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   چکیده
 مدیریت و آموختگان رشتههدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر عدم بکارگیري دانش

دیدگاه هاي تخصصی و مدیریتی، از ریزي آموزشی استان چهارمحال و بختیاري در پستبرنامه
  روش پژوهش . ها بوده استآموختگان شاغل این رشتهاستادان، مدیران آموزشی و دانش

نفر مدیر آموزشی و  123نفر استاد،  65آماري آن شامل تحلیلی و پیمایشی بوده و جامعۀ- توصیفی
. استریزي استان چهارمحال و بختیاري بوده آموخته گان رشتۀ مدیریت و برنامهنفر از دانش 62

         پاسخ پژوهشگرساخته هاي مورد نیاز پژوهش از یک پرسشنامۀ بستهآوري دادهبراي جمع
هاي پرسشنامه، توسط متخصصان و روایی سؤال. استفاده شده است) ايدر مقیاس پنج درجه(

                                                
 ) 09131855595نویسنده مسئول ( ریزي درسی دانشگاه اصفهاندانشجوي دکتري برنامه - 1

Majid_bahraini@yahoo.com    
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  m.nikkhah2@yahoo.com .مدرس دانشگاه فرهنگیان، پردیس بحرالعلوم شهرکرد  -3
    .عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد -4
   amraei.sasan@yahoo.com     09389892161. کارشناس ارشد برنامه ریزي آموزشی دانشگاه اصفهان -5
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هاي پژوهش، از براي تحلیل داده. ، محاسبه شده است95/0پایایی آن به روش آلفاي کرانباخ 

           هاي پژوهش،طبق یافته. هاي آمار توصیفی و استنباطی مناسب استفاده شده استشرو
درصد عوامل اجرایی و  49درصد عوامل سازمانی،  8/57دهندگان عوامل فردي، درصد پاسخ 1/46
    آموختگان در عوامل آموزشی را به میزان زیاد و بسیار زیاد، در عدم بکارگیري دانش 4/37

آموختگان در زمینۀ همچنین تفاوت بین دیدگاه استادان و دانش. اندهاي تخصصی مؤثر دانستهپست
  .دار بوده استعوامل فردي و استادان و مدیران در زمینۀ عوامل سازمانی معنی

  
  :واژگان کلیدي

 . ریزي، نظام آموزشیآموختگان، رشتۀ مدیریت و برنامههاي مدیریتی و تخصصی، دانشپست 
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 مقدمه

 ختراعات و اکتشافات و قرن داناییدر آن هستیم به حق قرن شتاب آلود ا قرنی که ما
آموزشی و جایگاه  ریزيویژة مدیریت و برنامهدر این قرن نقش و ارزش . نام گرفته است

آن در پیشرفت و تعالی جامعۀ جهانی، به خوبی شناخته شده است و بر همین اساس، این 
اي باید همزمان با تغییرات و هر جامعه. اندریزي نام نهادهعصر را عصر مدیریت و برنامه

بر پیوندد، دانش خود را با تکیه هاي مختلف علوم به وقوع میدگرگونیهایی که در زمینه
فرهنگ ملی و اعتقادات قومی و آخرین تحوالت، همگام و هماهنگ نگاه دارد و نیروهاي 
متخصص و کارورزانی دانشور و متقی براي مدیریت سازمانها و حل مشکالت خود تربیت 

توان استاد دانشگاه هاروارد، سازمانها را نمی» چاندلر « چرا که به قول . کند و به کار گیرد
ریزي بعد از طی فراز و نشیبها امروزه مدیریت و برنامه .چهره سپردبیبه دست افراد 

مفهومی مختلف در میدان عمل و نظر یعنی دانشگاه و موسسات مربوطه پیدا کرده و از 
  . سنگر مستحکمی برخوردار شده است

ریزي آموزشی در پیشرفت و توسعۀ ملل در اولویت قرار اهمیت مدیریت و برنامه
ریزي و بکار گیري دانش آموختگان این رشته در توجه به مدیریت و برنامهدارد، زیرا 

نتیجۀ آنی آن بکارگیري دانش . دارندة دو نتیجۀ آنی و آتی استهاي تخصصی، در برپست
هاي مرتبط باعث بهبود شرایط کار، افزایش رضایت و ایمنی آموختگان این رشته در پست

ادگی براي شکوفایی خالقیت ریا، نوآوري و تحرك خاطر کارکنان از مدیر و کار، و آم
ریزان آموزشی در کاري کارکنان است و نتیجه آتی تاثیر بسزایی است که مدیران و برنامه

تلف چون پزشکی و رشد ذهن، شناخت درك و فهم مدیران دیگر دارد و کیفیت حرف مخ
باشد ریزان آموزشی می ناشی از بهبود و شایستگی مدیران و برنامه... مهندسی و حقوق و

  .)1373بهرنگی ،(
. ، مؤثر استبهبود نظام آموزشی و اثر بخشی آنریزان در شیوه انتخاب مدیران و برنامه

      کنند و به شیوة شورایی اشاره می) 1988( 1در زمینۀ انتخاب مدیران، وایت و وایت
در بعضی اوقات مدارس در یک تیم براي انتخاب کاندیداهاي مدیریت استفاده : گویندمی

                                                
1. White, White 
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آموزان، معلمان، مشاور، منشی دفتر، یک یا این تیم عموما از والدین، جامعه، دانش. کنندمی

 . شوددو سرپرست و یکی از اعضاي هیأت مدیره تشکیل می

تر موزش عالی باید با آموزشهاي گستردهاند که آاظهار داشته) 2001( 1ویالهان و کارتر
هاي اجتماعی، اقتصادي و مبتنی بر صالحیت، دانشجویان را براي پاسخگویی به توسعه

در حقیقت نیاز به بررسی مداوم وضعیت . تکنولوژیکی به سرعت در حال تغییر، مجهز کند
جامعه و دانش  هاي درسی آموزش عالی جهت انطباق با نیازهاي دانشجویان، شرایطبرنامه

ریزي آموزشی به عنوان در کشور ما مدیریت و برنامه. گرددروز امري بدیهی محسوب می
ها و موسسات آموزش و یک رشتۀ فقیر مطرح است؛ زیرا جو عمومی حاکم بر اداره

ریزي آموزشی به عنوان یک علم پرورش، بیش از آن که مشوق بکارگیري مدیریت و برنامه
گرایی است یا مسئوالن آموزش و پرورش اهمیت شتهاي شخصی و ذهنباشد، موید بردا

شناسند، یا الزم را براي علم مدیریت قائل نیستند و در عمل الویت آن را به رسمیت نمی
ریزي یعنی آنان که عمال باید از علم مدیریت و برنامه - آموزشی هايمدیران موسسه

علمی هستند، به دالیل بسیار به فراگیري  در عین حال که فاقد دید -آموزشی بهره گیرند
تاکید » الوین تافلر«در اهمیت موضوع . کنندریزي احساس نیاز نمیعلمی مدیریت و برنامه

هاي علمی و در پیکار اقتصادي قرن بیست و یکم سازو کارهایی چون پژوهش«کند می
تر، ریزي هوشمندانهمهتکنولوژیکی، آموزش نیروي کار، نرم افزار پیشرفته، مدیریت و برنا

هاي الکترونیکی و مهمتر از همه سازماندهی خود دانایی، تکلیف ارتباط پیشرفته نظام
به همین دلیل امروز ) 1370، ترجمه خوارزمی،2تافلر(کشور را روشن خواهد کرد 

ریزان شایسته و داراي شرایط الزم براي کامیابی یک سازمان و بکارگیري مدیران و برنامه
رسد و همان گونه که ملت و شاید کل دنیا، بیش از هر روز دیگر ضروري به نظر مییک 

اگر قرار است «شود که یادآور می» وجدان جهانی تعلیم و تربیت «در کتاب » فیلیپ کومبز«
تحولی در عرصۀ تعلیم و تربیت به وقوع بپیوندد، این تحول و دگرگونی باید ازمدیریت و 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با ). 1366عسکریان،(» غازگرددریزي آموزشی آبرنامه
هاي علوم تربیتی را درصد ظرفیت پذیرش رشته 80همکاري وزارت آموزش و پرورش، 

به معلمان و کارکنان آموزش و پرورش اختصاص داده است اما متاسفانه ما شاهد عدم 
                                                

1. Wheelahan , Carter 
2. Toffler 
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هاي زیادي از هستیم و پژوهش ریزيهاي مدیریتی و برنامهجذب این افراد بویژه در پست
و پژوهش ) 1366(، آموزش متوسطه )1363(عمومی هاي دفتر آموزشجمله پژوهش

نشان دهندة عدم جذب دانش آموختگان بوده و عدم برخورداري مدیران ) 1370(عزیززاده 
هاي درسی موجود، بیشتر متاسفانه با توجه به برنامه .باشداز دانش و تخصص الزم می

آنان . ویان فاقد مهارتهاي تفکرند، به ویژه در سطح باال براي کار کردن در جامعهدانشج
کنند و به جاي تولید هاي آموزشی حل میاغلب مسائل را به شیوة مکانیکی در محیط

پذیرند و شنوند، میهمچنین معموال آنچه می. انداندیشه، مصرف کنندة اندیشه دیگران
، قدرت تحلیل، ارزشیابی و قضاوت در نتیجه. کنندنقد می ها راها و شنیدهکمتر گفته

عنوان کرده است که آنچه در نظام ) 1988( 1مارزانو ).، 1385شعبانی، (درستی ندارند 
        هاي درسی، مشهود است، آموزش عالی، به ویژه در بین طراحان و مجریان برنامه

 2آیزنر. رایند فعالیتهاي آموزشی استتوجهی به تحول فکري دانشجویان در تنظیم و و فبی
هایی چون تعادل در برنامه، استقالل در براي بهبود اصالح برنامه درسی ویژگی )1983(

اندیشه، تحلیل مسائل، تقویت حواس، عشق به محتوا، تعالی در آموزش و پرورش انتقادي 
راد فرهیخته نیاز دارد جامعه دانش بیشتر به اف کنداشاره می) 1999( 3وبر. کندرا توصیه می

اند، دانشگاهها باید به منظور پاسخگویی به تا به افرادي که تنها در زمینه خاصی تعلیم یافته
تري سازماندهی کنند، به طوري که هاي آموزشی خود را در مقیاس گستردهتقاضا، برنامه

متوقف بعد ازدانشگاه  نظرگرفته شودکه هرگز در آموزش، فرایندي مستمر و همیشگی
نتیجه گرفتند که نیازهاي علمی تنها بر ) 2000( 4نیچلسون و ساشمن. نخواهد شد

هاي دانشگاهی، مهارتهاي عاطفی مهارتهاي شناختی ساکن نیست، بلکه در بعضی رشته
اند که در عنوان نموده) 2004( 5روگماو هیوسدن. ممکن است اهمیت بیشتري پیدا کند

بر تحصیل دانش واقعی، به جاي تدریس به دانشجویان  یادگیري صالحیت محور با تاکید
اي متغیر روبرو که چطور مسایل را حل کنند باید آنها را به طور مناسب با موقعیتهاي حرفه

کرد تابا آنها تعامل کنند و به طور پیوسته دانش و مهارتهاي جدید را از طریق زندگی به 

                                                
1. Marzano 
2. Eisner 
3. weber 
4. Nichoson , cushman 
5. Roggema , Heusden 
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کند که به ضوابط گزینش و انتصاب شاره میا) 1362(در این راستا عالقه بند . دست آورند

شود و نظام آموزشی ما هنوز در گردونۀ آزمایش و خطا گرفتار مدیران مدارس توجه نمی
گزارش نمود مدیران داراي تحصیالت دانشگاهی نسبت به مدیران ) 1370(رضایی . است

کنند و می فاقد تحصیالت دانشگاهی در روش مدیریت خود از روش آزادمنشانه استفاده
در پژوهشی که شیخ نظامی .کنندقدرت نوآوري و ایجاد زمینۀ تغییر بیشتري را فراهم می

روي مدیران مدارس انجام داد، به این نتیجه رسید که تجربه و تخصص مدیران ) 1376(
    مدیران  گویدمی) 1376(زیرك . در میزان مهارت مدیریت زمان آنان تاثیري ندارد

هاي استفاده از منابع، ریزي آموزشی در مهارترشتۀ مدیریت و برنامهآموختۀ دانش
. پذیري، نسبت به گروه مقابل، عملکرد بهتري دارندگیري، نوآوري و مسئولیتتصمیم

ریزي آموزشی با در زمینۀ رابطۀ تخصص مدیر در رشتۀ مدیریت و برنامه) 1374(حمیدي 
ارس راهنمایی و متوسطه انجام داده است که میزان موفقیت نظارت و راهنمایی معلمان مد

ریزي آموزشی نتیجه گرفته است بین عملکرد مدیران دانش آموختۀ رشته مدیریت و برنامه
ارزیابی، رهبري گروهی، سازماندهی، مشاوره معلمان، (گانه هاي نهها در نقشبا سایر رشته

) کننده خدمات، مدیر و ناظم گیرنده، تامینریزي آموزشی، تصمیمهماهنگ کننده، برنامه
  .تفاوت معنی داري وجود ندارد

لذا گزینش، انتخاب و بکارگیري بهترین، داناترین انسانها براي ساختن فردایی بهتر و 
به مقصد رساندن این فاصله یکی از مهمترین و خطیرترین اقداماتی است که باید صورت 

همچنین . چهره سپردتوان به دست افراد بیسازمانها را نمی» 1چاندلر«گیرد، چرا که به قول 
    بعضی از مدیران و  توجه به آمار و ارقام و اطالعاتی که نشان دهندة ضعف علمی

ریزي و یا باشد، ضروري است از دانش آموختگان رشتۀ مدیریت و برنامهمی ریزانبرنامه
بکارگیري بهترین مدیران و لذا باید به انتخاب و . مرتبط با آن به نحو احسن استفاده کنیم

هاي کشور اعم از دولتی و غیر دولتی به حال با این که دانشگاه. ریزان پرداختبرنامه
ورزند و سرمایه ریزي آموزشی مبادرت میگزینش دانشجو در رشتۀ مدیریت و برنامه

شود ولی شاهدیم که هاي زیادي توسط دولت و دانشجویان در این مورد انجام میگذاري
. شوندهاي تخصصی خود به کار گرفته نمیبیشتر دانش آموختگان این رشته در پست

                                                
1. chandler 
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بنابراین هدف این پژوهش بررسی میزان تأثیر عوامل فردي، سازمانی، اجرایی و آموزشی 
ریزي آموزشی استان مدیریت و برنامه آموختگان رشتۀمؤثر بر جذب و بکارگیري دانش

هاي ي تخصصی و مدیریتی از دیدگاه استادان دانشکدههاچهارمحال و بختیاري در پست
ریزي استان آموختگان رشتۀ مدیریت و برنامهتربیتی، مدیران آموزشی و دانشعلوم

  .چهارمحال و بختیاري بوده است
  . است پیمایشی بودهروش آن تحلیلی و  -نوع پژوهش توصیفی :روش پژوهش
علوم  هايستادان گروهشامل تمامی اوهش آماري پژ هايجامعه: آماريۀجامعه و نمون
مدیریت و      دورة کارشناسی رشته آموختگاندانشنور و آزاد، هاي دولتی، پیامتربیتی دانشگاه

ها و مدیر کل، مدیران، معاونان و کارشناسان اداره(ریزي آموزشی و مدیران آموزشی برنامه
استان چهارمحال و بختیاري، در ) گانه آموزش و پرورشمدارس مناطق و نواحی هفده

به روش  ،)نفر 250(آماري نمونۀبعد از برآورد حجم . بوده است 90-91سال تحصیلی 
        نفر  62نفر استاد،  65( گیري شده استنمونه، از آنان به روش تصادفی ايطبقه

   .)نفر مدیر آموزشی 123آموخته و دانش
ساخته،  پژوهشگر ۀپرسشنامیک هاي پژوهش از طریق داده :هاادهابزار گردآوري د

ها، و مطالعه کتابپژوهشگران بعد از بررسی براي ساخت پرسشنامه، . اندگردآوري شده
 پاسخ در مقیاس پنج بسته اقدام به تدوین یک پرسشنامههاي مرتبط، منابع و پژوهش

از عوامل چهارگانه مورد بررسی پژوهش میزان تأثیر هر یک اي لیکرت، براي بررسی درجه
هاي تخصصی آموختگان در پستکارگیري دانش، بر به)فردي، سازمانی، اداري و آموزشی(

علوم  گروه استاداناز امه در اختیار تعدادي پرسشن بعد از قرار دادن .اندنمودهو مدیریتی 
اجراي مقدماتی آن به  براي برآورد روایی آن و، و شهرکرد اصفهان هايتربیتی دانشگاه

هاي پرسشنامه از گویهضریب پایایی ، هانفر از افراد جامعه 30صورت تصادفی بر روي 
ها گویهو همبستگی درونی  95/0، به روش آلفاي کرانباخ SPSSافزار آماري طریق نرم

  . استمحاسبه گردیده  97/0
ها توسط پژوهشگران به صورت پرسشنامه :هاهاي گردآوري و تحلیل دادهروش

 218هاي متعدد در نهایت هاي آماري توزیع و بعد از پیگیريبین افراد نمونه حضوري
سپس  .گردآوري شده است )مدیر آموزشی 106آموخته و دانش 53استاد،  63( پرسشنامه
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آزمون ( نرمال بودن توزیع مشاهدات به دلیلهاي مختلف آمار توصیفی و از روش
 هاي استنباطی، از آزمون)آزمون لون( هاو برابر بودن واریانس) اسمیرنف-فکالموگر

  . ها، استفاده شده استبراي تحلیل داده پارامتریک
  

  هاي پژوهشیافته
هاي پژوهش در مربوط به هر یک از سؤالتوصیفی و استنباطی هاي در ادامه، یافته

 .آورده شده است 8تا  1هاي جدول

ریزي آموختگان رشتۀ مدیریت و برنامهمیزانی عوامل شخصی دانشبه چه : سؤال اول
  ریزي مؤثر بوده است؟هاي مدیریتی و برنامهآموزشی بر عدم بکارگیري آنان در پست

  
  دهنده به عوامل شخصیهاي آماري پاسخهاي نمونهتوزیع درصدي پاسخ )1جدول

یاد
ارز

بسی
 

یاد
ز

سط 
متو

 

کم کم
ار 

بسی
 

عوامل شخصی زیر به چه میزانی  نظر شما هر یک ازبه
آموختگان رشته مدیریت و کارگیري دانشبر عدم به

- هاي مدیریتی و برنامهریزي آموزشی در پستبرنامه

 ریزي مؤثر است؟

ف
ردی

  

 1 آموختگان پایین بودن سن دانش 17 15.6 36.7 22.9 7.8

 2 آموختگانمجرد بودن دانش 22.5 22.5 30.3 16.5 8.3

آموختگان از تجربه مدیریتی و عدم برخورداري دانش 6.4 9.2 17.9 37.6 28.9
 ریزي کافیبرنامه

3 

 4 آموختگان از تجربه آموزشی کافیعدم برخورداري دانش 9.2 17.4 33 31.2 9.2

-کافی در زمینه آموختگان از تجربهعدم برخورداري دانش 7.8 13.8 26.6 31.7 20.2

 هاي اجتماعی و سیاسی
5 

گیرنده، از میزان دانش و عدم اطالع مسئوالن و تصمیم 6.4 10.1 25.2 33.5 24.8
 آموختگانهاي دانشمهارت

6 

هاي علمی و عدم اطمینان مسئوالن نسبت به توانایی 16.5 24.8 20.6 18.3 19.7
 آموختگان مدیریتی دانش

7 

  دهنده به عوامل شخصیهاي آماري پاسخهاي نمونهتوزیع درصدي پاسخ )1جدولادامه 
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یاد
ارز

بسی
 

یاد
ز

سط 
متو

 

کم کم
ار 

بسی
 

نظر شما هر یک از عوامل شخصی زیر به چه میزانی به
آموختگان رشته مدیریت و کارگیري دانشبر عدم به

- هاي مدیریتی و برنامهریزي آموزشی در پستبرنامه

 ریزي مؤثر است؟

ف
ردی

  

ضوابط، در زمینه عزل و نصب مدیران حاکمیت روابط بر  8.3 8.7 18.3 22.5 42.2
 ریزان آموزشی  و برنامه

8 

هاي مدیریتی در نگرانی مدیران نسبت به تصدي پست 18.3 20.6 21.1 22 17.9
  آموختگان  آینده توسط دانش

9 

 میانگین درصدي  12.5 15.8 25.6 26.2 19.9

  
 دهندگان میزان تأثیر عوامل فردي در عدم درصد پاسخ 1/46، 1هاي جدولطبق داده

 6/25ریزي را زیاد و بسیار زیاد، هاي مدیریتی و برنامهآموختگان در پستکارگیري دانشبه
دهندگان، عوامل طبق دیدگاه پاسخ. انددرصد کم و بسیار کم دانسته 3/28درصد متوسط و 

حاکمیت روابط ، )درصد 5/66(آموختگان از تجربه مدیریتی کافی عدم برخورداري دانش
و عدم ) درصد 7/64(ریزان آموزشی بر ضوابط، در زمینۀ عزل و نصب مدیران و برنامه

 3/58(آموختگان هاي دانشگیرنده، از میزان دانش و مهارتتصمیم اطالع مسئوالن و
، کمترین )درصد 8/24(آموختگان ، به ترتیب بیشترین تأثیر و مجرد بودن دانش)درصد

  .   کارگیري آنان داشته استتأثیر را در به
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هاي آماري هاي نمونهمقایسه پاسخ توکی مربوط بهتعقیبی تحلیل واریانس و  هايآزمون )2جدول
  دهنده به عوامل شخصیپاسخ

  S.S  d.f M.S F  Sig  Eta2  تغییرات منبع
  0.05  0.009  3.07  109.73  2  219.45  بین گروهی

    35.63  215  7661.10  درون گروهی
      217  7880.56  کل

 توکی تعقیبی آزمون

  M.D S.E Sig  مقایسه دو به دو  میانگین نمره نگرش افراد
  790/0  04/0  0.19  مدیر – استاد  3.21  استاد
  0.002  06/0  0.41  آموختهدانش -ستادا  3.02  مدیر
  337/0  06/0  0.22  آموختهدانش - مدیر  2.8  آموختهدانش

  
راهه نشان داده که در ، نتایج آزمون تحلیل واریانس یک2هاي جدول به داده با توجه
استاد، (ه گروه مورد بررسی ، تفاوت بین میانگین نمرة نگرش س01/0داري سطح معنی

دار بوده هاي مربوط به این سؤال، از نظر آماري معنی، در پاسخ به گویه)آموختهدانش مدیر،
نشان داده که تفاوت بین  fداري توکی، براي بررسی منبع معنینتایج آزمون تعقیبی . است

        و مدیران و  41/0آموختگان ، استادان و دانش19/0میانگین نمره نگرش استادان و مدیران، 
، تنها تفاوت بین 01/0داري با این وجود، در سطح معنی. بوده است 22/0آموختگان دانش

به عبارت دیگر استادان بیشتر . دار بوده استموختگان معنیآمیانگین نمرة استادان و دانش
هاي مدیریتی آموختگان، نقش عوامل فردي را در عدم بکارگیري آنان در پستاز دانش

 .اندمؤثر دانسته
 

آموختگان رشتۀ به چه میزانی عوامل سازمانی بر عدم بکارگیري دانش: سؤال دوم
  ریزي مؤثر بوده است؟هاي مدیریتی و برنامهریزي آموزشی در پستمدیریت و برنامه
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  دهنده به عوامل سازمانیهاي آماري پاسخهاي نمونهتوزیع درصدي پاسخ )3جدول

  
دهندگان میزان تأثیر عوامل سازمانی در عدم درصد پاسخ 8/57، 3هاي جدولطبق داده

 1/21بسیار زیاد،  ریزي را زیاد وهاي مدیریتی و برنامهآموختگان در پستکارگیري دانشبه
تأثیر هر یک عوامل سازمانی مورد . انددرصد کم و بسیار کم دانسته 1/21درصد متوسط و 

دهندگان به هاي مدیریتی، از دیدگاه پاسخآموختگان در پستکارگیري دانشبررسی در به
 ریزانهاي سیاسی در عزل و نصب مدیران و برنامهمشیدخالت خط: ترتیب زیر بوده است

هاي مناسب براي شناسایی و انتصاب مدیران ، عدم وجود افراد و گروه)درصد 5/66(
آموختگان جوان و کم تجربه، توسط و عدم پذیرش مدیریت دانش) درصد 7/59(

  ).درصد 3/47(معلمان
  

یاد
ارز

بسی
 

یاد
ز

سط 
متو

 

کم کم
ار 

بسی
 

نظر شما هر یک از عوامل سازمانی به
کارگیري زیر به چه میزانی بر عدم به

    آموختگان رشته مدیریت و دانش
هاي ریزي آموزشی در پستبرنامه

 ؟ریزي مؤثر استمدیریتی و برنامه

ف
ردی

  

33.
5 

33 20.
6 

هاي سیاسی در عزل و مشیدخالت خط 5.5 7.3
 ریزاننصب مدیران و برنامه

1 

12.
4 

34.
9 

24.
3 

17 11.
5 

آموختگان عدم پذیرش مدیریت دانش
 جوان و کم تجربه، توسط معلمان

2 

30.
3 

29.
4 

18.
3 

12.
4 

هاي مناسب و وجود افراد و گروه عدم 9.6
صالح براي شناسایی و انتصاب ذي

 مدیران  

3 

25.
4 

32.
4 

21.
1 

12.
2 

 میانگین درصدي 8.9
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هاي هاي نمونهمقایسه پاسخ توکی مربوط بهتعقیبی تحلیل واریانس و  هايآزمون )4جدول
  دهنده به عوامل سازمانیخپاس      آماري 

  S.S  d.f M.S F  Sig  Eta2  تغییرات منبع
  0.098  0.000  5.46  35.08  2  70.16  بین گروهی

    6.42  215  1382.31  درون گروهی
      217  1452.47  کل

 توکی تعقیبی آزمون

  M.D S.E Sig  مقایسه دو به دو  میانگین نمره نگرش افراد
  0.007  0.05  0.32  مدیر – استاد  3.87  استاد
  0.09  0.07  0.23  آموختهدانش -ستادا  3.55  مدیر
  0.25  0.06  -0.09  آموختهدانش - مدیر  3.64  آموختهدانش

  
راهه حاکی است که در سطح ، نتایج آزمون تحلیل واریانس یک4هاي جدول طبق داده

مدیر، استاد، (، تفاوت بین میانگین نمرة نگرش سه گروه مورد بررسی 01/0داري معنی
دار بوده هاي مربوط به عوامل سازمانی از نظر آماري معنی، نسبت به گویه)آموختهدانش
ها حاکی است که تفاوت طبق نتایج آزمون تعقیبی توکی، مقایسۀ دو به دو میانگین. است

و  23/0موختگان آ، استادان و دانش32/0بین میانگین نمره نگرش استادان و مدیران، 
، تفاوت بین میانگین نمرة 01/0داري بوده و در سطح معنی 09/0آموختگان دانش مدیران و

یعنی استادان بیشتر از مدیران، نقش عوامل سازمانی . دار بوده استاستادان و مدیران معنی
 .اندهاي مدیریتی مؤثر دانستهآموختگان در پسترا در عدم بکارگیري دانش

آموختگان رشته بر عدم بکارگیري دانش به چه میزانی عوامل اجرایی: سؤال سوم
  ریزي مؤثر بوده است؟هاي مدیریتی و برنامهریزي آموزشی در پستمدیریت و برنامه
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  دهنده به عوامل اجراییهاي آماري پاسخهاي نمونهتوزیع درصدي پاسخ )5جدول
یار

بس
 

یاد
ز

 

یاد
ز

سط 
متو

 

کم کم
یار

بس
 

به چه  نظر شما هر یک از عوامل اجرایی زیربه
آموختگان رشته کارگیري دانشمیزانی بر عدم به
هاي ریزي آموزشی در پستمدیریت و برنامه

 ریزي مؤثر است؟مدیریتی و برنامه

ف
ردی

  

ها و مقررات نامهموانع و مشکالت مربوط به آیین 12.8 18.8 31.7 22 14.7
  استخدامی 

1 

آموزشی از اختیارات الزم عدم برخورداري ادارات  16.5 15.6 19.3 21.1 27.5
  آموختگان براي بکارگیري دانش

2  

اعتقاد مسئوالن به کارایی بیشتر مدیران تجربی  3.2 6 21.6 33.5 35.8
  آموختگان نسبت به دانش

3  

هاي آموزشی و تغییر عدم وجود ثبات در مدیریت 8.7 10.1 23.9 33 24.3
  سریع آنان 

4 

هاي مدیریتی آینده بینی پستامکان پیشعدم  5.5 9.6 18.8 35.3 30.7
  توسط مسئوالن آموزشی 

5 

حاکمیت جو سازمانی معیوب بر ادارات  13.8 18.3 30.3 17 20.6
  مناطق آموزشی /نواحی

6 

- رویه دانشجو در رشته مدیریت و برنامهپذیرش بی 7.3 8.3 16.1 15.1 53.3

  ریزي آموزشی 
7 

رابطه مؤثر بین وزارت وزارت آموزش عدم وجود  2.8 6 15.6 26.6 49.1
  هاي کشور و پرورش و دانشگاه

8 

رویه دانشجو در دوره کارشناسی ارشد پذیرش بی 13.8 19.7 21.1 23.4 22
  ریزي رشته مدیریت و برنامه

9 

عدم وجود ابزار و استانداردهاي مناسب سنجش  11 12.4 22.5 26.1 28
  آموختگان هاي شخصیتی دانشویژگی

10 

عدم وجود ابزار و استانداردهاي مناسب سنجش  10.6 12.4 29.8 25.7 21.6
  آموختگان تفکر انتقادي دانش

11 

عدم وجود ابزار و استانداردهاي مناسب سنجش  9.2 14.2 25.2 28.9 22.5
 آموختگان هوش اجتماعی دانش

12 

سنجش  عدم وجود ابزار و استانداردهاي مناسب 15.6 18.8 25.2 22.9 17.4
 آموختگان هوش عمومی دانش

13 

عدم وجود ابزار و استانداردهاي مناسب سنجش  15.1 18.3 28 21.6 17
 آموختگان ابتکار و خالقیت دانش

14 

عدم وجود ابزار و استانداردهاي مناسب سنجش  14.7 19.3 24.8 23.9 17.4 15 
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 آموختگان ثبات عاطفی دانش

 میانگین درصدي  14.4 13 23.6 22.2 26.8

  
   دهندگان میزان تأثیر عوامل اداري در عدم درصد پاسخ 49، 5هاي جدولطبق داده

  ریزي را زیاد و بسیار زیاد،هاي مدیریتی و برنامهآموختگان در پستکارگیري دانشبه
  .  انددرصد کم و بسیار کم دانسته 4/27درصد متوسط و  6/23
  

هاي هاي نمونهمقایسه پاسخ توکی مربوط بهتعقیبی تحلیل واریانس و  هايآزمون )6جدول
  دهنده به عوامل اجراییآماري پاسخ

  S.S  d.f M.S F  Sig  Eta2  تغییرات منبع
  0.002  0.721  0.176  21.39  2  42.79  بین گروهی

    121.31  215  26083.68  درون گروهی
      217  26126.48  کل

 توکی تعقیبی آزمون

  M.D S.E Sig  مقایسه دو به دو  نمره نگرش افرادمیانگین 
  0.112  0.03  -0.04  مدیر – استاد  3.42  استاد
  0.098  0.04  0.04  آموختهدانش -ستادا  3.46  مدیر
  0.101  0.04  0.08  آموختهدانش - مدیر  3.38  آموختهدانش

  
، 01/0داري در سطح معنی) 6جدول (راهه طبق نتایج آزمون تحلیل واریانس یک

، نسبت )آموختهاستاد، مدیر، دانش(تفاوت بین میانگین نمره نگرش سه گروه مورد بررسی 
نتایج آزمون . دار نبوده استهاي مربوط به عوامل اجرایی از نظر آماري معنیبه گویه

گروه مذکور، هاي مشاهده شده بین سهیک از تفاوتتعقیبی توکی نیز حاکی است که هیچ
به عبارت دیگر، هر سه گروه به یک میزان، عوامل اجرایی . اندار نبودهدمعنی ظر آمارياز ن

  . اندهاي مدیریتی و تخصصی مؤثر دانستهرا در عدم بکارگیري دانش آموختگان در پست
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آموختگان رشته به چه میزانی عوامل آموزشی بر عدم بکارگیري دانش: سؤال چهارم
  ریزي مؤثر بوده است؟مدیریتی و برنامههاي ریزي آموزشی در پستمدیریت و برنامه

  دهنده به عوامل آموزشیهاي آماري پاسخهاي نمونهتوزیع درصدي پاسخ )7جدول
یاد

ارز
بسی

 

یاد
ز

سط 
متو

 

کم کم
یار

بس
 

نظر شما هر یک از عوامل آموزشی زیر به چه به
آموختگان رشته کارگیري دانشمیزانی بر عدم به
هاي ر پستریزي آموزشی دمدیریت و برنامه

 ریزي مؤثر است؟مدیریتی و برنامه

ف
ردی

  

هاي نظري رشته عدم وجود تناسب بین درس 29.4 25.2 21.6 16.5 7.3
  ریزي و مشاغل مدیریتی مدیریت و برنامه

1 

هاي عملی و مهارتی عدم وجود تناسب بین درس  39.4  25.7  17  15.1  2.8
  رشته مدیریت و مشاغل مدیریتی

2 

ها از آموختگان دانشگاهعدم برخورداري دانش 29.4 27.5 23.9 12.4 6.9
  هاي علمی الزمشایستگی

3 

ها از آموختگان دانشگاهعدم برخورداري دانش 30.3 22.5 30.7 9.6 6.9
  هاي اجتماعی الزمشایستگی

4 

- کیفیت نوع دانشگاه محل تحصیل دانش 41.3 35.8 16.5 4.6 1.8

 )آزاد نور،دولتی، پیام(آموختگان
5 

- عدم اعتقاد مسئوالن نسبت به اجرا و کاربرد نظریه 17 12.8 21.6 25.7 22.9

  هاي مدیریتی، در عمل
6 

آموختگان در مشارکت فعاالنه در عدم توانایی دانش 6.9 10.6 16.1 35.8 30.7
  مسائل سیاسی و اجتماعی  

7 

هاي دورهآموختگان در عدم مشارکت دانش 6.4 15.1 2408 28.4 25.2
  آموختگی تخصصی بعد از دانش

8 

آموختگان و دانش و عدم تناسب بین دانش دانش 11 18.3 26.6 26.6 17.4
  تکنولوژي روز

9 

هاي آموختگان از مهارتعدم برخورداري دانش 6.9 14.7 32.6 22.9 22.9
  انسانی و ارتباطی الزم

10 

هاي آموختگان  از مهارتعدم برخورداري دانش 7.3 17 28.4 26.6 20.6
 ادراکی الزم

11 

هاي آموختگان از شایستگیعدم برخورداري دانش 7.3 12.4 20.2 37.6 22.5
 علمی و فنی الزم

12 

 میانگین درصدي  19.5 19.8 23.3 21.8 15.6
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عوامل آموزشی در  دهندگان میزان تأثیردرصد پاسخ 4/37، 4هاي جدولبا توجه به داده
 ریزي را زیاد و بسیار زیاد،هاي مدیریتی و برنامهآموختگان در پستدانش کارگیريعدم به

  . انددرصد کم و بسیار کم دانسته 3/39درصد متوسط و  3/23
هاي هاي نمونهمقایسه پاسخ توکی مربوط بهتعقیبی تحلیل واریانس و  هايآزمون )8جدول

  دهنده به عوامل آموزشیپاسخ      آماري 
  S.S  d.f M.S F  Sig  Eta2  تغییرات منبع

  0.001  0.670  0.168  0.8547  2  1.709  بین گروهی
    5.064  215  1088.93  درون گروهی

      217  1090.69  کل
 توکی تعقیبی آزمون

  M.D S.E Sig  مقایسه دو به دو  میانگین نمره نگرش افراد
  0.250  0.01  -0.03  مدیر – استاد  2.98  استاد
-دانش -ستادا  3.01  مدیر

  آموخته
0.06-  0.02  0.811  

-دانش - مدیر  3.04  آموختهدانش

  آموخته
0.03-  0.02  0.122  

  
، 01/0داري در سطح معنی) 8جدول (راهه طبق نتایج آزمون تحلیل واریانس یک

، نسبت )آموختهاستاد، مدیر، دانش(تفاوت بین میانگین نمره نگرش سه گروه مورد بررسی 
نتایج آزمون . دار نبوده استعوامل آموزشی از نظر آماري معنی هاي مربوط بهبه گویه

گروه مذکور، بین سههاي مشاهده شده یک از تفاوتتعقیبی توکی نیز حاکی است که هیچ
به عبارت دیگر، هر سه گروه مورد بررسی، به یک میزان، . انددار نبودهمعنی از نظر آماري

هاي مدیریتی و تخصصی ش آموختگان در پستعوامل آموزشی را در عدم بکارگیري دان
  . اندمؤثر دانسته
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 گیري و پیشنهادهابحث، نتیجه

هاي دهندگان به گویهدرصد پاسخ 1/46هاي پژوهش، به طور متوسططبق یافته
 4/37درصد عوامل اجرایی و  49درصد عوامل سازمانی،  8/57پرسشنامه، عوامل فردي،

آموختگان رشتۀ و بسیار زیاد، در عدم بکارگیري دانش عوامل آموزشی را به میزان زیاد
  .اندهاي مدیریتی و تخصصی مؤثر دانستهریزي آموزشی، در پستمدیریت و برنامه

هاي مختلف و مقایسۀ نتایج آنها با نتایج این پژوهش نیز مطالعه و بررسی پژوهش
سی در این پژوهش، در هاي مربوط به چهار عامل مورد بررحاکی از مؤثر بودن اغلب گویه

هاي تخصصی مرتبط با ها در پستآموختگان دانشگاهبکارگیري یا عدم بکارگیري دانش
اي که عوامل مؤثر در جذب، استخدام و بکارگیري گونهبه. رشته تحصیلی آنان بوده است

            ، برخورداري )1366(هاي مصحفی آموختگان دانشگاهی طبق پژوهشدانش
؛ ریزي، روابط انسانی، فنی، آموزشی و تربیتیهاي برنامهختگان از مهارتآمودانش

وجود ) 1378(هاي فنی و انسانی؛ صافی مهارت ، برخورداري از)1378(میرکمالی 
 ،)1387( پور و همکارانشارعها؛ هماهنگی بین وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه

ریزي و سازماندهی عات، توانایی برنامهآوري، سازماندهی و تحلیل اطالجمع هايتوانایی
هاي اجتماعی و اقتصادي، داشتن فهم فرهنگی، توانایی تعامل با دیگران، توانایی فعالیت

گیري از زبان خارجی، شناخت عناصر، قوانین و استفاده از تکنولوژي روز، توانایی بهره
انایی حل مسئله، آشنایی هنجارهاي محیط کار خود، توانایی تبادل اطالعات با دیگران، تو

با ابزارهاي تولید و اشاعه دانش، برخورداري از تفکر جهانی و محلی اندیشی، داشتن 
انتظارات شغلی معقول، داشتن درك مثبت از رشته خود، برخورداري از تعهد شغلی و 

کنفرانس ؛اخالق کاري، برخورداري از تفکر انتقادي و قابلیت بررسی منطقی عقاید مختلف
پذیري، خالقیت و نوآوري، توانایی غلبه بر شرایط سخت و نی آموزش عالی، انعطافجها
هاي هاي ارتباطی، حساسیتمهارت العمر بودن، برخورداري ازمادام ةآمیز، یادگیرندابهام

نایت و ؛ )1998یونسکو، ( کارآفرینی و پذیرياجتماعی و انجام کارهاي گروهی، مسئولیت
گیب اجتماعی و آموزشی؛ هاي هاي شخصی، مهارتمنديترکیبی از توان ،)2001( 1یورك

                                                
1. Knight & Yorke 
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و  انهنوآور ،رفتارهاي کارآفرینانهآموختگان از برخورداري دانش، )2، ص 2007( 1و هانن

  .ذکر شده است ،ابتکار و تفکر مستقل انه وخالق
استان  آموختگانطبق نتایج این پژوهش، یکی از عوامل مؤثر بر عدم بکارگیري دانش

اي هآموختگان و ویژگیهاي مدیریتی و تخصصی، عوامل مربوط به دانشدر پست
         هاي الزم براي گردد فرصتلذا پیشنهاد می .شخصیتی و فردي آنان بوده است

تجربه، از طریق استفاده از آنان به عنوان معاون مدارس، کمک آموختگان کمدانش
ري و دفتري، مدیریت مدارس ابتدایی، راهنمایی و کارشناس، فعالیت در کارهاي ادا

هاي مدارس متوسطه، ایجاد شده تا پس از کسب تجربه کافی، بتوان از آنان در پست
  . تخصصی و مدیریتی استفاده نمود

که طبق نتایج این پژوهش، عوامل سازمانی تأثیر زیادي در عدم بکارگیري با توجه به این
شود انتصاب افراد بر تخصصی داشته است، پیشنهاد میهاي آموختگان در پستدانش

آموختگان انجام اساس ضوابط و معیارهاي قانونی و با توجه به مدرك تحصیلی دانش
نمایند، از ریزان میهمچنین افراد یا گروهایی که اقدام به انتخاب مدیران و برنامه. گیرد

ر باشند و به جاي دخالت هاي الزم در این زمینه برخوردادانش، تخصص و صالحیت
    برد عوامل سیاسی، عوامل آموزشی و پرورشی را مدنظر داشته باشند، چرا که پیش

ریزان متعهد، متخصص، الیق، هاي نظام آموزشی هر کشوري در گرو مدیران و برنامههدف
  .شایسته، دانا و توانا است

       عدم بکارگیري چون طبق نتایج این پژوهش، عوامل اجرایی تأثیر زیادي در 
نامۀ انتصاب گردد آیینهاي تخصصی داشته است، لذا پیشنهاد میآموختگان در پستدانش

ریزان آموزشی از طریق یک شورا، مرکب از استادان دانشگاه، افراد مدیران و برنامه
هاي مختلف نظام آموزشی و تأمین و تربیت نیروي متخصص و متعهد، رؤسا و معاونت

هاي مربوطه، جایگاه نامهاي که در آیینگونهبه. مورد بازبینی و اصالح قرار گیرند انسانی،
هاي مربوطه تعیین ریزي آموزشی در تصدي پستآموختگان رشتۀ مدیریت و برنامهدانش
  . گردد

                                                
1. Gibb & Hannon 
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ها، با توجه به نیازهاي شود دانشگاههمچنین با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می
ریزي آموزشی نموده و ام به پذیرش دانشجو در رشتۀ مدیریت و برنامهبازارکار، اقد

        هاي مورد نیاز بازارکار ها و نگرشهاي خود را مبتنی بر دانش، مهارتآموزش
چون عدم ثبات مدیریت، نقش مهمی در عدم . آموختگان طراحی و اجرا نماینددانش

شود است، مؤثر دارد، پیشنهاد می شتههاي تخصصی داآموختگان در پستبکارگیري دانش
هاي مربوط به عزل و نصب مدیران، اصالحاتی اعمال گردد و مدیران آموزشی نامهدر آیین

  . با توجه به شایستگی آنان منصوب گردند تا الزم نباشد به طور سریع دچار تغییر گردند
ورة مدارس استفاده آموختگان در پست مشاتوان از دانشعالوه بر موارد مطرح شده می

    آموختگان مراکز تربیت معلم مدیران و همچنین از آنجایی که معموال دانش. نمود
گردد که مباحث عمومی مدیریت و دهند، پیشنهاد میریزان آموزشگاهی را تشکیل میبرنامه
  .ریزي در آن مراکز تدریس شودبرنامه

   :منابعفهرست 
  .ناشر مؤلف: تهران. مدیریت آموزشی و آموزشگاهی). 1373. (بهرنگی، محمد رضا

انتشارات : تهران. ترجمه شهدخت خوارزمی. جایی قدرتجابه).  1370. (تافلر، الوین
  .نورخ و کونه

رابطه تخصص مدیر در رشته مدیریت آموزشی با میزان ). 1374. (حمیدي، محمد
هاي استان یرستاموفقیت در نظارت و راهنمایی معلمان در سطح راهنمایی و دب

  .  رساله کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز. فارس 

هاي مدیریت التحصیل رشتهمقایسه عملکرد مدیران فارغ). 1376. (زیرك، مهدي
. هاي پسرانه مشهدها در دبیرستانالتحصیل سایر رشتهآموزشی و مدیران فارغ

  .بهشتی تهراننامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید پایان
هاي کیفیت در بررسی شاخص. )1387( .ادقو صالحی، ص حمد، فاضلی، محمودپور، مشارع

 .سال اول .ایران آموزش عالی مجله. هاي کانونیآموزش عالی بر مبناي تحلیل شایستگی

   .31-55 :تابستان .1شماره 
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ود راهبري و ابعاد آن در میان مدیران مقایسه خ). 1376. (شیخ نظامی، زهرا
  .دانشگاه شیراز. نامه کارشناسی ارشد پایان. هاي دخترانه شهر شیرازدبیرستان

-جمعی کتاب. نهضت تفکر و تحلیل گفتمان در دانشگاهی). 1385. (شعبانی، حسن

: تهران. هاساختار و ویژگی): 1(هاي درسی از مؤلفان، کتاب درسی دانشگاهی
  .سمت انتشارات

مجموعه . ( هاي مدیران مدارس متوسطه کشورویژگی). 1370. (عزیز زاده، هادي
دانشگاه عالمه : تهران. 17-29صص  ).مقاالت اولین سمینار مدیریت آموزشی

  . طباطبایی

انتشارات : تهران .سازمان مدیریت آموزش و پرورش ).1366. (عسکریان، مصطفی
  .امیرکبیر

فصلنامه . هاي مدیران مدارس نظري سراسر کشوربررسی ویژگی ).1367. (بند، علیعالقه
  . 4و3شماره .  سال چهارم. تعلیم و تربیت

مقایسه مدیران داراي تحصیالت دانشگاهی با مدیران ).  1370. (قناد رضایی، عباس
فاقد تحصیالت دانشگاهی در زمینه تغییر و نوآوري از نظر دبیران مدارس 
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