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دکتری مدیریت در مقطع ستاوردهای یادگیری مورد انتظار د
 کارفرمایان: پژوهش کیفیعلمی و  هیئت اعضایاز نظر  آموزشی

 
  میرکمالی محمد سید

 محمدرضا کرامتی

  محبوبه عارفی

  فرانک مختاریان
 

 چکیده
يريت ه مدرشتمقطع دکتری شناسايی دستاوردهای يادگیری مورد انتظار  با هدف پژوهش حاضر

لمی و ع هیئت یاز اعضا تن 11 شاملپژوهش  کنندگانمشارکتاست.  اجرا شده آموزشی
شناسی شهر تهران )تهران، شهید بهشتی، های علوم تربیتی و رواندانشگاهی از دانشكدهمديران 

زی و صنايع بانكداری، صنعت نفت، خودروسا هایحوزه)از  از کارفرمايان نفر 5و خوارزمی( 
وهش از نوع روش پژهدفمند انتخاب شدند.  گیرینمونهش بودند که با استفاده از رو غذايی(

با استفاده  وشد ی گردآورنیمه ساختاريافته،  فرم مصاحبهاز طريق  مورد نیاز هایداده .کیفی بود
 -زشیآمو) حوزه کلی چهارهای پژوهش يافته .مورد تحلیل قرار گرفتروش تحلیل محتوا  از

دستاورد  70و  جموعهزيرم 17 انسانی،فرهنگی،  -جتماعیامديريتی،  -دانشگاهی، سازمانی
 را نشان داد.يادگیری 

 
 یفی، دستاوردهای يادگیری مورد انتظار، پژوهش کمديريت آموزشی دکتری واژگان کلیدی:

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ستاد گروه مديريت و سئول) شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهراندانشكده روان ،آموزشی يزیربرنامها سنده م  نوي

mkamali@ut.ac.ir) 

 دانشگاه تهران ،شناسی و علوم تربیتیدانشكده روان ،آموزشی يزیربرنامهگروه مديريت و  دانشیار 

 یبهشت یدشهدانشگاه  ،شناسیو روان دانشكده علوم تربیتی ،آموزشی يزیربرنامهگروه مديريت و  دانشیار 

  کارشناس پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور 

http://jqr.kmu.ac.ir/files/site1/user_files_b2738b/aryapooya-A-10-374-1-98cdb4a.pdf
http://jqr.kmu.ac.ir/files/site1/user_files_b2738b/aryapooya-A-10-374-1-98cdb4a.pdf
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 مقدمه
ريزی خاص در پايه طوربه وپرورشآموزشعام و مديران  طوربهنقش مديران آموزشی 

های تربیتی نسل نوپای جامعه بر کسی پوشیده نیست. توسعه فردی آحاد جامعه، اقدام
هايی که از اين حیث در جهان وجود توسعه ملی کشورها در ابعاد مختلف و تفاوت

ها و و اجرای کارآمد برنامه جانبههمهريزی دقیق و گذاری صحیح، برنامهدارد، از هدف
، هآن، يعنی مدرس در بعد اجرايی ويژهبهکشورها نیز  شوپرورآموزشهای فعالیت

های مختلف اجتماعی نیز به آنها در عرصه رقابت نیافتن گیرد و توفیقسرچشمه می
ت توجه به کیفی بنابراين،(. 13 ،1389شمس مورکانی، ) گرددبازمیهمین موضوع 

تحوالت تناسب  آنها به ایدورههای مديريت آموزشی و بازنگری ها و برنامهدوره
نظام آموزشی  گذارانسیاستن و جامعه، امری است که بايد همواره مورد توجه مسئوال

 باشد.
های اطالعات و ارتباطات در اقتصاد های جديد، تولید دانش و فناوریايجاد ظرفیت

ريزی، توسعه، ارزشیابی و اعتباربخشی کند آموزش از يک نظام برنامهجهانی ايجاب می
ارزشیابی  -و خود اقدام کردر باشد تا به کمک آن بتوان به ارتقای مستمر کیفیت برخوردا

، پورجم) آورد شماررا جزئی از فرايند مداوم مديريت مراکز آموزشی و پژوهشی به 
اصلی هر رشته  هایدغدغهيكی از در عین حال، (. 15 ،1385، زادهمحمدی و قلی

دانشجويان و ارتباط هر چه بیشتر آن با نیازها و تحوالت  هایيادگیریتحصیلی، کیفیت 
تحصیلی  هایرشتهمديريت آموزشی نیز همچون ساير  نظرانصاحبدنیای کار است. 

وزش و يادگیری فراگیران که بتواند کیفیت آم اندبوده هايیروشهمواره در جستجوی 
درسی  هایبرنامهیت ارزشیابی کیف صورت گرفته در حوزه هایپژوهشدهد.  را ارتقا

 ، لیاقتدار و شريفشادفر ؛(1391) ، کرامتی و بازرگانبیگدلی مانندمديريت آموزشی 
 بیگیهواس و (1376) شعبانی و پورموسی ؛(1381) علیمیرزايی ؛(1384) عارفی ؛(1390)
مديريت آموزشی با تحوالت  1دکتریبرنامه درسی موجود مبین آن است که  (1388)

پرورش مديران و متخصصان مورد نیاز برای  تواننبوده و هماهنگ رشته تحصیلی اين 
افزون بر اين، مواردی همچون ضرورت . را نداردهای آموزشی فعالیت در محیط

م (، لزوOECDبرقراری ارتباط مديران با اجتماع بیرون از مدرسه )گروه کارشناسان 
تفكر  هایمهارت( 1390و محبوبی،  زادهشريف و 1374مهدوی، توجه به کارآموزی )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 2/7/1374ريزی مصوب شورای عالی برنامه . 1
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؛ 2015، 1هرناندزپینا و مونروی ؛1392عمران و رحمانی قهدريجانی،  )صالحی
؛ هرناندزپینا و 2014، 2و همكارانمارتینز ارتباطی ) هایمهارت( 1391پژوهشگاه نیرو، 

و غفاری، يعقوبی ؛ 1392، ؛ صالحی عمران و رحمانی قهدريجانی2015مونروی، 
(، کاربرد دانش 1391؛ پژوهشگاه نیرو، 2014 مارتینز و همكاران،) فردیرفتار (، 1386

ديگر، يادگیری  هایزبان(، توانايی رهبری، آشنايی با 2015)هرناندزپینا و مونروی، 
( 1389نژاد، (، تسلط بر دانش پايه )فیض و بهادری1386يعقوبی و غفاری، ) العمرمادام

 صورت گرفته بوده است. هایپژوهشمورد توجه در  هایشايستگی ازجمله
 روروبهبا مشكالت اساسی  هادانشگاههای آموزش مديران در برنامه، درمجموع

. ضمن اينكه افزايش کمی ظرفیت پذيرش دانشجويان دکتری مديريت آموزشی، است
که  گونههمان .استها اين دوره کیفیتاست که مستلزم توجه بیشتر به  ایمسئلهخود 

ازمان سنجش س 1394 تا 1391 هایسالآمارهای مربوط به ، شودمی ديده( 1در جدول )
افزون بر دهد. را نشان می آزمون دکتری کنندگانشرکتافزايش تعداد آموزش کشور 

تر بیش 1390-94های مرد در آزمون دکتری تخصصی در سال کنندگانشرکتتعداد  اين،
ينكه روند اشده است. ضمن  اين تعداد تقريباً مساوی 1395در سال بوده و تنها  از زنان
دهد. تعداد رشد مثبتی را نشان می 1395تا پیش از سال  شدگانپذيرفتهکلی 

 .استها باالتر های روزانه نیز از ساير دورهدوره شدگانپذيرفته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Hernandez-Pina & Monroy 
2. Martinez et al 
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 هایالسدر رشته مدیریت آموزشی آزمون دکتری  شدگانپذیرفته( توزیع فراوانی 1جدول )

  1395تا  1390

 پذیرفته شده
نام 
 رشته

سال 
 آزمون

 روزانه شبانه پیام نور پردیس خودگردان جمع کل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

135 77 58 0 0 0 10 8 2 1 0 1 124 69 55 

مجموعه 
علوم 
 تربیتی

1390 

44 27 17 0 0 0 0 0 0 9 6 3 35 21 14 
مديريت 
 آموزشی

1391 

65 41 24 20 14 6 0 0 0 8 4 4 37 23 14 
مديريت 
 آموزشی

1392 

70 39 31 15 5 10 0 0 0 8 5 3 47 29 18 
مديريت 
 آموزشی

1393 

71 41 30 29 17 12 0 0 0 4 1 3 38 23 15 
مديريت 
 آموزشی

1394 

52 25 27 12 3 9 0 0 0 1 1 0 39 21 18 
مديريت 
 آموزشی

1395 

 
 

د، عدم کنرا تبیین می پژوهشاصلی مورد نظر که ضرورت اجرای اين  مسئله بنابراين 
ی فعلی برنامه درس شناسايی دستاوردهای يادگیری مورد انتظار رشته مديريت آموزشی در

پژوهشی  هایپرسش، ياد شده مسئلهپاسخ به  منظوربه. ستتعیین و تصريح آنهاو لزوم 
 زير مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است:

 ؟اندکدم مديريت آموزشی مقطع دکتریدستاوردهای يادگیری مورد انتظار در . 1

به چه  زشیمديريت آمو مقطع دکتری در دستاوردهای يادگیری مورد انتظار بندیطبقه. 2
 ؟صورت است

شی مديريت آموز مقطع دکتری مدل مفهومی دستاوردهای يادگیری مورد انتظار در. 3
 چگونه است؟
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 پیشینه پژوهشمبانی نظری و 
( اغلب اوقات، اثربخشی يک مؤسسه آموزشی بر اساس 2003) 1پیتمن از نظر

آنان برای ادامه تحصیل، موفقیت  هایبرنامههای آن، مانند رضايت دانشجويان، دستاورد
( نیز دستاوردهای 2007) 2ويلیامز. شودمیو میزان تحقق دستاوردهايشان سنجیده 

مهم  هایدانشجويان را شامل میزان پیشرفت آنان در جهت تحقق هدف يادگیری
را ارزيابی  يادگیری( دستاوردهای 2005) 3هاردی. ضمن اينكه داندمیآموزشی 

صورت گرفته، منافع کسب شده يا  هایپیشرفتخودگزارش شده دانشجويان از 
آموزشی که از مشارکت در تجارب  هایاز طريق هدفهای محقق شده دستاورد

، منظور از دستاوردهای درمجموع. کرده است، تعريف شودمیدانشگاهی ناشی 
کسب شده دانشجويان است که در  ایحرفهو  ، رشد فردی، ذهنی، تحصیلیيادگیری

(. در عین 155 ،1391، و همكارانمحمدی ) دشومیجريان تجارب دانشگاهی حاصل 
سازد تا دانش، توانايی و قابلیت اشتغال می توانمندمؤسسه آموزشی که فراگیران را  حال،

، موفق باکیفیتهای خود و ارائه آموزش رسد در تالشخود را افزايش دهند به نظر می
 (.2013، 4چسرک) استبوده 

بخش مهمی از چارچوب  نیز 5کشورهای نورديک همههای يادگیری برای دستاورد
شود. مؤسسات آموزش عالی در ايسلند و سوئد و کیفیت ملی محسوب می

اند. در دانمارک، همه هکردهای يادگیری را معرفی دستاوردهای فنالند، تكنیکپلی
هايی مؤسسات توصیف ،کنند. در نروژهای يادگیری کار میدستاورد بر اساسمؤسسات 

های دستاوردهای اند که کامالً مشابه توصیفدهکری تدوين برنامه مطالعات هایاز هدف
تر از برخی از مؤسسات ابتكاراتی را برای ارائه توصیفات مرتبط است.يادگیری 

، 1999(. در ژوئن 2007، 6همكاران و گاالوارا) اندهای مطالعاتی به عمل آوردهبرنامه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Pittman 
2. Williams 
3. Hardy 
4. Cheserek 

ت فرهنگی بسیار هستند که دارای قراب اقیانوس اطلس و( اسكانديناوی) اروپا شمال کشورهای مجموعبه  . 5

جزاير  تارقلمروهای خودمخ و همچنین سوئد و نروژ ،فنالند ،دانمارک ،ايسلند کشورهای و شامل دشواطالق می

 .است فاروئه و گرينلند ،الند
6. Gallavara  et al 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88
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ايتالیا با هدف استقرار  1ایبولونکشور اروپايی در  29های آموزش نمايندگان وزارتخانه

 همه نتايج آن اين بود که ازجملهآمدند.  هم گردحوزه آموزش عالی اروپايی مشترک 
عناصر برنامه  تمامی 2010سال  ملزم شدند که تا کشورهای حوزه آموزش عالی اروپا

 )کندی کنندتنظیم های يادگیری دستاورد مبنایبر و آن را  کردهبازنگری خود را درسی 
 (.2 ،2012، 2و همكاران

ريشه دارد. آموزش مبتنی بر « 3آموزش مبتنی بر پیامد»واژه پیامدهای يادگیری در 
است که هدف « 4آموزش مبتنی بر شايستگی»دار به نام پیامد، مبتنی بر رويكردی نظام

مبتنی  آموزش (.60 ،1996، 5نیلمک) داردتعريف و ارزشیابی عملكرد فراگیر را در نظر 
بر اساس کند تدوين میهای آموزشی را رويكردی آموزشی است که برنامه 6بر شايستگی

يكرد به رواينکه دانشجو پس از پايان برنامه ايفا خواهد کرد. در  هايینقشتحلیل 
شود، نه آتی توجه می هاینقشهای او در ايفای ها يا قابلیتتوانايی دانشجو و مهارت

احاطه وی بر مطالب درسی است.  دهندهنشانتوانايی توفیق يافتن او در امتحاناتی که 
ابتكاری در  عنوانبهمیالدی  1970دهه  اوايلدر  مبتنی بر شايستگینهضت آموزش 

توان گفت، آموزش می درمجموعتدوين برنامه درسی مؤثرتر و عمالً مفیدتر رواج يافت. 
میان  ترینزديکهماهنگی  کوشدمینوعی اصالح آموزشی است که  بر شايستگی،مبتنی 

، 7ونگآموزش عالی و نیازهای جامعه، به کارکنان ماهر و شهروندان توانا ايجاد کند )
تعاريف مختلفی از شايستگی مطرح شده است که آنها  (.83-84 ،1383ترجمه آراسته، 

توانايی عمل کردن در  عنوانبه. شايستگی 1: کرد بندیدستهتوان در پنج گروه را می
 عنوانبهدر اين تعريف کلی، شايستگی  .سطحی مطلوب يا در جهت يک استاندارد معین

توانايی در انتخاب و استفاده از  عنوانبه. شايستگی 2شود؛ داد در نظر گرفته میبرون
( که مستلزم عملكرد در سطحی مطلوب است. هانگرشها و ها )دانش، مهارتويژگی

. شايستگی به معنای تسلط 3؛ گیردبرمیهای فراشناختی را نیز در اين تعريف، ويژگی
 عنوانبهها( معین يا شايستگی ها و نگرشهايی )دانش، مهارتبر ويژگی کردن پیدا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Bologna 
2. Kennedy et al 
3. Outcomes-based education (OBE) 
4. Competency-based education 
5. McNeil 
6. Competency-based education 
7. Wang 
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در انجام دهد. تواند يک فرد می آنچهتوصیفی محض از  عنوانبهشايستگی  .4داد؛ درون
. تعريفی از شايستگی که 5؛ استنظر  مدداد برون عنوانبهاين تعريف نیز شايستگی 

از تعاريف باال )عمل کردن در سطحی مطلوب يا در جهت يک  گروه چهارعناصر 
ها، ها، تسلط پیدا کردن بر ويژگیاستاندارد، توانايی در انتخاب و استفاده از ويژگی

با توجه به تعريف  .گیردبرمیتواند انجام دهد( را در يک فرد می آنچهتوصیفی محض از 
ها ها و نگرشتوان شايستگی را مجموعه منسجمی از دانش، مهارتهای مذکور میگروه

ها ای که بر رشد شايستگیاز عملكرد حرفه هايیجنبههای شخصی و دانست که ويژگی
در عین حال،  (.52-53 ،1394همكاران، هدايتی و ) گیردبرمیگذارد را در تأثیر می

رود چه چیزی دهد که از فراگیران انتظار میپاسخ می پرسشبه اين  1دستاورد يادگیری
دستاوردهای  (.6 ،2007، 2ثورسون) دهندرا فراگرفته و در عمل مورد استفاده قرار 

رود بداند، درک های مربوط به اموری هستند که از يک فراگیر انتظار میيادگیری، گزاره
و  نتیجه تكمیل يک فرايند يادگیری به انجام رساند )کندی عنوانبهو/ يا بتواند  کند

خالصه تعاريف مربوط به دستاوردهای يادگیری مورد انتظار در  (.4 ،2012همكاران، 
 رسیم شده است.ت (2)جدول 

 
 تعاریف مربوط به دستاوردهای یادگیری مورد انتظار (2جدول )

 تعریف نظرصاحب سال

 3اوتر 1992
نتیجه  عنوانبهتواند داند و میدستاوردهای يادگیری، چیزی هستند که فراگیر می

 (.7 ،2008، 4يادگیری انجام دهد )نوشه

 5بینگهام 1999
ک بداند، در دآشكار چیزی هستند که فراگیر بايدستاوردهای يادگیری، توصیف 

 ،2012اران، و همك کندی) رساندنتیجه يادگیری به انجام  عنوانبهکند و بتواند 
4.) 

2001 
جنكینز و 

 6آنوين
نتیجه  عنوانبههايی درباره چیزی هستند که فراگیر دستاوردهای يادگیری، گزاره

 .(4 ،2012و همكاران،  کندی) بودفعالیت يادگیری قادر به انجام آن خواهد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Learning outcomes 
2. Thorsson 
3. Otter 
4. Nusche 
5. Bingham 
6. Jenkins & Unwin 
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 تعریف نظرصاحب سال

2001 
گاسلینگ و 

 1مون

رود بداند، درک ای از چیزی هستند که از فراگیر انتظار میدستاورد يادگیری، گزاره
 ،2012، و همكاران کندی) کنديا در خاتمه دوره يادگیری بتواند آن را ارائه  کند

4.) 

 2مون 2002
رود بداند، درک ر میاست که از فراگیر انتظاای از چیزی دستاورد يادگیری، گزاره

ادگیری يکرده و بتواند در خاتمه دوره يادگیری انجام داده و اينكه به چه صورت، 
 (.4 ،2012و همكاران،  )کندی خود را نمايان سازد

 3ديويس 2003
ز چیزی است احداکثر میزان يادگیری فراگیر است؛ آن عبارت  دهندهنشاندستاورد 

 (2003ديويس، ) دهدکه فراگیر بايد بتواند در خاتمه يک دوره تحصیلی نشان 

 4آدام 2004
 دستاورد يادگیری، يک گزاره مكتوب از چیزی است که از يک فراگیر انتظار

 مهارت به انجام رساند.اتمه يک پودمان/ واحد درسی يا کسب رود بتواند در خمی

2005 
دانلی و 

 5فیتزمايوريس
رود فراگیر بداند، درک ای از چیزی است که انتظار میدستاورد يادگیری، گزاره

 کرده و/ يا بتواند در خاتمه دوره يادگیری به انجام رساند.

2005 
راهنمای 
کاربران 
ECTS 

رود هايی از اموری هستند که از يک فراگیر انتظار میدستاوردهای يادگیری، گزاره
دگیری به انجام نتیجه تكمیل يک فرايند يا عنوانبهو/ يا بتواند  کندبداند، درک 

 (.4 ،2012 کندی و همكاران،) رساند

 ثورثون 2007
رود چه دهد که از فراگیران انتظار میپاسخ می سؤالدستاورد يادگیری به اين 

 (.6 ،2007ثورسون، ) بگیرندچیزی را ياد 
 

 
در اياالت  1970و  1960رويكرد مبتنی بر پیامد، به کار جنبش رفتاری در دهه 

( بود که 1975) 6رابرت میگر ،گردد. يكی از طرفداران اين نوع تدريسمتحده بازمی
های بسیار خاص درباره دستاوردهای قابل مشاهده را مطرح ايده مربوط به نوشتن گزاره

های آموزشی نامید. او با استفاده از اين هدف 7های آموزشیها را هدف. او اين گزارهکرد
که در نتیجه آموزش  کندنوعی از يادگیری را تعیین  کردو پیامدهای عملكردی، سعی 

آموزشی بعدها در  هایارزيابی شود. اين هدف ده و اينكه چگونه يادگیری بايددا رخ
 ،2012و همكاران،  کندی) يافتندتر دستاوردهای يادگیری، توسعه تعريف دقیق جهت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Gosling & Moon 
2. Moon 
3. Davis 
4. Adam 
5. Donnelly & Fitzmaurice 
6. Robert Mager 
7. Instructional Objectives 
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را به اين صورت  2دستاورد بر، آموزش مبتنی 1دپارتمان آموزشی استرالیای غربی(. 3
بر تالش برای دستیابی به دستاوردهای  مبتنی : يک فرايند آموزشی کهکرده استتعريف 

ره امور اساسی که خاص در قالب يادگیری فردی فراگیر است. بنابراين، بايد دربا
هايی که آنها بايد در و بتوانند انجام دهند يا صالحیت کنندآنها را درک  فراگیران بايد

 جهتگیری شود. ساختارهای آموزشی و برنامه درسی در تصمیم ،خود توسعه دهند
شوند. در اينجا ساختارهای آموزشی و ها تنظیم میها و صالحیتتحقق اين قابلیت

 ،2013، 3لويی و شام) گیرندابزار و نه هدف، مورد توجه قرار می عنوانبهبرنامه درسی 
ر دستاورد، چهار اصل را پیشنهاد نیز برای تعريف آموزش مبتنی ب 4برادی(. ويلیام 2

فراگیران در  آنچه( طراحی برنامه درسی، انتقال آموزش و ارزشیابی، بر 1: )کرده است
ای از ( طیف گسترده2خاتمه تجربه تحصیلی خود بايد نمايان سازند، متمرکز است؛ )

را ياد رود ها در دسترس فراگیران قرار دارد تا چیزهايی که از آنها انتظار میفرصت
( برنامه 4رود به سطح باالی عملكرد دست يابند؛ )( از فراگیران انتظار می3بگیرند؛ )

(. 60 ،1996، نیلدرسی بايد در انطباق با دستاوردهای يادگیری طراحی شود )مک
يادگیری را بهبود بخشد کیفیت تدريس و  کهآموزش مبتنی بر پیامد به دنبال آن است 

يكرد، سنجش رواينرا محقق ساخته يا از آنها فراتر رود. طبق  لمللیابیناستانداردهای تا 
دانشجو و نقاط میانگین  هایصالحیت، تعیین درواقعدستاوردهای يادگیری دانشجو 

 (.91 ،2012، 5و همكاران تراکمی دانشجو برای هر نیمسال تحصیلی است )زاين
است. هر يک از  گرفتهانجام  موضوع پژوهش حاضرمختلفی در حوزه  هایپژوهش

درسی اين رشته را بررسی و بر ضرورت  هایبرنامه، وجوهی خاص از هاپژوهشاين 
( در 1396نتايج پژوهش فرزانه و همكاران )برای مثال، . اندهکردبازنگری آنها تأکید 

رشته مديريت آموزشی برای اشتغال  آموختگاندانش هایشايستگیخصوص بررسی 
صنعتی نشان داده است که وضعیت  هایسازمانسعه منابع انسانی در بخش آموزش و تو

شايستگی مديريت منابع انسانی در حد متوسط و شايستگی تجربی، مهارت انگلیسی و 
اجرايی، توسعه  -، اداریایحرفهدانش عمومی در حد کمتر از میانگین بودند. شايستگی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Education Department of Western Australia 
2. Outcome-based education 
3. Lui & Shum 
4. William Brady 
5. Zain et al 
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، روابط انسانی و فكری باالتر ، سواد فاوا، نگرشی، شخصیتیایحرفه، اخالق ایحرفه

دولتی شهر تهران  هایدانشگاه آموختگاندانشاز میانگین بوده است. افزون بر اين، بین 
و  هرناندزپینا وجود نداشته است. داریمعنیتفاوت  هاشايستگیاز نظر وضعیت 

 ،فنی هایرشتهکانونی دانشجويان  هایشايستگی در بررسینیز  (2015مونروی )
را مورد شناسايی قرار ارتباطی، مديريت زمان، تفكر انتقادی و کاربرد دانش  هایمهارت

نتايج پژوهش صالحی عمران و رحمانی (. 53 ،1394 هدايتی و همكاران،) دادند
کار با رايانه،  همچونی هايشايستگیآن است که  دهندهنشان( نیز 1392قهدريجانی )

از فناوری ارتباطات و اطالعات، تفكر خالقانه، ايجاد مداری، کارگروهی، استفاده مشتری
و  هانوآوری در محیط، حل مسئله، داشتن انتظارات شغلی معقول، درک هدف

سازمان و قابلیت آموزش ديدن در حین کار، برای مديران صنعت اهمیت  هایسیاست
ی و درک مداربا رايانه، مهارت مشتری کردن کارزيادی دارد که از بین آنها مهارت 

يک نوع مزيت و شايستگی اساسی زنان در  عنوانبهسازمان  هایسیاستو  هاهدف
( بیست شايستگی 2014مارتینز و همكاران )افزون بر اين، بخش صنعت شناسايی شدند. 

، برقراری ارتباط مؤثر، نفساعتمادبهکه  دندکرعمومی شناسايی  هایهبرای مديران مدرس
در (. 53 ،1394)هدايتی و همكاران،  .دبوآنها  ترينمهمارزيابی،  -کارتیمی و خود

فرصتی ارزشمند برای  عنوانبهکارآموزی ( 1390و محبوبی ) زادهشريفپژوهش 
دستاوردهای آموزشی و تلقی شده و و آموزش عملی  آموزیمهارتيادگیری تجربی، 
شناسايی کارآفرينی و توسعه فردی  ،، شغلیایحرفه هایحیتصاليادگیری، توسعه 

در عین حال، مواردی همچون ضرورت برقراری ارتباط مديران با اجتماع بیرون  شدند.
؛ 1374(، لزوم توجه به کارآموزی )مهدوی، OECDاز مدرسه )گروه کارشناسان 

تفكر )صالحی عمران و رحمانی قهدريجانی،  هایمهارت( 1390و محبوبی،  زادهشريف
ارتباطی  هایمهارت( 1391؛ پژوهشگاه نیرو، 2015، هرناندزپینا و مونروی، 1392

؛ صالحی عمران و رحمانی 2015؛ هرناندزپینا و مونروی، 2014)مارتینز و همكاران، 
؛ 2014 ،مارتینز و همكاران) فردی(، رفتار 1386؛ يعقوبی و غفاری، 1392قهدريجانی، 

(، توانايی رهبری، 2015(، کاربرد دانش )هرناندزپینا و مونروی، 1391پژوهشگاه نیرو، 
(، تسلط بر دانش 1386يعقوبی و غفاری، ) العمرمادامديگر، يادگیری  هایزبانآشنايی با 

 هایپژوهشمورد توجه در  هایشايستگی ازجمله( نیز 1389نژاد، پايه )فیض و بهادری
های موجود در بايستپیشتوان می، درمجموع. صورت گرفته در اين حوزه بوده است

 :کردرا به شرح زير عنوان  ضرورت تغییر برنامه درسی مديريت آموزشیخصوص 
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موزش عالی و ضرورت پاسخگويی ديدگاه نسبت به نقش و جايگاه آ تغییر -
 (2007گاالوارا و همكاران، ) کارچه بیشتر آن در قبال نیازهای جامعه و بازار هر

و لزوم ارائه  آموختگاندانشکسب شده توسط  هایآموزشکاربردی نبودن  -
دفر و شا ؛1390 ،همكارانبیگدلی و ) متناسب با مشاغل موجود در جامعه هایآموزش

 ؛1376 ،پور و شعبانیموسی ؛1381 ،علیمیرزايی ؛1384 ،عارفی ؛1391 ،همكاران
 (.2013چسرک،  و 1388 ،بیگیهواس

درسی و  هایبرنامهضرورت تعريف دستاوردهای يادگیری مورد انتظار در  -
)کندی و  مشخص بودن ارزش افزوده کسب شده فراگیران در طول دوران تحصیل

 (1392 ،صالحی عمران و رحمانی قهدريجانی ؛2012همكاران، 

به دستاوردهای يادگیری کسب شده توسط  چندجانبهضرورت توجه  -
 ،و محبوبی زادهشريف) دانشجويان، به جای تأکید صرف بر دستاوردهای آموزشی

1390) 

گیری در رشته قابل قبولی از دستاوردهای ياد بندیدستهبه عبارت ديگر، لزوم وجود 
ی بود مباحث ازجملهمديريت آموزشی و روزآمدسازی برنامه درسی موجود بر مبنای آن، 

 پژوهش حاضر را فراهم ساخت. اجرایکه موجبات 
 

 پژوهش شناسیروش
در با توجه به هدف پژوهش حاضر، يعنی شناسايی دستاوردهای يادگیری مورد انتظار  

و کارفرمايان، روش کیفی  علمی هیئت دکتری مديريت آموزشی از نظر اعضایمقطع 
 ساختارمند هایمصاحبهو اطالعات مورد نیاز از طريق برای اجرای پژوهش، انتخاب 

 ایگونهبه هدفمند استفاده شد. گیرینمونهافراد از روش  گیرینمونهگردآوری شد. برای 
ترين د که مرتبطتالش ش، علمی هیئت اعضایکه ضمن بررسی سوابق علمی و پژوهشی 

 هیئت از اعضای تن 25 ،منظوردر حوزه پژوهش انتخاب شوند. بدين  نظرانصاحب
شناسی شهر تهران های علوم تربیتی و روانعلمی و مديران دانشگاهی از دانشكده

افراد مورد مطالعه انتخاب  عنوانبه( ، عالمه طباطبايی)تهران، شهید بهشتی، خوارزمی
غیردانشگاهی فعالیت  هایحوزهکارفرما در  عنوانبهشدند. ضمن اينكه با افرادی که 

علمی انتخاب  هیئتعضو  25الزم به ذکر است که از بین ز مصاحبه شد. داشتند، نی
 بیشترانجام مصاحبه با  براینفر حاضر به مصاحبه شدند.  11شده، تنها 
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، پژوهشگر از طريق تماس تلفنی با معرفی خود و ارائه توضیحات 1شوندگانمصاحبه

زمان مناسب مصاحبه الزم در ارتباط با هدف و روند پژوهش و جلب همكاری ايشان، 
ها و دفاتر هیئت علمی دانشگاه . محیط اين مطالعه، محل کار اعضایدکرمیرا تعیین 

کارفرما  5علمی و  هیئتعضو  11با  درمجموع کار کارفرمايان غیردانشگاهی بود.
شوندگان، کد ها، برای هر يک از مصاحبهتحلیل مصاحبه منظوربهمصاحبه شد. 

مورد نیاز، روش مصاحبه  هایداده آوریگردتعیین شد. برای  16تا  1ای از جداگانه
 وتحلیلتجزيه فردی نیمه ساختار يافته تا رسیدن به حد اشباع نظری، به کار برده شد.

تعیین ) انتخابیباز، محوری و کیفی حاصل از مصاحبه در سه مرحله کدگذاری  هایداده
 نخست. به اين منظور، شده است پیرویه و از روند جزء به کل عوامل( صورت گرفت

است( استخراج  کنندگانشرکتها خوانده و کدهای باز )که همان کلمات خود مصاحبه
 . سپس، کدهايی که از نظر مفهومی شبیه يكديگر بودند در يک طبقه جای گرفتند.شد

هیم مفا ،در مرحله کدگذاری انتخابی در اين قسمت، کدگذاری محوری صورت گرفت.
مجزا ارائه شد و پس از مشخص شدن زمینه  هايیمشابه يكديگر، در قالب مقوله

مديريتی،  -دانشگاهی، سازمانی -حوزه کلی: آموزشی 4موضوعی آنها، در قالب 
 .گرفت، انسانی قرار درنهايتفرهنگی و  -اجتماعی

 
 پژوهش هاییافته

ر مقطع با توجه به اينكه در پژوهش حاضر، شناسايی دستاوردهای يادگیری مورد انتظا
رمايان، علمی و کارف هیئت نظر بوده است، ابتدا نظرات اعضای دکتری مديريت آموزشی مد

 بندیقهطبمورد شناسايی قرار گرفته و بر مبنای زمینه موضوعی دستاوردهای يادگیری به 
زير شناسايی  بندیطبقه. بر اين اساس، چهار اقدام شدموضوعی  هایزمینهها بر مبنای آن

 شده است:
دستاوردهای يادگیری اين حوزه،  :انشگاهید -ستاوردهای یادگیری آموزشید-   

آموزشی و  هایفعالیتشود که به لحاظ زمینه موضوعی در حوزه را شامل می هايیمؤلفه
مواردی همچون دانش نظری تعلیم و تربیت، شامل پژوهشی دانشگاه قرار داشته و 

 .شودمی... ادگیری، پژوهش در تعلیم و تربیت و ي -فرايندهای ياددهی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 شوندگان نیز مراجعه حضوری به عمل آمد.برای تعیین وقت پنج نفر از مصاحبه .1 
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زمینه موضوعی رشته به لحاظ خاص بودن  :مدیریتی -ستاوردهای یادگیری سازمانید-  
دستاوردهای يادگیری خاصی نیز برای آن وجود داشته و الزم است در  مديريت آموزشی

مواردی  شامل موضوعی اين دستاوردها هایزمینهبرنامه درسی اين رشته لحاظ شود. 
 فناوری اطالعاتاستراتژيک و خط مشی گذاری،  ريزیبرنامهمديريت، همچون رهبری، 

 .دشوو... می

مديريت آموزشی به لحاظ کارکردهای  :فرهنگی -ستاوردهای یادگیری اجتماعید-  
فرهنگی خود، ناگزير از توجه به دستاوردهای يادگیری مورد انتظار در اين  -اجتماعی

ارائه شده است که در  نظرانصاحب. در اين حوزه نیز دستاوردهايی از سوی است هاحوزه
 .گیرندمیاخالقیات و فرايندهای تغییر قرار  هایبندیطبقه

مديريت آموزشی به لحاظ ارتباطات و تعامالت گسترده  :ستاوردهای یادگیری انسانید-  
ی است که اثربخشی آن تا حد زيادی به چگونگی برقراری هايحوزه ازجملهانسانی، 

 نظرانصاحبنكات مطرح شده از سوی  ،در اين خصوص تعامالت انسانی بستگی دارد.
شده و اين موارد در  بندیطبقهک، رفتار فردی، رفتار اجتماعی و رفتار سازمانی راابعاد اد در

 ذيل دستاوردهای يادگیری انسانی گنجانده شده است.
 

 مدیریت آموزشی دکتریدستاوردهای یادگیری مورد انتظار در مقطع شناسایی  -الف
، بعد پژوهشی و شوندگانمصاحبه بیشتر، شودمی ديده( 1که در جدول ) گونههمان

 اين مقطع بايد آموختهدانش. به عبارت ديگر، انددانستهتولید علم را در اين مقطع ضروری 
ضمن خبرگی در حوزه تخصصی خود از قابلیت گسترش مرزهای دانش برخوردار بوده و 
بتواند دانش کسب شده خود را در عمل مورد استفاده قرار دهد. توجه به دستاوردهای 

مورد توجه قرار گرفته است. در اين  هامصاحبهی است که در هايحوزه ازجملهآموزشی نیز 
موضوعات مورد تأکید بوده است.  ازجملهيادگیری  –خصوص نیز فرايندهای ياددهی 

مديريتی نیز به لحاظ ماهیت رشته مديريت آموزشی، حائز اهمیت  -مباحث حوزه سازمانی
، ريزیبرنامهاز قبیل  . در اين خصوص، تأکید بر کارکردهای مديريت آموزشیاست

 آموختگانشدانو... يا مباحث مربوط به کارآفرينی و ضرورت پرورش  گیریتصمیم
فرهنگی نیز به لحاظ  -اجتماعی هایمهارتکارآفرين در آموزش عالی، مطرح شده است. 

آموزشی ارائه  هاینظامماهیت اجتماعی مسائل مديريت آموزشی و بافت فرهنگی حاکم بر 
، درنهايت. سازدمیرا مطرح  هانظامشده و لزوم توجه و تحلیل محیط داخلی و خارجی اين 

سانی نیز دستاوردهای مربوط به برقراری ارتباط در سطوح مختلف فردی، در حوزه ان
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هنر و چگونگی  نوعیبهبا عنايت به اينكه مديريت، سازمانی و اجتماعی، ارائه شده است. 

، می توان گفت يكی از استسازمان  هایتحقق هدف جهتبرقراری ارتباط با افراد در 
شناخت اصول زيربنايی ارتباط  داين رشته باي گانآموختدانشکلیدی مورد نیاز  هایمهارت

خاص  طوربهآموزشی  هایسازمانعام و  طوربه هاسازمانتعامل اثربخش در  هایمهارتو 
ارتباطی چندگانه،  هایمهارتبرخورداری از  هايی چونباشد. در اين خصوص نیز مقوله

در  نظرانصاحبتوان مذاکره، مشاوره و... مورد توجه قرار گرفته است. خالصه نظرات 
به جهت رعايت اختصار در ( ارائه شده است. 3در جدول ) اول پژوهشی پرسشخصوص 

جدول دستاوردهای يادگیری دکتری مديريت آموزشی، توضیحات مربوط به کلمات و 
 -د(، سازمانی-دانشگاهی )آ -و به جای ذکر واژگان آموزشیحذف  مفاهیم کلیدی مصاحبه،

 است.ف( نوشته شده -فرهنگی )ا -م(، اجتماعی-مديريتی )س
 

نظران در خصوص دستاوردهای یادگیری مورد انتظار در مقطع خالصه نظرات صاحب (3جدول )
 دکتری مدیریت آموزشی

 

 حوزه کلی زمینه موضوعی بندیمقوله کدگذاری کد

2 
مهارت  -مهارت پژوهشی

يادگیری در  -ياددهی -تدريس
 آموزش عالی

 د-آ پژوهش مهارت پژوهشی

 -ياددهی -مهارت تدريس
 يادگیری در آموزش عالی

فرايندهای 
 -ياددهی

 يادگیری
 د-آ

3 

 -تولید و توسعه علم -پژوهش
شناخت  -آموزش سازمانی

)آموزشی، غیر  هاسازمان
 کارآفرينی -آموزشی(

 د-آ پژوهش تولید و توسعه علم -پژوهش

 آموزش سازمانی
فرايندهای 

 -ياددهی
 يادگیری

 د-آ

)آموزشی،  هاسازمانشناخت  -
 غیر آموزشی(

شناخت 
 هاسازمان

 م-س

 م-س اقتصاد آموزش کارآفرينی
 د-آ پژوهش تولید و خلق دانش تولید و خلق دانش 4

5 

عمق  -پیشبرد مرزهای دانش
قدرت  -دانش نظری 

ذهن ترديد  -وتحلیلتجزيه
ذهن پرسشگر و -کننده
-ذهن نقاد و تحلیل-کاوشگر

 هاآموزشکاربردی کردن  -گر
مسائل  شناسیآسیب –

 -رفتار سازمانی -سازمان

 د-آ پژوهش پیشبرد مرزهای دانش

 عمق دانش نظری
دانش نظری 
مديريت و 

 رهبری
 د-آ

ذهن  -وتحلیلتجزيهقدرت 
پرسشگر و  -ترديدکننده

 گرنقاد و تحلیل -کاوشگر
 انسانی ادراکی

 انسانی ادراکی هاآموزشکاربردی کردن 
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 حوزه کلی زمینه موضوعی بندیمقوله کدگذاری کد
 -مشاوره -سبک مديريت

 -روحیه -مشارکت کارکنان
 نويسیگزارش

 مسائل سازمان شناسیآسیب
شناخت 

 هاسازمان
 م-س

مشارکت  -رفتار سازمانی
 روحیه -مشاوره -کارکنان

 انسانی رفتار سازمانی

 م-س مديريت سبک مديريت
 م-س امور اداری نويسیگزارش

6 

تولید دانش، توسعه مرزهای 
 پردازینظريه-نوآوری  -دانش
 -ياددهی -خلق نظريه -

 يادگیری

تولید دانش، توسعه مرزهای 
 دانش

 د-آ پژوهش

 انسانی ادراکی نوآوری

 خلق نظريه - پردازینظريه
دانش نظری 
مديريت و 

 رهبری
 د-آ

 يادگیری -ياددهی
فرايندهای 

 -ياددهی
 يادگیری

 د-آ

7 

 -پژوهش -خالقیت
 -يادگیری هایمهارت
 -مديريت -نفساعتمادبه
 -توان مذاکره -نوآوری

کاربست  -فناوری اطالعات
 -نوآوری -کارآفرينی -دانش

تفكر  -استقالل رأی -قضاوت
 -مديريت -مستقل
 فكری هایجريانمديريت 

 -قضاوت -نوآوری -خالقیت
 تفكر مستقل -استقالل رأی

 انسانی ادراکی

 د-آ پژوهش پژوهش

 يادگیری هایمهارت
فرايندهای 

 -ياددهی
 يادگیری

 د-آ

 انسانی رفتار فردی نفساعتمادبه
 هایجريانمديريت  -مديريت

 فكری
 م-س مديريت

 انسانی رفتار سازمانی توان مذاکره

 تكنولوژيک هایتوانمندی
فناوری 
 اطالعات

 م-س

 انسانی ادراکی کاربست دانش

8 

-مديريت  - پردازینظريه
 -مدرس دانشگاه

 -نقد -وتحلیلتجزيه
 -گذاریسیاست
 -سازیتصمیم

 گیریتصمیم

 پردازینظريه
دانش نظری 
مديريت و 

 رهبری
 د-آ

 م-س مديريت گیریتصمیم -مديريت

 مدرس دانشگاه
فرايندهای 

 -ياددهی
 يادگیری

 د-آ
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 حوزه کلی زمینه موضوعی بندیمقوله کدگذاری کد

 انسانی ادراکی نقد -وتحلیلتجزيه

 سازی تصمیم -گذاریسیاست

 ريزیبرنامه
استراتژيک و 
خط مشی 

 گذاری

 م-س

9 

 -نويسینامهآئین- ريزیبرنامه
 -شناسايی نیازها -فن نگارش

 -ارائه راه حل برای رفع نیازها
 -مهارت ارتباطی شفاهی

 -رفتار سازمانی-کارورزی
برخورداری  -يادگیری مستمر

 چندگانه هایمهارتاز 

 م-س مديريت ريزیبرنامه
 -فن نگارش -نويسی نامهآئین

 -کارورزی
 م-س امور اداری

راه حل ارائه  -شناسايی نیازها
 برای رفع نیازها

 انسانی ادراکی

 هایمهارت -ارتباط شفاهی
 چندگانه

 انسانی رفتار فردی

 انسانی رفتار سازمانی رفتار سازمانی

 يادگیری مستمر
فرايندهای 

 -ياددهی
 يادگیری

 د-آ

10 

 روزبه -کفايت دانش نظری
روش  -بودن دانش نظری

تغییر و  -نوآوری  -پژوهش
تفكر  -تفكر انتقادی-تحول 

 -نگریجامع -کل گرايانه 
 - مسئلهخالقیت و حل 

 -پذيریريسک -طلبیرقابت
مديريت در سطوح مختلف 

نگاه - وپرورشآموزش
توسعه منابع -سیستمی

 هایدورهبرگزاری  -انسانی
 نیازسنجیآموزشی عمومی، 
 آموزشی

بودن  روزبه -کفايت دانش نظری
 دانش نظری

دانش نظری 
مديريت و 

 رهبری
 د-آ

 د-آ پژوهش روش پژوهش
مديريت  -مديريت تغییر و تحول

در سطوح مختلف 
 وپرورشآموزش

 م-س مديريت

 -تفكر کل گرايانه  -تفكر انتقادی
خالقیت و حل  -نگریجامع

 مسئله
 انسانی ادراکی

 انسانی رفتار فردی پذيریريسک -طلبیرقابت
مديريت منابع  توسعه منابع انسانی

 انسانی
 م-س

11 

 -آموزشی گذاریسیاست
شناخت و تحلیل ارتباطات 

 -هانظامنظام آموزشی با زير 
شناخت و تحلیل نظام 

و آموزش  وپرورشآموزش
شناخت و تحلیل نظام  –عالی 

 آموزشی گذاریسیاست

 ريزیبرنامه
استراتژيک و 
خط مشی 

 گذاری

 م-س

شناخت و تحلیل ارتباطات نظام 
 هانظامآموزشی با زير 

 انسانی ادراکی
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اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

 -حاکم بر نظام آموزشی
 -پژوهشگری -آموزشگری
ارائه خدمات  -مشاوره 

 اندازچشم -تخصصی
 -المللیبینای، ملی و منطقه

 - ایرشتهبین  هایتوانايی
 -العمرماداميادگیری 

 -آموزشی ريزیبرنامه
 -نیازآفرينی -نیازسنجی

 هایحلارائه راه  -پژوهیآينده
 -مديريت -ی مناسب پژوهش

 روحیه
 -رهبری –گری مطالبه
ايجاد  -دهیجهت -هدايت

انگیزه و هدفمندی... تفكر 
تحلیل موقعیت و  -انتقادی

... پذيریانعطافتحلیل محیط. 
سیستم )نظام  گرتحلیل

 -آموزشی و غیر آموزشی(
ی مرتبط با هانظامتحلیل زير 

تحلیل مسائل  -نظام آموزشی
و  ایمنطقهتو سطح ملی، 

اشراف به  - المللیبین
پژوهش  -پژوهش هایروش
آماری  هایروش -

 پذيریريسک -کارورزی

و  وپرورشآموزششناخت نظام 
 آموزش عالی

شناخت نظام 
 آموزشی

 م-س

شناخت و تحلیل نظام اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی حاکم بر نظام 

 آموزشی

تحلیل محیط 
بیرونی نظام 

 آموزشی
 ف-ا

 العمرماداميادگیری  -آموزشگری
فرايندهای 

 -ياددهی
 يادگیری

 د-آ

اشراف به  -پژوهشگری
 هایروش -پژوهش  هایروش

 آماری
 د-آ پژوهش

 انسانی رفتار سازمانی ارائه خدمات تخصصی -مشاوره

ای، ملی و منطقه اندازچشم
 المللیبین

 ريزیبرنامه
استراتژيک و 
خط مشی 

 گذاری

 م-س

 ایرشتهبین  هایتوانايی
دانش نظری 
مديريت و 

 رهبری
 د-آ

 -آموزشی ريزیبرنامه
 نیازآفرينی -نیازسنجی

 ريزیبرنامه
 آموزشی

 د-آ

 هایحلارائه راه  -پژوهیآينده
 پژوهشی مناسب

پژوهش در 
 تعلیم و تربیت

 د-آ

 م-س مديريت مديريت
 -دهیجهت -هدايت -رهبری

 ايجاد انگیزه و هدفمندی
 م-س رهبری

تحلیل موقعیت و  -تفكر انتقادی
 تحلیل محیط

 انسانی ادراکی

 انسانی فردی رفتار پذيریريسک -پذيریانعطاف
تحلیل نظام آموزشی و غیر 

ی هانظامتحلیل زير  -آموزشی
تحلیل  -مرتبط با نظام آموزشی
و  ایمنطقهمسائل در سطح ملی، 

 المللیبین

تحلیل محیط 
داخلی و 

بیرونی نظام 
 آموزشی

 -اجتماعی
 فرهنگی

 م-س امور اداری کارورزی
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 حوزه کلی زمینه موضوعی بندیمقوله کدگذاری کد

12 

 -تولید و توسعه علم
های تدريس در مهارت
مديريت نظام  -دانشگاه

 -آموزش سازمانی -آموزشی
 -شناخت نظام آموزشی

 -مختلف هایسازمانشناخت 
 -پردازینظريه -کارآفرينی

گسترش مرزهای دانش/ به 
 -علمی هایيافتهکارگیری 
 علمی هایيافتهانتقال 

سترش گ -تولید و توسعه علم
 مرزهای دانش

 د-آ پژوهش

 -های تدريس در دانشگاهمهارت
 آموزش سازمانی

فرايندهای 
 -ياددهی

 يادگیری
 د-آ

 م-س مديريت مديريت نظام آموزشی
شناخت  -شناخت نظام آموزشی

 مختلف هایسازمان
شناخت 

 هاسازمان
 م-س

 م-س اقتصاد آموزش کارآفرينی

 پردازینظريه
دانش نظری 
مديريت و 

 رهبری
 د-آ

 -علمی هایيافتهبه کارگیری 
 علمی هایيافتهانتقال 

 انسانی ادراکی

13 

نظريات  سازیپیادهاشراف و 
جديد در خصوص يادگیری 

 -دانش هایبحثدر سازمان و 
 توجه به مباحث يادگیری

نظريات جديد در به اشراف 
 -خصوص يادگیری در سازمان 

 توجه به مباحث يادگیری

فرايندهای 
 -ياددهی

 يادگیری
 د-آ

14 

صداقت، دقت، درستكاری، 
 -داریامانت -مشتری مداری

کار  -تعهد سازمانی -سرعت
 روحیه تیمی -تیمی

تعهد  -درستكاری -صداقت
 سازمانی

 ف-ا اخالقیات

 انسانی رفتار سازمانی مشتری مداری

 انسانی رفتار فردی سرعت-دقت 

 انسانی اجتماعیرفتار  روحیه تیمی -کار تیمی

15 
 -مديريت تغییر و تحول

 منابع انسانی -پژوهش

 م-س مديريت مديريت تغییر و تحول
 د-آ پژوهش پژوهش

 منابع انسانی
مديريت منابع 

 انسانی
 م-س

16 

ديدگاه  -پژوهش و تحقیق 
 -توانايی تدريس -راهبردی
يادگیری  -ياددهی هایمهارت

 -طراحی نظام آموزشی  -
 -ارتباطی  هایمهارت

توانايی و  -هوشیاری محیطی 
مديريت -گیریتصمیممهارت 

 د-آ پژوهش پژوهش و تحقیق

 ديدگاه راهبردی

 ريزیبرنامه
استراتژيک و 
خط مشی 

 گذاری

 م-س

 هایمهارت -توانايی تدريس
طراحی نظام  -يادگیری  -ياددهی

 پرورش افراد -آموزشی

فرايندهای 
 -ياددهی

 يادگیری
 د-آ
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 حوزه کلی زمینه موضوعی بندیمقوله کدگذاری کد
 -پرورش افراد -کارکنان

 -رهبری کارکنان
 پذيریريسک

هوشیاری  -ارتباطی هایمهارت
 پذيریريسک -محیطی

 انسانی رفتار فردی

 م-س مديريت گیریتصمیم -مديريت 
 م-س رهبری رهبری کارکنان

 

 

 

 در مقطع دکتری مدیریت آموزشیدستاوردهای یادگیری مورد انتظار  بندیطبقه -ب
ارائه دستاوردها و نیز تفكیک موضوعی آنها در قالب  برایضرورت تعیین چارچوبی 

تر ارائه شوند. کلی هایبندیطبقهاين دستاوردها در قالب  دکرمیعوامل کلیدی، ايجاب 
اکتشافی از  هایمصاحبهدر بخشی از ، شودمی ديده( 2که در جدول ) گونههمان

کلی دستاوردهای يادگیری  هایحوزه نظرات خود در خصوص خواسته شد نظرانصاحب
، نظرانصاحبارائه شده، برخی از  هایديدگاه. در بررسی کنندرا ارائه مورد انتظار 

 هایبندیدستهدانش، توانش و نگرش را مطرح ساخته و شماری ديگر نیز  بندیطبقه
نظرات و تدوين مدل اولیه  بندیمقوله، در رواين تخصصی را مورد توجه قرار دادند. از

توأم، اين نظرات مورد توجه قرار گیرد. به اين صورت که  صورتبهشد  تالشپژوهش 
دانش، توانش، نگرش و رفتار لحاظ شده و عوامل کلی پژوهش  بندیدستهدر مرکز مدل، 

فرهنگی و انسانی،  -مديريتی، اجتماعی -دانشگاهی، سازمانی -نیز در چهار حوزه آموزشی
کلی دستاوردها،  بندیدسته تأثیرگذاریشدند. به عبارت ديگر، ضمن اذعان بر  بندیطبقه

مربوط  هایيافتهد. عی شونتفكیک موضو ،تخصصی و مشخص صورتبهتا  تالش شد
 ارائه شده است. (4)در جدول پژوهشی،  پرسشبه اين 
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های کلی دستاوردهای یادگیری مورد انتظار در مقطع دکتری مدیریت آموزشی حوزه (4)جدول 

 نظران مصاحبه اکتشافیاز نظر صاحب
 

 بندیمقوله کلمات و مفاهیم کلیدی مصاحبه کد

1 

خوان. میگن بیايین مشكل ها از ما میدکتری است که سازمان هایيكسری دوره
. سیكل دوم مسئلهگیم دکتری حل سازمان ما رو حل کنید. به اين نوع دکتری می

گیم استاندارد محور. يعنی که سازمان سنجش متولی اون هست به اونا می
های گیم رشد. دورهاستاندارد هم قالب و فرمتش معلوم است. يه قالب رو می

 هاگیم مثل پرديسآزاد خودمون رو می

دکتری حل 
استاندارد  -مسئله
های دوره-محور

 آزاد

2 

بعدی بايد عملی  بندیدستهکه  شهمیگید نظری بالفاصله به ذهن متبادر وقتی می
و به همین ترتیب،  شهمیگید پژوهشی، صالحیت آموزشی مطرح باشه. وقتی می

انديشیدن -شهمیدر زمان ارائه صالحیت سازمانی، صالحیت فردی هم مطرح 
ها رو ياد بديم يعنی برنامه درسی رو ياد بديم يعنی برنامه درسی پنهان و انديشه

 آشكار.

عملی،  -نظری
 -پژوهشی

آموزشی، 
 فردی -سازمانی

لزوم توجه به 
 دستاوردهای پنهان

3 

در مقطع دکتری هم بعد آموزشی يا پژوهشی مطرح است. پژوهش نیاز به آموزش 
ـ پژوهش چیز جالبی نیست. ابعاد دانشی، بینشی، ارزشی  داره. جدا کردن آموزش 

توانید يک ماتريس و مهارتی يه بعد است. اينها قابل تلفیق هستند و شما می
ی، اجتماعی، شناختی و ای عاطفی، اخالقی، رواندرست کنید يا اين که حیطه

تونید با همديگر تلفیق ماتريسی هم می صورتبهها را حتی جسمانی. اين حوزه
کنید و چون بحث مديريت آموزشی، هم بحث نظام آموزشی هست، هم مبحث 

های کلی بايد اين دو بعد را هم های غیرآموزشی. در حوزهآموزش در سازمان
 ببینید

ابعاد دانشی، 
و بینشی، ارزشی 

 مهارتی
عاطفی، اخالقی، 
روانی، اجتماعی، 

شناختی و 
 جسمانی

امكان تلفیق 
 هاماتريسی حوزه

لزوم توجه توأم به 
 هایسازمان

آموزشی و غیر 
 آموزشی

4 

تونیم بكنیم. های موجود است ما جدا نمیبندیدستههای کلی ترکیبی از حوزه
يعنی ساير  Otherو  knowledge ،Attitude ،Skillsيعنی  KASOبحث 
کنید اين سه تا ها هست. تو مديريت هم که نگاه میاين تو همه دوره ها.ويژگی

 های فنی، انسانی و ادارکی نیاز هستسطح مهارت

فنی، انسانی و 
 ادارکی

6 

فرهنگیه، هم اقتصاديه،  culturalمنظور من از بعد اجتماعی، هم -بعد اجتماعی
تولید، اقتصاد، توسعه، هم محیط زيستیه. من توسعه پايدار رو، پايداری 

sustainability ،زيست محیط، آينده، نسل های آتی، توسعه اقتصادی متوازن ،
اجتماعی، فرهنگی، اينا رو می تونم در يه چیزی به نام اجتماعی تصور کنم. 

اخالقی رو هم می تونید در فرهنگ بیاريد. مثل صلح جهانی، عدم  هایحوزه

 بعد اجتماعی
)فرهنگی، 

اقتصادی، تولید، 
توسعه، محیط 

ه زيست، توسع
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 بندیمقوله کلمات و مفاهیم کلیدی مصاحبه کد
مطرح  هاصالحیتانسانی، می تونه در  هایشايستگی، انتقادپذيریخشونت، 

 کنممیرو در چند مالک قرار بديد. من پیشنهاد  هاصالحیتبشه. شما می تونید 
 بندیسیمتق، يه کنیدمیمختلف  هایبندیتقسیممختلف،  هایمالکشما حسب 

 بكنید نظری و عملی

پايدار، زيست 
محیط، آينده، 

های آتی، نسل
توسعه اقتصادی 

متوازن، اجتماعی، 
فرهنگی، 

اخالقی:  هایحوزه
صلح جهانی، عدم 

خشونت، 
، انتقادپذيری

 هایشايستگی
نظری و /،انسانی

 عملی

8 

تو حوزه دانشی  -کنممیدانش، مهارت، نگرش رو مطرح  بندیدستهمن همین 
، نقد، ترکیبی داشته باشه، وتحلیلتجزيهفرد به حد اکمل رسیده باشه، قدرت 

، به کنه، تصمیم سازی گذاریسیاستکنه،  سازینظريهکنه،  پردازینظريهبتونه 
حداقل اينكه نگرشش تو ا  رو می تونیم بذاريم تو حوزه مهارتی. گیریتصمیم

حوزه آموزش و مديريت آموزشی تغییر کرده باشه. منظور از تغییر اينكه، اون 
حوزه در فرد نهادينه شده باشه، تو حوزه مهارتی بايد نظرياتی رو که ياد گرفته 

 و باور داره رو تو مرحله عمل به کار بگیره

دانش، مهارت، 
 نگرش

11 

مديريت آموزشی چه تو  -فنی، انسانی، ادراکی رو بايد داشته باشه هایمهارت
ارشد يا دکتری، برنامه درسی بايد يكسری دستاوردهای عمومی داشته باشه که 

باشه. يكسری دستاوردهای اختصاصی بايد باشه که  مشترکبرای همه سطوح 
 فقط مدير آموزشی بايد اونا رو بدونه.

های فنی، مهارت
 راکیانسانی و اد

عمومی و 
 اختصاصی

12 

صالحیت شايد فرد  سازمان در حوزه فردی  شه که خیلی هم  شته با هايی رو دا
ــتش. بحث ــه، هر دو حالت هس ــه يا باش های دانش پنهان در اين جا دنبالش نباش

ــه. يعنی چیزی ــتهمطرح می ش ــب عالقه و خواس های فردی هايی که فرد برحس
نار رشته خودش مطالعاتی در ک عنوانبهخودش دنبالش رفته و مطالعات جانبی که 

ـــل يافتهانجام می های ذهنی خودش، يعنی همون چیزهايی که قبالً ياد ده حاص
گرفته بود، االن اونارو به نظريه و به فرضیه تبديل بكنه. بهترين خروجی و نمودش 

به اون دانش  شــهمیمنجر  درواقعای اســت که هم تألیف کتاب هســت اين طبقه
 برای دانش.: انتشار آثار علمی

 هایصالحیت
فردی، 
 هایصالحیت
 هنری

 دانش پنهان

16 
ـــتر پژوهش رو در نظر  لت رويكردگیرممیدر دکتری بیش حا -، تو دکتری، 

 محوری داره. می خواد رويكردها رو تغییر بده. دکتری: نگرش، دانش، توانش
نگرش، دانش، 

 توانش
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دکتری مدیریت دستاوردهای یادگیری مورد انتظار در مقطع مفهومی مدل  -ج
 آموزشی

های نظر به لزوم توجه توأم به وجوه مشترک و خاص مديريت آموزشی در تعیین حوزه
مديريتی،  -، سازمانیدانشگاهی -آموزشیکلی دستاوردهای يادگیری، چهار حوزه 

های کلی دستاوردهای يادگیری اين رشته حوزه عنوانبهفرهنگی و انسانی،  -اجتماعی
، مبنای اصلی دستاوردهای يادگیری شودمی ديدهکه در مرکز مدل  گونههمانتعیین شد. 

ياد تعیین شده، دانش، توانش، نگرش و رفتار بوده است. به عبارت ديگر، چهار حوزه 
 هایرشتهدر شناخت و تبیین دستاوردهای يادگیری رشته مديريت آموزشی )و ساير  شده

تفكیكی ارائه شده، به جهت  هایبندیدسته، در عین حال. استتحصیلی( ضروری 
از مندرجات بوده است.  ربطیذتخصصی  هایحوزهسهولت بررسی دستاوردها در 

های اکتشافی و بررسی پیشینه دستاوردهای يادگیری دکتری مديريت آموزشی در مصاحبه
تأکید بیشتری بر  دآيد که مديريت آموزشی در مقطع دکتری بايها نیز چنین برمیدانشگاه

های اکتشافی نیز عنوان شد که پژوهش داشته باشد. در مصاحبه اجرایتوسعه دانش و 
. است، وجوه اجتماعی و فرهنگی آن هاتيريمدتفاوت عمده مديريت آموزشی با ساير 

 یهارمجموعهيز فراوانیشود، می ديدهکه در جدول دستاوردها نیز  گونههمان بنابراين،
های آکادمیک وجود دارد. پس در حوزه ،دستاوردهای يادگیری دکتری مديريت آموزشی

که در برنامه  گونههمانهای اجتماعی و فرهنگی نیز حائز اهمیت بوده است. از آن، حوزه
شود، می ديده( نیز 1374ريزی )درسی دکتری تدوين شده توسط شورايعالی برنامه

های آموزشی، پژوهشی و ترين مسئولیتبتوانند عالی اين مقطع بايد النیالتحصفارغ
دار شوند. الزمه اين امر، شناخت نظام را در نهادهای آموزشی عهده یگذاراستیس

. استها ها و فرهنگ حاکم بر اين نظامها، زيرسیستمآموزشی و توانايی تحلیل فراسیستم
 دستاوردهای يادگیری هازجملهای مديريتی نیز در عین حال، برخورداری از صالحیت

های مدل دستاوردهای های کلی و زيرمجموعهحوزهكارناپذير در اين مقطع بوده است. ان
( ارائه و در مدل 5يادگیری مورد انتظار در مقطع دکتری مديريت آموزشی در جدول )

 ترسیم شده است. ربطیذ
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عناصر الگوی دستاوردهای یادگیری مورد انتظار در مقطع دکتری مدیریت آموزشی  (5)جدول 
 های اکتشافی()حاصل از مصاحبه

حوزه 
 دستاوردهای یادگیری مورد انتظار زمینه موضوعی کلی

 -آموزشی
 دانشگاهی

دانش نظری 
 مديريت و رهبری

بودن  روزبه* هاسازمان* شناخت مبانی نظری مديريت و رهبری آموزشی
های مسائل سازمان*شناخت و تحلیل نظام شناسیآسیبدانش نظری* 

 ایرشتهبین  هایتوانايی*پردازینظريهآموزشی/ آموزش عالی* 

فرايندهای 
 يادگیری-ياددهی

* توسعه منابع انسانی* آموزش و بهسازی توانايی تدريس در دانشگاه
يادگیری* طراحی نظام آموزشی*  هایمهارتسازمانی* برخورداری از 

 يادگیری مستمر

 تعلیم درپژوهش 
 و تربیت

 هایروشکاربرد * پژوهش در مديريت آموزشی هایروشکاربرد 
 تولید و توسعه علم* پژوهیآينده* پژوهش در تعلیم و تربیت

درسی  ريزیبرنامه
 آموزشی /ريزی درسیبرنامه و آموزشی

-سازمانی
 مديريتی

دانش و توانمندی مديريتی در تمام سطوح آموزشی/ آموزش عالی*  مديريت
 های عمومی مديريت آموزشی و آموزش عالیمهارت

ايجاد انگیزه و * های آموزشیهای رهبری در محیطتصدی نقش رهبری
 هدفمندی در افراد

 ريزیبرنامه
استراتژيک و 

 مشی گذاریخط

ی هانظامدر  گذاریسیاست* المللیبینو  یامنطقهملی،  اندازچشم
 آموزشی

مديريت منابع 
 انسانی

 مديريت نیروی انسانی

 * کارآفرينی در تعلیم و تربیتوکارکسبمديريت  اقتصاد آموزش

گیری از فناوری بهره* اطالعاتی در مديريت آموزشی هایسیستمکاربرد  فناوری اطالعات
 اطالعات

 نويسی* فن نگارش* کارورزی نامهنیآئ* نويسیگزارش امور اداری
 -اجتماعی
 فرهنگی

 اجتماعی پذيریمسئولیت *تعهد اجتماعی *تعهد سازمانیصداقت *  اخالقیات
 آموزشی هایسازمانمديريت تغییر در  فرايندهای تغییر

 انسانی

 ادراک

توانايی * وتحلیلتجزيهقدرت * ذهن پرسشگر و کاوشگر* تفكر انتقادی
تفكر *توانايی قضاوت* خالقیت* نوآورانهکاربست دانش* تفكر 

* مسئلهتفكر حل  *استراتژيک* استقالل رأی* شناسايی نیازها
فكری* تحلیل  هایجريان* تفكر سیستمی* مديريت نگریجامع

 موقعیت و محیط

 رفتار فردی
* سرعت در شناخت محیط* سرعت در انجام امور* نفساعتمادبه
 *پذيریريسک *طلبیرقابت انتقادپذيری** پذيریانعطاف دقت*

 روحیه چندگانه* هایمهارتبرخورداری از 

توانايی  مشارکت کارکنان** رفتار سازمانی هایمهارتآشنايی با  رفتار سازمانی
 مداریمشتری مشاوره*

 برقراری ارتباط با فرادستان/ زيردستان* مديريت تعارض* کارگروهی رفتار اجتماعی
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 آموزشی ( دستاوردهای یادگیری مورد انتظار در مقطع دکتری مدیریت2)شکل 

 

 دانش

 رفتار توانش

 

 نگرش

انشگاهید -آموزشی  

دیریتیم -سازمانی  

 انسانی

رهنگیف -اجتماعی  

 دانش نظری مدیریت و رهبری

 
فرایندهای 

 ادگیریی -یاددهی

 

پژوهش در 
 تعلیم و تربیت

 
ریزی درسی برنامه

 و آموزشی

 

 مدیریت

 

 رهبری
 

ریزی برنامه
استراتژیک و 

 گذاریمشیخط

 
 امور اداری

 
 اقتصاد آموزش

 فناوری اطالعات 

 اخالقیات

 

 فرایندهای تغییر

 

 ادراک

 

 رفتار فردی

 

رفتار 
 سازمانی

 

 رفتار اجتماعی
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 گیرینتیجهو  بحث
پژوهش حاضر، شناسايی دستاوردهای يادگیری مورد انتظار در مقطع از اجرای هدف 

دکتری مديريت آموزشی بود. برای تحقق اين امر، سعی شد ضمن بررسی مقدماتی، 
انجام  با. در اين راستا، شودچارچوب دستاوردهای يادگیری تنظیم و تدوين 

مديريت  دکتریاکتشافی، دستاوردهای يادگیری مورد انتظار در مقطع  هایمصاحبه
، مدل مفهومی برنامه درسی آن بر اساس ،درنهايتو  بندیطبقه، شناسايی ،آموزشی

مديريت  دکتریمقطع دستاوردهای يادگیری مورد انتظار ، درمجموعد. شطراحی و ارائه 
مشارکت در دوره  جهیدرنت داين دوره باي آموختگاندانشيا به عبارتی آنچه  آموزشی

مديريتی،  -، سازمانیدانشگاهی -آموزشیدر چهار حوزه کلی:  ،کننددکتری کسب 
دستاوردهای  -1شرح زير، شناسايی و ارائه شد:  و بهفرهنگی و انسانی  -اجتماعی

يادگیری،  -رايندهای ياددهیدانش نظری مديريت و رهبری، ف: دانشگاهی -موزشیآ
 -دستاوردهای سازمانی -2؛ درسی و آموزشی ريزیبرنامهپژوهش در تعلیم و تربیت، 

استراتژيک و خط مشی گذاری، مديريت منابع  ريزیبرنامه رهبری، ،مديريت: مديريتی
 -دستاوردهای اجتماعی -3 وزش، فناوری اطالعات، امور اداری؛انسانی، اقتصاد آم

ادراک، رفتار : دستاوردهای انسانی -4؛ تيدرنهاو  اخالقیات، فرايندهای تغییر: فرهنگی
 .شودمیرا شامل  رفتار سازمانی و رفتار اجتماعیفردی، 

 دانشگاهی: -عامل آموزشی. 1

دستاوردهای يادگیری تعريف شده  . مؤلفه دانش نظری مدیریت و رهبری:1-1
قرار  داخل کشور هایدانشگاه، برنامه درسی اکتشافی هایمصاحبهاين مؤلفه در راستای 

میسوری، تمپل، سیاتل، ايوا،  هایدانشگاهدر برنامه درسی  المللیبینداشته و در سطح 
هونگ کنگ،  ،ادواردز، میسوری، هونگ کنگ، تگزاس، نیواورلئان، کاپال، سان ديگو

 بامذکور  هایيافتهدر عین حال، است.  مورد توجه قرار گرفتهجورجیا تگزاس و 
آموزش عالی و نظرات  ایمنطقه(، کنفرانس 1386يعقوبی و غفاری ) پژوهش هایيافته

 (1998) 21کنفرانس جهانی آموزش عالی در قرن ، و کارفرمايان آمريكايی هاشرکت
 .(1384)نقل از عارفی،  بوده استهمخوان 

دستاوردهای يادگیری تعريف شده اين یادگیری:  -. مؤلفه فرایندهای یاددهی1-2 
داخل کشور قرار  هایدانشگاهاکتشافی، برنامه درسی  هایمصاحبهمؤلفه در راستای 
 ،نیواورلئان ،هونگ کونگ هایدانشگاهدر برنامه درسی  المللیبینداشته و در سطح 

، کالج سیاتل و پی بادی وندربیلت مورد توجه قرار گرفته است. در میشیگاندورهام، 
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هانی آموزش عالی کنفرانس ج پژوهشی هایيافتههمسو با مذکور  هایيافتهعین حال، 

 بوده است.( 1386يعقوبی و غفاری ) و (1384، نقل از عارفی، 1998) 21قرن  در
دستاوردهای يادگیری تعريف شده اين  . مؤلفه پژوهش در تعلیم و تربیت:1-3

داخل کشور قرار  هایدانشگاهاکتشافی، برنامه درسی  هایمصاحبهمؤلفه در راستای 
 ،میسوری، نیواورلئان، اوهايو هایدانشگاهدر برنامه درسی  المللیبینداشته و در سطح 

میشیگان، هونگ ادواردز، تگزاس، کانزاس، ايالتی دلور، ايوا، کالیفرنیا، ، تمپل، جورجیا
 گرفته است.دورهام، سان ديگو و کالج سیاتل مورد توجه قرار کونگ، 
دستاوردهای يادگیری تعريف شده اين درسی و آموزشی:  ریزیبرنامه. مؤلفه 1-4

داخل کشور قرار  هایدانشگاهاکتشافی، برنامه درسی  هایمصاحبهمؤلفه در راستای 
نیواولئان  و ادواردز ،جورجیا هایدانشگاهدر برنامه درسی  المللیبینداشته و در سطح 

 مورد توجه قرار گرفته است.
 مدیریتی: -. عامل سازمانی2

دستاوردهای يادگیری تعريف شده اين مؤلفه در راستای  مدیریت:. مؤلفه 2-1
داخل کشور قرار داشته و در سطح  هایدانشگاهاکتشافی، برنامه درسی  هایمصاحبه

نیواورلئان، ادواردز و دورهام مورد توجه قرار  هایدانشگاهدر برنامه درسی  المللیبین
 گرفته است.

گیری تعريف شده اين مؤلفه در راستای دستاوردهای ياد. مؤلفه رهبری: 2-2
در برنامه درسی دانشگاه میشیگان  المللیبیناکتشافی قرار داشته و در سطح  هایمصاحبه

 مورد توجه قرار گرفته است.
های يادگیری دستاورد استراتژیک و خط مشی گذاری: ریزیبرنامه. مؤلفه 2-3

 هایدانشگاهاکتشافی، برنامه درسی  هایمصاحبهدر راستای تعريف شده اين مؤلفه 
 ،میسوری هایدانشگاهدر برنامه درسی  المللیبینداخل کشور قرار داشته و در سطح 

 است. مورد توجه قرار گرفتهادواردز  و هونگ کونگ

دستاوردهای يادگیری تعريف شده اين مؤلفه . مؤلفه مدیریت منابع انسانی: 2-4
داخل کشور قرار داشته و  هایدانشگاهاکتشافی، برنامه درسی  هایمصاحبهدر راستای 

میشیگان و جورجیا  ،تگزاس ،ادواردز هایدانشگاهدر برنامه درسی  المللیبیندر سطح 
 است. مورد مالحظه قرار گرفته



 دستاوردهای یادگیری مورد انتظار در مقطع دکتری مدیریت آموزشی ... 193

 

 
 

دستاوردهای يادگیری تعريف شده اين مؤلفه در . مؤلفه اقتصاد آموزش: 2-5
داخل کشور قرار داشته و در  هایدانشگاهبرنامه درسی  اکتشافی، هایمصاحبهراستای 

 اوهايو ،هونگ کونگ، تگزاس میشیگان، هایدانشگاهبرنامه درسی در  المللیبینسطح 
 ادواردز مورد توجه قرار گرفته است. و

دستاوردهای يادگیری تعريف شده اين مؤلفه در . مؤلفه فناوری اطالعات: 2-6
داخل کشور قرار داشته و در  هایدانشگاهاکتشافی، برنامه درسی  هایمصاحبهراستای 

مورد مالحظه قرار هونگ کونگ و ايوا  هایدانشگاهدر برنامه درسی  المللیبینسطح 
رحمانی  پژوهش هایيافته همسو با، دستاوردهای مذکور همچنین است. گرفته

 ( بوده است.1392قهدريجانی )

دستاوردهای يادگیری تعريف شده اين مؤلفه در راستای  . مؤلفه امور اداری:2-7
داخل کشور قرار داشته و در سطح  هایدانشگاهاکتشافی، برنامه درسی  هایمصاحبه

مورد مالحظه قرار ادواردز، نیواورلئان و اوهايو  هایدانشگاهبرنامه درسی در  المللیبین
پژوهش رحمانی قهدريجانی  هایيافته بامذکور است. دستاوردهای يادگیری  گرفته

 است. داشته همخوانی( 1374مهدوی )و  (1390و محبوبی ) زادهشريف(، 1392)
 فرهنگی: -عامل اجتماعی .3

دستاوردهای يادگیری تعريف شده اين مؤلفه در راستای . مؤلفه فرهنگ: 3-1
داخل کشور قرار داشته و در سطح  هایدانشگاهاکتشافی، برنامه درسی  هایمصاحبه

 مورد مالحظه قرار گرفته است.هاروارد ايوا و  هایدانشگاهدر برنامه درسی  المللیبین

دستاوردهای يادگیری تعريف شده اين مؤلفه در راستای . مؤلفه اخالقیات: 3-2
 هایدانشگاهدر برنامه درسی  المللیبیناکتشافی قرار داشته و در سطح  هایمصاحبه

دستاوردهای است.  مورد توجه قرار گرفتهکالج سیاتل  ، نیواورلئان، ادواردز وتمپل، ايوا
، نقل از صادقی و 1391پژوهشگاه نیرو )پژوهشی  هایيافته با راستاهميادگیری مذکور 

 (1392) صالحی عمران و رحمانی قهدريجانی ، نقل از1999) هاستهو  (1393همكاران، 
، ایحرفهدر پژوهش خود به جای اخالق نیز ( 1389نژاد )فیض و بهادری بوده است.

 .انددادهمتعالی بودن انگیزه کاری را مورد مالحظه قرار 
دستاوردهای يادگیری تعريف شده اين مؤلفه در . مؤلفه فرایندهای تغییر: 3-3
داخل کشور قرار داشته و در  هایدانشگاهاکتشافی و برنامه درسی  هایمصاحبهراستای 
نیواورلئان، ادواردز، هونگ  میشیگان، هایدانشگاهدر برنامه درسی  المللیبینسطح 
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 بادستاوردهای يادگیری اين مورد توجه قرار گرفته است. کونگ و میسوری کانزاس 

 است. مطابقت داشته OECDکارشناسان پژوهشی  هایيافته

 عامل انسانی:. 4

ه اين مؤلفه در راستای دستاوردهای يادگیری تعريف شد ادراک:. مؤلفه 4-1
 هایدانشگاهرسی در برنامه د المللیبیناکتشافی قرار داشته و در سطح  هایمصاحبه

 ، دستاوردهایهمچنینمورد مالحظه قرار گرفته است.  ، کانتربری انگلستانتمپل
فتحی قل از ن) پژوهشی هندريک کوپر و ولفتن پالته هایيافته همسو بايادگیری مذکور 

و ( 1392) قهدريجانیصالحی عمران و رحمانی ، (1393واجارگاه و همكاران، 
 ( بوده است.1391پژوهشگاه نیرو )

دستاوردهای يادگیری تعريف شده اين مؤلفه در راستای  . مؤلفه رفتار فردی:4-2
 بوستوندر برنامه درسی دانشگاه  المللیبیناکتشافی قرار داشته و در سطح  هایمصاحبه

 در راستای مورد توجه قرار گرفته است. در عین حال، دستاوردهای يادگیری مذکور
رحمانی ، (2015هرناندزپینا و مونروی )(، 2014) همكارانپژوهشی مارتینز و  هایيافته

 بوده است. (1996) 1آالن و (1387کرچگانی )
دستاوردهای يادگیری تعريف شده اين مؤلفه در راستای ازمانی: س. مؤلفه رفتار 4-3
رنامه درسی در راستای ب المللیبیناکتشافی قرار داشته و در سطح  هایمصاحبه
، دستاوردهای در عین حالاست.  اوهايو و هاروارد، نیواورلئانکالیفرنیا،  هایدانشگاه
عمران و  صالحیو  (2015هرناندز پینا و مونروی )پژوهشی  هایافتهي همسو بامذکور 

 ( بوده است.1392رحمانی قهدريجانی )
دستاوردهای يادگیری تعريف شده اين مؤلفه در جتماعی: ا. مؤلفه رفتار 4-4
در راستای برنامه درسی  المللیبیناکتشافی قرار داشته و در سطح  هایمصاحبهراستای 
ستاوردهای ددر عین حال، کالج سیاتل بوده است. تمپل، فینیكس و  والدن، هایدانشگاه
مران و عصالحی ( 1386يعقوبی و غفاری )(، 1996پژوهشی آالن ) هایيافته بامذکور 

ان (، مارتینز و همكار2015، هرناندزپینا و مونروی )(1392رحمانی قهدريجانی )
 است. شدهتأيید  OECDبوده و از سوی کارشناسان  راستاهم( 2014)

، دستاوردهای استخراج شده در پژوهش حاضر، بر شودمیکه مالحظه  گونههمان
دارند که موجبات نزديكی تأکید  آموختگاندانش هایشايستگیو  هاقابلیتآن دسته از 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Allan 
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. در عین سازندمیدانشگاهی با نیازهای شغلی افراد را فراهم  هایآموزشهر چه بیشتر 
را در کانون توجه خود قرار  هاآموزش، لزوم کاربردی بودن شوندگانمصاحبهحال، 

عام و مديريت آموزشی  طوربهبودن رشته مديريت  ایرشتهند. با توجه به بین اهداد
برخوردار باشد. نتايج به  هاسازماندر  ایويژهخاص، بديهی است که از جايگاه  طوربه

را مورد تأکید قرار  هاسازماناه مديران آموزشی در نیز جايگ هامصاحبهدست آمده از 
کاربردی  هایمهارت. اما نكته قابل توجه اين است که مبانی نظری نیز به موازات دهدمی

 -آموزشیدستاورد يادگیری مورد انتظار  عنوانبهاين رشته، عنوان شده و از آن 
 -اوردهای سازمانیدر مقطع دکتری مديريت آموزشی ياد شده است. دست دانشگاهی

. در اين خصوص نیز ستهامصاحبهمديريتی، دومین حوزه استخراج شده از 
گذاری، مديريت استراتژيک و خط مشی ريزیبرنامه، مديريت و رهبری هایشايستگی

موضوعاتی است  ازجمله منابع انسانی، اقتصاد آموزش، فناوری اطالعات و امور اداری
قرار گرفته است. افزون بر اين، مديريت آموزشی به  شوندگانمصاحبهکه مورد توجه 

لحاظ جايگاه اجتماعی و فرهنگی خود، مستلزم توجه به محیط اجتماعی و فرهنگی 
انسانی  هایمهارتحال، برخورداری از  . در عیناستآن  سازمانیبرونمدرسه و محیط 

، مورد توجه قرار گرفته است. هامصاحبهموضوعاتی است که در  ازجملهو ارتباطی نیز 
عملی و مبتنی  هایجنبه، می توان گفت دستاوردهای يادگیری مورد انتظار، درمجموع

که تأکید بیشتری را بر کاربردهای برون  سازندمیبر نیاز را در يک رشته تحصیلی مطرح 
از اين  گیریبهره، رواين. از داردمیتحصیلی مبذول  هایرشتهو  هاآموزشدانشگاهی 
 کند ودرسی موجود اين رشته را متحول  هایبرنامه تواندمیتا حد زيادی دستاوردها 

دانشگاهی با نیازهای واقعی بازار کار را  هایآموزشنزديكی هر چه بیشتر  هایزمینه
 :شودارائه میخاص، پیشنهادهای پژوهش به شرح زير  طوربه، روايناز فراهم آورد. 

دستاوردهای  هایشاخصو  هامؤلفهاز عوامل،  ترجامع هایبندیدستهارائه  -
 يادگیری مورد انتظار در مقطع دکتری مديريت آموزشی

درسی رشته مديريت  هایبرنامه ایدورهطراحی سازوکارهای بازنگری  -
 صورت گرفته در اين حوزه المللیبین هایپیشرفتآموزشی بر مبنای آخرين 

ابعاد اجتماعی، فرهنگی و انسانی رشته مديريت آموزشی توجه بیشتر به  -
در مقاطع تحصیالت تكمیلی( و پرهیز از توجه صرف به ابعاد آموزشی،  خصوصبه)

 دانشگاهی و تخصصی اين رشته

نفعان رشته مديريت آموزشی )دانشجويان، از نظرات ذی گیریبهره -
 هایبرنامه( در بازنگری ...و وپرورشآموزش، کارفرمايان، مديران آموختگاندانش

 .درسی آموزش عالی
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 منابع
(. بررسی رابطه بین رشته 1391) عباسبازرگان،  بیگدلی، مژگان؛ کرامتی، محمدرضا و

آموختگان دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی تحصیلی با وضعیت اشتغال دانش
 .131-111، 65، ريزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامهدانشگاه تهران، 

(. ارزيابی درونی، رويكرد مطمئن 1385زاده، آذر )قلی پورجم، محمد؛ محمدی، رضا و
(، 21) 6، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعیتضمین کیفیت مديريت آموزش عالی. 

13 – 38. 
تحقیق در علوم  هایروش(. 1389حجازی، الهه ) سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و

 .. تهران: آگاهرفتاری
(. تأملی بر آموزش پذيری مديريت 1388) آزادهمند، بهره سعیدی رضوانی، محمود و

 .212-197 (،3) 10، شناسیمطالعات تربیتی و روانها. آموزشی: انتقادها و ديدگاه
 برنامه(. بررسی میزان انطباق 1390شريف، مصطفی ) و محمدجوادشادفر، حوريه؛ لیاقتدار، 

. فصلنامه پژوهش و ريزی آموزشی با نیازهای دانشجويانرشته مديريت و برنامه درسی
 .146-123 ،62 ،ريزی در آموزش عالیبرنامه

 هایشايستگی(. بررسی میزان 1380صالحی، صادق و فاضلی، محمد ) ؛پور، محمودشارع
صنعتی شريف، تهران و  هایدانشگاهکانونی در میان دانشجويان )مطالعه موردی: 

 .88-63، 18 ،نامه علوم اجتماعیمازندران(. 

(. تحلیل دستاوردهای مورد انتظار 1390محبوبی، محمدرضا ) و ، ابوالقاسمزادهشريف
از دوره کارآموزی در آموزش کشاورزی: مورد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

 – 681، (42) 2 ،ايرانمجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی طبیعی گرگان. 
691. 

 .. تهران: آذر، سیمای دانشمديريت آموزشی(. 1389شمس مورکانی، غالمرضا )
(. نقش شناسايی و افزار 1393ای، محمود )کمره و صادقی، ناهید؛ فراهانی، مهدی

دستاوردهای يادگیری در بهبود کیفیت آموزش عالی، مورد پژوهی: آموزش مهندسی 
 .110 -85(، 63) 16، فصلنامه آموزش مهندسی ايرانبرق گرايش قدرت. 

 هاشايستگی(. بررسی و شناسايی 1392صالحی عمران، ابراهیم و رحمانی قهدريجانی، الهه )
(. زنان در صنعت )مطالعه موردی: شرکت فوالد مبارکه اصفهان زایاشتغال هایمهارتو 

 .73-51(، 57) 15 ،فصلنامه آموزش مهندسی ايران
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)گرايش مديريت  تربیتی علوم(. ارزيابی برنامه درسی رشته 1384) محبوبهعارفی، 
آموزشی( در آموزش عالی ايران از ديدگاه دانشجويان، متخصصان و کارفرمايان. 

 .74- 43، 1، مطالعات برنامه درسی
. تهران: مرکز انتشارات برنامه درسی راهبردی در آموزش عالی(. 1384) محبوبهعارفی، 

 دانشگاهی، واحد شهید بهشتی.جهاد 

شناسی برنامه درسی رشته مديريت آموزشی در آسیب(. 1381) سعیدعلیمیرزايی، 
. های شهر تهران و ارائه راهبردهای کاربردی برای بهبود وضعیت موجوددانشگاه

شناسی دانشكده علوم تربیتی و روان ،مديريت آموزشی ارشد کارشناسینامه پايان
 دانشگاه تهران.

(. 1393يادگارزاده، غالمرضا ) و الهپور، نعمتواجارگاه، کورش؛ موسیفتحی
تهران:  .و الگوها هاديدگاهبر مفاهیم،  ایمقدمهدرسی آموزش عالی:  ريزیبرنامه

 مؤسسه کتاب مهربان نشر.
 هایشايستگی(. واکاوی 1396دارابی، فاطمه ) رضا و، حسنآبادیزينفرزانه، محمد؛ 

در بخش آموزش و توسعه  رشته مديريت آموزشی برای اشتغال آموختگاندانش
و ارزشیابی آموزشی.  گیریاندازهفصلنامه مطالعات . صنعتی هایسازمانمنابع انسانی 

7 (20 ،)73- 102. 
 آموختگاندانش ایحرفه(. الگوی شايستگی 1389نژاد، مهدی )فیض، مهدی و بهادری

 آموختگاندانشمهندسی نظام آموزش عالی ايران )مورد پژوهی:  هایدانشكده
 .68 -37(، 46) 12، فصلنامه آموزش مهندسی ايراندانشگاه صنعتی شريف(. 

رويكردهای نوين در مديريت آموزشی. گزارش تطبیقی . OECDگروه کارشناسان 
وجیهه  ؛ ترجمه محمدرضا آهنچیان ودر مديريت آموزشی هانوآوریآخرين 

 .(. تهران: رشد1388ظهورپرونده )
 کیفیت از دانشجويان ادراک توضیحی مدل ارائه(. 1391) ديگران و مهدی محمدی،

. دانشگاه در تحصیل از آنان دستاوردهای و درسی برنامه استادان، های مسؤولیت
 153(، 1) 2 ايران، درسی مطالعات برنامه علمی انجمن ،درسی برنامه های پژوهش

-181. 
(. ارزشیابی برنامه درسی مقطع دکتری 1376) بختیارشعبانی،  و الهپور، نعمتموسی

. مجموعه مقاالت نخستین سمینار آموزش عالی در ايرانهای علوم تربیتی در ايران. رشته
 .481-497 صصجلد دوم. 
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 زمینه در کارآموزی اهمیت صنعتی، توسعه در دانشگاه قش(. ن1374) محمـدنقـی مهـدوی،
 .15-10 ،10 ،رهیافت .صنعت و دانشگاه ارتباط

ترجمه حمیدرضا آراسته. دايره المعارف  ؛. آموزش قابلیت محور(1383) ونگ، زين
نادرقلی قورچیان، حمیدرضا آراسته، پريوش جعفری  نظر زيرآموزش عالی. 

 .83-85(. تهران: دانشنامه بزرگ فارسی. صص 1383)
(. 1394پور، اسماعیل )سعدی اکبر؛ ملكی، حسن؛ صادقی، علیرضا و هدايتی،

 ريزیبرنامهدوره کارشناسی ارشد رشته  آموختگاندانشمورد انتظار  هایشايستگی
 .71 -51(، 39)10، مديريت آموزشی هاینوآوریدرسی: يک پژوهش کیفی. 

 رشته ارشد کارشناسیارزيابی کیفیت برنامه درسی دوره (. 1388) فاطمهبیگی، هواس
های دولتی علمی و دانشجويان در دانشگاه هیئت ريزی آموزشی از نظر اعضایبرنامه

دانشكده علوم تربیتی و  ،ريزی آموزشیبرنامه ارشد کارشناسینامه پايان. شهر تهران
 شناسی دانشگاه تهران.روان
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