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مشارکت دانشجویان درفعالیتهای آموزشی :تجربهی جدید در ارائهی درس و نحوهی
ارزشیابی تحصیلی
سید محمد علوی*  :عضو هیأت علمی دانشکدهی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور ،اهواز ،ایران
غالمحسین سفیدگران :عضو هیأت علمی دانشکدهی بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور ،اهواز ،ایران

چکیده :آموزش پزشکی یکی از اولویتهای مهم در وزارت بهداشت ایران است .رضایتمندی آموزشیی
در پیشرفت تحصیلی مؤ ثر است و به دانشجویان در کسب نمرات بهتیر در دروسشیان کمی

مییکنید.

هدف از انجام این مطالعه تعیین اثر مشارکت آموزشی دانشجویان در رضایتمندی و پیشرفت تحصییلی
بود که در راستای نیل به این هدف  021دانشجوی مقطع کارشناسی دانشیکدهی بهداشیت وابسیته بیه
دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز از سال  0131تا سیال  0131در ایین مطالعیه شیرکت کردنید.
درس دو واحدی مبارزه با بیماریها با روش سنتی (تدریس و ارزشیابی توسط استاد) بیه  22دانشیجو و
همین درس با روش پیشنهادی این مطالعه (تدریس و ارزشیابی با مشارکت دانشجویان) به  13نفر ارائه
گردید .در پایان دوره رضایتمندی دانشجویان با استفاده از پرسشنامه با رواییی و پاییایی  %32و %38
محاسبه شد .نمرات دانشجویان و رضایتمندی هر دو گروه در نسخهی  16نیرمافیزار  SPSSمقایسیه
شدند .نتایج حاصل از این مقایسه نشان داد که میزان رضایتمندی در روش پیشینهادی  22/0درصید و
در روش سنتی  11/8درصد بود که اختالف معناداری داشتند ( .)P>1/11میانگین نمرات کسیب شیده
در روش پیشنهادی  08/0 ± 2/3و در روش سنتی  01/8 ± 1/4بود که از نظر آمیاری تفیاوت معنیادار
بود (.) P>1/11
بنابراین ،میتوان که نتیجه گرفت که مشارکت دانشجویان در امر آموزش منجر به رضیایتمنیدی آنهیا
میشود و در پیشرفت تحصیلی و کسب نمرات باالتر تأثیرگذار است.
کلید واژهها :مشارکت آموزشی ،رضایتمندی ،پیشرفت تحصیلی

)(alavi1329dr@yahoo.com
*نویسندهی مسؤول :عضو هیأت علمی دانشکدهی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز
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مقدمه
آموزش پزشکی در وزارت بهداشت درمیان و آمیوزش
پزشییکی بییه عنییوان ییی اولویییت و بییا هییدف ایجییاد
فرصتهای مناسب کسب دانش مهارت توانیایی نگیرش
باور و عملکیرد بیرای دانشیجویان در عرصیهی سیالمت
پایهریزی شده است .این هدف زمانی تحقق مییابد کیه
دانشجویان فراگیری خود را در قالیب برنامیهی درسیی
کسب نمایند (عزیزی  .)0188برنامهی درسیی بیا آنکیه
سالهاست در کشور و در دانشیگاههیای علیوم پزشیکی
وابسته به وزارت بهداشیت و دانشیگاه هیای وابسیته بیه
وزارت تحقیقییات و فیینآوری اعمییال میییشییود ،هنییوز
نتوانسییته اسییت بییا تحییوالت جهییانی همگییام شییود
(مهرمحمودی  .)0134زمانی می تیوان گفیت کیه یی
برنامهی درسی موفیق عمیل کیرده اسیت کیه در ابعیاد
مختلف تجربی ،ادراکی و نگرشی دانشیجویان اثیربخش
بوده و موجبات رضایت آنها را فراتیر از کسیب نمیرهی
تحصیلی باال فراهم کرده باشد .ماهیت سینتی برنامیهی
درسی پزشکی در حال حاضر تأکید بر نقش فعال استاد
به عنوان انتقالدهندهی مطالب یا مهارتها و ارزشها و
نقش منفعل دانشجو در ییادگیری کتیا هیای درسیی،
مهیارتهییای اساسیی و موفقیییت در آزمیون بییر اسییاس
برنامهی درسی اعالم شده می باشید (محمیدی .)0131
برنامییهی درسییی حرحییی بییرای تییدار مجموعییهای از
فرصتهای ییادگیری بیرای فراگییران تحیت راهنمیایی
معلمان خود میباشد (به ولتر  .)2114برنامیهی درسیی
متعلق به فراگیران است که با تجربهی آنها از برنامهی
اجرا شده ارزیابی می شود (اسپری وکس  .)2111زمانی
میتوان گفت ی برنامهی درسی سیودمند بیوده اسیت
که در عملکرد فراگیران تجلی عینیی و ملمیوس ایجیاد
کرده و رضایت آنها را کسب نماید (سعیدی .)0138
یادگیری فرآیندی است که موجیب تییییرات مفیید و
نسییبتاً پایییدار در چگییونگی تفکییر ،احسییاس و عمییل
یادگیرنده می شود که از اصول آن همکیاری ،همگیامی،
آگییاه کییردن و تجربییهی آمییوزشدهنییده اسییت (امینییی
 .)0134یکی از روشهای آموزش که بر اساس آمیوزش
پزشکی ،دانشجو محیور اسیت ییادگیری بیا اسیتفاده از
کم ی همتایییان PALم ییباشیید و در آن دانشییجویان
همدرسان خود را در امر یادگیری کم میکننید .ایین
روش در حقیقت نیو تییییر یافتیه  PBLییا آمیوزش
مبتنی بر مسأله است (کجوری و امینیی  .)0133هیدف
از انجام این مطالعه بررسیی رضیایتمنیدی و موفقییت

دانشجویان در کسب نمرات مطلو از برنامیهی درسیی
مبتنی بر مشارکت دانشجو در ارائهی درس و ارزشییابی
نهایی آن بود.
مواد و روشها
اییین مطالعییه کییه در سییال  0131حراحییی ،و حییی
سالهای 0131تا 0131در درس برنامهی ملیی مبیارزه
با بیماری در دانشکدهی بهداشیت وابسیته بیه دانشیگاه
علوم پزشکی جنیدی شیاپور اهیواز اجیرا شید ،دو روش
سنتی (رایج) و پیشنهادی (مورد مطالعه) مورد مقایسیه
قرار گرفتند .در روش جیاری ( )0131تیدریس توسیط
استاد و به صورت ارائهی سخنرانی و ارزشیابی آخر دوره
با روش امتحان کتبی چهار گزینه ( )MCQانجام شید.
در روش مییورد مطالعییه ،برنامییهی درسییی بییا رعایییت
سرفصل های اعالم شیده توسیط آمیوزش دانشیکده بیه
صورت تلفیقی از ارائه توسط اسیتاد و دانشیجویانی کیه
خود مطلب مورد نظر را انتخیا و از منیابع اینترنتیی و
جدید و معتبر جمع آوری کیرده بودنید ،انجیام شید .در
پایان هر موضو  ،دانشجوی ارائیهدهنیده میورد پرسیش
هم درسان و استاد قرار گرفتیه و پاسی هیای داده شیده
توسط وی به کم استاد تصحیح و ارزشیابی به صورت
معدلی از نمرات داده شده بر مبنای نمره 21انجام شید.
در پایان دوره ،امتحان کتبی از کل مطالیب ارائیه شیده
انجیام و بیر حسیب 11درصید ارائیه مطلیب21 ،درصیید
مشییارکت در پرسییش و پاسیی و ارزشیییابی توسییط
همدرسان و 11درصد نمرهی آزمیون کتبیی آخیر دوره،
نمرهی نهایی دانشجو محاسبه شد .در پایان دوره میزان
رضایت مندی دانشجویان از حریق پرسیشنامیه از قبیل
تنظیم شده سنجیده شد .برای تعیین روایی پرسشنامه
از روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی پرسیشنامیه توسیط
کارشناسییان آمییوزش اسییتفاده شیید .روایییی و پایییایی
پرسییشنامییه بییه ترتیییب 32درصیید و38درصیید بییود.
متییرهییای تأثیرگییذار بییر رضییایت از قبیییل اسییتفاده از
خوابگاه ،توان علمی (معدل کل سیال قبیل) ،رضیایت از
رشتهی تحصیلی و کارمند بودن میورد تجزییه وتحلییل
قرار گرفتند .پرسشنامه همچنین شیامل  8پرسیش در
مورد رضایت مندی در زمینه های نحوهی ارائهی مطلب،
حضور در کالس ،فرصت مشارکت ،پرسش و پاسی  ،نیو
بودن مطالب ،مفید بودن مطالیب ،و نحیوهی ارزشییابی
بود .به هر پرسش بین  0تا  1بیه ترتییب بیرای خیلیی
مخالف ،مخالف ،بینظر ،موافق و خیلی موافق داده شد.
برای سهولت مقایسه ی نتایج به صورت موافق و مخالف
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علوی و همکاران
ادغام شیده و دادههیا در نیرمافیزار  SPSS16آنیالیز
گردید .رضیایت منیدی دانشیجویان در هیر دو روش بیا
آزمون کای دو و معدل کسب شده با آزمیون  tمقایسیه
شدند .اختالف در سطح ( )p> 1/11معنادار تلقی شد.
یافتههای پژوهش
در اییین مطالعییه 13 ،نفییر از دانشییجویان بییا روش
پیشیینهادی (مییورد) و 22نفییر بییا روش سیینتی (شییاهد)
مقایسه شدند .معدل کل سیال قبیل در موردهیا ± 2/3
 04/1و در شاهدها  01/0 ± 1/9بود هر دو گروه از نظر
توان علمی مشابه بودند (.)p> 1/11
22/2درصد گروه مورد و 13/4درصید از گیروه شیاهد از
خوابگاه استفاده کرده بودنید20 .درصید از گیروه میورد
و 03درصیید از گییروه شییاهد کارمنیید مراکییز بهداشییتی
درمانی بودند .مییزان رضیایت از رشیتهی تحصییلی در
گروه مورد  12درصد و در گیروه شیاهد 19درصید بیود.
میزان رضایتمندی دانشجویان در این مطالعه در گیروه
مورد  11/9درصید و در گیروه شیاهد 10/2درصید بیود
( .) p>1/11میانگین نمرهی کسب شده در گروه میورد
 08/0 ± 2/3و در گروه شاهد  01/8 ± 1/4بیود کیه از
نظر آماری تفاوت معنادار بود .نتایج رضایتمندی در هر
دو گروه در جداول  0و  2و مقایسه ی آمیاری آنهیا در
جدول شمارهی  1نشان داده شده است.
بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از تحلیل دادههای این مطالعه ،نشان داد
چنانچه دانشجویان در انتخا موضو مورد بحث و ارائه
درس و ارزشیییابی مشییارکت داشییته باشییند ،رضییایت
بیشتری از درس مورد نظیر خواهنید داشیت( .کجیوری
و( ،)0133امینییی  )0133در مطالعییات خییود بییه اییین
موضوعات اشاره داشتهاند که کم هیمدرسیان در امیر
آموزش ،حس مسؤولیتپذیری تقویت و اعتماد به نفس
آمییوزشدهنییدگان را بییاال م ییبییرد و یییادگیری در وی
تشویق شده و افیزایش میییابید .آمیوزشدهنیدهی بیه
عواملی که در فراگیر باعث مشکل در یادگیری میشیود
آگاهی داشته و در صیدد رفیع آنهیا بیر مییآیید ،لیذا
تأثیرگییذاری بیشییتری در یییادگیری شیینونده ایجییاد
مینماید .محققان عقیده دارند که فراگیران این روش را
بر آموزش مبتنی بر سیخنرانی توسیط میدرس تیرجیح
میدهند .نتیایج مطالعیه میا تیا مییزان زییادی بیا ایین
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مطالعات مشیابهت دارد .مطالعیات مشیابه دیگیری کیه
بتوان نتایج این مطالعه را با آن مقایسه کرد و به نقادی
این رضایت مندی بپردازیم ،یافت نشید ولیی دانیلسیون
در سال 0993منابع عیدم رضیایت دانشیجو را نداشیتن
فرصت تحقیق ،تماس با افراد دانشگاهی ،دسترسیی بیه
منابع علمی و ارتباط افیرادی کیه نقیش فعیال و مفیید
دارند ،میداند .گرچه نتایج این مطالعه مشابهت چندانی
با این مطالعه ندارد ،اما فرصت فراگیران در دسترسی به
اینترنت و به دست آوردن احالعیات در زمینیهی میورد
بحث و ارتباط با استاد خود در زمینه ی انتخا موضو
با برخی نتایج تحقیق دانیلسون مطابقت دارد که ممکن
است در رضایتمندی دانشیجویان نقیش داشیته باشید.
گوسکین اعتقاد دارد که دانشجویان که خود اثربخشیی
پییایینی دارنیید ،بییرای یییادگیری ممکیین اسییت از انجییام
تکالیف فرار کنند ،بر عکس آنهایی که خود را اثربخش
میدانند در انجام امور درسی مشیارکت مییکننید و در
برخورد با مشکالت تالش بیشتری میینماینید .یافتیهی
این مطالعه که مشارکت دانشیجویان در ارائیهی درس و
ارزشیابی فعالیت آموزشی دیگران با رضایتمندی قابیل
قبولی همراه بود که بیا نتیایج گوسیکین مطابقیت دارد
(گوسکین .)0994
ایین مطالعییه نشیان داد پیشییرفت تحصییلی و کسییب
نمرات باالتر در درس بیا مشیارکت دانشیجویان در امیر
آموزش و ایجاد انگیزه در آن ها ممکن می شیود .کسیب
نمرات باالتر و پیشرفت تحصییلی در دانشیجویان میورد
مطالعه در مقایسیه بیا دانشیجویانی کیه هییچ نقشیی و
مشارکتی در امور آموزشی از قبیل انتخا موضو ارائه
وارزشیییابی دوسییتان خییود ندارنیید ،مؤییید اییین موضییو
میباشد .مهر محمدی و همکاران نشان دادند وقتیی در
دانشجو انگیزه ایجاد شود ،وی در انتخا موضو میورد
عالقیییه در چهیییارچو برنامیییهی آموزشیییی میییدون
(سرفصلهای مشخص) تشویق شود با عالقیهمنیدی بیه
تحقیق و مطالعه در زمینه مربوحه میپردازد و به کسب
احالعات و دانش بیشتری منجر میشیود (مهرمحمیدی
 .)0181نتایج این مطالعه تا اندازهی زیادی با یافتههای
مهر محمدی هم خوانی دارد .دانشجویان دیگر که خیود
را در ارزشیییابی او سییهیم مییداننیید نیییز بییه تحقیییق و
مطالعه در موضو پرداخته لذا گیروه بیشیتری از افیراد
کییالس در آن موضییو مطالعییه کییرده و مطالییب نییو و
معتبییری پیییدا م ییکننیید و اییین فرآینیید در پیشییرفت
تحصیلی و افزایش دانیش و احالعیات کمی مییکنید.
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بنابراین مشارکت دانشجویان در امر آموزش منجر بیه
رضایتمندی آنها میشیود و در پیشیرفت تحصییلی و
کسب نمرات باالتر تأثیرگذار است.

نتیجه گیری کلی تر مطالعات وسیع تر با حجیم نمونیهی
بیشییتر در دروس و دانشییکدههییای متعییدد پیشیینهاد
میشود.

کاستیهای مطالعه

تشکر وقدردانی

در این مطالعه ،حجم نمونه کم و مطالعیه محیدود بیه
ی دانشکده و ی درس بود ،لذا نمیتیوان نتیایج آنرا
بییه کییل فعالیییت آمییوزش و ارائییهی درس در تمییام
زمینههای آموزشی تعمیم داد ،لذا برای نتیایج بیشیتر و

بر خود الزم میدانیم که از آقایان لنیدی و محمیدیان
کارکنان آموزش دانشکدهی بهداشت که در جمیع آوری
احالعات نهایت همکاری را نمودهاند ،تشکر نماییم.

جدول شمارهی -0رضایتمندی دانشجویان بهداشت مقطع کارشناسی از درس مبارزه با بیماریها در گروه مورد
نتیجه

نحوه ارائه

حضور در
کالس

مشارکت
در بحث

پرسش
و پاس

نو بودن
مطالب

مفید
بودن

نحوه
ارزشیابی

رضایتمندی
کلی

موافق

()12/3
11

()13/2
14

()23/9
41

()12/3
11

()21/1
13

()11/2
12

()81/2
40

()22/0
12

بینظر

()22/1
01

(9 )01/2

(2 )1/1

()28/8
02

()21/8
02

()22/1
01

()01/1
2

()08/1
01

مخالف

()21/8
02

()21/3
01

()28/2
02

()01/1
9

()01/3
3

()22/4
01

()01/9
00

()21/4
02

«اعداد داخل پرانتز درصد و اعداد خارج پرانتز تعداد دانشجویان میباشند»
جدول شمارهی– 2رضایتمندی دانشجویان بهداشت مقطع کارشناسی از درس مبارزه با بیماریها در گروه شاهد
نتیجه

نحوه ارائه

حضور در
کالس

مشارکت
در بحث

پرسش
و پاس

نو بودن
مطالب

مفید
بودن

نحوه
ارزشیابی

رضایتمندی کلی

موافق

(09 )11/2

(03 )29/1

()22/2
04

()24/2
01

()18/0
21

()29/1
03

()11/1
22

()11/8
09

بینظر

(02 )09/4

(02 )21/3

()29/1
03

()22/2
04

()28/4
08

()09/4
02

()04/1
9

()22/2
04

مخالف

()11/1
10

(23 )41/2

()43/4
11

()11/2
11

()11/1
22

()10/2
12

()11/1
10

()42/8
29
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علوی و همکاران

 مقایسهی دو گروه تحت مطالعه از نظر رضایتمندی کلی و کسب نمرات تحصیلی-1جدول شمارهی
P value

گروه شاهد

گروه مورد

گویه

-

09 )11/8(

12 )22/0(

رضایتمندی موافق

1/1110

29 )42/8(

02 )21/4(

مخالف

1/1110

01/8± 1/4

08/0 ±2/3
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Abstract: Medical education is an important priority in health ministry of Iran.
Satisfaction of education has an impact on scholar improvement and helps
students to get better grades in their lessons. The aim of this study was to assess
the role of student's participation in education.120 undergraduate health students
in faculty of health affiliated to Ahvaz Jundishapur University of Medical
Sciences took part in this study which was performed from 2004 to 2006. Sixty
students by current method (teaching and evaluation only by the teacher) and 58
students by offered methods were educated. Students participated in education
(offered method) in the course of communicable diseases control by lecturing and
evaluation their classmates. At the end of course, satisfaction of students was
assessed using questionnaires with reliability and constancy of 82% and 87%
respectively. Mean of student's grades were compared by t-test and satisfaction by
chi square test. Satisfaction rates with offered method were 62.1% and with
current method was 30.7%. There was significant difference between two groups
(P<0.05). Mean grades achieved by students in final evaluation in group educated
by current method was 13.7± 3.4 and in offered method was 17.1±2.8. Difference
between two group was significant (p<0.05). Student's participation in education
results in satisfaction and is effective in scholar improvement.
Keywords: Educational participation, Health student, Satisfaction, Ahvaz
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