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133-154صفحات/ 91تابستان/ ششمشماره / ومسسال / فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان 

رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان از دانشگاه و
*عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

1اکبر محمودزادهعلی

2راضیه آذرنیا

:چکیده
تحقیق حاضر، به این دلیل که تاکنون تحقیقی درباره رضایت دانشجویان از دانشگاه آزاد اسالمی 

اي به این تحقیق به روش پیمایشی با جمعیت نمونه. واحد شیروان صورت نگرفته، انجام شده است
. نفر دانشجو بوده، انجام شده است3754نفر در جامعه مورد نظر که جمعاً داراي تعداد 265تعداد 

یعنی در حد 5از نمره 8/2نتیجه تحقیق نشان داد میزان رضایت دانشجویان از دانشگاه به مقدار 
ضایت، همسطح با میانگین نمره رضایتمندي از بسیاري از این مقدار از ر. متوسط بوده است

البته در نقطه مقابل نیز میزان عدم رضایت دانشجویان از . هاي دیگر جامعه ایران بوده استسازمان
دهد تا حد مطلوب رضایت از بوده است که نشان می5از نمره 2/2دانشگاه مطرح است که به مقدار 

همچنین نتیجه آزمون فرضیات نشان داد که از تعداد . قابل توجهی داردفاصله 5دانشگاه یعنی نمره 
فرضیه آن که تماماً مربوط به عوامل اجتماعی برون سیستم بوده فعالً رد و تعداد 6فرضیه تعداد 16
متغیر 3نتیجه تحلیل رگرسیونی چند متغیره نیز نشان داد که از تعداد .فرضیه آن تأیید شده است10

درصد از کل تغییرات ضریب تعیین متغیر 35ل نهایی آزمون رگرسیونی باقی ماندند و مقدار که در مد
ارزیابی دانشجویان از نگرش دیگران نسبت به (متغیر آن 1تعداد . را تبیین کردند) R2(تابع تحقیق 

و نگرش نسبت به امکانات رفاهی،(متغیر آن 2، مربوط به عوامل برون سیستم و تعداد )دانشگاه
بنابراین . مربوط به عوامل درون سیستم بوده است) نگرش نسبت به اعضاي هیأت علمی دانشگاه

توان گفت پایین بودن میزان رضایت دانشجویان از دانشگاه، بیشتر تحت تأثیر عوامل اجتماعی می
.درون سیستم بوده است تا عوامل اجتماعی برون سیستم

.پاداشرضایت، مبادله، هزینه،:کلید واژه

20/4/91:تاریخ پذیرش28/10/90: تاریخ وصول* 
شیروان، گروه علوم اجتماعی، شیروان، ایران  واحد ،دانشگاه آزاد اسالمیت علمی عضو هیأ-1
کارشناس ارشد جامعه شناسی-2
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مقدمه- 1
بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد « این مقاله برگرفته از تحقیقی است که با عنوان

-90سال اول سال تحصیلی نیمدر » ثر بر آنؤاسالمی واحد شیروان از دانشگاه و عوامل اجتماعی م
عنوان همکار صورت توسط اینجانب علی اکبر محمودزاده به عنوان مجري و راضیه آذرنیا به1389

از این رو این مقاله به تبعیت از مراحلی که تحقیق مذکور مطابق آن صورت گرفت تنظیم . گرفته است
مقاله حاضر در دو قسمت تنظیم و ارائه شده است؛ در قسمت نخست آن که . و ارائه گردیده است

یشینه، مباحث و رویکرد نظري، نام دارد به مباحثی مانند بیان مسأله، اهمیت، قلمرو، پ» طرح تحقیق«
هاي گیري و آمارهي نمونه، جمعیت نمونه و شیوهروش و تکنیک مورد استفاده، جامعه مورد نظر

اجراي طرح «در قسمت دوم آن که . مورد استفاده براي تجزیه و تحلیل آماري تحقیق اشاره شده است
.گیري و ارائه راهکارها پرداخته شده استهاي تحقیق، نتیجهنام دارد به دستآوردها و یافته» تحقیق

طرح تحقیق- 2
لهأبیان مس-1- 2

مندي اجتماعی مردمان جوامع مختلف نتیجه تحقیقات متعدد نشان داده است که میزان رضایت
-یافتهبه این معنی که کشورهاي توسعه. بر حسب سطح توسعه اقتصادي ـ اجتماعی آن متفاوت است

. کنندمندي اجتماعی را نسبت به کشورهاي کمتر توسعه یافته تجربه میایتتر سطوح باالتري از رض
در تحقیقات خود 1976چنان که سلمان صفدري خاطر نشان کرده است که مؤسسه گالوپ در سال 

در کشورهاي مختلف به این نتیجه رسیده است که رضایت کلی مردم از زندگی بر حسب کشورهاي 
تصادي ـ اجتماعی متفاوت است، یعنی رضایت عمومی در کشورهاي مختلف از نظر سطح توسعه اق

وي در توضیح این که چرا رضایت . توسعه یافته بیشتر و در کشورهاي توسعه نیافته کمتر است
به نتیجه عمومی در کشورهاي توسعه یافته بیشتر است و در کشورهاي توسعه نیافته برعکس

رده است که گفته است توسعه اقتصادي اجتماعی شرایطی اشاره ک1373تحقیقات اینگلهارت در سال 
شود تا فرد از جهت کند باعث میاست که ضمن این که اهداف و آرزوهاي فردي را برآورده می

ذهنی احساس آرامش بیشتري داشته باشد و از این که ارضاء نیازهاي وي تدوام خواهد داشت 
اي که در آن گردد تا فرد به جامعهط موجب میتحقق این شرای. نمایداحساس امنیت باالتري می

یافته نسبت به در توضیح این که چرا جوامع توسعه). 1374(تري داشته باشدکند نگاه مثبتزندگی می
توان به یکی از هاي مردمان شان توانمندتر هستند؟ میدر ارضاء نیازها و خواستهنیافته جوامع توسعه

ها و مؤسسات اجتماعی کارآمد و به آن پیدایش و استقرار سازمانمهمترین عوامل آن اشاره کرد و
هاي ثانویه کارآمد در فرآیند توسعه اقتصادي ـ اجتماعی این گونه جوامع است، تعبیري دیگر گروه
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.اندبهره ماندهنیافته در فرآیند توسعه خود از دستیابی به آن بیچیزي که جوامع توسعه
گرفته، جامعه ایران از نظر توسعه ها و مطالعات صورتر اساس بررسیببا توجه به موارد فوق و 

اي حاشیهاقتصادي ـ اجتماعی در جایگاه پایینی در بین کشورهاي جهان قرار دارد و کماکان کشوري
). 1389محمودزاده، (آیدبه حساب می

سسات اجتماعی ها و مؤنبود سازمان،هاي آنتوان گفت یکی از مهمترین ویژگیاز این رو می
ها و مؤسسات اجتماعی مستقر در آن از آگاهی و شناخت کافی از کارآمد است، چنان که سازمان

ها و سالیق دریافت کنندگان کاال و خدمات تولیدي خود، اعم از مصرف کنندگان نیازها، خواست
به عنوان مثال . دارندن... کاالها مانند عموم مردم جامعه یا خدمات مانند دانشجویان، دانش آموزان و 

بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندي بیماران از «نامه کارشناسی ارشد زهرا قاسمی که با عنوان در پایان
صورت گرفته، نشان داده شده است که رضایت بیماران از نحوه درمانشان در سطح » درمان در تهران

تعیین میزان رضایت بیماران از «عنوان نامه دکتري دیگري باو همین طور در پایان) 1375(پایین است
که توسط محسن حسینا انجام شده است نتایج حاصل از آن » فرآیند مراجعه به پزشک در شهر کرمان

هاي نشان داده است که رضایت بیماران از مراجعه به درمانگاهها و مراکز درمانی نسبت به مطب
).1383(تر بوده استشخصی پزشکان پایین

توان چنان که می. مباحث درباره دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان مطرح استاکنون این 
7706آغاز به کار نموده و از آن زمان تا کنون تعداد 1366پرسید آیا این واحد دانشگاهی که در سال 

نفر 3745دانشجو در مقاطع تحصیلی مختلف فارغ التحصیل نموده است و در حال حاضر حدود 
نفر کارمند در آن مشغول تحصیل و کار در 66نفر عضو هیأت علمی و حدود 60د دانشجو و حدو

سی دي اطالعات دانشگاه آزاد اسالمی واحد (مترمربع مستقر هستند17137فضایی به مساحت 
هاي خود را با توجه به آگاهی و شناخت علمی که از نیز تصمیمات و برنامه) 1/7/1389شیروان، 

جویان به عنوان جمعیتی که به آنان خدمات علمی ـ آموزش و رفاهی عرضه نیازها و سالیق دانش
کند یا این که خیر به طور سنتی و به صورت یکسویه و بدون توجه و آگاهی و شناخت از نیازها می

نماید؟ و سالیق آنان اقدام به چنین کاري نموده و می
اندازه مطابق انتظارات و تصوراتی هشود که دانشجویان تا چدر نقطه مقابل این سؤال مطرح می

کنند تا دریافت کرده و می... که از دانشگاه دارند خدمات آموزشی ، رفاهی ، علمی ـ پژوهشی و 
موجبات رضایتمندي آنان فراهم گردد؟ اگر چنین نیست و رضایت کافی از دانشگاه ندارند، چرا؟

فعالیت علمی تحقیق حاضر انتخاب در نهایت و به طور مشخص سؤاالتی که به عنوان محور 
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان به چه میزان از دانشگاه رضایت : شدند عبارت بودند از

دارند؟ چه عوامل اجتماعی بر آن مؤثر هستند؟
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اهمیت و ضرورت تحقیق-2- 2
طه با موضوع کنون تحقیقی در رابم تحقیق حاضر این بوده است که تامهمترین ضرورت انجا

اد اي که محقق شخصاً از مجموع تعدچنانکه با توجه به مشاهده. تحقیق حاضر صورت نگرفته است
طرح 13کنون توسط دانشگاه آزاد شیروان انجام و پایان یافته و تعداد طرح تحقیقی که از ابتدا تا42

ها و مینطور صحبتدر دست اجرا که در مدیریت پژوهشی دانشگاه موجود است، به عمل آورد و ه
پرس و جوهایی که محقق با مسؤول امور پژوهشی دانشگاه داشت مشخص شد که نه تنها تاکنون 
هیچ گونه تحقیقی در رابطه با موضوع تحقیق حاضر صورت نگرفته بلکه هیچ طرحی نیز در این 

).20/7/1389ارتباط شخصی، (زمینه در دست اجرا نیست

اهداف تحقیق-3- 2
ق حاضر بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان از هداف تحقیا

دانشگاه، بررسی عوامل اجتماعی برون سیستم و بررسی عوامل اجتماعی درون سیستم مؤثر بر آن و 
.اندارائه راهکارهاي الزم جهت بهبود عملکرد دانشگاه و افزایش میزان رضایت دانشجویان بوده

ي پیشینه تحقیقجمع بند-4- 2
ـ میزان رضایتمندي از 1: مهمترین نتایج حاصل از پیشینه تحقیق عبارت بوده است از

اندکی اغماض هاي مختلفی که در جامعه ایران مورد بررسی قرار گرفته است در مجموع و با سازمان
حد مطلوب آن اندازه از رضایتمندي در حد متوسط است اما تا اگرچه این . در حد متوسط بوده است

توان گفت که یعنی رضایت در حد ماکزیمم آن فاصله قابل توجهی وجود دارد و از این حیث می
تواند از جهتی به عنوان معیاري و این امر می. هاي ایران در سطح پایینی استرضایتمندي از سازمان

نوع ـ 2. شودبراي سنجش و قضاوت درباره وضعیت متغیر تابع در تحقیق حاضر در نظر گرفته 
هایی که سازمان) به دلیل نداشتن مهارت کافی براي برقراري ارتباطی سازنده و کارآمد(ارتباط کارکنان

اي بوده است که موجبات نارضایتی و عدم در رابطه با آنها تحقیق صورت گرفته است به گونه
هاي قاسمی، افقی، نامهپایان(رضایت مشتریان یا دریافت کنندگان خدمات را فراهم نموده است

).، و تحقیق اسکافی...پور، ایزدي  و عفري، زارعی، شهیر، کشاورز، تجلیحسینا، ج

مباحث و رویکرد نظري-5- 2
این قسمت از تحقیق در قالب مباحث نظري و رویکرد نظري اجراء شده است که عبارت است 

:از
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مباحث نظري- 3
نظریه نیازها-1- 3

نانسی مورث که » رضایت از شغل یقه سفیدي«قل این مطلب از کتاب جورج کاسپار هومنز با ن
، خود »شودهرچه نیازهاي فرد به صورت ارضاء نشده باقی مانده باشند، رضایت او کمتر می«گوید می

کنون تماالً او از مقدار پاداشی که تاتر باشد، احهرچه یک پاداش براي فرد با ارزش«نیز عقیده دارد که 
).405-408، 1388هومنز، ترجمه محمودزاده، (»ده است کمتر رضایت خواهد داشت به دست آور

1نظریه تسري-2- 3

است عقیده دارد که رضایت یا عدم رضایت از بخشی از 2این نظریه که متعلق به گرونبرگ
).17، 1372پور، رفیع(هاي دیگر زندگی مؤثر استزندگی بر روي رضایت یا عدم رضایت از بخش

نظریه عدالت توزیعی-3- 3
ها یا ها و مجازاتجورج کاسپار هومنز عقیده دارد، افراد در طول زندگی روزمره به مبادله پاداش

اي براي دهند که آن را با ارزش ببینند و مبادلهاي را انجام و ادامه میاما مبادله. پردازندها میخسارت
دانند که سود و پاداش آن اي را منصفانه میمبادلهو . آنان با ارزش است که آن را منصفانه ببینند

ها در بین به عبارتی عدالت توزیعی یا عدالت از نظر توزیع پاداش. هاي آنان باشدمتناسب با سرمایه
. ها چیزهایی مانند سن، جنس، ارشدیت یا مهارت اکتسابی هستنداین سرمایه. آنان رعایت شده باشد

).402-410، 1388(عنصر اصلی رضایت استو عدالت توزیعی یک عامل یا 

3نظریه سطح انتظار یا آرزوها-4- 3

داند، عقیده دارد اگرچه مقدار شناسان میهومنز با اشاره به نظریه فوق که آن را منتصب به روان
کند اما براي افراد به تنهایی انتظار براي هر نوع خاصی از پاداش از شخصی به شخص دیگر فرق می

هاي در کل، مقدار رضایت یک فرد به وسیله سرمایه. هاي زمانی کوتاه، ثابت استبراي دورهحداقل
کنند، یعنی یک فرد همواره نیاز به ارشدیت، ها نسبتاً به آرامی تغییر میشود و این سرمایهاو تعیین می

دهد، مقدار میهاي دیگري دارد و همچنان که چنین کاري را انجاممهارت و همچنین کسب سرمایه
اگر سطح . کندخوانند، نیز تغییر میرضایت او یا آنچه روانشناسان آن را سطح انتظار یا آرزوها می

1 - spill-over-theory
2 - Gruneberg
3 - Level of aspiration
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آورد باال رود، مقدار هایی که به دست میانتظار یا آرزوهاي او بدون همبستگی با افزایش در پاداش
).418منبع قبلی، (رضایت او کاهشي او هنوز افزایش خواهد یافت و نشدهتمایالت یا نیازهاي ارضاء

نظریه هرم نیازهاي مازلو-5- 3
به چاپ رساند این نظریه را » انگیزه و شخصیت«با عنوان 1954مازلو در کتابی که در سال 

او با . کنندمطرح کرد که چگونه افراد نیازهاي شخصی متعددشان را در چارچوب کارشان ارضاء می
یک روانشناس انسانی، مطرح کرد که یک الگوي کلی براي ارضاء و توجه به مشاهداتش به عنوان

همچنین او یک مفهومی . کننددرك نیازها وجود دارد که افراد عموماً با ترتیب واحدي آن را دنبال می
تواند نیاز باالتري را پردازي کرد، به این معنی که یک شخص نمیرا که تفوق یا غلبه نامید را نظریه

او به طور کامل و مؤثر ارضاء ) پایین تر(زها درك یا دنبال نماید تا زمانی که نیاز درك شده در هرم نیا
چنانکه در جدول زیر نشان داده شده است نیازهاي حیاتی در قاعده هرم و نیاز به خود . نشده است

,Gawel(شکوفایی در رأس هرم قرار گرفته است 1997(.
جدول هرم نیازهاي مازلو

نمونه هانیازنوع سطح
آشامیدن، خوردن و نیاز جنسیزیستیاول
ایمنی، ثبات و حمایتامنیتدوم
گریز از تنهایی، دوست داشتن و دوست داشته شدن و احساس تعلقعشق و تعلقسوم

احترام به خود و احترام به دیگراناحترامچهارم
تحقق استعدادهاي شخصخودشکوفاییپنجم

:ررسی نظریات فوق این جمع بندي نظري حاصل شد کهاز مطالعه، و ب
.ـ میزان ارضاء نیازهاي افراد با میزان رضایت آنان رابطه مستقیم دارد1
.هاي دیگر زندگی مؤثر استـ رضایت از بخشی از زندگی بر روي رضایت از بخش2
.ـ عدالت توزیعی یکی از عوامل یا عناصر اصلی رضایت است3
.جدید در افراد بر رضایت آنان مؤثر است) نیازهاي(ظارات و آرزوهايـ پیدایش انت4
.یافته، بر رضایت آنان مؤثر است) اولویت(ـ ارضاء نیازي که براي افراد غلبه و تفوق5
رویکرد نظري- 4

یافتگی یکی از پس از انجام مباحث فوق و این واقعیت که جامعه ایران از نظر میزان توسعه
ها و مؤسسات هاي آن پیدایش و استقرار سازماناست و یکی از مهمترین ویژگیايجوامع حاشیه

ناکارآمد اجتماعی است به این معنا که از پاسخگویی به نیازهاي افراد جامعه خویش ناتوان هستند 
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ها و مؤسسات چنان که این امر موجبات نارضایتی آنان را فراهم آورده است و یکی از این سازمان
ران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان است و نتیجه مشاهدات آزاد و گفت وگوهاي محقق جامعه ای

اندازه زیادي از دانشگاه مذکور ناراضی هستند، با دانشجویان حکایت از این داشت که دانشجویان تا 
این سؤال مطرح شد که چرا دانشجویان از آن ناراضی هستند؟

که در قسمت مباحث نظري آمد و مورد نقد  و بررسی قرار از این رو و با توجه به نظریاتی
از یک سو دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی : گرفت و در انطباق موضوع تحقیق با آنها گفته شد که

اند که به صورت انتظارات و واحد شیروان پیش از ورود و به هنگام ورود به دانشگاه نیازهایی داشته
اند که این نیازهاي آنان توسط اه متجلی گردیده است و آنها انتظار داشتههاي آنان از دانشگخواسته

از جمله این نیازها، نیاز به احترام، نیاز به کسب شناخت و آگاهی، نیاز به . دانشگاه پاسخ داده شود
همین طور نیازها و انتظارات. توان آنها را نیازهاي هنگام ورود نامیدبوده است که می... خالقیت و 

از جمله این نیازها، . دیگري نیز پس از ورود به دانشگاه و در مقاطع مختلف براي آنان پیدا شده است
از سوي دیگر . توان نیازهاي بعد ورود نامیداست که می... نیاز به احترام بیشتر، نیاز به آگاهی بیشتر و 

ها دو اند، که این سرمایهخت کردهرا به دانشگاه به عنوان یک نظام اجتماعی پرداايسرمایهدانشجویان 
اند و در بیرون از هایی هستند که آنان قبل از ورود به دانشگاه داشتهیک دسته سرمایه. دسته هستند

اند و صاحب آن هستند مانند معدل دیپلم، رشته تحصیلی دوره دبیرستان، نظام دانشگاهی کسب کرده
هایی هستند که دانشجویان دسته دیگر سرمایه. لیه نامیدتوان آنها را سرمایه او، که می... جنسیت و 

توان آنها را اند و میپس از ورود به نظام دانشگاه و با گذشت زمان در دانشگاه به دست آورده
توان به اطالعات و آگاهی بیشتر، سنوات و سوابق بیشتر، از جمله آنها می. هاي ثانویه نامیدسرمایه

... و ) رشدبراي دانشجویان مقاطع باالتر مانند دوره کارشناسی ا(شهریه بیشترمدارك دانشگاهی باالتر، 
) هاي ارضاء نیازهامحرك(و پاداش) هاسرمایه(هااین ما با دو دسته عوامل خسارتبنابر. اشاره نمود
توان گفت از آن جایی که گیري از قواعد نظریه مبادله میاز این رو و با بهره. ایممواجه بوده

هایشان بیشتر است به عبارتی تصورشان بر هاي آنان از پاداشکنند که خسارتشجویان احساس میدان
هایی است که دریافت اند بیشتر از پاداشهایی که در مبادله با دانشگاه هزینه کردهاین است که سرمایه

سالمی شیروان و در کنند که از بابت ورود و ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد ااند لذا احساس میکرده
.کننداند در نتیجه احساس نارضایتی میتعامل با آن ضرر کرده

اما این فهم و درك آنان از احساس ضرر و زیان در مبادله با دانشگاه چگونه حاصل شده است؟ 
اند نامتناسب با هایی را که پرداخت کردهاند که خسارتبردهبه عبارت دیگر چگونه آنها پی

ي توان گفت، دانشجویان از یک سو از مقایسهاند؟ در پاسخ میاست که دریافت کردههایی پاداش
معدل دیپلم، رتبه کنکور تقریباً برابر، رشته (هاهایشان که با همان سرمایهوضعیت خود با همکالسی
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اند که از نظر امکانات تحصیلی مانند وارد دانشگاههاي دیگري شده) تحصیلی و جنسیت یکسان
از سوي دیگر دانشجویان از طریق . اندبهتر هستند، به این فهم و درك رسیده... شگاه، کتابخانه و آزمای

تجاربی که از ابتداي ورود به دانشگاه تا کنون و توانایی دانشگاه در پاسخگویی به نیازهایشان اعم از 
.اندنیازهاي ابتداي ورود و بعد از ورود ، دارند به این فهم و درك رسیده

حاضر رویکرد مبادله، رویکرد نظري مطالعه ما در تحقیق بنابراین و به طور خالصه
)Exchange Approach (زیرا اعتقاد بر این است که دانشجویان در یک فرآیند مبادله با . است

کنند یا میزان رضایت آنان از دانشگاه پایین اند و به این دلیل احساس نارضایتی میدانشگاه قرار گرفته
هایی که به عبارتی متناسب با سرمایه. اندکنند که در مبادله با دانشگاه ضرر کردهاست که آنان فکر می

اندازه ارضاء نیازهایشان به(اند به فایده یا سود مورد انتظار خویشدر تعامل با دانشگاه هزینه کرده
.اندنرسیده) مورد نظر

هامبانی روش تحقیق و تکنیک جمع آوري داده- 5
با توجه به این که اطالعات مورد نیاز براي تحقیق حاضر در قالب اسناد و مدارك و از پیش 
وجود نداشت و نیاز به تولید اطالعات بود، از این رو تصمیم گرفته شد تا در تحقیق حاضر از روش 

ه از روش لذا محقق با استفاد). 90-95، 1388سیف اللهی، (استفاده گردد1پیمایش یا بررسی اجتماعی
پیمایش یا همان پرس و جو از افراد مشمول جامعه مورد نظر چنین اطالعاتی را تولید و مورد استفاده 

هاي آوري دادهایش یا همان پرس و جو و براي جمعابزاري که براي اجراي روش پیم. قرار داده است
تحقیق حاضر ي هپرسشنام. استيهکار گرفته شده است، ابزار پرسشنامه مورد نیاز در تحقیق حاضر ب

ي هدر استفاده از ابزار پرسشنام. اي از سؤاالت باز، بسته و نیمه باز تشکیل شده استاز مجموعه
آن است که ذیالً رسد که یکی بحث روایی و دیگري بحث پایاییتوضیح دو نکته ضروري به نظر می

.ي هر یک از آنها پرداخته شده استبه بحث در باره

2واییر-1- 5

این تحقیق به منظور سنجش صفت یا صفات مورد نظر در مسأله تحقیق که يهابزار پرسشنام
بر میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان از دانشگاه و عوامل اجتماعی مؤثر«

اده شده استف3براي سنجش روایی آن، از روش اعتبار محتوا. باشد طراحی و تنظیم شده استمی» آن

1 -Social survey Method
2 -Validity
3  -Content Validity
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به این نحو که در مرحله نخست بر اساس سؤاالت و فرضیات ). 77ـ 76، 1382کالنتري، (است
اي ههاي عمیق و آزاد، همین طور مشاهدات آزاد مقدماتی از میدان، پرسشنامتحقیق و مصاحبه

فر از ن30تعداد توسط ي دوم، پرسشنامه مذکور تکثیر و در مرحله. مقدماتی تدوین و تنظیم گردید
با انجام چنین کاري ضمن این که باالترین مقدار واریانس . دانشجویان به طور اتفاقی تکمیل گردید

اي اصالحات مورد نیاز نیز در ه حجم نمونه تحقیق بدست آمد پارهمتغیرهاي تحقیق براي محاسب
تحقیق يهمدرمرحله سوم و پس از اصالح پرسشنامه مقدماتی، پرسشنا. پرسشنامه مذکور انجام شد

نفر از کارشناسان 2نفر از همکاران گروه علوم اجتماعی که عضو هیأت علمی دانشگاه و 2در اختیار 
گروه علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد که سابقه مناسبی در انجام کارهاي پژوهشی دارند قرار 

به مرحله اجراء گذاشته گرفت که پس از دریافت نظرات آنان و اعمال آن ، پرسشنامه نهایی تدوین و
.شد

1پایایی-2- 5

منبع (استفاده شده است2از روش آلفاي کرونباخياهبراي سنجش میزان پایایی ابزار پرسشنام
ي تحقیق از مقیاس طیف لیکرت استفاده شده است، هبا توجه به این که در پرسشنام). 76ـ 73قبلی، 

سجام درونی آنها، اقدام به محاسبه ضریب آلفاي هاي آن و جهت سنجش انپس از همسوکردن گویه
میزان رضایت از دانشگاه، نگرش نسبت به (هاي مربوط به متغیرهايکرونباخ براي مجموعه گویه

شرایط عمومی زندگی، نگرش دیگران نسبت به دانشگاه، نگرش نسبت به کارمندان و کارکنان اداري، 
یأت علمی، نگرش نسبت به امکانات آموزشی و نگرش نسبت به مدیریت، نگرش نسبت به اعضاي ه

) کمک آموزشی، نگرش نسبت به امکانات رفاهی و نگرش نسبت به روابط اجتماعی غیررسمی
براي هر 58/0و 60/0، 77/0، 52/0، 62/0، 76/0، 92/0، 65/0، 77/0گردید که به ترتیب ضریب 

ها با آن، ي کرونباخ هر یک از گویهي ضریب آلفاپس از مقایسه. هاي فوق بدست آمدیک از مقیاس
.نهایی حفظ شدنديهها براي پرسشنامهاي ناسازگار حذف و مابقی گویهگویه

به جز (جامعه موردنظر در تحقیق حاضر، کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان
نفر 3745انشجویان تعداد کل این د. اندمشغول به تحصیل در مقاطع مختلف بوده) دانشجویان سما

49درصد آنان در مقطع کاردانی، حدود 43بر حسب مقطع تحصیلی حدود : چنان که. بوده است
درصد آنان در مقطع کارشناسی ارشد، بر حسب گروه 8درصد آنان در مقطع کارشناسی و حدود 

1 -Reliability

2 -Cronbachs Alpha
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و مهندسی، درصد آنان در گروه فنی 29درصد آنان در گروه علوم انسانی، حدود 50تحصیلی حدود 
درصد آنان در گروه کشاورزي و 4درصد آنان در گروه پزشکی و پیراپزشکی، حدود 4حدود 

درصد آنان دختر و 38درصد آنان در گروه هنر و بر حسب جنسیت حدود 13دامپزشکی و حدود 
مطالب. )1/7/1389سی دي اطالعات دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان، (درصد آنان پسر هستند62

دهد ضمن این که افراد جامعه مورد نظر در طبقات مختلف به طور نامساوي توزیع فوق نشان می
در نتیجه . اند، بیشتر افراد آن نیز دانشجویان گروه علوم انسانی، پسر و در مقطع کارشناسی هستندشده

ین که بررسی با توجه به انمونه گیري؛ .با جامعه مورد نظر ناهمگن و غیر یکنواخت مواجه هستیم
ي تحقیق جامعه مورد نظر تحقیق نشان داد که جامعه مورد نظر تحقیق ناهمگن است و متغیر وابسته

هاي متفاوت ، یک متغیر کمی با ارزش»میزان رضایت دانشجویان از دانشگاه آزاد اسالمی شیروان«
گیري مول نمونهي جمعیت نمونه از فرکیفی دو حالتی، لذا براي محاسبهاست و نه یک متغیر

واحد نمونه نیز در تحقیق حاضر افراد دانشجو ). 138–136، 1372سرایی،(استفاده گردیدnايطبقه
بوده که در حال حاضر در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان مشغول تحصیل بوده و جزو 

.آینددانشجویان فعال به شمار می

حجم نمونه- 6
. جه به موارد فوق حجم نمونه تحقیق حاضر به شرح ذیل محاسبه و تعیین گردیده استبا تو

ياهشدن پیش برآورد واریانس نیز از متغیرهایی که در پرسشنامشایان ذکر است که براي معلوم
ي آماري تکمیل گردیدند، نفري همین جامعه30مقدماتی گنجانده شده بودند و از یک جمعیت 

برآورد واریانس متغیرهاي مذکور، باالترین رقم ي پیشست چنان که پس از محاسبهاستفاده شده ا
186/0و به مقدار » نگرش نسبت به امکانات آموزشی و کمک آموزشی«واریانس که مربوط به متغیر 

tنفر، مقدار 3745برابر با ) N(جامعه مورد نظر .بود به عنوان مقدار پیش واریانس در نظر گرفته شد

.در نظر گرفته شده است95/0و ضریب اطمینان قابل قبول برابر با 05/0، ضریب خطا 96/1ابر با بر

3745=Nجامعه آماري
96/1 =t 95/0سطح اطمینان
05/0 =d 05= درصد خطا/

189/0 =
نفر جمعیت نمونه، تعداد 265عداد شدن تعداد افراد نمونه به شرح فوق، از تپس از مشخص
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نفر آنان به مقطع 25نفر آنان به مقطع کارشناسی و تعداد 126نفر به مقطع کاردانی، تعداد 114
نفر آنها به 167نفر آنها به دختران و تعداد 98کارشناسی ارشد اختصاص یافت، همینطور تعداد 

، از نرم يهع آوري شده از طریق پرسشنامبراي تجزیه و تحلیل اطالعات جم. پسران اختصاص یافت
ي آماره توصیفی و استنباطی مانند آزمون مقایسهو دو نوع ) آن16ي نسخه(spssافزار 

.، تحلیل واریانس، تحلیل همبستگی و رگرسیون چند متغیري استفاده شد) T-Test(هامیانگین

اجراي طرح تحقیق- 7
هاي تحقیقوردها و یافتهادست-1- 7
هاي توصیفیوردها و یافتهادست-1-1- 7

درصد، دانشجویان گروه علوم 5/63این که در نتیجه تحقیق مشخص شد که دانشجویان پسر با 
درصد، دانشجویان بیکار و بدون شغل با 2/76درصد، دانشجویان دوره کارشناسی با 7/32انسانی با 

درصد بیشترین 4/64د با نکنداخت میدرصد، دانشجویانی که شهریه آنان را والدینشان پر5/55
از دانشجویان شیروانی هستند، شغل ) درصد46(حدود نیمی. دهندتعداد دانشجویان را تشکیل می

3/72(و کارمند بوده است، همینطور شغل مادر اکثر) مغازه دار(درصد آنان کاسب 50پدر حدود 
این (دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی مذکرداري بوده است، بدین معناست که بیشترآنان خانه) درصد

هاي اخیر نسبت شود تعداد دانشجویان دختر در سالدر مخالفت با این عقیده رایج است که گفته می
، مربوط به گروه علوم انسانی و مقطع )به پسران افزایش یافته و حتی بر آن پیشی گرفته است

ندارند و شهریه بیشتر آنها را والدینشان پرداخت کارشناسی هستند، بیشتر آنان بیکار و شغل خاصی
این که شغل پدر بیشتر آنان کاسبی و کارمندي . بیشتر آنان شیروانی و به عبارتی بومی هستند. کنندمی

دهد که بیشتر دانشجویان از نظر متغیر شغل داري است نشان میو شغل مادر بیشتر آنان خانه
.با پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی متوسط هستندهاییوالدینشان متعلق به خانواده

، میانگین تحصیالت پدران آنان در حد 5/15حدود پاسخگودانشجویان معدلمیانگین و این که 
درآمد ماهیانه پدران آنان میانگین ، )7/10(میانگین تحصیالت مادران آنان در حد متوسطه) 0/11(دیپلم
دهد که نشان می. هزارتومان بوده است204مادران هزار تومان و میانگین درآمد ماهیانه548

دانشجویان دانشگاه آزاد شیروان از نظر وضعیت علمی به هنگام ورود به دانشگاه بیشتر وضعیت 
اند و همینطور از نظر تحصیالت و درآمد والدینشان بیشتر متعلق به طبقه متوسط متوسطی داشته

.هستند
میانگین رضایت دانشجویان از دانشگاه به عنوان متغیر تابع تحقیق در حد متوسط یعنی همچنین

بوده است بدین معناست که رضایت دانشجویان از دانشگاه تا ماکزیمم و یا نزدیک به 5از نمره 8/2
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چنان که در قسمت بیان مسأله (تواند مؤید این مطلب باشد کهاي دارد و میآن فاصله قابل توجه
میزان رضایت دانشجویان از دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان در حال حاضر پایین ) تحقیق آمد

ضمن این که از . اي استنمره فاصله هست که فاصله قابل توجه2/2است و تا حد ایده آل آن نمره 
ه دانشجوي از این ک«هاي مختلفی که براي سنجش متغیر تابع استفاده شده بود نیز این گویه بین گویه

شده است و 5از 3داراي میانگین نمره » کنمدانشگاه آزاد شیروان هستم خیلی احساس افتخار نمی
درصد، بیشترین تعداد موافقان در بین سایر 37اند با حدود تعداد پاسخگویانی که با آن موافقت کرده

ز دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهند که این امر نیز حکایت از عدم رضایت آنان اها را تشکیل میگویه
.شیروان دارد

نگرش «، 2.7» نگرش نسبت به شرایط عمومی زندگی«و این که میانگین نمره متغیرهاي مستقل 
نگرش نسبت به «، 8/2» نگرش نسبت به روابط اجتماعی غیر رسمی«، 2/3» دیگران نسبت به دانشگاه

نگرش نسبت به اعضاي «، 1/3» یت دانشگاهنگرش نسبت به مدیر«، 0/3» کارمندان و کارکنان اداري
وآموزشیامکاناتبهنسبتنگرش«و 5/2» نگرش نسبت به امکانات رفاهی«، 8/2» هیأت علمی

دهد اوالً نگرش دانشجویان نسبت به امکانات بوده است،  نشان می5از 3/2نمره » آموزشیکمک
ی و همینطور نگرش آنان نسبت به آموزشی و کمک آموزشی، نگرش آنان نسبت به امکانات رفاه

تر بوده است، ثانیاً میانگین نمره این متغیرها عدد شرایط عمومی زندگی نسبت به سایر موارد منفی
دهد نگرش دانشجویان نسبت به مواردي که مورد پرسش قرار گرفته است بوده است که نشان می8/2

.به طور میانگین در حد متوسط بوده است

هاي تبیینی و تحلیلی تحقیقورها و یافتهادست-1-2- 7
اند، نتیجه تحلیل این قسمت از تحقیق با توجه به دو دسته فرضیاتی که فعالً تأیید یا رد شده

.رگرسیونی چند متغیره و بازبینی رویکرد نظري تحقیق بررسی گردیده است

توصیف و تحلیل فرضیاتی که تأیید شدند-1-3- 7
رشته «و با توجه به مقادیر مربوط به رابطه متغیرهاي مستقل 1ماره مطابق اطالعات جدول ش

، »نگرش دیگران نسبت به دانشگاه«، »مقطع تحصیلی«، »وضعیت اشتغال«، »تحصیلی دوره متوسطه
نگرش نسبت به «، »نگرش نسبت به مدیریت دانشگاه«، »نگرش نسبت به کارمندان و کارکنان اداري«

نگرش نسبت به «، »نسبت به امکانات آموزشی و کمک آموزشینگرش «، »اعضاي هیأت علمی
95با متغیر تابع تحقیق که بیشتر از » نگرش نسبت به روابط اجتماعی غیررسمی«و » امکانات رفاهی

بوده است به این معناست که رابطه آنها با متغیر تابع معنادار ) درصد5آنان کمتر از sigمقدار (درصد
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.انداین متغیرهاي مستقل بر میزان رضایت دانشجویان از دانشگاه مؤثر بودهاست و به عبارت دیگر،
ـ فرضیات تاییدشده1جدول شماره 

فرضیهردیف
،tمقدار 

f یاr

مقدار 
sig

نتیجه

1
میزان رضایت دانشجویان از دانشگاه بر حسب رشته تحصیلی 

.دوره متوسطه آنان متفاوت است 
یید شدأت6/203/0

رضایت دانشجویان بر حسب وضعیت اشتغال آنان میزان2
متفاوت است

یید شدأت7/204/0

3
میزان رضایت دانشجویان از دانشگاه بر حسب مقطع تحصیلی 

آنان متفاوت است
یید شدأت5/302/0

بین نگرش دیگران نسبت به دانشگاه با میزان رضایت 4
.دانشجویان از دانشگاه رابطه مثبت وجود دارد 

یید شدأت52/000/0

بین نگرش دانشجویان نسبت به کارمندان و کارکنان اداري با 5
.میزان رضایت آنان از دانشگاه رابطه مثبت وجود دارد 

یید شدأت38/000/0

بین نگرش دانشجویان نسبت به مدیریت دانشگاه با میزان 6
رضایت آنان از دانشگاه رابطه مثبت وجود دارد

د شدییأت29/000/0

بین نگرش دانشجویان نسبت به اعضاي هیأت علمی با میزان 7
.رضایت آنان از دانشگاه رابطه مثبت وجود دارد 

یید شدأت50/000/0

8
بین نگرش دانشجویان نسبت به امکانات آموزشی و کمک 
آموزشی با میزان رضایت آنان از دانشگاه رابطه مثبت وجود 

.دارد 
یید شدأت19/000/0

بین نگرش دانشجویان نسبت به امکانات رفاهی با میزان 9
.رضایت آنان از دانشگاه رابطه مثبت وجود دارد 

یید شدأت23/000/0

بین نگرش دانشجویان نسبت به روابط اجتماعی غیررسمی 10
در دانشگاه با رضایت از دانشگاه رابطه مثبت وجود دارد

یید شدأت18/000/0

و تحلیل فرضیاتی که رد شدند توصیف-1-4- 7
رابطه متغیرهاي مستقل و با توجه به این که مقادیر مربوط به2مطابق اطالعات جدول شماره 

نمره معدل دیپلم «، »ـ اقتصادي خانواده دانشجویانپایگاه اجتماعی «، »محل سکونت«، »جنسیت«
با » نسبت به شرایط عمومی زندگینگرش دانشجویان«و » سنوات دانشجویی در دانشگاه«، »دانشجویان

این بدان معنا است که . بوده است) درصد5آنان بیشتر از sigمقدار (درصد95متغیر تابع تحقیق کمتر از 
اي که فرضیه16این از تعداد بنابر. رسیده و معنادار نشده استرابطه آنها به متغیر تابع به سطح معناداري ن
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فرضیه که مربوط به این متغیرها بوده فعالً رد 6آزمون قرار گرفتند تعداد براي تحقیق حاضر مطرح و مورد 
. اندشده

ـ فرضیات رد شده2جدولِ شماره 
نتیجهsigمقدار rیا tfمقدار فرضیهردیف

1
میزان رضایت دانشجویان از دانشگاه بر حسب جنسیت 

.آنان متفاوت است
رد شد76/044/0

2
ویان بر حسب محل سکونت آنان میزان رضایت دانشج

.متفاوت است 
رد شد97/042/0

3
میزان رضایت دانشجویان از دانشگاه بر حسب پایگاه 

اجتماعی ـ اقتصادي خانواده آنان متفاوت است
رد شد85/007/0

4
بین نمره معدل دیپلم دانشجویان با میزان رضایت آنان از 

.دانشگاه رابطه معکوس وجود دارد 
رد شد07/0-3/0

5
بین سنوات دانشجویی در دانشگاه با میزان رضایت آنان 

.از دانشگاه رابطه معکوس وجود دارد 
رد شد06/0-3/0

6
بین نگرش دانشجویان نسبت به شرایط عمومی زندگی با 

.میزان رضایت از دانشگاه رابطه مثبت وجود دارد 
رد شد09/012/0

تحلیل رگرسیونی-1-5- 7
متغیر مستقل 12اول که استفاده شده است، در مدل back wardبراي تحلیل رگرسیونی از روش 

اما در مدل نهایی . درصد از واریانس متغیر تابع را تبیین کردند36وارد تحلیل رگرسیونی شدند درمجموع  
) از دانشگاهرضایت میزان(درصد واریانس متغیر وابسته تحقیق35درصد بود، یعنی 35به میزان R2مقدار 

با میزان اثرگذاري شیرواندانشگاهبهنسبتدیگراننگرشارزیابی دانشجویان از (توسط متغیرهاي مستقل
نگرشدرصد، 28/0با میزان اثرگذاري رفاهیامکاناتبهنسبتدانشجویان نگرشدرصد، 29/0

متغیر 3این . بینی استقابل پیش) درصد15/0اعضاي هیأت علمی با میزان اثرگذاري بهنسبتدانشجویان 
درصد دیگر واریانس متغیر 65بینی حدود غیر وابسته همبستگی داشتند و پیشبا متr )= 59/0(به میزان

متغیر مستقل دیگر بوده است که در مدل اول وارد معادله رگرسیونی شده بودند 9وابسته تحقیق مربوط به 
.ونه بودگرسیونی مدل نهایی این گو معادله ر

Y=74/0+29/0(نگرش دیگران نسبت به دانشگاه شیروان)+نگرش نسبت به اعضاي )28/0
نگرش نسبت به امکانات رفاهی()15/0+ (هیأت علمی
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گیري نتیجه- 8
نتیجه تحقیق . دانشجویان از دانشگاه بوده استرضایت هدف نخست تحقیق حاضر، بررسی میزان

چنانچه این مقدار را از . بوده است5از نمره 8/2جویان از دانشگاه به میزان نشان داد میزان رضایت دانش
آید که این به دست میه ب2/2اي معادل یعنی حد مطلوب رضایت آنان از دانشگاه کم کنیم نمره5نمره 

این امر بدان معناست که میزان رضایت دانشجویان از. معناي میزان عدم رضایت آنان از دانشگاه است
این در راستاي کوشش جهت بنابر. ه زیاد و قابل توجهی داردفاصل5آل یعنی نمره دانشگاه تا حد ایده

اي دستیابی به هدف نخست تحقیق این نتیجه حاصل شد که عملکرد دانشگاه در قبال دانشجویان به گونه
. اید و نه به میزان حداکثربوده است که تنها توانسته است میزان رضایت آنان را به میزان متوسط فراهم نم

، نگرش متغیرهاي زیستی ـ اجتماعی(سیستمهدف دوم تحقیق حاضر، بررسی عوامل اجتماعی برون
مؤثر ) دانشجویان نسبت به شرایط عمومی زندگی اجتماعی، نگرش دیگران نسبت به دانشگاه آزاد شیروان

فرضیه تحقیق که مربوط به 10از تعداد نتیجه آزمون نشان داد . بر میزان رضایت دانشجویان بوده است
، »محل سکونت«، »جنسیت«فرضیه آن و با متغیرهاي مستقل 6عوامل اجتماعی برون سیستمی بودند تعداد 

سنوات دانشجویی در «، »نمره معدل دیپلم دانشجویان«، »پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي خانواده دانشجویان«
فعالً رد شدند و رابطه آنها با متغیر تابع » شرایط عمومی زندگینگرش دانشجویان نسبت به«و » دانشگاه

، »رشته تحصیلی دوره متوسطه«فرضیه آن و با متغیرهاي مستقل 3معنادار نشده است و تنها تعداد 
اند و رابطه آنها با متغیر تابع یعنی میزان رضایت فعالً تأیید شده» مقطع تحصیلی«و » وضعیت اشتغال«

. دانشگاه معنادار بوده و بر آن مؤثر بوده استدانشجویان از
مانند نگرش دانشجویان نسبت به (هدف سوم تحقیق حاضر، بررسی عوامل اجتماعی درون سیستم

... ) مدیریت، کارمندان، اعضاي هیأت علمی، تجهیزات و امکانات تحصیلی و رفاهی، روابط غیررسمی و 
در راستاي دستیابی به این هدف، نتیجه آزمون فرضیات و .مؤثر بر میزان رضایت دانشجویان بوده است

فرضیه مربوط به عوامل اجتماعی درون سیستم تمامی فرضیات مربوط به آن با 6تحقیق نشان داد از تعداد 
، »نگرش نسبت به مدیریت دانشگاه«، »نگرش نسبت به کارمندان و کارکنان اداري«متغیرهاي مستقل 

نگرش «، »نگرش نسبت به امکانات آموزشی و کمک آموزشی«، »ت علمینگرش نسبت به اعضاي هیأ«
اند این بدین معناست تأیید شده» نگرش نسبت به روابط اجتماعی غیررسمی«و » نسبت به امکانات رفاهی

که این متغیرهاي مستقل با متغیر تابع یعنی میزان رضایت دانشجویان از دانشگاه رابطه معنادار داشته و بر 
. اندر بودهآن مؤث

اي که از مقایسه نتیجه بررسی و آزمون عوامل اجتماعی برون سیستم با عوامل اجتماعی برون نکته
درصد از متغیرهاي مستقل 3/33اندکی یعنی حدود توان نتیجه گرفت این است که تنها تعداد سیستم می

درصد100ه است در حالیکه شان با متغیر تابع تحقیق تأیید شدعوامل اجتماعی برون سیستم رابطه
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. شان با متغیر تابع تحقیق معنادار و تأیید شده استمتغیرهاي مستقل مربوط به عوامل درون سیستم رابطه
این بدان معناست که عوامل درون سیستم در مقایسه با عوامل برون سیستم تأثیر بیشتري بر میزان رضایت 

عواملی که در درون سیستم دانشگاه بوده و تحت مدیریت به عبارتی. انددانشجویان از دانشگاه داشته
چنان که نتیجه . مستقیم دانشگاه قرار دارد تأثیر بیشتري بر رضایت و عدم رضایت دانشجویان داشته است

، »شیرواندانشگاهبهنسبتدیگراننگرش«متغیر 3تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد از تعداد 
که در مدل نهایی » اعضاي هیأت علمی دانشگاهبهنسبتگرشن«و » رفاهیناتامکابهنسبتنگرش«

را ) R2(درصد از کل تغییرات ضریب تعیین متغیر تابع تحقیق35آزمون رگرسیونی باقی ماندند و مقدار 
درصد مربوط به 3/33، یعنی حدود )نگرش دیگران نسبت به دانشگاه(متغیر از آنها 1تبیین کردند تعداد 

نگرش نسبت به امکانات رفاهی و نگرش نسبت به (متغیر آنها2امل اجتماعی برون سیستم و تعداد عو
. درصد مربوط عوامل اجتماعی درون سیستم بوده است7/66یعنی حدود ) اعضاي هیأت علمی دانشگاه

اي با رابطهاند و این که آنها چهشدهاما در رابطه با تحلیل متغیرهایی که وارد مدل نهایی رگرسیونی
این که در بین عوامل اجتماعی برون سیستم : توان گفتمحیط بیرون و درون دانشگاه دارند؟ می

وارد معادله رگرسیونی شده به این معناست که عملکرد دانشگاه » نگرش دیگران نسبت به دانشگاه«متغیر
ت عموم مردم را در سطح بوده است که نتوانسته است انتظاراايدر محیط شهرستان شیروان به گونه

ها شهرستان برآورده نماید، به عبارتی به این دلیل که عملکرد دانشگاه در سطح شهرستان مطابق با خواسته
و نیازهاي مردم شهرستان نبوده است لذا این نارضایتی مردم در سطح شهرستان از طریق عدم تأیید و 

عنوان یکی از منابع ایجاد نارضایتی دانشجویان عمل تحسین آنان از دانشجویان دانشگاه آزاد شیروان به 
نگرش نسبت (متغیر مستقل2همینطور این که از بین عوامل اجتماعی متعدد درون سیستم تنها . کرده است

وارد معادله رگرسیونی شدند به این ) به امکانات رفاهی و نگرش نسبت به اعضاي هیأت علمی دانشگاه
ر زمینه ایجاد امکانات رفاهی متناسب با خواست و نیازهاي دانشجویان و معناست که عملکرد دانشگاه د

همینطور تأمین اعضاي هیأت علمی متناسب با خواست و نیازهاي دانشجویان مناسب نبوده و به عبارتی 
. ضعیف بوده است موجب نارضایتی در بین دانشجویان شده است

نیازهایی از دانشجویان از سوي محیط بیرون و اما در رابطه با بحث فوق و در تحلیل این که چه 
درون دانشگاه پاسخ داده نشده است و در نتیجه موجب نارضایتی آنان شده است و به عبارتی عوامل 

اند هایی را براي ارضاء نیازها به دانشجویان عرضه نکردهاجتماعی برون سیستم و درون سیستم چه محرك
نگرش دیگران (کی از متغیرها عوامل اجتماعی برون سیستم که دیگرانتوان گفت اوالً یبه طور خالصه می
بوده است و شامل اعضاي خانواده، اقوام و خویشان، دوستان و آشنایان دانشجویان و ) نسبت به دانشگاه

شوند دانشجویان را به خاطر این که در دانشگاه شیروان پذیرفته شده و در نهایت عموم مردم شیروان می
اند و به این طریق موجبات ارضاء یکی از نیازهاي آناندهند تأیید و تحسین نکردهامه تحصیل میدر آن اد
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که نیاز به احترام و خودیابی است را فراهم نکرده است لذا ناکامی دانشجویان در ارضاء نیازشان به احترام 
، موجب نارضایتی آنان از )نبه دلیل عملکرد نامناسب دانشگاه در قبال آ(و خودیابی از سوي محیط بیرون

نگرش نسبت به امکانات «دوماً یکی دیگر از متغیرهاي عوامل اجتماعی درون سیستم . دانشگاه شده است
بوده است این بدان معناست که دانشگاه در بخش امکانات رفاهی دانشگاه نتوانسته است نیاز مادي » رفاهی

نهاست ارضاء نماید به عبارتی دانشگاه با مجموعه دانشجویان را که داشتن رفاه و آسایش از جمله آ
به (تمهیدات رفاهی که به کار گرفته است نتوانسته است نیاز دانشجویان به رفاه و آسایش مورد نظر آنان

ویژه کیفیت غذاي دانشگاه در مقایسه با غذاي سایر دانشگاهها، وضعیت سالن غذاخوري از نظر بهداشتی 
در دانشگاه را فراهم نماید و این ) نات غذاخوري در مقایسه با تعداد دانشجویانو در نهایت ظرفیت و امکا

نگرش «سوماً یکی دیگر از متغیرهاي عوامل اجتماعی درون سیستم . امر موجب نارضایتی آنان شده است
بوده است این بدان معناست که دانشگاه با ناتوانی در زمینه تأمین هیأت » نسبت به اعضاي هیأت علمی

با سواد، آشنا به فنون تدریس و منصف در ارزیابی تالش (علمی متخصص و متعهد به مقررات آموزشی
، نتوانسته است نیاز دانشجویان به خود شکوفایی را که به معناي تحقق استعدادهاي آنان و از )دانشجویان

سته است آنان را تبدیل به قوه به فعل تبدیل شدن استعدادهاي آنان است را ارضاء نماید و به عبارتی نتوان
افرادي آگاه و با سواد و متخصص در حد مورد انتظارشان، نماید لذا این امر موجب نارضایتی آنان از 

. دانشگاه شده است
- مطلبی که باید اضافه شود و به عنوان فصل ممیز گروه مورد تحقیق یعنی دانشجویان با سایر گروه

هنگام نقد و بررسی نظریه آبراهام مازلو نیز بدان اشاره شد این هاي اجتماعی بدان نگریسته شود و به
شد برخی نیازها مانند نیاز به احترام است که همان گونه که با توجه به ماهیت گروه دانشجویان، تصور می

گردند در آنان غلبه داشته باشد و در مبادله با و نیاز به خودشکوفایی که جزء نیازهاي ثانویه محسوب می
هایی انشگاه بیشتر این نوع نیاز مورد توجه آنان باشد زیرا در فضاي جامعه ایران دانشجویان جزو گروهد

گذارد و از شوند که از یک سو جامعه براي آنان احترام باالیی قائل است و به آنان احترام میمحسوب می
ی برسند، نتیجه تحلیل رگرسیونی نیز سوي دیگر از آنان انتظار دارد که به مراحل باالیی از تکامل و خودیاب

در تحقیق حاضر  فعالً آن را تأیید کرده است یعنی در مبادله دانشجویان با دانشگاه آنچه که بیشتر مورد 
توجهی به ارضاء نیازهاي ثانویه آنان مانند نیاز به احترام و نیاز به نارضایتی آنان شده است بی

ي که وارد معادله رگرسیونی شده بودند دو متغیر آن به طور کامل خودشکوفایی است چنان که از سه متغیر
البته بخشی از آن (در رابطه با نیاز به احترام و نیاز به خودشکوفایی و یک متغیر آن در ارتباط با نیاز مادي

. بود) نیز مرتبط با نیاز به احترام بود مانند فضاي کافی براي پذیرایی به هنگام غذا خوردن
گري که به نوعی مؤید مطلب فوق است این است که دانشجویانی که در مقایسه با دیگران مطلب دی

اند که این امر ضمن ایناند دانشجویان با دیپلم رشته ریاضی و مقاطع تحصیلی باالتر بودهتر بودهناراضی
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وارد مبادله با دهد این دسته از دانشجویان کسانی هستند که با توجه به سرمایه بیشتري کهکه نشان می
دهد که دانشگاه نیازهاي دانشجویان را اند لذا انتظارات باالتري هم دارند همچنین نشان میدانشگاه نموده

در سطح حداقل برآورده نموده است و میزان فعلی ارضاء نیازهاي دانشجویان از سوي دانشگاه تنها براي 
. اند کافی بوده استند و انتظارات محدودتري داشتهادانشجویانی که با سرمایه کمتري وارد دانشگاه شده

راهکارها- 9
یکی از عوامل » نگرش دیگران نسبت به دانشگاه«ـ با توجه به این که نتیجه تحقیق نشان داد که 1

اجتماعی برون سیستم مؤثر بر کاهش رضایت دانشجویان از دانشگاه بوده است، که این خود حاصل 
هاي محیط بیرون از دانشگاه یا مردم شهرستان بوده است، وجه به نیازها و خواستهعملکرد دانشگاه بدون ت

ها و نیازهاي آنان توجه هاي توسعه خود به خواستهگردد که دانشگاه در عملکرد و برنامهلذا پیشنهاد می
. نماید تا به این طریق زمینه همکاري و همدلی هرچه بیشتر آنان با دانشگاه فراهم گردد

بر کاهش میزان رضایت دانشجویان با توجه به این که یکی از عوامل اجتماعی درون سیستم مؤثر ـ2
هایی که در این راستا و با توجه به گویه. بوده است» نگرش دانشجویان نسبت به امکانات رفاهی دانشگاه«

ی اقداماتی را جهت بهبود گردد دانشگاه بایستاند پیشنهاد میبراي سنجش این متغیر مستقل بکار گرفته شده
کیفیت غذا، بهبود وضعیت بهداشتی سالن غذاخوري، افزایش ظرفیت و امکانات غذاخوري متناسب با 
تعداد دانشجویان و در نهایت تأمین وسیله ایاب و ذهاب به داخل شهر به منظور افزایش سطح رفاه 

. دانشجویان به عمل آورد
نگرش دانشجویان نسبت «ؤثر بر کاهش رضایت دانشجویان ـ یکی دیگر از عوامل درون سیستمی م3

هایی که براي سنجش این متغیر در این راستا و با توجه به گویه. بوده است» اعضاي هیأت علمی دانشگاه
گردد دانشگاه بایستی اقداماتی را جهت جذب و استخدام اعضاي اند پیشنهاد میمستقل بکار گرفته شده

هاي آموزشی و عملی جهت بهبود شیوه ها و دورهتبرتر و باالتر، برگزاري کالسهیأت علمی با مدارك مع
هاي ارتباطی اعضاي هیأت علمی با دانشجویان، همینطور بهبود نحوه ارزیابی تدریس و بهبود مهارت

.هاي علمی و پژوهشی دانشجویان به عمل آوردها و فعالیتتالش
ربوط به سایر متغیرهاي مستقل تحقیق از فراوانی قابل هاي مـ با توجه به این که برخی گویه4

اگرچه متغیرهاي (تواند به عنوان مواردي از نظر سنجی در نظر گرفته شود توجهی برخوردار بوده و می
لذا به نظر ) اندمتغیره نشدهاند وارد معادله رگرسیونی چنددهها مربوط به آنها بومستقلی که این گویه

هاي دانشگاه و به تبع آن تواند در بهبود عملکرد سایر بخشهاداتی با توجه به آنها میرسد ارائه پیشنمی
به عنوان مثال این که حدود . افزایش میزان رضایتمندي از دانشجویان از دانشگاه تأثیر بسزایی داشته باشد

اسخگویان با درصد پ68، حدود »فضاي سبز دانشگاه کافی نیست«درصد پاسخگویان با این گویه که 80
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درصد پاسخگویان با این گویه که 67، حدود ».محوطه و فضاي عمومی دانشگاه دلگیر است«این گویه که 
درصد پاسخگویان با این گویه 61و حدود » رئیس دانشگاه جلسات مالقات عمومی با دانشجویان ندارد«

اند، به این معناست که فقت کردهموا» .نظم استقسمت آموزش دانشگاه به هنگام ثبت نام شلوغ و بی«که 
اندك و اي مانند نداشتن فضاي تفریحی و تنفسی کافی به دلیل فضاي سبزدانشجویان با مشکالت عمده

ناچیز دانشگاه، عدم برخورداري از فضاي فراغتی مفرح و دلگشا به دلیل فضاي دلگیر دانشگاه، عدم 
برگزاري جلسات مالقات عمومی رئیس دانشگاه دسترسی راحت و آسان به رئیس دانشگاه به دلیل عدم

.نام آموزش مواجه هستندنام به دلیل شلوغی قسمت ثبتبا دانشجویان و نهایتاً دشواري ثبت
گردد مدیریت محترم دانشگاه با توسعه فضاي سبز دانشگاه، ایجاد فضاي عمومی لذا پیشنهاد می

ور برگزاري جلسات مالقات عمومی دانشجویان با مفرح، ایجاد تسهیالت الزم براي ثبت نام و همینط
رئیس دانشگاه در فواصل تحصیلی مناسب، مشکالت فوق را حل نماید تا موجبات رضایت هرچه بیشتر 

. دانشجویان از دانشگاه را فراهم نماید

فهرست منابع 

- 1384در سال تحصیلی رضایتمندي دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان «، 1385،اسکافی، مریم. 1

. ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان»ثر بر آنؤو عوامل م85

هاي اداري در استان سنجش میزان رضایت مردم از سازمان«نامه کارشناسی ارشد ، پایان1376، افقی، نادر. 2

گاه فردوسی، دانشاد راهنما داریوش حیدري بیگوند، ، است»و بررسی عوامل مؤثر بر آن) شهر رشت(گیالن 

http://dbaseدانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، نشانی اینترنتی مشهد، 

4.irandoc.ac.ir/ .

به «، مرجع الکترونیکی علوم مدیریتی ایران 1389، ایزدي، صمد و ابراهیم صالحی و محمدمهدي قره باغی. 3

، نشانی اینترنتی »1387زمستان 3ره شما-آموزش عالی ایراننشریه علمی پژوهشینقل از 

http://emodiran.com .(
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بررسی جامعه شناختی عوامل اجتماعی ـ اقتصادي «رشد نامه کارشناسی ا، پایان1381، تجلی پور، حمزه. 4

، »)ورش منطقه جره ـ باالدهموزش و پرمعلمان اداره آ: مطالعه موردي ( مؤثر بر رضایتمندي شغلی معلمان 

http://dbaseزاده، دانشگاه شیراز، نشانی اینترنتی استاد راهنما عبدالعلی لهسایی 4.irandoc.ac.ir/ .

تعیین میزان رضایت بیمارن از فرآیند مراجعه به پزشک « نامه کارشناسی ارشد ، پایان1383، حسینا، محسن .   5

شید گروسی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمان، همان نشانی ، استاد راهنما به»در شهر کرمان 

. اینترنتی

، سنجش گرایش روستائیان نسبت به جهاد سازندگی، مرکز تحقیقات و بررسی 1372،پور، فرامرزرفیع.  6

. چاپ اولتهران، مسائل روستائی وزارت جهاد سازندگی، نشر ارغوان، 

، تاریخچه دانشگاه آزاد اسالمی، نشانی )20/7/1389(المی واحد تهران شمال سایت دانشگاه آزاد اس.    7

) http://www.iau-tnb.ac.ir/tabid/1619/Default.aspx(اینترنتی 

، بخش آمار دانشگاه آزاد اسالمی )1/7/1389(دي مربوط به آمار دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان سی.    8
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