کارایی درونی دانشکده فنی و حرفهای شهید منتظری مشهد
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چکیده
در کارایی درونی نظام آموزشی فرض بر این است که با حداقل داده حداکثر ستانده بهدست آید و روشن شود که آیا این همه هزینه و سرمایهگذاری
که در دانشگاهها و دانشکدههای فنی و مراکز فنی و حرفهای توانسته بازده کافی را داشته باشد یا خیر .از این رو بهمنظور جمعآوری اطالعات جهتت
بهبود فرایند برنامهریزی آموزشی ،در دانشکده فنی شهید منتظری مشهد در سال تحصیلی  ،8399-93پژوهشی با استفاده از پرسشنامه نگرشسنجی
و استفاده از اسناد و مدارک به روش توصیفی ت پیمایشی انجام گرفت که نتایج ذیل حاصل آمد:
 .8دانشجویان این دانشکده نحوه مدیریت دانشکده را نسبتا رضایتبخش ارزیابی کردهاند .6 .دانشجویان کتارایی استاتید ختود را در ستتو متوست
ارزیابی نمودهاند .3 .دانشجویان کتب درسی خود را باالتر از متوس و کارگاهها و آزمایشگاهها را در ستو متوس ارزیابی کردهاند .4 .استاتید از نظتر
مهارت فنی ،مدیران را در ستو باالتر از متوس و از نظر مهارت ادراکی و انسانی آنان را در حد متوس ارزیابی کردهاند .5 .در متورد کتالسهتا ی
درس اساتید بهعنوان مشاهدهگر کارگاهها و کالسها را در ستو باالتر از متوس ارزیابی کردهاند .2 .نرخ گذر بتهطتور کلتی  93/74متیباشتد کته
نرخگذر متلوبی است .بهطور کلی ستو کارایی این دانشکده در وضعیت نسبتا رضایتبخش ارزیابی شده است.

واژههای کلیدی
کارایی درونی ،نرخ گذر ،کارایی اساتید ،مهارت و دانشکده فنی.

نویسنده مسوول مکاتباتniknam.83@gmail.com :
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 .9طرح مساله

صنعتی ،از اهمیت برخوردارند .چنانچه این مراکز از نظتر امکانتات و

برنامه ریزی آموزشی با توجه به تعریف لکتت فراینتدی استت بترای

تجهیزات ،تکنولوژی ،اساتید و مدیریت بهتر و بتهروزتتر باشتند ایتن

تعیین هدفهای مناسب ،تشخیص دادن مسایل و نیازها و امکانات و

رسالت ختیر را بهتر به انجام میرسانند .بنابراین در بحث از کتارایی

محدودیت هایی که برای رسیدن به آن هدفها وجود دارد یا محتمالً

درونی در این مراکتز پترداختن بته شتاخصهتای کیفتی مهتمتتر از

وجود خواهد یافت و تنظیم کردن فعالیتها و برنامههایی کته بترای

شاخص های کمی از قبیل فمحاسبه انوا نرخها) احستاس متیشتود

رسیدن به آن هدفها الزم استت ففیوضتات .)8397 ،در ستالهتای

چون بهبود کیفیت امکانات ،منابع و نیروی انسانی بر بهبود عملکترد

اخیر برنامهریزی آموزشی بیشتر از نظتر کمتی رشتد یافتته و امکتان

تحصیلی دانشجویان اثر خواهد گذارد .در کارایی درونی مراکز فنی و

تربیت کثیری از دانشآموختگان را فراهم نمتوده استت ولتی مستاله

حرفهای جنبههای اصلی فرایند آموزشتی از قبیتل محتتوی دورههتا،

جهانی شدن آموزش ،گسترش مراکز آموزش عالی ،افزایش فراگیران

روشهای تدریس ،کیفیت مربیان ،نحوه استتفاده از فاتا و مکتان و

و رشتههای تحصیلی ،محدودیت منتابع متالی و بودجته و پیشترفت

ابزار و وسایل ،کارایی مدیریت و کیفیت رابته متقابل با صنعت مورد

تکنولوژی ،ضترورت ارزیتابی کتارایی آن هتم کتارایی درونتی را در

بررسی قرار میگیرد فهانیک .)81 ،8373 ،به استناد متالب گفتهشده

دانشگاهها نمایان ساخته است فیمنیدوزی .)8396 ،امروزه هر جامعه

در این پژوهش سعی شده است که کارایی مدیریت ،کتارایی استاتید،

و کشوری برای دوام و بقای خود نیازمند رشد و توسعه در جنبههتای

وضعیت فااهای کالبدی ،کارگاه ها ،کالسها و کتتا هتای درستی

مختلف است چرا که توسعه خود تغییراتی است که شرای نتامتلو

دانشجویان و عملکرد تحصیلی آنان و نرخ گتذر در دانشتکده شتهید

را به شرای متلو تبدیل میکند .در دنیای امروز هر کشوری نتواند

منتظری مشهد نشان داده شود.

موجبات توسعه و پیشرفت خود را فراهم کند از قافلته جهتانی عقتب

 .2اهداف پژوهش

مانده و هر روز وضعیت بتدتری را تجربته خواهتد کترد .ضترورت و

هدف کلی این پژوهش تعیین کارایی درونتی دانشتکده فنتی شتهید

اهمیت توسعه در جهان کنونی بر هیچ دولت و ملتی پوشیده نیست و

منتظری مشهد در سال تحصیلی  99-93میباشد و با توجه بته ایتن

توسعه در ابعاد مختلفش بهعنوان عمتدهتترین اهتداف هتر کشتوری

هدف ،اهداف فرعی زیر نیز مدنظر هستند:

است« :کشوری که قادر به توسعه مهارتها و معلومتات ملتت ختود

2ـ .9شناخت و تعیین کارایی منابع انسانی دانشکده شهید منتظری

نباشد نمیتواند بهطور موثری آنها را در اقتصاد ملی بتهکتار بگیترد»



) .(Aghazadeh, 1996, 2آموزش و اشتغال به طرق مختلف با هم



در ارتباطند و این ارتباط از پیش تعیین شده نیست .هر دو همدیگر را
کامل میکنند و روابتشان فعال است.
رشد کمی و کیفی هماهنت

شناخت و تعیین کارایی «میزان مهتارت» متدیریت دانشتکده
شهید منتظری؛
شتناخت و تعیتین وضتعیت کتتارایی «ویژگتیهتای عمتتومی و
تخصصی» اساتید دانشکده شهید منتظری.

2ـ .2شناخت وضعیت فضـاهای کالبـدی و منـابع مـادی دانشـکده

و ارتبتاط مناستب ایتن دو فآمتوزش و

شهید منتظری

اشتغال) باعث کارایی در کل نظام اجتماعی میشود .بهمنظور تعیتین





ساختار تقاضای نیروی انسانی برای اشتغال ،ارزیابی شرای گذشته و
حال و اطالعات روندرشد در بخشهای مختلتف کشتور ،روشهتای
تولید و دامنه کاربردشان ضروری است .ایتن روابت نیازمنتد دانتش

شناخت وضعیت کارگاههای دانشکده شهید منتظری؛
تعیین وضعیت کالسهای دانشکده شهید منتظری؛
تعیتین وضتتعیت منتابع وکتتتا هتای درستتی دانشتکده شتتهید
منتظری.

2ـ .8تعیین عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده شهید منتظری

دقیق در مورد ساختار آموزشی نیروی کار بترای اشتتغال استت .اگتر



برنامهریزی برای ساختار تقاضای مردم در جامعه و ستاختار آموزشتی
نیروی انسانی هماهن  ،مرتب و متعادل باشد میتوانتد مفیتد باشتد

تعیین نرخ گذر در طی سالهتای  92-99در دانشتکده شتهید
منتظری.

 .8اهمیت کارایی درونی

) .(Behbahani, 2010دانشگاهها و دانشکدهها بته واستتهی ارایته

با نگاهی به پیشرفتهای تکنولوژیکی و فرهنگی در جوامتع کنتونی،

ختتدمات متنتتو  ،نقتتش تعیتتینکننتتدهای در رشتتد و توستتعهی

همه به اتفاق آرا بر این نکته مهم توجه و تاکیتد دارنتد کته ارتقتای

اقتصادیکشورها دارند؛ دانشگاه ها و دانشکده های فنی و مراکز فنتی

جامعه در همه ابعاد ،به تعلیم و تربیتت و دانشتگاههتا وابستته استت.

و حرفهای ،هم بهدلیل اینکه ساالنه بودجه زیادی بترای ایتن مراکتز

بنابراین در بحث کارایی مهمترین دالیل را میتوان چنین برشمرد:

هزینه میشود و هم بهدلیل تتامین نیتروی متورد نیتاز بختشهتای
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 برای فعال سازی و کیفیت بخشیدن به مراکز آموزش فنتی بته
هر شکل ممکن ،بایتد ابتتدا نارستایی هتا ،مشتکالت و موانتع را
شناسایی نمود سپس براساس اطالعات بهدست آمتده ،تصتمیم و
اقدامات الزم اعمالشود؛
 انجام چنین تحققیقاتی باعث می شود مدیران و مستووالن بته
نقاط قوت و ضتعف ختود پتی ببرنتد و نقتاط قتوت را تقویتت ،و
مشکالت و نقاط ضعف را رفع نمایند؛
 از دیگر ضرورت های انجتام ایتن پتژوهش ،کمبتود ستابقهای
تحقیقاتی و پژوهشی مناسب در زمینهای مورد نظر می باشد؛
 برای بهبود بخشیدن هر فراینتدی در درجته اول الزم استت از
وضعیت گذشته ،حال و نیز جوانب مختلف آن وجود داشته باشتد،
این آگاهی باید چنان باشد که جزییات و چهتارچو عملیتاتی آن
فرایند را نشان دهد بهگونه ای که با تکیه بر اطالعتات بتهدستت
آمده بتوان تصویر واقعیتراز این وضعیت بهدست آورد .فنوروزی و
همکاران )8393 ،یکی از مواردی کته اطالعتات زیتادی دربتاره
تحلیل هزینه سازمان میدهد بررسی کارایی درونی است .با توجه
به بودجه زیادی که هر ساله صترف رشتتههتای فنتی متیشتود،
بررسی کارایی درونی آنها امری مهم و ضروری بهنظر میرسد.

پیچیدگی هتای کتل ستازمان استت و فعالقتهبنتد .)8392 ،در ایتن
پژوهش مهارت فنی فاز قبیل برنامهریزی مناسب ،مهارت حسابداری،
حذف و اضافه ،مهتارت ارزیتابی از عملکترد مدرستین ،ابتال شتر
وظایف مدرسین و همکاران) و مهارتهتای انستانی از قبیتل فجلتب
همکاری الزم مدرسین ،دانشجویان ،همکاران) و مهارتهای ادراکی
فدرک پیچیدگی ستازمان ،تشتریو ارتبتاط ستاختاری آموزشتکده بتا
وزارتخانه ،داشتن پیشنهادهای متوثر بته مقامتات متافوق در ستوابق
مکاتباتی ،اتخاذ تصمیمات کارساز و اجرای آنها براساس مستتندات و
 ...است) مدنظر میباشد.
مدیریت نقش تعیینکننده و اساسی در هتر ستازمان بتهخصتو

آموزش عالی دارد .واضو است مدیران ،مسوول توسعه و غنیستازی
ظرفیتهتای ستازمانهتای خودشتان هستتند

(Dehghani et al.,

) .2011در اواخر قرن بیستتم استتفاده از دانتش و فنتاوری بتهطتور
گسترده ای به افتزایش بهتره وری کاالهتا ،ختدمات و ستازمانهتای
آموزشی کمک کرده است .بر این اساس برای اثربخشی ستازمانهتا

 .4مفهومشناسی

رویکردهای جدیدی در زمینه متدیریت ایجتاد شتده استت کته ایتن

کارایی درونی :به عملکرد درونی مدارس و دانشگاهها اشتاره دارد و

رویکردها بر اهمیت ارتباط اثربخش بین افراد و گتروههتای کتاری و

به دو نو کتارایی تقستیم متیشتود شتامل :کتارایی فنتی فاز قبیتل

متقاعد کردن مدیران برای اهمیت دادن به مهارتهای جدیتد تاکیتد

تکنیکهای یادگیری و آموزش اثربخش تر) و کتارایی تخصصتی فاز

دارند فارگان 8398 ،به نقل از سوتیروفسکی ،)6188 ،بنابراین مدیران

قبیل کتا های خو  ،کتابخانه ،وسایل کامپیوتری و معلم کته بایتد

سازمانها نه تنها باید مدیریت کنند بلکه باید گونهای رهبتری کننتد

برای تولید مقرون بهصرفهترین نتایج استفاده شود) را شامل میشود

که توان ماندن در رقابتهای بینالمللتی و تکنولتوژی و انتبتاق بتا

) (Nadeem et al., 2002کتارایی درونتی نشتاندهنتده متلوبیتت

شرای جدید را داشته باشند ).(Sotirofski, 2011

تحقق هدفهای نظام نسبت به منابع مصرف شده است .یک نظتام

کارایی اساتید :کارایی آنان بتا تاکیتد بتر ویژگتیهتای عمتومی و

آموزشی در صورتی از کارایی برخوردار است که بهرهدهی آن بیش از

تخصصی آنها شامل ،فن بیتان و قتدرت انتقتال متلتب ،استتفاده از

هزینههایش باشتد فبازرگتان .)76 ،8399 ،در ایتن متالعته میتزان و

تکنولوژی روز در فراینتد تتدریس ،داشتتن توانتایی الزم در موضتو

چگونگی توانمندی و موفقیت درونی این مرکتز متدنظتر استت کته

تدریس ،استفاده از روشهای متنو تدریس و یافتههای جدید علمی،

براساس شتاخص فراینتدی نترخ گتذر بتا توجته بته شتاخصهتای

ایجاد انگیزه در دانشجویان برای فعالیتهای خارج از کتالس ،توجته

دروندادی از جمله فمنابع انسانی ،فااهای کالبتدی و منتابع متادی)

به نظرات و پیشنهادات دانشجویان و سواالت درسی آنها ،استتفاده از

سنجیده شده است ،این متغیر از نظر نقش ،متغیر وابستته یتا متالک

روشهای مختلف و متنو ارزشیابی ،توجه به فعالیتهتای علمتی و

نامیده میشود.

ابتکاری دانشجویان ،استفاده مفید از ستاعت کالستی و ستازماندهی

کارایی مدیریت :در مورد کارایی مدیران ،هم مهارت آنهتا در ابعتاد

مناسب آن ،داشتن ظاهری آراسته و متناسب بتا محتی فرهنگتی و

فنی ،انسانی و ادراکی سنجیده شده است و هم نحوهی انجام وظایف
مدیریتی آنها مورد سوال قرارگرفتته استت .منظتور از مهتارت فنتی
دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف ختا

در

توانایی شرو و خاتمه بهموقتع درس براستاس زمتان در اختیتار ،بتا

6

استفاده از پرسشنامه نگرشسنج از دانشتجویان بتا مقیتاس لیکترت

استت کته الزمته آن

گردآوری شده است.

ورزیدگی در کاربرد فنون و ابزار ویژه و شایستگی عملتی در رفتتار و

نرخ گذر :بهمعنی عبور دانشآموز ت دانشجو از یتک دورهی آموزشتی

فعالیت استت .منظتور از مهتارت انستانی ،3یعنتی توانتایی و قتدرت

به دورهی باالتر است فهانیک و همکاران .)71 ،8392 ،این متغیتر بتا

تشخیص در زمینه ایجاد محی تفاهم و همکاری و انجام دادن کتار

به دست آوردن نسبت بین تعداد دانشجویان ارتقا یافتته در هتر رشتته

بهوسیله دیگتران استت .منظتور از مهتارت ادراکتی ،4توانتایی درک
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تحصیلی به دورهی باالتر به تعداد ثبتنامکنندگان در آن رشتته قابتل

درصد مدیران ارشد از نظر رواب انسانی مشکل دارند .در این تحقیق

محاسبه است .این متغیر از شاخصهای فرایندی است و برای محاسبه

هدف این بود کته مشتخص شتود ستازمانهتا کته فتار التحصتیل

آن از فرمول ×100

=

دانشگاهها را استخدام میکنند به چه مهارتهای توجته متی نماینتد

استفاده شده است.

همواره رواب انسانی در ایتن مشتاغل اهمیتت را دارد (Waddok,

 .5پیشینه پژوهش
باکتاپور ف )6118در تحقیقی تحت عنوان «بررسی ،بهبتود و اصتال

 1991به نقل از صبا زاده(.

کارایی درونی آموزش و پرورش نپال» به نتایج زیر دست یافته است:

 .6روش پژوهش

نرخ ارتقا 5پایین بوده حدود 3/56درصد ،نرخ تکرار پایه  6/69درصتد،

در این متالعه به دلیل نحوه و یژگیهتای آمتاری و نگترش آنهتا در

نرخ ترک تحصیل باال بوده و مساوی با  2/89درصتد در پایتهی اول

مورد موضوعی خا  ،روش تحقیق« ،توصیفی» و از نتو پیمایشتی

ابتدایی میباشد .در مقایسه بتا پایته اول در پایتهی دوم  %54درصتد

میباشد .زیرا محقق سعی میکند آنچه که هست را بدون هیچگونته

افت تحصیلی وجود دارد .ثبتنام در پایههتای دوم ،ستوم ،چهتارم و

تغییر و دخالت ذهنی گزارش کند فنادری و سیفنراقتی .)8379 ،امتا

پنجم به نسبت ثبتنام در پایه اول در ستال  8339بتهترتیتب 4/42

این متالعه از حیث هدف از نو کاربردی از جنبه گردآوری دادهها ،از

درصتتد %33 ،درصتتد 9/34 ،درصتتد و  9/63درصتتد بتتوده استتت

نو غیرآزمایشی و از لحاظ زمانی به روش مقتعی انجام گرفت.

).(Santhemi, Bhaktapur, 2001

 .7جامعهآماری

مای جیان وو ف )6117در پژوهشی با عنوان «ارزیابی کتارایی درونتی

6

جامعه اصلی مورد متالعه ،آموزشکده فنی شهید منتظری استت کته

آموزش و پرورش پایه ماکتاوو :کتاربردی از روش کتوهرت بازستازی

تعداد دانشجویان این دانشکده  3813نفر میباشد.

شده» به نتایج زیر دست یافتهاند:

 .3نمونه و روش نمونهگیری

باالترین ضریب کارایی در آمتوزش و پترورش پتیش دبستتانی %33

برای جمع آوری اطالعات پرسشنامه ،روش نمونهگیتری تصتادفی تت

درصد ،سپس آموزش ابتدایی  %31درصد ،بعد آمتوزش متوستته بتا

طبقهای بهکار برده شده است .در مورد محاسبهی نترخ گتذر جامعته

 %95درصد و در نهایت دوره راهنمایی بتا  %73درصتد بتوده استت.

آماری همان اعاا نمونه آماری را تشکیل میدهند.

درونداد سالهای هر فار التحصیل پیشدبستانی ،ابتدایی ،راهنمتایی
و متوسته به ترتیب به میزانهای  73/3 ،27/2 ،3/13و 53/3درصد

 .1ابزار اندازهگیری متغیرها

برآورده شده است .اتالف منابع آموزشی بیشتر در آمتوزش متوستته

برای سنجش کارایی نحتوه متدیریت دانشتکده دو نتو ابتزار متورد

بوده که بهترتیب برای آموزش و تربیت یک فار التحصیل راهنمایی

استفاده قرار گرفته است:
الف .پرسشنامه نگرشسنج که نحوه مدیریت دانشکده براستاس
دیدگاه دانشجویان و نگرشسنجی از آنها جمعآوری شتده استت.
که سواالت مربوط به نحوه مدیریت دانشکده در این پرسشنامه 9
سوال می باشد؛
 .چک لیستی که توس برخی اساتید فبه عنوان مشاهدهگر) در
مورد عملکرد مدیریتی این دانشکده تکمیل گردیده استت شتامل
 62سوال با مقیاس لیکرت میباشد؛

و متوسته حدود  %89درصد و %62درصد از منابع واقعی متورد نیتاز
است ).(Jiun We, 2007
انکوبه ف )6114در تحقیق خود با عنوان «مدیریت کیفیت آمتوزش و
پرورش زیمباوه :کارایی درونی مدارس متوسته روستایی» بته نتتایج
زیر دست یافته است:

 مدارس متوسته روستایی تعداد قابل توجهی از دانشآموزانی را
که سنی بیش از قانونی ورود به مدرسه دارند را ثبتنام میکنند؛
 نترخهتتای تتترک تحصتتیل در ایتن متتدارس بتتهدلیتتل نتتاتوانی
دانشآموزان در پرداخت شهریههای مدرسته ،امتحتان ،فاصتلهی
طوالنی مدرسه با خانه و اثرات  HIVبسیار باالست.
در این مدارس تعداد دانشآموزان پسر بیشتر از دانشآموزان دختر
در همه ستو تحصیلی است و تعداد دانشآموزان دختر بیشتر از
دانش آموزان پسر ،یک پایه و کالس را تکرار میکنند.

مدرسین  87سوال با مقیاس لیکرت میباشد .برای سنجش ویژگیها،

تحقیقی دیگتر توست ووداک ف )8338در مرکتز رهبتری ختالق در

وضعیت و سرانه فاای کالبتدی فآزمایشتگاه ،کارگتاه ،کتالس درس)

کارینای شمالی برآورد میکنتد کته نیمتی از متدیران متدارس و 31

اطالعات مورد نظر در فرمهای مربوطه ثبت شده و بترای تهیته ایتن

برای سنجش کارایی مدرسین مراکز آموزشی مورد متالعه ،یک نتو
ابزار مورد استفاده قرار گرفته است:
این ابزار شامل پرسشنامه نگرشسنجی در مورد تواناییهای علمتی و
میزان تسل حرفهای و ویژگتیهتای عمتومی و شخصتیتی مدرستین
میباشد که توس دانشجویان تکمیل شده است .سواالت مربتوط بته
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فرم از مالکهای ارزیابی پیشنهاد مشایخ الگوبرداری شد .همچنین از

سوال است .بترای ستنجش مرکتز متورد متالعته در بعتد نترخ گتذر

پرسشنامه نگرشسنجی از دانشجویان نیز استفاده شده که شتامل 86

دانشجویان از سوابق و مستندات تحصیلی آنها استفاده شده است.

 .91روش آماری تجزیه و تحلیل دادهها

گرفته شده اند .نظرات مربوط به آنها در زمینه مهتارتهتای متدیران
دانشکده و فاای آموزشی و کارگاهی ،و نظرات دانشتجویان هتم در

از آمار پارامتریک شامل فراوانتی ،درصتد فراوانتی و آزمتون  tتتک

زمینتته مهتتارت مدرستتین ،متتدیران و فاتتای آموزشتتی و کارگتتاهی

نمونهای و تحلیل واریانس استفاده گردیده است.

دانشکده مورد بررسی قرار گرفته است.

 .99یافتههای پژوهش

99ـ .2آمارههای توصیفی

99ـ .9توصیف نمونه

پژوهشگر تالش نموده تا تمتامی ابزارهتای متورد استتفاده در ایتن

جدول .1توزیع فراوانی و درصد فراوانی دانشجویان

پژوهش را برحسب طیف 8ت  5نمرهگتذاری نمایتد و در تحلیتل هتم

برحسب رشته تحصیلی

تمامی نمرات کل را روی همین مقیاس منتقل نموده است تا خواننده

رشته تحصیلی

فراوانی

درصد فراوانی

برداشت آسان تری از آماره های پژوهش داشته باشد .در ایتن جهتت
تمامی نمرات بر تعداد سواالت تقسیم شتده استت و میتانگین کلتی

مکانیک

59

82/2

کامپیوتر /نرمافزار

74

68/8

جامعه پژوهشی همان نمره میانه طیف لیکرت یعنی عتدد  3در نظتر

حسابداری

78

61/3

گرفته شده است .آمتارههتای توصتیفی بترای دو متغیتر اصتلی ایتن

الکترونیک

93

65/4

تربیت بدنی

61

5/7

پژوهش یعنی نگرش دانشجویان نسبت به کارایی درونتی و نگترش

متالوژی

39

81/3

کل

351

%811

مشاهده گران نسبت به کارایی درونتی در جتدول بعتد ارایته شتده و
مقادیر کمترین داده و بیشترین داده برای هتر یتک از ایتن متغیرهتا
مشخص شده است.

بختتش دیگتتری از نمونتته شتتامل  81نفتتر از مدرستتین دانشتتکده در
رشتههای باالست که بهعنوان مشاهدهگر در ایتن پتژوهش در نظتر

جدول  .2آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیرها

آمارهها

نگرش دانشجویان نسبت به کتا های درسی،
کارگاههای تخصصی ،وظایف مدیریتی و مدرسان
نگرش مشاهدهگران فاساتید) نسبت به مهارت
مدیران ،وضعیت کارگاهها و آزمایشگاهها

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

کجی

کشیدگی

*k-sz

351

3/16

1/55

1/84

1/72

1/34

81

3/43

1/46

1/44

-1/89

1/58

* توزیع نرمال است.

از جمله آمارههای توصیفی دیگری که در جهتت استتنباط از کتارایی

مختلف است که برای این دانشکده در سال  92-99متورد محاستبه

درونی مورد استفاده قرار خواهد گرفت ،مقادیر نرخ گتذر رشتتههتای

قرار گرفته است و در جدول بعد ارایه می شود.
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جدول  .2مقادیر نرخ گذر ،اخراج ،انتقال و انصراف در دانشکده

آمارهها

مقطع

اخراج

نرخ گذر

رشته

انصراف

انتقال

نفر

درصد

نفر

درصد

نفر

درصد

الکترونیک عمومی

کاردانی

33/64

4

5/4

1

1

8

8/35

برق صنعتی

کاردانی

34/91

3

3/93

1

1

8

8/63

تاسیسات تهویه متبو

کاردانی

94/76

7

3/76

8

8/39

3

4/82

تاسیسات الکتریکی

کاردانی

31/22

3

4

6

6/22

6

6/22

تربیت بدنی

کاردانی

77/46

7

88/63

8

6/28

2

2/27

حسابداری

کاردانی

96/93

63

85/83

1

1

3

8/37

ساخت و تولید

کاردانی

34/53

6

6/7

1

1

6

6/7

کارهای عمومی ساختمان

کاردانی

95/98

5

3/37

88

7/43

5

3/37

متالورژی

کاردانی

92/35

4

5/9

8

8/44

4

5/9

معماری

کاردانی

31/86

4

4/33

6

6/42

6

6/42

مکانیک خودرو

کاردانی

32/65

6

6/5

1

1

8

8/65

نرمافزار کامپیوتر

کاردانی

38/42

4

4/97

1

1

3

3/25

مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید

کارشناسی

35/53

6

6/34

1

1

8

8/47

مهندسی تکنولوژی ابزار دقیق

کارشناسی

38/93

81

8/35

6

6/7

3

4/12

-

93/74

91

88/86

61

8/41

37

3/12

کل

تقسیم گردید به گونهای که میانگین  3/22 -5کارایی رضتایتبختش،

 .92آمارههایاستنباطی

 6/33 – 3/22کتتارایی نستتبتاً رضتتایتبختتش و  6/33-8عتتدم کتتارایی

همانگونه که در قسمت آماره های توصیفی هتم متتر گردیتد نمترات

رضایتبخش را نشان می دهد .در ادامه جدول آمارههای توصتیفی ابتتدا

متغیرها روی مقیاس  8 -5منتقل شده اند در نتیجه برای اینکه معیتاری

برای گروه دانشجویان و بعد مشاهدهگران ارایه می شود .برای تبیین بته

برای قااوت داشته باشیم ابتدا میانه طیف ف )3مالک و میانگین جامعته

مقادیر میانگین هر متغیر توجه نمایید.

قرار داده شده و طیف مورد نظر جهت تبیین نهایی نتایج به سه قستمت

جدول  .3میانگین ،انحراف استاندارد ،آماره  tو آلفای کرانباخ برای متغیرها ) (n=350, df=349در نمونه دانشجویان

آمارهها

( Mمیانگین)

( SDانحراف معیار)

t

( αآلفا)

نگرش دانشجویان نسبت به کل موارد زیر

3/18

1/55

1/58

 1/38ف)37

نگرش دانشجویان نسبت به منابع و کتب

3/83

1/27

*3/55

 1/23ف)4

نگرش نسبت به کارایی اساتید:

6/37

1/24

1/93

 1/71ف)9

 توانایی علمی

6/96

1/79

*4/12

 1/73ف)87

 مهارت تدریس

3/19

1/99

8/25

 1/26ف)3

 ایجاد انگیزه در دانشجو

6/32

1/92

-1/38

 1/74ف)3

 سازماندهی و اداره کالس

6/77

1/97

*-4/72

 1/75ف)4

 رعایت مقررات آموزشی

3/59

1/96

*83/65

 1/78ف)3

 نحوه برخورد با دانشجو

3/42

1/33

*9/28

 1/23ف)6

3/84

1/27

*-4/37

 1/93ف)9

متغیرها

نگرش نسبت به وظایف مدیریتی

*اعداد داخل پرانتز تعداد سواالت هر خرده مقیاس را نشان میدهدP<0.01 .
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با بررسی مقادیر میانگین برای هر متغیر مشاهده میشود کته گتاهی

در مورد کل پارامترهای مورد سوال ف )3/18با توجه بتهتقستیمبنتدی

اوقات این میانگین بیشتر و گاهی اوقات کمتر از میانگین جامعته ف)3

پژوهشگر بر مبنای طیف لیکرت در بازه نسبتاً رضایتبخش ف- 3/22

قرار میگیرد .گاهی اوقات این تفاوت از لحاظ آماری معنادار و گاهی

 )6/33قرار میگیرد.

هم معنادار نیست اما آنچه مشهود است این است که نظر دانشجویان
جدول  .4میانگین ،انحراف استاندارد ،آماره  tو آلفای کرانباخ برای متغیرها ( )n=10, df=9در نمونه مشاهدهگران

آمارهها

t

 αفآلفای گرانباخ)

 1/99ف)62

 Mفمیانگین)

 SDفانحراف معیار)

نگرش مشاهدهگران نسبت به کل موارد زیر

3/43

1/46

*3/27

نگرش نسبت به مهارت فنی مدیران

3/23

1/51

*3/33

 1/75ف)83

نگرش نسبت به مهارت انسانی مدیران

3/12

1/26

1/34

 1/28ف)9

نگرش نسبت به مهارت ادراکی مدیران

6/53

1/97

-8/7

 1/95ف)5

نگرش نسبت به وضعیت کارگاهها

3/77

1/34

*7/81

 1/59ف)3

نگرش نسبت به وضعیت کالسها

6/32

1/92

*9/94

 1/47ف)2

متغیرها

* توجه :اعداد داخل پرانتز تعداد سواالت هر خرده مقیاس را نشان میدهدP<0.01 .

با توجه به جدول فوق ،تفاوت میانگین نگرش کلتی مشتاهدهگتران

بدین معناست که دانشجویان نحتوه متدیریت دانشتکده را بتاالتر از

نسبت به پارامترهای مورد متالعه از میانگین جامعه معنتادار استت و

ستو متوس ارزیابی کردهاند.

مقدار آماره  tبهدست آمده ف )3/27از مقدار بحرانی آن ف )3/65بزرگتر

در زمینه کارایی اساتید میانگین نمره بهدست آمده 6/96 ،استت و بتا

است .در نتیجه تفاوت مشاهده شده بتا اطمینتان  33درصتد معنتادار

توجه به اینکه اختالف معناداری با میانگین جامعه نتدارد و براستاس

است .در اینجا هم مقادیر میانگینهتا بترای متغیرهتای پتژوهش در

آن دانشجویان کارایی اساتید خود را در حد متوس ارزیابی کردهانتد.

بازده نسبتا رضایتبخش قرار گرفته است.

از میان خردهمقیاسهایی که برای کتارایی مدرستان در نظتر گرفتته

 .98نتایج و بحث

شده بتود شتامل :تتوان علمتی ،مهتارت تتدریس ،ایجتاد انگیتزه در
دانشجویان ،سازماندهی و اداره کتالس ،رعایتت مقتررات آموزشتی،

هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی کارایی درونی دانشتکده شتهید

نحوه برخورد با دانشجو ،بهترتیب میانگین نمره بهدست آمده در مورد

منتظتتری مشتتهد در ستتال تحصتتیلی  99-93بتتهمنظتتور جمتتعآوری

توان علمی ،ف )3/19و در مورد مهارت تدریس ،ف )6/32بهدست آمتده

اطالعات جهت بهبود فرایند برنامهریزی آموزشی است .روش تحقیق

که تفاوت معناداری با میانگین جامعه ندارد .براساس آن دانشتجویان

در این پژوهش روشتوصیفی ت ارزشیابی است .جامعه مورد پژوهش

توان علمی و مهارت تدریس استادان را در ستو متوست ارزیتابی و

در این تحقیق  351نفر از دانشجویان این دانشکده و چکلیستت آن

نمره بهدست آمده در مورد ایجاد انگیزه ف )6/77است که با میتانگین

توس  81تن از استادان این دانشکده تکمیل شده است .بهطور کلی

جامعه تفاوت معناداری دارد .براساس آن دانشجویان ایجاد انگیتزه را

با استناد به نتایج بهدست آمده از دانشتجویان و استاتید و آمتار نترخ

در ستو پایینتر از متوس و ستازماندهی و اداره کتالس میتانگین،

گذر ،کاراییکلی این دانشکده در حد نسبتا رضایتبخش ارزیابی شده

ف )3/63و نحوه برخورد با دانشجو ف )3/42و رعایت مقررات آموزشتی

است .همچنین در مورد اهداف فرعی این پژوهش این نتایج حاصتل

ف )3/59بهدستت آمتده کته براستاس آن دانشتجویان ایتن متوارد را

شد :در مورد عملکردن به وظایف مدیریتی ،میانگین نمره بتهدستت

درستو باالتر از متوس ارزیابی نمودهاند.

آمده از پرسشنامه ف )3/84است .در نتیجه تفاوت مشاهده شتده بتین

در مورد نگرش دانشجویان به کتب و منتابع درستی میتانگین نمتره

میانگین این خرده مقیاس و میانگین جامعه معنتادار متیباشتد .ایتن

بهدست آمده ف )3/83و در مورد کارگاهها ف )6/37میباشد که براساس
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آن دانشجویان منابع و کتب درسی خود را در ستو باالتر از متوست

همچنین با توجه به میانگین ف )3/77در متورد وضتعیت کارگتاههتا و

و کارگاهها و آزمایشگاهها را در ستو متوس ارزیابی کردهاند .بهطور

ف )4/85در مورد کالسهای درس اساتید با توجته بته نظرستنجی از

کلی دانشجویان ،ستو کارایی دانشکده خود را نسبتا رضتایتبختش

اساتید بهعنوان مشاهدهگر کارگاهها و کالسها را درستتو بتاالتر از

دانستهاند .البته این نظر در بین رشتههای مختلف متفاوت بتوده کته

متوس ارزیابی کردهاند.

بین میانگین رشتههای مکانیک و حسابداری از لحاظ آماری تفتاوت

در کل با استناد به نتایج بهدست آمده از نظرات استاتید ایتن نتیجته

معنادار وجود دارد .دانشجویان رشته حسابداری نگرش متلتو تتری

حاصل می شود که ستو کارایی دانشکده نسبتا رضایتبخش استت.

نسبت به کارایی درونی دانشکده دارند .همچنین بین میانگین رشتته

بنابراین بهطور کلی میتوان نتیجه گرفت دانشکده شهید منتظری در

الکترونیک و تربیت بدنی هم تفاوت معنادار وجتود دارد .دانشتجویان

ستتال تحصتتیلی  93-99از نظتتر کتتارایی درونتتی در ستتتو نستتبتا

تربیت بدنی نگرش متلو تری به کارایی درونی دانشکده خود دارند.

رضایتبخش ارزیابی شده و این تتوان علمتی و ستتو بتاالی فنتی

از طرف دیگر تفاوت موجتود بتین میتانگین رشتتههتای کتامپیوتر و

دانشکده را نشان میدهد.

حستتابداری هتتم از لحتتاظ آمتتاری معنتتادار استتت و نشتتان متتیدهتتد

 .94پیشنهادات براساس نتایج تحقیق

دانشجویان حسابداری نگرش مثبتتری نستبت بته کتارایی درونتی

با توجه به نتایج تحقیق ،پیشنهاداتی برای باال بردن کارایی دانشکده

دانشکده دارند .تفاوت مشاهده شده بین میانگین رشتههای کتامپیوتر

ارایتته شتتده استتت .برختتی از ایتتن پیشتتنهادات ،خواستتتههتتای ختتود

و تربیت بدنی هم از لحاظ آماری معنادار است و دانشتجویان تربیتت

دانشجویان این دانشکده است:

بدنی نگرش متلو تری نسبت به دانشجویان رشته کامپیوتر دارند.

 افزایش امکانات و وسایل کارگاهی دانشکده؛
 بهروز کردن امکانات آزمایشگاهها و کارگتاههتا در رشتتههتای
مختلف؛
 خارج کردن بسیاری از درسها از حالت تئوری به عملی؛
 برای بهبود مهارتهای مدیران در زمینههای انسانی و ادراکتی
میتوان به آموزش دورههای ضمن خدمت پرداخت.

میانگین نمرات در متورد نحتوه متدیریتی دانشتکده و مهتارتهتای
سه گانه فنی ،انسانی و ادراکی چنتین استت :مهتارت فنتی ف )3/23و
مهارت انسانی ف )3/12و مهارت ادراکی ف )6/53میباشد .براساس آن
اساتید از نظر مهارت فنی ،مدیران را در ستو بتاالتر از متوست و از
نظر مهارت ادراکی و انسانی در حد متوس ارزیابی کردهاند.
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2. Technical skill
3. Human skill

پینوشتها
 .8مقاله حاضر مستتخرج از رستاله کارشناستی ارشتد نتامبرده در دانشتگاه عالمته

4. Conceptual skill

طباطبایی می باشد که به دلیل ضیق کمّی از ذکر بسیاری از متالب خودداری نموده

5. Promotion rate

و به صورت خالصه در این مجال ارایه گردیده است ،از این رو خواننتدگان محتترم

6. Population statistic

می توانند جهت رفع ابهام و همچنین ارایه پیشنهادات و انتقادات ،از طریتق ایمیتل
ذکر شده نگارنده را در جهت غنیتر کردن کار مساعدت نمایند.
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