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چکیده
هدف از اين تحقيق ارزشيابي کيفيت علمي دانش آموختگان کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي مي
باشد که طي سال های  1832الي  38از دو دانشگاه تهران و خوارزمي فاار التحصايل شاده اناد .مشاارکت
کنندگان  152نفر که باه واورس سرشاماری معالشاه شادند .پاژوهش اارار در رده تحقيقااس تووايفي-
ارزشيابي قرار مي گيرد .ابزار اندازه گيری دو پرسشنامه محقق ساخته بوده است .پرسشنامه اول بارای جما
آوری اطالعاس دانش آموختگان در  4بشد فردی ،اقتصادی ،اجتماعي و علمي و پرسشانامه دوم رراايت کاار
فرمايان از دانش آموختگان را که در  8نشانگر طرااي شده اند؛ ارزيابي مي کند .بارای تحليال از روش هاای
آماری آزمون خي دو و استاندارد قضاوس استفاده شاده اسات .نتااي نشاان داده اسات کاه در بشاد فاردی،
کيفيت پيشرفت تحصيلي در دانش آموختگان و دانش ،نگرش ،مهارس ،خالقيات و اداماه تحصايل در ساع
نسبتاً معلوب ،در بشد اجتماعي ،کيفيت تحقق اهداف اجتماعي -آموزشي در سع نسابتاً معلاوب و در بشاد
اقتصادی کيفيت اشتغال در سع نامعلوب و ارتباط شغل با رشاته تحصايلي و کاارآفريني در ساع نسابتاً
معلوب و ررايت کارفرما در سع معلوب و در بشد علمي ارائه مقاالس داخلي در سع نسبتاً معلاوب ،ارائاه
مقاالس خارجي و تاليف يا ترجمه کتاب و اجرای طرح هاای پژوهشاي در ساع ناامعلوب و ارائاه مقالاه در
کنفرانس های علمي در سع نسبتاً معلوب قرار دارد .اين نتاي ورشيت نه چنادان مناساد دانشاگاه هاای
مورد معالشه در ابشاد چهارگانه را نشان مي دهد ،نکته تأمل برانگيز ،عدم توفيق دانشگاه هاای ماورد معالشاه
در ايعه های اشتغال در بشد اقتصادی و عامل های بشد علمي است.
واژه های کلیدی :ارزیابی ،کیفیت ،پیامد ،دانشجویان کارشناسی ارشد
تاريخ دريافت مقاله 88/2/5 :
تاريخ پذيرش مقاله 88/8/21 :

 3دانشيار مديريت آموزشي دانشگاه خوارزمي biabadollahi@yahoo.com
 2مربي مديريت دانشگاه خوارزمي
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مقدمه
يکي از رسالت های مهم دانشگاه ها ،تربيت نيروهای متخصص مورد نياز جامشاه است(ساانيال )1838 ،1و
توسشه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي هر کشور با توجه به تربيت نيروهای متخصص ممکن مي شود(اساين
پورکاظمي .)1833 ،امروزه ،به سبد پيشرفت تکنولوزی ،وجود متخصصاني که بتوانند با اين دانش روز پايش
رفته و باعث استقالل علمي ،اقتصادی و فرهنگي شوند ،مايه مباهاس است ولي اين که فقط متخصص تربيات
کنيم ،بدون اين که به امکان جذب آنها در مراکز کاری و ارائه خدماس تخصصي آنها باه ديگاران بينديشايم،
نوعي سرخوردگي برای اين فار التحصيالن و جوانان ايجاد خواهد کرد ،در عين اال که سرمايه هاای ملاي
نيز به هدر خواهد رفت(وابريان و اااجي آقاجااني .)1832 ،لاذا ،ايجااد اشاتغال و اساتفاده از خادماس آن،
بايستي در زمره مشغوليت های مهم هر سيستم آموزش عالي باشد تا بتواند با استفاده مناسد از اين سارمايه
بي بديل و سرنوشت ساز ،کشور را به سمت توسشه روزافزون سوق دهد(سشيدی ررواني و همکااران.)1838 ،
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي مي بايست از سرنوشت فار التحصيالن خود و توانمندی هاای ايجااد شاده
در آنان اطالع داشته باشند ،با اين اوواف الزم است ،خاطر نشان گردد ،نظام آموزش عالي وقتي ثماربخش و
کار آمد خواهد بود که درون داد ،فرايند و برون داد آن با نياز ها ،خواسته ها و واقشياس جامشه سازگار باشد و
دريافت بازخورد مناسد نسبت به برون داد نظام آموزش عالي موثر و مهم تلقي گردد (مشماارزاده و آقااداود،
.)1833
آهنچيان( )1832مشتقد است که اشتغال دانش آموختگان مراکز آموزش عالي يکي از شااخص هاای مهام
برای ارزشيابي درجه اثربخشي آنهاست ،همچنانکه ،اتحاديه بين المللي دانشگاه ها )IAU( 2نيز بار ايان امار
تاکيد مي کند ،اشتغال فار التحصيالن يکي از مسائلي است که همواره مورد توجه برنامه ريازان آماوزش در
کشورهای مختلف بوده است .اين توجه از يک طرف به لحاظ جمشيت مشغول باه تحصايل در دوره آماوزش
عالي است که متقاري اشتغال بوده و از سوی ديگر به لحاظ اهميت بازار کار باه عناوان مرکاز ثقال توساشه
اقتصادی و اجتماعي و همچنين نقش های اجتماعي است که به فار التحصيالن برای نيل به اهداف توساشه
کشور محول مي شود(ايزدی و همکاران.)1881 ،
دانشگاه ها و مؤسساس آموزش عالي ايران نيز مانند ساير مراکز آموزش عالي دنيا ،دارای رسالت و وظيفاه
سنگيني برای تربيت اوولي دانشجويان براساس نيااز هاای کشاور هساتند .الزماه عهاده دار شادن چناين
مسووليت خعيری ،تالش ،کوشش و پيگيری در زمينه شناخت مشکالس ،برنامه ريازی ،تادوين برناماه هاای
اجرايي و نهايتاً اوالح آنها مي باشد ولي مي توان خاطر نشان ساخت ،انجاام واحي ايان وظيفاه و رساالت
خعير و ايفای وحي آن مورد ترديد واق شده و به عقيده بشضي از وااد نظران ،دانشاگاه هاا و موسسااس
3 Sanyal
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آموزش عالي ،عمده هدف های خود را در تربيت نيروهای متخصاص ،آن هام بادون پايش بيناي در زميناه
نيازهای تخصصي آينده کشور خالوه نموده اند .به عبارس ديگر ،دانشگاه ها و مراکز آماوزش عاالي باه رشاد
کمي دانشگاه ها بسنده کرده اند و به همين خاطر مسئله عدم امکان جذب ماوثر و مفياد فاار التحصايالن
دوره های آموزش عالي در بازار کار ،عدم تناسد بين رشته ها ی تحصيلي ،فشاليت شغلي ،جذب بيشتر فاار
التحصيالن در بخش های غيرتوليدی و غير فشال ،دف فاار التحصايالن و جاذب آنهاا در سااير کشاورهای
ونشتي و بسياری از مسائل ديگر از جمله مشکالتي است که آموزش عالي اياران را عليارغم سارمايه گاذاری
های سنگين ناموفق مشرفي کرده و به عبارتي باعث شده است تا دستاوردهای مورد نظر نظام آماوزش عاالي
محقق نگردد يا ميزان نيل به آن اهاداف و دساتاوردها را راشيف مشرفاي کارده اسات(مشمارزاده و آقااداود،
.)1833
والحي عمران( )1835مسئله اشتغال دانش آموختگان را طي سال های اخير در ايران باه عناوان يکاي از
چالش های اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي و در زمره مهمترين تهديدهای امنيت و توسشه ملي معارح کارده
است ،وی يکي از مولفه های مهم برای قضاوس در باره کاارايي داخلاي و خاارجي آماوزش عاالي را کيفيات
آموزش نيروی انساني در هماهنگي با نيازها و تغييراس بازار کار مي داند .معالشاه ی هاايمن )2112( 1نشاان
داد که از نظر اعضای هياس علمي مهارس های مديريتي ،شناختي ،ارتباطي و مهارس های فردی ،يک ساختار
مناسد برای مهارس های شغلي محسوب مي شود که ماي تواناد باه عناوان ياک چهاارچوب کااری و ياک
راهنمای مناسد در زمينه تربيت و ارزيابي دانشجويان در دانشگاه باشد و دانشگاه ها بايستي تالش کنند کاه
اين مهارس ها در افراد توسشه دهند.
فتحي واجارگاه و شفيشي( )1832در پژوهشي تحت عنو ان ارزشيابي کيفيت برنامه درسي دانشگاهي باه
اين نتيجه دست يافتند که برنامة درسي از ديد دانش آموختگان از لحاظ نگرش و مهارس به خاوبي تجهياز
شده ،اما آنان در عروة دانش و آگاهي تخصصي ،با مشکالتي روبه رو هستند .در نقعة مقابل کارفرمايان بار
اين باورند که دانش آموختگان از لحاظ دانش و آگاهي در رشتة تخصصاي و نياز نگارش هاای مرباوط در
ورشيت خوبي قرار دارند ،اما مهارس و توانايي آنها در ورشيت معلوبي نيست .نکتة قابل توجه اين است کاه
کارفرمايان بيشتر انتظار دارند ،دانش آموختگان از دانش عملي و کااربردی الزم بارای انجاام دادن وظاايف
تخصصي در سازمان برخوردار باشند .به اعتقاد همرلينک 2و امری )2112( 8امروزه آموزش عالي نقش مهمي
در بازار کار ايفا مي کند و پرورش مهارس های کارآفريني داناش آموختگاان ماي تواناد نقاش عماده ای در
رسيدن به اين ماموريت داشته باشد .بادريا 4و پريارا )2113( 5باه تحليال و بررساي فرايناد انتقاال شارکت
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کنندگان آموزش های شغلي به بازارکار و شغل مي پردازند .يافته های آنها نشان داد که آموزش های شاغلي
در موفقيت افراد تحصيل کرده مؤثر بوده است.
بر اساس گزارش گروه متخصصان ،)2113( 1موفقيات در زميناه اشاتغال ،نيازمناد تحرياک طارز تفکار
کارآفريني در جوانان ،تشويق کسد و کارهای نوآورانه ،تروي فرهنا

کاارآفريني و رشاد کساد و کارهاای

کوچک است .بررسي ها نشان مي دهد که در زمينه توويف ورشيت اشتغال فار التحصيالن ،پاژوهش هاای
متشددی انجام شده است .به عنوان نمونه ،يافته های زين آبادی و همکاران ( )1832با هدف بررساي کيفيات
بروندادهای هنرستان های دخترانه در تهران ،نشان داد که بروندادهای هنرستان دخترانه در سع ناامعلوبي
از کيفيت قرار د ارند .در اين پژوهش اکثر دانش آموختگان ،نه تنها از روايه کارآفريني و اقادام باه مصااديق
کارآفريني برخوردار نبوده اند ،بلکه در مجموع 25 ،درود موفق در ورود به مؤسساس آموزش عالي (دولتاي و
آزاد) 8/18 ،درود موفق در کسد شغل و مابقي همچنان به دنبال کار (کارجو) يا در آرزوی ورود به دانشاگاه
ها (پشت کنکوری) هستند .رمن اين که از همين تشداد محدود دانش آموختاه شااغل 52/28 ،درواد آنهاا
دارای شغلي نامتناسد با رشته تحصيلي خود بوده اند.
يافته های محمدزاده و همکاران ( )1835نشان داد که 41درود دانش آموختگان رشاته هاای کشااورزی
دانشگاه های علمي و کاربردی بيکار هستند 82 .درود به وورس پاره وقت شاغل شده اناد 12 .درواد دارای
شغل تمام وقت هستند و 18درود در اال ادامه تحصيل مي باشند .همچنين  83درود در بخش کشااورزی
و مابقي در رشته های غيرمرتبط شاغل شده اند .يافته های نيکخواه و همکاران ( )1832نشان داد که ميازان
اشتغال فار التحصيالن آموزش متوسط فني و ارفه ای شهرکرد در ادود  25درود بوده اسات 24 .درواد
دانش آموختگان در اال ادامه تحصيل و  51درود بيکار ،خانه دار ،سرباز و  . . .بوده اند و از مياان شااغالن،
ميزان اشتغال مرتبط  48درود بوده است .همچنين  81درواد شااغالن مشااغل آزاد و  81درواد مشااغل
دولتي داشته اند .ادود  25درود از شاغالن دولتي در استخدام رسمي دولات و  85درواد باه واورس پااره
وقت و قراردادی بوده اند.
نتاي والحي عمران ( )1835نشان داد که  58درود از دانش آموختگان زن دانشگاه مازنادران در رشاته
های مختلف تحصيلي به کار مشغول هستند و  48درود آنها قادر به پيادا کاردن شاغل خاواي نباوده اناد.
نتاي ملکوتيان و پارورش ( ) 1832نشاان داد کاه درواد عماده ای از داناش آموختگاان مقعا کاارداني و
کارشناسي رشته بهداشت محيط سراسر کشور بيکار ماي باشاند .نتااي پاوراقيقي زاده و خاادمي ()1838
ااکي از اين است که بيش از  85درود دانش آموختگان رشته مديريت آموزشي جذب بازار کار شاده اندکاه
بيش از  81درود شاغل در آموزش و پرورش و تشداد بسيار کمي در سازمان های ديگار شااغل ياا بيکارناد.
يافته های سشيدی رراواني و همکااران( ) 1838نشاان داد کاه درواد بيکااران در مياان فاار التحصايالن
3 European Commission
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دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه مشهد ادود  82درود بوده است .معالشه ای در کشور انگلساتان
نشان مي دهد که در ميان فار التحصيالن سال  1888فقط  21درود بيکار بودند.
همه فار التحصيالن رشته های تجارب مهندسي و علوم کامپيوتر کار تماام وقات داشاتند و اادود 81
درود از آنان به کار مشغول بوده اند .اين دراالي است که رشته های علوم انساني و هنار درواد کمتاری را،
يشني ادود  88درود را به خود اختصاص داده بودند (هورن 1و راهن .)2111 ،2در معالشه ای ديگاری کاه
در کشور انگلستان انجام گرفت ،ميزان اشتغال فار التحصيالن دختر را بيشتر دانسته اند و علت آن را ناشاي
از جنبه های تبليغاتي شغلي و مسئوليت پذيری بيشتر خانم ها در محايط شاغلي دانساته اسات (بارينين،8
 .) 2112در پژوهش ديگری در ايالت کارولينای شمالي در دانشگاه داک نشان داده شد که  88درود از فاار
التحصيالن شغل های ثابت و  11/8درود از آنها شغل های پاره وقات داشاته و  11/8درواد از آناان تاا آن
زمان (يک سال بشد از فار التحصيلي) بيکار بوده اند .از کل فار التحصايالن شااغل 81/2 ،درواد از شاغل
خود راري بودند و  28/3درود از آنان نسبت به شغل خود بي تفاوس بودند و اعالم کردند کاه شاغل خاود را
بر خالف ميل باطني انتخاب کرده اند و از بين شاغالن  58/3درواد آموختاه هاای دوران تحصايل را بارای
شغل کنوني خود کامالً مفيد دانسته اند (کارتر .)2111 ،4عالقه به رشته انتخابي مي تواند موجد پيشارفت و
ارتقااای علم اي دانشااجويان و ي اا باار عکااس منجاار بااه دلزدگ اي و ناامي ادی و خسااتگي از ادامااه تحص ايل
گردد(کليفمي .)1882 ،5همچنين ،پذيرش دانشجو بدون برنامه ريزی علمي و توجه به ظرفيات هاای شاغلي
در جامشه ،به وورس ااساس سر خوردگي در دانش آموختگان جوان بروز خواهاد نمود(وامدی و همکااران،
.)1833
کمالي ( )1835به نقل از سلمي مشتقد است ،سياست گذاران و برنامه ريزان آموزشاي کشاورهای درااال
توسشه با زن

خعر عدم همخواني تخصص فار التحصيالن و نياز های بازار کار و همچنين ،بيکاری تحصايل

کرده ها مواجه شده اند .مشخص نمودن اينکه آيا بازده و محصول يک نظام با رسالت و اهداف آن همااهنگي
داشته و پاسخ گوی نياز جامشه که بر اساس آن ،نظام آموزشي تشکيل شده است ،مي باشد يا ناه باا کماک
تحقيقاس امکان پذير است .بديهي است که برای ال مشکل اشتغال قبل از هر گونه اقدامي باياد نيازسانجي
انجام گيرد(وابريان و ااجي آقاجاني .)1832 ،معالشه در زمينه های اشتغال و تشيين سرنوشت شغلي داناش
آموختگان اقدام مفيدی محسوب مي شود.
جوادی و همکاران ( )1831نيز آگاهي از ورشيت شغلي فار التحصيالن دانشگاه ها را باه منظاور جهات
يابي های آينده رروری مي دانند .ميرکمالي( )1882دانش آموختگان را ،بهترين منب برای ارزيابي دانشاگاه
Horn
Zahn
Brynin
Carter
Cliffmay
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ها و مؤسساس آموزش عالي مي داند ،بويژه آن که داناش آموختگاان ماي توانناد ،آموختاه هاای خاود را در
محيط کار به محک آزمايش و تجربه بگذارند و نقاط قوس و رشف اين آماوزش هاا را دريابناد .بادين لحااظ
طرااي و انجام پژوهش هايي که اثر بخشي آموزش عالي را مدنظر داشته باشد ،اهميت روزافزوناي پيادا ماي
کند .به طور کلي ،اطالعاس بدست آمده از اين تحقيقاس ،مي تواند زمينه ای عيناي و مشاخص (ناه نهناي و
مبهم ) برای ال بسياری از مشکالتي که دانشگاه ها با آن مواجهند ،فاراهم آورد(اسايني .)1882،بناابراين،
اين مقاله درود پاسخگويي به سؤاالس زير است:
 .1دانش آموختگان رشته مديريت آموزشي ،در بشد فردی (پيشرفت تحصايلي ،داناش ،نگارش ،مهاارس،
خالقيت ،ادامه تحصيل) از چه کيفيتي برخوردارند
 .2دانش آموختگان ،در بشد اقتصاادی (اشاتغال و بيکااری ،ارتبااط شاغل باا رشاته تحصايلي ،رراايت
کارفرمايان و کارآفريني) از چه کيفيتي برخوردارند
 .8دانش آموختگان  ،در بشد اجتماعي(تحقق اهداف اجتماعي -آموزشي) از چه کيفيتي برخوردارند
 .4دانش آموختگان رشته مديريت آموزشي ،در بشد علمي(ارائه مقاالس داخلي و خارجي ،تاليف يا ترجماه
کتاب ،طرح هاای پژوهشاي و کنفارانس هاای علماي مرباوط باه رشاته تحصايلي) از چاه کيفيتاي
برخوردارند
روش تحقیق
پژوهش اارر به لحاظ نحوه گردآوری داده هاا و قضااوس در ماورد ارزش و شايساتگي وراشيت داناش
آموختگان ،در رده تحقيقاس تووايفي -ارزشايابي قارار ماي گيارد .جامشاه آمااری کلياه فاار التحصايالن
کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي دانشگاه تهران و خوارزمي( 152نفر) که طي  3سال گذشاته ( 32تاا
 )38از دانشگاه فار التحصيل شده اند؛ تشکيل مي دهد .نمونه شامل کليه دانش آموختگاان کاه باه واورس
سرشماری نمونه گيری شده اند .بدين وورس برای تمام آنها پرسشنامه ارسال شاد ،بشاد از پاي گياری هاای
مکرر ،نهايتاً 112 ،پرسشنامه عود س داده شد و تمام آنها در پژوهش مورد بررسي قارار گرفات .از ايان تشاداد
 22دانش آموخته از دانشگاه تهران 54 ،دانش آموخته از دانشگاه خوارزمي بوده است .همچنين ،نمونه ماورد
بررسي را  82نفر زن و  34نفر مرد تشکيل مي دهد .در تحقيق اارر با استفاده از شاخص های بارون داد و
پيامد در الگوی عناور سازماني از دو پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری اطالعاس اساتفاده شاده اسات.
پرسشنامه اول برای جم آوری اطالعاس دانش آموختگان و پرسشنامه دوم برای عامال رراايت کارفرماياان
نسبت به دانش آموختگان ،طرااي شده است .در پرسشنامه اول باه بشاد فردی(پيشارفت تحصايلي ،داناش،
نگرش ،مهارس ،خالقيت و ادامه تحصيل) ،بشد اقتصادی (اشتغال و بيکاری ،ارتباط شغل با رشاته تحصايلي و
کارآفريني) و بشد علمي(ارائه مقاالس داخلي و خارجي ،تاليف و ترجمه کتاب ،طرح های پژوهشي و کنفارانس
13
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های علمي مربوط به رشته تحصيلي)  ،پرداخته مي شود .در پرسشنامه دوم نظر کارفرماياان را در ارتبااط باا
انعباق انتظاراس نسبت به فار التحصيالن رشته مديريت آموزشي (عامال رراايت کارفرماياان) کاه در بشاد
اقتصادی قرار دارد ،ارزيابي شده است.

یافته های تحقیق
سوال اول :دانش آموختگان  ،در بشد فردی (پيشرفت تحصايلي ،داناش ،نگارش ،مهاارس ،خالقيات ،اداماه
تحصيل) از چه کيفيتي برخوردارند
يافته ها نشان مي دهد که  55درواد از داناش آموختگاان دارای مشادل بايش از  12و  45درواد دارای
مشدل کمتر از  12مي باشند .اين ورشيت در مشيار استاندارد قضاوس نسبتاً معلوب است.
جدول ( : )1نتایج ارزشیابی عامل دانش فارغ التحصیالن

خيلي کم

28/2

28/2

8/3

کم

شما کمک کند

متوسط

آموزشي توانسته به رشد و پژوهش

زياد

رشته تحصيلي مديريت

28

88

18

مورد انتظار

28/2

باقي مانده

- 18/2

1/3

مشاهده شده

13

28

مورد انتظار

28/2

28/2 28/2

باقي مانده

- 5/2

5/3

- 1/2

خيلي زياد

مناسد بوده است

2/3

25/3

مشاهده شده

4

15/2

خي دو

آموزشي در ايجاد دانش الزم

28/2 28/2

28/2

28/2

25

52/28

درجه آزادی

برنامه های درسي مديريت

81

48

3

مشني داری

نشانگرهای مربوط به دانش

1/111 4

-

11/2

11/24

1/124 4

-

با توجه به جدول فوق در خصوص آزمون خي دو مربوط به کيفيت دانش دانش آموختگان ،نماره خاي دو
شاخص ايجاد دانش برابر با  52/28و خي دو شاخص رشد و پژوهش برابر با  11/24مي باشد .مقدار خاي دو
برای گويه های فوق در سع (  )p ≤1/15مشنادار مي باشد ،بشبارس ديگر ،ميان پاسخ های هر گويه اختالف
مشناداری وجود دارد .بعوریکه بيشتر پاسخ گويان مشتقدند برناماه هاای درساي ماديريت آموزشاي در ااد
معلوب ايجاد دانش مي کند و به رشد و پژوهش دانش آموختگان کمک مي کند.
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جدول ( : )2نتایج ارزشیابی عامل نگرش دانش آموختگان

فراواني

خيلي کم

کم

متوسط

زياد

مناسد بوده است

خيلي زياد

رشته تحصيلي و کار در زمينه آن

خي دو

باقي مانده

-11/2

8/3

8/3

11/3

- 3/2

درجه آزادی

در ايجاد نگرش مثبت در خصوص

مورد انتظار

28/2

28/2

28/2

28/2

28/2

18/25

مشني داری

برنامه های درسي مديريت آموزشي

مشاهده شده

18

28

28

84

15

نشانگرهای مربوط به نگرش

1/113

4

با توجه به جدول فوق در خصوص آزمون خي دو مربوط به کيفيت نگرش دانش آموختگان ،نماره خاي دو
شاخص نگرش مثبت در خصوص رشته تحصيلي و کار برابر با  18/25که در سع (  )p =1/15مشناادار ماي
باشد .بشبارس ديگر ميان پاسخ های گويه فوق اختالف مشناداری وجود دارد ،بعوریکاه بيشاتر پاساخگوياان
مشتقدند برنامه های درسي مديريت آموزشاي در ااد معلاوب در ايجااد نگارش مثبات در خصاوص رشاته
تحصيلي و کار دانش آموختگان مناسد است.
جدول( : )3نتایج ارزشیابی عامل مهارت دانش آموختگان

خيلي کم

کم

متوسط

زياد

خيلي زياد

برنامه های درسي مديريت آموزشي در ايجاد

مشاهده شده

5

82

48

22

11

تواناييهای الزم و کسد شايستگي برای اشتغال

مورد انتظار

28/2

28/2

28/2

28/2

28/2

مناسد بوده است

باقي مانده

-13/2

3/3

28/3

- 1/2

-18/2

مهارتهای تخصصي و مورد نياز مناسد بوده است

خي دو

باقي مانده

-13/2

8/3

22/3

- 5/2

-18/2

برنامه های درسي مديريت آموزشي در کسد

48/21

درجه آزادی

مورد انتظار

28/2

28/2

28/2

28/2

28/2

53/15

4

4

با توجه به جدول فوق در خصوص آزمون خي دو مربوط به کيفيت مهارس دانش آموختگان ،نمره خاي دو
شاخص کسد مهارسهای تخصصاي برابار باا  53/15و خاي دو شااخص ايجااد توانااييهاای الزم و کساد
شايستگي برابر با  48/21مي باشد .مقدار خي دو برای گويه هاای فاوق در ساع (  )p=1/15مشناادار ماي
باشد ،بشبارس ديگر ،ميان پاسخ های هر گويه اختالف مشناداری وجود دارد .بعاوریکاه بيشاتر پاساخگوياان
مشتقدند ،برنامه های درسي مديريت آموزشي در اد نسبتاً معلوب در کسد مهارس هاای تخصصاي و ايجااد
تواناييهای الزم و کسد شايستگي مناسد است.
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مشاهده شده

5

88

51

13

11

نشانگرهای مربوط به مهارس

1/111

1/111
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جدول ( : )4نتایج ارزشیابی عامل خالقیت دانش آموختگان

خيلي کم

کم

متوسط

زياد

خيلي زياد

خي دو

شما موثر باشد

باقي مانده

-11/2

- 5/2

25/3

8/3

-18/2

درجه آزادی

پرورش مهارتهای خالقيت و ال مسئله برای

مورد انتظار

28/2

28/2

28/2

28/2

28/2

55/28

4

با توجه به جدول فوق در خصوص آزمون خي دو مربوط به کيفيت خالقيت دانش آموختگاان ،نماره خاي
دو شاخص خالقيت برابر با  55/28مي باشد که در ساع (  )p =1/15مشناادار اسات ،بشباارس ديگار مياان
پاسخ های گويه فوق اختالف مشناداری وجود دارد .بعوریکه بيشتر پاساخگوياان مشتقدناد رشاته تحصايلي
مديريت آموزشي در اد نسبتاً معلوب توانسته در پرورش مهارس های خالقيات و اال مسائله ماوثر باشاد.
يافته ها در خصوص ادامه تحصيل شرکت کنندگان ،نشان مي دهد که  84درود از دانش آموختگاان اداماه
تحصيل داده اند .اين ورشيت با توجه به استاندارد قضاوس نسبتاً معلوب مي باشد .همچنين ،از تشاداد داناش
آموختگاني که به مقع باالتر رفته اند25 ،درود در رشته مديريت آموزشي و مابقي در ساير رشته ها اداماه
تحصيل دادهاند .از اين تشداد دانش آموخته 55 ،درود به دانشگاه های دولتي و مابقي در دانشاگاه هاای آزاد
اسالمي مشغول به تحصيل شده اند.
سوال دوم :دانش آموختگان رشته مديريت آموزشي ،در بشد اقتصادی (اشتغال و بيکاری ،ارتبااط شاغل باا
رشته تحصيلي ،ررايت کارفرمايان و کارآفريني) از چه کيفيتي برخوردارند
يافته ها در خصوص اشتغال دانش آموختگان شارکت کنناده ،نشاان ماي دهاد کاه  58درواد از داناش
آموختگان شاغل و  41درود نيز بيکار مي باشند .اين ورشيت با توجه باه اساتاندارد قضااوس ناامعلوب ماي
باشد .از اين تشداد دانش آموخته شاغل  28درود در مشاغل دولتي و  88درود در مشااغل آزاد مشاغول باه
کار شده اند .در عامل اشتغال دانش آموختگان ،نحوه پيدا کردن شغل بدين وورس بودهاست که  52درواد از
طريق دوستان و آشنايان 84 ،درود با شرکت در آزمون های استخدامي 8 ،درود با خوداشتغالي و  8درواد
با ساير عوامل وااد شغل شدهاند .يافته های ارتباط شغل با رشته تحصيلي داناش آموختگاان ،نشاان ماي
دهد که  21درود از دانش آموختگان دارای مشاغل مرتبط و  41درود نياز دارای مشااغل غيار مارتبط باا
رشته تحصيلي مي باشند .اين ورشيت با توجه به استاندارد قضاوس نسبتاً معلوب مي باشد.
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مشني داری

رشته تحصيلي مديريت آموزشي توانسته در

مشاهده شده

12

13

48

88

4

نشانگرهای مربوط به خالقيت
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جدول( : )5نتایج ارزشیابی عامل رضایت کارفرمایان از دانش آموختگان

از فشاليتهای کارآفريني دانش آموخته ررايت داريد

از نظم فردی و سازماني دانش آموخته ررايت داريد

دانش آموخته توانسته برای سازمان سودمندی به
همراه بياورد
دانش آموخته توانسته الگوی مناسبي برای همکاران
خود در سازمان باشد

فراواني

از عملکرد شغلي دانش آموخته ررايت داريد

کم

از تواناييهای ارتباطي دانش آموخته ررايت داريد

متوسط

از تشهد و وجدان کاری دانش آموخته ررايت داريد

زياد

از عالقه به کار دانش آموخته ررايت داريد

باقي مانده

--

- 8/5

8/5

مشاهده شده

2

3

18

مورد انتظار

11

11

11

باقي مانده

-5

-8

3

مشاهده شده

--

15

13

مورد انتظار

--

12/5

12/5

باقي مانده

--

- 1/5

1/5

مشاهده شده

--

18

12

مورد انتظار

--

12/5

12/5

باقي مانده

--

1/5

- 1/5

مشاهده شده

2

18

13

مورد انتظار

11

11

11

باقي مانده

-8

2

8

مشاهده شده

--

13

15

مورد انتظار

--

12/5

12/5

باقي مانده

--

1/5

- 1/5

مشاهده شده

--

22

11

مورد انتظار

--

12/5

12/5

باقي مانده

--

5/5

- 5/5

مشاهده شده

--

18

12

مورد انتظار

--

12/5

12/5

باقي مانده

--

1/5

- 1/5

مشاهده شده

2

2

21

مورد انتظار

11

11

11

باقي مانده

-5

-5

11

مشاهده شده

--

18

21

مورد انتظار

--

12/5

12/5

باقي مانده

--

- 8/5

8/5

44

خي دو

از مهارتهای تخصصي دانش آموخته ررايت داريد

مورد انتظار

--

12/5

12/5

1/43

3/81

1/28

1/18

12/13

1/28

8/22

1/18

18/28

1/43

درجه آزادی

از سع دانش اکتسابي دانش آموخته ررايت داريد

مشاهده شده

--

18

21
1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

مشني داری

نشانگر های مربوط به ررايت کارفرمايان

1/228

1/112

1/212

1/322

1/112

1/212

1/152

1/322

1/111

1/228
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با توجه به جدول فوق در خصوص آزمون خي دو مربوط به ررايت کارفرمايان از داناش آموختگاان ،نماره
خي دو شاخصهای مهارس های تخصصي برابر با  ،3/81توانايي های ارتباطي برابار باا  ،12/13ساودمندی
برابر با  18/28مي باشد که در سع (  )p =1/15مشنادار هستند ،بشبارس ديگر ،مياان پاساخ هاای شااخص
های فوق اختالف مشناداری وجود دارد .بعوری که بيشتر کارفرمايان در ااد زياادی از داناش آموختگاان در
شاخص های مهارس های تخصصي ،توانايي های ارتباطي و سودمندی ،ررايت دارند .همچناين ،در خصاوص
ساير شاخصها با در نظر گرفتن مقدار خي دو در سع (  ،)p =1/15تفاوس مشنااداری در پاساخ هاا وجاود
ندارد.
جدول( : )6نتایج ارزشیابی عامل کارآفرینی دانش آموختگان

فراواني

خيلي کم

کم

متوسط

زياد

اس توانمندی به کارآفريني شما کمک کند

خيلي زياد

رشته تحصيلي مديريت آموزشي توانسته در

باقي مانده

8/3

11/3

2/3

- 2/2

-18/2

مشاهده شده

12

82

83

21

8

مورد انتظار

28/2

28/2

28/2

28/2

28/2

باقي مانده

- 8/2

3/3

14/3

- 2/2

-14/2

خي دو

فشاليتهای کارآفريني تشويق کرده است

مورد انتظار

28/2

28/2

28/2

28/2

28/2

درجه آزادی

برنامه درسي مديريت آموزشي شما را به

مشاهده شده

28

84

81

21

4
28/84

مشني داری

نشانگرهای مربوط به کارآفريني

4

28/81

1/111

1/111

4

با توجه به جدول فوق در خصوص آزمون خي دو مربوط به کيفيت کارآفريني دانش آموختگان ،نمره خاي
دو شاخص فشاليتهای کارآفريني برابر با  28/84و خي دو شاخص اس توانمندی برابر با  28/81مي باشاد.
مقدار خي دو برای گويه های فوق در سع (  )p =1/15مشنادار مي باشد ،بشبارس ديگر ،مياان پاساخ هاای
هر گويه اختالف مشناداری وجود دارد .بعوریکه بيشتر پاسخگويان مشتقدناد ،برناماه هاای درساي ماديريت
آموزشي در اد متوسط فشاليت های کارآفريني را تشويق کارده و در ايجااد ااس توانمنادی باه کاارآفريني
کمک نموده است.
سوال سوم :دانش آموختگان رشاته ماديريت آموزشاي ،در بشاد اجتمااعي(تحقق اهاداف اجتمااعي-
آموزشي) از چه کيفيتي برخوردارند
جدول( : )7نتایج ارزشیابی عامل تحقق اهداف اجتماعی -آموزشی دانش آموختگان

گويه ها

خيلي کم

کم

متوسط

زياد

خيلي زياد

مقدار خي دو

مشني داری

برنامه های درسي مديريت آموزشي با نيازهای جامشه و بازار کار متناسد بوده است

12

41

58

3

2

32/28

1/111

برنامه درسي (دروس ارائه شده) مديريت آموزشي نسبت به نيازهای شما متنوع

3

18

52

28

3

1/111 58/33
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بوده است
برنامه های درسي مديريت آموزشي نسبت به نيازهای جامشه(بازار کار) از تنوع الزم
برخوردار بوده است
رشته تحصيلي مديريت آموزشي توانسته در ايجاد تشهد و مسئوليت در کارتان
کارآيي داشته باشد
رشته تحصيلي مديريت آموزشي توانسته در اعتالی سع فرهن

و دانش عمومي

شما موثر باشد
رشته تحصيلي مديريت آموزشي توانسته در هدايت وحي شما به سمت اشتغال
مفيد موفق باشد
رشته تحصيلي مديريت آموزشي توانسته در پرورش روايه نظم و انضباط فردی در
شما موفق باشد
رشته تحصيلي مديريت آموزشي توانسته در پرورش روايه نظم و انضباط اجتماعي
در شما موفق باشد
رشته تحصيلي مديريت آموزشي توانسته در آشنا نمودن شما با مؤسساس و ارگان
های شغلي موفق باشد
رشته تحصيلي مديريت آموزشي توانسته در ايجاد تصور مثبت شما از توانايي در
انجام وظايف شغلي موثر باشد
ميزان ررايت شما از مهارس و عملکرد خود در انجام وظايف شغلي را ارزيابي کنيد
رشته تحصيلي مديريت آموزشي توانسته در تقويت روايه انتقادپذيری در شما
موثر باشد
رشته تحصيلي مديريت آموزشي توانسته در تقويت روايه مسئوليت پذيری در
شما موثر باشد
رشته تحصيلي مديريت آموزشي توانسته در ايجاد عالقه و ااترام به کار و توليد در
شما موثر باشد
رشته تحصيلي مديريت آموزشي توانسته در ايجاد توانايي انجام کارهای گروهي
درشما موفق باشد
رشته تحصيلي مديريت آموزشي توانسته در پرورش توانايي ال مسائل و وبر و
پايداری در مقابل مشکالس در شما موثر باشد
موفقيت رشته تحصيلي مديريت آموزشي را در پرورش روايه اعتماد به نفس
دانشجويان ارزيابي کنيد
رشته تحصيلي مديريت آموزشي توانسته در تقويت روايه تشاون در امور درشما
موثر باشد
رشته تحصيلي مديريت آموزشي توانسته در تقويت روايه پرکاری و تالش در شما
موفق باشد
رشته تحصيلي مديريت آموزشي توانسته در ايجاد توانايي شناخت قوانين و مقرراس
کار و روابط شغلي در شما موفق باشد

42

14

44

48

4

8

1/111 88/81

11

18

41

88

15

28/32

1/111

11

12

81

41

21

1/111 23/81

11

28

48

28

18

1/111 28/52

11

8

83

42

15

1/111 58/58

11

14

21

21

12

1/111 85/83

12

22

41

88

5

1/111 82/33

18

82

82

24

15

1/118 14/18

18

11

81

42

15

1/111 83/38

8

18

81

51

15

1/111 58/45

5

11

48

82

18

1/111 58/43

2

14

43

23

21

1/111 44/84

15

18

88

41

14

1/111 23/38

2

25

83

28

13

1/111 24/85

4

25

51

25

12

1/111 52/58

12

28

41

28

12

1/111 24/48

8

81

41

25

12

1/111 23/41

11

22

43

28

12

1/111 83/41
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رشته تحصيلي مديريت آموزشي توانسته در ايجاد استقالل فکری در شما موفق
باشد

3

15

83

42

18

1/111 42/11

با توجه به جدول فوق در خصوص آزماون خاي دو مرباوط باه تحقاق اهاداف اجتمااعي رشاته ماديريت
آموزشي ،نمره خي دو تمامي شاخص ها در سع ( )p =1/15مشنادار مي باشد ،بشباارس ديگار مياان پاساخ
های هر گويه اختالف مشناداری وجود دارد .بعوريکه بيشتر پاسخگويان مشتقدند ،برنامه های درسي ماديريت
آموزشي در اد متوسط و زياد موجد تحقق اهداف اجتماعي -آموزشي شده اند.
سوال چهارم :دانش آموختگان رشته مديريت آموزشي ،در بشد علمي(ارائه مقاالس داخلي و خارجي ،تااليف
يا ترجمه کتاب ،طرح های پژوهشي و کنفرانس هاای علماي مرباوط باه رشاته تحصايلي) از چاه کيفيتاي
برخوردارند
يافتهها در مورد ارائه مقاالس داخلي دانش آموختگان ،نشان مي دهد که  13درود آنان موفق به ارائه 21
مقاله داخلي گرديدهاند .در مشيار استاندارد قضاوس باا توجاه باه تشاداد مقااالس و تشاداد داناش آموختگاان،
ورشيت نسبتاً معلوب مي باشد .هم چنين  3درود از آنان موفق باه ارائاه  8مقالاه خاارجي گرديادهاناد .در
مشيار استاندارد قضاوس با توجه به تشداد مقاالس و تشداد دانش آموختگان ،وراشيت ناامعلوب ماي باشاد .در
خصوص تأليف يا ترجمه کتاب ،دانش آموختگان شرکت کننده ،نشان مي دهد که موفق به تأليف ياا ترجماه
 21عنوان کتاب گرديدهاند .در مشيار استاندارد قضاوس ،ورشيت در اد ناامعلوب ماي باشاد .در ماورد طارح
های پژوهشي ،يافته ها نشان مي دهد که انان موفق باه اجارای  12طارح پژوهشاي گرديادهاناد .در مشياار
استاندارد قضاوس  ،ورشيت نامعلوب مي باشد .در خصوص ارائه مقاله در کنفرانسهای علمي ،يافته اااکي از
آن است که شرکت کنندگان موفق به ارائه  28مقاله درکنفرانس های علمي گرديدهاند .در مشيار اساتاندارد ،
ورشيت نسبتاً معلوب مي باشد.

بحث و نتیجه گیری
يکي از رسالت های مهم دانشگاه ها ،تربيت نيروهای متخصص مورد نياز جامشه است .دانشگاه ها و مراکاز
آموزش عالي مي بايست از سرنوشت فار التحصيالن خود و توانمندیهای ايجاد شده در آنان اطاالع داشاته
باشند .اين که دانش آموختگان آنها بشد از فراغت از تحصيل با چاه سرنوشاتي مواجهناد و از تخصاص خاود
چگونه بهره مي گيرند پژوهش اارر که با هدف بررسي کيفيت ابشاد فردی ،اقتصاادی ،اجتمااعي و علماي
دانش آموختگان دانشگاه تهران و دانشگاه خوارزمي انجام شد ،نشان از ورشيت نه چنادان مناساد دانشاگاه
های مورد معالشه در ابشاد چهارگانه بود ،نکته تأمل برانگيز ،عدم توفيق دانشگاه های مورد معالشه در ايعاه
های اشتغال در بشد اقتصادی و عامل های بشد علمي است .اين بدان مشناست که دانشگاه های مورد معالشاه،
41
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در دستيابي به اهداف کلي خود ،مبني بر " ايجاد زمينه مناسد برای هادايت داناش آموختگاان باه اشاتغال
مفيد" و "تربيت و پرورش پژوهشگر در دانشگاه ها و تروي پژوهش محوری" چندان موفق نبوده اند.
در اين پژوهش ،نتاي عامل پيشرفت تحصيلي در بشد فاردی نشاان داد کاه ايان عامال در ساع نسابت ًا
معلوب قرار دارد .شواهد نشان مي دهد دانشجوياني که در عروه تحصيل و يادگيری موفق هساتند ،نسابت
به ديگر دانشجويان ،نرخ اشت غال بيشتری داشاته و در عرواه شاغلي نياز موفاق باوده اناد(کاالن 2115 ،1و
آرمستران  2و مک ويکار .) 2111 ،8بنابراين ،اهميت قائل شدن برای پيشرفت تحصيلي مي تواناد نويادبخش
ااتمال توفيق بيشتر دانش آموختگان دانشگاه ها در يافتن شغل و کسد موفقيت در عروه شغلي باشد.
نتاي عامل(دانش ،نگرش ،مهارس و خالقيت) دانش آموختگان در بشد فردی نشان داد که اين عامل نيز در
سع نسبتاً معلوب قرار دارد  .تربيت دانش آموختگان با دانش باال ،نگرش مثبت و به ويژه با سع مهاارس و
خالقيت معلوب ،از جمله دغدغه های مهم نظام های آموزشي است .به عبارتي ديگر ،پرورش تفکر خاالق از
نيازهای فراگير و اياتي در هر نظام آموزشي بوده و به عنوان يکي از مهم ترين اهداف غايي ،هماواره مادنظر
آگاهان آموزشي بوده است(کرافت .) 2115 ،4اما در عمل با داشتن دانشاجويان دارای پيشارفت تحصايلي ناه
چندان مناسد(ورشيت نسبتاً معلوب عامل پيشرفت تحصيلي در بشد فردی) انتظار پرورش دانش آموختگاان
با دانش ،نگرش ،مهارس و خالقيت معلوب در نظام آموزش عالي ،منعقي نيست .به اعتقاد نيو 5و اساترنبر

2

( ) 2118در پرورش و کمک به ايجاد خالقيت در دانشجويان ،ارکان و فراينادهای دانشاگاه ،باه وياژه برناماه
ريزی درسي ،فرايندهای ياددهي -يادگيری و  ...نقش بسزايي دارند .بناابراين ،رارورس دارد کاه باا باازبيني
محتوای آموزشي و فاوله گيری از روش های سنتي تدريس نظير سخنراني و به کارگيری روش هاای ناوين
تدريس نظير روش ال مسأله که زمينه های الزم برای بروز خالقيت در دانشاجويان را تقويات ماي کناد؛ و
استفاده از شيوه های ارزشيابي فرايند محور ،کيفيت اين عامل را بهبود بخشيد.
عامل ادامه تحصيل دانش آموختگان ،نسبت ًا معلوب ارزشيابي شاد .البتاه باه نظار محقاق ،گارايش داناش
آموختگان به ادامه تحصيل مي تواند در اين جهت باشد که ديدگاه اکثريت دانش آموختگان مورد معالشاه در
مقع کارشناسي ارشد ،ادامه تحصيل در مقع دکتری بوده است .اتي يافته های تحقيق نشاان ماي دهاد
که از ميان دانشآموختگاني که به مقاط باالتر راه يافته اند 25 ،درواد در رشاته ماديريت آموزشاي اداماه
تحصيل داده اند و اين نشان از عالقه مندی فار التحصيالن به رشته تحصيلي خود بارای اداماه تحصايل در

Callan
Armstrong
Mcvicar
Craft
Niu
Sternberg

44

3
2
2
1
5
3

شماره 2

فصلنامه مديريت در آموزش علوم دريايي

مقاط باالتر باشد و يا در مقابل ممکن است ،نيافتن شغل در مقع کارشناسي ارشد برای داناشآموختگاان،
آنها را به ادامه تحصيل در مقاط باالتر سوق دهد.
در خصوص عامل اشتغال و بيکاری در بشد اقتصاادی ،داناش آموختگاان شارکت کنناده در تحقياق58 ،
درود از دانش آموختگان شاغل و  41درود نيز بيکار مي باشند که ورشيت نامعلوبي را نشان مي دهد .ايان
ورشيت از يکسو منجر به پيامدهای نامعلوب رواني ،مانند افسردگي ،نااميدی و  ،...رفتااری ،مانناد اساتشمال
دخانياااس ،موادمخاادر ،انحرافاااس جنسااي و  ،...اجتماااعي ماننااد خشااونت ،آشااوب و ( ...وياانکلمن و
وياانکلمن1883،1؛ کااورپي1888 ،2؛ کااالرک 8و همکاااران2111 ،؛ گااالي 4و همکاااران2111 ،؛ فرياادل 5و
همکاران )) 2118 ،شده و از سوی ديگر منجر به آن خواهد شد که آموخته ها و مهارس های آنها روزآمادی و
کارآمدی خود را از دست بدهد(کينگدان و نايت .)2115 ،2به نظر محقق ورشيت ناامعلوب ايان عامال ،ماي
تواند دليلي برای ادامه تحصيل دانش آموختگان ،برای يافتن شغلي مناسد باشاد کاه ،پياماد ايان وراشيت
افزايش مدرک گرايي است .به اعتقاد کورپي( ،)1888ممکن است که فرد اارر به اشتغال در مشاغلي که باه
آنها عالقه ندارد و يا متناسد با سع تحصايالس و ياا معاابق جايگااه و منازلتش نيسات؛ نباشاد .پاژوهش
هارسالف ،)2112( 8نشان داد که عامل رابعه 3اغلد در کشورهايي کاه نارخ اشاتغال جمشيات جاوان آنهاا،
پايين است ،با شدس بيشتری مشاهده مي شود .پيالزری ،)2114( 8نشان داد که اين عامل تا چه انادازه آثاار
نامعلوبي برای دانشآموختگان ،کارفرمايان و سازمانها بدنبال دارد .اين نتاي نشان ماي دهاد کاه سياسات
های اقتصادی و تصميم سازی های دولت و مجلس تا چه اد مي تواند سرنوشت شاغلي داناشآموختگاان را
تحت تاثير قرار دهد .اين تفسير با يافته های سشيدی ررواني و همکاران( )1838معابقت دارد.
در خصوص ارتباط شغل با رشته تحصيلي 21درود از دانشآموختگان دارای مشاغل مارتبط و  41درواد
نيز دارای مشاغل غيرمرتبط با رشته تحصيلي خود مي باشند ،که ورشيت نسبتاً معلوبي را نشاان ماي دهاد.
تناسد شغل با رشته تحصيلي ،يکي از ارکان مهم "نظريه انعباق شغلي" 11است که توجه ويژه ای را به خود
جلد نموده است(رابست )2118 ،11و دليل آن اين است که عدم تناسد مياان شاغل و رشاته ،تبشااس زياان
باری را در سعوح فردی ،اجتماعي و اقتصادی مي تواند به دنبال داشته باشد .عدم تناسد ممکن است که در
سعوح فردی ،منجر به بروز ااساس ناکارآمدی ،افسردگي ،دريافت اقوق و دستمزد کمتر(نسبت باه کسااني
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که بين شغل و رشته آنها تناسبي وجود دارد) و نزول منزلت و ررايت شغلي ،در ساع اجتمااعي منجار باه
نزول منزلت اجتماعي افراد ،تشديد نابرابری اجتماعي ،بروز اس بي اعتمادی باه نظاام آموزشاي ،اخاالل در
تحقق راهبردهای کالن اشتغال و در سع اقتصادی ،موجد اتالف مناف و سارمايه هاای ماادی و ساازماني
گردد.
در عامل ررايت کارفرمايان از دانشآموختگان ،نشانگرهای مهارسهای تخصصاي برابار باا  ،3/81تواناايي
های ارتباطي برابر با  ،12/13سودمندی برابر با  18/28مي باشد و نشان مي دهد کاه بيشاتر کارفرماياان در
اد زيادی از دانش آموختگان در شاخص های مهارس های تخصصي ،تواناايي هاای ارتبااطي و ساودمندی
ررايت دارند.
عامل کارآفريني ،به ويژه در نشانگرهای تربيت نيروی کارآفرين و کمک به ايجاد و ارتقاء باور به کاارآفرين
بودن ،نسبتاً معلوب ارزشيابي شده است .به اعتقاد برديستل 1و همکاران ( )2118آموزش کاارآفريني ،منجار
به افزايش خوداشتغالي ،رفتار کارآفريني و نهنيت مثبت باه کاارآفريني خواهاد شاد .ويلساون 2و همکااران
( )2118مشتقدند ،آموزش کارآفريني تاثير بسزايي بر اس خودکارآمدی در کاارآفريني دارد .در واورتي کاه
کارآفرينان آينده در ارتباط با مهارس های کارآفريني و کسد و کار به خوبي آموزش ديده باشند ،زماني که باا
وظايف چالش برانگيز در شروع فرايند کسد و کارشان مواجه ماي شاوند ،دلسارد نخواهناد شاد(گنياولي 8و
فوگل .)1884،4داويدسون ) 1881( 5نشان داد که توان کارآفرين برای آغاز و انجام کساد و کاار همبساتگي
بااليي با تجربه و آموزش مرتبط با کسد و کار دارد .بنابراين ،برنامه آموزشي که مهارتهای کارآفريني را ارائاه
مي دهد ،عاملي با اهميت در ظهور و موفقيت يک کسد و کار کوچاک محساوب ماي شاود)الدزاناي 2و ون
وورين .)2112 ،8متاسفانه در ايران بين برنامه های آموزشي دانشگاه ها و آگاهي ها و توانايي های کارآفريني
تناسبي وجود ندارد(عزيزی .) 1832 ،برنامه های آموزشي و درسي در کليه ی رشته ها و فراينادهای اجراياي
آنها بايستي به گونه ی طرااي شوند که مهارس های الزم را در دو محور مهارس های فاردی و تخصصاي باه
دانشجويان ارائه کنند؛ و در درون اين ب رنامه ها انجام فشاليت های کارآفريني در دانشاگاه هاا و باه خصاوص
آموزش کارآفريني جای داده شود(آراسته.)1832 ،
عامل تحقق اهداف اجتماعي -آموزشي ،در سع نسبتاً معلاوب برابار باا  42/11ارزشايابي شاد و بيشاتر
پاسخگويان مشتقدند برنامه های درسي مديريت آموزشي در اد متوساط موجاد تحقاق اهاداف اجتمااعي-
آموزشي شده اند .اين بدان مشناست که دانشگاه های مورد معالشه ،با عادم تحقاق بساياری از اهاداف خاود
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مواجه هستند ،اهدافي که فلسفه تشکيل و موجوديت آنها بوده اسات .در تحليال ساؤال بازپاساخ در انتهاای
پرسشنامه دانش آموختگان ،اکثريت آنها از شرايط اجتماعي مرتبط با کار ،ارزيابي خوبي نداشته اند .به گوناه
ای که از نظر دانش آموختگان شانس و داشتن ارتباطاس اجتماعي ،مهمتار از مهاارس داشاتن ارزياابي شاده
است .تلقي منفي دانش آموختگان نسبت به شرايط اجتماعي فضای اشتغال ،مي تواند نتااي ناامعلوبي را در
پي داشته باشد ،اينکه د انش آموختگان به اولويت داشتن ارتباطاس و شانس بر تالش در راستای کسد شاغل
مشتقد باشند و در پي افزايش توانايي و مهاارس هاای خاود پاس از فاار التحصايلي نخواهناد بود(ساشيدی
ررواني و همکاران .)1838،همچنين ،دانش آموختگان تصويری کامالً منفي راج به زميناه ساازی ارتبااطي
رشته تحصيلي مديريت آموزشي در جهت اشتغال در نهن دارند .به گونه ای که اکثريت آنها مشتقدند ،رشاته
مديريت آموزشي در جهت آماده سازی تمهيداس الزم در ارتباط با بازارکار موفق عمل نکرده است.
در بشد علمي ،در خصوص عامل ارائه مقاالس داخلي ،دانش آموختگان شرکت کننده در تحقياق موفاق باه
ارائه  21مقاله داخلي گرديده اند ،که ورشيت نسبتاً معلوبي را نشان مي دهد .در خصوص عامل ارائه مقااالس
خارجي دانش آموختگان موفق به ارائه  8مقاله خارجي گرديده اند که نشان از ورشيت نامعلوب اسات .عامال
تأليف يا ترجمه کتاب ،دانش آموختگان شرکت کننده در تحقيق موفق به تأليف و ترجمه  8کتاب گرديدهاند
که ورشيت نامعلوبي را نشان مي دهد .همچنين در عامل طرح های پژوهشي ،داناش آموختگاان موفاق باه
اجرای  12طرح پژوهشي گرديدهاند که ورشيت نامعلوبي را نشان مي دهد و آخرين عامل از بشد علمي ،ارائاه
مقاله در کنفرانسهای علمي است که دانش آموختگان شرکت کننده در تحقيق موفق به ارائاه  28مقالاه در
کنفرانس های علمي گرديدهاند که ورشيت نسبتاً معلوب مي باشد .نتاي بشد علمي در تمام عامل هاا نشاان
از ورشيت نسبتاً معلوب و نامعلوب دانش آموختگان مي باشد ،اين که دانشجويان دانشگاه هاا فاقاد مهاارس
های اوليه برای استفاده مفيد از کتابخانه ها و مناب آنها هستند ،آشنا نبودن دانشجويان به مسائل پژوهش و
مقاله نويسي ،نداشتن اطالعاس الزم و نبود عالقه برای انجام کارهای پژوهشاي و امايات نکاردن اساتادان و
مسئوالن از کارهای پژوهشي مي تواند از جمله داليل ورشيت نامعلوب اين بشد از دانش آموختگان باشد.
ارزشيابي کيفيت بروندادهای دانشگاه ها و به تبا آن مشاخص نماودن وراشيت کيفيات موجاود ،گاامي
اساسي و منعقي برای آگاهي از شرايط موجود ،اتخان تصميم و اعمال اوالااس الزم مي باشد .باياد دانسات
که ارزشيابي نقعه پايان نيست .به بيان ديگر ارزشيابي به عنوان يک ساز و کار با اهميت در کيفيات بخشاي
به امور (دراني و والحي ) 1835 ،همواره بايد در دستور کار قرار گيرد و برنامه ريزی ها ،تصميم گياری هاا و
ايجاد اوالااس آتي ،با توجه ويژه به نتاي پژوهش و ارزشيابي های انجام شاده ،واورس پاذيرد .تحقاق ايان
اول مهم (برنامه ريزی مبتني بر نتاي ارزشيابي و پژوهش) مي تواند رمن سوق دهي نظام آموزش عالي باه
تدوين نظام جام ارزشيابي ،نويدبخش بهبود مستمر کيفيت در اين نظام باشد .مجموع يافته هاای پاژوهش،
نشان از ورشيت نه چندان مناسد دانشگاه های مورد معالشه در ابشاد چهار گانه بود ،اين در االي اسات کاه
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هر نوع تغيير در دستيابي به اهداف کلي و ارائه راهکارهای مناساد در ابشااد فاردی ،اقتصاادی ،اجتمااعي و
علمي از سوی دانشگاه ها مي تواند شرايط و ورشيت دانش آموختگان را بهباود بخشاد .باا توجاه باه نتااي
پژوهش ،پيشنهاد مي شود که ابشاد دانش آموختگان در دانشگاه ها به طور پيوسته مورد ارزيابي قرار گيارد و
از نتاي آن برای سياست گذاری و برنامه ريزی در دانشگاه ها مورد استفاده واق شود.
منابع
اامدی ،م ( .)1838ارزيابي دروني کيفيت گروه مهندسي محيط زيست دانشگاه تهاران .پاياان ناماه کارشناساي ارشاد رشاته
تحقيقاس آموزشي ،دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه خوارزمي تهران.
اسحاقي ،ف ( .)1835ارزيابي دروني کيفيت گروه مديريت و برنامه ريزی آموزشي دانشگاه تهران .پايان نامه کارشناساي ارشاد
مديريت و برنامه ريزی آموزشي ،دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه تهران.
آهنچيان ،م ( .) 1832بهره وری و مسئله اشتغال دانش آموختگان مراکز آموزش عالي{چکيده}. .مقالاه ارائاه شاده در اولاين
همايش ملي اشتغال و نظام آموزش عالي کشور ،تهران ،دانشگاه تربيت مدرس.
آدلمن ،سي ( .)1882اعتباردهي در آموزش عاالي( .ترجماه ناادرقلي قورچياان )1884 ،فصالنامه پاژوهش و برناماه ريازی در
آموزش عالي ،سال سوم ،شماره  ،8وص.82-28 :
آراسته ،ح( .)1832کارآفريني و آموزش عالي :اوول و موان  .فصلنامه رهيافت ،شماره  ،28وص18-5 :
ايزدی ،ص ،والحي عمران ،ا و قرباني ،ع ( .)1881ارزيابي ورشيت اشتغال دانش آموختگاان دانشاگاه جاام علماي کااربردی.
فصلنامه انجمن آموزش عالي ايران ،سال سوم ،شماره  ،2وص.28-1 :
بازرگان ،ع ( .)1884ارزيابي دروني و کاربرد آن در بهبود مستمر کيفيت آماوزش عاالي .فصالنامه پاژوهش و برناماهريازی در
آموزش عالي ،سال سوم ،شماره  8و  ،4وص.22-1 :
بازرگان ،ع ( .) 1835ارزيابي دروني برای بهبود کيفيت دانشگاهي :نگاهي به يک دهه تجربه در نظام آموزش عالي ايران .دوماين
همايش ارزيابي د روني کيفيت در نظام دانشگاهي .دانشگاه تهران و سازمان سنجش آموزش کشور.
پوراقيقي زاده ،م ب و خادمي ،م ( .)1838بررسي ميزان فايده درس های اوالي و تخصصاي رشاته ماديريت و برناماه ريازی
آموزشي از نظر فار التحصيالن دانشگاه شيراز شاغل در آموزش و پارورش .داناش و پاژوهش در علاوم تربيتاي ،ساال اول،
شماره  ،1وص.52-48 :
جوادی ،ح ،آوف زاده ،س و مشاطان ،م ( .)1831موقشيت شغلي دانش آموختگان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قازوين .مجلاه
علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين ،سال  ،2شماره  ،2وص.82-24 :
اسين پورکاظمي ،م( .) 1833ورشيت راهيابي فار التحصيالن رشته های علوم انساني و اجتماعي دانشگاه های دولتي به باازار
کار (ورودی سالهای  .)1885-1884فصلنامه پژوهش و برنامه ريزی در آموزش عالي ،شماره  ،52وص.151-128 :
اسيني ،ع ا( .)1882بررسي اجمالي تجارس آموزشي -فرهنگي گروهي از دانش آموختگان دانشگاه شيراز در سه زميناه ميازان
ررايتمندی ،تحقق آرمان های آموزشي و اندازه تغييراس .مجله علاوم اجتمااعي و انسااني دانشاگاه شايراز ،دوره دوازدهام،
شماره دوم ،وص.41-1 :
دراني ،ک و والحي ،ک ( .)1835ارزشيابي هنرستان های کاردانش با استفاده از الگوی سيپ  CIPPبه منظاور پيشانهاد بارای
الگويي برای بهبود کيفيت هنرستان های کاردانش .مجله روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران ،شاماره  1و  ،2واص:
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.122-148
زين آبادی ،ح( .) 1838ارزيابي دروني کيفيت گروه مشاوره و راهنمايي دانشگاه تربيت مشلم تهران .پايان نامه کارشناساي ارشاد
رشته تحقيقاس آموزشي ،دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه خوارزمي تهران.
زين آبادی ،ح ،والحي ،ک و پرند ،ک ( .)1832دختران و آموزش فني ارفه ای :ارزشايابي کيفيات ابشااد فاردی ،اجتمااعي و
اقتصادی بروندادهای هنرستلن های فني ارفه ای دخترانه شهر تهران .پژوهش زنان ،دوره  ،5شماره  ،2وص.124-128 :
سشيدی ررواني ،م ،محمداسين زاده ،م و باغگلي ،ح ( .)1838سرنوشت فار التحصيالن دانشکده علوم تربيتاي و روانشناساي
دانشگاه فردوسي مشهد ،معالشاس تربيتي و روانشناسي ،سال يازدهم ،شماره  ،2وص.32-58 :
وابريان ،م و ااجي آقاجاني ،س ( .)1832سرنوشت شغلي دانش آموختگان دانشکده پرستاری سمنان .مجله ايراني آماوزش در
علوم پزشکي ،شماره  ،8وص.58-52 :
والحي عمران ،ا ( .) 1835ورشيت اشتغال دانش آموختگان زن :معالشه ای موردی .پژوهش و برناماه ريازی در آماوزش عاالي،
سال دوازدهم ،شماره  ،2وص.21-41 :
والحي ،ک ،زين آبادی ،ح و کيامنش ،ع( .) 1835نگاهي تحليلي بر عملکرد هنرستانهای کاردانش :موردی از ارزشيابي کيفيات
بروندادهای هنرستان های کااردانش منعقاه  2شاهر تهاران .فصالنامه ناوآوری هاای آموزشاي .ساال پانجم ،شاماره ،12
وص.128-118:
وفرخاني ،م ( .) 1832ارزيابي دروني کيفيت گروه بنيادهای آموزش و پرورش دانشگاه خوارزمي تهران .پاياان ناماه کارشناساي
ارشد تحقيقاس آموزشي ،دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه خوارزمي تهران.
عزيزی ،م( .) 1832بررسي و مقايسه زمينه های بروز و پرورش کارآفريني در دانشجويان دانشگاه شاهيد بهشاتي .پاياان ناماه
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