الهام بریموندی

2

یوسف محمدی فر

3

تاریخ دریافت1331/20/22 :
تاریخ پذیرش1333/20/12 :

نوع مقاله :پژوهشی

چکیده
جلب رضایت دانشجویان ازجمله دغدغههای نظام آموزش عالی در کشور است که کمتر مورد پژوهش قرار گرفته
است .مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی است که با هدف شناسایی و اولویتبندی متغیرهای مؤثر بر رضایت
دانشجویان انجام شده است .دادههای این مقاله با استفاده از پرسشنامهای محقق ساخته با نمونهای به حجم  904نفر
در  11دانشکده دانشگاه رازی جمعآوری و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .این بررسی شامل دو حوزه انتظار
دانشجویان و برداشت ذهنی آنان از عملکرد دانشگاه بود.
رضایتمندی از متغیرهای مختلفی که به ابعاد کالن ،میانی و خرد قابلتقسیم هستند ،تأثیرپذیر است ،در این مقاله
تعدادی از متغیرهای خرد و میانی موردبررسی قرار گرفت .بهصورت خالصه یافتههای این پژوهش نشاندهنده این
واقعیت است که بین پنج متغیر موردمطالعه (تعامل استاد – دانشجو؛ تصویر برند دانشگاه؛ فضا و تجهیزات؛ رفتار
کارکنان و تسهیالت فرهنگی ورزشی) و سطح رضایتمندی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ لکن
آنچه حائر توجه است پایینتر بودن نمره خدمات دریافتی»(متأثر از عملکرد کنونی دانشگاهها) از سطح انتظارات
دانشجویان در تمامی شاخصهای موردمطالعه است؛ بنابراین فارغ از اینکه چه عواملی زمینه تقلیل انتظار و یا افزایش
سطح عملکرد دریافتی را فراهم میسازد؛ میتوان گفت که میزان رضایتمندی پایینتر از سطح بایسته آن است و این
 .1برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد است که در گروه آموزش مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه
 .2کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشکاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاهE_berimavandi@yahoo.com .
 .3استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران .پست الکترونیکmohamadifar@razi.ac.ir :
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پژوهش سطح تأثیرگذاری بسیار زیاد تعامل استاد –دانشجوبر رضایتمندی دانشجویان است.
واژگان کلیدی :رضایتمندی دانشجویان ،خدمات دریافتی ،دانشگاه رازی

مقدمه و بیان مسئله
آموزش عالی یکی از مهمترین نهادها در جهت آموزش ،توسعه و تأمین منابع انسانی و رکن اصلی در پیشرفت
همهجانبه هر کشور است .مهمترین رکن در آموزش عالی که میبایست تمامی برنامهها و اقدامات را هدایت
کند؛رضایت دانشجویان» است که امروزه به یکی از دغدغههای اصلی مدیران اجرایی دانشگاهها تبدیل شده است.
توسعه نظام آموزش عالی کشور مستلزم رشد متعادل ،متوازن و موازی هر دو بعد کمی و کیفی است .گسترش کمی
نظام آموزش عالی ،بدون توجه به توسعه کیفی ،پیامدهایی همچون افت تحصیلی ،وابستگی علمی ،فرار مغزها و نبود
کارآفرینی و ضعف تولید دانش را در پی خواهد داشت (آقا موالیی و همکاران)2002،؛ بنابراین میبایست به دنبال
توسعه کیفی نیز بود .یکی از مسائل مهم در توسعه کیفی ،توجه به رضایت دانشجویان است .رضایت احساس یا
نگرش یک مخاطب به یک محصول یا خدمت بعد از استفاده از آن است (جمال و ناصر .)2002 1،به عقیده کاتلر
سطح رضایت تابعی است از تفاوت بین ادراک از عملکرد و انتظارهای فرد .کاتلر معتقد است که اگر عملکرد
سازمان انتظارات مخاطب را برآورده کند ،مخاطب احساس رضایت و در غیر این صورت ،احساس نارضایتی میکند
(کاتلر و همکاران .)2001 ،2اهمیت رضایت مخاطبین تا جایی توسعه یافته است که امروزه از آن بهعنوان مهمترین
هدف شرکتها و سازمانهای خصوصی و دولتی یاد میکنند .هرچند که این مفهوم ابتدا در حوزه کاال مطرح شده؛
اما امروزه در حوزه خدمات از جایگاه ویژهای برخوردار شده است .برخی از صاحبنظران معتقدند که آموزش
همچون محصولی است که به مشتریان نظام آموزشی یا همان دانشجویان ارائه میشود و ازاینرو باید قدمهایی برای
همگامی با تغییرات برداشته شود .یکی از این گامها ،اندازهگیری سطح کیفیت خدمات مؤسسات آموزشی بهمنظور
برآورده سازی نیازهای مخاطبین است (میرفخرالدینی و همکاران.)2004،

1.Jamal& naser
2.Kotler& Et al
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عالی موردتوجه قرار گیرد ،بر این اساس دانشگاههایی که در فراهم کردن خدمات ایدئال در حال تالش هستند،
رضایت را بهعنوان یک عامل استراتژیک برای مأموریت و اولویتبندی برنامههایشان برای آینده مدنظر قرار دادهاند
(تلفورد و ماسون)2002،2؛ اما علیرغم اهمیت توجه به رضایتمندی دانشجویان ،تاکنون تحقیقی که بهصورت جامع
این موضوع را در دانشگاههای کشور موردبررسی قرار داده باشد انجام نشده است؛ بنابراین مسئلهای که در این مقاله
دنبال میشود عبارت است از اینکه« :چه متغیرهایی بر رضایتمندی دانشجویان مؤثر است و این متغیرها دارای چه
اولویتبندی هستند؟» با پاسخ به این مسئله ،میتوان به ابهامات و سؤاالت متعددی که برای صاحبنظران و مدیران
اجرایی در خصوص رضایت دانشجویان مطرح است ،پاسخ داد .از سویی با توجه به اینکه گسترش دانشگاهها در
کشور از مرحله کمی به سمت کیفی سوق داده شده است؛ ضرورت انجام چنین پژوهشهایی بیشازپیش احساس
میشود .درمجموع این مطالعه جدای از پر کردن خأل تئوریهای موجود در تبیین رضایتمندی دانشجویان؛
کاربردهای عملی نیز در سطح مدیریت مطلوب خدمترسانی در دانشگاهها خواهد داشت.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در حوزه رضایت دانشجویان و متغیرهای مؤثر بر آن مطالعاتی انجام شده است ازجمله این موارد میتوان به
پژوهشی که توسط مونیکا مور 20113صورت پذیرفته است ،اشاره کرد .این پژوهش رضایت تحصیلی دانشجویان
دانشکده هنر و علوم در دانشگاه جان هاپکینزرا موردبررسی قرارداد .یافتههای این پژوهش نشان دادده انعطافپذیری
در ارائه دروس ،تخصص و کیفیت باالی آموزش ،حمایت اعضای هیئتعلمی از اهداف تحصیلی دانشجویان،
دسترسی به اعضای هیئتعلمی ،خارج از کالس درس ،کیفیت سیستم مدیریتی ،کالسها ،امکانات ،تجهیزات و منابع
کتابخانهای از عوامل رضایت تحصیلی دانشجویان است.
ساهین )2002( 9در پژوهش دیگری که در ترکیه انجام داد ،به دنبال بررسی رابطه بین متغیرهای پیشبینی کنندهای
همچون حمایت استاد ،تعامالت و همکاریها ،یادگیری مؤثر ،یادگیری فعال و اختیاری دانشجویان بر رضایت
دانشجویان بود .نتایج این تحقیق نشان داد بین چهار متغیر ارتباط شخصی ،پشتیبانی استاد ،یادگیری فعال و یادگیری

1. satisfaction
2.Telford & Masson
3.Monika moor
4.Sahin
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متعددی بوده است که در ذیل بهصورت خالصه و بر اساس مدل مورداستفاده در این پژوهش به بررسی ابعاد
موضوع میپردازیم .با بررسی ادبیات علمی منتشرشده در این حوزه و در چارچوب مفهومی این مقاله ،سه رکن برای
بررسی رضایتمندی از دانشگاهها در نظر گرفته شده است:
خدمت مورد انتظار :1نخستین رکنن الگنوی مفهنومی کنه تنابعی از تجربنههنای گذشنته ،نیازهنای شخصنی و
ارتباطهای کالمی است؛
2

خدمت دریافت شده  :استنباط مخاطب از خدمت که پس از دریافت خندمت ایجناد منیشنود (اکبنر و پناروز،
)2004:22
3

کیفیت خدمت درک شده  :رابطه بین دو متغیر خدمت مورد انتظار و خدمت دریافت شده ،کیفیت خدمت درک شده
را شکل میدهد؛ به عبارتی ،مخاطبین انتظارات خود را باارزش دریافت شده مقایسه میکند .اگر انتظار برآورده نشود،
با نارضایتی مواجه هستیم و هرچه تفاوت این دو متغیر بیشتر باشد ،میزان نارضایتی نیز افزایش مییابد .نقطنه مقابنل
زمانی است که خدمت دریافت شده بهتر و کاراتر از خدمت مورد انتظار باشد .در این حالنت ،باکیفینت شنگفتآور
مواجه هستیم که زمینه خشنودی اربابرجوع را فراهم میآورد .در حالتی که خدمت دریافت شده برابر خدمت مورد
انتظار باشد ،باکیفیتی رضایتبخش مواجه خواهیم شد (جیمز و مونو فینتزمونس)140 :1449 9

1. Expected Service
2. Perceived Service
3. Perceived Service Quality
4- Fitzsimmons, James A. & Mono J. Fitzsimmons
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سطح رضایتمندی دانشجویان

الف -تعامل استاد – دانشجو

ـ انتظارات بیشازحد برآورده میشوند:
کیفیت شگفتآور ()E<P
ـ انتظارات برآورده میشوند:
کیفیت رضایتبخش ()E=P
ـ انتظارات برآورده نمیشوند:

خدمت مورد انتظار ()Es

ب -تصویر برند دانشگاه
ج -فضا و تجهیزات

خدمت دریافتشده ()Ps

د -رفتار کارکنان
ه-تسهیالت فرهنگی ،ورزشی

کیفیت شگفتآور ()E>P

شکل  :1چهارچوب مفهومی پژوهش؛ بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مراجعین
جیمز و مونو فینتز مونس 1449؛ قانعی راد 1312؛ محمدی فر و همکاران1340،

1

الف -تعامل استاد –دانشجو :یکی از متغیرهایی شناساییشده تأثیرگذار بر رضایت دانشجویان که در مصاحبههای
اکتشافی اولیه و همچنین در بررسی ادبیات موضوعی به آن اشارهشده بود؛ تعامل استاد  -دانشجو بود .بهروز بودن
سطح علمی اساتید و شیوه انتقال آن ،تعامل مبتنی بر احترام ،همدلی ،دلسوزی و در دسترس بودن اساتید جهت
پاسخگویی به سؤاالت؛ ازجمله ابعاد شناساییشده در این حوزه است.
منظور از تعامالت ،روابط و مناسبات دانشجویان با استادان در درون و بیرون از کالسهای درس است .این متغیر
عالوه بر جنبههای عینی ،بر اساس نگرشها و تمایالت دانشجویان نیز ارزیابی میشود (قانعی راد .)19:1312،تعامل
دانشجویان با اساتید از عوامل شخصیتی و ساختاری تأثیر میپذیرد .بر اساس یافتههای مطالعات صورت پذیرفته؛
تعامالت دانشجویان و اساتید دارای پیامدهای عاطفی نیز بوده و تأثیر زیادی بر رضایتمندی دانشجویان از جنبههای
مختلف تجربه زندگی دانشگاهی آنان دارد .تعامالت دانشجویان –اساتید بر عوامل شخصیتی مثل پیچیدگی شناختی
تأثیر میگذارد و برای بیشتر دانشجویان روابط شخصی با اساتید بهطور معناداری احترام به خویش اجتماعی و ادراک
خویش را بهبود میبخشد (واتکینز)1442،
وجود تعامالت و ارتباطات عمیق بین ذینفعان آموزش در دانشگاهها بیانگر جدی بودن آموزش و بهطورکلی
توسعهیافتگی علمی است وضع مناسبات دانشگاهی با افزایش مشکالت علمی در پیوند است .ارتباط دانشجویان با
. Perez and Torres. 2017, Afzall and Ahmad. 2011

1
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حدی است که آموزش عالی انگلستان با نمونههای دانشگاهی آکسفورد و کمبریج از طریق ایجاد ارتباطات غیررسمی
استاد و دانشجو از سایر الگوهای آموزش عالی متمایز میشود (قانعی راد.)9:1312،
تشویق تماسهای استادان با دانشجویان از مهمترین عوامل در انگیزش دانشجویان شناخته شده است .برخورد
احترامآمیز اساتید با دانشجویان باعث میشود که دانشجویان اندیشهها و راهنماییهای مربیان خود را بهتر بپذیرند.
کمیت و استحکام این تعامالت تأثیر زیادی بر رشد و توسعه فکری دانشجویان دارد .در مطالعه پارسکارال و ترنزینی،
فراوانی تماسهای غیررسمی باالترین همبستگی را با نمرات دانشجویان نشان داده است.
ب-تصویر از دانشگاه :دومین متغیر بررسیشده تصویری است که دانشجو از دانشگاه محل تحصیل دارد؛ شهرت
دانشگاه ،احساس اعتبار مدرک دانشگاه ،ارزیابی روانی آهنگ رشد دانشگاه و تصویر دانشجو از شهر محل تحصیل،
از ابعاد شناساییشده در این متغیر است که ارتباط آن با سطح رضایت دانشجویان موردبررسی قرارگرفته است.
مطالعات پیشین نشاندهنده آن است که امروزه برخورداری از تصویر متمایز برای دانشگاهها بهمنظور ماندن در عرصه
رقابت برای جذب دانشجویان ،اساتید و نیروهای پژوهشی و دستیابی به منابع خارجی جدید برای سرمایهگذاری در
دانشگاه ضروری به نظر میرسد (پاالسیو ،منزز و پیریز )2002 ،1چراکه تصویر ذهنی مثبت از برند تأثیر بسزایی در
تصمیمگیری برای ورود به یک دانشگاه دارد (گاتمن ،میا اولیس )2003،2ازآنجاییکه دانشگاهها به اهمیت جذب
دانشجویان و داشتن تصاویر ذهنی متمایز در بازار رقابتی پی بردهاند ،تصویر ذهنی از دانشگاهها موضوع جدیدی
است که توجه بسیاری از دانشگاهها را در دنیا به خود جلب کرده است بهطوریکه باعث افزایش رقابت میان
دانشگاهها بر سر جذب دانشجو گردیده است( .سانگ و یانگ .)2001 ،3ارزیابی تصویر ذهنی برای دانشگاه
نشاندهنده این است که بر روی کدام نقاط قوت خود باید تأکید کند و چگونه آنها را منتقل کند .ایجاد تصویر
ذهنی از برند قوی برای دانشگاه مفهومی است که از اوایل دهه  1420بیان شده است؛ اما توجه جدی به این موضوع
در طی بیست سال اخیر مطرح شده است .در این راستا در مطالعاتی که ویلسون )1444( 9در زمینه تصویر ذهنی برند
دانشگاه انجام داد مشخص کرد که تصویر ذهنی یک فرایند شناختی و ارتباطی است .بهعالوه تصویر ذهنی از
1. Palacio& Meneses& Perez
2. Gutman& Miaoulis
3. Sung& Yang
4. Wilson
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همکارانش در سال ( )2002در تحقیقی که در زمینه تصویر ذهنی از دانشگاه انجام دادند ،با پشتیبانی از یافتههای
کندی اثبات کردند که تصویر برند از طریق دو جز شناختی و مؤثر ،شکل میگیرد .همچنین دریافتند اگرچه جز مؤثر
بر تصویر ذهنی تأثیرگذارتر است اما اثبات کردند که جز شناختی بر جز مؤثر تأثیرگذار است .در تحقیق دوآرت و
همکاران )2010( 1مانند تحقیقات آرپان و همکاران ( ،)2003پاالسیو و همکاران ( )2002و کازولیاس و همکاران

2

( ،)2001تصویر ذهنی از دانشگاه سازههای چندبعدی در نظر گرفتهشده که چهار بعد فرصتهای شغلی ،ارتباطات،
زندگی اجتماعی دانشگاه و تصویر ذهنی رشتهها بر روی آن تأثیرگذاراست.
ج -رفتار کارکنان :از متغیرهای مهم شناساییشده در سطح رضایت مندی مخاطبین در پژوهشهنای منرتبط ،رفتنار
کارکنان است که در قالب شاخصهنایی ماننند ننوع برخنورد و نحنوه پاسنخگویی ،سنرعت انجنام کنار ،احسناس
مسئولیتپذیری و  ...در این پژوهش موردبررسی قرار گرفته است .رفتار کارکنان از ابعاد مختلفی قابلبررسی اسنت،
یکی از این ابعاد مهارتهای ارتباطی کارکنان است که در سطوح مختلف سازمان اهمیت مییابد ،اینکنه کارکننان در
ارتباطات خود با مخاطبین ،میبایست واجد چه ویژگیهایی باشند ،از اهمینت زینادی برخنوردار اسنت (مزیننانی و
همکاران )1343 ،از دیگر شاخصهای مهنم تماینل مثبنت بنه ارائنه خندمات» اسنت .تماینل مثبنت ینک شناخص
روانشناختی محسوب میشود که درعینحال میتواند با اختیارات سازمانی نیز رابطه داشته باشند .در تماینل مثبنت،
فراتر رفتن از حد وظیفه اداری ظاهری ،مطرح است .این موضوع در صورتی در بلندمدت دوام و توسعه مییابد کنه
سازمان برای آن حرمت قائل باشند؛ آن را تشنویق نمایند و اهمینت آن را در تحقنق اهنداف سنازمان نشنان دهند.
بااینوجود ،نوع شخصیت کارکنان نیز از عوامل مؤثر محسوب میشود (رضائیان و همکاران)1349 ،؛ بنابراین دانستن
میزان تأثیر رفتار کارکنان بر روی رضایت دانشجو برای سازمانهای آموزشی و دانشگاهی که ننوعی از سنازمانهنای
خدماتی میباشند بسیار ارزشمند است .چراکه فعالیتهایی که کارکنان فراتر از وظایف خود انجام میدهند از عوامل

کلیدی تأثیرگذار بر کیفیت خدمات ارائهشده و رضایت دانشجویان است (یون و سنو .)2003،3رفتنار کارکننان در
محیط کاری ،توجه بسیاری از محققان را در دهههای گذشته به خود جلب کرده است .انواع گوناگونی از رفتارها،
هنگام تحلیل مفهوم رفتار کارکنان در محیط موردتحقیق قرار گرفته است .تحقیقنات اخینر بنر اینن موضنوع صنحه
1. Duarte& Et al
2.Kazoleas&Et al
3. Yoon & Suh
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خواهند داشت (کاسترو و همکاران .)12009،گونزالس و گنرازو )2002( 2نینز در پنژوهشهنای خنویش رفتارهنای
کارکنان را بر آینده ارتباطی خدماتی سازمان مؤثر دانستند و در این راه فعالیتهای فرا نقشی نظینر رفتنار شنهروندی
سازمانی را از فاکتورهای مهم تأثیرگذار بر رضایت مخاطبین بیان کردند.
د -فضا و تجهیزات :از دیگر متغیرهایی که در این پژوهش رابطه آن با سطح رضایتمندی دانشجویان موردبررسی
قرار گرفت ،فضا و تجهیزات بود .فضای فیزیکی بهعنوان یکی از اجزای محیط یادگیری ،بر کیفیت آموزش و
همچنین میزان یادگیری تأثیر بسزایی دارد و از عوامل مهم و مؤثر بر یادگیری و جزء جداییناپذیر فرایند تدریس
محسوب میشود .در تأمین محیط فیزیکی باید کلیه وجوه این محیط ،ازجمله درجه حرارت ،میزان روشنایی ،تهویه
مناسب ،طرز چینش صندلیها و مساحت دانشگاه و همچنین نیازهای گروه هدف در نظر گرفته شود .اندازه و
مساحت کالس فضای آموزشی بهعنوان یکی از مهمترین اجزای محیط فیزیکی است که در یک محیط آموزشی
نیازمند بررسی است (حقانی و همکاران .)1312،در تعلیم و تربیت جدید ،فضاى کالبدى آموزشی باید چنان باشد که
بهعنوان عاملى زنده و پویا ،در کیفیت فعالیتهای آموزشى و تربیتى فراگیران ایفاى نقش کند .بدین معنا که
فعالیتهای آموزشى و پرورشى دانشگاه بایستى در فضاهاى مناسب و داراى ابعاد استاندارد و بر اساس نیازها و
عالیق دانشجویان انجام پذیرد تا معلم در تدریس و شاگرد در یادگیرى احساس رغبت و انگیزه نموده و از فعالیت
خود لذت برند (طبائیان و همکاران .)49 :1340،ولک )2001( 3در پژوهشی به بررسی شادمانی در دانشگاه» پرداخت
و متوجه شد که جذاب کردن فضای دانشگاه ،وجود کتابهای مناسب برای مطالعه و ایجاد کالسهای ورزشی و
هنری رضایت دانشجویان را افزایش میدهد.
ه-تسهیالت فرهنگی و امکانات ورزشی :پنجمین عامل شناساییشده در مصاحبههای اکتشافی اولیه و همچنین
بررسی ادبیات موضوع ،تسهیالت فرهنگی و امکانات ورزشی بود که در قالب متغیرهایی مانند برنامههای فرهنگی

(اردو ،مسابقات و )...؛ امکانات ورزشی (سالنها ،تجهیزات و )...؛ مدیریت فضای عمومی و ...بررسی شد .وجود
این فضاها برای پیشگیری از افسردگی ،گوشهگیری و خشونت بسیار مؤثر و ضروری است (پاکزاد)1313،؛
بنابراین کمیت و کیفیت این فضاها معیار سنجشی برای میزان مطلوبیت یا عدم مطلوبیت محیط و رضایت
1. Castro & Et al
2. Gonzalez &Garazo
3. Wolk
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تفریحی و مشارکت بیشتر دانشجویان در فوقبرنامه ورزشی دانشگاهها بهعنوان یکی از مسائل مهم جامعه علمی
ورزش کشور در دستور کار وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری قرار گرفته است .لذا توجه به این امر در راستای ارتقا
سالمت روحی و جسمی دانشجویان بسیار مهم مینماید .فعالیتهای ورزشی فوقبرنامه را میتوان بر روی یک
پیوستار ترسیم کرد که در یک انتهای آن فعالیتهای تفریحی ،همگانی ،سرگرمکننده و فاقد سازماندهی قوی قرار
دارند و فعالیتهای ورزشی نیازمند برنامهریزی و رعایت قوانین و مقررات که حتماً باید توسط افراد حرفهای،
تجهیزات مناسب و داوران باتجربه هدایت شوند در انتهای دیگر پیوستار قرار میگیرند (مقصودی و همکاران
.)1340

روش پژوهش
این تحقیق ازنظر نوع ،پژوهشی پیمایشی است که در طی مراحل اجرای آن به دنبال بررسی روابط بین متغیرهای
اثرگذار بر خدمات دریافتی دانشجویان و سطح رضایتمندی دانشجویان دانشگاه رازی است .جامعه آماری این
پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه رازی به تعداد  10224نفر است که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه به
تعداد  319نفر مشخص و فرایند جمعآوری دادهها انجام شد .به دلیل اینکه حجم نمونه تعریفشده برای برخی از
دانشکدهها کمتر از حد نرمال بود و قابلیت استناد ضعیفی داشت ،لذا با افزایش تعداد نمونه در آن دانشکدهها حجم
نمونه مقداری افزایش و درنهایت به  904نفر رسید .روش نمونهگیری روش سهمیهای تصادفی که ابتدا سهم هر
دانشکدهای مشخص سپس از روش تصادفی ساده پاسخگویان انتخاب و دادههای موردنیاز با استفاده از پرسشنامهای
محقق ساخته گردآوری شد.
برای بررسی اعتبار پرسشنامه مورداستفاده و اطمینان از اینکه سؤاالت طرحشده دقیقاً مفاهیم موردنظر را اندازهگیری
میکنند ،نمونهای از اساتید انتخاب و پرسشنامه جهت اظهارنظر به آنها ارائه و نکته نظرات و اصالحات موردنظر
ایشان گردآوری و اعمال شد و درنهایت پرسشنامهها پس از اصالح نهایی و پیشآزمون ،بین آزمودنیها توزیع
گردید .برای بررسی پایایی پرسشنامه نیز از آزمون آلفای کرونباخ بهرهگیری شد که میزان محاسبهشده در محدوده
قابلقبول قرار داشت.
پس از بررسی توصیفی دادههای گردآوریشده بهمنظور بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته و بررسی
فرضیههای پژوهش ،از آزمونهای آماری بهرهگیری شد و در ادامه با توجه به نتیجه آزمون کلموگروف-اسمیرنف.
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متغیرها و مؤلفههای موردبررسی با استفاده از نرمافزار (لیزرل) LISRELمعادالت ساختاری روابط بین متغیرها
مدلسازی شده است.
دامنه تحلیل و شیوه قضاوت در خصوص متغیرها :رضایت دانشجویان از دانشگاهها در سه سطح «کالن»« ،میانی» و
«خرد» قابلطرح و متأثر از عواملی است که ممکن است ذهنی و یا عینی باشند؛ در بعد خرد رضایت دانشجویان از
فعالیتهای انجامشده در دانشگاه ،نگرش آنها به رشته تحصیلیشان را متأثر میسازد این تأثیر در جهت ایجاد
انگیزش و حفظ و ارتقای کیفیت آموزشی است (خلج و همکاران ،)2001،از سویی رضایت دانشجویان با پذیرش و
ماندگاری آنها ارتباط تنگاتنگی دارد؛ بنابراین بررسی رضایتمندی دانشجویان موضوعی است که باید بهطور منظم
موردتوجه مسئولین قرار گیرد .از طرف دیگر ،تنها بررسی سطح رضایت کافی نیست بلکه شناخت عوامل مؤثر بر
رضایت دانشجویان نیز بسیار مهم است چراکه میتواند موجب شناسایی فعالیتهای الزم جهت ارتقا و ماندگاری
رضایت آنان شود (داگالس ای و همکاران .)2002 1،در بعد میانی میتوان به رقابت دانشگاهها در جذب دانشجو
اشاره کرد که به علت کاهش تقاضا از یکسو و توسعه مراکز متعدد آموزشی ،هرکدام بهنوعی سعی در جذب افراد
بیشتری دارند .هدف مدیران دانشگاه باید سعی در افزایش رضایت دانشجویان و حداقل کردن نارضایتی بهمنظور
حفظ دانشجو و بهبود تصویر ذهنی دانشگاه در بین دانشگاههای دیگر باشد .موقعیت علمی دانشگاه در بین سایر
دانشگاهها بر روی تصمیمات دانشجویان در انتخاب دانشگاه خویش تأثیر به سزایی دارد و این موقعیت دانشگاهی
در جذب دانشجویان بااستعداد و نخبه بسیار مؤثراست (جیمز و همکاران .)1444،2در بعد کالن نیز متغیرهایی چون
سطح رضایت کلی شهروندان و سایر متغیرهای اجتماعی ،سیاسی و .قرار میگیرد.
هرچند که در این تقسیمبندی میبایست به این نکته توجه کرد که از یکسو تفکیک سطوح و تعیین مرز برای
متغیرهای خرد ،میانی و کالن بهراحتی ممکن نیست و از سوی دیگر در بررسی هر یک از سطوح ،آثار سطح دیگر را
نمیتوان نادیده گرفت ،به عبارتی سطوح رضایت مخاطبین همانند سطوح مختلف سیستمها همدیگر را تحت تأثیر
قرار میدهند و در تعامل با یکدیگر عمل میکنند؛ اما اینگونه تفکیکها برای دقت در انجام تحقیق ،دارای کارکردی
مثبت است .هرچند در این پژوهش تالش شد تا در تحلیل یافتهها به تعامل بین سطوح توجه شود؛ لکن در
جمعآوری دادهها و تحلیل و بررسی آن ،سطح خرد و میانی ،موردتوجه قرار گرفت؛ در این سطح ،رضایتمندی
1. Douglas A & Et al
2. James & Et al
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که از محیط دانشگاه کسب کردهاند .باوجوداین ،امکان ورود بهتمامی این مقوالت نیز میسر نشد و میتوان آن را
جزئی از محدودیتهای این تحقیق دانست.
از سوی دیگر در این تحقیق متغیرهایی مطرحاند که در ادراک افراد قابلپیگیری و اندازهگیری هستند .به همین دلیل
گزارش افراد ازآنچه تجربه کردهاند ،مبنای سنجش متغیرها خواهد بود؛ بنابراین ،رضایت آنگونه که در دانشجویان
تبلوریافته و گزارش میگردد موردنظر است؛ نه آنگونه که اسناد و مدارک مربوطه نشان میدهند .برای قضاوت در-
باره نمره عملکرد کسبشده ،در تحلیل دادهها از طبقهبندی زیر استفاده شده است:
جدول  :1شیوه قضاوت در خصوص نمرات ارزیابی
ردیف

دامنه نمره

قضاوت

1

کمتر از  20درصد

نامطلوب

2

 20تا  22درصد

نسبتاً مطلوب

3

 22تا  40درصد

مطلوب

9

بیش از  40درصد

عالی

یافتهها
تحلیل مشخصات پاسخگویان نشان داد که  22درصد از کل نمونه مرد ( 222نفر) و  92درصد را زنان تشکیل
میدهند .میانگین سنی آزمودنیها حدود  22سال با دامنه تغییرات  12سال است .از سوی دیگر  392نفر معادل 19/2
درصد از پاسخگویان در حال تحصیل در مقطع کارشناسی 13/4 ،درصد در مقطع کارشناسی ارشد و  2نفر معادل
 1/2درصد از کل ،در مقطع دکترا در حال تحصیل بودهاند .در ادامه به بررسی فرضیات پژوهش و روابط بین
متغیرهای موردمطالعه میپردازیم.
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دانشجویان دربرگیرنده ادراک و تفسیر وی از رفتارها و واکنشهای اساتید و کارکنان و همچنین دستاوردهایی است
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فرضیه اول :بین چگونگی تسهیالت فرهنگی و ورزشی و سطح رضایتمندی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد.
با توجه به سطح معنیداری بهدستآمده از تحلیل دادهها با اطمینان  42درصد میتوان ادعا کرد که بین خدمات
فرهنگی ،ورزشی و عمومی و رضایتمندی دانشجویان رابطه معنیداری وجود دارد .ضریب همبستگی بهدستآمده
برابر  0/22و از نوع مثبت است .نتایج بهدستآمده این فرضیه همسو با پژوهش مان ،)1414( 1رحمانی فیروز جاه و
همکاران )1340( ،و پاکزاد ( )1313است.
جدول  :2ضریب همبستگی پیرسون رابطهی بین متغیرهای موردمطالعه و رضایتمندی دانشجویان
تسهیالت

عملکرد و

فضا و

تصویر برند

فرهنگی،

تعامل استاد و

تجهیزات

دانشگاه

ورزشی

دانشجو

رفتار کارکنان

ضریب همبستگی پیرسون

0/223

0/214

2/726

0/221

0/210

سطح معنیداری

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

 = 0/000سطح معنیداری F

F = 141/431

F = 939/242

F = 223/220

F = 920/222

F = 913/042

R = 0/223

R = 0/214

R = 0/222

R = 0/221

R = 0/210

( = 0/321ضریب تعیین)

فرضیه دوم :بین تعامل استاد و دانشجو و سطح رضایتمندی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
با توجه به دادههای آماری میتوان با اطمینان گفت که بین عملکرد تعامل استاد و دانشجو و رضایتمندی دانشجویان
رابطه معنیداری وجود دارد .ضریب همبستگی پیرسون بهدستآمده حدود  0/22و از نوع مثبت است؛ بنابراین
1. Mann
2.walker
3. Heine & Maddox
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بررسی فرضیات پژوهش

کیفیت خدمات دریافتی از دانشگاه رازی و اثر آن بر سطح رضایتمندی دانشجویان 113/

مادوکس ،)2001( 2فلدمن ،)1443( 3ساهین ،)2002( 9محمدی و ترکزاده ( )1340است.
فرضیه سوم :بین چگونگی فضا و تجهیزات و سطح رضایتمندی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

در خصوص این فرضیه نیز با توجه به سطح معنیداری بهدستآمده از تحلیل دادهها با اطمینان  42درصد میتوان
ادعا کرد که بین چگونگی فضا و تجهیزات و رضایتمندی دانشجویان رابطه معنیداری وجود دارد .ضریب همبستگی
پیرسون بهدستآمده برابر  0/23و از نوع مثبت است؛ بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میشود .نتایج
بهدستآمده در خصوص این فرضیه با تحقیق مور ( ،2)2011دانشگاه ساندیاگو ،)2002( 2معین پور و همکاران
( ،)1313پور آتشی و همکاران ( )1312و پژوهش وینینگ )2002( 2همخوان و همراستا است.
فرضیه چهارم :تصویر از دانشگاه بر سطح رضایتمندی دانشجویان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
با توجه به سطح معنیداری بهدستآمده از تحلیل دادههای این فرضیه ،با اطمینان  42درصد میتوان ادعا کرد که بین
تصویر دانشگاه و رضایتمندی دانشجویان رابطه معنیداری وجود دارد» .ضریب همبستگی پیرسون بهدستآمده
حدود  0/23و از نوع مثبت است .نتایج این تحقیق همسو با تحقیق کارا و دیشلدز ،)2009( 1باقری و عرفانی فر
( ،)2010حسینی و فرهادی نهاد ( )2013است.
فرضیه فرعی پنجم :بین رفتار کارکنان و سطح رضایتمندی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
در خصوص رابطه رفتار کارکنان و سطح رضایتمندی دانشجویان نیز میتوان ادعا نمود که با اطمینان  42درصد بین
این دو متغیر رابطه معنیداری وجود دارد .ضریب همبستگی پیرسون بین این دو متغیر  0/21است؛ یافتههای

1.walker
2. Heine & Maddox
3.Feldman
4.Sahin
5. Moore.
6. San Diego Community College District
7. Vining

8. Kara, A. & DeShields, W. O
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فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد .نتایج بهدستآمده از این فرضیه همسو با تحقیق والکر ،)2001( 1هنه و
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گونزالس و گرازو )2002( 2همسو و همراستا است.
همبستگی بین متغیرهای موردبررسی
بهمنظور بررسی رابطه بین متغیرهای اثرگذار بر خدمات دریافتی با متغیر وابسته رضایتمندی دانشجویان ،از ماتریس
همبستگی استفاده شد ،جدول زیر ،همبستگی بین متغیرهای تحقیق را نشان میدهد.
جدول  :3ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
X1

Y
رضایتمندی دانشجویان

Y

1

تسهیالت فرهنگی ،ورزشی

X1

0/223

عملکرد و تعامل استاد و دانشجو

X2

چگونگی فضا و تجهیزات

X3

تصویر برند دانشگاه

X4

چگونگی رفتار کارکنان دانشگاه

X5

**

X3

X2

X4

1

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

0/214
0/222
0/221
0/210

X5

0/229
0/322
0/314
0/212

1
0/292
0/909
0/921

1
0/322
0/322

1
**

0/312

1

** در سطح خطای  0/01درصد

با توجه به دادههای موجود در جدول فوق مشاهده میشود متغیرهای مستقل تحقیق عالوه بر اینکه با رضایتمندی
دانشجویان رابطه دارند با یکدیگر نیز دارای رابطه خطی میباشند و این رابطهها در حدی نیستند که وقتی در
رگرسیون چندگانه وارد شدند ،باعث شود که سطوح تحمل و معنیداری ضرایب بتا تحت تأثیر قرار بگیرد و باعث
خروج متغیرها از مدل رگرسیونی شود .نتایج بهدستآمده از تحلیل رگرسیون چند چندگانه برای بررسی سهم هر
یک از متغیرهای مستقل بر متغیر رضایتمندی در جدول زیر ارائه گردیده است.

1. Yoon & Suh
2. Gonzalez & Garazo
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بهدستآمده در این فرضیه با پژوهش یزدانی و همکاران ،1340،قره چه و دابوئیان ( ،)1340یون و سو ( )2003و

کیفیت خدمات دریافتی از دانشگاه رازی و اثر آن بر سطح رضایتمندی دانشجویان 112/
جدول  :0تحلیل رگرسیون چند متغیره برای بررسی متغیرهای پژوهش

عرض از مبدأ

-0/01

-1/933

0/122

تسهیالت فرهنگی ،ورزشی

0/209

21/333

0/000

عملکرد و تعامل استاد و دانشجو

0/391

32/923

0/000

چگونگی فضا و تجهیزات

0/221

22/112

0/000

تصویر برند دانشگاه

0/309

24/431

0/000

چگونگی رفتار کارکنان

0/304

30/422

0/000

 = 0/000سطح معنیداری F

F =2241/214

( = 0/421ضریب تعیین)

R = 0/412

بررسی مدل اصلی تحقیق در جدول شماره  2وضعیت تأثیر متغیرهای موردمطالعه (چگونگی خدمات ،عملکرد و
تعامل ،چگونگی فضا و تجهیزات ،تصویر از دانشگاه و چگونگی رفتار کارکنان) بر متغیر وابسته ،یعنی رضایتمندی
دانشجویان بررسی شده است .همانطور که نتایج نشان میدهد این متغیرها به ترتیب دارای تأثیر  30 ،22 ،32 ،20و
 31درصدی بر متغیر وابسته است.
جدول  :0بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادالت ساختاری
فرضیههای پژوهش

تأثیر

مقدار t

نتیجه فرض

تسهیالت فرهنگی و ورزشی بر رضایتمندی دانشجویان تأثیر دارد.

0/20

21/33

تأیید

عملکرد تعامل استاد و دانشجو بر سطح رضایتمندی دانشجویان تأثیر دارد.

0/32

32/92

تأیید

چگونگی فضا و تجهیزات بر سطح رضایتمندی دانشجویان تأثیر دارد.

0/22

22/12

تأیید

تصویر برند دانشگاه بر سطح رضایتمندی دانشجویان تأثیر دارد.

0/30

24/49

تأیید

چگونگی رفتار کارکنان دانشگاه بر سطح رضایتمندی دانشجویان تأثیر دارد.

0/31

30/42

تأیید
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ضرایب رگرسیونی β

مقدار t

سطح معنیداری
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ارائهشده در جدول میتوان اذعان کرد تمامی شاخصهای برازندگی مدل فوق در این دامنه قرارگرفتهاند؛ بنابراین

تناسب دادههای گردآوریشده با مدل مطلوب است .لذا برازندگی مدل معادالت ساختاری مورد تأیید است.
جدول  :7شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری
نتیجه
مجذور کای

تأیید مدل

دامنه مطلوب

مقدار

عنوان شاخص

1/122

ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب

موردقبول

RMSEA < 0. 05

0/029

RMSEA

ریشه میانگین مربعات باقیمانده

تأیید مدل

RMR ≥ 0

0/002

RMR

نیکویی برازش

تأیید مدل

GFI > 0.9

0/44

GFI

شاخص نیکویی برازش اصالحشده

تأیید مدل

AGFI > 0. 85

0/42

AGFI

شاخص برازش هنجار شده (بنتلر ن بونت)

تأیید مدل

NFI > 0. 90

0/44

NFI

شاخص برازش تطبیقی

تأیید مدل

CFI > 0.90

0/44

CFI

شاخص برازش افزایشی

تأیید مدل

IFI > 0.90

0/44

IFI

شکل  :2مدل معادالت ساختاری در حالت ضرایب معنیداری
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جدول  2شاخصهای برازش مدل را نشان میدهد .با توجه به نتایج بهدستآمده و مقایسه آن با دامنه مطلوب

کیفیت خدمات دریافتی از دانشگاه رازی و اثر آن بر سطح رضایتمندی دانشجویان 112/

بهمنظور اولویتبندی متغیرهای تأثیرگذار بر سطح رضایتمندی دانشجویان ،از آزمون فریدمن استفاده شد .یافتههای
آماری تأییدکننده این ادعا هستند که عوامل مؤثر بر رضایتمندی دانشجویان از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند و
میتوان آنها را اولویتبندی کرد .در بین متغیرهای مطالعه شده عملکرد و تعامل استاد و دانشجو و رفتار کارکنان،
بیشترین تأثیر را بر رضایتمندی دارد پسازاین متغیرها ،تصویر برند دانشگاه ،فضا و تجهیزات و در پایان نیز متغیر
خدمات فرهنگی ،ورزشی و عمومی قرار دارد.
جدول  :6آزمون فریدمن بهمنظور مقایسه تأثیر عوامل مؤثر بر رضایتمندی دانشجویان
میانگین رتبهها

میانگین رتبهها

مقدار خی

درجه

سطح

عوامل

از 122

از 0

دو

آزادی

معنیداری

عملکرد و تعامل استاد و دانشجو

66/1

3/13

203/307

0

2/222

رفتار کارکنان دانشگاه

73 /7

3/11

تصویر برند دانشگاه

71/7

3/21

فضا و تجهیزات

01/7

2/01

تسهیالت فرهنگی ،ورزشی

00/0

2/26

تعیین سطح شکاف خدمات
همچنان که در جدول زیر مشخص است بهترین وضعیت عملکرد دانشگاه در شاخص سطح علمی و تعامل استاد-
دانشجو بوده است و ضعیفترین کیفیت خدمات دریافتی مربوط به تسهیالت ورزشی و فرهنگی و همچنین شاخص
فضا و تجهیزات (بافاصله اندک) است .از سویی مهمترین شاخص ازنظر پاسخگویان نیز تعامل استاد -دانشجو و
کمترین سطح اهمیت مربوط به تسهیالت فرهنگی و ورزشی بوده است .همچنان که مشخص است شکاف بین
تمامی شاخصهای موردمطالعه منفی است که نشاندهنده آن است که سطح انتظار دانشجویان بیش از سطح خدمات
دریافتی (عملکرد دانشگاه) است.
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مقایسه سطح تأثیر هر یک از متغیرهای موردمطالعه
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عنوان شاخص

عملکرد دانشگاه

انتظارات دانشجویان

اختالف/شکاف خدمت

تعامل استاد و دانشجو

29/2

12/1

-12/4

رفتار کارکنان دانشگاه

21/9

11/2

-12/1

تصویر برند

21

22/2

-4/2

فضا و تجهیزات

22/2

10/9

-11

تسهیالت فرهنگی و ورزشی

22

21/2

-4/2

بحث و نتیجهگیری
کسب رضایت دانشجویان میبایست بهعنوان مهمترین اولویت در رأس برنامههای مدیران دانشگاهها قرار گیرد .در
این پژوهش تعدادی از متغیرهایی (سطح خرد و میانی) که رضایت دانشجویان را متأثر میسازد ،موردبررسی قرار
گرفتند که یافتهها نشاندهنده تأیید رابطه تمامی متغیرها موردمطالعه است.
در این مقاله معیار آن بوده که عملکرد دانشگاه توسط دانشجویان در حد قابلقبول» ارزیابی شود و حد قابلقبول در
محدودهی سطح انتظار تعریف شده است؛ اما یافتهها نشاندهنده آن است که گرچه بخشی از رضایت دانشجویان
متأثر از سطح عملکرد کنونی در قالب خدمات دریافتی از دانشگاه است (با عنایت به تعریفی که در این بررسی،
مبنای تحلیل قرار گرفته است)؛ اما باید به این موضوع توجه کرد که انتظار دانشجویان یعنی "آنچه باید باشد "؛
وضع مطلوب را نشان میدهد و این سطح در تمامی شاخصهای مطالعه شده ،بسیار باالتر از سطح عملکرد فعلی در
دانشگاه موردمطالعه بوده؛ بنابراین فارغ از اینکه چه عواملی زمینه تقلیل انتظار و یا افزایش سطح عملکرد دریافتی را
فراهم میسازد؛ میتوان گفت که میزان رضایتمندی دانشجویان پایینتر از سطح بایسته آن است و این موضوع نشان
از وجود ضعف در سیستم مدیریت خدمترسانی دانشگاه است؛ چراکه مطابق مبانی نظری ،زمانی که عملکرد با
سطح فعلی انتظار همسان شود رضایت عادی وجود دارد و درصورتیکه عملکرد ضعیفتر از انتظار مخاطبین باشد،
نارضایتی به وجود میآید و با شدت گرفتن این فاصله سطح نارضایتی نیز افزایش خواهد یافت.
از سویی یافتههای پژوهش نشاندهنده این واقعیت است که در بین متغیرهای موردمطالعه ،دو عامل انسانی (تعامل
استاد -دانشجو و رفتار کارکنان) بیشتر از سایر عوامل سطح رضایت دانشجویان را متأثر میسازد (بر اساس آزمون
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فرایند ارتباط میتواند منجر به ایجاد چرخهای شود که از آن میتوان با نام فاصله تفاهمی» یاد کرد .منظور از فاصله
تفاهمی آن است که باگذشت زمان ،دانشجو نسبت به استاد و کارمند ادراک و نگرش منفی پیدا میکند و این نگرش
منفی به شکل همافزا در فرایند عمل افزایش مییابد .همافزایی فاصله تفاهمی بدین معناست که در این شرایط،
ادراک -عمل دانشجو منفی خواهد بود و این وضعیت بر ادراک -عمل اساتید و کارکنان نیز تأثیر منفی میگذارد و
در یک فرایند تعاملی ،بازتولید در چرخهای منفی ،تقویت میشود.
 -1برخورد غیر
حرفه ای
استاد -کارمند
با دانشجو

 -5عدم تالش
برای بهبود
شرایط

 -4کاهش رضایت
استاد  -کارمند از
شغل

 -2اداک منفی
دانشجو -
نارضایتی
 -3عمل منفی
دانشجو /قدر
ناشناسی -
ایراد گیری

شکل  :3چرخه بازتولید تعامالت استاد – کارمند با دانشجو در فرایند فاصله تفاهمی

در حوزه رفتار کارکنان به دلیل ماهیت خدماتی بودن دانشگاهها ،اهمیت توجه دوچندان میشود؛ چراکه خدمت را
نمیتوان از ارائهدهنده آن منفک کرد .ارائهدهنده خدمت بهعنوان جزئی اساسی از فرآیند مبادله مطرح است که در
برنامههای افزایش رضایتمندی دانشجویان میبایست به آن توجه شود؛ بنابراین نقش عامل انسانی در این تعامل
دوطرفه ،مؤثر و کارگشا خواهد بود .بر طبق این یافته پیشنهاد میگردد ،دانشگاهها ضمن بررسی وضعیت فعلی و
شناسایی نقاط ضعف خود ،بستر رفع نواقص موجود در این حوزه را فراهم آورند .این مهم با ارائه آموزشهای
کاربردی ،همچنین طراحی سیستم انگیزشی مناسب و بهرهگیری از سایر فنون مدیریت و رهبری قابلدستیابی است.
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فریدمن جدول )2؛ در ارتباط با این تعامل (استاد و کارمند – دانشجو) میبایست توجه کرد که ضعف در مدیریت
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سرعت ،نظم و انضباط و رعایت مقررات" در انجام امور است .اغلب شاخصهای مطرحشده در این حوزه را
میتوان با برنامههایی بهبود بخشید .سامانه سپاری ،افزایش اختیارات مدیران عملیاتی برای تصمیمگیری سریع،
زمانسنجی و تعیین بازه زمانی استاندارد انجام امور ،سادهسازی فرایندها ،حذف مراحل غیرضروری ،الکترونیکی
کردن جریان دریافت خدمات و ارائه آموزشهای مرتبط؛ ازجمله عوامل سازمانی مؤثر بر سرعت و دقت در ارائه
خدمات آموزشی و اداری هستند .همچنان که در جدول شماره  1مشخص شد؛ در این دو شاخص ،نمره
رضایتمندی دانشجویان فروتر از خط پایه است و در طبقه «نسبتاً مطلوب» قرار میگیرد .گرچه وضعیت نسبتاً
مطلوب ،اگر حرکت دانشگاه بهسوی وضعیت مطلوب باشد ،میتواند تا حدودی موردقبول قرار گیرد لکن میبایست
به این نکته توجه کرد که افزایش سطح عملکرد دانشگاه ممکن است متناسب با افزایش سطح توقعات و انتظارات
دانشجویان به دلیل تغییرات در محیطهای اجتماعی ،فرهنگی و  ...نباشد و در این حال با پدیده تکامل انتظارات
مواجه شویم که خود میتواند منشأ افزایش فاصله و درنتیجه افزایش سطح نارضایتی را فراهم سازد؛ به همین دلیل
میبایست ضمن رصد سطح رضایت مراجعان؛ به روند تغییر در انتظارات نیز توجه کرد .از سویی در برنامههای بهبود
رضایتمندی دانشجویان میبایست به این اصل اساسی توجه کرد که پیشنیاز افزایش رضایت دانشجویان؛ تدوین
برنامهای جامع جهت مدیریت مطلوب کارکنان آموزشی ،اداری و پشتیبانی دانشگاه است .مدیریت صحیح ،رهبری
اثربخش و آموزشهای مناسب ،می تواند زمینه ارتقاء سطح کیفی خدمات را فراهم آورد و به دلیل تعامل مستقیم و
انسانی ،کارکنان با دانشجویان ،حتی در بسیاری موارد ضعف عملکردی دانشگاه در حوزههای دیگر را پوشش داده و
کمرنگ نماید.
هرچند که در بین این دو متغیر ،عملکرد و تعامل "استاد و دانشجو"مهمتر بوده و نیازمند توجه بیشتر و جدیتر
مدیران به این مؤلفه است ،لذا بر اساس یافتههای مفهومی و تجربی این مطالعه میتوان روشهایی برای بهبود روابط
استاد و دانشجو پیشنهاد و به اجرا درآورد که در زیر برخی از این موارد مطرح شده است:
 آموزش مهارتهای کاربردی ارتباطی به اساتید و دانشجویان؛
 تنظیم کتابچه آشنایی دانشجویان با اساتید شامل اطالعات فردی و سوابق آموزشی و پژوهشی آنان؛
 تدوین مشخصات دانشجویان بهمنظور آشنایی اساتید با ویژگیها ،عالئق ،تواناییها و زمینههای فردی و
اجتماعی آنان؛
 افزایش نقش گفتوگو در کالسهای درس و اهمیت دادن به روابط مشارکت دوجانبه؛
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از شاخصهای زیرمجموعه متغیر رفتاری کارکنان که دارای شکاف فراوان منفی بوده است؛ شاخصهای "دقت،
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فضای ارتباطی؛
 کاربرد اشکال زندهتر رابطهی همکارانه بین دانشجویان و اساتید در فرایندهای آموزشی
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 برگزاری نشستها و اردوهای دانشجویان جدید با اساتید بدون هدف آموزش رسمی و بهمنظور ایجاد
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پاکزاد ،جهانشاه .)1313( .راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران ،وزارت مسکن و شهرسازی ،معاونت
شهرسازی و معماری ،دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری.




پور آتشی ،مهتاب ،محمدی موحد ،حمید ،شعبانعلی فمی ،حسین ( .)1312بررسی و اولویتبندی عوامل مؤثر
بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان .فصلنامه جهاد ،شماره  213و .219
رحمانی ،فیروزجاه ،شارع پور ،علی ،رضایی ،محمود ،پاشا ،صدیقه ( .)1340سنجش تمایز سرمایه اجتماعی
جوانان با محوریت مشارکت ورزشی مطالعه موردی :دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه مازندران.



فصلنامه جامعهشناسی مطالعات جوانان؛.22-32:)2(2
رضائیان ،علی ،محمدی فر ،یوسف ،موسی پور ،نعمتاهلل .)1349( .میزان انطباق عملکرد دریافتی از رفتار
کارکنان و انتظارات مراجعین از سازمانهای دولتی .فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع
امام حسین (ع) ،س  ،2ش  ،1صص 11-1




قانعی راد ،محمدامین .)1312( .نقش تعامالت دانشجویان و اساتید در تکوین سرمایه اجتماعی دانشگاهی .مجله
جامعهشناسی ایران ،دوره هفتم ،شماره .1
طبائیان ،سیده مرضیه ،حبیب ،فرح ،عابدی احمد .)1340( .دیدگاه دانش آموزان دبیرستانهای مطلوب و
نامطلوب نسبت به رنگ فضای آموزشی و راههای بهبود کیفیت فضای تحصیلی .فصلنامه نوآوریهای آموزشی.



.102 -43 :31
قره چه منیژه ،دابوئیان منیره .)1340( .وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدماتی ،دو
فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین .شماره  ،3ص .92-22



محمدی ،مهدی ،ترکزاده ،جعفر .)1340( .مقایسه رضایت دانشجویان از کیفیت برنامه درسی و عملکرد استادان
و کارکنان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز .مجله پژوهشهای برنامه درسی .1،ص .24-94




محمدی فر یوسف ،موسی پور نعمت اله ،دل انگیزان سهراب و احمدی محمد .)1340( .بررسی متغیرهای
تأثیرگذار بر رضایت اربابرجوع از سازمانهای دولتی.1340 .
مقصودی ایمن حمیدرضا ،هادوی ،فریده ،ابراهیمی ،مهدی ،اسماعیلی ،محمد .)1340( .تحلیل وضعیت هزینه
کرد بودجه در برنامههای فوقبرنامه ورزشی دانشگاههای ایران .پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار
حرکتی.20-31 :)9(2.
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 تأثیر عوامل فیزیکی کالس بر پیشرفت.)1313( . ساعدی عاطفه، نصر اصفهانی احمدرضا،معین پور حمیده



.29-9:21، فصلنامه پژوهشهای تربیتی و روانشناختی.تحصیلی دانش آموزان
 رابطه مهارتهای ارتباطی کارکنان با رضایت.)1343( . غالمرضا، منوچهر؛ منشئی، فرزانه؛ کامکار،مزینانی



-43  صص.) دانشگاه جامع امام حسین (ع،9  ش،2  سال. فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی.مشتریان
.101
 بررسی رابطه.)1340( . مهدی، محمدحسین؛ اسد نژاد، علی؛ نصیری، حمیدرضا؛ زارع میرک آباد،یزدانی
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