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چکیده
مقدمه :این مطالعه با هدف تعیین موانع یادگیری از دیدگاه دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام شد.
روش بررسی :این پژوهش توصیفی -مقطعی بر روی  032دانشجو از مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی انجام شد .برای جمع-
آوری دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته شامل  33سؤال مورد استفاده قرار گرفت.تجزیه و تحلیل اطالعات از طریق تعیین میانگین و
فراوانی ،آزمون  tو آزمون اندازههای تکراری ( )Repeated measureانجام شد.
نتایج :در این مطالعه ،مهمترین موانع یادگیری به ترتیب شامل موانع مربوطه به استاد با میانگین و انحراف معیار ( ،)30/8±4/9موانع
مربوط به دانشجو ( )44/0±4/8و موانع محیط آموزشی ( )09/0±3/9بود .قدرت بیان استاد ( ،)4/8±2/4اخالق مناسب استاد ( شامل رعایت

انصاف ،حرمت و احترام دانشجو) ( ،)4/6±2/3به روز بودن علم استاد ( ،)4/4±2/6انگیزههای ناکافی از طرف استاد به دانشجو ( )4/4±2/7و
مشکالت روحی و افسردگی دانشجو ( )4/4±2/6به ترتیب بیشترین عوامل تأثیر گذار در یادگیری دانشجویان بودند .موانع یادگیری از
دیدگاه گروههای مختلف آموزشی دارای تفاوت معنیداری بودند ( .)P>2/220از لحاظ جنسیت و مقطع تحصیلی تفاوت معنیداری در
موانع یادگیری از دیدگاه دانشجویان رشتههای مختلف مشاهده نشد.
نتیجهگیری :بعضی ویژگیهای آموزشی استاد (قدرت بیان ،به روز بودن علم استاد ،ایجاد انگیزه در دانشجو) که نشانگر مهارتهای
مشکالت روحی و افسردگی دانشجو از اساسیترین موانع یادگیری دانشجو میباشد.
واژههای کلیدی :دانشجو ،موانع یادگیری ،دانشکده بهداشت ،استاد

 -2دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده بهداشت ،گروه مدیریت خدمات بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،اهواز ،ایران.
 -3استادیار ،گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،اهواز ،ایران.
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 -1استادیار ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،اهواز ،ایران.
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رو میباشد ( .)0از طریق یادگیری ،فرد با محیط خود آشنا

از مؤثرترین عوامل در برقراری ارتباط استاد با دانشجویان

میشود و از محیط برای تأمین احتیاجات خود استفاده میکند

هستند ( .)02حمایت عاطفی اساتید از دانشجویان ،اثربخش-

( .)0از زمان آغاز روانشناسی به عنوان یک علم مستقل،

ترینترین روش برای بهبود تدریس و یادگیری است زیرا اعتماد

یادگیری یک موضوع اصلی در پژوهشهای روانشناختی بوده

به نفس و انگیزه یادگیری را در دانشجو افزایش میدهد (.)00

است ( .)3برای یادگیری تعاریف مختلفی ارائه شده است.

عوامل مختلفی یادگیری را برای فراگیران ،مؤثرتر ،بادوامتر و

رفتارگرایان ،یادگیری را تغییر در رفتار قابل مشاهده و اندازه-

لذت بخشتر مینمایند .یادگیری تحتتاثیر عوامل مختلفی در

گیری و پیروان مکاتب شناختی ،آن را کسب بینشهای جدید

محدوده راهبردهای یادگیری ،عادتهای مطالعه و انگیزش قرار

و یا تغییر در بینشهای گذشته عنوان میکنند ( .)4معروف-

میگیرد ( .)00یادگیری غیر مؤثر ،عالوه بر زیانهای اقتصادی،

ترین تعریف از یادگیری توسط کیمبل پیشنهاد شده است به

مشکالتی نظیر سرخوردگی ،کاهش اعتماد به نفس ،احساس

زعم او ،یادگیری تغییر نسبتا پایدار در رفتار بالقوه (توان

حقارت ،افسردگی و در نتیجه عدم شکوفایی کامل استعدادها و

رفتاری) است که در نتیجه تمرین تقویت شده رخ میدهد (.)3

تواناییهای فرد شکستخورده در تحصیل را در پی خواهد

یادگیری افراد تابع سبکهای مختلفی است .سبک یادگیری

داشت ( )03نتایج حاصل از مطالعهای در اراک نشان میدهد

نقش مهمی در یادگیری دانشجویان دارد .این سبکها ناشی از

عالوه بر مهارتهای علمی استاد ،اخالق و حفظ حرمت و

تفاوتهای فردی دانشجویان هستند .یک نظام آموزشی موفق

احترام دانشجو توسط استاد از مهمترین عوامل ارتقای سطح

باید به تفاوتهای فردی و سبک یادگیری فراگیران خود توجه

یادگیری از دیدگاه دانشجویان بوده است ( .)04مطالعه دیگری

داشته باشد ( .)6امروزه مشکالت نظامهای آموزشی به خصوص

نشان داده است دخالت دادن دانشجو در تدریس ،با رضایت و

مراکز آموزش عالی و یا دانشگاهها در امر آموزش مؤثر و مداوم

یادگیری بیشتری برای دانشجو همراه است ( .)03از طرفی

بسیار قابل توجه میباشد .نتایج پژوهشهای مختلف نشان

بررسیها نشان میدهند که هر چه رضایتمندی دانشجویان از

میدهند که بسیاری از فراگیران دانشگاهها یادگیری مؤثر و

خدمات ارائه شده باالتر باشد سالمت روان و تعامالت مثبت در

پایدار نداشتهاند که افت تحصیلی و مشکالت روانی اجتماعی

بین آنان بیشتر است برعکس وقتی دانشجویان از خدمات ارائه

حاصل از آن تهدیدی برای هر جامعه محسوب میگردد .عوامل

شده ناخرسند باشند رفتارهایی مانند کناره گیری و غیبت از

مختلفی بر یادگیری تأثیر میگذارد؛ از جمله انگیزه ،احساس

کالسهای درس و رفتارهای پرخاشگرانه در آنها دیده میشود

نیاز عالئق فردی و انطباق مطالب درسی با واقعیتهای زندگی

و عدم یادگیری را در آنها ایجاد میکند به عکس خشنودی

دانشجویان ( .)7با توجه به اینکه بهبود ارتباطات اثربخش بین

دانشجویان میتواند در عملکرد آموزشی دانشجو و دانشگاه و

فردی از عوامل مؤثر درفضای آکادمیک سالم است ،به منظور

شغل آینده مؤثر باشد و تأثیر بسزایی در یادگیری آنها داشته

ارتقای کیفی فرآیند یاددهی -یادگیری الزم است که اساتید

باشد ( .)06مطالعهای در افریقای جنوبی رضایت و یادگیری

عوامل مؤثر در برقراری ارتباط اثربخش را مورد توجه قرار

دانشجویان رادر زمینه خدمات و محیط آموزشی دانشگاه نشان

دهند( .)8اساتید دانشگاه الزم است تا با عوامل مؤثر در برقراری

داده و عمدهترین مشکل دانشجویان را در زمینه یادگیری،

ارتباط موثر با دانشجو آشنا شوند و فرآیند یادگیری و یاددهی

امکانات رفاهی و نحوه تدریس مدرسان دانشگاه معرفی نمود

را تسهیل نمایند .در واقع آموزش مؤثر بستگی به مهارتهای

( .)07مدرسان ،مسئول تمام یادگیریهای فراگیران نیستند،

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دوره چهاردهم ،شماره دوم ،تابستان8931 ،

] [ Downloaded from jmed.ssu.ac.ir on 2022-08-09

انسان از بدو تولد تا انتها با فرایندهای مختلف یادگیری رو به
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مقدمه
یکی از مهمترین اصول زندگی انسانها یادگیری است؛ زیرا

ارتباطی اساتید دارد ( .)9حفظ حرمت و احترام دانشجو ،رعایت

 022بررسی موانع یادگیری از دیدگاه دانشجویان

ندارند و چنین کنترلی در موقعیت موجود ،امکانپذیر نیست اما

پرسش دموگرافیک و  33سؤال در سه محور موانع مربوط به

مدرس موظف است فعالیتهای یاددهی -یادگیری را به گونهای

استاد ( 04پرسش) ،دانشجو (03پرسش) و محیط آموزشی

سازماندهی کند که منتج به یادگیری شود ( .)08از آنجایی که

(8پرسش) استفاده شد .مقیاس سنجش پاسخها ،مقیاس

در طی دهه گذشته  ،سیستمهای آموزش عالی و مراقبت

لیکرت  3قسمتی( خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم)

سالمت ،دچار تغییرات قابل توجهی شده و مسئولیتشان در

بود .ابتدا اعتبار محتوایی پرسشنامه براساس مطالعه مقاالت

مقابل فعالیتهایشان افزایش پیدا کرده است و به نظر میرسد

علمی تنظیم و با استفاده از نظرات تعدادی صاحب نظران،

این روند ادامه یابد ،دانشکدهها و مدرسان ،در خصوص یادگیری

روایی محتوا بر اساس روش الوشه بررسی شد ( .)02برای این

بهتر دانشجویان مسئولیت مهمی را به عهده دارند (.)09

منظور پرسشنامه در اختیار  00نفر از خبرگان و اساتید

بنابراین با توجه به اینکه عدم یادگیری و متعاقب آن افت

دانشکده قرار گرفت .بر پایه رویه الوشه گویههایی که نسبت

تحصیلی ،یکی از مشکالت عمده مراکز علمی کشور است که

 CVRآنها حداقل  2/38و شاخص  CVIآنها حداقل  2/79به

ممکن است موجب مشکالت روحی دانشجویان شده و آنان را

دست آید ،از نظر روایی محتوا پذیرفتنیاند.که بر این اساس از

درمعرض خطر محرومیت از تحصیل قرار دهد از طرفی کارایی

 43سؤال ،تعداد  8مورد قابل پذیرش نبودند .برای سازگاری

نظام را کاهش داده و موجب به هدر رفتن بسیاری از سرمایهها

درونی و تکرارپذیری پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و

و اتالف هزینههای آموزش عالی و زیانهای اقتصادی و

بازآزمایی استفاده شد که در نهایت آلفای کرونباخ  2/83بدست

اجتماعی میشود .به همین دلیل و بنا به اهمیت موضوع،

آمد که نشان داد پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است

مطالعه حاضر با هدف تعیین موانع یادگیری از دیدگاه

(فایل پیوست) .در انجام این تحقیق سعی شد کلیه موازین

دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام

اخالق در پژوهش شامل حفظ محرمانگی اطالعات ،اصالت

می شود.

دادهها و معتبر بودن ابزار برای سنجش رعایت شود .این
پژوهش دارای کد اخالق به شماره ا 332293904از کمیته
اخالق پژوهش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می-

روش کار
این مطالعه ،یک مطالعه مقطعی است که در گروههای

باشد.

مختلف دانشکده بهداشت (شامل بهداشت محیط ،بهداشت
عمومی ،آمار زیستی ،بهداشت حرفهای ،مدیریت خدمات

یافته ها

علوم پزشکی اهواز در دو مقطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی

آنها 032 ،نفر ( )63/0%دانشجوی دختر و  82نفر ()34/8%

درسال 0396انجام شد .در این مطالعه برحسب فرمول نمونه-

دانشجوی پسر در این طرح شرکت کردند.این اطالعات به

گیری زیر  032دانشجو به طور تصادفی از رشتههای مختلف

همراه تعداد دانشجویان به تفکیک هر مقطع و گروه آموزشی در

تحصیلی فوق به صورت سهمیهای در هر گروه آموزشی انتخاب

جدول شماره  0نشان داده میشود .مهمترین موانع یادگیری به

شدند.

ترتیب شامل موانع مربوطه به استاد با میانگین و انحراف معیار

= 227 n= 227 d= 0.13 0.4 sd= 3.06

=N
z=1-
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بهداشتی ،حشره شناسی پزشکی و آموزش بهداشت) دانشگاه

تعداد  032دانشجو به پرسشنامه پاسخ دادند که از مجموع
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همچنین آنها بر تمام متغیرهایی که بر تدریس مؤثرند کنترل

برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته حاوی 3
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جدول  :0توزیع فراوانی دانشجویان مورد مطالعه بر حسب جنس ،مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی
متغیر
جنس

فراوانی

دختر

(82)34/8%

پسر

(032)63/0%

کارشناسی

(077)77%

تحصیالت تکمیلی

(33)03%

مقطع تحصیلی
بهداشت محیط

(49)00/3%

بهداشت عمومی

(34)04/8%

مدیریت خدمات بهداشت و درمان

(34)03/3%

حشره شناسی
رشته تحصیلی

(32)03%

بهداشت حرفهای

(32)00/7%

آمار زیستی

(7)3%

آموزش بهداشت

(6)0/6%

جدول :0میانگین ،انحراف معیار و فاصله اطمینان حیطه های موانع یادگیری

استاد

30/8 ±4/9

30/03-33/4

دانشجو

44/0±4/8

43/3-43

محیط آموزشی

09/0 ±3/93

08/7-09/7

بیان استاد ،اخالق مناسب (شامل رعایت انصاف ،حرمت و

خجالتی بودن وعدم مهارت پرسشگری ،پیگیری و توجه والدین

احترام دانشجو) ،به روز بودن علم استاد ،عدم ایجاد انگیزههای

ضعیفترین موانع یادگیری از دیگاه دانشجویان بودند .در زمینه

کافی برای دانشجو مهمترین موانع بودند .حضور به موقع استاد

موانع مربوط به محیط آموزشی ،برنامه زمانبندی کالسها،

در کالس و ارائه اهداف آموزشی در ابتدای کالس ،ضعیفترین

کاربردی بودن دروس ،طوالنی بودن زمان کالس به ترتیب

موانع یادگیری محسوب شدند .در زمینه موانع مربوط به

مهمترین عوامل و دکوراسیون و چیدمان کالس ،شرایط

دانشجو ،انگیزه دانشجو برای ادامه تحصیل ،مشکالت روحی و

محیطی کالس و وجود وسایل کمک آموزشی جدید به ترتیب

افسردگی و عالقمند بودن به درس به ترتیب مهمترین موانع

کمترین تأثیر را بر موانع یادگیری داشتند (جدول .)3

جدول :3میانگین امتیاز سواالت مربوط به موانع یادگیری دانشجویان
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نتایج نشان داد که در بین موانع مربوط به یادگیری ،قدرت

یادگیری و مشارکت سایر دانشجویان در مباحث کالس،
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حیطه موانع

میانگین و انحراف معیار

فاصله اطمینان ()39%

 020بررسی موانع یادگیری از دیدگاه دانشجویان
حیطهها

سؤاالت
 -0آیا اخالق مناسب استاد شامل رعایت انصاف ،حرمت و احترام
دانشجو در یادگیری تأثیر دارد؟
 -0آیا قدرت بیان استاد در یادگیری شما تأثیر دارد؟
 -3آیا وضعیت ظاهری استاد دریادگیری تأثیر دارد؟
 -4آیا مدیریت مناسب زمان در کالس توسط استاد در یادگیری
دانشجو تأثیر دارد؟
 -3آیاحضور به موقع استاد درکالس در یادگیری تأثیر دارد؟

موانع مربوط به استاد

()39%

4/6 ±2/3 2/3±4/6

4/6±4/7

4/8±2/4

4/7-4/8

3/3 ±0
3 ±2/8
2/8±3
0±0

3/3-3/6
3/9-4
0-0/0

 -8آیا تجربه استاد در یادگیری تأثیر دارد؟

0/0±3/4
3/4± 0/0

3/3-3/6

 -9آیا رعایت پیوستگی وانسجام در ارائه مطالب درسی در یادگیری
تأثیر دارد؟

2/8±4

4-4/0

 -02آیا بازخورد مناسب استاد به دانشجو در یادگیری تأثیر دارد؟

0±3/7

3/3-3/8

 -00آیا مشوقها ودادن انگیزههای کافی استاد به دانشجو در
یادگیری تأثیرگذار است؟

2/7±4/4

4/3-4/3

 -00آیا اتخاذ روشهای نوآورانه توسط استاد در یادگیری دانشجو
تأثیر دارد؟

2/8±3/3

3/4-3/6

 -03آیا استفاده از زبان بدن توسط استاد در یادگیری دانشجو
مؤثراست؟

0±3/4

3/3-3/6

 -04آیا تسلط استاد در متنوع نمودن موضوعات در یادگیری دانشجو
تأثیر دارد؟

2/7±4

4-4/0

2/6±4/3

4/4-4/3

 -06آیا عالقمند بودن دانشجو به درس کالس در یادگیری او
تاثیرگذار است؟

0±3/6

4/4-4/6

 -07آیا مسائل خانوادگی ومحیط خارج از کالس در یادگیری
دانشجو تأثیر دارد؟

0/0±0/8

3/3-3/7

 -08آیا خجالتی بودن وعدم مهارت پرسشگری دانشجو در یادگیری
او تأثیر گذار است؟

0/0±0/3

0/7-3

0±3/0

0/4-0/7

 -02آیا داشتن مهارت برنامهریزی دانشجو در یادگیری او تأثیردارد؟

0/0±3/0

3-3/3

 -00آیا بیماریهای جسمی دانشجو در یادگیری او تأثیرگذاراست؟

0±3/6

3-3/3

 -00آیا مشکالت اقتصادی دانشجو در یادگیری او تأثیر دارد؟

2/7±4/3

3/3-3/8

 -03آیا ناراحتیهای روحی وافسردگی در یادگیری دانشجو
تأثیردارد؟

2/6±4/4

4/0-4/4

 -04آیا دوری از خانواده بریادگیری دانشجو تأثیرگذار است؟

0/0±0

3-3/0

 -03آیا مسائل مربوط به خوابگاه در یادگیری دانشجو تأثیردارد؟

0/0±3

0/8-3/0

 -09آیا مشارکت سایر دانشجویان در مباحث کالس بر یادگیری
دانشجو تأثیردارد؟
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 -7آیا به روز بودن علم استاد در یادگیری تأثیر دارد؟

2/6±4/4
4/4 ±2/6

4/3-4/3
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 -6آیا ارائه اهداف آموزشی درابتدای کالس توسط استاد دریادگیری
تأثیر دارد؟

0/7 ±0/0

0/6-0/9

 -03آیا انگیزه دانشجو در یادگیری او تاثیردارد؟

موانع مربوط به دانشجو

میانگین و انحراف معیار

فاصله اطمینان

023

امین ترابی پور وهمکاران
 -06آیا نظارت ،پیگیری و توجه والدین دریادگیری دانشجو
مؤثراست؟
 -07آیا تسلط بر مباحث قبلی در یادگیری دانشجو تأثیر دارد؟

0/0±3/0

3-3/4

0±4

3/9-4/0

 -09آیا کاربردی بودن دروس در یادگیری تأثیر دارد؟

2/8±4/0

4-4/0

 -32آیا برنامه زمانبندی کالسها در یادگیری تأثیر دارد؟

2/8±4/0

4/0-4/3

 -30آیا قدیمی وغیر ضروری بودن سرفصل ها در یادگیری
تأثیردارد؟

0±3/8

3/6-3/9

 -30آیا شرایط گرما یا سرما درکالس در یادگیری تأثیر دارد؟

0/0±3/3

3/0-3/4

 -33آیا داشتن امکانات وفضای مناسب برای کار عملی موجب
یادگیری میشود؟

0±3/3

3/3-3/6

 -34آیا استفاده از وسایل کمک آموزشی جدید باعث یادگیری می-
شود؟

0±3/3

3/0-3/4

 -33آیا نوع وچیدمان صندلیهای کالس بر یادگیری تأثیر دارد؟

0/0±3

0/9-3/0

 -08آیا طوالنی بودن زمان کالس در یادگیری دانشجو تأثیردارد؟

محیط آموزشی

0±0/8

0/6-0/9

بر اساس نتایج جدول  ،4موانع یادگیری از دیدگاه گروههای

موانع محیط آموزشی بیشتر بود .)P=2/220( .همچنین ،از

مختلف آموزشی دارای تفاوت معنیداری بود .به طوریکه این

دیدگاه دانشجویان بهداشت عمومی ،موانع یادگیری مربوط به

تفاوت به طور معنیداری در زمینه موانع مربوط به استاد و

استاد دارای اهمیت بیشتری بود (.)33±3/0

بحث

در رویکردهای علمی ،نظام آموزشی به عنوان ماشین یا
صنعتی تصور میشود که در آن باید فراگیران براساس کیفیت
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*:0بهداشت عمومی  :0بهداشت محیط  :3مدیریت خدمات بهداشتی  :4حشره شناسی  :3بهداشت حرفهای  :6آمار و اپیدمیولوژی  :7آموزش بهداشت
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جدول :4میانگین و انحراف معیار ،فاصله اطمینان و سطح معناداری به تفکیک گروههای آموزش

 024بررسی موانع یادگیری از دیدگاه دانشجویان

گیرد .در مورد دالیل و عوامل موانع یادگیری ،دیدگاهها و

جمله نجیمی و همکاران ( ،)32جبرائیلی ( ،)30قدمی و

نظرات متعددی توسط دانشجویان ارائه گردیده است که در

همکاران ( ،)30احترام به دانشجو بعنوان مؤثرترین عامل در

پژوهش حاضر در سه بعد (استاد ،دانشجو ،محیط آموزشی)

برقراری ارتباط بین استاد و دانشجو شناخته شد .از دیگر

مورد بررسی قرار میگیرند .مطالعه حاضر نشان داد موانع

متغیرهای تأثیرگذار یافته شده در پژوهش حاضر و در بعد

یادگیری از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنیداری

مربوط به دانشجو ،عدم انگیزه کافی استاد به دانشجو ،و عدم

نداشتند .در مطالعه پردنجانی و همکاران در دانشگاه علوم

عالقه به درس است که این نتایج در مطالعات آشتیانی و

پزشکی گلستان ( .)00و همچنین پژوهش خزائی و همکاران

همکاران ( ،)33جبرائیلی و همکاران ( )30همخوانی دارد .از

( )00جنسیت دانشجویان رابطهای با افت تحصیلی آنها نداشته

آنجا که این دانشجویان با عبور از سد کنکور و ورود به دانشگاه

است .در حالیکه در مطالعه اسکندری و همکاران ،جنسیت با

ثابت کردهاند که در گذشته بیانگیزه نبودهاند باید علل و عوامل

افت تحصیلی رابطه معنیداری داشت ( .)03نتایج تحقیق

بیانگیزه شدن آنها در دانشگاه مورد بررسی و پیگیری جدی

آرکامبالت و همکاران نشان داد اکثر دانشجویانی که افت

قرار گیرد .در مطالعه چراغی و همکاران علل اصلی بیانگیزگی

تحصیلی داشتند ،دختر بودند ( .)04نکته مهم و قابل ذکر در

دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز با

این زمینه آن است که جنسیت ،به خودی خود به عنوان یک

استفاده از مصاحبه ،آینده شغلی مبهم و دیدگاه فرهنگی جامعه

متغیر نمیتواند باعث افت و شکست تحصیلی گردد ( )03در

در مورد رشتههای تحصیلی در دانشکده بهداشت عنوان شده

مطالعه ثناگو بین افت تحصیلی دانشجویان و مقطع تحصیلی

است ( .)34از دیگر علل عمده موانع یادگیری دانشجویان،

رابطه معنیداری وجود نداشت ( .)06اما در مطالعه بندبنی و

مشکالت روحی و افسردگی عنوان شده است .که در مطالعه

همکاران در دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،میزان افت تحصیلی

رئوفی و همکاران ( )33و پوربختیار ( ،)36نیز به عنوان عامل

در دانشجویان کارشناسی بیشتر از تحصیالت تکمیلی بود (.)07

اصلی افت تحصیلی محسوب شده است .افسردگی از جمله

در مورد سایر متغیرها و در بعد مربوط به استاد ،نتایج پژوهش

عوامل مهم عدم یادگیری مطلوب و افت تحصیلی به شمار می-

حاضر نشان دهنده این است که قدرت بیان استاد و اخالق

رود که منجر به کاهش عملکرد اجتماعی ،حرفهای و تحصیلی

مناسب استاد شامل رعایت انصاف ،حرمت و احترام دانشجو از

فرد میشود .یافتههای مطالعات پیشین نیز نشان دهنده شیوع

مهمترین موانع یادگیری محسوب میشوند .در حالی که

متفاوت افسردگی در بین دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی

خصوصیات فردی و ظاهری چندان مؤثر محسوب نشدند.

کشور بود ( .)37با توجه به نقش عوامل روانی و تأثیر بهداشت

آموزش مؤثر به استفاده صحیح از مهارتهای ارتباطی بستگی

روانی بر میزان انگیزه تحصیل و هدف گذاری دانشجویان و

دارد که به صورت تبادل افکار و اطالعات در یک تعامل دوسویه

وجود مطالعات مختلف حاکی از شیوع افسردگی در آنها ،انتظار

بین استاد و دانشجو انجام میگیرد و تابعی از ویژگیهای

میرود تأثیر این عوامل بر میزان موفقیت دانشجویان به طور

شخصیتی و علمی استاد میباشد ( .)08در مطالعه زائرثابت و

مشخص بررسی گردد ( .)38بیعالقگی به درس و رشته

همکاران در دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،ویژگیهای آموزشی و

تحصیلی نیز از علل اصلی موانع یادگیری در این مطالعه

اخالقی استاد مانند فن بیان و مهارتهای تدریس و همچنین

شناخته شد که با مطالعه توار و سیمون ( )39و نجیمی و

اخالق و حفظ حرمت و احترام دانشجو توسط استاد از مهمترین

همکاران ( )32همسو است .در مطالعه جوادی و همکار میزان
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حاصل نشود در قالب شکست و اتالف منابع آموزشی قرار می-

با مطالعه حاضر همخوانی دارد ( .)09در چندین مطالعه دیگر از
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مورد انتظار تحول یابند و در صورتی که بازده مورد انتظار

عوامل مؤثر در برقراری ارتباط از دیدگاه دانشجویان بودند که

023

امین ترابی پور وهمکاران

تأثیر عالقه دانشجویان به رشته تحصیلی در یادگیری در دو

ترین موانع یادگیری دانشجو میباشد .لذا اساتید باید در

گروه مشروطی و غیر مشروطی تفاوت معنیدار نداشت (.)42

راستای بهبود و توسعه یادگیری و ایجاد محیط پویا تالش کرده

در بعد محیط آموزشی نیز برنامهزمان بندی کالسها و

تا بتوانند ارتباط مؤثر و م ناسب که کلید یادگیری است برقرار

کاربردی بودن دروس تأثیر چشمگیری در موانع یادگیری از

نمایند .همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی برای ارتقای

دیدگاه دانشجویان داشت.

مهارت ارتباط اساتید و بهبود این ارتباط توصیه میگردد .از

محدودیتهای مطالعه:

طرفی رفع مشکالت روحی و افسردگی دانشجو نیز با لزوم

مانند هر مطالعهای ،مطالعه حاضر نیز دارای محدودیتهای

شناسایی بموقع و درمان دارویی یا شناختی از ضروریات است

بود .برخی محدودیتها عبارتند از :عدم قابلیت تعمیمدهی

که بر اهمیت کار مشاوره و ارائه خدمات روانشناختی صحه می-

نتایج این مطالعه به همه دانشکدهها در سطح دانشگاه و

گذارد

دانشگاههای سطح کشور ،عدم دریافت اظهار نظرات اساتید در
خصوص عوامل موثر بر یادگیری دانشجویان و در نهایت متنوع
بودن شیوههای یادگیری در رشتهها مختلف که میتواند در

اظهار نظرات مشارکتکنندگان در مطالعه تاثیرگذار باشد.

تشکر و قدردانی
نویسندگان از پشتیبانی مالی مرکز توسعه و آموزش پزشکی
و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و
همکاری دانشجویان در انجام مطالعه ،کمال تشکر و قدردانی را

نتیجه گیری

دارند .این مطالعه حاصل طرح پژوهشی مصوب دانشگاه علوم

بعضی ویژگیهای آموزشی استاد (قدرت بیان ،به روز بودن

پزشکی جندی شاپور اهواز به شماره ا 332293904است.

علم استاد ،ایجاد انگیزه در دانشجو)که نشانگر مهارتهای
(رعایت انصاف ،حرمت و احترام دانشجو) که نشانگر روابط
انسانی است و مشکالت روحی و افسردگی دانشجو از اساسی-
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Abstract
Introduction: The aim of this study was to investigate the barriers to learning in view of students of
Ahvaz University of Medical Sciences (AUMS).
Methods: This

descriptive cross-sectional study was conducted on 230 undergraduate and graduate

students of AUMS. A 35-item researcher-made questionnaire was used to collect the data.
Result: The

mean and standard deviation of the barriers to learning were; obstacles related to the

teacher (52.8 ± 4.9), student barriers (44.2± 4.8), and educational barriers (29.2± 3.9) the skills of
the teacher (4.8±0.4), considering education ethics by the teacher (including respect for students and
[ Downloaded from jmed.ssu.ac.ir on 2022-08-09 ]

fairness) (4.6± 0.5), up to date knowledge of teacher (4.4 ± 0.6) , adequate motivation of teacher for
learning to students (4.4 ± 0.7) and students' depression and other mental disorders (4.4 ± 0.6).
Learning barriers were significantly different from the viewpoints of different educational groups
(P<0.001). In terms of gender and educational level, there was no significant difference in the
barriers of learning from the viewpoint of students of different disciplines.
Conclusion:

Some of the characteristics of the teachers' teaching including the power of

expression, the modernity of the teachers knowledge and the motivation of the student, which
reflects teachers' teaching skills, as well as some moral and individual characteristics including
fairness and respect for the student, indicating human relationships were found important.
Keywords: Student,

Learning Barriers, School of Health, Teacher.
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