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Abstract: The purpose of this study was to analyze the
intended curriculum gap of the master's degree Education
Management course with respect to the challenges and
problems in school management in Iran. The present
study was a qualitative data type and its method was to
examine the first and second questions of phenomenology
and to examine the third question of thematic analysis.
For semi-structured interview17 school principals were
selected by available sampling method, and the intended
curriculum 1372 was selected by purposive sampling.
The data analysis was performed with Nvivo10 and
validation was calculated using the technique of organ
control and consultation with experts, and reliability was
estimated by measuring the accuracy of the data and
interna-subject agreement between the two coders 65%.
According to the findings, the intended curriculum with
10 open source, and from 17 the final code, 12
educational component, 3 upbringing component and 2
administrative-financial component and in schools with
60 Open source code, and from 35 the final code 13
educational component 12 upbringing component and10
administrative-financial component were identified. The
theoretical theme of the intended curriculum is more than
its practical theme because out of 14 themes, 6 themes in
applied- sciences and 8 themes in the theoretical were
classified. The final results indicated the limited success
of the approved curriculum in reducing school
management challenges.
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 دکتر بیژن عبداللهی3،رضا زین آبادی

 هدف این پژوهش تحلیل شکاف برنامهیدرسیِ قصدشده:چکیده
دورهکارشناسی ارشد مدیریتآموزشی با توجه به چالشها و مشکالت موجود
 پژوهش حاضر از نوع داده کیفی و روش آن.در مدیریت مدارس در ایران بود
برای بررسی سوال اول و دوم پدیدارشناسی و برای بررسی سؤال سوم تحلیل
) مدیر مدرسه با نمونهگیری17(  برای مصاحبه نیمهساختارمند.مضمون بود
) با نمونهگیری هدفمند انتخاب1372( و برنامةدرسی مصوب،در دسترس
 اعتباریابی با تکنیک.) انجام شدNvivo10(  تجزیه و تحلیل دادهها با.شدند
 و پایایی با سنجش صحتدادهها و،کنترل عضو و مشاوره با کارشناسان
، بر اساس یافتهها.) محاسبه شد٪65( توافق درونموضوعی بین دوکدگذار
» مؤلفه12«،» کد نهایی17 « و از،» کد باز10«برنامهی درسی مصوب با
و در مدارس، مالی- » مؤلفه اداری2 « و، » مؤلفه پرورشی3 «،آموزشی
» مؤلفه12« ، » مؤلفه آموزشی13 «،» کدنهایی35 « و از، » کدباز60«با
- مضامین نظریِ برنامهی. مالی شناسایی شد-» مؤلفه اداری10« و،پرورشی
« ،» مضمون14«  زیرا از.درسی مصوب بیش از مضامین کاربردی آن است
 نتایج. » مضمون نظری طبقهبندی شد8 «  و، کاربردی- » مضمون علمی6
نهایی بیانگر مؤفقیت محدود برنامهی درسی مصوب درکاهش چالشهای
.مدیریتی مدارس بود
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مقدمه
برنامهی درسی یکی از مهمترین عناصر دانشگاهها هستند که نقش تعیینکننده وغیر
قابلانکاری در تحقق اهداف و رسالتهای آموزشعالی دارد و ابزار علمی و اجتماعی نیرومندی
است که ضمن ترسیم چگونگی و حدود انتقال دانش و مهارتها ،یک تجربهی علمی وسیع برای
دانشجویان محسوب میشود( یمانی و دیگران،1389 ،صص ،)3-4.و میتواند به عنوان قلب مراکز
آموزشعالی از اندیشههای تربیتی نوین تاثیر پذیرد و نقش اساسی در برنامههای علمی دانشگاهها
ایفا کند و باور بویل )2013(1و دیویی )1916(2را در مورد برنامةدرسی که بیشتر استداللشان
مبتنی بر رویکردهای دموکراتیک است (بویل و ولمر ،2019 3،ص .)408.اجرایی نماید .شاید به
همین دلیل باشد که دانشگاه کمبریج ( بیتا)درس« سیاست ،ساختارها و تغییر »4را در رشتهی
رهبریآموزشی و بهبود مدرسه 5،دانشگاه بینالمللی مارکونی_ میامی(بیتا) درسهای« رهبری و
مدیریت تغییر در آموزش و پرورش »6و « روندهای نوظهور فناوری اطالعات و ارتباطات و
تغییرات اجتماعی و فرهنگی »7را در رشتهی رهبریآموزشی ،دانشگاه واندرپیلتپابودیکالج
درس« مسائل بینالمللی در اصالح سیاستهای آموزشی »8را در رشتهی سیاست و مدیریت-
آموزش بینالمللی،و دانشگاه اصفهان درس« سیاستگذاریآموزشی» را در رشتهی مدیریت-
آموزشی ارائه کردند .تا شکاف تاریخی میان نظر و عمل در حوزه مدیریتآموزشی را کاهش یابد.
لذا بررسی ،تحلیل و آسیبشناسی نابسامانیهای مشاهدهشده در وضعیت فعلی رشتهی
مدیریتآموزشی با دقت و تأمل فزاینده در ریشههای مفهومی و نظری ،و تعریفهای عملیاتی و
عناصر مشهود برنامهدرسی حوزه مدیریتآموزشی صورت گرفتهاست.
همچنین دگرگونیها نشان می دهد که مدارس محتاج مدیرانی است که تحوالت را
تشخیص و نیازهای جدید آموزشی را تأمین کنند و در فرایند توسعه همهجانبه جهانی با نظریه-
های جدید مدیریتآموزشی آشنا باشند .از این رو مدارس نیازمند مدیرانِ متخصصی است که با
نظریههای جدید مدیریتآموزشی آشنا باشند و مهارت تجزیه و تحلیل مسائل ،دادهها و تیم-
سازی را داشتهباشند( بولدینگ ، 2008 9،ص .)26 .همسو با این تحوالت است که از
.1Bovill
2.Dewey
3.Bovill & Woolmer
4 .Policy, Structures & Change.
5.Educational Leadership and School Improvement .
6.Leadership and Change Management in Education.
7.Emerging ICT trends and socio-cultural changes
8.International Issues in Education Policy Reform
9.Belding

140

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ،سال  ،12شماره  ،24پاییز و زمستان 1400

تحلیل شکاف برنامةدرسیِ قصدشده دورةکارشناسی ارشد...

سیاستگذاران و برنامهریزان حوزهی آموزشی انتظار میرود نگاه راهبردی و اقتضایی به رشتهی
مدیریتآموزشی ،داشته باشند تا دانشآموختگان و مدیران حوزهی آموزشی درک بهتری از نقش
و ضرورت این رشته دانشگاهی ،در مدیریت مدارس پیدا کنند .با این انتظار برنامهیدرسی
مدیریت آموزشی در صورتی که همسو با شرایط بومی ،ملی ،جهانی ،و نیازهای حرفهای مدیران
طراحی شود ،شکاف موجود بین دانشگاه و آموزشگاه مدیریت میشود .چراکه علم مدیریت-
ی توانایی بالقوه نیروی انسانی و تحوالت فرهنگی جهان دارد به-
آموزشی نقش موثری درشکوفای ِ
گونهای که در جهان کنونی هم تعریف مفاهیم تغییر کرده و هم انتظار از نقشها دچار تغییراتی
اساسی شدهاست .این تغییرات جهانی و تغییر در ملتها ،پیچیدگی نقش مدیران مدارس را
تشدید کردهاست( کاتانو و استرانگ ،2006 1،ص .) 225.به این ترتیب با توجه به اینکه فلسفه
تاسیس و راهندازی این علم ،تربیت متخصصین زبده و کارآمد برای مدیریت مدارس است ،دامنه-
ای از تعاریف مبتنی بر رویکرد علمی -کاربردی در مورد مدیریتآموزشی ارائه میشود .از این رو
برخی مدیریتآموزشی را یک رشتهی تحصیلی و عملیاتی مرتبط با عملکرد سازمانهای آموزشی
( بوش ،2006 2،ص .)1.معرفی کردهاند و بعضی آن را زمینه مطالعاتی و اجرایی مؤسسات
آموزشی که هدفهای آموزشی را قلب مدیریت آموزش(اولولب ،اینجیابونا و اگبور ، 2014 3،
ص .) 43.دانستهاند و عدهای به معنای اخص ،به آن بخش از فعالیت سازمانهای آموزشی که
مستقیماً با امر آموزش و پرورش مرتبط است؛ از جمله برنامههای آموزشی ،مواد و محتوای
دروس ،روش ها و وسایل آموزشی ،مشاوره و راهنمایی تحصیلی ،اقدامات آموزشی و پرورشی
مکملبرنامه ،امور معلمان و دانشآموزان( عالقهبند ،1384 ،ص.)64.اشاره کردهاند.
به این ترتیب در فرایند بسترسازی تحول بنیادین و راهبردی آموزشعالی و آموزش و
پرورش درمسیر دستیابی به اهداف توسعهی پایدارآموزشی در هزاره سوم ،دانشگاهها باید با به-
روزکردن و بازسازی برنامهیدرسی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و آموزش مدیران
سازمانهای عمومی وخصوصی همت گمارند .بر این اساس آموزشعالی به منظور حرکت در
مسیر تحوالت عرصه دانش و تغییرات بنیادی جوامع ،اختیار برنامهریزی درسی را با هدف-1
انطباق هرچه بیشتر برنامههای درسی با نیازهای جامعه -2 .نهادینهکردن برنامهی درسی در
دانشگاهها -3 .روز آمدکردن برنامهها با توجه به تحوالت دانش بشری (وزارت علوم تحقیقات و
فناوری ،1376 ،ص .)1.به دانشگاهها واگذار کردهاست .از اینرو همراه با رویکرد بنیادی-کاربردی،
در استفاده از ظرفیت علمی دانشگاها و زمینه اجرایی آن در آموزشگاهها باید بهدنبال کاهش
شکاف دانشگاه و مدرسه بود تا نیازهای مدیریتی مدارس برای دستیابی به اهداف مندرج در
1.Catano & Stronge
2. Bush
3.Ololube, Ingiabuna & Agbor
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اسناد باالدستی پوشش داده شود .چرا که در راهکار«  »22/2سند تحول بنیادین آموزش و
پرورش« ایجاد ساز وکارهای الزم برای تربیت و نگهداشت مدیران و رهبران آموزشی و تربیتی و
تالش برای افزایش ثبات مدیریت در مجموعه نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی (ریاست
جمهوری انقالب اسالمی .)58: 1390،پیشبینی شده تا آموزش و پرورش بتواند پاسخگوی
خواستههای جامعهدانشآموزی باشد.
اما واقعیت این است که با بررسی دقیق محتوای برنامهی درسی دورهی کارشناسی ارشد
مدیریتآموزشی این نتیجه حاصل شد که دانشآموختگان آموزش حرفهای الزم را کسب نمی-
کنند و دانشگاهها در ارائه دروس این رشته آنچنان از حوزه عمل فاصله گرفتهاند که دانشجویان
نه تنها به لحاظ عملی توانمندی کافی کسب نمیکنند بلکه اساس ًا نسبت به رسالت اصلی خود
واقف نبوده و بحث در باره شکاف نظر و عمل در نظام آموزشی کشور و ارائه راهبردها و
راهکارهای الزم جهت حل چالشها و مشکالت مدیریتی مدارس را از جانب خود غیرممکن و
بیمعنی تلقی میکنند چرا که برنامهی درسی مدیریتآموزشی مصوب (وزارت عتف )1372 ،با
رویکرد نظری و موضوعمحور تنظیم شده و تمرکزش روی مواد درسی است و حول محور
موضوعات درسی و مواد علمی سامان مییابد .لذا با توجه به نگرشی که نسبت به ماهیت برنامهی
درسی وجود دارد ،عناصر آن در سه محور خالصه میشود -1:برنامهیدرسی دانشآموزمحور ،که
بر ویژگیها و نیازهای دانشآموز تاکید میکند -2.برنامهیدرسی جامعهمحور ،که اصالح و توسعه
جامعه هدف اساسی آن به حساب میآید -3.برنامهیدرسی موضعمحور ،مبتنی بر یادگیری
مکانیکی است ،هدفها و محتوا درآن از قبل تعیین و سازماندهی میگردد .همچنین بر حجم
مطالب بیش از فرایند یادگیری تأکید میشود(طالبی ،مظلومیان ،صیف ،1392 ،ص .)20.به این
ترتیب برنامهیدرسی موضوعمحور چون بر اساس نیاز دانشجویان تنظیم نشده و به حیطه
عاطفی توجه چندانی ندارد و دانشجویان موظف هستند مطالب و محتوای از قبل تعیینشده را
مطالعه و به صورت طوطیوار حفظ کنند ،بر محتوای درسی تمرکز دارد .همچنین این نوع
برنامهی درسی ،چون واقعیتهای کفِمدرسهای و چالشهای مدیریتی مدارس را در نظر نمی-
گیرد ،چندان نمیتواند پاسخگوی نیازهای آموزشی ،پرورشی و اداری -مالی مدارس باشد .از این
رو با توجه به انتقادهای شدید ،شاید دلیل اصلی این مشکالت را بتوان در برنامةدرسی-
قصدشده1که معموالً دربرگیرنده مؤلفههایی چون محتوا ،روشتدریس ،زمان اختصاصیافته برای
حصول به هدفهای موردنظر ،و آموزش محتوای تعیین شدهاست( فتحی و اجارگاه،1388 ،
ص )62.جستجو کرد.

1

.Intended Curriculum
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به این ترتیب با توجه با آنچه که پیشتر مطرح شد آموزشعالی برای همگام شدن با
تحوالت در حال پیشرفت جهانی نیازمند تغییر محتوای برنامهیدرسی است و باید برنامهیدرسی
مصوب به دلیل چالشهای اجتماعی ،فرهنگی ،فناوری ،زیستمحیطی ،حرفهای ،سیاسی و
اقتصادی اصالح شود .شاید به همین دلیل باشد که برخی از دانشگاهها تالش میکنند برنامهی-
درسی دانشگاهمحور جایگزین برنامهی درسی دانشگاهمحور نمایند .برای مثال دانشگاه خوارزمی
تالشکرده به منظور ارتقای دانش ،مهارتها ،وتوانائیهای تخصصی و عمومی دانشجویان تا سال
تحصیلی 1398-1399به میزان هفتاددرصد در برنامهیدرسی رشتههای مدیریت ،بازنگری و یا
بازبینی (دانشگاه خوارزمی ، 1394 ،ص .) 9 .نماید زیرا برنامةدرسی دانشگاهمحور ،منعکسکننده
دیدگاه دستاندرکاران آموزش ،حاوی اطالعات علمی و دانش درحال تغییر ،و دربردارنده عالیق،
تمایالت و نیازهای منطقی دانشجویان است .از این رو در عصر آشوب فعلی ،برنامههای درسی
نمیتواند موضوعمحور بماند و باید در فرایند پاسخ به خواستههای اجتماعی و شرایط جدید
اقتصادی ،بازنگری شود و به برنامةدرسی دانشگاهمحور ارتقاء یابد .این نگاه تحولگرا و راهبردی
اهمیت همخوانی نظریه وعمل را برای تغییر برنامهی درسی مدیریتآموزشی دو چندان میکند.
چرا که ضرورت تغییر در برنامههایدرسی امری انکارناپذیر است .با در نظرگرفتن این ضرورت
اکنون میتوان توصیه پریرا )1992(1را در مورد ارتباط نزدیک گفتمان2آموزش و برنامهیدرسی
با ایدهی رهبری( مدیریت) مدرسه به عنوان مدیریتِشکاف( کناپ و هوپمان،2017 3،ص.)16 .
عملیاتی کرد .تا مسائل عملکردی مدارس با در نظرگرفتن نقش معلمان  ،دانشآموزان ،مدیران و
سرپرستان در تصمیمگیری درونمدرسهای بررسی و کاهش یابد .چراکه در نگاه استیفنان 4،و
دیگران( )2020بررسی عمیق مشکالت پیشروی مدیرانتازهکار در تعیین نیازهای پیشرفت
حرفه ای آنان ضروری است ،تا ویژگی سیستمی افراد ،نهادها و زمینهها در فرایند تصمیمگیریها
گنجانده شود.
اما اینگالیه همچنان وجود دارد که اگر برنامهیدرسی حوزه مدیریتآموزشی برخی از
دانشگاههای معتبر دنیا مطالعه میشد ،شاید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با همکاری دیگر
دانشگاههای داخل کشور ،در ساختار برنامهیدرسی رشتهیمدیریتآموزشی بازنگری میکرد .اما
شواهد نشان میدهد چنین اتفاقی اجرایی نشد و اغلب این بازنگریها و تغییرات به صورت
ناقض و تصادفی انجامگرفتهاست .مؤید این گالیه ،پژوهش( رحمانیکرچگانی و بهرنگی،1388 ،
ص )41 .در مورد بررسی ساخت و محتوای برنامهی درس« اصول مدیریت آموزشی» دورة
کارشناسی ارشد رشتة مدیریت آموزشی است که نتایج آن نشان داد وضعیت موجود «ساخت» و
1. Pereira
2. Didaktik
3.Knapp & Hopmann
4. Estupiñán
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«محتوا» در برنامهی درسی مورد مطالعه ،پاسخگوی شرایط و نیازهای کنونی دانشجویان نیست
و ایجاد تغییراتی در مفاهیم عمدة درس« اصول مدیریت آموزشی» ،مطابق با الگوی پیشنهادی
حاصل از این پژوهش ضروری است .این نوع تغییرات با پژوهش کوپر1که در سطح وسیعتر
پیرامون" تمدید برنامةدرسی :موانع تغییربرنامةدرسی موفق و پیشنهادات برای بهبود" انجامشده
همخوانی دارد چرا که او دریافت تحقق موفقیتآمیزِ تغییر برنامةدرسی به حمایت مداوم از
مدیریت،و محیطی انعطاف پذیر نیاز دارد تا اطمینان حاصل شود که تغییرات برنامهریزیشده
میتواند به طور مؤثر اجرا شوند(کوپر،2017 ،ص .)115 .همسو با کوپر در پژوهش عبدالهی،
عینی و سعیدی(  )1396سیاست دورة کارشناسی ارشد مدیریتآموزشی با پرهیز از تکرار دروس
و مباحث مورد نظر ،تغییر در محتوای برنامةدرسی ضروری دانستهشد ..چرا که بهزعم قبادیان
( «)1397ما در آموزش عالی نیروی خوب برای ماموریتهای خاص تربیت نکردهایم و دانشجو
برمبنای«عرضهمحوری »2جذب میشوند ،نه« تقاضا محوری .»3این گالیه به صورت مصداقی
آموزش وپرورش را هم دربر می گیرد .چرا که علومی()1394میگوید :بیش از %92از مدیران
آموزش و پرورش ما دارای مدرک تحصیلی غیر مدیریتی هستند..
از اینرو پژوهشگران ضرورت تغییرات جدی درمحتوای دروس مدیریتآموزشی را به -
منظور افزایش جذب فارغالتحصیالن در مشاغل مدیریتی آموزش و پرورش مورد تأمل قرار داده-
اند و تحقیقات گوناگون هر کدام از منظری به ارزیابی وضعیت موجود دورهی کارشناسی ارشد
مدیریتآموزشی پرداخته و ابعاد ویژهای را مطالعه کردهاند که در نهایت ،با توجه به آسیبها و
چالشهای مطرح در نظام فعلی آموزش و پرورش و وجود مسائل درونی در عملکرد حوزه
مدیریتآموزشی به ضرورت بازنگری جدی در برنامهیدرسی مصوب منتج شدهاست .از این رو
پیشینه مطالعات انجامشده در زمینه برنامهی درسی حوزه مدیریتآموزشی و چالشها و
مشکالت مدیریتی مدارس قابل تأمل است که در ادامه به برخی از یافتههای آنها اشاره میشود:
اولیور و هیون )2011( 4در مطالعه" اصالح جامع برنامهدرسی در آموزشعالی :تعامل
مشارکتی دانشکده و مدیران "به این نتیجه رسیدند همکاری گروههای مختلف حوزههای علمی
در فرایند بررسی جامع برنامه ی درسی باعث ایجاد تغییر سازمانی واقعی گردید ،و احساس تیمی
از برنامهیدرسی نسبت به جامعه ،روند بررسی برنامهیدرسی را تقویت میکند .عالوه بر آن
بیالیک و فادل )2015(5در پژوهش "مهارت قرن بیست و یکم :آنچه که دانشجویان باید یاد
بگیرند" نشان دادند که برای طراحی مجدد برنامهیدرسی باید ابعاد چهارگانه؛ دانش ،مهارتها،
1Cooper.
2. Axial offer
3. Axial demand
4. Oliver & Hyun
5. Bialik & Fadel
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شخصیت و فراشناخت ارائه شود .همچنین هوانگ )2004(1در پژوهش" اصالح برنامهیدرسی
در چین معاصر :استدالل میکند که در فرایند توسعه برنامهیدرسی ،هفت هدف؛ ایجاد یک
فلسفه یا ایدهآل درسی جدید ،توسعه اهداف آموزشی ،تجدید محتوای آموزشی و تجربه ،بازسازی
الگویی ساختار برنامهیدرسی ،نوآوری در مواد درسی ،ایجاد یک حالت فعال تدریس و آموزش،
ایجاد سیستم جدید ارزیابی برنامهیدرسی ،همچنین شش استراتژی؛ بهبود سیستم مدیریت
برنامهیدرسی ،توسعه مجدد سازوکارهای اصالح برنامهیدرسی ،ارتقاء برنامهیدرسی-
مدرسهمحور ،تلفیق فناوری اطالعات با برنامهیدرسی ،تأکید بر پیشرفت حرفهای معلمان و
تشویق مشارکت کل کشور در اصالحات ،برای اصالح برنامهیدرسی الزم است.
همسو با پیشینه پژوهشهای خارجی ،عالی و حسینقلیزاده ( )1388به" نقد و ارزیابی
برنامهیدرسی مدیریت و برنامهریزی آموزشی" پرداختند که نتایج آن حکایت از نسبت نامتوازن
سهم علوم مختلف درآن دارد از این رو بازاندیشی و بازنگری برنامهیدرسی این رشته ،ضروری
است و نتایج پژوهش عبدالهی ،عینی و سعیدی( )1396هم درمورد" ارزشیابی کیفیت
دروندادهای رشتهیمدیریتآموزشی در دورهیکارشناسی ارشد" بیانگرتناسب کم یا متوسط
محتوای برنامهی درسی با نیازهای دانشجویان و جامعه است .به طور مشابه نورآبادی و دیگران
( )1393با بررسی" ضرورت و امکان تغییر برنامهیدرسی مصوب نظام آموزشعالی ایران به
برنامهیدرسی تلفیقی" دریافتند که برنامهیدرسیموضوعمحورکنونی ،دیگر پاسخگوی نیازهای
جوانان نبوده و باعث تقویت مهارتهای مدیریتی نمیشود و مهارتهای برنامهریزی ،برقراری
روابط انسانی ،تصمیمگیری خردمندانه و تفکر انتقادی را محقق نمیسازد .عالوه برآن عارفی
()1384در مقاله" ارزیابی برنامهیدرسی رشتهیعلوم تربیتی« گرایش مدیریتآموزشی»" گزارش
داد که وضع کلی برنامهیرسی دورههای کارشناسی و تحصیالت تکمیلی ،پاسخگوی شرایط و
نیازها نیست .همسو با عارفی ،نتایج پژوهش شکورزاده ،ملکی و قصابی چورسی()1393
درمورد کیفیتسنجی برنامههای درسی تحصیالت تکمیلی گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی
نشان داد که هدفها ،محتوا  ،راهبردهای یاددهی -یادگیری و ارزشیابی برنامهیدرسی مدیریت-
آموزشی نتوانسته نیازها و انتظارات دانشـجویان را برآورده نماید .به همین دلیل زندوانیان و
مهرعلیزاده ( )1385در بررسی" ضرورت بازنگری مدیریتآموزشی در پرتو نظریههای
آشوب و کارآفرینی سازمانی" به این نتیجه رسیدند که دانش مدیریتآموزشی به لحاظ نظری
و عملی باید دستخوش تغییر شود تا مدیران؛ کارآفرین ،ریسکپذیر ،خالق ،نوآور ،استقاللطلب،
آیندهنگر و خستگی ناپذیرشوند.
همچنین اولولب ،اینجیابونا و اگبور( )2014با پژوهش در مورد پیامدهای مدیریت مدرسه
امروز ،ضمن تأیید تعامل مدیریتآموزشی و عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی ،به این نتیجه
1. Huang
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رسیدند که چالشهای مدرن در زمینه مدیریتآموزشی نیاز به حلمسأله ،تفکر انتقادی و
مهارتهایبینفردی دارد و اگر این چالشهای پیچیده و چندبعدی برآورده شود ،دستیابی به
مدیریت آموزشی و یا مدیریت از دیدگاه نظری ،فرصتی را برای مدیران آموزشی ،برنامةریزان ،و
دستاندرکاران دانشآموزان فراهم میکند تا مسائل مربوط به آموزش را در محیطی که برای
رشد حرفهای و بازتاب های مربوطه مفید است ،کشف کنند .همسو با آنان جیمز و دیگران1
( )2011با تحقیق در مورد تأثیرات زمینههای اقتصادی -اجتماعی و کارکرد مدرسه دریافتند
زمینههای اقتصادی -اجتماعی و عملکردی(مدارس) هم میتواند فشارهای اضافی (بر جامعه) را
به دنبال داشتهباشد .چرا که هیستک )2011(2با بررسی نهادهای حاکم بر مدارس به این نتیجه
رسید که سواد و انتظارات والدین ،دید منفی مدیران و والدین ،و عدمدسترسی به والدین برای
حضور در جلسات هیئتمدیره ،کمتر در الگوی مشارکتی دموکراتیک موثراست .همچنین نتایج
پژوهش ماپولیسا و دیگران )2014(3پیرامون "چالشهای مالی که رؤسای مدارس با آن روبرو
هستند" نشان مید هد بیشتر مدیران فاقد سواد حسابداری مورد نیاز برای مدیریت مؤثر در امور
مالی مدارس هستند .همسو با آنان ایوانز ،بوسیر و آجووی ،)2012(4با تحلیل چالشهای پیش-
روی مدیران مدارس در مدیریت کارمندان پشتیبانی(اداری) انجام شد ،دریافتند عوامل اجرایی از
پست های خود رضایت کمتری دارند،و تاخیر ،تنبلی ،عدم کارتیمی ،غیبت از چالشهای اساسی
آنان است .عالوه بر این نتایج پژوهش فالحیان ( )1395در زمینه نقش آموزشهای مدرسهای در
کاهش آسیبهای اجتماعی شهری نشان میدهد که اقدامهای انجامشده ناکافی است ،عمدهترین
رفتارهای پرخطر که نوجوانان این مناطق را تهدید میکند عبارتند از نزاع ،مصرف مواد مخدر.
دشواری حجم زیاد کتابهای درسی ،عدم فرصت کافی معلمان برای پرداختن به برنامههای ویژه
تربیت اجتماعی و مهارتهای زندگی ،تمرکز مدیران مدارس بر درسهای رسمی و نمره و امتحان،
عدم حمایت کافی آنان از برنامههای ویژه ،نبود پست مشاوره در مدارس ،روند کند اداری و
اجرایی برنامههای آموزشیِ پیشگیری از رفتارهای پرخطر ،فقدان عزم جدی مسئولین ،تنگناهای
مالی ،وضعیت نامناسب خانوادهها و فقدان نیروی انسانی مجرب برای آموزشهای پیشگیری.
عالوه بر آن در فرایند همبستگی مشکالت آموزشی و پرورشی نتایج پژوهش طیبیان و
کریمیان ( )1397در مورد تاثیر عوامل خانوادگی و اجتماعی موثر بر افتتحصیلی دانشآموزان
ی آموزشی ماهر و متخصص ،پایگاه اجتماعی
دختر متوسطه بیانگر آن است که بین نیروی انسان ِ
خانواده ،انسجام خانوادگی و عوامل اجتماعی با افتتحصیلی همبستگی مثبت و قوی وجود دارد.
1. James et al
2. Heystek
3. Mapolisa et al
4.Evan, Bosire & Ajowi
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از سویدیگر بهطور مشابه در پژوهشهای خارجی هم(جاروینن و جاون )2018، 1معنیداری
راب طه مصرف موادمخدر و مشکالت آموزشی را در تحقیقات کمّی خود گزارش دادهاند از اینکه؛
بین استفاده منظم از حشیش با عملکرد ضعیف مدرسه و ترکتحصیل همبستگی وجود دارد .در
همین راستا نتایج پژوهش( پگوارو و هونگ )2019 2،نشان میدهد خشونت و بینظمی در
مدارس در پیشرفتتحصیلی نوجوانانِ خانوادههای مهاجر اختالل ایجاد میکند و بین خشونتِ
مدرسه ،بینظمی و ترکتحصیل ارتباط روشنی وجود دارد .به طورکلی در فرایند بررسی پیشینه
مرتبط با چالشها و مشکالت مدیریتی مدارس میتوان به نتایج پژوهش مرادیپردنجانی و
دیگران ( )1393در زمینه "مدیریت مدرسهمحور ،چالشها و مشکالت پیشرو" اشاره کرد که
نشان داد ساختار متمرکز ،بیثباتی مدیریت ،بیتوجهی به کیفیت آموزشِ ضمنخدمت ،بی-
یالزم ،عدم ارتباط سازمانهای محلی
توجهی به کیفیت اثربخش آموزش ،فقدان حمایتهای مال ِ
با مدارس ،ضعفمالی ،و سواد والدین از جمله مشکالت اجرایی مدرسهمحوری است .در همین
راستا نتایج پژوهش ویس )2015(3در مورد"چالشهای نوظهور پیشروی مدیران مدارس" نشان
داد مدیران آموزش و پرورش پیش از این هرگز با چالشهای نوظهوری از جمله؛ افزایش فشارها
بر پیشرفت دانشآموز ،فقدان منابع مالی و موارد انعطافپذیرتر دیگری که کار مدیران را پیچیده
میکند ،روبرو نشدهبودند.
به این ترتیب همانطور که در پیشینه پژوهش مطرح شده و با توجه به اینکه آموزش و
پرورش محور توسعه و مدار تحول در جامعه است و در بهسازی و توسعه همهجانبه جوامع بشری
نقش بهسزایی دارد و با توجه به نقش و اهمیت برنامهیدرسی دورهی کارشناسی ارشد مدیریت
آموزشی برای پاسخگویی به نیازهای درحالتغییر دانشآموزان و چالشهای پیشروی مدیران
مدارس ،مسأله اساسی ،بررسی شکاف دانشگاه و مدارس است .مسألهای که بهندرت مورد بررسی
قرار گرفته و اغلب اوقات کانون چالشهای متعدد بین دانشگاه و آموزشگاه بودهاست .بنابراین در
مجموع با بهرهگیری از رویکرد دمکراتیک بویل( )2013دیویی( ) 1916درمورد برنامهیدرسی و
با انگیزه تجربهاندوزی ازبرنامهیدرسی دانشگاهمحور مراکز آموزش عالی معتبردنیا ،پژوهش حاضر
با هدف« تحلیل شکاف برنامهی درسی رشتهی مدیریتآموزشی با توجه به کاهش چالشها و
مشکالت موجود در مدیریت مدارس» ،یک سؤال اصلی« وضعیت برنامهیدرسی قصدشده دورهی
کارشناسیارشد رشتهیمدیریتآموزشی با توجه به چالشها و مشکالت موجود در مدیریت
مدارس درایران چگونه است؟» و سه سوال ویژه« مهمترین چالشها و مشکالت برنامهیدرسی
مصوب چیست؟ ،مهمترین چالشها و مشکالت مدیران مدارس در هرچه بهترکردن مدیریت
1.Järvinen & Ravn
2. Peguero & Hong
3. Wise
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مدارس کدامند؟ ،وضعیت برنامهیدرسیقصدشده دورهیکارشناسی ارشد رشتهیمدیریتآموزشی
برای پوششدادن به چالشها و مشکالت شناساییشده مدیریت مدارس چگونه است؟» طرح و
پاسخ داده خواهد شد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از راهبرد پدیدارشناسی1و راهبرد
تحلیل مضمون2انجام گرفتهاست .به منظور
دستیابی به توصیفی غنی از تجارب ،نگرش و ادراک مصاحبه شوندگان از روش
پدیدارشناسی استفاده شد .پدیدارشناسی از نظر کراسول)2013( 3روشی است که با توصیف
«چیستی» و «چگونگی» پدیده تجربهشده افراد ،به توضیح ،و تجزیه و تحلیل آن پدیده می
پردازد(کالری ،رسول،و یونگ ،2015 4،ص .)63.این پژوهش دربررسی سؤال اول و دوم از دانش و
تجربه کسانی که ازچالشها و مشکالت برنامةدرسی مصوب و مدیریتی مدارس آگاهی داشتند،
استفاده کرد .جامعه آماری پژوهش شامل مدیران مدارس سراسر کشور در سال تحصیلی-1400
1399به تعداد(  )59164نفر به تفکیک مدیران مرد ( )30301و مدیران زن ( )28863نفر
بودهاندکه با توجه به اینکه پاتون( )2002تأکید میکند هیج قاعدهای برای تعیین اندازه نمونه در
تحقیق کیفی وجود ندارد (محمدپور،1392،ص .)47.تعداد 17نفر از مدیران مدارس از چهار
استان؛ خراسانرضوی ،مازندران ،قم و شهرستانهای استان تهران با استفاده از روش نمونهگیری
در دسترس که هدف آن کوتاهکردن زمان اجرا و کاهش هزینه و نیروی اجرایی اما افزایش
اطالعات و اعتبار آنها است( بازرگان،1396 ،ص ،)58 .و روشگلولهبرفی که رهیافت مناسبی برای
یافتن مطلعین کلیدی پر اطالعات و یا موارد انتقادی مهم است(محمدپور ،1392 ،ص.)44 .
انتخاب شدهاند که ضمن مصاحبه با این افراد ،از آنها خواسته شد تا افراد مناسب دیگری را جهت
مصاحبه معرفی نمایند .پژوهشگران با انتخاب این تعداد افراد به اشباع نظری در جمعآوری
اطالعات رسیدهاند .اشباع نظری یعنی این که پژوهشگر به این مفاهیم میرسد که دادههای
جدید ،اطالعات جدید یا شناخت بیشتری نسبت به تدوین مقولهها به دست نمیدهد( بازرگان ،
،1396ص .)109 .از مشارکت کنندگان حدود بیست سوال در سه محور اصلی ،چالشها ،و
مشکالت آموزشی ،پرورشی ،و اداری -مالی مدارس تا مرز اشباع نظری پرسش شد .دالیل و معیار
انتخاب مشارکتکنندگان؛ داشتن اطالعات وتجربه کافی نسبت به چالشها و مشکالت آموزشی،

1. phenomenology
2. Thematic analysis
3.Creswell
4. Callary, Rathwell & Young
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پرورشی ،و اداری -مالی مدارس ،مدیریت فعلی مدارس ،آشنا به برنامهیدرسیمصوب ،و دانش-
آموخته کارشناسیارشد و دکتریمدیریتآموزشی بودکه در جدول شماره ( )1معرفی شدهاند.

جدول  :1توزیع جمعیتشناسی مشارکتکننده در مصاحبه

قلمرو مکانی

ردیف

تحقیق
مازندران

خراسان

مقطع

دوره

سنوات

تحصیلی

آموزشی

خدمت/مدیریت

جنسیت

1

فوق لیسانس

ابتدایی

13سال

مرد

2

فوق لیسانس

ابتدایی

 13سال

زن

3

فوق لیسانس

ابتدایی

24سال

مرد

4

دکتری

ابتدایی

23سال

مرد

5

فوق لیسانس

دوره اول
متوسطه

26سال

مرد

6

فوق لیسانس

دوره دوم
متوسطه

15سال

زن

7

فوق لیسانس

دوره اول
متوسطه

34سال

مرد

رضوی
8

دکتری

دوره دوم
متوسطه

10سال

مرد

9

فوق لیسانس

دوره دوم
متوسطه

30سال

مرد

10

دکتری

دوره دوم
متوسطه

31سال

مرد

11

فوق لیسانس

ابتدایی

18سال

مرد

12

فوق لیسانس

ابتدایی

27سال

زن

13

دکتری

ابتدایی

15سال

مرد

14

فوق لیسانس

ابتدایی

 34سال

مرد

15

فوق لیسانس

ابتدایی

3سال

مرد

شهرستانهای

16

فوق لیسانس

ابتدایی

 8سال

مرد

استان تهران

17

فوق لیسانس

ابتدایی

 30سال

مرد

قم
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در این پژوهش به منظور شناسایی چالشها و مشکالت برنامةدرسی مصوب و مدیریتی
مدارس از مصاحبه نیمهساختاریافته استفاده شد که متشکل از یک سری سؤاالت برای بهدست-
آوردن دادههای عمیقتر درباره موضوع پژوهش است هدف این مصاحبه کسب اطالعات عمیق از
موضوع مورد مطالعه است و دلیل استفاده از آن این است که در این روش ،امکان تبادلنظر و
هدایت بحث برای دستیابی به اهداف پژوهش وجود دارد .همچنین برای کشف و درک بهتر
اطالعات ،میتوان سواالت دیگری را مطرح نمود .در بررسی روایی محتوایی سؤال اول و دوم
جهت صحتسنجی دادهها و تأیید دقت نتایج مطالعه از تکنیک کنترل اعضاء« مشارکت
کنندگان » بهرهگیری شد .به این معنی که خالصهای از متن مصاحبه به افرادی که مصاحبه
شدهاند ،برگرداندهشد تا نسبت به تأیید یا اصالح آن اظهارنظر نمایند .میزان پایایی با توافق بین
کدگذاران )% 65(1محاسبه گردید .روش پیشنهادی برای محاسبهی پایایی به ترتیب زیر است
(خواستار،1388 ،ص.)170.

پژوهشگران علوم اجتماعی و انسانی غالباً ازروش تحقیق« تحلیل مضمون» جهت
شناخت الگوهای کیفی و کالمی استفاده میکنند (بهادری ،1398،ص .)61.این روش که داده-
های پراکنده و متنوع را به دادههای غنی و تفصیلی تبدیل میکند( براون و کالرک، 2006 2،
ص )80.دارای سه روش« قالب مضامین»« ،ماتریس مضامین»و «شبکه مضامین» ( عابدی-
جعفری 1390،،صص ،)170-165 .و سه دسته « مضامین پایه « ،مضامین سازماندهنده» ،و «
مضامین فراگیر» است که با تحلیل مضامین ،شبکهای از مضامین ایجاد میشود( آتراید و
استرلینگ ،2001 3،ص.)395 .در این پژوهش به منظور بررسی سؤال سوم از « تحلیل مضمون»
استفاده شد .چرا که روش تحلیل مضمون این امکان را فراهم نمود که بدون مراجعه به دیگر
الگوهای مفهومی ،محتوی برنامةدرسی مصوب را تحلیل نماییم .این روش که یکی از روشهای
کارآمد تحقیقات کیفی( عابدی جعفری و همکاران ،1390 ،ص .)193.و از رایجترین راهبردهای
کیفی است( بولیچ و سویینی ،1996 4،ص .)1 .ازنظر بویاتزیس( ،)19985براون و کالرک6
( )2006اخیراً به عنوان یک روش منحصر به فرد شناخته شد(جوف ،2012 7،ص .)3.جامعهی
1.Inter coder agreement
2.Braun & Clarke.
3Attride & Stirling.
4.Bolich & Sweeney.
5.Boyatzis
6.Braun & Clarke
7. Joffe
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این پژوهش ،برنامهیدرسی دورهیکارشناسی ارشد حوزه 1مدیریت آموزشی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،و دانشگاههای معتبر از جمله دانشگاه تهران ( ،)1372خوارزمی( )1372و
آزاد اسالمی( ،)1372شهید بهشتی( ،)1390عالمهطباطبایی( ،)1392فردوسی (،)1395و
دانشگاه اصفهان (بیتا) ،در ایران و دانشگاههای« واندربیلت پابودی کالج(بیتا) ،تگزاس-
ریوگراندوالی(بیتا) ،مارکونی -میامی (بیتا) ،و کنکوردیا(بیتا) در امریکا ،ولونگونگ(بیتا) در
استرالیا ،یونیتار(بیتا)در مالزی ،و نیز دانشگاههای هاروارد(بیتا) ،وکمبریج(بیتا)که درنظامرتبه-
بندی QS2019 2حائز رتبه سوم و ششم شدند ،بود که باتوجه به نظر پاتون()2002مبنی بر
قاعدهمند نبودن تعیین نمونه در پژوهش کیفی ،برنامهیدرسی مدیریت آموزشی مصوب سال
( )1372وزارت عتف با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند وگلوله برفی تا مرز اشباعنظری
انتخاب شد .دالیل و معیار انتخاب این برنامهیدرسی ،اجرا در دانشگاههای معتبر  ،داشتن
معتبرترین ،پردادهترین و بیشترین اطالعات ،مستندترین سندِ تخصصی آموزشعالی در مورد
برنامهی درسی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی بود .از نمونهگیری هدفمند به این دلیل که
حاوی بیشترین اطالعات و داده درمورد برنامهیدرسی مصوب است ،از گلولهبرفی به دلیل این-
که میتوان از یک سرفصل یک درس به سرفصل درسهای دیگر رسید ،و از اشباع نظری به این
دلیلکه داده جدیدی در این برنامهی درسی یافت نشد ،استفاده شدهاست .دربررسی رواییکیفی
با استناد به معیارهای پیشنهادی کینگ و هاروکس()2010؛-1استفاده از کدگذاران مستقل و
گروه خبرگان-2دریافت بازخورد از پاسخدهندگان -3بهکارگیری تطابق همگونی  -4عرضه
توصیفی غنی و ثبت سوابق ممیزی( عابدیجعفری و دیگران ،1390،صص ،)187-191.روایی
محتوایی سؤال سوم با بهرهگیری از گروه خبرگان ،از  6نفرمتخصص و استاد دانشگاه برای تأیید
و صحت کلیت و اجزاء برنامهی درسی مصوب مشورت و نظرخواهی شد .برای رسیدن به پایایی
که درجه ای از ثبات نتایج پژوهش طی زمان و با قابلیت تکرار است ،با استناد به نظر آندرسون(3
 )2003که معتقد است ،صحت فرایندهای دنبال شده و قابل فهم بودن آن .استفاده از مدارک و
مستندات و شواهد کافی ،و فراهمسازی مکانیسمهای غلبه بر خطاها (عباسزاده ،1391،ص.
 .) 29باید سنجش شود ،تعیین پایایی سؤال سوم از طریق سنجش صحت دادههای کلی و جزیی
برنامه درسی مصوب و قابل فهمبودن آن بود.
یافتهها
 . 1مدیریت آموزشی ،مدیریت ورهبری آموزشی ،رهبریآموزشی و بهبود مدرسه،رهبری و مدیریت تغییر در آموزش
و پرورش ،رهبریآموزشی ،سیاست و مدیریتآموزش بینالمللی ،سیاستگذاریآموزشی ،مدیریت آموزشی و توسعه
منابع انسانی،و ...
2

).Quacquarelli Symonds: World University Rankings )2019
3.Andreas
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با توجه به یافتههای سؤال اول پژوهش« مهمترین چالشها و مشکالت برنامةدرسی
مصوب چیست؟» چالشها و مشکالت برنامهی درسی مصوب بهعنوان «کد انتخابی»،
برنامةدرسی مصوب بهعنوان «کد محوری» تعیین شده و با بررسی گویههای مربوطه « »10گویه
بهعنوان «کدهای باز» شناسایی شد .عالوه بر آن تعداد « »102کد اولیه شناسایی شده که با
تحلیل مصاحبهها ابتدا به « »28کد ثانویه؛ با« »14مؤلفه آموزشی »9« ،مؤلفه پرورشی ،و «»5
مولفه اداری-مالی تقلیل دادهشد و با « »17کد نهایی درسه حوزه؛ آموزشی با  »12کد برابر با «
 ،»70%/85پرورشی »3«،کد برابر با «،»%17/64و اداری-مالی« »2کد برابر با « »%11/76طبقه-
بندی شدهاست و در جدول شماره ( )2نشان دادهشد .تحلیل دادهها با استفاده از نرم-
افزارکدگذاری درجا ) Nvivo10(1بودهاست.
جدول  :2کدهای نهایی یافتههای سؤال اول پژوهش

ردیف

کدنهایی

حوز

فراوان

درصد

ی

فراوانی

10

13/52

مدیریت

4

5/40

M5, M7, M8, M9,
M10, M11, M12, M15,
M16, M17
M6, M7, M10, M12

14/84

M2, M3, M4, M5,
M8, M9, M10, M11,
M12, M16, M17
M8, M17

هها

کد مدیران

2

نبود درس
کارآفرینی

3

ضعف آموزش مدیریت
فضای مجازی

11

4

ضعف یاددهی سیستم-
های مدرسه

2

2/70

نا آگاهی نسبی از
تجارت الکترونیکی

4

5/40

M6, M7, M9, M10

6

ناهمخوانی آموزشها با
نیازهای کفِمدرسه

6

8/10

M5, M7, M8, M10,
M14,M15

7

ضعف
آموزشها

مهارتمحوری

3

4/05

M5, M13, M15

8

بهروز نبودن
فناوریآموزشی

درس

4

5/40

M5, M6, M11, M17

9

پاسخگونبودن آموزشها

4

5/40

M1, M5, M7, M13

5

آموزشی

1

سرفصلهای
غیرکاربردی

1.Nvivo coding
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ردیف

حوز

کدنهایی

هها

فراوان

درصد

ی

فراوانی

کد مدیران

به مشکالت مدرسه
10

عدم تفکیک گرایش
ابتدایی و متوسطه

3

4/05

M1, M2, M4

11

سند

3

4/05

M1, M4, M10

12

نبود درس
رسانه

مدیریت

7

9/45

M1, M4, M7, M8, M10,
M14, M17

13

ناآشنایی نسبی دانش-
آموختگان با مشاوره
نوین وآموزش معکوس

3

4/05

M2, M10, M14

مغایرت بعضی از
آموزشها با فرهنگ
ملی و بومی

3

4/05

M5, M13, M9

15

ضعف آموزش مدیریت-
اسالمی

3

4/05

M3, M7, M9

16

ضعف آموزش تنظیم
اسناد مالی

2

2/70

M8, M10

نداشتن کارورزی

2

2/70

M1, M2

جمع کل

اداری -مالی

17

پرورشی

14

ضعف آموزش
تحول بنیادین آ.پ

74

100

M1-M17

به این ترتیب یافتههای سؤال اول پژوهش با استناد به جدول شماره( )2درشکل شماره
( )1نشان دادهشد.
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شکل :1یافتههای سوال اول پژوهش

با توجه به یافتههای سؤال دوم پژوهش« مهمترین چالشها و مشکالت مدیران مدارس
در هرچه بهتر کردن مدیریت مدارس کدامند؟» چالشها و مشکالت مدیریتی مدارس به عنوان«
کد انتخابی» ،مولفههای آموزشی ،پرورشی ،اداری-مالی ،به عنوان «کدهای محوری» تعیین شده
و با واکاوی گویههای مربوطه « » 60گویه به عنوان«کدهای باز» شناسایی و فراهم شد .عالوه بر
آن تعداد « »379کد اولیه شناسایی شده که با تحلیل مصاحبهها ابتدا به « » 235کد ثانویه
تقلیل دادهشدهاست و با « »35کد نهایی درسه حوزه؛ آموزشی با «»13کد برابر با «،»%37/14
اداری -مالی با « »12کد برابر با « ،»%34/28و پرورشی با « »10کد برابر با « ،»%28/57طبقه-
بندی شدهاست و در جدول شماره( )3نشان دادهشد .تحلیل دادهها با استفاده از نرم-
افزارکدگذاری درجا ) Nvivo10(1بودهاست.
جدول  :3کدهای نهایی یافتههای سوال دوم پژوهش

ردیف

حوزه-

کد نهایی

فراوانی

درصدفراوانی

کدمدیران

ها

2

ضعف برنامه "شاد"

10

4/25

3

کاهش انگیزه وکارآمدی
کیفی

7

3

4

مهارتینبودن آموزش

5

2/15

M5, M7, M9, M10, M15

آموزشی

1

کمسوادی رسانهای
کارکنان

12

5/10

M1, M2, M3, M4, M5,
M6, M7, M11, M12,
M13, M16, M17
M1, M3, M5, M6, M7,
M12, M13, M14,M16,
M17
M3, M5, M7, M8, M11,
M13, M14

.Nvivo coding
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ردیف

حوزه-

کد نهایی

فراوانی

درصدفراوانی

کدمدیران

ها
6

ضعف مدیریت کالس

6

2/55

7

کتابهای درسی
نامناسب

5

2/15

M1, M11, M13, M14,
M15, M17
M2, M9, M14, M16,
M17

8

شعاریکردن آموزش

6

2/55

9

کمیتگرایی

3

1/27

M4, M5, M6, M10,
M14, M15
M6, M7, M8

10

ضعف دروس فنی
وکارآفرینی

3

1/27

M6, M7,M10

11

برنامههای اجباری
وغیرمفید

3

1/27

M6,M11, M17

12

افت تحصیلی کرونامحور

3

1/27

M7, M12, M13

13

نظارت غیرکیفی

2

0/85

M8, M14

14

مشکالت اخالقی و
اعتقادی فراگیران

13

5/53

15

آسیبهای اجتماعی
خانوادهمحور

13

5.53

16

مشکالت رفتاری
کرونامحور

9

3/82

M2,M3, M5, M7, M8,
M9, M10, M11, M12,
M13, M14, M15, M16
M2, M3, M4, M5, M6,
M7, M11, M12, M13,
M14, M15, M16, M17
M2, M5, M6, M7, M9,
M10, M11, M12, M13

17

استفاده اجباری از واتس-
آپ وتلگرام

9

3/82

M3, M6, M7, M9, M10,
M12, M13, M14, M16

ورود به فضای مجازی
وماهواره

11

4/68

19

خون بازی وتزلزل دینی

7

3

20

عدم مدیریت آسیبهای
اخالقی

6

2/55

M3, M5, M6, M9, M10,
M11, M12, M13, M14,
M15, M16
M2, M6, M10, M11,
M12, M14, M16
M2, M5, M7, M8, M9,
M12

21

آسیبهای اجتماعی
مدرسهمحور

8

3.40

18

پرورشی

5

فقرآموزشی خانواده

4

10/70

M6, M11, M15, M17

M2, M3, M4, M5,M6,
M7, M9, M10
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ردیف

حوزه-

کد نهایی

فراوانی

درصدفراوانی

کدمدیران

ها

23

شکاف بین نسلی

3

1/27

24

تمرکزگرایی نظام
آموزشی

9

3/82

25

ضعف مشارکت مالی

10

4/25

26

تخصیص ناکافی سرانه

8

30/40

27

بخشنامههای تکراری

7

3

28

عدم تفویض اختیار

11

4/68

تجربه ناکافی وعدم
تخصص مدیران

5

2/15

M5, M8, M11, M12,
M13, M14, M15,
M16,M17
M3, M5, M6, M7, M8,
M9, M11, M12, M14,
M16
M5, M6, M9, M11,
M12, M14, M15, M16
M3, M5, M7, M8, M10,
M13, M17
M2, M4, M5, M7, M8,
M9, M10, M13, M14,
M16, M17
M2, M7, M8, M13, M16

30

ارزشیابی کمی از مدارس

4

1/70

M7, M8, M15, M16

31

دوگانگی تأمین بودجه
وشهریه

9

3/82

M1, M3, M4, M5, M6,
M8, M10, M14, M15

32

سهمخواهی اداره

6

2/55

33

دغدغه مالی وخدماتی
مدیران

4

1/70

M3, M5, M9, M10,
M11, M16
M10, M14, M15, M16

34

شکاف انتظار اولیاء با
اداره

2

0/85

M7, M10

35

کمسوادی مالی مدیران

2

0/85

M1, M2

235

100

29

اداری -مالی

22

ضعف فرهنگی وتربیتی

10

4/25

M2, M3, M7, M10,
M11, M12, M14, M15,
M16, M17
M3, M10, M11

M1-M17

به این ترتیب یافتههای سؤال دوم با استناد به جدول شماره( )3در شکل شماره ( )2نشان داده
شد.
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شکل  :2یافتههای سوال دوم پژوهش

درفرایند پاسخیابی سؤال سؤم پژوهش« وضعیت برنامهیدرسی قصدشده دورهی-
کارشناسی ارشد رشتهی مدیریت آموزشی برای پوششدادن به چالشها و مشکالت شناسایی-
شده مدیریت مدارس چگونه است؟» برنامهیدرسی مصوب تحلیل مضمون شدهاست .دادههای
حاصل در مرحله اول با استفاده از« قالب مضامین» در یک مضمون فراگیر« برنامهی درسی
مصوب » ،سه مضمون سازماندهنده« گروههای درسی؛ اصلی ،تخصصی و پیش نیاز» ،و بیست-
وچهار مضمون پایه« درسهای اصول برنامهریزی آموزشی،اصول مدیریتآموزشی،کاربرد آمار
استنباطی در مدیریتآموزشی،روش تحقیق در مدیریتآموزشی و پایاننامه ،اصول مدیریت-
اسالمی ،فلسفه مدیریتآموزشی ،تئوریهای سازمان و مدیریت ،نظارت و راهنماییآموزشی،
مدیریت نیروی انسانی ،رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی ،بودجهبندی و مدیریت
مالی ،تجریه وتحلیل سیستمها وکاربرد آن در مدیریتآموزشی ،مکاتب فلسفی وآراء تربیتی،
ارزشیابیآموزشی ،اصول و فلسفهیآموزش و پرورش ،مقدمات برنامهریزیآموزشی ،اصول-
حسابداری ،اصولمدیریت ،روشها و فنون تدریس ،روانشناسی تربیتی ،سنجش و اندازهگیری در
علوم تربیتی،اقتصاد آموزش و پرورش،و جامعهشناسیآموزش وپرورش» فهرست شدهاست.
در مرحله دوم بهمنظور درک بهتر روابط بین گروههای درسی؛ اصلی ،تخصصی ،و پیش-
نیاز شبکه مضامین به شکل شماره( )3طراحی شد.
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شکل  :3مضامین مواد مشترك برنامهیدرسی مصوب

بنابر این با نظر به تالش پژوهشگران در فرایند پاسخیابی سوال اصلی پژوهش« وضعیت
برنامهیدرسی قصدشده دورهیکارشناسی ارشد رشتهیمدیریت آموزشی با توجه به چالشها و
مشکالت موجود در مدیریت مدارس درایران چگونه است؟» این نتیجه حاصل شد که چالشها و
مشکالت برنامهیدرسی مصوب در« »10کد باز شناسایی شده و در«  »17کد نهایی با »12«،
مؤلفه آموزشی » 3 «،مؤلفه پرورشی ،و «  » 2مؤلفه اداری -مالی طبقهبندی شد و چالشها و
مشکالت مدیریتی مدارس در« » 60کدباز شناسایی شده و در «  »35کد نهایی با«  »13مؤلفه
ی
آموزشی »12« ،مؤلفه پرورشی،و « »10مؤلفه اداری -مالی طبقهبندی شدهاست .مضامین نظر ِ
برنامهی درسی مصوب بیش از مضامین کاربردی آن است .زیرا از « »14مضمون پایه ،تنها «»6
مضمون در حوزه مطالعاتی علمی -کاربردی طبقهبندی شده که با مشکالت مدیریتی مدارس
مرتبط است اما « »8مضمون دیگر در حوزه مطالعاتی نظری طبقهبندی شدهاست و با وقایع
مدیریتی مدارس مرتبط نیست این دادهها در جدول شماره ( )4نشان دادهشد تحلیل دادهها با
استفاده از نرمافزارکدگذاری درجا ) Nvivo10(1بودهاست.
جدول :4حوزه مطالعاتی مضامین برنامهیرسی مصوب

درسی

حوزه مطالعاتی

گروه

مضامین پایه« نام دروس»

فراوانی

درصد فراوانی

درسی

کاربرد
دروس
ی
تخصص

علمی-

مصوب

فراگیر

مضامین

ی
برنامه

مضامین سازماندهنده

واحد درسی

آموزشی

نظارت و راهنماییآموزشی

3

اصول مدیریتاسالمی

2

8/10

.Nvivo coding
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فراگیر

مضامین

مضامین سازماندهنده
حوزه مطالعاتی

گروه

مضامین پایه« نام دروس»

فراوانی

درصد فراوانی

درسی
پرورشی

اداری -مالی

دروس اصلی
دروس تخصصی

جمع

واحد درسی

نظری

رفتار و روابط انسانی در
سازمانهای آموزشی

2

مکاتب فلسفی وآراء تربیتی

2

مدیریت نیروی انسانی

3

بودجه بندی و مدیریتمالی

2

اصول برنامهریزیآموزشی

2

اصول مدیریت آموزشی

3

کاربرد آمار استنباطی در
مدیریتآموزشی

3

روش تحقیق در مدیریت-
آموزشی

3

پایاننامه

4

تئوریهای سازمانیمدیریت

3

فلسفه مدیریتآموزشی

3

تجزیه وتحلیل سیستمها
وکاربرد آن در مدیریتآموزشی

2

14

37

16/22

37/84

13/52

62/16

100

بنابراین با توجه به یافتههای مستند به جدول شماره( )4این نتیجه حاصل شد که
موفقیت مواد مشترک برنامهی درسی مصوب درکاهش چالشهای آموزشی ،پرورشی ،و اداری-
مالی مدارس محدود بود و شکاف جدی بین آنها همچنان وجود دارد .لذا شکل شماره( )4ترسیم
شد تا ارتباط مواد مشترک برنامةدرسی مصوب درحوزههای مطالعاتی بهتر نشان دادهشود.

159

یداهلل فضلی ،دکتر حمیدرضا آراسته ،دکتر حسن رضا زین آبادی ،دکتر بیژن عبداللهی

شکل  :4ارتباط مواد مشترك برنامهیدرسی مصوب درحوزههای مطالعاتی

نتیجهگیری
درفرایند بحث و تبیین یافتههای پژوهش حاضر با هدف« تحلیل شکاف برنامهیدرسی-
قصدشده دورهکارشناسی ارشد رشتهیمدیریت آموزشی با توجه به چالشها و مشکالت موجود
در مدیریت مدارس» ،شکاف موجود بین مشکالت برنامهی درسی مدیریت آموزشی مصوب و
چالشهای مدیریتی مدارس در سالهای تحصیلی 1399-1400تایید و کدهای نهایی مربوطه
شناسایی شده و چالشها و مشکالت مدیریتی بسیاری در مدارس شناسایی شدهاند که قابل
بررسی و مطالعه است.به این ترتیب با توجه به اهمیت یافتههای پژوهش میتوان به این نتیجه
رسید که برنامهی درسی حوزه مدیریت آموزشی مستلزم بازنگری و اصالح است تا مدیریت
آموزشی به طور افراطی و نادرست به سمت نظر و یا عمل گرایش پیدا نکند.از اینرو ترکیب
منطقی نظر و عمل در این حوزه مستلزم تفکر سیستمی و رویکرد اجتماعی -فرهنگی متولیان دو
نهاد آموزشعالی و آموزش و پرورش است تا با تعامل بیشتر ،به طراحی و خلق در راستای
برنامهریزی و کنترل شکاف موضوع مورد مطالعه بپردازند و با همکاری یکدیگر شکاف برنامهی
درسی مصوب و چالشها و مشکالت مدیریتی مدارس را کاهش دهند.
از اینرو بر مبنای نظر مشارکتکنندگان مهمترین چالشها و مشکالت برنامهیدرسی
دورهی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی مورد بررسی قرار گرفت .چرا که برنامهیدرسی به
عنوان یکی از مهمترین عناصر افرایش کیفیت آموزشی ،نقشی تعیینکننده در تحقق اهداف
آموزشی دانشگاهها ایفا میکند و شاید به همین دلیل باشد که برخی از دانشگاههای معتبر دنیا از
جمله دانشگاه کمبریج ،هاروارد ،و تعدادی از دانشگاههای کشور برخی از دروس رشتههای مرتیط
با دورهی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی را بازنگری و یا محتوای برنامهی درسی مورد مطالعه
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را اصالح و تغییر دادند .این تغییر در پژوهش کوپر( )2017و عبدالهی ،عینی و سعیدی( )1396
ضروری دانستهشد از این رو آموزشعالی باید به دانشگاهها اختیار دهد برنامههایدرسی را با
توجه به رویکرد دمکراتیک بویل( )2013دیویی( )1916طراحی و اجرا کنند چرا که برنامهی-
درسیدانشگاهمحور اقتضاء میکند تصمیمهای مربوط به برنامهریزی ،طراحی ،اجرا و ارزشیابی در
خود دانشگاه گرفته شود .اما برخالف رویکرد دمکراتیک و دانشگاهمحور برنامهیدرسی مصوب در
وزارت علوم تصویب شده که ضرورت بازنگری و اصالح آن را برای پاسخگویی به نیازهای در حال
تغییر مدارس دوچندان کردهاست .زیرا بازنگری و تغییر برنامهیدرسی مصوب به دانشگاهها کمک
میکند تا نیازها مبتلیبه مدارس را برآورده سازد .بنابر این همانطور که پیشتر گزارش دادهشد
یافتههای حاصل از مصاحبههای انجامشده پیرامون چالشها و مشکالت برنامهیدرسی مصوب به
استناد جدول شماره( )2با (  )17کد نهایی در سه حوزه؛ آموزشی پرورشی،و اداری -مالی
شناسایی و طبقهبندی شد که با برخی از یافتههای پژوهش اولیور و هیون( )2011عالی و
حسینقلیزاده ( ،)1388عارفی ( ،)1384شکورزاده  ،ملکی و قصابی چورسی(،)1393
رحمانیکرچکانی و بهرنگی( )1388همسو بود .در تبیین این یافتهها میتوان عنوان کرد برنامه-
یدرسی مصوب جوابگوی مشکالت مدیریتی نیست ،نتوانسته با نیازها و اقتضائات جدید مدارس
هماهنگ باشد ،به دلیل عملیاتینبودن نمیتوان آن را در مدرسه اجراکنند که دلیل اصلی آن
عدم مشورت با مدیران مدارس هنگام طراحی این برنامه است .هیچ اطالعاتی در مورد ،مدیریت
فضای مجازی ،تنظیم اسناد مالی مدارس ،کارآفرینی ،تجارت الکترونیک ،سند تحول بنیادین،
سیستمهای مدرسه؛ دانشآموزی ،ثبتنام ،و ...به دانشجویان نمیدهد ،برنامهدرسی مصوب
یکسان است شایستهمحورنیست و برنامه ششساحتی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش را
پوشش نمیدهد و چون بومیسازی نشده ،بستر عملیاتی آن در مدارسِ مناطق مختلف وجود
ندارد ،و یکی از دالیل عملیاتی نبودن آن این است که هنگام طراحی آن با مدیران مدارس
مشاوره نشد .به طور کلی یافتههای حاصل از مصاحبه با مشارکت کنندگان بیانگر آن است که
چالشهای آموزشی ،پرورشی،و اداری -مالی همچنان در برنامهیدرسی مصوب وجود دارد .از این
رو برای اینکه دانشگاهها بتوانند در مقابل تغییرات فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،و
نیازهای درحالِ تغییر جامعه جهانی و پیرامونی خود انعطافپذیر باشند ،و به چالشهای حاصل
از این تغییرات پاسخ دهند ،ناگزیر هستند محتوای برنامهی درسی مورد مطالعه را اصالح و بهروز
کنند تا کارایی و اثربخشی خود را حفظ نماید.
از سوی دیگر براساس دیدگاه مشارکتکنندگان مهمترین چالشها و مشکالت مدیریتی
مدارس مورد بررسی قرار گرفت .تا مدارس برای تحقق هدفها و رسالتهای خود در قبال
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خواستههای درحالِتغییر جامعه دانشآموزی فرصت یابد نسبت به نیازهای روزافزون آموزشی،
پرورشی و اداری -مالی مدارس آگاهی یابد و عملکرد فعلی خود را بهبود بخشد .چرا که در باور
بوش( )2006مدیریتآموزشی یک رشتهی تحصیلی است که نقش اساسی درافزایش کارایی
مدارس دارد .مطابق با این انتظار درصورتیکه مدیران نیازهای همهجانبه مدارس را تامین نمایند،
هدفهای نظام آموزشی محقق میشود زیرا از نظر اولولب ،اینجیابونا و اگبور( )2014مدیریت-
آموزشی ،هدفهای آموزشی را قلب مدیریت آموزش دانستهاست .بنابر این همانطور که پیشتر
گزارش دادهشد یافتههای حاصل از مصاحبههای انجامشده به استناد جدول شماره( )3با «»35
کد نهایی به ترتیب درسه حوزه؛ آموزشی ،اداری -مالی ،و پرورشی شناسایی و طبقهبندی شد
که با برخی از یافتههای پژوهش اولولب ،اینجیابونا و اگبور ( ،)2014جیمز و دیگران (،)2011
هیستک ( ،)2011ماپولیسا و دیگران ( ،)2014ایوانز ،بوسیر و آجووی ( ،)2012مرادیپردنجانی
و دیگران( ،)1393طیبیان و کریمیان ( ،)1397فالحیان(  ،)1395جاروینن و جاون( ،)2018و
پگوارو و هونگ ( ،)2019بولدینگ( .)2008استیفنان ،بیز و لوکیو(،)2020و ویس (،)2015
همسو است .در تبیین این یافتهها میتوان گفت که دانشآموزان انگیزه تحصیلی ندارند ،خانوادها
دغدغه آموزشی ندارند و آموزش کارآفرینی مؤفق نیست .درسهای عربی ،زبان انگلیسی ،و حرفه
و فن کاربردی نیست .برنامة"شاد"نمیتواند درسنامهها را پوشش دهد ،فعالیت پرورشی مدارس
جنبه ارشادی ندارد ،انگیزه فعالیت کیفی در مربیان پرورشی کاهش یافت .مدیران خیلی به
مسائل اخالقی بیرون از مدرسه توجهای ندارند .اکثر بچههای ابتدایی از خانوادههای؛ نابسامان،
آشفتهو طالق ،و نیز تکفرزند هستند در مورد دانشآموزان دبیرستانی مصرف سیگار ،بویژه
خونبازی دردختران گزارش شده .میان مدرسه ،خانواده و جامعه تضاد وجود دارد .در سیستم
آموزش و پرورش گرایش به عدمتمرکز وجود ندارد ،مدیران بیشتر مجری دستورالعملهای اداری
هستند .مدارس حق دریافت شهریه ثبتنام ندارد .اداره آموزش و پرورش از منابع تمرکزی
مدارس حقالسهم دریافت میکند .به طورکلی یافتههای حاصل از مصاحبه انجامشده نشان می-
دهد چالش ها و مشکالت مدیریتی همچنان درمدارس وجود دارد .شاید به همین دلیل باشد که
در باور بولدینگ( )2008مدارس نیازمند مدیرانِ متخصص و ماهر است تا نظام آموزشی بتواند با
بهرهگیری از تخصص و مهارت آنان مدارس اثربخشی داشتهباشد .چرا که موضوع اثربخشی
مدرسه نماینده چالشهای ماندگار و اساسی فعالیتهای مدیریتی است زیرا در تعریف از مدارس
اثربخش ،والدین بر مهارتهای اساسی زندگی و شکوفاکردن عالقه به یادگیری تاکید دارند ،و در
مدارس هم گروهی برمهارتهای پایه و انتظارات و استاندارهای تحصیلی باال تمرکز دارد ،و عدهای
بر استفاده از روشهای تدریس انگیزشی ،فعال و یادگیری اکتشافی تاکید دارند (.هوی و میسکل،
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 ،1395ص .)446.از این رو مدیران مدارس باید با انعطافپذیری منطقی به باور افراد در مورد
اثربخشی مدارس احترام بگذارند و پاسخ دهند تا مدارس دچار چالشهای مدیریتی نشوند.
در فرایند متنپژوهی از وضعیت برنامهیدرسی قصدشده دورهکارشناسی ارشد رشتهی
مدیریت آموزشی برای پوششدادن به چالشها و مشکالت شناساییشده مدیریت مدارس با توجه
به اینکه از نظر یمانی و دیگران( )1389برنامه درسی یک ابزار علمی و اجتماعی نیرومند ،و در
باور فتحی واجارگاه ( )1388برنامةدرسیقصدشده یک سند رسمی است ،برنامهیدرسی مصوب
مورد مطالعه قرار گرفت تا با نگاهی تحولگرا و راهبردی و با توجه به اهمیت همخوانی نظریه و
عمل درفرایند تغییر و تدوین برنامهی درسی مصوب ،چالشها و مشکالت مدیریتی مدارس
بررسی شود .چراکه واقعیت های موجود در مدارس نشان میدهد برنامةدرسی مصوب کاربردی
نیست و با نیازهای واقعی آموزش و پرورش فاصله دارد و سرفصل برخی ازدرسها آنچنان از
حوزه عمل فاصله گرفته که دانشجویان را برای کاهش چالشهای مدیریتی مدارس توانمند و
کارآمد نمیکند .بنابر این همانطور که پیشتر گزارش دادهشد دادههای حاصل در یک مضمون
فراگیر« برنامهی درسی مصوب» ،سه مضمون سازماندهنده« گروههای درسی؛ اصلی ،تخصصی و
پیش نیاز» ،و بیست و چهار مضمون پایه« درسها» فهرستبندی و دادهها در پنج طبقه معرفی
شدهاند -1 :درسها در سه گروه؛ اصلی ،تخصصی ،و پیشنیاز شناسایی شد -2.ارتباط مضامین«
سرفصلها» یک درس با همدیگر بیش از ارتباط آنها با سایر درسها است -3 .درسهای«
پایاننامه ،اصول مدیریتاسالمی ،بودجهبندی و مدیریتمالی ،و مکاتب فلسفی وآراء تربیتی» هیچ
ارتباط مشترک و مضمونی با یکدیگر و با سایر درسها ندارند -4 .بیشترین ارتباط مواد
مشترک«درسها» با درس« اصول مدیریتآموزشی» مشاهده شد -5.بیشترین تعداد و نوع منبع
درسی در درسهای« اصول برنامهریزی آموزشی،و تجریه وتحلیل سیستمها وکاربرد آن در
مدیریتآموزشی» معرفی شدند .دادههای این بخش با برخی از یافتههای پژوهش بیالیک و
فادل( ،)2015هوانگ( ،)2004زندوانیان و مهرعلیزاده( ،)1385نورآبادی ودیگران(،)1393
حسینقلیزاده و دیگران( ،)1396عبدالهی ،عینی و سعیدی( )1396همسو است ،.در تبیین این
یافتهها میتوان گفت که تحقق موفقیتآمیزِ تغییر برنامهیرسی به محیطی انعطافپذیر نیاز دارد
و آموزشعالی باید برای پاسخگویی مناسب ،به نیازها ،خواستهها و انتطارات فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی جامعهیدانشآموزی از تکرار دروس و سرفصلها در برنامههایدرسی مصوب پرهیز
نماید تا اطمینان حاصل شود تغییرات برنامهریزیشده میتواند به مدارس کمک کنند تا درمقابل
چالشها و مشکالت مدیریتی سالم بمانند و بهطور کارا و اثربخش عمل نماید

163

یداهلل فضلی ،دکتر حمیدرضا آراسته ،دکتر حسن رضا زین آبادی ،دکتر بیژن عبداللهی

در نهایت در راستای دستیابی به هدف پژوهش حاضر در تحلیل برنامهی درسی
قصدشده دورهکارشناسی ارشد رشتهی مدیریت آموزشی با توجه به چالشها و مشکالت موجود
در مدیریت مدارس درایران ،نتایج نشان میدهد که بیشترسرفصلهای برنامهیدرسی مصوب در
حوزه مطالعاتی نظری قرار دارد و با نیازهای واقعی و روزافزون آموزشی ،پرورشی ،و اداری -مالی
مدارس فاصله دارد و تحلیل دادههای حاصل از متنپژوهی در تبیین وضعیت برنامهی درسی
مصوب با توجه به چالشها و مشکالت موجود در مدیریت مدارس ،این نتیجه حاصل شد که
رشتهی مدیریت آموزشی گرایش ابتدایی و متوسطه ندارد ،در طراحی برنامهیدرسی مصوب
مدیران مدارس مشارکت دادهنمیشوند .اجرای این برنامهیدرسی در مدارس ممکنه خیلی
مؤفقیتآمیز نباشند .سرفصل درسها جوابگوی مشکالت مدیران مدارس نیست ،تئوریهای
مدیریتی در پیشرفت مدرسه و رشد دانشآموزان چندان مؤثر نیستند ،عدم توانمندی معلمان،
عدم تخصص کارشناسانآموزشی ،جذب نیروی انسانی غیرمرتبط ،و مواد درسی متمرکز باعث
افت تحصیلی میشود .اولیاء صرف ًا انتظار قبولی دانشآموز را دارند .بیشترین ضعف تربیتی بچهها
ناشی از بدسرپرستی ،اعتیاد ،طالق ،درگیری خانوادهها و استفاده آنها از ماهواره است .نحوه نقل
و انتقال دانشآموزان در نرمافزار"شاد" تعریف نشد .ورود بچهها به فضای مجازی در زمان شیوع
ویروس کرونا باعث افت اخالقی آنان شدهاست .به مدیران مدارس تفویض اختیار نمیشود .در
تحلیل نهایی ،از چهارده درس اصلی و تخصصصی تنها شش درس تخصصی میتوانند چالشها و
مشکالت مدیریتی مدارس را کاهش دهند هشت درس بقیه بیشتر جنبه نظری داشته و در مورد
مکاتب مدیریتی بحث می کنند .در مجموع نتایج نشان داد که شکاف عمیق و جدی بین برنامه-
ی درسی مصوب و مشکالت مدیریتی مدارس وجود دارد و برنامهی درسی مصوب نتوانسته است
دانشجویان رشته ی مدیریت آموزشی را برای مدیریت مدارس آموزش دهد .از این رو دانشگاهه
برای پاسخ به تغییرات محیط پیرامونی چارهای جز تغییر و اصالح برنامهی درسی مورد مطالعه
ندارند .به طورکلی در فرایند تأثیر زمینهای برنامهیدرسی مصوب برای رویارویی با چالشها و
مشکالت آموزش ،پرورش ،واداری -مالی ،باید دانش فنی مدیران در زمینهی پیشرفتتحصیلی،
روشهای مقابله با افت تحصیلی ،برنامهی ریزیدرسی و آموزشی ،ارزشیابیعملکرد ،روشها و
فنون تدریس ،حسابداری ،مدیریتآموزشی ،ایمنی و بهداشت ،فعالیتهای فوقبرنامه ،آموزش و
پرورش ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه ،نظارت و راهنمایی تعلیماتی ،و فناوری اطالعات و
ارتباطات ،و دانش انسانی مدیران در زمینهی روابط انسانی در آموزشگاه ،روانشناسی کاربردی
مدیران ،مسائل و مشکالت جوانان و نوجوانان ،بهداشت روانی ،روانشناسیتربیتی و اجتماعی،
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تربیتدینی ،اخالق مدیریتی،وتربیت اسالمی ارتقاء دادهشود .تا بتوانند چالشها و مشکالت
مدیریتی مدارس را کاهش دهند .لذا با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 -1برنامهیدرسی مصوب با توجه به مؤلفههای« اهداف ،محتوا ،زمان تدریس ،راهبردهای
یاددهی -یادگیری ،و روش ارزشیابی» آسیبشناسی وبازنگری شود.
 -2رشتههای« مدیریت و رهبری مدرسه» و« مدیریت آموزشگاهی با گرایش آموزش
ابتدایی و متوسطه » در دانشگاهها طراحی واجرا شوند
 -3دانشگاهها با توجه به نیازها و واقعیات کفِمدرسهای نسبت به تدوین برنامهیدرسی
جدیدکارشناسیارشد مدیریت آموزشی تالش کنند.
 -4به منظور کسب مهارت خُردهمدیریتی دانشجویان ،از مدیران باتجربه و متخصص
جهت تدریس دروس نظری -عملی وکارورزی نیمه حرفهای دعوت شود.
 -5به منظور تشخیص و مستندسازی چالشها و مشکالت مدیریتی درونمدرسهای،
سامانه اطالعاتی مدرسه محور و مرکز مطالعات تخصصی آموزشی ،پرورشی ،اداری ،و مالی با
رویکرد مدرسهشناسی در وزارت آموزش و پرورش طراحی و راهاندازی شود.
 -6به منظور بررسی اسناد باالدستی ،مضامین« سند چشماندازتوسعه ،قانون برنامهی-
ششم توسعه ،نقشهیجامع علمی کشور ،سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور ،و سند تحول
بنیادین آموزش و پرورش » و درس« سیاست ،ساختارها و تغییر درآموزش و پرورش » به مواد
مشترک برنامهیدرسی مصوب اضافه شود.
 -7دروس« مدیریت آموزشیاخالقمدار ،زمینهها و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی
آموزش ،فرهنگ مدرسه ،توسعه ویژگیهای شخصی و غیرآکادمیک مدیران مدارس ،اخالق
حرفهای رهبران آموزشی ،و اخالق کار اسالمی » به مواد مشترک برنامهیدرسی مصوب اضافه
شود.
 -8درس« مدیریت آموزش مجازی ،مدیریترسانه ،سواد آموزشی رسانهای » به مواد
مشترک برنامهیدرسی مصوب اضافه شود.
 -9برای افزایش سواد درونمدرسهای مدیران ،مضمونِ« مدیریت مالی مدارس» به
سرفصل درس« بودجهبندی و مدیریتمالی» اضافه شود.
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