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زمینه و هدف :ایجاد شواهد نظاممند و با رویکرد کیفی در آموزش اثربخش ،کمتر مورد توجه بوده است .از اینرو ،هدف از مطالعه حاضر ،تبیین دیدگاهها،
تجربیات و ادراک دانشجویان تحصیالت تکمیلی و استادان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد آموزش اثربخش و عوامل مرتبط با آن بود.
روش کار :این تحقیق یک پژوهش کیفی با روش تحلیل محتوا و نمونهگیری هدفمند بود که روی  34نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی و  7نفر از
استادان دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد .یک راهنمای مصاحبه برای جمعآوری دادهها از طریق مصاحبههای گروهی و فردی عمیق استفاده شد .پس
از کسب رضایتنامه آگاهانه شفاهی ،دادهها ضبط ،دستنویس و به روش تحلیل محتوا واکاوی شد .جهت حمایت از صحت و استحکام دادهها ،معیار
مقبولیت و تأیید پذیری لحاظ گردید.
یافتهها :دو درونمایه اصلی از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی و استادان شامل عوامل مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با آموزش اثربخش استخراج شد.
عوامل مستقیم شامل عوامل مرتبط با دانشجو ،استاد ،محیط آموزشی و عوامل انگیزشی بود .عوامل غیرمستقیم ،عوامل مربوط به سیستم آموزشی کشور،
سیستم ارزشیابی ،پایش دانشجو و عوامل اقتصادی بودند.
نتیجهگیری :دانشجویان تحصیالت تکمیلی و استادان بر این باور بودند که آموزش اثربخش ،امری پیچیده است که عوامل کالن مانند ویژگیهای سیستم
آموزشی کشور و عوامل خرد مانند ویژگیهای دانشجویان و استادان بر آن تأثیر میگذارند .همچنین ،یک تناقض بین درک مربیان و دانشجویان از نقش
آنان وجود داشت .مربیان معتقد بودند که دانشجویان مسؤول یادگیری و خود انگیزگی هستند و دانشجویان بیان کردند که این مسؤولیت اصلی مربی است.
این موضوع مهم باید در هنگام برنامهریزی برای آموزش اثربخش در نظر گرفته شود.
کلید واژهها :آموزش اثربخش ،درک ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی
*نویسنده مسؤول :مرکز منطقهای  HIVو ایدز ،مرکز آیندهپژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
تلفن332-39342333 :

 نمابر332-39342932 :
Email: zolalafarzaneh@gmail.com

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

مقدمه
آموزش به معنی هر گونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرحریزی
شدهای است که با هدف ایجاد یادگیری در فراگیران و ایجاد
تغییرات الزم در رفتار آنها طراحی و اجرا میشود ( .)9عوامل
مؤثر بر آموزش ،بسیار گسترده و وسیع میباشند و شناسایی
این عوامل در رفع مشکالت و نارساییهای موجود در سیستم
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مهارت ارزشیابی ،ویژگیهای فردی و ارتباط بین فردی از
عوامل مؤثر بر یادگیری و آموزش اثربخش میباشند (.)99
از طرفی ،بدیهی است که دانشجویان و استادان دو رکن
اساسی یک کالس درس به عنوان یک نظام آموزشی را تشکیل
میدهند و دانشجویان را باید محور فرایند تدریس در دانشگاه
دانست و استادان به عنوان راهنما ،نقش تعیین کنندهای در

آموزشی مهم است ( .)4 ،3آموزش اثربخش ،آموزشی است که

هدایت این فرایند دارند ( .)94دانشجویان و استادان به عنوان

بتواند بین درک معلم از خودش ،درک دانشجو و درک از

شرکایی در آموزش با همدیگر کار کنند .به هر حال« ،شرکا»

شرایط روانی -اجتماعی کالس درس تعادل ایجاد کند (.)2

همیشه در کیفیت ،کمیت و شیوه تدریس یا تناسب محل

محققان عرصه آموزش ،آموزش اثربخش و کارآمد را

تدریس توافق ندارند .دانشجویان ،بیشتر روشهای تدریسی را

مهمترین عامل در پیشرفت آموزشی و یادگیری دانشجو

که همراه با تجسس و چالش باشد ،میپذیرند .بنابراین ،باید

تشخیص دادهاند ( .)2 ،6آموزش موقعی مؤثر و اثربخش

بین تقاضای دانشجویان و توانایی استادان ،تعادل وجود داشته

خواهد بود که این ویژگیها را داشته باشد :مستقل و دارای

باشد (.)93

جهتگیری فردی باشد ،همکاری و تعامل بین دانشجویان و

چنانچه مطالعات نشان دادند ،آموزش اثربخش و با کیفیت

استادان در آن وجود داشته باشد ،جهتگیری آن کوتاهمدت

باال ،در صورت حمایت استادان امکانپذیر است .این حمایت،

نباشد و برای تمامی زندگی فرد هدفگذاری شده باشد (.)7

میتواند به وسیله ارتباط قویتر بین دانشکده و محل

آموزش مؤثر به اهداف و ستادههای آموزشی بستگی دارد و

کارآموزی ،افزایش فرصتها ،انگیزه و پاداش ،توسعه برنامه

به صالحیتهای علمی ،مهارتها ،رفتارها ،سبکهای آموزشی،

درسی و به دست آوردن مهارتهای تدریس ،تسهیل گردد

رشد حرفهای ،تحقیق و تفکر نیازمند است ( Yunus .)8و

(.)92-96

همکاران معتقدند که «سازماندهی کالس درس ،ارایه مناسب
مطالب ،تعامل ،تکالیف ،رعایت انصاف در امتحان و احساس
موفقیت دانشجویان ،از جمله موضوعاتی هستند که باید در
اثربخشی آموزش و ارزیابی آن مورد توجه قرار گیرند» (.)3

مطالعات زیادی در زمینه دیدگاهها و تجارب استادان و
دانشجویان در مورد آموزش اثربخش و همچنین موانع آن
وجود دارد که میتواند نشان دهنده اهمیت نظرات آنها در امر
یادگیری و آموزش باشد ( .)97 ،98از آن جا که مطالعات کیفی

فصیحی هرندی و همکاران در پژوهشی نشان دادند که

با تبیین درک یا تجربه افراد مطلع ،به شناسایی عمیقتر پدیدهها

نحوه ارایه درس ،سازماندهی ،ارزیابی و مهارتهای

کمک میکنند ،هنگام نمونهگیری باید افراد یا گروههایی را پیدا

تخصصی ،چهار عامل تأثیرگذار بر آموزش اثربخش هستند
( .)93همچنین ،رمضانی و درتاج راوری در پژوهشی با هدف
تعیین ویژگیهای یک مدرس اثربخش از دیدگاه مدرسین و

نمود که از سؤال پژوهش مطلع و دارای این تجربه باشند .در
واقع ،هدف عمده رویکردهای کیفی ،کشف واقعیت به همان
صورتی است که نمونههای پژوهش آن را تجربه میکنند (.)93

دانشجویان پرستاری ،دریافتند که از دیدگاه دانشجویان ،مهارت

اهداف عمده پژوهشهای کیفی ،توصیف پدیدهها ،تدوین

در ارتباط بین فردی ،مهارت تدریس ،ویژگیهای فردی استاد،

فرضیه ،درک روابط بین پدیدهها و فرایندها و در نهایت ،ایجاد

مهارت ارزشیابی و رعایت قوانین آموزشی؛ و از دیدگاه

نظریه میباشد .در حالی که هدف عمده تحقیقات کمی ،به

استادان به تربیت مهارت تدریس ،رعایت قوانین آموزشی،

طور معمول آزمون تئوری یا فرضیه ،نشان دادن ارتباط بین
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متغیرهای انتخاب شده و از قبل تعریف شده و تعمیم یافتههای
تحقیق است (.)43
به نظر میرسد که اثربخشی شیوههای آموزشی با ایجاد

دستورپور و همکاران

اکنون که در کشور ما نیز گسترش دانشگاهها از مرحله کمی
به مرحله کیفی سوق داده شده است ،ضرورت انجام چنین
پژوهشهایی بیش از پیش احساس میشود.

شواهد نظاممند و مبتنی بر تحقیق کیفی ،کمتر مورد توجه بوده

گرچه هیچ روش تحقیقی را نمیتوان نسبت به روشهای

است .سختی سنجش پاسخهای متنوع در مورد موضوع،

دیگر ارجح دانست ،اما تجربه نشان داده است که استفاده

میتواند یکی از دالیل این کمبود باشد .پس الزم است باورها،

صحیح از تحقیقات کیفی ،منجر به پاسخ سؤاالت زیادی در

تجربیات و ادراک استادان و دانشجویان در امر آموزش و

حیطه پزشکی میشود که با پژوهشهای کمی بدون پاسخ باقی

یادگیری اثربخش در تحقیقات ،مورد توجه قرار گیرد تا بتوان

مانده است ( .)43به این منظور ،مطالعه حاضر با هدف تبیین

نتایج را در حیطه آموزشی عملیاتی نمود .به این ترتیب،

درک دانشجویان کارشناسی ارشد ،دکتری و استادان دانشگاه

رویکرد انعطاف پذیر و دیدگاههای عمیق تحقیقات کیفی،

علوم پزشکی کرمان در مورد ویژگیهای آموزش اثربخش در

میتواند با کندوکاو ،تفاوتها و تفسیرهای دانشجویان و

سال  9334انجام شد.

استادان را مشخص نماید و در روایتهای گوناگون ،دیدگاهها
و ادراکات استادان و دانشجویان را شناسایی کند.
دورههای تحصیالت تکمیلی ،محل تالقی و فصل مشترک
آموزش و پژوهش در عالیترین سطوح خود میباشد که در
آن ،برجستهترین دانشپژوهان جامعه به عالیترین مباحث
علمی میپردازند .از طرفی ،به کار بردن بحث گروهی ،این
امکان را میدهد تا این دانشجویان عقاید خود را بیان کنند و
همچنین ،ساختار مصاحبه استادان به اندازه کافی انعطاف پذیر
خواهد بود که باعث اکتشاف یا شناسایى پاسخها و تشویق
استادان بدون اجبار و محدودیت زمانی به بیان دلواپسی یا
نگرانی شخصی خود باشند .بنابراین ،با انجام رویکرد کیفی،
بازخوردهای دانشجویان و استادان ،اطالعات ویژهای را در
اختیار دو طرف قرار میدهد که میتوانند در بهبود کیفیت
عملکرد و اثربخشی خود از آن بهره گیرند .همچنین،
دانشجویان و مدرسین پس از دریافت این بازخوردها ،نقاط
ضعف خود را به تدریج برطرف میکنند و اثربخشی خود را
افزایش میدهند .پژوهشها نشان دادهاند که مطالعه باورها و
رفتارهای یادگیری دانشجویان ،از طریق رویکرد کیفی
معرفتشناسی الزامی است (.)49 ،44

روش کار
جمعیت تحت مطالعه و روش نمونهگیری
این تحقیق یک پژوهش کیفی به روش تحلیل محتوا بود که
در سال  9334انجام شد .مشارکت کنندگان در این مطالعه،
دانشجویان مقطع ارشد و دکتری دورههای روزانه و بینالملل و
استادان دانشگاه علوم پزشکی کرمان بودند 34 .نفر از
دانشجویان ارشد و دکتری که در حال گذراندن واحدهای
درسی بودند؛ و  7نفر از استادان دانشگاه علوم پزشکی کرمان،
برای شرکت در مطالعه دعوت شدند .دلیل انتخاب دانشجویان
تحصیالت تکمیلی ،این بود که دانشجویان تحصیالت تکمیلی،
نسبت به سایر دانشجویان تجربه بیشتری از تحصیل در سیستم
آموزشی دارند.
طبق روال پژوهشهای کیفی ،نمونهگیری در این مطالعه از
نوع هدفمند و حجم نمونه مبتنی بر دادهها بود .از اینرو،
نمونهگیری و انتخاب افراد دارای صالحیت ،تا جایی که ادامه
جمعآوری دادهها ،تکرار دادههای قبلی بود و اطالعات جدیدی
حاصل نشد (پدیده اشباع) ادامه یافت (.)42
معیار ورود به مطالعه برای انتخاب دانشجویان مقطع ارشد
و دکتری تخصصی ،اشتغال به تحصیل در دانشگاه بود .استادان
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شرکت کننده در مطالعه ،باید حداقل سه سال سابقه تدریس در

بیشتر آموزش میشود ،بر اساس تجارب واقعی خود با ذکر

مقطع ارشد و دکتری را دارا بودند.

مثال صحبت کنند.

روش جمعآوری دادهها ،دستنوشتهها و انجام مصاحبههای

تمامی مصاحبههای فردی پس از تعیین وقت ،در اتاق

فردی و گروهی به صورت نیمه ساختار یافته ()Semi Structured

خصوصی با رعایت موازین اخالقی انجام شد .مصاحبههای

بود که با تعدادی سؤاالت عمومی در مورد موضوع مطالعه

گروهی نیز در اتاق کنفرانس دانشکده صورت گرفت.

شروع میشد .برخی از سؤاالت با توجه به هدف مطالعه از قبل

نهایت تالش برای جلب اعتماد مشارکت کنندگان در

طراحی شده و برخی سؤاالت عمق دهنده و اکتشافی (نظیر

مطالعه انجام پذیرفت .اهداف تحقیق برای مشارکت کنندگان

لطفا در این مورد توضیح دهید یا چرا و چگونه) بر اساس نوع

بیان گردید .اطمینان داده شد که اطالعات به طور کامل

پاسخها ،برای پی بردن به عمق ادراکات و دیدگاههای مشارکت

محرمانه است و فقط برای تحقیق از آن استفاده میشود و

کنندگان ارایه گردید.

هویت آنان در تمام مراحل انتشار یافتهها مخفی خواهد ماند.

راهنمای مصاحبه شامل چند سؤال باز و کلی بود ،به عنوان

هدف استفاده از ضبط صوت برای آنان توضیح داده شد و

مثال از آنان پرسیده شد که «بر اساس تجربه خود از تحصیل

با کسب اجازه از آنها ،جریان مصاحبهها ضبط گردید .در

در سیستم آموزشی به چه آموزشی ،آموزش اثربخش میگویید

صورت عدم تمایل ،ضبط خاموش و از مکالمات

و فاکتورهای مؤثر در آموزش اثربخش چیست؟» ،یا

یادداشتبرداری شد .با هر یک از شرکت کنندگان نیز تنها یک

«چالشهای آموزش اثربخش چه مواردی است؟».

بار مصاحبه انجام شد .تمامی مصاحبهها ضبط و سپس کلمه

با توجه به نظرات و تجارب این دانشجویان و استادان و

به کلمه نوشته میشد تا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

برای جلوگیری از اشباع زود هنگام دادهها ،شش جلسه

تحقیق کیفی مستلزم آن است که محقق در اطالعات

مصاحبه گروهی متمرکز با حضور دانشجویان ارشد ،دکتری و

غوطهور شود ( .)42برای این منظور ،پژوهشگر مصاحبهها را

استادان که در هر جلسه  2-8نفر شرکت کننده حضور داشتند،

در چند نوبت به دقت گوش داد و متن دست نوشته را چند بار

برگزار شد .هر جلسه بحث گروهی به طور متوسط 63-33

مرور نمود.

دقیقه طول میکشید .مصاحبههای فردی نیز با دو نفر از استادان

روایی و اعتبار دادهها

که به طور متوسط  73-33دقیقه طول کشید ،انجام شد .تمامی

روایی در تحقیق کیفی به شیوههای متفاوت از شیوههای

مصاحبهها توسط پژوهشگر اصلی هدایت شدند .این نوع

تحقیقات کمی به دست میآید .در تحقیقات تحلیل محتوا،

مصاحبه به دلیل انعطاف پذیر و عمیق بودن ،برای پژوهشهای

محقق در صدد کسب قابلیت اعتماد ( )Trustworthinessو

کیفی مناسب است.

وثوق ( )Authenticityمحتوی مصاحبهها میباشد .قابلیت

در مصاحبههای انفرادی ،راهنمای مصاحبه شامل سؤاالت

موثق بودن از روشهای شناسایی تورشها ( ،)Apocheکسب

باز بود .محور سؤاالت در راستای عنوان و اهداف پژوهش و

اطالع از افراد با تجربه ( ،)Peer debriefingتصدیق شرکت

پیرامون چگونگی آموزش اثربخش بود ،که به مشارکت

کنندگان ( )Participant verificationو تکرار خواندن

کنندگان امکان میداد به تفصیل ادراکات و تجارب خود را بیان

بررسیهای مکرر متون پیاده شده به دست میآید .برای تأمین

کنند .در ابتدای هر مصاحبه ،از مشارکت کنندگان خواسته

اعتبار و مقبولیت دادهها در این مطالعه ،بخشی از دادهها ،که از

میشد در مورد نحوه اداره جلسات کالس و کارآموزی،

قبل کدهای آنها توسط محققین استخراج گردیده بود ،بار

عوامل ،شرایط و ویژگیهایی که موجب اثربخشی هر چه

دیگر در اختیار یک ناظر خارجی که صاحبنظر در تحقیق
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کیفی بود ،قرار گرفت و از او خواسته شد که کدهای متن را

دستهبندی شدند .همچنین ،در این پژوهش در قسمت نتایج،

استخراج نماید تا مشخص گردد آیا او نیز درک مشابهی از

محقق برای توضیح بیشتر و روشن کردن مفاهیم از کروشه

دادهها دارد یا نه .سپس ،این دو گروه کد ،مورد مقایسه قرار

استفاده کرد.

گرفت .مقایسه کدهای به دست آمده توسط محققین و ناظر

مالحظات اخالقی

خارجی ،نشان داد  33درصد توافق وجود دارد.

موازین اخالقی شامل کسب رضایتنامه آگاهانه شفاهی و

همچنین ،از روش کنترل عضو ( )Member checkingنیز

کتبی ،گمنام ماندن ،محرمانه بودن اطالعات ،حق کنارهگیری در

استفاده گردید؛ بدین صورت که کدهای استخراج شده از متون

زمان دلخواه و اخذ مجوز از دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز

تا جایی که امکان داشته باشد ،برای تصدیق به مشارکت

رعایت شدند .شایان ذکر است که اسامی افراد و رشتههای

کنندگان در پژوهش ارایه گردید تا اطمینان حاصل گردد که کد

تحصیلی که در متن نتایج آورده شده است ،واقعی نیستند.

استخراجی از متن مصاحبهها با آن چیزی که مورد نظر
مشارکت کنندگان در مصاحبه بود ،هماهنگی دارد و در صورت
عدم توافق ،اصالحات صورت گرفت.

یافتهها
در این مطالعه ،طیف سنی مشارکت کنندگان  42-22سال

تجزیه و تحلیل
در پژوهش حاضر ،تجزیه و تحلیل دادهها به طور همزمان
با جمعآوری آنها و با روش تحلیل محتوا صورت گرفت .در
این روش ،ابتدا با خواندن مکرر متون برای غوطهور شدن در
آنها یک حس کلی ایجاد شد و سپس متون ،کلمه به کلمه
خوانده شدند تا کدها استخراج شوند .این فرایند به طور
پیوسته از استخراج کدها تا نامگذاری آنها ادامه یافت .سپس،
کدها بر اساس تفاوتها و شباهتهایشان به داخل طبقات

بود 47 .نفر مشارکت کنندگان متأهل و  3نفر مجرد بودند.
مشارکت کنندگان شامل  34نفر دانشجو از مقطع ارشد و
دکتری و  2نفر استاد ( 4نفر استادیار 9 ،نفر دانشیار و  9نفر
استاد تمام) بودند 43 .نفر از دانشجویان شاغل و بقیه فقط
دانشجو بودند (جدول  .)9در مجموع 9366 ،کد اولیه استخراج
گردید که در طول تحلیل رویدادهای مشابه در یک گروه
طبقهبندی گردید.

جدول  :9اطالعات دموگرافیک مشارکت کنندگان در پژوهش
تعداد

طیف سنی

جنس

رتبه علمی

شاغل بودن

 98نفر

42-32

 93مرد

دانشجوی ارشد

 93نفر شاغل

 92نفر

48-29

 7نفر

34-22

 2زن
 8مرد

دانشجوی دکتری

 7نفر شاغل

 6زن
 2مرد

استاد

 7نفر شاغل

 4زن

در این پژوهش تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از

و عوامل غیر مستقیم مرتبط با آموزش اثربخش (سطح کالن) از

مصاحبههای فردی و گروهی با شرکت کنندگان ،منجر به

دیدگاه دانشجویان و استادان شد .از دیدگاه دانشجویان و

استخراج دو درونمایه اصلی شامل عوامل مستقیم (سطح خرد)

استادان ،عوامل مستقیم مرتبط با آموزش اثربخش شامل عوامل
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مرتبط با دانشجو (مخاطب) ،استاد ،محیط آموزشی و انگیزه

مربوط به سیستم آموزشی کشور ،سیستم ارزشیابی و پایش

پیشرفت تحصیلی بود و عوامل غیر مستقیم شامل عوامل

دانشجو و عوامل اقتصادی بودند (جدول .)4

جدول  :4مضامین اصلی ،فرعی و کدهای منتخب استخراج شده از مصاحبههای گروهی و فردی استادان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
کرمان در مورد ویژگیهای آموزش اثربخش
مضامین اصلی
عوامل مستقیم مرتبط با آموزش

مضامین فرعی
عوامل مربوط به دانشجو

اثربخش (سطح خرد)

کدهای منتخب
جنسیت (برتری دختر) ،سن ،تأهل ،محل سکونت (خوابگاه ،غیر خوابگاه)،
درگیری (مشغله زیاد ،شغل) ،شخصیت ،برقراری ارتباط محترمانه با استاد،
هوش ،درک ،هدف ،انگیزه و عالقه ،پرتالش و فعال بودن ،پشتکار ،مشارکت،
کاربردی بودن تحصیل ،استفاده صحیح از موقعیتهای تحصیلی ،عالقمند
بودن به رشته تحصیلی

عوامل مربوط به استاد

شیوه تدریس ،مهارت ،تجربه ،بهروز بودن استاد ،انتقال منظم مطالب،
جمعبندی نکات کلیدی ،تشویق و ترغیب ،ایجاد رقابت بین دانشجویان،
رفتار ،شخصیت ،دیدگاه و تفکرات ،تواضع ،عالقمندی ،اخالق ،دلسوزی،
عدم سرزنش ،طرز پوشش استاد ،ارتباط صمیمانه استاد با دانشجو ،درک و
نحوه تعامل با دانشجو

محیط آموزشی

دما ،نور ،تهویه ،فضا ،امکانات آموزشی ،تسهیالت رفاهی از جمله صندلی
راحت

انگیزه پیشرفت تحصیلی

عدم انگیزه مانعی برای یادگیری ،عدم انگیزه با وجود روش خوب آموزشی،
انگیزه داشتن سبب پیگیری درس ،عدم تالش بیشتر استاد برای دانشجویان
بدون انگیزه ،نقش استاد در ایجاد انگیزه (از دیدگاه دانشجو) ،عدم نقش استاد
در ایجاد انگیزه (از دیدگاه استادان) ،عدم نقش سختگیری در ایجاد انگیزه

عوامل غیر مستقیم مرتبط با

عوامل مربوط به سیستم

کاربردی بودن آموزش ،مهارتآموزی دانشجو ،تخصصی شدن دانشجو ،تغییر

آموزش اثربخش (سطح کالن)

آموزشی کشور

سیستم آموزشی از ابتدا ،مشخص بودن سرفصل درسها ،طرح درس،
برنامهریزی برای هر ترم دانشجو ،قیف وارونه ،ورود سخت و خروج آسان
دانشجو ،دانشجو بار آوردن دانشجویان

عوامل مربوط به سیستم

مفید نبودن فقط آزمون پایان ترم ،نمره ترکیبی از فعالیتهای کالس و پایان

ارزشیابی و پایش دانشجو

ترم ،تأثیر مشارکت کالسی در نمره ،امتحان انگیزه مطالعه کردن ،تأثیر غیبت
در نمره ،نمره برای موارد عدم غیبت ،نمره برای تشویق ،اجباری بودن و
نبودن حضور در کالس ،حضور در کالس از روی عالقمندی ،سختگیری
متعادل ،سختگیری در موراد دیگری نظیر ارایه خالصه و تکلیف ،وجود
قوانین «غیبت بیش از دوجلسه مجاز نیست» ،محدودیت غیبت نشانه نظم و
اهمیت

عوامل مربوط به مسایل

مشکالت مالی و اقتصادی ،عدم وجود خوابگاه ،عدم تمکین مالی و بورس

اقتصادی

تحصیلی دانشجو ،نبودن آینده شغلی برای دانشجو ،بیکاری بعد از فراغت از
تحصیل ،تأمین مالی استادان راهنما جهت کمک به دانشجو
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به طور کلی ،هر دو گروه دانشجویان و استادان دو دسته

بودن ،با یکدیگر متفاوت بودند و این را به عنوان عامل مهمی

عوامل مستقیم و غیر مستقیم را در نظر گرفتند ،با این تفاوت

در یادگیری و آموزش اثربخش ذکر کردند .همچنین ،گروهی

که استادان و دانشجویان ،وزنهای متفاوتی را به زیر طبقات

دیگر ،معتقد بودند که نه تنها هوش ،بلکه پشتکار و مشارکت

گوناگون دادند که در ادامه به آنها اشاره میشود.

فعال دانشجو در بحثهای گروهی عوامل مهمتری میباشند.

دیدگاه دانشجویان:

در این خصوص ،دانشجوی شماره  3دکتری در این

عوامل مستقیم مرتبط با آموزش اثربخش

خصوص اظهار کرد که « ...من فکر میکنم ( IQضریب

عوامل مربوط به دانشجو :از سری عوامل مستقیم مرتبط با

هوشی) خیلی اهمیت داره ،در مرحله بعد اون مطلبی که به فرد

دانشجو ،میتوان از عوامل مرتبط با خود دانشجو (مخاطب) نام

یاد داده میشه ،یا فرد داره یاد میگیره ،در حد توانش باشه ،یه

برد که خود متأثر از عواملی نظیر ویژگیهای فردی و

ذره حاال باالتر از توانش میتونه باشه ،اما یه چیزی که خیلی

شخصیتی میباشد.

بیشتر از حد توان و هوش اون فرد باشه ،خیلی نمیتونه باعث

در این خصوص ،دانشجویان مسایلی از جمله داشتن شغل

بشه که فرد یاد بگیره .»...

(کارمند بودن دانشجو) ،متأهل بودن و غیر بومی بودن

در مقابل ،دانشجوی شماره  2دکتری که نقش پشتکار را

(سکونت در خوابگاه) را عواملی برای کاهش وقت برای

مهم میدید در این خصوص اظهار کرد که «( IQ ....ضریب

مطالعه و یادگیری اثربخش میدانستند.

هوشی) یه عامل الزم هست ،اما کافی نیست؛ در کنارش باید

بر این اساس ،دانشجوی شماره  4کارشناسی ارشد ،در
بحث گروهی ذکر کرد که « ...یعنی دانشجوهایی که کارمند

پشتکار باشه ،اما به عنوان یه عاملی که ترغیب میکنه فرد
رو.»...

هستن ،مثل ما آموزشهای خوبی ندارند؛ یعنی در واقع خیلی
از وقتاشون و انرژیشون صرف کارهای دیگه میشه ،صرف

عوامل مربوط به استاد (مدرس) :از دیدگاه دانشجویان عامل

رفت و آمدشون ،صرف کارشون ،زندگیشون ،در واقع اگر حتی

دیگر از دسته عوامل مستقیم مرتبط بر آموزش اثربخش ،عوامل

محیط دانشگاهی هم محیط خوبی باشه ،به خاطر مشغلهای که

مربوط به استاد میباشد .به طور کلی ،در این خصوص ،عوامل

زیاد هستن ،مثل من که  8صبح رسیدم خواب هم توی چشمام

حرفهای استاد از جمله شیوه تدریس ،مهارت ،تجربه ،بهروز

بود 92 ،ساعت هم توی راه بودم ،اگه استاد هم باسواد باشه،

بودن استاد و استفاده از تکنولوژی نوین آموزشی در امر

ذهن من آماده نیست که آموزش الزم رو ببینه .»...

تدریس ،ویژگیهای شخصیتی و فردی استاد مانند رفتار و

همچنین ،دانشجوی شماره  2کارشناسی ارشد در بحث

شخصیت ،دیدگاه و تفکرات ،تواضع ،عالقمندی ،اخالق،

گروهی در تأکید بر اثرات درگیریهای شغلی بر جلوگیری از

دلسوزی و طرز پوشش استاد و خصوصیات ارتباطی با دانشجو

آموزش مؤثر ،اظهار کرد که « ...واقعا خستگی ،واقعا فشار

از جمله ارتباط صمیمانه استاد با دانشجو و درک و نحوه تعامل

خیلی زیاده ،االن مثال من کارمند بودم ،شاغلم ،بچههای دیگه

با دانشجو و الگوبرداری دانشجو از استاد ،نقش پیدا میکند.

بهداشتی هستن ،اما من درمانیام ،زن و بچه هست ،سختی کار
هست ،اینا همشون روی آموزش تأثیر میذارن .»...
عالوه بر این ،گروهی از دانشجویان معتقد بودند که
دانشجویان از لحاظ هوش ،درک ،عالقمندی ،انگیزه و فعال
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در این خصوص ،دانشجوی شماره  7کارشناسی ارشد در

در بحث گروهی اظهار کرد که « ...مثال وقتی یه دانشجویی

بحث گروهی اظهار نمود که « ...اول یه خالصه کوچکی از

ضعیف هستش ،استاد این قدر توانایی داشته باشه که با این

مبحثی که میخواد گفته بشه بگه ،بعد توضیحات کامل داده

دانشجو یه رابطه فوقالعاده دوستانه و صمیمی برقرار کنه ،ببینه

بشه ،این که مثال از وسایل صوتی و اسالید و پاورپوینت

واقعا دردش چیه که واقعا این عملکردش این قدر پایینه ،واقعا

استفاده بشه توی آموزش ،بعد بحث گروهی بشه در انتهای

چه مشکلی داره تو زندگیش که مثال دیگه دنبال این نیست که

آموزش ،همه شرکت کنن توی اون مبحث و حاال یک سری

مثل قبل درس بخونه ... ،حتی همین توجهی که استاد به

سؤاالت هم داده بشه که مثال توی جلسه بعدی که شرکت

دانشجو داره ،میتونه تأثیر بذاره رو انگیزش ،میتونه تأثیر بذاره

میکنن ،افراد به اون سؤاالت جواب بدن .»...

که مثال همون مسیر قبلی رو طی بکنه .»...

در همین راستا ،دانشجوی شماره  2کارشناسی ارشد در

همچنین ،در این راستا دانشجوی شماره  8کارشناسی ارشد

همین بحث گروهی بیان کرد که « ...یه بحث گروهی چهار و

در بحث گروهی اظهار کرد که « ...دانشجو جرأت داشته باشه

پنج نفره ما که ( Discussionبحث) داریمTeaching ،

حرف بزنه ... ،مثال ما بحث گروهی رو توی کالسامون فقط با

(تدریس) هم توش هست ،یه چیزی رو که با هم بحث کردیم،

خانم دکتر قاسمی داریم ،با کالسای دیگه راحت نیستیم .»...

بعد من همونو به زبون خودم بیان میکنم و بعد دوستم به

در تأیید اظهارات دانشجوی شماره  ،8دانشجوی شماره 4

زبون خودش بیان میکنه این تا  32درصد اثر داره ... ،اما

کارشناسی ارشد نیز بیان کرد که « ...جرأت نمیکنیم چیزی رو

( Teachingتدریس) و ( Discussionبحث) که این قدر

که میخوایم ،چیزی رو که تو ذهنمون هست ،اظهار کنیم؛

میزان بازدهی رو میبره باال ،با هم ترکیب کنیم ،واقعا بعدش

چون میترسیم ضایع بشیم یا به یه نحوی یه گیری به ما بدن،

خیلی موفقیم .»...

بیزار میشیم از این اظهار نظر کردنمون .دانشجو با سی یا سی

همچنین ،دانشجویان اشاره کردند که برخورد استاد با

و خردهای سال سن ،پدر دو تا بچه ،توی شهر خودش برای

دانشجو و ایجاد یک رابطه دوستانه ،صمیمی و نگرش مثبت

خودش کسیه ،اما مثال سر کالس که میاد مثالً باید از ترس

نسبت به دانشجو و عدم تبعیض بین دانشجویان ،از جمله

بلرزه .»...

عوامل مشوق دانشجو جهت یادگیری و آموزش اثربخش

در خصوص توافق با عدم تبعیض بین دانشجویان از طرف

میباشند .البته شایان ذکر است که اکثریت دانشجویان با

استادان ،دانشجوی شماره  2دکتری در بحث گروهی اظهار

اظهارات سایر دانشجویان در مورد تعامالت مناسب استاد با

نمود که « ...تبعیض نباشه بین دانشجوها ،خیلی از کالسا نه در

دانشجو اتفاق نظر داشتند.

این مقطع ،اما ما دیدیم مثال استادان بین دانشجوها تبعیض قایل

در این خصوص ،دانشجوی شماره  2کارشناسی ارشد در

شدن  ،...بین چندتا دانشجوها ،از یه گروه بیشتر خوشم میاد از

بحث گروهی اظهار کرد که « ...مثال رابطه دوستانهای با

اون که خوشم نمیاد میخوام تظاهر کنم که مثال همچین

دانشجو برقرار کنه ،یک حسی ایجاد میشه توی دانشجو که

مسألهای نیست باز هم نمیتونم و یه جورایی اینا نمود پیدا

ناخودآگاه دنبال مطلب میره؛ یعنی احساس میکنه اگه نخونه

میکنه .»...

اون رابطه دوستانه دچار اختالل میشه و این رو دوست نداره
.»...
دانشجوی شماره  6دکتری نیز در رابطه با نحوه تعامل استاد
با دانشجو و برقراری یک ارتباط دوستانه و صمیمی با دانشجو

عوامل مربوط به محیط آموزشی :از دیگر عوامل مستقیم
تأثیرگذار بر آموزش اثربخش از دیدگاه دانشجویان ،عوامل
مربوط به محیط آموزشی از جمله فضا ،تسهیالت ،تهویه ،نور
و دمای مناسب بود.
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در این خصوص ،دانشجوی شماره  4کارشناسی ارشد
(ضمن این که بر روی یه صندلی غیر مناسب نشسته بود و به
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سیستم در ایجاد انگیزه برای یادگیری و مسایلی نظیر معیار
ورود و خروج اشاره شد.

سختی تکان میخورد) اظهار نمود « ...همین صندلیهایی که تو

در این خصوص ،دانشجوی شماره  3کارشناسی ارشد در

کرمان وجود داره ،اصالً مناسب دانشجوها نیست ،دانشگاه

بحث گروهی اظهار کرد که « ...این میگه من االن وارد شدم و

علوم پزشکی ایکس واقعاً صندلیهایی داره  4ساعت  3ساعت

یه پرستار میشم ،خیالش راحته و دنبال این که مطالعه کنم،

بشین اصال هیچ ،خوابت میبره ،خیلی عالیه  ...صندلی هاشون

تحقیق کنم نیستم .اما اونی که واقعاً این جوریه که اگه نمرم کم

مبله است ،جادستی داره .»...

بشه ،میافتم ،مجبور میشه یا انگیزه داره یا به اجبار میری

انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجو :در این پژوهش

میخونی یا انگیزشو داری که بری پرستار بشی .»...

دانشجویان بر انگیزه پیشرفت تحصیلی و عوامل متعددی که بر

در همین راستا ،دانشجوی شماره  93کارشناسی ارشد اظهار

آن تأثیرگذار است ،اشاره کردند .اما نکته قابل توجه این بود که

نمود که « ...من االن فقط یه سد دارم به نام کنکور ،من مطمئنم

بر خالف دیدگاه استادان ،دانشجویان شرکت کننده نقش

میخواین االن کالسامم نمیام اما ارشدمو میگیرم .»...

استادان را در ایجاد انگیزه تحصیلی بسیار مؤثر میدانستند.

 -4-4عوامل مربوط به سیستم ارزشیابی و پایش دانشجو:

در این خصوص ،دانشجوی شماره  99کارشناسی ارشد در

همچنین ،در این پژوهش سیستم ارزشیابی و پایش دانشجو به

بحث گروهی اظهار کرد که « ...این جا نقش استاد خیلی مهمه

شکل امتحان ،نمرهدهی و قوانین حضور و غیاب مورد نقد قرار

که بتونه توی نگرش و انگیزه دانشجو تأثیر بذاره .»...

گرفت.

همچنین ،دانشجوی شماره  7کارشناسی ارشد در بحث

در این باب ،گروهی از دانشجویان امتحان و نمره را روشی

گروهی در رابطه با نقش استاد در ایجاد انگیزه اظهار کرد که

غیر مؤثر برای ایجاد انگیزه در درس خواندن دانستند ،در حالی

« ...یه سری آیتمهایی هست که استاد اگه اونا رو دونه دونه

که گروه دیگری آن را روشی کمک کننده در امر یادگیری و

بدونه ،میتونه خوب به دانشجو انگیزه بده  ،...اگه استاد بگه

آموزش اثربخش دانستند.

شما این جوری هستید ،این شخصیتو دارید ،به این خاطر من

در این خصوص ،دانشجوی شماره  92کارشناسی ارشد بیان

شما رو دوست دارم  ،...مثال احساس میکنم این توصیفی که

کرد که « ...من فکر میکنم امتحان پایان ترم باید گرفته بشه،

مد نظر استاده باعث میشه دانشجو بره خودشو بسازه ،میگه

من فکر میکنم این یه تلنگری میشه که آدم مطالعه کنه .مثال

شما این جوری هستین ،این جوری هستین ،این باعث میشه

ما درس آمارمون آقای دکتر گفت این جلسه آزمون هست ،ما

دانشجو انگیزه بگیره .استاد که این طور توصیفش میکنه،

خوندیم باز گفت جلسه بعد ،ما باز خوندیم و برای ما خیلی

دانشجو مجبور میشه خودشو بسازه تا به اون آیتمها برسه .»...

موفقیتآمیز بود ،امتحان اگه باشه چون آدم مجبور میشه بیشتر

عوامل غیر مستقیم مرتبط با آموزش اثربخش:

میخونه .»...

 -9-4عوامل مربوط به سیستم آموزشی کشور :دسته دوم از

در مقابل ،دانشجوی شماره  7کارشناسی ارشد اظهار نمود

عوامل مهم مؤثر بر روی یادگیری و آموزش اثربخش از دیدگاه

که « ...اما مثال اگه استاد یه آیتمهایی رو همون اول واسه ما

دانشجویان ،میتوان به عوامل غیر مستقیم از جمله عوامل

قانون بذاره ... ،آیتمهای کالسی ،پایان ترم برای من اهمیت

مربوط به سیستم آموزشی کشور اشاره کرد .در زمینه سیستم

داره ،کار کالسی اهمیت داره ،کارهای جانبی انجام دادی برا

آموزشی کشور به عوامل مختلفی از جمله عدم توانایی این

من اهمیت داره و صرفا نمره پایان ترم نیست  ،...وقتی استاد
این شکلی موضوع رو بیان میکنه ،راحتتریم با استاد ،زیاد
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

ذهنت مشغول این نیست که یه اتفاقی ممکنه بیفته ،امتحان

(نتیجه) میخواد برسه ،باالخره فردا فارغالتحصیل میشه .آیا

پایان ترم رو ممکنه خراب کنم ،کل درسمو ممکنه بیفتم .این

واقعا براش یه جایگاه خاصی در نظر گرفته میشه یا نه؟ یا در

ذهنیت دیگه خارج میشه از ذهنمون .»...

حد یک پرستار هست یا نه؟ منظور فرصت شغلیه دیگه .»...

دانشجوی شماره  6کارشناسی ارشد نیز بیان کرد « ...من

در همین راستا ،دانشجوی شماره  94کارشناسی ارشد نیز

خودم شاید  73درصد درسامو بدون این که هیچی ازش بفهمم

اظهار نمود که « ...انگیزه دانشجو واسه قشر کارمندش باز

با نمره خوب پاس کردم ،اون خیلی فرق میکنه با اینکه تو یه

بیشتره ،چون بحث ارتقای شغلی رو دارن .تو این قضیه ،چون

درسیو یاد بگیری و نمرتم پایین باشه .به نظر من این دومی

بر اساس نوع چیزی که دانشجو داره ،متفاوته و ما نمیتونیم

ارزشش بیشتر هست .»...

بگیم انگیزه دانشجویی طبعا واسه کسی که کارمنده متفاوته .»...

در این پژوهش ،همچنین از دیگر عوامل مربوط به سیستم
ارزشیابی و پایش دانشجویان ،حضور و غیاب دانشجو بود که
مورد بحث قرار گرفت.
در این زمینه ،دانشجوی شماره  8کارشناسی ارشد در
حمایت از وجود سیستم حضور و غیاب بیان کرد که « ...آقای

دیدگاه استادان:
گرچه استادان هم آموزش اثربخش را تحت تأثیر عوامل
مستقیم و غیر مستقیم میدانستند ،اما بین نظرات آنها و
دانشجویان ،شباهتها و تفاوتهایی مشاهده شد که در زیر به
آنها اشاره میشود.

احمدی میگه تحت هیچ شرایطی نباید اجبار باشه ،ما میگیم

عوامل مستقیم مرتبط با آموزش اثربخش

قبول ،اجبار خوب نیست؛ اما نظام آموزشی ما که از اول

 -9-9عوامل مربوط به دانشجو :بر طبق نظر استادان ،از

ابتدایی تا حاال این جور بار اومدیم ،واقعاً این که اصالً هیچ

جمله عوامل مستقیم مؤثر در امر یادگیری و آموزش اثربخش،

شرطی نباشه ،جواب نمیده .»...

میتوان به عوامل مرتبط با خود دانشجو اشاره کرد .در این

در مقابل دانشجوی شماره  3کارشناسی ارشد در مخالفت

رابطه ،استادان به ویژگیهای فردی دانشجو از جمله پرتالش و

با سیستم حضور و غیاب در مقطع تحصیالت تکمیلی اظهار

فعال بودن ،استفاده صحیح از موقعیتهای تحصیلی ،عالقمند

کرد که « ...خود استاد تعیین تکلیف نکنه ،باید بیایین اگه نیایین

بودن به رشته تحصیلی و واحد درسی ،وضعیت تأهل ،جنسیت

این جور میشه ،ال میشه بل میشه  ،...حق انتخاب به

(برتری دختر) ،سن ،برقراری ارتباط محترمانه با استاد ،درک و

دانشجو داده بشه .اگه بیایی مثبته ،اگه نیایی نمیگیری دیگه،

هدف از تحصیل اشاره کردند .در این خصوص ،جمالت زیر

یعنی خودت تشخیص بدی بیایی یا نیایی این خیلی مهمه .»...

برگرفته از قسمتی از مصاحبههای استادان میباشد.

 -3-4عوامل مربوط به مسایل اقتصادی :از دیگر عوامل غیر

استاد شماره  9در مصاحبه فردی اظهار کرد « ...من احساس

مستقیم تأثیرگذار بر آموزش اثربخش ،میتوان به عوامل

میکنم نقش کلیدی رو خود دانشجو داره ،چقدر درک کرده،

اقتصادی اشاره کرد .برخی از دانشجویان اظهار کردند که نبود

اصالً برا چی اومده ،من بعضی کالسا که میرم میگم بچهها

آینده شغلی و وجود بیکاری بعد از فراغت از تحصیل ،که

شما اصالً برا چی اومدین دانشگاه ،واقعاً چرا دارین درس

میتواند مشکالت اقتصادی جدی ایجاد کند ،عامل مهم

میخونین ...؟».

بیعالقگی و بیانگیزگی میباشد.

استاد شماره  3نیز در بحث گروهی اظهار کرد که « ...گاهی

در این مورد ،دانشجوی شماره  93کارشناسی ارشد بیان

وقتا مثال تو کشور ما وضع تأهل باعث میشه بهتر یا گاهی

کرد که « ...انگیزه خیلی مهمه ،هم این که آیندهای داشته باشی،

بدتر ،در مجموع احساس میکنم دخترا بیشتر تالش میکنن

یعنی از این مقطع تحصیلی که داره میاد به یه Out put

احساس میکنم پسرا کمتر تالش میکنن .در مجموع به نظر
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تبیین درک استادان و دانشجویان تحصیالت...

میاد یا انگیزه بیشتری دارن ،میدونید دخترا تالششون به نظر

میزان عالقمندیش به درسی که داره  ،...مثل این که فرض

من از پسرا بیشتره .»...

بکنیم استاد اشتیاق اینو داشته که دانشجو رو ترغیب کنه .»...

همچنین ،استاد شماره  6در بحث گروهی اظهار کرد که «...

 -3-9عوامل مربوط به محیط آموزشی :استادان نظیر

و یه نکته دیگه این که دانشجو چقدر خودش زبله ،گاهی وقتا

دانشجویان بر روی عوامل محیط آموزشی به عنوان عامل

یه دانشجو میاد ،دانشجو چجوری خودش میتونه نفع ببره

مستقیم تأثیرگذار بر آموزش اثربخش تأکید کردند و به عواملی

توی همچین محیطی ،توی همچین شرایطی ،دانشجو خودش

مانند دما ،نور ،تهویه ،فضا (تعداد دانشجو متناسب با فضا)،

سمج باشه ،محترمانه سمج باشه؛ یعنی این که خود دانشجو

امکانات آموزشی ،تسهیالت رفاهی و غیره اشاره کردند.

پیگیری کنه .کارایی رو که بهش میگن با دل و جون پیگیری
کنه .»...
در همین راستا ،استاد شماره  2در بحث گروهی اظهار کرد
که « ...دانشجو زورکی اومده رشته بهداشت عمومی صرفاً

 -2-9انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجو :در مجموع ،از
دیدگاه استادان از میان عوامل مستقیم مرتبط با آموزش
اثربخش ،انگیزه پیشرفت تحصیلی خود دانشجو برای یادگیری
به شکل عمدهای تأثیرگذار دیده شد.

چون قبول شده ،شانسی بوده ،نگاه نکرده ببینه چی دوست داره

جمالت زیر برگرفته از مصاحبههای فردی و گروهی

یا درسی که استاد داره میگه اصالً مورد عالقش نیست ،این به

استادان در رابطه با یک عامل تأثیرگذار مهم یعنی انگیزه

زور اومده نشسته .»...

پیشرفت تحصیلی دانشجو بر آموزش اثربخش میباشد.

همچنین ،استاد شماره  2در مصاحبه با تأکید بر داشتن

استاد شماره  7در بحث گروهی اظهار کرد که « ...من

مهارتهای ارتباطی دانشجو به شکلی که بتواند با استادش

تقریبا میتونم بگم  83درصد دانشجوهایی که سر کالسشون

رابطهای بر پایه ادب و احترام ایجاد کند ،اظهار کرد که «...

رفتم ،به نظر خودم میاد هیچ انگیزهای ندارن .وقتی یه آدمی

دانشجویی که آداب معاشرتش خوب باشه؛ روابط بین فردیش

انگیزه نداره ،تو چه بهترین سطح آموزشی رو پیاده بکنی ،چه

خوب باشه؛ استاد هم یه انسانه؛ چطور میشه استاد به یه

بیتفاوت بری سر کالس ،هیچ فرقی نمیکنه .چون کال

دانشجو جذب میشه؟ یکی به خاطر ویژگیهای فردی اون

دانشجو تو دنیای خودشه ،گوش نمیده مثال دانشجوی PhD

دانشجو و روابط فردیش ،احترامش ،ادبشه .این مهم نیست

(دکتری تخصصی) هست ،از خداشه کالس تشکیل نشه ،یعنی

دانشجو چقدر بلده .»...

انگیزهی خودشو از دست میده .»...

 -4-9عوامل مربوط به استاد (مدرس) :از دیدگاه استادان

همچنین ،استاد شماره  2در مصاحبه فردی اظهار کرد که «...

شرکت کننده در این پژوهش ،عامل مستقیم دیگر مؤثر بر

مثال شما فکر کنید من به عنوان یه استاد ممکنه یه دورههایی

آموزش اثربخش ،ویژگی مربوط به خود استاد بود که میتوان

حوصله داشته باشم به دانشجو گوش کنم ،اما بعد از یه مدتی

به برخورد استاد ،تجربه ،شیوه تدریس ،سواد ،بهروز بودن،

دیدی به این نتیجه رسیدم دانشجویی که انگیزه نداره،

عالقمندی استاد ،ترغیب کردن دانشجو و ایجاد رابطه دوستانه

دانشجویی که به اجبار اومده تو این رشته ،دانشجویی که از

با دانشجو را نام برد.

روی ناچاری اومده تو این رشته ،چرا من باید با اون کار کنم؟،

در این خصوص ،استاد شماره  3در بحث گروهی بیان کرد
که « ...من فکر میکنم که یک سری عواملی که وجود داره ،بر
میگرده به استاد ،مثل مثال نحوه تدریسش ،تجربه خود استاد،
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دانشجو اگر دانشجوه ،باید بجویه ،خودش باید دنبالش بگرده
.»...

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

در این پژوهش در پاسخ به این که سختگیری چقدر
میتواند بر انگیزه تحصیلی دانشجویان مؤثر باشد ،اکثریت

دوره دوازدهم شماره چهارم

هستند که خود شامل سیستم آموزشی کشور ،ارزشیابی و پایش
و همچنین عوامل اقتصادی میباشند.

استادان بر این عقیده بودند که سختگیری و اجبار ،عاملی

 -9-4عوامل مربوط به سیستم آموزشی کشور :در این

برای افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجو نمیباشد ،اما

خصوص ،استادان بر سیستم آموزشی کشور در ارتباط با معیار

میتواند دانشجو را وارد به فراگیری مطالب درسی کند.

جذب و فارغالتحصیلی دانشجویان انتقاداتی وارد کردند که از

در این خصوص ،استاد شماره  3نیز در بحث گروهی اظهار

دید استادان بر آموزش اثربخش تأثیر داشت.

کرد که « ...سختگیری انگیزه دانشجو رو زیاد نمیکنه ،اما

در این رابطه ،استاد شماره  4در مصاحبه گروهی اظهار کرد

دانشجو رو مجبور میکنه .انگیزه داشتن یعنی دانشجو بدون

که « ...ببینید ما االن میگیم استانداردمون برای جذب اینه خب

این که تو مجبورش کنی ،خودش دنبال یادگیری باشه.

داریم میگیم اوال معیار قبولیش اینه با این نمره وارد بشه ،...

سختگیری نقش داره ،اما نقشش خیلی کمه .»...

دوم مییایم یه سری واحدهای اجباری برای همه میذاریم،

نکته حایر اهمیت این است که با وجود تأکید زیاد دانشجو

افراد دوباره بدون عالقه میان سر کورسهایی میشینن که اصال

بر نقش استاد در ایجاد انگیزه در یادگیری ،استادان نقش خود

به دردشون نمیخوره ،...سوم ما سیستم آموزشیمون با عدم

را در ایجاد انگیزه کمتر و نقش دانشجو را در ایجاد انگیزه در

فارغالتحصیلی خیلی کمه .کم پیش میاد که کسی رو

استاد برای ارایه آموزش مؤثر پررنگ میدیدند.

فارغالتحصیل نکنن؛ در نتیجه ،این انتظار وجود داره که همه

در این زمینه ،استاد شماره  6در بحث گروهی اظهار کرد که

فارغالتحصیل بشن .چه انگیزهای برای اون که عالقه داره وجود

« ...به نظرم استاد تو ایجاد انگیزه خیلی نمیتونه کمک کنه،

داره چه بخونه چه نخونه؛ یعنی منظورم اینه .درسته ما گذاشتیم

یعنی یه عواملی خارج از اون کالس باید ایجاد انگیزه کنه،

اما به همه اینا ایراد وارده .پس همه این ( Criteriaمعیار) که

خود گروه رشته ،چه میدونم یه کارایی خارجی ،چون به نظرم

گذاشتیم به همش ایراد وارده .»...

خود استاد خیلی نمیتونه شاید  2یا  93درصد بیشتر نمیتونه

استاد شماره  3نیز در بحث گروهی بیان کرد که « ...توی

انگیزه بده ،این چیزیه که من دیدم و تو گروههای دیگه این

فرهنگ دانشگاهی ما این جا افتاده که تو کنکور چه ارشد چه

جوری بوده .»...

دکتری و حتی کارشناسی ،یه قیف وارونه هست .در سایر

استاد شماره  4نیز در رابطه با نقش استاد در ایجاد انگیزه

کشورها قیف هست؛ یعنی فرد از طرف گشادش وارد میشه و

برای دانشجو در بحث گروهی اظهار کرد که « ...به نظر من

از اون طرف بیرون رفتنش با خودشه یعنی باید تالش بکنه تا

تأثیر نداره .»...

بتونه از اون سوراخ ریز خارج بشه ،اما تو کشور ما نه ،قیفمون

همچنین ،استاد شماره  2در رابطه با نقش دانشجو در ایجاد

وارونه است ،ما که میخوایم وارد شیم قیفه تنگه .هستیم ما

انگیزه در استاد در بحث گروهی اظهار کرد که « ...دانشجو به

گل سر سبدیم و این توشون جا افتاده به هر دلیلی تو هر

استاد انگیزه میده ،وقتی ازش سؤال میکنی جواب میده،

گروهی  ....این متأسفانه جا افتاده که حتی گروه خود ما این

وقتی که نه ،این که یه فرد خاصی من مد نظرم نیست ،کل

اشکال وجود داره که ما درصدد رفعش هستیم .این جا یه قیف

کالس که به استاد انگیزه میده  ،...اما رفتار دانشجو به استاد

وارونه نیست ،ممکنه یکی پنج سال ،ده سالم بیاد و

انگیزه میده .»...

فارغالتحصیل هم نشه ،این رو ما داریم روش کار میکنیم که

عوامل غیر مستقیم مرتبط با آموزش اثربخش :از دیدگاه

چه مکانیزمی خوبه و بهتره استفاده کنیم .البته هم انگیزه

استادان شرکت کننده ،دسته دیگر از عوامل ،عوامل غیر مستقیم

اونهایی که عالقمند به درس هستن هم بیشتر بشه و هم اونی
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دستورپور و همکاران

تبیین درک استادان و دانشجویان تحصیالت...

که واقعا عالقهای نداره و اومده مدرکی بگیره ،خداحافظی کنه

از عوامل ذکر شده ،خود در برگیرنده عواملی تحت عنوان زیر

.»...

مجموعهها بودند ،که آنها نیز در امر آموزش و یادگیری

 -4-4عوامل مربوط به سیستم ارزشیابی و پایش دانشجو:

اثربخش ،دارای تأثیر هستند و نباید از آنها غافل بود.

استادان نظیر دانشجویان بر روی عوامل مربوط به سیستم

همانطور که در قسمت نتایج مشاهده شد ،استادان و

ارزشیابی و پایش دانشجو از جمله اجباری بودن حضور در

دانشجویان در مورد برخی آیتمها نظیر عوامل فردی دانشجو و

کالس ،وجود قوانین «غیبت بیش از دوجلسه مجاز نیست»،

عوامل مربوط به استاد و همچنین محیط آموزش ،اتفاق نظر

»محدودیت غیبت نشانه نظم و اهمیت»« ،سختگیری متعادل»

داشتند.

و سختگیری در موارد دیگری نظیر ارایه خالصه و تکلیف ،و
«سختگیری سبب مطالعه بیشتر میشود» ،اشاره کردند.

در این پژوهش ،از جمله عوامل مستقیم مؤثر بر آموزش
اثربخش ،که هم دانشجویان و هم استادان به آن اشاره کردند،

 -3-4عوامل مربوط به مسایل اقتصادی :عامل دیگر که

عوامل مرتبط با خود دانشجو بود .در این میان ،شرکت کنندگان

استادان و دانشجویان اتفاق نظر داشتند ،عوامل مربوط به

اظهار کردند که خصوصیات شخصیتی و فردی دانشجو مثل

مسایل اقتصادی بود.

درک ،هوش ،انگیزه و عالقه ،فعال بودن ،وضعیت تأهل ،بومی

در این خصوص ،استاد شماره  7در بحث گروهی اظهار

بودن و جنسیت (برتری دختر) بر یادگیری و آموزش اثربخش

کرد که « ...دانشجو یعنی اونهایی که انگیزه کمی  ،...مشکل

تأثیرگذار است .در این راستا ،طالیی و حکمتپو در مطالعه

دارن؛ یعنی مسایل مالی االن مهمترین مسألشونه .حاال چه

خود نشان دادند که شرایط فردی از جمله عالقمندی و انگیزه

متأهل باشن ،چه مجرد باشن ممکنه استثنا باشه ،یه نفر یا دو

دانشجو به عنوان عوامل مؤثر بر یادگیری فعال و اثربخش

نفر وضع مادی خوبی داشته باشن ،اما اکثریت وضع مالی

هستند و تمامی دانشجویان شرکت کننده در مطالعه به اهمیت

خوبی ندارن ،یکی از راه حلهایی که ما همیشه داریم و تو

و نقش آنها اذعان کردند ( .)46همچنین ،میرمحمودی میبدی

معاونت آموزشی ،پژوهشی ،هر جا وزارتخونه و  ،...من

و همکاران نیز نشان دادند که طیف وسیعی از متغیرها شامل

تونستم و گفتم اون استاد راهنماها به نحوی از لحاظ مالی ،پول

دموگرافیک و فردی (از قبیل سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،نوع

در اختیار داشته باشه که دانشجو الزم نباشه برای مثال فرض

سکونت (خوابگاه ،غیر خوابگاه) و وضعیت اقتصادی) و

کن یک مقالهای که حاال صد تومن ،شصت تومن ،یا هفتاد

شخصیتی مثل عالقمندی به رشته تحصیلی با رفتار تحصیلی

تومن یا دویست تومن بهش میدن بره آویزون سایر گروهها

موفق دانشجویان و آموزش اثربخش ارتباط دارد (.)47

بشه.»...

نتایج مطالعات مشابه همراستا با مطالعه حاضر ،تأثیر عامل
وضعیت تأهل را در اثربخشی آموزش ،مؤثر و مهم ارزیابی

بحث و نتیجهگیری
دانشجویان و استادان از اجزای اساسی یک کالس درس به
عنوان رکن اساسی نظام آموزشی میباشند .البته باید توجه
داشت که غیر از دو مورد ذکر شده ،عوامل دیگری هستند که
ارکان آموزش را تشکیل میدهند ( .)99با توجه به نتایج مطالعه
حاضر ،عوامل مستقیم و غیر مستقیم گوناگونی مرتبط با
یادگیری و آموزش اثربخش دارای اهمیت بودند ،که هر کدام
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نمودهاند .به عنوان مثال ،خزاعی و همکاران با مطالعهای بر
روی دانشجویان پزشکی بیرجند ،نشان دادند که دانشجویان
مجرد نسبت به متأهل از میانگین نمرات بهتری برخوردار بودند
( )48و در بررسی دانشجویان دانشکده ارتش ،متأهل بودن
هفتمین عامل افت تحصیلی بوده است .در این پژوهش،
همچنین مشارکت کنندگان غیر بومی تأکید کردند که محیط
خوابگاه یکی دیگر از عوامل بازدارنده در یادگیری بوده است.

دوره دوازدهم شماره چهارم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

همراستا با این یافته ،مطالعه علیخانی و همکاران نشان داد که

در مطالعه موسوی و جوادی نیز بر مهارتهای تدریس

دانشجویان ساکن خوابگاهها به علت دوری از خانواده،

استادان تأکید شده است و نتایج آن مطالعه حاکی از آن است

شلوغی ،سکونت چندین نفر در یک اتاق و نداشتن قلمرو

که توانایی علمی و مهارتهای تدریس استادان ،از عوامل مؤثر

شخصی ،امکان و وقت محدودتری برای مطالعه دارند (.)43

در یادگیری اثربخش دانشجویان است ( .)32همچنین ،الهی و

یکی دیگر از جمله عوامل مستقیم مؤثر بر آموزش اثربخش

همکاران در مطالعه کیفی خود ،حاصل از تجارب دانشجویان

که هم دانشجویان و هم استادان به آن اشاره کردند ،عوامل

نشان دادند که انتخاب شیوه تدریس مناسب استاد ،موجب

مرتبط با استاد بود .مدرس یا همان استاد ،دارای نقش بهسزایی

انتقال بهتر مطالب ،جلب مشارکت دانشجو و ارتقای یادگیری

در یادگیری و آموزش اثربخش میباشد .شیوه تدریس ،تجربه،

اثربخش شده است (.)36

به روز بودن ،رفتار استاد ،دیدگاه ،تفکرات ،تواضع ،شخصیت

البته نقش رابطه صمیمی استاد با دانشجویان و نحوه تعامل

استاد ،عالقمندی ،اخالق استاد ،ارتباط صمیمانه بین استاد با

و برقراری ارتباط استاد با دانشجو را هم باید اضافه کرد.

دانشجو و نحوه تعامل با دانشجو و حتی طرز پوشش وی

بسیاری از دانشجویان شرکت کننده بیان کرده بودند که رابطه

دارای تأثیر است و به عنوان انگیزه و عامل تأثیر بر یادگیری

استاد -دانشجو باید تغییر یابد و به رابطهای صمیمیتر و

توسط دانشجویان شرکت کننده در مطالعه ذکر شده است.

نزدیکتر غیر از رابطه رسمی موجود در محیطهای کالس

در کل ،نتایج این مطالعه با نتایج پژوهشهای مشابه

تبدیل گردد .پژوهشها نیز نشان داد که رابطه گرم و صمیمی

همخوانی دارد و در همه این مطالعات ،بر ویژگیهای یک

استاد با دانشجویان ،سبب شده است که دانشجویان به طور

مدرس خوب به ویژه رفتار و اخالق معلم و تعامل اثربخش با

مرتب درکالس استادان حاضر شوند و یادگیری آنان بهبود

دانشجویان تأکید شده است ( .)33-34در همین راستا ،نتایج

یابد ( .)37در همین راستا ،پژوهش  de Guzmanو همکاران

مطالعه قادری و دستجردی نیز حاکی از آن است که رفتارهای

نیز نشان داد که دانشجویان مهارت برقراری ارتباط بین فردی

مناسب استادان با دانشجویان منجر به ایجاد واکنش مثبت در

را مهمترین ویژگی یک مدرس اثربخش توصیف کردند (.)38

دانشجو میگردد و از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ارزیابی

در حقیقت ،به نظر میرسد که تعامل استاد با دانشجو باعث

مثبت استاد از دیدگاه دانشجویان است (.)33

افزایش اعتماد به نفس و انگیزه یادگیری در دانشجو میشود و

همچنین ،نتایج مطالعه ترابیپور و ظهیری نشان داد که از
دیدگاه دانشجویان« ،شخصیت فردی استاد» دارای اهمیت

ارتباط مؤثر بین استاد و دانشجو در افزایش اثربخشی فرایند
آموزش و یادگیری نقش اساسی دارد (.)33

بیشتری در برقراری ارتباط مؤثر آنها با استادانشان است و

از دیگر عوامل مستقیم مؤثر بر آموزش اثربخش در این

عامل اخالق و تواضع استاد ،صمیمیت استاد بیشترین تأثیر را

مطالعه از دیدگاه دانشجویان و استادان محیط آموزشی بود.

از دیدگاه دانشجویان دارد ( .)32شیوه تدریس استاد و

وجود کالسهایی با امکانات راحتتر مثل دما ،نور و تهویه

بهرهگیری از تکنولوژی نوین آموزشی در امر تدریس مثل

مناسب نیز از عواملی هستند که در امر آموزش و یادگیری تأثیر

استفاده از وسایل سمعی -بصری و یا بحث گروهی نیز از

دارند .وجود صندلیهای راحت ،نور مناسب و تهویه مطلوب

جمله مواردی بود که توسط شرکت کنندگان در مطالعه مطرح

سبب خستگی کمتر میشود و مدت زمان حضور در کالس را

گردید .از نظر شرکت کنندگان در مطالعه ،استفاده از روشهای

قابل تحمل میکند و از خستگی زودرس و خواب آلودگی

نوین و ترکیبی تدریس مثل بحث گروهی و نظرخواهی و

میکاهد.

استفاده از نظرات دانشجو بسیار حایز اهمیت میباشد.
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تبیین درک استادان و دانشجویان تحصیالت...

نتایج مطالعه دلآرام نشان داد که از مهمترین نقاط ضعف

با بهره کم با بازپرداخت پس از جذبشان در بازار کار ،به منظور

آموزش مؤثر ،عدم وجود امکانات رفاهی است ( .)23نتایج

کمک برای تأمین هزینههای دانشجویان تحصیالت تکمیلی به

مطالعه همتی مسلکپاک و خلیلزاده نیز نشان داد که از عوامل

خصوص دانشجویان متأهل در نظام آموزش بسیار حایز

مؤثر در آموزش بالینی اثربخش ،محیط آموزشی مناسب و در

اهمیت میباشد.

دسترس بودن تجهیزات و امکانات کافی است (.)29

از جمله عوامل غیر مستقیم تأثیرگذار بر آموزش اثربخش،

در این پژوهش دانشجویان و استادان عالوه بر خصوصیات

قوانین مربوط به سیاستها و سیستم آموزشی کشور و عوامل

فردی و شخصیتی مستقیم تأثیرگذار ،بر نقش مسایل اقتصادی

مرتبط با ارزشیابی و پایش دانشجویان بودند .از نظر شرکت

بر یادگیری و آموزش مؤثر تأکید کردند .چنانچه درگیر بودن

کنندگان در مطالعه حاضر ،سیستم آموزشی کشور قدیمی بوده،

دانشجویان تحصیالت تکمیلی به فعالیتهای اقتصادی ،عاملی

نیاز به تغییر و تحول دارد؛ چرا که در این نظام آموزشی ورود

باز دارنده در امر یادگیری میباشد .دانشجویان تحصیالت

به دانشگاه سختگیرانه و خروج از آن بسیار راحت میباشد.

تکمیلی اغلب شاغل و متأهل هستند .درگیری آنان مانع از

همچنین ،تکیه صرف بر آزمون و امتحان نمیتواند مالک بر

تمرکز بر یادگیری میشود و بر میزان یادگیری آنان تأثیر دارد.

یادگیری باشد .نمره ،به عنوان عاملی که سبب کاهش میزان

عالوه بر آن ،اکثر دانشجویان آینده شغلی و جذب در بازار کار

یادگیری میگردد و شرکت کنندگان در مطالعه نیز بر این مورد

را تاریک و مبهم ذکر کردند و این دیدگاه آنان سبب میشود

توافق دارند .از نظر آنان نمره باید ترکیبی از فعالیتهای

که به جای تمرکز بر یادگیری ،به فکر شغل باشند و انرژی

مختلف مثل شرکت در بحثهای کالس ،حضور و غیاب،

خود را در جهتهای دیگری غیر از یادگیری و آموزش صرف

انجام کارهای گروهی و مطالعات خارج از حیطه درس باشد.

کنند .بنابراین ،انگیزه برای یادگیری عمیق ندارند و بیشتر به

دانشجویان اظهار کردند که قوانین مربوط به حضور و غیاب

فکر پاس کردن دروس و گرفتن مدرک هستند تا یادگیری .این

باید تغییر کند .حضور اجباری سر کالس درس ،دلیل بر

دیدگاه دانشجویان برای کسب مدرک سبب شده است که

یادگیری نیست؛ چرا که بسیاری از دانشجویان فقط از روی

انتخاب رشته تحصیلی از روی عالقه نباشد ،بلکه از روی نیاز

تکلیف بر سر کالس حاضر میشوند و توجهی به صحبتهای

باشد و نیاز جایگزین عالقه در امر آموزش به خصوص در

استاد و موضوع درس ندارند و حضور فعال و مشارکت در

مقطع تحصیالت تکمیلی گردد.

بحثها ندارند .حضور و غیاب در مقاطع پایین مناسب است؛

در رابطه با اهمیت نقش عوامل اقتصادی بر آموزش

چرا که در مقاطع پایین باید به فراگیران نظم و ترتیب را نیز در

اثربخش به خصوص حمایت مالی Dearmond ،ضمن مطالعه

کنار درس آموخت و به دلیل شکل نگرفتن شخصیت فراگیر،

خود دریافت که فشارهای مالی و اقتصادی ،از مهمترین عوامل

باید روی آنان کنترل داشت ،اما در مقاطع تحصیالت تکمیلی،

کاهش انگیزه پیشرفت تحصیلی و انصراف دانشجویان در

شخصیت دانشجو شکل گرفته و به مرحله تشخیص رسیده

حرفههای پزشکی و پیراپزشکی است ( .)24همچنین ،در

است .بنابراین ،قانونهای سختگیرانه برای حضور و غیاب

همخوانی با مطالعه فوق ،طالیی و حکمتپو نیز بیان کردند که

کافی نیست و باید تمهیدات دیگری اندیشیده شود.

تأمین مادی با توجه به سالهای طوالنی تحصیل دانشجویان

همچنین ،در این مطالعه استادان اظهار کردند که باید

علوم پزشکی در آسودگی خاطر آنها و در نتیجه در یادگیری

محتوای دروس بر اساس نیاز جامعه و فراگیران تدوین گردد و

و آموزش اثربخش آنها اهمیت زیادی دارد ( .)46بنابراین،

به سمت اهداف کاربردی سوق داده شود؛ به طوری که

تدوین قوانین حمایتی مثل تسهیالت و وامهای بالعوض و یا

دانشآموخته تحصیالت تکمیلی ،وقتی وارد بازار کار شود،
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بتواند بر اساس فراگیریهای خود در زمینهای که تخصص

میزان تأثیری است که این دو از هم میگیرند .به عبارت دیگر،

دارد ،مشکلی را در جامعه شناسایی و آن را رفع کند.

میتوان گفت که آموزش اثربخش ،یک امر پیچیده است که به

نکته قابل توجه در تفاوت دیدگاه استاد و دانشجو بر سر

عوامل متعددی بستگی دارد .این عوامل ،میتواند به صورت

مسایل انگیزشی بود .به نظر میآید ایجاد انگیزه برای آموزش

کالن نظیر وضعیت اقتصادی و سیستم آموزشی کشور و یا در

اثربخش یک امر یک طرفه نمیباشد .چنانچه در این پژوهش

ویژگیهای خردتری مانند ویژگیهای فردی دانشجو و استاد و

از یک طرف استادان ،دانشجویان را برای تولید انگیزه مهم

همچنین محیط آموزشی که دروس در آن تدریس میشود،

میدانستند؛ در حالی که دانشجویان ،استادان را عامل مهمی در

شکل گیرد.

تولید انگیزه و پیشرفت تحصیلی میدانستند .در این راستا،

همچنین ،یک تناقضی بین درک مربیان و دانشجویان از

نتایج مطالعه وکیلی و همکاران بیانگر همین موضوع بود که

نقش آنان وجود داشت .در حالی که مربیان معتقد بودند که

چنانچه عملکرد دانشجویان با انتظارات استادان مطابقت نداشته

دانشجویان مسؤول یادگیری و خود انگیزگی هستند،

باشد ،انگیزه استادان برای آموزش مؤثر و کارآمد کاهش

دانشجویان بیان کردند که این مسؤولیت اصلی مربی است .این

خواهد یافت ( .)23از طرفی ،عابدینی و همکاران نشان دادند

موضوع مهمی است که باید در هنگام برنامهریزی برای آموزش

که از دیدگاه دانشجویان ،یک استاد خوب یکی از مهمترین

اثربخش در نظر گرفته شود.

عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه درونی در دانشجویان در رابطه با
آموزش مؤثر است (.)33
هر چند ساختار آموزش و یادگیری در مقطع تحصیالت
تکمیلی یک پدیده پیچیده است ،اما در مجموع ،نتایج این
مطالعه نشان میدهد که امر آموزش اثربخش و کارامد یک امر
دو طرفه است و بر پایه ارتباطات متقابل استاد و دانشجو و
5. Bardes CL, Hayes JG, Falcone DJ. Measuring
Teaching: A Relative Value Scale in Teaching.
Teach Learn Med. 1998;10(1):40-3.
6. Martínez JF, Stecher B, Borko H. Classroom
assessment practices, teacher judgments, and
student achievement in mathematics: Evidence
from the ECLS. Educational Assessment.
2009;14(2):78-102.
7. Buchel TL, Edwards FD. Characteristics of
effective clinical teachers. Fam Med.
2005;37(1):30-5.
8. Zahedi M, Amirmaleki Tabrizi H. Medical
education effectiveness from the viewpoints of
medical students of Tehran University of
Medical Sciences. Iran J Med Educ.
]2008;7(2):289-98. [In Persian
9. Yunus MM, Osman WSW, Ishak NM. Teacherstudent relationship factor affecting motivation
and academic achievement in ESL classroom.
Procedia Soc Behav Sci. 2011;15: 2637-41.

سپاسگزاری
بدینوسیله از تمام مشارکت کنندگان محترم در این پژوهش
که تجارب ارزنده خود را در اختیار ما قرار دادند ،تشکر و
قدردانی میگردد.
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Background & Objective: Little attention has been paid to generating systematic evidence-based
qualitative approaches to effective education. This study aimed to explore postgraduate students'
and mentors' view points, experiences and perceptions about effective education and its related
factors in Kerman University of Medical Sciences, Iran.
Methods: In this qualitative study, using content analysis method and purposive sampling, 32
postgraduate students and 7 mentors were recruited. An interview guide was used to collect data
through focus groups via in-depth interviews. After obtaining verbal informed consent, data were
recorded, transcribed and analyzed using content analysis method. To ensure validity of the data,
the acceptability and confirmability criteria were utilized.
Results: Two main themes were extracted from the viewpoint of postgraduate students and the
mentors, the direct and indirect factors related to effective education. Direct factors included the
factors related to student, mentor, educational environment and motivation. Indirect factors were
national educational system, evaluation system for students and economic factors.
Conclusion: Both postgraduate students and mentors believe that effective education is a complex
issue and macro-factors such as educational system and micro-ones such as mentors, and students,
characteristics are important. In addition, there is inconsistency in students' and the mentors'
perception about the roles of the other one; mentors believe that this is the responsibility of the
students to learn and be self-motivated, while the students mentione that this is mainly the mentor'
responsibility. This is an important topic which should be considered for planning effective
education.
Key Words: Effective education, Perception, Postgraduate students
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