
 مطالعات آموزش و يادگيري  ةمجل

 49 -21های ، صفحه2/77، پیاپی 1398پاییز و زمستان ، دوم ة، شمارة یازدهمدور

 علوم اجتماعی و انسانی سابق(  ة)مجل
 

 1از آموزش عالی دکتري انتظارات دانشجويانهاي لفهاعتبارسنجی مؤ
  ****داريوش نوروزي   ***عصمت مسعودي ندوشن   **محمد نوريان    *مهان قلمکاري 

 چکيده

. بدین انتظارات دانشجویان دکتری از آموزش عالی است هایمؤلفههدف از پژوهش حاضر اعتبارسنجی 

که  دکتری دانشجوی 382بین ای محقق ساخته استخراج و در نامهشناسایی شده، پرسش هایمؤلفهمنظور از 

روایی با روش تحلیل عاملی اکتشافی  تأییدای انتخاب شدند توزیع گردید. پس از گیری طبقهبر اساس نمونه

ی به وسیلة تأییدو نتایج آن بر اساس آزمون تحلیل عاملی  تأییدنامه و پایایی به وسیلة آلفای کرونباخ، پرسش

انتظارات دانشجویان دکتری از  هایمؤلفهنتایج حاصل نشان داد که  تجزیه و تحلیل شد. AMOSافزار نرم

ن اجتماعی، خدمات، أدرون مایه )رعایت حال و شأن دانشجو و ایجاد ش 7مقولة اصلی و  31آموزش عالی با 

های علمی، بهبود زندگی های مالی، حمایتامکانات و تجهیزات مناسب آموزشی، کمک به اشتغال، حمایت

بیشترین سهم در تبیین انتظارات  همچنین، .تماعی و مدیریت کارآمد( از اعتبار کافی برخوردار استفردی و اج

و  ،مایة خدمات، امکانات و تجهیزات مناسب آموزشیدروندانشجویان دکتری از آموزش عالی متعلق به 

این  است. دانشجو و نیز رعایت حال و شأن اجتماعی کمترین سهم متعلق به بهبود زندگی فردی و اجتماعی

توان با در نظر گرفتن ابعاد مطالعه نشان داد انتظارات دانشجویان ترکیبی از ابعاد گوناگون است. لذا می

زمان، با دستیابی به این انتظارات، زمینة افزایش رضایت انتظارات دانشجویان به صورت هم چندگانة

 دانشجویان را فراهم کرد.

 عالی، انتظارات دانشجویان، اعتبارسنجیآموزش  :هاي کليديواژه
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 مقدمه
با توجه به اهمیت و نقش آموزش عالی در جهان، کشورهای مختلف درصدد برآمدند تا نظام 

دانشجویان به عنوان   کنند. ارزیابی مستمر به طورداشته و ارکان اصلی آن را عالی خود را پویا نگه

اند، زیرا جمعیت دانشجویی یکی از ارکان آموزش عالی، با انتظارات گوناگونی، جذب این نظام شده

و همین امر منجر به افزایش و تنوع  ،شودروز بیشتر میو تعداد و تنوع مؤسسات آموزش عالی روزبه

حتی با ورود ، (2009 ،1و نوردسترم کان، متیوز، مکورثگردد )برینکانتظارات از آموزش عالی می

ها به دانشگاه، و به چالش قرار گرفتن و بازنگری انتظارات و اهداف شان از طریق تعامل با افراد آن

شان، جذب پوشانی این اهداف و انتظارات با تجربیاتحاضر در محیط دانشگاه و چگونگی هم

(. شکاف 2017، 2واردو، آماندسون، براچی و ویلرگیرند )آیلس، آلشوند یا از آن فاصله میدانشگاه می

شان اهدافنداشتن به ها باعث دلسردی، استرس و اطمینان آن هایتجربهایجاد شده بین انتظارات و 

(. با عنایت به اینکه شناسایی این انتظارات، مسیر تعالی و پویایی 2017 ،3شود )باسو و گاگلرمی

العات صورت گرفته نشان از تنوع گسترده این انتظارات دارد. نماید، مطآموزش عالی را هموار می

به همین دلیل آموزش عالی همواره قادر نیست به کلیه انتظارات مذکور، پاسخ دهد. از آنجا که 

های موجود در منابع عمومی و دولتی منجر به برآورده نشدن کامل انتظارات دانشجویان محدودیت

های مختلف این آموزش عالی الزم است جنبه داشتن محیطهجهت فعال و پویا نگ ،خواهد شد

 ها اقدام گردد. انتظارات، شناسایی و در راستای دستیابی به آن

میزان ی معتبر از ابعاد مختلف انتظارات، جهت سنجش هایمؤلفهشناخت  ،در همین راستا

دهد تا با داشتن یاری می های کالن آموزشیریزین را در جهت برنامهها، مسئوالسازی آنبرآورده

ها و اهداف همسو با انتظارات، موجب پویا نگهداشتن محیط آموزشی گردند. اگر دانشجویان برنامه

ها آن ةشان نداشته باشند، تمایل و انگیزهای خود در رشته تحصیلیامیدی به برآورده شدن خواسته

ها نیز مؤثر خواهد ی و کارایی آینده آنپذیربرای یادگیری و آموزش مؤثر لطمه دیده و بر مسئولیت

اند دانشجویانی مطالعات نشان داده . چرا که(2010، 4زاد، فالح و سلیم بهرامیبود )صالحی، حاجی

 ،ها با انتظاراتشان تطابقی ندارد، در معرض ناامیدی بیشتری قرار گرفتهدانشگاهی آن هایتجربهکه 

، جوامع ة(. توسع2012، و همکاران 5ؤثر خواهد بود )بیرنهها نیز مکه این ناامیدی بر عملکرد آن

های قبل از خود ها با نسل... در دانشجویان امروز حاکی از تفاوت آنها، تغییر فنّاوری وتفاوت نسل

اند و به دنبال رسیدن به نیازها و انتظارات خود گر تبدیل شدهاست. دانشجویان، به افرادی مطالبه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Brinkworth, McCann, Matthews, & Nordström 
2. Ailes, Alvarado, Amundson, Bruchey, & Wheeler 
3. Basow & Gaugler 
4. Salehi, Hajizad, Fallah, & Salim Bahrami   
5. Byrne   
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است تحقیقات آینده به این سمت حرکت کند که انتظارات دانشجویان از هستند، لذا ضروری 

ها، به دلیل آن است که رهبران نظام آموزش آموزش عالی چیست؟ ضرورت دستیابی به این یافته

تر با دانشجویان یافته سازد با درک انتظارات دانشجویان، راهی برای ارتباط نزدیکعالی را قادر می

های الزم در راستای دستیابی به رضایت دانشجویان را فراهم ریزیتظارات، برنامهو بر اساس این ان

 کرده، جامعه به سمت توسعه سوق یابد. آورند تا با افزایش انگیزه در نیروهای تحصیل

گذاران و ها، سیاست، تصویری از دانشجویان را برای مدیران دانشگاههاپژوهشگونه این

ها و نظام آموزش خواهد نمود تا در هنگام طراحی راهبرد مناسب برای دانشگاهدانشگاهیان ترسیم 

 مهم از آن استفاده نمایند.  عنوان یک نقشه راهِعالی، به

های شغلی توان از اهمیت ایجاد فرصتاز مهمترین انتظاراتی که تاکنون شناسایی شده است می

توجه به اینکه برای بسیاری از جوانان، تحصیالت  التحصیالن دانشگاهی نام برد. بامناسب برای فارغ

نظر و انتخاب  ها، آموزش و دانش الزم برای ورود به حرفه موردای برای کسب مهارتعالی، وسیله

، 2، ادستروم و بران؛ تانبورگ2013، 1فرسونرشته تحصیلی در دانشگاه است )باوم، کارس و مک

توان آمادگی شغلی را به عنوان هدفی در آموزش عالی ی( م2006، 3، کرافورد و هاکمن؛ گاراد1020

گردد عنوان فرصتی برای یادگیری محسوب میکه تحصیل در دانشگاه بهذکر نمود. زیرا عالوه بر این

جهت فعالیت در حرفه عنوان فرصتی برای توانمند ساختن خود اغلب دانشجویان نیز، دانشگاه را به

(. انتظار به 2006، 4کینگ و اسمیتـ )هندرسون  نمایدلمداد میمورد نظر و کسب درآمد مطلوب ق

دانشجویان در سراسر جهان است  ةالمللی از سوی کلیدست آوردن شغل مناسب، یک انتظار بین

(. اما آمادگی برای کسب یک حرفه، تنها انتظار دانشجویان از آموزش عالی نیست 2016، 5)نیلسون

بسیاری از موارد مهم دیگر مانند افزایش درآمد، داشتن زندگی  ( بلکه2007، 6)ساریدگ و والتون

تر، مشارکت مدنی، لذت بردن از زندگی، فعال اجتماعی بودن، فعالیت در زمینة علمی مورد سالم

عنوان انتظارات مطرح عالقه، کسب مزیت در بازار کار و دستیابی به مزایای مالی و غیرمالی نیز به

 (.2006؛ هندرسون ـ کینگ و اسمیت، 2002،  7گردد )آستین و اسگوارامیشده از سوی آنان تلقی 

نیز انتظاراتی دارند. این موارد  استادانعالوه بر انتظارات شغلی و اجتماعی، دانشجویان از دانشگاه و 

با بازار کار، وجود  استادانتحصیلی، کیفیت خدمات آموزشی، ارتباطات دانشگاه و  ةهزینشامل: کمک

های مناسب و جدید، ای، دسترسی به فنّاوریهای  مناسب، رشد و توسعه شخصی و حرفهختزیرسا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Baum, Kurose, & McPherson  
2. Thunborg, Edstrom, & Bron  
3. Garrard, Crawford, & Hakman 
4. Henderson-King & Smith 
5 Nilsson 

6. Surridge & Walton 
7. Astin & Oseguera 
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های تدریس، یادگیری و ارزیابی، برگزاری ایجاد محیط آموزشی پویا، مشارکت دانشجو در روش

دهنده و در دسترس، جای واحدهای نظری، وجود استادان شنونده، پاسخواحدهای عملی بیشتر به

 ،1امکان انجام تحقیقات علمی، احترام و صداقت در رفتار کارکنان است )اکاریم و حسین فراهم کردن

 (.2012، 3؛ میناردز، راپوزو و آلوز2012، 2و اسماعیل ؛ ماریموتو2012

( در پژوهشی به عنوان شکاف واقعیت موجود با انتظارات مطلوب 1396ندوشن )غیاثی

بعد فرایند  6محقق ساخته به بررسی انتظارات دانشجویان در ای نامهدانشجویان از دانشگاه با پرسش

، جوّ محیط دانشگاهی، مدیریت استادانبیرونی با  هایتجربهو  هاآموزش و سیر خط یادگیری، تعامل

های محسوس و رفتار دانشگاهی پرداخته است. در این تحقیق و سازمان دانشگاه، امکانات، جلوه

دانشجویان در دورة کارشناسی پرداخته، از پاردایم قیاسی استفاده  ضمن آنکه به بررسی انتظارات

ای نامه محقق ساختهپرسشپژوهشی کرده است و بدین منظور با استفاده از تحقیقات پیشین و ادبیات 

 را طراحی و به اجرا گذشته است. 

طور ها بهمهم در راستای تعیین انتظارات دانشجویان از آموزش عالی که در خالل بحث نکتة

تر، بافت محوری و وابستگی فرهنگی انتظارات است. به بیان روشن ةمسئلضمنی به آن اشاره شده، 

فرض تمامی این ولی پیش ،انده نمودهگرچه فهرستی از این انتظارات ارائهای انجام شده اپژوهش

های مختلف های جوامع مختلف و  نیز دورهها در دانشگاهها، عام بودن و یکسان بودن آنرستفه

است )نوریان شده تردید  جدیطور بهفرض در نگاه بین فرهنگی و کیفی این پیشبه تحصیلی است. 

های مختلف فرهنگی، انتظارات دانشجویان (. مطابق این نگاه در جوامع و بافت1398و قلمکاری، 

از دانشگاه متفاوت است و ضروری است در هر جامعه الگوی این انتظارات از منظر مخاطبان وارسی 

طراحی الگوی  (، به منظور1398)به این مهم نوریان و قلمکاری  رویداشت. با شودمیو تفسیر 

های عمیق نیمه ساختاریافته از دانشجویان انتظارات دانشجویان از آموزش عالی، با انجام مصاحبه

اند. در این پژوهش ضمن تمرکز بر دکتری به شناسایی و بررسی عمیق این انتظارات پرداخته ةدور

یند پذیرشی بسیار رقابتی ترین دانشجویان هستند و در فرادانشجویان دکتری که از بهترین و درخشان

استفاده شده  ییاستقرا( از پاردایم 2006، 5؛ گلیام و کیترونیس2006، 4اند )علی و کوهونپیروز شده

ابعاد انتظارات گروه مورد مطالعه را نشان دهد  ةتواند هماست که بنا بر ادعای محققان خود می

دامنة انتظارات دانشجویان از آموزش عالی  ها نشان داد(. نتایج پژوهش آن1398، )نوریان و قلمکاری

های اجتماعی هایی فراتر از امکانات دارند. چالشبسیار گسترده و متنوع است. دانشجویان دغدغه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Akareem & Hossain 
2. Marimuthu & Ismail 
3. Mainardes, Raposo, & Alves  
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گر ها را نسبت به اجتماع مطالبهها افزوده است. انتظاراتشان از آموزش عالی آننیز به انتظارات آن

اند که جایگاه خاص مقوله به عنوان انتظارات اشاره کرده 32ها در پژوهش خود به ساخته است. آن

خدمات به دانشجویان دکتری و نخبه،  ارجحیتدانشجویان دکتری و نخبه، رعایت شأن دانشجویان، 

توانمند  استادان، استادانمطالب توسط  ة، ارائاستادانرعایت حال دانشجویان، شخصیت مطلوب 

های علمی، سبک مناسب مدیریت کالس، ارتباط و مهارتعلمی، خدمات مناسب آموزشی، توسعه 

های آموزشی، امکان استفاده از منابع مکتوب، امکانات و تجهیزات مناسب آموزشی، پیوستگی دوره

های اقتصادی، استفاده از امکانات سایر های مالی، توسعه مهارتکمک به بهبود فرایند اشتغال، کمک

های علمی از دانشجویان دکتری و نخبه، هدایت لمللی، حمایتاها، ارتباطات علمی بینسازمان

های فردی، مهارت ةتحصیلی در مسیر آموزش، توجه به تفاوت سطح علمی دانشجویان، توسع

های اجتماعی، شهروند مطلوب، شناختی، بهبود کیفیت زندگی، افزایش جوّ اعتماد، توسعه مهارت

ن سند راهبردی دانشگاه، مدیریت کارآمد، تعهد دانشگاه همسو با تحوالت جامعه، مشخص بود

ی شده است. این مقوالت برداری مطالب دانشجویان از مقوالت شناسایسازمانی و جلوگیری از کپی

ن اجتماعی، خدمات، امکانات و تجهیزات أمایة رعایت حال و شأن دانشجو و ایجاد شدرون 7در 

های علمی، بهبود زندگی فردی و مالی، حمایتهای مناسب آموزشی، کمک به اشتغال، حمایت

 (1اجتماعی و مدیریت کارآمد، توسط محققان تلخیص شده است )شکل 
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 انتظارات دانشجويان دکتري از آموزش عالی هايمؤلفه -1شکل

 

لفه و محورهای انتظارات دانشجویان ؤتصویری شماتیک از م 1های آورده شده در شکل یافته

گونه که مشخص است ساختار های ایران ارائه نموده است. همانبافت تحصیلی دانشگاه دکتری در

های کیفی است و اعتبار آن به محک تجربی گذاشته نشده است. لذا در گام بعد حاصله مبتنی بر داده

. پژوهش حاضر تالشی در همین راستا کنندهای مذکور را اعتبار سنجی ضروری بود تا محققان یافته

معتبر  ةنامحاصله بر آن شدند تا اقدام به طراحی یک پرسش هایمؤلفهبه  رویداشتبود. محققان با 

 مسئلهپژوهش حاضر با دو  ،. بنابراینکنند ها طراحی نمایند و اعتبار آن را وارسیجهت سنجش آن

و دوم تعیین اعتبار ساختار عاملی آن. بنابراین،  ،مذکور ةناممواجه بود: نخست دقت در طراحی پرسش

دانشجویان دکترای کشور ایران  ةها دارای اعتبار در جامعلفهؤال پژوهش آن است که آیا این مؤس

 هستند؟
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 پژوهش روش
ها از نوع گیری از نوع کاربردی و از نظر گردآوری دادهپژوهش حاضر از نظر هدف و جهت

شناسایی شده از انتظارات دانشجویان دکتری از آموزش عالی )نوریان و توصیفی است. الگوی 

انتخابی  ةمحقق ساخته در نمون ةنام(  با استفاده از روش پیمایشی به وسیلة پرسش1398قلمکاری، 

 مورد سنجش و اعتبارسنجی قرار داده شده است. 

 کنندگان پژوهششرکت

ری شهر تهران است که حجم آن، طبق آمار دکت ةآماری پژوهش حاضر دانشجویان دور ةجامع

، 1395-96ریزی در آموزش عالی طی آخرین سرشماری در سال تحصیلی مرکز پژوهش و برنامه

 ةنفر محاسبه گردیده است. جامع 382دانشجو است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  55515

های دانشگاه -1ی در آموزش عالی به ریزبندی مرکز پژوهش و برنامهمورد پژوهش بر اساس طبقه

 21132وزارت علوم با به های وابسته دانشگاه -2دانشجو،  10016وابسته به وزارت بهداشت با 

 دانشجو، 827های غیرانتفاعی با دانشگاه -4دانشجو،  21526دانشگاه آزاد با   -3دانشجو، 

دانشجو  814ها با ی وابسته به سایر ارگانهادانشگاه -6دانشجو و  1200های پیام نور با دانشگاه -5

انتخابی معرف جامعه باشد متناسب با حجم هر طبقه، حجم  ةتقسیم شده است. برای اینکه نمون

شده است. به دلیل  ای استفادهگیری طبقهاز روش نمونه ،نمونه محاسبه شده است. بر این اساس

 آزمودنی توزیع شده است.  400ها بین نامهها، پرسشاحتمال ریزش نمونه

 
 نمونه اطالعات جامعه و -1جدول 

 تعداد نمونه مورد نياز بر اساس حجم هر طبقه تعداد دانشجويان هر طبقه دانشگاه

 69 10016 وابسته به وزارت بهداشت -1
 145 21132 وابسته وزارت علوم -2
 148 21526 آزاد -3
 6 827 یرانتفاعیغ -4
 8 1200 پیام نور -5
 6 814 هاارگانوابسته به سایر  -6

 382 55515 جمع

 

 ابزار پژوهش
گویه  32نامه شامل محقق ساخته است. پرسش ةنامآوری اطالعات شامل یک پرسشابزار جمع

های شناسایی شده در مدل انتظارات دانشجویان مایهبعد بود، که با استفاده از مقوالت و درون 7در 

مذکور  ةنام( تهیه و تنظیم گردیده است. پرسش1398دکتری از آموزش عالی )نوریان و قلمکاری، 
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( و کامالً 2(، مخالف )3(، متوسط )4(، موافق )5بر اساس طیف پنج ارزشی لیکرت: کامالً موافق )

 5 دارای «ن اجتماعیایجاد شأ»و  «رعایت حال و شأن دانشجو»( تنظیم شده است. بعد 1مخالف )

گویه است که توجه به شأن و منزلت اجتماعی دانشجو در مراکز آموزش عالی و احترام کارکنان و 

تجهیزات »و  «امکانات»، «خدمات»های این بعد است. ای از گویهها نمونهدانشگاه به آن استادان

ر مراکز توانمند علمی د استادانگویه است که خدمات مناسب آموزشی با  8دارای  «مناسب آموزشی

گویه است که امکان  1شامل  «کمک به اشتغال»های این بعد است. ای از گویهآموزش عالی نمونه

های کاری برای دانشجویان گویة این بعد است. ارتباط دانشگاه با بازار کار و توسعة مهارت

ویی و بن های دانشجمناسب تسهیالت از جمله وام ةگویه است که ارائ 3دارای  «های مالیحمایت»

گویه است که توسعة  5دارای  «های علمیحمایت»های این بعد است. خرید کتاب از نمونه گویه

های ها از گویههای برتر جهان و استفاده از تجارب علمی آنالمللی با دانشگاهارتباطات علمی بین

رشد  اسب برایگویه است که ایجاد زمینة من 6دارای  «بهبود زندگی فردی و اجتماعی»آن است. 

مدیریت »های آن است. و اخالقی در فضای آموزش عالی از گویه اجتماعی، فردی هایمهارت

عالی برای دانشجویان ها و مراکز آموزش دانشگاه اندازگویه دارد که مشخص بودن چشم 4 «کارآمد

 های این بعد است. انداز از گویهراستایی دانشجویان با این چشمو تالش برای هم

دانشجوی دکتری در خصوص انتظاراتشان از  21( با 1398نوریان و قلمکاری )در پژوهش 

های آموزش عالی مصاحبة عمیق و نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. نتایج تحلیل مصاحبه

 32مفهوم شده است که این مفاهیم در  657دانشجویان دکتری بر اساس روش داده بنیاد منتهی به 

های انتظارات ها و زیر مؤلفهها برای شناسایی مؤلفهبندی شدند. آنطبقه همایدرون 7اصلی و  ةمقول

 منظوراند و بهها با سه مرحلة کدگذاری استفاده کردهدانشجویان از آموزش عالی، از تحلیل مصاحبه

 از پس .رندگی قرار توجه مورد هامصاحبه در کلیدی نکات ةکلی شده سعی هاداده نرفتن دست از

که دارای موضوعی مشترک  مفاهیم از دسته آن و تحلیل حاصل، کدهای کلیدی، نکات کدگذاری

تر بندی مناسبمقوله نامیده شده است و برای دسته مشترک محور اند. اینشدهبندی اند، گروهبوده

خالصه بر اساس طور شده است. بهها شناسایی مایهانتظارات دانشجویان از آموزش عالی، درون

 است. 2های انتظارات دانشجویان از آموزش عالی به شرح جدول مایهپژوهش مذکور مقوله و درون
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 هاهيمادرون -2جدول 
 مقوله هيمادرون

حال و شأن دانشجو  تیرعا

 ین اجتماعأش جادیو ا

خدمات به  تیارجح، انیشــأن دانشــجو تیرعا، و نخبه یدکتر انیخاص دانشــجو گاهیجا

 استادانمطلوب  تیشخص، انیحال دانشجو تیرعا، و نخبه یدکتر انیدانشجو

خدمات، امکانات و 

 یمناسب آموزش زاتیتجه

ــط  ةارائ ــتادانمطالب توس ــتادان، اس ــ خدماتی، توانمند علم اس ــب آموزش ــعی، مناس  ةتوس

ــبکی، علم یهامهارت ــب مد س ــتگیو پ ارتباط، کالس تیریمناس ــ یهادوره یوس ی، آموزش

 یمناسب آموزش زاتیو تجه مکانات، ااستفاده از منابع مکتوب امکان

 اشتغال ندیکمک به بهبود فرا کمک به اشتغال

 هاسازمان سایر امکانات از ی، استفادهاقتصاد یهامهارت توسعهی، مال یهاکمک های مالیحمایت

 های علمیحمایت

 یلیتحص تیهدا، و نخبه یدکتر انیاز  دانشجو یعلم یهاحمایتی، المللنیب یارتباطات علم

س سطح علم توجه، آموزش ریدر م شجو یبه تفاوت  برداری مطالب ، جلوگیری از کپیانیدان

 دانشجویان

و  یفرد یبهبود زندگ

 یاجتماع

 ةتوســـع، اعتماد جوّ شیافزای، زندگ تیفیک بهبودی، شـــناخت یهامهارتی، فرد ةتوســـع

 مطلوب شهروندی، اجتماع یهامهارت

 مدیریت کارآمد
شگاه، مدیریت کارآمد،  سند راهبردی دان شخص بودن  سو با تحوالت جامعه، م شگاه هم دان

 تعهد سازمانی

 

ای از نامه و رسیدن به ساختاری ساده در مجموعهدر این پژوهش برای سنجش روایی پرسش

 ها از روش تحلیل عاملی استفاده شده استداده

 

 هايافته
کاررفته نامه مورد مطالعه، فرمول کلی ضریب آلفای کرونباخ بهبرآورد ضریب پایایی پرسشبرای 

ها ب پایایی عاملاست. ضرای 85/0سؤالی  32نامه است. نتایج نشان داد که ضریب آلفای کل پرسش

، خدمات، امکانات و تجهیزات 88/0نیز به این شرح است: رعایت حال و شأن اجتماعی دانشجو: 

، 84/0های علمی: ، حمایت84/0 های مالی:حمایت، 90/0، کمک به اشتغال:88/0ب آموزشی: مناس

ضریب  کرونباخ، آلفای آزمون اساس بر .80/0کارآمد:، مدیریت 85/0بهبود زندگی فردی و اجتماعی: 

 .است قابل قبولی و در حد 70/0 باالی نامهها( و نیز کل پرسشمایهرونعوامل )د تمامی برای پایایی

 قبول است. نامه دارای پایایی قابلبنابراین پرسش

گیری از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. شاخص کفایت روایی ابزار اندازه جهت بررسی

ویژه تحلیل عاملی اکتشافی است و نشان از کفایت  KMO اختصاریا به  Kaiser-Mayer-Olkin نمونه

( اجرای تحلیل عاملی قابل 80/0. با توجه به مقدار این شاخص )گیری در این تحقیق را داردنمونه

 توجیه است.
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نامه از آزمون سنگریزه استفاده شده است. نتایج های پرسشبه جهت انتخاب تعداد مناسب عامل

شده در تحقیق دارای مقدار ویژه باالتر از مایة استخراجهفت دروندهد که نمودار سنگریزه نشان می

 هستند. 1

ای محقق ساخته تهیه نامههای شناسایی شده در پژوهش، پرسشمایهها و درونمقوله بر اساس 

انتظارات سنجیده شود. در ابتدا به ارزیابی مدل  هایمؤلفهو در نمونه آماری توزیع شد تا اعتبار 

با ارائه نتایج ی مرتبه اول و تأییدبیرونی پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی 

( پرداخته شده است و پس از برقرار 1981، 3الرکرو )فورنل  2افتراقی و روایی 1روایی همگرایی

 ی مرتبه دوم انجام شده است.تأییدتحلیل عاملی  ،بودن شرط روایی همگرایی و روایی واگرایی

 

 نتايج تحليل عاملی اکتشافی

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی پس از چرخش واریماکس به همراه مقدار واریانس  3در جدول 

تبیین شده هر مؤلفه )عامل( ارائه شده است. نتایج خروجی تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از این بود 

تمامی های علمی(، حمایت مؤلفه)در  «برداری مطالب دانشجویانجلوگیری از کپی»که به جز گویة 

نامه طراحی شده بیشتر بود که نشان از مناسب بودن پرسش 4/0مانده از های باقیبارهای عاملی گویه

خدمات، امکانات و تجهیزات مناسب  ؤلفه رعایت شأن دانشجویان و مؤلفةم ،داشت. همچنین

شده ارائه  3صورت کامل در جدول آموزشی بیشترین مقدار واریانس تبیین شده را داشتند. نتایج به

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. convergent validity 
2. discriminant validity 
3. Fornell & Larcker 
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 نتايج تحليل عاملی اکتشافی پس از چرخش واريماکس -3جدول
  هامولفه

 گويه ها اول دوم سوم چهارم پنچم ششم هفتم

 
 

 
  775/0   1 

 
 

 
  867/0   2 

 
 

 
  872/0   3 

 
 

 
  763/0   4 

 
 

 
  822/0   5 

 
   

 
706/0   6 

 
   

 
772/0   7 

 
   

 
729/0   8 

 
  747/0  

 
  9 

 
  773/0  

 
  10 

  
 778/0     11 

  
    729/0  12 

  
    907/0  13 

  
    783/0  14 

  
    627/0  15 

 
     901/0  16 

809/0        17 

831/0    
 

   18 

487/0    
 

   19 

684/0    
 

   20 

 
  

 
789/0    21 

 
 831/0  

 
   22 

 
 886/0  

 
   23 

 
 817/0    

 
 24 
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بعد اول:  مؤلفهبه این شــرح اســت:  3ها )عامل ها( در جدول الزم به ذکر اســت که اســامی مولفه

دوم: خدمات، امکانات و تجهیزات  مؤلفهن اجتماعی. أرعایت حال و شــأن دانشــجو و ایجاد شــ

پنجم:  مؤلفههای مالی. چهارم: حمایت مؤلفهســوم: کمک به اشــتغال.  مؤلفهمناســب آموزشــی. 

 کارآمد.مدیریت هفتم:  مؤلفهششم: بهبود زندگی فردی و اجتماعی.  مؤلفههای علمی. حمایت

 يتأييدنتايج تحليل عاملی 
ارائه شده است. برای روایی همگرا میانگین  4نتایج روایی همگرایی و واگرایی در جدول 

 (.1999، 3شود )هالندمحاسبه می )CR ( 2پایایی مرکب و )AVE( 1واریانس استخراج شده

 
 ماتريس روايی همگرايی و واگرايی -4جدول 

باالیی در مدل  (CR)ها از پایایی مرکب متغیر همةمشخص است  4طور که در جدول انهم

قبول بودن پایایی هر سازه تحقیق دارد. همچنین با توجه نشان از قابل 7/0برخوردارند. پایایی مرکب 

تر است مؤید این بیشتر و از پایایی مرکب کوچک 5/0مربوط به هر سازه از  AVEبه اینکه مقادیر 

 (.1393است )محسنین و اسفیدانی،  تأییدنامه حاضر مورد است که روایی همگرایی پرسش

 AVEتر از که پایین 5ASV و 4MSV آمده برایدستافزون بر این، با توجه به مقدار به

است. در قسمت روایی واگرایی  تأییدحاضر مورد  ةنامآمده هستند روایی واگرایی پرسشدستبه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Average Variance Extracted 
2. Composite Reliability 
3. Hulland 
4. Maximum Shared Squared Variance 
5. Average Shared Squared Variance 

7 6 5 4 3 2 1 ASV MSV AVE CR متغيرهاي مکنون 

      77/0  009/0  10/0  60/0  85/0  بهبود زندگی فردي و اجتماعی -1 

     0/78 04/0  06/0  12/0  62/0  88/0  رعايت شأن اجتماعی دانشجو -2 

    77/0  34/0  11/0  20/0  32/0  60/0  88/0  خدمات و امکانات آموزشی -3 

   81/0  46/0  26/0  10/0  16/0  21/0  66/0  90/0  کمک به اشتغال -4 

  81/0  45/0  56/0  33/0  06/0  16/0  32/0  66/0  83/0  حمايت مالی -5 

 72/0  50/0  38/0  54/0  18/0  14/0  14/0  29/0  57/0  83/0  حمايت علمی -6 

71/0  31/0  28/0  09/0  46/0  18/0  06/0  07/0  22/0  51/0  80/0  مديريت کارآمد -7 
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شود این کار های سازه دیگر در مدل مقایسه میهای یک سازه با شاخصمیزان تفاوت بین شاخص

گردد. ها محاسبه میهر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه AVEاز طریق مقایسه جذر 

های های مربوط به خود همبستگی بیشتری داشته باشند تا با سازهها با شاخصکه سازهدرصورتی

شود. برای این کار یک ماتریس باید تشکیل می تأییددیگر، روایی واگرایی یا افتراقی مناسب مدل 

هر سازه است و مقادیر پایین قطر اصلی ضرایب  AVEداد که مقادیر قطر اصلی ماتریس جذر 

نشان داده شده است. اعداد  4های دیگر است. این ماتریس در جدول همبستگی بین سازه با سازه

برای بررسی و برازش مدل در ادامه،  ی مدل دارد.رنگی شده در قطر ماتریس نشان از روایی افتراق

گویای این مطلب است که مدل تحقیق  5های برازش استفاده شده است. نتایج جدول از شاخص

قبول است و به حاضر دارای برازش مطلوبی است و ساختار عاملی در نظر گرفته شده برای آن قابل

 کنند. می تأییدتحقیق را حمایت و  های تجربی حاصل از تحقیق مدل نظریعبارتی داده
 ي برازش مدل هاشاخص -5جدول 

 شاخص میزان مالک تفسیر

  dF/2Xدو نسبیخی 46/2 <5 مطلوب
   dF درجه آزادی  425 - -

- 05/0<P 32/1047  2خی دوX 

 (RMSEAریشه دوم واریانس خطای تقریب ) 062/0 <08/0 مطلوب

 (RMRماندها )مجذور پسشاخص میانگین  062/0 <08/0 مطلوب

 (GFIشاخص برازندگی ) 85/0 >9/0 قبولقابل
 (CFIشاخص برازندگی تطبیقی ) 914/0 >9/0 مطلوب
 (TLIلوئیس ) -شاخص توکر 906/0 >9/0 مطلوب
 (NFIشاخص نرمال شده برازندگی ) 864/0 >9/0 مطلوب
 (IFIشاخص برازندگی فزاینده ) 915/0 >9/0 مطلوب
 (PNFIشاخص برازش مقتصد هنجار شده ) 790/0 >5/0 مطلوب

 

انتظارات دانشجویان دکتری از آموزش عالی که توسط نوریان و قلمکاری  هایمؤلفهبر این اساس 

بارهای عاملی در  2و اعتبارسنجی قرار گرفت. بر اساس شکل  تأیید( شناسایی شده مورد 1398)

ی و اجتماع یفرد یزندگ بهبودو  دانشجو یحال و شأن اجتماع تیرعامدل برازش شده نشان داد که 

ری از آموزش عالی را دارند. تر از سطح متوسط در تبیین انتظارات دانشجویان دکتسهمی پایین

ی بیشترین نقش را در تبیین انتظارات ایفا مناسب آموزش زاتیامکانات و تجه خدمات،مایة درون

ی مال هایاز سطح متوسط در تعیین انتطارات دارد. اما حمایت سهمی بیش به اشتغال کمککند. می

ی بیشترین سهم را در تبیین انتظارات دارا است مناسب آموزش زاتیامکانات و تجه خدمات،بعد از 

تر از سطح سهمی پایین کارآمد تیریمدلفه در تبیین انتظارات است. ؤی سومین معلم یهاحمایتو 

توان انشجویان دکتری از آموزش عالی را دارد. به صورت خالصه میمتوسط در تبیین انتظارات د
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 خدمات،مایة یان از آموزش عالی متعلق به درونگفت که بیشترین سهم در تبیین انتظارات دانشجو

ی و و اجتماع یفرد یزندگ بهبودی و کمترین سهم متعلق به مناسب آموزش زاتیامکانات و تجه

 است. دانشجو یحال و شأن اجتماع تیرعا

 

 
 برازش شده پژوهش مدل -2شکل

 

 

  /  

  /  

  /  

  /  

  /  

74/0 

67/0 

72/0 

75/0 

71/0 

66/0 

91/0 

69/0 

81/0  

60/0  

65/0  

75/0  
84/0  

58/0  

85/0  

95/0  

98/0  

94/0  

61/0  

68/0  

87/0  

72/0  

87/0  

76/0  

83/0  

91/0  

74/0  

0 45 

0 41 

0 66 

0 72 

0 57 

41/0 

0 82 

86/0  

76/0  

64/0  

63/0  

  /  

  /  

  /  

  /  
             



 35 ...یاز آموزش عال یدکتر انیانتظارات دانشجو یهالفهؤم یاعتبارسنج

 گيريبحث و نتيجه
غالباً بر یک بعد تأکید  عالی ة انتظارات دانشجویان از آموزشحوزی صورت گرفته در هاپژوهش

سنجی اعتبار به پژوهش این انتظارات دانشجویان از آموزش عالی، اهمیت مطالعات دلیل به داشته و

 ی کامل و معتبر ازهایمؤلفهبتوان  عبارتی الزم است پردازد. بهانتظارات میمتنوع از ی هایمؤلفه

  هایمؤلفهابعاد جامعی داشته باشد. هر کدام از  که داد انتظارات دانشجویان از آموزش عالی پیشنهاد

 ها در کناراما این مقوله ،است شدهها بررسی شناسایی شده غالبا به صورت انفرادی در سایر پژوهش

 هایمؤلفهکند. در اعتبارسنجی یکدیگر زمینه را برای بررسی کالن نظام آموزش عالی فراهم می

، سایر «جلوگیری از کپی برداری مطالب دانشجویان» ةبررسی شده پژوهش، با توجه به حذف مقول

 گردیده است: تأییدها به این شرح مقوله

 خاص های جایگاهاجتماعی دارای مقوله نأش ایجاد و دانشجو شأن و حال رعایت مایةدرون

 نخبه، و دکتری دانشجویان به خدمات ارجحیت دانشجویان، شأن رعایت نخبه، و دکتری دانشجویان

مایه به است که بیشترین سهم در این درون استادان مطلوب شخصیت دانشجویان، حال رعایت

نخبه  و دکتری دانشجویان به خدمات ن دانشجویان اختصاص دارد و پس از آن ارجحیترعایت شأ

 و دکتری دانشجویان خاص مایه به جایگاهدر جایگاه دوم است و کمترین سهم در تبیین این درون

 نخبه اختصاص دارد.

توجه  مورد شیازپشیاصلی سازمان است که باید ب یهاتیازجمله مأمور ذینفعانرعایت شأن 

در  آن از پسهای آموزشی و مت خود در محیطو کرا شأن. دانشجویان به دنبال حفظ و قرار گیرد

دهد. از عنوان محوری اصلی رضایت دانشجویان را افزایش میجامعه هستند و در نظر گرفتن آن به

 تیپراهم( ایجاد شأن اجتماعی را دستاورد 2009) 1توان اشاره کرد که زگاگای مرتبط میهاپژوهش

دانشجویی و رشد و بالندگی او نشان از انتظار رعایت . کیفیت رفاه و زندگی داندیمآموزش عالی 

به مفاهیمی مانند حفظ موجودیت فردی،  ،(. در این راستا1394شأن دانشجویان است )فراستخواه، 

خویی، ریماز، زارعی و دستورپور، مرقاتیاهمیت فردی و موقعیت عاطفی نیز اشاره شده است )

توان از رفتار مناسب کارکنان دانشگاه )راویندران ان می(. برای دستیابی به حفظ شأن دانشجوی1392

(، ایجاد محیطی مطلوب، ایجاد مشاوره و تسهیالت مشاوره )اکاریم و حسین، 2012، 2و کالپانا

روشن )میناردز و  کیبوروکرات(، آزادی تفکر و بیان در محیط آموزشی، و ایجاد فرآیندهای 2012

( استقالل و آزادی اجتماعی را راه رسیدن به حفظ 2009) 3لی( استفاده کرد. هارت2012همکاران ، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Zgaga 
2. Ravindran & Kalpana 
3. Hartley 
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تحقق  ر. در برآورده سازی انتظارات، صداقت در میزان توان آموزش عالی دداندیمشأن دانشجویان 

 (.2002، 1این انتظارات بسیار حائز اهمیت است )دیویس

این انتظار وجود دارد که به  و نخبه یدکتر انیخدمات به دانشجو تیارجحدر خصوص مقوله 

ی در اختیار دانشجوهای دکتری قرار بگیرد. در ارائه ترمناسبنسبت سایر دانشجوها امکانات 

خدمات، دانشجویان دکتری باید در اولویت قرار بگیرند. استرس تحصیلی به همراه سایر 

لذا در ارائه خدمات  کند.ی اداری فشار مضاعفی را به دانشجویان دکتری وارد میهایمشغولدل

ی گذشته به این مقوله اشاره هاپژوهششرایط ویژه دانشجویان دکتری باید مدنظر قرار داده شود. در 

ی داخلی، در این دست از انتظارات ورود نکرده و تمرکز خود را بر خدماتی هاپژوهشنشده است و 

 ی تحصیلی قرار داده است. حوزهعام در 

به انتظار دانشجویان مبنی بر احترام به جایگاه  و نخبه یدکتر انیجوخاص دانش گاهیجا ةمقول

ی که صرف تحصیل و کسب دانش زمان باها اشاره دارد. دانشجویان انتظار دارند در مقایسه علمی آن

زنگ خطر تغییر تدریجی ی بدهد. استهیشاها جایگاه مناسب و جامعه و محیط آموزشی به آن کنندیم

که اگر  ایمسئلهماهیت و رنگ باختن نقش و جایگاه دانشجویان مدتی است به صدا درآمده است؛ 

ها و دانشجویان ما را از درون تهی و جامعه را به رخوتی ، دانشگاهی اندیشیده نشودابه حال آن چاره

ی اجتماعی اشاره هاتیموفق( به کسب 1991) 2در این خصوص آستین .فراگیر دچار خواهد کرد

به جهت رسیدن به  هاتیقابلو  هاییتوانا( خواستار ظهور 1389کرده است و مختاری یوزناب )

 اهداف شغلی و رسیدن به جایگاه مطلوب شده است.

خود هستند. اجبار دانشگاه در انتخاب  عالقه مورد استادانبه کار با  مندعالقهدانشجویان دکتری 

ندوشن، ؛ غیاثی2013، 3و دانشجو )سورمن، عزیز و یاسین استادان، ارتباطات و تعامالت میان استادان

ی هاتجربه( و 2012ی ارزیابی دانشجویان )اکاریم و حسین، هاوهیشکند. در ( را پیچیده می1396

ی شود، لذا فرایندهای ارزیابی و یادگیرها نظرخواهی نمی( از خود آن2002یادگیری )دیویس، 

ی و عدم عالقگیبکند. نادیده گرفتن این انتظار منجر به که روال مطلوبی را طی نمی هاستمدت

شود. هرچه ( دانشجویان نسبت به تحصیل می2017 ،4انگیزه، ناامیدی و نارضایتی )الویک و کانیزارو

ان عضوی عنونیازهای دانشجو در این خصوص بیشتر شناسایی و به آن پاسخ داده شود، دانشجو به

پیشبرد در آموزش عالی مشارکت داشته باشد و در جهت  داندیماز جامعه علمی خود را موظف 

 اهداف آن تالش کند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Davies 
2. Astin 
3. Suarman, Aziz, & Yasin 
4. Elwick & Cannizzaro 
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از مواردی است که گاهی توان علمی او را نیز تحت تأثیر قرار  استادانمطلوب  تیشخص

( با روحیه 2008، 1 اشمیت؛ ورمولن و 1396ندوشن، )غیاثی در تعامل با دانشجویان استادان. دهدمی

سلیمی، بلندهمتان و عبدی، ؛ 1393 ،، دهداری و دهداریریمازگری عاطفی و اجتماعی )حمایت

به تدریس و تعامل  استادان ة. عالقکندد که دانشجو در آن رشد مینکنفضایی را خلق می (1395

 خویی و همکاران، مرقاتیشود )عنوان یک شایستگی محسوب میو دانشجو به استادانمثبت میان 

(، مشتاق و با درک 1394؛ فراستخواه، 2013، سورمن و همکارانمقید و باانگیزه ) استادان(. 1392

 ؛( مورد انتظار دانشجویان هستند.2007،  3؛ ووس، گرابر و زیمیگین2006، 2باال )پیترز و هوالند

 از علمی هایحمایت المللی،بین علمی های ارتباطاتعلمی دارای مقوله هایحمایت مایةدرون

 علمی سطح تفاوت به و توجه آموزش، مسیر در تحصیلی هدایت نخبه، و دکتری دانشجویان

المللی اختصاص دارد و مایه به ارتباطات علمی بیندانشجویان است که بیشترین سهم در این درون

در نخبه در جایگاه دوم است و کمترین سهم  و دکتری دانشجویان های علمی ازپس از آن حمایت

 تبیین این درون مایه به توجه به تفاوت سطح علمی دانشجویان اختصاص دارد.

از دیگر انتظارات است. در عصر ارتباطات، دانشجویان انتظار دارند  المللیبین یعلم ارتباطات

مطرح استفاده نمایند. آموزش  تاداناسبتوانند به منابع روز دنیا دسترسی داشته باشند یا از اطالعات 

( و استفاده 1394)فراستخواه،  هادانشگاهالمللی شدن یی مانند بینهااستیسعالی باید بتواند با اعمال 

 ( به دانشجویان کمک کند. 2012ی آموزشی )اکاریم و حسین، هابرنامهدر  روزبهاطالعات از 

، هاکارگاهبا معرفی دانشجو به سمینارها،  و نخبه یدکتر انیاز دانشجو یعلم هایحمایت

های شود. حمایتگیرد. این مقوله منجر به رشد توان علمی دانشجو میو... صورت می هاشیهما

مسیر اشتغال را نیز هموارتر کنند  توانندیمعلمی عالوه بر رشد و توسعه سطح علمی دانشجویان 

و  ریماز؛ 2012)اکاریم و حسین،  سویه داردبه همین جهت برآورده سازی این نیاز اهمیتی دو

 (2012، میناردز و همکاران؛ 1393 ،همکاران

ة آموزش الزمکه مبتنی بر شخصیت، دانش و توانمندی باشد  آموزش ریدر مس یلیتحص تیهدا

ی آموزش عالی جلوگیری کرده و بهترین هاهیسرماعالی است. هدایت تحصیلی از به هدر رفتن 

و در نهایت منجر به شکوفایی استعدادهای  کندیمی در آموزش عالی فراهم گذارهیسرمانتیجه را از 

 . گرددیمدانشجویان 

های یک انتظار بسیار مهم است. تسهیل ورود به دوره انیدانشجو یبه تفاوت سطح علم توجه

ین امر در فاصله داشته باشند. ا نیریساآموزشی موجب شده برخی از دانشجویان به لحاظ علمی از 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Vermeulen & Schmidt 

2. Pithers & Holland 
3. Voss, Gruber, & Szmigin 
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ی آموزشی هانظامشود که سطح کالس دچار افت شود. به همین جهت در نهایت باعث می

دکتری گزینش مناسب دانشجویان امری ضروری است و عدم توجه به آن موجب  ةدور خصوصبه

 .گرددیمدلسردی 

 شناختی، هایمهارت فردی، ةتوسعهای دارای مقوله اجتماعی و فردی زندگی بهبودمایة درون

است که  مطلوب اجتماعی و شهروند مهارتهای توسعه اعتماد، جوّ افزایش زندگی، کیفیت بهبود

در مایه به بهبود کیفیت زندگی اختصاص دارد و پس از آن توسعه فردی بیشترین سهم در این درون

 دارد. مایه به افزایش جوّ اعتماد اختصاصجایگاه دوم است و کمترین سهم در تبیین این درون

ی فراهم کردن فرصتی برای زندگ تیفیک هبودانتظار هر انسانی است. منظور از ب شاد زیستن

و  گاراد؛ 2015، 1دانشجویان است که بتوانند سطح زندگی خود را ارتقا دهند )بالو، پائولی و وورل

(. بهبود کیفیت 2017 ( و در خود خوشبختی عمیقی احساس کنند )الویک و کانیزارو،2006 همکاران،

و  هندرسون ـ کینگة خود را )ندیآشود که دانشجو توانسته باشد راه زندگی زمانی حاصل می

 کند.( پیدا 2000، 2( در جهتی مناسب و درست )وست، دمیتروپلوس، هیند و ویلکس2006اسمیت، 

 رودیمانتظار  .دهدمیها، رخ وری از فرصتدر مکان و زمان مناسب و با بهرهی فرد توسعه

آموزش عالی زمینه ایجاد این فرصت را برای دانشجویان فراهم آورد. احساس شکوفایی )الویک و 

(، کسب استقالل و توسعه فردی 2017، 3(، یافتن معنا و هدف زندگی )ژانگ و ژانگ2017 کانیزارو،

خودکارآمدی )وندن (، 2016، 4( رسیدن به خودآگاهی )رابینسون و گالنزر1396)کوثری و خوشنام، 

؛ 2015، بالو و همکاران(، پیشرفت شخصی )2015، 5ویجنگارد، بیوسیرت، سیگرس و گیجسالرز

)وودال،  نفساعتمادبه(،  واقعیت بخشی و تحقق خود، 2014، 7؛  لوین2013، 6؛ کریگ2009هارتلی، 

د فکری، آگاهی ( رش2013، 9( ، کمک به بهبود فردیت )ال ـ فتال و ایوبی2014، 8رسنیکهیلر و 

 ی توسعه فردی است.دهندهنشان(، 2010، 10اجتماعی و اخالقی )گیبسون

را در میان  اعتماد جوّ شیافزاآموزش عالی باید با رشد و ایجاد بلوغ فکری در دانشجویان زمینه 

عالی . آموزش ردیپذینمی صورت درستبهها فراهم آورد. بدون ایجاد جوّ اطمینان مبادله اطالعات آن

 باید فضایی ایجاد کند که دانشجویان یاد بگیرند که در کنار هم بیاموزند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Balloo, Pauli & Worrell  
2. West, Dimitropoulos, Hind, & Wilkes 
3. Zhang & Zhang 
4. Robinson & Glanzer 
5. Vanden Wijngaard, Beausaert, Segers, & Gijselaers 
6. Krieg 
7. Levine 
8. Woodall, Hiller & Resnick 
9. Al-Fattal & Ayoubi 
10. Gibson 
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بهبود روابط اجتماعی و  ةی، زمیناجتماع یهامهارت توسعهکه با  رودیماز آموزش عالی انتظار 

بهبود ساختارهای جامعه را فراهم کند و از میزان مشکالت اجتماعی که ناشی از ناتوانی در برقراری 

(. برقراری ارتباط با سایر دانشجوها )کوثری 2017اطات اجتماعی است بکاهد )ژانگ و ژانگ، ارتب

(، گسترش روابط 2015(، تقویت تعامالت اجتماعی )وندن ویجنگارد و همکاران ، 1396و خوشنام، 

(، 2012 میناردز و همکاران،؛ 2015، بالو و همکاراناجتماعی و داشتن یک زندگی اجتماعی فعال )

های اجتماعی ( منجر به توسعه مهارت2014ی اجتماعی )وودال و همکاران، هاگاهیپاایجاد  و

 .گرددیم

 یریگمیتصم(، قدرت درک، تحلیل، 2010ی شامل تفکر انتقادی )گیبسون، شناخت هایمهارت

(  است. دانشجوی دورة  1396( و سازگاری با محیط )کوثری و خوشنام، 2002)آستین و اسگوارا، 

( و به دست آوردن 2014، 1ی باالتر )بارالسکایاشناختمعرفتهای دکتری باید بتواند با کسب مهارت

با ( مسائل را موشکافانه تحلیل کند و 2016عمیق از جهان )رابینسون و گالنزر،   اندازچشم

( در جهت رفع مشکالت اقدام 2017ی متنوع )ژانگ و ژانگ، هادهیای مناسب و اجرای هاحلراه

 نماید. 

تربیت ها را فراهم آورد. ی اجتماعی آنریپذنقشة نیزمدانشجویان انتظار دارند آموزش عالی 

مسائل ی به مندعالقهعالی است. های سند تحول بنیادین آموزش غایت یکی ازشهروند مطلوب 

ی خدمات اجتماعی هاتیفعال(، مشارکت در 2015سیاسی و اجتماعی )وندن ویجنگارد و همکاران، 

به شهروندی  شدنلیتبد(، 2007 ،ی در جامعه )ساریدگ و والتونرگذاریتأث(، 2014)بارالسکایا، 

( در مؤسسات آموزش 2009( از طریق آموزش شهروندی )زگاگا، 2010 و همکاران، تانبورگفعال )

 شود.عالی حاصل می

 توسط مطالب های ارائهآموزشی دارای مقوله مناسب تجهیزات و امکانات مایة خدمات،درون

 مناسب سبک علمی، هایمهارت توسعه آموزشی، مناسب خدمات علمی، توانمند استادان ،استادان

 و امکانات مکتوب، منابع از استفاده امکان آموزشی، هایدوره پیوستگی و ارتباط کالس، مدیریت

 مناسب تجهیزات و مایه به امکاناتاست که بیشترین سهم در این درون آموزشی مناسب تجهیزات

های علمی در جایگاه دوم است و کمترین سهم آموزشی اختصاص دارد و پس از آن توسعه مهارت

 آموزشی اختصاص دارد. هایدوره پیوستگی و مایه به ارتباطدروندر تبیین این 

ی از دیگر انتظارات است. تجهیزات و امکانات باید متناسب مناسب آموزش زاتیو تجه امکانات

است. دانشجویان به دنبال امکانات و  انکاررقابلیغبا دروس باشد زیرا تأثیر آن در یادگیری 

، خدمات و امکانات مناسب دانشگاهی (1395می و همکاران، )سلیی مناسب آموزشی هایفناور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Burlutskaia 
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(، کیفیت سوروسات 2013، 1؛ مارتینز و تولدو1394کرفستانی، شمامی و جعفریراد، عزیزی)جعفری

(، کیفیت خدمات و سرویس ارتباطات الکترونیکی )پاراهو، هاروی و 1394آکادمیک )فراستخواه، 

ها و منابع مناسب آموزشی )اکاریم ( ابزارها، زیرساخت2013، 3ت؛ هیدار، االرف و یاکو2013، 2تمیم،

( و 2012میناردز و همکاران،  ؛2013، 4؛ کاندیکو و مائر2012؛ راویندران و کالپانا، 2012و حسین، 

 ( هستند.2010در دسترس و مفید بودن تجهیزات و حمایت از فناوری اطالعات )گیبسون، 

یی است که در راستای بهبود امر آموزش صورت هاتیفعالی شامل کلیه مناسب آموزش خدمات

در اثربخشی آموزش بسیار مؤثر خواهد بود. توجه به فرایند و سیر خط یادگیری  قطعاً و  ردیپذیم

ی کاربردی، فراهم کردن امکانات پژوهش و حمایت مادی و هاآموزش(، ارائه 1396ندوشن، )غیاثی

، کیفیت یاددهی، کیفیت تولید دانش و تحقیقات (1395 )سلیمی و همکاران،معنوی از پژوهش 

؛  مارتینز و تولدو، 2013 و همکاران، (، کیفیت طراحی آموزش )سورمن1394آکادمیک )فراستخواه، 

(، مشارکت 1392 ،خویی و همکارانمرقاتیی مناسب آموزش و یادگیری )هاوهیش(، 2013

میناردز و منابع تدریس ) روزبه( محتوای 2012 دانشجویان در کارهای تحقیقاتی )اکاریم و حسین،

(، ارائه بازخورد به دانشجویان 2010(، مفید بودن دروس و محتوا )گیبسون، 2012، همکاران

ی هاو ارزش(، هماهنگی کیفیت آموزش درک شده با انتظارات 2009، و همکاران 5کریسپ)

ی در انتخاب آموزش ریپذانعطاف(، حمایت مناسب آموزشی، 2005، 6دانشجویان )تلفورد و ماسون

 ة خدمات مناسب آموزشی است.دهندنشان( 2002؛ دیویس، 2003، 7ارائه شده  )تریکر

دانشجویان بسیار مورد تأکید است زیرا دانشجو توقع دارد  نظر از استادانمطالب توسط  ةارائ

استفاده کند. امروزه به جهت مشارکت بیشتر دانشجو  استادانی درس از علم هاکالسکه بتواند در 

که منجر به افت  کنندیمیی از درس را به دانشجوها واگذار هابخشتدریس  استاداندر کالس، 

. دانشجو انتظار دارد برای مشارکت در کالس تمهیدات دیگری اندیشیده شده گرددیمعلمی کالس 

 باشد.

ی را توانمند علم استادان(، وجود 1393 ،و همکاران ریماز) استادانهای علمی از انتظار حمایت

(، کارآمدی و تخصص 2013)کاندیکو و مائر،  استادان. تأثیر دانش اندینمایم رقابلیغامری مهم و 

 تیفیباکی علم ئتیه( و وجود 2010؛ گیبسون، 2013، سورمن و همکاران) استادانموضوعی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Martínez & Toledo 
2. Parahoo, Harvey, & Tamim  
3. Headar, Elaref, & Yacout 
4. Kandiko & Mawer 
5. Crisp   
6. Telford & Masson 
7. Tricker 
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(. به 1395سلیمی و همکاران، علمی دانشجو بر کسی پوشیده نیست )( بر رشد 1394)فراستخواه، 

 استادانی هایژگیوعلت اینکه مالک و عامل توسعه جامعه، رشد علمی دانشجو است، بنابراین اگر 

( ویژگی 1392خویی و همکاران، مرقاتیی شخصیتی، علمی و مهارتی تقسیم نماییم )دستهرا به سه 

 سعه مؤثر است. در روند تو استادانعلمی 

و  بخشدیمبا ایجاد انگیزه در دانشجو فرایند یادگیری را بهبود  کالس تیریمناسب مد سبک

تواند فرایند یادگیری و یاددهی را از حالت سنتی خارج کرده و متناسب با مقتضیات زمان ارتقا می

 (.1395سلیمی و همکاران، دهد و انگیزه کاوشگری را در دانشجویان افزایش دهد )

علمی اشاره دارد.  ءی به انتظار دانشجویان به جهت رشد و ارتقاهای علممهارت توسعه

تخصص خود حرفی برای گفتن داشته باشند و  ةکه در حوز دنخواهیمدانشجویان در مقطع دکتری 

شامل فهم  هامهارت(. این 1394خدمات تخصصی مناسبی به جامعه ارائه دهند )فراستخواه، 

 (.2014)وودال و همکاران،  گرددیمهای انتقالی و مهارت وکارکسب

ی غنی اشاره دارد. انتظار هر دانشجویی از آموزش هاخانهکتاببه  استفاده از منابع مکتوب امکان

 (.1395سلیمی و همکاران،  ؛ 1393 ،و همکاران ریماز)و مناسب است  روزبهعالی فراهم کردن منابع 

و  رودیماز بین  هاآموزشی انسجام های آموزشدوره یوستگیو پ ارتباطبدون در نظر گرفتن 

های خروجی نهایی آموزش هرگز مطلوب نخواهد بود. دانشجوها انتظار دارند با پیوستگی دوره

 آموزشی بر کیفیت آن بیافزایند.

 ندیبه بهبود فرا کمکمایة کمک به اشتغال دارای مقولة کمک به بهبود فرایند اشتغال است. درون

انتظار از آموزش عالی فراهم کردن زمینه کسب شغل  نیتریاصلزیرا  ،ی اصلی استامقوله اشتغال

؛ 2002تحت عناوین مختلف به آن اشاره شده است )آستین و اسگوارا،  هاپژوهشاست و در اکثر 

؛ 2010 و همکاران نبورگتا؛ 2017، 1؛ تاملینسون1392؛ بوالغ، 1388؛ بارانی، 2012اکاریم و حسین، 

؛ گیبسون، 2013؛ کاندیکو و مائر، 2006، 2؛ فینی، دنیس و اوسوریو1394؛ فراستخواه، 1388عظیمی، 

وست و ؛ 1394نظری، ؛ واقفی1389یوزتاب، ؛ مختاری2013؛ مارتینز و تولدو، 2014؛ لوین، 2010

 (.    2010، 3؛ ویالر، تریادو، پینازو، سلدران و سوله2000، همکاران

توسعه مهارت های اقتصادی و استفاده  های مالی دارای مقوله کمک های مالی،مایة حمایتدرون

های مالی اختصاص مایه به کمکها است که بیشترین سهم در این دروناز امکانات سایر سازمان

تبیین این  های اقتصادی در جایگاه دوم است و کمترین سهم دردارد و پس از آن توسعه مهارت

 ها اختصاص دارد. درون مایه به استفاده از امکانات سایر سازمان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Tomlinson 
2. Phinney, Dennis, & Osorio 
3. Villar, Triadó, Pinazo, Celdrán. & Solé 
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ی مالی دانشجویان و یا فراهم هااسترسی از آموزش در راستای کاهش مال هایکمکانتظار 

ها امری ضروری است. ایجاد امکانات رفاهی و تسهیالت )سلیمی و ی کاری آنهانهیزمکردن 

تحصیلی و حمایت  نهیهزکمک(، 2012ناسب دانشگاه )راویندران و کالپانا، (، هزینه م1395همکاران، 

رفاه دانشجو  نیتأم( به جهت 2012، میناردز و همکاران؛ 2012مالی دانشگاه )اکاریم و حسین، 

 انتظارات دانشجویان است.  ازجمله( 1394)فراستخواه، 

ی از های اقتصادمهارت توسعهلذا  ،هدف نهایی آموزش بهبود شرایط و توسعه اقتصادی است

انتظارات دانشجویان است. دانشجو انتظار دارد در ازای صرف وقت و هزینه بتواند زمینه رشد 

)کوثری  های اقتصادی با یادگیری مدیریت مالیاقتصادی خود در آینده را فراهم آورد. توسعه مهارت

و همکاران،  بالو)ای افزایش درآمد ایجاد شرایطی بر، (2014وودال و همکاران، ؛ 1396و خوشنام، 

(،  2000، ؛ وست و همکاران2013؛ مارتینز و تولدو، 2014لوین، ؛ 2013 و همکاران، باوم؛ 2015

یی جهت کسب منافع راهکارها(، 1394ایجاد کارآفرینی دانشی و تبدیل دانش به ثروت )فراستخواه، 

( و بهبود عملکرد در 2008، 2اقتصادی )بریگز(، ایجاد امنیت 2010، 1از آموزش عالی )فینی و فینی

 شود.اقدامات اقتصادی حاصل می

. وجود گرددیممنجر به سهولت دسترسی به منابع علمی  هاسازمان ریاز امکانات سا استفاده

شود زمان دانشجویان از بین و بدون انعطاف در این خصوص موجب می ریگوقتی هایبروکراس

(، بر این اساس 1393 ، و همکاران ریمازکند )له را با دشواری روبرو میبرود و شرایط نگارش رسا

 شود.  دنظریتجدالزم است در این خصوص 

 بودن مشخص جامعه، تحوالت با همسو دانشگاههای دارای مقوله کارآمد مدیریتمایة  درون

است که بیشترین سهم در این درون مایه  سازمانی تعهد کارآمد و مدیریت دانشگاه، راهبردی سند

در جایگاه دوم  جامعه تحوالت با همسو دانشگاهبه مدیریت کارآمد اختصاص دارد و پس از آن 

دانشگاه اختصاص  راهبردی سند بودن و کمترین سهم در تبیین این درون مایه به مشخصاست 

 دارد.

ها، آن یدهو رهبری در هر نظامی، بسان ستون فقرات آن است. منابع انسانی و سازمان مدیریت

ها درگرو سازمان ینامهمدیریتی و اساس یهاوهیتعیین هدف سازمان، کنترل و تنظیم منابع مالی و ش

 اعتمادقابلدانشجویان انتظار دارند مدیریت به دور از حاشیه،  .رهبری و مدیریت کارآمد است

ها را ( و توانمند آموزش عالی زمینه رشد و تعالی آن2012، 3سمپائو، پرین، سیموئز و کالینوسکی)

( تا در مواجه با 1396ندوشن، باشد )غیاثی افتهیسازمانفراهم آورد. مدیریت باید ساختارمند و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Finney & Finney 
2. Briggs 
3. Sampaio, Perin, Simões, & Kleinowski 
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پذیر مدار، مشارکتتغییرات محیطی بتواند انسجام خود را حفظ کند. عالوه بر آن مدیریت باید مردم

 ة انسانی مدیریت را نیز فراهم کند. جنب( باشد تا بتواند 1394و خدمتگزار )فراستخواه، 

بسیار ضروری است.  با تحوالت جامعه هادانشگاهدر عصر ارتباطات و اطالعات، همسو بودن 

توجهی به این تغییرات منجر به دور توجه به اطالعات روزافزون و تغییر سریع دنیای علم، بی با

داشته  نگرندهیآ. آموزش عالی باید راهبردی گرددیمافتادن از دانش روز دنیا و افت جامعه علمی 

ی، تکنولوژی، که در راستای تغییرات علم رودیمانتظار  هادانشگاه(، لذا از 1394باشد )فراستخواه، 

 اطالعاتی و ... حرکت کنند. 

آموزش عالی، حرکت  اندازچشمبا تعیین مسیر، اهداف و  دانشگاه یبودن سند راهبرد مشخص

ی آکادمیک زادرونی با ایجاد نظم سند راهبردکند. را در طول مسیر علمی هموار می دانشجوها

 کند شفاف بودنرا مشخص میی آموزشی و علمی هاتیفعال( چهارچوب 1394)فراستخواه، 

 (.2013... نیز باید مورد توجه قرار گیرد )کاندیکو و مائر، اطالعات مالی، سازمانی، ابزار و

ی علمی، اداری و اجتماعی هاتیمسئولمتعهد بودن به فرایندهای آموزش عالی منجر به پذیرش 

، استادانتواند زمینه را برای اعتماد به ی میسازمان تعهدو در نهایت داشتن  گرددیمآموزش عالی 

 استاداندر دسترس بودن  (.2012ی دانشگاه فراهم آورد )سمپائو و همکاران، هااستیسکارکنان و 

؛ 2010؛ گیبسون، 2009؛ کریسپ و همکاران، 1394؛ فراستخواه، 2006و کارکنان )پیترز و هوالند، 

، جدیت و عالقه (1393 ،و همکاران ریماز)ها بودن آن کنندهتیحما(، 2012، میناردز و همکاران

ی تعهد سازمانی دهندهنشان( از جمله عوامل 1392خویی و همکاران، مرقاتی) سیتدربه  استادان

 است. 

ها در ها و مقولهبه صورت یک کل و سهم هر کدام از درون مایه هامولفهبا در نظر گرفتن این 

هایی متناسب با آن ارائه نمود و با ایجاد انگیزه در ریزیکارها و برنامهتوان راهتبیین انتظارات می

 ها را در مسیر رشد و توسعه خود و جامعه هدایت نمود. در این راستا:دانشجویان آن

 برشود یم شنهادیپ ،یاز آموزش عال انیانتظارات دانشجو عیوس  ةدامن و پژوهش ةافتی براساس -1

 اصالح در یعال آموزش از انیدانشجو انتظارات بهتر درک رایزشود  دیسطوح انتظارات تاک هیکل

انتظارات  یبرآورده ساز یبرا یزیرراهکار و برنامه ارائه. است مؤثر یآموزش نظام یراهبردها

 یندهایفرا رایگردد ز ییقابل انجام است که انتظارات در تمام سطوح شناسا یزمان انیدانشجو

 . گرددیم گریانتظار منجر به برطرف شدن انتظار در سطح د کیاز  کنندهتیحما

  82/0ی با بار عاملی مناسب آموزش زاتیامکانات و تجه خدمات،با توجه به اینکه درون مایة  -2

های مناسب آموزشی امری کند در نظر گرفتن بودجهبیشترین سهم را در تبیین انتظارات ایفا می

 ضروری است
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مناسب  زاتیامکانات و تجه خدمات،ی بیشترین سهم را بعد از مال هایتوجه به اینکه حمایت با -3

تواند عالوه بر اط برقرار کردن میان صنعت و دانشگاه میبی در تبیین انتظارات دارا است، ارتآموزش

 ها نیز کمک کند.رفع انتظارات مالی دانشجویان به توسعه اقتصادی آن

 قیدق یابیارز مورد ییبه تنها تواندیم شده احصاء پژوهش نیا در که ییهاشاخص از کی ره -4

 .ردیقرارگ کشور یآموزش عال گذاراناستیس

 پختگی به رسدیم به نظر ولی است برداشته تغییر یسوبه ییهاگام یتازگبه ایران در آموزش عالی

 از مسئله این و شود فراهم بیشتری یهاپژوهش زمینه شودمی پیشنهاد لذا است؛ الزم نرسیده

 .گیرد قرار ی پژوهشیهاتیاولو
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 منابع

 الف. فارسی

های پذیری رشتهواکاوی ادراک و انتظارات دانشجویان کشاورزی از اشتغال(. 1388)شهرزاد  ،بارانی

، رشته کشاورزی، نامه کارشناسی ارشدپایان. های کشاورزی غرب کشوردانشکدهکشاورزی در 

 علوم کشاورزی.دانشگاه 

های آموزشی و رابطه آن با نیازهای یان از برنامهبررسی انتظارات دانشجو(. 1392) خدارحم ،بوالغ
سیستان و دانشگاه  ،نامه کارشناسی ارشدپایان. ایهای فنی و حرفهبازار کار در آموزشکده

 بلوچستان. 

(. بررسی وضعیت 1394) هراز ،جعفری کرفستانی مصطفی و ،عزیزی شمامی علی، ،جعفری راد

فصلنامه  .های دولتی شهر تهرانکیفیت خدمات دانشگاهرضایت دانشجویان تحصیالت تکمیلی از 

 .125-113، (17)68، آموزش مهندسی ایران

 استادانتبیین انتظارات دانشجویان دکتری از (. 1393، الله )دهداری ، طاهره ودهداری، شهناز، ریماز

آموزش مجله مرکز مطالعات و توسعه  .راهنما در انجام رساله دکتری: یک تحلیل محتوای کیفی

 .71-56(، 4) 9 ،علوم پزشکی یزد

ابعاد تصویر دانشگاهی؛ مطالعه نگرش و  (.1395رش )آ ،عبدی ، کیوان وبلندهمتان ، جمال،سلیمی

 .98-69(، 4)22 ،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی .تصورات دانشجویان

نگرش سنجی انتظارات شغلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی (. 1388) رومینا ،عظیمی

، رشته تربیت بدنی، . پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه مازندران از اشتغال و آینده شغلی شان

 پیام نور مازندران. دانشگاه 

شکاف واقعیت موجود با انتظارات مطلوب دانشجویان از دانشگاه . (1396، سعید )ندوشنغیاثی

 .56-27(، 1)9 ،وزش عالی ایرانآم (.مطالعه موردی: دانشگاه عالمه طباطبائی)

دانشجویان مطالعه موردی یک دانشگاه  ةشدهای زیسته و ادراکتجربه (.1394قصود )م ،فراستخواه

 .70-25(، 2) 7 ،آموزش عالی ایران .ایرانی

 .(. تحلیل پدیدارشناسی معنای ذهنی دانشجو از دانشگاه1396) ژگانو خوشنام، م سعودکوثری، م

 .193-171(، 38)11، نشریه پژوهش در نظام های آموزشی

معادالت ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل  (.1393محسنین، شهریار و اسفیدانی،  محمدرحیم )

تهران: انتشارات  (.ال اس )آموزشی و کاربردی پی-اسمارت افزارمربعات جزیی به کمک نرم

 مهربان نشر.

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/592040
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/592040
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/503729
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/503729
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/503729
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-پایان .بررسی انتظارات شغلی دانشجویان رشته تربیت بدنی ایران(. 1389) زینب ،مختاری یوزناب

 پیام نور. دانشگاه  ، رشته تربیت بدنی،نامه کارشناسی ارشد

تبیین دیدگاه (. 1392ریم )م ،دستورپور، فاطمه و زارعی ، شهناز،ریماز ، عفت السادات،خوییمرقاتی

آموزش  .های آموزش و یادگیریو دانشجویان تحصیالت تکمیلی در خصوص شیوه استادان
 .82-67، (1)3 ،بهداشت و ارتقای سالمت

طراحی الگوی عوامل موثر بر انتظارات دانشجویان از (. 1398نوریان، محمد و قلمکاری، مهان )

 . پایان نامه دکتری، مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد تهران جنوب.آموزش عالی

 بدنی از شغل و آیندة شغلیانتظارات شغلی دانشجویان تربیت (. 1394) راحله السادات ،واقفی نظری
 پیام نور. دانشگاه  ، رشته تربیت بدنی،پایان نامه کارشناسی ارشد. های آزاد شهر تهراندر دانشگاه
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Introduction 

Due to the importance and the role of higher education in the world, 

different countries have made attempts to keep their higher education 

dynamic and provide constant evaluation of its main components. As one 

of the components of higher education, students have been attracted to this 

system with their various expectations. The increased population of 

students as well as the rise in the number and variety of higher education 

institutions have led to higher expectations of higher education 

(Brinkworth et al, 2009). After their admission to university, as a result of 

their interaction with other participants there (e.g. students, professors, 

staff), students might find their expectations and goals challenged and 

might revise some; accordingly, they might get further attracted to or may 

tend to skip university (Ailes et al, 2017) in that the gap between their 
expectations and experiences could cause them to feel discouraged, 

stressed, and uncertain about their goals (Basow & Gaugler, 2017). Studies 

have revealed a wide variety of such expectations and goals, which are 

essential for keeping higher education active and dynamic. Nevertheless, 

it might not be always possible for higher education to respond to and meet 

all such demands due to the limitations in public and governmental 

resources. Hence, it is necessary to identify and recognize the different 

aspects of these expectations in order to keep higher education active and 

dynamic.  

Identifying the valid components of different aspects of these 

expectations can help the authorities in macro educational planning to 

estimate the possibility of their fulfilment and to keep the educational 

settings dynamic through the programs and goals consistent with the 

participants’ expectations. Students' lack of hope of fulfilling their 

demands on their fields of study will cause adverse effects on their 

objective and motivation for learning as well as their responsibility and 

future efficiency (Salehi et al, 2010). Studies have also shown that the 
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students whose experiences are not in line with their expectations are more 

likely to get frustrated and disappointed, which will correspondingly affect 

their performance (Byrne et al, 2012). Factors such as the development of 

communities, the generation differences, and the technology changes in 

today’s students all  point to their difference with their previous 

generations. Students have become more demanding and try to meet their 

needs and expectations; hence, further research must be conducted to 

verify the students' expectations of higher education. Such findings are 

significant in that they can enable higher education planners find a way to 

communicate closely with the students by understanding their 

expectations. Thus, they can provide the necessary planning to gain the 

students' satisfaction, which can respectively contribute to the 

development of the society through increasing motivation in the educated 

people. Therefore, this study aimed at validating the components of 

doctoral students' expectations from the higher education.  

Research questions 

 The present study was an attempt to design a valid questionnaire to 

assess the validity of the components of doctoral students' expectations 

from higher education. Therefore, the study had two main objectives: first, 

designing an accurate questionnaire, and second, determining the validity 

of its factor structure.  

The question that guided the study concerned whether these 

components are valid among doctoral students in Iran. 

Methods 

Using the identified components presented in Nourian and 

Ghalamkari's (2019) qualitative study, a research-made questionnaire was 

prepared. Cronbach’s alpha and confirmatory and exploratory factor 

analyses were used to confirm the validity and reliability of the 

questionnaire. The population consisted of the doctoral students in Tehran 

(55515 students). 382 students were selected as the sample through 

stratified random sampling method. The results were analyzed using 

structural equation testing using AMOS.  

Results 

The results indicated that the components specified for the doctoral 

students' expectations of higher education are well validated with 31 major 

themes and 7 subthemes (considering the students’ conditions, giving them 

social dignity, providing services and proper educational facilities, 

opening up opportunities for their employment, providing financial and 

scientific support and efficient management, and improving their personal 

and social life). The subthemes of considering the students’ conditions and 

social dignity and improving their personal and social life were below the 

average levels in explaining the doctoral students' expectations from 

higher education. On the other hand, the subthemes of providing services 

and proper educational facilities had the highest contribution in explaining 
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the expectations. Contribution to employment was ranked upper than the 

average levels. However, financial support had the highest level after the 

subthemes of providing services and proper educational facilities. Offerinf 

scientific support was the third component in explaining the expectations. 

Efficient management, however, was in a lower than average level in 

explaining the doctoral students' expectations of higher education. In sum, 

services and proper educational facilities were ranked as the subthemes 

with the highest contribution to explaining the doctoral students' 

expectations of higher education and the subthemes of improving personal 

and social life and considering the students' conditions and social dignity 

had the lowest contribution.  

 

Discussion and Conclusion 

Studies on the students' expectations of higher education are mostly 

focused on one dimension. Considering the importance of studying the 

students' expectations of higher education, it is required to suggest valid 

and comprehensive components to provide a better understanding. Each 

identified component has been individually discussed in other studies, but 

examination of all components provides the basis for a major review of the 

higher education system. The present study demonstrated that students' 

expectations had various dimensions. Thus, considering the multiple 

dimensions of students' expectations at the same time and attempting to 

meet them can lead to the students' increased satisfaction. Regarding these 

components as a whole as well as the individual contribution of each 

subtheme and category in explaining the expectation can contribute to 

providing appropriate strategies and programs. In addition, increasing 

motivation among students can direct them towards the development of 

themselves and the society.  

 

Key words: higher education, students' expectations, validation  
 

 

 

1 PhD. Student, Islamic Azad University, South Tehran Branch 
2 Associate Professor, Islamic Azad University, South Tehran Branch 
3 Assistant Professor, Islamic Azad University, South Tehran Branch 
4 Associate Professor, Allameh Tabataba'i University 

                                                             


