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  دوفصلنامه آموزش پزشکی
  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

 7-13 ، صفحه1393 بهار و تابستان، 2، شمارة دومدوره 

 
  هاي تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهوازویژگی مقایسه

  
  

  1* (MSc)شهره بنی داوودي
  

  ، اهواز، ایراناهواز  دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور -1

   

  4/6/93: ، پذیرش1/6/93: ، اصالح25/4/93 :دریافت

  

  خالصه
لـذا  . یادگیري و ایجاد انگیزه یادگیري در دانشجویان گردد-یند یاددهیآتواند منجر به ارتقاء کیفیت آموزش، فردر تدریس اثربخش میتوجه به عوامل موثر  :سابقه و هدف

  .هاي تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز طراحی و اجرا گردیدپژوهشی با هدف تعیین شاخص
ابزار . نفر از دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند 75نفر از دانشجویان پزشکی و  75اي، مقایسه –در این پژوهش توصیفی  :مواد و روشها
تعیـین درصـد و   (هاي آماري و به کمک آزمون SPSS 16فزار اها با نرمداده. ها پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی مورد تأیید قرار گرفتگردآوري داده
  .تجزیه و تحلیل شدند) آزمون کاي دو

، قدرت ارتباط %)47(، روش تدریس %)54(پژوهی هاي تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان به ترتیب؛ حیطه دانشنتایج این تحقیق نشان داد که اولویت حیطه :یافته ها
. =P)025/0(داري وجود داشت هاي تدریس ارتباط معنیبین معدل و سن دانشجویان علوم پزشکی با دیدگاه آنان در مورد شاخص. بود%) 28(و خصوصیات فردي %) 34(

  .داري بین جنس دانشجویان پزشکی با دیدگاه آنان در مورد شاخص تدریس مشاهده نگردیدولی ارتباط معنی
هاي دیگر مثل روش تدریس، قدرت ارتباط و پژوهی بلکه به حیطهشود در ارزشیابی اساتید نه تنها بر حیطه دانشیشنهاد میبا توجه به نظرات دانشجویان پ :نتیجه گیري

 .تسهیل گردد ،هدف نهایی ارزشیابی که ارتقاي کیفیت آموزش استحصول خصوصیات فردي توجه شود تا 
  .تدریس اثربخش، دانشجویان، اهواز :واژه هاي کلیدي   
  

                                                           
  شهره بنی داوودي :مسئول مقالهنویسنده  *

   e-mail: banidavoodshohreh@yahoo.com                                                                    0611-4433715: تلفنهواز، مرکز آموزشی درمانی ابوذر، ا: آدرس

  دمه مق
در طی بیست سال گذشته، یک حرکت جهانی از سوي پژوهشگران و 

هاي آموزشی شروع سیاستگذاران براي مطالعه عوامل موثر در کارآمدتر کردن نظام
ي گذشته آموزش به طور مشابه در کشور ما نیز در طی چند دهه). 1(شده است 

ن چه از لحاظ اي راسخ براي تغییرات بنیادیعلوم پزشکی شاهد تجلی اراده
هاي مختلف علوم ساختاري و چه به لحاظ محتوا بوده است و گرایش رشته

اگر یک نظام آموزشی ). 2(پزشکی به سمت فراگیر محوري به روشنی آشکار است 
ها و موارد فراهم آورده شده براي دستیابی به ها، روشرا شامل مجموعه برنامه

-ها جایی است که تمام برنامهاهداف مشخص آموزشی بدانیم، کالس درس تن
-هاي آموزشی و درسی و دیگر تمهیدات منجر به ایجاد شرایط خاصی میریزي

هاي شود که دانشجویان تحت تأثیر این شرایط موفق به کسب دانش و مهارت
بدیهی است که دانشجویان و اساتید، دو رکن اساسی یک ). 3(گردند مورد نظر می

اساتید طی ). 4(دهند آموزشی را تشکیل می کالس درس به عنوان یک نظام
هاي یادگیري را براي دانشجو اي از فرصتفرایند آموزشی و تدریس مجموعه

  فراهم آورده و در پیشرفت تحصیلی و دستیابی آنان به اهداف آموزشی نقش 
  هاي روش ظهوري و اسالمی نژاد دریافتند که جنبه). 5(نمایند مهمی را ایفا می

  
  هاي ترین جنبهپژوهی و شخصیت فردي بترتیب مهمقدرت ارتباط، دانشتدریس، 

هاي پژوهی، ویژگیي دانشدر جنبه. اندتدریس اثربخش را به خود اختصاص داده
هاي انتقال هاي روش تدریس، ویژگیعلم و دانش و ارائه مطالب نو، در جنبه

ر و بحث؛ در جنبه شفاف و واضح مطالب و نیز آماده سازي کالس درس براي تفک
هاي ایجاد مشارکت دانشجو در مباحث و ارتباط دوستانه با قدرت ارتباط، ویژگی
هاي بیان شیوا و ساده، اعتماد به ي شخصیت فردي، ویژگیدانشجو؛ و در جنبه

 ).6(ترین شاخص تدریس اثربخش شناخته شدند نفس و قاطعیت به عنوان مهم
تواند منجر به دریس اثربخش و یادگیري میبدون شک توجه به عوامل موثر در ت

هاي مختلف در مورد بنابراین انجام پژوهش. ارتقاء کیفیت آموزشی گردد
- شاخصهاي مهم تدریس اثربخش و ارائه نتایج به اساتید و مسئولین از جمله مهم

هاي آموزشی و در نتیجه ها و روشترین مسائلی است که منجر به اصالح شیوه
هاي اخصش هدف تعیین تدریس خواهد بود، لذا پژوهش حاضر با افزایش کیفیت

تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
ها با یکدیگر طراحی و اجرا گردید تا بتوان از آن جندي شاپور اهواز و مقایسه آن
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   شهره بنی داوودي؛ گیهاي تدریس اثربخش ویژه

 

ارهاي یاددهی اساتید بعنوان چارچوبی براي دستیابی به اهداف آموزشی و بهبود رفت
  .و همچنین ایجاد همسویی و یگانگی بین اساتید و دانشجویان بهره جست

  
  

  مواد و روشها
هاي یک مدرس اثربخش از اي ویژگیمقایسه -در این پژوهش توصیفی

دیدگاه دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز 
هاي پرستاري، نفر از دانشجویان رشته 75. فتمورد بررسی و مقایسه قرار گر

نفر از  75مامایی، بهداشت محیط، تغذیه، علوم آزمایشگاهی و هوشبري و 
دانشجویان پزشکی در مقاطع کارآموزي، کارورزي و دستیاري به روش تصادفی 

اي شامل دو بخش بود که بخش ها پرسشنامهابزار گردآوري داده. انتخاب شدند
سن، جنس، مقطع و رشته (هاي فردي دانشجویان تعیین ویژگی اول به منظور

-طراحی و در بخش دوم نیز به منظور تعیین مهم) تحصیلی و میانگین ترم قبل
، روش )گویه 4(پژوهی هاي تدریس اثربخش چهار حیطه دانشترین ویژگی

تدوین ) گویه 9(و شخصیت فردي ) گویه 5(، قدرت ارتباط )گویه 5(تدریس 
هاي هر حیطه را به ترتیب اولویت دهندگان خواسته شد تا ویژگیاز پاسخ .گردید
هاي و اولویت 1ي ترین ویژگی رتبهیعنی اثربخش 1به اولویت . بندي نمایندرتبه

پرسشنامه مورد استفاده در این . تعلق گرفت... و3و2هاي بعدي به ترتیب رتبه
و سپس ) 6(به کار گرفته شده مطالعه، توسط دکتر ظهور و همکارانش در کرمان 

هاي توسط عسگري و همکارانش در گیالن پس از تغییراتی در محتوا، ویژگی
تدریس اثربخش به کمک منابع معتبر داخلی و خارجی استفاده گردید و روایی 

) r=79/0و  r=76/0به ترتیب (محتوا و پایایی پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت 
ر ترم به دانشجویان داده شد و به روش خودگزارشی تکمیل پرسشنامه در اواخ). 7(

هاي پیراپزشکی در این گردید ولی متأسفانه کلیه دانشجویان مورد نظر از گروه
و با  SPSS.V .16ها توسط نرم افزار آماري داده. زمینه همکاري نکردند
مورد ) ورآزمون کاي اسکو(و استنباطی ) فراوانی و درصد(استفاده از آمار توصیفی 

  .تجزیه و تحلیل قرار گرفت
  

  هایافته
نفر بودند که در  150کننده پیراپزشکی و پزشکی کل دانشجویان شرکت

استاد، در ) دانش(ویژگی تسلط و آگاهی %) 7/68(نفر  103حیطه دانش پژوهی، 
ویژگی انتقال شفاف و واضح مطالب، در %) 44(نفر  66ي روش تدریس، حیطه
ویژگی ایجاد مشارکت دانشجو در مباحث و %) 3/29(نفر  44باط ي قدرت ارتحیطه

ویژگی عالقمندي استاد به تدریس %) 7/28(نفر 43ي خصوصیات فردي، در حیطه
همچنین از نظر دانشجویان . هاي تدریس اثربخش ذکر کردندترین جنبهرا مهم

باط ، قدرت ارت%)50(، روش تدریس %)53(ي دانش پژوهی هاپزشکی نیز حیطه
هاي تدریس اثربخش ترین جنبهبه ترتیب مهم%) 26(و خصوصیات فردي %) 32(

ي هاولی از دیدگاه دانشجویان پیراپزشکی، حیطه. دهدرا به خود اختصاص می
و قدرت %) 34(، خصوصیات فردي %)44(، روش تدریس %)55(پژوهی دانش

ا به خود اختصاص هاي تدریس اثربخش رترین جنبهبه ترتیب مهم%) 30(ارتباط 
   ).1جدول . (دهدمی

 23زن بودند، میانگین سن آنها %) 50( 75از کل دانشجویان پیراپزشکی 
 42سال قرار داشتند و از کل دانشجویان پزشکی  19-30ي سنی سال و محدوه

ه دسال و محدو 28مرد بودند که میانگین سن آنها %) 44(نفر  33زن و %) 56(نفر 
ر داشتند که نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بین سال قرا 20- 37سنی 

پژوهی و روش هاي دانشجنسیت دانشجویان پزشکی و دیدگاه آنان در حیطه
هاي قدرت ارتباط و خصوصیات تدریس توافق نظر وجود داشت ولی در حیطه

  ).2جدول (گونه توافقی وجود نداشت  فردي هیچ
و ) 7/60(نفر  91سال؛  25وه زیر کل دانشجویان از نظر سنی به دو گر

هاي تقسیم شدند که هر دو گروه سنی؛ در حیطه%) 3/39(نفر  59سال؛  25باالي 
پژوهی، روش تدریس، قدرت ارتباط و خصوصیات فردي توافق نظر وجود دانش
همچنین کل دانشجویان از لحاظ معدل ترم قبل به دو گروه میانگین زیر . داشت

تقسیم شدند که هر دو گروه نیز %) 24(نفر  37؛ 17باالي  و%) 76(نفر  113؛ 17
پژوهی، روش تدریس، قدرت ارتباط و خصوصیات فردي توافق هاي دانشدر حیطه

  ).3جدول(نظر وجود داشت 
  

  هاي تدریس اثربخشهاي اول شاخصدیدگاه دانشجویان پیراپزشکی و پزشکی در مورد  اولویت. 1جدول 
  کل دانشجویان  پزشکی  پیراپزشکی  هاي تدریس اثربخششاخصهاي اول اولویت  حیطه

  (%)تعداد   (%)تعداد   (%)تعداد 
  )7/68(103  )7/70( 53  )7/66( 50  بر موضوع ) دانش(تسلط و آگاهی   پژوهی دانش

  )44( 66  )52( 39  )36( 27  انتقال شفاف و واضح مطالب  روش تدریس
  )3/29( 44  )7/26( 20  )32( 24  حثایجاد مشارکت دانشجو در مبا  قدرت ارتباط

  )7/28( 43  )24( 18  )3/33( 25  مند به تدریس عالقه  خصوصیات فردي
  

  هاي تدریس اثربخشهاي اول شاخصدانشجویان پزشکی در مورد اولویت) جنسیت(مشخصات دموگرافی . 2جدول 
  هاي اولاولویت  حیطه

  هاي تدریس اثربخششاخص
  (%)جنسیت 

  مذکر  مونث
  )6/63( 21  )2/76( 32  بر موضوع ) دانش(تسلط و آگاهی   نش پژوهی دا

  )5/45( 15  )1/57( 24  انتقال شفاف و واضح  روش تدریس
    )2/26( 11  عدالت در ارزشیابی   قدرت ارتباط

  )4/39( 13    ارتباط دوستانه و صمیمی با دانشجویان
    )31( 13  مند به تدریس عالقه  خصوصیات فردي

  )2/24( 8    ارهاي اجتماعی و اخالقیرعایت هنج
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  هاي تدریس اثربخشهاي اول شاخصدانشجویان علوم پزشکی در مورد اولویت) معدل و سن(مشخصات دموگرافی . 3جدول 
  

  هاي اولاولویت  حیطه
  هاي تدریس اثربخششاخص

  (%)سن   (%)معدل 
  25باالي   25زیر   17باالي   17زیر 

  )6/67( 40  )2/69( 63  )8/56( 21  )6/72( 82  بر موضوع ) دانش(تسلط و آگاهی   دانش پژوهی 
  )8/50( 30  )6/39( 36  )9/45( 17  )4/43( 49  انتقال شفاف و واضح  روش تدریس
  )6/35( 21  )3/25( 23  )5/40( 15  )7/25( 29  ایجاد مشارکت دانشجو در مباحث  قدرت ارتباط

  )2/32( 19  )4/26( 24  )4/32( 12  )4/27( 31  مند به تدریس عالقه  خصوصیات فردي
  

  گیريبحث و نتیجه
هاي تدریس ترین شاخصنتایج حاصل از این تحقیق که به تعیین مهم

در . پردازد، با برخی از تحقیقات همسو بوده و با برخی مغایرت دارداثربخش می
ترین شاخص تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه ي حاضر مهممطالعه
بوده است که با %) 54(پژوهی شکی جندي شاپور اهواز صرفا جنبه دانشعلوم پز

ترین شاخص تدریس اثربخش از دیدگاه مدرسین تحقیق عسگري در رابطه با مهم
که این امر نشان می دهد که ) 7(دانشگاه علوم پزشکی گیالن مطابقت داشت 

ي دهندهنتقالبعضی از اساتید بالینی به سبک آموزش رسمی توجه دارند و فقط ا
ترین شاخص تدریس در حالی که امینی در تحقیق خود مهم. دانش هستند

اثربخش را از دیدگاه دانشجویان علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی ایران صرفا 
همچنین ظهور و همکارش نیز در ). 8(ي روش تدریس برشمرده است حیطه

هاي تدریس ترین جنبههمتحقیق خود از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی کرمان م
گر این است که  که این امر نشان) 6(را روش تدریس و قدرت ارتباط مطرح نمود 
هاي تدریس آشنایی کامل دارند و در آن خوشبختانه برخی از اساتید بالینی با شیوه

  .اندمهارت کسب نموده
، دانشجویان علوم )ي اولرتبه(پژوهی در تحقیق حاضر، در حیطه دانش

برشمردند که نه تنها %) 7/68(گاهی استاد شکی اولویت اول را ویژگی تسلط و آپز
%) 7/70(بلکه با نظر دانشجویان پزشکی %) 7/66(با نظر دانشجویان پیراپزشکی 

دادند %) 34(نیز کامال مطابقت داشت و اولویت آخر را به ویژگی ارائه مطالب نو 
نیز کامال مطابقت ) 3/33(پزشکی و %) 3/37(که با نظر دانشجویان پیراپزشکی 

داشت که متأسفانه حاکی از این بود که دانشجویان هر دو گروه تمایلی به 
یادگیري مطالب نو و به روز نداشتند، در حالی که در تحقیق عسگري مدرسین، 

پژوهی را مورد توجه قرار دادند، البته آنها به ارائه مطالب به روز و این حیطه دانش
تحقیقات چندي نیز نشان ). 7(ه آموزشی در این حیطه اشاره داشتند داشتن سابق

هاي اصلی فرایند تدریس همبستگی اند که بین سوابق آموزشی استاد و مهارتداده
مثبت وجود داشته است به همین دلیل در تدریس اثربخش به سابقه آموزشی 

ت خاصی قائل گردد اهمیمدرس که منجر به ایجاد مهارت وي در تدریس موثر می
در مطالعه حاضر، دانشجویان علوم پزشکی در حیطه روش تدریس ). 9و10(اند شده

اولویت اول را دادند که %) 44(به ویژگی انتقال شفاف و واضح مطالب ) رتبه دوم(
بلکه با نظر دانشجویان پزشکی %) 36(نه تنها با نظر دانشجویان پیراپزشکی 

مچنین اولویت آخر در این حیطه مربوط به نیز کامال مطابقت داشت، ه%) 52(
بود که با نظر دانشجویان %) 34(گیري از وسایل کمک آموزشیویژگی بهره

مطابقت داشت ولی از نظر دانشجویان پیراپزشکی اولویت آخر را %) 3/49(پزشکی 
  توانایی در برقراري ارتباط موضوع درس با وظایف شغلی آینده دانشجو در نظر 

  
  

  داد که دانشجویان پیراپزشکی تمایلی به استفاده از وسایل نشان می گرفتند که
کمک آموزشی با تکنولوژي باال را نداشتند، در حالی که عسگري و همکارانش در 

-ي خود نشان دادند که دانشجویان و اساتید در این حیطه به ویژگی آمادهمطالعه
محدثی و ). 7(ند سازي کالس براي تفکر و بحث اولویت بیشتري قائل بود

ي خود از دیدگاه اساتید حیطه روش تدریس را باالترین همکاران نیز در مطالعه
وکیلی و همکاران نیز در بررسی خصوصیات یک ). 11(اولویت خود قرار دادند 

مدرس خوب از دیدگاه دانشجویان و استادان این نتیجه را به دست آورده بودند 
د که برخی از اساتید بالینی همانند یک معلم آگاه ده، که نتایج فوق نشان می)12(

  . ي انتقال دانش آشنایی کامل دارندبا ابزار و نحوه
) رتبه سوم(دانشجویان علوم پزشکی در حیطه قدرت ارتباط استاد با دانشجو 

اولویت اول را دادند که با %) 3/29(به ویژگی ایجاد مشارکت دانشجو در مباحث 
. کامال مطابقت داشت%) 7/26(و پزشکی %) 32(زشکی نظر دانشجویان پیراپ

اولویت آخر در این حیطه نیز به ویژگی دسترسی آسان به استاد خارج از ساعات 
کامال مطابقت %) 3/37(بود که با نظر دانشجویان پیراپزشکی %) 7/34(کالس 

داشت ولی دانشجویان پزشکی ویژگی ارتباط دوستانه و صمیمی با استاد خود را 
خرین اولویت قرار دادند که باز حاکی از این مطلب است که اساتید بالینی ارتباط آ

کردند در حالی که سازمان غیررسمی غالبا به ضعیفی با دانشجویان خود برقرار می
عنوان یک وسیله ارتباطی، دستگاه کارآمدي فراهم می کند و وسیله مهمی براي 

اي ی محدثی و همکارانش در مطالعهول). 13(هاي مهم آموزشی است اجراي هدف
به این نتیجه رسیدند که از دیدگاه دانشجویان، ویژگی توانایی در ایجاد ارتباط و 

همچنین در پژوهشی که صالحی ). 14(مشاوره بهترین اولویت در این حیطه است 
و همکاران به منظور مقایسه نظرات مدرسین و دانشجویان پرستاري و مامایی از 

هاي هاي مدرسین بالینی انجام دادند، بیان نمودند که ویژگین ویژگینظر تعیی
پس براي ). 15(ارتباطی در اثربخشی تدریس داراي میانگین بیشتر بوده است 

تواند استادان تنها داشتن دانش، کافی نیست بلکه برقراري یک ارتباط مناسب می
گردد، زیرا که توانایی موجب ایجاد انگیزه و حتی پیشرفت تحصیلی در دانشجویان 

هاي ترین مهارتبرقراري ارتباط صحیح بین مدرس و دانشجویان یکی از مهم
و همکارانش نیز در تحقیق خود به Simerjit ). 12و15(باشد ضمن تدریس می

هاي ارتباطی باالترین هاي شور و اشتیاق و مهارتاین نتیجه رسیدند که ویژگی
به رفتار کالس درس و ارائه آموزش نسبت به شاخص بود و اساتید با تجربه، 

همتایان کم تجربه خود توجه بیشتري داشتند و هیچگونه اختالف دیدگاهی بین 
آنها نسبت به پیشینه فرهنگی، جنسیت یا نظم و انضباط در دانشجویان پزشکی و 

و همکارانش نیز در تحقیق خود  Alweshahi). 16(دندانپزشکی وجود نداشت 
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ترین خصوصیت براي جه رسیدند که از دیدگاه دانشجویان، ارتباط مهمبه این نتی
دانشجویان علوم پزشکی حیطه خصوصیات  ).17(آل است تدریس بالینی ایده

دانستند و به ویژگی ها میبندي حیطهفردي استاد را جزء آخرین اولویت در طبقه
اولویت اول را دادند که با نظر دانشجویان پیراپزشکی %) 7/28(عالقمند به تدریس 

این کامال مطابقت داشت همچنین اولویت آخر در %) 24(و پزشکی %) 3/33(
دادند که با نظر %) 3/21( ی و بشاش بودن استادحیطه را نیز به ویژگی شوخ طبع

نیز کامال مطابقت داشت، %) 20(و پزشکی %) 7/22(دانشجویان پیراپزشکی 
همچنین ظهور و همکاران در تحقیق خود و نصیري و همکارنش نیز در تحقیقی 
دیگر نشان دادند که دانشجویان حیطه خصوصیات فردي را جزء اولویت آخر خود 
در نظر گرفتند و به ویژگی بیان شیوا و ساده، اعتماد به نفس و قاطعیت توجه 

ي خود نشان دادند که از و همکارانش در مطالعه Buchel). 6و18(داشتند 
دیدگاه دستیاران و اعضاي هیأت علمی، مشتاق بودن و داشتن صالحیت بالینی از 

-هاي علمی مهم نیست، دستیاران احساس میهاي مهم است ولی فعالیتویژگی
احترام  کردند که براي یک مربی مهم است که فقط به خودمختاري و استقالل او

العاده کم اهمیت بود، گذاشته شود در حالی که این موضوع براي متخصصان فوق
توانند به عنوان یک الگوي با ارزش و کردند که میهمچنین اساتید احساس می

قابل تقلید باشند ولی دستیاران مخالف آن بودند و در نهایت دستیاران انتظار 
نها به روشنی پاسخ گویند، قابل دسترس داشتند که اساتید بالینی به سئواالت آ

گیري و تهدیدآمیز داشته باشند باشند و یک محیط آموزشی امن و فارغ از سوء
)19 .( Busariي خود نشان دادند که دیدگاه دستیاران و و همکارانش در مطالعه

نقش آنها در تدریس به کارآموزان پزشکی این بود که دستیاران خود را به عنوان 
ن مناسب با شایستگی باال و حتی بهتر از متخصصین بالینی ارزیابی کردند و معلما

اي و همچنین برخورد هاي بین فردي و حرفهبیشترین نمره را به داشتن مهارت
هاي تدریس توانند مهارتمناسب خود با دانشجویان دادند و باور داشتند که می

  ).20(خود را بهبود بخشند 
جنس و دیدگاه دانشجویان پزشکی در رابطه با  ي حاضر بیندر مطالعه

پژوهی و روش تدریس توافق نظر مشهود بود، در واقع هر دو هاي دانشحیطه
گروه به تسلط و آگاهی استاد بر موضوع تدریس و انتقال شفاف و واضح مطالب 

هاي قدرت ارتباط و خصوصیات فردي توافق دیدگاهی اذعان داشتند ولی در حیطه
دانشجویان پزشکی زن به عدالت در ارزشیابی و رعایت هنجارهاي . شتوجود ندا

اجتماعی و اخالقی باور داشتند ولی دانشجویان پزشکی مرد به توضیح مجدد 
ها با نتایج این یافته. مطالب و رفع اشکاالت و عالقمندي به تدریس توجه داشتند

درصد  64/53زیرا به دست آمده از تحقیق قادري و همکارش نیز همخوانی دارد 
پژوهی مطرح درصد اساتید مرد؛ اولویت اول را حیطه دانش 79/49اساتید زن و 

نمودند، همچنین در حیطه روش تدریس، اساتید زن به سازماندهی و توالی مطالب 
ها را به ولی مردان به انتقال شفاف مطالب باور داشتند، شاید بتوان این تفاوت

  ).9و21(زنان و مردان نسبت داد هاي ذاتی خصوصیات و تفاوت
ي حاضر بین سن، معدل و دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی در در مطالعه

پژوهی، روش تدریس، قدرت ارتباط و خصوصیات فردي رابطه با حیطه دانش
در واقع هر دو گروه به تسلط و آگاهی استاد بر موضوع . نظر مشهود بودتوافق

الب، ایجاد مشارکت دانشجو در مباحث و در تدریس، انتقال شفاف و واضح مط
نهایت عالقمندي استاد به تدریس معتقد بودند که این امر بیانگر این است که 

هاي رسمی اساتید بالینی نیز موجب اطاعت از دستورها و حفظ اختیار و سبک
شود ولی شاگردان را به کارکرد تالش، پذیرش انضباط از سوي دانشجویان می

میرمحمودي و همکاران ). 13(کند و یا نشان دادن ابتکار تشویق نمی هامسئولیت
ترین نیز در تحقیق خود که اخیرا انجام داد به این نتیجه رسید که به طور کل مهم

ویژگی تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان به ترتیب تسلط بر موضوع درس، 
بود ولی از دیدگاه  آمیز، حفظ شخصیت دانشجو و احتراملحن و کالمی احترام

وار، توجه به بازخورد مدرسین ارائه مطالب درسی به صورت پیوسته و مفهوم
در تحقیقی دیگر که ). 22(دانشجو و مشارکت دادن دانشجو در مباحث درسی بود 

در رابطه با نحوه ارتباط پزشک با بیمار صورت گرفت این نتیجه حاصل شد که نه 
ن پزشکی بلکه با بیمارانشان نیز در حد متوسط و تنها رفتار پزشک با دانشجویا

،  )23(گاهی بسیار ضعیف بوده است که نیاز به آموزش جامعتر در این زمینه دارند 
ي برخورد و شأن دانشجو دهد که از نظر نحوهکه متاسفانه این نتایج نشان می
  .همچنان نقاط ضعف وجود دارد

از  1382فرد در سال شایسته بنابراین بر اساس نتایج تحقیق مشابهی که
دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام داد، نشان داد که 

پژوهی همچنان در اولویت اول بوده است که با تحقیق حاضر نیز حیطه دانش
دهد که ، بنا بر نتایج دو تحقیق مذکور، نشان می)10(کامال مطابقت دارد 

ي تدریس اساتید و حتی نگرش آموزش کالسیک وههیچگونه تغییري در شی
سال پیش به  11دانشجویان علوم پزشکی  به وجود نیامده است و آنان همانند 

ي تدریس و هاي تسلط و آگاهی، سابقهپژوهی؛ با ویژگیي دانشحیطه
هاي روش تدریس، قدرت ارتباط و حتی پژوهشهاي استاد باور دارند و به حیطه

دهند، در حالی که براي یک استاد تنها داشتن وجه خاصی نمیخصوصیات فردي ت
ئه، جذابیت تدریس و حتی برقراري یک اي ارکند بلکه نحوهدانش، کفایت نمی
تواند موجب ایجاد انگیزه و حتی پیشرفت تحصیلی در ارتباط مناسب می

 همچنین در  بررسی دیگر در دانشجویان پزشکی دانشگاه). 13(دانشجویان گردد 
علوم پزشکی اهواز نشان داده شد که با وجود امکانات آموزشی در سطح متوسط، 

   ).24(کیفیت آموزشی دستیاران پزشکی در حد انتظار نبوده است 
هاي شاخص گردد کهدر پایان با در نظر گرفتن نتایج پژوهش پیشنهاد می

ید عالوه بر تدریس اثربخش به کلیه اساتید معرفی شود، همچنین در ارزشیابی اسات
روش تدریس، قدرت ارتباط و خصوصیات (هاي دیگر پژوهی به حیطهحیطه دانش

نیز مورد توجه قرار گرفته شود تا هدف نهایی ارزشیابی که ارتقاي کیفیت ) فردي
  .آموزش است تسهیل گردد

  
  

  تقدیرو تشکر
بدینوسیله از کلیه دانشجویان عزیز که در این تحقیق همکاري نمودند، که 

ی شک بدون همکاري صمیمانه این عزیزان انجام این تحقیق میسر نبود، تشکر ب
   .و قدردانی می گردد
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE:Considering the factors ineffective teaching can lead to improve  the quality of 
education and teaching-learning process and can motivate the students to learn. This study was designed to identify the 
characteristics of effective teaching from the perspective of medical and paramedical students of Ahvaz Jundishapur 
University of  Medical Sciences. 
METHODS:This study is comparative - descriptive. The participants included 75 medical students and 75 premedical 
students of the university that were selected by simple random selection. Data collection tool was a questionnaire 
which its reliability and validity had been confirmed in previous studies. Data were analyzed with software of SPSS 16 
by using statistical tests (Chi-square test). 
FINDINGS:The results of this study showed that the priorities of effective teaching from the students' viewpoint were 
respectively: research in knowledge (54%), teaching approach (47%), ability to communicate (34%) and personal 
characteristics (28%). There was a significant association between academic average, age and the perspective of 
medical students about the characteristics of effective teaching (P= 0.025), but there was no significant association 
between the gender of students and their opinions about teaching index. 
CONCLUSION: According to the opinions of students it is recommended that in the area of teachers evaluation not 
only research in knowledge but also, other areas like teaching approach, ability to communication and personal 
characteristics should be considered, so the ultimate goal -quality improvement of education- can be facilitated. 
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