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چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،ارزیابی میزان رضایت تحصیلی مهارتآموزان ماده  22دانشگاه فرهنگیان استان فارس بود .روش تحقیق ،آمیخته
اکتشافی متوالی (کمّی-کیفی) بود .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه رضایت تحصیلی دانشجویان(ترکزاده1321،؛ به نقل از
محترم )1331،که دارای شش بعد :رضایت از تحصیل ،رضایت از استاد ،رضایت از همکالسیها ،رضایت از ارتقاء و پیشرفت تحصیلی،
رضایت از ارزیابی پیشرقت تحصیلی و رضایت از محیط تحصیل بود؛ و دو سوال تشریحی استفاده شد .روایی و پایایی این پرسشنامه مورد
تأیید قرار گرفت .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مهارتآموزان ماده  22دانشگاه فرهنگیان استان فارس که در چهارمین آزمون استخدامی
آموزش و پرورش پذیرفته شدهاند ،بود(251نفر) که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی ساده 121 ،نفر به عنوان نمونه
آماری انتخاب شدند .دادههای بهدست آمده با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان
داد که:میانگین رضایت تحصیلی دانشجویان در همه ابعاد ،در سطح مطلوبند و در سطح  /111معنادار میباشند .بیشترین میانگین بعد رضایت
تحصیلی دانشجویان ،مربوط به بعد رضایت همکالسی و کمترین میانگین مربوط به رضایت از محیط تحصیلی است که در سطح  /111معنادار
است .بین میانگین بعد رضایت از همکالسی با ابعاد رضایت از ارتقاء و پیشرفت تحصیلی در محل تحصیل ،رضایت از ارزیابی و پیشرفت
تحصیلی و رضایت از محیط تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما بین بعد رضایت از تحصیل با ابعاد رضایت از استاد و همکالسی،
تفاوت معنا دار نمی باشد  .تفاوت معناداری میان میانگین رضایت تحصیلی دانشجویان زن و مرد؛ مجرد و متأهل وجود ندارد .بین رضایت
تحصیلی دانشجویان بر حسب مدرک تحصیلی؛ و دانشجویان با سهمیه آزاد و ایثارگر تفاوت معنادار وجود دارد .اولین اولویت در لیست
پیشنهادات مهارت آموزان ماده  22در ارتقاء کیفیت آموزش  :استفاده از معلمان با تجربه برای ارائه روشهای تدریس در تمام دروس بود و
اولین اولویت در لیست بزرگترین مشکل خانوادگی همزمان با دوره آموزشی :مشکالت مالی عنوان شد.
کلید واژه ها :رضایت تحصیلی ،مهارت آموزان ماده  ،22دانشگاه فرهنگیان.
1دکتری رشته برنامه ریزی درسی ،اموزگارابتدایی شهرستان مرودشت ،نویسنده مسئولsomayezare79@gmail.com ،
 2دکتری رشته روان شناسی تربیتی .رییس دانشگاه فرهنگیان ،واحد سلمان فارسی شهر شیراز.
 3دانش اموخته کارشناسی ارشد رشته فلسفه اموزش و پرورش دانشگاه تربیت مدرس .اموزگارابتدایی شهرستان مرودشت.
 7دانش اموخته کارشناسی ارشد رشته متالورژی دانشگاه علم و صنعت .دبیر حرفه و فن (کار و فناوری) شهرستان کنارک.
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مقدمه
در دنیای متحول و پرشتاب امروز ،رویکرد آموزشی از ضرورتهای راهبردی در سیاستگذاریها و برنامهریزیهاست که این مهم
در آموزش و پرورش و آموزش عالی و باالخص در بخش برنامه درسی از جایگاه واالیی برخوردار است(هرلینا)2114 ،1؛ آمـوزش عالـی
هماننـد سـایر نظامهـای اجتماعـی از پیچیدگیهـا و مسـائل خـاص خـود برخـوردار اسـت .یکـی از مهمتریـن و حسـاسترین حیطههـای
تصمیمگیـری در ایـن نظـام ،حیطـه برنامههای آموزشـی و درسـی اسـت .برنامههـای درسـی و کیفیت آمـوزش ،از ابزارهـای مهـم و اساسـی
پیشرونـده و شایسـته در آمـوزش عالـی تلقـی میشـوند؛ چـرا کـه نقش شـاهرگ اصلی را در خون رسـانی به سـایر اعضا و عناصر ایفـا
مینماینـد .هـر کـدام از وظایـف و رسـالتهای آمـوزش عالـی اعـم از تربیـت نیـروی انسـانی متخصـص ،ارزیابـی و توسـعه نظـام ارزشـی
و فرهنـگ ،تولیـد دانـش ،ارزیابـی ،تقویـت و توسـعه دانش موجود ،توسعه پژوهش و پژوهشگری و کمک در حل مسائل و معضالت انسانی
و اجتماع ،پاسـخگویی بـه نیازهـای بـازار کار و  ..همـه در گـرو بهرهمنـدی دانشـجویان نظـام از برنامههـای آموزشـی مناسـب اسـت .بدین-
خاطر تفکر مداوم یا پیوسـته درباره چگونگی برنامههای مناسـبی که بتوانـد بـه تحقـق اهـداف و ایفـای رسـالتها کمک نماید ،بسـیار ضروری
اسـت (عارفی.)2111 ،2
با توجه به اینکه دانشجویان ا زمهمترین اقشار اجتماعی در رونـد نوسـازی و توسـعه کشورند ،پرورش و تقویت احساس رضـایت و
پیشـرفت ایشـان در راسـتای رسـیدن بـه سعادت جامعه ،اهمیت ویژه ای مییابد (حیدری .)1337 ،از همین روی توجه به رضـایت و توقعات
مشتریان برای نهاد آموزشی که به صورت منظم سیستم خود را بهروز میکند و با شرایط مطلوب و جدید وفق میدهد ،الزم است (ربانی و
ربیعی ،1331به نقل از بایکال 3و همکاران)2115 ،؛ رضایت از تحصیل به عنوان یکی از شاخصهای اندازهگیری کیفیت یادگیری و آموزش
دانشجویان شناخته شده است .رضایت از تحصیل ممکن است بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان اثر بگذارد (ادراکی و همکاران .)1331،دانشگاه
موفق ،مؤسسه ای است که بهطور دائم در حال رشد و شکوفایی تواناییها بوده و به نوعی به دنبال تأمین نیازها و انتظارات دانشجویان و افزایش
میزان رضایتمندی آنها باشد .محققان معتقدند تأمین رضایتمندی دانشجویان از عواملی است که در رشد و ارتقای مراکز آموزشی مؤثر
است (بایکال 7و همکاران  .)2115،بررسی میزان رضایت از تحصیل میتواند پایهای برای راهنمایی دانشجویان و شاخصی برای بهبود
عملکردها باشد و میزان موفقیت دانشگاه را نشان دهد(انصاری 5و همکاران .)2111 ،از سوی دیگر بررسی رضایت دانشجو در افزایش آگاهی
از فرایند آموزشی و کیفیت آن مفید بوده و گویای میزان توجه و عالقه دانشجویان به یادگیری و آموزش است(هرلینا.)2114 ،1
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ا ارزیابی میزان رضایت تحصیلی مهارت آموزان ...

از این رو شایسته است نظام آموزش عالی کشور بـا دقـت بـه ارزیابی مستمر سیاستهای جدید بپردازد تا به بهبود تدریجی فعالیتها،
دست یابد .اما به نظر میرسد ضعف مشارکت دانشجویان و اعضای هیأت علمی و کم توجهی بـه پـایش مستمر دوره ها ،مانعی بر سر راه
ارزیابیهای مؤثر و ارتقای کیفیت بوده است(آراسته ،بنی اسدی.)1331 ،
بر اساس یکی از مواد اساسنامه دانشگاه فرهنگیان ،وزارت آموزش و پرورش به نوعی موظف شده است که نیروهای خود را از طریق
این دانشگاه تأمین کند؛ بدین معنا که اگر هر فردی بخواهد به عنوان معلم وارد آموزش و پرورش شود باید دوره ای را در دانشگاه فرهنگیان
بگذراند .دو روش آمادهسازی ورود به خدمت و تربیت معلم ،برای جذب نیرو در آموزش و پرورش تعیین شده است :روش پذیرش از دیپلم
و تربیت معلم به عنوان لیسانس یکی از این روشهاست که در ماده  21اساسنامه مطرح شده است و روش دیگر ،پذیرش از دانشآموختگان
دانشگاههای کشور است یعنی افراد با تحصیالت عالیه( ،لیسانس یا فوقلیسانس) از طریق آزمون استخدامی ،جذب شده و آموزش آنها در
دانشگاه فرهنگیان منجر به کسب شایستگیها و صالحیتهای معلمی میشود که در ماده  22اساسنامه آمده است که روش دوم مشهور به
روش ماده  22اساسنامه این دانشگاه است(موسیپور.)1337 ،
نقش آموزش و پرورش ،فقط تعلیم دروس ،انتقال میراث فرهنگی نسلهای گذشته به نسل جدید و پرورش قوای ذهنی دانشآموزان
نیست؛ بلکه فراتر از آنها ،رشد و پرورش دانشآموزان در ابعاد جسمانی ،ذهنی ،عاطفی ،اجتماعی و اخالقی از اهداف اصلی نظام آموزش
و پرورش محسوب میشود .با توجه به اهداف مذکور ،مسئولیت و رسالت دستگاه آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان ،بیش از پیش
سنگینتر و حساستر شده و ضرورت انجام اصالحات اساسی در ساختار ،برنامهها و روشهای آموزشی و پرورشی آن اجتناب ناپذیر است.
در این میان ،ایجاد تحول در نظام تربیت معلم را باید پیش نیاز تحقق هر نوع تحول در نظام آموزشی دانست؛ لذا به نظر میرسد که دانشگاه
فرهنگیان ،نخست با انجام اصالحاتی در تربیت معلم ،میتواند گامهای اساسی را در ایجاد تحوالت در نظام آموزشی بردارد .همچنانکه در
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران راهکار استقرار نظام ملی تربیت معلم و راه اندازی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد آموزش تخصصی
و حرفهای تربیت محور توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری دستگاههای ذیربط به منظور باز مهندسی سیاستها و باز تنظیم اصول
حاکم بر برنامه درسی تربیت معلم با تأکید بر کارورزی و انطباق سطح شایستگیهای حرفهای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات
الگوی برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت و طراحی سیاستهای مناسب برای ارتقای شیوههای جذب ،تربیت و نگهداشت معلمان در آموزش
و پرورش پیشنهاد شده است (رحیمی.)1335 ،
نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه رضایت تحصیلی دانشجویان ،بیانگر نقش بسیار مهم این متغیر در نظام آموزش عالی و آموزش و
پرورش میباشد .نتایج تحقیقات ســه دانشــگاه منطقــه ساندیاگو )2112(1نشان دادکه سرویسهای مـالی ،بوفـه و فروشـگاه کتـاب دانشـگاه
نیـز از دیگـر بخشهایی بودند که دانشجو اهمیت آنها را بسیار دانسته و رضایت پایینی را بـه آنهـا اختصاص داده بودند .در این پژوهش
مواردی که دانشـجویان رضـایتمنـدی مطلـوبی از آنها را گزارش کرده اند ،عبارت بودند از :برنامه درسی ارائه شده ،نحوه ثبـت نـام ،نحـوه
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پذیرش و منابع یادگیری .در پژوهش بـین و وسـپر )2112(1ارتبـاط بـا اعضـای هیـأت علمی که گونۀ مهمی از تعامل و ارتباط اجتماعی تلقی
میشود ،نقشی قابل توجه را در میزان رضایت دو جنس زن و مرد ایفا میکند .در پژوهش مورو -ایکیدو 2و همکاران( ،)2111دانشجویان
مرد نسبت بـه دانشـجویان زن ،رضـایت کمتـری از تحصیالت خود دارند .در پژوهش هــاوس )2112(3آندسته از دانشجویانی که زمان
بیشتری را بـه مطالعـه و انجـام تکالیف خود اختصاص میدهند یا در فعالیتهای گروهیِ دانشگاهی مشارکت دارند ،بـا احتمال بیشتری از
برنامه درسـی دانشـگاهی خـود رضـایت دارنـد.آندسته از دانشجویان کـه معدل دبیرستانشان باال بود و انتظار رتبه برتر در دانشگاه را نیز
داشـتند از جملـه افـرادی بودند که دوره را با رضایتمندی بهتری به سرانجام میرساندند .در پژوهش دانشگاه مریلند)2115(7؛ دانشگاه
یاواپای )2113(5هفت زمینه بررسـی شد :برنامـه درسـی ،خـدمات حمـایتی ،امکانـات ،انـدازه کـالس ،کمکهای مالی ،هزینهها و دیگر
خدمات و امکانات .بـراسـاس قسـمتی از نتـایج ایـن پژوهش 23 ،درصـد از دانشـجویان از خـدمات حمـایتی دانشـگاه از دانشـجویانش ابـراز
رضایت کردهاند و  32درصد از دانشجویان اعالم کردند که این دانشگاه را بـه دوسـتان و آشنایانشان توصیه میکنند.
در پژوهشهای داخلی نیز محققـان متعـددی ،بـه بحـث رضـایتمنـدی تحصـیلی پرداختهاند .نتایج پژوهش زوار و همکاران(،)1321
ایزدی و همکاران ( ،)1324شریف زاده و عبدااهلل زاده ( )1331نشان داد که دانشجویان از کیفیت خدمات دانشگاه ناراضیاند و بین جنسـیت
و سال تحصیل تفاوتی در چگونگی کیفیت خدمات وجود نداشت .نتایج پـژوهش پژهـان و همکاران( )1324میزان رضایتمندی کلی
دانشجویان از وضعیت امکانات و خدمات آموزشـی دانشـگاه را در حد متوسط گزارش کرده است .در نتایج پـژوهش اباذری و نعمتی
انارکی( )1323کمتر از نیمی از دانشجویان از شیوه آموزشـی خـود رضـایت داشـتند؛ دانشجویان بیشترین میزان نارضایتی(به ترتیب از بیشترین
به کمترین) را از خدمات کتابخانه ،منابع و کتابهای درسی ،فضای آموزشی نامناسب ،عملکـرد کـادر و در نهایـت آمـوزش استادان داشتند.
در نتایج پـژوهش محمدی و ترک زاده( )1331کیفیـت برنامـه درسـی و عملکرد کارکنان نزد دانشجویان زن و مرد تفـاوتی نـدارد ،درحـالی-
کـه زنـان از عملکـرد اساتید خود(نسبت به مردان) بیشتر رضایت داشتند .نتایج پژوهش آراسته و بنیاسدی( ،)1331بهنام پور و
همکاران( )1331نشان داد هر چه سن ،سطح کیفیت برنامه درسی ،دستاوردهای دوره ،رضایتمندی از امکانات و اطالعرسانی بیشتر باشد،
رضایتمندی کلی نیز افزایش مییابد .همچنین رابطه معناداری میان جنسیت و تأهل با رضایتمندی کلی وجود نداشت و دانشجویان شاغل
رضایت بیشتری نسبت به افراد بیکار دوره دارند.
با توجه به اهمیت و نقش مهم دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان به عنوان قشر تأثیرگذار جامعه و همچنین اهمیت رضایت تحصیلی
دانشجویان از کیفیت آموزشی دانشگاه ،در این پژوهش ،به ارزیابی رضایت تحصیلی مهارت آموزان ماده  22دانشگاه فرهنگیان استان فارس
پرداخته شده است؛ و در این راستا ،اهداف ذیل مطرح و پیگیری شد:

1

Bean & Vesper
Moro-Eqido
3
- House
4
Meryland
5
Yavapai College
2

ا ارزیابی میزان رضایت تحصیلی مهارت آموزان ...

اهداف پژوهش
.1

ارزیابی وضعیت موجود رضایت تحصیلی دانشجویان

.2

مقایسه ابعاد رضایت تحصیلی دانشجویان

.3

مقایسه رضایت تحصیلی دانشجویان برحسب جنسیت

.4

مقایسه رضایت تحصیلی دانشجویان برحسب وضعیت تأهل

.5

مقایسه رضایت تحصیلی دانشجویان برحسب مدرک تحصیلی

.6

مقایسه رضایت تحصیلی دانشجویان برحسب سهمیه قبولی

روش تحقیق
با توجه به اینکه در پژوهش حاضر به ارزیابی رضایت تحصیلی پرداخته شده است ،روش تحقیق حاضر آمیخته اکتشافی متوالی
(کمّی-کیفی) ،توصیفی و از نوع پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مهارتآموزان ماده  22دانشگاه فرهنگیان استان فارس بود
که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده ،ار بین  251نفر جامعه آماری 121 ،نفر به عنوان نمونه آمارری انتخاب شدند.
به منظور ارزیابی از پرسشنامه رضایت تحصیلی دانشجویان(ترکزاده1321،؛ به نقل از محترم )1331،استفاده شد .این پرسشنامه دارای
شش بعد رضایت از تحصیل ،رضایت از استاد ،رضایت از همکالسیها ،رضایت از ارتقاء پیشرفت تحصیلی ،رضایت از ارزیابی پیشرفت
تحصیلی و رضایت از محیط تحصیل میباشد که بهصورت مقیاس گاتمن با طیف  5درجهای تهیه شده است .به منطور سنجش روایی پرسشنامه
از روش تحلیل گویه و جهت سنجش پایایی آن نیز از روش آلفای کرانباخ استفاده شده است .مطابق با جدول شماره  ،1همه ابعاد این
پرسشنامه از روایی و پایایی بسیار باالیی برخوردار بودند.
الزم به ذکر است که بهمنظور تحلیل دادههای پژوهش از آزمونهای  tتک نمونهای t ،تست مستقل و آزمون تحلیل واریانس اندازه-
گیریهای مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی ،رویکرد توافقمحور و تکنیک فیش باول و گروههای کانونی استفاده شد.
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جدول شماره :1روایی و پایایی پرسشنامه رضایت تحصیلی دانشجویان
ابعاد رضایت تحصیلی

طیف ضرایب همبستگی

سطح معناداری

آلفای کرانباخ

رضایت از تحصیل

/35 - /53

/111

/14

رضایت از استاد

/33 - /13

/111

/13

رضایت از همکالسیها

/33 - /41

/111

/42

رضایت از ارتقاء و پیشرفت تحصیلی

/24 - /13

/111

/52

رضایت از ارزیابی پیشرفت تحصیلی

/24 - /14

/112

/17

رضایت از محیط تحصیل

/25 - /42

/111

/13

جدول شماره  :2میانگین و انحراف استاندارد رضایت تحصیلی دانشجویان
ابعاد رضایت تحصیلی

تعداد افراد

میانگین

انحراف استاندارد

رضایت از تحصیل

121

33/23

11/34

رضایت از استاد

121

71/51

11/71

رضایت از همکالسیها

121

74/13

13/24

رضایت از ارتقاء و پیشرفت تحصیلی

121

21/37

4/25

رضایت از ارزیابی پیشرفت تحصیلی

121

21/32

2/22

رضایت از محیط تحصیل

121

12/42

4/44

ا ارزیابی میزان رضایت تحصیلی مهارت آموزان ...

جدول شماره  :3ارزیابی وضعیت موجود رضایت تحصیلی دانشجویان
ابعاد رضایت تحصیلی

tآزمون

درجه
آزادی

سطح

تفاوت

معناداری

میانگینها

سطح اطمینان  35درصدی

سطح پایینتر

سطح باالتر

رضایت از تحصیل

23/32

113

/111

33/23

31/13

35/73

رضایت از استاد

72/35

113

/111

71/51

33/11

73/73

رضایت از همکالسیها

32/14

113

/111

74/13

77/53

73/72

رضایت از ارتقاء و پیشرفت

31/14

113

/111

21/37

21

22/14

تحصیلی
رضایت از ارزیابی پیشرفت

22

113

/111

21/32

13/24

22/31

تحصیلی
رضایت از محیط تحصیل

25/37

113

/111

12/42

14/23

21/15

نتایج آزمون  tتک نمونهای نشان داد که میانگین رضایت تحصیلی دانشجویان در همه ابعاد ،در سطح مطلوب و در سطح  /111معنادار
میباشند.
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 . 8آیا تفاوت معناداری بین ابعاد رضایت تحصیلی دانشجویان وجود دارد؟
جدول شماره  :7مقایسه ابعاد رضایت تحصیلی دانشجویان
ابعاد رضایت

میانگین

انحراف استاندارد

F

درجه آزادی

تحصیلی

سطح
معناداری

رضایت از تحصیل

33/23

11/34

33/21

5

/111

رضایت از استاد

71/51

11/71

33/21

5

/111

رضایت از

74/13

13/24

33/21

5

/111

همکالسیها
رضایت از ارتقاء و

21/37

4/25

33/21

5

/111

پیشرفت تحصیلی
رضایت از ارزیابی

21/32

2/22

33/21

5

/111

پیشرفت تحصیلی
رضایت از محیط

12/42

4/44

33/21

5

/111

تحصیل
نتیجه آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر (جدول شماره  )7نشان داد که بیشترین میانگین بعد رضایت تحصیلی دانشجویان،
مربوط به بعد رضایت همکالسی و کمترین میانگین مربوط به رضایت از محیط تحصیلی است که بر اساس مقدار Fمحاسبه شده در درجه
آزادی  5این تفاوت در سطح  p</111معنادار است.
آزمون تعقیبی بونفرونی نیز نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین ابعاد ذیل وجود دارد:
-1

بعد رضایت از همکالسی با ابعاد رضایت از ارتقاء و پیشرفت تحصیلی در محل تحصیل ،رضایت از ارزیابی و پیشرفت تحصیلی

و رضایت از محیط تحصیلی
-2

اما بین بعد رضایت از تحصیل با ابعاد رضایت از استاد و همکالسی ،تفاوت زیادی بین میانگینها وجود ندارد

ا ارزیابی میزان رضایت تحصیلی مهارت آموزان ...

 .3آیا بین رضایت تحصیلی دانشجویان بر حسب جنسیت ،تفاوت معناداری وجود دارد؟
جدول شماره :5مقایسه رضایت تحصیلی دانشجویان بر حسب جنسیت
متغیر

مرد

زن
انحراف

میانگین

رضایت

35/37

121/33

آزمون لوین
انحراف

میانگین

استاندارد

t

آزادی

F

131/72

معناداری

سطح

استاندارد
77/23

درجه

سطح

معناداری
/122

2/73

112

1/142

NS

تحصیلی

آزمون  tمستقل (جدول شماره  )5نشان داد که تفاوت معناداری میان میانگین رضایت تحصیلی دانشجویان زن و مرد وجود ندارد.
 .4آیا بین رضایت تحصیلی دانشجویان بر حسب وضعیت تأهل ،تفاوت معناداری وجود دارد؟
جدول شماره  :1مقایسه وضعیت دانشجویان بر حسب وضعیت تأهل
مجرد

متغیر
میانگین

متأهل
انحراف

میانگین

استاندارد
رضایت

124/13

71/34

آزمون لوین
انحراف

F

استاندارد
121/13

34/17

t

درجه
آزادی

سطح

سطح
معناداری

معناداری
/47

/331

/252

112

NS

تحصیلی

آزمون  tمستقل (جدول شماره  )1نشان داد که تفاوت معناداری میان میانگین رضایت تحصیلی دانشجویان مجرد و متأهل وجود ندارد.
 .5آیا بین رضایت تحصیلی دانشجویان بر حسب مدرک تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد؟
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جدول شماره  :4میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت تحصیلی دانشجویان بر حسب مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

کارشناسی

32

74/33

24/51

کارشناسی ارشد

44

11/51

32/14

دکتری

5

24/33

27/37

جدول شماره  :2مقایسه رضایت تحصیلی دانشجویان بر حسب مدرک تحصیلی
منبع واریانس

درجه آزادی

مجموع

میانگین

مجذورات

مجذورات

F

سطح معناداری

بین گروهها

2

31175/23

12322/37

2/74

/11

درون گروهها

114

252223/1

2111/22

2/74

/11

کل

113

223733

با استفاده از آزمون  Fو آزمون تعقیبی شفه مشخص شد که بین رضایت تحصیلی دانشجویان بر حسب مدرک تحصیلی تفاوت معنادار
وجود دارد ،بهطوری که اختالف بین میانگین نمرات دانشجویان با مدرک کارشناسی ارشد با نمرات دانشجویان با مدرک کارشناسی و
دکتری معنادار است ،اما بین رضایت تحصیلی دانشجویان با مدرک کارشناسی و دکتری تفاوت معنادار وجود ندارد.

ا ارزیابی میزان رضایت تحصیلی مهارت آموزان ...

.7

آیا بین رضایت تحصیلی دانشجویان بر حسب سهمیه قبولی تفاوت معنادار وجود دارد؟
جدول شماره  :3مقایسه رضایت تحصیلی دانشجویان بر حسب سهمیه قبولی
سهمیه آزاد

میانگین

استاندارد

انحراف

میانگین

انحراف

آزمون لوین

استاندارد

متغیر

سهمیه ایثارگر

t

F

درجه
آزادی

سطح

سطح
معناداری

معناداری

142/22

22/71

123/21

13/12

1/52

/172

2/32

112

تحصیلی

/15

رضایت

آزمون  tمستقل (جدول شماره )3نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین رضایت تحصیلی دانشجویان با سهمیه آزاد و ایثارگر وجود
دارد (  .) p<15بهطوریکه نمره میانگین رضایت تحصیلی دانشجویان با سهمیه آزاد باالتر از نمره دانشجویان با سهمیه ایثارگر بوده است.
در پایان پرسشنامۀ اجرا شده در این پژوهش2 ،سؤال ذیل مطرح شد:
.1

چه پیشنهادات یا راهکارهایی جهت ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه فرهنگیان دارید؟

.8

بزرگترین مشکل خانوادگی شما که همزمان با دوره آموزشی بود چیست؟

برای تجزیه و تحلیل دادههای کیفی حاصل از دو سؤال فوق ،از رویکرد توافقمحور و تکنیک فیش باول و گروههای کانونی استفاده
شد.
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جدول شماره  :11پیشنهادات مهارت آموزان ماده  22در ارتقاء کیفیت آموزش به ترتیب اولویت
ردیف

موضوع پیشنهادات

تناسب با نیاز

1

استفاده از معلمان با تجربه برای ارائه روشهای تدریس در تمام دروس

نیاز دانشی و مهارتی

2

تأکید بیشتر بر مهارتآموزی و کاهش دروس صرفاً تئوری

نیاز مهارتی و کسب تجربه

3

افزایش امکانات رفاهی( تغذیه ،خوابگاه ،کالسهای مناسبتر و ) ...

نیاز مادی و امنیت و آسایش خاطر

7

توجه بیشتر به حرمتها و ارزشهای شخصی مهارتآموزان ،توسط کادر آموزشی و

نیاز اجتماعی و احترام و نگرشی

اداری دانشگاه فرهنگیان و ایجاد ارتباط متقابل و احترامآمیز و مشارکتی و به دور از استبدادی
5

استفاده از روشهای تدریس نوین و بهروز بودن اساتید

نیاز مهارتی و بینشی

1

برگزاری دورههای آموزشی در شهرستانها

نیاز مادی

جدول شماره  :11بزرگترین مشکل خانوادگی همزمان با دوره آموزشی به ترتیب اولویت
ردیف

مشکالت

1

مشکالت مالی

2

دوری از خانواده

3

مشکالتی از قبیل :فوت یکی از عزیزان ،بیماری خود یا اعضاء خانواده ،ازدواج ،سقط جنین ،نامناسب بودن زمان دوره ،تأهل،
مشکل نگهداری فرزند و ...

ا ارزیابی میزان رضایت تحصیلی مهارت آموزان ...

نتیجه گیری
نتـایج ایـن مطالعـه نـشان داد کـه رضایت تحصیلی مهارتآموزان ماده  22دانشگاه فرهنگیان استان فارس در شش بعد :رضایت از
تحصیل ،رضایت از استاد ،رضایت از همکالسیها ،رضایت از ارتقاء و پیشرفت تحصیلی ،رضایت از ارزیابی پیشرقت تحصیلی و رضایت از
محیط تحصیل در سطح مطلوب هستند؛ این یافته با نتایج تحقیقات ســه دانشــگاه منطقــه ساندیاگو ()2112؛ بـین و وسـپر ( )2112؛ دانشگاه
مریلند ()2115؛ دانشگاه یاواپای ()2113؛ آراسته و بنیاسدی( ،)1331بهنام پور و همکاران( )1331همسو می باشد .با توجه به اینکه دانشجویان
ازمهمترین اقشار اجتماعی در رونـد نوسـازی و توسـعه کشورند ،پرورش و تقویت احساس رضـایت و پیشـرفت ایشـان در راسـتای رسـیدن
بـه سعادت جامعه ،اهمیت ویژه ای می یابد که خوشبختانه دانشگاه فرهنگیان استان فارس ،توانسته تا حد زیادی این نیاز را براورده سازد؛ با
توجه به اینکه بیشترین میانگین بعد رضایت تحصیلی دانشجویان ،مربوط به بعد رضایت همکالسی و کمترین میانگین مربوط به رضایت از
محیط تحصیلی بوده که قرار گرفتن ایـن دانشـگاه در شیراز و پیشکسوت بودن برخی از استادان دانشگاه در برخی رشته ها از جمله عواملی
بود که نارضایتی دانشجویان راکاهش می داد .همچنین ،به نظر می رسد در مورد این دوره کوتاه مدت (چهار ماهه) بـارزترین نکتـه ،تصـویر
و ذهنیـت دانشجویان قبل از ورود به این دوره با واقعیت جاری آن اسـت کـه بـین ایـن دو در ایـن مطالعه تفاوت مشخص شد؛ از جمله
فاصله مکانی محیط تحصیلی با محل زندگی مهارتآموزان (که اکثرا از شهرستانها بودند)؛ آموزش محور این دوره به جای مهارت محور
بودن؛ ساعتهای کالسی فشرده صبح تا عصر از جمله عواملی بودند که بر رضایت از محیط تحصیلی مهارتآموزان تاثیر منفی داشته است .اما
بین بعد رضایت از تحصیل با ابعاد رضایت از استاد و همکالسی ،تفاوت زیادی بین میانگینها وجود نداشته است که نشاندهنده اهمیت رابطه
بین استاد و دانشجو به عنوان یکی از مهمترین جنبه های دوره های مهارت محور است که این ارتباط مستمر ،می تواند حتی بعد از اتمام دوره
ها ،در فرایند اشتغال و کارورزی مهارتآموزان نقش موثری داشته باشد .شیوه تعامل بین استاد و دانشجو مستقیماً بر کیفیت تجارب آموزشی
دانشجویان اثر می گذارد  .یک رابطه خوب نتایج مثبتی برا ی آنان در بر خواهد داشت که عالقه مند ساختن دانشجویان به رشته و گروه
آموزشی از ان جمله اند.
از نتـایج دیگر ایـن مطالعـه  :تفاوت معناداری میان میانگین رضایت تحصیلی دانشجویان زن و مرد؛ مجرد و متأهل وجود نداشته است؛
این یافته با نتایج تحقیقات بـین و وسـپر ()2112؛ زوار و همکاران( ،)1321ایزدی و همکاران ( ،)1324شریف زاده و عبدااهلل زاده ()1331؛
محمدی و ترک زاده()1331؛ آراسته و بنیاسدی( ،)1331بهنام پور و همکاران( )1331همسو می باشد ؛ به طوریکه دانشجویان زن و مرد و
همچنین ،مجردها و متأهلها ،کیفیت دوره مهارت اموزی را در یک سطح ارزیابی کرده اند .از نتایج دیگر اینکه :بین رضایت تحصیلی
دانشجویان ب ر حسب مدرک تحصیلی؛ و دانشجویان با سهمیه آزاد و ایثارگر تفاوت معنادار وجود دارد .بهطوری که اختالف بین میانگین
نمرات دانشجویان با مدرک کارشناسی ارشد با نمرات دانشجویان با مدرک کارشناسی و دکتری معنادار است ،اما بین رضایت تحصیلی
دانشجویان با مدرک کارشناسی و دکتری تفاوت معنادار وجود ندارد؛ که شاید به دلیل حد انتظارات دانشجویان کارشناسی ارشد بوده ،یا به
دلیل تعداد بیشتر انها در این تحقیق ،بوده که داده ها دچار سوگیری شده اند؛ به خصوص اینکه ،تهداد دانشجویان با مدرک دکتری بسیار
کمتر بوده است .شاید بتوان گفت ،باالتر بودن نمره میانگین رضایت تحصیلی دانشجویان با سهمیه آزاد نسبت به سهمیه ایثارگر ،دشوارتر
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بودن پذیرش در ازمون استخدامی برای انها ،افزایش انتظارات انها از دوره ،باالتر بودن سطح اطالعات علمی انها و  ...باعث شده که بازده این
دوره را در سطح پایینتری ارزیابی کنند.
همچنین ،اولین اولویت در لیست پیشنهادات مهارت آموزان ماده  22در ارتقاء کیفیت آموزش  :استفاده از معلمان با تجربه برای ارائه
روش های تدریس در تمام دروس بود؛ توجه به نیاز مهارتی و مادی مهارت آموزان ،بیش از نیازهای دانشی و  ...مورد توجه بوده است .و
اولین اولویت در لیست بزرگترین مشکل خانوادگی همزمان با دوره آموزشی :مشکالت مالی و سپس دوری از خانواده عنوان شد .پیشنهاد
می شود که مانند دانشجو معلمان تربیت معلم ،درآمد ماهیانه در حین دانشجو بودن مهارت آموزان ماده  ، 22اختصاص یابد؛ دانشگاه
فرهنگیان ،نسبت به باال بردن دانش ،مهارت و نگرش استادان و مسؤوالن دانشگاه از طریق اجرای آموزشهای مهارت محور ،کارگاهها و
نشست های تخصصی ،برگزاری کالسهای آموزش ضمن خدمت کاربردی ،اختصاص بودجه های بیشتر برای سرویس دهی به مهارت
آموزان ،استفاده بیشتر از معلمان با تجربه شاغل در مدارس ،تالش بیشتری داشته باشد؛ همچنین ،واحدهای کارورزی نسبت به واحدهای
تئوری افزایش یابد؛ در صورت امکان ،برگزاری دوره ها در چند شهرستان از یک استان ،باشد که مشکالت مالی ،دوری از خانواده ،رفت و
آمدها ،اسکان و  ...حل شود .از جمله محدودیت های این مطالعه ،انگیزه کم مهارت آموزان در پاسخ به سواالت پرسشنامه ،عدم وجود زمان
کافی جهت مصاحبه(به دلیل فشرده بودن کالسها) ،هزینه بر و زمانبر بودن اجرای این مطالعه در سطح کشوری و  ...بود .امیدواریم نتایج این
مطالعه ،در بهتر برگزار شدن دوره های مهارت آموزی کمک کننده باشد.
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