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در این پژوهش با  .است بوده ریلی نقل وحمل به معطوف بسیاري از کشورها توجه پایدار، هتوسع تحقق جهت به اخیر هده در :چکیده

 مهندسی هنفري دانشجویان دانشکد701 ه نفري از جامع158ر رضایت تحصیلی ثیرگذار بأگیري تصادفی ساده عوامل تاستفاده از روش نمونه

شده نامه تدوینروایی صوري و محتوایی پرسش.و دورنماي شغلی بررسی شده است  رشته، سطح آموزش و پژوهش همنظر وجهآهن از راه

باخ برابر با  نامه بر اساس آلفاي کرونمیزان پایایی پرسش. آهن انجام گرفت مهندسی راههرشتآموختگان  و دانشستادانتوسط چند تن از ا

دهد که ضریب همبستگی باالیی بین رضایت تحصیلی و میزان افتخار به رشته در میان  نتایج نشان میترینهمم. برآورده شددرصد  85

 ها و تأثیر رضایت بر  بررسی آزمون فرضبرايطرفه  یکAnnova  وTون  نتایج آزم.آینده شغلی وجود دارددوستان و آشنایان و همچنین با 

اساس جنسیت، گرایش رشته و سال گویاي آن بود که تفاوت معناداري براساس جنسیت و گرایش در رضایت تحصیلی دانشجویان این رشته 

  گذاري براساس نتایج  در انتها رهنمودهایی براي سیاست.یابد ت دانشجویان براساس سال تحصیلی کاهش میـ اما رضای،ود نداشتهـوج

  .شدآمده استخراج دستبه

  

  آهن، آموزش، دانشگاه، رضایت تحصیلی، نیروي کار مهندسی راه :کلیدييها  هواژ
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 مقدمه .1

ن نفر  میلیو6و بیش از جا شده لیارد تن بار با قطار در جهان جابه می7/7 میلیارد مسافر و 26 بیش از 2016در سال 

عملیات و مدیریت چنین  .)(UIC, 2017آهن سراسر دنیا مشغول به کار هستند هاي راهطور مستقیم در شرکتبه

این در حالی است که پیر شدن نیروي کار . ن توانمند داردا نیاز به متخصص،ثرؤصورت کارا و م به، عظیمی هشبک

صنعت  و(Rappaport  et al., 2003; Patrickson et al., 2005)  استویکم هاي مدیریتی قرن بیست یکی از چالش

دن و کرریزي براي جایگزین  مدیریت مؤثر نیروهاي انسانی نیازمند برنامه. آهن نیز در این میان استثنا نیست راه

 هس 1ها آهن المللی راه بین ه اتحادی.)Calo, 2008(همچنین انتقال دانش از نیروهاي قدیمی به نیروهاي جدید است 

  :کند به شرح زیر مشخص می 2014 در سال اولویت اصلی صنعت ریلی را 

   دانش به نسل بعدي کارکنان نتقالاطمینان از ا   

  هاي آنها هاي نیروي کار و توانمندي  مهارتهتوسع  

  حفظ نیروي کار مؤثر  

ونقـل   حمـل   بهبـود  ،اي و مشکالت آلـودگی هـوا        در ایران نیز به دلیل تصادفات بسیار باالي بخش جاده         

 هبـراي تحقـق توسـع   هـاي کـشور     برنامـه ترینهممجایی بار و مسافر از    سهم آن از جابه    ریلی و افزایش  

پـس از   . )1394هاي زیربنایی و امور تولیـدي مجلـس شـوراي اسـالمی،             معاونت پژوهش ( پایدار است 

آهـن   مـالی راه   آهن با حمایت   مهندسی راه  ه علمی صنعت ریلی، دانشکد    هشناسایی ضرورت تقویت بنی   

 اقدام به پذیرش دانشجو 1376و از سال شد سیس أجمهوري اسالمی ایران در دانشگاه علم و صنعت ت        

 در زمان انجام ایـن      ،آموزش این دانشکده   بخش   هشدبر اساس آمار ارائه   . دکراز طریق کنکور سراسري     

 در ایـن    ،همچنـین . دانـ هاي مختلـف بـوده     دانشجو مشغول به تحصیل در گرایش      701 تعداد   ،پژوهش

. علمی مشغول به کـار بودنـد      تعنوان هیأ  استادیار به  17 دانشیار و    8 استاد تمام،    3 تعداد   یزمانمقطع  

 نیاز بسیار زیادي به پرورش و جذب        ، کارآمد هعنوان یک شیو   به ،ونقل ریلی حمل هبراي تقویت و توسع   

سیس این دانشکده و با توجـه بـه         أه اهداف ت   دستیابی ب  برايلذا  . آهن توانمند وجود دارد     مهندسین راه 

 و این پـژوهش بـراي       است، سنجش رضایت دانشجویان امري کلیدي        این رشته  خاص و منحصر بودن   

گـذاري بهتـر    جهت سیاسـت  در  پردازد تا نتایج آن بتواند        ثر بر آن می   ؤنخستین بار به ارزیابی عوامل م     

  .مورد استفاده قرار گیرد

  التـاال   ه مطالع هنتیج
2

آهـن در   اي درخـصوص آمـوزش مهندسـی راه      ، کتابچـه  )2011(  و دیگـران   

ونقل ریلـی در اروپـا و آمریکـا را مـشخص           هاي آکادمیک حمل    ها بوده است که جزئیات برنامه       دانشگاه

____________________________________________________________________ 
 

1. Union Internationale des Chemins de fer(UIC) 
2. Lautala 
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. اي پرداختـه شـده اسـت        نامهد و در آن به شکاف مهارتی در صنعت ریلی براساس نتایج پرسش            کن می

رایس و ماکاریو  
1 

: کننـد  آهن را بدین شرح بیان مـی  هاي الزم براي یک کارشناس راه  توانمندي )2012(

هاي کنترلی،   ها، مهندسی عمران، سیستم     هاي ریلی و لوکوموتیو، مهندسی سیستم       هاي ماشین   سیستم

هم نشـست دهد که چگونه  التاال توضیح می  . زیستگذاري و محیط  وکار، قانون عملیات، اقتصاد، کسب  
2
 

آهن  ی راه آموزش مهندس 
3
کننـد، تقویـت      که در آموزش ریلی فعالیت می     انی را،   ادت است اس  ق شده موف 

 درصـد  27 کارشناسان اروپـایی، از درصد  57دهد که تنها  نامه نشان می نتایج پرسش،به هر حال  . کند

هاي دنیا کیفیت آموزش ریلـی را کـافی    کارشناسان سایر بخشاز درصد  19از کارشناسان آمریکایی و     

 بـراي هاي ریلی با مشکالت بیـشتري    با وجود بحران مهارت، شرکت).Lautala et al., 2013(دانند  می

   ).UIC, 2014(هاي الزم در مکان مناسب و در زمان مناسب هستند  استخدام کارکنانی با مهارت

منـدي   رضـایت  ه بررسـی و مقایـس     ههاي صورت گرفته در داخل ایران در حـوز        اي از پژوهش  نمونه

شده به دانـشجویان  در این پژوهش خدمات ارائه. است) 1396( دادرس و همکاران     پژوهشنشجویان  دا

ام دانـشجویان  ـ آمـاري آن تمـ  هاي ارزیـابی شـده اسـت و جامعـ      نامـه ه به وسـیله پرسـش     ـ حیط 5در  

. بـوده اسـت   نفري 180 مهندسی یک دانشگاه جامع و یک دانشگاه صنعتی با نمونه ـ� هاي فنی دانشکده

 فنی بـا انتظـارات      هايایج پژوهش گویاي آن بود که وضع موجود کیفیت خدمات دانشگاهی در دانشکده            نت

هـاي مختلـف تفـاوت آمـاري        لفـه ؤدانشجویان فاصله زیادي داشته و میزان رضـایت دانـشجویان در م           

بررسـی رضـایت دانـشجویان تحـصیالت تکمیلـی از           «پژوهش دیگري با عنوان      .مشخصی داشته است  

انجـام گرفتـه     )1394(راد و همکـاران      توسط جعفري  »هاي دولتی شهر تهران   خدمات دانشگاه کیفیت  

اي از  عنـوان نمونـه    نفـر را بـه     361اي   گویه 48  نامهپیماشی با استفاده از پرسش     ـ است که با روش توصیفی    

یج ایـن  نتـا . هاي دولتی تهران صورت گرفتـه اسـت        تمام دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه     هجامع

) رفـاهی و اداري  آموزشـی، پژوهـشی،  (پژوهش گویاي آن بود که رضایت از کیفیت خـدمات دانـشگاه          

 دانـشجویان از خـدمات   ها بایـد در تـالش باشـند کـه نیازهـاي     ست و دانشگاه اتر از حد متوسط     پایین

  .  پاسخ دهند،اي مطلوببه شیوهدانشگاهی را، 

داگالس
4

ـ    ) 2006(  و همکاران   سـنجش رضـایت دانـشجویان در یکـی از          «ا عنـوان    در پژوهـشی ب

 تجارت و قـانون ایـن       ه میزان رضایت دانشجویان رشت    نامه با استفاده از پرسش    »هاي انگلستان دانشگاه

____________________________________________________________________ 
 

1. Reis and Macario 
  مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی  ،»سمپوزیوم«واژه برابرنهاد فارسی براي . 2

3. Railway Engineering Education Symposium(Rees) 
4. Douglas 
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گویاي آن بوده است    نتایج  و  اند  کردهافزار تجزیه و تحلیل     با نرم را   نتایج   ، سپس ؛اندسنجیدهرا  دانشگاه  

 هاي فیزیکـی و محیطـی     لفهؤو م است،  ه دانشجویان آموزش و یادگیري      موردتوجو  هاي مهم   لفهؤکه م 

گذار بر رضایت دانشجویان در     ثیرأعوامل اصلی ت  « دیگري با عنوان     همطالع. کمتر مورد توجه بوده است    

 توسط الیوت و هیلی    »کارگیري و حفظ آنها   ارتباط با به  
1

 کـه هـدف از ایـن         است انجام گرفته ) 2001(

. نها را به خود جذب کند     آتا دانشگاه بتواند    است  ثیرگذار بر رضایت دانشجو     أمل ت پژوهش شناسایی عوا  

میدوست دانشگاه دانشجویان مطالعه  این  آماري هجامع
2

نامـه تجزیـه و     از طریق پرسش   هاداده و اند بوده 

 ن است که کانون توجه بودن دانشجویان، فضاي محوطـه،        آنتایج این پژوهش حاکی از      . اندتحلیل شده 

  .رضایت دانشجویان از تمام تجربیات آموزشی دارد ثیر قوي و مهمی برأاثرات آموزشی تو 

ا متمرکـز   هـ توان دید که اکثر کارهاي گذشته بیشتر در بخش دانشگاه و صـنعت و نیازهـاي آن                  می

 خـاص  هشـت  دریافت آنها کمتر بررسی شده کـه بـراي ر       و شده است و در این میان نظرات دانشجویان       

 ،نظر گرفتن این موارد    بدون در . اهمیت زیادي دارد  عوامل تأثیرگذار بر رضایت آنها      آهن و   اهمهندسی ر 

لذا هـدف اصـلی ایـن    . ثمر باشد یا به سطح نتایج مدنظر دست نیابد     تواند بی   تمام اقدامات ذکرشده می   

 عوامـل  آهـن و نیـز     مهندسـی راه   هپژوهش بررسی وضعیت رضایت تحصیلی از دید دانـشجویان رشـت          

  .استهمرتبط با رضایت تحصیلی آن

 انیدانشجو ،یلیر صنعت در آنها حفظ نیهمچن و آهن راهی مهندس سمت به توانمند افراد جذبي برا

 انیدانشجو تیضا ر.باشند داشته رشته ازی کاف تیرضا و کنند افتیدر راي کارآمد و مؤثر آموزش باید

 نظرانصاحب نیا بر عالوه ).Kou, 2014( دارندي ریدگا یدر که استی تجارب از آنها درك هنحو هددهننشان

 دانشگاهی اجتماع وی کیزیف ،یعلم طیمح تناسب و انیدانشجوی لیتحص تیرضا نیبی ارتباط معتقدند

 آنها، زشیانگ بری مثبت ریتأث انیدانشجو تیرضا که است شده ثابت ).Hatcher et al., 1992( دارد وجود

 نیاز به سنجش ،رواین از.)Elliott, 2001( داشت خواهد اشتغالي برا آنها تالش نیهمچن و لیتحص هادام

منظور شناسایی نقاط ضعف موجود در آموزش و آهن بهرضایت تحصیلی دانشجویان مهندسی راه

 بر سطح توانمندي و ، زیرا اگر این نقاط ضعف مشخص و برطرف نشوند؛شود پژوهش آنان حس می

در گذر زمان این . اشته و افراد کارآمدي وارد صنعت نخواهند شدثیر گذأانگیزش دانشجویان ت

کنترل عملکرد و تخصیص منابع در  ثر،ؤگیري ممنظور تصمیمها اطالعات مفید و حیاتی را بهبررسی

 هرگز در ادبیات عواملی در حد دانشِ نگارندگان، چنین .)Kelso, 2008(اختیار خواهند گذاشت 

ین بار نظرسنجی از در این مقاله براي اول. د بررسی قرار نگرفته استونقل ریلی مورموضوع حمل

____________________________________________________________________ 
 

1. Elliott & Healy 
2. Midwest 
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 و  ارشدیارشناسک، یارشناسکآهن دانشگاه علم و صنعت که در سطوح  مهندسی راههدانشجویان رشت

توان استخراج  نکات ارزشمندي را از این پژوهش می.  انجام گرفت، مشغول به تحصیل هستنددکتري

 و مدیران و دانشگاهی افراد آهن در سطح دنیا بین موزش مهندسی راهگذاري آد که براي سیاستکر

  .مؤثر واقع شودصنعت 

  :هاي زیر دارداین تحقیق سعی در پاسخگویی به پرسش

  دورنمـاي شـغلی     ، آموزش و پـژوهش و     وجهه هايآهن در حوزه   مهندسی راه  هدانشجویان رشت 

   خود چه دیدگاهی دارند؟هرشت

  ؟استتفاوت مآهن با یکدیگر  مهندسی راههو مردان از تحصیل در رشتزنان آیا میزان رضایت 

 آهن با یکدیگر تفاوت دارد؟ مهندسی راهههاي مختلف رشتآیا رضایت دانشجویان در گرایش 

 هاي تحصیل متفاوت است؟آیا میزان رضایت بسته به سال  

  با رضایت کلی دانشجو همبستگی دارند؟ عواملیچه  

 

  روش تحقیق  .2

 بـر اسـاس ادبیـات موضـوع          و شـده ي مطرح هاپرسشدستیابی به هدف پژوهش و پاسخگویی به         براي

الیـوت و شـین     هـاي   سنجش رضایت دانشجویان ازجمله یافته    
1
برخـی عوامـل مهـم در ایـن       ) 2002( 

آهـن،   مهندسی راه  ه اول در تحصیل و تدریس در رشت       ه نویسند هسپس بر تجرب  . خصوص استخراج شد  

 دانـشجویان مـشغول بـه تحـصیل ایـن رشـته در              هساخته با در نظر گرفتن جامع     اي محقق نامهپرسش

 تدوین شـد و کـه پـس از          يو دکتر  کارشناس ارشد ،  ارشناسکدانشگاه علم و صنعت ایران در سطوح        

امـه رضـایت    نابـزار اصـلی پـژوهش، پرسـش       . یس وقت دانشکده مورد استفاده قـرار گرفـت        ئموافقت ر 

حـداقل حجـم نمونـه بـر        .  دانـشجو بـود    701 ظر در این زمان تعداد     موردن هجامع. تحصیلی بوده است  

اساس فرمول جدید لوي و لمشو
2

  :شود صورت تقریبی زیر محاسبه میبه) 2013 (

)١(  

  
  

)٢(  

  
 

____________________________________________________________________ 
 

1. Elliot   &  Shin 
2. Levy & Lemeshow 
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)96/1، 05/0 (براي خطاي  z=  رضایت هتایی میزان انحراف معیار نمر25 هدر ابتدا براي نمون.  است 

بر این اساس حداقل حجم نمونه . محاسبه شد =28/13یانگین آن و م 43/3از دانشکده    

نامه  پرسشيهاپرسش.  پرسشنامه تکمیل شده جمع آوري شد158 در نهایت   است که 103الزم 

 کلی و مشخصات هاپرسشهاي جانبی،  کاري، فعالیته محور وجهه، آموزش و پرورش، آیند5در 

اي و برخی گزینهپنجها براساس مقیاس لیکرت اکثر پاسخ .تهیه شده بود) گویه 44درمجموع ( فردي

 براي). 20 تا 0 رضایت از همانند نمر(هاي موردنیاز دیگر تنظیم شد دیگر برحسب ضرورت به صورت

 انتخاب 94-93باال بردن درصد پاسخگویی دانشجویان، زمان امتحانات پایان ترم دوم سال تحصیلی 

 از پیشدر روش نخست : د مربوط به یکی از این دو شیوه  عمل شدشده و پس از هماهنگی با استا

این شیوه بسیار موفق . شدآوري  دقیقه جمع10و پس از حدود شد نامه پخش شروع امتحان پرسش

در روش دوم از دانشجویان درخواست شد . شددرصد بالغ  100گویی نزدیک به بود و درصد پاسخ

در این شیوه . ندبرگردانده را ش تکمیلهنامخروج از جلسه پرسشپس از اتمام امتحان خود و پیش از 

 نارضایتی و نگرانی از عملکرد خود در امتحان درصد پاسخگویی آموزان و بعضاًدلیل خستگی دانشبه

  . درصد بود 60تر و در حدود  به مراتب پایین

آهـن    مهندسی راههانشکد دداناتآموختگان و اس    از چند تن از دانش     نامه بررسی روایی پرسش   براي

 درصـد 85 بررسی پایایی ابزار از روش ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که برابر بـا            براي. شداستفاده  

 SPSSافـزار  شده با اسـتفاده از نـرم  هاي حاصلداده .داد  خوبی از ضریب پایایی را نشان می  ه درج بود و 

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

  

  نتایج تحقیق .3

 مطرح شده در ابتداي پژوهش و نیز هدف معین شده نتایج زیر حاصل       هايپرسشراستاي پاسخ به    در  

  .شد

 وجهـه، آمـوزش و پـژوهش و دورنمـاي شـغلی بـه               هها در سه حـوز     توصیف گویه  هايبه جدول باتوجه

خـود   هایـن سـه حـوزه رشـت        در آهنراه مهندسی هرشت  اول پژوهش که از دیدگاه دانشجویان      پرسش

  .پاسخ داده شد شده بود،پرسش 
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  هاي مرتبط با وجهه رشته از نظر دانشجویان  توصیف گویه: 1جدول 

شماره 

 پرسش

گین پاسخ بر اساس میان شرح

 بسیار 1(مقیاس لیکرت 

 ) بسیار زیاد5کم تا 

 انحراف معیار استاندارد

آهن، با این رشته از انتخاب دانشکده راهپیش  1

 امآشنا بوده

12/2 19/1 

شهري  از ورود به دانشکده با قطار بینپیش 2

 امسفر کرده

8/2 49/1 

 59/1 20/3 کردممی  از ورود به دانشکده با مترو  سفرپیش 3

 تحصیلی هدر بین دوستان و آشنایان  به رشت 4

 مکنخود افتخار می

02/3 30/1 

در بین دوستان و آشنایان به اینکه در  5

 افتخار ،کنمدانشگاه علم و صنعت تحصیل می

 مکنمی

94/3 03/1 

ونقل ریلی تصور من نسبت به صنعت حمل 6

آهن بهتر شده  راههپس از ورود به دانشکد

  تاس

44/3 19/1 

   که با قطار سفر،میزان رفاه مالی افرادي 7

 سب است منا،کنندمی

54/2 87/0 

 ،کنندمی  که با قطار سفر،میزان فرهنگ افرادي 8

 تمناسب اس

64/2 86/0 

ام،  تحصیلیههنگام پرسش در خصوص رشت 9

 مکنمی را بیان طور دقیق آنبه

19/3 27/1 

خود  کاري/ عنوان الگوي تحصیلیفردي را به 10

 ممدنظر دار

79/2 44/1 

 
ام انتخـاب رشـته     دهد که دانـشجویان دانـش کـافی را هنگـ           نشان می  1نتایج بخش وجهه جدول     

  آهـن را انتخـاب     مهندسی راه  ههاي دانشکد هاي خود، گرایش  رشته محل عنوان یکی از    ندارند و تنها به   

  لـذا بـه نظـر   . هـاي برتـر کـشور اسـت     که دانشگاه علم و صنعت ایران جزء دانشگاه       اینویژه  ؛ به کنندمی

و درصـد    94/3تر بوده کما اینکه میانگین افتخار بـه دانـشگاه           لویت دانشگاه بر رشته پررنگ    ورسد ا می

بهتر شدن تصور نـسبت بـه       « پرسش در پاسخ به     درصد 44/3میانگین  .  است درصد 02/3ر به رشته    میانگین افتخا 
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گیري بر ثیر مثبت چشمأدهد که تحصیل در این دانشکده توانسته است ت نشان می»دانشکده پس از تحصیل در آن

است  ثیرأمراتب ت سلسلههینظراین نتیجه در راستاي . نقل ریلی داشته باشدوروي نظر آنها در خصوص صنعت حمل     

دهد کـه   نشان می7 پرسشپاسخ به  . یابد بر روي ترجیح نیز اثرگذار خواهد بود        که هرچقدر آگاهی و دانش افزایش     

ـایج  . کنند از نظر فرهنگی و رفاه در حد متوسط قرار دارند          از نظر دانشجویان این رشته کسانی که با قطار سفر می           نت

ـا رشـت   ه یا فامیل رشـت  دوستانهه با حلقشتر دانشجویان در مکالم دهد که بی   نشان می  9 پرسش  مـشابه  ه خـود را ب

 اسـت نـشان   درصد، 79/2 که برابر 10 پرسشمیانگین پاسخ به  .کند  معرفی می،دیگري که مقبولیت بیشتري دارد  

  . استعنوان الگو معضل دهد که فقدان افراد مناسب بهمی

  ا آموزش و پژوهش از نظر دانشجویان هاي مرتبط ب توصیف گویه: 2جدول 

میانگین پاسخ بر اساس  شرح پرسششماره 

 بسیار 1(مقیاس لیکرت 

 ) بسیار زیاد5کم تا 

انحراف معیار 

 استاندارد

واحــدهاي تخصـــصی دانــشکده از غنـــاي علمـــی    11

 دمناسب برخوردارن

54/2 12/1 

 بـــراي)  و کتــاب جــزوه (منــابع علمــی مناســـب    12

ونقـل ریلـی  بـه       نعت حمـل  یادگیري درخصوص صـ   

 زبان فارسی وجود دارد

31/2 99/0 

ــذا    13 ــت و ل ــب اس ــو مناس ــه نح ــیابی از دروس ب ارزش

معـدل شـاخص خــوبی بـراي ســنجش تـوان علمــی     

 دانشجو است

11/2 00/1 

 14/1 92/2  تسلط علمی کافی بر مباحث دارندانادتاس 14

 12/1 62/2 دشومی هاي تدریس مناسب در دانشکده استفادهاز روش 15

ــاي مختلــف صــنعت از نزدیــک بازدیــد و مــشاهده بخــش 16 ه

ثیرگـذار اسـت و     أونقـل ریلـی ت    مند شدن به حمـل    در عالقه 

 شود کافی در دانشکده انجام میهبه انداز

85/2 32/1  

 

ــه نحــو مناســبی   17 ــشکده ب ــژوهش در دان تحقیــق و پ

 شود انجام می

54/2 04/1 

ــب     18 ــی مناس ــک آموزش ــوارد کم ــم از فــیلم،  ا(م ع

ــاه ــراي...) و وبگ ــنعت    ب ــصوص ص ــادگیري در خ  ی

 ونقل ریلی وجود داردحمل

42/2 07/1 

آهـــن را بـــه تحـــصیل در دانـــشکده مهندســـی راه 19

  کنممیدیگران توصیه 

92/2 28/1 
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. کندمی کیدأهاي آموزشی ت بخش آموزش و پژوهش بر کمبود کتابهايپرسشهاي دانشجویان به پاسخ

  .استتنها در زبان فارسی بلکه در زبان انگلیسی نیز یک معضل آهن نه مهندسی راههر رشتاین امر د

  

  هاي مرتبط با اشتغال از نظر دانشجویان توصیف گویه: 3جدول 

 هشمار

 پرسش

میانگین پاسخ بر اساس  شرح

 بسیار 1( مقیاس لیکرت 

 ) بسیار زیاد5کم تا 

انحراف معیار 

 استاندارد

 23/1 12/3 نقل ریلی خوب  استولی در صنعت حملدورنماي شغ 20

ونقل ریلی همانند سایر میزان درآمد در صنعت حمل 21

 صنایع است

83/2 87/0 

ونقل ریلی مشغول به کار افرادي که در صنعت حمل 22

سواد و تحصیالت در سطح سایر صنایع   از نظر،هستند

 هستند

01/3 07/1 

براي من اشتغال اولویت بیشتري نسبت به ادامه تحصیل  23

 دارد 

68/3 31/1 

اشتغال در بخش دولتی را به اشتغال در بخش خصوصی  24

 دهمترجیح می

37/2 33/1 

آهن در حد مناسب  مهندسی راههارتباط صنعت با دانشکد 25

 است

61/2 19/1 

  نقل ریلی از ورود نسل جوان استقبالوصنعت حمل 26

 کندمی

68/2 20/1 

ونقل ریلی مشغول به کار تمایل دارم  که در صنعت حمل 27

 شوم

56/3 35/1 

ونقل ریلی هاي خوبی براي اشتغال در صنعت حملفرصت 28

 وجود دارد

4/2 12/1 

 
 پرسـش  (ددهد، اشتغال باالترین اولویت را بـراي دانـشجویان دار          نشان می  3طور که جدول    همان

از نظـر   ).  24 پرسـش (دهند که در بخش خصوصی مشغول به کار شوند          ر ترجیح می  و آنها بیشت  ) 27

و نیـز دانـشجویان در   ) 28 پرسـش (  کـم اسـت   زنانونقل ریلی براي هاي اشتغال در حمل آنها فرصت 

، اولین عامـل    )34 پرسش(ثیرگذار بر رضایت از تحصیل      أبندي به پارامترهاي ت    اولویت پرسشپاسخ به   
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 رشـته و  ه و وجهـ انادتهـا، اسـ  جذابیت درس . کردندومی را قابلیت ادامه تحصیل عنوان       را اشتغال و د   

  .  هاي سوم تا پنجم قرار گرفته استدانشگاه در اولویت

 هزنـان و مـردان از تحـصیل در رشـت        دوم تحقیق در خصوص میزان رضایت        پرسش پاسخ به    براي

تفـاوت معنـادار    شده بیانگر نبودن    ظرگرفته صفر درن  ه که فرضی  نتایج حاصل شد  این  آهن،  مهندسی راه 

جوامع مستقل این فرضـیه      Tبا استفاده از آزمون     .  است زنان و مردان  بین میانگین رضایت از تحصیل      

،  میـزان    )20 از   87/14 در مقابـل     73/13(  بود زنانان کمتر از    مردهرچند رضایت کلی    . سنجیده شد 

P-Value       در نتیجـه تفـاوت     .  حاصـل شـد    درصـد  49 مجموعـه    آزمون لوین براي برابري واریـانس دو

  ). 4جدول (معناداري بین میانگین رضایت از تحصیل دو گروه وجود نداشت 

  

  ي زنان و مردانهاها و واریانس آزمون برابري میانگین:4جدول

  آزمون لوین براي برابري 

 هاواریانس

 ها براي برابري میانگینTآزمون 

 سطح معناداري  آزاديهدرج T همارآ سطح معناداري F هآمار 

با فرض برابري 

 هاواریانس

481/0 489/0 440/1- 147 15/0 

با فرض عدم برابري 

 هاواریانس

- - 57/1- 388/50 12/0 

 

 مهندسی هاي مختلف رشتۀرضایت دانشجویان در گرایش  سوم در خصوص تفاوت درپرسشبراي پاسخ به 

هاي ریلی در نظر گرفتـه      ی و ماشین  ـل ریل ـونقهاي ریلی، حمل  ط و سازه  آهن، سه گرایش اصلی مهندسی خ     راه

جهتـه  یـک  ANOVAاز آزمون   . شدندهاي دیگر تنها در سطح کارشناسی ارشد به باال ارائه می           زیرا گرایش  ؛شد

هـاي ریلـی بیـشترین و    هرچند میانگین رضایت دانشجویان براي ماشـین . براي آزمودن این فرضیه استفاده شد   

دهد که از نظر آماري این تفـاوت      نشان می  5 جدول   ،نقل ریلی قرار داشت   وهاي ریلی و حمل   پس خط و سازه   س

  . قابل توجه نیست

  هاي مختلفرضایت در گرایش:  ANOVAآزمون : 5 جدول

مجموع  

 مربعات

میانگین   آزاديهدرج

 مربعات

 سطح معناداري F هآمار

 190/0 68/1 33/26 2 65/52 هابین گروه

 - - 68/15 136 56/2132 هادرون گروه

 - - - 138 215/2185 کل
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هـاي مختلـف تحـصیل،      سال  چهارم درخصوص وجود تفاوت میزان رضایت در       پرسشدر پاسخ به    

این شکل گویاي آن است که رضایت از تحصیل بر اساس سال تحـصیلی دانـشجو   .  ترسیم شد 1شکل  

بر اساس آزمـون  . ن آزمون فرض، آزمودن فرضیه بوده استلذا  هدف از ای  . روندي کاهشی داشته است   

ANOVA بوده است 00/0 و سطح معناداري 3 آزادي ه، درج69/7 آزمون، همقدار آمار.   

  

  هاي مختلف تحصیلرضایت در سال: ANOVAآزمون : 6 جدول

میانگین   آزاديهدرج مجموع مربعات 

 مربعات

 سطح معناداري F هآمار

 000/0 69/7 12/8 3 36/24 هابین گروه

 - - 06/1 135 56/142 هادرون گروه

 - - - 138 92/166 کل
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   میزان رضایت از تحصیل بر اساس سال:1شکل  

بـه خـاص     توجـه  بـا . یل کاهش یافته است    میزان رضایت از تحص    ،درواقع با تخصصی شدن دروس    

المللـی برخـوردار نیـستند کـه         از دروس از منـابع درسـی بـین         آهن، بسیاري  مهندسی راه  هبودن رشت 

دهد ارزیابی  نشان می  2 همان طور که شکل      ،به همین ترتیب  . سازد دشوار می  داناتتدریس را براي اس   

 . نیز بر اساس سال تحصیلی دانشجو روند کاهشی داشته است)  14 پرسش (داناتاز تسلط علمی اس
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    بر اساس سالانادتسلط علمی اسمیزان ارزیابی از ت: 2شکل  

  

  . دهداي از سه آزمون آماري را نشان می خالصه7جدول 

  

  آمدهدست آزمون فرض و نتایج بهپرسش سه :7جدول 

آزمون آماري  فرض صفر

 مورداستفاده

سطح   آزاديۀدرج ارهمقدار آم

 معناداري

 نتیجه

زنان و میزان رضایت از تحصیل 

آهن  مهندسی راههمردان از رشت

 .یکسان است

 براي Tآزمون 

 جوامع مستقل

 عدم رد فرض صفر 15/0 147 -44/1

 براي تحصیل از رضایت میزان

 . هاي مختلف یکسان استرشته

ANOVA  
 طرفهیک

 عدم رد فرض صفر 19/0 2 68/1

میزان رضایت از تحصیل بر اساس 

 سال تحصیلی یکسان است 

ANOVA    
 طرفهیک

 ررد فرض صف 00/0 3 69/7

  

 با بررسـی ضـریب      ، مرتبط با رضایت دانشجو پرسش شده بود       عوامل آخرکه از    پرسشدر پاسخ به    

ـ  عواملکلی دانشجو و  همبستگی پیرسون بین رضایت  ج ـنامـه نتایـ  آمـده از پرسـش  دسـت ه مختلـف ب

. دانشجو همبستگی منفـی داشـت     رتبه در کنکور سراسري با رضایت کلی        . توجهی به دست آمد   جالب

توجـه دیگـر کـاهش      نتیجـه قابـل   .  مشابهی بین معدل و رضایت کلی از تحصیل وجود داشت          همشاهد
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همبستگی منفی بین سال تحصیلی و      (است  ا  رضایت تحصیلی دانشجویان با افزایش سال تحصیلی آنه       

ان داد کـه میـانگین رضـایت از       یـز نـش   ن  ANOVA  آزمون ،تر مالحظه شد  همانطور که پیش  ). رضایت

  .(P-value=0.000)هاي مختلف تحصیلی دارد عناداري بین دانشجویان سالتحصیل تفاوت م

ایـن  . آموزشی بوده اسـت   ل کمک ی و وسا  داناتثر بر رضایت دانشجویان سطح علمی اس      ؤدو عامل م  

این درست هنگـامی اسـت کـه تعـداد           یابند و شدت کاهش می  ر اساس سال تحصیلی به    دو عامل نیز ب   

  . بدیاهاي تخصصی افزایش میدرس
  

  

آهـن، سـفر بـا       مهندسـی راه   ه، دانش قبلی در خصوص دانـشکد      8دول  بر طبق نتایج مندرج در ج     

 همگـی بـا     داناتهاي مناسب تحقیـق و دانـش اسـ        قطار، بازدیدهاي فنی، مفاد واحدهاي درسی، روش      

 شـغلی و    هربوط بـه آینـد    رین میزان همبستگی م   باالت. رضایت کلی دانشجویان همبستگی مثبت دارند     

   .افتخار به رشته در میان خانواده و دوستان است

  

  

 

  آهنهمبستگی عوامل مختلف با رضایت تحصیلی در رشته مهندسی راه: 8جدول 

ضریب همبستگی  سطح معناداري

 پیرسون

 عامل

044/0 172/0-  رتبه در کنکور سراسري 

 معدل دانشگاه -272/0 001/0

 سال تحصیلی -378/0 000/0

 هاي جانبیفعالیت 034/0 688/0

 آهن مهندسی راههوص دانشکددانش قبلی در خص 246/0 003/0

 سفر با قطار 262/0 002/0

 افتخار به رشته در میان فامیل و دوستان 541/0 000/0

 بازدیدهاي فنی 331/0 000/0

 داناتدانش اس 428/0 000/0

 داشتن الگو 227/0 007/0

 واحدهاي درسی و مفاد آن 373/0 000/0

 هشهاي مناسب پژواستفاده از روش 421/0 000/0

 آینده شغلی 522/0 000/0
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  گیريبحث و نتیجه .4

نی نیروي کار مسن و انتقـال دانـش بـراي           جایگزی برايآهن  ن راه ادر خصوص ضرورت آموزش مهندس    

در ادبیـات موضـوع پژوهـشی در        . ونقلی پایدار مطالب بسیاري بیان شده اسـت        حمل هتقویت این شیو  

 هدر نتیجـه مطالعـ   . آهـن یافـت نـشد      مهندسی راه  هثر بر رضایت دانشجویان از رشت     ؤخصوص عوامل م  

آهـن در دانـشگاه علـم و         مهندسـی راه   هي موجود در بـین دانـشجویان دانـشکد        به نیازها توجهحاضر با 

صنعت ایران  با هدف بررسی وضعیت رضایت تحصیلی و نیز عوامل مرتبط بر رضایت تحـصیلی انجـام               

هاي پژوهش به شرح زیـر   یافتهترینهمم معتبر و تحلیل آن هنام پرسش158آوري پس از جمع . فتگر

  :است

  هاند و بیشتر به علت ارائ دانش کافی را نداشته،دانشجویان در هنگام انتخاب رشته و گرایش 

ود بر  با این وج؛کنند آهن در دانشگاه علم و صنعت ایران آن را انتخاب می رشته مهندسی راه

زنان و آهن و همچنین بین هاي مختلف مهندسی راهها بین دانشجویان گرایشاساس تحلیل

  . اي از لحاظ رضایت تحصیلی وجود نداشته استمالحظه تفاوت قابلمردان

 یابد و این تفاوت بر اساس آزمون رضایت دانشجویان بر اساس سال تحصیلی آنها کاهش می

 منابع نبودن تخصصی و هايسممکن است افزایش در. تحظه اسقابل مال ANOVA آماري

 زیرا چنین روند کاهشی در ارزیابی دانشجویان از ؛ثیرگذار باشدأدرسی مناسب بر این امر ت

حل اصلی براي این معضل راه.  بر اساس سال تحصیلی نیز مشاهده شده استداناتدانش اس

 ،دکردرستی تربیت آهن را به راهه آیندنابراي اینکه بتوان مهندس. استنیازمند توجه جهانی 

 مهندسی  آموزشینشستهم«.  تدوین شودداناتهاي آموزشی مناسبی نیز براي اس دورهباید

 اقدام مناسبی در این زمینه است اما تنها منحصر ،شودکه در کشور آمریکا برگزار می »آهنراه

اطالع نگاشتمانند فیلم، ( یآموزشکمک نیاز شدیدي به مفاد درسی و. به این کشور است
1

و  

 هـاتحادی«ایت ـشود با حم اد میـوجود دارد که پیشنه) ردي تلفن همراهـاي کاربـهبرنامه

. دـ این نیاز برطرف شده تا تمامی کشورها بتوانند از آن استفاده کنن»هاآهنالمللی راهبین

مدت هاي کوتاهاري دورهطریق برگز ازداناتهاي آموزشی اسهمچنین توجه و تقویت مهارت

  ).  1396معماریان، (نیز حائز اهمیت است 

____________________________________________________________________ 
 

، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی»اینفوگرافیک«برابرنهاد فارسی براي واژه .   1  
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 اند و رشته داشتهاین کنند، دانش قبلی در خصوص یطور مرتب با قطار سفر مافرادي که به

 میانگین نمرات رضایت ،کنند آنها را از تحصیل در این رشته حمایت میهدوستان و خانواد

  . باالتري دارند

 ن دانشکده در تواند تخمین مناسبی براي مسئوال شدید، معدل دانشجو میدلیل همبستگیبه

 .خصوص رضایت کلی دانشجو از تحصیل باشد

 شغلی است که ارتباط بیشتر با صنعت و ه آیند،هاي دانشجویانترین دغدغهیکی از مهم 

مینان  اطبراي اقدامات مناسبی دبای. آن را از بین ببردتواند  هاي موجود میتبیین فرصت

  .  انجام شود تا در این صنعت باقی بماننداین بارهبخشیدن به دانشجویان در 

 بین عملکرد الگوها و انتخاب شغل همطالعات متعددي بر رابط )Scherer, 1989( و همچنین 

رو اهمیت دارد که آناین مسئله از )Hackett, 1989( دانکردهکید أاهداف شغلی و آموزشی ت

ها را توانند آنرو هستند که میدانشجویان با خیل عظیمی از افراد موفق روبهها در اکثر رشته

تري براي انتخاب شغل براي هاي متنوع عالوه بر این گزینه.عنوان الگوي خود انتخاب کنندبه

ها آهن به نسبت سایر رشتههاي مربوط به مهندسی راه هرچند رشته. آنها وجود خواهد داشت

 که در این رشته تحصیل ، اما توجه به ایجاد و معرفی افراد موفق؛خوردارنداز قدمت کمتري بر

 .رسد، ضروري به نظر میاندکرده

 د تالش براي باقی کر مطرح داناتتوان براي اسی که از نتایج این پژوهش مییاهپیشنهاد

دي عنوان الگوي دانشجویان، انجام تحقیقات کاربرماندن در سطح باالي دانش، فعالیت به

 . و همکاري نزدیک با صنعت است،بیشتر

پس از ورود به بازار (آهن  مهندسی راههآموختگان رشت ارزیابی نظر دانشهبارهاي آتی درپژوهش

 . شودها پیشنهاد میو همچنین انجام مطالعات مشابه در سایر رشته)  کار

 مراجع

 رضایت وضعیت بررسی). 1394(ا زهر کرفستانی،جعفري مصطفی و شمامی، عزیزي علی؛ راد،جعفري

 مهندسی آموزش فصلنامه. تهران شهر دولتی هايدانشگاه خدمات کیفیت از تکمیلی تحصیالت دانشجویان

   .113-125، )68(17، ایران

 خدمات کیفیت ارزیابی). 1396(حاتم  سرخی،دهفرجی مجید و یوسفی، زهرا؛ خوران، محمد؛ دادرس،

 دانشگاه یک و جامع دانشگاه یک  مهندسی  ـفنی هايدانشکده مقایسه: دانشجویان منظر از دانشگاهی

   .129- 149، )74(19، ایران مهندسی آموزش فصلنامه. تهران در صنعتی
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  rc.majlis.ir/fa/report/download/931220 ،تیرماه ،توسعه

فصلنامه آموزش مهندسی . هاي آموزشی استادان مهندسی ایران مهارتهتوسع). 1396(معماریان، حسین 
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