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(مورد مطالعه: دانشگاه ارائه خدمات و امكانات  از رضايتمندي دانشجويانميزان بررسي 

 حكيم سبزواري) دانشگاه

    2محمد هادي درودي،  1*هادي سليماني مقدمدكتر 

  استاديار  دانشكده جغرافيا و علوم محيطي دانشگاه حكيم سبزواري

  دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تهران

  1397/11/05: پذيرش تاريخ1397/10/29                                                     :دريافت تاريخ

 چكيده 

ميزان عملكرد آنان تاثير صرف كنندگان خدمات دانشگاهي به طور مستقيم بر م  ميزان نارضايتاز آنجا كه 

 .در سياست گذاري ها توسط مديران و متوليان مراكز آموزش عالي بايد توجه زيادي به آن شود، بنابراين دارد

در پژوهش حاضر به بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه از ارائه كيفيت خدمات و امكانات اعم از 

تحقيق براساس هدف از نوع اين . ه استه شدمحيطي پرداختفرهنگي، اجتماعي، رفاهي و زيست  آموزشي،

جامعه آماري اين پژوهش كليه دانشجويان دانشگاه . پيمايشي است -بنيادي است و از نظر تكنيك اجراء توصيفي

با استفاده از روش . مشغول به تحصيل بودند 1396 تحصيلي كه در نيمسال دوم سال ي استحكيم سبزوار

ها از پرسشنامه رضايت  براي گردآوري داده. اند نفر، انتخاب شده 100ادفي حجم نمونه گيري غير تص نمونه

جهت توصيف  داده ها از نرم افزار  .و پايايي آن مورد تأييد قرار گرفته است يسنجي استفاده شده است كه رواي

امكانات دانشكده و از نتايج پژوهش نشان داد كه رضايتمندي دانشجويان از . استفاده گرديد  spss 22آماري

از  و ساعات برگزاري كالس، از فاصله كتابخانه تا دانشكده، از نحوه سرويس دهي اتوبوس هاي دانشگاه

تدريس اساتيد و تسلط بر مباحث  ميزان رضايتمندي از. پايين تر از حد معمول است ،واالت امتحاني دروسئس

ميزان عالقه مندي دانشجويان به . ط دانشكده باالستدرسي، نحوه برخوردشان، عملكرد رئيس دانشكده و محي

ميزان تمايل به ادامه تحصيل  .رشته تحصيلي باال بوده و ميزان موفقيت دانشجويان در رشته جغرافيا پايين است

 . در مقاطع باالتر در دانشكده نيز تا حدودي پايين است

 ، خدمات آموزشي رفاهيكيفيتحكيم سبزواري،  رضايتمندي، آموزش عالي،: كليد واژگان
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 مقدمه 

آموزش عالي يكي از مهمترين نهادها در جهت آموزش، توسعه و تأمين منابع انساني و ركن اصلي در 

اي در راستاي رشد  اين نهاد داراي كاركردها و وظايف عمده. باشد پيشرفت و توسعة همه جانبه هر كشوري مي

ساختارمند، نيازمند مالحظة علمي تمام بخشها و جنبه هاي مختلف و توسعة پايدار است و به عنوان يك نهاد 

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، همواره به عنوان باالترين  ).2: 1392، حاتمي فر و همكاران(باشد آن مي

شوند و با حضور و فعاليت انديشمندانه متفكران، دانش پژوهان و  مي مركز انديشه و توليد علم محسوب

دانشجويان در اعتالي علمي و جهت بخشيدن به حركت هاي فكري، اعتقادي، فرهنگي و سياسي جامعه، نقش 

با توجه به جايگاه مذكور، . )2: 1387نقل از ايزدي و همكاران ،شوراي عالي انقالب فرهنگي،  (اساسي دارند

فزايش جمعيت، گسترش روند تغييرات ساختاري در آموزش عالي از چند دهة گذشته شروع شده است، ا

آموزش همگاني ابتدايي و متوسطه، همراه با رشد طبقة متوسط بر فراواني تقاضا براي ورود به دانشگاه با نرخي 

جامعة  رساني،طالع خصوصاً گسترش روزافزون فناوري در زمينه هاي ارتباطات و ا. رو به تزايدي افزوده است

ي از دانشگاه براي پاسخگويي به ثردراين شرايط، نقش مؤ. است بشري را با نيازهاي جديدي رو به رو ساخته

 ).2: 1387فراست خواه، نقل از ايزدي  و همكاران، (رود اين نيازها انتظار مي

باشد كه متقاضي  يكي از علل وجودي مؤسسات آموزشي، خاصه دانشگاه ها وجود قشري از جوانان مي

اين نيروي انساني عظيم و با توان بالقوه، از مشتريان دانشگاه باشند و به نوعي  اجتماعي خدمات آموزشي مي

ت تقاضاي اضافي، تقاضاي گوناگون براي آموزش، منافع خصوصي باالي لامروزه به ع. شوند محسوب مي

پيام (آموزش در كنار دانشگاههاي سراسري ساير بخشها نيز به عرضة آموزش پرداخته اند؛ دانشگاه هاي مختلف 

هر كدام به نوعي سعي در جذب افراد بيشتري به عنوان ) فاعي، دانشگاه آزاد، دانشگاه علمي كاربردينور، غيرانت

مشتري در درون سيستم خود دارند تا از مزاياي حاصل از طرف دولت و از طرف متقاضيان بهره مند 

نيازهاي مشتريان دانشگاهي برنده خواهد شد كه به  در اين كشاكش، ).2: 1392،حاتمي فر و همكاران(شوند

در نتيجه دانشگاه . باشد» مدار مشتري«خودآگاه و حساس باشد و سعي در رفع آن نيازها نمايد و به اصطالح عام 

ص كند كه در ارتباط خگيري نمايد و همچنين مش بايد به طور فراگير نتايج مهم مرتبط با مشتريان خود را اندازه

 . ردآو با مشتريان خود چه نتايجي به دست مي

دانشگاه به منظور به انجام رساندن وظايف، پويايي و ارتقاي كيفيت خود، نيازمند الگو و ابزار مناسب براي 

ارزيابي و اطمينان كيفي از روند برنامه ها و فرايندهاي مربوط به كارايي و اثربخشي دانش آموختگان خود و 

يكي از معيارهاي عمده در زمينة كيفيت و بهبود  در همين رابطه،. مهمتر از همه ميزان رضايتمندي آنان است

ند آيعنوان مخاطبان اصلي اين فر مستمر، ايجاد و حفظ مشتري آموزشي است كه در سازمان هاي آموزشي به

  ).3: 1387ايزدي و همكاران، (مي شوند يتلّق
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در تحقيق حاضر تالش شده است تا با مطالعه رضايتمندي دانشجويان از ارائه خدمات دانشجويي در دانشگاه 

حكيم سبزوار، كيفيت اين خدمات ارزيابي و نشان داده شود كه آيا اين مركز آموزشي دانشگاهي مشتري مدار 

  ه دانشجويان رضايت آنها را جلب كند؟ است و اينكه اين دانشگاه تا چه اندازه توانسته است در ارائه خدمات ب

 اهميت و ضرورت 

نظام آموزشي كشور ايران در سالهاي اخير دچار تغييرات سريع و بنيادي شده و اين تغييرات هنوزهم در 

داده شده است و  اكنون در كشور ما گسترش دانشگاهها از مرحله كمي به سمت كيفي سوق. حال رشد است

شود؛ همچنين به دليل آنكه اغلب بين شناخت  پژوهشهايي بيش از پيش احساس ميضرورت انجام دادن چنين 

مديريت از ادراكات دريافت كنندگان خدمت و ادراكات واقعي آنها تناسب وجود ندارد و اين امر موجب صدمه 

يابد و خدمات  شود، ارزيابي كيفيت از ديدگاه دريافت كننده خدمت ضرورت مي ديدن كيفيت خدمات مي

شود، يكي از  موزشي و پژوهشي، به ويژه خدماتي كه از طريق دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ارائه ميآ

شود كه از نقشي بي بديل در توسعه يافتگي جوامع  مهمترين حوزه هاي خدماتي در هر جامعه محسوب مي

 ).23: 1392،حاتمي فر و همكاران(برخوردار است

گرفتاري ها و مسائل گوناگون، كمتر فرصت اين را داشته اند به نظرات دانشجويان، دانشگاه هاي ما، به دليل 

وقوف پيدا كنند و مالحظه نمايند كه آيا آموزش  كه در حقيقت دريافت كنندگان اصلي آموزش عالي هستند،

 . كند، يا آنكه چنين نيست و تالشها فاقد جهت هستند عالي در راه صحيح و مناسب حركت مي

ن بيش از نسل هاي سالخورده از خأل وجودي رنج مي برند، زيرا در نسل جوان بيش از ديگران زوال جوانا

ميان رفتن سنتها عامل مهمي در بروز  اين مطلب نمايانگر اين است كه از. شود و بيهودگي سنت ها ظاهر مي

نقش به سزايي در مراقبت از اين رو توجه به خواسته ها و تمايالت جوانان  ).1389عادل ،(خأل وجودي است

در . از آنان، اعتالي فرهنگ درست و سنت هاي ديرين و تشويش آنان به پذيرش مسئوليت هاي اجتماعي دارد

بنابراين اهميت و جايگاه نهاد آموزش به  .كنند اين راه دانشگاه ها و مراكز آموزشي نوين نقش حياتي ايفا مي

 . شود خصوص دانشگاه ها بيشتر و بيشتر احساس مي

با توجه به اينكه آموزش و تعالي مشتريان جوان دانشگاهي نيازمند بررسي دقيق و كارشناسانه همه امور 

          است و اين مهم روز به روز قابل اهميت تر ... اعم از خدمات، آموزش، امكانات رفاهي و تحصيلي و 

بطور  –وجه به موقعيت فعلي، در دانشگاه ها مي شود، بنابراين ضرورت پرداختن به آن در زمان حاضر و با ت

 . نمود بارزتري مي يابد -دانشگاه حكيم سبزوار خاص

  

  پيشينه تحقيق
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اجماع نظر چنداني در باره مفهوم رضايتمندي از آموزش عالي يا مقياس اندازه  به اعتقاد برخي پژوهشگران

صورت گرفته براي سنجش رضايت  عمده تالش هاي. گيري پذيرفته شده براي اين منظور وجود ندارد

دانشجويان از آموزش عالي بر نظرسنجي و كسب ديدگاه هاي آنها در خصوص كيفيت خدمات آموزشي ارائه 

آنچه مسلم است،  ).Elliot and Healy,2001  ،()Garcıa-Aracil, 2009ت(شده استوار بوده اس

انشجويان در دانشگاه ها مي پردازد كه از رضايت دانشجويان از كيفيت آموزشي به كليت تجربه يادگيري د

 ( LeBlanc and Nguyen, 1997). ارزيابي كيفيت تدريس وسيع تر است

صورت  در اين خصوص، تالشهايي براي شناسايي عوامل تأثيرگذار بر رضايت دانشجويان از آموزش عالي

  . به عنوان نمونه به موارد ذيل مي توان اشاره نمود:گرفته است

به اين نتيجه رسيده اند كه برداشت دانشجويان از توانايي نهادي مؤسسه   و اشميت در پژوهش خود،هارتمن  

گيري  الزمه شكل. آموزشي مربوط براي ارائه يك محيط فكري شايسته تأثير مثبتي بر سطح رضايت آنها دارد

علمي، ظرفيت فكري از توانايي تـدريس اعضاي هيئت : يك چنين محيطي از ديدگاه آنها عبارت است

دانشجويان، فعاليت تشكل هاي دانشجويي ،تعامل بين دانشجويان و اعضاي هيئت علمي و تعامل بين مديريت 

  .)Hartman and Schmidt,1995 (و بخش اداري با دانشجويان

بررسي و سنجش رضايتمندي دانشجويان «در پژوهشي كه با موضوع ، باقرزاده خواجه و مفتاحي خواجه

در زمينه كيفيت هاي آموزشي انجام دادند، دريافتند كه ميزان » يفيت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي تبريزاز ك

درصد است، ولي در عين حال  50و محتواي ارائه شده كالسها بيش از  رضايتمندي دانشجويان از استادان

موزشي و كيفيت آموزشي درصد دانشجويان از محتواي كالسها، ساختار كالس ها، امكانات آ 50بيش از 

 ).2: 1387، باقرزاده خواجه و مفتاحي خواجه( نيستنددانشگاه راضي 

بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان نخبه دانشگاه « در پژوهشي با عنوان بختيار نصرآبادي و نوروزي 

كه بين رضايتمندي دانشجويان و مؤلفه هاي چهارگانه  به اين نتيجه رسيدند» آموزشي  اصفهان از مؤلفه هاي

مقايسه مؤلفه ها نشان داد كه باالترين رضايتمندي . سازماني، فردي، محيطي و آموزشي، رابطه وجود دارد

همچنين آنها دريافتند كه بين جنس، سابقه . مربوط به مؤلفه سازماني و كمترين رضايت از مؤلفه فردي بود

از طرفي بين وضع موجود و مطلوب نيز فاصله . رضايتمندي رابطه معنادار وجود دارد تحصيل و رشته، با

 ).15: 1385، بختيار نصرآبادي و نوروزي( وجود دارد

آموزش حضوري و غيرحضوري دانشجويان كتابداري و اطالع « در پژوهش خود با عنوان اباذري و نعمتي

نتـايج ايـن . ن رشته كتابداري و اطالع رساني پرداختندبه بررسي رضايتمندي دانشجويا» رساني در ايران 

همچنـين دانشجويان . پـژوهش نشان داد كمتر از نيمي از دانشجويان از شيوه آموزشـي رضـايت داشـتند
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را از خدمات كتابخانه، منابع و كتاب هاي درسي، (به ترتيب از بيشترين به كمترين)بيشترين ميزان نارضايتي

  ).1389 اناركي،اباذري و (مناسب، عملكـرد كـادر و در نهايـت آمـوزش استادان داشتندفضاي آموزشي نا

ارزيابي كمي از اولويت هاي خدمات و رضايت دانشجويان  «دانيل اليزابت در پژوهش خود با عنوان 

با هدف بهبود خدمات دانشجويان غير حضوري بر اساس تجزيه و تحليل داده هاي دانشجويان  1»دانشگاهي 

يافته ها در مقايسه با سنجش رضايت ملي از خدمات حرفه اي و تدريس كمتر از ميانگين .به مطالعه پرداخت 

ياز و كانال هاي عمده چالش ها مربوط به آماده بودن تخته سياه،وضوح برنامه هاي مورد ن. رضايت ملي بود

 (داد ارتباطي بين دانشگاه و دانشجو بود كه سطح پايينرضايتمندي از دانشجويان غير حضوري را نشان مي

92-Danielle Elizabeth Valle, 2016: 81 .( 

شريف  پـژوهش ديگري است كـه توسط» بررسي رضايتمندي دانشجويان كشاورزي از كيفيت آموزشي«

يفيت مؤلفه هاي نتايج اين تحقيق نشان داد كه از نظر بيشتردانشجويان ك. صورت گرفت زاده و عبدااهللا زاده 

موزشي طبق نتايج، سطح رضايت بيشتر دانشجويان در خصوص كيفيت آ. مورد مطالعه وضعيت مطلوبي ندارد

هاي ، روشبين سن با كيفيت محتوا )-0.218(عالوه بر اين، همبستگي منفي معناداري. پايين و متوسط است

يفيت كآموزشي و برنامه درسي و همبستگي مثبت معناداري بين اميد به كسب مهارت و آمادگي شغلي با 

برنامه  ، پيشرفت تحصيلي با كيفيت محتوا، روشهاي آموزشي و)0.227(و عملكرد آموزشگران )0.057(تدريس

داشته  وجود )025.4(يبانيكيفيت امكانات، زيرساختها و امور پشت  و  بازديدهاي علمي با )0.207(درسي

   ).15: 1390،شريف زاده و عبدااهللا زاده(است

 2»ارزيابي عوامل تعيين كننده رضايت دانشجويان بين المللي: رضايت«پيتر عاصر در مطالعه خود با عنوان

نتايج پژوهش وي نشان داد كه دانشجويان . به بررسي عوامل موثر بر رضايت دانشجويان خارجي پرداخت

رضايتمندي زيادي از كتابخانه، ارتباط با اساتيد، فضاي كالس، محتواي دوره ،مواد آموزشي و خدمات اداري 

نتايج همچنين نشان داد كه رضايت دانشجويان در بسياري از مواقع از خدمات دانشگاهي كم . دانشگاه دارند

 . )Peter Asare Nuamah, 2017:8-10( است

بررسي ميزان رضايت مندي دانشجويان با توجه به «با عنوان  همكاران در پژوهشي كه توسط ايزدي و

از ( ميزان رضايتمندي دانشجويان به عنوان مشتريان دانشگاه انجام شد،»  EFQMمعيار نتايج مشتري مدل 

بر اساس اين مطالعه بـيش از نيمي از دانشجويان از خدمات . مورد مطالعه قرار گرفت )خدمات آموزشي

نيز در سنجش  در همين رابطـه پژهـان و همكاران). 1387(ايزدي و همكاران، ضايتي نداشتندآموزشي ر

 )درصد34.4(و پسران ) درصد 20.9(رضايت مندي دانشجويان تفاوت معناداري را بين رضايتمندي دختران 

                                              

-A Quantitative Evaluation of Service Priorities and Satisfaction of Online University Students1  

2- Satisfaction: Assessing the Determinants of ’International Students Satisfaction 
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وزشـي ايـن پـژوهش ميزان رضايت مندي كلي دانشجويان از وضعيت امكانات و خدمات آم. گزارش كردند

 ).1387(پژهان و همكاران، دانشـگاه را در حد متوسط گزارش كرده است

درباره رضايت  3» اروپايي با سطح تحصيالت عالي رضايتمندي «در مطالعه اي تحت عنوان آراسيل -گارسيا

در اين مطالعه نشانگرهاي زير براي ارزيابي . دانش آموختگان اروپايي از آموزش  عالي بررسي كرده است

راهنماييهاي تحصيلي، راهنمايي براي : رضايت دانشجويان از كيفيت آموزشي مورد استفاده قرار گرفته است

امتحان پاياني، محتواي دوره، تنوع دورهها و دروس ارائه شده، طراحي برنامه آموزشي، نظام ارزشيابي، فرصت 

تدريس، فرصت مشاركت  كيفيت انتخاب دوره ها وگرايشهاي تخصصي، تأكيد عملي بر تدريس و يادگيري،

در پروژه هاي تحقيقاتي، ارائه فرصت كار عملي و كسب تجربه كاري، امكان تعامل با آموزشگران در بيرون 

از كالس، تعامل با دانشجويان هم رشته اي، امكان تأثيرگذاري بر سياستهاي دانشگاه، تجهيزات آزمايشگاهي 

    ).Garcia a- Aracil,2009( مواد آموزشي وفني، كيفيت خدمات كتابخانه و دسترسي به

تأثير رضايتمندي بر حجم كار و افزايش ثبت نام دانش  « در تحقيقي كه توسط ديويد دي تحت عنوان

صورت گرفت، تاثير افزايش ثبت نام بر كارايي اساتيد دانشگاه و رضايت  4»آموزان در زمان دانشكده 

ها نشان داد با افزايش سه برابري ثبت نام در طول دوره و رشد  يافته .دانشجويان مورد بررسي قرار گرفت

همچنين با افزايش . دوازده درصدي آن، به كاهش قابل توجهي در ميزان رضايتمندي دانشجويان منجر شد

منجر به  )بهره وري بيشتر(ميزان ثبت نام تالش اساتيد نيز بيشتر شد اما افزايش ثبت نام و تالش مضاعف

   .)DiBiase D,2004(دانشجويان نگرديدكاهش رضايت 

  مباني نظري 

ايت رض يك احساس خوب هنگامي كه چيزي كه فرد مي خواهد اتفاق افتاده باشد يا حالت: رضايتمندي

 .استاز يك نياز 

 ساسحي، اجرا، ارزشيابي سيستماتيك تمامي فرايند يادگيري و آموزش بر ااطر: تكنولوژي آموزشي

مجموعه  تننتايج، تحقيقات در زمينه هاي يادگيري انساني و ارتياط و همچنين بكار گرفهدفهاي مشخص در 

  ).8: 1386رختي (است اي از منابع انساني و غير انساني به منظوري ايجاد آموزش موثرتر

لكيت كند و ما به فعاليت ها و منفعت هايي گفته مي شود كه يك طرف به طرف ديگر عرضه مي :خدمات

في ديگر آمده يدر تعر. خدمات ممكن است در قالب كاالي فيزيكي باشد يا نباشد. نيز به دنبال نداردچيزي را 

وماً است خدمات به هر گونه فعاليت يا مزيت گويند كه از يك طرف به طرف ديگر ارائه مي شود و لز

  ).ويكي پديا دانش نامه آزاد(نامحسوس است

                                              

3- European with Higher Education Graduates Level of Satisfaction 

4-The Impact of  Satisfaction Over  Workload and Student Increasing Enrolment on Faculty Time 
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م و هدفدار و از پيش طراحي شده است كه هدف آن ايجاد يك سلسله فعاليت هاي مرتب، منظ :تدريس

  .شرايط مطلوب يادگيري است و به صورت تعامل و رفتار دوسويه بين آموزشگر و فراگير جريان دارد

شيوه  راهبرد يا مدل آموزشي و يا فعاليت كالسي كه به فراگيران كمك مي كند يا مفاهيم، :روش تدريس

  ).9: 1386رختي (ها را كسب نمايندهاي تفكر، ارزش ها و مهارت 

... مازلو معتقد بود كه در تمامي انسانها گرايشي براي تحقق خود هست: رضايتمندي در ديدگاه مازلو

فطري است كه در سلسه مراتبي از نيرومندترين تا ضعيف ترين نياز، قرار  و نيازهايي مشترك انگيزه آدمي،

 است كه بايد پيش از رفتن به پله دوم، پله اول را طي كرده و هر نردبانينيازهاي مازلو همانند  .گيرد مي

ديدگاه پايين ترين نيازها كه در عين حال، نيرومندترين آنها هم  از اين. مرحله را به كمال رسانيد و باال رفت

گروه 4زها به اين نيا. د شكوفايي است برسدوكه در خ هستند بايد برآورده شوند تا فرد بتواند به نيازهايي

   طبقه بندي خويشتن تجلي مي يابد، نياز به محبت و احترام كه در تحقق ايمني، نيازهاي جسماني،: اصلي

به نظر مازلو اگر نيازهاي طبقات پايين برآورده شود، فرد از لحاظ جسماني و عاطفي احساس  .مي شوند

اگر نياز به تعلق، محبت، پيوستگي و پذيرش، برآورده شده باشد و فرد به احترام، پيشرفت و  .كند امنيت مي

نظم و هنر  علمي الزم را كسب كند، به نيازهاي زيبايي، نيازهاي شناختي و اعتبار و مقام الزم خود برسد،

ين وضعيت فكري و يا در ا. را تجربه كند» رضايت كامل«تواند  خود شكوفايي رسيده و مي بهپاسخ بدهد، 

به مفهوم عام  ساختار شخصيت است كه مفهوم رضايت از حد متعارف و زندگي روزمره فردي تجاوز كرده،

با توجه  نه تنها نظام اجتماعي، بلكه گاه كل نظام جهان را جهاني، به مقوله اي پايدار و فراگير مبدل شده، و

رضايت فردي دراين مرحله به رضايت اجتماعي . دهد به معيارهاي موجود در آن، تحت پوشش خود قرار مي

  ).8: 1389،از عادل و همكاران محسني، نقل(و از رضايت اجتماعي به رضايت جهاني مبدل مي شود

اين فرهنگ نياز را حالت يا وضعيتي ميداند كه : روانپزشكي –رضايتمندي در فرهنگ جامع روانشناسي 

دنبال اين برآورده شدن و رفاه و يا عام تر، دست  به. كمك خواهد كرداگر برآورده شود، به رفاه ارگانيسم 

مي نامد كه در معني رضايت وارضاء » هيجاني حالتي«يابي به هدف، حالتي به وجود مي آيد كه فرهنگ آن را 

 . )9همان ، (نهفته است

ما آن گونه  طفاحساسات و عوا. تفكر است ناشي از احساس،: تفكر، به وجود آورنده احساس رضايت

گيرند كه مي انديشيم، مي توان به راحتي  اگر احساسات ما آنگونه شكل مي. گيرند كه مي انديشيم شكل مي

نتيجه گرفت كه احساس رضايتمندي يا نارضايتي از زندگي، ريشه در چگونگي تفكر ما دارد و اگر چنين 

چه تفكر وتصوري از دنيا بايد . نظر كنيم است، براي رسيدن به رضايت از زندگي، بايد در تفكراتمان تجديد

توان به  با تفكر واقع گرا نيز مي... داشته باشيم و زندگي را بايد چگونه ببينيم تا به رضايتمندي دست يابيم؟
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در حقيقت رضايت از زندگي هنگامي ... شادماني و رضايتمندي رسيد و بلكه شايد تنها راه ممكن همين باشد

 ). 10همان، (ار ما از زندگي، واقع گرايانه باشدگيرد كه انتظ شكل مي

آموزه هاي فراواني  ،البته برخالف تصور موجود، دين خوشبختانه و: روش ديني براي ايجاد رضايتمندي

به جهت جايگاه . در حوزه مهارتهاي زندگي دارد، آموزه هايي كه يا ديده نشدند و يا به درستي فهم نشدند

دگي در تكامل معنوي دارد، اولياي دين آموزه هايي فراواني را به پيروان خود مهمي كه رضايتمندي از زن

 در كنار تعاليم قدسي وملكوتي خود، مهارتهاي زندگي را به پيروان خود و ، )ص(پيامبر خدا . آموخته اند

نيز در اين  حتي فراتر از اين، قرآن كريم. ابوذر غفاري و ديگران مي آموزد ،)ع(حتي كساني همانند امام علي

يكي از رسالتهاي آن  بنابراين يكي از دغدغه هاي دين رضايتمندي از زندگي و. زمينه آموزههاي مهمي دارد

 ).13: 1389 ،پسنديده، نقل از عادل و همكاران(آموزش مهارتهاي زندگي كردن به پيروان خويش است

 هيجاني مي آن گونه كه مي انديشد، انسان. شناخت در رأس قراردارد "شناخت، هيجان و رفتار "در مثلث 

اگر انديشه و ...به همين دليل  بعد شناخت از اهميت ويژه اي برخوردار است . زند دست به رفتار مي شود و

برهمين اساس شيوه هاي دين، آميزه . رفتارهاي آنان نيز اصالح مي شود فكر افراد تصحيح شود، احساسات و

هم به نيازهاي مادي توجه دارد و هم به نيازهاي معنوي، . رفتاري استاي از شيوه هاي شناختي، عاطفي و 

از اين جهت روش شناختي دين، . گيرد، هم بعد عاطفه و رفتار را هم بعد شناخت و عقالنيت را دربر مي

   ). 13همان، (روشي واقع گراست

الهي يا تقرب به  در منطق اديان آسماني، انسان طوري خلق شده است كه فقط در ذات: رضايت واقعي

در . شود و تا انسان خدا را در نيابد راضي نمي شود ربوبي است كه به طور كامل ارضاء مي آستان قدس

، احساس رضايت نمي كنند و طريقكه معبودي به جز خدا برگرفته اند، باز از اين  آنان زندگي روزمره نيز

در . شتر از آن كه كه دارند به سر مي برنددائم در جستجوي چيزي بي نمي شوند و براي خود مرزي قائل

در جوار رحمت الهي است كه آرام . نتيجه، ارضاء واقعي انسان، فقط در تقرب او به ذات ربوبيت نهفته است

  ).1389سادات، نقل از عادل (و رضايت نهايي حاصل شده و تمام نگرانيها وتشويش ها برطرف مي گردد

نيزبايد  -يعني نارضايتي-صحبت از رضايت مي شود، نقطه مقابل آنهر كجا كه : نظريه محروميت نسبي

رالف داراندروف، آگاهي از منافع عيني، وقوف بر شرايط نابرابر و ارزيابي منفي از آن  .مورد توجه قرار گيرد

بتوانند هرچه اعضاء جامعه : «وي معتقد است. را دليل بروز نارضايتي و در نهايت تضادهاي اجتماعي مي داند

ف آنچه ودر نظريه داراندر»  بيشتر از منافع عيني خود آگاه شوند، احتمال بروز نارضايتي و تضاد بيشتر است

 : مود توجه اساسي قرار گرفته است، دو نكته مي باشد

  ؛وقوف و ارزيابي منفي از توزيع پاداش ها -

  ).136: 1377(جاناتان ترنر، احساس محروميت نسبي -
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محروميت نسبي وي معتقد است كه محروميت هرگز نمي تواند منشاء نارضايتي باشد، در مورد احساس 

   بلكه هر چه محروميت از حالت مطلق به سوي نسبيت حركت كند، نارضايتي و در نتيجه تضادها افزايش

باره او به هنگام بحث در. لوئيس كوزر، نيز در چارچوب تضاد، عواملي را موردتاكيد قرار مي دهد. مي يابد

نارضايتي از محروميت  كنار اندازي مشروعيت نظام وجود توزيع« .علل تضاد، بر ارزيابي از نابرابري تاكيد دارد

اين نارضايتي از محروميت متاثر از نوع فشاراجتماعي است كه ممكن است . )150همان، (» كند را ايجاد مي

  ). 3: 1382، سام دليري(بر افراد محروم اعمال شود

منبع (تدرابرت گر در شناخت محروميت نسبي ابتدا بايد به چگونگي ايجاد محروميت نسبي از نظر

رواني، تحت تاثير  -در افراد اشاره شود و سپس نشان داده شود كه چگونه اين وضعيت ذهني )نارضايتي

يعني محروميت نسبي  ،در تعريف گر. متغير هايي از حالت ذهني خارج و در وضعيت عيني نمايان مي شود

درك تفاوت ميان انتظارات ارزشي و توانايي هاي ارزشي افراد، ممكن است بر اساس مقايسه وضعيت فعلي 

احي شده است رفرد با گذشته خود، آرمانهاي انتزاعي يا معيار هايي كه توسط يك رهبر يا يك گروه مرجع ط

 : اند سه نوع داشته باشدبدين ترتيب محروميت نسبي مي تو .و ارجاع به گروه هاي ديگر شكل گيرد

 . ابدي محروميت نزولي، كه در آن انتظارات افراد ثابت اما توانايي هايشان به طور مداوم كاهش مي )الف

   محروميت ناشي از بلندپروازي، يعني حالتي كه توانايي هاي افراد ثابت است انتظاراتشان افزايش  )ب

 . مي يابد

ه رشد هم زمان انتظارات و توانايي ها، توانايي ها از رشد محروميت صعودي كه پس از يك دور )ج

: 1382، سام دليري(صعودي باز ايستاده و يا كاهش شديدي مي يابد و انتظارات همچنان حالتي صعودي دارند

2( . 

هر چه محروميت نسبي ايجاد شده بر اساس تفاوت ميان انتظارات و توانايي ها شديدتر باشد، آنگاه 

اين رفتار ها ممكن . شديدتر و احتمال و شدت رفتار بيرون ناشي از نارضايتي هم بيشتر خواهد بودنارضايتي 

در واقع محروميت نسبي موجب بروز نارضايتي . است در قالب خشونت، اعتراض ها، شكايات و غيره باشد

   ).4(همان، در افراد مي گردد و نارضايتي محركي كلي براي اقدام عليه منبع محروميت است

اصول فردگرايي افراطي و واكنشي به نظريه ساختارگرايانه و  نظريه مبادله رجعتي به روح و: نظريه مبادله

در نظريه . صورت گرفته است 1951و توسعه آن در دهه  1941كاركرد گرايانه است و پيدايش آن به دهه 

ني چگونه مي توان با رعايت سلسله مبادله ما با رويكرد قياسي به نظريه جامعه شناسي روبه رو هستيم يع

قانونمند ساخت واز آن فرضيه هايي درباره مشاهدات واقعي استنتاج  تقريباًاي با اصول  مراتب نظريه

 ). 73: 1394،حيدري (كرد
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. توجه دارد اين نظريه به مبادله اعيان يا احساسهاي با ارزش بين افراد به عنوان مبنايي براي نظم اجتماعي

 مبادله بر اين فرض استوار است كه افراد آرزوها و هدفهاي شخصي روشني براي خود دارند كه طينظريه 

كند با اين ديد نظريه مبادله در مراحل اول  براساس نياز خود حركت مي آن هركس به چيزي نياز دارد و

مي بيند پس واحد انسان منكر و همه چيز را فردي و شخصي  هرگونه تاثير ارزشها وساختها  را بر رفتار

 تأييد اجتماعي نيز از اصول مهم اين -گرايي اراده –سود –همچنين انگيزه .تحليل در اين نظريه فرد است

 ).38همان، (نظريه است

انديشه هاي صريح و روشني «نظران نظريه مبادله است كه  هومنز يكي از اصلي ترين شارحان و صاحب

ها استنتاج  موارد خاص را مي  توانيم با ارجاع به تعداد اندكي از گزارهاز مبادله دارد و استدالل مي كند كه 

اسكيد مور، (جنبه هاي نظم اجتماعي را مي توانيم توضيح دهيم  فقط بدين ترتيب است كه بعضي از نمائيم و

  ).83: 1394،نقل ازحيدري 

ي گزاره محرك، موفقيت، ارزش و هومنز در اين باره پنج گزاره يا قضيه بيان نمود كه چهار گزاره اول يعن

، حيدري(محروميت درقالب انديشه هاي نظري او هستند و گزاره پنجم به بيان عدالت توزيعي مي پردازد

1394 :83.( 

گذاري  در كل سرمايه. او معتقد است بين رفتارها و احساسهاي قابل مبادله بايد يك نرخ مبادله برقرار كنيم

براساس تالش، تعهد وزمان محاسبه مي شود بايد با آنچه در ازاي آنها ها يك شخص در يك مبادله كه 

گيرد  دريافت مي كند نسبت مستقيم داشته باشد اگر سرمايه گذاري ما زياد باشد اين احساس در ما قوت مي

گذاري  كه صالحيت گرفتن پاداش قابل مالحظه اي را داريم عالوه برآن انتظار نداريم كساني كه سرمايه

ايده توزيع عدالت در نظريه هومنز نشان مي دهد كه افراد در رابطه . ي نكرده اند پاداش زيادي بگيرندزياد

كساني كه با آنها به مبادله مي پردازند محدود نمي كنند نرخ هاي متداول  مبادله مقايسه هاي خود را صرفا به

رد كه ما ارزش هاي ساير مردم را بپذيريم مبادله بين ساير مردم براي ما نيز معيار است و هر چند لزومي ندا

 ).83: 1394،ل از حيدريهيوسمن، نق(اين ارزش ها بر انتخاب هاي ما تاثير مي گذارد

نظري و مفهومي پژوهش حاضر به شكل زير بدست آمده  مدلبنابر آنچه در قسمت مباني نظري بيان شد، 

 . است
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 : مدل نظري و مفهومي1شكل 

 روش تحقيق

     به لحاظ هدف گذاري نيز تحقيق بنيادي به حساب. حاضر از نوع پژوهشهاي پيمايشي استپژوهش 

در اين . گيرد تبييني، قرار مي -بندي انواع تحقيق، در زمرة تحقيقات توصيفي مي آيد و از نظر دسته

چنين نمودارها هم. انجام شده است spss 22پژوهش تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري 

سطح تحليل اين تحقيق خرد است و واحد تحليل  .انجام شده است excel 2013با برنامه صفحه گستر 

شوند،  همچنين واحد مشاهده دانشجوياني هستند كه مورد سؤال واقع مي .نيز در اين تحقيق فرد است

 . بنابراين واحد مشاهده، فرد است

. اين تحقيق، پرسشنامه استاندارد شده رضايت سنجي استوسيله سنجش متغيرهاي مورد بررسي در 

جامعه آماري اين تحقيق را كليه دانشجويان دانشگاه حكيم سبزوار اعم ازكارداني، كارشناسي و كارشناسي 

. دهند تشكيل مي 1397ارشد در همه رشته هاي تحصيلي به خصوص رشته جغرافيا در دانشگاه در سال 

. قيق غير احتمالي تك مرحله اي و از نوع نمونه گيري سهميه اي مي باشدگيري در اين تح روش نمونه

 . نفر برآورد شده است100تعداد كل حجم نمونه جمعيت 

حاضر عبارت از امكانات و خدمات آموزشي، عملكرد وهش در پژ :متغيرمستقل )الف: متغيرهاي پژوهش

 . خصوص دانشكده جغرافيا استظرفيت هاي بالقوه و بالفعل دانشگاه و به  نيروي انساني،

عبارتند از نمرات رضايت دانشجويان، عالقه و تمايالت به رشته ها  شدر اين پژوه :متغيرهاي وابسته)ب

و گرايش هاي شان، ميزان آگاهي قبل از ورود و در جريان تحصيل در دانشگاه نسبت به وضعيت و آينده 

 . شغلي در مرحله پس آزمون و پيگيري است

در پژوه حاضر شامل نمرات سن، سطح تحصيالت، مقاطع تحصيلي، تاهل و تجرد  :رهاي كنترلمتغي )ج

  . و رشته تحصيلي دانشجويان شركت كننده در پروژه مي باشد
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 محدوده مورد مطالعه

 31,7 به عنوان سومين شهر استان خراسان رضوي بانفر  243700با جمعيتي در حدود  شهر سبزوار

به اين شهرستان  كيلومتري جنوب غربي مركز استان واقع شده است. 228در كيلومتر مربع مساحت 

دقيقه  46درجه و  57ثانيه تا  30دقيقه و  37درجه و  57محدوده طول هاي در لحاظ موقعيت رياضي 

ثانيه شمالي و  30دقيقه و  22درجه و  36ثانيه تا  7دقيقه و  9درجه و  36ثانيه شرقي و عرض  10و 

متري از سطح دريا واقع شده است. شهرستان سبزوار از شمال به اسفراين، از جنوب  978در ارتفاع 

متوسط  ).138: 1381زنگنه چكني، به كاشمر، از شرق به نيشابور و از غرب به شاهرود محدود است(

براي شهر تراكم خانوار در واحد مسكوني نفر در هكتار مي باشد.  68/86تراكم ناخالص جمعيتي شهر 

  ). 1395 ،است(مركز آمار ايران 06/1وار سبز

  
  موقعيت سبزوار در استان خراسان رضوي و كشور: 2شكل
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موقعيت دانشگاه حكيم سبزواري در شهر سبزوار: 3شكل  

 يافته ها 

اين در حالي است . به طور كلي محيط آموزشي و رفاهي دانشگاه از نظر دانشجويان چندان مطلوب نيست

با توجه به يافته ها ميزان آگاهي بسياري . كاركنان اداري و اساتيد دانشكده مطلوب است كه رضايت از عملكرد

از دانشجويان از رشته انتخابي و گرايش هاي آن كم بوده است و اين عدم شناخت موجب نارضايتي از واحد 

  . هاي درسي، شيوه ها و نحوه ارائه آنها و حتي مشاغل مرتبط با رشته خودشان شده است
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: متغيرها و شاخص هاي تحقيق1جدول   

        شاخص ها        متغير ها 

   ميانگين  واريانس  انحراف معيار  چولگي  كشيدگي 

  دانشكده ازامكانات رضايتمندي ميزان 2.77  1.128  1.062  402.-  848.- 

  دانشكده اساتيد ازتدريس رضايتمندي ميزان 3.01  927.  858.  331.-  1.142- 

  درسي مباحث بر اساتيد ازتسلط رضايتمندي ميزان 3.48  1.114  1.242  329.-  537.- 

  درسي هاي ازواحد رضايتمندي ميزان 2.95  914.  836.  062.-  377.- 

 در شده برگزار هاي ازهمايش رضايتمندي ميزان 2.74  928.  861.  235.  604.- 

  دانشكده

  دانشكده رئيس ازعملكرد رضايتمندي ميزان 3.04  1.014  1.029  200.-  575.- 

  كالس برگزاري ازساعات رضايتمندي ميزان 2.74  1.031  1.063  036.  692.- 

  دانشكده تا كتابخانه ازفاصله رضايتمندي ميزان 2.27  1.020  1.040  682.  108.- 

 هاي اتوبوس دهي سرويس ازنحوه رضايتمندي ميزان 2.88  1.066  1.137  215.-  834.- 

  دانشگاه

  دروس امتحاني سواالت از رضايتمندي ميزان 2.73  952.  906.  148.-  638.- 

  دانشكده اساتيد برخورد نحوه از رضايتمندي ميزان 3.39  1.100  1.210  272.-  585.- 

  دانشكده محيط از رضايتمندي ميزان 3.17  1.035  1.072  071.-  966.- 

  كالس محيط از رضايتمندي ميزان 3.41  1.059  1.121  487.-  255.- 

 توسط درس هاي راهنمايي از رضايتمندي ميزان 3.27  1.100  1.209  046.-  829.- 

  دانشكده اساتيد

  اساتيد توسط نمرات كسب از رضايتمندي ميزان 2.70  1.078  1.162  084.  696.- 

   مشكالت به رسيدگي از رضايتمندي ميزان 2.08  992.  983.  915.  708. 

  دانشكده سبز فضاي از رضايتمندي ميزان 2.57  1.094  1.197  455.  355.- 

 در شده ارائه هاي واحد تعداد از رضايتمندي ميزان 3.14  964.  930.  196.  242.- 

  ترم هر

 برگزار روزانه هاي كالس تعداد از رضايتمندي ميزان 3.28  1.045  1.093  388.  1.003- 

  هفته در شده

محاسبات نويسنده: منبع   

نشان مي دهد رضايتمندي دانشجويان از امكانات دانشكده و ساعات برگزاري  1همان طور كه جدول

كالس، فاصله كتابخانه تا دانشكده، نحوه سرويس دهي اتوبوس هاي دانشگاه و سواالت امتحاني دروس، 
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هر چقدر اين ميزان نارضايتي از امكانات و خدمات پايين باشد، انگيزه تحصيلي . پايين تر از حد معمول است

گاهي مواقع  ،به مراتب نارضايتي باال. و اشتياق به ماندن و ادامه تحصيل در دانشگاه مربوطه كمتر مي شود

شود، اگر اين .... ممكن است منجر به اعمال خشونت، اعتراضات دانشجويي، تخريب اموال دانشگاه و 

حوه رسيدگي به مشكالت همان طور كه نتايج نيز نشان مي دهد، ن. كمبودها از طرف مسئولين رفع نشود

كه اين خود زمينه الزم براي احساس  )2.08با ميانگين (دانشجويان در پايين ترين سطح ممكن است 

  .محروميت نسبي دانشجويان و عواقب ناشي از آن را فراهم مي كند

  

 
كدهدانشنتايج ميزان رضايتمندي از تدريس اساتيد، تسلط اساتيد بر مباحث و عملكرد رئيس : 4شكل    

ميزان رضايتمندي ازتدريس اساتيد و تسلط بر مباحث درسي، نحوه برخورد اساتيد، عملكرد رئيس 

همان طور كه نتايج نشان ميدهد، ميزان رضايت از نيروي انساني شاغل . دانشكده و محيط دانشكده باالست

ين امر ممكن از به علت ارتباط ا. در دانشگاه خاصه اساتيد آن، بيشتر از امكانات و خدمات ارائه شده است

 . نزديك دانشجويان با آنها و مراجعه حضوري جهت رفع نيازها باشد

ميزان عالقه مندي دانشجويان به رشته تحصيلي، باال بوده و ميزان موفقيت دانشجويان در رشته جغرافيا 

ر مي رسد از آينده شغلي با وجود اينكه دانشجويان عالقه مند به رشته خود هستند اما به نظ. پايين است

اگر آنها چه در حين تحصيلي و چه بعد از اتمام تحصيل از رشته . مربوط به رشته تحصيلي شان نگران هستند

و مشاغل آن پاداش يا مزايايي دريافت كرده باشند، مسلماً ميزان تمايل به ادامه تحصيل در مقاطع باالتر بايد 

اما در يافته هاي بدست آمده مبادله اي كه بايد . ن نيز قوي تر باشدبيشتر و انگيزه تحصيلي و اشتياق به آ

البته اين . ، بدست نيامده است)شغل و كسب درآمد(گرفت بين ادامه تحصيل و در يافت پاداش صورت مي
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مثل امكانات آموزشي، كارگاه ها و بازديد هاي علمي، -امر ممكن است به خاطر متغيرهاي مداخله گر ديگري

  .نيز باشند كه مورد بررسي واقع نشدند.... موزشي و آمراكز جذب نيروي 

  

 

  نتيجه گيري

بويژه (كه مالحظه گرديد با مطالعه ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه حكيم سبزواري همان طور

ارائه خدمات و امكانات دانشگاه با استفاده از پرسشنامه و  از وضعيت) دانشكده جغرافيا و علوم محيطي

به طور كلي محيط آموزشي و رفاهي دانشگاه از نظر  : نتايجي به اين شرح بدست آمد spssتحليل هاي 

رضايت از عملكرد كاركنان اداري و اساتيد دانشكده ولي ميزان . چندان مطلوب نيستمورد مطالعه، دانشجويان 

ميزان آگاهي بسياري از دانشجويان از رشته انتخابي و گرايش هاي آن كم بوده است و اين . مطلوب است

عدم شناخت موجب نارضايتي از واحد هاي درسي، شيوه ها و نحوه ارائه آنها و حتي مشاغل مرتبط با رشته 

ه كتابخانه رضايتمندي دانشجويان از امكانات دانشكده و ساعات برگزاري كالس، فاصل. خودشان شده است

ي دروس، پايين تر از حد معمول تا دانشكده، نحوه سرويس دهي اتوبوس هاي دانشگاه و سواالت امتحان

دانشگاه بين دانشجويان ادامه تحصيل در و انگيزه تحصيلي  كاهشاين عوامل ممكن است منجر به  ت كهاس

برخورد اساتيد، عملكرد رئيس  ميزان رضايتمندي ازتدريس اساتيد و تسلط بر مباحث درسي، نحوه گردد.

دهد، ميزان رضايت از نيروي انساني شاغل  همان طور كه نتايج نشان مي. دانشكده و محيط دانشكده باالست

اين امر ممكن از به علت ارتباط . در دانشگاه خاصه اساتيد آن، بيشتر از امكانات و خدمات ارائه شده است

ميزان عالقه مندي دانشجويان به رشته . ري جهت رفع نيازها باشدنزديك دانشجويان با آنها و مراجعه حضو

   با وجود اينكه دانشجويان. ميزان موفقيت دانشجويان در رشته جغرافيا پايين است اماتحصيلي، باال بوده 

  . عالقه مند به رشته خود هستند اما به نظر مي رسد از آينده شغلي مربوط به رشته تحصيلي شان نگران هستند
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 منابع 

آموزش حضوري و غيرحضوري دانشجويان كتابداري و  )1389(نعمتي اناركي، ليال ؛اباذري، زهرا -

 .6-21 ص، ص84فصلنامه كتاب، شماره ، مطالعه تطبيقي: اطالع رساني در ايران

 انتشارات نويد،، ترجمه عبدالعلي لهسائي زاده ،ساخت نظريه جامعه شناسي) 1372(اچ ترنر، جاناتان -

  .تهران

بررسي ميـزان رضايت مندي ) 1387(قره باغي، محمد مهدي ؛صالحي، ابراهيم ؛ايزدي، صمد -

، مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه مازندران EFQMدانشجويان با توجه به معيار نتايج مشتري مدل 

  .19-36، صص 1، سال سوم، شماره فصلنامه انجمن آموزش عالي ايران

بررسي و سنجش رضايتمندي دانشجويان از ) 1387(مفتاحي خواجه، جالل ؛باقرزاده خواجه، مجيد -

 .7-42 ص، ص4فصلنامه علوم تربيتي، سال اول، شماره ، كيفيت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي تبريز

 بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان نخبه) 1385(رضا علي ،نوروزي ؛بختيار نصر آبادي، حسن علي -

  .232-247صص، 2مجله روانشناسي ، سال دهم، شماره ، دانشگاه اصفهان از مؤلفه هاي آموزشي

مطالعه رضايتمندي ) 1392(سرمدي، محمدرضا ؛كاكو جويباري، علي اصغر ؛خديجه فر، حاتمي -

فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در  ،دانشجويان از ارائه خدمات دانشجويي در دانشگاه پيام نور

 . 117-139 ص، ص70آموزش عالي، شماره 

بررسي تأثير ارائه ي كيفيت خدمات دانشگاه بر ميزان رضايتمندي  )1394(رياضي، زهره ؛حيدري، دنا -

پايگاه اطالعات ، نامه كارشناسي ارشد پايان ،دانشجويان، مطالعه موردي دانشكده دامپزشكي شيراز

  .ايرانداك ،)گنج(علمي ايران

بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان  )1386(حجازي، يوسف ؛صديقي، حسن ؛رختي، طاهره -
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 ، رساله دكتري، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.مورد: شهر سبزوار

فصل نامه ، سنجش محروميت نسبي در نظريه تدرابرت گر مطالعات پايه )1382(سام دليري، كاظم -

  .813-825، صص 22شماره مسلسلمطالعات راهبردي، سال ششم، شماره چهار، 

بررسي رضايت دانشجويان كشاورزي از ) 1390(عبدااهللا زاده، غالمحسين ؛شريف زاده، ابوالقاسم -

  .51-74ص ص ،61، شماره پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي فصلنامه، كيفيت آموزشي
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بررسي اثربخشي آموزش شناختي با رويكرد ) 1389(كجباف، محمد باقر؛ عابدي، احمد ؛عادل، زهرا -
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 .ايرانداك ،)گنج(علمي ايرانپايگاه اطالعات  ،ارشد

ي درسي و  ي رضايت دانشجويان از كيفيت برنامهيسه مقا) 1390(ه، جعفـرترك زاد ؛محمدي، مهدي -

مجله پژوهش هاي  ،عملكرد استادان و كاركنان دانشكده ي علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شيراز

 .29-49دوره اول، شماره اول، صص  انجمن مطالعات برنامه درسي ايران، ،برنامه درسي

  سرشماري عمومي نفوس و مسكن، استان خراسان رضوي. تهران.)، 1395مركز آمار ايران( -
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