تابستان  ،1399دوره  ،29شماره  ،2صفحه 157تا 170

157
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چکیده
زمینه و هدف :پژوهش حاضر با هدف شناسايي و رتبهبندي عوامل موثر برانتخاب دانشگاه علوم پزشکي آزاد اسالمي
تهران انجام شده است.
روش بررسی :پژوهش حاضر با هدف شناسايي و رتبهبندي عوامل موثر برانتخاب دانشگاه علوم پزشکي آزاد اسالمي
تهران انجام شده است .روش پژوهش از نظر هدف کاربردي و از منظر گردآوري دادهها توصيفي -پيمايشي بوده است.
جامعه آماري پژوهش ،کليه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي آزاد اسالمي به تعداد  3723در سال تحصيلي( )1398-99
نفر بود که به صورت در دسترس ،حجم نمونهاي به تعداد  1985نفر به شيوهي نمونهگيري طبقهاي اي و در دسترس
انتخاب گرديد .به منظور گردآوري دادهها از پرسشنامه محقق ساخته  23گويه اي استفاده شد که ضريب آلفاي کرونباخ
براي عاملهاي زيربنايي ابزار  95/05به دست آمد .جهت بررسي روايي پرسشنامه عالوه بر نظر متخصصان از تحليل عاملي
تأييدي نيز استفاده شد.
یافتهها :جهت شناسايي عوامل موثر بر انتخاب دانشگاه از طريق پيشينه پژوهشهاي انجامشده ومباني نظري در
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي نه عامل(ارتباطات بين المللي ،عامل اجتماعي ،امکانات ،شهرت ،ارتباط با بازار کار ،عامل
فردي،کيفيت ،دانشجويي -فرهنگي و عامل اقتصادي) شناسايي شد.
استنتاج :نتایج پژوهش نشان داد -1 :مدل کلي پژوهش با استفاده از تحليل عاملي تأييدي با نه عامل مورد برازش قرار
گرفت -2 .همه نشانگرها به طور معنيداري با عامل زيربنايي خود مرتبط هستند و مدل اندازهگيري طي ارزيابي شاخصهاي
جزئي مطلوب است -3 .جهت رتبهبندي عوامل موثر بر انتخاب دانشگاه از آزمون فريدمن استفاده شد .آماره خي دو نشان
ميدهد که بين ميانگينهاي رتبهاي تفاوت معناداري در سطح  0/05وجود دارد.
کلید واژه ها :داليل انتخاب دانشگاه ،دانشجويان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،عوامل مؤثر

 .1استادیار ،دانشکده علوم و فناوری نوین ،دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی ،گروه ژنتیک Email: hjam1358@yahoo.co.uk

 .2استادیار ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی Email: fnarenji@ut.ac.ir

 .3دانشجوی دکتری ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی Email: mostafavi60@yahoo.com
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مقدمه

دانشگاه هايي بسيار بزرگ که وسعت زيادي دارند  -۲دانشگاه
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در سالهاي اخير ،تغييرات گستردهاي در چشم انداز،

هايي که داراي تعداد زيادي دانشجو هستند و  -3دانشگاه

چگونگي مديريت ،ساختار و وضعيت آموزش عالي در جهان

هايي داراي امکانات پيشرفته و کيفيت ويژه که فراهم آورنده

در سطح بين المللي رخ داده است .این تغییرات بر چگونگی

فرصت هاي شغلي فراواني براي دانشجويان هستند .اين عوامل

عملکرد مؤسسات آموزش عالی تاثیر گذار بوده و نیروي

تأثير مثبتي نيز بر جايگاه دانشگاهها در رتبه بندي مؤسسات

محرکی جهت بازاریابی آموزش عالی در نظر گرفته شده

آموزش عالي دارد (بونزل )۲۰۰۷ ،و مي تواند نشان دهنده

است (نيکولسکو )2009 ،1در چنين شرايطي مراکز آموزش

کيفيت واقعي آن دانشگاه باشد.وايتهد ( )6002نيز دستيابي

عالي همواره در صدد کسب مزيت رقابتي از طريق ايجاد و

دانشجويان به منابع مالي و شهرت دانشگاه را در دانشگاه

تقويت عوامل موثر بر اين امر هستند (حيدري و همکاران،

کمبريج انگلستان بررسي کرده و گزارش کرده مواردي مانند

 )1396عالوه برآن ،رقابت در مراکز آموزش عالي در سطح

نوع و ماهيت رشتههاي تحصيلي ،شهرت دانشگاه و شهريه

بين المللي و ملي رو به افزايش استسايزر  ،)1002 ،در اين

از عوامل تأثيرگذار بر انتخاب دانشجويان اين دانشگاه است

خصوص دانشگاههاي بينالمللي براي جذب هرچه بيشتر

(وايتهد )2006 ،مارينگ )2006( 3نیز دو رويکرد اصلی را جهت

دانشجويان از ابزارهايي نظير؛ دانش مديريت ،تبليغات و به

انتخاب دانشجویان براي دانشگاه ها معرفی میکند -1 :رويکرد

کارگيري روشهاي پيشرفته بازاريابي استفاده ميکند (جعفري

مشتري مداري و ارتباط با بازارکار جهت اشتغال و  -2برنامه

و اسماعيلي .)1392 ،بسياري از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش

هاي آموزشی و پژوهشی رشته هاي تحصیلی و هزینه آن ها.

عالي در سطح بين المللي و برخي در سطح ملي درصدد

پرايس 4و همکاران( )2003نيز در مطالعه خود عوامل مؤثر بر

شناسايي و برآورد نيازهاي فراگيران خود به منظور برنامه

انتخاب دانشگاه را مواردي مانند :شهرت شهر یامحل ،دانشگاه،

ريزي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي خود هستند تا از اين

داوطلبان محيطي ،تسهيالت يادگيري ،امنيت دانشگاه ،نوع

طريق ساليق آنها را شناسايي و نيازهاي ويژه مخاطبان خود

دانشگاه ،رفت و آمد ،تسهيالت اجتماعي و امکانات ورزشي،

را مديريت کنند .به عنوان مثال (کی مینگ )2010 ،2در

تسهيالت حمايت از کودکان و محيط دانشگاه مطرح کردند.

مطالعه خود گزارش ميکند که کشور مالزي رقابتي فزاينده را

در همين راستا واليتو ،)2014( 5در پژوهش خود برند دانشگاه

در دانشگاه هاي خود جهت جذب دانشجو چه در سطح ملي

را به عنوان يک مزيت رقابتي در جهاني شدن مورد بررسي قرار

و بين المللي برنامه ريزي کرده است .این دانشگاهها عواملي

ميدهد ،نتايج تحقيق او نشان داد در روسيه رقابت شديدي

مانند :مکان دانشگاه ،شهرت دانشگاه ،برنامه هاي دانشگاه،

بين مؤسسات آموزش عالي در جذب سرمايه وجود دارد و يک

کمک هاي مالي دانشگاه ،تسهيالت آموزشي ،هزينه ،فرصت

عامل کليدي در پيروزي در اين رقابت ،توجه به برندسازي در

اشتغال ،فضا و زيبايي را به عنوان مزيت رقابتي خود در نظر

دانشگاه است؛ چراکه موجب ايجاد مزيت رقابتي براي دانشگاه

گرفته اند.هم چنين ،تايلور( ،)۲۰۰۶مؤسسات آموزش عالي را

خواهد شد .وي به شاخص هايي مانند؛ محل احداث مؤسسه

به سه دسته کلي بر اساس برندشان تقسيم بندي مي کند -۱

آموزش عالي ،جايگاه ورزشي ،خدمات درماني ،پذيرايي ،فعاليت
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سید حمید جمال الدینی و همکاران

هاي فوق برنامه و فرهنگ مؤسسه آموزش عالي اشاره ميکند

امکانات رفاهي دانشگاه نقش مهمي در ارزيابي مناسب از سوي

(به نقل از تجري و صاحبی.)1396 ،

دانشجويان براي ادامه تحصيل در دانشگاه دارد .تحقيقات

مطرح کردند؛ با توجه به رقابت شديد مؤسسات آموزش عالي،

معموال دانشگاه هايي را انتخاب مي کنند که از جذابيت الزم

توجه به برند در دانشگاه مي تواند بر بهبود عملکرد دانشگاه

برخوردار بوده و داراي فناوري هاي به روز باشد .همان گونه که

به ويژه در ارتباط با صنعت و کسب درآمد مؤثر و مفيد باشد

مطرح شد؛ عوامل متعددي در انتخاب دانشگاه براي تحصيل از

(اردوغوس و اورگون )2016 ،و به عنوان يکي از داليل انتخاب

طرف دانشجويان اثرگذار است .برخي از اين عوامل مربوط به

دانشگاه از طرف فراگيران مد نظر قرار گيرد .با توجه به مطالب

داليل فردي و برخي ديگر مرتبط با عوامل اجتماعي ،اقتصادي

گزارش شده از طرف پژوهشگران ميتوان عنوان کرد؛ انتخاب

و فرهنگي است .بررسي هايي که در مورد دانشگاه آزاد

يک دانشگاه براي تحصيل ،فرايند پيچيده اي است و در

اسالمي انجام شده است ،نشان مي دهد تنها هزينه تحصيل،

نظرگرفتن برخي از مؤلفهها مانند شهرت و پرستيژ دانشگاه

عامل اصلي در انتخاب دانشگاه نيست و عوامل مهم ديگري

(جادسن و همکاران  ،)۲۰۰۹ ،کيفيت فعاليت هاي آموزشي

مانند مانند فرصت هاي شغلي ،چشمانداز دانشگاه ،اشتغال

و پژوهشي(کي مينگ ،)2010،تسهيالت دانشگاه(کالو،)2007،

فارغ التحصيالن ،موقعيت دانشگاه و کيفيت دوره نيز از سوي

فرصتهاي شغلي براي کسب درآمد ،وام تحصيلي ،نزديکي به

دانشجويان در انتخاب دانشگاه آزاد مؤثر هستند(جعفري و

خانواده و شهريه (جيمز ،)2007،6استفاده از فناوري اطالعات

اسماعيلي1391 ،؛ جمالي و ميرزا جاني .)1396 ،در پژوهشي

و ارتباطات و يادگيري الکترونيکي و امکاناتي فراتر ازدانشگاه

که توسط اسماعيلي و جعفري 1392 ،انجام شد ،ويژگيهايي

سنتي(آلتباخ )2007 ،7مي تواند اين فرايند پيچيده را تحت

مانند شهرت علمي دانشگاه ،توليدات علمي ،پژوهش و

تاثير قرار دهد .هنگامي که دانشجو به انتخاب دانشگاه اقدام

شاخصهاي استعداد علمي ،رفاه دانشجويي ،شهرت اساتيد و

ميکند عواملي مانندکيفيت پاسخگويي اعضاي هيئت علمي

اعضاي هيئتعلمي ،کيفيت تدريس اساتيد ،مشتري مداري،

و کارکنان (جادسن و همکاران ،)2012 ،امکانات و فناوري

پذيرش در رشتههاي ناياب دانشگاهي ،دستيابي به تحصيالت

(چاپلو  )2010،را در ذهن خويش متصور ميشود.پژوهش

تکميلي و امکانات کارگاهي و آزمايشگاهي (جعفري و

(جادسن و همکاران )۲۰۰۹ ،نشان داد؛ دانشجويان براي

اسماعيلي )1392 ،به عنوان عوامل مؤثر در انتخاب دانشگاه در

انتخاب دانشگاه به پنج عامل  -۱شهرت -۲ ،محل -۳ ،هزينه،

نظر گرفته شده است .از ميان دانشگاهها و مؤسسات آموزش

-4 -در دسترس بودن و  -5امکانات دانشگاهي توجه ميکنند.

عالي موجود در ايران ،دانشگاه آزاد اسالمي به عنوان ،سومين

راشنبل و همکاران ۲۰۱6 ،8در مطالعات خود بيان کردند؛ دو

دانشگاه جهان از ديدگاه شمار دانشجو و بزرگترين دانشگاه

عامل شهرت و اعضاي هيئت علمي تأثير مستقيمي در انتخاب

حضوري جهان (ويکيپديا و وبگاه دانشگاه آزاد اسالمي،

دانشگاه دارد .ساسميت و انيو ،)۲۰۰۱( 9نيز بيان مي کنند

 )1397و به طور مشخصتر؛ دانشگاه علوم پزشکي آزاد اسالمي

6
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7
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8
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9

Smith & Ennew

راهبردي آن(تأمين ،حفظ و ارتقاي
تهران ،به علت موقعيت ُ
سطح سالمت جامعه) ،در رتبه بندي جهاني  2019شانگهاي
10

Joseph et al
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اردوغوس و اورگون ( ،)۲۰۱٦نيز در پژوهش خويش

جوزف و همکاران ،)۲۰۱۲( 10نيز نشان داد که دانشجويان
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در موضوعات مختلف علوم پزشکي از جمله فناوريهاي

معرفي نمايند .دانشجويان و داوطلبان نيز مبناي تصميم گيري

پزشکي ،علوم دهان و دندانپزشکي ،داروسازي و علوم دارويي

و انتخاب دانشگاه را بر اساس تامين نيازهاي خود و با ساير

توانست جزء رتبههاي زير  400دانشگاههاي جهان و نيز رتبه

عوامل اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي فردي خود در نظر گيرند.

هاي برتر کشورقرار دارد(روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي،

بنابراين ،با توجه به مباحث مطرح شده در خصوص داليل

سايت دانشگاه آزاد علوم پزشکي تهران) .اين دانشگاه در 27

انتخاب دانشگاه پرسش اصلي پژوهش آن است که داليل

خرداد  ۱۳۶4تأسيس شد و فعاليت آموزشي خود را با چهار

انتخاب دانشگاه علوم پزشکي آزاد اسالمي تهران از ديدگاه

رشته تحصيلي پزشکي در مقطع دکتري حرفهاي ،پرستاري

دانشجويان چيست و اواويت بندي انتخاب دانشجويان براي

و مامايي در مقطع کارشناسي و علوم آزمايشگاهي در مقطع

انتخاب چگونه است؟

کارداني آغاز کرد .دانشگاه آزاد علوم پزشکي تهران به عنوان
يکي از مراکز مهم آموزش عالي؛ آموزش (تربيت نيروي انساني

هدف پژوهش

متخصص و متعهد) ،درمان(ارتقاء سطح سالمتي اعضاء جامعه)،

با توجه به موارد مطرح شده هدف پژوهش حاضر شناسايي

پژوهش و توليد علم و فناوري ،رفع نيازهاي کشور ،ارتقا و

ورتبه بندي عوامل مؤثربر انتخاب دانشگاه علوم پزشکي آزاد

توسعه علمي – فرهنگي و فني را سرلوحه خود قرار داده و از

اسالمي تهران از ديدگاه دانشجويان ميباشد .در این خصوص

تمامي امکانات موجود خود جهت برآورد اين اهداف و رسالتها

سواالت زير مطرح ميگردد:

استفاده نموده است (ويکي پديا 1398 ،و سايت دانشگاه آزاد
اسالمي) .ضرورت و اهميت پژوهش حاضر را ميتوان اينگونه

 -1داليل انتخاب دانشگاه علوم پزشکي آزاد اسالمي تهران
از نظر دانشجويان چه ميباشد؟

تبيين کرد؛ با شناسايي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر انتخاب

سنجش عوامل انتخاب دانشگاه
 -2آيا ساختار عاملي ابزار
ِ

دانشگاه علوم پزشکي آزاد اسالمي تهران از ديدگاه دانشجويان،

علوم پزشکي آزاد اسالمي تهران از نظر دانشجويان داراي اعتبار

متصديان ،برنامهريزان ،مديران و سياستگذاران دانشگاه آزاد

است؟

درصدد شناخت نقاط قوت و ضعف مديريت دانشگاه برآيند
و با تالش و برنامه ريزي مناسب تهديدها را به فرصت تبديل

 -3رتبهبندي عوامل موثر بر انتخاب دانشگاه علوم پزشکي
آزاد اسالمي تهران از نظر دانشجويان چگونه است؟

کنند وگامهايي را جهت مقابله با بحران هاي دروني و بيروني
بردارند .از جهتي ديگر ضرورت پژوهش حاضر مربوط به اين

روش بررسی

مسئله ميباشد که دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ايران

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از منظرگردآوري

هنوز به صورت جدي به رقابتي شدن دانشگاهها و در نظر

دادهها از نوع کمي به شيوه ي توصيفي -پيمايشي مي باشد .براي

گرفتن نيازهاي مخاطبان خود توجهي نميکنند و روند پذيرش

جمع آوري اطالعات مورد نياز از دانشجويان از پرسشنامه محقق

دانشجويان همواره مبتني بر کنکور و پذيرش از طريق سازمان

ساخته  23سؤالي در مقياس ليکرت استفاده شد .اين پرسشنامه

سنجش ميباشد .در اين بين دانشگاههايي موفق هستند؛که

بر مبناي داليل انتخاب دانشگاه علوم پزشکي آزاد اسالمي تهران

بتواتند نيازهاي مخاطبان خود را شناسايي و مزيت رقابتي

تنظيم شد ،که نه عامل امکانات ،شهرت ،کيفيت ،عوامل اجتماعي،

خود را نسبت به ديگر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي

عوامل فردي ،ارتباط با بازارکار ،عامل دانشجويي-فرهنگي ،روابط
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استفاده شد .هم چنين روايي ابزار تحقيق نيز با بهره گيري از

بين الملل و عامل اقتصادي را بررسي ميکرد.
 30نفر از دانشجويان در سال تحصيلي  1398-99در که

عوامل زيربنايي متغيرهاي ارزيابي در اين تحقيق از عوامل

دانشگاه علوم پزشکي آزاد اسالمي تهران مشغول به تحصيل

مختلف ،از روش تحليل عاملي استفاده گرديد .جدول شماره

بودند ،انتخاب و در نهايت پايايي قسمت هاي مختلف پرسشنامه

1پايايي پرسشنامة با استفاده از شاخص ضريب آلفاي كرونباخ

بر مبناي ضريب آلفا ي كرونباخ معادل  95/05درصد از طريق

نشان مي دهد.

نرم افزار  spssمحاسبه شد .تعيين روايي محتواي پرسشنامه

حجم نمونه و شيوه نمونه گيري
جامعة آماري تحقيق کليه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي

به وسيله متخصصان و خبرگان در حوزه آموزش عالي و دانشگاه

جدول  .1محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ

عوامل

تعداد سؤال ها

پايايي ( ضريب آلفاي كرونباخ )

امکانات

2

%87

شهرت

4

%95

کيفيت

4

%94

ارتباط با بازار کار

3

%91

عامل فردي

2

%88

عامل اجتماعي

3

%89

عامل اقتصادي

1

%88

دانشجويي -فرهنگي

3

%92

ارتباط بين الملل

1

%87

کل

23

95/05

جدول  .2تعداد جامعه آماري و نمونه به تفکيک دانشکده

دانشکده ها

جامعه آماري

نمونه

دانشکده پزشکي

547

45

دانشکده دندانپزشکي

172

68

دانشکده داروسازي و علوم دارويي

421

80

دانشکده پيراپزشکي

209

20

دانشکده پرستاري و مامايي

297

80

دانشکده علوم نوين و فناوريهاي نوين

1202

240

دانشکده شيمي دارويي

380

85

دانشکده بهداشت و مهندسي پزشکي و روانشناسي

495

97

نامشخص

---

1270

کل

3723

1985

تابستان  -1399دوره  - 29شماره 2

به منظور تبيين پايايي پرسشنامه در مرحله آزمون مقدماتي

نظر اصالحي كميته تحقيق ارتقاء يافت .سپس به منظور تبيين
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جدول  .3نتايج آزمون تي تک گروهي عوامل مؤثر بر انتخاب دانشگاه آزاد

عوامل

ميانگين

مقدار تي

درجه آزادي

سطح معناداري

تفاوت ميانگين ها
1/74660

تابستان  -1399دوره  - 29شماره 2

()Mean

T

امکانات

4/7466

68/425

0/001

شهرت

4/7963

87/427

0/001

1/79635

کي
فيت

4/4569

67/034

0/001

1/45693

عامل اجتماعي

4/8069

78/817

0/001

1/80688

عامل فردي

4/4720

63/160

0/001

1/47204

ارتباط با بازار کار

4/6480

73/489

0/001

1/64801

دانشجويي -فرهنگي

4/2670

56/051

0/001

1/26700

روابط بين الملل

4/7985

65/453

0/001

1/79849

عامل اقتصادي

3/7824

24/482

0/001

0/78237

Df

1984

Sig

Mean Difference

آزاد اسالمي دانشگاه تهران به تعداد ( )N = 3723بودند.

در مقیاس فاصله اي میتوان آمار پارامتریک را جهت تحلیل

يافته ها

داده ها به کار برد .به منظور بررسي عوامل مؤثر بر انتخاب

يافته هاي حاصل از اين تحقيق بر اساس سؤاالت مطرح

دانشگاه علوم پزشکي آزاد اسالمي تهران از نظر دانشجويان از

شده مورد بررسي قرار گرفته و نتايج در چارچوب اين سؤاالت

آزمون تي تک گروهي با ارزش آزمون  3/5استفاده شد .از

بيان گرديدهاند.

آنجا که نمرات حاصله بین  1تا  6است عدد  3به عنوان ميانه

قبل از بررسي فرضيات اصلي ،نتايج توصيفي پژوهش بيان

( 50درصد نمره ها) جهت تعیین وضعیت متغیرها استفاده

شده است .آزمون کالموگراف اسمیرنوف براي عامل امکانات با

شده است .نتايج نشان داد مؤلفه هاي شايستگي با تي قابل

مقدار ( )7/643و سطح معناداري ( )0/119و عامل شهرت با

مشاهده در جدول به طور معناداري باالتر از ميانگين مورد

مقدار ( )5/504و سطح معناداري (  )0/057و عامل کيفيت با

انتظار بوده است.

مقدار ( )4/248و سطح معناداري ( )0/053و عامل اجتماعي

سؤال دوم پژوهش :آيا ساختار عاملي ابزار سنجش

با مقدار ( )5/408و سطح معناداري ( )0/324و عامل فردي

عوامل موثر بر نوآوري در دانشگاه مورد تأييد است؟

با مقدار ( )6/137و سطح معناداري ( )0/098و عامل ارتباط

در اين خصوص مي توان مطرح کرد دونوع ارزيابي جزئي

با بازارکار با مقدار ( )5/091وسطح معناداري ( )0/312وعامل

و ارزيابي کلي برازش مدل در برسي مدل هاي تأييدي وجود

دانشجويي -فرهنگی با مقدار ( )4/848و سطح معناداري

دارد .ارزیابی جزیی به مسیرهاي رسم شده از عامل هاي مکنون

( )0/555و عامل روابط بین الملل با مقدار ( )9/406و سطح

به نشانگرها مربوط می شود .در مورد برازش کلي مدل هاي

معناداري ( )0/342و عامل اقتصادي با مقدار ( )7/790و

اندازهگيري نيز با استفاده از چندين شاخص نيکويي برازش

سطح معناداري ( )0/414فرض صفر مبني بر نرمال بودن

قضاوت ميشود (بازرگان و دادرس .)1393 ،در این مرحله

توزيع متغيرها را رد ننموده ،لذا نتايج نشان داد اين متغيرها

ابتدا ،با آزمون تحلیل عاملی تأيید عامل ها جزء به جزء با

از توزيع نرمالي برخوردار هستد .با فرض قرار داشتن متغیرها

نشانگرهاي مربوط مورد ارزيابي قرار گرفتند و در نهايت مدل
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کلي با نه عامل امکانات دانشگاه آزاد ،شهرت ،کيفيت ،عوامل

داري رابطه هر نشانگر با عامل مرتبط داللت دارد (بازرگان و

اجتماعي ،عوامل فردي ،عامل اقتصادي ،دانشجويي -فرهنگی،

دادرس .)1393 ،همان طور که در جدول شماره ( )4مشخص

روابط بينالملل و ارتباط با بازارکار مورد برازش قرار گرفت.

است ،براي همه روابط نشانگرها با متغیرهاي مربوط به خود

تک تک نشانگرهاي مربوط به هر عامل آورده شده است.

ميشود که همه نشانگرها به طور معنيداري با عامل زير بنايي

شاخص ارزیابی ،میزان ارتباط هر نشانگر به عامل زیربنايي

خود مرتبط هستند .چنانچه در نمودار شماره ( )1مشخص

آن ،مقدار  tو معنيداري آن است .مقدار  tبيشتر از دو برمعني

است ،مي توان گفت مدل اندازهگيري طي ارزيابي شاخص هاي

جدول  .4نتايج مدل اندازهگيري
ضريب

12.15

0/57

13.24

0/33

تا چه ميزان شهرت اخالقي دانشگاه ،در انتخاب دانشگاه تاثيرگذار است؟

0.73

14.30

0/39

تا چه ميزان عنوان دانشگاه در انتخاب رشته و دانشگاه محل تحصيل شما تاثيرگذار بوده است؟

0.65

12.45

0/41

تا چه ميزان شهرت علمي اساتيد ،در انتخاب دانشگاه محل تحصيل شما تاثيرگذار بوده است؟

0.79

16.06

0/56

تا چه ميزان امکانات کتابخانه و آزمايشگاهي دانشگاه در انتخاب دانشگاه تاثيرگذار است؟

0.68

تا چه ميزان توان فراهمسازي امکانات رفاهي براي دانشجو توسط دانشگاه ،در انتخاب آن تاثيرگذار است؟

0.74

تا چه ميزان امکان ادامه تحصيل در مقاطع باالتر در همان دانشگاه ،در انتخاب آن تاثيرگذار است؟

0.74

14.52

0/41

تا چه ميزان امکانات رفاه شهري در محيط اطراف دانشگاه ،در انتخاب دانشگاه تاثيرگذار است؟

0.71

13.95

0/58

تا چه ميزان امنيت شهري که دانشگاه در آن قرار دارد ،در انتخاب دانشگاه تاثيرگذار است؟

0.71

13.84

0/59

تا چه ميزان نزديکي دانشگاه به محل زندگي ،در انتخاب دانشگاه محل تحصيل شما تاثيرگذار بوده است؟

0.65

12.38

0/64

تا چه ميزان عالقه شخصي در انتخاب دانشگاه محل تحصيل و رشته تحصيلي شما تاثيرگذار بوده است؟

0.65

9.34

0/68

تا چه ميزان توصيه ديگران ،در انتخاب دانشگاه محل تحصيل شما تاثيرگذار بوده است؟

0.67

11.44

0/56

تا چه ميزان قابليت دانشگاه جهت آشنايي دانشجو با محيط کار ،در انتخاب دانشگاه و رشته تحصيلي
تاثيرگذار است؟

0.83

تا چه ميزان قابليت دانشگاه جهت آموزشهاي عملي مرتبط با بازار کار ،در انتخاب دانشگاه تاثيرگذار است؟

0.79

16.05

0/39

تا چه ميزان فعاليتهاي فوق برنامه تفريحي و علمي دانشگاه ،در انتخاب دانشگاه تاثيرگذار است؟

0.54

14.39

0/38

تا چه ميزان تاکيد دانشگاه بر رفتارهاي ديني و مذهبي ،در انتخاب دانشگاه محل تحصيل شما تاثيرگذار بوده است؟

0.72

10.16

0/54

تا چه ميزان توانمندي دانشگاه در استفاده از استعدادهاي بالقوه دانشجويان ،در انتخاب دانشگاه تاثيرگذار است؟

0.54

11.43

0/41

از نظر شما تا چه ميزان ارتباط دانشگاه با دانشگاههاي داخل و خارج ،در انتخاب دانشگاه تاثيرگذار است؟

0.75

13.95

0/68

آيا لزوم شهريه پرداز بودن دانشجو در دانشگاه ،در انتخاب دانشگاهتان تاثيرگذار بوده است؟

0.54

9.76

0/29

ارتباط با بازار کار

تا چه ميزان فرصتهاي ايجاد کار پاره وقت حين تحصيل ،در انتخاب دانشگاه و رشته تحصيلي تاثيرگذار است؟

0.73

14.45
17.35

عامل

تا چه ميزان کيفيت ارتباط کارکنان با ارباب رجوع در انتخاب دانشگاه محل تحصيل شما تاثيرگذار بوده است؟

0.79

16.17

0/56

روابط

عوامل

تا چه ميزان کيفيت آموزشي ارائه شده توسط دانشگاه براي شما حائز اهميت بوده ؟

0.66

12.50

0/46

دانشجويي-

عوامل

تا چه ميزان تنوع رشتهها و گرايشهاي مختلف در انتخاب دانشگاه و رشته شما تاثيرگذار بوده است؟

0.69

13.43

اقتصادي

تا چه ميزان شهرت و اعتبار ملي دانشگاه در انتخاب دانشگاه محل تحصيل شما تاثير گذار بوده است؟

0.73

14.52

0/39
0/54

بين الملل

فردي

استاندارد

T

فرهنگي

اجتماعي

کيفيت

شهرت (برند)

عامل

گويه ها

امکانات

مقدار

R2

0/46
0/61
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در جدول شماره ( )4بار عاملی استاندارد و مقدار  tبراي

مقادیر  tبيشتر از  2به دست آمده است ،بنابراين نتيجهگيري
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Chi-Square=755.74, DF =202, P-value=0.001, RMSEA=0.515

جزئي مطلوب است.

پس فرضيه صفر رد ميشود ،يعني رتبه بندي يا اولويت بندي

براي اطمينان از مدل اندازهگيري ،ميتوان به شاخصهاي

عامل ها با هم متفاوت هستند .نتايج رتبهبندي آزمون فريدمن

برازش کلي مدل که در جدول شماره  5آورده شده است

نشان داد که به ترتيب داليل -1ارتباطات بين المللي-2 ،عامل

استناد کرد.

اجتماعي-3 ،امکانات-4 ،شهرت-5 ،ارتباط با بازار کار-6 ،عامل

نتايج با توجه به مقادير (p=0/001 ، RMSEA=0/0515

فردي-7 ،کيفيت-8 ،دانشجويي -فرهنگي و -9عامل اقتصادي

 ) X2 = 755/74 ،df =202 ،به دست آمده حاکي از برازش

داراي بيشترين تا کمترين ميانگينهاي رتبهاي در بين

مدل در جامعه است .با توجه به ،نتایج به دست آمده از تحلیل

نمونه مورد بررسي بودند .آماره خي دو نشان ميدهد که بين

عاملی تأيیدی مرتبه اول نشاندهنده آن است که ساختار

ميانگينهاي رتبهاي تفاوت معناداري در سطح  0/05وجود

عاملی ابزار سنجش عوامل موثر بر انتخاب دانشگاه از نظر

دارد.

دانشجويان مشتمل بر  23سؤال تأييد ميشود.
سؤال سوم پژوهش :عوامل موثر بر انتخاب دانشگاه
علوم پزشکي آزاد اسالمي تهران از نظر دانشجويان در
چه رتبهاي قرار دارند؟

بحث و نتيجهگيري
پژوهش حاضر با هدف شناسايي و رتبهبندي عوامل مؤثر
بر انتخاب دانشگاه علوم پزشکي آزاد اسالمي تهران از نظر

جهت رتبهبندي عوامل موثر بر بر انتخاب دانشگاه علوم

دانشجويان انجام شده است .نتایج بررسی پیشینه و ادبیات

پزشکي آزاد اسالمي تهران از نظر دانشجويان از آزمون فريدمن

پژوهش ،عوامل موثر بر انتخاب دانشگاه را در  9عامل ،مشخص

استفاده شد .با توجه به اينکه 5%000<=VALUE –P

کرد که عبارتاند از :عامل امکانات ،شهرت (برند) ،کيفيت،
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عوامل اجتماعي ،عوامل فردي ،ارتباط با بازار کار ،دانشجويي-

باال بردن رتبه علمي دانشگاه در بين دانشگاه هاي سراسر

فرهنگي ،روابط بين الملل ،عامل اقتصادي.

دنيا و رسيدن به استانداردهاي جهاني در حوزه آموزش،

تحليل عاملي تأييدي ،مشتمل بر نه عامل و 23گويه بررسي

يک از پژوهشها؛ هم خارجي و هم داخلي به عامل تعامالت

و تأييد شد ،که نشاندهنده برازش مناسب مدل اندازهگيري

بين المللي به عنوان يکي از عوامل مهم اثر گذار در انتخاب

با دادههاي مشاهده شده است .نتایجآزمون فريدمن نیز در

دانشجويان اشاره نشده بود .که در اين پژوهش به عنوان يکي

رتبهبندي نه عامل شناسايي و تأييدشده نشان داد؛ به ترتيب

از عوامل بررسي و در رتبه بندي حائز رتبه  1شد .دومين

عوامل -1ارتباطات بين المللي-2عامل اجتماعي-3امکانات

رتبه و اولويت از نظر دانشجويان مربوط به عامل اجتماعي با

-4شهرت -5ارتباط با بازار کار-6عامل فردي -7کيفيت -8

شاخص هاي امکانات رفاه شهري در محيط اطراف دانشگاه،

دانشجويي -فرهنگي -9عامل اقتصادي ،بيشترين تا کمترين

امنيت شهري که دانشگاه در آن قرار دارد ،ونزديکي دانشگاه

رتبه را در عوامل مؤثر بر انتخاب دانشگاه از نظر دانشجويان

به محل زندگي است .در اين خصوص نتايج پژهش حاضر

داشته است .همانگونه که نتايج پژوهش نشان ميدهد عامل

با پژوهشهاي (جعفري و همکاران1392 ،؛ سا و همکاران،

ارتباطات بين الملل و ارتباط دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي

2004؛ جيمز2007 ،؛ جادسن 2012 ،و  2009؛ پرايس و

آزاد اسالمي تهران با ساير دانشگاه هاي جهان از مهمترين

همکاران2003 ،؛ تاکي و آستون )2000 ،از نظر عامل انتخاب

و اساسيترين عوامل موثربر انتخاب دانشجويان اين دانشگاه

دانشگاه آزاد و اولويت انتخاب تقريبا» مطابقت دارد .در پژوهش

ِ
اهميت تعامالت
است .نتايج اين بخش از پژوهش نشاندهنده

جعفري 1392 ،و تاکي آستون 2000 ،اين عامل در رتبه اول

و همکاريهاي بينالمللي در جهت توسعه کيفي و گسترش

قرار دارد .سومين رتبه و اولويت از نظر دانشجويان مربوط به

رشتههاي دانشگاه علوم پزشکي آزاد اسالمي تهران با هدف

امکانات با شاخصهاي امکانات کتابخانه و آزمايشگاهي دانشگاه

جدول  .5شاخصهاي برازش کلي مدل با توجه به نتايج تحليل عاملي

شاخصها

NFI

NNFI

IFI

GFI

AGFI

CFI

df/X2

RMSEA

مدل

0/91

0/91

0/94

0/86

0/87

0/95

3/737

0/0515

وضعيت

نسبتاً
مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

>0/9

>0/9

>0/9

نسبتاً
مطلوب

نسبتاً
مطلوب

مطلوب

مطلوب

>5

>0/06

حد قابلقبول

>0/9

>0/9

>0/9

جدول  .6تجزيه و تحليل نتايج آزمون فريدمن

عوامل موثر بر انتخاب دانشگاه آزاد اسالمي

تعداد

درجه آزادي

آماره آزمون خي2

P -value
sing

1985

8

1584/699

0/001

تابستان  -1399دوره  - 29شماره 2

هم چنين ،ساختار عاملي ابزار پژوهش با استفاده از

پژوهش و فن آوري است .الزم به ذکر است در پيشينه هيچ
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جدول  .7عوامل موثر بر انتخاب دانشگاه آزاد

تابستان  -1399دوره  - 29شماره 2

عوامل موثر بر انتخاب دانشگاه آزاد اسالمي

ميانگين رتبهاي

اولويت عوامل

ارتباطات بين المللي

5.93

1

عامل اجتماعي

5.81

2

امکانات

5.73

3

شهرت

5.63

4

ارتباط با بازار کار

5.22

5

عامل فردي

4.75

6

کيفيت

4.55

7

دانشجويي -فرهنگي

3.90

8

عامل اقتصادي

3.47

9

درجه آزادي

8

سطح معناداري

0/001

آزاد از نظر دانشجويان نمودار شماره( )1اولويت بندي عوامل مؤثر بر انتخاب

و امکانات رفاهي است.
در این خصوص نتایج پژهش حاضر با پژوهشهاي
(کالو2007،؛ پرايس و همکاران2003 ،؛ ساسميت و اونيو،
 )2001مطابقت دارد.چهارمين رتبه و اولويت از نظر دانشجويان
مربوط به شهرت دانشگاه با شاخصهاي شهرت اخالقي دانشگاه،
عنوان دانشگاه ،شهرت علمي اساتيد و شهرت و اعتبار ملي
دانشگاه است .در اين خصوص نتايج پژهش حاضر با پژوهش
هاي (برادفورد2008 ،؛ چی هانگ2008 ،؛ جعفري1393 ،؛

کي مينگ2010 ،؛ پرايس و همکاران2003 ،؛ واليتو2014 ،؛
اردوغوس و اورگون 2016 ،و جادسن و همکاران )2009 ،از
نظر يکي از عوامل مؤثر در انتخاب دانشگاه مطابقت دارد .از
نظر رتبه بندي عوامل نيز نتايج پژوهش حاضر با پژوهش
هاي (برادفورد2008 ،؛ جعفري 1392 ،و چي هانگ)2008 ،
مطابقت دارد .پنجمين رتبه و اولويت از نظر دانشجويان مربوط
به ارتباط با بازارکاربا شاخصهاي فرصتهاي ايجاد کار پاره
وقت درحين تحصيل ،قابليت دانشگاه جهت آشنايي دانشجو با

سید حمید جمال الدینی و همکاران

بازار کار است .در اين خصوص نتايج پژهش حاضربا پژوهشهاي

رتبه هفتم قرار دارد .که متاسفانه اين مسئله نگران کننده و مي

(جعفري و همکاران1392 ،؛ کي مينگ2010 ،؛ تايلور 2006 ،و

بايست بررسي و ارزيابي گردد و دليل عدم استقبال دانشجويان

مارکينگ )2006 ،از نظر يکي از عوامل مؤثر در انتخاب دانشگاه

از کيفيت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي آزاد اسالمي تهران

مطابقت دارد ،ولي از جهت اولويت بندي ،نتايج اين پژوهش با

مشخص گردد .زيرا يکي از مهمترين رسالت هاي آموزش عالي

پژوهش هاي جعفري و همکاران 1392 ،مطابقت ندارد .از نظر

مربوط به آموزش و کيفيت تدريس اساتيد ميباشد .البته اين

جعفري و همکاران 1392 ،ارتباط با بازارکار و امکان اشتغال

نتيجه مربوط به کيفيت آموزش دانشگاه آزاد نيست بلکه همان

در آينده به عنوان اولين عامل در رتبه بندي عوامل مؤثر بر

طور که در هدف پژوهش مشخص است اين نتيجه مربوط به

انتخاب دانشگاه آزاد تعيين شده است .ششمين رتبه و اولويت

اولويت انتخاب دانشگاه آزاد از نظر دانشجويان است ،که از نظر

از نظر دانشجويان مربوط به عامل فردي با شاخصهاي عالقه

آنان دليل کيفيت آموزش و پاسخگويي در رتبه هفتم انتخاب

شخصي و توصيه ديگران است .در اين خصوص نتايج پژهش

آنها قرار ميگيرد .در خصوص کيفيت آموزشي فعاليتهاي

حاضر با پژوهشهاي (جعفري و همکاران1392 ،؛ فوسکت و

دانشگاه علوم پزشکي آزاد اسالمي تهران آزاد به گزارش از اين

همسلي و براون )2001 ،از نظرعامل انتخاب دانشگاه آزا د

دانشگاه مي توان مطرح کرد ،نه تنها در پيشبرد اهداف خود

مطابقت دارد اما از نظر رتبه بندي عامل انتخاب ،نتايج پژوهش

در زمينه آموزشي بسيار موفق عمل کرده است بلکه در ايجاد

حاضر با پژوهشهاي (جعفري و همکاران1392 ،؛ فوسکت و

زمينه تحقيق و پژوهش براي دانشجويان و اعضاي هيات علمي

همسلي و براون )2001 ،مطابقت ندارد .از اين پژوهشگران

نيز امتيازات زيادي کسب کرده است.ثبت اختراعات متعدد

عامل فردي در رتبه سوم قرار دارد و دراين پژوهش عامل

توسط هيات علمي و دانشجويان ٬انتشار ده ها مقاله در مجالت

فردي در رتبه ششم قرار دارد .هفتمين رتبه و اولويت از نظر

علمي و معتبر داخلي و بين المللي  ISIو تجهيز و راه اندازي

دانشجويان مربوط به کيفيت با شاخصهاي تنوع رشتهها و

کتابخانه اينترنتي که دسترسي به آخرين ژورنال ها و مجالت

گرايشهاي مختلف ،کيفيت آموزشي ارائه شده ،کيفيت ارتباط

علوم پزشکي را ميسر مي سازد .مدرک پزشکي دانشگاه آزاد

کارکنان با ارباب رجوع و امکان ادامه تحصيل در مقاطع

اسالمي نيز در سازمان بهداشت جهاني 11داراي اعتبار جهاني

باالتراست .در اين خصوص نتايج پژهش حاضر با پژوهش

ميباشد.12

هاي (هسوآن و چي هانگ2008 ،؛ جعفري و همکاران1391 ،؛

هشتمين رتبه و اولويت از نظر دانشجويان مربوط به

مارکينگ2006 ،؛ کي چينگ2010 ،؛ تايلو2006 ،؛ وايتهد،

عامل دانشجويي-فرهنگی با شاخصهاي فعاليتهاي فوق

2006؛ پراي و همکاران2003 ،؛ راشنبل و همکاران)2016 ،

برنامه تفريحي و علمي ،تاکيد دانشگاه بر رفتارهاي ديني و

از نظر يکي از عوامل مؤثر در انتخاب دانشگاه آزاد توسط

مذهبي و توانمندي دانشگاه در استفاده از استعدادهاي بالقوه

دانشجويان مطابقت دارد .ليکن نتايج پژوهش حاضر از نظر

دانشجويان است .در اين خصوص نتايج پژهش حاضر با

اولويت بندي عوامل با پژوهش جعفري و همکاران و راشنبل،

پژوهش هاي (جعفري1392 ،؛ واليتو 2014 ،و تاکي و آستون،

 2016مطابقت ندارد .پژوهشهاي محققان نام برده عامل
کيفيت آموزشي و کیفیت پاسخ گويي به دانشجويان را در رتبه

11

WHO

 12کتاب راهنماي جهاني مدارس پزشکي وابسته به سازمان بهداشت جهاني

تابستان  -1399دوره  - 29شماره 2

محيط کار و قابليت دانشگاه جهت آموزشهاي عملي مرتبط با

دوم برآورد کرده اند در صورتي که در اين پژوهش کيفيت در
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 )2000هم از نظر عوامل انتخاب و اولويت عامل فرهنگي –

ارزش ويژه برند دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي :فصلنامه

دانشجويي مطابقت دارد و اين نشان دهنده استقبال کمتر

علمي-پژوهشي تحقيقات بازاريابي نوين .سال هفتم ،شماره سوم،

دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي از نظر فعاليتهاي فوق برنامه
تابستان  -1399دوره  - 29شماره 2

و دانشجويي است .نهمين رتبه واولويت از نظر دانشجويان
مربوط به عامل اقتصادي با شاخص پرداخت شهريه است.
در اين خصوص نتايج پژهش حاضر با پژوهشهاي (ريگرت،
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Identify and Rank the Factors Affecting the Selection of University
Students Case study: Islamic Azad University of Medical Sciences, Tehran

Abstract
Background and purpose: The purpose of this study was to identify and classify factors affecting the selection

of Tehran, Azad Islamic University of Medical Sciences.
Materials and Methods: The research method was applied in terms of purpose and descriptive-survey in

terms of data collection. The population of the study, all students (3723) of Islamic Azad University in the
academic year of (2019-2020) were to be available, the sample size of 1985 was stratified sampling-selected.
To collect data, a 23-item researcher-made questionnaire was used and the Cronbach’s alpha coefficient for
the underlying factors of the instrument was 95.05. To assess the validity of the questionnaire, in addition to the
expert opinion, confirmative factor analysis was used.
Results: To identify the factors affecting the choice of the university through the background of research

and theoretical foundations in universities and higher education institutions, 9 factors include; (International
relations, social dimensions, facilities and equipment, university reputation, labor market relations, individual
dimensions, university quality, student-cultural and economic) were identified.
Conclusion: The results showed: 1- The research model was fitted with nine factors using confirmatory factor

analysis. 2. All indicators are significantly associated with their underlying factor and the measurement model
is desirable when evaluating minor indicators. 3- To rank the factors influencing the choice of university, the
Friedman test was used, the results of which indicate that; International relations, social dimensions, facilities
and equipment and the reputation of the university have a higher priority than other factors in the selection of
students. Chi-square statistics also show that there is a significant difference in rank averages at the 0.05 level.
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