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 چکیده 
 علمیهیئتاین تحقیق اعضای جامعه آماری رشته مدیریت آموزشی بود. بررسی تحوالت هدف این پژوهش    

. روش تحقیق کیفی و از نفر اشباع نظری حاصل گردید 10که پس از مصاحبه با ست ا آموزشی رشته مدیریت

مون تحلیل مض هادادهمصاحبه نیمه ساختاریافته بود و روش تحلیل  ،هاداده آوریجمعو ابزار  پدیدارشناسینوع 

تحقیق در حوزه  هاییافتهکد اصلی است.  25مضمون و   45مفهوم اولیه،  227حاصل آن شناسایی . باشدمی

شته مدیریت آموزشی در آموزش جامع و یکپارچه ر مأموریتو بیانیه  اندازچشمبر نبود سند  هاچالشو  هاضعف

 حوزه در آموختگاندانشاین رشته، آینده شغلی نامعلوم  هایروش، ضعف در ساختار، محتوا و عالی

رقیب و نبود تعامل و مشارکت فعاالنه بین وزارت علوم و  عنوانبهجدید و مشابه  هایرشته، وپرورشآموزش

رشته مدیریت آموزشی اشاره دارد. نقاط قوت و  هایظرفیتاز  گیریبهرهای زارت علوم برو وپرورشآموزش

عاتی و مطال کارآفرینی هایفرصت،کاربردی بودن و جامعیت این رشته و  ایرشتهمیاننیز  بر ماهیت  هافرصت

 WOای )تهاجمی( راهبرده SO راهبردهایراهبرد شامل  18. لذا تعداد نمایدمیفراوان در این حوزه داللت 
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 همقدم

عمر بشر دارد . نیاز انسان به آموزش و یادگیری جهت  اندازهبهشاید بتوان گفت آموزش قدمتی    

سازگاری و تعامل با تغییرات محیطی ، یک نیاز همیشگی و پایدار است . این نیاز هرگز به پایان 

زمین هست و حیات انسان ادامه دارد ، نیاز به آموزش هم وجود دارد . با  زمانی که. تا  رسدنمی

ساده اجتماعی به سمت  اینهادهاز دست خانواده و پیچیده شدن جوامع بشری، آموزش 

 نوانعبهآن رشته مدیریت آموزشی  تبعبهآموزشی پیشرفته سوق یافته است و  هایسیستم

دیگر مدیریت آموزشی محدود به  کهاینو  گیردمیقرار  موردتوجهعلمی بیشتر  رشتهیک

 هایسازمانلی نیست و دیگر و آموزش عا وپرورشآموزشنظام  ازجملهآموزشی  هایسازمان

فناوری ،تغییرات فرهنگی ، عرضه  هاینوآوری. با توجه به گیردبرمیتولیدی و صنعتی را نیز در 

، تغییر در اجتماعی هایارزش، تغییر در سرسخت، ارائه خدمات بهتر، رقیبان محصوالت جدید

 هاانسازمآینده  بینیپیش، ظرهغیرمنتدولت، شرایط اقتصادی ناپایدار و رویدادهای  هایاولویت

ه ک تهدیدهاییو  هافرصتو باید مدیران برای شناسایی  درآمدهاستفعالیتی پیچیده  صورتبه

مدیران  (David Fred, 2009 (تغییرات آینده اقدام نمایند بینیپیشبه  هاستسازمانپیش روی 

برخوردار باشند تا بتوانند گذشته و حال را با  اندازچشمخود از یک  باکارآموزشی باید در ارتباط 

 آینده پیوند دهند. 

 آموزشی مدیریت .آموزشی، یگانه سازی گذشته، حال و آینده است هاینظامکار اصلی  درواقع    

 آموزش فرایند ارزشیابی و نظارت و هماهنگی هدایت، ،دهیسازمان، ریزیبرنامه عام مفهوم در

 ایجاد و مددکاری راهنمایی، خاص، معنی به مدیریت اما (,Alaghehband 2016)است شدهتعریف

 کردن کنترل برانگیختن، ،داشتننگه ایجاد، مستلزم است که آموزشی فعالیت برای مناسب محیط

 یک درون در غیررسمی و رسمی طوربه که باشدمی مادی انسانی و نیروهای بخشیدن حدتو

 (Safi 2006 ,) تحقق بخشند را آموزشی مقاصد و هاهدف تا ،یابندمی سازمان و شکل واحد نظام

رشته مدیریت آموزشی در آن تأسیس  1881دانشگاه میشیگان نخستین دانشگاهی بود که در سال 

های مدیریت آموزشی را برای مدیران طراحی و اجرا دوره 1شد. در این دانشگاه ویلیام هارولد پین

 برگزار شد، توسط دانشگاه کلمبیا 1۹05نمود. اولین دوره دکتری مدیریت آموزشی نیز در سال 

                                                           
1. William H. Payne 
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د ، الووهاآنو هشت نفر در این رشته درجه دکتری مدیریت آموزشی دریافت کردند که دو نفر از 

ر دانشگاه استنفورد و دانشگاه کلمبیا مشغول به کار شدند و ، به ترتیب د2و جورج استرایر 1کابرلی

 Pakdel & et 2016) در توسعه آموزش رشته مدیریت آموزشی، خدمات ارزشمندی ارائه نمودند

al,)  دانشگاهی هم پیچیده است و هم در حال تغییر است؛  رشتهیک مثابهبهمدیریت آموزشی

تغییرات مستمر در آن باعث ایجاد یک وضعیت نامتعادل برای تعیین قلمرو این رشته دانشگاهی 

 علمی، رشتهیک عنوانبه آموزشی کلی، از مدیریت نگاه یک در  (,Ozdemir 2011)شده است 

 در عمل و مدیریت با که مطالعه یک حوزه نیز و . شودمیتعبیر  تغییر گرا و گراواقع تخصصی،

 عنوانبه مدیریت آموزشی درهرحال  (,Bush 2003) .است ارتباط در آموزشی هایسازمان

 دانیل و 3هالپین اندرو از آثار است؛ برخوردار شناختیمعرفت غنی سابقه از دانشگاهی رشتهیک

 توماس تا نقد شدهشناخته تئوری جنبش عنوانبه آنچه در 1960 و 1950 سال در 4گریفیث

 7فوستر یلیامو 6بیتس ریچارد انتقادی نظریه ظهور ، 1970 سال در منطقی گراییتجربه از 5گرینفیلد

 همواره تاکنون،  1990دهه از گراییطبیعت انسجام از 8الکومسکی گابریل و ایورس کالین و  1980در

 محققان توجه کانون در اجتماعی جهان در بودن و عمل دانش، کسب هایشیوه بحث پیرامون

  .(Evers & Eacott, 2014)است بوده پیشرو

 جتدریبهدر دانشسرای عالی رشته مدیریت آموزشی تصویب و  1346در ایران اولین بار در سال     

طراحی  1363در سال مدیریت آموزشی و دروس رشته  هاسرفصلتوسعه یافت.  هادانشگاهبه سایر 

رخی بسال گذشته تنها یک یا دو بار تغییراتی جزئی در ساختار  25است و در طی  شدهبازسازیو 

ریزی آموزشی درسی و برنامه ریزیبرنامهدروس اصول  1378در سال است .  شدهارائهاز دروس 

این تغییرات با توجه  مطمئناًکه  شدهاضافهمجموعه دروس تخصصی این رشته ضمن خدمت به 

لی الملبا استانداردهای بین تواندنمی دادهرخبه تحوالت عظیمی که در سطح این دانش در جهان 

                                                           
1. Ellwood Patterson Cubberley 

2. George Drayton Strayer 

3. Halpin 

4. Griffiths 

5. Greenfield 

6. Bates 

7. Foster 

8. Lakomski 
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 رکلیطوبهمطالعه پیشینه تحقیقات رشته مدیریت آموزشی  متأسفانه .انطباق زیادی داشته باشد

 هاینظاماست و  نیافتهتوسعهآن است که این رشته متناسب با نیازهای روز جهان  کنندهبیان

 هاینظام (Burner, 1966) سازگار نمایند. گسترده تغییرات را با خود دارند تا تغییر نیاز به آموزشی

 روندیمباشد که کجا  شدهمشخص تریدقیقبا الزام  دقیقاً آموزشی به جنبشی نیاز دارند که در آن 

 ایهسرفصل ،درسی هایبرنامهبنابراین بازنگری نیاز دارند.  هاییانسانو در آینده به چه نوع 

جامعه و آینده دروس و کاربردی ساختن محتوای رشته مدیریت آموزشی با توجه به نیازهای 

 .گرددمیآشکار  ازپیشبیش نفعانذی

 

پژوهش هنیشیپ  

 آموختگاندانشدرصد از  53.4آن است که  حاکی ازRahimaian et al (2019)پژوهش هاییافته

 است.  بوده متوسط شاغالن، اکثر تحصیلی رشتۀ با شغل ارتباط و شغلی رضایت بیکارند . میزان

 درس 7تنها ارشد، و کارشناسی مقاطع در آموزشی مدیریت واصلی تخصصی درس عنوان 53از 

 و دانا نیروی کار به جامعه نیاز بین ایران، در گیریدرنتیجهاست و  داشته کاربرد شاغالن برای

 moghadam Rasteh (2019).دارد وجود توجهیقابل فاصلۀ دانشگاهی هایخروجی باکیفیت ماهر

اقلیم دانش در مدیریت آموزشی را شناسایی نموده است که شامل رهبری  4در پژوهش خود 

مطالعات اثربخش مدارس، رهبری توزیعی، مفاهیم مرتبط  سنتز پژوهیآموزشی و عملکرد مدرسه، 

بازنگری برنامه  Hosseingholizade et al 2018))نتایج پژوهش .باشدمیآموزشی  هایسازمانبا 

درسی رشته مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه فردوسی مشهد بود و نتایج 

رنامه شورای ب تائیدموفق در دانشگاه فردوسی مشهد تصویب و به  ایتجربه عنوانبهاین تحقیق 

مشکالت مدیریت نظام آموزشی را شامل عدم  و هاآسیب ترینمهمدرسی دانشگاه رسیده است. 

استراتژیک راهبردی و فقدان ارزیابی آموزشی  ریزیبرنامهنوآوری و خالقیت، عدم مشارکت، عدم 

اربران بیشتری به ک احتمالبه، التحصیالنفارغدر  شدهمشاهدهکه نقص نیز بیان داشتند .دانندمی

ن ای هایکاستیمدیریتی و نه دانش فعلی مدیریت مربوط است. هایآموزهمدیریت ،  هاینظریه

شخصیتی غیرمتناسب با  هایویژگینامناسب و   هایآموزشبه دو عامل دریافت  تواندمیکاربران 

 هایویژگیکه دارای  مدیریت گزینش نمود هایدورهشغل مدیریت، نسبت داد. و باید افرادی را در 



  443 1399پاییز  سوم، شماره، هشتمدوره                                                       فصلنامه علمی مدیریت مدرسه                  

به راهکارهای دیگری در آموزش مدیریت در سطح  توانمی ضمناًاولیه یک مدیر موفق باشند. 

ضمن خدمت  هایآموزشآموزشی اندیشید.رویکرد گردش و ارتقای شغلی همراه با  هایسازمان

 al Ghadimi et (2016)نتایج پژوهش . باشدمی مؤثر هایروشمبتنی بر تحقیق و عمل یکی از 

و دانش ، نگرش ، مهارت  آموختگاندانشفردی،کیفیت پیشرفت تحصیلی در  بعد در که داد نشان

 -تحقق اهداف اجتماعی کیفیت اجتماعی، بعد در مطلوب، نسبتاً  سطح ، خالقیت و ادامه تحصیل در

و ارتباط  سطح نامطلوب در اشتغال مطلوب و در بعد اقتصادی کیفیت نسبتاً سطح  در آموزشی 

مطلوب و رضایت کارفرما در سطح مطلوب و  نسبتاً شغل با رشته تحصیلی و کارآفرینی در سطح 

 ترجمه یا تألیف و خارجی مقاالت ارائه مطلوب و نسبتاً در بعد علمی ارائه مقاالت داخلی در سطح 

های علمی در سطح سطح نامطلوب و ارائه مقاله در کنفرانس در پژوهشی هایطرح اجرای و کتاب

 در موردمطالعه هایدانشگاهمناسب  چنداننه وضعیت از نشان نتایج این دارد. قرار مطلوب  نسبتاً

 اشتغال هایحیطه در موردمطالعه هایدانشگاه توفیق عدم ،برانگیزتأمل نکته بود، چهارگانه ابعاد

  .است علمی بعد هایعامل و اقتصادی بعد در

نیز نشان داد که وضعیت موجود ساختار و  Rahmani karchegani (2010)پژوهش  هاییافته   

پاسخگوی شرایط و نیازهای کنونی دانشجویان نیست و ایجاد  موردمطالعهمحتوا در برنامه درسی 

تغییراتی در مفاهیم عمده درس اصول مدیریت آموزشی مطابق با الگوی حاصل از پژوهش ضروری 

آموزشی  هاینظامبر مدیریت  واردشده هایآسیب (Sadeghzadeh Ahmadi far, 2009)است. 

استراتژیک و عدم  ریزیبرنامهفردی بر جمعی، فقدان  هایفعالیتجدید، غلبه  هایایدهرا فقدان 

بر  (Zandvanian & Mehralizadeh, 2009). کنندمیاجرا عنوان  هایبرنامهآگاهی از مطلوبیت 

اداره  و ریزیبرنامهو  گیریتصمیماساس نظریه آشوب و کارآفرینی ایجاد تغییراتی در ساختار 

ا و ی متمرکزنیمهاین تغییرات شامل حرکت از نظام متمرکز به  دانند کهمیمدارس را ضروری 

ه بمدیران مدارس، دادن استقالل نسبی  اختیار بهپاداش، تفویض  هایسیستمغیرمتمرکز، بهبود 

 . باشدمی اعتماد، حمایت از نوآوری و تغییر، کاهش کنترل و ایجاد بندیبودجهمدیران در 

(2019) Hallinger et al  1۹60که دانش مدیریت آموزشی از سال  کنندمیدر تحقیق خود اشاره 

گذشته ادامه داشت، آغاز  یدههکه تا دو  ایفزایندهبا تنوع جنسیتی و جمعیت شناختی و رشد 

کلیدی رهبری برای یادگیری، رهبری و تغییرات  مؤلفهگردید. همچنین تفکر مدرسه را در چهار 
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نموده است و نتایج حرکت از  بندیدستهفرهنگی، اثربخشی و پیشرفت مدرسه و هدایت معلمان 

 Oplatka (2016) . دهدمیدهه نشان  6های مدیریت مدرسه به رهبری مدرسه را طی هایرشته

& Arer  هاچالشمحققین ترکیه در حوزه مدیریت آموزشی پرداختند این  هایچالشبه شناسایی 

از ایجاد دانش کاربردی در زمینه مدیریت آموزشی، رشد و توسعه رشته مدیریت آموزشی  اندعبارت

شناسایی  جدید آموزشی، و هایحوزهدر ترکیه که تاکنون این رشد کافی نبوده است. کشف 

در تحقیقی با عنوان بررسی تغییرات  Eugenia (2016) باحث انتقادی در مدیریت آموزشی.م

عاملی که باعث تغییرات مثبت در رشته مدیریت  ترینمهمرشته مدیریت آموزشی بیان داشت که 

ی نابعاد آموزشی اعم انسا تمامیبهآموزشی گردیده است متنوع بودن محتوای آموزشی آن است که 

در تحقیقی با عنوان نوآوری در مدیریت آموزشی بیان  Adriana (2016) و سیستمی اشاره دارد.

رفتاری  هایسبکداشت که مدارس باید در زمینه مشارکت دانش آموزان، محتوای آموزشی و 

 تمعلمان به مطالعه بپردازند و در این سه حوزه بهبود و نوآوری ایجاد نمایند. مدل استراتژی مدیری

شامل توسعه اساتید و دانشجویان از طریق  Srivichai & Siriwat  (2015)آموزشی در تحقیق

تفکر خالق، اقدام پژوهی و تحقیق، توسعه علمی آموزش، مدیریت آموزشی، ارزیابی، ارزشیابی، 

هرکسی در توسعه  کهایندر توسعه علمی. تدریس منظم و باور به  هاسازمانهمکاری با سایر 

 (2015) .باشدمیخوب  یرسانهاثرگذار است، تدریس در کالس و محیط بیرونی و  ایحرفه علمی و

Charles & Campbell  سازیآمادهو آموزش:  وکارکسببا عنوان تراز کردن  ایمقالهدر 

باالترین مهارت در  عنوانبهارتباطات بین فردی  که کندمیبیان  21قرن  هایمهارت

برای  مهارت الزم وانتقادی و سواد اطالعاتی  به دنبال آن تفکر گردید . بندیرتبه آموختگاندانش

نیز در تحقیق خود دریافت که  Eacott (2008) بیشتر ، مهارت نوشتاری است . هایپیشرفت

 ازنظراین رشته  چراکه بسیاری استدارای نقاط ضعف  دانش استراتژی در رشته مدیریت آموزشی

  دارد. هاییضعفنقطهمفهومی 

هم در خارج ایران و هم در ایران دارد اما روند  تریقویمدیریت آموزشی تاریخچه و پیشینه 

توانسته باید ن کهچنانآنو  باشدمیتوسعه و رشد آن در کشور ما طبق تحقیقات صورت گرفته کند 

یی هاصتفردکی به بررسی خود را با تغییرات فعلی و آینده سازگار و متناسب نماید تحقیقات ان

، پرداخته است. از طرفی کندمیمدیران آموزشی فراهم  ویژهبهکه این رشته برای جامعه مدیران 
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 تهقرارگرف موردتوجهاین رشته نیز در تحقیقات بسیار اندکی در ایران  هایچالشنقاط ضعف و 

اصلی این  مسئلهاست. فراوانی را برای این رشته ایجاد کرده  هایچالشاست و همین موضوع 

میان روند سریع تغییرات و عدم بازنگری مستمر و بررسی  ایجادشدهپژوهش به دلیل فاصله 

 است. حتی گرفتهشکلآمده در ذهن پژوهشگر  به وجود هایچالشدانشگاهی برای رفع  هایرشته

تغییر به رهبری آموزشی در سایر کشورها، در ایران سالیان سال  باوجودعنوان این رشته 

ر تتر و پرمخاطرهفربه  روزروزبهاست. امروزه مسائل فراروی بشر و جوامع ،  ماندهباقی نخوردهدست

 هایظرفیت. پرواضح است در این شرایط ، موفقیت از آن جوامعی خواهد بود که از  شوندمی

راهبردی و  ریزیبرنامهمناسبی را برای انجام  بسترهایه گرفته و عظیم علم و اندیشه بهر

آموزشی فراهم آورند . در این تحقیق نیز برای داشتن تصوری از آینده رشته  هایگذاریسیاست

پژوهشگران  . لذاجوییممیحال و آینده آن از راهبردها بهره  هایچالشمدیریت آموزشی و شناخت 

 نقاط( 2نقاط قوت رشته مدیریت آموزشی چیست؟( 1 :هستند  االتسؤبه دنبال پاسخ به این 

ی فعلی و پیش روی رشته مدیریت هافرصت( 3رشته مدیریت آموزشی چیست؟  بهبودقابل

( راهبردهای 5فعلی و پیش روی رشته مدیریت آموزشی چیست  تهدیدهای( 4آموزشی چیست ؟

 آینده رشته مدیریت آموزشی چیست؟

 روش پژوهش 

پارادیم پژوهش حاضر تفسیرگرایی است که بر اساس این دیدگاه، واقعیت، مشروط به تجربه 

 است و برای پدیدارشناسیانسان و تفسیر اوست. روش تحقیق در این پژوهش کیفی و از نوع 

است . تحلیل مضمون یک راهبرد  شدهاستفادهاز روش تحلیل مضمون یا تم  هاداده وتحلیلتجزیه

یص و ، تلخبندیطبقه،  بندیتقسیمی کیفی هادادهاست که توسط آن  هادادهلیل تقلیل و تح

که مضامین با توجه به رابطه اعم و اخص با  کندمیاز کل مضامین ارائه  اینقشهو   بازسازی

جامعه آماری تحقیق . ( Abedi jafari & et al, 2013) اندشدهیکدیگر در آن شبکه جای گذاری 

که دارای سوابق  دهندمیرشته مدیریت آموزشی تشکیل  علمیهیئتحاضر را اساتید و اعضای 

مقاله و طرح و سوابق  5کتاب و یا  2و یا ترجمه  تألیفتحصیلی دکترا ، سوابق علمی حداقل 

  معتبر کشور هایدانشگاهسال تدریس در رشته مدیریت آموزشی در  5کاری بیش از 
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از نوع هدفمند و  گیرینمونهنفر اشباع نظری حاصل شد. روش  10.  پس از مصاحبه با باشندیم

در پژوهش حاضر از روایی محتوایی برای سنجش ابزار مصاحبه نیمه . باشدمیمالک محور 

استفاده از منابع در مجله مدیریت مدرسه حاتمیان و همکاران  گردید.ساختاریافته استفاده 

 2018) کنندمیعنوان پژوهش کیفی  در هاسازهروایی و پایایی  را باعث افزایش هادادهچندگانه 

) Hatamian et al  مصاحبه در اختیار سه متخصص مدیریت آموزشی  سؤاالتاین منظور برای

منظور تعیین پایایی داده از روش چک همکار و باز آزمون روایی قرار گرفت. همچنین به تائیدبرای 

هفته  2تا  1شده و مقوالت با فواصل زمانی باز آزمون کدگذاری انجام درروشاست.  شدهاستفاده

دفعات توسط محقق مورد بازبینی قرارگرفته است و با متن مصاحبه و فایل صوتی چک شده و به

شده اطمینان حاصل شود و درنهایت با توجه به است تا از میزان ارتباط و درستی مفاهیم تعیین

 شده است.اصالحات نهایی انجام نظر اساتید راهنما و مشاور

پژوهش  هاییافته  

 نقاط قوت رشته مدیریت آموزشی چیست؟ .1

 
اول تحقیق سال هاییافته:  1جدول شماره   

 میزان تکرار عنوان مضمون کد مضمون
 درصد

دهندگانپاسخ  

رتبه 

 مضمون

و جامعیت رشته مدیریت آموزشی ایرشتهمیانماهیت  1  ۹ ۹0%  1 

مندعالقهدانشجویان مستعد و  2  3 30%  2 

%20 2 ماهیت کاربردی رشته مدیریت آموزشی 3  3 

 

 ؛ کد مضمون دهدمیپژوهش نشان  هاییافتهاز نقاط قوت رشته مدیریت آموزشی،  سالدر 

 نپرتکرارتریو جامعیت رشته مدیریت آموزشی طبق جدول فوق  ایرشتهمیانبا عنوان ماهیت  1 

را به خود اختصاص داده است و دارای رتبه  دهندگانپاسخکد است که بیشترین میزان درصد 

مدیریت آموزشی و   ایرشتهمیان. این کد بر ماهیت باشدمینقاط قوت این رشته  درمیانیک

 به وجودرا  باهممختلف و مرتبط  هایدانشنسجم از م ایمجموعه فراگیریامکان  کهآنجامعیت 
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طبق جدول فوق  مندعالقهبا عنوان دانشجویان مستعد و  2، داللت دارد . کد مضمون  آوردمی

در رتبه دوم  قرار دارد و بر دانشجویانی که به رشته مدیریت  دهندگانپاسخمیزان درصد  ازنظر

 . کندمی، داللت  کنندمیتحصیل  باانگیزهآموزشی عالقه دارند و 

میزان درصد  ازنظربا عنوان کاربردی بودن رشته مدیریت آموزشی طبق جدول  3کد مضمون 

ن یکی از نقاط قوت آ عنوانبهدر رتبه سوم قرار دارد و بر کاربردی بودن این رشته  دهندگانپاسخ

 اشاره دارد  .

اول سال: مضامین 2جدول شماره  

 

 

 

 

 

 

 

مضمونتعریف  کلمات و عبارات کلیدی عنوان مضمون کد مضمون  

1 
رشته  و جامعیت ایرشتهمیانماهیت 

 مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی ، مجموعه منسجم ، 

مختلف ساختار ، میان  هایدانش

 رشته 

یکی از نقاط قوت رشته مدیریت آموزشی ماهیت 

و جامعیت آن است که امکان  ایرشتهمیان

مختلف  هایدانشمنسجم از  ایمجموعه فراگیری

در آن وجود دارد . باهمو مرتبط   

مندعالقهدانشجویان مستعد و  2   مندعالقهدانشجو، انگیزه،  
دانشجویانی که به رشته مدیریت آموزشی عالقه 

. کنندمیتحصیل  باانگیزهدارند و   

3 
 ماهیت کاربردی 

 رشته مدیریت آموزشی
 کاربردی ،مدیریت آموزشی

رشته مدیریت آموزشی دارای ماهیتی کاربردی 

 است .
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 رشته مدیریت آموزشی چیست؟ (بهبودقابلنقاط )نقاط ضعف   .2
 

دوم تحقیق  سال هاییافته: 3جدول شماره   

 عنوان مضمون کد مضمون
میزان 

 تکرار

 درصد

دهندگانپاسخ  
 رتبه مضمون

رشته موردنیازتخصصی  هایگرایشعام بودن و فقدان  4  6 50%  4 

نحوه پذیرش دانشجویان نقص در 5  6 60%  3 

%40 5  غیرکاربردیمحتویات درسی تکراری و  6  5 

%80 10 علمیهیئتناکارآمدی برخی اعضای  7  1 

%70 8 ضعف ساختاری و محتوایی رشته مدیریت آموزشی  8  2 

%50 5 تکراری و غیرکاربردی هایپژوهش ۹  4 

%50 5 ایرشتهمیان هایقابلیتعدم استفاده از  10  4 

%50 8 ضعف در نظام کیفیت و ارزیابی آموزش عالی  11  4 

 

 پژوهش نشان  هاییافته( رشته مدیریت آموزشی ، بهبودقابلاز نقاط ضعف )نقاط  سالدر 

 پرتکرارترینطبق جدول  علمیهیئتبا عنوان ناکارآمدی برخی اعضای  7؛کد  مضمون  دهدمی

ه است و با رتب شدهبیاندر مصاحبه  کنندگانمشارکتتوسط  هاپاسخکد است که بیش از همه 

است. ناکارآمدی برخی اعضای  شدهمطرحدر این رشته  بهبودقابلیکی از نقاط  عنوانبهیک 

عات و اطال روزرسانیبهبه دلیل نداشتن تجارب زیسته الزم ، نداشتن دید ملی ، عدم  علمیهیئت

شخصی و اهداف صنفی در پذیرش دانشجویان و نداشتن کارایی و  طلبیمنفعتدانش ، داشتن 

مدیریت آموزشی و نداشتن ارتباطات علمی با  هایرشتهاثربخشی در تدریس و ترکیب مفاهیم 

با عنوان ضعف ساختاری و محتوایی رشته مدیریت آموزشی  8سایر اساتید مطرح گردیده است .کد 

به دوم در رت دهندگانپاسخبیشترین درصد  ازنظرت که ی اسبهبودقابلطبق جدول فوق جز نقاط 

است. ضعف ساختاری و محتوایی رشته مدیریت آموزشی بر نبود برنامه درسی جامع و  قرارگرفته

رئوس نبودن  روزبهآموزش عالی برای رشته مدیریت  آموزشی ، قابل استناد در همه مراکز 

قص در نحوه پذیرش دانشجویان طبق جدول فوق با عنوان ، ن 5مطالب، داللت دارد. .کد مضمون 

که  ی استبهبودقابلاست و جز نقاط  قرارگرفتهدر رتبه سوم  دهندگانپاسخمیزان درصد  ازنظر
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به کثرت در پذیرش دانشجویان ، عدم توجه به سوابق آموزشی و شغلی دانشجویان در هنگام 

 هاشتهرو پذیرش داوطلبان سایر  بندیرتبهپذیرش به دانشگاه،  پذیرش داوطلبان بر اساس نظام 

به ترتیب با عناوین عام بودن و فقدان  11، 10، ۹، 4 کدهای.کندمیاشاره  ریزیبرنامهبدون 

، عدم استفاده از غیرکاربردیتکراری و  هایپژوهشرشته ،  موردنیازتخصصی  هایگرایش

زش عالی طبق جدول فوق با رتبه و ضعف در نظام کیفیت و ارزیابی آمو ایرشتهمیان هایقابلیت

. و به ترتیب بر  عام بودن رشته مدیریت آموزشی و فقدان  قراردادندچهارم در مرحله بعدی 

در آن امکان  شدهارائهکه نتایج و راهکارهای  هاییپژوهشجامعه ،  موردنیازتخصصی  هایگرایش

 ایرشتهمیان هایقابلیتده از عملی شدن ندارد و از اعتبار الزم برخوردار نیست ، عدم استفا

و محصور نماندن در یک حوزه دانش در این رشته و ضعف در نظام کیفیت  پذیریانعطافهمچون 

در حوزه آموزش عالی که به عواملی مانند کثرت در پذیرش دانشجویان ، عدم توجه به تخصص 

مدیریت  داوطلباندر جذب و پذیرش  ساالریشایستهگرایی در مقطع دکتری ، عدم توجه به 

زارت واقعی توسط و نیازسنجیگرایانه در تربیت مدیران آموزشی ، عدم آموزشی ، غلبه نگاه کمیت

، ضعف در نظام کیفیت ، ارزیابی و اعتبار سنجی و ایجاد  هادانشگاهعلوم  برای ورود این رشته به 

با عنوان محتویات  6کد  درنهایتالزم ، اشاره دارد . و  ریزیبرنامهمقطع کارشناسی این رشته بدون 

طبق جدول فوق در رتبه  دهندگانپاسخبا کمترین درصد میزان  غیرکاربردیدرسی تکراری و 

 .است قرارگرفتهپنجم 

: نمونه مضامین4جدول شماره  

 تعریف مضمون کلمات و عبارات کلیدی عنوان مضمون کد مضمون

4 
 هایگرایشعام بودن و فقدان 

رشته  موردنیازتخصصی   

رشته مدیریت  عام،گرایش، تخصصی،

 آموزشی

ی ت آموزشاین است که رشته مدیری بهبودقابلیکی از نقاط 

 جامعه موردنیازتخصصی  هایگرایشعام و کلی بوده و فاقد 

 است .

 نقص در نحوه پذیرش دانشجویان 5

خطا ، پذیرش ، دانشجویان، کثرت، 

، نظام و شغلیسوابق آموزشی 

، هارشتهداوطلبان سایر  بندیرتبه

ریزیبرنامهبدون   

در نحوه پذیرش دانشجویان رشته مدیریت آموزشی به دلیل 

، عدم توجه به سوابق آموزشی  دانشجویان کثرت در پذیرش

و پذیرش  بندیرتبه،پذیرش بر اساس نظام  هاآنو شغلی 

نقص وجود  الزم ریزیبرنامهبدون  هارشتهداوطلبان سایر 

 دارد .

 ی فعلی و پیش روی رشته مدیریت آموزشی چیست ؟هافرصت  .3
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سوم تحقیق  سال هاییافته: 5دول شماره ج  

 میزان تکرار عنوان مضمون کد مضمون
 درصد

دهندگانپاسخ  
 رتبه مضمون

%80 10  وکارکسبکارآفرینی و  هایفرصت 12  1 

IT هایپیشرفت 13 نوین آموزشی هایفناوری،تحوالت جهانی و    3 20%  2 

پژوهشی و مطالعاتی فراوان هایفرصت 14  3 20%  2 

 

کارآفرینی و  هایفرصتبا عنوان   12که کد مضمون  دهدمیپژوهش نشان  هاییافته    

یع شغلی متعدد در صنا هایفرصتکد است. این کد بر  پرتکرارترینطبق جدول فوق   وکارکسب

 هایگرایشدر بازار آزاد و کارآفرینی در صورت ایجاد  وکارکسب هایفرصتو خدمات مختلف و 

 13رشته مدیریت آموزشی ؛ داللت دارد .کدهای  بازآفرینیو  بازتعریفجامعه و  موردنیازتخصصی 

 هایفرصتنوین آموزشی و  هایفناوری، تحوالت و  IT هایپیشرفتبا عناوین به ترتیب  14و 

 گاندهندپاسخمیزان تکرار و درصد  ازنظرپژوهشی و مطالعاتی فراوان طبق جدول فوق رتبه دوم را 

، تحوالت جهانی و   IT هایپیشرفتو بر  انددادهبه خود اختصاص  ذکرشده هایفرصتدر میان 

رده زمینه گستو فرصتی برای توسعه رشته مدیریت آموزشی  عنوانبهنوین آموزشی  هایفناوری

 .ی این رشته داللت دارندهافرصت عنوانبهمتعدد  هایپژوهشمطالعاتی و انجام 

 

 

 

 

 

: نمونه مضامین6جدول شماره   
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 تعریف مضمون کلمات و عبارات کلیدی عنوان مضمون کد مضمون

وکارکسبکارآفرینی و  هایفرصت 12  

، گرایش وکارکسببازار کار، بازار آزاد ، فرصت 

، رئوس مطالب بازتعریفتخصصی ، نیاز جامعه، 

 درسی

و کارآفرینی شامل  وکارکسب هایفرصت

شغلی متعددی است که در صنایع و  هایفرصت

خدمات مختلف و در بازار آزاد در صورت ایجاد 

 بازتعریفجامعه و  موردنیازتخصصی  هایگرایش

 رشته مدیریت آموزشی وجود دارد.

13 
IT هایپیشرفت ،تحوالت جهانی و  

نوین آموزشی هایفناوری  

تبادل افکار و ، شبکه، پیشرفت  ITتوسعه 

اطالعات اعضای  گذاریاشتراک، هاایده

دانشجویان، تحوالت جهانی،   علمیهیئت

 تغییر بینش

نوین  هایفناوری، تحوالت و   IT هایپیشرفت

و  علمیهیئتآموزشی فرصتی برای اعضای 

آموزشی  به رشته مدیریت مندعالقهدانشجویان 

و به  هاایدهتا با تبادل افکار و  نمایدمیایجاد 

 هایزمینهخود  و دانشاطالعات   گذاریاشتراک

 توسعه این رشته را با سرعت بیشتری فراهم آورند 

 
 ؟( فعلی و پیش روی رشته مدیریت آموزشی چیستهایچالش) تهدیدها  .4

 
چهارم تحقیق  سال هاییافته: 7دول شماره ج  

 میزان تکرار عنوان مضمون کد مضمون
 درصد

دهندگانپاسخ  
 رتبه مضمون

%50 6 وپرورشآموزشنبود تعامل و مشارکت فعاالنه بین وزارت علوم و  15  1 

%40 4 رقیب عنوانبهجدید و مشابه  هایرشته 16  2 

%50 6 و ضعف در نظام اشتغال آموختگاندانش نامشخصآینده شغلی  17  1 

%20 2 وعدم حس رقابت   محصولیتکنظام اقتصاد  18  4 

%50 10 مسائل سیاسی تأثیرآموزشی تحت  گذاریسیاستضعف در  1۹  1 

%40 4 و نقشه راه اندازچشمنبود سند  20  2 

%30 4 نفعذیاطالعاتی با صنایع و اشخاص  سازیشبکهضعف در تعامل و  21  3 

%20 2 محققان خارجی هاینظریهتقلید محض در پذیرش  22  4 

 

از تهدیدهای فعلی رشته مدیریت آموزشی ، کد  سالدر  دهدمیپژوهش نشان  هاییافته    

به ترتیب با عناوین، نبود تعامل و مشارکت فعاالنه بین وزارت علوم و  15و  17، 1۹ هایمضمون
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در  وضعو ضعف در نظام اشتغال  آموختگاندانش نامشخص، آینده شغلی  وپرورشآموزش

تند و کدها هس پرتکرارترینمسائل سیاسی طبق جدول فوق  تأثیرآموزشی تحت  گذاریسیاست

 به دالیلی وپرورشآموزشزارت وبه ترتیب بر نبود تعامل و مشارکت فعاالنه بین وزارت علوم 

آموزشی غلط در سطح کالن و رفتار  هایگذاریسیاست، وپرورشآموزشهمچون مقاومت 

، آینده شغلی نامشخص وپرورشآموزشدر برقراری ارتباط با  هادانشگاهمدیران  غیرمسئوالنه

رشته مدیریت آموزشی به دلیل فقدان ارتباط این رشته با صنعت و دنیای عمل  آموختگاندانش

، عدم تناسب میان عرضه و تقاضا جامع شغلی ریزیبرنامه(، نبود نقشه راه و وپرورشآموزش)خود 

فعلی آموزش عالی)پاسخگویی حداکثری به تقاضای  هایسیاسترویکردها و  ودر جذب دانشج

مسائل سیاسی همچون  تأثیرآموزشی کشور تحت  هایگذاریسیاستاجتماعی( و ضعف در 

آموزشی توسط  هایگذاریسیاستآموزشی،  هایوزارتخانهانتخاب و انتصاب سیاسی مدیران 

 بدأمالعاتی برای اساتید در کشورهای مط هایفرصتنخبگان علمی ، نبود  جایبهنخبگان سیاسی 

و  هادانشگاهمدیریت آموزشی، عدم استقالل  مبدأاین رشته و عدم اعزام دانشجو به کشورهای 

و پدیده فرار مغزها ناشی از مسائل  فراملی هایدانشگاهنداشتن درک درست از ارتباطات جهانی ، 

 عنوانبهجدید و مشابه  هایرشتهناوین به ترتیب با ع 20و  16 کدهایسیاسی ؛ داللت دارند . 

 در دهندگانپاسخمیزان درصد  ازنظرو نقشه راه طبق جدول فوق  اندازچشمرقیب و نبود سند 

 هایرشته( رشته مدیریت آموزشی در رتبه دوم قرارگرفته است و بر هایچالش) تهدیدهامیان 

 آموزش ریزیبرنامهنی و مدیریت و جدید و مشابه دانشگاهی مانند آموزش و بهسازی منابع انسا

امع ج اندازچشمو نبود سند  گردندمیمدیریت که رقیب این رشته محسوب  هایرشتهعالی و انواع 

با عنوان  21و هماهنگ در آموزش عالی در رشته مدیریت آموزشی، داللت دارند . کد مضمون 

زان می ازنظرطبق جدول فوق  عنفذیاطالعاتی با صنایع و اشخاص  سازیشبکهضعف در تعامل و 

( رشته مدیریت آموزشی در رتبه سوم قرار هایچالش) تهدیدهادر میان  دهندگانپاسخدرصد 

یان م نفعذیاطالعاتی با صنایع و اشخاص  سازیشبکهدارد ؛ و بر نبود تعامل و مشارکت فعال در 

، صنایع و خدمات مرتبط به دالیلی  هاسازمانو با  با یکدیگرمدیریت آموزشی  علمیهیئتاعضای 

در خصوص معرفی این رشته و شناسایی نیازهای بازار ، عدم  هادانشگاه غیرمسئوالنهشامل رفتار 

 نمایدیماجتماعی داللت  هایشبکهو محدود کردن سرعت اینترنت و فیلتر کردن  با صنعتارتباط 
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وعدم حس رقابت و تقلید محض  محصولیتکبه ترتیب با عناوین نظام اقتصاد  22و  18 کدهای. 

رتبه  دهندگانپاسخمیزان درصد  ازنظرمحققان خارجی ، طبق جدول فوق  هاینظریهدر پذیرش 

که همواره  غیررقابتیو  محصولیتکچهارم را در میان تهدیدها دارا هستند ، و بر نظام اقتصاد 

و روابط و مناسبات  گرددمین و نقص بود عیببیمنجر به نداشتن حس رقابت و  ایجاد تفکر 

و رفتار منفعالنه و تقلید محض در پذیرش نظریات محققان  نمایدمیسازمانی را دچار روزمرگی 

 .خارجی توسط محققان و اساتید کشور ،داللت دارد

: نمونه مضامین8جدول شماره  

 تعریف مضمون کلمات و عبارات کلیدی عنوان مضمون کد مضمون

15 
نبود تعامل و مشارکت فعاالنه بین 

وپرورشآموزشوزارت علوم و   

، رفتار وپرورشآموزش، وزارت علوم 

، مدیران  غیرمسئوالنه

آموزشی غلط  هایگذاریسیاست

 تعامل ،مشارکت فعاالنه

 مانند  به دالیلی وپرورشآموزشبین وزارت علوم و 

تعامل  غیرمسئوالنهآموزشی غلط و رفتار  هایگذاریسیاست

از این رشته  به همین دلیل و مشارکت فعاالنه وجود ندارد . و

 نقش آموزشی را در کشور ترینمهمکه  وپرورشآموزشدر 

.شودمیمطلوب ن برداریبهرهاست  دارعهده  

16 
 عنوانبهجدید و مشابه  هایرشته

 رقیب

رشته ، جدید ، مشابه ، آموزش و 

بهسازی منابع انسانی ، مدیریت و 

آموزش عالی،  مدیریت،  ریزیبرنامه

 رقیب 

ی هایرشتهجدید و مشابه دانشگاهی اشاره دارد به   هایرشته

 ریزیبرنامهمدیریت و  نند آموزش و بهسازی منابع انسانی، ما

مدیریت که رقیب این رشته  هایرشتهآموزش عالی و انواع 

. گردندمیمحسوب   

 

 چیست؟راهبردهای رشته مدیریت آموزشی  .5

ریت آینده رشته مدی هایاستراتژیاصلی تحقیق که در رابطه با چیستی  سالبخش ، جواب  در این

عداد به ت هافرصتو به حداکثر رساندن  هاچالشآموزشی است با در نظر گرفتن به حداقل رساندن 

 :شوندمیو به شرح ذیل ارائه  شدهتعیینراهبرد شناسایی و  18
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 گیرینتیجه وبحث 

مدیریت آموزشی یکی از نقاط قوت برجسته این رشته است اما همین  ایرشتهمیاناهیت م   

و این رشته بیشتر به   گرددمیبودن آن در عین قوت ، ضعف بزرگی نیز محسوب  ایرشتهمیان

 توانیم. این در حالی است که و تربیتسمت مباحث مدیریت و سازمان سوق یافته است نه تعلیم 

نظری مرتبط در راستای مسائل روز ، این رشته را در راستای  هایدانشو  هارشته واردکردنبا 

9جدول شماره  

ردهای رشته مدیریت آموزشیراهب   

  هاقوت

و جامعیت   ایرشتهمیان.ماهیت 1

 مدیریت آموزشی 

 مندعالقه.دانشجویان مستعد و 2

. ماهیت کاربردی رشته مدیریت 3

 آموزشی

 

  هاضعف

 جامع و یکپارچه در آموزش عالی مأموریتو بیانیه  اندازچشم.نبود سند 1

 هاروش.ضعف در ساختار، محتوا و 2

 .محتویات درسی تکراری و غیرکاربردی3

 رشته موردنیازتخصصی  هایگرایش.عام بودن و فقدان 4

 علمیهیئت.ناکارآمدی برخی اعضای 5

 تکراری و غیرکاربردی هایپژوهشپژوهشی و  هایاولویت. مشخص نبودن 6

 . رویکردهای پژوهشی پوزیتویستی7

 .نقص در نحوه پذیرش دانشجویان8

 کیفیت و ارزیابی آموزش عالی.ضعف در نظام ۹

 ایرشتهمیان هایقابلیت. عدم استفاده از 10

هافرصت  

برای   کارآفرینی وکارکسب هایفرصت.1

آموختگاندانش  

.گستره وسیع مدیریت آموزشی و طیف 2

 وسیع مخاطبان

پژوهشی و مطالعاتی فراوان هایفرصت.3  

هایپیشرفت.4  

IT نوین  هایفناوری،تحوالت جهانی و  

 آموزشی فرصتی برای توسعه رشته

تحصیالت تکمیلی فرصتی  هایدوره.5

 برای تولید دانش

 تهدیدها

 آموختگاندانشآینده شغلی نامشخص .1

 رشته مدیریت آموزشی

.نبود تعامل و مشارکت فعاالنه ، بین 2

 وپرورشآموزشوزارت علوم و 

 رقیب عنوانبهجدید و مشابه  هایرشته.3

 ) تهاجمی( SO راهبردهای
 موردنیازتخصصی  هایگرایش.ایجاد 1

برای رشته مدیریت آموزشی در یک 

 پلتفرم مشترک

. امکان بورس تحصیلی و  واگذاری 2

 مبدأپژوهشی در کشورهای  هایطرح

رشته مدیریت آموزشی  به دانشجویان 

 تحصیالت تکمیلی

 

 

 ) انطباقی( WOراهبردهای 

رشته مدیریت آموزشی  متناسب با نیازهای روز و  هایروش.بازتعریف ساختار، محتوا و 1

   نفعانذیآینده 

جامع و یکپارچه در رشته مدیریت آموزشی در آموزش عالی و  اندازچشم.ترسیم سند 2

 مأموریتتدوین بیانیه 

شی مدیریت آموز ساختار رشتهو بازنگری و اصالح  ایرشتهمیان هایقابلیتاز  گیریبهره. 3

تناسب و توازن محتویات درسی با محوریت تعلیم و تربیت و نیازهای روز و آینده  ازنظر

 جامعه

درسی و ارائه برنامه جامع و یکپارچه متناسب با  هایبرنامه. بازنگری مستمر و اصالح 4

 و جامعه  نفعانذینیازهای  روز و آینده 

دیریت آموزشی با مهم تحقیقاتی در م هایاولویت.ترسیم نقشه پژوهشی و تعیین 5

 نیازهای روز و آینده آموزش کشور

 در مقاطع تحصیالت تکمیلی  دانشجویانپذیرش  هایدستورالعملو  هاطرح.اصالح 6

 و علمیهیئتمشترک اعضای  با همکاری.تشکیل کمیته ارزیابی و ممیزی کیفیت 7 

  معتبر خارجی  هایدانشگاهدانشجویان با دعوت نمایندگانی از 

و  کاروری. دعوت به همکاری از معلمان و مدیران مجرب مدارس برای تدریس دروس 8

  هادانشگاهدر   آموزیمهارت

رشته مدیریت آموزشی به کشورهای  علمیهیئتسفرهای مطالعاتی اعضای  ریزیبرنامه.۹

 سازی دانش  روزبهمدیریت آموزشی در راستای  مبدأ

و ضعف در  محصولیتک.نظام اقتصاد 4

 نظام اشتغال

کالن آموزشی  گذاریسیاست.ضعف در 5

 مسائل سیاسی تأثیرتحت 

.نبود تعامل و مشارکت فعاالنه با 6

 .نفعانذی

 هاینظریهتقلید محض در پذیرش 7

 محققان خارجی

 )اقتضایی(  ST راهبردهای

.تراز کردن رشته مدیریت آموزشی  1 

های بازار روز و آینده وکارکسببا 

 کشور 

. تخصیص وام کارآفرینی بدون بهره 2

برای دانشجویان مدیریت آموزشی 

جدید و  وکارهایکسببه  مندعالقه

 استارتانی

 

 ) دفاعی( WT راهبردهای

رسمی و آزاد مدیریت  هایدورهبا حضور در  ایحرفه.طرح الزام گواهینامه صالحیت 1

 مدارس و معلمان در آ.پآموزشی برای تمامی مدیران 

توسط نخبگان علمی  گذاریسیاستکالن آموزشی و  هایگذاریسیاست درروند. تغییر 2

 نخبگان سیاسی جایبه

در آموزش  علمیهیئتاستخدامی ، بهسازی و ارتقاء اعضای  هایطرح.اصالح و بازنگری 3

 عالی

 و  وزارت علوم وپرورشآموزشمشترک  با همکاری.تدوین حقوق آموزش در ایران 4

 اهداف  سازییکپارچه.طرح مرکز آموزش ملی و 5
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آمدی برخی اعضای نیازهای آتی حوزه آموزش در کشور بهبود و توسعه داد. از طرفی ناکار

ست ا متأثرضعف در نظام کیفیت و ارزیابی آموزش عالی که مدیریت آموزشی از آن ، علمیهیئت

اط در ارتباط با نق شدهشناساییضعف ساختاری و محتوایی رشته مدیریت آموزشی سه کد اول و 

د کمبو به دالیلی همچون علمیهیئتناکارآمدی برخی اعضای این رشته هستند .  بهبودقابل

بودن ن روزبهملی، فقدان تعامل و ارتباطات علمی میان اساتید و  بادیداهل مطالعه  ایحرفهاستادان 

 است که با نتایج پژوهش شدهعنواننقاط ضعف  عنوانبهدانش استادان این رشته دانشگاهی 

 ) 2014) Samadzadeh  مشابهت بسیار زیادی دارد که بیان نمود مشکالت زبان خارجه استادان

و پایین بودن تعداد استادان و باال بودن حجم اری و ارتباط علمی میان استادان ، کافی نبودن همک

 هاییافتهعلمی استادان از نتایج پژوهش مذکور است. سایر  هایصالحیتکار و توجه نکردن به 

 در مقابل پذیرش نظریات علمیهیئتاعضای  هاینظریهد محض در پذیرش تحقیق حاضر به تقلی

         .با صنایع مرتبط و سایر ذینفعان اشاره دارد علمیهیئتمحققان خارجی و عدم ارتباط اعضای 

 ،Mohammadi & et al 2010) Karchegani & et al ,((2017 (هاییافتهمذکور با  ینتیجه

  ) 2008) Qiang Li .ی خوبی برای این رشته، با توجه به گستره هافرصتاز طرفی همخوانی دارد

وسیع خدمات آموزشی و طیف وسیع مخاطبان وجود دارد. چنانچه این فرصت با اعمال تغییرات 

گفت که رشته مدیریت آموزشی به دلیل داشتن ماهیت خدمات آموزشی تا  توانمیتقویت شود 

خواهد بود اما مشروط به  پابرجان وجود دارد و آموزش ادامه دارد زمانی که کره زمین هست، انسا

، تحوالت و  هافرصتجامعه همسو نماید. از دیگر  نفعانذیاینکه بتواند خودش را با نیازهای 

 گذاریاشتراکو به  هاایدهاست تا با تبادل افکار و  IT هایپیشرفتنوین آموزشی و  هایفناوری

توسعه این رشته را با سرعت بیشتری فراهم آورند. همسویی با  هایزمینهاطالعات و دانش خود، 

رشته مدیریت آموزشی به رهبری و  گذارینامتحوالت جهانی نیز ما را در تغییر بینش و 

ود خ مسئلهکه این  نمایدمیآموزشی و فاصله گرفتن از مدیریت عمومی هدایت  گذاریسیاست

ثبت م هایویژگی با همهریت و جایگزین شدن فرهنگ رهبری گام بزرگی برای تغییر فرهنگ مدی

تراز کردن رشته مدیریت آموزشی  با  این رشته هایفرصتآن است . برای تسریع در  استفاده از 

های بازار و نیازهای روز و آینده جامعه، تخصیص وام کارآفرینی بدون بهره برای وکارکسب

رهای سف ریزیبرنامه.، استارتانیجدید و  وکارهایکسب به مندعالقهدانشجویان مدیریت آموزشی 

وزشی در مدیریت آم یافتهتوسعهرشته مدیریت آموزشی به کشورهای  علمیهیئتمطالعاتی اعضای 

اجتماعی که  فرصتی برای اعضای  هایشبکهسازی دانش ضروریست. اینترنت و  روزبهدر راستای 

و  تا با تبادل افکار نمایدمیبه رشته مدیریت آموزشی ایجاد  مندعالقهو دانشجویان  علمیهیئت

توسعه این رشته را با سرعت بیشتری  هایزمینهخود  و دانشاطالعات   گذاریاشتراکو به  هاایده
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محدود کردن سرعت  هایچالشفراهم آورند. در حال حاضر جامعه ایران به دلیل مسائل سیاسی با 

 نوعیبهاجتماعی روبروست و این  هایشبکه هایبرنامهخی از اینترنت و محدود نمودن بر

ه ک نمایدمیبا خطر روبرو  هارشتهجامعه علمی را هم برای این رشته و هم برای سایر  هایفرصت

در این زمینه با سنجش افکار جامعه دانشگاهی مشکالت مربوطه برطرف شود تا  گرددمیتوصیه 

از دست ندهیم  . همسویی با تحوالت جهانی نیز ما را در تغییر  که در این حوزه داریم هایفرصت

 آموزشی و فاصله گرفتن از گذاریسیاسترشته مدیریت آموزشی به رهبری و  گذارینامبینش و 

خود گام بزرگی برای تغییر فرهنگ مدیریت و  مسئلهکه این  نمایدمیمدیریت عمومی هدایت 

بخش عظیمی از اثربخشی، مثبت آن است.  هایژگیوی با همهی جایگزین شدن فرهنگ رهبر

. در گرددمیکارآمدی، پیچیدگی و حساسیت نظام آموزشی به شیوه انتصاب و ارتقای مدیران بر

شنهاد پیمدیران آموزشی نیز  هایشایستگیارزیابی  عنوانبهاین راستا فرایند کانون ارزیابی، 

 . (Khanifar & et al, 2020)شودمی

زارت علوم است که با و وپرورشآموزشمهم دیگر، ناهماهنگی میان وزارت  هایچالشیکی از    

این رشته،  هایچالش ترینبزرگیکی از همسوست.  Rahimian & et al (2019 (نتایج پژوهش 

ی که امروزه در کشورها انددادهاین رشته است. تحقیقات نشان  آموختگاندانش.مسیر شغلی مبهم 

 نیازهای تنهانه هماهنگ است که جامعه نیازهای با دانشگاهی طوری تربیت و پیشرفته دنیا تعلیم

نیز  التحصیالنفارغ توان رفتن هدر و بیکاری از بلکه ،کندمی برآورده تخصصی ازنظر را بازار کار

 برای انگلیس و امریکا سوئد، ژاپن، آلمان،  کشورهای در چنانچه  .آوردمی عمل به جلوگیری

 . اینشودمی ریزیبرنامهدانشگاهی  دوره طول در تحصیل دانشجویان، از فراغت از پس اشتغال

 تحصیل بین بیشتر هر چه همسویی وجود که رسیدند نتیجه این به 1955 سال از  تقریباً کشورها

. که ((Aghadavood, 2011 است . ضروری التحصیالنفارغ جذب و افزایش توان برای کار بازار و

ضعف در مطابقت دارد.  Thompson ((2010 و Rahimian & et al ((2019 نتایج تحقیق با 

مسائل سیاسی و نبود تعامل و مشارکت فعاالنه بین وزارت  تأثیرآموزشی تحت  گذاریسیاست

بزرگ این رشته آموزشی است که از محیط  تهدیدهایو  هاچالش ازجمله وپرورشآموزشعلوم و 

 هایگرایشرشته مدیریت آموزشی با  شودمی. در آخر پیشنهاد گیردمی منشأبیرونی این رشته 

یجاد ، دبستان ( ادبستانپیشمدیریت یادگیری، مدیریت مدرسه، سازمان، فناوری آموزشی، ) روزبه

مشترک اعضای  با همکاریموزشی گردد. کمیته ارزیابی و ممیزی کیفیت رشته مدیریت آ

 تشکیل گردد. معتبر خارجی هایدانشگاهو دانشجویان با دعوت از نمایندگانی از  علمیهیئت

 نفعانذیرشته مدیریت آموزشی  متناسب با نیازهای روز و آینده  هایروشساختار، محتوا و 

های بازار و نیازهای روز و آینده جامعه سازگار وکارکسبرشته مدیریت آموزشی  با  بازنگری گردد.
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ی حمایت مال استارتانیجدید و  وکارهایکسببه  مندعالقهشود و از دانشجویان مدیریت آموزشی 

رسمی و آزاد مدیریت آموزشی  هایدورهبا حضور در  ایحرفهگواهینامه صالحیت  و غیرمالی شود.

و نقشه پژوهشی و تعیین  الزامی گردد وپرورشزشآموبرای تمامی مدیران مدارس و معلمان در 

اصلی و مهم تحقیقاتی در حوزه آموزش در کشور متناسب با نیازهای روز و آینده  هایاولویت

 .این رشته ترسیم گردد نفعانذی
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