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Abstract: The present study aims to investigate the
relationship between the degree of compliance of
faculty curriculum with the quality of learning
experiences and academic performance of students.
This research is applied in terms of purpose, and in
terms of data collection it is conducted within a
descriptive correlation framework. The statistical
population of this study includes 51 faculty members
and 1200 graduate students of Islamic Azad
University of Torbat-e-Heydarieh. Using the formula
for determining the sample size of Krejcie and
Morgan, 290 graduate students are selected through
random sampling method and the whole faculty
members through a census method. The instruments
for data collection include a researcher-made syllabus
adaptation questionnaire containing 14 items in 4
components with Likert Scale Response as well as
Newman's
Learning
Experience
Quality
Questionnaire (1990) in 4 different domains for
Iranian samples by Nayami (2010). And the GPAs of
students in the past semester are used for the purpose
of measuring academic performance. The reliability
of the questionnaires is calculated through Cronbach's
alpha coefficient and the results show 0.78 and 0.83
for each questionnaire, respectively. For data analysis,
Pearson correlation coefficient and regression are
obtained with SPSS 21 software. The results of this
study indicate that there is a positive and significant
relationship between the degree of adaptation of the
curriculum of the faculty members and the quality of
the learning experiences and academic performance of
the students. Additionally, there is a positive and
significant relationship between the quality of
learning experiences and academic performance of
students.
Keywords: adaptation, curriculum, quality, learning
experiences, academic performance .
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 هدف این تحقیق بررسی رابطه بین میزان انطباق:چکیده
برنامه های درسی اساتید با کیفیت تجارب یادگیری و عملکرد
 کاربردی و از، این پژوهش از نظر هدف.تحصیلی دانشجویان است
 جامعه. توصیفی از نوع همبستگی است،نظر جمع آوری داده ها
 دانشجو1200  عضو هیات علمی و51 آماری این تحقیق را
تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی تربت حیدریه تشکیل می
،دهند که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان
 نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی از طریق روش290
نمونهگیری تصادفی طبقهای و کل اعضای هیات علمی از طریق
 به منظور جمع آوری.روش سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شدند
اطالعات از پرسشنامه های انطباق برنامه های درسی محقق ساخته
 مؤلفه با پاسخ گویی از نوع مقیاس لیکرت4  گویه در14 که دارای
 حیطه4 ) در1990(و پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری نیومن
) هنجاریابی2010( توسط نعامی،مختلف که برای نمونه های ایرانی
شده است و به منظور سنجش عملکرد تحصیلی نیز میانگین معدل
کل دانشجویان در ترم های گذرانده شدة قبلی مورد استفاده قرار
 پایایی پرسشنامه ها از روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و.گرفت
 از ضریب، جهت تحلیل دادهها. گزارش شد0/83  و0/78 به ترتیب
 استفادهspss21 همبستگی پیرسون و رگرسیون به کمک نرمافزار
 نتایج نشان داد بین میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با.شد
کیفیت تجارب یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت
 همچنین بین کیفیت تجارب یادگیری با.و معناداری وجود دارد
.عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنادار می باشد
 کیفیت تجارب، انطباق برنامه های درسی:کلمات کلیدی
. عملکرد تحصیلی،یادگیری

. ایران، تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تربت حیدریه،) گروه علوم تربیتی1
نویسنده مسئول. ایران، تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسالمی،واحد تربت حیدریه،) باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان2
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مقدمه
آموزش عالی از مهمترین مراحل آموزش رسمی به شمار می آید که دارای وظایف و رسالت
های متعددی در جهت رشد و پیشرفت نیروی انسانی جوامع است(عراقیه و همکاران.)1388 ،
بالدرستون ( ) 2000بر این اعتقاد است که آموزش عالی به عنوان اصلی ترین نهاد توسعه دهنده
منابع انسانی ،در مسیر دستیابی به توسعه پایدار مبتنی بر مالحظات جهانی شدن ،نقش حساسی
را بر عهده دارد(دوماس و هنچانس .)2010 1،لذا تحقق این وظایف و رسالت ها نیازمند ابزارهایی
همچون برنامه درسی متناسب است .اهمیت برنامه درسی در آموزش عالی از این امر ناشی می
شود که آن عاملی مهم در ارتقای کیفیت آموزش عالی به شمار می رود (دهقانی و همکاران،
 .)2011از نیمه دوم قرن بیستم با توجه به تحوالت سریع سیاسی،اقتصادی و اجتماعی ضرورت
برخورداری از برنامه درسی منعطف و سازگار با تغییرات اجتماعی و فرهنگی و مشارکت بیشتر
در تصمیمگیریهای آموزشی احساس شده است(ایزدی .)1385 ،و از حدود  100سال پیش،
همواره این سوال در حوزه نظام آموزشی کشورها مطرح بوده است که تصمیمات مربوط به برنامه
درسی در کجا و توسط چه کسی باید اتخاذ گردد (موسی پور .)1385 ،در برنامه ریزی درسی
دانشگاهها توافق بر این است که اعضای هیأت علمی مهمترین عنصر در موفقیت برنامه درسی
هستند و باید در تمام برنامه ریزی های درسی دانشگاه مشارکت نمایند (فتحی واجارگاه و
مؤمنی مهموئی .)1387 ،با توجه به این نکته تایلر ( )1975تأکید میکند که اعضای هیأت علمی
میتوانند در پیش بینی و تهیه فرصتهای یادگیری و سازماندهی تجربیات یادگیری و ارزشیابی
برنامه های درسی فعالیت داشته باشند ،همچنین در اهمیت این مسأله لوین ( ،)1987راتکلیف
( )1987و ویسی ( )1965میگویند اعضای هیأت علمی میتوانند در طراحی و تدریس دورهها و
نیز سازماندهی و هدایت و کنترل یک دوره آموزشی اعم از هدف ،روش و محتوا و ارزشیابی
فعالیت داشته ،مشارکت نمایند( .فتحی واجارگاه و مؤمنی مهموئی .)1387 ،بنابراین سال های
زیادی است که ادعا می شود مشارکت اعضای هیأت علمی در تصمیمگیریها برنامه های آموزشی
را بهبود خواهد بخشید (وایلز .)1985 2،لوننبرگ و ارنستین ( )1996اشاره می کنند که
کارآمدی برنامه درسی به عنوان مسأله افزایش یادگیری تنها با بسته برنامه درسی امکان پذیر
نمی شود ،بلکه مشارکت و همکاری مدرسان را نیز میطلبد (کرمی و همکاران .)1391 ،کشور ما
نیز از سال 1379اختیارات برنامه ریزی درسی را با اهداف انطباق هر چه بیشتر برنامه درسی با
نیازهای جامعه ،نهادینه کردن برنامه ریزی درسی در دانشگاهها ،تناسب بیشتر برنامه درسی با
نیازهای جامعه ،نهادینه کردن برنامه ریزی درسی در دانشگاهها ،تناسب بیشتر برنامه درسی با
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امکانات و توانایی های دانشگا هها و روزآمد کردن برنامه ها با توجه به تحوالت دانش بشری به
دانشگاهها تفویض کرده است (آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه درسی به دانشگاهها.)1379 ،
با انطباق برنامه های درسی توسط اساتید و متناسب سازی برنامه های درسی قصدشده با شرایط
یادگیرندگان،شرایط و امکانات دانشگاهها می توان کیفیت تجارب یادگیری را ارتقاء بخشید
.کیفیت تجارب یادگیری را اولین بار نیومن( )19901مطرح نموده است .کیفیت تجارب یادگیری،
به عنوان ادراك دانشجویان از دروندادهای مستقیم و غیرمستقیم که از دانشکدهی خود دریافت
میکنند،گفته می شود .از جمله مواردی که دانشجویان با آن ها مواجه هستند ،میتوان به
محتوی آموزشی ،منابع ،انعطاف پذیری برنامه های درسی و کیفیت روابط اعضای هیات علمی
اشاره کرد.
آستین( ) 19842سه رویکرد تربیتی و آموزشی را برای هدایت و راهنمایی دانشجویان و
فراگیران دانشگاه مطرح کرده است .رویکرد اول به محتوای مطالب اشاره دارد .فرض اساسی این
مدل این است ،که یادگیری و رشد فراگیران ،به محتوای صحیح مطالب آموزشی بستگی دارد.
عناصر کلیدی این مدل( )1کیفیت راهنمایی تحصیلی دانشجویان برای دستیابی به محتوا و
مطالب آموزشی مناسب؛( )2کیفیت آموزش های ارایه شده به وسیلهی اساتید دانشگاه و()3
میزان ارزشمندی برنامه های تحصیلی یا دروس در نظر گرفته شده برای دانشجویان است.
دومین چارچوب مفهومی برای رشد فراگیران ،مربوط به منابع موجود در دانشکدهها است
(کامرون .)1981 3،به طبع اگر منابع کافی برای ،اجرای برنامه های آموزشی وجود داشته باشد،
رشد و تکامل دانشجویان فراهم می شود .ازجمله منابع مورد نیاز دانشجویان در دانشگاه ها،
کیفیت و کمیت کتاب ها و مقاله ها ،خدمات پژوهش و تحقیق از طریق کامپیوتر و تعداد
دانشجویان در کالس است .رویکرد سوم ،بر میزان انعطاف پذیری برنامه های آموزشی متناسب با
نیازهای دانشجویان متمرکز است .رویکرد انعطاف پذیری برنامه های آموزشی با یافته های
پژوهشی بسیاری از روانشناسان یادگیری و رشد منطبق است (چیکرینگ .)1981 4،این روش بر
یادگیری خود جهت دهیو انتخابی ،آموزش مبتنی بر قدرت یادگیری و مطالعهی مستقل تأکید
دارد .سرمایه گذاری و توجه دانشکده ها به محتوا ،منابع و انعطاف پذیری یادگیری ،میتواند
رشد و یادگیری دانشجویان را افزایش دهد .تحقیقات نشان دادند که ادراك و تجارب یادگیری
در موقعیت های آموزشی ،دارای پیامدهای متعددی؛ مانند استرس های روانشناختی و عواطف
منفی (کاله و همکاران 19995،؛ کریستال و همکاران ،)19941،عزت نفس (هارتر1996 2،؛ ماسی
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و همکاران )1994 3،و شکایات بهداشتی (هارلمن و همکاران )1992 4،هستند ،فراگیرانی که
موقعیتهای آموزشی را دوست ندارند ،به احتمال بیشتر مشکالت رفتاری درونی و بیرونی،
مشکالت روان تنی و کیفیت زندگی پایینتری را تجربه می کنند(جسور1991 5،؛ کازن و
همکاران .)1990 6،عالوه بر آن ،تحقیقات نشان میدهند که جو ،حاکم بر دانشکده ،رابطهی
منفی معناداری با بی انگیزگی تحصیلی دارد (دارلینگ– هاموند .)2000 7،با انطباق برنامه های
درسی با شرایط دانشجویان و دانشگاه می توان تا اندازه ای پیامدهای نامطلوب عدم تحقق اهداف
برنامه درسی را کاهش داد و به نوعی کیفیت تجارب یادگیری(مرادی )1397،و عملکرد تحصیلی
دانشجویان را افزایش داد.
همچنین نظام آموزشی زمانی می تواند کارآمد و موفـق باشـد که عملکرد تحصیلی
دانشجویان را در دورههای مختلـف مـورد توجه قرار دهد .عملکرد تحصـیلی فرآینـدی اسـت
کـه بـا سنجش و اندازهگیری ،ارزشگذاری و قضاوت درباره پیشـرفت یادگیرنده در یک دوره
زمانی ،مشخص می شود و از این منظـر عملکرد به عنوان یک فرآیند راهبردی تلقی میشود که
عامل حیاتی و تعیین کننده تحقق برنامه های جامعه است و چنانچـه با دیدگاه فرآیندی و به
طور مستمر انجام شود ،موجب ارتقـاء ،اثربخشی و کارایی افراد میشود(کشاورز و همکاران،
 .)1395شناسایی عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان ،رویکـردی
مناسـب در جهت برنامهریزی و توسعه و تکامـل برنامـههـای آموزشـی ایجاد میکند تا به وسیله
آن بتوان بهترین نتایج ممکن را هـم برای توسعه آموزشی مورد نظر و هم برای دانشجویان رقـم
زد .بیش از سه دهه از زمانی که محققان عالقهمند به امـر تعلیم و تربیت در تالش گسترده خود
بـرای شناسـایی عوامـل مرتبط با عملکرد و پیشرفت تحصیلی ،را معرفـی کردنـد مـی
گـذرد(قدم پور و همکاران .)1395،اگر چه عملکرد تحصیلی عموماً  ،با شاخص متوسط نمره
کالسی سنجیده می شود ،اما در مجموع این عملکرد با فرآیندهایی نظیر انگیزش ،جهتگیری
اجتماعی ،کنترل هیجانی مرتبط است که همه این عوامل ممکن است تنها به طور مرزی با
توانایی شناختی رابطه داشته باشد ،اما قویاً با شخصیت رابطه دارند (مارتین ،مونتگومری و
سافیان.)2010 8،
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همچنین در ادامه باید گفت که مسأله موفقیت و عدم موفقیت در امر تحصیل از مهمترین
دغدغه های هر نظام آموزشی است .موفقیت و بهبود عملکرد تحصیلی در هر جامعه نشان دهنده
موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدفیابی و توجه به رفع نیازهای فردی است .درواقع عملکرد
تحصیلی دانشجویان یکی از مهمترین و عینیترین معیارها برای بررسی و ارزیابی کارایی و
اثربخشی نظامهای آموزشی است و تمامی کوششها و تالشهای این نظام درواقع جامه عمل
پوشاندن بدین امر تلقی میشود (یاری .)1390 ،عملکرد تحصیلی به مقدار یادگیری فرد به
صورتی که توسط آزمونهای مختلف درسی مانند ریاضی ،امار،علوم و ...سنجیده می شود ،اشاره
دارد (سیف .)1392 ،عملکرد تحصیلی از این جهت اهمیت دارد که پیشرفت آموزشگاهی در
یادگیری اثر داشته و یادگیری آموزشگاهی عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار میدهد و مدرس
برای افزایش سطح انگیزش دانشجویان نسبت به یادگیری موضوعهای مختلف درسی ،باید سعی
کند تا کیفیت تجارب یادگیری را بهبود بخشد و کیفیت روش آموزش را افزایش دهد تا از این
طریق دانشجویان به موفقیت دست یابند و نسبت به توانایی خود در یادگیری ،اعتماد به نفس
کسب کنند.بسیاری از برنامه های درسی قصدشده بواسطه ماهیت از قبل تعیین شده آنها در
قالب فرصت های یادگیری نیازمند انطباق با شرایط یادگیرندگان و امکانات و تجهیزات و...می
باشند تا بتوان تجارب یادگیری مناسبی را برای دانشجویان مهیا ساخت .انطباق برنامه های
درسی با شرایط اجرا و تجربه کنندگان استاد را قادر می سازد تا تحقق اهداف برنامه درسی را
بیش از پیش تضمین نماید و اثربخشی برنامه های درسی را افزایش داده و از بوجود آمدن شکاف
بین برنامه های درسی و اختالل در روند یادگیری دانشجویان جلوگیری بعمل آورده و ارتقای
عملکرد تحصیلی دانشجویان را موجب خواهد شد .
پیشینه پژوهش
پژوهش های متعددی به نقش تاثیرگذار استاد(مدرس) بر برنامه های درسی پرداخته اند که
در ادامه به برخی از متغیرهای مورد بررسی در این رابطه اشاره شده است:
کانتر 1و همکاران ( ،)2013در پژوهش« صالحیت حرفهای معلمان :بر کیفیت آموزشی و
پیشرفت دانشآموز اثر دارد» که به بررسی شایستگیهای حرفهای معلمان  ،دانش محتوا،
اعتقادات حرفه ای مربوط به کار ،انگیزه و مقررات پرداخته است نتیجه میگیرند اثرات مثبت
دانش محتوای آموزشی معلمان ،شور و شوق برای آموزش و مهارتهای خود نظارتی بر کیفیت
آموزشی) ،که به نوبه خود تحت تاثیر نتایج دانشآموزان قرارمیگیرد( تاثیر دارد.
یافته های پژوهش جیتندرا و گریفین ،)2010(2با عنوان ارزیابی برنامه درسی قصد شده و
اجرا شده در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضیات نشان داد که برنامه درسی قصد شده و اجرا
1-Kunter
2-Jitendra & Griffin
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شده با هم انطباق ندارند و برای بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عالوه بر تغییر شیوه های
آموزشی باید به تغییر در کتب های درسی نیز پرداخته شود .
مرادی( )1397در پژوهش بررسی رابطه بین سواد اطالعاتی و سواد برنامه درسی با انطباق
برنامه های درسی و کیفیت تدریس اعضای هیات علمی نتیجه گرفت که بین سواد اطالعاتی با
سواد برنامه درسی و همچنین بین انطباق برنامه های درسی با کیفیت تدریس اعضای هیات
علمی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فیاضی ( )1397در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین سواد فناوری وتمایل به یاگیری مادام
العمر با کیفیت تدریس معلمان و تجارب یادگیری دانش آموزان مقطع متوسطه اول ،نتیجه
گرفت بین سواد فناوری وتمایل به یادگیری مادام العمر با کیفیت تدریس دبیران و تجارب
یادگیری دانش آموزان رابطه معناداری وجود داشت.
سیاح( ) 1397در پژوهش بررسی رابطه بین رهبری معلم در اجرای برنامه درسی با کیفیت
تدریس و تجارب یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی ،نتیجه گرفت بین رهبری در اجرای
برنامه درسی با کیفیت تدریس معلمان و تجارب یادگیری دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد .
نتایج تحقیق جعفری ثانی و همکاران( )1392در پژوهش بررسی گرایش دانشجویان
تحصیالت تکمیلی رشته برنامه درسی به رویکردهای برنامه درسی ،با توجه به یافته ها این گونه
نشان می دهد که غالب دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته برنامه درسی ،با شیوه های آموزش
و برنامه های درسی سنتی در چالش بوده ،بیشتر با خط مشی های تعلیم و تربیت جدید،
هماهنگ و همسو هستند.
نتایج تحقیق کرمی و همکاران( )1391در پژوهش ساختار تصمیم گیری مطلوب در طراحی
برنامه درسی آموزش عالی :دیدگاه اعضای هیأت علمی و متخصصان برنامه درسی ،نشان می دهد
که استادان خواستار وضعیت نیمه متمرکز در تصمیم گیری های مربوط به مولفه های محتوا،
هدف ،ارزشیابی ،زمان و فضا هستند .همچنین آنان وضعیت عدم تمرکز تصمیم گیری در چهار
مولفه یادگیری ،روشهای تدریس ،گروه بندی ،منابع و ابزار یادگیری را می طلبند .میانگین
نمرات نظرات متخصصان برنامه درسی نشان می دهد که آنها خواهان وضعیت نیمه متمرکز در
تصمیم گیری در مؤلفه هدف و محتوا ،ارزشیابی و زمان و خواستار وضعیت عدم تمرکز در مولفه
های فعالیت های یادگیری و روش تدریس ،گروه بندی ،منابع و ابزار و فضا می باشند.
غنچی و همکاران( )1391اظهار داشتند که متغیرهای سن ،مرتبه علمی ،سابقه تدریس
رابطه مثبت و معنیداری با کیفیت تدریس اساتید دارد .دانشجویانی که تدریس با کیفیت را
دریافت میکنند همیشه یادگیری عمیقتری دارند.
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مومنیمهموئی ،کرمی و مشهدی ()1389در پژوهشی با عنوان«بررسی نقش عوامل کاهش
دهنده فاصله بین برنامهدرسی قصدشده ،اجراشده و تجربه شده»بیان میدارند که نوع نظام
برنامهریزی درسی،روشهای تدریس اساتید(ویژگیهای اجرا و مجری)،سبکهای یادگیری و
راهبردهای مطالعه و انگیزه پیشرفت دانشجویان عواملی هستند که در اثربخشی و هماهنگی
برنامههای درسی موثرند و بکارگیری صحیح آنها(متناسب با شرایط)اثربخشی برنامهدرسی را به
ارمغان میآورد و به کاهش فاصله بین برنامهدرسی قصد شده ،اجـرایی و برنامهدرسـی تجـربه
شده منجر میشوند.
با توجه به مباحث ذکر شده در این پژوهش محقق درصدد است تا به بررسی فرضیات زیر
بپردازد.
 -1بین میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان
رابطه معناداری وجود دارد.
 -2بین میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه
معناداری وجود دارد.
 -3بین کیفیت تجارب یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه معناداری وجود
دارد.
روش پژوهش
این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها ،توصیفی و از نوع همبستگی
است.
جامعه آماری و شیوه نمونه گیری
جامعه آماری این تحقیق را  51عضو هیات علمی در تمامی رشته ها و  1200دانشجو
تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی تربت حیدریه تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول
تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان 290 ،نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی از طریق روش
نمونهگیری تصادفی طبقه ای و کل اعضای هیات علمی از طریق روش سرشماری به عنوان نمونه
انتخاب شدند .در نمونه  51نفری اعضای هیئت علمی موردبررسی %96 ،افراد شرکتکننده در
تحقیق مرد و  %4زن بودهاند 30 .نفر ( 57درصد) در رشته علوم انسانی 3 ،نفر ( 8درصد) در
رشته علوم پایه و  18نفر ( 35درصد) در رشته مهندسی تدریس می کنند 3 .نفر ( 6درصد)
دارای سابقه کار کمتر از  11سال 17 ،نفر ( 33درصد) سابقه کار بین  11تا  15سال 19 ،نفر
(37درصد) سابقه کار بین  16تا  21سال 7 ،نفر (14درصد) سابقه بین  21تا  25سال و  5نفر
( 10درصد) دارای سابقه کار باالی  25سال داشته اند .در نمونه  290نفری از دانشجویان مورد
بررسی %47 ،افراد شرکتکننده در تحقیق مرد و  %53زن بودهاند 169 .نفر ( 58درصد) در رشته
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علوم انسانی 15 ،نفر ( 5درصد) در رشته علوم پایه و  106نفر ( 37درصد) در رشته مهندسی
تحصیل می کنند.
ابزارهای پژوهش
در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته انطباق برنامه درسی اساتید ،پرسشنامه کیفیت
تجارب یادگیری و معدل دانشجویان به عنوان عملکرد تحصیلی جهت گردآوری اطالعات استفاده
شد .برای سنجش انطباق برنامه های درسی اساتید ،از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .این
پرسشنامه شامل  14سوال می باشد که  4مولفه به نام های مولفه ویژگی های
دانشجویان(فراگیران) ،ویژگی های محتوا ،وسایل و امکانات آموزشی ،شرایط استاد و تصیمات
اجرایی را در بر می گیرد .پاسخگویی به پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت  ،و دارای پنج طیف
خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد میباشد.و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ
 0/78محاسبه شد و روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی با استفاده از نظرات
متخصصان تعلیم و تربیت بررسی شد.
پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری را نیومن( )1990ساخته است و نعامی( )2010آن را برای
نمونه های ایرانی هنجاریابی کرده است ،چهار حیطه مختلف کیفیت تجارب یادگیری را تحت
پوشش قرار می دهد .این چهار حیطه شامل -1 :منابع ،از جمله کیفیت کتابخانه و امکانات
مربوط به سایت کامپیوتری -2 .محتوا ،از جمله کیفیت راهنمایی تحصیلی و درسی و میزان
ارزشمندی موضوعات درسی ارائه شده -3.انعطاف پذیری یادگیری ،شامل وجود فرصت یادگیری
مستقل ،قدرت انتخاب دروس مختلف و وجود بحث و مذاکره الزم در کالس و در نهایت-4 ،
کیفیت روابط رسمی و غیررسمی اساتید و دانشجویان است .نیومن( )1993برای تعیین اعتبار
ابعاد پرسشنامه ،رابطه ی آن ها را با دلبستگی به تحصیل ،خشنودی از تجارب دانشگاهی و نیز
عملکرد تحصیلی دانشجویان محاسبه کرده است .نتایج نشان دادند که در طیف  0/35تا 0/67
بین ابعاد پرسشنامه کیفیت یادگیری و متغیرهای ذکر شده ،روابط معناداری وجود داشت .در
پژوهش نعامی  2010ضرایب همسانی درونی حیطه های چهارگانه با روش آلفای کرونباخ به
ترتیب  0/85 ،0/79 ،0/86و 0/82محاسبه شده است.
پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرانباخ در این پژوهش  0/83محاسبه شد.
همچنین میانگین معدل کل دانشجویان در ترم های گذرانده شدة قبلی مالك عملکرد
تحصیلی قرار گرفت.
شیوه تحلیل داده ها
برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ،به کمک نرم افزار آماری
 spss21استفاده شد.
یافتهها
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نتایج نرمال بودن توزیع داده ها و همچنین همگونی واریانس ها در جدول  1و  2قید شده
است.
جدول  -1بررسی نرمال بودن متغیر های تحقیق به کمک آزمون K-S

متغیر
انطباق برنامه های درسی
اساتید
کیفیت تجارب یادگیری
دانشجویان
عملکرد تحصیلی دانشجویان

سطح
معنیداری

مقدار خطا

نتیجهگیری

0/201

0/05

 H0رد نمیشود

0/671

0/05

 H0رد نمیشود

0/453

0/05

 H0رد نمیشود

چون مقدار سطح معنیداری تمامی متغیرها بزرگتر از مقدار  0/05میباشد ،بنابراین فرض
صفر پذیرفته می شود .پس نتیجه میگیریم تمامی متغیرهای تحقیق در سطح اطمینان 95
درصد نرمال میباشد.
جدول 2نتایج آزمون برابری واریانس ها به کمک آزمون لوین

آمارهF

df1

df2

انطباق برنامه های درسی اساتید

2/681

1

49

0/781

کیفیت تجارب یادگیری

2/121

1

258

0/611

متغیر

سطح
معناداری

دانشجویان
عملکرد تحصیلی دانشجویان

2/541

1

258

0/898

جدول  2نتیجه آزمون لوین جهت سنجش برابری واریانس هاست که نشان از یکسانی
واریانس ها دارد .شاخص آماری لوین به لحاظ آماری معنی دار نیست ( )P>0/05که یکسانی
واریانس های متغیر ها را در همه سطوح متغیرهای مستقل نشان می دهد .الزم به ذکر است
زمانی یکسانی واریانس ها تایید می شود که معنی دار بیشتر از  ./05باشد.
فرضیه اول :بین میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با کیفیت تجارب یادگیری
دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد.
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جدول : 3نتایج آزمون همبستگی بین میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با کیفیت تجارب
یادگیری دانشجویان

کیفیت تجارب یادگیری

متغیر

دانشجویان
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد

میزان انطباق برنامه های درسی اساتید

*P<0/01

**0/65
0/000
290

**P<0/05

جدول :4نتایج ضریب همبستکی پیرسون میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با کیفیت تجارب
یادگیری دانشجویان

کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان

 انطباق برنامه های درسی اساتید
ویژگی
دانشجویان

ویژگی محتوا
وسایل و امکانات
آموزشی
شرایط مدرس

انعطاف

کیفیت روابط

پذیری

استاد و

یادگیری

دانشجو
**0/215
0/÷00
290
**0/434
0/000
290
**0/343
0/000
290
**0/323
0/001
290

منابع

محتوا

ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد

**0/342
0/007
290

**0/523
0/000
290

**0/453
0/÷00
290

ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد

**0/432
0/000
290
**0/535
0/001
290
**0/532
0/004
290

**0/543
0/001
290
**0/324
0/000
290
**0/322
0/000
290

**0/323
0/003
290
**0/564
0/000
290
**0/434
0/001
290

**P<0/05
*P<0/01
برای بررسی رابطه میان میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با کیفیت تجارب یادگیری
دانشجویان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .که نتایج در جدول  3مشاهده می شود .
همان طور که مالحظه می گردد نتایج ضریب همبستگی نشان می دهد بین میزان انطباق برنامه
های درسی اساتید با کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان ()r=0/65,p<0/05رابطه معناداری
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وجود دارد  .با اطمینان( )p<0/05می توان فرض وجود رابطه بین میزان انطباق برنامه های
درسی اساتید با کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان را پذیرفت .بدینسان می توان ادعا نمود که
میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان در سطح اطمینان
 95درصد رابطه معنی داری وجود دارد.
همچنین با توجه به جدول ()4مشاهده می شود که بین تمامی مولفه های انطباق برنامه
های درسی اساتید با تمامی مولفه های کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان در سطح اطمینان
 95درصد رابطه معناداری وجود دارد .در ادامه به منظور آزمون فرضیه فوق از رگرسیون خطی
ساده مدل همزمان استفاده شده است که در جداول زیر ارائه شده است .
جدول  :5Error! No text of specified style in document.همبستگی و ضریب تعیین
میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان

ضریب

مدل

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل

خطای برآوردضریب

شده

تعیین

0/42

4/443

همبستگی
0/65

1

0/42

جدول :6میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان
مدل

مجموع

درجه آزادی

میانگین مربعات

Fنسیت

سطح معناداری

مربعات

رگرسیون 455/567
باقیمانده 8754/533
9210/100
کل

345/785
23/876

1
289
290

9/759

0/000

جدول  :7بررسی ضرایب استاندارد میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با کیفیت تجارب یادگیری
دانشجویان
مدل

ثابت
انطباق برنامه های درسی
اساتید

ضریب

خطای

ضرایب

استاندارد نشده

استاندارد

استاندارد

54/242
2/433

2/643
0/021

0/41

آمارهt

16/345
2/432

سطح
معناداری

0/000
0/000

همان گونه که درجدول ( )5مشاهده می شود مقدار  Rیا ضریب همبستگی 0/65می باشد
و استفاده ازآزمون  Fدر جدول ( )6نشان داد که این مقدار در سطح 0/05معنادار می باشد که
185
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این امر نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار بین میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با
کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان می باشد .مقدار  R2یا ضریب تعیین تعدیل شده برای متغیر
میزان انطباق برنامه های درسی اساتید برابر 0/42می باشد .این مقدار بیانگر آن است که
42درصد کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان مربوط به میزان انطباق برنامه های درسی اساتید
می باشد و مابقی تغییرات ناشی از عوامل دیگر می باشد .هم چنین ( )β=0/41ضریب بتا برای
این متغییر می باشد و این بدان معناست که هر واحد تغییر در انحراف استاندارد این متغیر باعث
0/41واحد تاثیر مثبت در کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان میگردد که سهم معناداری در
پیش بینی متغیر وابسته دارد .در ادامه جدول همبستگی و شاخصهای ضریب تعیین مولفه های
میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان مورد بررسی قرار
می گیرد.
جدول :8همبستگی و ضریب تعیین مولفه های انطباق برنامه های درسی اساتید با کیفیت تجارب
یادگیری دانشجویان
مدل

1

ضریب

ضریب

ضریب تعیین تعدیل

خطای برآوردضریب

همبستگی

تعیین

شده

تعیین

0/56

0/31

0/30

5/232

جدول  :9جدول معناداری مولفه های میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با کیفیت تجارب یادگیری
دانشجویان
مدل

مجموع مربعات

رگرسیون
باقیمانده
کل

1412/343
6443/2443
7885/4873

درجه

آماره F

میانگین مربعات

آزادی
3
287
290

سطح
معناداری

7/543

232/543
654/253

0/001

جدول  :10ضرایب استاندارد پیش بین مولفه های انطباق برنامه های درسی اساتید با کیفیت تجارب
یادگیری دانشجویان
متغیرهای پیش بین

ثابت

186

ضریب استاندارد

خطای

ضرایب

نشده

استاندارد

استاندارد

34/234

3/543

-

tآماره

/322
11

سطح معناداری

0/003
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ویژگی دانشجویان

0/543

./211

0/51

3/232

0/001

ویژگی محتوا

0/413

0/333

0/42

3/343

0/000

0/562

0/432

0/56

3/433

0/000

0/487

0/323

0/46

2/321

0/000

وسایل و امکانات
آموزشی
شرایط مدرس

همان گونه که مالحظه می شود با توجه به جدول ( )8ضریب همبستگی بین مولفه های
میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان برابر 0/56است.و
هم چنین با مشاهده جدول ( )10مولفه وسایل و امکانات آموزشی با داشتن ضریب بتای
0/56که مقدار  tآن در سطح 0/000معنادار می باشد ،از بین مو لفه های دیگر قدرت پیش بینی
تری در مورد کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان دارد و بعد از آن مولفه ویژگی دانشجویان با
ضریب بتای  ،0/51شرایط مدرس با ضریب بتای  0/46و ویژگی محتوا با ضریب بتای  0/42که
مقدار  tآن نیز معنا دار می باشد قدرت پیش بینی متغیر کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان را
دارد .
فرضیه دوم :بین میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با عملکرد تحصیلی
دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد.
جدول : 11نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با عملکرد
تحصیلی دانشجویان

عملکرد تحصیلی دانشجویان

متغیر
انطباق برنامه های درسی

ضریب همبستگی پیرسون

**0/48

سطح معناداری
تعداد

0/003
290

اساتید

**P<0/05

*P<0/01

جدول : 12نتایج ضریب همبستکی پیرسون مولفه های انطباق برنامه های درسی اساتید با عملکرد
تحصیلی دانشجویان

مولفه های انطباق پذیری
برنامه های درسی اساتید 
 عملکرد شغلی

ویژگی

ویژگی

دانشجویان

محتوا

وسایل و
امکانات

شرایط مدرس

آموزشی

187
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ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد

عملکرد شغلی

**0/464
0/002
290

**0/454
0/001
290

**0/493
0000
290

**0/440
0/÷03
290

**P<0/01
*P<0/5
برای بررسی رابطه میان میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با عملکرد تحصیلی
دانشجویان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .که نتایج در جدول ()11مشاهده می شود .
همان طور که مالحظه می گرددنتایج ضریب همبستگی نشان می دهد بین میزان انطباق برنامه
های درسی اساتید با عملکرد تحصیلی دانشجویان ()r=0/48,p<0/05رابطه معناداری وجود
دارد .که با اطمینان(  )p<0/05می توان فرض وجود رابطه میزان انطباق برنامه های درسی
اساتید با عملکرد تحصیلی دانشجویان را پذیرفت .بدینسان می توان ادعا نمود که میان میزان
انطباق برنامه های درسی اساتید با عملکرد تحصیلی دانشجویان در سطح اطمینان  95درصد
رابطه معنی داری وجود دارد.همچنین با توجه به جدول ()12مشاهده می شود که بین مولفه
های انطباق برنامه های درسی اساتید و عملکرد تحصیلی دانشجویان در سطح اطمینان 95
درصد رابطه معناداری وجود دارد .در ادامه به منظور آزمون فرضیه فوق از رگرسیون خطی ساده
مدل همزمان استفاده شده است که در جداول زیر ارائه شده است.
جدول  :13همبستگی و شاخص ضریب تعیین میزان انطباق برنامه های درسی اساتید بر عملکرد
تحصیلی دانشجویان
مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای برآوردضریب تعیین

1

0/48

0/23

0/23

5/432

جدول  :14معناداری میزان انطباق برنامه های درسی اساتید بر عملکرد تحصیلی دانشجویان
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادی

رگرسیون
باقیمانده
کل

343/432
6433/5454
6776/9774

1
289
290

میانگین

Fنسبت

مربعات

188

323/421
18/433

سطح
معناداری

9/323

0/003
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جدول :15Error! No text of specified style in document.جدول بررسی ضرایب استاندارد
میزان انطباق برنامه های درسی اساتید بر عملکرد تحصیلی دانشجویان
ضریب
مدل

خطای استاندارد

استاندارد
نشده

ثابت
میزان انطباق برنامه های درسی اساتید

5/433
0/032

63/433
3/465

ضرایب

سطح

tآماره

استاندارد

معناداری
0/000

11/433
2/343

0/40

0/000

همان گونه که درجدول ( )13مشاهده می شود مقدار Rیا ضریب همبستگی 0/48می باشد
و استفاده ازآزمون Fدر جدول ()14نشان داد که این مقدار در سطح 0/000معنادار می باشد که
این امر نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار بین میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با
عملکرد تحصیلی دانشجویان می باشد .مقدار  R2یا ضریب تعیین تعدیل شده برای متغیر میزان
انطباق برنامه های درسی اساتید برابر 0/23می باشد .این مقدار بیانگر آن است که 23درصد
تغیی رات عملکرد تحصیلی دانشجویان مربوط به میزان انطباق برنامه های درسی اساتید می باشد
و مابقی تغییرات ناشی از عوامل دیگر می باشد .هم چنین ( )β=0/40ضریب بتا برای این متغییر
می باشد و این بدان معناست که هر واحد تغییر در انحراف استاندارد این متغیر باعث 0/40واحد
تاثیر مثبت در عملکرد تحصیلی دانشجویان میگردد .در ادامه جدول همبستگی و شاخصهای
ضریب تعیین مولفه های میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با عملکرد تحصیلی دانشجویان
مورد بررسی قرار می گیرد.
جدول  :16همبستگی و ضریب تعیین مولفه های میزان انطباق برنامه های درسی اساتید بر عملکرد
تحصیلی دانشجویان
مدل
1

ضریب

ضریب

ضریب تعیین تعدیل

خطای برآوردضریب

همبستگی

تعیین

شده

تعیین

0/49

0/24

0/24

5/323

جدول :17معناداری مولفه های میزان انطباق برنامه های درسی اساتید بر عملکرد تحصیلی
دانشجویان
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادی

رگرسیون

454/435

3

میانگین

Fنسیت

مربعات
543/355

سطح
معناداری

14/575

0/001
189
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6322/464
6776/899

باقیمانده
کل

24/653

287
290

جدول  : 18جدول بررسی ضرایب استاندارد پیش بین مولفه های میزان انطباق برنامه های درسی
اساتید بر عملکرد تحصیلی دانشجویان
متغیرهای پیش بین

ضریب

خطای استاندارد

استاندارد

ضرایب

tآماره

سطح
معناداری

استاندارد

نشده
ثابت

23/433

3/534

-

9/755

0/002

ویژگی دانشجویان

0/544

./232

0/53

3/433

0/001

ویژگی محتوا

0/411

0/198

0/42

2/575

0/000

وسایل و امکانات

0/563

0/056

0/57

3/535

0/000

آموزشی
شرایط مدرس

0/061

0/558

0/56

0/000

4/211

همان گونه که مالحظه می شود با توجه به جدول ( )16ضریب همبستگی میزان انطباق
برنامه های درسی اساتید بر عملکرد تحصیلی دانشجویان برابر 0/49است.و هم چنین با مشاهده
جدول ( )18مولفه وسایل و امکانات آموزشی با داشتن ضریب بتای 0/57که مقدار  tآن در سطح
 0/000معنادار می باشد ،از بین مولفه های دیگر قدرت پیش بینی تری در مورد عملکرد
تحصیلی دانشجویان را دارد و بعد از آن مولفه شرایط مدرس با ضریب بتای  ، ،0/56ویژگی
دانشجویان با ضریب بتای  0/53و در نهایت نیز مولفه ویژگی محتوا با ضریت بتای  0/42دارای
قدرت پیش بینی متغیر عملکرد تحصیلی دانشجویان را دارد .
فرضیه سوم :بین کیفیت تجارب یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه معناداری وجود
دارد.
جدول:19نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین کیفیت تجارب یادگیری با عملکرد تحصیلی
دانشجویان
عملکرد تحصیلی دانشجویان

متغیر
کیفیت تجارب یادگیری

ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد

*P<0/01
190

**0/40
0/000
290

**P<0/05
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جدول :20نتایج ضریب همبستکی مولفه های کیفیت تجارب یادگیری با عملکرد تحصیلی
دانشجویان
کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان 

انعطاف

 عملکرد تحصیلی دانشجویان

محتوا

منابع

پذیری
یادگیری

عملکرد تحصیلی
دانشجویان

**0/432
0/002
290

ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد

**0/376
0/000
290

کیفیت روابط
استاد و دانشجو

**0/448
0/÷01
290

**0/482
0/÷00
290

**P<0/01
*P<0/05
برای بررسی رابطه کیفیت تجارب یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شد .که نتایج در جدول ( )19مشاهده می شود  .همان طور که
مالحظه می گرددنتایج ضریب همبستگی نشان می دهد بین کیفیت تجارب یادگیری با عملکرد
تحصیلی دانشجویان ()r=0/40,p<0/05رابطه معناداری وجود دارد .که با اطمینان( )p<0/05
می توان فرض وجود رابطه کیفیت تجارب یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان را پذیرفت.
بدینسان می توان ادعا نمود که میان کیفیت تجارب یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان در
سطح اطمینان  95درصد رابطه معنی داری وجود دارد .همچنین با توجه به جدول ( )20مشاهده
می شود که بین مولفه های کیفیت تجارب یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان در سطح
اطمینان  95درصد رابطه معناداری وجود دارد .در ادامه به منظور آزمون فرضیه فوق از رگرسیون
خطی ساده مدل همزمان استفاده شده است که در جداول زیر ارائه شده است .
جدول:21جدول همبستگی و شاخص ضریب تعیین کیفیت تجارب یادگیری بر عملکرد تحصیلی
دانشجویان
مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای برآوردضریب تعیین

1

0/40

0/16

0/15

5/433

جدول :22معناداری کیفیت تجارب یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادی

رگرسیون
باقیمانده
کل

533/544
5724/987
6258/531

1
289
290

میانگین

Fنسبت

مربعات
724/353
43/544

سطح
معناداری

8/932

0/000
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جدول  :23بررسی ضرایب استاندارد پیش بین کیفیت تجارب یادگیری با عملکرد تحصیلی
دانشجویان
مدل
ثابت
کیفیت تجارب
یادگیری

ضریب استاندارد

خطای

ضرایب

نشده

استاندارد

استاندارد

21/644
3/766

2/644
0/011

0/398

tآماره

سطح معناداری

12/577
3/544

0/000
0/000

همان گونه که درجدول ( )21مشاهده می شود مقدار Rیا ضریب همبستگی 0/405می
باشد و استفاده ازآزمون Fدر جدول ()22نشان داد که این مقدار در سطح 0/000معنادار می
باشد که این امر نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار بین کیفیت تجارب یادگیری با عملکرد
تحصیلی دانشجویان می باشد .مقدار  R2یا ضریب تعیین تعدیل شده برای متغیر کیفیت تجارب
یادکیری برابر  0/15می باشد .این مقدار بیانگر آن است که  15درصد تغییرات عملکرد تحصیلی
دانشجویان مربوط به کیفیت تجارب یادگیری آنها می باشد و مابقی تغییرات ناشی از عوامل
دیگر می باشد .هم چنین ضریب بتا برای این متغییر ( )β=0/39می باشد و این بدان معناست
که هر واحد تغییر در انحراف استاندارد این متغیر باعث 0/39واحد تاثیر مثبت در عملکرد
تحصیلی دانشجویان میگردد .در ادامه جدول همبستگی و شاخصهای ضریب تعیین مولفه های
کیفیت تجارب یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان مورد بررسی قرار می گیرد.
جدول  :24همبستگی و ضریب تعیین مولفه های کیفیت تجارب یادگیری با عملکرد تحصیلی
دانشجویان
مدل
1

ضریب

ضریب

ضریب تعیین تعدیل

خطای برآوردضریب

همبستگی

تعیین

شده

تعیین

0/36

0/13

0/12

5/343

جدول:25معناداری مولفه های کیفیت تجارب یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادی

رگرسیون
باقیمانده

543/245
5753/466

3
288

میانگین

Fنسیت

مربعات
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364/655
14/862

سطح
معناداری

9/655

0/001
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کل

290

6296/711

جدول:26بررسی ضرایب استاندارد پیش بین مولفه های کیفیت تجارب یادگیری با عملکرد
تحصیلی دانشجویان
متغیرهای پیش بین

ضریب

خطای

ضرایب

استاندارد

استاندارد

استاندارد

tآماره

سطح
معناداری

نشده
ثابت

18/533

3/546

-

8/755

0/000

منابع

0/356

./523

0/344

3/664

0/000

محتوا

0/432

0/075

0/423

5/602

0/002

انعطاف پذیری یادگیری

0/492

0/232

0/453

2/523

0/000

کیفیت روابط استاد-
دانشجو

0/509

-/0923

0/505

4/323

0/000

همان گونه که مالحظه می شود با توجه به جدول ( )24ضریب همبستگی بین مولفه کیفیت
تجارب یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان 0/36است.و هم چنین با مشاهده جدول ( )25با
مولفه کیفیت روابط استاد و دانشجو با داشتن ضریب استاندارد 0/50که مقدار  tآن در سطح
0/000معناد ار می باشد ،از بین مو لفه های دیگر قدرت پیش بینی تری در مورد عملکرد
تحصیلی دانشجویان دارد و بعد از آن مولفه انعطاف پذیری یادگیری با ضریب استاندارد ،0/45
مولفه محتوا با ضریب استاندارد  0/42و در نهایت مولفه منابع با ضریب استاندارد  ،0/34قدرت
پیش بینی متغیر عملکرد تحصیلی دانشجویان را دارد .
نتیجهگیری
فرضیه اول :بین میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با کیفیت تجارب یادگیری
دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد .نتایج نشان داد بین میزان انطباق برنامه های درسی
اساتید با کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد از این رو می
توان ادعا نمود که هرچه میزان انطباق برنامه های درسی اساتید بیشتر شود ،میزان کیفیت
تجارب یادگیری دانشجویان نیز تحت الشعاع قرار گرفته و افزایش می یابد  .مولفه های میزان
انطباق برنامه های درسی اساتید نیز  32درصد از واریانس متغیر کیفیت تجارب یادگیری
دانشجویان را تبیین می کنند؛ بطوری که مولفه وسایل و امکانات آموزشی با ضریب استاندارد
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(بتای)  0/56تاثیر بیشتری نسبت به سایر مولفه ها بر کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان داشته
است.
برنامه های درسی قصد شده در قالب سرفصل ها توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری
معرفی و به کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ابالغ می شود  .بسیاری از این برنامه ها با توجه
به شرایط یادگیرندگان(دانشجویان) و امکانات و تجهیزات نیازمند انطباق با شرایط توسط اساتید
و مدرسان می باشد تا بتوانند در فرصت یادگیری پیش بینی شده ،تجربه یادگیری ارزنده ای را
برای دانشجویان فراهم نمایند .انطباق برنامه های درسی قصد شده توسط اساتید در دانشگاه ها
در راستای ارتقای فرصت یادگیری مطلوب و رشد تجارب یادگیری کارآمد اثربخشی برنامه های
درسی را بیش از پیش افزایش می دهد و تحقق اهداف برنامه های درسی و کاهش اتالف هزینه
ها را موجب خواهد شد.
برخی از تحقیقات مرتبط که تا حدودی به انطباق برنامه های درسی اشاره داشته و با یافته
این فرضیه همسوست،شامل موارد زیر می شود:
نتایج تحقیق مرادی( )1397در حیطه آموزش عالی ،فیاضی( )1397و سیاح( )1397در
آموزش عمومی به رابط ه مثبت و معنادار انطباق برنامه های درسی توسط مدرسان با کیفیت
تجارب یادگیری یادگیرندگان اشاره داشته اند .پژوهشهای دیگری همچون فتحی
واجارگاه(،)1378مومنی مهموئی ،کرمی و مشهدی( )1389نیز به مشارکت معلم در انطباق
برنامه های درسی جهت فراهم ساختن تجارب یادگیری ارزنده برای دانشجویان اشاره نمودند.
فرضیه دوم :بین میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با عملکرد تحصیلی دانشجویان
رابطه معناداری وجود دارد .نتایج نشان داد بین میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با
عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .از این رو می توان ادعا نمود که
هرچه میزان انطباق برنامه درسی اساتید بیشتر شود ،عملکرد تحصیلی دانشجویان نیز تحت
الشعاع قرار گرفته و افزایش می یابد  .مولفه های میزان انطباق برنامه های درسی اساتید نیز 25
درصد از واریانس متغیر عملکرد تحصیلی دانشجویان را تبیین می کنند؛ بطوری که مولفه وسایل
و امکانات آموزشی با ضریب بتای  0/57تاثیر بیشتری نسبت به سایر مولفه ها بر عملکرد
تحصیلی دانشجویان داشته است .مولفه شرایط مدرس نیز با ضریب بتای  ، 0/56مولفه ویژگی
دانشجویان با ضریب بتای  0/53و ویژگی محتوا با ضریب بتای  ،0/42سایر مولفه های تاثیر گذار
بر عملکرد تحصیلی دانشجویان می باشند.
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در برنامه ریزی درسی دانشگاهها توافق بر این است که اعضای هیأت علمی مهمترین عنصر
در موفقیت برنامه درسی هستند و باید در تصمیم گیری های برنامه های درسی دانشگاه
مشارکت نمایند .کرمی و همکاران( )1391تاکید دارند که استادان خواستار وضعیت نیمه
متمرکز در تصمیم گیری های مربوط به مولفه های محتوا ،هدف ،ارزشیابی ،زمان و فضا هستند.
همچنین آنان وضعیت عدم تمرکز تصمیم گیری در چهار مولفه یادگیری ،روشهای تدریس ،گروه
بندی ،منابع و ابزار یادگیری را می طلبند.
با توجه به این نکته تایلر ( )1975تأکید میکند که اعضای هیأت علمی میتوانند در پیش
بینی و تهیه فرصتهای یادگیری و سازماندهی تجربیات یادگیری و ارزشیابی برنامه های درسی
فعالیت داشته باشند ،همچنین در اهمیت این مسأله لوین ( ،)1987راتکلیف ( )1987و ویسی
( )1965میگویند اعضای هیأت علمی میتوانند در طراحی و تدریس دورهها و نیز سازماندهی و
هدایت و کنترل یک دوره آموزشی اعم از هدف ،روش و محتوا و ارزشیابی فعالیت داشته،
مشارکت نمایند )فتحی واجارگاه و مؤمنی مهموئی .)1387 ،کشور ما نیز از سال 1379اختیارات
برنامه ریزی درسی را با اهداف انطباق هر چه بیشتر برنامه درسی با نیازهای جامعه ،نهادینه
کردن برنامه ریزی درسی در دانشگاهها ،تناسب بیشتر برنامه درسی با نیازهای جامعه ،نهادینه
کردن برنامه ریزی درسی در دانشگاهها ،تناسب بیشتر برنامه درسی با امکانات و توانایی های
دانشگاهها و روزآمد کردن برنامه ها با توجه به تحوالت دانش بشری به دانشگاهها تفویض کرده
است (آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه درسی به دانشگاهها .)1379 ،طبق نتایج تحقیق حاضر
که انطباق برنامه های درسی اساتید بر عملکرد تحصیلی دانشجویان تاثیر مثبت و معنی داری
دارد ،اساتید دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت حیدریه می توانند با انطباق برنامه های درسی با
شرایط و امکانات دانشگاه و دانشجویان ،سهم بسزایی در افزایش هر چه بیشتر عملکرد تحصیلی
دانشجویان داشته باشند.
فرضیه سوم :بین کیفیت تجارب یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه معناداری
وجوددارد.
نتایج نشان داد که بین کیفیت تجارب یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت
و معناداری وجود دارد.از این رو میتوان ادعا نمود که هرچقدر کیفیت تجارب یادگیری
دانشجویان بهتر شود میزان عملکرد تحصیلی آنان افزایش می یابد  .مولفه های کیفیت تجارب
یادگیری دانشجویان نیز  13درصد از واریانس متغیر عملکرد تحصیلی دانشجویان را تبیین می
کنند؛ بطوری که مولفه کیفیت روابط استاد با دانشجو با ضریب بتای  0/50بیشترین تاثیر را بر
عملکرد تحصیلی دانشجویان داشته است .سایر مولفه های کیفیت تجارب یادگیری که عبارتند
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از :انعطاف پذیری یادگیری ،محتوا و منابع نیز با ضریب بتای  0/42 ،0/45و  0/34تاثیر مثبت و
معناداری در عملکرد تحصیلی دانشجویان داشته اند
در دوره تحصیالت تکمیلی به دلیل تعداد اندك دانشجویان فرصت بیشتری جهت ارتباط
موثر بین اساتید با دانشجویان فراهم می شود که تا اندازه ای کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان
و همچنین عملکرد تحصیلی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد .عملکرد تحصیلی دانشجویان متاثر
از عوامل متعددی است و از شاخص های مهم ارتقاء و طبقه بندی سیستم های آموزشی
محسوب می شود .دانشگاهها همواره با تدابیری چون فراهم نمودن امکانات و تجهیزات  ،اصالح و
بازنگری برنامه های درسی ،جذب و تشویق اعضای هیات علمی مجرب و ..درصدد ارتقای کیفیت
تجارب یادگیری و رفع مشکالت و چالشهای عمکلرد تحصیلی دانشجویان می باشند.
در ذیل به برخی از پژوهشها که تا حدودی با این یافته از تحقیق مرتبط است ،پرداخته می
شود.در تحقیقی که توسط نعامی ( )1390به بررسی رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری و بی
انگیزگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد پرداخت ،نشان داد که روابط منفی معناداری بین
حیطه های کیفیت تجارب یادگیری (منابع ،محتوا ،انعطاف پذیری یادگیری و رابطه ی استاد –
دانشجو) با ابعاد بی انگیزگی تحصیلی (باورهای توانایی  ،باورهای تالش ،ارزشمندی تکالیف
تحصیلی و ویژگی های تکالیف تحصیلی )وجود دارد .در تحقیق دیگری حیاتی و همکاران
( )1391به بررسی رابطه ابعاد کیفیت تجارب یادگیری و احساس خودکارآمدی با فرسودگی
تحصیلی دانشجویان پرداختند .آنها نشان دادند که بین ابعاد کیفیت تجارب یادگیری و احساس
خودکارآمدی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان رابطه معناداری وجود داشت.
با توجه به نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق ،پیشنهاد های زیر مطرح می شود


با توجه به فرضیه اول پیشنهاد می شود بمنظور ارتقای کیفیت تجارب یادگیری
دانشجویان  ،دانشگاهها با برگزاری جلسات و یا از طریق منتورینگ از تجارب ارزنده
اعضای هیات علمی مجرب به منظور آگاهی بخشی در جهت اجرای صحیح برنامه های
درسی اعضای هیات علمی و مدرسان بدو خدمت و انطباق برنامه توسط آن ها با
شرایط خاص  ،در این زمینه بیش از پیش استفاده نمایند.



با توجه به فرضیه دوم پژوهش ،با توجه به اثرگذاری بیشتر روابط استاد و دانشجو بر
عملکرد تحصیلی دانشجویان به مدیران دانشگاه پیشنهاد می شود که به منظور ارتقا و
باالبردن سطح کیفی روابط استاد و دانشجو ،کارگاههای آموزشی ارتباط موثر ،برای
دانشجویان و اساتید برگزار شود.
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با توجه به فرضیه های پژوهش ،به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پیشنهاد می
شود با توجه به بخشنامه تفویض اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاهها  ،با
تدابیری اعضای هیات علمی را برای انطباق برنامه های درسی با شرایط دانشجویان و
امکانات و...ترغیب نموده و با بسترسازی های الزم ساز و کار زمینه های حضور و
مشارکت آنها را در تصمیم گیری های آموزشی در جهت اصالح برنامه های درسی
بمنظور افزایش اثربخشی برنامه های درسی فراهم نمایند.



با توجه به فرضیه سوم پژوهش ،در راستای بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان،
پیشنهاد می شود تجارب یادگیری که برای دانشجویان توسط اساتید آماده می شوند
هر چه بیشتر از نظر کیفی توسط اعضای هیات علمی مجرب مورد ارزیابی قرار گیرد.

منابع:
حیـــاتی ،داوود؛ عگبهـــی ،عبدالحســـین؛ حســـینی آهنگـــری ،عابـــدین و عزیـــزی ابرقـــویی،
محسن(.)1391بررسی رابطه ی ابعاد کیفیت تجـارب یـادگیری و احسـاس خودکارآمـدی بـا فرسـودگی
تحصیلی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی تهران ،دو فصلنامه ی مرکز مطالعات و توسـعه ی آمـوزش
علوم پزشکی.29-18 ،4 ،
سیاح،نعیمه( .) 1397رابطه بین رهبری معلم در اجرای برنامه درسی با کیفیت تدریس و تجارب
یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی .پایان نامه چاپ نشده رشته تحقیقـات آموزشـی دانشـگاه آزاد
اسالمی واحد تربت حیدریه
سیف ،علی اکبر .)1392(.روانشناسی پرورشی نوین ،تهران :دوران.
عراقبه ،علیرضا؛ فتحی واجارگاه ،کـورش؛ فروغـی ابری،احمـدعلی؛ فاضـلی ،نعمـت ا((.)1388
تلفیق راهبردی مناسب برای تدوین برنامه درسی چند فرهنگی.مطالعـات میـان رشـته ای در علـوم
انسانی.166-149 .5.
فتحی واجارگاه ,کورش ،مؤمنی مهمویی ،حسین( .)1387بررسی نقش عوامل مؤثر بر مشـارکت
اعضای هیأت علمی در برنامه درسی دانشگاهی .مجله آموزش عالی.131-154 ،1 ،
فیاضی،مریم( .)1397رابطه بین سواد فن اوری و تمایل به یادگیری مادام العمر با کیفیت تدریس
معلمان و تجارب یادگیری دانش آموزان متوسطه اول .پایان نامه چـاپ نشـده رشـته برنامـه ریـزی
درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت حیدریه
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قدم پور ،عزت اله؛ فرهادی ،علی و نقی بیرانوند ،فاطمه( .)1395تعیـین رابطـه بـین فرسـودگی
تحصیلی با اشتیاق و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشـگاه علـوم پزشـکی لرسـتان ،پـژوهش در
آموزش علوم پزشکی70-60 ،8 ،
غنچی ،مستانه؛حسینی ،سیدمحمود؛ حجازی ،یوسف،)1391( ،شناسایی و رتبه بندی مؤلفـه
های تبیین کننده کیفیت تدریس از دیدگاه اساتید پردیس هاى کشاورزی دانشگاه تهران ،مجله
پژوهش هاى ترویج و آموزش کشاورزى.31-40 ،3 ،5 ،
کرمی ،مرتضی؛ بهمن آبادی ،سمیه و اسماعیلی ،آرزو( .)1391ساختار تصمیم گیری مطلوب در
طراحی برنامه درسی آموزش عالی :دیدگاه اعضای هیأت علمی و متخصصان برنامه درسی ،پـژوهش
در برنامه ریزی درسی105-92 ،7 ،
کشاورز ،محسن .رحیمی ،محسن و اسماعیلی ،زهـره .)1392( .بررسـی میـزان تـأثیر یـادگیری
الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان" ،فصلنامه علمی دانشگاه
علوم پزشکی تربت حیدریه ،دوره اول ،شماره .13- 21 2 ،
گویا ،زهرا؛ قدکساز خسروشاهی ،لیال( .)1385تبیین جدیدی برای تمرکز و عدم تمرکز در ایران
 .مجموعه مقاالت همایش فرایند تمرکز و عدم تمرکـز در برنامـه درسـی ،انجمـن مطالعـات برنامـه
درسی489-503 ،
مرادی،نعمت ا(( .) 1397رابطه بین سواد اطالعاتی و سواد برنامه درسی با انطباق برنامـه هـای
درسی و کیفیت تدریس اعضای هیات علمی .پایان نامـه چـاپ نشـده رشـته برنامـه ریـزی درسـی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت حیدریه
موسی پور ،نعمت ا(( .)1385مجموعه مقاالت همایش تمرکز و عدم تمرکـز در فراینـد برنامـه
ریزی درسی ،انجمن مطالعات برنامه درسی ،کرمان،
مومنیمهموئی ،حسین؛ کرمی ،مرتضی ،و مشهدی ،علی( )1389بررسـی نقـش عوامـل کـاهش
دهنده فاصله بین برنامهدرسی قصدشده ،اجراشده و تجربه شده .دوفصلنامه مطالعات برنامهدرسی در
آموزشعالی.90-110 ،2 ،
مهرمحمدی ،محمد( .)1387تحلیلی بر کاهش تمرکز در برنامه درسی در آموزش عالی :ضرورتها
و فرصتها،مجله آموزش عالی.1-18 ،3 ،
نعامی ،عبدالزهرا( .) 1390رابطـه ی بـین کیفیـت تجـارب یـادگیری و بـی انگیزگـی تحصـیلی
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز ،مجله¬ی مطالعات آموزش و یـادگیری،1 ،
.111-128
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...بررسی رابطه بین میزان انطباق برنامه های درسی
 وضعیت.)1385( عبدالرحیم، کورش؛ نوه ابراهیم، رضا؛ فتحی واجارگاه، رضا؛ محمودی،نوروززاده
 فصـلنامه،سهم مشارکت دانشگا هها در بازنگری برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی
.71-93 ،42 ،پژوهش و برنامه ریزی درسی وبازنگری برنامه درسی
. ویژگی ها و جهت گیریها، نظام برنامه ریزی درسی در اموزش عالی ایران.)1387( مژده،وزیری
. دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس: تهران،رساله های دکتری
 بررسی روند تأثیر همانندی شیوه¬های فرزند پروری و روابط بـین.) 1390( . علی محمد،یاری
 پایـان،فردی از طریق ایجاد رضایت در زندگی والدین بر عملکرد تحصیلی فرزندان و دانـش آمـوزان
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