
  
  
  

ن دوره کارشناسی ارشد آموزش مندي تحصیلی دانشجویان اولی بررسی رضایت
  اي موردي مطالعه: محور

  1حمیدرضا آراسته
  2احمد بنی اسدي

  21/4/91: یافتتاریخ در
  15/8/91: تاریخ پذیرش

  
  چکیده

مندي تحصیلی دانشجویان اولین  دوره کارشناسی بررسی رضایتهدف از این پژوهش، 
سال اول  - 1388این دانشگاه در سال . هاي تهران بود ارشد آموزش محور در  یکی از دانشگاه

بیشترین تعداد پذیرش دانشجو براي  این دوره را در بین تمامی - پذیرش دانشجوي آموزش محور 
گویه  26اي با مندي دانشجویان از پرسشنامهسنجش رضایتبراي . هاي کشور داشته است دانشگاه

دانشجوي ترم چهار این دوره بودند که  800جامعه آماري حدود . مصاحبه عمیق استفاده شد 32و 
براي تحلیل داده ها از . نفر از دانشجویان دختر و پسر به پرسشنامه پاسخ گفتند 258از این میان 

نتایج این پژوهش گواه از  .بستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شداي و هم ، میانگین رتبهtآزمون 
سطح سن، هر چه همچنین این مطالعه نشان داد  .نارضایتی باالي دانشجویان از این دوره دارد

 ،بیشتر باشدکیفیت برنامه درسی، دستاورد هاي دوره، رضایتمندي از امکانات  و اطالع رسانی 
 با هلأجنسیت و  تمیان رابطه معنا داري همچنین  . یابدنیز افزایش میرضایتمندي کلی 

اما تحلیل آماري نشان داد که دانشجویان شاغل رضایت بیشتري  .شترضایتمندي کلی وجود ندا
 .نسبت به افراد بیکار دوره دارند

 .آموزش عالی، دوره آموزش محور، رضایتمندي تحصیلی، تحصیالت تکمیلی :واژگان کلیدي

                                                             
 دانشیار مدیریت آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی -1
کارشـناس ارشـد فلسـفه آمـوزش و پـرورش، دانشـکده روانشناسـی و علـوم تربیتـی،           -نویسنده مسئول -2

  (aba.csc@gmail.com) دانشگاه خوارزمی
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 مقدمه 

به  را اي                     همواره جایگاه ویژه ،عنوان سازمان یافته ترین بخش نهاد آموزش دانشگاه به
در حـال حاضـر   . خود اختصاص داده ووظیفه اصلی تولید علم را بـه عهـده گرفتـه اسـت    

عواملی از قبیل رشد و توسعه فناوریهاي نوین، نیاز و تقاضاي فزاینده براي آموزش عالی و 
عواملی هستند که آموزش عالی را به صورت جدي  ، ازجملهتغییر الگو هاي سنتی آموزش

از ایـن روي   ).2002 ،1بـه نقـل از هانـگ    ،1390ربـانی و ربیعـی   (ندا تحت تاثیر قرار داده
ها شدیداٌ به ایجاد تغییرات راهبردي به طـور همزمـان و در سـطوح مختلـف نیـاز       دانشگاه

هاي آموزش عالی، پاسخگویی به نیاز هاي گونـاگون و   یکیاز رسالت).2009، 2راسل(دارند
دوره هاي کارشناسـی ارشـد محلـی    . ستهاي تحصیالت تکمیلیاروز افزون ورود به دوره

است که در آنها نوید بخش ترین  افراد براي حل مسائل زمان و رشته تحصیلی خود گـرد  
افزون بر این ها، مقطع کارشناسی ارشد محلی براي تربیت نسـل جدیـدي از   . هم می آیند

ه علمـی  کلی مقدمه اي براي ایجاد جامع اعضاي هیأت علمی، محققان، دانشمندان و بطور
 افزایش دسترسیهاي تحصیالت تکمیلی در راستاي  اما گسترش دوره. برجسته کشور است

بـه پیشـرفت کشـور     ،کید بر کمیت بدون توجه کافی به کیفیتأبه آموزش عالی و ت صرف
 .)1387آراسته و همکاران (کمک چندانی نخواهد کرد

اجتماعی در رونـد نوسـازي و توسـعه     اقشارترین  دانشجویان ازمهمبا توجه به اینکه 
، پرورش و تقویت احساس رضـایت و پیشـرفت ایشـان در راسـتاي رسـیدن بـه       اند کشور

از همین روي توجه به رضـایت  . )1384حیدري، ( اي می یابد سعادت جامعه، اهمیت ویژه
 کند و که به صورت منظم سیستم خود را به روز می یبراي نهاد آموزشو توقعات مشتریان 

 ،3به نقل از بیکال ،1390ربانی و ربیعی(، الزم استوفق می دهدبا شرایط مطلوب و جدید 
ها و مسـائل متعـدد، کمتـر فرصـت ایـن را       ، به دلیل گرفتاريایرانهاي  دانشگاهاما .)2005
خـود، کـه دریافـت کننـدگان اصـلی       دانش آموختگاناند تا بر نظرات دانشجویان و  داشته

                                                             
1- Hong 
2 - Russell 
3 - Baykal 
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که آیا آموزش عـالی در  از این طریق بررسی کنند  وقوف پیدا کنند وآموزش عالی هستند، 
د و سمت و سوي برنامه ریزي ها به درستی طراحی کن بستري صحیح و مناسب حرکت می

و تدوین شده است و یا اینکه چنین نیست و فرجام این کوشش ها هدف خاصی را دنبال 
م آموزش عالی کشور بـا دقـت  بـه    نظا از این رو شایسته است ). 1376حسینی، (نمی کند

به  اما. ها، دست یابد فعالیتبهبود تدریجی  ارزیابی مستمر سیاست هاي جدید بپردازد تا به
و اعضاي هیأت علمی  و کم توجهی بـه پـایش   دانشجویان مشارکت  نظر می رسد ضعف

  .هاي مؤثر و ارتقاي کیفیت بوده است ها، مانعی بر سر راه ارزیابی مستمر دوره
نظام آموزش عالی ایران براي مقاطع تحصـیالت تکمیلـی فقـط     1388تا قبل از سال 

بـر اسـاس   . پژوهشی شناخته می شد -یک شیوه را در نظر گرفته بود که به شیوه آموزشی
  این شیوه دانشجو در دوره کارشناسی ارشد بـراي اغلـب واحـد هـاي خـود بایـد کـالس        

  را به عنوان کار پژوهشی، که به پایان نامه مشهور) واحد 6تا  4(می دید و تنها چند واحد 
، 1388در سال »آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته«اما با ابالغ . است، سپري می کرد 

هاي تحصیالت تکمیلی تعریف شد که بدین ترتیب نظـام   شیوه هاي دیگري هم براي دوره
ی، آمـوزش محـور و پـژوهش    پژوهشـ  –هاي آموزشی  آموزش عالی داراي سه دوره به نام

محور شد و در همین سال بطور رسمی اولین دوره کارشناسـی ارشـد آمـوزش محـور در     
  . ها به اجرا در آمد برخی دانشگاه

 
  

  هاي جدید، ظرفیت کارشناسـی ارشـد را افـزایش داد، امـا نحـوه       اگر چه وجود دوره
به عبـارت دیگـر اگـر چـه     . استهاي بیشتري  پیاده سازي و بکارگیري آن نیازمند واکاوي

آورد امـا تنـوع بخشـی،     تنوع در آموزش عالی امکان پوشش اقشار بیشـتري را فـراهم مـی   
بدین ترتیب بـراي شـناخت   . هاي جدید است ها و دوره نیازمند ارزیابی هاي مستمر برنامه

ره بیشتر و بهبود وضعیت موجود،  بررسی میزان رضایت اولین دسته از دانشجویانی کـه دو 
از این روي این پژوهش براي پاسـخ  . کند اند، اهمیت پیدا می آموزش محور را تجربه کرده

به این سوال که میزان رضـایتمندي دانشـجویان اولـین دوره آمـوزش محـور از ایـن دوره       
 .چگونه است؟ انجام شد
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 بررسی ادبیات

ست؛ همچنان از دیرباز رضایت مندي دانشجویان از دغدغه هاي مهم  محققان بوده ا 
نارضایتی دانشجویان از خدمات دانشگاهی را عامـل مهمـی در   ) 1970(و همکاران 1که بتز

  هـا و  ها در تحقیـق خـود تـأثیر شـش عامـلِ سیاسـت      آن. اند ها ارزیابی کردهایجاد ناآرامی
هـا، کیفیـت آموزشـی، تعـامالت اجتمـاعی در      ها، شرایط و امکانات محیطی، هزینـه فرایند

  .نحوه پذیرش و رفتار هیأت علمی با دانشجویان را شناسایی کردنددانشگاه، 
برخی از پژوهش هاي رایج رضایت مندي، به طور کلی مربوط بـه سـنجش تفـاوت    

مندي زنان و مردان، متأهلین و مجردین، شاغلین و افراد بیکار است، در ایـن میـان   رضایت
  بحث جنسیت و نقـش آن در میـزان رضـایت منـدي در پـژوهش هـایی کـه مربـوط بـه          

در ) 1994( 2براي مثـال، بـین و وسـپر   . رضایت مندي تحصیلی است، بسیار دیده می شود
ضایت مندي تحصیلی، بدنبال این بودند پژوهشی ضمن ارزیابی نقش تفاوت جنسیتی در ر

هـاي   تا شناخت بیشتري از نقش این عامل در پشتکار و نتـایج پایـانی حاصـل از فعالیـت    
تحلیل داده هاي این تحقیق نشـان داد کـه ارتبـاط بـا مشـاور و      . دانشجویان بدست آورند

ه ایـن مطلـب   طور معنا داري با رضایت مندي زنان ارتباط دارد، حال اینک داشتن دوست به
همچنین محققان انتظار داشتند که ارتبـاط بـا اعضـاي هیـأت     .  در مورد مردان صادق نبود

شود، نقش قابل توجهی را در  ي مهمی از تعامل و ارتباط اجتماعی تلقی می علمی که گونه
میزان رضایت این دو جنس ایفا کند که نتایج این تحقیق بر کم اهمیت بودن ایـن فرضـیه   

از سوي دیگر تشویق والدین و میزان تحصیالت پدر با میزان رضایت مردان . تداللت داش
یـا اینکـه   .ارتباط معنا داري داشت در حالی که براي زنان چنین ارتباط معنا داري دیده نشد

در تحقیقات خود میزان رضایت تحصـیلی دانشـجویان   ) 2009(و همکاران 3ایکیدو -مورو
کـه  آنهـا در تحقیقـات خـود دریافتنـد     . قـرار دادنـد  تمام وقت و شاغل را مـورد بررسـی   

                                                             
1 - Bets 
2 - Bean & Vesper 
3 - Moro-Eqido 
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جویان شاغل نسبت بـه دانشـجویان تمـام وقـت و غیـر شـاغل، رضـایت کمتـري از         دانش
  .تحصیالت خود دارند

ــه بررســی  نقــش آن دســته از ویژگــی ) 1998(1هــاوس ــژوهش خــود ب ــا و در پ   ه
هـا   دانشـگاه از آن هایی پرداخته اسـت کـه  دانشـجویان در بـدو ورود خـود بـه       توانمندي

بـر  . هـا نقـش دارد   برخوردارند و در میزان رضایت مندي دانشجویان و اتمـام تحصـیل آن  
اساس نتایج این پژوهش، آن دسته از دانشجویانی که زمان بیشتري را بـه مطالعـه و انجـام    
تکالیف خود اختصاص می دهند یا در فعالیت هاي گروهیِ دانشگاهی مشارکت دارند، بـا  

همچنـین آن دسـته از   . بیشتري از برنامه درسـی دانشـگاهی خـود رضـایت دارنـد     احتمال 
دانشجویانی که معدل باالیی در دوره دبیرستان کسب کرده اند، انتظار دارند که تحصـیالت  
دانشگاهی خود را نیز  با رتبه ممتاز به پایان ببرند و بطور کلی  آن دسته از دانشجویان کـه  

ود و انتظار رتبه برتر در دانشگاه را نیز  داشـتند از جملـه افـرادي    معدل دبیرستانشان باال ب
  .رساندند بودند که دوره را با رضایت مندي بهتري به سرانجام می

ــه         ــگاه منطق ــه دانش ــجویان س ــدي دانش ــایت من ــزان رض ــر می ــی دیگ در تحقیق
همـه   ها، محدوده پارکینگ در بر اساس یافته. مورد سنجش قرار گرفت  )2002(2ساندیاگو

ها از باالترین اهمیت برخوردار بود که دانشجویان کمترین رضـایت را از ایـن    این دانشگاه
  سرویس هاي مـالی، بوفـه و فروشـگاه کتـاب دانشـگاه نیـز از دیگـر        . بخش اعالم کردند

بخش هایی بودند که دانشجو اهمیت آن ها را بسیار دانسته و رضایت پایینی را بـه آن هـا   
در این پژوهش مواردي که دانشـجویان رضـایت منـدي مطلـوبی از     . نداختصاص داده بود

برنامه درسی ارائه شده، نحوه ثبـت نـام، نحـوه    : ها را گزارش کرده اند، عبارت بودند از آن
  . پذیرش و منابع یادگیري

از طریـق پژوهشـی کـه تلفنـی انجـام شـد،       ) 2003(3در همین سال  دانشگاه یاواپاي
  دانشجو را در هفت زمینه مـورد بررسـی قـرار دهـد کـه ایـن        408توانست رضایت مندي 

  برنامـه درسـی، خـدمات حمـایتی، امکانـات، انـدازه کـالس،        : زمینه ها عبـارت بودنـد از  

                                                             
1 - House 
2 - San Diego Community College District 
3 - Yavapai College 
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یج ایـن  بـر اسـاس قسـمتی از نتـا    . کمک هاي مالی، هزینه ها و دیگر خدمات و امکانات
درصـد از دانشـجویان از خـدمات حمـایتی دانشـگاه از دانشـجویانش ابـراز         89پژوهش، 

درصد از دانشجویان اعالم کردند که این دانشگاه را بـه دوسـتان و    92رضایت کرده اند و 
اي را نیز پژوهش مشابه) 2005(1در همین راستا دانشگاه مریلند. آشنایانشان توصیه می کنند

  .آموخته خود انجام داد که نتایج آن با نتایج دانشگاه یاواپاي مشابه بوددر میان دانش 
 رابطه بین رضایتمندي دانشجویان بررسیدر پژوهش خود به )2004(2کارا و دیشلدز

پژوهش نشان داد که  این  نتایج  .پرداختندها از ماندن در دانشگاه آن دبازرگانی و قص رشته
شان براي ماندن در  ها و نیت مثبت با رضایتمندي آنتجربه زیسته دانشجویان به طور 

از کاربرد هاي پژوهش خود را براي آن دسته از  هک پژوهشگرانی. دانشگاه ارتباط دارد
و  شناسند به رسمیت میرا  »مشتري مداري«دانندکه اصول  سسات آموزش عالی مفید میؤم

و بدین  ایجاد کنندشان دانشجویانداشتن بیشتري را براي راضی نگه فرصتخواهند  می
  .طریق کارایی خود را بهبود بخشند

  تـن از دانشـجویان دانشـگاه     917کـه در بـین    دیگـري در پـژوهش   )2007(3ساهین
  ، بـدنبال بررسـی رابطـه بـین رضـایت دانشـجویان و متغیـر هـاي         شـد نتالیا ترکیه انجـام  آ

، مـؤثر  هـا، یـاد گیـري    همکـاري بینی کننده اي همچون حمایت اسـتاد، تعـامالت و    پیش
مـورد از ایـن    4 دادمیـان نشـان   این تحقیقنتایج . بود یاندانشجو يیادگیري فعال و اختیار

بـا رضـایت    مؤثر، یادگیري فعال و یادگیري استادمتغیر ها یعنی ارتباط شخصی، پشتیبانی 
  .اردوجود د يمعنا دارمثبت و دانشجویان ارتباط 

تحصیلی دانشجویان دانشکده هنر و علوم در دانشگاه رضایت ) 2011(4مونیکا مور
اکثر قابل توجهی از دانشجویان رضایت خود را از . را مورد بررسی قرار داد 5جان هاپکینز

اکثر دانشجویان رشته هاي تحصیلی خود را چالش برانگیز .  خدمات دانشگاه اعالم داشتند

                                                             
1 - Meryland 
2 - Kara &DeShields 
3 - Sahin 
4 - Moore 
5 - Johns Hopkins University 
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دانشجویان همچنین . هم کرده استذکر کردند که موجبات پیشرفت علمی آنها را نیز فرا
خاطر نشان کردند که  انعطاف پذیري در ارائه دروس، تخصص و کیفیت باالي آموزش، 
حمایت اعضاي هیأت علمی از اهداف تحصیلی دانشجویان، قابل دسترس بودن اعضاي 
هیأت علمی خارج از کالس درس، کیفیت باالي سیستم مدیریتی، کالس ها، امکانات، 

 . و منابع کتابخانه اي خوب  از دیگر عوامل رضایت تحصیلی آن ها بوده استتجهیزات 

هاي داخلی نیز محققـان متعـددي، بـه بحـث رضـایت منـدي تحصـیلی        در پژوهش
در تحقیقـی بـه ارزشـیابی خـدمات مراکـز آموزشـی       ) 1386(زوار و همکاران. اند پرداخته

هاي این پژوهش گزارش شده است که  دانشگاهاي پیام نور در دو استان پرداختند در یافته
همچنین در این  مطالعه بین جنسـیت و  . دانشجویان از کیفیت خدمات دانشگاه ناراضی اند

  .سال تحصیل تفاوتی در چگونگی کیفیت خدمات وجود نداشت
به عنوان (میزان رضایتمندي دانشجویان ) 1387(ژوهشی توسط ایزدي و همکاران در پ

بر اساس این مطالعه بـیش  . مورد مطالعه قرار گرفتخدمات آموزشی از  )مشتریان دانشگاه
در همـین رابطـه پژهـان و     .نداز نیمی از دانشجویان از خدمات آموزشـی رضـایتی نداشـت   

نیز در سـنجش رضـایت منـدي دانشـجویان تفـاوت معنـا داري را بـین        ) 1387(همکاران
ایـن پـژوهش    . گزارش کردند)درصد 4/34(و پسران ) درصد 9/20(رضایت مندي دختران

را میزان رضایت مندي کلی دانشجویان از وضعیت امکانات و خدمات آموزشـی دانشـگاه   
 .است ش کردهگزار  حد متوسطدر 

در پژوهشی به بررسـی رضـایت منـدي دانشـجویان     ) 1389(اباذري و نعمتی انارکی
نتـایج ایـن پـژوهش    . حضوري و غیر حضوري  رشته کتابداري و اطالع رسانی پرداختنـد 

همچنـین  . شـتند کمتر از نیمی از دانشجویان از شیوه آموزشـی خـود رضـایت دا   نشان داد 
را از خدمات کتابخانه، ) بترتیب از بیشترین به کمترین(ایتیانشجویان بیشترین میزان نارضد

منابع و کتاب هاي درسی، فضاي آموزشی نامناسب، عملکـرد کـادر و در نهایـت آمـوزش     
  .استادان داشتند

رضایت دانشجویان در پژوهش خود  به دنبال  سنجش ) 1390(محمدي  و ترك زاده
ارکنان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی از کیفیت برنامه  درسی و عملکرد استادان و ک
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پاره اي از نتایج این پـژوهش نشـان داد کیفیـت برنامـه درسـی و      . بوده اند دانشگاه شیراز
عملکرد کارکنان نزد دانشجویان زن و مرد تفـاوتی نـدارد در حـالی کـه زنـان از عملکـرد       

  .بیشتر رضایت داشتند) نسبت به مردان(اساتید خود
  ندي دانشجویان کشـاورزي پـژوهش دیگـري اسـت کـه توسـط       سنجش رضایت م 

بر اسـاس ایـن تحقیـق سـطح رضـایت      . صورت گرفت) 1390(شریف زاده و عبداهللا زاده
همچنـین  . بیشتر دانشـجویان از کیفیـت آموزشـی پـایین و متوسـط گـزارش شـده اسـت        

  .همبستگی منفی  معنا داري بین سن و این رضایت مندي وجود داشت
، شـیوه رایـج برگـزاري دوره کارشناسـی     1388کر شد، تا قبل از سال همانطور که ذ

پژوهشی بود که بر اسـاس آن دانشـجو عـالوه بـر تعـدادي واحـد        –ارشد شیوه آموزشی 
  بـراي  . کـرد  واحد را به عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشـد سـپري مـی    6تا  4درسی، 

. تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بودسال هاي متمادي این روش، یگانه شیوه براي ادامه 
وزارت علوم  تحقیقات و فناوري بـراي دوره کارشناسـی ارشـد دو     1388در ابتداي سال 

. شیوه دیگر نیز معرفی کرد که یکی شیوه آموزش محور و دیگري شیوه پژوهش محور بود
  ایــن ســه شــیوه را اینگونــه تعریــف) 1388تارنمــاي وزارت علــوم، (آیــین نامــه مربوطــه

  :کرده است 
اي که محتواي برنامه  آن مشتمل بر واحدهاي درسی  دوره: پژوهشی –شیوه آموزشی 

  .نامه است و  پایان
اي با محوریت آموزش، که دانشجو پس از گذراندن  واحـدهاي   دوره: شیوه آموزشی

  .شود آموخته می نامه دانش درسی و بدون گذراندن پایان
ارائـه فنـاوري جدیـد،    (پژوهش که دسـتاورد آن  اي با محوریت  دوره: شیوه پژوهشی

شـود و مشـتمل بـر اخـذ     ...) ارائه نظریه و ایده جدید، تولید دانش فنـی، ثبـت اختـراع و   
  .نامه است واحدهاي درسی محدود و الزام به ارایه پایان

ارشـد بـه سـه     هاي کارشناسـی  نامه جدید دوره نامه هدف از تدوین آیین در این آیین 
هاي تحصیالت تکمیلی، ارتقاي کیفیت، تنوع بخشی به  شیوه مذکور، تقویت و توسعه دوره

هـاي   هاي نوین ارایه آموزش، پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا براي ورود به دوره شیوه
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سازي آن بـا   ها و همسان ارتقاي سطح کیفی و کمی این دوره تحصیالت تکمیلی، تقویت و
منـدي از آن در   تا بـا بهـره  «هاي توسعه و دیگر اسناد راهبردي کشور ذکر شده است  برنامه

تارنمـاي  (تـالش شـود   » تربیت متخصصان و پژوهشگران ماهر و برجسته در سطح کشور
  ).1388وزارت علوم، 

 پایان دوره کارشناسی«این آئین نامه، مدرك  24شایان ذکر است که بر اساس ماده  
ارزش یکسانی داشته و ) پژوهشی، آموزشی، و پژوهشی -آموزشی (شیوه  ارشد به هر سه 

  .)همان(»توانند در دوره تحصیلی باالتر ادامه تحصیل دهند دانشجویان می
هـاي کشـورهاي پیشـرفته اجـرا      هریک از دوره هاي فوق سالهاست که در دانشـگاه 

پژوهشی و آموزش محور  داراي مزایا و معـایبی   -به طور کلی دو دوره آموزشی. شوند می
از یک سو، گزینه گذراندن پایان نامه به ویژه براي کسانی که قصد ادامه تحصیل در . هستند

بـه اعتقـاد   . مقطع دکتري را دارند از سـوي اسـتادان  از امتیـاز بیشـتري برخـوردار اسـت      
ي داشتن دکتر هاي ن بر این باورند که براي موفقیت در برخی  از دوره،استادا)2012(باکوت
گذراندن پایـان نامـه نشـان دهنـده توانـایی      .است ي تحقیقاتی مستقل امري ضروري تجربه

اي تحقیقاتی به طور مستقل است و به نوعی اعتمـاد بـه    دانش آموخته در انجام دادن پروژه
 نیز گذرانـدن   کسب و کار صاحبانبسیاري از  عالوه به.نفس دانشجو را نیز افزایش می دهد

جـذب  پـس از کسـب مـدرك     نـد براي کسانی که قصد دار نسبی یک مزیت را پایان نامه
دهـد   آنها معتقدند که گذراندن موفقیت آمیز پایان نامه نشان می. نیروي کار شوند می دانند

  ا ت، تحلیـل  و ارائـه   که دانشجو توانایی انجام فعالیت هـاي مسـتقل، جمـع آوري اطالعـ    
هـاي آمـوزش محـور در مقطـع      دوره) 1998(و همکاران 1به زعم کارول. آن ها را داراست

از سوي دیگـر، دانشـجویان   . کارشناسی ارشد به نحوي ادامه و بسط دوره کارشناسی است
ایـن دوره هـا بـه ویـژه بـراي      . شـوند  التحصیل مـی  هاي بدون پایان نامه سریعتر فارغ دوره

به تخصص خاصی که  دانشجویانی که با هدف پیشرفت شغلی قصد ادامه تحصیل دارند و
فقط از طریق گذراندن پایان نامه میسور است نیازي ندارند، مناسب است و هزینه کمتـري  

  .را نیز به دانشجو و دانشگاه تحمیل می کند

                                                             
1 - Carroll 
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  روش پژوهش
ترکیبـی انجـام پذیرفتـه اسـت، از      يا  کاربردي و بر اساس شیوه ،روي پژوهش پیش 

و  است از نوع توصیفی هاي پیمایشی گرد آوري داده ها در زمره پژوهش سویی مشتمل بر
جامعـه آمـاري ایـن     .از سوي دیگر با توجه به مصاحبه هاي انجام شده جنبـه کیفـی دارد  

کارشناسی ارشد آمـوزش   ترم آخر نفر دانشجویان 800شامل حدود  در بعد کمی وهشژپ
بـا اسـتفاده از روش    میـان، از ایـن  . مورد مطالعه اسـت دانشگاه  1388محور ورودي سال 

 پژوهشـگر سـاخته    اي نفر انتخـاب و پرسشـنامه   270اي  اي چند مرحله گیري خوشه نمونه
 پاسـخگویان در بـین   )0200(رضایتمندي تحصیلی مریلندمبتنی بر مطالعه گویه  26شامل 

. ی شدطراح) از خیلی کم تا خیلی زیاد(درجه اي لیکرت 5پرسشنامه با مقیاس  .پخش شد
گویـه بـراي رضـایتمندي از     10مربوط به کیفیت برنامـه درسـی،    گویه 6گویه  26از این 

گویه براي رضـایتمندي کلـی از دوره    2و   گویه مربوط به دستاورد هاي دوره 8امکانات، 
روایی آن مورد . بدست آمد 852/0نامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ پرسش پایایی .بود

  بـراي تحلیـل   . پرسشنامه جمـع آوري شـد   258در نهایت   .ران قرار گرفتتأیید صاحبنظ
ی پیرسون و اسپیرمن استفاده اي و همبستگ ، آزمون فریدمن، میانگین رتبهtداده ها از آزمون 

 درانتخـاب . مصـاحبه بـا دانشـجویان ایـن دوره انجـام گرفـت       32در بعد کیفـی نیـز   . شد
 بـا . بـود  برفـی  گلولـه  روش و تصادفی روش،روش ترین عمده مصاحبه، براي دانشجویان

 انتخـاب  دانشـگاه  هاي دانشکده تمام از شوندگان مصاحبه شد سعی دو روش به این توجه
قبل از شروع مصاحبه ها به شرکت کنندگان اطمینان داده شد که اسمی از ایشان در . شوند

مرحله بعـد  در . پژوهش آورده نشود و همچنین اجازه گرفته شد تا مصاحبه ها ضبط شوند
تعـدیل و مقولـه بنـدي     -و با بهره گیري از روش تحلیـل محتـوا   مصاحبه ها، پیاده سازي

در همـین بخـش بـه آن اشـاره شـود تبیـین چـارچوب        نکته دیگري که الزم است . شدند
بر اساس آنچـه کـه در بخـش    . در پژوهش حاضر است» رضایت مندي تحصیلی«مفهومی 

پیشینه ارائه شد و همچنین بر اساس مولفه هایی که در پرسشنامه پژوهش حاضـر و حتـی   
ی مصاحبه هاي کیفی براي سنجش رضایت مندي در نظر گرفته شد می توان عوامـل اصـل  
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موثر بر رضایت مندي دانشجویان آموزش محور را احصا و ارائه کرد، از اینرو شکل زیر به 
  :صورت خالصه این مفهوم را نشان می دهد

  
  
  

  
  هاي پژوهش یافته

آمده  1آماره توصیفی مربوط به مؤلفه هاي رضایت مندي تحصیلی در جدول شماره 
مشـاهده شـده بـراي رضـایت منـدي       tنشـان مـی دهـد     2یافته هاي جدول شماره. است

کیفیت برنامه درسـی، دسـتاورد هـاي دوره، رضـایت منـدي از      (تحصیلی و مؤلفه هاي آن 
درصـد معنـادار اسـت، بـه      5سطح آلفاي  از نظر دانشجویان در) امکانات و  اطالع رسانی

. عبارتی بین میانگین مشاهده شده و میانگین آزمون تفـاوت معنـاداري مشـاهده مـی شـود     
  نتایج این آزمون بـر ایـن موضـوع داللـت دارد کـه میـانگین رضـایت منـدي تحصـیلی و          

یین تـر  پـا ) حد متوسط(بطور معنا داري از میانگین آزمونمؤلفه هاي آن از نظر دانشجویان 
ــایین تــر از حــد      اســت و مــی تــوان گفــت رضــایت منــدي تحصــیلی در دانشــجویان پ

  .متوسط است
 

رضایت مندي 
اطالع رسانیتحصیلی

کیفیت برنامه 
درسی

امکانات
جنسیت وضعیت 

تاهل

وضعیت 
شغلی

دستاوردهاي 
دوره

 عوامل موثر بر رضایتمندي تحصیلی دانشجویان آموزش محور: 1شکل
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 آماره توصیفی مربوط به مولفه هاي رضایت مندي تحصیلی: 1جدول شماره 

  انحراف معیار  میانگین  تعداد  متغیر
خطاي انحراف از 

  میانگین
 42/0 67/0 35/2  258  کیفیت برنامه درسی

 52/0 83/0 31/2 257  دورهدستاورد هاي 

 05/0 87/0 42/2 258  رضایت مندي از امکانات

 59/0 93/0 90/1 252  اطالع رسانی

 

  تک نمونه اي مؤلفه هاي رضایت مندي تحصیلی tمربوط به آزمون :  2جدول شماره 

  
/. 597( ، کیفیـت برنامـه درسـی   ) =r/. 197(سـن  ورضایت منـدي کلـی    نرابطه میا

r=(ــتاورد ــاي دوره ،دســـ ــات)=r/.645(هـــ ــایتمندي از امکانـــ   و  )=r/. 365(، رضـــ
سـطح  سن،  یعنی هر چه . معنی دار بود 01/0نیز در سطح آلفاي ) =r/.514(اطالع رسانی

کیفیت برنامه درسی، دستاورد هاي دوره، رضایت مندي از امکانات ارائه شده در این دوره 
بـه  . نیز افزایش می یابـد  ،رضایت مندي کلی بیشتر باشدو اطالع رسانی پیرامون این دوره 

رابطه معنی دار و این مؤلفه هاي ذکر شده و رضایت مندي  دانشجویان عبارت دیگر میان 
  .)3جدول (مثبتی وجود دارد

  
  
  

  متغیر

  میانگین آزمون= 3

T Df 
  سطح 

  معنی داري   
  تفاضل    
  میانگین  

  سطح زیر منحنی

  حد باال      حد پایین

 -56/0 -72/0 -64/0  0.000 257 - 34/15  کیفیت برنامه درسی

 -58/0 -79/0 -68/0  0.000 256 - 20/13  دستاورد هاي دوره

 -46/0 -68/0 -57/0  0.000 257  - 57/10  مندي از امکانات رضایت

 -98/0 -22/1 -09/1  0.000 251 - 61/18  اطالع رسانی
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  آزمون همبستگی بین رضایت مندي کلی و مؤلفه هاي رضایت مندي دانشجویان: 3جدول شماره 

کیفیت   متغیر ها  همبستگی
  برنامه درسی

دستاورد هاي 
  دوره

  سن  اطالع رسانی  امکانات دوره

ضریب 
  همبستگی

  197/0**  514/0**  365/0**  645/0**  597/0**  رضایت مندي کلی

  رضایت مندي کلی  معنی داري
00/0 

 

00/0 

 

00/0 

 

00/0 

 
001/0  

تعدا
  د

  255  255  255  255  255  رضایت مندي کلی

  242  253  255  255  255  متغیر ستونی

  
در بررسی اطالعات جمعیت شناختی و رضایتمندي کلی رابطه یا اختالف معنا داري 

اما مقایسه رضـایتمندي در میـان    .شترضایتمندي کلی وجود ندا با هلأجنسیت و  تمیان 
تحلیل آماري نشان داد که دانشجویان . دانشجویان بیکار و شاغل، این تفاوت معنی دار بود
  ).6و 5، 4جداول(شاغل رضایت بیشتري نسبت به افراد بیکار داشتند 

  
  مرد مستقل مربوط به مقایسه رضایت مندي کلی در دانشجویان زن و tنتایج آزمون :  4جدول شماره

  معنی داري T  درجه آزادي  انحراف معیار  میانگین  تعداد  دانشجویان  متغیر

  رضایت مندي کلی
  00/1  11/2  151  زن

251  569/0-  570/0  
  07/1  19/2  101  مرد
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مستقل مربوط به مقایسه رضایت مندي کلی در دانشجویان مجرد و  tنتایج آزمون :  5جدول شماره
  متاهل

  معنی داري T  درجه آزادي  انحراف معیار  میانگین  تعداد  تاهلوضعیت   متغیر

رضایت مندي 
  کلی

  04/1  11/2  175  مجرد
252  871/0  385/0  

  00/1  23/2  78  متاهل

  
مستقل مربوط به مقایسه رضایت مندي کلی در دانشجویان بیکار و  tنتایج آزمون :  6جدول شماره

  شاغل

وضعیت   متغیر
  شغلی

  معنی داري t  درجه آزادي  انحراف معیار  میانگین  تعداد

رضایت مندي 
  کلی

  04/1  01/2  182  بیکار
247  598/3-  000/0  

  93/0  53/2  66  شاغل

 
در پاسخ به این پرسش نیز، که اگر قرار بـود مجـدد بـراي ایـن دوره، دانشـگاهی را      

دانشجویان این تمایل را از % 13انتخاب کنید، آیا دانشگاه فعلی را انتخاب می کردید، تنها 
  .این تمایل را نداشتند%  84داشتند که در همین دانشگاه تحصیل کنند و  

  
  بحث  
نارضایتی  پاسخگویی به سوال اصلی تحقیق، بر اساس یافته هاي این پژوهش و 

آیین نامه دوره  1طبق ماده . دانشجویان اولین دوره آموزش محور کامالً مشهود است
ها پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا  ناپیوسته، یکی از اهداف این دورهکارشناسی ارشد 

براي ورود به دوره هاي تحصیالت تکمیلی و ارتقاي سطح کیفی و کمی کارشناسی ارشد 
ها می تواند ضمن زیر سؤال بردن تحقق عدالت  اما پیاده سازي نامناسب این دوره. است
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این نا . آموختگان فراهم آورد را براي دانشاجتماعی، سرخوردگی، دلسردي و نا امیدي 
  . امیدي و دلسردي در اغلب مصاحبه ها قابل مشاهده بود

عنوان عوامل  به) 1970(در مطالعه حاضر هر شش عاملی که در مطالعه بتز و همکاران
نارضایتی و نا آرامی دانشجویان از خدمات دانشگاهی ذکر شده است، از عوامل نارضـایتی  

از میان این شش عامل، تنها نقش کیفیت آموزشی نسـبت  . این مطالعه نیز بودنددانشجویان 
قرار گرفتن ایـن دانشـگاه در   . به بقیه عوامل در میزان نارضایتی دانشجویان کمرنگ تر بود

تهران و پیشکسوت بودن برخی از استادان دانشگاه در برخی رشته ها از جمله عواملی بود 
براي نمونه یکی از دانشجویان نارضـایتی خـود   . کاهش می دادکه نارضایتی دانشجویان را

  : چنین ابراز داشت
من هم مثل بسیاري دیگر از بچه ها از این دوره رضـایت چنـدانی نـدارم امـا نقطـه      «

قوت این دوره براي من استادان با تجربه گروه بود که اگر چـه خودشـان هـم از آمـوزش     
  ».ریس چیزي کم نگذاشتندمحور رضایتی نداشتند، اما در امر تد

رضایت مندي دانشجویان بـا تجربـه زیسـته آن هـا از      )2004(به زعم کارا و دیشلدز
بـا توجـه بـه نتـایج ایـن      . دانشگاه و نیت شان براي ماندن دراین محیط رابطه مستقیم دارد

پژوهش، به نظر می رسد در مورد دوره آموزش محور بـارزترین نکتـه، تصـویر و ذهنیـت     
ان قبل از ورود به این دوره با واقعیت جاري آن اسـت کـه بـین ایـن دو در ایـن      دانشجوی

مطالعه تفاوت آشکاري هویدا شد؛ بعبارت دیگر شکاف عمیقی بین این دو وجود دارد که 
یکـی از مصـاحبه شـوندگان    . می تواند یکی از علل اصـلی نارضـایتی دانشـجویان باشـد    

  :از کردنارضایتی خود را در این زمینه چنین ابر
امـا  . تصورم از دوره این بود که زود تر تمام می کنم و بعد مـی روم سـراغ دکتـري   «

مسئولین وانمـود  . وقتی آمدیم براي ثبت نام بین خود مسئولین و کارکنان  هم اختالف بود
در روز ثبـت نـام و   . می کردند دوره بسیار ارزشمند است اما کارکنان نگاه دیگري داشتند 

برخی از آن هـا  . مورد در رفتارشان با دانشجویان آموزش محور نمایان است حتی االن این
  ».چون معتقد اند چون پول دار بودیم آمدیم این دوره. به ما می گویند دالر هاي متحرك



   1391و زمستان  پاییز •شماره دوم  •سال اول  •دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزي آموزشی  /        ٢٠

 

یافتــه هــاي پــژوهش حاضــر دربــاره ایــن موضــوع بــا پــژوهش هــاي کبریــایی و   
، یمنـی دوزي  )1387(ه و همکـاران ، آراسـت )1387(، عزیزي)1386(، زوار)1384(رودباري

این مورد به خوبی در مصاحبه ها و مشـاهدات  . هم خوانی دارد) 1389(سرخابی و ثمري 
  .محقق از رفتار دانشجویان مشهود بود

بر اساس نتایج این تحقیق بین جنسیت و رضایت مندي تفـاوت معنـا داري مشـاهد    
و بخشـی از  ) 1386(ار و همکـاران ، زو)1994(نشد، که با یافته هاي پژوهش بـن و وسـپر  

اما برخالف عدم رابطه معنا دار . همخوانی دارد) 1390(نتایج پژوهش محمدي و ترك زاده
بین جنسیت و رضایت تحصیلی رابطه معنا داري بین شاغل بـودن و ایـن رضـایت منـدي     

ـ     . مشاهده شد ا اگر چه عوامل زیادي می تواند در معنا داري مـورد اخیـر دخیـل باشـد، ام
فرصت کم شاغلین براي انجام پایان نامه و همچنین نیاز بیشتر به مدرك می تواند یکـی از  

را ) 2012(مهم ترین دالیل این رضایت مندي در میان این قشر باشد کـه نظـرات بـاکوت    
  : دو نفر از مصاحبه شوندگان در این باره اظهار داشتند. کند تأیید می

زیادي است که از دانشگاه دور هستم؛ خیلی هـم  مدت . سال سابقه کار دارم 24من «
همین مقدار آموزش و کار پژوهشـی هـم کـه در ایـن دوره     . دنبال پایان نامه و مقاله نیستم

  ».دیدم خیلی برایم مفید بود
من معلم هستم کالس هاي مدرسه و شهرستانی بودن خیلی اجازه نمی دهد من بـه  «

  ».کنمنگرانی هایی چون نداشتن پایان نامه فکر
هاي  واري نسبت به آینده بر اساس داشته امید) 1390(به زعم ابراهیمی و همکاران

اما آنچه از نارضایتی . کنونی، رابطه مستقیمی با رضایت مندي و موفیقت تحصیلی دارد 
ابراز شده دانشجویان و سردرگمی و نا امیدي آن ها نسبت به آینده تحصیلی شان در دوره 

ت می شود، می توان انتظار داشت که موفقیت تحصیلی در تمامی آموزش محور  برداش
چرا که اغلب . بخش نباشد ها چندان رضایت ابعاد بخصوص در بعد پژوهشی  براي آن

نامه از سویی و مؤثر بودن این مهم  دانشجویان بدنبال ادامه تحصیل بودند ولی نداشتن پایان
ردي و ناامیدي نسبت به آینده را براي در گزینش دوره دکتري از سوي دیگر، زمینه دلس
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یکی از دانشجویان رشته زمین شناسی دلیل . اغلب دانشجویان این دوره فراهم کرده بود
  :نارضایتی خود را چنین اعالم کرد

مقاله دادن که سخت است، پایان نامه هم که نداریم، هر دو مورد هم بـراي پـذیرش   «
اما االن چیزي جز دلسـردي  . صرف این دوره کردیمدکتري امتیاز زیادي دارند، کلی هزینه 

  ».و نا امید نصیب آدم نمی شود
رضایت نسـبی دانشـجویان از کیفیـت برنامـه درسـی و رضـایت کمتـر از امکانـات         

در ایـن  . هـم خـوانی دارد  ) 2001(دانشگاهی نیز با یافته هاي نظر سنجی دانشگاه سانتیگو
میان رضایت مندي نسبی دانشجویان آموزش محور از کیفیت برنامه درسی را می توان بـه  

مطالعه و اخالق حرفه اي اسـتادان در بسـیاري از    عواملی چون قدمت باالي دانشگاه مورد
همچنان که در مصاحبه ها هـم آشـکار بـود در مقایسـه بـا      . گروه هاي آموزشی نسبت داد

بسیاري از مؤلفه هاي رضایت مندي برخورد حرفه اي اسـاتید، نظـر مثبـت دانشـجویان از     
) 2007(تحقیق سـاهین  این مسئله در. کیفیت آموزشی و برنامه درسی را بدنبال داشته است

  . نیز نشان داده شده بود که در تحقیق حاضر نیز مورد تایید قرار گرفت
به طور کلی، بر اساس نظرات دانشجویان رضایت مندي از دوره آمـوزش محـور در   

این نارضایتی با نتایج حاصل از پـژوهش هـاي زوار و   . پایین ترین سطح خود قرار داشت
و شریف زاده ) 1389(، اباذري و نعمتی انارکی)1387(، ایزدي و همکاران)1386(همکاران

اگر چه که نارضایتی ابراز شده در این پژوهش الزامـا  . دهمخوانی دار) 1390(وعبداهللا زاده
نباید به حذف و از بین بردن دوره آموزش محور منجر شود، امـا بایـد زمینـه بـازنگري در     
سیاست هاي گزینشی و اجرایی این دوره را فراهم آورد، چرا که بر این اساس مـی تـوان   

  هـم عـدالت آموزشـی تحقـق      انتظار داشت هم جنبه توسعه آموزش عـالی فـراهم شـده و   
  .یافته است

 
  نتیجه گیري

اگرچه نتایج پژوهش حاضر نشان داد در سـال اول برگـزاري دوره آمـوزش محـور،     
دانشجویان نارضایتی از وضع موجود، دلسردي براي ادامه تحصـیل و ناامیـدي را گـزارش    

بـی تردیـد   . داد اند اما نمی توان همه این موارد را به ذات دوره آموزش محور نسـبت  کرده
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دوره آموزش محور باید مخاطب خاص خود را بیابد و براي آن نیز مخاطب خاص تعریف 
  شود، چیزي که بنظر می رسد در آیین نامه اگـر چـه تلـویحی بـه آن اشـاره شـده امـا بـه         

  .پیاده سازي مناسب آن توجه شایانی نشده است
 -محور نسبت به دوره آمـوزش  نداشتن پایان نامه به عنوان وجه تمایز دوره آموزش 

اي طراحی، پیاده سازي و اطالع رسانی شود که هـم از طرفـی    پژوهش محور باید به گونه
مخاطب خاص خود را جذب کند و هم زمینه حضور کمی و کیفی دانشجویان در مقـاطع  

رسد در حال حاضر دانشجویان  به دلیـل ظرفیـت محـدود     به نظر می. باالتر را فراهم آورد
تر بودن نمره آزمون ورودي بـه ناچـار بـه سـمت دوره      پژوهشی و پایین  -ه آموزشی دور

تـر بـودن امتیـاز در آزمـون ورودي      حـال آنکـه پـایین   . انـد  آموزش محور سوق داده شـده 
کارشناسی ارشد به هیچ روي مشخص کننده توانایی و عالقه فرد نسبت به امر پـژوهش و  

  .پایان نامه نویسی نیست
باید زمینه گزینش تخصصی و هدفمند براي دوره هاي متنوع کارشناسی  بدین ترتیب

هـا و عالقـه    هـا، مهـارت   ارشد فراهم شود تا بواسطه آن هر فردي بتواند متناسب با توانایی
هاي درسـی،   در این میان توجه به کیفیت برنامه. ي مورد نظر خود را برگزیند خویش دوره

  مناسـب در میـزان رضـایتمندي دانشـجویان تـأثیر       دستاوردها، امکانـات و اطـالع رسـانی   
  .بسزایی دارد

  
  :فهرست منابع

وضـعیت دانشـگاه هـاي شـهر     ). 1387. (آراسته، حمید؛ سبحانی نژاد، مهدي؛ همایی، رضا
فصلنامه پـژوهش و برنامـه ریـزي در    .تهران در عصر جهانی شدن از دیدگاه دانشجویان

  . 47-66صص ). 50(14، آموزش عالی
قابل دسـترس در پرتـال وزارت علـوم،    ). 1388( .نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوستهآیین 
  :يو فناور یقاتتحق
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آموزش حضوري و غیرحضوري دانشـجویان  ). 1389. (نعمتی انارکی، لیال اباذري، زهرا و
   .7-22صص . 84، تابک فصلنامه.مطالعه: کتابداري واطالع رسانی در ایران
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