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 چكيده
عنوان ه ، ب»اصول مديريت آموزشي« درس ةبرنام »ينيبازآفر« و ياين پژوهش، بازنگر هدف

مطالعه به دنبال  نيا. استمديريت آموزشي  ةارشد رشت دورة كارشناسي ياز دروس اصل يكي
 »اصول مديريت آموزشي« درسي  ةناموضعيت موجود بر :است ال اساسيؤپاسخ دو س افتني

درسي، متناسب با  ةاين ماد ةمفاهيم عمد وهاي داخلي و خارجي چگونه است؟  در دانشگاه
راستا،  نيدر ابنابراين، شرايط و نيازهاي فعلي دانشجويان و مديران آموزشي كدام است؟ 

 »ساخت« رامونيال پؤدر قالب هفت س ،يرسبرنامة د »يمحتوا«و  »ساخت«دو مقولة  تيوضع
ي به يبه منظور پاسخگو. است دهشبراي درس مذكور مطرح  »محتوا« رامونيال پؤو سه س

 يها كاوش و ياسناد ةمطالع( نظري ةمورد بحث، نخست با استفاده از مطالع هاي الؤس
 يها هگا، در دانش»اصول مديريت آموزشي« درس سيدر حال تدر يها ، سرفصل)يكيالكترون

 يا در نمونه يدانيم ةو سپس بر آن اساس، مطالع نييتع يخارج يها از دانشگاه يو برخ رانيا
نفر از دانشجويان  181و ) يصورت سرشماره مطالعه ب( نفر از استادان 16متشكل از 

دانشگاه كشور از طريق دو نوع  16از  يصورت تصادفه آموزشي، ب تيمدير ارشد يكارشناس
 تيهاي اين مطالعه نشان داد كه وضع يافته .دشاحصاء  زين يجيپرسشنامة مجزا، انجام و نتا

 يازهايو ن طيشرا يمورد مطالعه، پاسخگو يدرس ةدر برنام »محتوا«و  »ساخت«موجود 
، »اصول مديريت آموزشي« عمدة درس ميدر مفاه يراتييتغ جاديو ا ستين انيدانشجو يكنون

  .است يضرور وهشپژ نيحاصل از ا يشنهاديپ يمطابق با الگو
  

 ،يآموزش تيراصول مدي، درسي ةبرنام ،محتوا، ساخت ،بازآفريني: يديكل گان واژ
 هاي جديد  سرفصل ،هاي مصوب سرفصل

                                                                                                                                      
 .تهران مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحدعلوم و تحقيقات ةكارشناسي ارشد رشت ةآموخت دانش *
 )rahmanimohamad@yahoo.com: مسئول مكاتبات(

 .استاد دانشگاه تربيت معلم تهران **
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  مقدمه 
ها و تغييرات كالن سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  سوم، گرايش ةآغاز هزار با

هايي  يدهو همچنين پد »اوري اطالعات و ارتباطاتفنّ« ةكنند مواج و خيره ةو توسع
اي از مرزهاي فكري و  و به هم ريختن و حتي حذف پاره »شدن جهاني«همچون 

به اوج خود رسيده و انتظارات و  است،گذشته ريشه گرفته  ةفلسفي كه از دو ده
اين  در . ده استكرها و نهادهاي جوامع بشري مطرح  نيازهاي جديدي را براي سازمان

ها در  از دانشگاه »الگوهاي نويني«و  »ها ارادايمپ«اثناء براي نظام آموزش عالي نيز 
عالي، فراهم  سسات آموزشؤاز م جديدي   سوم مطرح شده و بستر ظهور نسل ةهزار

 ).51: 1385عزيزي، (شده است 
كند كه به  معتقد است، ايجاد تغييرات بنيادي در جامعه ايجاب مي »كافمن«

ابعاد و عناصر نظام آموزشي پرداخته  ةدر هم »بازآفريني«و  »بازسازي«، »بازانديشي«
آموزش عالي در كشور ما نيز با عنايت به  نظام ).23: 1385مشايخ،  ـ بازرگان( شود
و ظهور  »هاي اينترنتي حاكميت شبكه« و »هوشمند ةجامع« هاي گيري بنيان شكل
ار علوم انساني، در كن ةثير آنها به ويژه در حوزأهاي فرا نوين دانشگاهي و ت پديده

 هاي سالتها و ر جديدي از چالش ةديگر مسائل و تنگناهاي جاري خود، با مجموع
نظام آموزش عالي   »مهندسي مجدد« طريق ه است كه جز ازشدبديعي مواجه 

 .توان با موفقيت بر آنها فائق آمد نمي
، 1404بايد در افق سال  رانيكشور، ا ةانداز بيست سال بر اساس مفاد سند چشم  

يافته به جايگاه اول  هايي از قبيل برخورداري از دانش پيشرفته و دست يژگيداراي و
توليد «و  »افزاري جنبش نرم«كيد بر أوري در سطح منطقه با تاو فنّ  اقتصادي، علمي

، بلكه »رود ايران به آنجا مي جايي كه « نه به عنوان ينده،آ  اين سند ملي، به. باشد »علم
اين اساس،  بر. كند ، نگاه مي»آورند انيان آن را به وجود مياير آنجايي كه « به عنوان

ئي،  هزاوه(اند  »ساختني«نيستند، بلكه  »يافتني« شوند، آينده ختم مي  هايي كه به راه
1385 :181.( 

، مقرر »كشور ةچهارم توسع ةقانون برنام 49 ةماد »د«مفاد بند « براساس ن،يهمچن
نسبت به بازنگري « ،)1388 الي 1383 از( هاي اجراي اين برنامه طي سال شد،
برمبناي نيازهاي اجتماعي، بازار كار و تحوالت علمي و در  هاي دانشگاهي رشته

بر علوم انساني، اقدامات اساسيِ مورد نياز  كيدأاي با ت رشته علوم ميان ةراستاي توسع
 .»صورت پذيرد

 ةتحول برنام هاي فراروي نظام آموزشي ما، چگونگي يكي از مهمترين چالش
به نحوي كه اين تحوالت، بتواند دانشجويان  ؛استيادگيري  ـ درسي و فرايند ياددهي

هاي مؤثر در اين محيط پويا و سرشار از اطالعات  هاي الزم براي فعاليت را با مهارت
 ).3: 1384زاده،  شريف   و پسند  شاه( و داراي تغييرات مداوم تجهيز كند
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، است »درسي ةبرنام«هبرد اساسي دانشجويان در كشور ما، عنايت به اينكه، را با 

 ،يدرسي دانشگاه يها هاي برنامه سرفصل ةاست تا به محتوا و مفاهيم عمد ضروري
درسي خوب، ة هاي يك برنام از جمله ويژگي. شودكافي توجه الزم معمول  ةبه انداز

ايط و تحوالت علمي با شر دباي و  استهدفمند بودن و پاسخگو بودن به نيازهاي روز 
علت عدم ه است كه، ب يدر حال نيا. دانشي مربوطه همسو باشد ةو تخصصي حوز

، »شوراي عالي انقالب فرهنگي« مصوب ،يهاي دروس دانشگاه بازنگري در سرفصل
بازنگري و اصالح  ر،يدو دهة اخ  سال گذشته و با توجه به تحوالت چشمگير 25طي 

، براي اكثر دروس دانشگاهي در كشور ما امري )هاي درسي سرفصل( همفاهيم عمد
بيند و آنچه  عنوان محتواي درسي تدارك ميه آنچه كه آموزش عالي ب. ضروري است

آقائي جنت ( چنين اصالحاتي است ةكه جامعه بدان نيازمند است، كانون تمركز اولي
 .)216: 1385 مكان،

هاي  چالش اساسي رشته. ..« :شود، كه فوق از منظر ديگري نيز  بيان مي ديدگاه
بدين معني كه محتواي  است؛ايستايي آن  ةلئايران معاصر، مس انساني در   گروه علوم

ها و متون مربوط به اين دسته از علوم، به ميزان كافي با  ها، سياست برنامه اصلي
توان فقدان متدلوژي سازگار  مي ،اين  عالوه بر ؛ستتحوالت زماني سازگار نشده ا

آن از ابعاد فراگير جامعه،  گسستگي انساني، ك دقيق محتواي علومبراي در
اين   هاي ديگر نگري را به عنوان چالش آينده  توجهي به غيرسيستماتيك بودن آنها و بي

 .)239: 1385دادگر، (  »دكرمقوله ترسيم 
  هاي علوم هاي سازماندهي مواد و محتواي درسي رشته بررسي وضعيت فعلي شيوه

دهندة اين واقعيت است كه، به رغم نقش،  ر نظام آموزش عالي ايران، نشانانساني د
 ةانساني، نحو  در قلمرو وسيع علوم هاي مختلف علمي  اهميت و كاربرد رشته

درسي، از موقعيت و جايگاه  حتوايمواد و م ةهاي مختلف عرض سازماندهي و شيوه
مواد درسي مربوطه،  اندهي هاي رايج در سازم مناسبي برخوردار نيست و روش علمي 

با ترديد و انتقاد   هاي علمي انساني را در مقايسه با ساير رشته  هاي علوم يي رشتهاكار
 .)77: 1385 هاشمي مقدم،( ده استكرمواجه 
 يكه به زعم برخ ،يمهم در نظام آموزش عال اريبس يها از رشته يكي، نيب نيدر ا

 تيريمد ةرشت« د،شو يمحسوب م يليتحص يها رشته نيتر از طرفداران آن، از مهم
و  تيرياست كه بتوانند به مد يآن، پرورش افراد يوجود ةاست كه فلسف»يآموزش
كه بخش  يصنعت. كشور بپردازند ينظام آموزشو صنعت  يو علم حيصح يرهبر
و روز به است داده  يرا در خود جا يانسان يروين يعنيجامعه،  اتياز ضرور يميعظ

 ). 1383 :668 ،يعارف( ابدي يه متوسع زيروز ن
 نيدر تحقق اهداف ا يآموزش تيريمد ةآموختگان و متخصصان رشت دانش قيتوف

الزم بتوانند، به تناسب  يها يقابل حصول است كه با كسب آمادگ يرشته، هنگام
 يا ثر حرفهؤنقش م فاگريا ،يها و مراكز آموزش در سازمان يعصر كنون يها يژگيو
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 يبه جهت آمادگ يا حرفه يها كسب دانش و مهارت ،گريطرف د از. باشند شيخو 

در نظام  يدرس يها خواهد شد كه برنامه سريم يوقت ،يكنون يايحضور در دن يبرا
و  ينيطور مستمر و به هنگام، در چارچوب انتظارات جامعه مورد بازبه ب ،يآموزش
تحصيلي،  ةاين رشت بنابراين، يكي از كاركردهاي اصلي و مهم .رنديقرار گ يبازنگر

آموختگان، براي شناخت و درك صحيح از  ارتقاء سطح دانش، بينش و توانش دانش
هاي آموزشي است،  سازمان ةهاي آن براي ادار اصول و مباني علم مديريت و رويكرد

هاي روز جامعه  و نياز ايطهاي الزم، متناسب با شر ، ضمن فراگيري مهارتبايدكه 
 .دشو  ميسر

 »يآموزش تيرياصول مد« مديريت آموزشي، درس ةدرسي رشت وادم ميان در
و  ژهيو گاهياز جا يآموزش تيريمد ةرشت ياز دروس اصل يكيعنوان ه ب گمان، يب
مربوطه برخوردار  انيدانشجو يا هيپا يها و مهارت ينظام فكر يريگ در شكل يثرؤم

از گذشت  آن، پس يبرنامة درس ياست كه ساخت و محتوا يدر حال نياست و ا
هر . در حال ارائه است رييسفانه كماكان، بدون تغأسال از زمان تدوين،  مت 15بيش از 

از استادان و  يبرخ ياز سو ،يدرس يها برنامه يمداناكار يچند كه هر از چند گاه
زمان،  نياما تا ا شود، يمطرح م يو دانشگاه يدر محافل علم نظران دلسوز صاحب

ه ب »يآموزش تيرياصول مد« يدرسة برنام يدن محتواكرز به رو يابر ياقدام عاجل
 .اين رشته صورت نگرفته است نامتخصص يجمع ةدغدغ كيصورت 

 »اي ساختار شخصيت حرفه«و »نظام فكري«گيري و قوام  شكل درس در نيا
 »كاركردهاي آن« و »فرايند مديريت« مديريت آموزشي، پيرامون ةآموختگان رشت دانش

اي برخوردار است و در اين راستا،  موزشي، از اهميت و جايگاه ويژههاي آ در سازمان
درسي مذكور،  ةكارآمدي محتواي برنام بهريزان مربوطه،  اهتمام مستمر متوليان و برنامه

 رغم بهگذشته،  ةد، در طول دو دهشگونه كه اشاره  همان اما استبسيار شايان توجه 
 نيروي داده است و در ا يالملل ي و بينگيري كه در نظام آموزش داخل تحوالت چشم

و در مقابل،  وستهيرهگذر، بسياري از موضوعات و مسائل درسي گذشته به تاريخ پ
گونه بازبيني در محتواي  سفانه هيچأاست، مت دهشبسياري ديگر از مسائل از نو مطرح 

دروس و انطباق آنها با موضوعات و تحوالت نظام آموزش عالي كشور و مسائل 
 .راموني آن صورت نگرفته استپي

درسي و تعيين  ةسال، از آخرين تدوين برنام15با عنايت به اينكه حدود بنابراين، 
، درنظام آموزش عالي كشور ما »اصول مديريت آموزشي« هاي آموزشي درس سرفصل

به علوم انساني و  ة، و با توجه به تغييرات وسيعي كه در حوز)19/2/1372( گذرد مي
ده، در چارچوب يك تحقيق ش شهاي آموزشي رخ داده است، تال مانخصوص ساز 

 ةمديريت آموزشي، ضمن مقايس ةارشد رشت  كارشناسي ةدور ةنام علمي در قالب پايان
 در »اصول مديريت آموزشي« درس فعلي »يمحتوا« و »ساخت« تيوضع تطبيقي
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مذكور،  درسة جديدي براي برنام يهاي منتخب داخلي و خارجي، الگو دانشگاه 

 .دشو، ارائه »شده بازآفريني رسيد ةبرنام«تحت عنوان 
درس  ةعمد ميساخت مفاه ينيبازآفر« پژوهش نيضرورت، هدف ا نيبنا به ا
بر اساس ) ارشد يمقطع كارشناس( يآموزش تيريمد ةرشت ،يآموزش تيرياصول مد

 :مطرح است ليذ يال اساسؤكه در آن س ،است »يقيتطب ةمطالع
 ميچه مفاه ،يآموزش تيريمد ةحرف نينو يكردهاياربرد روبا توجه به ك ◘
 رانيو مد انيدانشجو يازهاين يپاسخگو »يآموزش تيرياصول مد« در درس يا عمده
 كشور است؟ يآموزش
، با هدف »اصول مديريت آموزشي« يدرس ةبازنگري هدفمند در برنام يراستا در

ژوهش حاضر به دنبال مفاهيم عمده و ساخت دانش درس مذكور، پ »بازآفريني«
 : است ريز يها الؤپاسخ  س يجوو  جست

 
در  »اصول مديريت آموزشي«درسي ةهاي مصوب برنام سرفصل مفاهيم عمده و .1

 ند؟ا هاي داخل كدام دانشگاه
هاي  در دانشگاه »اصول مديريت آموزشي« وضعيت ساخت شرح درس .2

 منتخب داخلي چگونه است؟
 ةاز نظر محتواي برنام »آموزشي اصول مديريت« وضعيت ساخت درس .2-1

 درسي كنوني چگونه است؟
از نظر تعداد و نوع  »اصول مديريت آموزشي« وضعيت ساخت درس .2-2

 واحدهاي درسي چگونه است؟
از نظر منابع و كتب  »اصول مديريت آموزشي«وضعيت ساخت درس  .2-3

 درسي مورد استفاده چگونه است؟
ازحيث تكاليف درسي »ت آموزشياصول مديري« وضعيت ساخت درس .2-4

 از ديدگاه استادان چگونه است؟ و مناسب
الگوهاي ( از نظر الگو »اصول مديريت آموزشي« وضعيت ساخت درس .2-5

 چگونه است؟ )مناسب تدريس
هاي  در دانشگاه »اصول مديريت آموزشي« وضعيت ساخت شرح درس .3

 منتخب خارجي چگونه است؟
 در »اصول مديريت آموزشي« بع درسشده در منا ارائه ةمفاهيم عمد .4

 اند؟ هاي منتخب خارجي كدام دانشگاه
اي  ، چه مفاهيم عمده»مديريت آموزشي«ة هاي نوين حرف با توجه به رويكرد .5

مورد نياز دانشجويان و مديران آموزشي  »اصول مديريت آموزشي« درس رامونيپ
 ؟استكشور 
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 )پژوهش يشناس روش( ها و روش مواد
 يها كه در بر دارد، از پژوهش ييها با توجه به اهداف و روش ،حاضر پژوهش
و هم مطالعة  يمطالعة نظر بر يكه هم مبتن د،شو يو توصيفي محسوب م يكاربرد

 :است يدانيم
اصول « درس يساخت و محتوا يبررس يبرا يكل ينظر يها نهيزم ييشناسا ◘

رشد رشتة ا يدورة كارشناس يعنوان سه واحد درس نظره ب »مديريت آموزشي
 س،يعمدة تدر يالگوها ،يعمدة درس مياز جمله شناخت مفاه ،يآموزش تيريمد

 ،وعهموارد موض رياثربخش و سا يكالس فيثر، تكالؤم يمواد كمك آموزش
استادان،  دگاهياز د يفعل يدرس ةنقاط ضعف و قوت برنام ييشناسا ◘

 ةمربوط و ارائ ياازهين ييبه منظور شناسا ،يآموزش رانيمتخصصان و مد ان،يدانشجو
 يدر مقطع كارشناس »اصول مديريت آموزشي« درسي، ةبهبود برنام يبرا ييراهكارها
 .  رانيدر ا يآموزش تيريارشد مد

مين و تحقق اهداف تحقيق أشده در اين تحقيق در جهت ت آوري اطالعات جمع
ا، ه رساله اي پس از بررسي اسناد و مدارك، كتابخانه شده از مطالعات استنتاج
هاي اينترنتي و  ، كاوش ها، مقاالت فارسي و انگليسي، كتب و نشريات علمي نامه پايان

ها، شرح  درخصوص سرفصل نظران احبهمچنين انجام مصاحبه با استادان و ص
 »اصول مديريت آموزشي« درس ةدرس، اهداف درس، مفاهيم عمده و محتواي برنام

منظور دستيبابي به مباني نظري، ادبيات  هاي داخلي و خارجي، به از دانشگاه يدر برخ
از  ،هاي مورد نظر همچنين بخشي از اطالعات و داده .استپژوهش و پيشنيه تحقيق 

  »ييپايا«و   »ييروا«يد يأپژوهشگرساخته، كه پس از ت ةطريق دو نمونه فرم پرسشنام
ي يي پاياگير تعدادي از استادان و متخصصان صورت پذيرفته و براي اندازه از سويآن 

دست آمده ه قرار گرفته، ب در اختيار تعدادي از دانشجويان و اعضاء هيئت علمي نيز 
  .است
 
   :شامل قيتحق نيآماري ا ةجامع
هاي  طي سال كه حداقل )آزاد و دولتي( هاي داخلي دانشگاه  هيئت علمي ياعضا) الف

مقطع را در  »اصول مديريت آموزشي« ، درس86-87 و 85-86، 84-85 تحصيلي
منتخب در  يها دانشگاه درس در نياستادان ا ةيكل. اند دهكرارشد تدريس  كارشناسي
از  يكه در برخاست بوده  زيمحقق ن يها تياز محدود يكي نيالبته ا. اند نمونه بوده

نفر استاد  19 جمعاً. اند مشترك بوده) آزاد - يدولت( ها اهگموارد استادان در دانش
 .اند دهش يسرشمار
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هاي آزاد و  دانشگاه »مديريت آموزشي ةرشت«نشجويان كارشناسي ارشد دا) ب
را  »اصول مديريت آموزشي« ، كه درس86و  85، 84 هاي دولتي، ورودي سال

 .اند گذرانيده
مديريت آموزشي  ةشدگان در رشت رفتهيپذ ةيشامل كل انيدانشجو يآمار ةجامع

 85،  84 هاي تي كشور، طي سالهاي آزاد و دول ، در دانشگاه)مقطع كارشناسي ارشد(
نفر  173 »فرمول كوكران« قيحجم نمونه از طر .ندهستنفر  1729كه برابر با   86و 

پس از تعيين . نفر ارتقاء يافت 183اين تعداد به  شتركه براي اطمينان بي د،شمحاسبه 
دانشگاه آزاد و دولتي كه در دورة كارشناسي  28دانشجويان، از مجموع  ةحجم نمون
 16اند،  فتهريدانشجو پذ 86و 85 ،84 يها سال يمديريت آموزشي ط ةارشد رشت
از  كدام رسپس در ه. دندشمشخص  يريگ نمونه يصورت تصادفي براه دانشگاه ب
صورت ه هاي تحقيق ب تعدادي از دانشجويان پرسشنامه نيهاي منتخب، ب دانشگاه

ه گيري دانشجويان ب ونهروش نم ،به عبارت ديگر ؛دشآوري  تصادفي توزيع و جمع
ها  شد بعضي از پرسشنامه با توجه به اينكه احتمال داده مي. صورت تصادفي بوده است

 181د كه از اين تعداد شپرسشنامه، ارسال  220 ادباطل و يا بازگردانده نشوند، تعد
صورت ه ب يعلم ئتيه ياعضا ةپرسشنام .نفر، آن را تكميل و عودت دادند

 .ده استشآوري  جمع سرشماري، توزيع و
گيري از نرم  با بهره ،يا پرسشنامه يها داده ليو تحل هيتجز يپژوهش، برا نيدر ا

 ،يو آمار استنباط يفيدر دو بخش آمار توص يآمار يها از روش SPSS winافزار 
 هايي همچون فراواني،  در بخش آمار توصيفي اين تحقيق، آماره. استفاده شده است

ميانه، مد يا نما، انحراف معيار و واريانس  انگين،واني تجمعي، ميفراواني، فرا درصد
هاي مورد مقايسه،  ده است و در بخش آمار استنباطي با توجه به تعداد گروهشمحاسبه 

دن ساير شرايط كرنيز، با لحاظ  گيري متغيرهاي مورد بررسي و سطوح اندازه
آزمون «، »ويتني آزمون من« رهايي نظي هاي پارامتري و ناپارامتري از آماره آزمون

به منظور  ،همچنين. استفاده شده است »آزمون ويلكاكسون«و  »واليس كروسكال
ه نيز ب »ضريب همبستگي اسپيرمن«هاي افراد مورد مطالعه،  نظرات و نگرش ةمقايس

 .كار گرفته شده است
 

 ها يافته
ري چارچوب گي در شكل »اصول مديريت آموزشي« با توجه به نقش و جايگاه درس

مديريت آموزشي، نسبت به اصول، مباني،  ةادراكي دانشجويان رشت ةفكري و زمين
مفاهيم و كاركردهاي مديريت در نظام آموزشي و همچنين اهميت اين درس در 

هاي  مديريت آموزشي و ايجاد زمينه ةگان تقويت دانش و نگرش آنان نسبت به ابعاد سه
هاي مديريت در  اي بعدي پيرامون نظريهه فكري براي تجزيه و تحليلة اولي
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همچون  ربط يذ يها كسب اطالع از نظرات افراد و گروه ،يهاي آموزش سازمان
رابطه  در يآموزش رانيو مد انيدانشجو آموختگان، متخصصان، دانش لفان،ؤم ن،استادا

با بنابراين،  ؛برخوردار است يا ژهيو تياز اهم درس مذكور، »يمحتوا«و  »ساخت«با 
 يهاي مربوط، اطالعات پژوهش و پرسشنامه نيهاي ا الؤتوجه به اهداف و س

  :  دشو يارائه م الصهاز آنها، به طور خ يبرخ نجايكه در ا دش يآور جمع
 

  :درس اصول مديريت آموزشي »ساخت«دست آمده پيرامون ه نتايج ب) الف
درس  ةائار« دانشجويان از درصد 67 حدود از استادان و درصد 75 ةبه عقيد ◘

 2/7ضروري است و تنها   ارشد، كامالً  مقطع كارشناسي در »اصول مديريت آموزشي
 . اين درس ضرورتي ندارد ةاند كه ارائ دانشجويان اعالم كرده درصد
ه ب( »اصول مديريت آموزشي« كه درس دانشجويان معتقدند درصد 72بيش از  ◘

ثيرگذار أي آنان در حد زياد تو تقويت چارچوب نگرشي و بينش جاديا در )طور بالقوه
ثير أيا بدون ت  كم و ثير را در حد خيليأپاسخگويان ميزان اين ت درصد 5و فقط است 

 .اند هكردارزيابي 
 يهاي درس ثير انواع فعاليتأهمچنين بررسي نگرش استادان نسبت به ت ◘

 ن آنآموزشي در درس اصول مديريت آموزشي، مبي يها عنوان مكمله ب ان،يدانشجو
االت تحليلي و ؤطرح س«و  درصد 90در تقريباً »كنفرانس كالسي ةارائ«است كه 
. ده استشزياد ارزيابي   از موارد در حد زياد و خيلي درصد 85در  تقريباً »كاربردي

الذكر در كنار ساير موارد  هاي فوق ميزان كاربرد مكمل اين در حالي است كه
 .گيرد سوي استادان مورد استفاده قرار مي صورت متنوع ازه شده در پرسشنامه ب مطرح
را براي  »كنفرانس كالسي ةارائ«از استادان  درصد 57فوق،  دگاهيبر اساس د ◘

ارائه «از استادان در  درصد 28برند و  كار مي هكليه دانشجويان بصورت اجباري ب
 .اند حق انتخاب را براي دانشجويان محفوظ نموده »كنفرانس كالسي

استادان،  يكمك آموزشي از سو لياستفاده از انواع وسا خصوص ميزان در ◘
از  درصد 5/78درس اصول مديريت آموزشي،  مياثربخش مفاه سيتدر يبرا

زياد ارزيابي  را در حد زياد و خيلي »سياه تخته / برد وايت«پاسخگويان ميزان استفاده از
در حد زياد و  را »رويدئو پروژكتو« استادان، ميزان استفاده از درصد 46ده و كر

هاي  فيلم«، »اورهد«اين در حالي است كه استفاده از . اند رزيابي كردهازياد  خيلي
عنوان ابزار كمك آموزشي به سمت مخالف اين ارزيابي ه ب »كامپيوتر«و  »آموزشي

بسيار كمي از استادان از اين ابزارها استفاده  درصد اي كه  گونه به :تغيير جهت داده
 .ندكن مي
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از  »اصول مديريت آموزشي« ست كه، استادان در تدريسا د فوق بيانگر آنموار
ت و كيفيت آن در كنند اما كمي آموزشي متنوعي استفاده مي  كمك ابزارهاي
 .هاي مختلف متفاوت است دانشگاه
استادان درس اصول  از سويبررسي ميزان استفاده از انواع الگوهاي تدريس  ◘

  ياران در«  استادان از الگوهاي درصد 2/46است كه مديريت آموزشي، حاكي از آن 
. ندكن صورت مستمر و دائمي استفاده ميه ب »هنر استنباط«از   درصد 50و  »يادگيري
عقل «، »آموزش مستقيم« يتوان نتيجه گرفت كه الگوها بندي كلي مي در جمع
، »ها ساز شبيهيادگيري از «بيشترين كاربرد و الگوهاي  »دريافت مفهوم«و  »رشديابنده

 .   ، كمترين ميزان استفاده را دارند»خود مفاهيم«و  »ايفاي نقش«
 دگاهياستادان از د از سويمناسب  سيتدر يدر رابطه با انتخاب الگوها

) هاي روش( از دانشجويان معتقدند كه، روش درصد 50نزديك به  ان،يدانشجو
اين درس در حد زياد و  تدريس درس اصول مديريت آموزشي با ساخت و محتواي

 .اند دهكرارزيابي  بهاي تدريس استادان خود را مناس و روش ردخيلي زياد تناسب دا
از استادان بر اين عقيده هستند كه ميزان پاسخگويي  درصد 50بيش از  ◘

دانشجويان، در حد كم و  يمهارت و يمحتواي فعلي اين درس در برابر نيازهاي دانش
محتواي اين  ان،ياز دانشجو درصد 52به  بياست كه قر يدر حال نيا. استمتوسط 

خود را در حد كم  يي به نيازهاي مديريتي، آموزشي و سازمانيدرس جهت پاسخگو
 .اند دهكرو هيچ عنوان 

هاي تدريس مناسب،  رغم استفاده از روش بهگرفت كه،  جهيتوان نت يم، نيبنابرا ◘
ها از  يت آموزشي، اين روشدرسي اصول مدير ةبه علت ضعف در محتواي برنام

 .دهستنيي پائيني برخوردار اكار
افراد نمونه، منابع درسي  درصد 48همچنين از ديدگاه دانشجويان در بيش از   ◘

هاي معرفي شده بوده است  استادان تا حدود زيادي متناسب با سرفصل ةمورد استفاد
 .اند به نامتناسب بودن منابع درسي اذعان داشته درصد  7/1و تنها 
از  درصد 54ها و حدود  سرفصل »دگرگوني«از استادان  درصد 46حدود  ◘

استادان  ةكلي ،به عبارت ديگر. دانند يم يرا ضرور يدرس يها سرفصل »اصالح« شانيا
هاي كنوني براي درس اصول  به ضرورت انجام تغييرات اصالحي در سرفصل

مورد   انياز دانشجو صددر 6/85 گر،يد ياز سو. اند  كردهمديريت آموزشي اذعان 
 درسي اصول مديريت آموزشي ةدر محتواي برنام معتقدند كه بايستي ز،يمطالعه ن

به عدم ضرورت  انيدانشجو درصد 8/2تنها . رديصورت پذ »يتتغييرا« و »اصالحات«
 .اند ي مثبت دادهأبازنگري ر

معتقدند كه درس  انياز دانشجو درصد 41از استادان و  درصد 71بيش از  ◘
. دشويك واحد عملي ارائه  واحد نظري و  2بصورت  بايداصول مديريت آموزشي 
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بر ضرورت وجود   انيدانشجو درصد 86از  شياز استادان و ب درصد 90البته بيش از 
 . اند دهكركيد أيك واحد عملي براي اين درس ت حداقل 

 
  :درس اصول مديريت آموزشي »محتواي«پيرامون  ةدست آمده نتايج ب) ب

، در قالب سه »اصول مديريت آموزشي« درسي ةدر اين پژوهش، محتواي برنام
 :         مجزا، شامل  دسته سرفصل

  ،)19/2/1372 مورخ( يزير برنامه يعال يمصوب شورا يها سرفصل .1
  ،)يخارج يها شده از دانشگاه اقتباس( ينيگزيجا تيبا قابل نينو يها سرفصل .2
پاسخ در ـ ال بازؤصورت سه ب( انيدانشجواستادان و  يشنهاديپ يها سرفصل .3

 ). پرسشنامه
دو نوع پرسشنامه مورد نظرسنجي استادان و  ،درس اصول مديريت آموزشي يبرا
 .قرار گرفته است انيدانشجو
 :است ريها به قرار ز شده در پرسشنامه نظرات منعكس يحاصل از بررس جينتا

 
 : 1372هاي مصوب سال سرفصل درخصوص

، »هاي رهبري سبك«، »رهبري آموزشي« هاي ستادان، سرفصلاز ا درصد 50 ◘
و  »مديريت آموزشي ةشبك«، »سيستم مديريت آموزشي«، »رهبري تئوري اقتضاء و«
با اهميت  و ياين درس ضرور را جهت ارائه در »تغييرات آموزش و پرورش«
 .دانند يم

 »شهاي مديريت در آموزش و پرور شيوه«  سرفصل ان،يدانشجو دگاهياز د ◘
رهبري «هاي  و سرفصل است ارائه در اين درس بوده برايحائز بيشترين ضرورت 

به عنوان ضرورت دوم و سوم  »وظايف مديران آموزش و پرورش«، و »آموزشي
توجيه «، »زشيعدي مديريت آمومفهوم سه ب«هاي  همچنين سرفصل. اند معرفي شده

ه عنوان سه اولويت آخر به ترتيب ب »مقام آموزش و پرورش«و  »آموزش و پرورش
ها داراي ضرورت  اين سرفصل ةاند و به زعم آنان، ارائ در اين ليست جاي گرفته

 .دهستنهاي مصوب  تري نسبت به ساير سرفصل پايين
هاي  مجموع سرفصل ةپاسخگويان ضرورت ارائ درصد 4/62نهايت اينكه در 

اين  ةپاسخگويان ارائ رصدد 8/34اند و از ديدگاه  مصوب را در حد زياد ارزيابي كرده
 .از ضرورت متوسط برخوردار است) در مجموع(ها  سرفصل

 
 ):با قابليت جايگزيني( نيهاي نو سرفصل درخصوص

 نينو يها سر فصل راموني، پ»يآموزش تيرياصول مد« نظر استادان درس ◘
 تفكر« :لياز قب ياز آن دارد كه، موارد تيحكا ،يخارج يها شده از دانشگاه برگرفته
و  »نقش مديران آموزشي در فرهنگ سازماني«، »در مديريت آموزشي انتقادي
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 برايهاي باال  اولويت يرا دارا »هاي آموزش و پرورش مديريت آموزشي و سياست«

 . اند  دهكرارائه در اين درس ارزيابي 
هاي جديد  يك از سرفصل  هر ةنگرش دانشجويان در خصوص ضرورت ارائ ◘

 ةبا ميانگين نمر »تفكر انتقادي در مديريت آموزشي«ه، موضوع حاكي از آن است ك زين
مورد را  نيا انيداراي بيشترين ضرورت و اهميت تشخيص داده شده و دانشجو 72/8
مديريت «سرفصل  نيهمچن. اند كردههاي جديد اعالم  عنوان اولويت اول سرفصله ب

ش مديران آموزشي در نق«، اولويت دوم و 37/8با ميانگين  »آموزشي و روابط عمومي
. اند معرفي شده انيبه عنوان اولويت سوم دانشجو 31/8با ميانگين  »فرهنگ سازماني
قوانين  ةموردي در زمين ةمطالع«و  »سازي آموزش هاي عمومي روش«در اين مطالعه 

كمترين ضرورت و اهميت را به خود اختصاص داده و هر كدام  »و پرورش آموزش
 .اند آخر قرار گرفته ةدر رد  20/6،  96/6به ترتيب با ميانگين 

حاكي از آن است كه، از ديدگاه استادان،  يدست آمده از اين بررسه هاي ب يافته  ◘
كه طي مطالعات اسنادي ) يجايگزين قابل( هاي جديد سرفصل ةضرورت و اهميت ارائ

هاي  اههاي آموزشي دانشگ هاي اينترنتي پژوهشگر، از برنامه اي و بررسي و كتابخانه
هاي  سرفصل ةاز ضرورت و اهميت ارائ شترخارجي اقتباس شده است، اندكي بي

دار نبوده است ولي اين امر به  از نظر آماري معني  هرچند كه اين تفاوت. استمصوب 
ها داشته  اين معنا است كه استادان، نگرش نسبتاً يكساني نسبت به هر دو نوع سرفصل

 ،عبارت ديگر به ؛اند هكرديك سطح ارزيابي   باً دررا تقري نو ضرورت و اهميت آنا
شده از منابع خارجي بيشتر از  هاي اقتباس چنانچه ضرورت و اهميت سرفصل

 .هاي مصوب نباشد، كمتر از آن نيز نخواهد بود ضرورت سرفصل
شده  هاي جديد اقتباس سرفصل ةهمچنين در مجموع بررسي، ميزان ضرورت ارائ

مورد مطالعه نشان  انيدانشجو دگاهيهاي خارج از كشور، از د هاز منابع درسي دانشگا
هاي جديد از  سرفصل ةپاسخگويان معتقدند ارائ درصد 60 دهد كه بيش از مي

اين  ةارائ ضرورتآنان  درصد 35ضرورت بااليي برخوردار است و قريب به 
 .اند دهكرها را متوسط ارزيابي  سرفصل

 
 :انيادان و دانشجواست يشنهاديپ يها خصوص سرفصل در
استادان حاكي از آن  ةدست آمده از پرسشنامه هاي ب نتايج تجزيه و تحليل داده ◘

هاي  جايگزيني با برخي از سرفصلبراي زير ة گان هاي آموزشي هفده است كه سرفصل
مصوب و در حال ارائه، مورد نظر استادان درس اصول مديريت آموزشي بوده و اين 

كنوني و شرايط علمي، فرهنگي و  رجه به خصوصيات عصن معتقدند، با توامدرس
 ،يآموزش تيريمد ةاي دانشجويان رشت اجتماعي جامعه و نيز نيازهاي شغلي و حرفه
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هاي پيشنهادي زير در تدوين محتواي اين درس مورد استفاده  بخشي از سرفصل دباي

 :ند ازا مورد بحث عبارت يها سرفصل. قرار گيرند
سازي تصميمات  يكم هاي روش«، »گيري تصميم فنون« ،»يريز  فنون برنامه« 

مديريت بحران «، »مديريت تحول در آموزش و پرورش« ،»هاي تفكر روش«، »مديريتي
 هاي نوين روش« ،»مهندسي مجدد در آموزش و پرورش« ،»در آموزش و پرورش

هاي  سازمان« ،»شيهاي آموز مديريت دانش در سازمان« ،»ها يادگيري در سازمان  
 ،»هاي نوين در آموزش و پرورش نگرش« ،»يادگيرنده  هاي آموزشي به عنوان سازمان

مديريت مشاركتي در مديريت   ةنظري«، »هاي جديد مديريت و رهبري آموزشي نظريه«
مديريت «، »مديريت كيفيت فراگير«، »مديريت ناب در آموزش و پرورش«، »آموزشي

 .»ويكم هاي آموزشي قرن بيست سازمانويژگي «و  »نوآور و سازمان كارآفرين
دهد كه، دانشجويان مورد مطالعه در  ها در اين تحقيق نشان مي يبررس جينتا ◘

 ل،يهاي ذ كه سرفصل ندا لياند و ما دهكرسرفصل آموزشي را پيشنهاد  14مجموع 
 :شوند »اصول مديريت آموزشي«هاي فعلي درس جايگزين بخشي از سرفصل

مديريت « ،»مديريت آموزشي و جهاني شدن« ،»موزشياصول معماري فضاهاي آ«
 ،»شناسي مديريت آموزشي آسيب« ،»هاي آموزشي آموزشي و رهبري معنوي در سازمان

انديشه « ،»مطالعات تطبيقي در مديريت آموزشي« ،»مطالعات موردي مديريت آموزشي«
هاي  انمديريت آموزشي در سازم« ،»هاي آموزشي و رفتار مديران موفق در سازمان

مديريت آموزشي در قرن  وظايف« ،»هاي آموزشي كارآفريني در سازمان« ،»غيرآموزشي
مديريت « ،»ياددهندهـ  يادگيرنده  هاي مديريت آموزشي در سازمان«، »يكم بيست و

آشنايي با مباني مديريت تحول، مديريت دانش، « ،»هاي مجازي آموزشي در سازمان
ريت بحران، مديريت پروژه، مديريت كيفيت، مديريت ريسك، مدي ،مديريت زمان

 .»هاي نوين مديريت آموزشي مكاتب و نظريه«و  »ICTمديريت توسعه و مديريت 
 ان،ياستادان و دانشجو يشنهاديپ يها سر فصل قيدقت و تطب يبا كم نجا،يا در

 صيمورد مطالعه به وضوح قابل تشخ ةدو جامع يها دگاهيد يو همپوشان يكينزد
قابل  يها ياز توانمند يليتكم التيتحص انيبدان معناست كه، دانشجو نياست و ا

 .خود برخوردارند يمناسب آموزش يها مقوله نييتع يبرا يتوجه
  
 ها دگاهيد سةيمقا

هاي  ، پيرامون سرفصل»دانشجويان غيرشاغل« و »دانشجويان شاغل« نگرش ةمقايس
افراد شاغل   ه، نگرش، حكايت از آن دارد ك»اصول مديريت آموزشي« مصوب درس

 ،»تعريف مديريت آموزشي« هاي سرفصل ةميزان اهميت و ضرورت ارائ ةدر زمين
سيستم مديريت «، »تئوري اقتضاء و رهبري« ،»هاي رهبري سبك« ،»رهبري آموزشي«

 انشجوياند  داري با نگرش ، تفاوت معني»مديريت آموزشي ةشبك«و  »آموزشي
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حوي كه افراد شاغل، ميزان ضرورت و اهميت به ن رندغيرشاغل در اين خصوص دا
 .)1جدول (اند  طور نسبي بيشتر ارزيابي كردهه ها را ب اين سرفصل ةارائ

  
هاي مصوب درس  نگرش دانشجويان شاغل و غيرشاغل پيرامون سرفصل ةمقايس) 1( جدول

 اصول مديريت آموزشي در مقطع كارشناسي ارشد

 افراد شاغل  متغير رديف
)ايرتبهميانگين(

 افراد غيرشاغل
 )ايرتبهميانگين(

آزمون 
  آماري

مقدار آزمون 
(W)  

سطح 
  داري معني

تعريف مديريت  1
 آموزشي

  002/0**  2797ني وايت من 46/75  36/99

  013/0*  5/3066ني وايتمن83/78 39/97رهبري آموزش  2
  013/0*  5/3096ني وايتمن23/79 08/98هاي رهبريسبك  3

ضاء وتئوري اقت  4
 رهبري

  018/0*  3179ني وايت من 27/80  23/98

سيستم مديريت  5
 آموزشي

  049/0*  3320ني وايت من 99/81  77/96

مديريتةشبك  6
 آموزشي

  005/0**  5/2996 ني وايت من 99/77  11/99

 .دهد را نشان مي درصد  99و  درصد  95داري در سطح اطمينان  به ترتيب معني**  و *  عالمت
 

هاي  ، پيرامون سرفصل»دانشجويان غيرشاغل« و »دانشجويان شاغل«نگرش  ةمقايس
دهد كه، بين  ، نشان مي»اصول مديريت آموزشي« درس يبرا) قابل جايگزين( جديد

هاي دو گروه افراد شاغل و غيرشاغل پيرامون ميزان اهميت و  نظرات و نگرش
نشگاهي خارج از كشور دا عهاي پيشنهادي كه از متون و مناب سرفصل ةضرورت ارائ

 پاسخگويان نسبتاً ارزيابي ةداري وجود نداشته و هم است، تفاوت معني  دهش اقتباس
يكسان   شايد از داليل. اند دهكرها ارائه  اين سرفصل ةيكساني از ميزان ضرورت ارائ 

يك از اين دو گروه، اين   شوندگان، آن است كه هنوز هيچ بودن نظر دو گروه پرسش
 .اند را تجربه نكرده اه صلسرف

هاي قبلي نشان  طور كه نتايج تحليل توصيفي در بخش الزم به ذكر است كه همان
ها را با ميزان اهميت بااليي  اين سرفصل ةدهد، اكثريت دانشجويان، ضرورت ارائ مي

 .اند ارزيابي كرده
ظرات و اين واقعيت است كه، بين ن ةدهند نتايج حاصل از تحليل استنباطي، نشان    

مديريت و « در دورة كارشناسي نتحصيلي آنا ةهاي دانشجوياني كه رشت ديدگاه
آنان در دورة  ة، در مقايسه با دانشجوياني كه رشتاست »ريزي آموزشي برنامه

درس اصول مديريت  ةارائ ضرورت«مورد  كارشناسي، غيرمرتبط بوده است، در
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درسي در  ةثير محتواي برنامأن تميزا«و  »مديريت آموزشي در مقطع كارشناسي ارشد
و ) 2جدول (دارد  وجود يدار ، تفاوت معني»هاي مديريتي دانشجويان تقويت مهارت
ثير محتواي اين درس را باالتر أغيرمرتبط، ضرورت ارائه و ميزان ت ةافراد با رشت
ها به دانش مديريت آموزشي در  مندي دانشجويان ساير رشته هعالق. اند ارزيابي كرده

يكي از   بتوان ديشا ن،يهمچن. مؤيد همين موضوع است زيارشد ن قطع كارشناسيم
ارشد را ازسوي  اين درس در مقطع كارشناسي ةداليل ارزيابي ضرورت باالتر ارائ

در مقطع كارشناسي  درسي احدعدم گذراندن اين و هاي غيرمرتبط، دانشجويان رشته
 .دكرعنوان 

 
است با   مرتبط بوده نكارشناسي آنا ةدور ةي كه رشتنگرش دانشجويان ةمقايس) 2( جدول

ها در دوره كارشناسي ارشد مديريت آموزشي پذيرفته  نگرش دانشجوياني كه از ساير رشته
 شده اند، پيرامون ساخت درس اصول مديريت آموزشي

  متغير رديف
ةرشت
 آموزشي مديريت

 )ايرتبهميانگين(

  ها ساير رشته
)اي رتبه ميانگين(

 آزمون
  آماري

مقدار 
  آزمون
(W)  

سطح 
داري  معني
)P(  

١  
درسةضرورت ارائ

» اصول مديريت آموزشي«
ارشد در مقطع كارشناسي

  01/0 *  2625 ني وايت من 15/89  96/72

٢  

ةثير محتواي برنامأميزان ت
اصول مديريت «درسي 

در تثويت » آموزشي
هاي مديريتي  مهارت

 دانشجو

 043/0 *5/2769 ني وايت من 04/89  01/75

 .دهد را نشان مي درصد 95داري در سطح اطمينان  معني*  عالمت
  

  گيري و پيشنهادات نتيجه
اشاره  ريي ز توان به راهكارها و پيشنهادها يپژوهش م نيا هاي  افتهيبه توجه  با
 :دكر

 ةدر مقطع كارشناسي رشت »اصول مديريت آموزشي« درس ةارائ رغم به .1
مديريت  ةارشد رشت آن در مقطع كارشناسي ةزشي، ارائريزي آمو مديريت و برنامه

التحصيالن و نيز در  اي فارغ آموزشي، كامالً ضروري بوده و در بهبود عملكرد حرفه
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مديريت آموزشي،  ةحرف امونهاي دانشي، بينشي و نگرشي آنان پير مهارت ةتوسع
 ؛استكامالً اثرگذار 

هاي انتقال  گري در شيوههاي عصر حاضر و ضرورت بازن با توجه به ويژگي .2
هاي اين  دانش و اطالعات به فراگيران، ضروري است در انتقال مفاهيم و سرفصل

 مجازي  و آموزش) E-Learning( هايي همچون آموزش الكترونيك از شيوه درس
)Virtual Learning(  ؛دشواستفاده 

ريق ارائه شود، تا از اين ط ياريصورت اخته ارشد ب  كارشناسي ةدروس دور .3
اي  حرفه نيازهاي شغلي و نيمأبتوانند در راستاي ت يليتكم التيتحص انيدانشجو
 ؛الزم را ببرند ةبهر ياز دانش تخصص ،يقبل يها نهيبرحسب عالقه و زم خود و
 ةساير دروس رشت ةد بازنگري در محتوا، ساخت و مفاهيم عمدشو پيشنهاد مي .4

هاي دانشجويي به  نامه ا پاياني  هاي تحقيقاتي و مديريت آموزشي در قالب طرح
 ؛صورت دقيق و علمي مورد توجه قرار گيرد

ها،  سطوح سازمان ةيدر كل يانسان يرويبا توجه به فراگير شدن مقولة آموزش ن .5
مديريت آموزشي در  ياي برا از آموزشي و غيرآموزشي، محتواي ويژه اعم

 ؛دشوارائه  امر،  تهيه، تدوين و انيهاي غيرآموزشي، توسط متول سازمان
سسات، ؤيكي از م  فعاليت آموزشي در ةازحداقل سه سال سابق يبرخوردار .6
 يداوطلبين دورة كارشناس رشيپذ  شرط عنوان پيشه ب ،يمراكز آموزش ايها و  ارگان

 ؛رديقرار گ ديكأمديريت آموزشي مورد تة ارشد رشت
به  تكاليف درسي ةدر ارائ »درس اصول مديريت آموزشي«استادان محترم  .7

 ةارائ«و  »االت تحليلي و كاربرديؤطرح س«هايي همچون  دانشجويان از روش
 ؛ندكندانشجويان بيشتر استفاده  ةبراي كلي »كنفرانس كالسي

انتقال بهتر  يكارگيري الگوهاي تدريس مناسب برا  با عنايت به ضرورت به .8
كاربردي و  هاي د از الگوهايي استفاده شود كه داراي جنبهشوتالش  ،يدرس ميمفاه

واقعي  طيدانشجويان با شرا يدر آشناساز قيطر نيد، تا از اهستنعملياتي بيشتري 
 .دشوحاصل  قيهاي كار، توف محيط
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   "اصول مديريت آموزشي "الگوي پيشنهادي براي درس

  آموزشياصول مديريت  :عنوان درس
  *واحد عملي 1 و  واحد نظري 2 :تعداد واحد

  اصول مديريت :نياز پيش
  :درسهدف 

هاي آموزشي  حضور مؤثر در در سازمان برايشجويان هاي مديريتي دان مهارت بينش و  توسعة دانش،
  .به عنوان مديران آموزشي آتي آموزشيهاي غير هاي آموزش سازمان وحوزه

  ):مفاهيم عمده(هاي درس  سرفصل
 ـ تئوري اقتضاء و رهبري ـ هاي رهبري سبك ـي رهبري آموزش ـ پرورش تغييرات آموزش و ـ

نقش ـ تفكر انتقادي در مديريت آموزشي ـ مديريت آموزشيي  شبكه ـ مديريت آموزشيسيستم 
مديريت  ـو پرورش  هاي آموزش سياست مديريت آموزشي و ـ درفرهنگ سازماني مديران آموزشي
مديريت بحران در  ـ هاي آموزشي در سازمان مديريت تحول ـ مدار مدار و اخالق آموزشي قانون

در  يادگيري  هاي نوين روش ـ آموزشيهاي  سازمانمهندسي مجدد در  ـ آموزشيهاي  سازمان
هاي آموزشي به عنوان  سازمان ـ هاي آموزشي مديريت دانش در سازمان ـ هاي آموزشي سازمان
 رهبريمديريت و هاي جديد  نظريه ـ آموزشينوين در مديريت  يها نگرش ـ يادگيرنده  هاي سازمان
  .آموزشي

  :الگوهاي تدريس
 آموزش ورزيدگي و  اوشگري علميك .4 .دريافت مفهوم .3 .عقل رشديابنده .2 .موزش مستقيمآ.1    

  .مفهومي تصوير. 7 .يادسپاري. 6 .پردازي بديعه. 5 .كاوشگري
   :وسايل كمك آموزشي 

  .برد وايت. 3          .ويدئو پروژكتور. 2      ).پرتابل(كامپيوتر - 1    
  :هاي مكمل تدريس فعاليت

  .االت تحليلي و كاربرديؤطرح س - 2.      ارائه كنفرانس كالسي -1
  :منابع درسي

تري متناسب با نياز هاي روز مديريت آموزشي تدوين  رود استادان مربوطه منابع كامل انتظار مي(
  ).كنند

  
 يمراكز آموزش گريهمانند مدارس و د يآموزش يها طيدر مح انيحضور دانشجو يمنظور از واحد عمل* 

  .است
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 منابع
 يدرس ةبرنام يضرورت اصالح و بازنگر .)1385( نيجنت مكان، حس ييآقا
 . تهران ،يعلوم انسان يمقاالت كنگره مل ةديچك .يكارشناس حقوق در مقطع  ةرشت

مطالعه  ران،يدر ا يعلوم انسان يها چالش گريو د ييستايا .)1385( دالهيدادگر، 
 . تهران ،يعلوم انسان يمقاالت كنگره مل دهيچك. يعلوم اقتصاد يمورد

 .8/6/1371، مورخ )243(و سه  و چهل  دويست ةمصوب ،يزير برنامه يعال يشورا
 .19/12/1373 ةمصوب. يزير برنامه يعال يشورا
آموزش  در يتيعلوم ترب ةرشت يدرس يها برنامه يبررس. )1383(محبوبه  ،يعارف

 ةرسال ،)يآموزش تيريمد ةرشت يمورد ةمطالع(بهبود آن  يو راهكارها رانيا يعال
 .مدرس تيدانشگاه ترب: تهران ،يدكتر

بر  يملأت ، ها آموزش و پژوهش در دانشگاه تيوضع .)1385.... (نعمت ا ،يزيعز
 يو راهبردها يعلوم انسان يها ييها و نارسا در ارتباط چالش انيدانشجونظرات 

 . تهران ،يانسان علوم يمل ةمقاالت كنگر ةديچك .آن يفيك ةتوسع
 اطالعات و يها يفناور). 1384( ونسكوي يكارشناسان بخش آموزش عال

 ،هزاد فيپسند و ابوالقاسم شر محمدرضا شاه: ةترجم. انيارتباطات در آموزش مرب
 .ينشر آموزش كشاورز: كرج

. ريزي استراتژيك در نظام آموزشي برنامه). 1385(كافمن، راجرز و جري هرمن 
 .انتشارات مدرسه: تهران ةمشايخ و عباس بازرگان ةفريد ةترجم

هاي تحقيق و چگونگي  روش .)1383( و مريم سيف نراقي... نادري، عزت ا
 .انتشارات بدر: تهران .علوم تربيتي كيد برأارزشيابي آن در علوم انساني با ت

برعلوم  ديكأت با يعلوم انسان يها رشته .)1385( نيشمس الد ديمقدم، س يهاشم
 .تهران، يعلوم انسان يمل ةمقاالت كنگر ةديچك .يدر نظام آموزش عال يتيترب

 ةسال ستيانداز ب در چشم ينقش علوم انسان .)1385( يمرتض ديس ،يئ هزاوه
 يمل ةمقاالت كنگر ةديچك .ساختن آن ياتيعمل يو راهكارها  رانيا ياسالم يجمهور

  . تهران ،يعلوم انسان
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