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  ارتباط ميان خدمات آموزشي ارائه شده و رضايتمندي دانشجويان

 آموزش عالينظام  مهندسي از  ـ فني

  

   1زينب صادقي

  

توانند پيشرفت كنند كه آموزش با كيفيت و محيطي سساتي ميؤ مصرفاً شدن جهاني پديده و فناوري در زمينه :�����

ثيرگذار أعالي تآموزشنظام توانند بر رضايتمندي دانشجويان از ين عوامل ميچرا كه ا .نندكسازنده براي دانشجويان فراهم 

مهندسي از ـ هدف از اين پژوهش بررسي ارتباط بين خدمات آموزشي ارائه شده و رضايتمندي دانشجويان فني  .باشند

 ـ ل دانشجويان فنيجامعه آماري پژوهش شام.  همبستگي انجام شد ـپژوهش به شيوه توصيفي .بودعالي آموزشنظام 
گيري صورت نمونهبه دانشجويان از نفر 370 .د بودنخوارزمي و ميركبيرصنعتي ا بهشتي، شهيد تهران، دانشگاههاي مهندسي

 پرسشنامه رضايتمندي  شاملساخته محقق پرسشنامه دو ها شاملابزار گردآوري داده. در دسترس انتخاب شدند

 از  وهابراي تجزيه و تحليل داده. سشنامه خدمات آموزشي ارائه شده در دانشگاهها بودو پرعالي آموزشنظام از  دانشجويان

نتايج نشان داد كه بين هر يك از ابعاد  .ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد

نتايج تحليل رگرسيوني به روش گام به . خدمات آموزشي ارائه شده و رضايتمندي دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد

ثيرگذار بر رضايت دانشجويان از أترين عامل ت مهمانادتگام نشان داد كه از بين ابعاد خدمات آموزشي، بعد تخصص اس

صورت است كه به صورت ساده و  تركيبي و ابعاد دروس ارائه شده، محيط يادگيري و امكانات كالسي بهعالي آموزشنظام 

  .هستندعالي آموزشنظام ادر به پيش بيني رضايتمندي دانشجويان از تركيبي ق

  

  نظام دانشجويان، رضايتمندي شده، ارائه آموزشي خدمات :كليدي هاي واژه

  . مهندسي ـعالي، دانشجويان فني آموزش
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    مقدمه .�

ي ديگر نهادها و بخشها اثرگذاري بسيار وسيعي در است كه   ز اهميتييحا عالي بخش مهم وآموزش

عالي در همه جوامع با تربيت  آموزش نظام. دارد  ، فرهنگي و سياسي جامعه اجتماعي اقتصادي،

طي سالهاي اخير، بخش ]. 1[سازد آماده مي بخشها  تخصصي افراد، مديران و رهبران جامعه را در همه

يجيتالي پديده جهاني شدن و انقالب د. آموزشي به سرعت در سراسر دنيا در حال گسترش بوده است

موزشي آهزينه ايجاد امكانات .  شده است را موجبهاي متفاوت و جديدتقاضا براي تحصيل در رشته

افزايش .  و ابزارآالت آموزشي بهتر همراه با تورم جهاني افزايش يافته استفناوريمنظور استفاده از به 

سسات ؤتعداد م. ستشده امنجر عالي به رقابت شديد در اين حوزه سسات آموزشؤسريع تعداد م

 پيشرفت دليلبه].  2[حال افزايش است سسات نيز درؤنام در اين مسيس و آمار ثبتأتتازه آموزشي 

  خودتوانند به سرعت و به آساني اطالعات مورد نيازدر فناوري و پديده جهاني شدن، دانشجويان مي

 پيشرفت كنند كه آموزش با كيفيت و توانندسساتي ميؤ مدر اين فضاي رقابتي صرفاً. دست آورندرا به

 برايان آنتوانند بر انتخاب چرا كه اين عوامل مي ،دننكمحيطي سازنده براي دانشجويان فراهم 

 و استثيرگذار أاين عوامل بر سطح رضايت دانشجويان تهمچنين، . ثيرگذار باشدأت دانشگاهتحصيل در 

سسات ؤبا توجه به چالشها و مشكالت م. ثر استؤسسه آموزشي مؤ حضور در مبراي آنها بر تصميم ،لذا

عالي از جمله مشتريان ناراضي، بروندادهاي نامناسب، اثربخشي كم و بوروكراسي ناكارا، حفظ آموزش

 تقاضا براي ،به همين دليل. رودعالي يك ضرورت مهم به شمار ميسسات آموزشؤكيفيت باال براي م

ثر بر ؤ عوامل مخصوص پژوهشهاي بسياري در .]3[يش استعالي رو به افزاموزشآارزيابي كيفيت 

از نظر دانشجويان آموزش با . سسه آموزشي انجام شده استؤميزان رضايت و حفظ دانشجويان م

 سطح رضايت يا ،آورد و لذاميكيفيت باال امكان فراهم آوردن موقعيتهاي آموزشي بهتر را فراهم 

 هسسات آموزشي بؤ موجهت]. 4[ثير بسزايي داردأزشي تبر موفقيت دانشجو يا شكست آموي رضايتنا

: اند ازاين نيازها عبارت.  استدن آنها بيشتر شدهكرشناسايي نيازها و انتظارات دانشجويان و برآورده 

. سسه آموزشيؤموفقيت آموزشي دانشجو، كارايي دانشگاه، محيط كالسي، امكانات آموزشي و اعتبار م

 ضروري آموزش كيفيت ارزيابي دانشگاهي، نظام مداوم اصالح براي كه دكنبيان مي پازارگادي

ارزيابي  كه كنندمي بيان مارش هربرت و آبرامي سنترا، از نقل به مهرمحمدي و ذوالفقار]. 5[است

نظير  اساسي يريهايگتصميم براي را مفيدي نتايج )آموزش دانشگاهي( تدريس كيفيت از دانشجويان

 و برجسته استادان گزينش و انتخاب استادان، عملكرد باره در هاشكدهدان به تشخيصي بازخورد

 از كه استاداني با درسها انتخاب در دانشجويان راهنمايي براي آمده دستبه از اطالعات استفاده

 بازخوردهاي]. 6[دهدمي قرار آموزشي نظام مسئوالن اختيار در علمي برخوردارند، شايستگي
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 و دهدمي آموزش قرار نمسئوال اختيار در را ايويژه اطالعات يتمندي آناندانشجويان و ميزان رضا

  ].7[شوند مندبهره آن از خود اثربخشي و عملكرد كيفيت بهبود در توانندمي

ده و در طي دهه كرعالي ايران در دوران عمر خود از فرازها و فرودهاي مختلف عبور نظام آموزش

سسات آموزشي ؤتعداد زيادي م. دچار تحوالت عظيمي شده استعالي در ايران اخير، بخش آموزش

ي در جمعيت دانشجويي، نام نيز افزايش يافته و با تشديد رشد كمسيس شده و ميزان ثبتأجديد ت

ده است كه نتيجه آن كاهش شاخصهاي كيفي مراكز كرآشكارا به سوي تمركزگرايي مفرط سير 

 بلكه ،عالي نيستنام دليلي بر كيفيت آموزشيش ميزان ثبت افزا،البته. استبوده عالي كشور آموزش

 هدف اين ،لذا. دن و رضايتمندي دانشجويان نيز از وظايف اصلي دانشگاههاستكراداره صحيح، حفظ 

عالي آموزشنظام دوره كارشناسي از  مهندسي ـ فني دانشجويان رضايتمندي ميان رابطه بررسي پژوهش

  .  بودز سوي دانشگاههاو خدمات آموزشي ارائه شده ا

  

  مباني نظري و پيشينه پژوهش .	

عوامل . گيري ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه انجام شده استمطالعات بسياري در زمينه اندازه

 در خصوصثيرگذاري بر رضايت دانشجويان أ تظرفيت الزم را براياند كه شدهمتعددي شناسايي 

 يتماسهاي غيررسمي دانشجويان با اعضا. دنداراهها وسيله دانشگخدمات آموزشي ارائه شده به

يان در  دانشجوادامه تحصيل]. 8[استثر ؤ در خصوص ماندن يا رفتن بسيار مآنهادانشگاه بر تصميم 

طور غيرمستقيم  به، و لذااستدانشگاه آن  برنامه از ويعنوان معياري از رضايت  اغلب بهيك دانشگاه

 ـيند ياددهي اثير مهمي در فرأمحيطهاي يادگيري ت]. 9[ه داردبه كيفيت تحصيلي دانشگاه اشار

محيطهاي يادگيري در يك تقسيم بندي كلي به سه دسته .  رضايت فراگير دارد،يادگيري و در نتيجه

   :شوندتقسيم ميزير 

خصوص ه شاگردان بدرمي يهميشه ترس و اضطراب دارقابتي  محيط در:  رقابتيمحيط .1

 كه نكند من موفقيت خود را در كالس درس از دست وجود داردباال شاگردان با توانمندي 

  ؛بدهم

كند و به هر كس به تنهايي و با سرعت خاص خود حركت ميفردي در محيط : يط فرديمح .2

معلم .  سويه و تعامل بين شاگردان در حداقل استارتباط معموالً يك. فعاليت مشغول است

  است؛مرجع اصلي كالس 

.   وابستگي مثبت به ديگران وجود دارد همياريمحيط در ] :مشاركتي[محيط همياري  .3

معلم بجز ، آيدبرايش پيش ميالي ؤ دارد يا سنيازگيرد كه اگر وقتي به كمك شاگرد ياد مي

با مسائل خود را تواند ميو ند ا قابل اعتماد و اطمينان، كه همكالسي او هستنديافراد ديگر
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 آموزشي نيز به هايالؤل پاسخگويي فردي به سئار همه اين مسادر كن. ميان بگذارد آنها در

 كه در محيط مشاركتي و ،اجتماعيـ  عمومي و رواني جوبه با توجه . قوت خود باقي است

گونه كالسها به ايندستاوردهاي آموزشي  بدون شك ،همياري در فضاي كالس حاكم است

اند كه تحقيقات متعدد نشان داده همچنانمراتب در مقايسه با ساير كالسها بهتر خواهد بود،

كارآمد كردن فعاليت براي  بهتر است ،لذا. كه ميزان يادگيري در اين نوع كالسها بيشتر است

براي تعليم و تربيت ]. 10[دشوكالسها از روش مشاركت دادن افراد در كالس درس استفاده 

  ونهاي تخصص عقيم است زيرا تدريس م،شودشرط مهم شمرده ميتخصص و كارداني پيش

 ؛ترين سرمايه زندگي و نفيسدشومي معلم باعث ضياع وقت متعلم  در تخصصنبودنمسلماً 

ميزان  بررسي"اي كه با عنواندر مطالعه]. 11[رسانديعني عمر او را بيهوده به مصرف مي

ي ترين عامل در رضايتمند مهم، انجام شد"عاليآموزشنظام رضايتمندي دانشجويان از 

ن  ا محقق ازبرخي]. 12[ حاكم بر آن دانستمحيط يادگيري و جوتوان را ميدانشجويان 

ارتباط مثبت با كارايي تحصيلي و كاهش ايجاد منظور هاي ارشادي دانشكده را بهبرنامه

 تعدادي از باره درن ادر پژوهشي محقق ].13[نداهكردميزان افت تعداد دانشجويان ارائه 

ان مطالعه آنگيري سطح رضايتمندي منظور اندازه دانشگاه بريتانيايي بهدانشجويان در يك

 مديريت اين برايكارگيري يك مدل كيفيت منفي كه بهپژوهش آنها نشان داد نتايج . كردند

 به مواردي باشند گويي اين مدل نشان داد كه سازمانها بايد در پي پاسخ.استپديده مناسب 

را در پي دارد كه احساس مداوم كيفيت پايين، دلزدگي   چرا،دشو ميي منجريتنارضاكه به 

معيارهاي روانشناسانه مانند حوادث و وقايع زندگي در طول دوره دانشگاه، احترام به ]. 4[

 و نظامهاي شناسي، رضايت تحصيليخويشتن، شايستگي اجتماعي، حمايت اجتماعي، وظيفه

 ايمطالعه ].14[ دانشگاهي و آكادميك هستنداداري و اجتماعي دانشگاه واجد آثاري بر ثبات

د و شدر دانشگاههاي آلمان با استفاده از مدل وفاداري دانشجو مبتني بر كيفيت رابطه انجام 

سسات آموزشي، اثري ؤان به ميوجنشان داد كه كيفيت تدريس و تعهد احساسي دانشنتايج 

  ].15[دارد آنانمهم در ميزان رضايت 

 و  ردلفه شناختي رضايتمندي با وفاداري دانشجو ارتباط داؤمنفي و مهر دو احساس مثبت و 

  اي كهمطالعه ].16[دارد توان پيشگويي بيشتري ،شناختينسبت به عامل  ، رضايتمنديثرؤلفه مؤم

تواند بر ميزان رضايت  نشان داد كه تصوير ذهني دانشگاه مي،دانشجويان اسپانيايي انجام شدباره  در

عنوان  متون ارائه شده با بازار كار به و ناهماهنگيمسائل مالي و آكادميك]. 17[شدثر باؤدانشجو م

ميزان رضايت باره  درن ا محقق ازبرخي ].18[ند شد نارضايتي دانشجويان شناساييبرايداليلي 

نتايج حاكي از آن بود كه براي . ندكرد مطالعه دوره هاي آموزش عاليدر از تحصيل دانشجويان ترك 
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، متون و كتب آموزشهااز دانشجويان ترك عواملي مانند كيفيت عملكرد راهنمايان آموزشي، برخي 

 بودن و اطالع رساني قبل از حضور در دانشگاه اثري بسيار مهم در ميزان رضايت زنعلمي، 

 ازميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاههاي اسپانيا باره  درپژوهشگري ]. 19[دارددانشجويان 

 كه عوامل بودنتايج حاكي از آن . د بررسي كر آموزشي ارائه شده به وسيله دانشگاههاياهپيشنهاد

 رضايت دانشجويان و وفاداري منتج از آن در گرو عواملي همچون كاركنان آموزشي، روشهاي رثر بؤم

 بيشترين نقش را ايفا انادت تخصص اس، كه در اين مياناستتدريس و نحوه اداره دروس آموزشي 

 ].20[دنكمي

بررسي ثر بر آن ؤ و عوامل مدوره هاي آموزش عالياي كه ميزان رضايت دانشجويان در در مطالعه

ثر بر رضايت دانشجويان به ترتيب اهميت شامل محتواي دروس ارائه شده، ؤ عوامل م،بودشده 

 وريا به موضوع تدريس، كيفيت و قابليت دسترسي به تسهيالت فنآنها و عالقه انادتتخصص اس

پژوهشگري با استفاده از  ].21[بوداطالعات و ويژگيهاي مدرك تحصيلي در امكان اشتغال دانشجويان 

ثر بر ميزان رضايت دانشجويان مطالعه ؤعوامل مدر باره  دو عاملي هرزبرگ، نظريهمدل رضايتمندي و 

ت تجربه ترين عوامل و تعيين كننده كيفي و دريافت كه كارايي دانشگاه و كالسها از مهمكرد

 دانشجويان در ياهدر تحقيقي نظر]. 22[دوشميمنجر ه رضايت آنها ب كه استدانشگاهي دانشجويان 

 بعد د كه سهآمدست به د و اين نتيجه شهاي كارشناسي ارشد بررسي خصوص كيفيت آموزش دوره

آموزش  نقش مهمي در رضايت دانشجويان از كيفيت انادتاس ايحرفه توسعه و تدريس روش محتوا،

 بهشتي شهيد دانشگاههاي دانشجويانباره ديدگاههاي  درخود  تحقيق در محققاني ].23[ها دارددوره

 داد نشانپژوهش آنها نتايج  و بررسي كردند آموزش كيفيت از رضايتدر خصوص  شريف صنعتي و

 شيآموز شاخصهاي كيفيت باره درحد متوسط تا زياد  در نظري دانشگاه دو اين دانشجويان كه

 آموزشي سازماندهي فضاي چگونگي آموزشي، محتواي سازماندهي چگونگي تدريس، روش چگونگي(

  ].24[دارند )كالسي ارزشيابي چگونگي و

  


    فرضيه هاي پژوهش .

شكل صورت زير به پژوهش ياهه فرضيپژوهشهاي انجام شده،با توجه به مباني نظري و پيشينه 

  :گرفت

داري اعالي رابطه معنآموزشنظام ايتمندي دانشجويان از بين خدمات آموزشي ارائه شده و رض •

   وجود دارد؛

عالي آموزشنظام بين هريك از ابعاد خدمات آموزشي ارائه شده و رضايتمندي دانشجويان از  •

   ؛داري وجود داردارابطه معن
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همبستگي عالي آموزشنظام بين ابعاد خدمات آموزشي ارائه شده و رضايتمندي دانشجويان از  •

 .داري وجود دارداندگانه معنچ

  

  روش پژوهش .�

  ـجامعه آماري شامل كليه دانشجويان فني. همبستگي انجام شد ـ اين مطالعه به صورت توصيفي

 400 شاملحجم نمونه  .اميركبير و خوارزمي بودصنعتي  مهندسي دانشگاههاي تهران، شهيد بهشتي،

بررسي و پس از حذف موارد )  نفر100انشگاه از هر د( گيري در دسترسصورت نمونه به بود كه نفر

ابزار گردآوري .  سال قرار داشتند26 تا 18ها در دامنه سني همه نمونه.  نفر انتخاب شدند370ناقص 

 مقياس محقق ساخته خدمات آموزشي ارائه شده كه بر اساس .الف : مقياس بود دوها شاملداده

 اهداف پژوهش ساخته شد كه ابعاد خصوصاور آمار در اطالعات و منابع و مقاالت علمي و با نظر مش

 سه هر بعد شامل وسنجد دروس ارائه شده، محيط يادگيري و امكانات كالسي را مي ،انادتتخصص اس

 1 از هاالؤگذاري سنمره.  گويه و بر اساس طيف ليكرت تنظيم شده است12گويه و در مجموع شامل 

 امتياز باالتر در دهندهكسب نمره باالتر نشان. دش انجام )1فم  مخال و كامال5ً موافقم كامالً (5 تا

  نظام مقياس محقق ساخته رضايتمندي دانشجويان از . ب.خدمات آموزشي ارائه شده است

و ) 2005(، ماي ) 2004(وسيله آلدمير و گلگان كه بر مبناي مدارك مورد استفاده بهعالي آموزش

 مقياس با نظرخواهي از افراد مجرب و متخصص و اعمال اين. طراحي شده است) 2008(دشيلد 

 دهكه شامل  تغييرات الزم در پرسشنامه متناسب با موضوع تحقيق و اطالعات مورد نياز تنظيم شد

) 5( تا سطح "بسيار رضايتمند") 1( كه از سطح است بر مبناي مقياس پنج امتيازي ليكرت وگويه 

 .گيرد را در بر مي"بسيار ناراضي"

ها بعد از ين ترتيب كه پرسشنامهد بهره گرفته شد، باراي تعيين روايي ابزار از روش اعتبار محتوب

ييد نهايي استفاده أربط قرار گرفت و بعد از اصالحات الزم و ت نفر از متخصصان ذي10تهيه در اختيار 

 ضريب مذكور براي .ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شدبراي تعيين ضريب پايايي پرسشنامه. شد

نظام و براي مقياس رضايتمندي دانشجويان از % 82مقياس خدمات آموزشي ارائه شده به ميزان 

 .پايايي مناسب ابزارهاي سنجش استداشتن گزارش شد كه مؤيد وجود % 93به ميزان عالي آموزش

 با آزمون آماري  SPSS 14ي تكميل شده با استفاده از نرم افزارها از پرسشنامهبه دست آمدههاي داده

  .شدندضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون تجزيه و تحليل 
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  هانتايج تحليل داده .�

شود كه ضريب همبستگي پيرسون بين خدمات آموزشي  مالحظه مي،1با توجه به اطالعات جدول 

داري  معناو سطح 623/0با ضريب همبستگي عالي آموزشنظام ارائه شده و رضايتمندي دانشجويان از 

يعني  ؛دشوفرضيه صفر رد و فرضيه تحقيق تأييد مي% 99اطمينان  با كه است آمده دستبه 000/0

داري وجود اعالي رابطه معنآموزشنظام بين خدمات آموزشي ارائه شده و رضايتمندي دانشجويان از 

عالي نيز نظام آموزشاز  با افزايش خدمات آموزشي ارائه شده رضايتمندي دانشجويان ،دارد؛ به عبارتي

  .كندافزايش پيدا مي

 
  خدمات آموزشي ارائه شده و رضايتمندي باره  خالصه آزمون ضريب همبستگي پيرسون در:1جدول 

 عاليآموزشنظام دانشجويان از 

 نتيجه آزمون دارياسطح معن ضريب همبستگي متغير دوم متغير اول

خدمات آموزشي 

 ارائه شده

رضايتمندي 

  ان ازدانشجوي

 عاليآموزشنظام  

 رابطه وجود دارد 000/0 623/0

  

 ضريب همبستگي پيرسون بين هر يك از ابعاد خدمات آموزشي ارائه شده و 2اطالعات جدول 

رابطه داشتن نتايج حاكي از وجود . دهدعالي را نشان ميآموزشنظام رضايتمندي دانشجويان از 

عالي  آموزش نظامي ارائه شده و رضايتمندي دانشجويان ازدار بين هر يك از ابعاد خدمات آموزشامعن

 نظام يعني با افزايش هر يك از ابعاد خدمات آموزشي ارائه شده، رضايتمندي دانشجويان از ؛است

  .كندنيز افزايش پيدا ميعالي آموزش

  
 شده و  هر يك از ابعاد خدمات آموزشي ارائهباره  خالصه آزمون ضريب همبستگي پيرسون در:2جدول

  عاليآموزشنظام رضايتمندي دانشجويان از 
 نتيجه آزمون دارياسطح معن ضريب همبستگي متغير دوم متغير اول

 رابطه وجود دارد 000/0 801/0 رضايتمندي دانشجويان انادتتخصص اس

 رابطه وجود دارد 004/0 524/0 رضايتمندي دانشجويان دروس ارائه شده

 رابطه وجود دارد 000/0 615/0 نشجويانرضايتمندي دا محيط يادگيري

 رابطه وجود دارد 000/0 519/0 رضايتمندي دانشجويان امكانات كالسي

  

  نظام با رضايتمندي دانشجويان ازانادتدهد كه متغير تخصص اس نشان مي2 جدول نتايج

متغير دروس ارائه شده با رضايتمندي دانشجويان . دارد)80/0(عالي همبستگي مثبت و معنادارآموزش
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متغير محيط يادگيري با رضايتمندي . دارد)52/0(عالي همبستگي مثبت و معنادارآموزشنظام از 

دارد و متغير امكانات كالسي با ) 61/0 (عالي همبستگي مثبت و معنادارآموزشنظام دانشجويان از 

معادله رياضي . دارد) 51/0 (عالي همبستگي مثبت و معنادارآموزشنظام رضايتمندي دانشجويان از 

 : استعالي به شرح زير  آموزش نظامهمبستگي هر يك از متغيرها با رضايتمندي دانشجويان از

 

r (x1y)=0/80       P ≤ 0/05        
r (x2y)=0/52       P ≤ 0/05       

r (x3y)=0/61       P ≤ 0/05       

r (x4y)=0/51       P ≤ 0/05       

  

بين ابعاد خدمات آموزشي ارائه شده و رضايتمندي ) R( ضريب همبستگي چندگانه3جدول در 

 در گام ،شوددر جدول مشاهده ميكه چنان. داده شده استعالي نشان آموزشنظام دانشجويان از 

  يعني؛ است856/0آن مجذور همبستگي ،شود وارد معادله ميانادتنخست وقتي متغير تخصص اس

 درصد از سهم 85 ،عبارتي درصد واريانس ميان خدمات آموزشي ارائه شده مشترك است و به85

بيني اين متغير در  پيش Fكند و با توجه به آمارهپراكندگي رضايتمندي دانشجويان را تبيين مي

 اين ،شودعادله اضافه ميدر گام دوم وقتي كه متغير دروس ارائه شده به م .متغير مالك معنادار است

 درصد واريانس در رضايتمندي 94رفته حدود  يعني روي هم؛كند افزايش پيدا مي937/0ميزان به 

بيني اين  پيشF و دروس ارائه شده است كه با توجه به آماره انادتدانشجويان مربوط به تخصص اس

 ،ي متغير محيط يادگيري اضافه شددر گام سوم نيز وقت. دو متغير نيز در متغير مالك معنادار است

بيني اين متغيرها نيز در   پيش F رسيد و با توجه به آماره97مقدار پراكندگي تبيين شده به ميزان 

بين ابعاد خدمات آموزشي ارائه شده و ) R(ضريب همبستگي چندگانه. متغير مالك معنادار است

چهار متغير خدمات آموزشي ارائه شده وارد كه هر عالي وقتيآموزشنظام رضايتمندي دانشجويان از 

دهد متغير  كه نشان مياست 985/0نيز برابر   Rو مجذور 0992  به ميزان آن،شوندمعادله مي

با توجه به . كند درصد از تغييرات رضايتمندي دانشجويان را تبيين مي98خدمات آموزشي ارائه شده 

     پس متغير خدمات آموزشي ارائه شده ،دار استان مع00/0در سطح  4,450 برابر با Fاينكه مقدار 

  .ندكبيني تواند متغير رضايتمندي دانشجويان را پيشمي
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  خالصه رگرسيون پيش بيني متغيرهاي مرتبط با رضايتمندي دانشجويان: 3جدول

  

مجموع  مدل

  مربعات

)ss( 

درجه 

  آزادي

)df( 

ميانگين 

  مربعات

)ms( 

R 

 

F  سطح

دارامعن

)sig( 

 انادتتخصص اس

  رگرسيون

  باقيمانده

 كل

834/192  

535/32  

369/225 

1  

278  

279 

834/192  

117/0 

925/0 856/0 64/1  

8 

00/0  

 

 انادتتخصص اس

 دروس ارائه شده

  رگرسيون

  باقيمانده

 كل

107/211  

14261  

369/224 

2  

277  

279 

554/105  

051/0  

 

968/0 937/0 05/2 00/0 

 انادتتخصص اس

  دروس ارائه شده

 يط يادگيريمح

  رگرسيون

  باقيمانده

 كل

459/219  

910/5  

369/225 

3  

276  

279 

153/73  

021/0 

987/0 974/0 41/3  

6 

00/0 

  انادتتخصص اس

دروس ارائه شده 

محيط يادگيري 

 امكانات كالسي

  رگرسيون

  باقيمانده

 كل

940/221  

429/3  

369/225 

4  

275  

279  

 

485/55  

012/0 

992/0 985/0 45/4  

0 

00/0 

  

بينيها معنادارند و از آنجا كه مقدار  پيشT با توجه به آماره ،دهد نشان مي4ور كه جدول طهمان

βاز مقدار انادت مربوط به تخصص اس βسطح ،تر است و همچنين ساير متغيرهاي پيش بين بزرگ 

ئه از بين ابعاد خدمات آموزشي اراكه توان گفت  مي، بنابراين، است001/0تر از داري آن كوچكامعن

  نظامداري براي رضايتمندي دانشجويان از ابيني كننده معن پيشانادتشده، بعد تخصص اس

عالي بر حسب آموزشنظام بيني رضايتمندي دانشجويان از رياضي پيش معادله. استعالي آموزش

  :استمتغيرهاي خدمات آموزشي ارائه شده به صورت زير 

  
Y=a+ b1x1+ b2x2+ b3x3+b4x4 
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  بيني كننده رضايتمندي دانشجويانداري متغيرهاي پيشاسطح معن و β ،T :4جدول 

  

ضرايب  ضرايب استاندارد نشده

استاندارد 

 شده

 مدل

B  انحراف

  استاندارد

)std.error( 

 )β(بتا

T  سطح

   دارياعنم

)sig( 

1 
  ثابت

 انادتتخصص اس

757/0  

789/0 

068/0  

019/0 

  

925/0 

067/11  

592/40 

00/0  

00/0 

  ثابت 2

  انادتتخصص اس

 دروس ارائه شده

177/0  

525/0  

411/0 

055/0  

019/0  

022/0 

  

615/0  

421/0 

224/3  

522/27  

840/18 

001/0  

00/0  

00/0 

  ثابت 3

  انادتتخصص اس

  دروس ارائه شده

 محيط يادگيري

078/0  

377/0  

301/0  

298/0 

036/0  

014/0  

015/0  

015/0 

  

442/0  

308/0  

329/0 

171/2  

216/26  

891/19  

749/19 

031/0  

00/0  

00/0  

00/0 

  ثابت 4

  انادتتخصص اس

  دروس ارائه شده

  محيط يادگيري

 امكانات كالسي

070/0  

317/0  

271/0  

268/0  

121/0 

027/0  

012/0  

012/0  

012/0  

009/0 

  

372/0  

278/0  

296/0  

162/0 

574/2  

964/26  

149/23  

848/22  

104/14 

011/0  

00/0  

00/0  

00/0  

00/0 

  

  بنديبحث و جمع .

نظام وهش بررسي ارتباط بين خدمات آموزشي ارائه شده و رضايتمندي دانشجويان از هدف اين پژ

نتايج پژوهش نشان داد كه خدمات آموزشي ارائه شده با رضايتمندي دانشجويان از . بودعالي آموزش

 بين هر يك از ابعاد خدمات آموزشي ارائه ،همچنين .دار داردامعنو عالي رابطه مثبت آموزشنظام 

 يعني با افزايش وجود دارد؛دار امعنو رابطه مثبت عالي آموزشنظام و رضايتمندي دانشجويان از شده 

عالي نيز افزايش پيدا آموزشنظام هر يك از خدمات آموزشي ارائه شده، رضايتمندي دانشجويان از 

 شده و دار بين خدمات آموزشي ارائهامعنو  در رابطه مثبت دست آمدهبهنتايج  .عكسركند و بمي

، ناوارو )2002(، پاالچيو )2008(، نتايج تحقيقات دشليد عاليآموزشنظام رضايتمندي دانشجويان از 

موحد و ) 1387( بهادري حصاري و دوزي، يمني)2004(،آلدمير و گلكان ) 2005(، ماي )2005(
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 مهمي با كه كليه متغيرها رابطه مستقيم ويياز آنجا. كندرا تأييد مي) 1387( محمدي و شمس

، دروس ارائه شده، محيط انادتتوان نتيجه گرفت كه تخصص اس مي،نددارميزان رضايت دانشجويان 

  .كندكمك ميعالي آموزشنظام يادگيري و امكانات كالسي به افزايش رضايت دانشجويان از 

 نشان داد بين هر يك از ابعاد خدماتكه  از تحليل رگرسيون دست آمدهبهبر اساس نتايج  

دار وجود امعنو همبستگي مثبت عالي آموزشنظام آموزشي ارائه شده با رضايتمندي دانشجويان از 

 دروس ارائه شده و محيط آموزشي در رديفهاي  وثيرگذارترين عامل استأ تانادت تخصص اس،دارد

ت ديگر،  به عبار؛ست در ميان اين متغيرهاعامل و امكانات كالسي كم اثرترين رندبعدي اهميت قرار دا

 دروس ارائه شده در محيط آموزشي اثر خوبي در افزايش رضايت دانشجويان از  وانادتتخصص اس

دست آمده در اين مطالعه با نتايج برخي از پژوهشهاي پيشين مانند نتايج به. داردعالي آموزشنظام 

ترين را از مهمكه دروس ارائه شده ) 2005(همسو و با تحقيق ماي ) 2001( هنيگ  و)2005(ناوارو 

كه امكانات ) 2005( با تحقيق دشيلد ،ست همچنيناهمسو نا ،داندعوامل رضايتمندي دانشجويان مي

 و با تحقيق تورستن و همكاران. استهمسو ، نادندانكالسي را از عوامل رضايتمندي دانشجويان مي

. استهمسو ، ناداندترين عوامل رضايتمندي دانشجويان ميكه محيط يادگيري را از مهم) 2010(

 شايد اين باشد كه ، استههمسويي اين پژوهش با ساير پژوهشهايي كه خارج از ايران انجام شددليل نا

د ن مجبورانادت اس بعضاً، با توجه به نرخ تورم جامعه ايرانانادتدليل ناكافي بودن حقوق و مزاياي اسبه

دليل خستگي نيز از كيفيت  به،ر نتيجه د وتر از ساعات موظف خود كار كنندكه ساعاتي اضافه

با ) دروس ارائه شده(همسويي سرفصلها و محتواي آموزشينا ،همچنين. شودتدريس آنان كاسته مي

تواند از جمله مواردي باشد كه دانشجويان اين موارد را از موضوعات ايران ميكشور بازار اشتغال در 

    .نداهكرداثرگذارتر در رضايتمندي خود اعالم 

، دروس انادت، خدمات آموزشي ارائه شده شامل ابعاد تخصص اسدست آمدهبهبا توجه به نتايج 

ثير أعالي ت آموزش نظامارائه شده، محيط يادگيري و امكانات كالسي بر رضايتمندي دانشجويان از

. كندميمثبت دارد و با افزايش خدمات آموزشي ارائه شده، رضايتمندي دانشجويان نيز افزايش پيدا 

در . استعالي  آموزشنظامثيرگذارترين عامل در افزايش رضايتمندي دانشجويان از أ تانادتتخصص اس

 ارائه آنها سطح رضايت ، بهبود عوامل رضايتمندي دانشجويان و لذابراي ريز ياه پيشنهادخصوصاين 

  .ندشومي

 و مجرب انادتو حفظ اسانگيزش، آموزش براي افزايش سسات آموزشي بايد تالشهايي ؤدولت و م

 طراحي و ارائه شوند ايگونه بهسرفصل دروس بايد. دانجام دهن كيفيت آموزشي ي ارتقابرايمتخصص 

محيط آموزشي مطلوب و هدايتگري بايد در . كه پاسخگوي چالشها و نيازهاي معاصر بازار باشند

ارتباط سالم و . هنرمندانه ارتقا يابدد و امكانات كالسي بايد با استفاده از فناوري شودانشگاهها فراهم 



  عاليآموزشنظام مهندسي از  ـ مندي دانشجويان فنيارتباط ميان خدمات آموزشي ارائه شده و رضايت         

    

�� 

ن كليه اطالعات مورد نياز آنان در كردمنظور فراهم  و بخش اداري بهاندتافعالي ميان دانشجويان، اس

  .دشوا و فرصتهاي آموزشي برقرار ه برنامه پيشنهادخصوص
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