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چكيده
در این تحقیق به مقایسه نظرات دو گروه فارغ التحصیالن( مدیران و معاونین مدارس) و استادان صاحبنظر دررشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشي در
مورد متناسب بودن ساعات تدریس دروس پرداخته شده است .جامعه مورد مطالعه كلیه فارغ التحصیالن رشته مذكور شاغل در پست مدیریت مدارس و
استادان صاحبنظر استان تهران است كه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفي نیمي از فارغ التحصیالن با حجم نمونه  33نفر و  39نفر از استادان
صاحبنظر رشته مذكوركه قابل دسترس بوده اند؛ به عنوان واحد نمونه مد نظر قرار گرفتند .از لحاظ روش ،تحقیق از نوع توصیفي – مقایسه ای و پیمایشي
است و یك تحقیق مقطعيوكاربردی است .ابزار گردآوری دادهها در این تحقیق پرسشنامه است  .برای تعیین روایي از شیوه توافق داوران ،از روایي
محتوایي و نظرات اساتید و كارشناسان خبره آموزشي و ناظر تحقیق استفاده شده است .با استفاده از آزمون آلفای كرانباخ میزان ضریب پایایي
پرسشنامه 9/33مي باشد..نتایج این پژوهش نشان مي دهد كه استادان صاحبنظر خواستارافزایش ساعات تدریس دروس اصلي و تخصصي مي باشند.
کليد واژگان :بازنگری برنامه درسي،متناسب بودن ساعات تدریس،رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشي،نیاز سنجي.

مقدمه

علمي منعکس و به نیروی فعال آینده منتقل مي

سرمایه انساني امروزه یکي ازعناصر اصلي وتعیین كننده در

گردد،مستلزم بازنگری و تغییر مداوم (بصورت جزیي و

توسعه رشد اقتصادی كشور به شمار مي رود.در این میان

كلي )در دوره های مختلف زماني است تا از این

نیروی كار تحصیل كرده از اجزای اصلي سرمایه انساني

رهگذر،برنامه های درسي پاسخگوی نیازهای در حال

است .نقش دانشگاه در فرایند توسعه،بر تربیت نیروی

تحول جامعه و بخش های مختلف آن باشد پدیده كهنگي

انساني كه كلید و راهگشای توسعه محسوب مي

یا عقیم ماندن برنامه های درسي به واسطه عدم بازنگری در

شود،استوار است  .آموزش عالي نوعي مهم از سرمایه

آن باعث كاهش كیفیت آموزش عالي و پاسخگو نبودن آن

گذاری در منابع انساني به حساب مي آید كه با فراهم آوردن

در قبال بازاركار و نیاز های اشتغال مي گردد .در این

و ارتقا بخشیدن به دانش،مهارتها و نگرش های مورد نیاز

راستا،رشته های علوم انساني در ایران،به وپژه پس از

كاركنان ارشد فني ،حرفه ای و مدیریتي و با توسل به بهینه

انقالب كه منادی دارا بودن مبنا و زمینه های الزم برای

ورزی و مدیریت بهینه ورز به توسعه اقتصادی و كسب

عرضه نوآوری ها و تغییرات در سطح جامعه با تاسي از

منابع بیشتر كمك مي كند (.الویری )1333،34،برنامه های

ارزش های دیني و ملي هستند،بیش از پیش

درسي به عنوان قلب نظام آموزش عالي كه در آن آخرین

نیازمند،بازنگری و اصالح مداوم با توجه به خواستگاه ها و

تحوالت و دستاورد های بشری در عرصه های گوناگون

زمینه های فرهنگي اند .اخیرا این سوال مطرح شده است
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كه آیا اهداف و برنامه ها و روشهای اجرایي آنها به گونه

نیازمند طراحي فرایند آموزشي بر اساس نیاز سنجي است.

ای هست كه افرادی را با توانایي الزم جهت انجام وظائف

آلتسچرد )2993( 2حلقه مفقوده نیاز سنجي در نظام برنامه

شغلي تربیت كند ؟یا اینکه باید در خصوص بازنگری برنامه

ریزی آموزشي و درسي ایران،نسبت به سایر كشور ها،نتایج

درسي رشته های دانشگاهي اقدامات الزم را مبذول دارند؟

برنامه های آموزشي را تهدید مي كند  .الوت  )1996(3طي

قدر مسلم اینکه،اگر نتوانیم دانش و مهارت نیرو انساني را

پژوهشي اعالم مي كند كه آموزش عالي تحت سلطه یك

با توجه به پست ها ی اجرایي مرتبط با رشته دانشگاهي

الگوی منسوخ و قدیمي است و نیاز های آموزش رایج را

توسعه بخشیم در فرایند رشد و توسعه اقتصادی-اجتماعي

منعکس نمي كند  .او پیشنهاد مي كند كه مندرجات و

و فرهنگي با مشکل مواجه مي شویم.بنابر گزارش انجمن

محتویات آموزشي سال تحصیلي باید دوباره طراحي شود؛

آموزش و پرورش بعضي از كشورهای پیشرفته تغییر مداوم

آموزش سنتي دانشکده ای به سمت تاكید بر شایستگيهای

برنامه درسي باید فرایند اصلي دانشگاه های دولتي باشد.از

علمي فراگیران تغییر جهت دهد؛ برنامه درسي از

این رو،بیش از %39دانشگاه ها در برنامه های خود تجدید

نوسازماندهي شود؛ دانشجویان بطور گستردهتری برامور

نظر كردند.این تغییر بر چنین محور هایي استوار بوده است:

دانشکده تاثیرگذار باشند .هیئت مدیره آموزش منطقهای
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ایجاد شایستگي های خاص در دانشجویان،توجه به مهارت

جنوب

های ریاضي،رایانه و زبان های خارجي،تاكید بر ارزش ها

آموزش عالي را چنین بیان ميكنند - :آگاهي نداشتن رهبران

و اخالقیات،درک و فهم چند فرهنگي و ارتباطات بین

آموزش عالي از نیاز به تغییر؛  -آگاهي نداشتن دانشگاهها

دانش

از نیاز به تغییر .این هیئت پیشنهاد هایي را برای تغییر

آموختگان دانشگاهي شاغل در پست های مرتبط بایستي

نیازهای پانزده ایالت جنوبي آمریکا مورد بحث قرار داده

صالحیت ها و شایستگي هایي را در حین انجام وظیفه

است كه عبارتند از- :اصالح تعادل بین آموزش و پژوهش؛

داشته باشند،و جوابگوی سوالهای مطرح شده در دنیای

 -طراحي مجدد آنچه در دانشگاه ها آموزش داده ميشود؛-

واقعي باشندو آموخته ها در موقع نیاز قابل كاربرد باشد و

افزایش تاكید بر كیفیت و بهره وری ؛ -پاسخ دقیق تر دادن

منجر به حل مسئله گردد؛..تغییر در برنامه های درسي

به چالش های بازار ؛ -تقویت ارتباط بین دانشگاهها و

دانشگاه ها پدیده ای مستمر و در عین حال ضروری بوده

مدارس و محل كار(.یارمحمدیان و بهرامي)1333،1246،

است اما بیش از هر چیز و تقریبا در همه دوران ها،موضوع

پژوهش احمدی ()1331نشان مي دهد نیاز های آموزشي

تمركز گرایي در تدوین عناوین و سرفصل های دروس

مدیران مدارس در زمینه نقش های نظارتي،طراحي آموزش

رشته های دانشگاهي همواره مورد انتقاد كارشناسان و

و تدریس ،اجرای آموزش ،ارزیابي آموزش و برنامه های

صاحبنظران بوده است .توجه ناكافي به رشد دانش و

ضمن خدمت بیش از سطح متوسط است و همچنین مدیران

تحوالت جهاني،عدم مشاركت فراگیران در فرایند برنامه

مرد بیشتر از مدیران زن در زمینه اداره كالس به آموزش

ریزی درسي و عدم ارتباط محتوای رشته ها با نیاز های

نیاز دارند .جواد بشیری ()1336در پژوهش نیازهای

مخاطبان و جامعه انتقاد هایي را بدنبال داشته است .در

اطالعاتي اعضای هیئت علمي سازمان تحقیقات وآموزشي

تدوین برنامه های جدید یا بازسازی برنامه ها تکیه بر نیاز

كشاورزی را مجالت تخصصي ،اینترنت و كتاب اعالم

من1

نمودند .عبادی فرو همکاران ()1334نیاز های آموزشي

( )2991افزایش اثربخشي دوره ها و برنامه های آموزشي

پژوهشي اعضای هیئت علمي دندانپزشکي كشور را كارگاه

1
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المللي

(یارمحمدیان

وبهرامي(1333،1243،

های مخاطبان شیوه ای منطقي و مفید است .فلکس

- Flaxman
- Altschuld

( )1994طي پژوهشي دو مشکل اساسي در

- Lavett
- Board Southern Regional Education
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روش تحقیق مقدماتي و كارگاه مقاله نویسي جهت مقاالت

مي توان نتیجه گرفت كه آیا ساعت تدریس و برنامه درسي

انگلیسي و اصول مقاله نویسي وتهیه پروپزال های تحقیقاتي

نیاز به بازنگری دارد یا خیر؟ كه در صورت نیاز،با تجدید

عنوان نمودند .رئیسي و داداشي ()1333نیاز های آموزشي

نظر در برنامه درسي ،بهره وری نیروی انساني افزایش

مدیران بیمارستانهای آموزشي دانشگاه علوم پزشکي

خواهد یافت و باعث جلوگیری از اتالف منابع مي شود.

اصفهان را در ارتباط با فرایند طرح جامع سیستمهای

فرضیه های پژوهش حاضر عبارتست از:

اطالعاتي بیمارستان را ضروری دانستند .امین الرعایا

 -1میزان تناسب ساعات تدریس دروس اصلي كارشناسي

( )1331نیاز آموزشي كارشناسان آموزش دانشگاه علوم

مدیریت و برنامه ریزی آموزشي از نظر استادان صاحبنظر

پزشکي اصفهان را در هر سه حیطه فني –تخصصي،ادراكي

و مدیران و معاونین مدارس یکسان نیست.

و انساني بصورت مداوم دیدند و از این میان،بیش از همه

 -2میزان تناسب ساعات تدریس دروس تخصصي

در زمینه فني –تخصصي احساس نیاز آموزشي مي نمایند.

كارشناسي مدیریت و برنامه ریزی آموزشي از نظر استادان

میرزا محمدی ()1334نیازهای آموزشي كاركنان دسته های

صاحبنظرو مدیران و معاونین مدارس یکسان نیست.

اداری -مالي و فني -مهندسي آموزشگاه های فني و حرفه
روش

ای استان تهران،در دو بعد دانش و مهارت،شركت در

تحقیق حاضراز نوع توصیفي – مقایسه ای است كه به دنبال

همایش های آموزشي و پژوهشي،ارائه راهکار های
كاربردی برای فراهم آوری منابع مالي و برنامه ریزی

مقایسه نظرات دو گروه فارغ التحصیالن( مدیران و

اموزشي كاركنان،فراهم آوری آیین نامه های آموزشي و

معاونین) و استادان صاحبنظر در رشته مدیریت برنامه ریزی

پژوهشي،زبان تخصصيIT, ICL،است  .حاجي

آموزشي در مورد میزان متناسب بودن ساعات تدریس آنها

میررحیمي و حسیني()1332در پژوهش نیاز آموزشي –

مي باشد .وازسویي دیگراز لحاظ روش ،یك تحقیق

حرفه ای آموزشگران مراكز و موسسات اموزش عالي

پیمایشي به حساب ميآید و واحد تحلیل آن فارغ

كشاورزی ایران را آشنایي با نحوه استفاده از اینترنت برای

التحصیالن( مدیران و معاونین) و استادان صاحبنظر در

دسترسي به یافته های تحقیقات آموزشي كشاورزی اعالم

رشته مدیریت برنامه ریزی آموزشي مي باشند.

نمودند  .در پژوهش ارزیابي تطبیقي – كارآمدی آموزش

جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گيری

دانشگاهي رویکردی مناسب برای چالش های روش

جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامي فارغ التحصیالن

شناسي بهبود كیفیت،كتاب و منابع درسي یکي از متغیر های

رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشي با سمت مدیریت

مهم و تاثیر گذار بر عملکرد آموزشي و موفقیت تحصیلي

مدارس استان تهران و استادان صاحبنظر رشته مذكور در

است ونتایج تحلیل رگرسیون نشان مي دهند كه دسترسي

دانشگاه های استان تهران است .با توجه به اینکه دسترسي

به منابع درسي بیشتر به طور معني دار و البته ،در سطح

به تمامي اعضای جامعه مقدور نبوده ونمي توان فهرستي از

چشمگیری معدل دانشجویان را افزایش مي دهد و از نظر

تمامي اعضای جامعه تهیه كرد ،بنابر این جامعه تحقیق

هزینه – اثربخشي به ترتیب كتاب و منابع درسي،آموزش

حاضر در حیطه جوامع نامحدود قرار مي گیرد .بعبارتي

روش تدریس آموزشگران (در حین كار)و اندازه

چون آموزش و پرورش رشته تحصیلي فارغ التحصیالن را

كالس(تعداد دانشجو)اقتصادی ترین و موثرترین عوامل

در بسیاری از موارد با عنوان علوم تربیتي ثبت نموده بود ؛و

ارتقای كیفیت آموزش برای جامعه تحت مطالعه هستند.

تفکیك گرایش های تحصیلي مشخص نبود شناسایي افراد

(نادری )49-1336،43،بنابر این با هدف مطالعه اولیه در

با مدرک مدیریت و برنامه ریزی آموزشي را سخت مي

خصوص میزان تناسب ساعات تدریس دروس رشته مذكور

نمود ،و همچنین دسترسي به اساتید نیز بسیار دشوار بوده
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است؛ بنابر این به منظور برآورد حجم نمونه با استفاده از

 -1با توجه به نتایج آزمون یومان ویتني در فاصله اطمینان

روش نمونه گیری تصادفي نیمي از فارغ التحصیالن رشته

 99درصد با سطح معناداری  ،Sig= 9099تفاوت معنادار

مدیریت وبرنامه ریزی آموزشي با سمت مدیر و معاون

مي باشد ،به عبارت دیگر میانگین متناسب بودن ساعت

مدارس با حجم نمونه  33نفر و  39نفر از استادان صاحبنظر

درس آموزش و پرورش تطبیقي در بین استادان صاحبنظر

رشته مذكوركه دسترسي به آنان مقدور بوده است به عنوان

و مدیران و معاونان مدارس متفاوت مي باشد بنابراین با

واحد نمونه مد نظر قرار گرفتند.

توجه به اطالعات موجود فرضیه تحقیق تایید و فرضیه Ho
رد مي گردد.همچنین با توجه به عالمت منفي میزان Zمي

ابزار پژوهش
در پژوهش حاضر به منظور مقایسه نظرات در خصوص

درس آموزش و پرورش تطبیقي باید افزایش یابد .

تناسب ساعات تدریس(در سه مقوله متناسب،اضافه و

 -2با توجه به نتایج آزمون یومان ویتني در فاصله اطمینان

كاهش) دروس رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشي از

 99درصد با سطح معناداری  ،Sig= 9099تفاوت معنادار

پرسشنامه استفاده شده است برای تعیین روایي پرسشنامه

مي باشد ،به عبارت دیگر میانگین متناسب بودن ساعت

از نظرات اساتید و كارشناسان خبره آموزشي و ناظر تحقیق

درس آموزش و پرورش ابتدایي ،راهنمایي و متوسطه در

استفاده شده است و پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفته و

بین استادان صاحبنظر و مدیران و معاونان مدارس متفاوت

نقطه نظرات اصالحي آنان اعمال شده است تا برداشت

مي باشد بنابراین با توجه به اطالعات موجود فرضیه تحقیق

یکسان از سواالت بدست آید .برای سنجش میزان پایایي از

تایید و فرضیه  Hoرد مي گردد.همچنین با توجه به عالمت

آزمون آلفای كرانباخ استفاده شده است كه میزان ضریب

منفي میزان Zمي توان نتیجه گرفت كه از نظر استادان

پایایي پرسشنامه 9/33مي باشد .و با توجه به اینکه متناسب

صاحبنظر میزان ساعت درس آموزش و پرورش ابتدایي،

بودن ساعات تدریس(در سه مقوله متناسب،اضافه و

راهنمایي و متوسطه باید افزایش یابد .

كاهش)هر یك از دروس اصلي( 23واحد) و تخصصي (29

 -3با توجه به نتایج آزمون یومان ویتني در فاصله اطمینان

واحد) در سطح سنجش رتبه ای مي باشد جهت آزمون

 93درصد با سطح معناداری  ،Sig= 9099تفاوت معنادار

فرضیه های تحقیق از آزمون ناپارامتریك،یومان-ویتني

مي باشد ،به عبارت دیگر میانگین متناسب بودن ساعت

استفاده گردید زیرا این آزمون نمره های همه آزمودني ها

درس روانشناسي تربیتي در بین استادان صاحبنظر و مدیران

ی متفاوت را در موقعیت هارتبه بندی مي كند (.گرین ودی

و معاونان مدارس متفاوت مي باشد بنابراین با توجه به

الیویرا ،ترجمه دالور)67، 1336،

اطالعات موجود فرضیه تحقیق تایید و فرضیه  Hoرد مي

توان نتیجه گرفت كه از نظر استادان صاحبنظر میزان ساعت

گردد .همچنین با توجه به عالمت منفي میزان Zمي توان
یافته های پژوهش

نتیجه گرفت كه از نظر استادان صاحبنظر میزان ساعت

فرضیه  :میزان متناسب بودن ساعات تدریس دروس اصلي

درس روانشناسي تربیتي باید افزایش یابد.

رشته كارشناسي مدیریت و برنامه ریزی آموزشي از نظر

 -4با توجه به نتایج آزمون یومان ویتني در فاصله اطمینان

استادان صاحبنظر و مدیران و معاونان مدارس تفاوت

 99درصد با سطح معناداری  ،Sig= 9099تفاوت معنادار

معناداری وجود دارد.

مي باشد ،به عبارت دیگر میانگین متناسب بودن ساعت

استادان و فارغ التحصیالن این رشته شاغل در پست

درس روانشناسي رشد كودكي  1در بین استادان صاحبنظر

مدیریت مدارس

و مدیران و معاونان مدارس متفاوت مي باشد بنابراین با

با توجه به نتایج به دست آمده از جدول  1مواردی كه بین

توجه به اطالعات موجود فرضیه تحقیق تایید و فرضیه Ho

دو دیدگاه تفاوت را نشان مي دهد عبارتند از:
4
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رد مي گردد .همچنین با توجه به عالمت منفي میزان Zمي

فرضیه :میزان متناسب بودن ساعات تدریس دروس

توان نتیجه گرفت كه از نظر استادان صاحبنظر میزان ساعت

تخصصي رشته كارشناسي مدیریت و برنامه ریزی آموزشي

درس روانشناسي رشد كودكي  1باید افزایش یابد .

از نظر استادان صاحبنظر و مدیران و معاونان مدارس

 -3با توجه به نتایج آزمون یومان ویتني در فاصله اطمینان

تفاوت معناداری وجود دارد.

 99درصد با سطح معناداری  ،Sig= 9099تفاوت معنادار
مي باشد ،به عبارت دیگر میانگین متناسب بودن ساعت

استادان و فارغ التحصيالن این رشته شاغل در پست

درس روانشناسي رشد نوجواني  2در بین استادان صاحبنظر

مدیریت مدارس

و مدیران و معاونان مدارس متفاوت مي باشد بنابراین با

با توجه به نتایج به دست آمده از جدول 2مواردی كه تفاوت

توجه به اطالعات موجود فرضیه تحقیق تایید و فرضیه Ho

دو دیدگاه را بیان مي كند عبارتند از:

رد مي گردد .همچنین با توجه به عالمت منفي میزان Zمي

-1با توجه به نتایج آزمون یومان ویتني در فاصله اطمینان

توان نتیجه گرفت كه از نظر استادان صاحبنظر میزان ساعت

 93درصد با سطح معناداری  ،Sig= 9093تفاوت معنادار

درس روانشناسي رشد نوجواني  2باید افزایش یابد .

مي باشد ،به عبارت دیگر میانگین متناسب بودن ساعت

 -6با توجه به نتایج آزمون یومان ویتني در فاصله اطمینان

درس نظارت و راهنمایي تعلیماتي در بین

 93درصد با سطح معناداری  ،Sig= 9099تفاوت معنادار

صاحبنظر و مدیران و معاونان مدارس متفاوت مي باشد

مي باشد ،به عبارت دیگر میانگین متناسب بودن ساعت

بنابراین با توجه به اطالعات موجود فرضیه تحقیق تایید و

استادان

فرضیه  Hoرد مي گردد .همچنین با توجه به عالمت منفي

صاحبنظر و مدیران و معاونان مدارس متفاوت مي باشد

میزان Zمي توان نتیجه گرفت كه از نظر استادان صاحبنظر

بنابراین با توجه به اطالعات موجود فرضیه تحقیق تایید و

میزان ساعت درس نظارت و راهنمایي تعلیماتي باید

فرضیه  Hoرد مي گردد .همچنین با توجه به عالمت منفي

افزایش یابد .

میزان Zمي توان نتیجه گرفت كه از نظر استادان صاحبنظر

-2با توجه به نتایج آزمون یومان ویتني در فاصله اطمینان

میزان ساعت درس مقدمات مشاوره و راهنمایي باید

 93درصد با سطح معناداری  ،Sig= 9099تفاوت معنادار

افزایش یابد .

مي باشد ،به عبارت دیگر میانگین متناسب بودن ساعت

 -7با توجه به نتایج آزمون یومان ویتني در فاصله اطمینان

درس مسائل نوجوانان و جوانان در بین استادان صاحبنظر

 99درصد با سطح معناداری  ،Sig= 9099تفاوت معنادار

و مدیران و معاونان مدارس متفاوت مي باشد بنابراین با

مي باشد ،به عبارت دیگر میانگین متناسب بودن ساعت

توجه به اطالعات موجود فرضیه تحقیق تایید و فرضیه Ho

درس مقدمات تکنولوژی آموزشي در بین استادان صاحبنظر

رد مي گردد .همچنین با توجه به عالمت منفي میزان Zمي

و مدیران و معاونان مدارس متفاوت مي باشد بنابراین با

توان نتیجه گرفت كه از نظر استادان صاحبنظر میزان ساعت

توجه به اطالعات موجود فرضیه تحقیق تایید و فرضیه Ho

درس مسائل نوجوانان و جوانان باید افزایش یابد .

درس مقدمات مشاوره و راهنمایي در بین

رد مي گردد .همچنین با توجه به عالمت منفي میزان Zمي
توان نتیجه گرفت كه از نظر استادان صاحبنظر میزان ساعت
درس مقدمات تکنولوژی آموزشي باید افزایش یابد.
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استادان

مقایسه تناسب ساعات تدریس دروس رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ازنظر فارغ التحصیالن  /....محمودی و ربیعی
جدول : 1آزمون یو مان ویتني مقایسه متناسب بودن ساعات تدریس دروس اصلي رشته مدیریت و یرنامه ریزی آموزشي از نظر
Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

تاریخ آموزش و پرورش

3610999

17920999

-.231

Asymp. Sig.
)(2-tailed
.317

فلسفه آموزش و پرورش

3390399

17610399

-.743

.434

اصول و مباني آموزش و پرورش

3460399

4310399

-.493

.613

آموزش و پرورش تطبيقي

1990999

2930999

-30424

.991

آموزش و پرورش ابتدایي ،راهنمایي و متوسطه

1360999

2910999

-30671

.999

روشها و فنون تدریس

3410999

4460999

-.333

.392

روانشناسي عمومي

2320399

3370399

-10331

.967

روانشناسي تربيتي

2460399

3310399

-20262

.924

روانشناسي رشد کودکي 1

2370399

3620399

-20412

.916

روانشناسي رشد نوجواني 3

2390999

3330999

-20721

.997

جامعه شناسي عمومي

3320999

4370999

-.794

.427

جامعه شناسي آموزش و پرورش

3910999

4960999

-10342

.147

کليات اقتصاد

3690999

4630999

-.223

.329

اقتصاد آموزش و پرورش

3390999

17990999

-.243

.394

مدیریت عمومي

3290399

17690399

-.731

.433

مقدمات برنامه ریزی آموزشي و درسي

3470399

17730399

-.421

.674

آموزش و پرورش کودکان استثنایي

2910399

3960399

-10331

.126

مقدمات مشاوره و راهنمایي

2630999

3630999

-20144

.932

مقدمات تكنولوژی آموزشي

2390999

3330999

-20334

.994

آشنایي با کتابخانه و کتابداری

3630999

17990999

-.933

.934

روشهای آماری در علوم تربيتي

3640999

17930999

-.143

.333

سنجش و اندازه گيری در علوم تربيتي

3470999

4320999

-.497

.619

مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي

3690399

4630399

-.223

.324

نام دروس اصلي

جدول : 3آزمون یو مان ویتني مقایسه متناسب بودن ساعات تدریس دروس تخصصي رشته مدیریت و یرنامه ریزی آموزشي از نظر
نام دروس تخصصي

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

)Asymp. Sig. (2-tailed

اصول مدیریت آموزشي

3910399

17320399

-10273

.293

روانشناسي اجتماعي در تعليم و تربيت

3360999

4410999

-10913

.399

سازمان قوانين آموزش و پرورش

3610999

4660999

-.249

.319

اصول برنامه ریزی آموزشي

3430999

4430999

-.436

.627

مباني امور مالي و تنظيم بودجه

2990999

17210999

-10334

.129

اصول برنامه ریزی درسي

3360999

4610999

-.233

.777

کاربرد مقدمات کامپيوتر در مدیریت آموزشي

3230999

17390999

-.963

.333

اصول حسابداری

3340999

17630999

-.723

.463

روابط انساني در سازمانهای آموزشي

3360999

17370999

-.323

.743

نظارت و راهنمایي تعليماتي

2930999

17260999

-10397

.933

راهنمایي تحصيلي و شغلي

32309999

4230999

-10149

.239

مسائل نوجوانان و جوانان

2230999

3330999

-20913

.994
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جدول : 3آزمون یو مان ویتني مقایسه متناسب بودن ساعات تدریس دروس تخصصي رشته مدیریت و یرنامه ریزی آموزشي از نظر
نام دروس تخصصي

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

)Asymp. Sig. (2-tailed

آموزش بزرگساالن

3330399

17360399

-.431

.632

برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت

3790999

4730999

-.922

.932

مدیریت اسالمي

2660999

3710999

-20229

.926

کار عملي مدیریت در آموزشگاه

3220399

17330399

-.992

.321

کار عملي مدیریت در سازمانها

3140999

17430999

-10379

.171

متون زبان خارجه در برنامه ریزی درسي آموزشي

3390999

4640999

-.243

.394

متون زبان خارجه در مدیریت آموزشي

3360999

17960999

-.119

.993

پژوه تحقيقاتي (سمينار)

3290999

4340999

-.971

.332

-3با توجه به نتایج آزمون یومان ویتني در فاصله اطمینان

دروس اصلي با استفاده از آزمون یومان ویتني در فاصله

 93درصد با سطح معناداری  ،Sig= 9092تفاوت معنادار

اطمینان 93درصد و با توجه به عالمت منفي میزان Z

مي باشد ،به عبارت دیگر میانگین متناسب بودن ساعت

استادان صاحبنظر خواستار افزایش ساعات دروس آموزش

درس مدیریت اسالمي در بین استادان صاحبنظر و مدیران

و پرورش تطبیقي،آموزش و پرورش ابتدایي،راهنمایي و

و معاونان مدارس متفاوت مي باشد بنابراین با توجه به

متوسطه،روانشناسي تربیتي،روانشناسي رشد كودكي ،1

اطالعات موجود فرضیه تحقیق تایید و فرضیه  Hoرد مي

روانشناسي رشد نوجواني  ،2مقدمات مشاوره و راهنمایي

گردد .همچنین با توجه به عالمت منفي میزان Zمي توان

و مقدمات تکنولوژی آموزشي مي باشند .كه نتایج این

نتیجه گرفت كه از نظر استادان صاحبنظر میزان ساعت

تحقیق نیز با یافته های احمدی ( )1339همسو است كه نیاز

درس مدیریت اسالمي باید افزایش یابد .

آموزشي مدیران مدارس در زمینه اجرای آموزش و ارزیابي
آموزشي بیش از حد متوسط است و با یافته های

دلیتر1

بحث و نتیجه گیری

( )1993نیز همسواست كه تغییر مدام برنامه درسي بایستي

تغییر در برنامه های درسي دانشگاه ها پدیده ای مستمر و

فرایند اصلي دانشگاه ها باشد كه این امر باعث شد %39

در عین حال ضروری مي باشد اما بیش از هر چیز و تقریبا

دانشگاه ها در برنامه های خود تجدید نظر نمودند و شاهد

در همه دوران ها،موضوع تمركز گرایي در تدوین عناوین

موفقیت نیز بوده اند  .نتیجه دیگر پژوهش حاضر نشان مي

و سرفصل های دروس رشته های دانشگاهي همواره مورد

دهد كه متناسب بودن ساعات تدریس(در سه

انتقاد كارشناسان و صاحبنظران بوده است .توجه ناكافي به

مقوله:متناسب،اضافه و كاهش )هر یك از دروس تخصصي

رشد دانش و تحوالت جهاني،عدم مشاركت فراگیران در

با استفاده از آزمون یومان ویتني در فاصله اطمینان 93درصد

فرایند برنامه ریزی درسي و عدم ارتباط محتوای رشته ها

و با توجه به عالمت منفي میزان  Zاستادان صاحبنظر

با نیاز های مخاطبان و جامعه انتقاد هایي را بدنبال داشته

خواستار افزایش ساعت دروس نظارت و راهنمایي

است .نتایج پژوهش حاضر لزوم بازنگری برنامه درسي

تعلیماتي،مسائل نوجوانان و جوانان و مدیریت اسالمي مي

رشته دانشگاهي مدیریت و برنامه ریزی آموزشي را اعالم

باشند .كه نتایج این تحقیق با یافته های احمدی()1339

مي نمایدكه به شرح زیر مي باشد :متناسب بودن ساعات

همسو است كه نیاز آموزشي مدیران مدارس در زمینه

تدریس (در سه مقوله:متناسب ،اضافه و كاهش )هر یك از

نظارت نیز بیش از حد متوسط است .نتایج پژوهش حاضر

Delatter

1
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با نظریه آیزنر ( )1979همسو است كه كاركرد های مهم

برنامه درسي است زیرا نهایتا فارغ التحصیالن باید شان و

ارزشیابي آموزشي را عبارت از تشخیص،تجدید نظر در

منش كار استخدام در سطح جامعه را داشته باشند  .بهمین

برنامه درسي،مقایسه كردن،پیش بیني نیاز های آموزشي یا

سان برنامه درسي تجدید نظر شده باید هم از سوی داوران

نیازسنجي و تعیین میزان تحقق هدفها مي داند .همچنین به

درون دانشگاهي و نیز ارزیابان خارجي نظیر سازمان های

نتایج پژوهش الوت ( )1996ميتوان تا حدودی استناد كرد

اعتبار بخشي و یا سایر دانشگاه ها مورد ارزیابي قرار گیرد.

كه آموزش عالي تحت سلطه یك الگوی منسوخ و قدیمي

مساله اصلي آن است كه همه شركاءاز فرصت الزم برای

است و نیاز های آموزش رایج را منعکس نميكند .و اینکه

بیان دیدگاه ها و دلمشغولي های خود برخوردار باشند.

با نتایج پژوهش هیئت مدیره آموزش منطقه ای جنوب در

 -3اصالح و بازنگری برنامه درسي در حوزه علوم انساني

سال ( )1994برابری مي نماید كه اعالم نمودند جهت تعادل

مستلزم طي مراحل معیني است كه به شرح زیر مي توان

بین آموزش و پژوهش اصالح صورت گیرد و آنچه در

برشمرد -1:زمینه سازی،دستیابي به اجماع در خصوص

دانشگاه ها آموزش داده مي شود طراحي مجدد گردد به

منطق و ضرورت بازنگری برنامه درسي -2.تعیین ساختار

چالش های بازار پاسخ دقیقتری داده شود و ارتباط بین

تشکیالت مناسب  -3خلق،بازبیني چشم انداز برای

دانشگاه ها و مدارس و محل كار تقویت گردد.

رشته،گروه آموزشي -4تدوین،بازبیني ویژگي های فارغ

با توجه به نتایج تحقیق حاضر مي توان پیشنهاد كرد:

التحصیالن ایده آل -3تدوین،بازبیني اهداف ودروس-6

 -1توجه به نتایج پژوهش حاضر كه پرسش شوندگان

مصوب سازی.

خواستار افزایش ساعت بعضي از دروس بودند؛ بازنگری

 -4استادان دانشگاه به این امر اهتمام ورزند كه دانشجویان

برنامه درسي رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشي امری

بایستي جوابگوی سوال های مطرح شده در دنیای واقعي

ضروری است.

باشند ولیکن جمع بستن مطالبي كه بصورت تفکیکي

 -2تغییرات برنامه درسي بویژه در رشته های علوم انساني

آموخته اند جهت پاسخگویي به سوال در آن زمان برای

كه دستیابي به توافق در بسیاری از مباحث دشوار و در پاره

آنان غیر ممکن مي شود آموخته ها بایستي در موقع نیازقابل

ای موارد دور از دسترس است،مستلزم كار جمعي است

كاربرد و جمع بستن باشد تا منجر به حل مسئله گردد بنابر

.اعضای هیات علمي جوانتر،دیدگاه و چشم اندازهای تازه

این بایستي از روش فرارشته ای در دروس بین رشته ای

و نویني را برای بازنگری برنامه درسي به ارمغان مي آورند؛

كه به واقع دو یا چند رشته را با هم تركیب مي كند استفاده

كه در بردارنده خالقیت و نوآوری است .اعضای هیات

نمایند به این معنا كه با یك مسئله شروع مي شود و از رشته

علمي باسابقه و مجرب نوعي چشم انداز تاریخي و سیر

های علمي دانش جدیدی تولید مي شود مثال محتوای علوم

تحوالت برنامه درسي گروه را برای گروه بهمراه مي آورند

طبیعي با مفاهیم علوم پایه و ریاضیات ارتباط مي یابد به

و مي توانند مدیران خوبي برای رهبری گروههای بازنگری

این نحو كه دانشجویان برای حل مسائل و تحقیقات تربیتي

باشند مهم این است كه تمامي نیروهای دارای قابلیت های

بطور همزمان روانشناسي تربیتي و آماراستنباطي و

مشاركت در بازنگری برنامه درسي مشاركت داشته باشند

احتماالت پیشرفته مي خوانند.

.بنابراین منابع اطالعات برای تصمیم گیری در خصوص
ماهیت و نوع تغییرات ضروری در برنامه درسي (نظیر
تجربیات اساتید،دانشجویان،فارغ التحصیالن با پست های
اجرایي مرتبط و )...و نیز در نظر آوردن و لحاظ كردن
مشتریان و كارفرمایان محصوالت و برونداد های نظام
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Abstract
This research is a descriptive comparative one, which compare opinions of two groups of the graduated (schools
principals and assistants) and knowledgeable professors in management field and educational programming about
efficiency and appropriateness of hours that subjects are instructed. The studied society includes all graduates of
the mentioned field of study employed as school principals and knowledgeable professors in Tehran province in
2009. Using random sampling method, half of the graduates with a sample volume of 53 persons as well as 30
knowledgeable professors in the aforesaid field of study who were available were considered as samples.This is a
scanning and sectional research that is accounted in applicable studies. Data gathering was done by a questionnaire.
For determination of anecdotal, judges agreement, content anecdotal and opinions of mastered experts and
professors of education and research supervisor, were used. Since all of the main and specialized subjects are
separated from each other’s, reliability coefficient was not determined. Research population includes 53 of the
graduated (principals and assistants) and 30of the knowledgeable professors of the above-mentioned subject.
Sample selection was done by randomized sampling. About appropriateness of main and specialized subjects’
hours, the knowledgeable professors wish increase of hour’s .According to the results, review of curriculum in this
field of study is necessary
.Keywords: review of the curriculum, appropriateness of teaching hours, management field of study and
educational programming, assessing the necessities
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