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، دکتر حسن 2، دکتر حمیدرضا آراسته1فضلییداهلل 

 4، دکتر بیژن عبداللهی3رضا زین آبادی
 قصدشده درسیِیبرنامه شکاف تحلیل پژوهش این هدف چکیده:

 موجود مشکالت و هاچالش به توجه با آموزشیارشد مدیریت کارشناسیهدور

 وش آنرو  یفی. پژوهش حاضر از نوع داده کبود ایران در مدارس مدیریت در

 لیحلتبرای بررسی سؤال سوم  و یدارشناسیپد برای بررسی سوال اول و دوم

 گیریهنمونرسه با مد ری( مد17) ساختارمندمصاحبه نیمه یبرا بود.مضمون 

ب هدفمند انتخا گیریبا نمونه (1372مصوب) یبرنامةدرس دسترس، و در

 تکنیک ی باتباریاباع. شد انجام( 10Nvivo)با  هاداده تحلیل و تجزیه .شدند

 و هادادهصحت سنجش با پایایی و کارشناسان، با مشاوره و عضو کنترل

 ها،یافته بر اساس .شد محاسبه( ٪65) دوکدگذار بین موضوعیدرون توافق

لفه مؤ« 12»کد نهایی،« 17» کد باز، و از« 10»ی درسی مصوب بابرنامه

دارس مالی،و در م -یمؤلفه ادار«  2» مؤلفه پرورشی،و «  3» آموزشی،

ؤلفه م« 12»مؤلفه آموزشی، «  13» کدنهایی،« 35» کدباز، و از«  60»با

-ید. مضامین نظریِ برنامهش الی شناساییم -مؤلفه اداری« 10»پرورشی،و 

 »مضمون، « 14»درسی مصوب بیش از مضامین کاربردی آن است. زیرا از 

نتایج  بندی شد.طبقهمضمون نظری «  8» اربردی، و ک -مضمون علمی«  6

ی هادرسی مصوب درکاهش چالش ینهایی بیانگر مؤفقیت محدود برنامه

 مدیریتی مدارس بود.

 مشکالت، و هاچالش شکاف، تحلیل قصدشده،برنامةدرسی: کلمات کلیدی

 .آموزشی مدیریت ارشد،کارشناسی

. 

Y. Fazli, Dr.H. Arasteh, Dr.H. 

Zineabadi, Dr.B. Abdollahi 
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. 
Keywords: intended curriculum, gap analysis, master 

degree, problems and challenges, educational 

administration 
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 مقدمه
 وغیر کنندهتعیین نقش که هستند هادانشگاه عناصر مهمترین از یکی درسی یبرنامه

عالی دارد و  ابزار علمی و اجتماعی نیرومندی آموزش هایرسالت و اهداف تحقق در انکاریقابل
ی علمی وسیع برای ها، یک تجربهحدود انتقال دانش و مهارت است که ضمن ترسیم چگونگی و

مراکز  قلب تواند به عنوان(، و می3-4،صص.1389شود) یمانی و دیگران، دانشجویان محسوب می
ها های علمی دانشگاههای تربیتی نوین تاثیر پذیرد و نقش اساسی در برنامهعالی از اندیشهآموزش

شان ( را در مورد برنامةدرسی که بیشتر استدالل1916) 2( و دیویی1320) 1ایفا کند و باور بویل
(. اجرایی نماید. شاید به 408، ص.2019، 3مبتنی بر رویکردهای دموکراتیک است )بویل و ولمر

ی را در رشته« 4سیاست، ساختارها و تغییر» تا(درسکمبریج ) بی دانشگاههمین دلیل باشد که 
رهبری و » هایتا( درسمیامی)بی _المللی مارکونی، دانشگاه بین5سهآموزشی و بهبود مدررهبری

روندهای نوظهور فناوری اطالعات و ارتباطات و » و « 6مدیریت تغییر در آموزش و پرورش
کالج پابودیآموزشی، دانشگاه واندرپیلتی رهبریرا در رشته« 7تغییرات اجتماعی و فرهنگی

-ی سیاست و مدیریترا در رشته«  8های آموزشیسیاست المللی در اصالحمسائل بین» درس

-ی مدیریترا در رشته« آموزشیسیاستگذاری» المللی،و دانشگاه اصفهان درسآموزش بین

 آموزشی را کاهش یابد.آموزشی ارائه کردند. تا شکاف تاریخی میان نظر و عمل در حوزه مدیریت

 یرشته فعلی وضعیت در شدههمشاهد هاینابسامانی شناسیآسیب و تحلیل بررسی، لذا

های عملیاتی و تعریف نظری، و و مفهومی هایریشه در فزاینده تأمل و دقت با آموزشیمدیریت
 .استآموزشی صورت گرفتهدرسی حوزه مدیریتمشهود برنامه عناصر

دهد که مدارس محتاج مدیرانی است که تحوالت را ها نشان میهمچنین دگرگونی
-نظریه جانبه جهانی بانیازهای جدید آموزشی را تأمین کنند و در فرایند توسعه همهتشخیص و 

 مدیرانِ متخصصی است که با آموزشی آشنا باشند. از این رو مدارس نیازمندجدید مدیریت های
-ها و تیممسائل، داده تحلیل و آموزشی آشنا باشند و مهارت تجزیهجدید مدیریت هاینظریه

از  همسو با این تحوالت است که .(26، ص.   2008، 9باشند) بولدینگتهسازی را داش

                                                 
 1 . Bovill   

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                                     
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 یرشته و اقتضایی به راهبردی رود نگاهی آموزشی انتظار میحوزه ریزانبرنامهو  سیاستگذاران
از نقش  بهتری ی آموزشی درکآموختگان و مدیران حوزه، داشته باشند تا دانشآموزشیمدیریت

درسی یانشگاهی، در مدیریت مدارس پیدا کنند. با این انتظار برنامهو ضرورت این رشته د
ای مدیران آموزشی در صورتی که همسو با شرایط بومی، ملی، جهانی، و نیازهای حرفهمدیریت

-علم مدیریتشود. چراکه طراحی شود، شکاف موجود بین دانشگاه و آموزشگاه مدیریت می

-جهان دارد به فرهنگی و تحوالت یننیروی انسا ایی بالقوهشکوفایِی تواننقش موثری در آموزشی

ها دچار تغییراتی نقش از انتظار هم و کرده تغییر مفاهیم تعریف هم کنونی جهان که در ایگونه
را  مدارس مدیران نقش پیچیدگی ملتها، در تغییر و جهانی تغییرات است. اینشده اساسی

ترتیب با توجه به اینکه فلسفه  این (. به 225، ص.0062، 1است) کاتانو و استرانگتشدید کرده
-، دامنهاست برای مدیریت مدارستربیت متخصصین زبده و کارآمد ندازی این علم، تاسیس و راه

شود. از این رو ارائه می آموزشیکاربردی در مورد مدیریت -تعاریف مبتنی بر رویکرد علمی از ای
های آموزشی حصیلی و عملیاتی مرتبط با عملکرد سازمانی تآموزشی را یک رشتهبرخی مدیریت

مؤسسات اجرایی زمینه مطالعاتی و اند و بعضی آن را (. معرفی کرده1، ص.2006، 2) بوش
،  2014، 3 )اولولب، اینجیابونا و اگبورقلب مدیریت آموزش را آموزشی هایفهد که آموزشی

های آموزشی که آن بخش از فعالیت سازمانای به معنای اخص، به اند و عده(. دانسته 43ص.
های آموزشی، مواد و محتوای مستقیماً با امر آموزش و پرورش مرتبط است؛ از جمله برنامه

ها و وسایل آموزشی، مشاوره و راهنمایی تحصیلی، اقدامات آموزشی و پرورشی دروس، روش
 اند.(.اشاره کرده64ص.، 1384بند، آموزان) عالقهبرنامه، امور معلمان و دانشمکمل

عالی و آموزش و به این ترتیب در فرایند بسترسازی تحول بنیادین و راهبردی آموزش
-ها باید با بهی پایدارآموزشی در هزاره سوم، دانشگاهپرورش درمسیر دستیابی به اهداف توسعه

مدیران درسی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و آموزش یروزکردن و بازسازی برنامه
عالی به منظور حرکت در های عمومی وخصوصی همت گمارند. بر این اساس آموزشسازمان

  -1ریزی درسی را با هدفمسیر تحوالت عرصه دانش و تغییرات بنیادی جوامع، اختیار برنامه
ی درسی در کردن برنامهنهادینه -2های درسی با نیازهای جامعه. انطباق هرچه بیشتر برنامه

ها با توجه به تحوالت دانش بشری )وزارت علوم تحقیقات و روز آمدکردن برنامه -3ها. اهدانشگ
کاربردی، -رو همراه با رویکرد بنیادیاست. از اینها واگذار کرده(. به دانشگاه1، ص.1376فناوری، 

ل کاهش دنباها باید بههها و زمینه اجرایی آن در آموزشگادر استفاده از ظرفیت علمی دانشگا
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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سند تحول بنیادین آموزش و « 2/22» اسناد باالدستی پوشش داده شود. چرا که در راهکار
 و تربیتی و آموزشی رهبران و مدیران نگهداشت و تربیت برای الزم ساز وکارهای ایجاد» پرورش
 عمومی )ریاست رسمی وتربیت تعلیم نظام مجموعه در مدیریت ثبات افزایش برای تالش

تا آموزش و پرورش بتواند پاسخگوی  بینی شده(. پیش58: 1390اسالمی، انقالب جمهوری
 آموزی باشد.دانشهای جامعهخواسته

ارشد  کارشناسی یی درسی دورهواقعیت این است که با بررسی دقیق محتوای برنامهاما 
-ای الزم را کسب نمیآموختگان آموزش حرفهآموزشی این نتیجه حاصل شد که دانشمدیریت

که دانشجویان  اندگرفته آنچنان از حوزه عمل فاصله رشته این در ارائه دروس هادانشگاه کنند و
د نسبت به رسالت اصلی خو کنند بلکه اساساً نه تنها به لحاظ عملی توانمندی کافی کسب نمی

و ارائه راهبردها و ی کشور شکاف نظر و عمل در نظام آموزش باره و بحث در واقف نبوده
غیرممکن و  از جانب خود ها و مشکالت مدیریتی مدارس راچالشحل  الزم جهت راهکارهای

( با 1372آموزشی مصوب )وزارت عتف، ی درسی مدیریتچرا که برنامه کنندمعنی تلقی میبی
حول محور  و تمرکزش روی مواد درسی استو  محور تنظیم شدهوضوعرویکرد نظری و م

ی . لذا با توجه به نگرشی که نسبت به ماهیت برنامهیابدموضوعات درسی و مواد علمی سامان می
آموزمحور، که درسی دانشیبرنامه -1شود:درسی وجود دارد، عناصر آن در سه محور خالصه می

محور، که اصالح و توسعه درسی جامعهیبرنامه -2کند.آموز تاکید میشها و نیازهای دانبر ویژگی
محور، مبتنی بر یادگیری موضع درسییبرنامه -3آید.جامعه هدف اساسی آن به حساب می

گردد. همچنین بر حجم مکانیکی است، هدفها و محتوا درآن از قبل تعیین و سازماندهی می
(. به این 20.ص ،1392 صیف، طالبی، مظلومیان،)شودکید میمطالب بیش از فرایند یادگیری تأ

به حیطه  تنظیم  نشده و دانشجویانمحور چون بر اساس نیاز درسی موضوعیترتیب برنامه
شده را مطالب و محتوای از قبل تعیینهستند موظف و دانشجویان  عاطفی توجه چندانی ندارد

. همچنین این نوع درسی تمرکز دارد توایکنند، بر محوار حفظ صورت طوطیه مطالعه و ب
-های مدیریتی مدارس را در نظر نمیای و چالشمدرسههای کفِی درسی، چون واقعیتبرنامه

باشد. از این  مالی مدارس -آموزشی، پرورشی و اداریپاسخگوی نیازهای تواند گیرد، چندان نمی
-کالت را بتوان در برنامةدرسیشدید، شاید دلیل اصلی این مش به انتقادهای توجه رو با

برای  یافتهاختصاص زمان تدریس،روش محتوا، هایی چونمعموالً دربرگیرنده مؤلفه که1قصدشده
، 1388است) فتحی و اجارگاه، محتوای تعیین شده آموزش موردنظر، و هایهدف به حصول

 (  جستجو کرد. 62ص.

                                                 
1.Intended Curriculum  
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عالی برای همگام شدن با موزشبه این ترتیب با توجه با آنچه که پیشتر مطرح شد آ
درسی یدرسی است و باید برنامهیتحوالت در حال پیشرفت جهانی نیازمند تغییر محتوای برنامه

 و سیاسی ای،حرفه محیطی،زیست فرهنگی، فناوری، اجتماعی، هایدلیل چالش مصوب به

-یکنند برنامهتالش میها اقتصادی اصالح شود. شاید به همین دلیل باشد که برخی از دانشگاه
مثال دانشگاه خوارزمی  محور نمایند. برایی درسی دانشگاهمحور جایگزین برنامهدرسی دانشگاه

عمومی دانشجویان تا سال  و تخصصی هایها، وتوانائیدانش، مهارت ارتقای منظور کرده بهتالش
مدیریت، بازنگری و یا  هایرشته درسییبه میزان هفتاددرصد در برنامه 1398-1399تحصیلی

کننده محور، منعکس(. نماید زیرا برنامةدرسی دانشگاه 9، ص.  1394بازبینی )دانشگاه خوارزمی، 
دانش درحال تغییر، و دربردارنده عالیق،  علمی و اندرکاران آموزش، حاوی اطالعاتدیدگاه دست

های درسی ب فعلی، برنامهدر عصر آشو تمایالت و نیازهای منطقی دانشجویان است. از این رو
 شرایط جدید و های اجتماعیخواسته به فرایند پاسخ محور بماند و باید درتواند موضوعنمی

 گرا و راهبردیمحور ارتقاء یابد. این نگاه تحولاقتصادی، بازنگری شود و به برنامةدرسی دانشگاه
کند. آموزشی دو چندان مییتی درسی مدیراهمیت همخوانی نظریه وعمل را برای تغییر برنامه

درسی امری انکارناپذیر است. با در نظرگرفتن این ضرورت یهابرنامه تغییر در چرا که ضرورت
درسی یآموزش و برنامه2( را در مورد ارتباط نزدیک گفتمان1992) 1توان توصیه پریرااکنون می

(. 16،ص. 2017، 3اپ و هوپمانشکاف) کنِی رهبری) مدیریت( مدرسه به عنوان مدیریتبا ایده
 و مدیران آموزان،دانش ، معلمان نقش نظرگرفتن در مدارس با عملکردی عملیاتی کرد. تا مسائل
، و 4ای بررسی و کاهش یابد. چراکه در نگاه استیفنانمدرسهگیری درونسرپرستان در تصمیم

عیین نیازهای پیشرفت کار در تتازهروی مدیران(  بررسی عمیق مشکالت پیش2020دیگران)
ها گیریها در فرایند تصمیمای آنان ضروری است، تا ویژگی سیستمی افراد، نهادها و زمینهحرفه

 گنجانده شود. 
آموزشی برخی از درسی حوزه مدیریتیگالیه همچنان وجود دارد که اگر برنامهاما این

تحقیقات و فناوری با همکاری دیگر  شد، شاید وزارت علوم،های معتبر دنیا مطالعه میدانشگاه
کرد. اما آموزشی بازنگری میمدیریتیدرسی رشتهیهای داخل کشور، در ساختار برنامهدانشگاه

 صورتها و تغییرات به بازنگری این دهد چنین اتفاقی اجرایی نشد و  اغلبشواهد نشان می

، 1388 بهرنگی، و کرچگانیش) رحمانیاست. مؤید این گالیه، پژوهگرفتهتصادفی انجام و ناقض
دورة « اصول مدیریت آموزشی» ی درس( در مورد بررسی ساخت و محتوای برنامه41ص. 

و « ساخت»داد وضعیت موجود  کارشناسی ارشد رشتة مدیریت آموزشی است که نتایج آن نشان

                                                 
1 . Pereira 

2 . Didaktik  

3 .Knapp & Hopmann 

4 . Estupiñán 
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انشجویان نیست درسی مورد مطالعه، پاسخگوی شرایط و نیازهای کنونی دی هدر برنام« محتوا»
، مطابق با الگوی پیشنهادی «اصول مدیریت آموزشی »و ایجاد تغییراتی در مفاهیم عمدة درس

که در سطح وسیعتر  1. این نوع  تغییرات با پژوهش کوپرحاصل از این پژوهش ضروری است
شده مانجا "تمدید برنامةدرسی: موانع تغییربرنامةدرسی موفق و پیشنهادات برای بهبود "پیرامون

آمیزِ تغییر برنامةدرسی به حمایت مداوم از همخوانی دارد چرا که او دریافت تحقق موفقیت
شده ریزیپذیر نیاز دارد تا اطمینان حاصل شود که تغییرات برنامهمدیریت،و محیطی انعطاف

(. همسو با کوپر در پژوهش عبدالهی، 115،ص. 2017تواند به طور مؤثر اجرا شوند)کوپر، می
 دروس تکرار از آموزشی با پرهیزارشد مدیریت دورة کارشناسی ( سیاست1396سعیدی)  عینی و

زعم  قبادیان شد.. چرا که بهبرنامةدرسی ضروری دانسته محتوای مورد نظر، تغییر در مباحث و
ایم و دانشجو نکرده تربیت های خاصماموریت برای خوب نیروی عالیآموزش  ما در(» 1397)

این گالیه به صورت مصداقی «. 3تقاضا محوری» شوند، نهجذب می« 2محوریعرضه»ایبرمبن
مدیران از  %92بیش ازگوید: (می1394آموزش وپرورش را هم دربر می گیرد. چرا که علومی)

 ..مدیریتی هستند غیر مدرک تحصیلیی ادارما  آموزش و پرورش
-ه ب آموزشی راروس مدیریتدرمحتوای د جدی تغییرات ضرورت رو پژوهشگراناین از

-داده رارق مورد تأمل آموزش و پرورش مدیریتی مشاغل در التحصیالنجذب فارغ افزایش منظور

 ارشد اسیی کارشندوره موجود وضعیت ارزیابی به منظری از کدام هر اند و تحقیقات گوناگون

 و هاوجه به آسیببا ت هایت،ن در که اندای را مطالعه کردهویژه و ابعاد پرداخته آموزشیمدیریت
 عملکرد حوزه درونی در مسائل وجود پرورش و و آموزش فعلی نظام در مطرح هایچالش

 ین روااست. از شده درسی مصوب منتجیبرنامه در جدی ضرورت بازنگری به آموزشیمدیریت

ها و آموزشی و چالشی درسی حوزه مدیریتشده در زمینه برنامهانجام مطالعات پیشینه
 :شودمی شارها آنها هایبه برخی از یافته ادامه در است که مشکالت مدیریتی مدارس قابل تأمل

عالی: تعامل درسی در آموزشاصالح جامع برنامه "( در مطالعه2011) 4اولیور و هیون
های علمی های مختلف حوزهبه این نتیجه رسیدند همکاری گروه"مشارکتی دانشکده و مدیران 

ی درسی باعث ایجاد تغییر سازمانی واقعی گردید، و احساس تیمی رایند بررسی جامع برنامهدر ف
کند. عالوه بر آن درسی را تقویت مییدرسی نسبت به جامعه، روند بررسی برنامهیاز برنامه

مهارت قرن بیست و یکم: آنچه که دانشجویان باید یاد "( در پژوهش 2015) 5بیالیک و فادل
ها، درسی باید ابعاد چهارگانه؛ دانش، مهارتینشان دادند که برای طراحی مجدد برنامه "بگیرند

                                                 
1 Cooper. 

2. Axial offer  

3. Axial demand  

4. Oliver & Hyun  

5. Bialik & Fadel 
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درسی یاصالح برنامه "( در پژوهش2004) 1شخصیت و فراشناخت ارائه شود. همچنین هوانگ
درسی، هفت هدف؛ ایجاد یک یکند که در فرایند توسعه برنامهدر چین معاصر: استدالل می

بازسازی  توسعه اهداف آموزشی، تجدید محتوای آموزشی و تجربه، آل درسی جدید،دهفلسفه یا ای
ایجاد یک حالت فعال تدریس و آموزش،  درسی، نوآوری در مواد درسی،یالگویی ساختار برنامه

درسی، همچنین شش استراتژی؛ بهبود سیستم مدیریت یایجاد سیستم جدید ارزیابی برنامه
-درسییارتقاء برنامه درسی،یوسعه مجدد سازوکارهای اصالح برنامهت درسی،یبرنامه

ای معلمان و درسی، تأکید بر پیشرفت حرفهیمحور، تلفیق فناوری اطالعات با برنامهمدرسه
 درسی الزم است. یتشویق مشارکت کل کشور در اصالحات، برای اصالح برنامه

نقد و ارزیابی  "( به1388زاده )ی و حسینقلیهای خارجی، عالهمسو با پیشینه پژوهش
پرداختند که نتایج آن حکایت از نسبت نامتوازن  "ریزی آموزشیدرسی مدیریت و برنامهیبرنامه

درسی این رشته، ضروری یسهم علوم مختلف درآن دارد از این رو بازاندیشی و بازنگری برنامه
ارزشیابی کیفیت  "( هم درمورد1396)سعیدی عینی و عبدالهی،است و نتایج پژوهش 

بیانگرتناسب کم یا متوسط  "کارشناسی ارشدیآموزشی در دورهمدیریتیدروندادهای رشته
درسی با نیازهای دانشجویان و جامعه است. به طور مشابه نورآبادی و دیگران یمحتوای برنامه

عالی ایران به آموزش درسی مصوب نظامیضرورت و امکان تغییر برنامه "( با بررسی1393)
محورکنونی، دیگر پاسخگوی نیازهای موضوعدرسییدریافتند که برنامه "درسی تلفیقییبرنامه

ریزی، برقراری های برنامهشود و مهارتهای مدیریتی نمیجوانان نبوده و باعث تقویت مهارت
 عارفیزد. عالوه برآن ساگیری خردمندانه و تفکر انتقادی را محقق نمیروابط انسانی، تصمیم

گزارش  "«آموزشیگرایش مدیریت» علوم تربیتییدرسی رشتهیارزیابی برنامه "(در مقاله1384)
گوی شرایط و های کارشناسی و تحصیالت تکمیلی، پاسخرسی دورهیمهداد که وضع کلی برنا

 (1393)چورسیقصابی  و ملکی شکورزاده،نیازها نیست. همسو با عارفی، نتایج پژوهش 
ریزی آموزشی درسی تحصیالت تکمیلی گروه مدیریت و برنامههایسنجی برنامهدرمورد کیفیت

-مدیریت رسیدیهیادگیری و ارزشیابی برنام -ها، محتوا ، راهبردهای یاددهیهدفکه  نشان داد

و  زندوانیان . به همین دلیلنتوانسته نیازها و انتظارات دانشـجویان را برآورده نماید آموزشی
های در پرتو نظریه آموزشیضرورت بازنگری مدیریت "( در بررسی1385مهرعلیزاده )

آموزشی به لحاظ نظری به این نتیجه رسیدند که دانش مدیریت "آشوب و کارآفرینی سازمانی
طلب، الق، نوآور، استقاللپذیر، خو عملی باید دستخوش تغییر شود تا مدیران؛ کارآفرین، ریسک

 .ناپذیرشوند نگر و خستگیآینده
( با پژوهش در مورد پیامدهای مدیریت مدرسه 2014همچنین اولولب، اینجیابونا و اگبور)

آموزشی و عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی، به این نتیجه امروز، ضمن تأیید تعامل مدیریت

                                                 
1. Huang  

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/14612/%d8%a8%db%8c%da%98%d9%86_%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/14612/%d8%a8%db%8c%da%98%d9%86_%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/459796/%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/459796/%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/22478/%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8%d9%87_%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/22478/%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8%d9%87_%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/306227/%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%b4%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/306227/%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%b4%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/204651/%d8%ad%d8%b3%d9%86_%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/204651/%d8%ad%d8%b3%d9%86_%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/306228/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%a8%db%8c_%da%86%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/306228/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%a8%db%8c_%da%86%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/57795/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/57795/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/217695/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c?q=%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C&score=30.076834&rownumber=132
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/217695/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c?q=%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C&score=30.076834&rownumber=132
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مسأله، تفکر انتقادی و آموزشی نیاز به حلهای مدرن در زمینه مدیریترسیدند که چالش
های پیچیده و چندبعدی برآورده شود، دستیابی به فردی دارد و اگر این چالشبینهایمهارت

آموزشی و یا مدیریت از دیدگاه نظری، فرصتی را برای مدیران آموزشی، برنامةریزان، و مدیریت
ل مربوط به آموزش را در محیطی که برای کند تا مسائآموزان فراهم میاندرکاران دانشدست

 1های مربوطه مفید است، کشف کنند. همسو با آنان جیمز و دیگرانای و بازتابرشد حرفه
اجتماعی و کارکرد مدرسه دریافتند  -های اقتصادی( با تحقیق در مورد  تأثیرات زمینه2011)

فشارهای اضافی )بر جامعه( را  توانداجتماعی و عملکردی)مدارس( هم می -های اقتصادیزمینه
( با بررسی نهادهای حاکم بر مدارس به این نتیجه 2011) 2باشد. چرا که هیستکبه دنبال داشته

دسترسی به والدین برای دید منفی مدیران و والدین، و عدمانتظارات والدین، رسید که سواد و 
کراتیک موثراست. همچنین نتایج مدیره، کمتر در الگوی مشارکتی دموحضور در جلسات هیئت

های مالی که رؤسای مدارس با آن روبرو چالش"( پیرامون 2014) 3پژوهش ماپولیسا و دیگران
هد بیشتر مدیران فاقد سواد حسابداری مورد نیاز برای مدیریت مؤثر در امور دنشان می "هستند

-های پیش(، با تحلیل چالش2012) 4مالی مدارس هستند. همسو با آنان ایوانز، بوسیر و آجووی

عوامل اجرایی از  روی مدیران مدارس در مدیریت کارمندان پشتیبانی)اداری( انجام شد، دریافتند
های اساسی های خود رضایت کمتری دارند،و تاخیر، تنبلی، عدم کارتیمی، غیبت از چالشپست

ای در های مدرسهش آموزش( در زمینه نق1395آنان است. عالوه بر این نتایج پژوهش فالحیان )
 ترینشده ناکافی است، عمدههای انجامدهد که اقدامهای اجتماعی شهری نشان میکاهش آسیب

 .مخدر مواد نزاع، مصرف کند عبارتند ازمی تهدید را مناطق این نوجوانان که پرخطر رفتارهای
های ویژه تن به برنامههای درسی، عدم فرصت کافی معلمان برای پرداخدشواری حجم زیاد کتاب

های رسمی و نمره و امتحان، تربیت اجتماعی و مهارتهای زندگی، تمرکز مدیران مدارس بر درس
های ویژه، نبود پست مشاوره در مدارس، روند کند اداری و عدم حمایت کافی آنان از برنامه

مسئولین، تنگناهای های آموزشیِ پیشگیری از رفتارهای پرخطر، فقدان عزم جدی اجرایی برنامه
 های پیشگیری. ها و فقدان نیروی انسانی مجرب برای آموزشمالی، وضعیت نامناسب خانواده

و ان یطیبعالوه بر آن در فرایند همبستگی مشکالت آموزشی و پرورشی نتایج پژوهش 
زان آمودانش تحصیلیافت بر موثر اجتماعی و خانوادگی عوامل ( در مورد  تاثیر1397) کریمیان

پایگاه اجتماعی دختر متوسطه بیانگر آن است که  بین نیروی انسانِی آموزشی ماهر و متخصص، 
و قوی وجود دارد.  تحصیلی همبستگی مثبتافتبا  عوامل اجتماعیو انسجام خانوادگی  ،خانواده

                                                 
1. James et al  

2. Heystek  

3. Mapolisa et al   

4 .Evan, Bosire & Ajowi 
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داری ( معنی2018، 1های خارجی هم)جاروینن و جاونطور مشابه در پژوهشدیگر بهاز سوی
 اند از اینکه؛طه مصرف موادمخدر و مشکالت آموزشی را در تحقیقات کمّی خود گزارش دادهراب

همبستگی وجود دارد. در   تحصیلبا عملکرد ضعیف مدرسه و ترکحشیش استفاده منظم از بین 
نظمی در بیخشونت و  دهد( نشان می2019، 2همین راستا نتایج پژوهش) پگوارو و هونگ

 بین خشونتِو  کندهای مهاجر اختالل ایجاد میخانواده حصیلی نوجوانانِتدر پیشرفتمدارس 
. به طورکلی در فرایند بررسی پیشینه وجود داردارتباط روشنی تحصیل ترکو  نظمیمدرسه، بی

پردنجانی و توان به نتایج پژوهش مرادیها و مشکالت مدیریتی مدارس میمرتبط با چالش
اشاره کرد که  "روها و مشکالت پیشمحور، چالشدیریت مدرسهم"( در زمینه 1393دیگران )

-خدمت، بیتوجهی به کیفیت آموزشِ ضمنثباتی مدیریت، بینشان داد ساختار متمرکز، بی

های محلی الزم، عدم ارتباط سازمانهای مالیِ توجهی به کیفیت اثربخش آموزش، فقدان حمایت
محوری است. در همین جمله مشکالت اجرایی مدرسهمالی، و سواد والدین از با مدارس، ضعف

نشان  "روی مدیران مدارسهای نوظهور پیشچالش"( در مورد2015) 3راستا نتایج پژوهش ویس
های نوظهوری از جمله؛ افزایش فشارها داد مدیران آموزش و پرورش پیش از این هرگز با چالش

پذیرتر دیگری که کار مدیران را پیچیده نعطافآموز، فقدان منابع مالی و موارد ابر پیشرفت دانش
 بودند.کند، روبرو نشدهمی

به این ترتیب همانطور که در پیشینه پژوهش مطرح شده و با توجه به اینکه آموزش و 
 بشری جانبه جوامعهمه توسعه و بهسازی پرورش محور توسعه و مدار تحول در جامعه است و در

ی کارشناسی ارشد مدیریت دوره درسییبرنامه به نقش و اهمیتتوجه  دارد و با سزاییبه نقش
مدیران  رویپیش هایچالش آموزان وتغییر دانشدرحال به نیازهای پاسخگویی آموزشی برای

 بررسی مورد ندرتبه که ایبررسی شکاف دانشگاه و مدارس است. مسأله اساسی، مسأله مدارس،

است. بنابراین در بوده متعدد بین دانشگاه و آموزشگاه هایچالش کانون و اغلب اوقات گرفته قرار
درسی و ی( درمورد برنامه 1916( دیویی)2013گیری از رویکرد دمکراتیک بویل)مجموع با بهره
محور مراکز آموزش عالی معتبردنیا، پژوهش حاضر درسی دانشگاهیاندوزی ازبرنامهبا انگیزه تجربه

ها و آموزشی با توجه به کاهش چالشمدیریت یدرسی رشته یهتحلیل شکاف برنام» با هدف
 یدوره شدهقصد درسییبرنامه وضعیت» ، یک سؤال اصلی«مشکالت موجود در مدیریت مدارس

 مدیریت در موجود مشکالت و هاچالش به توجه با آموزشیمدیریتیرشته ارشدکارشناسی
 درسییبرنامه مشکالت و هاچالش مهمترین» ژهوی سوال و سه« است؟ چگونه درایران مدارس
هرچه بهترکردن مدیریت  مدیران مدارس در ها و مشکالتچیست؟، مهمترین چالش مصوب

                                                 
1.Järvinen & Ravn  

2. Peguero & Hong  

3. Wise  
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آموزشی مدیریتیکارشناسی ارشد رشتهیقصدشده دورهدرسییمدارس کدامند؟، وضعیت برنامه
و  طرح« مدارس چگونه است؟شده مدیریت شناسایی و مشکالت  هاچالش دادن بهبرای پوشش
 خواهد شد. پاسخ داده 

 روش پژوهش
و راهبرد  1پدیدارشناسی راهبرد از استفاده با کیفی و رویکرد چارچوب در حاضر پژوهش
 به منظور .استگرفته انجام 2تحلیل مضمون

روش  از شوندگان ادراک مصاحبه و نگرش تجارب، از غنی توصیفی به دستیابی
(روشی است که با توصیف 2013) 3شد. پدیدارشناسی از نظر کراسول ادهاستف پدیدارشناسی

شده افراد، به توضیح، و تجزیه و تحلیل آن پدیده می پدیده تجربه« چگونگی»و « چیستی»
 و دانش این پژوهش دربررسی سؤال اول و دوم از (.63، ص.2015، 4پردازد)کالری، رسول،و یونگ

کالت برنامةدرسی مصوب و مدیریتی مدارس آگاهی داشتند، ها و مشازچالش تجربه کسانی که
-1400استفاده کرد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران مدارس سراسر کشور در سال تحصیلی

( نفر 28863( و مدیران زن )30301( نفر به تفکیک مدیران مرد )59164به تعداد) 1399
ای برای تعیین اندازه نمونه در ند هیج قاعدهک( تأکید می2002اندکه با توجه به اینکه پاتون)بوده

نفر از مدیران مدارس از چهار 17(. تعداد 47،ص.1392تحقیق کیفی وجود ندارد )محمدپور،
 گیریهای استان تهران با استفاده از روش نمونهرضوی، مازندران، قم و شهرستاناستان؛ خراسان

ش هزینه و نیروی اجرایی اما افزایش کردن زمان اجرا و کاهدر دسترس که هدف آن کوتاه
برفی که رهیافت مناسبی برای گلوله(، و روش58،ص. 1396اطالعات و اعتبار آنها است) بازرگان، 

(. 44، ص. 1392یافتن مطلعین کلیدی پر اطالعات و یا موارد انتقادی مهم است)محمدپور، 
 جهت را دیگری مناسب افراد تا شد استهخو آنها از افراد، این با اند که ضمن مصاحبهانتخاب شده

 آوریجمع به اشباع نظری در افراد تعداد این انتخاب نمایند. پژوهشگران با معرفی مصاحبه

های رسد که دادهاند. اشباع نظری یعنی این که پژوهشگر به این مفاهیم میرسیده اطالعات
دهد) بازرگان ، ها به دست نمیجدید، اطالعات جدید یا شناخت بیشتری نسبت به تدوین مقوله

ها، و (. از مشارکت کنندگان حدود بیست سوال در سه محور اصلی، چالش109،ص. 1396
 مالی مدارس تا مرز اشباع نظری پرسش شد .دالیل و معیار -مشکالت آموزشی، پرورشی، و اداری

و مشکالت آموزشی، ها کنندگان؛ داشتن اطالعات وتجربه کافی نسبت به چالشانتخاب مشارکت

                                                 
1. phenomenology 

2. Thematic analysis  

3 .Creswell 

4. Callary, Rathwell  & Young  
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-مصوب، و دانشدرسییمالی مدارس، مدیریت فعلی مدارس، آشنا به برنامه -پرورشی، و اداری

 اند.شده ( معرفی1جدول شماره ) آموزشی بودکه درمدیریتارشد و دکتریآموخته کارشناسی
 
 

 کننده در مصاحبهشناسی مشارکت: توزیع جمعیت1جدول 

قلمرو مکانی 

 تحقیق

مقطع  ردیف

 تحصیلی

دوره 

 آموزشی 

سنوات 

    خدمت/مدیریت

 جنسیت

 مرد سال13 ابتدایی فوق لیسانس 1 مازندران

 زن سال 13 ابتدایی فوق لیسانس  2 

 مرد سال24 ابتدایی فوق لیسانس 3

 مرد سال23 ابتدایی دکتری 4

دوره اول  فوق لیسانس 5

 متوسطه

 مرد سال26

دوره دوم  فوق لیسانس 6

 سطهمتو

 زن سال15

خراسان 

 رضوی

دوره اول  فوق لیسانس 7

 متوسطه

 مرد سال34

دوره دوم  دکتری 8

 متوسطه

 مرد سال10

دوره دوم  فوق لیسانس 9

 متوسطه

 مرد سال30

دوره دوم  دکتری 10

 متوسطه

 مرد سال31

 مرد سال18 ابتدایی فوق لیسانس 11

 زن سال27 ابتدایی فوق لیسانس 12

 مرد سال15 ابتدایی  دکتری 13

 مرد سال 34 ابتدایی فوق لیسانس 14 قم

 مرد سال3  ابتدایی فوق لیسانس 15

های شهرستان

 استان تهران

 مرد سال 8 ابتدایی فوق لیسانس 16

 مرد سال 30 ابتدایی فوق لیسانس 17
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ی ها و مشکالت برنامةدرسی مصوب و مدیریتچالش شناسایی منظور به پژوهش این در
-دستبه برای سؤاالت سری یک از متشکل که شد استفاده ساختاریافتهنیمه مصاحبه مدارس از

از  عمیق اطالعات کسب این مصاحبه است هدف پژوهش موضوع درباره عمیقتر هایآوردن داده
و  نظرتبادل امکان روش، این در که است از آن این استفاده دلیل موضوع مورد مطالعه است و

 درک بهتر و کشف برای همچنین دارد. وجود پژوهش اهداف به ث برای دستیابیبح هدایت

محتوایی سؤال اول و دوم  نمود. در بررسی روایی مطرح را دیگری سواالت توانمی اطالعات،
مشارکت » ها و تأیید دقت نتایج مطالعه از تکنیک کنترل اعضاءداده سنجیجهت صحت

 مصاحبه که افرادی مصاحبه به از متن ایمعنی که خالصهگیری شد. به این بهره« کنندگان 

میزان پایایی با توافق بین  .نمایند اظهارنظر آن اصالح یا تأیید به نسبت تا شداند، برگرداندهشده
ی پایایی به ترتیب زیر است %( محاسبه گردید. روش پیشنهادی برای محاسبه 65) 1کدگذاران

 (.170،ص.1388)خواستار، 

 
 جهت «مضمون تحلیل »ازروش تحقیق غالباً انسانی و اجتماعی علوم هشگرانپژو

-روش که داده این (.61، ص.1398کنند )بهادری،می کالمی استفاده و کیفی الگوهای شناخت

،  2006،  2کند) براون و کالرکمی تبدیل تفصیلی و غنی هایبه داده را متنوع پراکنده و های
-عابدی« ) شبکه مضامین»و «ماتریس مضامین»، «مضامین قالب» ( دارای سه روش80ص.

» ،و « سازماندهنده مضامین» پایه،  مضامین»  (، و سه دسته170-165صص.  1390جعفری،،
شود) آتراید و می ایجاد مضامین از ایشبکه است که با تحلیل مضامین،« فراگیر مضامین

« تحلیل مضمون» ررسی سؤال سوم از (.در این پژوهش به منظور ب395، ص. 2001، 3استرلینگ
تحلیل مضمون این امکان را فراهم نمود که بدون مراجعه به دیگر  استفاده شد. چرا که روش

 هایروش از الگوهای مفهومی، محتوی برنامةدرسی مصوب را تحلیل نماییم. این روش که یکی

ترین راهبردهای رایج ز(. و ا193، ص.1390کیفی) عابدی جعفری و همکاران،  تحقیقات کارآمد
 6(، براون و کالرک1998)5(. ازنظر بویاتزیس1، ص. 1996، 4کیفی است) بولیچ و سویینی

ی (. جامعه3، ص.2012، 7شد)جوف منحصر به فرد شناخته روش یک عنوان به ( اخیرا2006ً)

                                                 
1 .Inter coder agreement   

2.Braun & Clarke.  

3Attride   & Stirling.  

4.Bolich & Sweeney.  

5 .Boyatzis 

6 .Braun & Clarke 

7. Joffe 
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، مدیریت آموزشی وزارت علوم1کارشناسی ارشد حوزه یدرسی دورهیپژوهش، برنامهاین 
( و 1372(، خوارزمی)1372تهران ) های معتبر از جمله دانشگاهتحقیقات و فناوری، و دانشگاه

(،و 1395(، فردوسی )1392طباطبایی)(، عالمه1390(، شهید بهشتی)1372آزاد اسالمی)
-تا(، تگزاسکالج)بی واندربیلت پابودی» هایتا(، در ایران و دانشگاهدانشگاه اصفهان )بی

تا( در تا( در امریکا، ولونگونگ)بیتا(، و کنکوردیا)بیمیامی )بی -تا(، مارکونیالی)بیریوگراندو
-رتبهتا(که درنظامتا(، وکمبریج)بیهای هاروارد)بیتا(در مالزی، و نیز دانشگاهاسترالیا، یونیتار)بی

بر  (مبنی2002حائز رتبه سوم و ششم شدند، بود که باتوجه به نظر پاتون) 2019QS 2بندی
درسی مدیریت آموزشی مصوب سال یکیفی، برنامه مند نبودن تعیین نمونه در پژوهشقاعده

نظری برفی تا مرز اشباعگیری هدفمند وگلوله ( وزارت عتف با استفاده از روش نمونه1372)
های معتبر ، داشتن درسی، اجرا در دانشگاهیانتخاب این برنامه انتخاب شد. دالیل و معیار

عالی در مورد ترین و بیشترین اطالعات، مستندترین سندِ تخصصی آموزشعتبرترین، پردادهم
گیری هدفمند به این دلیل که کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی بود. از نمونهی درسی برنامه

-برفی به دلیل ایندرسی مصوب است، از گلولهیحاوی بیشترین  اطالعات و داده  درمورد برنامه

های دیگر رسید، و از اشباع نظری به این توان از یک سرفصل یک درس به سرفصل درسمی که
کیفی است. دربررسی رواییدرسی یافت نشد، استفاده شده یجدیدی در این برنامه که دادهدلیل

 و مستقل کدگذاران از استفاده-1(؛2010با استناد به معیارهای پیشنهادی کینگ و هاروکس)
 عرضه -4همگونی  تطابق کارگیریبه -3دهندگانپاسخ از بازخورد دریافت-2گانخبر گروه

 (، روایی187-191، صص.1390جعفری و دیگران،ممیزی) عابدی سوابق ثبت و غنی توصیفی

 تأیید برای نفرمتخصص و استاد دانشگاه 6خبرگان، از  گیری از گروهمحتوایی سؤال سوم با بهره
درسی مصوب مشورت و نظرخواهی شد. برای رسیدن به پایایی ی نامهبر و اجزاء کلیت صحت و

) 3ای از ثبات نتایج پژوهش طی زمان و با قابلیت تکرار است، با استناد به نظر آندرسونکه درجه
شده و قابل فهم بودن آن. استفاده از مدارک و ( که معتقد است، صحت فرایندهای دنبال2003

، ص. 1391زاده،های غلبه بر خطاها )عباسسازی مکانیسمفراهممستندات و شواهد کافی، و 
های کلی و جزیی (. باید سنجش شود، تعیین پایایی سؤال سوم از طریق سنجش صحت داده29

 بودن آن بود. برنامه درسی مصوب و قابل فهم

 هایافته

                                                 
و بهبود مدرسه،رهبری و مدیریت تغییر در آموزش  آموزشیرهبری مدیریت آموزشی، مدیریت ورهبری آموزشی،.  1

مدیریت آموزشی و توسعه  آموزشی،المللی، سیاستگذاریآموزش بینآموزشی، سیاست و مدیریترهبری ،و پرورش

 ،و ...منابع انسانی

 
2.Quacquarelli Symonds: World University Rankings )2019)  

3 .Andreas 
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رسی ها و مشکالت برنامةدمهمترین چالش» های سؤال اول پژوهشبا توجه به یافته
، «کد انتخابی»عنوان درسی مصوب به یها و مشکالت برنامهچالش« مصوب چیست؟

گویه « 10»های مربوطه تعیین شده و با بررسی گویه« کد محوری»عنوان برنامةدرسی مصوب به
کد اولیه شناسایی شده که با « 102»شناسایی شد. عالوه بر آن تعداد « کدهای باز»عنوان به

« 5»مؤلفه پرورشی، و « 9»مؤلفه آموزشی، « 14»کد ثانویه؛ با« 28»ها ابتدا به تحلیل مصاحبه
» کد برابر با « 12کد نهایی درسه حوزه؛ آموزشی با « 17»شد و با مالی تقلیل داده-مولفه اداری

-طبقه« %76/11»کد برابر با « 2»مالی-،و اداری«%64/17»کد برابر با « 3»، پرورشی،«85/70%

-ها با استفاده از نرمشد. تحلیل داده( نشان داده2ت و در جدول شماره )اسبندی شده

 است.بوده ( 10Nvivo) 1افزارکدگذاری درجا
 های سؤال اول پژوهشکدهای نهایی یافته : 2جدول  

حوز ردیف

 هاه

فراوان کدنهایی

 ی 

درصد 

 فراوانی

 کد مدیران

1 

ی
زش

مو
آ

 

های سرفصل

 غیرکاربردی 

10 52/13 , 9M ,8M ,7, M5M

, 15, M12, M11, M10M

17, M16M 

نبود درس مدیریت  2

 کارآفرینی 

4 40/5 12, M10, M7, M6M 

ضعف آموزش مدیریت  3

 فضای مجازی

11 84/14 , 5, M4, M3, M2M

, 11, M10, M9, M8M

17, M16, M12M 

-ضعف یاددهی سیستم 4

 های مدرسه

2 70/2 17, M8M 

نا آگاهی نسبی از  5

 لکترونیکی تجارت ا

4 40/5 10, M9, M7, M6M 

ها با ناهمخوانی آموزش 6

 مدرسهنیازهای کفِ 

6 10/8 , 10, M8, M7, M5M

 15,M14M 

محوری ضعف مهارت 7

 ها آموزش

3 05/4 15M 13,, M5M 

روز نبودن درس به 8

 آموزشی فناوری

4 40/5 17M11, M6, , M5M 

 M7, M5M1, M ,13 40/5 4ها پاسخگونبودن آموزش 9

                                                 
1 .Nvivo coding 
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حوز ردیف

 هاه

فراوان کدنهایی

 ی 

درصد 

 فراوانی

 کد مدیران

 مدرسه  به مشکالت

عدم تفکیک گرایش  10

 ابتدایی و متوسطه

3 05/4 4, M2, M1M 

ضعف آموزش سند  11

 تحول بنیادین آ.پ

3 05/4 10M4, , M1M 

نبود درس مدیریت  12

 رسانه

7 45/9  10,M8, , M7M4, , M1M

 17, M14M 

13 

ی
رش

رو
پ

 

-ناآشنایی نسبی دانش

آموختگان با مشاوره 

 نوین وآموزش معکوس

3 05/4  14M10, , M2M 

مغایرت بعضی از  14

ها با فرهنگ آموزش

 ملی و بومی 

3 05/4 9, M13, M5M  

-ضعف آموزش مدیریت 15

 اسالمی

3 05/4 9M 7,, M3M 

16 
ی

دار
ا

- 
مال

ی
 

تنظیم ضعف  آموزش 

 اسناد مالی 

2 70/2 10M ,8M 

 M1M ,2 70/2 2 نداشتن کارورزی  17

 17M-1M 100 74 کلجمع 

 

کل شماره ( درش2های سؤال اول پژوهش با استناد به جدول شماره)به این ترتیب یافته

 شد.( نشان داده1)
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 های سوال اول پژوهشیافته: 1شکل

مدیران مدارس  ها و مشکالتمهمترین چالش» های سؤال دوم پژوهشبا توجه به یافته

» ها و مشکالت مدیریتی مدارس به عنوانچالش« بهتر کردن مدیریت مدارس کدامند؟ هرچه در

تعیین شده « کدهای محوری»مالی، به عنوان -های آموزشی، پرورشی، اداری، مولفه«کد انتخابی

شناسایی و فراهم شد. عالوه بر « کدهای باز»گویه به عنوان«  60»های مربوطه و با واکاوی گویه

کد ثانویه  «  235»ها ابتدا به کد اولیه شناسایی شده که با تحلیل مصاحبه« 379»آن تعداد 

، «%14/37»کد برابر با «13»آموزشی با  کد نهایی  درسه حوزه؛« 35»است و با شدهتقلیل داده

-، طبقه«%57/28»کد برابر با « 10»، و پرورشی با  «%28/34»کد برابر با «12» مالی با  -اداری

-ها با استفاده از نرمشد. تحلیل داده( نشان داده3است و در جدول شماره)هبندی شد

 است. بوده ( 10Nvivo) 1افزارکدگذاری درجا

 های سوال دوم پژوهش:   کدهای نهایی یافته3جدول 

-حوزه ردیف

 ها

 کدمدیران درصدفراوانی  فراوانی کد نهایی

1 

ی
زش

مو
آ

 

ای سوادی رسانهکم

 کارکنان 

12 10/5  5,M 4,, M3M 2,M 1,M

12, M 11,M7, M 6,M

17M 16,M 13,M 

M6, M5, M 3,M1, M ,7 25/4 10  "شاد"ضعف  برنامه  2

16, M14,M 13,M12, M

17M 
کاهش انگیزه وکارآمدی  3

 کیفی

7 3 11, M 8,M 7,M 5,M3, M

14M13, M 

 15M 10,M 9,M7, M 5,M 15/2 5 نبودن آموزشمهارتی 4

                                                 
1 .Nvivo coding 
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-حوزه ردیف

 ها

 کدمدیران درصدفراوانی  فراوانی کد نهایی

 17M15, M 11,M 6,M 70/10 4 انوادهفقرآموزشی خ 5

M 13,M 11,M 1,M,14  55/2 6 ضعف مدیریت کالس  6

17M15, M 

های درسی کتاب 7

  نامناسب

5 15/2  16, M14, M 9,M 2,M

17M 

M 6,M5, M4, M,10  55/2 6 کردن آموزش شعاری 8

15M 14,M 

 8M7, M 6,M 27/1 3 گرایی کمیت 9

ضعف دروس فنی  10

 رآفرینیوکا

3 27/1 10M7,M 6,M 

های اجباری برنامه 11

 وغیرمفید 

3 27/1 17M 11,M6,M 

 13M 12,M7, M 27/1 3 افت تحصیلی کرونامحور 12

 14M8, M 85/0 2 نظارت غیرکیفی 13

14 

ی
رش

رو
پ

 

مشکالت اخالقی و 

 اعتقادی فراگیران

13 53/5 8, M7, M5, M3, M2,M

12, M11, M10, M9, M

16M15, M, 14M13, M 

های اجتماعی آسیب 15

 محورخانواده

13 5.53 

 
6, M5, M4, M3, M2, M

13, M12, M11, M7, M

17M16, M15, M14, M 
 مشکالت رفتاری 16

 کرونامحور

9  82/3  9,M7, M6, M5, M2, M

13M12, M11, M10, M 

-استفاده اجباری از واتس 17

 آپ وتلگرام

9 82/3  10,M9, M7, M6, M3, M

16M14, M13, M12, M 

ورود به فضای مجازی  18

 وماهواره

11 68/4 10, M9, M6, M5, M3, M

14, M13, M12, M11, M

16M15, M 

M 10,M 6,M 2,M ,11 3 7 خون بازی وتزلزل دینی 19

16M14, M12, M 

های عدم مدیریت آسیب 20

 اخالقی

6 55/2  9,M 8,M 7,, M5M2, M

12M 

 های اجتماعیآسیب 21

 محورمدرسه

8 3.40 6, M5,M4, M3, M 2,M

10M9, M7, M 
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-حوزه ردیف

 ها

 کدمدیران درصدفراوانی  فراوانی کد نهایی

M7, M3, M 2,M,10  25/4 10 ضعف فرهنگی وتربیتی  22

 15, M14, M12, M11, M

17M16, M 

 11M10, M3, M 27/1 3 شکاف بین نسلی  23

24 

ی
دار

ا
- 

ی
مال

 

تمرکزگرایی نظام 

 آموزشی 

9 82/3 12, M 11,M 8,M 5,M

15, M14, M 13,M

71M16,M 

M 7,M6, M 5,M3, M ,8 25/4 10 ضعف مشارکت مالی 25

14, M12, M 11,M9, M

16M 
M 9,M6, M5, M,11  40/30 8 تخصیص ناکافی سرانه 26

16M15, M14, M12, M 

M 8,M 7,M 5,M3, M ,10 3 7 های تکراری بخشنامه 27

17M 13,M 

M7, M 5,M4, M2, M ,8 68/4 11 عدم تفویض اختیار  28

14, M13,  M 10, M9, M

17M16, M 

تجربه ناکافی وعدم  29

 تخصص مدیران

5 15/2 16M 13,M8, M7, M2, M 

 16M15, M8, M7, M 70/1 4 ارزشیابی کمی از مدارس 30

دوگانگی تأمین بودجه  31

 وشهریه

9 82/3  6,M 5,M4, M 3,M 1,M

15M14, M10, M8, M 

M ,9M 5,M3, M ,10 55/2 6 خواهی اداره سهم 32

16M 11,M 

دغدغه مالی وخدماتی  33

 مدیران

4 70/1 16M 15,M14, M10, M 

شکاف انتظار اولیاء با  34

  اداره

2 85/0 10M7, M 

 2M1, M 85/0 2 سوادی مالی مدیرانکم 35

 235 100 17M-1M 

نشان داده ( 2( در شکل شماره )3های سؤال دوم با استناد به جدول شماره)به این ترتیب یافته

 شد. 
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 های سوال دوم پژوهش:  یافته2شکل 

-یدرسی قصدشده دورهیوضعیت برنامه» پژوهش یابی سؤال سؤمدرفرایند پاسخ

-شناسایی تو مشکال هاچالش دادن بهی مدیریت آموزشی برای پوششکارشناسی ارشد رشته

های است.  دادهشده درسی مصوب تحلیل مضمونیبرنامه« شده مدیریت مدارس چگونه است؟

 درسی یبرنامه» فراگیر مضمون در یک «قالب مضامین» حاصل در مرحله اول با استفاده از

-یستب، و «های درسی؛ اصلی، تخصصی و پیش نیازگروه» دهندهسازمان مضمون ، سه«مصوب 

 ارآم اربردآموزشی،کمدیریت آموزشی،اصول ریزیبرنامه های اصولدرس» پایه مضمون وچهار

-یریتمد نامه، اصولآموزشی و پایانمدیریت در تحقیق آموزشی،روشمدیریت در استنباطی

موزشی، آراهنمایی و مدیریت، نظارت سازمان و هایآموزشی، تئوریمدیریت اسالمی، فلسفه

 مدیریت و بندیآموزشی، بودجه هایسازمان در انسانی روابط و انسانی، رفتار نیروی مدیریت

تربیتی،  وآراء فلسفی آموزشی، مکاتبمدیریت در آن وکاربرد هاسیستم وتحلیل یهمالی، تجر

-اصولی، آموزشیزیربرنامه مقدمات، پرورش آموزش ویهو فلسف اصولی، آموزشیابیارزش

در  یریگهو انداز سنجشی، تیترب یروانشناس، سیفنون تدر و هاروش، تیریمداصولی، حسابدار

 . استفهرست شده« آموزش وپرورشیشناسجامعه،و پرورش آموزش و اقتصادی،تیعلوم ترب

-، و پیشهای درسی؛ اصلی، تخصصیهگرو منظور درک بهتر روابط بیندر مرحله دوم به

 ( طراحی شد.3به شکل شماره) شبکه مضامیننیاز 
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 مصوب درسییبرنامه مشترك مواد : مضامین3شکل 

وضعیت »  یابی سوال اصلی پژوهشبنابر این با نظر به تالش پژوهشگران در فرایند پاسخ

ها و مدیریت آموزشی با توجه به چالشیکارشناسی ارشد رشتهیدوره قصدشده درسییبرنامه

ها و این نتیجه حاصل شد که چالش« چگونه است؟ موجود در مدیریت مدارس درایران مشکالت

« 12»کد نهایی با ،« 17» کد باز شناسایی شده و در« 10»درسی مصوب دریهمشکالت برنام

ها و بندی شد و چالشمالی طبقه -مؤلفه اداری«  2» مؤلفه پرورشی، و «  3» مؤلفه آموزشی،

مؤلفه « 13» کد نهایی با« 35» کدباز شناسایی شده و در «  60»مشکالت مدیریتی مدارس در

است. مضامین نظرِی بندی شدهمالی طبقه -مؤلفه اداری« 10»شی،و مؤلفه پرور« 12»آموزشی، 

« 6»مضمون پایه، تنها « 14»درسی مصوب بیش از مضامین کاربردی آن است. زیرا از یبرنامه

بندی شده که با مشکالت مدیریتی مدارس کاربردی طبقه -مضمون در حوزه مطالعاتی علمی

است و با وقایع بندی شدهه مطالعاتی نظری طبقهمضمون دیگر در حوز« 8»مرتبط است اما 

ها با شد تحلیل داده( نشان داده4ها در جدول شماره )مدیریتی مدارس مرتبط نیست این داده

 است.بوده ( 10Nvivo) 1افزارکدگذاری درجااستفاده از نرم
 مصوب رسییبرنامه :  حوزه مطالعاتی مضامین4جدول

ن
می

ضا
م

 
   

 

یر
راگ

ف
 

 واحد درسی سازماندهنده مضامین

 گروه

 درسی

 درصد فراوانی فراوانی «نام دروس» مضامین پایه حوزه مطالعاتی   

ه 
نام

بر

ی 
رس

د

ب
صو

م
س  

رو
د

ص
ص

تخ  ی

ی 
لم

ع
رد -

ارب
ک

  ی

  10/8 3   آموزشی راهنمایی و نظارت آموزشی

  2 اسالمی  مدیریت اصول  

                                                 
1 .Nvivo coding 
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ن
می

ضا
م

 
   

 

یر
راگ

ف
 

 واحد درسی سازماندهنده مضامین

 گروه

 درسی

 درصد فراوانی فراوانی «نام دروس» مضامین پایه حوزه مطالعاتی   

 در انیانس روابط و رفتار پرورشی

 آموزشی  هایسازمان

2 22/16 84/37 

 

 2 تربیتی  وآراء فلسفی مکاتب

 52/13 3  مدیریت نیروی انسانی الیم -اداری

 2  مالیبودجه بندی و مدیریت 

ی
صل

س ا
رو

د
 

 

 

 

 

 نظری

  2 آموزشی ریزیبرنامه اصول

 

 

 

16/62 

 3 آموزشی  مدیریت اصول

 در یاستنباط آمار کاربرد

 آموزشی مدیریت

3 

-مدیریت در تحقیق روش

 آموزشی 

3 

 4 نامه پایان

 
ی

ص
ص

تخ
س 

رو
د
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شد که ( این نتیجه حاصل 4مستند به جدول شماره)های بنابراین با توجه به یافته

 -داریهای آموزشی، پرورشی، و ادرسی مصوب درکاهش چالش یموفقیت مواد مشترک برنامه

رسیم ( ت4مالی مدارس محدود بود و شکاف جدی بین آنها همچنان وجود دارد. لذا شکل شماره)

 . شودهمطالعاتی بهتر نشان داد هایشد تا ارتباط مواد مشترک برنامةدرسی مصوب درحوزه
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 های مطالعاتیمصوب درحوزه درسییبرنامه مواد مشترك:  ارتباط 4شکل 

 گیرینتیجه

-درسییتحلیل شکاف برنامه» هدف های پژوهش حاضر بادرفرایند بحث و تبیین یافته

ت موجود الها و مشکمدیریت آموزشی با توجه به چالشیکارشناسی ارشد رشتهدوره قصدشده

 وی درسی مدیریت آموزشی مصوب ، شکاف موجود بین مشکالت برنامه«در مدیریت مدارس

کدهای نهایی مربوطه  تایید و 1399-1400های تحصیلیهای مدیریتی مدارس در سالچالش

اند که قابل هبسیاری در مدارس شناسایی شد ها و مشکالت مدیریتیو چالش شناسایی شده

یجه ه این نتتوان بهای پژوهش میاست.به این ترتیب با توجه به اهمیت یافته مطالعه و بررسی

 ریتتا مدی است بازنگری و اصالح حوزه مدیریت آموزشی مستلزم ی درسیرسید که برنامه

 ترکیب وراین از.عمل گرایش پیدا نکند یا و نظر به سمت نادرست و به طور افراطی آموزشی

و یان دفرهنگی متول -وزه مستلزم تفکر سیستمی و رویکرد اجتماعیعمل در این ح و نظر منطقی

 استایر در خلق و به طراحی عالی و آموزش و پرورش است تا با تعامل بیشتر،نهاد آموزش

 یاف برنامهکنترل شکاف موضوع مورد مطالعه بپردازند و با همکاری یکدیگر شک ریزی وبرنامه

 ریتی مدارس را کاهش دهند. ها و مشکالت مدیدرسی مصوب و چالش

درسی یها و مشکالت برنامهکنندگان مهمترین چالشرو بر مبنای نظر مشارکتاز این

درسی به یگرفت. چرا که برنامه بررسی قرار ی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی مورددوره

 اهداف تحقق در کنندهتعیین عنوان یکی از مهمترین عناصر افرایش کیفیت آموزشی، نقشی

های معتبر دنیا از کند و شاید به همین دلیل باشد که برخی از دانشگاهمی ایفا هاآموزشی دانشگاه

های مرتیط رشته های کشور برخی از دروسکمبریج، هاروارد، و تعدادی از دانشگاه دانشگاه جمله

درسی مورد مطالعه  یکارشناسی ارشد مدیریت آموزشی را بازنگری و یا محتوای برنامهیبا دوره
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( 1396سعیدی)  ( و عبدالهی، عینی و2017را اصالح و تغییر دادند. این تغییر در پژوهش کوپر)

درسی را با هایها اختیار دهد برنامهعالی باید به دانشگاهشد از این رو آموزشضروری دانسته

-یند چرا که برنامه( طراحی و اجرا کن1916( دیویی)2013توجه به رویکرد دمکراتیک بویل)

ریزی، طراحی، اجرا و ارزشیابی در های مربوط به برنامهکند تصمیممحور اقتضاء میدانشگاهدرسی

درسی مصوب در یمحور برنامهخود دانشگاه گرفته شود. اما برخالف رویکرد دمکراتیک و دانشگاه

خگویی به نیازهای در حال وزارت علوم تصویب شده که ضرورت بازنگری و اصالح آن را برای پاس

 کها کماهگدانشدرسی مصوب به یبرنامه تغییر و است. زیرا بازنگریتغییر مدارس دوچندان کرده

شد برآورده سازد. بنابر این همانطور که پیشتر گزارش داده را مدارس به لیکند تا نیازها مبتیم

درسی مصوب به یا و مشکالت برنامههشده پیرامون چالشانجام هایمصاحبه از حاصل هاییافته

مالی  -( کد نهایی در سه حوزه؛ آموزشی پرورشی،و اداری17( با ) 2استناد جدول شماره)

( عالی و 2011های پژوهش اولیور و هیون)بندی شد که با برخی از یافتهشناسایی و طبقه

(، 1393)چورسی قصابی و ملکی شکورزاده  ،(، 1384) عارفی (،1388زاده )حسینقلی

-توان عنوان کرد برنامهها می( همسو بود. در تبیین این یافته1388کرچکانی و بهرنگی)رحمانی

 مدارس جدید اقتضائات نیازها و با نیست، نتوانسته مدیریتی مشکالت درسی مصوب جوابگویی

لیل اصلی آن اجراکنند که د آن را در مدرسه تواننمی نبودنباشد، به دلیل عملیاتی هماهنگ

 مدیریت مورد، در اطالعاتی طراحی این برنامه است. هیچ عدم مشورت با مدیران مدارس هنگام

سند تحول بنیادین،  الکترونیک، تجارت کارآفرینی، مالی مدارس، اسناد تنظیم مجازی، فضای

 وبمص درسیدهد، برنامهنمی دانشجویان به... و نام،ثبت آموزی،مدرسه؛ دانش هایسیستم

 را وپرورش آموزش بنیادین تحول سند ساحتیشش برنامه و محورنیستشایسته است یکسان

 وجود مختلف مدارسِ مناطق در آن عملیاتی بستر نشده، سازیبومی دهد و چوننمی پوشش

 مدارس مدیران طراحی آن با ندارد، و یکی از دالیل عملیاتی نبودن آن این است که هنگام

با مشارکت کنندگان بیانگر آن است که  های حاصل از مصاحبهور کلی یافتهنشد.  به ط مشاوره

درسی مصوب وجود دارد. از این یمالی همچنان در برنامه -های آموزشی، پرورشی،و اداریچالش

 سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی، تغییرات فرهنگی، ها بتوانند در مقابلدانشگاه اینکه رو برای

 حاصل هایچالش باشند، و به پذیرانعطاف جامعه جهانی و پیرامونی خود ییرتغ درحالِ نیازهای

روز به درسی مورد مطالعه را اصالح و یمحتوای برنامه تغییرات پاسخ دهند، ناگزیر هستند این از

 و اثربخشی خود را حفظ نماید. کنند تا کارایی

ها و مشکالت مدیریتی کنندگان مهمترین چالشمشارکت دیدگاه از سوی دیگر براساس

 قبال در خود هایرسالت ها وهدف برای تحقق مدارس مورد بررسی قرار گرفت. تا مدارس

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/22478/%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8%d9%87_%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/22478/%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8%d9%87_%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/306227/%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%b4%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/306227/%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%b4%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/204651/%d8%ad%d8%b3%d9%86_%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/204651/%d8%ad%d8%b3%d9%86_%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/306228/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%a8%db%8c_%da%86%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/306228/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%a8%db%8c_%da%86%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c
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آموزی فرصت یابد نسبت به نیازهای روزافزون آموزشی، جامعه دانش درحالِتغییر هایخواسته

که در باور مالی مدارس آگاهی یابد و عملکرد فعلی خود را بهبود بخشد. چرا  -پرورشی و اداری

ی تحصیلی است که نقش اساسی درافزایش کارایی آموزشی یک رشته( مدیریت2006بوش)

جانبه مدارس را تامین نمایند، که مدیران نیازهای همهمدارس دارد. مطابق با این انتظار درصورتی

-ریت( مدی2014اگبور) و اینجیابونا شود زیرا از نظر اولولب،های نظام آموزشی محقق میهدف

. بنابر این همانطور که پیشتر استقلب مدیریت آموزش دانسته را آموزشی هایهدف آموزشی،

« 35»( با 3شده به استناد جدول شماره)انجام هایمصاحبه از حاصل هایشد یافتهگزارش داده

بندی شد مالی، و پرورشی شناسایی و طبقه -آموزشی، اداری کد نهایی به ترتیب  درسه حوزه؛

(، 2011(، جیمز و دیگران )2014های پژوهش اولولب، اینجیابونا و اگبور )ه با برخی از یافتهک

پردنجانی (، مرادی2012(، ایوانز، بوسیر و آجووی )2014(، ماپولیسا و دیگران )2011هیستک )

(، و 2018(، جاروینن و جاون)1395(، فالحیان) 1397) کریمیانو ان یطیب(، 1393و دیگران)

(، 2015(،و ویس )2020استیفنان، بیز و لوکیو) .(2008(، بولدینگ)2019رو و هونگ )پگوا

 ندارند، خانوادها تحصیلی انگیزه آموزانتوان گفت که دانشها میاست. در تبیین این یافتههمسو 

 حرفه و انگلیسی، زبان عربی، هایدرس. نیست مؤفق کارآفرینی ندارند و آموزش آموزشی دغدغه

پرورشی مدارس  دهد، فعالیت پوشش را هانامهدرس تواندنمی"شاد"برنامة .نیست اربردیو فن ک

به  خیلی پرورشی کاهش یافت. مدیران در مربیان کیفی فعالیت ندارد، انگیزه ارشادی جنبه

 نابسامان، های؛از خانواده های ابتداییاکثر بچه. ندارند ایتوجه مدرسه از بیرون اخالقی مسائل

بویژه  سیگار، مصرف آموزان دبیرستانیهستند در مورد دانش فرزندنیز تک طالق، و وآشفته

 دارد. در سیستم وجود تضاد جامعه و خانواده مدرسه، میان. گزارش شده دردختران بازیخون

 اداری هایدستورالعمل بیشتر مجری ندارد، مدیران تمرکز وجودگرایش به عدم پرورش و آموزش

تمرکزی  منابع ندارد. اداره آموزش و پرورش از نامثبت شهریه دریافت حق مدارس هستند.

-شده نشان میهای حاصل از مصاحبه انجامکند. به طورکلی یافتهمی دریافت السهمحق مدارس

ها و مشکالت مدیریتی همچنان درمدارس وجود دارد. شاید به همین دلیل باشد که دهد چالش

تا نظام آموزشی بتواند با  است متخصص و ماهر ارس نیازمند مدیرانِ( مد2008در باور بولدینگ)

چرا که موضوع اثربخشی  .باشدگیری از تخصص و مهارت آنان مدارس اثربخشی داشتهبهره

های مدیریتی است زیرا در تعریف از مدارس های ماندگار و اساسی فعالیتمدرسه نماینده چالش

ی زندگی و شکوفاکردن عالقه به یادگیری تاکید دارند، و در اثربخش، والدین بر مهارتهای اساس

ای مدارس هم گروهی برمهارتهای پایه و انتظارات و استاندارهای تحصیلی باال تمرکز دارد، و عده

بر استفاده از روشهای تدریس انگیزشی، فعال و یادگیری اکتشافی تاکید دارند.) هوی و میسکل، 
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پذیری منطقی به باور افراد در مورد یران مدارس باید با انعطاف(. از این رو مد446، ص.1395

 های مدیریتی نشوند. اثربخشی  مدارس احترام بگذارند و پاسخ دهند تا مدارس دچار چالش

 یکارشناسی ارشد رشتهدرسی قصدشده دورهیپژوهی از وضعیت برنامهدر فرایند متن

شده مدیریت مدارس با توجه شناسایی و مشکالت اهدادن به چالشمدیریت آموزشی برای پوشش

( برنامه درسی یک ابزار علمی و اجتماعی نیرومند، و در 1389به اینکه از نظر یمانی و دیگران)

درسی مصوب یقصدشده یک سند رسمی است، برنامه( برنامةدرسی1388واجارگاه ) باور فتحی

راهبردی و با توجه به اهمیت همخوانی نظریه و گرا و مورد مطالعه قرار گرفت تا با نگاهی تحول

ها و مشکالت مدیریتی مدارس ی درسی مصوب، چالشعمل درفرایند تغییر و تدوین برنامه

دهد برنامةدرسی مصوب کاربردی بررسی شود. چراکه واقعیت های موجود در  مدارس نشان می

آنچنان از ها درسبرخی از لسرفص نیست و با نیازهای واقعی آموزش و پرورش فاصله دارد و

های مدیریتی مدارس توانمند و برای کاهش چالش را گرفته که دانشجویان حوزه عمل فاصله

 مضمون های حاصل در یکشد دادهکند. بنابر این همانطور که پیشتر گزارش دادهکارآمد نمی

اصلی، تخصصی و های درسی؛ گروه» دهندهسازمان مضمون ، سه«مصوب درسی یبرنامه» فراگیر

ها در پنج طبقه معرفی بندی و دادهفهرست« هادرس» پایه مضمون ، و بیست و چهار«پیش نیاز

» ارتباط مضامین -2نیاز شناسایی شد.ها در سه گروه؛  اصلی، تخصصی، و پیشدرس -1اند: شده

» هایسدر -3ها است. ها با سایر درسیک درس با همدیگر بیش از ارتباط آن« هاسرفصل

هیچ « تربیتی وآراء فلسفی مکاتب مالی، ومدیریت و بندیاسالمی، بودجهمدیریت نامه، اصولپایان

بیشترین ارتباط مواد  -4ها ندارند. ارتباط مشترک و مضمونی با یکدیگر و با سایر درس

ع بیشترین تعداد و نوع منب -5مشاهده شد.« آموزشیاصول مدیریت» با درس« هادرس»مشترک

ها وکاربرد آن در ریزی آموزشی،و تجریه وتحلیل سیستماصول برنامه» هایدرسی در درس

های پژوهش بیالیک و های این بخش با برخی از یافتهمعرفی شدند. داده« آموزشیمدیریت

(، 1393(، نورآبادی ودیگران)1385و مهرعلیزاده) زندوانیان(، 2004(، هوانگ)2015فادل)

( همسو است.، در تبیین این 1396)سعیدی عینی و عبدالهی،(، 1396زاده و دیگران)حسینقلی

پذیر نیاز دارد رسی به محیطی انعطافینامهآمیزِ تغییر برتوان گفت که تحقق موفقیتها مییافته

 و اجتماعی فرهنگی، انتطارات و هانیازها، خواسته به مناسب، باید برای پاسخگویی عالیو آموزش

درسی مصوب پرهیز هایها در برنامهسرفصل و دروس تکرار آموزی ازدانشیجامعه اقتصادی

تواند به مدارس کمک کنند تا درمقابل شده میزیرینماید تا اطمینان حاصل شود تغییرات برنامه

 نماید  عمل و اثربخش کارا طوربه ها و مشکالت مدیریتی سالم بمانند وچالش

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/57795/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/57795/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/14612/%d8%a8%db%8c%da%98%d9%86_%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/14612/%d8%a8%db%8c%da%98%d9%86_%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/459796/%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/459796/%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%db%8c
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ی درسی حاضر در تحلیل برنامه پژوهش راستای دستیابی به هدف در نهایت در 

موجود  شکالتها و می مدیریت آموزشی با توجه به چالشکارشناسی ارشد رشتهدوره قصدشده 

درسی مصوب در یهای برنامهدهد که بیشترسرفصلنتایج نشان می در مدیریت مدارس درایران،

 مالی -اداری و پرورشی، آموزشی، نیازهای واقعی و روزافزون حوزه مطالعاتی نظری قرار دارد و با

ی درسی هپژوهی در تبیین وضعیت برنامهای حاصل از متنفاصله دارد و تحلیل داده مدارس

این نتیجه حاصل شد که  مشکالت موجود در مدیریت مدارس، ها ومصوب با توجه به چالش

درسی مصوب یو متوسطه ندارد، در طراحی برنامه ابتدایی آموزشی گرایش مدیریت یرشته

 خیلی ممکنه مدارس درسی دریشوند. اجرای این برنامهنمیمدیران مدارس مشارکت داده

 هایمدیران مدارس نیست، تئوری مشکالت جوابگوی هادرس نباشند. سرفصل آمیزمؤفقیت

 معلمان، توانمندی آموزان چندان مؤثر نیستند، عدمدانش در پیشرفت مدرسه و رشد مدیریتی

 باعث متمرکز درسی غیرمرتبط، و مواد انسانی نیروی جذب آموزشی،کارشناسان تخصص عدم

ها تربیتی بچه ضعف را دارند. بیشترین آموزدانش قبولی انتظار اً شود. اولیاء صرفمی تحصیلی افت

 نقل است.  نحوه ماهواره از آنها و استفاده هاخانواده درگیری طالق، اعتیاد، ناشی از بدسرپرستی،

 مجازی در زمان شیوع فضای به هابچه تعریف نشد. ورود "شاد"افزاردر نرم آموزاندانش انتقال و

شود. در است. به مدیران مدارس تفویض اختیار نمیاعث افت اخالقی آنان شدهب کرونا ویروس

ها و توانند چالشتحلیل نهایی، از چهارده درس اصلی و تخصصصی تنها شش درس تخصصی می

مشکالت مدیریتی مدارس را کاهش دهند هشت درس بقیه بیشتر جنبه نظری داشته و در مورد 

-ر مجموع نتایج نشان داد که شکاف عمیق و جدی بین برنامهمکاتب مدیریتی بحث می کنند. د

ی درسی مصوب نتوانسته است ی درسی مصوب و مشکالت مدیریتی مدارس وجود دارد و برنامه

ه ی مدیریت آموزشی را برای مدیریت مدارس آموزش دهد. از این رو دانشگاهدانشجویان رشته

درسی مورد مطالعه  یبرنامه اصالح تغییر و جز ایچاره پیرامونی تغییرات محیط برای پاسخ به 

ها و درسی مصوب برای رویارویی با چالشیای برنامهندارند. به طورکلی در فرایند تأثیر زمینه

تحصیلی، ی پیشرفتمالی، باید دانش فنی مدیران در زمینه -مشکالت آموزش، پرورش، واداری

ها و عملکرد، روشدرسی و آموزشی، ارزشیابیریزی یهای مقابله با افت تحصیلی، برنامهروش

برنامه، آموزش و های فوقآموزشی، ایمنی و بهداشت، فعالیتفنون تدریس، حسابداری، مدیریت

پرورش ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، نظارت و راهنمایی تعلیماتی، و فناوری اطالعات و 

شناسی کاربردی ابط انسانی در آموزشگاه، روانی روارتباطات، و دانش انسانی مدیران در زمینه

تربیتی و اجتماعی، شناسیروانی، روانمدیران، مسائل و مشکالت جوانان و نوجوانان، بهداشت 
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ها و مشکالت شود. تا بتوانند چالشدینی، اخالق مدیریتی،وتربیت اسالمی ارتقاء دادهتربیت

 شود:پیشنهادهای زیر ارائه می های پژوهشیافته مدیریتی مدارس را کاهش دهند. لذا با توجه به

ی راهبردها زمان تدریس، حتوا،ماهداف، » هایدرسی مصوب با توجه به مؤلفهیبرنامه -1

 .  شناسی وبازنگری شودآسیب« ادگیری، و روش ارزشیابیی -یاددهی

با گرایش آموزش  مدیریت آموزشگاهی» و« مدیریت و رهبری مدرسه» هایرشته -2

 ها طراحی واجرا شوند در دانشگاه« ابتدایی و متوسطه 

درسی یهای نسبت به تدوین برنامسهمدرها با توجه به نیازها و واقعیات کفِدانشگاه -3

 ارشد مدیریت آموزشی تالش کنند.جدیدکارشناسی

اتجربه و متخصص دانشجویان، از مدیران ب مدیریتیخُرده مهارت کسب منظور به -4

 .دعوت شود ایحرفه نیمه عملی وکارورزی -نظری دروس ریسجهت تد

ای، مدرسهها و مشکالت مدیریتی درونه منظور تشخیص و مستندسازی چالشب -5

الی با ممحور و مرکز مطالعات تخصصی آموزشی، پرورشی، اداری، و اطالعاتی مدرسه سامانه

 اندازی شود. راهشناسی در وزارت آموزش و پرورش طراحی و مدرسه رویکرد

-یرنامهبتوسعه، قانون اندازسند چشم »ه منظور بررسی اسناد باالدستی، مضامینب  -6

 ند تحولسند تحول راهبردی علم و فناوری کشور، و س جامع علمی کشور،یششم توسعه، نقشه

 ه موادب« سیاست، ساختارها و تغییر درآموزش و پرورش » و درس« بنیادین آموزش و پرورش 

 درسی مصوب اضافه شود.یمشترک برنامه

ها و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی مدار، زمینهاخالقت آموزشیمدیری» دروس -7

 های شخصی و غیرآکادمیک مدیران مدارس، اخالقآموزش، فرهنگ مدرسه، توسعه ویژگی

ضافه صوب ادرسی میبه مواد مشترک برنامه« ای رهبران آموزشی، و اخالق کار اسالمی حرفه

 شود.

به مواد « ای رسانه سواد آموزشی رسانه،مجازی، مدیریت آموزش مدیریت» درس -8

 درسی مصوب اضافه شود.یمشترک برنامه

به « مدیریت مالی مدارس» ، مضمونِای مدیرانمدرسهسواد درون برای افزایش -9

 اضافه شود.« مالیبندی و مدیریتبودجه» سرفصل درس
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لـوم :رویکردهای متداول در عای بر روش تحقیق کیفی و آمیختهمقدمه(. 1396بازرگان، عباس، )
 ، تهران، نشر دیدار.رفتاری

 هفصللناممالـک اشـتر،  بـا )ع(امیرالمـؤمنین علـی عهدنامـة مضمون (. تحلیل1398بهادری، آنتا )
 .57-77(،82)7البالغه،نهج پژوهشنامه

(. 1396اده، رضــوان؛ آهنچیــان، محمدرضــا؛ کوهســاری، معصــومه، و نوفرســتی، علــی )زقلــیحســین

نامله آملوزش بازنگری رشته برنامةدرسی رشته مدیریت آموزشـی در دانشـگاه فردوسـی مشـهد، ةتجرب

 .  97-124(، 40)10،عالی
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ژوهشی، پهای (. ارائه روشی برای محاسبه پایایی مرحله کدگذاری در مصاحبه1388خواستار، حمزه )

 .161-174( ،58، )15 ،شناسی علوم انسانیفصلنامه روش

، ملدیریت آموزشلی یهجدول تلفیقی دروس کارشناسی ارشد رشلتتا(. دانشگاه اصفهان )بی

 از،  20/1/1400شده در بازیابی

https://ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub16/Syasatgozari%20Dorous/Tarbiati/Tarbiati

/MA_EducationalManagment.pdf  

ده در تـاریخ شـ(. بـازبینی 1-28،)برنامله راهبلردی( 1394دانشگاه خوارزمی، دانشـکده مـدیریت)

 از19/9/1399

https://khu.ac.ir/content/32432 برنامه  راهبردی دانشکده  مدیریت      

ملدیریریت یکارشناسی ارشلد رشلته یدرسی دورهیبرنامه(. 1390دانشگاه شهید بهشتی )
 از، 22/1/1400شده در ، بازیابی آموزشی

 
http:/webold.archive.org/web/20201110214455/https://sbu.ac.ir/Cols/FEP/Documents.

pdf   

ت ملدیریرییکارشناسی ارشد رشته یدرسی دورهیبرنامه(. 1392) عالمه طباطبـاییدانشگاه 
 از، 26/1/1400شده در ، بازیابی آموزشی

https://ped.atu.ac.ir/uploads/arshad_modiriat_amoozeshi. 

ی مدیریریت آموزشیکارشناسی ارشد رشته یدرسی دورهیبرنامه(. 1395دانشگاه فردوسی )
 از،  23/1/1400شده در ، بازیابی

https://vpap.um.ac.ir/images/84/barneme_rizi_darsi/barname/modiriat%20amuzes

hi.pdf  

» بررسـی سـاخت و محتـوای برنامـة درس (. 1388، محمدرضـا )بهرنگی ، محمد، وکرچگانیرحمانی

، دورة کارشناسی ارشد رشتة مدیریت آموزشی از دیدگاه اسـتادان و دانشـجویان« اصول مدیریت آموزشی 

 .41-58،  (7) 2،نامه آموزش عالی

 ، پـرورش و آمـوزش وزارت فرهنگـی، انقالب عالی شورای دبیرخانه اسالمی، انقالب جمهوری ریاست

 شـده ازیـابیب(. 1-64)،پرورش و آموزش بنیادین تحول سند(. 1390) پرورش و آموزش عالی شورای

  https://sccr.ir/Files/6609.pdf      از،                           8/3/1399در

در پرتو نظریه های  آموزشی مدیریت ضرورت بازنگری(. 1385)  مهرعلیزاده، یداهلل ، وزندوانیان، احمد

 .143-152(، 13-14) 4،  مدیریت فردافصلنامه  ،آشوب و کارآفرینی سازمانی

https://ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub16/Syasatgozari%20Dorous/Tarbiati/Tarbiati/MA_EducationalManagment.pdf
https://ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub16/Syasatgozari%20Dorous/Tarbiati/Tarbiati/MA_EducationalManagment.pdf
https://khu.ac.ir/content/32432
https://khu.ac.ir/content/32432
https://ped.atu.ac.ir/uploads/arshad_modiriat_amoozeshi
https://vpap.um.ac.ir/images/84/barneme_rizi_darsi/barname/modiriat%20amuzeshi.pdf
https://vpap.um.ac.ir/images/84/barneme_rizi_darsi/barname/modiriat%20amuzeshi.pdf
https://journal.sanjesh.org/issue_4816_4822.html
https://sccr.ir/Files/6609.pdf
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/57795/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/182060/%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/182060/%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/217695/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c?q=%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C&score=30.076834&rownumber=132
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/217695/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c?q=%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C&score=30.076834&rownumber=132
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/318/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/318/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7


یعبدالله ژنیدکتر ب ،یآباد نیآراسته، دکتر حسن رضا ز درضایدکتر حم ،یفضل داهللی  

 1400، پاییز و زمستان 24، شماره 12ی، سال دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عال                     168

 

 

های درسـی سـنجی برنامـه(.کیفیـت1393)قصابی چورسـی، مهـدی ، وملکی، حسن ؛شکورزاده، رضا

 .67-92(، 34) 10فصلنامه روانشناسی تربیتیریزی آموزشی،میلی گروه مدیریت و برنامهتحصیالت تک

. تهـران: ریزی درسلیاصول برنامه(. 1392طالبی، سعید، مظلومیان، سعید و صیف، محمد حسن )

 .انتشارات دانشگاه پیام نور

ر عوامـل خـانوادگی و (. بررسـی و مقایسـه میـزان تـأثی1397طیبیان ، شیوا، وکریمیان، حبیب اهلل )

آموزان دختر مقطـع اول و دوم و سـوم آموزان )مطالعه موردی دانشاجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانش

 . 64-89، (40) 10،فصلنامه پژوهش اجتماعیمتوسطه(، 

(. ارزیابی برنامةدرسی رشتة علوم تربیتی )گرایش مدیریت آموزشی( در آموزش 1384) عارفی، محبوبه

 .43-74(، 1)  1، دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی، عالی ایران از دیدگاه دانشجویان

یـل (. تحل1390زاده، محمـد)سن، تسلیمی، محمدسعید، فقیهی، ابوالحسن، و شـیخجعفری، حعابدی

هـای کیفـی، مضمون و شبکه مضـامین :روشـی سـاده و کارآمـد بـرای تبیـین الگوهـای موجـود در داده

 .151-198( ، 2، ) 5،دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی

تـی، گـرایش ی برنامةدرسی رشته علوم تربی(. نقد وارزیاب1388زاده، رضوان)عالی، مرضیه، و حسینقلی

 .35-51(،  8) 2، نامه آموزش عالی ریزی آموزشی،مدیریت  و برنامه

ه جامعل ،تاملی بـر اعتبـار و پایـایی در تحقیقـات کیفـی جامعـه شناسـی(. 1391زاده، محمد)عباس
 .19-34(،ص1) 23، شناسی کاربردی

(. ارزشیابی کیفیت دروندادهای رشتةمدیریت 1396) سعیدی، یاسین ، وعینی، مریم ،، بیژنعبدالهی 

(، 6)17، های عللوم انسلانیپژوهشنامه انتقادی متون و برناملهآموزشی در دوره کارشناسی ارشد، 

145-117. 

 تهران: نشر روان. .مقدمات مدیریت آموزشی(. 1384بند، علی )عالقه

التحصیالن رشته مدیریت آموزشی در نظام آموزش و فارغآبان(.  1398،25علومی، سید کاظم )
 .1ص.پرورش  کشور جایگاهی ندارند

http://www.webgozar.com/counter/stats.aspx.code12423/    

 ، تهران: بال.ریزی درسیاصول و مفاهیم برنامه(.  1388فتحی و اجارگاه، کورش)

ت های خاص تربیلما در آموزش عالی نیروی خوب برای ماموریت(. تیر1397،6قبادیان ، برات )
 .  1صنکردیم.

https://wwwmehrnews.com/news/43589536 . 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/306227/%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%b4%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1097715/%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1097715/%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1097715/%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1097715/%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1097715/%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1097715/%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1097715/%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c
http://jsr.riau.ac.ir/issue_235_257_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+10%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+40%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1397%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+64-86%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-220.html
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/22478/%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8%d9%87_%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/85761/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/85761/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/85761/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1272573/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1272573/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1272573/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1272573/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1272573/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1272573/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1272573/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af
http://vajenews.ir/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%ba%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1/
http://vajenews.ir/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%ba%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1/
http://www.webgozar.com/counter/stats.aspx.code/
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-3، 1393دالی، فـروتن، و صـفی خـانی، غالمرضـا )اهلل، دیناشی، سیامک ، ابـپردنجانی، حجتمرادی

ملـی  نخسـتین همـایش رو در ایلران،ها و مشکالت پلیشمحور، چالشمدیریت مدرسه(. بهمـن2
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