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دانشجویان  و  اساتید  دیدگاه  تبیین 
تحصیالت تکمیلی در خصوص شیوه های 

آموزش و یادگیری

عفت السادات مرقاتي خویی،1 فاطمه زارعی،2 علیرضا بیات،3 مریم دستورپور4 
و شهناز ریماز 5

چکیده
زمینه و هدف: دوره های تحصیالت تكمیلي محل تالقي و فصل مشترك 
آموزش و پژوهش در عالی ترین سطوح خود می باشد كه در آن برجسته ترین 
اثربخشی  می پردازند.  علمي  مباحث  عالی ترین  به  جامعه  دانش پژوهان 
و  نظام مند  ایجاد شواهد  با  فراگیران  یادگیری  این  در  آموزشی  شیوه های 
مبتنی بر تحقیق كمتر مورد توجه بوده است. لذا این پژوهش با هدف تبیین 
دیدگاه ها، تجربیات و ادراكات اساتید و دانشجویان از شیوه های آموزش و 
یادگیری مؤثر در مقطع تحصیالت تكمیلی در دانشگاه علوم پزشكی تهران 

انجام شد. 
مقطع  دانشجویان  و  اساتید  این پژوهش كیفي  در  روش ها:  و  مواد 
نمودند.  شركت  تهران  پزشكی  علوم  دانشگاه  كارشناسی ارشد 
مشاركت كنندگان در ابتدا به صورت هدفمند و سپس مبتنی بر نمونه گیری 
رسید.  اشباع  به  داده ها  مشاركت كننده،  نفر   25 با  شدند.  انتخاب  نظری 
با  متمركز  مصاحبه  و  مدرسین  درس  كالس های  در  مشاركتی  مشاهده 
دانشجویان و اساتید روش های اصلي جمع آوری داده ها بود. از روش تحلیل 

محتوا بر اساس الگوی گراهایم برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها: با استفاده از تجزیه وتحلیل به روش مقایسه مداوم داده ها، یافته ها 
تحقیق در سه حیطه ویژگی های اساتید، انتظارات دانشجویان و تعامل بین 

استاد و دانشجو توصیف شد. 
نتیجه گیری: یافته های پژوهش بازبینی برنامه های آموزشي به منظور كاربرد 
روش های نوین تدریس در جهت ارتقاء یادگیری و رضایتمندی دانشجویان 

را پیشنهاد می كند. 
رویكرد  یادگیری،  تدریس،  تكمیلی،  تحصیالت  دانشجویان  کلیدواژه ها: 

كیفی.
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Exploring The Teaching and Learning 
Approaches from the viewpoint of 
Postgraduate Students and their 

Lecturers
 

ABSTRACT
Background: Postgraduate education is positioned at 
the intersection of research and education were the most 
outstanding scholars sharing their knowledge, research 
findings and skills. Little has been done to study the impact 
of teaching approaches on the level of students’ learning. 
This study aimed to explore the views, experiences and 
perceptions of Iranian post-graduate students and their 
lecturers of Tehran University of Medical Sciences (TUMS) 
about learning and teaching practices. 
Methods: The informants were recruited purposefully and 
voluntarily. They were post-graduate students and their 
lecturers employed in TUMS. Data reached its saturation 
with25  participants. We used participatory observation and 
focused  group discussions were the main methods of data 
collection. Participationary observance in classrooms and 
focused interviews with students and lecturers were used to 
gather data. Content analysis based on Graham model were 
used for analyzing the data. 
Results: Our findings extracted into three main themes: 
characteristics, student expectations, & the Lecturers› 
interaction between lecturers and students. 
Conclusion: The findings suggest that teaching approaches 
need to be revised and reformed in order to promote and 
fulfill students› learning needs. 
KEYWORDS: Postgraduate students, Teaching, Learning, 
Qualitative research.
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مقدمه 
آموزش به معنی هر گونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح ریزی 
شده ای است كه با هدف ایجاد یادگیری در فراگیر و ایجاد 
تغییرات الزم در رفتار آن ها طراحی و اجرا می شود )1، 2(. 
عوامل مؤثر بر یادگیري بسیار گسترده و وسیع می باشند و 
شناسایي این عوامل در رفع مشكالت و نارسایی های موجود 

در سیستم آموزشي مهم است )3(. 
محیطی  و  فردی  حیطه  دو  به  یادگیری  بر  موثر  عوامل 
طبقه بندی می شوند كه عوامل فردی عبارت  اند از: رفتارهاي 
فراگیران، انعطاف پذیری، خود ارزیابی یادگیرنده، تمایل به 
یادگیری و انگیزه فراگیر و عوامل محیطی شامل محیط و 
منابع فیزیكي، تمركز بر روی نتیجه آموزش، تكمیل كردن 
از  یادگیری  ارتقاء  ارزشیابی،  و  تدریس  روش  در  اهداف 
طریق تعامل دانشجویان با یكدیگر، ارزش نهادن به نظرات 
دانشجویان، تشویق به ارائه بازخورد در مورد نحوه آموزش 
دانشجویان  اساتید، مشاركت  دانشجویان، حمایت  از سوی 

در یادگیري )7-4(. 
محققان عرصه آموزش، آموزش مؤثر و كارآمد را مهم ترین 
تشخیص  دانشجو  یادگیري  و  آموزشي  پیشرفت  در  عامل 
این  كه  بود  موثر خواهد  موقعی  آموزش   .)54 ،4( داده اند 
ویژگی ها را داشته باشند: مستقل و دارای جهت گیری فردی 
آن  در  اساتید  و  دانشجویان  بین  تعامل  و  همكاری  باشد، 
و  نبوده  كوتاه  مدت  آن  جهت گیری  باشد،  داشته  وجود 
طرفی،  از   .)8( شود  هدف گذاری  فرد  زندگی  تمامی  برای 
تحقیقات دیگر نشان می دهد كه براي ارتقا سطح آموزش، 
اساتید و دانشجویان باید اهداف اجزاي دوره و كل برنامه را 
بدانند )9-13(. استارك پیشنهاد می كند كه دانشجویان و 
اساتید به عنوان شركاي در آموزش با همدیگر كار كنند. او 
می افزاید، به هر حال، »شركا« همیشه در كیفیت، كمیت 
ندارند.  توافق  تدریس  محل  تناسب  یا  تدریس  شیوه  و 
دانشجویان بیشتر روش هاي تدریسی را كه همراه با تجسس 

و چالش باشد، می پذیرند. 
اساتید  توانایي  و  دانشجویان  تقاضاي  بین  باید  بنابراین، 
تعادل وجود داشته باشد )9(. چنانچه مطالعات نشان دادند 
حمایت  صورت  در  باال  كیفیت  با  تدریس  و  آموزش  كه 
وسیله  به  می تواند  حمایت  این  است.  امكان پذیر  اساتید 
افزایش  كارآموزی،  محل  و  دانشكده  بین  قوی تر  ارتباط 
فرصت ها، انگیزه و پاداش، توسعه برنامه درسي و به دست 

آوردن مهارت های تدریس تسهیل گردد )9- 11، 16-14( 
در حقیقت پیشرفت پویای اساتید، قسمت مهمی از بهبود 
آموزش  بهبود  به  اكتشافی  رویكرد  است.  آموزش  كیفیت 
و  اصول  نظریه ها،  دیدگاه ها،  از  عمیق  درك  به  مربوط  كه 
اساتید  تا روش های  اجازه می دهد  است،  اساتید  رفتارهای 
مورد ارزیابی قرار گیرد و باعث تصمیمات مطلع در باره نحوه 

آموزش اساتید شود )17(. 
مورد  در  اساتید  دیدگاه های  زمینه  در  زیادي  مطالعات 
آنان وجود دارد كه می تواند  آموزش و همچنین مشكالت 
نشان دهنده اهمیت نظرات آن ها در امر یادگیری و آموزش 
باشد )18 -22(. در مطالعه ای كه در دانشگاه علوم پزشكي 
تهران انجام شد، مشخص گردید كه بیش از نیمي از اعضاي 
هیأت علمي دانشكده پزشكي از عملكرد آموزشي دانشكده 
خود ناراضي بودند و عمده ترین مشكالت آموزشي از دیدگاه 
آن ها به ترتیب اولویت عبارت بود از: قانون مند نبودن، نبود 
آموزشي،  مسائل  به  نكردن  توجه  مناسب،  برنامه ریزی 

مشكالت مدیریتي و مشكالت مادي )23(. 
در مطالعه دیگري 42% اساتید، وضعیت آموزشي دانشجویان 
را به طوركلی نسبت به دوره هاي قبل ضعیف تر ارزیابي نموده 
به  و  دانشجویان  توان  و  انگیزه  كاهش  به  آن ها   %85 و 
خصوص عالقمندي آن ها نسبت به دوره های گذشته اشاره 
داشته اند كه در این رابطه 50% اساتید، مشكالت آموزشي را 
در این امر مؤثر دانسته اند )1(. با پیشرفت علم زیست پزشكی 
آموزش  برای  كافی  زمان  وجود  عدم  و  اخیر  دهه های  در 
شده  سنگین  بسیار  پایه  دروس  محتوای  اطالعات،  تمامی 
است. به عالوه شیوه آموزش بیشتر به سوی تدریس نظریه به 
شیوه سخنراني تغییر یافته است و نیز ارزشیابی دانشجویان 
در نتیجه در امتحان های كتبی خالصه شده است. بنابراین 
مسئولین گروه های آموزشی احساس می كنند كه یادگیری 

دانشجویان رضایت بخش نیست )9(. 
ایجاد  با  آموزشی  شیوه های  اثربخشی  كه  می رسد  نظر  به 
شواهد نطام مند و مبتنی بر تحقیق كمتر مورد توجه بوده 
موضوع  مورد  در  متنوع  پاسخ های  سنجش  سختی  است. 
است  الزم  پس  باشد.  كمبود  این  دالیل  از  یكی  می تواند 
باورها، تجربیات و دیدگاه های اساتید و دانشجویان در امر 
تا  گیرد  قرار  توجه  مورد  تحقیقات  در  تدریس  و  یادگیری 

بتوان نتایج را در حیطه آموزشی عملیاتی نمود. 
عمیق  دیدگاه های  و  انعطاف پذیر  به این ترتیب رویكرد 
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كیفی های می تواند با كندوكاو تفاوت ها و  تحقیق های 
را مشخص نموده و  اساتید  و  تفسیرهاي دانشجویان 
و  اساتید  ادراكات  و  دیدگاه ها  روایت های گوناگون،  در 
كند. از این رو، با توجه به دامنه  را شناسایی  دانشجویان 
گسترده عوامل موثر بر یادگیری پژوهش در این زمینه مهم 
به نظر می رسد. بكار بردن بحث گروهی این امكان را می دهد 
تا دانشجویان عقاید خود را بیان كنند و همچنین ساختار 
مصاحبه اساتید به اندازه كافي انعطاف پذیر خواهد بود كه 
بدون  اساتید  پاسخ ها و تشویق  یا شناسایی  اكتشاف  باعث 
یا  دلواپسي  بیان  به  زمان(  )محدودیت  محدودیت  و  اجبار 

نگراني شخصي خود باشند )9، 26-24(. 
توانایی  نیز  و  معرفت شناسی1  به  دستیابی  برای  بنابراین، 
مقایسه فرآیند یادگیری افراد در بستر فرهنگی - اجتماعی، 
و  قومی2  نظریه های  تبیین  و  اكتشاف  از  ناگزیر  محقق 
آموزش  و  یادگیری  موجود  نظریه های  با  آن  مقایسه 
باورها  مطالعه  كه  داده شده  نشان  مطالعات  در  می باشد. 
معرفت شناسی  طریق  از  دانشجویان  یادگیری  رفتارها  و 
الزامی است )27-32. به این منظور، این مطالعه با هدف 
درباره  دانشجویان  و  اساتید  ادراكات  و  دیدگاه ها  تبیین 
تحصیالت  مقطع  در  مؤثر  یادگیری  و  تدریس  شیوه های 
در سال 1388  تهران،  پزشكی  علوم  دانشگاه  در  تكمیلی 

طراحی شد. 

مواد و روش ها
تحقیقات كیفي بر پارادایم طبیعت گرایانه استوار است كه 
بر اصالت تعدد واقعیت ها، اعتبار ذهنیت در مقابل عینیت، 
و  تأكید بر شناخت كل و جامعیت پدیده هاي انساني 
تأكید  انعكاس نقش شرایط فرهنگي در داده های پژوهش 
دارد و از این رو براي كشف موضوعات انساني مناسب است 
)33( و به درك عمیق و جامِع چرایي و چگونگي پدیده ها 

كمك می كند.
در این پژوهش به تبیین و توصیف دیدگاه، باورها و تجارب 
و  تدریس  شیوه های  خصوص  در  دانشجویان  و  اساتید 
یادگیری مؤثر با رویكرد كیفی پرداخته شده است. در این 

1- epistemology
2- folk theory

پژوهش با استفاده از تحلیل محتوایی كیفي، 3 تقلیل داده-
هاي كیفي و طبقه بندی آن ها، تالش بر این بود تا معناي 

آن ها عمیقاً درك شود )34(. 

فرآیند نمونه گیری، جمع آوری و تحلیل داده ها: 
كارشناسی ارشد  دانشجویان  از  نفر  در پژوهش حاضر25  
و  نفر(  )نه  حرفه ای  بهداشت  و  نفر(  )چهار  تغذیه  رشته 
)شش  پرستاری  و  نفر(  )شش  بهداشت  دانشكده  اساتید 
طی  كردند.  شركت  داوطلب  و  هدفمند  به صورت  نفر( 
درخواست رسمی از معاونت پژوهشی دانشكده بهداشت به 
آموزش دانشكده بهداشت و پرستاری، كلیه اسامی اساتید و 
دانشجویان كارشناسی ارشد مورد نظر استخراج شدند. پس 
بحث  جلسات  در  شركت  برای  دعوت نامه ای  هماهنگی،  از 
گروهی متمركز،4 فهرست آزاد5 و جداسازی با اولویت بندی6 
برای تمام دانشجویان كارشناسی ارشد و اساتید ارسال شد. 
مالك و معیار اصلی تعیین شده جهت ورود افراد به مطالعه 
جلسات  در  شركت  جهت  آنان  تمایل  و  همكاری  میزان 
مصاحبه گروهی و عالقمندی شان برای همكاری با مجریان 

طرح بود. 
شركت كننده  هفت  حداكثر  و  پنج  حداقل  با  جلسه  هر 
شركت كنندگان  جلسات  از  بعضی  در  كه  شد  تشكیل 
جلسه  )پایان  داده ها  اشباع  تا  نمونه گیری  بودند.  تكراری 
چهارم( ادامه داشت. فرآیند نمونه گیری در پژوهش كیفي 
مبتنی بر هدف بوده و تا اشباع داده ها، كه دیگر یافته و كد 
فردي  ویژگی های  ادامه یافت.   )33( جدیدي ایجاد نشود، 
)سن، سواد، وضعیت تأهل و اشتغال( و سؤاالت كلي و باز 
شد.  پرسیده  مؤثر  یادگیری  و  تدریس  شیوه های  مورد  در 
تعدادي از سؤاالت راهنماي مصاحبه در اینجا ذكر می شود: 
تكمیلی  تحصیالت  دانشجویان  یادگیری  به  اساتید  چگونه 
كمك می كنند؟ آیا درك دانشجویان از شیوه های تدریس و 

یادگیری استاد همان است كه استاد قصد دارد؟
كیفي،  پژوهش  روش  با  متناسب  مصاحبه ها  انجام  مكان 
محیط واقعي و طبیعي7، بود و در این پژوهش نیز هر جا 
دسترسی به دانشجویان و اساتید راحت تر بوده )دانشكده و 

3- content analysis 
4- focus group discussion
5- free listing
6- Pile sorting
7- natural setting 
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تمایل  اساتید( و همچنین شرایط مناسب و  یا محیط كار 
مصاحبه  داشت،  وجود  مصاحبه  برای  مشاركت  كنندگان 
انجام شد. حاصل ارتباطات كالمي مشاركت كنندگان كه بر 
روي نوار ضبط شده بود، در اولین فرصت، همراه با ارتباطات 

غیركالمی، نسخه برداری شد. 
مشاهده  به  اساتید  آموزشی  كالس  در  حضور  با  محققین 
به صورت  را  خود  مشاهدات  نتیجه  پرداختند.  مشاركتی 
مصاحبه ها،  متن  كردند.  جمع آوری  عرصه  در  یادداشت 
چندین بار مرور شدند، سپس به واحدهاي تحلیل8 شكسته 
شدند. واحدهاي تحلیل چندین بار مرور و بر اساس تشابه 
مفهومي و معنایي طبقه بندی شدند. روند تنزل در كاهش9 
داده ها در تمام واحدهاي تحلیل و طبقه های فرعي و اصلي 
و هم  واحدهاي مفهومي كمتر  تعداد  تا هم  جریان داشت 

طبقه های فرعي و اصلي انتزاعي و مفهومي  تر شوند. 
به این ترتیب، داده ها در طبقه های اصلي كه كلي، مفهومي 
و انتزاعي بودند، قرار گرفتند. هر بار تغییرات الزم در مورد 
محتوا و نام طبقه، كه باید گویاي محتواي آن باشد، داده 
شد. در نهایت، پژوهشگران و مشاركت كنندگان به احساس 
قالب  در  آنچه  و  داده ها  معناي  باره  در  مشترك  رضایت 
طبقه های اصلي و فرعي، محتوا و نام آن ها نمود یافته بود، 
یافته ها  بخش  در  این مضمون ها  كه  36(؛  و   35( رسیدند 

نشان داده شده اند.
صحت داده ها: براي صحت داده ها10 از انواع روش های زیر 

استفاده شد:

و  تحلیل  واحد  دست نوشته ها،  مرور  ناظرین:  بازنگري   t
تكمیلي  نظرات  از  استفاده  با  استخراج شده  مضمون هاي 
مشاركت كنندگان12  و  صاحب نظران11  و  پژوهش  همكاران 
اصالحات انجام و نكات پیشنهادي، نیز لحاظ شد. اشتراك 
نظر در مورد كدها و طبقات مشابه از معیارهاي مهم صحت 

داده ها در تحلیل محتوا است.

8- analysis unit 
9- reduction 
10- data trustworthiness
11- peer check 
12- member check 

t درگیري مداوم،13 تحلیل همزمان داده ها و بازخورد به 
مداوم  ضمن ارتباط   :)36( كافي  زمان  تخصیص  پژوهش، 
در  پژوهش  در  مشاركت كننده  اساتید  و  دانشجویان  با 
ارتباط  حسن  تا  شد  تالش  آنان  خود  ترجیحی  مكان های 
آنان وسیله جلب  با  قابل اعتماد  و  تأمین فضاي صمیمي  و 

داده هاي غني و عمیق باشد.

اخالقیات پژوهش: نكات زیر، در اخالقیات پژوهش رعایت 
شده است:

فرآیند پژوهش:بیان  آگاهانه در  P كسب رضایت كتبي و 
هدف مطالعه، نحوه همكاري، روش هاي جمع آوری و ضبط 
پژوهش،  در  كنندگان  مشاركت  و  پژوهشگر  نقش  داده ها، 

تأمین آسودگي و خلوت در مدت همكاري؛

كناره گیری  حق  داشتن  اطالعات:  نگه داشتن  محرمانه   P
در  در  و  دلخواه  زمان  هر  در  پژوهش  از  مشاركت كنندگان 

صورت درخواست در اختیار گذاشتن نتایج پژوهش.

یافته ها
در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق: »درك دانشجویان و اساتید 
تجزیه وتحلیل  از  استفاده  با  و  است؟«  چگونه  یادگیری  از 
حیطه  سه  در  یافته ها  داده ها،  مداوم  مقایسه  روش  به 
بین  تعامل  و  دانشجویان  انتظارات  اساتید،  ویژگی های 
توصیف   1 نمودار  در  كه  شد  استاددسته بندی  و  دانشجو 

شده است.  

13- prolonged engagement
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1- ویژگی های اساتید: 

الف( ویژگی شخصیتی استاد- انعطاف پذیری: تجارب 
ویژگی های  و  رفتار  مورد  در  شركت كنندگان  اعتقادات  و 
مثبت  و  قوی  ارتباط  كه  می دهد  نشان  استاد  شخصیتی 
بین انعطاف پذیری، نوآوری و سازش پذیری استاد و یادگیری 
این  دلیل  شركت كنندگان  این  دارد.  وجود  دانشجو  مفید 
و  بودن«  »بی ارزش  مانند:  مفاهیمی  با  را  انعطاف ناپذیری 
و  دانشجو  دادن  »قرار  استاد«،  برای  دانشجو  نبودن  »مهم 
الویت حرفه ای استاد« و  به عنوان آخرین  واحدهای درسی 
استاد«  تخصص  از  خارج  مالی  فعالیت های  الویت بودن  »در 

توصیف كردند. 
خود  اعتقاد  مشاركت كنندگان  از  یكی  خصوص،  این  در 
 ...« كرد:  بیان  این چنین  استاد  انعطاف پذیری  به  نسبت  را 
واقعاً  اینكه  دانشگاه حس كردم  تو  اینكه؛ من  یكی  تفاوت 
استادها دانشجو براشون مهم نیستش. نفعی كه اون كاری 
)دانشجوی  مهمه...«  براشون  بدن  انجام  باید  براشون  كه 
شماره دو بهداشت حرفه ای، ترم سه، بحث گروهی سوم(.

كه  می گیرد  نتیجه  سال2000  در  هاموند  دارلینگ 
و  انعطاف  كالمی،  توانمندی  مانند:  متغیرهایی  بین  تعامل 
سازش پذیری، تسلط علمی، درك ارتباط تنگاتنگ تدریس 
و یادگیری، مهارت های خاص آموزشی و تجربه كالس داری 
همه از ویژگی های شخصیتی مدرس محسوب می شوند و بر 

تدریس اثربخش مؤثر هستند )37(.

ب( ویژگی های علمی استاد: این ویژگی  ها شامل سواد و 
تجربه استاد است.

تبیین  از دو جنبه  استاد  تأثیر سطح سواد  استاد:  . سواد 
معتقد  دانشجویان  از  بعضی  آن  در  كه  اول،  جنبه  گردید. 
تأثیر  و  بوده  به روزتر  و  باالتر  علم  دارای  اساتید  كه  بودند 
مثبت در دستاوردهای حرفه ای دانشجویان دارند. بدین معنا 
در  را  به روزشده  مطالب  غیرمستقیم  و  مستقیم  به طور  كه 
بودن  به روز  در خصوص  می دهند.  قرار  دانشجویان  اختیار 
اساتید یكی از شركت كنندگان این چنین روایت می  كند: »... 
متناسب با زمان باشه. دانش باید متناسب با زمان باشه .... 
خارج  میره  می كنه  پیدا  امكان  این  دانشگاه  استاد  یه  حاال 

نمودار 1. حیطه های اصلی، طبقات و درون مایه های به دست آمده برای تبیین شیوه های آموزش و یادگیری از دیدگاه اساتید 
و دانشجویان

درون مایه

انعطاف پذیری

سواد استاد

تجربه استاد

مهارت تدریس

جدیت و عالقه استاد به تدریس

تعامل مثبت بین استاد و دانشجو

شایستگی های استاد

طبقات                       حیطه اصلی                          پدیده

ویژگیهای شخصیتی استاد

ویژگیهای علمی استاد

ویژگیهای مهارتی استاد
ویژگیهای اساتید

انتظارات دانشجویان

تعامل بین استاد و دانشجو

دیدگاه ها
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از كشور، آموزش می  بینه، آپ دیت برمی  گرده...« )دانشجوی 
شماره یک تغذیه، ترم سوم در بحث گروهی یک(.

در این راستا، رسباچ در سال2000 بیان می دارد كه توسعه 
آن  دنبال  به  كه  تغییراتی  و  و مسئله جهانی  شدن  فناوری 
تشدید می شود به معناي منسوخ   شدن سریع آموخته های 
بررسی های  اساس  بر  است.  نیمه  عمر كوتاه دانش  و  علمي 
انجام شده، نیمه عمر دانش كسب شده در مدارس تقریباً 20 
سال، نیمه عمر دانش دانشگاهی 10 سال و آموزش تخصصي 

حرفه ای و شغلي فقط 5 سال است )38(. 
جنبه دیگر تأثیر سواد استاد این بود كه دانشجویان استاد 
متخصص را بیشتر قبول دارند كه این سبب اعتماد و احترام 
به استاد می شود. این مفاهیم می تواند به عنوان متغیرهای 
نهایت  در  كه  باشد  اساتید  مثبت  عملكرد  تغییر  در  اصلی 
یكی  به  طوری كه  باشد.  تأثیرگذار  دانشجویان  یادگیری  در 
تخصص  حرفه ای  بهداشت  رشته  مشاركت كنندگان  از 
تنها  و  می كند  توصیف  درس  استاد  عملی  تجربیات  با  را 
مدارك علمی را برای ساخت اعتماد، احترام و پذیرش آن 
كافی نمی داند: »... اكثر كسانی كه اساتید ما هستن، قباًل 
دانشجوی كارشناسی اینجا بودن و بدون فاصله از لیسانس 
به فوق لیسانس بعد دكترا. و زمینه تجربی نداشتن ... بقیه اش 
میشه كپی و پیست از اساتید خودش؛ اگه تازه استاد خوبی 
داشته باشیم...« )دانشجوی شماره شش بهداشت حرفه ای 

ترم دو در بحث گروهی سوم(.
تاكید  اساتید  علمی  بار  بر  بعد، شركت كنندگان  دو  در هر 
ارائه  در  می تواند  روشنی  به  مكانیسم  این  كه  داشتند 
دانشجویان خود  در  انگیزه  ایجاد  و  اساتید  عملكرد  درس، 
این  بودند  دانشجویان معتقد  معنا كه  بدین  نشان دهد.  را 
سواد می تواند تأثیر مثبت در یادگیری و اعتباربخشی آنان 
شود. در این خصوص یك شركت كننده بیان كرد: »... بعد 
چون  علمی  سطح  نظر  از  كه  هستش؛  دیگه ام  مسئله  یه 
می كنن  مجبور  پائینه،  سوادشون  اصالً خیلی سطح  كم  یه 
دانشجو كارشون انجام بده، دانشجو به علم این ها برسه...« 
)دانشجوی شماره یک بهداشت حرفه ای ترم سه در بحث 

گروهی سوم(.
كارگاه های  در  شركت  كه  كردند  بیان  اساتید  مقابل  در 
فرصت های  نیز  و  علمی  كنگره های  و  سمینارها  و  علمی 
مطالعاتی می تواند منجر به ارتقاء علمی آنان شود. یكی از 

مشاركت كنندگان در این خصوص بیان كرد:

...حاال بحث كارگاه هست، فرصت مطالعاتی هست. باید 
من  نظر  به   ..... باشه  به روز  باید  چی  همه  یعنی  ببینه 
باید حتماً توانمندی اعضای هیئت علمی جزء اصلی ترین 
تربیت نیروها یا تقویت ارتقاء مثاًل اعضا هیئت علمی باشه. 
دانشجو  اعتماد  جا  اون  برای  كه  اولی  امتیاز  یعنی  كه 
مطرح میشه نه انگیزش.... االن همین كه خود دانشگاه 
تالش زیاد نمی كنه كه توانمند بكنه هیئت علمیش رو... 
)استاد شماره پنج دارای مدرک دکترا در بحث گروهی 

چهارم(.
. تجربه استاد: از دیدگاه اكثریت شركت كنندگان )اساتید و 
دانشجویان( سال های تدریس استاد در فراگیری دانشجویان 
به ویژه در دوره های عالی اثربخشی زیادی ندارد. آنچه به-

روشنی در داده ها نشان داده شد اثر تجربه عملی استاد در 
پیامدهای فراگیری دانشجویان بود. یكی از شركت كنندگان 
 ...« روایت كرد:  این چنین  استاد  تجربه عملی  در خصوص 
اساتید ما وقتی دكترا می  گیرن مثل كشورهای دیگه بخوان 
ازشون 15 سال برن تو فیلد كار عملی كنن، تحقیق كنن. 
اینو  برات  كاماًل  كاركنم،  استراز  كولین  می  گین  كه  وقتی 
حالجی كنن. بگن اینجاش اینجوریه، اونجاش اینجوریه ...« 
)دانشجوی شماره چهار بهداشت حرفه ای ترم سه در بحث 

گروهی سوم(.  
سال  در  همكاران  و  نیا  پژوهش  با  حاضر  مطالعه  نتیجه 
بین سال- معناداری  ارتباط  فراتحلیل خود  2004 كه در 

های تجربه تدریس معلم با دستاوردهای دانشجو به دست 
شركت كننده  گروه  دو  هر   .)39( داشت  همخوانی  نیاورد، 
تجربه در  و  كار  اهمیت سابقه  به  دانشجویان(  و  )استادان 
افزایش  به  منجر  كه  استخدام(  از  قبل  )به خصوص  فیلد 
این  اساتید در درك مفاهیم نظری و تصویرسازی  توانایی 
تاكید  برای دانشجویان در محیط كالس می شود،  مفاهیم 
سطح  ارتقاء  به  منجر  می تواند  نهایت  در  مقوله  این  شد. 
یادگیری و نگرش مثبت دانشجویان به روش تدریس استاد 
همچنین  گردد.  دانشجویان  یادگیری  عمیق تر شدن  نیز  و 
این موضوع در بین دانشجویان مطرح شد كه استادی فاقد 
تجربه كاری در عرصه و در دروسی كه نیاز به توانایی های 
یابد و  كاربردی است، نمی تواند به اهداف یادگیری دست 
این امر منجر به بی انگیزگی دانشجو برای حضور در كالس 

می شود. 
استاد در  اهمیت تجربه  از شركت كنندگان در زمینه  یكی 
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فكر  من   ...« می كند:  بیان  این گونه  را  خود  دیدگاه  بالین، 
قسمت  یعنی  باشه،  كارنكرده  بالین  كسی  اگر  كه  می كنم 
تجربه رو تعریف نكرده باشه، یعنی آزمون و خطا نباشه، به 
)استاد شماره دو،  بده...«  بیاد درس رو  هیچ وجه نمی  تونه 

دارای مدرک دکتری، در بحث گروهی چهارم(.

ج: ویژگی های مهارتی استاد: این ویژگی  ها عبارت اند از 
مهارت های تدریس، جدیت و عالقه استاد به تدریس، تعامل 

مثبت بین استاد و دانشجو و شایستگی های استاد. 
كه  داشتند  تأكید  دانشجویان  تدریس:14  مهارت های   .
مهم  نیز  استاد  تدریس  مهارت  تخصص،  و  سواد  بر  عالوه 
است. در این خصوص، اظهارات یكی از دانشجویان به این 
شرح بود: »... استاد میاد سر كالس. پاورپوینتش رو مثل ما 
كه اولین بار داریم پاورپوینتش می بینیم، ایشون هم اولین 
داری  كه  تو  بابا  خوب   ... می بینه  پاورپوینتش  داره  بارشه 
تدریس می كنی، قبلش یه نگاه كن شاید چهارتا سؤال ازت 
بپرسن...« )دانشجو شماره پنج تغذیه ترم سه بحث گروهی 

دوم(.
در رابطه با اهمیت توجه به سبك تدریس، دیدگاه های 
متعددي وجود دارد؛ از جمله دان بر این نكته تأكید كرده 
است كه اگر بر كیفیت تدریس تمركز نشود،امكان اصالح 
رفتار و به دنبال آن یادگیري اتفاق نخواهد افتاد. همچنین 
وی معتقد است كه یك تدریس خوب بستگي به آشنایي 
مدرس با انواع سبك های تدریس دارد )40( چرا كه علت 
نداشتن  تطابق  یادگیرنده،  و  یاد دهنده  بین  تناقض  اصلي 
كم  آگاهي  و  فراگیران  متعدد  نیازهاي  با  آموزشي  مواد 

اساتید از تنوع سبك های تدریس است )42-41(. 
نیز  و  تدریس  مختلف  روش های  و  الگوها  با  كه  استادی 
همزمان با آن شناخت كافی از فراگیران داشته باشد، باعث 
و  روش های  به  اساتید  گروه  در  می شود.  یادگیری  ارتقاء 
الگوهای مختلف تدریس مانند »معلم محوری«، »دانشجو 
»بحث  و  »دستورالعمل16«  نقش«،15  »ایفای  محوری«، 

گروهی«17 و غیره اشاره شد.   

14- teaching methods 
15- role-playing 
16- guide line
17- group discussion 

یك شركت كننده دیدگاه خود را درباره مهارت های حرفه ای 
استاد این گونه بیان كرد: 

...من مثاًل تكلیف می دم ... هم تئوری هم توی بالین 
 ... باال سر مریض  باید  بالین می گم   .... تكلیف می دم 
می  كنن.  اجراش  بدید.  من  تحویل  كنید،  پیاده اش 
یعنی فرد در حقیقت role    play    انجام می ده 
... ولی تئوری وقتی شما دارید الگوی نظریه پردازی 
رو می گی، دیگه چه الگویی رو می  تونه استفاده بكنه 
رابطه  در  ولی   ... برنامه ریزی شده  سخنرانی  جزء 
خوب  كه  بگه  بده،  مانور  استاد  حاال  مثاًل  اینكه  با 
روش های مختلف تدریس وجود داره، شما به عنوان 
چالش  توی  رو  این  بیایم  می كنی،  چیكار  معلم  یه 
بذاریم. آیا این معلم خوبی یا این یك روش تدریس 
 group بهتر یا این روش بهتره ور اون دیگه میشه
افراد میان.... )استاد شماره سه،   discussion كه 

دارای مدرک دکترا، در بحث گروهی چهارم(.
تعدادی از اساتید به نقش ارزشیابی اولیه18 از دانشجویان در 
شروع ترم تحصیلی برای شناخت سطح علمی آنان جهت 
استفاده از روش های مناسب تدریس اشاره كرده اند كه باعث 
نظر  تأیید  و  ادامه  در  دانشجویان می شود.  یادگیری  ارتقاء 
فوق یكی دیگر از شركت كنندگان در جایی دیگر این گونه 

بیان می كند: 
انتخاب می كنم برای  با نوع روشی كه  »... در رابطه 
نظر  در  رو  دانشجویان  مقطع  هم  اوالً   .... تدریسم 
می خوام  كه  رو  درسی  نوعی  چه  اینكه  هم  می گیرم 
رو  یه روشی  می ریم  توی هر جلسه كه  بله   ... بدهم 
ارزشیابی  از دانشجویان می خوام كه  بعد   .... می گیرم 
این  از  یكی  كدوم  كه  می كنم  نظرسنجی  و  بكنن 
.... در كدوم روش  بود  پرزنت خوبی  كالس های من 
دریافتتون بیشتر بود. بعد بر اساس حركتی كه بعد 
احساس  دانشجو  اگر   ... داشتم  اول  جلسه  چند  از 
می دم...  ادامه  آخر  تا  رو  روش  اون  كردن،  رضایت 
بحث  در  دکترا،  مدرک  دارای  چهار،  شماره  )استاد 

18- pretest 
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گروهی سوم( 
مانند آموزش  بیان داشتند كه گذراندن واحدهایی  اساتید 
مهارت تدریس )تئوری، عملی و بالینی( در هنگام تحصیل 
در مقاطع ارشد و به خصوص دكترا می تواند در ارتقاء سطح 
آموزش اساتید كمك كننده باشد. استادی با سابقه 14 ساله 
مقاطع  میره  كسی  وقتی  »...به طوركلی  كرد:  بیان  تدریس 
باالتر تحصیل می كنه، یكی از مهارت هایی كه اصوالً باید یاد 
بگیره اینكه مدرس هم باشه...« )استاد شماره یک، دارای 

مدرک دکترا، در بحث گروهی دوم( 
به  اطالعات  انتقال  توانایی  خصوص  در  شركت كننده ای   
دانشجویان بیان كردند: »... وقتی میخواد چیزیی بگه، باید 
اونو بتونه خوب بگه؛ اصالً آپ دیت بگه... ما نمی دونیم علمش 
بده... نمی تونه  انتقال  داره  كه  هم  چیزیی  اما  نه.  یا  داره 
)دانشجو شماره نه تغذیه، ترم دو در بحث گروهی سوم(. 

شركت كنندگان  تدریس:  به  استاد  عالقه  و  جدیت   .
فرهنگ  به علت  اساتید  اكثریت  كه  بودند  معتقد  دانشجو 
و  فردی«  »منفعت طلبی  پایین«،  به  باال  از  »نگاه  حاكم 
تدریس  در  دیگر  متعدد«  اجتماعی  كاری-  »دغدغه های 
جدیت ندارند. در نتیجه، این امر باعث  بی ارزش تلقی كردن 
واحد درسی و بی توجهی نسبت به دانشجو می شود. یكی از 
به  استاد  ارزش گذاری  عدم  در خصوص  مشاركت كنندگان 

تدریس و دانشجو این چنین روایت كرد: 
برای  نه  نیستند،  قائل  ارزش  دانشجو  برای  كه  همین   ...
راهنماشون  استاد  اینكه  به  نه  قائل اند،  ارزش  تدریسشون 
كه باید همكاری كنن. بعد براشون ارزش نداره. این شخص 
به عنوان دانشجوشونه. حاال فردا شاید این شخص هم اون 
مقامش از تو باالتر بشه؛ از نظر علمی. ولی اصاًل بهش هیچ 
باهات  دبیرستانی  بچه  یه  حد  در  نیستند.  قائل  ارزشی 
برخورد می  كنن... )دانشجو شماره چهار بهداشت حرفه ای 

ترم سه، در بحث گروهی چهارم(. 
انگیزه  بودن  كم  شركت كننده  اساتید  اكثریت  مقابل،  در 
استفاده  عدم  كافی،  توانمندی  نداشتن  از  ناشی  را  خود 
دانشجو  بودن  غیرفعال  و  استاد  بالقوه  پتانسیل های  از 
می دانستند و تاكید می كردند كه در گذر زمان این عارضه 
آنان می شود و همچنان ذكر  نوآوری  مانع اصلی در مسیر 

كردند كه فقدان اعتمادبه نفس و عدم توانایی دانشجویان در 
ایجاد فضای  در  مانعی  نیز می تواند  و مستقل  پویا  مطالعه 

مناسب برای یادگیری در كالس شود. 
مطالعات دیگر نیز نشان دادند كه جدیت معلم در تدریس 
و یادگیری با ارتقاء دستاوردهای دانشجو ارتباط دارد )37، 
43(. اگر چه جدیت در تدریس و انگیزش درونی مفاهیمی 
یكسان نیستند، اما پاتریك، هیسلی و كامپلر در سال 2000 
پیشنهاد می كنند كه معلم جدی می تواند به گونه ایی رفتار 
كند كه انگیزه مندی وی نسبت به فعالیت های آموزشی را 
منعكس  كند و الگویی باشد تا دانشجو بتواند از وی تبعیت 

كند )44(. 

t تعامل مثبت بین استاد و دانشجو: اكثر دانشجویان 
بر تأثیر درك متقابل،19 احترام بی قید و شرط، خودآگاهی 
و عدم سوگیری استاد بر یادگیری، نگرش و دستاوردهای 
این  دیدگاه  از  داشتند.  تأكید  خود  علمی-حرفه ایی 
شركت كنندگان بی اهمیت بودن دانشجو و نیز كالس برای 
استاد مانع تعامل مثبت بین آنان و استاد در حین تدریس 
این خصوص،  در  می شود.  از كالس  خارج  محیط  در  یا  و 

اظهارات یكی از دانشجویان این بود: 
برای  نه  نیستند؛  قائل  ارزش  دانشجو  برای  كه  همین   ...
راهنماشون  استاد  اینكه  به  نه  قائل اند،  ارزش  تدریسشون 
كه باید همكاری كنن. بعد براشون ارزش نداره این شخص 
به عنوان دانشجوشونه. حاال فردا شاید این شخص هم اون 
مقامش از تو باالتر بشه از نظر علمی. ولی اصاًل بهش هیچ 
ارزشی قائل نیستند. در حد یه بچه دبیرستانی باهات برخورد 
ترم  حرفه ای  بهداشت  چهار  شماره  )دانشجو  می  كنن....« 

سه، در بحث گروهی چهارم(. 

دانشجویان،  دیدگاه  از  استاد:20  شایستگی های   t
شاخص های مورد نیاز شایستگی استاد برای تدریس اثربخش 
دانشجو،  به  احترام  مسئولیت،  احساس  از:  بودند  عبارت 
تجربه  تخصص-  دانشجو،  و  به درس  مناسب  ارزش گذاری 
عملی و نیز تسلط علمی. دانشجویان نیز بیان داشتند كه 
رعایت نظم و انضباط استاد نیز می تواند تأثیرگذار در فرایند 

19- Empathy 
20- competencies
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دانشجویان  از  یكی  را  اینمورد  باشد.  دانشجویان  یادگیری 
اینگونه توصیف می كند:

».... یه استاد داریم زودتر از بیست دقیقه به 9 نمیاد. 
بعد طول میكشه تا درس شروع كنه. تا 9 طول می-

بیاد.  این استاد  تا   كشه؛ یعنی 1 ساعت ما نشستیم 
بعدی  استاد  می گیره؛  رو  ما  تفریح  زنگ  اونور  از  بعد 
هفت  شماره  )دانشجوی  سركالس...  میاد  بالفاصله 

بهداشت حرفه ای ترم دو در بحث گروهی سوم( 
در این راستا فلدوسن در سال 1997 اصطالح »شایستگی« 
مؤثر  تدریس  برای  تنظیم شده  مهارت  یا  و  ویژه  مهارت  را 
محتوای  بر  تسلط  استاد،  تخصصی  توسعه  می كند.  تعریف 
تدریس، هدفمند كردن  اجرای  برای  آمادگی  علمی، پیش 
و  مثبت  ارتباط  فعال،  یادگیری  سازمان دهی  كالس، 
محترمانه با دانشجو، توجه به تفاوت های فردی و تماس های 
مداوم دانشجو با استاد و برعكس، كه مورد تأكید مطالعات 

دیگر نیز بوده است، جز این مهارت  هاست )45(.
موقعیت  شامل  انتظارات  این  دانشجویان:  2-انتظارات 
برنامه ریزی  در  فعال  مشاركت  اساتید،  ارزشیابی  رجعی، 

آموزشی و مهارت های یادگیری است.

نظام  كه  داشتند  بیان  دانشجویان  رجعی:21  موقعیت   t
آموزشی در كشور ما بیشتر نظریه  محور است و دانشجویان 
را  عملی  كارهای  الفبای  هنوز  تحصیل  از  فراغت  از  بعد 
می تواند  عملی  با  نظریه  همزمان بودن  بنابراین،  نمی دانند. 
از  یكی  باشد.  داشته  چشمگیری  نقش  آنان  موفقیت  در 
اینگونه  استاد  به  نسبت  را  خود  انتظارات  شركت كنندگان 
تئوری  ارشد 50 درصدش  بیان كرد: »...من می  گم مقطع 
باشه 50 درصدش كارای عملی باشه.... رفتیم پیش استاد 
چیزایی  همین  فیلد.  توی  بریم  می خوایم  ما  خانم  گفتیم 
كه گفتید عملی یه بار انجام بدیم...چیكار باید بكنیم ....« 
در  سوم  ترم  حرفه ای  بهداشت  یازده،  شماره  )دانشجوی 

بحث گروهی یک(. 
احمدی و همكاران در مطالعه خود نیز نشان دادند كه از 
دیدگاه دانشجویان، الزمه یادگیری قرار گرفتن در شرایط 
كالس های  و  است  مناسب  )پركتیكال(  عملی  و  بالینی 
آموزشی  نیازهای  پاسخگوی  خوبی  به  نمی توانند  نظری 

21- reversionary conditions

باشد )46(. وایت، لونگتون و فاوست نیز مشخص كردند كه 
در مقطع كارشناسی ارشد باید زمینه های ایجاد فرصت هاي 
كسب مهارت های بالیني و عملی در تحصیل فراهم شوند 

.)47(
آگاهی  عدم  را  بی انگیزگی خود  دالیل  از  یك  دانشجویان، 
تحصیلی  ارتقاء  این  بنابراین،  كردند.  بیان  شغلی  آینده  از 
نیز نمی تواند به صورت مستقیم در شرایط دانشجو تأثیرگذار 
باشد و باعث كاهش انگیزه برای انجام فعالیت های آموزشی 
می شود. به عبارت دیگر، قرار گرفتن در موقعیت های مشابه 
كاری نه تنها موجب افزایش آگاهی و شناخت دانشجو نسبت 
به حیطه كاری در آینده می گردد بلكه انگیزه یادگیری را در 
این خصوص  افزایش می دهد. یك مشاركت كننده در  آنان 
ما  كه  میگن  باروری  بهداشت  »...دانشجویان  كرد:  بیان 
نمی دونیم از ما می  پرسن چیكاره می  خواییم بشیم. ما نمی-

دونیم كه چیكاره می خواین بشین. خوب این چیكاره بودن 
شماره  )استاد  نمی  دونم...«  دانشجویان  هنوز  كه  مطمئنم 

دو، دارای مدرک دکترا، در بحث گروهی چهارم(.
روان شناسان، ضرورت توجه به انگیزه در تعلیم و تربیت را، به 
دلیل ارتباط مؤثر آن با یادگیري جدید، مهارت ها، راهبردها 
این راستا، محمدی  مهر  یادآور شده  اند )48(. در  و رفتارها 
و همكاران در مطالعه كیفی در سال 1390 بیان می دارند 
كه داشتن انگیزه در یادگیری، محرك فرد در دنبال كردن 
 .)49( گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  كه  است  علمی  مطالب 
چنانچه در مطالعه كاسكان و دمیرل نیز نشان داده شد كه 
انگیزه و پشتكار به عنوان عوامل مؤثر در یادگیري در بین 

دانشجویان است )50(.

t ارزشیابی اساتید: یكی از نكاتی كه می تواند منجر به 
توسط  اساتید  ارزشیابی  شود،  اساتید  عملكرد  در  تغییرات 
انتظارات  شركت كنندگان  از  دیگر  یكی  است.  دانشجویان 

خود را این گونه خصوص بیان كرد: 
.... به ما میگن اساتید ارزشیابی كنید و یه فرم هایی به ما ... 
بچه ها میدونن وقتی استادی هیئت علمی هست ما هر چقدر 
تو رفتارش دیده  نه  و  استاد  تغییری توی  نه  بنویسیم  هم 
میشه و هیچ كس براش مهم نیست، .... ما اصاًل نظراتمون 
سر  استادمون  اینكه  باشه،  چی  استادمون  اینكه  مورد  در 
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نداره...  تاثیریی  هیچ  می  خوایم،  چیا  ازش  ما  میاد،  كالس 
در  دو  ترم  حرفه ای  بهداشت  سیزده  شماره  )دانشجوی 

بحث گروهی سوم(.
ارزشیابی استاد به عنوان یك راهبرد مهم برای ارتقاء كیفیت 
آموزشی مورد توجه دانشگاه ها است. به همین جهت مراكز 
آموزش عالی برای تعیین شایستگی اساتید خود مالك هایی 
را تعیین می كنند و بدین وسیله عملكرد آن ها را از طریق 
حقیقت  در  می دهند،  قرار  ارزشیابی  مورد  مدون  فرایندی 
اثربخشی  ارتقای  و  تدریس  كیفیت  بهبود  ارزشیابی  هدف 

آن است )51(.
ارزشیابی«  و  اندازه گیری  »روش های  كتاب  در  سیف 
آموزشی ارزشیابی استاد را از پیچیده ترین انواع ارزشیابی ها 
به دلیل كم اعتباری، بی دقتی وسایل و روش های سنجش 
و اندازه گیری مورد استفاده می داند و اعتقاد دارد شیوه های 
به كاررفته روش های ارزشیابی نمی تواند اطالعات مناسب را 

ارائه نماید )52(. 

t مشارکت فعال در برنامه ریزی آموزشی: استفاده از 
برنامه های آموزشی  نظرات دانشجویان در تدوین و تنظیم 
مانند زمان بندی كالس ها و امتحانات و غیره نیز می تواند در 
ارتقاء سطح یادگیری اثرگذار باشد. یكی از شركت كنندگان 
... خود بچه های ارشد  بیان كرد: »...مثاًل تو دانشگاه قبلی 
اهواز درس  كه  بچه ها  تعیین می  كردن.  امتحاناشون  تاریخ 
خونده، میگه دست خودمون بود. اما اینجا نمیزارن بچه ها 
خالت كنن ...« )دانشجوی شماره یک تغذیه، ترم سوم در 

بحث گروهی یک(. 

مهم  آموزشی  موارد  از  یكی  یادگیری:22  مهارت های   t
در مقطع تحصیالت تكمیلی، پایان نامه است؛ كه از دیدگاه 
دانشجویان، علل اصلی دشوار بودن تكمیل آن، كم توجهی 
نداشتن  كه  كردند  بیان  اساتید  درحالی كه  است.  اساتید 
عدم  مقاالت،  جستجوی  مانند  دانشجویان  مهارت های 
و  استرس  دالیل  از  انگیزه  نداشتن  كاری،  فیلد  با  آشنایی 

اضطراب در رابطه با این مقوله می باشد.
نیاز  مورد  مهارت های  با  ارتباط  در  شركت كننده  یك 
دانشجویان در یادگیری و اهمیت پایان نامه كه مورد تأیید 

22- Learning methods

سایر شركت كنندگان نیز بوده است، این گونه بیان می كند: 
»... بله پایان نامه یه چیز بزرگیه. به همون اندازه هم می-

تونه خواب آدم مختل بكنه. ولی علت اینكه اینها این قدر 
اضطراب می كشن، برای اینكه اون مهارت الزم كه ما اساتید 
از اونها می خوایم رو ندارن. در نتیجه اضطراب می  گیرن...« 
)استاد شماره چهار، دارای مدرک دکترا، در بحث گروهی 

دوم(. 
در تأیید روایت فوق، از مشاركت كنندگان یكی از دغدغه های 
ذهنی خودشان را پایان نامه بیان نموده است كه مورد تأیید 
عنوان  هنوز  ما   ...« است:  بوده  نیز  شركت كنندگان  سایر 
پایان نامه رو انتخاب نكردیم، بعدش میگن زود باشین وقت 
تموم شد... باید آموزش هم زمان بزارن براش، از نظر زمان 
دچار مشكل می شه. چون باالخره یه ترم باید زودتر تموم 
)دانشجوی شماره ده  بد...«  تحویل  پروپوزالش  برای  كنه، 

بهداشت حرفه ای ترم دو در بحث گروهی چهارم(. 
3- تعامل بین استاد و دانشجو: طبق داده ها، تعامل بین 
استاد و دانشجو با مفاهیمی مانند هویت علمی، موجودیت 
اگرچه  شد.  توصیف  عاطفی  موقعیت  و  فرد  اهمیت  فرد، 
تدریس  ساختار  بر  مستقیم  تأثیر  اول  نگاه  در  موارد  این 
ندارد، اما به صورت غیرمستقیم می تواند در جهت یادگیری 
این  در  مشاركت كننده  یك  باشد.  تأثیرگذار  دانشجویان 

خصوص بیان داشت:
نه  نیستند،  قائل  ارزش  دانشجو  برای  كه  همین   ...
استاد  اینكه  به  نه  قائل اند،  ارزش  تدریسشون  برای 
راهنماشون كه باید همكاری كنن. بعد براشون ارزش 
فردا  دانشجوشونه، حاال  عنوان  به  این شخص  نداره. 
شاید این شخص هم اون مقامش از تو باالتر بشه؛ از 
نظر علمی. ولی اصاًل بهش هیچ ارزشی قائل نیستند. 
می كنن...  برخورد  باهات  دبیرستانی  بچه  یه  حد  در 
)دانشجو شماره چهار بهداشت حرفه ای ترم سه، در 

بحث گروهی چهارم(
به طور  می تواند  كه  عواملی  از  یكی  دانشجویان،  دیدگاه  از 
و  نقش حمایتی  باشد  داشته  اثر  یادگیری  در  غیرمستقیم 
هدایتی اساتید در شكل گیریی رابطه عاطفی پایدار و نیز باال 
اشاره كرده اند. همچنین  اعتماد دو طرفین  انگیزه و  بردن 
همین شركت كننده به نقش و جایگاه هدایتی استاد راهنما 
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در ارائه پایان نامه اشاره داشته است: »... مثاًل استاد راهنما 
گرفتی  كه  دوز  میگه  دانشجو  به  دفاع  جلسه  تو  خودش 
كار  داشته  دانشجو  كه  موقعی  اینو  چرا  نبود. خوب  كافی 
راهنما  استاد  عنوان  به  چیزی  یعنی  نگفتی....  می كرده 
بحث  سوم،  ترم  تغذیه،  یک  شماره  )دانشجوی  نداره...« 

گروهی یک(
نقطه نظرات  به  دادن  اهمیت  كه  كردند  اشاره  دانشجویان 
با  آنان  ارتباط  شكل  گیری  در  می تواند  دانشجو  تفكرات  و 
اساتید موثر باشد و منجر به اثر مستقیم در روند آموزش و 
یادگیریی شود. در تأیید دیدگاه سایر دانشجویان، یكی دیگر 
از مشاركت كنندگان نظر خود را این گونه تبیین می كند: »...

در طول ترم بهمون جزوه نمیدن. بعدش كه می گیم فرجه، 
مسخره  مون می  كنن؛ می گن فرجه میخواین چیكار تو طول 
میدن،  كار  ما  به  آنقدر  ترم  طول  تو  حاال  میخونیدن.  ترم 
آنقدر ارائه داریم ]كه[ فرصت نمی كنیم« )دانشجوی شماره 

شش بهداشت حرفه ای ترم دو در بحث گروهی سوم(.
هر دو گروه شركت كننده در این تحقیق به نقش عالقه و 
انگیزه در ایجاد یادگیری اشاره داشتند. گروه اساتید به این 
فعالیت های  در  دانشجو  نبودن  فعال   داشتند:  اشاره  موارد 
تكالیف  »انجام  كالس«،  در  مرتب  »حضور  مانند  آموزشی 
»بازدیدهای  و  فوق العاده«  فعالیت های  »انجام  داده شده«، 
علمی« و در مقابل در گروه دانشجویان به بی انگیزه بودن 

اشاره كرده اند. 
به طور  را  آموزشی  فعالیت های  در  دانشجو  شركت نكردن 
این  در  و  دانسته اند  آنان  بودن  بی عالقه  از  ناشی  مستقیم 

خصوص بیان كرد:
از 10 نفر 4 نفر  بازدید گذاشتیم. خدا شاهد  ..... ما 
اومده بودن.، یكیشون گفتش بچه دار بودم. یكیشون 
گفتش  یكی  موندم...  خواب  آخه  رسیدم؛  دیر  گفت 
كه نتونستم از كارم اجازه بگیرم. هر كدوم بهانه هایی 
كه برای من بهانه های مسخره است... )استاد شماره 

شش، دارای مدرک دکترا، در بحث گروهی اول(

بحث
تحصیالت  مقطع  در  یادگیری  و  آموزش  ساختار  چند  هر 
تكمیلی یك پدیده پیچیده است ولی مطالعه حاضر نشان 
انسانیت،  انگیزه،  سواد،  ذكاوت،  و  هوش  تجربه،  كه  داد 
ارتباط با دانشجو و حرفه ای بودن استاد با اثربخشی تدریس 

و پیامدهای فراگیری مرتبط است. در امر آموزش و تدریس، 
به  رسیدن  در  آموزش دهنده  فرد  عنوان  به  استاد  نقش 
هدف های تعلیم و تربیت و نیز وسیله ای كه برنامه تحصیلی 
طرفی،  از  است.  انكارناپذیر  می آید،  در  اجرا  به  او  توسط 
با  اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشكی، كه جزء 
ارزش ترین عناصر آموزش هستند، وظیفه آموزش و تدریس 

دانشجویان بر عهده آنان قرار دارد.  
لذا آموزش  دادن این افراد در رابطه با راهكارهای آموزشی 
كارگاه های  برگزاري  طریق  از  كارآمد  و  موثر  یادگیری  و 
آموزشي و بازآموزي براي مدرسان ضروری به نظر می رسد. 
با استفاده از تحقیقات كیفی برای دریافت دیدگاه مدرسین 
را  وسیعی  تجارب  می تواند  طرف،  یك  از  دانشجویان،  و 
دیگر  از طرف  و  دهد  قرار  آموزشی  برنامه ریزان  اختیار  در 
و  آموزشی  كالسیك  تئوری  های  بین  فاصله  می تواند 
عمل  در  را  نظریه ها  این  اجرای  علمی  موانع  و  مشكالت 
كاهش داده و نقش مهمی در رویكرد واقع گرایانه مسئولین 
و برنامه ریزان نسبت به وضعیت آموزشی دانشگاه های علوم 
آموزش  و  یادگیری  اهمیت  به  توجه  با  كند.  ایفا  پزشكی 
پیشنهاد می شود با انجام پژوهش های عملكردی راهكارهای 

مناسب آموزشی شناخته شود.

سپاسگزاری  
بدون  كه  اساتیدی  و  دانشجویان  كلیه  از  پژوهشگران 
همكاري آن ها انجام این پژوهش امكان پذیر نبود، قدرداني 
معاونت  مالی  پشتیبانی  با  طرح  این  ضمن  در  می نمایند. 
و  مطالعات  مركز  و  تهران  پزشكی  علوم  دانشگاه  پژوهشی 
توسعه آموزش پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران با شماره 

كد مصوب 382 بوده است.
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