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مقدمه
یکی از چالشهای مهم مدرسان در کالسهای درس،
متمرکز کردن توجه فراگیران به موضوعات درسی و کمک
کردن به یادگیری آنها است و یکی از عوامل مؤثر بر پیشرفت
تحصیلی فراگیران ،مشغولیت دانشگاهی میباشد ( .)5برخی از
محققان از جمله  Clarkeو  DiMartinoاعتقاد دارند که بدون

دوره دوازدهم شماره دوم

فعالیتهای آموزشی اختصاص میدهند ،تعریف میشود و این
امر ناشی از تعامل پویا بین دانشجویان ،معلمان ،فعالیتهای
دانشگاهی ،شرایط و محیط آموزشی است (.)7
آنگونه که در متون توصیف شده است ،مشغولیت در بیشتر
موارد به رفتارها یا پیامدهای خاص مرتبط میشود .مطالعهای
بیان کرد که فراگیران مشغول یا درگیر با امور تحصیلی کسانی

مشغولیت ،یادگیری رخ نمیدهد و این مطلب نشان دهنده

هستند که دانستههای پیچیده موجود در بافت مربوط را به طور

اهمیت مشغولیت از نظر این محققان است ( .)5مشغولیت

صحیح توسعه میدهند و ابعاد اخالقی و پیامدهای یادگیری را

تحصیلی که از آن به عنوان مشغولیت دانشجویی ،زمان

میشناسند (.)8

یادگیری تحصیلی و یا درگیری تحصیلی نیز یاد میشود ،به

 Bradyگزارش کرد ،دانشجویان تا وقتی در یادگیری فعال

عنوان شاخص مهمی در کیفیت آموزش عالی شناخته شده

هستند که مشغولیت دانشگاهی باالیی داشته باشند .یادگیری

است (.)9

فعال شامل افزایش استقالل ،تعامل و اکتشاف دانشجو میشود

مفهوم درگیری یا مشغولیت دانشگاهی به کیفیت تالشی که

( .)3این موارد به خصوص برای معلمانی که قبل از ارایه

فراگیران صرف فعالیتهای هدفمند آموزشی میکنند تا به

خدمت به دنبال درک پیچیدگیهای تدریس هستند ،مهم است.

صورت مستقیم به نتایج مطلوب دست یابند ،اشاره دارد (.)2

 Chenو همکاران در مطالعه خود نشان دادند که مشغولیت به

 Astinدرگیری یا مشغولیت تحصیلی را میزان انرژی فیزیکی

طور مستقیم به نتایج مورد نظر شامل گرفتن نمره باال ،رضایت

و روانشناختی صرف شده توسط دانشجو برای تجارب

دانشجو و پشتکار او ارتباط دارد (.)51

تحصیلی تعریف کرده و دو اصطالح درگیری و مشغولیت را

 Stanford-Bowersیادگیری توأم با مشغولیت را با

به صورت مترادف به کار بسته است .تمرکز اولیه بر بعد

جزییات بیشتری توصیف نمود « :فراگیران در مشغولیت

رفتاری مانند حضور در کالسهای درس ،مطالعه کردن ،انجام

تحصیلی اهداف یادگیری خودشان را تعیین کرده ،در گروهها

کار عملی ،داوطلب شدن و برقراری تعامل با استادان و سایر

با هم کار میکنند و منابع مناسب را برای پاسخ به سؤاالت

دانشجویان باعث مشغول شدن دانشجویان به صورتهای

معنیدار جستجو مینمایند .وظایف در مشغولیت تحصیلی

مشخص در امور تحصیلی میشود .وی معتقد است که

معتبر و چند رشتهای است ،ارتباطات با دنیای واقعی وجود

دانشجویان از طریق درگیر شدن در فعالیتهای علمی ،یاد

دارد ،ارزیابی مبتنی بر عملکرد انجام میگیرد و تولیدات با

میگیرند (.)1

مخاطب خارج از کالس به اشتراک گذاشته میشود» (.)55

بر اساس نظر  ،Krauseمشغولیت به عنوان سنگبنای

در حالیکه بیشتر بر روی جنبههای مثبت مشغولیت بحث

آموزش عالی طی دهه گذشته ظهور کرده است .او مشغولیت را

میشود ،برای برخی افراد یک معضل میباشد؛ به طوری که

اینگونه تعریف میکند« :زمان ،انرژی و منابعی که دانشجویان

این مفهوم در بسیاری از دانشگاهها بیگانه است و بسیاری از

برای انجام فعالیتهای طراحی شده در دانشگاه صرف میکنند

استادان و دانشجویان به طور جدی با فرایند یاددهی -یادگیری

تا یادگیریشان افزایش یابد» ( .)6مشغولیت دانشگاهی بر آن

درگیر نمیشوند (.)55

بخشی از فعالیتها که منجر به ایجاد کیفیت در نتایج یادگیری

زمانی را که دانشجویان صرف فعالیتهای مرتبط با

میشود ،تمرکز میکند و به عنوان تالشی که دانشجویان به

یادگیری میکنند ،به عنوان یک عنصر اساسی مشغولیت
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تحصیلی شناخته میشود و شامل زمان صرف شده در کالس یا

موفقیت تحصیلی و عملکرد مطلوب دانشگاهی با مشغولیت

خارج از کالس است و زمان صرف شده برای مطالعه شخصی

تحصیلی رابطه مستقیمی وجود دارد؛ بدین معنی که هرچه

و انجام تکالیف و همچنین مشغولیت در فعالیتهای یادگیری

مشغولیت دانشگاهی دانشجویان افزایش یابد ،موفقیت تحصیلی

داخل دانشکده مانند حضور در سخنرانیها را نیز شامل

و عملکرد دانشگاهی آنان نیز باال میرود (.)58 ،53

میشود (.)59

بر اساس تحقیقات انجام شده در ایران ،دالیل ترک حرفه

بر اساس نظر  Linnenbrinkو  ،Pintrichدرگیری

پرستاری بر اساس نظر دانشجویان عبارت از «نداشتن پایگاه

تحصیلی در واقع نوعی سرمایهگذاری روانشناختی میباشد و

مثبت اجتماعی ،ناهماهنگی واقعیت با تصورات اولیه ،نگرش

عبارت است از تالش مستقیم برای یادگیری ،فهمیدن و تسلط

منفی افراد تیم پزشکی به حرفه ،نامناسب بودن محیط کار

در دانش ،مهارتها و هنرهایی که در واقع فعالیتهای

بالینی ،وجود شکاف طبقاتی بین پزشکان و پرستاران و پایین

تحصیلی برای ارتقای آنها صورت میگیرد (.)2

بودن میزان حقوق و دستمزد پرستاران» میباشد ( .)51همان

فراگیرانی که مشغولیت تحصیلی خوبی دارند ،به طور منظم در

طور که مالحظه میشود ،شکست تحصیلی در ایران از علل

کالس درس حضور مییابند ،روی یادگیری مطالب متمرکز

اصلی ترک تحصیل دانشجویان نیست ،اما این مسأله میتواند

میشوند ،به مقررات مؤسسه آموزشی متعهد هستند ،نمرات

خود را به صورت عدم صالحیت کافی حرفهای دانشجویان

باالتری کسب میکنند و در آزمونهای استاندارد عملکرد

هنگام فارغالتحصیلی آشکار سازد.

بهتری از خود بروز میدهند ( .)52در مقابل ،فقدان مشغولیت

با توجه به مطالب بیان شده ،چنین میتوان نتیجه گرفت که

تحصیلی میتواند پیامدهای جدی از جمله «کندی پیشرفت

یکی از اقدامات اساسی برای دستیابی دانشجویان علوم پزشکی

تحصیلی ،رفتارهای چالش برانگیز ،خطر مردودی و ترک

به موفقیت تحصیلی و عملکرد دانشگاهی بهتر و به دنبال آن

تحصیل» را برای فراگیران داشته باشد ( .)51به همین دلیل

کسب توانایی ارایه مراقبت با کیفیت ،افزایش مشغولیت

مفهوم مشغولیت تحصیلی توجه زیادی را به خود جلب کرده

تحصیلی آنان در دوران آموزشی است.

است.

یافتههای تحقیقی نشان داد که نقص دانش و عدم رضایت

دالیل متعددی برای افزایش میزان ترک تحصیل در

دانشجو از تجربه آموزشی ،احتمال شکست دانشجو و ترک

دانشگاههای علوم پزشکی وجود دارد Pryjmachuk .و

تحصیل (ریزش) را افزایش میدهد ( .)55با توجه به کمبود

همکاران در مطالعه خود ،فرسودگی و استرس را به عنوان

همیشگی نیروهای کارامد در گروه علوم پزشکی ،ضروری

عوامل مهم دخیل در ترک تحصیل یا شکست دانشجو گزارش

است که دانشگاههای علوم پزشکی برای افزایش سطح آگاهی

کردند ( .)56بر اساس مصاحبههای گزارش شده از دانشجویان

و تواناییهای عملکردی دانشجویان و در نهایت ،افزایش

در خارج از کشور ،مشکالت خانوادگی ،شکست تحصیلی و

کیفیت ارایه خدمات بالینی ،نسبت به افزایش مشغولیت

موضوعات مالی از دالیل مهم ترک تحصیل در مدارس

دانشگاهی از طریق توجه جدی به عوامل مؤثر بر آن در برنامه

پرستاری است ( .)57به عبارت دیگر ،یکی از علل ترک

آموزشی اقدام نمایند.

تحصیل در دانشجویان پرستاری «شکست تحصیلی» بیان شده

در زمینه مشغولیت تحصیلی در رشتههای علوم پزشکی در

است .بنابراین به منظور افزایش میزان فارغالتحصیالن باید

کشور ما تحقیقات بسیار اندکی صورت گرفته است .نتایج

تعداد بیشتری از دانشجویان پرستاری به موفقیت تحصیلی در

پژوهش توصیفی صورت گرفته توسط نوحی و همکاران نشان

کالس دست یابند .مطالعات متعددی نشان دادهاند که بین

داد که مشغولیت دانشگاهی دانشجویان پرستاری در سطح
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متوسط تا نسبتاً پایین قرار دارد .بنابراین مدرسان پرستاری،

دانشجویی» حاصلی نداشت و با کلید واژه «درگیری تحصیلی»

مدیران و برنامهریزان آموزشی باید توجه جدیتری به این

نیز  3مقاله به دست آمد که هیچ کدام معیار ورود به مطالعه را

موضوع داشته باشند و برای افزایش مشغولیت دانشجویان در

نداشتند .مقاالت پایگاه  SIDنیز با دیگر پایگاه ایرانی

تعامالت علمی دانشگاهی باید استراتژیهای آموزشی توسعه

همپوشانی داشت.

یافته ،روشهای تدریس فعال و یادگیری مشارکتی بیش از
پیش به کار گرفته شود (.)55

نهایت تالش صورت گرفت تا تمام منابع موجود به دست
آید .سپس معیارهای الزم برای انتخاب مقاالت واجد شرایط به

چنانچه دانشجویان در کالس درگیر نشوند و یاد نگیرند،

کار گرفته شد که این معیارها شامل «وجود ابعاد مفهوم

ممکن است باعث نقص دانش آنها شود که میتواند عملکرد

مشغولیت دانشگاهی و عوامل مؤثر بر آن در مقاله مورد

بالینی و توانایی آنها را در ارایه مراقبت ایمن به بیمار مختل

بررسی» بود .کلید واژههای «مشغولیت دانشجویی ،زمان

نماید .این مسأله همچنین باعث کاهش رضایت دانشجو از

یادگیری تحصیلی یا درگیری دانشگاهی» در پایگاههای ایرانی

دوره آموزشی یا شکست تحصیلی میشود .بنابراین شناخت

استفاده گردید .جستجو و بررسی کیفیت مقاالت یافت شده

مفهوم مشغولیت دانشگاهی و عوامل مؤثر بر آن بسیار مهم

برای مطالعه حاضر به وسیله دو پژوهشگر انجام و سپس

است که مطالعه حاضر در نظر داشت با مروری بر متون ،به این

دادهها به کمک دیگر پژوهشگران از درون آنها استخراج شد.

مهم دست یابد و از نتایج آن در جهت درگیر کردن دانشجویان

به علت تسلط نویسندگان به دو زبان فارسی و انگلیسی،

در امور تحصیلی استفاده کند.

جستجوی منابع به این دو زبان و بدون محدودیت انجام
گرفت .بر اساس اطالعات حاصل از عنوان و چکیده مقاالت،

روش کار
این مطالعه مروری بر اساس جستجوی جامع اطالعاتی در
پایگاههای اطالعاتی فارسی و انگلیسی شامل ،Magiran

 55عنوان مقاله انتخاب و تمام متن آنها مطالعه گردید .نحوه
تجزیه و تحلیل دادهها بر روی ابعاد مفهوم مشغولیت
دانشگاهی و عوامل مؤثر بر روی این مفهوم تمرکز داشت.

 SID ،Scopusو  PubMedو در محدوده زمانی سالهای
 5115تا  5152انجام شد .تمام پایاننامهها از طریق پایگاههای
اطالعاتی مرور گردید.
با استفاده از کلید واژه  Academic engagementدر

یافتهها
یافتهها در دو بخش ابعاد و عوامل مؤثر بر مشغولیت
دانشگاهی در ادامه مورد بحث قرار گرفت:

پایگاه  661 ،Scopusمقاله و با استفاده از کلید واژه

به طور کلی ،ابعاد مشغولیت دانشگاهی شامل «مشغولیت

 81 ،University engagementمقاله به دست آمد که 55

رفتاری ،شناختی ،انگیزشی ،هیجانی (عاطفی) ،رابطهای،

مقاله معیار ورود به مطالعه را داشت .در پایگاه  PubMedبا

تحصیلی ،روانشناختی ،مشغولیت با فرایند یادگیری ،مشغولیت

استفاده از کلید واژه  37 ،Academic engagementمقاله و

با موضوع مطالعه ،مشغولیت با زمینهها و مشغولیت با شرایط

جستجو با کلید واژه  2 ،University engagementمقاله

انسانی» و عوامل مؤثر بر مشغولیت دانشگاهی نیز عبارت از

حاصل شد که  51مقاله دارای معیار ورود به مطالعه بود .نتیجه

«ویژگیهای مؤسسه آموزشی ،شیوه تدریس در کالس،

جستجو در پایگاه  Magiranبا کلید واژه «مشغولیت

یادگیری مبتنی بر خدمات ،تکنولوژی و سطح مشغولیت
دانشگاهی» میباشد (جدول .)5

963

حیدری و همکاران

مشغولیت دانشگاهی در آموزش علوم پزشکی...
جدول  :5ابعاد و عوامل مؤثر بر مشغولیت دانشگاهی
منابع
 Linnenbrinkو Pintrich
()2

ابعاد مشغولیت دانشگاهی

عوامل مؤثر بر مشغولیت دانشگاهی

درگیری تحصیلی دارای سه بعد رفتاری ،شناختی و انگیزشی است.
درگیری انگیزشی شامل مؤلفه احساس ،ارزش و عاطفه

 Schwingerو همکاران

میباشد .برای مثال مؤلفه ارزش تکلیف ،باورهای فراگیران را در این

()59

مورد منعکس میکند که چرا مواد و مهارتهایی که یاد میگیرند،
مفید ،مهم و جذاب است.
مشغولیت رفتاری شامل درگیر شدن در فعالیتهای تحصیلی،
اجتماعی یا فوق برنامه است و سه مؤلفه  -5رفتارهای مرتبط با

 Finnو همکاران ()52

یادگیری مانند تالش پایدار ،تمرکز ،توجه ،سؤال پرسیدن و شرکت
در بحثهای کالسی -5 ،اطاعت که با پیروی از قوانین و مقررات
مؤسسه آموزشی مشخص میشود و  -9شرکت در فعالیتهای فوق
برنامه را در برمیگیرد.
مشغولیت شناختی که شامل سرمایهگذاری فراگیر در فعالیتهای

)51( Tinio

تحصیلی و توانایی وی در برانگیختن خویش به منظور انجام
فعالیتهای تحصیلی است.

 Hughesو همکاران ()56
)57( Wentzel

مشغولیت هیجانی (عاطفی) شامل واکنشهای مثبت و منفی فراگیر به
افراد و فعالیتهای مؤسسه میباشد.
مشغولیت در برگیرنده سه بعد «مشغولیت رفتاری ،مشغولیت شناختی
و مشغولیت رابطهای ( »)Relational engagementاست.
مشغولیت شامل چهار بعد تحصیلی ( ،)Academicرفتاری،
شناختی و روانشناختی ( )Psychologicalمیباشد .بعد تحصیلی
از متغیرهایی مانند زمان صرف شده برای انجام تکالیف و تکمیل

 Appletonو همکاران ()51

تکالیف منزل؛ بعد رفتاری از توجه و شرکت داوطلبانه در کالس و
کالسهای فوق برنامه؛ بعد شناختی از خودتنظیمی
( ،)Self-regulationارزش یادگیری و خودکاری ()Autonomy
و بعد روانشناختی از احساس تعلق و رابطه با مدرسان و همساالن
تشکیل شده است.
مشغولیت در کل شامل مشغولیت با فرایند یادگیری،

)58( Reyes

مشغولیت با موضوع مطالعه ،مشغولیت در زمینهها ( )Contextsو
مشغولیت با شرایط انسانی است.
عواملی که مشغولیت تحصیلی را تحت تأثیر
قرار میدهند ،عبارت از ویژگیهای مؤسسه آموزشی

 Schwingerو همکاران

( ،)Institutionulشیوه تدریس در کالس

()59

( ،)Teaching in the classroomیادگیری مبتنی
بر خدمات (ارایه خدمت) (،)Service learning
تکنولوژی و مشغولیت تحصیلی
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( )Technology and angagementو سطوح
(انواع) مشغولیت تحصیلی ( Levels of
 )engagementاست.
 Umbachو

محیط دانشگاهی ایجاد کننده روابط مثبت استادان و

)58( Wawrzynski

دانشجویان میباشد.
میزان تعهد و دلبستگی دانشجو نسبت به

 Cariniو همکاران ()53

محیط آموزشی

 Huو )91( Kuh

خصوصی یا دولتی بودن دانشگاه
حمایت استادان از دانشجویان در سه حوزه حمایت
آموزشی ،حمایت عاطفی و حمایت اجتماعی

 Heydariو همکاران ()95

به کارگیری روشهای متنوع آموزشی
شیوههای تدریس مختلف و شفافسازی

 Ahlfeldtو همکاران ()95

برنامه آموزشی و محتوای تدریس
سبک برانگیزاننده معلم ،برقراری تعامل با

 Reeveو همکاران ()99

دانشجو و سبک حمایتی و تشویقی برای اداره کالس

 Jankowskaو Mark

بحث آزاد و طرح سؤاالت خالقانه

()92

محتوای دوره آموزشی به روشی ارایه گردد که هم به

)91( Kistnasamy

دانشجو مربوط باشد و هم برای او جالب باشد.
به کارگیری شیوه یادگیری مبتنی بر ارایه

 Keenو )96( Kelly

خدمت
به کارگیری تکنولوژیهای نوین در آموزش و

 Lairdو همکاران ()97

در تعامل با دانشجو
ایجاد فضای غیر قضاوتی و همراه با احساس امنیت

)98( Bain

برای بیان نظرات فراگیران و تبیین اهمیت موضوع
یادگیری برای آنان
میزان سرمایهگذاری دانشگاه در زمینه

 Shoupingو همکاران ()93

دسترسی به اینترنت و فنآوری اطالعات
میزان هزینههای آموزشی و حمایت آموزشی

)21( Ryan

در زمینههایی مانند اینترنت بیسیم و افزایش
فنآوری در کالس

بحث و نتیجهگیری
نتایج مطالعه نشان میدهد ،عواملی که مشغولیت تحصیلی
را تحت تأثیر قرار میدهند عبارت از «ویژگیهای مؤسسه

آموزشی ،شیوه تدریس در کالس ،یادگیری مبتنی بر خدمات
(ارایه خدمت) ،تکنولوژی و سطوح (انواع) مشغولیت
تحصیلی» است.
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از آنجایی که یکی از ویژگیهای مؤسسه آموزشی ،استادان

از قبل در دانشکدهها حضور دارند .دانشگاهها باید تغییراتی را

آن دانشکده میباشند ،استادان با انگیزه و فعال در دانشکدهها

برای برآورده کردن نیازهای متنوع این جمعیت دانشجویی

باعث فعال شدن دانشجویان نیز میشوند .مشغولیت تحصیلی

پیادهسازی کنند .مؤسسات آموزش عالی میتوانند برای

دانشجو منوط به مشغولیت و درگیری استادان با موضوعات

برنامههایی که مشغولیت دانشگاهی را افزایش میدهد،

آموزشی است .در این ارتباط  Diekelmannدر تحقیق خود

هزینههایی صرف کنند ،اما تغییرات اساسی باید در کالس

بیان نمود مدرسانی که درجاتی از خستگی را در زمان تدریس

اتفاق بیفتد (.)98

گزارش کردهاند ،فراگیران آنها نیز در کالس با فرایند یادگیری

درگیر کردن دانشجویان در فرایند آموزش و استفاده از

مشغولیت پیدا نکردهاند .وی پیشنهاد کرد این معلمین باید

روشهای فعال یاددهی و یادگیری ،یکی از عوامل مهم در

فرایندهای جدیدی را جستجو نموده ،در محیط آموزشی

پرورش نیروهای یاد گیرنده مادامالعمر میباشد .این افراد

کالس تغییر ایجاد کنند .او معتقد است مشغولیت و یادگیری

کسانی هستند که میتوانند از شواهد جدید پژوهشی در

در کالس درس زمانی افزایش مییابد که معلمین به طور فعال

خدمات بالینی به بهترین شیوه استفاده کنند ( .)25بنابراین الزمه

و مؤثر به فراگیرانشان گوش دهند (.)25

توسعه مشغولیت تحصیلی دانشجویان ،به کارگیری شیوههای

در تأیید مطلب فوق ،بیان شده است مشغولیت یک عمل یا
وضعیت رفتاری نیست که در آن فقط فراگیران فعال باشند.

فعال تدریس و یادگیری است و باعث ارتقای موفقیت
تحصیلی و عملکرد دانشگاهی فراگیران میشود.

اعضای هیأت علمی نیز باید به طور فعال درگیر شوند .بر

یادگیری مبتنی بر خدمات از دیگر عوامل مؤثر در درگیری

اساس نظر  ،Pittawayاگر اعضای هیأت علمی در امور

تحصیلی میباشد؛ چرا که عالوه بر افزایش اعتماد به نفس در

تحصیلی درگیر نشوند ،فراگیران نیز در این امور مشغولیت

دانشجو ،تجربه ارایه خدمت و یادگیری همزمان مهیا میگردد.

ندارند ( .)8بر اساس گزارش Australian Council ( ACER

مطالعهای بیان کرد که یادگیری مبتنی بر ارایه خدمت ،کلیدی

 )for Educational Researchدر استرالیا ،نقش مؤسسات

برای حرکت دانشجو از محتوای نظری به مشغولیت فعال با

آموزشی و اعضای هیأت علمی در مشغولیت تحصیلی

موضوعات دوره آموزشی میباشد .یادگیری مبتنی بر ارایه

فراگیران برجسته میباشد .در این گزارش آمده است ،وقتی که

خدمت ،دانشجو محور و تجربه یادگیری برای فراگیران با

دانشجویان در ساختن دانش خود مسؤولیت دارند ،یادگیری

مشغولیت همراه است .همچنین ،مشارکت دانشجویان در

آنها به مؤسسات و اعضای هیأت علمی بستگی دارد .آنان باید

یادگیری باعث افزایش خودکارامدی ،رهبری ،ارزشها و تعهد

شرایطی را برای تحریک و ترغیب درگیری شدن دانشجو

به مشارکت در ارایه خدمت به جامعه بعد از دانشکده میشود.

ایجاد نمایند (.)96

فواید مرتبط با یادگیری مبتنی بر ارایه خدمت برای پیامدهای

شیوه تدریس در کالس از دیگر عوامل مؤثر در درگیر کردن

تحصیلی به خصوص مهارتهای نوشتن بسیار زیاد است.

دانشجویان میباشد .روشهای جدید یادگیری و یاددهی

یادگیری مبتنی بر خدمت همچنین اثری قوی بر تصمیم

موجب فعال شدن دانشجویان و مشارکت آنان در یادگیری

دانشجو برای دنبال کردن یک حرفه مبتنی بر ارایه خدمت دارد.

میشود ( .)97اگرچه روشهای تدریس در کالسها در طول

مهمترین عامل مرتبط با یادگیری مبتنی بر خدمت ،میزان عالقه

سالیان متمادی تغییرات اندکی داشته است ،اما دانشجویان

دانشجو به محتوای آموزشی است (.)25

دانشکدهها و دانشگاهها از نظر جمعیتی با سالهای گذشته

یکی دیگر از نتایج مهم یادگیری مبتنی بر ارایه خدمت،

متفاوت هستند .دانشجویان غیر سنتی ( )Nontraditionalبیش

بحث کالسی درباره پروژههای خدماتی و ارتباطشان با
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موضوعات کالسی است ( .)29یافتههای کیفی نیز نشان میدهد

اجتماعی ،فرهنگی و مدنی دارند .این نوع از مشغولیت در

که یادگیری مبتنی بر ارایه خدمت مؤثر و مفید است؛ چرا که به

موقعیتهای بالینی که دانشجویان با افراد ،گروهها و

ارتقای چهار نوع پیامد دانشجویی کمک میکند .احساس

موقعیتهای انسانی به طور فعال درگیر هستند ،تجربه میشود

کارامدی شخصی ،آگاهی نسبت به جهان ،آگاهی از ارزشهای

(.)21

شخصی یک فرد و مشغولیت در کالس از مزایای این روش
یادگیری میباشد (.)22

توانایی پرورش مشغولیت در کالس درس چیزی فراتر از
لیستی از تکنیکها و روشها میباشد و عبارت است از

تکنولوژیهای جدید خودبهخود باعث درگیر کردن

آموزشی که در آن استاد و شاگرد با هم فضای یادگیری را

دانشجویان در تحصیل شده است .وجود اینترنت پر سرعت و

میسازند و یاد میگیرند .استاد خود و فراگیرانش را با آموزشی

رایانه به عنوان وسایل کمک آموزشی این امر را تسهیل میکند.

درگیر میکند که تفکر و روح تعامل با همکالسان و دیگر

با تغییرات ویژگیهای جمعیتی دانشجویان و ظهور تکنولوژی،

دانشجویان (هم در کالس درس و هم در خارج از دانشکده)

تغییر از مدلهای سنتی یادگیری به مدلهای یادگیری که دارای

را میسر میسازد .این نوع آموزش نه تنها فراگیران را در زمانی

تعامل و درگیری بیشتر با معلم به عنوان تسهیل کننده است و

که دانشجویان آموزش عالی هستند ،مشغول و درگیر میکند،

بر تکنولوژی به عنوان ابزار یادگیری تأکید دارند ،ضروری

بلکه آنها را تشویق میکند که یادگیری مادامالعمر داشته باشند

میباشد.

(.)26

انواع یا سطوح مشغولیت دانشگاهی در تحقیقات مربوط به

عنصر اساسی موفقیت در فرایند یادگیری ،جو حمایتی-

آموزش آمده است Woolley .و  Bowenساختارهای انواع

تعاملی دانشگاهی و مشغولیت دانشجویان است .محیط

مختلف مشغولیت را بررسی کردند که شامل مشغولیت با

یادگیری آموزشی ،نمودار ادراک دانشجو از جو آموزشی

فرایند یادگیری ،مشغولیت با موضوع مطالعه ،مشغولیت در

پیرامون خود میباشد که تأثیر مستقیمی بر روی رفتار

زمینهها ( )Contextsو مشغولیت با شرایط انسانی» میباشد.

دانشجویان ،پیشرفت تحصیلی آنها ،رفاه و آسایش آنها و

تعامل و درگیر شدن با فرایند یادگیری که در آن فراگیران به

مشغولیت دانشگاهی حین تحصیل آنها دارد .جو دانشگاه

طور فعال مشارکت میکنند ،از اساسیترین اشکال مشغولیت

کیفیت پایدار محیط آموزشی است که حاصل تالش ،روابط و

دانشجویی است .در این سطح از مشغولیت ،دانشجویان به

کنشهای متقابل میان استادان ،دانشجویان ،کارکنان و سایر

سادگی با مفاهیم اساسی یادگیری درگیر هستند .مشغولیت

عناصر دانشگاهی میباشد و مشغولیت و پویایی مثبت

دانشجو با موضوع مطالعه ،یادگیری دانشجو را تسهیل میکند.

دانشگاهی حاصل نهایی این تعامالت است ( .)55عدم درگیری

دانشجویان تحریک میشوند که به وسیله درگیری تنگاتنگ با

دانشجویان در تحصیل و آموزش ،عواقب دیگری مانند بروز

مفهوم ،موضوع و عنوان جدیدی یاد بگیرند (.)21

رفتارهای نامحترمانه در دانشجویان را به دنبال دارد (.)27

یادگیری مبتنی بر ارایه خدمت در واقع مشغولیت دانشجو

نتیجهگیری:

با زمینههای مختلف است .در این سطح از مشغولیت فراگیران

عواملی که مشغولیت تحصیلی را تحت تأثیر قرار میدهند

فقط با موضوع آموزشی درگیر نیستند ،آنها همچنین در خارج

شامل ویژگیهای مؤسسه آموزشی ،شیوه تدریس در کالس،

از کالس سنتی در یک محیط یادگیری مبتنی بر خدمت

یادگیری مبتنی بر خدمات ،تکنولوژی و سطوح (انواع)

مشارکت میکنند .در نهایت مشغولیت دانشجو با شرایط

مشغولیت تحصیلی میباشد .با مد نظر قرار دادن این عوامل

انسانی ،مشغولیت با افراد منحصر به فردی است که تجربه ابعاد

میتوان مسایلی مانند بیعالقگی و بیانگیزگی دانشجویان،
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پیشنهاد میشود تحقیقات کمی و کیفی در این زمینه انجام

 عدم توفیق در پیشرفت، انصراف از تحصیل،افت تحصیلی

.گیرد

 بروز، مشروط شدن و گاهی محرومیت از تحصیل،تحصیلی
رفتارهای نامحترمانه در دانشجویان و فارغالتحصیل شدن با

سپاسگزاری

 با شناخت، همچنین.میانگین معدل پایین را به حداقل رساند

بدینوسیله از کتابدار محترم دانشکده پرستاری دانشگاه

مفهوم مشغولیت دانشگاهی و توجه خاص به عوامل مؤثر بر

علوم پزشکی مشهد که راهنمای جستجوی نویسندگان بودند و

 میتوان با پیشگیری از،آن در طراحی و اجرای برنامه آموزشی

 کمال تشکر و،در دسترسی به بعضی از مقاالت کمک کردند

هدر رفتن وقت و انرژی دانشجویان و از طریق ارتقای عملکرد

.قدردانی به عمل میآید

. آنان را به نیروهای ارزشمند و کارامدی تبدیل کرد،دانشگاهی
از آنجایی که وضعیت مشغولیت دانشگاهی در دانشگاههای
،علوم پزشکی کشور ما کمتر مورد بررسی قرار گرفته است
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