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  تدريس اثر بخش 
  

  *دكتر شايسته صالحي

 
  

   :چكيده 
اين مقاله به منظور تعيين برخي ويژگيهاي تدريس مؤثر در نظام آموزش عالي بويژه دانشگاههاي علوم پزشكي در رشته 

ي در طي تدوين مقاله ، ابتدا ويژگيهاي تدريس مؤثر بطور اعم و سپس در رشته پرستار. تحصيلي پرستاري تدوين شده است
بطور اخص مورد توجه قرار گرفته است در نهايت با تأكيد بر تجديد نظر در ارتباط بين معلم و دانشجو در حيطه آموزش 

سبك بين فردي معلم،  : نظري و عملي ، برخي از ويژگيهاي تدريس مؤثر معلمين پرستاري بويژه از ديدگاه دانشجو، از جمله 
بعالوه  . كارگيري تجارب تدريس ، ارزشيابي و استفاده از بازخورد تعيين شده استاستراتژي هاي تدريس ، سبك ارتباطي ، ب

بر ايجاد طرز فكر تازه در معلمين پرستاري در زمينه اعتقاد به فعال نمودن هر چه بيشتر دانشجويان در طي آموزش هاي 
  .نظري و عملي تأكيد گرديده است

  
 ي ، آموزش پرستاري و آموزش بالينيتدريس اثر بخش ، آموزش عال: واژه هاي كليدي 

  
  
  
  

   :مقدمه 
 تربيـت نـيروي انسـاني متـخـصص مــورد نيـاز - 

  جامعه
هاي علوم   در نظام آموزشي دانشگاه         

پزشكي به لحاظ ماهيت رشته هاي موجود در اين 
ها، امر تدريس از اهميت خاصي برخوردار  دانشگاه
لذا در اين مقاله سعي خواهد شد تدريس . مي باشد

غيير در روند مؤثر ابعاد و ويژگي هاي آن و لزوم ت
معمول تدريس در آموزش پرستاري ، مورد بررسي 

  .قرار گيرد

 تسريع و تسهيل فرآيند توسعه اقتصادي ، - 
  اجتماعي و فرهنگي كشور

 برقراري و گسترش ارتباط متقابل بين دانشگاهها - 
ؤسسات آموزش عالي و ساير بخشهاي ـــو م

اقتصادي و خدماتي  فرهنگي و علمي و صنعتي ،
  :رسالتها و وظائف آموزش عالي   كشور

فرهنگي ، .  ايجاد و تسهيل برقراري روابط علمي - 
  ).4(سياسي و اقتصادي در سطح منطقه و جهان 

وزش عالي از جمله نهاد هاي جامعه ــــآم         
است كه داراي رسالت هاي ويژه اي مي باشد از 

جهت تحقق اين رسالت ها ، وظايف و  در          :جمله 
ده نظام آموزش عالي ــــعملكردهاي خاص بر عه

  از جمله مهمترين اين وظايف . قرار مي گيرد
   ارتباط با آرمانهاي جامعه و نظام ارزشي آن - 
   دانش و فرهنگ كشور توليد و غنا بخشي به- 
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  تدريس اثر بخش 

تدريس و آمــوزش ، تحقيق ، ارائه  :مي توان از   :تعريف تدريس 
ش و معرفت ، رشــــد ـــخدمات ، توسعه دان

اب و انتشارات ــــحرفه اي و گسترش فرهنگ كت
  ).6(نام برد 

 دف دار متعاملي استتدريس ، اقدامات ه        
 طراحي ، اجرا و ارزشيابي مي شود كه توسط معلم،

هايي را  در واقعي تدريس مجموعه مهارت). 3(
شامل مي شود كه قبل، ضمن و پس از اجراي 
فرآيند تدريس صورت مي گيرد و امكان آموزش 

به دانشجو كمك مي . دانشجو را فراهم مي نمايد
نمايد تا بر اساس شرايط فراهم شده ، سبك 

ود و اهداف مورد ، نظر به يادگيري يادگيري خ
  ).11(نائل گردد 

جام اين وظايف مي تواند آموزش در مجموع ان       
عالي را در تكامل و تعالي و توسعه بخشيدن به جامعه 

  .ياري دهد
  

هـا در تحقـق وظايف آموزش  نقش دانشگاه
  :عالي 

ها بعنوان عامل اجرايي آموزش  دانشگاه           
عالي ، نقش مؤثري در توسعه منابع انساني دارند و 

ين نيروي بدون شك بستر اصلي تدارك و تأم
انساني براي پيشرفت، جوابگويي به نيازها و ارتقاء 
تكنولوژي  مي باشند و اين نقش غير قابل انكار 

  . است

  
   :تعريف يادگيري 

ست از انجام  ايادگيري در واقع عبارت          
عملكردهاي ويژه و مورد نظر بر اساس كسب 

هاي عقلي و سازمان يافتن  ارتــــدانش و مه
ارزش هاي خاص در يادگيرنده ، به صورتي كه 

گرفتن و توانا  چگونه يادبتواند از طريق يادگيري ، 
ل مسأله ، در ــــشدن در تصميم گيري و ح

موقعيت هاي طبيعي زندگي فردي ، اجتماعي و 
حرفه اي نسبت به حل مسائل بطور مناسب و 

  . مقتضي اقدام نمايد

هاي علوم  در اين راستا  وظايف دانشگاه          
پزشكي كه رسالت عظيم ايجاد ، نگهداري و حفظ 

از حساسيت . نظام بهداشتي جامعه را بر عهده دارند
  .اي برخوردار استو اهميت ويژه 

هاي علوم پزشكي مؤسساتي  دانشگاه            
اتي براي تربيت ـــژوهشي و خدمــــآموزشي ، پ

نيروي انساني در رده هاي مختلف و انجام آموزش، 
 پژوهش و ارائه خدمات بهداشتي درماني مي باشند

)2.(  

براي   :در اين زمينه مي توان گفت          
موزش  يادگيري بعنوان محصول تدريس و آ

، الزم است زشكيهاي علوم پ دانشگاه
هاي متفكرانه ،  دانشجويان را از طريق فعاليت

تقويت قدرت استدالل و تفكر منطقي و توانايي 
حل مسأله ، بصورت خود راهبر و خودجوش 
جهت انجام مسؤوليت هاي حرفه اي و اقدامات 

بواسطه . فردي و گروهي در آينده آماده نمايد
 بر ها انجام همين وظيفه ويژه اي كه دانشگاه

خواهند توانست در    عهده دارند، دانشجويان 
  

وزش عالي، ـــدر بين كليه وظايفي كه آم        
هاي علوم پزشكي بر عهده  انشگاهها و د دانشگاه
مي توان آموزش يا تدريس را يكي از وظايف . دارند

اساسـي دانست كه با سـاير وظايف رابطه اي تعاملي 
دارد و در واقع مي تواند به عنوان زيربناي ساير 

  .ها بحساب آيد وظايف دانشگاه
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آينده، جامعه اي متحول و خالق ايجاد نمايند به 
صورتي كه در برخورد با تحوالت عظيم و پديده 
هاي پيچيده جهاني از لحاظ معرفت و دانش 

  .عمل و تكنولوژي ، استوار و پا برجا بماند
  

   :هاي تدريس مؤثر  ويژگي
ور صحيح باشد كه وظيفه تدريس اگر اين با          

در آموزش عالي از جمله وظايف خطير و با اهميت 
است، توجه به اين وظيفه و چگونگي اجراي آن، 

ز حيطه هايي كه اين ــــعوامل مؤثر بر آن و ني
ه اي  از اهميت ويژآنها صورت مي گيرد،وظيفه در 

، با توجه به اهميت بعالوه. برخوردار خواهد بود
ليم و تربيت دانشجويان رشته هاي مختلف حياتي تع

در نظام آموزش علوم پزشكي و ويژگي هاي رشته 
هاي مذكور از لحاظ آموزش هاي نظري و عملي ، 

هاي اجرايي  توجه به امر آموزش و تدريس ، روش
و نيز عوامل مؤثر در بهـبود و افزايش اثر بخشي آن 

  .بيش از پيش جلوه گر مي شود
هاي  رشته هاي مختلف در دانشگاهدر آموزش         

علوم پزشكي ، امروزه شيوه هاي متفاوتي از آنچه 
با استفاده از اين . بكار گرفته مي شود. در قبل بود

شيوه هاي نو ، سعي بر اين است كه دانشجو از طريق 
روبرو شدن با مسائلي از قبيل آنچه در آينده با آن 

ك روبرو خواهد شد؛ به فعاليت فكري ، تشري
مساعي و تصميم گيري در زمينه  حل مسأله ، 

  ). 2( برانگيخته شود
در اين زمينه بايستي به اين نكته توجه نمود           

كه گرچه حيطه هاي آموزشي به دو بخش نظري و 
عملي تقسيم شده است و هر يك سعي بر اين دارد 
كه بخشي از توانايي هاي مورد نياز را در دانشجو 

رحال در هر دو حيطه ، تدريس  ه اما بهايجاد نمايد،
در اغلب موارد وقتي سخن از . صورت مي گيرد

تدريس به ميان مي آيد، بيشتر فعاليت هايي  كه در 

كالس درس صورت مي گيرد، مورد توجه است در 
هاي معلمين در حيطه باليني نيز از  حاليكه فعاليت

  .اهميت زيادي برخوردار مي باشد
 به اهميت تدريس و نقش زيربنايي آن با توجه         

در دستيابي به اهداف آموزشي در حيطه هاي نظري 
و عملي ، تأكيد بر تدريس مؤثر به صورتي كه 

هاي  بتواند دستيابي به اهداف با اهميت دانشگاه
  .راهم نمايدـــعلوم پزشكي را ف

در نظام آموزشي . امري مسلم و بديهي است         
 ساير رشته هاي تحصيلي در پرستاري، همانند

اي علوم پزشكي ، تغييرات عمده اي در  هدانشگاه
محور اين تغييرات تإكيد ويژه اي . حال وقوع است

است كه بر رابطه معلم و دانشجو وجود دارد و 
تالش بر اين است كه تدريس اثر بخش از تدريس 

  .غير مؤثر مجزا گردد
س خوب تدري :برخي  صاحب نظران معتقدند        

  توسط معلمي صورت مي گيرد كه داراي 
  :هاي زير باشد ويژگي

    رابطه خوب با دانشجو- 1
   توجه به احساسات دانشجو- 2
   اداره مناسب كالس- 3
   فراهم نمودن محيط مطلوب يادگيري- 4
   شناسايي تفاوتهاي فردي و توجه به آن- 5
   لذت بردن از كار با دانشجو- 6
  اليتهاي يادگيري برانگيختن دانشجو به فع- 7
   خالقيت و نوآوري- 8
   توجه به آموزش مهارتهاي مورد نظر به دانشجو- 9

   هدايت دانشجو به ايجاد تصوير مثبت از خود- 10
   شركت فعاالنه معلم در رشد حرفه اي خود - 11
   احاطه بر موضوع مورد تدريس- 12
   انعطاف پذير بودن- 13
   عادالنه رفتار كردن - 14
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  تدريس اثر بخش 

 (EXPLICIT TEACHING )الگوي تدريس مشخص            
حاصل تحقيقات متعددي است كه در صدد يافتن 
رفتارهاي آسانگر معلمان بوده است ، روزن شاين 
اين الگو را در طي شش مرحله بصورت زير مطرح 

  مي نمايد

 ROSEN SHINE & FURST نه ويژگي را براي 
معلماني كه نتايج شاگردانشان بهتر از نتايج شاگردان 

  :معلمان ديگر است ، ذكر كرده اند
  
   بيان روشن - 1

   استفاده متنوع از مطالب و روشها- 2  1
   شور و شوق داشتن- 3   بازنگري به مطالب گذشته - 
   رفتار آموزشي مطابق با وظيفه و كارآموزشي- 4   ارائه مطالب- 2
   پرهيز از عيبجويي و انتقادات تند و خشن- 5  تن مطالب فراگرفته تحت نظارت معلم بكار بس- 3

- 4   اصالح و بازخورد    سبك تدريس غير مستقيم- 6
 تأكيد بر محتواي آموزشي مورد نظر در طرح - 7   انجام كار بطور مستقل- 5

  ).1( بازنگري دوره اي - 6  آزمون معياري پيشرفت تحصيلي
 استفاده از مطالب ساخت دهنده اي كه به بررسي - 8  

 در عمل  HUNTER الگوي نظريه آموزشي            .وقايع مي پردازد كه رخ داده يا قرار است رخ دهد
 NCTRUCTIONAL THEORY IN TOيا

PRACTICE نيز نتايج شبيه به الگوي فوق در زمينه  
  :به نظر هانتر. تدريس مؤثر داشته است

ه به سطوح چند گانه ــــ طرح پرسش با توج- 9
  ).1(شناختي 

  
ار عامل عمده در يك تدريس  چهRUBINبه نظر   

   ايجاد آمادگي يا زمينه - 1  :خوب مطرح است 
   احساس معلم در مورد اهداف- 1   بيان هدفهاي مشخص- 2

- 3   دادن اطالعات   ادراك معلم در مورد دانشجو- 2

- 4   الگو سازي    دانش معلم در زمينه موضوع - 3
  )12( بكارگيري روش ها توسط معلم - 4   سنجش درك - 5

- 6   كار مستقل و تحت نظارت و راهنمايي   
 نتيجه گيري و بازنگري مي تواند الگوي تدريسي - 7

  .باشد كه يادگيري شاگردان را تسهيل نمايد
تقيم  سبك تدرس غير مسFLANDERبه نظر         

يرش ، پذكه متكي است بر طرح سئواالت
 نظرات دانشجويان و پاداش و ، احترام بهاحساسات

تشويق مناسب تمايل به يادگيري را در شاگردان 
افزايش مي دهد گرچه در مواردي استفاده از سبك 
مستقيم تدريس يعني سخنراني،  انتقاد ، توجيه 
قدرت و دستور دهي اجتناب ناپذير است ولي 
كاربرد مطلوب از فنون تدريس غيرمستقيم بر رفتار 

  ).1(ثر داللت دارد تدريس مــــــؤ

  
سأله روشهاي مباحثه ، طرح پرسش و نيز حل م         

از شيوه هاي تدريسي است كه در آموزش مهارتهاي 
سطوح تحليل ، تركيب ارزشيابي طبقه بندي ( تفكر 

بويژه براي فراگيران ) اهداف در حيطه شناختي 
هاي تدريس به حساب  بزرگسال از معتبرترين روش

  ).1(مي آيد 
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معلم مؤثر كسي  :اچسون و گال نيز معتقدند         
  وظايف تدريس را در سطحي است كه هر يك از 

  .رضايت بخش انجام دهد
  : اين وظايف عبارتند از

هاي   فراهم ساختن آموزش براي دانش و مهارت- 1
  تحصيلي

 فراهم ساختن جو آموزشي براي ايجاد نگرش - 2
مثبت نسبت به محيط آموزشي و نسبت به خود در 

  فراگيران 
هاي فردي ،   تطبيق دادن آموزش با تقاوت- 3

  ي و خانوادگيفرهنگ
 – فعال كردن فراگيران در جريان تدريس - 4

  يادگيري
  هاي درست   اخذ تصميمات و طرح- 5
  ).1( اجراي تغيير مطلوب در طرح و برنامه درسي - 6
  

  :تدريس مؤثر در آموزش پرستاري 
اين ويژگي ها و الگوهاي مربوط به تدريس          

هاي  ، تحت عنوان كلي مدلر، در چند دهة اخيرمؤث
براي . بازده رفتاري مورد توجه فراوان بوده است

 مثال مي توان از مدل آموزش غالب

Douminated Education برنامه ريزي درسي ، 
Curriclum Development استراتژيهاي آموزشي 

Instructional Stegrategies و ارزشيـابي معلـــم و 
 نام Student & Teacher Evaluationدانشجـــــو 

  ).9(برد 
 ذكـر گرديـد،      ، همان گونه كـه قـبالً              اما اخيرا 

ــوزش در      ــول در آم ــر و تح ــاد تغيي ــه ايج ــل ب تماي
 پزشكي به چشم مـي خـورد كـه           هاي علوم  دانشگاه

. مي تواند ناشي از نياز به تغيير در ايـن زمينـه باشـد             
نظريـه   Feminist Pedagogyتعلـيم و تربيـت زنانـه    

 و Critical Social Theory انتقــادي –اجتمــاعي 
 Phenomenologyروشـــهاي پديـــده شناســـي   

Approaches    و در نهايــت مــدلهاي انــساني – 
  آموزشي 

         Humanistic – Educatives Models از 
هـايي اسـت كـه در آمـوزش          جمله نظريه ها و مدل    

وم پزشكي  ـــهاي عل  ه پرستاري در دانشگاه   ــــرشت
ـ و بهداشتي مورد توج    ايـن  .  قـرار گرفتـه اسـت      هــــ

هـايي دارنـد، امـا اغلـب در          ها گرچه اختالف   مدل
تأكيد بر اهميت رابطه معلم و شاگرد اشـتراك نظـر     

  ).9( دارند
در نظريه تعليم و تربيـت زنانـه رابطـه قـدرتي                    

سنتي بين معلم و دانشجو مورد بحث قـرار گرفتـه و     
به صـورت تـشريك مـساعي و مـسئوليت دو جانبـه             

  ). 14( ي يادگيري تغيير يافته استبرا
بر نياز به تغيير در     ). 7(پديده شناسي          در نظريه   

رابطه معلم و دانشجو تأكيـد مـي شـود تـا از طريـق               
مكالمات معني دار، امكان يادگيري از يكـديگر را         

  .فراهم نمايند
، برنامـه درسـي     )5(در الگوي انساني آموزشي            

 و شاگرد و بين شاگردان با  بصورت تعامل بين معلم   
همديگر تعريف شده اسـت و اعتقـاد بـر ايـن اسـت            

  . كه بدين ترتيب يادگـــــيري رخ مي دهد
ــدگاه          ــن دي ــشتر اي ــادگيري   در بي ــا محــور ي ه

در . چگونگي پيوند و رابطـه معلـم و شـاگرد اسـت           
واقع در اين نظرات اثر بخشي معلم چيـزي بـيش از            

. ژي مناسب در تدريس است    كاربرد شيوه و تكنولو   
 بنــابراين شــايد بتــوان گفــت تــدريس مــؤثر عبــارت

توانايي تـشويق تعامـل معنـي دار در طـي           « ست از   ا
يـا بـه عبـارت ديگـر، اگـر        » ايجاد فرآيند يادگيري    

تدريس مؤثر در رابطه با رشته هايي نظير پرسـتاري          
عنوان توانايي معلم   ه  مي توان آنرا ب   . مورد نظر باشد  

به دانـشجو بـراي كـسب بـاالترين سـطح           در كمك   
  .تفكر و شايستگي باليني تعريف نمود
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اما براي ارزشيابي تدريس مؤثر نيـز ، نيـاز بـه                    
  ابــزاري اســت كــه اعتبــار و اعتمــاد علمــي داشــته و 
  قابليــــت كــــاربرد و كــــارآيي الزم را در جهــــت 

در واقع اين . هاي مورد نظر در بر داشته باشد    هدف
  :ستي بتواندابزار باي

1  
 مفهوم پويايي در تعامل معلم و دانشجو را مطـرح           - 

  .نمايد
 روايي و اعتبار اثبات شده رضايت بخشي داشته         - 2

  .باشد
  . براي استفاده در مقاطع مختلف روا باشد- 3
 مؤلفه هاي مطـرح شـده در آن بـراي ارزشـيابي             - 4

  .ادراك دانشجويان از تدريس مؤثر مناسب باشد
  نظـور تعيـين ابـزار معتبـر و قابـل اعتمـاد             به م          

  
بــراي ارزشـــيابي تـــدريس اثـــر بخـــش ، از ســـوي  
ــتي    ــوم  بهداشـ ــشگاه علـ ــتاري دانـ ــشكده پرسـ دانـ

(Oregan) تحقيق وسيعي صورت گرفته است  .   
پژوهشگران در مروري بر ادبيـات موجـود در                 

اين زمينه ، به ابزارهاي متعددي براي ارزشيابي اثـر          
ــ ــاي   بخــش معل ــد و ويژگــي ه ــه ان م دسترســي يافت

ــر بخــش از نظــر       ــا تــدريس اث ــاري معلمــين ب رفت
دانــشجويان و اســتفاده از رتبــه بنــدي شــاگردان در 

  .تشخيص تدريس اثر بخش را مطرح نموده اند
 براي مثال ارزشـيابي دانـشجويان از كيفيـت                  

ــي   Educational Quality Studentآموزشـ

Evolutionابــزار توســط عنــوان يــكه  بــ Marsh 

Hocevar      جهت تعيين كيفيت آموزشـي از ديـدگاه 
 زيـر   دانشجويان مورد استفاده قرار گرفتـه و عوامـل        

گرديـده  به عنوان مؤلفه هاي تدريس اثـر بخـش تعيـين            
  .است

   ارزش يادگيري - 
 -

   سازمان و روش محتوا، تعامل گروه - 
  )روابط فردي (  همدلي فردي - 
   محدوده پوشش مطالب- 

-    امتحان و نمره دهي
-    تكاليف و تكاليف خواندني

-    دشواري كار
  

اين ابزار بيشتر به آموزش كالسي تمركز دارد               
و بر رابطه تعاملي معلم و دانشجو تأكيد نمـي ورزد           

)9.(  
و Flagler  مثال ديگر در اين مـورد ، مطالعـه          

ن پرسـتاري را در  كـه نظـر دانـشجويا    ديگران اسـت    
مورد رفتارهاي مربيـان بـاليني در مـورد كمـك بـه             
ايجاد يا از بـين بـردن اعتمـاد بـه نفـس دانـشجويان               

 گانـه   16اين رفتارهـاي    . مورد بررسي قرار داده اند    
 زمينه كلي توسـط محققـان طبقـه بنـدي شـده             5در  
  :است

  عنوان منبع آموزشه  مربي ب- 1
- 2   ارزشيابي كننده

- 3   مشوق
- 4   دهنده مراقبت از بيمار تقاء ار

  ).8( حمايت كننده - 5
  

ــين نرينـــگ         ــي Nuhringهمچنـ ــايج بررسـ  نتـ
Mogan & Knox را در مــورد بهتــرين و بــدترين 

ــر روي    ــه ب ــاليني ك ــان ب ــشجوي دوره 155مربي  دان
 مـوردي انجـام شـده ،        48ليسانس با يـك فهرسـت       
 گا نه در مورد اثر بخشي 5بصورت يك طبقه بندي 

ايـن طبقـه بنـدي      . بيان باليني مطرح نمـوده اسـت      مر
  :عبارتست از 

   قدرت تدريس- 1
- 2   شايستگي هاي حرفه اي پرستاري

   شور و شوق ياد دهنده   ويژگي شخصيتي- 3
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- 4   روابط ميان فردي
  )10( ارزشيابي - 5
  
 Sherman ،ويژگي را در تدريس 5 و ديگران 

  :دانشگاه اثر بخش مي دانند
   شور و شوق- 1
   وضوح و روشني- 2
   آمادگي- 3
   سازمان- 4
   عالقه و معلومات- 5

به نظر شرمن تجربه معلم نيز مـي توانـد بـسيار                   
  ). 13( مهم و سازنده باشد

در گزارشات متعددي ، استفاده از بازخورد و         
بكارگيري هر دو نقش معلمي و پرستاري ، به 
عنوان عوامل مورد نياز تدريس مؤثر باليني مطرح 

چه در اكثر موارد مورد تأئيد اما آن. گرديده است
محققان و صاحب نظران مي باشد، اين است كه 
براي داشتن تدريس اثر بخش ، در هر دو حيطه 
كالس و بالين؛ اطالعات، دانش راجع به موضوع ، 
سبك ارتباط بين شخصي و انعطاف پذيري در 

  .استفاده متنوع از روشهاي تدريس مورد نياز است
ه پرستاري دانشگاه علوم محققان دانشكد       

بهداشتي اورگان در تدريس اثر بخش چهار حيطه 
  :را به قرار زير مشخص نموده اند 

  ارتباطي معلم /  سبك شخصي - 1
   روشهاي تدريس- 2
   دانش و تخصص- 3
   عملكرد حرفه اي - 4
  

   :سبك شخصي ارتباطي شامل 
طرز تفكر معلم در مورد رابطه با دانشجو،         

ز دانشجو، احترام به دانشجو، لذت بردن مواظبت ا

از كار با دانشجو ، ارتباط باز و صميمي با دانشجو 
  .مي باشد

  
   :روشهاي تدريس

به عنوان راههاي اساسي هستند كه از آن         
طريق اعضاي هيأت علمي دانشكده ها با شاگردان 
كمك مي كنند تا عملكرد پرستاري را ياد بگيرند 

شن با دانشجو ، تشويق تفكر ط روارتبا: و شامل 
، تدارك بازخورد به موقع و مفيد، استفاده مستقل

مؤثر از استراتژي هاي تدريس، ارزشيابي منصفانه 
  .و در دسترس بودن براي شاگرد مي باشد
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  :دانش و تخصص شامل 
تحقيقات (  دانش معلم راجع به موضوع          

ي تازه تر، حقايق باثبات و اصول جاري، نظريه ها
و تخصص ) مربوطه و مرتبط بودن با حيطه باليني 

يك طبقه بندي توسط . در عملكرد باليني است
ً  اعضاي علمي  دانشجويان نشان مي دهد كه ظاهرا

 آموزشي كه در جريان تحقيقات جاري هستند، –
اعتماد بيشتـري به دانش خود داشته و در بالين نيز 

  .هستندراحت تر 
  

  :عملكرد حرفه اي
 مربوط به جنبه هايي از تدريس است كه         

اختصاص به رشته يا زمينه اي خاص دارد و شامل 
توانايي هاي عملكرد باليني و مدل سازي ويژه مي 

  .باشد
پژوهشگران دانشگاه اورگان با اعتقاد بر اين          

 از كه دانشجو بر اساس نياز خود قادر است معلم را
لحاظ اين كه راجع به موضوع دانش كافي دارد يا 

 مورد ارزشيابي قرار دهد تأكيد مي نمايند كه –نه 
در ارزشيابي تدريس مؤثر، بايستي سطـح 

( ــد نوع واحـــــــ) مقطع تحصيلي(دانشـجويان 
 و مهارت معلم در ، موضوع درسي)نظري يا عملي

نتايج نظر گرفته شود و به كيفيت تدريس معلم و 
يادگيري و درك دانشجو از اين تأثير نيز بايستي 

  ). 10(توجه كرد 
 آموزشي مي توان –لذا بر اساس مدل انساني          

تدريس اثر بخش را بر اساس موازين زير كه طي 
تحقيق وسيعي توسط اين پژوهشگران مورد آزمون 

  :قرار گرفته ، ارزشيابي نمود
نده در انتقال  سبك هاي بين فردي آموزش ده- 1

  دانش و تخصص
   استراتژي هاي تسهيل كننده يادگيري- 2
باطي- 3

   بكارگيري تجارب در تدريس- 4
  )9( استفاده از بازخورد - 5
  

آنچه در حال حاضر بهتر است به آن توجه         
نمود اين است كه بايستي موانع آموزشي بين معلم 

  .و دانشجو از ميان برداشته شود
         Freire ضمن انتقاد از روابط سنتي قدرت ،   

مدار در آموزش به مفهوم ذخيره سازي در آموزش 
 اشاره Banking concept in Educationو پرورش 

مي كند كه در آن معلم همه چيزدان، دانش خود را 
  به دانشجويان منفعل دريافت كننده، منتقل 

  . مي نمايد
 دانشجو –طه معلم وي معتقد است در راب           

بايستي تغييري ايجاد شود و آموزش بر اساس طرح 
  . و حل مسأله فراهم گردد

بنظر وي از طريق گفتگو ، رابطه معلم با          
دانشجويان معناي عرفي خود را از دست مي دهد و 

: مفهوم تازه اي پيدا مي كند كه عبارتست از 
 –نشجو  دانشجو و دا–اط دو جانبه معلم ــــارتب

  معلم ، يعني معلم در همــان حال كه آموزش 
مي دهد آموزش مي بيند و در اين جريان رشد دو 

  ).9(جانبه معلم و شاگرد فراهم مي گردد 
هاي آموزش  با توجه به وظايف و رسالت        

ها ، تعاريف تدريس و يادگيري و  عالي و دانشگاه
سد هاي تدريس مؤثر ، چنين به نظر مي ر ويژگي

كه تعيين موازين مربوط به تدريس اثر بخش 
موزش  كالسي و باليني ، يكي از موارد مهم در آ

  .پرستاري است
از اين طريق است كه مي توان به معلمين          

  كمك نمود تا با توجه بيشتر به اين موازين، 
 آموزشي خود را مؤثرتر ارائه - هاي علمي فعاليت
هاي  ز مهمترين مالكدر حال حاضر يكي ا. نمايند

تدريس اثر بخش يعني رابطه متقابل معلم و دانشجو     سبك ارت
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مورد تأكيد اغلب پژوهشگران در زمينه آموزش 
  . پرستاري مي باشد

لذا پس از ايجاد و تقويت اين طرز فكر تازه          
در معلمين پرستاري ، مي توان با موازيني كه 

تدريس اثر بخش را ارزشيـابي مي كند، براي 
  .كمك به رشد حرفه اي ايشان اقدام نمود
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