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های علوم پزشکی، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و با توجه به جایااه آموزش و تدریس در دانشااه :چكيده

سازی ساختاری تفسیری ای علوم پزشکی بر اساس مدلهبندی عوامل مؤثر بر تدریس اثربخش در دانشااهسطح

سازی ساختاری ها از تکنیک مدلصورت گرفت. روش پژوهش، مطالعه موردی و به منظور تجزیه و تحلیل داده

پژوهش را اعضای هیأت  در کنندگانبندی آنها استفاده شد. مشارکتبندی عوامل و دستهتفسیری جهت سطح

نفر به عنوان متخصص در حوزه  9دادند که از بین آنها شهید صدوقی یزد تشکیل می علمی دانشااه علوم پزشکی

ساخته بود و روایی محتوایی آن توسط نامه محققها، پرسشآوری دادهآموزش پزشکی انتخاب شدند. ابزار گرد

بر موضوع، بیان  عامل، از جمله تسلط مدرس 01ها نشان داد که متخصصان آموزش پزشکی به تأیید رسید. یافته

انتظارات آموزشیِ روشن، قدرت رهبری و اداره کالس، مشارکت فعال دانشجویان در فرایند تدریس به عنوان عوامل 

بندی عوامل نشان داد حآیند. همچنین تحلیل سطمؤثر بر تدریس اثربخش در دانشااه علوم پزشکی به حساب می

پذیرترین سطح عوامل در ترین و تأثیرگذارترین سطح به سطحیأثیرترین و تباشد که از عمیقسطح می 7دارای که 

های های دانشااهی که تدریس اثربخش به عنوان یکی از رسالتبر این اساس؛ از آنجای مدل نشان داده شده است.

 بایرند. مدرسان در فرایند تدریسِ خود عوامل مورد نظر را در نظرتا شود آید، توصیه میعلوم پزشکی به حساب می

 .تفسیری -سازی ساختاریتدریس اثربخش، آموزش پزشکی، مدل واژگان کليدی:

 

 

Email: Abedini.gilan@gmail.com 
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 مقدمه

، بر این باورند که آموزش عالی سه نظرانصاحباغلب      

رسالت عمده دارد که شامل آموزش، پژوهش و خدمات 

 یهارسالت(. بر این اساس یکی از 0832، بائوم) شودمی

تدریس است. این رسالت ی آموزش عالی، آموزش و عمده

به دانشجویان ی دانش و انتقال آن اشاعه که به معنای

اثربخش  های آموزش عالییکی از شاخص عنوانبه، هست

های اخیر، شاخص در سال اگرچهشود. در نظر گرفته می

دادهای عملکرد در آموزش عالی بیش از حد بر برون

ها اند و کارکرد آموزش در دانشااهپژوهشی متمرکز شده

 وفیمعر) مهری قرار گرفته استای مورد بیطور گستردهبه

بودن  تیاهمکم (، اما این به معنای0831و همکاران، 

رسالت آموزش در دانشااه نیست. به سبب همین اهمیت 

های متعددی صورت ی تدریس، پژوهشکه در حوزهاست 

 تدریس حوزه ها درهشاز این پژو یاعمدهگرفته و بخش 

در واقع با مرور ادبیات مربوط به حوزه  .باشدمی اثربخش

وظایف  نیترعمدهتوان گفت که یکی از الی میآموزش ع

ت علمی، تدریس و آموزش دانشجویان است أهی ایعضا

که کیفیت آن در ارتقای انایزه، نشاط، نوآوری و افزایش 

ادهمی و ) سزایی داردهکارایی استاد و دانشجو تأثیر ب

 (.0831 ،همکاران

های شناسیِ تدریس اثربخش یکی از چالشدر بحث مفهوم

دقیقِ تدریس اثربخش و  یهاشاخصوجود، نداشتن م

 نظرانصاحبتشتت آراء در این زمینه است. از نظر برخی 

از عملکردها و  یامجموعهمنظور از تدریس اثربخش، 

استاد است که باعث دستیابی به اهداف  یهایژگیو

(. در 0831 ،آرام)دل شودآموزشی و یادگیری دانشجو می

ناسی تدریس اثربخش در آموزش شواقع در بحث مفهوم

-ها معطوف به دانشجویان و یادگیری آنعالی، پژوهش

هاست که برای رسیدن به این هدف به دو اصل اساسی 

ای از توجه شده است: اول اینکه تدریس، نیازمند مجموعه

ها های خاص است که توسط پژوهشها و رویهمهارت

بتواند به که تدریس باید اند و دوم آنشناسایی شده

، دلوین و ساماراویکرما) نیازهای خاص توجه داشته باشد

( برخی پژوهشاران، تدریس اعضای هیأت علمی را 2101

های فکری شامل بعد فکری و عقالنی )بر انایختن هیجان

 یریپذانعطافدر کالس شامل شفافیت، ارتباط با دانشجو، 

ه مدرس( و در بعد روانی عاطفی )جو احترام، عالقه ب

 اندتدریس؛ یادگیری فعال و پرورش خالقیت( بر شمرده

در پژوهشی  حجازی و حسینی غنچی،(. 0831 ،)جعفری

 درس، طرح چون عواملیبه این نتیجه رسیدند که 

 تخصص مهارت ارتباطی، هایمهارت تدریس، هایمهارت

 71 حدود ای،حرفه-فردی هایویژگی و درس محتوای در

 را استادان تدریس کیفیت یهامؤلفه واریانس کل درصد

(. همچنین 0890 و همکاران، غنچی) کندمی مشخص

ن نیز معیارهای تدریس اثربخش را امتخصص برخی

میزان تسلط و اطالع استفاده مناسب از دانش تخصصی و 

ی ولیت در قبال حرفهمدرس به درس، داشتن حس مسؤ

معلمی، تحریک به یادگیری و مطالعه مستقل، ایجاد 

اط میان موضوع درس با محیط کار و وظایف شغلی ارتب

 (.0839، و همکاران مظفری) اندبعدی دانشجو دانسته

 دست به این نتیجه خود پژوهش در هباکووا چنینهم

 معلمان، تخصص اطالعات، فناوری از استفاده که یافت

 تعداد و یبرنامه درس محتوای معلمان، تدریس هایمهارت

 است تأثیرگذار استادان دریست کیفیت بر دانشجویان

وهابی و همکارانش نیز در بررسی  (.2101 ،هوباکووا)

های یک استاد خوب از دیدگاه دانشجویان؛ عالقه ویژگی

های شخصی و ارتباط استاد، احترام به دانشجویان، ویژگی

های مهم در اثربخشی بین فردی را از جمله ویژگی

 (.0898 ،وهابیند )ان کردهتدریس یک استاد خوب بیا

کلی  طوربه هاآنو ترکیب  مختلف هایپژوهش مرور با

-موارد زیر می شامل اثربخش تدریس معیارهای از برخی

؛ بندیرا و 0931تسلط مدرس به موضوع )فلدمنباشد؛ 

و  ؛ فرمهینی2101، و همکاران ؛ دنسون2101همکاران، 

؛ 0891،و همکاران ؛ کرمان ساروی0890 همکاران،

ارائه  (،2101، ؛ استس و همکاران0990، رمستدن

؛ 0931 ،؛ مارش0833 ،صفریبازخورد به دانشجویان )

(، مشارکت فعال دانشجویان در 2108، و همکاران اسپورن
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؛ یانگ و 0931، ؛ مارش0833 ،صفریفرایند تدریس )

 انتظارات بیان(، 2101 ،توماس و همکاران؛ 0999 ،شاو

، و همکاران ؛ محدثی0833 ،)صفریآموزشی روشن 

 ،)یانگ و شاو مطالب و انسجام فکری یدهسازمان(، 0891

؛ یمنی دوزی سرخابی 0891، و همکاران ؛ محدثی0999

و ایجاد جو  یفرد نیب(، روابط 0837 ،و بهادری حصاری

 ،؛ رودا0891، و همکاران محدثی؛ 0898، صمیمی )وهابی

 (، قدرت رهبری و اداره2101 ،؛ مهلسکا و سوکولووا2112

؛ 2101 ،؛ یان چن و شاهوی0990، کالس )رمستدن

 ارائه اهداف آموزشی روشن ؛(0897 ،خدیوی و همکاران

؛ 2111، و همکاران ؛ چارکلی0891، فیضی و سالم صافی)

(، بیان 2107، و همکاران ؛ اسالمیان2100 ،کانوی گومز

معزی و  ؛0839، و همکاران مظفری) شیوا و تفهیم مطلب

ضیائی و  ؛0891، و همکاران دثی؛ مح0833 ،همکاران

( و ایجاد 0833 ،؛ سیابانی و همکاران0831 ،همکاران

؛ 0891، و همکاران انایزه در یادگیرندگان )کرمان ساروی

. بنابراین (2101 ،توماس و همکاران؛ 0999 ،یانگ و شاو

در زمینه تدریس  اگرچهتوان گفت که در این زمینه می

اما  ،رت گرفته استهای متعددی صواثربخش، پژوهش

پژوهشی که سطوح و سلسله مراتبی بودن عوامل مؤثر بر  

این عوامل را مورد بررسی قرار دهد، وجود ندارد. همچنین 

های موجود عوامل مستقل، وابسته و پیوند دهنده پژوهش

اند. در ارتباط با تدریس اثربخش را مورد بررسی قرار نداده

 رودیمت که انتظار اهمیت این پژوهش از این جهت اس

بر   مؤثرعوامل  یسازمدلبا تعیین سلسله مراتبی و 

ت خش، از یک طرف مدرسان و اعضای هیأتدریس اثرب

هدفمند  صورتبهعلوم پزشکی بتوانند  یهادانشااهعلمی 

عوامل زیربنایی تدریس اثربخش را ارتقا دهند و از طرف 

 نیز یپزشکآموزش  گذاراناستیسدیار متولیان و 

دهی کنند. تصمیمات خود را بر اساس این سطوح جهت

عوامل  یبندو سطحشناسایی به دنبال  حاضرلذا پژوهش 

مؤثر بر تدریس اثربخش در دانشااه علوم پزشکی شهید 

  صدوقی یزد بود.

 

 روش کار

-روش پژوهش حاضر، توصیفی پیمایشی از نوع مدل     

آماری  باشد. جامعهمی (ISM) تفسیری-سازی ساختاری

پژوهش حاضر نیز اعضای هیأت علمی دانشااه علوم 

کند پزشکی شهید صدوقی یزد بود. این روش ایجاب می

که اطالعات خبرگان و متخصصان دریافت و تحلیل شود، 

، چون هدف تعمیم ISMبه همین دلیل برای انتخاب تیم 

گیری هدفمند استفاده روش نمونهنتایج مطرح نیست، از 

ارهای انتخاب خبرگان عضو هیأت علمی شده است. معی

بودن، آشنایی با مباحث مربوط به آموزش پزشکی، توانایی 

-مشارکت و دسترسی بود. از آنجایی که در روش مدل

سازی ساختاری تفسیری پیشنهاد شده است که حداقل از 

نظرات هفت خبره متخصص در موضوع پژوهش استفاده 

نفر از  9هش حاضر (، در پژو0891 ،)آذر و خسروانی شود

خبرگان که عضو هیأت علمی دانشااه علوم پزشکی یزد 

پژوهش لحاظ شدند. از  کنندگانمشارکت عنوانبه ،بودند

نفر  8درصد( مرد و  11/11نفر ) 1، کنندهمشارکت 9این 

می درصد( خانم بوده و همچنین از نظر مرتبه عل 81/88)

درصد(  28/22نفر ) 2 درصد( استادیار و77/77نفر ) 7

نامه ها نیز پرسشداده گردآوری ابزاراند. دانشیار بوده

ی مدلی نامه جهت ارائهساخته بود. این پرسشمحقق

)در پژوهش  عوامل مؤثر بر یک متغیر پژوهشی منظوربه

 پزشکی( حاضر عوامل مؤثر بر تدریس اثربخش در علوم

نامه طراحی گردید. این عوامل در سطر و ستون پرسش

گرفته تا اثرپذیری و اثرگذاری هر یک از این عوامل،  قرار

نامه بین زوجی مقایسه شوند. سپس این پرسش صورتبه

اشاره شد،  هاآنکه باال به  خبرگان )متخصصان موضوعی(

ها نامهتوزیع و در نهایت نیز با تحلیل و ارزیابی این پرسش

سازی ساختاری تفسیری مدلی کاربردی با رویکرد مدل

نامه، از سنجش و ارزیابی پرسش منظوربه ئه گردید.ارا

که ابتدا  صورتنیبدمالک روایی محتوایی استفاده شد. 

نامه توسط متخصصان آموزش پزشکی و پرسش

متخصصان حوزه آموزش و یادگیری مورد بررسی قرار 

 گرفت و پس از اصالحات، ده عامل نهایی تدوین گردید.
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ادبیات نظری پژوهش رج از اولیه، مستخ یهاعاملانتخاب 

علمی معتبر و با  یهاتیسابود که با جستجو در 

آموزش پزشکی، تدریس " یهادواژهیکلاز  یریکارگبه

اثربخش، تدریس با کیفیت، کیفیت تدریس و تدریس 

 حاصل شد. "کیفی

در پژوهش حاضر، از رویکرد  :هادادهروش تجزیه و تحلیل 

برای تجزیه و ( ISM) سازی ساختاری تفسیریمدل

 ISMتحلیل و ارائه مدل استفاده شده است. تکنیک 

را فرایند یادگیری  ISM توسط وارفیلد مطرح شد. وارفیلد

که از طریق تفسیر نظرات گروهی از  داندیمتعاملی 

خبرگان به چاونای ارتباط بین مفاهیم یک مسأله 

ای از ی پیچیدهپردازد و ساختاری جامع از مجموعهمی

م ترسیم و افزون بر مشخص کردن تقدم و تأخر مفاهی

ی تأثیرگذاری عناصر بر یکدیار، جهت و شدت رابطه

ی پیچیده را در ساختار سلسله عناصری که مجموعه

 مراحل مختلف (.0971 ،وارفیلد) کندمراتب تعیین می

ISM  باشد.به شرح زیر می 

 Structural. تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری )0

Self Interaction Matrix (SSIM) ؛ عوامل)

شناسایی شده از طریق ادبیات موضوع پژوهش، وارد 

در این ماتریس . شوندتعاملی ساختاری میماتریس خود

شود،  (J) ستون منجر به (I) اگر عنصر  یا عامل سطر

 (I) ( منجر به سطرJ) ستون ؛ اگر عنصر یا عامل Vحرف

ورتی که این رابطه دو و در ص قرار دادهرا  A شود، حرف

قرار  O و اگر ارتباطی نباشد، حرف X طرفه باشد، حرف

  .شودداده می

 Reachability. تشکیل ماتریس دستیابی اولیه )2

Matrix (RM) ؛ این ماتریس با تبدیل نمادهای روابط)

شود؛ به اعداد صفر و یک تشکیل می SSIMماتریس 

 یجابهو   V (i,j=1, i,j=0) 0یجابهکه  صورتنیبد

Aَ  (j,i=0, j,i=1)  1   یجابهو X  (i,j, j,i=1)  و  

 .شودقرار داده می (i,j, j,i=0)   0 نیز O یجابه

ککه پکس از این . تشکیل ماتریس دستیابی نهایی؛8

مکاتریس دسکتیابی اولیکه بکه دسکت آمکد، بایکد 

 نمونه اگر عامکل عنوانبهسازگاری درونی آن برقرار شود. 

 8هم منجر به عامل  2شود و عامل  2منجر به عامل  0

شود و اگر در  8نیز منجر به عامل  0شود، باید عامل 

مکاتریس دسکتیابی این حالت برقرار نبود، باید ماتریس 

 و روابطی که از قلم افتاده جایازین شکوند.  شدهاصالح

تعیین سطح و اولویت متغیرها؛ پس از تعیین  .1

نیاز ی پیش)دریافتنی( و مجموعه یابیی دستمجموعه

بندی ی مشترک، سطحبرای هر عامل و تعیین مجموعه

)دریافتنی(،  ی دستیابیشود مجموعهعوامل انجام می

ها به ستون ختم شده ای است که در آن سطرمجموعه

ای است که در آن نیاز، مجموعهی پیشباشند و مجموعه

دست آوردن به با د،سطرها ختم شده باشن بهها ستون

ی مشترک به دست اشتراک این دو مجموعه، مجموعه

ی ی مشترک با مجموعهمجموعه اگر عوامل. خواهد آمد

دستیابی یکسان باشد، سطح اول اولویت را به خود 

با حذف این عوامل و تکرار این مرحله . دهنداختصاص می

 شود.برای سایر عوامل، سطح تمام عوامل تعیین می

سطوح  بر اساسترسیم مدل ساختاری تفسیری؛ . 1

تعیین شده و ماتریس دستیابی نهایی، مدل پژوهش 

 .شودترسیم می

 وابستای؛ –تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ -1

مقادیر در ماتریس دستیابی نهایی برای هر  جمع سطری

عنصر بیانار میزان نفوذ و جمع ستونی نشانار میزان 

قدرت نفوذ و وابستای،  وابستای خواهد بود. بر اساس

چهار گروه از عناصر قابل شناسایی خواهند بود که 

 :از اندعبارت

: عواملی که دارای قدرت نفکوذ و مستقل -0

 .باشندوابستای ضعیف می

وابسته: عواملی که دارای قدرت نفوذ کم ولی  -2

 .باشندوابستای شدید می

متصکل )پیونکدی(: عواملی که دارای قدرت  -8

 .ای زیاد هستندنفکوذ و وابست

: عواملی که دارای قدرت نفکوذ کلیدی مستقل -1

 .باشندقکوی ولی وابستای ضعیف می

 

 هایافته
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آمده در راستای عوامل مؤثر بر تدریس  دست بهنتایج      

نشان در دانشااه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اثربخش 

نهایی عوامل  عنوانبهداد که ده عامل در ادبیات پژوهش 

از آموزش پزشکی هستند که در  یریکارگبهار در اثرگذ

مشخص شده است. برای این منظور ابتدا تمام  0جدول 

 07های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و مقاالت و کتاب

عامل استخراج شد اما با تعدیل و ترکیب عوامل مورد نظر 

توسط متخصصان آموزش پزشکی از بین عوامل شناسایی 

عوامل نهایی مؤثر بر تدریس  نوانعبهعامل  01شده، 

 .اثربخش در دانشااه علوم پزشکی تعیین شدند

 

 عوامل نهایی مؤثر بر تدریس اثربخش در دانشگاه علوم پزشکی .1جدول

 استنادها عامل ردیف

 (1299 ،؛ صفری3112 ،؛ اسپورن، براکس و مارتلمنز1891، )مارش ارائه بازخورد به دانشجویان 1

3 
دانشجویان در فرایند  مشارکت فعال

 تدریس
 (1299 ،؛ صفری1281 ،؛ کرمان ساروی، نویدیان و دخت نوابی ریگی1888 ،)یانگ و شاو

 (1299 ،؛ صفری1281 ،)فیضی و سالم صافی آموزشی روشن انتظارات بیان 2

 تسلط مدرس به موضوع 1
؛ 1299 ،؛ معزی و همکاران3111 ،ون؛ دنسون، الویدی و دالت3111 ،؛  بندیرا، الرسنس و رسول1891 ،) فلدمن

 (1281؛  کرمان ساروی، نویدیان و دخت نوابی ریگی ،1281 ،فرمهینی فراهانی و ضیاییان علیپور

 (1281 ،؛ محدثی، فیضی و سالم صافی1291  ،؛ یمنی دوزی سرخابی و بهادری حصاری1888 ،)یانگ و شاو مطالب و انسجام فکری یدهسازمان 5

 و ایجاد جو صمیمی یردف نیبروابط  6
 ،؛ اسلیت و همکاران3112 ،؛ سینگ و همکاران3111  ،توماس و همکاران؛ 3111 ،؛ مهلسکا و سوکولووا3113 ،)رودا

 (1281 ،فیضی و سالم صافی؛ 1282،؛ وهابی1282 ،زابلی، ملمون و حسنی؛ 3111

 (1281 ،؛  خدیوی و همکاران3111  ،ان چن و شاهوی؛ ی3111 ،؛ استس و همکاران1881 ،)رمستدن قدرت رهبری و اداره کالس 1

 ارائه اهداف آموزشی روشن 9
؛ محدثی، فیضی و 3111 ،؛ اسالمیان، میرشاه جعفری و نیستانی3111 ،؛ کانوی گومز3111 ،)چارکلی، فورنیر و هیل

 (1281  ،سالم صافی

 بیان شیوا و تفهیم مطلب 8
 ،؛ محدثی، فیضی و سالم صافی1299 ،؛ سیابانی و همکاران1296 ،ضیائی و همکاران؛ 1299 ،معزی و همکاران)

 (1298  ،مظفری، محمدی و دادخواه؛ 1281

 (1888  ،؛ یانگ و شاو1281 ،)کرمان ساروی، نویدیان و دخت نوابی ریگی ایجاد انگیزه در یادگیرندگان 11

 

سازی ساختاری نهایی با استفاده از روش مدل یسازمدل

ترین عوامل این مرحله پس از شناسایی مهمتفسیری: در 

مؤثر بر تدریس اثربخش در دانشااه علوم پزشکی، این 

بندی شدند. بدین سطح ISMعوامل با استفاده از رویکرد 

های نهایی برای تجزیه و تحلیل روش نامهمنظور پرسش

ISM بندی عوامل در اختیار خبرگان قرار گرفت. و سطح

انتخاب شده در سطر و ستون بدین شکل که ده عامل 

 دهنده خواسته شد که با جدول قرار گرفتند و از پاسخ

 

نوع ارتباطات دوبه دوی  Oو  V ،A ،Xتوجه به نمادهای 

عوامل را مشخص کنند. سپس با تبدیل نمادهای روابط 

به اعداد صفر و یک بر حسب قواعد  ذکر  SSIMماتریس 

ت آمد. سپس )ماتریس اولیه( به دس RMشده؛ ماتریس 

ی حاصل را با سازگاری درونی عوامل برقرار شد که نتیجه

مشاهده کرد. در این جدول اعداد  2توان در جدولمی

دهند که نوع روابط متغیرها نسبت به صفر و یک نشان می

 .اندبودههمدیار چاونه 

 ماتریس دستیابی نهایی .3جدول

 قدرت نفوذ 11 8 9 1 6 5 1 2 3 1 عامل

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
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5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

قدرت 

 یوابستگ
1 11 1 1 3 5 1 2 6 8  

برای تعیین سطح و  در این مرحلهتعیین سطوح عوامل:  -

 )دریافتنی( و ی دستیابیاولویت متغیرها، مجموعه

شود. تعیین می نیاز برای هر عاملی پیشمجموعه

ای است که در )دریافتنی(، مجموعه ی دستیابیمجموعه

باشند و های متغیر به ستون متغیر ختم شده آن سطر

ها ای است که در آن ستوننیاز، مجموعهی پیشمجموعه

دست آوردن اشتراک این با به سطرها ختم شده باشند، به

اگر . خواهد آمدی مشترک به دست دو مجموعه، مجموعه

ی دستیابی یکسان ی مشترک با مجموعهمجموعه عوامل

با . دهندباشد، سطح اول اولویت را به خود اختصاص می

ف این عوامل و تکرار این مرحله برای سایر عوامل، حذ

الزم به ذکر است که  سطح تمام عوامل تعیین شده است.

در یک  هاجدولهمه  هاجدولبا توجه به تعداد زیاد 

دیار غیر از سطح  یسطرهاجدول ارائه شده و کلیه 

 8تعیین شده برای تعیین جدول حذف شده است. جدول 

 ه است.بیانار خروجی این مرحل

 عنوانبه 3و  1و  1های همچنین نتایج نشان داد که عامل

متغیرهای مستقل کلیدی دارای قدرت نفوذ باال و 

و  7و  2و  0 یهاعاملوابستای پایین هستند. همچنین 

متغیرهای وابسته دارای قدرت وابستای  عنوانبه 01و 9

و  1و 1و  8های باشند. عاملزیاد و قدرت نفوذ کمی می

دهنده دارای بیشترین متغیرهای پیوند عنوانبه 01و 9 و7

باشند. همچنین قدرت نفوذ و بیشترین قدرت وابستای می

و  کنندیممتغیر مستقل نقش ایفا  عنوانبه 9و  8عوامل 

قدرت ) متغیرهای وابسته عنوانبهها از عامل کدامچیه

 .ندیآینم حساببه( ستای باالقدرت واب باال ونفوذ 

 تعیین سطح عوامل .2ولجد

 سطح اشتراک ازینشیپمجموعه  مجموعه دریافتی عامل

 سوم 1 1-1-5-1-9-8 1 1

 اول 3-11 1-3-2-1-5-6-1-9-8-11 3-11 3

 چهارم 2 2-1-5-9 2 2

 هفتم 1 1 1 1

 ششم 5 1-5 5 5

 دوم 1-6-1-11 1-6-1-9-11 1-6-1-11 6

 سوم 1-1 1-1-9-8 1-1 1

 پنجم 9 1-5-9 9 9

 چهارم 8 1-5-9-8 8 8

 دوم 6-8-11 1-2-1-5-6-1-9-8-11 6-8-11 11
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یس اثربخش در دانشگاه علوم پزشکیمؤثر بر تدر عوامل. مدل نهایی 1نمودار 

)عوامل(  دهد متغیرهایکه مدل فوق نشان می گونههمان

مؤثر بر کاربرد تدریس اثربخش در دانشااه علوم پزشکی 

مختلف و در  یهاشکلکه به  دباشیمدارای هفت سطح 

و تأثیر  گذارندیمبر همدیار تأثیر  گانهنهسطوح 

در مورد آن توضیح داده  گانهنهکه در سطوح  رندیپذیم

 شد. 

 یريگجهينتبحث و 

در پژوهش حاضر ده عامل مهم و اثرگذار بر تدریسِ      

اثربخش، استخراج و بر اساس روابط،  این عوامل به مدلی 

ه دسته متغیر مستقل کلیدی، حی و در سهفت سط

ی اول همان دسته. دهنده و مستقل ختم شدپیوند

است که دارای قدرت نفوذ و  "متغیرهای مستقل"

 8های باشند. در پژوهش حاضر عاملوابستای ضعیف می

 نیبو روابط  آموزشی روشن انتظارات بیان یعنی 1و 

 اند.فتهو ایجاد جو صمیمی در این دسته قرار گر یفرد

دومین دسته هستند که دارای قدرت  "متغیرهای وابسته"

 طوربهباشند. این متغیرها نفوذ کم ولی وابستای شدید می

ها عوامل زیادی عمده نتایج هستند که برای ایجاد آن

ساز توانند زمینهها کمتر میدخالت دارند و خود آن

 7و  2و  0متغیرهای دیار شوند. در پژوهش حاضر عوامل 

شامل ارائه بازخورد به دانشجویان، مشارکت  01و 9و 

فعال دانشجویان در فرایند تدریس، قدرت رهبری و اداره 

کالس، بیان شیوا و تفهیم مطلب و انایزه دادن به 

اند. سومین دسته دانشجویان در این دسته قرار گرفته

هستند که دارای قدرت نفوذ و  "متغیرهای پیوند دهنده"

هستند زیرا  ستایا ریغزیاد هستند. این عوامل وابستای 

تواند سیستم را تحت تأثیر قرار ها میهر نوع تغییر در آن

تواند این عوامل دهد و در نهایت بازخورد سیستم نیز می

از  کدامچیهرا دوباره تغییر دهد. البته در پژوهش حاضر 

عوامل در این دسته قرار نارفته است. چهارمین دسته 

هستند که دارای  "متغیرهای مستقل کلیدی"شامل 
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باشد. این دسته قدرت نفوذ قوی ولی وابستای ضعیف می

کنند و برای شروع کارکرد زیربنای مدل عمل می عنوانبه

 یهاعاملها تأکید کرد. ی اول بر آنسیستم باید در وهله

 یدهسازمانیعنی تسلط مدرس به موضوع،  3و  1، 1

در  ی، ارائه اهداف آموزشی روشنمطالب و انسجام فکر

در ادامه به توضیح مدل اند. این دسته قرار گرفته

 شود.پرداخته می ISMآمده از بندی به دستسطح

تسلط مدرس این مدل دارای هفت سطح است که عامل 

 عنوانبهدر سطح نهم قرار دارد. این عامل به موضوع 

بر سایر  آید ومی حساببهترین عامل در مدل زیربنایی

نتایج این بخش از  متغیرها بیشترین تأثیرگذاری را دارد.

؛ 0931 ،فلدمنهای دیاران )پژوهش حاضر با پژوهش

؛ 2101 و همکاران، ؛ دنسون2101 و همکاران، بندیرا

؛ 0890 و همکاران،؛ فرمهینی 0833 ،معزی و همکاران

( 0990 ،؛ رمستدن0891 و همکاران، کرمان ساروی

نکه تسلط مدرس به موضوع مورد تدریس ایهمسو است. 

عامل تدریس اثربخش  نقش ایفا  نیترییربنایز عنوانبه

توان تبیین کرد که مدرسی که نسبت گونه میکند؛ اینمی

تواند دقیقاً اهداف به موضوع مورد تدریس اشراف دارد، می

صریح تعیین کند،  صورتبهو انتظاراتش را از دانشجویان 

تواند بر ابعاد مختلف موضوع میبه دلیل تسلط 

بازخوردهای مناسب بدهد و بر اساس چارچوب ذهنیِ 

ای منظم و شیوا مفاهیم را به منسجمی که دارد، به شیوه

زبان ساده و قابل فهم برای دانشجویان تبیین نماید که 

این موضوع فعالیت و مشارکت بیشتر دانشجویان را نیز به 

عوامل دیار تدریس  دنبال خواهد داشت و درنتیجه

عامل سطوح بعدی را شکل دهد.  عنوانبهاثربخش 

در سطح ششم قرار مطالب و انسجام فکری  یدهسازمان

دارد. این عامل بعد از عامل تسلط مدرس به موضوع، 

تأثیرگذاری را بر سایر متغیرها دارد. این بخش از بیشترین 

چن و ؛ یان 0999 ،یانگ و شاو) پژوهش دیاراننتایج با 

؛ یمنی دوزی 0891و همکاران، ؛ محدثی2101 ،شاهوی

 یدهسازمانکه  (0837، سرخابی و بهادری حصاری

همسو است. مطالب نقش مهمی بر کیفیت تدریس دارد، 

توان گفت مدرسی که تسلط به موضوع تخصصی دارد، می

از انسجام فکری کافی در حوزه موضوع برخوردار است و 

که قرار است تدریس کند را قبل از تدریس، مطالبی 

کند و این طرح کلی از تدریس منجر به می یدهسازمان

بعدی از جمله تعیین انتظارات  یهاعاملاثرگذاری در 

 آموزشی و اهداف درس برای دانشجویان خواهد داشت.

 عنوانبهی اهداف آموزشی روشن نیز در سطح پنجم ارائه

در مدل ایفای نقش  دیار اثرگذارای و  یکی از عوامل پایه

های سایر کند. نتایج این بخش از پژوهش با پژوهشمی

و همکاران،  ؛ چارکلی0891و همکاران،  محققان )محدثی

( همسو است. در واقع یکی از 2100 ،؛ کانوی گومز2111

شود، عناصر تدریس که قبل از شروع آموزش مطرح می

عامل تعیین اهداف است به عبارت دیار قبل از اینکه 

مدرس شروع به آموزش کند، الزم است بداند که قرار 

ها و ، دانشهامهارتاست در پایان تدریس دانشجویان چه 

رود که در هایی را کسب کنند. اگر چه انتظار میبینش

های قبل از دانشااه، ها از جمله دورهبسیاری از دوره

اف تدریس از قبل و توسط نهادهای دیاری غیر از اهد

مدرسین مشخص شده است و مدرس تنها به دنبال 

-اجرای آموزش به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده 

باشد، ولی در سطح آموزش عالی به دلیل تمرکزگرایی 

کمتر، اختیارات بیشتر مدرس و آشنایی و تسلط مدرس 

یین یا حداقل اولویت به موضوعات تخصصی، توانایی تع

رسد که دادن به اهداف مشخص وجود دارد. لذا به نظر می

مدرسان در حوزه پزشکی در صورتی که قبل از شروع 

تدریس دقیقاً بدانند به دنبال دستیابی به چه اهدافی 

هستند و بر اساس آن اهداف و عناصر دیار تدریس را 

بیشتر  مشخص و به اجرای تدریس بپردازند، تأثیر گذاری

بر تدریس و در نتیجه تدریس اثربخش تری خواهند 

 داشت.

در و تفهیم مطالب  بیان انتظارات آموزشی روشندو عاملِ 

نتایج این بخش از سطح چهارم مدل ارائه شده است. 

 و همکاران، مظفری) های سایرینپژوهش با پژوهش

 محدثی؛ 0833 ،صفری؛ 0833معزی و همکاران ؛ 0839
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سیابانی و ؛ 0831ضیائی و همکاران ؛ 0891 و همکاران،

تعیین  همسو است. فهم این مطلب که( 0833 ،همکاران

انتظارات آموزشیِ روشن برای دانشجویان و همچنین 

عوامل مهم و میانی  عنوانبهتفهیم مطالب به دانشجویان 

، دور از ذهن نیست. اگر تدریس را ندیآیم حساببهمدل 

دستیابی به یادگیری در نظر  ورمنظبهها ی فرصتمجموعه

بایریم و دانشجو اگر از شروع آموزش بداند که مدرس از 

وی چه انتظاراتی دارد و قرار است در پایان آموزش چه 

هایی کسب کند و معلم نیز ها و بینشها، مهارتدانش

این انتظارات را مشخص کند، طبیعی است که  یروشنبه

مل تدریس اثربخش نیز بر اساس این انتظارات سایر عوا

شکل خواهد گرفت، عواملی همچون انایزه، بازخورد، و 

 حساببهعوامل تدریس اثربخش  عنوانبهکه خود  غیره

به عبارت دیار با تعیین انتظارات مدرس از  آیند.می

یادگیرندگان، یادگیرندگان تالش خواهند کرد تا بتوانند 

تعیین انتظارات  هرات را بر آورده کنند و در نتیجاین انتظا

منجر به تالش یادگیرندگان در راستای دستیابی به اهداف 

 و انتظارات خواهد بود.

قدرت رهبری و اداره کالس درس و همچنین ارائه 

هایی هستند که در عنوان عاملبازخورد به دانشجویان به

اند. نتایج این بخش از پژوهش سطح سوم مدل قرار گرفته

خدیوی و ؛ 0833 ،صفری) ارانسایر پژوهش با پژوهش

سطح  عنوانبهراستا است. این سطح هم (0897 ،همکاران

آید. به عبارت دیار در این سطح، از می حساببهمیانی 

و از طرف دیار  اندرفتهیپذیک طرف از عوامل قبل اثر 

-گذارند. میعوامل اثرگذار به عوامل بعد اثر می عنوانبه

مسلط باشد، انسجام  توان گفت اگر مدرسی بر درس

مشخص  یروشنبهفکری داشته باشد، اهداف و انتظارات را 

کرده باشد، آنااه توانایی اداره کالس را خواهد داشت و از 

و مناسب به دانشجویان  موقعبهطرفی توانایی بازخوردهای 

هایی چون عدم تسلط به موضوع یا عدم را دارد. اگر مؤلفه

تدریس وجود داشته باشد،  روشن بودن اهداف آموزشی در

 یسختبهاداره کالس و همچنین بازخوردهای مناسب 

 است. ریپذامکان

و ایجاد جو  یفرد نیبسطح دوم مدل را دو عامل روابط 

صمیمی و همچنین ارائه بازخورد به دانشجویان 

نتایج این بخش از پژوهش با پژوهش محققان . ردیگیبرم

؛ سینگ و 2101 ،اران؛ توماس و همک0898 ،وهابی) دیار

زابلی، ملمون ؛ 2100 ،؛ اسلیت و همکاران2108 ،همکاران

سطح  عنوانبهاین سطح  راستا است.( هم0898 ،و حسنی

دوم، کمترین اثرگذاری را بر سطوح دیار دارد و از طرف 

پذیری را از سایر عوامل دارد. به دیار بیشترین تأثیر

تسلط دارد؛  عبارت دیار معلمی که به موضوعات درسی

داند چه اهدافی را باید دنبال کند، انتظاراتش را می

-، طبیعی است که رابطهدیگویمبه دانشجویان  یروشنبه

کند که ای صمیمی همراه با تعامل با دانشجویان برقرار می

 ترراحتتواند منجر به ارائه این رابطه صمیمانه، می

صادق  به دانشجویان گردد و عکس قضیه نیز بازخورد

دهد، این گونه که مدل نیز نشان میخواهد بود و همان

تواند عاملی باشد که خورد به دانشجو نیز خود میارائه باز

نیز افزایش یابد. گر چه این دو عامل اثر  مانهیصمروابط 

ها دارد ولی خود بر اولین سطح کمتری بر سایر عامل

یعنی مشارکت فعال دانشجویان در فرایند تدریس 

است. به عبارت دیار آخرین عامل، یعنی ایجاد  رگذاریتأث

ی اثرپذیرترین عامل و نتیجه عنوانبهانایزه در دانشجویان 

-دیار تأثیر می یهاعاملآید و از تمام می حساببهمدل 

از های دیار تأثیر ندارد. بر این اساس؛ پذیرد و بر عامل

های لتیکی از رسا عنوانبهآنجایی که تدریس اثربخش 

ت علمی و مدرسان حوزه آموزش پزشکی أاصلی اعضای هی

اثربخش بودن، این عوامل  منظوربه، رودیمباشد انتظار می

همچنین با توجه به اینکه تسلط  را در آموزش لحاظ کنند.

 عنوانبهبه محتوای موضوعی یا دانش موضوعی 

شود آید، پیشنهاد میمی حساببهعامل  نیترییربنایز

ها جهت تدریس را بر اساس ان گروه، انتخاب درسمدیر

 دانش موضوعی مدرسان تعیین کنند.

در پژوهش  کنندگانمشارکتمالحظات اخالقی: به 

در پژوهش ثبت  هاآناطمینان داده شد که نامی از 

نخواهد شد، همچنین تنها متخصصانی که تمایل به 
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شرکت در پژوهش حاضر را داشتند، مشارکت کردند و 

 م موازین اخالقی در این ارتباط رعایت گردید.تما
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Abstract: The purpose of this study was to identify and leveling the factors 

affecting the effective teaching in Shahid Sadoghi University of Medical Mciences 

based on interpretive structural modeling. In the present study, research method for 

categorizing factors was structural interpretation modeling. The statistical 

population of the study consisted of faculty members at Shahid Sadoughi University 

of Medical Sciences, and then among them, 9 faculty members were selected as 

research sample. The data collection tool was a self-interactive questionnaire (ISM); 

then, content validity was confirmed by medical education specialists. After data 

analysis, the results showed that 10 factors; teacher’s mastery over the subject, 

articulation of clear educational expectations, leadership and classroom 

management, and student active participation in the teaching process are among the 

factors influencing effective teachingwere considered as factors affecting the 

effective teaching at Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Also, factor 

analysis exhibited that this model had 7 levels that determined from the deepest and 

the most influential level to the most surface level and effective superfacial of 

effective implementation of electronic learning in the model. Regarding the 

identification of 10 factors and determining the level of importance and their impact 

on the effective learning in the medical sciences university, faculty members of 

medical universities should consider and apply them. 

 

Key words: Effective Teaching, Medical Education, Interpretive Structural 

Modeling. 
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