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 چکیده 
با چالشهای متعددی مواجه هستند. یکی از چالشها، رضایت مشتریان است. سازمانها با راضی  حاضر عصر سازمانهای

دهند. در مطالعات متعدی محققان به می افزایش و  تضمین را خود درآمدی منابع جذب و جدید،فعلی  مشتریاننگهداشتن 

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر  ی مختلف صنعت خدمات پرداخته اند.هاو رضایت در بخش رهبریبررسی رابطه بین 

ی آماری این تحقیق، دانشجویان در هفت باشد. جامعههای خصوصی میکیفیت رهبری بر رضایت دانشجو در دانشگاه

« کامالً مخالف»ای از گزینه 5ای با طیف لیکرت ها، پرسشنامهآوری دادهباشد. ابزار جمعدانشگاه خصوصی شهر هرات می

تنظیم شده بود. روایی صوری و محتوایی تأیید و نیز پایایی متغیرهای پرسشنامه با استفاده از ضریب « کامالً موافق»تا 

بین اعضای جامعه توزیع گردید و در نهایت  رسشنامهاز اطمینان از روایی و پایایی، پ آلفای کرونباخ بررسی گردید. پس

ها، انجام شد، یافته AMOS و SPSSها با استفاده از نرم افزار پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد. تحلیل داده 782

 دهند.فرضیه تحقیق را مورد تأیید قرار می

 

 دانشجو، رهبری، مشتری دانشگاه خصوصی، رضایتواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
رقابت شدیدی در بین مؤسسات در سطح جهانی وجود دارد زیرا محیط کسب و کار ناپایدار بوده و شرایط نامشخص اقتصادی و تغییرات 

، مخصوصاً در صنعت خدمات و محصوالت حاکم است که باعث به چالش کشیدن رقابت بین صنایع گردیده است. در این بین آوریسریع فن

 Susanti)های رقابتی گام بردارندتواند در جهت کسب رضایت مشتری برای بدست آوردن مزیتهای مناسب میمؤسسات با اتخاذ استراتژی

et al,7105) بخش خدمات در اقتصاد جهانی، مؤسسات علمی و دانشگاهی در پهلوی سایر سازمانها برای جذب مشتریان، . با افزایش روز افزون

مؤسسات علمی مجبور به تعهد، معیارهای کیفیت  ود)دانشجو( نموده اند. در نتیجه،توجه شایانی برای تمرکز بر نیازها و انتظارات مشتریان خ

زار برای متمایز نمودن خویش با کیفیت برتر نسبت به رقبا هستند. این مؤسسات با افزایش گیری باخاص و اتخاذ یک استراتژی با جهت

مؤسسات آموزش عالی به . (Fares et al, 7102)های رقابتی خویش را در محیط چالش برانگیز افزایش دهندتواند مزیترضایت دانشجو، می

حفظ و جذب رهبران در این سازمان با استراتژی های مناسب در جهت  تند، های متعدی روبرو هسعنوان یکی از صنایع خدماتی، با چالش

  .(Padron, 7107)ها را حل نمایدتواند بسیاری از این چالشدانشجو می

 رهبری 

 وظایف ایفای در آنها هدایت و یاری منظور به سازمان اعضای رفتار در نفوذ و اثرگذاری فراگرد «  براتی و سلیمی، رهبری را

هداف ای از ارهبری توانایی تحت تأثیر قرار دادن گروه، به منظور دستیابی به چشم انداز یا مجموعهکنند. تعریف می » سازمانی

سرچشمه این اثرگذاری ممکن است رسمی باشند؛ مثل تأثیری که مقام مدیریتی فرد  .(0281و همکاران،  نیازآذریبه نقل از )است

در سازمان دارد. ممکن است فرد صرفاً به دلیل موقعیتی که در سازمان دارد، احساس کند نقش رهبری هم تا حدودی بر عهده 

کنند، به اندازه نفوذ رسمی سازمانی کسب میاو قرار گرفته است؛ اما واقعیت این است که نفوذی که افراد در خارج از ساختار 

 .(0210فرح بخش و پوررشیدی،  )اهمیت دارد

های زیادی ارائه شده است که عمدتا رهبری را به عنوان یک فرایند به منظور استفاده از نفوذ بدون زور برای برای رهبری تعریف

ها است ای از ویژگیو به عنوان یک صفت، به مجموعههای اعضای یک گروه در جهت تحقق اهداف هدایت و هماهنگی فعالیت

از نقطه نظر سازمان،  .(0212و همکاران،  زبردست)شودبرند، نسبت داده میکه به کسانی که چنین نفوذی را با مؤفقیت به کار می

رهبری دارای اهمیت حیاتی است زیرا رهبری نفوذ قدرتمندی بر رفتار فرد و گروه دارد و عالوه بر این، دلیل دیگر اهمیت رهبری 

باشد و این هدف ممکن کند که هدف مورد نظر خود او نیز میهای گروه را در جهت هدف هدایت میآن است که رهبر کوشش

و همکاران،  موذیشود)سازمان هماهنگ بوده یا هماهنگ نباشد. بنابراین رهبری استفاده از جبر و زور را شامل نمیاست با اهداف 

0211.) 

ند توان فرایهای سازمانی سرآغاز مشخصی را تعیین کرد. رهبری را نمیتوان مانند سایر پدیدهبرای رهبری در سازمان نیز نمی

اری با یکدیگر در رسیدن به اهدافی بزرگ تعریف نمود. بر این اساس رهبری یک فرایند است نه ایجاد انگیزه در افراد برای همک

دهد و بیند و اقدامات الزم را برای رسیدن به آن چشم انداز انجام مییک دارایی. رهبر شخصی است که یک چشم انداز را می

توان، داشتن چشم انداز، های اساسی یک رهبر را می. ویژگیکنددیگران را به عنوان شریک در تعقیب و انجام تغییر همراه می

های پیچیده و در های عملیاتی و سازمانی و توسعه نقش آن در ساختار سازماناقدام و همراهی کردن، دانست. با افزایش تیم

ئن و از شکست آن حال تغییر ضروری است که نقش رهبری در داخل این تیم جدید خوب فهمیده شود تا از موقعیت تیم مطم

 (.Ooi et al, 7100)اجتناب گردد

اند و معتقد هستند تکیه ، رهبری را به معنی هدایت و راه بردن و نشان دادن راه به انسانها بیان کردهدیگر ایهمچنان در مطالعه

پردازد. امیز وحساس میها است. رهبری به عنوان یک پیش آهنگ، اسوه و راهنما به امور اساسی، مخاطره ی رهبری برانسان

رهبری مصلحت گراست و تصمیم ها و رفتارها رهبری بر پایه ضرورت های زمانی و اقتضائات محیطی است. رهبر، عاملی انتخابی 

شود. جهت و جریان قدرت در ها برای تحقق هدف و یا رسالتی انتخاب میای از انساناست که به طور غیر رسمی از طرف عده



 

 

   

 (ICH59) نینو یها پژوهش بر دیتاک وی اسالم  - یبوم کردیرو با یانسان علوم یالملل نیب کنفرانس دومین                                     

 8931اسفند ماه  81  - استان مازندران                                 

 

جی، رای)ن به باالست و تا زمانی که پیروان با میل و اراده خود فردی را قبول داشته باشند، رهبری او پابرجاسترهبری از پایی

0212.) 

ای از حیات انسانی باید خود را برای رویارویی با این تحوال عظیم آماده ها به عنوان زیر مجموعهسازمان در دنیای متحول کنونی 

گیری از فرصت های موجود از خود واکنش ای باشند که سریعا در مقابل تهدیدات محیطی و بهرهها باید به گونهنماید. این سازمان

های رهبری در به کارگیری مشارکت افراد و رسیدن به اهداف نقش مهمی را ایفا نشان دهند. در این بین توجه به سبک

 (.(Komives and Woodard 7112میکند

د تواننهای محیطی میها بهتر از فرصتهای درونی سازماناند، مزیتهای رقابتی مبتنی بر قابلیتدو دهه اخیر نشان داده هایتحقیق

ر های رقابتی، رهبری دباشند. یکی از مزیتتری برای ایجاد مزیت رقابتی میموقعیت رقابتی سازمانها را تعیین کنند و مبنای مطمئن

 روی بر دقت کمی با است محیط این مدیریت و هدایت در کلیدی عنصر یک رهبری و است متغیر و آشفته باشد. محیطها میسازمان

یک  در نتایج را که هستند کسانی موثر کنند. رهبرانمی ایجاد بزرگی هایتفاوت بزرگ رهبران که فهمید توانمی های مختلفشرکت

 (.(Astin and Astin, 7111 واقع شون موثر خود کار و سازمان برای تا آورندمی دست به معینی چارچوب

 نقش رهبری در آموزش عالی 
های بارزی از رهبری در دانشگاه دیده شده است. طوری که عالیم آیا رهبرای در تحصیالت عالی نقش دارد؟ پاسخ آن مثبت است. نمونه

آیند و دانشجوی، زندگی دانشجو و غیره کامال مشهود است. دانشجویان برای حل مسائل مهم اجتماعی گردهم می هایرهبری در گروه

کنند. در این میان تعدای از دانشجویان نقش مهم و کلیدی برای شناسایی مشکالت، اهدافی چون تغییرات و تحوالت اجتماعی را دنبال می

های رهبری در بین جامعه دانشگاه از قبیل کارمندان امور دانشجوی، مدیران علمی، کارکنان ها و مثالهایجاد برنامه ها،......، دارند. نشان

واند ایفا تهای یادگیرنده، برای فرایند تغییر نقش رهبری نقش مهمی را میهای جدید سازمانشود. در تئوریپشتیبانی و استادان دیده می

باشد. هر گروه ها، رهبری نقش مهمی را دارا میونی و نقش نیروها و اجتماعات مختلف در دانشگاهکند. زیرا با توجه با وضعیت متحول کن

تواند اصول رهبری را به کار ببرند، که این نقش توسط کارکنان در امور دانشجویی) مانند: امور خوابگاه، فعالیت دانشجوی یا پذیرش( می

 ,Van Ameijde et al)های اداری تغییرات الزم را ایجاد نمایدد با بکارگیری قوانین و نقشافرادی که تعهد و شایستگی الزم را داشته باش

7111.) 

 کالج و دانشکده در جایگاهی قرار دارند که انواع رهبری برای انتقال موسسه به طرف جامعه بزرگتر، همکاری و توازن، تهیه نمایند. ایشان

ها شده، و نه تنها حرفه علمی را ها و مسؤلیتو خادمان جامعه که باعث چالش کشیدن  نقش های اساتید، دانشمندان رهبران را در نقش

های زیادی برای دانشکده تهیه نموده که نقش کلیدی در در گرگونی نهادی و اجتماعی بازی نماید، فراهم نماید، بلکه فرصتجذاب می

که بیان گردید دانشگاه برای تحول تحت فشارهای روز افزون هستند در میان به کاربرد اصول  طورهمان. (Spendlove, 7112) نمایندمی

های منحصر خود را دارد به دلیل ها چالشرهبری دانشگاه (Robles,0118 ).شودای غلبه به این مشکالت محسوب میرهبری وسیله

نتی آن، ماهیت رهبری در آموزش عالی مبهم و مناشقه آمیز است. دانشگاه های سگی سازمانی دانشگاه به دلیل اهداف متعدد و ارزشپیچیده

شود. از این رو رهبری دانشگاهیان بسیار پیچیده ، فن آوری نامعلوم و اهداف مشکل ساز، توصیف می"هرج و مرج سازمان یافته "به عنوان

مستقل، خالقیت و استقالل افرادی شاغل آن نهفته  های برجسته در تفکراست ولی با این همه راز قدرت باالی، سیستم دانشگاه

  .(Douglas et al, 6008)است

ها ریهبا توجه به نظکند. در مؤسسات آموزش عالی، توانایی و تجارب رهبران برای مدیریت تناقض و شرایط بحرانی نقش مهمی را ایفا می

تواند باشد. بفردی را داسته باشند، رهبری کلید اصلی این تغییرات میو تعارف رهبری، هرگاه دانشگاهی قصد ایجاد محیط متفاوت و منحصر 

  .(Siddique, and Hossain 7107)های موسسه برای ایجاد محیط مطلوببه عبارت دیگر استفاده از رهبران برای هدایت قابلیت

ها مختلف دانشگاه استفاده نمود وی این در بخش هاتوان از توانایی آنها و تحصیالت عالی نقش ارزنده داردند، میرهبران در دانشگاه

های درسی نقش رهبران به خوبی قابل مشاهده است زیرا رهبران ( در ساخت برنامه0قابلیت ها و منافع حاصل از این را قرار ذیل بر مشمارد.

( ارائه ساختار برای مجموعه از دستورات و 7 دهند.های خاص خود و توانایی پیش بینی آینده نظریات مفیدی را ارائه میبا توجه به دیدگاه

( رفتار مناسب و صادقانه 1( محافظت، به معنی ایجاد حس اعتماد، صمیمیت و احترام، که رضایت شغلی را افزایش می دهد، 2ها، برنامه ریزی
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ه منافعی زیادی برای هدایت مسولیت ( قابلیت اعتماد و صداقت شخصی، ک5با هیات علمی، که به نوبه خود بر وضعیت دانشگاه موثر است، 

( 2( ایجاد وفضای مناسب برای کارمندان جهت اشتراک در تصمیم گیری های کلیدی و تشویق برای ارتباطات باز، 6ها و بخش ها دارد، 

( 8گ کنند، شود اعضای دانشگاه اهداف خویش را در جهت ماموریت دانشگاه هماهنایجاد روابط خوب در جهت هدایت بخش، که باعث می

های مختلف، ای در بخش( ایجاد فضای مثبت و حرفه1ایفای نقش به عنوان یک الگو و جلب اعتبار، در واقع به دنبال اعتبار علمی هستند، 

( تهیه 07( ارائه بازخورد عملکرد، 00( پیش برد اهداف بخش با توجه به احترام به هیات علمی و مسولین داخلی و خارجی دانشگاه، 01

 . (Bryman, 6002)( ایجاد ارتقائات برای افزایش اعتبار بخش02نابع و تنظیم حجم کار برای تحقیق و پژوهش، م

 دانشجو در جایگاه مشتری
، پیش از این، دانشجویان به عنوان مصرف کنندگان از (Petruzzellis et al, 7116)دانشجویان مشتریان اصلی آموزش عالی هستند 

پردازند و حق دارند به شدند. با ظهور مؤسسات خصوصی، که دانشجویان آگاهانه به انتخاب و خرید خدمات میمیخدمات در نظر گرفته 

. درواقع آنها اعضای کلیدی برای توسعه خدمات (7101et al,  Malik)در فرایند یادگیری در نظر گرفته شوند "شرکای"عنوان مشتریان 

. (Sadeh and Garkaz, 7105)شاخص اصلی بررسی کیفیت خدمات این مؤسسات است شانمؤسسات تحصیالت عالی هستند و رضایت

ها، دانش و توانایی به مؤسسات تحصیالت عالی های متفاوت برای بدست آوردن طیف گسترده ای از مهارتدانشجویان با آرمان

رند از طریق درخواست، پیشنهادات، انتقادات و ترک دانشجویان در این مکان به عنوان مشتری نقش فعالی دا (.Zeithaml, 0188)پیونندمی

 .(Khodayari and Khodayari, 7100)گذاردتحصیل تأثیر بسزای بر سیستم و نظام آموزش عالی می

 رضایت دانشجو
نظام آموزشی که باالترین سطح رضایت به باالترین سطح توسعه  ای در تعیین اصالت و صحت یک سیستم الخصوصرضایت نقش عمده

در واقع رضایت دانشجو یکی از اهداف اصلی مؤسسات  .(Yeo, 7118)کندشود، ایفا میمهارت، دانش و ذهنیت را در دانشجو منجر می

تی که به دنبال جذب و افزایش دانشجو اند و رضایت شان برای مؤسساتحصیالت عالی است زیرا آنها مشتری اصلی خدمات تحصیالت عالی

برای اینکه دانشجو بیشتر راضی باشد و با انگیزتر برای تکمیل مطالعات خود بکوشد، موسسه باید محیطی  (.Huang, 7101)هستند مهم است

مناسب همراه با ابزار آموزشی با پارامترهای اساسی از  هاینماید) به عنوان مثال موسسه شامل زیرساختکه به تسهیل یادگیری کمک می

تولید "ای دانشگاهی ( را فراهم کند. رضایت دانشجویان یک مفهوم در حال ظهور است. محققان در توصیف ماهیت دقیقتوسعه حرفه

 .(Yeo, 7118 )اندق بودهتاکنون به دلیل وضعیت اشتراک دانشجو در فرایند یادگیری آموزش آینده ناموف "کننده/ارتباط مشتری

(7117)Elliott and Shin  محبوبیت ارزیابی ذهنی دانشجو از نتایج و تجربیات مختلف در ارتباط با "، رضایت دانشجو را به عنوان

 ،Hoang (7106 )کنند. تعریف می "شکل گرفته است."های مکرر در زندگی دانشگاهی تحصیالت عالی که به طور مستمر توسط تجربه

 نماید. مطالعات گسترده متعددیتعریف می "کوتاه مدت دانشجو، از ارزیابی خدمات دریافت شده تحصیالت عالی نگرش"رضایت دانشجو را 

های که رضایت دانشجویان را تحت تأثیر قرار انجام شده است. به عنوان چشم انداز رضایت دانشجویان مفهومی برای تجزیه و تحلیل ویژگی

  (.Betz, 0161)های نویسندگان مختلف در مورد موضوع بسیار متنوع و یا حتی متناقض استبرانگیز است، دیدگاهپیچیده و بحث 

 پیشینه تحقیق 
در زمینه رضایت دانشجو در ابعاد مختلف کیفیت خدمات، تحقیقات بسیاری انجام شده است. در ادامه به بررسی اجمالی چند تحقیق 

 شود.بر اساس زمان انجام آنها پرداخته می

Gill et al, 7101) )بط بین سبک رهبری با هدف بررسی روا "تاثیررهبری بر رضایت دانشجو و اضطراب دانشجو "ای به نام در مقالعه

 بر رضایت دانشجویان انجام داده اند.

( Arif et al, 7102)با هدف بررسی و بحث در مورد "های خصوصیرضایت دانشجو و تأثیر رهبری در دانشگاه "ای به نامدر مقاله ،

شان بین انتظارات و تجربه واقعیهای خصوصی در مورد کیفیت خدمات و شکاف موجود های دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاهدیدگاه

 .از خدمات ارائه شده، انجام شده است
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Kranzow, 7102) ) با هدف بررسی  "رهبران دانشکده در تحصیالت غیر حضوری: ساختار دوره بر رضایت دانشجو "در مقاله ای به نام

 .نقش رهبران در تهیه برنامه درسی و اثرگذاری ایشان بر رضایت دانشجو انجام داده اند

(Betz, 0161)ها ا هدف بررسی و مطالعه رضایت دانشجو در دانشگاهب "گیری و تجزیه تحلیل رضایت دانشجواندازه "ای به نام ، در مقاله

 .به مطالعه و پیمایش این متغیر پرداخته است

Hasan et al, 7118))  کیفیت خدمات و رضایت دانشجو: مطالعه موردی مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی(،با هدف "مقاله ای بنام

 .اندگذاری را بر رضایت دانشجو، انجام دادهترین تأثیربررسی رضایت دانشجو از کیفیت خدمات و مطالعه عواملی که بیش

 ها و مدل مفهومی توسعه فرضیه

 مدل مفهومی پژوهش

گرفته  های فراوانی صورتدوی متغیرها در پیشینه نظری مورد بررسی قرار گرفت. درزمینه ارتباط بین متغیرهای تحقیق، پژوهشارتباط دوبه

 های تحقیق آورده شده است. مدل مفهومی و در ادامه فرضیه 0. در شکلشوداست که به چند مورد اشاره می

 

 

 

 3102عارف، الیاس و حمید،شده از مقاله : مدل مفهومی پژوهش برگرفته0نمودار 

 های تحقیقفرضیه

 رضایت دانشجو دارد.  تاثیر مثبت و معناداری بررهبری 

  شناسی پژوهشروش

شده یابی معادالت ساختاری استفادهاز روش مدل همبسیتگی اسیت،   -در این پژوهش که ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، پیمایشیی 

 .باشندمتغیر مستقل و رضایت دانشجو، متغیر وابسته می مثابهبهاست. متغیرهای پژوهش شامل رهبری 

 روایی و پایایی
گویه طراحی شد.  02ای با نامهشده و پرسشاستفاده عارف و همکاران ی پیشنهادی در مطالعاتهابرای سنجش متغیرهای تحقیق از سنجه

گیری متغیرها نامه جهت اندازهشده است. مقیاس مورد استفاده در پرسشسوال استفاده 2سؤال و رضایت دانشجو  6برای سنجش رهبری 

 نامه ابتدا توسط متخصصان و اساتیدالً موافقم اسیت. جهت بررسیی روایی، پرسیش   ای لیکرت از کامالً مخالفم تا کامنیز، مقیاس پنج گزینه

رو، روایی محتوا مورد تائید قرار گرفت. همچنین روایی دانشییگاه مورد بررسییی قرار گرفت و طبق نظر آنان تعدیالت الزم اعمال شیید؛ از این

( مورد ارزیابی قرار گرفت و معناداری بار شدن هریک از این ابعاد CFAی )نامه نیز با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدهای پرسشسازه

نامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. های موردنظر، مورد تائید قرار گرفت.جهت بررسی پایایی پرسشهای مربوطه به سیازه و گویه

باشد که گویای پایایی باال و می 828/1نامۀ رضایت دانشجو شو برای پرسی  865/1نامۀ رهبری مقدار  ضیریب آلفای کرونباخ برای پرسیش  

 ها است.نامهمطلوب پرسش

 جامعه و نمونه آماری

باشند که در تاریخ انجام پژوهش، براساس آمار و اطالعات جامعۀ آماری پژوهش حاضر می های خصوصی شهر هراتدانشجویان دانشگاه

گیری روش نمونهنفر تعیین شد.  281نفر برآورد شده است. نمونۀ آماری این پژوهش براساس جدول مورگان برابر  1111موجود شمار حدوداً 

 شده است.استفاده ایسهمیهگیری روش نمونه از طرح غیراحتمالی و

 رهبری رضایت دانشجو
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 روش و ابزار تحلیل
ده شاستفاده شده از مدل معادالت ساختاریآوریهای جمعی ساختاری با دادهها و بررسی برازش الگوی معادلهوتحلیل دادهمنظور تجزیهبه

  استفاده شد. "AMOS"و  "SPSS"افزاری ها از بستۀ نرموتحلیل دادهاست. برای تجزیه

 هاتحلیل داده
 ها و همبستگی متغیرهاسیمای آزمودنی
جنسیت، رشته تحصیلی و سال تحصیلی و صرفاً  شناختی سن،دهندگان در این مطالعه با استفاده از چهار متغیر جمعیتمشخصات پاسخ

 ارائه شده است. 0 -ها، مورد بررسی قرار گرفت. که نتایج آن در جدولجهت گزارش سیمای آزمودنی

 

 دهندگاناطالعات جمعیت شناختی پاسخ  :0 -جدول

ت
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جن
 

 8/22 زن
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سا

 

 2/22 اول

 5/70 دوم 2/58 مرد
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ه 
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 2/71 سوم 1/25 علوم انسانی

 2/06 چهارم 7/07 فنی و مهندسی

 2/22 پنجم و باالتر 1/1 علوم پایه

 6/27 علوم اجتماعی

ن
س

 

 7/51 سال 77تا  08

 5/78 سال 76تا  72بین  2/1 کشاورزی و منابع طبیعی

 0/00 سال 21تا  72بین  7/01 هنر

 7/6 سال 20بیشتر از  - -

 
ی ساختاری وجود همبستگی میان یابی معادلهکارگیری رویکرد متغیّرهای مکنون در الگوی مدلهای بهشرطپیشازآنجاکه یکی از 

متغیّرهای پژوهش است، همبستگی بین متغیرهای پژوهش، نیز مورد بررسی قرار گرفت. ضریب همبستگی پیرسون بین کلیۀ متغیرهای 

 ینکه، میانگین و انحراف معیار متغیرها نیز در این جدول قابل مشاهده است.ارائه شده است. ضمن ا 7 -پژوهش، در جدول شمارۀ

 میانگین، انحراف معیار و همبستگی متغیرها: 7 -جدول

 3 2 1 انحراف معیار میانگین متغیرها

 - - 0 1/1 55/2 رهبری 

 - 0 1/.277** 81/1 15/2 رضایت دانشجو

 باشدمی  p> 10/1داری همبستگی در سطح معنا**توضیح: 
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 هاآزمون مدل و فرضیه
 بینینامه در پیشهای مختلف پرسشپیش از ارزیابی مدل ساختاری ارائه شده، الزم است معناداری وزن رگرسیونی ]بار عاملی[ سازه

 ها اطمینان حاصلی سازهگیرها در اندازهقبول بودن نشانگرهای آنگیری و قابلهای اندازهشده تا از برازندگی مدلهای مربوطه بررسیگویه

افزار آموس هنگام بررسی تحلیل به انجام رسید.  در نرمAMOS افزار ( و نرمCFAشود. این مهم، با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی )

 خص کشیدگی و چولگیوسیله دو شاشده اطمینان حاصل کرد. این مهم بهآوریهای جمععاملی تأییدی در ابتدا بایستی از نرمال بودن داده

مثال چیو، پوالنسکی و ماسون مقادیر عنواناند، بهها محققان مقادیر مختلفی را ارائه کردهشود. در مورد مقدار مطلوب این شاخصسنجیده می

ها ای تمامی گویهشود مقدار این دو شاخص برگونه که مشاهده میدانند. همان( می-7و  7ها بین )این دو شاخص را جهت نرمال بودن داده

شود در مدل تحلیل عاملی گونه که مشاهده میها به بارهای عاملی مراجعه شد. همان( است. بعد از اطمینان از نرمال بودن داده-7و  7بین )

ارای تفاوت د 15/1های مربوطه در سطح اطمینان بینی گویهیافته مرحله اول وزن رگرسیونی ) بار عاملی( تمامی متغیرها در پیشبرازش

ها ها این است که سطح معناداری برای آننامه حذف نشدند. مبنای معناداری گویههای پرسشکدام از گویهدار با صفر بود بنابراین هیچمعنا

ار در ی معنادهاوتحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای گویهنامه، مورد تجزیهگویه از پرسش 02باشد. لذا درنهایت،  15/1زیر 

 ، ارائه شده است.  2 -جدول شمارۀ

 

 نامه های پرسشبرای گویه( CFA)نتایج تحلیل عاملی تأییدی  : 2 -جدول

 معناداری وزن رگرسیونی چولگی کشیدگی گویه متغیر

 رهبری 

Q0 221/1- 275/1- 667/1 111/1 

Q7 815/1- 258/1- 681/1 111/1 

Q2 201/1- 111/1- 216/1 111/1 

Q1 011/1- 681/1- 821/1 111/1 

Q5 211/1- 882/1- 211/1 111/1 

Q6 178/1 202/1- 226/1 111/1 

رضایت 

 دانشجو

Q2 715/0 781/0- 217/1 111/1 

Q8 207/1- 271/1- 602/1 111/1 

Q1 170/1- 226/1- 266/1 111/1 

Q01 266/0 116/10- 558/1 111/1 

Q00 127/1- 217/1- 811/1 111/1 

Q07 018/1 101/1- 821/1 111/1 

Q02 001/1 150/1- 661/1 111/1 

یافته است برازش SEM دهندۀ مدلنشان 7 -شمارۀ نموداربعد از اطمینان از روایی و پایای ابزار مدل تحقیق مورد بررسی قرار گرفت که 

 سازد. و شدّت روابط بین متغیّرها را روشن می
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 برازش شده تحقیق:  مدل  7 -نمودار

شده آوریهای جمعش قرار گیرد تا مشخص شود که دادهشده برای هر فرضیه مورد پردازها، ابتدا باید مدل نظری تدوینقبل از آزمون فرضیه

( …CFI,GFI,RMRهای کمی برازش مدل )دهد که برای پاسخ به این سؤال از شاخصتا چه اندازه مدل نظری را موردحمایت قرار می

 .دهدهای برازش مدل به همراه مقادیر مطلوب را نشان میشاخص 1 -جدول .شودستفاده میا

 

 های برازش مدل نظری تحقیق: شاخص1 -جدول

 مقدار مطلوب نام شاخص
در  آمدهدستبهمقدار 

 مدل

 61 - (dfدرجۀ آزادی )

 7 df ≤ χ7≤ 2 df 601/727 (7χکای اسکوئر )

 121/1 15/1تر از بیش (7χسطح معناداری برای )

 15/7 ترکم 2از  (7χ،df) شدهکای اسکوئر بهینه

 861/1 به باال 8/1 (GFI) نیکوئی برازش 

 168/1 11/1زیر  ((RMRماندهریشه میانگین مربعات باقی

 112/1 به باال1/1 (CFI) شاخص برازش تطبیقی

 111/1 18/1زیر  (RMSEAریشه میانگین مربعات خطای برآورد )

 

اداری نقبول است. پس از بررسی و تائید الگو برای آزمون معتوان دریافت که مدل نظری تحقیق، مدلی قابلبا توجه به جدول باال، می

است که مقدار شاخص  نیرابطه اشده است و شرط معنادار بودن یک  و عدد معناداری استفاده( p-value)ها از دو شاخص جزئیفرضیه

 بیشتر باشد. ±16/0از  (t-value)و یا مقدار شاخص دوم  15/1تر از مبرای رابطه موردنظر ک (p-value)اول 
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( برآورد شده 825/1) گردد؛ ضریب رگرسیونی به میزانمیمالحظه  5طور که در جدول در بررسی اثر رهبری بر رضایت دانشجو، همان

باشد و همچنین عدد معناداری که برابر با تر میکم15/1ز سطح معناداری است و ا 111/1است. باتوجه به مقدار شاخص جزئی که برابر با 

معنادار است، یعنی  رهبری  15/1توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای باشد میبیشتر می 16/0شده و از عدد  022/1

 خواهد شد. های خصوصی شهر هراتدانشگاهموجب بهبود رضایت دانشجو در 

 

 ضریب رگرسیونی و معناداری اثر رهبری بر رضایت دانشجو :5 -جدول

 مسیر مستقیم فرضیه
ضریب 

 مسیر
p-value نتیجه عدد معناداری 

 معنادار 022/1 111/1 825/1 رضایت دانشجو رهبری  0

 ی و پیشنهاداتریگجهینت
ها با توجه به دیدگاه و تصامیم خواص خویش مزایای ها بر کسی پوشیده نیست، رهبران در سازماننقش سازنده و بارز رهبری در سازمان

ها به عنوان سازمان ارائه دهنده خدمات بسیار برجسته است زیرا آورند. نقش رهبران در دانشگاهرقابتی را برای سازمان خویش به ارمغان می

ها برای کسب رضایت دانشجویان دانشگاه ردباشد. مطالعات متعددی نقش رهبران ای حاکم مییدهچها شرایط خواص و پیدر این سازمان

های خصوصی را نشان بین رضایت دانشجو و رهبری در دانشگاهمثبت و معنادار تحقیق حاضر رابطه  هایاند، یافتهمورد تأیید قرار داده

  ( همسو است.7100( و هانایشا و همکاران، 7112اسپندالو)های تحقیق با نتایج تحقیقاتی؛ یافتهدهد. می

همچنان برای درک تواند با استفاده از این ابزار در جهت کسب رضایت بیشتر دانشجویان کوشش نمایند. های خصوصی میدانشگاه 

های متفاوت رهبری در این سازمان ها مورد مطالعه قرار ها و انتخاب بهترین سبک، پیشنهاد میشود سبکتر نقش رهبران در دانشگاهعمیق

 گیرد. 
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