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 هاي توسعه در آموزش پزشكي  گام 

 مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي 

 1931، 606 - 616، صدوره سیزدهم، شماره ششم 

 

 

 

 

 

 یمطالعه مرور کیآن؛  یارتقا یدر کالس درس و راهکارها انیمشارکت دانشجو
 

 *3یسرچم نیرام، 2درخشان بایفر ،1زاده نیکاظم حس

 رانیا ن،یقزو ن،یقزو یدانشگاه علوم پزشک ،گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی،اریآموزش بهداشت و ارتقا سالمت، استاد یتخصص یدکتر .1

 رانیا تهران، ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک دانشکده پزشکی، ،یکارشناس ارشد آموزش پزشک .2

 رانیا ن،یقزو ن،یقزو یدانشگاه علوم پزشک پزشکی، دانشکده پزشکی، آموزش ، گروهاریاستاد ،یآموزش عال تیریمد یتخصص یدکترا .3

 

 :3/8/59آخرین اصالح مقاله:           41/1/59دریافت مقاله            41/8/59 :مقالهپذیرش 

   

 ، ایراننیقزو ،بلوار دکتر باهنر ،یدانشگاه علوم پزشک ،پزشکی دانشکده ی،پزشکآموزش گروه  :ولؤمس نویسنده*

431-33322383 :تلفن      :431-33322383نمابر Email: rsarchami_3000@yahoo.com  

و  شمندانهیاند اتینظر دربردارندهتواند  یم و است یآموزش یها یاز طراح ای طیف گسترده یها یژگیدر کالس از و انیمشارکت دانشجو :زمینه و هدف

در کالس  انیچنانچه مشارکت دانشجو ،حال نیدر جو کالس گردد. با ا اقیو اشت ،مثبت یانرژ جادیا ،تیتقو موجب ،بوده انیجالب توسط دانشجو

در کالس  انیمشارکت دانشجو یالگوها یبررس ،یمطالعه مرور نیشود. هدف از انجام ا یم انیدانشجو یمعلم و سردرگم یباعث خستگ رددنگ تیریمد

 .استآن  یمناسب به منظور ارتقا یراهکارها ی درس و ارائه

مناسب در  یواژه ها دیاست، کل یمطالعات مرورمختص که  ،PRISMA Flow Diagramبر اساس  یمطالعه مرور نیانجام ا به منظور روش کار:

 مقاالت چکیده. سپس با مطالعه بدست آمدمطالعه حاضر  موضوعمقاله مرتبط با  39در مرحله نخست تعداد  جستجو شد و مختلف یعلم یها گاهیپا

 ،مقاله 44تعداد  تیو در نها گردیدهپژوهش حذف  ندیاز فرآ ندنبود حاضرف مطالعه اهداز هر جهت در راستای تامین ا مقاله که 29تعداد  استخراج شده،

 دیراهنما جهت اسات کیاز مطالب آنها در قالب  یانتخاب و خالصه ا ،ندمرتبط با آن پرداخته بود یراه حل ها نییمسئله و تب انیبه ب تری طور جامعه که ب

 .دیگرد میو تنظ هیدانشگاه ته نیو مدرس

به متحده و کانادا  االتیدر او  بوده یمطالعات مرور یلوژودوبر مت یمبتن یهمگ ندبه دست آمد یاطالعات یها گاهیکه بعد از جستجو در پا یمقاالت ها:یافته

کمبود  لیمشارکت، دال شیافزا یها یاستراتژ س،یدر تدر انیمشارکت دانشجو یایمقاالت شامل مزا نیمورد بحث در ا یکل نی. مضامندبود رسیدهانجام 

 .بود سیدر تدر انیمشارکت دانشجو یابیو ارزش یطبقه بند زیو ن ،مشارکت

مناسب به منظور توسعه  بستر جادیا بهدانشگاه  دیآموزش، اهتمام اسات تیفیک یمشارکت دانشجو در کالس درس بر ارتقا تینظر به اهم گیری:نتیجه

 .می گردد هیتوص سیتدر دفرآین مشارکت دانشجو در

 دانشجو ؛سیتدر یمشارکت یالگوها ؛سیمشارکت در تدر ؛سیتدر یالگوها: هاکلید واژه
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 مقدمه
 ازاست  تصویری تئوری درس کالسبه طور ممعمول، 

. مطالبدریافت  به مجبور یدانشجویان ارائه و مشتاق استادی

 شرایط و مناسب فضاهای آموزشیالزمه ی فراهم آوردن 

 ،دانشجویان هیجانی سالمت روی گذاری سرمایه بهتر، یادگیری

 کالس و در حضور به مثبت نسبت نگرش به منظور القای

مدرس می تواند » :معتقد است 4زوئدریگور(. 4)است یادگیری

اما این  ،یک روش در کالس حل کند بهتمامی مسائل را 

 هر موضوع، راهکار برایراهکار حاصلی ندارد. مدرس باید 

ظرفیت خود و دانش آموزان  یو از تمامکرده خاصی را دنبال 

 های (. یافته2)«برای یادگیری بهتر و بیشتر استفاده کند

 سوء صالحا صرف که مدرس زمانی دنده می نشان پژوهشی

تنزل  به ، منجرکند می ضعیف کالس مدیریت از ناشی رفتار

 روانشناسان .(3)شود می کالس دردانشجویان  مشارکت میزان

 تواند فرصت می درس کالس مؤثر مدیریت تربیتی معتقدند

 موثر عوامل به (. توجه1دهد) افزایش را فراگیران یادگیری های

 کیفیت ارتقاء به منجر می تواند اثربخشو یادگیری  تدریس در

 جهانی یحرکت گذشته سال بیست طی ،از این رو .گردد آموزش

 موثر عوامل مطالعه برای سیاستگذارانو  پژوهشگران سوی از

 آغازجهت یادگیری بهتر  آموزشی نظام های کردن کارآمدتر در

آموزش  ،گذشته دهه ی چند طی نیز ما کشور در (.9) است شده

 بودهیی  محتوا و ساختاری بنیادین تغییرات شاهد پزشکی علوم

علوم  مختلف رشته هایهر چه بیشتر  گرایشکه اثرات آن در 

قابل مشاهده  روشنی به محوری فراگیر سمت به پزشکی

 (. 1ست)ا

جنبه  که نشان دادند ایطی مطالعه نژاد اسالمی و ظهوری

 و ،دانش پژوهی ارتباط،برقراری  قدرت روش تدریس، های

 اثربخش جنبه های تدریس مهم ترین به ترتیب فردی شخصیت

 های علمویژگی  دانش پژوهی، جنبه ی . دردهندمی  تشکیل را

ویژگی  تدریس، روش ی جنبه در ؛نو مطالب ارائه و دانش و

 سازی آماده همچنین و مطالب واضح و انتقال شفاف های

                                                 
1
 Rodriguez 

 ارتباط،برقراری  جنبه قدرت در بحث؛ و تفکر برای کالس

 ارتباط و مباحث در دانشجو مشارکت ایجاد ویژگی های

 های ویژگی فردی، شخصیت جنبه ی در و ؛با دانشجو دوستانه

 مهم ترین از قاطعیت و ،به نفس اعتماد ساده، و شیوا بیان

  (.7)هستند اثربخش دریسهای ت شاخص

یافته های پژوهشی نشان می دهد ناتوانی مدرسان  ،همچنین

فشار روانی بر آن ها می واردآمدن در کنترل کالس موجب 

،  مدرسان دغدغه های و ها چالش ترین از بزرگ یکی (.8شود)

 کالس کنترل ناتوانی در آن دنبال به و بدرفتاری فراگیران

 کالس در را یمختلف های روش سمدرالزم است (. 5است)

-راه اساتید (.44کند) انتخاب راآنها  کارآمدترین و آزموده درس

در  مطلب درك تقویت و یادگیری به کمک برایرا  مختلفی های

 از دنبال استفادهاز آنجا که به . گیرندمی  کار به دانشجویان

یادگیری دانشجویان یزان م وش های مختلف آموزشی،ر

الزم است برای حصول اطمینان  ،گردددستخوش تغییر می 

استراتژی های  ،انواع فرصت های یادگیری ایجادنسبت به 

 (.44)دکالس به کار گرفته شو مختلفی در

 نمودن درگیر اهمیت به کالس، مدیریت الگوهای بیشتر در

 مورد های روش جمله (. از43و42است) شده اشاره فراگیران

 که است تدریسامر در  دانشجویان فعال شرکت دنیا، در استفاده

 را یآموزشی  این شیوه مؤثر پرسش های از استفاده با توان می

 دانشجو فعال مشارکت که دناداده نشان مطالعات .گرفت کار به

 های روش بهترین از یکی پایه علوم دروس یادگیری امر در

 کالس در حضور به دانشجو تشویق باعث که است یادگیری

 می خارج ی صرف شنونده و انفعال حالت ازی را و ،شده

 (. 41د)کن

 ،یکی از عوامل موثر در مشارکت دانشجویان در کالس

 (. یافته49ارتباط و تعامل بین مدرس و فراگیر است)برقراری 

 استادی  دوستانه و مؤثر ارتباط که دنده می نشان پژوهشی های

 .است تأثیرگذار درس کالس پویایی بر کالس در دانشجو و

 بتواند باید . مدرس ، فرآیندی بی معناستارتباط بدون آموزش

 را مناسب پیام کالس، کنترل و تغییراعمال  ،گذاریتأثیر برای
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 تغییرایجاد  برای الزم های زمینه کردن فراهم زیرا ؛کند انتخاب

میسر  مطلوب ارتباطبرقراری  بدون ،عالقه به علم اندوزی و

 میان مؤثر ارتباط برقراری معتقدند محققین نیست. برخی

فرایند تدریس می  حینموجب یادگیری  فراگیران و مدرس

لحظه به  در شود می باعث طرفه دو ارتباط (. برقراری41) شود

 (.41)باشند ارتباط در مدرس با فراگیران تدریس،لحظه فرایند 

مطالعه رحمانی و  ،ارتباطاین  تأثیر در راستای بررسی

بین  ارتباط مطلوبدنبال برقراری  داد که نشان همکاران

به میزان یک سوم کالس  انضباطی مشکالت ،استاد و دانشجو

در توجیه  خاطی فراگیران که جمله عللی از .(47)کاهش یافت

برخوردهای  توان بهبرمی شمرند می  خود نامناسب رفتارهای

 کالس و دانشجو شمردنارزش  مدرس و بی غیرمحترمانه

کارگیری استراتژی های نامناسب می تواند ه (. ب1) اشاره کرد

 بنابراین، ؛منجر به کاهش مشارکت دانشجویان در کالس گردد

 آوردن پدید ،درس در کالس مدرس وظایفجمله  از

به (. 48است) رفتار در عدالت و فراگیران در مثبت ی خودپنداره

 یاددهی،-برای یادگیری الزم شرایط کردن فراهم منظور

 با برخورد روش های از دانش، داشتن بر عالوه ضروری است

 (. 45)اطالع حاصل گرددموقع نیز  به های و تصمیم فراگیران

 علمی و لحاظ به ،کالس مدیریتدر  مدرسانالزم است 

 را یادگیری اهداف بتوانند بوده،برخورار تبحر الزم از  ،مهارتی

افزایش دهند. لذا با را و انگیزه فراگیران در یادگیری  برده،پیش 

توجه به اهمیت مشارکت دانشجویان در فرایند تدریس، مطالعه 

بررسی الگوهای مشارکت دانشجویان در کالس  حاضر با هدف

 .رسیدانجام  ی آن بهارتقاو ارائه راهکارهای مناسب به منظور 
 

 کار روش
ترکیبی است  2 و جامع تحقیقیمطالعه حاضر بخش نخست 

که به منظور طراحی الگوی مناسب جهت توسعه مشارکت 

. این مطالعه جامع رسیدانجام به تدریس امر دانشجویان در 

الف( مطالعه مروری، ب( مطالعه است: ترکیبی دارای سه بخش 

                                                 
2
Mix Method  

دولوژی وو ج(مطالعه کمی. مطالعه حاضر بر اساس مت ،کیفی

با هدف بررسی الگوهای مشارکت  ،مطالعات مروری

ی راهکارهای مناسب به دانشجویان در کالس درس و ارائه

بر اساس  ،. در این مطالعهرسیدانجام به منظور ارتقای آن 

PRISMA Flow Diagram چون یو با استفاده از کلیدواژهای 

 مشارکت، یالگو س،یتدر در مشارکت س،یدرت مشارکت،

، جستجوی علمی در دانشجو مشارکت و ،مشارکت یارتقا

 ,GoogleScholar ScienceDirect, SIDپایگاه های اطالعاتی 

Iranmedex وMagiran  به دو زبان فارسی و انگلیسی صورت

 موضوعمقاله مرتبط با  39و در مرحله نخست تعداد  ،گرفت

 به شرحانتخاب مقاالت  معیارهای. دست آمدبه مطالعه حاضر 

 و 2445 سال های در فاصله یزیر بود: زمان انجام مطالعه 

باشد. در مرحله  مقاالت در دسترس 3متن کاملو باشد،  2449

مقاله به  29تعداد  ،مقاالت چکیدهو  عناوینبا بررسی  ،بعد

دلیل عدم همسویی با هدف پژوهش حاضر از روند بررسی 

جامع  ه صورتکه ب ،مقاله 44 در انتها تنهاو  هاشته شدکنار گذ

تری به بیان مسئله و تبیین راه حل های مرتبط با آن پرداخته 

. روند انتخاب مقاالت مورد بررسی و تحلیل قرارگرفتند ند،بود

 نشان داده شده است. 4در نمودار 

 
 فرآیند گزینش مقاالت بر اساس الگوی پریزما -4نمودار 

                                                 
3
 Full text 
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 ی، جدولهمنظور بررسی هر یک از مقاالت برگزیدبه 

 و ،و وابستگی علمی آنها پژوهشگراننام ، عنوان مشتمل بر

و اطالعات حاصل از بررسی هر مقاله  ،تهیه انجام مطالعه سال

 (.4گردید )جدول  ثبتطور جداگانه ه ب

 
 حاضر در مطالعهشده های عمومی مقاالت بررسی  ویژگی -4جدول 

جامعه 

 پژوهشی

 شماره عنوان مطالعه نویسندگاننام  وابستگی علمی سال انجام نوع مطالعه

 ,Magna Publication Weimer 2444 مروری ایاالت متحده

Maryellen 

10 Benefits of Getting 

Students to Participate in 

Classroom Discussions 

4 

 University of 2449 مروری کانادا

Waterloo 

 Promoting effective 

classroom participation 
2 

 Scripps College of 2445 مروری ایاالت متحده

Communication of 

Ohio University 

Meyer, 

Kevin R. 

Student Classroom 

Engagement: Rethinking 

Participation Grades and 

Student Silence. A 

dissertation for the degree 

Doctor of Philosophy, Scripps 

College of Communication of 

Ohio University, June 2009 

3 

 University of 2441 مروری کانادا

Western Ontario 

Wright, 

Jessey 

Participation in the 

Classroom: Classification and 

Assessment Techniques 

1 

 Cornell University University 2442 مروری ایاالت متحده

Website 

Increasing Student 

Participation 
9 

 ,Illinois University Beach 2441 مروری ایاالت متحده

Charisse 

. How to inspire and motivate 

students to participate in class 
1 

 Pennsylvania Carnegie 2449 مروری ایاالت متحده

Mellon, 

Eberly 

Center 

Teaching Excellence & 

Educational Innovation 
7 

 University of the 2441 مروری ایاالت متحده

Sciences in 

Philadelphia 

University 

Website 

Student Participation/Active 

Learning 
8 

 Teachers Alliance 2441 مروری ایاالت متحده

Education Website 

Haynes, 

Kim 

Top 12 Ways to Increase 

Student Participation 
5 

 ,Cornell University Bergquist 2449 مروری ایاالت متحده

W.H. & 

Phillips, 

S.R. 

Getting Students Involved in 

the Classroom. A Handbook 

for Faculty Development 

44 

 

اطالعات حاصل از بررسی مقاالت، نظیر یافته ها و  دیگر

فایل متنی  در یکپس از حذف همپوشانی ها  ،پیشنهادات

هر گونه  ،شد. در طول انجام این مطالعه مروری گردآوری

اختالف نظر بین پژوهشگران در خصوص نحوه بررسی 

 دید. مقاالت با اجماع نظر مرتفع گر

 

 ها یافته
مطالعات  یلوژودوبر مت یمبتن یمقاالت مورد بررسکلیه 

. رسیده بودندانجام به متحده و کانادا  االتیدر ا ه وبود یمرور

موضوع  1مقاالت در قالب  نیمورد بحث در ا یکل نیمضام

 س،یدر تدر انیمشارکت دانشجو یایمزادسته بندی شد:  یاصل

و طبقه  ،کمبود مشارکت لیمشارکت، دال شیافزا یهایاستراتژ

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
dm

ej
.ir

 a
t 1

5:
19

 +
03

30
 o

n 
T

ue
sd

ay
 O

ct
ob

er
 1

0t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://sdmej.ir/article-1-1492-fa.html


 ششم شماره سیزدهم دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله

811 

)جدول  سیتدرامر در  انیمشارکت دانشجو یابیو ارزش یبند

2) . 
 

 بررسی شده در مطالعه حاضرمقاالت  اصلی مضامین -2جدول 

 مضامین اصلی ردیف

 مزایای مشارکت دانشجویان در کالس 4

 تدریسامر مشارکت دانشجویان در های مناسب برای افزایشاستراتژی 2

 دالیل کمبود مشارکت دانشجویان و راه های غلبه بر آنها 3

 ارزشیابی مشارکت دانشجویان در کالس 1
 

 در کالس انیمشارکت دانشجو یای( مزاالف

مرتبط  یها یژگیوجمله در کالس از  انیدانشجو مشارکت

 است و می تواند دربردارنده ی یآموزش یها یطراح با

باعث  بوده، انیو جالب توسط دانشجو شمندانهیاند اتینظر

در جو کالس گردد. با  اقیو اشت ،مثبت یانرژ جادیا ،تیتقو

 ، بهدر کالس انیمشارکت دانشجوعدم مدیریت  ،حال نیا

. مشارکت در انجامد یم انیدانشجو یمعلم و سردرگم یخستگ

 یتواند دارا یم بوده،ساده  یها یاستراتژجمله کالس از 

 باشد: ریز یایمزا

 .شود یعالقه م شیباعث افزا -4

 .شود یبه درس م انیباعث ورود دانشجو -2

 استاد یبرا یدر درس بازخورد انیمشارکت دانشجو -3

 است.

 خود یبرا یدر درس بازخورد انیمشارکت دانشجو -1

 .استشان ای

 .شود یآمادگ شیتواند باعث افزا یمشارکت م -9

کالس  می توانداستاد ، در کالس انیمشارکت دانشجوبا  -1

 .کندرا کنترل 

می  یاستاد پس از مدت ،در کالسدانشجویان مشارکت با -7

 را تعیین نماید. هر فردمداخله و مشارکت تواند میزان 

 نیمذاکره ب دانشجویان موجب تشویق و ترویجمشارکت -8

 .گردد می انیدانشجو

 ایشانتوان  شیدر کالس باعث افزادانشجویان مشارکت -5

 .شود یصحبت کردن در جمع م یبرا

دهد  یامکان م انیمشارکت در کالس به دانشجو-44

کنند  نیرشته خود را تمر یتخصص یو واژه ها اتیادب

 (.24و24)

مشارکت  شیافزا یمناسب برا یها ی( استراتژب

 درس شبردیو پ سیدر تدر انیدانشجو

و  باشند، یمختلف یها نهیشیپ یدارا انیاست دانشجو ممکن

مشارکت  یکرده باشند که آنها را برا لیتحص ییدر نظام هایا 

در مشارکت فعاالنه  یبرا و به طبع نکردهدر کالس آماده 

برخی ممکن است  همچنین. باشنددچار مشکل کالس 

 ؛ستیچ قاًیندانند منظور از مشارکت در کالس دق انیدانشجو

برای آنکه بتوانند مشارکت مطلوبی در کالس داشته  نیبنابرا

آشنا چند و چون این انتظارات با الزم است از ابتدا باشند 

 .شوند

  .ی بیان شودروشن به استادتوقعات الزم است  -4

عمل کرده، مشارکت در کالس  یبه عنوان الگواستاد  -2

 .کند دیتقل را تشویق به انیدانشجو

  .دفراهم کن یمشارکت عقالئ یبرا یزمان کاف-3

که  شودجلب از مشارکت  یبه نوع انیتوجه دانشجو -1

  .ارزشمند است استاد یبرا

  .شود یپافشار استادبر مشارکت مورد نظر  -9

داده پاداش  مورد نظرمشارکت دانشجویان فعال در به -1

  .شود

  .شوداستفاده  یاز فنون نوبت ده -7

  .شودپرحرف، خارج از کالس صحبت  یبا دانشجو-8

 .شوندمشارکت آماده  یبرا انیدانشجو -5

به  یسرنخبرای دریافت پاسخ مورد نظر استاد،  -44

 .دانشجویان داده شود

 تا داده شودوقت  قهیتا دو دق کی انیابتدا به دانشجو -44

 .اورندیکاغذ ب یافکارشان را رو

 شوند میکوچک تقس یبه گروه ها انیدانشجودر ابتدا  -42

کل کالس  به همگیسپس  ؛پاسخ ها بحث کنند یتا رو

 .نده شوندبرگردا
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ه ب شده،به کالس وارد از موعد زودتر بهتر است استاد -43

کار باعث  نی. ادوارد صحبت شوبا دانشجویان  یرسم ریطور غ

در کالس داشته  یاحساس راحت تر دانشجویانشود  یم

 .باشند

از روش ورود به بحث  یبرا انیشجودان قیتشو یبرا -41

 کینزدتوصیه می شود استاد . شود استفاده یرکالمیغ یها

 د،برقرار کن یبا تک تک آنها ارتباط چشم ند،یبنش انیدانشجو

 .ندیمختلف بنش یدر جاها ایو  ،داطراف کالس در گردش باش

طور مشخص ه و ب ذکرشده)برنامه دوره(  البسیدر س -49

در  می رودانتظار  انیکه از دانشجو شوددر کالس مطرح 

 .کالس مشارکت داشته باشند یها تیفعال

 یابیاز نمره ارزش یمشارکت، بخش نیکه اگردد اعالم -41

 .دهد یم لیرا تشک انیدانشجو

به  انیدانشجو یها یصندلچیدمان  ،در صورت امکان-47

که امکان بحث  یگریهر شکل د ای ، وUحرف  ،رهیصورت دا

 .یابد، تغییر کندمی  فراهمرو در رو را 

 نیب یکالس یدر طول بحث هابهتر است استاد  -48

 .ندیبنش انیدانشجو

 یبرا گرانیاز زمان دبخواهد ییدانشجو درصورتی که -45

 یارتباط چشمبهتر است استاد ، استفاده کندادامه صحبت خود 

 .کندنگاه  یگرید یبه دانشجو کرده،قطع  را یبا و

را صدا  یشخص خاص نکهیقبل از ابهتر است استاد  -24

 یشتریب افراددهد  یکار اجازه م نی. ادمکث کن هیثان 49 ،دکن

 .بیاندیشندبه پاسخ 

پاسخ دادن  یبرا چکسیه هیثان 34اگر پس از گذشت  -24

مطرح  یگرید اتیسوال را با ادبالزم است استاد داوطلب نشد، 

 زیپاسخ دادن به چه چ یبرا دبپرس انیاز دانشجو ایو  کرده

 .دارند ازین یگرید

کالس افراد  مدت زمان برگزاریدر توصیه می شود  -22

همچنین بهتر است استاد اعالم . ی مورد پرسش قرارگیرندمختلف

 یکه تا آن موقع مشارکت است یپاسخ کسانشنیدن  منتظر کند

 .نداشته انددر بحث ها 

ند ه اکه مشارکت داشت یانیبه دانشجوتوصیه می شود  -23

که پاسخ  یاز کسان شده،داده  یرکالمیو غ یکالم یبازخوردها

که  یاز کسان شود. همچنین، یداده اند قدردان حیصح یها

 ،شده یمشارکت شان قدردان ینادرست داده اند برا یپاسخ ها

 .شود شتریب یاز آنها درخواست پاسخ ها

غلبه بر  یو راه ها انیکمبود مشارکت دانشجو لی( دالج

 آنها

شود. غالب  یم دهینام زیفعال ن یریادگی ،شرکت در کالس

 زهیانگ شیافزا یبرا ییراه ها افتنیدرصدد  نیمدرس

خواهند  یجهت مشارکت در کالس هستند. آنها م انیدانشجو

 یب یدانشجو یفعال و تعداد کمتر یدانشجو یشتریتعداد ب

 یزیر نامهبر ازمندیننیل به این هدف تفاوت داشته باشند. 

مشارکت  کاهش لیدل 1 ،آموزش است. در ادامهدر امر  شتریب

ایجاد و  هاغلبه بر آن یبرا ییبه همراه راه حل ها انیدانشجو

 (.23و  22شده است ) ارائهکالس  درشور و نشاط 

 است یاول: محتوا تکرار مشکل

همه  انیکه دانشجوبه این دلیل باشد  می تواندتکرار مطالب 

 دخواه یم اینکه استاد یاو  ،نگرفته اندفرابه خوبی را  میمفاه

 ،حال هر به. را مرور کندمطالب  بار دیگرقبل از امتحان 

گردد.  یم انیدانشجو یبودن مطالب باعث دل زدگ یتکرار

 یسواالتمطرح کردن با  دتوان یماستاد  ،مشکل نیحل ا یبرا

از  دتوان یم ،نی. همچندکن نیینقطه شروع آموزش را تع

 آموزش دهند. گرانیبه د دآشنا به مطالب بخواه انیدانشجو

 سخت است اریدوم: محتوا بس مشکل

سواالت خود را به  انیدانشجو دده اجازهبهتر است استاد 

در صندوق سواالت قرار دهند.  ،نامذکر بدون  ،صورت مکتوب

 فیتکال استادقبل از  انیدانشجوتوصیه می شود  ،نیهمچن

اصالح کنند. ایرادات موجود را و  ،نمره دهند ،دیدهرا  گریکدی

 یها به گروه انیآن است که دانشجو گرید بروش مناس

مطالب  دبهتر است استاد از آنها بخواه؛ شوند میتقس یتخصص

 دهند. حیتوض گرانید یبرا و خواندهرا 
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ی مدت زمان دراز مطالب  یادیم زحجارائه سوم:  مشکل

 اندك

است که استاد  ادیزبه قدری حجم مطالب قابل ارائه  یگاه

کند تا بتواند همه مطالب را ارائه  یدهد سخنران یم حیترج

موضوعات خارج  یبا تماشا ای یبا خستگ زین انیدهد. دانشجو

 کنند کالس را تحمل کنند. یم یاز کالس سع

 شیکه با افزابه این نکته است توجه  ه حل این مشکلالزم

به صحبت ها  سپردنگوش  یسن، حوصله و تمرکز افراد برا

قادرند  یرستانیدب اندانش آموزبرای مثال،  .ابدی یکاهش م

مطالب و  کردهتمرکز خود را حفظ  قهیدق 24تا  49 حداکثر بین

که در  شود میتنظ یطرح درس طور دیبا نی. بنابرادنریگرا فرا

. نکندمدت صحبت  نیاز ا شیطور مستمر به ب استادهر مرحله 

 استاد مشغولکه  یدر مدت الزم است دقت شود ،نیهمچن

. همواره نشوند یاپردازیرو سرگرم انیدانشجو ،استصحبت 

می حفظ  دانشجویان به کالس رااتصال  که شودمطرح  یمطالب

 .کند

به استاد است کالس عمدتاً مربوط اداره ی چهارم:  مشکل

 انینه دانشجو

از  شیب انیکه دانشجو شود یطراح یکالس طورزم است ال

 یو به صحبت ها ندیبنشاستاد  ،مشغول باشند. مثالً استاد

بهتر و مذاکره  ،، بحثتیفعال ی. برادگوش ده انیدانشجو

 شود، به گونه ای که تعریف دانشجویان یبرا ییپروژه هااست 

به  ییاز دانشجو دتوان یم زین استادمستمراً فعال باشند. 

و مشکالت را  رفته گریبه گروه د یو از گروه گرید یدانشجو

 (.29و21) دبازخورد بده ایو  ،کرده یابیارزش ،کنداصالح 

 در کالس انیمشارکت دانشجو یابی( ارزشد

 یاتیاجزاء حاز فعال، هر دو  یریمشارکت در کالس و درگ

به شمار  یمختلف آموزش یها طیدر مح انیدانشجو تیموفق

الزم که مصداق دارد  ییدر رشته ها ژهیامر به و نی. امی آیند

 ییباال لینقد و تحل ییاز توانا آنها النیفارغ التحصاست 

 یها تیدر فعال انیدادن دانشجو شرکتبرخوردار باشند. 

مدرسان  بیشتراست که  ییراهبردهاجمله کالس از  یآموزش

. رندیگ یبه کار م انیمهم در دانشجو یمهارت ها جادیا یبرا

 یارتباط یو مهارت ها یانتقاد تفکر الزم است ،منظور نیبد

 یبرا یچه راهبرد نکهیاما ا تقویت یابد، انیدر دانشجو

، از اهمیت باالیی شود گرفتهبه کار  انیمشارکت دادن دانشجو

چنانچه  دادهنشان مختلف مطالعات  جیاست. نتابرخوردار 

 رینظ، آموزش یسنت یمدل هااستفاده از  به دنبالاستاد بخواهد 

 انیدانشجو یناگهان پرسش های مطرح کردنصرفاً با  ،یسخنران

که کمتر  یانیدانشجوآن دسته از  ،کندرا به مشارکت دعوت 

 دچارنیز دیده، جو کالس  بیافکار خود هستند آس انیقادر به ب

 سودمند راتیاثتاین روش  همچنین، ؛گردد یاضطراب م

 (.21)ی نیز دربرنداردچندان

عدم انجام  بهتوان نمره صفر را  یم یازدهیامت یبرا

گهگاه،  ایکار متوسط و  بهرا  4نمره  ف؛یکار ضع ای/ بتیکار/غ

 یابیخوب اختصاص داد. اجزاء ارز یلیکار خ بهرا  2و نمره 

 هستند: ریشامل موارد ز

 محتوا ریتفس -

 استفاده از شواهد -

 گرفته اند ادیبا آنچه قبالً  دیجد یارتباط دادن محتوا -

 اتیتجرب ای یواقع یایموضوعات با مسائل دن قیتلف -

 یشخص

 مذکوراساس موارد  بر یریگ جهینت -

 (.27استدالل / حل مسئله ) -

 ییارهایمع الزم است ،ها تیفعال نیبه ا ینمره ده به منظور

سطح مشارکت در نظر  3و  اریمع 3تا  2مثالً  ؛ردیمدنظر قرار گ

ارائه  ،. مثالًاختصاص یابد یهر سطح نمره ا یگرفته شود و برا

داشته  یا ژهیوی تواند نمره  یتوسط دانشجو م دینظرات جد

موضوعات را به  تا چه اندازه انیدانشجواینکه  ،نی. همچنباشد

تفکر نقادانه را نشان  ینشانه ها ،مطرح کرده یصورت کاربرد

کار چند  نیاست. چنانچه ا باالیی برخوردار تیاهماز داده اند 

به  انیدانشجوسبب می گردد  ،ردیبار در خالل کالس انجام گ

ارائه کار بهتر  مسیردر  شده، آشنا ینمره ده یارهایبا معتدریج 

 .کنندو کسب نمره باالتر تالش 
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 گیری نتیجه و بحث
همگام با سایر دانشگاه های  ،تغییر در روش های آموزشی

از ضروریات آموزش پزشکی است. مشارکت فعال  ،دنیا

 است وهای یادگیری  دانشجو در امر یادگیری از بهترین روش

زیرا  می شود؛باعث تشویق دانشجو به حضور در کالس درس 

تمرکز و توجه دانشجو در کالس موجب می گردد دانشجو به 

و شنونده  انفعالاز حالت  ،نقاط ضعف و قوت خود پی برده

 . گرددخارج صرف 

 مطالعه از حاصل بررسی مقاالت مروری، نتایج به دنبال

: مزایای زیر مورد بررسی قرارگرفت دسته 1 درحاضر 

مشارکت دانشجویان در کالس، استراتژی های مناسب برای 

افزایش مشارکت دانشجویان در تدریس، دالیل کمبود مشارکت 

و ارزشیابی مشارکت  ،های غلبه بر آن ها دانشجویان و راه

  .دانشجویان در کالس

مشارکت فعال »صفایی و همکاران با عنوان ی  هنتایج مطالع

به منظور تعیین نگرش دانشجویان نسبت  ،دانشجو در تدریس

نشان داد  «به تاثیر مشارکت در تدریس درس باکتری شناسی

ر شده و دانشجویان با عالقه بیشتری در کالس درس حاض

به حداقل رسید.  ،حتی بدون حضور و غیاب ،تعداد غایبین

شرکت فعال دانشجویان در سطوح مختلف علمی موجب 

افزایش میزان یادگیری، تمرکز در  ،کیفیت تدریس یارتقا

مدرس می تواند  .(28دانشجویان گردید) یو عالقمند ،کالس

تکرار  با واداشته،فکر تخوب فراگیران را به  یبا طراحی سوال

سوال و یا طرح سوال در جهات مختلف انگیزه آن ها در ایجاد 

 (. 24افزایش دهد)را  ارتباط با محتوا

 ، بایدتدریسامر به منظور افزایش مشارکت دانشجویان در 

 مهم از از استراتژی های مناسب و متفاوتی بهره گرفت. یکی

تصویب و  ،افزایش مشارکت دانشجویان استراتژی های ترین

آگاهی دادن به  .فراگیران است همراهی کالسی با قوانین اجرای

 موجب نهایت در و کالس در نظم گرایش به دانشجویان باعث

 می (. توصیه45می شود) آنان گروهی و مثبت فردی عملکرد

تدوین برنامه دوره کالسی، مشارکت فعال  ضمناساتید  گردد

مربوط قوانین  ،کالس اول جلسه در دانشجویان را قید کرده و

فعال، تاثیر میزان مشارکت به عنوان بخشی از نمره  مشارکت به

؛ همچنین بهتر است نمایند تشریحرا ارزشیابی دانشجویان و ... 

 ،استاد در اجرای این قوانین ثابت قدم بودندر مرحله بعد به 

تاکید شود. باید تعریف  ،جلسات اول کالسی طیبه ویژه 

اغلب  «مشارکت». ارائه شودت روشن و واضحی از مشارک

افراد کالس  یشامل مکالمه ای طوالنی توام با بحث با تمام

مبادالت کوتاه بین استاد و  به معنایهمچنین می تواند  است؛

 لذا ؛(24دانشجویان یا گروه های کوچک دانشجویی باشد)

تعریف واضحی از مشارکت و در ابتدای کالس  ضروری است

می  ،ارائه شود. به این منظور دانشجویان برای حد انتظار استاد

 ارائهتوان برای جلب اشتیاق بیشتر دانشجویان از آنان برای 

 کمک گرفت. «مشارکت موثر در کالس» ی پیرامونتعریف

 آنهابا همه  الزم است ،جهت ایجاد انگیزه در فراگیران

 می باعث فراگیران تک تک به برقرار شود. توجهارتباط چشمی 

 و دارند قرار مدرس توجه در کانون کنند احساس همگی شود

 ،لذا ؛این امر موجب افزایش میزان مشارکت آنان می شود

و یا  Uکالس به شکل های چینش صندلی  با معتقدند اساتید

دایره ای، ارتباط چهره به چهره بین فراگیران و استاد 

 دانشجویان بر تر مدرس بیش تسلط موجبمتعاقبا  برقرارشده،

 این (. با49)می گرددکالس  در دانشجویان تر بیش مشارکت و

 بیش آمادگی دانشجویان با کرد تالش توان می جزیى تغییرات

 آموزشی کالس هاى بهره وری ، یافته حضور کالس ها در تری

 رود. باالتر

Kim Haynes  راه کلیدی  42»خود با عنوان  مطالعهدر

در کالس  دهدمی  نشان «افزایش مشارکت فراگیران جهت

درس عالوه بر بکارگیری استراتژی های موثر در افزایش 

مشارکت فعال دانشجویان را کاهش داد  موانعباید  ،مشارکت

(. یکی از مواردی که منجر به کاهش میزان مشارکت 21)

ن می شود تکراری بودن محتوای مطالب و عدم دانشجویا

آگاهی مدرس از میزان اطالعات فراگیران است. ارائه مطالب 

غیرمفید انگیزه دانشجو جهت حضور در کالس درس را 
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 روی و همکاران اصل کاهش می دهد. نتایج پژوهش سلیمانی

 تهران پزشکی علوم پزشکی دانشگاه دانشجویان از نفر 494

 ( از%77مطالب مطرح شده در کالس) بودن مفید غیر نشان داد

 درس بوده کالس دردانشجویان  حضور عدم مهم عوامل جمله

 و خود علمی سطح بردن باال با باید (. بنابراین استادان25است )

 را دانشجویان نظر ،در کالس جالبغیر تکراری و  مطالب ارائه

 نظرات ارائه و کالس در به بحث را آنها کرده، جلب کالس به

 .(34)کنند تشویق

از جمله راه های غلبه بر کاهش میزان مشارکت دانشجویان، 

ارزیابی دانش قبلی آنان است که می توان با طرح سوالی ساده 

پرسش  بهتر است استاد به دنبالاز فراگیران به آن دست یافت. 

موارد اشاره شده را  "در مورد این موضوع چه می دانید؟"

در  برگزارکند؛پیش آزمون  باره موضوعدر و یا کند، فهرست

، مطالب ارائه مطالعات مختلف بر اساس نتایج این صورت،

 اطالعات ذکر نشده و یاارائه شده توسط مدرس در جهت 

  (.34درست خواهد بود)نااطالعات  اصالح

تسهیل  فرد عنوان به خود نقشبه  باید اساتید ،همچنین

 با مرتباً نباید مدرس نمایند. تأکید ،علوم تمام منبع نه و ،کننده

 زودی حالتی به چنین در زیرا ،شود صحنه وارد اضافی اطالعات

 فعالیت انگیزه و شده داده سوق استاد سوی به بحث ها یتمام

 اظهار می دارد: Salisburyمی شود.  سلب دانشجویان از متقابل

 فعال غیر ظروف به جای این که اجازه دهید شاگردان به»

 فعال یکنندگان مشارکت به کننده اطالعات باشند، دریافت

 تالش کنند فراگیران این امر باعث می شود .(32) «شوند تبدیل

 از سازند، مرتبط به هم ،نموده آمده را ارزیابی دست به اطالعات

 دانش توسعه در مسئله حل بر عالوهکرده،  نتیجه گیری آنها

 (.33کنند) نقشایفای 

 فرصت ایجاد که دهد می نشان Glasser تحقیقات نتایج

 در مشارکت به آنان تشویق و دانشجویان ی همه برای یادگیری

 ارتقای موجب محور دانشجو روش از استفاده و یریگیاد

 نیز حاضر پژوهش های یافته(. 31)شود می درس کالس کیفیت

 های فعالیت در دانشجویان نمودن درگیر که است آن بیانگر

و  است کالس دراساتید کارآمدی های معیارجمله از یادگیری

 می باشد.  تاثیرگذار یادگیری کیفیت در فراگیران مشارکت

 نتیجه گیری 

اساتید،  تسلط نشان می دهد میزانحاضر یافته های پژوهش 

آشنایی با شیوه های جلب مشارکت و  تدریس، روش

و  حضور درسی نقش موثری در تداوم مباحث در دانشجویان

لذا با  .می کند ایفا درس کالس میزان مشارکت فراگیران در

توجه به این که مشارکت دانشجو در کالس درس می تواند بر 

برنامه  پیشنهاد می گردد ،باشد تاثیرگذارارتقای کیفیت آموزش 

 نظر مد را در مشارکت دانشجویان موثر عوامل اساتید و ریزان

امر توسعه مشارکت دانشجو در  برایزمینه مناسب  داده،قرار

  تدریس را فراهم آورند.
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Background & Objective: Students’ participation in the classroom is a feature of many 

educational designs. This can include scholarly and interesting ideas by students and results in 

the creation of positive energy and enthusiasm in the classroom atmosphere. However, if not 

managed, students’ participation may cause burnout among teachers and confusion for students. 

This review study aimed to assess models for students’ participation in the classroom and 

provide a general guideline to improve it. 

Methods: To perform this review study, PRISMA flow diagram was used. First, available 

scientific websites were searched using the related keywords, and 35 articles were retrieved. Due 

to inappropriate contents or repetition of ideas, 25 articles were excluded. Thus, 10 articles 

which had discussed the issue and its guidelines more comprehensively were selected. Parts of 

the contents were selected and combined to provide a brief guideline for university faculties and 

instructors. 

Results: The selected studies were review studies conducted in Canada and the United States. 

The contents of the studies included advantages of students’ participation in teaching, strategies 

to increase participation, reasons for the lack of participation, and classification and evaluation 

of student participation. 

Conclusion: Regarding the importance of students’ participation in the overall quality of 

teaching, faculties are recommended to try to enhance students’ participation in teaching. 
Key Words: Teaching models, Participation in teaching, Teaching participative models, 

University student 
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