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 چکیده
در استان  دولتی یهادانشگاه دانشجویان رضایتمندی ارتقاء هدف از این تحقیق ارائه مدلی جامع جهت

آماری این  جامعه تأییدی است. -نوع اکتشافیکیفی( از  -آمیخته )کمی، پژوهش روش .استزنجان 
گیری از گیری هدفمند با بهرهروش نمونه از باشند.تحقیق در بخش کیفی متخصصان آموزش عالی می

هایی نیمه نهایت مصاحبه در ها استفاده شد.فن گلوله برفی و بکارگیری معیار اشباع نظری در مصاحبه
آماری در بخش  جامعه ی دولتی صورت گرفت.هادانشگاهعال در نفر از متخصصان ف 13ساختاریافته از 

( در نیمسال دوم نفر 3321) یدولتی هادانشگاهکمی پژوهش را کلیه دانشجویان فعال به تحصیل در 
نمونه طالیی به کمک جدول جرسی و مورگان و با استفاده  034 تعداد تشکیل دادند. 31-32تحصیلی 

آوری اطالعات در بخش کمی پرسشنامه جمع روش نسبتی انتخاب گردید.ای طبقه گیریاز روش نمونه
محقق از مساعدت و همفکری متخصصان ، خصوص تعیین روایی پرسشنامه در .استمحقق ساخته 

در ، این حوزه استفاده کرده است. پایایی اولیه سؤاالت پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ
بارتلت و روش تحلیل ، KMOآزمون بررسی سؤاالت از  یبرا گردید./. مورد تأیید واقع 33سطح 

-برای تعیین اعتبار و تناسب مدل طراحی شده از شاخصو ، بندی فریدمنآزمون رتبه، عاملی تأییدی

و آلفای کرونباخ  (CR) یبیترکفورنل و الرکر( و پایایی واگرا )( و روایی AVEهمگرا )های روایی 
 2Qو معیار  2Rمعیار ، T یدارش مدل تحلیل عاملی تأییدی از ضرایب معنیبراز یبرا استفاده شد.

 یآمارافزارهای نرم از .انجام پذیرفت GOFبرازش مدل کلی پژوهش با معیار  نیهمچن استفاده گردید.
Smart-PLS 2  11و spss پژوهش مدل نهایی را که  یجنتا ها استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده

مجازی و ، تکنولوژی، سیاسی، فرهنگی، رفاهی، اداری/ مالی، پژوهشی، آموزشی) یاصلد بع 3شامل 
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باشند را مورد تأیید شاخص در حوزه ارتقاء رضایتمندی دانشجویان می 23و مؤلفه  10، المللی(بین
 قرار داد.

-ها و شاخصهمؤلف، ابعاد، رضایتمندی دانشجویان ،ی دولتی استان زنجانهادانشگاه :ی کلیدیهاواژه

  نظام آموزش عالی ایران، های رضایتمندی دانشجویان

 مقدمه
ها به مشتری دچار دگردیسی شده است. نگاه نگرش سازمان، ی اخیردر چند دهه

، کننده جای خود را به مشتری به عنوان یک همکارصرف به مشتری به عنوان مصرف
 و باروسو، مارتلواست )داده دهنده دانش و مزیت رقابتی توسعه، خالق ارزش، شریک

های مدیریت (. امروزه تأمین رضایت مشتری یکی از الزامات اساسی نظام1310، 1سپتا
 (.1032، کاوسی و سقائیاست )کیفیت و تعالی 

ها و قدم در مسیر شناسایی نیاز، های تولیدی و خدماتی با درک این موضوعسازمان
ی خدماتی به موقع و مناسب به بهترین نحو ارائه اند تا بابرداشته های مشتریانخواسته

پاسخگوی نیاز مشتریان خود باشند. باید خاطر نشان کرد توجه به این موضوعات در 
ی ارتباطات با مشتریان ماهیت و نحوه، های خدماتی به علت نوع ساختارسازمان
 (.1314، 1لو و کای، فو، ژانگ) استتر پررنگ

و  0یی ووکنند )ی را در توسعه جهانی و ملی ایفاء میمؤسسات آموزشی نقش حیات
، ترین نهادهای خدماتی در جهت آموزش(. آموزش عالی یکی از مهم1311، همکاران

توسعه و تأمین منابع انسانی و رکن اصلی در پیشرفت همه جانبه هر کشور است. این 
د و به عنوان یک ای در جهت رشد و توسعه پایدار دارنهاد کارکردها و وظایف عمده

های مختلف آن است. ها و جنبهنیازمند مالحظه علمی تمام بخش، نهاد ساختارمند
زیرا این ، ای برخوردار استهای آموزشی از حساسیت ویژهمدیریت بر سازمان

-ها برای تبدیل شدن به انسانها با انسان سروکار داشته و در حال پرورش آنسازمان

 (.1333، و همکاران4بوهمهستند )ه خالق و آگا، های مبتکر

                                                                                                                                        
1. Martelo, Barroso, Cepeda 
2. Zhang, Fu, Cai & Lu 
3. Yi Wu 
4. Bohm 
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با اشاره به ابهام در تعریف مشتریان در آموزش دالیل آن را به ، (1331) 1وینچ
رجوعان سیستم همان مشتریان معلوم نیست که ارباب، شمرد: اولصورت زیر برمی
ذینفعان این سیستم بسیار گسترده هستند و سوم برخی از این  که یناسیستم باشند. دوم 

، در بازار اقتصادی کالسیک که یناباشند و چهارم مالی می مشارکت کنندگانذینفعان 
رسد در آموزش عالی این حق کمتر به به نظر می، مشتری حق خروج از سیستم را دارد

توانند از شود. مشتریان به عنوان ذینفعان در مؤسسات آموزش عالی میمشتری داده می
رونی. شاید مناسب باشد که دانشجویان تحت آموزش را دو دسته باشند: داخلی و بی

و والدین را به عنوان مشتریان بیرونی ثانویه و  استخدام کنندگانمشتریان اولیه بیرونی و 
کار را به عنوان مشتریان بیرون ثالث و  یالن و بازارالتحصفارغ، سایر موارد مانند دولت

، 1ونکچمنشود )ی در نظر گرفته خود پرسنل آموزش نیز به عنوان مشتریان داخل
1332.) 

، ها را به مشتریان ورودی( نگاهی متفاوت به مشتریان داشته و آن1334)0مادو
مشتریان ، کند. والدین و دانشجویانبندی میمشتریان تبدیل و مشتریان خروجی تقسیم

ها و جامعه مشتریان خروجی ها مشتری تبدیل و سازماندانشکده، ورودی هستند
برد. الیوت و دانشجویان را به عنوان مشتریان کلیدی دانشگاه نام می 4تند. مایکلهس

دانشجویان هستند و آموزش عالی  هادانشگاهکنند که مشتریان اصلی نیز اظهار می 2شین
، 1جورکوویچدارد )تأکید زیادی بر برآورده کردن انتظارات و نیازهای دانشجویان 

1331.) 
پیداست که ، شده در خصوص مشتری در نظام آموزش عالی با تمام ابهامات بیان

توانند از دایره ترین مشتری مؤسسات آموزش عالی نمیدانشجویان به عنوان اصلی
مشتریان خارج شوند و تقریباً در تمام تحقیقات به عنوان مشتری مؤسسات آموزش 

 (.1033، اند )زنجیرچی و همکارانعالی در نظر گرفته شده

                                                                                                                                        
1. winch 
2. Venkatraman 
3. Mado 
4. Micheal 
5. Elliott & Shane 
6. Jurkowitsch 
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ساختار و ادراک چندبعدی است و عامل اصلی تعیین کنندگی رضایت  یک، رضایت
(. رضایت دانشجو نگرشی است 1314، 1گائو و متیال) استمصرف کننده ، و نارضایتی

الیوت و شود )اش درباره خدمات آموزشی دریافت شده ناشی میکه از ارزیابی تجربه
گذارند که به دو دسته فردی و (. عوامل مختلفی بر رضایت دانشجو تأثیر 1331، 1هیلی

شود و شامل سن و . عوامل فردی به دانشجو مربوط میشوندیمسازمانی تقسیم 
تسهیالت ، کیفیت تدریس، جنسیت است و عوامل سازمانی شامل سبک تدریس استاد

رضایتمندی دانشجویان به عنوان ، بنابراین (.1311، 0توماساست )زیربنایی و غیره 
از ، کنندیم(؛ یعنی زمانی که دانشجویان در دانشگاه تحصیل tان )پاسخ مؤثر در زم

که این رضایتمندی به صورت  شودیمارزیابی خدمات آموزشی دریافتی ناشی 
مرتبط با دانشگاه و  یهاآلایده ، (t-1انتظارات دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه )
 (.1331، پاالسیو و همکارانشود )یممتغیرهای درگیر در جزء شناختی رضایت تعیین 

، روددر حالی که کیفیت خدمات یک ارزیابی کلی از عملکرد به شمار می، از طرفی
دارد که بر بهبود روابط مشتری تمرکز  استگیری استراتژیک رابطه کیفیت یک جهت

(. کیفیت اشاره به پشتیبانی همه جانبه توسط ارائه دهنده 1311، و همکاران4سو)
بر رضایت دانشجو نه تنها دانشگاه را  تمرکز (.1312، و همکاران2هسو)دارد خدمات 

سازد بلکه به قادر به مهندسی مجدد سازمان خود برای انطباق با نیازهای دانشجویان می
دهد به توسعه یک سیستم نظارتی مستمر برای برخورد اثربخش با دانشگاه اجازه می

 (.1331، جورکوویچبپردازد )نیازهای دانشجویان 
، گاه به این اندازه رقابتی نبوده استهیچ، با توجه به اینکه بازار خدمات دانشگاهی

کنند تا از دولتی و غیر دولتی( تالش می) یآموزشو مؤسسات  هادانشگاهدر سراسر دنیا 
نسبت به سایر رقبا ، ی خدمات متنوعطریق نیل به مزایای منحصر به فرد و تولید و ارائه

ممتاز دست یابند که بی تردید چنین موقعیتی به جذب و حفظ دانشجویان  به موقعیتی
منحصر به فرد و مختلف در ، های اخیر امکان ارائه خدمات جدیدگردد. در سالبر می

برای ، مؤسسات آموزشی زمینه افزایش عرضه نسبت به تقاضا را فراهم کرده است

                                                                                                                                        
1. Gao & Mattila 
2. Elliot & Healy 
3. Thomas 
4. Su 
5. Hsu 
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درویش متولی است )اقی نمانده ای جز جلب رضایت دانشجو بگونه مؤسسات چارهاین
تر تواند موفق(. در این بازار رقابت نیز تنها آن واحد دانشگاهی می1033، و همکاران

های خود با نیازها و عمل نماید که بتواند ضمن هماهنگ کردن عملکرد و فعالیت
منافع و سود ، جلب رضایت وی و کسب سهم بیشتری از بازار، های دانشجویانخواسته

 (.1332، 1عبدل و الحسندهد )صل را برای خویش افزایش حا
بنابراین بررسی رضایتمندی دانشجویان موضوعی است که باید به طور منظم مورد 

تنها بررسی سطح رضایت کافی نیست و ، توجه مسئولین قرار گیرد. از طرف دیگر
تواند شناخت عوامل مؤثر بر رضایت دانشجویان نیز بسیار مهم است؛ چرا که می

شود های الزم جهت ارتقاء و ماندگاری رضایت آنها موجب شناسایی فعالیت
وجود ، (. همچنین به منظور ایجاد تغییرات سازنده1331، و همکاران1داگالس)

اطالعات توصیفی در مورد وضع موجود و اطالع در مورد نگرش دانشجویان از 
توان ضمن تقویت العات میشده ضروری است. با استفاده از این اط خدمات ارائه

آورد هرچه بیشتر دانشجویان را فراهم  تیرضا، عوامل مثبت و اصالح عوامل منفی
 (.1033، سهرابی پورتچی و همکاران)

 کاهش و هادانشگاه تعداد کشور ایران )رشد کنونی اوضاع در نظر گرفتن با

کرده و در  نگاه صلیمشتریان ا عنوان به دانشجویان به باید هادانشگاه، دانشجویان(
جهت جذب دانشجویان جدید و حفظ دانشجویان موجود درصدد جلب رضایت آنها 

 برایند. این رضایتمندی کلید موفقیت دانشگاه است.
های رضایتمندی دانشجویان و همچنین ها و شاخصمؤلفه، با توجه به تنوع ابعاد

این تحقیق درصدد است با ، مطالعه شده یهانمونهنبود دید جامع و مورد توافق در 
به  به ارائه مدلی جامع، مشترک و مورد توافق یهاشاخصو  هامؤلفه، بررسی ابعاد

منظور ارتقاء رضایتمندی دانشجویان بپردازد تا مدیران آموزش عالی بتوانند از این الگو 
 مند شوند.بهره، استکه برآمده از نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر 

 پژوهش موضوع در داخلی و خارجی شده انجام ای از تحقیقاتزیدهبه گدر ادامه 

 گردد:اشاره می

                                                                                                                                        
1. Abdul&Alhassan 
2. Douglas 
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 در دانشجویان رضایت عنوان با را ایمطالعه (1312)1همکاران و سانتینی الیوریا
 و معتبر پژوهش 30 مطالعه این در. اندداده انجام، تحلیل فرا مطالعه یک: عالی آموزش
 سال از این مطالعات. گرفت قرار بررسی مورد و شناسایی، تحقیق هدف با مرتبط
 ارائه منابع، شده ادراک آموزشی خدمات ارزش ابعاد و اندشده منتشر 1311 تا 1331
 مؤسسه هویت، بازاریابی گیری جهت، شده ادراک خدمات کیفیت، دانشجو به شده

مورد رضایتمندی دانشجویان  به مربوط نتیجه بعد یک دانشگاه و محیط، عالی آموزش
 رضایتمندی حوزه در را رابطه 21 مجموع در بعد 2 این تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

( در تحقیقی با عنوان 1311)1و چو کارتر اند.داده نشان عالی آموزش از دانشجویان
نشان ، بینی حفظ و ابقاء با مفاهیم بازاریابیپیش، رضایت دانشجویان به عنوان مشتریان

امکانات و مورد ، زندگی دانشجویی، کیفیت تدریس، تجربه علمی هایدادند که مؤلفه
حمایت قراردادن دانشجو در رضایت دانشجویان به عنوان مشتریان اصلی آموزش عالی 

( در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل مؤثر در رضایت 1312)0مؤثر هستند. ماتیروسیان
امکانات ، تجربه علمی، میدانشجویان ابعاد رضایت دانشجویان شامل خدمات هیأت عل

ادغام زندگی دانشگاهی و اجتماعی و ابعاد جمعیت شناختی ، حمایت از دانشجویان
وضعیت ، محل مؤسسه، نوع مؤسسه، رشته تحصیلی، طبقه اجتماعی، جنس، شامل سن

های مالی و وضعیت اشتغال را مورد وضعیت کمک، وضعیت اقامت دائم، مسکن
ر داد و نتایج این تحقیق نشان داد که این عوامل در بررسی و تجزیه و تحلیل قرا

( در تحقیق خود با 1312و همکاران )4باشند. پاراهورضایتمندی دانشجویان مؤثر می
هایی بینی رضایت دانشجویان در یادگیری آنالین به مؤلفهعنوان طراحی یک مدل پیش

تعامالت ، علمیبازخورد هیأت ، همدلی اعضای هیأت علمی، چون تعامالت دانشجو
امکانات فیزیکی پرداختند و به این نتیجه ، اعتبار دانشگاه، بخش تکنولوژی اطالعات

ها در رضایتمندی دانشجویان توجه گردد. رسیدند که باید به این ابعاد و مؤلفه
( در مطالعه خود رضایت و نارضایتی دانشجویان را مورد 1314همکاران )و 2داگالس

، توجه، ملموس بودن، هایی از قبیل دسترسیریافتند که مؤلفهپژوهش قرار داده و د
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، پذیریانعطاف، نیتحسن، صالحیت، ارتباطات، تعهد، آسایش، نظافت، مراقبت
شمول ، امنیت، پاسخ، قابلیت اطمینان، ستایش، انگیزش، یکپارچگی، قابلیت، دوستی

ضایتمندی دستاورد و سایر دانشجویان در ر، ارزش پول، سودمندی، اجتماعی
باشند. تحقیقی توسط سلیم احمد و محمد مهدی دانشجویان تأثیرگذار می

( با عنوان اندازه گیری خدمات یک مؤسسه آموزش عالی نسبت به 1314)1مسعود
بعد از کیفیت خدمات را مورد بررسی قرار  2رضایت مشتری انجام گرفت. این مطالعه 

، کارکنان علمی، های علمیبرنامه، فیزیکی امکانات، خدمات اجرایی داد که عبارتند از:
اطالعات به کمک آنالیز  .و همدلی، ضمانت و اطمینان، پذیری کارکنان علمیمسؤلیت

عامل  2مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که  SEM)) یساختارسازی معادالت مدل
همدلی و ضمانت و اطمینان و ، امکانات فیزیکی، پذیری کارکنان علمیمسؤلیت

 های آکادمیک مورد تأیید قرار گرفتند.برنامه
( در تحقیق خود با هدف بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان نشان 1032متفکر )

انواع ، ها و فضای مذهبی دانشگاهفعالیت، داد که عواملی چون کیفیت خدمات رفاهی
، ظر حرارتشرایط کالس از ن، شرایط خوابگاه، های کتابخانه دانشگاهنامهکتاب و پایان

های کمیته فعالیت، کیفیت مواد غذایی سلف سرویس، روشنایی و سیستم سرمایش
سایت دانشکده و اینترنت ، خدمات حمل و نقل، علمی و مراکز فرهنگی دانشگاه

( در 1034همکاران )باشند. جعفری راد و دانشگاه در رضایتمندی دانشجویان مؤثر می
ت دانشجویان تحصیالت تکمیلی از کیفیت تحقیقی با عنوان بررسی وضعیت رضای

، ی دولتی تهران نشان دادند که ارائه خدمات مطلوب آموزشیهادانشگاهخدمات 
دهقانی و باشند. در ارتقاء رضایتمندی دانشجویان مؤثر می، رفاهی و اداری، پژوهشی

( تحقیقی با عنوان عوامل مؤثر بر رضایتمندی تحصیلی با دیدگاه 1030همکاران )
بعد  1انشجویان علوم پزشکی جهرم انجام دادند. ابعاد رضایتمندی تحصیلی را در د

 ینترمهم قرار دادند. رفاهی و شغلی مورد بررسی، مدیریتی، اخالقی، آموزشی، فردی
متغیرهای مرتبط با رضایتمندی تحصیلی از دیدگاه دانشجویان به ترتیب شامل استفاده 

القاء اعتماد به نفس توسط اساتید و مسؤلین ، دروس ارائهاز کادر آموزشی مجرب برای 
و ارتباط مناسب همراه با احترام متقابل بین دانشجویان با اساتید بود. کمترین عوامل 
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، ها در نوبت صبحمؤثر در رضایتمندی تحصیلی نیز به ترتیب شامل برگزاری کالس
تید در دانشجویان بود. شیوه تدریس سخنرانی و ایجاد انگیزه و عالقه کافی توسط اسا

را با عنوان بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان  ی( پژوهش1031) یضیفحسنی و 
با  EFQMدانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج با استفاده از شاخص نتایج مشتری مدل 

اند. هدف بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از خدمات آموزشی انجام داده
شامل ابعاد کیفیت خدمات بوده است عبارتند از: تصورات متغیرهای این تحقیق که 

پیگیری پس از ارائه خدمات ، خدمات آموزشی ارائه شده، کلی از گروه آموزشی
نتایج نشان داد که اکثر های فوق برنامه. وفاداری به سازمان و فعالیت، آموزشی

ت پسران نسبت به ای رضایدانشجویان نسبت به این ابعاد رضایت ندارند. میانگین رتبه
سوم و چهارم در مورد میزان ، های دومدختران بیشتر بود و بین دیدگاه دانشجویان سال

همکاران رضایت از خدمات آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد. درویش متولی و 
گیری از رویکرد ای با عنوان سنجش رضایت دانشجو با بهره( نیز در مطالعه1033)

، دسترسی آسان به امکانات، کیفیت خدمات، ابعاد شهریه پرداختیها و مؤلفه، فازی
رسیدگی به شکایات را مورد بررسی قرار دادند که نتایج این تحقیق نشان داد که این 

 باشند.عوامل در رضایتمندی دانشجویان مؤثر می
 پژوهش از قرار زیر است:سؤاالت 

 ی دولتی کدامند؟اهدانشگاههای رضایتمندی دانشجویان ابعاد و مؤلفه 

  ی دولتی استان زنجان چگونه هادانشگاهوضعیت موجود رضایتمندی دانشجویان در
 است؟

 ی دولتی چگونه است؟هادانشگاه انیدانشجو یتمندیرضا ارتقاء ل پیشنهادیمد 

 درجه تناسب مدل پیشنهادی به چه میزان است؟ 

 روش
به عنوان روش ، 1تشافیاک 1از نظر فرایند اجرای پژوهش از روش پژوهش آمیخته

از روش ، پژوهش استفاده گردیده است. و از میان روشهای تحقیق آمیخته اکتشافی
های کیفی اکتشافی استفاده شده است. در این طرح ابتدا داده -پژوهش آمیخته متوالی
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های کمی گردآوری و تحلیل سپس در مرحله دوم داده، شوندگردآوری و تحلیل می
 یرندگهر دو تحلیل کیفی و کمی یکجا مورد تفسیر قرار می، یت نیزشوند. در نهامی

 (.1032، طبیبی و همکاران)
سؤاالت مبنای تصمیم گیری قرار گرفتند. برای این منظور برای ، در پژوهش حاضر

نظری و  یهاچارچوبکه با استفاده از ، استفاده شد 1سؤال اول از رویکرد فراترکیب
انجام گرفت و همچنین از طرح نظامند برای بررسی دیدگاه مرتبط پیشین  یهاپژوهش

های رضایتمندی و شاخص هامؤلفه، خبرگان و متخصصان در استخراج ابعاد
 دانشجویان استفاده گردید.

 هاییهنظرسطح باالی از  به 1333در سال 1و کوربن  توسط استراس مندطرح نظام
 یهادادهمحقق برای تحلیل ، اس این دیدگاهایجاد شد. بر اس، داده بنیاد ارتقا پیدا کرد

کد گزاری محوری و کدگذاری ، کد گزاری باز یمرحلهسه ، کیفی گردآوری شده
گزینشی را باید پشت سر گذارد و همچنین به عرضه پارادایم منطقی یا تصویری 

 (.1032، پردازد )بازرگانتجسمی از یک نظریه در حال تکوین می
از یکی از معروفترین شیوه تجزیه و تحلیل ، هاکیفی بودن دادهبنابراین با توجه به 

، های کیفی استفاده شده است که کدگذاری باز نام دارد. در این شیوه کدگذاریداده
کدگذاری باز( و سپس بر روی این کدهای شود )کدها از متن مقاله استخراج می

دهد هیم را شکل میگیرد که مفااستخراج شده مجدداً کدگذاری دیگری صورت می
کدگذاری ) یگریدکدگذاری محوری( و در نهایت بر روی مفاهیم نیز کدگذاری )

مقوله()طبیبی و  -مفهوم -کد -متنشود )ها حاصل گیرد تا مقولهانتخابی( صورت می
 (.1032، همکاران

جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی متخصصان آموزش عالی فعال در 
گیری از گیری هدفمند و بهرهباشند. از روش نمونهاستان زنجان میی دولتی هادانشگاه

ها استفاده شد. در نهایت فن گلوله برفی و بکارگیری معیار اشباع نظری در مصاحبه
از متخصصان صورت گرفت. جامعه آماری در  نفر 13هایی نیمه ساختاریافته از مصاحبه

دانشگاه ) یدولتی هادانشگاهصیل در بخش کمی پژوهش را کلیه دانشجویان فعال به تح
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( در نیمسال دوم نفر 3321)، (مرکز تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجانزنجان و 
نمونه طالیی به کمک جدول جرسی و  034تشکیل دادند. تعداد  31-32تحصیلی 

آوری ای نسبتی انتخاب گردید. روش جمعگیری طبقهمورگان با استفاده از روش نمونه
که شامل دو بخش است: بخش  استعات در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته اطال

، مقطع تحصیلی، وضعیت تأهل، جنسیت، اول اطالعات فردی و اطالعات عمومی )سن
و مربوط به سؤاالت و  رشته تحصیلی و ترم تحصیلی( و بخش دوم که بخش اصلی

ود و وضعیت وضعیت موج) یوجهسؤال بسته دو  23بر مشتمل ، مدل پژوهش است
 .13تا  3مطلوب( در طیف 

تنظیم و مورد استفاده  پرسشنامه محقق ساخته، هاها و مؤلفهپس از شناسایی گویه
استادان  نفر از 13قرار گرفت که روایی صوری و محتوایی آن در بخش کیفی به تأیید 

ز رسید و در بخش کمی نیی دولتی هادانشگاهصاحب نظر و متخصصین این حوزه در 
( استفاده CVI1( و شاخص روایی محتوا )CVR1از روش ضریب نسبی روایی محتوا )

( =CVI/.31( و شاخص روایی محتوا )=CVR/.23محتوا )شد. ضریب نسبی روایی 
. پایایی ابزار نیز با است/.( 11الوشه )تعیین شد که باالتر از میزان تعیین شده در جدول 

ویان و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید نفر از دانشج 03 یرواجرای آزمایشی 
 :استقرار گرفت که نتایج به شرح جدول ذیل 

 . پایایی سؤاالت پرسشنامه1جدول 
 آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت ابعاد

 331/3 10 آموزشی
 322/3 3 پژوهشی

 331/3 2 اداری/ مالی
 333/3 14 رفاهی

 333/3 2 فرهنگی
 330/3 0 سیاسی

 33/3 2 ژیتکنولو
 331/3 11 مجازی

 332/3 4 المللیبین
 33/3 23 کل پرسشنامه
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بارتلت و روش تحلیل عاملی ، KMO 1آزمون برای بررسی سؤاالت از آزمون 
و برای تعیین اعتبار و تناسب مدل طراحی شده از ، بندی فریدمنآزمون رتبه، تأییدی

 یبیترکل و الرکر( و پایایی فورنواگرا )( وروایی AVE1)های روایی همگرا شاخص
(CR0)  و آلفای کرونباخ استفاده شد. برای برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی از ضرایب

استفاده گردید. همچنین برازش مدل  2Qو معیار  R Square ،2Rو معیار  T یدارمعنی
 گردد.ها ارائه میانجام پذیرفت که نتایج در بخش یافته GOF4کلی پژوهش با معیار 

 هایافته
ی دولتی هادانشگاههای رضایتمندی دانشجویان در سؤال اول پژوهش: ابعاد و مؤلفه

 کدامند؟
ابتدا به مطالعه و مرور ادبیات و پیشینه پژوهش در داخل و ، در پاسخ به سؤال فوق

 بعد 3، ( پرداخته شد. بر اساس چارچوب نظری پژوهشمورد 31کشور )خارج از 

 ی دولتی بر اساس رویکرد این پژوهشهادانشگاهدی دانشجویان اصلی ارتقاء رضایتمن

و نظر خواهی از  عاملی تحلیل آزمون کمک با آن هایو شاخص هامؤلفه، تعریف
 :باشندیم شرح ذیل به که شناسایی و تعیین گردید، متخصصان و اساتید راهنما و مشاور

 تیریمدی و آموزش یمحتوا، دانشجو، و مدرس سیتدر ی:آموزشبعد یهامؤلفه. 1
 ی.آموزش ستمیس
 هایو انجمن هاتهیکم، یسخنران، کنفرانس، ناریسم، شیهما ی:پژوهشبعد یهامؤلفه. 1

 ی.امکانات و خدمات پژوهشی و و آثار پژوهش یعلم داتیتول، یتخصص -یعلم

 .التیتسهی و خدمات ادار، کارکنان، دانشگاه تیریمد ی:/ مالیاداربعد  یهامؤلفه. 0
 یامکانات و خدمات افاه ی:رفاهبعد  یهامؤلفه .4
 اتیو نشر هایشاندیهم، هاتشکل، هاانجمن، هاشیهما ی:فرهنگبعد  یهامؤلفه. 2

 .فوق برنامه یتهایفعالی و و فرهنگ ییدانشجو
 ی.اسیو عدالت س تیامن، مشارکت ی:اسیسبعد  یهامؤلفه. 1
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ی و آموزش افزارهاینرم، یآموزش افزارهایسخت  ی:تکنولوژبعد  یهامؤلفه. 2
 ی.تکنولوژ هایرساختیز
و  تیریمدی و کیالکترون یابیارز، یکیآموزش الکترون ی:مجازبعد  یهامؤلفه. 3

 ی.مجاز یبانیپشت
 .آموزشو  دانشگاه المللی:نیببعد  یهامؤلفه. 3

های ازآزمون، امکان انجام تحلیل عاملی(سازه )ها و روایی به منظور کفایت داده
KMO .و بارتلت استفاده شد 

 بارتلت KMO. نتایج آزمون 2جدول 

 (23تا  1سؤاالت پرسشنامه )کل 
Sig داری بارتلتسطح معنی KMO 

3.333 3.320 

است و سطح  3.2 بیشتر از KMOشود مقدار همانطور که در جدول باال مشاهده می
شود. سازه پرسشنامه تأیید می/. است. بنابراین روایی 32داری آزمون بارتلت زیر معنی

 های تحقیق برای تحلیل عاملی مناسب است.توان نتیجه گرفت دادهلذا می

 برداری. نتایج حاصل از آزمون کفایت نمونه3جدول 

 هاتعداد گویه ابعاد
Sig 

 KMO داری بارتلتسطح معنی

 3.341 3.333 10 آموزشی

 3.202 3.333 3 پژوهشی

 3.312 3.333 2 اداری/ مالی

 3.321 3.333 14 رفاهی

 3.212 3.333 2 فرهنگی

 3.301 3.333 0 سیاسی

 3.214 3.333 2 تکنولوژی

 3.242 3.333 11 مجازی

 3.204 3.333 4 بین المللی

، 3.333 یداربا توجه به سطح معنی، شودهمانطور که در جدول باال مشاهده می
پس روایی سازه ، است 3.2بیشتر از  برای تمام ابعاد وضعیت موجود KMOمقدار چون 



 031 ... رضایتمندی ارتقاء جهت جامع مدلی طراحی 

جدول زیر ابعاد ارتقاء رضایتمندی دانشجویان به همراه بار  گردد.پرسشنامه تأیید می
 دهد:عاملی هر یک را نشان می

 . ابعاد ارتقاء رضایتمندی دانشجویان و بار عاملی هر یک از آنها4جدول 

 بارهای عاملی تأییدی هاتعداد گویه ابعاد
 3.333 10 آموزشی

 3.103 3 پژوهشی

 3.113 2 اداری/ مالی

 3.200 14 رفاهی

 3.222 2 فرهنگی

 3.233 0 سیاسی

 3.113 2 تکنولوژی

 3.114 11 مجازی

 3.111 4 بین المللی

ی دولتی هادانشگاهسؤال دوم پژوهش: وضعیت موجود رضایتمندی دانشجویان در 
 استان زنجان چگونه است؟

رتبه هر یک از ، ودن وضعیت موجود رضایتمندی دانشجویانبه منظور مشخص نم 
به شرح ذیل ، بندی فریدمندهندگان و با استفاده از شاخص رتبهعوامل بر اساس پاسخ

 گردد:ارائه می

 . نتایج آزمون فریدمن5جدول 

 034 تعداد نمونه

Chi-Square 2.012 

 3 درجه آزادی

 3.433 سطح معنی داری

توان گفت می، داری برای ابعاد وضعیت موجودفوق و سطح معنیبا توجه به جدول 
در جدول زیر ارائه ، بندی عواملداری ندارند. نتایج رتبهکه ابعاد با هم اختالف معنی

 گردیده است:
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 بندی ابعاد مؤثر در ارتقاء رضایتمندی دانشجویان. نتایج رتبه6جدول 

 اهمیت(رتبه ) هارتبهمیانگین  ابعاد

 1 2.14 یآموزش

 0 2.32 پژوهشی

 1 2.12 اداری/ مالی

 4 2.30 رفاهی
 1 4.33 فرهنگی

 2 2.31 سیاسی

 2 4.33 تکنولوژی

 3 4.32 مجازی

 3 4.34 بین المللی

ترین به ترتیب باالترین رتبه مربوط به بعد آموزشی و پایین، با توجه به جول فوق
 .استالمللی رتبه مربوط به بعد بین

به غیر از بعد رفاهی و سیاسی که فقط ابعاد )های هر یک از بندی مؤلفهبهنتایج رت
 اند(:یک مؤلفه داشته

 ابعاد رضایتمندی دانشجویان هایبندی مؤلفه. نتایج رتبه7جدول 

 هامؤلفه ابعاد
 های دولتیدانشگاه

 اهمیت(رتبه ) میانگین

 آموزشی

 1 1.11 تدریس و مدرس

 0 1.42 دانشجو

 4 1.40 وای آموزشیمحت

 1 1.23 مدیریت سیستم آموزشی

 پژوهشی

 1 1.34 تخصصی -ها و انجمنهای علمیهمایش، سمینار، کنفرانس، سخنرانی، کمیته

 1 1.33 تولیدات علمی و آثار پژوهشی

 0 1.31 امکانات و خدمات پژوهشی

 اداری/ مالی

 4 1.41 مدیریت دانشگاه

 1 1.24 کارکنان

 0 1.42 داریخدمات ا

 1 1.20 تسهیالت

 فرهنگی
 1 1.21 ها و نشریات دانشجویی و فرهنگیاندیشیها، همها، تشکلانجمنها، همایش

 1 1.23 های فوق برنامهفعالیت
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 هامؤلفه ابعاد
 های دولتیدانشگاه

 اهمیت(رتبه ) میانگین

 تکنولوژی
 1 1.31 سخت افزارهای آموزشی

 1 1.33 نرم افزارهای آموزشی

 0 1.32 های تکنولوژیزیرساخت

 مجازی
 1 1.34 ترونیکیآموزش الک

 0 1.31 ارزیابی الکترونیکی

 1 1.33 مدیریت و پشتیبانی مجازی

 المللیبین
 1 1.43 دانشگاه

 1 1.21 آموزش

تدریس و  مؤلفه به اولویت بعد آموزشی مربوط بیشترین، با توجه به جدول فوق
، یدر بعد پژوهش .استمربوط به مؤلفه محتوای آموزشی  کمترین اولویت و مدرس

ها و کمیته، سخنرانی، کنفرانس، سمینار، همایش به مؤلفه اولویت مربوط بیشترین
مربوط به مؤلفه امکانات و خدمات  کمترین اولویت تخصصی و -انجمنهای علمی

کمترین  کارکنان و مؤلفه به اولویت بعد اداری/ مالی مربوط بیشترین .استپژوهشی 
اولویت  بیشترین، در بعد فرهنگی .است مربوط به مؤلفه مدیریت دانشگاه اولویت
ها و نشریات دانشجویی و اندیشیهم، هاتشکل، هاانجمن، هاهمایش مؤلفه به مربوط

 بیشترین .استهای فوق برنامه مربوط به مؤلفه فعالیت کمترین اولویت و فرهنگی

 کمترین اولویت و افزارهای آموزشیسخت مؤلفه به اولویت بعد تکنولوژی مربوط

اولویت  بیشترین، در بعد مجازی .استهای تکنولوژی مربوط به مؤلفه زیرساخت
مربوط به مؤلفه ارزیابی  کمترین اولویت آموزش الکترونیکی و مؤلفه به مربوط

کمترین  آموزش و مؤلفه به المللی مربوطاولویت بعد بین و بیشترین .استالکترونیکی 
 .استمربوط به مؤلفه دانشگاه  اولویت

ی دولتی هادانشگاه انیدانشجو یتمندیرضا ارتقاء ل پیشنهادیمدؤال سوم پژوهش: س
 چگونه است؟

 گردد:های پژوهش مدل نهایی به شکل زیر ارائه میبر اساس یافته، در نهایت
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 است؟ زانیبه چه م یشنهادیدرجه تناسب مدل پسؤال چهارم پژوهش: 

گیری بررسی برازش مدل اندازه برای تعیین اعتبار و تناسب مدل طراحی شده و
پایایی  ( وفورنل و الرکرواگرا )( و روایی AVEهمگرا )های روایی تحقیق از شاخص

برای برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی از  و آلفای کرونباخ استفاده شد. (CR) یبیترک
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استفاده گردید. همچنین  2Qو معیار  R Square ،2Rو معیار  T یدارضرایب معنی
 .انجام پذیرفت GOF1زش مدل کلی پژوهش با معیار برا

 ترکیبی و آلفای کرونباخ ییایپا، . نتایج آزمون شاخص روایی همگرا14جدول 

 آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی AVE ابعاد تحقیق

 3.343 3.322 3.121 آموزشی

 3.333 3.304 3.120 پژوهشی

 3.333 3.343 3.212 اداری/ مالی

343.3 3.144 رفاهی  3.324 

 3.333 3.310 3.134 فرهنگی

 3.233 3.331 3.231 سیاسی

 3.334 3.313 3.133 تکنولوژی

 3.321 3.342 3.123 مجازی

 3.311 3.333 3.133 بین المللی

 3.333 3.331 3.111 رضایتمندی دانشجویان

)میانگین واریانس استخراج شده( برای ابعاد  AVEدهد که نتایج نشان می
با توجه به اینکه مقدار مناسب برای آید. و دست می به 3.111ندی دانشجویان رضایتم

و تمامی معیارها  است AVE ،3.2و برای  3.2برای پایایی ترکیبی ، 3.2آلفای کرونباخ 
در نتیجه روایی همگرایی مدل و ، در قسمت سنجش بارهای عاملی مقدار مناسبی دارند

ماتریس فورنل و الرکر برای شود. می ییدأت گیریهای اندازهمناسب بودن برازش مدل
 بررسی روایی واگرا در زیر ترسیم شده است:

 معیار فورنل و الرکر( جهت تعیین کیفیت مدلواگرا ). نتایج آزمون روایی 15جدول 
 المللیبین مجازی تکنولوژی سیاسی فرهنگی رفاهی اداری/ مالی پژوهشی آموزشی ابعاد تحقیق

         3.332 آموزشی

        3.313 3.211 پژوهشی

       3.321 3.113 3.212 اداری/مالی

      3.331 3.133 3.110 3.213 رفاهی

     3.300 3.231 3.224 3.210 3.210 فرهنگی

                                                                                                                                        
1 Goodness Of Fit 
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 المللیبین مجازی تکنولوژی سیاسی فرهنگی رفاهی اداری/ مالی پژوهشی آموزشی ابعاد تحقیق

    3.333 3.214 3.232 3.111 3.220 3.221 سیاسی

   3.301 3.232 3.214 3.112 .3214 3.230 3.212 تکنولوژی

  3.311 3.232 3.221 3.213 3.111 3.223 3.131 3.241 یمجاز

 3.313 3.232 3.231 3.141 3.212 3.231 3.233 3.232 3.221 المللیبین

مقدار شاخص روایی واگرا در مورد ، شودهمانگونه که در جدول فوق مالحضه می
 .استدهد. لذا مدل مورد تأیید نشان می را 3.23ابعاد مدل باالتر از 

اندازه گیری نوبت  یهامدلبعد از بررسی برازش  :زش مدل تحلیل عاملی تأییدیبرا
 رسد.پژوهش می عاملی تأییدی تحلیل به برازش مدل

 . نتایج برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی16جدول 

 T- Value 2R ابعاد تحقیق
2Q 

CV Red CV Com 

 3.220 3.211 3.333 114.113 آموزشی
1033. 02.241 پژوهشی  3.011 3.241 

 3.131 3.031 3.113 04.141 اداری/ مالی

 3.200 3.032 3.200 23.213 رفاهی

 3.102 3.030 3.222 03.324 فرهنگی

 3.211 3.413 3.233 01.413 سیاسی

 3.100 3.430 3.113 02.323 تکنولوژی

 3.203 3.011 3.114 41.321 مجازی

 3.123 3.431 3.111 02.213 بین المللی

 :مدل کلی برازش
تحلیل  یهامدلمربوط به بخش کلی  GOFمعیار  GOF (Goodness Of Fit:)معیار 

تواند پس از بررسی است. بدین معنی که توسط این معیار محقق می تأییدیعاملی 
مدل کلی پژوهش خود،  تأییدیتحلیل عاملی  برازش بخش اندازه گیری و بخش
. مقدار این معیار بین صفر تا یک قرار دارد. مقادیر برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید

این معیار از طریق رابطه زیر محاسبه  .استنزدیک به یک نشانگر کیفیت مناسب مدل 
 شود:می

2GOF = √(Communalities)* R 
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  2Rمیانگین مقادیر اشتراکی هر سازه هست و نشانه Communalities به طوری که
 زای مدل است.های درونسازه R Square نیز مقدار میانگین مقادیر

 . برازش مدل کلی تحقیق17جدول 

 Communality R Square تحقیق ابعاد

 3.333 3.120 آموزشی
 3.103 3.103 پژوهشی

 3.113 3.210 مالی اداری/

 3.200 3.101 رفاهی

 3.222 3.234 فرهنگی

 3.233 3.321 سیاسی

 3.113 3.223 تکنولوژی

 3.114 3.133 مجازی

 3.111 3.203 بین المللی

 3.111 3.201 میانگین

متوسط و قوی ، به عنوان مقادیر ضعیف که 3.01و  3.12، 3.31مقدار با توجه به سه 
نشان از برازش قوی ، GOFبرای /. 131معرفی شده است و حصول مقدار  GOFبرای 

 و مناسب مدل پژوهشی دارد.

 بحث و نتیجه گیری
 دلیل به المللیبین و بازارهای بردمی سر به انگیزحیرت انتقالی در دائماً امروز جهان

 عمومی طراحی صورت به که باشند خدماتی پذیرای توانندنمی، خود ماهوی تغییرپذیری

 از تا کنندمی عالی تالشآموزش و مؤسسات هادانشگاه دنیا سراسر . درشوندیم تولید و

 رقبا به سایر نسبت، متنوع خدمات یارائه و تولید و فرد به مزایای منحصر به نیل طریق

 شده دایر ی مختلفیهادانشگاه کشورمان نیز از در هرگوشه .یابند دست ممتاز موقعیتی به

 سوی از شده ارائه خدمات قبال در رضایت دانشجویان افزایش پی در همگی که است

درهم  را انحصاری یفضا، رقابتی در آموزش عالی اقتصاد که امروزه .هستند خود
 شده تلقی وکار کسب قانون، دانشجو رضایت کسب و مداری دانشجو نگرش، شکندمی

 گردد.بازار می صحنه از سبب حذف قانون این اجرای عدم و
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های مؤثر بر رضایتمندی دانشجویان و ها و شاخصمؤلفه، با توجه به تنوع ابعاد
این پژوهش درصدد ، عات صورت گرفتههمچنین نبود دید جامع و مورد توافق در مطال

به ارائه مدلی جامع به منظور ، مشترک یهاشاخصو  هامؤلفه، بوده است با بررسی ابعاد
ی دولتی استان زنجان بپردازد تا مدیران هادانشگاهارتقاء رضایتمندی دانشجویان 

ش حاضر آموزش عالی بتوانند از این الگویی که برآمده از نتایج بدست آمده از پژوه
 مند شوند.بهره، است
، . در مورد بعد نخست مدل ارتقاء رضایتمندی دانشجویان که بعد آموزشی است1

ی با آموزش ستمیس تیریمدی و آموزش یمحتوا، دانشجو، و مدرس سیتدر :مؤلفه 4
های ذکر شده در کمک تحلیل عاملی تأیید گردید و با بررسی پیشینه مشخص شد مؤلفه

پاراهو و ، (1311کارتر و چو )، (1312وریا سانتینی و همکاران )الی های:پژوهش
همکاران و  1هیاللی، (1312) 1الغمدی، (1312مارتیروسیان )، (1312همکاران )

، (1313) 0سیری و سینگه، (1311دانجوما و راسلی )، (1314احمد و مسعود )، (1312)
هادی و ، (1332) 1کارانووس وهم، (1333) 2بیلگلی و یونال، (1313) 4رحمان و بات

، (1034همکاران )جعفری راد و ، (1032فرد )قاسمی و شهریاری ، (1032همکاران )
دهقانی ، (1030) ینیالدمطهری نژاد و احمدی ده قطب ، (1034همکاران )حقدوست و 

، (1031همکاران )فتحی واجارگاه و ، (1030همکاران )سلیمی و ، (1030همکاران )و 
زریباف و ، (1031همکاران )فر و حاتمی، (1031) یشکارلیمانی و س، (1031) یصادق

، (1031همکاران )فکری و ، (1031همکاران )لیث و ، (1031) یبندپ، (1031همکاران )
، (1033همکاران )عصاره و ، (1031) یضیفحسنی و ، (1031منش )خراسانی و زمانی

همکاران طاهری و ، (1033همکاران )درویش متولی و ، (1033همکاران )مذبوجی و 
بارانی و ، (1033همکاران )سهرابی یورتچی و ، (1033همکاران )الهی و ، (1033)

باقرزاده خواجه و مفتاحی ، (1033شهاب )آبادی وفدایی ایزدی یزدان، (1033همکاران )
سعیدی ، (1032همکاران )یعقوبی و ، (1032همکاران )عارفی و ، (1032خواجه )

                                                                                                                                        
1. Alghamdi 
2. Hilali 
3. singhe & siri 
4. Butt & Rehman 
5. Bilgili & Unal 
6. Voss et al 
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اشاره شده است و نتایج پژوهش حاضر با  (1032آراسته )، (1032) یمهتدمهرآباد و 
 .استنتایج این تحقیقات همسو و هم جهت 

 0، . در مورد بعد دوم مدل ارتقاء رضایتمندی دانشجویان که بعد پژوهشی است1
، یتخصص -یعلم هایو انجمن هاتهیکم، یسخنران، کنفرانس، ناریسم، شیهما :مؤلفه

ی با کمک تحلیل عاملی و خدمات پژوهش امکاناتی و ثار پژوهشو آ یعلم داتیتول
 های:های ذکر شده در پژوهشتأیید گردید و با بررسی پیشینه مشخص شد مؤلفه

، (1032همکاران )هادی و ، (1032متفکر )، (1312الغمدی )، (1312) یروسیانمارت
همکاران و هاشمی ، (1034همکاران )حقدوست و ، (1034همکاران )جعفری راد و 

حسنی و ، (1031زریباف و همکاران )، (1031همکاران )فتحی واجارگاه و ، (1030)
و نتایج پژوهش  اشاره شده است( 1033همکاران )درویش متولی و ، (1031) یضیف

 .استحاضر با نتایج این تحقیقات همسو و هم جهت 
، اری/ مالی است. در مورد بعد سوم مدل ارتقاء رضایتمندی دانشجویان که بعد اد0

با کمک تحلیل عاملی  التیتسهی و ادار خدمات، کارکنان، دانشگاه تیریمد :مؤلفه 4
 های:های ذکر شده در پژوهشتأیید گردید و با بررسی پیشینه مشخص شد مؤلفه

، (1312همکاران )پاراهو و ، (1311کارتر و چو )، (1312الیوریا سانتینی و همکاران )
احمد و ، (1314همکاران )و  داگالس، (1312همکاران )و  لیهیال، (1312الغمدی )
 1 راسلی، (1311) 1میترا دبناس و شانکار ، (1314همکاران )و  اواللک، (1314مسعود )

الرسن و ، (1333بیلگلی و یونال )، (1313سیری ) و سینگه، (1311همکاران )و 
، (1034همکاران )حقدوست و ، (1034همکاران )جعفری راد و ، (1334) 0همکاران

، (1030) یمیاور غالمی، (1030همکاران )نجفی و ، (1030همکاران )دهقانی و 
 یضیفحسنی و ، (1031زریباف و همکاران )، (1031همکاران )میرفخرالدینی و 

، (1033همکاران )سهرابی یورتچی و ، (1033همکاران )درویش متولی و ، (1031)
و نتایج پژوهش حاضر با نتایج این  است( اشاره شده 1033همکاران )رجالی و 

 .استتحقیقات همسو و هم جهت 

                                                                                                                                        
1. Mitra Debnath & Shankar 
2. Rasli 
3. Larsen et al 
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 1، . در مورد بعد چهارم مدل ارتقاء رضایتمندی دانشجویان که بعد رفاهی است4
با کمک تحلیل عاملی تأیید گردید و با بررسی پیشینه  امکانات و خدمات افاهی :مؤلفه

، (1312وریا سانتینی و همکاران )الی های:های ذکر شده در پژوهشمشخص شد مؤلفه
همکاران پاراهو و ، (1312الغمدی )، (1312مارتیروسیان )، (1311کارتر و چو )

رحمان  و بات، (1314احمد و مسعود )، (1314همکاران )داگالس و ، (1312)
فرد قاسمی و شهریاری، (1333) یونالبیلگلی و ، (1333)1اوزکان و کوستلر، (1313)
، (1034همکاران )جعفری راد و ، (1032همکاران )هادی و ، (1032) متفکر، (1032)

نژاد و احمدی مطهری، (1034همکاران )حقدوست و ، (1034همکاران )دوستار و 
زریباف و ، (1030) یمیاور غالمی، (1030همکاران )دهقانی و ، (1030) ینیالدقطبده

و نتایج پژوهش  شده است ( اشاره1033همکاران )درویش متولی و ، (1031همکاران )
 .استحاضر با نتایج این تحقیقات همسو و هم جهت 

 1، . در مورد بعد پنجم مدل ارتقاء رضایتمندی دانشجویان که بعد فرهنگی است2
ی و و فرهنگ ییدانشجو اتیو نشر هایشاندیهم، هاتشکل، هاانجمن، هاشیهما :مؤلفه

ی تأیید گردید و با بررسی پیشینه مشخص با کمک تحلیل عامل فوق برنامه یتهایفعال
، (1312مارتیروسیان )، (1311کارتر و چو ) های:های ذکر شده در پژوهششد مؤلفه
، (1333کارسو )اسکوت ، (1333بیلگلی و یونال )، (1311)1ماسونی، (1312الغمدی )

همکاران حقدوست و ، (1034همکاران )دوستار و ، (1032زاده ) و امیریان فرزانه
-نژاد و احمدی دهیمطهر، (1034رنجبران )، (1034همکاران )جعفری راد و ، (1034)

زریباف و ، (1031) ینیحس دانشور، (1030همکاران )گلچین و ، (1030) ینیالدقطب
سهرابی ، (1033جانزاده )زاده و نقیب، (1031) یضیفحسنی و ، (1031همکاران )
 عایشف، (1032حاجیلری )، (1033ان )رجالی و همکار، (1033همکاران )یورتچی و 

و نتایج پژوهش حاضر با نتایج این تحقیقات همسو و هم  ( اشاره شده است1033)
 .استجهت 
 1، . در مورد بعد ششم مدل ارتقاء رضایتمندی دانشجویان که بعد سیاسی است1
رسی با کمک تحلیل عاملی تأیید گردید و با بر و عدالت سیاسی تیامن، مشارکت :مؤلفه

                                                                                                                                        
1. Ozkan & Koseler 
2. Massoni 
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، (1333بیلگلی و یونال ) های:های ذکر شده در پژوهشپیشینه مشخص شد مؤلفه
جمعه امام، (1034رنجبران )، (1034همکاران )دوستار و ، (1032زاده ) و امیریان فرزانه

، (1031سرشار )خانیکی و ، (1031همکاران )مصالیی و ، (1031همکاران )زاده و 
همکاران غفاری هشجین و ، (1033همکاران )اره و عص، (1033جانزاده )زاده و نقیب

و نتایج پژوهش حاضر با نتایج این تحقیقات همسو و هم  ( اشاره شده است1033)
 .استجهت 
 0، . در مورد بعد هفتم مدل ارتقاء رضایتمندی دانشجویان که بعد تکنولوژی است2
با  یتکنولوژ هایرساختیزی و آموزش افزارهاینرم، یآموزش افزارهایسخت :مؤلفه

های ذکر شده در کمک تحلیل عاملی تأیید گردید و با بررسی پیشینه مشخص شد مؤلفه
الغمدی ، (1311کارتر و چو )، (1312الیوریا سانتینی و همکاران ) های:پژوهش

فرد قاسمی و شهریاری، (1332)1آرمبوال و هال، (1333) کوستلر اوزکان و، (1312)
همکاران جعفری راد و ، (1034همکاران )حقدوست و ، (1032متفکر )، (1032)
، (1030) ینیالدقطبنژاد و احمدی دهمطهری، (1030) یطاهرصفری و ، (1034)

درویش متولی ، (1031همکاران )میرفخرالدینی و ، (1031همکاران )فتحی واجارگاه و 
، (1032ن )همکاراو  یعارف، (1033همکاران )سهرابی یورتچی و ، (1033همکاران )و 
و نتایج پژوهش حاضر با نتایج این تحقیقات همسو و  ( اشاره شده است1033) عایشف

 .استهم جهت 
 0، . در مورد بعد هشتم مدل ارتقاء رضایتمندی دانشجویان که بعد مجازی است3
با کمک  یمجاز یبانیو پشت تیریمدی و کیالکترون یابیارز، یکیآموزش الکترون :مؤلفه

های ذکر شده در تأیید گردید و با بررسی پیشینه مشخص شد مؤلفهتحلیل عاملی 
همکاران پاراهو و ، (1312الغمدی )، (1312الیوریا سانتینی و همکاران ) های:پژوهش

کرال و ، (1311و همکاران ) 4اسکندرنگلو، (1311)0بوشیری، (1310)1ازتکین، (1312)
الرسن و همکاران ، (1332هال ) و آرمبیوال، (1333بیلگلی و یونال )، (1311)2سیبی

زاده و فارغ، (1034همکاران )جعفری راد و ، (1032فرد )قاسمی و شهریاری، (1334)

                                                                                                                                        
1. Armbewela & Hall 
2. Oztekin 
3. Bhuasiri 
4. Iskenderoglu 
5. Karal & Cebi 



 1317 بهار/ نامهویژهآموزشی/ ی هانظامپژوهش در        005

، (1031همکاران )فتحی واجارگاه و ، (1030رضائی و موسویان )، (1030) یکاش
همکاران محمدی و شاه، (1031همکاران )واجارگاه و فتحی، (1031) اتیبپناه و یزدان

یعقوبی و ، (1032همکاران )و  یعارف، (1033همکاران )سهرابی یورتچی و ، (1033)
و نتایج پژوهش حاضر با نتایج این تحقیقات همسو  ( اشاره شده است1032همکاران )

 .استو هم جهت 
 1، المللی است. در مورد بعد نهم مدل ارتقاء رضایتمندی دانشجویان که بعد بین3
با کمک تحلیل عاملی تأیید گردید و با بررسی پیشینه  آموزشو  دانشگاه :مؤلفه

سلیمی ، (1034طاسکوه ) یخورسند های:های ذکر شده در پژوهشمشخص شد مؤلفه
منش خراسانی و زمانی، (1031همکاران )فتحی واجارگاه و ، (1034همکاران )و 

آراسته ، (1033) ایننادری و اسماعیل، (1031همکاران )اردکانی و  بهجتی، (1031)
و نتایج پژوهش حاضر با نتایج این تحقیقات همسو و هم  ( اشاره شده است1032)

 .استجهت 

 پیشنهادات کاربردی
 انیدانشجوبین وضعیت موجود با انتظارات ، های پژوهش حاضربا توجه به یافته

ی هادانشگاهرسد که داری وجود دارد. و به نظر میوضعیت مطلوب( تفاوت معنی)
اند به صورت شایسته و مطلوب رضایتمندی لعه در این پژوهش نتوانستهمورد مطا

دانشجویان را فراهم نمایند. لذا پیشنهادات کاربردی زیر در ارتباط با هریک از ابعاد 
 گردد:ارتقاء رضایتمندی دانشجویان ارائه می

 که: شودمی پیشنهاد، نتایج پژوهش در بعد آموزشی توجه به با

 باشند که دانشجویان به عنوان های اصلی بعد آموزشی، اساتید و مدرسان میاز جمله مؤلفه
کنندگان خدمات آموزشی، بهترین منبع جهت شناسایی رفتارهای آموزشی مدرسان دریافت
باشند. در این راستا با شناسایی مسائل موجود در فرایند آموزشی و مهارتی دانشجویان خود می

ع و اصالح آنها موجب بهبود دستیابی به اهداف آموزشی و در و پس از آن اقدام در جهت رف
 شود.ها مینهایت تربیت افراد ماهر و ارائه خدمات با کیفیت باال در دانشگاه

 اطراف خود و  از مسائل را افراد شناخت که گردد طراحی ایگونه به باید آموزشی محتوای
 دیگران با متفاوت ایگونه به را مسائل لتحلی قدرت و ببرد باال متناسب با آخرین تحوالت روز
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 را فرصتها شناخت و ریسک تحلیل قدرت کند. همچنین عطا های مختلفدانشجویان رشته به

 پیش گسترش دهد که متناسب با نیازهای فردی و اجتماعی دانشجویان باشد. آنها بیش از در

 از و تدوین گردد ایرشته میان رویکرد بر مبتنی کارآفرینی آموزش هایبرنامه است ضروری 

 ماهیت باید کارآفرینی شود. و آموزش داده تغییر یا رشته دوره بر مبتنی رویکرد به تکدرسی نگاه

 ارتقاء باید کارآفرینی آموزش برنامه هر هدف اساسی و کند روشن را کار و کسب به ورود مبهم

 منفعل(، شیوه یاهروش) آموزش سنتی یهاروشباشد.  دانشجویان در هافرصت شناخت

 به ویژه توجه بنابراین نیست کارآفرین محتوای و آموزش کارآفرینی روحیه تقویت برای مناسبی

 حل و عملی و تجربی هایپروژه، شیوه روشهای فعال( از قبیل یها)روش یدجد هایشیوه

 گیرد. قرار مدنظر باید که است اساسی از مالحظات کارآفرینی تدریس در مسئله

  نام و انتخاب واحد، تشکیل کالس، ریزی آموزشی در ارتباط با امور ثبتبرنامهکیفیت
... افزایش  های آموزشی ونامهریزی امتحانات، آشنا نمودن دانشجویان به مقررات و آیینبرنامه
 یابد.

 شود، توصیه ترین بخش کاری دانشگاه محسوب میبا توجه به اینکه خدمات آموزشی مهم
اری معاونت آموزشی و پژوهشی برای آگاهی بیشتر از نیازهای آموزشی شود با همکمی

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 

 ای بهبود ارائه خدمات چاره اندیشی کنند.مسؤالن دانشگاه ارائه شود تا آنها بر
 گردد:ات زیر ارائه می نتایج پژوهش در بعد پژوهشی، پیشنهاد توجه به با 

 های تخصصی داخلی و خارجی و نامهها، مجالت و پایانبه کتاب دسترسی دانشجویان
های یرساختهای مجهز و بسیاری از زروز و معتبر، آزمایشگاههای استنادی و منابع بهپایگاه

 ها و مراکز آموزش عالی.مربوطه در دانشگاه

 پژوهشی دانشگاه به هاییافته و علمی دستاوردهای از مناسب رسانی و دسترسی اطالع 

 از دانشگاه. خارج و دانشگاه سطح در وسیع طور به دانشجویان

 های علمی در دانشگاه.ها و انجمنفعال کردن کمیته 

 علمی. یهاپژوهش انجام برای الزم آموزشی یهاکارگاه تشکیل 

 های دانشجویان از نامهها، مقاالت و پایانها، طرحها، نوآوریحمایت مادی و معنوی از ایده
 طرف دانشگاه.
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 دانشجویان و  پژوهشی هاییافته خصوص مختلف در مؤسسات با الزم ارتباط و تعامل
 گیری و بهره حضور برای صنعتی هایواحد با دانشگاهی مراکز بین همکاری نامۀ تفاهم انعقاد

 دانشجویان. بالقوۀ هاییتوانمند از استفاده و آنان امکانات از دانشجویان
 که: شودمی نتایج پژوهش در بعد اداری/ مالی، پیشنهاد توجه به با

 ها بایستی استقبال مطلوبی از پیشنهادات و انتقادات دانشجویان مدیران و مسؤلین دانشگاه
های دانشجویان در موضوعات مختلف گوش فرا دهند. این ند و به نظرات و ایدهداشته باش

تواند باعث ایجاد اطمینان و اعتماد پذیری و پاسخگویی میعملکرد مدیران با تأکید بر مسؤلیت
 و در نهایت ارتقاء سطح رضایتمندی دانشجویان گردد.

 های آموزش ضمن اری دورهمدیران ارشد دانشگاه با نظارت و ارزیابی بیشتر و برگز
های فنی و تخصصی کارکنان و همچنین آشنایی خدمت در خصوص افزایش مهارت و توانایی

 روز، اقدامات الزم را انجام دهند.های بهنامهبا مقررات و آیین

  مدیران دانشگاه با برگزاری جلسات مالقات عمومی با دانشجویان در فواصل تحصیلی
 و مستقیم با دانشجویان برقرار نماید. مناسب ارتباط رو در رو

 ها بایستی با توجه به کیفیت های تحصیلی دانشگاهدر زمینه بعد مالی نیز باید گفت، شهریه
 خدمات ارائه شده به دانشجویان، محاسبه، تعیین و ارزیابی گردند.

  جهت ارتقاء سطح رضایتمندی دانشجویان از حوزه مالی، دادن تسهیالت مالی به
تواند مؤثر های کم بهره و...میهای تحصیلی، انواع وامجویان از جمله دادن کمک هزینهدانش

 واقع گردد.
 که: شودمی پیشنهاد، نتایج پژوهش در بعد رفاهی توجه به با

 مواجه با آن دانشگاه محیط در دانشجویان که مسائلی و دانشجویی زندگی به توجه با 

 است؛ آنان زندگی برای از دوره این الزمه که متنوعی اهایتقاض و نیازها طرفی از وشوند، یم

 ارتقاء برای ریزیو برنامه تأثیرگذار قشر این زندگی تحصیلی کیفیت بهبود به بیشتر هرچه توجه

 تحقیقات اساس گیرد. بر قرار عالی متصدیان آموزش و هادانشگاه کار دستور در باید آنان رفاه

در  محیط سالمت و جسمی رفاه، مادی رفاه هایمؤلفه، وهشپژ این بندیو جمع شده انجام
ها در ارتقاء دارای اهمیت است. بهبود این مؤلفه، دانشجویان زندگی کیفیت سیاستگذاری فرایند

 تواند مؤثر واقع گردند.سطح رضایتمندی دانشجویان می

 گردد نهاد میپیش، اندهایی که برای سنجش بعد رفاهی بکار گرفته شدهبا توجه به گویه
کیفیت ، امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی، دانشگاه اقداماتی را جهت بهبود فضاهای آموزشی

سرویس حمل و ، وضعیت بهداشتی سالن غذاخوری، کیفیت غذا، خوابگاه و مسکن دانشجویی
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کیفیت محوطه و فضای عمومی ها، دانشگاهمراکز خدماتی در ، امکانات و فضای ورزشی، نقل
 سبز دانشگاه به عمل آورد. و فضای

 یهاارزش و فرهنگ گسترش و توسعه از است عبارت هادانشگاه فرهنگی معاونت مأموریت 
و  معنوی هویت حفظ، اسالمی اخالق به متخلق و متعهد هایانسان پرورش و انقالبی و اسالمی
، همین دلیل به .ایرانی اسالمی رویکرد با فرهنگی کارکردهای تقویت، دانشگاه محیط در اسالمی

 است. ناپذیر ضرورتی اجتناب گرایی کمیت جای به فرهنگی یهابرنامه تأثیرگذاری امر به توجه

 و عالیق دانشجویان و شخصیت، نیازها به توجهی بی جمله از گوناگون علل به متأسفانه اما
 برنامهها، یریگ در تصمیم مخاطبان ندادن شرکت، نظران صاحب و کارشناسان از نکردن استفاده

، جوانان با موفق برقراری ارتباط در متولیان ناتوانی و نبودن روز به، هابرنامه اجرای و هایزیر
 این از .نیست مطلوب در حد دانشجویان نظر معمول از فرهنگی یهابرنامه گذاری تأثیر میزان

در  را فرهنگی هایبرنامه تأثیرگذاری زیادی حد تا تواندمی زیر پیشنهادات کاربردی، رو
 بخشد: بهبود دانشگاهی هاییطمح

 باشند  داشته باور که مدیرانی گزاری. خدمت هاییژگیو با مدیرانی بکارگیری و انتصاب
محقق  افراد انسانی و فرهنگی نیازهای شدن برطرف صورت در انسانی رشد متعالی هایهدف

 باشد. وحیاتی مهم هاآن برای اخالقی مسئولیت و شودیم

 آموزشی هایکارگاه برگزاری راه از، اعتقادی دانشجویان یهامهارت پرورش و سعهتو ،
 ... های فرهنگی وانجمن، هاهمایش و سمینارها

  هایبخش هاییزیربرنامهو  هاهدف تدوین بیشتر دانشجویان در هرچه دادن مشارکت 

 فرهنگی. گوناگون

 نیاز. مورد تفریحی و علمی اردوهای برگزاری 

 ورزشی و....، مذهبی -ها و مسابقات فرهنگیجشن، اری مراسمات مختلفبرگز 

 و  شناسی، روانهای مختلف تحصیلیای فعال در حوزهایجاد مراکز خدمات مشاوره
 مذهبی.

 مشی نشریات دانشجویی جهت باال بردن کیفیت آنها.شکل و خط، تجدید نظر در محتوا 
 به نیز نشریات دانشجویی شودیم پیشنهاد کالکترونی نگاری روزنامه گسترش به با توجه 

 بهره تکنولوژی در این حوزه تا از مزایای کنند حرکت نویسی و وبالگ بودن الکترونیکی سمت

 گردند. مند

 مانند دانشجویان( جوانان و سیاسی نخبگان مانند سیاسی فعاالن نقش، سیاسی فرهنگ در( 

 هرگونه، گیرد انجام خأل در تواندسیاسی نمی فرهنگ که آنجایی است. از اهمیت بسزایی دارای
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 که است حاشیه سیاسی بستر یک شدن معنای فعال به سیاسی بستر با سیاسی فرهنگ انطباق عدم

 عدم، بنابراین دارد؛ جامعه منافات سیاسی با ارزشهای که کندمی تبلیغ را ارزشهایی و آرمانها

 برای بسیاری منفی پیامدهای که شودمی تعبیر بیگانگی سیاسی به جامعه در سیاسی رضایت

 یاچاره نخبگان و دانشجویان سیاسی افزایش رضایتمندی برای باید، بنابراین دارد؛ جامعه

 اندیشید.
پیشنهادات زیر در ارتباط با ارتقاء رضایتمندی ، با توجه به نتایج پژوهش حاضر

 گردد:ارائه می هادانشگاهدانشجویان از حوزه سیاسی 

 هایفعالیت از دانشجویان انتقادات و پیشنهادات، نظرات ابراز برای الزم شرایط آوردن فراهم 

 سیاسی دانشگاه.

 هایدیدگاه های آزاداندیشی جهت ابرازبررسی و برگزاری کرسی و نقد جلسات تدارک 

 دانشگاه. توسط سیاسی دانشجویان مختلف

 های سیاسی.عالیتبرقراری امنیت سیاسی جهت مشارکت فعال دانشجویان در ف 

 ها و فراهم آوردن شرایط برابر برای کلیه دانشجویان جهت فعالیت و مشارکت در تشکل
 احزاب مختلف سیاسی.

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

 با مدرسی شوند و هر آموزشی و کمک آموزشی های نوینتکنولوژی به مجهز هادانشگاه 

 شود. ها آشنالوژیتکنو این

 تکنولوژی  بر تسلط به، شاخصها سایر از باالتری ضریب، استاد انتخاب و ارزیابی در
 گیرد. قرار نظر مد آموزشی

 .توسعه زیرساخت شبکه با پهنای باند و بستر مخابراتی مناسب 

 ها و ترمینالای مورد نیاز از جمله سرویس گیرندهافزاری و شبکهتوسعه تجهیزات سخت-

ها پایگاه، های اولیه و ثانویه با ظرفیت باالحافظه، شدههای توزیعسیستم عامل، ی با توان باالها
 ای.افزاری شبکههای سختها و واسطسوئیچ، و مخازن داده

 .آموزش نرم افزارهای تخصصی هر رشته به دانشجویان 
 حاضر سیاست ی مورد مطالعه در این پژوهش در حالهادانشگاهرسد که در به نظر می-

-فرهنگ، های فعلی اساتید و دانشجویانریزی مدونی در جهت تغییر نگرشگذاری و برنامه

در جهت پذیرش و بسط راهکارهای آموزش ، آموزش اساتید، زیرساخت و پشتیبانی، سازی
 گیرند.انگاری مورد توجه و تأکید قرار میمجازی در بستر دانشگاه وجود ندارد و یا با ساده



 000 ... رضایتمندی ارتقاء جهت جامع مدلی طراحی 

 آزمون و ارزیابی الکترونیکی و مجازی ، های جدید تدریسابطه با استفاده از روشدر ر
به نظر ، دانشجویان در مقایسه با روشهای سنتی به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی دانشجویان

رسد که ترجیح اساتید در حال حاضر به صورت حضوری که از طریق آن بتوان کنترل و می
 .است، جلسه امتحان داشته باشد فضای کالس ونظارت دقیقتری بر سالمت 

 گردد:پیشنهادات زیر ارائه می، با توجه به نتایج پژوهش در بعد مجازی
 برخط و الکترونیکی. به صورت های آموزشیمنابع و بسته به دانشجویان حداکثر دسترسی 
  ( و میلای طریق )از غیرهمزمان ارتباطات زمان واقعی( و )در همزمان ارتباطات تقویت... 

 دانشجو. و استاد میان

  برخط. آموزشی مهارتهای به آشنا و برخط قابلیت تدریس با مدرسان از استفاده 

  آموزش افزارهاینرم، تلکنفرانس، مانند ویدئوکنفرانس مجازی آموزشی امکانات از استفاده 

 و... مجازی

 کمتر. هایهزینه با دانشجویان برای جهانی گسترده صفحات و به اینترنت اتصال امکان 

  مکان. هر و زمان در هر آموزشی محتوای به پذیرامکان دسترسی راحت و انعطاف 

 گردد:پیشنهادات زیر ارائه می، المللینتایج پژوهش در بعد بین توجه به با
 در جایگاهی ممتاز کسب برای تنها آموزشی و پژوهشی هایفعالیت کیفی و کمی افزایش 

 طراحی و مدیریتی و راهبردی انداز چشم یک ترسیم بلکه، نیست کافی للیالمبین هایعرصه

 نیز شده تعیین اهداف به دستیابی برای سازمانی مجموعه فعالیتهای از متشکل مناسبی فرآیند

 یگام، نظام آموزش عالی هایبرای تجدید زیرساخت، گردداست. لذا پیشنهاد می حیاتی بسیار
 برداشته شود. هادانشگاهالمللی کردن در جهت بین

 های درسی آموزش عالی و المللی سازی برنامههای مناسب جهت بینگذاریسیاست
های درسی هم از نظر محتوا و هم از نظر ارائه به دانشجویان به منظور تجدید نظر در برنامه

لی بیشتر الملرشد مهارتهای ارتباطی و زبانی دانشجویان به خصوص زبانهایی که در روابط بین
 تدوین و اجرا گردد.، گیردمورد استفاده قرار می

 المللی در ساختار دانشگاه.افزایش جایگاه ارتباطات بین 

 التحصیلی مدارک تحصیلی و فارغ، های پژوهشی مشترکبینی و فراهم کردن پروژهپیش
های مبادالتی امهایجاد زمینه و تسهیالت بیشتر در ارتباط با برن، مشترک میان دو کشور یا بیشتر

حذف موانع و ، نظیر تبادل دانشجو و استاد و محقق با مراکز دانشگاهی و پژوهشی معتبر جهان
های مطالعاتی خارج از کشور به منظور برقراری ارتباطات مشکالت اعزام استادان به فرصت

و های تحقیقاتی سازی فرصتفراهم، مستمر علمی با استادان و متخصصان سایر کشورها
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های علمی تسهیل همکاری، های مطالعاتی خارج از کشور برای دانشجویان داخلیمشارکت
 ها.ی معتبر خارج از کشور و عقد تفاهمنامه همکاری و اجرایی کردن آنهادانشگاهالمللی با بین

 المللیحقوق بین، المللیالمللی مانند: مدیریت بینهایی با موضوعات بینبرگزاری دوره ،
 برای دانشجویان. هادانشگاهبین فرهنگی در  -المللیارتباطات بین، المللیبین تجارت

  به منظور رشد و توسعه  هادانشگاهالمللی در های بینها و سخنرانیبرگزاری همایش
 دانشجویان به عنوان شهروندان جهانی.
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