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 چکیده
پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و با استفاده از روش آمیخته انجام گرفته است. حجم نمونه 

معاونان و معلمان مدارس ابتدایی ، از بین کلیه مدیرانمعاون و معلم است که ، مدیر 952شامل 
 یاپرسشنامهجمع آوری اطالعات از  برای ای انتخاب شدند.بندی دو مرحلهمازندران با روش طبقه

 ایینهگزدر طیف پنج  سؤاالت، گویه 75محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه شامل هشت محور و 
معاونان و معلمان پرسیده شد. ، از هر سه گروه مدیران لیکرت و در دو وضعیت موجود و مطلوب

زوجی جهت مقایسه بین وضعیت موجود  -t، ای برای بررسی وضعیت موجودتک نمونه -tهای آزمون
، تحلیل آنالیز واریانس برای مقایسه هر یک از هشت محور وظایف معاونان بین سه گروه، و مطلوب

بندی متغیرها به کار اختالف بین سه گروه و فریدمن برای رتبهتعیین معنادار بودن  برای LSDآزمون 
معاونان در  هاییتفعالمعاونان و معلمان معتقدند که ، . نتیجه اینکه هر سه گروه مدیرانگرفته شدند

در این  تواندیمراهکاری که ، در شرایط ایده آل باید نسبت به وضع موجود ارتقا یابد هایطهحهمه 
مداوم و با کیفیتی است که مختص معاونان طراحی شده باشد  یهاآموزشان کمک کند زمینه به معاون

تواند در لذا این راهکار بعد دیگری است که میشود، یمیاد  یاحرفهو از آن تحت عنوان توسعه 
 ارائه گردد. هاساختالزامات و زیر 

 مدارس، نقش معاونین، رهبری آموزشی :ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه
ترین و ظریف، ها را از دشوارترینهنر مدیریت و تعلیم و تربیت انسان، زهامرو

دهند که هنر و علم دانند و به مدیریت تا آن حد اهمیت میپرثمرترین کارهای آدمی می
، کنند. از بین انواع مدیریتهای عمده تمدن معاصر اعالم میاداره کردن را از شاخص

ترین و مؤثرترین دانش زمان پرورشی را بااهمیتهای آموزشی و مدیریت بر سازمان
های مطلوب و مناسب با مدیریتپرورش وآموزشآورند. زیرا ثمره حاضر به شمار می

تأمین ، های خالق و رشد یافته از سوی دیگرهای خام به انسانتبدیل انسان، سواز یک
های متفاوت شکننده احتیاجات نیروی انسانی هر جامعه در سطوح مختلف و در بخ

 (.5375، اجتماعی و اقتصادی است )صافی، فرهنگی
است معاون مدرسه به طور معمول به عنوان یک عنصر مهم در مدرسه شناخته شده 

اما مطالب مستند اندکی در ارتباط با نقش معاونان به عنوان ، (5710، 0و کونرز 5رید)
های خود و برداشت، درسهپیامدهای نقش آنان بر کار سایر اعضای م، رهبر آموزشی

مارشال و  -5712، 4و نورتون 3آنان درباره رهبری آموزشی وجود دارد )کریکارد
پیوسته وظایفی ، (. به معاونانی که افرادی ماهر و آموزش دیده هستند5719، گرینفیلد

اما از هدف اصلی نظام آموزشی که ، ها فنی هستندشود که از نظر ویژگیواگذار می
 -5775، و دیگران 5باشند )هارتزلبه دور می، آموزان استرین آموزش به دانشارائه بهت

 .(5779، 1و سیمازکو 9توس، 5773، 9کورو
در اصل برای انجام وظایف اداری به وجود ، معاونت مدرسه، گوید( می5712)7بلک

با یک شرح شغل مبهم و عدم شفافیت نقش تکامل یافته ، نظمآمده و به شکلی بی
ای از عدم اطمینان که به درجه گرددیمجایگاه سرشار از ابهام است. ابهام باز  این است؛

مارشال کند. مطابق نظر تخصیص زمان و اهداف احساس می، اختیارات، فرد در وظایف
و وظایف آنان  هانقشابهام نقش در کار معاونان به علت آن است که در ، (5770)
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2. Conners 
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7. Toth 
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9. black 
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ها و منابعی که ضعیف نقش، هاـ مسئولیتنواحی خاکستری بسیاری وجود دارد 
( در 5772) 5گاراوسکی پژوهش اند و ارتباط زمانی ندارند.متناقض، اندتعریف شده

ساعت کار  52، مورد رضایت شغلی معاونان نشان داد که آنان از میزان حقوق دریافتی
توسط  که کردندیماحساس  هاآناند. روزانه و عدم وجود منشی برای کمک ناراضی

شوند و در نوع روابطشان با پرسنل مدرسه تحت فشار مافوقان به رسمیت شناخته نمی
همچنان ، منفی که معلمان نسبت به آنان داشتند را دوست نداشتند نگرش هاآنهستند. 

و این اعتبار  -نگریستند از اینکه به آنها تنها به عنوان مسئول برقراری انضباط می، که
ناراحت بودند. گراوسکی معتقد است که این  -آنها به همراه داشت  کمی برای جایگاه

 عدم رضایت ممکن است مانع کارایی و همچنین اثربخشی تصمیمات معاونان شود.
تا بتواند ، برغم اینکه به کارگیری معاونان در امور مدرسه باید گسترش یابد

های آموزشی بتوانند نظامو برای اینکه ، (5712، 0پاترباشد )پاسخگوی نیازهای مدرسه 
باید به آنها به چشم رهبر آموزشی هم نگریسته شود؛ ، اهداف خود را محقق کنند

دهد که با وظایف روزانه ( در مورد معاونان نشان می5715مطالعه گورتون و کتمن )
برای معاونان مشکل است تا از امور آموزشی حمایت الزم را به عمل ، بسیار و وقت کم

این مساله با ماهیت شغل ، شودبیشتر وقت آنان صرف امور غیر آموزشی میآورند و 
و  3آنان به عنوان یک رهبر آموزشی در تضاد است. طی پژوهشی که در آن وارنر

مدیر مدرسه را در سطح دبیرستان مورد بررسی قرار دادند  022، (5719) 4استوک
تنها یکی ، ه مدیریتفعالیت رهبری آموزشی مشخص شده بوسیل 31مشخص شد؛ از 

یکی از نقشهای مهم معاون مدرسه باید  اگرچه .از آنها به معاون مدرسه داده شده بود
 یرتأثنقش رهبری آموزشی باشد و بسیاری از وظایف خاص که مستقیماً بر آموزش 

انضباط ، باید در مقابل وظایف تکراری روزمره نظیر کارهای دفتری، گذار است
در درجه دوم اهمیت قرار گیرند ، که نیاز به توجه فوری دارند آموزان و غیرهدانش
و ، (؛ اما بسیاری عقیده دارند که معاونان صرفاً زیردست مدیران هستند5719، )کِلِی

                                                                                                                                        
1. Garawski 
2. Potter 
3. Worner 
4. Stoke 
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 -5773، 5نقش آنها کاستن از مشکالت و آسانتر نمودن وظایف مدیران است )دنارد
 (.5712، 0اسمرکا -5712، کریکارد و نورتون

های زیادی برای فرصت، ( مورد مطالعه قرار گرفتند5719که توسط کِلی ) معاونانی
رسد این امر تا حدی های مرتبط با آموزش نداشتند. به نظر میانجام وظایف/ مسئولیت

ناشی از عدم درک درست این جایگاه باشد که خود تا حدی ناشی از نبود شرح شغل 
یا رهبر معلمان و یا مدیر در حال آموزش ، ردقیق برای معاونان چه به عنوان دستیار مدی

این شرح شغل اغلب جامع نیست و ، . در مواردی که هم شرح شغل وجود دارداست
ای که اغلب به عنوان اولین وظیفه گیرد.یا وظایف غیر آموزشی زیادی را در بر می

، 3ولکنتاست )برقراری انضباط ، شوددر مدارس در نظر گرفت می، مسئولیت معاونان
رسد و به نظر می، (5719، وارنر و استوک -5719، 5اسمیت -0220، 4فریزر -5773

به صرف وقت برای آنها  یاعالقهنقش معاونان بر وظایفی متمرکز است که مدیران 
 هاپژوهش همچنین (.5770، مارشالسازمانی )از قبیل وظایف ، (5715، 9حسندارند )
به معاونت مدرسه توجه اندکی ، سازی برای مدیریتآماده  یهابرنامهدهد که نشان می

کند. هیچ گیرند ایجاد مشکل میدارند که برای افرادی که در این جایگاه قرار می
های الزم برای معاونت مدرسه در آن لحاظ شده باشد و طراحی نشده تا کیفیت یادوره

(. مطابق آنچه 5772، مارشال، 5772، یا ذکری از نقش معاونان به میان آورد. )حس
روابط کاری و وظایف معاونان مدرسه ، گفته شد ابهام و تعارض نقش در جایگاه

گیری توجهی فراگیر در سطح جهان نسبت به این جایگاه مهم از زمان شکلحاصل بی
 یهاپژوهشتا کنون بوده است. در واقع معاون مدرسه بخش فراموش شده مطالعات و 

 .(5777، ینگزمدیریتی است )کاپالن و اوو

 روش
تواند به های حاصل از آن میزیرا یافته، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است

منظور بهبود عملکرد معاونان به کار گرفته شود. از نظر نحوه اجرا توصیفی پیمایشی 
                                                                                                                                        
1. Dennard 
2. Smerka 
3. Cantwell 
4. Frazier 
5. Smith 
6. Hess 
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زیرا از طریق پرسشنامه در استان مازندران پیمایش صورت گرفته است. برای ، است
محقق ساخته استفاده شد. بخش اول شامل هشت  یاپرسشنامهت از جمع آوری اطالعا

لیکرت و در دو وضعیت موجود و  ایینهگزدر طیف پنج  سؤاالت، گویه 75محور و 
برای انجام این  همچنین معاونان و معلمان پرسیده شد.، مطلوب از هر سه گروه مدیران

ابتدایی استان مازندران در سال معاونان و معلمان شاغل در مدارس ، تحقیق کلیه مدیران
بر اساس ، به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. نمونه آماری 70-73تحصیلی 

ای از جامعه آماری پژوهش تعیین شد؛ بندی شده دو مرحلهروش نمونه گیری طبقه
 3معاون و معلم است بدین صورت که استان مازندران به ، مدیر 952حجم نمونه شامل 

و سپس ، مرکزی و غربی تقسیم شد و از هر طبقه تعدادی شهر انتخاب، شرقیطبقه 
تقسیم شدند و بطور تصادفی در هر طبقه تعدادی  این شهرها نیز به دو یا سه طبقه

معاونان و معلمان آنها به عنوان نمونه در نظر گرفته ، مدرسه انتخاب و کلیه مدیران
 گردید.از روش انتساب متناسب استفاده ، هبرای تعیین تعداد نمونه در هر طبق، شدند

 هاهیافت
، مورد استفاده یهاآزموناین تحقیق مختصری در مورد  سؤاالتحال پیش از بررسی 

کنیم. همانطور که گفته شد این تحقیق از نظر گیری بحث میچرایی آنها و نحوه نتیجه
وان این تحقیق را تمی، آوری اطالعاتو از حیث جمع، تحلیلی است -توصیفی، روش

، نوعی تحقیق میدانی به حساب آورد. در این پژوهش به دنبالبررسی ادراک مدیران
معلمان و معاونان مدارس از جایگاه و نقش معاونان مدارس و ارائه مدلی برای ارتقای 

این منظور پس از جمع آوری اطالعات  برای باشیم.نقش معاونان به رهبر آموزشی می
دهیم که اسمیرنف را انجام می-آزمون کولموگروف، رهای تحقیقمربوط به متغی

اند یا خیر؟ در صورت نرمال ها )متغیرهای بیان شده( نرمالمشخص نماییم آیا داده
کنیم در غیر ها استفاده میهای پارامتری جهت بررسی سوالها از آزمونبودن داده

جدول زیر نتایج مربوط به آزمون  اینصورت از ضرایب ناپارامتری استفاده خواهیم کرد.
در این آزمون بدین  گیرینتیجهنحوه ، دهدنرمال بودن متغیرها در هر گروه را نشان می

 25/2باشد داده غیر نرمال و اگر بیشتر از  25/2کمتر از  .sigصورت است که اگر میزان 
 نرمالند. هادادهباشد 
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به ، قیق و آزمون نرمال بودنهای توصیفی متغیرهای تححال پس از ارائه شاخص
زوجی -tبرای این منظور از آزمون  پردازیم.بررسی متغیرها در وضعیت موجود می

کنیم. فرضیه صفر در این آزمون برابری میانگین متغیر در هریک از استفاده می
کمتر از  .sigمحاسباتی بزرگ و یا مقدار  tاست و در صورتی که مقدار  هایتوضع

 شود.ضیه برابری رد میباشد فر 25/2

 بررسی اختالف میانگین دو وضعیت موجود و مطلوب در گروه معلمان  .1جدول 

 زوجی-tبر اساس آزمون 

و مقادیر  tی شود با توجه به مقادیر آمارهمالحظه می 53همانطور که در جدول 
sig. های موجود و مطلوب در تمامی متغیرها است بین وضعیت 25/2ه کمتر از ک

به عبارت دیگر میانگین وضعیت مطلوب در تمامی ، داری وجود دارداختالف معنی

 میانگین تعداد وضعیت یرهامتغ
انحراف از 

 معیار
 نتیجه t Sigی آماره

رهبری 
 آموزشی

- 74107. 3.6784 431 موجود
19.773 .000 

اختالف 
 54231. 4.4136 431 مطلوب دارمعنی

 امور اداری
- 65789. 3.9293 431 موجود

12.923 .000 
اختالف 

 60879. 4.3556 431 مطلوب دارمعنی

ساختمان و 
 اموال

- 87213. 3.7027 431 موجود
16.083 .000 

اختالف 
 68275. 4.4007 431 مطلوب دارمعنی

 امور پرسنلی
 78832. 3.9450 431 موجود

-9.998 .000 
اختالف 

 67884. 4.3278 431 مطلوب دارمعنی

 امور والدین
- 88888. 3.8368 431 موجود

14.402 .000 
اختالف 

 66919. 4.4269 431 مطلوب دارمعنی

ارتباط با 
 اجتماع

- 88749. 3.5508 431 موجود
16.627 .000 

اختالف 
 65647. 4.3118 431 مطلوب دارمعنی

 امور انضباطی
- 79286. 3.9614 431 وجودم

12.898 .000 
اختالف 

 63076. 4.4719 431 مطلوب دارمعنی

 امور ورزشی
- 1.00232 3.4420 431 موجود

14.734 .000 
اختالف 

 76626. 4.2216 431 مطلوب دارمعنی
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دار معنی 25/2متغیرها بزرگتر از وضعیت موجود بوده و این اختالف در سطح خطای 
 است.

 د و مطلوب در گروه معاونین بررسی اختالف میانگین دو وضعیت موجو .2جدول 

 زوجی-tبر اساس آزمون 

 میانگین تعداد وضعیت یرهامتغ
انحراف از 

 معیار
ی آماره
t 

Sig. نتیجه 

 رهبری آموزشی
 69962. 3.8038 98 موجود

-5.854 .000 
اختالف 

 72557. 4.2461 98 مطلوب دارمعنی

 امور اداری
 72421. 3.9303 98 موجود

-3.778 .000 
الف اخت

 75064. 4.1492 98 مطلوب دارمعنی

امور ساختمان و 
 اموال

 82238. 3.9490 98 موجود
-3.586 .001 

اختالف 
 91735. 4.1589 98 مطلوب دارمعنی

 امور پرسنلی
 81815. 4.0860 98 موجود

-2.555 .012 
اختالف 

 78208. 4.2405 98 مطلوب دارمعنی

 امور والدین
 80183. 4.0442 98 موجود

-3.550 .001 
اختالف 

 83712. 4.2959 98 مطلوب دارمعنی

 ارتباط با اجتماع
 81475. 3.7372 98 موجود

-4.716 .000 
اختالف 

 87385. 4.1161 98 مطلوب دارمعنی

 امور انضباطی
 71096. 4.3329 98 موجود

-.713 .478 
 اختالف

 77740. 4.3801 98 مطلوب ندارد

 امور ورزشی
 93685. 3.8384 98 موجود

-2.922 .004 
اختالف 

 93276. 4.0578 98 مطلوب دارمعنی

و مقادیر  tی شود با توجه به مقادیر آمارهمالحظه می 54همانطور که در جدول 
sig.  های موجود و مطلوب در تمامی متغیرها بجز است بین وضعیت 25/2که کمتر از

به عبارت دیگر میانگین وضعیت مطلوب ، داری وجود داردف معنیامور انضباطی اختال
در تمامی متغیرها بجز امور انضباطی بزرگتر از وضعیت موجود بوده و این اختالف در 

 دار است.معنی 25/2سطح خطای 
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 بررسی اختالف میانگین دو وضعیت موجود و مطلوب در گروه مدیران  .3جدول 

 زوجی-tبر اساس آزمون 

 میانگین تعداد وضعیت رهایمتغ
انحراف 
 از معیار

 نتیجه .t Sigی آماره

رهبری 
 آموزشی

 64745. 3.8747 75 موجود
-3.992 .000 

اختالف 
 72147. 4.3154 75 مطلوب دارمعنی

 امور اداری
 65636. 3.9444 75 موجود

-3.638 .000 
اختالف 

 68080. 4.3167 75 مطلوب دارمعنی

ساختمان و 
 اموال

 75409. 3.9562 75 موجود
-3.687 .001 

اختالف 
 78325. 4.3486 75 مطلوب دارمعنی

امور 
 پرسنلی

 64704. 4.1200 75 موجود
-2.037 .045 

اختالف 
 76368. 4.3600 75 مطلوب دارمعنی

 والدین
 80422. 4.0578 75 موجود

-3.696 .000 
اختالف 

 75010. 4.5067 75 مطلوب دارمعنی

ارتباط با 
 اجتماع

 70381. 3.8250 75 موجود
-4.736 .000 

اختالف 
 71785. 4.3200 75 مطلوب دارمعنی

امور 
 انضباطی

 63458. 4.2783 75 موجود

-3.285 .002 

اختالف 
 دارمعنی

 ندارد
 71168. 4.6033 75 مطلوب

امور 
 ورزشی

 75295. 3.7800 75 موجود
-4.587 .000 

ف اختال
 73168. 4.2911 75 مطلوب دارمعنی

 .sigو مقادیر  tی شود با توجه به مقادیر آمارهمالحظه می 3همانطور که در جدول 
های موجود و مطلوب در تمامی متغیرها اختالف است بین وضعیت 25/2که کمتر از 

یرها به عبارت دیگر میانگین وضعیت مطلوب در تمامی متغ، داری وجود داردمعنی
 دار است.معنی 25/2بزرگتر از وضعیت موجود بوده و این اختالف در سطح خطای 

 گیرینتیجهبحث و 
اول پژوهش؛ ادارک مدیران از جایگاه و نقش فعلی و ایده آل  سؤالمربوط به  هاییافته

برای تعیین اولویت وظایف معاونان در هر یک از دو وضعیت  معاونان مدرسه چیست؟
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از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد که نتایج ، وب از دیدگاه مدیرانموجود و مطل
آن به شرح زیر است: از نظر مدیران اهمیت وظایف در وضع موجود به ترتیب عبارتند 

( اولویت سوم؛ 3( اولویت دوم؛ امور پرسنلی 0نخست؛ امور انضباطی  ( اولویت5از: 
  ( اولویت پنجم؛ امور اداری5ان و اموال چهارم؛ امور ساختم ( اولویت4امور والدین 

( اولویت هشتم؛ 1( اولویت هفتم؛ ارتباط با اجتماع 9ششم؛ رهبری آموزشی  ( اولویت9
امور ورزشی. از دیدگاه مدیران درحال حاضر امور انضباطی در صدر وظایف معاونان 

خست؛ ( اولویت ن5قرار دارد و رهبری آموزشی در اولویت ششم قرار گرفته است. 
 سوم؛ امور ساختمان و اموال  ( اولویت3دوم؛ امور والدین  ( اولویت0امور انضباطی 

ششم؛  ( اولویت9پنجم؛ امور ورزشی  ( اولویت5چهارم؛ امور پرسنلی  ( اولویت4
 هشتم؛ امور اداری. ( اولویت1( اولویت هفتم؛ رهبری آموزشی 9ارتباط با اجتماع 

ه آل امور انضباطی همچنان باید در صدر وظایف از دیدگاه مدیران در شرایط اید
معاونان باقی بماند و رهبری آموزشی با یک پله سقوط از جایگاه ششم به جایگاه هفتم 

دیدگاه و برداشت خود را در "باز  سؤالتنزل یافته است. همچنین مدیران در پاسخ به 
ضباطی معاونان و نیز بیشترین اهمیت را به وظایف ان "مورد معاون مدرسه بنویسید

حاکی از آن است که مدیران  هایافتهکمترین اهمیت را به رهبری آموزشی دادند. این 
درک و آگاهی درستی از وظایف معاون مدرسه ندارند و بر اساس تفکر سنتی حاکم 

لذا یکی از کنند، یممسئولیت معاون مدرسه قلمداد  ترینیاصلبرقراری انضباط را 
که باید در مدل لحاظ شود افزایش آگاهی مدیران نسبت به  ییهاتساخالزامات و زیر 

زوجی برای بررسی اختالف میانگین دو  tوظایف معاونان است. همچنین نتایج آزمون 
که در هر هشت حیطه تعیین  دهدیموضعیت موجود و مطلوب در گروه مدیران نشان 

ف معناداری وجود بین وضعیت موجود و مطلوب اختال، شده برای وظایف معاونان
موید آن است که در هر هشت حیطه میانگین نمرات در  tمنفی بودن آماره ، دارد

وضعیت مطلوب از وضعیت موجود بیشتر است؛ به عبارت دیگر مدیران معتقدند که 
 معاونان باید در هر هشت حیطه ارتقا یابد. هاییتفعال

از جایگاه و نقش فعلی و  دوم پژوهش؛ ادارک معلمان سؤالمربوط به  هاییافته
ایده آل معاونان مدرسه چیست؟ برای تعیین اولویت وظایف معاونان در هر یک از دو 

از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد ، وضعیت موجود و مطلوب از دیدگاه معلمان
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دوم؛ امور  ( اولویت0نخست؛ امور انضباطی  ( اولویت5که نتایج آن به شرح زیر است: 
( اولویت پنجم؛ 5چهارم؛ امور اداری  ( اولویت4سوم؛ امور والدین  ( اولویت3ی پرسنل

هفتم؛ امور  ( اولویت9ششم؛ رهبری آموزشی  ( اولویت9امور ساختمان و اموال 
هشتم؛ ارتباط با اجتماع. از دیدگاه معلمان درحال حاضر امور  ( اولویت1ورزشی 

رهبری آموزشی در اولویت ششم قرار  انضباطی در صدر وظایف معاونان قرار دارد و
 گرفته است. از نظر معلمان اهمیت وظایف در وضع مطلوب به ترتیب عبارتند از: 

سوم؛ امور  ( اولویت3( اولویت دوم؛ امور والدین 0نخست؛ امور انضباطی  ( اولویت5
پنجم؛ رهبری آموزشی  ( اولویت5چهارم؛ امور پرسنلی  ( اولویت4ساختمان و اموال 

( اولویت هشتم؛ 1( اولویت هفتم؛ امور ورزشی 9ششم؛ ارتباط با اجتماع  ( الویت9
امور اداری. از دیدگاه معلمان در شرایط ایده آل امور انضباطی همچنان باید در صدر 
وظایف معاونان باقی بماند و رهبری آموزشی با یک پله صعود از جایگاه ششم به 

دیدگاه و "باز  سؤالنین معلمان در پاسخ به همچ، جایگاه پنجم ارتقاء یافته است
امور انضباطی را مهمترین  "برداشت کلی خود را در مورد معاون مدرسه بنویسید

این ، مسئولیت معاونان تعیین کردند و رهبری آموزشی را در اولویت پایینی قرار دادند
از وظایف  آگاهی و درک صحیحی، که معلمان نیز همانند مدیران دهندیمنتایج نشان 

وظایف  رأساصلی معاون مدرسه ندارند و در شرایط ایده آل هم کماکان انضباط را در 
لذا افزایش آگاهی معلمان نسبت به وظایف معاونان نیز باید در دهند، یممعاونان قرار 

 مورد توجه قرار گیرد. هاساختالزامات و زیر 
نگین دو وضعیت موجود و زوجی برای بررسی اختالف میا tهمچنین نتایج آزمون 

که در هر هشت حیطه تعیین شده برای وظایف  دهدیممطلوب در گروه معلمان نشان 
منفی بودن آماره ، بین وضعیت موجود و مطلوب اختالف معناداری وجود دارد، معاونان

t  موید آن است که در هر هشت حیطه میانگین نمرات در وضعیت مطلوب از وضعیت
معاونان باید در هر  هاییتفعالبه عبارت دیگر معلمان معتقدند که  موجود بیشتر است؛

هر یک از وظایف و "باز  سؤالمعاونان در پاسخ به  هشت حیطه ارتقا یابد.
 "؟دهدیمزیر به طور متوسط چند درصد حجم کاری شما را تشکیل  هاییتمسئول

امور پرسنلی و دهد، یمدرصد حجم کاری آنها را تشکیل  9/09گفتند که امور انضباطی 
امور اداری و مالی در جایگاه گیرند، یمارتباط با اجتماع هر دو در جایگاه دوم قرار 
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و ، نظارت بر عملکرد معلمان و کارکنان، حفظ و نگهداری ساختمانگیرد، یمسوم قرار 
 یهابرنامهو برنامه ریزی و اجرای  گیرندیمراهنمایی هر سه در رتبه چهارم قرار 

 عه در جایگاه پنجم قرار گرفته است.توس
همچنان که مشهود است امور انضباطی بیشترین حجم کاری معاونان را تشکیل 

نیز هیچ یک در حیطه  گیرندیمدوم و سوم قرار  یهارتبهو اموری که در دهد، یم
بدیهی است با این شرایط برای معاونان وقتی برای گیرند، ینمرهبری آموزشی قرار 

در پاسخ  همچنین .ماندینمدر امور مرتبط با آموزش و رهبری آموزشی باقی  مشارکت
خود را که در حال حاضر انجام  هاییتمسئولپنج مورد از مهمترین "باز  سؤالبه 

درصد معاونان به برقراری نظم و انضباط  19، "به ترتیب اهمیت بنویسیددهید، یم
درصد آن را اولویت اول  15ورد اشاره کردند؛بین معاونانی که به این م از اشاره کردند.

درصد آن را در اولویت چهارم و  9 و، درصد آن را اولویت سوم 1، و دوم تعیین کردند
، هابخشنامهابالغ ، از قبیل ثبت نام)درصد معاونان به امور اداری  99پنجم قرار دادند.

که به این مورد اشاره حضور و غیاب و امور دفتری( اشاره کردند. از میان معاونانی 
 05درصد اولویت سوم؛ و  51، درصد آن را اولویت اول و دوم تعیین کردند 95کردند؛ 

درصد معاونان به ارتباط با والدین  43پنجم قرار دادند. درصد آن را در اولویت چهارم
 درصد آن را در اولویت 55اشاره کردند. از بین معاونانی که به این مورد اشاره کردند؛ 

درصد آن را در اولویت چهارم و  57و ، درصد اولویت سوم 09، اول و دوم قرار دادند
درصد معاونان به امور مرتبط با آموزش )رهبری آموزشی( اشاره  34پنجم قرار دادند.

درصد آن را در اولویت اول و  53کردند. از بین معاونانی که به این مورد اشاره کردند؛ 
درصد آن را اولویت چهارم و پنجم  93و ، د در اولویت سومدرص 04، دوم قرار دادند
عامل پنجم وظایف متعددی ذکر شد که هیچکدام درصد قابل  برای تعیین کردند.

هماهنگی و ، توجهی به دست نیاورد؛ از جمله رسیدگی به ساختمان و تاسیسات
ب رسیدگی به جضور و غیا، رسیدگی و نظارت به امور ورزشی، برگزاری اردوها

 غیره. همکاران و
همچنان که مشهود است عمده معاونان به امور انضباطی به عنوان اهم وظایف خود 
اشاره کردند و اغلب آنان رسیدگی به امور انضباطی را اولویت اول و دوم وظایف خود 
تعیین کردند. همچنین درصد قابل توجهی از معاونان به امور اداری اشاره کرده و 
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وظیفه را در اولویت اول و دوم تعیین کردند. در این بین امور  اکثریت آنان این
نسبت  تریینپایعنی امور مرتبط با رهبری آموزشی با به دست آوردن درصدی ، آموزشی

به سایر وظایف معاونان در جایگاه چهارم قرار گرفت؛ ضمن آنکه عمده معاونانی که به 
 و پنجم قرار دادند. آن را در اولویت چهارم، این مورد اشاره کردند

از دیدگاه خود معاونان در شرایط ایده آل امور انضباطی همچنان باید در صدر 
وظایف معاونان باقی بماند و رهبری آموزشی با دو پله صعود از جایگاه هفتم به جایگاه 

دیدگاه و برداشت خود را در "باز  سؤالدر پاسخ به  معاونان پنجم ارتقاء یافته است.
باالترین اولویت را به وظایف انضباطی خود دادند و به  "اون مدرسه بنویسیدمورد مع

پنج مورد از "همچنین در پاسخ به پرسش ، نکردند یااشارهرهبری آموزشی هیچ 
را که باید انجام دهید )در شرایط ایده آل( به ترتیب اهمیت  هایییتمسئولمهمترین 

م و انضباط اشاره کردند. از بین معاونانی به برقراری نظ، درصد معاونان 95 "بنویسید
درصد  7، درصد آن را اولویت اول و دوم تعیین کردند 91که به این مورد اشاره کردند؛ 

درصد معاونان  90درصد آن را در الویت چهارم و پنجم قرار دادند.  03و ، اولویت سوم
امور ، امور دفتری، ابحضور و غی، هابخشنامهابالغ ، به امور اداری )از قبیل ثبت نام

درصد آن را  55مالی( اشاره کردند. از بین معاونانی که به این مورد اشاره کردند؛ 
درصد آن را در اولویت  07و ، درصد اولویت سوم 59، اولویت اول و دوم تعیین کردند

درصد معاونان به ارتباط با والدین اشاره کردند. از بین  47چهارم و پنجم قرار دادند.
درصد آن را در اولویت اول و دوم قرار  00اونانی که به این مورد اشاره کردند؛ مع

درصد آن را در اولویت چهارم و پنجم قرار  45و ، درصد اولویت سوم 03، دادند
درصد معاونان به امور مرتبط با آموزش )رهبری آموزشی( اشاره کردند. از  43دادند.

درصد آن را اولویت اول و دوم تعیین  09کردند؛ میان معاونانی که به این مورد اشاره 
درصد آن را در اولویت چهارم و پنجم قرار  55و ، درصد اولویت سوم 57، کردند
مورد پنجم عوامل متعددی ذکر شد که هیچ یک درصد قابل توجهی به  برای دادند.

گزاری بر، انآموزدانشتغذیه ، دست نیاورد؛ از جمله رسیدگی به ساختمان و تاسیسات
 غیره.رسیدگی به جضور و غیاب همکاران و ، اردوها

در وضعیت ، معاونان حاکی از آن است که بزعم آنان یهاپاسخحاصل از  هاییافته
و عمده  دهدیممطلوب نیز رسیدگی به امور انضباطی اهم وظایف آنان را تشکیل 
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 همچنین دوم قرار دادند.آن را در اولویت اول و ، معاونانی که به این وظیفه اشاره کردند
درصد قابل توجهی از معاونان به وظایف خود در ارتباط با امور ، به مانند وضع موجود
آموزشی با  رهبری آن را در اولویت اول و دوم قرار دادند. عمدتاًاداری اشاره کرده و 

را  در جایگاه چهارم قرار گرفته است و جالب آنکه اکثریت معاونان آن تریینپادرصدی 
تفاوت قابل مشاهده تغییر اندکی در  تنها به عنوان اولویت چهارم و پنجم تعیین کردند.

که اهمیت وظایف و اولویت آنها دستخوش تغییر  یااندازهدرصدها است اما نه در 
گویای آن است که حتی خود معاونان نیز آگاهی و درک درستی  هایافتهاین شود. 

ارند و معتقدند در شرایط آیده آل هم بیش از هر چیز نسبت به نقش و جایگاه خود ند
افزایش آگاهی و درک ، لذا همچون مدیران و معلمان، باید به برقراری انضباط بپردازند

خود معاونان نسبت به وظایفشان باید مورد توجه قرار گیرد و در الزامات و زیر 
 لحاظ شود. هاساخت

اختالف میانگین دو وضعیت موجود و زوجی برای بررسی  tهمچنین نتایج آزمون 
که در هفت حیطه از هشت حیطه تعیین شده  دهدیممطلوب در گروه معاونان نشان 

، بین وضعیت موجود و مطلوب اختالف معناداری وجود دارد، برای وظایف معاونان
موید آن  tتنها در مورد امور انضباطی این اختالف معنادار نیست. منفی بودن آماره 

ه در هفت حیطه میانگین نمرات در وضعیت مطلوب از وضعیت موجود بیشتر است ک
آنان باید در هفت حیطه ارتقا  هاییتفعالاست؛ به عبارت دیگر معاونان معتقدند که 

یابد. تنها در مورد امور انضباطی بر این باورند که فعالیت آنها در شرایط مطلوب نیز 
 سؤالهای پژوهش برای پاسخ به ه به یافتهباید در همین سطح باقی بماند. با توج

معاونان و ، چهارم همانطور که در تحقیق حاضر مشخص شد هر سه گروه مدیران
در شرایط ایده آل باید نسبت  هایطهحمعاونان در همه  هاییتفعالمعلمان معتقدند که 

کمک کند در این زمینه به معاونان  تواندیمراهکاری که ، به وضع موجود ارتقا یابد
مداوم و با کیفیتی است که مختص معاونان طراحی شده باشد و از آن  یهاآموزش

تواند در لذا این راهکار بعد دیگری است که میشود، یمتحت عنوان توسعه حرفه اییاد 
 ارائه گردد. هاساختالزامات و زیر 
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