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  چکیده

ي کارشناسـی ارشـد   دروس دوره ي اهمیت و قابلیت اجراییهدف کلی از انجام این پژوهش، مقایسه

ي برنامه درسی پیشنهادي بود. جامعـه  مدیریت آموزشی دانشگاههاي منتخب داخلی و خارجی جهت ارائه

ي مدیریت آموزشی بود که بـا روش  آماري شامل اعضاي هیأت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته

نفر از دانشجویان سال آخر انتخاب شدند. ابزار  48از اعضاي هیأت علمی و  نفر 21س، گیري در دسترنمونه

ي اهمیت و قابلیت اجرایی دروس بود که با استفاده از روش تحلیـل گویـه و   تحقیق، مقیاس محقق ساخته

ها توزیع و تحلیل شدند. نتـایج  آلفاي کرونباخ، روایی و پایایی آن محاسبه گردید و پس از تأیید، بین نمونه

در اهمیت سـیزده درس   -2ج درس بین استادان و دانشجویان اتفاق نظر وجود دارد. در پن -1نشان داد که: 

در قابلیت اجرایـی ده درس،   -3تفاوت معناداري بین دیدگاه دانشجویان و اعضاي هیأت علمی وجود دارد. 

بـین اهمیـت دو درس از    -4تفاوت معناداري بین دیدگاه دانشجویان و اعضاي هیـأت علمـی وجـود دارد.    

بـین قابلیـت    -5دگاه اعضاي هیأت علمی بر حسب سابقه خدمت آنان تفـاوت معنـاداري وجـود دارد.    دی

با مقایسـه   -6هاي مختلف تفاوت معناداري وجود ندارد. اجرایی دروس از دیدگاه اعضاي هیأت علمی مرتبه

ـ    ی، دوازده اهمیت و اولویت دروس مختلف در رئوس محتوایی از دیدگاه دانشجویان و اعضـاي هیـأت علم

  ي مدیریت آموزشی  پیشنهاد شد.عنوان درس در رشته
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  مقدمه

اند؛ چرا کـه امـروزه آنـان بـه     هاي گذشته بسیار متفاوتدانشجویان امروزي با دانشجویان دهه

هـاي جامعـه   گیريمسائل و خواهان مشارکت در ابعاد گوناگون تصمیمي تر دربارهدنبال تفکر عمیق

 رو و بـراي آنکـه  از ایـن  ).2007، 1زا؛ اورالوسـکی؛ لـوین؛ بـث؛ کربـی؛ لـوپز و مارسـلو      هستند (کـی 

هاي مختلف در آینده آمـاده  هاي آینده و نقش رهبري در زمینهدانشجویان جهت پذیرش مسئولیت

بدون تردید، در میـان  رسی متناسب با شرایط و اقتضائات کنونی هستند. هاي دشوند، نیازمند برنامه

هـا و مؤسسـات آمـوزش    ها در دانشـگاه هاي درسی و میزان اثربخشی آنعناصر آموزش عالی، برنامه

عالی در توفیق یا شکست این مؤسسات و تربیـت دانشـجویان بامسـؤولیت، نقـش کلیـدي و بسـیار       

 در درسـی  ي)، برنامـه 1384عـارفی ( کند. در تأیید این مطلب و به اعتقـاد  اي ایفا میتعیین کننده

 از بتوانـد  تـا  باشـد  برخـوردار  الزم جامعیـت  از نیز و تحوالت با نیازها، مطابق بایستی عالی آموزش

 دادهايبرون به عنوان هم از بعد اجتماعی و فردي بعد از هم که هاییمهارت و هاقابلیت رشد طریق

زي و امـرو  يپیچیـده  دنیـاي  در نقـش  ایفـاي  را براي دانشجویانشوند، می محسوب آموزشی مؤثر

 مردم، از بسیاري نظر از صورت این غیر در آماده نمود. ساختارهاي متغیر با رویارویی توانهمچنین 

 بـازدهی  از آنـان  شـده  انجام گذاريسرمایه دانشجویان، حتی خود و هاکارفرمایان، حکومت والدین،

 عناصـري  و عوامل جمله از ی کهعال آموزش درسی هايبرنامهبنابراین،  .بود نخواهد برخوردار خوب

 مراکـز  قلـب ي ، بـه مثابـه  دارند بسزایی نقش عالی شزآمو اهداف به بخشیدن تحقق در که هستند

حـال   ي درگویی به نیازهاي جامعه) و بایستی براي پاسخ1988(آلتباخ،  آیندمی شمار به دانشگاهی

هاي تغییر به صورت مستمر مورد اصالح و بازنگري قرار گیرند. دلیل تأکید بر بازنگري مستمر برنامه

 تدریج به هاآن بهسازي و نوسازي عدم و درسی هايبرنامه درسی نیز به این دلیل است که کهنگی

 عنـوان  تحت پدیدهایی و دهدمی قرار ابهام از ايهاله در را دانشگاهی هايرشته ها ودوره اثربخشی

). در ایـن راسـتا،   1389 واجارگـاه،  گیرنـد (فتحـی  شکل مـی  2ریختنی دور یا فایدهدرسی بی برنامه

 هـر  فرهنـگ  يپایـه  بـر  درسـی  يهاي پویاتر در برنامـه ) نیز بر اصالح و ارائه برنامه1993( 3الوتن

 اجتمـاعی،  مبتنـی بـر نظـام   دانشـگاهی را   درسـی  يبرنامـه  بـازنگري در  کنـد و کشوري تأکید می

عـالوه بـر ایـن، وزیـري      .دانـد شناختی مـی  زیبایی و اعتقادي اخالقی، فنّاوري، ارتباطات، اقتصادي،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kiesa, orlowski, Levine, Both, Kirby, lopez & Marcelo 
2. Scarp Curriculum       3. Lawton 
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 کارآمـدي،  زیـادي  حـد  تا که داندمی آموزشی نظام هر يجوهره درسی را ي) نیز که برنامه1378(

-برنامـه  نظام يبهینه ساختار تعییند، معتقد است که کنمی تضمین را نظام آن و اثربخشی کیفیت

 گذارانسیاست هايمشغولیدل ترینمهم جمله از زمان گذر در آن بازنگري اصالح و و ریزي درسی

 آمـوزش عـالی   در مهـم  ایـن  ت. بدیهی است کهاس بوده جهان مختلف کشورهاي در آموزشی نظام

 اجتمـاعی نیرومنـدي   و علمـی  ابزار عالی آموزش در درسی يبرنامه زیرا ؛یابدمی دوچندان اهمیتی

 بـراي  علمـی  وسـیع  یک تجربه به هامهارت و دانش انتقال حدود و چگونگی ترسیم ضمن که است

 و درسـی  هـاي برنامـه  در تغییـر  کنـونی،  در دنیاي بر این اساس، .شودمی محسوب نیز دانشجویان

 گسـترده  هـاي فعالیـت  و اقـدامات  و گرددمی اساسی محسوب ضرورت یک عالی آموزش در دروس

   .دارد قرار کار دستور در هاي آموزشینظام توسط آن تسهیل براي

 میـزان  عـالی،  آموزش ها و مؤسساتدانشگاه در درسی يبرنامه اهمیت به رغم اما متأسفانه و

در  آنها تغییر و اصالح ارزشیابی، بررسی، براي الزم همت و تالش حتی و نیست کافی هابه آن توجه

-برنامـه  کـه  دالیلی از یکی )2009( 1باچانان به زعم ).1997،(استارك است نگرفته قرار کار دستور

افراد  براي تغییر خود زاياسترس ماهیت روند،می درسی يبرنامه تغییر سمت به کمتر درسی ریزان

ایـن   داشـت  توجـه  آن بـه  باید که اينکته واقع، باشد. درمی مجریان به ویژه تغییر فرآیند در درگیر

   .باشد دانشجویان یادگیري بهبود نهایت در بایستی درسی يبرنامه تغییر اصلی يانگیزه که است

 بعد و هاي قبلسال در ایران عالی آموزش در درسی ریزيبرنامه نظام تحوالت سیر بر مروري

 هادانشگاه درسی هايبرنامه در تغییر اجتماعی، تغییرات پی در که دهدمی نشان اسالمی انقالب از

 هـا، دوران يهمه در تقریباً و از هرچیز بیش اما است بوده ضروري حال عین در و مستمر ايپدیده

 مـورد  همـواره  دانشـگاهی  هـاي رشته هاي دروسسرفصل و عناوین تدوین در تمرکزگرایی موضوع

 عـدم  جهـانی،  تحـوالت  و دانـش  رشد به ناکافی توجه .است بوده نظرانصاحب و کارشناسان انتقاد

 نیازهـاي  با هارشته محتواي ارتباط وعدم درسی ریزيفرآیند برنامه در دانشگاهیان فراگیر مشارکت

 (نصـر  از سوي متخصصان مطرح گردیده است که است بوده جمله انتقادهایی از جامعه و مخاطبان

  ). 1385اصفهانی، 

درسی مـؤثر باشـد و   ي هاي دقیق برنامهتواند در بازبینیترین عناصري که میاز جمله کلیدي

هـا هسـتند؛ چراکـه آنـان مجـري      نقش غیر قابل انکاري را ایفا نماید، اعضاي هیأت علمی دانشـگاه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Buchanan 
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هاي درس بوده و از نزدیـک شـاهد نتـایج مثبـت و یـا منفـی کاربسـت        هاي درسی در کالسبرنامه

). بنـابر  1996، 1باشـند (جـف  وزند، مـی آممی ي درسی در قالب محتواهایی که به دانشجویانبرنامه

هاي کنندگان محتواهاي برنامه)، عالوه بر استادان، دانشجویان به عنوان مصرف2002( 2اعتقاد گیب

) نیز نقش مهمـی در فرآینـد آمـوزش    1392شکري،  و زاده احمد(آموزش  نفعان اصلیدرسی و ذي

سایر عناصر همچون استادان، دانش و محتوا مورد ي دارند و بنابراین باید نقطه نظرات آنان به اندازه

 بـودن  برخـوردار  و پیشـین  سـطور  در شده هاي مطرحضرورت به توجه با توجه قرار گیرد. بنابراین

ي اهمیـت و  رو بـه مقایسـه  ي کنونی ایـران، پـژوهش پـیش   جامعه در خود خاص اهمیت از موضوع

منتخـب داخلـی و    هـاي آموزشـی دانشـگاه   ي کارشناسی ارشد مـدیریت قابلیت اجرایی دروس دوره

ي درسـی پیشـنهادي   ي برنامـه خارجی از دیدگاه اعضاي هیأت علمی و دانشجویان همـراه بـا ارائـه   

  پرداخته است.

  

  پیشینه پژوهش

ي بر اساس جست و جوهاي به عمل آمده توسط پژوهشگران، تحقیق مرتبطی که بـه مقایسـه  

منتخـب   هـاي ارشناسی ارشد مـدیریت آموزشـی دانشـگاه   ي کاهمیت و قابلیت اجرایی دروس دوره

داخلی و خارجی از دیدگاه اعضاي هیأت علمی و دانشجویان بپردازد یافت نشد و لذا در این قسمت 

انـد،  ي مدیریت آموزشـی از دیـدگاههاي مختلـف پرداختـه    هایی که به بررسی رشتهبه ذکر پژوهش

  اشاره گردیده است. 

هـاي درسـی   )، به بررسـی کیفیـت سـنجی برنامـه    1393چورسی ( شکورزاده، ملکی و قصابی

ریزي آموزشـی پرداختنـد و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه        تحصیالت تکمیلی گروه مدیریت و برنامه

 ارزیابی راهبردهاي و یادگیري ی ـیادده راهبردهاي درسی، برنامه محتواي برنامه درسی، هايهدف

 عناصر استادان، نماید. از منظر برآورده دانشجویان را انتظارات و نتوانسته است نیازها درسی برنامه

 امـا  کنـد  بـرآرده  آنـان را  انتظـارات  و نیازها توانسته است تا حدي ارزیابی راهبرد و اجرایی راهبرد

 همچنین برآورده نماید. را انتظارات استادان و نیازها نتوانسته است محتوا و هدف ر مربوط بهعناص

  وجود ندارد. داريمعنا تفاوت استادان و دانشجویان دموگرافیکی هايویژگی بین

 يبرنامـه  )، ضـرورت و امکـان تغییـر   1392نورآبادي؛ احمدي؛ دبیري اصفهانی و فراستخواه (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gaff        2. Gibb 
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 مـدیریت  مـوردي: گـرایش   درسی تلفیقی (مطالعه برنامه به ایران عالی آموزش نظام مصوب درسی

بـه   هـاي اند و به این نتیجه رسـیدند کـه یافتـه   ی قرار دادهکارشناسی) را مورد بررس دوره آموزشی،

 مدیریت گرایش و دانشجویان استادان نارضایتی ينشان دهنده/. 99 ضریب اطمینان با آمده، دست

 دیگـر  سـوي  از تلفیقی، درسی برنامه از ایشان حمایت و سویک فعلی از درسی يبرنامه از آموزشی

 برنامـه  کـارآیی  شده است کـه  گیرينتیجه چنین هاي تحقیقیافته به استناد با نهایت در باشد.می

 در و شـده  احسـاس  درسـی  برنامـه  این تغییر و ضرورت اثبات عالی آموزش نظام در کنونی درسی

   .دارد وجود تلفیق سمت به و حرکت درسی برنامه در تحول و تغییر این امکان نهایت

ي درسی آموزش عـالی: مـورد   عنوان  تغییر برنامه)، در پژوهش خود با 1391کرمی و فتاحی (

 کـه از  ریزي آموزشی، به ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد    ي کارشناسی ارشد برنامهي درسی دورهبرنامه

-نمـی  ضروري این عنصر در تغییر و بوده نسبی مطلوبیت داراي دوره، اصلی اهداف استادان، دیدگاه

 محتـوا،  عنصـر  مـورد  در بودنـد.  اصـلی دوره  اهـداف  تغییـر  خواستار دانشجویان که حالی در باشد؛

 تعـداد  بـا  و شـود  حفـظ  بایسـتی  رشته این دروس تقریباً تمامی که معتقدند دانشجویان و استادان

 اهـداف  يمؤلفـه  دانشـجویان  استادان و دیدگاه از اما بودند. موافق نیز این دروس موجود واحدهاي

 درسـی  محتواي برنامـه  يمؤلفه این در تغییر خواستار و نبوده برخوردار مطلوبی وضعیت دروس از

 ایـن  بـر  دانشـجویان  و نامه، اسـتادان پایان درس استثناي به نیز دروس سرفصل يمؤلفه در بودند.

 غیـر  به استادان دیدگاه از ارزشیابی، عنصر در مورد است. ضروري دروس تمامی در تغییر که باورند

  درس از

 دروس همه دانشجویان از دیدگاه که حالی در بود؛ تغییر و بازنگري نیازمنددروس  يبقیه نامه،پایان

  .بودند تغییر نیازمند

 يبررسـی میـزان انطبـاق برنامـه    در بررسی خود با عنوان  )،1390( شریف و دارلیاقت ؛شادفر

اي متشکل از بر روي نمونه که ریزي آموزشی با نیازهاي دانشجویانمدیریت و برنامه يدرسی رشته

ریـزي آموزشـی و   ریزي آموزشـی، کارشناسـی ارشـد برنامـه    دانشجویان کارشناسی مدیریت و برنامه

دادند بـه ایـن   هاي اصفهان، تهران و شهید بهشتی انجام آموزشی دانشگاهکارشناسی ارشد مدیریت 

با نیازهاي دانشجویان کمتر از حد  یاد شده يدرسی رشته يمیزان انطباق برنامه نتیجه رسیدند که

  .گوي نیازهاي دانشجویان نیستمذکور پاسخ يدرسی رشته يمتوسط است؛ به عبارت دیگر، برنامه

 و ایـران  آمـوزش عـالی   در تربیتـی  علوم يرشته درسی هايبرنامه بررسی هب، )1383عارفی (
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آموزشی) پرداخت. نتـایج حـاکی از آن    مدیریت گرایش موردي آن (مطالعه بهبود براي راهکارهایی

 بعـد  از و دیسـیپلینی  دیـدگاه  بر مبتنی کلی، اهداف بعد از درسی هايموجود برنامه وضع است که

 و علمـی  هـاي بـه جنبـه   توجـه  حیـث  از و است موضوعی دیدگاه بر مبتنی آموزش، روش و محتوا

 کـاربردي،  و تخصصی ویژه، هايمهارت تحقیقی، هايمهارت عمومی، هايتقویت مهارت و کاربردي

 بـا  بایسـتی  آن، بهبـود  جهت در و نیست موجود نیازهاي گويپاسخ ارزشیابی، و هاي آموزشروش

 در شناختی فرآیند و اجتماعی تغییر گرایانهانسان دموکراتیک شهروندي دیسیپلینی رویکرد تلفیقی

در  .نمود اقدام فعلی نیازهاي با متناسب ارزشیابی و آموزش روش محتوا، ازجمله برنامه ي ابعادهمه

مطلـوب مـی   وضـعیت  و درسی هايبرنامه موجود وضعیت فاصله از حاکی تحقیق این نهایت، نتایج

  باشد.

 ریـزي برنامـه  يرشته درسی يبرنامه کیفیت ارزیابی به خود پژوهش در )،1379(مالمحمدي 

و  تـدریس  فرآینـد  بودن نامطلوب جمله از نتایجی به و پرداخت ارشد کارشناسی مقطع در آموزشی

الزم  پویایی عدم فراگیران، عالیق و نیازها با درسی يبرنامه مناسب هماهنگی عدم آموزش، امکانات

و  درسی يهبرنام بین الزم هماهنگی عدم روز، دانش با فراگیران ساختن مجهز براي برنامه محتواي

  .یافت دست کارورزي و عملی واحدهاي بودن ناکافی و کار بازار

  

  سؤاالت تحقیق

ي کارشناسـی  ي درسی پیشنهادي دورهي برنامههدف کلی از انجام این تحقیق آزمایشی، ارائه

ي مـذکور  ي دیدگاه اعضاي هیأت علمی و دانشجویان رشتهبر اساس مقایسهارشد مدیریت آموزشی 

باشد. در راستاي هدف کلی بیان شده، سؤاالت زیر قابـل  هاي منتخب داخلی و جهان میدر دانشگاه

  باشند:بررسی می

  دروس مشترك و غیرمشترك مدیریت آموزشی کدام است؟ -1

آموزشـی از دیـدگاه دانشـجویان و اعضـاي     اولویت بندي دروس کارشناسی ارشد مدیریت  -2

 هیأت علمی از نظر اهمیت و قابلیت اجرایی به چه ترتیب است؟

آیا تفاوت معنـاداري بـین اهمیـت و قابلیـت اجرایـی دروس کارشناسـی ارشـد مـدیریت          -3

 آموزشی از دیدگاه دانشجویان و اعضاي هیأت علمی وجود دارد؟

اجرایـی دروس کارشناسـی ارشـد مـدیریت     آیا تفاوت معنـاداري بـین اهمیـت و قابلیـت      -4
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  آموزشی از دیدگاه اعضاي هیأت علمی بر مبناي سابقه خدمت آنان وجود دارد؟

 

  روش شناسی پژوهش

درسـی  ي برنامـه  با توجه به اینکه پژوهش حاضـر بـه دنبـال بررسـی و ارائـه      روش پژوهش:

هیأت علمی و دانشجویان بر ي کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دیدگاه اعضاي پیشنهادي دوره

روش تحقیـق ایـن پـژوهش     بنـابراین ، باشـد هاي منتخب داخلی و جهان مـی مبناي دروس دانشگاه

و در  1باشد. الزم به ذکر است این پژوهش به صورت اجراي آزمایشـی توصیفی و از نوع پیمایشی می

هیأت علمی اطالعـات  یک مقیاس کوچک انجام شده است و از بین گروهی از دانشجویان و اعضاي 

  آوري شده است. جمع

ي دانشجویان مقطع کارشناسی ارشـد  ي آماري این پژوهش شامل کلیه: جامعهجامعه آماري

هاي شیراز، اهواز، همدان، سیستان و بلوچستان، تهران و شهید بهشـتی و  مدیریت آموزشی دانشگاه

کارشناسی ارشد این رشته مشغول بـه  ي هاي نام برده شده که در دورهاعضاي هیأت علمی دانشگاه

هاي آزاد مرودشت، شیراز و فیروزآبـاد اسـت. بـر ایـن اسـاس،      باشند و همچنین دانشگاهتدریس می

  باشد.    نفر می 21نفر و تعداد استادان  48تعداد دانشجویان 

گیري در دسترس براي انتخاب دانشـجویان  : در این پژوهش، از روش نمونهگیريروش نمونه

  اعضاي هیأت علمی استفاده شده است.و 

ــق:   ــزار تحقی ــه  اب ــور تهی ــه منظ ــر، ب ــژوهش حاض ــهدر پ ــنهادي  ي برنام ــی پیش   ي درس

ي کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دیدگاه اعضاي هیأت علمـی و دانشـجویان، بـر مبنـاي     دوره

ی شـد.  ي محقـق سـاخته طراحـ   هاي منتخب داخلی و جهان، یک سـیاهه دروس محتوایی دانشگاه

در  2دانشـگاه اسـکرانتون   5لیست دروس پیشنهادي این سیاهه بـر اسـاس اطالعـات ارائـه شـده از      

 5آمریکـا، دانشـکده وودرینـگ    4واقع در ایالت مریلند، دانشگاه تگـزاس  3پنسیلوانیا، دانشگاه مورگان

ناسـی  ي مـدیریت آموزشـی در مقطـع کارش   در نیویورك که داراي رشته 6واشنگتن، دانشگاه ویلیام

ارشد بودند و همچنین سرفصل دروس آنان در سایت دانشگاه قرار داده شده بـود، بـه دسـت آمـده     

هاي موردنظر، از طریق اطالعاتی کـه  ي دانشگاهي اول، ابتدا لیست دروس ارائه شدهاست. در مرحله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Pilot Study       2. Scranton    3. Morgan 
4. Texas       5. Woodring    6. William 
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احصـا  آوري گردید و سپس دروس مشـترك  بر روي سایت دانشگاه مربوطه قرار داده شده بود، جمع

درسی مـدیریت آموزشـی ایـران مصـوب     ي ي بعد، لیست دروس مشترك با برنامهگردید. در مرحله

ي آخر، بیست و شوراي عالی انقالب فرهنگی مقایسه و مجدداً مشترکات استخراج گردید. در مرحله

نه درس انتخابی مشترك پیشنهادي به همراه شرح دروس، جهت راهنمایی اعضاي هیـأت علمـی و   

نشجویان در ذیل هر عنوان درس قرار داده شد. در نهایت، اعضاي هیأت علمی و دانشجویان نظـر  دا

خود را در خصوص هریک از عناوین دروس بر اساس دو بعـد اهمیـت آن درس در رشـته مـدیریت     

اي طیـف لیکـرت تـدوین    بندي پنج گزینـه آموزشی و قابلیت اجرایی آن که بر مبناي مقیاس درجه

  ن کردند.  گردید، بیا

براي سنجش روایی از روش تحلیل گویه استفاده شـد و ضـریب همبسـتگی    روایی و پایایی: 

ي کل مقیاس مربوطه محاسبه گردید. بدین ترتیب، در بعد اهمیت هاي هر مقیاس با نمرهبین گویه

و در سـطح   60/0تـا   39/0ي کـل مقیـاس، در طیـف    برنامه درسی، همبستگی کلی گویه بـا نمـره  

ي معنادار به دست آمد. همچنین در بعد قابلیت اجرایی نیز، همبستگی کلی گویـه بـا نمـره    008/0

ي معنادار بـه دسـت آمـد. بـراي محاسـبه      0001/0و در سطح  82/0تا  39/0کل مقیاس، در طیف 

ي درسـی و  براي بعد اهمیت برنامـه  82/0پایایی از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گردید که ضریب 

   براي بعد قابلیت اجرایی به دست آمد. 93/0ریب ض

  جهــت گــردآوري اطالعــات الزم پیرامــون مبــانی نظــري و روش جمــع آوري اطالعــات:   

اي و جست و جوي اینترنتی استفاده گردیـد.  ي کتابخانهي موضوع پژوهش، از روش مطالعهپیشینه

  روش میـدانی و بـا کمـک مقیـاس     هـاي تحقیـق نیـز از   همچنین براي گردآوري اطالعات از نمونـه 

ي کارشناسی ارشد پاسخ در ارتباط با سنجش اهمیت و قابلیت اجرایی دروس پیشنهادي دوره بسته

مدیریت آموزشی که توسط محققان تهیه شده است، استفاده گردیـد. پژوهشـگران پـس از انتخـاب     

هـاي تحقیـق   را دراختیار نمونـه ها نامهي حضوري و یا پست الکترونیکی، پرسشها، با مراجعهنمونه

هاي تکمیل شده، اطالعات به دسـت آمـده مـورد تحلیـل قـرار      نامهقرار داده و پس از عودت پرسش

  گرفتند.

از روش توصـیفی؛   2و  1گویی بـه سـؤاالت   براي پاسخهاي تجزیه و تحلیل اطالعات: روش

از آزمـون   4گویی به سـؤال  پاسخ از آزمون مان ویتنی و در نهایت براي 3گویی به سؤال براي پاسخ

 خی دو استفاده شده است. 
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  هاي پژوهشیافته

  دروس مشترك و غیرمشترك مدیریت آموزشی کدام است؟ - 1

ي داخلـی و خـارجی   هـاي مـورد مطالعـه   این دروس در بین دانشـگاه الف) دروس مشترك: 

  باشند:  مشترك می

ي مـدیریت، رهبـري و   بررسـی نظریـات عمـده    واحد): 4( 1نظریه در رهبري آموزشی - 1

  .سازي براي مدیریت مدرسهتصمیم

التحصـیل توسـط   بررسی میزان پیشـرفت داوطلـب و تأییـد فـارغ     واحد): 6( 2نامهپایان -2

  کمیته، مطالعه تحقیقاتی زیر نظر و هدایت استادان کمیته. 

هاي اساسی آمار مانند همبسـتگی، آزمـون   تکنیک واحد): 3( 3تحقیق آموزشی و آمار - 3

هاي تحقیق کیفی، تحقیق قوم نگاري و فراتحلیل. شایان یاد است که تأکیـد  آزمون خی، طرحتی و 

 این درس بر آزمون فرضیه است و دانشجویان باید تا پایان دوره یک پروژه تحقیق را کامل کنند.

هـاي فلسـفی   بررسی مدیریت مدارس، اشـاره بـه ریشـه    واحد): 3( 4مدیریت آموزشی - 4

 دیریت آموزشی و کارکنان.سازمان در جامعه و م

: بررسـی مفـاهیم، روابـط بـین فرهنـگ      واحـد)  3( 5رهبري برنامه درسی و آموزشی -5

ي اصـلی رهبـري آموزشـی شـامل:     وظیفـه  5مدرسه و آموزش در کالس درس همراه با آشنایی بـا  

 ي درسی و فعالیت تحقیقاتی.ي شغلی، تدوین برنامهي گروهی، توسعهنظارت بر امور، توسعه

: بررسی سرمایه و مـدیریت بودجـه و منـابع    واحد) 3( 6یریت مالی و منابع انسانیمد - 6

 انسانی.

ها و ادراك اطالعات به بررسی شناخت، مهارت واحد): 3( 7مقدمات مدیریت آموزشی - 7

 عنوان رهبر به صورت اتفاقات جاري و آینده، تأکید بر آموزش از طریق تمرینات فردي و گروهی.

هـاي  هاي بازنگري و برنامـه هاي تحقیقی، شیوهتأکید بر انواع طرحواحد):  3( 8تحقیق -8

 تحقیقاتی.  

هاي مـورد مطالعـه وجـود    این دروس تنها در بین برخی از دانشگاهب) دروس غیرمشترك: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Theory in Educational Leadership  2. Thesis 
3. Educational Research and Statistics   4. Educational Administration 
5. Instructional and Curriculum Leadership  6. Finance & Human Resources  management 
7. Introduction to Educational Administration  8. Research 
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  اند:داشته

هـاي اشخاصـی کـه بـه عنـوان      ها و مسؤولیت: تشریح نقشواحد) 4( 1رهبري آموزشی - 1

 کنند.  عمومی خدمت میاعضاي تیم رهبري در مدارس 

هـاي  بررسـی گـروه   واحـد):  4( 2نقش سیاست و اقتصاد در شـکل دهـی آمـوزش    -2

  ها  و کشور بر اقتصاد و سیاست آموزش.تأثیرگذار مانند مجلس، استان

هـاي مـدیریت   شامل مسائل و ظرفیت واحد): 4( 3سازمان و مدیریت مدارس عمومی  - 3

 مدرسه. 

بررسی نظـارت بـه عنـوان رهبـري آموزشـی در       واحد): 4( 4نظارت در مدارس عمومی - 4

 ارزیابی پیوسته و اصالح مدارس.

-بررسی تشکیالت فنی و پـیش  واحد): 4( 5قراردادهاي اجتماعی در مدارس عمومی -5

 نویس قراردادهاي اجتماعی و پیامدهاي آن.

آموزش استفاده و تخصـیص منـابع    واحد): 3( 6مدیریت منابع، تخصیص و کارآفرینی-6

 در مدرسه از طریق تجربه، مدیریت و استفاده از ابزارهاي مناسب تکنولوژي.

-نظریات مهم سیستم مدرسـه و مـدل   واحد): 5( 7سیستم مدیریت اثربخش مدرسه -7

 هاي استراتژي (فنی) مدیریت، اجرا، ارزیابی، تعمیر و نگهداري.ي مدلهاي آن، توسعه

اصـول قـانونی مربـوط بـه مـدارس کـه در قـوانین و         واحد): 4-3( 8آموزشگاهقوانین  -8

 ها به آن پرداخته شده است.دادگاه

: مقدمات امور مالی مدارس عمومی، تأکیـد بـر مسـؤولیت    واحد) 3( 9امور مالی مدارس -9

 ریزي مدرن.هاي بودجهآموزان، حسابداري و سیستمهاي دانشاداره کردن سرمایه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Educational Leadership 
2. Political and Economic Forces Shaping Education 
3. Public School Organization and Administration 
4. Supervision in the Public Schools 
5. Collective Bargaining in the Public Schools 
6. Resource Management, Allocation and Entrepreneurship 
7. Effective School System Management 
8. School Laws 
9. Schools Finance 
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ریـزي، اجـرا و ارزیـابی    هـاي برنامـه  : مدلواحد) 4( 1ي روابط کارکنان و جامعهتوسعه -10

 هاي روابط اجتماعی.شغلی و برنامه

: کـاربرد دیـدگاه سیسـتمی در    واحـد)  4( 2ها و مدیریت آموزشـی رویکرد سیستم -11

 هاي آموزشی و مدیریت.پروژه

-ریـزي و فرآینـد تصـمیم   برنامه واحد): 4( 3ریزي براي مدیریت برنامه درسیبرنامه -12

 سازي مربوط به تدوین و اجراي برنامه درسی و نوآوري در این زمینه.

شامل فلسفه، اخالق، معنویـت و   واحد): 4( 4مطالعات سیاسی در مدیریت آموزشی -13

سـازي و دستورسـازي و همچنـین مطالعـه     هاي تصمیمهاي قانونی مدیریت آموزشی و سیاستپایه

 ها بر اساس چشم انداز.هاي پیشرفته و اجراي مدلتخاب سیاستپیرامون ان

: بررسی ساختار، سازمان، اصول وضـعیت  واحد) 6-2( 5المللیمدیریت و مدرسه بین -14

 مالی، کارکنان و مدیریت مدارس اروپاي غربی.

-ي نوشـته شامل ترجمهواحد):  4(6نیاز ارزشیابیمقدمات تحقیق آموزشی و پیش -15

هاي سـنجش و تحقیقـات و در نهایـت    ط به سنجش و تحقیقات آموزشی، استفاده از مدلهاي مربو

 استفاده از اطالعات پایه.

هـاي اساسـی توسـعه و    : دیـدگاه واحـد)  4( 7تدوین و به کارگیري سیاست عمومی -16

 اند.هاي موفقی که اجرا و منتشر شدههاي عمومی و نیز بررسی دیدگاهاجراي سیاست

ها در ساختار نظارت و نیازهـاي  ي مهارتتوسعه واحد): 3( 8ي درسینظارت و برنامه -17

 قطب مدیریت مدرسه و نظارت. 2ي آن به وسیله

ي مـدیریت، رهبـري، اجـرا،    : توجـه بـه رشـد و توسـعه    واحـد)  15( 9مدیران مدرسه -18

 هاي ارزیابی.تشخیص و مهارت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Developing Staff and Community Relations 
2. Systems Approach and Educational Management 
3. Planning for Curriculum Administration 
4. Policy Studies in Educational Administration 
5. Administration and the International School 
6. Introduction to Educational Research and Evaluation Prereq 
7. Public Policy Formulation and Practice 
8. Supervision and Curriculum 
9. Principals 
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هـاي آن، بررسـی مفـاهیم گونـاگون     بررسی مفاهیم رهبري و سبک واحد): 3( 1رهبري -19

 مدیریت کارآمد مانند بصیرت، سهم رهبري، همکاري، تسهیل امور و ارتباطات.

هاي آموزش الکترونیـک توسـط   مقدمات آموزش طراحی واحد): 3( 2فناوري آموزشی -20

 ي دروس مرتبط همراه با تمرینات. مطالعه

آمـاده شـدن    واحـد):  3( 3ي شهري، روستایی و برون شهريهارهبري در محیط -21

هـا  ي شباهتي شهري، روستایی و برون شهري، مطالعهي رهبري مدارس در سه منطقهبراي تجربه

-هاي رهبـري و اسـتراتژي  هاي رهبري در این سه نوع مدرسه براي یادگیري و تأثیر مهارتتفاوت و

هاي حـل مسـأله، بازدیـد و اسـتفاده از     شد، استفاده از روشهاي متفاوتی که به کار گرفته خواهند 

 هاي مرتبط با درس مذکور.آخرین تحقیقات و زمینه

: نیاز جدي به ایجاد ظرفیـت رهبـري در میـان    واحد) 3(4نظارت و رهبري مشارکتی -22

ه کارکنان مستعد، اهمیت ایجاد یادگیري جمعی در مدارس، استفاده از تجربیات معلمـان بازنشسـت  

  در امر نظارت و رهبري و در نهایت، به روز کردن مستمر دانش معلمان.  
  

اولویت بندي دروس کارشناسی ارشد مـدیریت آموزشـی از دیـدگاه دانشـجویان و      - 2

 اعضاي هیأت علمی از نظر اهمیت و قابلیت اجرایی به چه ترتیب است؟

ي روابـط  پـنج درس: توسـعه  گـردد، تنهـا در   مالحظـه مـی   1همانگونه که در جدول شـماره   

المللی و قراردادهاي اجتماعی در مـدارس  کارکنان و جامعه، تحقیق، رهبري، مدیریت و مدرسه بین

بنـدي در خصـوص اهمیـت برنامـه درسـی      بین اعضاي هیأت علمی و دانشـجویان بـه لحـاظ رتبـه    

و دانشـجویان در   همخوانی و اتفاق نظر وجود دارد. در سایر دروس بین دیدگاه اعضاي هیأت علمـی 

  بندي اهمیت دروس اجماع نظري دیده نشد.  خصوص اولویت

   

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Leadership 
2. Educational Technology 
3. Leading in Urban, Rural and Suburban Settings 
4. Mentoring and Collaborative Leadership 
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  : اولویت بندي اهمیت دروس رشته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی1جدول 

  دیدگاه دانشجویان  دیدگاه اعضاي هیأت علمی  رتبه اهمیت

1  
ــه ــه  برنام ــدیریت برنام ــراي م ــزي ب -ي ری

 درسی
 رهبري آموزشی

 مدیریت منابع، تخصیص و کارآفرینی  رهبري آموزشینظریه در   2

 سازمان و مدیریت مدارس عمومی فناوري آموزشی  3

 تحقیق آموزشی و آمار  سیستم مدیریت اثربخش مدرسه  4

 مدیریت مالی و منابع انسانی قوانین آموزشگاه  5

6  
ــکل  ــاد در ش ــت و اقتص ــش سیاس ــی نق ده

 آموزشی
 درسیي ریزي براي مدیریت برنامهبرنامه

 توسعه روابط کارکنان و جامعه توسعه روابط کارکنان و جامعه  7

 تحقیق تحقیق  8

 ي درسی و آموزشی رهبري  برنامه تحقیق آموزشی و آمار  9

 مدیریت آموزشی ها و مدیریت آموزشیرویکرد سیستم  10

 مدیران مدرسه  11
نیـــاز مقـــدمات تحقیـــق آموزشـــی و پـــیش

 ارزشیابی

 مقدمات مدیریت آموزشی مالی مدارسامور   12

 ها و مدیریت آموزشیرویکرد سیستم ي درسی و آموزشیرهبري برنامه  13

14  
ــیش   ــی و پ ــق آموزش ــدمات تحقی ــاز مق نی

 ارزشیابی
  نظارت در مدارس عمومی

 رهبري رهبري  15

 مدیران مدرسه تدوین و به کار گیري سیاست عمومی  16

 نظریه در رهبري آموزشی کارآفرینیمدیریت منابع، تخصیص و   17

  فناوري آموزشی مدیریت مالی و منابع انسانی  18

 سیستم مدیریت اثربخش مدرسه رهبري آموزشی  19

 ي درسی و آموزشیرهبري برنامه سازمان و مدیریت مدارس عمومی  20

 ي درسی و آموزشیرهبري برنامه  21
هــاي شــهري، روســتایی و رهبــري در محــیط

 شهريبرون 

 تدوین و به کار گیري سیاست عمومی مدیریت آموزشی  22
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  دیدگاه دانشجویان  دیدگاه اعضاي هیأت علمی  رتبه اهمیت

 نظارت و رهبري مشارکتی  مقدمات مدیریت آموزشی  23

 هاي درسی در مدیریت آموزشیمشیخط  نظارت در مدارس عمومی  24

 المللیمدیریت و مدرسه بین المللیمدیریت و مدرسه بین  25

26  
هــاي شــهري، روســتایی رهبـري در محــیط 

 برون شهريو 

دهــی نقــش سیاســت و اقتصــاد در شــکل   

 آموزش

 امور مالی مدارس نظارت و رهبري مشارکتی  27

28  
هـــاي تـــدوین و بـــه کـــارگیري سیاســـت

  عمومی 
 قوانین آموزشگاه

 قراردادهاي اجتماعی در مدارس عمومی قراردادهاي اجتماعی در مدارس عمومی  29

  

یـک از  نمود که در بعد قابلیت اجرایـی، در هـیچ   توان مشاهدهنیز می 2براساس جدول شماره 

دروس پیشنهادي کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی بین اعضاي هیأت علمی و دانشجویان به لحاظ 

  رتبه بندي دروس همخوانی و اتفاق نظر وجود ندارد.  

  

  : اولویت بندي قابلیت اجرایی دروس رشته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 2جدول

  دیدگاه دانشجویان  دیدگاه اعضاي هیأت علمی  لیت اجراییرتبه قاب

 سازمان و مدیریت مدارس عمومی نظریه در رهبري آموزشی  1

 مدیریت مالی و منابع انسانی ها و مدیریت آموزشیرویکرد سیستم  2

 تحقیق آموزشی و آمار مدیریت آموزشی  3

 رهبري تحقیق آموزشی و آمار  4

 مقدمات مدیریت آموزشی انسانیمدیریت مالی و منابع   5

 مدیریت آموزشی  ي روابط کارکنان و جامعهتوسعه  6

 نظریه در رهبري آموزشی ي درسیریزي براي مدیریت برنامهبرنامه  7

8  
نیــاز مقــدمات تحقیــق آموزشــی و پــیش

 ارزشیابی
 ها و مدیریت آموزشیرویکرد سیستم

9  
دهـی  نقش سیاسـت و اقتصـاد در شـکل   

 آموزشی
  رهبري آموزشی

 مقدمات مدیریت آموزشی  10
ــی و پــیش    ــدمات تحقیــق آموزش نیــاز مق

 ارزشیابی
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  دیدگاه دانشجویان  دیدگاه اعضاي هیأت علمی  لیت اجراییرتبه قاب

 توسعه روابط کارکنان و جامعه  قوانین آموزشگاه  11

  درسیي ریزي براي مدیریت برنامهبرنامه تحقیق  12

 ي درسی و آموزشیرهبري برنامه رهبري  13

 سیاست عمومیتدوین و به کارگیري  امور مالی مدارس  14

 نظارت و رهبري مشارکتی نظارت و برنامه درسی  15

 سیستم مدیریت اثربخش مدرسه المللیمدیریت و مدرسه بین  16

 مدیران مدرسه سازمان و مدیریت مدارس عمومی  17

 مدیریت منابع، تخصیص و کارآفریتی فناوري آموزشی  18

 امور مالی مدارس نظارت در مدارس عمومی  19

 تحقیق  رهبري آموزشی  20

 فناوري آموزشی سیستم مدیریت اثربخش مدرسه  21

 مطالعات سیاسی در مدیریت آموزشی مدیران مدرسه  22

 نظارت در مدارس عمومی ي درسی و آموزشیرهبري برنامه  23

 نظارت و برنامه درسی ینمدیریت منابع، تخصیص و کارآفری  24

 عمومیتدوین و به کار گیري سیاست   25
ــکل   ــاد در ش ــت و اقتص ــش سیاس ــی نق ده

 آموزشی

 المللیمدیریت و مدرسه بین مطالعات سیاسی در مدیریت آموزشی  26

 نظارت و رهبري مشارکتی  27
هـاي شـهري، روسـتایی و    رهبري در محـیط 

 برون شهري

 قوانین آموزشگاه قراردادهاي اجتماعی در مدارس عمومی  28

29  
روستایی و هاي شهري، رهبري در محیط

 برون شهري
 قراردادهاي اجتماعی در مدارس عمومی

  

آیا تفاوت معناداري بین اهمیت و قابلیت اجرایی دروس پیشـنهادي کارشناسـی    -3

  ارشد مدیریت آموزشی از دیدگاه دانشجویان و اعضاي هیأت علمی وجود دارد؟ 

دیـدگاه دانشـجویان و   ارشد مـدیریت آموزشـی از   ي  کارشناسیي اهمیت دروس دورهمقایسه

دهـی  اعضاي هیأت علمی نشان داد که در سیزده درس شـامل: نقـش سیاسـت و اقتصـاد در شـکل     

ي روابـط  آموزش، سیستم مدیریت اثربخش مدرسه، قوانین آموزشگاه، امـور مـالی مـدارس، توسـعه    

درسـی،  ي مهریزي براي مدیریت برناها و مدیریت آموزشی، برنامهکارکنان و جامعه، رویکرد سیستم
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مطالعات سیاسی در مدیریت آموزشی، مدیران مدرسه، فناوري آموزشی، نظریه در رهبري آموزشی، 

ي درسی و آموزشی و تحقیق تفاوت معناداري بین دیدگاه دانشجویان و اعضاي هیأت رهبري برنامه

-ر بقیهعلمی در خصوص اهمیت دروس پیشنهادي کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی وجود دارد. د

ارشد مدیریت آموزشـی  ي دروس تفاوت معناداري در خصوص اهمیت دروس پیشنهادي کارشناسی

مقایسه دیدگاه دانشجویان و اعضاي هیأت علمی در دروس نـام بـرده    3مشاهده نشد. جدول شماره 

 دهد.  شده را که معنادار شده است نشان می

  

مدیریت آموزشی از دیدگاه دانشجویان و ارشد : مقایسه اهمیت دروس رشته کارشناسی3جدول 

  اعضاي هیأت علمی

  سطح معناداري  z  میانگین رتبه  تعداد  گروه  عنوان درس

نقش سیاست و اقتصاد در شـکل  

 دهی آموزش

  5/214  79/48  21 استاد

 
0001/0  

  97/28  48  دانشجو

  سیستم مدیریت اثربخش مدرسه
  12/46  21 استاد

5/270  001/0 
  14/30  48  دانشجو

  قوانین آموزشگاه
  5/154  65/51  21 استاد

 
0001/0  

  72/27  48  دانشجو

  امور مالی مدارس
  48/49  21 استاد

200  0001/0 
  67/28  48  دانشجو

  توسعه روابط کارکنان و جامعه
  5/370  36/41  21 استاد

 
04/0  

  22/32  48  دانشجو

هــا و مــدیریت رویکــرد سیســتم

  آموزشی

  50/42  21 استاد
5/346  02/0 

  72/31  48  دانشجو

برنامه ریزي براي مدیریت برنامه 

  درسی

  274  95/45  21 استاد

  
0001/0  

  21/30  48  دانشجو

ــدیریت   ــی در م ــات سیاس مطالع

 آموزشی

  12/44  21  استاد
5/312  009/0 

  01/31  48  دانشجو

  مدیران مدرسه
  343  67/42  21 استاد

 
02/0  

  65/31  48  دانشجو

  فناوري آموزشی
  5/300  69/44  21 استاد

 
003/0  

  76/30  48  دانشجو
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  سطح معناداري  z  میانگین رتبه  تعداد  گروه  عنوان درس

  نظریه در مدیریت آموزشی
  10/46  21 استاد

271  001/0 
  15/30  48  دانشجو

ــه  ــري برنامـ ــی و رهبـ ي درسـ

  آموزشی

  5/322  64/43  21 استاد

 
01/0  

  22/31  48  دانشجو

  تحقیق
  36/41  21 استاد

5/370  04/0 
  22/32  48  دانشجو

   

ي قابلیت اجرایی دروس پیشـنهادي کارشناسـی ارشـد مـدیریت آموزشـی از دیـدگاه       مقایسه

-دانشجویان و اعضاي هیأت علمی نشان داد که در ده درس شامل: نقش سیاست و اقتصاد در شکل

ي روابـط کارکنـان و جامعـه، رویکـرد     دهی آموزش، قوانین آموزشگاه، امور مـالی مـدارس، توسـعه   

ریزي براي مدیریت برنامه درسی، نظریه در رهبـري آموزشـی،   ها و مدیریت آموزشی، برنامهسیستم

تحقیق آموزشی و آمار، مدیریت آموزشی و تحقیـق، تفـاوت معنـاداري بـین دیـدگاه دانشـجویان و       

ي دروس تفاوت معناداري در ایـن خصـوص مشـاهده نشـد.     اعضاي هیأت علمی وجود دارد. در بقیه

 .  دهددیدگاه دانشجویان و اعضاي هیأت علمی را در دروس یاد شده نشان می 4اره جدول شم
  

ارشد مدیریت آموزشی از دیدگاه : مقایسه قابلیت اجرایی دروس رشته کارشناسی4جدول 

  دانشجویان و اعضاي هیأت علمی

  سطح معناداري  u  میانگین رتبه  تعداد  گروه  عنوان درس

نقــش سیاســت و اقتصــاد در 

 دهی آموزششکل

  48/43  21 استاد
326  01/0 

  29/31  48  دانشجو

  قوانین آموزشگاه
  17/48  21 استاد

5/227  0001/0 
  24/29  48  دانشجو

  امور مالی مدارس
  62/42  21 استاد

344  03/0 
  67/31  48  دانشجو

توســعه روابــط کارکنــان و   

  جامعه

  52/45  21 استاد
293  004/0 

  40/30  48  دانشجو

رویکرد سیستم ها و مدیریت 

  آموزشی

  52/45  21 استاد
283  002/0 

  40/30  48  دانشجو

برنامه ریـزي بـراي مـدیریت    

  برنامه درسی

  29/42  21  استاد
351  03/0 

  81/31  48  دانشجو
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  سطح معناداري  u  میانگین رتبه  تعداد  گروه  عنوان درس

  نظریه در رهبري آموزشی
  07/49  21 استاد

5/208  0001/0 
  84/28  48  دانشجو

  تحقیق آموزشی و آمار
  64/43  21 استاد

5/322  01/0 
  22/31  48  دانشجو

  مدیریت آموزشی
  07/45  21 استاد

5/292  003/0 
  59/30  48  دانشجو

  تحقیق
  93/42  21 استاد

5/337  02/0 
  53/31  48  دانشجو

  

ي قابلیـت اجرایـی و   مطابق بـا جـدول فـوق، اعضـاي هیـأت علمـی بـاالترین میـانگین رتبـه         

ي قابلیت اجرایی را بـه درس نقـش سیاسـت و اقتصـاد در شـکل      رتبه دانشجویان کمترین میانگین

بـین   01/0به دست آمده، تفاوت معنـاداري در سـطح    uاند و بر اساس دهی آموزش اختصاص داده

دیدگاه دو گروه در این مورد وجود دارد. در درس قوانین آموزشگاه، اعضاي هیـأت علمـی بـاالترین    

میانگین رتبه و دانشجویان کمترین میانگین رتبه قابلیت اجرایی را به آن اختصاص داده و بر اساس 

u بین دیدگاه دانشجویان و اعضاي هیأت علمـی   0001/0طح به دست آمده، تفاوت معناداري در س

در این مورد وجود دارد. همچنین اعضاي هیأت علمـی بـاالترین میـانگین رتبـه قابلیـت اجرایـی و       

انـد و  دانشجویان کمترین میانگین رتبه قابلیت اجرایی را به درس امور مالی مدارس اختصـاص داده 

بین دیدگاه دو دسته در این مورد وجود  03/0ري در سطح به دست آمده، تفاوت معنادا uبر اساس 

دارد. اعضاي هیأت علمی باالترین میانگین رتبه و دانشجویان کمترین میانگین رتبه قابلیت اجرایـی  

بـه دسـت آمـده، تفـاوت      uي روابط کارکنان و جامعه، اختصاص داده و بر اساس را به درس توسعه

هـا و مـدیریت   ها وجـود دارد. در درس رویکـرد سیسـتم   ه آنبین دیدگا 004/0معناداري در سطح 

ي قابلیـت  آموزشی، اعضاي هیأت علمی باالترین میانگین رتبه و دانشجویان کمترین میانگین رتبـه 

به دست آمـده، تفـاوت معنـاداري در سـطح      uاند و بر اساس اجرایی را به این درس اختصاص داده

 هیأت علمی این درس وجود دارد.  بین دیدگاه دانشجویان و اعضاي 002/0

اعضاي هیأت علمی باالترین میانگین رتبـه قابلیـت اجرایـی و دانشـجویان کمتـرین میـانگین       

انـد و بـر   ي درسی اختصـاص داده ریزي براي مدیریت برنامهي قابلیت اجرایی را به درس برنامهرتبه

ه دو گـروه در ایـن مـورد وجـود     بین دیدگا 03/0به دست آمده، تفاوت معناداري در سطح  uاساس 
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دارد. همچنین اعضاي هیأت علمی باالترین میـانگین رتبـه و دانشـجویان کمتـرین میـانگین رتبـه       

بـه دسـت آمـده،     uقابلیت اجرایی را به درس نظریه در مدیریت آموزشی اختصاص داده و بر اساس 

دارد. اعضاي هیأت علمـی  ها در این درس وجود بین دیدگاه آن 0001/0تفاوت معناداري در سطح 

باالترین میانگین رتبه قابلیت اجرایی و دانشجویان کمتـرین میـانگین رتبـه قابلیـت اجرایـی را بـه       

به دست آمـده، تفـاوت معنـاداري در سـطح      uاند و بر اساس تحقیق آموزشی و آمار اختصاص داده

رد. در درس مـدیریت  بین دیدگاه دانشجویان و اعضاي هیأت علمـی در ایـن مـورد وجـود دا     01/0

بین دیـدگاه دانشـجویان بـا کمتـرین میـانگین رتبـه و        003/0آموزشی، تفاوت معناداري در سطح 

اعضاي هیأت علمی با باالترین میانگین رتبه وجود دارد. در پایـان، اعضـاي هیـأت علمـی بـاالترین      

ایـی را بـه درس   میانگین رتبه قابلیـت اجرایـی و دانشـجویان کمتـرین میـانگین رتبـه قابلیـت اجر       

بین  02/0به دست آمده، تفاوت معناداري در سطح  uمطالعات تحقیقاتی اختصاص داده و بر اساس 

  ها در این مورد وجود دارد.  دیدگاه آن

ــنهادي    - 4 ــی دروس پیش ــت اجرای ــت و قابلی ــین اهمی ــاداري ب ــاوت معن ــا تف   آی

ارشد مدیریت آموزشی از دید اعضاي هیأت علمی بر مبناي سابقه خدمت آنان کارشناسی

  وجود دارد؟ 

ي اهمیت دروس پیشنهادي کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دیدگاه اعضاي هیأت مقایسه

ي خدمت آنان نشان داد که تنها در دو درس مدیریت مالی و منابع انسـانی و  علمی بر حسب سابقه

تحقیق، بین اعضاي هیأت علمی بر اساس سوابق خدمتشان تفاوت معنـاداري وجـود دارد. در بقیـه    

  ).  5دروس تفاوت معناداري مشاهده نشد (جدول 

  

همیت دروس رشته : مقایسه دیدگاه اعضاي هیأت علمی با سوابق مختلف در مورد ا5جدول 

  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

  درجه آزادي  خی دو  رتبه میانگین  تعداد  سابقه خدمت  عنوان درس
سطح 

  معناداري

مــدیریت مــالی و منـــابع   

  انسانی

10  - 1  9  50/8  

5,96  2 05/0  20  - 11  6  25/10  

30  - 21  6 50/15  
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  درجه آزادي  خی دو  رتبه میانگین  تعداد  سابقه خدمت  عنوان درس
سطح 

  معناداري

  تحقیق

10  - 1 9  12  

5,91  2 05/0  20  - 11  6  13  

30  - 21  6 50/7  

  

ي دیدگاه اعضاي هیأت علمی با سوابق مختلف را در دو درس مدیریت مـالی  ، مقایسه5جدول 

 21-30ي دهد. بر طبق این جدول، اعضاي هیأت علمی با سـابقه و منابع انسانی و تحقیق نشان می

اند و اعضاي هیـأت  هداد باالترین میانگین اهمیت را به درس مدیریت مالی و منابع انسانی اختصاص

اند و بر اساس خـی دو  کمترین میانگین اهمیت را به این درس اختصاص داده 1-10علمی با سابقه 

بین دیدگاه اعضاي هیـأت علمـی در مـورد اهمیـت      05/0به دست آمده، تفاوت معناداري در سطح 

، بـاالترین میـانگین   11-20ي این درس وجود دارد. در درس تحقیق، اعضاي هیأت علمی با سـابقه 

انـد و  ترین میانگین اهمیت را اختصـاص داده پایین 21-30ي اهمیت و اعضاي هیأت علمی با سابقه

 وجود دارد. 05/0هاي آنان تفاوت معناداري در سطح بین دیدگاه

ي قابلیت اجرایی دروس پیشنهادي کارشناسی ارشد مـدیریت آموزشـی از   در خصوص مقایسه

ي علمی آنان نتایج نشان داد که در پنج درس سازمان و ت علمی بر حسب سابقهدیدگاه اعضاي هیأ

هـاي  کـارگیري سیاسـت  مدیریت مدارس عمومی، قراردادهـاي اجتمـاعی در مـدارس، تـدوین و بـه     

عمومی، رهبري و نظریه در رهبري آموزشی، تفاوت معناداري بین قابلیـت اجرایـی نظـرات اعضـاي     

شان وجود دارد و در بقیه دروس تفاوت معناداري مشاهده نشـد.  لمیهیأت علمی بر اساس سوابق ع

  دهد.  ي دیدگاه استادان با سوابق علمی مختلف را در دروس فوق نشان میمقایسه 6جدول شماره 
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: مقایسه دیدگاه اعضاي هیأت علمی با سوابق علمی مختلف در مورد قابلیت اجرایی 6جدول 

  مدیریت آموزشیدروس کارشناسی ارشد 

  تعداد  سابقه خدمت  عنوان درس
میانگین 

  رتبه
  df  Sig  خی دو

ــدارس    ــدیریت م ــازمان و م س

  عمومی

10  - 1 9  56/10  

64/6  2 03/0  20  - 11  6  25/7  

30  - 21 6 42/15  

ــاعی در   ــاي اجتمــ قراردادهــ

  مدارس

10  - 1 9  06/9  

05/8  2 01/0  20  - 11  6  33/8  

30  - 21 6 58/16  

ــارگیري   ــه کــ ــدوین و بــ تــ

  هاي عمومیسیاست

10  - 1 9  94/8  

07/6  2 04/0  20  - 11  6  50/9  

30  - 21 6 58/15  

  رهبري

10  - 1 9  50/9  

25/7  2 02/0  20  - 11  6  83/7  

30  - 21 6 42/16  

  نظریه در رهبري آموزشی

10  - 1 9  50/12  

33/8  2 01/0  20  - 11  6  50/12  

30  - 21 6 25/7  

  

باالترین میانگین قابلیت اجرایـی را   21-30بر اساس جدول فوق، اعضاي هیأت علمی با سابقه 

کمترین میـانگین   11-20به درس سازمان و مدیریت مدارس عمومی و اعضاي هیأت علمی با سابقه

تفاوت معنـاداري  اند و بر اساس خی دو به دست آمده، قابلیت اجرایی را به این درس اختصاص داده

بین دیدگاه اعضاي هیأت علمی در مورد قابلیت اجرایـی ایـن درس وجـود دارد. در     03/0در سطح 

، بـاالترین میـانگین   21-30يدرس قراردادهاي اجتماعی در مدارس، اعضاي هیأت علمی بـا سـابقه  

اجرایـی را  تـرین میـانگین قابلیـت    پـایین  11-20ي قابلیت اجرایی و اعضاي هیأت علمی بـا سـابقه  

  وجود دارد. 01/0هاي آنان تفاوت معناداري در سطح اختصاص داده و بین دیدگاه
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، 21-30يهاي عمومی، اعضاي هیأت علمـی بـا سـابقه   در درس تدوین و به کارگیري سیاست

تـرین میـانگین قابلیـت اجرایـی را اختصـاص      پایین 1-10ي باالترین و اعضاي هیأت علمی با سابقه

وجود دارد. همچنین در درس رهبـري،   04/0هاي آنان تفاوت معناداري در سطح یدگاهداده و بین د

ترین پایین11-20ي ، باالترین و اعضاي هیأت علمی با سابقه21-30ي اعضاي هیأت علمی با سابقه

 02/0هاي آنان تفاوت معناداري در سـطح  اند و بین دیدگاهمیانگین قابلیت اجرایی را اختصاص داده

، 11-20و  1-10دارد. در درس نظریه در رهبري آموزشی، اعضـاي هیـأت علمـی بـا سـوابق       وجود

ترین میانگین قابلیـت اجرایـی را اختصـاص    پایین 21-30ي باالترین و اعضاي هیأت علمی با سابقه

  وجود دارد. 01/0هاي آنان تفاوت معناداري در سطح داده و بین دیدگاه

  

 گیريبحث و نتیجه

شده است و نیـاز   عالی در دنیاي پر رمز و راز امروزي بسیار پیچیده و قابل تأملنقش آموزش 

ي ثقل توجه ي همه جانبه، متوازن و پایدار کشورها، بیش از پیش آموزش عالی را در نقطهبه توسعه

ي اي براي ظهور و بروز همـه توان گفت نظام آموزش عالی عرصهرو میهمگان قرار داده است. از این

توانـد  ي کیفـی آن مـی  ها و استعدادهاي کشور شده است که نه تنها رشد کمی بلکه توسعهظرفیت

تحوالت علمی و نیازهاي واقعی جامعه را محقق سازد. بدون تردید، در میان عناصـر آمـوزش عـالی،    

آن سـازي  ها و مؤسسات آموزش عالی در کیفیها در دانشگاههاي درسی و میزان اثربخشی آنبرنامه

هاي کشور کنند. بنابرین بازنگري دروس در سطوح تحصیالت تکمیلی دانشگاهمی نقش سترگی ایفا

ي کارشناسی ناپذیر دارد. بنابر موارد یاد شده، این پژوهش به بازنگري دروس رشتهضرورتی اجتناب

را با توجه ارشد مدیریت آموزشی مبادرت نمود و در این رابطه اهمیت و قابلیت اجرایی آموزشی آن 

هاي منتخب داخلی و خارجی از دیـدگاه اعضـاي هیـأت علمـی و     هاي موجود در دانشگاهبه شاخص

هـاي  مورد بررسی قرار داد و در نهایت دروس پیشنهادي تدوین گردید. یافتـه  دانشجویان این رشته

یشـنهادي  درس پ 5این تحقیق نشان داد که بین دیدگاه اعضاي هیأت علمی و دانشجویان تنهـا در  

ي اشتراك وجود دارد و در مابقی دروس چنین همگرایی وجود ندارد. از طرفی دیگـر مشـاهده   نقطه

بندي مشترکی بین اعضـاي هیـأت علمـی و دانشـجویان     شد که در بعد قابلیت اجرایی، هیچ اولویت

در وجود ندارد. به عبارت دیگر، هر کـدام از مشـارکت کننـدگان در تحقیـق نظـر مسـتقل خـود را        

هاي این تحقیق در قالب سؤال دوم نشان داد که اند. یافتهها اعالم نمودهي اجرایی شدن درسزمینه
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ي اهمیـت دروس پیشـنهادي کارشناسـی    بین دیدگاه اعضاي هیأت علمی و دانشـجویان در زمینـه  

بخشی ها در دار بوده است. همچنین یافتهارشد مدیریت آموزشی در سیزده عنوان درس تفاوت معنا

دیگر از این سؤال نشان از آن دارد که نقطه نظر اعضـاي هیـأت علمـی و دانشـجویان در پاسـخ بـه       

هـاي  ي قابـل تأمـل در یافتـه   داري داشته است. نقطهقابلیت اجرایی دروس در ده درس تفاوت معنا

سؤال دوم به اختالف نظرات باال در بین اعضـاي هیـأت علمـی و دانشـجویان در خصـوص دروسـی       

ي ریزي براي مـدیریت برنامـه  چون سیاست و اقتصاد، قوانین آموزشگاه، امور مالی مدارس، برنامههم

ي خـدمت اعضـاي   کند. سـابقه درسی، تحقیق آموزشی و آمار، مدیریت آموزشی و تحقیق اشاره می

هیأت علمی به عنوان یکی از متغیرهاي تعدیل کننده در این پـژوهش مـورد بررسـی قـرار گرفـت.      

داري بین دیـدگاه اعضـاي هیـأت علمـی بـا سـوابق خـدمت        حاکی از آن است که تفاوت معنا نتایج

متفاوت در خصوص اهمیت دروس پیشنهادي وجود دارد؛ اما این تفاوت تنهـا در دو درس مـدیریت   

ي خدمت بـاالتر بـه   توان گفت که افراد با سابقهمالی و منابع انسانی و تحقیق بود. از طرف دیگر می

ي کمتر به ایـن درس بهـاي کمتـري    مدیریت مالی منابع انسانی باالترین امتیاز و استادان با سابقه 

ي اي دیگر ظاهر شده است و اینکه افراد با سـابقه اند. این بررسی در مورد درس تحقیق به گونهداده

توان گفـت افـراد بـا    ر چند میاند. هبیشترین اهمیت را به این درس اختصاص داده 11-20خدمت 

انـد؛ امـا   ي کمی از میان همکاران این درس را مثبت ارزیابی کـرده سابقه خدمتی اولیه هم با فاصله

هاي دیگر همین سـؤال نشـان داد کـه    ي باال فاحش است. یافتهتفاوت این دو گروه از افراد با سابقه

ستن دروس از یکـدیگر متفـاوت اسـت. ایـن     ي قابلیت اجرایی داني خدمت استادان در زمینهسابقه

درس سازمان و مدیریت مدارس عمومی، قراردادهاي اجتماعی در مدارس،  تدوین و به  5تفاوت در 

ي هاي عمومی، رهبري و نظریه در رهبري آموزشی نشان داده شـده اسـت. نکتـه   کارگیري سیاست

ي دروس سال در همـه  21-30ال یعنیقابل توجه در این سؤال این است که افراد با سابقه خدمت با

  اند. به غیر از نظریه در مدیریت آموزشی، بیشترین میانگین را احراز کرده

ي اهمیت و اولویـت دروس مختلـف در   با توجه به نتایج به دست آمده و بر اساس مقایسه     

ادي ایـن  رئوس محتوایی از دیدگاه دانشجویان و اعضاي هیأت علمی بـه طـور کلـی، دروس پیشـنه    

نشان داده شده است. در این جدول و با فرض تعداد واحـدهاي مصـوب    7ي رشته در جدول شماره

-نامـه مـی  واحد از آن شامل پایان 6گیري شد که واحد تصمیم 30-28دوره کارشناسی ارشد، بین 

لیـت  ي اولویت انتخاب بر اسـاس اهمیـت و قاب  باشد. الزم به ذکر است که این دروس بر اساس رتبه
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  اند:اجرایی آورده شده

  

  : دروس پیشنهادي دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی7جدول

  هم نیاز  پیش نیاز  تعداد واحد  عنوان درس

  ---   ---   2  تحقیق آموزشی و آمار

برنامه ریزي بـراي مـدیریت برنامـه    

 درسی
2   ---  

سازمان و مدیریت 

  مدارس عمومی

    آموزشیرهبري   2 نظریه در رهبري آموزشی

      2 مدیریت مالی و منابع انسانی

      2 توسعه روابط کارکنان و جامعه

ــدیریت     ــا و م ــتم ه ــرد سیس رویک

 آموزشی
    مدیریت آموزشی  2

      2  رهبري

    2 مدیریت آموزشی
سازمان و مدیریت 

  مدارس عمومی

  مدیریت آموزشی    2 سازمان و مدیریت مدارس عمومی

نیاز مقدمات تحقیق آموزشی و پیش

 ارزشیابی
  تحقیق آموزشی و آمار    2

    رهبري  2 رهبري آموزشی

  2  تحقیق

 - تحقیق آموزشی و آمار 

مقدمات تحقیق آموزشی و 

  نیاز ارزشیابیپیش

  

      6 پایان نامه

  

ي اي کـه برنامـه   با توجه به آنچه تا کنون بیان گردید و نقش کلیـدي و بسـیار تعیـین کننـده    

ها و مؤسسات آموزش عالی در توفیق یا شکست این نهادهـا  در دانشگاهدرسی و میزان اثربخشی آن 

شود؛ چراکـه از نتـایج   کند، ضرورت و اهمیت انجام اینگونه تحقیقات بیش از پیش هویدا می  ایفا می
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اي عینی و مشخص (نه ذهنی و مبهم) براي حل بسیاري از مسائل و مشکالتی که توان زمینهآن می

ي کافی در دانشجویان براي تکمیل دروسی که از واجه هستند مانند فقدان انگیزهها با آن مدانشگاه

شود آنان براي رویـارویی بـا مسـائل نظـري، عملـی یـا       ها اهمیت چندانی ندارد و موجب مینظر آن

-توانـد در تصـمیم  ). عالوه بر ایـن، ایـن راه، مـی   1376اجرایی، آماده نباشند، فراهم آورد (حسینی، 

ها مـؤثر واقـع   ها و یا بهبود و پیشرفت آنمدیران دانشگاه در خصوص ادامه یا قطع برنامههاي گیري

  ).1998شود (کمیته اطالعات شغلی ایالت تگزاس، 
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