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Abstract  Article Info 

Introduction: Quality of college life is defined as the overall satisfaction with life 

perceived by students. It measures students' expectations and demands, and is not just 

about the classroom environment. Therefore, this study is aimed at presenting a model 

for quality of college life. 
Methods: A qualitative approach was adopted and content analysis was applied to 

propose a model for quality of college life. Indexed articles on the topic published 

outside Iran between 1992 and 2019 and those published in national databases 

between 2011 and 2019, were analyzed. A survey was performed with some faculty 

members selected through convenience purposive sampling. Content validity of 117 

initial questions was confirmed both qualitatively (the opinion of 10 experts in the 

field of educational management) and quantitatively (testing the relevance of each 

item through content validity ratio (CVR). Low validity questions were removed. 

Using the Holsti coefficient, the reliability of the questionnaire was 0.90. 
Results: An inductive approach to content analysis showed that the variables of 

research facilities with two components, public facilities with four components and 

entrepreneurial opportunities with two components were the factors responsible for 

quality of college life. 

Conclusion: Given the important role of graduates for the society in achieving its 

goals, the criteria suggested in the proposed model can help decision makers improve 

quality of college life in general and in Islamic Azad University in particular, thus 

preparing a more qualified workforce in future.   
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 و فرصت های کارآفرینی( 
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 ده کی چ
است که در   یعموم  یاز زندگ  ی تمندیبه صورت رضا  یی،در دوران دانشجو  یاز زندگ  تیبه عنوان رضا  یدانشگاه  یزندگ  تیفیک  : مقدمه

  ی درس نم  سکال  طیپردازد و فقط مربوط به مح  یم  انیدانشجو  یو خواسته ها  انتظارات  یریگ  کنند. به اندازه  یدانشگاه احساس م
 . بنابراین هدف از این پژوهش ارایه مدل کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان است. شود

اول   ها: روش منابع دست  انجام شد. محیط پژوهش، شامل  تحلیل محتوا  رویکرد  با  پژوهش کیفی  به سنت  بانکهای پژوهش حاضر 
و مقاالت    2019تا1992اطالعاتی علمی معتبر در حوزه مطالعات کیفیت زندگی دانشگاهی که مقاالت خارجی در فاصله زمانی سالهای 

نمایه شده. ابزار مصاحبه، اعضای هیات علمی و روش نمونه گیری هدفمنددر دسترس   1398تا    1390فاصله زمانی سال های داخلی در
کمی)بررسی میزان توافق   نفر از متخصصان( و10سوال اولیه،روایی محتوایی آنها به دو روش کیفی )نظر  117است،پس از دسته بندی  

( انجام شد. بعضی سواالت که روایی آنها پایین بود حذف شد.با استفاده از ضریب  CVRهر سوال با استفاده از ضریب روایی محتوایی
 براورد شد. 90/0هولستی،پایایی پرسشنامه 

دو   : هایافته با  پژوهشی  تسهیالت  متغیرهای  داد  نشان  استقرایی  رویکرد  با  محتوی  تحلیل  روش  با  دادها  تحلیل  و  تجزیه 
دانشگاهی   زندگی  کیفیت  دهنده  تشکیل  عوامل  از  مولفه  دو  با  کارآفرینی  های  فرصت  و  مولفه  چهار  با  عمومی  مولفه،تسهیالت 

 . دانشجویان هستند

ن  یریگجه ینت به عنوان عاملی مهم در با توجه به اهمیت  آنان  نیز اهمیت کیفیت زندگی  قش دانشجویان در پیشبرد اهداف جامعه و 
موفقیت دانشگاهها در انجام مأموریت خود؛توجه و بکارگیری مالکهای ارائه شده در مدل پیشنهادی برای تصمیم گیرندگان میتواند یکی  

 . داز راههای بهبود کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان باش

 کیفیت زندگی دانشگاهی فرصت های کارآفرینی و    دانشجویان، تسهیالت عمومی، تسهیالت پژوهشی، : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
 ت یفیدارد. ک  یمتعدد  فی( تعارQOL)  یاز زندگ  تیفیاصطالح ک

درک شده توسط فرد    یاز زندگ  یتمندیبه صورت رضا  ی از زندگ
مربوط    ژهیاصطالح بو  نیشده است. ا فیتعر  یعموم  یستیبهز  ای

است که از    یعموم  ی زندگ  ت یفیقضاوت فرد در مورد ک  زانیبه م
  ک ی   دگاهیاز د  یمهم زندگ  یاز جنبه ها  تیعدم رضا  ای  تیرضا

 . [1-4] ردیگ یفرد نشات م
 ساختار خانواده، تغییر در ای عمده سهم شهرنشینی سریع  رشد

 . روش است دانشجویان داشته زندگی کیفیت و جوانان وضعیت

 به رو های موجب نگرانی  اخیر  سالة چند طی زندگی جدید های

دانشجویان کیفیت خصوص در افزایش  ها دانشگاه در زندگی 

 یافته، افزایش اخیر های دهه طی دانشجویان تعداد است.   شده

وارد   بیشتری دانشجویان و شده تر طوالنی نیز دورة دانشجویی
 [. 5]  اند شده دانشگاه

 راهبردهای و رویکردها ناکارآمدی دنبال به اخیر، های دهه در

 به  توسعه،  اجتماعی وجوه اقتصادی، محوریت رشد  با ای توسعه

مورد سیاست و دانشگاهی  محافل توجه نحوی   گذاری مراکز 

 جدیدی های سازه و مفاهیم تدریج به و گرفته است قرار عمومی

کیفیت  و نظری های بحث در را خود جای  زندگی  مانند 

  در   دانشجویی  زندگی   . دورة [6است] کرده پیدا تجربی مطالعات
  مجموعة   و   نوآوری  طلبی،   پویایی،تحول   از  سرشار  جهان  سراسر 

 فرهنگی  و اقتصادی اجتماعی، به توسعة نهایتاً  که است تعامالتی
این.    انجامد  می  جامعه  گروه   این  از  بیشتری  پویایی  دوره،  در 
  زندگی   روش  که  حالی  در.    گردد  می  صنفی متبلور  و  سنی  های

تحت    به   دستیابی   جدید،   دانش   چون   عواملی   تأثیر   دانشجویان 
توسعه،  تحقیق   است،کیفیت  تغییر  به  رو  فناوری  و  علم  و  و 

]  می  تغییر  نیز  ها  زندگی آن زندگی 7کند  از  [ اصطالح کیفیت 
از جمله   بررسی کیفیت زندگی دانشگاهی  تعاریف متعددی دارد. 
توجه   مورد  زندگی  کیفیت  مطالعات  در  که  است  نوینی  مباحث 

گیرد.   می  همکاران     یرجیسقرارگرفته  بار  8]و  اولین  برای   ]
(  Quality of college lifeمفهوم کیفیت زندگی دانشگاهی )

دوران   در  زندگی  از  رضایت  بعنوان  تسری  تئوری  اساس  بر  را 
بر   متمرکز  بیشتر  قبلی  مطالعات  کردند.  تعریف  دانشجویی 

ر ابعاد متفاوتی متمرکز بوده  سنجش کیفیت زندگی دانشجویان ب
زندگی،  از  بر رضایت ذهنی  این مطالعات  مثال  به عنوان  است. 
زندگی   اجتماعی  های  جنبه  یا  و  دانشگاه  امکانات  از  رضایت 

است] بوده  که   [9استوار  حالی  در  همکاران  یرجیس.     [8]    و 
برای اولین بار کیفیت زندگی دانشگاهی را به عنوان رضایت از  
زندگی دانشگاهی در دوران دانشجویی و بر اساس تئوری تسری  
تعریف نموده و برای سنجش  آن نیز مقیاس ویژه ای را طراحی  

آنها کیفیت زند به صورت رضایتمندی نمودند.  را  گی دانشگاهی 
دانشگاه  در  دانشجویان  که  کردند  تعریف  عمومی  زندگی  از 
گیری   اندازه  به  دانشجویی  زندگی  کیفیت  کنند.  می  احساس 

فقط  و  پردازد  می  دانشجویان  های  خواسته  و  نیازها  انتظارات، 
زندگی   کیفیت  شود.  نمی  درس  کالس  محیط  به  مربوط 

ایفا دلیل  به  انتظارات  دانشجویی  کردن  برآورده  در  آن  نقش  ی 
روز   اهمیت  و  شان  زندگی  احتمالی  های  حوزه  در  دانشجویان 

 افزونی کسب کرده است. 
اکثر دانشگاه ها بویژه در غرب، در حال استفاده از شاخص های  
رضایتمندی  میزان  ارزیابی  برای  دانشجویی  زندگی  کیفیت 

بعضی مطالعات بندی    دانشجویان هستند. در حقیقت، در  رده  با 
دسته   از  یکی  عنوان  به  دانشجویی  زندگی  کیفیت  دانشگاهی، 
کیفیت   مقیاس  است.  شده  گرفته  نظر  در  بندی  رتبه  این  های 

( دانشگاهی  برای  QULزندگی  پایگاهی  عنوان  به  تنها  نه   )
گرفته   نظر  در  دانشجویان  مندی  رضایت  مبنای  کردن  برآورده 

حوزه ها و جنبه های    شده است بلکه در شناسایی سیاست ها و
مدیریت  به  نیز  پیشرفت  و  توجه  نیازمند  دانشجویان  زندگی 
قادر  دانشگاه  خوب  کیفیت  کند.  می  کمک  آموزشی  موسسات 
دانشجویان   قطعا  و  سازد  آورده  بر  را  دانشجویان  انتظارات  است 

کرد] خواهد  جذب  نام  ثبت  برای  را  مطالعات    .[10بیشتری 
دانشگا زندگی  به کیفیت  ابعاد مربوط  ارزیابی  به  دانشجویان  هی 

زیادی از نگرانی های دانشجویان پرداخته اند. مطالعه انجام شده  
هزینه   مانند  فاکتورهایی  بریتانیا،  در  زندگی  کیفیت  زمینه  در 
رضایت   التحصیلی،  فارغ  حقوق  استخدام،  امید  زندگی، 
را   دانشجویان، زندگی اجتماعی، سالمت روان و سرمایه گذاری 

ک ]بررسی  است  دانشجویان   .[10رده  دانشگاهی  زندگی  کیفیت 
حوزه   و  عاطفی  حوزه  ارزیابی  اساس  بر  پژوهشگر  چند  توسط 

 [. 11،12شناختی صورت گرفته است]
احساسات،   عواطف،  مطلوب  تجربه  به  مربوط  عاطفی  حوزه 
نگرش   یا  تعامالت  از  شده  درک  مندی  رضایت  و  اخالقیات 

است] مرب11اجتماعی  شناختی  حوزه   . از  [  رضایتمندی  به  وط 
 ( الو)[.  8نیازهای اولیه انسان است که بیشتر جنبه قضاوتی دارد]

به ارزیابی کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان بر اساس    [13]
دانشجوی انتظارات  و  آموزشی  این عملکرد  اگرچه  پرداخت.  ان 

مطالعات از لحاظ تعریف کیفیت، ریشه شناسی، ابعاد، مولفه ها و  
نیز استانداردهای اندازه گیری بسیار متفاوت می باشند اما همگی  
بر این باورند که بررسی ادراک دانشجویان از تجارب دانشگاهی  
می   ایفا  کلیدی  نقش  دانشجویی  زندگی  کیفیت  تعیین  در  شان 

[ بین  8،  11-14کند  تفاوت  اساس  بر  کیفیت  حالت  این  در   .]
انتظار و عملکرد خدماتی یا به عبارت دیگر، ارزش درک شده در  
شده   ارزیابی  دانشجویان  دیدگاه  از  شده،  درک  عملکرد  مقابل 

لی)است.   و  نا12]  (یو  عنوان  با  حالت  این  از  درک [  سازگاری 
 ین انتظار و پیشرفت نام می برند.شده ب

بیشتر  می  استدالل  محققان رضایت  که    های  جنبه  از   کنند 
روش   مثال،  عنوان  به )  دانشجویی  زندگی  تحصیلی   دانشکده، 
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 دانشجویان  دانشگاهی مدل کیفیت زندگی

  شهرت   دانشجویی،  تکالیف  درس،  کالس  محیط  تدریس،  های
بیشتر  همچنین  و  (تحصیلی  تنوع  و  دانشگاهی  جنبه   از  رضایت 

عنوان)دانشگاه    اجتماعی  های  محوطه   در  مسکن  مثال،  به 
  احزاب،   و   کانون ها    خدمات،  و  المللی  بین  های  برنامه  دانشگاه،

و   ورزش فرهنگی  فعالیتهای  و  باعث(تفریحی  ها    رضایت  ، 
 مطالعات،  از   حاصل  نتایج.  از زندگی دانشگاهی می شود  بیشتری  

مربوط  (  شده  بینی   پیش)  علمی  اعتبار می    معیارهای  نشان  را 
مدل زندگ   تیفیک  دهد.    می   شامل  را  دیگری  ساختار  نیز  یاز 

دانشگاه    از  رضایت  یعنی  شود،  کتاب،   فروشگاه  مانند)امکانات 
 مثال  عنوان  به)اساسی    خدمات  و (  تفریحی  مرکز  و  مخابرات
 خدمات  پارکینگ،  و  نقل  و   حمل  خدمات  کتابخانه،  خدمات

که  محققان(.  بهداشتی کنند  می    و   امکانات  از  رضایت  فرض 
  زندگی   اجتماعی  و  علمی  های  جنبه  رضایت  بر   اساسی  خدمات

از    تیفیک  تعیین  خود، در   نوبه  به   که   گذارد  می   تأثیر  دانشجویی
رضایت  یزندگ است.  دانشکده  و  امکانات  از  موثر    به  خدمات 

شامل  یک   عنوان   خدمات  از   رضایت:  است   زیر   ابعاد  معیار 
  از   رضایت  پارکینگ،  و  نقل  و  حمل  خدمات  از  کتابخانه، رضایت

رضایت  خدمات   ارتباطات  از  رضایت  کتابفروشی،  از  بهداشتی، 
 [. 15تفریحی]   از مرکز رضایت و مخابراتی

را    یهخوابگا  یزندگ  تیفیکمولفه های  و    [ عوامل16بنجامین ]
در   یزندگ  یها  نهیاقتصاد و هز  حات،یتفر  ،عیاماجت  یزندگ  ابعاد

پژوهش،    نی. بر اساس ای می کندخوابگاه معرف  یط خوابگاه و مح
دانشگاهیزندگ  تیفیک  یاقارت  یبرا  عوامل  دیبا  انیدانشجو  ی 
بر کوم گرا توسعه  مبه طور جامع و ه  یخوابگاه  ی زندگ  تیفیثر 
  ی جنوبه  کر  انیدانشجو  یدانشگاه  ی زندگ  تیفیکل  . در مدابندی
امن  ازین مح  یاقتصاد  یازهاین  ت،یبه سالمت،   ی دانشگاه  یطدر 

مع  یبررس اشدارائه  یی  دانشجو  یزندگ  تیفیک  یارهایو  در    نی. 
خدمات    و  التیتسه   ،یموزشآکه خدمات    استمشخص    ،قیقتح
 [.  17] دندار انیدانشجو یزندگ تیفیبر ک یمعنادار یریتأث ،یادار
دربارلمطا دهدنشان    ییایاسپان  انیدانشجو   هعه  تصو  می    ر یکه 
بر  یذهن م  رضایت  زان یم  دانشگاه  به  است    ثرودانشجو  توجه  با 

اع  هکنیا مهم  واقع  یذهن  ریتصو  جادیامل  واقع  ت، یاز    ت یخود 
و مدیریت تصاویر همه ذینفعان بسیار مهم است.    است، شناخت

  ی متون درس  عدم تناسب  ،علمیو    لیپژوهش، مسائل ما  کیدر  
بایدرس  ة)برنام به    یازهاین  (  کار  نارضایتی بازار  عوامل  عنوان 

 [.  18اند]شده  یمعرف دانشجویان

 ی اریبس  عواملمتأثر از    ایاسپان  یدانشگاه ها  انیدانشجو  رضایت
ارائه دروس  و نحو  سیتدر  یروش ها  ،یموزشآکارکنان    رینظ ه 

را در   نقش  بیشترین  اعضای هیات علمی  و  بوده است  آموزشی 
 [.  19انشجویان دارند]رضایتمندی و ماندگاری د

  بروز   با  آن  خاص  و  جدید  شرایط   لحاظ  به   دانشجویی   زندگی
همراه  های  استرس   با   دانشجویان  از  بسیاری.  است  گوناگونی 

 تنهایی  دچار احساس  خانواده،  از   جدایی  و   دانشگاه  محیط   به   ورود

  شخصیتی   های  تیپ   با  مواجهه  دیگر،  سوی  از.  شوند  می   انزوا  و
در   امکانات   کفایت   عدم  خوابگاه،  و  ای  حرفه  محیط  مختلف 

کاهش  اقتصادی  کمبودهای  رفاهی،   نظارتی   و  حمایتی  منابع  و 
  می  اجتماعی قرار  و  روانی  های   آسیب  معرض  در  را  آنان  خانواده

  رشته  به  عالقگی  بی  نظیر  دیگر   مخاطرات  وجود  به عالوه  .دهد
 ترک   تحصیلی،  افت  احتمال  نیز  های دیگر  نارضایتی  و  تحصیلی
این قشر  اجتماعی   پرخطر  رفتارهای  و  تحصیل برای  افزایش    را 

 [. 20دهد ] می
آغاز سبک جدیدی از زندگی که فرد آن را تجربه کرده است به  
همراه نوعی نگریست جامعه به دانشجویان به عنوان افرادی که  
از  متفاوت  رفتاری خود  رود در سبک های  انتظار می  از آن ها 

جلوه  جمله    دیگران  از  اجتماعی  تقاضای  آن  بر  افزون  و  کنند 
زندگی   کیفیت  که  شود  می  موجب  خانواده  انتظارات  و  تقاضاها 
معمولی دانشجویان تحت الشعاع قرار گرفته و بی توجهی به آن  
پژوهش   رو  این  از  آورد.  می  بوجود  فرد  برای  جدی  مخاطرات 

 کیفیت زندگی  حاضر درصدد است با هدف شناسایی مولفه های
اصلی مطرح شده در    دانشگاهی مؤلفه های  دارد  کیفیت تالش 

دانشجویان  دانشگاهی  را    زندگی  مناسب  الگوی  و  عرضه  را 
 طراحی نماید. 

 

 ها روش
از   حاضر  کاربردپژوهش  هدف  داده  ینظر  نوع  نظر  از  ها،   و 

کیفیت زندگی    . تحقیق با هدف شناسایی مولفه هایاست   یفیک
دانشجویان   یافته دانشگاهی  ساختار  نیمه  مصاحبه  ابزار  از 

و  اعضای هیات علمی وخبرگان در حوزه پژوهش(  از  )مصاحبه 
  ر ی الزو  یالملل  نیب  یها  گاهی مندرج در پا  یمقاالت خارجهمچنین  

 ی  در فاصله  نگریاشپر  پروکوئست و،  ،امرالد    رکتیدا  نسیسا  ،
ها  یزمان داخل  2019تا     1992  یسال  مقاالت  فاصله   یو  در 
ها  یزمان مطالعات  1398تا    1390  یسال  در حوزه  کیفیت    که 

. برای شناسایی   است   استفاده شده   ، شده  هینما  زندگی دانشگاهی
از روش هدفمند مالک محور   نظر جهت مصاحبه  افراد صاحب 
راهنمایی   پژوهشگر   ، مصاحبه  دادن  انجام  برای  شد.  استفاده 

ضم که  کرد  زندگی تدوین  کیفیت  اهمیت  مختصر  توضیح  ن 
دانشگاهی دانشجویان و اهمیت دیدگاه های مصاحبه شونده به 
این راهنما   او اطمینان داده شد که هویتش مخفی خواهد ماند. 
در اختیار مصاحبه شونده قرار گرفت و زمان مصاحبه تعیین شد.  
  از مصاحبه شونده ها خواسته شد دیدگاه خود را درباره شناسایی 
و   کنند  بیان  دانشجویان  دانشگاهی  زندگی  کیفیت  های  مولفه 
مصاحبه ها ضبط شدند و پژوهشگر ضمن اختصاص یک کد به 
و   مصاحبه  بنابراین  کرد.  مکتوب  را  آن  محتوای  مصاحبه،  هر 
انتخاب مصاحبه شونده ها تا جایی ادامه یافت که کفایت و اشباع 

ادامه مصاحبه جدیدی در  و  گرفت  ها صورت  اختیار   داده  در  را 
با   نهایت  در  شد.    مصاحبه   15نگذاشت.  حاصل  نظری  اشباع 
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که  بیشتری  داده  هیچ  آن  در  که  است  وضعیتی  نظری  اشباع 
پژوهشگر بتواند به وسیله آن ویژگی های مقوله را گسترش دهد 

 [.  21یافت نمی شود]
و   هی به منظور تجز ی کتابخانه ایها داده یجهت گردآور

  32در حجم نمونه به تعداد  مفهوم اولیه،  جادیمتون و ا فیتوص
 هدفمند انجام شد.   یریگ عنوان مقاله به روش نمونه

از   حاصل  های  یافته  اعتبار  کنترل  جهت  حاضر،  پژوهش  در 
شد.   استفاده  کنندگان  مشارکت  توسط  بازبینی  از  مصاحبه 

  بدین اشکاالت جزیی رفع و موارد دارای ابهام شفاف سازی شد. 
مطالعه   علمی  دقت  بهبود  برای  را  الزم  فرصت  محققان  وسیله 
محقق   سازی  مثلث  روش  از  نیز  حاضر  پژوهش  در  کردند.  پیدا 
استفاده شد. بدین ترتیب که پژوهشگر مصاحبه های  ضبط شده 
را پس از مکتوب کردن و کد گذاری و تحلیل در اختیار مشاور و  

تحلیل  به  و آن ها  داد  قرار  پژوهش  یافته ها   راهنمای  تفسیر  و 
 پرداختند و از این مجموعه دادهایی معتبر تر استخراج شد. 

است که شناسا به ذکر  به   مفهوم  ییالزم  متن  مورد مطالعه در 
جمع آوری داده ها از    پس از   است.  رفته یانجام پذ  یی روش استقرا

ی داده ها  بند  دسته  و  یکدگذارطریق مصاحبه و کتابخانه ای،  
شد.   شدن م  یبراانجام  نظر    ییمحتوا  ییروا  شخص  از 

م مورد  در  اندازه  یمحتوا  توافق  زانیمتخصصان  با    یریگ  ابزار 
برای این منظور به دو روش کیفی  استفاده شد.    ،هدف پژوهش

تربیتی(    10)نظر   علوم  و  آموزشی  از متخصصان مدیریت  و  نفر 
 ییروا  بیبا استفاده از ضر  سوالتوافق هر    زانیم  ی)بررس  یکم

پژوهشگر از   ،محتوا یفیک یدر بررس  ( انجام شد.CVRیی محتوا
ابزار   با  ارتباط  را در  بازخورد الزم  تا  نمود  متخصصان درخواست 

برار که  دهند  برا  اساس  ائه  شدند.  اصالح  موارد    ی بررس  یآن 
  یی محتوا  یی روااز ضریب نسبی    ی، به شکل کم  ییمحتوا  ییروا

از متخصصان درخواست    بی ضر  نیا  نییتع  یبرا  .دیگرد  ستفادها
  « اصالح»  «موافقی»سه قسمت  فیاساس ط  را بر   هی شد تا هرگو

« مقدار  ندینما  ی بررس  «مخالفو  اگر  مطابق  .  شده  محاسبه 
ضر برا  بیجدول  مقدار نفر    10  یتوافق  جدول   62/0  از  در 

   .شودی م رفتهیپذ هیآن گو یاعتبار محتوابزرگتر باشد 

ضر مقدار  محاسبه  به  توجه    یبرا  ییمحتوا  ییروا  ینسب  بیبا 
،  62/0بودن از مقدار  نترییپا  لیبه دل هیگو 22، ها هیتک تک گو

نها  دندیحذف گرد از     هی تعداد گو  تیو در    ه یگو  95به    117ها 
 90/0  نیمضام   ییایپای  ستل هو  بیضر  با استفاده از.  افتیکاهش  

شد. آن    برآورد  از  بر  مفاهیمپس  تسهیالت   2  مشتمل  مفهوم 
( محتوای  research facilitiesپژوهشی  کردن  مند  )نظام   )

پژوهش(،   مندی  ساختار  عمومی   4پژوهش،  تسهیالت  مفهوم 
(public facilities  ،رفاهی تسهیالت  ورزشی،  و  )فرهنگی   )

و   کالبدی(  تسهیالت  و  مالی  های    2تسهیالت  فرصت  مفهوم 
( )حوزه   ( entrepreneurial opportunitiesکارآفرینی 

 کسب و کار و حوزه توانمند سازی( ترسیم شد. 

 نتایج 
ن  یها  داده بهره  نیا  ی برا  از یمورد  با  ش  یریگ  پژوهش    ة ویاز 
یافتن    لیتحل و  مقاالت  و  ها  مصاحبه  متن  بررسی  و  کیفی، 

طبقه   و  دانشجویان  دانشگاهی  زندگی  کیفیت  با  مرتبط  جمالت 
بر اساس تشابه   ، مقوله ها و سپس،  آنها  بندی و فشرده سازی 
مقوله ها، مفهوم فرعی و در پایان مفهوم اصلی  کیفیت زندگی  

 95هایت  دانشگاهی دانشجویان بدست آمد. پس از بررسی ، در ن
و    8مقوله،   فرعی،  نتایج    3مفهوم  که  شد  اصلی حاصل  مفهوم 

می آید. مطابق نتایج پژوهش حاضر، طبقه    3تا    1آنها در جدول  
بندی جدید عوامل موثر بر کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان  
بر اساس اظهارات صاحب نظران و مقاالت کتابخانه ای حاصل 

پژوهشی، تسهیالت عمومی   شد که عبارتند از عوامل تسهیالت
 و فرصت های کارآفرینی.  

بررس زندگی   یحاو  مفاهیممختلف،  های    یدر  کیفیت 
تسهیالت پژوهشی متشکل از مولفه  .  1)  متغیر    3در    دانشگاهی،

های )نظام مند کردن محتوای پژوهش، ساختار مندی پژوهش،  
توانمند  2(   حوزه  و  کار  )حوزه کسب  کارآفرینانه  های  فرصت   .

تسهیالت 3ی(   ساز ورزشی،  و  فرهنگی   ( عمومی  تسهیالت   .
 رفاهی، تسهیالت مالی و تسهیالت کالبدی( حاصل شد.

 

 
. مفهوم های فرعی و مقوله های مربوط به مفهوم اصلی تسهیالت پژوهشی 1جدول

 مقوله  ی فرع  مفهوم مقوله  ی فرع  مفهوم

نظام مند 
کردن محتوای  

 پژوهش 

طراحی طرحهای پژوهشی  
 متناسب با نیاز بازار 

ایجاد تناسب بین طرحهای 
پژوهشی با ویژگی های فردی  

 دانشجویان
اخذ اولویت های پژوهشی  

 صنعت 
طرح محتواهای پژوهشی  

 کاربردی 

 ساختار مندی پژوهش 
 

 اطالعاتی پژوهشی مناسب تدارک بانکهای 
 ایجاد لینک بین صنعت و دانشگاه 

 طراحی کارگاه های توانمند سازی درحوزه پژوهش 
 استفاده از سیستم های تشویقی مناسب برای پژوهشگران

 ارائه راهبری های الزم در حوزه پژوهش توسط متخصصان فن

 ارائه خدمات مشاوره ای به منظور تولید دانش در دانشگاه 
 مقیاس کوچک  حمایت از پروژه های دانشجویی

 طراحی نشریات تخصصی و چاپ دستاوردهای پژوهشی دانشجویی 
 طراحی مراکز تحقیق  و توسعه 

 وجود مراکز پردازش ایده های دانشجویی 
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 دانشجویان  دانشگاهی مدل کیفیت زندگی

تشویق دانش آموختگان دانشگاه به تشکیل شرکت های انشعابی به منظور توسعه 
 کارآفرینی 

ز پروژه ها و پایان نامه های ارشد و دکتری به سمت قابلیت  هدایت و حمایت دانشگاه ا 
 تجاری سازی

 وجود ساختارهای حمایتی الزم از دانشجویان برای ایجاد شرکت های تجاری و نوین

 

 

 

مقوله های مربوط به مفهوم اصلی تسهیالت عمومی . مفهوم های فرعی و 2جدول

 مقوله  ی فرع  مفهوم مقوله  ی فرع  مفهوم

فرهنگی و 
 ورزشی 

وجود برنامه های غنی سازی اوقاف 
 فراغت 

تجهیز دانشگاه با سالنهای ورزشی  
 مناسب و ارائه خدمات شبانه روزی 

برگزاری نمایشگاه های دوره ای از  
 دستاوردهای دانشجویی 

تجهیز دانشگاه با فضاهای تئاتری و 
 سینمایی و نمایش فیلم 

تجهیز دانشگاه باسالن های سرپوشیده  
 ورزشی 

وجود برنامه های تفریحی به ویژه برای  
 دانشجویان غیربومی 

تشکیل تیم های ورزشی و حمایت از  
 آنها

 برگزاری نمایشگاههای حرفه و مشاغل
شجویی از  تدارک بازدیدهای دان

نمایشگاه های تخصصی و مرتبط با 
 رشته تحصیلی 

 تشکیل انجمن های علمی 
وجود تاالرهای بحث و گفتگو و اتاق  

 فکر 

 تسهیالت رفاهی 
 

 ییدانشجو ژهیو یدانشگاه از اژانس ها یبرخوردار

 پاسخگو  یاطالعات یها ستمیس یطراح 

 به دانشجو ییپاسخگو ستمیکردن س یک یالکترون

 درحوزه حرفه و مشاغل یرسان اطالع

 ان یدانشجو یبرا  یرسان خبر امیپ جادیا 

  ژهیو یمانند اتاق ها یربوم یغ انیدانشجو یخدمات خاص برا  وجود
 مهمان

 ی خارج انیمراکز مشاوره خاص دانشجو وجود

 خدمات مرتبط با اموزش زبان دوم  ارائه

 دختر   انیبه دانشجو ژهیمراکز ارائه خدمات و وجود

 ی مناسب خوابگاه  یفضا وجود

 نترنت یو وجود ا   یوتری کامپ  یها تیبا سا ییخوابگاه دانشجو زیتجه

 ییدانشجو یسراها یبهداشت یشاخص ها ارتقا

 نگ یپارک تی امن نیو تام ییدانشجو ینگهایدانشگاه به پارک زیتجه

 و...  یعکاس یمانند کارگاهها ییکوچک  دانشجو یکارگاهها وجود

 ی و دفاتر پست یمسافرت یز اژانسهادانشگاه ا یبرخوددار

 مختلف و متنوع  یاستارت  آپ ها وجود

 ی و برون دانشگاه یو ذهاب درون دانشگاه ابیا  التیتسه

 مناسب  سیدانشگاه از سلف سرو یبرخوردار

 در انتخاب غذا ییتنوع غذا  وجود

 ی مراکز مشاوره روان وجود

 وقت  مهیکار ن یبرا  انی دانشجو یوحرفه ا  یدفاتر مشاوره شغل وجود

 کسب وکار  یمراکز مشاوره در حوزه راه انداز وجود

 ان یبه مطالبات دانشجو یدگیرس یبرا  ییدانشجو هیاتحاد یانداز  راه

 مراقبت از کودک  یها سیپرد وجود

 ی درون دانشگاه دیمراکز خر جادیا 

 یی و قضا یمراکز مشاوره حقوق وجود

متخصص در   یمناسب و استفاده کادر درمان یمراکز درمانگاه وجود
 درمانگاه 

 در دانشگاه  یپزشک و درمانگاه شبانه روز وجود

 ی خدمات دندان پزشک  ارائه

 ی اجتماع  یها  بیبا اس انیدانشجو ییاشنا یکانونها جادیا 

 توانخواه  انیدانشجو ییمراکز شناسا یطراح 

 ی و بهداشت یخدمات پزشک  نهیوکاهش هز ییدانشجو مهیدفترچه ب هیارا 

تسهیالت 
 مالی

 پرداخت وامهای دانشجویی 
زیر پوشش قراردادن دانشجویان بی 

 بضاعت 
 وجود بانک و سیستم های خودپرداز 

 قسط بندی شهریه دانشجویی
معرفی دانشجویان برای خرید از مراکز  

 طرف قرارداد 

 تسهیالت کالبدی 

 متمرکز نمودن مجموعه های دانشجویی 
 طراحی فضای سبز درون دانشگاهی 
 استفاده از سیستم مکانیزه بهداشتی 

 دانشجو به فضای کالس رعایت نسبت 
 رعایت نسبت دانشجو به فضای کتابخانه 

 بهداشت محیط عمومی 
 زیباسازی فضای عمومی 
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 طراحی کوپهای دانشجویی 

دانشجویی برای  استفاده از تخفیفهای 
 دانشجویان بی بضاعت 

استفاده از تخفیفهای دانشجویی برای  
 دانشجویان برتر علمی 

ارائه تسهیالت مالی در حوزه راه  
 اندازی کسب و کار 

 استفاده از شاخص های اسایش  بصری
 شاخص مناسب سرانه فضای کارگاه به دانشجو

 شاخص مناسب سرانه فضای رایانه ای به دانشجو
 تکمیلی وجود دفاتر اختصاصی برای دانشجویان تحصیالت 

 

. مفهوم های فرعی و مقوله های مربوط به مفهوم اصلی فرصت های کارآفرینی3جدول

 مقوله  ی فرع  فهومم مقوله  ی فرع  فهومم

حوزه کسب  
 کار 

 کانون های کارافرینی تشکیل 
 طراحی مراکز جستجوی شرکتهای تجاری 

 طراحی پارکهای علم وفن آوری
 طراحی شرکتهای دانش بیان دانشجویی 

امکان به نمایش گذاشتن دستاوردهای دانشجوی قابل  
 عرضه به بازار 

 بازاریابی محصوالت دست ساز دانشجویی 
 رینحمایت آموزشی،مالی و بازاریابی از دانشجویان کارآف

استقبال از ایده های جدید و خالق و کمک به خلق 
 مشاغل جدید توسط دانشجویان

معرفی الگوهای موفق در حوزه کارآفرینی و افزایش  
نسبت به کارآفرینی در دانشگاه ها از   آگاهی دانشجویان 

 طریق ایجاد دوره های آموزش 
توسعه صنایع و فناوری های جدید مبتنی بر پژوهش  

 های دانشگاهی 
افزایش قدرت ریسک پذیری در دانشجویان از طریق 

 پرورش قوی خالقیت و مهارت های ادراکی آنها

 حوزه توانمند سازی 

 مشارکت دانشجویان در اداره دانشگاه  استفاده از
دوره های کوتاه مدت )مانند دوره  امکان تجربه اموزی در

 های مدیریت، کیفیت زندگی و ...( 
 ازاد نقد و گفتگو استفاده از تریبون های 

 ایجاد راه های ارتباطی دانشجویان با مدیران ارشد 

 
تدو پرسشنامه  ةشد  نیمدل  قالب  در  نظر  متخصصان  نفر    10به    مورد  از 

  عرضه شد و پس از دو راند رفت و برگشت آموزشی و روان شناسی    تیریمد
از   بیش  اجماع  از    80و  ،    خبرگاندرصد  مفهومو متخصصان    یی نها  یمدل 

 استخراج شد. 1مطابق شکل 

 
 

 

 CVR. بررسی میزان توافق هر مولفه با استفاده از ضریب روایی محتوایی 4جدول

 ( CVRضریب توافق ) تعداد سواالت  مفهوم

 88/0 17 تسهیالت پژوهشی 

 87/0 63 تسهیالت عمومی 

 95/0 15 فرصت های کارآفرینی 

 90/0 95 کیفیت زندگی دانشگاهی 
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مورد نظر خبرگان و متخصصان. مدل تدوین شده کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان 1شکل

  

کیفیت زندگی دانشگاهی  

 دانشجویان

 تسهیالت پژوهشی 

ساختارمندی 

 پژوهش 

نظام مند  

کردن محتوای 

 پژوهشی

حوزه کسب  

 و کار

فرصت های  

 کارآفرینی 

حوزه  

 توانمندسازی 

تسهیالت  

 کالبدی 

تسهیالت  

 مالی

تسهیالت  

 عمومی

تسهیالت  

 رفاهی

فرهنگی و  

 ورزشی
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 بحث
کشور در دو دهه گذشته از   ینگاه به تحوالت نظام آموزش عال

  یو عدم توجه کاف  یاز رشد کمّ  یحاک  انیدانشجو  تیّنظر جمع
ک بنابرا  ارتقای  بهبود  و  ها  دانشگاه  تیفیبه  است.  بوده    ن، یآن 

ارتقا و   مستلزم   انیدانشجو  یدانشگاه  ی زندگ  تیفیک  یبهبود 
 مناسب است. سازوکارهای

یان فرصت  دانشجویکی از جنبه های کیفیت زندگی دانشگاهی  
های کارآفرینی می باشد که شامل مولفه های حوزه کسب کار و 

 ی می باشد. حوزه توانمند ساز
از فرصت ها است. در    یو بهره بردار  ییشناسا  ندیفرآ   ینیکارآفر

فعال محور  فرصت  قلب    ینیکارآفر  یها  تیواقع،  آن  موضوع  و 
م   ینیکارآفر  یها  لیتحل کارآفر  یمحسوب    ند یفرآ  ینیشود. 

 یفرصت ها و بهره بردار صیتشخ  ده،یبازار، خلق ا ازین ییاشناس
ا م  نیاز  ها  فرص  ی فرصت  وجود  بدون  رخ    ینیکارآفر  ت،باشد. 
فرآ  ینم ا  ینیکارآفر  ندیدهد.  به  جد  کی  جادیچه   دیسازمان 

و   شده  شود،    یها  زم یمکان  یریبکارگ  ا یمنجر  باعث  را  بازار 
بهره   یبرا  دیجد  یفرصت ها و خلق روش ها  ییشناسا  ازمندین

ا  باشد  یآنها م  یسازمانده  ای  یبردار از    انیم  نیو در  آن دسته 
ارز  یافراد به کشف،  بردار  یابیکه  بهره  م  یو  ها  فرصت   ی از 

کارآفر دارند.  نیپردازند،  ترف  نام  مهم  فرآ  نیرصت    ند یعنصر 
فرآ  ینیکارآفر در  و  غ  ستین  ی زیچ  نانهیکارآفر  ندیبوده  از    ر یبه 
 نانیکه کارآفر  ییاز فرصت ها  یو بهره بردار  یابیارز  ص،یتشخ
دل توانا  یها  ی ژگیو  لیبه  خود  پ  دنید  ییخاص  را    یم  دا یآنها 
  .[22]کنند 

کارآفر واقع  ط  یندیفرآ  ینیدر  در  که  فرد  یاست  بنام    یآن 
 ل یدارد بدل  یخاص  یشناخت  شاتیوکارها و گرا که ساز  نیآفرکار

قبل دانش  توانا  کیدر    یداشتن  خاص    ک ی  صیتشخ  ییحوزه 
  ی ارزش تجار  صیو تشخ  ی ابیکرده و پس از ارز  دایفرصت را پ

جهت بهره    ازیآن فرصت اقدام به کسب منابع و اطالعات مورد ن
بیانگر این مطلب  .  دینما  یاز آن فرصت م  یبردار نتایج تحقیق 

دانشجویان   که  بازار  یمال ،یآموزش  تیحما  است  از    یابیو 
ا  استقبال،  نیکارآفر  انیدانشجو و   دیجد  یها  دهیاز  خالق  و 

جد مشاغل  خلق  به  دانشجو  دیکمک    یمعرف ،  انیتوسط 
   انیدانشجو  یآگاه  ش یو افزا  ینیموفق در حوزه کارآفر  یالگوها

کارآفر به  طر  ینینسبت  از  ها  دانشگاه  ها  جادیا  ق یدر   یدوره 
آفرینی می دانند که دانشگاه   را از جمله فرصت های کار  آموزش

ایجاد   شدن  آفرین  کار  جهت  در  دانشجویان  برای  تواند  می 
 .[22نماید]

ها  گرید  یکی جنبه    یان، دانشجودانشگاهی    یزندگ  تیفیک  یاز 
ها  یم  یپژوهش  التیتسه  مولفه  شامل  که  مند    یباشد  نظام 

 باشد.  یپژوهش م یساختار مندو  پژوهش یکردن محتوا

که انجام    یو در هر سطح  یموضوع، به هر شکلپژوهش در هر  
دانش موجود    یشود تالش توسعه  نظام مند در جهت  و  منسجم 

ها موضوع  دار  ییدرباره  کار  و  سر  ها  آن  با  که  در  میاست   .
دانش و گشودن    یگسترش مرزها  یبرا  یمجموع پژوهش راه

برا  یافقها توسعه  است   ندگانیآ  یتازه  و  رشد  برای  کشورها   .
نیازمن پژوهش  خود  به  مند  عالقه  که  هستند  افرادی  پرورش  د 

. باشند  داشته  پژوهشگری  روحیه  و  روحباشند  از    ه یمنظور 
موضوع  یعنی    یپژوهشگر به  نسبت  پژوهش  بر  مبتنی  نگاهی 

از    ی کیدانشگاه به عنوان    . از آنجا کهداشته باشند      های مختلف
تر افراد  یمراکز  نیشاخص  پرورش  و    یاست که در  پژوهشگر 

مهم  یپژوهشگر  هیروح  جادیا نقش  آنها  می   کند  یم  فایا  یدر 
از طریق   محتوا  تواند  مند کردن  و  ینظام    ساختارمند   پژوهش 

در جهت نیل به این اهداف تالش کند از جمله    پژوهشکردن  
از قبیل   این زمینه شامل فعالیت هایی  فعالیت های دانشگاه در 

او باپژوهش  یها  تیلواخذ   یپژوهش  یطرح محتواها  ،صنعت  ی 
ها  یطراح  ی،کاربرد ساز  یکارگاه  پژوهش  یتوانمند    ،درحوزه 

س از  برا  یقیتشو  ی ها  ستمیاستفاده    ، پژوهشگران  یمناسب 
بانکها پروژه    تیحما  ، مناسب  ی پژوهش  یاطالعات   یتدارک  از 

  و توسعه   قیمراکز تحق  یطراح  ،اسیکوچک مق  ییدانشجو  یها
راهبر  و متخصصان    یها  یارائه  توسط  پژوهش  حوزه  در  الزم 

تواند    فن   می  که  باشد  نرم  می  عوامل  افزاری،  سخت  عوامل 
انسانی نیروی  و  بیاورند  افزاری  فراهم  را  این    .[23] پژوهش 
 [ مطابقت دارد. 24] بند نتیجه با تحقیقات معاوف 

دهد   می  نشان  تحقیق  مو  یعموم  التیتسه نتایج  های  با  لفه 
ورزش  یفرهنگ) و    یمال  التیتسه   ،یرفاه  التیتسه   ،ی و 

از جمله عواملی می باشند که کیفیت زندگی    (یکالبد   التیتسه 
تحقیقات  دانشجودانشگاهی   با  نتیجه  این  سنجند.  می  را  یان 

   [ مطابقت دارد.12،8](  یو ل ویو  سیرجی  و همکاران )
  مهیکار ن  یبرا  انیدانشجو  ی وحرفه ا  یمشاوره شغل  مراکزوجود  

  ی،برخوردار  شغل  یوقت ،وجود مراکز مشاوره در حوزه راه انداز
ها اژانس  از   ی ها  ستمیس  ی،طراحییدانشجو  ژهیو  یدانشگاه 

س  یکی پاسخگو،الکترون  یاطالعات به    ییپاسخگو  ستمیکردن 
رسان  دانشجو، مشاغ  یاطالع  و  حرفه  انداز  ل،درحوزه    یراه 

و ارائه    انیبه مطالبات دانشجو  ی دگیرس  ی برا  یی دانشجو  هیاتحاد
مع عوامل  جمله  از  دوم  زبان  اموزش  با  مرتبط   ی ارهایخدمات 

 با   که  مطرح شدیان  دانشجودانشگاهی    یزندگ  تیفیسنجش ک
  ی که  جنوب  کره  انیدانشجو  یدانشگاه  یزندگ  تیفیک  مدلنتایج  

  یدانشگاه  طیدر مح  یاقتصاد  یازهاین   ت، یبه سالمت، امن  ازین
مع  یبررس و  شده    ییدانشجو  یزندگ  تیفیک  یارهایشده  ارائه 
دارد.   است ا  مطابقت  که    ق،یتحق  نیدر  است  شده  مشخص 
ادار  التیتسه  خدمات  ک  ی ریتأث  ، یو  بر    یدگزن  تیفیمعنادار 

 [.17]دارد انیدانشجو
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
2-

04
-1

2 
] 

                             9 / 11

76 Edu Stra Med Sci                                      2022, Vol. 15, No.1 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             9 / 11

https://edcbmj.ir/article-1-2699-fa.html
https://edcbmj.ir/article-1-2699-fa.html
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 نتایج 
دهد   می  نشان  پژوهش  این    التیتسه متغیرهای    کهنتایج 

از عوامل   ینی کارآفر  یفرصت های و  عموم  التیتسه ی ،  پژوهش
لذا دانشگاه  یزندگ  تیفیکتشکیل دهنده   ی دانشجویان هستند. 

اهداف جامعه و  پیشبرد  دانشجویان در  نقش  به اهمیت  توجه  با 
اهمیت کیفیت زندگی آنان به عنوان عاملی مهم در موفقیت  نیز  

بکارگیری مالک دانشگاه و  توجه  خود؛  مأموریت  انجام  در   ها 

می   گیرندگان  تصمیم  برای  پیشنهادی  مدل  در  شده  ارائه  های 
تواند یکی از راههای بهبود کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان  

 باشد. 

 مالحظات اخالقی 
کلیه شرکت کنندگان با رضایت در تحقیق شرکت و به سواالت  
تحقیق   نتایج  بودن  محرمانه  از  را  آن  پژوهشگر  و  دادند  پاسخ 
و   بوده  نام  بدون  پرسشنامه  تکمیل  و  ها  مصاحبه  کرد.  مطمن 
رساله   از  برگرفته  پژوهش  این  است.  نبوده  شرکت  در  اجباری 

اسال آزاد  دانشگاه  دانشجوی  مرتضوی  حمید  واحد  دکتری  می 
 می باشد.   162310105خوراسگان )اصفهان( با کد رهگیری  

 

 

 

 سپاسگزاری 
از رساله دکتر برگرفته  آموزشی  یمقاله حاضر  دانشگاه   مدیریت 

اسالم )خوراسگان(واحد    یآزاد  بد  اصفهان  لذا  از    لهینوسیاست. 
آزاد  هیکل دانشگاه  )خوراسگان(واحد    یاسالم  اساتید  و    اصفهان 

کرمان   باهنر  شهید  حوصله  دانشگاه  و  صبر  با  تکمیل که  در 
همکاری ها  همچن  پرسشنامه  و  به   یافراد  ریسا  نیکردند    که 

و تشکر    ریرساندند تقد  یاریپژوهش ما را    نیا  یدر اجرا  ینوع
 .  دیآی م ملبه ع

 

 تضاد منافع 
وجود   منافعی  تضاد  مطالعه  این  در  دارند  می  اعالم  نویسندگان 

 نداشته است. 

 

 منابع مالی
تمام منابع مالی این پژوهش را محققین ان تهیه و مصرف کرده 

 اند. 

 
 
 

منابع 

 . 

Cambridge. Mass.: Blackwell Publishers. 1996 . 

8. Sirgy  M. J, Grzeskowiak  S,  & Rahtz  D.  Quality of 

college life (QCL) of students: Developing and validating 

a measure of well-being. Social Indicators Research. 

2007;  80(2): 343-360.  

9. Cha K.-H. Subjective well-being among college 

students. Social Indicators Researc   . 2003;   62(1-3): 455-

477.  

10. Maidinsah H. Sari M. M, Sari M. Students’ quality of 

university life in a public university in Malaysia. 

International Journal of Education and Research. 2016;  

4(4): 493-506.  

11. Roberts L. W. Clifton R. A. Measuring the affective 

quality of life of university students: The validation of an 

instrument. Social Indicators Research. 1992;  27(2):113-

137.  

12. Lee D.-J. A model of quality of college life (QCL) of 

students in Korea. Social Indicators Research . 

2008;87(2):269-285.  

13. Low  L. Are College Students Satisfied? A National 

Analysis of Changing Expectations. New Agenda Series 

[TM]. 2000:36 

14. Cohen E, Clifton R. A, & Roberts L. W. The 

cognitive domain of the quality of life of university 

students: a re-analysis of an instrument. Social Indicators 

Research. 2001;53(1):63–77. 

15. Sirgy M. J, Lee D.-J, Grzeskowiak S, Grace B. Y, 

Webb D, El-Hasan K, Krishen A. Quality of college life 

(QCL) of students:Further validation of a measure of 

well-being. Social Indicators Research.2010;99(3):375-

390.  

16.  Benjamin M. The quality of student life:Toward a 

coherent conceptualization.Social Indicators 

Research.1994;31(3):205-264.  

17. Grace B. Y, Kim J.-H. Testing the mediating effect of 

the quality of college life in the student satisfaction and 

student loyalty relationship. Applied Research in Quality 

of life.2008;3(1):1-21.  

18. Mayo D. T, Helms M. M, Codjoe H. M. Reasons to 

remain in college:a comparison of high school and 

college students. International Journal of Educational 

Management.2004; 18(6):360-367.  

19. Navarro M. M, Iglesias M.P,Torres P. R. A new 

management element for universities: satisfaction with 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
2-

04
-1

2 
] 

                            10 / 11

Edu Stra Med Sci                                      2022, Vol. 15, No.1 77 

1. Diener E, Emmons R. A, Larsen R. J, Griffin S. The 

satisfaction with life scale. Journal of personality 

assessment. 1985;49(1):71-75. 

2. Nussbaum M. C, & Sen A. The Quality of Life. Papers 

Presented at a Conference Sponsored by the World 

Institute for Development Economics Research  

.Oxford.United Nations University. 11 March 1993  

3. Nordenfelt  L. Quality of life, health and happiness. 

Avebury (July 1). 1993 

4. Ren  W. A research on the subject well-being of 

regional college students. International Journal of 

Psychological Studies. 2009;1(1):51-53 

5. Ramezani A, & Madvani A. N. [Relationships among 

Emotional Intelligence, Physical Fitness and Quality of 

Life in University Students]. Applied Studies in Sports 

Management. 2013; 2 (2): 85-98.
6. Sadeghi A.[  Quality of Life; an Index of Social 

Development]. Book of the Month in Social Sciences 

Magazine .2010;34, 29.
7. Castells M. The Rise of the Network Society

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                            10 / 11

https://edcbmj.ir/article-1-2699-fa.html
https://edcbmj.ir/article-1-2699-fa.html


 

78 Edu Stra Med Sci                                      2021, Vol. 15, No.1 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
2-

04
-1

2 
] 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11

the offered courses. International Journal of Educational 

Management. 2005;19(6):505-526.  

20. Sharbatian, M.H. [Measuring Quality of College Life 

Indicators: A Case Study of Higher Education Centers in 

Qaen], Khorasan Journal of Sociocultural Studies. 

2016;11 (2): 107-132.
21. Glaser B. G, Strauss A. L. Discovery of grounded 

theory. Strategies for qualitative research: Routledge. 

New York.2017 

22. Yadollahi Farsi J, Zali M, Bagherifard S. M. 

[Identification of Structural Factors Affecting the 

Development of University Entrepreneurship (a case 

study of The University of Applied Science and 

Technology)]. Politics, Science and Technology. 

2011;1(4):17-3.
23. Afshar, A. Necessity and Importance of Research and 

its Role in the Society. Tabnak.2012.
24. Maarefvand, Z. Assessing [Quality of College Life 

Shaid Beheshti University]. Journal of Measurement & 

Educational Evaluation Studies. 2017;7 (17): 57-78.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11

https://edcbmj.ir/article-1-2699-fa.html
http://www.tcpdf.org
https://edcbmj.ir/article-1-2699-fa.html
http://www.tcpdf.org

