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Abstract 
Introduction: Education is one of the universities' most important tasks, and paying attention to its useful 
components will improve its quality. Therefore, to know the effective indicators in this field, it is necessary to 
study teachers' and students' views.
Methods: In this review study, articles published between 2010-2011 were reviewed. Electronic search in 
Persian and English using Persian and English keywords education, effectiveness, and medical sciences in 
SID, Magiran, Iran Medex, PubMed, Scopus, Ovid, Science Direct, Elsevier, and ProQuest were performed, 
and 14 articles were extracted. Inclusion criteria included publishing in Persian or English, being research, 
having medium and high quality based on JBI-MASTARI tools, and accessing the full version of the article. 
Exclusion criteria also included articles in the form of letters to the editor, case reports, and lack of access to 
the full article.
Results: Based on the studies' results, the six essential indicators in the effectiveness of education in medical 
sciences were teacher communication power, teacher personal characteristics, teaching method, student 
personal characteristics, scholarship, and educational environment, respectively.
Conclusions: Due to the importance of education in medical sciences, effective indicators in this field should 
be paid more attention to, and careful planning should be done to promote these indicators in professors, 
students, and the educational environment. It is also recommended to conduct further studies in prioritizing 
these indicators and paying attention to graduates and staff of health centers' opinions.
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چکیده
مقدمــه: آمــوزش از مهمتریــن وظایــف دانشــگاه هاســت کــه توجــه بــه مولفــه هــای موثــر بــر آن ســبب بهبــود کیفیــت آن خواهــد شــد. 

لــذا جهــت اطــالع از شــاخص هــای موثــر در ایــن زمینــه، بررســی دیــدگاه مدرســین و دانشــجویان امــری ضــروری اســت.
روش کار: در ایــن مطالعــه مــروری، مقــاالت منتشــر شــده بیــن ســال هــای 1399-1389)2020-2010( مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
جســتجوی الکترونیــک بــه دو زبــان فارســی و انگلیســی بــا اســتفاده از کلیــد واژه هــای فارســی و انگلیســی آمــوزش، اثربخشــی، علــوم 
 SID،  Magiran، Iran Medex، PubMed, Scopus, در پایــگاه هــای )Education, effectiveness, medical sciences( پزشــکی
Ovid, Science Direct, Elsevier, ProQuest انجــام و تعــداد 14 مقالــه اســتخراج گردیــد. معیارهــای ورود بــه مطالعــه  شــامل چــاپ 

بــه زبــان فارســی یــا انگلیســی، پژوهشــی بــودن، داشــتن کیفیــت متوســط و بــاال براســاس ابــزار JBI-MASTARI و قابلیــت دسترســی 
بــه نســخه کامــل مقالــه بــود. معیارهــای خــروج هــم شــامل مقاالتــی در قالــب نامــه بــه ســردبیر، گــزارش مــورد و عــدم دسترســی بــه 

نســخه ی کامــل مقالــه بودنــد.
یافتــه هــا: بــر اســاس نتایــج حاصــل از مطالعــات بررســی شــده، شــش شــاخص مهــم در اثربخشــی آمــوزش در علــوم پزشــکی بــه 
ترتیــب در شــش حیطــه قــدرت ارتبــاط اســتاد، ویژگــی هــای فــردی اســتاد، روش تدریــس، ویژگــی هــای فــردی دانشــجو، دانــش پژوهی 

و محیــط آمــوزش بودنــد.
نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اهمیــت آمــوزش در علــوم پزشــکی بایــد شــاخص هــای تاثیــر گــذار در ایــن حــوزه بیشــتر مــورد توجــه 
قــرار گیــرد و برنامــه ریــزی دقیــق جهــت ارتقــای ایــن شــاخص هــا در اســاتید، دانشــجویان و محیــط آموزشــی صــورت گیــرد. همچنیــن 
انجــام مطالعــات بیشــتر در زمینــه اولویــت بنــدی ایــن شــاخص هــا و توجــه بــه نظــرات فــارغ التحصیــالن و کارکنــان مراکــز بهداشــتی 

و درمانــی توصیــه مــی شــود.
کلیدواژه ها: آموزش، دانشجویان، مروری.

مقدمه
امــروزه آمــوزش علــوم پزشــکی شــاهد موفقیــت هــای گســترده 
ای بــوده و مســلما تربیــت هــزاران نیــروی متخصــص، در ســطوح 
مختلــف در علــوم پزشــکی، نقشــی اساســی را در کاهــش مــرگ 
و میــر انســان هــا دارد )1(. هــدف مهــم آمــوزش علــوم پزشــکی 
بایــد آمــوزش و پــرورش دانشــجویان در زمینــه یادگیــری تدریــس، 
رشــد و نمــو فــردی و افزایــش اعتمــاد بــه نفــس، نمــو اجتماعــی 
بــه عنــوان یــک زمینــه حرفــه علــوم اجتماعــی و انســانی و کمــک 

هــر چــه بیشــتر و مؤثرتــر بــه همنوعــان خــود باشــد )2(. در واقــع 
آمــوزش علــوم پزشــکی زیربنایــی بــرای تأمیــن نیــروی انســانی 

کارآمــد بــه  منظــور رفــع نیازهــای جامعــه اســت )3(.
ــن  ــد را مهمتری ــر و کارآم ــوزش مؤث ــه، آم ــن عرص ــان ای محقق
ــخیص  ــجو تش ــري دانش ــي و یادگی ــرفت آموزش ــل در پیش عام
داده انــد. آمــوزش زمانــی موثــر خواهــد بــود کــه مســتقل و دارای 
جهــت گیــری فــردی باشــد، همــکاری و تعامــل بیــن دانشــجویان 
ــاه  ــری آن کوت ــت گی ــد، جه ــته باش ــود داش ــاتید در آن وج و اس
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مــدت نبــوده و بــرای تمامــی زندگــی فــرد هــدف گــذاری شــود 
ــورد  ــاتید در م ــای اس ــدگاه ه ــه دی ــادي در زمین ــات زی )4(. مطالع
آمــوزش و همچنیــن مشــکالت آنــان وجــود دارد کــه مــی توانــد 
ــوزش  ــری و آم ــر یادگی ــا در ام ــرات آنه ــت نظ ــاندهنده اهمی نش
ــي  ــش از نیم ــه بی ــه مشــخص شــد ک ــک مطالع باشــد )5(. در ی
از اعضــاي هیــأت علمــي دانشــکده پزشــکي از عملکــرد آموزشــي 
دانشــکده خــود ناراضــي بودنــد و عمــده ترین مشــکالت آموزشــي 
ــزی مناســب،  ــودن، عــدم برنامــه ری ــد نب ــان قانونمن ــدگاه آن از دی
توجــه نکــردن بــه مســائل آموزشــي، مشــکالت مدیریتــي و مــادی 

ــوان شــد )6(. عن
توســعه آمــوزش و ایجــاد تحــول در آن نیازمنــد شــناخت فرآینــد 
ــاخص  ــراي آن و ش ــن اج ــاي نوی ــیوه ه ــي از ش ــوزش، آگاه آم
ــوم  ــن موضــوع در آمــوزش عل هــای اثربخشــی آن اســت )7(. ای
ــي آمــوزش  ــرا مأموریــت اصل پزشــکی اهمیــت بیشــتري دارد، زی
ــد و شایســته اســت  ــی توانمن ــت کادر درمان ــوم پزشــکی، تربی عل
ــظ و  ــراي حف ــاي الزم را ب ــارت ه ــرش و مه ــش، نگ ــه دان ک
ارتقــاي ســالمت آحــاد جامعــه داشــته باشــند )2(. بنــی داوودی بــا 
بررســی 75 نفــر از دانشــجویان پزشــکی و 75 نفــر از دانشــجویان 
پیراپزشــکی اعــالم نمــود کــه از دیــدگاه دانشــجویان بــه حیطــه 
دانش پژوهــی )54%(، روش تدریــس )47%(، قــدرت ارتبــاط )%34( 
و خصوصیــات فــردی )28%( اســاتید در اثربخشــی آمــوزش موثــر 

اســت )7(.
ــعه کشــورها،  ــد توس ــا در فراین ــه دانشــگاه ه ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــرای  ــزی ب ــوان مرک ــه عن ــذاری را ب ــر گ ــاس و تاثی ــش حس نق
تربیــت و آمــاده ســازی نیــروی انســانی متخصــص، کارآمــد جهت 
پاســخگویی بــه نیازهــای اساســی جامعــه در زمینــه هــای مختلــف 
بــر عهــده دارنــد، ســرمایه گــذاری و پرداختــن بــه مســائل بخــش 
آمــوزش عالــی از طریــق مــورد بررســی قــرار دادن شــاخص هــای 
اثــر بخشــی آمــوزش، کــه یکــی از ارکان مهم توســعه کشــورها در 
ابعــاد مختلــف بــه شــمار مــی آیــد، حائــز اهمیــت مــی باشــد )8(. 
ایــن مســئله بــه ویــژه در کشــورهای کمتــر توســعه یافتــه، چــون 
ــود  ــی همچــون کمب ــا معضالت ــودن ب ــر ب ــه دلیــل درگی ــران، ب ای
ــص و  ــانی متخص ــروی انس ــود نی ــی، نب ــذاری آموزش ــرمایه گ س
ــع انســانی ضــرورت  ــازده هــای آموزشــی مناب ــه ب عــدم توجــه ب

ــه آن را دو چنــدان ســاخته اســت )9(. پرداختــن ب
ــددی  ــای متع ــش ه ــا چال ــا ب ــگاه ه ــر دانش ــای اخی ــه ه  در ده
نظیــر؛ تــوده ای و جهانــی شــدن آمــوزش عالــی، سیاســت زدگــی، 
ــا و  ــاوری ه ــترش فن ــالن، گس ــارغ التحصی ــکاری ف ــت بی انباش
ــی  ــر کیفیــت، کاهــش بودجــه دولت ارتباطــات، ســیطره کمیــت ب

ــت  ــی جه ــای اقتصــادی و اجتماع ــایر بخــش ه ــا س ــت ب و رقاب
کســب منابــع و غیــره مواجــه بــوده اند کــه کارآمــدی و اثربخشــی 
ــی کــرده اســت )10(. ــی های دانشــگاه هــا را دســتخوش دگرگون

ــدون  ــی ب ــوزش عال ــام آم ــه در نظ ــی گرایان ــگاه کم ــترش ن گس
ــادی در  ــت اقتص ــی و ظرفی ــی، فرهنگ ــت اجتماع ــه باف ــه ب توج
دانشــگاه هــا موجــب شــده کــه نظــام هــای دانشــگاهی، وادار بــه 
بــاز اندیشــی در ســاختار، رســالت، اهــداف، کارکردهــا و فرایندهــای 
خــود شــوند )11(. تعییــن مولفــه هــای اثربخشــی آمــوزش، ارزیابی 
از عملکــرد مدرســان و ارائــه تصویــری از نقــاط قــوت و ضعــف آن، 
از یــک ســو بازخــورد مناســبی در اختیــار بــرای سیاســت گــذاران، 
برنامــه ریــزان و دســت انــدرکاران نظــام آموزشــی قــرار مــی دهــد 
ــی  ــی از چگونگ ــا آگاه ــز ب ــان نی ــوی، مدرس ــر س )12( و از دیگ
ــای  ــا و روش ه ــیوه ه ــه اصــالح ش ــد ب ــی توانن ــان م عملکردش
ــه اثربخشــی و  ــج ب ــت منت ــه در نهای ــد ک ــود بپردازن آموزشــی خ
ــه  ــا ک ــردد )13(. از آنج ــی گ ــی م ــام آموزش ــت نظ ــود کیفی بهب
تمــام هــدف آمــوزش انتقــال صحیــح اطالعــات و ارتقــای 
ــورد بررســی  ــب م ــام جوان ــد از تم ــران اســت بای ــری فراگی یادگی
قــرار گیــرد و بــر اســاس نتایــج مطالعــات تغیراتــی داشــته باشــد 
ــن رو،  ــوب داشــته باشــد از ای ــد اثربخشــی در حــد مطل کــه بتوان
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن مولفــه هــای اثربخشــی آموزش 
از دیــدگاه اســاتید و دانشــجویان علــوم پزشــکی در ایــران انجــام 

شــده اســت. 

روش کار
در ایــن مطالعــه مــروری، مقــاالت انجــام شــده در داخــل ایــران 
ــای 1399- 1389)2010-2020(  ــال ه ــن س ــده بی ــر ش و منتش
مــورد بررســی قــرار گرفــت. جســتجوی الکترونیــک بــه دو زبــان 
ــی و  ــای فارس ــد واژه ه ــتفاده از کلی ــا اس ــی ب ــی و انگلیس فارس
 Education,( انگلیســی آمــوزش، اثربخشــی، علــوم پزشــکی
  SID، هــای  پایــگاه  در   )effectiveness, medical sciences

 Magiran، Iran Medex، PubMed, Scopus, Ovid, Science

ــی و  ــس از  بررس ــد. پ ــام ش Direct, Elsevier, ProQuest انج

جمــع آوری تمامــی مقــاالت  جســتجو شــده؛ مقــاالت تکــراری و 
غیــر مرتبــط حــذف شــدند. در مرحلــه بعــد مقــاالت یافــت شــده 
بــر اســاس معیارهــای ورود بــه مطالعــه  شــامل: چــاپ بــه زبــان 
فارســی یــا انگلیســی، پژوهشــی بــودن، داشــتن کیفیــت متوســط 
ــت  ــزار  JBI-MASTARI )جــدول 1( و قابلی ــاال براســاس اب و ب
ــاالت  ــده و مق ــی ش ــه بررس ــل مقال ــخه کام ــه نس ــی ب دسترس
مدنظــر انتخــاب شــدند و معیارهــای خــروج هــم شــامل مقاالتــی 
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ــی  ــدم دسترس ــورد و ع ــزارش م ــردبیر، گ ــه س ــه ب ــب نام در قال
ــه  ــداد 14 مقال ــت تع ــد. در نهای ــه بودن ــل مقال ــه نســخه ی کام ب

ــودار 1(. ــد )نم ــتخراج گردی اس

JBI-MASTARI جدول 1. انتخاب مطالعات بر اساس

نامشخصخیربلهمعیار
آیا اختصاص نمونه به گروه ها به درستی تصادفی است؟
آیا این نمونه ها در تخصیص به گروه ها بی اطالع اند؟

آیا محقق در تخصیص نمونه ها به گروه ها بی اطالع است؟
آیا مشخصات افراد حذف شده و وارد شده به مطالعه مشخص شده است؟
آیا بررسی برآیند های مطالعه بدون اطالع از گروه جمع آوری شده است؟

آیا دو گروه کنترل و آزمایش در ابتدا با هم مقایسه شده اند؟
آیا دو گروه بجز مداخله مورد نظر تحت درمان مشابه قرار گرفته اند؟

آیا گروه ها به روش مشابه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند؟
آیا روش های قابل اطمینان برای ارزیابی به کار گرفته شده اند؟

آیا تحلیل آماری مناسب به کار گرفته شده است؟
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یافته ها
جدول 2: خالصه 14 مقاله بررسی شده در مطالعه

مولفه های تدریس اثربخش )به ترتیب اهمیت(طرحتعداد نمونههدفنویسنده و سال

عسگری و همکاران.
)14(1389

تعیین و مقایسه شاخص های 
تدریس اثربخش از دیدگاه 

دانشجویان و اساتید دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن

200 دانشجو و
90  استاد

توصیفی-مقایسه 
ای

اساتید: دانش پژوهی، روش تدریس و قدرت ارتباط و 
شخصیت فردی

دانشجویان: قدرت ارتباط، روش تدریس، شخصیت 
فردی و دانش پژوهی

محدثی و همکاران.
)15(2011

تعیین و مقایسه شاخص های 
تدریس اثربخش از دیدگاه 

دانشجویان و اساتید دانشگاه 
علوم پزشکی ارومیه

284 دانشجو و
79 استاد

توصیفی- مقایسه 
ای

اساتید: توانایی ارتباط، روش تدریس، ویژگی های فردی 
و دانش پژوهی

دانشجویان: روش تدریس، توانایی ارتباط، دانش پژوهی 
و ویژگی های فردی

میرمحمدی میبدی و 
همکاران.
)16(2012

تعیین ویژگی های تدریس 
اثربخش از دیدگاه دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشکی شهید 

صدوقی یزد
دانشجویان: ارتباط بین فردی، مهارت تدریس، ویژگی توصیفی- تحلیلی256 دانشجو

های فردی، مهارت ارزشیابی و رعایت قوانین آموزشی

یعقوبی و قلیپور مقدم. 
)17(2012

تعیین ویژگی های تدریس 
اثربخش از دیدگاه دانشجویان 
دانشکده پرستاری- مامایی و 

پیراپزشکی لنگرود
توصیفی - 210 دانشجو

مقطعی
دانشجویان: قدرت برقراری ارتباط مدرس ، روش 

تدریس مناسب،تقویت شخصیت فردی و دانش پژوهی

فیروزه چیان و 
همکاران. 2012)18(

تعیین ویژگی های تدریس بالینی 
اثربخش از دیدگاه دانشجویان 
و اساتید دانشگاه علوم پزشکی 

گیالن

338 دانشجو
66 استاد

توصیفی - 
مقطعی

دانشجویان: ویژگی های دانشجو، محیط آموزشی، 
ویژگی های مربی و برنامه ریزی آموزشی

مربی: ویژگی های دانشجو، ویژگی های مربی محیط 
آموزشی، و برنامه ریزی آموزشی

الهی و 
همکاران.2012)19(

تبیین تجارب و درك دانشجویان 
پرستاري در مورد ویژگي هاي 

آموزش  اثربخش
کیفی26 دانشجو

دانشجویان: مهارت های حرفه اي مدرس)روش تدریس، 
مهارت ارتباطی، تسلط علمی، مدیریت کالس(، توسعه 
شایستگی و توانایی دانشجو و ارزشیابي کارآمد فعالیت 

های آموزشی

قربانیان و 
همکاران.2014)20(

عوامل موثر بر کیفیت آموزش 
بالینی از دید دانشجویان 

هوشبری و اتاق عمل دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز

توصیفی - 149 دانشجو
مقطعی

دانشجویان: ویژگی های شخصی مربی )حضور به موقع، 
برخورد مناسب با دانشجویان و عالقه او به کار بالینی(، 

برخورد مناسب با دانشجو، اهداف و برنامه آموزشی، 
محیط آموزش

توفیقیان و همکاران، 
)8( 2015

اولویت بندی و مقایسه شاخص 
های آموزش اثربخش از دیدگاه 
دانشجویان و اساتید دانشگاه 

علوم پزشکی سبزوار

385 دانشجو و 60 
استاد

توصیفی - 
مقطعی

دانشجویان: شخصیت فردی، دانش پژوهی، روش 
تدریس و قدرت ارتباط

اساتید : شخصیت فردی، روش تدریس، دانش پژوهی و 
قدرت ارتباط

بهادری و همکاران. 
)21(2015

اولویت بندي و تعیین ارتباط بین 
مؤلفه هاي تأثیرگذار بر تدریس 
اثربخش از دیدگاه دانشجویان 

کارشناسی ارشد
توصیفی - 120 نفر دانشجو

تحلیلی
دانشجویان:  تسلط بر موضوع درسی، ارائه مطالب جدید 

و به روز، بیان ساده و شیوا و انتقال واضح و روشن 
مطالب

صدیق معروفی و 
همکاران. 1393)22(

تعیین مهمترین ویژگی های موثر 
بر اثربخشی تدریس از دیدگاه 

توصیفی - 105 نفر دانشجودانشجویان
تحلیلی

دانشجویان: بیان شیوا، ساده، تسلط علمی، ارایه مطالب 
به روز، مشارکت دادن به دانشجو، طرح درس مشخص، 
ارتباط دوستانه، وقت شناسی، دسترسی به استاد خارج 

از وقت کالس، ارزیابی در هر جلسه و میان ترم و پایان 
ترم

ولیئی و همکاران. 
)23(2015

تعیین مهمترین استراتژی های 
آموزش بالینی اثربخش از دیدگاه 

دانشجویان پرستاری و مامایی
توصیفی - 158 نفر دانشجو

مقطعی
دانشجویان: رفتار محترمانه، راهنمایی و حل مشکالت 
دانشجویان، عالقه به آموزش و قدرت ارتباط مناسب

صیادی و 
همکاران.2016)24(

تعیین دیدگاه دانشجویان دانشگاه 
هاي

علوم پزشکی کردستان و آزاد 
اسالمی سنندج در مورد تدریس 

اثربخش و عوامل مرتبط

520 نفر دانشجو
)228 نفر علوم 

پزشکی (
توصیفی - 

مقطعی
دانشجویان علوم پزشکی:  خصوصیات فردی، روش 

تدریس، دانش پژوهی و قدرت ارتباط با دانشجو



نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی، دوره 2، شماره 2، تابستان 1401

66

اباذری و نم 
نباتی.1396)25(

توصیف و تبیین تجارب اساتید 
بالیني و مدیران پرستاري از 
عوامل تأثیرگذار بر اثربخشي 

آموزش بالیني

12 استاد و
6 سرپرستار و 

سوپروایزر
کیفی

اساتید و مدیران:
عوامل تسهیل گر: مربیان مجرب و مدبر)صالحیت 
علمی،عملی، اخالقی و الگوی نقش بودن(، استفاده 

از تجارب و توانمندی های پرستاران با صالحیت و با 
تجربه

عوامل محدود کننده: محیط آموزش نامناسب، عدم 
رویکرد تیمی در مراقبت و آموزش، تراکم باالی دانشجو 

و الگو گیری دانشجو از پرستاران بالینی با عملکرد 
نامناسب

الهامی و 
همکاران.2018 )26(

تعیین دیدگاه دانشجویان، مربیان 
و کارکنان پرستاری در مورد 

اثربخشی آموزش بالینی

118 دانشجو، 23 
مربی و 15 کادر 

پرستاری 
توصیفی -  

مقطعی

دانشجویان:ویژگی های فردی فراگیر، ویژگی های 
فردی مربی، اهداف و  برنامه ریزی آموزشی، محیط 

آموزشی و ارزیابی و نظارت
مربی:ویزگی های فردی فراگیر، اهداف و برنامه ریزی 
آموزشی، ارزیابی و نظارت ، محیط آموزش و ویژگی 

های فردی مربی
کارکنان پرستاری : ویژگی های فردی فراگیر، ویژگی 
های فردی مربی، ارزیابی و نظارت، اهداف و برنامه 

ریزی آموزشی و محیط آموزشی

بحث 
بــر اســاس آنچــه کــه در یافتــه هــا و نتایــج مطالعات بررســی شــده 
آمــده اســت مــی تــوان مولفــه هــای مهــم و موثــر بــر اثربخشــی 
ــکی را در  ــوم پزش ــجویان عل ــه دانش ــده ب ــای داده ش ــوزش ه آم

چنــد مــورد ذکــر نمــود.
ــه  ــان داد ک ــات نش ــی مطالع ــج برخ ــتاد : نتای ــاط اس ــدرت ارتب ق
ــوزش از  ــی آم ــه اثربخش ــترین مولف ــتاد بیش ــاط اس ــدرت ارتب ق
دیــدگاه اکثریــت دانشــجویان اســت. ایــن مهــم در مطالعــه 
ــی )15(، میرمحمــدی )16(، ولیئــی )23( از  عســگری )14(، محدث
دیــدگاه دانشــجویان و در مطالعــه یعقوبــی )17( از دیــدگاه اســاتید 
ــوزش  ــی آم ــاخص اثربخش ــن ش ــم تری ــوده و مه ــخص ب مش
ــتاد  ــاط اس ــدرت ارتب ــه  ق ــی ک ــای مهارت ــد. حیطه ه ــی ش ارزیاب
را در مــرور مطالعــات تعییــن می کــرد شــامل آمادگــی بــرای رفــع 
مشــکل دانشــجو، ایجــاد زمینــه مشــارکت دانشــجویان در کالس، 
در دســترس بــودن در غیــر ســاعات اداری، ایجــاد ارتبــاط دوســتانه 
ــتقل،  ــری مس ــرای یادگی ــویق ب ــک و تش ــجو ، تحری ــا دانش ب
ــس،  ــه آن در تدری ــه ب ــردی و توج ــای ف ــاوت ه ــایی تف شناس
هدایــت دانشــجو بــه ایجــاد تصویــر مثبــت از خــود ، داشــتن نظــم 
و تدبیــر در کالم، احتــرام متقابــل اســتاد و دانشــجو، داشــتن عدالت 
ــد.  ــکال بودن ــع اش ــب و رف ــدد مطال ــح مج ــیابی و توضی در ارزش
در فرآینــد آموزشــي، »ارتبــاط« عبــارت اســت از برقــراري رابطــه 
ــارت  ــه عب ــتر و ب ــا بیش ــه ی ــرد، دو موضــوع، دو اندیش ــن دو ف بی
بهتــر، تفاهــم و اشــتراك فکــر و اندیشــه بیــن معلــم و فراگیــر یــا 
ــگ  ــش، فرهن ــران شــامل تفاهــم و اشــتراك در ســطح دان فراگی
ــرار                                       ــاط برق ــم ارتب ــا ه ــه ب ــردي ک ــر دو ف ــم ب ــهاي حاک و ارزش
مــي کننــد. بایــد ارتبــاط را شــرط الزم تدریــس در فرآیند آموزشــي 

ــارب و  ــا تج ــس، تنه ــد تدری ــن در فرآین ــاب آورد؛ بنابرای ــه حس ب
ــود.  ــي ش ــع م ــر واق ــه مؤث ــم نیســت ک ــي معل ــاي علم دیدگاهه
هیــچ گونــه یادگیــري یــا تغییــري کــه در فرآینــد تدریــس صــورت 
ــر  ــاط مؤث ــش ارتب ــا فراگیران ــم ب ــن معل ــت مگــر ای نخواهــد گرف
برقــرار کنــد. اهمیــت مهــارت هــاي ارتباطــي در فرآینــد آمــوزش 
و حساســیت مســاله آمــوزش در محیــط دانشــگاه، ایــن ضــرورت را 
بــه وجــود مــي آورد کــه مهارتهــاي ارتباطــي در فضــاي دانشــگاه 
بــا نــگاه دقیقتــري مــورد توجــه قــرار گیــرد تــا در جهــت دســتیابي 
ــده هــا و افــکار از  ــادل ای ــه هــدف اساســي ارتباطــات یعنــي تب ب
طریــق ارتبــاط مؤثــر، گامــي بــه جلــو برداشــته شــود. در راســتاي 
تقویــت مهــارت هــای ارتباطــی در بیــن اســاتید و مدرســین مــی 
ــي در  ــي و توجیه ــاي آموزش ــزاري کارگاه ه ــق برگ ــوان از طری ت
ایــن زمینــه و اســتفاده از صنــدوق انتقــادات و پیشــنهادات در جهت 
نظرخواهــي دانشــجویان در زمینــه مهــارت هــاي ارتباطــي اســاتید 

برنامــه ریــزی نمــود.
ــای  ــی ه ــات ویژگ ــرور مطالع ــتاد: در م ــردی اس ــای ف ــی ه ویژگ
ــوزش  ــاخص اثربخشــی آم ــن ش ــوان دومی ــه عن ــتاد ب ــردی اس ف
تعییــن شــد. در ایــن راســتا در مطالعــات صدیــق معروفــی 
)22(، قربانیــان )20(، توفیقیــان )8( و صیــادی )24( از دیــدگاه 
دانشــجویان  ایــن شــاخصه مهــم تریــن مولفــه اثربخشــی آمــوزش 
ــتاد را  ــردی اس ــای ف ــی ه ــه ویژگ ــناختی ک ــای ش ــود. حیطه ه ب
در مــرور مطالعــات تعییــن می کــرد شــامل شــیوایی بیــان اســتاد، 
ــق  ــان دقی ــت زم ــس، رعای ــه موضــوع تدری ــتاد ب ــدی اس عالقمن
ــار  ــه رفت ــتاد، عادالن ــری اس ــاد پذی ــان کالس، انتق ــروع و پای ش
کــردن اســتاد، آراســتگی ظاهــری اســتاد، انعطــاف پذیــری اســتاد، 
ــه  قاطعیــت و ســختگیری اســتاد، شــوخ طبعــی اســتاد، اعتمــاد ب
نفــس اســتاد، رعایــت هنجارهــای  اجتماعــی و اخالقــی، نگــرش 
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ــدرس در  ــی م ــابقه طوالن ــتن س ــته ،داش ــه رش ــتاد ب ــت اس مثب
تدریــس، رتبــه دانشــگاهی اســتاد و داشــتن ســمت اجرایــی مدرس 
ــد آمــوزش و تدریــس  ــد. از آنجــا کــه نقــش اســتاد در فراین بودن
مهــم و غیرقابــل انــکار مــی باشــد، دانســتن ویژگــی هــای اســتاد 
خــوب بــرای تدریــس اثربخــش میتوانــد در جهــت ارتقــای عملکرد 
ــار و عملکــرد اســاتید در  ــع، رفت ــردد. در واق ــع گ ــر واق اســتاد موث
محیــط هــای آموزشــی مــورد قضــاوت گــروه هــای مختلفــی قــرار 
مــی گیــرد. در ایــن میــان دانشــجویان بــه دلیــل حضــور مســتقیم 
در موقعیــت آموزشــی ارتبــاط نزدیکتــری نســبت بــا ســایر عوامــل 
قضــاوت کننــده دارنــد و نــوع نگــرش آنهــا بــه ویژگــی هــای یک 
اســتاد مطلــوب مــی تواند تاثیــر زیــادی در فرآینــد یادگیری داشــته 
باشــد . از طرفــی بــا توجــه بــه ایــن کــه دانشــجو از اســـتاد خـــود 
الگـــو مـــي گیـــرد توجــه بــه مؤلفــه فــردي و داشــتن شــخصیت 
مناســب میتوانــد باعث رضایت باالي دانشـــجو در طـــول فرآینـــد 
تـدریس گـردد.  بنـابراین برگــزاري دوره هـاي آموزشــي مناسـب 
و هدفمنــــد و منطبق بر اســـتانداردها و اســـتراتژي هـاي صـحیح 
آموزشـــي در بهبــود فرآینــد یاددهــي - یادگیــري نقــش به ســزایي 
دارد چـــرا کـــه هــم مــي توانــد اطالعــات علمــي اســاتید را بــاال 
ببــرد و هـــم مـــي توانـــد تمرینــي بــراي اســاتید در انتقال ســاده و 

روان مطالــب داشــته باشــد.
ــومین  ــزء س ــس ج ــه روش تدری ــن مطالع ــس: در ای روش تدری
شــاخص اثربخشــی تدریــس تعییــن شــد. در مطالعــات ابــاذری نــم 
ــدگاه  ــی )19( از دی ــی )15( و اله ــاتید و محدث ــدگاه اس )25( از دی
دانشــجویان ایــن شــاخص مهــم تریــن مولفــه اثربخــش آمــوزش 
بــود. حیطه هــای مهارتــی کــه اثربخشــی تدریــس مــدرس 
ــب  ــه مطال ــامل  ارای ــرد  ش ــن می ک ــات تعیی ــرور مطالع را در م
ــری در  ــت فک ــه خالقی ــاد زمین ــتاد، ایج ــط اس ــد درس توس جدی
دانشــجویان، اســتفاده مناســب و بــه جا از وســایل کمک آموزشــی، 
ــب درســی توســط اســتاد، رعایــت  ــال شــفاف و واضــح مطال انتق
ــرای  ــوردی از درس کــه ب ــه م ــی منطقــی تدریــس، اشــاره ب توال
آینــده حرفــه ای دانشــجو ضــروری اســت، منابــع مــورد اســتفاده 
توســط اســتاد، صــرف وقــت جهــت حــل مشــکالت و ســواالت 
ــه  ــه بخشــی از دروس ب درســی دانشــجویان، دادن مســولیت ارای
ــا توجــه بــه اهــداف  دانشــجویان، ارایــه مناســب حجــم درســی ب
آموزشــی، تســلط اســتاد بــر درس مــورد تدریــس، توجــه اســتاد بــه 
آمــوزش مهــارت هــای مــورد نظــر بــه دانشــجو، فراهــم ســاختن 
ــه  ــت نســبت ب ــرای ایجــاد نگــرش مثب جــو آموزشــی مناســب ب
ــرای  ــط آموزشــی، فراهــم ســاختن جــو آموزشــی مناســب ب محی
ــه خــود، بکارگیــری روش هــای  ایجــاد نگــرش مثبــت نســبت ب

مختلــف تدریــس توســط اســتاد، بیــان اهــداف آموزشــی روشــن 
و قابــل انــدازه گیــری در اول کالس، ارزشــیابی مــدرس از میــزان 
یادگیــری دانشــجویان بودنــد. رویکــرد تدریــس از جملــه مهمترین 
ــای  ــام ه ــی در نظ ــداف آموزش ــه اه ــتیابی ب ــبرد دس ــوارد پیش م
آموزشــی گوناگــون بــه شــمار مــی رود و عبــارت اســت از جهــت 
گیــری هــای کلــی مــدرس کــه متشــکل از مجموعــه عوامــل و 
ــوا، مــواد  ــر روش تدریــس، محت عناصــر منظــم و منســجمی نظی
آموزشــی، هــدف، فعالیــت و مهــارت وی و فعالیــت یادگیرنــده، کــه 
مبنــای اساســی تصمیــم گیــری و فعالیــت هــای آموزشــی آنــان 
محســوب مــی گــردد. دســت یابی بــه یــک روش تدریــس ایــده آل 
ــداف درس و  ــن اه ــی بی ــای محکم ــتلزم پیونده ــش مس و اثربخ
روش یاددهــی و یادگیــری دانشــجویان اســت . منظــور از تدریــس 
اثربخــش مجموعــه ای از عملکردهــا و ویژگی هــای اســتاد اســت 
کــه باعــث دســت یابی بــه اهــداف آموزشــی و یادگیــری دانشــجو 
ــه  ــری از جمل ــدد دیگ ــل متع ــه عوام ــری ب ــه یادگی ــود. البت می ش
رفتارهــای دانشــجو، انگیــزه یادگیــری، محتــوای برنامــه درســی و 
محیــط بســتگی دارد، و  از نظــر صدیــق معروفــی )22( ایــن مولفــه 
جــز اخریــن مولفه هــای اثربخشــی آمــوزش از دیدگاه دانشــجویان 
بــود. تحقیــق در مــورد به کارگیــری معیارهــای تدریــس اثربخــش 
ــران  ــا و جب ــن کمبوده ــز در یافت ــر چی ــش از ه ــگاه پی در دانش
نواقــص آموزشــی موثــر اســت، چــرا کــه ایــن امــر تصویــری جامع 
از کیفیــت آموزشــی دانشــگاه ارایــه می دهــد و منجــر بــه تقویــت 
نقــاط قــوت و رفــع نقایــص موجــود در کیفیــت تدریــس اســاتید 
ــگاه الزم  ــطح کالن دانش ــؤولین س ــتا مس ــن راس ــود. در ای می ش
اســت بـــراي ارتقـــا وضـــع موجــود بــه کلیــه مؤلفه هــاي تدریس 
اثــر بخــش توجــه نماینـــد چـــرا کــه شــکل گیــري نظــام آموزش 
مؤثر و باکیفیت نیاز بـــه توجـــه بـــه مؤلفه دانـــش پژوهـــي بـوده 
کـــه اگـــر روش تـــدریس اســـتاد در محیطــي بــه دور از تبعیض و 
همــراه بــا تعامــل دوســتانه و صمیمانــه باشــد، اثــر بخشــي و بــه 

تبــع آن کیفیــت آمــوزش ارتقــاء  مــي یابــد.
ــردی دانشــجو  ــای ف ــی ه ــردی دانشــجو: ویژگ ــای ف ــی ه ویژگ
ــن  ــد. در ای ــی باش ــوزش م ــد آم ــر در فراین ــه موث ــن مولف چهارمی
ــدگاه دانشــجویان و  ــان )18( از دی ــروزه چی راســتا در مطالعــات فی
ــدگاه  ــان )8( از دی ــی )26( و توفیقی ــات الهام ــاتید و در مطالع اس
اســاتید ویژگــی هــای فــردی دانشــجو مهــم تریــن مولفــه 
ــه   ــناختی ک ــای ش ــدند. حیطه ه ــی ش ــوزش بررس ــی آم اثربخش
ــن  ــات تعیی ــرور مطالع ــجو را در م ــردی دانش ــای ف ــی ه ویژگ
می کــرد  شــامل تعامــل رفتــاری دانشــجو و اســتاد، احتــرام 
دانشــجو بــه اســتاد و عالقــه دانشــجو بــه موضــوع تدریــس بودنــد 
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کــه از میــان حیطــه هــای شــناختی عالقــه دانشــجو بــه موضــوع 
تدریــس از دیــدگاه اســاتید مهم تریــن زیرمولفه ویژگی شــخصیتی 
دانشــجو موثــر بــر اثربخشــی آمــوزش بــود. عالقــه عامــل مهمــی 
در آمــوزش و یادگیــری اســت کــه پیامدهــای خوشــایند عاطفــی را 
بــه همــراه دارد و معمــوال مربــوط بــه اهــداف غیررقابتــی فراینــد 
یادگیــری اســت.  عالقــه منــدی بــه موضــوع یادگیرنــدگان را بــر 
ــا بــه تــالش خــود درك موضــوع و فهمیــدن ان  ــد ت مــی انگیزان
ادامــه دهنــد. در واقــع عالقــه بــه موضــوع درس تعییــن مــی کنــد 
کــه دانشــجویان چگونــه مطالــب درســی را پــردازش کننــد. بدیهی 
اســت پــردازش مباحــث مــورد عالقــه بــا مباحثــی که هیــچ عالقه 
ــوان  ــی ت ــن راســتا م ــات اســت و در ای ــان نیســت متف ــه ان ای ب
بــا انتخابــی کــردن فراینــد انتخــاب واحدهــای درســی شــرایط و 
عالئــق دانشــجویان را در فراینــد آمــوزش دخیــل کــرد و از ایــن 
ــاء داد،  ــوزش را ارتق ــت آم ــجویان و کیفی ــت دانش ــق رضای طری
همچنیــن بــا توجــه بــه نتایــج ایــن قســمت از مطالعــه پیشــنهاد 
ــخصیتی  ــای ش ــجو ویژگیه ــرش دانش ــد پذی ــود در فراین ــی ش م
ــا رشــته تحصیلــی در نظــر گرفتــه شــود.  دانشــجویان مطابــق ب
ــش  ــه دان ــد ک ــی ده ــان م ــات نش ــرور مطالع ــی: م ــش پژوه دان
پژوهــی پنجمیــن مولفــه اثربخشــی فراینــد آمــوزش مــی باشــد. 
ــجویان  ــدگاه دانش ــادری )21( از دی ــه به ــتا در مطالع ــن راس در ای
ــن  ــم تری ــاخص مه ــن ش ــاتید ای ــدگاه اس ــگری )14( از دی و عس
ــناختی  ــای ش ــد . حیطه ه ــوزش بودن ــی آم ــای اثربخش ــه ه مولف
ــن  ــات تعیی ــرور مطالع ــی را در م ــش پژوه ــه  دان ــی ک و مهارت
ــا درس،  ــه ب ــی در رابط ــش عموم ــتن دان ــامل داش ــرد  ش می ک
ارایــه مطالــب بــر اســاس نتایــج حاصــل از تحقیقــات، عالقمنــدی 
اســتاد بــه پژوهــش در موضــوع مــورد تدریــس، ســابقه پژوهــش 
ــس  ــورد تدری ــوع م ــتاد در موض ــط اس ــه توس ــام گرفت ــای انج ه
بودنــد کــه از ایــن میــان دانــش کافــی دربــاره موضــوع تدریــس 
مهــم تریــن زیرمولفــه دانــش پژوهــی از دیــدگاه اســاتید بــود. یک 
ــان  اســتاد دانشــگاه از مباحــث درس  اگاهــی کافــی دارد و اظمین
دارد کــه محتــوای درســی بــه روز دقیــق و مناســب درس مربوطــه 
در برنامــه درســی دانشــجویان اســت. ایــن اصــل بیــان مــی کنــد 
کــه یــک اســتاد موظــف اســت کارآمــدی محتــوای درســی را نــه 
تنهــا در زمینــه هــای مــورد عالقــه شــخصی خــود بلکــه در همــه 
ــه  ــی نگ ــطح باالی ــداف درس در س ــه اه ــوط ب ــای مرب ــه ه زمین
ــوای درســی آن اســت کــه  ــودن محت دارد. مقصــود از متناســب ب
آن چــه عمــال در برنامــه یــک درس آمــوزش داده مــی شــود بــا 
ــرای ان درس ســازگار باشــد و دانشــجویان  اهــداف ذکــر شــده ب
ــه  ــه درس مربوط ــدی ک ــرای دروس بع ــاز ب ــورد نی ــد م را در ح

ــد در  ــتاد کارآم ــک اس ــازد. ی ــاده س ــت آم ــاز آن هاس ــش نی پی
زمینــه هــای اآموزشــی اهــداف درس را بــرای دانشــجویان تشــریح 
ــت  ــی دارد. تقوی ــه م ــه روز نگ ــود را ب ــات خ ــد و اطالع ــی کن م
ایــن مــوارد ممکــن اســت از طریــق مطالعــه متــون اموزشــی یــا                                               
اییــن نامــه ای، شــرکت در کارگاه هــا و کنفرانــس هــای دوره ای 

ــا دانشــکده صــورت گیــرد. مرتبــط ب
محیــط آمــوزش: محیــط آموزشــی بــه عنــوان آخریــن مولفــه ی 
موثــر بــر آمــوزش مطــرح بــود و در مطالعــات فیــروزه چیــان )18(، 
ــود. همچنیــن در مطالعــه  ــان )20(، الهامــی )26( مشــهود ب قربانی
ــن  ــط اموزشــی نامناســب اولی ــم و همــکاران )25( محی ــاذری ن اب
عامــل محدودکننــده اثربخشــی آمــوزش از دیــدگاه مدیــران تعیین 
شــد. زیرمولفــه هایــی کــه  دانــش پژوهــی را در مــرور مطالعــات 
ــواع  ــه ان ــجو ب ــتاد و دانش ــی اس ــامل دسترس ــرد ش ــن می ک تعیی
بیمــاران بــا مشــکالت متنــوع، نســبت تعــداد دانشــجو بــه تعــداد 
بیمــار و همــکاری و هماهنگــی بین اســتاد و کارکنان بخــش بودند 
کــه تمامــی مولفــه هــا مرتبــط بــا محیــط آمــوزش بالینــی بودنــد.  
در ایــن مطالعــه مــروری اگــر چــه ایــن مولفــه اخریــن شــاخص 
اثربخشــی تعییــن شــد امــا بــه نظــر مــی رســد مــورد بررســی قرار 
دادن ایــن مولفــه آموزشــی تنهــا در 4 مطالعــه از 14 مطالعــه مــورد 
بررســی در ایجــاد ایــن نتیجــه تاثیرگــذار باشــد. آمــوزش بالینــی 
ــوم  ــای عل ــجویان گروه ه ــوزش دانش ــای آم ــن جنبه ه از مهم تری
پزشــکی اســت کــه بخــش عمــده ای از برنامه هــای آموزشــی دوره 
تحصیــل آنــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. محیــط بالینــی 
نقــش کلیــدی در آمــوزش دارد، زیــرا آمــوزش تئــوری به تنهایــی 
ــی  ــود و از طرف ــد نمی ش ــی مفی ــات بالین ــری تجربی ــث یادگی باع
یادگیــری بالینــی، در افزایــش مهــارت عملــی دانشــجویان نقــش 
ــل  ــی پ ــوزش بالین ــط آم ــن محی ــد. بنابرای ــا می کن ــی ایف مهم
ــن اســت.  ــوری و عملکــرد در بالی ــن آموزش هــای تئ ارتباطــی بی
ــد،  ــل درمی آین ــه عم ــا ب ــوزش، آموخته ه ــه از آم ــن مرحل در ای
واقعیت هــای  می تــوان  و  می شــوند  داده  آمــوزش  مهارت هــا 
ــوزش  ــود. آم ــم نم ــران تفهی ــه فراگی ــط کار را ب ــود در محی موج
ــی  ــط بالین ــری در محی ــهیل کننده یادگی ــوان تس ــی را می ت بالین
دانســت کــه در آن مــدرس بالینــی و دانشــجویان بــه یــک انــدازه 
مشــارکت دارنــد و هــدف از آن، ایجــاد تغییــرات قابــل اندازه گیــری 
در دانشــجو بــرای انجــام فرآینــد درمــان اســت. بنابرایــن بــا توجــه 
ــای  ــکل دهی مهارت ه ــی در ش ــوزش بالین ــه آم ــی ک ــه اهمیت ب
اساســی و توانمندی هــای حرفــه ای دانشــجویان دارد، برنامه ریــزان 
ــجویان را در  ــان دانش ــوب و در ش ــرایطی مطل ــد ش ــی بای آموزش
بخش هــای بالینــی فراهــم آورنــد تــا بتــوان از ایــن دوره حداکثــر 
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اســتفاده را نمــود. 

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از رســالت هــای مهــم دانشــگاه آموزش 
و تربیــت نیــروی انســانی کارامــد اســت بــه نظــر مــی رســد کــه 
ــس  ــای روش تدری ــزی کارگاه ه ــه ری ــور در برنام ــئولین کش مس
اســاتید، ارتقــای دانــش پژوهــی دانشــجویان و اســاتید و  همچنیــن 
در گزینــش مدرســین بــه شــاخص هــای  اثربخشــی آموزشــی از 
دیــدگاه دانشــجویان و اســاتید توجــه بیشــتری مبــذول دارنــد. با در 
نظــر گرفتــن نتایــج پژوهــش پیشــنهاد مــی گــردد شــاخص هــای 
اثــر بخشــی آمــوزش بــه کلیــه اســاتید معرفــی شــود و همچنیــن 

در ارزشــیابی اســاتید حیطــه هــای مطــرح شــده بــر طبــق اولویــت 
ــی و  ــرم هــای عین ــر اســاس آن ف ــه و ب ــرار گرفت ــورد توجــه ق م
معتبــر ارزشــیابی  طراحــی و اجــرا شــود تــا هــدف نهایی ارزشــیابی 

کــه ارتقــای کیفیــت آمــوزش اســت تســهیل شــود.

سپاسگزاری
از کلیــه افــرادی کــه پژوهشــگران را در جمــع آوري و تهیــه 

ــد.  ــی آی ــل م ــه عم ــکر ب ــد، تش ــی نمودن ــب، همراه مطال
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