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 چکیده
 وابسته تدریس سبک به ایاندازه تا دانشجویان کنند و انگیزش تحصیلیمی بازی یادگیری جریان در ایعمده نقش عالقه و انگیزه زمینه و هدف:

این مطالعه با هدف توصیف تاثیرات مدیریت آموزش بر  .کند فعال را فراگیران واندتمی منعطف و محور فراگیر روش تدریس یک حقیقت در است،
در سنتی  یمدیریت آموزش در مقایسه با شیوهالگوی و تفاوت انگیزش تحصیلی دانشجویان پزشکی در  انگیزش تحصیلی دانشجویان پزشکی

 . انجام شدمبحث گزارش صبحگاهی 
بود که  اهللدانشگاه بقیه دانشجوی پزشکی 31با  گروه کنترلیک پس آزمون با -از نوع پیش آزمون بیتجر نیمهروش پژوهش طرح  :رسیربروش 

آمار از ها برای تحلیل دادهبود.  "انگیرش تحصیلی هارتر"نامه صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسشبه
 استفاده شد. (ک متغیرهتبین گروهی  کوواریانستی مستقل و ) و آمار استنباطی )میانگین و انحراف استاندارد( توصیفی

 بود. 66/12، 66/116و  33/126،12/11سنتی به ترتیب  یمیانگین و انحراف معیار انگیزش تحصیلی در دو گروه مدیریت آموزش و شیوه ها:یافته
 نمرات که داد نشان (=510/5Pو =F 616/6) لیل کوواریانس تک متغیرهو تح گروه دو دانشجویان مندی رضایت نمرات میانگینی مقایسه

 (.>13/1ɑ) معنادار داشت تفاوت آماری نظر از گروه دو در دانشجویان مندی رضایت
است.  رتبیش سنتی آموزش با مقایسه در مدیریت آموزش با روش پزشکی دانشجویان انگیزش تحصیلی مطالعه،این  نتایج به توجه با گیری:نتیجه
 یمشارکتی، منجر به آموزش بهتر و در نتیجه افزایش انگیزش تحصیلی دانشجویان رشته یمدیریت آموزش با افزایش انگیزه و تقویت روحیه الگوی

 شود.پزشکی می

 .، دانشجويان پزشكیانگیزش تحصیلیمديريت آموزش،  واژگان کلیدی:
 این مقاله بدین صورت ارجاع داده شود:
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 مقدمه

 توسط کاری هر انجام برای (Motivation) انگیزه داشتن   

 هاانسان ارادی هایفعالیت از یک هیچ و است زمال انسان

انگیزش برای تبیین و جهت  .دهدنمی رخ انگیزه داشتن بدون

میل یا  انگیزه ،. به عبارت دیگر(1) رودفعالیت افراد بکار می

هایی است که اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در فعالیت

 است ها به کوشش و توانایی شخصی وابستهموفقیت در آن

 اصلی شاهراه که است یادگیری ها،فعالیت این جمله از(. 2)

 و بیشتر یهانگیز با یادگیری باشد.می انگیزه داشتن آن

انگیزش تحصیلی در  .(3) یابدمی بیشتری ماندگاری ،ترعمیق

جویندگان علم از اهمیت باالیی خصوص دانشجویان و 

 که فراگیر درونی تمایلبرخوردار است. انگیزش تحصیلی به 

 تحصیلی پیشرفت و یادگیری سوی به او رفتار هدایت موجب

 Academic )تحصیلی انگیزش با .شودمی اطالق گردد،می

motivation) رساندن اتمام به برای را الزم تحرک دانشجویان 

 شایستگی از معینی یدرجه به دستیابی یا تکلیف یک موفق

 در الزم تموفقی به توانندب نهایتاً تا کنندپیدا می خود کار در

انگیرش  .(4) گردند نایل تحصیلی پیشرفت و یادگیری

 های درونی است که افرادترین انگیزهتحصیلی یکی از مهم

مختلف از لحاظ شدت و میزان انگیزش تحصیلی با هم 

ای که افراد دارای انگیزش پیشرفت به گونه ،متفاوت هستند

ش و پشتکار بیشتری باال برای رسیدن به اهداف خود تال

هایی شوند و فعالیتدارند و کمتر در مقابل شکست ناامید می

 کنند که نه خیلی دشوار و نه خیلی آسان باشدرا انتخاب می

 یمشخص شده است که میان یادگیری و انگیزش رابطه (.3)

معنی داری وجود دارد. اساتید از این موضوع اطالع دارند، 

کافی داشته  یای یادگیری انگیزههنگامی که فراگیران بر

تر گشته، استرس مطالب روان فرایند ارتباط آسان شده، یاشند،

 . (6) شودکاهش یافته و یادگیری حاصل می

 تاثیر   یادگیری و  عوامل مختلف فردی و محیطی بر انگیزش 

، تنظیم (Teaching) تدریس یگذارند که شامل شیوهمی

اب تکالیف مناسب برای یادگیری، انتخاهداف واقع بینانه، 

میزان مشارکت و  ،(Learner) چگونگی تعامل معلم و فراگیر

باشد. بسیاری از این عوامل از طریق می (Learners) فراگیران

ها و مشارکت دادن برنامه ریزی، سازماندهی مناسب فعالیت

 باشندو یادگیری قابل تغییر و اصالح می فراگیران در تدریس

 یی از منابع ایجاد انگیزش و افزایش یادگیری نحوهیک(. 1)

های سنتی تدریس و به کارگیری روش(. 6) تدریس است

گوی نیازهای تربیتی نسل حاضر و آینده یادگیری دیگر جواب

های غیر فعال تدریس باعث یادگیری نخواهد بود، روش

شود ذهن شاگردان با مطالب وار شده و باعث میطوطی

ها از یادگیری مطالب درسی و قابل شود و آناشته نامربوط انب

انگیز های چالشفهم محروم شوند و تالشی برای پاسخ

از  (.1) نداشته باشند و به تدریج انگیزه شاگردان کاهش یابد

که مدرس نقش اصلی در فرایند آموزش و یادگیری آنجایی

دارد باید مجهز به الگوهای جدید تدریس باشد تا بر اساس 

یکی از انواع (. 11) وانایی فراگیران تدریس مطلوبی ارائه دهدت

که این  (Active teaching)های تدریس فعال جدید روش

مقاله به سنجش میزان تأثیر آن بر انگیزش تحصیلی 

 Education) پردازد مدیریت آموزشمی دانشجویان

Management) .ترتیب، به معنای مدیریت آموزش  است

های مفاهیم مباحث مراحل اجرای شناسه توالی و هدایت

)به شکل  ( Curriculum concepts attributes) درسی

مقوالت و قلمرو موضوعات درس( در جهت بهبود یادگیری 

 (.11) فراگیران است

فعال  های یادگیریدر واقع مدیریت آموزش یکی از روش

نقش  شود وبا فراگیران اجرا می است که به صورت مشارکتی

با به کارگیری این تسهیل کنندگی یادگیری است.  سمدر

های پزشکی به مشارکتی و تیمی اهداف آموزشی رشته روش

تر های عالیمهارت یبهترین وجه ممکن از طریق توسعه
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انجام کار مشارکتی یکی از  (.13) شودذهنی فراهم می

تواند پزشکی است که می آموزش های بسیار مهم دراستراتژی

همکاری، کسب مهارت  ییجاد و تقویت روحیهباعث ا

 ای دانشجویان پزشکی شوداجتماعی و ارتقای مهارت حرفه

موسسه پزشکی آمریکا بر اهمیت کار تیمی در آموزش (. 14)

های مخصوصی جهت آموزش پزشکی تاکیده نموده و برنامه

های درمانی کارا پایه ریزی نموده تیم یتیمی به منظور توسعه

چرا که عملکرد ضعیف دانشجویان در موضوعات (. 13) است

تحصیلی فراگیران امری  یعلمی و پایین بودن سطح انگیزه

(. بدنبال این 11 ،16) خطرناک در آموزش پزشکی است

اساتید باید راهکارهای مناسب را جهت افزایش کیفیت 

 انگیزش تحصیلی در دانشجویان جستجو نمایندآموزشی و 

(16 .) 

 و تدریس فرآیند کیفیت بهبود برای که گفت باید کلی طور به

 تحصیلی انگیزش که شوند برگزیده هاییشیوه باید یادگیری

 آوردن دست به در را هاآن کند، تحریک را یادگیرندگان

 مطالعات بیشتر (.11) دهد یاری ایحرفه هایتوانمندی

 یادگیری ینحوه اگرچنانچه که هستند دیدگاهی کننده حمایت

 یانگیزه باشد، جور اساتید تدریس یهشیو با شجویاندان

 بود خواهد بهتر تحصیلی، پیشرفت و شده تقویت یادگیری

 در فراگیران بیشتر هرچه دادن دخالت جهت در تالش (.21)

مشارکتی  یادگیری روش طریق از یادگیری-تدریس فرایند

 مطالعات (.21باشد ) مؤثر تحصیلی انگیزش در تواندمی

 نوین هایشیوه از استفاده دانشجویان، که اندداده نشان بسیاری

 ترجیح آموزش سنتی ایـهروش بر را و یادگیری تدریس

  . در تحقیقی که توسط کودنی و ازل(23،24، 22) دهندمی

Cudney & Ezzell های تدریس با عنوان ارزشیابی تاثیر روش

ان ـان داد که از میـبر انگیزش دانشجویان انجام شد، نش

های مختلف تدریس روش پروژه گروهی نقش بیشتری روش

 اساس بر .(23) را در انگیزش تحصیلی دانشجویان دارد

 آموز انجامدانش 631  ، رویGardner گاردنر که پژوهشی

 نوین هایاستراتژی از معلم استفاده میزان بین دریافتند که دادند

 در آموزدانش تحصیلی یانگیزه میزان افزایش با تدریس

نتایج . (26) دارد وجود معناداری یرابطه دوم زبان یادگیری

زیاد یادگیری  رپژوهش حقانی و همکارانش، حاکی از تاثی

 .(21) شارکتی بر یادگیری دانشجویان بوده استم تیمی و

 میزان افزایش در یادگیری محیط و درس کالس در پویایی

 کهی عنوان شد در پژوهش .(26) است مؤثر دانشجو در انگیزه

 افزایش بر استاد توسط تدریس روش در نوآوری از استفاده

 با .(29) است مؤثر دانشجویان در یادگیری یانگیزه میزان

های اینکه مطالعات انجام شده در ارتباط با روش به توجه

انگیزش  میزان خصوص ها با یکدیگر درتدریس و مقایسه آن

هایی غیر از پزشکی و بیشتر در رشته دانشجویان تحصیلی

های آموزشی مختلف بوده و سایر مقاطع تحصیلی و روش

 نقش به توجه با اند ونتایج متفاوتی را نیز به همراه داشته

 با پزشکان تاثیر تربیت و افراد سالمت تامین در پزشکان

، جامعه سالمت ارتقاء در کارآمدتر با نتیجه در و ترانگیزه

 توصیف ضمن داشت آن بر را گرپژوهش حاضر یمطالعه

 نقشپزشکی گروه داخلی،  دانشجویان تحصیلی انگیزش

را در انگیزش  (آموزشی فعالروش ) مدیریت آموزش

و آن را با روش آموزش  تعیینتحصیلی دانشجویان پزشکی 

برای بهره  راآن نتایج ومقایسه نماید  غیر فعال( روش ) سنتی

دانشگاه علوم  زشیآمو سیستم مسؤوالن اختیار در برداری

 قراردهد.  پزشکی

 
 بررسی روش

آزمایشی ای ـهنوع طرحربی از ـتجه نیمهـن مطالعـای    

 یاست. جامعهبا یک گروه کنترل  آزمونآزمون و پسپیش

دانشگاه  کارآموز گروه داخلی آماری شامل دانشجویان پزشکی

ون آزمدر دو گروه  بود که 31 به تعدادعلوم پزشکی بقیه اهلل 

نفر در گروه  13. صورت تصادفی قرار گرفتندبهو کنترل 

با استفاده از ده فرمان  مدیریت آموزش روشآزمایش با 
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در نفر  13وزش مباحث علمی و درسی و مدیریت آم الگوی

را آموزش  گزارش صبحگاهیسنتی  یبه شیوه کنترلگروه 

 Education) مدیریت آموزش از الگوی .دیدند

Management) برای  گاماحث علمی و درسی به شکل ده مب

 :دش انگیزش تحصیلی دانشجویان به شرح زیر استفاده

نمودار پیوند عناوین و  دانشجویان خواسته شد اول: از گام

تهیه شده در آغاز  خودشانن مبحث درسی که توسط ویزیرعنا

 ید )اولین مرحلهندرس و هنگام حضور و غیاب ارزیابی کن

 کوینی(.انجام ارزشیابی ت

ها برای دوم: دانشجویان از نکات کلیدی و مطالب آن گام

 .کردندمطلوب، تصویر تهیه  یهترسیم نقش

 2و  1هایی که در فرمان سوم: به دانشجویان بر اساس داده گام

 برای کار ناقص.  Bبرای کار کامل و A. دادیمنمره  شد،انجام 

 .چهارم: به اعتراض دانشجویان رسیدگی شد گام

پنجم: دانشجویان عناوین و زیرعناوین مبحث درسی را  امگ

 .دردنترسیم ک

نمودار ترسیمی خود را  خواسته شدششم: از دانشجویان  گام

 .شده مقایسه و کامل نمایندبا نمودار تهیه

شده مبنای تدوین سناریوی هفتم: نمودار مطلوب تهیه گام

 .گرفتیادگیری مطالب درسی قرار 

ی تدریس بر اساس مبحث درسی، استفاده هشتم: سناریو گام

از تکنولوژی و الگوهای تدریس مناسب و زمان درنظر گرفته 

 . شدبرای آموزش آن مبحث درسی تنظیم 

اده از ـنهم: سناریو با هماهنگی عناصر تدریس و استف گام

 شد. ی تدریس اجرااهالگو یهمه

نی های تکویدهم: ارزشیابی نهایی در تکمیل ارزشیابی گام

سازی ذکر است که جهت همسانالزم به(. 12شد )انجام 

هر دو گروه توسط یک استاد و  ،های آزمایش و کنترلنمونه

و افراد  قرار گرفتندآموزش  تحتیک مبحث درسی 

تفاوت معنی داری  جنسیت و ظ سناز لحا های دو گروهنمونه

 بود.ها گر همگنی دو گروه از این ویژگینداشتند که نشان

 ترم تا پایان تحصیل به آغاز زمان از دانشجویان معدل یانگینم

 ینامهشامل پرسش پژوهشابزار  بود. 14/16±11/1 جاری

الزم به ذکر است از  .بود "Harterانگیزش تحصیلی هارتر"

و همکاران  Lapperفرم اصالح شده پرسشنامه توسط الپر

 نجپ طیف با گویه 33 دارای نامهپرسش ایناستفاده شد. 

 که است (1=هیچ وقت تا 3=تقریبا همیشه) ای لیکرتدرجه

ی حداقل نمره .کندگیری میهانداز را انگیزش تحصیلی میزان

 163شده ی کسبو حداکثر نمره 33 در پرسشنامه شدهکسب

 . باشدمی

برهانی و  ایران توسط در هارتر مقیاسپایایی  و روایی

 حاضر، یدر مطالعه .(31،31) گرفت قرار تأیید مورد مقیمیان

-به 11/1 آزمون برای کرونباخ آلفای روش به ابزار این پایایی

 آموزش مسؤوالن با ریزیبرنامه و هماهنگی از بعد .دست آمد

اخالقی )ذکر بدون نام نتایج و  نکات و رعایت استادان و

گر و ی آگاهانه کتباً با توضیح شفاهی پژوهشنامهرضایت

توانند ان در طی مطالعه در صورت تمایل میاعالم اینکه هر زم

 برای کنندگان اخذ گردید(از مطالعه خارج شوند از شرکت

استاد مربوطه جهت  برای پژوهش، راهنمای توجیهی انجام

شد و جلسات  مدیریت آموزش نوشته رویکرداستفاده از 

توجیهی برگزار و هر جا که الزم بود ابهامات مرتفع گردید. 

 همکاری جلب برای توجیهی نیز راهنمای یدوره پس از پایان

 کلی مشخصات و عنوان که شامل شد نوشته دانشجویان

 بود نتایج پژوهش از ی استفادهنحوه و پژوهش

شده با استفاده از تکمیل ینامههای حاصل از پرسشداده

، میانگین، انحراف با آزمون آماری SPSS افزارنرم 16ی نسخه

 بین گروهی تک متغیره کوواریانسستقل و استاندارد، تی م

البته قبل از استفاده از  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ها در توزیع پراکندگی نمره کوواریانس تی مستقل و آزمون

داری )عدم معنی شده را از لحاظ نرمال بودنهای انتخابنمونه

، همگونی شیب (=162/1Pاسمیرنوف  -آزمون کولموگرف

 )عدم معنی داری  هاواریانسو همگنی ( =61/1P) رگرسیون
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 . مورد بررسی قرار دادیم ( =343/1P در آزمون لوین Fآماره 

 

 هایافته

های دو گروه افراد نمونهدر بررسی اطالعات دموگرافیک،    

سال در گروه  13/23از لحاظ سن )میانگین سنی دانشجویان 

( و جنسیت )در  =11/1pو   =11/1tسال با   23تا  22سنی 

 55/5هر گروه دو دانشجوی دختر و سیزده دانشجوی پسر با 

x2=   55/1وp=گر ( تفاوت معنی داری نداشتند  که نشان

 ها بود.همگنی دو گروه از این ویژگی

 یای میزان تأثیر هر یک از دو شیوهمنظور بررسی مقایسهبه

 ییوه)گروه آزمایش( و با ش مدیریت آموزش روشآموزش: با 

 سنتی )گروه کنترل( از آزمون تی مستقل استفاده گردید.

ده ـپیش آزمون مشاه راتـ، نم1ه که در جدول ـگونهمان

برای متغیر انگیزش تحصیلی معنادار نیست  Fشود آزمون می

(13/1P>.) شودها تائید میی همگنی واریانسبنابراین فرضیه .

( گویای آن 13/1ز ا بزرگتر sigو  =266/1-t) tتایج آزمون ن

مدیریت  یآزمون دو شیوهیشاست که میانگین نمرات پ

داری اتفاوت معن گزارش صبحگاهیمبحث  سنتی و آموزش

(. در بررسی نمرات پس آزمون، <13/1Pرند)دانبا یکدیگر 

برای متغیر انگیزش تحصیلی معنادار است  Fآزمون 

(13/1P<.) شود، می ها ردی همگنی واریانسبنابراین فرضیه

نسبت به  tدو نمونه یکسان است آزمون از آنجا که حجم  ولی

ها حساس نیست و رعایت این مفروضه عدم همگنی واریانس

و  =t (263/2tتایج آزمون ن ندارد. tی آزمون تأثیری بر محاسبه

sig  گویای آن است که میانگین نمرات 13/1کوچکتر از )

و  «یریت آموزشمد روش»برگزاری  یآزمون دو شیوهپس

داری اتفاوت معن گزارش صبحگاهیمبحث « سنتی یشیوه»

 پنجدرصد و آلفا  پنجبا یکدیگر داشته با سطح اطمینان نود و 

مدیریت آموزشی  رویکردآزمون درصد، میانگین نمرات پس

 (.1 )جدول.  سنتی است یآزمون شیوهباالتر از نمرات پس
  

 در دو گروه آزمون و کنترل گزارش صبحگاهیمبحث  انگیزش تحصیلیآزمون دانشجويان در پسپیش آزمون و  نمرات  :1 جدول

 يشیوه

 آموزش

 

 تعداد میانگین 
انحراف 

 استاندارد

میانگین 

خطاي 

 استاندارد
F sig df T sig 

 پیش آزمون

روش 

مديريت 

 آموزش

66/113 13 33/4 12/1 16/1 36/1 26 26/1- 11/1 

 
روش 

 سنتی
33/114 13 21/3 34/1      

 پس آزمون

 

روش 

مديريت 

 آموزش

33/126 13 29/01 61/2 46/1 41/1 26 26/2 13/1 

 
روش 

 سنتی
66/116 13 86/09 21/3      

 

ده در دو گروه مدیریت ـشل ـبا توجه به میانگین تعدی

و  41/116و  16/126سنتی به ترتیب  ییوهآموزش و ش

 درن دو گروه ـبی د کهـدهنشان می 2همچنین نتایج جدول

و =F 61/6) داری وجود داردپس آزمون تفاوت معنی
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510/5P=13/1ی داری کمتر از ـدار عدد معنـی مقـ( به عبارت 

ت که با خارج کردن اثر پیش ـن اسـی از ایـبوده و حاک

 و ود داردـا وجـهالف معنی داری بین گروهـون، اختـآزم

درصد از  2/21 باشد یعنیمی 212/1میزان تاثیر مداخله 

 بوده است مداخله آزمون مربوط به تاثیرنمرات پس واریانس

 (.2)جدول 

 
  روش مديريت آموزش بین دو گروه آزمايش و کنترل مداخله تحلیل کوواريانسنتايج : 5جدول 

محاسبات تحلیل 

 کوواريانس

 مجموع مجذورات

(sum of 

square)) 

 میانگین مجذورات (df)آزادي  يدرجه

(Mean squere) 

F sig Partial 

Eta 

Squared 

 166/1 111/1 233/6 341/131 1 341/131 پیش آزمون

 212/1 113/1 616/6 613/613 1 613/613 بین گروهی

    116/111 21 121/3163 درون گروهی

 
 بحث 

 روشکه  نشان داد کوواریانستحلیل نتایج حاصل از     

ی بر انگیزش موجب افزایش قابل توجهآموزش  مدیریت

توان تحصیلی دانشجویان شد و این بدان معناست که نمی

بر انگیزش تحصیلی ی را روش آموزشاین سودمندی 

 نیز آزمونهای پسنمره دانشجویان نفی کرد. مقایسه میانگین

تر نشان داد که روش مدیریت آموزش موجب افزایش بیش

عنوان  در پژوهشی که باانگیزش تحصیلی دانشجویان گردید. 

آن با برخی از عوامل در  یتحصیلی و رابطه یانگیزه

دانشجویان علوم پزشکی استان گلستان انجام گرفت، نتایج 

نشان داد که از بین عوامل متعدد انگیزش تحصیلی بیشترین 

 .یاردمسی  (.32) ها استهمبستگی با عامل آموزشی دانشکده

 Yardimci  یررسی رابطهبو همکاران، در پژوهشی با عنوان 

بین فرایند مطالعه، منابع انگیزشی و مشکالت انگیزشی 

اظهار  "های آموزشی مختلفدانشجویان پرستاری در روش

نمایند که روند آموزشی و منابع و مشکالت انگیزشی بر می

این مطالعه نشان داد که  .پذیرداساس روش آموزشی تأثیر می

به طور موثر  حل مساله و مشارکتی مبتنی بر روش آموزشی

کند تا ها کمک میدهد و به آنرا افزایش می فراگیران انگیزش

مطالعات متعدد  .(33) های یادگیری را به دست آورندمهارت

این نتایج با عنوان مثال دیگری نیز به نتایج مشابهی رسیدند به

یر تاث" عنوان با پژوهشی ، که درحسینی و همکاران یمطالعه

یادگیری  کندمی بیان "یادگیری مشارکتی بر انگیزش تحصیلی

پیشرفت دانشجویان  یر انگیزهدمشارکتی تاثیر معنی داری 

با  نتایج این مطالعه . همچنین(34) باشد، همسو میدارد

آموزش به اند داده نشان و همکاران که محمدیمطالعات 

آموزان  یادگیری مشارکتی بر انگیزش تحصیلی دانش یشیوه

 فراگیرانی که از طریق. (33) باشدهمراستا می، موثر است

گیرند و پردازند بهتر یاد میدگیری مشارکتی به یادگیری مییا

کارشناسان  .دارند و تحصیل انگیزش بیشتری برای یادگیری

تعلیم و تربیت بر این باورند که فراگیرانی که فعاالنه به 

گیرند بلکه از یادگیری ر یاد میپردازند نه تنها بهتیادگیری می

ترین راهبردهای فعال کردن مهم یکی از برند.لذت بیشتری می

های مطالعه و فراگیران در فرایند یادگیری استفاده از گروه

فراهم نمودن فرصت بحث و تبادل نظر است که یادگیری 

مشارکتی در واقع چنین فرصتی را برای فراگیران فراهم 

های متفاوت گویای آن است که تایج پژوهشن (.36) سازدمی

یادگیری مشارکتی منجربه روحیه همکاری وشوق یادگیری 
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ی معنادار منجر به این توصیه این نتیجه(.11،23گردد )می

و  دانشجو محورشود که از الگوی مدیریت آموزشی که می

تحصیلی فراگیران در این  انگیزشاست جهت  مشارکتی

طور این بنابراینبه دیگر استفاده شود. های مشاکالس و کالس

 استادمحور و سنتی درسیی برنامه که کرد استنباط توانمی

ت اس ایران پزشکی های علومدانشگاه اکثر در غالب روش که

با سطح انگیزه باال  یابه یادگیرنده فراگیران تبدیل ایبر

 تبدیل برای یادگیری مطلوبی محیط و نیست گوجواب

مشارکت و انگیزش  یبا روحیه یایادگیرنده هب فراگیران

 تدریس وهای روش ،عبارتیبه د.ندار ، وجودتحصیلی باال

 دانشجویان شده سنتی سبب های درسیبرنامه در محوراستاد

 های یادگیریفعالیت و انتخاب منابع در کمتری اختیار از

های در نتیجه مشارکت کمتری در فعالیت شوند برخوردار

غوطه وری دانشجویان در نقش .خود داشته باشند یادگیری

ای و احساس کفایت در انجام کارها موجب افزایش حرفه

(.در صورتی که فراگیران  31) شودها میانگیزه درونی آن

احساس کنند توانایی انجام وظائف محوله را دارند، با انگیزش 

 برندپردازند و از انجام آن لذت میبیشتری به یادگیری می

فراگیرانی که باور دارند تکالیف جالب، مهم و ارزشمند (. 36)

شوند و از های شناختی درگیر میهستند بیشتر در فعالیت

شتری استفاده بیراهبردهای شناختی و نظارت بر تالش 

در از پیشرفت تحصیلی باالتری بر خوردارند.  کنند و اصوالًمی

زش، دانشجویان این پژوهش با استفاده از الگوی مدیریت آمو

و احساس توانایی انجام کار  در فرایند یادگیری درگیر شدند

بیشتری  یرا به دست آوردند و در نتیجه با رضایت و انگیزه

 مشارکت یروحیه تقویت ،حقیقت در به یادگیری پرداختند.

 میان تعامل ینتیجه عنوان به یادگیری باید در فراگیران

 .شود رفتهگ درنظر شانمحیط و فراگیران

سازد تا فراگیران با یادگیری مشارکتی این فرصت را فراهم می

هم بحث کنند و از یکدیگر سئوال بپرسند و از هم 

های خود بازخورد دریافت کنند این تعامل فراگیران را گروهی

ها درگیر بیشتر یاد بگیرند و بیشتر در فعالیت سازد تاقادر می

  (.31) تحصیلی آنان گردد و باالخره منجربه پیشرفت شوند

 یاولیه فهم اگر که است آن یادگیری کلیدی اصول از یکی

 است ممکن نشود، گذاشته اشتراک به دیگران با یادگیرندگان

 کنند پیدا دست جدید مفاهیم و اطالعات به ها نتوانندآن

 به مطالعه این در توانکه می عاملی ترینمهم بنابراین (.41)

 دانشگاه در محیط یادگیری به بیشتر توجه ملزو پرداخت، آن

تفویض . است مؤثر دانشجویان یانگیزه تقویت بر که است

منجربه افزایش عالقه و  آموزشاختیار به دانشجو در فرایند 

 شود.وی به یادگیری و تحصیل می یانگیزه

رویکرد مدیریت آموزش که نوعی یادگیری دانشجو محور 

ن با مشکالت متمرکز است، است و بر مواجه دانشجویا

ای مناسب ها را به گونهدانشجو غیر از دریافت اطالعات آن

های یادگیری دراز مدت به دلیل دخالت کند. روندپردازش می

مراکز متفاوت مغزی مربوط به انگیزش و حافظه بهتر صورت 

گرفته و به همان نسبت در بازخوانی اطالعات فراگرفته بهتر 

 خواهد بود.

تواند کاربرد رغم نتایج قابل تامل مطالعه حاضر که میعلی

مناسبی برای ارتقاء انگیزش تحصیلی دانشجویان پزشکی 

هایی همراه بود. از داشته باشد، اما این مطالعه با محدودیت

توان ها میهای این پژوهش به تعداد کم نمونهمحدودیت

انجام  نیمه تجربی یاشاره نمود.از آنجا که پژوهش به شیوه

شد، لذا کنترل تمامی متغیرهای تاثیرگذار ازجمله متغیرهای 

گران سعی نمودند تا با مزاحم وجود نداشت.ولی پژوهش

نجا که آ ی مناسب نظیر تحلیل کوواریانس تاهای آمارآزمون

ممکن است متغیرهای مزاحم از جمله تاثیر پیش آزمون را 

 کنترل نمایند.
 

 گیرینتیجه

 ربیتت ،عالی آموزش سساتؤم آموزشی هدف تریننهایی    

 های خاصتوانمندی ها وقابلیت با انسانی متخصص نیروی
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 .باشدمی متقاضیان به نقصبی خدمات یارایه برای ایحرفه

 مباحث مهم در یادگیری از یکی انگیزش تحصیلی آنجا که از

بهترین راه ایجاد عالقه و انگیزش در فراگیران بهبود  و است

های آموزشی ط یادگیری و افزایش سطح کیفی روششرای

است تا از این طریق فراگیران به موفقیت بیشتر در یادگیری 

 در بالینی ایجاد صالحیت دردست یابند و این کسب موفقیت 

 با بنابراین ،نمایدای ایفا میعمده نقش التحصیل فارغ پزشکان

 ریزیرنامهب در جهت توانمطالعه می این نتایج از گیریبهره

 های تدریساصالح روش و آموزش کیفیت ارتقای برای بهتر

 مبتنی درسی یبرنامه کارگیری مدیریت آموزش وبه طریق از

 عنوانهب استاد نقش ایفای و دانشجومحور و لهأحل مس بر

 ،تحصیلی باالتر یبا انگیزه دانشجویان برای تبدیل گرتسهیل

 .برداشت گام پزشکی علوم دانشگاه پزشکی یدانشکده در

 و اساتید شودمی پیشنهاد آمده، دستبه نتایج به توجه با

 راهکارهای فردی، هایگرفتن تفاوت درنظر با بالینی مربیان

 مستلزم که رویکرد مدیریت آموزش از قبیل را مناسبی

 

 هایبرنامه کهاتخاذ نمایند؛ طوری است، گروهی مشارکت 

 بخشلذت بلکه بوده، مفید هاتن نه برای دانشجویان آموزشی

البته شکی  .شود تسهیل دانشجویان یادگیری و نیز باشد

 و هارشته دانشجویان به مطالعه این نتایج نیست که در تعمیم

 جمعیت زیرا گیرد، صورت احتیاط با باید دیگر هایدانشگاه

 انجام است. شده انتخاب دانشگاه یک از تنها پژوهش

 هادانشکده سایر دانشجویان در و رتوسیع سطح در مطالعات

 موجود وضعیت مورد در را تریدقیق اطالعات تواندمی

 دهد.  دستبه دانشجویان انگیزش تحصیلی

 

 تقدير و تشكر

از دانشجویان گروه داخلی و معاونت پژوهش دانشگاه     

علوم پزشکی بقیه اهلل که دراین مطالعه با ما همراه بودند تشکر 

 یاین مطالعه مورد تائید کمیته به ذکر است الزم .شودمی

 باشداهلل میاخالق دانشگاه علوم پزشکی بقیه

(IR.BMSU.REC.1396.413.) 
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