
 http://journals.mui.ac.ir   131/      )2( 1391/12ارديبهشت / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

اراك از عوامل مؤثر  يدانشگاه علوم پزشك يپزشك انيتجارب دانشجو نييتب
  يفيپژوهش ك: فعال يريادگي نديدر فرآ

  
  داوود حكمت پو ،*ييافسانه طال

  
 

  چكيده
اين مطالعه . خدمات پزشكي نيازمند يادگيري فعال هستند يدانشجويان پزشكي به عنوان بخشي از كار روزانه و به منظور ارتقا: مقدمه

  .با هدف تبيين تجارب دانشجويان پزشكي از عوامل مؤثر در فرآيند يادگيري فعال، انجام شد
وري آ جهت جمع. از رويكرد تحليل محتوي انجام شدگيري  دانشگاه علوم پزشكي اراك به روش كيفي و با بهره در اين مطالعه: ها روش
تعداد . گيري نظري ادامه يافت مند شروع و در طي تكامل طبقات، با نمونه گيري هدف مطالعه با نمونه. عات، از مصاحبه استفاده شداطال
ها از راهبرد تجزيه و تحليل مداوم و مقايسه اي، استفاده  به منظور تجزيه و تحليل داده. ماه مورد مصاحبه قرار گرفتند 2نفر در مدت  20

  .گرديد
هاي اصلي عوامل مؤثر در فرآيند يادگيري  مايه در اين مطالعه شرايط آموزشي، شرايط فردي و شرايط محيطي به عنوان درون: ايجنت

هاي يادگيري، تأثير  هاي فردي، مهارت رواني، باورها، توانمندي –هاي روحي  ريزي مناسب درسي، كيفيت تدريس، محرك فعال و برنامه
  .محيط مناسب به عنوان زير طبقات استخراج گرديد اطرافيان، حمايت مالي و

هاي فردي نيست؛ بلكه  نتايج مطالعه نشان داد كه يادگيري فعال يك موضوع كامالً فردي و وابسته مطلق به توانمندي: گيري نتيجه
  .هستنيازمند فراهم بودن شرايط آموزشي و محيطي نيز 

  
  يادگيري فعال تحليل محتوا، پزشكي، دانشجو،: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

پرتنش است كه و آموزش پزشكي فرآيندي پويا، پيچيده، 
دانشجويان ). 1(گردند ضمن آن اهداف آموزشي دنبال مي

پزشكي به عنوان بخشي از كار روزانه و به منظور 
. خدمات پزشكي نيازمند يادگيري مداوم هستند يارتقا

 و آنان در دوران تحصيل با حجم بااليي از اطالعات سر
دهي و يادگيري آنها، نياز به  كار دارند كه براي سامان
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دانشجويان در هنگام روبرو . راهبردهاي مناسب دارند
شدن با انواع تكاليف يادگيري از راهبردهاي مشخصي 

راهبردهاي يادگيري اصطالحاً به . كنند استفاده مي
هاي ارادي و توأم با آگاهي گفته  اي از فعاليت مجموعه

هاي  شود كه توسط فراگيران براي رسيدن به هدف مي
از طرفي يادگيري يك متغير ). 2(شوند يادگيري انتخاب مي

بسيار پيچيده است كه عوامل متعددي از جمله هوش، 
دگي، اجتماع، كيفيت انگيزه، محيط مناسب، عوامل خانوا

). 3(گذارند آموزشگاه، كيفيت مدرس در آن تأثير مي
افتد؛  هاي مختلفي اتفاق مي يادگيري در فراگيران به روش

روش يادگيري . كه يكي از آنها روش يادگيري فعال است
فعال يك رويكرد نوين به نحوه تدريس رايج در 
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كند  اين روش تالش مي. هاي نظري پزشكي است كالس
ها فراهم كرده و به  رصتي براي دسته بندي آموختهف

يادگيري فعال ). 4(تقويت حافظه درازمدت كمك نمايد
افتد كه فراگيران تعامل بيشتري با  زماني اتفاق مي

كننده علم  موضوع دوره برقرار نموده و فقط دريافت
در يك محيط فعال يادگيري، معلمان بجاي انتقال . نباشند

. كننده يادگيري هستند ران، تسهيليادگيري به فراگي
هايي است كه در آن  يادگيري فعال شامل روش

دانشجويان نقشي بيش از يك شنونده را به عهده 
گيرند و در پردازش و كاربرد اطالعات نيز مشاركت  مي

يادگيري فعال را شايد بتوان با توضيح متضاد ). 5(دارند
دگيري منفعل، در يا. آن، يعني يادگيري منفعل بهتر فهميد

كه غالباً و نه اختصاصاً، در روش سخنراني تجلي پيدا 
كند، اصل بنيادين پذيرفته شده اين است كه فراگير،  مي

دانش مختصري دارد و براي يادگيري بايد در مقابل معلم 
يادگيري فعال، در مقابل، . بنشيند و به گفتار او گوش دهد

گير را در مشتمل بر مجموعه راهبردهايي است كه فرا
جريان يادگيري مشاركت دهد و او را براي عمق بخشيدن 

اند  تحقيقات نشان داده). 6(سازد به يادگيري خود توانا مي
زماني . كه يادگيري فعال يك روش استثنائي و مؤثر است

) مانند سخنراني(هاي سنتي  كه يادگيري فعال با آموزش
الب گردد، فراگيران مط شود، مشاهده مي مقايسه مي

گيرند و اطالعات زمان طوالني تري  بيشتري را ياد مي
مانند و فراگيران بيشتر از كالس و دوره  باقي مي

توانند بر  عوامل مختلفي مي). 5(برند آموزشي لذت مي
برخي از اين عوامل . جريان يادگيري تأثير داشته باشند

مربوط به خصوصيات يادگيرنده است و عوامل ديگر به 
  ). 7(اجتماعي يادگيري مربوط هستندهاي  زمينه

اين عوامل بر اساس پرسشنامه از قبل ، مطالعاتاغلب در 
اند و متكي بر تجارب زنده  تنظيم شده استخراج شده

به طور مثال، نبوي و عسگريان در . اند فراگيران نبوده
اند كه  مطالعه خود كه به روش كمي انجام شد نشان داده

عوامل مؤثر بر يادگيري شامل راهبردهاي يادگيري، 

با بررسي ساير ). 8(تندهاي مطالعه و انگيزش هس عادت
شود در باب فرآيند يادگيري فعال  مطالعات مشخص مي

در بين دانشجويان و به خصوص دانشجويان پزشكي تا 
كنون تحقيق كيفي انجام نشده است و مطالعات كيفي 
انجام شده در موضوع راهبردهاي يادگيري اندك بوده و 

. اند اغلب روي بعضي از عوامل مؤثر در آن، تمركز داشته
در اين رابطه حسني و همكاران در مطالعه خود از 
 عملكرد باليني دانشجويان دو موضوع خود كارآمدي

)Self-Efficacy ( و خود تنظيمي)Self-Regulation ( را
به گفته آنها ). 9(در يادگيري فعال مد نظر قرار دادند

دانشجوياني كه خودكارآمدي بيشتري دارند، تمايل، تالش 
ت بيشتري را در انجام وظايف درسي بكار و استقام

يادگيرنده . گيرند و به توانايي خود نيز اطمينان دارند مي
فعال، بدون نياز به نظارت، خود شخصاً براي يادگيري 
تالش كرده، بدان جهت بخشيده، و يادگيري خود را پايش 

در پژوهش ديگري كه توسط شريف . كند و ارزشيابي مي
ه است، موضوع كسب خودباوري و همكاران انجام شد

ترين عامل مؤثر در يادگيري  اي به عنوان مهم حرفه
  ).10(مشخص شده است

تبيين عوامل  برايتحقيق كيفي و مبتني بر تجارب زنده 
مؤثر در فرآيند يادگيري فعال، تاكنون در بين دانشجويان 

از طرفي نيز فلسفه تحقيقات . پزشكي انجام نشده است
گرايانه هستند، بدين معني كه براي  يعتكيفي از نوع طب

رسيدن به حقيقت همه چيز را در عالم، در بستر طبيعي 
بنابراين انجام يك ). 11(دهند خودش مورد مطالعه قرار مي

شناخت عميق تر  بهتواند  ميدر اين مورد مطالعه كيفي 
لذا اين . دكمك كنعوامل مؤثر بر فرآيند يادگيري فعال 

يين عوامل مؤثر بر يادگيري فعال بر هدف تببا مطالعه 
  .انجام شدپايه تجارب دانشجويان پزشكي 

  
  ها روش

با توجه به نوع سؤال پژوهش و ماهيت تعاملي و 
اجتماعي موضوع يادگيري فعال، در اين پژوهش از روش 
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 Content(ا تحقيق كيفي با رويكرد تحليل محتو

Analysis (ه ب در تحليل محتوا پژوهشگر. استفاده شد
تحليل محتوا در . ها است دنبال كشف حقايق از متن داده

بيان شده واقع تحليل نظامدار اطالعات حاصل از متون 
كنندگان است كه طي آن پژوهشگر  شاركتتوسط م

ها كه حاصل مصاحبه  كوشد تا حقايق را از متن داده مي
كنندگان است، استخراج نمايد و در يك  عميق با مشاركت

اده و قابل فهم و در عين حال مبتني بر قالب علمي س
اصول علمي به ديگران ارائه نمايد؛ تا به عنوان دانش پايه 

ريزي براي آينده مورد  در مطالعات بعدي و حتي برنامه
پژوهش پس از تصويب در اين ). 11(استفاده قرار گيرند

شوراي پژوهش در آموزش و شوراي پژوهشي دانشگاه، 
دانشگاه علوم پزشكي اراك نيز به  كميته اخالق پزشكي در

ها بعد از كسب رضايت  تمامي مصاحبه. تاييد رسيده است
  . نامه مكتوب ضبط گرديد

 Purposive(مند  گيري در ابتدا با روش هدف نمونه

Sampling ( انجام شد و سپس جهت تكامل طبقات با روش
ادامه  )12وTheoretical Sampling )11 گيري نظري نمونه
نفر از دانشجويان سال آخر پزشكي  20تعداد . يافت

هاي غني و  وري يا توليد دادهآ عمومي، جهت جمع
به هر . مرتبط،در مدت دو ماه مورد مصاحبه قرار گرفتند

پژوهش . كنندگان يك كد اختصاص يافت كدام از مشاركت
هاي دانشگاه علوم  در محيط آموزشي يعني بيمارستان

بدليل احساس  ها ن مكانانتخاب اي. پزشكي، انجام شد
قرار گرفتن در محيط واقعي آموزشي دانشجويان، و 
فرصت بيشتر براي انجام مصاحبه و احساس راحتي 

تواند سبب افزايش كيفيت،  كنندگان، مي توسط مشاركت
بعد از توضيح . هاي پژوهش گردد عمق و غني شدن يافته

كنندگان، مصاحبه به  درباره اهداف پژوهش به مشاركت
انجام ) Conversational style(وش گفتگوي دو طرفه ر

كه پس از برقراري ارتباط الزم و بيان  شد؛ به طوري مي
شرح مختصري در باب فرآيند يادگيري فعال، مصاحبه با 
سؤاالت باز با توجه به سؤال اصلي پژوهش نظير 

لطفا تجربه خود از عوامل «: شد سؤاالت زير آغاز مي
گيري فعال در طول دوره خود را بيان مؤثر در فرآيند ياد

حاالت و , توانيد در مورد شرايط آيا مي«يا  ».بفرماييد
شد، صحبت  مسايلي كه باعث يادگيري فعال در شما مي

سپس سؤاالت بعدي براي ادامه و كامل شدن . »كنيد؟
تر براساس نوع  هاي غني مصاحبه و دست يابي به داده

ميانگين مدت . گرديد ميكنندگان مطرح  هاي مشاركت پاسخ
تمامي . دقيقه بود 60كنندگان حدود  مصاحبه با مشاركت

 24 ظرفشد و  ضبط مي MP3ها با دستگاه  متن مصاحبه
ها از  اشباع داده. گرديد ساعت كلمه به كلمه نگارش مي

به بعد ايجاد شد ولي  17كننده  مصاحبه با مشاركت
اشباع . ادامه يافت ها تا تكامل طبقات وري و آناليز دادهآ جمع
سطحي است كه اطالعات و ) Data Saturation( ها داده
ها به دست  مصاحبه با ادامههاي جديدي  داده
 ها با روش تحليل مستمر و چرخشي داده). 12و11(آيد نمي

)Constant Comparative Analysis ( استروبرت و
مورد تجزيه و ) (Streubert &Carpenter )13(كارپنتر
گرفتند و كدهاي سطح اول و دوم استخراج  قرارتحليل 
نيز به منظور تكميل طبقات ) Memos(از يادآورها . شدند

. استفاده گرديد) 13(ها و فرآيند تجزيه و تحليل مداوم داده
ها و  مصاحبهبه منظور افزايش اعتبار كدها، تمامي متن 

ليست طبقات توسط ساير همكاران پژوهشگر مورد بازبيني 
گرفت و همچنين توسط فرآيند كنترل توسط ساير  يقرار م
كدگذاري  .انجام شد )Member Check Process(اعضا 

اوليه هر مصاحبه در مرحله اوليه آناليز به مصاحبه 
شد تا صحت و سقم آنها را تعيين  شونده برگردانده مي

شد  و در صورت تائيد، كدها معتبر شناخته مي) 11(نمايند
كنندگان بيانگر ديدگاه آنها  كدهايي كه از نظر شركت و

گيري با حداكثر تنوع  نمونه. شد نبود اصالح مي
)Maximum variation sampling) ( انتخاب

سطح تجربه  ،جنس ،كنندگان مختلف از لحاظ سن مشاركت
شد كه  سبب مي )آموزشي و فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي،

از طرف ديگر اعتبار ). 12و11(ها بيشتر شود اعتبار داده
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هاي مختلف طبقات در اختيار  ها با قراردادن بخش يافته
علمي و مقايسه نظرات و تفاسير  هيأت يبعضي از اعضا

داد مورد حمايت قرار  آنها كه توافق زيادي را نشان مي
در صورت وجود اختالف نظر در تفسير كدها، . گرفت
نظرات  به كدهاي اوليه رجوع و سپس اجماع مجدداً

  ).13تا11(گرفت همكاران مد نظر قرار مي
  نتايج

كد  412ها تعداد  با تجزيه و تحليل چرخشي و مستمر داده
پوشاني و  كه با در نظر گرفتن هم اوليه استخراج شد
در ادامه . كد اوليه حاصل شد 93ادغام آنها، تعداد 

 9مايه اصلي و تعداد  بررسي و تحليل مستمر، سه درون
؛ كه در )1جدول (شناسايي شدند ) subtheme(زير طبقه 

  .اند ادامه توصيف شده

  كننده عوامل مؤثر در فرآيند يادگيري فعال در بين دانشجويان پزشكي هاي اصلي و زيرطبقات مشخص مايه درون :1 جدول
  ان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اراكعوامل مؤثردر فرآيند يادگيري فعال در بين دانشجوي

  شرايط محيطي  شرايط فردي  شرايط آموزشي
  ريزي مناسب درسي برنامه

  كيفيت تدريس
  رواني –هاي روحي  محرك

  باورها
  هاي فردي توانمندي

  هاي يادگيري مهارت

  تأثير اطرافيان
  حمايت مالي
  محيط مناسب

  
  شرايط آموزشي

ريزي مناسب درسي و  منظور از شرايط آموزشي، برنامه
كنندگان بخشي از  كيفيت تدريس است كه مشاركت

يادگيري فعال خود را به فراهم بودن و كيفيت آنها، مرتبط 
دانستند و همگي اذعان نمودند كه شرايط آموزشي  مي

  . شان داشته استنقش بسيار مهمي در فراگيري
  

  ريزي مناسب درسي برنامه
كنندگان به آن به  ريزي درسي مناسب كه مشاركت برنامه

عنوان يك عامل مؤثر در فرآيند يادگيري فعال اذعان 
نمودند، شامل مواردي نظير طرح درس، نظم آموزشي، 
برنامه منسجم برگزاري كالس درس و امتحانات، متناسب 
كردن حجم دروس با طول دوره، ترجيح برگزاري 

اي  هد نسبت به سؤاالت چهارگزينهامتحانات مبتني بر شوا
در اين مورد بيان ) 1كد ( كنندگان يكي از مشاركت. بود
مند و يا مطرح كردن  جلسات پرسش و پاسخ هدف« :كرد

يك مورد بيماري بسيار تأثيرگذارتر از آموزش نظري 
   .»است

كنندگان ضمن تأكيد بر اهميت  برخي ديگر از مشاركت

وجود ضعف در اين ريزي مناسب آموزشي،  برنامه
: فرآيند را از موانع دستيابي به يادگيري فعال دانستند

ها هماهنگي  ها با حجم درس ها واقعاً فرجه بعضي وقت«
عمالً «اذعان نمود ) 7كد (دانشجوي ديگري  .)3كد ( »ندارد

روز بعد كشيك را كامل خوابم و خستگي بعد كشيك 
 .»روم آنقدر زياده كه اصالً سراغ درس خواندن نمي

كه ) نظري(امتحانات تئوري «: دانشجوي ديگري گفت
و بسياري از  شوند، به صورت تستي هست برگزار مي

امتحانات باليني . گيرند افراد به صورت شانسي نمره مي
تواند سطح يادگيري را  بيشتر از امتحانات تئوري مي

  .»ارزيابي كند
  

  كيفيت تدريس
ندگان به آن به كن منظور از كيفيت تدريس كه مشاركت

عنوان يك عامل مؤثر در فرآيند يادگيري فعال اذعان 
نمودند، شامل مواردي نظير شيوه تدريس استاد، تسلط 

تعدادي . جا بوده گيري ب استاد، الگو بودن در علم و سخت
كنندگان مرتبط با اين زيرطيقه  از نقل قولهاي مشاركت

كد ( يانبه عنوان مثال يكي از دانشجو. آورده شده است
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بعضي اساتيد واقعاً روش عالي «: در اين مورد گفت) 12
. هاي بهتري استفاده كنند از روشتوانند  اساتيد مي. دارند

وقتي كه استاد به موضوعي عالقمند و يا مسلط هست، 
) 17كد ( دانشجوي ديگري »كند آدم را واقعا عالقمند مي

جو را  استاد تو كالس قصه و داستان بگويد و«: بيان كرد
بعضي اساتيد هر چقدر هم كه . متنوع بكند و گاهي بخندد
قدر كالسشون خشك هست كه  خوب درس بلدند ولي آن

) 2كد(دانشجوي ديگري .»آدم جرأت ندارد حتي تكان بخورد
. شخصيت استادم به نظر من تأثير دارد«: اظهار كرد

  .»شخصيت استاد خيلي مهم هست و خيلي ابهت دارد
  

  شرايط فردي
هاي روحي رواني، باورها،  منظور از شرايط فردي محرك

هاي يادگيري فردي هستند كه بر  ها و مهارت توانمندي
كنندگان، در يادگيري ايشان  اساس تجارب زنده مشاركت

اي از يادگيري  بدين معني كه بخش عمده. مؤثر بودند
  .فعال آنها مربوط به اين عوامل بود

  
  رواني -هاي روحي محرك
دانشجويان بر اين موضوع به عنوان يكي از  تمامي

. مؤثرترين عوامل فردي در يادگيري فعال تأكيد داشتند
هاي دروني و اهداف فردي،  آنها به تأثير عميق انگيزه

رقابت بين فردي براي موفقيت در يادگيري فعال اذعان 
 :گفت) 1كد ( به عنوان مثال يكي از دانشجويان. نمودند مي

تأثير بسيار زيادي در نحوه يادگيري من  انگيزه و هدف«
 .»ترين مسأله در يادگيري انگيزه است مهم. داشت

براي پدر ومادر و « :اذعان نمود) 2كد (دانشجوي ديگري
هاي خوب و  كسب نمره .كردم نها تالش ميآجلب رضايت 

شد انگيزه  موفقيت من كه باعث خوشحالي خانواده مي
: بيان كرد) 6كد (ي ديگريدانشجو. »داد بيشتري به من مي

رواني در اثر  _هايي كه از نظر روحي  شرايط و فشار«
آيد، در  عواملي مثل شرايط دانشگاه و خوابگاه پيش مي

  .»يادگيري من مؤثر است

  
  باورها

كنندگان باورهاي مختلفي  ها اكثر مشاركت مطابق با يافته
 نتايج نشان داد كه باورها. در مورد رشته پزشكي دارند

و عقايد فردي دانشجويان، به عنوان يكي از عوامل 
به عنوان . مؤثرتر در يادگيري فعال آنها درك شده است

كردم آدم دكتر  هميشه فكر مي«: گفت 4كد مثال دانشجوي
تواند به بقيه كمك كند و يك فرد خيلي  باشد، خيلي مي

بيان ) 8كد(دانشجوي ديگري .»مفيد براي جامعه هست
هايي كه درس از پزشكي با آن چيزتصورم « :كرد
: بيان كرد) 5كد(يكي ديگر از آنان .»دهند تفاوت داشتند مي

با ترسي كه بعد از فارغ التحصيلي به عنوان يك پزشك «
در يك روستا و برخورد با يك مريض بد حال در وجودم 

  .»گيرد انگيزه بيشتري براي درس خواندن دارم قرار مي
  

  هاي فردي توانمندي
مندي فردي نيز از جمله شرايط فردي است كه در توان

يادگيري فعال تأثيرگذار است و تفاوت دانشجويان در 
كنندگان  مشاركت. استفراگيري به اين عامل نيز مربوط 

به عواملي مانند حافظه، اعتماد به نفس به عنوان عوامل 
هاي فردي در يادگيري فعال اذعان  مرتبط با توانمندي

ميان نقش حافظه در فراگيري مطالب كامالً  در اين. نمودند
اگر فكر «: در اين مورد گفت) 6كد(دانشجويي. روشن است

ماند ولي اين كار را  كنم روي مطلب خيلي بيشتر يادم مي
كنندگان،  همچنين مطالق با تجارب مشاركت .»كنم نمي

دانشجوياني كه اعتماد به نفس باالتري دارند معموالً 
در اين ) 13كد( دانشجويي. دكنن ب ميموفقيت بيشتري كس

اعتماد به نفس به نظر من خيلي تأثير «: باره گفت
گذارد؛ اعتماد به نفس خيلي جاها به من كمك كرده  مي

وقتي به خودم «: بيان كرد) 7كد( يكي ديگر از آنان. »است
كنم كه اين درس مشكل و سخت هست صد در  تلقين مي

  .»اردصد در نحوه يادگيري من تأثير د
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  هاي يادگيري مهارت
هاي يادگيري يكي ديگر از شرايط فردي مؤثر در  مهارت

بسياري از دانشجويان عواملي مانند تكرار . يادگيري است
همانند آهسته (كردن، توانايي تمركز، سرعت مطالعه 

، تصويرسازي ذهني از مطالب )خواني يا تند خواني
هاي يادگيري  درسي را به عنوان عوامل مرتبط با مهارت

) 17كد( به عنوان مثال دانشجويي. فردي ذكر نمودند
درباره تكرار مطالب به عنوان يك مهارت يادگيري اظهار 

اگر دو دور . يك مطلب را حداقل دوبار بايد بخوانم«: نمود
. آورم بخوانم تقريباً شصت تا هفتاد درصد نمره مي

ي يك .»دهم سومين دور كه بخوانم نود درصد جواب مي
در مورد نحوه تمركز بر موضوع ) 11كد( ديگر از آنان

خوانم كه قبالً در موردش  وقتي يك مطلبي را مي«: گفت
يكي از  .»شود اطالعاتي داشتم خيلي تمركزم بيشتر مي

نيز در مورد تجربه خود از مهارت تند ) 9كد(دانشجويان 
خوانم  مشكل من اين است كه خيلي كند مي«: خواني گفت
  .»برمرم سرعتم را باال بدوست دا

  
  شرايط محيطي

در اين مطالعه شرايط محيطي به تأثير اطرافيان، حمايت 
كند كه اكثر  مالي و محيط مناسب اشاره مي

كنندگان به تأثير آنها در يادگيري فعال خودشان  مشاركت
دهد كه  مايه نشان مي در واقع اين درون. اذعان نمودند

تواند بر اساس فراهم بودن  مييادگيري فعال تا چه حد 
مايه از چند زيرطبقه  اين درون. شرايط محيطي اتفاق افتد

  :به شرح زير تشكيل يافته است
  تأثير اطرافيان

يكي از عوامل مهم در فراهم كردن شرايط محيطي مناسب 
آموزشي، تأثير اطرافيان شامل خانواده، همسر، دوستان 

 ،كنندگان اركتبه تجربه مش بنا .ها است و همكالسي
اطرافيان ممكن است در روند يادگيري دانشجو تأثير 

كد ( به عنوان مثال دانشجويي. مثبت يا منفي داشته باشند
تواند تأثير داشته  رابطه عاطفي خيلي مي«: بيان كرد) 14

باشد اولش آدم فكرش مشغول هست و همه اينها ذهن 
در مورد نقش ) 16كد(دانشجويي  .»كند آدم را درگير مي

عنوان يكي از اطرافيان تأثيرگذار در  ازدواج و همسر به
آنهايي كه متأهل هستند، يادگيري «: يادگيري اذعان داشت

: معتقد بود) 10كد (يكي ديگر از آنان . »بهتري دارند
مجرد بودن در يادگيري بهتر هست، خودم مجرد بودن «

   .»دهم را بيشتر ترجيح مي
ان در در مورد نقش دستيار) 5كد (كي از دانشجويان ي

به نظر من براي «: گيري محيط آموزشي اظهار نمود شكل
ما هيچ آموزشي . ما رزيدنت يك بار منفي آموزشي هست

خاطر اين كه ما قدرت مانور ه ب. ها نداريم از رزيدنت
در مورد تأثير خانواده بيان ) 15كد( دانشجويي .»نداريم
آيد از نظر روحي  ئلي كه تو خانواده پيش ميمسا« :نمود

بزرگم فوت  تأثير دارد من خودم يك بار بود كه مادر
  .»هايم افت كرد ن ترم واقعاً نمره، آكرده بود

  
  حمايت مالي

حمايت مالي به عنوان يكي ديگر از عوامل مؤثر در ايجاد 
شرايط محيطي مناسب آموزشي در يادگيري فعال 

ن اذغان نمودند با يادانشجو. ددانشجويان شناخته ش
هاي طوالني تحصيل در رشته پزشكي  توجه به سال

حمايت مالي در آسايش روحي و يادگيري آنان اهميت 
در مورد ) 13كد ( به عنوان مثال يكي از دانشجويان. دارد

: تجربه مثبت خود از داشتن حمايت مالي مناسب گفت
نداشتم آدمي بودم كه از نظر مادي هيچ وقت مشكل «

يعني از نظر مادي كامالً تأمين هستم براي همين خيالم 
در اين مورد ) 14كد (كننده ديگر  مشاركت .»راحت بود

كنم من خودم فكر  به ماديات اصالً توجه نمي«: گفت
كنم كه من به عنوان يك زن زياد به پول نياز ندارم اما  مي

  .»نداشتن مشكل مالي يه مزيت است
  

  محيط مناسب
كنندگان به تأثير محيط مناسب و به خصوص  كتمشار
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يكي . رابطه با اعضاي خانواده در يادگيري تأكيد نمودند
آدم در خانه «: در اين مورد گفت) 8كد( از دانشجويان

ذهني  هباشد، در يك محيط خيلي آرام بدون هيچ دغدغ
يكي  .»خواند و يادگيريش باالتر است بيشتر درسش را مي

در مورد نقش خوابگاه به عنوان يك  )7كد( وياناز دانشج
شرايط و « :محيط نامناسب براي يادگيري بيان كرد

. آيد رواني در خوابگاه پيش مي -فشارهايي از نظر روحي 
سرو صدا هست، مشكالت برخورد با افرادي كه تمام 
طول روز رو بايد با آنها زندگي كرد، همچنين تفاوت بين 

 .»كردم با محيط خوابگاه ندگيمحيطي كه در آن ز
دوري « :در اين مورد اظهار كرد) 11كد( دانشجوي ديگري

از خانواده و شرايط خوابگاه باعث شده كه نتوانم درس 
شود وقت كافي داشته باشم، در  بخوانم، در خوابگاه نمي

تواني درس  خوابگاه شايد يه وقت خاصي هست كه مي
كه درس  دنخواهنهات آن لحظه اتاقي بخواني و هم

  .»بخوانند
  

  بحث
مايه اصلي شرايط آموزشي،  در اين مطالعه سه درون

زير طبقه  9شرايط فردي و شرايط محيطي به همراه 
)subtheme ( شناسايي شدند كه در ادامه به تفصيل در

ها  باره اهميت آنها در يادگيري فعال و همخواني اين يافته
  .شود با نتايج مطالعات مشابه بحث مي

ريزي مناسب درسي  يط آموزشي شامل برنامهشرا
وكيفيت تدريس به عنوان عوامل مؤثر در يادگيري فعال 

كنندگان  در بين دانشجويان از تجارب زنده مشاركت
دهد يادگيري فعال  اين يافته نشان مي. استخراج گرديد

تواند  توسط دانشجويان يك موضوع فردي نبوده و نمي
  .بيافتدجدا از شرايط آموزشي اتفاق 
ريزي مناسب يكي از عوامل  اين مطالعه نشان داد، برنامه

كه در ساير  مؤثر در يادگيري فعال دانشجويان است
. مطالعات نيز به اهميت آن در يادگيري اشاره شده است

 انيهالند ب  و همكاران به نقل از يآرا يبه طور مثال كشت

در داشتن برنامه، توسعه تفكر ژرف انديشانه  كنند يم
مطالعات نشان  يبعض). 14(كند آموزش عالي را فراهم مي

ريزي مناسب در  اند كه دانشجويان با انجام يك برنامه داده
خانواده،  هاي روزمره، از جمله درس خواندن، فعاليت

توانند به طور مؤثرتري از وقت خود  دانشگاه و تفريحات مي
 نزاده نشا يمطالعه مردانيان و كازرون). 15(استفاده نمايند

 ساعت 3- 5داد كه اكثريت دانشجويان پزشكي و كارورزان 
ريزي  نمودند و تأثير برنامه در طول روز مطالعه مي

 ايشان. كردند درسي را در يادگيري مهم ارزيابي مي
ريزي را عدم انگيزه كافي، عدم  ترين موانع برنامه مهم

اطمينان از آينده شغلي، خستگي زودرس و كمبود وقت 
ساعت  3دستياران كمتر از  .كرده بودند ري مطالعه ذكبرا

هاي  ترين موانع را كشيك نمودند و مهم در روز مطالعه مي
سخت شبانه و بي خوابي و تنش حضور در اورژانس، 
مشغله زيادكاري، رسيدگي به كارهاي منزل و خستگي 

در مطالعه حاضر نيز، . بيش از حد كار ذكر كرده بودند
سنگين، حجم زياد  هاي كواملي چون كشيدانشجويان به ع

ريزي مناسب  دروس و وقت ناكافي به عنوان موانع برنامه
  ).16(اشاره كردند

كنندگان به كيفيت تدريس به عنوان يك عامل  مشاركت
مؤثر در فرآيند يادگيري فعال اذعان نمودند و به روش 

ترين عوامل مؤثر  تدريس و شخصيت استاد به عنوان مهم
ت تدريس اشاره كردند و تأثير استاد را در ايجاد بر كيفي

بر اساس . عالقه و انگيزه در دانشجويان مهم دانستند
گشمرد و همكاران، درحيطه روش تدريس، ارايه  يها يافته

جذاب مطالب درسي و در حيطه علمي، تسلط استاد بر 
اما مطالعه ). 17(درس اولويت اول را كسب نموده است

ان داد كه اولين عامل دركيفيت عسگري و محجوب نش
قدرت ارتباط و دومين عامل روش تدريس و  تدريس،

طبق يافته ). 18(سومين عامل شخصيت فردي است
عابديني و همكاران، شيوايي بيان، مهربان بودن و تسلط 

ترين معيارهاي يك  علمي استاد به موضوع تدريس از مهم
پژوهش معزي و همكاران نيز در ). 19(استاد خوب بود
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خود به اين نتيجه رسيدند كه توانايي علمي استاد از نظر 
 وشدانشجويان در اولويت اول و سپس معيارهاي ر

  ).20(تدريس و رعايت اخالق قرار داشتند
فردي به عنوان يك عامل مؤثر در يادگيري فعال  شرايط

بود كه تمامي دانشجويان به اهميت تك تك زير طبقات و 
نوان عوامل مؤثر در يادگيري فعال يا مجموع آنها به ع
نتايج مطالعات مشابه نيز بيانگر تأثير . خود اذعان نمودند

هاي  ها وانگيزه محرك. اين عوامل در يادگيري هستند
از جمله شرايط فردي است كه در يادگيري فعال  حيرو

مطالعه ما نيز نشان داد كه انگيزه . تأثير بسزايي دارد
هاي  ادگيري دارد و محركاهميت بسيار زيادي در ي

روحي از قبيل جلب رضايت خانواده، انگيزه دانشجويان 
روحي و همكاران نشان . داد را در يادگيري افزايش مي

هاي باال  داراي انگيزه انشجويانددرصد  5/52دادند كه 
هستند و هيچ يك از دانشجويان كامالً بي انگيزه 

، نشان همچنين حسن زهرايي و همكاران). 15(نيستند
انگيزش دروني و عالقه  كه از ديدگاه دانشجويان، ندداد
  ).21(ندهستترين عوامل مؤثر در آموزش باليني  مهم

نشان دادند كه ) Tiberius & Edred(و ادرد  تيبريوس
دانشجويان سطوحي از اضطراب را در بالين تجربه 

رواني در اثر  -در مطالعه ما فشارهاي روحي).22(كنند مي
انشگاه وخوابگاه به عنوان موانع يادگيري فعال شرايط د

همچنين مطالعه حاضر نيز نشان داد كه . شناخته شدند
هاي  ها به امر تحصيل در انگيزه نوادهگذاري خا ارزش

مطابق با . يادگيري دانشجويان تأثير بسزايي دارد
كوچك شمردن  ،هاي مطالعه جويباري و همكاران نيز يافته

غير منصفانه با دانشجويان از دانشجو و رفتارهاي 
رفتارهاي خشونت باري بوده است كه دانشجويان به 

خانواده و  صيليهاي تح اند و ارزش اساتيد نسبت داده
تربيت قايل است  ارزشي كه هر خانواده براي تعليم و

عامل مهم پيشرفت تحصيلي فراگيران شناخته شده 
  ).23(است

دي بود كه به عنوان دانشجويان نيز جزو شرايط فر باورهاي

 خود .عامل مؤثر مهمي در يادگيري فعال آنان درك شده بود
پنداره تحصيلي به معناي تمام باورهايي است كه فرد از 

مطالعه صورتي و همكاران . توان كلي تحصيلي خود دارد
نشان داد كه خود پنداره تحصيلي رابطه مثبت اندكي با 

هاي  در صورتي كه يافته) 24(موفقيت دانشجويان دارد
در . مطالعه حاضر موضوع متفاوتي را مطرح ساخت

اذعان داشتند كه باورهاي آنها، در  جوياندانشمطالعه ما 
موفقيت تحصيلي آنان نقش بسزايي داشته  ايجاد انگيزه و

اند كه توانمندي  شمس وهمكاران نشان داده. است
تحصيلي دانشجويان متفاوت بوده و طيف وسيعي از 

سن، جنس، وضعيت تأهل، : از قبيل(متغيرهاي دموگرافيك 
روانشناختي و و ) نوع سكونت، وضعيت اقتصادي

افسردگي، خستگي عصبي و رواني، : مثل(شخصيتي 
با رفتار تحصيلي ناموفق دانشجويان ) مندي به رشتهقعال

در مطالعه ما، باورهاي دانشجويان در ). 25(ارتباط دارد
جامعه، انتظارات آنان از  مورد نقش مثبت پزشكان در

با  ردسطح درآمدشان در آينده و توانايي آنان در برخو
بيماران بد حال، به عنوان عوامل مرتبط با توانمندي 
تحصيلي آنها درك شده بود و توانمندي فردي، نيز جزو 
. شرايط فردي مؤثر در يادگيري فعال دانشجويان بود

همچنين نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه فكر كردن 
هنگام مطالعه به عنوان يكي از مصاديق يادگيري فعال در 

دانشجويان اذعان داشتند اعتماد . ر استمؤث لبحفظ مطا
هاي فردي  گذارترين توانمندي به نفس وتلقين از تأثير

؛ كه صحت اين امر در متون استمؤثر در يادگيري فعال 
  ).26(علمي حمايت شده است

كنندگان شرايط فردي مؤثر در  تجربه مشاركت به
هاي يادگيري دانشجويان، نيز  يادگيري فعال به مهارت

نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه . ي داردبستگ
هاي مختلفي از قبيل تكرار مطالب، تند  دانشجويان مهارت

خواني، صداي خواندن و تصوير سازي از مطالب را در 
و اكثر آنها در تمركز حين  ددانن يادگيري فعال مؤثر مي

اين يافته در . اند مطالعه و سرعت مطالعه ضعيف بوده
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ستند شده است كه نشان داد اغلب مطالعه ديگري نيز م
هاي تمركزحين مطالعه و سرعت  دانشجويان در مهارت

هاي درك مطلب،  مطالعه دچار ضعف بوده و در زمينه
 وضعيتبرداري حين مطالعه  عادات مطالعه و يادداشت

  ).27(تري دارند مناسب
ها نشان داد شرايط محيطي  حاصل از تحليل داده نتايج

ها و دستياران،  ان از جمله همكالسيشامل تأثير اطرافي
حمايت مالي و محيط مناسب به عنوان عوامل مؤثر در 

همچنين . اند يادگيري فعال در بين دانشجويان نقش داشته
در مطالعه ما بعضي دانشجويان تأهل را از عوامل 

و بعضي ديگر تأهل را به سبب ايجاد  دگيريبازدارنده يا
. اند يادگيري فعال دانسته ثبات روحي، از عوامل مثبت در

نقش خانواده را  ،كننده برخي ديگر دانشجويان مشاركت
در يادگيري بسيار مهم دانسته ولي نقش دستياران را 

نتايج مطالعات مشابه نيز تأثير اين . اند منفي ارزيابي كرده
به عنوان . اند يادگيري مهم ارزيابي نموده رعوامل را د

بررسي دانشجويان پزشكي مثال خزاعي و همكاران با 
كه دانشجويان مجرد نسبت به متأهل  ندنشان داد رجنديب

و در ) 28(از ميانگين نمرات بهتري برخوردار بودند
تأهل هفتمين عامل  ،بررسي دانشجويان دانشكده ارتش

حالي كه انصاري و  رد) 29(افت تحصيلي بوده است
 همكاران نشان دادند كه دانشجويان متأهل از سالمت

  ).30(رواني بهتري نسبت به مجردين برخوردارند
در رابطه با اهميت حمايت مالي به عنوان يكي ديگر از 
شرايط محيطي، مؤثر در يادگيري فعال، عاليخاني و 
همكاران نشان دادند كه دانشجويان كم درآمد افت 
تحصيلي بيشتري نسبت به دانشجويان پر درآمد 

نيز ضمن مطالعه  )DeArmond(دآرموند ). 29(داشتند
ترين عوامل  از مهم ليخود دريافت كه فشارهاي ما

زا، سرخوردگي و انصراف دانشجويان در استرس
در همخواني با مطالعات  ).30(استهاي پزشكي  حرفه

فوق، در مطالعه ما نيز تمام دانشجويان ادعان داشتند، 
 هاي طوالني تحصيل پزشكي، مين مادي با توجه به سالأت

 آنهاگي خاطر آنها و در نتيجه در يادگيري فعال در آسود
  .اهميت زيادي دارد

كنندگان تأكيد كردند كه محيط خوابگاه  مشاركت همچنين
يكي ديگر از عوامل بازدارنده در يادگيري فعال در ايشان 

هاي مطالعه  راستا با اين يافته، يافته هم. بوده است
جويان ساكن زاده نشان داد كه دانش يمردانيان و كازرون

ها به علت دوري از خانواده، شلوغي، سكونت  خوابگاه
نفر در يك اتاق و نداشتن قلمرو شخصي، امكان و  ينچند

تيبريوس و ادرد ). 16(وقت محدودتري براي مطالعه دارند
)Tiberius & Edred ( رفتارهاي نامحترمانه و پر

گسيختگي محيط آكادميك  برخورد را عاملي براي از هم
تواند به طور محسوس بر محيط آموزش  داند كه مي مي

مطالعه همه دانشجويان بر اين  ايندر ).22(تأثير بگذارد
باور بودند كه دوري از شهر و خانه وخانواده، موجب 

  .شود كاهش يادگيري آنان مي
ريزي  گردد كه برنامه هاي فوق مشخص مي يافته از

رواني،  –هاي روحي تدريس، محرك كيفيت مناسب درسي،
هاي يادگيري، تأثير  هاي فردي، مهارت باورها، توانمندي

يان، حمايت مالي و محيط مناسب از عوامل مهم در اطراف
كنندگان  ند كه توسط مشاركتهستفرآيند يادگيري فعال 

اند؛ كه در اين مطالعه در  اين مطالعه درك و تجربه شده
موزشي، شرايط فردي و قالب طبقات اصلي شرايط آ

  .اند شرايط محيطي ارائه شده
  

  گيري نتيجه
در اين پژوهش، عوامل مؤثر بر يادگيري فعال در بين 
دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اراك نسبت به 
روش كمي، با ژرفاي بيشتري مورد شناسايي قرار 

البته اين پژوهش با يك محدوديت نيز روبرو . اند گرفته
 ن احتماالً مواردي درباره عادات خاص مطالعه وبود و آ

اي بود كه دانشجويان به طور فردي از آن شرايط ويژه
كردند و ممكن است در  در يادگيري فعال استفاده مي

مصاحبه به آنها اشاره نكرده باشند اما برآيند كلي كدهاي 
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ها نشان داد كه شرايط آموزشي،  استخراج شده از داده
هاي  مايه شرايط محيطي به عنوان درونشرايط فردي و 

اصلي عوامل مؤثر در فرآيند يادگيري فعال حاصل از 
هاي مطالعه  يافته. تجارب زنده دانشجويان پزشكي بودند

تأكيد كردند كه يادگيري فعال يك موضوع كامالً فردي و 
هاي فردي نيست بلكه نيازمند  وابسته مطلق به توانمندي

. هستشي و محيطي نيز فراهم بودن شرايط آموز
هايي در جهت تغيير  گردد برنامه بنابراين پيشنهاد مي

هاي آموزشي و  هاي آموزشي، اصالح محيط كيفيت برنامه

  .هاي فردي تدوين و اجرا شوند ارتقاي مهارت
  

  قدرداني
دانند از تمامي  پژوهشگران بر خود فرض مي

كنندگاني كه با حوصله و به گرمي تجارب  مشاركت
ارزشمند خود را در اختيار ما گذاشتند، تشكر و قدرداني 
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Exploration of Arak Medical Students’ Experiences on  Effective 
Factors in Active Learning: A Qualitative Research 

 
Afsaneh Talaei1, Davood Hekmatpou2 

 
Abstract 
 
Introduction:: Medical students should use active learning to improve their daily duties and medical 
services. The goal of this study is exploring medical students’ experiences on effective factors in active 
learning. 
Methods: This qualitative study was conducted through content Analysis method in Arak University of 
Medical Sciences. Data were collected via interviews. The study started with purposeful sampling and 
continued by theoretical sampling. Totally 20 medical students were interviewed within 2 months. Data were 
analyzed via constant comparative analyzing method. 
Results: Three main themes were identified: individual differences, educational and environmental 
conditions emerged. Proper educational planning, teaching quality, emotional and psychological stimuli, 
beliefs, individual abilities, learning skills, relatives’ support, financial support and appropriate environment 
were considered as effective factors or subthemes in active learning experience of participants.  
Conclusion: The findings of this study showed that active learning does depend not only on individual 
abilities, but also dependents on educational and environmental conditions. 
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