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آمادگي فراگيران براي يادگيري از ديدگاه دانشجويان مقطع كارشناسي ميزان 

  1380دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 
 
 
  اكبرحسن زاده مسعود بهرامي،

 
 
 

   چكيده مقاله
 فاكتورهاي متعدد داخلي و خارجي فرآيند يادگيري        .مقدمه

يـر از   كنند كه يكي از اين فاكتورها آمادگي فراگ         را متأثر مي  
نظر جسمي، عاطفي و ذهني براي يادگيري است كه توجـه           

اين عوامل منجر به يادگيري سـطحي و در نتيجـه           نكردن به 
چنـان كـه مـا بتـوانيم        . توان خواهد شد    تربيت نيروهاي كم  

ــادگيري دانشــجويان آمــادگي شــرايط  ــراي ي ــه نحــو ب را ب
صحيحي ترسيم كنيم، گامي بلند در جهت ارائه راهكارهاي         

 تحقيقي بـا    ,اين جهت    به .ايم  سب در امر تدريس برداشته    منا
اهداف تعيين ميزان آمادگي جسمي، عاطفي و ذهني بـراي          
ــا برخــي    ــاط آن ب ــدگاه دانشــجويان و ارتب ــادگيري از دي ي

  .هاي دموگرافيك آنها انجام شد ويژگي
 298 تعداد از نوع پيمايشي در اين بررسي توصيفي .ها روش

ع كارشناسي پيوسته روزانـه دانشـگاه    نفر از دانشجويان مقط   
 چهار دانشكده بهداشت، پرسـتاري      درعلوم پزشكي اصفهان    

رساني پزشكي و توانبخشي بطور       و مامايي، مديريت و اطالع    
 پرسشنامه  , ابزار مطالعه  .اند  مورد مطالعه قرار گرفته    تصادفي

روايي و پايايي ابـزار بـه ترتيـب بـا روش روايـي              . بوده است 
زمون تست مجدد تعيين و در نهايت مـورد تأييـد           محتوا و آ  

.  قرار گرفت  مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي اصفهان      

                                                 
 دفتر هماهنگي امور پژوهش ثبت شده و هزينه آن از 79304اين طرح با شماره   

درماني - معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتيمحل اعتبارات
  .استان اصفهان پرداخت گرديده است

دانشگاه , گروه پرستاري داخلي جراحي دانشكده پرستاري و مامايي, مسعود بهرامي
  .اصفهان, درماني استان اصفهان-علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

از آمار توصيفي و اسـتنباطي بـراي تحليـل نتـايج اسـتفاده              
  .گرديد
 ميـانگين آمـادگي جسـمي، عـاطفي و ذهنـي بـراي              .نتايج

هاي چهارگانه محاسبه گرديد و مشـخص شـد كـه             دانشكده
 در مورد تعدادي از عوامل مرتبط بـا آمـادگي           عليرغم اينكه 
, امـا در كـل    , ها وجـود دارد     داري بين دانشكده    تفاوت معني 

و  آزمــون آنــاليز واريــانس بــين ميــانگين آمــادگي جســمي
هـاي مختلـف      آمادگي ذهني در دانشـكده     آمادگي عاطفي و  

 هـاي آمـاري بـين       آزمـون . داري را نشـان نـداد       تفاوت معني 
ديدگاه دانشـجويان   ي مورد پژوهش و      ويژگي واحدها  بعضي

 .داري را نشان داد روابط معنياز ميزان آمادگي 
آمادگي جسمي دانشـجويان بـراي يـادگيري         اگر چه    .بحث

هـاي    حيطـه , اماشود   بيشتر با شرايط زندگي فرد مربوط مي      
آمادگي عاطفي و ذهني بايد مورد توجـه خـاص مسـؤولين            

ــد   ــكي باش ــوزش پزش ــات گ رب. آم ــزاري جلس ــا  گ ــو ب فتگ
ريزي و  ريزي درسي و برنامه دانشجويان، نظارت در امر برنامه

توانــد   بهبــود كيفيــت عملكــرد اســاتيد مــيبــرايآمــوزش 
  .يادگيري دانشجويان را تسهيل نمايد

آمادگي , آمادگي عاطفي,  آمادگي جسمي.هاي اصلي  واژه
  دانشجوي مقطع كارشناسي, يادگيري, ذهني

  
  

  مقدمه
 همواره به عنوان يك فرآيند دو جانبه ,آموزش و يادگيري

دهنده عبارتست از كمك به  نقش آموزش. مطرح بوده است
ها و نگرشهايي را كه وي به آنها نياز  فراگير تا اطالعات، مهارت
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آموزش، فرايند يادگيري را تسهيل , واقع در. ياد گيرد, دارد
آموزش مشتمل بر يك سري اطالعات و يا نصايح، ). 1(كند مي
شاوره و كمك به مردم در مشخص كردن افكار، بيان م

هاي  احساسات، مشخص كردن اختيارات و يا توسعه مهارت
يادگيري فرايند تغييرات ,  به بياني ديگرو) 2(باشد جديد مي

نسبتاًً پايدار در رفتار بالقوه فرد است كه از طريق تجربه به دست 
  ).3(آيد مي

فراگير و ,  داخل يا خارجفاكتورهاي متعددي از, در اين ميان
دهند كه يكي از  وضعيت يادگيري را تحت تأثير قرار مي

آمادگي يادگيرنده از نظر جسمي، , مهمترين اين فاكتورها
  ).4(است) تجربي(و ذهني ) احساسي(عاطفي

در بين قوانين و اصول مربوط به يادگيري نيز قانون آمادگي 
مسأله آن قدر داراي اين ). 5(فراگير در رأس موارد قرار دارد

اجتماعي، فردي، (اهميت است كه در تمامي الگوهاي تدريس 
به نقش آمادگي فراگير براي مشاركت ) پردازي و رفتاري اطالعات

، كاوشگري، افزايش خود انگاري و خودگرداني در يادگيري اشاره 
  ).6(شده است

فراگير بايد آمادگي الزم را براي يادگيري , از نظر جسمي
آميز  موفقيت,  تالش براي يادگيري،ه باشد زيرا بدون آنداشت

دهد كه   نتايج تحقيقي در اين زمينه نشان مي.نخواهد بود
دانشجويان علل مشروطي خود را عواملي نظير مشكالت خوابگاه، 

  ).7(اند ذكر كرده... بيماري، دوري از خانه و 
آمادگي عاطفي يا احساسي نيز با فراهم كردن يك جو 

، گرم، پذيرا و تعيين كردن اهداف يادگيري تسهيل مثبت
توان به  از ساير عوامل برانگيزاننده عاطفي نيز مي ).4(شود مي

ارتباط مواد درسي با سرنوشت نهايي دانشجو، ايجاد حس 
كنجكاوي توسط استاد، اشتياق استاد به موضوع درسي، بازخورد 

  ).8(و امتحان اشاره كرد
ها و تجربيات گذشته  ز آموختهني) تجربي(آمادگي ذهني 
  در آنيادگيري جرياني است كه, يعني. گردد فراگير را شامل مي

 .دهد تجارب گذشته، پايه و اساس وضع فعلي را تشكيل مي
اي ارائه گردد كه فراگير توانايي   مطالب به گونهبايد, بنابراين

بايد به آمادگي تك تك ,  معلم نيز ودرك آنها را داشته باشد
  ).3(گردان در تدريس مواد درسي توجه كندشا

هاي ذهني و عاطفي، نتايج  در ارتباط با وضعيت آمادگي
تحقيقي كه از دانشجويان مقطع علوم پايه پزشكي اصفهان در 

مؤيد اين مطلب است , زمينه مشكالت آموزشي آنها به عمل آمده

كه دانشجويان مشكالتي نظير عدم استفاده اساتيد از طرح درس، 
هاي علمي، مشاركت ندادن  دم استفاده اساتيد از آخرين يافتهع

هاي آموزشي، عدم تسلط مدرسين بر  دانشجويان در برنامه
را به عنوان عوامل مؤثر بر يادگيري در ... محتواي تدريس و 

محقق پيشنهاد كرده كه , اند و در آخر درجات مختلف ذكر كرده
  ).9( انجام شودهاي گروه پزشكي نيز تحقيق در ساير رشته

گمان باعث  بي, توجهي نسبت به مشكالت دانشجويان كم
خوردن مشكالت با يكديگر و بوجود  تراكم مشكالت آنان و گره

هاي روحي و آموزشي براي دانشجويان خواهد  آمدن نابساماني
و از , مجموعه چنين غفلتي باعث اتالف منابع مالي از يكسو. شد

و در  )9(شود يروي انساني ميسبب نزول كيفيت ن, سوي ديگر
كه چه شرايطي موجب  گردد ميمطرح اين سؤال , نتيجه

شود؟ اين امر قطعاً بدون توجه به تفسير  يادگيري مؤثرتر مي
پذير  امكان, دانشجو از شرايطي كه در آن در حال يادگيري است

براي بهبود يادگيري بايد شرايطي كه , به عبارت ديگر. نيست
 ).10(گيرد را تغيير داد نه يادگيرنده را ن ياد مييادگيرنده در آ

اگر بتوان شرايط يادگيري فعلي دانشجو را به نحو صحيحي 
, توان به سمتي حركت كرد كه تا حد امكان ترسيم كرد، مي

با اين , آمادگي داشته و از سوي ديگر, دانشجو از نظر جسمي
هد شد، با ديدگاه كه مطالبي منسجم و قابل درك به او ارائه خوا

  .اشتياق در سر كالس حاضر خواهد شد
با توجه به مسأله آمادگي فراگير و تأثير آن بر سطح 

 و كمبود تحقيقات موجود در زمينه آموزش و, يادگيري از يكسو
آمادگي فراگيران براي يادگيري از ديدگاه  تعيين ميزان ,يادگيري

ن در دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه علوم پزشكي اصفها
 و تعيين و مقايسه ميانگين آمادگي جسمي، عاطفي 1380سال 

بهداشت، پرستاري (هاي با مقطع كارشناسي  و ذهني در دانشكده
 تعيين  و)رساني پزشكي، توانبخشي و مامايي، مديريت و اطالع

جسمي، (رابطه ويژگي واحدهاي مورد پژوهش با ميزان آمادگي 
  .بررسي شد آنها )عاطفي و ذهني

  
  ها شرو

كليه دانشجويان مقطع  , از نوع پيمايشيدر اين مطالعه توصيفي
 بهداشت، هاي پرستاري و مامايي، كارشناسي پيوسته روزانه دانشكده

توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي  رساني پزشكي، مديريت و اطالع
 تعداد كه از بين آنهاد نداد جمعيت مورد مطالعه را تشكيل مي, اصفهان

 نفر دانشكده پرستاري و 130نفر دانشكده بهداشت،  43( نفر 298
 نفر 66رساني پزشكي،  نفر دانشكده مديريت و اطالع 54مامايي، 
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دانشكده توانبخشي و پنج نفر هم دانشكده خود را گزارش نكرده 
, ابزار مورد استفاده .ندانتخاب گرديدصورت تصادفي ه ب) بودند

هاي واحدهاي  ويژگي, اولدر قسمت . بود شامل دو بخش اي پرسشنامه
, ...وضعيت تأهل و  سن، جنس، ترم تحصيلي،: مورد پژوهش نظير

  .بودمشخص شده 
فراگيران كه بود  انآمادگي فراگير عوامل مرتبط با, در قسمت دوم

 ندرت يا هيچه وضعيت خود را به صورت هميشه، اكثر مواقع، گاهي، ب
ات مطرح در زمينه در اين پرسشنامه موضوع.  مشخص مي نمودند,گاه

در حيطه آمادگي . شدند آمادگي جسمي، عاطفي، ذهني بررسي مي
 مشكالت عمومي جسمي، وجود بيماري، الگوي : مسائلي مانند,جسمي

خواب، الگوي فعاليت و ورزش و وضعيت تغذيه مورد بررسي قرار 
 دغدغه پيرامون : مسائلي مانند,در حيطه آمادگي عاطفي. گرفت مي

 عالقه به رشته و اساتيد و محتواي دروس، ايجاد رغبت مسائل جنسي،
حضور در كالس بر اثر تسلط مدرسين، و شيوه تدريس و كيفيت 

ريزي كالسها، احساس امنيت شغلي در آينده، وضعيت دسترسي  برنامه
به مسؤولين و استاد راهنما، وضعيت تردد از محل سكونت و دانشگاه، 

ميل به حضور در كالس در رابطه با وضعيت درآمد فرد و خانواده وي، 
ت يبرنامه و وضع دسترسي به امكانات آموزشي و وضعيت فعاليت فوق
در حيطه . گرفت نظم و مقررات آموزشي دانشكده مورد بررسي قرار مي

 توانايي درك دروس، توجه به يادگيري : مسائلي مانند,آمادگي ذهني
دهي مناسب  انتك تك دانشجويان، ارتباط واحدهاي تئوري، سازم
  .مطالب در ايجاد رغبت حضور در كالس مطرح شده بود

 منابع مختلف توسط محقق تهيه گرديده و اساس پرسشنامه بر
ابتدا از نظرات اساتيد و دانشجويان  براي تعيين روايي صوري و محتوا،

محترم دانشگاه علوم پزشكي اصفهان استفاده شده و اصالحات الزم در 
در نهايت مورد تأييد مركز مطالعات و توسعه آموزش آن به عمل آمد و 

و از آزمون مجدد استفاده براي تعيين پايايي . پزشكي قرار گرفت
 =55/0rمحاسبه گرديد كه عدد , همبستگي بين اطالعات در دو نوبت

، 5محقق به هميشه نمره  ,ها براي تجزيه و تحليل داده. به دست آمد
 1 و هيچ گاه نمره2، به ندرت نمره3، گاهي نمره 4اكثر مواقع نمره 

اين ترتيب بود كه پس از اخذ نظر موافق  نحوه اجراي اين طرح به. داد
ها، تعدادي  رياست و با همكاري كارشناسان محترم آموزشي دانشكده

 اي تصادفي انتخاب و هاي مختلف به صورت طبقه از دانشجويان در ترم
هاي مربوطه در  سشنامهپس از توجيه آنها و بيان اهداف طرح، پر

اختيار آنها قرار داده شد و از آنها درخواست گرديد كه آن را به دقت 
  .تكميل كنند

پس از تكميل و كدگذاري، اطالعات با استفاده از نرم افزار آماري 
SPSSو ) تعيين ميانگين(از آمار توصيفي .  مورد تحليل قرار گرفت

واليس، تي، ضريب –الآزمون آناليز واريانس، كروسك(استنباطي 
  .براي تحليل نتايج استفاده گرديد) همبستگي پيرسون

  
  نتايج

ي مشغول يهاي پرستاري و ماما اكثريت دانشجويان در رشته
  نث وؤ درصد م5/69 آنهابه تحصيل و از بين 

 درصد 6/88هل أ از نظر وضعيت ت.اند  درصد مذكر بوده2/30
 نامشخص داشته هل و تعدادي وضعيتأ درصد مت1/10مجرد و 

 8/76( از نظر وضعيت ورودي اكثريت .و يا گزارش ننموده اند
  .اند سهميه مناطق بوده) درصد

با توجه به نقش حمايت خانواده در آماده سازي دانشجو براي 
يادگيري، محل سكونت دانشجويان مورد بررسي قرار گرفت و 

مركز  درصد ساكن 3/46نتايج حاصله بيانگر آن بود كه خانواده 
  استان يا شهر اصفهان 

 

  
  هاي مختلف  ميانگين امتياز آمادگي جسمي، عاطفي و ذهني واحدهاي مورد پژوهش در دانشكده.1جدول 

 آمادگي بهداشت ستاري و ماماييپر رساني پزشكي مديريت و اطالع توانبخشي  نتيجه

69/0F=  
55/0P=  

 جسمي 71/3 74/3 66/3 62/3

13/0F=  
13/0P=  

 عاطفي 28/3 30/3 13/3 37/3

18/1F=  
31/0P= 

 ذهني 51/3 69/3 69/3 68/3

  
  
  . درصد ساكن روستا بوده اند7/6 درصد ساكن شهرستان و 46و 
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تواند در  آمادگي دانشجو بطور مستقيم يا غير مستقيم مي
كسب نمرات آموزشي دخالت داشته باشد و به همين منظور 

فت و نتايج نشان داد معدل دانشجويان نيز مورد مطالعه قرار گر
، 16 تا 18 درصد معدل بين 2/40، 18 درصد معدل باالي 3كه 
 14 تا 12 درصد معدل بين 3 و تنها 14 تا 16 درصد معدل 26
 درصد معدل خود را 5/27 داشته اند و 12 درصد معدل زير 3و 

  .گزارش ننموده اند
 دانشجويان در ,هاي تحصيلي مورد بررسي از نظر رشته

ي، مديريت خدمات بهداشتي ي ماما وي تغذيه، پرستاريها رشته
 مصنوعي يو درماني، كتابداري، فيزيوتراپي، گفتار درماني، اعضا

  .اند مشغول به تحصيل بوده
در مورد ميانگين نمره آمادگي جسمي، عاطفي و ذهني 

 نتايج نشان داد كه ,هاي مورد مطالعه فراگيران در دانشكده
ها از  ني دانشجويان كليه دانشكدهآمادگي جسمي عاطفي و ذه

 به باال بوده و بيانگر آمادگي متوسطي براي ياگيري 3ميانگين 
 قابل توجه است كه ميانگين آمادگي جسمي در .)1جدول (است 

ي بيشتر از آمادگي يهاي بهداشت و پرستاري و ماما دانشكده
هاي  كه در دانشكده عاطفي و ذهني بوده است در حالي

رساني ميانگين آْمادگي ذهني بيش   مديريت و اطالعتوانبخشي و
  .از جسمي و عاطفي بوده است

در حيطه آمادگي عاطفي كه مسائل آموزشي را بيشتر 
هاي  دهد از ديدگاه دانشجويان به ترتيب دانشكده پوشش مي

ي، بهداشت و مديريت وضعيت يتوانبخشي، پرستاري و ماما
  .اند تري داشته مطلوب
داري را بين  اختالف معني, ليز واريانس يكطرفهآزمون آنا اما

هاي مختلف از نظر ميانگين آمادگي جسمي فراگيران،  دانشكده
ميانگين آمادگي ذهني  ميانگين آمادگي عاطفي فراگيران و

  ).1جدول (فراگيران نشان نداد 
ميانگين نمره آمادگي جسمي دانشجويان در موضوعات مورد 

يده و بيانگر آن است كه تنها در  ارائه گرد2بررسي در جدول 
, مورد فعاليت و ورزش و همچنين وضعيت تغذيه در دانشكده

ميانگين نمره آمادگي عاطفي . دار بوده است اختالف معني
دار بودن  هاي مورد بررسي بيانگر معني دانشجويان دانشكده

تسلط , اختالف در موضوعات عالقه به محتواي دروس عمومي
احساس , مومي و تخصصي و علوم پايهمدرسين در دروس ع

وضعيت درآمد خود يا , امنيت شغلي پس از اتمام تحصيل
همچنين ميانگين نمرات آمادگي ذهني . خانواده است

دهد كه در مورد  هاي مورد بررسي نشان مي دانشجويان دانشكده
موضوعات توجه به يادگيري تك تك دانشجويان و ارتباط صحيح 

 ترم به عنوان پيشنياز براي ترم بعدي واحدهاي تئوري در يك
داري وجود  تفاوت معني, هاي مختلف بين دانشجويان دانشكده

  ).2جدول (داشته است 

  
  هاي مورد مطالعه عاطفي و ذهني دانشجويان در دانشكده,  ميانگين نمرات آمادگي جسمي.2جدول 

پرستاري و  بهداشت عوامل مرتبط
 مامايي

مديريت و اطالع 
 شكيرساني پز

 توانبخشي

          آمادگي جسمي
 77/162 24/148 08/139 67/141 شوم  فارغ از هرگونه مشكل عمومي جسمي نظير خستگي و ضعف سر كالس حاضر مي

 80/151 33/157 27/140 02/147 شوم فارغ از هرگونه بيماري جسمي سر كالس حاضر مي
ن نظر سر كالس حاضر الگوي خواب و استراحت مناسبي داشته و بدون مشكل از اي

 شوم مي
15/153 46/144 49/145 23/149 

 22/116 60/139 08/161 11/151 *باشد الگوي فعاليت و ورزشم مناسب مي
 40/137 71/135 85/151 80/147 *ام در منزل مناسب است وضعيت تغذيه
 91/122 55/135 45/158 56/139 مناسب است...) بوفه و , سلف(ام در دانشكده  وضعيت تغذيه

          آمادگي عاطفي
 35/158 05/131 94/134 75/160 *شوم فارغ از هرگونه دغدغه پيرامون مسائل جنسي سر كالس حاضر مي

 20/166 32/127 17/143 96/146 *شود ام به رشته تحصيلي باعث حضور من سر كالس مي عالقه
 30/149 86/130 71/151 08/123 شود ام به اساتيد باعث حضور من سر كالس مي عالقه
 73/116 87/144 33/160 24/138ام به محتواي دروس عمومي در رشته تحصيليم باعث حضور من سر كالس  عالقه
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 *شود مي
ام به محتواي دروس تخصصي در رشته تحصيليم باعث حضور من سر كالس  عالقه
 شود مي

83/146 91/148 24/125 71/154 

 43/144 23/134 96/151 56/134 در رشته تحصيليم باعث حضور من سر كالس مي شودام به محتواي دروس پايه  عالقه
 96/124 39/154 10/158 11/131 *شود تسلط مدرسين در دروس عمومي باعث حضور من سر كالس مي

 39/125 85/128 51/163 74/145 *شود تسلط مدرسين در دروس تخصصي باعث حضور من سر كالس مي
 81/125 52/140 52/158 62/139 *شود دروس پايه باعث حضور من سر كالس ميتسلط مدرسين در 

 75/122 04/152 61/151 83/142 شود شيوه تدريس در دروس عمومي باعث حضور من سر كالس مي
 72/133 96/131 28/160 03/143 *شود شيوه تدريس در دروس تخصصي باعث حضور من سر كالس مي

 61/140 14/141 06/150 63/127 شود  باعث حضور من سر كالس ميدر دروس پايه شيوه تدريس
احساس امنيت شغلي پس از اتمام اين مقطع در من به حدي است كه باعث حضور من 

 *شود سر كالس مي
26/164 09/128 69/115 71/192 

اي است كه  به گونه...) تعداد دانشجويان و , زمان تشكيل(ريزي كالسها  كيفيت برنامه
 شود ث حضور من سر كالس ميباع

31/137 64/142 24/148 47/156 

اي است كه فارغ از هرگونه  وضعيت دسترسي به مسؤولين اجرايي دانشكده به گونه
 شوم مشكل آموزشي يا غير آموزشي سر كالس حاضر مي

80/154 64/140 81/139 16/141 

ه فارغ از هرگونه اي است ك وضعيت دسترسي به مسؤولين اجرايي دانشگاه به گونه
 شوم مشكل آموزشي يا غير آموزشي سر كالس حاضر مي

09/137 10/134 45/113 57/113 

اي است كه فارغ از هرگونه مشكل از  وضعيت تردد از محل سكونت تا در دانشگاه به گونه
 شوم اين نظر سر كالس حاضر مي

80/148 31/138 93/129 74/157 

  
  ادامه جدول در صفحه بعد

        

  ادامه جدول از صفحه بعد
  

        

اي است كه فارغ از هرگونه مشكل از اين  وضعيت تردد از در دانشگاه تا دانشكده به گونه
 شوم نظر سر كالس حاضر مي

41/144 27/138 84/120 70/154 

داشتن اساتيد راهنماي قابل دسترسي و مسلط به راهنمايي باعث حضور من سر كالس 
 شود مي

88/140 69/146 04/142 49/144 

اي است كه فارغ از هر مشكل از اين نظر سر  ام به گونه وضعيت درآمد خودم يا خانواده
 *شوم كالس حاضر مي

34/178 94/137 35/121 33/157 

اي است كه باعث حضور من  دسترسي به امكانات آموزشي نظير كتاب و نشريه به گونه
 شود سر كالس مي

93/147 67/150 19/131 15/141 

اي است كه باعث حضور من سر  هاي فوق برنامه در دانشكده به گونه وضعيت فعاليت
 شود كالس مي

71/142 07/144 18/147 52/146 

اي است كه باعث حضور من  وضعيت موجود نظم و مقررات آموزشي در دانشكده به گونه
 شود سر كالس مي

94/139 150 63/138 46/134 

 درسي در آينده براي من مفيد است سر كالس حاضر كنم مطالب چون احساس مي
 شوم مي

44/134 11/155 72/126 17/149 

          آمادگي ذهني
 40/151 36/144 80/147 18/134 توانايي درك دروس عمومي مورد تدريس در رشته تحصيليم را دارم

 66/136 36/140 06/156 65/136 توانايي درك دروس تخصصي مورد تدرسي در رشته تحصيليم را دارم
 22/139 60/135 28/155 07/128 توانايي درك دروس پايه مورد تدرسي در رشته تحصيليم را دارم

شود سر كالس حاضر  توجه مي) يادكيري انفرادي(چون به يادگيري تك تك دانشجويان 
 *شوم مي

35/143 63/130 04/182 14/145 
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اي است كه حضور سر كالس را  ارتباط صحيح واحدهاي تئوري در هر ترم به گونه
 *كند تسهيل مي

65/129 50/148 03/148 51/145 

گردد به  ارتباط صحيح واحدهاي تئوري كه در هر ترم به عنوان پيشنياز ترم بعد ارائه مي
 كند اي است كه حضور سر كالس را تسهيل مي گونه

59/106 78/151 12/147 52/147 

است  مواد درسي جديد با قديم در هر درس به گونهدهي مناسب مطالب و ارتباط  سازمان
  شود كه باعث حضور من سر كالس درس مي

49/119  68/146  11/142  74/142  

 
  ها دار بين دانشكده  آمادگي معني*
  
  

رابطه ويژگي واحدهاي , يعني,  هدف دومموردر ها د يافته
واليس نشان - كروسكال مورد پژوهش با ميزان آمادگي، آزمون

و ) 85/3(كتابداري با ميانگين امتياز آمادگي ذهني  رشته ه كادد
و ) 84/3(رشته گفتار درماني با ميانگين امتياز آمادگي ذهني 
از ) 71/3(رشته پرستاري با ميانگين امتياز آمادگي ذهني 

باالتر هستند ) 47/3(ميانگين امتياز آمادگي ذهني رشته تغذيه 
ميانگين . شتدان آنها وجود داري بين و در اين مورد رابطه معني

 و پسران 32/3آمادگي ذهني دختران دانشجو در اين مطالعه 
دار   و آزمون يكسويه معني>05/0P اين تفاوت با   بود كه18/3

دهد دختران دانشجو از آمادگي ذهني بيشتري  است و نشان مي
 دختران نيز بيشتر از همچنين ميزان آمادگي عاطفي. برخوردارند
  .دپسران بو

نتايج آزمون پيرسون نشان ميدهد افزايش سن منجر به 
 و )=r-18/0( و عاطفي )=r- 15/0(كاهش آمادگي ذهني 

و ) -=r-15/0(افزايش ترم منجر به كاهش آمادگي عاطفي 
 همراه بوده =r)13/0(افزايش معدل با افزايش آمادگي جسمي 

ت  بين محل سكونهمچنين آزمون آناليز واريانس نشان داد. است
 01/0( وجود دارد داري سمي رابطه معنيجدانشجو با آمادگي 

P=4/4, (F= دانشجويان با محل سكونت شخصي با , يعني
از دانشجويان خوابگاهي با ميانگين نمره  ,)82/3(ميانگين نمره 

مورد در  .از نظر آمادگي جسمي وضعيت بهتري دارند, )6/3(
 آنها در واده محل سكونت خاندانشجوياني كه, آمادگي ذهني

 مقايسه با دانشجوياني كه محل سكونت خانواده درروستا است 
  وضعيت بهتري دارند,  است شهرستانآنها در

(F=3/1, P=0/04) 
  

 بحث
توانــد نقشــي اساســي در  آمــادگي جســمي دانشــجويان مــي

 هر چند كـه آمـوزش دانشـگاه         .يادگيري دانشجويان داشته باشد   

ح آن دارد، تنها ارائه تغذيـه       نقش محدودتري براي كنترل و اصال     
مناسب در سلف سرويس و يا خدمات بهداشتي مناسـب ممكـن            

 نتايج پژوهش نيز نشان داد      .دكننده باش  است در اين مورد كمك    
 محل سكونت دانشجو و همچنين معدل او        باكه آمادگي جسمي    
بدين معنا كـه سـكونت شخصـي امكانـات و           . ارتباط داشته است  

نمايد كه دانشجو با آمادگي جسمي بيشتري        تسهيالتي فراهم مي  
در محل دانشگاه براي يادگيري حاضر شود و اين آمادگي موجب           

  .افزايش معدل او خواهد شد
رســد كــه نقــش آمــوزش پزشــكي بيشــتر در   بــه نظــر مــي

هاي آمادگي عاطفي و ذهني دانشجويان باشد كـه مسـائل             حيطه
ط بـين دانشـجو و      ريزي و ارتبا   مربوط به كيفيت تدريس و برنامه     

با اينكه در نتايج كلي تفـاوتي بـين         . نمايد مسؤولين را مطرح مي   
ها مشاهده نشده است ولي آزمونهـاي         ميانگين امتيازات دانشكده  

دار آمـاري در مـواردي ماننـد عالقـه بـه تحصـيل، تسـلط                  معني
مدرسين، احساس امنيت شغلي، توجه به يادگيري تك بـه تـك            

ح واحـدهاي تئـوري در امـر تحصـيل،           ارتباط صحي   و دانشجويان
دهد كه بـا اينكـه كليـه دانشـجويان در يـك دانشـگاه                ان مي شن

هاي آموزشـي بـراي        بايد به زمينه   امامشغول به تحصيل هستند     
 .كـرد هاي مختلف توجـه خـاص         سازي دانشجويان در رشته    آماده
هاسـت و ضـرورت       ها بيانگر قوت بعضي دانشكده     سه ميانگين يمقا

 به موضوعات مطـرح شـده       ,ها  ين دانشگاه يا دانشكده   دارد مسؤول 
هـا توجـه بيشـتري        در آمادگي عاطفي و ذهني بعضـي دانشـكده        

هاي موجود استفاده و سعي در رفع        نمايند و از امكانات و توانايي     
 تا شاهد آمادگي هر چه بيشـتر فراگيـران          كنندموانع و مشكالت    

  .تر باشند نبراي حضور در كالس و به تبع آن يادگيري افزو
 نظرات مدرسـان مراكـز تربيـت معلـم اسـتان            ,در اين زمينه  

 هاصفهان در مورد عوامل مؤثر در بهبود فرآيند ياددهي نشان داد          
كه مهمترين عامل مؤثر در افـزايش كيفيـت فرآينـد يـاددهي و              
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يادگيري رعايت استانداردهاي فضاي آموزشي، تجهيز مدارس به        
  ).11(و كارگاهي استامكانات و وسائل آزمايشگاهي 

تحقيقـاتي  , هـاي فـردي در يـادگيري        زمينه رابطه ويژگي  در  
اي نشـان داده كـه نقـش          ديگر  انجام شده است از جمله مطالعه       

هــاي قبلــي دانشــجويان رشــته زبــان  ســن، جنســيت و آمــوزش
از نظـر پيشـرفت     , انگليسي در موفقيت آنـان در فراگيـري زبـان         

ـ        ه ايـن معنـا كـه زنـان بطـور           تحصيلي در زبان مؤثر بوده است ب
ترند و بين سن دانشجويان هنگام ورود      داري از مردان موفق     معني

داري   آمـوزي همبسـتگي منفـي و معنـي          و موفقيت آنان در زبان    
  ).12(وجود دارد

هـاي فـردي در      بررسي و شـناخت تفـاوت     تحقيق ديگري به    
 پيشرفت در حوزه يادگيري و آمـوزش در دانشـجويان         و  انگيزش  

منـدي دانشـجويان بـراي        براي بررسـي ميـزان عالقـه      ته و   پرداخ
يادگيري يا عدم عالقـه آنـان بـه فراگيـري كـه منجـر بـه افـت                   

ه گـردد از متغيرهـاي گونـاگوني اسـتفاده شـد            تحصيلي آنان مي  
 نخسـت   ,مهمترين عواملي كه در اين بررسي مطـرح شـده         . است

 دهنـده ميـزان گـرايش       معدل دانشجويان است كه به نوعي نشان      
 جنس دانشجو و بعـد جايگـاه        ,متغير ديگر . بودآنان به يادگيري    

دانشجو در سهميه ورود به دانشگاه و سرانجام وضـعيت مشـروط            
  .)13( بودشدن دانشجو

اختالف ديدگاه دانشجويان در مورد يـادگيري تـك بـه تـك             
ــرادي(دانشــجويان  ــادگيري انف ــاط صــحيح  ) ي ــين ارتب و همچن

ايـن مـوارد را     رورت توجه ويژه به    ض ,واحدهاي تئوري در يك ترم    
تحقيقي در دانشكده پزشكي ميشيگان نيز نشـان        . دهد نشان مي 

د بـه دانشـجويان و      خوروضعيت برنامه درسي و ايجاد باز     ه كه   داد
تسهيل تفكر انتقادي و اولويت مطالـب از ديـدگاه دانشـجويان از         

 كم توجهي   .شود  مهمترين عوامل ايجاد رضايت آنها محسوب مي      
ت به آمادگي دانشجويان براي فراگيري باعث تراكم مشكالت         نسب

آنان و ايجاد نابساماني روحي و آموزشي دانشجويان خواهد شد و           
  و حاصل آن كاهش يادگيري و نزول كيفيت آموزشي خواهد بود         

حضـور  اشـتياق   توان    ميي فعلي دانشجو    ر شرايط يادگي  اصالحبا  
  . را افزايش دادكالسدر 

ــات   ــزاري جلس ــري   برگ ــجويان و پيگي ــا دانش ــيني ب همنش
ريزي براي  ريزي درسي و برنامه    نظارت درامر برنامه  , مشكالت آنها 

توجه به مسائل مالي و آينده دانشـجويان        , اصالح عملكرد اساتيد  
  ).14(تواند شرايط يادگيري دانشجويان را تسهيل نمايد مي
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