
 

 

 

(1388پرسشنامه استاندارد رضایت از تحصیل احمدی)  
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لطفاً میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر کدام از موارد زیر با عالمت ضربدر 

 مشخص کنید.
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      بهترین لحظات زندگی من زمانی است که درس می خوانم. 1

      ميسربودرشته دیگري راانتخاب می کردم. اگرامكان تغييررشته 2

      هرچه می گذرد به آینده رشته تحصيلی خودم بيشتر اميدوار می شوم. 3

      به شخصيت من اهميت داده می شود. دانشگاهدر  4

      م تدریس می کنند راضيم.  اساتيدمن از مطالبی که  5

      داشتم،احتماالاین رشته راانتخاب نمی کردم.اگر قبالاز این رشته اطالعات کافی  6

      من با تحصيل و درس خواندن احساس سربلندي می کنم. 7

      من باعث می شوند که از تالشگر بودنم خوشحال باشم. اساتيد 8

      به شخصيت من اهميت داده می شود. دانشگاهدر  9

      هنوز هم به تغيير رشته می اندیشم. 10

      کالس ها برانگيزاننده ذهن دانش آموزان هستند. 11

      فكر می کنم دررشته مورد عالقه خودم در حال تحصيل هستم. 12

      مرا براي رویارویی با مشكالت گوناگون زندگی آماده می کند. دانشگاه 13

      کردم.اگرمی توانستم شرایط راپيش بينی کنم،احتماالاین رشته راانتخاب نمی  14

      از نظر معلم هاي من پيشرفت مساوي با گسترش و افزایش دانش است. 15

      کار گروهی و برخورد گروهی و چگونگی حفظ وحدت در گروه را می آموزم. دانشگاهدر  16

      وقتی من به سوالی پاسخ می دهم معلم مرا براي بهتر جواب دادن راهنمایی می کند. 17

      تحصيل مرا براي بحث و تبادل نظر آماده می کند. 18

      می توانم مشكالتم را به راحتی بيان کنم. دانشگاهدر  19

      وضعيت پيشرفت تحصيلی من نشانگر آن است که این رشته با عالیق من سازگار است. 20

      من خودم را با درس خواندن رشد می دهم. 21

      نگران و دلواپس آینده من هستند. دانشگاهو مسولين  اساتيد 22

      فكر می کنم با تحصيل در این رشته بتوانم براي جامعه فرد مفيدي باشم 23

ساتيد 24 شگاهو مسئوالن  ا شكست را تجربه کرده اند، حمایت می  دان از دانش آموزانی که در درس ها 

 کنند.
     

      زیاد می شود.با تحصيل اطالعات من  25

      درس خواندن یعنی وقت هدر دادن. 26

از ایده ها و طرح هاي من اسگگگتلبال می کند و براي عملی کردن آن ها به من کمی می  دانشگگگگاه 27

 کند.
     



 

 

 

 معرفی ابزار

( طراحی و 1388پرسشنامه رضایت از تحصيل توسط احمدي): پرسشنامه رضایت از تحصیل

گویه است که بر اساس طيف پنج درجه اي ليكرت طراحی  30این پرسشنامه شامل اعتباریابی شده است. 

، رضایت از رشته گویه( 9) خرده ملياس )رضایت از دانشگاه 4رضایت از تحصيل داراي شده است. پرسشنامه 

، در پژوهش مذکور گویه( می باشد. 6)و رضایت از رفتار اساتيد گویه( 7)، نگرش به تحصيلگویه( 8)تحصيلی

 گزار شده است.  73/0پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ 

 

 شیوه نمره گذاری

باشد )شامل: خيلی کم، کم، تا اي ليكرت میورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزینهطيف م

 اي، زیاد و خيلی زیاد( در جدول زیر نشان داده شده است.اندازه

 ای لیكرتبندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجهمقیاس درجه

 کمخیلی کم ایاندازهتا  زیاد خیلی زیاد گزینه انتخابی

 1 2 3 4 5 امتیاز

 گیریتعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه

 هابرآورد پایایی پرسشنامه

ها براي تعيين پایایی، روشهاي مختلفی وجود دارد. در این تحليق براي مشخص نمودن پایایی پرسشنامه

ست. این روش براي  ستفاده گردیده ا ضریب آلفاي کرونباخ ا سبه هماهنگی درونی ابزار اندازهاز  گيري از محا

رود. در اینگونه ابزار، کنند بكار میگيري میهایی که ویژگيهاي مختلف را اندازهها یا آزمودنجمله پرسشنامه

سوال می سخ هر  سرمد و همكاران )پا براي »( معتلدندکه 1387تواند ملادیر عددي مختلف را اختيار کند. 

ضریب آلفاي سبه  سواالت پرسشنامه یا زیرآزمون و کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره محا هاي هر زیرمجموعه 

)ص « واریانس کل را محاسگگبه نمود. سگگاس با اسگگتفاده از فرمول مربوطه ملدار ضگگریب آلفا را بدسگگت آورد

169.) 

 محاسبه شده است. SPSSافزار هاي از طریق فرمول زیر به وسيله نرمضریب پایایی پرسشنامه

      تحصيل فلط به گذشت زمان کمی می کند. 28

      مطالبی که در کالس تدریس می شوند جدید و به روز هستند. 29

      قدرت تجزیه و تحليل مرا تلویت می کند. دانشگاه 30
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ra= ضریب آلفاي کرونباخ 

J = تعداد سواالت آزمون 

2Sj=  واریانس سواالت آزمون 

2s= واریانس کل آزمون 

به دست  77/0بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ  احمديپایایی پرسشنامه رضایت از تحصيل در پژوهش 

و  (71/0)، نگرش به تحصيل(72/0)، رضایت از رشته تحصيلی(74/0)رضایت از دانشگاهو ابعاد آن آمد. 

 (75/0)رضایت از رفتار اساتيد
 

 هابرآورد روایی پرسشنامه

مان چيز را اندازه کند دقيلاً هگيري چيزي را که ادعا میروایی به این مفهوم اشاره دارد که وسيله اندازه

شد و از مهمترین آن سب با آن با ست و براي اینكه پرسشنامه بگيرد یعنی متنا صوري و محتوایی ا اي روایی 

حداقل داراي روایی محتوایی باشد باید سواالت آزمون با توجه به مبانی تئوریی دقيلاً مورد مطالعه و بررسی 

قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسگگگب آنها با موضگگگو  روشگگگن گردد. روایی صگگگوري و محتوایی هر یی از 

 شود:هش به تفكيی در زیر ارائه میهاي پژوپرسشنامه

با نظر متخصصان و استادان علوم تربيتی  پرسشنامهروایی محتوایی و صوري  (1388احمدي)در پژوهش 

چهار مولفه مورد را نظر را  رضایت از تحصيل،نتایج تحليل عاملی پرسشنامه و مدیریت مورد تایيد قرار گرفت. 

و بارتلت  KMO=%89ها استخراج شده بود. آزمون  سوال % درصد واریانس68که در آن به به دست 

(000/0P< ).و این عوامل در جامعه آماري وجود دارد. نتایج بارهاي  نشان داد که حجم نمونه کافی است

  مورد نظر را بدست آورد. مولفه متعامد، چهار% چرخش 3عاملی باالتر از 

 

 تعاریف نظری

بررسی ميزان رضایت از تحصيل می تواند به عنوان شاخصی تاثيرگذار در بهينه  رضایت از تحصیل:

سازي عملكرد دانشجویان مانند تعهد نسبت به اهداف دانشگاه، اتمام موفليت آميز تحصيل، سازگاري با دانشگاه 

ندازه گيري و رضایت کلی از زندگی و ميزان موفليت دانشگاه ها باشد. رضایت از تحصيل عاملی اثرگذار در ا

(. 2005؛ جوزف و همكاران، 1392کيفيت یادگيري و آموزش دانشجویان شناخته شده است)ميكایئلی منيع، 

منظور از رضایت تحصيلی ميزان لذت و خشنودي فرد از نلش و تجربيات خود به عنوان دانشجوست)ميكایئلی 



 

 

یت از وضعيت موجود ایجاد شده رضایت از تحصيل یی حالت عاطفی است که در نتيجه رضا(. 1391منيع، 

 (.1392در محيط و وضعيت شخصی دانشجو ایجاد می شود)داداش پور، 

 تعاریف عملیاتی

( سنجيده 1388) الت پرسشنامه استاندارد رضایت از تحصيل احمديرضایت از تحصيل: بر اساس سوا

 خواهد شد.
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