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  چکیده

 ،یندآدر این فر. تدریس، اقدامات هدف دار متعاملی است که توسط مدرس، طراحی، اجرا و ارزشیابی می شود :زمینه و هدف
نیل به تدریس اثربخش، نیازمند پیوندهاي محکم بین اهداف درس، شیوه . ز آن تأثیرپذیر هستندآموزش دهنده و آموزش گیرنده ا

دیدگاه دانشجویان دانشگاههاي هدف از انجام این مطالعه، تعیین . یاددهی و یادگیري آموزش گیرندگان می باشد ،هاي آموزش
  . بود و عوامل مرتبط با آنسنندج در مورد تدریس اثربخش  علوم پزشکی کردستان و آزاد اسالمی

آزاد  و نفر از دانشجویان دانشگاههاي علوم پزشکی کردستان 520این پژوهش، مطالعه اي مقطعی بود که در آن : روش بررسی
ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه اي مشتمل بر دو . مورد بررسی قرار گرفتندتصادفی چند مرحله اي، اسالمی سنندج به روش 

داده . سئوال در مورد ویژگی هاي تدریس اثربخش بود 23و ...) سن، جنس، رشته، ترم تحصیلی و (ت دموگرافیک بخش سئواال
و فرمول هاي آمار توصیفی از قبیل فراوانی، میانگین و انحراف معیار و آمار  16نسخه  SPSSهاي جمع آوري شده با نرم افزار 

  .یه و تحلیل گردیدتجز من ویتنی و کروسکال والیستحلیلی از قبیل 
مهم ترین ویژگی هاي تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان مورد بررسی، تسلط استاد بر موضوع تدریس : یافته ها

دسترسی و کم اهمیت ترین ویژگی هاي تدریس اثربخش از نظر آنها، ) 45/4±83/0(عالقه مندي استاد به تدریس  ،)83/0±46/4(
جنس دانشجو و بین . بودند) 67/3±10/1( استفاده از وسایل کمک آموزشی، )84/3±91/0( سیبه استاد در خارج از ساعات در

   .آماري معنی دار بود ، تفاوت)p=02/0(و خصوصیات فردي ) p=007/0( روش تدریسحیطه هاي 
یأت علمی و جذب اعضاي ه مبه منظور بهبود کیفیت آموزش در دانشگاههاي مورد بررسی، توصیه می شود هنگا: نتیجه گیري

 و به کارگیري مدرسین براي تدریس، ویژگی هایی مثل توان علمی مدرس در ارائه مطالب درسی، ارائه شفاف و واضح مطالب
  .مدنظر قرار گیرد ،عالقه مند بودن مدرس به کار تدریس

  ، خصوصیات فردياستاد، دانشجو، نگرش، دانش پژوهی، روش تدریستدریس اثربخش، : واژه هاي کلیدي
  16/10/94:پذیرش 17/9/94:اصالحیه نهایی 12/7/94:وصول مقاله
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  مقدمه
س در دانشگاهها و مراکز آموزش عـالی و بـه ویـژه    امر تدری

از اهمیــت ویــژه اي برخــوردار دانشـگاههاي علــوم پزشــکی  
است چـون ماهیـت رشـته هـاي موجـود در ایـن دانشـگاهها        

ز ت علمــی اایجــاب مــی کنــد کــه مدرســین و اعضــاي هیــأ
. مناسـب و شایسـته برخـوردار باشـند     مهارتها و توانایی هـاي 

تدریس، اقدامات هدف دار متعاملی است که توسط مدرس، 
ینـدي  آتـدریس فر ). 1(طراحی، اجرا و ارزشیابی مـی شـود   

ینـد هـر دو عضـو    آگروهی و دو طرفه اسـت کـه در ایـن فر   
درگیر در آن یعنی آموزش دهنده و آمـوزش گیرنـده از آن   

نیـل بـه تـدریس ایـده آل و مـوثر، نیازمنـد       . ذیر هستندتأثیرپ
پیوندهاي محکم بین اهـداف درس، شـیوه هـاي آمـوزش و     

  ).2(یاددهی و یادگیري آموزش گیرندگان می باشد 
استاد، اساسی ترین جزء موفقیت اهداف آموزشی محسـوب   

می شود که با کنترل متغیرهاي مختلف، می توانـد وضـعیتی   
هداف آموزشـی فـراهم نمـوده و سـبب     مناسب براي تحقق ا

تسهیل یادگیري در دانشجویان شود و یا اینکه بر عکـس آن  
). 3(سبب دلسردي و کاهش یـادگیري در دانشـجویان شـود    

ــربخش  ــدریس اث ــا و  ،منظــور از ت ــه اي از عملکرده مجموع
ویژگــی هــاي اســتاد اســت کــه باعــث دســتیابی بــه اهــداف  

ریس اثـربخش  تـد . آموزشی و یـادگیري دانشـجو مـی شـود    
بایسـتی مــنظم و برانگیزاننــده باشــد و موجــب عالقــه منــدي  

اعتقاد بر ایـن اسـت کـه تـدریس اثـربخش      . دانشجویان شود
ویژگـی شـور و شـوق، وضـوح و روشـنی،       5بایستی حداقل 

  ). 1(آمادگی، سازمان و عالقه و معلومات را داشته باشد
حیطـه دانـش    4حیطه هاي تدریس اثربخش را می تـوان بـه   

ــجو و   پژوهـــی، روش تـــدریس، قـــدرت ارتبـــاط بـــا دانشـ
ــون ).2(خصوصـــیات فـــردي تقســـیم بنـــدي نمـــود   گیبسـ

)Gibson (   معتقد است که مراکز آموزشی و مربیـان سـبب
بیشـتر محققـین اعتقـاد    ). 4(از بین رفتن خالقیت مـی شـوند   

دارنـد کــه شـیوه هــاي سـنتی آمــوزش نـه تنهــا باعـث رشــد      
بلکـه آنـان را از حرکـت در    خالقیت فراگیران نخواهند شد 

اگـر  . این مسیر باز داشته و حرکـت آنهـا را کنـد مـی نمایـد     

اساتید و مربیان آموزشی بتوانند فضایی مناسب و مطمـئن در  
کالس درس براي فراگیـران فـراهم نماینـد و از روش هـاي     
ــه   ــد، ب فعــال آموزشــی و اکتشــافی در کــالس اســتفاده نماین

ده تا بتوانند از نیروي خود دانشجویان و فراگیران کمک نمو
براي بهره برداري از کالس درس و یادگیري اسـتفاده کننـد   

از آنجایی که برخی از مدرسین دانشـگاههاي کشـور از   ). 5(
روش هاي تدریس نوین، تسلط و شناخت کـافی ندارنـد، از   
آنها بهره نبرده و با همان روش هاي سنتی مشغول تـدریس و  

خالقیـت هـاي فراگیـران را در     نمـی تواننـد   ،آموزش هستند
یادگیري فعال نمایند و این مسئله سـبب افـت تحصـیلی و یـا     

 اکـوال  ).6(عدم رغبت دانشجویان به یادگیري خواهـد شـد   
)Ekvall(،    معتقد است که یک محیط آموزشی مشـتمل بـر

ها و رفتار افراد است که در اي از احساسات، نگرشمجموعه
 یی افـراد تـأثیر فراوانـی دارد   ایجاد نوآوري، رضایت و کارا

در دو دهه گذشته، تالشهاي فراوانی توسـط محققـین و   ). 7(
سیاستگذاران به عمـل آمـده اسـت تـا عوامـل تأثیرگـذار در       

  ). 8-10(آموزش را پیدا نموده و آنها را به کار برند 
نیز در این دو دهـه اخیـر، آمـوزش علـوم پزشـکی       ایران،در 

براي تغییرات بنیادین ساختاري و شاهد تجلی اراده اي راسخ 
هــاي مختلــف علــوم محتــوایی بــوده اســت و گــرایش رشــته

پزشکی به سمت دانشجو محوري به روشنی آشکار و واضح 
دانشجویان و اساتید دو رکـن اساسـی کـالس درس و    . است

یند آموزشی و تدریس، آاساتید طی فر. نظام آموزشی هستند
بـراي دانشـجویان و    هـاي یـادگیري را  اي از فرصتمجموعه

فراگیــران فــراهم نمــوده و نقــش آنهــا در بهبــود آمــوزش و  
دستیابی فراگیران به اهداف آموزشی بسـیار مهـم و برجسـته    

  ).  11(می باشد 
مطالعات مختلـف نشـان داده اسـت کـه عـواملی مثـل روش       
تدریس، قدرت ارتباط، عالقه و اعتماد بـه نفـس، تسـلط بـر     

دانش پژوهـی   جدید و به روز، موضوع درسی و ارائه مطالب
و شخصـیت فــردي جــزو مهــم تــرین خصوصــیات تــدریس  

  ). 12-15(اثربخش از دیدگاه دانشجویان بوده است 
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ــده آن اســت کــه از  انهمکــارمطالعــه عســگري و  ــان کنن بی
هاي دانش پژوهی، روش تـدریس و  دیدگاه مدرسین، حیطه

 هـاي قـدرت  از دیـدگاه دانشـجویان، حیطـه    و قدرت ارتباط
ارتباط، شخصیت فردي مدرس و دانش پژوهی او به ترتیـب  

هـاي  داراي بیشترین اهمیت بـوده و جـزو مهـم تـرین حیطـه     
مطالعـه رعـدآبادي و   ). 2(تدریس اثربخش معرفی شـده انـد   

همکاران در بین دانشـجویان دانشـکده پیراپزشـکی دانشـگاه     
آگاهی از الگوهـاي   بیانگر آن است که  علوم پزشکی تهران

یري قبل از تدریس، تسلط بر موضوع درسی، برگزاري یادگ
امتحان جامع و دقیق در پایان ترم، داشتن سعه صدر و حسـن  
خلق داراي بیشترین ارزش از دیدگاه دانشـجویان بـوده و در   

هـاي  هـاي توانـایی ضـمن تـدریس، توانـایی     مجموع، حیطـه 
هـاي بعـد از   هاي قبـل از تـدریس و توانـایی   عمومی، توانایی

  ).16(س به ترتیب داراي بیشترین اهمیت بوده اند تدری
در بین دانشـجویان کارشناسـی    بهادري و همکاراندر مطالعه 

بیـان   دانشگاه علوم پزشکی تهرانارشد دانشکده پیراپزشکی 
که از دیدگاه دانشـجویان مـورد بررسـی، عوامـل     شده است 

بر موضوع درسی، ارائه مطالب جدید و بـه روز،  استاد تسلط 
ان ساده و شیوا و انتقال واضح و روشن مطالب به طور قطـع  بی

نفوذکننده و تأثیرگذار بر تدریس اثربخش بوده و در گـروه  
  ).14(علت قرار داشته اند 

بدون شک توجه به تدریس اثربخش و عوامل مـوثر بـر آن،   
بنـابراین انجـام   . سبب ارتقاي کیفیـت آمـوزش خواهـد شـد    

و ارائه نتایج آن به اساتید پژوهش هاي مختلف در این مورد 
ترین مسائلی است که منجر و مسئولین آموزشی از جمله مهم

هاي آموزشی و در نتیجـه افـزایش   ها و روشبه اصالح شیوه
لذا نظر به اینکه مطالعه جـامعی   کیفیت تدریس خواهد شد؛ 

در این زمینه در دانشگاههاي شهر سنندج در دسـترس نبـود،   
تعیین ویژگیهاي تـدریس اثـربخش از   مطالعه حاضر با هدف 

علـوم پزشـکی کردسـتان و    ي اهدیدگاه دانشجویان دانشگاه
، طراحـی و  آن مـرتبط بـا  سنندج و عوامل  شهرآزاد اسالمی 

  .اجرا گردید
  

  روش بررسی
جامعـه مـورد بررسـی، همـه     . این مطالعه، از نوع مقطعی بـود 

دانشـگاههاي علـوم پزشــکی   تـرم دوم تـا هشـتم    دانشـجویان  
بـه منظـور بـرآورد    . آزاد اسـالمی سـنندج بودنـد    و دستانکر

و  %5/4، دقـت  %50برابـر بـا    pحجم نمونه با در نظر گـرفتن  
. نفـر بدسـت آمـد     480 با ، نمونه اي برابر%95فاصله اطمینان 

بــا در نظــر گــرفتن ایــن مســأله کــه ممکــن اســت برخــی از   
بـه   %10دانشجویان پرسشنامه ها را به طور کامل پـر ننماینـد،   

عنوان ریزش در نمونه ها اضافه شده؛ لذا نمونـه نهـایی مـورد    
پرسشـنامه   520 از کل. گردیدمنظور نفر  520بررسی برابر با 

پرسشـنامه   484توزیع شده در بین دانشجویان مورد بررسـی،  
معیارهاي ورود به مطالعه را دارا بوده و مورد تجزیه و تحلیل 

تصـادفی  ش نمونـه گیـري   در این مطالعـه از رو . قرار گرفتند
تمــامی اســتفاده شــد؛ بــه ایــن صــورت کــه مرحلــه اي  چنــد

در نظـر  هـا هـاي هـر دو دانشـگاه، بـه عنـوان خوشـه      دانشکده
ــدادي از دانشــکده . ندشــدگرفتــه  ــه بعــد، تع ــه در مرحل هــا ب

هاي صورت تصادفی انتخاب شده و در هر کدام از دانشکده
انتخـاب  انتخاب شده، تعدادي کـالس بـه صـورت تصـادفی     

ابزار گردآوري داده ها، پرسشـنامه اي مشـتمل بـر دو    . شدند
، مقطـع تحصـیلی،   سن، جنس( بخش سئواالت دموگرافیک

و  ، معـدل کـل درسـی   دانشگاه محل تحصیل، وضعیت تأهل
سـئوال اصـلی تحقیـق در مـورد      23و ) محل زندگی دانشجو

درجـه   5معیارهاي موثر بر تدریس اثربخش بود که در معیار 
تا کامالً مخالفم با نمـره   5یکرت از کامالً موافقم با نمره اي ل

 ياین پرسشنامه قبالً توسط محققین دیگـر . تنظیم شده بود 1
گـزارش   79/0استفاده شده و میـزان آلفـاي کرونبـاخ آن را    

بیشترین و کمترین نمـره ممکـن بـراي ایـن     ). 2( بودندکرده 
ـ . است 23و  115پرسشنامه به ترتیب  ن پرسشـنامه  سئواالت ای

، روش تـدریس  )سـئوال  4(حیطه دانش پژوهـی   4مشتمل بر 
ــئوال 5( ــجو   )سـ ــا دانشـ ــاط بـ ــدرت ارتبـ ــئوال 5(، قـ و ) سـ

ــود) ســئوال 9(خصوصــیات فــردي  در زمــان جمــع آوري . ب
ــورد  داده ــه دانشــگاههاي م ــه  نظــرهــا، ب ــدمراجع ــا  گردی و ب

هـاي مـورد بررسـی،    هماهنگی مسـئولین آموزشـی دانشـکده   
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بـه دانشـجویان شـرکت    . ها گردیـد کمیل پرسشنامهاقدام به ت
کننده در پژوهش اطمینان داده شـد کـه اطالعـات شخصـی     

و آنهـا نیـازي بـه نوشـتن نـام خـود        بـوده آنها کامالً محرمانه 
ها نیز اختیاري شرکت در مطالعه و تکمیل پرسشنامه. نداشتند
ــوده و  ــراي  ب ــد ب بعــد از اعــالم آمــادگی دانشــجویان عالقمن

ها در بین آنهـا توزیـع گردیـد و    ر مطالعه، پرسشنامهشرکت د
ه بـه طـور کامـل و    از آنها خواسته شد به سـئواالت پرسشـنام  

بودن  مشغولاز معیارهاي ورود به مطالعه، . دقیق جواب دهند
ــجو ــه   دانش ــام مطالع ــام انج ــیل در هنگ ــه تحص ــی از  ب در یک

آزاد اسالمی سـنندج،   و دانشگاههاي علوم پزشکی کردستان
نشجوي کارشناسی و یا دوره علـوم پایـه و فیزیوپـاتولوژي    دا

پزشکی و دندانپزشکی علوم پزشـکی کردسـتان، دانشـجوي    
، علـوم انسـانی و   مامایی -ده هاي پرستاريککارشناسی دانش

ــه  فنــی مهندســی دانشــگاه آزاد اســالمی ســنندج  ــل ب و تمای
دانشجویان ترم اول بـه خـاطر عـدم آشـنایی     . ندهمکاري بود

هاي آموزشی و پژوهشـی دانشـگاه از مطالعـه    سیستم کافی با
داده هاي جمع آوري شده در رایانه وارد شـده  . خارج شدند

مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار      16نسخه  SPSSو با نرم افزار 
ــراي توصــیف، تجزیــه و تحلیــل داده. گرفتنــد از آمــار  هــاب

اسـتفاده  توصیفی شامل فراوانـی، میـانگین و انحـراف معیـار     
از آزمـون  هـا  براي بررسـی نرمـال بـودن توزیـع داده    . گردید

با توجـه بـه   . آماري کولموگروف اسمیرنوف استفاده گردید
-هاي جمع آوري شده نرمال نبود از آزموناینکه توزیع داده

بـراي بررسـی رابطـه    . هاي آماري ناپارامتري استفاده گردیـد 
بین حیطه هاي مختلف مورد بررسی و متغیرهایی مثل جنس، 
دانشگاه محل تحصیل، مقطع تحصـیلی و وضـعیت تأهـل از    

هـاي  آزمون آماري من ویتنی و براي بررسی رابطه بین حیطه
تــدریس اثــربخش و متغیرهــاي معــدل کــل درســی و محــل  
زندگی دانشجو از آزمون آماري کروسکال والـیس اسـتفاده   

  .منظور گردید p≥05/0سطح معنی داري در حد . گردید
  

  نتایج
میـانگین سـنی   . درصـد بـود   1/93برابـر بـا    خگوییمیزان پاس

کمتـرین و  . سـال بـود   21/23±65/3نمونه هاي مورد بررسی 
و  18بیشترین سن دانشجویان مورد بررسی به ترتیب برابـر بـا   

، توصیف دانشجویان مورد بررسـی  1در جدول . سال بود 45
ــر حســب مشخصــات جمعیــت شناســی ذکــر شــده اســت   . ب

  ویان مورد بررسی در دانشگاههاي علوم پزشکی کردستان و آزاد اسالمی سنندج بر حسب ویژگی هاي جمعیت شناسیتوصیف دانشج: 1جدول 
  درصد  فراوانی  ویژگی مورد بررسی

  
  جنس

  0/70  339  زن        
  0/30  145  مرد   

  
  وضعیت تأهل

  9/71  348  مجرد             
  1/28  136  متأهل            

  
  حصیلدانشگاه محل ت

  1/47  228  علوم پزشکی کردستان          
  9/52  256  آزاد اسالمی سنندج         

  
  مقطع تحصیلی

  3/83  403  کارشناسی            
  7/16  81  )مقطع علوم پایه(دکتري حرفه اي   

  
  معدل درسی                  

  

  5/40  196  15زیر           
  0/50  242  17تا  15        
  5/9  46  17باالتر از         

  
  محل سکونت

  

  5/39  191  همراه با خانواده       
  3/10  50  منزل مجردي      
  2/50  243  خوابگاه دانشجویی      
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میانگین نمره کلی بدسـت آمـده از مجمـوع پرسشـنامه هـاي      
ایـن نمـره بیـانگر آن    . بـود  18/94±76/12آنالیز شده برابر با 

ن عوامل مؤثر بر تـدریس اثـربخش ذکـر    دانشجویااست که 
شده در پرسشنامه را داراي اهمیت دانسته و بـا آنهـا موافـق و    

مربوط به گویـه   ،بیشترین نمره میانگین. کامالً موافق بوده اند
و  46/4±83/0  بـا  "تسلط استاد بـر موضـوع تـدریس   "هاي  

و کمترین  45/4±83/0 با "عالقه مند بودن استاد به تدریس"
دسترسی آسان به اسـتاد در خـارج   " بوط به گویه هايآن مر

بهـره گیـري اسـتاد از    "و  84/3±91/0 بـا  "از ساعات کالس
 بـود  67/3±10/1 بـا  "وسایل کمک آموزشی بـراي تـدریس  

باالترین نمره میـانگین بدسـت آمـده مربـوط بـه      . )2جدول (
و کمتـرین آن مربـوط بـه    ) 26/4±71/0(حیطه دانش پژوهی 
نشـان   نتـایج مطالعـه  . بود) 96/3±80/0( حیطه روش تدریس

ــین جــنس دانشــجو و حیطــه هــاي   ــدریس داد کــه ب روش ت
)007/0=p( خصوصیات فردي ،)02/0=p ( و نمره کل  

)04/0=p (    مورد بررسی اختالف آمـاري معنـی داري وجـود
دیدگاه دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسـر از  . داشت

بین دیدگاه دانشـجویان  . دنمره میانگین باالتري برخوردار بو
ــی     ــش پژوه ــاي دان ــه ه ــث و حیط و روش ) p˂001/0(مؤن

تفاوت آماري معنـی دار وجـود داشـت    ) p=046/0(تدریس 
  ).3جدول (

بین حیطه روش تدریس و دیـدگاه  مطالعه نشان داد که نتایج 
 داشـت دانشجویان مـذکر، تفـاوت آمـاري معنـی دار وجـود      

)01/0=p .(علـوم پزشـکی از نمـره     در این مورد، دانشجویان
میانگین باالتري نسبت به دانشجویان دانشگاه آزاد برخوردار 

اسالمی سنندج نمره میانگین دانشجویان دانشگاه آزاد . بودند
ــش پژوهــی   ــه دان ــاالتر فقــط در حیط ــوم ب از دانشــجویان عل

ــورد بررســی،   ــاي م ــود و در ســایر حیطــه ه نمــره پزشــکی ب
ــوم پزشــکی   ــانگین دانشــجویان عل ــره  یخمی ــاالتر از نم ــی ب ل

میـــانگین دانشـــجویان دانشـــگاه آزاد اســـالمی ســـنندج     
  ).4جدول(بود

  1394، سال توزیع فراوانی مطلق، نسبی، میانگین و انحراف معیار نظرات دانشجویان دانشگاههاي شهر سنندج در مورد تدریس اثربخش: 2جدول
انحراف   میانگین  کامالً موافقم  قممواف  نظري ندارم  مخالفم  کامالً مخالفم  گویه هاي مورد بررسی

  (%)تعداد   (%)تعداد   (%)تعداد   (%)تعداد   (%)تعداد   معیار
 83/0 46/4 )4/61(297 )1/29(141 )6/5(27 )3/2(11  )7/1(8  تسلط استاد بر موضوع تدریس

 88/0 18/4 )9/41(203 )3/40(195 )2/13(64 )1/3(15 )4/1(7  استاد سابقه پژوهشی

 90/0 26/4 )3/48(234 )6/36(177 )3/9(45 )5/4(22 )2/1(6  یس استادسابقه تدر

 88/0 12/4 )4/37(181 )4/43(210 )5/14(70 )3/3(16 )4/1(7  ارائه مطالب جدید توسط استاد

 10/1 67/3 )8/24(120 )8/36(178 )6/24(119 )3/8(40 )6/5(27  بهره گیري از وسایل کمک آموزشی توسط استاد

 99/0 83/3 )6/25(124 )8/44(217 )8/19(96 )6/6(32 )1/3(15  الس براي تفکر و بحثآماده سازي ک

 98/0 11/4 )6/43(211 )9/32(159 )9/16(82 )5/4(22 )1/2(10  انتقال واضح و شفاف مطالب توسط استاد

 90/0 09/4 )8/36(178 )4/42(205 )5/15(75 )7/3(18 )7/1(8  سازماندهی، توالی و تنظیم مطالب

 92/0 07/3 )4/38(186 )37(179 )19(92 )3/4(21 )2/1(6  ان برقراري ارتباط درس ارائه شده با وظایف شغلی آینده دانشجو تو

 93/0 87/3 )2/25(122 )1/47(228 )8/19(96 )6/5(27 )3/2(11  ایجاد مشارکت دانشجو در مباحث

 92/0 02/4 )7/33(163 )4/42(205 )4/18(89 )5/3(17 )1/2(10  توضیح مجدد مطالب و رفع اشکاالت

 91/0 84/3 )8/23(115 )5/45(220 )24(116 )5(24 )9/1(9  دسترسی آسان به استاد خارج از ساعات کالس

 92/0 06/4 )38(184 )8/36(178 )8/19(96 )1/4(20 )2/1(6  ارتباط دوستانه و صمیمی با دانشجویان

 87/0 13/4 )4/38(186 )4/42(205 )5/14(70 )5/3(17 )2/1(6  عدالت در ارزشیابی توسط استاد

 91/0 18/4 )5/45(220 )6/32(158 )18(87 )5/2(12 )4/1(7  داراي اعتماد به نفس و قاطع بودن استاد

 81/0 25/4 )43(208 )43(208 )7/10(52 )3/2(11 )1(5  بیان شیوا و ساده هنگام تدریس
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 93/0 4 )1/35(170 )4/36(176 )1/23(112 )9/3(19 )4/1(7  ظاهر آراسته استاد

 80/0 04/4 )9/28(140 )8/50(246 )7/16(81 )7/2(13 )8/0(4  رعایت هنجارهاي اخالقی و اجتماعی توسط استاد

 89/0 18/4 )4/43(210 )6/36(177 )3/15(74 )7/3(18 )1(5  شوخ طبعی و شاد بودن استاد

 82/0 07/4 )2/31(151 )49(237 )3/16(79 )3/2(11 )2/1(6  انتقادپذیر بودن استاد

 89/0 26/4 )8/48(236 )5/34(167 )8/12(62 )1/2(10 )9/1(9  داراي لحن و کالم آرام و مودب با دانشجو

 83/0 02/4 )2/26(127 )57(276 )8/11(57 )7/2(13 )3/2(11  وقت شناسی و حضور به موقع استاد در کالس درس

 83/0 45/4 )61(295 )1/28(136 )6/7(37 )9/1(9 )4/1(7  عالقه مند بودن استاد به تدریس

  1394میانگین و انحراف معیار نمرات حیطه هاي مختلف مورد بررسی در مورد تدریس اثربخش بر حسب جنس، سال : 3جدول 
 P Z  دختران  پسران  )جنس( و انحراف معیار میانگین  حیطه هاي مورد بررسی

  -9/0  37/0  24/4±73/0  30/4±66/0  26/4±71/0  دانش پژوهی
  - 67/2  007/0  02/4±78/0  81/3±83/0  ٩۶/٣±80/0  روش تدریس

  - 12/1  26/0  01/4±66/0  92/3±69/0  ٩٩/٣±67/0  قدرت ارتباط با دانشجو
  - 39/2  02/0  19/4±60/0  09/4±55/0  ١۶/۴±59/0  خصوصیات فردي

  - 09/2  04/0  12/4±56/0  03/4±54/0  ٠٩/۴±55/0  نمره کل
  1394ات حیطه هاي مختلف مورد بررسی در مورد تدریس اثربخش بر حسب دانشگاه، سال میانگین و انحراف معیار نمر: 4جدول 

 P Z  آزاد اسالمی  علوم پزشکی  حیطه هاي مورد بررسی

  - 48/4  ˂٠٠١/٠  ۴٠/۴±58/0  09/4±80/0  دانش پژوهی
  - 62/3  ˂٠٠١/٠  ٨٢/٣±86/0  ١١/۴±69/0  روش تدریس

  - 08/0  93/0  ٩٨/٣±64/0  ٩٨/٣±70/0  قدرت ارتباط با دانشجو
  35/0  73/0  ١٧/۴±53/0  ١۵/۴±65/0  خصوصیات فردي

  - 73/0  46/0  ٠٩/۴±51/0  ١٠/۴±60/0  نمره کل
که بیشترین نمـره میـانگین کـل     مطالعه بیانگر آن استنتایج 

سـطح  حیطه هاي مورد بررسی در ارتباط با معدل، مربوط بـه  
بـین حیطـه   . بـود  13/4±50/0و برابـر بـا    17تـا   15معدل بین 

آمـاري معنـی    تفـاوت  ش تدریس و سطوح معدل درسی،رو
بیشــترین نمــره میــانگین  .) p˂001/0( داشــتوجــود   يدار

  ). 5جدول ( بود 17تا  15معدل سطح متعلق به 

نتایج این مطالعه نشان داد که بجز در حیطه دانش پژوهی که 
نمره دانشجویان مذکر دانشگاه علـوم پزشـکی بهتـر از نمـره     

ــث   ــجویان مؤن ــر دو    دانش ــا و در ه ــه ه ــایر حیط ــود، در س ب
دانشگاه، نمره دانشجویان دختر باالتر از نمره دانشجویان پسر 

  .بود
 .

  1394میانگین و انحراف معیار نمرات حیطه هاي مختلف مورد بررسی در مورد تدریس اثربخش بر حسب معدل درسی، سال : 5جدول 
 ٢ϰ df P  17باالتر از   17تا  15  15زیر   حیطه هاي مورد بررسی

  21/0  2  12/3  ١۵/۴±81/0  ٢٣/۴±68/0  31/4±71/0  دانش پژوهی
 ˂001/0  2 19  ٠٧/۴±90/0  ٠٩/۴±70/0  ٧۶/٣±86/0  روش تدریس

  15/0  2  73/3  ٠٧/۴±77/0  ٠٢/۴±65/0  ٩٢/٣±67/0  قدرت ارتباط با دانشجو
  95/0  2  11/0  ١١/۴±76/0  ١٨/۴±55/0  ١۵/۴±58/0  خصوصیات فردي

  23/0  2  96/2  ١٠/۴±71/0  ١٣/۴±50/0  ٠۴/۴±57/0  نمره کل
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  بحث
این مطالعه که بـه بررسـی دیـدگاه دانشـجویان دانشـگاههاي      

در مــورد   علــوم پزشــکی کردســتان و آزاد اســالمی ســنندج 
تدریس اثربخش و عوامل مرتبط با آن پرداخته است، بیانگر 
آن اســت کــه در همــه حیطــه هــاي مــورد بررســی، دیــدگاه  

. بوده اسـت و بیش از نمره میانگین حد موافق دانشجویان در 
این یافته بیانگر آن است که اکثر دانشـجویان مـورد بررسـی    
موافق تأثیر زیـاد گویـه هـا و حیطـه هـاي مـورد بررسـی بـر         

نتایج این مطالعه نشـان داد کـه در   . تدریس اثربخش بوده اند
 ،حیطه دانش پژوهی، گویه تسلط استاد بر موضـوع تـدریس  

روش تدریس، گویه انتقال واضح و شفاف مطالـب  در حیطه 
و در حیطه خصوصیات فردي، گویه عالقه منـد  توسط استاد 

بیشـترین نمـره میـانگین را بـه خـود      بودن استاد بـه تـدریس،   
این یافته با نتایج مطالعه بنـی داوودي در  . اختصاص داده بود

به نظر مـی  ). 11(دانشگاه علوم پزشکی اهواز همسو می باشد 
د تسلط استاد بر موضوع درسی و همچنـین عالقـه منـدي    رس

که نشان دهنده به روز بودن و توانمند بـودن   استاد به تدریس
، از ویژگی هاي مهم تـدریس اثـربخش در بـین    استاد هستند

دانشجویان است و دانشجویان بـه آنهـا اهمیـت بسـیاري داده     
 اند و تفاوتی در بین دانشجویان دانشگاههاي مختلف وجـود 
نداشته باشد و این دو ویژگی جزو معیارهاي مهم یک اسـتاد  
خوب می باشند به طوري کـه اکثـر دانشـجویان آن را قبـول     

بیشترین نمـره  . دارند و تفاوتی در مناطق مختلف نداشته باشد
قدرت ارتبـاط بـا دانشـجو بـه     میانگین بدست آمده در حیطه 

ه در گویه عدالت در ارزشیابی توسط اسـتاد تعلـق داشـت کـ    
 ).11(این مورد با نتایج مطالعه بنی داوودي همسو نمی باشـد  

امروزه رعایت عدالت یکی از مباحـث ارزشـمند از دیـدگاه    
دانشجویان می باشد و شاید تفاوت نتایج این مطالعه با مطالعه 

آن باشد که در مطالعـه مـا دو دانشـگاه    بنی داوودي به خاطر 
دانشجویان دانشـگاه   و ممکن است گرفتندمورد بررسی قرار 

آزاد اسـالمی بــه نسـبت دانشــجویان علـوم پزشــکی، بـا ایــن     
 تـر  تناقض روبرو باشند و مسأله رعایت عدالت برایشان مهـم 

دلیل دیگر  ممکن است بـه خـاطر نمونـه مـورد     . قلمداد شود

بررسی در دو جامعه باشد که در مطالعه ما دانشـجویان رشـته   
ی مـورد بررسـی قـرار    هاي علوم پزشکی و غیر علـوم پزشـک  

 نفـر از  150 صـرفاً ولـی در مطالعـه بنـی داوودي،     انـد گرفته 
انـد  پزشکی و پیراپزشکی مورد مطالعه قرار گرفته دانشجویان

که ممکن است این موضوع براي آنها خیلـی ملمـوس نبـوده    
در این مطالعه، قدرت ارتباط با دانشجو کمتـرین نمـره   . باشد

 انمطالعـه عسـگري و همکـار    میانگین را کسب نمود ولی در
، این حیطه در اولویت اول بوده و ارزش بیشـتري نسـبت   )2(

که نتایج ایـن دو مطالعـه از ایـن     به سایر حیطه ها داشته است
در پژوهشی که صـالحی و همکـاران   . دنبابت همسو نمی باش

انـد، بیـان   در بین دانشـجویان پرسـتاري و مامـایی انجـام داده    
هـاي ارتبـاطی در اثربخشـی تـدریس     نموده اند کـه ویژگـی   

در این مطالعـه نیـز   ). 17(استاد داراي نمره متوسط بوده است 
این ویژگی هـاي مـدرس بـراي اثـربخش بـودن تـدریس از       
اهمیت کمتري نسبت به سایر گویه ها برخوردار بوده و لذا با 

   .نتایج مطالعه صالحی و همکاران همسو می باشد
امــروزي جــز در مــوارد  بــه نظــر مــی رســد کــه دانشــجویان 

معدودي، خیلی عالقه مند به ارتباط با استاد نبوده و بیشتر بـه  
دنبال گذراندن زمان بوده و در ارتباط نزدیکی با اساتید خود 

 ایندلیل دیگري که می تواند این اختالف را در بین . نیستند
به خاطر ناهمگون بودن نمونـه   احتماالً ،توجیه نماید اتمطالع

 اتباشـد کـه در مطالعـ    اتد بررسـی در ایـن مطالعـ   هاي مور
تعـداد  مقایسه شده با این مطالعـه، دانشـجویان مـورد بررسـی     

از دانشجویان رشته هاي پرستاري، مامـایی و بهداشـت   کمی 
بوده اند در حـالی کـه نمونـه مـورد بررسـی در ایـن مطالعـه،        

و علوم پزشکی رشته هایی از دانشکده هاي مختلف دانشگاه 
بـوده  در دانشـگاه آزاد اسـالمی   اي غیر علوم پزشکی رشته ه

مطالعــه انجـام شــده در بـین دانشــجویان علـوم پزشــکی    . انـد 
کرمان بیانگر آن است که مهـم تـرین جنبـه هـاي تـدریس،      

در حالی کـه  ) 12(روش تدریس و قدرت ارتباط بوده است 
مهم تـرین جنبـه هـاي تـدریس از دیـدگاه دانشـجویان ایـن        

مطالعـه  . هـی و خصوصـیات فـردي بودنـد    مطالعه دانـش پژو 
بیانگر آن است که سابقه تدریس مـدرس   قادري و همکاران
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کــه در ایجــاد مهــارت تــدریس اســتاد نقــش مهمــی دارد از  
ــت    ــا داراي ارزش و اهمی ــی آنه ــورد بررس ــراد م ــدگاه اف دی

در این مطالعه نیز این ویژگـی اسـاتید   ). 18(فراوانی بوده اند 
ورد بررسـی داراي اهمیـت زیـادي    از دیـدگاه دانشـجویان مـ   

بوده و در بین همه گویه هاي مـورد بررسـی در رتبـه چهـارم     
قرار داشته است؛ لذا با نتایج مطالعه قادري و همکاران همسو 

سابقه تدریس استاد، می توانـد یکـی   این مسأله که . می باشد
از دالیل موفقیت استاد در تدریس و آموزش باشد، بر کسی 

بنابراین دانشجویان به عنـوان صـاحبان اصـلی    . پوشیده نیست
یند آموزشی در دانشگاهها، از این موضوع آگاهی داشته آفر

سابقه تـدریس اسـتاد،    .و براي آن ارزش فراوانی قائل هستند
در کسب تجربه او نقش بسیار کلیدي داشته و اساتید با سابقه 
 تدریس زیاد به نسبت اساتید با سابقه تدریس کمتـر، معمـوالً  

  . موفق تر هستند
دانشجویان بـه قـدرت ارتبـاطی اسـتادان، ارتبـاط دوسـتانه و       
صمیمی با دانشجو، عدالت در ارزشیابی و دسترسی آسان بـه  
آنها در خارج کالس درس نیـز اهمیـت داده و آنهـا را مهـم     

مسأله از این بابت مهم اسـت کـه بـراي    این . قلمداد می کنند
دریس، تنهـا داشـتن دانـش    اساتید موفق و اثربخش در کار ت

 وکافی نبـوده بلکـه برقـراري یـک ارتبـاط مژثـر        ،تخصصی
مناسب می تواند در دانشجویان موجب ایجاد انگیزه و حتـی  
موفقیت تحصیلی آنها شود؛ چـون توانـایی برقـراري ارتبـاط     
صحیح و شایسته بین مدرس و دانشـجویان یکـی از مهـارت    

ر چهـار حیطـه   در هـ  ).19و20(هاي ضمن تدریس می باشـد  
مورد بررسی، نمره میانگین دیدگاه دانشجویان مؤنـث بـاالتر   

و بـین جـنس    از نمره میانگین دیدگاه دانشجویان مذکر بـود 
دانشجو و حیطه روش تـدریس، خصوصـیات فـردي و نمـره     

ایـن یافتـه بـا    . شـد اختالف آماري معنی داري مشـاهده   کل،
ــه عســگري و همکــار  ــایج مطالع ــوم در دانشــگا) 2( اننت ه عل

نتـایج ایـن    .مـی باشـد  نپزشکی گـیالن از ایـن بابـت همسـو     
مهـم   ،پژوهش نشان داد که تسلط استاد بر موضـوع تـدریس  

ترین عامل تدریس اثربخش بوده است کـه بـا نتـایج مطالعـه     
بهادري و همکاران در دانشکده پیراپزشـکی دانشـگاه علـوم    

م و محدثی و همکاران در دانشـگاه علـو   )14(پزشکی تهران 
. از این بابت همسو و هماهنگ می باشد )21(پزشکی ارومیه 

، حیطه توانایی برقراري ارتباط و دانـش  )21(اخیر در مطالعه 
هی داراي بیشترین نمره میانگین بـوده انـد کـه در حیطـه     وپژ

دانش پژوهی با نتایج این مطالعه همسو بـوده ولـی در حیطـه    
. ن مطالعه نمی باشـد توانایی برقراري ارتباط همسو با نتایج ای

به نظر می رسد شباهت یافته هاي این دو مطالعه به خـاطر آن  
 ازباشد که اکثر دانشجویان مورد بررسـی در ایـن دو مطالعـه    

و چـون هـر دو    شده اند وارد این دو دانشگاهشهرهایی مشابه 
دانشگاه جزو دانشگاههاي قطب غرب کشور هستند که اکثر 

ها از شهرهاي منطقه غرب کشـور  دانشجویان پذیرفته شده آن
  .شتندهستند، دیدگاه مشابهی در این مورد دا

در مطالعه پیمان و همکاران در دانشگاه علوم پزشـکی ایـالم   
مهم ترین ویژگی هاي یک مدرس توانمند از دیدگاه ، )22(

دانشجویان مـورد بررسـی توانـایی اسـتاد در پاسـخگویی بـه       
درجه علمـی اسـتاد    تحصیالت و ، سطحسئواالت دانشجویان

به بیان دیگر مـی تـوان گفـت کـه از دیـدگاه آنهـا       . بوده اند
تسلط استاد بر موضوع درسی جزو مهم تـرین ویژگـی یـک    
استاد توانمند معرفی شده است که با نتایج این مطالعه همسـو  

مطالعات دیگري که در ایـران و کشـورهاي دیگـر    . می باشد
لط اسـتاد بـر موضـوع    انجام شده است نیز بیانگر اهمیـت تسـ  

ــرین     ــم ت ــی از مه ــا یک ــرین و ی ــم ت ــوان مه ــه عن ــدریس ب ت
دریس اثـربخش مـی   خصوصیات یک استاد توانمنـد و یـا تـ   

  ).3و6و23-29(باشد 
از نقاط قوت این مطالعه می توان به مواردي همچـون حجـم   

مطالعه، فراوانی رشـته هـاي مـورد بررسـی و     نمونه این باالي 
از . اه شــهر ســنندج اشــاره نمــوددانشــگ دوانجــام مطالعــه در 

، آن است کـه ایـن مطالعـه یـک     ودیت هاي این مطالعهدمح
ــن اســت برخــی از       ــژوهش خودگزارشــی اســت و ممک پ

   .دانشجویان با دقت کافی پرسشنامه ها را تکمیل نکرده باشند
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  نتیجه گیري
نظر می رسد تسـلط اسـتاد بـر    به با توجه به نتایج این مطالعه، 

عالقه مند بودن استاد به تدریس، بیان شیوا موضوع تدریس، 
و ساده استاد، سابقه تدریس استاد، کالم آرام و رفتارمؤدبانـه  

انتقال واضح و شفاف مطالب توسط اسـتاد،  استاد با دانشجو، 
شوخ طبعـی و شـاد بـودن     ،اعتماد به نفس و قاطع بودن استاد

ان جزو مهم ترین ویژگی هایی بوده اند کـه دانشـجوی   ،استاد
مورد بررسی به آنهـا اهمیـت بیشـتري داده انـد و آنهـا را در      

توصیه مـی شـود   . تدریس اثربخش بسیار مهم تلقی کرده اند
ــن    ــه ای مســئولین آموزشــی دانشــگاهها در انتخــاب اســاتید ب
ویژگی ها توجه خـاص داشـته باشـند تـا موفقیـت آموزشـی       

  . دانشجویان را در پی داشته باشد
  

  تشکر و قدردانی
ندگان این مقاله بر خود الزم می دانند از مسئولین نویس

هاي مختلف دانشگاههاي علوم پزشکی آموزشی دانشکده
مکاري شایسته آزاد اسالمی سنندج به خاطر ه و کردستان

 همچنین از همکاري. تشکر نمایند در اجراي این پژوهش
را  محققینپرسشنامه ها  تکمیل دقیقهمه دانشجویانی که در 

از شوراي پژوهشی دانشکده  .، نیز تشکر نماینددندیاري نمو
پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان به خاطر 
همکاري در تصویب این طرح و تأمین هزینه این پژوهش در 

هزینه . قالب طرح تحقیقاتی، تشکر و قدردانی می گردد
توسط معاونت  23/2/94 اجراي این پژوهش در تاریخ

شگاه علوم پزشکی کردستان با شماره تحقیقات و فناوري دان
  .تأمین گردیده است 15/94گرانت 
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