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زمینه و هدف :مفهوم درگیری فعال یا مشغولیت دانشگاهی درک خاصی از ارتباط بین دانشجویان و دانشگاه میباشد .دانشگاه محیطی است که امکانات
یادگیری را فراهم کرده ،منجر به ایجاد یادگیری در دانشجویان میشود .ماهیت و درجه یادگیری به چگونگی استفاده دانشجویان از منابع محیطی بستگی
دارد .مشغولیت مثبت و جو حمایتی تعاملی دانشگاهی عنصر اساسی موفقیت در فرایند یادگیری است .از طرف دیگر انزوا ،بیگانگی و منفعل بودن
دانشجویان منجر به شکست و افت تحصیلی آنها میگردد .هدف این مطالعه ،بررسی مشغولیت دانشگاهی دانشجویان پزشکی کرمان در سال 2322-20
بود که در آن به بررسی دو حیطه از موارد مشغولیت دانشگاهی (یادگیری فعال و مشارکتی و سطح چالش علمی) پرداخته شد.
روش کار :در مطالعه توصیفی -تحلیلی حاضر که به صورت مقطعی انجام شد ،همه دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به روش
نمونهگیری طبقهای تصادفی وارد مطالعه شدند .ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه سنجش درگیری فعال دانشگاهی بود.
یافتهها 022 :نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از سالهای مختلف تحصیلی با میانگین سنی  00/6 ± 3/2سال وارد مطالعه شدند.
میانگین ( ±انحراف معیار) نمره درگیری فعال دانشجویان  29/60 ± 30/33بود .یادگیری فعال و مشارکتی بر حسب همه خصوصیات دموگرافیک (به جز
اشتغال) در سطح معنیداری قرار داشت؛ به طوری که یادگیری فعال و مشارکتی دانشجویان مرد نسبت به زن ،مجرد نسبت به متأهل ،سال تحصیلی
مختلف و خوابگاهی نسبت به بومی متفاوت بود .همچنین دانشجویانی که در یکی از نهادها و یا کانونهای دانشگاهی عضویت داشتند به طور معنیداری
میزان یادگیری فعال و مشارکتی بیشتری داشتند .میانگین ( ±انحراف معیار) یادگیری فعال و مشارکتی برابر با  23/0 ± 5/6و میانگین ( ±انحراف معیار)
سطح چالش علمی برابر با  02/3 ± 3/2به دست آمد و هر دو حیطه در دانشجویان نامطلوب گزارش شد.
نتیجهگیری :با توجه به وضعیت مشغولیت دانشگاهی نسبتاً نامطلوب دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،امید بر آن است که با
برنامهریزیهای آینده در جهت استفاده بیشتر از روشهای نوین تدریس که سطح چالش علمی و یادگیری فعال و مشارکتی در آنها بیشتر است و با
حمایتهای مناسب دانشگاه ،کارکنان و استادان بتوان گامی در جهت بهتر شدن مشغولیتهای دانشگاهی و در نتیجه پیشرفت و موفقیت دانشجویان
برداشت.
کلید واژهها :درگیری فعال دانشگاهی ،جو حمایتی ،یادگیری فعال و مشارکتی ،چالش علمی ،دانشجویان پزشکی ،ایران
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مقدمه
آنچه امروزه مورد توجه سازمانها قرار گرفته و به عنوان
یک مزیت رقابتی مطرح شده است ،توانمندی نیروی انسانی
میباشد .اهمیت منابع انسانی در سازمانهای ارایه دهنده
خدمات سالمت به دلیل تأثیر آنها بر وضعیت سالمت مردم و
تأثیر متقابل بر رفاه اجتماعی -اقتصادی جامعه غیر قابل انکار

نوحی و همکاران

یادگیری است ( .)2از طرف دیگر انزوا ،بیگانگی و منفعل بودن
دانشجویان منجر به شکست و افت تحصیلی آنان میشود
(.)22
افت تحصیلی و مشروطی دانشجویان یکی از مشکالت
عمده مراکز آموزش عالی کشور است ( .)22خدمات آموزشی
دانشگاهها باید به گونهای ارایه گردد که فراگیران احساس

است .برای دستیابی به این هدف ،طراحی سیستمهای آموزشی

امنیت نموده ،آمادگی الزم برای یادگیری بیشتر را پیدا کنند.

کارا و اثربخش در مراکز آموزش عالی اهمیت ویژهای دارد تا

نیروهای انسانی مانند استادان ،محققین ،مدیران اجرایی و

از این راه نیروهای تربیت شده در طی دوران آموزش حداکثر

کارکنان بخشهای مختلف از مهمترین عناصر دانشگاهها

کارایی ،دانش و مهارت الزم را برای حرفه آینده خود کسب

هستند که بر حسب میزان توانایی و فعالیت خود میتوانند در

کنند (.)2

حل مسایل و مشکالت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مؤثر

آموزش پزشکی به دلیل مسؤولیت دانشآموختگان آن در

باشند (.)20

برابر جان انسانها از اهمیت و حساسیت ویژهای برخوردار

در مفهوم مشغولیت پنج حیطه بررسی میشود که یادگیری

است و از اینرو باید تالش نمود تا کیفیت سیستمهای آموزش

فعال و مشارکتی یکی از این حیطهها است .یادگیری فعال

پزشکی افزایش یابد ( .)0امروزه اهمیت محیط آموزشی در

موضوعی فردی و وابسته مطلق به توانمندیهای فردی نیست،

یادگیری دانشجویان بر کسی پوشیده نیست .محیط یادگیری

بلکه به فراهم بودن شرایط آموزشی و محیطی نیازمند است

آموزشی نمودار ادراک دانشجو از محیط پیرامون خود میباشد

( .)23در مشغولیت دانشگاهی سطح چالش علمی ،تعامل

که تأثیر مستقیمی بر رفتار دانشجویان ،پیشرفت تحصیلی و

دانشجو و استاد و غنیسازی تجربیات آموزشی نیز مطرح

رفاه و آسایش آنها حین کار دارد (.)3-5

میباشد .عواملی مانند گشادهرویی بجا و مناسب ،فروتنی،

 Clarkeو  Dimartinoمعتقد هستند که یادگیری بدون
مشغولیت رخ نمیدهد و این مطلب نشان دهنده اهمیت
مشغولیت در یادگیری از نظر این محققان است
( Chapman .)6مشغولیت را تمایل به مشارکت در

رازداری و امانتداری استاد ( )20و خصوصیات آموزشی و
اخالقی او همچون فن بیان ،رعایت اصول مهارتهای تدریس،
سطح علمی ،تجربه ،حفظ حرمت ،احترام به دانشجو ( )25و
فراهم نمودن جو مناسب یادگیری ( )26از مهمترین عوامل

فعالیتهای روزانه مانند شرکت در کالسها ،انجام تکالیف

مؤثر در برقراری ارتباط بین استاد و دانشجو از دیدگاه

کالسی و دنبال کردن دستورات معلم در کالس تعریف کرد

دانشجویان میباشد .فراگیران دارای مشغولیت تحصیلی ،در

( .)3مفهوم مشغولیت درک خاصی از ارتباط بین دانشجویان و

مدرسه و یا دانشگاه به طور منظم حضور مییابند ،روی

دانشگاه میباشد .دانشگاه محیطی است که امکانات یادگیری را

یادگیری متمرکز میشوند ،به قوانین مدرسه و دانشگاه متعهد

فراهم کرده ،منجر به ایجاد یادگیری در دانشجویان میشود ،اما

میشوند ،نمرات باالتری کسب میکنند و عملکرد بهتری در

مسؤولیت نهایی یادگیری بر عهده خود دانشجویان است.

آزمونهای استاندارد شده دارند ( .)23در مقابل فقدان

ماهیت و درجه یادگیری به چگونگی استفاده دانشجویان از

مشغولیت تحصیلی میتواند پیامدهای جدی از جمله پیشرفت

منابع محیطی بستگی دارد ( .)9بنابراین مشغولیت مثبت و جو

تحصیلی پایین ،انجام رفتارهای بزهکارانه و منحرف ،افزایش

حمایتی تعاملی دانشگاهی ،عنصر اساسی موفقیت در فرایند

خطر مردودی و ترک تحصیل را برای فراگیران به دنبال داشته

0

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

باشد که توجه زیادی را به خود جلب کرده است (.)29

دوره دوازدهم شماره اول

هرچند که داشتن فضای آموزشی وسیع یک شرط الزم در امر

یکی دیگر از موارد مطرح شده در مشغولیت دانشگاهی،

تعلیم است ،اما به تنهایی کافی نیست .محیط آموزشی هدفمند

سطح حمایتی دانشگاه میباشد .سازگاری آموزشی ،اجتماعی و

محیطی است که فرصتهای متنوعی را برای تعامل با افکار و

فردی -هیجانی با محیط دانشگاه به معنای موفقیت آموزشی،

آرای گوناگون به وجود میآورد .یادگیری باید در محیطی

رضایت اجتماعی و آرامش روحی است ( .)22دوران تحصیل

صورت گیرد که ارایه کننده فرصتهای تازه و جدید برای هر

در دانشگاه دوران حساسی است؛ چرا که دانشجو با تغییرات

فراگیر باشد و چنین محیطی باعث میشود تا یاد گیرنده خود

اساسی در آموزش ،ارتباطات اجتماعی و خانوادگی و امور

و محیط اطرافش را با روش خود کشف کند .به طور قطع

فردی روبهرو میشود .آموزش در دانشگاه فرایند پیچیدهای

چنین شرایطی میتواند فرصتهایی را برای استادان بیافریند تا

است که دانشجویان تجارب متفاوتی از آن به دست میآورند.

راههای مختلف برخورد با فراگیران را بیابند (.)00

اتفاقاتی که در زندگی دانشجو رخ میدهد و فشار بیش از حد

اگر مطالب درسی در یک محیط فرهنگی و اجتماعی

بر او ممکن است باعث ایجاد اضطراب و ناراحتی گردد.

آموزش داده شود ،رشد ذهنی یاد گیرندگان قطعی خواهد بود.

دانشجویان سال اول با موارد خاصی روبهرو میشوند که نیاز

مشارکت اجتماعی یکی از شرایط مهم یادگیری است .از طریق

به صرف انرژی بیشتری برای سازگاری با محیط دانشگاه

ارتقای کیفیت محیط آموزشی و یا به وجود آوردن نگرش

دارند ،آنها باید با محیط اجتماعی جدید و فشارهای جدید

مثبت نسبت به موضوعات درسی و دانشگاه میتوان انتظار

آموزشی خود را تطبیق دهند (.)0 ،02

جامعه فعال ،سالم و پویایی را داشت (.)03

موفقیت در دانشگاه به معنی سازگاری با فرهنگ دانشگاه و

کلید سازندگی و ارتقای هر جامعهای در دستان پرتوان

احساس تعلق به دانشگاه است؛ یعنی دانشجو احساس کند که

جوانان آن جامعه است .اگر قرار باشد که بهترین و

از او حمایت میشود و اعضای دانشگاه او را قبول دارند.

پیشرفتهترین قشر جامعه (یعنی دانشجویان جوان) محیط

بسیاری از دانشجویان بدون آشنایی با فرهنگ دانشگاه وارد

آموزشی خود را دلچسب ندانند ،موضوعات درسی را مفید

آنجا میشوند و نمیدانند استادان از آنها چه میخواهند؟،

نشمارند و نوع روابط استادان و کارکنان دانشگاه را دلپذیر

هدف از انجام دادن تکلیف چیست؟ و روش نمرهبندی چگونه

ندانند ،باید منتظر بود تا بالی سختی بر روح و جان تعلیم و

است؟ مهمتر اینکه آنها احساس ناتوانی در برقراری ارتباط با

تربیت فرود آید و روح کاوشگر و کمالطلب دانشجویان

استاد خود میکنند .وقتی دانشجو احساس نکند که با محیط

تخریب شود ( .)00در این میان برخورد با دانشجویان به عنوان

دانشگاه ارتباط و پیوند دارد یا اینکه ارزشهای دانشجو با

اشخاصی شایسته ،بسیار مهم است .اگر با فراگیران به عنوان

ارزشهای دانشگاه فرق داشته باشد ،ناسازگاری به وجود

موجوداتی شبیه به ربات برخورد شود ،بیم آن میرود که تمام

میآید (.)0 ،02

عواطف و عالیق و نگرش آنها نسبت به آموزش ،دانشگاه یا

جو دانشگاه کیفیت پایدار محیط آموزشی و حاصل تالش،

هر نوع محیط آموزشی منفی شود و این امر شرایط رکود

کوشش ،روابط و کنشهای متقابل میان گروههای درونی

فکری را فراهم میآورد و یادگیری به معنای واقعی صورت

دانشگاه ،مسؤوالن ،استادان ،کارکنان و دانشجویان میباشد.

نمیگیرد ( .)05بنابراین یادگیری فعال و مشارکتی ،تعامالت

حاصل نهایی این تعامالت ،شکلگیری ارزشها ،اعتقادات و

دانشجو با استاد ،چالش علمی و حمایت دانشگاه از جمله

موازین اجتماعی نظام دانشگاه است و در این میان کنش متقابل

مواردی است که در مشغولیت دانشجویان مؤثر است .هدف از

میان فراگیران و محیط اجتماعی اهمیت بسزایی دارد (.)02

انجام مطالعه حاضر ،بررسی مشغولیت دانشگاهی دانشجویان
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رشته پزشکی کرمان در دو حیطه از پنج حیطه بود.

نوحی و همکاران

برای حیطه دوم (سطح چالش علمی) نیز امتیازات  2-29بسیار
نامطلوب 29-03 ،نامطلوب 03-36 ،مطلوب متوسط و 36-05

روش کار
در این مطالعه توصیفی -تحلیلی که به صورت مقطعی انجام
شد ،همه دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
کرمان به روش نمونهگیری طبقهای تصادفی وارد مطالعه شدند.
نمونهگیری به این صورت بود که با مراجعه به آموزش دانشگاه
و گرفتن لیست حضور و غیاب در سالهای تحصیلی مختلف،
قرعهکشی اسامی صورت گرفت و پرسشنامهها طبق اسامی
بیرون آمده از قرعهکشی ،توزیع گردید.
ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه سنجش مشغولیت
دانشگاهی ( National survey of student engagementیا
 )NSSEبا دو زیرمقیاس «یادگیری فعال و مشارکتی ( Active

مطلوب ارزیابی شد.
دادهها در نهایت وارد نرمافزار  SPSSنسخه version ( 23

 )17, SPSS Inc., Chicago, ILشد و جداول توزیع فراوانی
و آزمون مقایسه میانگینها جهت تجزیه و تحلیل مورد استفاده
قرار گرفت.

یافتهها
 022نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
از سالهای مختلف تحصیلی وارد مطالعه شدند .میانگین سنی
مشارکت کنندگان  00/6 ± 3/2سال بود و در بازه سنی 22-00
و   05سال قرار گرفتند 06/0 .درصد دانشجویان مرد و 53/6

 and collaborative learningیا  »)ACLو «سطح چالش

درصد زن و از نظر وضیت تأهل نیز  93/0درصد مجرد و

علمی ( Challenge academic levelیا  »)LACبا مقیاس

 20/9درصد متأهل بودند.

پنج درجهای لیکرت ( = 5همیشه و  = 2هرگز) بود ( .)2پایایی
ابزار در مطالعات پیشین سنجش شده بود ( .)r = 2/32این
پرسشنامه در دو بخش طراحی شد که بخش اول شامل

 25/0درصد دانشجویان شرکت کننده در سال اول00/3 ،
درصد سال دوم 22/2 ،درصد سال سوم 2/2 ،درصد سال
چهارم 26/6 ،درصد سال پنجم 22/0 ،درصد سال ششم و 3/2

اطالعات دموگرافیک دانشجویان و بخش دوم سؤاالت

درصد در سال هفتم مشغول به تحصیل بودند 33/2 .درصد از

پرسشنامه مشغولیت دانشگاهی در پنج حیطه بود(.)2

مشارکت کنندگان بومی کرمان و  60/2درصد در خوابگاه

به منظور رفع ابهام و روایی ،از  22نفر از استادان و

ساکن بودند 2/5 .درصد شاغل 22 ،درصد غیر شاغل و 2/5

صاحبنظران مرتبط درخواست گردید تا پرسشنامه را بررسی

درصد از آنها پاسخ ندادند 03/0 .درصد از دانشجویان در

نموده ،نظرات اصالحی خود را بیان کنند و پرسشنامه بعد از

کانونهای دانشجویی عضویت داشتند.

رفع نواقص تأیید گردید .برای تعیین پایایی ابزار ،ضریب

به دلیل اینکه دانشجویان پزشکی در سالهای ابتدایی

 Chronbach's alphaمربوط به  32پرسشنامه محاسبه شد و

تحصیلی دروس علوم پایه و تئوری را میگذرانند و از سال

مورد تأیید قرار گرفت ( .)r = 2/39همچنین اعتبار صوری

چهارم وارد بالین میشوند ،دانشجویان سالهای چهارم و پنجم

پرسشنامه از طریق ارایه مقدمه گویا ،حیطهبندی ،ترتیب

و دانشجویان سالهای ششم و هفتم هر کدام در یک گروه

مناسب و تایپ خوانای سؤاالت برآورده شد.

طبقهبندی و به دو گروه سنی تقسیم شدند؛ به این صورت که

جهت سنجش کیفی برای هر کدام از حیطهها طبقهبندی از
مطلوب تا بسیار نامطلوب صورت گرفت .برای حیطه اول
(یادگیری فعال و مشارکتی) امتیازات  3-20بسیار نامطلوب،
 20-02نامطلوب 02-09 ،مطلوب متوسط و  09-35مطلوب و

0

از سنین  29-00سال در یک گروه و   05سال در گروه دیگر
قرار گرفتند.
میانگین ( ±انحراف معیار) نمره درگیری فعال دانشجویان
 29/60 ± 30/33به دست آمد .میانگین ( ±انحراف معیار)

دوره دوازدهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

یادگیری فعال و مشارکتی برابر با  23/0 ± 5/6و میانگین (±

و چالش علمی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

انحراف معیار) سطح چالش علمی برابر با  02/3 ± 3/2بود.

نامطلوب گزارش شد (جدول .)2
بر اساس اطالعات به دست آمده ،سطح یادگیری فعال و

درگیری فعال دانشگاهی و حیطههای یادگیری فعال و مشارکتی

جدول  :2مطلوبیت درگیری فعال دانشگاهی و حیطهها (یادگیری فعال و مشارکتی و چالش علمی) در دانشجویان مورد مطالعه
مطلوبیت درگیری فعال

بسیار نامطلوب

نامطلوب

مطلوب متوسط

مطلوب

دانشگاهی و حیطهها

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

درگیری فعال دانشگاهی

(53 )05/0

(222 )50

(06 )02/2

(0 )2/2

یادگیری فعال و مشارکتی

(63 )32/9

(20 )03/6

(05 )02/3

(3 )3/3

چالش علمی

(35 )35/6

(22 )03/2

(02 )22/0

(0 )2/2

مشارکتی در همه خصوصیات دموگرافیک (به جز اشتغال)

یادگیری فعال و مشارکتی در دانشجویانی که در یکی از نهادها

دارای سطح معنیداری بود (( )P > /222جدول )0؛ به طوری

و یا کانونهای دانشگاهی عضو بودند نسبت به دانشجویانی که

که یادگیری فعال و مشارکتی دانشجویان مرد نسبت به زن،

عضو این نهادها نبودند ،بیشتر بود .در حیطه سطح چالش

مجرد نسبت به متأهل ،سال تحصیلی مختلف و خوابگاهی

علمی بر حسب اطالعات دموگرافیک تفاوت معنیداری از نظر

نسبت به بومی تفاوت داشت و بیشترین سطح معنیداری در

آماری در همه موارد به جز جنس ،تأهل و سکونت وجود

دانشجویان عضو در مراکز علمی دانشگاهی مشاهده شد .میزان

داشت (( )P > 2/222جداول  0و .)3

جدول  :0میانگین ( ±انحراف معیار) و سطح معنیداری حیطه یادگیری فعال و مشارکتی و حیطه چالش علمی بر حسب ویژگیهای دموگرافیک
حیطه

یادگیری فعال و مشارکتی
میانگین  ±انحراف معیار

متغیر

P

میانگین  ±انحراف معیار

مرد

29/3 ± 6/2

زن

26/3 ± 5/3

مجرد

23/3 ± 5/9

متأهل

29/2 ± 0/0

اول

29/3 ± 6/6

00/0 ± 3/2

دوم

23/0 ± 5/6

00/3 ± 3/3

سوم

25/6 ± 5/9

چهارم و پنجم

26/3 ± 5/0

22/3 ± 5/9

ششم و هفتم

22/5 ± 0/6

06/3 ± 6/2

جنس

تأهل

سال تحصیلی

چالش علمی
P

00/9 ± 3/3
2/202

02/3 ± 6/9

2/302

02/0 ± 3/2
2/392

2/202

03/6 ± 6/2

29/0 ± 6/2

2/209

2/222
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بررسی درگیری فعال دانشگاهی دانشجویان پزشکی...
بومی

29/0 ± 5/0

خوابگاه

26/9 ± 5/3

دارم

22/9 ± 5/3

ندارم

23/0 ± 5/6

بلی

22/5 ± 5/3

خیر

25/6 ± 5/0

سکونت

اشتغال

عضویت

سن (سال)

نوحی و همکاران
00/3 ± 3/2
2/209

02/0 ± 3/2

2/092

06/5 ± 6/9
2/260

02/2 ± 6/2

2/223

02/5 ± 3/3
2/222

00/2 ± 6/3

29-00

23/2 ± 5/5

2/203

02/9 ± 6/9

 05

22/3 ± 5/9

2/203

00/9± 3/3

2/225

2/220

جدول  :3تأثیر متغیرهای دموگرافیک بر روی نمره حیطه یادگیری فعال و مشارکتی و چالش علمی با استفاده از مدل چند متغیره آنالیز رگرسیون خطی
حیطه

چالش علمی

یادگیری فعال و مشارکتی

متغیر

B

SE

P

B

SE

P

جنس

-2/50

2/92

2/522

-2/22

2/20

2/302

تأهل

-2/00

2/03

2/332

-2/23

2/60

2/292

سکونت

-2/32

2/32

2/222

-2/23

2/20

2/962

اشتغال

-2/09

2/03

2/952

-3/53

2/22

2/292

عضویت

-3/52

2/92

2/222

2/32

2/23

2/022

سن

2/92

2/22

2/222

3/25

2/00

2/232

سال تحصیلی

2/22

2/33

2/352

-2/23

2/00

2/202
SE: Standard error

در پاسخگویی به سؤاالت حیطه یک پرسشنامه (یادگیری

درصد به گزینه «گاهی و به ندرت» داده شد و نشان دهنده این

فعال و مشارکتی) ،بیشترین گزینه همیشه به سؤال «میزان کار با

است که استادان دانشجویان را در مباحث کالسی مشارکت

همکالسیها خارج از کالس برای آماده کردن تکالیف درسی»

نمیدهند و تدریس به صورت استاد محوری میباشد .در سؤال

و بیشترین گزینه هرگز به سؤال «میزان شرکت منظم در

دوم این حیطه از دانشجویان پرسیده شد که «میزان ارایه مطلب

پروژههای جامعه محور به عنوان بخشی از یک دوره درسی»

کالسی توسط شما چقدر میباشد» و بیشتر دانشجویان گزینه

اختصاص داشت؛ به این معنی که دانشجویان پزشکی دانشگاه

«به ندرت» را انتخاب کردند .در سؤال سوم از میزان کار با

علوم پزشکی کرمان در خارج از کالس با یکدیگر در آماده

سایر دانشجویان در پروژههای کالسی پرسیده شد که

کردن تکالیف درسی همکاری و مشارکت دارند ،اما در

دانشجویان گزینه «گاهی» را برای آن انتخاب نمودند .همچنین

دورههای درسی خود پروژههای جامعه محور کمی داشتند.

در سؤال پنجم و هفتم این حیطه ،دانشجویان گاهی برای

در پاسخگویی به سؤال اول این حیطه یعنی «میزان پرسش
و پاسخ در کالس و یا مشارکت در بحث کالسی» بیشترین
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دانشجویان دیگر تدریس و در مورد مباحث کالسی در خارج
از کالس بحث مینمودند.

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

بر اساس توضیحات داده شده در زمینه توصیف حیطهها،

دوره دوازدهم شماره اول

بحث و نتیجهگیری

کیفیت میزان یادگیری فعال و مشارکتی در دانشجویان پزشکی

دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درگیری

دانشگاه علوم پزشکی کرمان نامطلوب گزارش شد .در زمینه

فعال دانشگاهی مناسبی نداشتند Krause .و Coates

چالش علمی (حیطه دوم) ،بیشترین گزینه همیشه را سؤال اول

مشغولیت دانشجویان کارشناسی سال اول تحصیلی در

«میزان آماده شدن برای کالس» و بیشترین گزینه هرگز را سؤال

دانشگاههای استرالیا را بررسی کردند .این مشغولیتها شامل

چهارم «میزان نوشتن مقاالت یا گزارش از  02صفحه یا بیشتر»

مشغولیت آنالینی ،مدیریت خود و تعامل دانشجویان با هم و

به خود اختصاص داد .همچنین میزان چالش علمی دانشجویان

با استادان بود .یافتههای آنان نشان داد که حمایت دانشگاه در

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سطح نامطلوب برآورد

افزایش تجربیات دانشجویان و مشغولیت آنها مؤثر میباشد

گردید.

( .)9در همین راستا نوحی و همکاران میزان مشغولیت

یافتهها نشان داد که یادگیری فعال و مشارکتی در
دانشجویان مرد بیشتر از زن ،در افراد متأهل بیشتر از مجرد ،در

دانشگاهی دانشجویان تحصیالت تکمیلی پرستاری را در سطح
متوسط و نسبتاً مطلوب گزارش نمودند (.)02

دانشجویان سالهای تحصیلی ششم و هفتم بیشتر از سالهای

 Umbachو  Wawrzynskiنقش استادان را در یادگیری و

دیگر ،در دانشجویان بومی بیشتر از دانشجویان ساکن خوابگاه

مشغولیت دانشجویان بررسی کردند و نشان دادند که استفاده

و در دانشجویان   05سال بیشتر از بقیه بود ،اما در مورد افراد

استادان از روشهای یادگیری همیاری و فعال ،درگیری

شاغل و غیر شاغل رابطه معنیداری مشاهده نشد .بنابراین بین

دانشجویان در فعالیتهای تجربی ،تأکید بر فعالیتهای

یادگیری فعال و مشارکتی با متغیرهای دموگرافیک (به غیر از

شناختی سطوح باال ،تعامل دانشجویان با یکدیگر ،چالشهای

اشتغال) ارتباط معنیداری وجود داشت.

آموزشی و غنیسازی تجربیات آموزشی منجر به سطوح باالتر

میزان چالش علمی در دانشجویان مرد بیشتر از زن ،در افراد

یادگیری و مشغولیت یا تعامل بهتر دانشجویان با دانشگاه

متأهل بیشتر از مجرد ،در دانشجویان سالهای ششم و هفتم

میشود ( .)06بر اساس نتایج مطالعه  Cariniو همکاران،

بیشتر از سالهای دیگر ،در دانشجویان بومی بیشتر از

دانشجویان دارای توانایی پایین از تعامل با دانشجویان دیگر

دانشجویان ساکن خوابگاه ،در دانشجویان   05سال بیشتر از

سود بیشتری میبرند و مشغولیت دانشجویان در سالهای

سنین کمتر و در دانشجویانی که عضویت در هیچ یک از

مختلف متغیر است و دانشگاه نقش مؤثری در تغییر نوع این

کانونهای دانشگاهی نداشتند بیشتر از دانشجویانی که عضو
بودند ،وجود داشت.

مشغولیتها ایفا میکند (.)03
 Juncoو همکاران اثر وبسایت شبکه اجتماعی Twitter

در حیطه یادگیری فعال و مشارکتی بین دانشجویان سال

را بر مشغولیت دانشجویان در آمریکا بررسی کردند .یافتههای

سوم با دانشجویان سالهای ششم و هفتم تفاوت معنیداری

آنها نشان داد که زمانی استادان و دانشجویان در سطح باالی

نشان داده شد .در حیطه سطح چالش علمی نیز دانشجویان

مشغولیت دانشگاهی قرار دارند که فرایندهای یادگیری از

سالهای ششم و هفتم با سایر سالها تفاوت معنیداری

روشهای سنتی فراتر رود و در این صورت وبسایتهای

داشتند .رابطه مشغولیت تحصیلی و اطالعات دموگرافیک نشان

شبکه اجتماعی (مانند  )Twitterبه عنوان یک ابزار آموزشی

داد که بین مشغولیت تحصیلی بر حسب تأهل و سکونت رابطه

به مشغولیت دانشجویان کمک خواهد کرد و استادان را به نقش

معنیداری وجود ندارد ،اما با سایر خصوصیات دموگرافیک

موثر و فعالتر سوق میدهد (.)09

رابطه معنیداری مشاهده شد.

نتایج مطالعه  Pikeو همکاران در رابطه با هزینههای
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نوحی و همکاران

...بررسی درگیری فعال دانشگاهی دانشجویان پزشکی

درگیری فعال دانشگاهی نسبتاً نامطلوب دانشجویان پزشکی

آموزشی بر میزان مشغولیت دانشجویی گزارش کرد که

 امید بر این است که با،دانشگاه علوم پزشکی کرمان

هزینههای آموزشی با میزان مشغولیت و اهداف یادگیری مرتبط

برنامهریزیهای آینده در جهت استفاده بیشتر از روشهای

است و ماهیت این ارتباط به اندازه مشغولیت و اهداف

نوین تدریس که یادگیری فعال و مشارکتی و سطح چالش

.)02( یادگیری و سال تحصیلی دانشجویان بستگی دارد

،علمی در آن بیشتر است و با حمایتهای مناسب دانشگاه

 و همکاران حاکی از آن بود که تحقیقاتMiller یافتههای

کارکنان و استادان بتوان گام مهمی در جهت بهتر شدن

کارشناسی (پژوهش) و کارآموزی منجر به مشغولیت بهتر

مشغولیتهای دانشگاهی و در نتیجه پیشرفت و موفقیت

.)32( دانشجویان میشود

.دانشجویان برداشت

تحقیقات نشان دهنده این مهم است که دانشگاه و استادان
 در مطالعه.در میزان مشغولیت دانشجویان تأثیر میگذارند

سپاسگزاری
از همه دانشگاهیان و به خصوص دانشجویان پزشکی که ما

حاضر نیز مشخص گردید که پایین بودن سطح یادگیری فعال
و مشارکتی و سطح چالش علمی باعث شده است تا
.دانشجویان مشغولیت دانشگاهی مناسبی نداشته باشند

 تشکر و قدردانی به،را در انجام مطالعه حاضر یاری کردند
.عمل میآید

 با توجه به نتایج مطالعه حاضر و وضعیت:نتیجهگیری
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Background & Objective: The concept of active engagement or academic engagement is a
certain understanding of the relationship between students and the university. The university is an
environment that provides learning opportunities that will lead to student learning. The nature and
level of learning depends on the students way of using their environmental resources. Positive
engagement and an interactive, supportive academic environment are essential elements in
success in the learning process. On the other hand, isolation, alienation, and passiveness of
students results in their academic failure. The aim of the present study was to investigate
academic engagement of medical students of Kerman University of Medical Sciences, Iran, in
2011-2012. In this study, 2 domains of academic engagement were investigated (active and
participatory learning, and level of academic challenge).
Methods: In this descriptive-analytical, cross-sectional study, all medical students of Kerman
University of Medical Sciences were recruited using stratified random sampling method. The data
collection tool was the National Survey of Student Engagement (NSSE).
Results: In this study, 211 medical students from different academic years with the average age
of 22.6 ± 3.1 were enrolled. The mean active engagement score of the students was 98.64 ± 32.33.
Active and cooperative learning was at a significant level based on all demographic variables,
except employment. The active and cooperative learning of male students differed significantly
from that of female students, married students from single students, different academic years, and
native from local students. Moreover,, students who were members of one of the academic centers
had significantly higher active and participatory learning scores. Mean active and participatory
learning, and level of academic challenge were 17.4 ± 5.6 and 21.7 ± 7.1, respectively. Both
domains were reported as unsatisfactory among students.
Conclusion: The results showed the unsatisfactory academic engagment status of the students of
the Kerman University of Medical Sciences. Thus, it is hoped that with future planning to use
more modern teaching methods which have a higher level of academic challenges, and active and
collaborative learning, and by the appropriate support of the university, university staff, and
faculty members, we are able to take steps toward the improvement of academic engagement, and
thereby, student success.
Key Words: Academic engagement, Supportive environment, Active and cooperative learning,
Scientific challenges, Medical students, Iran
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