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Objective: The aim of this study was to identify the prerequisites, facilitators and barriers 
to academic engagement of students in Iranian agricultural higher education. 
Methods: This research has a qualitative approach that was carried out by 
phenomenological method. Participants in this study included 16 university 
administrators and faculty members and 22 third and fourth undergraduate students from 
the Campus of Agriculture and Natural Resources at the University of Tehran, Gorgan 
University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Khuzestan University of 
Agricultural Sciences and Natural Resources and the College of Agriculture and Natural 
Resources of Gonbad Kavous University which have been selected based on purposive 
sampling with maximum diversity. The data collection tool was a semi-structured in-
depth interview and the data analysis was performed based on Colaizzi’s seven-step 
method.  
Results: By analyzing the interview notes, 182 conceptual propositions were identified. 
Findings include six main themes related to the prerequisites for student engagement, 
including student-centered policy-making equipments, efficient supervision and 
management, personal characteristics, active citizenship, and culture- promotion; Six 
main themes related to facilitators including financial system, dynamic executive system, 
cognitive factors, evaluation system, information system and communication; And five 
main themes related to barriers, including individual, structural / educational, cultural, 
social, and economic barriers, were categorized. 
Conclusion: According to the results the model based on prerequisites, facilitators and 
barriers for student engagement in the university can pave the way for university planners 
to take the right, fast, systematic and also without haste steps to in order to provide 
prerequisites, increase of facilitators and remove existing obstacles. 
Keywords: Agricultural students, content analysis, qualitative study, student 
engagement, participatory learning 
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ها و موانع مشاركت فعال دانشگاهي دانشجويان در آموزش كنندهها، تسهيلبايستپيش

  عالي  كشاورزي ايران: مطالعه كيفي
  ٣مقصود فراستخواه ،٢هعيد محمدزاد، س١زهرا تيموري كوهسار
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 نوع مقاله:

  مقاله پژوهشي
  

  ١٢/١٢/١٣٩٩:افتيدر
  ٢٨/٠٤/١٤٠١:اصالح

  ٢٥/٠٥/١٤٠١:پذيرش
  ٢٦/٠٥/١٤٠١: انتشار

 

 ها و موانع مشاركت فعال دانشگاهي كنندهها، تسهيلبايستشناسايي پيش، اضرهدف پژوهش ح :هدف
  بود.آموزش عالي كشاورزي ايران  انشجويان درد

كنندگان مشاركت كه به روش پديدارشناسي انجام شد. كيفي بوده پژوهش داراي رويكرد اين: روش پژوهش
هاي سوم و چهارم مقطع سالي دانشجو ٢٢ عضو هيئت علمي و دانشگاهي و مدير ١٦ در اين مطالعه شامل

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان،  طبيعي دانشگاه تهران،پرديس كشاورزي و منابع كارشناسي
گنبدكاووس دانشگاه طبيعي و منابع منابع طبيعي خوزستان و دانشكده كشاورزيدانشگاه علوم كشاورزي و 

مصاحبه  گردآوري اطالعات، ابزار د.شدن انتخاب با حداكثر تنوع هدف بر مبتني گيريه براساس نمونهك بودند
  اي كاليزي انجام شد.مرحلهها براساس راهبرد هفتبود و تحليل داده ساختاريافتهعميق نيمه

ها مشتمل بر گزاره مفهومي منجر شد. يافته ١٨٢به شناسايي  هاي حاصل از مصاحبهتحليل يادداشت ها:يافته
محور، امكانات گذاري دانشجومشيشامل خط هاي مشاركت فعالبايستبه پيش مضمون مربوطشش فرا

مضمون مربوط ؛ شش فراسازيهاي فردي، شهروندي فعال و فرهنگفيزيكي، نظارت و مديريت كارآمد، ويژگي
نظام اطالعات و  نظام ارزيابي، عوامل شناختي، سيستم مالي، سيستم اجرايي پويا،ها شامل كنندهبه تسهيل
موانع فردي، ساختاري/آموزشي،  موانع مشاركت فعال دانشجويان شامل به مضمون مربوطپنج فرا و ارتباطات؛

  .ندبندي شدطبقه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي
ها و موانع مشاركت فعال دانشجويان كننده، تسهيلهابايستپيشالگوي مبتني بر براساس نتايج،  :گيرينتيجه

ي هاريزان دانشگاه در جهت جلب مشاركت بيشتر دانشجويان در فعاليتتواند راهگشاي برنامهدر دانشگاه مي
ها و رفع موانع موجود كنندهسهيلها، افزايش تبايستسازي پيشتا از اين طريق در جهت فراهم باشددانشگاهي 

  .زدگي برداشته شودمند و در عين حال بدون شتابهاي صحيح، سريع، نظامگام
  مشاركت فعال، يادگيري مشاركتي كيفي، محتوا، مطالعه تحليل دانشجويان كشاورزي، هاي كليدي:واژه
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  مقدمه
سازي خود در عصر حاضر، به فراموشي ها است. به گفته پيتر دراكر؛ نخستين گام براي آمادهجهان كنوني، جهان تغيير و تحول و دگرگوني

تر نيروي انساني كردن منابع كمياب و از همه مهم سپردن ديروز است. بنابراين در محيط پرتالطم امروز، ادامه كار ديروز به معناي درگير
- هاي گذشته، پاسخگوي مشكالت امروز و فرداي سازمان و جامعه نيست. سازماناي ندارد. روشهايي است كه ديگر نتيجهتوانمند در فعاليت

عمال تغييرات اساسي تواناتر باشند و اين تر و در اِتر، در تبديل ايده به عمل سريعهاي امروز و آينده بايد در واكنش به محيط، منعطف
ها با الزامات محيط شناختي در خصوص تطبيق سازمان). مطالعات بوم٢٠١٧، ١هاي پويا و فعال است (كلي و امبورگيهاي سازمانويژگي

نيازهاي درك شده براي تغيير به ها در پاسخ به دهد؛ چرا كه اين سازمانهاي منفعل و ساكن را نشان ميمتغير، چگونگي شكست سازمان
). در علم ١٣٩٨شود (سپهوند و همكاران، ناميده مي "اينرسي"تحركي و تغييرناپذيري، كنند. اين حالت بيصورت واكنشي و با تأخير عمل مي

بيني اخت خود در مسير پيشكند كه اشيا تا زماني كه نيرويي به آنها وارد نشده به حالت سكون يا حركت يكنوفيزيك اصل اينِرسي بيان مي
هاي دهد كه افراد معموالً براي مقابله با مشكالت از روش). اين مفهوم در حوزه رفتار انسان نشان مي٢٠١٧، ٢(اسنل و دين دهندشده ادامه مي

ها نتقاد مواجه هستند كه چرا از روشها همواره با اين ا). بسياري از افراد و دانشگاه٢٠٠٨و همكاران،  ٣كنند (ليائوهميشگي و ثابت استفاده مي
تحركي هستند. دليل و منشا اصلي اين پديده، كنند و دچار نوعي سكون و بيهاي بسيار تكراري در انجام امور مربوطه استفاده ميو رويه

بنابراين، پديده اينِرسي را جويي در زمان و پرهيز از ريسك است؛ ايجاد دانش ايستا و تجارب منسوخ شده گذشته، معموالً به خاطر صرفه
) و ٢٠١٣و همكاران،  ٤توان تمايل و تالش آگاهانه به ماندن در وضعيت موجود و مقاومت در مقابل نوسازي راهبرد جديد دانست (هوانگمي

گيري و جدايي آنها هتوان از اين مفهوم براي وصف راكد و بي فعاليتي برخي دانشجويان استفاده كرد كه نتايجي جز كناردر آموزش عالي مي
نگاهي به نظام آموزش   ).١٣٩٩از دانشكده، دانشجويان و استادان و كاهش تعامالت سازنده در محيط آموزشي ندارد (رحيمي و همكاران، 

ادگيري، هايي نظير عالقه زياد به يعالي جهت مقايسه نسل قديم و جديد دانشجويان حاكي از آن است كه دانشجو بودن نسل قديم با شناسه
ها و تعامل با استادان همراه بود و در سوي ديگر دانشجوياني كه در حال هاي متعدد، وقت گذراني در كتابخانهتالش براي خواندن كتاب

زني با اساتيد جهت كم كردن حجم منابع در امتحانات، عدم تعامل مفيد با دانشگاه و استادان، حفظ مطالب و فقدان چالش علمي و فقط چانه
اساس تحقيقات صورت گرفته در آمريكا و استراليا، سطوح فعاليت و اخذ مدرك معرف آنهاست. موضوع حاضر چالشي جهاني است و بر

هاي دانشجويي در آموزش عالي در حال كاهش است و نسل جديد به كيفيت نسل گذشته درگير امور دانشجويي نيست. همچنين درگيري
هاي داخل ها و مشاركتاند كه سطح نسبتاً پاييني از تعامالت، فعاليتدانشجويان آسيايي اعالم كرده ،٥اساس مطالعات داساري و تانيبر

 ).٢٠٠٩ ،به نقل از داساري و تاني ١٣٩٦كنند (منيعي و همكاران، كالس را تجربه مي
كنند و حضورشان در شگاهيان سپري ميكند كه دانشجويان زمان كمي براي تعامل با استادان و داندر مطالعات خود بيان مي ٦استين

هاي آنان افزايش يافته است. دانشجويان نسل جديد از دانشگاه انتظار دارند تا تمام شرايط را براي ها كمتر شده و در مقابل غيبتكالس
  ).١٩٨٤كنند (استين، ف عمل ميكه آنان در رفتار تحصيلي و علمي ضعيتحصيل آنان فراهم آورد تا مدارج تحصيلي خود را طي نمايند در حالي

هاي آموزش سنتي تدريس در در باب مشاركت تحصيلي دانشجويان، يكي از مشكالت مهم و اساسي در نظام آموزشي، استفاده از روش
ي ترغيب هاي سنتي به ويژه سخنراني، فراگيران را به حفظ و تكرار مفاهيم علممدرسان با تكيه بر روش معموالًمدارس و دانشگاه است. 

-هاي كمتري براي تعامل، همشوند، فرصتآور مواجه ميهاي چالشكنند و فراگيران در زمينه يادگيري مفاهيم درسي كمتر با موقعيتمي
). عالوه بر اين، طبق تحقيقات انجام ٢٠١٧، ٧شود (كتلرفكري، همكاري و بحث و گفتگو مدرس با فراگيران و فراگيران با يكديگر فراهم مي

فعال هستند، از طرف ديگر براي اساتيد نيز مشكل است كه تمام بار سنگين آموزش را هاي درس غيرشده امروزه اكثر دانشجويان در كالس
به عنوان يك  مدرس)، چرا كه در سيستم سنتي آموزش، نقش ١٣٩٢به دوش كشيده و تسهيل كننده يادگيري باشند (ساداتي و همكاران، 

هاي درون كالسي پاييني دارند. ي اين مطلب است كه برخي دانشجويان مشاركتدهندهاي درسي قرار دارد كه نشانمحور در ارائه محتو
اي به يادگيري دارند يعني مقاومت كنند و نه عالقههاي كالسي شركت ميمشاركت منفعالنه بيانگر آن است كه دانشجويان نه در فعاليت
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). به همين دليل محققان ٢٠٠٧، ١بريسون و هاندشود (نند و اين خطري جدي براي آموزش عالي تلقي ميكنند كه در دنياي خود باقي بمامي
ها هاي متعدد در صدد پاسخ به اين سواالت هستند كه دانشجويان در دانشگاهكشورهاي مختلف براي درك عميق اين موضوع با انجام پژوهش

توجه به مشاركت فعال دانشجويان از دو منظر اشاره  ،انشجويان چه بايد بكنند؟ بنابراينكنند و مؤسسات آموزش عالي جهت فعاليت دچه مي
  گري مؤسسات آموزش عالي و ميزان رشد فردي خود دانشجويان داراي اهميت است. شده يعني ميزان حمايت

) آموزش و پرورش را ١٩٢٦( ٢ان ديوئيآموزي و نوجواني است. جاي بعد از دوران كودكي، دانشتوسعه و رشد فردي دانشجويان مرحله
سازد محيط و رسيدن به كند كه او را قادر ميهاي فردي معرفي ميكردن، بازسازي تجربه و همچنين توسعه ظرفيتفرايند مداوم تجربه

دهد، محيط و رواني رخ مياينكه پيشرفت روند آموزش و پرورش در محيط فيزيكي، اجتماعي، فرهنگي هايش را كنترل كند. لذا نظر بهتوانايي
 ٤). در اين زمينه ويسگوتسكي٢٠١٢، ٣ها و روابط دارد ( لورنس و ويمالآموزان، دانشجويان و عملكرد آننقش مهمي در توسعه شخصيت دانش

كند ه توسعه پيدا ميهاي شخصيتي هر فردي از واقعيت اجتماعي به عنوان منابع اوليكند كه ويژگيگرايي اجتماعي را بيان ميرويكرد سازنده
شده، مشاركت فعال دانشجو با موقعيت يادگيري او مرتبط است. يادگيري تعامل ميان ). با توجه به مطالب ياد١٣٩٨(حيدري و همكاران، 

عوامل گوناگوني  اي است كهشود. يادگيري فرايند پيچيدهدانشجو و استاد است كه منجر به تغييرات رفتاري نسبتاً پايدار و دائم در دانشجو مي
تأثير نيست. يادگيري بايد در محيطي صورت گيرد كه ها بيطور كه بيان شد زمينه و محيط دانشگاه در اين فعاليتدر آن نقش دارد و همان

وش خود كشف شود تا يادگيرنده، خود و محيط اطراف را با رهاي تازه و جديد براي هر فراگير باشد. چنين محيطي باعث ميكننده فرصتارائه
). عدم مشاركت فعال دانشجو زماني رخ ١٣٩٤كند كه در اين صورت رشد ذهني يادگيرندگان قطعي خواهد بود (علي نوروزي و همكاران، 

دهد كه محيط دانشگاه، موقعيت توسعه اجتماعي او نباشد. در اين حالت شايد ذهن دانشجو توسعه يابد اما محيط دانشگاه و ساير عناصر مي
تواند به اين دليل باشد كه محيط يادگيري، اساس نظريه ويسگوتسكي، فقدان مشاركت فعال دانشجويي مييري در آن نقشي ندارند. بريادگ

هاي آموزشي با اين فرض در نظر گرفته شده است كه يا دانشجو از نظر توسعه و رشد اوليه او را خلق نكرده است. چرا كه اعمال و روش
  ).١٩٨١كنون به آنها پاسخي داده نشده است (ويگوتسكي، خواهند، اما تاهايي براي توسعه ميشرطاست و يا پيشذهني توسعه يافته 

باشد، به عنوان رويكرد مهمي در سنجش مشاركت فعال تحصيلي كه شامل مشاركت فعال دانشجويي، يادگيري و درگيري تحصيلي مي
هاي نظام اي است كه تمام جنبهارتباطات و جهاني شدن به خودي خود نيروي پيچيده كيفيت آموزش عالي شناخته شده است. تحوالت عصر

دهد؛ هر چند جهاني شدن موجب حركت به سوي همكاري، انسجام اجتماعي، توازن اجتماعي، شفافيت آموزش عالي را تحت تأثير قرار مي
 سازد تا به آموزش عالي دسترسي داشته باشند و در آن مشاركت كنندشود و تعداد بيشتري از مخاطبان آموزش عالي را قادر ميو برابري مي

هايي هاي مكاتب اقتصادي تأثيرگذار بر روند جهاني شدن، بر مقولههاي مالي و آموزه). در همان حال در اين مسير چالش٢٠١٨، ٥(الشارار
دادهاي دارند و حساسيت نسبت به كيفيت فرايندها و بروننظير رقابت، تجارت آزادنه و سلطه رويكرد بازارمحور در آموزش عالي تأكيد 

نظام آموزش عالي كشاورزي، در دو دهه گذشته ). آموزش عالي ايران و بخصوص ١٣٩٧يابد (ملكي نيا و همكاران، دانشگاهي نيز افزايش مي
زه در دانشجويان به داليل مختلف مواجه هاي متعددي از جمله گسترش كمّي دانشجويان و ضعف كيفيت آموزشي و عدم وجود انگيبا چالش

اي هاي عملي الزم جهت بكارگيري مشاغل حرفهدهد زيرا مهارتآموختگان را نيز تحت تأثير قرار ميبوده است كه در ادامه، بازار كار دانش
). ١٣٩٦يابد (موحدي و همكاران، شود، به اين ترتيب كيفيت آموزشي در آموزش عالي كشاورزي نيز كاهش ميبه دانشجويان آموزش داده نمي

المللي شدن آموزش عالي، اعضاي هيآت علمي، مديران آموزشي بنابراين مؤسسات آموزش عالي با مسأله كيفيت درگير هستند. با توجه به بين
دادهاي ايندها و برونيادگيري، پژوهش، فر –دهي و دانشجويان، انتظارات بيشتري از بهبود و ارتقاي مداوم كيفيت آموزشي، كيفيت ياد

  آموزش عالي دارند. 
دهد ميزان مشاركت مفهوم مشاركت فعال درك خاصي از ارتباط بين دانشجويان و دانشگاه است. تحقيقات در آموزش عالي نشان مي

، ٧؛ وانگ چو و همكاران٢٠٠٧، ٦هاي تحصيلي با پيامدهاي يادگيري با كيفيت باال ارتباط دارد (كوه و همكارانفعال دانشجويان در فعاليت
شود، اما كند و منجربه ايجاد يادگيري در آنان مي). دانشگاه محيطي است كه زمينه و امكانات يادگيري را براي دانشجويان فراهم مي٢٠١٥

                                                             
1 Bryson & Hand 

2 John Dewey 

3 Lawrence & Vimala 
4 Vygotsky 
5 Alsharar 

6 Kuh et al 

7 Wang et al 
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بستگي دارد (كروز و  مسئوليت يادگيري بيشتر بر عهده خودِ دانشجو است. ميزان يادگيري به چگونگي استفاده دانشجويان از منابع فيزيكي
  ). ٢٠٠٨، ١كوتز

در نتيجه مشاركت فعال مثبت و محيط حمايتي تعاملي دانشگاهي، به عنوان يكي از عناصر اساسي موفقيت در فرايند يادگيري تلقي 
هاي مؤثر در شهاي آموزشي كه مشاركت فعال دانشجويان را به همراه دارد جز روكارگيري شيوهكه به). به طوري٢٠٠٣، ٢شود (كوهمي

بايست در رأس توجه دارد مي خاص توجه او هايو توانايي فراگير، نيازها محور بوده و به دانشجو شود، لذا الگوهايي كهيادگيري محسوب مي
محور) باعث دانشگاهي (استاد هايكالس غالب ها قرارگيرد تا نتايج مورد انتظار محقق گردد. اين در حالي است كه ويژگيمدرسان و دانشگاه

). اين روش منجربه انزوا، ٢٠١٢و همكاران،  ٣نمايد (كريستنسونمي ايمدرسه آموزش شبيه حدي تا را دانشگاهي آموزش شده كه ماهيت
شود بيگانگي، عملكرد پايين، پيشرفت تحصيلي پايين، افزايش بزهكاري و ترك تحصيل دانشجويان و در نهايت منفعل بودن دانشجويان مي

و  ٦؛ چاپمن٢٠١٥، ٥، فردريكس٢٠٠٧ ،٤مانت و افت تحصيلي آنان را در پي دارد كه توجه زيادي را به خود جلب كرده است (كه شكس
  ). ٢٠١٠همكاران، 

پيشرفته توسط شهروندان فعال  فناوري و روز دانش كارگيريبه سايه در توسعه تنها به باور هستند كه دستيابي اين بر نظرانصاحب
ها كند و دانشگاههاي عصر جديد مفهوم شهروند و يادگيرنده فعال بيش از هر زماني اهميت پيدا ميينجاست كه با محدوديتا شود.مي حاصل

مسير  در قرار گرفتن براي بنابراين، و مراكز آموزش عالي راهي جز توجه به دانشجويان، تامين رضايت و تضمين پيشرفت آنان را ندارند.
جديد و  فناوري و دانش نقد براي توليد و را دانشجويان بتوانند هادانشگاه كه فراهم شود شرايطي بايد ماندگيقبع از جلوگيري و توسعه

هاي جديد، سطح جامعه، داراي خالقيت و كارآفرين، واجد تفكر انتقادي، توانمند در رويارويي با چالش در مختلف هايمسئوليت پذيرش
). همچنين بايد در نظام آموزش عالي كشور ١٣٩٦، ي و همكاران(موحد دهند افظ محيط زيست پرورشو ح منضبط، داراي روحيه كار تيمي

قش تغييراتي رخ دهد تا شهروندان و دانشجوياني فعال تربيت شوند. در نتيجه براي دستيابي به كيفيت مطلوب آموزشي و توسعه نياز به تغيير ن
  باشد. ها و درگيري و مشاركت فعال آنان در زندگي دانشگاهي ميبطن فعاليتدانشجو در نظام آموزش عالي و قرار گرفتن در 

داراي تاريخچه طوالني در آموزش مفهوم مشاركت فعال دانشجويي چند دهه است كه در ادبيات پژوهشي جهان مطرح شده است و 
) مشاركت فعال دانشجويي ٢٠٠٦و همكاران ( ٩) و اپلتون٢٠٠٤و همكاران ( ٨). طبق نظر فردريكس٢٠١٣ و همكاران ،٧تئوچعالي است (

هاي تحصيلي)، شناخني ها در موقعيتها و چالشمندي نسبت به فعاليتاي چند بعدي است كه از ابعاد هيجاني (لذت بردن و عالقهسازه
وزشي) و عاملي (شركت (آمادگي براي فراگيري موضوعات درسي مختلف) رفتاري (حضور در دانشگاه، تالش و پيروي از مقررات محيط آم

). همچنين مشاركت فعال دانشجويي بر اساس ٢٠١٥؛ فردريكس، ٢٠١٠دانشجو در امور آموزش) تشكيل شده است (چاپمن و همكاران، 
دهند. اين مفهوم از طريق مشاركت هاي آموزشي اختصاص ميدهنده توان و زماني است كه دانشجويان به فعاليت) نشان٢٠٠٣تعريف كوه (

) و به طور خاص اشاره به تعامل ميان زمان، تالش ٢٠١٥، ١٠شود (اشوين و مك ويتيهاي دانشجويي مؤثر سنجيده ميجويان در فعاليتدانش
سازي تجربيات دانشجويي و افزايش طور هدفمند به سوي بهينهو كوشش و ديگر منابع مرتبط دارد كه توسط دانشجويان و مؤسسات آنها به

؛ نيكسون و ٢٠١٠، ١١ي و پيشرفت دانشجويان و عملكرد آنان و نيز اعتبار بخشي بيشتر به مؤسسات آنهاست (ترولردادهاي يادگيربرون
هاي مهم استادان در كالس درس، متمركز كردن توجه دانشجويان به موضوعات ). همانطور كه گفته شد يكي از چالش٢٠١٤، ١٢ويليامز
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هاي دانشگاهي است. ل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان، مشاركت فعال آنان در فعاليتتدريس و كمك به يادگيري آنان است و از عوام
افتد (استيل دهد و يادگيري عميق اتفاق نميهاي تحصيلي تحول مثبتي رخ نمياصوالً بدون مشاركت فعال و درگيري دانشجويان در فعاليت

 ).٢٠١٤، ٢؛ زبكي٢٠٠٩، ١و فوالگار
هميت دوران تحصيل و نقش آن در آينده فرد و كشور، در اين پژوهش با تعيين الگوي مشاركت فعال دانشجويان بنابراين با توجه به ا

ريزي صحيح و ها و موانع مشاركت فعال دانشجويان سعي شده است تا زمينه برنامهكنندهها، تسهيلبايستعلوم كشاورزي شامل پيش
  فيت آموزش عالي فراهم نمايد.گذاري در اين حوزه را در جهت بهبود كيسياست
 

  پژوهش پيشينه و نظري مباني
هاي مشاركتي دانشجويان و حضور هاي (منظور براي آغاز فعاليتبايستها و پيشكنندهدر اين راستا تعدادي از محققان برخي از موانع، تسهيل

اند كه در كاربردي ضروري هستند)  مشاركت دانشجويان را برشمردهاي و زمينه اجرايي و سري عوامل پايهها يكفعاليتبه فعال و ورود آنها 
 ادامه به طور خالصه شرح داده شده است.

هاي دانشجويي از ) دارد. بطور خاص مقوله فعاليت١٨٩٧( ٣ريشه در فلسفه جان ديوئي» مشاركت فعال دانشجويان «پارادايم آموزشي 
كه بر  ١٩٨٤در  ٤تر و تحقيق الكساندر آستيندر تحقيقات گوناگون مورد توجه بوده است. اما آغاز توجه به آن، به يك دهه قبل ١٩٩٠ميانه 

ح به تعامل ميان زمان، كوشش و منابع مهم ديگر ). اين اصطال١٩٨٤گردد (آستين، هاي دانشجويي متمركز بوده است، بر ميموضوع درگيري
دادهاي هاي دانشجويي و افزايش برونسازي تجربهتوسط دانشجويان و مؤسسات آموزش عالي اشاره دارد كه به صورت هدفمند به دنبال بهينه

ح مشاركت فعال دانشجويي به طور ن مؤسسات است. پيدايش اصطالآيادگيري و در نهايت توسعه عملكرد دانشجويان و نيز اعتباربخشي به 
، ٥(كروز و كوتزهاي ملي انجام شده است لب پژوهشكه در قادارد خاص ريشه در تاريخ مطالعات پژوهشگران آمريكاي شمالي و استراليا 

ها ا در سطح دانشگاههايي كه اين تحقيقات ملي رهستند كه با سازمان ٧و هميش كوتز ٦ترين نويسندگان اين حوزه جورج كوه). برجسته٢٠٠٨
  اند. اند، فعاليت داشتههاي خصوصي توسعه، اجرا و حمايت كردهيا شركت

ها ) در پژوهشي با عنوان تقويت مشاركت فعال دانشجويي به بررسي ادبيات نظري اين موضوع پرداختند. بررسي٢٠١١( ٨تايلر و پارسونز
كت فعال دانشجويي در حال افزايش است و از سوي ديگر به جاي توجه به دانشجوياني نشان داد كه تعداد تحقيقات انجام شده در زمينه مشار

گيرند، تمركز بر دانشجوياني است كه مشاركت فعال و يادگيري دارند. همچنين مطالعات انجام شده قبلي كه مشاركت فعال ندارند و ياد نمي
گشتند متمركز بود، در حالي كه امروزه بيشتر بر نيازهاي يادگيري صيل باز ميكردند و مجدداً به تحبيشتر بر دانشجوياني كه ترك تحصيل مي

  شود.دانشجو و چگونگي تطابق مؤسسه آموزشي با آنها پرداخته مي
هايي قابل مشاهده است به اين صورت كه در ها، نقاط ضعف و قوتمطالعات مختلف كاستي با توجه به بررسي پيشينه پژوهش در

توان عوامل مؤثر بر مشاركت هاي مختلف ميگون، مسائل مختلفي مورد توجه بوده است. در نگاهي كلي با توجه به بررسيهاي گوناتحقيق
؛ فروزنده و همكارانش، ٢٠١٧عوامل مديريتي، ارتباطي، اجتماعي و مالي، شخصيتي و رواني و فرهنگي نام برد (بولز و والن، دانشجويان را 

توانند نقش مهمي در مشاركت فعال لبته  قابل ذكر است عوامل ديگري مانند عوامل اقتصادي، فيزيكي و ... مي) و ا١٣٨٩؛ جهانيان، ١٣٩٠
 ها مورد توجه قرار نگرفته است.داشته باشند، كه در اين پژوهش

  
  
  

                                                             
1 Steele & Fullagar 

2 Zepke 

3 John Dewey 
4 Astin 

5 Krause & Coates 

6 George Kuh  
7 Hamish Coates 

8 Taylor & Parsons 



 ها و موانع مشاركت فعال دانشگاهي دانشجويان كنندهها، تسهيلبايستپيش ٧

 

  .٢٠-١ ، ص.٩٣، شماره ٢١، سال آموزشي ارزشيابي و گيرياندازه مطالعات

 
  

  

  

  

  

  ي از تحقيقات انجام شده در زمينه موضوع مورد مطالعه. خالصه١جدول

  هاي پژوهشيافته  سال انجام پژوهش  پژوهشگر

  ٢٠١٧  ١بولز و والن
ريزي درست آموزشي، ارتباطات، اجتماعي شدن و همكاري، هاي آشنايي با مفاهيم و دانش، برنامهعامل-

ها، مستقل و عامل بودن تعامالت، اعتبارات و درك استفاده درست و آسان، وضوح اهداف و رهيافت
  كننده و تأثيرگذار بر مشاركت فعال دانشجويانتسهيلدانشجويان، كيفيت محتوا به عنوان عوامل 

بودي آستوتي و 
  ٢همكاران

٢٠١٦  
  هاي دانشجو و عوامل دروني، مؤثر بر مشاركت فعال دانشجو و موفقيِت آنان.ويژگي-

  گذارد.عوامل بيروني، مؤثر بر درگيري دانشجويان و بر موفقيت آنان تأثير نمي-

  ٢٠١٤  ٣هاگ
ترين عامل عدم اينرسي دانشگاهي و تمايل نداشتن به مشاركت و يادگيري را مهم تمايل به سكون يا-

  هاي جديد به ويژه فناوري اطالعاتتطبيق كاركنان با فناوري

  ٢٠١٢  ٤دونبار 
وضعيت اجتماعي اقتصادي، توجه به نيازهاي فرهنگي دانشجويان، عوامل فرهنگي مشابه به عنوان -

  عال وكننده مشاركت فعوامل تسهيل
  عوامل مالي و مديريتي از موانع مشاركت فعال دانشجويان -

راسل و 
  ٥آر.اسليتر

٢٠١١  

مايه: انگيزه و اختيار؛ مشاركت فعال معامالتي؛ حمايت نهادي  در تحقيق خود مدل مفهومي با چهار درون
مايه اول مدل مفهومي ها نشان داد كه عوامل شناسايي شده در سه درونو شهروندي فعال ارائه داد. يافته

مايه شهروندي فعال، در پاسخ نقش مهمي در مشاركت فعال دانشجويان در يادگيري دارند. ولي درون
مند تواند از تحقيقات بيشتر بهرهاي از مشاركت فعال است كه ميدانشجويان اهميت كمتري داشته و جنبه

  .شود

سپهوند و 
  همكاران

١٣٩٨  

هاي بنيادين مدل اينرسي در نبود فضاي رقابتي و نحوه ارزيابي عملكرد به صورت تساوي، محور پايه -
  باشد.دانشگاه لرستان مي

متغيرهاي بنيادگرايي، عدم درك درست از تغييرات محيطي، انجماد فكري، عدم تمايل به يادگيري، -
- ر، قوانين و الزامات قانوني، دفاع روانكاري، استرس و اضطراب از ايجاد تغييترس و روحيه محافظه

شناختي به عنوان عوامل تأثيرگذار در اينرسي و سكون دانشجويان دانشگاه لرستان و موانع مشاركت آنان 
  ها و يادگيريدر فعاليت

پور و دادي
  همكاران

١٣٩٦  

اكافي از متودولوژي بيشترين موانع از ديدگاه دانشجويان نداشتن مهارت كافي در انجام تحقيق، دانش ن -
  و روش تحقيق، آشنا نبودن به اصول آماري، عدم دسترسي به منابع كسب اطالعات

كننده مشاركت دانشجويان و انجام پژوهش، ايجاد انگيزه از طرف مسئولين و اساتيد، در تقويت -
اصالح دسترس قرار دادن نيروهاي مشاور متخصص و پژوهشگر، جبران كمبود امكانات و تجهيزات و 

  هاي اداريشيوه

بلوردي و 
  بلوردي

١٣٩١  

ها، گرايي، بيگانگي و رضايت از زندگي و عوامل اجتماعي چون تقابل ارزشعوامل فردي چون فايده -
جويي دانشجويان كننده و موانع روحيه مشاركتتوانند تقويتافول باورهاي ديني و اعتماد اجتماعي مي

  در دانشگاه باشند
  باشد.مي هاهاي مهم و اصلي مشاركت دانشجويان در فعاليتشرطاز پيشاعتماد يكي  -

فروزنده و 
  همكاران

١٣٩٠  
زماني و عامل مديريتي رو به عنوان عوامل مؤثر و -رواني، ماهيتي، ارتباطي-چهار عامل شخصيتي -

  كننده مشاركت دانشجويان دانشگاه ايالمتقويت

                                                             
1 Boles & Whelan   

2 Budi Astuti et al. 

3 Haag 

4 Dunbar 

5 Russell & Slater 
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  دانشجويان: عوامل فرهنگي، پژوهشي و آموزشيكننده مشاركت تسهيل -  ١٣٨٩  جهانيان

  ١٣٨٣  زماني و عظيمي

سازي دانشجويان براي پژوهش، نبود روحيه پژوهشگري و تحقيق، عدم موانع مشاركت: عدم آماده -
دسترسي كافي به منابع اطالعات، نبود فرهنگ مشاركت و روحيه علم گرايي، كمبود تعامل علمي 

اي و فناوري ها و نداشتن سواد رايانهاهميت ندادن به پژوهش در دانشگاهدانشجويان با استادان و 
  اطالعات و ارتباطات

  ١٣٧٤  سپهري
ريزي متمركز، فقدان هماهنگي و قلمرو اجرايي شامل (برنامه ٣هاي مشاركت را در موانع و محدوديت -

ري، عدم كنجكاوي، ساختار، توزيع نامناسب)، موانع فرهنگي شامل (جهل، خودخواهي و خودمحو
  فقدان همدلي، عدم اعتماد حس حقارت) و موانع ساختاري

  
فقط به (عوامل دروني و بيروني فردي) و يا در )، ١(جدول ي و همكاران ي استوتشايان توجه است در مطالعات پژوهشگراني چون بود

اي نشده است. بنابراين نياز به بررسي باال بيان شد اشارهتحقيق هاگ فقط به (عوامل انگيزشي) پرداخته شده است و به ساير عوامل كه در 
شود. همچنين مطالعات نشان داد كه موانع اجرايي تر و مستندتر عوامل تآثيرگذار بر مشاركت فعال دانشجويان به خوبي حس ميعميق

)، مالي و مديريتي ٢٠١٤؛ هاگ، ١٣٨٣)، شناختي (زماني و عظيمي، ١٣٧٤)، ساختاري (سپهري، ١٣٧٤)، فرهنگي (سپهري، ١٣٧٤(سپهري، 
باشند. اين نكته مركز توجه است كه در هر تحقيقي فقط جنبه خاصي ترين موانع مشاركت در دانشگاه مي)، از مهم١) (جدول ٢٠١٢(دونبار، 

اين خال مطالعاتي احساس  مورد مطالعه قرار گرفته است و پژوهشي كه به طور كامل موانع مشاركت را بررسي كرده باشد انجام نشده است و
  شود.مي

هاي مشاركت فعال مشخص شد مطالعات چنداني خصوصا در خصوص بايستي موضوع در زمينه پيشدر نهايت با مرور پيشينه
ي هاي مشاركت فعال شناسايبايستتر، پيشدانشجويان كشاورزي صورت نگرفته است. از اين رو در اين تحقيق برآن شد تا با مطالعه دقيق

اي امري خطير است، پژوهش حاضر و تفسير شوند. از آنجا كه تحقق هدف تربيت نيروي انساني متخصص و فعال، براي آينده هر جامعه
هاي مشاركت فعال دانشجويان كشاورزي بپردازد. در اين راستا سه پرسش مورد بايستسعي دارد به شناسايي عوامل مؤثر، موانع و پيش

  بررسي قرار گرفت:
  هاي مشاركت فعال دانشجويان كشاورزي در دانشگاه چيست؟بايستبه نظر شما پيش-١
  هايي براي مشاركت فعال دانشجويان كشاورزي وجود دارد؟كنندهچه تسهيل -٢
  چه موانعي براي مشاركت فعال دانشجويان  كشاورزي وجود دارد؟ -٣
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  . مدل مفهومي پژوهش١ شكل

  روش پژوهش
بوده  ساختاريافتهمصاحبه عميق نيمه اطالعات، گردآوري كيفي بوده كه به روش پديدارشناسي انجام شده و ابزار با رويكردپژوهش حاضر 

هاي مشابه پرسيده شد. سعي شد آزادي دهندگان، پرسشهاي مصاحبه از قبل مشخص شد و از تمام پاسخاست. با توجه به اين روش، پرسش
خواهند فراهم شود. البته در راهنماي مصاحبه، جزئيات مصاحبه، شيوه بيان و ترتيب آنها د به هر طريقي كه ميعمل آنها در ارائه پاسخ خو

 .ذكر نشد. اين موارد طي فرايند مصاحبه طي شدند
و پي بردن هاي برجسته يك موضوع ها، مفاهيم، مضامين و ويژگيها، كشف سازهارهاي گردآوري دادهها نيز مانند ساير ابزدر مصاحبه

). بر اين اساس ابتدا فهرستي از متخصصان اين حوزه، تهيه ١٣٩٢ها در خصوص پژوهش مدنظر بود (كريمي و نصر، به الگوي علي يا رابطه
 شد داده كافي توضيح پژوهش در كنندگانمشاركت بهپرسش، پاسخ باز طراحي و براي آنها ارسال شد.  ٣هاي پژوهش، و با توجه به هدف

 استنباط مورد صرفاً هامصاحبه يشده تحرير متن و آمدهدستتا شواهد به است گرفته قرار بر اين اكيداً حاضر تحقيق اخالقي تعهدات كه
عالي  تخصصي آموزش مطالعات حيطه در علمي و بهبود كيفيت شناخت تعميق و هدف گسترش و شد واقع خواهد علمي تجزيه و تحليل و

، هابايستپيش يو نظر دانشجويان، اساتيد و مديران درباره درك بر تأكيد و تمركز بخصوص اين تحقيق در و است ايران كشاورزي در
 نمونه گيري به روش هدفمند با حداكثر تنوع انجام شد،  بدين ترتيب كهها و موانع مشاركت فعال دانشجويي است. نمونهكنندهتسهيل

ساير  و خوابگاه در اقامت يا عدم اقامت بودن، غيربومي و بومي جنس، تحصيلي، ، مقطعبا رعايت تنوع در گرايش كشاورزي هدفمندي
شد و تا اشباع  نهايي مصاحبه، انجام براي آن مانند و غيرمذهبي يا مذهبي تيپ و سبك زندگي اجتماعي، قشربندي به مشخصات مربوط

نفر مدير)  ٦نفر استاد و  ١٠دانشجو، نفر  ٢٢نفر ( ٣٨با  در اختيار بگذارنديعني زماني كه تمام منابع اطالعاتي، اطالعات مشابهي را ها داده
اي به اطالعات افراد قبلي اضافه به اين معني كه در اين مرحله، مشخص شد كه ورود افراد جديد اطالعات تازهمصاحبه عميق صورت گرفت؛ 

 .نخواهند كرد
  كنندگان در پژوهش. مشخصات مشاركت٢جدول 

 جنسيت دانشگاه گروه آموزشي جنسيت دانشگاه  يگروه آموزش

مشاركت 

دانشجويان

:هاپيش بايست

عوامل اجتماعي-

عوامل فرهنگي-

:موانع

موانع اجتماعي-

فرهنگي-

ساختاري-

شناختي-

اطالعاتي

فيزيكي و مالي-

فردي-

:تسهيل كننده ها

عوامل فرهنگي-

پژوهشي  واموزشي-

رواني و ماهيتي-

ارتباطي و مديريتي-

فردي و اجتماعي-

اقتصادي و فيزيكي-

شناختي-
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 مرد زن

شركت 
 كننده

  

شركت   
 كننده
  مرد زن 

  اصالح نباتات
علوم كشاورزي و 
  ١  *  دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران اصالح نباتات ٢٠ *  منابع طبيعي گرگان

  اصالح نباتات
دانشكده كشاورزي 

 دانشگاه تهران
  ٢  *  علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان زراعت ٢١ * 

  ترويج و آموزش كشاورزي
دانشكده كشاورزي 

 ٢٢ *  دانشگاه تهران
مكانيزاسيون 

 كشاورزي
  ٣  *  علوم كشاورزي و منابع طبيعي اهواز

  اصالح نباتات
علوم كشاورزي و 
  ٤   * دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران زراعت ٢٣ *  منابع طبيعي اهواز

  دامعلوم 
علوم كشاورزي و 
منابع طبيعي گنبد 

 كاووس
*  ٢٤ 

مكانيزاسيون 
 كشاورزي

  ٥   * دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران

  زراعت
علوم كشاورزي و 
  ٦  *  علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اصالح نباتات ٢٥ *  منابع طبيعي گرگان

  ترويج و آموزش كشاورزي
علوم كشاورزي و 
 منابع طبيعي اهواز

*  ٢٦ 
ترويج و آموزش 

 كشاورزي
  ٧  *  علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

  ترويج و آموزش كشاورزي
علوم كشاورزي و 
 منابع طبيعي اهواز

  ٨   * علوم كشاورزي و منابع طبيعي اهواز مهندسي آب ٢٧  *

  زراعت
دانشكده كشاورزي 

 مهندسي آب ٢٨ *  دانشگاه تهران
گنبد علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

  ٩  *  كاووس

  مكانيزاسيون كشاورزي
علوم كشاورزي و 
منابع طبيعي گنبد 

 كاووس
  ١٠   * علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان مهندسي آب ٢٩ * 

  ترويج و آموزش كشاورزي
علوم كشاورزي و 
 علوم دام ٣٠ *  منابع طبيعي اهواز

علوم كشاورزي و منابع طبيعي گنبد 
 كاووس

*   ١١  

  علوم دام
دانشكده كشاورزي 

 دانشگاه تهران
*  ٣١ 

ترويج و آموزش 
 كشاورزي

  ١٢   * علوم كشاورزي و منابع طبيعي اهواز

  مهندسي آب
علوم كشاورزي و 
منابع طبيعي گنبد 

 كاووس
 زراعت ٣٢ * 

علوم كشاورزي و منابع طبيعي گنبد 
  ١٣  *  كاووس

  علوم دام
علوم كشاورزي و 
 ٣٣ *  منابع طبيعي گرگان

مكانيزاسيون 
 كشاورزي

  ١٤  *  علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

  مهندسي آب
علوم كشاورزي و 
 منابع طبيعي اهواز

  ١٥   * دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران علوم دام ٣٤  *

  مكانيزاسيون كشاورزي
علوم كشاورزي و 
 ٣٥ *  منابع طبيعي گرگان

مكانيزاسيون 
 كشاورزي

  ١٦  *  طبيعي گرگانعلوم كشاورزي و منابع 

  ترويج و آموزش كشاورزي
علوم كشاورزي و 
 منابع طبيعي اهواز

  ١٧   * علوم كشاورزي و منابع طبيعي اهواز علوم دام ٣٦  *

  ترويج و آموزش كشاورزي
دانشكده كشاورزي 

  ١٨   * علوم كشاورزي و منابع طبيعي اهواز زراعت ٣٧ *  دانشگاه تهران

  زراعت
علوم كشاورزي و 
 منابع طبيعي گرگان

  ١٩  *  علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دام ٣٨  *

  
  
قرار بگيرد. براي جلوگيري از بروز مشكالت  تحليل مورد بعد مرحله در تا شد مكتوب سپس و ضبط هامصاحبه كنندگان،شركت رضايت با

شوندگان درخواست شد تا در صورت امكان نيز يادداشت و از مصاحبه احتمالي در فرايند آوانويسي (برگرداندن صدا به نوشتار) نكات مبهم
كنندگان بيشتر خود هدايت تري ارائه دهند. در فرايند مصاحبه با توجه به ماهيت آن، تالش بر آن بود كه مشاركتتوضيحات بيشتر و شفاف
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 محل گيري خاص نسبت به آنها پرهيز كند.دگان و جهتكننهاي مشاركتدادن به گفتهبحث را بر عهده داشته باشند و پژوهشگر از جهت
 ٦٠تا  ٤٠ها از شد و مدت زمان مصاحبه تنظيم خط (آنالين)وگوي بركنندگان به صورت حضوري يا گفتشركت آسايش رعايت با هامصاحبه

 و خوانده شد كه در ادامه تجزيه بار سازي چندينپياده از پس و شده ضبط و ثبت هاابتدا مصاحبه روش اين در .متغير بوده است دقيقه
ها و خواندن دقيق همه توصيفاي كاليزي (مصاحبه بر اساس راهبرد هفت مرحله از حاصل هاييافته و اكتشاف تفسير عبارتي به و تحليل

سازي استخراج شده، مرتببخشي به جمالت مهم استخراج عبارات مهم و مرتبط با پديده مورد نظر، مفهومكنندگان، نظرات مهم شركت
تبديل ، تبديل نظرات استنتاج شده به توصيفات جامع و كاملهاي خاص، بنديكنندگان و مفاهيم مشترك در خوشهتكهاي شرتوصيف

هاي به دست آمده و اعتباربخشي نهايي مراجعه به شركت كنندگان براي تبيين ايده، توصيفات كامل پديده به توصيفي واقعي و مختصر
به اعضاي  هايافته عودت"كيفي مطالعات به بخشيدن و قوت هايافته تعيين روايي اقدامات براي ترينمهم از صورت پذيرفت. يكيها) افتهي

 ٢( كنندگانشركت از نفر ده به شده استخراج هايو گزاره طبقات از هاييبراي تضمين قابليت اعتبار نتايج، بخش بنابراين است؛"نمونه
 طبقات صحت دارد؟ شما بر عقايد داللت هايافته اين نظرتان به شد آيا ها سؤالآن از و داده شد عودت نفر دانشجو) ٤نفراستاد و  ٤نفرمدير، 

ها) به عنوان كلي (فرامضمون هايمقوله شد نهايت سعي در و شد داده الزم تغييرات مورد تأييد قرار گرفت و افراد اين توسط همه مضامين و
هاي نهفته در متن شوند. در اين پژوهش بر اساس اصول و چارچوب عملي آن در حد امكان، به آشكار كردن پيام استخراج اصلي محورهاي

ي اينكه چه موضوعات و مفاهيمي بايد براي رمزگذاري انخاب شوند، نوشتاري مصاحبه اقدام شد. بر اين اساس با مرور ادبيات پژوهش، درباره
  شد.  جهاي حاصل از مصاحبه استخرام مرتبط با آنها از دادهگيري و مفاهيتصميم
  

  هايافته
- كننده. چه تسهيل٢«، »هاي مشاركت فعال دانشجويان در دانشگاه چيست؟بايست. به نظر شما پيش١«پژوهش  اصلي سؤال ٣به  پاسخ در

 پس نخست، يمرحله رد» . چه موانعي براي مشاركت فعال دانشجويان وجود دارد؟٣«، »هايي براي مشاركت فعال دانشجويان وجود دارد؟
به  مربوط گزاره مفهومي ٦٢ها نوشته شد. از اين كدهاي اوليه مصاحبه، كدهاي اوليه داده طريق از شده هاي گردآوريمطلب سازيپياده از

هاي مشاركت موانع يا بازدارنده به گزاره مفهومي مربوط ٥٧ و هاكنندهگزاره مفهومي مربوط به تسهيل ٦٣مشاركت فعال، ها بايستپيش
هاي مستخرج ها باز بيني و با مضمونبندي كدهاي اوليه و حذف موارد تكراري و ...، مجدداً متن مصاحبهاستخراج شد. پس از خوشه فعال

 به نيازي و داده مختلف پوشش سويگان در را هاي كليدي، سواالتمفهوم كه اين رسيد نظر به مرحله ن اينپايا مطابقت داده شد. در
در مرحله بعد،  .گرفت قرار تأييد مورد مرحله اين در هادروني داده اعتبار ديگر، بيان نداشت به وجود بررسي هاي موردنمونه به بعدي مراجعه

فرامضمون  ٥ و هاكنندهفرامضمون مربوط به تسهيل ٦هاي مشاركت فعال، بايستبه پيش مضمون مربوطفرا ٦هاي مفهومي در قالب گزاره
 ). ٤و  ٣، ٢بندي شدند (جداول موانع مشاركت فعال طبقه به مربوط

  
  هاي مشاركت فعال)بايستها (پيشهاي حاصل ازمصاحبههاي بدست آمده از دادههاي مفهومي و مضمون. گزاره٣جدول 

  كنندگانروايت مشاركت  تعريف فرامضمون  هافرامضمون  هامضمون  هاي مفهوميگزاره
هاي هاي مشاركت در برنامهدادن آموزش مهارتجاي

  آموزشي

- اهداف و برنامه

  ريزي صحيح
- مشيخط

گذاري 
  دانشجو محور

گذاري شامل مشينظام خط
گذاري، وننگذاري، قاسياست
هاي گذاري و فعاليتمقررات

نيز ساختار و و اجرايي، نظارتي  
الزامات آن كه در پي تدوين و 
اجراي آنها دانشجو همزمان با 
  مسئولين حضور داشته باشد.

هاي از الزمه«استادي گفت: 
مشاركت فعال ايجاد هدف 

  »است
  

بهتر « دانشجويي ذكر نمود:
دانشجو در  از منِاست 
ريزي جهت زمان برنامه
نحوه ها، تاريخ و كالس

برگزاري امتحانات و 
ها و ساير امور ارزيابي

  »استفاده شود

  با محوريت مشاركت فعال دانشجو تدوين اهداف
 تاكيد آموزشگران بر روي يادگيري با روش مشاركتي، به

  مطالب حجم بر تمركز جاي
هاي كشاورزي (به جاي كاهش ظرفيت پذيرش دانشگاه

  امور قرار گيرد)گرايي، كيفيت سرلوحه كميت
مهيا كردن شرايط توسط آموزشگر و دانشگاه براي 

  پژوهش فردي و گروهي دانشجويان
تخصيص زمان و تخصص براي پرورش حس شايستگي 

  و صالحيت در دانشجويان
هاي علمي، مهارتي و شخصيتي اساتيد توجه به ويژگي

  هنگام انتخاب دروس جهت تدريس
نماينده دانشجويان تحصيالت تكميلي از هر حضور 

عامليت دانشجو   گيري آموزشيگرايش در جلسات تصميم
 بررسي و نقد جلسات برگزاري در مشاركت دانشجو  در تصميمات

  آموزشي هاينامه آئين
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  كنندگانروايت مشاركت  تعريف فرامضمون  هافرامضمون  هامضمون  هاي مفهوميگزاره
- بندي كالسريزي، زماندريافت نظر دانشجويان در برنامه

  ها و امتحانات
  آموزشي متناسب با نيازهاي دانشجويانارائه محتواي 

ايجاد مراكز رشد علم و فناوري (ايجاد مراكز حمايتي با 
هدف توسعه علمي و رونق بازار تحقيق و توسعه و 

 پرورش كسب و كار)

- امكانات كمك

  آموزشي

امكانات 
  فيزيكي 

ها و فضاي كالبدي آنها دانشگاه
هاي ملي هستند كه سرمايه

هاي افراد و گروهاره توسط وهم
- كثيري مورد استفاده قرار مي
گيرد لذا در نظر گرفتن 

استانداردهاي فضايي الزم در 
جهت كمك به طراحي فضاهاي 

تواند مورد نياز دانشگاهي مي
كمك فراواني در امر آموزش و 

كنندگان از فضا رفاه حال استفاده
باالخص دانشجويان داشته 
باشد. بديهي است با رعايت 

ها امكان دط و استاندارضواب
ارائه خدمات آموزشي به نحو 

تر انجام شده و در نتيجه مطلوب
تأثير مثبت آن در ارتقا علمي 

  جامعه پديدار خواهد شد.

عوامل «مديري بيان نمود:
بسياري وجود دارند كه در 

توانند كنار تحصيل مي
عاملي جهت افزايش 

بازدهي در يادگيري شوند. 
اين هدف در راستاي نيل به 
عي در دانشگاه بايد س

مهياسازي شرايطي داشته 
د كه طي آن دانشجويان باش

گيري از اكثر امكانات با بهره
تفريحي و رفاهي اوقات 
خوشي را سپري كنند و 

انگيزه براي فعاليت داشته 
  »باشند

دانشجويي ذكر كرد: 
رفاهي خوب در  امكانات«

سايه ارائه خدمات آموزشي 
لت تواند عمطلوب مي

مشاركت فعال دانشجويان 
هاي دانشگاهي در فعاليت

  »باشد

  وجود واحدهاي حمايت از امور فكري و خالقيت
ايجاد بستر مشاركت از طريق فراهم آوردن ابزار و مكان 

  كارهاي عملي و گروهي
  حفظ كميت و پراكندگي مراكز آموزشي در دانشگاه

هاي تشكيل گروه هاي متنوع و يا امكانوجود تشكل
  دانشجويي

  ايجاد مراكز مشاوره و آموزش

تامين امكانات رفاهي مثل خوابگاه، كتابخانه، سايت و..   امكانات رفاهي
  هاي دانشجوجهت كاهش دغدغه

عملكرد و ارائه   فعال بودن واحد نظارت و ارزيابي
  خدمات پشتيباني

هاي سياست
  حمايتي

نظارت و 
مديريت 
  كارآمد

در كنار  دانشجويانبايد كليه 
مديران و مسئوالن دانشگاهي در 

نظارت و امور مديريتي 
مشاركت داشته باشند. اعضايي 
كه فوايد و اهداف نظارت را 

دانند و منافع خود، دستگاه، مي
گروه و صنف و جامعه خود را 
در آن باور دارند، مشاركتشان، 

نظارت و كنترل عملكرد افراد را 
هزينه و كاراتر خواهد كرد كم 

كه اين موضوع در باب 
كند. دانشجويان نيز صدق مي

همه دانشجويان بايد باور داشته 
باشند و بفهمند كه در توسعه 

دانشگاه خود و در نهايت 
كشورشان سهيم و مؤثرند و 

  .مشاركت دارند

 يكي از استادان گفت:
 در فرهنگ كارآمد نظارت«

يك محيط انگيزش ايجاد 
كند؛ يعني شرايطي فراهم مي

كند كه افراد از انجام و مي
رعايت قوانين و مقررات 

برند، پس بايد با لذت مي
آموزش، تبليغ، ترويج و 

عمل به آن، اين فرهنگ را 
در دانشگاه براي دانشجويان 

  »ايجاد كنيم
  

بهتر است در « مديري گفت:
زمان ورود دانشجويان به 

ها تعريف دانشگاه فعاليت
باشند و به صورت شده 

ها واضح و آشكار مسئوليت
  »مشخص شوند

  هاي رهبري و مديرت كارامد و مؤثرقابليت
هاي داخلي سازمان براي ترغيب دانشجويان به قابليت

  مشاركت
جذب اعضاي علمي و تخصصي متناسب با تعداد 

  دانشجويان
 فعاليادگيري  مبناي بر تدريسشان كه مدرساني معرفي

  .آنها پاداش و تشويق براي گرفتن نظر و در بوده است
هاي توجه مديران به ارتقا دانش، نگرش و مهارت

  گروهي و مشاركتي دانشجويان
هاي تمركز بر مشاركت فعال دانشجو در استراتژي

  دانشگاه
ها مند و منعطف پرداختيتعريف سازوكار تشويقي نظام

  هامبتني بر شايستگي
  وجود استانداردها و الگوهاي مطلوب تخصصي

مقررات و 
  فرايندها

تدوين مقررات حمايتي و تسهيلگر براي مشاركت 
  دانشجويان

  ها توسط دانشگاهسازي فعاليتشفاف
هاي نوآورانه ملزم كردن آموزشگران به استفاده از روش

  در آموزش
جلسات مناظره كالسي و تعيين الزام براي برگزاري 

  هاي عملي و كارآموزيدوره
هاي هايي كه نيازمند تشكيل گروهفراهم كردن فعاليت

  ها مي باشد.كوچك در كالس
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  كنندگانروايت مشاركت  تعريف فرامضمون  هافرامضمون  هامضمون  هاي مفهوميگزاره
  هاي دروني مثل پشتكار، تعهد و ...انگيزه

هاي ويژگي
  رفتاري

هاي ويژگي
  فردي

منظور خصوصيات رفتاري 
دانشجويان شامل بيان، تالش، 

استمرار، مشاركت، دقت، 
پذيري، حضور و انعطاف

و  درگيري در فعاليت
هاي خصوصيات و ويژگي

هيجاني مانند عالقه، لذت يا 
  هااحساس تعلق به فعاليت

تنها راه «استادي ذكر كرد:
تقويت حس مسئوليت و 

  ».ايجاد هدف است
 « مديري بيان داشت:

دانشجويان برا مشاركت 
جويي بايد روحيه مشاركت

داشته باشند و حس 
وابستگي به دانشگاه محل 

تحصيل خود داشته باشند تا 
هاي بتوانند در فعاليت

دانشگاه همكاري داشته 
  »باشند

  احساس مسؤوليت دانشجويان
 انعطاف پذيري و تغييرپذيري دانشجويان

  آموزشگران اخالقي خوش
 و فراگيران مطالعه و يادگيري نحوه آموزشگر به توجه

  آن هنگام به اصالح
  هدفمند بودن دانشجو/استاد

  داشتن روحيه مشاركت جويي

هاي ويژگي
  هيجاني

  اشتياق به خدمت به خود و جامعه
  يادگيري و تدريس برايعالقه و انگيزه  داشتن

  حس تعلق به دانشگاه
  عالقه به حضور در جمع

سازنده بين دانشجويان و مديران، اعضاي وجود روابط 
  هيات علمي و كاركنان دانشگاه

  تعامالت سازنده

شهروندي 
  فعال

- با در نظر گرفتن سطح سرمايه
گذاري عمومي در آموزش عالي 

- هاي آموزشي انتظار ميدر نظام
ها تعهد روشني رود تا دانشگاه

به فرهنگ شهروندي را از خود 
نشان دهند. اين امر شامل 

ترغيب و آشناسازي دانشجويان 
به درك اهميت شهروندي فعال 

هاي ريزياز طريق برنامه
آموزشي است. و به طور معمول 

هاي آموزشي در ارائه برنامه
آموزش عالي بايد با اين فرض 

باشد كه دانشجويان به 
شهرونداني نقاد، متفكر و اهل 

- شوند كه ميمي بديلمشورت ت
اي ندهتوانند فهم و مشاركت ساز

  در جامعه داشته باشند.

نظام «دانشجويي گفت: 
تشويق در دانشگاه برقرار 
شود و امتيازات مادي و 

معنوي و لو اندك به 
دانشجويان داده شود و 

همچنين ارتباط دوستانه و 
برخورد نيك بين 

دانشجويان و مسئولين و 
  »اساتيد دانشگاه برقرار شود

من «دانشجويي ديگر گفت: 
اه يكي اينكه آمدم دانشگ

ببينم و اينكه رو استاد 
ديالوگ خيلي زيادي داشته 
باشم با كساني كه شبيه به 

كنند و تصور خودم فكر مي
من ارتباطات گسترده بين 
- دانشجويان و تشكيل گروه
هاي دانشجويي براي 

مان پيشبرد كارهاي درسي
  »بود

  تعامل و ارتباط دانشجويان با يكديگر
  نظرات در كالس همفكري و ارائه

تعامل و روابط دانشجويان و اساتيد به صورت كالمي و 
  هاي تدريس و يادگيريغير كالمي در فعاليت

  احترام به قوانين و افراد

- تقويت مهارت

  هاي اجتماعي

  آموزش و تاكيد بر احترام متقابل
  تشويق دانشجويان به همكاري

شخصيتي مانند روابط اجتماعي و هاي دارا بودن ويژگي
  روابط عمومي باالي دانشجويان

  سازي مناسب پديده مشاركت در بين دانشجويانفرهنگ

سازي زمينه
  فرهنگ گروهي

  

  سازيفرهنگ

سازي از دو جهت مسئله فرهنگ
خود را بر جامعه و مسئوالن آن 

كند و به عنوان يك تحميل مي
مسئوليت و وظيفه مهم در حوزه 

پذيري خود را نشان ميجامعه
دهد. از جهتي فقدان فرهنگ 
استفاده از چيزي نياز به فرهنگ

كند و از سازي را توجيه مي
سوي ديگر وجود فرهنگي 

سازي مناسب نامناسب، فرهنگ
  .طلبدرا مي

سازي به اين معناست كه فرهنگ
هاي فرهنگي كه ها و المانآيتم

بايد « يكي از استادان گفت:
هاي  و كانون هاتشكل

مختلف براي فعاليت 
دانشجويان وجود داشته 

  »باشد
  

 و دانشجويي بيان داشت:
پديده مشاركت بايد به «

عنوان كار نيك در بين 
سازي دانشجويان فرهنگ
  »شود و جا افتد

  خالقيت و نوآوري فرهنگي دانشگاه
  ريزي منسجم فرهنگي توام با آرشيو تجارب كاريبرنامه

هاي تبليغات جذاب جهت جلب مشاركت دانشجويان در فعاليت
  جانبي دانشگاه

ها، باورها و مفروضات به اشترك ارتقا فرهنگ سازماني (ارتقا ارزش
  گذاشته شده بين دانشجويان، استادان، مديران و كاركنان در دانشگاه)

جهت هاي دانشگاهي مختص دانشجويان غير بومي در تشكيل انجمن
  كمك به سازگاري فرهنگي

  نظارت اجتماعي

  آموزش و انتفال فرهنگ به دانشجويان
  نظارت بر عملكرد اجتماعي همه دانشجويان

  هاي دانشجويانها و ارزشتوجه برابر به خرده فرهنگ
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  كنندگانروايت مشاركت  تعريف فرامضمون  هافرامضمون  هامضمون  هاي مفهوميگزاره
در جامعه نسبت به آنها توجه 

تري شده است را براي افراد كم
دوباره يادآوري كنيم؛ چرا كه 
فرهنگ، مفهومي است كه از 
طريق اجتماعي شدن به افراد 

. شودآموزش و انتقال داده مي 
بنابراين به داليل ذكر شده بايد 
در دانشگاه نيز فرهنگ مشاركت 

سازي براي دانشجويان فرهنگ
 شود.
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  هاي مشاركت فعال)كنندهها (تسهيلازمصاحبههاي حاصل هاي بدست آمده از دادههاي مفهومي و مضمون. گزاره٤جدول 

  هامضمون هاي مفهوميگزاره
- فرامضمون

  ها
  هاتعريف فرامضمون

- روايت مشاركت

  كنندگان

    هاي فوق برنامه دانشجويانحمايت مالي از فعاليت
بودجه و 

- سرمايه
  گذاري

  سيستم مالي

حمايت مالي از ايجاد و رشد مراكز 
در دانشگاه آموزشي و امكانات محتلف 

تواند سبب رشد زايشي در امور شود. مي
هاي تحقيقاتي تخصيص كافي بودجه

هاي عاملي است كه سبب افزايش فعاليت
پژوهشي هدفمند و متعاقب آن توسعه 

شود كه به اين امر در فناوري مي
ها بايد توجه شود. فقدان منابع دانشگاه

مالي و اطالعات كافي سبب افت شديد 
  شود .دانشجويان مي هايفعاليت

دانشجويي ابراز 
كه امكانات « نمود:

و ابزار الزمه 
ها به صورت فعاليت

رايگان در اختيار 
دانشجويان قرار 

  »گيرد

  هاي دانشجويياختصاص بودجه كافي به فعاليت
  تنوع منابع مالي

  تخصيص بودجه هاي تحقيقاتي و آموزشي
  دانشجويانحمايت از مراحل رشد و ترقي 

پشتيباني 
  مالي

وجود مشوق هاي مالي براي آموزشگران فعال در جلب 
  مشاركت دانشجو

  پرداختي مناسب كار دانشجويي

  تسهيالت و امكانات براي تآمين اهداف حاميان مالي دانشگاه

  تشكيل شوراي فعال دانشجويي

  
  حمايت
 نهادي

سيستم 
  اجرايي پويا

راهكاري كلي در درك و پويايي سيستم 
حل مسائل است. افرادي كه اين راهكار 

توانند در حل مسائل را فرا گيرند مي
زندگي خود استفاده كنند. بنابراين 

اي فعال محيط توانند به گونهمخاطبان مي
خود را ببينند، مسائل جديد را كشف 

كنند، به روش علمي اين مسائل را مدل 
. كاربرد كرده، به آنها رسيدگي كنند

شناسي پويايي سيستم در نظام روش
ها نيز مورد آموزش عالي و دانشگاه

استفاده قرار گرفته است و به عنوان 
هاي مشاركتي سيستم اجتماعي باز روش

سازي در آن مد نظر است كه براي پياده
ايجاد بسترهاي هاي مشاركتي روش

  مناسب ضروري است. 

دانشجويي بيان 
من فكر «نمود:

توانم كار نم ميكمي
باارزشي براي 

انجام  دانشگاهم
  »دهم

همچنين استادي 
به نظر من « گفت:

عضوشدن و 
ها همكاري با گروه

هاي و سازمان
مردمي مانند 

احمر و... نتايج هالل
مفيدي براي جامعه 

  »دارد

 هاي دانشجوييتشكيل كميته

هاي خالقانه و اختصاص بخشي از حمايت صحيح از طرح
  نمرات براي فعاليتهاي خالقانه دانشج

مختلف  هنري هاينمايشگاه برگزاري در همكاريدعوت به 
  دانشگاه در

  تفريحي و فرهنگي ورزشي، علمي، مختلف اردوهاي برگزاري
  هاي دانشجوييها و كانونتشكيل گروه

هاي كشاورزي در هاي آموزشي و دانشكدهفعاليت گروه
  الملليهاي علمي بينها و انجمنشبكه

  ها يا سمينارهااستفاده از افراد با تجربيات موفق در كالس

آموزش 
مشاركتي 

  پويا

استفاده از راهبرد يادگيري جمعي با درگير ساختن دانشجويان 
  هاي مختلف گروهيدر فعاليت

هاي تدريس فعال و مبتني بر مشاركت استفاده از روش
  در فرآيند تدريس دانشجو

  بهبود شرايط جهت كسب تجربه براي دانشجويان
فرزندان در  آگاهي تقويت در دانشگاه با هاخانواده همكاري

  مورد دروس عملي و گروهي

ترغيب 
  دانشجويان

عوامل 
  شناختي

عوامل درون فردي با ابعاد انگيزه رابطه 
هاي رواني عمل دارند و به عنوان ميانجي

انگيزگي، انگيزه كنند و احتماال بر بيمي
گذارند و از دروني و انگيزه بيروني اثر مي

اين طريق با ميزان مشاركت فرد نيز در 
ارتباط هستند. هر چه سطح آگاهي و 
نگرش و انگيزه دروني و بيروني فرد 

بيشتر باشد مشاركت او بيشتر است و هر 
چه سطح بي انگيزگي فرد بيشتر باشد 

  اركت كمتر خواهد بود.ميزان مش

 استادي بيان داشت:
استاد درس شرايط «

كالس را براي 
مشاركت دانشجويان 
فراهم آورد و از اين 
طريق دانشجويان را 
ترغيب به مشاركت 

  »كنند
 دانشجويي گفت:

من براي اينكه «
بتوانم در امور غير 
تحصيلي مشاركت 
داشته باشم بايد 
بتوانم حرفم را 

بدون حاشيه بيان 
كنم و ترسي از 

گفتن حرفم نداشته 
  »باشم

  رضايت از زندگي و خانواده
  تقويت روحيه نقادي دانشجويان توسط اساتيد

  ترغيب دانشجويان به انجام كارهاي گروهي توسط اساتيد
  روحيه انگيزشي باال در آموزشگر

  تالش استاد براي افزايش عالقه و انگيزه در دانشجويان
  تشويق به مشاركت از طرف گروه آموزشي

نگاه توسعه محور و تعهد آميز دانشگاه نسبت به نهادهاي 
  دانشجويي جهت ايجاد انگيزه

  ايجاد انگيزه

  وجود آزادي بيان
  هاي درسي/فوق برنامهتوجه به عاليق دانشجويان در فعاليت

توسط  كشف و پرورش استعدادهاي مختلف دانشجويان
  آموزشگران

افزايش زمانِ بودن با دانشجويان به صورت فرد به فرد توسط 
  آموزشگر

برقراري نظام تشويق و دادن امتيازات مادي و معنوي هر چند 
 هاي مختلفاندك به دانشجويان فعال در عرصه

  هاي ارزيابيتخصيص محتواي منطقي و متناسب براي آزمون
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  جي و ظرفيت سازي متناسب با عاليق دانشجونيازسن

ارزيابي 
  عادالنه

نظام 
  ارزيابي

واحدهاي نظارت و ارزيابي با رصد كردن 
ها حذف خطاها و افزايش كيفيت فعاليت

ها را افزايش داده و توانند نرخ فعاليتمي
ها رصد شده و دهي كنند تا فرصتجهت

موفقيت آنها تضمين شود. از طرفي 
مد، آوجود يك سيستم نظارت كار

سالمت سازماني را تضمين و شفافيت و 
بخشد. پاسخگويي الزمه را ارتقا مي

جهت دستيابي به اين مهم فهم مشترك 
بين دانشجويان، مديران و واحد ارزيابي 
ضروري بوده زيرا يك چارچوب دقيق 
- سبب انعكاس صحيح نتايج ارزيابي مي

  شود.

مديري ذكر كرد: 
دانشجويان ما ««

براي اينكه حضور 
فعال داشته باشند 
بايد نتيجه كارهاي 

خود را حتما  قبل
ببينند كه اين مهم 
فقط از طريق دادن 
فرصت ارزيابي به 

  »شودآنها ميسر مي
  

دانشجويي بيان 
من وقتي «داشت: 

دوست صميمي 
خود را ديدم كه 
براي موفقيت و 

تالشش مورد تقدير 
مديران دانشگاه قرار 

گرفت تصميم 
گرفتم كه همراه او 

هاي در ارگان
مختلف همكاري 

  »كنم

  ارزشيابي صحيح دانشجويان

گيري براي دانشجويان بر اساس نتايج ارزشيابي تصميم
  صورت گرفته

اعالم چارچوب شفاف براي ارزيابي دانشجويان و عدم 
  دهيتبعيض غير درسي هنگام نمره

دانشجويان سال آخر دادن فرصت ارزيابي محتواي آموزشي به 
  يا تحصيالت تكميلي

تدريس اساتيد با  روشاز عملكرد و  منظم و رسميارزشيابي 
  نظرسنجي از دانشجويان

  ارزيابي دقيق براساس اهداف برنامه درسي

ارزيابي 
  هدفمند

  هاي قبلي و در دست اجراارزيابي از فعاليت
دانشجويي براساس هاي گذاري مناسب براي فعاليتهدف

  هاي پيشينارزيابي
  تشويق دانشجو از طريق تعيين و دستيابي به اهداف

هاي تقدير از دانشجويان موفق، پر تالش و فعال در زمينه
  مختلف

ها و سخت افزارهاي مناسب فناوري اطالعات و زيرساخت
  ارتباطات

خالقيت 
  آموزشي

نظام 
  اطالعاتي

تمامي سطوح دانشگاه اطالعات بايد در 
به صورت جامع از طريق سازكاروهاي 
نرم افزاري و سخت افزاري مناسب در 

هاي فناورانه جريان باشد. زيرساخت
ها نقش سازي سيستمدانشگاه در پياده

كننده دارد. همچنين وجود يك نظام تعيين
منابع اطالعاتي در استفاده بهينه از زمان، 

ها مؤثر امكانات موجود و كشف فرصت
است. همچنين بدون اطالعات كافي 
دانشگاهيان قادر نخواهند بود فناوري 

مورد نياز را خلق كنند و هوشياري خود 
  را نشان دهند.

الزم »استاد گفت:
است دانشجويان از 

نيازهاي جامعه 
اطالع داشته باشند 

تا در تعامل با 
جامعه به طرف 
مشاركت تشويق 

شوند. متاسفانه اكثر 
اتقاق  قريب به

دانشجويان از قشر 
شهري هستند. 

تفاوت دانشجوياني 
كه داراي فعاليت 
قبلي كشاورزي 
هستند با بقيه 

دانشجويان كامال 
  »چشمگير است

  استفاده از نرم افزارهاي مديريت اطالعات
طراحي و تغيير محيط آموزشي براساس اطالعات جديد و 

  تكنولوژي نوين
ارائه مشوق هاي مناسب از سوي اطالع رساني شفاف و 

  دانشگاه
  توجه به مسائل روز جهان در گروه آموزشي

بروز رساني 
  اطالعات

هاي به روز بودن اطالعات تخصصي آموزشگر در مورد روش
  مشاركتي

  محتوا/ برنامه درسي توسط اساتيد-به روز نگه داشتن 
خصوص مسائل اطالعات عمومي استاد جهت اظهار نظر در 

  غيردرسي مورد سوال دانشجو

قرار دادن اطالعات مربوط به دروس به صورت شفاف و 
  دائمي در اختيار دانشجويان

  ها با يكديگرارتباط دانشگاه

اشتراك 
  تجارب

  ارتباطات

افراد از طريق برقراري روابط با يكديگر 
و حفظ آن در طول زمان، قادر به 

شوند تا به انجام همكاري با يكديگر مي
اموري بپردازند كه يا به تنهايي قادر به 

اجراي آن نيستند و يا اجراي آن با 
هاي زيادي همراه است. دشوراي

مشاركت همگاني دانشجويان در امور 
ها با درگير گيرياجتماعي و تصميم

ساختن همگان در امور دانشگاه خويش، 
در آنها احساس مسئوليت وتعلق به 

را تقويت و نوعي وحدت و دانشگاه 

دانشجويي چنين 
من در «بيان نمود: 

خوابگاه به عينه 
ديدم كه به تنهايي و 

گيري و با گوشه
انزوا از عهده 

تكاليف خود برنميام 
ها و چه بسا كه بچه

چه راحت چند 
نفري تكاليفشان را 

 پسدهند انجام مي

  دانشجويان با هم و مساعدت يكديگرمشورت 

  هاهاي همساالن در حل مسائل و انجام فعاليتتعامل گروه

  تعامل درست بين اساتيد و دانشجويان

  افزايش اتحاد و همدلي بين دانشجويان

هويت اجتماعي دانشجو (يعني تعامالت بر اساس قوميت و 

  طبقه اجتماعي)

هاي اجتماعي و دسترسي به منابع و موقعيتاستفاده از 

  هافرصت
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  فرايندهاي تعاملي مانند پشتيباني آموزشي و عاطفي استاد

ارتباط 

دوطرفه 

-استاد

  دانشجو

همبستگي اجتماعي را جايگزين تفرقه 
  كند.مي

م در تصميم گرفت
جمع آنها بروم و با 

آنها مشاركت و 
همكاري كنم و به 
نتيجه دلخواهم 

  «دست يابم
براي » استاد گفت:

اينكه دانشجويان ما 
بتوانند با هم 
همكاري و 

مشاركت داشته 
بايد خود را  دباشن

از همديگر بدانند و 
دانشجويان از 

هاي مختلف فرهنگ
با هم همدل و 

  »همراه شوند

  احترام دانشجويان به قوانين و افراد

  شفاف سازي نوع انتظارات استاد از دانشجو و تعيين روابط

و برخورد مناسب مسئولين و اساتيد با افزايش ارتباط دوستانه 

  دانشجويان

رعايت تعادل و برابري در برقراري ارتباط با تك تك 

  دانشجويان توسط اساتيد

مانند  مختلف هايبا آموزشگر به شيوه ارتباط برقراري امكان

  حضوريحضوري و غير مراجعه
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  ها (موانع مشاركت فعال)هاي حاصل ازمصاحبهآمده از دادههاي بدست هاي مفهومي و مضمون. گزاره٥جدول 

  هامضمون هاي مفهوميگزاره
-فرامضمون

  ها
  كنندگانروايت مشاركت  هاتعريف فرامضمون

استرس دانشجو در اثر قرار گرفتن در معرض عوامل استرس 
  زا

عوامل 
  رواني-شخصيتي

موانع 
  فردي

موانع فردي به صفات و خصوصيات 
رواني اشاره دارد كه از بازدارنده 

گيرد. تجارب منفي فردي ريشه مي
موانع فردي به عدم تعامل مثبت بين 
افراد و ناتواني براي يافتن يار و تعلق 

  شود.گروهي مربوط مي

من چون » دانشجويي گفت:
مشكالت كار و اشتغال 

التحصيالن كشاورزي فارغ
بينم و اميدي به آينده مي

 اي بهكاري ندارم عالقه
تحصيل در اين رشته ندارم و 

به خاطر خانوادم در اينجا 
- حضور دارم بنابراين انگيزه
اي براي حضور فعال در 

  «امور دانشگاهي ندارم
كالس درمن » استادي گفت:

شور و شوقي در دانشجويان 
براي مشاركت در امر 

بينم و نارضايتي تدريس نمي
خوانم كه را در چهره آنها مي

در حد شود فقط باعث مي
  شنونده باشند.

  ي مشاركت فعالعدم آگاهي دانشجويان از فوايد و نحوه
  بي عالقگي دانشجويان به رشته يا گرايش تحصيلي

  گرايي دانشجويانفايده
  فقدان حس تعلق به دانشگاه محل تحصيل

  فقدان روحيه نقادي و انتقادپذيري
  گيري دانشجويانانزوا و گوشه

  انگيزگي دانشجويانبي حوصلگي و بي
هاي اختالف سليقه و نظرات دانشجويان با يكديگر در زمينه

  مختلف

  عوامل ماهيتي

  هاسرفصل و هادرس محتواي از نارضايتي
- هاي دانشجويان در زماننارضايتي از در نظر نگرفتن خواسته

  ها و آزمونبندي كالس

  دانشجويان از مسئوليت كادر آموزشيدرك نادرست 

  عدم برنامه ريزي درست و دانشجومحور توسط مسئوالن

عدم هماهنگي و 
  انعطاف

موانع 
ساختاري/  

  آموزشي

به معناي فراهم  موانع ساختاري 
نبودن امكانات مادي و آموزشي براي 

  انجام امور است.
در واقع شامل عواملي مانند كمبود  

امكانات و تجهيزات، كمبود زمان و 
هاي مالي بوده كه نتيجه محدوديت

  باشد.عوامل محيطي و بيروني مي

در «بيان كرد:  دانشجويي
دانشگاه ما كه من خودم به 

بينم خيلي اوقات عينه مي
قوانين خشك و دست و 
پاگير اجازه مشاركت به 

و وقتي  ددهدانشجو را نمي
م به مديران دانشگاهي ميگويي

اينچنين ميگويند كه قانون، 
  »قانونه و قابل نقض نيست

شايد «استادي بيان نمود: 
هاي دانشجويان اين روش

تدريسي كه ما طبق روال 
كنيم  گذشته از آن استفاده مي

را دوست ندارند و مناسب 
هاي كشاورزي تدريس رشته

دانند و از امكاناتي در نمي
ختيار آنان است ناراضي ا

اي به حضور هستند كه عالقه
  »و مشاركت فعال ندارند

هاي مختلف وجود قوانين و شرايط سختگيرانه در تشكل
  براي عضويت دانشجويان

جو سنگين و رسمي حاكم بر گروه آموزشي و دانشگاه محل 
  تحصيل

هاي مختلف دانشگاه ناشي از فقدان هماهنگي بين بخش
  ضعف مديريتي

  قوانين و مقررات خشك و رسمي و دست و پا گير دانشگاه
عدم توجه به مشاركت فعال دانشجويان در هنگام طراحي 

  محتوا/ برنامه درسي و محيط آموزش
هاي مشاركتي به طور متمركز و ها و طرحعدم اجراي برنامه

  مناسب
  مخالف دانشجويانعدم تحمل اساتيد در مقابل نظرات 

  محدوديت زمان درس
  هاي تحقيقنبود فرصتفشردگي برنامه درسي و 

كمبود پرسنل آموزش ديده و عدم درك درست از اهميت 
  مشاركت فعال دانشجويان

  مكانيسم نامناسب توزيع امكانات

بي عدالتي 
  آموزشي

  دانشجويانگيري محدود از روش تدريس نامناسب و بهره
  هاكمبود امكانات در محيط آموزشي مانند آزمايشگاه يا كارگاه

  عدم وجود محيط و محل مناسب جهت انجام پروژه و تحقيق
  هاي غير درسي در زمان تخصيص نمراتوجود تبعيض

  منفعت طلبي برخي دانشجويان

  فردگرايي
موانع 
  فرهنگي

ايستارها، موانع فرهنگي به معناي 
- باورها و رفتارهاي فرهنگي و چالش

هاي هويتي بوده كه در هاي و ويژگي
تحقيق حاضر شامل جهل، 

خودخواهي و خودمحوري، عدم 
كنجكاوي، فقدان همدلي، عدم اعتماد 

  باشد.و احساس حقارت مي

يك مانع « استادي ذكر كرد:
بزرگ، مسآله تفاوت زباني 

دانشجويان است. دانشجويان 
مشكل فهم مطالب را عرب 

دارند و دانشجويان فارس 
هم از اوضاع كشاورزان 

  »آورندعرب سر در نمي
  

رأي بودن كادر آموزشي و اهميت ندادن به نظر خود
  دانشجويان

  خودمحوري دانشجويان
  ضعف در فرهنگ مشاركت و كار گروهي

  گرايي و رقابت كاذب بين دانشجويانمدرك
  تبعيض بين دانشجويان

  خود برتر بيني دانشجويان نسبت به هم
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  تعصب كاركنان و مسئوالن نسبت به قوميت، جنسيت و ...

  گراييسنت

برخي «مديري اشاره كرد: 
دانشجويان چون از شهرهاي 
مختلف و با فرهنگ متفاوت 

هاي آمدند و از قوميت
گوناگون هستند در نگاه اول 

كنند و به هم اعتماد نمي
تعصبات خاص خود را 

ين تمايلي به دارند بنابرا
همكاري ندارند تا آشنايي 

كامل از هم به دست اورند و 
حس اعتماد بين آنها بوجود 

  »آيد

  تعصبات مذهبي

  هاي زباني و گويش دانشجويانتفاوت

  عدم اعتماد بين دانشجويان

  باورهاي خرافي دانشجويان

  قوميتيتبعيض 

  عدم همكاري و مشاركت دانشجويان

اينرسي تجربه و 
  يادگيري

موانع 
  اجتماعي

هايي از روابط موانع اجتماعي شبكه
اجتماعي بازدارنده كه مانع ايجاد 

ها، بده و بستان و پيوند با ارتباط
ديگران شده و منجربه عدم اعتماد 

شود كه در اين پژوهش شامل مي
بوده كه باعث  كارانهفرهنگ محافظه

انفعال، وجود مدير و مسئول محتاط، 
دانشجوي محتاط، تابعيت دانشجو، 

استاد محتاط، فرهنگ سكوت، فرهنگ 
شود. ترس و فرهنگ تحميل مي

دانشجويان پس از اندكي ورود به 
دانشگاه و شناختن جو حاكم بر 

دهند محتاط باشند دانشگاه ترجيح مي
ه دهند كو از خود مقاومت نشان مي

شود دانشجويان از تجربه و منجر مي
دانش گذشته خود در جهت حل 
مسائل جديد، پذيرش و يادگيري 

  كنند.دانش جديد استفاده 

وقتي من » دانشجويي گفت:
بينم هر چي تالش كنم و مي

كاراي بزرگ و كوچيك در 
دانشگاهمون انجام دهم ولي 

كسي از مديران دانشگاهي 
براي زحمت من ارزش قائل 

گيري را ست منم گوشهني
  »ترجيح ميدم

ما «شجويي ديگر گفت: ندا
خوايم داخل دانشگاه و مي

براي دانشگاه خودمون كار 
انجام دهيم ولي وقتي براي 
گرفتن يك مجوز كتبي يك 
هفته برو و بيا داريم مسلم 

  »شيمدلزده مي

  عدم آگاهي و دانش ناكافي مسئوالن، اساتيد و دانشجويان
  وجود روحيه مشاركتي در خانواده و جامعهعدم 

  مخالفت با تغيير سبك يادگيري به سوي يادگيري فعال
هاي عملي و ترس از فقدان تجربه دانشجويان در فعاليت

  شكست
قدرتي بيگانگي اجتماعي (احساس انفصال، جدايي، تنهايي، بي

  و انزوا دانشجويان نسبت به ديگران)
  ندادن به موفقيت دانشجويانبها 

كاري محافظه
  مسئولين

  عدم توجه ويژه به نحوه تدريس و ميزان يادگيري دانشجويان
  هاي مختلففقدان دموكراسي در تشكل

  كم توجهي مسئولين به استعدادهاي دانشجويان
هاي مرتبط با گيري در مجوز ايجاد تشكل ها و كانونسخت

  دانشجوياننيازهاي 
  عدم توجه به ايده هاي دانشجويان توسط برخي از اساتيد

  اعتمادي به مسئولينبي

  هاموانع مالي جهت تكميل ساخت و سازها و تحويل كالس

محدوديت 
  بودجه

موانع 
  اقتصادي

موانع اقتصادي به معناي رويكردها و 
ها هاي كالن اقتصادي، آسيبسياست

ي اقتصاد، نهادها و و فساد در حوزه
ها، تعامالت عمده در حوزه سازمان

باشد. اقتصاد و فرهنگ اقتصادي مي
در اين تحقيق مشخص شد از 
ترين مهمترين و در برخي موارد اصلي

گيري افراد جهت معيار براي تصميم
مشاركت در امور دانشگاهي است 

عوامل اقتصادي است. چرا كه به واقع 
اد جامعه، توجه هاي مهم افراز دغدغه

آنها به مسائل اقتصادي و تالش و 
ريزي براي آينده مطلوب از برنامه

  لحاظ اقتصادي است.

يكي از مديران چنين اظهار 
ما با كمبود بودجه «كرد: 

ها در جهت انجام پروژه
دانشگاه مواجه هستيم كه اين 

كم اهميت ندارد و بايد 
  »پيگيري شود
خرج و «دانشجويي گفت: 

االست و خيلي از مخارج ب
بر است امور مشاركتي هزينه

كه دانشگاهيان فقط از كمبود 
  »نالندبودجه مي

  هاكمبود بودجه جهت انجام پروژه
  رساني نامناسب مالي در نهادهاي دانشگاهياطالع

  هاي فوق برنامهتخصيص اعتبار مالي محدود براي فعاليت
- جهت اجرايي ساختن ايدهعدم تخصيص اعتبار و تسهيالت 

  هاي نو دانشجويان
هاي نسبتا زياد عدم توان برخي دانشجويان در پرداخت هزينه

  هابراي تكميل برخي تكاليف و پروژه

وضع مالي 
  ضعيف

هاي جانبي و مخارج دغدغه دانشجويان در خصوص هزينه
  سنگين

  عدم دسترسي به منابع و فرصت ها
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گرها و موانع مشاركت فعال دانشجويان علوم كشاورزي ها، تسهيلبايستپيش تبيين براي آمده دستبه هاي. الگوي حاصل از فرامضمون٢ شكل
 در دانشگاه از ديدگاه اساتيد و دانشجويان

  

  

  گيرينتيجه
هاي قابليت بين تناسب باشد. نبودمحور ميشغلآموزش  بر تأكيد و دانشجويان هاي عموميمهارت توسعه دانشگاه، از جامعه انتظار امروزه

تفكر  به را ما شوند، كار به مشغول آن در بايد كه بخش تخصصي و صنعتي كشاورزي نياز و آموختگان كشاورزيعلمي، فني و تعاملي دانش
آموزشي مناسب،  ساختار يك اقعو در .كندمي آموزشي، پرورشي و يادگيري در نظام آموزش عالي كشاورزي ترغيب هايتغيير روش درباره

كه به منظور ايجاد تحوالت الزم براي افزايش مشاركت  است ضروري لذا كند، آماده هاي آيندهبا چالش سازگاري براي را فرد كه آن است
ها و موانع كنندهو تسهيل هابايستپيشفعال دانشجويان در دانشگاه اقدامات اساسي صورت گيرد. گام نخست دراين زمينه آن است كه 

ها ميسر هاي مربوط به هريك از اين مؤلفهها، سنجش و ارزيابي دقيق فعاليتمشاركت فعال شناسايي شود و در گام بعدي با تدوين نشانگر
منظور  هاي كشاورزي بوده است. به همينهاي ياد شده براي مشاركت فعال دانشجويان در دانشگاهشود. هدف از اين پژوهش شناسايي مؤلفه

موانع فرهنگيموانع اجتماعيموانع اقتصادي
موانع ساختاري 

آموزشي
موانع فردي

مشاركت فعال 
دانشجويان در 

نظام آموزش عالي 
 كشاورزي

 هابايستپيش

 هاكنندهتسهيل

 موانع

 امكانات فيزيكي

نظارت و 

 مديريت كارآمد

هاي ويژگي

 فردي

 شهروندي فعال

 فرهنگ سازي

گذاري مشيخط

 دانشجومحور

سيستم مالي
ي سيستم اجراي

پويا
عوامل شناختي نظام ارزيابي نظام اطالعاتي ارتباطات



 ها و موانع مشاركت فعال دانشگاهي دانشجويان كنندهها، تسهيلبايستپيش ٢١

 

  .٢٠-١ ، ص.٩٣، شماره ٢١، سال آموزشي ارزشيابي و گيرياندازه مطالعات

بندي شدند كه در ادامه مضامين مرتبط شناسايي و دستهطي مصاحبه با دانشجويان، اساتيد و مديران علوم كشاورزي مفاهيم، مضامين و فرا
 ها پرداخته شده است:به شرح آن

  
  هاي مشاركت فعال دانشجويان بايستالف)پيش

بندي موضوعات اصلي مضمون در دسته ١٢مفهوم استخراج شده  ٦٢ه از مشاركت فعال دانشجويان در دانشگا هايبايستدر خصوص پيش
محور، امكانات فيزيكي، نظارت و مديريت كارآمد، گذاري دانشجومشيمضمون اصلي شامل: خطفرا ٦قرار گرفت و به اين ترتيب از آنها 

  سازي بدست آمد.هاي فردي، شهروندي فعال و فرهنگويژگي
و  "ريزي صحيحاهداف و برنامه"هاي مشتمل بر مضمون» محوردانشجوگذاريمشيخط«مضمونِ حاضر فرا هاي پژوهشبراساس يافته

)؛ شريفيان ١٣٩٥پور و همكاران (هاي خسرويمشاركت فعال بدست آمد كه با يافته هايبايستپيشاز جمله  "عامليت دانشجو در تصميمات"
همسو است. بديهي است ) ٢٠١٧(بولز و والن مطالعه  و همچنين) ١٣٨٤سليماني مطلق ()، ١٣٩١پو ()؛ طاليي و حكمت١٣٩٢و همكاران (
 و پرلمن اند (پترسنشده خوانده عالي آموزش مشتري اصلي بسياري آثار در و گيرندقرار مي درسي هايبرنامه نتايج تأثير تحت دانشجويان
ارتباط  در درسي هايبرنامه با هاماه و روزها ها،است. دانشجويان ساعت عانذينف از گروه اين اهميت دهندة)، كه اين نشان١٩٩٩ همكاران،

برخي  در نمايد. اين ضرورتمي ضروري مطلوب، وضع در گروه اين براي و معقول منطقي مشاركت ساختن فراهم هستند. بنابراين،
 در مشهور نويسندگان از ) كه٢٠٠٩استارك ( و التوكااست.  گرفته قرار توجه مورد ) نيز٢٠٠٨هاي ديگر مانند چن و همكاران (پژوهش
 اند. چنيندانسته درسي دانشگاهي ريزيبرنامه در دروني نيروهاي تأثيرگذار از يكي را دانشجويان هستند، عالي برنامه درسي آموزش عرصه
  .است درسي ريزيگذاري و برنامههدف در دانشجويان تحصيالت تكميلي مشاركت ضرورت مبين هاييديدگاه
)؛ ١٣٩٤بيگي و ميرزايي (بدست آمده كه با نتايج علي "امكانات رفاهي"و  "آموزشيامكانات كمك"مشتمل بر » امكانات فيزيكي«

هاي ملي و هاي آموزشي يا همايشها كارگاهاگر در دانشگاه) همسو است. بر اين اساس ١٣٩٧)؛ ابوالقاسمي و همكاران (١٣٨٧فراستخواه (
ها و ها، پروژههايي فراهم شود كه دانشجويان در طرحها را تشكيل دهند يا اگر زمينهي برگزار شود كه دانشجويان اعضاي كميتهالمللبين

رسد بتوان زمينه مشاركت فعال دانشجويان را تقويت كنند (فراستخواه، كارهاي پژوهشي، مقاالت علمي و...با اساتيد همكاري كنند، به نظر مي
دهد كه يادگيري و رفتار دانشجويِ راضي بهتر بوده و دانشجويان راضي ميان برآيند مطالعات نشان ميخصوص امكانات رفاهي، در  ).١٣٩٤

ترند. و بنابراين، دانشجوي فعال با احتمال بيشتري در دوران تحصيل و كنند، دانشجويان راضي فعالهمساالن خود انرژي مثبت ايجاد مي
  ). ١٣٩٤بود (مهدي،  بعد از آن، موفق خواهد

بدست آمد كه با  "مقررات و فرايندها "و  "هاي حمايتيسياست"مضمون نظارت و مديريت كارآمد دو مضمون فرعيِ در خصوص فرا
تدوين مقررات حمايتي و تسهيلگر براي پاسخگويان همسو است. ).١٩٩٣(فين و ووئلكي، )؛ ١٣٩٧زاده و همكاران (ي حسيننتايج مطالعه

هاي آموزش نوين و نوآورانه ها توسط دانشگاه و ملزم كردن آموزشگران به استفاده از روشسازي فعاليتت دانشجويان به همراه شفافمشارك
با نظارت بر مشاركت فعال و دستاوردهاي دانشجويان، توان گفت كه را در به عنوان نيازهاي افزايش مشاركت خود در دانشگاه برشمردند. مي

توانند با ها همچنين ميهايي كه نياز به بهبود دارند را شناسايي كنند. دانشگاههاي عمل خوب و همچنين زمينهوانند حوزهتموسسات مي
اي ارائه دهند كه بازخورد مؤثري را نشان ها را به گونهمديريت صحيح منابع حمايتي را به روش استراتژيك تخصيص دهند و پيامد اين روش

  دهند. 
در خصوص اند. هاي فردي بودهدو مضمون فرعي مورد نظر براي مضمون اصليِ ويژگي "هاي هيجانيويژگي"و  "رفتاري هايويژگي"
كنند و در جهت رسيدن به شناس و پذيرا به تجربه، وقت زيادي را صرف انجام تكاليف ميافراد وظيفهتوان گفت ميهاي رفتاري ويژگي

كه ) ٢٠٠٤دهند (داف، و همكاران كنند و از اين طريق مشاركت دانشجويي را تحت تأثير قرار مياهداف خود تالش و پافشاري زيادي مي
هدفمندي، به همين طريق و  كوشي، پشتكار، توجهمسئوليت پذيري، سخت هاي پژوهش مانندبدست آمده از دادههاي رفتاري ساير ويژگي

هاي هيجاني همسو بوده است. نتايج در خصوص ويژگي) ١٣٩٧عباسي و همكاران () و ١٣٩٦رستمي و همكاران (نتايج مطالعات با موثرند و 
كه دريافت: سالمت فكري، مطابقت دارد ) ١٩٨٧جويي با نتايج تينتو (دانشجويان مانند احساس عالقه و اشتياق، انگيزه و روحيه مشاركت

كند كه انگيزه با رفتار . همچنين مشاركت فعال اشاره مياجتماعي و هيجاني عامل مهمي در مشاركت  فعال دانشجويان و موفقيت است
رسد عاملي باشد دهد و همچنين به نظر ميها چگونگي توسعه منافع فرد را توضيح مياين .شودتكميل شده و به عمل محسوس تبديل مي

 از طرفي ديگر همسو است.) ٢٠١٦مازر ()؛ ١٣٩٧نتايج مطالعات كاوياني و همكاران ( با همچنين .كه لزوماً قبل از مشاركت فعال وجود دارد
 و فعاليت سطح دانشجويان از برخي چرا كه اندموضوع پرداخته اين تبيين به اند،شده انجام تحصيلي انگيزة مورد در كه هاييپژوهش
 خود دوستان با پرسند،مي مدام سؤال يا كنند،مي بردارييادداشت درسي مطالب از دهند. مثالًمي نشان يك تكليف در را بيشتري مشاركت

 به حتي و كنندمي مطالب درسي مطالعة صرف را زيادي زمان كالس، وقت از خارج كنند،مي وگوگفت و بحث درسي مطالب زمينة در
  .كنندمي مراجعه ها نيزها و كارگاهكتابخانه به و هستند جانبي اطالعات دنبال



 ٢٢ گيري و ارزشيابي آموزشيفصلنامه مطالعات اندازه

 

  .٢٠-١ص. ، ٣٩، شماره ٢١، سال آموزشي ارزشيابي و گيرياندازه مطالعات

 هايگيريعنوان جهتبه واقع در هدف هايگيريجهتبه هدفمندي دانشجو بستگي زيادي دارد؛  كه گفت توانمي آن تبيين در
گاهي اثبات  و توانايي رشد تكليف، يك با شدن درگير از شوند. گاهي هدفمي تعريف براي پيشرفت تكليف يك در عمل براي موقعيتي
 .است توانايي

 آنان دهند.مي خرج به زيادي تالش آنها انجام و براي اندقائل بااليي ارزش هاتكليف براي هستند، دروني انگيزة رايدا كه دانشجوياني
در  .است مطلوبي سطح در و مشاركت فعال آنان تحصيلي درگيري نتيجه در كنند.مي استفاده باال و سطح فراشناختي راهبردهاي از بيشتر
 عملكردي برتر داشتن استانداردهاي و كارها، انجام بهتر ديگران، از بودن بهتر براي هستند، بيروني انگيزة داراي كه دانشجوياني مقابل،
است.  ديگري به چيز دستيابي براي او تالش و هدف ولي شود، درگير درسي هايتكليف با است دانشجو ممكن اگرچه كنند.مي تالش

 .گيردمي قرار عوامل بيروني نيز  تأثير تحت مشاركت فعال و تالش كيفيت و سطح بنابراين
وجود اند. بوده »شهروندي فعال«دو مضمون فرعي مورد نظر براي مضمون اصلي  "هاي اجتماعيتعامالت سازنده و تقويت مهارت"

و روابط دانشجويان و  همفكري و ارائه نظرات در كالس، تعاملو عوامل اجرايي يا آموزشي دانشگاه،  روابط سازنده دانشجويان با يكديگر
كنندگان در پژوهش بيان كردند و تحت عنوان مضمون هاي يادگيري عواملي بود كه مشاركتاساتيد به صورت كالمي و غير كالمي در فعاليت

رد همانطور ) مطابقت دا١٣٩٢خويي و همكاران ()، مرقايي٢٠١٠)، زبكي و همكاران (١٩٩٦روئيسر و همكاران، (با نتايج  "تعامالت سازنده"
) اظهار داشت مشاركت دانشجويان و تعامل هيأت علمي و همكاران در داخل و خارج از كالس با دستاوردهاي ١٩٩٣ -١٩٨٤كه آستين (

احترام به قوانين و افراد آموزش و تاكيد بر احترام متقابل، تشويق دانشجويان به همكاري، دارا بودن دانشجويي رابطه مثبت دارند. از طرفي 
مفاهيم مورد نظر پاسخگويان در پژوهش حاضر بوده است و با هايي مانند روابط اجتماعي و روابط عمومي باالي دانشجويان از جمله يژگيو

هنگامي ) همسو بوده است. ١٣٩٧)، عباسي و همكاران (٢٠١١راسل و آر. اسليتر ()، ٢٠١١ليچ و زبكي ( )،٢٠١٠نتايج مطالعه زبكي و همكاران (
رسند، احترام مي اي كه به طور قطعي و بدون اعتراض به ايدهگونهكنند به همديگر احترام گذارند بهگران، دانشجويان را ترغيب ميكه آموزش

تواند بعد مهمي از محيط اجتماعي در كالس باشد كه جز الزامات تغييرات كارآمدي در نتيجه تجربه احترام متقابل مي .متقابل برقرار شده است
  ).٢٠٠١شود (رايان و پاتريك، را محسوب مي ٢و خودتنظيمي تحصيلي ١يتحصيل

هاي مشاركت نيازسازي فرهنگ گروهي و نظارت اجتماعي را از جمله پيشبراساس زمينه» سازيفرهنگ«كنندگان در پژوهش، مشاركت
)، و اكبرپورزنگالني ١٣٩٧)، گنجي و همكاران (١٣٩٨سالمي و همكاران (فعال دانشجويان بيان كردند. اين مضامين مويد مطالعات افضليان

توانند هاي تحصيلي گروهي ميباشند. فوايد كار گروهي خصوصاً در علوم مهندسي بر كسي پوشيده نيست اما فعاليت) مي١٣٩٥و همكاران (
 توانمندي به اعتماد افزايش همچنين و وهيفعاليت گر در افراد توانمندي افزايش عام گرايي، توسعة با رسدمي نظر نسبتاً پيچيده باشند. به

ديگر، با توجه به اينكه تجربه شروع دانشگاه به طور  سوي شود. از تقويت آنها در جمعي نيز كار به گرايش هاي گروهي،فعاليت در فرد هر
) تلقي ٢٠٠٥(گريفيتس و همكاران،  ٤شوك يادگيري ) و٢٠٠٨(كريستي و همكاران،  ٣واضح براي بعضي از دانشجويان شوك فرهنگي

كاهو، (گيرد دهد كه ميزان متفاوتي از مشاركت فعال در بين آنان شكل ميهاي فرهنگي در بين دانشجويان رخ ميشود، بنابراين تفاوتمي
  ). ٢٠٠١به نقل از استالكر و همكاران،  ٢٠١٣

  
  هاي مشاركت فعال دانشجويانكنندهب)تسهيل

بندي موضوعات اصلي مضمون در دسته ١٢مفهوم استخراج شده  ٦٣هاي مشاركت فعال دانشجويان در دانشگاه از كنندهدر خصوص تسهيل
نظام اطالعات و  نظام ارزيابي، عوامل شناختي، فرامضمون شامل: سيستم مالي، سيستم اجرايي پويا، ٦قرار گرفت و به اين ترتيب از آنها 

   ارتباطات بدست آمد.
راد كه مؤيد نتايج پژوهش بهشتي "پشتيباني مالي بوده"و  "گذاريبودجه و سرمايه"مضمون بدست آمده از مضامين فرا "يسيستم مال"

هاي ) بوده كه نقش منابع مالي و هزينه٢٠٠٥رايان ()، و همچنين ٢٠٠٦و همكاران ( پايك)، ١٣٩٢)، موحدي و همكاران (١٣٩٧و همكاران (
هاي اجرايي (اداري) به طور منفي با مشاركت فعال دانشجويان وابسته است. نتايج ررسي كرد و دريافت كه هزينهنهادي در مشاركت فعال را ب

دهد. پاسخگويان در اين خصوص بيشتر به مواردي مانند ها و مشاركت فعال را نشان مياين تحقيق پيوندهاي پيچيده بالقوه بين هزينه

                                                             
1 academic efficacy 

2 self-regulation 

3 culture shock 

4 learning shock 



 ها و موانع مشاركت فعال دانشگاهي دانشجويان كنندهها، تسهيلبايستپيش ٢٣

 

  .٢٠-١ ، ص.٩٣، شماره ٢١، سال آموزشي ارزشيابي و گيرياندازه مطالعات

هاي متنوع مالي براي تسهيل مشاركت فعال دانشجويان اي درون دانشگاهي و حمايت و ارائه مشوقهتخصيص بودجه هاي بيشتر براي فعاليت
 اشاره كردند.

استخراج شد و با نتايج مطالعات راسل و آر.اسليتر  "حمايت نهادي و آموزش مشاركتي پويا"از مضامين » سيستم اجرايي پويا«مضمون فرا
شود كه در يك گونه استدالل مي) همسو است. از مفاهيم اين بخش اين١٣٩٢نژاد و آخش (حسين)، ١٣٩٧)، كاوياني و همكاران، (٢٠١١(

هاي مشاركتي و پويا بستر پويا كه لزوماً بر پايه حمايت نهادي بوده، ممكن است فرهنگ نهادي ايجاد شود كه به طور مداوم از طريق روش
ي تحصيلي مؤثر باشند، بنابراين احتمال اثربخشي نهادي بيشتر شده و يادگيري و توسعهها و تجربيات كند تا دانشجويان در فعاليتتالش مي

يابد. عالوه بر ايجاد كالس درسي كه احترام متقابل، حمايت و آسايش را براي دانشجويان فراهم فردي و علمي دانشجويان افزايش مي
  هاي يادگيري مثبت و مشاركتي تمركز كند.ه شود و پژوهش بر روي محيطكند، تدريس برنامه درسي بايد به شكل يادگيري مشاركتي ارائمي

هاي مشاركت فعال بدست آمد كنندهاز جمله تقويت "ايجاد انگيزه"و  "ترغيب دانشجويان"براساس مضاميني مانند » عوامل شناختي«
هاي تحصيلي دارد. رايان و ه انتظارات و پيشرفتهاي اجتماعي و توجه بكه داللت بر افزايش انگيزه، رفتار مثبت در كالس درس، شبكه

هاي يادگيري مشاركتي با پنج شاخص انگيزه و مشاركت فعال همراه است اشاره كردند كه تشويق آموزشگران به موقعيت )٢٠٠١پاتريك (
كاهش رفتار متضاد). اين  تنظيم شده و(اثربخشي تحصيلي، اثربخشي اجتماعي با مدرس، اثربخشي اجتماعي با همساالن، يادگيري خود

)، سماوي و همكاران ١٣٩٥)، بردبار و يوسفي (١٣٩٦)، منيعي و همكاران (١٣٩٦هاي رباني و همكاران (مضامين همچنين همسو با يافته
  ) است.٢٠١٦) و بودي آستوتي (٢٠١٠)، زبكي و همكاران (٢٠١٥)، دوگان (١٣٩٥(

 منطقي، منظم، براساس نظرات پاسخگويان بدست آمد كه بر اجراي "ارزيابي هدفمند"و  "ارزيابي عادالنه"مشتمل بر » نظام ارزيابي«
 كلي طورهاي آينده و بهگذاريگيري از نتايج ارزشيابي اساتيد براي هدفبرگزاري امتحانات، بهره تبعيض در از دور به عادالنه، و شفاف
  ) همسو است.١٣٩٥)، بنكداري و همكاران (١٣٩٧مطالعات هاشميان و همكاران (دارد و با نتايج  داللت دانشگاه توسط ارزشيابي فرايند

هاي مشاركت كنندهبه عنوان بخشي از تسهيل "روزرساني اطالعاتو به "خالقيت آموزشي"مشتمل بر مضامين » اطالعات «فرامضمون 
پژوهش، به روز نگه داشتن روش تدريس، محتوا/ برنامه هاي خالقانه در آموزش و فعال بدست آمده و داللت بر استفاده و حمايت از روش

)؛ و مطالعه كوتز ١٣٩٩هاي نوين اطالعات و ارتباطات دارد و مويد نتايج پژوهش كريمي و همكاران (درسي توسط اساتيد، استفاده از فناوري
هاي دانشجويي، هاي جزئي در مورد فعاليتگزارش توانند به جاي استفاده از مفروضات ياها ميپيشنهاد كرده است: دانشگاه ) است كه٢٠١٠(

هاي دانشجويي، نهادها را با اطالعات ارزشمندي براي بازاريابي و گيري كنند. اطالعات در مورد فعاليتتر تصميمبراساس اطالعات عيني
ط با اطالعات دقيق و قابل اعتماد درباره كند تا بيشتر پاسخگوي نيازهاي يادگيري دانشجويان باشند. فقاستخدام و كمك به آنها تجهيز مي
  هاي دانشجويي سوق داد. ها را فراتر از  فعاليتتوان دانشگاهدهند، ميآنچه كه دانشجويان واقعا انجام مي

)، ١٣٩٦با مطالعه كريمي و ستوده ( "دانشجو-اشتراك تجارب و ارتباط دوطرفه استاد"مشتمل بر مضامين » ارتباطات«فرامضمون  
 نياز شدن برآوردههمسو است. ) ٢٠١٧() و بولز و والن٢٠١٥)، باركائويي و همكاران (٢٠١٥)، گوناك و كوزو (١٣٩٧ياني و همكاران (كاو

 احساسات و نظرها ها،ايده توانندمي شبكه دانشجويان اين طريق از و كند تقويت را دانشجويان شبكه اجتماعي تواندمي ديگران با ارتباط
 دانشجويان كه خواهد شد آن به منجر امر اين ). ٢٠١١ گيالني، و حل كنند (نواز ترياثربخش طور به را مسايل و كنند بيان و را تسهيم خود

 با مثبتي روابط دانشجويان كه ). زماني٢٠١٧ همكاران، و باشند (ژن داشته خود هايتوانايي اي ازبينانهخوش و مثبت تصوري و درك
نمايد كمك مي بيشتر آنها تحصيلي پيشرفت به امر اين و شوندمي بيشتر مشغول رفتاري و عاطفي لحاظ باشند، از داشته مدرسان خود

  ).٢٠٠٧،  كارتني مك و (اوكانار
  

  پ) موانع مشاركت فعال دانشجويان
موضوعات اصلي قرار گرفت بندي مضمون در دسته ١٠مفهوم استخراج شده  ٥٧در خصوص موانع مشاركت فعال دانشجويان در دانشگاه از 

مضمون اصلي شامل: موانع فردي، موانع ساختاري/آموزشي، موانع فرهنگي، موانع اجتماعي و موانع اقتصادي فرا ٥و به اين ترتيب از آنها 
  بدست آمد.

عالقگي، مانند بيي عواملي دهندهبدست آمده نشان "و عوامل ماهيتي "رواني-عوامل شخصيتي"مشتمل بر» موانع فردي«مضمون فرا
باشد. اين نتايج با مطالعات فروزنده گرايي، فقدان روحيه مشاركتي و نقادي و نقدپذيري، اختالف نظر بين دانشجويان و ... مينارضايتي، فايده

 بدون ان گفتتومي) مطابقت دارد. ١٣٨٣و زماني و عظيمي ( )١٣٩١بلوردي و بلوردي ()، ١٣٩٨)، سپهوند و همكاران (١٣٩٠و همكاران (
 هر كه چرا خواهد شد، نقصان دچار دانشجويان خصوص يادگيريهاي دانشگاهي و بهفعاليت در بودن فعال فردي، هايتفاوت به توجه

 تواننمي لذا و است متفاوت ديگر فرد به فردي از كه هايي استضعف و هاتوانايي داراي خود هايويژگي و شرايط با متناسب دانشجويي
هاي  سبك و عادت از تجربه حسب بر مختلف دانشجويان ديگر سويي از شد، متصور همه براي سرعت را يك و زمان يك يادگيري در

 دانشجويي تا حال هر در داشتند دانشجويان اعتقاد راستا اين در .باشد داشته توجه هاآن به بايد استاد كه برخوردارند نيز مختلفي يادگيري



 ٢٤ گيري و ارزشيابي آموزشيفصلنامه مطالعات اندازه

 

  .٢٠-١ص. ، ٣٩، شماره ٢١، سال آموزشي ارزشيابي و گيرياندازه مطالعات

 هاي شيوه كه كردندمي اظهار ديگر سويي از و نباشد موفق آن در شايد نكند، عالقه و تمايل ابزار آموزشي فعاليتشيوه يا  به نسبت
 به آموزش توجه كردند،مي ياد فعال يادگيري عنوان به آن از كه چيزي و شود فردي و القاي استرس تفاوتهاي ايجاد نبايد باعث آموزشي

  .گرفتمي نظر در را كالس دانشجويان در توانايي و سرعت كه بوده فردي هايتفاوت
بدست آمد كه  "عدالتي آموزشيبي"و  "عدم هماهنگي و انعطاف"فرامضمون ديگري است كه مشتمل بر » موانع ساختاري/آموزشي«

برنامه، هاي فوقيتداللت بر وجود تبعيض، قوانين و شرايط سختگيرانه، جو رسمي، محدوديت در زمان درس، امكانات و مكان براي فعال
)، فروزنده ٢٠١٢هاي دونبار (هاي مختلف دانشگاه دارد اين نتايج با يافتهريزي، كمبود پرسنل ماهر و فقدان هماهنگي بين بخشضعف برنامه
اركت نيز هاي دانشجويان نشان داد، كه مانند وقت و تالش، تعامل و مشهمچنين پاسخ) همسو است. ١٣٧٤)، و سپهري (١٣٩٠و همكاران (

ها شرايط براي هاي سخنراني به دليل چيدمان رديفي صندليبوسيله محيط يادگيري فيزيكي آنها محدود شده است. به طور مثال در سالن
  مشاركت فعال محدود بوده و توضيح دادن و تعامل با يكديگر دشوار است.

است و به موانعي مانند ضعف در فرهنگ  "گراييسنت"و   "فردگرايي"بوده كه مشتمل بر مضامين » موانع فرهنگي«فرامضمون ديگر 
رأي بودن كادر آموزشي، تعصبات مشاركت و كار گروهي، منفعت طلبي، خودمحور بودن، خود برتر بيني و رقابت ناسالم دانشجويان، خود

اي خرافي دانشجويان و تبعيض قوميتي در دانشگاه هاي زباني/گويشي عدم اعتماد دانشجويان به همساالن و اساتيد، باورهمذهبي، تفاوت
 اهميت بيكاري، كاذب، رقابت مانند هاييويژگي گرايي، خود ازبيشتر از همه، فرهنگ مدرك كه بودند معتقد كند. دانشجوياناشاره مي

 دانشجو كه بودند معتقد د. پاسخگويانكنمي تشديد و آورده وجود به را آنها حتي يا و صرف برخاسته آموزشِ بر اجتماعي، و تأكيد پرستيژ
 تغيير براي تالشي دارد فاصله هايشآلايده با دانشگاه وضعيت كه رسيد اين نتيجه به وقتي ورود از پس و شود دانشگاه وارد كندمي تالش
 آن از و بگيرد مدركش را چه سريعتر هر كه گيردمي تصميم لذا است فايدهبي هايشتالش كه كندمي احساس يا و موجود نكرده وضع
)، بلوردي و بلوردي ١٣٩٨سالمي و همكاران (هاي افضليانشود. اين نتايج همسو با يافتهشود و طبيعتا مشاركت فعال در او مشاهده نمي خارج

  ) است.١٣٩١(
هاي همسو با يافته "مسئولينكاري محافظه"و  "اينرسي تجربه و يادگيري "نيز فرامضمون بدست آمده از مضامينِ » موانع اجتماعي«

) است و داللت بر عدم وجود روحيه مشاركتي در خانواده و جامعه، مخالفت با تغيير سبك يادگيري، ٢٠١٤) و هاگ (١٣٩٥سپهوند و همكاران (
انشگاه، بيگانگي اعتمادي دانشجويان به مسئوالن دفقدان آگاهي و تجربه دانشجويان و ترس از شكست و تبعات آن در محيط اجتماعي، بي

با توجه به اينكه بحث  هاي اجتماعي دارد.گيري در مجوز فعاليتهاي درخشان و سختاجتماعي، كم توجهي مسئولين به استعدادها و ايده
، گيرد كه تأكيد زيادي بر احساسات فردي) نيز الهام مي١٩٦٩مشاركت فعال دانشجويان در دانشگاه از تئوري كنترل اجتماعي (هيرشي، 

شود. دلبستگي و تعلق داشتن به نهادهاي اجتماعي دارد. رفتار ضد اجتماعي جوانان به عنوان يك گسست در پيوند ميان فرد و جامعه تلقي مي
به همين شكل عدم درگير شدن دانشجو در دانشگاه، نوعي گسست ارتباط ميان فرد و نهادهاي آموزشي تلقي مي شود. پيوستگي و تعلق در 

 در كه بودند معتقد پاسخگويان كنترل اجتماعي با تعهد باورها، دلبستگي و درگيري مشخص شده است. از سوي ديگر اكثر تئوري هاي
 با زنندمي كالس در شده ارائه مباحث نقد به دست دانشجويان كه موارد است. در برخي شنونده دانشجو و گوينده استاد ايران هايدانشگاه

 شنونده كه دهندمي ترجيح بر دانشگاه حاكم جو و شناختن دانشگاه به ورود اندكي از پس دانشجويان شوند. لذاينم روبرو استقبال استادان
  منتقد. يا و گوينده تا باشند
و وضع مالي  محدوديت بودجه"هاي پژوهش است كه مشتمل بر مضامين ديگر فرامضمون استخراج شده از يافته» موانع اقتصادي«
ها، سازها و تحويل كالسوموانع مالي جهت تكميل ساختكنندگان در پژوهش مانند مفاهيم حاصل از نظرات مشاركتباشد مي "ضعيف

هاي فوق برنامه، عدم تخصيص اعتبار و تسهيالت جهت اجرايي ها، تخصيص اعتبار مالي محدود براي فعاليتكمبود بودجه جهت انجام پروژه
هاي نسبتا زياد تكاليف و هاي جانبي و عدم توان برخي دانشجويان در پرداخت هزينهخصوص هزينه ها، دغدغه دانشجويان دركردن ايده

ها نشان دهنده تاثير اين عوامل بر كاهش يا عدم مشاركت فعال در دانشگاه است و عدم دسترسي دانشجويان به منابع و فرصتها و طرح
 مشاركت ميزان و دانشجويان ماهانة درآمد ميزان ) است كه بيان كردند بين١٣٩٠ران ()، فروزنده و همكا٢٠١٢هاي دونبار (همسو با يافته

  دارد. وجود دارمعني و منفي (معكوس) ايرابطه برنامه فوق هايفعاليت در آنان
 سند كه در گونهآن هاهدف به دستيابي راه در است موجب شده كه است رو رو به مشكالتي مسائل و با نظام آموزش عالي كشاورزي

 نسبت به كشاورزي هايرشته آموختگاندانش نرخ بيكاري بودن باال نيز مدعا اين شاهد و نبوده موفق شده است مشخص آن اندازچشم
  است. جامعه كل ميانگين

تحصيلي آنها، توسعه و بنابراين با توجه به نقش و جايگاه دانشجويان در آينده جامعه، ايجاد زمينه و بستر مناسب براي تحصيل و زندگي 
و  توسعه دانشجويان را با ترويج و رشد دانشگاه بستر اندركاران محيطبالندگي جامعه را به دنبال خواهد داشت. اميد است مسئوالن و دست

 در را تمشارك فرهنگ كلي به طور و نمايند طراحي را مناسب آموزشي محيط فراهم نموده و فراگيران و آموزشگران بين مشاركت آموزش
 در و دبستان دوران از كار گروهي و مشاركت بايستي كه است اين بر اعتقاد كه اين رغم هاي علوم كشاورزي نهادينه كنند. عليدانشگاه



 ها و موانع مشاركت فعال دانشگاهي دانشجويان كنندهها، تسهيلبايستپيش ٢٥
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 هايروش خانواده با محيط در درست يادگيري فرهنگ كه اتخاذ نمايند ترتيبي آموزشي مديران است الزم گردد، درون خانواده نهادينه
گردد. از  اصالح مبناي همكاري و مشاركت بر يادگيري يزمينه در خانواده اعضاي خود و رفتار و اعمال و گردد، ايجاد صحيح مختلف و
 جويانه، جلب اعتماد و پاسخگوسازي نظام مديريتي مورد توجه قرار گيرد و بهبايست اصالح، گسترش و تعميق نگرش مشاركتطرفي مي

 يانگيزه بايستي هر فعاليتي به اقدام براي بلكه مشاركت فعال يزمينه در تنهاكه نه يد بيشتري شود چراتاك شناختي و انگيزشي عوامل
فعاليت  براي انگيزه ها وجودكنندهو تسهيل هابايستپيش به قسمت مربوط هاياكثر بخش در در نيز الگو اين داشته باشد؛ در وجود كافي

 هاي پيشرفتهدف با دانشجو باشد، آموزش عالي كشاورزي برانگيزاننده بافت كه شرايطي باشد. درمي و ضروري الزم و موفقيت مشاركتي
 رويكردهاي اكتشاف، و پژوهش بر مبتني و برانگيزتدريس چالش هايروش و محتوا باشد. داشته بااليي مشاركت فعال تواندمي معين

 زمينة الزم توانندمي تشويقي مؤثر هايروش و توانمند هيئت علمي مناسب، ارزشيابي هايريزي، روشآموزش و برنامه در محور دانشجو
  دانشجويان فراهم كنند. تحصيلي انگيزة ارتقاي براي را

 دارد مرتفع وجود بخش اين كه در موانعي و گيرد قرار مورد توجه شرايط و زمينه بايستي نخست يمرحله در موانع نيز خصوص در
باشد.در اين زمينه توجه به اين نكته ضروري است كه چون دانشجويان مخاطبان مي بسيار زياد محيط از فرد تأثيرپذيري ميزان زيرا گردد

نسبت به يكديگر بود تا آنها بتوانند با اطمينان  اصلي اين پديده هستند در درجه اول بايد به دنبال راهكارهايي براي افزايش اعتماد دانشجويان
فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در راستاي رفع موانع ساختاري بخش  رصه فرهنگي بگذارند. همزمان با رفع گام به گام موانعخاطر پا در اين ع

آموزش كشاورزي به موانع شخصيتي تك تك فراگيران و حتي آموزشگران اهميت داده شود و در جهت رفع آن از طريق مراكز مشاوره درون 
هاي فوق برنامه متأثر از عوامل مربوط به هر دو گروه مدرسين حضور و يا عدم حضور در كالس درس يا فعاليتدانشگاه اقدام شود زيرا موانع 

  كند.باشد كه ميزان و تداوم حضور را تعيين ميو دانشجويان مي
صل از مصاحبه، الگويي هاي حاهاي كشاورزي و بررسي دادهنظران و دانشجويان دانشگاهدر اين پژوهش تالش شد تا با مراجعه به صاحب

سازي ها و موانع مشاركت فعال دانشجويان در دانشگاه تدوين شود تا از اين طريق در جهت فراهمكننده، تسهيلهابايستپيشمبتني بر 
 برداشته شود.زدگي مند و در عين حال بدون شتابهاي صحيح، سريع، نظامها و رفع موانع موجود گامكنندهها، افزايش تقويتبايستپيش

ريزان دانشگاه در جهت جلب مشاركت بيشتر تواند راهگشاي برنامهدر مجموع، راهكارهاي مختلف حاصل از موانع شناسايي شده مي
ادهاي تواند متنوع باشد. بنابراين پيشنهها ميكارگيري و اجراي اين راهكارها متناسب با شرايط دانشگاهها باشد. البته بهدانشجويان در فعاليت
  شود:كاربردي زير ارائه مي

  هاي تحصيلي در دانشگاه برگزار شود.سالهاي مختلف در طول نيمهاي تشويقي در زمينهشود برنامهپيشنهاد مي-
ها با شادابي كالسدر شود دروس ضعف آگاهي و دانش و ضعف اقتصادي تآثيرات مهمي در مشاركت دانشجويان دارد. پيشنهاد مي-

مند شوند. ها آشنا و عالقهه شود. دانشجويان در جلسات توجيهي ابتداي هر نيمسال، به طور كامل با دروس كشاورزي و فعاليتبيشتر ارائ
  هاي عملي شوند. همچنين به دانشجويان موفق، امكانات و تسهيالت رايگان تحصيلي اعطا شود.سپس وارد كالس

ها، به طور منظم در ابتدا و در ميان ريزيشود. اين برنامه تلف دانشگاه سازماندهيهاي مخهاي برنامهريزيشود برنامهپيشنهاد مي-
  هاي تحصيلي، به اطالع دانشجويان رسانده شود.ترم

سايت دانشگاه، ايميل آكادميك دانشجويان و رساني شود، از طرق مختلف نظير وبهاي مختلف به طور منظم اطالعهاي گروهفعاليت-
  ق پيامك روابط عمومي دانشگاه به اطالع دانشجويان رسانده شود.همچنين از طري

ها برعهده خود دانشجويان قرار گيرد: از هاي كالساي طراحي و اجرا گردد كه بخشي از فعاليتها به گونههاي آموزشي كالسبرنامه-
هاي وسط دانشجويان و ارائه پاسخ توسط خود آنها، فعاليتها، طرح سواالت مختلف تجمله: تبادل تجربه و دانش بين دانشجويان، ارائه كنفرانس

  گروهي در كالس درس، كارگاهي دانشجويان.
هاي هاي انجمنهاي آغاز و فارغ التحصيلي، فعاليتهاي فوق برنامه و جشنواگذاري طراحي، ساماندهي، اجرا و نظارت بر كليه فعاليت-

  موزشي بر عهده دانشجويان.آعلمي و 
هاي آموزشي، ها، سمينارها و گردهماييي از همكاري و مشاركت جدي دانشجويان در امر برگزاري هرچه بهتر همايشگيربهره-

  دانشجويي، پژوهشي، فرهنگي و ديني در سطح دانشگاه.
مانند  هاي مختلف دانشجويي در سطح دانشگاههاي شوراها و تشكلمشاركت و همكاري جدي دانشجويان در تشكيل و ادامه فعاليت-

- ريزي جهت استفاده بهينه از توانمنديهاي علمي و آموزشي پژوهشگران جوان، هالل احمر و برنامهبسيج دانشجويي، انجمن اسالمي، انجمن
  هاي فوق.هاي دانشجويان در زمينه

ها و مشاركت و همكاري ها با دانشجويان و دريافت نظرات و پيشنهادات آنواگذاري تشكيل جلسات پرسش و پاسخ مسئولين دانشكده-
ريزي، برگزاري و ارزشيابي از اردوهاي مختلف علمي، آموزشي، فرهنگي، زيارتي، سياحتي و همچنين واگذاري اداره دانشجويان در برنامه

  رساني به دانشجويان.خدماتها و ديگر مراكز ها، آزمايشگاهها، سايتها، كارگاهها، نمايشگاهها، كتابخانهها، خوابگاهاي از امور بوفهبخش عمده
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  هاي پژوهشي و تهيه، چاپ و توزيع نشريات، كتب و مجالت مختلف. جلب همكاري و مشاركت دانشجويان در اجراي طرح-
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