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  كميته علمي همايش

   دكتر سيد محمد تقي علوي :رئيس همايش
 دكتر اسكندر فتحي آذر :دبير علمي همايش

 دكتر جواد حاتمي :همايش اجرايي دبير

  : علمي اعضاء كميته  •
o استاديار دانشگاه تربيت معلم تهران: آراسته، حميدرضا  
o استاديار دانشگاه تبريز: اديب، يوسف  
o نشگاه مازندراناستاديار دا: ايزدي، صمد  
o استاد دانشگاهتربيت معلم تهران: بهرنگي، محمدرضا  
o استاديار دانشگاه تبريز: بيرامي، منصور  
o طباطبايي دانشيار دانشگاه عالمه: پور ظهير، علي تقي  
o استاديار دانشگاه تبريز: مي، جوادحات  
o استاديار دانشگاه الزهراء: صمدي، پروين  
o شهيدرجايياستاديار دانشگاه : عصاره، عليرضا  
o معلم تهران دانشگاه تربيت دانشيار: عطاران، محمد  
o استاديار دانشگاه تربيت معلم تهران: ديعسگري، مج علي  
o استاد دانشگاه تبريز: ذر، اسكندرفتحي آ  
o دانشيار دانشگاه شهيدبهشتي: شوفتحي واجارگاه، كور  
o استاديار دانشگاه تربيت معلم تهران: فراستخواه، مقصود  
o استاديار دانشگاه تربيت معلم تهران: سالنقرباني، ار  
o دانشيار دانشگاه شهيدبهشتي: گويا، زهرا  
o دانشيار دانشگاه الزهراء: مهران، گلنار  
o دانشگاه تربيت مدرساستاد : مهرمحمدي، محمود  
o كرمان باهنر دانشگاه شهيد دانشيار: اهللا پور، نعمت موسي  
o دانشگاه اصفهان دانشيار: نصراصفهاني، احمدرضا  
o دانشگاه الزهرا دانشيار: ، مژدهيوزير  
  ميته اجراييكاعضاء  •

o استاديار دانشگاه تبريز: دكتر جواد حاتمي  
o استاديار دانشگاه تبريز: بيرامي دكتر منصور  
o استاديار دانشگاه تبريز : دكتر ميرمحمود ميرنسب  
o استاديار دانشگاه تبريز: دكتر فرهمندفرخي  
o تبريزاستاديار دانشگاه : دكتر رحيم بدري  
o استاديار دانشگاه تبريز: دكتر شهرام واحدي  
o استاديار دانشگاه تبريز: دكتر حسين نويد  
o استاديار دانشگاه تبريز: دكتر جمشيد اسماعيلي  
o استاديار دانشگاه تبريز: دكتر محمدباقربناشريفيان  
o عضو هيأت علمي دانشگاه تبريز: آقاي يوسف رضاپور  
o ص(اكرم  عضو هيأت علمي دانشگاه نبي: اكبرزاده دكتر محمدي علي(  
o عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد واحد تبريز: دكتر صادق رسولي  
o مدير امور اداري دانشگاه تبريز: مهندس سيدصمد حسيني 

 



 :همكاران اجرايي همايش •
o زهرا اسالمي 

o اكرم بهاري 

o حسن برومند 

o ليال پرويعقوب 

o زرين توكلي 

o ريراحله جعف 

o پروين حيدرزادگان 

o سميه خسروي 

o سكينه راسخي 

o فرهاد رحيمي 

o شجاعي سادات منيره 

o رويا صدري 

o الناز صفري 

o پيمان عليزاده اسكويي 

o رضا غيرتمند 

o رضا غيرتمند 

o علي غيرتمند  
o بهزاد منافي 

o شهين محمدي 

o ضرغام نوروزي 

o طايفه هاشمي 

 :اعضا هيئت داوران •
o  دكتـر   -دكتر منصور بيرامي -دكتر محمدرضا بهرنگي – ايزدي دكتر صمد -دكتر يوسف اديب  -دكتر حميدرضا آراسته

دكتـر مجيـد    -دكتر محمد عطـاران  -دكتر عليرضا عصاره -دكتر پروين صمدي -دكتر جواد حاتمي -پور ظهير علي تقي
 -بـاني دكتر ارسـالن قر  -دكتر مقصود فراستخواه -دكتر كوروش فتحي واجارگاه -دكتر اسكندر فتحي آذر -عسگري علي

 -دكتر احمدرضـا نصراصـفهاني   -پور اهللا موسي دكتر نعمت -دكتر محمد مهرمحمدي -دكتر گلنار مهران -دكتر زهرا گويا
دكتـر مقصـود امـين     -دكتر طاهره جاويـدي كالتـه ايـادي    -دكتر شهرام واحدي -دكتر رحيم بدري -دكتر مژده وزيري

دكتـر محمـد    -دكتـر هاشـم فـردانش    -دكتـر فرهـاد سـراجي    -دكتر علي يزدان پنـاه  -دكتر سيد جواد قنديلي -خندقي
دكتـر   -دكتر مصطفي قادري -پور دكتر عليرضا حسين -دكتر محمد آرمند -دكتر سيد محمدرضا امام جمعه -پور جوادي

 مرتضي كرمي



  پيشگفتار
ي خاص، هاي فلسفي يا تعلق به مكتب تربيتاهداف، ايده. هاي آموزشي استي تمام نماي مقاصد نظامهاي درسي، آئينهبرنامه

از اين . يابدي درسي تبلور ميچارچوب تدوين تجارب يادگيري و باالخره انتظار نهايي از محصول نظام آموزشي در منشور برنامه
ي نظام آموزش و پرورش بدون يك نظام چرخه. چرخندهاي درسي ميهاي آموزشي بر محور برنامهتوان گفت كه نظامرو مي

ي ي افراد جامعه است بلكه زير بناي توسعهآموزش عالي، نه تنها يكي از حقوق اوليه. واهد يافتآموزش عالي پيشرو، تكامل نخ
ي ريزي درسي به طور اخص، ريزي به طور اعم و برنامهي آموزش عالي، چنانچه برنامهدر حوزه. باشدهمه جانبه و پايدار نيز مي

هاي مختلف كشور از جمله؛ صنعت، كشاورزي، ل مسائل بخشتواند در حبه شايستگي و علمي و منطقي صورت گيرد، مي
تواند بازوي مستحكم آموزش عالي بوده و در محورهايي نظير؛ ريزي درسي ميبرنامه. بهداشت و درمان، و خدمات راهگشا باشد

نوان چراغ هدايتگر نظام ي درسي به عيادگيري، تكنولوژي آموزشي، طراحي و ساختار برنامه - مباني فلسفي، تبيين فرايند ياددهي
كه از  ي درسي ايرانانجمن مطالعات برنامهي  با توجه به اهميت اين بحث، نهمين همايش ساالنه. آموزش عالي كشور باشد

ي انجمن در در هيئت مديره» ي درسي آموزش عالي در ايرانبرنامه«باشد، تحت عنوان كشور مي  Aهاي علمي درجهانجمن
پس از تشكيل . ح و تصويب شد، و انجام اين مهم به دومين دانشگاه كشور يعني دانشگاه تبريز محول گرديدمطر 1387تابستان 
فراخوان  1387محور تعيين شد و در ديماه سال  7ي علمي همايش، موضوعات قابل اعتنا در رابطه با عنوان همايش، در كميته

ي آدرس اينترنتي دانشگاه تبريز ايجاد سايت رسمي همايش در محدودهبراي روزآمد كردن فعاليت همايش، . همايش منتشر گرديد
و اصل مقاالت، داوري و  تمامي فرايندهاي انجام امور مربوط به ثبت نام، ارسال چكيده. راه اندازي شد 1387و در بيستم اسفند 

ريزي ي برنامهل چشمگير متخصصان حوزهخوشبختانه موضوع اين همايش با اقبا. اعالم نتايج از طريق سايت مربوطه انجام گرفت
به  8/2/88مورد چكيده تا تاريخ  525درسي، كارشناسان و مسئولين مرتبط مواجه شد و در مرحله ارسال چكيده مقاالت، 

چكيده مورد پذيرش واقع شد كه تمامي آنها در  284پس از انجام داوري، تعداد . ي همايش از طريق سايت واصل گرديددبيرخانه
پس از . ي كامل تا پايان مرداد ماه دريافت گرديدمقاله 187هاي پذيرفته شده، از مجموع چكيده. ين مجموعه به چاپ رسيده استا

ي عنوان مقاله به صورت پوستر از سوي كميته 82ي شفاهي و مقاله به صورت ارائه 78اعمال داوري تخصصي و دقيق، نهايتاً 
به . شودي مقاالت همايش به صورت لوح فشرده منتشر ميمي مقاالت پذيرفته شده، در مجموعهداوران پذيرفته شد و اكنون تما
  .شودي مقاالت از مخاطبان عزيز عذر خواهي ميخاطر تأخير در انتشار مجموعه

گامي مثبت در ي نظام آموزش عالي كشور را فراهم كرده و اميد است، مقاالت و مطالب ارائه شده، بتواند موجبات تحول و توسعه
  .ي نظام آموزش عالي كشور باشدپيشبرد اهداف عاليه

ي همايش كه با تالش بي وقفه و در پايان شايسته است از تمامي اساتيد گرانقدر و همكاران دانشگاهي و افراد مستقر در دبيرخانه
  . شبانه روزي، ما را در انجام اين مهم ياري كردند، تشكر و قدرداني نماييم

  از اوستتوفيق 
  اسكندر فتحي آذر و جواد حاتمي

  
  
  
  
  

 



  براساس شماره مقاله مقاالت همايش برنامه درسي آموزش عالي فهرست
شماره 
  عنوان مقاله مقاله

   يك مطالعه كيفي: هاي ايران هاي علوم انساني در دانشگاه هاي آموزش رشته چالش   .1
 جواد حاتمي

   برنامه درسي چند فرهنگي در آموزش عالي   .2
 دكتر اسكندر فتحي آذر-جالل غريبي -زليخا قلي زاده  -غريبيحسن

  استان آذربايجان غربيروابط بين فردي استاد و دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمي واحدهاي    .3
  زاده شيخ مصطفي 

   در آموزش عالي مفهوم جهاني سازي و فرآيند تمركز زدايي از  برنامه ريزي درسي   .4
 شيخ زاده مصطفي  -نازيال غفارشجاع

   )رويكرد فلسفي(تحليلي بر برنامه درسي آموزش عالي   .5
 علي تقي پور ظهير

 اي هاي شهروند حرفههاي دانشگاهي در ايجاد و پرورش ويژگينقش آموزش   .6
  فاطمه اسالميه - اصغر شريفي

  ه هاي كشوربررسي وضعيت موجود و مطلوب برنامه درسي رشته تكنولوژي آموزشي از ديد گاه اساتيد دانشگا   .7
 ابراهيم ميرشاه جعفري -جعفري.. امرا - فروغ خسروي 

   چشم اندازي جديد: چالش هاي برنامه درسي آموزش عالي در راه جهاني شدن با تاكيد بر تمركززدايي    .8
 يزدخواستي علي  دكتر -فر  دكتر محمدرضا تمنايي -يعقوب لهرابي گله  -عباس شكاري

  وزش از راه دور از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد دزفولبررسي موانع و مشكالت آم   .9
 محمد رضا سرمدي -ندا كسايي  -سيد منصور مرعشي

  درسي برنامه بهسازي و دريادگيري در اثربخشي آموزش مفاهيم مبحث طراحي دهنده، استقرايي و ياران سازمان هاي پيش توجيه تلفيق الگو.10
  بهرنگي محمدرضا  - جوادي رفعت

   )مطالعه موردي استان آذربايجان غربي(آموزش  و پرورش  مقايسه با چالش هاي مديريتي در اجراي برنامه درسي دانشگاهها در.11
 حسين جعفري ثاني-ادهمير محمد سيد عباسز - مرضيه دهقاني

   )رويكرد بهينه كاوي(حوزه مغفول در برنامه درسي آموزش عالي : تربيت انتقادي.12
  عباس شكاري -خداداد مزدائي -پروين صمدي

  ايران چالشهاي برنامه ريزي درسي در.13
  پرستو  اصغري    -عليرضا حسين پور - قاسم علي ميرزائي 

  محور –زش سنتي زمان محور به برنامه هاي آموزش صالحيت رويكردي بر گذر از برنامه هاي آمو.14
 فسانه زماني مقدما

   اي براي دانشجويان رشته مديريت آموزشي در مقطع كارشناسي ارشد تدوين مفاهيم كليدي اخالق حرفه.15
 محمد رضا بهرنگي  -سعيد ضرغامي - معصومه شالبافيان

  ونيكي در برنامه درسي آموزش عاليهاي برنامه درسي شهروند الكتر ها و حيطه ضرورت.16
  محمد آتشك

   كداميك براي طراحي برنامه هاي درسي دانشگاهي مناسب است؟: برنامه درسي موالري  برنامه درسي مولكولي و.17
  علي اصغر ايمانزاده - مريم مرندي حيدرلو - علي ايمانزاده
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  چالش هاي مديريتي در اجراي برنامه درسي دانشگاهها درمقايسه باآموزش  و پرورش 

 )مطالعه موردي استان آذربايجان غربي(

  ***، دكتر حسين جعفري ثاني**، دكتر مير محمد سيد عباسزاده*رضيه دهقانيم
   چكيده

هر چند كه كيفيت يك برنامه درسي عالي باشد،اما نمي توان مطمئن بودكه اين برنامه بـه طورمطلـوب درنظـام آموزشـي بـه           
اسـتان آذربايجـان غربـي درخصـوص     هدف اين پژوهش بررسي مشكالت مديريتي دردانشـگاههاوآموزش وپـرورش   .اجرادرآيد

به همين منظور،ضمن استفاده ازنظرات مديران دانشگاهها و آموزش وپـرورش  . اجراي برنامه درسي وارائه پيشنهادات الزم ميباشد
ير كليه مديران به همراه مد:جامعه موردبررسي در سطح استان آذربايجان غربي، شامل.ازنظرات اساتيدودبيران نيزاستفاده شده است

: گروههاي دانشگاه،كليه اساتيد دانشگاه،كليه مديران ودبيران سازمان آموزش و پرورش ميباشدكه حجم نمونه آماري آنهابه ترتيـب 
ابزارگردآوري داده ها،براي بررسي نظرات گروه هاي پاسخ گو،مصـاحبه نيمـه سـازمان    .نفربرآورد شده است1108،152،263،184

بـراي طبقـه بنـدي داده ها،ازآمـار توصـيفي اسـتفاده       .دكه براساس مقيـاس ليكـرت تنظـيم شـد    يافته وپرسشنامه محقق ساخته بو
از نظر مـديران،  :،بررسي شدودرمجموع نتايج زيرحاصل شدtسواالت تحقيق به وسيله آماراستنباطي وبابهره گيري ازآزمون .گرديد

وزش وپـرورش براسـاس شايسـته سـاالري صـورت      دبيران واساتيد، انتصاب مديران در سطوح مختلف در دانشگاههاوسازمان آم
اهـم مسـائل   .نگرفته و كفايت و شايستگي هاي مديران دانشگاه ها و سازمان آموزش و پرورش موردقبول وپـذيرش آنهـا نيسـت   

شـبكه انتقـال وتوزيـع برنامـه درسـي،آموزش ضـمن خـدمت اسـاتيد         : ومشكالت مربوط به جنبه هاي اشاعه برنامه درسي شامل
ئوالن اموراداري،نقش امتحانات كشوري ازنظرمديران و كاركنان داراي اولويت بندي بـااليي نبـوده ولـي ازنظردبيـران     ومعلمان،مس

از نظرمديران وكاركنان آموزش و پرورش واسـاتيد دانشـگاه تعـادل و انطبـاق ميـان      .واساتيد داراي اولويت بندي بااليي مي باشد
براسـاس  .د، ليكن از نظرمديران وكاركنان دانشگاه و دبيـران،اين تطـابق وجودنـدارد   مرحله تدوين و اجراي برنامه درسي وجوددار

نظرگروههاي پاسخگوعوامل ومشكالت موجوددردانشگاه وسازمان آموزش وپرورش ارتبـاط بـه قـوانين ومقـررات حـاكم بـرآن       
دهي باشبكه برنامه درسي به صورت همچنين همه گروههاي پاسخگوبه اتفاق، به غيرازدبيران آموزش وپرورش،ازنظرسازمان.ندارد

  .متمركزموافقت دارند
  .چالشهاي مديريتي،اجراي برنامه درسي،دانشگاهها،آموزش و پرورش، ديدگاههاي مديران و اساتيد: كليدواژه ها

  مقدمه
قتصـادي اسـت   تعليم و تربيت هر كشور مجموعه تدابير سازمان يافته اي است وداراي آثار متعدد فردي،اجتمـاعي،فرهنگي وا     

ودرواقع يكي از عوامل اصلي رشد و توسعه جوامع مي باشد،كه مسئوليت انتخاب وانتقال عناصر فرهنگي را به نسل نو جامعه بر 
درهرسازماني مديريت نقـش حيـاتي دارد،در   .عهده داردو به عنوان الگوي كلي نهادهاو سازمانهاي رسمي جامعه به شمار مي رود

پرورش اين نقش اساسي تر و حايز اهميت بيشتري اسـت،مدير بايـد هميشـه بـه فكـر بهبـود و اصـالح        دانشگاه ها و آموزش و 
بـديهي اسـت كـه مـديران مسـئوليت رشـدو توسـعه        .سازمان و اجراي درست برنامه ها  باشد تا آن را كارا و اثر بخش نگهـدارد 

   1.عنوان عنصر اصلي ايجاد تحول در دانشگاه ياد مي شودتوانمنديهاي خود را به عهده دارندودر متون آموزش عالي از مديران به 
                                                 

 ه فردوسي مشهددانشجوي دكتراي برنامه ريزي درسي دانشگا *
 استاد دانشگاه اروميه **

 استاديار دانشگاه فردوسي مشهد ***
1 Julius, Baldridge and Pfeffer, 1999 ,Clark, 1998, Leslie, Fretwell, 1996 
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با وجود تغيير و تحوالت بسيار سالهاي اخير در توسعه كشور،كارايي و كارآمدي نظام مديريت در دانشگاههاي كشور افزايش     
لسله مراتب صـورت نمـي   متاسفانه رشد مديران در آموزش عالي بر اساس توانمنديهاي تخصصي، قابليتها و منطق س. نيافته است

در عصرحاضر،كه كشورها مي كوشند براي توسعه اقتصادي،احياي عدالت اجتماعي،ايجاد فرصتهاي شـغلي  ) .1380آراسته،(پذيرد
و حل معضالت اجتماعي از ابزار آموزش كمك بگيرند،  كيفيت مديريت دردانشگاهها به ميزان قابـل تـوجهي موفقيـت و نحـوه     

در كنار كمبـود تجربـه و   )1378حداد،( مديريتهاي غير صحيح و سليقه اي. عالي را مشخص خواهدكردسرمايه گذاري درآموزش 
   1.ضعف صالحيتهاي علمي در مديريت آموزش عالي،مشكالتي براي آموزش عالي ايجاد كرده است

مهارت دانش آموختگـان   برنامه هاي درسي يكي از عناصراصلي و مهم ارتقاي كيفيت آموزشي عالي و تناسب نگرش،دانش و     
برنامه هاي درسـي يكـي از عوامـل مهـم ارتقـاي كيفيـت        2.دانشگاهها با آخرين دستاوردهاي علمي، فناوري و نياز بازاركاراست

   3.آموزش عالي و ايجاد تناسب بين نگرش، دانش و مهازت دانش آموختگان با آخرين دستاوردهاي علمي و نياز بازار كار است
مه درسي به عنوان يك حوزه مستقل تخصصي و يك ديسيپلن از جنبه نظري به دو خـانواده بـزرگ يعنـي طراحـي     رشته برنا     

در قسمت طراحي برنامه درسي عناصر تشكيل دهنده يك برنامه درسي مطرح .و برنامه ريزي درسي تقسيم مي شود4برنامه درسي
باورهـا و رويكردهـاي اسـاتيد بـه      5.اين عناصر بيان مي شـود مي گردد،ودر قسمت برنامه ريزي درسي چگونگي كاربرد واجراي 

تدريس و ارزيابي و ساير عوامـل برنامـه درسـي بـه خصـوص فراگيـران در مـورد كيفيـت اجـراي برنامـه درسـي بسـيار تـاثير              
    6.دريافت وادراك معلمان مجري از كيفيت برنامه درسي در كيفيت اجراي آن موثر است.گذارند

سي آموزش عالي از جمله عوامل و عناصري هستند كه درتحقق بخشيدن به اهداف آموزشي عالي نقش بسـزايي  برنامه هاي در   
از اين رو،برنامه هاي درسي كه قلب مراكز دانشگاهي به شمار مي آيند،آيينه نقشهاواهداف آموزش عـالي و شايسـته توجـه    .دارند

به . الي در عصر حاضر، برنامه هاي درسي بايد اصالح و بازنگري شوندبا توجه به رسالتها،اهداف و نقش آموزش ع 7.دقيق هستند
اظهار مي كند، تغيير و اصالح در برنامه هاي درسي در كشورها و دانشگاههاي پيشرفته جهان مطابق )  1997( 8طوري كه استارك

تغييـرات  . جامعه را برآورده سـازد  چنين تغييري به نظام آموزش عالي كمك مي كند تا نيازهاي مبتالبه.تحوالت صورت مي گيرد
آموزش عـالي قانونـا عهـده دار    .برنامه درسي بايد در خدمت اصالح برنامه ريزي درسي دانشگاهي و موجب اثر بخشي آنها شود

در نظامهاي رشـته اي  ).1378توكل، 9.سياستگذاري، برنامه ريزي و اجراي سياستها و برنامه هاي توسعه آموزش عالي كشور است
از يكسو، دانش محض خود به علـت رشـد سـريع و    .موزش عالي، همواره با دو گرايش پويا و ظاهرا متضاد رو به رو هستنددر آ

از سـوي ديگر،تحـوالت عظـيم    .فزاينده دچارانشعابهاي متوالي گرديده است و مرتبابه پيدايش تخصصـهاي ظريـف مـي انجامـد    
ز افزون تكنولوژي ودگرگونيهاي متوالي در مشاغل و نيازهاي حرفـه  اجتماعي، سياسي، جمعيتي واقتصادي، همچنين گسترش رو

اي، به پيدايش آفاق جديدي از مشاركتهاي ميان رشته اي و درهم تنيدن نظامهاي رشته اي و ظهور آنها به گونه اي جديـد منجـر   

                                                 
 1377، ازهري 1377امرالهي،  ١
 1385نوروززاده و همكاران، ٢
 1383نعمتي و همكاران،  ٣

4  - Curriculum Design 
  1372،قورچيان ٥
  1381خوي نژاد ،  ٦
  7،1988آلتباخ 7
  

8  - Stark 
   9،1988آلتباخ 9
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برنامـه هـاي درسـي، كيفيـت     بديهي است كه به موازات اين گونه تحوالت مستمر،دگرگونيهاي پي در پـي در سـاختار   . مي شود
  ). 1373خلخالي، ( مسئوليتها و حتي نام گروههاي آموزشي واصول ارزشيابي دروني دانشگاههارخ مي نمايد

برنامه درسي طرحي جهت فراهم كردن مجموعه اي از فرصتهاي يادگيري است اما تا هنگامي كـه فراگيـران بـا ايـن فرصـتها          
برنامه هاي درسي در آموزش عالي بايـد بـا هـدف بـرانگيختن رويكـرد تحقيـق،       .ه تلقي مي شودبرخورد نكنند فقط اين امر بالقو

انجمـن ملـي امورتحصـيلي    (تحليل و خالقيت، قوه قضاوت مستقل و خود آگاهي انتقادي دانشجويان را رشد داده و تشويق كنـد 
معناي درگير نمـودن عملـي فراگيـران بـا فرصـتهاي      آموزش،اجراي برنامه درسي است و به ).1384؛به نقل از پارسا،1979بريتانيا،

واگر به آن بهاي كافي داده نشود به منزله ناديده انگاشتن نيمي ).1378سيلور،الكساندر و لوئيس ، (يادگيري طرح ريزي شده است
  . از برنامه درسي يعني اجراي آن است

 .تعيـين مـي گـردد   ) روش و اجرا( لوبيت چگونگي تدريسمط و)برنامه درسي( نتايج تربيتي به وسيله آنچه تدريس شده است    
 1از يادگيري نيز ضمن عمق بخشيدن به تحليل ما از برنامه درسي،به خودي خود بر برنامه هاي درسي تجربه شده افزايش فهم ما

سـي تعيـين شـده كـم     مي گذارد و به ميزاني كه تدريس و يادگيري محوريت مي يابند، برنامه در اثر  2و برنامه درسي اجرا شده 
وقتي برنامه درسي مسلط بر آموزش دانسته شود،معلم فقط يك مجري اسـت امـا بـا قايـل بـودن بـه تسـلط        3.اهميت تر مي شود

آموزش، واگذاري تصميم در باره برنامه درسي به جريان عملي تعامل معلم و فراگير در كالس درس، ضرورت مي يابد و به گفته 
البته مفهوم برنامه درسي .اين حالت را بيشتر مي توان در آموزش عالي مشاهده كرد4.ا مبتني بر تجربه استكالين، برنامه روئيدني ي

فقط محدود به اهداف نمي شود بلكه اجرا يعني آموزش و ارزشيابي و مخاطبين معين رادر بـر مـي    5به عنوان فرصتهاي يادگيري
چـون اجـراي      با طرح مفاهيمي 6زايس. ت اجرا مورد تاكيد قرار مي گيرددر اين مفهوم نقش فراگير بسيار مهم است واهمي.گيرد

برنامه درسي و مهندسي برنامه درسي آن را با آموزش آميخته دانسته كه كم توجهي به آن برنامه درسي طرح شـده را بـا شكسـت    
  . مواجه مي سازد

آنها را با بكارگيري وسيله هـايي مناسـب بـه سـرمايه هـايي       ثروت هاي ذاتي و بالقوه اي بهرمند هستند كه بايستي انسانها از     
از ديد صاحبنظران مهمترين اين ابـزار آمـوزش و پـرورش مـي     .تبديل نمود كه در جهت رشد و تكامل خود و جامعه قرار گيرند

دن بـه آن اهـداف، از   الذكر اهداف ويژه اي را نيز دنبال نموده و در راستاي تحقـق بخشـي     باشد كه با در نظر داشتن مقصد فوق
محتوا و روشها و وسايل خاص و بطور كلي عناصر خاصي از جمله برنامه هاي درسي بهرمند مـي گـردد كـه در واقـع از جملـه      
مهمترين عناصر محسوب مي شوند كه بايستي از مناسبت الزم برخوردار گردند تا بتوانند نقش موثر خود را ايفا نماينـد و ضـمنا   

پـس از آنكـه هـر برنامـه اي     .نيز باشند كه در جهت اجراي درست اين برنامه هاي درسي تدوين شده  باشند مسئولين و مديراني
مرحلـه اجـراي    خصوصا برنامه هاي درسي تهيه شد و مورد تائيد و تصويب سياستگذاران و تصميم گيرندگان كشور قرار گرفت،

نحوه اجـراي يـك برنامـه از چگـونگي     . اجراي برنامه تفكيك قايل شد بنابر اين بايد بين دو امر تهيه برنامه و. آن شروع مي شود
وهمينطـور بهتـرين   .چرا كه، تا وقتي يك برنامه به اجرا در نيامده است مانند اين است كه وجود ندارد. تهيه آن پر اهميت تر است

لذا هر چند كـه كيفيـت يـك برنامـه     . برنامه درسي تهيه شده به علت اجراي ناقص مي تواند نتايج دلسرد كننده اي به دست دهد
نحـوه  . درسي جديد، مي تواند عالي باشد،اما نمي توان مطمئن بود كه اين برنامه به طور مطلوب در نظام آموزشي به اجـرا درآيـد  

                                                 
1  - Experienced Curriculum 
2 - Enacted Curriculum 

 1384به نقل از پارسا، 2003مك كورميك و مورفي، 3
  1381مهر محمدي،  4

5 - Curriculum as learning opportunity  
 1381،به نقل از مهر محمدي، 1976 ٦
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ه تدوين در بسياري از نظامهاي آموزشي، انجام اين امر از وظايف گرو. اجراي برنامه درسي از يك نظام به نظام ديگر فرق مي كند
در حالي كه در نظامهاي ديگر اين وظيفه به عهده مسووالن اداري و يا سـاير بخشـهاي نظـام آموزشـي     . كننده برنامه درسي است

البته در كشور ما بخش اعظم اجراي يك برنامه درسي به عهده مـديران ومسـئوالن بخشـهاي    ).1383الف لوي، (واگذار شده است
تهيه و تدوين برنامه معموال در مركـز برنامـه   . برنامه درسي مشكلتر از تهيه و تدوين آن استاغلب اجراي يك .آموزشي مي باشد

در حالي كه براي اجـراي آن بايسـت بـا مدارس،دانشگاهها،معلمين،اسـاتيد،دانش     .درسي و به وسيله گروه كوچكي انجام مي شود
ه درسي بايد به دو جنبه اشـاعه برنامـه درسـي و سـازمان     جهت ايجاد شرايط اجراي يك برنام. آموزان ودانشجويان درارتباط بود

قمـري تازمـان    1268آموزش عالي ايران در طول حيات نوين خوداز زمان تاسيس دارالفنـون،  ).1383الف لوي، (دهي توجه نمود
نسته و مـي توانـد   حاضر با چالش ها و نيازها و تغييرات متعددي روبرو بوده است و هم اكنون با توجه به تحوالت جهاني كه توا

جامعه ايران را نيز تحت الشعاع خود قرار دهد بايستي با ايجاد شرايط و استفاده از منابع و ابزارهـاي الزم از جملـه برنامـه هـاي     
  ). 138عارفي،فردانش، (درسي مناسب پاسخگويي نيازهاي فردي و اجتماعي گردد

اندو در وضع مطلوب، دانش آموزان با كوله باري از تجربه از مرحله هر چند كه مدارس و آموزش عالي دو مرحله از يك نظام    
. طول مدت تحصيل ومتقاضـيان آن دو متفـاوت اسـت   . اي به مرحله ديگر روانه مي شوند، ولي، تفاوتهايي بين آن دو وجود دارد

، همبستگي هاي حرفه اي مدرسان آن دو از صالحيتها، يا حداقل از سطح تخصص متفاوت روشهاي آموزشي، قراردادهاي شغلي
كالرك براي نشان دادن ماهيت رابطه موجود ميان مدارس و آموزش عـالي از  .، ميزان حقوق،و شان اجتماعي متفاوتي برخوردارند

اصل كشش زنجيـره   "وي آمد و شد محصالن در خيابان از مدرسه به آموزش عالي را بر اساس . خيابان دو طرفه استفاده مي كند
و مشخص مي سازد كه همزمان با حركت به سمت باالي خيابان ،آمد و شد ديگري به سمت پايين خيابان در هيـات  شرح داده  "

به ظاهر و نه در واقع آموزش عالي بيشتر بايد متكي به . كاركنان آموزش ديده و بسيار متبحر در برنامه هاي درسي جريان مي يابد
آموزش عالي بر پايه نظام مدارس شكل گيرد و به جهـات مختلـف چـه از بعـد     اگر روال چنين باشد .مدارس باشد و نه برعكس

در مقابل مدارس بدون آموزش عالي مي توانند به . كيفي و چه از بعد كمي از نظر وروديهاي خود، به مرحله فبلي وابسته مي شود
ا اين همه،مدارس به رغم استقالل ظاهري شان ب. كار خود ادامه دهند،آن گونه كه در دنياي كم توسعه يافته، مي توان مشاهده كرد

قاعدتا يكي از داليل عمده آن اين است كه عمال همه معلمان مدارس در آموزش عالي به تحصـيل  . قويا متاثر از آموزش عالي اند
متفـاوت  حتي اگر مكان و روشهاي آموزش معلمان ،حتي در يك كشور تا حد زيـادي  .مي پردازند ودر اين نظام تربيت مي شوند

به گونه اي كه تيچلر اشاره مي كند ممكن است آموزش متوسطه را آموزش . باشد،نفوذ آموزش عالي در مدارس امري مسلم است
عالي از طريق تربيت دبير جهت دهد، به يقين ،دانش، شيوه هاي تفكر، نگرشها و باورها، همچنين الگوهـاي آموزشـي ويـادگيري    

  ). 1373مورتايمور، (ل گرددممكن است از يكي به ديگري منتق
از موارد جنبه هاي اشاعه برنامه درسي،ايجاد يك شبكه انتقال و توزيع سراسـري اسـت تـا بـه موقـع مـواد درسـي و وسـايل             

آموزشي مورد نياز را توزيع كند و همچنين با آن دسته از واحد هاي نظام آموزشي كه فعاليت آنها مستقيما بر اجراي برنامـه تـاثير   
. گذارد، مانند موسسات تربيت معلم، دانشگاه ها، مديران، مسئوالن نظارت و راهنمائئ و دايـره امتحانات،ارتبـاط برقـرار كنـد     مي

اگـر  .فقدان نظم در توزيع وسايل و مواد درسي مورد نياز دانشگاهها و مدارس، ممكن است بر اجراي صـحيح برنامـه اثـر گـذارد    
ز آغاز سال تحصيلي به چاپ برسد، بديهي است كه با دشواري مي توان توزيع به موقع آن كتاب هاي درسي فقط چند هفته قبل ا
در بسياري از طرحهاي برنامه ريزي درسي، نارسايي در عرضه راهنماي تـدريس، باعـث   . را در دانشگاهها و مدارس تضمين كرد

گاهها و مـدارس و ترتيـب برنامـه اي بـراي     موضوع ديگر عبارت از عرضه منظم تجهيزات دانشـ . ايجاد مسائل جديدي مي شود
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براي مثال برخي از تجهيزات دانشگاهي ضروري را كه دانشگاهها نتوانند دريافت كنند،نمي تواننـددر برنامـه   . نگهداري آنها است
  . درسي بكار برند

چـرا  . شي اساتيد مي باشـد يكي ديگر از موارد اشاعه برنامه درسي مربوط به آموزش ضمن خدمت معلمان و كارگاههاي آموز    
ليكن اغلب اساتيد و معلمـان معمـوال قبـل از    . هاي درسي جديد مستلزم باز آموزي معلمان و اساتيد است ـ  كه اجراي اكثربرنامه

  .ورود به كالسهاي درس ، دوره هاي را در خصوص روش و نحوه تدريس نگذرانده اند
،ايجادارتباط مطلوب با مراكز تربيت معلم و تربيت مدرس اسـت واز جملـه   يكي ديگرازوظايف مربوط به اجراي برنامه درسي    

راه هاي جلب همكاري آنها،مشاركت دادن آنها در تصميم گيريهاي مربوط به تهيه و اجراي آزمايشي برنامه هـاي درسـي جديـد    
و .ارتبـاط تنگـاتنگي برقـرار گـردد     البته در مدارس ، بايد جهت توزيع برنامه درسي جديد، بين معلمين و مـديران و برنامـه  .است

آخرين مورد از اشاعه برنامـه درسـي ، مربـوط بـه     .كوشش شود تا مديران و مسئولين مدارس در جريان تصميم گيري قرار گيرند
ايـن درسـت   .بايد دقت شود تا برنامه درسي، محتوا و هدفهاي امتحانات را مشخص كند نه برعكس.نقش امتحانات كشوري است

  .دهيم آنچه دانش آموزان بايد فرا گيرند،به وسيله امتحانات تعيين شود نيست اجازه
اگر چه تمركز الزمه آمـاده سـازي و   .از نظر سازمان دهي، شبكه اشاعه برنامه درسي ممكن است متمركز و يا غير متمركز باشد    

كز، در منطقه و در جوامـع محلـي بـه هنگـام     عدم تمركز  در نتيجه همكاري بين عوامل دولتي در مر و تهيه برنامه آموزشي است،
. حتي درمتمركزترين نظامها نيز كارمندان جوامع محلي وظـايفي بـه عهـده دارنـد    . شود ـ  اجراي برنامه از ضروريات محسوب مي

مستقيم  سياست راهبرنده و الگوي تصميم گيري در آموزش عالي در ايران ژاپن و پاكستان  مبتني بر برنامه ريزي و كنترل متمركز
دولتهاي مركزي معموال در چنين مواردي تمايل به دخالت دارند، زيرامنابع محلي بدون توسل ).1377سانيال، . بيكاس سي( است 

درنظامهاي غير متمركز كه آموزش و پرورش بايد عمال مستقل كـار كنـد بـاز هـم دولـت      .به مركز،غالباجوابگوي نيازها نمي باشد
از ايـن رو،برنامـه ريـزي در سـاختاراداري و     . ، در اجراي برنامه ها و نظارت بر آنها دخالت مي كندمركزي براي ايجاد هماهنگي

البته شبكه اشاعه برنامه درسي در كشور ما كامال متمركز بوده و مسئوليت آن بـا  ).1383الف لوي،(تداركات تغييراتي ايجاد مي كند
به عنوان يكي از واحد هاي سازمان پژوهش و برنامه ريـزي   "تابهاي درسيدفتر برنامه ريزي و تاليف ك"تشكيالت مركزي به نام 

  . آموزشي ، به اين امور اهتمام دارد
 "دفتـر فـن آوري آموزشـي    "و "دفتـر انتشـارات كمـك آموزشـي    "،"دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي"بنابر اين در كنار    

دفتـر برنامـه ريـزي و تـاليف كتـب      . ي درسي كشور جزئي از آن مي باشددهند كه تشكيالت برنامه ريز ـ  سازماني را تشكيل مي
را  -اعم از ابتدايي، راهنمايي، متوسطه نظري و تربيـت معلـم   –درسي، مسئوليت طراحي برنامه درسي براي كليه سطوح تحصيلي 

ي انجام مي شود كه تحت عنوان برنامه ريزي درسي در رشته هاي متوسطه فني و حرفه اي در تشكيالت جداگانه ا. بر عهده دارد
البته ).1381مهر محمدي، ( حرفه اي فعاليت مي نمايد -در معاونت آموزش فني "دفتر تحقيقات و برنامه ريزي فني و حرفه اي "

در خصوص دروس دانشگاهي با تعيين سرفصل دروس از طريق مركز به صورت متمركز مي باشد و ليكن در تعيين كتاب درسي 
البته با توجه به بررسي توان دانشگاهها در استفاده از مصـوبه شـوراي عـالي    . ساتيد و بعضا گروههاي آموزشي مي باشداختيار با ا

وبا عنايت بـه آيـين نامـه واگـذاري     ). 1374اجتهادي،(برنامه ريزي در خصوص واگذاري پاره اي از اختيارات شورا به دانشگاهها
ا ،در صورتيكه گرو ههاي آموزشي خواستار تغيير سـر فصـل دروس  باشـند و داليـل     اختيارات برنامه ريزي درسي به دانشگاه ه

كـه تـا   . توجيهي دال بر آن داشته باشند،در صورت تاييد هيات مميزه آن دانشگاه امكان تغيير سر فصل دروس نيز ممكن مي باشد
  . يلي را برعهده گرفته استمورد بازنگري برنامه هاي درسي رشته هاي تحص 6كنون هيت مميزه دانشگاهاروميه 
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موفقيت يك سازمان در تامين اهداف،اجراي برنامه ها وانجام مسئوليت هاي اجتماعي اش تا حد زياد، بـه مـديران آن    درواقع،    
بـراي اينكـه مـدير    . بستگي دارد و اگر مديران وظايف خود را به نحو عالي انجام دهند، سازمان به هدف هـايش  خواهـد رسـيد   

همواره صالح ترين فرد آن سازمان باشد الزم است كه شرايط انتصاب مديران در هر زمان يا قبال تعيين شده و مطـابق آن   سازمان
  ).1378سيد عباس زاده، ( عمل شود

يكي از عوامل موثر و مشترك درانواع مديريتها و كليه رشته هاي مديريت وجود قوانين و مقررات مناسب و رعايـت آنهـا در       
اجراي عدالت در سازمانهاي گوناگون از جمله سازمانهاي آموزشي و نجات يـافتن از روابـط و اعمـال نفـوذ در     .سازمان استهر 

  .)1383صافي، ( ط و تدوين مقررات الزم استتصميم گيريها، مستلزم وجود ضواب
در اين .ه اجراي برنامه ها مي باشددر سازمانهاي آموزشي به خصوص دانشگاه هاوآموزش و پرورش بسياري دشواريها از نحو    

در آموزش و پرورش مديريت سالم و صحيح از يك سو در گـرو تفـويض اختيـارات و از     بخش نظارت و كنترل دشوارتر است،
، معيـري ( راي برنامه ها بسـتگي دارد سوي ديگر به وجود اتفاق نظر و هماهنگي بين گرو ههاي مسوول و همكاري متقابل در اج

آمـاده   ،لي و تعيين كننـده ران آموزشي به عنوان اداره كنندگان يا مسئوالن سازمان ها و واحدهاي آموزشي ، عوامل اصمدي). 1383
جامعـه نقـش بنيـادي و     سازي و تامين نيروي انساني ديگر نهادهاي توليدي و خدماتي در جامعه هستند و در رشد و شـكوفايي 

زيـرا مـديران   اين سازمان ها به شـمار مـي ـ آينـد،     ، بازسازي سازي و باالتر از آنيت در امر بههم چنين عامل موفق. حياتي دارند
 ـ  ، هدفي، دانش تخصصي و تجربه هاي شغلي، توانايي آن را دارند كه با بهره گيري از استعدادهاي درونشايسته و آگاهآموزشي 

  .هاي سازمان را با به كار گيري منابع كم تر به گونه اي برتر تحقق بخشند
مديريت در آموزش و پرورش از جمله شاخه هاي تخصصي در بحث علوم تربيتي است كه وجود آن به عنوان ابزاري مناسب     

مديريت آموزش و پرورش در آسان كردن جريان رشد . براي پيشبرداهداف تربيتي در آموزش و پرورش الزم و ضروري مي رسد
در كشور مـا  . نين ،تحقق هدف هاي آموزشي دخالت و نفوذ چشم گيري دارد و پرورش،پيشبرد موثر آموزش و يادگيري و هم چ

  .بخش اعظم اجراي يك برنامه درسي نيز به عهده مديران و مسئوالن بخش هاي آموزشي مي باشد
مساله پژوهش حاضر عبارت از بررسي چالش هاي مديريتي در اجـراي برنامـه درسـي در دانشـگاهها و آمـوزش و پـرورش           

ان آذربايجان غربي بوده و به استخراج و استنباط مسائل و مشـكالت اساسـي  مـديريتي و اداري اسـت كـه در آمـوزش و       دراست
وجود داشته وفرايندهاي مختلف آمـوزش و پـرورش را بـه خصـوص  اجـراي برنامـه       )از جمله شهرستان اروميه (پرورش استان

  . ي پيشنهادهاي در جهت رفع مشكالت ارائه شده،خواهد پرداختدرسي، تحت تاثير قرار مي دهد پرداخته و در آخربه بررس
با انجام اين مهم مي توان نسبت به شناخت مشـكالت بخـش هـاي آموزشـي اسـتان آذربايجـان غربـي  پرداختـه و بـا ارائـه               

 .پيشنهادهاي الزم در جهت رفع آنها اقدام نموده و از اين طريق خدمت موثري به جامعه نماييم

   :وهشداف پژاه
اين پژوهش در پي بررسي چالش هاي مديريتي دراجراي برنامه درسي دانشگاه ها در مقايسه با سازمان آموزش و پرورش مـي     

 :از اين رو سه هدف كلي در نظر بوده است.باشد

 . تشخيص چالش هاي مديريتي در اجراي برنامه درسي در دانشگاهها و آموزش و پرورش  در استان آذربايجان غربي .1

شناخت مشكالت اساسي مديريتي و اداري دانشگاه ها و سـازمان آمـوزش و پـرورش در اجـراي برنامـه درسـي دراسـتان         .2
 . آذربايجان غربي

  .ارائه پيشنهادهاي الزم در جهت رفع مشكالت شناخته شده .3
 :هم چنين اين پژوهش در پي دست يابي به هدف هاي ويژه اي نيز بوده است
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 .دانشگاه ها و سازمان آموزش و پرورش در سطح عالي ، مياني و اجرايي ، بر اساس شايسته ساالري تعيين انتصاب مديران  .1

 . تعيين تعادل و انطباق ميان مراحل تدوين و اجراي برنامه هاي درسي .2

 . تعيين اهم مسائل و مشكالت مربوط به جنبه هاي اشاعه برنامه هاي درسي .3

 .و مقررات حاكم بر دانشگاه ها و سازمان آموزش و پرورش  تعيين عوامل و مشكالت  ناشي از قوانين .4

  .بررسي وضعيت سازماندهي شبكه برنامه درسي .5
   :فرضيه هاي پژوهش

اس شايسـته سـاالري صـورت    انتصاب مديران در دانشگاه ها و سازمان آموزش و پرورش در سطح عالي، مياني و اجرايي، بر اس
  .گرفته است

آموزش ضـمن  شبكه انتقـال وتوزيـع برنامـه درسـي،    : ه جنبه هاي اشاعه برنامه درسي شاملاهم مسائل و مشكالت مربوط ب .1
 خدمت اساتيد و معلمان

 .مسئوالن اموراداري، نقش امتحانات كشوري ازنظرگرو ههاي پاسخگو در اولويت بندي بااليي مي باشد .2

 .درسي وجود دارداز نظر گروه هاي پاسخگو تعادل وانطباق ميان مراحل تدوين و اجراي برنامه  .3

 .عوامل و مشكالت موجود در دانشگاهها و سازمان آموزش و پرورش ناشي از قوانين و مقررات حاكم بر آنها مي باشد .4

گروه هاي پاسخگو، با سازماندهي  شبكه برنامه درسي در دانشگاه و سازمان آموزش و پرورش ،به صورت متمركز موافقـت   .5
  .  دارند

  :آماريجامعه و نمونه 
  :قسمت زير مي باشد 2معه و نمونه  آماري اين تحقيق شامل جا
شامل تمـام دانشـگاه ههـاي زيـر نظـر وزارت علـوم       ( كليه مديران به همراه مدير گروه هاي دانشگاه و كليه اساتيد دانشگاه .1

 . 85-86،در سطح استان آذربايجان غربي در سال )تحقيقات و فناوري

-86تحصيلي دوره متوسطه وپيش دانشگاهي در سطح استان آذربايجـان غربـي در سـال    كليه مديران و تمامي دبيران مقاطع  .2
كه جهت انتخاب نمونه از شهرستانهاي استان، با استفاده ازروش طبقه اي تصادفي شهرستان اروميه به عنوان مركز اسـتان بـه   . 85

س سـلما  ـ  ز جنوب استان به ترتيب خويصورت عمدي و به صورت تصادفي ساده دو شهرستان از شمال استان و دوشهرستان ا
  .نقده و مهاباد انتخاب گرديدـ 
  : ،كه در آن :  الذكر براي تعيين حجم نمونه آماري از فرمول تعيين حجم نمونه كوكران، استفاده شده كه بر اساس فرمول فوق 

  . مي باشد 96/1برابر Zدرصد فرض شده است ، در نتيجـه  95ضــريب اطمينــان معادل ـ 
  .است  = 5/0p,qدر نتيجه . واريانس صفت مشاهده شده در نمونه آماري حداكثرفرض مي شودـ 
كه به ترتيب به صورت . مي شود d= 05/0در نظر گرفتــه شــده در نتيـــجه  1/0فاصله اطمينان تعميم نتايج به جامعه آماري ـ 

  : زير مي باشد 
ر گروه ها ي دانشگاه،كليه اساتيد دانشگاه،كليه مديران و دبيـران سـازمان آمـوزش و    حجم نمونه آماري كليه مديران به همراه مدي

  .نفربرآورد شد 1108،152،263،184: پرورش به ترتيب
   :روش و ابزار گردآوري داده ها
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ي فـراهم  در اين تحقيق براي جمع آوري اطالعات و داده ها در قسمت پيشينه،ازروش كتابخانه اي استفاده شده اسـت و بـرا      
به منظور دستيابي به نظرات گرو ههاي پاسخگو، ضمن استفاده ازمصاحبه نيمه سازمان يافته از گـروه هـاي     آوردن اطالعات الزم

  :    پاسخگو،از دو نوع پرسش نامه پژوهش گر ساخته اي كه بر پايه مقياس ليكرت تنظيم شده است به صورت زير استفاده گرديد
سوال بسته پاسخ و چهار سوال باز پاسخ براي نظرخواهي از كليه مـديران بـه همـراه مـدير گـروه هـا ي        82يك پرسشنامه با     

  .دانشگاه و مديران ستادي و مديران دوره متوسطه و پيش دانشگاهي سازمان آموزش و پرورش
اه و دبيران مقاطع دوره متوسطه و سوال بسته پاسخ و دو سوال باز پاسخ براي نظرخواهي از اساتيد دانشگ 71يك پرسشنامه با     

  .پيش دانشگاهي سازمان آموزش و پرورش
براي سـنجش پايـايي پرسـش نامـه از روش     .پس ازتهيه پرسش نامه، روايي آن توسط چند تن از اساتيد صاحب نظر تاييد شد    

گيري كه ويژگي هاي گوناگون را اندازه  اين روش براي برآورد هم آهنگي دروني ابزارهاي اندازه. استفاده گرديد 1آلفاي كران باخ
نفـراز هـر دسـته از     20هـا بـه تفكيـك بـين تعـداد       كرونباخ ، پرسشـنامه  αجهت اجراي آزمون . گيري مي كند به كار مي رود 

و هفته دوباره همان مقدار توزيـع  توزيع شده و پاسخها دريافت گرديد و بعد از د) مديران و كاركنان ،اساتيد و دبيران(پاسخگوها 
كرونباخ تعيين گرديد و ضريب كرونبـاخ   αو روش آزمون  SPSSگرديد و ميزان همبستگي بين پاسخها با استفاده از نرم افزار 

ناسب و قابـل قبـولي بـراي    باشد كه ضريب م مي  8/89و براي دبيران  8/87آلفاي بدست آمده براي پرسشنامه مديران و كاركنان 
  . باشد ها مي پايايي سؤاالت پرسشنامه

   :يافته هاي پژوهش
اس انتصاب مديران دانشگاهها و سازمان آموزش و پرورش در سطح عالي ، مياني واجرايي ، بـر اسـ  :1پژوهشي فرضيه     

  .شايسته ساالري صورت گرفته است
ديران واساتيددانشگاه، مديران و كاركنان و دبيران سازمان آموزش و پرورش جهت بررسي تمامي فرضيه ها به ترتيب نظرات م    

براي اين فرضيه جهت بررسي نظرات كليه مديران به همراه مدير گروه ها ي دانشگاه مؤلفه ها ي متغير . مورد بررسي قرار گرفت
ه شد؛براي بررسي فرضيه ذكر شده،پنج مؤلفـه  يك نمونه اي استفاد Tرادر پرسشنامه محاسبه نموده واز آزمون  "شايسته ساالري"

  :را در نظر مي گيريم ؛ كه عبارتند از
به چه ميزاني مديران مي توانند با تشويق و ترغيب اساتيد در استفاده از روشهاي نوين وايجاد انگيزه در آنان،كمك موثري به  •

 اجراي برنامه بكنند ؟

 ي صورت مي گيرد ؟انتصاب مديران تا چه حد بر اساس قدرت و شايستگ •

به جه ميزاني مديران مي توانند با تهيه و در دسترس قرار دادن وسايل و تجهيزات مورد نياز برنامه درسـي واقـدامات مشـابه     •
 كمك موثري به اجراي برنامه بكند؟

 ت مي باشند؟تا چه اندازه مديران،آموزشهاي الزم مديريت را ديده و يا داراي مدارك عالي در يكي از رشته هاي مديري •

ماه سابقه تجربي در آن رشته شـغلي   6تا چه اندازه در انتصاب مديران در رشته هاي شغلي مربوط يا مشابه، قانون دارا بودن  •
 و يا دو سال سابقه مديريت در آن رشته شغلي مربوط رعايت مي شود؟

محاسـبه نمـوده؛ لـذا در هـر پرسشـنامه       "االري شايسـته سـ   "بنابراين،مجموع پنج مؤلفه ي فوق را درهر پرسشنامه در متغيـر     
 .خواهد بود " 15 "و نمره مياني  " 5 "و كمترين نمره  " 25"مي تواند حاصل شود    بيشترين نمره اي كه

  .نيازمنديم1براي اين آزمون به آماره هاي ميانگين،انحراف معيار، خطاي انحراف معيار مطابق جدول شماره 

                                                 
1Cronbach’s alpha  



 

١٣٠ 
 

  : 1جدول 

آماره هاي آزمون تي يک نمونه اي

184 14.4920 3.06709 شايسته ساالري1.37165
حجم نمونه ميانگين انحراف معيار

خطاي انحراف
معيار

  
 01/0بيشتراز P-Valueديده مي شود،از آنجائيكه  2شماره  همانطور كه در جدول Tبه نتايج حاصل از آزمون آماري  با توجه    

مي باشد از ديدگاه مديران به همراه مدير گروه ها ي دانشگاه ،انتصاب مديران بر اساس اصل شايسـته سـاالري صـورت نگرفتـه     
  . است

 آزمون تي يك نمونه اي  -2جدول

آزمون تي يک نمونه اي

-.370 183 .730 -.50800 -6.8232 5.8072
شايسته
ساالري

t درجه آزادي P_value دو طرفه انحراف ميانگين مقدار ابتدائي مقدار انتهايي
%۹۹بازه اطمينان 

= ۱۵مقدار آزمون 

  
رادر پرسشنامه دبيران محاسـبه نمـوده   "شايسته ساالري  "بررسي نظرات دبيران آموزش و پرورش نيز مؤلفه ها ي متغير جهت   

قدرت و تخصـص رهبـري، قـدرت خالقيـت و     : مورد نظر درانتصاب مديران براساس شايسته ساالري عبارتنداز   هاي كه مولفه
شهاي نوين، ايجاد انگيـزه در آنان،تهيـه و در دسـترس قـرار دادن وسـايل و      شايستگي، تشويق و ترغيب معلمان در استفاده از رو

ــوزش         ــاي آم ــدن دوره ه ــوط، گذران ــغل مرب ــا ش ــيلي ب ــدرك تحص ــودن م ــرتبط ب ــي، م ــه درس ــاز برنام ــورد ني ــزات م تجهي
  .ده شداستفا 3يك نمونه اي مطابق جدول  Tاز آزمون .مديريت،تحصيالت،انجام وظايف مديريتي و اجرايي از طرف مديران

  : 3جدول 

آماره هاي آزمون تي يک نمونه اي

1108 15.4429 2.34795 شايسته ساالري55342.
حجم نمونه ميانگين انحراف معيار

خطاي
انحراف معيار

  
بيشـتر   P-Valueديـده مـي شـود،ازآنجائيكه     4شـماره   همانطور كـه در جـدول   Tبا توجه به نتايج حاصل از آزمون آماري     
  .مي باشد از ديدگاه و دبيران ،انتصاب مديران بر اساس اصل شايسته ساالري صورت نگرفته است01/0از

  :4جدول 

آزمون تي يک نمونه اي

.800 1107 .435 .44289 -1.1610 شايسته ساالري2.0468
t درجه آزادي P_value دو طرفه انحراف ميانگين مقدار ابتدائي مقدار انتهايي

%۹۹بازه اطمينان 
= ۱۵مقدار آزمون 

  



 

١٣١ 
 

 "گاه و مديران و كاركنان سازمان آموزش و پـرورش بـه همـين ترتيـب مؤلفـه هـا ي متغيـر       جهت بررسي نظرات اساتيد دانش   
يك نمونه اي استفاده شد كه از ديدگاه آنها نيز ،انتصاب مـديران   Tدر پرسشنامه ها محاسبه نموده و از آزمون  "شايسته ساالري 

  .بر اساس اصل شايسته ساالري صورت نگرفته است
اهم مسائل و مشكالت مربوط به جنبه هاي اشاعه برنامه درسي ازنظرگرو ههاي پاسخگو در اولويـت  : 2فرضيه پژوهشي     

  .بندي بااليي مي باشد
نظـرات  : جهت بررسي و تحليل و نتيجه گيري در خصوص فرضيه دوم به ترتيـب نظـرات و ديـدگاههاي افـراد نمونـه شـامل         

ران سازمان آموزش و پرورش ازطريق پرسشنامه هاي ويژه هر گروه جمع بنـدي  مديران و اساتيد دانشگاه، مديران وكاركنان و دبي
  . و استخراج و نهايتاً به شرح ذيل مورد بررسي و تحليل قرار گرفت

  :5جدول 

آماره هاي آزمون تي يک نمونه اي

184 14.9960 2.85451 مشکالت1.27658
حجم نمونه ميانگين انحراف معيار

خطاي انحراف
معيار

  
شـبكه انتقـال و توزيـع برنامـه     : شاخص هاي مورد نظر در تحليل اين فرضيه در زمينه جنبه هاي اشاعه برنامـه درسـي شـامل       

وزش ضمن خدمت اساتيد ومعلمان، مسئوالن اموراداري و اجرايي ، نقش امتحانات كشوري ، اطالع رساني بـه كاركنـان   درسي،آم
توسط مديران در خصوص بخشنامه هاي مختلف صادره خصوصا اجراي برنامه هاي درسي و اعتمـاد مـديريت بـه زيـر دسـتان      

بـا  ) 5جـدول  ( يك نمونه اي براي ايـن آزمـون    Tاستفاده از آزمون  محاسبه  نموده و با "مشكالت  "رادرهر پرسشنامه در متغير
 P_value = 0.995، بـه علـت اينكـه    6استفاده از آماره هاي ميانگين ، انحراف معيار ، خطاي انحراف معيار، با توجه به جدول 

جنبه هاي اشاعه برنامـه درسـي    اهم مسائل و مشكالت مربوط به"مقدار استاندارد تعريف شده مي باشد لذا فرض 01/0بيشتر از 
 .رد مي شود 99%در سطح اطمينان  "داراي اولويت بندي بااليي است 

  : 6جدول 

آزمون تي يک نمونه اي

-.003 183 .995 -.00400 -5.8815 مشکالت5.8735
t درجه آزادي P_value دو طرفه انحراف ميانگين مقدار ابتدائي مقدار انتهايي

%۹۹بازه اطمينان 
= ۱۵مقدار آزمون 

  
محاسـبه   "مشـكالت  "جهت بررسي نظرات دبيران نيز مؤلفه ي فوق الذكر را در نظر گرفته و آنهـا را در پرسشـنامه در متغيـر       

اهـم مسـائل و مشـكالت    "مي باشد پس فرض  0.01كمتر از  P_value = 0.000، به علت اينكه 7نموده و با توجه به جدول 
در سـطح اطمينـان    "مربوط به مديران سازمان آموزش و پرورش از نظر مديران و كاركنان آن داراي اولويت بندي بـااليي اسـت   

  .پذيرفته مي شود %99
  

  
  : 7جدول 



 

١٣٢ 
 

آزمون تي يک نمونه اي

5.089 1107 .000 1.95083 .8399 مشکالت3.0618
t درجه آزادي P_value دو طرفه انحراف ميانگين مقدار ابتدائي مقدار انتهايي

%۹۹بازه اطمينان 

= ۱۵مقدار آزمون 

 
در  "مشـكالت   "سازمان آموزش و پرورش نيز مؤلفـه هـا ي متغيـر    جهت بررسي نظرات اساتيد دانشگاه و مديران و كاركنان    

يك نمونه اي استفاده شد كه از ديدگاه اساتيد نيـز،اهم مسـائل و مشـكالت مربـوط بـه       Tپرسشنامه ها محاسبه شده و از آزمون 
ليكن با توجـه بـه   .يرفته شدپذ "مديران سازمان آموزش و پرورش از نظر مديران و  كاركنان آن داراي اولويت بندي بااليي است 

اهم مسائل و مشكالت مربوط بـه مـديران سـازمان آمـوزش و     "نتايج،از نظر مديران و كاركنان سازمان آموزش و پرورش فرض 
  .رد مي شود 99%در سطح اطمينان  "پرورش داراي اولويت بندي بااليي است 

  .رحله تدوين و اجراي برنامه درسي وجود دارداز نظر گروه هاي پاسخگو تعادل وانطباق ميان م:3فرضيه پژوهشي 
براي اين فرضيه جهت بررسي نظرات كليه مديران به همراه مدير گروه ها ي دانشـگاه،پنج مؤلفـه زيـر در نظـر گرفتـه شـد؛ كـه        

  :عبارتنداز
 تا چه اندازه اي مديران آموزشي ،داراي اختيارات الزم مي باشند؟ •

 ساتيد براي تدريس آن آموزشهاي الزم را مي بينند؟آيا بعد از تدوين يا تغييربرنامه ا •

تا چه حدي وسايل و مواد آموزشي تهيه شده و دستورالعمل هاي مربوط به موقع توزيع و در اختيار معلمان و عوامل ديگـر   •
 آموزشي قرار مي گيرند؟

، با اجـراي برنامـه هـا    چه اندازه به نظر شما طول عمر مديريت با ميانگين اعالمي از طرف دولت كه چهار سال مي باشد تا  •
 ؟تناسب دارد

  تا چه اندازه اي دستورالعمل هاي مربوط به موقع توزيع و در اختيار معلمان و عوامل ديگر آموزشي قرار مي گيرند؟ •
ي توانـد  محاسبه نموده؛لذا بيشترين نمـره اي كـه مـ    "تعادل و انطباق "بنابراين،مجموع پنج مؤلفه ي فوق رادر پرسشنامه در متغير

 .خواهد بود "15"و نمره مياني  "5"و كمترين نمره  " 25"حاصل شود 

يك نمونه اي را بكار مي گيريم؛ براي اين آزمون به آماره هاي ميانگين،انحراف معيار،خطاي  Tبراي بررسي اين فرضيه نيز آزمون 
  .نيازمنديم 8انحراف معيار مطابق جدول 

  : 8جدول 

آماره هاي آزمون تي يک نمونه اي

184 8.9372 1.44095 تعيين64441.
حجم نمونه ميانگين انحراف معيار

خطاي انحراف
معيار

  
تعـادل وانطبـاق ميـان مرحلـه      "مي باشد پس فرض  0.01كمتر از  P_value = 0.001، به علت اينكه 8با توجه به جدول     

  . پذيرفته مي شود99%در سطح اطمينان  "تدوين واجراي برنامه درسي وجود دارد
 آزمون تي يك نمونه اي :9جدول



 

١٣٣ 
 

آزمون تي يک نمونه اي

-9.408 183 .001 -6.06280 -9.0297 تعيين3.0959-
t درجه آزادي P_value دو طرفه انحراف ميانگين مقدار ابتدائي مقدار انتهايي

%۹۹بازه اطمينان 
= ۱۵مقدار آزمون 

  
هاي مـورد نظـر در    بيران محاسبه نموده كه مولفهجهت بررسي نظرات دبيران آموزش و پرورش نيز مؤلفه ها را در پرسشنامه د   

اختيارات مديران آموزشي،آموزشـهاي الزم بـراي   :بررسي وجود تعادل وانطباق ميان مرحله تدوين واجراي برنامه درسي عبارتنداز
اسـاتيد در   معلمان،قرار گرفتن به موقع دستورالعمل ها در اختيار معلمـان و عوامـل ديگـر آموزشي،تشـويق و ترغيـب معلمـان و      

استفاده از روشهاي نوين،ايجاد انگيزه در آنان ، تهيه و در دسترس قرار دادن وسايل و تجهيزات مورد نيـاز برنامـه درسـي مـرتبط     
يك نمونـه    Tبراي بررسي فرضيه آزمون . بودن مدرك تحصيلي با شغل مربوط،انجام وظايف مديريتي و اجرايي از طرف مديران

  .اي بكار برده شد
  :10ل جدو

آماره هاي آزمون يك نمونه اي

1108 12.9714 1.22681 چارت28916.
حجم نمونه ميانگين انحراف معيار

انحراف از
ميانگين

 
  :11جدول 

آزمون تي تك نمونه اي

3.359 1107 .004 .9714 .1333 چارت1.8094
t درجه آزادي

مقدار احتمال
دو طرفه

اختالف ميانگين مقدار ابتدايي مقدار انتهايي
%٩۵فاصله اطمينان 

 
تعادل و انطباق ميـان مرحلـه    "مي باشد پس فرض  0.01كمتر از  P_value = 0.004،به علت اينكه 11با توجه به جدول     

 . پذيرفته مي شود99%در سطح اطمينان  "برنامه درسي وجود دارد  تدوين واجراي

 :12جدول 

آماره هاي آزمون تي يک نمونه اي

1108 15.4429 2.34795 شايسته ساالري55342.
حجم نمونه ميانگين انحراف معيار

خطاي
انحراف معيار

  
تعـادل وانطبـاق    "زمان آموزش و پرورش به همين ترتيب مؤلفه ها ي متغيرجهت بررسي نظرات اساتيد دانشگاه و مديران سا    

يك نمونه اي استفاده شد كـه   Tدر پرسشنامه ها محاسبه شده و از آزمون  "ميان مراحل تدوين و اجراي برنامه درسي وجود دارد
در سـطح   "راي برنامـه درسـي وجـود دارد   تعادل و انطباق ميان مرحله تدوين و اج "از ديدگاه اساتيدومديران دانشگاه نيز فرض 

پس ازنظرمديران آموزش و پرورش واساتيد دانشگاه تعادل و انطبـاق ميـان مرحلـه تـدوين و اجـراي برنامـه       .رد شد99%اطمينان 
  . درسي وجودندارد،ليكن ازنظر مديران دانشگاه و دبيران،اين تطابق وجوددارد



 

١٣٤ 
 

وين واجراي برنامه درسي دانشگاه و سازمان آموزش و پرورش ناشـي  عوامل و مشكالت موجود در تد: 4فرضيه پژوهشي 
  . از قوانين و مقررات حاكم بردانشگاه يا سازمان آموزش و پرورش مي باشد

جهت بررسي اين فرضيه نيز به ترتيب نظرات مديران و اساتيد دانشگاه، مديران وكاركنان و دبيران سازمان آموزش و پـرورش      
براي اين فرضيه جهت بررسي نظرات كليه مديران به همراه مـدير گـروه هـا ي دانشـگاه مؤلفـه هـا ي       . گرفت مورد بررسي قرار

يك نمونه اي استفاده شد؛ براي بررسي فرضيه ذكر شده، پـنج مؤلفـه    Tرادر پرسشنامه محاسبه نموده واز آزمون"مقررات  "متغير
  :را در نظر مي گيريم ؛ كه عبارتند از

 ي دراجراي برنامه هاي درسي، اساتيد و مجريان آزادي عمل دارند؟ تا چه اندازه ا •

 تا چه اندازه اي در صدور بخشنامه ها و دستورالعملها ازجمالت دو پهلو يا متناقض استفاده ميشود؟ •

 تا چه اندازه اي در تدوين  برنامه هاي درسي، اساتيد و مجريان نقش دارند؟  •

 موقع توزيع و در اختياراساتيد و عوامل ديگر آموزشي قرار مي گيرند؟ تا چه حدي دستورالعمل هاي مربوط به •

 برنامه هاي پيش بيني شده توسط مديريت ،چقدر سازمان را در رسيدن به اهدافش ياري مي كند؟ •

بيشـترين   محاسبه مي كنيم؛ لذا در هر پرسشـنامه  "مقررات "بنابراين، مجموع چهار مؤلفه ي فوق را درهر پرسشنامه در متغير     
  .خواهد بود " 15 "و نمره مياني  " 5 "و كمترين نمره  " 25 "نمره اي كه مي تواند حاصل شود 

  
  :13جدول 

آماره هاي آزمون تي يک نمونه اي

184 11.8960 1.47314 مقررات65881.
حجم نمونه ميانگين انحراف معيار

خطاي انحراف
معيار

  
يك نمونه اي را بكار مي گيريم؛ براي اين آزمون به آماره هاي ميانگين، انحـراف معيـار،     Tبراي بررسي اين فرضيه نيزآزمون    

  .نيازمنديم 13خطاي انحراف معيار مطابق جدول 
  :14جدول 

آزمون تي يک نمونه اي

-.158 183 .882 -.10400 -3.1372 مقررات2.9292
t درجه آزادي P_value دو طرفه انحراف ميانگين مقدار ابتدائي مقدار انتهايي

%۹۹بازه اطمينان 

= ۱۲مقدار آزمون 

  
H0  :عوامل و مشكالت موجود در تدوين و اجراي برنامه درسي دانشگاه ناشي از قوانين و مقررات حاكم بردانشگاه مي باشد .  
H1  :عوامل و مشكالت موجود در تدوين و اجراي برنامه درسي دانشگاه ناشي از قوانين و مقررات حاكم بردانشگاه نمي باشد.  
عوامـل ومشـكالت ايجـاد     "مي باشد پس فـرض   0.01بيشتر از  P_value = 0.882، به علت اينكه 14جه به جدول با تو    

  . رد مي شود 99%در سطح اطمينان  "شده از قوانين و مقررات حاكم بر دانشگاه مي باشد
نامه دبيـران محاسـبه نمـوده كـه     را در پرسش"مقررات  "جهت بررسي نظرات دبيران آموزش و پرورش نيز مؤلفه ها ي متغير     

آزادي عمل دبيران دراجراي برنامه هاي درسي،صـراحت در بخشـنامه هـا و دسـتورالعملها،نقش     :  هاي مورد نظر عبارتنداز مولفه



 

١٣٥ 
 

كـه از  . دبيران در تدوين  برنامه هاي درسي ،توزيع به موقع و در اختيار بودن دستورالعمل ها،ابتكار عمل در اجراي بخشـنامه هـا  
  .استفاده شد 15يك نمونه اي مطابق جدول  Tآزمون 

  :15جدول

آماره هاي آزمون تي يک نمونه اي

1108 14.3994 1.46033 مقررات34420.
حجم نمونه ميانگين انحراف معيار خطاي انحراف معيار

  
  :16جدول 

آزمون تي يک نمونه اي

-1.745 1107 .099 -.60056 -1.5981 مقررات3970.
t درجه آزادي P_value دو طرفه انحراف ميانگين مقدار ابتدائي مقدار انتهايي

%۹۹بازه اطمينان 
= ۱۵مقدار آزمون 

  
عوامل ومشكالت ايجاد شـده  "مي باشد پس فرض  0.01كمتر از  P_value = 0.001، به علت اينكه 16با توجه به جدول     

  . ته مي شودپذيرف 99%در سطح اطمينان  "از قوانين و مقررات حاكم بر سازمان آموزش و پرورش وجود دارد
مقـررات   "جهت بررسي نظرات اساتيد دانشگاه و مديران و كاركنان سازمان آموزش و پرورش به همين ترتيب مؤلفه ها ي متغير 

عوامـل ومشـكالت ايجـاد    "يك نمونه اي استفاده شد كه از ديدگاه آنها نيز، فـرض   Tدر پرسشنامه ها محاسبه شده واز آزمون  "
براسـاس نظرگروههـاي   . ردشـد 99%در سطح اطمينـان  "حاكم بر سازمان آموزش و پرورش وجود دارد شده از قوانين و مقررات

  . پاسخگوعوامل ومشكالت موجود در دانشگاه و سازمان آموزش وپرورش ارتباط به قوانين ومقررات حاكم برآن ندارد
  .مركز موافقت دارندگروه هاي پاسخگو،با سازماندهي شبكه برنامه درسي به صورت مت: 5فرضيه پژوهشي 

جهت بررسي اين فرضيه نيز به ترتيب نظرات مديران واساتيد دانشگاه، مـديران و دبيـران سـازمان آمـوزش و پـرورش مـورد          
براي اين فرضيه جهت بررسي نظرات كليه مديران به همراه مدير گـروه هـا ي دانشـگاه مؤلفـه هـا ي متغيـر       . بررسي قرار گرفت

يك نمونه اي استفاده شد؛ براي بررسي فرضيه ذكر شده، پنج مؤلفـه را در   Tامه محاسبه نموده و از آزمونرا در پرسشن "ساختار"
  : نظر مي گيريم ؛ كه عبارتند از

 آيا در دانشگاه، مركزي جهت برنامه ريزي درسي وجود دارد؟ و مديران دانشگاه تا چه اندازه اي به آن اهميت قائلند؟  •

بـه صـورت ارائـه    ) توسـط زيـر دسـتان    (ه اي در انتخاب مديران از روش انتخاب از پايين به باال به نظر شما تا چه انداز •
 پيشنهاد صورت مي گيرد؟

به نظر شما تا چه اندازه وجود ساختار متمركز در نظام آموزش و پرورش مي تواند به عنوان يـك مشـكل جـدي مطـرح      •
 شود ؟

 نشگاه  چقدر نمود دارد؟ به نظر شما عدم استفاده از افراد متخصص در دا •

 تا چه اندازه عدم اختيار مديران مي تواند پيامدهاي منفي در پي داشته باشد ؟ •

 محاسبه مي كنيم،  "ساختار"بنابراين،مجموع پنج مؤلفه ي فوق را درهر پرسشنامه در متغير 

  .خواهد بود " 15 "و نمره مياني  " 5 " و كمترين نمره " 25 "لذا در هر پرسشنامه بيشترين نمره اي كه مي تواند حاصل شود 
  :17جدول 
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آماره هاي آزمون تي يک نمونه اي

184 15.2960 1.51761 ساختار67869.
حجم نمونه ميانگين انحراف معيار

خطاي انحراف
معيار

 
يك نمونه اي را بكار مي گيريم؛ براي اين آزمون بـه آمـاره هـاي ميـانگين ،انحـراف        Tبراي بررسي فرضيه پنجم آزمون          

 .نيازمنديم 17معيار، خطاي انحراف معيار مطابق جدول 

  :18جدول 

آزمون تي يک نمونه اي

.436 183 .006 .29600 .6579 ساختار3.4208
t درجه آزادي P_value دو طرفه انحراف ميانگين مقدار ابتدائي مقدار انتهايي

%۹۹بازه اطمينان 
= ۱۵مقدار آزمون 

  
مـديران بـه همـراه مـدير      "مي باشد پس فرض  0.01كمتراز  P_value = 0.006لت اينكه ،به ع18با توجه به جدول          

پذيرفته مي  99%در سطح اطمينان  "گروه ها ي دانشگاه، در سلسله مراتب اداري به ميزان بااليي به ساختار سازماني واقف هستند
ورش،از نظر سازماندهي بـا شـبكه برنامـه درسـي بـه      همچنين همه گروههاي پاسخگو به اتفاق، به غيرازدبيران آموزش وپر. شود

  .صورت متمركز موافقت دارند
  :بحث و نتيجه گيري و پيشنهادها

براساس نظرهاي بدست آمده ازپرسشنامه ها و مصاحبه ها،انتصابات مـديران خصوصـا در سـطوح عـالي بـر اسـاس شايسـته            
ر رده باالي سازمان، مديران منتخب نيز، معاونـان وافـراد زيـر دسـت     ساالري صورت نمي پذيرد و معموال بعد از تعيين مديران د

خود را بر اساس نظر خودانتخاب مي كنند كه اين خود موجب عدم انتصاب افـراد بـه صـورت شايسـته و تغييـرات پـي در پـي        
و كفايت مي باشـند   مديريتي شده وموجب مشكالت عديده اي مي گردد چرا كه در خيلي از موارد افراد منتخب داراي شايستگي

در جهت حل ايـن مشـكل بـا    .ليكن با توجه به پست منصوب شده عملكردشان درآن زمينه توام با شايستگي و كفايت نمي باشد
سازمان مـديريت و برنامـه ريـزي كشـور بـه انضـمام تصـوير ضـوابط          82/6/17مورخ  113517/1804توجه به بخشنامه شماره 

يشنهاد مي گردد كه درانتصاب مديران سازمان بر اساس دستورالعمل و ضـوابط مشخصـي اقـدام    انتخاب،انتصاب و تغيير مديران پ
  .گردد و حتما استناد و پي گيري قانوني در جهت رعايت و عمل به آن در كليه سطوح مديريتي را دارا باشد

غيـر صـحيح و سـليقه اي    بـا ذكـر مـديريتهاي    )1378(بررسي هاي  پيشين نيز نشـان دهنـده ايـن موضـوع اسـت كـه حـداد           
نيز با بيان  تغيير و تحوالت بسيار سالهاي اخير در توسعه كشور،ابراز نموده كه كارايي و كارآمدي نظام مـديريت  ) 1380(وآراسته

نيز ضمن اشاره به حاكم نبودن مديريت شايسـته ساالردردانشـگاه،   )1381(گوياوايزدي . دردانشگاههاي كشور افزايش نيافته است
 .به كمبود تجربه و ضعف صالحيتهاي علمي در مديريت آموزش عالي،اشاره كرده اند) 1377؛ازهري،1377لهي،امرا(و

شـبكه  :با استفاده از بررسي نظرات گروههاي  پاسخگو اهم مسائل ومشكالت مربوط به جنبه هاي اشاعه برنامه درسـي شـامل      
مان،مسـئوالن امـوراداري،نقش امتحانـات كشـوري ازنظرمـديران و      انتقال وتوزيع برنامه درسي،آموزش ضمن خدمت اساتيد ومعل

  .كاركنان داراي اولويت بندي بااليي نبوده ولي ازنظردبيران واساتيد داراي اولويت بندي بااليي مي باشد
رو ضات برخي در تحقيقي دريافتندكه از موانع  مهم بر سر راه كوششهاي اصالح برنامه هاي درسي مف ) 1993(ا استارك والتاك    

الگـويي بـراي    «بـا مطالعـه مـوردي     ) 1995( لونبرك. از استادان و مدپران در باره ارزش سنجي رشته هاي تحصيلي مختلف است
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با بيان جهت گيريهاي كلي صـنعت و تجـارت، نيـاز روزافـزون بـه        »برنامه ريزي درسي مؤثر و تجديد نظر در برنامه هاي درسي
يافتـه  )   2000( 1مـازو لـي  . و اصالح روشهاي تدريس در آموزش عالي را مورد تاكيد قرار داده استبازسازي برنامه هاي درسي 

هاي پژوهشي خود را در زمينه ادراكات اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و تاثير آنها بر برنامه ريزي درسي را بدين ترتيب گزارش 
تأئير گروههاي بيروني . رسي و محتواي درسي در آموزش عالي دارنداعضاي هيئت علمي تاثير زيادي بر برنامه ريزيهاي د:مي كند

علـي رغـم موافقـت بـا     . بر برنامه ريزي درسي آموزشي عالي در حد متوسط است و بيشترين تأئير را اعضاي هيئت علمي دارنـد 
  .ندتأثيرات و تفا وتهاي ديگر،اعضاي هيئت علمي همچنان بيشترين تاثير را بر برنامه ريزي درسي دار

طبق بررسي نظرات اولياي دانش آموزان و معلمان دوره ابتدايي در باره كتاب هاي درسي اين دوره ، شكي نيست كـه بـدون        
و نيز جمع بندي آنچه در اين مورد انجام گرفته و تلفيـق آنهـا بـا    » تهيه و انتشار كتاب هاي درسي « توجه به ابعاد مختلف مساله 
مشكالت ساختاري در اين مورد،كار تهيه و توليد كتاب هـاي درسـي كماكـان بـا دشـواري روبـه رو       يكديگر و حتي رفع بعضي 

  ). 1377جوادي، ( خواهد بود
را تاييد مي كند كه نشان داده شـد ميـزان مشـاركت در كليـه     )1381(و عباس پور)1374(اين مطالعه بررسي هاي پاپيان  ضمناً    

ح مشاركت پيش بيني شده در آئين نامه مصوب مديريت دانشگاهها و موسسـات آمـوزش   دانشگاههاي مورد مطالعه مطابق با سط
  . عالي نبوده است 

نظرمديران وكاركنان آموزش و پرورش واساتيد دانشـگاه تعـادل و انطبـاق ميـان مراحـل تـدوين و اجـراي برنامـه درسـي           از    
تطابق وجودندارد يافته هاي حاصل از بررسي نظرات متخصصـان   مديران وكاركنان دانشگاه و دبيران،اين نظر ليكن از وجوددارد،

در تدوين برنامه هاي درسي مـدارس در وزارت آمـوزش و پـرورش در تحقيـق بررسـي       برنامه ريزي درسي و كارشناسان درگير
گـوي موجـود   قابليت اجرايي الگوهاي مختلف تصميم گيري در برنامه هاي درسي مدارس كشور نشان مي دهند كه در بين سه ال

براي تصميم گيري برنامه ي درسي،در وهله اول الگوي محـدود و سـپس الگـوي متعادل،قابليـت اجرايـي بـيش تـر ي در نظـام         
اين يافتـه  .بر مبناي  نتايج بدست آمده،الگوي گسترده يا ليبرال با وضعيت موجود ايران فاصله بسياري دارد. آموزشي ايران را دارد

تمركز نظام تصميم گيري در سطح آموزش و پرورش واختيارات كمي كه بـه مـدارس واگـذار شـده،قابل     ها با توجه به ساختار م
توجيه است،البته موضوع  تبيين ضرورت واگذاري اختيارات تصميم گيري برنامه ي درسي به مدارس نيسـت بلكـه چگـونگي و    

به عالوه يافته ها نشان  ).13فتحي واجارگاه، (ردار باشدبه نحوي كه از قابليت اجرايي الزم برخو. شيوه هاي اجراي اين ايده است
مي دهند كه براي افزايش مشاركت مدارس در بررسي نيازها و تصميم گيري هاي برنامه درسي، ضروري است تـا اقـداماتي زيـر    

دارس در دستور كار تخصصي معلمان و مديران م ـ  بنايي نظير تحول در نظام تربيت معلم،تربيت مديران و نيز ارتقاي سطح علمي
اين بدان معنااست كه تغيير دروضعيت موجود مدارس،وابسته به تغيير در ذهنيت منابع انساني ونيز توانـا سـازي آن هـا    .قرار گيرد

  ) 1384فتحي واجارگاه، (است
 )يس وارزيـابي رويكردهاي تـدر (در بررسي روابط ساده و چند گانه ساخت و سازگرايي در كالس و شيوه اجراي برنامه درسي   

بارويكردهاي يادگيري دانشجويان دردوره هاي كارشناسي دانشگاه شيراز توسط پارساو همكاران،درپاسخ به سوال اصـلي تحقيـق   
در يك بستر ساخت و سازگرايانه بـا رويكردهـاي يـادگيري    )رويكرداساتيد به تدريس و ارزيابي(كه آيا شيوه اجراي برنامه درسي

داري دارد؟اساتيدي كه كالس درس انهااز ديد دانشجويان داراي وجوه ساخت و سازگرايي يعني مواردي دانشجويان رابطه معني 
چون تعامل آزاد همه جانبه، مشاركت در فعاليتهاي يادگيري و ارزيابي ارتباط موضوع با زندگي و جهان خارج از كـالس درس و  

تهاي يادگيري تشخيص داده شده است، بيشتر داراي رويكرد تدريس آزادي اظهار نظر در باره چگونگي تدريس  وارزيابي و فعالي

                                                 
1 -Mazzoli 
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ازسـوي  .يادگيري مدار بوده اند و براي ارزيابي دانشجويان از رويكردارزيابي مبتني بر سازماندهي و كاربرد دانش استفاده كرده اند
سـاخت و سـازگرايي در كـالس    با رويكـرد تـدريس مـدارو بـا     ) حفظ و تكرار( ديگر بين رويكردهاي يادگيري،رويكرد سطحي

پس اگر شيوه اجراي برنامه درسي با يك زمينه ساخت و سازگرايانه مطابقت داشته باشد منجر به .همبستگي معني دار وجود ندارد
بهبود و رشد مهارتهاي ضروري خواهد شد كه مي توان آنها را شاخص كارآمدي و اثر بخشي دوره تحصيلي و دانش آموختگـان  

ن راستا بايد ذهنيت اساتيد، سياستگذاران و برنامه ريزان درسي و مديران آموزشي در نظام آمـوزش عـالي از مفهـوم    دراي. دانست
در .برنامه درسي به عنوان فرصتهاي يادگيري تغيير جهت يابد و بر اهميت اجراي صحيح برنامه درسي بيش از پـيش تاكيـد شـود   

بر برگزاري سمينارها و گارگاههاي آموزشي مرتبط با روش تدريس وارزيابي بـه  ضمن،با توجه به سواالت باز پرسشنامه درتاكيد 
عنوان عناصر مهم برنامه ريزان درسي و مديران آموزشي دانشگاههااز اين كه برنامه ريزي درسي صرفا تعيين محتوا و سر فصلها و 

وارتباط تنگاتنگ آنان با دو عنصر روش و ارزيابي  عناوين دروس نبوده، بلكه دو عنصر ذيروح، فعال وتاثير گذار استاد و دانشجو
  . بايد در هر گونه تغيير،اصالح و بهبود در برنامه هاي درسي مد نظر قرار گيرند

برنامه هاي درسي مدارس ، مهم ترين مولفه ي نظام آموزش و پرورش هر كشوري محسوب مي شود، به همين دليـل فراينـد       
ژه شركاي اصلي اي كه بايد در تدوين آن مشاركت داشته باشـند ، طيـف وسـيعي از ادبيـات برنامـه      تدوين اين برنامه ها و به وي

  ).1384فتحي واجارگاه ، ( درسي را به خود اختصاص مي دهد
اطالعات حاصل از موارد ياد شده، زمينه را براي هدايت فرايند بازنگري و تدوين برنامه هاي درسـي دانشـگاهي همـوار مـي         

در واقع، برنامه درسي دانشگاهي اقتضا مي كند كه تصميمهاي مربوط به مرا حل برنامـه ريـزي درسـي از جملـه طراحـي،      . سازد
بـا  . تدوين، اجرا و ارزشيابي برنامه درسي به جاي تجويز آن از بيرون به دانشگاه، از درون داشگاه و جامعه پيرامون آن اتخاذ شود

  . درسي به دانشگاهها واگذار شده استاين رويكرد اختيارات برنامه ريزي  
براساس نظرگروههاي پاسخگوعوامل ومشكالت موجوددردانشگاه و سازمان آموزش وپرورش ارتباط به قوانين ومقـررات حـاكم   

  . برآن ندارد
نامـه  نتايج به دست آمده از تحقيق وضعيت سهم مشاركت دانشگاهها در بازنگري برنامه هاي درسي مصوب شـوراي عـالي بر      

سهم واگذاري باز نگري برنامه درسـي دانشـگاههاي داراي    -، نيز بيانگر آن است كه ا)1385( ريزي،توسط نوروززاده و همكاران
بيشترين سهم واگذاري بازنگري برنامه درسي به گروه علوم انساني وكمترين سهم بـه گـروه هنـر      -2هيئت مميزه  بيشتر است، 

نبـود    -4گذاري  برنامه درسي به دوره كارشناسي و كمترين سهم مربوط بـه دوره دكتـري اسـت    بيشترين سهم وا -3تعلق دارد، 
زيرساختهاي مناسب، كمبود نيروهاي متخصص  وكارامد در حوزه برنا مه ريزي درسي ، كمبود منابع مالي، نبود الگو يا راهنمـاي  

ارت و ارزيابي، قرائت حد اقلي از برنامه هاي درسي، مقاومت عملي براي برنامه ريزي درسي دانشگاهي و نبود الگوي  فرايند  نظ
برخي از اعضاي هيت علمي در مقابل تغيير برنامه درسي، عدم سازگاري روح واگذاري اختيارات بـا آزمـون متمركـز دوره هـاي     

ايند بـازنگري و  كارشناسي ارشد و نداشتن انگيزه اعضاي هئت علمي براي مشاركت از جمله مشكالت دانشگاههادر خصوص فر
  .  تدوين  برنا مه هاي درسي دانشگاهي است

همچنين همه گروههاي پاسخگوبه اتفاق، به غيرازدبيران آموزش وپرورش،ازنظرسازماندهي باشبكه برنامه درسـي بـه صـورت        
آموزش عـالي، تعـدد   بعضي از مطالعات كنوني در موسسات آموزش عالي نشان داده است كه نظام متمركز  .متمركزموافقت دارند

مراجع تصميم گيري و آيين نامه ارتقاي اعضاي هيت علمي در خصوص جدايي پژوهش از آموزش مـانع شـكل گيـري الگـوي     
مشاركتي در دانشگاهها شده و نظام اداري،آموزشي و پژوهشي را در بسياري از زمينه ها با بحراني جدي مواجه كـرده اسـت، بـه    



 

١٣٩ 
 

؛ 1378؛ اميـر تـاش،   1374؛ پاپيـان،  1384مهرعلي زاده و همكـاران،  ( ديد نمي تواند پاسخگو باشدگونه اي كه در برابر شرايط ج
  . )1381؛علوي و جهانداري ، 1381؛عباس پور،1380سرخابي، پرداختچي و ترابي كيا،

م آموزش عـالي  نيز بيانگر آن است كه اعضاي هيئت علمي و دانشجويان شش گروه عمده نظا)  1378(نتايج پژوهشي وزيري     
برنامه هاي درسي گروه خود را از نظر همـاهنگي  ) پزشكي، علوم انساني، علوم پايه و فني مهندسي ،كشاورزي، دامپزشكي و هنر(

با پيشرفتهاي علمي و هدفهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و توجه به كيفيت نهايي بروندادهاي آموزش عـالي مناسـب   
به اهداف مطلوب بايداز تمركزگرايي كنوني فاصله گرفت و با جلب مشار كت اعضاي هيئت علمي و حتي نمي دانند و براي نيل 

عدم مشـار كـت   . دانشجويان در كنار شوراي عالي برنامه ريزي به پاسخگويي بيشتر به نيازهاي جامعه در حال توسعه نزديك شد
محتواي رشته ها با نيازهاي مخاطبان از جمله انتقادهـايي اسـت كـه     دانشگاهيان در فرايند برنامه ريزي درسي و نبود ارتباط ميان
  . توجه به تفويض اختيار برنامه ريزي درسي را به دنبال دارد

نتايج پژوهش نشان داد كه با توجه به ساختار نظام برنامه ريزي درسي كشور،از بين الگو هاي مختلف تصـميم گيـري برنامـه        
حدود در وهله اول بيش ترين سازگاري را با وضع موجود داردواحتمال موفقيت آن نيز بيش تـر  درسي در سطح مدرسه،الگوي م

به عالوه يافته ها نشان مي دهند كه براي افزايش مشاركت مدارس در بررسي نيازها و تصميم گيري هـاي برنامـه درسـي ،    .است
تخصصي معلمان  ـ  تربيت مديران و نيز ارتقاي سطح علميضروري است تا اقداماتي زير بنايي نظير تحول در نظام تربيت معلم ، 

اين بدان معنا است كه تغيير در وضعيت موجود مدارس ، وابسته به تغييـر در ذهنيـت   . و مديران مدارس در دستور كار قرار گيرد
  ،  )1384فتحي واجارگاه، ( منابع انساني ونيز توانا سازي آن ها ست

اي پاسداري از دانش موجود و محيطي براي اجراي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي به منظور كشف دانشگاه به عنوان مركزي بر    
حقايق جديدي كه راهگشاي حل مسايل انسانها و جوامع بشري است زماني تحقق مي يابد كه دانشـگاهها از آزادي كـافي بـراي    

الگوي تصميم گيري نيمه متمركز نمونه اي از .ر باشنداجراي فعاليتهاي علمي و آموزشي و تدوين و اجراي برنامه درسي برخوردا
اين گونه تحوالت است، اين رويكرد به عنوان تفكري قلمداد مي شود كه بر بهسازي عملكرد استادان در كليه سطوح برنامه ريزي 

و اعالم نتايج آن براي  درسي تمركز مي كند و آن را به عنوان اصلي ترين عوامل اجراي برنامه درسي در زمينه اجراي تحقيق،عمل
با توجه بـه اينكـه مربيـان در تعامـل مـداوم بـا دانشـجويان هستند،صـالحيتهاي تغييـردر سـازماندهي           . برنامه پيشنهادي مي داند

محيط،انتخاب روشهاي تدريس ، روشهاي ارزشيابي و مشاركت با مديران گروهها در زمينه جذب بودجه براي تهيـه تجهيـزات و   
  ).  1381گويا و ايزدي، ( ورد نياز براي اجراي برنامه درسي را دارندمنابع آموزشي م

: با توجه به اهميت موضوع و بررسي نتايج سواالت باز پاسخ پرسشنامه هاي تحقيق و نقاط ضـعف و تنگناهـا موجـود شـامل        
نعطـاف رشـته هـا، درسـها و     نبود مكانسيمي جهت ارتباط شكلي و محتوايي آموزش عالي بـا نيازهـاي كشـورو در نتيجه،عـدم ا    

آموزشها،كم توجهي به تحقيقات و مهارت آموزي در تدوين برنامه هاي آموزشي و تكيه بيش از حد بر دروس نظري ، ضعف در 
مديريت دانشگاهي،علمي، تحقيقاتي، نظام متمركز آموزش عالي در زمينه هاي اجرايي،توجه زياد به پژوهش در مقابل آمـوزش و  

حد استادان به امور تدريس و حق التدريس، كمبود نيروي متخصص و كارآمد در حوزه برنامـه ريـزي درسـي بـه     اشتغال بيش از 
  :ويژه در دانشگاههاي مستقر در شهرستانها موارد زير پيشنهاد مي گردد

  .ايجاد زير ساختهاي مناسب در دانشگاهها وآموزش و پرورش متناسب با تفويض اختيارات بر نامه ريزي درسيـ 
دقت در رعايت كامل اصول علمي برنامه ريزي درسي در مراحل طراحي و تدوين و اجـراي برنامـه هـاي درسـي رشـته هـاي       ـ 

  .تحصيلي
  .ايجاد منابع مالي براي تدوين و اجراي برنامه هاي درسيـ  
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  .نامه هاي درسيايجاد فرايند نظارت وارزيابي از عملكرد آموزش و پرورش ودانشگاههادر خصوص تدوين و اجراي برـ 
  . ايجاد انگيزه دراعضاي هيئت علمي براي مشاركت در فرايند تدوين و اجراي برنامه هاي درسيـ 
تقويت تصميم گيري هادر گروهها،دانشكده هاو تغيير در الگوي مديريتي دانشگاه بـا تاكيـد بـر غيـر متمركـز كـردن مـديريت،        ـ 

ي و مديران گروهها، به نحـوي كـه احسـاس مسـئوليت و تعلـق گروهـي و       تفويض اختيارات به دانشكده ها و گروههاي آموزش
  . پاسخگويي وارزيابي براي پيشرفت كيفيت فعاليتهاي دانشگاهي در ميان همه توزيع شود

  .ر تدوين و اجراي برنامه هاي درسيد)قوتها، ضعفها، تهديدها و فرصتها(شنا سايي سازكارهاـ 
حيتهاي حرفه اي اعضاي هيئت علمي به عنوان يك سياست راهبردي به منظور تدارك زمينه توجه به افز ايش توانمنديها و صالـ 

  ).برگزاري كارگاه هاي آموز شي دراين زمينه بسيار مفيد و مؤثر است(مشاركت آنها در فرايند تدوين و اجراي برنامه هاي درسي
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  :منابع
چالشهاو كاستيها، فصلنامه پژوهش : يت در دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،مدير) 1380(آراسته،حميد رضا، .1

 .22و 21و برنامه ريزي آموزش عالي، شماره 

، بررسي توان دانشگاهها در استفاده از مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي در خصوص واگذاري پـاره اي از  )1374(اجتهادي، مصطفي، .2
 . 1به دانشگاهها، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي ، شماره  اختيارات شورا

 .، آموزش عالي را چگونه مي بينيد؟ ويژه نامه آموزش عالي)1377( ازهري، سيد جواد، .3

 .،آموزش عالي را چگونه مي بينيد؟ ويژه نامه آموزش عالي )1377( امرالهي ، رضا، .4

ريات كاركنان و مديران دانشگاه تربيت معلم تهران در باره انگيزه هاي كـاري كاركنـان ايـن    ، مقايسه نظ)1378(امير تاش،محمد علي، .5
 . 49-69، ص 47دانشگاه ، فصلنامه دانش مديران ، شماره 

،مترجم داوود حاتمي ، تحول در سياستگذاري و اعمال مديريت در آموزش عـالي ، فصـلنامه پـژوهش و    )1377(سانيال. بيكاس سي .6
 .16و 15آموزش عالي، شماره برنامه ريزي 

، بررسي ميزان مشاركت اعضاي هيت علمي در تصـميم گيـري مـديران دانشـگاه ههـاي صـنعتي شـهر تهـران ،         )1374(پاپيان، ناهيد .7
 . 3 -19، ص  2لي، شماره فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عا

اخت و ســازگرايي در كــالس و شــيوه اجــراي برنامــه ،بررســي روابــط ســاده و چندگانــه ســ)1384( ،ســاكتي،پرويز،...پارســا، عبــدا .8
با رويكردهاي يادگيري دانشـجويان در دوره هـاي كارشناسـي دانشـگاه شـيراز،مجله علـوم تربيتـي و        ) رويكردهاي تدريس و ارزيابي(درسي

 .  147-184، ص 4روانشناسي شهيد چمران اهواز،دوره سوم، سال دواردهم ، شماره 

واقعيتهاو چالشها، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آمـوزش عـالي، شـماره    :ت آموزش عالي در ايران،وضعي)1378( توكل، محمد، .9
18. 

،بررسي نظرات اولياي دانش آموزان و معلمان دوره ابتـدايي در بـاره كتـاب هـاي درسـي ايـن دوره ،       )1377( جوادي ،محمد جعفر، .10
 . 14بهار و تابستان سال  2و 1، شماره  54و  53فصلنامه تعليم و تربيت شماره هاي 

 .، آموزش عالي را چگونه مي بينيد؟ ويژه نامه آموزش عالي)1378(حداد سبزوار،محسن  .11

 2ريزي آموزش عالي، شـماره   ،در هم تنيدن برنامه هاي درسي در آموزش عالي ، فصلنامه پژوهش و برنامه)1373(خلخالي، مرتضي، .12
 .2سال 

؛ پـژوهش در خصـوص ارتبـاط فرهنـگ سـازماني و رضـايت شـغلي        )1380( كيا،هايده  سرخابي،محمد، پرداختچي، حسن و ترابي .13
 . 277-303، ص 39اعضاي هيت علمي دانشگاه تهران، فصلنامه علمي و پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا، سال يازدهم، شماره 

 .41و147انشگاه اروميه ،ص ،مسائلي در مديريت دولتي ايران ، انتشارات د) 1378(سيد عباس زاده، مير محمد ، .14

، برنامه ريزي درسي براي تدريس وياد گيري بهتر،ترجمـه غالمرضـا   )1378(جي گالن، الكساندر، ويليام و لوئيس، آتور،جي،. سيلور .15
 .خوئي نژاد، مشهد،انتشارات آستان قدس رضوي

 .41پ  دهم ، ص ،سازمان و قوانين آموزش و پرورش ايران،تهران،انتشارات شمت ، چا1383صافي،احمد ، .16

، سير نحول برنامه هاي درسي رشته مديريت آموزشـي و رويكردهـاي آن در آمـوزش عـالي     )1384( عارفي، محبوبه،فردانش، هاشم، .17
 .4و3،شماره 2دوره .ايران، فصلنامه پژوهش در مسائل تعليم و تربيت

نـش  دهاي مديريت راهبردي منـابع انسـاني، مجلـه دا   ،مقايسه ي كاركرد هاي منابع انساني دانشگاه با كاركر)1381(عباس پور،عباس، .18
  58 -106، ص 58مديريت، شماره 

،بررسي و مقايسه جو سازماني دانشگاه شهيد باهنر كرمان بـا جـو سـازماني مطلـوب از     )1381(علوي، حميد رضا،جهانداري،رمضان، .19
 . 131 -145، ويژه نامه علوم تربيتي و روانشناسي،ص ديدگاه كارمندان اين دانشگاه ، مجله علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان



 

١٤٢ 
 

نظرگاه ها ، رويكردها و چشم اندازها ، مهر : ،اجراي برنامه درسي ، ترجمه غالمرضا خوي نژاد ، برنامه درسي )1381( فولن، مايكل، .20
 انتشارات آستان قدس رضوي : محمدي ، محمود،  مشهد 

اجرايي الگوهاي مختلف تصميم گيري در برنامه هاي درسي مدارس كشـور ، فصـل    ،بررسي قابليت)1384(فتحي واجارگاه،كورش ، .21
 . ، شماره، زمستان 1نامه مطالعات برنامه درسي ، سال 

،روند تحوالت رشته برنامه درسي به عنوان يك حوزه تخصصي در جهان امروز، فصلنامه پژوهش و برنامه )1372(قورچيان،نادر قلي، .22
 . ريزي در آموزش عالي

 ،معلمان در سطوح تصميم گيري برنامه ريزي درسي ،)1381(ويا،زهرا،ايزدي، صمد،گ .23

 .،برنامه ريزي درسي مدارس ، ترجمه فريده مشايخ، تهران ، انتشارات مدرسه ) 1378(لوي،الف ، .24

  .129،مسائل آموزش و پرورش ،انتشارات امير كبير،چاپ چهاردهم ، ص)1383(معيري،طاهر، .25

، 2زش عالي شـماره  مدارس و آموزش عالي ،ترجمه محمد علي نائلي، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آمو،)1373.(مورتايمور،ب .26
 .تابستان.2سال 

 .انتشارات آستان قدس رضوي: مشهد نظرگاه ها،رويكردهاو چشم اندازها ،: ، برنامه درسي)1381(مهر محمدي ،محمود ، .27

، بررسي رابطه بين جو سازماني دانشگاه و مشاركت اعضاي هيت علمـي در  )1384(مهرعلي زاده،يداله،سپاسي،حسين،اميديان،فرانك، .28
 . 2و 1تصميم گيري هاي دانشگاهي، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي شماره

 ،وضعيت سهم مشاركت دانشگاهها در بازنگري برنامه هاي درسي مصوب شـوراي عـالي برنامـه   )1385(نوروززاده، رضا و همكاران، .29
 .42ريزي، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، شماره 

 . موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزشي عالي: ،گزارش ملي آموزشي عالي، تهران)1383 (نعمتي، محمدعلي و همكاران  .30
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