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 چكيده

اين مقاله به ارزشيابي كيفيت اجزا و عناصر مختلف فرايندهاي رشتة مديريت آموزشي در مقطع 
 از، روش لحاظ اين پژوهش در زمره تحقيقات كاربردي قرار دارد و به. كارشناسي ارشد پرداخته است

ان ورودي سال تحصيلي جامعه آماري را كليه اعضاي هيئت علمي و دانشجوي. نوع پيمايشي است
ابزار . دهد شهر تهران تشكيل مي هاي دولتي دانشگاه) دانشجويان ترم سوم و چهارم( 1391 - 1392

ساخته بوده كه روايي آن توسط متخصصان به دست آمده و پايايي آن با روش  تحقيق پرسشنامه محقق
براي تجزيه . دهد آن را نشان ميقبول  سطح قابل. /78آزمون آلفاي كرونباخ سنجيده شده است كه ضريب 

ها و  حاكي از آن است كه كيفيت برنامه نتايج. اي استفاده شده است نمونه تك t ها از آزمون و تحليل داده
كيفيت سطح ، كيفيت خدمات پشتيباني در سطح نسبتأ مطلوب، شده در سطح نسبتأ مطلوب خدمات ارائه

كيفيت سطح علمي دانشجويان از ، سطح نسبتأ مطلوب علمي اعضاي هيئت علمي از نظر دانشجويان در
رشد رشتة مديريت آموزشي از وضع  به نظر اعضاي هيئت علمي در سطح نسبتأ مطلوب و كيفيت روند رو

توان گفت كه كيفيت فرايندهاي رشتة  در كل مي. موجود به وضع مطلوب در سطح مطلوب قرار دارد
  . دارد مديريت آموزشي در سطح نسبتأ مطلوب قرار
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  مقدمه 
شود و اهميت روزافزون  عصر حاضر محسوب ميترين علوم  يكي از مهم 1علم مديريت

مديريت ، ها تر شدن منابع سازمانو همچنين محدود 2با توجه به فراپيچيدگي. يابد مي
يكي از جديدترين ، 3در اين ميان مديريت آموزشي. ]8[حائز اهميت بسياري شده است 

از مطالعات پژوهشي مديريت است كه اصول و مباني آن عمدتأ ناشي  -هاي علمي  شاخه
ويژه آموزش و  تجارت و به، نظران مديريت در زمينة صنعت هاي صاحب و پژوهش

 . ]11[ پرورش است

مديريت : توان گفتهدف و اهميت وجود رشته مديريت آموزشي مي، در تعريف
ها و مواد با همديگر براي  ماند كه در آنها انسان آموزشي به مديريت مؤسساتي مي

فراگردي اجتماعي ، مديريت آموزشي. ]5[شوند  به كار گرفته مييابي به اهداف  دست
كنترل كردن و وحدت بخشيدن نيروهاي ، برانگيختن، داشتن نگه، است كه مستلزم ايجاد

انساني و مادي است كه به طور رسمي و غيررسمي در درون يك نظام واحد شكل و 
مديريت آموزشي . ]18[ها و مقاصد آموزشي را تحقق بخشد  يابد تا هدف سازمان مي

شود تا بر عناصر  تأثيرات آنها بر يكديگر و روابط بين آنها مربوط مي، ها بيشتر به انسان
درباره اهميت رشته مديريت آموزشي بايد ذكر شود كه مديريت آموزشي . ]4[فيزيكي 

همچنين درباره هدف اصلي رشته . ]14[رود كليد نظام آموزشي كشور به شمار مي شاه
اساسأ هدف مديريت آموزشي غنابخشي يك روش در : توان گفتمي، ريت آموزشيمدي

هاي  تفاوت اساسي مديريت آموزشي با ساير رشته. ]21[زمان و مكان مناسب است 
مديريت اين است كه مديريت آموزشي فرايندي انساني است كه به وسيله عوامل متعددي 

ضرورت وجود رشته مديريت آموزشي در درباره . ]21، 19[شود  كنترل و تأثيرگذار مي
                                                 
1. management Science  
2. super Complexity   
3. educational Administration 
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ساخت نظام آموزشي كشور اعتقاد بر اين است كه ساخت نظام آموزشي هر كشوري 
هاي رسمي آن كشور است و عملكرد نظام  اي از نيازهاي سازمان ي مجموعه دربرگيرنده

ت نه تنها از نظر پيشرف، دارند آموزش و پرورش كه مديران آموزشي اداره آن را بر عهده
از اهميت ، اقتصادي و اجتماعي بلكه از نظر تأثيري كه بر تحرك شغلي و انتظارات دارد

مديريت آموزشي به عنوان يكي از اركان اصلي . ]9[اي برخوردار است  كننده تعيين
كند؛ چرا كه كيفيت هر  آموزش در پاسخ به نيازهاي آموزشي نقش حساسي را ايفا مي

  . ]16[آن بستگي دارد كشوري به كيفيت نظام آموزشي 
نظران در خصوص اهميت و نقش رشته مديريت آموزشي در  با توجه به نظرات صاحب

و  1ها شاهد آن هستيم نظام آموزشي كشور ما با چالش، ساخت نظام آموزش هر كشور
گيري  مروري بر سير تكوين و شكل، در اين خصوص. ]19[مشكالتي مواجه هست 

ها و مشكالت  چالش، ها نشان از آن دارد كه آسيب، رمديريت نظام آموزشي در كشو
توان با خألهايي كه در  اين تأثيرات را مي. گير نظام آموزشي شده است شماري گريبان بي

ها در مديريت نظام  از جمله اين آسيب. كار نظام آموزشي وجود دارد مشاهده كرد
نبود ، عال در امر آموزشنبود مشاركت ف، توان به فقدان نوآوري و خالقيت آموزشي مي

  . ]17[و فقدان ارزيابي صحيح آموزشي اشاره كرد ) راهبردي( 2ريزي استراتژيك برنامه
ها صدمات زيادي هاي مهم نظام آموزشي كشور كه در برابر اين چالش يكي از حوزه

ها در رشته  ها و آسيب ترين اين چالش از جمله مهم. رشته مديريت آموزشي است، ديده
خدمات پشتيباني ، شده هاي ارائه برنامه(ها توان در بخش فرايند ت آموزشي را ميمديري
هاي وارده در  آسيب. ]7[مشاهده كرد ) ... سطح علمي دانشجويان و استادان و، شده ارائه

رشد اين  به تواند خألهاي بسياري در روند رو بخش فرايندها به رشتة مديريت آموزشي مي

                                                 
1. challenges 
2. strategic Planning  
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هاي بعد فرايندها در رشته  ترين آسيب از جمله مهم. ]6[ايد رشته تحصيلي ايجاد نم
، هاي اجراشده كيفيت برنامه: اند از نظران عبارت مديريت آموزشي از ديدگاه صاحب

كيفيت فضاهاي آموزشي ، كيفيت تجهيزات آموزشي، شده كيفيت خدمات پشتيباني ارائه
ت سطح علمي استادان و كيفي، هاي آموزشي برگزارشده ؛ كيفيت كارگاه]16، 9، 7[

همچنين بخشي . ]13[پژوهشي دانشجويان  -هاي علمي دانشجويان و كيفيت فعاليت
توان در كيفيت سطح علمي  هاي فرايندها را در رشته مديريت آموزشي را مي عظيم آسيب

آموختگاني كه پس از فراغت از  دانش. آموختگان اين رشته تحصيلي مشاهده كرد دانش
  . ]5[افي در زمينه رشته تحصيلي ندارند تخصص ك، تحصيل

ارزيابي كيفي . ]1[ارزيابي كيفي است ، هاي شناخت مشكالت ترين راه يكي از مهم
. رشته مديريت آموزشي انعكاسي از تالش براي شناسايي نقاط ضعف اين رشته است

شناسايي نقاط ضعف از ابعاد گوناگون و گام ، هدف اوليه و مهم در ارزيابي كيفي
در زمينه اهميت ارزيابي كيفي براي شناخت . ]13[رداشتن در جهت اصالح آن است ب

نقاط قوت و ضعف ، هدف اين است كه با ارزيابي رشته مورد بحث، ها و مشكالت آسيب
ها و ارائه راهكارها به  شناسايي آسيب. آن را يافته در پي اصالح و بهبود آن باشيم

كنندگان  ريزان و تدوين برنامه، وزش و پرورشمديران آم، متخصصان تعليم و تربيت
هاي  دهد كه برنامه هاي درسي و همچنين استادان و دانشجويان اين امكان را مي برنامه

توان  مي، بر اين اساس. ريزي و الگوهاي جديد را ارائه كنند شده را برنامه تكميلي اصالح
م در جهت رضايت افراد گوي جامعه و ه اي بود كه هم پاسخ هاي تازه شاهد پيشرفت

  . ]13، 12[  باشد
هاي وارده بر حوزه مديريت آموزشي در  بررسي و شناسايي آسيب، در همين خصوص

نقاط ، هاست تا از اين طريق بتوان تهديدها را تبديل به فرصت گرو شناخت صحيح آن
 ،ها تبديل كنيم؛ به عبارت ديگر ضعف را تا حدودي برطرف و نقاط قوت را به فرصت
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هايي است كه در تحول هر سازماني از جمله  شناخت مشكالت يكي از اولين فعاليت
  . ]18، 14[دهد  هاي آموزشي رخ مي سازمان

پژوهش حاضر با تمركز بر ارزشيابي از كيفيت اجزا و عناصر مختلف فرايندهاي رشته 
واردشده هاي  ها و آسيب مديريت آموزشي است كه در اين راستا به دنبال شناسايي ضعف

ها  ها و آسيب هايي به منظور مرتفع شدن اين ضعف حل به اين حوزه بوده و همچنين راه
به دليل اينكه تحقيقات جامعي در حوزه ارزشيابي از . در جامعه آموزشي ارائه شده است

باره   نشده است و در اين  كيفيت اجزا و عناصر مختلف رشته مديريت آموزشي انجام
نيازمند مدل جامعي براي ، ندارد و نيز به دليل حساسيت پژوهشالگوي خاصي وجود 

كه يك بخش (از ارزشيابي فرايندها ، با توجه به هدف پژوهش، از اين رو. ارزيابي هستيم
  . استفاده كرديم) از الگوي سيپ است

هاي ارزشيابي در هنگامي است كه  آوري آن دسته از داده ارزشيابي فرايند شامل جمع
شود تا  در ارزشيابي فرايند كوشش مي. شده و به اجرا گذاشته شده است  احيبرنامه طر

خوبي در حال پياده شدن است؟  آيا برنامه به: ها تعيين گردند هايي نظير اين پاسخ پرسش
چه موانعي بر سر راه موفقيت آن قرار دارند؟ چه تغييراتي ضروري هستند؟ پاسخ به اين 

اين نوع ارزشيابي به . ]20[كند  هاي اجرايي كمك مي وهها به كنترل و هدايت شي پرسش
هاي آموزشي و  بيني مشكالت اجرايي در جريان انجام فعاليت منظور تشخيص يا پيش

، به عبارت ديگر. ]20[آيد  ها به عمل مي ميزان مطلوبيت فرايند اجراي اين فعاليت
شرح و ، ها فعاليتاي است جهت ثبت وقايع در حين اجراي  ارزشيابي فرايند وسيله

شده است يا مسئول آن عمليات و  چه كسي پاسخگوي فعاليت انجام توصيف اينكه
و چه زماني الزم است تا آن عمل و فعاليت تكميل و كامل  ها چه كسي است فعاليت
  . ]17، 14، 3[گردد 

مجموعاً هفت مؤلفه براي ) تحقيقات داخلي و خارجي(از طريق مطالعه مباني نظري  
ابي بخش فرايندهاي رشته مديريت آموزشي از ديدگاه استادان و دانشجويان در نظر ارزي
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هاي ارزشيابي از كيفيت اجزا و عناصر فرايندهاي رشته  ترين مؤلفه مهم. گرفته شده است
ها و خدمات  اند از برنامه مديريت آموزشي از ديدگاه استادان و دانشجويان عبارت

؛ ارزيابي از سطح علمي استادان و ]10، 3[از خدمات پشتيباني ؛ ارزيابي ]10، 9[شده  ارائه
، 2[رشد كيفيت رشته مديريت آموزشي  به دانشجويان و ارزيابي دانشجويان از روند رو

: گويي به اين سؤال است پژوهش حاضر به دنبال پاسخ، با عنايت به طرح مسئله فوق. ]8
  ي ارشد از چه كيفيتي برخوردارند؟فرايندهاي رشته مديريت آموزشي در دوره كارشناس

  
  سؤاالت تحقيق

  شده در رشتة مديريت آموزشي چگونه است؟ ها و خدمات ارائه كيفيت برنامه. 1
در رشته مديريت ) ... هاي آموزشي و كارگاه، تجهيزات، فضاها(خدمات پشتيباني . 2

  آموزشي چه كيفيتي دارند؟
  شجويان چيست؟سطح علمي اعضاي هيئت علمي از ديدگاه دان. 3
  سطح علمي دانشجويان از ديدگاه اعضاي هيئت علمي چيست؟. 4
رشد رشتة مديريت آموزشي از وضع موجود به وضع مطلوب از چه كيفيتي  روند روبه. 5

  برخوردار است؟



 رحيميان، نجفي. . . .     آيندهاي انتقال آموزش تبيين پيش

 

133 

 

  پژوهش  روش
 و اي بوده كاربردي و توسعه، از لحاظ هدف و پيمايشي، روش نظر از پژوهش حاضر

ارزشيابي از كيفيت اجزا و عناصر  با مرتبط هايها و گويه زمينه ترين مآن مه انجام براي
 جامعه. اند قرار گرفته ارزيابي و سنجش مورد مختلف فرايندهاي رشته مديريت آموزشي

ترم (1391 -1392را كليه اعضاي هيئت علمي و دانشجويان ورودي سال تحصيلي  آماري
عالمه طباطبايي ، تهران، بهشتي، خوارزمي(ان هاي دولتي شهر تهر دانشگاه )سوم و چهارم

از . گذرانند تشكيل دادند دوره كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي را مي كه) و الزهرا
گيري در  نفر از دانشجويان به صورت نمونه 52نفر از اعضاي هيئت علمي و  20اين ميان 

 14مرد و بقيه زن و ) ددرص 75(نفر  15كننده  هيئت علمي شركت. دسترس انتخاب شدند
نفر  2و ، مرتبه دانشياري) درصد 20(نفر  4، با مرتبه علمي استادياري) درصد 70(نفر 

نفر  21كننده در تحقيق  همچنين دانشجويان شركت. در مرتبه استادي بودند) درصد 10(
 10، نفر در دانشگاه خوارزمي 12دختر بودند كه ) درصد 60(نفر  31پسر و ) درصد 40(
نفر در عالمه طباطبايي  10نفر در تهران و  10، نفر در شهيد بهشتي 10، فر در الزهران

ساخته دانشجويان و استادان  ابزار مورد استفاده دو پرسشنامه محقق. مشغول تحصيل بودند
. هاي پرسشنامه از طريق مطالعه مباني نظري و پيشينه تحقيق گردآوري شدگويه. بود

ها و خدمات ضاي هيئت علمي شامل سه مؤلفه كيفيت برنامهپرسشنامه مربوط به اع
شده و كيفيت سطح علمي دانشجويان كه مجموعاً  كيفيت خدمات پشتيباني ارائه، شده ارائه
ها و خدمات  مؤلفه كيفيت برنامه 4و پرسشنامه مربوط به دانشجويان شامل ، گويه 22
سطح علمي استادان و كيفيت روند  كيفيت، شده كيفيت خدمات پشتيباني ارائه، شده ارائه
گويه  27رشد رشته مديريت آموزشي از وضع موجود به وضع مطلوب كه مجموعاً  روبه
روايي پرسشنامه توسط متخصصان رشته مديريت آموزشي به دست آمد و پايايي آن . بود

قبول  نشان از سطح قابل. /78از روش آزمون آلفاي كرونباخ سنجيده شد كه ضريب 
افزار  اي از طريق نرم نمونه تك tها با استفاده از آزمون  در نهايت داده. امه بودپرسشن
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SPSS ها از  همچنين براي بررسي وضعيت ميانگين. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند
 33/2؛ بدين صورت كه ميانگين ]22[طيف استانداردشده بازرگان و همكاران استفاده شد 

در  67/3تا  5در وضعيت نسبتأ مطلوب و  34/2تا  66/3، در وضعيت نامطلوب 1تا 
 . وضعيت مطلوب ارزيابي گرديد

  ها يافته
شده در رشتة مديريت آموزشي از كيفيت مطلوبي  ها و خدمات ارائهبرنامه آيا: سؤال اول

  برخوردارند؟
  نظرهاي اعضاي هيئت علمي) الف

  

  شده  خدمات ارائهها و  نسبت به برنامه اعضاي هيئت علميديدگاه : 1جدول 

ف
ردي

  

  ميانگين  هاگويه
انحراف
  معيار

  tآماره 
سطح 
  معناداري

  كيفيت

مطلوب نسبتاً  .137-552. 1  .865 70/2   اجراشدهي ها برنامهكيفيت   1  

000. 1  00/3   اجراشدهي ها برنامهرضايت از   2  000.  1 .000 مطلوب نسبتاً   

000. 1  75/3   اجراشدهي ها برنامهحمايت از   3  1 .732  مطلوب  .225 

-157. 1  .967  75/2  ها برنامهمشاركت در   4 مطلوب نسبتاً  .262   

-292. 4  .834  20/2   شده ارائهكيفيت خدمات   5  نامطلوب  .000 

000. 1  00/3   شده ارائهحمايت از خدمات   6  000.  1 .000 مطلوب نسبتاً   

7  
رساني علمـي و پژوهشـي بـه ياري

  دانشجويان
67/3  577.  2 .000  مطلوب  .044 

8  
مشــــاركت دادن دانشــــجويان در

  گيري يمتصم
33/3  1 .155 مطلوب نسبتاً  .667  .500   

-577. 3  .813  35/2  رضايت از وضعيت موجود   9 مطلوب نسبتاً  .002   

04/3  مجموع   65589. 3 .229- مطلوب نسبتاً  .004   
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، شده كيفيت خدمات ارائه(گويه ميانگين سه ، 1جدول  tبا توجه به مقدار آماره 
باالتر از ميانگين نظري بوده و ، )رساني به دانشجويان و رضايت از وضعت موجود ياري

همچنين . در مابقي متغيرها معناداري وجود ندارد. معنادار است. /95اين ميزان در سطح 
اي ه هاي حمايت از برنامهگويه، شده در سطح نامطلوب گويه كيفيت خدمات ارائه

ها رساني علمي و پژوهشي به دانشجويان در سطح مطلوب و مابقي گويه اجراشده و ياري
از ديدگاه  شده ارائهو خدمات  ها برنامهكيفيت ، در كل. در سطح نسبتاً مطلوب ارزيابي شد

  . مطلوب ارزيابي شده است نسبتاًدر سطح  04/3با ميانگين  اعضاي هيئت علمي
  نظرهاي دانشجويان) ب
  

  شده  ها و خدمات ارائه ديدگاه دانشجويان انسبت به برنامه: 2 ولجد

ف
ردي

  

  ميانگين  هاگويه
انحراف
  معيار

  tآماره 
سطح 
  معناداري

  كيفيت

63/2   اجراشدهي ها برنامهكيفيت   1  768.  3 .432- مطلوب نسبتاً  .001   

60/2  ها برنامهشركت در   2  934.  3 .117- مطلوب نسبتاً  .003   

50/2  از وضعيت موجود رضايت  3  897.  4 .021- مطلوب نسبتاً  .000   

4  
ــزان ــهمي ــابرنام دراجراشــدهيه

  راستاي رشته مديريت آموزشي
75/2  711.  2 .537- مطلوب نسبتاً  .014   

5  
روند رسيدن از وضع موجـود بـه

  وضع مطلوب
81/2  768.  1 .806 مطلوب نسبتاً  .077  .  

65/2 مجموع  54353. 4 .541 مطلوب نسبتاً  .000   

تنها گويه روند رسيدن از وضع ، گويه موردبررسي 5از بين  2با توجه به نتايج جدول 
 tگويه ديگر با توجه به مقدار آماره  4، در مقابل. معنادار نيست، موجود به وضع مطلوب

ده در ش ها و خدمات ارائه اين بدان معناست كه دانشجويان از كيفيت برنامه. معنادار هستند
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 شده ارائهو خدمات  ها برنامهدر كل كيفيت . رشته مديريت آموزشي رضايت نسبي دارند
  . مطلوب ارزيابي شده است نسبتاًدر سطح  65/2از ديدگاه دانشجويان با ميانگين 

در رشته مديريت آموزشي از كيفيت مطلوبي شده  ارائهآيا خدمات پشتيباني : سؤال دوم
  برخوردارند؟

  ي اعضاي هيئت علمينظرها) الف
  نسبت به خدمات پشتيباني  اعضاي هيئت علميديدگاه : 3 جدول

ف
ردي

  

  ميانگين  هاگويه
انحراف
  معيار

  tآماره 
سطح 
  معناداري

  كيفيت

  . 085  -728. 1  15. 1  89/2 رضايت از كيفيت فضاي آموزشي  1
 نسبتاً
  مطلوب

  . 040  . 126  28. 1  98/2  رضايت از كيفيت تجهيزات   2
 اًنسبت

  مطلوب

3  
ــت ــايت از كيفي ــاهرض ــاكارگ يه

  آموزشي 
25/3  1 .17  4 .039  000 .  

 نسبتاً
  مطلوب

  . 000 140. 5 16. 1 32/3  ي آموزشي ها كارگاهاستقبال از   4
 نسبتاً
  مطلوب

  . 030  18. 2  . 831  9/3  مجموع 
 نسبتاً
  مطلوب

تنها گويه ، tه با توجه به مقدار آمار، مشخص است 3كه از نتايج جدول  طور همان
. ها معنادارنداز نظر آماري معنادار نيست و مابقي گويه رضايت از كيفيت فضاي آموزشي

در سطح  09/3با ميانگين  اعضاي هيئت علميكيفيت خدمات پشتيباني از ديدگاه ، در كل
اين بدان معناست كه اعضاي هيئت علمي از خدمات . مطلوب ارزيابي شده است نسبتاً

همچنين با توجه به . در رشته مديريت آموزشي رضايت نسبي دارند شده رائهاپشتيباني 
در  مؤلفهتوان نتيجه گرفت اين  يم، است. 030ها ينكه سطح معناداري مجموعه گويها

  . معنا دارد. /95سطح 
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  نظرهاي دانشجويان) ب
  

  ديدگاه دانشجويان از خدمات پشتيباني : 4 جدول

ف
ردي

  

  ميانگين  هاگويه
 انحراف
  معيار

  tآماره 
سطح 
  معناداري

  كيفيت

63/2 رضايت از كيفيت فضاي آموزشي  1  1 .085  
2 .

428-  
019.  

 نسبتاً
 مطلوب

2  
رضايت از كيفيت تجهيزات

 آموزشي
56/2  916.  

3 .
481-  

001.  
 نسبتاً
 مطلوب

52/2 رضايت از كيفيت تجهيزات كتابخانه  3  896.  
3 .

868-  
000.  

 نسبتاً
 مطلوب

استفاده از تجهيزات كتابخانهميزان   4  10/3  869.  798.  429.  
 نسبتاً
 مطلوب

اي يانهرارضايت از كيفيت تجهيزات   5  63/2  1 .030  
2 .

559-  
013.  

 نسبتاً
 مطلوب

اي يانهراميزان استفاده از تجهيزات   6  15/3  937.  1 .148  242.  
 نسبتاً
 مطلوب

7  
يهاكارگاهرضايت از كيفيت

 آموزشي 
37/2  742.  

6 .
170-  

000.  
 نسبتاً
 مطلوب

ي آموزشي ها كارگاهاستقبال از   8  85/2  1 .036  
1 .

071-  
289.  

 نسبتاً
 مطلوب

72/2  مجموع   61039.  
3 .

237-  
002.  

 نسبتاً
 مطلوب

 3، گويه مورد بررسي 8از بين  tدهد با توجه به مقدار آماره نشان مي 4نتايج جدول 
هاي  اي و استقبال از كارگاه استفاده از تجهيزات رايانه، كتابخانه استفاده از تجهيزات(گويه 

، در كل. از نظر آماري معنادار نيست و مابقي متغيرها معنادارند) آموزشي برگزارشده
مطلوب  نسبتاًدر سطح  72/2كيفيت خدمات پشتيباني از ديدگاه دانشجويان با ميانگين 
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است . 002ها طح معناداري مجموعه گويهينكه سابا توجه به  ؛ وارزيابي شده است
  . معنا دارد. /95در سطح  مؤلفهتوان نتيجه گرفت اين  يم

از ديدگاه دانشجويان از چه كيفيتي  اعضاي هيئت علميسطح علمي : سوم سؤال
  برخوردار است؟

  
  اعضاي هيئت علميديدگاه دانشجويان نسبت به كيفيت سطح علمي : 5جدول 

ف
ردي

  

  ميانگين  هاگويه
انحراف
  معيار

  tآماره 
سطح 
  معناداري

  كيفيت

1  
اعضـايعلمـيسـطحكيفيت مطلـوب

  هيئت علمي
50/3  1 .019  3 .537 مطلوب نسبتاً  .001   

72/3   اعضاي هيئت علميميزان تخصص   2  998.  4 .028  مطلوب  .000 

3  
دراعضــاي هيئــت علمــييرگــذاريتأث

  روند تحصيلي
12/3  1 .003 مطلوب نسبتاً  .411  .830   

4  
اعضـاي هيئـتميزان كيفيـت تـدريس

  علمي
35/3  764.  3 .267 مطلوب نسبتاً  .002   

42/3  اعضاي هيئت علميمديريت كالس   5  871.  3 .503 مطلوب نسبتاً  .001   

56/3   اعضاي هيئت علميميزان دسترسي به   6  725.  5 .545 مطلوب نسبتاً  .000   

21/3   شده ارائهكيفيت محتواي   7  871.  1 .752 مطلوب نسبتاً  .086   

8  
ميزان ترغيب دانشـجويان بـه كارهـاي

  پژوهشي و مطالعاتي 
96/2  1 .066  260 .- مطلوب نسبتاً  .796   

30/3  مجموع   70525.  3 .168 مطلوب نسبتاً  .003   

گويه ارزيابي از  9توان استنباط كرد كه از بين  مي 5آمده از جدول  عمل هاي به از بررسي
در روند  اعضاي هيئت علميتأثيرگذاري (گويه  4، اعضاي هيئت علميعلمي سطح 

كيفيت ، رشد دانشجويان در روند روبه اعضاي هيئت علميتأثيرگذاري تدريس ، تحصيلي
و ميزان ترغيب دانشجويان به  اعضاي هيئت علميشده از سوي  مطلوب محتواي ارائه
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دهد  نبود معناداري را نشان مي) مياعضاي هيئت علكارهاي پژوهشي و مطالعاتي توسط 
همچنين گويه ميزان تخصص . معنادار هستند. /95ها در سطح مابقي گويه، و در مقابل

ها در سطح نسبتاً مطلوب ارزيابي اعضاي هيئت علمي در سطح مطلوب و مابقي گويه
از ديدگاه دانشجويان با ميانگين  اعضاي هيئت علميكيفيت سطح علمي ، در كل. شد
دانشجويان از كيفيت ، يگرد عبارت بهمطلوب ارزيابي شده است؛  نسبتاًدر سطح  30/3

ينكه سطح اهمچنين با توجه به . رضايت نسبي دارند اعضاي هيئت علميسطح علمي 
معنا . /95در سطح  مؤلفهتوان نتيجه گرفت اين  يم، است. 003ها معناداري مجموعه گويه

  . دارد
نشجويان از ديدگاه اعضاي هيئت علمي از چه كيفيتي سطح علمي دا: سؤال چهارم

  برخوردار است؟
  

  نسبت به كيفيت سطح علمي دانشجويان  اعضاي هيئت علميديدگاه : 6 جدول

ف
ردي

  

  ميانگين  هاگويه
انحراف
  معيار

  tآماره 
سطح 
  معناداري

  كيفيت

71/2  سطح علمي دانشجويان  1  588.  1 .863- مطلوب نسبتاً  .056   

71/2  از سطح علمي دانشجويان رضايت  2  686.  1 .768- مطلوب نسبتاً  .096   

3  
هايشركت دانشجويان در فعاليت

  پژوهشي -علمي
47/2  800.  2 .729- مطلوب نسبتاً  .015   

4  
-هـاي علمـيرضايت از فعاليـت
  پژوهشي دانشجويان

65/2 مطلوب نسبتاً  .752-083. 1  .786   

63/2  مجموع   58039. 2 .612- مطلوب نسبتاً  .019   

تنها گويه شركت دانشجويان ، گويه مورد بررسي 4بين  از، 6جدول به نتايج  توجهبا 
ها با توجه به مقدار سطح و مابقي گويه پژوهشي معنادار است؛ -هاي علمي  در فعاليت
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 كيفيت سطح علمي دانشجويان از ديدگاه، در كل. معنادار نيستند. /5تر از  معناداري بزرگ
  بهارزيابي شده است؛  مطلوب نسبتاًدر سطح  63/2با ميانگين  اعضاي هيئت علمي

. از كيفيت سطح علمي دانشجويان رضايت نسبي دارند اعضاي هيئت علمي، يگرد  عبارت
توان نتيجه  يماست . 019ها ينكه سطح معناداري مجموعه گويهاهمچنين با توجه به 

  . اردمعنا د% 95در سطح  مؤلفهگرفت اين 
  رشد رشته مديريت آموزشي از چه كيفيتي برخوردار است؟ روند روبه: سؤال پنجم

  
  ديدگاه دانشجويان نسبت به روند روبه رشد كيفيت رشته مديريت آموزشي: 7جدول 

ف
ردي

  

  ميانگين  هاگويه
انحراف
  معيار

  tآماره 
سطح

  معناداري
  كيفيت

1  
–ي به كارهاي علميمند عالقه

 پژوهشي
94/3  916.  7 .415  000.  

 مطلوب

پژوهشي –فعاليت در كارهاي علمي   2  17/3  863.  1 .212  421.  
 نسبتاً
 مطلوب

ي به رشته تحصيليمند عالقه  3  87/3  929.  6 .714  مطلوب  .000 

79/3 شركت فعاالنه در مباحث درسي  4  1 .000  3 .745  مطلوب  .000 

5  
ميزان روند پيشرفت در رشته

 تحصيلي
21/3  871.  1 .752  086.  

 نسبتاً
 مطلوب

67/3  مجموع   66917. 5 .471  مطلوب  .000 

گويه مربوط به ارزيابي دانشجويان از روند  5از بين ، برابر با نتايج جدول باال  
 - مندي به كارهاي علمي  عالقه(گويه  3، رشد كيفيت رشته مديريت آموزشي روبه

معنادار ) شركت فعاالنه در مباحث درسيمندي به رشته تحصيلي و  عالقه، پژوهشي
، را دارند. /05تر از  سطح معناداري بزرگ هستند و دو گويه ديگر اين بخش چون مقدار

ي به رشته مند عالقه، ي به كارهاي علمي و پژوهشيمند عالقههاي گويه. معنادار نيستند
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اليت در هاي فعتحصيلي و شركت فعاالنه در مباحث درسي در سطح مطلوب و گويه
مطلوب  نسبتاًپژوهشي و ميزان روند پيشرفت در رشته تحصيلي در سطح  -كارهاي علمي
رشد رشته مديريت آموزشي از ديدگاه دانشجويان با  در كل كيفيت روند روبه. ارزيابي شد

دانشجويان از روند ، يگرد  عبارت  بهدر سطح مطلوبي ارزيابي شده است؛  67/3ميانگين 
ينكه سطح اهمچنين با توجه به . داشتندرشته مديريت آموزشي رضايت  رشد كيفيت روبه

معنا . /95در سطح  مؤلفهتوان نتيجه گرفت اين  يم، است. 000ها معناداري مجموعه گويه
  . دارد

ها و  كيفيت برنامه: هاي رشته مديريت آموزشي بدين ترتيب بودوضعيت فرايند، در كل
، ي هيئت علمي و دانشجويان در سطح نسبتاً مطلوبشده از ديدگاه اعضا خدمات ارائه

شده از ديدگاه اعضاي هيئت علمي و دانشجويان در سطح نسبتاً  كيفيت خدمات ارائه
كيفيت سطح علمي اعضاي هيئت علمي از ديدگاه دانشجويان در سطح نسبتاً ، مطلوب
سبتاً كيفت سطح علمي دانشجويان از ديدگاه اعضاي هيئت علمي در سطح ن، مطلوب

  . رشد رشته مديريت آموزشي در سطح مطلوب ارزيابي شد مطلوب و روند روبه
  

  گيري  بحث و نتيجه
ارزشيابي كيفيت اجزا و عناصر مختلف فرايندهاي رشته ، هدف از اين پژوهش

اين مطالعه در قالب دو پرسشنامه دانشجويان و اعضاي هيئت . مديريت آموزشي بود
شده از ديدگاه اعضاي هيئت  ها و خدمات ارائه رزيابي از برنامهمؤلفه ا 7علمي و مجموعاً 

ارزيابي خدمات پشتيباني از ديدگاه اعضاي هيئت علمي و ، علمي و دانشجويان
ارزيابي سطح علمي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان و ارزيابي روند ، دانشجويان

 . سؤال بررسي شد 4رشد رشته مديريت آموزشي در قالب  روبه

شده در رشته مديريت آموزشي از  ها و خدمات ارائه ها نشان داد كيفيت برنامه سيبرر
نگاه اعضاي هيئت علمي در سطح نسبتأ مطلوب قرار دارد؛ چرا كه ميانگين مجموع 
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رسد از  وضعيت نسبتأ مطلوب در اين زمينه به نظر مي. دهد را نشان مي 04/3ها عدد گويه
ها كاسته و نارضايتي آنها را در وضعيت موجود  امهمشاركت اعضاي هيئت علمي در برن

ها و خدمات  همچنين كيفيت برنامه. رشته مديريت آموزشي به همراه داشته است
. شده در رشته مديريت آموزشي از نگاه دانشجويان در سطح نسبتأ مطلوب قرار دارد ارائه

ت آنها در اين هاي اجراشده باعث كاهش شرك نارضايتي كامل دانشجويان از برنامه
ها و  هاي كيفيت برنامهبر اهميت گويه، در اين بخش از نتايج. ها شده است برنامه

هاي اجراشده و رضايت از وضعيت مطلوب از  شركت در برنامه، شده خدمات ارائه
، 10، 9[ديدگاه اعضاي هيئت علمي و دانشجويان در مطالعات متعددي تأكيد شده است 

11[ .  
شده در رشته  دوم پژوهش نشان داد كيفيت خدمات پشتيباني ارائههاي سؤال  بررسي

. مديريت آموزشي از ديدگاه اعضاي هيئت علمي در سطح نسبتأ مطلوب قرار دارد
شده در رشته مديريت آموزشي از ديدگاه استادان  همچنين كيفيت خدمات پشتيباني ارائه

ضاي هيئت علمي و دانشجويان وجه اشتراك ديدگاه اع. در سطح نسبتأ مطلوب قرار دارد
رضايت از كيفيت فضاي آموزشي و رضايت از (گويه  2از مؤلفه فوق را در نارضايتي از 

اين بدان معناست كه فضاي آموزشي و . توان مشاهده كرد مي) كيفيت تجهيزات آموزشي
تجهيزات آموزشي قرارگرفته در اختيار اعضاي هيئت علمي و دانشجويان از نظر كيفيت 

هاي اساسي تأسيس يك رشته  باره مي توان ادعا كرد از پايه دراين. سطح پاييني است در
تحصيلي در نظر گرفتن فضاي آموزشي مناسب به تعداد استادان و دانشجويان است؛ چرا 

توان شاهد  كه با قرار دادن تجهيزات و امكانات كافي در اختيار استادان و دانشجويان مي
  . ]7، 3[صيلي بود رشد رشته تح روند روبه
كيفيت تجهيزات آموزشي و ، هاي كيفيت فضاي آموزشيآمده در گويه دست نتايج به

شده برخي از محققان  هاي آموزشي تا حدودي با نتايج مطالعه انجام كيفيت كارگاه
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آمده در گويه روند رسيدن از وضع موجود  دست همچنين نتايج به. ]12، 10[همسوست 
  . ]4، 3[ايج برخي از مطالعات محققان همخواني دارد به وضع مطلوب با نت

پژوهشي ترغيب  -استادان كمتر از دانشجويان خود را به كارهاي علمي، در دهة اخير
اين بدان معناست كه تعهد استادان در قبال به بلوغ علمي رساندن دانشجويان . اند كرده

. ]6[ضايت كافي ندارند كاهش يافته است و نيز دانشجويان از سطح علمي استادان ر
كند؛ چراكه كيفيت  هاي مربوط به سؤال سوم پژوهش اين ديدگاه را تأييد مي بررسي

. سطح علمي اعضاي هيئت علمي از نظر دانشجويان در سطح نسبتأ مطلوب قرار دارد
همچنين كيفيت سطح علمي دانشجويان نيز از نظر اعضاي هيئت علمي در وضعيت نسبتأ 

ذكر آن است كه كيفيت سطح علمي اعضاي هيئت علمي  د؛ اما نكته قابلمطلوب قرار دار
نسبت به كيفيت سطح علمي دانشجويان از ديدگاه  30/3از ديدگاه دانشجويان با ميانگين 
وضعيت بهتري دارد؛ و به اين دليل هر دو ميانگين   63/2اعضاي هيئت علمي با ميانگين 

ها در طيف استانداردشده  بر وضعيت ميانگين در سطح نسبتأ مطلوب ارزيابي شد كه بنا
نتايج . شود در سطح نسبتأ مطلوب ارزيابي مي 66/3تا  33/2هاي بين  ميانگين، بازرگان

  . ]16، 2[هاي برخي از محققان همخواني دارد  آمده در اين مؤلفه با نتايج پژوهش دست به
پژوهشي  -هاي علمي ه فعاليتآنها را ب، اند استادان همچنان كه دانشجويان اذعان داشته

گرفته از  پژوهشي صورت -هاي علمي استادان نيز معتقدند فعاليت، كنند ترغيب نمي
هاي  شايد يكي از داليل نارضايتي از فعاليت. جانب دانشجويان كيفيت مطلوبي ندارد

دانشجويان . حمايت نشدن دانشجويان در اين عرصه است، پژوهشي دانشجويان -علمي
بار فرصت پژوهش به معناي واقعي در رشته تحصيلي خود ارشد براي اولين كارشناسي

تواند دانشجويان را در اين عرصه به درستي پرورش  يابند و اين استاد است كه ميرا مي
  . ]6[دهد 

رشد رشته مديريت آموزشي از نگاه دانشجويان  ها نشان داد كيفيت روند روبه بررسي 
را نشان  67/3ها عدد دارد؛ چرا كه ميانگين مجموع گويهدر سطح نسبتأ مطلوب قرار 
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پژوهشي و به نيز به رشته  -هاي علمي اند به فعاليت دانشجويان اذعان داشته. دهد مي
اين . كنند مند هستند و در مباحث درسي به طور فعاالنه شركت مي تحصيلي خود عالقه

راكه اعتقاد بر اين است در هر تواند نقطه عطفي براي رشته مديريت آموزشي باشد؛ چ مي
، مند باشند رشته تحصيلي اگر دانشجويان به رشته و مباحث علمي و تخصصي عالقه

  . ]2[رشد آن باشند  توانند رشته تحصيلي خود را ارتقا داده باعث روند روبه مي
هاي بسيار و نيز صرف زمان و  نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد با توجه به تالش

زياد كه در زمينه آموزش صورت گرفته است كيفيت فرايندهايي رشته مديريت  هزينه
شده از ديدگاه اعضاي هيئت علمي  ها و خدمات ارائه هاي كيفيت برنامه آموزشي در مؤلفه

كيفيت خدمات پشتيباني از ديدگاه اعضاي هيئت علمي و دانشجويان و ، و دانشجويان
انشجويان از سطح نسبتأ مطلوب برخوردار كيفيت سطح علمي اعضاي هيئت علمي و د

رشد رشته مديريت آموزشي از ديدگاه دانشجويان  است؛ و در مؤلفه كيفيت روند روبه
  . شاهد سطح مطلوب هستيم
هاي فرايندي واردشده بر رشته  براي اصالح و بهبود آسيب، با توجه به نتايج پژوهش

به ، وضع موجود به وضع مطلوبمديريت آموزشي و رساندن رشته مديريت آموزشي از 
مديران اداره آموزش و ، ها مديران سازمان، ها و مؤسسات آموزش عالي مديران دانشگاه

هاي درسي و نيز مدرسان  كنندگان برنامه ريزان و تدوين برنامه، مديران مدارس، پرورش
  :شود اين رشته تحصيلي موارد ذيل پيشنهاد مي

برگزاري ، ها دانشجويان كارشناسي ارشد به دانشگاه رويه ورود جلوگيري از افزايش بي
جذب هيئت ، هايي كه از كيفيت و كارايي بااليي برخوردار باشند ها و كارگاهسمينار

، هاي اينترنتي افزايش و توسعه بانك، علمي و دانشجويان توانا در مقطع كارشناسي ارشد
به تصدي مديريت  رتبه كشور نسبت گذاري مسئوالن عالي تغيير نگرش و ارزش

ساالري و سپردن مسئوليت  مداري و شايسته واحدهاي آموزشي تكنوكراسي به تخصص
التحصيالن رشته مديريت  مديريت مراكز آموزشي به مديران متخصص آموزشي و فارغ
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تشكيل ، اندازي مجالت علمي و پژوهشي با گرايش و تخصص در اين زمينه راه، آموزشي
بازنگري اساسي و ، هاي علوم تربيتي در سطح كشور دانشكده كميته يا كارگروه تخصصي

سازي  فراهم، ... منابع و، ها برنامه، ساختار، اهداف، ساختاري در رشته مديريت آموزشي
  . المللي دانشگاهي در سطح ملي و بين اي و بين دانشكده امكان تبادل تجربيات بين
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