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: هاي كشاورزيالتحصيالن رشتهتحليل عوامل آموزشي مؤثر بر رضايت شغلي فارغ
مورد دانشگاه ياسوج

1نياو سعيد هدايتي*پورمهدي نوري

)30/6/1392:؛ تاريخ پذيرش1/11/1391:تاريخ دريافت(

چكيده
گويي به نساني كارآمد، شايسته و داراي مهارت براي پاسخهاي آموزش عالي، تربيت و آماده ساختن نيروي اترين رسالتيكي از اساسي

و يليدر اين ميان عوامل آموزشي دوران دانشگاه، تأثير بسزايي بر موفقيت تحص. هاي مختلف شغلي استنيازهاي واقعي جامعه در زمينه
عوامل آموزشي مؤثر بر رضايت شغلي بر همين اساس، در پژوهش حاضر، به شناسايي. رضايت شغلي آتي افراد دارديتو در نهايشغل
اين پژوهش به روش پيمايش و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام . هاي كشاورزي دانشگاه ياسوج پرداخته شده استالتحصيالن رشتهفارغ
اده از آزمون آلفاي كرونباخ ي كارشناسان و متخصصان مربوطه مورد تأييد قرار گرفت و پايايي آن با استفوسيلهروايي پرسشنامه به. گرفت
دانشكده 1386-89هاي التحصيالن سالجامعه آماري اين تحقيق شامل فارغ. دست آمدبراي متغيرهاي گوناگون به946/0تا 611/0از 

ي آماري گيري پاتن، به صورت تصادفي به عنوان نمونهنفر با استفاده از جدول نمونه201كه، ) N=417(كشاورزي دانشگاه ياسوج بود 
درصد از شغل خود رضايت 1/67و كردهشغل خود اظهار نارضايتي التحصيالن ازدرصد از فارغ9/32نتايج نشان داد . انتخاب شدند

از طرف ديگر نتايج همبستگي بين متغيرها نشان داد كه بين متغيرهاي دانش نظري، دانش عملي، دانش سازگاري، امكانات و . داشتند
داري هاي تدريس در دروس تخصصي و مرتبط بودن شغل با رشته تحصيلي با رضايت شغلي رابطه مثبت و معني، روشتجهيزات دانشكده

هاي تدريس در دروس تخصصي، فزون بر اين، تحليل مدل رگرسيون لجستيك حاكي از آن است كه متغيرهاي معدل، روش. وجود دارد
ي بيني كنندهترين متغيرهاي پيشات دانشكده و دانش سازگاري به عنوان مهممرتبط بودن رشته تحصيلي با شغل، امكانات و تجهيز

.شوندرضايت شغلي محسوب مي

.التحصيالن، دانشگاه ياسوجعوامل آموزشي، رضايت شغلي، فارغ:كليديهاي واژه

.به ترتيب استاديار و دانشجوي كارشناسي ارشد گروه مديريت توسعه روستايي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه ياسوج، ياسوج، ايران-1

mnooripoor@yu.ac.ir:مسئول مكاتبات، پست الكترونيكي-*
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مقدمه
فرآيند درعاملتريناساسىوترينمهمانسانىنيروى
زمانى يافتگى،توسعه. باشدمىجامعهوبخشهرتوسعه
عوامل ازاستفادبابتواندانسانىمنابعشود كهميحاصل

لذا، توجه . شودورىبهرهافزايشموجبفناورىواقتصادى
مناسب براى بهريزىبرنامهتالش جهتوانسانىنيروىبه

ترينعنوان مهمبهآموختگان كشاورزيدانشكارگيرى
هاىفعلى از ضرورتشرايطدرتوسعهرشد وعامل

از طرف ديگر تربيت و . استتوسعهناپذير پايدارىاجتناب
عرضه نيروي ماهر و متخصص از ضروريات توسعه 

هاي توسعه از كشاورزي است و جذب اين نيروها در برنامه
). 1380زماني، (آيند مسائل اساسي كشور به شمار مي

ي ايران به داليل امروزه تقاضا براي آموزش عالي در جامعه
ها، هم بايد به از اين رو دانشگاه.مختلف بسيار باال است

گوي نيازها اين نياز عظيم اجتماعي پاسخ دهند و هم پاسخ
اجتهادي و بهروزي، (و تقاضاهاي صاحبان صنايع باشند 

آموزش فرآيندي دائمي، پويا و مستمر است كه به ). 1385
امروزه، سير . شودميافزايش دانش و آگاهي افراد منجر 

شتابنده تغيير و تحوالت دانش بشري ما را بيش از پيش 
آموزش محركي قوي جهت . نيازمند آموزش ساخته است

هاي ايجاد تحول اجتماعي است، كه به طور بالقوه موقعيت
آورد و آنان را براي تحرك برابر براي افراد به وجود مي

هايشان آماده شغلي و استفاده هرچه بيشتر از استعداد
سازد، ولي كاركرد نظام آموزشي در ايفاي اين نقش در مي
كاري به ميزان هاي اخير به دليل آن كه بيكاري و كمسال

كردگان به نحو اي رسيده است و تحصيلنگران كننده
پيوندند قابل ترديد است اي بر صفوف بيكاران ميفزاينده

رشد و رسالت آموزش عالي تسهيل ). 1380صبوحي، (
تكامل انسان، توسعه و غناي دانش و فرهنگ كشور و 
پرورش نيروي انساني مورد نياز جامعه است، لذا تربيت 
نيروهاي متخصص منطبق بر نيازهاي كشور اهميت 
بسياري دارد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر 

شود كشور با توجه به تربيت نيروهاي متخصص ممكن مي
). 1388پوركاظمي، (

) سابق(در گزارشي كه توسط سازمان برنامه و بودجه 
التحصيالن آموزش عالي درباره آموزش عالي ايران و فارغ

ساكتي، (انتشار يافته است، عوامل زير مد نظر بوده است 
1380.(

آموختگــان در زمينــه عــدم آشــنايي و مهــارت دانــش•
مديريت و مواجه شدن با مشكل در ورود به بازار كار؛

م توجه كافي بـه توسـعه ظرفيـت فكـري، روحيـه      عد•
هاي آموزشي؛ وريزيخالقيت و ابتكار در برنامه

التحصـيالن و  عدم انطباق كـافي بـين تخصـص فـارغ    •
.نيازهايي بازار كار و در نتيجه عدم موفقيت در شغل

ترين مسائلي است كه اشتغال و موفقيت شغلي يكي از مهم
آموزش در كشورهاي ريزان همواره مورد توجه برنامه

با افزايشواخيرهايسالدرهمچنين. مختلف بوده است
جمله ازومختلفهايآموختگان رشتهدانش
هاي دولتيدانشگاهازهاي كشاورزيرشتهآموختگاندانش

به .شده استمواجهبا مشكالتيآنهااشتغالغيردولتي،و
به هاآموختگان دانشگاهاز دانشبسياريدليلهمين
پايان ازتحصيلي خود پسرشتهباغيرمرتبطكارهاي
و منابعاتالفباعثكهپردازندميتحصيل
آنها و در نتيجه عدم رويبرشدهانجامهايگذاريسرمايه

يكي ). 1387يوري و همكاران، ده(شود ميرضايت شغلي
هاي آموزشي، افزايش از راهبردهاي اساسي تغيير در نظام

آموختگان با توجه به ايت شغلي دانشتوانمندي رض
نيازهاي جامعه، بازار كار و اشتغال است كه با كنترل 

اگر . رسدهاي آموزشي به سامان ميهاي سازمانخروجي
مرور اثردرنگيرندارزشيابي قرارموردهاي درسيبرنامه
انجام . شدخواهندتبديلحاصلبيايبرنامهبهزمان

فرصتي براي ،(Follow-up study)مطالعه پيگيرانه 
كنند تا ضمن تجديد نظر در ريزان آموزشي بيان ميبرنامه

هاي ها با مهارتبراي تطبيق آن،هاي درسيمحتواي برنامه
هر . )1381زماني، (مورد نياز بازار كار تالش كنند 

هاي مختلف وارد دانشجويي كه به آموزش عالي در رشته
ي است كه در زمينهشود، حداقل انتظار وي آنمي

هايي كسب نمايد و پس از فراغت تخصصي مرتبط، مهارت
كند، به كار گيرد از تحصيل آن را در شغلي كه اختيار مي

به همين دليل يكي از . و از آن شغل رضايت داشته باشد
مندي يا عدم عالقه به شغل عواملي كه باعث عالقه

. ستشود، رضايت شغلي و يا عدم رضايت شغلي امي

...تحليل عوامل آموزشي مؤثر بر رضايت شغلي



57

رضايت يا موفقيت شغلي احساسي است كه افراد نسبت به 
شود، فردي داراي هنگامي كه گفته مي. شغل خود دارند

رضايت شغلي بااليي است، بدين معني است كه فرد به 
طور كلي شغلش را دوست دارد و ارزش زيادي براي آن 

بختيار(قايل است و احساس مثبتي راجع به آن دارد 
دهنده همچنين رضايت شغلي نشان). 1388نصرآبادي، 

حدي است كه افراد از شغل خود راضي هستند و آن را 
برخي افراد از كار . باشنددوست دارند و در آن موفق مي

برند و آن را به عنوان محور اصلي زندگي خود لذت مي
نمايند و برخي از كار خود متنفرند و فقط به خود تلقي مي

درويش، (دهند آن را انجام مياين خاطر كه مجبورند، 
مندي از دانش و بنا بر آنچه كه گفته شد، بهره). 1386

مهارت كافي، شرايط الزم براي كسب موفقيت در بازار كار 
و حفظ رابطه شغلي و تحصيلي در كنار هماهنگ كردن 

از مسائل و ،ها با دانش و نيازهاي روزمستمر آموخته
ي لي كشور در حوزههاي اساسي نظام آموزش عادغدغه

). 1389شعبانعلي فمي و همكاران، (باشد كشاورزي مي
موفقيت و برمؤثرعواملوشناسايي وضعيت اشتغال

نقش زمينهدرمفيدياطالعاتتواندرضايـت شغلي آن مي
قرارمسئوليناختياردرآموختگانو عملكرد دانشايحرفه
هاي آموزشي، تسياساصالحبهاساس نسبتتا بر اينداده

التحصيالن برخي از فارغ.دننماياتخاذراتدابير الزم
هاي الزم شوند، تواناييها وقتي وارد بازاركار ميدانشگاه

هاي دانشگاهي خود را براي به عمل در آوردن آموخته
اجتهادي و (ها را ندارند دارند و بسياري ديگر اين توانايي

اين عوامل باعث و به همين دليل، ) 1385بهروزي، 
رو پرسشي از اين. شودرضايت و يا عدم رضايت از شغل مي

شود اين است كه چه عوامل جا مطرح ميكه در اين
آموزشي وجود دارد كه بر رضايت يا عدم رضايت شغلي 

التحصيالن تأثيرگذار است؟فارغ
مطالعاتي در باب عوامل آموزشي مؤثر بر موفقيت ،در ادامه

عالي آموزشنظامدر. آمده استشغلي و رضايت
كارآموزي، هايبرنامهبرخاصيتاكيدبايدكشاورزي
داشته وجودتخصصيهايمهارتوعملي،هايمهارت
مشاغل مختلفكسبرقابت برايتواندانشجويانتاباشد
جهاني . (Lin, 2006)باشند داشتهرارقابتيبازاركاردر

بازاردرشديدرقابتعثباسريعفناورانهتغييراتوشدن
عاليآموزشافزايشنيازمندمسئلهاينكهاستشدهكار
، ولي باشدنياز ميموردهايمهارتكردنبرآوردهبراي
آموختگانبيكاري دانشكهاستآنگربيانزياديشواهد

هاي كسب شده در مهارتبينتناسبعدمخاطربه
دركشورهاازبسياريدراستخدامينيازهايبادانشگاه
& Annie)باشدميافزايشحال  Hamali, 2006). محققان

ها در اشتغال و اعتقاد دارند كه اساس بسياري از نارسايي
عدم رضايت از شغل را بايد در محتواي آموزشي منتقل 

هايي جو كرد و اينكه مهارتالتحصيالن جستشده به فارغ
اي هزينهشود كه از طريق آموزش و كارآموزي كسب مي

گذاري براي فرد و توان آن را سرمايهدر بر دارد كه مي
ها در مورد بيكاري جامعه تلقي كرد و نگراني

هاي بازار ها آموزشالتحصيالن را كاهش داد و به آنفارغ
ها محور داد كه اين يادگيريهاي شغلمحور و يادگيري

باعث توانا شدن فرد در زمان تحصيل براي رفع نيازهاي
ها آني و آتي در محيط شغل شده و باعث رضايت آن

ولي شاه).1389شعبانعلي فمي و همكاران، (شود مي
(Shahvali, 1997)كند كه دانشجويان و اشاره مي

،التحصيالن عالوه بر كسب دانش نظري، دانش عمليفارغ
به دانش سازگاري نيز براي رويارويي و مواجه با تغييرات و 

. ي پذيرفتن شغل و رضايت از آن نياز دارندآماده شدن برا
تعاريفي از اين سه دانش ارائه ) 1382(ولي و همكاران شاه
در . گانه معروف استسهاند كه تحت عنوان دانشكرده

 Knowledge forيا دانش براي دانستن(دانش نظري 

Knowing ( تأكيد عمده بر افزايش محفوظات ذهني و
دانش (همچنين از دانش عملي . باشدمتكي بر حافظه مي
به عنوان )Knowledge for Doingيا براي انجام دادن

شود كه بر كسب اي نيز ياد ميهاي فني و حرفهآموزش
كند و در مهارت و توانايي براي انجام كارها تأكيد مي

 Knowledgeدانش براي بودن يا (نهايت، دانش سازگاري 

for Being (ي كمتري لي سابقهنسبت به دو نوع دانش قب
پروري فراگير تأكيد دارد تا او را براي دارد و بر شايسته

در واقع بايد گفت . كندمواجهه با تحوالت در محيط آماده 
گوي مناسبي براي هاي گذشته، پاسخكه چون آموزش

نيازهاي فراگيران در اين باره نبوده است، اين دانش سعي 
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از طرفي ديگر، . سازددارد تا كمبودهاي گذشته را مرتفع 
گيري، هايي مانند حل مسئله و تصميماين دانش مهارت

هاي مديريتي، مهارت استفاده از منابع اطالعاتي، مهارت
مهارت تفكر انتقادي، مهارت ارتباطي، خالقيت و 

گرايي را كنجكاوي، مهارت كار به طور گروهي و پيشرفت
مطالعه همچنين نتايج ). 1377عربي، (گيرد در بر مي

نشان داد كه بين ) 1385(محمدزاده نصرآبادي و همكاران 
امكانات و تجهيزات زيربنايي و آموزشي مراكز، توانايي 

هاي تدريس تدريس و شيوه آموزش استادان، روش
هاي تدريس واحدهاي عملي، واحدهاي نظري، روش

محتواي آموزشي در سطح دانش و محتواي آموزشي در 
التحصيالن ت و رضايت شغلي فارغبا موفقي،سطح نگرش

نتايج مطالعه منفرد و . داري وجود داردرابطه مثبت و معني
نشان داد كه ميان معدل دوره تحصيلي، ) 1389(همكاران 

ميزان رضايت از امكانات و تجهيزات، ميزان مطلوبيت 
دروس ارائه شده، روش تدريس و ميزان مقبوليت و 

ضايت شغلي رابطه مثبت و رضايت از اساتيد با موفقيت و ر
داري دارد و معدل يكي از عوامل تعيين كننده معني

همچنين اجتهادي و بهروزي . باشدموفقيت شغلي مي
كنند كه به نقل از لروكس و الفير اشاره مي) 1385(

هاي مديريتي و كار گروهي از هاي علمي، مهارتمهارت
ند كه در هاي اساسي مورد نياز بازار كار هستجمله مهارت

. ها بايد در افراد ايجاد شونددانشگاه
خالخيلي فزون بر اين، نتايج مطالعه زماني و عزيزي

هايي از جمله برخورداري نيز نشان داد كه مهارت) 1385(
از تخصص، تجربه و مهارت علمي و عملي، خصوصيات 
شخصيتي نظير اخالق، پشتكار، تعهد، آمادگي و 

طق روستايي و كشاورزي و عالقمندي به كار در منا
هاي مهمي است از مهارت،برخورداري از مهارت مديريتي

التحصيالن كشاورزي بايد براي به عهده گرفتن كه فارغ
شغل از آن برخوردار باشند تا در مشاغلي كه در آينده 

. شوند موفق عمل كنند و رضايت داشته باشنددار ميعهده
با ي در پژوهش)1376(اردكانياميري از طرف ديگر 

ويژگي آموختگان از شش فردي دانشويژگي20بررسي
تحصيل، ها در زمان ها و انجمنهمكاري با تشكلميزان
دانشجويي، يو دانشجويان در دورهاساتيدارتباط با ميزان

ميزاناعتقاد به دانشجويي، دوران مشكالتميزان
د به اعتقا، ؛دانشكدهدر رايجتدريسهاي مطلوبيت روش

اعتقاد به كشاورزي و اختصاصيمطلوبيت دروس ميزان
موفقيتبرد كه بر نام ميمشاوراساتيدمطلوبيت ميزان
نتايج مطالعه ميرزايي . اندموثر بودهو رضايت از آن شغلي

،نشان داد كه دروس عملي) 1385(مالاحمد و همكاران 
ن التحصيالرابطه مثبتي با كارايي و رضايت از شغل فارغ

از طرف ديگر، نتايج مطالعه همتي و همكاران . دارد
نشان داد كه بين ميزان رضايت از دروس عمومي، ) 1386(

هاي تدريس، ميزان رضايت از پايه، ميزان رضايت از روش
هاي درسي و ابزار كمك آموزشي، ميزان رضايت از برنامه
اي وجود ندارد و معدل با موفقيت و رضايت شغلي رابطه

متغير ميزان رضايت از دروس اصلي و تخصصي رابطه تنها 
همچنين ميزان . داري با موفقيت شغلي داردمثبت و معني

يكي از ،رضايت از ابزار و امكانات و تجهيزات
نتايج . رودهاي موفقيت شغلي به شمار ميكنندهتعيين

نشان داد كه بين ) 1386(مطالعه حجازي و مشهدي 
ي، كيفيت آموزشي و كميت و دسترسي به منابع اطالعات

هاي تخصصي كيفيت امكانات با توسعه دانش و مهارت
داري دارد كه اين به نوبه خود بر رابطه مثبت و معني

همچنين . گذارداشتغال و رضايت شغلي هم تأثير مي
پوشش مسائل تخصصي رشته، (كيفيت آموزش 

هاي عملي و كاربرد هاي كاربردي، آموزشآموزش
هاي توسعه عمومي يكي از تعيين كننده،)غيرهتجهيزات و 

توسعه دانش و مهارت، توسعه ارتباطي و اجتماعي و (
هاي انطباق مهارت. باشدمي) هاي شخصيتيويژگي

دانشگاهي در جهت اشتغال و رضايت شغلي براي 
التحصيالن، افزايش دروس عملي، بهبود كيفيت فارغ
ز عوامل آموزشي ا،هاي تدريسهاي آموزشي و روشبرنامه

موحدي و (التحصيالن هستند مهم در اشتغال فارغ
از طرف ديگر نتايج  مطالعه ويد). 1389همكاران، 

(Wade, 2000)داد كه دخالت دانشجو در فرآيند نشان
آموزشي و ايجاد حس اعتماد بين دانشجويان و مربي و 
تعامل با يكديگر تاثير زيادي در روحيه و موفقيت شغلي 

نتايج مطالعه اميري اردكاني و . جويان در آينده دارددانش
التحصيالن از نشان داد كه رضايت فارغ) 1385(زماني 
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رابطه ،مندي شغليدروس اختصاصي كشاورزي با رضا
فزون بر اين، نتايج مطالعه ايزدي .داري داردمثبت و معني
نشان داد كه از ديدگاه ) 1389(و همكاران 

هاي دانشگاهي و عواملي از جمله شآموختگان آموزدانش
كيفيت آموزشي مدرسان، امكانات آموزشي و محتوا و 
كاربردي بودن دروس توانسته است مهارت الزم براي 

ها قرار دهد و همين باعث اشتغال را در اختيار آن
التحصيالن و در نهايت خودباوري و اعتماد به نفس در فارغ

نتايج مطالعه همچنين، . رضايت از شغل شده است
نشان داد كه ميزان انطباق ) 1386(راد و همكاران پزشكي
ارتباط شغل و رشته (التحصيالن هاي فارغآموخته

هاي كسب شده در انجام وظايف تحصيلي، كاربرد بينش
هاي آموخته شده در انجام وظايف شغلي، كاربرد دانش

شغلي، تأثير تحصيل در دوره بر توانايي شغلي و كاربرد 
با انجام وظايف ) هاي آموخته شده در انجام وظايفمهارت

 ,Pattayanunt)پاتيانوت . شغلي و رضايت از آن زياد است

آن بر ريتأثاي به اهميت كار آموزي و در مطالعه(2009
گيري مهارت در افراد اشاره كرده است و كساني كه شكل

هاي كارآموزي شركت كرده بودند از در دوره
راهنيمؤثرتراي ضمن تحصيل به عنوان هكارآموزي

نتايج مطالعه . پيشرفت و موفقيت شغلي ياد كرده بودند
ها و نشان داد كه مهارت(Ocholla, 2001)پيگيرانه اوكال 

هايي كه دانشجويان در طي دوره آموزشي در دانشگاه روش
كسب كرده بودند به آنها در كسب شغل كمك كرده بود، 

هاي دولتي و التحصيالن در بخشهمچنين بيشتر فارغ
هاي خصوصي استخدام شده بودند و بيان كردند كه برنامه

. ها كمك كرده استعملي و مهارتي دانشگاه بسيار به آن
،دهد كه اكثر محققانجمع بندي مطالب فوق نشان مي

عوامل آموزشي زيادي را در ارتباط با شغل و موفقيت 
. اندجه قرار دادههاي خود مورد توشغلي در پژوهش

بنابراين، با توجه به مطالعات معرفي شده، چارچوب 
.دودر نظر گرفته ش1ي توان به صورت نگارهپژوهش را مي

تحليل ،هدف كلي اين پژوهش،بنابر آنچه كه بيان شد
التحصيالن عوامل آموزشي مؤثر بر رضايت شغلي فارغ
ين راستا دانشكده كشاورزي دانشگاه ياسوج بود، كه در ا

:اهداف اختصاصي زير نيز دنبال گرديد
التحصيالن؛شناسايي وضعيت اشتغال فارغ•
هاي تدريس، روش(شناسايي رابطه بين عوامل آموزشي •

ــات و تجهيــزات و غيــره  ــا ) آموزشــگران و اســاتيد، امكان ب
وضعيت رضايت شغلي؛ و

هــاي آموزشــي تأثيرگــذار بــر كننــدهشناســايي تعيــين•
.التحصيالني فارغوضعيت رضايت شغل

روش پژوهش
و با (Survey)گيري از روش پيمايشي با بهرهاين پژوهش 

ي جامعه. نامه انجام شده استاستفاده از ابزار پرسش
1386- 89هاي التحصيالن سالفارغشامل، آماري
هاي كشاورزي مقطع كارشناسي دانشكده كشاورزي، رشته

آموزش ير ادارهبر اساس آما. باشددانشگاه ياسوج مي
ليالتحصفارغدانشجو 417دانشگاه در فاصله زماني مذكور 

نفر با استفاده از 201اند كه از اين ميان، تعداد شده
، به روش (Patten, 2002)پاتن رييگجدول نمونه

ي آماري انتخاب به عنوان نمونهري تصادفييگنمونه
. شدند

درونداد دانشگاهي
يادگيرندگان-1
عمومي، پايه، (اساتيد -2

)اصلي و تخصصي
ي،عموم(آموزشي هايروش-3

)يو تخصصيپايه، اصل
امكانات و تجهيزات-4
ايجاد دانش نظري-5
اد دانش عمليايج-6
ايجاد دانش سازگاري-7

فرآيند

فرآيند 
يادگيري، 
حمايت و 
پشتيباني 
دانشگاه از 
دانشجو

برونداد دانشگاه 
دانش آموختگان 

التحصيالنو فارغ

پيامد

شتغالا

ادامه تحصيل

بيكاري

پژوهشنظري چارچوب- 1ينگاره

ارزشيابي و مطالعه 
التحصيالنپيگيرانه فارغ

بررسي اشتغال، موفقيت و 
رضايت شغلي
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اي ده در اين پژوهش، پرسشنامهابزار اصلي مورد استفا
بخش بوده است كه 13كه مشتمل برمحقق ساخته بود
.طراحي گرديد) 5=تا خيلي زياد0=هيچ(در قالب طيف 

به ترتيب به سنجش رضايت از عوامل 13تا 1بخش 
آموزشي در دروس عمومي، پايه، اصلي و تخصصي، 

هاي آموزشي و تدريس در دروس سنجش رضايت از روش
مومي، پايه، اصلي و تخصصي، رضايت از امكانات و ع

هاي دانش نظري، تجهيزات، ميزان توجه به پرورش مهارت
فردي و بررسي ابعاد هايعملي و سازگاري و ويژگي

رضايت شغلي و در نهايت  يك سوال دو وجهي بله و خير، 
با توجه به ابعاد ذكر شده آيا از شغل خود "در مورد اينكه 
. اختصاص داشت"د و در آن موفق هستيد؟رضايت داري

و محتواي پرسشنامه، از نظرات براي تعيين روايي ظاهري
جهت . هاي متخصصان موضوعي بهره گرفته شدو مشورت

سؤاالت پرسشنامه، آزمون (Reliability)تعيين پايايي 
تحقيق انجام پذيرفت و يدر خارج از محدودهآهنگپيش

يبراي مطالعه. رديدنامه برطرف گنواقص پرسش
يجامعهي مشابهدر محدوده(Pilot-test)آهنگ پيش
آوري گرديد و پرسشنامه تكميل و جمع30تعداد،آماري

داده پردازي شد SPSS/20اطالعات با استفاده از نرم افزار
، )946/0تا 611/0(و ضريب آلفاي كرونباخ به دست آمده 

1جدول. ده بودي طراحي شنامهحاكي از پايايي پرسش
تعاريف عملياتي و  نتايج حاصل از آزمون پايايي را نشان 

التحصيالن از پس از دريافت آدرس پستي فارغ. دهدمي
ها با يك پاكت اضافه نامهپرسش،اداره آموزش دانشگاه

ها ارسال شد به آدرس پستي آن) براي عودت به محقق(
ها را امهها پرسشننفر از آن146كه در نهايت تعداد 

نفر شاغل بودند 70تكميل و عودت دادند كه از اين ميان 
هاي آماري اين پژوهش از نظرات كه در تجزيه و تحليل

براي بررسي ميزان متغيرها در . ها استفاده شده استآن
بندي آنان بر حسب سطح كم، بين پاسخگويان و گروه

از تفاوت انحراف معيار از ميانگين ،متوسط و زياد
(Interval of Standard Deviation From the Mean 

(ISDM)) شفيعي و شعبانعلي (به صورت زير استفاده شد
).1386فمي، 

ويتني، هاي آماري نظير مندر بخش استنباطي نيز از روش
.همبستگي و رگرسيون لجستيك استفاده شده است

ها و بحثيافته
هاي توصيفييافته

ها را به محقق نامهنفري كه پرسش146ز نتايج نشان داد ا
9/47ها شاغل بودند كه نفر از آن70برگشت دادند، 
09/26،ميانگين سني افراد مورد مطالعه. درصد هستند

1/27ها،طبق يافته.باشدمي23/1سال با انحراف معيار 
. ها مرد بودنددرصد از آن9/72درصد از پاسخگويان زن و 

علوم ،درصد3/44زراعت، ،درصد4/51رشته تحصيلي 
همچنين .بودندپزشكي ها گياهنفر از آن3/6ي و تنها دام
از پاسخگويان در دوره شبانه )درصد3/44(نفر 31

در دوره )درصد7/55(نفر 39تحصيل كرده بودند و 
6/18(نفر 13نتايج نشان داد كه . اندروزانه تحصيل كرده

از ) درصد7/25(نفر 18، 82هاي سال از ورودي) درصد
و 84هاي از ورودي) درصد7/35(نفر 25، 83هاي ورودي
ميانگين . بودند) درصد20(85هاي نفر از ورودي14

اكثر . بود13/1با انحراف معيار 59/14،معدل پاسخگويان
التحصيالن اعالم كردند كه در زمان تحصيل كار فارغ
6/28(نفر 20ا ام) درصد4/71نفر، 50(كردند نمي
ها اكثر آن.  كردنددر زمان تحصيل كار هم مي) درصد

اظهار داشتند كه آموزش دانشگاهي در آينده شغلي بسيار 
از ) درصد3/54(نفر 38ها نشان داديافته. تأثيرگذار است

ها ها اعالم كردند كه شغلشان با رشته تحصيلي آنآن
با رشته ) درصد7/45(نفر 32متناسب نبود و شغل 

.شان در ارتباط بودتحصيلي

كم

متوسط

زياد
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هاي مورد استفاده در پژوهش و نتايج محاسبه ميزان پايايي پرسشنامهتعاريف عملياتي شاخص-1جدول 
αتعاريف عملياتيشاخص

رضـــايت از آموزشـــگران و 
اساتيد در دروس عمومي

گويه تسلط 9وزشگران در دروس عمومي است كه در اين تحقيق با هاي اساتيد و آمتاكيد اين سازه بر مهارت
اساتيد بر موضوع درس، آشنايي با منابع و مراجع علمي، انتقادپذيري، ايجاد انگيزه و رغبت در دانشجويان، 

.سنجيده شده است5-0توانايي بيان مفاهيم اساسي درس و غيره در قالب طيف 
894/0

رضـــايت از آموزشـــگران و 
يد در دروس پايهاسات

گويه تسلط 9هاي اساتيد و آموزشگران در دروس پايه است كه در اين تحقيق با تاكيد اين سازه بر مهارت
اساتيد بر موضوع درس، آشنايي با منابع و مراجع علمي، انتقادپذيري، ايجاد انگيزه و رغبت در دانشجويان، 

سنجيده شده است5-0ف توانايي بيان مفاهيم اساسي درس و غيره در قالب طي
818/0

ــگران و   ــايت ازآموزشـ رضـ
اساتيد در دروس اصلي

گويه تسلط 9هاي اساتيد و آموزشگران در دروس اصلي است كه در اين تحقيق با تاكيد اين سازه بر مهارت
ويان، اساتيد بر موضوع درس، آشنايي با منابع و مراجع علمي، انتقادپذيري، ايجاد انگيزه و رغبت در دانشج

سنجيده شده است5-0توانايي بيان مفاهيم اساسي درس و غيره در قالب طيف 
788/0

رضـــايت از آموزشـــگران و 
اساتيد در دروس تخصصي

گويه تسلط 9هاي اساتيد و آموزشگران در دروس تخصصي است كه در اين تحقيق با تاكيد اين سازه بر مهارت
و مراجع علمي، انتقادپذيري، ايجاد انگيزه و رغبت در دانشجويان، اساتيد بر موضوع درس، آشنايي با منابع 

سنجيده شده است5-0اساسي درس و غيره در قالب طيف توانايي بيان مفاهيم
864/0

هــــاي رضــــايت از روش
آموزشي در دروس عمومي

طرح درس گويه داشتن 7هاي تدريس در دروس عمومي است كه در اين تحقيق با تاكيد اين سازه بر روش
گيري از منابع به روز، استفاده از منابع معتبر و غيره مناسب و جامعيت در ارائه مطالب، كوشش در جهت بهره

.سنجيده شده است5-0در قالب طيف 
857/0

هــــاي رضــــايت از روش
آموزشي در دروس پايه

يه داشتن طرح درس گو7هاي تدريس در دروس پايه است كه در اين تحقيق با تاكيد اين سازه بر روش
گيري از منابع به روز، استفاده از منابع معتبر و غيره مناسب و جامعيت در ارائه مطالب، كوشش در جهت بهره

.سنجيده شده است5-0در قالب طيف 
747/0

هــــاي رضــــايت از روش
آموزشي در دروس اصلي

گويه داشتن طرح درس 7ق با هاي تدريس در دروس اصلي است كه در اين تحقيتاكيد اين سازه بر روش
گيري از منابع به روز، استفاده از منابع معتبر و غيره مناسب و جامعيت در ارائه مطالب، كوشش در جهت بهره

.سنجيده شده است5-0در قالب طيف 
761/0

هــــاي رضــــايت از روش
ــي در دروس  آموزشـــــــ

تخصصي

گويه داشتن طرح درس 7در اين تحقيق با هاي تدريس در دروس تخصصي است كه تاكيد اين سازه بر روش
گيري از منابع به روز، استفاده از منابع معتبر و غيره مناسب و جامعيت در ارائه مطالب، كوشش در جهت بهره

.سنجيده شده است5-0در قالب طيف 
858/0

رضــــايت از امكانــــات و  
تجهيزات آموزشي

هاي درس، گويه مجهز بودن كالس9ت كه در اين تحقيق با تاكيد اين سازه بر امكانات و تجهيزات دانشكده اس
سنجيده شده 5-0فراهم بودن امكانات آزمايشگاهي، دسترسي به اينترنت، كتابخانه و غيره در قالب طيف 

.است
920/0

ــرورش   ــه پ ميــزان توجــه ب
دانش نظري

گويه توانايي بيان مطالب 2تاكيد عمده بر افزايش محفوظات ذهني است كه در اين تحقيق با،در اين دانش
.سنجيده شده است5- 0و توانايي تجزيه و تحليل مطالب در قالب طيف ) ارائه و سخنراني(درسي 

611/0

ــرورش   ــه پ ميــزان توجــه ب
دانش عملي

گويه استفاده از شيوه پژوهش محور 8تاكيد اين دانش بر كسب مهارت و توانايي براي انجام كار است كه با 
هاي كارآموزي، مشاركت دادن دانشجو در مباحث عملي، ارزشيابي از ،گذراندن دوره)عمليروش تدريس(

مهارت عملي مناسب، استفاده از تجهيزات و وسايل كمك آموزشي، استفاده از ابزارها و وسايل آزمايشگاهي و 
.سنجيده شده است5-0غيره در قالب طيف 

828/0

ــرورش   ــه پ ميــزان توجــه ب
دانش سازگاري

هاي رهبري و مديريت، گويه پرورش مهارت12كيد اين دانش بر شايسته پروري است كه در اين تحقيق با تا
سنجيده شده 5-0هاي ارتباطي و غيره در قالب طيف تقويت مهارت استفاده از منابع اطالعاتي، پرورش مهارت

.است
946/0

رضايتمندي از شغل

شود و رضايت موفقيت در شغل باعث رضايت مي. باشدارد و در آن موفق ميمنظور اين است كه فرد شغل خود را دوست د
از شغل موفقيت را در پي دارد كه در ابعاد شرايط فيزيكي محيط كار، امنيت شغلي، رابطه با همكار، خط مشي و سياست 

ا يك سوال دو وجهي بلي يا مديريتي، پايگاه اجتماعي حرفه و امكانات آموزشي و ارتقاء شغلي پرسيده شده كه در پايان ب
.، تكميل شده استرضايت داريدخود هاي شغلي خير آيا از شغل و موفقيت
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براي بررسي توزيع فراواني متغيرهاي آموزشي از روش 
. فاصله انحراف معيار از ميانگين استفاده شده است

التحصيالن شود، از ديدگاه فارغطوري كه مالحظه ميهمان
سازگاري ه دانشگاه به پرورش دانششاغل، ميزان توج

3/54نفر يا 38(، دانش عملي )درصد1/37نفر يا 26(
در حد ) درصد7/35نفر يا 25(و دانش نظري ) درصد

التحصيالن شاغلهمچنين رضايت فارغ.باشدمتوسطي مي
نفر 38(از آموزشگران دروس و اساتيد در دروس عمومي 

نفر 26(، اصلي )درصد40نفر يا28(، پايه )درصد3/54يا 
، )درصد1/47نفر يا 33(، تخصصي )درصد1/37يا 
4/41نفر يا 29(هاي تدريس در دروس عمومي روش
در حد متوسط ) درصد1/47نفر يا 33(و اصلي ) درصد
ها در سه طبقه كم، متوسط و زياد ، كه فراواني آنباشدمي

ز امكانات التحصيالن ارضايت فارغ. آمده است2در جدول 
و همچنين ) درصد40نفر يا 28(و تجهيزات كم است 

29(هاي آموزشي و تدريس در دروس پايه رضايت از روش
از ) درصد1/37نفر يا 26(و تخصصي ) درصد4/41نفر يا 

توزيع آماري متغيرهاي ،فزون بر اين.نظر آنان زياد بود
كه طور همان. آمده است2ابعاد رضايت شغلي در جدول 
شرايط فيزيكي محيط كار، مشخص است ابعادي از جمله 

خط مشي و سياست مديريتي، پايگاه اجتماعي حرفه و 
التحصيالن از ديدگاه فارغامكانات آموزشي و ارتقاء شغلي
زياد ارزيابي شد و در ابعاد ،بر طبق دسته بندي انجام شده

در. متوسط ارزيابي شد،رابطه با همكاران و امنيت شغلي
سوال ،نهايت بعد از بررسي رضايت شغلي و ابعاد آن

رضايت كلي با توجه به ابعاد ذكر شده مطرح شد كه نشان 
از شغل خود ) درصد9/32(نفر از پاسخگويان 23داد 

از شغل ) درصد1/67(نفر 47اظهار نارضايتي داشتند و 
.خود رضايت داشتند

ري متغيرهاي پژوهش با استفاده از فاصله انحراف معيار از ميانگينتوزيع آما-2جدول 

انحراف †ميانگينعوامل
معيار

زيادمتوسطكم

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

%2130%261/37%98/1794/0239/32ميزان توجه به پرورش دانش سازگاري
%169/22%383/54%12/2541/0169/22ميزان توجه به پرورش دانش عملي
%243/34%257/35%8/2877/02130ميزان توجه به پرورش دانش نظري

%257/35%173/24%57/1691/02840رضايت از امكانات و تجهيزات
%173/24%383/54%79/2658/0154/21رضايت از آموزشگران دروس عمومي

%239/32%2840%96/2663/0191/27زشگران دروس پايهرضايت از آمو
%206/28%261/37%30/3698/0243/34رضايت از آموزشگران دروس اصلي

%257/35%331/47%30/3675/0121/17رضايت از آموزشگران دروس تخصصي
%206/28%294/41%15/2877/02130هاي آموزشي دروس عموميرضايت از روش
%294/41%224/31%48/2871/0191/27هاي آموزشي دروس پايهرضايت از روش
%239/32%331/47%14/3584/01420هاي آموزشي دروس اصليرضايت از روش
%261/37%224/31%03/3786/0224/31هاي آموزشي دروس تخصصيرضايت از روش

ابعاد مورد بررسي 
رضايت شغلي

%383/54%84/11%18/33/1243/34يط فيزيكي محيط كارشرا

%187/25%383/54%49/319/11420امنيت شغلي

%2130%346/48%54/319/1154/21رابطه با همكاران

خط مشي و سياست 
مديريتي

35/324/1173/24%136/18%401/57%

%364/51%169/22%25/317/1187/25پايگاه اجتماعي حرفه

امكانات آموزشي و ارتقاء 
شغلي

94/244/1294/41%47/5%379/52%

.باشدخيلي زياد مي= 5هيچ،  تا = 0ها بيندامنه ميانگين†
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هاي استنباطييافته
مقايسه ميانگين متغيرهاي آموزشي با توجه به گروه 

دوگانه رضايت و عدم رضايت شغلي
اختالف متغيرهاي كمي تحقيق در بين به منظور بررسي

از ،التحصيالنگروه دوگانه رضايت و عدم رضايت فارغ
. استفاده شد (Mann-Whitney Test)ويتنيآزمون من

نتايج حاصل از . آمده است) 3(نتايج حاصل در جدول 
هاي آزمون نشان داد كه اختالف ميانگين بين پاسخ

هاي ند با پاسخالتحصيالني كه رضايت شغلي دارفارغ

التحصيالني كه رضايت شغلي ندارند از لحاظ فارغ
متغيرهاي دانش سازگاري، عملي، نظري، امكانات و 

هاي آموزشي و تدريس در تجهيزات دانشكده و روش
به عبارت . داري وجود دارددروس تخصصي اختالف معني

هاي ميانگين پاسخ،با توجه به اين كه در تمام موارد،ديگر
التحصيالني كه رضايت شغلي دارند از عدم رضايت غفار

توان گفت كه اين متغيرها بر رضايت شغلي باالتر است، مي
.التحصيالن تأثيرگذار هستندفارغ

ويتني براي مقايسه متغيرهاي آموزشي با توجه به وضعيت رضايتتوزيع آماري نتايج آزمون من- 3جدول 
UZSigايميانگين رتبهتعدادطبقاتي تحقيقمتغيرها

ــش   ــرورش دان ــه پ ــزان توجــه ب مي
نظري

ت
ضاي
ت ر

عي
وض

2361/28خير
382023/2 -†043/0

4787/38بلي
ــش   ــرورش دان ــه پ ــزان توجــه ب مي

عملي
2357/28خير

381019/2 -†044/0
4789/38بلي

ــش   ــرورش دان ــه پ ــزان توجــه ب مي
سازگاري

2317/26يرخ
326687/2-†007/0

4706/40بلي

رضايت از امكانات و تجهيزات
2339/28خير

377056/2-†040/0
4798/38بلي

ــگران دروس  ــايت از آموزشــ رضــ
عمومي

2333خير
483732/0 -47/0

4772/36بلي

رضايت از آموزشگران دروس پايه
2376/33خير

500502/0 -616/0
4735/36بلي

رضايت از آموزشگران دروس اصلي
2367/34خير

521/0238/0 -812/0
4790/35بلي

ــگران دروس  ــايت از آموزشــ رضــ
تخصصي

2361/34خير
520258/0 -796/0

4794/35بلي
هـــاي آموزشـــي رضـــايت از روش
دروس عمومي

2302/32خير
460004/1 -315/0

4720/37بلي
هـــاي آموزشـــي رضـــايت از روش

دروس پايه
2385/31خير

456059/1 -290/0
4729/37بلي

هـــاي آموزشـــي رضـــايت از روش
دروس اصلي

2354/32خير
472861/0-389/0

4795/36بلي
هـــاي آموزشـــي رضـــايت از روش
دروس تخصصي

2348/27خير
356315/2 -†021/0

4743/39بلي

درصد5در سطح دارمعني†
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بررسي رابطه همبستگي متغيرهاي پژوهش
رابطه همبستگي متغيرها با وضعيت رضايت 4در جدول 
قابل ذكر است . آمده است) رضايت و عدم رضايت(شغلي 

دانش (كه براي اين كار ابتدا متغيرهاي كمي تحقيق 
دروس، آموزشگران و هاي آموزشي درگانه، روشسه

بر طبق فرمول فاصله انحراف معيار ) اساتيد دروس و معدل
به صورت متغير ترتيبي با طيف كم، (ISDM)از ميانگين 

همچنين متغيرهاي اسمي نوع . متوسط و زياد درآمدند
دروه تحصيلي، مرتبط بودن شغل با رشته و جنس نيز 

ير اسمي سپس بين متغيرهاي ترتيبي و متغ. وجود داشتند
استفاده شد و (Cramer's V)از همبستگي كرامرز ،تحقيق

بين متغيرهاي اسمي با متغير اسمي تحقيق نيز از ضريب 
). 1385كالنتري، (استفاده شد (Phi)همبستگي في 

شود بين متغيرهاي دانش گونه كه مشاهده ميهمان
سازگاري با وضعيت رضايت شغلي رابطه مثبت و 

99درصد وجود دارد و بنابراين با 1داري در سطحمعني
كه با افزايش ميزان توان عنوان كرددرصد اطمينان مي

توجه به پرورش دانش سازگاري در برنامه درسي دانشكده، 
ولي و مطالعه شاه. يابدرضايت شغلي نيز افزايش مي

حاكي از اهميت اين ) 1377(و عربي ) 1382(همكاران 
غل و رويارويي با مشكالت متغير در آماده شدن براي ش

ها گفته شد طور كه در مواد و روشهمان. شغلي دارد
متغير 12ميزان توجه به پرورش دانش سازگاري با 

ها در سنجيده شده است كه هر كدام از اين مؤلفه
التحصيالن آمده است مطالعات فراواني در باره اشتغال فارغ

) 1389(از جمله مطالعه شعبانعلي فمي و همكاران 
هاي دانش سازگاري را در باشد كه اهميت مؤلفهمي

و نتايج اين مطالعه توانمندي و موفقيت شغلي بيان كرده
همچنين مرتبط بودن شغل . خواني داردها همبا نتايج آن

با وضعيت رضايت شغلي نيز رابطه ،با رشته تحصيلي
راد و داري وجود دارد كه با نتايج مطالعه پزشكيمعني
همچنين بين متغيرهاي . خواني داردهم)1386(كاران هم

كه با نتايج (افزايش ميزان توجه به پرورش دانش عملي 
؛ ميرزايي )1385(خالخيلي مطالعه زماني و عزيزي
؛ موحدي و همكاران )1385(مالاحمد و همكاران 

، )خواني داردهم)1386(راد و همكاران ؛ پزشكي)1389(

كه (امكانات و تجهيزات دانشكده دانش نظري، رضايت از 
؛ )1385(با نتايج مطالعه محمدزاده نصرآبادي و همكاران 

) 1389(و ايزدي و همكاران ) 1389(منفرد و همكاران 
هاي آموزشي و تدريس دروس و روش) خواني داردهم

كه با نتايج مطالعه محمدزاده نصرآبادي و (تخصصي 
؛ همتي و )1389(؛ منفرد و همكاران )1385(همكاران 
؛ اميري )1377(؛ اميري اردكاني، )1386(همكاران 

و) 1389(؛ موحدي و همكاران، )1385(اردكاني و زماني 
با وضعيت رضايت ) خواني داردهم(Wade, 2000)ويد 

درصد وجود 5داري در سطح شغلي رابطه مثبت و معني
دارد و نشان دهنده اين است كه با افزايش در اين متغيرها 

طور كه مالحظه همان. ضايت شغلي نيز بيشتر خواهد شدر
شود بين متغير رضايت شغلي با متغيرهاي رضايت از مي

آموزشگران و اساتيد در دروس عمومي، اصلي، پايه، 
كه اين با نتايج مطالعه محمدزاده نصرآبادي و (تخصصي 
و اميري ) 1389(؛ منفرد و همكاران )1385(همكاران 
كه حاكي از رابطه بين متغير آموزشگران ) 1377(اردكاني 

، )و اساتيد با موفقيت و رضايت شغلي است، مطابقت ندارد
هاي تدريس در دروس عمومي، اصلي، پايه، معدل، روش

.  اي وجود نداردجنس و نوع دوره تحصيلي هيچ رابطه

كننده رضايت شغليبينيمدل پيش
بيني ي پيشاز انواع مختلف فنون آماري چند متغيره برا

دو ارزشي ) رضايت يا عدم رضايت(يك متغير وابسته 
متغير رضايت يا عدم ،در اين مطالعه. توان استفاده كردمي

يك ) موفقيت يا عدم موفقيت در شغل(رضايت شغلي 
خير با /متغير دو وجهي صفر و يك بوده كه با سواالت بلي

ه التحصيالن پرسيدتوجه به ابعاد رضايت شغلي از فارغ
هاي به منظور شناسايي عوامل و سازه. شده است

از مدل ،بيني كننده رضايت و يا عدم رضايت شغليپيش
استفاده شده (Logistic Regression)رگرسيون لجستيك 

دهد كدام متغيرها بيشترين اين رگرسيون نشان مي.است
. تأثير را در رضايت شغلي دارند

...تحليل عوامل آموزشي مؤثر بر رضايت شغلي
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التحصيالنهمبستگي بين متغيرهاي تحقيق با وضعيت رضايت شغلي فارغ-4جدول 
)p(داري سطح معني)r(ضريب همبستگي متغيرهاي تحقيق

377/0007/0†††††ميزان توجه به پرورش دانش سازگاري
271/005/0††††ميزان توجه به پرورش دانش عملي
313/0032/0††††ميزان توجه به پرورش دانش نظري

335/0020/0††††رضايت از امكانات و تجهيزات
158/0419/0†††رضايت از آموزشگران و اساتيد دروس عمومي
054/0903/0†††رضايت از آموزشگران و اساتيد دروس پايه
152/0446/0†††رضايت از آموزشگران و اساتيد دروس اصلي

099/0707/0†††رضايت از آموزشگران و اساتيد دروس تخصصي
149/0459/0†††هاي آموزشي در دروس عموميرضايت از روش
121/0599/0†††هاي آموزشي در دروس پايهرضايت از روش
174/0349/0†††هاي آموزشي در دروس اصليرضايت از روش
349/0014/0††††هاي آموزشي دردروس تخصصيرضايت از روش

889/0- 017/0††††جنس
05/0677/0††††نوع دوره تحصيلي

357/0019/0†††††مرتبط بودن شغل با رشته تحصيلي
173/0350/0†††معدل دوره

همبستكي في ††††vكرامرزهمبستگي †††درصد5دار در سطح معني†درصد1دار در سطح معني††

هايي است كه برايترين مدلاين مدل يكي از مطلوب
رضايت يا عدم (تجزيه و تحليل و برآورد احتمال يك واقعه 

؛ 1388شالي، پور و صفريحبيب(باشد مناسب مي) رضايت
در اين مرحله بر اساس مدل رگرسيون ).1385كالنتري، 
متغيرهاي جنس، نوع دوره تحصيلي، معدل ،لجستيك

دوره تحصيلي، رضايت از آموزشگران و اساتيد در دروس 
هاي ه، اصلي و تخصصي و رضايت از روشعمومي، پاي

تدريس در دروس عمومي، اصلي، پايه و تخصصي، رضايت 
از امكانات و تجهيزات، ميزان توجه به پذيرش دانش 
نظري، عملي و سازگاري به عنوان عوامل مهم در 

از ميان . بيني رضايت شغلي آنان وارد مدل گرديدپيش
س در دروس هاي تدريمعدل، روش،هاي مذكورويژگي

تخصصي، مرتبط بودن رشته تحصيلي با شغل، امكانات و 
تجهيزات دانشكده و دانش سازگاري به عنوان 

نتايج رگرسيون . هاي مهم شناسايي شدندكنندهبينيپيش
دهنده اهميت باالي ها نشانيافته. آمده است5در جدول 

نتايج . متغير مرتبط بودن رشته تحصيلي با شغل است
كه ضريب رگرسيون لجستيك براي متغير نشان داد

محاسبه شده 632/2مرتبط بودن رشته تحصيلي با شغل 
است و به ازاي يك واحد تغيير در مرتبط بودن رشته 
تحصيلي با شغل، در صورتي كه ساير متغيرها ثابت بماند، 

التحصيالن رضايـت شغلي لگاريتم نسبت بخت اينكه فارغ
ضريب ،عالوه بر آن. گرددمياضافه 899/13داشته باشند 

رگرسيوني براي متغيرهاي رضايت از امكانات و تجهيزات 
؛ )1386(كه با نتايج مطالعه همتي و همكاران (دانشكده 

هاي ، روش)خواني داردهم) 1386(حجازي و مشهدي 
آموزشي و تدريس در دروس تخصصي، ميزان توجه به 

ولي و شاهكه با نتايج مطالعه (پرورش دانش سازگاري 
؛ عربي (Shahvali, 1997)ولي شاه) 1382(همكاران 

كه با (و معدل دوره تحصيلي ) خواني داردهم) 1377(
به ) خواني داردهم) 1389(نتايج مطالعه منفرد و همكاران 

به عبارت . است848/0و 285/1، 420/1، 711/1ترتيب 
ديگر به ازاي يك واحد تغيير در اين متغيرها در صورتي
كه ساير متغيرها ثابت بماند، لگاريتم نسبت بخت اينكه 

التحصيالن رضايت يا عدم رضايت داشته باشند به فارغ
.يابدافزايش مي336/2، 615/3، 135/4، 532/5ترتيب 
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†سخ نتايج رگرسيون لجستيك تخمين اثر متغيرهاي عوامل آموزشي و فردي بر متغير پا-5جدول 
BSEWalddfpebضريب هاعوامل و ويژگي

732/01535/01464/0078/2جنس
148/0955/0024/01877/0160/1نوع دوره تحصيلي

848/0445/0632/31047/0336/2معدل دوره تحصيلي
094/1825/11177/0228/0- 478/1رضايت از آموزشگران و اساتيد دروس عمومي

139/0750/0034/01853/0149/1هاي آموزشي دروس عموميت از روشرضاي
621/0782/0630/01427/0860/1رضايت از آموزشگران و اساتيد دروس پايه

123/1721/0425/21119/0073/3هاي آموزشي دروس پايهرضايت از روش
898/0771/01380/0455/0- 788/0رضايت از آموزشگران و اساتيد دروس اصلي

294/0749/0154/01695/0342/1هاي آموزشي دروس اصليرضايت از روش
429/0677/0401/01526/0536/1رضايت از آموزشگران و اساتيد دروس تخصصي

420/1740/0680/31045/0135/4هاي آموزشي دروس تخصصيرضايت از روش
632/2977/0258/71007/0899/13مرتبط بودن رشته تحصيلي با شغل

711/1867/0893/31048/0532/5رضايت از امكانات و تجهيزات دانشكده
928/0532/0037/31081/0529/2ميزان توجه به پرورش دانش نظري
805/0212/01645/0690/0- 370/0ميزان توجه به پرورش دانش عملي
285/1613/0391/41036/0615/3گاريميزان توجه به پرورش دانش ساز

091/9260/71007/00001/0-494/24عدد ثابت

P = 5/0 ،Hosmer and Lemeshow Test = 263/7 ،Cox & Snell R Square = 443/0 ،P =0/001  ، X =40/906 †

براي تعيين ميزان كارايي مدل رگرسيون لجستيك حاصل 
بندي نيز حليل، از شاخص درصد صحت گروهاز اين ت

استفاده شده است كه اين شاخص ميزان توانايي و دقت 
بندي صحيح دو گروه مدل رگرسيون لجستيك را در طبقه

التحصيالن داراي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي فارغ
آمده است كه نشان 6نتايج در جدول . دهدنشان مي

طور التحصيالن را بهفارغدرصد 9/82،دهد مدل مذكورمي
دقت مدل در مورد . بندي كرده استصحيح طبقه

التحصيالن راضي از شغل بيشتر از بندي صحيح فارغطبقه
1/85طوريكه تابع مذكور، التحصيالن ناراضي است بهفارغ

التحصيالن داراي رضايت را در گروه واقعي درصد از فارغ
رصد براي كه اين دخود قرار داده است در حالي

.درصد است3/87التحصيالن ناراضي فارغ

گيري و پيشنهادهانتيجه
رسالت آموزش عالي عبارت از تسهيل رشد و تكامل انسان، 
توسعه و غناي دانش و فرهنگ كشور و پرورش نيروي 

لذا تربيت نيروهاي . انساني مورد نياز جامعه است
. دمتخصص منطبق بر نيازهاي كشور اهميت بسياري دار

بندي حاصل از مدل رگرسيون نتايج گروه- 6جدول 

مشاهده شده
بيني شدهپيش

بينيآمار صحت پيش
رضايتعدم رضايت

%1853/78عدم رضايت
%7401/85رضايت

%9/82بيني شده                                                 درصد كل موارد درست پيش

...يل عوامل آموزشي مؤثر بر رضايت شغليتحل
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هاي اخير، آموزش عالي ايران به سرعت توسعه طي سال
يافته است، اما كيفيت به همان صورت باقي مانده است و 

ها وقتي وارد بازاركار التحصيالن دانشگاهبرخي از فارغ
هاي الزم براي به عمل در آوردن شوند، تواناييمي

شاغل را دارند و برخي هاي دانشگاهي خود در مآموخته
ها را ندارند و اين عوامل باعث رضايت و عدم اين توانايي

آموزش درارزيابي.شودالتحصيالن ميرضايت شغلي فارغ
عالي و اشتغال، موفقيت و رضايت شغلي به خاطر 

آموزش ازاطمينانعمومي، برايبودجهبرايمسئوليت
ضروري ها،اثربخشي برنامهبهبودوانسانينيرويخوب
هدف اصلي اين پژوهش تحليل تأثير عوامل آموزشي . است

التحصيالن دانشكده كشاورزي بر رضايت شغلي فارغ
التحصيالن نتايج نشان داد كه فارغ. دانشگاه ياسوج بود

سازگاري، دانش عملي، رضايت متوسطي از دانش،شاغل
دانش نظري، آموزشگران دروس و اساتيد در دروس 

هاي ايه، اصلي و تخصصي و همچنين روشعمومي، پ
،فزون بر اين.تدريس در دروس عمومي و اصلي دارند

توزيع آماري متغيرهاي ابعاد رضايت شغلي نشان داد كه 
شرايط فيزيكي محيط كار، خط مشي و اكثر ابعاد از جمله 

سياست مديريتي، پايگاه اجتماعي حرفه و امكانات 
التحصيالن بر طبق اه فارغاز ديدگآموزشي و ارتقاء شغلي

دسته بندي انجام شده زياد ارزيابي شد و در ابعاد رابطه با 
در نهايت بعد . همكاران و امنيت شغلي متوسط ارزيابي شد

سوال رضايت كلي با ،از بررسي رضايت شغلي و ابعاد آن
نفر از 23توجه به ابعاد ذكر شده مطرح شد كه نشان داد 

از شغل خود اظهار نارضايتي )درصد9/32(پاسخگويان 
از شغل خود رضايت ) درصد1/67(نفر 47داشتند و 
ويتني نشان داد كه نتايج حاصل از آزمون من. داشتند

التحصيالني كه هاي فارغاختالف ميانگين بين پاسخ
التحصيالني كه هاي فارغرضايت شغلي دارند با پاسخ

سازگاري، رضايت شغلي ندارند از لحاظ متغيرهاي دانش 
هاي عملي، نظري، امكانات و تجهيزات دانشكده و روش

.باشدميدارو تدريس در دروس تخصصي معنيآموزشي
همچنين نتايج همبستگي نشان داد كه بين متغيرهاي 
ميزان توجه به دانش سازگاري، دانش عملي، دانش نظري، 
رضايت از امكانات و تجهيزات دانشكده، رضايت از 

زشي و تدريس دروس تخصصي و متغير هاي آموروش
مرتبط بودن شغل با رشته تحصيلي با متغير رضايت شغلي 

همچنين بين . داري وجود داردرابطه مثبت و معني
متغيرهاي آموزشگران و اساتيد در دروس عمومي، اصلي، 

اي مشاهده پايه و تخصصي با متغير رضايت شغلي رابطه
لجستيك نشان داد از طرف ديگر، نتايج رگرسيون . نشد

كه، متغيرهاي معدل، رضايت از امكانات و تجهيزات 
هاي تدريس در دروس تخصصي،  دانشكده، رضايت از روش

مرتبط بودن رشته تحصيلي با شغل و ميزان توجه به 
ي موفقيت و هابيني كنندهدانش سازگاري به عنوان پيش
در نهايت با توجه به . شوندرضايت شغلي محسوب مي

پيشنهادهاي زير قابل ذكر ،هاي حاصل از پژوهشتهياف
:هستند

هـاي  با توجه به اينكه بين متغير رضايت شغلي بـا روش �
داري تــدريس در دروس تخصصــي رابطــه مثبــت و معنــي

شـود كـه تـدريس ايـن دروس در     وجود دارد، پيشنهاد مي
هاي كشاورزي با كيفيت باالتري انجام شود بـراي  دانشكده

هاي تدريس دانشـجو محـور و   توان از روشياين منظور، م
آموختگان بتوانند علوم و حل مسئله استفاده كرد، تا دانش

هـاي شـغلي   ي خود را بهتـر در موقعيـت  فنون اصلي رشته
.بكار گيرند و موفقيت حاصل كنند

هـاي  ريـزي ها هنگام برنامهشود كه دانشگاهپيشنهاد مي�
در تـدوين  ،يهـاي كشـاورز  آموزشي و درسي براي رشـته 
هـاي بـازار كـار توجـه كننـد و      دروس به نيازها و خواسـته 

ها و كارهاي عملي دروس را با نيازهاي بـازار پيونـد   مهارت
.بزنند
گانه بـا  دار بين دانش سهبا توجه به رابطه مثبت و معني�

هاي كشاورزي شود كه دانشكدهرضايت شغلي پيشنهاد مي
دانـش سـازگاري   هـاي توجه خاصي را به پـرورش مهـارت  

هاي ارتباطي، مهارت در حل مسئله، تفكر انتقادي، مهارت(
كيفيـت بهتـر   (و دانـش عملـي   ) تفكر مسـتقل و منطقـي  

تدريس دروس عملي و مشـاركت دادن دانشـجو در انجـام    
كارهاي عملي و ميداني و در مجمـوع يـادگيري از طريـق    

.مبذول كنند) عمل
ر شغل غيرمرتبط بـا  با توجه به اينكه بسياري از افراد د�

كــه شــودتخصــص خــود شــاغل هســتند، پيشــنهاد مــي 
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هـاي خصوصـي و دولتـي را    سياستگذاران رابطه بين بخش
هـاي شـغلي مـرتبط بـا بخـش      براي ايجاد شغل و فرصـت 

كشاورزي بهبود بخشند و بـين صـنعت و دانشـگاه ارتبـاط     
.مناسبي برقرار كنند

ويان در شـوند كـه دانشـج   امكانات و تجهيزات باعث مي�
هـاي خـود را افـزايش دهنـد، خـاطر      دوره تحصيل مهارت

شايد دانشكده كشاورزي دانشگاه ياسـوج  شود كه نشان مي
تنها دانشكده كشاورزي كشـور باشـد كـه از ايـن امكانـات      

،شـود كـه دانشـكده   پيشـنهاد مـي  ،بنـابراين . محروم است
هــاي كشــاورزي بــه خصــوص امكانـات و تجهيــزات رشــته 

پزشـكي، مزرعـه   هاي گياهيشگاهي براي رشتهامكانات آزما
.هاي زراعت و علوم دام را فراهم آورندآموزشي براي رشته

كـارآموزي حـداكثر   هـاي دورهگذرانـدن كهآنجايياز�
ــارت ــاد   مه ــغل را در دانشــجويان ايج ــراي ش ــاي الزم ب ه

ها با رايزنـي بـا   شود، رؤساي دانشگاهكنند، پيشنهاد ميمي
خصوصي حاضـر در بخـش كشـاورزي،    هاي دولتي و بخش

هاي كارآموزي را افـزايش دهنـد   مدت زمان و كيفيت دوره
برايراالتحصيالنفارغ،ترواقعيگرفتن شرايطنظرتا با در
و در نهايـت  آمـاده سـاخته  شـرايط واقعـي كـار   درحضور

.رضايت شغلي آنان را بهبود بخشند

منابع
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Abstract 
One of the most important missions of higher education, is to train and to prepare efficient, competent 
and skillful workforce to meet real needs of the society in different fields of occupations. Among 
different factors, educational factors have a major impact either on educational achievement or on job 
satisfaction of the graduates. Thus, the aim of this study was to analyze educational factors affecting
job satisfaction of agricultural graduates of Yasouj University. Survey research method with a pre-
structured questionnaire was used in this study. The validity of questionnaire was verified using face 
validity procedure and its reliability was calculated between 0.611 to 0.946 using Cronbach's alpha 
coefficient. A sample of 146 agricultural graduates was selected and also studied using Patten’s 
Random Sampling Table and Systematic Random Sampling procedure. Results showed that 47.9 
percent of respondents were employed. 67.1 of them were satisfied with their jobs. The results of 
correlation analysis also showed that variables such as coping knowledge, practical knowledge, 
theoretical knowledge, equipment, teaching methods and relevance of the job to educated major have a 
statistically significant relationship with job satisfaction. Moreover, the results of Logistic regression 
revealed that variables such as educational mean, teaching methods, relevance, equipment and coping 
knowledge are the most important variables in predicting job satisfaction. 
Keywords: educational factors, job satisfaction, graduates, Yasouj University.
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