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 کیفیت آموزشی، تعامالت پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه چکیده:

شجویان دان تحصیلی رضایت با درسی برنامه هایمؤلفه از وادراک یادگیری تجارب

 نشگاهشناسی وعلوم تربیتی داصورت گرفت. جامعه پژوهش دانشجویان دانشکده روان

نفر  268ای متناسب با حجم جامعه، تعداد گیری طبقهالزهراء بودند. با استفاده از نمونه

 های تعامالتعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطالعات شامل پرسشنامهبه

درسی  برنامه هایمؤلفه از دانشجویان ادراک (،1394آموزشی تحصیل )سواری، 

 نتحصیل حسی از و رضایت (1388یادگیری نعامی ) تجارب کیفیت (،1394طاطاری )

های گردآوری دادهها مورد تأیید قرار گرفت. ( بود که روایی وپایایی آن2012بمانی ) و

های یافتهفتند. وتحلیل قرار گرجزیهتمورد  SPSS v22افزار گیری از نرمبا بهره شده

استاد  –مل دانشجو تعا، دانشجو –دانشجو های تعامل پژوهش نشان داد که بین مؤلفه

های منابع، محتوا، محتوا از متغیر تعامالت آموزشی ومؤلفه –تعامل دانشجو و

یادگیری  تجارب یفیتکدانشجو از متغیر  -استاد رابطه پذیری وکیفیتانعطاف

رسی با های برنامه دوهمچنین مؤلفه روش، محتوا وارزشیابی از متغیر ادراک از مؤلفه

های روش دار وجود دارد. مؤلفهایت تحصیلی دانشجویان ارتباط مثبت معنامتغیر رض

بینی رضایت تحصیلی های برنامه درسی در پیشوارزشیابی از متغیر ادراک از مؤلفه

پذیری های انعطافاست. همچنین، مؤلفه 433/0و  440/0دانشجویان به ترتیب برابر با 

 254/0دار کیفیت تجارب یادگیری به مقدانشجو از متغیر  -استاد رابطه وکیفیت

 219/0اد به مقدار است – دانشجو دانشجو وتعامل – دانشجو های تعاملومؤلفه 417/0و

های بینی رضایت تحصیلی دانشجویان را دارند. نظر به یافتهپیشقابلیت  304/0و

 شود به نحوه ارتباط اساتید با دانشجویان به مثابه یکی ازپژوهش پیشنهاد می

شود ودست اندرکاران نظام آموزش عالی نیز به  های ارتقاء اساتید توجه ویژهمالک

 های درسی متناسب با شرایط دنیای حاضر اهتمام ورزند.تدوین برنامه

های تحصیل، مؤلفه از تعامالت آموزشی، تجارب یادگیری، رضایت: کلمات کلیدی

 برنامه درسی، دانشجویان.

Dr. P.Ahmadi , S.Gharib Tazreh 
Abstract: The aim of this study was to investigate the 

relationship between educational interactions, perception of 

curriculum components and the quality of learning experiences 

with students' academic satisfaction. The research population 

consists of students of the Faculty of Psychology and Educational 

Sciences of Al-Zahra University, Tehran. By using stratification 

appropriate to the size of the population, 268 people were selected 

as the sample. The questionnaires of educational interactions, 

students' perception of the components of the curriculum, the 

quality of learning experiences and satisfaction with the study 

were used as the data collection tool, the validity and reliability of 

which were confirmed. The collected data were analyzed using 

SPSS v22 software. The findings showed that there was positive 

relationship between the components of student-student 

interaction, student-teacher interaction and student-content 

interaction of the variable of educational interactions on the one 

hand and components of resources, content, flexibility and quality 

of student-teacher relationships of the variable of quality of 

learning experiences as well as method of content, content and 

value on the other hand. There is a significant positive relationship 

between the variable of perception of the components of the 

curriculum and the variable of students' academic satisfaction. The 

findings also indicated that the components of method and 

evaluation of the perception variable of the components of the 

curriculum in predicting students' academic satisfaction were equal 

to 0.440 and 0.433, respectively. In addition, the components of 

flexibility and quality of student-teacher relations from the 

variables of quality of learning experiences with the numbers of 

0.254 and 0.417 and the components of student-student interaction 

and student-teacher interaction with the numbers of 0.304 and 

0.219 could predict students' academic satisfaction. According to 

the research findings, it is suggested that special attention be paid 

to the way professors relate to students as one of the criteria for 

promoting the academic rank of professors, and those involved in 

the higher education system should develop curricula fitting the 

conditions of the present world. 

Keywords: educational interactions, learning experiences, 

satisfaction with education, curriculum components, students. 
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 مقدمه
رود که وظیفه های دنیا به شمار میعنوان یکی از اثرگذارترین نظامنظام آموزش عالی به

بدیلی ( و همین وظیفه جایگاه بی6: 1391اصلی تولید علم را بر عهده دارد)آراسته و بنی اسدی، 
ای هرو، اعتقاد بر این است که رشد و بالندگی هر جامعرا به سیمای آن بخشیده است. از این

( 52: 1394؛ میرحیدری ونیستانی، 2000مرهون نظام آموزشی خود )شکرکن، پوالدی وحقیقی، 
های نظام آموزش عالی، تعداد زیادی از ویژه، در سطح آموزش عالی است. از دیگر ویژگیبه

صورت داوطلبانه پای در این نهاد آموزشی گذاشته و با سپری کردن دانشجویانی است که به
ویژه، شوند. تحصیل در جهان کنونی، بهوکار میهای الزم آماده ورود به بازار کسبا و دورههبرنامه

وقت علمی تمامنفر عضو هیئت 85594نفر دانشجو و  3616114در ایران با برخورداری از تعداد 
های مختلف، بخش مهمی از زندگی افراد را تشکیل و سطح دانشگاه 1مؤسسات آموزش عالی

های متفاوت زندگی افراد بلکه آینده تنها جنبهه البته چگونگی کیفیت و کمیت آن نهدهد کمی
رو، (. از این52: 1394دهد )میرحیدری ونیستانی، آنان را تا حدود زیادی تحت تأثیر قرار می

کنندگان ترین دریافتترین و اصلیهم مثابهبه -دانشجویان  2پایش مستمر رضایت تحصیلی
مطلوب نیل به پیشرفت و موفقیت علمی،  3گذاریدر راستای خط مشی –شی خدمات آموز

اجتماعی، فرهنگی و... مسیر خواهد کرد و از طرفی، به حفظ و بقای محیط رقابتی بین دانشگاه 
زاده ؛ به نقل از ترک2007، 5؛ هلگسن ونست2005، 4کند )دشیلدز، کار وکایناککمک می
این موضوع است که توجه به کیفیت آموزشی به هدف اول (. به دنبال 156: 1393ومحترم، 

ها نیز تالش خود را معطوف به دنیا مبدل شده است و دانشگاه 6گذاران آموزشیمدیران و سیاست
 راضی بن بهارلو، اند )دهقانی،مندی دانشجویان کردهتأمین نیازها، انتظارات و افزایش رضایت

باره همچنین، برخی افراد پا را فراتر دراین (.148: 1393 مهبودی، و زارعی آبادی، فرخ غابش،
های عنوان یکی از شاخصگذاشته و بر این موضوع اعتقاد دارند که رضایت از تحصیل به

دانشجویان مد نظر متخصصان قرار گرفته است )زارع،  آموزش و یادگیری کیفیت گیریاندازه
ن حال کنکاش در رضایت تحصیلی و عوامل (. با ای75: 1396بافرانی، جاهد، موسوی و عجمی

                                                 
ریزی آموزش عالی دریافت است که از سایت مؤسسه پژوهش و برنامه 6139-79. آمار مربوط به سال تحصیلی 1

 باشد.آخرین آمار موجود در سایت موسسه می 1396-97الزم به ذکر است که آمار مربوط به سال  شده است.
2. Academic satisfaction 
3. Policy Making 
4. Deshields, Kara & Kaynak 
5. Helgesen & Nesset 
6. Educational Policy Makers 
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رود. رضایت از تحصیل به وضعیتی اشاره دارد مؤثر بر آن امری پسندیده و مطلوب به شمار می
برد که این های خاصی از محیط تحصیل خود را دوست دارد و از آن لذت میکه در آن فرد جنبه

سوی ارب آموزشی و البته نگرش بهها و تجموضوع بیانگر ادراک و ارزیابی از کیفیت برنامه
؛ 1386؛ فارسیجانی، 2004، 2؛ بولیگر و مارتین داله2007، 1موضوعات درسی بوده است )ساهین

( 2005)3مانند رود(. همچنین برخی به135: 1395به نقل از ریحانی، کمری، زارعی و نجاتی، 
تنها منجر به پیشرفت و یا همثابه یک عامل درونی بوده که نکنند رضایت تحصیلی بهعنوان می

گیرد ها و شکست قرار میشکست تحصیلی افراد شده بلکه خود نیز تحت تأثیر موفقیت
( 1989) 4(. البته برخی از پژوهشگران به مانند اُلیور ودیساربو52: 1394)میرحیدری و نیستانی، 

ها با زشیابی ذهنی آنرضایت تحصیلی دانشجویان به معنی تناسب بین ار»نیز بر این باورند که 
 نیا،خسروی و نوروزی جعفری، بیدختی، )امین« تجارب و پیامدهای متنوع ارزشیابی شده است

های گذشته نشان دهنده این موضوع است که عناصری . با این حال، نتایج پژوهش(113: 1392
یادگیری، نحوه مانند تعامالت افراد، خود تنظیمی، باورهای خودکارآمدی، برنامه درسی، منابع 

نام دانشجویان، نحوه یادگیری، امکانات و خدمات، محیط، کیفیت اساتید، نحوه پذیرش و ثبت
تدریس، افتخار به رشته، پیوند با مدرسه و دانشگاه، شناخت اجتماعی و غیره )هاچر، کریتر، 

، 7؛ بری، اکی و دالگُش2007؛ هگلسن و نست، 2006، 6؛ چجلک1992، 5پروس و فیتز جرالد
؛ 1394؛ میرحیدری و نیستانی، 1393؛ هادوی و اسماعیلی، 1391؛ آراسته وبنی اسدی، 2008

( در میزان و نحوه رضایت 1397االسالمی و وحدت، ؛ شیخ1396خادم ثامنی و حیدری ابهری، 
توان اذعان داشت که تجربیات و نحوه تعامالت افراد در طوری کلی میتحصیلی مؤثر هستند. به

های درسی از جمله عوامل مؤثر بر رضایت تحصیلی دانشجویان به نشگاهی و برنامهمحیط دا
 روند.شمار می

توان از تجربیات یادگیری افراد که در پژوهش حاضر نیز مورد اشاره قرار در این زمینه می
گیری رضایت از تحصیل و مسائل مربوط به عنوان یکی از عوامل اساسی در شکلگرفته است، به

ط تحصیلی نام برد. چرا که برخورداری یا نبود رضایت از تحصیل تا حدود زیادی در گرو محی
برای اولین  1990در سال  8کنند. نیومنتجربیاتی است که افراد از محیط تحصیلشان کسب می

                                                 
1. Sahin 
2. Bolliger & Martindale 
3. Rode 
4. Oliver & Desarbo 
5. Hatcher, Kryter, Prus & Fitzgrald 
6. Chejlyk 
7. Bray, Aoki & Dlugosh 
8. Neumann 
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را مطرح کرده است. در اصطالح از کیفیت تجربیات یادگیری  1بار اصطالح تجربیات یادگیری
شود که از محیط دانشجویان از دروندادهای مستقیم و غیرمستقیم یاد می عنوان ادراکبه

کنند، اشاره طورکلی از دانشگاه خود دریافت مییادگیری اعم از دانشکده، گروه، کالس و حتی به
پذیری برنامه درسی و کیفیت توان از محتوای آموزشی، منابع، انعطافدارد. در این راستا می

؛ به نقل 2009ها مواجه هستند)نیومن، ثابه مواردی یاد کرد که دانشجویان با آنمروابط اساتید به
های گذشته حاکی از آن است که (. پژوهش3: 1397از عارفی، محمدی و خرسندی یامچی، 

های تنها بر میزان رضایت تحصیلی افراد اثرگذار است بلکه با جنبهکیفیت تجربیات یادگیری نه
انگیزگی و فرسودگی تحصیلی ارتباط دارد. صیلی به مانند انگیزش، بیشناختی تحدیگر روان

های کیفیت تجارب ( گزارش نمود که روابط منفی معناداری بین حیطه1390طور مثال نعامی)به
انگیزگی دانشجو( با ابعاد بی-ی استادپذیری یادگیری و رابطهیادگیری )منابع، محتوا، انعطاف

های تکالیف ی، باورهای تالش، ارزشمندی تکالیف تحصیلی و ویژگیتحصیلی )باورهای توانای
تحصیلی( وجود دارد که در این بین منابع یادگیری بیشترین نقش را در این زمینه دارد. قمی، 

( نیز گزارش کردند که بین کیفیت تجارب یادگیری و خرده 1398مسلمی و محمدی)
انگیزش تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.  پذیری( باهای )منابع، محتوا و انعطافمقیاس

بینی کننده دهی به شکل مثبت و معناداری پیش همچنین، کیفیت تجارب یادگیری و خود نظم
درصد از واریانس انگیزش تحصیلی از طریق این متغیرها  1/12انگیزش تحصیلی است و حدود 

( حاکی از آن بود که 1397لی بیگی)شود. همچنین، نتایج پژوهش ملکی، حیدری و عتبیین می
پذیری و های آن )محتوا، انعطافبین فرسودگی تحصیلی با کیفیت تجارب یادگیری و مؤلفه

( نیز 1397دانشجو( ارتباط منفی و معنادار وجود دارد. ذاکری و مؤمنی مهموئی)-روابط استاد
فیت تجارب یادگیری و های درسی اساتید با کیگزارش کردند که بین میزان انطباق برنامه

عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، رابطه کیفیت تجارب 
یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان مثبت و معنادار است. همچنین، نتایج پژوهش پیری، 

اس تعلق به آموزان در احسرابطه کیفیت تجارب یادگیری دانش»( با عنوان 1398برقی و شاهی)
نشان داد که نگرش به برنامه درسی با ضریب « ای نگرش به برنامه درسیمدرسه با نقش واسطه

بینی کننده کیفیت تجارب یادگیری است. همچنین، بین ترین پیشدرصد قوی 42بتای 
پذیری، کیفیت روابط بین معلم و های کیفیت تجارب یادگیری )منابع، محتوا، انعطافمؤلفه
 آموزان رابطه معناداری وجود دارد.موز( با نگرش به برنامه درسی دانشآدانش

های گذشته از آن های پژوهشبرنامه درسی از دیگر متغیرهایی که مطابق با یافته
شناختی تحصیلی دانشجویان یاد شده های روانعنوان یکی از عوامل اثرگذار در زمینهبه

                                                 
1. Learning Experiences 
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پرداخته شده است. برای نمونه پژوهش عموئی، فرج  رو، در پژوهش حاضر نیز بداناست.ازاین
بینی های برنامه درسی در پیشارتباط ادراک از مؤلفه»( با عنوان 1397اللهی و ضرابیان )

نشان داد که متغیر « درگیری تحصیلی دانشجویان تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
درصد تغییرات متغیر درگیری  4/41اند توصورت کلی میهای برنامه درسی بهادراک از مؤلفه

های برنامه درسی، دو مؤلفه روش تدریس و ارزشیابی تحصیلی را تبیین کند و از بین مؤلفه
نیز در پژوهش ( 1393)کارشکی و مهرام بینی کنند. طاطاری،توانند درگیری تحصیلی را پیشمی

 در درسی برنامه هایمؤلفه از تکمیلی تحصیالت دانشجویان ادراک نقش بررسی» عنوان خود با
 برنامه هایمؤلفه از ادراک میان که کردند گزارش «هاآن پژوهشی انگیزش میزان بینیپیش

 و روش محتوا، هدف، از ادراک) درسی برنامه هایمؤلفه از ادراک و کلی صورتبه درسی
 مؤلفه و دو دارد وجود معنادار و مثبت همبستگی دانشجویان پژوهشی انگیزش و( ارزشیابی

کنند. همچنین، نتایج  بینیپیش را پژوهشی انگیزش توانندمحتوا می از ادراک و هدف از ادراک
 و انتقادی تفکر به گرایش رابطه»( با موضوع 1398پژوهش طهماسب زاده و محمدی پویا )

 رتباطا از حاکی« دانشجویان تحصیلی خودکارآمدی باورهای با درسی برنامه هایمؤلفه از ادراک
 باورهای با درسی برنامه( ارزشیابی و محتوا روش،) هایمؤلفه از ادراک دارمعنی مثبت

 برنامه از ادراک متغیر از محتوا و روش هایمؤلفه است. همچنین، آن هایمؤلفه و خودکارآمدی
 را دارند. دانشجویان تحصیلی خودکارآمدی باورهای تبیین قابلیت درسی

( 2008افراد بر این باورند که مطابق با این سخن پاینار و همکاران )با این حال، برخی از 
های پویای دانش بشری، در فاصله کمتر از یک قرن که مبدل شدن برنامه درسی به یکی از حوزه

تنها توانایی ایجاد تغییر در زندگی تحصیلی افراد (، نه200: 1397از آغاز رسمی آن )یادگارزاده، 
عامل مهمی در بهبود کیفیت عملکرد تحصیلی فراگیران و  عنوانتوان از آن بهرا دارد، بلکه می

(. جایگاه عناصر برنامه 1398های آموزشی یاد کرد)طهماسب زاده و محمدی پویا، موفقیت نظام
توجهی است. درسی موضوعی است که در نزد متخصصان این حوزه دارای اهمیت قابل

میت عناصر برنامه درسی؛ در مدل برنامه درسی موسوم به که کالین، با نظر به اهطوریبه
، مواد و 4یادگیری -، راهبردهای یاددهی3، محتوا2از عناصر اهداف« 1ایمطالعه نظام مدرسه»

بندی ، گروه8، فضای آموزش7، زمان آموزش6های یادگیری فراگیران، فعالیت5منابع آموزشی

                                                 
1. A study of schooling (SOS) 
2. Objectives 
3. Content 
4. Teaching learning methods 
5. Instructional materials and resources 
6. learner learning activities 
7. Instructional time 
8. Instructional space 
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؛ به نقل از طهماسب زاده و 1393گاه و آشتیانی، )خسروی، فتحی واجار 2و ارزشیابی 1فراگیران
به نام  عناصر برنامه درسی( از 2010) 3اکرکند. یا اینکه ( یاد می1398محمدی پویا، 

نظران به پیشگامی در نزد برخی از صاحبیاد کرده است. اما « تارعنکبوت طراحی برنامه درسی»
صر اصلی هدف، محتوا، روش و ارزشیابی بیش ( پرداختن به چهار عن1962)افرادی به مانند تایلر

؛ وفائی، 2: 1393از عناصر دیگر مورد اشاره و پیشنهاد قرار گرفته است )خسروی و همکاران، 
های برنامه درسی ناظر بر این ( در پژوهش حاضر نیز، ادراک از مؤلفه76: 1396ملکی و علیپور، 

 چهار عنصر اساسی است.
ری است که توسط پژوهشگران با هدف بررسی رابطه آن با تعامالت آموزشی سومین متغی

طورکلی برخی بر این باورند که آموزش در رضایت تحصیلی در پژوهش حاضر وارد شد. به
شود و در سوی عنوان تعامل بین یادگیرنده، استاد و محتوا اطالق میترین مفهوم خود بهاساسی

طرف آن تعامل یادگیرنده با کنند که در یکد میای یامثابه زنجیرهدیگر،  برخی از آموزش به
؛ 1990و همکاران،  4استاد و در طرف دیگرش تعامل یادگیرنده با محتوا قرار دارد )گَریسون

(. متخصصان،  اساتید و 42: 1393؛ به نقل از پورجمشیدی، فردانش و نوروزی، 1982، 5اسوارت
دانند و بر این باورند یادگیری دانشگاه می -دهیهای یادتعامالت و روابط آنان را در قلب فعالیت

که بسیاری از طوریای برخوردار است. بهها از اهمیت قابل مالحظههای مرتبط با آنکه شاخص
؛ ذوالفقاریان، امین 1382، 6دانند)بیرن بائومهای دانشگاهی را معطوف به این رکن میفعالیت

( 2001) 8( و پرز2000) 7ه افرادی نظیر؛ روست(. حتی در نگا184: 1397بیدختی و جعفری، 
مثابه یکی از عوامل کاهش اثربخشی آموزش به فقدان تعامالت شخصی بین استاد و فراگیر به

تواند کیفیت آموزش را پایین آورد)سواری، رود و آنان معتقدند که این موضوع میشمار می
از جمله مواردی است که موجبات توسعه رو، تعامالت اساتید و دانشجویان (. از این173: 1394

(، رضایت از تحصیل، پیشرفت و عملکرد 184: 1397شایستگی )ذوالفقاریان و همکاران، 
های گذشته نیز های پژوهشاینکه در یافته آورد. کماتحصیلی را در بین دانشجویان به وجود می

رابطه »( با عنوان 1394واری)های پژوهش سطور مثال؛ یافتهبه این موضوع اشاره شده است. به
حاکی از « گری خودتنظیمی تحصیلیعلی تعامالت آموزشی با رضایت تحصیلی از طریق میانجی

 -استاد و تعامل دانشجو -دانشجو، تعامل دانشجو -آن است که تعامالت آموزشی )تعامل دانشجو

                                                 
1. Learners grouping 
2. Evaluation 
3. Akker 
4. Garrison 
5. Sewart 
6. Birnbaum 
7. Rost 
8. Perez 
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محتوا با  -و و دانشجودانشج -محتوا( با رضایت تحصیلی رابطه علی مثبت و رابطه تعامل دانشجو
استاد با  –رضایت تحصیلی از طریق خودتنظیمی تحصیلی معنادار بوده،  اما مسیر تعامل دانشجو 

رضایت تحصیلی از طریق یادگیری خودتنظیمی معنادار نیست. همچنین خرازی، بازرگان، 
نواع تعامل بررسی رابطه بین میزان ا»( در پژوهش خود با عنوان 1394ثانی و مصطفوی)نارنجی

دریافتند « مهندسی موسسه آموزش عالی مهر البرز با عملکرد تحصیلی -دانشجویان گروه فنی
های تعامل و عملکرد تحصیلی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و که بین تمام مؤلفه

د بینی عملکرهای تعامل دانشجو با استاد و تعامل دانشجو با دانشجو بیشترین توان پیشمؤلفه
ها پژوهشی با عنوان حاضر یافت نشد که خود مؤید تحصیلی را دارند. با این حال بر اساس بررسی

پرداختن به موضوع رضایت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن از زاویه جدید است که برای دستیابی 
 به این هدف فرضیات پژوهش به شرح ذیل بیان شده است:

 کند.بینی میدانشجویان را پیش یلیآموزشی، رضایت تحص ابعاد تعامالت -1
 کند.بینی مینشجویان را پیشدرسی، رضایت تحصیلی دا برنامه هایمؤلفه -2
 کند.بینی میتجربیات یادگیری، رضایت تحصیلی دانشجویان را پیش ابعاد کیفیت -3

 

 شناسی پژوهشروش
پژوهش در همبستگی انجام شده است. از نظر هدف  – با روش توصیفی حاضر پژوهش
شامل کلیه دانشجویان دانشکده  پژوهش گیرد. جامعههای کاربردی قرار میزمره پژوهش

 در مقطع 1398-99شناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهراء است که در نیمسال اول روان
موزشی آصورت روزانه، نوبت دوم )شبانه( دارای سرترم کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به

ن برابر آنا بر اساس آماری دریافتی از مسئوالن آموزشی دانشکده مشخص شد که تعداد بودند که
رو، بر اساس نفر دکتری( است. از این 112نفر ارشد و  479نفر کارشناسی،  620نفر ) 1211با 

گیری وش نمونهنفر برای کفایت حجم نمونه برآورد شد. با استفاده از ر 291جدول مورگان تعداد 
عنوان ی بهنفر دکتر 29ارشد و  113کارشناسی،  149متناسب با حجم جامعه، تعداد  ایطبقه

های حاصل از های مخدوش و تکمیل نشده، دادهنمونه انتخاب شدند. پس از حذف پرسشنامه
له تحلیل نفر دکتری به مرح 21نفر ارشد و تعداد  108نفر کارشناسی،  139پرسشنامه تعداد 

 رسیدند.
عنوان مالک ورود افراد به پژوهش در نظر حصیل در نیمسال اول تحصیلی بهاشتغال به ت 

التحصیلی که در دانشکده حضور گرفته شد. با این حال افرادی در مرحله تسویه حساب یا فارغ
ها خارج شدند. همچنین، از طرف پژوهشگر به آنان آوری دادهداشتند از چرخه پژوهش و جمع

های آنان محرمانه بوده و فقط در راستای اهداف پژوهش ظرات و پاسخشد که ناطمینان داده می
های های تعامالت آموزشی، ادراک دانشجویان از مؤلفهمورد استفاده قرار خواهد گرفت. پرسشنامه
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دهند. یادگیری و رضایت از تحصیل ابزارهای پژوهش را تشکیل می تجارب برنامه درسی، کیفیت
 به شرح ذیل می باشند:

تعامل  ماده و سه عامل با عنوان 22پرسشنامه تعامالت آموزشی از  امالت آموزشی:تع
ماده(  8دانشجو ) –ماده( و تعامل دانشجو  6حتوا)م -ماده(، تعامل دانشجو 8ستاد)ا -دانشجو

ای از کاماًل مخالفم با امتیاز صورت مقیاس چهار درجهگذاری آن بهتشکیل شده است. روش نمره
گیرد. در پژوهش ت میصور 4و کاماًل موافقم با امتیاز  3، موافقم با امتیاز 2ا امتیاز ، مخالفم ب1

 ،85/0استاد  -، همچنین، برای عامل دانشجو92/0( پایایی کل پرسشنامه برابر با 1394سواری)
گزارش شده است. در این  83/0دانشجو  -برای عامل دانشجو و 77/0محتوا  -برای عامل دانشجو

 -نشجودا و برای عامل 88/0ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تعامالت آموزشی پژوهش، 
 برآورد شد. 81/0 دانشجو -دانشجو عامل برای و 81/0محتوا  -دانشجو عامل برای ،77/0 استاد

شنامه ادراک پرس های برنامه درسی:پرسشنامه ادراک دانشجویان از مؤلفه
( 1394سط طاطاری)نامه درسی بر مبنای الگوی تایلر، توهای بردانشجویان از مطلوبیت مؤلفه

شیابی است. سؤال و چهار خرده مقیاس هدف، محتوا ، روش و ارز 40ساخته شده که برخوردار از 
صورت کامالً موافقم، موافقم، ای لیکرت بهدرجه 5گذاری این پرسشنامه بر اساس مقیاس نمره

، روش 5ا ت 1 ت. خرده مقیاس هدف در برگیرنده سؤاالتنظری ندارم، مخالفم و کاماًل مخالفم اس
ل سؤاالت و خرده مقیاس ارزشیابی شام 27تا  14، محتوا شامل سؤاالت 13تا  6شامل سؤاالت 

صورت به 36و  34، 33، 20، 18، 10، 8، 7، 5، 4، 3، 1است. همچنین، سؤاالت  40تا  28
اخ ( در پژوهش خود ضریب آلفای کرونب1393شوند. طاطاری و همکاران)گذاری میمعکوس نمره

( 1397پور و رحیمی)اند. نتایج پژوهش عجم، همتیگزارش نموده 95/0برای این پرسشنامه را 
دهد. ضریب آلفای نشان می 85/0نیز پایایی این پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 ست آمد.به د 78/0کرونباخ برای این پرسشنامه در پژوهش حاضر 

( ساخته شده 1990این پرسشنامه توسط نیومن)پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری: 
های ایرانی هنجاریابی کرده است. این پرسشنامه شامل ( آن را برای نمونه1388است و نعامی )

 -2منابع از جمله کیفیت کتابخانه )امکانات مربوط به سایت کامپیوتری(،  -1چهار حیطه شامل : 
از جمله کیفیت راهنمایی تحصیلی و درسی و میزان ارزشمندی موضوعات درسی ارائه محتوا 
پذیری یادگیری شامل وجود فرصت یادگیری مستقل، قدرت انتخاب دروس انعطاف -3شده، 

کیفیت روابط رسمی و غیررسمی استاد و  -4مختلف و وجود بحث و مذاکره الزم در کالس، 
، متوسط= 2، ضعیف= 1ای )خیلی ضعیف=مقیاس پنج درجه شاگرد است. این پرسشنامه در یک

بندی شده است. نیومن ضرایب پایایی به دست آمده برای ( درجه5و خیلی قوی =  4، قوی= 3
( ضرایب همسانی 1388است. نعامی ) 91/0و  86/0، 74/0، 71/0چهار حیطه را به ترتیب 

 82/0و  85/0، 79/0، 86/0ه ترتیب های چهارگانه را با روش آلفای کرونباخ بدرونی حیطه
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گزارش کرده است. ضریب پایایی این پرسشنامه در این پژوهش از طریق آلفای کرونباخ برابر با 
 برآورد شد. 78/0

ن که در پژوهش امی( 2012بمانی ) و پرسشنامه حسین تحصیل: از رضایت پرسشنامه
 مقیاس یرز 6 و گویه 32 بر مشتمل ( مورد استفاده قرار گرفته است،1392بیدختی و همکاران )

 و اریاد امکانات دانشگاه، جو و فضا یادگیری، و تدریس درسی، برنامه آموزشی، امکانات
 موافقم کامالً تا لفممخا کامالً از ایگزینه 5 لیکرت طیف اساس بر که است هارویه و هاسیاست

 آلفای ضریب(. 118: 1392 یا،نخسروی و نوروزی جعفری، بیدختی، امین)شود می گذارینمره
 دهش گزارش 91/0( 1394)پورمحمد  پژوهش در پرسشنامه این پایایی سنجش برای کرونباخ

وری صبه دست آمد. روایی  88/0است که البته در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ 
نفر دانشجوی دکتری و یک نفر  2های پژوهش توسط یک عضو هیئت علمی، پرسشنامه

 آمار از نیز هاداده وتحلیلشناسی ارشد برنامه درسی تأیید شد. همچنین، جهت تجزیهکار
 .دش گرفته بهره( چندگانه رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگی استنباطی)ضریب و توصیفی

 

 های پژوهشیافته

رار قهای توصیفی متغیرها را مورد بررسی پژوهشگر قبل از بررسی فرضیات پژوهش، ویژگی
 است.  ( گزارش شده1)های توصیفی در جدول است. نتایج آماره داده

  های توصیفی متغیرهای پژوهش(: آماره1جدول شماره )

 نام متغیر

ن
گی

یان
 م

انه
می

 

یار
مع

ف 
حرا

 ان

ی
ولگ

 چ

ی
دگ

شی
 ک

ن
ری

مت
 ک

ن
ری

شت
 بی

65/3 انشجود -تعامل دانشجو      60/3  414/0 247/0  948/0-  03/3  38/4  

27/3 دستاا -تعامل دانشجو   30/3  311/0 843/0  00/1  80/2  30/4  

37/3 حتوام -تعامل دانشجو   33/3  327/0 42/1  09/3  82/2  56/4  

36/2 هدف  28/2  227/0 052/0-  674/0-  86/1  10/3  

15/4 روش  16/4  386/0 220/0-  490/0-  66/3  81/4  

60/3 محتوا  65/3  356/0 463/0  081/0-  11/3  47/4  

62/3 ارزشیابی  62/3  333/0 569/0-  063/0-  89/2  16/4  

40/3 منابع  32/3  339/0 32/1  07/3  83/2  50/4  

36/2 محتوا  30/2  327/0 054/0-  686/0-  83/1  00/3  

02/3 پذیریانعطاف  00/3  210/0 623/0  313/0-  67/2  43/3  

36/3 -استاد روابط کیفیت  33/3  228/0 217/0-  332/0-  81/2  47/3  
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 دانشجو

85/3 تحصیل از رضایت  77/3  210/0  156/0  48/1-  65/3  37/4  

 

های توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شده است. جهت ویژگی (1) شماره در جدول
بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش، از مقیاس چولگی و کشیدگی استفاده شده است. با توجه 

بوده و به سمت ( مبنی بر اینکه هر چه میزان چولگی و کشیدگی کمتر 2008)1به ادعای پارک
+« 2تا  -2»تر خواهند بود و همچنین، اگر چولگی و کشیدگی بین ها نرمالصفر میل کند، داده

(، اطالعات مندرج در جدول باال تأیید 1394پور و هاشمی، ها تقریباً نرمال هستند )قلیباشد داده
های از آزمون های پژوهشهای پژوهش است. پس، برای سنجش فرضیهکننده نرمال بودن داده

 پارامتریک استفاده شده است.
ن آزمو در این راستا، قبل از بررسی فرضیات پژوهش و جهت اجرای تحلیل رگرسیون از

ایج همبستگی پیرسون استفاده شده است و البته جهت جلوگیری از افزایش حجم مقاله نت
 ارائه شده است. (2) بررسی سه سؤال اول در جدول شماره

 ییادگیر تجارب کیفیت آموزشی، : ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین ابعاد تعامالت(2) شماره جدول

 دانشجویان تحصیلی رضایت با درسی برنامه هایمؤلفه از ادراک و

 
05/0<P : * ،01/0<P :** 

                                                 
1. Park 
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بعاد انتایج تحلیل همبستگی پیرسون بین ابعاد تعامالت آموزشی، ( 2) شماره جدول
نشجویان را دا تحصیلی رضایت با درسی برنامه هایمؤلفه از ادراک و یادگیری تجارب کیفیت
، (01/0P< ،39/0 = r) دانشجو –تعامل دانشجو دهد که بین دهد. نتایج نشان مییمنشان 

 =01/0P<  ،37/0) محتوی –تعامل دانشجو و  (P< ،54/0 = r 01/0) استاد –تعامل دانشجو 
r )دار وجود دارد.ابا رضایت تحصیلی ارتباط مثبت معن 

، (=P< ،62/0r 01/0)، محتوا (=05/0P<  ،27/0- r) همچنین ارتباط بین روش
های برنامه درسی با رضایت تحصیلی دانشجویان مثبت از مؤلفه (=P< ،53/0r  01/0) ارزشیابی

های دار بین مؤلفهدار است. از دیگر نتایج تحلیل همبستگی پیرسون ارتباط مثبت معنامعنی
،  >P 01/0)مؤلفه محتوا  (،05/0P<  ،17/0=r)یادگیری یعنی مؤلفه منابع تجارب یتکیف
65/0=r)پذیری ، مؤلفه انعطاف(01/0 P<  ،62/0= r) دانشجو  ستادا روابط و مؤلفه کیفیت

(01/0 P<  ،53/0= r) .با رضایت تحصیلی در بین دانشجویان است 
ت های تعامالت آموزشی با رضایمشخص است که بین مؤلفه 2بر اساس جدول شماره 

رو، جهت آزمون اینکه ابعاد تعامالت دار وجود دارد، از اینتحصیلی دانشجویان ارتباط معنا
ندگانه بینی رضایت تحصیلی در دانشجویان را دارد، از تحلیل رگرسیون چآموزشی توانایی پیش

 به روش همزمان بهره گرفته شده است.
( نشان از معناداری آزمون ANOVAاه تحلیل واریانس )نتیجه تحلیل رگرسیون از ر

محتوا بود  – دانشجو استاد و تعامل – دانشجو دانشجو، تعامل – دانشجو مربوطـه در مدل )تعامل
(001/0=p27/7 ؛ و =F؛)  دار است. پس معنی 99/0یعنی آزمون مربوطه در سطح اطمینـان

 – دانشجو های تعاملده )در قالب مؤلفهیعنی مدل انتخاب ش شود؛فرضیه پژوهش تأیید می
دار است. الزم به ذکر است که با محتوا( معنی – دانشجو استاد و تعامل – دانشجو دانشجو، تعامل
و  5/1 - 5/2و با توجه به قرار داشتن در دامنه  76/1 1واتسون–دوربین شاخص توجه به مقدار 

؛ حسینی آهنگری، ضیایی، سهیلی و 1395زاده، مهرام، کارشکی،  بودن )حیدر 4تر از کوچک
فرض استقالل خطاها رعایت شده است. با شود که پیش(، مشخص می1397موسوی چلک، 
از درصد تغییرات رضایت از تحصیل،  35/0توان عنوان کرد که می (2Rتعیین ) توجه به ضریب

 .شودتبیین می های تعامالت آموزشی تعاملتوسط تغییرات در مؤلفه

 
 
 
 
 

 

                                                 
1. Durbin-Watson 
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 تعامالت آموزشیبرحسب  رضایت تحصیلی ینیبشیپ یضرایب رگرسیون برا: 3جدول 

ضریب  ضرایب استاندارد نشده مدل

 استانداردشده

 t p 

ß  خطای

 استاندارد

Beta  

مقدار عرض از 

 (0βمبدأ )

208/6  598/0    534/10  001/0  

 - دانشجو تعامل

 دانشجو

113/0  027/0  219/0   09/4  001/0  

 - ودانشج تعامل

 استاد

560/0  224/0  304/0   213/2  001/0  

 - دانشجو تعامل

 محتوا

011/0-  145/0  006/0-   059/0  937/0  

 

مشخص است که  (P ≤ 001/0) یدارو سطح معنا 3های حاصل از جدول بر اساس یافته
 – دانشجو دانشجو و تعامل – دانشجو های تعاملرابطه مؤلفه های تعامالت آموزشی،از بین مؤلفه

و دانشج – دانشجو های تعاملدار است. با توجه به ضرایب استـاندارد شده، سهم مؤلفهاستاد معنا
 ست.ا 304/0و   219/0برابر با  به ترتیببینی رضایت تحصیلی در پیشاستاد  – دانشجو و تعامل

یری با یادگ تجارب های کیفیتشد که بین مؤلفه های پژوهش مشخصبر اساس یافته
زمون دار وجود دارد که با توجه به این یافته جهت آتحصیلی دانشجویان ارتباط معنارضایت 

ارد، از دبینی رضایت تحصیلی در دانشجویان را توانایی پیش اینکه ابعاد کیفیت تجارب یادگیری
ز راه ون اتحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان بهره گرفته شده است. نتیجه تحلیل رگرسی

داری آزمون مربوطـه در مدل )منابع، محتوا، ( نشان از معناANOVAیانس )تحلیل وار
یعنی آزمون مربوطه  (؛F= 35/8 ؛ وp=001/0)دانشجو( بود  استاد روابط پذیری و کیفیتانعطاف

یعنی مدل انتخاب  شود؛معنادار است. پس فرضیه پژوهش تأیید می 99/0در سطح اطمینـان 
عنادار دانشجو( م استاد روابط پذیری و کیفیتابع، محتوا، انعطافهای منشده )در قالب مؤلفه

شود که است، مشخص می 84/1واتسون برابر با –دوربین همچنین، از آنجایی که شاخص است. 
توان عنوان کرد می (2Rتعیین ) یت شده است. با توجه به ضریبفرض استقالل خطاها رعاپیش
های کیفیت تجارب تحصیل، توسط تغییرات در مؤلفهدرصد از تغییرات رضایت از  43/0که 

 .شودیادگیری تبیین می
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 کیفیت تجارب یادگیریبرحسب  رضایت تحصیلی ینیبشیپ یضرایب رگرسیون برا: 4جدول 

ضریب  ضرایب استاندارد نشده مدل

 استانداردشده

 t p 

ß  خطای

 استاندارد

Beta  

مبدأ مقدار عرض از 

(0β) 

579/6  310/1    021/5  001/0  

-180/0 منابع  189/0  063/0-   912/0  357/0  

357/0 محتوا  211/0  167/0   174/1  055/0  

616/0 پذیریانعطاف  139/0  254/0   657/3  001/0  

 استاد روابط کیفیت

 دانشجو
260/0 064/0 417/0 

 
113/4 001/0 

 

مشخص است که  (P ≤ 001/0) یدارو سطح معنا 4های حاصل از جدول بر اساس یافته
 استاد روابط تپذیری و کیفیهای انعطافهای کیفیت تجارب یادگیری، رابطه مؤلفهاز بین مؤلفه
 پذیری و کیفیتهای انعطافدار است. با توجه به ضرایب استـاندارد شده، سهم مؤلفهدانشجو معنا

 .است 417/0و  254/0بینی رضایت تحصیلی به ترتیب برابر با دانشجو در پیش استاد روابط
درسی با  برنامه هایمؤلفه از ه بین ابعاد ادراککهای پژوهش مشخص شد بر اساس یافته

زمون آدار وجود دارد که با توجه به این یافته جهت رضایت تحصیلی دانشجویان ارتباط معنا
ان را انشجویبینی رضایت تحصیلی در ددرسی توانایی پیش برنامه هایمؤلفه از اینکه ابعاد ادراک

لیل دارد، از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان بهره گرفته شده است. نتیجه تح
داری آزمون مربوطـه در مدل ( نشان از معنیANOVAرگرسیون از راه تحلیل واریانس )

ر سطح دیعنی آزمون مربوطه  (؛F= 24/7 ؛ وp=001/0))هدف، محتوا، روش و ارزشیابی( بود 
در )یعنی مدل انتخاب شده  شود؛پژوهش تأیید می دار است. پس فرضیهمعنی 99/0اطمینـان 
جایی که شاخص همچنین از آندار است. توا و ارزشیابی( معنیهای هدف، روش، محقالب مؤلفه

فرض استقالل خطاها رعایت شده شود که پیشاست، مشخص می 74/1واتسون برابر با –دوربین 
تغییرات  درصد از تغییرات رضایت از تحصیل، توسط 34/0 (2Rیین )تع است. با توجه به ضریب

 .شودیین میهای ادراک از برنامه درسی تبدر مؤلفه

 
 

 



طزره بی، سحر قر یاحمد نیدکتر پرو  

 1401 بهار و تابستان، 25، شماره 13رنامه درسی آموزش عالی، سال دوفصلنامه مطالعات ب                     20

 

 

 
های برنامه ادراک از مؤلفهبرحسب  رضایت تحصیلی ینیبشیپ یضرایب رگرسیون برا: 5جدول 

 درسی

ضریب  ضرایب استاندارد نشده مدل

 استانداردشده

 t p 

ß تانداردخطای اس  Beta  

مبدأ مقدار عرض از 

(0β) 

779/5  232/1    11/8  001/0  

009/0 هدف  010/0  084/0   892/0  375/0  

140/0 روش  011/0  440/0   779/3  001/0  

 895/0 -131/0  -016/0 088/0 -012/0 محتوا

 001/0 121/4  433/0 065/0 280/0 ارزشیابی

 

مشخص است که  (P ≤ 001/0) یدارسطح معناو  5های حاصل از جدول بر اساس یافته
های روش و ارزشیابی معنادار است. با های برنامه درسی، مؤلفههای ادراک از مؤلفهاز بین مؤلفه

بینی رضایت تحصیلی های روش و ارزشیابی در پیشتوجه به ضرایب استـاندارد شده، سهم مؤلفه
 .است 433/0و  440/0دانشجویان به ترتیب برابر با 

 

 گیریبحث و نتیجه
های توسعه و ترویج دانش و فرهنگ در بین نسل ترین کانوندانشگاه همواره یکی از اساسی

رود. های بعد به شمار میتبع آن کانون انتقال انتظارات جامعه و حاکمیت به نسلجوان بوده و به
نان فرهیخته توانمند و در این بین، دانشگاه الزهرا با توجه به مأموریت خود مبنی بر تربیت ز

های تأثیرگذار در جامعه در پی آن است که عالوه بر انتقال دانش و توسعه فرهنگ، زمینه
های نظام جمهوری اسالمی ایران فراهم منظور تحقق سیاستمشارکت همه جانبه زنان را به

هداف کالن (. بدین منظور،  مبتنی بر ا1399انداز و اهداف دانشگاه الزهرا، آورد)سند چشم
های پژوهشی، تقویت ها، افزایش فعالیتبندیدانشگاه یعنی ارتقای جایگاه دانشگاه در رتبه

آموختگان، بهبود مشارکت و دلبستگی کارکنان و اساتید و ... )سند های دانششایستگی
رسد که مقوله رضایت از تحصیل و (، به نظر می1399انداز و اهداف دانشگاه الزهرا، چشم

تواند عامل مهمی در راستای تحقق و دستیابی به اهداف مد نظر سایی عناصر مؤثر بر آن میشنا
 کیفیت آموزشی، تعامالت رو، پژوهش حاضر درصدد بود تا به بررسی رابطهدانشگاه باشد. از این
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دانشجویان دانشگاه الزهرا  تحصیلی رضایت با درسی برنامه هایمؤلفه از ادراک و یادگیری تجارب
 بپردازد.

، (01/0P< ،39/0 = r) انشجود –تعامل دانشجو بین های پژوهش نشان داد که یافته
( 01/0P<  ،37/0= r) محتوا –تعامل دانشجو و  (P< ،54/0 = r 01/0) استاد –تعامل دانشجو 

 های تعاملها سهم مؤلفهدار وجود دارد. بر اساس یافتهبا رضایت تحصیلی ارتباط مثبت معنا
به ترتیب برابر با بینی رضایت تحصیلی در پیشاستاد  – دانشجو دانشجو و تعامل – ودانشج
( و خرازی و 1394طور کلی با نتایج پژوهش سواری)است. این یافته به 304/0و   219/0

 تعامالت آموزشی( مشخص شد که 1394( همخوان است. در پژوهش سواری )1394همکاران)
ضایت تحصیلی محتوا( با ر -مل دانشجواستاد و تعا -دانشجو لدانشجو، تعام -)تعامل دانشجو

ایت تحصیلی از طریق محتوا با رض -نشجودانشجو و دا -رابطه علی مثبت و رابطه تعامل دانشجو
( 1394های پژوهش خرازی و همکاران )خودتنظیمی تحصیلی معنادار است. همچنین، یافته

جود ومثبت و معناداری  ملکرد تحصیلی همبستگیهای تعامل و عنشان داد که بین تمام مؤلفه
بینی یشپهای تعامل دانشجو با استاد و تعامل دانشجو با دانشجو بیشترین توان دارد و مؤلفه

بین  توان عنوان کرد که تعامالت مطلوبعملکرد تحصیلی را دارند. در تبیین این یافته می
گیری روابط های شکلتواند زمینهاساتید میدانشجویان با یکدیگر و همچنین، تعامالت آنان با 

ین بمناسب و مطلوب را فراهم آورد و از این طریق بتوان شاهد افزایش رضایت تحصیلی 
طور هبست. ادانشجویان بود. این موضوع به طرق مختلف در نظرات افراد و متخصصان تأکید شده 

ی تعامالت مطلوب بین یا کاستکنند که فقدان ( اشاره می2001( و پرز )2000مثال روست )
( و در 1394 استاد و دانشجو )فراگیر( از عوامل کاهش کارایی و اثربخشی آموزشی است )سواری،

تبع، هبتواند اثربخشی آموزشی را افزایش داده و مقابل، افزایش و گسترش تعامالت مطلوب می
 .منجر به افزایش رضایت تحصیلی در بین دانشجویان و فراگیران شود

، (=05/0P<  ،27/0- r) های پژوهش حاضر ارتباط مثبت معنادار روشاز دیگر یافته
های برنامه درسی با از مؤلفه (=P< ،53/0r  01/0) ، ارزشیابی(=P< ،62/0r 01/0)محتوا 

رضایت تحصیلی دانشجویان است. در ادامه، بر اساس رگرسیون چند متغیره مشخص شد که 
بینی رضایت تحصیلی شیابی از مؤلفه ادراک از برنامه درسی در پیشهای روش و ارزسهم مؤلفه

های طور کلی با یافتههای این بخش بهاست. یافته 433/0و  440/0دانشجویان به ترتیب برابر با 
و طهماسب زاده و محمدی  (1393)همکاران  (، طاطاری و1397عموئی و همکاران )پژوهش 

( نشان داد که 1397های پژوهش عموئی و همکاران )یافته ( همخوان است. چرا که1398پویا )
درصد تغییرات متغیر  4/41توانند صورت کلی میهای برنامه درسی بهمتغیر ادراک از مؤلفه

های برنامه درسی، دو مؤلفه روش تدریس و درگیری تحصیلی را تبیین کنند و از بین مؤلفه
نیز در ( 1393)همکاران  بینی کنند. طاطاری وتوانند درگیری تحصیلی را پیشارزشیابی می
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 از ادراک و کلی صورتبه درسی برنامه هایمؤلفه از ادراک میان که کردند پژوهش خود گزارش
 دانشجویان پژوهشی انگیزش و( ارزشیابی و روش محتوا، هدف، از ادراک) درسی برنامه هایمؤلفه

 توانندمحتوا می از ادراک و هدف از ادراک مؤلفه دارد و دو وجود معنادار و مثبت همبستگی
کنند. همچنین، نتایج پژوهش طهماسب زاده و محمدی پویا  بینیپیش را پژوهشی انگیزش

 با درسی برنامه( ارزشیابی و محتوا روش،) هایمؤلفه از ادراک دارمعنا مثبت ارتباط ( از1398)
 متغیر از محتوا و روش هایمؤلفه ینحکایت دارد. همچن آن هایمؤلفه و خودکارآمدی باورهای

را دارند. نتایج  دانشجویان تحصیلی خودکارآمدی باورهای تبیین قابلیت درسی برنامه از ادراک
های برنامه درسی بر انگیزش، های گذشته بر این مورد اشاره دارد که ادراک از مؤلفهپژوهش

؛ 1393همکاران،  اطاری وکیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد)ط
رو دلیل دیگر مبنی بر قابل اعتنا بودن ارتباط (، از این1398طهماسب زاده و محمدی پویا، 

های برنامه درسی بر رضایت تحصیلی این است که افزایش انگیزش دار ادراک از مؤلفهمثبت معنا
یت تحصیلی دانشجویان تواند به افزایش رضاو کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی در نهایت می

 منجر شود.
دار بین از سوی دیگر، نتایج تحلیل همبستگی پیرسون حاکی از ارتباط مثبت معنا

 01/0)مؤلفه محتوا  (،05/0P<  ،17/0=r)یادگیری یعنی مؤلفه منابع  تجارب های کیفیتمؤلفه
P<  ،65/0=r)پذیری ، مؤلفه انعطاف(01/0 P<  ،62/0= r) دانشجو  استاد ابطرو و مؤلفه کیفیت

(01/0 P<  ،53/0= r)  با رضایت تحصیلی در بین دانشجویان است. البته الزم به ذکر است که
پذیری و های انعطافهای صورت گرفته حاصل از تحلیل رگرسیون، سهم مؤلفهبر اساس تحلیل

ینی رضایت بهای کیفیت تجارب یادگیری قابلیت پیشدانشجو از میان مؤلفه استاد روابط کیفیت
های پژوهش دارند. این یافته یا یافته 417/0و  254/0تحصیلی را به ترتیب به میزان 

( همخوان 1398( و قمی، مسلمی و محمدی)1397(، ذاکری و مؤمنی مهموئی)1390نعامی)
( در پژوهش خود گزارش نمود که روابط منفی معناداری بین 1390است. چرا که نعامی)

-ی استادپذیری یادگیری و رابطهب یادگیری )منابع، محتوا، انعطافهای کیفیت تجارحیطه
انگیزگی تحصیلی )باورهای توانایی، باورهای تالش، ارزشمندی تکالیف دانشجو( با ابعاد بی

( نیز گزارش 1397های تکالیف تحصیلی( وجود دارد. ذاکری و مؤمنی مهموئی)تحصیلی و ویژگی
های درسی اساتید با کیفیت تجارب یادگیری و عملکرد امهکردند که بین میزان انطباق برن

تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، رابطه کیفیت تجارب 
یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان مثبت و معنادار است. همچنین، نتایج پژوهش قمی و 

دهی به شکل  ب یادگیری و خود نظم( مؤید این موضوع است که کیفیت تجار1398همکاران )
توان به تعریف بینی کننده انگیزش تحصیلی است. در تبیین این یافته میمثبت و معناداری پیش

کیفیت تجارب یادگیری اشاره کرد. چرا که اصطالح کیفیت تجربیات یادگیری به ادراک 
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از دانشکده، گروه، کالس دانشجویان از دروندادهای مستقیم و غیرمستقیم از محیط یادگیری اعم 
(، 1397؛ به نقل از عارفی و همکاران، 2009طورکلی از دانشگاه اشاره دارد )نیومن، و حتی به

توان چنین نتیجه گرفت که به هر میزان کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان در وضعیت پس می
باالتری قرار خواهد  مراتب در شرایطبهتری قرار داشته باشد، رضایت تحصیلی بین آنان نیز به

تواند عامل های کالس، گروه و دانشکده میطوری که کیفیت تجارب یادگیری در محیطداشت. به
 مهمی در رضایت تحصیلی دانشجویان باشد.

خصوص در دانشگاه گذاران بههایی را به روی سیاستتواند پنجرهدر آخر پژوهش حاضر می
 دانشگاه اندازاسبی را در جهت دستیابی به اهداف و چشمالزهرا بگشاید تا بتوانند تصمیمات من

های کیفی مندی از روششود که پژوهشگران آتی با بهرهاتخاذ نمایند. عالوه بر این پیشنهاد می
لب رغم احصاء مطاهایی انجام دهند. چرا که استفاده از ابزار پرسشنامه علیدر این زمینه پژوهش

نین، به مینه موفق باشد. همچزنظرات مستقیم دانشجویان در این  تواند در انعکاسبا ارزش نمی
راستا در این زمینه را در دانشگاه تک جنسیتی شود که موضوعات همپژوهشگران پیشنهاد می

های مشابه اهدیگر نیز دنبال نمایند تا بتوان مقایسه بهتری داشت و سنجش موارد را در دانشگ
 پیگیری و مورد سنجش قرار داد.
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