهای آموزشی معاونین آموزشی در محورهای دهگانه در حیطه دانش:
بر اساس اطالعات جدول( ،) 0و مطابق آزمون تحلیل فریدمن انجام شده نیازهای آموزشی معاونین
آموزشی در حیطه دانش اولویت بندی شد و مالحظه می شود اولویت اول نیازهای آموزشی
معاونین آموزشی در حیطه دانش مربوط به محور ( 9استقرار نظام یاددهی یادگیری) با میانگین رتبه
ای  1/91و اولویت دهم مربوط به محور ( 8مدیریت امور اجرایی و اداری) با میانگین رتبه ای
 0/89می باشد.
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جدول  .8رتبه بندی نیازهای آموزشی معاونین آموزشی مدارس درمحورهای دهگانه در حیطه دانش
دانش معاونین آموزشی مدارس بر اساس محورهای

تعداد

میانگین نیاز

تدوین برنامه عمل

11

10/11

59/118

توسعه توانمند ها و مشارکت نیروی انسانی

11

99/11

58/199

1/11

استقرار نظام یاددهی و یادگیری

11

99/08

05/181

1/91

5

توسعه مشارکت دانش آموزان در مدرسه

11

98/01

05/025

1/11

9

توسعه مشارکت اولیاء و نهادهای اجتماعی در امور

11

99/12

58/129

1/91

1

دهگانه طر تعالی مدیریت

انحراف

متوسط نمره رتبه

اولویت

استاندارد

گذاری

نیاز

1/59

0
1

مدرسه
سالمت ،تربیت بدنی ،پیشگیری و ایمنی

11

08/11

00/812

1/59

8

فعالیت های مکمل و فوق برنامه و پرورشی

11

91/91

58/951

1/19

1

برقراری نظام رشد آفرین و انگیزشی

11

92/92

18/119

1/51

9

مدیریت امور اجرایی و اداری

11

09/85

09/102

0/89

52

خالقیت و نوآوری

11

98/91

02/192

1/12

1

بر اساس اطالعات جدول ( )9و مطابق معیار آزمون فریدمن با سطح معناداری  P =2/222تفاوت
نیازهای آموزشی معاونین آموزشی مدارس مجری طرح تعالی بر اساس محورهای دهگانه در
حیطه دانش معنادار می باشد.
جدول .3مقایسه نیازهای آموزشی معاونین آموزشی مدارس در محورهای دهگانه در حیطه دانش
تعداد

01

خی دو

23/628

درجه آزادی

2

سطح معناداری

1/111

نیازهای آموزشی معاونین آموزشی مدارس در محورهای دهگانه در حیطه مهارت:
بر اساس اطالعات جدول( ،) 1و مطابق آزمون تحلیل فریدمن انجام شده نیازهای آموزشی معاونین
آموزشی در حیطه مهارت اولویت بندی شد و مالحظه می شود اولویت اول نیازهای آموزشی
معاونین آموزشی در حیطه مهارت مربوط به محور ( 9استقرار نظام یاددهی یادگیری) با میانگین
رتبه ای  1/08و اولویت دهم مربوط به محور ( 8مدیریت امور اجرایی و اداری) با میانگین رتبه ای
 0/11می باشد.
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جدول  .0رتبه بندی نیازهای آموزشی معاونین آموزشی مدارس در محورهای دهگانه در حیطه مهارت
مهارت معاونینی آموزشی مدارس درمحورهای دهگانه

تعداد

میانگین نیاز

تدوین برنامه عمل

11

10/51

51/112

توسعه توانمند ها و مشارکت نیروی انسانی

11

95/99

09/551

1/81

استقرار نظام یاددهی و یادگیری

11

98/10

00/212

1/08

توسعه مشارکت دانش آموزان در مدرسه

11

15/19

00/015

1/51

9

توسعه مشارکت اولیاء و نهادهای اجتماعی درامور مدرسه

11

91/15

58/991

1/91

1

سالمت ،تربیت بدنی ،پیشگیری و ایمنی

11

92/19

09/115

1/98

8

فعالیت های مکمل و فوق برنامه و پرورشی

11

91/21

02/251

1/15

1

برقراری نظام رشد آفرین و انگیزشی

11

90/99

02/122

1/91

9

مدیریت امور اجرایی و اداری

11

01/11

09/121

0/11

52

خالقیت و نوآوری

11

12/00

02/191

1/80

1

طر تعالی مدیریت

انحراف

متوسط نمره رتبه

اولویت

استاندارد

گذاری

نیاز

1/01

0
1
5

بر اساس اطالعات جدول ( )1و مطابق معیار آزمون فریدمن با سطح معناداری  P =2/222تفاوت
نیازهای آموزشی معاونین آموزشی مدارس مجری طرح تعالی بر اساس محورهای دهگانه در
حیطه مهارت معنادار می باشد.
جدول .5مقایسه نیازهای آموزشی معاونین آموزشی مدارس در محورهای دهگانه در حیطه مهارت
تعداد

32

خی دو

90/111

درجه آزادی

8

سطح معناداری

2/222

نیازهای آموزشی معاونین آموزشی در محورهای دهگانه در حیطه نگرش:
بر اساس اطالعات جدول( ،) 1و مطابق آزمون تحلیل فریدمن انجام شده نیازهای آموزشی معاونین
آموزشی مدارس در حیطه نگرش اولویت بندی شد و مالحظه می شود اولویت اول نیازهای
آموزشی معاونین آموزشی در حیطه نگرش مربوط به محور ( 1توسعه مشارکت دانش آموزان در
مدرسه) با میانگین رتبه ای  1/98و اولویت دهم مربوط به محور ( 1سالمت ،تربیت بدنی،
پیشگیری و ایمنی) با میانگین رتبه ای  ،9/91می باشد.
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جدول  .6رتبه بندی نیازهای آموزشی معاونین آموزشی مدارس در محورهای دهگانه در حیطه نگرش
نگرش معاونین آموزشی مدارس بر اساس محورهای

تعداد

میانگین نیاز

تدوین برنامه عمل

11

91/19

51/185

توسعه توانمند ها و مشارکت نیروی انسانی

11

95/11

58/291

1/11

استقرار نظام یاددهی و یادگیری

11

99/12

58/905

1/11

توسعه مشارکت دانش آموزان در مدرسه

11

91/18

51/191

1/98

5

دهگانه طر تعالی مدیریت

اولویت نیاز

انحراف

متوسط نمره

استاندارد

رتبه گذاری
1/10

1
1
9

توسعه مشارکت اولیاء و نهادهای اجتماعی درامور مدرسه

11

92/89

58/891

1/91

9

سالمت ،تربیت بدنی ،پیشگیری و ایمنی

11

09/19

58/981

9/91

52

فعالیت های مکمل و فوق برنامه و پرورشی

11

90/89

58/025

1/15

1

برقراری نظام رشد آفرین و انگیزشی

11

95/92

59/881

1/15

1

مدیریت امور اجرایی و اداری

11

01/11

09/908

9/11

8

خالقیت و نوآوری

11

91/19

05/112

1/19

0

بر اساس اطالعات جدول( )1و مطابق معیار آزمون فریدمن با سطح معناداری  P =2/222تفاوت
نیازها ی آموزشی معاونین آموزشی مدارس مجری طرح تعالی بر اساس محورهای دهگانه در
حیطه نگرش معنادار می باشد.
جدول .5مقایسه نیازهای آموزشی معاونین آموزشی مدارس در محورهای دهگانه در حیطه نگرش
تعداد

32

خی دو

18/011

درجه آزادی

8

سطح معناداری

2/222

مقایسه دانش ،نگرش و مهارت معاونین آموزشی در محورهای دهگانه:
بر اساس اطالعات جدول شماره ( ) 9و مطابق آزمون فریدمن انجام شده متوسط رتبه ای دانش در
معاونین آموزشی  ، 5/91مهارت  0/51و نگرش  0/22بدست آمده است که طبق معیار F =0/518

و  P =2/915تفاوت سه حیطه معنادار نیست .میزان نیاز آموزشی در حیطه مهارت باالتر از نگرش
است و در حیطه دانش پائین می باشد.
جدول  .2مقایسه دانش ،نگرش و مهارت در معاونین آموزشی مدارس
جیطه ها

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

متوسط رتبه ای

اولویت نیازها

دانش

12

91/52

59/199

5/91

9

مهارت

99

91/82

58/190

0/51

5

نگرش

99

95/88

51/985

0/22

0
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جدول  .2مقایسه نیازهای آموزشی معاونین آموزشی در سه حیطه دانش ،مهارت و نگرش
تعداد

32

خی دو

8/002

درجه آزادی

8

سطح معناداری

1/300

مراحل ارائه مدل آموزشی:
جهت بررسی و تعیین مدلی مناسب برای آموزش و ارتقای توانمندی معاونین آموزشی مدارس
مجری طرح تعالی مدیریت مدرسه از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .برای اطمینان از
اینکه داده های موجود برای تحلیل مناسب است یا به عبارتی ،آیا تعداد داده های مورد نظر(اندازه
نمونه و رابطه بین متغیرها) برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر از شاخص  KMOو آزمون
بارتلت استفاده شد .بر اساس نتایج بدست آمده شاخص  KMOدر هر سه حیطه بزرگتر از 2/1
بوده و حاکی از کفایت حجم نمونه بر اساس شاخص های شناسایی شده برای تحلیل عاملی است.
همبستگی بین دانش ،مهارت و نگرش معاونین آموزشی در محورهای دهگانه:
بر اساس اطالعات جدول ( ،)52و مطابق آزمون ضریب همبستگی پیرسون مالحظه می شود بین
دانش و مهارت همبستگی  r = 2/899و  P = 2/222مثبت و معنادار قوی وجود دارد .همچنین بین
دانش و نگرش همبستگی  r = 2/921و  P = 2/222همبستگی مستقیم و نسبتاً قوی وجود دارد و
بین مهارت و نگرش معاونین اموزشی همبستگی  r = 2/111و  P = 2/222مستقیم و نسبتاً قوی
وجود دارد.
جدول  .01همبستگی بین دانش ،مهارت و نگرش معاونین اموزشی
معاونین اموزشی
دانش

دانش

مهارت

نگرش

5

2/899

2/921

2/222

2/222

11

11

11

ضریب همبستگی پیرسون

2/899

5

2/111

سطح معناداری

2/222

ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد

مهارت

تعداد
نگرش

2/222

11

11

11

ضریب همبستگی پیرسون

2/921

2/111

5

سطح معناداری

2/222

2/222

90

90

تعداد

90
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همبستگی بین دانش ،مهارت و نگرش معاونین آموزشی در محورهای دهگانه با
کنترل هر یک از آنها:
بر اساس اطالعات جدول ( )55و مطابق آزمون همبستگی جزئی انجام شده مالحظه می شود با
کنترل نگرش معاونین آموزشی ،بین مهارت و دانش همبستگی بدست آمده  R=2/819با
 P=2/222بسیار قوی و مستقیم می باشد .با کنترل مهارت معاونین آموزشی ،بین نگرش و دانش
همبستگی بدست آمده  R= 2/990با  P=2/252ضعیف و مستقیم می باشد و با کنترل دانش
معاونین آموزشی ،بین نگرش و مهارت همبستگی بدست آمده  R= -2/515با  P=2/098بسیار
ضعیف و معکوس می باشد .لذا می توان گفت در بین معاونین آموزشی دانش مهم تر می باشد و
تاثیرگذار است.
جدول  .00همبستگی بین دانش ،مهارت و نگرش معاونین آموزشی در محورهای دهگانه با کنترل هر یک از آنها
متغیر کنترل
نگرش

معاونین اموزشی
دانش

همبستگی

دانش

مهارت

5

2/819

سطح معناداری

مهارت

متغیر
کنترل
مهارت

معاونین اموزشی
دانش

درجه آزادی

2

همبستگی

2/819

5

سطح معناداری

2/222

درجه آزادی

19

درجه
آزادی
نگرش

همبستگی

معناداری
درجه
آزادی

دانش

نگرش

2

19

2/990

5

درجه
آزادی
مهارت

همبستگی

معناداری
2

2/098

معناداری

سطح

2/252
19

همبستگی

5

- 2/515

سطح

2/252

معناداری

سطح

2

5

2/990

سطح

2/222
19

همبستگی

دانش

نگرش

متغیر
کنترل

معاونین اموزشی

نگرش

مهارت

درجه
آزادی

تحلیل مسیر حیطه های سه گانه در معاونین آموزشی مدارس:
بر اساس مدل تحلیل مسیر علی انجام شده مالحظه می شود ضریب همبستگی  r=2/11بین نگرش
و مهارت معاونین آموزشی تبدیل به  R=2/51با کنترل دانش بدست آمده است که نشان می دهد
نقش اصلی در ارتباط دو متغیر فوق دانش معاونین آموزشی است .بین دانش و نگرش همبستگی
خالص برابر  R=2/99بدست آمده است .بین دانش و مهارت معاونین آموزشی نیز رابطه علی با
کنترل نگرش برابر  R=2/81بدست آمد که در تحلیل نهائی مالحظه می شود به ترتیب دانش

2
2/515
-

19
5

2/098
19

2
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سپس مهارت و در نهایت نگرش در گروه معاونین آموزشی نسبت به محورهای تعالی مدیریت
مدرسه نقش تعیین کننده دارد.

r=8/77

مهار
ت

نگرش

r=8/08

R=8/61

دانش

R=8/80

r=8/80
R=8/89

بر اساس جدول ( ) 50بار عاملی هر یک از متغییرها تعیین شد .اگر بار عاملی کمتر از  2/9باشد
رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرف نظر می شود .اگر بار عاملی بین  2/9و  2/1باشد
قابل قبول است و اگر بزرگتر از  2/1باشد خیلی مطلوب است .طبق اطالعات جدول ( )59مالحظه
می شود که بجز محور  0در حیطه مهارت( ،)2/11کلیه متغیرها از بار عاملی باالی  2/1برخوردار
هستند.
جدول  .08نتایج همبستگی ماتریس محورهای دهگانه در معاونین در سه حیطه دانش ،مهارت و نگرش
حیطه دانش

حیطه مهارت

حیطه نگرش

محور  : 0ندوین برنامه عمل

2/111

2/129

2/119

محورهای دهگانه
محور  : 8توسعه توانمندها و مشارکت نیروی انسانی

2/189

2/111

2/199

محور  : 3استقرار نظام یاددهی یادگیری

2/959

2/911

2/910

محور  : 0توسعه مشارکت دانش اموزان در مدرسه

2/951

2/919

2/999

محور  : 5توسعه مشارکت اولیا و نهادهای اجتماعی در امور مدرسه

2/121

2/189

2/111

محور  : 6سالمت ،تربیت بدنی ،پیشگیری و ایمنی

2/992

2/910

2/111

محور  : 5فعالیت های مکمل و فوق برنامه و پرورشی

2/911

2/911

2/951

محور  : 2برقراری نظام رشد افرین و انگیزشی

2/111

2/111

2/119

محور  : 2مدیریت امور اجرائی و اداری

2/921

2/191

2/108

محور  : 01خالقیت و نوآوری

2/111

2/198

2/195

بر اساس تحلیل مسیر انجام شده و نتایج حاصل از همبستگی ماتریس مدل آموزشی طراحی شد.
در مدل آموزشی ارائه شده با توجه به تحلیل مسیر انجام شده نخست دانش معاونین آموزشی سپس
مهارت و در آخر نگرش آنان در اولویت آموزش قرار گرفتند در مدل ارائه شده مولفه های مهم و
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اثرگذار برای ارتقای صالحیت های حرفه ای معاونین آموزشی بر اساس بار عاملی هر یک از
محورهای دهگانه تعالی مدیریت مشخص و تعیین شد .در حیطه دانش به دلیل اهمیت این حیطه
همه محورهای دهگانه تعالی به ترتیب بار عاملی شان آورده شدند و در دو حیطه دیگر تنها 9
محوری که دارای بار عاملی بیشتری بودند در مدل ارائه شدند .جهت اعتبار سنجی مدل پیشنهادی
از نظر متخصصان حوزه مدیریت آموزشی و اساتید حوزه علوم تربیتی استفاده شد.
فعالیت های مکمل و فوق برنامه و پرورشی 0/658
سالمت ،تربیت بدنی ،پیشگیری و ایمنی 8/088
0/38
0/38
0/38

0/38

دانش

0/30
0/77
0/70

R=0/69

0/96
0/97
0/96

توسعه مشارکت دانش آموزان در مدرسه 8/067
مدیریت امور اجرائی و اداری 8/087
برقراری نظام رشد آفرین و انگیزشی 8/771
توسعه مشارکت اولیا و نهادهای احتماعی در امور مدرسه 8/789

توسعه توانمندها و مشارکت نیروی انسانی 8/180

مدل آموزشی
معاونین

استقرار نظام یاددهی – یادگیری 8/060

R=0/83

خالقیت و نوآوری 8/171

آموزشی
R=0/81

مهارت

تدوین برنامه عمل 8/197
0/39
0/39

استقرار نظام یاددهی – یادگیری 8/019

0/39

فعالیت های مکمل و فوق برنامه و پرورشی 8/018
توسعه مشارکت دانش آموزان در مدرسه 8/018

نگرش

0/33

0/38
0/38

توسعه مشارکت دانش آموزان در مدرسه 8/008
اسقرار نظام یاددهی – یادگیری 8/088
فعالیت های مکمل و فوق برنامه و پرورشی 8/069

شکل  .0مدل آموزشی برای معاونین آموزشی بر اساس بار عاملی متغیر
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بحث و نتیجه گیری
در تحقیق حاضر یافته ها نشان دادکه معاونین آموزشی مدارس ابتدائی مجری طرح تعالی مدیریت
در استان آذربایجان شرقی در برخی از محورها ،مالک ها و شاخص های تعالی مدیریت در هر
یک از حیطه های سه گانه از وضعیت مطلوب فاصله دارند و نیاز به آموزش دارند .نتایج تحقیق
کاناتا هاریس ( ،)0202هرینگ تن و کیرنی( )0250و قاسم زاده و همکاران( )5981هم گویای
این بود که معاونین برای رسیدن به وضع مطلوب و توسعه حرفه ای نیاز به آموزش دارند .بر اساس
نتایج تحقیق حاضر اولویت اول نیاز آموزشی معاونین آموزشی در حیطه دانش و مهارت مربوط
بود به محور ( 9استقرار نظام یاددهی یادگیری) و در حیطه نگرش مربوط بود به محور ( 1توسعه
مشارکت دانش آموزان در مدرسه) .در محور  9بیشترین ضعف معاونین آموزشی مربوط بود به:
تشکیل انجمن و کمیته های علمی بر اساس عالئق و توانمندی های دانش آموزان ،برانگیختن
دانش آموزان و کارکنان به تولید کارافزارهای آموزشی و انجام پروژه های علمی .نتایج تحقیق
حاضر با یافته های آن و ساندرا( )0259و جیم و روسال( )0251همخوانی دارد و یافته های
سیربای و همکاران( )0251هم نشان داد که  %12معاونین مشتاق هستند بیشتر وقت خود را در
رهبری آموزشی صرف کنند .به عقیده گارلی و همکاران( )0251رهبران آموزشی باید بر برنامه
ریزی درسی و ایجاد محیط مناسب یاددهی یادگیری تمرکز داشته باشند .بیشترین ضعف معاونین
آموزشی در حیطه نگرش در محور  1مربوط بود به :بهره گیری از مشارکت دانش آموزان در
برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی ،تقسیم کار و تفویض اختیار .نتایج تحقیق حاضر با
یافته های حنگی و زهی(،)5989خبازمهرجردی( )5989و سعادت دوست( )5980همخوانی دارد.
با توجه به یافته های تحقیق حاضر به نظر می رسد ابتدا الرم است در معاونین آموزشی انگیزه الزم
برای مشارکت دانش آموزان ایجاد شود و سپس مهارت های ارتباطی و سازماندهی امور آموزش
داده شود .نتایج تحقیق نشان داد که پنج اولویت اول نیاز آموزشی معاونین آموزشی در هر سه
حیطه مشترک می باشد ولی با تقدم و تاخر در هر یک از حیطه ها و عبارتنداز :محور ( 9استقرار
نظام یاددهی یادگیری) ،محور ( 1توسعه مشارکت دانش آموزان در مدرسه) ،محور ( 1فعالیت
های مکمل ،فوق برنامه و پرورشی) ،محور( 5تدوین برنامه عمل) و محور( 52خالقیت و نوآوری).
در محور( 1فعالیت های مکمل و فوق برنامه و پرورشی) بیشترین ضعف معاونین آموزشی مربوط
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بود به :شناسائی نیازها و عالئق دانش آموزان و اولویت بندی نیازهای آموزشی آنان .به نظر
می رسد معاونین آموزشی از شیوه های برگزاری برنامه های درسی غیر رسمی که غیر از ساعات
آموزش رسمی برگزار می شود آگاهی کافی ندارند و بیشتر مدارس ابتدائی تنها به برگزاری
کالس های تقویتی درسی و اکثراً درس ریاضی اکتفا می کنند .در محور ( 5تدوین برنامه عمل)
بیشترین ضعف معاونین آموزشی عبارت بود از :آگاه سازی اولیا و دانش آموزان از سند تحول
بنیادین .آگاهی از سند تحول بنیادین و آگاه سازی ذی نفعان از مفاد آن و همچنین آگاهی از
اهداف دوره ابتدائی از الزامات اجرای طرح تعالی مدیریت مدرسه می باشد ولی نتایج گویای این
ب ود که معاونین آموزشی مدارس دارای ضعف هستند؛ این بدان معناست که دوره های آموزشی
ضمن خدمت مدرسه محور در این حوزه اثربخشی الزم را نداشته اند و نیاز آنان را برآورده نکرده
اند .در محور ( 52خالقیت و نوآوری) بیشترین ضعف معاونین آموزشی مربوط بود به اجرای موثر
طرح های خالق و همچنین تعمیم طرح های خالق به مدارس دیگر .ایجاد رقابت در بین مدارس
مجری طرح تعالی مدیریت و کسب امتیاز بیشتر در ارزیابی های بیرونی از مدارس بستگی زیاد به
خالقیت مدارس در اجرای طرح هاست و در این بین مدارس موفق باید بتوانند طرح های خالق
خود را به سایر مدارس تعمیم بدهند بدیهی است که انجام این کار نیاز به آموزش دارد .در
محور( 0توسعه توانمندها و مشارکت نیروی انسانی) بیشترین ضعف معاونین آموزشی شامل:
تشکیل گروه های مطالعه و تحقیق در موضوعات آموزشی ،شرکت در مسابقات و موضوعات
پژوهشی(علمی – آموزشی) و برگزاری جلسات هم اندیشی بود .نتایج تحقیق حاضر با یافته های
قاسم زاده و همکاران( ،)5981جنگی و زهی( )5989و سعادت دوست( )5980همخوانی دارد .لیت
وود و سی شور لویس( ) 0250در توصیف رهبری آموزشی اظهار داشتند که معاونین و معلمان می
توانند از طریق اقدام پژوهی و تشکیل کمیته ها مشکالت پیش روی مدرسه رو حل نمایند.
یافته های تحقیق نشان داد که معاونین آموزشی در محور ( 1توسعه مشارکت اولیا و نهادهای
اجتماعی در امور مدرسه) ،تا حدودی اطالعات و مهارت دارند ولی کافی نیست .ضعف معاونین
آموزشی در این محور مربوط بود به :شناسایی و برقراری ارتباط و استفاده از ظرفیت برون
سازمانی .نتایج تحقیق حاضر با یافته های قاسم زاده و همکاران( ،)5981جنگی و زهی(،)5989
سعادت دوست( )5980و زهیدا و همکاران( )0259همخوانی دارد .یافته های تحقیق نشان داد که
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معاونین آموزشی در محور ( 9برقراری نظام رشد افرین و انگیزشی) ،در حیطه نگرش بیشتر از
دانش و مهارت به آموزش نیاز دارند .از دیدگاه الوانی و الیاسی( )5988معاونین آموزشی
خودشان باید انگیزه کافی برای هدایت روند تعلیم و تربیت به سوی فعالیت های هدف دار در
جهت یادگیری را داشته باشند .یافته های تحقیق نشان داد که معاونین آموزشی در محور 8
(مدیریت امور اجرائی و اداری) ،در هر سه حیطه به آموزش کمتری نیاز دارند .نتایج تحقیق حاضر
با یافته های قاسم زاده و همکاران( ،)5981سعادت دوست و همکاران( )5989و جیم و
روسال( ) 0251همخوانی ندارد .به نظر می رسد سابقه باالی اکثر معاونین آموزشی و تکرار انجام
امور در سال های متوالی یکی از عوامل قوت آنان در این محور باشد .یافته های تحقیق نشان داد
که معاونین آموزشی در محور ( 1سالمت ،تربیت بدنی ،پیشگیری و ایمنی) ،در هر سه حیطه نیاز
کمتری به آموزش دارند ولی آنان دارای ضعف هایی هم بودند که شامل :تولید محتوای آموزشی
در بخش ایمنی و پیشگیری و تربیت بدنی .نتایج تحقیق حاضر با یافته های قاسم زاده و
همکاران( ) 5981همخوانی دارد .با عنایت به اینکه رعایت ایمنی و پیشگیری از بیماری ها و
همچنین پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس از درجه اهمیت باالیی برخوردار است لذا
م عاونین آموزشی مدارس باید آموزش های الزم در جهت آگاه سازی دانش آموزان و اولیا را
ببینند.
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