بسط مدل عوامل مؤثر بر وفاداری دانشجو به دانشگاه ازنظر
اعضای علمی در نظام آموزش عالی 
سعید طالبی ،1حسن محمودیان ،2محمدحسن صیف ،3احمد
تاریخ وصول39/4/51 :

رستگار4

تاریخ پذیرش39/55/15 :

چکيده
هدف پژوهش کاربرد شاخص رضایتمندی مشتریان و عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش و یادگیری است.
پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری آن را کلیه اعضای علمی دانشگاههای پیام نور فارس و علوم
پزشکی شیراز تشکیل میدهند .با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان و با حذف پرسشنامههای ناقص
تعداد  193پرسشنامه به روش آماری تحلیل مسیر تجزیهوتحلیل شد .اثرات مستقیم رضایتمندی دانشجو
( )0/51و تصویر ذهنی آنان( )0/51با وفاداری معنیدار است همچنین بین انتظارات دانشجو ( ،)0/44کیفیت
مشهود سختافزار ( )0/53و کیفیت مشهود نرمافزار ( )0/51با رضایتمندی دانشجو اثری مستقیم و
معنیداری وجود دارد .اما اثر مستقیم و معنیداری بین ارزش مشهود ( )0/50با رضایتمندی دانشجو از
دانشگاه برای ادامه تحصیل وجود ندارد .درنهایت تصویر ذهنی ( ،)0/41کیفیت مشهود سختافزار (،)0/51
کیفیت مشهود نرمافزار ( )0/51و انتظارات دانشجو ( )0/41اثری مستقیم و معنیداری با رضایتمندی دانشجو
دارد .الزم به ذکر است که تمامی متغیرهای پژوهش بهجز ارزش مشهود با رضایتمندی دانشجو اثر مستقیم
و معنیداری وجود دارد.

واژگان کليدی :تصوير ذهنی ،كيفيت مشهود سختافزار ،كيفيت مشهود نرمافزار،

انتظارات دانشجو ،ارزش مشهود ،رضايتمندی ،وفاداری دانشجو.

 .5استادیار دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول) E-mail: iera1378@yahoo.com
 .1دانشجوی دکترای سنجش و اندازهگیری دانشگاه عالمه طباطبائی
 .9استادیار دانشگاه پیام نور
 .4استادیار دانشگاه پیام نور

فصلنامه سال اول ،شماره  ،3بهار 49

47

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

مقدمه
تاکنون در سرتاسر جهان دانشگاهها و مؤسسات آموزشی زیادی موفق به اعمال کیفیت در
آموزش عالی شدهاند .کیفیت ،سازگاری خدمات با نیازها و انتظارات مشتریان است
(کزازی )5941 ،بهعبارتدیگر کیفیت بر ضرورت تولید کاالها و خدمات به شکلی مستمر
و با تأکید بر خواستههای مشتری اشاره میکند (منوریان .)5910 ،کیفیت در آموزش
دربرگیرنده دو مؤلفه کارکردهای تدریس و یادگیری و عملکرد دانشجو است (بانك
جهانی .)5331 ،5همچنین کیفیت عناصر نظام آموزش عالی نظیر درونداد( 1میزان تطابق
دروندادهای نظام از ویژگیهای رفتار ورودی یادگیرندگان ،قابلیتهای مدرسان،
برنامهدرسی ،و غیره با استانداردهای از قبل تعیینشده با هدفها) ،فرایند( 9میزان
رضایتمندی بخشی فرایندهای یاددهی -یادگیری و سایر فرایندها) ،محصول (تا چه حد
بروندادهای واسطهای نظام نظیر نتایج امتحانات نیمسال تحصیلی ،ارتقا از یكپایه به پایه
تحصیلی باالتر رضایتمندی بخش هستند) ،برونداد( 4تا چه اندازه نتایج نظام آموزش مانند
دانشآموختگان ،نتایج پژوهشها و آثار علمی در مقایسه با استانداردهای از قبل تعیینشده
رضایتمندی بخش هستند) ،پیامد( 1وضعیت اشتغال به کار دانشآموختگان از دیدگاه
خودشان ،والدین ،استخدامکنندگان) نمایانگر کیفیت نظام آموزشی است (کافمن و
هرمن ،1ترجمه بازرگان.)5910 ،
اسریکانثان )1005(4استانداردهای ایزو  9000و مدیریت کیفیت فراگیر را از مدلهای
کیفیت در آموزش عالی را معرفی میکند .مدیریت کیفیت فراگیر فلسفه سازمانی یا
درونسازمانی است که به بهبود مستمر اشاره میکند و مستلزم روشهایی برای سازماندهی
کیفیت ،برنامهریزی راهبردی ،توسعه منابعانسانی و مشتریگرایی است (بلند فورد.)1000 ،1
1. world bank
2. input
3. process
4. output
5. feedback
6. Kaufman and Herman
7. Srikanthan
8. Bland ford

47

بسط مدل عوامل موثر بر وفاداری دانشجو به دانشگاه ...

پژوهشهای متعددی در خصوص کاربرد مدیریت کیفیت در سازمانهای آموزشی
انجامیافته ،بهعنوان نمونه میتوان از مطالعات الگروسن( 5نقل از اسونسن)1004 ،در
مدارس شمال استکهلم  ،پژوهش روما ادومیتین 1و ژوزاس روزویسیس )1009( 9در
دانشگاه ویل نیس4یا پژوهش زانگ 1و همکاران ( )1001تحت عنوان مطالعه تجربی
شاخص رضایتمندی دانشجویان در آموزش عالی را نام برد.
هدف غایی در ارائه خدمات به مشتری ،برآورده نمودن انتظارات مشتری است و الزمه
تحقق چنین هدفی تعهد نسبت به برآورده نمودن نیازهای مشتری است (هسریچ)1001 ،1
مشتری 4فلسفه وجودی یك سازمان بوده ،وفاداری نسبت به مشتری و حفظ وی شاید یگانه
معیار سنجش موفقیت سازمان باشد بنابراین مؤسسات برای حفظ اثربخشی خود باید آنچه
را که مشتری میخواهد درک کند (ماتاییس .)1001 ،1بهوضوح مشخص است که در
عرصه آموزش ،خواستهها و نیازهای چه کسانی باید برآورده شود .سالیس)5910(3
مشتریان آموزش عالی را به سه دسته تقسیم میکند:
مشتریان اولیه  :دانشجویانی 50هستند که مستقیماً خدمات را دریافت میکنند
مشتریان ثانویه  :مانند خانوادهها ،کارفرمایان که دانشجویان را موردحمایت قرار
میدهند یعنی کسانی که سهم مستقیمی در آموزش افراد خاص موسسه دارند.
مشتریان رده سوم :که دارای سهم مستقیم اندک ولی بسیار مهم در آموزش هستند.
با توجه به مطالب مذکور چرپ ،1001( 55نقل از طالبی)5914،معتقد است که
دانشجویان مشتریان عمده نظام آموزشی تلقی میشوند و بهترین عملکرد باید باهدف جلب
رضایتمندی دانشجویان انجام شود .بر این اساس الزم است کیفیت مشهود و رضایت
1. nosregoL
2. Roma Adomaitiene
3. Juozas Ruzevicius
4. Vilnius
5. Zang
6. Hisrich
7. Customer
8. Mathias
9. Salis
10. student
11. Scherp
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دانشجویان در مؤسسات آموزش عالی اندازهگیری شود تا بتوانیم میزان وفاداری دانشجو را
بهبود بخشیم بنابراین هدف از این تحقیق توسعه و کاربرد شاخص رضایتمندی مشتریان
اروپایی ( 5)ECSIاست .شاخص رضایتمندی مشتریان اروپایی از متغیرهایی مانند ارزش
مشهود (هزینه و قیمتی که دانشجو برای تحصیل میپردازد) ،تصویر ذهنی(آرم دانشگاه و
همچنین به منفعتهایی که دانشجو بهواسطه داشتن مدرک آن دانشگاه دریافت میکند)،
انتظارات (میزان کیفیتی که دانشجویان انتظار دارند دریافت کنند) ،کیفیت مشهود
سختافزار(ارزیابی دانشجویان از امکانات کالبدی و مادی دانشگاه) ،کیفیت مشهود
نرمافزار (عامل انسانی دانشگاه نظیر اساتید ،کارکنان) ،وفاداری (قصد دوباره انتخاب
دانشگاه قبلی یا توصیه به دیگران جهت شرکت در آزمون ورودی آن دانشگاه) تشکیل
میشود (خائفی5911 ،؛ االفلین و کندرز1004 ،1؛ زعیم1050 ،9؛کریستن سن و اسکیلد
سن.)1051 ،4
االفلین و کندرز ( )1001در بررسی شاخص رضایتمندی مشتریان اروپایی در خدمات
پستی به این نتیجه رسیدند که بین تصور ذهنی( )0/10و رضایتمندی ( )0/91با وفاداری
رابطه معنیداری وجود دارد همچنین اثر مستقیم کیفیت مشهود سختافزار باارزش مشهود
( )0/14و رضایتمندی ( )0/31معنیدار است اما تأثیر ارزش مشهود ،کیفیت مشهود
سختافزار ،کیفیت نرمافزار با وفاداری یا رابطه ارزش مشهود با رضایتمندی نیز معنیدار
گزارش نشد .مشابه همین پژوهش توسط ویالرس 1و کوئلو )1009( 1در پرتقال انجام شد و
نتایج نشان داد که تأثیر متغیر تصویر ذهنی بر رضایتمندی و انتظارات معنیدار و بر وفاداری
معنیدار نیست تأثیر انتظارات بر ارزش مشهود معنیدار و بر رضایتمندی مشتری معنیدار
نیست تأثیر ارزش مشهود بر رضایتمندی و تأثیر رضایتمندی بر وفاداری معنیدار است.

1. European Customer Satisfaction Index
2. O’Loughlin and Coenders
3. Zaim
4. Kristensen and Eskildsen
5. Vilares
6. Coelho
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یافتههای زعیم و همکاران ( )1050برخالف نتایج پژوهش االفلین و کندرز (،)1001
نشان داد که انتظارات تأثیرش بر ارزش مشهود و رضایتمندی مشتری معنیداری است .آنان
در پژوهش خود دریافتند که تصویر ذهنی بر انتظارات ،رضایتمندی و وفاداری مشتری
تأثیر دارد و درنهایت بین رضایتمندی با وفاداری و ارزش مشهود با رضایتمندی نیز اثر
مستقیم و معنیداری وجود دارد .از دیگر پژوهشهایی که در این حوزه و در بین
دانشجویان مقطع کارشناسی بازرگانی انجامشده ،میتوان به پژوهش چیتی 5و همکاران
( )1004اشاره کرد آنان دریافتند که کیفیت مشهود سختافزار بر ارزش مشهود و ارزش
مشهود بر رضایتمندی اثر معنیداری دارد ،اثر تصویر ذهنی بر ارزش مشهود ،رضایتمندی و
وفاداری مشتری معنیدار است درنهایت تأثیر رضایتمندی بر وفاداری مشتری نیز معنیدار
است .با توجه به تحقیقات گذشته ،هدف از این پژوهش توسعه و کاربرد ابزار سنجش
کیفیت مشهود ،رضایتمندی و وفاداری دانشجویان ازنظر اعضای علمی میباشدکه در
شکل  5مدل مفهومی تحقیق ارائهشده است.
تصویر
ارزش

ذهنی

مشهود

انتظارات
دانشجو

وفاداری
دانشجو

رضایتمندی

کيفيت نرم
افزار
کيفيت سخت
افزار

شکل .1مدل مفهومی تحقيق

1. Chitty
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روششناسی تحقيق
تحقیق حاضر از نوع هدف کاربردی و ازنظر روش ،همبستگی است .جامعه آماری این
پژوهش را اعضای علمی دانشگاه پیام نور استان فارس و علوم پزشکی شیراز تشکیل
میدهند .با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان با در نظر گرفتن
پرسشنامههای بازگشت داده نشده و حذف پرسشنامههای ناقص تعداد  193پرسشنامه
تجزیهوتحلیل شد .ابزارهای اساسی گردآوری اطالعات ،پرسشنامههای استاندارد تصویر
ذهنی (شامل مؤلفههای تصویر کلی ،اخالقیات و مسئولیت اجتماعی) ،کیفیت مشهود
سختافزار (شامل مؤلفههای ارزیابی کلی از تجربه کیفی غیرانسانی و برآورده کردن
نیازهای سختافزاری دانشجویان) ،کیفیت مشهود نرمافزار (شامل مؤلفههای ارزیابی کلی
از تجربه کیفی نظیر مسئولیت اجرایی و برآورده کردن نیازهای آموزشی دانشجویان)،
انتظارات دانشجو (شامل مؤلفههای انتظارات کلی از عناصر غیرانسانی مانند برنامهها و
دورههای مطالعاتی و انتظار کلی از کادر آموزشی) ،ارزش مشهود (شامل مؤلفههای ارزش
آموزشوپرورش در مورد تالشهای فردی و ارزش آموزشوپرورش در مورد شغلهای
آینده) ،وفاداری دانشجو (شامل مؤلفههای توصیه به برنامههای مطالعاتی ،استفاده از
آموزش مداوم ،توصیه به مؤسسات آموزش عالی ،انتخاب برنامه مطالعاتی و انتخاب
موسسه آموزش عالی) ،رضایت دانشجو (شامل مؤلفههای رضایت کلی ،تحقق انتظارات و
مقایسه با مؤسسات آموزش عالی آرمانی) است .این پرسشنامهها پنج گزینهای و طیف 1
درجهای لیکرت که از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم را شامل میشود .پرسشنامههای
مذکور در پژوهشهای مارتینسن 5و همکارانش ( )1000و خائفی( )5911استفادهشدهاند
همچنین پس از اجرای پرسشنامههای فوق جهت تجزیهوتحلیل نتایج ،از روش آماری
تحلیل مسیر و نرمافزار لیزرل استفاده شد.

1. Martensen
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یافتههای پژوهش
چنانکه قبالً ذکر شد هدف این پژوهش ،بررسی اثرات مستقیم متغیرهای مؤؤثر بؤر وفؤاداری
دانشجو به روش تحلیل مسیر است.
گام اول :بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مؤثر بر وفاداری دانشجو

ابتدا ضرایب مسیر بین متغیرهای مدل که درواقع همان ضرایب استاندارد (اثؤرات مسؤتقیم)
میباشند محاسبه گردید که در جدول 5ارائهشده است.
جدول .1اثرات مستقيم و مقادیر t
اثرات

اثرات مستقیم

T.V

میزان واریانس تبیین شده

به روی وفاداری دانشجو از

-------

-------

0/15

رضایتمندی دانشجو

0/51

1/354

تصور ذهنی دانشجو

0/51

1/131

به روی رضایتمندی دانشجو از

-------

-------

انتظارات دانشجو

0/44

4/441

کیفیت مشهود سختافزار

0/53

9/900

کیفیت مشهود نرمافزار

0/51

1/111

ارزش مشهود

0/50

5/443

به روی ارزش مشهود از

-------

-------

تصور ذهنی دانشجو

0/41

4/114

کیفیت مشهود سختافزار

0/51

1/191

نیروی انسانی دانشگاه

0/51

1/519

انتظارات دانشجو

0/41

4/194

0/04

0/09
0/53

0/59

متغیر رضایتمندی دانشجو ( P< 0/05و  )ß=0/51 T=1/354و تصویر ذهنی آنان(0/05
< Pو  )ß=0/51 T=1/131اثری مستقیم و معنیداری با وفاداری دانشجو در انتخاب مجدد
دانشگاه برای ادامه تحصیل دارد.
متغیر انتظارات دانشجو از دانشگاه ( P< 0/05و  ،)ß=0/44 T=4/411کیفیت مشهود
سختافزار ( P< 0/05و )ß=0/53 T=9/900و کیفیت مشهود نرمافزار ( P< 0/05و
 )ß=0/51 T=1/111اثری مستقیم و معنیداری با رضایتمندی دانشجو از دانشگاه دارد .اما
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اثر مستقیم و معنیداری بین ارزش مشهود ( P< 0/04و  )ß=0/50 T=5/440با رضایتمندی
دانشجو از دانشگاه برای ادامه تحصیل وجود ندارد.
متغیر تصویر ذهنی دانشجو از دانشگاه( P< 0/05و  ،)ß=0/41 T=4/114کیفیت مشهود
سختافزار ( P< 0/01و  ،)ß=0/51 T=1/191کیفیت مشهود نرمافزار ( P< 0/01و
 )ß=0/51 T=1/519و انتظارات دانشجو از دانشگاه ( P< 0/05و  )ß=0/41 T=4/194اثری
مستقیم و معنیداری با رضایتمندی دانشجو از دانشگاه دارد.
تصویر

/54
1

ارزش

/51

مشهود
/11
وفاداری
دانشجو

/11

1
/11

رضایتمندی

انتظارات

1

/11

/54

1

1

1

ذهنی

/14
1 /14
1

دانشجو

1

کيفيت نرم
افزار

/11
1

کيفيت سخت
افزار

شکل  .2مدل برازش شده تحقيق

در میان محققان مدل یابی معادله ساختاری در مورد اینکه کدام شاخصهای برازنؤدگی
باید گزارش شوند ،اختالفاتی وجود دارد .در مطالعه حاضر ،برای سنجش بؤرازش مؤدل ،از
شاخصهای زیر که از اهمیت بیشتری برخوردارند ،استفاده شد در این پژوهش مقدار کؤای
2
اسکوئر( ،)1/441درجه آزادی( )1و مقدار  Pبرابر 0/591است .مقدار آمؤاره  x / dfبرابؤر

 5/414و مقدار  Pبزرگتر از  0/01است این مقؤادیر مطؤابق بؤا معیؤار پیشؤنهادی مارکلنؤد

5

( ،)1001نشاندهنده برازندگی قابلقبول است.

1. Markland
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مقادیر معیارهای میزان انطباق ( ،)GFIشاخص تعدیلیافته برازندگی ( )AGFIو
شاخص برازندگی نرم شده ( )NFIبین صفر و یك تغییر میکند و هرچه مقدار آن به یك
نزدیكتر باشد و هرچه مقدار آنها به یك نزدیكتر باشد نشاندهنده برازش بیشتر مدل
بوده و حداقل مقدار پیشنهادی برای آنها 0/30 ،است (همان منبع) .مقدار شاخص
تعدیلیافته برازندگی( ،)0/314میزان انطباق ( )0/315و شاخص برازندگی نرم شده
( )0/341پژوهش حاضر از  0/3بزرگتر است که این مقادیر نشاندهنده برازندگی
قابلقبول است.
نایت5و همکاران ( )5334مقدار  CFIبیشتر از  0/30را بهعنوان برازندگی خوب 1مطرح
میکنند این مقدار در پژوهش حاضر برابر  0/311است .برای ارزشیابی شاخص
( )RMSEAازنظر مك کالیوم 9و همکاران ( )5331کمتر از  ،0/01استینگر )1004( 4مقدار
کمتر از  0/04و هو و بنتلر )5333( 1کمتر از  0/01را قابلقبول میدانند (هوپر 1و همکاران،
 )1001ازآنجاییکه مقدار  RMSEAبرابر  0/041است بنابراین بر اساس نظر مك کالیوم

4

و همکاران ( ،)5331استینگر )1004( 1و هو و بنتلر )5333( 3مدلداری برازندگی خوب
است و درنهایت با توجه به آنچه ذکر شد ،میتوان گفت که مدل از برازش خوب
برخوردار است.
گام دوم :توسعه متغیرهای مؤثر بر وفاداری دانشجو

در گام دوم ،اثرات مستقیم چهار متغیر کیفیت مشهود سختافزار ،کیفیت مشهود نرمافزار،
ارزش مشهود و انتظارات دانشجو به روی وفاداری دانشجو موردبررسی قرار گرفت.

1. Knight
2. Good fit
3. MacCallum
4. Steiger
5. Hu and Bentler
6. Hooper
7. MacCallum
8. Steiger
9. Hu and Bentler
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جدول .2اثرات مستقيم متغيرهای مؤثر بر وفاداری دانشجو
اثرات

اثرات مستقیم

به روی وفاداری دانشجو از

-------

رضایتمندی دانشجو

0/51

تصور ذهنی دانشجو

0/90

ارزش مشهود

0/54

انتظارات دانشجو

0/11

کیفیت مشهود نرمافزار

0/53

کیفیت مشهود سختافزار

0/94

به روی رضایتمندی دانشجو از

-------

انتظارات دانشجو

0/49

کیفیت مشهود سختافزار

0/11

به روی ارزش مشهود از

-------

تصور ذهنی دانشجو

0/41

کیفیت مشهود سختافزار

0/51

نیروی انسانی دانشگاه

0/51

انتظارات دانشجو

0/41

نتایج جدول 1نشان داد که اثر مستقیم متغیرهای رضایتمندی دانشجو( ،)0/541تصور
ذهنی( ،)0/134ارزش مشهود( ،)0/514انتظار از دانشگاه( ،)0/114کیفیت مشهود نرمافزار
( )0/530و کیفیت مشهود سختافزار ( )0/949بر وفاداری دانشجو به دانشگاه معنیداری
است همچنین بین متغیرهای کیفیت مشهود نرمافزار ( ،)0/511انتظارات دانشجو( )0/495و
کیفیت مشهود سختافزار ( )0/114با رضایتمندی دانشجو اثر مستقیم و معنیداری وجود
دارد درنهایت تصور ذهنی ( ،)0/444کیفیت مشهود سختافزار ( ،)0/544کیفیت مشهود
نرمافزار ( )0/554و انتظارات دانشجو( )0/419اثر مستقیم و معنیداری باارزش مشهود
دارند.
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تصویر ذهنی

1/54

ارزش مشهود
1/14

وفاداری دانشجو

1/01

1/11

رضایتمندی

1/11

1/51

1/11
1/05

انتظارات
دانشجو

1/50
1/11

1/14
1/14

کيفيت نرم
افزار

1/11

کيفيت سخت افزار

شکل  .3مدل توسعهيافته متغيرهای مؤثر بر وفاداری

گام سوم :بررسی مقایسهای مدل توسعهیافته عوامل مؤثر بر وفاداری دانشجو

اولین مرحله مقایسه مدل در دو گروه ،تشخیص تفاوت کلی بین گروهها است که این امر
بهوسیله شاخص برازندگی مجذور کای ارزیابی و تعیین میشود اگر مجذور کای ازلحاظ
آماری معنادار باشد باید قضاوت کرد که بین گروهها تفاوت وجود دارد.
جدول  .3آمارهاي نيكويي برازش مدل
ارزش

شاخصهای برازش

0/331

GFI

0/311

AGFI

0/334

CFI

0/049

RMSEA

4/459

X2

9

DF

0/110

P

به اعتقاد هومن( )5919نسبت ( )df/X2یك معیار ثابت برای مدل قابلقبول است .مقدار
ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب ( 5)RMSEAدر مدلهایی که برازندگی خیلی
1. Root Mean Square Error of Approximation
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خوب دارند مساوی یا کمتر از  0/01است ،مقادیر باالی  0/01تا  0/01نیز نشاندهنده
خطای معقول در جامعه است همچنین مقادیر شاخص نیکویی برازش( ،)GFIشاخص
تعدیلشده نیکویی برازش ( )AGFIو شاخص برازش تطبیقی( ،5)CFIدر مدلهای دارای
برازندگی خوب مساوی یا بزرگتر از  0/30است مشخصههای برازندگی گزارششده در
جدول  9حاکی از برازش مناسب مدل با دادهها است .ازآنجاییکه در پژوهش حاضر،
مقدار مجذور کای معنیدار است ،به بررسی شباهت و تفاوت ضرایب مسیر برای
دانشجویان علوم پزشکی و پیام نور بهطور جداگانه پرداخته شد .ضرایب مسیر زیر
نشاندهنده ،مدل« نامحدود» است که مقدار کای اسکوئر( )1/154درجه آزادی( )1و سطح
معنیداری آن ( )0/103است.
پس از محاسبه مدل نامحدود ،ضرایب معادل برای دو گروه ،مساوی فرض شد(مدل
محدود) سپس نرمافزار  Amosتمام ضرایب مسیر را بهطور همزمان با توجه به این
محدودیت برآورد نمود مدل محدود ،درواقع مجذور کای( )51/014و درجه آزادی ()53
بیشتری در مقایسه با مدل نامحدود دارد.
پس از محاسبه ضرایب مسیر مدل نامحدود و محدود ،مجذور کای هر دو مدل مقایسه
شد مجذورکای حاصل از مقایسه هر دو مدل( )4/140با درجه آزادی  59ازلحاظ آماری
معنادار است بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ،حداقل در یك جفت از ضرایب مسیر،
تفاوت وجود دارد .برای تعیین شباهت و تفاوت ضرایب مسیر در مدل دانشجویان علوم
پزشکی و پیام نور ،هر جفت از ضرایب مسیر ،بررسی شد
نتایج نشان میدهند که ،ضرایب مسیر مدل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و ضرایب
مسیر مدل دانشجویان دانشگاه پیام نور ازلحاظ آماری معنیدار است.
ضرایب مسیر مدل دانشجویان دانشگاه پیام نور

اثرات مستقیم متغیرهای رضایتمندی دانشجو( ،)0/511تصور ذهنی( ،)0/111ارزش مشهود
( ،)0/511انتظار از دانشگاه ( ،)0/141کیفیت مشهود نرمافزار ( )0/511و کیفیت مشهود
سختافزار ( )0/991بر وفاداری دانشجو به دانشگاه معنیداری است همچنین بین متغیرهای
1. Comparative Fit Index
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کیفیت مشهود نرمافزار ( ،)0/511انتظارات دانشجو( )0/410و کیفیت مشهود سختافزار
( )0/159با رضایتمندی دانشجو اثر مستقیم و معنیداری وجود دارد درنهایت تصور
ذهنی( ،)0/491کیفیت مشهود سختافزار ( ،)0/591کیفیت مشهود نرمافزار ( )0/551و
انتظارات دانشجو ( )0/411اثر مستقیم و معنیداری باارزش مشهود دارند.
تصویر ذهنی

1/55

ارزش مشهود
1/14

وفاداری دانشجو

1/14

1/14

رضایتمندی

1/11

1/54

1/11
1/00

انتظارات دانشجو

1/51
1/15

1/11

1/14

کيفيت نرم
1/11

افزار
کيفيت سخت افزار

شكل  .4مدل برازش يافته دانشجويان دانشگاه پيام نور

ضرایب مسیر مدل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
اثرات مستقیم متغیرهای رضایتمندی دانشجو ( ،)0/513تصور ذهنی ( ،)0/915ارزش
مشهود ( ،)0/510انتظار از دانشگاه ( ،)0/901کیفیت مشهود نرمافزار ( )0/531و کیفیت
مشهود سختافزار ( )0/914بر وفاداری دانشجو به دانشگاه معنیداری است همچنین بین
متغیرهای کیفیت مشهود نرمافزار ( ،)0/511انتظارات دانشجو( )0/411و کیفیت مشهود
سختافزار ( )0/110با رضایتمندی دانشجو اثر مستقیم و معنیداری وجود دارد درنهایت
تصور ذهنی( ،)0/441کیفیت مشهود سختافزار ( ،)0/593نیروی انسانی ( )0/511و
انتظارات دانشجو ( )0/445اثر مستقیم و معنیداری باارزش مشهود دارند.
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تصویر ذهنی

1/55

ارزش
1/11

وفاداری
دانشجو

1/01

مشهود

1/55

/03
3

رضایتمندی

1/11

1/51
1/15

1/00

دانشجو

1/11

کيفيت نرم

1/14

1/11

انتظارات

1/11

افزار
کيفيت سخت
افزار

شكل  .5مدل برازش يافته دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي

مقایسه ضرایب مسیر مدل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و پیام نور
بین اثرات تصور ذهنی و وفاداری دانشجو دانشگاه علوم پزشکی ( )0/915و دانشگاه پیام
نور ( )0/111تفاوت معنیداری( )1/511وجود دارد .با مقایسه اثرات مستقیم میتوان گفت
که تأثیر تصور ذهنی و وفاداری دانشجو دانشجویان پیام نور کمتر از دانشجویان علوم
پزشکی است.
بین اثرات انتظار از دانشگاه بر وفاداری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ( )0/901و
دانشگاه پیام نور ( )0/141تفاوت معنیداری( )9/491وجود دارد .با مقایسه اثرات مستقیم
میتوان گفت که تأثیر انتظار از دانشگاه در وفاداری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
بیشتر از دانشجویان پیام نور است.
بین اثرات انتظار از دانشگاه بر رضایتمندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
( )0/411و دانشگاه پیام نور ( )0/410تفاوت معنیداری ( )1/141وجود دارد .با مقایسه
اثرات مستقیم میتوان گفت که تأثیر انتظار از دانشگاه در رضایتمندی دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی بیشتر از دانشجویان پیام نور است .در سایر ضرایب مسیر ،بین مدل دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی و پیام نور ،تفاوت معنیداری وجود ندارد.

بسط مدل عوامل موثر بر وفاداری دانشجو به دانشگاه ...

74

بحث و نتيجهگيری
پژوهش حاضر ،به بسط مدل عوامل مؤثر بر وفاداری دانشجو به دانشگاه بر اساس شاخص
رضایتمندی مشتریان اروپایی ازنظر اعضای علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و پیام نور
پرداخت و نتایج پژوهش نشان داد که بین رضایتمندی دانشجو و تصویر ذهنی با وفاداری
دانشجو اثر مستقیم و معنیداری وجود دارد این یافته با نتایج پژوهش االفلین و کندرز،
1001؛ ویالرس و کوئلو1009 ،؛ زعیم و همکاران1050 ،؛ چیتی و همکاران 1004 ،همسو
است .در تکمیل این یافته باید اشاره کرد که وفاداری دانشجو باکیفیت که از اهداف
آموزش عالی است ،درهمتنیده شده و بهعنوان سازگاری با نیازها و انتظارات مشتریان
تعریف میشود .عالوه بر این پژوهش حاضر همسو با نتایج پژوهشهای مذکور ویالرس و
کوئلو1009 ،؛ زعیم و همکاران1050 ،؛ چیتی و همکاران 1004 ،نشان داد که تصویر
ذهنی اثر مستقیم و معنیداری با رضایتمندی دانشجو دارد
این نکته را نباید فراموش کرد که تنوع مشتریان در آموزش بسیار است و بهوضوح
مشخص نیست که خواستهها و نیازهای چه کسانی باید برآورده شود ،در آموزش
چالشهای قابلمالحظهای در ایجاد روابط با مشتریان مشهود است و بهطورکلی در بخش
آموزش ،مهمترین مشکل این است که مشتریان آموزش نقش مهمی در کیفیت خدمات
آموزشی دارند و باید از انتظارات آنان آگاهی یافت بر همین اساس یکی از اهداف
پژوهش بررسی انتظارات دانشجو است و نتایج پژوهش نشان داد که انتظارات دانشجو از
دانشگاه با متغیرهای ارزش مشهود و رضایتمندی دانشجو دارای اثر مستقیم و معنیداری
است این یافته همسو با پژوهشهای ویالرس و کوئلو1009 ،؛زعیم و همکاران1050 ،
است.
ادراکات مشتریان در مورد کیفیت خدمات آموزشی بر رضایتمندی دانشجو طی زمان مؤثر
است بنابراین کیفیت سختافزار بر رضایتمندی دانشجو اثر مستقیم و معنیداری دارد این
یافته با نتایج پژوهش االفلین و کندرز 1001 ،همسو است .درنهایت نتایج پژوهش از یکسو
نشان داد که بین ارزش با رضایتمندی اثر مستقیم و معنیداری وجود دارد این یافته همسو با
نتایج ویالرس و کوئلو1009 ،؛زعیم و همکاران1050 ،؛چیتی و همکاران 1004 ،است و از
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سوی دیگر تصور ذهنی باارزش مشهود رابطه معنیداری وجود دارد این یافته همسو با
نتایج چیتی و همکاران 1004 ،است همچنین سختافزار باارزش دارای اثر مستقیم و
معنیدار ی است این یافته همسو با نتایج پژوهش االفلین و کندرز1001 ،؛چیتی و همکاران،
 1004است.
وفاداری دانشجو باکیفیت که از اهداف آموزش عالی است ،درهمتنیده شده و بهعنوان
سازگاری با نیازها و انتظارات دانشجویان تعریف و پیشنهاد میشود دانشگاه با ایجاد
امکانات مناسب ،دعوت و جذب اساتید و مدرسین مجرب ،انتشار مجالت تخصصی و
بروشورهای آموزشی باعث افزایش کیفیت و درنهایت ایجاد وفاداری دانشجو به دانشگاه
میشود .با توجه به تأثیر رضایتمندی بر وفاداری دانشجو پیشنهاد میشود دانشگاه زمینههای
رضایتمندی دانشجویان را فراهم نماید و درنهایت پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی
مؤلفههای دیگری در مدل عوامل مؤثر بر وفاداری دانشجو به دانشگاه موردبررسی قرار
گیرد.
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