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اعتباريابي مقیاس رضايت تحصیلي دانشجويان بود. 
های گروه ة، شامل کلینیز آماری تحقیق ةجامع

ز بود. پس از گروه( دانشگاه شیرا 59آموزشي )
ها به پنج زيرگروه فني و مهندسي، تفكیك گروه

و  ،علوم پايه، علوم انساني، دامپزشكي و کشاورزی
های اری، پنج گروه آموزشي از زيرگروههنر و معم

مذکور، به صورت تصادفي انتخاب شدند. در 
دانشجويان سال چهارم  ةهای منتخب، کلیگروه
تحقیق، مقیاس  ةکارشناسي به عنوان نمون ةدور

رضايت تحصیلي دانشجويان را تكمیل نمودند. به 
روايي مقیاس با استفاده از روش  ةمنظور محاسب

ها با نمرات کل تحلیل گويه، همبستگي بین گويه
هر بعد محاسبه شد که نتیجه به دست آمده بیانگر 

آلفای  ةو همچنین نتیج ،روايي باالی مقیاس بود
اين مقیاس از پايايي کرونباخ نیز نشان داد که 

تحلیل عامل تأيیدی  ةنتیجاست.  اربااليي برخورد
انه، از روايي شان داد که هر کدام از ابعاد ششگنیز ن

بااليي برای تبیین رضايت تحصیلي دانشجويان 
  .هستندبرخوردار 

 

Abstract: The main goal of this study 

was to validate the students’ academic 

satisfaction scale. Statistical population 

consisted of all the academic 

departments of Shiraz University. After 

separating the departments into 

humanities, applied science, technology 

and engineering, agriculture and art sub 

groups, amongst five groups were 

selected randomly and the entire senior 

undergraduate students filled the scale 

as samples. To compute the scale 

validity the items’ correlation with the 

total scores of each dimension was 

estimated using item analysis method. 

The result showed a high validity and 

also the results of cronbach’s alpha 

showed a high reliability of the scale. 

The results showed high validity (item 

analysis and confirmatory factor 

analysis) and reliability (Cronbach’s 

Alpha) of each dimensions of the 

questionnaire. 
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 مقدمه

عالي، عالوه بر انتقال دانش، کمك به ها، مؤسسات و مراکز آموزشموريت دانشگاهأم
. از جمله اقداماتي که به مراکز دانشگاهي استانشجويان د ةرشد و بهسازی همه جانب

 دربارةرساند، گردآوری اطالعاتي موريت ياری ميأانجام احسن اين م به منظور
ب( يا 1993، 1تحصیلي دانشجويان است که از آن به عنوان يك پیامد )آستین رضايت

؛ 1997مكاران، و ه 2بهبود کیفیت تجارب دانشجويان )هاری برایشده ابزار طراحي
 شود. مي( ياد 1998، 3آلدريج و رولي

تحصیلي با عناصری مانند تعامالت  بر اساس مطالعات انجام شده، بین رضايت
های مادی و معنوی، آزادی دانشجويان با همديگر و اساتیدشان، انواع پشتیباني

 ةرابط ،ندانشجو، کیفیت تكنولوژی آموزشي و همچنین میزان خودکارآمدی دانشجويا
؛ 2007، 6؛ شاين2004، 5؛ بولیگر و مارتین داله2007، 4معناداری وجود دارد ) آرشینو

ديگری نیز اين نتیجه به دست آمد که  ة(. در مطالع2001، 7هارت و چنیدررين
رضايت تحصیلي  ةکنندبینيهای يادگیری از جمله عوامل پیشتعامالت افراد در محیط

؛ 2006، 10؛ کیلِر2006، 9؛ چجلك2008، 8ي و دالجوششوند )بری، آوکمحسوب مي
( 2002) 12رايان، شريشم و کارسوننیكي، مكي(. بنا به گزارش کي2006، 11رودرايز

نیز رضايت تحصیلي دانشجويان با عناصری مانند انسجام گروهي، همبستگي گروهي، 
و سازماني، خودمختاری و میزان صمیمیت  میزان مشارکت افراد، ساخت و جوّ

 . ارتباط استاستقالل افراد در 
ترين و که دانشجويان به عنوان مهم از آنجايي توان گفتمي ،بر اين اساس

پايش مستمر  شوند،کنندگان خدمات دانشگاهي محسوب ميترين دريافتاصلي
نه تنها به پیشرفت و  ،های مناسباتخاذ سیاست به منظوررضايت تحصیلي آنها، 

 مك خواهد کرد، بلكه به حفظ و بقای دانشگاه در محیط رقابتيموفقیت علمي آنها ک
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بنابراين،  ؛(2007، 2؛ هِلگِسن و نِسِت2005، 1شد )دشیلدز، کارا و کايناک خواهد منجر
عالي ناگزير بايد بكوشند تا از طريق جلب ها و مؤسسات و مراکز آموزشدانشگاه

تصويری مطلوب  ةو هم با ارائ هم به اثربخشي خود ياری رسانند ،رضايت دانشجويان
از خود به محیط ـ از طريق دانشجويان ـ منابع و سرمايه انساني مطلوب را به سمت 

 در خود جذب نمايند. البته آگاهي از سطح رضايت تحصیلي دانشجويان و تالش
جهت تأمین رضايت تحصیلي آنها مستلزم به کارگیری ابزار و وسايل دقیقي است که 

عوامل و عناصر مؤثر بر رضايت تحصیلي دانشجويان را  ةنگر همو کلبه طور جامع 
شود که تا کنون نه تنها ابزاری با اين وجود، مشاهده مي ؛شناسايي و ارزيابي نمايد

ها تهیه نشده است، بلكه جامع پیرامون رضايت تحصیلي دانشجويان در دانشگاه
 ،به عنوان نمونه .اندمفهوم پرداختهتحقیقات انجام شده نیز با نگاهي تك بُعدی به اين 

 ،( اشاره نمود که از نظر او1388رضايت تحصیلي احمدی ) ةتوان به پرسشناممي
تحصیلي، نگرش به  ةرضايت تحصیلي شامل رضايت از مدرسه، رضايت از رشت

که ابعاد کرد ( مطرح 2013) 3يا بهاماني ؛تحصیل و رضايت از رفتار معلمان است
، رضايت از کیفیت گروه از رضايت کلي از تحصیلعبارت  ،رضايت تحصیلي

 .استآموزشي و رضايت از تسهیالت دانشگاهي 
با توجه به اهمیت جلب رضايت دانشجويان به  که شايسته است ،با اين وصف 

ترين مخاطبان دانشگاهي، در حفظ و بقای دانشگاه، با رويكردی جامع و عنوان اصلي
رضايت تحصیلي دانشجويان ـ  دربارةابزاری جامع  ةـ تهی سیستمي به اين موضوع

جهت شناسايي عوامل مؤثر  در هم به مديران دانشگاهي ،پرداخته شود؛ تا از اين طريق
بر رضايت تحصیلي دانشجويان ياری شود و هم از طريق تأمین انتظارات دانشجويان 

بهبود تصوير بیروني به افزايش نرخ ماندگاری آنها در دانشگاه و به  ،دانشگاه از سوی
 دانشگاه کمك شود. 

 :نظر به آنچه گفته شد، در اين پژوهش تالش شد به اين سؤال پاسخ داده شود که
روايي و پايايي الزم برخوردار ( از 1386زاده، )ترک 4آيا مقیاس رضايت تحصیلي
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از استفاده  به منظورريزان دانشگاهي ؟ پاسخ به اين سؤال، به مديران و برنامهاست
 .کند ميرضايت تحصیلي دانشجويان کمك  دربارةابزاری جامع 
 مبانی نظری 

 رضایت تحصیلی 
تابع عملكرد ذهني و انتظارات افراد  ،نظران، رضايتاز ديدگاه بسیاری از صاحب

عملكرد ذهني  ةمقايس ةهمین دلیل، هر گونه احساس خوشايندی که نتیجاست. به 
( 2010) 1(. کُو1386شود )فارسیجاني، رضايت نامیده مي افراد با انتظارات آنان باشد،

به  ؛داندشان ميرضايت دانشجويان را بیانگر چگونگي ادراک آنها از تجارب يادگیری
بخش به حفظ و نحوی که مطابق با تحقیقات، وجود دانشجوياني با تجارب رضايت

( نیز 2004) 3از نظر چو (.1999، 2بهبود بقای آنها در دانشگاه خواهد انجامید )دِبورگ
تجارب رقابتي محسوب  ةايجاد و توسع به منظوريكي از چهار عنصر کلیدی  ،رضايت

نه تنها به وفاداری آنها کمك خواهد  ،به نحوی که جلب رضايت دانشجويان ؛شودمي
شد  شت آنها در طوالني مدت نیز منجر خواهدکرد، بلكه به حفظ و نگهدا

دانند (. برخي نیز رضايت را مفهومي چندبعدی مي2001، و همكاران 4)آتناسپولوس
که اغلب به منظور بررسي تجانس يا توافق بین انتظارات و نتايج مورد بررسي قرار 

به معنای  ،رضايت تحصیلي که توان گفتهای مذکور ميگیرد. بر اساس ديدگاهمي
نگرش مثبت يا  ةدکننادراک دانشجويان از تجربیات زندگي دانشگاهي است که تعیین

 .استمنفي آنها از دانشگاه 
نظران، بین رضايت تحصیلي با تناسب از نظر برخي صاحب که الزم به ذکر است

و همكاران،  5محیط علمي، فیزيكي و اجتماعي دانشگاه رابطه وجود دارد )هچر
عد که بین بُ( گزارش کردند در حالي1992(. در اين راستا، هچر و همكاران )1992

مثبتي  ةگذاری روی منابع انساني )دانشجويان( و رضايت تحصیلي آنان رابطمايهسر
های مالي با رضايت تحصیلي وجود دارد، بین خدمات دانشگاهي مانند هزينه

به دلیل وجود ارتباطي که  توان گفتلذا مي ؛دانشجويان ارتباط معكوسي وجود دارد
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لي دانشجويان، توجه به نیازها و پويا و منعطف بین محیط دانشگاه و رضايت تحصی
 است.حائز اهمیت  ،به عنوان مخاطبان اصلي دانشگاه ،های دانشجويانخواسته
 (. 2001، 1)جیمز
جه تحقیقات حاکي از آن است که رضايت تحصیلي در رابطه با متغیرهای مختلفي ینت

مرکز بر نقش است که در ادامه به برخي از آنها اشاره شده است. گروهي از محققان با ت
های آموزشي در تسهیم رضايت تحصیلي، گزارش کردند آن گروه از اساتید و گروه

کنند، نسبت دانشجوياني که با اساتید خود به منظور انجام امور پژوهشي رابطه برقرار مي
، 2)آمبچ و پورتر هستندبه ساير دانشجويان، از رضايت تحصیلي باالتری برخوردار 

که به  رضايت تحصیلي، ضمن اين دربارة( نیز در تحقیقي 2007ت )(. هلگسن و نس2002
ارتباط رضايت تحصیلي با کیفیت خدمات، اطالعات آموزشي و  راجع به شواهد تجربي

راهنمايي، تعامالت اجتماعي دانشجويان، رضايت از تجهیزات مالي و تعهد دانشجويان 
لي از همدلي دانشجويان و اعتبار که رضايت تحصی دست يافتند، بیان کردند عالوه بر اين

( 2004) 3کارا ةپذيرد، بر آنها نیز اثر مثبتي خواهد گذاشت. بر اساس يافتثیر ميأدانشگاه ت
مثبت و معناداری بین تجارب دانشگاهي دانشجويان، رضايت تحصیلي و تمايل  ةنیز رابط

-تر، پروس و فیتزعالوه بر اين، بر اساس گزارش هاچر، کري ؛آنها به ماندن وجود دارد

جهت  در های موجود(، بین رضايت تحصیلي با کیفیت اساتید و فرصت1992) 4جرالد
الف و ب( در  1993معناداری وجود دارد. آستین ) ةخالقیت و بهسازی علمي آنها رابط

های محیط ثیر ويژگيأگزارش تحقیقي خود، بیان کرد که رضايت تحصیلي تحت ت
( گزارش کردند که رضايت تحصیلي از 2007) 5ي و کايفدکاردانشگاهي قرار دارد. تسوئ

گیری فرهنگ، موجب شكل ةشود که به واسطهای رفتار فردی محسوب ميجمله ويژگي
 شود. ها و رفتار سازماني افراد مينگرش

بر اساس تحقیقات انجام شده در ايران نیز نتايجي به شرح ذيل حاصل آمد. کبريايي و 
پزشكي زاهدان به اين نتیجه دست يافتند ای در دانشگاه علومر مطالعه( د1384رودباری )

انه گبین وضعیت موجود و مطلوب خدمات آموزشي در ابعاد پنج ،که از نظر دانشجويان
 ،های تضمین، پاسخگويي، همدلي، اطمینان و بعد فیزيكي و ملموسخدمت در زمینه
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( به وجود شكاف منفي کیفیت %6/81و اکثر دانشجويان ) ،تفاوت معناداری وجود دارد
درسي تجربه  ة( نیز در تحقیقي با هدف بررسي نقش برنام1387بودند. محمدی )قائل 

 ةشده بر رضايت دانشجويان مهندسي و علوم پايه به اين نتیجه دست يافت که برنام
به اين  ؛شودمعناداری برای رضايت دانشجويان محسوب مي ةدرسي تجربه شده واسط

رضايت آنها تر باشد، دانشجويان مثبت از سویشده  درسي تجربه ةکه هر چه برناممعني 
( نیز در تحقیق 1385)و همكاران  صفری تحصیلي خود خواهند داشت. ةبیشتری از دور

تأثیر تدريس به روش سخنراني و مباحثه بر میزان يادگیری و  ةمقايس»عنوان  باخود 
که در مجموع میزان ن يا ست يافتند که با وجودبه اين نتیجه د ،«رضايت دانشجويان

اما تفاوت معناداری بین میانگین رضايت  ،رضايت از دو روش تدريس باال بوده
 دانشجويان از اين دو روش مشاهده نشد.

با توجه به مطالب مذکور و با نظر به اهمیت نقش رضايت تحصیلي دانشجويان در 
است که مديران دانشگاهي به منظور ارزيابي مستمر اثربخشي و وجه بیروني دانشگاه، الزم 

سطح رضايت تحصیلي دانشجويان، ابزاری جامع در اين زمینه در دست داشته باشند تا با 
مؤثر کسب آگاهي از ادراک دانشجويان از وضعیت موجود خدمات دريافت شده و عوامل 

بر  ؛تالش نمايند رضايت تحصیلي دانشجويان ةيا توسعبر آن، در جهت اصالح، بهبود 
در اين مطالعه تالش شد با اعتباريابي مقیاس رضايت تحصیلي دانشجويان  ،اين اساس

ريزان دانشگاهي قرار (، ابزاری دقیق و جامع در اختیار مديران و برنامه1386)ترک زاده، 
در جهت  ،با ارزيابي مستمر رضايت تحصیلي دانشجويان ،داده شود تا از اين طريق

 های خود اقدام نمايند. هر چه بیشتر برنامهاثربخشي 
 

 شناسی روش
 قیاس رضايت تحصیلي دانشجويان بود واعتباريابي م ،هدف کلي از انجام اين پژوهش

ها به آماری پژوهش دانشجويان دانشگاه شیراز بودند. در اين راستا، ابتدا گروه ةجامع
ي، هنر و معماری و دامپزشكي و پنج گروه کلي فني و مهندسي، علوم پايه، علوم انسان

صنايع  ،يك گروه و جمعاً پنج گروه ـ رياضي ،کشاورزی تقسیم شدند. از هر زيرگروه
ريزی آموزشي ـ دستي، زراعت و اصالح نباتات، مهندسي عمران و مديريت و برنامه

 ةدانشجويان دور ةهای منتخب نیز کلیبه صورت تصادفي انتخاب شدند. در گروه
نفر به سؤاالت  266تحقیق انتخاب شدند که از بین آنها،  به عنوان نمونهکارشناسي 

مقیاس مذکور که با رويكردی سیستمي و با الزم به ذکر است که  پاسخ کامل دادند.
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تدوين شده بود، به صورت مقیاس افتراق  1طراحي شغلي ةالهام از مقیاس سیاه
ای آن روايي سازه ه منظور محاسبهبای تدوين شده بود که معنايي با طیف پنج گزينه

روايي هر يك از ابعاد نیز با از روش تحلیل عاملي استفاده شد و جهت بررسي 
ی کل هر بُعد سنجیده شد. ها با نمرهاستفاده از تحلیل گويه، همبستگي بین گويه

جهت سنجش پايايي هر يك از ابعاد اين مقیاس نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده 
های مربوط به هر يك از ابعاد ششگانه در مقیاس الزم به ذکر است که گويهشد. 

 باشد. ( مي1)به شرح جدول   2رضايت تحصیلي
 

 های مربوط به هر یک از ابعاد مقیاس رضایت تحصیلیشماره گویه (1جدول )
 هاشماره گویه ابعاد 

 12ـ  1 رضایت از تحصیل
 25ـ  13 رضایت از اساتید

 37ـ  26 همکالسیرضایت از 
 44ـ  38 رضایت از ارتقا و پیشرفت تحصیلی
 52ـ  45 رضایت از ارزیابی پیشرفت تحصیلی

 59ـ  53 رضایت از محیط تحصیل

 
 هایافته

 *بررسی روایی و پایایی مقیاس رضایت تحصیلی دانشجویان

 
 الف( تحلیل گویه و آلفای کرونباخ 

ك از ابعاد اين مقیاس با استفاده از روش در ابتدا به منظور محاسبه روايي هر ي
ها با هر يك از ابعاد مقیاس محاسبه شد. مطابق با تحلیل گويه، همبستگي بین گويه

، هر يك از ابعاد، از روايي نسبتاً بااليي 2نتايج گزارش شده در جدول شماره 

                                                                                                                                      
که . ، يكي از ابزارهای معتبر برای سنجش رضايت شغلي است1(JDIيا شاخص توصیفي شغل ) JDIمقیاس . 1

ده را به عنوان پنج عامل عم ،اين مدل. ( ابداع گرديده است1386 ويسوکي و کروم )مقیمي، اولین بار از سوی
د از: پرداخت: میزان حقوق دريافتي و انصاف و برابری در پرداخت؛ کند که عبارتنايت شغلي مطرح ميابعاد رض

ای ارتقا: هآورد؛ فرصتو پذيرش مسئولیت فراهم مي شغل: حدی که وظیفه شغلي، فرصت را برای آموزش
ي سرپرست برای نشان دادن عالقه و توجه به ها برای پیشرفت؛ سرپرست: توانايقابلیت دسترسي به فرصت

 Job Dimension Inventory. کارکنان و همكاران: حدی که همكاران دوستانه، شايسته و حمايتي هستند

(JDI) 
 در پیوست اصل مقیاس آورده شده است.  .2
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اس نیز از اند. همچنین به منظور سنجش پايايي هر يك از ابعاد اين مقیبرخوردار بوده
، همه ابعاد از 2روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که مطابق با جدول شماره 

 اند. پايايي بسیار بااليي برخوردار بوده
 روایی و پایایی مقیاس رضایت تحصیلی دانشجویان (2جدول )

 
رضایت از 

 تحصیل
رضایت از 

 اساتید
رضایت از 

 هاهمکالسی

رضایت از ارتقا 
و پیشرفت 

 لیتحصی

رضایت از 
ارزیابی پیشرفت 

 تحصیلی

رضایت از 
محیط 
 تحصیلی

ب ضرای
 همبستگی

ـ  84/0
51/0 

ـ  87/0
60/0 

 69/0ـ  83/0 69/0ـ  87/0 50/0ـ  88/0
ـ  87/0

64/0 
سطح 

 معناداری
ـ  0001/0

0004/0 
0001/0 

ـ  0001/0
0005/0 

0001/0 0001/0 0001/0 

آلفای 
 کرونباخ

89/0 92/0 94/0 92/0 91/0 90/0 

 
 ب( تحلیل عامل تأییدی

مقیاس رضايت تحصیلي نیز با  گانهها با ابعاد ششة بین گويهبه منظور بررسي رابط
حاصل از اين تحلیل نشان  ةافزار لیزرل، از تحلیل عامل تأيیدی استفاده شد. نتیجنرم

ت ها، از روايي بااليي برای تبیین هر يك از ابعاد رضايداد که هر کدام از گويه
 (. 1 ة)شكل شمار هستندتحصیلي برخوردار 

 



 
 

 163  اعتباریابی مقیاس رضایت تحصیلی دانشجویان
 

 

72/

0 
75/

0 

21/

0 52/

0 

81/

0 

77/

0 

63/

0 

82/

0 75/

0 77/

0 

84/

0 

0/7

2 

رضایت از 

 تحصیل

 

 
 

گویه 

1 
  

 
 

گویه 

2 

 

96/

0 

73/

0 

61/

0 

43/

0 

48/

0 

35/

0 

41/

0 

29/

0 

41/

0 

33/

0 

48/

0 

44/

0 

 

 
 

گویه 
3 

  

 
 

گویه 
4 

  

 
 

گویه 
5 

  

 
 

 گویه

6 

 

 

 
 

 گویه

9  

 

 

 
 

گویه 
7 

  

 
 

 گویه

8 

 

 

 
  

 
 

 گویه

11 

  

 
 

 گویه

12 

 

 گویه

10 

 

74/

0 73/

0 

74

/0 68/

0 

71/

0 

79/

0 

80/

0 

65/

0 77/

0 80/

0 

76/

0 

56/

0 

رضایت از 

 همکالسی

 

 
 

گویه 

26 

  

 
 

گویه 

27 

 

45/

0 

53/

0 

36/

0 

47/

0 

45/

0 

50/

0 

38/

0 

42/

0 

36/

0 

58/

0 

68/

0 

40/

0 

 

 
 

گویه 

28 

  

 
 

گویه 

29 

  

 
 

گویه 

30 

  

 
 

گویه 

31 

 

 

 
 

 گویه

34  

 

 

 
 

گویه 

32 

  

 
 

 گویه

33 

 

 

 
  

 
 

گویه 

36 

  

 
 

 گویه

37 

 

گویه 

35 
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 (1386زاده، تحلیل عامل تأییدی مقیاس رضایت تحصیلی دانشجویان )ترک (1)شکل 

76/0 

 

 
 

 39گویه 

 

81/0 

79/0 

83/0 

85/0 

84/0 

74/0 

و  ارتقارضایت از 

 پیشرفت تحصیلی

29/0 

37/0 

35/0 

32/0 

28/0 

42/0 

46/0 

 

 
 

 38گویه 

 

 

 
 

 40گویه 

 
 

 
 

 41گویه 

 

 

 
 

  44 گویه

 

 

 
 

 42گویه 

 
 

 
 

 43 گویه

 

42/0 

37/0 

31/0 

44/0 

43/0 

44/0 

45/0 

48/0 

 

 
 

 46گویه 

 

 45گویه  

 

 

 
 

 47گویه 

 
 

 
 

 48گویه 

 

 

 
 

  51 گویه

 

 

 
 

 49گویه 

 
 

 
 

 50 گویه

 

 

 
 

 52  گویه

 

83/0 

79/0 

75/0 

75/0 

76/0 

ارزیابی رضایت از 

 پیشرفت تحصیلی

74/0 

72/0 

75/0 

83/0 

78/0 

 

 
 

 54گویه 

 

68/0 

67/0 

85/0 

96/0 

68/0 

 محیطرضایت از 

 تحصیلی

26/0 

55/0 

53/0 

32/0 

28/0 

39/0 

53/0 

 

 
 

 53گویه 

 

 

 
 

 55گویه 

 
 

 
 

 56گویه 

 

 

 
 

  59 گویه

 

 

 
 

 57گویه 

 
 

 
 

 58 گویه
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 ضریب همبستگی بین ابعاد مقیاس رضایت تحصیلی (3)جدول 

 ابعاد
رضایت از 

 تحصیل
رضایت از 

 یداسات
رضایت از 

 هاهمکالسی

رضایت از 
ارتقا و 
پیشرفت 
 تحصیلی

رضایت از 
ارزیابی 
پیشرفت 
 تحصیلی

رضایت از 
محیط 
 تحصیلی

رضایت از 
 تحصیل

      

رضایت از 
 اساتید

49/0  
     

رضایت از 
 هاهمکالسی

38/0 51/0     

رضایت از ارتقا 
و پیشرفت 

 تحصیلی
54/0 63/0 53/0    

رضایت از 
بی ارزیا

پیشرفت 
 تحصیلی

50/0 65/0 57/0 82/0   

رضایت از 
 محیط تحصیلی

47/0 55/0 59/0 61/0 64/0  

 
 گیرینتیجه

کنندگان خدمات ترين دريافتترين و اصليکه، دانشجويان به عنوان مهم يياز آنجا
جهت در رضايت تحصیلي آنها،  ةپايش لحظه به لحظ شوند،دانشگاهي محسوب مي

علمي آنها کمك خواهد کرد،  نه تنها به پیشرفت و موفقیت ،های مناسباتخاذ سیاست
شد )دشیلدز، کارا و خواهد  منجر به حفظ و بقای دانشگاه در محیط رقابتي نیزبلكه 

سو عضو  (. در واقع دانشجويان از يك2007؛ هِلگِسن و نِسِت، 2005کايناک، 
کننده خدمات ريافتديگر د ،و از سوی ،شوندسازماني دانشگاه محسوب مي

شوند. با وعي محصول دانشگاه نیز قلمداد ميدانشگاهي هستند که در عین حال به ن
ها، دانشجويان در حین و پس از تحصیل، نماينده و نمايانگر توجه به اين ويژگي

شوند. با توجه به اين آن در محیط محسوب مي دانشگاه و کیفیت خدمات و اثربخشي
مین اثربخشي و تحصیلي دانشجويان و نقش آن در تأ و عملكردنكات، کیفیت ادراک 

ها دانشگاه که لذا الزم است يابد،سیستم دانشگاهي در محیط اهمیت ميتضمین بقای 
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عوامل  ةگر از طريق توسعی اعتمادآمیز و حمايتعالي با ايجاد جوّو مراکز آموزش
عمالً برای موفقیت و  جلب رضايت دانشجويان، به منظورمؤثر بر رضايت تحصیلي، 

ها نیازمند کسب دانشگاه ،بدين منظور ؛تضمین بقای معنادار خود در محیط تالش کنند
ثر بر رضايت تحصیلي ؤاطالعات و اتخاذ اقدامات اثربخش در خصوص عوامل م

. در اين راستا الزم است تا ابزاری مدون، جامع و معتبر برای پايش هستنددانشجويان 
 ؛ها و کاربران دانشگاهي باشدصیلي دانشجويان در دسترس دانشگاهمستمر رضايت تح

در اين پژوهش تالش شد با اعتباريابي مقیاس رضايت تحصیلي دانشجويان  ،بنابراين
 (، به تحقق اين مهم کمك شود.1386زاده، )ترک

شده در  شمارشگويه  59های به عمل آمده حاکي از آن بود که نتیجه ارزيابي
ت تحصیلي دانشجويان، قابل تفكیك به شش بُعد رضايت از تحصیل، مقیاس رضاي

ها، رضايت از ارتقا و پیشرفت تحصیلي، رضايت از اساتید، رضايت از همكالسي
و مقیاس  بودهرضايت از ارزيابي پیشرفت تحصیلي و رضايت از محیط تحصیل 

کنون اين مقیاس ابه نحوی که هم ؛تدوين شده از روايي و پايايي الزم برخوردار است
مديران، محققان و  از سویبرداری به شكل ارائه شده در پیوست، قابل استفاده و بهره

ارزيابي و کسب آگاهي از میزان  به منظوراندرکاران نظام آموزش عالي، دست ةکلی
 . 1استها مندی تحصیلي دانشجويان در دانشگاهرضايت

ويان مفهومي چندبُعدی است که طور که اشاره شد، رضايت تحصیلي دانشجهمان
در اين مقیاس، به شش بُعد تفكیك شده است و نويسندگان آن شش بُعد را به 
صورت رضايت از تحصیل، رضايت از استاد، رضايت از همكالسي، رضايت از 

ارزيابي آموزشي و رضايت از محیط تحصیلي  ةپیشرفت تحصیلي، رضايت از شیو
 شده پرداخته شده است. شمارشبه تبیین هر يك از ابعاد  ،ند. در ادامهاهگذاری کردنام

از جمله ابعاد رضايت تحصیلي دانشجويان در اين ابزار، بُعد رضايت از تحصیل 
توان به تناسب بین ارزشیابي ذهني بود. در تبیین رضايت دانشجويان از تحصیل مي

ددهي ـ يادگیری و دانشجويان با تجارب و دستاوردهای متنوع کسب شده از فرايند يا
ان از تحصیل و يادگیری اشاره نمود. در اين دراک آنها از میزان تحقق انتظاراتشيا ا

رضايت  که ( در گزارش پژوهشي خود اظهار داشتند2002) 2الیوت و شاين ،خصوص
 هر چه ،بنابرايناست؛ شان بیانگر چگونگي ادراک آنها از تجارب يادگیری ،دانشجويان

                                                                                                                                      

قابل  "(1391) زاده و محترمترک"مقیاس رضايت تحصیلي دانشجويان، با ارجاع به اين مقاله و ذکر نام  .1
 . استاستفاده 

2. Elliott & Shain 
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تری کسب نمايند، هم از تحصیل ياددهي ـ يادگیری تجارب مثبت در فرايند آنها
يابند. کنند و هم تمايل بیشتری به ماندن در دانشگاه مياحساس رضايت بیشتری مي

تجارب مثبت دانشگاهي بر رضايت که  ( نیز بیان کردند1995) 1کاتلر و فوکس
تر مناسب برای جهت فراهم آوردن بس در تالش ،بر اين اساساست؛ تحصیلي مؤثر 

امر مهمي است که بايد از سوی مسئوالن و  ،دانشجويان از سویکسب تجارب مثبت 
 اساتید مورد توجه قرار گیرد. 

فر و بختايي گلچین ،از ديگر ابعاد اين ابزار، بُعد رضايت از استاد بود. در اين رابطه
يعني  ،کیفیت تدريس و مدرس که ( در گزارش پژوهشي خود بیان کردند1388)

شناسي، توانايي در توانايي مدرس در تدريس، نظم و انسجام در بیان مطالب، وقت
از جمله عوامل مؤثر  ،پاسخگويي به سؤاالت فراگیران، تسلط علمي و شهرت مدرس

( دانش 2006همكاران ) و 2اوم ،به عالوه ؛شودبر رضايت تحصیلي محسوب مي
ديگر عوامل مؤثر بر رضايت تحصیلي فراگیران  ياددهنده و تعامل فراگیران با آنها را از

 . برشمردند
( توانايي استاد در احترام گذاشتن به فراگیران و شناسايي نقاط قوت 2003شوب ) 
که بر نگرش دانشجويان نسبت به استاد اثر  عف آنها را از جمله عواملي دانستو ض

( 2008و همكاران ) ای خواهد گذاشت. بر اساس گزارش پژوهشي قربانيکنندهتعیین
مندی دانشجويان از اساتید، تحصیالت، تخصص، نیز از جمله عوامل مؤثر بر رضايت

از سوی سازماندهي دروس  ةتسلط علمي استاد بر موضوع درس و همچنین شیو
. از نظر گروه ديگری از محققان، تخصص و توانمندی اساتید از جمله عوامل آنهاست

(. بنا به 1998، 3روت؛ مالین2004)کارا،  است.ران مؤثر بر رضايت تحصیلي فراگی
( نیز توجه ويژه به مشكالت و انتظارات دانشجويان و 2002گزارش الیوت و شاين )

. با نظر استبر رضايت تحصیلي دانشجويان مؤثر  ،داشتن برخوردی محترمانه با آنها
رقابل انتظار که بروز برخي از رفتارهای غی به آنچه گفته شد و با توجه به اين
های منفي پیامدها و هزينهاز به بروز برخي که دانشجويان توسط اساتید، ممكن است 

مندی دانشجويان از اساتید شود، کسب آگاهي از میزان رضايتمنجر برای دانشجويان 

                                                                                                                                      

1. Kotler & Fox 
2. Eom 

3. Mallinckrodt 
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امر مهمي است  ،و همچنین بررسي و شناسايي عوامل مؤثر بر رضايت آنها از اساتید
  قرار گیرد.که بايد مورد توجه 

شده در اين مطالعه، بُعد رضايت از همكالسي بود. در اين شمارش از ديگر ابعاد 
ادغام و يكپارچگي دانشجويان در  که ( بیان کردند1988و همكاران ) 1استوکر ،رابطه
ترين مهمن خود، های علمي و دانشگاهي و کنش و واکنش متقابل آنها با همتايامحیط

تحصیلي و ماندگاری دانشجويان در دانشگاه محسوب  عوامل مؤثر در رضايت
( اظهار نمودند که تعامالت 1998و همكاران ) 2جانسون ،د. در اين راستانشومي

دانشجويان متأثر از گستره و عمق تعامالت رسمي و غیررسمي دانشجويان با 
يان های شخصیتي، اخالقي و علمي همتاها و ويژگيهمديگر، ادراک آنها از توانايي

خود و همچنین ادراکشان از تجربیات مثبت آموزشي مانند تعامل و همكاری آنها در 
تعامالت  که ( نیز بیان کردند2007. هلگسن و نست )استفرايند ياددهي ـ يادگیری 

 ،اجتماعي دانشجويان و میزان دسترسي آنها به اطالعات آموزشي و پژوهشي
میزان رضايت تحصیلي آنها خواهد بود. گروه ديگری از محققان نیز در  ةکنندتعیین

معناداری بین رضايت تحصیلي دانشجويان و  ةرابط که اين خصوص اظهار داشتند
؛ 2006تعامالت اجتماعي آنها با دوستان و همتايان خود وجود دارد )اوم و همكاران، 

بنابراين، با توجه به تأثیر رضايت  ؛(2007، 3؛ آلوِيز و راپوسو2007هِلِگسن و نِسِت، 
ريزان مندی آنها از تحصیل، برنامههای خود بر میزان رضايتدانشجويان از همكالسي

ويژه اساتید، بايستي بستر افزايش میزان تعامالت و هاندرکاران آموزشي، بو دست
کتي و های تدريس مشارهمكاری دانشجويان با همديگر را از طريق به کارگیری شیوه

های درسي و پژوهشي مشترک فراهم آورند تا از اين ترغیب آنها به انجام فعالیت
 مندی دانشجويان تضمین و تأمین گردد. طريق، بخشي از میزان رضايت

ارزيابي آموزشي نیز، از ديگر  ةبُعد رضايت از پیشرفت تحصیلي و رضايت از شیو
زاده و ترک ،در اين راستا .استشده رضايت تحصیلي دانشجويان  شمارشابعاد 

بررسي عوامل مؤثر بر ارزشیابي دانشجويان  دربارةهمكاران )زيرچاپ(، در پژوهشي 
 ؤثر در ارزشیابي اساتید در حوزةبه اين نتیجه دست يافتند که سومین بُعد م ،از اساتید

افته، يید اين ية تصحیح اوراق امتحاني است. در تأارزشیابي اساتید، مربوط به بُعد شیو
سنجش يادگیری فراگیران، اطالعات با ارزشي در  ةکه شیو ييشايد بتوان گفت از آنجا
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سازد، و از مورد چگونگي يادگیری آنها در جهت نیل به اهداف آموزشي فراهم مي
سبب کسب آگاهي آنها از  ،دادن بازخورد به دانشجويان از اين طريق ،سوی ديگر

ی هاتصحیح برگه ة(، نحو1380شريفي، شود )پاشانقاط قوت و ضعف خود مي
از اساتید در شود که رضايت دانشجويان امر مهمي تلقي مي، اساتید از سوی امتحاني

به دلیل نقش ارزشیابي پیشرفت  ،بر اين اساس دهد؛اين زمینه را تحت تأثیر قرار مي
تي ضمن بايس ،ريزان دانشگاهيها، مديران و برنامهتحصیلي در تحقق اهداف دانشگاه
های متنوع ارزشیابي پیشرفت تحصیلي، اهداف و ترغیب اساتید به استفاده از روش

نتايج حاصل از ارزشیابي را نیز برای دانشجويان بیان کنند تا از اين طريق به افزايش 
 سطح رضايت تحصیلي دانشجويان کمك شود. 

آنها از  ششمین بُعد رضايت تحصیلي دانشجويان در اين مطالعه، بُعد رضايت
اند که بین رضايت تحصیلي برخي محققان بیان کرده ،محیط تحصیل بود. در اين رابطه

معناداری وجود دارد )هچر  ةبا تناسب محیط علمي، فیزيكي و اجتماعي دانشگاه رابط
ند که ا( نیز در اين رابطه اظهار داشته2005) 1(. گايزر و سايمسیك1992و همكاران، 

به دلیل تأکید بر قوانین منعطف، مشارکت، نوآوری و  ،دانشگاهيهای پويای در محیط
نفعان آموزشي، عالوه بر اينكه بقا و دوام سیستم تضمین ايجاد جوّی از اعتماد بین ذی

 مندی دانشجويان راافزايش میزان رضايت ،های آنهاشود، به دلیل توجه به خواستهمي
 در پي خواهد داشت.  نیز

جه به اينكه عوامل محیطي اثر مستقیم يا غیرمستقیم خود را بر با تو ،بدين ترتیب
گذارد، توجه به بهبود، نفعان آموزشي از جمله دانشجويان ميادراک و عملكرد ذی

 ناپذير است؛، امری اجتناباين عامل از سوی مسئوالن دانشگاهي ةاصالح و توسع
افزايش  ةو هم زمین هم به اثربخشي دانشگاه کمك خواهد شد ،زيرا از اين طريق

بر مبنای مطالب  ،ترتیببدين حصیلي دانشجويان فراهم خواهد آمد،سطح رضايت ت
ترين فوق و با نظر به اهمیت جلب رضايت تحصیلي دانشجويان ـ به عنوان اصلي

(، 1998، 2های آموزشي و پژوهشي )برستیومخاطبان آموزشي ـ در استمرار فعالیت
و به بقای خود در محیط کمك خواهد کرد که ضمن دانشگاهي موفق خواهد بود 

ان بیشتری را به سمت خود حفظ دانشجويان خود در بلند مدت، بتواند افراد و مخاطب
با افزايش قدرت رقابتي دانشگاه و جذب منابع و  ،چرا که در اين حالت جذب کند؛

واهد های مطلوب از محیط، هم سطح عملكرد و میزان اثربخشي آن توسعه خورودی
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بنابراين،  ت تحصیلي دانشجويان کمك خواهد شد؛يافت و هم به بهبود رضاي
جهت جلب رضايت آنها، از طريق  در شناسايي ادراک و انتظارات دانشجويان و تالش

ها و مهترين گام در بهبود برنااستفاده کردن از ابزارهای جامع و معتبر، اولین و اساسي
شود که بايستي از سوی مديران و مسئوالن فرايندهای دانشگاهي محسوب مي

 دانشگاهي مورد توجه ويژه قرار گیرد. 
 1مقیاس رضایت تحصیلی دانشجویان

 
 دانشجوی گرامی  

مختلف  فرمايید فهرستي از شش جنبهای که مالحظه مي. پرسشنامهبا سالم     
جود دارد. نمايد. برای هر جنبه تعدادی معیار ورا ارائه مي "دانشجو"ی حرفه

هر مورد با رسم دايره به  لعه نمايید و نظر خود را دربارهخواهشمند است آنها را مطا
از  ابراز نمايید. قبالً ،دهددور عددی که احساسات شما نسبت به آن مورد را نشان مي

 همكاری شما سپاسگزاريم.
 

 الف( کار )تحصیل(        
 پیچیده 5 4 3 2 1 ساده 1
 غیرتکراری و نیازمند خالقیت 5 4 3 2 1 اریروتین و تکر 2
 شیفته آن هستم 5 4 3 2 1 کنمتحمل می ناچاراً 3
 خوب 5 4 3 2 1 بد 4
 رضایتمندی از آن 5 4 3 2 1 نارضایتی از آن 5
 محترمانه 5 4 3 2 1 غیرمحترمانه 6
 کار مفید و ارزشمند 5 4 3 2 1 ارزشکار بی 7
 مطبوع 5 4 3 2 1 نامطبوع 8
 بخشرضایت 5 4 3 2 1 کنندهخسته 9
 بخش )نیل به هدف(نتیجه 5 4 3 2 1 بدون پایانی مشخص 10
 سودمند 5 4 3 2 1 حاصلبی 11
 مملو از احساسات موفقیت 5 4 3 2 1 خالی از احساسات پیشرفت 12

 
 ب( اساتید من 

 اندشایسته 5 4 3 2 1 بدون صالحیتند 13

                                                                                                                                      

 .(1391زاده و محترم )ترک. 1
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 اهوشندب 5 4 3 2 1 هوشندکم 14
 ندوقتی مورد نیاز باشند در دسترس 5 4 3 2 1 اغلب در دسترس نیستند 15
 شوندبسیار مورد پسند واقع می 5 4 3 2 1 شوندندرت مورد پسند واقع میبه 16
 رو )منطقی( اندآرام و میانه 5 4 3 2 1 دنعصبی و زودرنج 17
 دمنعطفن 5 4 3 2 1 دسرسخت و متعصبن 18
 دهندبه من استقالل عمل می 5 4 3 2 1 کنندیم فضولی میدر کارها 19
 دهندبه من بازخورد می 5 4 3 2 1 دهندبازخورد نمی 20
 گشایندهای نو میدهند و افقجهت می 5 4 3 2 1 کننددانشجو را سردرگم می 21
 ندکناحترام و اعتماد به نفس ایجاد می 5 4 3 2 1 کنندشخصیت دانشجو را خرد می 22
 اندپرجاذبه 5 4 3 2 1 اندجاذبهکم 23
 رفتار دوستانه و منطقی دارند 5 4 3 2 1 رفتار رسمی و خشک دارند 24
 کنندافراد و شرایطشان را صمیمانه درک می 5 4 3 2 1 کنندافراد و شرایط آنها را درک نمی 25

 
 های منج( همکالسی

 انددهندهانگیزه 5 4 3 2 1 اندکسل کننده 26
 وفادارند 5 4 3 2 1 ندخائن 27
 دزرنگ و تند و تیزن 5 4 3 2 1 اندکند و دست و پا چلفتی 28
 پذیرندمسئولیت 5 4 3 2 1 دمسئولیتنبی 29
 دباهوش و زیرکن 5 4 3 2 1 دنکند ذهن 30
 دفعالن 5 4 3 2 1 ندمنفعل 31
 کنندرعایت حال مرا می 5 4 3 2 1 کنندرعایت حال مرا نمی 32
 ندخوشایند 5 4 3 2 1 دناخوشایندن 33
 انددوستانه 5 4 3 2 1 اندرسمی 34
 اندپرجاذبه 5 4 3 2 1 اندجاذبهکم 35
 دمندنعالقه 5 4 3 2 1 اندعالقهبی 36
 انددرسخوان و جدی 5 4 3 2 1 اندانگیزهتنبل و بی 37

 
 د( ارتقا و پیشرفت تحصیلی در محل تحصیل من

 مناسب 5 4 3 2 1 ناسبنام 38
 منظم 5 4 3 2 1 نامنظم 39
 بر اساس توانایی فردی دانشجو 5 4 3 2 1 به دلخواه اساتید و مسئوالن 40
 مستمر 5 4 3 2 1 متناوب )گهگاه( 41
 بینیقابل پیش 5 4 3 2 1 بینیغیرقابل پیش 42
 فرصت خوب برای پیشرفت 5 4 3 2 1فرصت محدود برای  43
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 پیشرفت

44 
توجهی به درخشش و کم

 پیشرفت تحصیلی دانشجو
1 2 3 4 5 

قدرشناسی مناسب از موفقیت و 
 پیشرفت تحصیلی دانشجو

 
 
 

 ( ارزیابی پیشرفت تحصیلیـه

 
 و( محیط تحصیل

 
 

 خوب 5 4 3 2 1 بد 45
 باال و منصفانه ۀنمر 5 4 3 2 1 کم و غیرمنصفانه ۀنمر 46
 کندمنیت ایجاد میاحساس ا 5 4 3 2 1 کنداحساس عدم امنیت ایجاد می 47
 کندام میطور معمول راضیبه 5 4 3 2 1 کندام نمیراضی 48
 متناسب با حق من است 5 4 3 2 1 کمتر از استحقاق من است 49
 عینی و منطقی 5 4 3 2 1 ذهنی و دلبخواه 50
 نگر و جامعکل 5 4 3 2 1 نگر و سوگیرانهجزء 51
 های معینروشن بر اساس مالک 5 4 3 2 1 حساب و کتابمبهم و بی 52

 جالب و جذاب 5 4 3 2 1 کننده و تنفرآمیزخسته 53
 برانگیزبخش و چالشروح 5 4 3 2 1 کنندهتکراری و کسل 54
 کنماحساس اشتیاق و اختیار می 5 4 3 2 1 کنمدر این محیط احساس اجبار می 55

 5 4 3 2 1 یمکاش مجبور نبودم به دانشگاه بیا 56
کشم به دانشگاه مشتاقانه انتظار می

 بیایم
 خوشحالم که در این دانشگاه هستم 5 4 3 2 1 کاش به دانشگاه دیگری رفته بودم 57

58 
دانشگاه چیز خاصی ندارد که به من 

 بدهد
1 2 3 4 5 

د در دانشگاه چیزهای زیادی یا
 گیرممی

 امکانات الزم فراهم است.ةهم 5 4 3 2 1 آوری داردکمبودهای رنج 59
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