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چکیده
هدف از این تحقیق ارائه مدلی جامع جهت ارتقاء رضایتمندی دانشجویان دانشگاههای دولتی در استان
زنجان است .روش پژوهش ،آمیخته (کمی -کیفی) از نوع اکتشافی -تأییدی است .جامعه آماری این
تحقیق در بخش کیفی متخصصان آموزش عالی میباشند .از روش نمونهگیری هدفمند با بهرهگیری از
فن گلوله برفی و بکارگیری معیار اشباع نظری در مصاحبهها استفاده شد .در نهایت مصاحبههایی نیمه
ساختاریافته از  13نفر از متخصصان فعال در دانشگاههای دولتی صورت گرفت .جامعه آماری در بخش
کمی پژوهش را کلیه دانشجویان فعال به تحصیل در دانشگاههای دولتی ( 3321نفر) در نیمسال دوم
تحصیلی  31-32تشکیل دادند .تعداد  034نمونه طالیی به کمک جدول جرسی و مورگان و با استفاده
از روش نمونهگیری طبقهای نسبتی انتخاب گردید .روش جمعآوری اطالعات در بخش کمی پرسشنامه
محقق ساخته است .در خصوص تعیین روایی پرسشنامه ،محقق از مساعدت و همفکری متخصصان
این حوزه استفاده کرده است .پایایی اولیه سؤاالت پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ ،در
سطح  ./33مورد تأیید واقع گردید .برای بررسی سؤاالت از آزمون  ،KMOبارتلت و روش تحلیل
عاملی تأییدی ،آزمون رتبهبندی فریدمن ،و برای تعیین اعتبار و تناسب مدل طراحی شده از شاخص-
های روایی همگرا ( )AVEو روایی واگرا (فورنل و الرکر) و پایایی ترکیبی ( )CRو آلفای کرونباخ
استفاده شد .برای برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی از ضرایب معنیداری  ،Tمعیار  R2و معیار Q2
استفاده گردید .همچنین برازش مدل کلی پژوهش با معیار  GOFانجام پذیرفت .از نرمافزارهای آماری
 Smart-PLS 2و  spss 11برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد .نتایج پژوهش مدل نهایی را که
شامل  3بعد اصلی (آموزشی ،پژوهشی ،اداری /مالی ،رفاهی ،فرهنگی ،سیاسی ،تکنولوژی ،مجازی و
این مقاله برگرفته از رساله دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران است.

 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

 استادیار گروه مدیریت آموزشیی ،واحید تاکسیتان ،دانشیگاه آزاد اسیالمی ،تاکسیتان ،اییران( .نویسینده مسیئول)
Phd_shabannejad@yahoo.com
 استاد گروه مدیریت آموزش عالی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 دانشیار گروه مدیریت آموزش عالی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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بینالمللی) 10 ،مؤلفه و  23شاخص در حوزه ارتقاء رضایتمندی دانشجویان میباشند را مورد تأیید
قرار داد.
واژههای کلیدی :دانشگاههای دولتی استان زنجان ،رضایتمندی دانشجویان ،ابعاد ،مؤلفهها و شاخص-
های رضایتمندی دانشجویان ،نظام آموزش عالی ایران

مقدمه
در چند دههی اخیر ،نگرش سازمانها به مشتری دچار دگردیسی شده است .نگاه
صرف به مشتری به عنوان مصرفکننده جای خود را به مشتری به عنوان یک همکار،
شریک ،خالق ارزش ،توسعهدهنده دانش و مزیت رقابتی داده است (مارتلو ،باروسو و
سپتا .)1310 ،1امروزه تأمین رضایت مشتری یکی از الزامات اساسی نظامهای مدیریت
کیفیت و تعالی است (کاوسی و سقائی.)1032 ،
سازمانهای تولیدی و خدماتی با درک این موضوع ،قدم در مسیر شناسایی نیازها و
خواستههای مشتریان برداشتهاند تا با ارائه ی خدماتی به موقع و مناسب به بهترین نحو
پاسخگوی نیاز مشتریان خود باشند .باید خاطر نشان کرد توجه به این موضوعات در
سازمانهای خدماتی به علت نوع ساختار ،ماهیت و نحوهی ارتباطات با مشتریان
پررنگتر است (ژانگ ،فو ،کای و لو.)1314 ،1
مؤسسات آموزشی نقش حیاتی را در توسعه جهانی و ملی ایفاء میکنند (یی وو 0و
همکاران .)1311 ،آموزش عالی یکی از مهمترین نهادهای خدماتی در جهت آموزش،
توسعه و تأمین منابع انسانی و رکن اصلی در پیشرفت همه جانبه هر کشور است .این
نهاد کارکردها و وظایف عمدهای در جهت رشد و توسعه پایدار دارد و به عنوان یک
نهاد ساختارمند ،نیازمند مالحظه علمی تمام بخشها و جنبههای مختلف آن است.
مدیریت بر سازمانهای آموزشی از حساسیت ویژهای برخوردار است ،زیرا این

سازمانها با انسان سروکار داشته و در حال پرورش آنها برای تبدیل شدن به انسان-
های مبتکر ،خالق و آگاه هستند (بوهم4و همکاران.)1333 ،

1. Martelo, Barroso, Cepeda
2. Zhang, Fu, Cai & Lu
3. Yi Wu
4. Bohm
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وینچ ،)1331( 1با اشاره به ابهام در تعریف مشتریان در آموزش دالیل آن را به
صورت زیر برمیشمرد :اول ،معلوم نیست که اربابرجوعان سیستم همان مشتریان
سیستم باشند .دوم این که ذینفعان این سیستم بسیار گسترده هستند و سوم برخی از این
ذینفعان مشارکت کنندگان مالی میباشند و چهارم این که در بازار اقتصادی کالسیک،
مشتری حق خروج از سیستم را دارد ،به نظر میرسد در آموزش عالی این حق کمتر به
مشتری داده می شود .مشتریان به عنوان ذینفعان در مؤسسات آموزش عالی میتوانند از
دو دسته باشند :داخلی و بیرونی .شاید مناسب باشد که دانشجویان تحت آموزش را
مشتریان اولیه بیرونی و استخدام کنندگان و والدین را به عنوان مشتریان بیرونی ثانویه و
سایر موارد مانند دولت ،فارغالتحصیالن و بازار کار را به عنوان مشتریان بیرون ثالث و
خود پرسنل آموزش نیز به عنوان مشتریان داخلی در نظر گرفته شود (ونکچمن،1
.)1332
مادو )1334(0نگاهی متفاوت به مشتریان داشته و آنها را به مشتریان ورودی،
مشتریان تبدیل و مشتریان خروجی تقسیمبندی میکند .والدین و دانشجویان ،مشتریان
ورودی هستند ،دانشکدهها مشتری تبدیل و سازمانها و جامعه مشتریان خروجی
هستند .مایکل 4دانشجویان را به عنوان مشتریان کلیدی دانشگاه نام میبرد .الیوت و
شین 2نیز اظهار میکنند که مشتریان اصلی دانشگاهها دانشجویان هستند و آموزش عالی
تأکید زیادی بر برآورده کردن انتظارات و نیازهای دانشجویان دارد (جورکوویچ،1
.)1331
با تمام ابهامات بیان شده در خصوص مشتری در نظام آموزش عالی ،پیداست که
دانشجویان به عنوان اصلیترین مشتری مؤسسات آموزش عالی نمیتوانند از دایره
مشتریان خارج شوند و تقریباً در تمام تحقیقات به عنوان مشتری مؤسسات آموزش
عالی در نظر گرفته شدهاند (زنجیرچی و همکاران.)1033 ،

1. winch
2. Venkatraman
3. Mado
4. Micheal
5. Elliott & Shane
6. Jurkowitsch
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رضایت ،یک ساختار و ادراک چندبعدی است و عامل اصلی تعیین کنندگی رضایت
و نارضایتی ،مصرف کننده است (گائو و متیال .)1314 ،1رضایت دانشجو نگرشی است
که از ارزیابی تجربهاش درباره خدمات آموزشی دریافت شده ناشی میشود (الیوت و
هیلی .)1331 ،1عوامل مختلفی بر رضایت دانشجو تأثیر گذارند که به دو دسته فردی و
سازمانی تقسیم میشوند .عوامل فردی به دانشجو مربوط میشود و شامل سن و
جنسیت است و عوامل سازمانی شامل سبک تدریس استاد ،کیفیت تدریس ،تسهیالت
زیربنایی و غیره است (توماس .)1311 ،0بنابراین ،رضایتمندی دانشجویان به عنوان
پاسخ مؤثر در زمان ()t؛ یعنی زمانی که دانشجویان در دانشگاه تحصیل میکنند ،از
ارزیابی خدمات آموزشی دریافتی ناشی میشود که این رضایتمندی به صورت
انتظارات دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه ( ،)t-1ایده آلهای مرتبط با دانشگاه و
متغیرهای درگیر در جزء شناختی رضایت تعیین میشود (پاالسیو و همکاران.)1331 ،
از طرفی ،در حالی که کیفیت خدمات یک ارزیابی کلی از عملکرد به شمار میرود،
رابطه کیفیت یک جهتگیری استراتژیک است که بر بهبود روابط مشتری تمرکز دارد
(سو4و همکاران .)1311 ،کیفیت اشاره به پشتیبانی همه جانبه توسط ارائه دهنده
خدمات دارد (هسو2و همکاران .)1312 ،تمرکز بر رضایت دانشجو نه تنها دانشگاه را
قادر به مهندسی مجدد سازمان خود برای انطباق با نیازهای دانشجویان میسازد بلکه به
دانشگاه اجازه میدهد به توسعه یک سیستم نظارتی مستمر برای برخورد اثربخش با
نیازهای دانشجویان بپردازد (جورکوویچ.)1331 ،
با توجه به اینکه بازار خدمات دانشگاهی ،هیچگاه به این اندازه رقابتی نبوده است،
در سراسر دنیا دانشگاهها و مؤسسات آموزشی (دولتی و غیر دولتی) تالش میکنند تا از
طریق نیل به مزایای منحصر به فرد و تولید و ارائهی خدمات متنوع ،نسبت به سایر رقبا
به موقعیتی ممتاز دست یابند که بی تردید چنین موقعیتی به جذب و حفظ دانشجویان
بر میگردد .در سالهای اخیر امکان ارائه خدمات جدید ،منحصر به فرد و مختلف در
مؤسسات آموزشی زمینه افزایش عرضه نسبت به تقاضا را فراهم کرده است ،برای
1. Gao & Mattila
2. Elliot & Healy
3. Thomas
4. Su
5. Hsu
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اینگونه مؤسسات چارهای جز جلب رضایت دانشجو باقی نمانده است (درویش متولی
و همکاران .) 1033 ،در این بازار رقابت نیز تنها آن واحد دانشگاهی میتواند موفقتر
عمل نماید که بتواند ضمن هماهنگ کردن عملکرد و فعالیتهای خود با نیازها و
خواستههای دانشجویان ،جلب رضایت وی و کسب سهم بیشتری از بازار ،منافع و سود
حاصل را برای خویش افزایش دهد (عبدل و الحسن.)1332 ،1
بنابراین بررسی رضایتمندی دانشجویان موضوعی است که باید به طور منظم مورد
توجه مسئولین قرار گیرد .از طرف دیگر ،تنها بررسی سطح رضایت کافی نیست و
شناخت عوامل مؤثر بر رضایت دانشجویان نیز بسیار مهم است؛ چرا که میتواند
موجب شناسایی فعالیتهای الزم جهت ارتقاء و ماندگاری رضایت آنها شود
(داگالس1و همکاران .)1331 ،همچنین به منظور ایجاد تغییرات سازنده ،وجود
اطالعات توصیفی در مورد وضع موجود و اطالع در مورد نگرش دانشجویان از
خدمات ارائه شده ضروری است .با استفاده از این اطالعات میتوان ضمن تقویت
عوامل مثبت و اصالح عوامل منفی ،رضایت هرچه بیشتر دانشجویان را فراهم آورد
(سهرابی پورتچی و همکاران.)1033 ،
با در نظر گرفتن اوضاع کنونی کشور ایران (رشد تعداد دانشگاهها و کاهش
دانشجویان) ،دانشگاهها باید به دانشجویان به عنوان مشتریان اصلی نگاه کرده و در
جهت جذب دانشجویان جدید و حفظ دانشجویان موجود درصدد جلب رضایت آنها
برایند .این رضایتمندی کلید موفقیت دانشگاه است.
با توجه به تنوع ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای رضایتمندی دانشجویان و همچنین
نبود دید جامع و مورد توافق در نمونههای مطالعه شده ،این تحقیق درصدد است با
بررسی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای مشترک و مورد توافق ،به ارائه مدلی جامع به
منظور ارتقاء رضایتمندی دانشجویان بپردازد تا مدیران آموزش عالی بتوانند از این الگو
که برآمده از نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر است ،بهرهمند شوند.
در ادامه به گزیدهای از تحقیقات انجام شده خارجی و داخلی در موضوع پژوهش
اشاره میگردد:
1. Abdul&Alhassan
2. Douglas
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الیوریا سانتینی و همکاران )1312(1مطالعهای را با عنوان رضایت دانشجویان در
آموزش عالی :یک مطالعه فرا تحلیل ،انجام دادهاند .در این مطالعه  30پژوهش معتبر و
مرتبط با هدف تحقیق ،شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت .این مطالعات از سال
 1331تا  1311منتشر شدهاند و ابعاد ارزش خدمات آموزشی ادراک شده ،منابع ارائه
شده به دانشجو ،کیفیت خدمات ادراک شده ،جهت گیری بازاریابی ،هویت مؤسسه
آموزش عالی ،محیط دانشگاه و یک بعد نتیجه مربوط به رضایتمندی دانشجویان مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .این  2بعد در مجموع  21رابطه را در حوزه رضایتمندی
دانشجویان از آموزش عالی نشان دادهاند .کارتر و چو )1311(1در تحقیقی با عنوان
رضایت دانشجویان به عنوان مشتریان ،پیشبینی حفظ و ابقاء با مفاهیم بازاریابی ،نشان
دادند که مؤلفههای تجربه علمی ،کیفیت تدریس ،زندگی دانشجویی ،امکانات و مورد
حمایت قراردادن دانشجو در رضایت دانشجویان به عنوان مشتریان اصلی آموزش عالی
مؤثر هستند .ماتیروسیان ) 1312(0در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل مؤثر در رضایت
دانشجویان ابعاد رضایت دانشجویان شامل خدمات هیأت علمی ،تجربه علمی ،امکانات
حمایت از دانشجویان ،ادغام زندگی دانشگاهی و اجتماعی و ابعاد جمعیت شناختی
شامل سن ،جنس ،طبقه اجتماعی ،رشته تحصیلی ،نوع مؤسسه ،محل مؤسسه ،وضعیت
مسکن ،وضعیت اقامت دائم ،وضعیت کمکهای مالی و وضعیت اشتغال را مورد
بررسی و تجزیه و تحلیل قرا ر داد و نتایج این تحقیق نشان داد که این عوامل در
رضایتمندی دانشجویان مؤثر میباشند .پاراهو4و همکاران ( )1312در تحقیق خود با
عنوان طراحی یک مدل پیشبینی رضایت دانشجویان در یادگیری آنالین به مؤلفههایی
چون تعامالت دانشجو ،همدلی اعضای هیأت علمی ،بازخورد هیأت علمی ،تعامالت
بخش تکنولوژی اطالعات ،اعتبار دانشگاه ،امکانات فیزیکی پرداختند و به این نتیجه
رسیدند که باید به این ابعاد و مؤلفهها در رضایتمندی دانشجویان توجه گردد.
داگالس2و همکاران ( ) 1314در مطالعه خود رضایت و نارضایتی دانشجویان را مورد
پژوهش قرار داده و دریافتند که مؤلفههایی از قبیل دسترسی ،ملموس بودن ،توجه،
1. Oliveira Santini et al
2. Carter & Chu
3. Martirosyan
4. parahoo
5. Douglas
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مراقبت ،نظافت ،آسایش ،تعهد ،ارتباطات ،صالحیت ،حسننیت ،انعطافپذیری،
دوستی ،قابلیت ،یکپارچگی ،انگیزش ،ستایش ،قابلیت اطمینان ،پاسخ ،امنیت ،شمول
اجتماعی ،سودمندی ،ارزش پول ،دستاورد و سایر دانشجویان در رضایتمندی
دانشجویان تأثیرگذار می باشند .تحقیقی توسط سلیم احمد و محمد مهدی
مسعود ) 1314(1با عنوان اندازه گیری خدمات یک مؤسسه آموزش عالی نسبت به
رضایت مشتری انجام گرفت .این مطالعه  2بعد از کیفیت خدمات را مورد بررسی قرار
داد که عبارتند از :خدمات اجرایی ،امکانات فیزیکی ،برنامههای علمی ،کارکنان علمی،
مسؤلیتپذیری کارکنان علمی ،ضمانت و اطمینان ،و همدلی .اطالعات به کمک آنالیز
مدلسازی معادالت ساختاری ( (SEMمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که  2عامل
مسؤلیتپذیری کارکنان علمی ،امکانات فیزیکی ،همدلی و ضمانت و اطمینان و
برنامههای آکادمیک مورد تأیید قرار گرفتند.
متفکر ( )1032در تحقیق خود با هدف بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان نشان
داد که عواملی چون کیفیت خدمات رفاهی ،فعالیتها و فضای مذهبی دانشگاه ،انواع
کتاب و پایاننامههای کتابخانه دانشگاه ،شرایط خوابگاه ،شرایط کالس از نظر حرارت،
روشنایی و سیستم سرمایش ،کیفیت مواد غذایی سلف سرویس ،فعالیتهای کمیته
علمی و مراکز فرهنگی دانشگاه ،خدمات حمل و نقل ،سایت دانشکده و اینترنت
دانشگاه در رضایتمندی دانشجویان مؤثر میباشند .جعفری راد و همکاران ( )1034در
تحقیقی با عنوان بررسی وضعیت رضایت دانشجویان تحصیالت تکمیلی از کیفیت
خدمات دانشگاههای دولتی تهران نشان دادند که ارائه خدمات مطلوب آموزشی،
پژوهشی ،رفاهی و اداری ،در ارتقاء رضایتمندی دانشجویان مؤثر میباشند .دهقانی و
همکاران ( )1030تحقیقی با عنوان عوامل مؤثر بر رضایتمندی تحصیلی با دیدگاه
د انشجویان علوم پزشکی جهرم انجام دادند .ابعاد رضایتمندی تحصیلی را در  1بعد
فردی ،آموزشی ،اخالقی ،مدیریتی ،رفاهی و شغلی مورد بررسی قرار دادند .مهمترین
متغیرهای مرتبط با رضایتمندی تحصیلی از دیدگاه دانشجویان به ترتیب شامل استفاده
از کادر آموزشی مجرب برای ارائه دروس ،القاء اعتماد به نفس توسط اساتید و مسؤلین
و ارتباط مناسب همراه با احترام متقابل بین دانشجویان با اساتید بود .کمترین عوامل
1. Selim Ahmad & Muhammad Mehdi Masud
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مؤثر در رضایتمندی تحصیلی نیز به ترتیب شامل برگزاری کالسها در نوبت صبح،
شیوه تدریس سخنرانی و ایجاد انگیزه و عالقه کافی توسط اساتید در دانشجویان بود.
حسنی و فیضی ( )1031پژوهشی را با عنوان بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج با استفاده از شاخص نتایج مشتری مدل  EFQMبا
هدف بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از خدمات آموزشی انجام دادهاند.
متغیرهای این تحقیق که شامل ابعاد کیفیت خدمات بوده است عبارتند از :تصورات
کلی از گروه آموزشی ،خدمات آموزشی ارائه شده ،پیگیری پس از ارائه خدمات
آموزشی ،وفاداری به سازمان و فعالیتهای فوق برنامه .نتایج نشان داد که اکثر
دانشجویان نسبت به این ابعاد رضایت ندارند .میانگین رتبهای رضایت پسران نسبت به
دختران بیشتر بود و بین دیدگاه دانشجویان سالهای دوم ،سوم و چهارم در مورد میزان
رضایت از خدمات آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد .درویش متولی و همکاران
( )1033نیز در مطالعهای با عنوان سنجش رضایت دانشجو با بهرهگیری از رویکرد
فازی ،مؤلفهها و ابعاد شهریه پرداختی ،کیفیت خدمات ،دسترسی آسان به امکانات،
رسیدگی به شکایات را مورد بررسی قرار دادند که نتایج این تحقیق نشان داد که این
عوامل در رضایتمندی دانشجویان مؤثر میباشند.
سؤاالت پژوهش از قرار زیر است:

 ابعاد و مؤلفههای رضایتمندی دانشجویان دانشگاههای دولتی کدامند؟

 وضعیت موجود رضایتمندی دانشجویان در دانشگاههای دولتی استان زنجان چگونه
است؟

 مدل پیشنهادی ارتقاء رضایتمندی دانشجویان دانشگاههای دولتی چگونه است؟
 درجه تناسب مدل پیشنهادی به چه میزان است؟
روش
از نظر فرایند اجرای پژوهش از روش پژوهش آمیخته 1اکتشافی ،1به عنوان روش
پژوهش استفاده گردیده است .و از میان روشهای تحقیق آمیخته اکتشافی ،از روش
پژوهش آمیخته متوالی -اکتشافی استفاده شده است .در این طرح ابتدا دادههای کیفی
1. Mixed Method
2. Exploratory
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گردآوری و تحلیل میشوند ،سپس در مرحله دوم دادههای کمی گردآوری و تحلیل
میشوند .در نهایت نیز ،هر دو تحلیل کیفی و کمی یکجا مورد تفسیر قرار میگیرند
(طبیبی و همکاران.)1032 ،
در پژوهش حاضر ،سؤاالت مبنای تصمیم گیری قرار گرفتند .برای این منظور برای
سؤال اول از رویکرد فراترکیب 1استفاده شد ،که با استفاده از چارچوبهای نظری و
پژوهشهای مرتبط پیشین انجام گرفت و همچنین از طرح نظامند برای بررسی دیدگاه
خبرگان و متخصصان در استخراج ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای رضایتمندی
دانشجویان استفاده گردید.
طرح نظاممند توسط استراس و کوربن 1در سال  1333به سطح باالی از نظریههای
داده بنیاد ارتقا پیدا کرد ،ایجاد شد .بر اساس این دیدگاه ،محقق برای تحلیل دادههای
کیفی گردآوری شده ،سه مرحلهی کد گزاری باز ،کد گزاری محوری و کدگذاری
گزینشی را باید پشت سر گذارد و همچنین به عرضه پارادایم منطقی یا تصویری
تجسمی از یک نظریه در حال تکوین میپردازد (بازرگان.)1032 ،
بنابراین با توجه به کیفی بودن دادهها ،از یکی از معروفترین شیوه تجزیه و تحلیل
داده های کیفی استفاده شده است که کدگذاری باز نام دارد .در این شیوه کدگذاری،
کدها از متن مقاله استخراج میشود (کدگذاری باز) و سپس بر روی این کدهای
استخراج شده مجدداً کدگذاری دیگری صورت میگیرد که مفاهیم را شکل میدهد
(کدگذاری محوری) و در نهایت بر روی مفاهیم نیز کدگذاری دیگری (کدگذاری
انتخابی) صورت میگیرد تا مقولهها حاصل شود (متن -کد -مفهوم -مقوله)(طبیبی و
همکاران.)1032 ،
جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی متخصصان آموزش عالی فعال در
دانشگاههای دولتی استان زنجان میباشند .از روش نمونهگیری هدفمند و بهرهگیری از
فن گلوله برفی و بکارگیری معیار اشباع نظری در مصاحبهها استفاده شد .در نهایت
مصاحبههایی نیمه ساختاریافته از  13نفر از متخصصان صورت گرفت .جامعه آماری در
بخش کمی پژوهش را کلیه دانشجویان فعال به تحصیل در دانشگاههای دولتی (دانشگاه
1. Meta-synthesis
2. Strauss & Corbin
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زنجان و مرکز تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان) 3321( ،نفر) در نیمسال دوم
تحصیلی  31-32تشکیل دادند .تعداد  034نمونه طالیی به کمک جدول جرسی و
مورگان با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای نسبتی انتخاب گردید .روش جمعآوری
اطالعات در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته است که شامل دو بخش است :بخش
اول اطالعات فردی و اطالعات عمومی (سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،مقطع تحصیلی،
رشته تحصیلی و ترم تحصیلی) و بخش دوم که بخش اصلی و مربوط به سؤاالت و
مدل پژوهش است ،مشتمل بر  23سؤال بسته دو وجهی (وضعیت موجود و وضعیت
مطلوب) در طیف  3تا .13
پس از شناسایی گویهها و مؤلفهها ،پرسشنامه محقق ساخته تنظیم و مورد استفاده
قرار گرفت که روایی صوری و محتوایی آن در بخش کیفی به تأیید  13نفر از استادان
صاحب نظر و متخصصین این حوزه در دانشگاههای دولتی رسید و در بخش کمی نیز
از روش ضریب نسبی روایی محتوا ( )1CVRو شاخص روایی محتوا ( )1CVIاستفاده
شد .ضریب نسبی روایی محتوا ( )CVR=./23و شاخص روایی محتوا ()CVI=./31
تعیین شد که باالتر از میزان تعیین شده در جدول الوشه ( )./11است .پایایی ابزار نیز با
اجرای آزمایشی روی  03نفر از دانشجویان و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید
قرار گرفت که نتایج به شرح جدول ذیل است:
جدول  .1پایایی سؤاالت پرسشنامه
تعداد سؤاالت

آلفای کرونباخ

ابعاد
آموزشی

10

3/331

پژوهشی

3

3/322

اداری /مالی

2

3/331

رفاهی

14

3/333

فرهنگی

2

3/333

سیاسی

0

3/330

تکنولوژی

2

3/33

مجازی

11

3/331

بینالمللی

4

3/332

کل پرسشنامه

23

3/33
1. Content Validity Ratio
2. Content Validity Index
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برای بررسی سؤاالت از آزمون آزمون  ،1 KMOبارتلت و روش تحلیل عاملی
تأییدی ،آزمون رتبهبندی فریدمن ،و برای تعیین اعتبار و تناسب مدل طراحی شده از
شاخصهای روایی همگرا ( )1AVEوروایی واگرا (فورنل و الرکر) و پایایی ترکیبی
( )0CRو آلفای کرونباخ استفاده شد .برای برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی از ضرایب
معنیداری  Tو معیار  R2 ،R Squareو معیار  Q2استفاده گردید .همچنین برازش مدل
کلی پژوهش با معیار  4GOFانجام پذیرفت که نتایج در بخش یافتهها ارائه میگردد.
یافتهها
سؤال اول پژوهش :ابعاد و مؤلفههای رضایتمندی دانشجویان در دانشگاههای دولتی
کدامند؟
در پاسخ به سؤال فوق ،ابتدا به مطالعه و مرور ادبیات و پیشینه پژوهش در داخل و
خارج از کشور ( 31مورد) پرداخته شد .بر اساس چارچوب نظری پژوهش 3 ،بعد
اصلی ارتقاء رضایتمندی دانشجویان دانشگاههای دولتی بر اساس رویکرد این پژوهش
تعریف ،مؤلفهها و شاخصهای آن با کمک آزمون تحلیل عاملی و نظر خواهی از
متخصصان و اساتید راهنما و مشاور ،شناسایی و تعیین گردید که به شرح ذیل میباشند:

 .1مؤلفههای بعدآموزشی :تدریس و مدرس ،دانشجو ،محتوای آموزشی و مدیریت
سیستم آموزشی.
 .1مؤلفههای بعدپژوهشی :همایش ،سمینار ،کنفرانس ،سخنرانی ،کمیتهها و انجمنهای
علمی -تخصصی ،تولیدات علمی و آثار پژوهشی و امکانات و خدمات پژوهشی.
 .0مؤلفههای بعد اداری /مالی :مدیریت دانشگاه ،کارکنان ،خدمات اداری و تسهیالت.
 .4مؤلفههای بعد رفاهی :امکانات و خدمات افاهی
 .2مؤلفههای بعد فرهنگی :همایشها ،انجمنها ،تشکلها ،هماندیشیها و نشریات
دانشجویی و فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه.
 .1مؤلفههای بعد سیاسی :مشارکت ،امنیت و عدالت سیاسی.

1. Kaiser-Meyer-Olkin
2. Average Variance Extracted
3. Composite Reliability
4. Goodness Of Fit
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سختافزارهای آموزشی ،نرمافزارهای آموزشی و

 .2مؤلفههای بعد تکنولوژی:
زیرساختهای تکنولوژی.

 .3مؤلفههای بعد مجازی :آموزش الکترونیکی ،ارزیابی الکترونیکی و مدیریت و
پشتیبانی مجازی.
 .3مؤلفههای بعد بینالمللی :دانشگاه و آموزش.
به منظور کفایت دادهها و روایی سازه (امکان انجام تحلیل عاملی) ،ازآزمونهای
 KMOو بارتلت استفاده شد.
جدول  .2نتایج آزمون  KMOبارتلت
کل پرسشنامه (سؤاالت  1تا )23

 Sigسطح معنیداری بارتلت

KMO

3.333

3.320

همانطور که در جدول باال مشاهده میشود مقدار  KMOبیشتر از  3.2است و سطح
معنیداری آزمون بارتلت زیر  ./32است .بنابراین روایی سازه پرسشنامه تأیید میشود.
لذا میتوان نتیجه گرفت دادههای تحقیق برای تحلیل عاملی مناسب است.
جدول  .3نتایج حاصل از آزمون کفایت نمونهبرداری
Sig

KMO

ابعاد

تعداد گویهها

سطح معنیداری بارتلت

آموزشی

10

3.333

3.341

پژوهشی
اداری /مالی
رفاهی

3
2
14

3.333
3.333
3.333

3.202
3.312
3.321

فرهنگی
سیاسی

2
0

3.333
3.333

3.212
3.301

تکنولوژی
مجازی

2
11

3.333
3.333

3.214
3.242

بین المللی

4

3.333

3.204

همانطور که در جدول باال مشاهده میشود ،با توجه به سطح معنیداری ،3.333
چون مقدار  KMOبرای تمام ابعاد وضعیت موجود بیشتر از  3.2است ،پس روایی سازه
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پرسشنامه تأیید میگردد .جدول زیر ابعاد ارتقاء رضایتمندی دانشجویان به همراه بار
عاملی هر یک را نشان میدهد:
جدول  .4ابعاد ارتقاء رضایتمندی دانشجویان و بار عاملی هر یک از آنها
ابعاد

تعداد گویهها

بارهای عاملی تأییدی

آموزشی

10

3.333

پژوهشی

3

3.103

اداری /مالی
رفاهی

2
14

3.113
3.200

فرهنگی
سیاسی

2
0

3.222
3.233

تکنولوژی

2

3.113

مجازی
بین المللی

11
4

3.114
3.111

سؤال دوم پژوهش :وضعیت موجود رضایتمندی دانشجویان در دانشگاههای دولتی
استان زنجان چگونه است؟
به منظور مشخص نمودن وضعیت موجود رضایتمندی دانشجویان ،رتبه هر یک از
عوامل بر اساس پاسخدهندگان و با استفاده از شاخص رتبهبندی فریدمن ،به شرح ذیل
ارائه میگردد:
جدول  .5نتایج آزمون فریدمن
تعداد نمونه

034

Chi-Square

2.012

درجه آزادی

3

سطح معنی داری

3.433

با توجه به جدول فوق و سطح معنیداری برای ابعاد وضعیت موجود ،میتوان گفت
که ابعاد با هم اختالف معنیداری ندارند .نتایج رتبهبندی عوامل ،در جدول زیر ارائه
گردیده است:
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جدول  .6نتایج رتبهبندی ابعاد مؤثر در ارتقاء رضایتمندی دانشجویان
میانگین رتبهها رتبه (اهمیت)

ابعاد
آموزشی

2.14

1

پژوهشی
اداری /مالی

2.32
2.12

0
1

رفاهی

2.30

4

فرهنگی
سیاسی

4.33
2.31

1
2

تکنولوژی

4.33

2

مجازی
بین المللی

4.32
4.34

3
3

با توجه به جول فوق ،به ترتیب باالترین رتبه مربوط به بعد آموزشی و پایینترین
رتبه مربوط به بعد بینالمللی است.
نتایج رتبهبندی مؤلفههای هر یک از ابعاد (به غیر از بعد رفاهی و سیاسی که فقط
یک مؤلفه داشتهاند):
جدول  .7نتایج رتبهبندی مؤلفههای ابعاد رضایتمندی دانشجویان
ابعاد

آموزشی

پژوهشی

اداری /مالی

فرهنگی

مؤلفهها

دانشگاههای دولتی
میانگین رتبه (اهمیت)

تدریس و مدرس

1.11

1

دانشجو

1.42

0

محتوای آموزشی

1.40

4

مدیریت سیستم آموزشی

1.23

1

همایش ،سمینار ،کنفرانس ،سخنرانی ،کمیتهها و انجمنهای علمی -تخصصی

1.34

1

تولیدات علمی و آثار پژوهشی

1.33

1

امکانات و خدمات پژوهشی

1.31

0

مدیریت دانشگاه

1.41

4

کارکنان

1.24

1

خدمات اداری

1.42

0

تسهیالت

1.20

1

همایشها ،انجمنها ،تشکلها ،هماندیشیها و نشریات دانشجویی و فرهنگی

1.21

1

فعالیتهای فوق برنامه

1.23

1
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ابعاد

تکنولوژی

مجازی

بینالمللی

مؤلفهها
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دانشگاههای دولتی
میانگین رتبه (اهمیت)

سخت افزارهای آموزشی

1.31

1

نرم افزارهای آموزشی

1.33

1

زیرساختهای تکنولوژی

1.32

0

آموزش الکترونیکی

1.34

1

ارزیابی الکترونیکی

1.31

0

مدیریت و پشتیبانی مجازی

1.33

1

دانشگاه

1.43

1

آموزش

1.21

1

با توجه به جدول فوق ،بیشترین اولویت بعد آموزشی مربوط به مؤلفه تدریس و
مدرس و کمترین اولویت مربوط به مؤلفه محتوای آموزشی است .در بعد پژوهشی،
بیشترین اولویت مربوط به مؤلفه همایش ،سمینار ،کنفرانس ،سخنرانی ،کمیتهها و
انجمنهای علمی -تخصصی و کمترین اولویت مربوط به مؤلفه امکانات و خدمات
پژوهشی است .بیشترین اولویت بعد اداری /مالی مربوط به مؤلفه کارکنان و کمترین
اولویت مربوط به مؤلفه مدیریت دانشگاه است .در بعد فرهنگی ،بیشترین اولویت
مربوط به مؤلفه همایشها ،انجمنها ،تشکلها ،هماندیشیها و نشریات دانشجویی و
فرهنگی و کمترین اولویت مربوط به مؤلفه فعالیتهای فوق برنامه است .بیشترین
اولویت بعد تکنولوژی مربوط به مؤلفه سختافزارهای آموزشی و کمترین اولویت
مربوط به مؤلفه زیرساختهای تکنولوژی است .در بعد مجازی ،بیشترین اولویت
مربوط به مؤلفه آموزش الکترونیکی و کمترین اولویت مربوط به مؤلفه ارزیابی
الکترونیکی است .و بیشترین اولویت بعد بینالمللی مربوط به مؤلفه آموزش و کمترین
اولویت مربوط به مؤلفه دانشگاه است.

سؤال سوم پژوهش :مدل پیشنهادی ارتقاء رضایتمندی دانشجویان دانشگاههای دولتی
چگونه است؟
در نهایت ،بر اساس یافتههای پژوهش مدل نهایی به شکل زیر ارائه میگردد:
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سؤال چهارم پژوهش :درجه تناسب مدل پیشنهادی به چه میزان است؟
برای تعیین اعتبار و تناسب مدل طراحی شده و بررسی برازش مدل اندازهگیری
تحقیق از شاخصهای روایی همگرا ( )AVEو روایی واگرا (فورنل و الرکر) و پایایی
ترکیبی ( )CRو آلفای کرونباخ استفاده شد .برای برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی از
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ضرایب معنیداری  Tو معیار  R2 ،R Squareو معیار  Q2استفاده گردید .همچنین
برازش مدل کلی پژوهش با معیار  1GOFانجام پذیرفت.
جدول  .14نتایج آزمون شاخص روایی همگرا ،پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ
ابعاد تحقیق

AVE

پایایی ترکیبی

آلفای کرونباخ

آموزشی

3.121

3.322

3.343

پژوهشی

3.120

3.304

3.333

اداری /مالی
رفاهی

3.212
3.144

3.343
3.343

3.333
3.324

فرهنگی
سیاسی

3.134
3.231

3.310
3.331

3.333
3.233

تکنولوژی

3.133

3.313

3.334

مجازی
بین المللی
رضایتمندی دانشجویان

3.123
3.133
3.111

3.342
3.333
3.331

3.321
3.311
3.333

نتایج نشان میدهد که ( AVEمیانگین واریانس استخراج شده) برای ابعاد
رضایتمندی دانشجویان  3.111به دست میآید .و با توجه به اینکه مقدار مناسب برای
آلفای کرونباخ  ،3.2برای پایایی ترکیبی  3.2و برای  3.2 ،AVEاست و تمامی معیارها
در قسمت سنجش بارهای عاملی مقدار مناسبی دارند ،در نتیجه روایی همگرایی مدل و
مناسب بودن برازش مدلهای اندازهگیری تأیید میشود .ماتریس فورنل و الرکر برای
بررسی روایی واگرا در زیر ترسیم شده است:
جدول  .15نتایج آزمون روایی واگرا (معیار فورنل و الرکر) جهت تعیین کیفیت مدل
پژوهشی اداری /مالی رفاهی

ابعاد تحقیق

آموزشی

آموزشی

3.332

پژوهشی

3.211

3.313

اداری/مالی

3.212

3.113

3.321

رفاهی

3.213

3.110

3.133

3.331

فرهنگی

3.210

3.210

3.224

3.231

فرهنگی

سیاسی تکنولوژی مجازی بینالمللی

3.300
1 Goodness Of Fit
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ابعاد تحقیق

آموزشی

پژوهشی اداری /مالی رفاهی

فرهنگی

سیاسی تکنولوژی مجازی بینالمللی

سیاسی

3.221

3.220

3.111

3.232

3.214

3.333

تکنولوژی

3.212

3.230

.3214

3.112

3.214

3.232

3.301

مجازی

3.241

3.131

3.223

3.111

3.213

3.221

3.232

3.311

بینالمللی

3.221

3.232

3.233

3.231

3.212

3.141

3.231

3.232

3.313

همانگونه که در جدول فوق مالحضه میشود ،مقدار شاخص روایی واگرا در مورد
ابعاد مدل باالتر از  3.23را نشان میدهد .لذا مدل مورد تأیید است.
برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی :بعد از بررسی برازش مدلهای اندازه گیری نوبت
به برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی پژوهش میرسد.
جدول  .16نتایج برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی
ابعاد تحقیق

T- Value

R2

Q2
CV Com CV Red

آموزشی

114.113

3.333

3.211

3.220

پژوهشی
اداری /مالی

02.241
04.141

3.103
3.113

3.011
3.031

3.241
3.131

رفاهی

23.213

3.200

3.032

3.200

فرهنگی
سیاسی
تکنولوژی

03.324
01.413
02.323

3.222
3.233
3.113

3.030
3.413
3.430

3.102
3.211
3.100

مجازی
بین المللی

41.321
02.213

3.114
3.111

3.011
3.431

3.203
3.123

برازش مدل کلی:
معیار  :)Goodness Of Fit( GOFمعیار  GOFمربوط به بخش کلی مدلهای تحلیل
عاملی تأییدی است .بدین معنی که توسط این معیار محقق میتواند پس از بررسی
برازش بخش اندازه گیری و بخش تحلیل عاملی تأییدی مدل کلی پژوهش خود،
برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید  .مقدار این معیار بین صفر تا یک قرار دارد .مقادیر
نزدیک به یک نشانگر کیفیت مناسب مدل است .این معیار از طریق رابطه زیر محاسبه
میشود:

GOF = √(Communalities)* R2
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به طوری که  Communalitiesنشانه میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه هست وR2

نیز مقدار میانگین مقادیر R Squareسازههای درونزای مدل است.
جدول  .17برازش مدل کلی تحقیق
ابعاد تحقیق

Communality

R Square

آموزشی

3.120

3.333

پژوهشی

3.103

3.103

اداری /مالی
رفاهی

3.210
3.101

3.113
3.200

فرهنگی
سیاسی

3.234
3.321

3.222
3.233

تکنولوژی

3.223

3.113

مجازی
بین المللی
میانگین

3.133
3.203
3.201

3.114
3.111
3.111

با توجه به سه مقدار  3.12 ،3.31و  3.01که به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی
برای  GOFمعرفی شده است و حصول مقدار  ./131برای  ،GOFنشان از برازش قوی
و مناسب مدل پژوهشی دارد.
بحث و نتیجه گیری
جهان امروز دائماً در انتقالی حیرتانگیز به سر میبرد و بازارهای بینالمللی به دلیل
تغییرپذیری ماهوی خود ،نمیتوانند پذیرای خدماتی باشند که به صورت عمومی طراحی
و تولید میشوند .در سراسر دنیا دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی تالش میکنند تا از
طریق نیل به مزایای منحصر به فرد و تولید و ارائهی خدمات متنوع ،نسبت به سایر رقبا
به موقعیتی ممتاز دست یابند .در هرگوشه از کشورمان نیز دانشگاههای مختلفی دایر شده
است که همگی در پی افزایش رضایت دانشجویان در قبال خدمات ارائه شده از سوی
خود هستند .امروزه که اقتصاد رقابتی در آموزش عالی ،فضای انحصاری را درهم
میشکند ،نگرش دانشجو مداری و کسب رضایت دانشجو ،قانون کسب وکار تلقی شده
و عدم اجرای این قانون سبب حذف از صحنه بازار میگردد.
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با توجه به تنوع ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای مؤثر بر رضایتمندی دانشجویان و
همچنین نبود دید جامع و مورد توافق در مطالعات صورت گرفته ،این پژوهش درصدد
بوده است با بررسی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای مشترک ،به ارائه مدلی جامع به منظور
ارتقاء رضایتمندی دانشجویان دانشگاههای دولتی استان زنجان بپردازد تا مدیران
آموزش عالی بتوانند از این الگویی که برآمده از نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر
است ،بهرهمند شوند.
 . 1در مورد بعد نخست مدل ارتقاء رضایتمندی دانشجویان که بعد آموزشی است،
 4مؤلفه :تدریس و مدرس ،دانشجو ،محتوای آموزشی و مدیریت سیستم آموزشی با
کمک تحلیل عاملی تأیید گردید و با بررسی پیشینه مشخص شد مؤلفههای ذکر شده در
پژوهشهای :الیوریا سانتینی و همکاران ( ،)1312کارتر و چو ( ،)1311پاراهو و
همکاران ( ،)1312مارتیروسیان ( ،)1312الغمدی ،)1312( 1هیاللی 1و همکاران
( ،)1312احمد و مسعود ( ،)1314دانجوما و راسلی ( ،)1311سینگه و سیری،)1313( 0
بات و رحمان ،)1313( 4بیلگلی و یونال ،)1333( 2ووس وهمکاران ،)1332( 1هادی و
همکاران ( ،)1032قاسمی و شهریاری فرد ( ،)1032جعفری راد و همکاران (،)1034
حقدوست و همکاران ( ،)1034مطهری نژاد و احمدی ده قطب الدینی ( ،)1030دهقانی
و همکاران ( ،)1030سلیمی و همکاران ( ،)1030فتحی واجارگاه و همکاران (،)1031
صادقی ( ،)1031سلیمانی و شکاری ( ،)1031حاتمیفر و همکاران ( ،)1031زریباف و
همکاران ( ،)1031بندپی ( ،)1031لیث و همکاران ( ،)1031فکری و همکاران (،)1031
خراسانی و زمانیمنش ( ،)1031حسنی و فیضی ( ،)1031عصاره و همکاران (،)1033
مذبوجی و همکاران ( ،)1033درویش متولی و همکاران ( ،)1033طاهری و همکاران
( ،)1033الهی و همکاران ( ،)1033سهرابی یورتچی و همکاران ( ،)1033بارانی و
همکاران ( ،)1033ایزدی یزدانآبادی وفدایی شهاب ( ،)1033باقرزاده خواجه و مفتاحی
خواجه ( ،)1032عارفی و همکاران ( ،)1032یعقوبی و همکاران ( ،)1032سعیدی
1. Alghamdi
2. Hilali
3. singhe & siri
4. Butt & Rehman
5. Bilgili & Unal
6. Voss et al
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مهرآباد و مهتدی ( ،)1032آراسته ( )1032اشاره شده است و نتایج پژوهش حاضر با
نتایج این تحقیقات همسو و هم جهت است.
 . 1در مورد بعد دوم مدل ارتقاء رضایتمندی دانشجویان که بعد پژوهشی است0 ،
مؤلفه :همایش ،سمینار ،کنفرانس ،سخنرانی ،کمیتهها و انجمنهای علمی -تخصصی،
تولیدات علمی و آثار پژوهشی و امکانات و خدمات پژوهشی با کمک تحلیل عاملی
تأیید گردید و با بررسی پیشینه مشخص شد مؤلفههای ذکر شده در پژوهشهای:
مارتیروسیان ( ،)1312الغمدی ( ،)1312متفکر ( ،)1032هادی و همکاران (،)1032
جعفری راد و همکاران ( ،)1034حقدوست و همکاران ( ،)1034هاشمی و همکاران
( ،)1030فتحی واجارگاه و همکاران ( ،)1031زریباف و همکاران ( ،)1031حسنی و
فیضی ( ،)1031درویش متولی و همکاران ( )1033اشاره شده است و نتایج پژوهش
حاضر با نتایج این تحقیقات همسو و هم جهت است.
 . 0در مورد بعد سوم مدل ارتقاء رضایتمندی دانشجویان که بعد اداری /مالی است،
 4مؤلفه :مدیریت دانشگاه ،کارکنان ،خدمات اداری و تسهیالت با کمک تحلیل عاملی
تأیید گردید و با بررسی پیشینه مشخص شد مؤلفههای ذکر شده در پژوهشهای:
الیوریا سانتینی و همکاران ( ،)1312کارتر و چو ( ،)1311پاراهو و همکاران (،)1312
الغمدی ( ،)1312هیاللی و همکاران ( ،)1312داگالس و همکاران ( ،)1314احمد و
مسعود ( ،)1314اواللک و همکاران ( ،)1314میترا دبناس و شانکار  ،)1311( 1راسلی

1

و همکاران ( ،)1311سینگه و سیری ( ،)1313بیلگلی و یونال ( ،)1333الرسن و
همکاران ،)1334( 0جعفری راد و همکاران ( ،)1034حقدوست و همکاران (،)1034
دهقانی و همکاران ( ،)1030نجفی و همکاران ( ،)1030غالمی اوریمی (،)1030
میرفخرالدینی و همکاران ( ،)1031زریباف و همکاران ( ،)1031حسنی و فیضی
( ،)1031درویش متولی و همکاران ( ،)1033سهرابی یورتچی و همکاران (،)1033
رجالی و همکاران ( )1033اشاره شده است و نتایج پژوهش حاضر با نتایج این
تحقیقات همسو و هم جهت است.

1. Mitra Debnath & Shankar
2. Rasli
3. Larsen et al
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 . 4در مورد بعد چهارم مدل ارتقاء رضایتمندی دانشجویان که بعد رفاهی است1 ،
مؤلفه :امکانات و خدمات افاهی با کمک تحلیل عاملی تأیید گردید و با بررسی پیشینه
مشخص شد مؤلفههای ذکر شده در پژوهشهای :الیوریا سانتینی و همکاران (،)1312
کارتر و چو ( ،)1311مارتیروسیان ( ،)1312الغمدی ( ،)1312پاراهو و همکاران
( ،)1312داگالس و همکاران ( ،)1314احمد و مسعود ( ،)1314بات و رحمان
( ،)1313اوزکان و کوستلر ،)1333(1بیلگلی و یونال ( ،)1333قاسمی و شهریاریفرد
( ،)1032متفکر ( ،)1032هادی و همکاران ( ،)1032جعفری راد و همکاران (،)1034
دوستار و همکاران ( ،)1034حقدوست و همکاران ( ،)1034مطهرینژاد و احمدی
دهقطبالدینی ( ،)1030دهقانی و همکاران ( ،)1030غالمی اوریمی ( ،)1030زریباف و
همکاران ( ،)1031درویش متولی و همکاران ( )1033اشاره شده است و نتایج پژوهش
حاضر با نتایج این تحقیقات همسو و هم جهت است.
 . 2در مورد بعد پنجم مدل ارتقاء رضایتمندی دانشجویان که بعد فرهنگی است1 ،
مؤلفه :همایشها ،انجمنها ،تشکلها ،هماندیشیها و نشریات دانشجویی و فرهنگی و
فعالیتهای فوق برنامه با کمک تحلیل عامل ی تأیید گردید و با بررسی پیشینه مشخص
شد مؤلفههای ذکر شده در پژوهشهای :کارتر و چو ( ،)1311مارتیروسیان (،)1312
الغمدی ( ،)1312ماسونی ،)1311(1بیلگلی و یونال ( ،)1333اسکوت کارسو (،)1333
فرزانه و امیریان زاده ( ،)1032دوستار و همکاران ( ،)1034حقدوست و همکاران

( ،)1034جعفری راد و همکاران ( ،)1034رنجبران ( ،)1034مطهرینژاد و احمدی ده-

قطبالدینی ( ،)1030گلچین و همکاران ( ،)1030دانشور حسینی ( ،)1031زریباف و
همکاران ( ،)1031حسنی و فیضی ( ،)1031نقیبزاده و جانزاده ( ،)1033سهرابی
یورتچی و همکاران ( ،)1033رجالی و همکاران ( ،)1033حاجیلری ( ،)1032شفیعا
( )1033اشاره شده است و نتایج پژوهش حاضر با نتایج این تحقیقات همسو و هم
جهت است.
 . 1در مورد بعد ششم مدل ارتقاء رضایتمندی دانشجویان که بعد سیاسی است1 ،
مؤلفه :مشارکت ،امنیت و عدالت سیاسی با کمک تحلیل عاملی تأیید گردید و با بررسی
1. Ozkan & Koseler
2. Massoni
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پیشینه مشخص شد مؤلفههای ذکر شده در پژوهشهای :بیلگلی و یونال (،)1333
فرزانه و امیریان زاده ( ،)1032دوستار و همکاران ( ،)1034رنجبران ( ،)1034امامجمعه
زاده و همکاران ( ،)1031مصالیی و همکاران ( ،)1031خانیکی و سرشار (،)1031
نقیبزاده و جانزاده ( ،)1033عصاره و همکاران ( ،)1033غفاری هشجین و همکاران
( )1033اشاره شده است و نتایج پژوهش حاضر با نتایج این تحقیقات همسو و هم
جهت است.
 . 2در مورد بعد هفتم مدل ارتقاء رضایتمندی دانشجویان که بعد تکنولوژی است0 ،
مؤلفه :سختافزارهای آموزشی ،نرمافزارهای آموزشی و زیرساختهای تکنولوژی با
کمک تحلیل عاملی تأیید گردید و با بررسی پیشینه مشخص شد مؤلفههای ذکر شده در
پژوهشهای :الیوریا سانتینی و همکاران ( ،)1312کارتر و چو ( ،)1311الغمدی
( ،)1312اوزکان و کوستلر ( ،)1333آرمبوال و هال ،)1332(1قاسمی و شهریاریفرد
( ،)1032متفکر ( ،)1032حقدوست و همکاران ( ،)1034جعفری راد و همکاران
( ،)1034صفری و طاهری ( ،)1030مطهرینژاد و احمدی دهقطبالدینی (،)1030
فتحی واجارگاه و همکاران ( ،)1031میرفخرالدینی و همکاران ( ،)1031درویش متولی
و همکاران ( ،)1033سهرابی یورتچی و همکاران ( ،)1033عارفی و همکاران (،)1032
شفیعا ( )1033اشاره شده است و نتایج پژوهش حاضر با نتایج این تحقیقات همسو و
هم جهت است.
 . 3در مورد بعد هشتم مدل ارتقاء رضایتمندی دانشجویان که بعد مجازی است0 ،
مؤلفه :آموزش الکترونیکی ،ارزیابی الکترونیکی و مدیریت و پشتیبانی مجازی با کمک
تحلیل عاملی تأیید گردید و با بررسی پیشینه مشخص شد مؤلفههای ذکر شده در
پژوهشهای :الیوریا سانتینی و همکاران ( ،)1312الغمدی ( ،)1312پاراهو و همکاران
( ،)1312ازتکین ،)1310(1بوشیری ،)1311(0اسکندرنگلو 4و همکاران ( ،)1311کرال و
سیبی ،)1311(2بیلگلی و یونال ( ،)1333آرمبیوال و هال ( ،)1332الرسن و همکاران
( ،)1334قاسمی و شهریاریفرد ( ،)1032جعفری راد و همکاران ( ،)1034فارغزاده و
1. Armbewela & Hall
2. Oztekin
3. Bhuasiri
4. Iskenderoglu
5. Karal & Cebi
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کاشی ( ،)1030رضائی و موسویان ( ،)1030فتحی واجارگاه و همکاران (،)1031
یزدانپناه و بیات ( ،)1031فتحیواجارگاه و همکاران ( ،)1031شاهمحمدی و همکاران
( ،)1033سهرابی یورتچی و همکاران ( ،)1033عارفی و همکاران ( ،)1032یعقوبی و
همکاران ( )1032اشاره شده است و نتایج پژوهش حاضر با نتایج این تحقیقات همسو
و هم جهت است.
 . 3در مورد بعد نهم مدل ارتقاء رضایتمندی دانشجویان که بعد بینالمللی است1 ،
مؤلفه :دانشگاه و آموزش با کمک تحلیل عاملی تأیید گردید و با بررسی پیشینه
مشخص شد مؤلفههای ذکر شده در پژوهشهای :خورسندی طاسکوه ( ،)1034سلیمی
و همکاران ( ،)1034فتحی واجارگاه و همکاران ( ،)1031خراسانی و زمانیمنش
( ،)1031بهجتی اردکانی و همکاران ( ،)1031نادری و اسماعیلنیا ( ،)1033آراسته
( )1032اشاره شده است و نتایج پژوهش حاضر با نتایج این تحقیقات همسو و هم
جهت است.
پیشنهادات کاربردی
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،بین وضعیت موجود با انتظارات دانشجویان
(وضعیت مطلوب) تفاوت معنیداری وجود دارد .و به نظر میرسد که دانشگاههای
مورد مطالعه در این پژوهش نتوانستهاند به صورت شایسته و مطلوب رضایتمندی
دانشجویان را فراهم نمایند .لذا پیشنهادات کاربردی زیر در ارتباط با هریک از ابعاد
ارتقاء رضایتمندی دانشجویان ارائه میگردد:
با توجه به نتایج پژوهش در بعد آموزشی ،پیشنهاد میشود که:

 از جمله مؤلفههای اصلی بعد آموزشی ،اساتید و مدرسان میباشند که دانشجویان به عنوان
دریافتکنندگان خدمات آموزشی ،بهترین منبع جهت شناسایی رفتارهای آموزشی مدرسان
خود میباشند .در این راستا با شناسایی مسائل موجود در فرایند آموزشی و مهارتی دانشجویان
و پس از آن اقدام در جهت رفع و اصالح آنها موجب بهبود دستیابی به اهداف آموزشی و در
نهایت تربیت افراد ماهر و ارائه خدمات با کیفیت باال در دانشگاهها میشود.
 محتوای آموزشی باید به گونهای طراحی گردد که شناخت افراد را از مسائل اطراف خود و
متناسب با آخرین تحوالت روز باال ببرد و قدرت تحلیل مسائل را به گونهای متفاوت با دیگران
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به دانشجویان رشتههای مختلف عطا کند .همچنین قدرت تحلیل ریسک و شناخت فرصتها را
در آنها بیش از پیش گسترش دهد که متناسب با نیازهای فردی و اجتماعی دانشجویان باشد.
 ضروری است برنامههای آموزش کارآفرینی مبتنی بر رویکرد میان رشتهای تدوین گردد و از
نگاه تکدرسی به رویکرد مبتنی بر دوره یا رشته تغییر داده شود .و آموزش کارآفرینی باید ماهیت
مبهم ورود به کسب و کار را روشن کند و هدف اساسی هر برنامه آموزش کارآفرینی باید ارتقاء
شناخت فرصتها در دانشجویان باشد .روشهای سنتی آموزش (روشهای منفعل) ،شیوه
مناسبی برای تقویت روحیه کارآفرینی و آموزش محتوای کارآفرین نیست بنابراین توجه ویژه به
شیوههای جدید (روشهای فعال) از قبیل روشهای پروژه ،شیوههای تجربی و عملی و حل
مسئله در تدریس کارآفرینی از مالحظات اساسی است که باید مدنظر قرار گیرد.
 کیفیت برنامهریزی آموزشی در ارتباط با امور ثبتنام و انتخاب واحد ،تشکیل کالس،
برنامهریزی امتحانات ،آشنا نمودن دانشجویان به مقررات و آییننامههای آموزشی و  ...افزایش
یابد.
 با توجه به اینکه خدمات آموزشی مهمترین بخش کاری دانشگاه محسوب میشود ،توصیه
میشود با همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی برای آگاهی بیشتر از نیازهای آموزشی
دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی یک نظرسنجی کلی ،با استفاده از مدلهای مختلف کیفیت،
به منظور بررسی نواقص و کاستیهای خدمات آموزشی انجام و نتایج آن به صورت گزارش به
مسؤالن دانشگاه ارائه شود تا آنها برای بهبود ارائه خدمات چاره اندیشی کنند.
 با توجه به نتایج پژوهش در بعد پژوهشی ،پیشنهاد ات زیر ارائه میگردد:
 دسترسی دانشجویان به کتابها ،مجالت و پایاننامههای تخصصی داخلی و خارجی و
پایگاههای استنادی و منابع بهروز و معتبر ،آزمایشگاههای مجهز و بسیاری از زیرساختهای
مربوطه در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی.
 اطالع رسانی و دسترسی مناسب از دستاوردهای علمی و یافتههای پژوهشی دانشگاه به
دانشجویان به طور وسیع در سطح دانشگاه و خارج از دانشگاه.
 فعال کردن کمیتهها و انجمنهای علمی در دانشگاه.
 تشکیل کارگاههای آموزشی الزم برای انجام پژوهشهای علمی.
 حمایت مادی و معنوی از ایدهها ،نوآوریها ،طرحها ،مقاالت و پایاننامههای دانشجویان از
طرف دانشگاه.
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 تعامل و ارتباط الزم با مؤسسات مختلف در خصوص یافتههای پژوهشی دانشجویان و
انعقاد تفاهم نامۀ همکاری بین مراکز دانشگاهی با واحدهای صنعتی برای حضور و بهره گیری
دانشجویان از امکانات آنان و استفاده از توانمندیهای بالقوۀ دانشجویان.

با توجه به نتایج پژوهش در بعد اداری /مالی ،پیشنهاد میشود که:

 مدیران و مسؤلین دانشگاهها بایستی استقبال مطلوبی از پیشنهادات و انتقادات دانشجویان
داشته باشند و به نظرات و ایدههای دانشجویان در موضوعات مختلف گوش فرا دهند .این
عملکرد مدیران با تأکید بر مسؤلیتپذیری و پاسخگویی میتواند باعث ایجاد اطمینان و اعتماد
و در نهایت ارتقاء سطح رضایتمندی دانشجویان گردد.
 مدیران ارشد دانشگاه با نظارت و ارزیابی بیشتر و برگزاری دورههای آموزش ضمن
خدمت در خصوص افزایش مهارت و تواناییهای فنی و تخصصی کارکنان و همچنین آشنایی
با مقررات و آییننامههای بهروز ،اقدامات الزم را انجام دهند.
 مدیران دانشگاه با برگزاری جلسات مالقات عمومی با دانشجویان در فواصل تحصیلی
مناسب ارتباط رو در رو و مستقیم با دانشجویان برقرار نماید.
 در زمینه بعد مالی نیز باید گفت ،شهریههای تحصیلی دانشگاهها بایستی با توجه به کیفیت
خدمات ارائه شده به دانشجویان ،محاسبه ،تعیین و ارزیابی گردند.

 جهت ارتقاء سطح رضایتمندی دانشجویان از حوزه مالی ،دادن تسهیالت مالی به
دانشجویان از جمله دادن کمک هزینههای تحصیلی ،انواع وامهای کم بهره و...میتواند مؤثر
واقع گردد.

با توجه به نتایج پژوهش در بعد رفاهی ،پیشنهاد میشود که:

 با توجه به زندگی دانشجویی و مسائلی که دانشجویان در محیط دانشگاه با آن مواجه
میشوند ،و از طرفی نیازها و تقاضاهای متنوعی که الزمه این دوره از زندگی برای آنان است؛
توجه هرچه بیشتر به بهبود کیفیت زندگی تحصیلی این قشر تأثیرگذار و برنامهریزی برای ارتقاء
رفاه آنان باید در دستور کار دانشگاهها و متصدیان آموزش عالی قرار گیرد .بر اساس تحقیقات
انجام شده و جمعبندی این پژوهش ،مؤلفههای رفاه مادی ،رفاه جسمی و سالمت محیط در
فرایند سیاستگذاری کیفیت زندگی دانشجویان ،دارای اهمیت است .بهبود این مؤلفهها در ارتقاء
سطح رضایتمندی دانشجویان میتواند مؤثر واقع گردند.
 با توجه به گویههایی که برای سنجش بعد رفاهی بکار گرفته شدهاند ،پیشنهاد میگردد
دانشگاه اقداماتی را جهت بهبود فضاهای آموزشی ،امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی ،کیفیت
خوابگاه و مسکن دانشجویی ،کیفیت غذا ،وضعیت بهداشتی سالن غذاخوری ،سرویس حمل و
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نقل ،امکانات و فضای ورزشی ،مراکز خدماتی در دانشگاهها ،کیفیت محوطه و فضای عمومی
و فضای سبز دانشگاه به عمل آورد.
 مأموریت معاونت فرهنگی دانشگاهها عبارت است از توسعه و گسترش فرهنگ و ارزشهای
اسالمی و انقالبی و پرورش انسانهای متعهد و متخلق به اخالق اسالمی ،حفظ هویت معنوی و
اسالمی در محیط دانشگاه ،تقویت کارکردهای فرهنگی با رویکرد اسالمی ایرانی .به همین دلیل،
توجه به امر تأثیرگذاری برنامههای فرهنگی به جای کمیت گرایی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
اما متأسفانه به علل گوناگون از جمله بی توجهی به نیازها ،شخصیت و عالیق دانشجویان و
استفاده نکردن از کارشناسان و صاحب نظران ،شرکت ندادن مخاطبان در تصمیم گیریها ،برنامه
ریزیها و اجرای برنامهها ،به روز نبودن و ناتوانی متولیان در برقراری ارتباط موفق با جوانان،
میزان تأثیر گذاری برنامههای فرهنگی معمول از نظر دانشجویان در حد مطلوب نیست .از این
رو ،پیشنهادات کاربردی زیر میتواند تا حد زیادی تأثیرگذاری برنامههای فرهنگی را در
محیطهای دانشگاهی بهبود بخشد:
 انتصاب و بکارگیری مدیرانی با ویژگیهای خدمت گزاری .مدیرانی که باور داشته باشند
هدفهای متعالی رشد انسانی در صورت برطرف شدن نیازهای فرهنگی و انسانی افراد محقق
میشود و مسئولیت اخالقی برای آنها مهم وحیاتی باشد.
 توسعه و پرورش مهارتهای اعتقادی دانشجویان ،از راه برگزاری کارگاههای آموزشی،
سمینارها و همایشها ،انجمنهای فرهنگی و ...
 مشارکت دادن هرچه بیشتر دانشجویان در تدوین هدفها و برنامهریزیهای بخشهای
گوناگون فرهنگی.
 برگزاری اردوهای علمی و تفریحی مورد نیاز.
 برگزاری مراسمات مختلف ،جشنها و مسابقات فرهنگی -مذهبی ،ورزشی و....
 ایجاد مراکز خدمات مشاورهای فعال در حوزههای مختلف تحصیلی ،روانشناسی و
مذهبی.
 تجدید نظر در محتوا ،شکل و خطمشی نشریات دانشجویی جهت باال بردن کیفیت آنها.
 با توجه به گسترش روزنامه نگاری الکترونیک پیشنهاد میشود نشریات دانشجویی نیز به
سمت الکترونیکی بودن و وبالگ نویسی حرکت کنند تا از مزایای تکنولوژی در این حوزه بهره
مند گردند.
 در فرهنگ سیاسی ،نقش فعاالن سیاسی مانند نخبگان سیاسی و جوانان (مانند دانشجویان)
دارای اهمیت بسزایی است .از آنجایی که فرهنگ سیاسی نمیتواند در خأل انجام گیرد ،هرگونه
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عدم انطباق فرهنگ سیاسی با بستر سیاسی به معنای فعال شدن یک بستر سیاسی حاشیه است که
آرمانها و ارزشهایی را تبلیغ میکند که با ارزشهای سیاسی جامعه منافات دارد؛ بنابراین ،عدم
رضایت سیاسی در جامعه به بیگانگی سیاسی تعبیر میشود که پیامدهای منفی بسیاری برای
جامعه دارد؛ بنابراین ،باید برای افزایش رضایتمندی سیاسی نخبگان و دانشجویان چارهای
اندیشید.

با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،پیشنهادات زیر در ارتباط با ارتقاء رضایتمندی
دانشجویان از حوزه سیاسی دانشگاهها ارائه میگردد:

 فراهم آوردن شرایط الزم برای ابراز نظرات ،پیشنهادات و انتقادات دانشجویان از فعالیتهای
سیاسی دانشگاه.
 تدارک جلسات نقد و بررسی و برگزاری کرسیهای آزاداندیشی جهت ابراز دیدگاههای
مختلف سیاسی دانشجویان توسط دانشگاه.
 برقراری امنیت سیاسی جهت مشارکت فعال دانشجویان در فعالیتهای سیاسی.
 فراهم آوردن شرایط برابر برای کلیه دانشجویان جهت فعالیت و مشارکت در تشکلها و
احزاب مختلف سیاسی.

با توجه به نتایج پژوهش در بعد تکنولوژی ،پیشنهاد میشود که:

 دانشگاهها مجهز به تکنولوژیهای نوین آموزشی و کمک آموزشی شوند و هر مدرسی با
این تکنولوژیها آشنا شود.
 در ارزیابی و انتخاب استاد ،ضریب باالتری از سایر شاخصها ،به تسلط بر تکنولوژی
آموزشی مد نظر قرار گیرد.
 توسعه زیرساخت شبکه با پهنای باند و بستر مخابراتی مناسب.
 توسعه تجهیزات سختافزاری و شبکهای مورد نیاز از جمله سرویس گیرندهها و ترمینال-
های با توان باال ،سیستم عاملهای توزیعشده ،حافظههای اولیه و ثانویه با ظرفیت باال ،پایگاهها
و مخازن داده ،سوئیچها و واسطهای سختافزاری شبکهای.
 آموزش نرم افزارهای تخصصی هر رشته به دانشجویان.

 به نظر میرسد که در دانشگاههای مورد مطالعه در این پژوهش در حال حاضر سیاست-

گذاری و برنامهریزی مدونی در جهت تغییر نگرشهای فعلی اساتید و دانشجویان ،فرهنگ-
سازی ،زیرساخت و پشتیبانی ،آموزش اساتید ،در جهت پذیرش و بسط راهکارهای آموزش
مجازی در بستر دانشگاه وجود ندارد و یا با سادهانگاری مورد توجه و تأکید قرار میگیرند.
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 در رابطه با استفاده از روشهای جدید تدریس ،آزمون و ارزیابی الکترونیکی و مجازی
دانشجویان در مقایسه با روشهای سنتی به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی دانشجویان ،به نظر
می رسد که ترجیح اساتید در حال حاضر به صورت حضوری که از طریق آن بتوان کنترل و
نظارت دقیقتری بر سالمت فضای کالس و جلسه امتحان داشته باشد ،است.

با توجه به نتایج پژوهش در بعد مجازی ،پیشنهادات زیر ارائه میگردد:

 دسترسی حداکثر دانشجویان به منابع و بستههای آموزشی به صورت برخط و الکترونیکی.
 تقویت ارتباطات همزمان (در زمان واقعی) و ارتباطات غیرهمزمان (از طریق ایمیل و )...
میان استاد و دانشجو.
 استفاده از مدرسان با قابلیت تدریس برخط و آشنا به مهارتهای آموزشی برخط.
 استفاده از امکانات آموزشی مجازی مانند ویدئوکنفرانس ،تلکنفرانس ،نرمافزارهای آموزش
مجازی و...
 امکان اتصال به اینترنت و صفحات گسترده جهانی برای دانشجویان با هزینههای کمتر.
 امکان دسترسی راحت و انعطافپذیر به محتوای آموزشی در هر زمان و هر مکان.

با توجه به نتایج پژوهش در بعد بینالمللی ،پیشنهادات زیر ارائه میگردد:

 افزایش کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی و آموزشی تنها برای کسب جایگاهی ممتاز در
عرصههای بینالمللی کافی نیست ،بلکه ترسیم یک چشم انداز راهبردی و مدیریتی و طراحی
فرآیند مناسبی متشکل از مجموعه فعالیتهای سازمانی برای دستیابی به اهداف تعیین شده نیز
بسیار حیاتی است .لذا پیشنهاد میگردد ،برای تجدید زیرساختهای نظام آموزش عالی ،گامی
در جهت بینالمللی کردن دانشگاهها برداشته شود.
 سیاستگذاریهای مناسب جهت بینالمللی سازی برنامههای درسی آموزش عالی و
تجدید نظر در برنامههای درسی هم از نظر محتوا و هم از نظر ارائه به دانشجویان به منظور
رشد مهارتهای ارتباطی و زبانی دانشجویان به خصوص زبانهایی که در روابط بینالمللی بیشتر
مورد استفاده قرار میگیرد ،تدوین و اجرا گردد.
 افزایش جایگاه ارتباطات بینالمللی در ساختار دانشگاه.
 پیشبینی و فراهم کردن پروژههای پژوهشی مشترک ،مدارک تحصیلی و فارغالتحصیلی
مشترک میان دو کشور یا بیشتر ،ایجاد زمینه و تسهیالت بیشتر در ارتباط با برنامههای مبادالتی
نظیر تبادل دانشجو و استاد و محقق با مراکز دانشگاهی و پژوهشی معتبر جهان ،حذف موانع و
مشکالت اعزام استادان به فرصتهای مطالعاتی خارج از کشور به منظور برقراری ارتباطات
مستمر علمی با استادان و متخصصان سایر کشورها ،فراهمسازی فرصتهای تحقیقاتی و
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مشارکتهای مطالعاتی خارج از کشور برای دانشجویان داخلی ،تسهیل همکاریهای علمی
بینالمللی با دانشگاههای معتبر خارج از کشور و عقد تفاهمنامه همکاری و اجرایی کردن آنها.
 برگزاری دورههایی با موضوعات بینالمللی مانند :مدیریت بینالمللی ،حقوق بینالمللی،
تجارت بینالمللی ،ارتباطات بینالمللی -بین فرهنگی در دانشگاهها برای دانشجویان.
 برگزاری همایشها و سخنرانیهای بینالمللی در دانشگاهها به منظور رشد و توسعه
دانشجویان به عنوان شهروندان جهانی.
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