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 استفاده از تکنیک آنتروپی شانون
 غالمرضا شمس
 مقصود فراستخواه
 رضا مهدی
 زهرا معارفوند

 چکیده
ترین معیارهای کیفیت در آموزش عالی، از الزامات اساسی برای اجرای دستیابی به اصلی 

های درسی کیفیت در بهبود آموزش عالی و رشته مناسب هر یک از رویکردهای تضمین
ها و نشانگرهای مؤثر در تضمین کیفیت تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل، مالکاست. 

ت آموزشی و تعیین میزان اهمیت و اولویت آنها نسبت به یکدیگر انجام شد. یرشته مدیر
ای هبرای تحلیل یافته روش تحقیق، کیفی و ابزار مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک است.

بندی و برای تحلیل اسناد و مدارک از تکنیک مصاحبه از روش تحلیل محتوا به شیوه مقوله
کیفیت تضمین نفر از خبرگان حوزه  11ساختارمند با آنتروپی شانون استفاده شد. مصاحبه نیمه

ه، برای من مصاحبهای دولتی شهر تهران انجام گرفت. ضو استادان گروه علوم تربیتی دانشگاه
ارزیابی و تضمین  واحد مطالعاتی در زمینه  37ها و نشانگرها، شناسایی جامع عوامل، مالک

 هفت عامل دانشجویان، اعضای هیأتهای درسی بررسی شد. نتایج نشان داد که کیفیت رشته
علمی، امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی، جایگاه سازمانی سازماندهی و مدیریت 

آموختگان، به عنوان های آموزشی مورد اجرا و دانشیادگیری، دوره-روه، فرایند یاددهیگ
عوامل اساسی در تضمین کیفیت برنامه آموزشی رشته مدیریت آموزشی اهمیت دارند و از 

و ضریب  0.51این میان عامل جایگاه سازمانی، سازماندهی و مدیریت گروه با بار اطالعاتی 
د های بعین اولویت را در بین سایر عوامل دارند و سایرعوامل در اولویتباالتر 0.17اهمیت 
 0.688مالک نحوه تبادل تجربه از عامل اعضای هیأت علمی، با بار اطالعاتی  قرار دارند.از آن 

های پژوهش دارا بود و نشانگر باالترین اولویت را نسبت به کل مالک 0.17و ضریب اهمیت 
شده در مجالت معتبر علمی از عامل اعضای هیأت علمی با بار  های منتشرتعداد مقاله
 باالترین اولویت را نسبت به سایر نشانگرها داشت. 0.045و ضریب اهمیت  0.800اطالعاتی 

  تکنیک آنتروپی شانون، تضمین کیفیت، مدیریت آموزشی :های کلیدیواژه
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  ریزی آموزش عالیمؤسسه پژوهش و برنامهعضو هیأت علمی 

 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی 
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 مقدمه و بیان مسأله
و  عملکردالی را ملزم به بازاندیشااای در    ها و مساااامل موجود، ن ام آموزش ع    چالش 
ساملی همچون        فعالیت ست. م شی و کارایی آن کرده ا سنجش میزان اثربخ های خود و 

(، بازار  2008، 1ویژه توسااعه ساااختاری، افزایش همکاری )کتوننالمللی بهتوسااعه بین
تحوالت  (و 2012، 2العمر )دنجوما و آمرانرقابت، تقاضاااا برای یادگیری مادام  فزاینده 

اند  ای ترکیب شاادهگونه ( به3،2010ای و جهانی )جاگر و بادموساایپویای ملی، منطقه
سات آموزش عالی فراهم کرده و آنها    ها و فرصت که انبوهی از چالش س ها را برای مؤ

سطح بی  شکافی سابقه را در معرض  (.  2005، 4اند )مکهای خارجی قرار دادهای از مو
ست       شده ا سامل باعث  ست این م شگاهیان به  تا د اندرکاران آموزش و پرورش و دان

سمت مشارکت در نوآوری و ابداع و جستجوی راهکارها و راهبردهای الزم به من ور     
بارنت        ند ) نان از کیفیت حرکت کن نفعان آموزش عالی    هرکدام از ذی  .(1990، 5اطمی

یت دارند که  ای( چشااام انداز خاصااای از کیفآموزان، دولت و افراد حرفه)مانند دانش
،  ISO(. با توجه به مفهوم 2007و دیگران،  6مبتنی بر نیازهای شخصی آنهاست )وس   

کیفیت در آموزش عالی به معنی تولید کاال و خدمات مطابق با تقاضاها و استانداردهای  
(.چنانچه عناصااار ن ام  88: 1389آبادی، راد و علیمورد قبول مخاطب اسااات )مؤمنی

شی )درونداد،   ساس هر     آموز صول، برونداد و پیامد( را در ن ر بگیریم، بر ا فرآیند، مح
توان کیفیت را تعریف کرد. بر این اسااااس، کیفیت دروندادهای ن ام،        یک از آنها می  

شد، یا اینکه کیفیت فرآیند ن ام گویای کیفیت آن ن ام   می تواند نمایانگر کیفیت ن ام با
با کیفیت جامع، کیفیت طر       احی ن ام، کیفیت دروندادها، کیفیت        باشاااد. در آموزش 

سطه  صورت به هم تنیده مورد   فرآیندها، کیفیت بروندادهای وا ای و کیفیت پیامدها به 
گان،    ن ر قرار می بازر با          (. 58-60: 1383گیرد ) له  قاب عالی برای م ن ام آموزش 

یت در محیط           رویهای پیش چالش  قاء کیف به حفظ، بهبود و ارت چار از توجه  نا خود 
عنوان ابزار و راهبردی مناسب برای حفظ و ارتقاء  کیفیت بهموزش عالی است. تضمینآ

یت   مه   کیف نا ته می های آموزشااای   بر تاج شاااود در ن ر گرف لدینی،  )   (.84: 1382ا
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ضمین  ستم   ت سی ستین         کیفیت،  شتری به عنوان نخ ضایت م ست که در آن ر مدیریتی ا
درگاهی و رضااامیان،  )دارد دت دشااوار، جامع و بلند م یرونداساات و مطرح هدف 
های مدیریت کیفیت اسااات که در آن  کیفیت، یکی از فعالیت   . فرایند تضااامین (2007

سی و ارزیابی ن ام      تالش می شنا سیب  صول یا     شود با آ سطح موجود کیفیت مح مند، 
خدمت و شناخت میزان و علل فاصله از وضعیت مطلوب، زمینة مناسبی برای حفظ و     

شود بهبود کیفیت  ضمین در حوزه آموزش   61-63: 1390)محمدهادی، فراهم  (.واژه ت
، 3، ارزیابی درونی2، ممیزی1معموالً از اعتبارسنجی رود. عالی همراه با کیفیت به کار می

ن  شود. با ای عنوان رویکردهای تضمین کیفیت در آموزش عالی یاد می به 4و محک زنی
صلی     شناخت و دستیابی به ا های کیفیت در آموزش عالی، از الزامات  ترین معیاروجود 

اساااساای برای اجرای مناسااب هر یک از رویکردهای فو  اساات. متأساافانه در ایران،  
ها و  آمد و کارآمدی برای پایش ملی و پیگیری وجود ندارد و شااااخص     اطالعات روز 

برای ارزیابی و تضاامین کیفیت به تفکیک هر رشااته آموزشاای  اسااتانداردهای معتبری 
های   با وجود تصاااریح در راهکارهای اجرایی برنامه     افق قرار نگرفته اسااات.  مورد تو

ها و اسااتانداردهایی برای ارزیابی  توسااعه، تاکنون کار تدوین نشااانگرها و شاااخص  
صاااورتی یکچارچه و مورد توافق ملی، ساااامان مطلوب نیافته اسااات   آموزش عالی به
عوامل مؤثر بر کیفیت     هایی در زمینه شاااناخت     (. پژوهش265: 1388)فراساااتخواه، 

بررسی و شناخت عوامل مؤثر و نافذ     اند بهکه سعی کرده ها انجام گرفته است  دانشگاه 
بررساای  "( پژوهشاای با عنوان 1386) صاافابر کیفیت آموزش عالی بچردازند. از جمله 

 ت علمی وأکشاااورزی از دیدگاه اعضااای هی  کننده کیفیت آموزش عالیتبیین عوامل
شجویان رشته   شگاه تهران  دان ست.    "های کشاورزی دان شان داد نتایج انجام داده ا که   ن

  در پنج عامل   اساااتادان کشااااورزی از دیدگاه    کننده کیفیت آموزش عالی   عوامل تبیین 
 و (روش تدریس و دانشجو، فضا و امکانات آموزشی، محتواااا هدف، مدیریت ،استاد)

هدف، فضاا و  -ساتاد، محتوا روش تدریس ا)در چهار عامل  هماز دیدگاه دانشاجویان  
سی    شی و مدیریت کال صاری ) . شوند بندی میطبقه (امکانات آموز (  1382بهادری ح

های مورد عمل در گزینش اسااتاد، دانشااجو،  هم در پژوهشاای نشااان داد که بین مالک

                                                           
1. Accreditation 
2.Audit 
3.Internal evaluation 
4.Benchmarking 
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چگونگی تدریس، چگونگی ارزشاایابی کالساای، آرایش فضااای آموزشاای کالساای،    
شی    سازماندهی محتوای آموز شگاهی رابطه معنی  چگونگی  اری  دبا کیفیت آموزش دان

های ارزشیابی   ( هم بین محتوای برنامه درسی، شیوه  1385وجود دارد. سلیمانی مطلق ) 
های تدریس، آشاانایی و به کارگیری فناوری آموزشاای و  پیشاارفت تحصاایلی، روش 

طه معنی     یدا کرد. کیفیت آموزش دانشاااگاهی راب یابی    2004) 1بورنمن داری پ به ارز  )
راهبردهای تضاامین کیفیت در آموزش عالی با نگرش خاب به یادگیری از راه    برنامه

ست و مؤلفه  شجویان، منابع مالی و     دور پرداخته ا ست، کارکنان، دان سیا های مدیریت، 
های تدریس،    عنوان درونداد و مدل کیفیت در آموزش عالی، برنامه       تساااهیالت را به 

مات مشاااترک       پروژه خد قاتی و  ندی و در آخر     های تحقی مل فرای به عنوان عوا را 
التحصااایالن، تولید علم و خدمات را به عنوان برونداد این مدل یاد کرده اسااات.  فارغ
یاثی  کاران )  2ن مل             2011و هم مدل عوا ند. در این  مه کرد یت را ارا عاد کیف مدل اب  )

دروندادی شامل دانشجویان، هیأت علمی، کارکنان پشتیبانی، مدیران، تجهیزات و مواد،  
ست؛ عوامل فرایندی را آموزش و یادگیری، امور اداری،     ساختمان و بودجه ا امکانات، 

هد.   دهایی ن یر مشااااوره تشاااکیل می   فعالیت  بندی و مالی و   روند تحقیقاتی، بودجه   
آموختگان )دانش، مهارت و نگرش(،  برونداد آموزشاای شااامل کمویت و کیفیت دانش  

پژوهش و خدمات دانشااگاهی اساات. پیامد این مدل هم شااامل وضااعیت بازار کار    
های وضعیت استخدام، توسعه شغلی، اعتماد به نفس و پاسخ به نیاز        شود که مؤلفه می

شور می   به نیر سانی در ک برای طراحی الگوی  ( 2011) 3آجچرو و همکارانشود.  وی ان
هیل  ریزی درسی، عوامل تس  های برنامهکیفیت در رشته پرستاری تایلند، حوزه  تضمین  

فارغ      ندازه گیری و  یابی و ا التحصااایالن و آموزشااای، آموزش ن ری و عملی، ارز
 رسی عوامل کیفی بررسی کردند.های اساسی برای بردانشجویان را به عنوان حوزه
های انجام شده در زمینة تضمین کیفیت،  دهد که در پژوهشمطالب گفته شده نشان می

ر اساس  ای کیفیت را بگونهتالش شده است تا با توجه به زمینة کاربردی و فرهنگی، به
 از آنجا که تدوین و   اند، تبیین و بررسااای کنند.   هایی که معرفی و کشاااف کرده  مؤلفه 

های علوم انسانی و ایجاد ساختارهای خاب حمایت  های کیفی در رشتهارتقاء شاخص
ها، به عنوان راهبردهای ملی برای متحول سااازی و ارتقاء  از توسااعه کیفی این رشااته 

                                                           
1. Bornman 
2.Nyathi  
3. Ajpru et al 
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شده    سانی مطرح  شور،    کموی و کیفی در علوم ان شه جامع علمی ک   (،29: 1389اند )نق
ها و نشاانگرهای ارزیابی کیفیت   عوامل، مالکای مشاخص از  توان تدوین مجموعهمی

شته  شی      ر شته مدیریت آموز سی از جمله ر سی در    های در سا را به عنوان راهبردی ا
،  عواملشااناسااایی  در ن ر دارد تا باپاسااخ به این مهم در ن ر گرفت. تحقیق حاضاار 

صیلی        هامالک شته تح ضمین کیفیت در ر شانگرهای مهم ت شی و ن با   و مدیریت آموز
  بندی و تعیین میزانرتبهامکان موفق، به عنوان تکنیکی 1آنتروپی شااانونربرد تکنیک کا

کند. آنتروپی مفهومی اساااساای در علوم فیزیکی، علوم  را فراهم  اهمیت هر یک از آنها
مقدار عدم اطمینان حاصل از محتوای    دهندهها است. آنتروپی نشان  اجتماعی و سیستم  

ر، آنتروپی در ن ریة اطالعات شاااخصاای اساات برای   هر  پیام اساات. به عبارت دیگ
  شاااود. تکنیک آنتروپی شاااانونگیری عدم اطمینان که با توزیع احتمالی بیان میاندازه

ها را در مبحث  ها، روش جدیدی اسااات که پردازش دادهبرگرفته از ن ریه سااایساااتم
ها در  کند. بر اسااااس این روش، تحلیل داده  تحلیل محتوا با نگاهی جدید مطرح می     

یار قوی   یل محتوی بسااا هد کرد. معموالً برای نمره  تحل   گذاری تر و معتبرتر عمل خوا
شوند سه روش یا بیشتر وجود دارد. نخستین و     جامعه یا چیزهایی که تحلیل محتوا می

گیری اساامی اساات. پس از قرار دادن هر چیز در طبقه مناسااب  ترین آنها اندازهمتداول
شمرده می خود، تعداد چیزهای هر طب شمارش تعداد       قه  صورت  شود. کموی کردن به 

گیری با  بندی یا اندازههای هر طبقه خواهد بود. شاااکل دوم کمی کردن رتبهمضااامون
ای است. اگر تعداد چیزهای مورد مطالعه محدود و مثالً کمتر از سی مورد    مقیاس رتبه
شد، می  ش     با ساس مالکی م ست تا آنها را بر ا .  بندی کنندخص رتبهتوان از داوران خوا

  توان سه مرحله عمدهبندی است. برای تحلیل محتوا میکردن، درجهسومین شکل کمی
 زیر را ذکر کرد:

 مرحله قبل از تحلیل )آماده سازی و سازماندهی( .1

 بررسی مواد )پیام( .2

 .  پردازش نتایج .3

یل محتوی یعنی پردازش         کانون توجه روش آنتروپی شاااانون بر مرحله ساااوم تحل
در این پژوهش با اسااتفاده از    (.1380های جمع آوری شااده از پیام اساات )آذر، داده

های کیفی به عمل آید و با  تکنیک شااانون سااعی شااد تا تحلیلی کامل و جامع از داده

                                                           
1. Shannon Entropy Technique 
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دسااتیابی به مجموعة منسااجمی از عناصاار مؤثر بر تضاامین کیفیت رشااته مدیریت     
ضمین کیفیت در گروه      ستقرار ن ام ت شی، موجبات ا شی علوم تربیتی ب  آموز رای  آموز

 افزایش کیفیت مراکز علمی کشور فراهم شود.
 چهارچوب مفهومی پژوهش

شینه           شته مدیریت آموزشی، پی ضمین کیفیت ر سایی عوامل مؤثر بر ت شنا در ابتدا برای 
نه پژوهش       عه و بررسااای شاااد. در پیشااای طال تار ورودی   ویژگیپژوهش، م های رف

سان، یادگیرندگان، قابلیت سی، تجهیزات و امکانات  های مدر   به عنوان عوامل برنامه در
رایند  فیادگیری، -دروندادی مؤثر بر تضاامین کیفیت برنامه آموزشاای، و فرایند یاددهی

شتیبانی به عنوان عوامل فرایندی مؤثر بر    -ساختی  ضم سازمانی و فرایند پ ین کیفیت  ت
ها و آثار علمی،  آموختگان، نتایج پژوهشدانشاساات.   برنامه آموزشاای مطرح شااده  

به عنوان عوامل اصاالی مؤثر بر تضاامین کیفیت  خدمات تخصااصاای عرضااه شااده هم 
اند. همچنین پیامد برنامه آموزشاای شااامل  برونداد برنامه آموزشاای در ن ر گرفته شااده

صیل و بیکاری دانش    شتغال، ادامه تح ضر     آموختگان میعوامل ا شود. در پژوهش حا
ن کیفیت، به صاورت مدلی یکچارچه، متناساب با    ساعی شاده تا عوامل مؤثر بر تضامی   

شد تا همة        سعی  شینه تحقیق  شود و با توجه به پی رویکرد کیفیت جامع در ن ر گرفته 
ها و نشااانگرهای اساااساای درونداد، فرایند، برونداد و پیامدهای برنامه    عوامل، مالک

ه نسبت ب  آموزشی در رشته مدیریت آموزشی شناسایی و میزان اهمیت و اولویت آنها      
 یکدیگر به روشنی مشخص شود.

 

 ( چهارچوب مفهومی تحقیق1شکل)

 

 عوامل فرایندی عوامل دروندادی

 

 عوامل بروندادی

 

 پیامد

های رفتار  ویژگی

 ورودی

 یادگیرندگان

های قابلیت

 مدرسان

 برنامه درسی

تجهیزات و 

 امکانات

فرایند یاددهی  

 یادگیری

فرایند ساختی 

 سازمانی

 فرایند پشتیبانی

 آموختگاندانش

 هانتایج پژوهش

 آثار علمی

 خدمات تخصصی

 اشتغال

 ادامه تحصیل
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 ها وبا توجه به چهارچوب مفهومی، ساااؤال اصااالی تحقیق این بود که عوامل، مالک    
شی کدامند و میزان اهمیت هر یک از        شته مدیریت آموز ضمین کیفیت ر شانگرهای ت ن

 های فرعی تحقیق شامل موارد زیر بود:آنها چقدر است؟ سایر سؤال
عوامل مؤثر بر درونداد، فرایند، برونداد و پیامد تضااامین کیفیت رشاااته مدیریت              .1

 یکدیگر برخوردارند؟آموزشی کدامند  و از چه میزان اهمیت و اولویتی نسبت به 
شی         مالک .2 شته مدیریت آموز ضمین کیفیت ر شانگرهای عوامل دروندادی ت ها و ن

 کدامند و از چه میزان اهمیت اهمیت و اولویتی نسبت به یکدیگر برخوردارند؟

ها و نشااانگرهای عوامل فرایندی تضاامین کیفیت رشااته مدیریت آموزشاای   مالک .3
 نسبت به یکدیگر برخوردارند؟ کدامند و از چه میزان اهمیت و اولویتی

شی         مالک .4 شته مدیریت آموز ضمین کیفیت ر شانگرهای عوامل بروندادی ت ها و ن
 کدامند و از چه میزان اهمیت و اولویتی نسبت به یکدیگر برخوردارند؟

 های پژوهش حاضر شامل موارد زیر است:گزاره
 1کیفیتتضمین
ضمین  شیابی هر   ت شاره به فرآیندهای ارز سه یا برنامه دارد که به تجزیه و  کیفیت ا س  مؤ

یفیت(  کتحلیل و پیشنهادهایی در ارتباط با کیفیت مؤسسه یا برنامه )راهبردهای تضمین   
( در این تحقیق به رویکردهای )ارزیابی  61: 1384 شااود )محمدی و دیگران،منجر می

به          که  جامع(  یت  یت کیف مدیر یابی بیرونی و  یا   رامن ور برآوردن انت ا درونی، ارز ت 
شته مدیریت       شده، تحقق اهداف، و ارتقا و بهبود کیفیت ر ستانداردهای از قبل تعیین  ا

 شود.  روند، تضمین کیفیت گفته میکار میآموزشی به

 2عامل
های عمده و کلی  ترین عناصاار درونداد، فرایند و برونداد و در واقع بخشعامل، عمده

(. من ور از عاملة  67 :1387)محمدی،  تنددهنده ن ام یا واحد مورد ارزیابی هس تشکیل 
صاحبه    ست که م صلی در ارزیابی درونداد،       همة مواردی ا صر ا شوندگان به عنوان عنا

در اسناد    اند وفرایند، برونداد و پیامد برنامه تحصیلی رشته مدیریت آموزشی ذکر کرده   
 مورد مطالعه هم به آنها اشاره شده است.

 

                                                           
1 .quality assurance 
2 .factor 
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 1مالک

هایی از پدیده )عامل( مورد ارزیابی که به          ها یا جنبه   مالک عبارت اسااات از ویژگی  
شااود  های اصاالی یا با اهمیت ن ام، برای قضاااوت من ور می ها یا جنبهعنوان ویژگی
ش  یعلم یتفعال ،پژوهش یندر اعنوان نمونه (. به35: 1380)بازرگان،  ضا  یپژوه   یاع
ش  ی، فعالیتهیأت علم شج  یآموز سوابق ودان ش  یعلم یان و  ،  نآموختگادانش یپژوه

روند که در نتیجه تحلیل اساااناد به های عامل آثار علمی به شااامار می مجموعه مالک 
 دست آمده است.

 2نشانگر
سب عمده شکل ممکن کیفیت آن مالک   ترین ویژگی یا جنبه هر مالک، که به منا ترین 

صیف می  شانگرهای   (. به عنوان نمو1387:67کند )محمدی، را تو نه در این پژوهش، ن
تدر  یان مشاااارکت دانشاااجو   پا   یبرخ یسدر  قاطع  عداد طرح ییندروس م های   تر، ت

پژوهشااای خاتمه یافته و میزان تحقیقات دانشاااجویان در طول تحصااایل از مجموعه  
شجویان به شمار می      شانگرهای مالک فعالیت آموزشی دان سناد به  ن روند که از تحلیل ا

 دست آمده است.

 پژوهش روش
ضر از ن ر هدف کاربردی و از لحاظ   ها، به روش کیفی  گردآوری دادهنحوة مطالعه حا

صورت هدفمند با       انجام  سؤاالت تحقیق، به  سخگویی به  شد. در این پژوهش برای پا
شگاه      ضای هیأت علمی گروه علوم تربیتی دان ضمین کیفیت و اع ای  هخبرگان حوزة ت

شهر تهران به تعداد   صاحبه  11دولتی  صورت گرفت و ن ر     نیمه نفر، م ساختارمندی 
آنها نسبت به چارچوب مفهومی تحقیق و عوامل درونداد، فرایند، برونداد و پیامد مؤثر  

شد. تحلیل یافته         سیده  شی پر شته مدیریت آموز ضمین کیفیت ر صاحبه با   های مبر ت
ین  ثر بر تضم ضمن انجام مصاحبه و شناسایی عوامل مؤ    روش تحلیل محتوا انجام شد.  

سی و مطالعه       شی، به برر شته مدیریت آموز های  واحد مطالعاتی )گزارش 37کیفیت ر
های تحصاایلی  ارزیابی درونی موجود در سااازمان ساانجش آموزش کشااور، پایان نامه

ضمین کیفیت، مقاالت         شد و دکتری در حوزه ارزیابی درونی و ت سی ار شنا مقاطع کار
های اجرا شده در  ای اطالعاتی و همچنین همایشهداخلی و خارجی موجود در پایگاه

 ها وبندی همة مالکحوزه ارزیابی کیفیت در آموزش عالی( برای شاااناساااایی و رتبه
                                                           

1. criteria 
2 .Indicator 
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نشااانگرهای عوامل فو  پرداخته شااد. اطالعات گردآوری شااده از بررساای اسااناد و  
مدارک هم با اسااتفاده از تکنیک آنتروپی شااانون، تحلیل و بررساای شااد. در مجموع   

 توان گفت که مطالعه حاضر در سه مرحله انجام گرفت:می
ابتدا بر مبنای مبانی و پیشاااینه ن ری و تجربی و با رویکرد مدیریت کیفیت جامع و           
مدل سیستمی سعی شد تا کلیه عوامل درونداد، فرایند، برونداد و پیامد برنامه آموزشی       

شناخت جامعی ن        شود و  شی در ن ر گرفته  شته مدیریت آموز سبت به عوامل فو    ر
 دست آید. بر اساس این عوامل، چهارچوب مفهومی پژوهش حاضر شکل گرفت.به

دساات آمده از مطالعات انجام شااده در قالب   در مرحله دوم، دسااتاوردهای ن ری به
جلسااات مصاااحبه با خبرگان و اعضااای هیأت علمی گروه علوم تربیتی مورد بحث و 

 ر عوامل فو  اعمال شد.تبادل ن ر قرار گرفت و تغییراتی د

 های عوامل فو ،ها و بررسی جامع تمامی مالکمرحله سوم، برای افزایش اعتبار یافته
ها و نشانگرهای واحد مطالعاتی دربارة ارزیابی و تضمین کیفیت مطالعه و مالک 37

نیک دست آمده با استفاده از تکبیشتری از عوامل فو  شناسایی شد. سچس اطالعات به
پی شانون تجزیه و تحلیل شد و میزان اهمیت و بار اطالعاتی هریک از عوامل، آنترو
برای تشریح الگوریتم روش آنتروپی شانون، الزم دست آمد. ها و نشانگرها بهمالک

ها به تناسب هر پاسخگو بر حسب فراوانی، شمارش است که ابتدا پیام بر حسب مقوله
ر تحلیل هر عامل مؤثر در تضمین کیفیت رشته ها است که دشود. نتیجه، جدول فراوانی

 گیرد:این روش در سه مرحله انجام میمدیریت آموزشی ذکر شده است. 
شوند. در پژوهش حاضر چون ها، بهنجار میدر مرحلة اول، طبق فرمول زیر، فراوانی

نشانگرها در هر واحد مطالعاتی بیش از یک مرتبه تکرار نداشتند، هنجار یک در ن ر 
 فته شده است.گر
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در ن ر گرفته شد. الزم به ذکر است از آنجا که مقدار   m ،37در تحقیق حاضر میزان 
(1n(L  برابر با صفر است، نشانگرهایی که فراوانی آنها یک بود، طبق فرمول، حاصل آن

برابر صفر شد و از محاسبات کنار گذاشته شدند.در مرحله آخر میزان ضریب اهمیت 
 هر نشانگر مطابق فرمول زیر محاسبه شد:

j

d

d
w

n

j

j

j

j 




  ;   

1 
اطالعاتی کل نشانگرهای یک عامل، از تقسیم بار اطالعاتی هر نشانگر بر مجموع بار 

آید. مجموع ضریب اهمیت هر یک از عوامل در دست میضریب اهمیت هر نشانگر به
صورت درستی محاسبات، برابر با یک است. در مرحلة بعد برای تعیین بار اطالعاتی و 

ها، مجموع بار اطالعاتی نشانگرهای هر مالک بر تعداد ضریب اهمیت هر یک از مالک
یک  هاینگرهای مربوط به آن مالک تقسیم و پس از تعیین بار اطالعاتی همة مالکنشا

های ها به کل بار اطالعاتی مالکعامل، از تقسیم میزان بار اطالعاتی هر یک از مالک
دست خواهد آمد و به همین ترتیب میزان بار اطالعاتی هر عامل، ضریب اهمیت آنها به

 شود.طور جداگانه مورد محاسبه میبه و ضریب اهمیت هر یک از عوامل
 هایافته

سؤال پژوهش مبنی بر    :سؤال اول  سخ به  عوامل مؤثر بر درونداد، فرایند، برونداد  در پا
تضاامین کیفیت رشااتة مدیریت آموزشاای، با خبرگان حوزه ارزیابی و کیفیت   و پیامد 

شد. یافته    صاحبه  صاحبه را می   های بهم ست آمده از م صورت  د  زیر تلفیق وتوان به 
 بندی کرد:جمع

دانشجویان، اعضای طبق مطالعه پیشینه پژوهش دربارة عوامل درونداد، عواملی مانند 
هیأت علمی، مدیریت، برنامة درسی و تجهیزات آموزشی و بودجه و منابع مالی و 
کارکنان، از عوامل اساسی در تضمین کیفیت برنامه آموزشی در هر رشته تحصیلی به 

دهندة آن است که این عوامل را نشان اجماع ن ر مصاحبه شوندگان یند.آشمار می
توان به چهار دستة کلی دانشجویان، اعضای هیأت علمی، امکانات و خدمات می

یادگیری، -پشتیبانی و مدیریت تقسیم کرد. بر حسب پیشینه پژوهش، فرایند یاددهی
ر تضمین دان عوامل فرایندی مؤثر سازمانی و فرایند پشتیبانی را به عنو-فرایند ساختاری

با  شمار آمده است که در نتیجة مصاحبهکیفیت برنامه آموزشی در هر رشته تحصیلی به
های آموزشی یادگیری و دوره-خبرگان، این عوامل به دو دستة اصلی فرایند یاددهی
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-دیریزی گروه، به عنوان عاملی دروندامورد اجرا تقسیم شد و عامل مدیریت و برنامه
آثار  ها وآموختگان، نتایج پژوهشدر پیشینه پژوهش، عوامل دانش فرایندی قلمداد شد.

و پیامد برنامه علمی و خدمات تخصصی عرضه شده، به عنوان عوامل بروندادی 
شود. در آموختگان میآموزشی، شامل عوامل اشتغال، ادامه تحصیل و بیکاری دانش

آموختگان به عنوان عامل بروندادی ی عامل دانشطور کلنتیجة مصاحبه با خبرگان، به
مؤثر در تضمین کیفیت رشتة مدیریت آموزشی قلمداد شد و عوامل ادامه تحصیل و 

شود. خدمات علمی تخصصی هم به وضعیت اشتغال در درون این عامل ارزیابی می
 شود.آموختگان بررسی میتفکیک عوامل دانشجویان، اعضای هیأت علمی و دانش

ها و نشانگرهای عوامل   مبنی بر اینکه مالک در پاسخ به سؤال دوم پژوهش  :ل دومسؤا 
دروندادی تضاامین کیفیت رشااته مدیریت آموزشاای کدامند و اهمیت و اولویت آنها    

های  واحد مطالعاتی دراین زمینه بررساای شااد. یافته 37 نساابت به هم چگونه اساات؟
سناد و مدارک، مطابق با تکنیک   به ست آمده از ا شد که نتایج      د شانون تحلیل  آنتروپی 

 های زیر نشان داده شده است:آنها به تفکیک هر یک از عوامل دروندادی در جدول
 

 ها و نشانگرهای عامل دانشجویاننتایج تکنیک آنتروپی شانون در خصوص مالک (1جدول )
 هامالک

بار 
 اطالعاتی

ضریب 
 اهمیت

 فراوانی نشانگرها
بار 

 اطالعاتی
ضریب 

 تاهمی

 
 نحوه پذیرش

 
0.450 

 
0.12 

 0.024 0.383 4 وجود برنامه مدون درباره نحوه پذیرش و میزان اجرای آن
 0.019 0.304 3 های کلی گزینشمیزان دخالت گروه در تعیین سیاست

 0.027 0.445 5 معدل دوره ماقبل پذیرفته شدگان
 0.027 0.445 5 ..(بومی و .نحوه پذیرش )متمرکز یا غیرمتمرکز، بومی یا غیر 

 0.019 0.304 3 ای به کلنسبت دانشجویان سهمیه
 0.038 0.608 9 رتبه پذیرش

 0.036 0.575 8 تناسب تعداد پذیرفته شدگان با ظرفیت کالبدی گروه

 0.033 0.538 7 وضعیت انتخاب رشته )اولویت انتخابی(

 
وضعیت 
 تحصیلی

0.446 0.12 

 0.047 0.749 15 معدل دوره
 0.024 0.383 4 میانگین واحدهای مردودی دانشجویان

 0.019 0.304 3 های مشروطی دانشجویانمیانگین ترم
 0.024 0.383 4 میزان رضایت اعضا هیأت علمی از میزان پیشرفت دانشجویان
وجود معیارهای روشن در خصوب پیشرفت تحصیلی 

 دانشجویان در گروه
2 0.191 0.011 

 0.024 0.383 4 درصد فارغ التحصیالن هر دوره
 0.045 0.730 14 درصد افت تحصیلی و انصراف از تحصیل هر دوره

آگاهی از رشته 
تحصیلی، بازار 

0.661 0.17 
 0.043 0.688 12 میزان آگاهی از رشته تحصیلی

 0.043 0.688 12 بازار کار رشته تحصیلیمیزان آگاهی از 
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 گیری و ارزشیابی آموزشینامه مطالعات اندازهفصل
 

 هامالک
بار 

 اطالعاتی
ضریب 
 اهمیت

 فراوانی نشانگرها
بار 

 اطالعاتی
ضریب 

 تاهمی
کار و میزان 

عالقه به رشته 
 تحصیلی

 0.038 0.608 9 میزان عالقه به رشته تحصیلی

تعامل 
دانشجویان با 
اعضای هیأت 

 علمی

0.312 0.084 

های از قبل اعالم امکان دسترسی دانشجویان به اساتید در زمان
 شده

5 0.445 0.027 

 0.011 0.191 2 های مقررزمانامکان دسترسی دانشجویان به اساتید در غیر از 

میزان حضور اعضای هیأت علمی در کارآموزی و تعامل با 
 دانشجویان

2 0.191 0.011 

 0.033 0.538 7 میزان رضایت دانشجو از ارتیاط با اساتید

 0.011 0.191 2 میزان تعامل تشکل های علمی دانشجویی با اعضا هیأت علمی
مشارکت 

دانشجویان در 
برنامه ریزی 

 گروه

0.383 0.10 
میزان استفاده از ن ر دانشجویان در برنامه ریزی و 

گذاری گروه برای توسعه واحد دانشگاهی در تعداد سیاست
 دفعات  در سال

4 0.383 0.024 

دسترسی به 
خدمات 

ای و رایانه
پایگاه 
 اطالعاتی

0.383 0.10 

 0.011 0.191 2 میزان آشنایی با رایانه

 0.011 0.191 2 ای و پایگاه اطالعاتیمندی از امکانات رایانهمیزان بهره

ترکیب و 
توزیع 

 دانشجویان
0.414 0.11 

 0.036 0.575 8 توزیع جنسی دانشجویان
 0.011 0.191 2 عالقه )نرخ ترجیحات(

 0.024 0.383 4 توزیع جغرافیایی دانشجویان پذیرفته شده
 0.033 0.538 7 دانشجویان پذیرفته شدهتوزیع سنی 

 0.024 0.383 4 توزیع دانشجویان پذیرفته شده بر حسب سطوح تحصیلی

 
فعالیت 
آموزشی 
 دانشجویان

0.448 0.13 

 هایهای تحقیقاتی و فعالیتمشارکت دانشجو در انجام طرح
 پژوهشی گروه آموزشی )ارامه طرح، مقاله و ...(

11 0.664 0.041 

 0.027 0.445 5 رتمشارکت دانشجویان در تدریس برخی دروس مقاطع پایین
 0.031 0.496 6 خارجی-پژوهشی منتشر شده داخلی-تعداد مقاالت علمی
 0.027 0.445 5 های پژوهشی خاتمه یافتهتعداد طرح

 0.011 0.191 2 میزان تحقیقات دانشجویان در طول تحصیل
تعامل 

دانشجویان با 
 گروه

0.383 0.13 
میزان رضایت دانشجویان از خدمات گروه در خصوب 

فرآیندهای تحصیلی )انتخاب واحد/حذف و اضافه/حضور و 
 غیاب/مرخصی تحصیلی/اعالم نمرات(

4 0.383 0.024 

آگاهی دانشجو 
از حقوق و 
 وظایف خو د

 0.011 0.191 2 میزان آگاهی دانشجویان از حقو  و وظایف خود 0.05 0.191

 1 15.936 38  1 3.688 فراوانی کل

 
دست آمد. از واحد مطالعاتی به 37نشانگر از مطالعة  68برای بررسی عامل دانشجویان، 
 38نشانگر، یک بود که از فرایند تحلیل کنار رفت و از  30این همه نشانگرها، فراوانی 
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و ضریب  0.749، بار اطالعاتی 15با فراوانی  "معدل دوره"مانده، نشانگر نشانگر باقی
 37 از مطالعةباالترین اولویت را نسبت به سایر نشانگرها دارد. همچنین  0.047اهمیت 

آگاهی "دست آمد که مالک دانشجویان بهمالک برای بررسی عامل  10واحد مطالعاتی، 
و  0.666 ار اطالعاتیبا ب "از رشته تحصیلی، بازار کار و میزان عالقه به رشته تحصیلی

 باالترین اولویت را داشتند. 0.17ضریب اهمیت 
 

ها و نشانگرهای عامل اعضای نتایج تکنیک آنتروپی شانون در خصوص مالک( 2جدول)
 هیأت علمی

 هامالک
بار 

 اطالعاتی
ضریب 
 اهمیت

 فراوانی نشانگرها
بار 

 اطالعاتی
ضریب 
 اهمیت

ترکیب و 
توزیع/ مدرک 

 تحصیلی
0.594 0.148 

نسبت اعضای هیأت علمی به تفکیک مراتب 
 علمی به یکدیگر

5 0.445 0.025 

 0.043 0.767 16 نسبت اعضای هیأت علمی به تعداد دانشجو
 0.039 0.688 12 مدرک تحصیلی اعضای هیأت علمی

 0.043 0.767 16 سابقه کار آموزشی
 0.032 0.575 8 سن

 0.017 0.304 3 جنسیت
وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی )پاره 

 وقت، نیمه وقت و ...(
9 0.608 0.034 

وضعیت 
 رفاهی

0.248 0.062 

استفاده از امتیازهای وام مسکن، اتومبیل و 
 حقو  مکفی

3 0.304 0.017 

میزان رضایت اعضای هیأت علمی از تسهیالت 
 رفاهی-های علمیاعطایی در زمینه

2 0.191 0.010 

وضعیت 
های فعالیت

 آموزشی
0.474 0.11 

میزان واحد تدریس اعضای هیأت علمی در هر 
 ترم تحصیلی

17 0.784 0.044 

وجود سازوکار مدون برای اخذ واحدهای 
نامه و میزان تدریس و درسی و پایان

 هاسایرفعالیت
2 0.191 0.010 

میزان واحد تدریس اعضای هیأت علمی در 
 آموزشی دانشگاهسایر گروهءهای 

5 0.445 0.025 

نحوه تبادل 
 تجربه

0.688 0.17 
 0.039 0.688 12 میزان شرکت در کنگره، سمینار و ...

میزان شرکت اعضای هیأت علمی در جلسات 
 شورای آموزشی گروه

12 0.688 0.039 

 اعضای فعالیت
هیأت علمی 

در جهت رشد 
 ایحرفه

0.367 0.091 

برخورداری از فرصت های میزان رضایت و 
 مطالعاتی

9 0.608 0.034 

های آموزشی و پژوهشی برگزار تعداد کارگاه
 شده توسط اعضا

2 0.191 0.010 

 0.025 0.445 5 میزان آشنایی با زبان خارجه

 0.032 0.575 8 میزان آشنایی اعضای هیأت علمی با رایانه
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 گیری و ارزشیابی آموزشینامه مطالعات اندازهفصل
 

 هامالک
بار 

 اطالعاتی
ضریب 
 اهمیت

 فراوانی نشانگرها
بار 

 اطالعاتی
ضریب 
 اهمیت

آموزشی های میزان عضویت در شوراها و هیأت
 خارج از دانشگاه

2 0.191 0.010 

 0.010 0.191 2 های آموزشیمیزان شرکت در کارگاه

-فعالیت علمی
 پژوهشی

 
0.454 

 
0.11 

 0.044 0.784 17 میزان تألیف و ترجمه کتاب

های علمی و عضویت در میزان فعالیت در کمیته
 های علمی داخلی و خارجیانجمن

3 0.304 0.017 

های پژوهشی اجرا شده یا در دست تعداد طرح
 اجرا

17 0.784 0.044 

 0.021 0.383 4 های علمیمیزان ارامه مقاالت در کنفرانس

تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر 
 علمی

18 0.800 0.045 

تعداد جزوات درسی تهیه شده توسط هیأت 
 علمی

3 0.304 0.017 

 0.034 0.608 9 مسئولیت پایان نامه تحصیلیمیزان قبول 
 0.010 0.191 2 سخنرانی در مجامع علمی

میزان عضویت هیأت تحریریه در مجالت 
 پژوهشی داخلی و خارجی-علمی

2 0.191 0.010 

های برگزاری سمینارها و عضویت در کمیته
 های پژوهشیهمایش

2 0.191 0.010 

روند توسعه 
 هیأت علمی

0.357 0.089 

های جدید به کل تعداد هیأت نسبت استخدام
 علمی با توجه به روند جذب دانشجو

8 0.575 0.032 

سال  5میزان ارتقا اعضای هیأت علمی در 
 گذشته

2 0.191 0.010 

ریزی گروه در تامین اعضای هیأت علمی برنامه
-های مورد نیاز )ضوابط و روشجدید در رشته

 نیرو(های جذب 
3 0.304 0.017 

حضور اعضا 
در گروه برای 

مشاوره با 
 دانشجویان

0.569 0.14 

وجود برنامه مشخص اعضای هیأت علمی در 
 خصوب حضور در گروه برای مشاوره

10 0.637 0.036 

میزان حضور اعضای هیأت علمی در گروه 
 برای مشاوره

6 0.496 0.028 

ساعات میزان رضایت دانشجویان در خصوب 
 مشاوره اساتید

8 0.575 0.032 

برخورد 
اعضای هیأت 
علمی گروه با 
همکاران و 
 دانشجویان

0.248 0.062 

 0.010 0.191 2 میزان رضایت همکاران از اعضای هیأت علمی

میزان رضایت دانشجویان از اعضای هیأت 
 علمی

3 0.304 0.017 

 1 17.464 38  1 3.999 فراوانی کل

 
واحد اطالعاتی  37نشانگر از مطالعة  60،"اعضای هیأت علمی"برای بررسی عامل 

نشانگر از بین آنها یک بود که از فرایند تحلیل کنار گذاشته  22دست آمد. فراوانی به
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تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر "نشانگر باقی مانده، نشانگر  38شد و از 
در باالترین اولویت  0.045و ضریب اهمیت  0.800، بار اطالعاتی 18با فراوانی  "علمی

اعضای مالک برای بررسی عامل  9واحد اطالعاتی،  37از مطالعة قرار داشتند و همچنین 
های فو ، مالک نحوه تبادل تجربه، با بار از بین مالک دست آمده کههیأت علمی به

 در باالترین اولویت قرار داشتند. 0.17و ضریب اهمیت  0.688اطالعاتی 
 

ها و نشانگرهای عامل نتایج تکنیک آنتروپی شانون در خصوص مالک( 3جدول )
 امکانات، تجهیزات و خدمات پشتیبانی

 هامالک
بار 

 اطالعاتی
ضریب 
 اهمیت

 فراوانی نشانگرها
بار 

 اطالعاتی
ضریب 
 اهمیت

نظام 
کتابخانه 
واحد 
 آموزشی

0.41 0.2 

وجود کارشناسان کتابداری با آگاهی مناسب برحسب منابع 
 علمی

6 0.496 0.035 

 0.041 0.575 8 وضعیت ارامه اطالعات کتابشناسی و خدمات کامچیوتری
 0.047 0.664 11 رشته تحصیلیها و مجالت مرتبط با تعداد و تنوع کتاب

 0.021 0.304 3 های جدیدمیزان تهیه کتاب
میزان استفاده از کتب، مقاالت و مجالت تخصصی داخلی و 

 خارجی
2 0.191 0.013 

 0.035 0.496 6 ها )کنترل من م و بازپس گیری(دهی کتابسیستم امانت
 0.021 0.304 3 تعداد و تنوع کتب مرجع رشته تحصیلی

وضعیت آموزش دانشجویان در رابطه با نحوه صحیح 
 استفاده از کتابخانه و منابع آن

4 0.383 0.027 

میزان رضایت اعضای گروه از وضعیت کتابخانه و سیستم 
 اطالع رسانی

5 0.445 0.031 

میزان رضایت دانشجویان از وضعیت کتابخانه و سیستم 
 اطالع رسانی

6 0.496 0.035 

 0.038 0.538 7 تناسب فضا و تجهیزات کتابخانه با تعداد دانشجویان

فضای 
کالبدی 
گروه 

 آموزشی

0.39 0.190 

-کمویت فضای آموزشی اطا  اعضای هیأت علمی و کالس

 های آموزشی
9 0.608 0.043 

های آموزشی کیفیت اطا  کار اعضای هیأت علمی و کالس
 ...()حرارت، سکوت، نورگیری و 

11 0.664 0.047 

میزان تناسب فضای آموزشی و پژوهشی با مقاطع تحصیلی 
 گروه

9 0.608 0.043 

ها و مقاطع میزان تناسب فضای آزمایشگاهی با رشته
 تحصیلی گروه

4 0.383 0.027 

وضعیت فضای اطا  سمعی و بصری و امکانات و 
 تجهیزات آن

7 0.538 0.038 

 0.013 0.191 2 آموزشی گروه به ازاء هر دانشجوسرانه فضاهای 

 0.013 0.191 2 سرانه فضاهای اداری به ازاء هر عضو هیأت علمی

ا و همیزان تناسب امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی با رشته
 دوره آموزشی )به روز بودن، کفایت، ...(

13 0.710 0.051 
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 گیری و ارزشیابی آموزشینامه مطالعات اندازهفصل
 

 هامالک
بار 

 اطالعاتی
ضریب 
 اهمیت

 فراوانی نشانگرها
بار 

 اطالعاتی
ضریب 
 اهمیت

 0.013 0.191 2 محل گردهمایی اعضا و تشکیل جلسات

تناسب محیط آموزشی موجود با نیازهای آموزشی )هیئت 
 علمی و دانشجو(

2 0.191 0.013 

 0.013 0.191 2 امکانات و فضای دفتر گروه

میزان رضایت اعضای گروه از فضای آموزشی و اداری 
 گروه

2 0.191 0.013 

 0.031 0.445 5 تحصیلیهای مناسب با رشته سرانه کارگاه و آزمایشگاه

پایگاه 
اطالعاتی 

واحد 
 اموزشی

0.38 0.185 

 0.021 0.304 3 وجود سایت کامچیوتر در گروه

های موجود در گروه آموزشی و امکانات جانبی میزان رایانه
 هریک از آنها

11 0.664 0.047 

ها با اعضای هیأت علمی و دانشجویان میزان تناسب رایانه
 گروه

9 0.608 0.043 

وجود شبکه داخلی اینترنت و دسترسی به منابع تحت وب 
 داخلی و خارجی

7 0.538 0.038 

ی هارضایت اعضای هیأت علمی از کمویت و کیفیت سایت
 های در اختیارتخصصی و رایانه

2 0.191 0.013 

میزان تسهیالت و خدمات آموزشی و پژوهشی اعطایی به 
 دانشجویان

2 0.191 0.013 

 0.013 0.191 2 ایهای اطالع رسانی رایانهمیزان استفاده اعضا از شبکه

امکانات 
رفاهی برای 
بهبود ارائه 
خدمات 

 گروه

 0.013 0.191 2 وضعیت وسایل آبدارخانه گروه آموزشی 0.093 0.191

رضایت در 
خصوص 
خدمات و 
تسهیالت 

 اعطایی

0.44 0.214 

از تسهیالت و امکانات آموزشی  میزان رضایت دانشجویان
 گروه

5 0.445 0.031 

میزان رضایت اعضای هیأت علمی از تسهیالت و امکانات 
 آموزشی گروه

5 0.445 0.031 

کیفیت و 
کمّیت 

امکانات 
 خوابگاهی

0.24 0.117 

 0.013 0.191 2 تناسب سرانه مساحت خوابگاه به ازاء دانشجویان

 0.021 0.304 3 بهداشتی در خوابگاهتناسب امکانات ایمنی و 

 1 13.92 35  1 2.051 فراوانی کل

 
  37نشااانگر از مطالعة  60برای بررساای عامل امکانات، تجهیزات و خدمات پشااتیبانی،

نشاااانگر از بین آنها، یک بود که از فرایند       25دسااات آمد. فراوانی  واحد مطالعاتی به    
شد. از     شته  شانگر باقی  35تحلیل کنار گذا شانگر مانده ن سب امکانات و  " ، ن میزان تنا
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شته    شگاهی با ر شی )به روز بودن، کفایت و...( تجهیزات آزمای ار  با ب "ها و دوره آموز
نسبت به سایر نشانگرها در باالترین اولویت  0.051و ضریب اهمیت   0.710اطالعاتی 

  هایمالک دست آمد که از بین بهاز بررسی عامل مورد بحث، شش مالک    قرار داشتند. 
با بار اطالعاتی   "ن ر گروه در خصاااوب خدمات و تساااهیالت اعطایی"فو ، مالک 

 ، باالترین اولویت را داشتند.0.21و ضریب اهمیت  0.44

 
گاه جایها و نشانگرهای عامل نتایج تکنیک آنتروپی شانون در خصوص مالک( 4جدول )

 سازمانی، سازماندهی و مدیریت گروه

 هامالک
 بار
 تیاطالعا

ضریب 
 اهمیت

 فراوانی نشانگرها
 بار

 اطالعاتی
ضریب 
 اهمیت

ها، ویژگی
نحوه انتخاب 

و مدت 
 مدیریت گروه

0.612 0.15 

 0.029 .730 14 مرتبه علمی

های انتخاب و نامه مشخص در خصوب سیاستوجود آیین
 0.021 0.538 7 های مدیر گروهویژگی

 0.027 0.664 11 مدت مدیریت

 0.028 0.688 12 انتخاب مدیر گروهنحوه 

 0.028 0.688 12 سابقه کار در مرتبه علمی

 0.021 0.538 7 سن

 0.024 0.608 9 مدرک تحصیلی

 0.018 0.445 5 وجود روند مشخص برای ارزیابی عملکرد مدیر گروه

اختیارات و 
امکانات 

آموزشی و 
پژوهشی مدیر 

 گروه

0.248 0.06 

 0.012 0.304 3 برنامه اجرایی وظایف آموزشی اعضای هیأت علمیتهیه 

 0.012 0.304 3 های پژوهشی در گروهتهیه طرح

های وجود سازوکاری مدون و مستند در خصوب بودجه و هزینه
 0.007 0.191 2 پژوهشی گروه

های پژوهشی ها و فعالیتمیزان رضایت اعضای گروه از برنامه
 0.007 0.191 2 گروه

 
اختیارات و 

امکانات مالی 
و اداری مدیر 

 گروه

0.510 0.13 

من ور تشکیل و اداره جلسات شورای آموزشی و پژوهشی به
 0.023 0.575 8 تعیین و تأمین نیازهای مالی گروه

 0.021 0.538 7 جذب منابع مالی خارج از دانشگاه توسط گروه

 0.018 0.445 5 گروه با نیازهای گروهمیزان تناسب بودجه تخصیصی به 

 0.018 0.445 5 میزان ضرورت وجود اعتبار مالی مشخص برای گروه

ساز و کار 
 ارزیابی

0.510 0.13 

ریزی و ارزیابی های مدون در خصوب برنامهوجود گزارش
 0.020 0.496 6 های گروهفعالیت

 0.012 0.304 3 وجود ساز و کار ارزیابی از کار مدیر توسط اعضا

 0.021 0.538 7 هازمینه مشارکت اعضا در ارزیابی دوره

 0.026 0.637 10 های گروهریزی فعالیتوجود سازوکاری مدون برای برنامه

 0.023 0.575 8 های اعضای گروه و دانشجویانمیزان ارزیابی از فعالیت

نحوه ارتباط 
مدیر گروه با 

مسئولین 
0.433 0.11 

شرکت در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ارتباط 
 0.018 0.445 5 حضوری با مسئولین دانشگاه برای انتقال مشکالت

 0.023 0.575 8 میزان رضایت اعضا هیأت علمی از مدیر گروه

 0.026 0.637 10 میزان رضایت دانشجویان از مدیر گروه
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 هامالک
 بار
 تیاطالعا

ضریب 
 اهمیت

 فراوانی نشانگرها
 بار

 اطالعاتی
ضریب 
 اهمیت

ه برنامدانشگاه/ 
تشکیل 

 جلسات گروه

وجود برنامه من م برای تشکیل جلسات شورای آموزشی و 
 0.023 0.575 8 پژوهشی گروه و اداره جلسات

میزان رضایت اعضا از ن م و پیوستگی حضور اعضا در جلسات 
 0.012 0.304 3 گروه

 0.012 0.304 3 میزان رضایت مدیر گروه از حضور اعضا در جلسات گروه

های رضایت مدیر و معاونین دانشکده و مدیران گروهمیزان 
 0.007 0.191 2 سرویس گیرنده از مدیر گروه

برنامه توسعه 
واحد 

 آموزش/گروه
0.413 0.10 

 0.029 0.730 14 میزان افزایش فضای کالبدی

های های آموزش ضمن خدمت و برگزاری کارگاهبرگزاری دوره
 0.007 0.191 2 آموزشی

 0.007 0.191 2 مشارکت اعضا در تن یم برنامه آموزشیمیزان 

 0.007 0.191 2 وجود برنامه مدون برای توسعه انتشار آثار و خدمات اعضای

 0.024 0.608 9 های آموزشی و دانش افزاییمیزان شرکت اعضای در دوره

های جدید بخصوب اندازی رشتهریزی گروه برای راهبرنامه
 0.012 0.304 3 تلفیقیهای رشته

های تحصیالت ریزی گروه برای راه اندازی و گسترش دورهبرنامه
 0.015 0.383 4 تکمیلی

 0.007 0.191 2 های آموزشیها و برنامهریزی مدون برای ایجاد دورهبرنامه

 0.018 0.445 5 تأسیس مراکز پژوهشی و خدماتی وابسته

 0.021 0.538 7 های توسعه گروهگروه در تدوین برنامهمیزان مشارکت اعضای 

 0.026 0.637 10 تدوین برنامه توسعه نیروی انسانی متخصص مورد نیاز گروه

 0.021 0.538 7 های آموزشی و پژوهشی گروهتدوین برنامه برای توسعه فعالیت

نامه آیین
داخلی واحد و 

 رعایت آن
0.487 0.12 

اعضای هیأت علمی در تدوین، تأیید و  میزان جلب مشارکت
 0.007 0.191 2 تصویب آیین نامه

 0.028 0.710 13 وجود آیین نامه داخلی گروه و نحوه اجرای آن

 0.021 0.538 7 میزان آگاهی اعضای هیأت علمی از آیین نامه داخلی گروه

 0.026 0.637 10 میزان التزام اعضای هیأت علمی به آیین نامه داخلی گروه

 0.012 0.304 3 میزان رضایت اعضای هیأت علمی از آیین نامه داخلی گروه

 0.021 0.538 7 میزان التزام مدیر گروه به آیین نامه داخلی گروه

های فعالیت
برون گروهی 
اعضای هیأت 

 علمی

0.259 0.06 

 0.012 0.304 3 ها و ارامه خدمات تخصصیتعامل گروه با سایر گروه

 0.012 0.304 3 های دانشکدهتعامل گروه با سایر گروه

ی ریزهای ذیربط در زمینه مدیریت و برنامهتعامل گروه با سازمان
 0.007 0.191 2 آموزشی

مند از خدمات های مرتبط خارج از دانشگاه بهرهتعداد سازمان
 0.007 0.191 2 اعضا

 0.012 0.304 3 های همسانسایر گروههمکاری اعضای هیأت علمی با 

ریزی و برنامه
 سازماندهی

0.374 0.09 

 0.024 0.608 9 های آموزشیریزی و تن یم فعالیتاستقالل عمل گروه در برنامه

 0.007 0.191 2 ها و اختیارات گروهروشن بودن وظایف مسئولیت

ها( برای نامهها )پاداش، ترفیع، آیین میزان الزامات و انگیزه
 0.015 0.383 4 های گروهریزی فعالیتمشارکت اعضای گروه در برنامه

 0.007 0.191 2 تهیه برنامه نیم سال تحصیلی با کمک سایر اعضا

 هایریزی، اجرا و ارزیابی فعالیتمیزان مشارکت اعضا در برنامه
 0.020 0.496 6 گروه

 1 25.109 56  0.95 3.837 فراوانی کل
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نشانگر از مطالعه   86برای بررسی عامل جایگاه سازمانی، سازماندهی و مدیریت گروه، 
نشااانگر از بین آنها یک بود که از فرایند   30دساات آمد. فراوانی واحد مطالعاتی به 37

میزان  "و  "مرتبه علمی "مانده، نشاااانگرهای     نشاااانگر باقی  56تحلیل کنار رفت. از    
  0.029، ضااریب اهمیت 0.730، بار اطالعاتی 14فراوانی ، با "افزایش فضااای کالبدی

سازماندهی و مدیریت          سازمانی،  سی عامل جایگاه  شتند. از برر باالترین اولویت را دا
ها، نحوه انتخاب و مدت     ویژگی"دسااات آمد که از بین آنها مالک     به مالک  9 گروه،

باالترین اولویت    ، در 0.15و ضاااریب اهمیت    0.612، با بار اطالعاتی    "مدیریت گروه  
 .داشت قرار

سوم    سوم پژوهش      :سؤال  سؤال  سخ به  شانگرهای    مبنی بر اینکه مالک در پا ها و ن
عوامل فرایندی تضاامین کیفیت رشااته مدیریت آموزشاای کدامند و نساابت به هم چه   

های   واحد مطالعاتی در این زمینه بررسااای شاااد و یافته        37؟ اهمیت و اولویتی دارند  
اسااناد و مدارک  مطابق با تکنیک آنتروپی شااانون تحلیل شااد که در دساات آمده از به

 های زیر به نتایج آنها به تفکیک عوامل آمده است:جدول
 

ها و نشانگرهای عامل فرایند نتایج تکنیک آنتروپی شانون در خصوص مالک( 5جدول )
 یادگیری-یاددهی

 هامالک
بار 

 اطالعاتی
ضریب 
 اهمیت

 فراوانی نشانگرها
بار 

 اطالعاتی
ضریب 
 اهمیت

راهبردهای 
 یادگیری-یاددهی

0.459 0.19 

یادگیری مورد استفاده از ن ر -تناسب راهبردهای یاددهی
 اعضای هیأت علمی

3 0.304 0.024 

-میزان رضایت مندی دانشجویان در مورد راهبردهای یاددهی
 یادگیری مورد استفاده

11 0.664 0.052 

 0.042 0.538 7 علمی از طرح درس مناسباستفاده اعضای هیأت 
 0.056 0.710 13 های مختلف تدریساستفاده اعضای هیأت علمی از روش

میزان توجه اساتید به آگاهی از معلومات قبلی هر دانشجو در 
 شروع درس )ارزشیابی تشخیصی(

3 0.304 0.024 

های میزان آشنامی و آگاهی اعضای هیأت علمی با روش
 های یادگیریتدریس و سبک

4 0.383 0.030 

های کالسی )تعامل بین فرصت مشارکت دانشجویان در بحث
 استاد و دانشجو(

8 0.575 0.045 

های تدریس مورد استفاده تناسب موضوعات تدریس با روش
 اعضای هیأت علمی

2 0.191 0.015 

مواد آموزشی و 
وسایل کمک 
آموزشی مورد 

0.414 0.17 

تناسب مواد آموزشی و وسایل کمک آموزشی مورد استفاده 
 در تدریس از ن ر  اعضای هیأت علمی

2 0.191 0.015 

رضایت دانشجویان از مواد آموزشی و وسایل کمک آموزشی 
 مورد استفاده

5 0.445 0.035 
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 هامالک
بار 

 اطالعاتی
ضریب 
 اهمیت

 فراوانی نشانگرها
بار 

 اطالعاتی
ضریب 
 اهمیت

استفاده در 
 تدریس

 0.035 0.445 5 میزان در دسترس بودن مواد و وسایل آموزشی
 0.045 0.575 8 میزان استفاده از مواد و وسایل آموزشی

های شیوه
ارزیابی پیشرفت 

 تحصیلی
0.450 0.18 

های موجود استفاده متنوع اعضای هیأت علمی در مورد شیوه
 ارزیابی پیشرفت تحصیلی )ارزیابی تشخیصی/تکوینی/پایانی(

13 0.710 0.056 

ارزیابی پیشرفت های موجود رضایت دانشجویان از شیوه
 تحصیلی

13 0.710 0.056 

های سنجش و اندازه آگاهی اعضای هیأت علمی از روش
 گیری پیشرفت تحصیلی

5 0.445 0.035 

تعیین نحوه انجام ارزیابی از سوی اعضای هیأت علمی در 
 آغاز ترم تحصیلی

2 0.191 0.015 

وجود ساز و کار مشخص برای بررسی نتایج پیشرفت 
 تحصیلی دانشجو در گروه

3 0.304 0.024 

بازخورد نتایج 
پیشرفت 
 تحصیلی

0.421 0.17 

چگونگی بازخورد )نحوه، زمان( نتایج پیشرفت تحصیلی 
 دانشجویان از ن ر  اعضای هیأت علمی

7 0.538 0.042 

چگونگی بازخورد )نحوه، زمان( نتایج پیشرفت تحصیلی 
 دانشجویان از ن ر دانشجویان

9 0.608 0.048 

ها به دانشجویان از سوی ارامه بازخورد به موقع نتایج ارزیابی
 اعضای هیأت علمی

4 0.383 0.030 

چگونگی ارامه نتایج پیشرفت تحصیلی به دانشجویان به 
 وسیله  اعضای هیأت علمی

2 0.191 0.015 

وجود روند مناسب بررسی نتایج پیشرفت تحصیلی 
 ارامه بازخورد مناسب به آنهادانشجویان و 

4 0.383 0.030 

کارگیری به
 فناوری

0.407 0.16 

استفاده از فناوری اطالعاتی و ارتباطی )اینترنت، پاورپوینت، 
 اسالید و ...( مناسب در امر تدریس

5 0.445 0.035 

رضایت دانشجویان از استفاده اساتید از فناوری اطالعات در 
 تدریس

2 0.191 0.015 

میزان آشنامی و استفاده اعضای هیأت علمی با نحوه استفاده 
 از وسایل کمک آموزشی/فناوری اطالعات

6 0.496 0.039 

 0.039 0.496 6 میزان استفاده اعضای هیأت علمی از منابع به روز در تدریس

 
ارزیابی پایان 

 نامه
0.268 0.11 

 0.030 0.383 4 منصفانه و علمی بودن فرایند ارزیابی رساله
 0.030 0.383 4 رضایت دانشجویان از تدوین و راهنمایی پایان نامه

های مرتبط در راهنمایی و میزان استفاده از اساتید سایر گروه
 هامشاوره پایان نامه

2 0.191 0.015 

میزان وقت اختصاب داده شده توسط اساتید برای راهنمایی 
 هاو مشاوره پایان نامه

2 0.191 0.015 

 0.015 0.191 2 تناسب موضوع پایان نامه با تخصص اساتید
 1 12.662 31  1 2.419 فراوانی کل

 
سی عامل فرایند یاددهی  شانگر از مطالعة   49یادگیری، -برای برر واحد اطالعاتی   37ن

ست آمد. از بین آنها، فراوانی  به شانگر یک بود که از فرایند تحلیل کنار   18د شت ن ه  گذا
شانگر باقی  31شدند. از   شانگرهای  ن شیوه    "مانده، ن شجویان از  ضایت دان   هایمیزان ر
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میزان اسااتفاده متنوع اعضااای هیأت علمی از  "، "موجود ارزیابی پیشاارفت تحصاایلی
صی/تکوینی/پایانی(       شیوه  شخی صیلی )ارزیابی ت شرفت تح و  "های موجود ارزیابی پی

بار   13با فراوانی   "های مختلف تدریس  اساااتفاده اعضاااای هیأت علمی از روش   "  ،
از   ، در اولویت برتر قرار داشااتند. همچنین0.056و ضااریب اهمیت  0.710اطالعاتی 

-راهبردهای یاددهی"دست آمد که از بین آنها مالک  بهبررسی این عامل، شش مالک   
بار اطالعاتی     "یادگیری  باالتری قرار     0.19و ضاااریب اهمیت    0.459با  در اولویت 

 شت.دا
 

-ها و نشانگرهای عامل دورهنتایج تکنیک آنتروپی شانون در خصوص مالک( 6جدول )

 های آموزشی مورد اجرا
 هامالک

 بار

 اطالعاتی
ضریب 
 اهمیت

 فراوانی نشانگرها
 بار

 اطالعاتی
ضریب 
 اهمیت

های تطابق دوره
آموزشی با 

امکانات مادی و 
 نیروی انسانی

 
0.364 

 
0.11 

های آموزشی در حال اجرا با امکانات مادی میزان تطابق دوره
 و نیروی انسانی

3 304. 018. 

 0.023 0.383 4 میزان تناسب دوره با ترکیب اعضای هیأت علمی گروه
 0.011 0.191 2 میزان تناسب دوره با منابع اطالع رسانی گروه

 0.034 0.575 8 میزان تناسب دوره با امکانات و تجهیزات موجود در گروه
سطح مورد انتظار 
دانش و توانایی 

آموختگان دانش
 گروه

 0.011 .191 2 آموختگانهای دانشمیزان مطلوبیت دانش و توانایی 0.05 0.191

تجدید نظر و 
-ارزیابی در دوره

های آموزشی 
)برنامه درسی و 

 آموزشی(

0.400 0.11 
 0.018 0.304 3 های آموزشی مورد اجرامیزان ضرورت تجدیدن ر در دوره

 0.030 0.496 6 هاوجود ساز و کار علمی مشخص برای ارزیابی دوره

ترکیب دروس و 
رابطه آنها با 

نیازهای فرد و 
 جامعه

0.392 0.11 

 0.023 0.383 4 میزان ارتباط ترکیب دروس با نیازهای فرد و جامعه

 0.018 0.304 3 تناسب برنامه درسی با توجه به نیاز دانشجو

 0.023 0.383 4 تناسب برنامه درسی با توجه به نیاز جامعه
 0.030 0.496 6 تناسب رشته و دوره آموزشی با تحوالت علمی جامعه

 0.12 0.443 اهداف دوره

دیدگاه اعضای هیأت علمی درباره میزان تحقق اهداف دوره 
 آموزشی

4 0.383 0.023 

دانشجویان از اهداف میزان مطلع بودن اعضای هیأت علمی و 
 گروه

6 0.496 0.030 

 0.034 0.575 8 تناسب اهداف گروه با نیاز های فرد و جامعه
 0.032 0.538 7 دقیق و مدون بودن اهداف دوره

میزان تناسب دوره و گرایش آموزشی گروه با اهداف و 
 های گروهرسالت

6 0.496 0.030 
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 هامالک
 بار

 اطالعاتی
ضریب 
 اهمیت

 فراوانی نشانگرها
 بار

 اطالعاتی
ضریب 
 اهمیت

 0.026 0.445 5 ترکیب دروس میزان تناسب اهداف دوره ها با
 0.018 0.304 3 میزان مشارکت اعضا در تدوین اهداف گروه

وجود ساز و کار مشخص برای بررسی میزان تحقق اهداف 
 گروه

3 0.304 0.018 

تعداد، تنوع و 
سابقه اجرای 
دوره آموزشی 

ها و سطوح )رشته
 آموزشی گروه(

0.293 0.08 

 0.011 0.191 2 آموزشی گروههای تنوع دروس دوره
ا ههای موجود در گروه )سابقه اجرای دورهپیشینه تشکیل رشته

 ها در گروه(و آموزش
4 0.383 0.023 

تر )تحصیالت های تحصیلی به سطوح پاییننسبت دوره
 تکمیلی به کارشناسی و کاردانی(

3 0.304 0.018 

تناسب محتوای 
 دروس

0.394 0.11 

 0.026 0.445 5 محتوای دروس ارامه شده با نیازهای دانشجوتناسب 
 0.018 0.304 3 تناسب محتوای دروس ارامه شده با نیازهای تخصصی معاصر
تنوع محتوای دروس ارامه شده با توجه به نیاز تخصصی بازار 

 کار
7 0.538 0.032 

 تنوع محتوای دروس ارامه شده با توجه به نیازها و عالمق
 دانشجویان

7 0.538 0.032 

 0.018 0.304 3 یای و کارآفرینتأثیر محتوای دروس در پرورش توانایی حرفه
 0.026 0.445 5 تناسب برنامه درسی با تخصص اعضای هیأت علمی

 0.011 0.191 2 ریزی درسی در گروهوجود ساز و کار مدون برای برنامه
 0.023 0.383 4 برنامه درسی مورد اجرامیزان رضایت اعضای گروه از 

تناسب برنامه 
درسی از نظر 
 دانش آموختگان

0.351 0.09 

میزان رضایت دانش آموختگان از کفایت برنامه درسی و ایجاد 
 قابلیت شناختی، عاطفی در آنان

5 0.445 0.026 

 0.011 0.191 2 میزان رضایت دانش آموختگان از کیفیت برنامه درسی
 0.023 0.383 4 میزان رضایت دانش آموختگان از کاربردی بودن برنامه درسی
 0.023 0.383 4 میزان رضایت دانش آموختگان از به روز بودن برنامه درسی

ترکیب دروس 
ارائه شده مطابق 

-با اصول برنامه

 ریزی درسی

0.247 0.06 

 0.023 0.383 4 میزان رضایت دانشجویان از ترکیب دروس دوره
 0.011 0.191 2 هامیزان رضایت دانشجویان از مدت زمان اختصاصی به دوره
 0.011 0.191 2 میزان توجه به ترکیب افقی دروس در برنامه درسی
 0.011 0.191 2 میزان توجه به ترکیب عمودی دروس در برنامه درسی

 0.011 0.191 2 وجود دروس عملی بیشتر در طول دوره
 0.011 0.191 2 میزان تنوع دروس اختیاری در برنامه درسی

 0.011 0.191 2 میزان توالی و ارتباط منطقی بین متون درسی دوره آموزشی
 0.026 0.445 5 تناسب بین دروس ن ری و عملی

-پرورش توانایی

های خود 
اشتغالی و 
 کارآفرینی

0.296 0.08 

 0.018 0.304 3 کارآفرینی، تخصصی و کاربردیهای میزان ارامه آموزش
 0.011 0.191 2 های کار دانشجوییوجود فرصت

 0.018 0.304 3 های آموزشی و پژوهشیتوجه به کارآفرینی در فعالیت
-های کارآفرینی دانشجویان و فارغحمایت گروه از فعالیت

 التحصیالن
4 0.383 0.023 

انعطاف پذیری 
درسی برنامه 

 هادوره
0.191 0.05 

 0.011 0.191 2 میزان تغییرات صورت گرفته در ترکیب برنامه درسی
رضایت اعضای هیأت علمی از همگامی گروه با تحوالت 

 علمی در حوزه رشته تخصصی
2 0.191 0.011 

 1 16.514 48  1 3.562 فراوانی کل
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واحد   37نشااانگر از مطالعة  78های آموزشاای مورد اجرا، برای  بررساای عامل دوره
شانگر یک بود که از فرایند تحلیل کنار    30دست آمد. از بین آنها فراوانی  اطالعاتی به ن

شته شدند. از    شانگر    48گذا شانگر باقی مانده، دو ن میزان تناسب دوره با امکانات و  "ن
با داشتن   "های فرد و جامعهتناسب اهداف گروه با نیاز"و  "تجهیزات موجود در گروه

سبت به  0.034و ضریب اهمیت   0.575، بار اطالعاتی 8فراوانی  ، باالترین اولویت را ن
شتند.     شانگرها دا دست آمد که از بین  بهمالک  11از بررسی عامل مورد بحث،   سایر ن

  0.12و ضاااریب اهمیت    0.443با داشاااتن بار اطالعاتی      "اهداف دوره "آنها مالک  
 باالترین اولویت را داشت.

سؤال چهارم پژوهش   :سؤال چهارم  سخ به  شانگرهای   مبنی بر اینکه مالک در پا ها و ن
عوامل بروندادی تضمین کیفیت رشته مدیریت آموزشی کدامند و از چه میزان اهمیت     

سبت به یکدیگر برخوردارند،  شد و یافته    37 و اولویتی ن سی  های  واحد مطالعاتی برر
سناد و مدارک  مطا   به ست آمده از ا شد که نتایج     د شانون تحلیل  بق با تکنیک آنتروپی 

 آنها در جدول زیر آمده است:
 

ها و نشانگرهای عامل دانش نتایج تکنیک آنتروپی شانون در خصوص مالک( 7جدول )
 آموختگان

 هامالک
بار 

 اطالعاتی
ضریب 
 اهمیت

 فراوانی نشانگرها
بار 

 اطالعاتی
ضریب 
 اهمیت

سرنوشت 
 شغلی

0.472 0.16 

 0.038 0.538 7 آموختگان با شغل آنانارتباط رشته تحصیلی دانش میزان
 0.051 0.710 13 آموختگانآموختگان شاغل به کل دانشنسبت دانش

 0.038 0.538 7 مدت زمان انت ار اولین شغل
میزان رضایت دانش آموخته از شغل خود )مرتبط با عملکرد 

 گروه(
2 0.191 0.013 

 0.027 0.383 4 آموختگانبیکاری دانشمدت 

 
عملکرد 

-دانش

آموختگان در 
 حین انجام کار

0.482 0.16 

آموختگان در انجام مندی کارفرمایان درباره عملکرد دانشرضایت
 وظایف شغلی

12 0.688 0.049 

رضایت مندی کارفرمایان درباره احساس مسئولیت و وجدان 
 وظایف شغلیآموختگان در انجام کاری دانش

6 0.496 0.035 

-مندی کارفرمایان درباره سطح دانش تخصصی دانشرضایت

 آموختگان در انجام وظایف شغلی
7 0.538 0.038 

آموختگان در رضایت مندی کارفرمایان از همیاری و عالقه دانش
 انجام وظایف شغلی

4 0.383 0.027 

 0.021 0.304 3 ارتباطی دانش آموختگانرضایت مندی کارفرمایان از توانایی 

 0.513 
 
0.17 

 0.049 0.688 12 آموختگاننسبت مقاالت تألیف یا ترجمه شده به تعداد دانش
 0.045 0.637 10 های منتشر شده توسط دانش آموختگانمتوسط کتاب
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 هامالک
بار 

 اطالعاتی
ضریب 
 اهمیت

 فراوانی نشانگرها
بار 

 اطالعاتی
ضریب 
 اهمیت

-سوابق علمی
پژوهشی 

-دانش

 آموختگان

 0.043 0.608 9 داخلی و خارجیمتوسط مقاالت ارامه شده در سمینارهای 
های در دست اجرا برای دانش سرانه اجرای طرح یا طرح

 آموختگان
7 0.538 0.038 

 0.021 0.304 3 متوسط تعداد اختراعات و اکتشافات به ثبت رسیده
 0.021 0.304 3 میزان آثار علمی دانش آموختگان

-ارتباط دانش

آموختگان با 
 گروه

0.330 0.115 
 0.043 0.608 9 میزان ارتباط با گروه

 0.013 0.191 2 وجود انجمن دانش آموختگان در گروه
 0.013 0.191 2 آموختگان با گروهها برای ارتباط دانشمیزان الزامات و مشو 

میزان ادامه 
تحصیل و 

عالقه به رشته 
 تحصیلی

0.652 0.227 

 0.038 0.538 7 میزان عالقه به رشته تحصیلی

 0.055 0.767 16 میزان ادامه تحصیل دانشجویان در مقطع باالتر

مندی رضایت
دانش 

آموختگان از 
های توانائی

شناختی، 
نگرشی و 

 مهارتی

0.415 0.14 

 0.038 0.538 7 میزان شناخت عمومی و تخصصی از مباحث رشته تحصیلی
 0.043 0.608 9 معدل نهایی فارغ التحصیالن

 0.027 0.383 4 میزان توانایی در برآوردن الزامات شغلی مربوط به رشته تحصیلی
آموختگان از تناسب برنامه درسی با مندی دانشمیزان رضایت

 بازار کار
8 0.575 0.041 

های آموختگان در خصوب توانمندیمیزان اعتماد به نفس دانش
 کسب شده ایشان برای ورود به بازار کار

2 0.191 0.013 

های شناختی، میزان رضایت اعضای هیأت علمی از توانایی
 آموختگاننگرشی و مهارتی دانش

2 0.191 0.013 

های ارتباطی، آموختگان از مهارتمندی دانشمیزان رضایت
 اخالقی و رفتاری کسب شده

6 0.496 0.035 

اعضای هیأت آموختگان از توانمندی مندی دانشمیزان رضایت
 علمی در فرایند تحصیلی

5 0.445 0.032 

 0.021 0.304 3 میزان کاربرد دانش کسب شده در وظایف شغلی
 1 13.895 30  1 2.864 فراوانی کل

 
سی عامل دانش  شانگر از مطالعة   50آموختگان، برای برر ست   واحد مطالعاتی به 37ن د

شانگر فراوانی یک داشت که از فرایند تحلیل کنار رفت. از    20آمد. از این تعداد،    30ن
شانگر باقی مانده،   شجویان در مقطع باالتر  "ن س  "میزان ادامه تحصیل دان شانگری ا ت  ، ن

ضریب ا  0.767، بار اطالعاتی 16که با فراوانی  ، باالترین اولویت را به 0.055همیت و 
آموختگان،  دهد که در خصوب عامل دانشخود اختصاب داد. همچنین نتایج نشان می

عالقه به رشاااته تحصااایلی و میزان ادامه  "دسااات آمده، مالک به شاااش مالکاز بین 
باالترین اولویت را   0.22و ضااریب اهمیت  0.652با داشااتن بار اطالعاتی  "تحصاایل
 داشت.
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 ( تحلیل مجموعه عوامل8جدول )

 
 

ضمین از بین عوامل مؤثر بر تدست آمده از تکنیک آنتروپی شانون، با توجه به نتایج به
 "جایگاه سازمانی، سازماندهی و مدیریت گروه"کیفیت رشته مدیریت آموزشی، عامل 

 ت.در باالترین اولویت قرار داش 0.17و ضریب اهمیت  0.51با داشتن بار اطالعاتی 
 گیریبحث و نتیجه
های تضمین کیفیت به عنوان راهبردی مناسب برای حفظ و ارتقاء کیفیت    استقرار ن ام 

های پیش رو مورد توجه قرار گرفته  ن ام آموزش عالی و پاساااخی مناساااب به چالش
های علمی در های کیفی به تفکیک رشااتهاز آنجا که تدوین و ارتقاء شاااخصاساات. 

ها و نشانگرها از  تعیین درجه اهمیت و اعتبار هر یک از شاخصمراکز آموزش عالی و 
های آموزشاای مؤسااسااات  ضااروریات اولیه برای اسااتقرار ن ام تضاامین کیفیت برنامه

ای در ادبیات  رود و از طرفی این مسئله همچون حلقه مفقودهآموزش عالی به شمار می
شینه ارزیابی کیفی برنامه  شگاهی در ای و پی ضرور   ران دیده میهای آموزش دان ی شود، 

تفکیک   کیفیت به کنندهها و نشانگرهای تعییناست تا به این مهم پرداخته شود و مالک
شخص و اندازه  شد تا        هر یک از عوامل مؤثر م سعی  ضر  شوند. در پژوهش حا گیری 

ابتدا عوامل اساسی مؤثر بر تضمین کیفیت رشته مدیریت آموزشی از طریق مصاحبه با        
ش  سی و مؤثر )    خبرگان م سا شود، که در نتیجه هفت عامل ا ضای    خص  شجویان، اع دان

علمی، امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی، جایگاه سازمانی سازماندهی و     هیأت 
هااای آموزشااای مورد اجرا و    یااادگیری، دوره  -ماادیریاات گروه، فراینااد یاااددهی      
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  (1386ا )د. صفدر تضمین کیفیت رشته مدیریت آموزشی شناسایی ش آموختگان(دانش
ستاد عوامل  شجو  ،ا شی    ،دان ضا و امکانات آموز را به عنوان   مدیریت، روش تدریس ،ف
مل   عالی    تبیینعوا یت آموزش  نده کیف ند. همچنین  معرفی می کن هادری حصااااری    ک ب

در کیفیت   به عنوان عوامل مؤثر( از عوامل اسااتاد، دانشااجو، چگونگی تدریس 1382)
( نیز محتوای برنامه درساای،   1385ساالیمانی مطلق )  کند.یاد می آموزش دانشااگاهی 

به     روش کارگیری فناوری آموزشااای را در کیفیت آموزش      های تدریس، آشااانایی و 
عوامل فارغ التحصااایالن و    نیز (2011)آجچرو و همکاران  داند.  دانشاااگاهی مؤثر می 

برنامه  گیری کیفیت های اسااااسااای در ارزیابی و اندازهرا به عنوان حوزه دانشاااجویان
( از عوامل مدیریت، دانشاااجویان، منابع مالی و        2004بورنمن )کند.  درسااای یاد می 
سهیالت، برنامه  سی ارزیابی کیفیت      های تدریس، فارغت سا التحصیالن به عنوان عوامل ا
( ابعاد دانشاااجویان، هیأت علمی، مدیران،      2011نیاثی و همکاران )  یاد کرده اسااات.  

گان  آموختوزش و فرایند یادگیری، کمیت و کیفیت دانشتجهیزات و مواد، امکانات، آم  
های  های پژوهش حاضااار با یافتهیافتهشااامارند. )دانش، مهارت و نگرش( را مهم می

های فو  هماهنگی دارد و همة عوامل مؤثر در تضمین کیفیت  دست آمده از پژوهشبه
شده در یافته        سو با عوامل یاد  شی هم شته مدیریت آموز   سایر تحقیقات  ها و نتایجر

ها و نشااانگرهای عوامل،  میزان اهمیت و رتبه هر یک از مالک در مرحله بعدهسااتند. 
از بین عوامل مؤثر بر تضاامین کیفیت رشااته مدیریت    نساابت به یکدیگر تعیین شااد.

آموزشاای، عامل جایگاه سااازمانی، سااازماندهی و مدیریت گروه در باالترین اولویت   
 اشت.نسبت به سایر عوامل قرار د

ان  به عنو ها و نشااانگرهای عامل دانشااجویاندر نتیجه تحلیل آنتروپی شااانون از مالک
آگاهی از رشاته تحصایلی، بازار کار و میزان عالقه به رشاته     "مالک عاملی دروندادی، 

ت را  باالترین اولوی "معدل دوره"در باالترین اولویت قرار داشت و نشانگر    "تحصیلی 
شانگرها     شانگرهای عامل  داشت. در نتیجة تحلیل مالک نسبت به سایر ن ای  اعض ها و ن

مالک نحوة تبادل تجربه، باالترین اولویت را      هیأت علمی به عنوان عاملی دروندادی،     
یت  باالترین اولو "تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمی  "داشت و نشانگر   

  ا و نشانگرهای عامل دیگر هرا نسبت به سایر نشانگرها داشت. در نتیجة تحلیل مالک     
ندادی یعنی   بانی        "درو مات پشاااتی خد نات، تجهیزات و  کا ن ر گروه در "مالک  "ام

میزان تناسب امکانات و تجهیزات   " نشانگر و  "خصوب خدمات و تسهیالت اعطایی  
شی     شته ها و دوره آموز شگاهی با ر صاب داد.   "آزمای باالترین اولویت را به خود اخت
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جایگاه سازمانی، سازماندهی و مدیریت    "ها و نشانگرهای عامل  در نتیجه تحلیل مالک
ها، نحوه انتخاب و مدت     به عنوان عاملی دروندادی و فرایندی، مالک ویژگی     "گروه

مدیریت گروه و نشااانگرهای مرتبه علمی و میزان افزایش فضااای کالبدی بیشااترین    
ند     ها و نشاااانگره   اهمیت را داشاااتند. همچنین در نتیجة تحلیل مالک      ای عامل فرای

یادگیری و نشااانگرهای میزان رضااایت   -یادگیری، مالک راهبردهای یاددهی -یاددهی
ستفاده متنوع     دانشجویان در مورد شیوه   های موجود ارزیابی پیشرفت تحصیلی، میزان ا

شیوه    ضای هیأت علمی در مورد  ستفاده      اع صیلی و ا شرفت تح های موجود ارزیابی پی
های مختلف تدریس اولویت برتر داشاااتند. در نتیجه        علمی از روش اعضاااای هیأت 
های آموزشااای مورد اجرا به عنوان آخرین ها و نشاااانگرهای عامل دورهتحلیل مالک 

اهداف دوره و نشاااانگرهای میزان تناساااب دوره با امکانات و "عامل فرایندی، مالک 
جام         "، و "تجهیزات موجود در گروه های فرد و  یاز  با ن هداف گروه  ناساااب ا   "عه ت

ا و هباالترین اولویت را نساابت به سااایرین داشااتند. ساارانجام، در نتیجة تحلیل مالک
آموختگان به عنوان عاملی بروندادی، مشاخص شاد که مالک    نشاانگرهای عامل دانش 

میزان ادامه تحصاایل  "و نشااانگر  "عالقه به رشااته تحصاایلی و میزان ادامه تحصاایل"
شجویان در مقطع باالتر  سایر مالک   در اولویت "دان سبت به  شانگ باالتری ن رهای  ها و ن

 این عامل قرار داشت.
های حاصل از این پژوهش و آنچه بیان شد، پیشنهادهای زیر در جهت  با توجه به یافته

 شود:بهبود وضعیت، مطرح می
شنهاد می  - ضمین کیفیت مراکز آموزش     پی شود که متولیان امر در حوزه ارزیابی و ت

های تضمین کیفیت در سطح برنامه )برنامه آموزشی هر یک  امهعالی، به پیگیری برن
 های درسی( توجه بیشتری کنند.از رشته

های آموزشی برای بهبود و ارتقاء وضعیت کیفی گروه، بر   شود که گروه پیشنهاد می  -
ضمین کیفیت     مالک شانگرهایی که میزان اهمیت و اولویت باالتری را برای ت ها و ن

د بیشااتری داشااته باشااند و به طور مداوم به ساانجش این    اند، تأکیکسااب کرده
شاخص  شاخص  صورت بر  تر در امر کیفیت آموزش  های مهمها بچردازند و به این 

 بیشتر تأکید شود.

برای   (AHP)گیری چند معیاره مانند های تصااامیم شاااود تا از روش توصااایه می  -
شاخص بندی و اولویترتبه ستفا    هایهای کیفی ارزیابی گروهدهی به  شی ا ده  آموز
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شاااود و ن ر اعضاااای هیأت علمی و نخبگان نسااابت به میزان اهمیت هر یک از 
 ها و نشانگرها بررسی شود.مالک

به اینکه پیشاااینه پژوهش از خالء موجود در امر شاااناخت              - با توجه  در نهایت، 
ها و نشانگرهای ضروری اولیه برای استقرار ن ام تضمین کیفیت در سطح       شاخص 
تحقیق حاضااار فقط در حوزه علوم تربیتی   آموزشااای حکایت دارد و    های برنامه  

ر  مسئوالن امر، سای  شود تا  )گرایش مدیریت آموزشی( انجام شده است، پیشنهاد می    
های درسی دایر در مراکز آموزش عالی را نیز مورد ارزیابی کیفی قرار دهند و  رشته 

در ارزیابی کیفیت    ها و نشاااانگرهای مؤثر   به تدوین مجموعه مناسااابی از مالک     
 بچردازند و موجبات بهبود و توسعه وضعیت کیفی آنها را فراهم کنند.

شنهاد می  - سایی عوامل مؤثر بر      پی شنا شود که پژوهشگران در تحقیقات بعدی برای 
شته    ضمین کیفیت هر یک از ر صلی در انتخاب نمونه   ت ای  ههای تحصیلی، تمرکز ا

اعضاااای هیأت علمی همان رشاااته  پژوهش برای امر مصااااحبه را به اسااااتید و
 تری حاصل شود.اختصاب دهند تا نتایج مرتبط
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