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The Role of Perceptions of Class’ Environment and Motivation for
Academic Achievement in Predicting Students’ Academic Satisfaction
Ramin Habibi-Kaleybar: Faculty member, Department of Educational sciences, Faculty
of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.

Abstract: Satisfaction with education is known as one of the indicators for
measuring the quality of learning and teaching students. Furthermore, perception of
the classroom environment and motivation for academic achievement are among the
factors that affect students’ academic satisfaction. The purpose of the present study
was to investigate the role of perception of classroom’s situation and motivation for
academic achievement in predicting students' academic satisfaction. Hence, the
research method was a descriptive correlational study. In addition, the statistical
population of this study consisted of all students of Tabriz University of Medical
Sciences in the academic year 2018-2019, and so 400 students were selected by
cluster sampling according to Morgan sample estimation table. To collect the data, the
questionnaire of Turkzadeh and Mohtaram’s Academic Satisfaction, Hermes
academic achievement motivation, and Fraser’s et al. perception of Classroom
environment. were used. Then, data were analyzed using Pearson correlation
coefficient and regression analysis. According to the results, it showed that there was
a positive and significant relationship between perception of classroom environment
and its components and motivation for academic achievement with academic
satisfaction (P <0.05). Moreover, there was a positive and significant relationship between
academic achievement motivation and academic satisfaction (P <0.05, r = 0.20). On the other
hand, the results of regression analysis showed that the variables of perception of
classroom environment and its components and motivation for academic achievement
can predict changes in students' academic satisfaction. Therefore, perceptions of
classroom environment and motivation for academic achievement play an important
role in students' academic satisfaction in education.
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رامین حبیبی کلیبر

باشد؛ چرا که در کنار عوامل مؤثر در کاه

مقدمه
دانشجویان به عنوان مهمتررین و الرلیتررین دریافر -
کننرردنان مرردمان دانشررحاهی مي ررو مرریشرروند ،پررای
م تمر رضای

تيصیلی آنها ،به منظور اتخاذ سیاس هرای

افر تيصریلی

همچون عوامل فردی و مانوادنی از شرایط مدرسه و کردس
درس نیز یاد شده اس (واک من ،نررای و پرادرون )2003؛
اما تيقیقان در زمینه این موضوا مهم و به مصرو

مناسب ،نه تنها به پیشرف و موفقیر علمری آنهرا کمر

آن با رضای

مواهد کرد ،بلكه به حفظ و بقای دانشحاه در ميیط رقرابتی

این حال برمی تيقیقان در این زمینره لرورن نرفتره کره

منجرر مواهرد شرد (هلح رن و ن ر  .)2007کررو ()2010
رضای

دانشجویان را بیانحر چحونحی ادراك آنها از تجرار

یادنیریشان میداند؛ به نيوی که مطابق با تيقیقان ،وجود

تيصیلی دانشجویان دارای ی

رابطره

نشان دهنده اهمیّ

مدء اسر  .برا

ادراك از کدس درس برر روی رضرای

تيصیلی دانشجویانند .پژوه های انجام شده در این زمینره
نشان دادهاند که بین ميیط کدسری در دانشرحاه و رضرای

به حفرظ و بهبرود بقرای

تيصیلی دانشجویان رابطه معناداری میتواند وجرود داشرته

آنها در دانشحاه مواهد انجامید .همچنین احمردی ()1388

و چروی ( )2002در مطالعرهای برا

دانشجویانی با تجار رضای بخ

باشد؛ به یور مثال بیر

از رشته

عنوان رابطه ادراك دانر آمروزان از ميریط کردس درس و

تيصیلی ،نحرش به تيصیل و رضای از رفتار معلمان تعریف

پیشرف تيصیلی به این نتیجه رسیدند کره ميریط کردس

میکند و در این راستا بهامانی ( )2013مطرح کرد که ابعراد

پی بینی کنندهی مروبی بررای پیشررف تيصریلی اسر .

رضای

تيصیلی را شامل رضای

از مدرسه ،رضای

رضای تيصیلی ،عبارن از رضای کلی از تيصریل ،رضرای

میحلی و اردن ( )2001در پژوه

از کیفی نروه آموزشری و رضرای از ت رهیدن دانشرحاهی

تصررویر دانشررجویان از تعررامدن حرراکم بررر کرردس درس بررا

اس .

چحونحی انحیزش تيصیلی آنان ارتباط دارد .الرن ،سرنحوون،

توجه به مواستهها و انتظراران دانشرجویان از یریرق ایجراد

جین ،رندی و آرتور ( )2010به این نتیجه دسر یافتنرد در

ب ررتر مناسررب ،از الررلیترررین موموری ر هررای دانشررحاههررا،

لورتی که دانشحاه در سطح سازمان دارای سامتار مناسربی

مؤس ان و مراکز آموزش عالی به شمار میآید ،که از جملره

باشد ،میتواند در سطح کدسی موجبان ایجاد جروّ مثبر و

این عوامل ادراك از ميیط کدس درس اس  .ميیط کدس،

سازنده  ،حمای نرانه ،کمتر رقابتی و همراه با رضای براالی

فضا یا موقعیتی اس که فرانیران و معلمان در آن با یكدیحر

تيصیل را در بین استادان و دانشجویان فراهم آورد .برا ایرن

به تعامل پردامته و از ابزارها و منابع ایدعاتی نونانون برای

وجود برمی تيقیقان به نتایج متناقضی دس یافتهانرد کره

دنبرال کررردن فعالیر هرای یررادنیری بهرررهمنرد مرریشرروند

بین ميیط کدس درس و رضای

تيصیلی رابطرهای وجرود

(رشیدی ،امیری ،مهرآورنیحلو و نودهی  .)1394با توجه بره

ندارد .به یوری که (ميمدی و همكاران  )1392در پرژوه

شرایط کدس ،دانشجویان به دلیل تجار  ،باورها و یرحهای

مود نشان دادند که ادراك دانشجویان از ميیط آموزشری در

شنامتی متفراوتی کره دارنرد ادراك آنران از ميریط کردس

حد متوسط اس و فضا برای بهبودی و الدح در همه ابعراد

متفاون اس .

ميریط آموزشرری وجرود دارد؛ امررا نیراز برره الردح در ابعرراد

جنتری ،نابل و ریزا ( )2002ادراك از کردس را نروا ادراك

یادنیری و شرایط اجتماعی بیشتر اح اس مینردد.

دانشجویان از کدس و فعالی های یادنیری کدسی میدانند

از سویی یكی دیحر از متغیرهرایی کره برا رضرای تيصریلی

و لرتن از

اسر  .انحیرزش

و آن را در مؤلفههایی چون :عدقه ،انتخا  ،چال

مود دریافتند که درك و

دانشجویان ارتباط دارد ،انحیرزش پیشررف

فعالی های کدسی تق یمبنردی کرردهانرد .بره یروری کره

پیشرف یكی دیحر از مقولههایی اس که هرم مریتوانرد برا

بررسیها نشان میدهد که توجه به ميیط و فضرای کدسری

یرادنیری و

میتواند توثیر ب زایی در کاه

اف تيصریلی افرراد داشرته

مدقی در ارتبراط باشرد و هرم باعرز افرزای
پیشرف

تيصیلی در دان آموزان میشود .انحیزش پیشرف
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به مفهوم تمایرل فررد بررای رسریدن بره هردا ،برر اسراس

ادراك از ميیط کدس...

پویای یاددهی -یادنیری از یریق توجه بره سرامتار کردس

مجموعهای از استانداردها تعریف شده اس  .انحیزه پیشررف

درس ،راهبردهای یادنیری و انحیزش پیشرف

به لورن میل یرا عدقره بره موفقیر کلری یرا موفقیر در

رضای تيصیلی دانشجویان و حفرظ بقرای مرود در ميریط

تعریررف مرریشررود (سرریف  .)1394انحیررزه

تدش کنند .بنابراین با توجه به آنچه مطررح شرد و بررسری

زمینه ن بتاً ثاب در افرراد ،از جملره

مریشرود کره هرر چنرد تراکنون

زمینررهای مررا
پیشرف

به عنوان ی

پیشینه پژوه

مشرخ

جه

جلرب

مهمترین انحیزهها یا نیازهای اکت ابی هر فرد مریباشرد کره

پژوه هایی در زمینه متغیرهرای ادراك از سرامتار کردس

برای نخ تین بار توسط موری در سرالهرای  1930مطررح

برا

درس ،راهبردهای یادنیری شنامتی و انحیزش پیشررف

شد (بیابرانحرد  .)1391وی نیراز و میرل بره پیشررف را بره

رضای تيصیلی لورن نرفته اما تاکنون پژوه

عنرروان یكرری از نیازهررای اساسرری و از ویژنرریهررای سررازنار

بررسرری همزمرران ایررن متغیرهررا و رابطرره آنهررا برره ویررژه

شخصی ان ران مریدانرد .مر کلهلنرد نیرز نیراز و انحیرزه

توثیرپتیری یكی از دیحری نپردامته اس  ،لتا پژوه

حاضر

پیشرف را نتیجه تعارض هیجانی برین امیرد بره موفقیر و

بررا توجرره برره مر پژوهشرری اشرراره شررده ،درلرردد بررسرری

مریدانرد .اینكره امیرد بره

تيصیلی در برین دانشرجویان

میل به دوری و نریز از شك ر

موفقی ر از سررویی برره هیجانرران و عقایررد مثب ر پیرامررون
موفقی

واب ته اس

و از سوی دیحرر تررس از شك ر

متغیرهای ذکر شده و رضای

دانشحاه و نیز میزان پی بینی رضای

مدونی به

تيصیلی دانشرجویان

بره

بر اساس میرزان متغیرهرای ادراك از ميریط کردس درس،

دور از دسرترس و

راهبردهای یادنیری شنامتی و انحیزش پیشرف آنها بروده

مررارا از ترروان او مرریباش رد ،مرررتبط اس ر (اسررتینمررای و

اس  .لتا بر این اساس هدا پژوه

حاضر رابطه متغیرهای

اسپیناس  .)2009بر این اسراس انحیرزه پیشررف  ،میرل یرا

ادراك از ميیط کدس درس و انحیزش پیشرف تيصیلی بر

اشتیاق فرد برای ک ب موفقی در موقعی هرایی اسر کره

رضای تيصیلی دانشجویان بود.

هیجانان منفی و اینكه موقعی

موفقی

در آنها به کوش

پیشررف

و توانایی فرد واب ته اس  .افراد

مواد و روش ها

دارای سطح انحیزه پیشرف باال برای حل مشكدن و رسیدن
به موفقی
شك
موفقی

ب یار کوشا ه تند .این افراد حتی پر
میمورند دس
به کوش

روش پرژوه

از نظرر هردا ،کراربردی و از نظرر روش

از آنكره

پژوه

تولیفی از نوا همب تحی اس  .جامعه آمراری ایرن

از تدش برنمیدارند و تا رسیدن به

پژوه

شامل کلیه دانشجویان دانشحاه علوم پزشركی تبریرز

ادامه میدهند (سریف  .)1394بنرابراین

در سال تيصریلی  1397-98بودنرد کره برا توجره بره نروا

انحیزش پیشرف به عنوان عامل مهمی در عملكرد تيصریلی

پژوه

و تعرداد متغیرهرای مرورد مطالعره از جامعره مرورد

دان آموزان قلمداد میشود .به یوری که (کارشركی ،ارفرع-

مطالعه منطبق با جدول برآورد نمونه مورنان تعداد  400نفر

بلوچی و شیرزاد  )1393در پژوه

مود به این نتیجه دس

یافتند کره تمرامی متغیرهرای پرژوه

(نحررش تيصریلی،

انتخا شدند .نظر بره اینكره جامعره مرورد مطالعره از نظرر
رشتههای تيصیلی دارای مرزهای تفكی

شده ه تند؛ لرتا

انتخا  ،چال  ،معنی داری ،جتابی  ،مودکارآمدی) برا هرم

برای انتخا نمونره معررا ،از روش نمونره نیرری تصرادفی

همب تحی مثب و معنیداری دارند .در واقع عوامل ميیطی

موشهای چند مرحلهای استفاده شد که در این فرایند ابتردا

کره

از بررین دانشرركدههای موجررود تعررداد  5دانشرركده برره شرریوه

بدانها توجهی دو چنردان شرود و اقرداماتی بررای بهبرود و

تصادفی انتخا و از هر دانشكده دو کدس به یرور تصرادفی

مطلو سازی ميیطهای آموزشی انجام پتیرد.

انتخا شد تا نمونه مورد نظر ميقق نردد.

دانشحاهها ،مؤس ان و مراکز آموزش عالی وظیفه دارند که با

برای جمعآوری دادهها از ابزارهای زیر استفاده شد:

آموزشی نق

ب زایی در نحرش دارند و ضرروری اسر

ایجاد جوی توأم با اعتماد و حمای از سی تمهای منعطف و
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 1-1-1پرسشنامه ادراك از سامتار «کدس درس»

پژوه های قبلی درباره انحیزش پیشررف تشركیل مریداد،

برای اندازهنیری ادراك از «ميیط کدس» ،از پرسشنامه 24

استفاده کرد و همچنین او ضریب همب تحی را با رفتارهرای

نویهای در این «کدس درس» چه مینترد سامته فراسرر و

پیشرف نرا مياسبه کرده اس  .ضرایب بره ترتیرب سرؤاالن

همكاران ( )1996استفاده شرد کره دارای  3مررده مقیراس

پرسشنامه در دامنهای از  0/30تا  0/57میباشرد .عردوه برر

شامل واب تحی دانشجویان ،درنیرری دانشرجویان و جهر -

این در ی

به وجود ضریب همب تحی برین

نیری تكلیفمدار اس  .همب تحی دانشجویان شامل مواد 1

ایررن پرسشررنامه و آزمررون انرردریاف موضرروعی اشرراره دارد.

ت را  ،8درنیررری دانشررجویان مررواد  9تررا  16و جه ر نیررری

هرمن

( )1970ضریب پایایی ایرن پرسشرنامه را بره روش

تكلیفمدار مواد  17تا  24اس  .نمرهنتاری این پرسشرنامه

آلفای کرونباخ  0/84نزارش کرده اس .

مطالعه هرمن

به لورن  5درجهای لیكرن اس  .در پژوهشی ضریب پایایی

 3-1-1پرسشنامه رضای

نمره کل این پرسشنامه بر ح ب آلفای کرونباخ برابر 0/87

این پرسشنامه توسرط ترركزاده و ميتررم ( )1393سرامته

و پایایی مرده آزمونهای ان جام نروهی ،درنیری و جه -

شده اس و شامل  59سؤال بروده و بره لرورن  5درجرهای

نیری وظیفه مدار به ترتیب برابر  0/89 ،0/91و  0/89اسر

لیكرن نمرهنتاری میشود .حداقل و حداکثر نمره به ترتیب

(نویدی و توی رکانیراوری .)1393

در این پرسشنامه  59و  295اس  .پایایی این پرسشنامه بره

 2-1-2پرسشنامه انحیزش پیشرف تيصیلی
ایررن پرسشررنامه را هرررمن

روش آلفای کرونباخ بررسی شد که  0/89بره دسر

( )1970سررامته اسرر  .ایررن

پرسشنامه از  29جمله ناتمام و چهارنزینرهای درسر شرده
اس  .سؤاالن پرسشنامه به لورن جمدن ناتمام بیان شرده
اس

تيصیلی

و به دنبال هر جمله چند نزینه داده شده اس  .جهر

آمرد و

مطلو نزارش نردید (تركزاده و ميترم .)1393
جه اجرای پژوه
سپ

حاضر ابتدا ابزارهای مورد نیراز تهیره و

فرایند نمونهنیری به مرحله اجرا نتارده شد و در پی

آن پرسشنامههای مورد استفاده در برین نمونرههای انتخرا

یك ان سازی ارزش سواالن برای هر  29سؤال پرسشنامه 4

شررده توزیررع و ایدعرراتی در رابطرره بررا نيرروه پررر کررردن

نزینه نوشته شد .این نزینهها به ح ب اینكه شدن انحیزش

پرسشنامهها داده شد .نهایتاً دادههای مورد نیراز اسرتخراا و

پیشرف از زیاد به کم یا کم به زیاد باشد به آنها نمرره داده

به واسطه نررمافرزار  SPSS.21مرورد تجزیره تيلیرل قررار

می شود .نمرهنتاری پرسشنامه با توجه به ویژنریهرای نره

نرف  .پ

از هماهنحی با آموزش دانشكده و ایردارسرانی

نانه که سؤاالن بر اساس آنها تنظیم شده ،انجام مینیررد.

دانشجویان در زمران و مكران (کردس) از قبرل اعردم شرده

بعضی از سؤاالن به لورن مثب و بعضی دیحرر بره لرورن

حضور یافتند و بعد از ارائه توضیياتی در مورد هدا پژوه

منفی ارائه شده اس  .در سرؤاالن شرماره ،14 ،10 ،9 ،1 ،4

توسط پژوهشحر ،از دانشرجویان شررک کننرده در پرژوه

 ،2به جریم

مواسته شد که پرس نامهها را تكمیل نمایند .جهر کلیره

 28 ،27 ،23 ،20 ،16 ،15و  29به الف  ،1به

 3و برره دال  4و در سررؤاالن شررماره ،11 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2

شرررک کننررده در پررژوه  ،فرررم

 25 ،24 ،22 ،21 ،19 ،18 ،17 ،13 ،12و  26به الف  ،4بره
 ،3به جیم  2و به دال  1داده میشود .دامنره تغییرران از

واحرردهای مررورد پررژوه
رضای

نامه کتبی آناهانه امت نردید .مدحظان امدقری در

این پژوه

شامل ک ب اجازه از م ئولین مربروط ،معرفری

 29تا  116میباشد .نمره کل یعنی نمررهای کره از مجمروا

مود به واحدهای مورد پژوه

سؤاالن به دس میآید ،انر باال (براالتر از میرانحین) باشرد،

پژوه  ،ارائه نتایج مطالعه به م ئولین دانشحاه مورد مطالعه

نشانحر انحیزش پیشرف باال و نمران پرایینترر (پرایینترر از

و دانشجویان و در آمر ایمینان مایر دادن بره دانشرجویان

میانحین) بیانحر انحیزش پیشرف
هرمن

پرایین در فررد مریباشرد.

و تشرریح اهرداا و ماهیر

که ایدعان شخصی آنها به لورن ميرمانه باقی میماند.

( )1970برای مياسبه روایی ميتوا که اساس آن را
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بررای تيلیرل دادههرا از ضرریب همب رتحی پیرسرون برررای

دانشكده علوم تربیتی  46نفر مربوط به جن

(بررسی رابطه بین متغیرهای ادراك از ميیط کدس درس و

دمتر بودند .از دانشكده پیراپزشكی  57نفرر پ رر و  39نفرر

تيصریلی) و از تيلیرل

دمتر ،از دانشكده پرستاری و مامایی  22نفر پ ر و  45نفرر

متغیرهرای

دمتر بودند .از رشته پزشكی  36نفر پ ر و  40نفرر دمترر و

ادراك از ميیط کدس درس و انحیرزش پیشررف تيصریلی

از رشته توانبخشی نیز  43نفر پ ر و  29نفرر دمترر بودنرد.

تيصریلی) اسرتفاده شرد .همچنرین

همچنررین میررانحین سررنی دانشررجویان دمتررر  22/32و

انحیزش پیشرف

تيصیلی با رضای

رنرسیون چندنانه همزمان (برای بررسری نقر
برای پی بینی رضای

پ ر و  43نفر

سطح معناداری در آزمونها  0/05در نظر نرفته شد.

دانشجویان پ ر  23/34بود و تفراوتی برین دو نرروه وجرود

یافته ها

نداش (.)P<0/05
در جدول  1میانحین و انيراا استاندارد متغیرهای پرژوه

یافتههای جمعی شنامتی متغیرها نشان دادند که از

نشان داده شده اس .
جدول  .1ميانگين و انحراف معيار نمره رضايت تحصيلي ،انگيزش پيشرفت تحصيلي و ادراك از محيط كالس درس

Table 1. Mean and standard deviation of academic satisfaction score, motivation for academic
achievement and perception of the classroom environment
گروه ها

نمونه

ميانگين

انحراف استاندارد

خطای استاندارد ميانگين

رضايت تحصيلي

400

149 /60

8 /51

0/42

انگيزش پيشرفت تحصيلي

400

35/32

5/71

0/28

وابستگي ادراك از محيط كالس

400

20/98

2 /59

0/ 12

درگيری ادراك از محيط كالس

400

20/17

2 /51

0/ 12

جهتگيری تکليفمدار ادراك از محيط كالس

400

20/84

2 /59

0/13

مندرجان جدول  1نشران میدهرد کره میرانحین رضرای

کلمونروا -اسمیرنف استفاده شد که نتایج نشان داد کره

تيصرریلی  ،149/60انحیررزش پیشرررف تيصرریلی ،35/32

مقرردار سررطح معنرراداری در آزمررون فرروق الررتکر از 0/05

واب تحی ادراك از ميیط کردس درس  ،20/98درنیرری

بزرگتر اس ؛ لتا توزیع دادهها منطبرق برر توزیرع نرمرال

ادراك از ميیط کدس درس  20/17و جه نیری تكلیف

قلمداد مینردد .بنرابراین میتروان از ضرریب همب رتحی

مرردار ادراك از ميرریط کرردس درس نیررز  20/84اسرر .

پیرسون و تيلیل رنرسیون استفاده کرد.

همچنین برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون
جدول  .2ماتريس همبستگي بين متغيرهای ادراك از محيط كالس درس و انگيزش پيشرفت تحصيلي با رضايت تحصيلي

Table 2. Correlation matrix between variables of perception of the classroom environment and
motivation for academic achievement with academic satisfaction
متغير

رضايت تحصيلي

وابستگي ادراك از محيط كالس درس

()r=0/20 ،P>0/01

درگيری ادراك از محيط كالس درس

()r=0/16 ،P>0/02

جهت گ ي ر ی تکل يف مدار ادراك از محيط كالس درس

()r=0/14 ،P>0/02

انگيزش پيشرفت تحصيلي

()r=0/20 ،P>0/01

منردرجان جردول  2نشران میدهررد کره برین واب ررتحی

کدس درس ،جه نیری تكلیرف مردار ادراك از ميریط

ادراك از ميیط کدس درس ،درنیری ادراك از ميیط

کرردس درس و انحیررزش پیشرررف تيصرریلی بررا رضررای
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تيصیلی رابطه مثب و معناداری وجرود دارد .در واقرع برا
افرررزای

چند متغیری وجود ندارد .پی

فرض دیحرر نرمرال برودن

واب رررتحی ادراك از ميررریط کررردس درس،

باقیمانده اس که نتایج نشان دهنده عدم تخطری از ایرن

درنیررری ادراك از ميرریط کرردس درس ،جه ر نیری

پی فرض اس  .همچنین بررای اسرتقدل باقیمانردهها و

تكلیفمرردار ادراك از ميرریط کرردس درس و انحیررزش

نبود هم مطری از آزمرون دوربرین وات رون و دو شرام

پیشرف تيصیلی ،میزان رضای تيصیلی دانشجویان نیرز
افزای
پی

آمرراری عامررل اریررب واریرران
(شام

مییابد.

( )VIFو شررام

تيمررل

تولران ) استفاده شد که نترایج در جردول ذیرل

از ارائره نرزارش تيلیرل رنرسریون ،نترایج بررسری

نشان داده شده اس  .در نهای مقادیر نزارش شده بررای

پی فرضها ارائه میشود .یكی از پی فرضهرای تيلیرل

 Toleranceو  VIFحرراکی از آن اسر کرره از مفروضرره

متغیری و چند متغیری

هممطی تخطی نشده اس ( .ارزش  Toleranceکمتر از

که نمودارهرا نشران

 0/01یررا ارزش  VIFبرراالی  10بیررانحر تخطرری از ایررن

دادند که داده پرن ت

متغیرری وجرود نردارد .همچنرین

مفروضه اس ) که در جدول ذیرل نشران داده شرده؛ ایرن

مقدار فالله ماهاالنوبی

فایل دادهها با عدد بيرانی بررای

شده اسر ؛ بنرابراین برا توجره بره اینكره

رنرسیون نبود دادههای پرن ت
با استفاده از فالله ماهاالنوبی

اس

مفروضه رعای

دو پی بین برابر با  12/67اس که با مقای ه ایرن مقردار
بيرانی مشخ

میشود کره شرام

فردی بزرگتر از مقدار بيرانی نی

ماهراالنوبی

پی فرضهای تيلیل رنرسیون رعای

هری

شده برود؛ از ایرن

آزمون آماری تيلیل رنرسیون استفاده نردید.

 .بنرابراین داده پررن
جدول  .3خالصه نتايج تحليل رگرسيون همزمان برای پيشبيني رضايت تحصيلي

Table 3. Summary of concurrent regression analysis results to predict academic satisfaction
مدل

R

R2

خطای استاندارد ميانگين

شاخص دوربين واتسون

F

سطح معناداری

همزمان

0 /35

0 / 12

8 /01

1/52

11 / 55

0 /001

مندرجان جدول  3نشان میدهد که متغیرهرای ادراك از

دانشجویان پی بینی کند .همچنرین برا توجره بره اینكره

ميیط کدس درس و انحیزش پیشررف تيصریلی قادرنرد

مقدار آماره دوربین وات رون ( )1/52در فالرله اسرتاندارد

 12درلد از تغییران متغیر مدك (رضای تيصیلی) را به

بین  1/5تا  2/5قرار دارد ،در نتیجه استقدل باقیمانردهها

یور معنیداری در دانشجویان پی بینی کنند و چرون F

را نتیجه مینیریم.

مياسرربه شررده ( )11/55در س رطح  P›0/0001معنرریدار

در جدول  4سهم هر ی

اس ؛ نشان میدهد که یكی از متغیرهای پی برین قرادر

در پی بینی رضای تيصیلی را در دانشجویان نشان داده

اس تغییران متغیر مدك (رضای تيصیلی) را در

شده اس .

از متغیرهای وارد شده بره مردل

جدول  .4خالصه نتايج ضرايب رگرسيون برای پيشبيني رضايت تحصيلي دانشجويان

Table 4. Results’ summary of regression coefficients to predict students' academic satisfaction
ضرايب غيراستاندارد
مدل

ضرايب استاندارد

t

سطح معناداری

0 /001
0 / 02

B

خطای استاندارد

بتا

ضريب ثابت

103 /25

6 /26

-

16 / 47

انگيزش پيشرفت تحصيلي

0 /16

0 /07

0 / 11

2/28
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وابستگي از محيط كالس

0 / 55

0 /15

0 /16

3 /51

0 /001

درگيری از محيط كالس

0 /28

0 /17

0 /08

1/ 68

0 /09

جهتگيری تکليفمدار از محيط كالس

0 /28

0 /15

0 /08

1/81

0 /07

همان یورکه در جدول  4نشران داده شرده اسر  ،متغیرر

شرک میجویند ،میدانند چه کراری را و برا چره هردفی

واب تحی از ميیط کدس درس برا بترای اسرتاندارد 0/16

انجام میدهند ،به توانمندیهرای مرود ایمینران دارنرد و

= β، 16درلد سهم و بعد از آن متغیر انحیرزش پیشررف

یادنیریشان معنادار اس

تيصیلی با بترای اسرتاندارد مثبر  β، 11= 0/11درلرد

تيصیلی را به نونهای مثب تي توثیر قرار میدهد و این

دارنرد؛

رضرای تيصریلی آنهرا

سهم ،در تبیین رضای تيصیلی دانشجویان نقر

بنابراین بررسی ضرایب بتا نشران میدهرد کره متغیرهرای

میتواند نق

و این یادنیری معنادار عملكرد

مهمی در افرزای

داشته باشد (الن و همكاران .)2010
نشان داد کره برین درنیرری ادراك از

واب ررتحی از ميرریط کرردس درس و انحیررزش پیشرررف

یافته دیحر پژوه

تيصیلی قادر به پی بینی رضرای تيصریلی دانشرجویان

ميیط کدس درس برا رضرای تيصریلی رابطره مثبر و

ه تند.

معناداری وجود دارد .در واقع با افزای

بيز

کدس درس ،میزان رضای تيصیلی نیز افزای
حاضرر نقر

هدا پرژوه

درس ،انحیزش پیشرف

ادراك از ميریط کردس

تيصیلی در پری بینری رضرای

درنیری به ميیط
مرییابرد.

این یافته با نتایج پژوه های آلوِیز و راپوسرو ( )2014و -
بی

و چروی ( )2002مطابقر دارد .درنیرری از کردس

درس را میتوان به لورن تعامل بین توجه و تعهرد بهترر

تيصیلی بود.
نشران داد کره برین واب رتحی ادراك از

درك و تعریف کرد .دانشجویانی که درنیر میشوند ،توجه

ميیط کدس درس برا رضرای تيصریلی رابطره مثبر و

و تعهد زیادی دارند؛ زیرا برای انجام تكالیف و فعالی هرای

واب رتحی برره

مربوط به درس ارزش قائل ه تند .به بیان دیحرر ،ممكرن

یافتههای پژوه

معنراداری وجرود دارد .در واقررع برا افررزای

ميیط کدس درس ،میزان رضای تيصریلی نیرز افرزای

اس دانشجویان درنیر م رائلی را یراد بحیرنرد کره هری

مییابد .این یافته با نترایج پرژوه هرای الرن و همكراران

ارزش شخصی برای آنها ندارد ،چرا کره آنهرا بره انجرام

و چوی ( )2002هم و اسر  .بره یروری

تكررالیف یررا فعالی هررایی ارزش میدهنررد کرره منج رر برره

که الن و همكاران ( )2010به این نتیجه دس یافتنرد در

یادنیری بیشتر آنان میشود .دانشجویان در هنحام درنیرر

لررورتی کرره دانشررحاه در سررطح سررازمان دارای سررامتار

شدن در تكالیف یا فعالی ها ،حتری در ییرا پاداشهرای

مناسبی باشد ،میتواند در سطح کدسری موجبران ایجراد

درونرری ،پایررداری و ترردش از مررود نشرران میدهنررد ،در

جوّ مثب و سازنده  ،حمای نرانه ،کمتر رقابتی و همراه با

حالیکه دانشجویان مطیع و فرمرانبردار فقرط بره تكلیرف

باالی تيصریل را در برین اسرتادان و دانشرجویان

توجه میکنند و سطح این توجه در آنان در نوسان اس و

( )2010و بی

رضای

فراهم آورد.در واقع ميریط کردس درس مریتوانرد نقر

ممكن اس کم شود .برای مثال وعرده پراداش بیرونری برا

مهمی در رضای تيصیلی داشته باشد .در تبیین این

ارزش (نمرهی مو  ،تویید استاد ،والدین و ایرافیان ،ورود

یافته میتوان نف

دانشجویانی که در مباحز و فعالیر -

های کدسی شرک

فعالی دارند در واقع ،به کدس عدقره

و توجه نشان میدهند ،در فعالیر هرا و مباحرز کدسری

به دانشحاه ،فرل برای بازی در ی
ممكن اس

تیم ورزشی و ییرره)

موجب لرا انرژی ب یار زیادی شود ،اما بره

درنیرشرردن دانشررجو منجررر نمیشررود؛ زیرررا چنررین
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پاداشهایی فقط وسیلهای برای جلب توجه و لرا انرژی

ادراك نمایند اما به فعالی حمای معلمران از اسرتقدل و

ضروری برای انجام تكالیف اس  ،اما به ميض حتاشردن

مود مختاری بیتوجه باشند.

پاداش بیرونی ،توجه کاه

مییابد یا از بین میرود و فرد

نشران داد کره برین انحیرزش

نتایج یافتره دیحرر پرژوه

تيصریلی رابطره مثبر

تيصریلی برا رضرای

هی انرژیای لرا نمیکند ،زیرا مود تكلیف هی ارزش

پیشرف

و جاذبهای برای او نردارد .در واقرع ،توجره توسرط پراداش

معناداری وجود دارد .در واقع با افزای

و

انحیزش پیشررف

بیرونی ایجاد و جلرب میشرود ،امرا تعهرد فقرط از یریرق

تيصیلی ،میزان رضای

معناهررا و ارزشهررای شخصرری ایجرراد میشررود .بنررابراین

یافته با نترایج پرژوه هرای بی رایر و همكراران ()2009

مهمری در

مطابق دارد .در تبیین این یافته میتوان نف که داشتن

و

انحیرزش پیشرررف تيصرریلی برراال ،باعررز ایجرراد اح رراس

درنیری از ميیط کدس درس میتوانرد نقر
افزای

رضای تيصیلی دانشجویان داشته باشرد (بیر

چوی .)2002
یافته دیحر پژوه

کفای مندی میشود که این نیز به نوبره مرود رضرای از
نشان داد که بین جه نیری تكلیرف-

مدار ادراك از ميریط کردس درس برا رضرای تيصریلی
رابطه مثب

و معناداری وجرود دارد .در واقرع برا افرزای

تيصیلی نیز افزای

یادنیری را افزای

میدهد؛ بنابراین ،در تبیین این یافتره

میتوان چنین نف

دانشرجویانی کره انحیرزش پیشررف

تيصیلی براالیی دارنرد ،مشركدن تيصریلی را بره عنروان

جه نیری تكلیفمردار بره ميریط کردس درس ،میرزان
رضای

تيصیلی نیز افزای

مییابد .ایرن

فرلتی برای موفقی در نظر مینیرند و بررای بره دسر

مییابد .ایرن یافتره برا نترایج

آوردن مهارنهای الزم برای حل هر مشكل تيصریلی کره

پررژوه هررای آلروِیز و راپوسررو ( )2014مطابقر دارد .در

سرر راهشران قررار نیررد ،مشرتاق ه رتند؛

تبیین این یافته براساس دیدناه پینتری و شان

ممكن اسر

()2002

بنابراین ،انر دانشجویان به این م ئله براور داشرته باشرند

نیز میتوان نف فعالیر هرای مختلفری در کردس درس

که در زمینه تيصیلی موفق مواهنرد شرد ،همرواره بررای

توسط استادان لورن مینیرد ولی از بین این فعالی ها و

رسیدن به هدا موی

تدش کرده و احتماالً در آینده برا

ابعاد مختلف ممكن اس برمی فعالی ها برارز و برج رته

نتایج موفقی آمیزی مواجه مواهند شد که مجموعره ایرن

باشد و ادراك دانشجویان را تي تروثیر قررار دهرد .بررای

رضرای از تيصریل مرینرردد

مثال ممكن اس

استادان در ی

کدس از سامتار هردا

تبير و چیرنی حمای کنند؛ اما با اهمیّ

دادن بیشتر به

نمرره و رتبرهبنردی و ایجراد رقابر  ،سرامتار نررای
موفقی

عوامل نیرز باعرز افرزای

(هاشمی ،واحدی و ميبی .)1394
نترایج یافتره پرژوه

نشران داد کره متغیرهرای ادراك از

برره

ميیط کدس درس ،راهبردهای یادنیری و مودکارآمردی

ایجاد شود .به عبارن دیحر ارزشریابی رقرابتی بره

تيصریلی را در دانشرجویان

دلیل اهمیّ

تيصیلی مریتواننرد رضرای

آن در بین سایر عوامل میتوانرد نشرانههرای

پی بینی کنند .در تبیین این یافته میتوان نفر کره از

دیحری را که با سرامتار هردا چیرنری مررتبط ه رتند،

آن جا که ،دانشجویان به عنروان مهمتررین و الرلیتررین

تي توثیر قرار دهد .از سوی دیحر ممكن اس تفاونهای

دریاف کنندنان مدمان دانشرحاهی مي رو مریشروند،
ليظه به ليظهای رضرای

تيصریلی آنهرا ،جهر

فرهنحری و فررردی نیرز بررر ادراك دانشرجویان از موقعیر

پای

کدس درس توثیر داشته باشد .به عبارن دیحر این تفاون-

اتخاذ سیاس های مناسب نه تنها به پیشررف و موفقیر
مواهد کرد ،بلكه منجر به حفظ و بقرای

ها موجب شود که دانشجویان به ابعاد برانحیزاننده و جالب

علمی آنها کم

بودن تكالیف و فعالی های آموزشری توجره کررده و آن را

دانشحاه در ميیط رقابتی نیز مواهد شد .لرتا دانشرحاههرا،
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مؤس ان و مراکز آموزش عالی وظیفه دارند کره برا ایجراد
از سی رتمهرای منعطرف و

جوی توأم با اعتماد و حمای

 یادنیری از یریق توجه به سامتار کردس-پویای یاددهی
 راهبردهای یادنیری و مودکارآمردی جهر جلرب،درس
تيصیلی دانشجویان و حفظ بقای مود در ميریط

رضای

.)1393 تدش کنند (رستمی و علیآبادی
 از آنجرایی کره.با ميدودی هایی مواجه برود
بر اساس مقیاسهای مودنزارشدهی و

این پژوه

یافتههای پژوه

اسررتفاده از پرسشررنامه بررود و از آنجررایی کرره بعضرری
دانشررجویان برره پرسشررنامهها برره لررورن دقیررق پاسرر
را بره مخرایره

نمیدهند و ایرن میتوانرد نترایج پرژوه

فقرط برر روی دانشرجویان دانشرحاه

 این پژوه.بیاندازد

علوم پزشكی تبریز انجام نرفته اس که در تعمیم یافتهها
برای دانشجویان دانشحاههای دیحرر برا ميردودی مواجره
 نمیتروان روابرط علری، با توجه به رابطه همب تحی. اس
.کرد

را مشخ

بین متغیرهای پژوه

نتیجهنیری
آشنایی با راهبردهای انحیزشی و ادراك کردس درس
و ترروثیر و ارتبرراط ایررن متغیرهررا بررر رضررای تيصرریلی
 برررای م ررئوالن نظررام آمرروزش عررالی امررری،دانشررجویان
ضررررروری و پی بینرررری آن از الررررول بنیررررادی در
 با توجره بره اینكره عوامرل. برنامهریزیهای آموزشی اس
تيصریلی دانشرجویان میتوانرد نقر

مختلفی بر رضای

داشته باشد؛ لتا پیشنهاد میشود که در پژوه های آتری
 روشهای آموزشی مختلرف و،ویژنیهای شخصیتی استاد
شیوههای فرزندپروی والدین به عنوان متغیرهای میرانجی
.مورد بررسی قرار نیرد
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ادراك از ميیط کدس...

مجلهی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعان و توسعهی آموزش علوم پزشكی
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نقش ادراك از محيط كالس درس و انگيزش پيشرفت تحصيلي در پيشبيني رضايت تحصيلي دانشجويان

رامین حبیبی کلیبر* :عضو هیون علمی ،نروه علوم تربیتی ،دانشكده علوم تربیتری و روانشناسری ،دانشرحاه شرهید مردنی
آذربایجان ،تبریز ،ایران.

چكیده :رضای از تيصیل به عنوان یكی از شام هرای انردازهنیرری کیفیر یرادنیری و آمروزش دانشرجویان
شنامته شده اس  .ادراك از ميیط کدس درس و انحیزش پیشرف تيصیلی از جمله عواملی اس که بر رضرای
تيصیلی آنها اثرنتار اس  .هدا پژوه

حاضر نق

ادراك از ميیط کدس درس و انحیزش پیشرف تيصریلی

در پی بینی رضای تيصیلی دانشجویان بود .روش پژوه

تولیفی از نوا همب تحی اس  .جامعره آمراری ایرن

پژوه

شامل کلیه دانشجویان دانشحاه علوم پزشكی تبریز در سال تيصیلی  1397-98بودند که با توجه بره نروا

پژوه

و تعداد متغیرهای مورد مطالعه از جامعه مورد مطالعه منطبق با جدول برآورد نمونه مورنران تعرداد 400

نفر به روش نمونهنیری موشهای انتخا شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه رضای تيصیلی ترركزاده و
ميترم ،انحیزش پیشرف تيصیلی هرمن

و ادراك از ميیط کدس فراسر و همكاران استفاده شد .تجزیه و تيلیل

داده ها با روش آماری ضریب همب تحی پیرسون و تيلیل رنرسیون انجام نرف  .نتایج پژوه

نشان داد که برین

ادراك از ميیط کدس درس و مؤلفههای آن با رضای تيصیلی رابطه مثب و معنراداری وجرود دارد (.)P>0/05
همچنین بین انحیزش پیشرف تيصیلی برا رضرای تيصریلی رابطره مثبر و معنراداری وجرود دارد (،P>0/05
 .) r=0/20از سویی نتایج تيلیل رنرسیون نشان داد که متغیرهای ادراك از ميیط کدس درس و مؤلفرههای آن و
انحیزش پیشرف تيصیلی میتوانند تغییران رضای تيصیلی را در دانشجویان پی بینری کننرد .بنرابراین ادراك
ميیط کدس و انحیزش پیشرف تيصیلی نق

مهمی در رضای تيصیلی دانشجویان در تيصیل دارد.

واژنان کلیدی :رضای تيصیلی ،انحیزش پیشرف تيصیلی ،ادراك از سامتار کدس درس.
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