تابستان  ،59شماره 9

فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي

ارزشيابي کيفيت برون دادها و پيامدهاي دانش آموختگان
کارشناسي ارشد رشته مدیریت آموزشي
بیژن عبدالهي ،1فرهاد قديمي
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چکيده
هدف از اين تحقیق ارزشیابي کیفیت علمي دانش آموختگان کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي مي باشد که طي
سال های  1832الي  35از دو دانشگاه تهران و خوارزمي فارغ التحصیل شده اند .مشارکت کنندداان  192نفدر کده بده
صورت سرشماری مطالعه شدند .پژوهش حاضر در رده تحقیقات توصیفي -ارزشیابي قرار مي ایرد .ابزار اندازه ایری دو
پرسشنامه محقق ساخته بوده است .پرسشدنامه اول بدرای جمد آوری اطالعدات داندش آموختگدان در  4بعدد فدردی،
اقتصادی ،اجتماعي و علمي و پرسشنامه دوم رضايت کار فرمايان از دانش آموختگان را که در  5نشدانگر طراحدي شدده
اند؛ ارزيابي مي کند .برای تحلیل از روش های آماری آزمون خي دو و اسدتاندارد قاداوت اسدتفاده شدده اسدت .نتداي
نشان داده است که در بعد فردی ،کیفیت پیشرفت تحصیلي در دانش آموختگان و داندش ،نگدرش ،مهدارت ،خالقیدت و
ادامه تحصیل در سطح نسبتاً مطلوب ،در بعد اجتماعي ،کیفیدت تحقدق اهدداف اجتمداعي -آموزشدي در سدطح نسدبتاً
مطلوب و در بعد اقتصادی کیفیت اشتغال در سطح نامطلوب و ارتباط شغل با رشدته تحصدیلي و کدارآفريني در سدطح
نسبتاً م طلوب و رضايت کارفرما در سطح مطلوب و در بعد علمي ارائه مقداتت داخلدي در سدطح نسدبتاً مطلدوب ،ارائده
مقاتت خارجي و تالیف يا ترجمه کتاب و اجرای طرح های پژوهشي در سطح نامطلوب و ارائه مقاله در کنفدران

هدای

علمي در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد .اين نتاي وضعیت نده ننددان مناسد دانشدگاه هدای مدورد مطالعده در ابعداد
نهاراانه را نشان مي دهد ،نکته تأمل برانگیز ،عدم توفیق دانشگاه های مورد مطالعده در حیطده هدای اشدتغال در بعدد
اقتصادی و عامل های بعد علمي است.
واژگان کليدي :ارزیابي ،کيفيت ،پيامد ،دانشجویان کارشناسي ارشد

تاريخ دريافت مقاله 54/12/28 :
تاريخ پذيرش مقاله 59/04/14 :
 -1دانشیار مديريت آموزشي دانشگاه خوارزمي (نويسنده مسئول)biabdollahi@yahoo.com :
 -2کارشناسي ارشد مديريت آموزشي از دانشگاه خوارزمي
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مقدمه
يکي از رسالت های مهم دانشگاه ها ،تربیدت نیروهدای متخصد

مدورد نیداز جامعده است(سدانیال )1538 ،1و توسدعه

اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي هر کشور با توجه به تربیدت نیروهدای متخصد

ممکدن مدي شود(حسدین پورکداممي،

 .)1833امروزه ،به سب پیشرفت تکنولوزی ،وجود متخصصاني که بتوانند با اين دانش روز پیش رفته و باعث اسدتقالل
علمي ،اقتصادی و فرهنگي شوند ،مايه مباهات است ولي اين که فقط متخص

تربیت کنیم ،بدون ايدن کده بده امکدان

جذب آنها در مراکز کاری و ارائه خدمات تخصصدي آنهدا بده ديگدران بینديشدیم ،ندوعي سدرخورداي بدرای ايدن فدارغ
التحصیالن و جوانان ايجاد خواهد کرد ،در عین حال که سرمايه های ملي نیز به هددر خواهدد رفت(صدابريان و حداجي
آقاجاني .)1832 ،لذا ،ايجاد اشتغال و استفاده از خدمات آن ،بايستي در زمره مشغولیت های مهم هدر سیسدتم آمدوزش
عالي باشد تا بتواند با استفاده مناس از اين سرمايه بي بديل و سرنوشت ساز ،کشور را به سمت توسعه روزافزون سدو
دهد(سعیدی رضواني و همکاران .)1835 ،دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي مي بايسدت از سرنوشدت فدارغ التحصدیالن
خود و توانمندی های ايجاد شده در آنان اطالع داشته باشند ،با اين اوصاف تزم است ،خاطر نشان اردد ،نظام آمدوزش
عالي وقتي ثمربخش و کار آمد خواهد بود که درون داد ،فرايند و برون داد آن با نیاز ها ،خواسته هدا و واقعیدات جامعده
سازاار باشد و دريافت بازخورد مناس نسبت به برون داد نظام آموزش عدالي مدوثر و مهدم تلقدي ادردد (معمدارزاده و
آقاداود.)1833 ،
آهنچیان( )1832معتقد است که اشتغال دانش آموختگان مراکز آموزش عالي يکي از شاخ

های مهم برای ارزشدیابي

درجه اثربخشي آنهاست ،همچنانکه ،اتحاديه بین المللي دانشگاه ها )IAU( 2نیز بر اين امر تاکید مي کند ،اشتغال فارغ
التحصیالن يکي از مسائلي است که همواره مورد توجه برنامه ريزان آموزش در کشورهای مختلف بوده است .اين توجده
از يک طرف به لحاظ جمعیت مشغول به تحصیل در دوره آموزش عالي است که متقاضي اشتغال بوده و از سدوی ديگدر
به لحاظ اهمیت بازار کار به عنوان مرکز ثقل توسعه اقتصادی و اجتماعي و همچنین نقش های اجتماعي اسدت کده بده
فارغ التحصیالن برای نیل به اهداف توسعه کشور محول مي شود(ايزدی و همکاران.)1850 ،
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ايران نیز مانند ساير مراکز آموزش عالي دنیا ،دارای رسالت و ومیفه سنگیني برای
تربیت اصولي دانشجويان براساس نیاز های کشور هستند .تزمه عهدده دار شددن نندین مسدوولیت خطیدری ،تدالش،
کوشش و پیگیری در زمینه شناخت مشکالت ،برنامه ريزی ،تدوين برنامه های اجرايي و نهايتاً اصالح آنها مي باشد ولي
مي توان خاطر نشان ساخت ،انجام صحیح اين ومیفه و رسالت خطیر و ايفای صحیح آن مورد ترديدد واقد شدده و بده
عقیده بعاي از صاح نظران ،دانشگاه ها و موسسات آمدوزش عدالي ،عمدده هددف هدای خدود را در تربیدت نیروهدای
متخص  ،آن هم بدون پیش بیني در زمینه نیازهای تخصصي آينده کشور خالصه نموده اند .به عبارت ديگدر ،دانشدگاه
ها و مراکز آموزش عالي به رشد کمي دانشگاه ها بسنده کرده اند و به همین خاطر مسدئله عددم امکدان جدذب مدوثر و
مفید فارغ التحصیالن دوره های آموزش عالي در بازار کار ،عدم تناس بین رشته ها ی تحصیلي ،فعالیت شغلي ،جدذب
بیشتر فارغ التحصیالن در بخش های غیرتولیدی و غیر فعال ،دف فارغ التحصدیالن و جدذب آنهدا در سداير کشدورهای
صنعتي و بسیاری از مسائل ديگر از جمله مشکالتي است که آموزش عالي ايران را علیرغم سرمايه اذاری های سدنگین

1- Sanyal
2- International Association of Universities
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ناموفق معرفي کرده و به عبارتي باعث شده است تا دستاوردهای مورد نظر نظام آموزش عالي محقدق نگدردد يدا میدزان
نیل به آن اهداف و دستاوردها را ضعیف معرفي کرده است(معمارزاده و آقاداود.)1833 ،
صالحي عمران( )1839مسئله اشتغال دانش آموختگان را طي سال های اخیر در ايران به عندوان يکدي از ندالش هدای
اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي و در زمره مهمترين تهديدهای امنیت و توسعه ملي مطرح کرده است ،وی يکي از مولفده
های مهم برای قااوت در باره کارايي داخلي و خارجي آموزش عالي را کیفیت آموزش نیروی انسداني در همداهنگي بدا
نیازها و تغییرات بازار کار مي داند .مطالعه ی هايمن )2002( 1نشان داد که از نظر اعاای هیدات علمدي مهدارت هدای
مديريتي ،شناختي ،ارتباطي و مهارت های فردی ،يک ساختار مناس برای مهارت های شغلي محسوب مدي شدود کده
مي تواند به عنوان يک نهارنوب کاری و يک راهنمای مناس در زمینه تربیت و ارزيابي دانشجويان در دانشگاه باشدد
و دانشگاه ها بايستي تالش کنند که اين مهارت ها در افراد توسعه دهند.
فتحي واجارااه و شفیعي( )1832در پژوهشي تحت عنو ان ارزشیابي کیفیت برنامه درسي دانشدگاهي بده ايدن نتیجده
دست يافتند که برنامة درسي از ديد دانش آموختگان از لحاظ نگرش و مهارت به خوبي تجهیز شده ،اما آنان در عرصة
دانش و آااهي تخصصي ،با مشکالتي روبه رو هستند .در نقطة مقابل کارفرمايان بر اين باورند کده داندش آموختگدان از
لحاظ دانش و آااهي در رشتة تخصصي و نیز نگرش های مربوط در وضعیت خوبي قرار دارند ،اما مهارت و توانايي آنها
در وضعیت مطلوبي نیست .نکتة قابل توجه اين است که کارفرمايان بیشتر انتظدار دارندد ،داندش آموختگدان از داندش
عملي و کاربردی تزم برای انجام دادن ومايف تخصصي در سازمان برخدوردار باشدند .بده اعتقداد همرلیندک 2و امدری

8

( )2002امروزه آموزش عالي نقش مهمي در بازار کار ايفا مي کند و پرورش مهارت های کدارآفريني داندش آموختگدان
مي تواند نقش عمده ای در رسیدن به اين ماموريت داشته باشد .بدريا 4و پريدرا )2003( 9بده تحلیدل و بررسدي فرايندد
انتقال شرکت کننداان آموزش های شغلي به بازارکار و شغل مي پردازند .يافته های آنها نشدان داد کده آمدوزش هدای
شغلي در موفقیت افراد تحصیل کرده مؤثر بوده است.
بر اساس ازارش اروه متخصصان ،)2003( 2موفقیت در زمینده اشدتغال ،نیازمندد تحريدک طدرز تفکدر کدارآفريني در
جوانان ،تشويق کس و کارهای نوآورانه ،تروي فرهنگ کارآفريني و رشد کس و کارهدای کوندک اسدت .بررسدي هدا
نشان مي دهد که در زمینه توصیف وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن ،پژوهش های متعددی انجام شده است .به عندوان
نمونه ،يافته های زين آبادی و همکاران ( )1832با هدف بررسي کیفیت بروندادهای هنرستان های دخترانده در تهدران،
نشان داد که ب روندادهای هنرستان دخترانه در سدطح ندامطلوبي از کیفیدت قدرار دارندد .در ايدن پدژوهش اک در داندش
آموختگان ،نه تنها از روحیه کارآفريني و اقدام به مصاديق کارآفريني برخوردار نبوده اند ،بلکده در مجمدوع 29 ،درصدد
موفق در ورود به مؤسسات آموزش عالي (دولتي و آزاد) 5/18 ،درصد موفق در کس شغل و مابقي همچنان بده دنبدال
کار (کارجو) يا در آرزوی ورود به دانشگاه ها (پشت کنکوری) هستند .ضدمن ايدن کده از همدین تعدداد محددود داندش
آموخته شاغل 92/28 ،درصد آنها دارای شغلي نامتناس با رشته تحصیلي خود بوده اند.

1- Hyman
2- Hamerlinck
3- Emery
4- Budria
5- Pereira
6- European Commission
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يافته های محمدزاده و همکاران ( )1839نشان داد که 40درصد دانش آموختگان رشته های کشداورزی دانشدگاه هدای
علمي و کاربردی بیکار هستند 82 .درصد به صورت پاره وقت شاغل شده اند 12 .درصد دارای شغل تمام وقت هسدتند
و 18درصد در حال ادامه تحصیل مي باشند .همچنین  83درصد در بخش کشاورزی و مابقي در رشته های غیرمدرتبط
شاغل شده اند .يافته های نیکخواه و همکاران ( )1832نشان داد که میزان اشتغال فدارغ التحصدیالن آمدوزش متوسدط
فني و حرفه ای شهرکرد در حدود  29درصد بوده است 24 .درصد دانش آموختگان در حال ادامه تحصیل و  91درصدد
بیکار ،خانه دار ،سرباز و  . . .بوده اند و از میان شاغالن ،میزان اشتغال مرتبط  48درصد بوده است .همچنین  80درصدد
شاغالن مشاغل آزاد و  80درصد مشاغل دولتي داشته اند .حدود  29درصد از شاغالن دولتي در استخدام رسمي دولدت
و  89درصد به صورت پاره وقت و قراردادی بوده اند.
نتاي صالحي عمران ( )1839نشان داد که  98درصد از دانش آموختگان زن دانشگاه مازندران در رشته هدای مختلدف
تحصیلي به کار مشغول هستند و  48درصد آنها قادر به پیدا کردن شغل خاصي نبوده اندد .نتداي ملکوتیدان و پدرورش
( ) 1832نشان داد که درصد عمده ای از دانش آموختگان مقط کارداني و کارشناسي رشدته بهداشدت محدیط سراسدر
کشور بیکار مي باشند .نتاي پدورحقیقي زاده و خدادمي ( )1838حداکي از ايدن اسدت کده بدیش از  59درصدد داندش
آموختگان رشته مديريت آموزشي جذب بازار کار شده اندکه بیش از  50درصدد شداغل در آمدوزش و پدرورش و تعدداد
بسیار کمي در سازمان های ديگر شاغل يا بیکارند .يافته های سعیدی رضواني و همکاران( )1835نشان داد کده درصدد
بیکاران در میان فارغ التحصیالن دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي دانشگاه مشهد حدود  82درصد بوده است .مطالعه
ای در کشور انگلستان نشان مي دهد که در میان فارغ التحصیالن سال  1558فقط  20درصد بیکار بودند.
همه فارغ التحصیالن رشته های تجارب مهندسي و علوم کامپیوتر کار تمام وقت داشتند و حدود  50درصد از آنان بده
کار مشغول بوده اند .اين درحالي است که رشته های علوم انساني و هنر درصد کمتری را ،يعني حدود  85درصد را بده
خود اختصاص داده بودند (هورن 1و ضاهن .)2001 ،2در مطالعه ای ديگری که در کشور انگلستان انجام ارفدت ،میدزان
اشتغال فارغ التحصیالن دختر را بیشتر دانسته اند و علت آن را ناشي از جنبه های تبلیغاتي شغلي و مسئولیت پدذيری
بیشتر خانم ها در محیط شغلي دانسته است (بدرينین .)2002 ،8در پدژوهش ديگدری در ايالدت کارولیندای شدمالي در
دانشگاه داک نشان داده شد که  85درصد از فارغ التحصیالن شغل های ثابت و  10/8درصد از آنها شغل های پاره وقت
داشته و  10/8درصد از آنان تا آن زمان (يک سال بعد از فارغ التحصیلي) بیکار بوده اند .از کل فارغ التحصیالن شداغل،
 81/2درصد از شغل خود راضي بودند و  25/3درصد از آنان نسبت به شغل خود بي تفداوت بودندد و اعدالم کردندد کده
شغل خود را بر خالف میل باطني انتخاب کرده اند و از بین شاغالن  98/3درصد آموخته های دوران تحصدیل را بدرای
شغل کنوني خود کامالً مفید دانسته اند (کارتر .)2000 ،4عالقه به رشته انتخابي مي تواندد موجد پیشدرفت و ارتقدای
علمي دانشجويان و يا بر عک

منجدر بده دلزدادي و ناامیددی و خسدتگي از ادامده تحصدیل اردد(کلیفمدي.)1582 ،9

همچنین ،پذيرش دانشجو بدون برنامه ريزی علمي و توجه به مرفیت های شغلي در جامعه ،بده صدورت احسداس سدر
خورداي در دانش آموختگان جوان بروز خواهد نمود(صمدی و همکاران.)1833 ،
کمالي ( )1839به نقل از سلمي معتقد است ،سیاست اذاران و برنامه ريزان آموزشي کشورهای درحال توسعه بدا زندگ
1- Horn
2- Zahn
3- Brynin
4- Carter
5- Cliffmay
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فارغ التحصیالن و نیاز های بازار کار و همچنین ،بیکاری تحصیل کرده ها مواجه شده اندد.

نمودن اينکه آيا بازده و محصول يک نظام با رسالت و اهداف آن هماهنگي داشته و پاسخ اوی نیاز جامعه کده

بر اساس آن ،نظام آموزشي تشکیل شده است ،مي باشد يا نه؟ با کمک تحقیقات امکان پدذير اسدت .بدديهي اسدت کده
برای حل مشکل اشتغال قبل از هر اونه اقدامي بايد نیازسنجي انجام ایرد(صابريان و حاجي آقاجاني .)1832 ،مطالعده
در زمینه های اشتغال و تعیین سرنوشت شغلي دانش آموختگان اقدام مفیدی محسوب مي شود.
جوادی و همکاران ( )1831نیز آااهي از وضعیت شغلي فارغ التحصیالن دانشگاه ها را به منظور جهت يابي های آينده
ضروری مي دانند .میرکمالي( )1882دانش آموختگان را ،بهترين منب برای ارزيدابي دانشدگاه هدا و مؤسسدات آمدوزش
عالي مي داند ،بويژه آن که دانش آموختگان مي توانند ،آموخته های خود را در محیط کار به محدک آزمدايش و تجربده
بگذارند و نقاط قوت و ضعف اين آموزش ها را دريابند .بدين لحاظ طراحي و انجام پژوهش هايي که اثر بخشي آمدوزش
عالي را مدنظر داشته باشد ،اهمیت روزافزوني پیدا مي کند .به طور کلي ،اطالعات بدست آمدده از ايدن تحقیقدات ،مدي
تواند زمینه ای عیني و مشخ

(نه ذهني و مبهم ) برای حل بسیاری از مشکالتي که دانشگاه ها با آن مواجهند ،فراهم

آورد(حسیني .)1882،بنابراين ،اين مقاله درصد پاسخگويي به سؤاتت زير است:
.1

دانش آموختگان رشت ه مديريت آموزشي ،در بعد فردی (پیشرفت تحصیلي ،دانش ،نگرش ،مهدارت ،خالقیدت،

ادامه تحصیل) از نه کیفیتي برخوردارند؟
.2

دانش آموختگان ،در بعد اقتصادی (اشتغال و بیکاری ،ارتباط شغل با رشدته تحصدیلي ،رضدايت کارفرمايدان و

کارآفريني) از نه کیفیتي برخوردارند؟
.8

دانش آموختگان  ،در بعد اجتماعي(تحقق اهداف اجتماعي -آموزشي) از نه کیفیتي برخوردارند؟

.4

دانش آموختگان رشته مديريت آموزشي ،در بعد علمي(ارائه مقاتت داخلي و خارجي ،تالیف يا ترجمه کتداب،

طرح های پژوهشي و کنفران

های علمي مربوط به رشته تحصیلي) از نه کیفیتي برخوردارند؟

روش تحقيق
پژوهش حاضر به لحاظ نحوه اردآوری داده ها و قااوت در مورد ارزش و شايستگي وضعیت داندش آموختگدان ،در
رده تحقیقات توصیفي -ارزشیابي قرار مي ایرد .جامعه آماری کلیه فارغ التحصیالن کارشناسدي ارشدد رشدته مدديريت
آموزشي دانشگاه تهران و خوارزمي( 192نفر) که طي  3سال اذشته ( 32تا  )35از دانشگاه فدارغ التحصدیل شدده اندد؛
تشکیل مي دهد .نمونه شامل کلیه دانش آموختگان که به صورت سرشماری نمونه ایری شده اند .بدين صدورت بدرای
تمام آنها پرسشنامه ارسال شد ،بعد از پي ایری های مکرر ،نهايتداً 112 ،پرسشدنامه عدودت داده شدد و تمدام آنهدا در
پژوهش مورد بررسي قرار ارفت .از اين تعدداد  22داندش آموختده از دانشدگاه تهدران 94 ،داندش آموختده از دانشدگاه
خوارزمي بوده است .همچنین ،نمونه مورد بررسي را  82نفر زن و  34نفر مرد تشکیل مي دهدد .در تحقیدق حاضدر بدا
استفاده از شاخ

های برون داد و پیامد در الگوی عناصدر سدازماني از دو پرسشدنامه محقدق سداخته بدرای ادردآوری

اطالعات استفاده شده است .پرسشنامه اول برای جم آوری اطالعات دانش آموختگدان و پرسشدنامه دوم بدرای عامدل
رضايت کارفرمايان نسبت به دانش آموختگان ،طراحي شده است .در پرسشنامه اول به بعدد فردی(پیشدرفت تحصدیلي،
دانش ،نگرش ،مهارت ،خالقیت و ادامه تحصیل) ،بعد اقتصادی (اشتغال و بیکداری ،ارتبداط شدغل بدا رشدته تحصدیلي و
کارآفريني) و بعد علمي (ارائه مقاتت داخلي و خارجي ،تالیف و ترجمه کتداب ،طدرح هدای پژوهشدي و کنفدران
9

هدای

تابستان  ،59شماره 9

فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي

علمي مربوط به رشته تحصیلي) ،پرداخته مي شود .در پرسشنامه دوم نظر کارفرمايان را در ارتباط با انطبدا انتظدارات
نسبت به فارغ التحصیالن رشته مديريت آموزشي (عامل رضايت کارفرمايان) که در بعد اقتصادی قرار دارد ،ارزيابي شده
است.
یافته هاي تحقيق
سوال اول :دانش آموختگان ،در بعد فردی (پیشرفت تحصیلي ،دانش ،نگرش ،مهارت ،خالقیدت ،ادامده تحصدیل) از نده
کیفیتي برخوردارند؟
يافته ها نشان مي دهد که  99درصد از دانش آموختگان دارای معدل بیش از  12و  49درصد دارای معدل کمتدر از 12
مي باشند .اين وضعیت در معیار استاندارد قااوت نسبتاً مطلوب است.
جدول ( )1نتایج ارزشيابي عامل دانش فارغ التحصيالن

خیلي کم

کم

متوسط

زياد

خیلي زياد

مناس بوده است

خي دو

آموزشي در ايجاد دانش تزم

شده

درجه آزادی

برنامه های درسي مديريت

مشاهده

معني داری

نشانگرهای مربوط به دانش

4

29

80

45

3

92/28

4

0/000

مورد انتظار

28/2

28/2

28/2

28/2

28/2

باقي مانده

- 15/2

1/3

2/3

29/3

-19/2

رشته تحصیلي مديريت

مشاهده

13

28

25

88

18

آموزشي توانسته به رشد و

شده

پژوهش شما کمک کند

/24

4

0/024

11

مورد انتظار

28/2

28/2

28/2

28/2

28/2

باقي مانده

-9/2

-0/2

9/3

5/3

-10/2

با توجه به جدول فو در خصوص آزمون خي دو مربوط به کیفیت دانش دانش آموختگان ،نمره خي دو شاخ
دانش برابر با  92/28و خي دو شاخ

ايجاد

رشد و پژوهش برابر با  11/24مي باشد .مقدار خي دو برای اويه هدای فدو در

سطح (  )p ≤0/09معنادار مي باشد ،بعبارت ديگر ،میان پاسخ های هر اويه اختالف معناداری وجدود دارد .بطدوریکده
بیشتر پاسخاويان معتقدند برنامه های درسي مديريت آموزشي در حدد مطلدوب ايجداد داندش مدي کندد و بده رشدد و
پژوهش دانش آموختگان کمک مي کند.

2
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جدول ( )2نتایج ارزشيابي عامل نگرش دانش آموختگان

فراواني

خیلي کم

کم

متوسط

زياد

خیلي زياد

خي دو

درجه آزادی

معني داری

18

28

28

84

19

18/29

4

0/003

نشانگرهای مربوط به نگرش
برنامه های درسي مديريت

مشاهده شده

آموزشي در ايجاد نگرش

مورد انتظار

28/2

28/2

28/2

28/2

28/2

م بت در خصوص رشته

باقي مانده

-10/2

8/3

8/3

10/3

-3/2

تحصیلي و کار در زمینه آن
مناس بوده است

با توجه به جدول فو در خصوص آزمون خي دو مربوط به کیفیت نگدرش داندش آموختگدان ،نمدره خدي دو شداخ
نگرش م بت در خصوص رشته تحصیلي و کار برابر با  18/29که در سطح (  )p =0/09معنادار مي باشد .بعبارت ديگدر
میان پاسخ های اويه فو اختالف معناداری وجود دارد ،بطوریکه بیشتر پاسدخاويدان معتقدندد برنامده هدای درسدي
مديريت آموزشي در حد مطلوب در ايجاد نگرش م بت در خصوص رشته تحصیلي و کار دانش آموختگان مناس است.
جدول( )3نتایج ارزشيابي عامل مهارت دانش آموختگان

خیلي کم

کم

متوسط

زياد

خیلي زياد

خي دو

درجه آزادی

معني داری

نشانگرهای مربوط به مهارت

9

88

90

13

10

93/09

4

0/000

برنامه های درسي مديريت

مشاهده شده

آموزشي در کس مهارتهای

مورد انتظار

28/2

28/2

28/2

28/2

28/2

تخصصي و مورد نیاز مناس

باقي مانده

-13/2

5/3

22/3

-9/2

-18/2

بوده است
برنامه های درسي مديريت

مشاهده شده

9

82

48

22

10

آموزشي در ايجاد توانايیهای تزم

مورد انتظار

28/2

28/2

28/2

28/2

28/2

و کس شايستگي برای اشتغال

باقي مانده

-13/2

3/3

28/3

-1/2

-18/2

45/20

4

0/000

مناس بوده است

با توجه به جدول فو در خصوص آزمون خي دو مربوط به کیفیت مهارت دانش آموختگان ،نمره خي دو شاخ
مهارتهای تخصصي برابر با  93/09و خي دو شاخ

کس

ايجاد تواناييهای تزم و کسد شايسدتگي برابدر بدا  45/20مدي

باشد .مقدار خي دو برای اويه های فو در سطح (  )p=0/09معنادار مي باشد ،بعبارت ديگدر ،میدان پاسدخ هدای هدر
اويه اختالف معناداری وجود دارد .بطوریکه بیشتر پاسخاويان معتقدند ،برنامه های درسي مديريت آموزشدي در حدد
نسبتاً مطلوب در کس مهارت های تخصصي و ايجاد تواناييهای تزم و کس شايستگي مناس است.

8
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جدول ( )4نتایج ارزشيابي عامل خالقيت دانش آموختگان

خیلي کم

کم

متوسط

زياد

خیلي زياد

خي دو

درجه آزادی

معني داری

نشانگرهای مربوط به خالقیت

13

45

88

4

99/25

4

0/000

رشته تحصیلي مديريت

مشاهده شده

12

آموزشي توانسته در پرورش

مورد انتظار

28/2

28/2

28/2

28/2

28/2

مهارتهای خالقیت و حل

باقي مانده

-11/2

-9/2

29/3

5/3

-15/2

مسئله برای شما موثر باشد

با توجه به جدول فو در خصوص آزمون خي دو مربوط به کیفیت خالقیت داندش آموختگدان ،نمدره خدي دو شداخ
خالقیت برابر با  99/25مي باشد که در سطح (  )p =0/09معنادار است ،بعبارت ديگدر میدان پاسدخ هدای اويده فدو
اختالف معناداری وجود دارد .بطوریکه بیشتر پاسخاويان معتقدند رشدته تحصدیلي مدديريت آموزشدي در حدد نسدبتاً
مطلوب توانسته در پرورش مهارت های خالقیت و حل مسئله موثر باشد .يافته ها در خصدوص ادامده تحصدیل شدرکت
کننداان ،نشان مي دهد که  84درصد از دانش آموختگان ادامه تحصیل داده اند .اين وضدعیت بدا توجده بده اسدتاندارد
قااوت نسبتاً مطلوب مي باشد .همچنین ،از تعداد دانش آموختگاني که به مقط باتتر رفته اندد29 ،درصدد در رشدته
مديريت آموزشي و مابقي در ساير رشته ها ادامه تحصیل دادهاند .از اين تعداد داندش آموختده 99 ،درصدد بده دانشدگاه
های دولتي و مابقي در دانشگاه های آزاد اسالمي مشغول به تحصیل شده اند.
سوال دوم :دانش آموختگان رشته مديريت آموزشي ،در بعد اقتصادی (اشتغال و بیکاری ،ارتباط شغل با رشته تحصیلي،
رضايت کارفرمايان و کارآفريني) از نه کیفیتي برخوردارند؟
يافته ها در خصوص اشتغال دانش آموختگان شرکت کننده ،نشان مي دهد که  95درصد از دانش آموختگدان شداغل و
 41درصد نیز بیکار مي باشند .اين وضعیت با توجه به استاندارد قااوت نامطلوب مي باشد .از اين تعداد دانش آموختده
شاغل  28درصد در مشاغل دولتدي و  88درصدد در مشداغل آزاد مشدغول بده کدار شددهاندد .در عامدل اشدتغال داندش
آموختگان ،نحوه پیدا کردن شغل بدين صورت بودهاست که  92درصد از طريق دوستان و آشنايان 84 ،درصد با شرکت
در آزمون های استخدامي 8 ،درصد با خوداشتغالي و  8درصد با ساير عوامل صاح شغل شدهاندد .يافتده هدای ارتبداط
شغل با رشته تحصیلي دانش آموختگان ،نشان مي دهد که  20درصد از دانش آموختگدان دارای مشداغل مدرتبط و 40
درصد نیز دارای مشاغل غیر مرتبط با رشته تحصیلي مي باشند .اين وضعیت با توجه به استاندارد قااوت نسبتاً مطلوب
مي باشد.
جدول( )5نتایج ارزشيابي عامل رضایت کارفرمایان از دانش آموختگان

فراواني

کم

متوسط

زياد

باقي مانده

--

-8/9

8/9

3

خي دو

رضايت داريد

مورد انتظار

--

12/9

12/9

درجه آزادی

از سطح دانش اکتسابي دانش آموخته

مشاهده شده

--

18

20

معني داری

نشانگر های مربوط به رضايت کارفرمايان

1/43

1

0/228
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از مهارتهای تخصصي دانش آموخته رضايت

مشاهده شده

2

3

15

داريد

مورد انتظار

11

11

11

باقي مانده

-9

-8

3

مشاهده شده

--

19

13

مورد انتظار

--

12/9

12/9

باقي مانده

--

-1/9

1/9

از تعهد و وجدان کاری دانش آموخته

مشاهده شده

--

18

12

رضايت داريد

مورد انتظار

--

12/9

12/9

باقي مانده

--

0/9

-0/9

از توانايیهای ارتباطي دانش آموخته رضايت

مشاهده شده

2

18

13

داريد

مورد انتظار

11

11

11

باقي مانده

-5

2

8

از عملکرد شغلي دانش آموخته رضايت

مشاهده شده

--

13

19

داريد

مورد انتظار

--

12/9

12/9

باقي مانده

--

1/9

-1/9

از فعالیتهای کارآفريني دانش آموخته

مشاهده شده

--

22

11

رضايت داريد

مورد انتظار

--

12/9

12/9

باقي مانده

--

9/9

-9/9

از نظم فردی و سازماني دانش آموخته

مشاهده شده

--

18

12

رضايت داريد

مورد انتظار

--

12/9

12/9

باقي مانده

--

1/9

-1/9

دانش آموخته توانسته برای سازمان

مشاهده شده

2

2

21

سودمندی به همراه بیاورد

مورد انتظار

11

11

11

باقي مانده

-9

-9

10

دانش آموخته توانسته الگوی مناسبي برای

مشاهده شده

--

18

20

همکاران خود در سازمان باشد

مورد انتظار

--

12/9

12/9

باقي مانده

--

-8/9

8/9

از عالقه به کار دانش آموخته رضايت داريد

3/50

0/28

0/08

12/13

0/28

8/22

0/08

18/28

1/43

2

1

1

2

1

1

1

2

1

0/012

0/202

0/322

0/002

0/202

0/092

0/322

0/001

0/228

با توجه به جدول فو در خصوص آزمون خي دو مربوط بده رضدايت کارفرمايدان از داندش آموختگدان ،نمدره خدي دو
شاخ های مهارت های تخصصي برابر با  ،3/50توانايي های ارتباطي برابر با  ،12/13سودمندی برابدر بدا  18/28مدي
باشد که در سطح (  )p =0/09معنادار هستند ،بعبارت ديگر ،میان پاسخ های شداخ

هدای فدو اخدتالف معنداداری

وجود دارد .بطوریکه بیشتر کارفرمايان در حد زيادی از داندش آموختگدان در شداخ

هدای مهدارت هدای تخصصدي،

توانايي های ارتباطي و سودمندی ،رضايت دارند .همچنین ،در خصوص ساير شاخ ها با در نظر ارفتن مقددار خدي دو
در سطح (  ،)p =0/09تفاوت معناداری در پاسخ ها وجود ندارد.
5
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جدول( )6نتایج ارزشيابي عامل کارآفریني دانش آموختگان

باقي مانده

-8/2

3/3

14/3

-2/2

-14/2

فراواني

توانمندی به کارآفريني شما

کم

خیلي کم

آموزشي توانسته در ح

مورد انتظار

28/2

28/2

28/2

28/2

28/2

متوسط

زياد

خیلي زياد

رشته تحصیلي مديريت

مشاهده شده

12

82

83

21

5

خي دو

تشويق کرده است

باقي مانده

8/3

10/3

2/3

-2/2

-15/2

درجه آزادی

شما را به فعالیتهای کارآفريني

مورد انتظار

28/2

28/2

28/2

28/2

28/2

کارآفريني

معني داری

برنامه درسي مديريت آموزشي

مشاهده شده

28

84

80

21

4

نشانگرهای مربوط به

28/84

4

0/000

28/51

4

0/000

کمک کند

با توجه به جدول فو در خصوص آزمون خي دو مربوط به کیفیت کارآفريني دانش آموختگان ،نمدره خدي دو شداخ
فعالیتهای کارآفريني برابر با  28/84و خي دو شاخ

ح

توانمندی برابر با  28/51مي باشد .مقددار خدي دو بدرای

اويه های فو در سطح (  )p =0/09معنادار مي باشد ،بعبارت ديگر ،میان پاسخ های هر اويه اختالف معناداری وجود
دارد .بطوریکه بیشتر پاسخاويان معتقدند ،برنامه های درسي مديريت آموزشي در حد متوسط فعالیتهای کدارآفريني
را تشويق کرده و در ايجاد ح

توانمندی به کارآفريني کمک نموده است.

سوال سوم :دانش آموختگان رشته مديريت آموزشي ،در بعد اجتماعي(تحقق اهداف اجتماعي -آموزشي) از نه کیفیتي
برخوردارند؟
جدول( )7نتایج ارزشيابي عامل تحقق اهداف اجتماعي -آموزشي دانش آموختگان

خیلي کم

کم

متوسط

زياد

خیلي زياد

مقدار خي دو

برنامه های درسي مديريت آموزشي با نیازهای جامعه و بازار کار

12

41

98

معني داری

اويه ها

3

2

32/28

0/000

متناس بوده است
3

برنامه درسي (دروس ارائه شده) مديريت آموزشي نسبت به

15

92

25

3

0/000 98/33

نیازهای شما متنوع بوده است
برنامه های درسي مديريت آموزشي نسبت به نیازهای جامعه(بازار

14

44

48

4

8

0/000 88/51

کار) از تنوع تزم برخوردار بوده است
10

رشته تحصیلي مديريت آموزشي توانسته در ايجاد تعهد و

18

41

88

19

0/000 25/32

مسئولیت در کارتان کارآيي داشته باشد
رشته تحصیلي مديريت آموزشي توانسته در اعتالی سطح فرهنگ

11

12

81

41

21

0/000 23/81

و دانش عمومي شما موثر باشد
رشته تحصیلي مديريت آموزشي توانسته در هدايت صحیح شما
به سمت اشتغال مفید موفق باشد

10

10

28

48

28

18

0/000 25/92
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رشته تحصیلي مديريت آموزشي توانسته در پرورش روحیه نظم و

10

8

83

42

19

0/000 98/98

اناباط فردی در شما موفق باشد
رشته تحصیلي مديريت آموزشي توانسته در پرورش روحیه نظم و

10

14

20

20

12

0/000 89/83

اناباط اجتماعي در شما موفق باشد
رشته تحصیلي مديريت آموزشي توانسته در آشنا نمودن شما با

12

22

40

88

9

0/000 82/33

مؤسسات و اراان های شغلي موفق باشد
رشته تحصیلي مديريت آموزشي توانسته در ايجاد تصور م بت

18

82

82

24

19

0/008 14/05

شما از توانايي در انجام ومايف شغلي موثر باشد
18

میزان رضايت شما از مهارت و عملکرد خود در انجام ومايف

11

81

42

19

0/000 83/38

شغلي را ارزيابي کنید
8

رشته تحصیلي مديريت آموزشي توانسته در تقويت روحیه

18

80

91

19

0/000 98/49

انتقادپذيری در شما موثر باشد
9

رشته تحصیلي مديريت آموزشي توانسته در تقويت روحیه

11

45

82

15

0/000 98/43

مسئولیت پذيری در شما موثر باشد
رشته تحصیلي مديريت آموزشي توانسته در ايجاد عالقه و احترام

2

14

43

23

20

0/000 44/84

به کار و تولید در شما موثر باشد
رشته تحصیلي مديريت آموزشي توانسته در ايجاد توانايي انجام

19

18

88

41

14

0/000 23/38

کارهای اروهي درشما موفق باشد
رشته تحصیلي مديريت آموزشي توانسته در پرورش توانايي حل

2

29

83

25

13

0/000 24/59

مسائل و صبر و پايداری در مقابل مشکالت در شما موثر باشد
موفقیت رشته تحصیلي مديريت آموزشي را در پرورش روحیه
اعتماد به نف

4

29

90

29

12

0/000 92/98

دانشجويان ارزيابي کنید

رشته تحصیلي مديريت آموزشي توانسته در تقويت روحیه تعاون

12

28

40

25

12

0/000 24/48

در امور درشما موثر باشد
5

رشته تحصیلي مديريت آموزشي توانسته در تقويت روحیه

80

40

29

12

0/000 23/40

پرکاری و تالش در شما موفق باشد
رشته تحصیلي مديريت آموزشي توانسته در ايجاد توانايي شناخت

11

22

43

28

12

0/000 83/40

قوانین و مقررات کار و روابط شغلي در شما موفق باشد
رشته تحصیلي مديريت آموزشي توانسته در ايجاد استقالل فکری

3

19

83

42

18

0/000 42/01

در شما موفق باشد

با توجه به جدول فو در خصوص آزمون خي دو مربوط به تحقق اهداف اجتماعي رشته مديريت آموزشي ،نمره خي دو
تمامي شاخ

ها در سطح ( )p =0/09معنادار مي باشد ،بعبارت ديگر میان پاسخ هدای هدر اويده اخدتالف معنداداری

وجود دارد .بطوريکه بیشتر پاسخاويان معتقدند ،برنامه های درسي مديريت آموزشدي در حدد متوسدط و زيداد موجد
تحقق اهداف اجتماعي -آموزشي شده اند.
11
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سوال نهارم :دانش آموختگان رشته مديريت آموزشي ،در بعد علمي(ارائه مقاتت داخلي و خدارجي ،تدالیف يدا ترجمده
کتاب ،طرح های پژوهشي و کنفران

های علمي مربوط به رشته تحصیلي) از نه کیفیتي برخوردارند؟

يافتهها در مورد ارائه مقاتت داخلي دانش آموختگان ،نشان مي دهد که  13درصد آنان موفق به ارائه  21مقاله داخلي
ارديدهاند .در معیار استاندارد قااوت با توجه به تعداد مقاتت و تعداد دانش آموختگدان ،وضدعیت نسدبتاً مطلدوب مدي
باشد .هم ننین  3درصد از آنان موفق به ارائه  5مقاله خارجي ارديدهاند .در معیار استاندارد قااوت با توجه بده تعدداد
مقاتت و تعداد دانش آموختگان ،وضعیت نامطلوب مي باشد .در خصوص تدألیف يدا ترجمده کتداب ،داندش آموختگدان
شرکت کننده ،نشان مي دهد که موفق به تألیف يا ترجمه  20عنوان کتداب ارديددهاندد .در معیدار اسدتاندارد قاداوت،
وضعیت در حد نامطلوب مي باشد .در مورد طرح های پژوهشي ،يافته ها نشان مي دهد که اندان موفدق بده اجدرای 12
طرح پژوهشي ارديدهاند .در معیار استاندارد قااوت ،وضعیت نامطلوب مي باشد .در خصوص ارائه مقالده در کنفدران -
های علمي ،يافته حاکي از آن است که شرکت کننداان موفق به ارائه  28مقاله درکنفران

های علمي ارديددهاندد .در

معیار استاندارد  ،وضعیت نسبتاً مطلوب مي باشد.

بحث و نتيجه گيري
يکي از رسالت های مهم دانشگاه ها ،تربیت نیروهای متخص

مورد نیاز جامعه است .دانشگاه ها و مراکز آموزش عدالي

مي بايست از سرنوشت فارغ التحصیالن خود و توانمندیهای ايجاد شده در آنان اطالع داشدته باشدند .ايدن کده داندش
آموختگان آنها بعد از فراغت از تحصیل با نه سرنوشتي مواجهند و از تخص

خود نگونه بهدره مدي ایرندد؟ پدژوهش

حاضر که با هدف بررسي کیفیت ابعاد فردی ،اقتصادی ،اجتماعي و علمي دانش آموختگدان دانشدگاه تهدران و دانشدگاه
خوارزمي انجام شد ،نشان از وضعیت نه نندان مناس دانشگاه های مورد مطالعه در ابعداد نهاراانده بدود ،نکتده تأمدل
برانگیز ،عدم توفیق دانشگاه های مورد مطالعه در حیطه های اشتغال در بعد اقتصادی و عامل های بعد علمي است .اين
بدان معناست که دانشگاه های مورد مطالعه ،در دستیابي به اهداف کلي خود ،مبندي بدر "ايجداد زمینده مناسد بدرای
هدايت دانش آموختگان به اشتغال مفید" و " تربیت و پدرورش پژوهشدگر در دانشدگاه هدا و تدروي پدژوهش محدوری"
نندان موفق نبوده اند.
در اين پژوهش ،نتاي عامل پیشرفت تحصیلي در بعد فردی نشان داد که اين عامل در سطح نسدبتاً مطلدوب قدرار دارد.
شواهد نشان مي دهد دانشجوياني که در عرصه تحصیل و يادایری موفق هسدتند ،نسدبت بده ديگدر دانشدجويان ،ندر
اشتغال بیشتری داشته و در عرصه شغلي نیدز موفدق بدوده اندد(کاتن 2009 ،1و آرمسدترانگ 2و مدک ويکدار.)2000 ،8
بنابراين ،اهمیت قائل شدن برای پیشرفت تحصیلي مي تواند نويدبخش احتمال توفیق بیشتر دانش آموختگان دانشدگاه
ها در يافتن شغل و کس موفقیت در عرصه شغلي باشد.
نتاي عامل(دانش ،نگرش ،مهارت و خالقیت) دانش آموختگان در بعد فردی نشان داد که اين عامل نیز در سطح نسدبتاً
مطلوب قرار دارد .تربیت دانش آموختگان با دانش بات ،نگرش م بت و به ويژه با سدطح مهدارت و خالقیدت مطلدوب ،از
جمله دغدغه های مهم نظام های آموزشي است .به عبارتي ديگر ،پرورش تفکر خال از نیازهای فراایر و حیاتي در هدر

1- Callan
2- Armstrong
3- Mcvicar
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نظام آموزشي بوده و به عنوان يکي از مهم ترين اهداف غدايي ،همدواره مددنظر آااهدان آموزشدي بدوده اسدت(کرافت،1
 .)2009اما در عمل با دا شتن دانشجويان دارای پیشرفت تحصیلي نده ننددان مناس (وضدعیت نسدبتاً مطلدوب عامدل
پیشرفت تحصیلي در بعد فردی) انتظار پرورش دانش آموختگان با دانش ،نگرش ،مهدارت و خالقیدت مطلدوب در نظدام
آموزش عالي ،منطقي نیست .به اعتقاد نیو 2و استرنبرگ )2008( 8در پرورش و کمک به ايجاد خالقیت در دانشدجويان،
ارکان و فرايندهای دانشگاه ،به ويژه برنامه ريزی درسي ،فرايندهای ياددهي -يادایری و  ...نقش بسزايي دارند .بنابراين،
ضرورت دارد که با بازبیني محتوای آموزشي و فاصله ایری از روش های سنتي تدري
روش های نوين تدري

نظیر سخنراني و بده کدارایری

نظیر ر وش حل مسأله که زمینه های تزم برای بروز خالقیت در دانشجويان را تقويت مي کند؛

و استفاده از شیوه های ارزشیابي فرايند محور ،کیفیت اين عامل را بهبود بخشید.
عامل ادامه تحصیل دانش آموختگان ،نسبتاً مطلوب ارزشیابي شد .البته به نظر محقق ،ارايش دانش آموختگان به ادامده
تحصیل مي تواند در اين جهت باشد که ديدااه اک ريت دانش آموختگان مورد مطالعه در مقط کارشناسي ارشد ،ادامه
تحصیل در مقط دکتری بوده است .حتي يافته های تحقیق نشان مي دهد که از میان دانشآموختگاني که بده مقداط
باتتر راه يافته اند 29 ،درصد در رشته مديريت آموزشدي ادامده تحصدیل داده اندد و ايدن نشدان از عالقده منددی فدارغ
التحصیالن به رشته تحصیلي خود برای ادامه تحصیل در مقاط باتتر باشد و يا در مقابل ممکن است ،نیافتن شدغل در
مقط کارشناسي ارشد برای دانشآموختگان ،آنها را به ادامه تحصیل در مقاط باتتر سو دهد.
در خصوص عامل اشتغال و بیکاری در بعد اقتصادی ،دانش آموختگان شرکت کنندده در تحقیدق 95 ،درصدد از داندش
آموختگان شاغل و  41درصد نیز بیکار مي باشند که وضعیت نامطلوبي را نشان مي دهد .اين وضعیت از يکسو منجر بده
پیامدهای نامطلوب رواني ،مانند افسرداي ،ناامیدی و  ،...رفتاری ،مانند استعمال دخانیات ،موادمخدر ،انحرافات جنسدي
و  ،...اجتماعي مانند خشونت ،آشوب و ( ...وينکلمن و وينکلمن1553،4؛ کدورپي1558 ،9؛ کدالرک 2و همکداران2001 ،؛
االي 8و همکاران2001 ،؛ فريدل 3و همکاران ))2008 ،شده و از سوی ديگر منجر به آن خواهد شد کده آموختده هدا و
مهارت های آنها روزآمدی و کارآمدی خود را از دست بدهد(کینگدان و نايت .)2009 ،5به نظر محقق وضعیت ندامطلوب
اين عامل ،مي تواند دلیلي برای ادامه تحصیل دانش آموختگان ،برای يافتن شغلي مناس باشد که ،پیامد ايدن وضدعیت
افزايش مدرک ارايي است .به اعتقاد کورپي( ،)1558ممکن است که فرد حاضر به اشتغال در مشاغلي که به آنها عالقده
ندارد و يا متناس با سطح تحصیالت و يا مطابق جايگاه و منزلتش نیست؛ نباشد .پژوهش هارسدالف ،)2002( 10نشدان
داد که عامل رابطه

11

اغل در کشورهايي که نر اشتغال جمعیت جوان آنها ،پايین است ،با شددت بیشدتری مشداهده

مي شود .پیالزری ،)2004( 12نشان داد که اين عامل تا نه اندازه آثار نامطلوبي بدرای داندشآموختگدان ،کارفرمايدان و
سازمان ها بدنبال دارد .اين نتاي نشان مي دهد که سیاست های اقتصادی و تصمیم سازی های دولت و مجل

تدا نده

1- Craft
2- Niu
3- Sternberg
4- WinklemanWinkleman
5- Korpi
6- Clark
7- Gali
8- Freidl
9- Kingdon&Knight
10- Harslof
11- Informal Recruitment
12- Pellizzari
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حد مي تواند سرنوشت شغلي دانشآموختگان را تحت تاثیر قرار دهد .ايدن تفسدیر بدا يافتده هدای سدعیدی رضدواني و
همکاران( )1835مطابقت دارد.
در خصوص ارتباط شغل با رشته تحصیلي 20درصد از دانشآموختگدان دارای مشداغل مدرتبط و  40درصدد نیدز دارای
مشاغل غیرمرتبط با رشته تحصیلي خود مي باشند ،که وضعیت نسبتاً مطلوبي را نشان مي دهد .تناس شغل بدا رشدته
تحصیلي ،يکي از ارکان مهم "نظريه انطبا شغلي" 1است که توجه ويدژه ای را بده خدود جلد نمدوده است(رابسدت،2
 )2008و دلیل آن اين است که عدم تناس میان شغل و رشته ،تبعدات زيدان بداری را در سدطوح فدردی ،اجتمداعي و
اقتصادی مي تواند به دنبال داشته باشد .عددم تناسد ممکدن اسدت کده در سدطوح فدردی ،منجدر بده بدروز احسداس
ناکارآمدی ،افسرداي ،دريافت حقو و دستمزد کمتر(نسبت به کساني که بین شغل و رشته آنها تناسبي وجدود دارد) و
نزول منزلت و رضايت شغلي ،در سطح اجتماعي منجر به نزول منزلت اجتماعي افراد ،تشديد ندابرابری اجتمداعي ،بدروز
ح

بي اعتمادی به نظام آموزشي ،اخالل در تحقق راهبردهای کالن اشتغال و در سطح اقتصادی ،موج اتالف منداف

و سرمايه های مادی و سازماني اردد.
در عامل رضايت کارفرمايان از دانشآموختگان ،نشانگرهای مهارتهای تخصصي برابر بدا  ،3/50تواندايي هدای ارتبداطي
برابر با  ،12/13سودمندی برابر با  18/28مي باشد و نشان مدي دهدد کده بیشدتر کارفرمايدان در حدد زيدادی از داندش
آموختگان در شاخ

های مهارت های تخصصي ،توانايي های ارتباطي و سودمندی رضايت دارند.

عامل کارآفريني ،به ويژه در نشانگرهای تربیت نیروی کارآفرين و کمک به ايجاد و ارتقاء باور به کارآفرين بدودن ،نسدبتاً
مطلوب ارزشیابي شده است .به اعتقاد برديستل 8و همکاران ( )2008آموزش کارآفريني ،منجر به افزايش خوداشدتغالي،
رفتار کارآفريني و ذهنیت م بت به کارآفريني خواهد شد .ويلسون 4و همکاران ( )2008معتقدندد ،آمدوزش کدارآفريني
تاثیر بسزايي بر ح

خودکارآمدی در کدارآفريني دارد .در صدورتي کده کارآفريندان آيندده در ارتبداط بدا مهدارتهدای

کارآفريني و کس و کار به خوبي آموزش ديده باشند ،زماني که با ومدايف ندالش برانگیدز در شدروع فرايندد کسد و
کارشان مواجه مي شوند ،دلسرد نخواهندد شدد(انیاولي 9و فوادل .)1554،2داويدسدون )1551( 8نشدان داد کده تدوان
کارآفرين برای آغاز و انجام کس و کار همبستگي باتيي با تجربه و آموزش مرتبط با کس و کار دارد .بنابراين ،برنامده
آموزشي که مهارتهای کارآفريني را ارائه مي دهد ،عداملي بدا اهمیدت در مهدور و موفقیدت يدک کسد و کدار کوندک
محسوب مي شود)تدزاني 3و ون وورين .)2002 ،5متاسفانه در ايران بین برنامه های آموزشي دانشگاه ها و آااهي هدا و
توانايي های کارآفريني تناسبي وجود نددارد(عزيزی .) 1832 ،برنامده هدای آموزشدي و درسدي در کلیده ی رشدته هدا و
فرايندهای اجرايي آنها بايستي به اونه ی طراحي شوند کده مهدارت هدای تزم را در دو محدور مهدارت هدای فدردی و
تخصصي به دانشجويان ارائه کنند؛ و در درون اين برنامه ها انجام فعالیت های کارآفريني در دانشگاه هدا و بده خصدوص
آموزش کارآفريني جای داده شود(آراسته.)1832 ،

1- Job Maching Theory
2- Robst
3- Birdthistle
4- Wilson
5- Gnyawali
6- Fogel
7- Davidsson
8- Van Vuuren
9- Ladzani

14

تابستان  ،59شماره 9

فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي

عامل تحقق اهداف اجتماعي -آموزشي ،در سطح نسبتاً مطلدوب برابدر بدا  42/01ارزشدیابي شدد و بیشدتر پاسدخگويان
معتقدند برنامه های درسي مديريت آموزشي در حد متوسط موج تحقق اهداف اجتماعي -آموزشي شده اند .اين بدان
معناست که دانشگاه های مورد مطالعه ،با عدم تحقق بسیاری از اهداف خود مواجه هستند ،اهدافي که فلسفه تشکیل و
موجوديت آنها بوده است .در تحلیل سؤال بازپاسدخ در انتهدای پرسشدنامه داندش آموختگدان ،اک ريدت آنهدا از شدرايط
اجتماعي مرتبط با کار ،ارزيابي خوبي نداشته اند .به اونه ای که از نظر داندش آموختگدان شدان

و داشدتن ارتباطدات

اجتماعي ،مهمتر از مهارت داشتن ارزيابي شده است .تلقي منفي دانش آموختگان نسبت بده شدرايط اجتمداعي فادای
اشتغال ،مي توا ند نتاي نامطلوبي را در پي داشته باشد ،اينکه دانش آموختگان به اولويت داشتن ارتباطات و شدان
تالش در راستای کس شغل معتقد باشند و در پي افزايش توانايي و مهارت های خود پ

بدر

از فارغ التحصیلي نخواهندد

بود(سعیدی رضواني و همکاران .)1835،همچنین ،دانش آموختگان تصويری کامالً منفي راج به زمینه سازی ارتباطي
رشته تحصیلي مديريت آموزشي در جهت اشتغال در ذهن دارند .به اونه ای که اک ريت آنها معتقدند ،رشدته مدديريت
آموزشي در جهت آماده سازی تمهیدات تزم در ارتباط با بازارکار موفق عمل نکرده است.
در بعد علمي ،در خصوص عامل ارائه م قاتت داخلي ،دانش آموختگان شرکت کننده در تحقیق موفق به ارائه  21مقالده
داخلي ارديده اند ،که وضعیت نسبتاً مطلوبي را نشان مي دهد .در خصوص عامل ارائه مقاتت خارجي دانش آموختگدان
موفق به ارائه  5مقاله خارجي ارديدهاند که نشان از وضعیت ندامطلوب اسدت .عامدل تدألیف يدا ترجمده کتداب ،داندش
آموختگان شرکت کننده در تحقیق موفق به تألیف و ترجمه  8کتاب ارديدهاند که وضعیت نامطلوبي را نشان مي دهد.
همچنین در عامل طرح های پژوهشي ،دانش آموختگان موفق به اجرای  12طدرح پژوهشدي ارديددهاندد کده وضدعیت
نامطلوبي را نشان مي دهد و آخرين عامل از بعد علمي ،ارائه مقاله در کنفران های علمي اسدت کده داندش آموختگدان
های علمي ارديدهاند که وضعیت نسبتاً مطلوب مي باشد.

شرکت کننده در تحقیق موفق به ارائه  28مقاله در کنفران

نتاي بعد علمي در تمام عامل ها نشان از وضعیت نسدبت ًا مطلدوب و ندامطلوب داندش آموختگدان مدي باشدد ،ايدن کده
دانشجويان دانشگاه ها فاقد مهارت های اولیه برای استفاده مفیدد از کتابخانده هدا و منداب آنهدا هسدتند ،آشدنا نبدودن
دانشجويان به مسائل پژوهش و مقاله نويسي ،نداشتن اطالعات تزم و نبود عالقه برای انجام کارهای پژوهشي و حمايت
نکردن استادان و مسئوتن از کارهای پژوهشي مي تواند از جمله دتيل وضعیت نامطلوب اين بعد از داندش آموختگدان
باشد.
نمودن وضعیت کیفیت موجود ،ادامي اساسدي و منطقدي

ارزشیابي کیفیت بروندادهای دانشگاه ها و به تب آن مشخ

برای آااهي از شرايط موجود ،اتخاذ تصمیم و اعمال اصالحات تزم مي باشد .بايدد دانسدت کده ارزشدیابي نقطده پايدان
نیست .به بیان ديگر ارزشیابي به عنوان يک ساز و کار با اهمیت در کیفیت بخشي بده امدور (دراندي و صدالحي)1839 ،
همواره بايد در دستور کار قرار ایرد و برنامه ريزی ها ،تصمیم ایری ها و ايجاد اصالحات آتي ،با توجه ويدژه بده نتداي
پژوهش و ارزشیابي های انجام شده ،صورت پذيرد .تحقق اين اصل مهدم (برنامده ريدزی مبتندي بدر نتداي ارزشدیابي و
پژوهش) مي تواند ضمن سو دهي نظام آموزش عالي به تدوين نظام جام ارزشیابي ،نويدبخش بهبود مستمر کیفیدت
در اين نظام باشد .مجموع يافته های پژوهش ،نشان از وضعیت نه نندان مناس دانشگاه های مدورد مطالعده در ابعداد
نهار اانه بود ،اين در حالي است که هر نوع تغییر در دستیابي به اهداف کلي و ارائه راهکارهای مناس در ابعاد فردی،
اقتصادی ،اجتماعي و علمي از سوی دانشگاه ها مي تواند شرايط و وضعیت دانش آموختگان را بهبود بخشد .با توجه بده
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نتاي پژوهش ،پیشنهاد مي شود که ابعاد دانش آموختگان در دانشگاه ها به طور پیوسته مورد ارزيدابي قدرار ایدرد و از
نتاي آن برای سیاستاذاری و برنامه ريزی در دانشگاه ها مورد استفاده واق شود.
منابع
احمدی ،م ( .)1838ارزيابي دروني کیفیت اروه مهندسي محیط زيسدت دانشدگاه تهدران .پايدان نامده کارشناسدي ارشدد رشدته
تحقیقات آموزشي ،دانشکده روان شناسي و علوم تربیتي دانشگاه خوارزمي تهران.
اسحاقي ،ف ( .)1839ارزيابي دروني کیفیت اروه مديريت و برنامه ريزی آموزشي دانشگاه تهدران .پايدان نامده کارشناسدي ارشدد
مديريت و برنامه ريزی آموزشي ،دانشکده علوم تربیتي و روان شناسي دانشگاه تهران.
آهنچیان ،م ( .) 1832بهره وری و مسئله اشتغال دانش آموختگان مراکز آمدوزش عاليچنکیدده . .مقالده ارائده شدده در اولدین
همايش ملي اشتغال و نظام آموزش عالي کشور ،تهران ،دانشگاه تربیت مدرس.
آدلمن ،سي ( .)1552اعتباردهي در آموزش عالي( .ترجمه نادرقلي قورنیان )1884 ،فصلنامه پژوهش و برنامه ريدزی در آمدوزش
عالي ،سال سوم ،شماره  ،5ص .82-28 :
آراسته ،ح( .)1832کارآفريني و آموزش عالي :اصول و موان  .فصلنامه رهیافت ،شماره  ،25ص 18-9 :
ايزدی ،ص ،صالحي عمران ،ا و قرباني ،ع ( .)1850ارزيابي وضعیت اشدتغال داندش آموختگدان دانشدگاه جدام علمدي کداربردی.
فصلنامه انجمن آموزش عالي ايران ،سال سوم ،شماره  ،2ص .28-1 :
بازراان ،ع ( .)1884ارزيابي دروني و کاربرد آن در بهبود مستمر کیفیت آموزش عالي .فصلنامه پژوهش و برنامهريزی در آمدوزش
عالي ،سال سوم ،شماره  8و  ،4ص .22-1 :
بازراان ،ع ( .) 1839ارزيابي دروني برای بهبود کیفیت دانشگاهي :نگاهي به يک دهه تجربه در نظام آموزش عدالي ايدران .دومدین
همايش ارزيابي دروني کیفیت در نظام دانشگاهي .دانشگاه تهران و سازمان سنجش آموزش کشور.
پورحقیقي زاده ،م ب و خادمي ،م ( .)1838بررسي میزان فايده درس های اصلي و تخصصي رشته مديريت و برنامه ريزی آموزشي
از نظر فارغ التحصیالن دانشگاه شیراز شاغل در آموزش و پرورش .دانش و پژوهش در علوم تربیتي ،سدال اول ،شدماره ،1
ص .92-48 :
جوادی ،ح ،آصف زاده ،س و مشاطان ،م ( .) 1831موقعیت شغلي دانش آموختگان پزشکي دانشگاه علدوم پزشدکي قدزوين .مجلده
علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين ،سال  ،2شماره  ،2ص .82-24 :
حسین پورکاممي ،م( .) 1833وضعیت راهیابي فارغ التحصیالن رشته های علوم انساني و اجتماعي دانشگاه های دولتي به بازار کار
(ورودی سالهای  .)1889-1884فصلنامه پژوهش و برنامه ريزی در آموزش عالي ،شماره  ،92ص .190-128 :
حسیني ،ع ا( .)1882بررسي اجمالي تجارت آموزشي -فرهنگي اروهي از دانش آموختگان دانشگاه شدیراز در سده زمینده میدزان
رضايتمندی ،تحقق آرمان های آموزشي و اندازه تغییرات .مجله علوم اجتماعي و انساني دانشدگاه شدیراز ،دوره دوازدهدم،
شماره دوم ،ص .40-1 :
دراني ،ک و صالحي ،ک ( .) 1839ارزشیابي هنرستان های کاردانش با استفاده از الگوی سدی  CIPPبده منظدور پیشدنهاد بدرای
الگويي برای بهبود کیفیت هنرستان های کاردانش .مجله روان شناسي و علوم تربیتي دانشگاه تهران ،شماره  1و  ،2ص :
.122-148
زين آبادی ،ح( .)1838ارزيابي دروني کیفیت اروه مشاوره و راهنمايي دانشگاه تربیت معلم تهران .پايدان نامده کارشناسدي ارشدد
رشته تحقیقات آموزشي ،دانشکده روانشناسي و علوم تربیتي دانشگاه خوارزمي تهران.
زين آبادی ،ح ،صالحي ،ک و پرند ،ک ( .) 1832دختران و آمدوزش فندي حرفده ای :ارزشدیابي کیفیدت ابعداد فدردی ،اجتمداعي و
اقتصادی بروندادهای هنرستلن های فني حرفه ای دخترانه شهر تهران .پدژوهش زندان ،دوره  ،9شدماره  ،2صد -125 :
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سعیدی رضواني ،م ،محمدحسین زاده ،م و باغگلي ،ح ( .) 1835سرنوشت فارغ التحصیالن دانشدکده علدوم تربیتدي و روانشناسدي
دانشگاه فردوسي مشهد ،مطالعات تربیتي و روانشناسي ،سال يازدهم ،شماره  ،2ص .32-98 :
صابريان ،م و حاجي آقاجاني ،س ( .)1832سرنوشت شغلي دانش آموختگان دانشکده پرستاری سمنان .مجلده ايراندي آمدوزش در
علوم پزشکي ،شماره  ،5ص .98-92 :
صالحي عمران ،ا ( .) 1839وضعیت اشتغال دانش آموختگان زن :مطالعه ای موردی .پژوهش و برنامه ريزی در آموزش عالي ،سدال
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