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چکیده :
مقالهاي كه از نظر ميگذرد با هدف و ضرورت شناسائي چالشهاي
برنامهریزي نظام آموزش متوسطهي ایران (سالهاي  ) 1375 – 1385كه پیش نیاز
تعلیمات عالي و فراهم ساز وظیفهي توسعه و پیشرفت میراث علمي – فرهنگي جامعه
دانشگاهي است حول دو گروه  :الف) فرضیه هاي مربوط به متغیرهاي عوامل انساني
شامل :بيثباتي مدیریت – كمبود متخصص برنامه ریزي آموزشي – افزایش تقاضاي
اجتماعي آموزش – ناهماهنگي اداري و اجرائي – سیاست گذاريهاي متمركز دولت –
عدم ارزشیابي مستمر علمي اهداف – عدم دسترسي برنامهریزان به اطالعات مورد
نیاز .ب) فرضیههاي مربوط به متغیرهاي عوامل غیرانساني شامل :زمانبندي نامناسب
برنامهها – بودجهبندي نامناسب برنامهها – فضا و امکانات نامناسب آموزشي انجام
شد.
این تحقیق از نوع توصیفي – تحلیلي است كه از لحاظ هدف تحقیقي كاربردي
است .روش پژوهش پیمایشي و ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته
است.
جامعه آماري پژوهش را كلیهي رؤسا – برنامهریزان و دبیران وزارت
آموزش و پرورش و اساتید دانشگاههاي كشور (با درجه دكتري) ترجیحاً با رشتهي
علوم تربیتي و با حداقل  20سال سابقه ي كار به تعداد تقریبي  12800نفر تشکیل
ميدهند كه تعداد  90نفر به میزان  0/7درصد كل جامعه آماري با  30نفر در هر
گروه تشکیل داده اند.
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نمونه گیري در این پژوهش به روش دلفي "  " Delphi –Methodو به طور
غیرتصادفي از استانهاي تهران – مازندران – گلستان – خراسان شمالي و رضوي
انتخاب گردید.
براي تعیین روایي پرسشنامه از طریق روش آلفاي كرانباخ بررسي و به مقدار
 0/96محاسبه گردید .دادههاي پژوهش با استفاده از نرم افزار  S. P. S. Sو
روشهاي آمار توصیفي و آزمون كاي اسکوئیر   2و احتمال معني داري – Value
 Pتجزیه تحلیل شد.
یافتههاي پژوهش نشان ميدهد كه بین مجموع متغیرهاي مستقل با متغیر
وابسته همبستگي معنيداري وجود دارد.
کلید واژه ها :
آموزش متوسطه – برنامه ریزي آموزشي – چالش ها – بي ثباتي مدیریت.. .

مقدمه :
در كشور ما فراگیرترین نهادي كه به امر آموزش و تقویت نیروي
انساني ميپردازد وزارت آموزش و پرورش است .كه حدود ًا  15میلیون نفر یا
نزدیک به یک چهارم الي یک پنجم جمعیت كشور را تحت پوشش خود قرار
داده است .این در حالیست كه تقریباً  4117000نفر آنان در مقطع متوسطه
مشغول به تحصیل ميباشند( .سازمان دانش آموزي وزارت آموزش و
پرورش)
این مقطع تحصیلي ضمن جمعیت نسبتاً باالي دانشآموزي از جهات
دیگر نیز با اهمیت ميباشد نخست  :آموزش متوسطه یکي از حلقههاي ارتباطي
و انتقالي آموزش مقدماتي (ابتدایي و راهنمایي تحصیلي) به آموزش عالي
است .سپس ؛ منبع اصلي و پیش نیاز پرورش نیروي انساني ماهر و مورد نیاز
پژوهشن
امه
تربيتي
150

بازار كار است( .موسي پور .صص 61ـ)60
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از این رو؛ ميتوان گفت برنامهریزي آموزش متوسطه نیاز و مسئلهاي
عمومي و عالي است.
فرضیههاي تحقیق عبارتند از:
ـ به نظر ميرسد سیاست گذاريهاي متمركز دولت در به چالش درآوردن
نظام برنامه ریزي آموزش متوسطه كشور مؤثر باشد.
ـ به نظر ميرسد بيثباتي مدیریت هاي سازماني در به چالش در آوردن نظام
برنامهریزي آموزش متوسطه كشور مؤثر باشد.
ـ به نظر مي رسد كمبود نیروي انساني متخصص در به چالش در آوردن نظام
برنامهریزي آموزش متوسطه كشور مؤثر باشد.
ـ به نظر مي رسد افزایش تقاضاي اجتماعي آموزش در به چالش در آوردن
نظام برنامهریزي آموزش متوسطه كشور مؤثر باشد.
ـ به نظر ميرسد عدم هماهنگيهاي اداري-اجرایي سازمان آموزش و پرورش
در به چالش در آوردن نظام برنامهریزي آموزش متوسطه كشور مؤثر
باشد.
ـ به نظر ميرسد عدم ارزشیابي هاي علمي اهداف در به چالش در آوردن نظام
برنامهریزي آموزش متوسطه كشور مؤثر باشد.
ـ به نظر مي رسد عدم دسترسي برنامه ریزان آموزشي به اطالعات واقعي در
به چالش در آوردن نظام برنامهریزي آموزش متوسطه كشور مؤثر باشد.
ـ به نظر ميرسد زمانبندي غیر واقعي برنامهها در به چالش در آوردن نظام
برنامهریزي آموزش متوسطه كشور مؤثر باشد.
ـ به نظر مي رسد بودجه بندي نامناسب برنامه ها در به چالش در آوردن نظام
برنامهریزي آموزش متوسطه كشور مؤثر باشد.
ـ به نظر مي رسد فضا و امکانات نامناسب آموزشي در به چالش در آوردن
نظام برنامه ریزي آموزش متوسطه كشور مؤثر باشد
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صارمي ،امین ( )1376در مقاله اي با عنوان "چالشهاي اساسي
برنامهریزي در ایران" با مروري بر سابقه برنامه ریزي در ایران به موانعي
چند اشاره مينماید از جمله :
الف  :دیوانساالري اداري و تشکیالت اجرایي گسترده :
ب  :تغییر سیاستهاي اقتصادي نظیر؛ گرایش به تعدیل (آزاد سازي) و
دولتي كردن ،وابستگي كامل به درآمدهاي نفتي و افزایش یا كاهش یکباره
درآمدها.
ـ نفیسي ،عبدالحسین ( )1380در مقاله اي تحت عنوان "بازنگري تجربه
برنامه ریزي توسعه و آموزش و پرورش در ایران ،فنون و شیوههاي برنامه
ریزي تجربه سالهاي  1378ـ  "1327چالشهاي نظام برنامهریزي آموزشي را
تحت چهار عنوان طبقه بندي شده زیر بیان مينماید.
الف  :برنامه ریزي فني در برابر برنامه ریزي سیاسي.
ب  :برنامه ریزي از باال به پایین در مقابل برنامهریزي از پایین به باال.
ج  :الگوي اقتصادي كه مبناي برنامهریزي آموزشي قرار ميگیرد.
د  :برنامه ریزي براي اصالحات عمده آموزشي در مقابل برنامهریزي
براي حفظ نظام آموزشي.
ـ باستاني ،هاله ()1380در گفتگویي تحت عنوان " نظام آموزشي و
نارسایيهاي برنامهریزي" با مرتضي خلخالي كارشناس برنامهریزي و مولف
كتاب هاي درسي به مسأله اصلي ناكارآمدي نظام آموزشي كه نبود كارشناس
برنامه ریز دروس تخصصي در سطح وسیع ميباشد ،اشاره مينماید .همچنین
به نبود یک نهاد متولي و سیاست گذار علمي هماهنگ كننده براي تمامي
مولفههاي نظام برنامه ریزي در كشور به عنوان گوشهاي دیگر از كمبود و
عدم متخصصین برنامه ریزي آموزشي و درسي اشاره ميپردازد.
ـ رحماني ،موسي الرضا )1382( ،در مقالهاي تحت عنوان "چالشهاي
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ارزشیابي آموزش و پرورش را محقق كرده و به آنها جامه عمل بپوشاند،
توجه به شرایط بحراني معلمان در كشور است.
 مهر علیزاده ،یداهلل ( )1380در مقاله اي تحت عنوان "جهاني شدن وپیامدهاي آن بر برنامه ریزي در دانشگاه ایران" مينویسد پدیده جهاني شدن،
تجسم جغرافیایي است كه در آن دسترسي به بازارهاي مختلف تولید و بهره
گیري از دانش و توسعه فناوري و تربیت منابع انساني اهمیت مي یابند.
 حاجي آقالو ،عباس ( )1381در مقاله اي تحت عنوان " كانون بحرانتعلیم و تربیت كشور در برنامه ریزي درسي است" مي گوید تا زماني كه سهم
آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلي تنها  % 3/67باشد امیدي به
پیشرفت نیست .از نظر وي كانون بحران دروس عمومي ،عدم برنامه ریز ماهر
و متخصص ميباشد.
ـ قریب ،فرامرز (  )1381در مقالهاي تحت عنوان " سیستم پرورش و
آموزش  :اصالحات ـ برنامه ریزي و استقالل " ميگوید  :كمبود بودجه به علت
كثرت مستخدمان نا كارآمدي نظام آموزشي و نا امني اجتماعي را فراهم
ميآورد و این عدم تخصص افراد ناشي از ناهنجاري موجود در امر آموزش
كالسیک و عدم هدایت تحصیلي مناسب است.
 سهمي ،جواد ( )1381در مقالهاي تحت عنوان " بودجه ریزي در ایران( مسائل و چالش ها)" مي نویسد ،فرایند تهیه ،تصویب و اجراي بودجه فاقد
جامعیت اطالعاتي و شفافیت تصمیمات اجرایي است و روشهاي اداري معمول
در فرایند بودجه ریزي كار ساز نیست و حاكمیت بروكراسي دولتي و ناتواني
مدیریتهاي بودجهاي بیش از پیش بر مسائل اصالح ساختار نظام بودجه
ریزي ميافزاید.
ـ یار محمدزاده ،پیمان و همکاران (1386ـ  )1385در پژوهشي تحت
عنوان " بررسي رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس متوسطه
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اند نتایج نشان مي دهد كه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران متوسطه در
ابعاد آموزشي و پرورشي همبستگي معناداري وجود ندارد.
اهداف تحقیق  :هدف كلي و اصلي این تحقیق شناسایي چالش هاي نظام
برنامه ریزي آموزش متوسطه كشور و در حقیقت كسب اطالع از علل و
عواملي است كه موجب توجه بیشتر و بهتر به فرآیند برنامه ریزي آموزش
متوسطه جامعه مي شود .و اهداف ویژه اي حول فرضیات تحقیق به قرار ذیل
انتظار مي رود :
شناخت تاثیر بي ثباتي مدیریت سازماني در نظام برنامه ریزي آموزشمتوسطه.
 شناخت نقش كمبود نیروي انساني متخصص برنامه ریزي در نظام برنامهریزي آموزش متوسطه.
شناخت نقش و تاثیر افزایش میزان تقاضاي اجتماعي آموزش در نظام برنامهریزي آموزش متوسطه.
شناخت تاثیر ناهماهنگيهاي اداري ـ اجرائي سازمان آموزش و پرورش درنظام برنامهریزي آموزش متوسطه.
شناخت تاثیر سیاستگذاريهاي متمركز دولت در نظام برنامه ریزي آموزشمتوسطه.
 شناخت تاثیر عدم ارزشیابي علمي اهداف در نظام برنامه ریزي آموزشمتوسطه.
 شناخت تاثیر عدم دسترسي برنامه ریزان به اطالعات مورد نیاز در نظامبرنامه ریزي آموزش متوسطه.
شناخت نقش و تاثیر زمانبندي نامناسب برنامه ها در نظام برنامه ریزيآموزش متوسطه.
شناخت نقش و تاثیر بودجه بندي نامناسب در نظام برنامه ریزي آموزشپژوهشن
امه
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 10ـ شناخت تاثیر فضا و امکانات نامناسب آموزشي در نظام برنامه
ریزي آموزش متوسطه.
در باب روش تحقیق نیز مي توان گفت این تحقیق از نوع توصیفي –
تحلیلي است كه از لحاظ هدف تحقیقي كاربردي محسوب مي گردد كه با روش
پژوهش پیمایشي اجرا گردیده است.
روش:
در این پژوهش سعي گردید آمار و اطالعات دست اول از میدان مطالعه
به دست آید .براي گرد آوري دادههاي آماري از سه روش زیر استفاده گردید:
الف :مصاحبه با حدود تقریبي  60درصد آزمودنيها( .باالخص همکاران
دانشگاهي و دبیران آموزش و پرورش)
ب :روش تکمیل پرسشنامه.
ج :روش هاي معتبر آماري با پرسشنامه مذكور حاوي سئواالت
مشخصات فردي (جنسیت ـ تحصیالت ـ و پست سازماني) و چالشهاي
احتمالي نظام برنامه ریزي آموزش متوسطه است جهت اجرا آماده تایپ ،تکثیر
و توزیع گردید.
جامعه آماري این پژوهش را گروههاي روسا و برنامهریزان ادارات
آموزش و پرورش ـ دبیران آموزش و پروش و اساتید دانشگاههاي كشور (با
درجه دكتري) ترجیح ًا رشته علوم تربیتي با گرایش مدیریت و برنامهریزي
آموزشي و حداقل  20سال سابقه كار به تعداد تقریبي 12 800نفر تشکیل
ميدهد( .معاونت نیروي انساني وزارت آموزش و پرورش)
تعداد  90نمونه از  12800نفر به میزان  0/7كل جامعه آماري با  30نفر
در هر گروه انتخاب گردید .نمونه گیري در این پژوهش به روش دلفي
'' ''Delphi-Methodبه طور غیر تصادفي صورت گرفت كه تعداد  73برگه
پژوهشن
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سپس با تلخیص و تبدیل آنها به كمیتهاي عددي با از استفاده نرم افزاز
آماري  SPSSو جداولي كه در بردارنده تعداد فراواني و درصد پاسخها است
به تجزیه و تحلیل یافتههاي تحقیق پرداخته شد .بدین ترتیب كه ،اظهار نظر
پرسش شوندگان ابتدا با استفاده از روشهاي آمار توصیفي (فراواني و درصد
فراواني تراكمي) مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته ،آنگاه به منظور
بررسي رابطه سستماتیک بین متغیرها از روشهاي آمار استنباطي كاي
اسکوئیر   2و احتمال معني داري ( P-Valueمقدار احتمالي است كه میزان
سازگاري دادههاي نمونه را با نتیجه  H 0اندازه مي گیرد ) .استفاده شده است.
روایي محتوایي ابزار تحقیق با استفاده از مباني نظري موضوع و
همچنین نظر خواهي از همکاران متخصص تامین شده است .پایایي ابزار تحقیق
(همبستگي دروني گزینه ها) با روش آلفاي كرانباخ به قرار ذیل مورد سنجش
قرار گرفته است .پاسخ یک گروه شش نفري به پرسشنامه محقق ساخته 10
سئوالي با مقیاس لیکرت و در طیف  3درجهاي (از  1تا  )3نمره گذاري ميشود
ضریب اعتبار یا همساني دروني آزمون مذكور  a=0/96است.
یافتهها:
الزم به ذكر است كه پژوهشگر به منظور جلوگیري از تطویل به طرح
نمونهاي از جداول مربوط به آزمون فرضیهها و آزمون احتمال معنيداري
اقدام و در باقي موارد فقط به ذكر نتایج آزمونها ميپردازد.
فرضیه اول :بي ثباتي مدیریت در به چالش در آوردن برنامه ریزي نظام
آموزش متوسطه كشور ( 85ـ ) 1375موثر است.
جدول شماره  : 14آزمون تاثیر ارتباط بین بی ثباتی مدیریت با
برنامه ریزی نظام آموزش متوسطه کشور
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محاسبات آماري جدول فوق نشان ميدهد كه مجذور خي مشاهده شده
 46/51درصد بیشتر از   2مبیین جدول یعني  9/210درصد است .بنابراین؛
ميتوان فرض صفر را در سطح اطمینان  %1رد كرد .به این ترتیب؛ بین
بيثباتي مدیریت با چالشهاي برنامهریزي نظام آموزش متوسطه كشور
(1385ـ  )1375رابطه معتبري وجود دارد.
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جدول شماره 1ـ : 14آزمون احتمال معنی داری بی ثباتی مدیریت
بي ثباتي مدیریت

چالش

51/46

chi  squarea

2
0/00

df
Asymp.sig.

چون  Sig< %5ميباشد .فرض بياثر بودن بيثباتي مدیریت رد
ميشود .در نتیجه ،بي ثباتي مدیریت به عنوان چالش اثر گذار در برنامهریزي
نظام آموزش متوسطه مورد تائید قرار گرفته است.
فرضیه دوم :كمبود متخصص برنامه ریزي آموزشي در به چالش در
آوردن برنامه ریزي نظام آموزش متوسطه كشور (85ـ )1375موثر است.
محاسبات آماري آزمون فرضیه نشان ميدهد كه مجذور خي مشاهده
شده  47/27درصد بیشتر از   2مبیین جدول یعني  9/210درصد است.
بنابراین؛ مي توان فرض صفر را در سطح اطمینان  %1رد كرد .به این ترتیب؛
بین كمبود متخصصین برنامه ریزي آموزشي با چالش هاي برنامه ریزي نظام
آموزش متوسطه كشور (1385ـ  )1375رابطه معتبري وجود دارد.
چون  Sig< %5ميباشد .فرض بي اثر بودن كمبود متخصصین برنامه
ریزي آموزشي رد ميشود .در نتیجه ،كمبود متخصصین برنامهریزي
آموزشي به عنوان چالش اثرگذار در برنامهریزي نظام آموزش متوسطه مورد
تائید قرار گرفته است.
فرضیه سوم  :افزایش تقاضاي اجتماعي آموزش در به چالش در آوردن
برنامه ریزي نظام آموزش متوسطه كشور ( 85ـ  )1375موثر است.
محاسبات آماري آزمون فرضیه نشان ميدهد كه مجذور خي مشاهده
شده  20/11درصد بیشتر از   2مبیین جدول یعني  9/210درصد است.
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بنابراین؛ ميتوان فرض صفر را در سطح اطمینان  %1رد كرد .به این ترتیب؛
بین افزایش تقاضاي اجتماعي آموزش با چالش هاي برنامه ریزي نظام
آموزش متوسطه كشور (1385ـ  )1375رابطه معتبري وجود دارد.
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چون  Sig< %5ميباشد .فرض بي اثر بودن كمبود متخصصین برنامه
ریزي آموزشي رد ميشود .در نتیجه ،افزایش تقاضاي اجتماعي آموزش به
عنوان چالش اثر گذار در برنامه ریزي نظام آموزش متوسطه مورد تائید قرار
گرفته است.
فرضیه چهارم  :ناهماهنگي هاي اداري و اجرایي در به چالش در آوردن
برنامه ریزي نظام آموزش متوسطه كشور (85ـ )1375موثر است.
محاسبات آماري آزمون فرضیه فوق نشان مي دهد كه مجذور خي
مشاهده شده  88/77درصد بیشتر از   2مبیین جدول یعني  9/210درصد
است .بنابراین؛ مي توان فرض صفر را در سطح اطمینان  %1رد كرد .به این
ترتیب؛ بین ناهماهنگي هاي اداري و اجرایي با چالش هاي برنامه ریزي نظام
آموزش متوسطه كشور (1385ـ  )1375رابطه معتبري وجود دارد.
چون  Sig< %5مي باشد .فرض بي اثر بودن ناهماهنگي هاي اداري و
اجرایي رد مي شود .در نتیجه ،ناهماهنگي هاي اداري و اجرایي به عنوان چالش
اثر گذار در برنامه ریزي نظام آموزش متوسطه مورد تائید قرار گرفته است.
فرضیه پنجم :سیاست گذاري هاي متمركز دولت در به چالش در آوردن
برنامه ریزي نظام آموزش متوسطه كشور (85ـ )1375موثر است.
محاسبات آماري آزمون فرضیه فوق نشان مي دهد كه مجذور خي
مشاهده شده  54/85درصد بیشتر از   2مبیین جدول یعني  9/210درصد
است .بنابراین؛ مي توان فرض صفر را در سطح اطمینان  %1رد كرد .به این
ترتیب؛ بین سیاست گذاري هاي متمركز دولت با چالش هاي برنامه ریزي نظام
آموزش متوسطه كشور (1385ـ  )1375رابطه معتبري وجود دارد.
چون  Sig< %5مي باشد .فرض بي اثر بودن سیاست گذاري هاي
متمركز دولت رد مي شود .در نتیجه ،سیاست گذاري هاي متمركز دولت به
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فرضیه ششم :عدم ارزشیابي مستمر علمي اهداف در به چالش در
آوردن برنامه ریزي نظام آموزش متوسطه كشور ( 85ـ  )1375موثر است.
محاسبات آماري آزمون فرضیه فوق نشان مي دهد كه مجذور خي
مشاهده شده  9/24درصد بیشتر از   2مبیین جدول یعني  9/210درصد
است .بنابراین؛ مي توان فرض صفر را در سطح اطمینان  %1رد كرد .به این
ترتیب؛ بین عدم ارزشیابي مستمر علمي اهداف با چالش هاي برنامه ریزي
نظام آموزش متوسطه كشور (1385ـ  )1375رابطه معتبري وجود دارد.
چون  Sig< %5مي باشد .فرض بي اثر بودن عدم ارزشیابي مستمر
علمي اهداف رد مي شود .در نتیجه ،عدم ارزشیابي مستمر علمي اهداف به
عنوان چالش اثر گذار در برنامه ریزي نظام آموزش متوسطه مورد تائید قرار
گرفته است.
فرضیه هفتم :عدم دسترسي برنامه ریزان به اطالعات مورد نیاز در به
چالش در آوردن برنامه ریزي نظام آموزش متوسطه كشور (85ـ )1375موثر
است.
محاسبات آماري آزمون فرضیه فوق نشان مي دهد كه مجذور خي
مشاهده شده  38/21درصد بیشتر از   2مبیین جدول یعني  9/210درصد
است .بنابراین؛ مي توان فرض صفر را در سطح اطمینان  %1رد كرد .به این
ترتیب؛ بین عدم دسترسي برنامه ریزان به اطالعات مورد نیاز با چالشهاي
برنامه ریزي نظام آموزش متوسطه كشور (1385ـ  )1375رابطه معتبري
وجود دارد.
چون  Sig< %5مي باشد .فرض بي اثر بودن عدم دسترسي برنامه
ریزان به اطالعات مورد نیاز رد مي شود .در نتیجه ،عدم دسترسي برنامه
ریزان به اطالعات مورد نیاز به عنوان چالش اثر گذار در برنامه ریزي نظام
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آموزش متوسطه مورد تائید قرار گرفته است.
فرضیه هشتم :زما نبندي نامناسب برنامه ها در به چالش در آوردن
برنامه ریزي نظام آموزش متوسطه كشور (85ـ )1375موثر است.
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محاسبات آماري آزمون فرضیه فوق نشان ميدهد كه مجذور خي
مشاهده شده  40/69درصد بیشتر از   2مبیین جدول یعني  9/210درصد
است .بنابراین؛ مي توان فرض صفر را در سطح اطمینان  %1رد كرد .به این
ترتیب؛ بین زمانبندي نامناسب برنامه ها با چالش هاي برنامه ریزي نظام
آموزش متوسطه كشور (1385ـ  )1375رابطه معتبري وجود دارد.
چون  Sig< %5مي باشد .فرض بي اثر بودن زمانبندي نامناسب
برنامهها ریزان به اطالعات مورد نیاز رد مي شود .در نتیجه ،زمانبندي
نامناسب برنامه ها به اطالعات مورد نیاز به عنوان چالش اثر گذار در برنامه
ریزي نظام آموزش متوسطه مورد تائید قرار گرفته است.
فرضیه نهم  :بودجه بندي نامناسب در به چالش در آوردن برنامه ریزي
نظام آموزش متوسطه كشور (85ـ )1375موثر است.
محاسبات آماري آزمون فرضیه فوق نشان مي دهد كه مجذور خي
مشاهده شده  88/09درصد بیشتر از   2مبیین جدول یعني  9/210درصد
است .بنابراین؛ مي توان فرض صفر را در سطح اطمینان  %1رد كرد .به این
ترتیب؛ بین بودجه بندي نامناسب برنامه ها با چالشهاي برنامه ریزي نظام
آموزش متوسطه كشور (1385ـ  )1375رابطه معتبري وجود دارد.
چون  Sig< %5مي باشد .فرض بي اثر بودن بودجهبندي نامناسب
برنامهها رد ميشود .در نتیجه ،بودجه بندي نامناسب برنامهها به عنوان چالش
اثر گذار در برنامه ریزي نظام آموزش متوسطه مورد تائید قرار گرفته است.
فرضیه دهم  :فضا و امکانات نامناسب آموزشي در به چالش در آوردن
برنامه ریزي نظام آموزش متوسطه كشور (85ـ )1375موثر است.
محاسبات آماري آزمون فرضیه فوق نشان مي دهد كه مجذور خي
مشاهده شده  62/08درصد بیشتر از   2مبیین جدول یعني  9/210درصد
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است .بنابراین؛ مي توان فرض صفر را در سطح اطمینان  %1رد كرد .به این
ترتیب؛ بین فضا و امکانات نامناسب آموزشي با چالش هاي برنامه ریزي نظام
آموزش متوسطه كشور (1385ـ  )1375رابطه معتبري وجود دارد.
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چون  Sig< %5مي باشد .فرض بي اثر بودن فضا و امکانات نامناسب
آموزشي رد مي شود .در نتیجه ،فضا وامکانات نامناسب آموزشي به عنوان
چالش اثر گذار در برنامه ریزي نظام آموزش متوسطه مورد تائید قرار گرفته
است.
بحث و نتیجه گیری :
با توجه به اطالعات گرد آوري شده از تحلیل داده ها ،نتایج حاصله به
قرار ذیل ارائه مي گردد :
با توجه به تعداد نمونه هاي زن  28نفر نسبت به نمونه هاي مرد  45نفر
و اظهار نظر نابرابر زنان با مردان در مورد عوامل سیاستگذاريهاي متمركز
دولت و فضا و امکانات نامناسب آموزشي كه به عنوان چالش برنامهریزي
نظام آموزش متوسطه مورد تائید قرار ندادهاند( .مآخذ :جدول شماره  1ـ )1
ال بتوان علت این عدم اظهار نظرهاي زنان در مقایسه با مردان را در درك
احتما ً
ناصحیح مفهوم سیاستگذاري هاي متمركز دولت و داشتن معیارهاي متفاوت
فضا و امکانات آموزشي در نظر گرفت  .همچنین عدم برابري فرصت هاي
تحصیلي زنان (رفعتي )1381 ،و دشواري دسترسي به زنان شاغل در سطوح
عالي تصمیم گیري هاي اداري را مي توان به عنوان دلیل اصلي تفاضل تعداد
آزمودنيهاي زن نسبت به مرد محسوب نمود( .كه علیرغم اثبات شایستگيهاي
زنان بویژه در عرصه فعالیت هاي علمي ـ فرهنگي شاید هنور مقبولیت عملي
عام نیافته است ).
در خصوص نسبت سطوح تحصیلي آزمودني ها 47/9 ،درصد فوق
دیپلم و لیسانس ـ  52/1درصد فوق لیسانس و باالتر ضمن تاكید در اهمیت
اظهار نظرهاي علمي آنان نکته قابل تامل این است كه از نظر گروه اول عدم
ارزشیابي مستمر علمي اهداف به عنوان چالش برنامه ریزي نظام آموزش
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متوسطه مورد تائید قرار نگرفته است( .ماخذ :جدول شماره 1ـ  )2از اینرو؛ به
نظر ميآید این گروه شرایط ارزشیابي موجود را مطلوب تلقي مينمایند .چرا
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كه در غیر این صورت پذیرش ضرورت موضوع چالش برانگیز ارزشیابي بیش
از پیش اهمیت جدیت و تالش مضاعف آنان ضروريتر مينماید .نتایج
مطالعات قریب ( )1381در بعد كاهش كیفیت آموزش و ضرورت اصالح
ساختاري نظام آموزش عالي موید این موضوع است.
توزیع فراواني پست سازماني آزمودني ها با  60/3درصد آموزشي،
 19/2درصد اداري و  20/55درصد اداري ـ آموزشي با تاكید بر مخالفت
آشکار آزمودني هاي بخش اداري به گزینه هاي بي ثباتي مدیریت ـ
ناهماهنگي هاي اداري و اجرایي ـ عدم ارزشیابي مستمر علمي اهداف و
زمانبندي نامناسب برنامه ها كه به عنوان چالش برنامه ریزي نظام آموزش
متوسطه مورد تائید قرار ندادهاند( .ماخذ :جدول شماره 1ـ  )3بر این اساس
علت آن را مي توان در بي اطالعي یا نوعي مقاومت در برابر پذیرش حقیقت و
یا عدم اعتراف به پذیرش نقص كه موجب تالش بیشتر در جهت بهبودي
ميگردد ،دانست .نتیجه مطالعات سهمي ( )1381مراجع متعدد تصمیم گیري و
نتایج مطالعات نفیسي ( )1380در باب عدم دخالت معلمان و دست اندركاران
در تدوین هدف ها و .. .مویدي بر موضوع است.
آزمودني ها به میزان تاثیر بي ثباتي مدیریت در به چالش در آوردن
برنامه ریزي نظام آموزش متوسطه با نسبت هاي  72/6درصد موافق ـ 17/8
درصد بدون نظر و 9/6درصد پاسخ مخالف داده اند .به این ترتیب؛ بي ثباتي
مدیریت با چالشهاي برنامه ریزي نظام آموزش متوسطه كشور ( 85ـ )1375
رابطه مثبت دارد( .ماخذ :جداول شماره  14و  1ـ  )14از اینرو؛ بي ثباتي
مدیریت را مي توان ناشي از عدم مطالعات استراتژیک و تشتت آراء بویژه
سیاسي تصمیمگیر جامعه در تعیین مدیران الیق دانست .نتیجه مطالعات سهمي
( )1381عدم وحدت نظر در تصمیمات را نوع ًا علت و معلول تغییرات زود به
زود مدیران مي داند.
پژوهشن
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آزمودني ها به میزان تاثیر كمبود متخصص برنامه ریزي آموزشي در
به چالش در آوردن برنامه ریزي آموزش متوسطه با نسبت هاي  71/2درصد
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موافق ـ  31/7درصد بدون نظر و  15/1پاسخ مخالف داده اند .به این ترتیب؛
كمبود متخصص برنامهریزي آموزشي با چالشهاي برنامهریزي نظام آموزش
متوسطه كشور (85ـ )1375رابطه مثبت دارد.
(ماخذ :جداول شماره  15و 1ـ )15لذا؛ كمبود متخصص برنامه ریزي
آموزشي را ميتوان ناشي از ضعف كیفي تحصیل ،ناامنيهاي اجتماعي و
اقتصادي به عنوان یکي از دالیل اصلي فرار نخبگان علمي جامعه (قریب،
 )1381و وابستگي علمي به خارج از كشور دانست .نتایج مطالعات رحماني
( )1382و نفیسي ( )1380مویدي بر موضوع است.
آزمودني ها به میزان تاثیر افزایش تقاضاي اجتماعي آموزش در به
چالش در آوردن برنامه ریزي نظام آموزش متوسطه با نسبت هاي 56/2
درصد موافق ـ  13/7درصد بدون نظر و  30/1درصد پاسخ مخالف داده اند.
به این ترتیب؛ افزایش تقاضاي اجتماعي آموزش با چالشهاي برنامهریزي
نظام آموزش متوسطه كشور (85ـ )1375رابطه مثبت دارد( .ماخذ :جداول
شماره  16و 1ـ  )16از اینرو ؛ ضمن توجه به ضریب  30/1درصدي مخالفین
كه مي تواند ناشي از عدم فهم كامل گزینه افزایش تقاضاي اجتماعي آموزش
باشد .در قریب به اتفاق موارد پاسخ هاي موافق ،مي توان ضعف كارشناسان
و روش هاي برنامه ریزي در پاسخ گویي صرف به تقاضاي اجتماعي آموزش
(نفیسي )1381 ،و همچنین جواني جمعیت كشور و مصرفي تلقي كردن نظام
آموزش و پرورش را عامل اصلي دانست .نتایج مطالعات حاجي آقالو ()1381
مویدي بر موضوع است.
آزمودني ها به میزان تاثیر ناهماهنگي هاي اداري و اجرایي در به چالش
در آوردن برنامه ریزي نظام آموزش متوسطه با نسبت هاي  84/9درصد
موافق ـ 9/6درصد بدون نظر و  5/5درصد پاسخ مخالف داده اند .به این
پژوهشن
امه
تربيتي
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1ـ ) 17از اینرو ؛ ضمن توجه به ضریب قابل توجه موافقین به دالیلي چند نظیر
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؛ دیوانساالري اداري و تشکیالت اجرایي گسترده (صارمي )1376 ،روش هاي
اداري ناكار آمد (سهمي ) 1381 ،و فقدان نهاد هماهنگ كننده تمام مولفه هاي
برنامه ریزي (باستاني )1381 ،كه بي ارتباط با تفکرات نظام مند و حمایت
جدي مدیریت عالي نمي باشد ،مي توان اشاره نمود.
آزمودنيها به میزان تاثیر سیاستگذاريهاي متمركز دولت در به چالش
در آوردن برنامه ریزي نظام آموزش متوسطه با نسبتهاي  74درصد موافق ـ
 16/4درصد بدون نظر و  9/6درصد پاسخ مخالف دادهاند .به این ترتیب؛
سیاستگذاريهاي متمركز دولت با چالشهاي برنامهریزي نظام آموزش
متوسطه كشور (85ـ )1375رابطه مثبت دارد( .ماخذ :جداول شماره  18و
1ـ )18از اینرو ؛ شاید بتوان علت تمركز گرایي دولت را در نگرش منفي دولت
مردان به امر تفویض اختیار و یا فقدان متخصصین قابل اعتماد را در ساختار
فرهنگي ـ سیاسي حاكم بر جامعه جستجو نمود .نتایج مطالعات سهمي ()1381
و نفیسي ( )1380مویدي بر موضوع است.
آزمودني ها به میزان تاثیر عدم ارزشیابي مستمر علمي اهداف در به
چالش در آوردن برنامهریزي نظام آموزش متوسطه با نسبتهاي 46/6
درصد موافق ـ  17/8درصد بدون نظر و  35/6درصد پاسخ مخالف دادهاند .به
این ترتیب ؛ عدم ارزشیابي مستمر علمي اهداف با چالش هاي برنامهریزي نظام
آموزش متوسطه كشور رابطه مثبت دارد( .ماخذ :جداول شماره  19و 1ـ)19
لذا ؛ با توجه به میزان نظر مخالفین تاثیر این عامل ،ميتوان درجه چالش زا
بودن آن را در میان كل گزینه ها پایین ترین گزینه انتخابي دانست كه مورد
تائید قرار گرفته است .تحلیل نظري فوق را ميتوان ناشي از عدم پذیرش
اهمیت امر ارزشیابي در پیشبرد اهداف و فقدان سیستم ارزشیابي تخصصي
پاسخگو (رضایت بخش) محسوب كرد.
آزمودنيها به میزان تاثیر عدم دسترسي برنامهریزان به اطالعات مورد
پژوهشن
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تربيتي

نیاز در به چالش در آوردن برنامه ریزي نظام آموزش متوسطه با نسبتهاي

 61/6درصد موافق ـ  35/6درصد بدون نظر و  2/7درصد پاسخ مخالف
سال ششم -
شماره -25
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دادهاند .به این ترتیب ؛ عدم دسترسي برنامه ریزان به اطالعات مورد نیاز با
چالشهاي برنامهریزي نظام آموزش متوسطه كشور ( 85ـ )1375رابطه مثبت
دارد( .ماخذ :جداول شماره 20و 1ـ )20با نگاهي به اهمیت امر برنامهریزي بر
پایه اطالعات واقعي از آنجائیکه نظام آماري جامعه از قوت خاص اداري در
دسترسي آسان به اطالعات واقعي برخوردار نیست .لذا؛ ميتوان ضمن تاكید
مجدد در ضعف فني ـ تخصصي برنامه ریزان و اصالحات ساختاري نظام
اطالع رسان آموزش و پرورش (نفیسي )1380 ،به عدم ارتباط عمیق
برنامهریزي منابع انساني با برنامهریزي استراتژیک اشاره نمود .نتایج
مطالعات سهمي ( )1381مویدي بر موضوع است.
آزمودني ها به میزان تاثیر زمانبندي نامناسب برنامه ها در به چالش در
آوردن برنامه ریزي نظام آموزش متوسطه با نسبت هاي  68/5درصد موافق ـ
 15/1درصد بدون نظر و  16/4درصد پاسخ مخالف داده اند .به این ترتیب؛
زمانبندي نامناسب برنامهها با چالشهاي برنامه ریزي نظام آموزش متوسطه
كشور (85ـ )1375رابطه مثبت دارد( .ماخذ :جداول شماره  21و 1ـ )21از
آ نجائیکه مهمترین فاكتور برنامه ریزي یعني زمان موضوعي مدیریتي است كه
مستلزم تفکر جمعي است .ميبایست؛ ضمن توجه به عقب افتادگيهاي بسیار
برنامه ها در عمل به عدم دخالت مستقیم و حتي غیر مستقیم دست اندركاران
آموزشي ـ اجرایي در تعیین اهداف ،روش ها و .. .به ناشناخته بودن
قابلیتهاي زماني موجود و محتمل (سهمي1381 ،و یار محمدزاده  )1385به
عنوان موانع اصلي زمانبندي مناسب برنامه ها اشاره كرد.
آزمودني ها به میزان تاثیر بودجه بندي نامناسب برنامه ها در به چالش
در آوردن برنامه ریزي نظام آموزش متوسطه با نسبتهاي  84/9درصد
موافق ـ  11درصد بدون نظر و  4/1درصد پاسخ مخالف دادهاند .به این ترتیب؛
پژوهشن
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بودجه بندي نامناسب برنامه ها با چالش هاي برنامه ریزي نظام آموزش
متوسطه كشور (85ـ )1375رابطه مثبت دارد( .ماخذ :جداول شماره  22و
1ـ ) 22از اینرو ؛ ضمن توجه به ضریب قابل توجه موافقین مي توان به دالیلي
سال ششم -
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چند نظیر ؛ افزایش و كاهش درآمدها ـ تورم (صارمي )1376 ،كاهش سهم
آموزش و پرورش از درآمد ناخالص داخلي (حاجي آقالو )1381 ،كمبود منابع
پولي و ضعف مدیریت بودجه (سهمي )1381 ،اشاره نمود.
آزمودني ها به میزان تاثیر فضا و امکانات نامناسب آموزشي در به
چا لش در آوردن برنامه ریزي نظام آموزش متوسطه كشور با نسبت هاي
 76/7درصد موافق ـ  9/6درصد بدون نظر و  13/7درصد پاسخ مخالف
دادهاند .به این ترتیب؛ فضا و امکانات نامناسب آموزشي با چالش هاي برنامه
ریزي نظام آموزش متوسطه (85ـ )1375رابطه مثبت دارند( .ماخذ  :جداول
شماره  23و 1ـ )23با توجه به نقش شرایط مطلوب در دستیابي آسان و به
موقع اهداف مي توان ضعف اثر گذار عامل مذكور را به دالیلي چند از جمله ؛
فاصله وضع موجود تا سطح مطلوب آموزشي ـ ودوري از تکنولوژي
آموزشي پیشرفته (مهرعلیزاده )1380 ،به دلیل ضعف مدیریت هاي سازماني و
برنامه ریزي غیر واقعي نسبت داد.
پیشنهادات :
با توجه به ترتیب نتایج این پژوهش در جهت بهبود برنامه ریزي نظام
آموزش متوسطه كشور موارد ترتیبي ذیل توصیه مي شود:
 1ـ ارتقاي ظرفیت فرهنگي و فرصت هاي تحصیلي زنان در كنار مردان
و به كار گیري متخصصین زن شایسته مسئولیت هاي اداري( .باور
توانمنديهاي زنان).
 2ـ ارتقاء سطوح كمي وكیفي آموزش ( و ادامه تحصیل فرهنگیان ـ
دانشگاهیان ) با ایجاد و تقویت اصالحات ساختاري در سیستم مدیریت
یادگیري مراكز آموزش عالي كشور.
3ـ ارتقاء سطح فکري ـ فرهنگي كاركنان به ویژه بخش اداري با فراهم
سازي و تقویت زمینه هاي مسئولیت پذیري در اداره امور فردي ـ جمعي و

سال ششم -
شماره -25
زمستان89
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4ـ فراهم سازي زمینه هاي تخصصي مدیریت مطالعات استراتژیک با
پرهیز از موضع گیري هاي غیر علمي به ویژه در مراكز آموزشي مقدمه تثبیت
مدیریت هاي سازماني است.
 5ـ فراهم سازي زمینه هاي امنیت اجتماعي ـ اقتصادي در جذب نخبگان
به منظور قطع وابستگي علمي به خارج از كشور.
 6ـ بار آوري متدهاي برنامه ریزي پاسخگو در جهت تامین و تربیت
نیروي انساني پر بازده مورد نیاز مي تواند از صرف حفظ نظام آموزشي در
وضعیت م وجود كاسته و با پوشش جمعیت جوان كشور از مصرفي بودن به
سمت مولد بودن سمت و سو داده شود .همچنین ایجاد و تقویت تنوع
آموزش هاي گوناگون در تمامي سطوح سني از دیگر راهکارهاي عملي تعدیل
برنامهریزي بر اساس تقاضاي اجتماعي آموزش است.
7ـ تعدیل فرهنگ اداري از طریق احیاي هویت صنفي كاركنان ،مسئولیت
پذیري و حذف روش هاي ناكار آمد اجرایي از طریق بسیج هسته هاي هماهنگ
كننده مولفه هاي برنامه ریزي هاي اداري ـ آموزشي.
8ـ تبیین و تحکیم نگرش مردم ساالري با ایجاد فضاي امن اجتماعي و
تقویت باور اداره جمعي امور ،زمینه كشف و بهرهگیري از نخبگان به ویژه در
مناطق را فراهم ميسازد.
9ـ از طریق تعیین و تصحیح واقعي اهداف و با نظارت مستقل و مستمر
كمیتههاي ارزشیابي به ویژه در سطح مناطق آموزشي ،هر گونه انحراف و
سستي در مسیر رفع نیازها را مي توان به موقع شناسایي و رفع و رجوع كرد.
10ـ با نگرش ي سیستمي مي توان به ایجاد پایگاه هاي موثق فرهنگي ـ
اطالعاتي اقدام نمود تا از این رهگذر برنامه ریزي هاي استراتژیک پایدار بر
عمق برنامه ریزي منابع انساني متخصص بیفزاید.
 11ـ زمانبندي اهداف خرد و كالن در سازمان آموزش و پرورش مي
پژوهشن
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بایست در ارتباط با عوامل اجرایي و واقعیات جامعه آموزش داده شود .تا طبق
زمان پیش بیني شده آغاز و به پایان برسد.
سال ششم -
شماره-25
زمستان89
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 12ـ تخصیص و توزیع به صرفه و منطقي بودجه در سازمانها به
تناسب نیازهاي واقعي و اهداف كیفي تر امکان بهره وري بیشتر از آموزش و
پرورش را فراهم مي آورد.
13ـ ایجاد ارتباط علمي میان بخشهاي مدیریتي ـ برنامه ریزي با عوامل
اجرا در محیطهاي آموزشي امکان شناسایي دقیقتر فرصتها و
محدودیت هاي موجود و ممکن آموزشي را با بهره گیري از تکنولوژي روز
جامعه جهاني فراهم مي سازد.
13ـ ایجاد ارتباط منطقي میان بخش هاي مدیریت و اجراء امکان تحقق
واقعي اه داف را میسر مي سازند برخورداري از تکنولوژي آموزشي روز
جهان به تناسب ضروریات محتویاي دروس زیر سازي فضا و امکانات
مناسب آموزشي است.
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 دبیرخانه شوراي تغییر بنیادي نظام و آموزش و پرورش (تیر ماه )1369طرح انتقال به آموزش متوسطه مطلوب.
رفعتي ،سعیدة " چالش و چشم انداز آینده آموزش عالي " نشریه همبستگيپژوهشن
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رحماني ،موسي الرضا ( " )1382چالش فراروي آموزش و پرورش " نشریهفرهنگ و پژوهش شماره .125
روسکو ،گوردون ( " )1376مباني فراروي آموزش و پرورش " ترجمه ؛سعید بهشتي ،تهران ،نشر آرایه.
سروش ،عبد الحمید (  " )1372مدیریت زمان " تهران ،نشر فجر اسالم. سهمي ،جواد ( " )1381بودجه ریزي در ایران ،گامي نو در بودجه ایران "نشریه كتاب ماه ( علوم اجتماعي .)67-68
 سینائي ،نیره ( " )1380راهنمائي یادگیري زبان انگلیسي در برنامه ریزيآموزشي و درسي " ترجمه ؛ ابوالفضل ارجمند ،تهران نشر طاوس.
 شرترز ،بروس ( " )1378اصول راهنمائي " ترجمه ؛ علي شریعتمداري،تهران ،جهاد دانشگاهي.
 شریعتمداري ،علي ( " )1382جامعه و تعلیم و تربیت " ،تهران ،امیر كبیر. صارمي ،امین " چالش هاي اساسي برنامه ریزي در ایران " نشریه كار وكارگر .1376/6/28
 عباسپور ،عباس ( " )1381تفکر نظام مند در برنامه ریزي منابع انساني "نشریه تعلیم و تربیت .64
 عالقه بند ،علي ( " )1373مقدمات مدیریت آموزشي" ،تهران ،انتشارات بعثت. عمادزاده ،مصطفي ( " )1378مباحثي از اقتصاد آموزش و پرورش " تهران،انتشارات جهاد دانشگاهي.
 فرنچ ،درك ( " )1371فرهنگ مدیریت " ترجمه ؛ محمد رضا صانئبي ،تهرانمركز آموزش مدیریت دولتي
 فیوضات ،یحیي ( " )1373مباني برنامه ریزي آموزشي " ،تهران ،انتشاراتپناه افزاه.
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 قریب ،فرامرز ( " )1381سیستم پرورش و آموزش اصالحات ،برنامه ریزيو استقالل " ،نشریه پیام مدیران.
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 كارنوي ،مارتین ( ")1367بن بست هاي اصالحات آموزشي " ،ترجمه ؛محمد حسن امیرتیموري ،تهران ،نشر روز.
 كومبز ،فیلیپ ( " )1369برنامه ریزي آموزشي چیست ؟ " ترجمه ؛ محمدبرهان منش ،انتشارات دانشگاه تهران.
 گالبي ،سیاوش ( " )1370پژوهشي در برنامه ریزي آموزشي " ،تهران،انتشارات فردوسي.
 لترنر ،سي .جي و دیگران ( " )1371برنامه ریزي و مدیریت " ،ترجمه ؛جمشید جهرمي ،تهران ،انتشارات اطالعات.
 مجد فر ،مرتضي ( " )1371سلسله مباحثي در تکنولوژي آموزشي " ،تهران،انتشارات انیس.
 محسن پور ،بهرام ( " )1379مباني برنامه ریزي آموزشي" ،تهران ،انتشاراتسمت.
 مشایخ ،فریده ( " )1381دیدگاههاي نو در برنامه ریزي آموزشي " ،تهران،انتشارات سمت.
 معین ،محمد ( " )1370فرهنگ فارسي " ،تهران ،امیر كبیر. معیني ،صغري ( ")1370فرهنگ واژه ها و اصطالحات مدیریت و سازمان "،تهران ،وزارت كشاورزي.
 میانجي ،ابراهیم ( " )1383مفاهیم مقدماتي برنامه ریزي آموزشي " ،گرگان،انتشارات مختومقلي فراغي.
موسي پور ،نعمت اله " )1385( .مباني برنامه ریزي آموزش متوسطه"مشهد ،انتشارات آستان قدس رضوي.
 موریتا ،آكیو ( " )1379ساخت ژاپن مدیریت و موفقیت " ،ترجمه ؛ یوسفنراقي ،تهران ،شركت سهامي انتشار.
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 ندیمي ،محمد تقي ( " )1372آموزش و پرورش ابتدائي – راهنمائي ومتوسطه " ،تهران ،انتشارات مهرداد
– ولف ،ریچارد ( " )1371ارزشیابي آموزشي " ،ترجمه ؛ علیرضا كیامنش،
تهران ،مركز نشر دانشگاهي.
 نفیسي ،عبدالحسین ( " )1380بازنگري تجربه برنامه ریزي توسعه آموزشو پرورش در ایران  ،"1327-78نشریه تعلیم و تربیت .64
 هلک ،ژاك ( " )1371سرمایه گذاري براي آینده آموزش و پرورش " ،ترجمه؛ عبدالحسین نفیسي ،تهران ،انتشارات مدرسه.
یارمحمد زاده ،پیمان و همکاران ( " )1385بررسي رابطه بین مدیریت زمان وعملکرد مدیران مدارس متوسطه كرمان" فصلنامه رهبري و مدیریت آموزشي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار ،سال دوم .شماره 1
 یار محمدیان ،محمد حسین ( " )1379اصول برنامه ریزي درسي " ،تهران،انتشارات یادواره
 یان تین ،برگن ( " )1363برنامه ریزي مركزي "  ،ترجمه ؛ احمد عظیميبلوریان ،تهران ،انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
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