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چکیده
مقدمه :ىحعننان جػهیو و جؼةیث جيایم دارٌغ کَ درگیؼی جضنیهی را ىـاوی ةا درگیؼقغن فؼاگیؼان در جکانیفی ىاٌٍغ صلم ىـلههَ و
فػانیثُایی ةغاٌٍغ کَ ىٍسؼ ةَ جّؿػَی ىِارتُای ؿٌّح ةاالی قٍاظحی ىاٌٍغ ارزقیاةی ،جؼکیب و جسؽیَ و جضهیم در ًتلَةٍغی ةهّم
ىیقّد .جضلیق صاوؼ ةا ُغف ةؼرؿی ٌلف ادراك از ىّنفَُای ةؼٌاىَ درؿی در پیفةیٍی درگیؼی جضنیهی داٌكسّیان اٌسام قغ.
روشهب :روش پژوُف صاوؼ جّمیفی -جضهیهی اؿث؛ زاىػَ آىاری قاىم کهیَ داٌكسّیان دوره جضنیالت جکيیهی و داٌكسّیان ؿلال
ؿّم و چِارم دوره کارقٍاؿی رقحَ جغػیَ داٌكگاه غهّم پؽقکی قِیغ ةِكحی در ؿال جضنیهی 1395-96ةّد .صسلو ٌيٌّلَ ةؼاؿلاس
زغول کؼزـی و ىّرگان ٌ 170فؼ اٌحعاب و روش ٌيٌَّگیؼی ةَمّرت ًتلَای ٌـتحی ةَ ًّر جنادفی ةّد .ةَىٍظّر زيعآوری دادهُا
از پؼؿكٍاىَُای ادراك داٌكسّیان و راُتؼدُای اٌگیؽقی ةؼای یادگیؼی اؿحفاده قغ کَ ةا جّزَ ةَ اؿحاٌغارد ةّدن پؼؿكٍاىَُا روایلی
و پایایی آنُا ىّرد جاییغ كؼار گؼفث .دادهُا پؾ از زيعآوری ةا اؿحفاده از آزىّن  tىـحلم و رگؼؿلیّن چٍغگاٌلَ ُلوزىلان از ًؼیلق
ٌؼمافؽار آىاری  SPSSجسؽیَ و جضهیم قغٌغ.
یبفتههبٌ :حایر رگؼؿیّن ُوزىان ٌكان داد کَ ىحغیؼ ادراك از ىّنفَُای ةؼٌاىَ درؿی ةَمّرت کهی ىیجّاٌٍلغ  41/4درملغ جغییلؼات
ىحغیؼ درگیؼی جضنیهی را جتییً کٍٍغ و از ةیً ىّنفَُای ةؼٌاىَ درؿی ،دو ىّنفَ روش جغریؾ ( )Beta;0/388 ،P>0/01و ارزقلیاةی
( )Beta;0/35 ،P>0/01ىیجّاٌٍغ ىحغیؼ ىالك (درگیؼی جضنیهی) را پیفةیٍی کٍٍغ و ُيچٍیً ٌحایر ٌكان داد کَ ىّنفَُای ُلغف و
ىضحّا ةَ جٍِایی كادر ةَ پیفةیٍی درگیؼی جضنیهی ٌیـحٍغ.
نتیجهگیزی :ةا جّزَ ةَ ٌحایر صامهَ ،ادراك از ىّنفَُای ةؼٌاىَ درؿی داٌكسّیان؛ كاةهیث پلیفةیٍلی درگیلؼی جضنلیهی را داقلث،
ةٍاةؼایً دؿثاٌغرکاران ٌظام آىّزقی داٌكگاه ىیجّاٌٍغ ةا اجضاد اُغاف روقً ،ىضحلّای ةلَ روز و کارآىلغ ،روشُلای جلغریؾ فػلال و
ارزقیاةی ىحٍّع و ىـحيؼ ،درگیؼی جضنیهی داٌكسّیان را ارجلاء دٍُغ.
کلید واصههب :ىّنفَُای ةؼٌاىَ درؿی ،درگیؼی جضنیهی ،داٌكسّ

مقدمه
چگٌّگی فؼآیٍغ یادگیؼی-یاددُی یکلی از ىِلوجلؼیً غّاىلم
ىّدؼ ةؼ پیكؼفث جضنیهی داٌكسّیان و زهب اٌگیؽه آنُا ةؼای
اداىَ جضنیم اؿث .ةا جّزَ ةَ جّؿػَ اىکاٌات و پیكلؼفثُلا و
اةغاع روشُای زغیغ آىّزقی ُؼ روز قلیّهُلای یلادگیؼی و
یاددُی ىحضّل ىیقّد و ُيگلام ةلا پیكلؼفثُلای فلًآوری
دروازهُای ٌّیٍی ةؼای ةِتّد ایً فؼآیٍغ گكّده ىیقلٌّغ .اىلا
ةا جّزَ ةَ ایً جضّالت آىّزقلیٍُ ،لّز در ةـلیاری از ىلّارد
فؼآیٍغ یادگیؼی -یاددُی از کیفیث ىٌهّةی ةؼظّردار ٌیـث و
ٌلارؿلایلیُلایلی ىكِلّد اؿث کَ در ىللّاردی ةَ اٌنلللؼاف
داٌكسّیان از اداىَ جضنیم ( )1و در ىّاردی ٌیؽ ةَ ورود افؼاد
غیؼصلؼفَای ةَ زلاىػَ ىٍحِی ىیقّد ( )2کلَ ایلً ىكکالت
نویسنده مسئولٌّ :قیً غيّئی ،کارقٍاس ارقغ ةؼٌاىَریؽی درؿلی ،گلؼوه غهلّم جؼةیحلی،
داٌكگاه پیام ٌّر ،ایؼان nooshin.amouei@gmail.com
ىِؼان فؼجانهِی ،گؼوه غهّم جؼةیحی ،داٌكگاه پیام ٌّر ،ایؼان
فؼوزان وؼاةیان ،گؼوه غهّم جؼةیحی ،داٌكگاه پیام ٌّر ،ایؼان
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ىّزب پیاده قغن ىػىالت زتلؼانٌاپلػیؼی ةلؼ پیکلؼ زاىػلَ
ىی قّد و ُيچٍیً ُيّاره ایً اٌحظار از فؼاگیلؼان وزلّد دارد
کَ از پیكؼفث جضنیهی ةاالیی ةؼظّردار ةاقلٍغ .ایلً ىّولّع
ةؼای ٌظامُای ىعحهف آىّزقی جا زایی صائؽ اُيیث اؿث کلَ
ىیؽان پیكؼفث فؼاگیؼان ،ةَ غٍلّان یلش قلاظل ىِلو ةلؼای
ارزیاةی ٌظامُای آىّزقلی و ىّفلیلث در فػانیلثُلای غهيلی
ىللّرد جّزللَ اؿللث و ىللیجللّان اقللاره کللؼد کللَ ةیكللحؼیً
ؿللؼىایَگللػاری در کكللّرُای جّؿللػَ یافحللَ در ایللً زىیٍللَ
ىیةاقغ .ةغیِی اؿث کَ جضلق ایً اىؼ زؽ ةلا درگیلؼی ُيلَ
زاٌتَ فؼاگیؼان در جکانیف درؿی و پیكگیؼی از جؼك جضنلیم
و ةیغالكگی آنُا ٌـتث ةَ جضنیم غهو ،ىـلیؼ ٌعّاُلغ قلغ؛
ىّنفَی ةـیار ىِيی کَ در ایً ىیلان ٌللف ةـلیار ىِيلی را
ایفاء ىیکٍغ؛ درگیؼی جضنیهی ىیةاقغ؛ کَ زغیلغا ةلَ غهلث
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جاریط پػیؼش97/02/02 :
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و ىغرؿللَ اقللاره دارد در واكللع درگیللؼی غللاًفی قللاىم
غالكَىٍغی دروٌی ةَ ىٌانب و جکانیف درؿلی ،ارزشدُلی ةلَ
ىٌانللب ،وزللّد غاًفللَ ىذتللث و فلللغان غاًفللَ ىٍفللی ٌظیللؼ
ٌااىیللغی ،اوللٌؼاب و ظكللو ٍُگللام اٌسللام جکللانیف درؿللی و
یلادگیؼی اؿللث .درگیللؼی قللٍاظحی قللاىم اٌللّاع فؼایٍللغُای
پؼدازش اؿث کَ داٌفآىّزان زِث یلادگیؼی ىلّرد اؿلحفاده
كؼار ىیدٍُغ و ىحكکم از راُتؼدُای قلٍاظحی و راُتؼدُلای
فؼاقٍاظحی اؿث ( .)7راُتؼدُای قٍاظحی اكغاىاجی ُـحٍغ کَ
ةَ کيش آنُا اًالغات جازه ةؼای پیٌّغ دادن و جؼکیلب کلؼدن
ةلا اًالغلات از پللیف آىّظحلَ قللغه و ذظیؼهؿلازی آنُللا در
صافظَ درازىغت آىاده ىیقٌّغ و قاىم  3دؿلحَ کهلی ىلؼور،
ةـي یا گـحؼش و ؿازىاندُی اؿث .راُتؼدُلای فؼاقلٍاظحی
قکهی از قٍاظث ُـحٍغ کَ ةلؼ فؼآیٍلغُای قلٍاظحی اغيلال
ٌظارت ىیکٍٍغ ( .)8یافحَُای پژوُفُلا در زىیٍلَ درگیلؼی
جضنیهی ٌكلان ىلیدُلغ کلَ غّاىلم چٍغگاٌلَ فلؼدی ىاٌٍلغ
راُتؼدُای یادگیؼی ( )9و ىضیٌی ىاٌٍغ رفحارُای آىّزقلی و
صيایحی ىػهو ( ،)10زىیٍَُای ظلاٌّادگی و صيلایحی وانلغیً
( )11و رواةي ةا ُيـاالن ( )12ةؼ درگیؼی ُیساٌی و قٍاظحی
داٌكسّیان در فػانیلثُلای داٌكلگاُی جلادیؼ دارٌلغ .ةلَ ایلً
جؼجیللب ،یللش غاىللم ادؼگللػار ةللؼ درگیللؼی جضنللیهی ،ىضللیي
صيایثکٍٍغه اؿث .یش ىضیي ظّب در داٌكگاه ىیجّاٌغ یلش
غاىم ةؼای افلؽایف درگیلؼی ةاقلغ .درگیلؼی جضنلیهی یلش
ىّكػیث اٌػٌافپػیؼ اؿث کَ ةَ وؿیهَ ةافلث آىّزقلی قلکم
داده ىیقّد ( .)13زىاٌی کلَ داٌكلسّیان ىضلیي آىّزقلی را
ىحٍاؿب ةلا ٌیازُلای ظلّد یػٍلی قایـلحگی ،ظّدىعحلاری و
ارجتاط ادراك ىیکٍٍغ ،درگیؼی جضنلیهی صانلث ةِیٍلَ پیلغا
ىیکٍغ ( .)14در واكع ،درگیؼی جضنیهی ىفِلّم ؿلازگاراٌَای
اؿث کَ ىیجّاٌغ ةَ راصحی از راه ةافث آىّزقلی قلکم گیلؼد.
ةٍاةؼایً ةا جّزَ ةَ ىٌانب ذکؼ قغه و ُيچٍیً ىٌانػات ؿایؼ
پژوُكگؼان ىیجّان اقاره کؼد کلَ؛ یکلی از ىحغیؼُلای كاةلم
ًؼح در راةٌَ ةا درگیؼی جضنیهیٌ ،لف ادراك از ىّنفلَُلای
ةؼٌاىَ درؿی ىیةاقغ (.)15
ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ادراك ،فؼایٍغی اؿث کَ افؼاد ،ةَ وؿلیهَ آن،
پٍغاقثُا و ةؼداقثُایی را کَ از ىضیي ظّد دارٌغ ،جٍظلیو و
جفـیؼ ىیکٍٍغ و ةغیً وؿیهَ ةَ

آنُا ،ىػٍی ىلیدٍُلغ (.)16

ةَ ُيیً دنیلم ىلیجّاٌلغ ٌللف کهیلغی در ىلّنلَ درگیلؼی
جضنیهی داقحَ و ةیجّزِی ةَ آن ىیجّاٌلغ در ایسلاد ىػىلم
آىّزقی کارؿاز ةاقغ .ةلا جّزلَ ةلَ ایلًکلَ ةؼٌاىلَ درؿلی از
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ٌلف پؼرٌگ آن در اىؼ قکـث جضنیهی جّزَ پژوُكلگؼان را
ةَ ظّد زهب ٌيّده اؿلث .درگیلؼی جضنلیهی را ىیجلّان ةلَ
مّرت جػاىم ةیً جّزَ و جػِغ ةِحؼ درك و جػؼیلف کلؼد (.)3
داٌكسّیاٌیکَ درگیؼ ىیقٌّغ ،جّزَ و جػِغ زیادی دارٌغ ،زیؼا
ةؼای اٌسام جکانیف و فػانیثُای ىؼةلّط ةلَ درس ارزش كائلم
ُـحٍغ .ةَ ةیان دیگؼ ،ىيکً اؿث داٌكسّیان درگیؼ ،ىـلائهی
را یاد ةگیؼٌغ کَ ُیچ ارزش قعنی ةؼای آنُلا ٌلغارد چؼاکلَ
آنُا ةَ اٌسام جکانیف یا فػانیثُایی ارزش ىیدٍُغ کَ ىٍسلؼ
ةَ یادگیؼی ةیكحؼ ىیقّد .داٌكسّیان در ٍُگام درگیؼ قلغن
در جکانیف یا فػانیثُلا ،صحلی در غیلاب پاداشُلای دروٌلی،
پایغاری و جالش از ظّد ٌكان ىیدٍُغ در صانیکَ داٌكسّیان
ىٌیع و فؼىاٌتؼدار فلي ةَ جکهیف جّزَ ىیکٍٍغ و ؿلٌش ایلً
جّزَ در آٌان در ٌّؿان اؿث و ىيکً اؿلث کلو قلّد .ةلؼای
ىذال وغغهی پلاداش ةیؼوٌلی ةلا ارزش (ٌيلؼهی ظلّب ،جیییلغ
دیگؼان ،وانغیً و اًؼافیان ،ورود ةَ ىلاًع ةاالجؼو غیؼه) ىيکً
اؿث ىّزب مؼف اٌؼژی ةـیار زیادی قّد ،اىا ةَ درگیؼقلغن
فؼاگیؼان ىٍسؼ ٌيیقّد ،زیؼا چٍیً پاداشُایی فلي وؿیهَای
ةؼای زهب جّزَ و مؼف اٌؼژی ولؼوری ةلؼای اٌسلام جکلانیف
اؿث ،اىا ةَ ىضه صػفقغن پلاداش ةیؼوٌلی ،جّزلَ کلاُف
ىییاةغ یا از ةیً ىیرود و فؼد ُیچ اٌلؼژیای ملؼف ٌيیکٍلغ،
زیؼا ظّد جکهیف ُیچ ارزش و زاذةَای ةؼای او ٌغارد .در واكلع،
جّزَ جّؿي پاداش ةیؼوٌی ایساد و زهلب ىیقلّد ،اىلا جػِلغ
فلي از ًؼیق ىػٍاُا و ارزشُای قعنی ایساد ىیقّد (.)4
یکی از ىِوجؼیً قاظلُای ٌكلاندٍُغه کیفیلث آىلّزش و
پیكؼفث جضنلیهی ،درگیلؼی جضنلیهی داٌكلسّیان اؿلث .در
داٌكگاهُای غهلّم پؽقلکی کلَ ُيلّاره داٌلف در رقلحَُای
ىؼجتي ةا آن ةَ روز ىیقّد و اًالغات زغیغی اوافَ ىیقّد،
ٌیازىٍغ ایً اؿث کَ داٌكسّیان ُيّاره ظلّد را ةلا داٌلف روز
ىٌٍتق ؿازٌغ جا ةَ ىّفلیث دؿلث یایٍلغ .درگیلؼی جضنلیهی
ؿازهای اؿث کَ اونیً ةار ةؼای درك و جتییً افلث و قکـلث
جضنیهی ىٌؼح قغ و ةَ غٍّان پایَ و اؿاس ةلؼای جالشُلای
امالحگؼایاٌَ در صّزه جػهیو و جؼةیث ىغٌظؼ كلؼار گؼفلث (.)5
درگیللؼی جضنللیهی درةؼگیؼٌللغه اةػللاد رفحللاری ،قللٍاظحی و
اٌگیؽقی اؿث.
ةػغ رفحاری ،ةَ رفحارُای كاةم ىكاُغه جضنیهیٌ ،ظیؼ جالش و
پایغاری در ٍُگام ىّازَ قغن ةا ىكکم در صیً اٌسام جکانیف
درؿللی و جلاوللای کيللش از اؿللاجیغ یللا ُيـللاالن ةللَ ىٍظللّر
یادگیؼی و درك ىٌانلب درؿلی اقلاره دارد( .)6ةػلغ غلاًفی
درگیؼی ،ةَ واکٍفُای غاًفی و ُیساٌی داٌفآىّز در کالس

ٌّقیً غيّئی و ُيکاران

ٌّقیً غيّئی و ُيکاران

ىِوجؼیً اةؽارُا و غٍامؼ جضلق ةعكی ةَ اُغاف و رؿانثُای
آىّزش غانی اؿث .از ایً رو جالش ىیقّد جا از ًؼیق ًؼاصی
و جغویً ةؼٌاىَ درؿی ىكعل ،اٌّاع ىعحهف داٌف و ىِارتُا
و ىـهّنیثُایكان در زٌغگی آىاده ؿلازد ( .)17ةؼٌاىﮥ درؿی،
ىػادل فارؿی واژه  Curriculumو ىػؼف یکی از رقحَُای
جعننی صّزه جػهلیو و جؼةیث اؿث ( .)18ةؼٌاىَ درؿی قاىم
ؿازىاٌغُی یش ؿهـلهَ فػانیلثُلای یلاددُی ویلادگیؼی ةلَ
ىٍظّر ایساد جغییؼات ىٌهّب در رفحار یادگیؼٌغهُا و ارزقیاةی
ىیؽان جضلق ایً جغییلؼات اؿلث ( .)19ةؼٌاىلَُلای درؿلی از
غٍامؼی جكکیم قغهاٌغ کَ جؼکیب و ُياٍُگی ىٍاؿب آنُلا
در کٍار یکغیگؼ ىّفلیث ةؼٌاىَ درؿلی را جىليیً ىلیکٍلغ و
ىعاًب را ةَ ىـیؼ و ُغف ىّرد ٌظؼ ٌؽدیشجؼ ىیکٍلغ اىلا ةلا
جّزَ ةَ ىیؽان اُيیث غٍامؼ ةؼٌاىَ درؿی ىیان ماصب ٌظؼان
در ایًةاره اظحالف ٌظلؼ وزلّد دارد ( .)20جلایهؼ چِلار غٍنلؼ
ُغف ،ىضحّا ،روش و ارزقیاةی را پیكٍِاد ىیکٍغُ .یهلغا جاةلا
اٌغیكيٍغ دیگؼ صّزه ةؼٌاىَ آىّزقی ،غٍامؼ چِارگاٌَ جلایهؼ را
ةَ ُفث غٍنؼ ٌیازُاُ ،غفُلا ،ىضحلّا ،ؿلازىاندُلی ىضحلّا،
جسؼةیات یادگیؼی ،ؿازىاٌغُی جسؼةیات یلادگیؼی و ارزقلیاةی
گـحؼش داد .کالیً انگّی ٌَ غٍنؼی از غٍامؼ ةؼٌاىلَ درؿلی
قللاىم :اُللغاف ،ىضحللّا ،فػانیللثُللای یللادگیؼی ،روشُللای
ارزقیاةی ،ىٍلاةع و اةلؽار یلادگیؼی ،زىلان ،فىلا و یلا ىضلیي،
گؼوهةٍغی ،راُتؼدُای جغریؾ را ارائَ ىلیدُلغ ( .)21در ایلً
جضلیق ىّنفَُای ةؼٌاىَ درؿلی ىلّرد ةؼرؿلی قلاىم ُلغف،
ىضحّا ،روش و ارزقیاةی ةّده اؿث.
اگؼچَ پژوُكی کَ ىـحلیيا ةَ ٌلف پیفةیٍیکٍٍغگی ادراك
از ىؤنفَُای ةؼٌاىَی درؿی در درگیؼی جضنیهی داٌكلسّیان
پؼداظحَ ةاقغ ،یافث ٌكغ ونی پژوُفُای جّؿي اردان ( )22و
صیغرزاده ( )23در راؿحای جیدیؼ غّاىلم ةیؼوٌلی ةلؼ درگیلؼی
اٌگیؽقی کَ یکی از ىّنفَُای درگیؼی جضنیهی اؿث ملّرت
گؼفحَ کَ در ایً پژوُفُا ةَ ٌلف غّاىهی اززيهَ ىضیيُای
ىعحهف یادگیؼی ،ظنّمیات ىغرؿَ و کالس درس ،ىضحلّای
آىّزقی ،روشُای ىعحهلف آىلّزش ،کیفیلث جلغریؾ ادراك
قغه ،ؿاظحار ارزقیاةی ادراك قغه و ىّاردی از ایلً كتیم ،ةلؼ
اٌگیؽش ةَ مّرت ىسؽا پؼداظحلَ قلغه اؿلث ( )22-25ونلی
5

/

پژوهش در آموزش علوم پزشكي  /پاییز 7397؛ )3( 71

ٌلف ایً ىّنفَُا ةَمّرت جػاىهی ىّرد ةؼرؿلی كلؼار ٌگؼفحلَ
اؿث.
ةاجّزَ ةَ ایً کَ در داٌكگاهُای غهّم پؽقکیُ ،يلّاره داٌلف
در رقحَُای ىؼجتي ةا آن ةَ روز ىیقّد و اًالغلات زغیلغی
اوافَ ىیقّدٌ ،یازىٍغ ایً اؿث کَ داٌكسّیان ُيّاره ظّد را
ةا داٌف روز ىٌٍتق ؿازٌغ جا ةَ ىّفلیث دؿث یاةٍلغ ةٍلاةؼایً
جّزَ ةَ درگیؼی جضنیهی داٌكسّیان غهلّم پؽقلکی اُيیلث
ویژهای دارد و ىكعل کلؼدن ؿلِو ىحغیؼُلای ىلّدؼ ةلؼ آن،
وؼوری ةَ ٌظؼ ىیرؿلغ .از ًؼفلی ةلا جّزلَ ةلَ ایٍکلَ ٌظلام
آىّزش غانی در زّاىع زِلاٌی غيهکؼدُلای ىحٍلّع و ىحػلغد
ظّد را از ًؼیق ةؼٌاىَ درؿی ىضلق ىلیؿلازد و ُيچٍلیً ةلا
جّزَ ةَ کوکلاریُلا و ةلیجلّزِی از نضلاس ؿیاؿلثگلػاری
آىّزقی از زاٌب ةؼٌاىَریؽان؛ نلػا ،جضلیلق در زىیٍلَ ةؼرؿلی
ٌلف ادراك از ىّنفَُای ةؼٌاىَ درؿی در پیفةیٍلی درگیلؼی
جضنیهی داٌكسّیان داٌكلکغه جغػیلَ داٌكلگاه غهلّم پؽقلکی
قِیغ ةِكحی وؼوری ةَ ٌظؼ ىیرؿغ .ةٍاةؼایً ىـههَ امهی در
پژوُف صاوؼ ایً اؿث کَ ؿِو ادراك از ىّنفلَُلای ةؼٌاىلَ
درؿی (ُغف ،ىضحّا ،روش و ارزقیاةی) در پیفةیٍی درگیؼی
جضنیهی داٌكسّیان جغػیَ داٌكگاه غهّم پؽقکی قِیغ ةِكحی
چلغر اؿث؟

روشهب
ایً پژوُف جّمیفی -جضهیهی و از ٌّع پیيایكی اؿث .ةاجّزلَ
ةَ ایًکَ در ؿالُای اونیلَ دوره کارقٍاؿلی ةلَ غهلث وزلّد
دروس غيّىی و فللغان دروس اظحناملی ،داٌكلسّیان فاكلغ
ادراك کافی ٌـتث ةَ غٍامؼ و ىّنفَُای ةؼٌاىَ درؿلی رقلحَ
جغػیَ ُـحٍغ ،نػا در ایً جضلیق کهیَ داٌكسّیان ؿال ؿلّم و
چِارم دوره کارقٍاؿی و داٌكسّیان دوره جضنلیالت جکيیهلی
(کارقٍاؿی ارقغ ،دکحؼی) رقحَ جغػیَ داٌكگاه غهّم پؽقلکی
قِیغ ةِكحی در ٌیيـال دوم  95-96ةَ غٍّان زاىػَ آىلاری
ایً پژوُف اٌحعاب قغٌغ کَ جػغاد آنُا ةؼاةؼ ةا ٌ 296فؼ کلَ
ٌ 175فؼ کارقٍاؿی و ٌ 121فؼ جضنیالت جکيیهلی ةلّد (198
ٌفؼ زن و ٌ 98فؼ ىؼد) .صسو ٌيٌَّ ةؼ اؿاس زغول کؼزـی و
ىّرگان (ٌ 170 )26فؼ ىضاؿتَ کلَ ةلَ دنیلم ٌلاُيگً ةلّدن
زاىػَ آىاری از نضلاس ىحغیلؼ جػلغیمکٍٍلغه یػٍلی دورهُلای
جضنیهی (کارقٍاؿی و جضنیالت جکيیهی)ٌ ،يٌَُّا ةا اؿحفاده
از روش ٌيٌَّگیلؼی ًتللَای ٌـلتحی اٌحعلاب قلغٌغ .ةلغیً
ىٍظّر از ُؼ دوره جضنلیهی (جضنلیالت جکيیهلی ،کارقٍاؿلی
ؿال ؿّم و چِارم) ةَ ٌـلتث جػلغاد داٌكلسّیان آن ةلَ کلم
زاىػَ آىاریٌ ،يٌَّگیؼی ةَ غيم آىلغ و درٌِایلث ٌ 70فلؼ از
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را ةَ فؼاگیؼان اٌحلال داده ،آنُا را ةؼای ةؼغِغه گؼفحً ٌلفُا

ارجتاط ادراك از ىّنفَُای ةؼٌاىَ درؿی در پیفةیٍی و ...

ارجتاط ادراك از ىّنفَُای ةؼٌاىَ درؿی در پیفةیٍی و ...

 )6و ةػلللللغ فؼاقلللللٍاظحی /راُتؼدُلللللای فؼاقلللللٍاظحی
(ؿللّاالت )3 ،9 ،10 ،15 ،16 ،17 ،19 ،20 ،24 ،27 ،30 ،32
را قاىم ىیقغ .ةلؼای پاؿلط ةلَ ایلً پؼؿكلٍاىَ از ىلیلاس
پاؿعگّیی پٍر درزلَای ( ;1کلاىال ىعلانف ;2 ،ىعلانف;3 ،
ىحّؿي ;4 ،ىّافلق ;5 ،کلاىال ىّافلق) اؿلحفاده قلغ .پٍحلؼیر
) (Pintrichو ُيکاران ( )28ذکلؼ کلؼدهاٌلغ کلَ کهیلَ ظلؼده
ىلیاسُای پؼؿكٍاىَ راُتؼدُلای اٌگیؽقلی ةلؼای یلادگیؼی
دارای روایی ىٍاؿتی اؿلث .ایلً پؼؿكلٍاىَ در ایلؼان جّؿلي
زتاری (ٍُ )29سار قغه و جّؿي رؿحگار ( ،)30غاةغیٍی ()31
و ةاةاظللاٌی ( )32ىلّرد اؿللحفاده كللؼار گؼفللث .وللؼایب آنفللای
کؼاٌتاخ ةؼای اةػلاد رفحلاری ،غلاًفی ،راُتؼدُلای قلٍاظحی و
راُتؼدُای فؼاقلٍاظحی ةلَ جؼجیلب ةؼاةلؼ ،0/69 ،0/90 ،0/69
 0/75گؽارش قغه اؿث .ایلً ولؼایب ٌكلاندٍُلغه ُيـلاٌی
دروٌی پؼؿكٍاىَ ةلَ غٍلّان قاظنلی از پایلایی آن اؿلث .در
جضلیق صاوؼ ،وؼیب آنفای کؼوٌتاخ  0/91ةَ دؿث آىغ.
زِث رغایث ىالصظات اظالكی ،پژوُكلگؼ ةلا ىػؼفلی ظلّد و
جّوللیش اُللغاف و روش پللژوُف و جیکیللغ ةللؼ ىضؼىاٌللَ ةللّدن
اًالغات ،از داٌكلسّیان رولایث آگاُاٌلَ کـلب ٌيلّد .ةلؼای
پیفةیٍی درگیؼی جضنیهی داٌكسّیان جغػیلَ داٌكلگاه غهلّم
پؽقکی از ًؼیق ادراك آٌلان از ىّنفلَُلای ةؼٌاىلَ درؿلی از
رگؼؿیّن چٍغگاٌَ اؿلحفاده قلغ .دادهُلا از ًؼیلق ٌلؼمافلؽار
آىاری  SPSS.Ver.20جسؽیَ و جضهیم قغٌغ.

یبفتههب
زغول قلياره یلش ىكعنلات غيلّىی پاؿلعگّیان را ٌكلان
ىیدُغ کَ ةیكحؼیً زاىػَ آىاری ىّرد ٌظؼ ةلا  66/91درملغ
زن و  59/12درمغ دارای ىغرك کارقٍاؿی ةّده و ُيچٍلیً
ٌحایر ٌگؼش و وولػیث پاؿلطگّیلان در ارجتلاط ةلا ُؼیلش از
ىفاُیو و گّیَُای جضلیق ارائَ قغه اؿث.

جدول :1توسیع فزاوانی تحصیالت و جنس آسمودنیهب
متغیز
جضنیالت

زٍؾ

مولفه

فزاوانی

درصد

کارقٍاؿی
کارقٍاؿی ارقغ

100
70

59/12
40/88

زيع

296

100

زن
ىؼد

113
57

66/91
33/109

170

100

زيع

زغول قياره دو ىیاٌگیً و اٌضؼاف ىػیار ٌيؼات داٌكلسّیان را
در ىّرد ظؼده ىلیاسُای ادراك از ىّنفَُلای ةؼٌاىلَ درؿلی
یػٍللی ادراك از ُللغف ،ىضحللّا ،روش و ارزقللیاةی و ظللؼده

ىلیاسُای درگیؼی جضنیهی یػٍی درگیؼی رفحاری ،غلاًفی،
قٍاظحی و فؼاقٍاظحی را ٌكان ىیدُغ.
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دوره جضنیالت جکيیهلی وٌ 100فلؼ از دوره کارقٍاؿلی ؿلال
ؿّم و چِارم ةًَّر جنادفی اٌحعاب قغٌغ.
اةلؽار اٌلغازهگیلؼی در ایلً پژوُف قلاىم دو پلؼؿكٍاىَ ةّد:
انف) پؼؿكٍاىَی ادراك داٌكسّیان از ىؤنفَُای ةؼٌاىَ درؿی
کَ ةؼ ىتٍای انگّی جایهؼ ةّد .ایً انگلّ قلاىم چِلار غٍنلؼ از
غٍامؼ ةؼٌاىَ درؿی ،یػٍی ُلغف ،ىضحلّا ،روش و ارزقلیاةی و
دارای  40گّیَ کَ ظؼده ىلیاسُای ُغف (ؿلّاالت  1جلا ،)5
ىضحّا (ؿّاالت  6جا  ،)13روش جغریؾ (ؿؤاالت  14جلا  )27و
ارزقیاةی (ؿؤاالت  28جا  ) 40را قلاىم ةلّد و درٌِایلث ایلً
ىلیاس در ًیف پٍر گؽیٍَای نیکؼت از کاىال ىعانفو جا کلاىال
ىلّافلو جللغویً قللغ .درولليً ؿللؤاالت ةللَ مللّرت ىػکللّس
ٌيؼهگػاری قلغٌغً .اًلاری و ُيکلاران ( )27ولؼیب آنفلای
کؼوٌتلاخ ةللؼای کلم ؿللّاالت را ةؼاةللؼ ةلا  0/95و ةللؼای ظللؼده
ىلیاسُای ُغف ،ىضحّا ،روش و ارزقیاةی ةَ جؼجیلب ةؼاةلؼ ةلا
 0/93 ،0/74 ،0/7و  0/79ةغؿث آورد کَ ایً ىلادیؼ صاکی از
دتات ةاالی ایً ىلیلاس ىلیةاقلغ .در جضلیلق صاولؼ ولؼیب
آنفای کؼوٌتاخ  0/71ةلَ دؿلث آىلغ .ب) ةلا جّزلَ ةلَ ایٍکلَ
پؼؿفٌاىَ درگیؼی جضنیهی چٍغ ىّنفَ را ىّرد ةؼرؿی کلؼده
و روایی ةا پایایی آنُا ةَملّرت زغاگاٌلَ ىلّرد ةؼرؿلی كلؼار
گؼفحَ نػا ةؼای ؿلٍسف درگیلؼی جضنلیهی از یکلی از ظلؼده
ىلیاسُای پؼؿكٍاىَ راُتؼدُلای اٌگیؽقلی ةلؼای یلادگیؼی
) (MSLQکَ جّؿي پٍحلؼیچ ،روؿلؼ و دیگلؼو( ( )28ىػؼفلی
قغ ،اؿحفاده گؼدیغ .الزم ةَ ذکؼ اؿث کلَ پؼؿكلٍاىَ ىلػکّر
جياىی ظؼده ىلیاسُلای آن از نضلاس روایلی و پایلایی ىلّرد
ةؼرؿی كؼار گؼفحَ اؿث؛ ُيچٍیً ایلً پؼؿكلٍاىَ ىحكلکم از
 32ؿّال اؿلث کلَ درگیلؼی جضنلیهی را در اةػلاد رفحلاری،
غاًفی ،قلٍاظحی ،و فؼاقلٍاظحی اٌلغازهگیلؼی ىلیکٍلغ .ةػلغ
رفحاری /جلالش (ؿلّاالت )2 ،5 ،12 ،23؛ ةػلغ غلاًفی /ارزش
جکهیلللف (ؿلللّاالت )1 ،4 ،7 ،11 ،22 ،26؛ ةػلللغ قلللٍاظحی/
راُتؼدُای قلٍاظحی (،8 ،13 ،14 ،18 ،21 ،25 ،28 ،29 ،31

ٌّقیً غيّئی و ُيکاران

ٌّقیً غيّئی و ُيکاران

ارجتاط ادراك از ىّنفَُای ةؼٌاىَ درؿی در پیفةیٍی و ...

جدول :2ضبخصهبی توصیفی مزبوط به ادراک اس مولفههبی بزنبمه درسی و درگیزی تحصیلی
متغیز

ةؼٌاىَ درؿی

ُغف
ىضحّا
روش
ارزقیاةی

15/2
22/6
40/9
40

3/4
3/1
8
6/3

22
33
58
56

6
15
20
19

16
18
38
37

-0/12
0/19
-0/14
-0/28

-1/02
0/5
-0/7
-0/1

درگیؼی جضنیهی

رفحاری
غاًفی
قٍاظحی
فؼاقٍاظحی

13/4
22/3
35
39/2

3/4
4/9
7/6
6/4

20
30
49
54

6
11
17
27

14
19
32
27

-0/32
-0/77
-0/85
-0/26

-0/47
0/26
0/18
-0/62

اؿحفاده گؼدیغ کَ ٌحایر در زغول قياره ؿَ ةیان قغه اؿث.

ةَ ىٍظّر ةؼرؿی جفاوت درگیؼی جضنیهی در ةیً داٌكسّیان
ةلا جّزلَ ةَ دوره جضنیهی از آزىلّن ىػٍلیدار ةّدن  tىـحلم

جدول :3تفبوت درگیزی تحصیلی دانطجویبن بب توجه به دوره تحصیلی
دوره

تعداد افزاد

میبنگین

انحزاف معیبر

کارقٍاؿی
جضنیالت جکيیهی

100
70

113/95
104/18

15/09
23/9

میبنگین
تغییزات
9/77

آمبره t
3/24

درجه

سطح

آسادی t

معنیداری

166

**0/001
** p>0/01

ةَ ىٍظّر آگاُی از ٌلف ادراك از ىّنفَُای ةؼٌاىلَ درؿلی در
پیفةیٍی ىّنفَُلای درگیلؼی جضنلیهی داٌكلسّیان از روش
جضهیم رگؼؿیّن چٍغگاٌَ ُوزىان اؿحفاده گؼدیغ (زغول .)4
ٌحایر صامم از رگؼؿیّن چٍغگاٌَ ٌكان داد کَ ىسيّغَ ظؼده
ىلیاسُای ادراك از ىّنفَُای ةؼٌاىَ درؿی (ادراك از ُلغف،
ىضحللّا ،روش و ارزقللیاةی) ىللیجّاٌٍللغ درگیللؼی جضنللیهی
داٌكلسّیان جغػیلَ داٌكلگاه غهلّم پؽقلکی قلِیغ ةِكلحی را
پیفةیٍی کٍٍغ ( P>0/001و ُ .)F;28/766يچٍیً ةؼاؿلاس
یافحَُای ةَ دؿث آىلغه از آزىلّن رگؼؿلیّن چٍغگاٌلَ r ،یلا

وؼیب ُيتـحگی ىحغیؼُلای جضلیلق ةؼاةلؼ  0/643و ولؼیب
جػییً آن  0/414اؿلثٌ .حلایر ةلَدؿلث آىلغه ةیلاٌگؼ وزلّد
ُيتـحگی ةیً ىحغیؼُای جضلیق ةّده و ظّد گّیای ایً اؿث
کَ ىؤنفَُای ىحغیؼ پلیفةلیً دارای ارجتلاط كلّی ةلا ىحغیلؼ
ىالك (درگیؼی جضنیهی) ُـحٍغ.
ةللَىٍظللّر ةؼرؿلی ایللً ىـللههَ کللَ کللغامیللش از ىحغیؼُللای
پیفةیٍی (ادراك از ُغف ،ىضحّا ،روش و ارزقیاةی) ةَ جٍِایی
كادر ةَ پیفةیٍی ىحغیؼ ىالك (درگیلؼی جضنلیهی) اؿلث ،در
زغول قياره چِار ٌحایر وؼایب رگؼؿیّن گؽارش قغ.

جدول  :4ضزایب رگزسیون در مدل بزرسی ارتببط ادراک دانطجویبن اس مولفههبی بزنبمه درسی و درگیزی تحصیلی
ضزایب غیزاستبندارد
b

خطبی انحزاف معیبر

ضزایب استبنداردضده
Beta

آمبره t

P-value

ىلغار داةث

25/73

14/13

-

1/821

0/07

ُغف
ىضحّا
روش جغریؾ
ارزقیاةی

-0/104
0/132
0/952
1/097

0/396
0/419
0/188
0/216

-0/018
0/02
0/388
0/35

-0/264
0/315
5/046
5/087

0/792
0/753
0/001
0/001

مدل

وؼایب رگؼؿیّن اؿحاٌغارد قغه ٌكان ىیدُغ کَ از ةیً چِار
ظؼده ىلیاس ادراك داٌكسّیان از ىّنفلَُلای ةؼٌاىلَ درؿلی
(ادراك از ُغف ،ىضحّا ،روش و ارزقیاةی) ،ظؼده ىلیلاسُلای
ادراك از روش ( )t ;5/046 ،P;0/001و ادراك از ارزقللللیاةی
( )t ;5/087 ،P>0/001ىیجّاٌٍغ پیفةیًُلای ظلّةی ةلؼای
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درگیؼی جضنیهی داٌكلسّیان جغػیلَ داٌكلگاه غهلّم پؽقلکی
قللِیغ ةِكللحی ةاقللٍغ ،اىللا ظللؼده ىلیللاسُللای ادراك از
ُلللغف ( )t;0/264 ،P;0/792و ادراك از ىضحلللّا (،P;0/753
 )t;0/315ىػٍیدار ٌتّده و پیفةیًُای ظّةی ةؼای درگیلؼی
جضنیهی ٌیـحٍغ.
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میبنگین

انحزاف معیبر

حداکثز

حداقل

دامنه تغییزات

کجی

کطیدگی

ارجتاط ادراك از ىّنفَُای ةؼٌاىَ درؿی در پیفةیٍی و ...

بحث و نتیجهگیزی
ایً جضلیق ةا ُلغف ةؼرؿلی ٌللف ادراك داٌكلسّیان رقلحَ
جغػیَ داٌكگاه غهّم پؽقکی قِیغ ةِكحی از ىّنفَُای ةؼٌاىلَ
درؿی ةؼدرگیؼی جضنلیهی آنُلا ملّرت گؼفلث و ُيچٍلیً
ىیجّان اقاره کؼد کَ؛ در ایً جضلیق از ىغل رگؼؿیّن ظٌلی
چٍغگاٌَ درظنّص پلیفةیٍلی اةػلاد درگیلؼی جضنلیهی ةلؼ
اؿاس ىؤنفَُای ادراك ةؼٌاىَ درؿی اؿلحفاده قلغه اؿلث؛ در
ایً راؿحا ،ةؼاؿاس یافحَُای ةَ دؿث آىغه از آزىّن رگؼؿیّن
ؿاده چٍغگاٌلَ ةلَ روش ُلوزىلان R ،یلا ولؼیب ُيتـلحگی
ىحغیؼُای جضلیق (ىؤنفَ یا ىحغیؼُای پیفةیً ةا اةػاد ىحغیلؼ
ىالك) در ةػغ رفحاری ةؼاةؼ  ،0/455ةػغ غلاًفی ةؼاةلؼ ،0/553
ةػللغ قللٍاظحی ةؼاةللؼ  0/651و ةػللغ فؼاقللٍاظحی ةؼاةللؼ 0/557
ةَدؿث آىغ .اغغاد فّق ةیاٌگؼ وزّد ُيتـحگی ةیً ىحغیؼُای
جضلیق ةّده و ظّد گّیای ایلً اؿلث کلَ ىؤنفلَُلای ىحغیلؼ
پیفةیً كاةهیث ادؼگلػاری و پلیفةیٍلی اةػلاد ىحغیلؼ ىلالك
(درگیؼی جضنیهی) را دارٌغُ .يچٍیً ىیجّان اقاره کؼد کلَ؛
ةا جّزَ ةَ ىٌانػَ ؿایؼ پژوُكگؼان و یافحَُلای ةغؿلث آىلغه
ىیجّان ةَ ىیؽان اُيیث ىّنفَُای ةؼٌاىَ درؿی در پیفةیٍی
ىیؽان درگیؼی جضنیهی اقلاره کلؼد؛ ةلا جّزلَ ةلَ گلؼدآوری
یافحَُای ىّزّد در جضلیق صاوؼ ىیجّان ةیان کؼد کلَ 41/4
درمغ از ىیؽان درگیلؼی جضنلیهی داٌكلسّیان زاىػلَ ىلّرد
ىٌانػَ جّؿي ىّنفَُای ةؼٌاىَ درؿی پیفةیٍی ىیقلٌّغ کلَ
ایً درمغ ٌكان از ىیؽان اُيیث ىّنفلَُلای ةؼٌاىلَ درؿلی و
جّزَ ةَ آن ىیةاقغ؛ کَ اُيیث ایً اىؼ غالوه ةؼ ایً جضلیق ةا
جضلیلات ًاًاری ( ،)27اکتؼپلّرزٌگالٌی ( ،)33دورىلً ()34
ُيعّاٌی دارد و ىیجّان ةا كٌػیث اقاره کؼد کَ رغایث ةؼٌاىَ
درؿی و داقحً دیغ ىذتث و ىٍاؿب ةلَ آن ىّزلب درگیلؼی
جضنیهی داٌكسّیان ىیگؼدد.
یافحَُای ةَ دؿث آىغه از جضلیق صاوؼ ٌكان داد کلَ صلغود
 41/4درمغ از واریاٌؾ درگیؼی جضنیهی جّؿي ىحغیلؼ ادراك
از ىّنفَُای ةؼٌاىَ درؿلی جتیلیً ىلیقلٌّغٌ .حلایر پلژوُف
صاوللؼ ةللا ٌحللایر ةـللیاری از جضلیلللات (ُ )34-40 ،27يـللّ
ىیةاقغ .ایً ٌحایر ةا رویکؼد ظّدجػییً ٌگؼی کَ ةیان ىیکٍغ
ادراکات صامم از ىضیي ةؼ اٌگیؽش جادیؼ دارد ُياٍُگ اؿلث.

زِث جتییً ایً یافحَ ىیجّان اظِار داقث کَ دیغ ىذتلث ةلَ
غٍامؼ ةؼٌاىَ درؿی ،ىٍسؼ ةَ درگیلؼی جضنلیهی داٌكلسّیان
ىیگؼدد.
ٌحایر صاکی از آن ةّد کَ از ةیً ىّنفَُای ُغف ،ىضحّا ،روش
و ارزقیاةی جٍِا ىّنفَُای روش جلغریؾ و ارزقلیاةی كاةهیلث
پللیفةیٍللی درگیللؼی جضنللیهی و اةػللاد ىعحهللف آن را دارا
ىیةاقٍغ .ایً یافحَ ةا ٌحلایر جضلیلق ًاًلاری ( )27ىغلایؼت
داردً .اًاری در جضلیق ظّد ٌكان داد کَ از ةیً چِار ظلؼده
ىلیاس ادراك داٌكسّیان از ىّنفَُلای ةؼٌاىلَ درؿلی ،ظلؼده
ىلیلللاس ادراك از ُلللغف و ادراك از ىضحلللّا ىلللیجّاٌٍلللغ
پیفةیًُای ظّةی ةؼای اٌگیؽش پژوُكی داٌكلسّیان ةاقلٍغ
ونی ظلؼده ىلیلاسُلای ادراك از روش و ادراك از ارزقلیاةی
پیفةیًُای ظّةی ةؼای اٌگیؽش پژوُكی ٌتّدهاٌلغ .در جتلیً
ایللً یافحللَ ىللیجللّان اظِللار داقللث اصحيللاال در رقللحَُللای
غهّم پؽقکی از زيهَ جغػیَ ةا جّزَ ةَ کارةؼدی ةلّدن دروس
ةؼای داٌكسّیانٌ ،لف اؿاجیغ؛ چَ در اٌحعاب روش جلغریؾ و
چللَ در اٌحعللاب روش ارزقللیاةی از درزللَ اُيیللث ةللاالجؼی
ةؼظّرددار اؿث.
درواكع ُؼچَ روش جغریؾ اؿاجیغ ىحٍاؿب ةا زىان الزم ةلؼای
یادگیؼی داٌكسّیان ،ىحٍاؿب ةا ویژگیُا و جّاٌلایی قلٍاظحی
داٌكسّیان ،ىحٍاؿب ةا ىضحّای دروس ،دارای جٍلّع و جؼکیلب
روشُای ىعحهف جغریؾ و ٌیؽ ُؼچلَ ارزقلیاةی ىحٍاؿلب ةلا
اُغاف ،ىضحّا و روش جلغریؾ ،ىحٍاؿلب ةلا داىٍلَ وؿلیػی از
جّاٌاییُای داٌكسّیان ،دارای ٌحایر ؿازٌغه ةؼای ةِتّد فؼآیٍلغ
یاددُی -یلادگیؼی ةاقلغ ،ةیكلحؼ اصحيلال دارد در ىّازلَ ةلا
جکانیف درؿی پافكاری و جالش کٍٍغ ،ةیكحؼ ةَ ىٌانب درؿی
غالكَىٍغ ىیقٌّغ ،درك ىفاُیو درؿی ةؼایكان ىِو ىیقلّد
و ٌیؽ ةیكلحؼ از راُتؼدُلای قلٍاظحی و فؼاقلٍاظحی اؿلحفاده
ىیکٍٍغ.
ُيچٍیً ٌحلایر ىٌانػلَ صاولؼ ٌكلان داد کلَ ةلیً درگیلؼی
جضنیهی داٌكسّیان جغػیَ داٌكگاه غهّم پؽقکی قِیغةِكحی
در دورهُای ىعحهف جضنیهی (کارقٍاؿی ،جضنیالت جکيیهی)
جفاوت ىػٍلیداری وزلّد دارد و داٌكلسّیان دوره کارقٍاؿلی
درگیؼی جضنیهی ةاالجؼی ٌـتث ةلَ دوره جضنلیالت جکيیهلی
داقللحٍغ .زِللث جتیللیً ایللً یافحللَ ىللیجللّان اظِللار داقللث
داٌكسّیان دوره کارقٍاؿی ةؼای رؿیغن ةَ ىغارج ةاالجؼ جالش
ةیكحؼی ىیکٍٍغ ،درٌحیسَ ارزش جکهیف ،جلالش ،راُتؼدُلای
قٍاظحی و فؼاقٍاظحی در آنُا ،در ؿلٌش ةلاالجؼی از اُيیلث
كؼار گؼفحلَ و صلؾ ىـلهّنیثپلػیؼی آٌلان ٌـلتث ةلَ ارزش
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ةؼاؿاس یافحَُای ةَ دؿلث آىلغه از آزىلّن رگؼؿلیّن ؿلاده
چٍغگاٌَ ةَ روش ُوزىان R ،یا وؼیب ُيتـلحگی ىحغیؼُلای
جضلیق در ةػغ رفحاری ةؼاةؼ  ،0/455ةػغ غلاًفی ةؼاةلؼ ،0/553
ةػللغ قللٍاظحی ةؼاةللؼ  0/651و ةػللغ فؼاقللٍاظحی ةؼاةللؼ 0/557
ةَدؿث آىغ.

ٌّقیً غيّئی و ُيکاران

ٌّقیً غيّئی و ُيکاران

غهيی آنُا ىیگؼدد و ُيچٍیً ىلیجلّان ةلا ایسلاد ىّكػیلث
چللانفةؼاٌگیؽ ،اٌحعللاب ُللغفُای روقللً و دقللّارُ ،للغایث
داٌكسّیان ٍُگام اٌحعاب و ةَ کارگیؼی راُتؼدُا و در ملّرت
ٌیاز ةَ آنُا ؿؼٌط دُیغ /ةَ جالش و پایغاری داٌكلسّیان ةِلاء
دُیغ ٌَ مؼفا ةَ ٌحیسَ ؿؼیع.
نػا ةا جّزَ ةَ ىٌانب ذکؼ قغه و اُيیث جضنیالت داٌكلگاُی
و جلاوای روزافؽون از داٌكگاهُا ةؼای ارجلای کیفیث آىّزقلی
و ةِتللّد غيهکللؼد جضنللیهی داٌكللسّیان ،ىضللللان آىللّزش
داٌكگاُی ةَ دٌتلال ىٌانػلَ و ةؼرؿلی ىحغیؼُلای ىلؼجتي ةلا
ىّفلیث جضنیهی و راُتؼدُای ىؤدؼ ةؼای ةؼظّرد ةلا ٌیازُلای
جضنیهی و رواٌلی -ازحيلاغی داٌكلسّیان ُـلحٍغُ. .يچٍلیً
اىؼوزه ٌظامُای آىّزقلی ،ةلا جغییلؼ و جضلّالت زیلادی روةلؼو
ُـحٍغ کَ در ایً ىیلان داٌكلگاهُا ؿلػی دارٌلغ آىّزشُلای
ظّد را ىٌاةق ةا ٌیازُای داٌكسّیان و زاىػَ ارائَ دٍُغ .ایساد
اٌگیؽه در داٌكسّیانًّ ،ری کَ ةحّاٌٍلغ در جضنلیالت ىّفلق
ةاقٍغ یکی از چانفُای ىِو در زىیٍَ ارجلای کیفیث آىّزش
و ؿٌش ةؼٌاىَ درؿی اؿث.
ةًَّر کهی ىیجّان اقاره کؼد کَ ىّنفَُای ةؼٌاىَ درؿلی ةلؼ
درگیؼی جضنیهی داٌكلسّیان داٌكلگاه غهلّم پؽقلکی قلِیغ
ةِكللحی جللادیؼ داقللحَ و ىللیجللّان ةللا اؿللحفاده از ىللغیؼیث و
ةؼٌاىَریلؽی در ىلّرد ةؼٌاىلَ درؿلی و ىّنفلَُلای آن ىیلؽان
درگیؼی جضنیهی داٌكسّیان را ةیكحؼ ٌيّده و آن را در زِث
ىذتث و ىٍاؿب و ًتق اُغاف و ظّاؿلحَُلا ؿیاؿلثگلػاران
آىّزقی ؿّق داد .نػا ةا جّزَ ةَ ایًکَ در پژوُف صاوؼ فلي
داٌكسّیان جغػیَ داٌكگاه قلِیغ ةِكلحی ىلّرد ىٌانػلَ كلؼار
گؼفحٍغ ،جّمیَ ىیگؼدد جضلیلات آیٍغه در ىلّرد داٌكلسّیان
ؿایؼ رقحَُا و ؿایؼ داٌكگاهُا ٌیلؽ ملّرت گیلؼد و ُيچٍلیً
ىیجّان ایً ىٌانػلَ را ةلؼروی زاىػلَ داٌكلسّیان در ىللاًع
ىعحهف جضنیهی ىّرد ةؼرؿی كؼار داد.

قدردانی
پژوُكگؼان از کهیَ داٌكسّیان رقلحَ جغػیلَ کلَ در پلژوُف
صاوؼ ىكارکث و ُيکاری داقحٍغ جكکؼ و كغرداٌی ىیٌيایٍغ.
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جکانیف و جالش آٌان ةؼای رؿلیغن ةلَ راُتؼدُلا و اُلغاف در
زایگاُی فؼاجؼ از داٌكسّیان جضنیالت جکيیهی كؼار ىیگیلؼد.
ةا جّزَ ةَ ٌحایر صامم از پژوُف صاوؼ ،ةَ ىـهّنیً قلّرای
غانی ةؼٌاىَریؽی پیكٍِاد ىیقّد کَ ةاجّزَ ةَ اصحيلال جلادیؼ
درگیؼی جضنیهی در زِث ارجللای ؿلٌش غهيلی داٌكلسّیان
جغػیَ ،ةَ ىّنفَُای ةؼٌاىَ درؿی یػٍی اُغاف ،ىضحلّا روش و
ارزقیاةی جّزَ ویژه ٌيایٍغ و ةَ ظنّص ةؼای دو ىّنفَ ُلغف
و ىضحّا کَ در ایً پژوُف ٌحایر وػیفی در زِث ةلاال ةلؼدن
درگیؼی جضنیهی داقحَاٌغ جنليیيی اجعلاذ قلّد جلا ایلً دو
ىّنفَ ٌیؽ ةا جّزَ ةَ ىتاٌی ٌظؼی و پژوُكی ٌللف ىلّدؼی در
ارجللای ؿلٌش غهيلی و آىّزقلی کكلّر ایفلاء کٍٍلغ .نلػا ةلَ
ةؼٌاىَریؽان داٌكگاُی غهیانعنّص ؿیاؿثگلػاران آىّزقلی
پیكٍِاد ىیگؼدد در ةعف اُغاف ةؼٌاىَ درؿی ىّزّد اُلغاف
آىّزقی ظیهی دقّار و دور از دؿحؼس جػییً ٌكغه و واولش و
ىؼجتي ةا قؼایي واكػی زاىػَ ةاقغ و در ىلّرد زىلان جضلیلق
اُغاف آىّزقی ةا فؼاگیؼان ملضتث قلّد .در ةعلف ىضحلّای
ةؼٌاىَ درؿی ،از ةَ کار ةؼدن ىضحلّای درؿلی زیلاد و پلؼصسو
ازحٍاب و از ىذالُا و ٌيٌَُّلای زانلب و ةلَ روز در ىضحلّای
درس اؿحفاده گؼدد جا ىٍسؼ ةَ درگیؼی ةیكلحؼی داٌكلسّیان
قّد .در ةضخ روش ارائَ ةؼٌاىَ درؿی ،از فػانیثُای یادگیؼی
ىلؼجتي ةللا ىكللاغم آیٍللغه اؿللحفاده گللؼدد ،جٍللّع و گٌّللاگٌّی
فػانیثُای کلالس ىلغٌظؼ اؿلاجیغ كلؼار گیلؼدُ .يچٍلیً در
کالس درس جٍاؿب ةیً فػانیثُا ةا ؿٌش قٍاظحی فؼاگیلؼان
و پؼورش ىِارتُای فؼاقٍاظحی از ًؼیق درگیؼ کلؼدن آنُلا
در جکانیف و فػانیثُای زػاب و کارةؼدی و ةؼاٌگیؽاٌٍغه ،ىّرد
جاکیغ كؼار گیؼد .اؿلاجیغ اٌسلام فػانیلثُلای کالؿلی جّؿلي
داٌكسّیان را ىّرد جاکیغ كؼار داده و اٌسلام آن را جكلّیق و از
ارائَ ىٌانب ةَ مّرت یلش ًؼفلَ ازحٍلاب ٌيایٍلغُ .يچٍلیً
اؿاجیغ ةا جكکیم گؼوهُای ىعحهف در کالس ،داٌكسّیان را ةَ
ةضخ گؼوُی و پؼؿف و پاؿلط و جيلؼیًُلای غيهلی جؼغیلب
ٌيایٍغ .ارزقیاةی اؿاجیغ ٌیؽ ةایـحی ةَمّرت ىـحيؼ و جؼکیتی
از روشُای ىعحهف ةا ُغف ةِتّد ووػیث جغریؾ و یادگیؼی
ىّرد جاکیغ كؼار گیؼد کَ ایً اىلؼ ىٍسلؼ ةلَ درگیلؼی ُؼچلَ
ةیكحؼ داٌكسّیان در اىّر جضنیهی و در ٌِایث ىٍسؼ ةَ ارجلای
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Abstract
Introduction: Education experts tend to recognize the academic engagement as involving students
in assignments such as problem solving and activities that lead to the development of high-level
cognitive skills such as evaluation, composition, and analysis in the classification of Bloom.
Methods: This is a descriptive and analytic study. The statistical population includes all graduate
students and third and fourth year undergraduate students of nutrition affiliated to Shahid Beheshti
University of Medical Sciences that 170 students were selected randomly through stratified
sampling method based on kerchessy and Morgan table as sample size.
For collecting data, students' perception questionnaire and the Motivational Strategies
Questionnaire for the Study were used. Data were analyzed by using independent t-test and multiple
regression simulations through SPSS software
Results: The results of regression analysis showed that the variables of perception of the curriculum
components in general could explain 41.4% of the variables of academic engagement. Among the
components of the curriculum, two components of teaching method (p<0.01, r=0.388) and
evaluation (p<0.01, Beta=0.35) can predict the criterion variable (educational conflict) also, the
target components and content cannot predict academic engagement alone.
Conclusion: Considering that the perception of the curriculum components of the students can
predict academic engagement, so, educational systems by adopting clear goals, up-to-date and
efficient content, Active teaching methods, diverse and continuous evaluation can promote
academic engagement.
Keywords: Perceptions of Curriculum, Academic Engagement, Students
Corresponding Author: Amouei N, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Iran nooshin.amouei@gmail.com
Farajollahi M, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Iran
Zarabian F, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Iran

71

/

)3( 71 ؛7397  پاییز/ پژوهش در آموزش علوم پزشكي

