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Abstract 

The purpose of the present study is to evaluate the satisfaction of students with the 

quality of cultural programs. The method of study is a mixture of qualitative and 

quantitative; and a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire were 

used for data collection. The statistical population of this research involves all 980 

students-teachers in BA level. The sample size based on Krejcie and Morgan table was 

determined to be 289 members. For the narrative estimation of the instrument, the 

reference group method, and for the calculation of the final coefficients of the 

questionnaire, Cronbach’s alpha test were applied. The final coefficients in each of the 

sub-scales (religious and ethical, social and political, aesthetical and artistic, scientific, 

and professional) were above the average, that is more than 70% fluctuating between 

79% to 86%. The final coefficient of the whole scale was calculated to be 87%. The 

findings of the research convey that the extent of satisfaction among students-teachers is 

as follows: religious and ethical education with the average of 49.06% that is less than 

the average in society, social and political aspects with the average of 50.74% that is 

equal to the average in society, in aesthetical and artistic aspects with the average of 

42.57% that is less than the average in society, and in scientific aspect with the average 

of 47.40% that is less than the average in society. The significance of the findings was 

confirmed by one sample t-Test. 
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 چکیده

های فرهنگی است.  برنامه فیّتکیهدف پژوهش حاضر ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان از 

ساختارمند و  ها از دو ابزار مصاحبه نیمه روش تحقیق آمیختة کمّی و کیفی بوده و برای گردآوری داده

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجو معلمان دوره . پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد

نفر  481تعداد ، حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان نفر بود. 180کارشناسی پیوسته به تعداد 

از روش گروه مرجع و برای محاسبه ضرایب پایایی ، برآورد روایی محتوای ابزار تعیین گردید. برای

از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. ضرایب پایایی در هر چهار زیرمقیاس)ساحت اعتقادی و ، پرسشنامه

ای( باالتر از    حرفه ،شناختی و هنری و ساحت علمی ساحت زیبایی، ساحت اجتماعی و سیاسی، اخالقی

باشد و ضریب پایایی  در نوسان می 88/0تا  71/0به باال بوده و بین ضریب  70/0یعنی از ، میزان مالک

 معلمان دانشجو رضایتمندی میزان های تحقیق حاکی از آن است که بدست آمد. یافته 87/0کل مقیاس 

در ساحت ، تر از میانگین جامعه پائین ،درصد 21.08اخالقی با میانگین  اعتقادی و در ساحت تربیت

 و شناختی در ساحت زیبایی، در حد میانگین جامعه، درصد 40.72 میانگین با، سیاسی و اجتماعی

ای با میانگین  حرفه، علمی تر از میانگین جامعه و در ساحت پائین، درصد 24.47هنری با میانگین 

، ای نمونه تک tاز طریق آزمون ، ها داربودن این یافته یمیانگین جامعه است. معن از تر پائین، درصد 27.20

 تأیید شد.
 

دانشگاه ، های تربیت ساحت، های فرهنگی برنامه، استان کردستان، دانشجو معلمان ها: کلیدواژه

 .فرهنگیان

                                                           

 61/61/6511 تاریخ پذیرش:؛    61/66/6511 تاریخ دریافت:. 1
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 مقدمه. 1

از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تأسیس ، دانشگاه فرهنگیان براساس اسناد باالدستی
شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب  1/63/13مورخ  730دانشگاه فرهنگیان در جلسه  ۀد. اساسنامش

، ابالغ شد. در سند تحول بنیادین، وقت رئیس جمهور یبا امضا 6513و در تاریخ اول اسفند ماه 
 استقرار نظام ملی تربیت معلم و»تأسیس این دانشگاه چنین آمده است:  پیرامونآموزش و پرورش 

توسط وزارت ، محور ای تربیت فرهنگیان با رویکرد آموزش تخصصی و حرفه ۀاندازی دانشگاه ویژ راه
 (. 6/66راهکار شماره ، 6513، )سند تحول بنیادین« ربط های ذی آموزش و پرورش با همکاری دستگاه

یس و بقای اند که عامل اصلی تأس این اصل تأکید داشته همواره بر، نظران سازمان و مدیریت صاحب
باید ، های آن نیز برای تعیین میزان اثربخشی برنامه، اهداف آن است و در همین راستا، هر سازمان رسمی

این مبنا الزم است ابتدا به معرفی اهداف دانشگاه  به بررسی میزان تحقق اهداف آن سازمان پرداخت. بر
 مندی دانشجو معلمان از ن رضایتبررسی میزا»یعنی ، حاضر پژوهش ۀسپس به تبیین مسئل، فرهنگیان

در این دانشگاه بپردازیم. ، عنوان بخشی از فرایند تربیت دانشجو معلمانه ب« های فرهنگی برنامه کیفّیت
 دانشگاه فرهنگیان برای پیگیری و تحقق اهداف ذیل تأسیس شده است:

معتقد به مبانی ، تعهدم، کارکنان و پژوهشگرانی مؤمن، مربیان، مدیران، تأمین و تربیت معلمان( 6
توانمند ، کارآمد، های واالی انسانی دارای فضایل اخالقی و ارزش، های اسالمی و انقالبی دینی و ارزش

 ، در طراز جمهوری اسالمی ایران
ای منابع انسانی با  حرفه و تخصصی، های عمومی تربیت و توانمندسازی و ارتقای شایستگی( 1

کید بر پرورش انسان ، خالق و توانا در تولید علم و فناوری و نوآوری، خودباور، کارآفرین، قیمتّ ، های تأ
 های اسالمی و نیازهای جامعه. متناسب با مبانی و ارزش

انقالبی و شخصی ، اخالقی، های دینی باید از صالحیت، معلمان این دانشگاه -دانشجو( 5
 -انقالبی، اعتقادی، های اخالقی گیشایست، یند تحصیلآبرخوردار شوند و به تعبیر بهتر باید در فر

 )اساسنامه دانشگاه فرهنگیان(. کسب نمایند، باشد یک معلم می ۀکه شایست را ای و تخصصی حرفه
ای از اهداف دانشگاه  پی خواهیم برد که بخش عمده، به این مهم، با بررسی و تحلیل اهداف فوق

های اسالمی  هد و معتقد به مبانی دینی و ارزشمتع، تربیت معلمان و مربیانی مؤمن»از قبیل ، فرهنگیان
های  واالی انسانی و همچنین تربیت و ارتقای شایستگی های دارای فضالیل اخالقی و ارزش، و انقالبی

های فرهنگی  به حوزه برنامه، «یک معلم است ۀاعتقادی و انقالبی که شایست، اخالقی، ای حرفه، عمومی
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های فرهنگی و تربیتی راهبردی و  ز طریق طراحی و اجرای برنامهشود. این اهداف باید ا مربوط می
شکی نیست که تحقق اهداف دانشگاه فرهنگیان به ، تحقق پذیرند. بنابراین، عملیاتی جامع و اثربخش

های درسی رسمی دانشگاه که بیشتر بر ساحت  تنها از طریق برنامه، لحاظ تنوع و چندساحتی بودن آنها
کید دارندعلمی و پژو، آموزشی های فرهنگی و  نقش برنامه، پذیر نیست. در این میان امکان، هشی تأ

ها در  انتخابی و خودانگیختۀ این برنامه، ل به لحاظ ماهیت اختیاریهای مکّم  عنوان برنامهه اجتماعی ب
، های تحقق اهداف دانشگاه یکی از راه، رو ناز ایبسیار شایان توجه است. ، تربیت دانشجو معلمان

 های فرهنگی غیررسمی است.   ها و فعالیت تصویب و اجرای برنامه، راحیط
تحقیقات زیادی انجام ، های فرهنگی در تربیت دانشجویان اهمیت و نقش برنامه، ارزش پیرامون

 شود: برخی از آنها اشاره می شده است که به نتایج
های  برنامه در پرورش هوش ل و فوقّم های مک نقش فعالیت»عنوان  با پژوهشیدر ، (6516)رحیمی 

های چندگانه  برنامه در جهت کاربرد هوش ل و فوقهای مکّم  توان از فعالیت که می نشان داد، «چندگانه
 .فراگیران استفاده کرد ۀبرای رشد همه جانب

های کلی  تعیین اصول و تدوین سیاست»در پژوهشی با عنوان ، (6511) هدایتی و میثاقی، صادقی
که بازبینی و نشان دادند « برنامه در مدارس و مراکز آموزش عالی ایران ل و فوقّم های مک فعالیت

مدارس و  ۀهای فوق برنام های مرتبط با فعالیت  ها و بخشنامه نامه آئین ۀبازنگری مجدد در زمین
 .رسد ها ضروری به نظر می  دانشگاه

های  های فعالیت چالش» عنوان بادر پژوهشی ، (6513)کرباسی و مصطفوی ، عمیدی مظاهری
های  که مشکالت فعالیت نشان دادند« اجتماعی و تربیتی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، فرهنگی

مشکالت ، مشکالت مرتبط با ماهیت فرهنگ باشند: می چهاردر ، فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه
  .با سازمان دانشگاه مشکالت مرتبط با دانشجویان و مشکالت مرتبط، مرتبط با اعضای هیئت علمی

« نقش و جایگاه تربیت فرهنگی در نظام تربیت معلم» عنوان بادر پژوهشی ، (6511) شمشیری
ترین اهداف در قلمرو تربیت فرهنگی معلمان عبارتند از: ارج نهادن و انتقال میراث  نشان داد که عمده

ترین  مهم هبه عالو .زی فرهنگینقد و ارزیابی فرهنگی و اصالح و بازسا، فرهنگی گذشتگان به آنها
تغییر نگرش به نظام تربیت معلم و تغییر تعریف معلم و معلمی در نظام تعلیم و  شامل:اقتضائات 

 باشد. می تربیت و به دنبال آن اولویت دادن به فرهنگ و تربیت فرهنگی
نری و نگاه نوین به تربیت ه»با عنوان  پژوهشیدر ، (6510)آقایی ابراندآبادی و زاهدی 
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های  بحث زیبایی، شناختی قرآن یافتند که در نظام زیباییدر« شناختی براساس نگرش اسالمی  زیبایی
تقوا  .حقیقی و نیز زیبایی مجازی مطرح است که برای تشخیص این دو از هم نیازمند تقوا هستیم

دست ه طریق تذکر بگردد که از  ها و عدم غفلت از آنها می  موجب توجه به موقعیت خطرناک زیبانمایی
تواند از طریق عشق فراهم گردد که ارتباط مستقیم  مطابق دیدگاه مالصدرا می، این توجه و تذکر .آید می

  .های هنری دارد با فعالیت
 ۀجانب همه ۀتوانمندسازی و توسع، های فرهنگی بر تربیت ها و فعالیت با توجه به تأثیر برنامه

در دانشگاه نوپای ، مورد تأیید قرار گرفته است، ات متعددمعلمان که در تحقیق شخصیت دانشجو
نیز در راستای رسالت و مأموریت تربیت معلمان و مربیان در طراز جمهوری اسالمی ایران و  فرهنگیان

برای پیگیری و  آندر ساختار سازمانی  مورد توجه جدی قرار گرفته است.براساس نظام معیار اسالمی 
بینی شده  معاونتی با عنوان معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیش، یتحقق اهداف حوزه فرهنگ

تحول بنیادین نظام تعلیم و سند است. این معاونت بر مبنای اهداف و اصول مندرج در مبانی نظری 
های فرهنگی دانشگاه را بر مبنای  ها و فعالیت ساختار برنامه، تربیت در جمهوری اسالمی ایران

های  انجمن ۀطراحی و تصویب نموده و در قالب اساسنام، گذاری هدف، ربیتهای مختلف ت ساحت
، های استانی جهت اجرا های فرهنگی و تربیتی به پردیس علمی دانشجویان و دستورالعمل اجرایی کانون

 ده است. کرابالغ 
دانشجو در مقطع  ۀبا پذیرش اولین دور 6516های فرهنگی دانشگاه فرهنگیان از سال  برنامه

گام با بخش آموزش و پژوهش آغاز شد. از آنجا که در هر  کارشناسی پیوسته در این دانشگاه و هم
همواره مورد بررسی و بازنگری علمی قرار ، های راهبردی و عملیاتی الزم است که برنامه، سازمان جدید

د که وضعیت در دانشگاه فرهنگیان نیز ضرورت دار، اصالح و تکمیل شوند، گیرند تا در صورت لزوم
 مورد پایش و بررسی علمی قرار، از دیدگاه دانشجو معلمان، کیفّیتهای فرهنگی از لحاظ  موجود برنامه

احساس ، دانشگاه فرهنگیان در سازمان مرکزی النضرورت اجرای این پژوهش از سوی مسئو، لذا، گیرد
 شد. 

 کیفّیتدانشجو معلمان از مندی  که میزان رضایت استمسئله پژوهش حاضر این ، در این راستا
 فرهنگیان استان کردستان مورد بررسی قرار گیرد.  ههای فرهنگی دانشگا برنامه

 اهداف تحقیق. 2

های  برنامه کیفّیتمعلمان از  مندی دانشجو شناسایی میزان رضایت»پژوهش این هدف کلی 
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است. « ها بهبود این برنامه پیشنهادات و راهکارهای اجرایی الزم به منظور اصالح و ۀفرهنگی و ارائ
 به شرح زیر بررسی شده: ، در چهار ساحت تربیت، های فرهنگی برنامه
 ، عبادی و اخالقی، ساحت تربیت اعتقادی( 6

 ، ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی (1

 ، شناختی و هنری ساحت تربیت زیبایی (5

  .ای و فناوری حرفه، ساحت تربیت علمی( 0

عنوان اهداف ویژه در پژوهش حاضر تلقی ه توان ب رگانه تربیت باال را میهای چها در واقع ساحت
 نمود. 

 های تحقیق سؤال. 3

 هستند:به شرح زیر ، های چهارگانه تربیت تحقیق مبتنی بر ساحت اصلیهای  سؤال
ساحت تربیت » ۀهای فرهنگی در حوز برنامه کیفّیتمعلمان از  مندی دانشجو میزان رضایت (6

 است؟ به چه میزان« ادی و اخالقیعب، اعتقادی

ساحت تربیت » ۀهای فرهنگی در حوز برنامه کیفّیتمندی دانشجو معلمان از  میزان رضایت (1
 است؟ به چه میزان« اجتماعی و سیاسی

ساحت تربیت » ۀدر حوز های فرهنگی برنامه کیفّیتمندی دانشجو معلمان از  میزان رضایت (5
 است؟ زانبه چه می« زیباشناختی و هنری

ساحت تربیت » ۀهای فرهنگی در حوز برنامه کیفّیتمعلمان از  مندی دانشجو میزان رضایت( 0
 است؟ به چه میزان« ای و فناوری حرفه، علمی

 مفاهیم پژوهش. 4

های فرهنگی از  برنامه کیفّیتمندی از  مفهوم رضایت، از جمله مفاهیم محوری در تحقیق حاضر
از به خوبی تبیین و تعریف شوند. ، ضرورت دارد که این مفاهیم، لذا .دیدگاه دانشجو معلمان است

اشاره ، های مرتبط با موضوع پژوهش حاضر مندی به برخی از نظریه برای تبیین مفهوم رضایت، رو این
 شود: می
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انطباق کامل امیدها و انتظارات  ۀمعتقد است که رضامندی با نحو، این نظریه :1انتظار ۀنظری
 (.113ص، 6581، )باهر شود تعیین می، ی فردها پیشرفت
شامل نیازهای ، روایی و ارضای نیازهای فرد رضامندی را به عنوان تابعی از میزان کام :2نیاز ۀنظری

 کند )همان(.  شناختی تعریف می جسمی و روان
رد گردد که آیا شغل به ف این پدیده تعیین می ۀمدعی است رضامندی شغلی به وسیل :3ارزش ۀنظری

 )همان(. دهد؟ اش را می های خصوصی و شخصی  امکان حفظ ارزش
 کیفّیتهای مثبت دانشجو نسبت به  عبارت است از حدی از احساس و نگرش «مندی رضایت»
است: اگر  معتقد 4کوهلن .است مشارکت و فعالیت داشته، عضویت، آن های فرهنگی که در برنامه
بین  ۀشوند و هرچه فاصل ءارضا، دهد هایی که انجام می الیتفع ۀهای اصلی و مهم فرد در زمین انگیزه

سازمان برای ارضای این نیازها کمتر  ۀلقوانیازهای شخصی فرد و ادراک یا نگرش او نسبت به توانایی ب
 (. 10ص، 6511، ساعتچی :)به نقل از خواهد بود بیشتر، رضایت، باشد

های فرهنگی اجرا شده  برنامه کیفّیتان از معلم مندی دانشجو رضایت، در پژهش حاضر، بنابراین
های مثبت دانشجویان و ارزیابی و قضاوت  برحسب احساس و نگرش، های استان کردستان در پردیس

برآورد و تعیین ، اند فعالیت و یا شرکت داشته، های فرهنگی که در آن عضویت آنها از عملکرد برنامه
 شود.  می

 شناسی پژوهش روش .5

و  6)مصاحبه مبتنی بر گروه کانونی( 5یعنی روش کیفی، از روش تحقیق آمیخته، ردر پژوهش حاض
شامل ، نیزجامعه آماری پژوهش  یاب( استفاده شده است. )پیمایشی از نوع توصیفی زمینه یروش کّم 

های استان کردستان در سال  شاغل به تحصیل در پردیس، دانشجو معلمان دوره کارشناسی پیوسته ۀکلی
نفر  183، خذ شده از واحد آموزشأطبق آمار ، آماری ۀبود که تعداد کل جامع 15-11تحصیلی 

                                                           

1. Expectancy Theory    

2. Need Theory 

3. Value Theory 

4. Kuhlen 
5. Qualitative Research 

6. Focus Groups 
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نفر تعیین گردید. در این تحقیق  181تعداد  1،«کرجسی و مورگان»بودند. حجم نمونه براساس جدول 
ها جهت  ی و برای انتخاب آزمودنییعنی در بخش کّم ، گیری استفاده شده است از دو روش نمونه

ای و در بخش  گیری تصادفی طبقه از روش نمونه، نفر 105به پرسشنامۀ تحقیق به تعداد پاسخگویی 
ری یگ نمونه»نفر از روش  01شوندگان به تعداد  یعنی اجرای مصاحبه و انتخاب مصاحبه، کیفی

ها در این پژوهش در  ابزار گردآوری داده (.6585، )هومن استفاده شد «همگن ۀنمون»از نوع  «هدفمند
 محقق ساخته بود.  ۀپرسشنام، یشامل مصاحبۀ نیمه ساختارمند و در بخش کّم ، کیفیبخش 

کدگذاری ، (6515، )دالور های آمار توصیفی و استنباطی ها از شاخص برای تجزیه و تحلیل داده
 استفاده شده است. 2باز و محوری و فن تحلیل سوات

 های فرهنگی دانشگاه برنامه کیفیّتمندی دانشجویان از  پرسشنامۀ توصیف رضایت .5-1

ت علمی و کارشناسان ئیعنی دیدگاه هی، از روش گروه مرجع، برای تعیین روایی محتوای پرسشنامه
نفر از  63توسط ، های پرسشنامه و مصاحبه ابتدا سوال .استفاده گردید، فرهنگی دانشگاه فرهنگیان

 ۀپرسشنام، قرار گرفت. در مرحله بعدمورد بررسی و اصالح ، استادان و کارشناسان فرهنگی دانشگاه
معلمان  نفر از دانشجو 53بین ، گانه تربیت به صورت آزمایشیرهای چها تحقیق به تفکیک ساحت

هت ج، پرسشنامۀ نهایی تحقیق، شد. در نهایت با اعمال اصالحات الزم آزموده، فرهنگیان دانشگاه
بخش اول شامل مشخصات  شد:تنظیم دو بخش  های پرسشنامه در اجرای رسمی تهیه گردید. گویه

مندی دانشجو  که به توصیف میزان رضایت، گویه 03باشد و بخش دوم شامل فردی پاسخگویان می
های چهارگانه تربیت موردنظر در پژوهش  های فرهنگی به تفکیک ساحت برنامه کیفّیتمعلمان از 

  شود. مربوط می، حاضر

، 0زیاد=، 5)خیلی زیاد=ساس طیف لیکرت شامل ای برا درجه 5باید در یک مقیاس، آزمودنی
های  برنامه کیفّیترا از  دمیزان رضایت و یا عدم رضایت خو، (6و خیلی کم= 1کم=، 5متوسط=
مشخص ، های پرسشنامه در مورد هر یک از گویه، های چهارگانه تربیت به تفکیک ساحت، فرهنگی

نباخ استفاده شد که نتایج آن به وآلفای کر تحقیق حاضر از ضریب ۀبرای سنجش پایایی پرسشنام سازد.
 است: شرح جدول زیر

                                                           

1. Krejcie.RV. & Morgan.D.W. 

2. SWOT 
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 های فرهنگی برنامه کیفیّتاز  مندی دانشجو معلمان های پایایی پرسشنامه سنجش رضایت شاخص -1جدول 

 آلفای کرونباخ ها زیرمقیاس

 697/0 ساحت اعتقادی، عبادی و اخالقی

 138/0 ساحت اجتماعی و سیاسی

 129/0 ختی و هنریشنا ساحت زیبایی

 173/0 ای و فناوری ساحت علمی، حرفه

 168/0 مقیاس کل

دهد که ضرایب  نباخ نشان میوشاخص پایایی ابزار پژوهش با روش آلفای کر، (6های جدول ) یافته
باشد، و بین  به باال می درصد 73پایایی ابزار در هر چهار زیرمقیاس، باالتر از میزان مالک یعنی از 

سانی درونی باال و پایایی مناسب  که نشانگر هم، در نوسان استدرصد،  81تا  71ضریب 
ای  ساحت علمی، حرفه»مقیاس  باشد. باالترین ضریب پایایی مربوط به خرده های ابزار می مقیاس خرده

باشد.  می« ساحت اعتقادی، عبادی و اخالقی»مقیاس  ترین آن مربوط به خرده  و پایین« و فناوری
 است. درصد 87ضریب پایایی کل مقیاس، همچنین 

 نتایج . 6

 است:  ی به شرح زیرهای پژوهش حاضر در دو بخش کیفی و کّم  یافته
 )مبتنی بر سواالت مصاحبه(کیفی  تحلیل بخش در تحقیق نتایج (الف

 کیفّیت، های فرهنگی اجرا شده در پردیس محل تحصیل شما در صورت شرکت در برنامه :سوال اول
  .کنید؟ ها را چگونه ارزیابی می برنامه

 های فرهنگی برنامه کیفیّت مورددر ، نتایج کُدگذاری محوری دیدگاه دانشجویان -2جدول

فراوانی 

 کُدهای باز
 مقوله اصلی مقوالت محوری درصد

23 31.33 

 باال کیفیّت

 های زندگی و رشد و توسعه و بر افزایش مهارت بوده محتوای مفید، دارای بار علمی .8
 هستند. معلمان مؤثر ای دانشجو حرفه

 های اثربخش و تولید آثار فاخر توسط دانشجو معلمان ارائه فعالیت .2
 ها به دلیل داشتن تنوع فراوان برنامه کیفیّتبودن  باال. 3
باال به دلیل حضور فعال اساتید و مشارکت و همکاری آنان در فرایند  کیفیّت. 4

 های فرهنگی مهاجرا و نظارت برنا، ریزی برنامه
 های فرهنگی باال به دلیل مدیریت زمان مطلوب برنامه کیفیّت. 8
گروهی  ۀاز طریق ایجاد روحی، ها باال به دلیل ایجاد جو سازمانی باز و اثربخش در پردیس کیفیّت. 7

 در میان دانشجویان و همچنین ایجاد جو شادابی و نشاط در بین دانشجویان، اساتید و کارکنان

دالیل 

 کیفیّت

سطح باالی 

های  برنامه

 فرهنگی
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فراوانی 

 کُدهای باز
 مقوله اصلی مقوالت محوری درصد

36 78.76 

  پایین کیفیّت

 های فرهنگی گیری از رسالت و اهداف اصلی برنامه به دلیل فاصلهین پای کیفیّت .8
 عدم حمایت از آثار هنری و علمی دانشجویانبه ویژه ، عدم حمایت و پشتیبانی کافی .2
 های فرهنگی عالیتین دانشجویان در فیعدم استقبال و مشارکت پا .3
 های فرهنگی میلی دانشجویان برای شرکت در برنامه انگیزگی و بی بی، زدگی دل .4
 های فرهنگی فقدان جذابیت برنامه، رسانی و تبلیغات ضعف اطالع .8
دهی  ها و صرفاً برای رفع مسئولیت و جهت گزارش صوری، سطحی و تکراری بودن برنامه .7

 به مقامات مافوق
 ها مدیریت زمان مناسب در برنامه عدمنگی و ناهماه .6
 های آموزشی ها و کارگاه ین بعضی از همایشیپا کیفیّت .1
 شخصی دانشجویان فرهنگی با نیازهای شغلی و یها عدم تناسب برنامه. 9

دالیل 

 کیفیّت

  سطح پایین

های  برنامه

 فرهنگی

70 800   

های فرهنگی را در سطح  برنامه کیفّیت، ندهد که گروهی از دانشجویا ( نشان می1نتایج جدول )
 اند.  ارزیابی نموده، ینیها را در سطح پا برنامه کیفّیت، باال و گروهی نیز

چقدر رضایت یا ، های فرهنگی اجرا شده در پردیس محل تحصیل خود : از برنامهسوال دوم
  ید.کنمندی خود را بیان  مندی و نارضایت دالیل رضایت نارضایتی دارید؟ لطفا  

 نتایج کُدگذاری محوری دیدگاه دانشجویان -3جدول

 های فرهنگی برنامه دالیل رضایت و یا نارضایتی از مورد در

فراوانی 

 کُدهای باز
 مقوله اصلی مقوالت محوری درصد

36 39.61 

 دالیل رضایت

 های فرهنگی به دانشجویان رضایت به دلیل سپردن مسئولیت برنامه. 8
 فرهنگی های تفاده از استادان مجرب در برنامهرضایت به دلیل اس. 2
 های فرهنگی رضایت از مدیریت مطلوب و اثربخش برنامه. 3
رضایت به دلیل داشتن آزادی عمل و واگذاری اختیار به دانشجویان در . 4

 ها برنامه
 های فرهنگی رضایت از تعدد و تنوع برنامه. 8
 ویانسازی اوقات فراغت دانشج رضایت به دلیل غنی. 7
ای دانشجو  های فردی و حرفه ها با نیاز رضایت به دلیل تناسب برنامه. 6

 معلمان
رضایت به دلیل رعایت عدالت و توجه به آداب و رسوم اقوام و افراد . 1

 متفاوت

دالیل رضایت 

دانشجویان از 

 های فرهنگی برنامه
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فراوانی 

 کُدهای باز
 مقوله اصلی مقوالت محوری درصد

88 70.22 

 دالیل نارضایتی

 ها وب برنامهنارضایتی به دلیل نداشتن محتوای مطل. 8
 های فرهنگی نارضایتی به دلیل مدیریت زمان نامطلوب در برنامه. 2
ت ی)مدیر ها  نظمی و ناهماهنگی در بعضی از برنامه بی، هدف بودن بی. 3

 ضعیف(
نارضایتی به دلیل عدم اعتماد به دانشجویان و ندادن آزادی عمل . 4

 های فرهنگی کافی به آنان در فعالیت
، در ایجاد انگیزه و شوق برای جذب دانشجویان خالقعدم اهتمام . 8

 های فرهنگی نوآور و کارآفرین به فعالیت
 عدم تقدیر و تجلیل شایسته از فعاالن فرهنگی دانشگاه. 7
 های فرهنگی فقدان تنوع در برنامه. 6
 های فرهنگی عدم حمایت و پشتیبانی کافی مسئولین از برنامه. 1
کمبود امکانات مورد نیاز برای اجرای  ی ونامناسب بودن سیستم صوت. 9

 ها برنامه
 ای های مالی و بودجه وجود مشکالت و محدودیت. 80
 های فرهنگی های هنری در برنامه رنگ بودن فعالیت کم. 88
طوالنی بودن مراحل اداری در امور  پیچیدگی ساختار سازمانی و. 82

 فرهنگی دانشگاه

دالیل نارضایتی 

دانشجویان از 

 های فرهنگی مهبرنا

93 800   

های فرهنگی را  دانشجویان از برنامه ی( دالیل رضایت و عدم نارضایت5نتایج مندرج در جدول )
 دهد. نشان می

های فرهنگی اجرا شده در پردیس محل تحصیل  : به نظر شما نقاط قوت و ضعف برنامهسوال سوم
 شما کدامند؟

 جویاننتایج کُدگذاری محوری دیدگاه دانش -4جدول

 های فرهنگی نقاط قوت و ضعف برنامهمورد در 

 مقوله اصلی های محوری مقوله درصد فراوانی کُدهای باز

36 44.44 

 های فرهنگی به دانشجویان سپردن مسئولیت و مدیریت برنامه. 8
 فرهنگی یها مدیریت اثربخش برنامه. 2
  رهنگیف های گیری از اساتید و سخنرانان برجسته در برنامه بهره. 3
 ای دانشجو معلمان های حرفه دانش و مهارت، گاهیآارتقاء . 4
 جلب مشارکت دانشجویان و ایجاد روحیه تعاون و همکاری بین آنان. 8
  های فرهنگی تنوع مطلوب برنامه. 7
 های فرهنگی یت مطلوب برنامهکمّ. 6

نقاط قوت 

های  برنامه

 فرهنگی
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 مقوله اصلی های محوری مقوله درصد فراوانی کُدهای باز

87 88.87 

 های فرهنگی از برنامه مادی و معنوی، عدم حمایت و پشتیبانی مالی. 8
 های فرهنگی و استقبال کم از برنامه  مشارکت پایین. 2
های  عالیق و سالیق دانشجو معلمان در برنامه، توجهی نیازها بی. 3

 فرهنگی
 های فرهنگی مدیریت زمان نامناسب در برنامه .4
 ها ت در برنامهو تأکید صرف بر کمیّ  پایین کیفیّت .8
 های فرهنگی ت در برنامهم تنوع و جذابیّعد .7
 های فرهنگی وجود بوروکراسی نامعقول در فرایند برنامه .6
 های کشوری و اساتید خارج از دانشگاه عدم دعوت از شخصیت .1
 های فرهنگی کافی در برنامه ۀشوق و انگیز و فقدان شور .9

 ها امهتأکید بر صدور گواهی حضور برای جذب دانشجویان به برن .80

نقاط ضعف 

های  برنامه

 فرهنگی

93 800   

و ، محوری ۀهای فرهنگی دارای هفت مقول برنامه« نقاط قوت»دهد که  ( نشان می0نتایج جدول )
 است.، محوری ۀده مقول دارای ها برنامه «نقاط ضعف»

ی ممکن ها و تهدیدهای چه فرصت، های فرهنگی دانشگاه : به نظر شما شرکت در برنامهسوال چهارم
  .است برای دانشجو معلمان در بر داشته باشد؟

 نتایج کُدگذاری محوری دیدگاه دانشجویان -5جدول

 های فرهنگی در برنامه شرکت ها و تهدیدهای فرصت زمینهدر 

فراوانی 

 کُدهای باز
 مقوله اصلی مقوالت محوری درصد

80 86.84 

 جویانفرصت شکوفایی استعدادها و رشد و تعالی شخصی دانش. 8
های جدید در  فرصت کسب تجارب برای مواجهه با چالش .2

 مسیر شغلی
 ایرانی و اسالمی ۀهای زندگی به شیو فرصت کسب مهارت .3
 افزایی فرصت مطالعه غیر درسی و کسب آگاهی و دانش .4
 سازی اوقات فراغت دانشجویان کردن و غنی پر .8
مش و امنیت نشاط و پویایی در عین احساس آرا، ایجاد شور .7

 روانی
 فرصت یادگیری عملی فرایندهای کار و مدیریت .6
های   پذیری و کسب مهارت  فرصت پرورش حس مسئولیت .1

 اجتماعی

های  فرصت

های  برنامه

 فرهنگی
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فراوانی 

 کُدهای باز
 مقوله اصلی مقوالت محوری درصد

21 42.17 

افت تحصیلی دانشجویان به علت غفلت از آموزش درسی . 8
 رسمی دانشگاه

 های فرهنگی گیر بودن برنامه وقت. 2
 مطالب ۀحساس عدم ایمنی و امنیت در ارائا .3
 های فرهنگی کاربردی و جامع نبودن برنامه .4
های فرهنگی  ی برنامهلشدن از مأموریت و اهداف اص دور .8

 جایی هدف با وسیله(  ه)جاب
 کننده کافی( )نداشتن مشتری و شرکت چالش مشتری .7

 تهدیدهای

 شرکت در

های  برنامه

 فرهنگی

61 800   

، های فرهنگی برنامه پیرامون «های فرصت» دانشجویان در مورد دهد که ( نشان می5) ج جدولنتای
، شش مقوله محوری بههای فرهنگی  پیرامون برنامه «تهدیدهای» و در موردهشت مقوله محوری به 

  اند. اشاره نموده
 ها و فرصت، نقاط ضعف، فراوانی و درصد مقوالت محوری برحسب نقاط قوت -6جدول 

 شوندگان های فرهنگی از دیدگاه مصاحبه تهدیدهای برنامه

 درصد مقوالت محوری فراوانی مقوالت محوری فراوانی کُدهای باز شرح

 % 44.44  1 36 نقاط قوت

 % 88.87 80 87 نقاط ضعف

 % 800 81 93 جمع

 % 86.84 1 80 ها فرصت

 % 42.17 7 21 تهدیدها

 % 800 84 61 جمع

نقاط درصد و میزان  00/00های فرهنگی  برنامه نقاط قوت میزان، (1) های جدول هبه استناد یافت
ها از نقاط قوت آنها  که سهم نقاط ضعف برنامه، درصد ارزیابی شد 51/55های فرهنگی  برنامه ضعف

 بیشتر است.
های  برنامه تهدیدهایو میزان ، درصد 60/57های فرهنگی  برنامه های فرصتهمچنین میزان 

 بیشتر است.، ها از تهدیدها سهم فرصت گردید وارزیابی ، درصد 81/01گی فرهن
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  SWOTبراساس فن تحلیل  ،های فرهنگی برنامه «یتهدیدها»و  «ها فرصت»، «نقاط ضعف»، «نقاط قوت» -7جدول 

 
 

 محیط بیرونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 محیط درونی

 (:Oها ) فرصت

O1 . فرصت شکوفایی استعدادها و رشد و تعالی
 دانشجویانشخصی 

O2. های  فرصت کسب تجارب برای مواجهه با چالش
 جدید در مسیر شغلی

O3. ایرانی و اسالمی ۀشیو فرصت کسب مهارتهای زندگی به 

O4. افزایی فرصت مطالعه غیردرسی و کسب آگاهی و دانش 

O5. سازی اوقات فراغت دانشجویان پرکردن و غنی 
O6. اس ایجاد شور، نشاط و پویایی در عین احس

 آرامش و امنیت روانی
O7. فرصت یادگیری عملی فرایندهای کار و مدیریت 
O8. پذیری و کسب  فرصت پرورش حس مسئولیت

 های اجتماعی مهارت

 (:Tتهدیدها )

T1 . افت تحصیلی دانشجویان به علت
 غفلت از آموزش درسی رسمی دانشگاه

T2. های فرهنگی گیر بودن برنامه وقت 
T3.  ۀو امنیت در ارائاحساس عدم ایمنی 

 مطالب
T4. های  کاربردی و جامع نبودن برنامه

 فرهنگی
T5. ی لشدن از مأموریت و اهداف اص دور

جایی هدف با     ههای فرهنگی )جاب برنامه
 وسیله(

T6. نداشتن مشتری یا  چالش مشتری(
 کافی(  ۀکنند شرکت

 (:Sنقاط قوت ) 

S1. های  سپردن مسئولیت و مدیریت برنامه
 گی به دانشجویانفرهن

S2. ها مدیریت اثربخش برنامه 
S3 .ها  گیری از اساتید و سخنرانان برجسته در برنامه بهره 

S4 .های  گاهی، دانش و مهارتآ یارتقا
 ای دانشجو معلمان حرفه

S5.  جلب مشارکت دانشجویان و ایجاد روحیه
 تعاون و همکاری بین آنان

S6. های فرهنگی  تنوع مطلوب برنامه 
S7. ّهای فرهنگی ت مطلوب برنامهداشتن کمی 

حداکثر( این  -)حداکثر ( یا راهبرد تهاجمیSOراهبرد )
ها  راهبرد در وضعیتی که هم نقاط قوت و هم فرصت

 شود. توصیه می، در حداکثر باشند
 ها طبق نتایج تحقیق:  وضعیت موجود برنامه

مقوله  6کد باز و  36ها، دارای  نقاط قوت برنامه -
درصد )در وضعیت  44/44ی و سهم نسبی محور

 (  متوسط به پایین
مقوله  1کد باز و  80ها: دارای  برنامه و ها فرصت -

)در وضعیت متوسط  درصد 84/86محوری و سهم 
 به باال(

 کارانه یا راهبرد محافظه (STراهبرد )
حداقل( این راهبرد در وضعیتی -)حداکثر

که نقاط قوت در حداکثر و تهدیدها در 
 کاربرد دارد.، حداقل باشند

 ها طبق نتایج تحقیق: وضعیت موجود برنامه
 6کد باز و  36ها دارای  نقاط قوت برنامه -

 درصدی 44/44نسبی  محوری و سهم مقوله
 ( قرار دارد. )در وضعیت متوسط به پایین

مقوله  7کد باز و  21تهدیدها، دارای  -
)در  درصدی 17/42محوری و سهم نسبی 

 ( توسط به پایینوضعیت م

 (:W) نقاط ضعف

W1 . عدم حمایت و پشتیبانی مالی، مادی و
 های فرهنگی از برنامه معنوی

W2. های فرهنگی واستقبال کم از برنامه  پایین مشارکت 

W3. توجهی نیازها، عالیق و سالیق  بی
 های فرهنگی دانشجو معلمان در برنامه

W4. رهنگیهای ف مدیریت زمان نامناسب در برنامه 

W5. ها ت در برنامهو تأکید صرف بر کمیّ  پایین کیفیّت 

W6. های فرهنگی تنوع و جذابیت در برنامه عدم 
W7. فرهنگی های وجود بوروکراسی نامعقول در فرایند برنامه 

W8. های کشوری و  عدم دعوت از شخصیت
 اساتید خارج از دانشگاه

W9. کافی در  ۀشوق و انگیز و فقدان شور
 های فرهنگی هبرنام

W10.  تأکید بر صدور گواهی حضور برای جذب
 ها دانشجویان به برنامه

حداکثر( این  -)حداقل ( یا راهبرد رقابتیWOراهبرد )
راهبرد در وضعیتی که نقاط ضعف درحد اقل و 

 کاربرد دارد.، فرصت ها در حداکثر باشند
 ها طبق نتایج تحقیق: وضعیت موجود برنامه

مقوله  80کد باز و  87ها، دارای  مهنقاط ضعف برنا -
)در وضعیت  درصدی 87/88محوری و سهم نسبی 

 ( متوسط به پایین
مقوله  1کد باز و  80ها، دارای  ها برنامه فرصت -

)در وضعیت  درصدی 84/86محوری و سهم نسبی 
 متوسط به باال(

-)حداقل ( یا راهبرد تدافعیWTراهبرد )
ه نقاط حداقل( این راهبرد در وضعیتی ک

ضعف در حداقل و تهدیدها نیز در حداقل 
 کاربرد دارد.، باشند

 ها طبق نتایج تحقیق: وضعیت موجود برنامه
کدباز و  87ها، دارای  نقاط ضعف برنامه -

 87/88مقوله محوری و سهم نسبی  80
 )در وضعیت متوسط به باال( درصدی

 7کد باز و  21ها دارای  تهدیدها برنامه -
 17/42و سهم نسبی مقوله محوری 

 ( )در وضعیت متوسط به پایین درصدی



 

 11 ...های فرهنگی برنامه کیفّیتمندی دانشجو معلمان از  سنجش رضایت

، مثل شورای فرهنگی دانشگاه، نهادهای فرهنگی دانشگاه، 7بر طبق داده های مندرج در جدول
، لذا .فرهنگی راهبرد تعیین کند ۀتواند در حوز اختیار تعیین راهبردها و اصالح آنها را دارند. محقق نمی

، فرهنگی دانشگاه ۀگیرندگان حوز به تصمیم، با نشان دادن وضعیت موجودتواند  نتایج این پژوهش می
 کمک کند.

 های اساسی تحقیق  ی و استنباطی مبتنی بر پرسشنتایج تحقیق در بخش کّم  (ب
 نتایج در این قسمت در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه شده است:

 نتایج توصیفی. 6

 های تربیت کنندگان به تفکیک ساحت مرات شرکتمیانگین و انحراف استاندارد ن -8 جدول

 متغیرها
میانگین 

 نمونه

انحراف 

 استاندارد
 حداکثر حداقل

میانگین فرضی 

 جامعه

 28 38 6 36/7 86/86 عبادی و اخالقی، ساحت تربیت اعتقادی

 30 80 80 16/1 36/28 ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی

 24 40 1 88/6 03/86 شناختی و هنری ساحت تربیت زیبایی

 48 68 88 79/83 88/38 ای و فناوری حرفه، ساحت تربیت علمی

 30 40 80 9.88 23.61 ها مجموع ساحت

در خصوص میزان ، ها میانگین ( بیانگر این واقعیت است که شاخص میانگین8نتایج جدول )
با ، ف تربیتدر مجموع چهار ساحت مختل، های فرهنگی برنامه کیفّیتمندی دانشجویان از  رضایت

نشانگر این واقعیت است که  این نکتهکمتر است. ، 53از میانگین فرضی جامعه با مقدار  78/15 مقدار
های  های فرهنگی دانشگاه در مجموع ساحت برنامه کیفّیتمندی دانشجو معلمان از  میزان رضایت

 تر از میانگین جامعه است.  پایین، تربیت ۀچهارگان
 نتایج استنباطی .1

مورد بررسی قرار ، ای نمونه تک tبا استفاده از روش ، های اساسی پژوهش سؤال، این قسمت در
فرض نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق با استفاده از ، ای نمونه تک tاما قبل از بررسی آزمون  ند.گرفت

1آزمون )
K-S در جدول که نتایج آن شد انجام پژوهش متغیرهای روی( اسمیرنوف -( یا )کولموگروف 

                                                           

1. Kolmogorov -Smirnov Test 
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 ( آمده است.8)
 آزمون فرض نرمال بودن توزیع متغیرها -9جدول 

 داری سطح معنی درجه آزادی (K-S) اسمیرنوف –کولموگروف متغیر

، ساحت تربیت اعتقادی
 عبادی و اخالقی

88/0 243 078/0 

ساحت تربیت سیاسی و 
 اجتماعی

846/0 243 061/0 

ساحت تربیت زیبایی 
 شناختی و هنری

071/0 243 823/0 

، ساحت تربیت علمی
 ای و فناوری حرفه

08/0 243 88/0 

در ، (K-Sداری به دست آمده در آزمون ) که سطح معنی دهد نشان می( 1های جدول ) یافته
در  .باشد می 35/3بیش از مقدار مالک ، تربیت( پژوهش ۀهای چهارگان )ساحت ۀمتغیرهای چهارگان

  است.ی توزیع نرمال اآماری دار ۀیرهای مورد بررسی در نمونتوان گفت که توزیع متغ نتیجه می

 تربیت( ۀهای چهارگان )ساحت های اساسی تحقیق نتایج به تفکیک سؤالج( 
جهت مقایسه میانگین نمرات گروه نمونه با میانگین ، ای نمونه تک tاز آزمون ، در پژوهش حاضر

تربیت( به  ۀهای چهارگان )ساحت ساسی تحقیقهای ا استفاده شده است. نتایج به تفکیک سوال، جامعه
 است:زیر شرح 

 مندی دانشجو معلمان مقایسه میانگین میزان رضایت، ای نمونه تک tنتایج آزمون  -11جدول 

 عبادی و اخالقی، های فرهنگی دانشگاه در ساحت تربیت اعتقادی برنامه کیفیّتاز 

 داری ح معنیسط درجه آزادی T انحراف استاندارد میانگین  متغیر

ساحت تربیت اعتقادی 

 عبادی و اخالقی
86/86 36/7 99/48 242 008/0* 

*p<0/001  

مندی دانشجو معلمان از  مشاهده شده برای متغیر رضایت t مقدار، (63مطابق نتایج جدول شماره )
، است بوده 11/06دانشگاه « عبادی و اخالقی، تربیت اعتقادی»های فرهنگی در ساحت  برنامه کیفّیت

که میزان  کردتوان اذعان  می، بنابراینباشد.  میتر  بزرگ 35/3که از مقدار بحرانی جدول در سطح آلفای 
ساحت تربیت  ۀهای فرهنگی در حوز برنامه کیفّیتاز ، تر از حد متوسط دانشجو معلمان  رضایت پایین



 

 17 ...های فرهنگی برنامه کیفّیتمندی دانشجو معلمان از  سنجش رضایت

  .(t=11/06و  P<336/3دار است ) عبادی و اخالقی از لحاظ آماری معنی
های فرهنگی دانشگاه  برنامه کیفّیتتوان نتیجه گرفت که میزان رضایت دانشجو معلمان از  می، ذال

تر از میانگین فرضی جامعۀ   پایین 67/67با میانگین « عبادی و اخالقی، تربیت اعتقادی»ساحت در 
 است. 16یعنی ، هدف

 مندی دانشجو معلمان تمقایسه میانگین میزان رضای، ای نمونه تک tنتایج آزمون  -11جدول 

 های فرهنگی دانشگاه در ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی برنامه کیفیّتاز 

 داری سطح معنی درجه آزادی t انحراف استاندارد میانگین  متغیر

ساحت تربیت اجتماعی و 

 سیاسی
36/28 16/1 81/44 242 008/0* 

*p<0/001  

مندی دانشجو معلمان  ده شده برای متغیر رضایتمشاه t مقدار، (66های جدول شماره ) طبق یافته
بوده که از  58/00دانشگاه « تربیت اجتماعی و سیاسی»ساحت  ۀهای فرهنگی در حوز برنامه کیفّیتاز 

تر از حد   توان میزان رضایت پایین می، بنابراین .تر است بزرگ 35/3مقدار بحرانی جدول در سطح آلفای 
از « ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی» ۀهای فرهنگی در حوز برنامه کیفّیت از، متوسط دانشجو معلمان

 .(t=58/00و  P<336/3دار است ) معنی، لحاظ آماری
ساحت های فرهنگی دانشگاه در  برنامه کیفّیتتوان نتیجه گرفت که دانشجو معلمان از  لذا می

 اند. براز کردها، هدف مندی درحد میانگین فرضی جامعه رضایت« تربیت اجتماعی و سیاسی»
 مندی دانشجو معلمان مقایسه میانگین میزان رضایت، ای نمونه تک tنتایج آزمون  -12جدول 

 شناختی و هنری های فرهنگی دانشگاه در ساحت تربیت زیبایی برنامه کیفیّتاز 

 داری سطح معنی درجه آزادی T انحراف استاندارد میانگین  متغیر

ساحت تربیت 

 نریشناختی و ه زیبایی
03/86 88/6 38/38 242 008/0* 

*p<0/001  

مشاهده شده برای متغیر رضایت دانشجو معلمان از  t دهد که مقدار ( نشان می61های جدول ) یافته
بوده که از  55/55، دانشگاه« شناختی و هنری تربیت زیبایی»های فرهنگی در ساحت  برنامه کیفّیت

توان اذعان داشت که میزان  می، بنابراین، تر است زرگب 35/3مقدار بحرانی جدول در سطح آلفای 
ساحت  ۀهای فرهنگی در حوز برنامه کیفّیتاز ، تر از حد متوسط دانشجو معلمان مندی پایین رضایت
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 (.t=55/55و  P<336/3) دار است معنی، از لحاظ آماری، «شناختی و هنری تربیت زیبایی»
های فرهنگی دانشگاه در  برنامه کیفّیتو معلمان از توان نتیجه گرفت که دانشج می، بر این اساس

ابراز ، مندی پایین از میانگین فرضی جامعه میزان رضایت، «شناختی و هنری تربیت زیبایی»ساحت 
 اند. کرده

 مندی دانشجو معلمان مقایسه میانگین میزان رضایت، ای نمونه تک tنتایج آزمون  -13جدول 

 ای و فناوری  حرفه، انشگاه در ساحت تربیت علمیهای فرهنگی د برنامه کیفیّتاز 

 داری سطح معنی درجه آزادی T انحراف استاندارد میانگین  متغیر

ساحت تربیت علمی، 

 ای و فناوری حرفه
88/38 79/83 46/40 242 008/0* 

*p<0/001  

مندی  مشاهده شده برای متغیر میزان رضایت t دهد که مقدار ( نشان می65های جدول ) یافته
دانشگاه ، «ای و فناوری حرفه، تربیت علمی»های فرهنگی در ساحت  برنامه کیفّیتدانشجو معلمان از 

توان اذعان  می، بنابراین .تر است بزرگ، 35/3از مقدار بحرانی جدول در سطح آلفای  بوده و 07/03
وسط دانشجو معلمان از تر از حد مت  مندی پایین میزان رضایت، کنندگان داشت که بنابر اظهارات شرکت

 دار است معنی، از لحاظ آماری، ای حرفه، های فرهنگی در ساحت تربیت علمی برنامه کیفّیت
(336/3>P  07/03و=t.) 
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، های فرهنگی برنامه کیفّیتمندی دانشجو معلمان از  میزان رضایت نتایج این پژوهش نشان داد که
های استان  که در پردیس توان چنین استدالل نمود لذا می .باشد ه میتر از میانگین فرضی جامع  پایین

با وضعیت مطلوب آنها ، های چهارگانه تربیت در ساحت، های فرهنگی وضعیت موجود برنامه، کردستان
وجود  نشان دهنده، وجود دارد. این فاصله، درصد 53ای در حدود  فاصله، بینی شده( )اهداف پیش

از دیدگاه دانشجو ، های فرهنگی برنامه کیفّیت، دیگر عبارت. به باشد می زمینهمشکل و آسیب در این 
 های فرهنگی نیاز به بهبود و بازسازی دارند.  بخش نبوده و برنامه رضایت، معلمان

 کیفّیتمندی دانشجویان از  در بخش کیفی نتیجه پژوهش حاضر نشان داد که میزان رضایت
میانگین »، (7) ی نیز به استناد جدولاست. در بخش کّم   ط به پایینحد متوسدر ، های فرهنگی برنامه

، تربیت ۀهای چهارگان در مجموع ساحت، های فرهنگی برنامه کیفّیتمندی دانشجو معلمان از  رضایت
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 توان چنین نتیجه گرفت که نتایج بخش کیفی می، این اساس است. بر تر از میانگین فرضی جامعه  پایین
خوانی داشته و تقریبا   هم، های آماری( آزمون بر )مبتنی یهای بخش کّم  به( با یافته)مبتنی بر مصاح

های فرهنگی در حد  برنامه کیفّیتتوان استدالل نمود که  کنند. بر این اساس می همدیگر را تأیید می
های فرهنگی اجرا شده با وضعیت  برنامه، بخش نیست. در واقع بین وضعیت موجود مطلوب و رضایت

از این منظر نیز ، لذا .درصد وجود دارد 53ای بیش از  فاصله، بینی شده مطلوب آنها یعنی اهداف پیش
 شود. کامال  احساس می، های فرهنگی نیاز به بهبود و بازسازی برنامه

 ۀاز جمله با نتیج .خوانی دارد در این زمینه هم، ها های پژوهش حاضر با نتایج برخی پژوهش یافته
بودن   بودن میانگین مشتری محوری و پایین  پایین» مبنی بر، (6511)ن فرد و همکارا یتحقیق حاتم

بودن میانگین   پایین»مبنی بر ، (6588)وکیلی محمدی و ، «رضایت دانشجویان دانشگاه پیام نور
باقرزاده خواجه و ، «خدمات کیفّیتمندی دانشجویان دانشکده پزشکی و داروسازی از  رضایت
زاده و  شریف، «دانشگاه کیفّیتدرصد دانشجویان از  53نارضایتی » مبنی بر، (6587)ان همکار
و « خدمات آموزشی کیفّیتو متوسط دانشجویان از   مندی پایین رضایت»مبنی بر ، (6513) زاده عبدالله

آموزش خود رضایت  ۀکمتر از نیمی از دانشجویان از شیو» مبنی بر اینکه، (6587)ان ایزدی و همکار
 کیفّیتسطح رضایت بیشتر دانشجویان از »نشان دادند که  (6581) و اباذری و نعمتی انارکی« ارندد

  خوانی دارد. هم، «و متوسط است  آموزش پایین
 ها و تهدیدهایی فرصت، نقاط ضعف، دارای نقاط قوت، های فرهنگی برنامه«: تحلیل سوات»

 توان نتیجه گرفت که:  می، ها برنامه این ثر بربرحسب دو محیط درونی و بیرونی مؤ، لذا .اند بوده
پژوهش حاکی  ۀهای فرهنگی اشاره دارد. نتیج و کیف برنامه که به محتوا و کّم  ،محیط درونی در (الف

اند. اما  هم حاوی نقاط قوت و هم دارای نقاط ضعف بوده، های فرهنگی از آن است که برنامه
ها را  و سهم نسبی نقاط ضعف این برنامه، درصد 0040را  ها دانشجویان سهم نسبی نقاط قوت برنامه

 است.ها از نقاط قوت آنها بیشتر  یعنی نقاط ضعف این برنامه، اند ارزیابی نموده، درصد 5541
 فرهنگی یها عواملی خارج از حیطه درونی برنامه، ها و تهدیدها منظور از فرصت محیط بیرونی: (ب
های  برنامه ۀپژوهش نشان داد که در عرص ۀگذارند. نتیج و یا منفی میولی بر آنها تأثیر مثبت ، هستند

سهم ، وجود داشته است. اما دانشجویان در اظهارات خود هم فرصت و هم تهدید، فرهنگی دانشگاه
اند. لذا  ارزیابی نموده، درصد 01481و سهم نسبی تهدیدها را ، درصد 57460ها را  نسبی فرصت

بیشتر از ، ها را در عرصه برنامه فرهنگی وجود فرصت، معلمان مود که دانشجوتوان چنین استدالل ن می
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های فرهنگی دانشگاه فرهنگیان  برنامه ۀت نسبی در عرصاند که این نشانگر وجود مزیّ  تهدیدها دانسته
 باشد. می

 ،(613ص، 6581، بند عالقه) 1گیری از فن تحلیل میدان نیروی کرت لوین با بهره، به بیان دیگر
 گیری پرداخت. به بحث و نتیجه، های این پژوهش توان در مورد یافته می

وجود دارند که بر هر ، «بازدارنده»و  «سوق دهنده»دو نیروی ، در هر موقعیتی، لوین ۀبه عقید
 :دهنده عبارتند از نیروهای سوق، گذارند. در پژوهش حاضر تأثیر می، تغییری که ممکن است رخ دهد

که وجود این عوامل ، ها های پیرامون برنامه ها و فرصت نقاط قوت برنامه، معلمان جومندی دانش رضایت
یعنی نیروهایی که در ، نیروهای بازدارنده همچنین، های فرهنگی مؤثرند برنامه کیفّیتبر بهبود و افزایش 

رنده نیروهای بازدا، در پژوهش حاضر .کنند عمل می «سوق دهنده»جهت بازداشت یا کاهش نیروهای 
که در نقطه مقابل ، ها ها و تهدیدهای پیرامون برنامه نقاط ضعف برنامه، نارضایتی دانشجویان :از عبارتند

برای افزایش ، لذا .اند های فرهنگی شده برنامه کیفّیتدهنده عمل کرده و باعث کاهش  نیروهای سوق
هرچه بیشتر تقویت و  ده رادهن باید نیروهای سوق، های فرهنگی دانشگاه فرهنگیان برنامه کیفّیت

 نیروهای بازدارنده را کنترل و حذف نمود.
  

                                                           

1. Kurt Lewi 
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