مقاله تحقیقی

دوفصلنامه آموزش پزشکی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل
دوره ششم ،شمارة  ،2بهار  -تابستان  ،3197صفحه 12-13

ویژگیهای تدریس اثربخش از دیدگاه دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی بابل

عفت خدادادی ) ،4(DDSمینا مطلبنژاد)(DDS

5

 .3مرکز تحقیقات مواد دندانی ،پژوهشکده سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،ایران
 .2دانشجوی دکتری پژوهشمحور ،مرکز تحقیقات مواد دندانی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،ایران
 .1دستیار تخصصی گروه پاتولوژی دهان ،فک و صورت ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،ایران
 .4گروه دندانپزشکی کودکان ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،ایران
 .5مرکز تحقیقات سالمت دهان ،پژوهشکده سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،ایران
دریافت ،97/1/23 :اصالح ،97/5/24 :پذیرش97/5/27 :

خالصه
سابقه و هدف :مأموریت یک دانشگاه شامل آموزش ،پژوهش و خدمات اجتماعی است .از آنجایی که نقش و توجه به آموزش در ارزیابی فعالیتهای علمی تا حدی کمم رنم
شده است ،بایستی ارزیابی آموزش با هدف تعیین اثربخشی آن صورت پذیرد .شناخت نظرات دستیاران درباره ویژگیهای تدریس اثربخش میتواند در برناممهریمزی ممدیران
آموزشی تأثیر بسزایی داشته باشد.
مواد و روشها :این پژوهش توصیفی -تحلیلی بوده که به صورت مقطعی بر روی دستیاران تخصصی دندانپزشکی در سال تحصیلی  3191-97انجمام شمد .نمونمهگیمری بمه
روش سرشماری انجام پذیرفت .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامهای مشتمل بر دو بخش اطالعات فردی و دموگرافیک و گویههای تدریس اثربخش در مقیما

لیکمرت در

چهار حیطه دانش پژوهی ،روش تدریس ،ارتباط با دستیار و خصوصیات فردی بود .جهت تجزیه و تحلیل دادهها ،از نرمافزار  SPSSنسمخه  22و آزممونهمای آمماری ممن-
ویتنی ،کروسکالوالیس و فریدمن استفاده و سطح معنیداری  5/55در نظر گرفته شد.
یافته ها :حیطه خصوصیات فردی بیشترین اهمیت و حیطه ارتباط با دستیار کمترین اهمیت را بین ویژگیهای تدریس اثربخش از دیدگاه دستیاران تخصصی کسب کرد.
میانگین و انحراف معیار نمره گویهها در بین حیطههای مختلف( ،)P=5/553حیطه دانش پژوهی در بین شرکتکنندگان مذکر و مؤنث( ،)P=5/537حیطههای ارتباط با
دستیار و خصوصیات فردی در بین شرکتکنندگان با رشتههای تحصیلی متفاوت (به ترتیب P=5/559و  ،)P=5/523حیطههای روش تدریس و خصوصیات فردی در بین
شرکتکنندگان با سالهای ورودی مختلف(به ترتیب P=5/521و  )P=5/517و حیطههای ارتباط با دستیار ،روش تدریس و خصوصیات فردی در بین شرکتکنندگان با
معدل کل متفاوت (به ترتیب P=5/514 ،P=5/555و  )P=5/553به لحاظ آماری اختالف معنیداری نشان دادند.
نتیجه گیری :خصوصیات و ویژگی های فردی اساتید از دیدگاه دستیاران تخصصی بیشترین تأثیر را در اثربخشی تدریس داشت که میتوان با توجه به آن در کنار سایر
حیطههای مورد مطالعه در این پژوهش ،به ارتقاء و بهبود کیفیت آموزشی دست یافت.
واژه های کلیدی :تدریس اثربخش ،دانشگاه علوم پزشکی ،دستیار تخصصی

مقدمه
مأموریت یک دانشگاه شامل آموزش ،پژوهش و خدمات اجتماعی است .به

 -3آمادگی (میزان تسلط مدر

به مطالب ،روش تدریس ،ترتیب ارائه مطالب که

طور کلی کسب دانش از طریق پژوهش ،اشاعه آن از راه آموزش و اجرای آن به

برای کال

وسیله خدمات اجتماعی صورت میپذیرد( .)3در این میان ،پژوهش و نشر آثار از

 -2ارائه مطالب (انتخاب از روشهای مختلف ارائه).

جایگاه ویژهای در استخدام و ارتقا برخوردارند ،اما نقش و توجه به آموزش در

 -1کاربرد (یادگرفتن مطالب توسط فراگیر و ارائه به مدر

ارزیابی فعالیتهای علمی تا حدی کم رن

شده است .به بیان دیگر ،میزان

از پیش تعیین شده است).
و کال

در

و رفع

نواقص توسط مدر ).

اثربخشی و بهرهوری هیأت علمی بیشتر با میزان فعالیتهای تحقیقاتی و آثار

 -4مالک (یادگیری مهارت ذهنی و فنی توسط فراگیر و اعتبارسنجی آن توسط

منتشر شده آنان اندازهگیری میشود .نتیجه این سیاست ،کم توجهی به آموزش و

ارزشیابیهای مکرر فراگیر جهت رفع معضالت آموزشی).

مخاطبان اصلی آن یعنی دانشجویان بوده است( .)2تدریس یک جریان پنج

 -5ارزشیابی (ارزشیابی نهایی و رسمی و بررسی فراگیر که تا چه حد مطالب را یاد

مرحلهای بنیادی است که شامل موارد زیر میباشد:

گرفته است ،نقاط ضعف کجاست و در نهایت هدف ایجاد انگیزه است) (.)1

* نویسنده مسئول مقاله :سیدعلی سیدمجیدی
آدرس :مرکز تحقیقات مواد دندانی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،ایران ،تلفن13312223110 :

E-mail: s.majidi.dvm@gmail.com
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اثربخشی یعنی بررسی میزان مؤثر بودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به

چهار حیطه دانش پژوهی ( 4گویه) ،روش تدریس ( 32گویه) ،ارتباط با دستیار (1

اهداف از پیش تعیین شده .به عبارتی سادهتر در یک مطالعه اثربخشی ،میزان

گویه) و خصوصیات فردی ( 33گویه) تنظیم شده بود .برای طراحی پرسشنامه ،از

تحقق اهداف اندازهگیری میشود .اما به نظر میرسد برای تعریف مفهوم اثربخشی

مطالعات مشابه استفاده شد (.)9

میبایست گامی فراتر نهاد؛ به این معنا که اثربخشی هنگامی در یک دوره آموزش

روایی گویهها با استفاده از نظر چند نفر از متخصصین مورد بررسی قرار

 -نیازهای آموزشی به روشنی تشخیص داده شود.

نامه توسط  35نفر از دستیاران تخصصی و تکمیل مجدد آنها پس از  2هفته،

 -برنامه مناسبی برای برطرف ساختن نیازها طراحی شود.

مورد بررسی قرار گرفت(ضریب آلفای کرونباخ  5/97و برای  4حیطه به ترتیب

 -برنامه طراحی شده به درستی اجرا گردد.

 5/93 ، 5/94 ، 5/31و  5/93بدست آمد).

 -ارزیابی مناسبی از فرایند آموزش و در نهایت دستیابی به اهداف انجام شود(.)4

برای تجزیه و تحلیل دادهها ،ابتدا به پاسخهای خیلیکم ،کم ،متوسط ،زیاد و

تدریس اثربخش باید منظم و برانگیزاننده باشد و موجب عالقهمندی

خیلی زیاد هر یک از گویهها ،به ترتیب نمرات  3تا  5داده شد .به عبارتی نمرات

دانشجویان گردد( .)5ارزیابی آموزش فرایندی است که با هدف تعیین اثربخشی

باالتر به معنی اثربخشی بیشتر گویه بود .در حیطههای مختلف ،میانگین نمرات

آموزش صورت میپذیرد .نکته مهم و اساسی در مورد اثربخشی آموزش آن است

نظرات هر یک از محققین به طور مجزا برای هر فرد و در کل محاسبه و پس از

که قبل از آن که درصدد بررسی نحوه اندازهگیری اهداف باشیم ،میبایست در پی

گروهبندی به گزینههای موافقت بسیار زیاد(میانگین نمرات  4/5یا باالتر) ،موافقت

انجام صحیح فرایند آموزش و اطمینان از تحقق آن در هر مرحله از این فرایند

زیاد(میانگین نمرات  ،)1/5-4/49موافقت متوسط(میانگین نمرات ،)2/5-1/49

باشیم( .)1در مورد اثربخشی آموزشی نیز باید گفت که اندازهگیری اثربخشی به

موافقت کم(میانگین نمرات  )3/5-2/49و موافقت بسیار کم(میانگین نمرات کمتر

صورت مطلق و در پایان یک دوره آموزشی رویکرد کاملی نیست .اثربخشی و

از  )3/5دستهبندی شد.

کیفیت آموزش میبایست در طول فرایند آموزش ایجاد و بررسی گردد و در پایان

جهت تجزیه و تحلیل دادهها ،ضمن تنظیم جداول توصیفی ،برای مقایسه

فرایند آموزشی برای اطمینان از صحت اقدامات انجام شده و تحقق اهداف تعیین

پاسخهای داده شده در حیطههای مختلف بین دو جنس ،وضعیت تأهل و سن

شده ،مورد بررسی و اندازهگیری قرار گیرد(.)1

(15سال و کمتر و باالی 15سال) دستیاران از آزمون منویتنی و همچنین برای
ابعاد مختلفی را در بر میگیرد

مقایسه پاسخهای داده شده بر حسب رشته تحصیلی ،سالهای ورودی مختلف و

اثربخشی اعضای هیأت علمی در کال

در

که موارد زیر از آن جملهاند :احترام به دانشجو ،توانایی در به چالش کشیدن

معدلهای مختلف از آزمون کروسکالوالیس ،و در نهایت برای مقایسه پاسخها در

دانشجویان و تحریک ذهن آنان ،سازماندهی در  ،مهارتهای سخنرانی و ارائه

حیطههای مختلف از آزمون فریدمن و ویلکاکسون استفاده شد .نرمافزار مورد

مطالب به نحو مناسب Brown .و همکاران وی معتقدند که سازماندهی کال

استفاده  SPSSنسخه  22و سطح معنیداری  %95در نظر گرفته شد.

در  ،ارائه مناسب مطالب ،تعامل ،تکالیف ،رعایت انصاف در امتحان و احسا
موفقیت دانشجویان از جمله موضوعاتی هستند که باید در اثربخشی آموزش و
ارزیابی آن مورد توجه قرار گیرند ( .)3لذا توجه به ترغیب دانشجویان از نظر

یافته ها

علمی ،پژوهشی و فرهنگی اهمیت بسیاری داشته و نیازمند به برنامهریزی صحیح

از  17نفر دستیار تخصصی دانشکده دندانپزشکی بابل که در زمان تحقیق

برای دستیابی به این هدف مهم می باشد .در تحقیق حاضر ویژگیهای تدریس

مشغول به تحصیل بودند  27( %45/1نفر) مذکر بودند .میانگین سنی

اثر ب خش از دیدگاه دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی بابل مورد بررسی

 15/23±4/43سال ( 15 %14/2سال و کمتر و  % 15/3باالی  15سال) و %52/2

قرار گرفت.

متأهل بودند .به لحاظ سال ورودی مختلف از بین افراد شرکت کننده %4/5
ورودی سال  %34/9 ،3192ورودی سال  %22/4 ،3191ورودی سال ،3194
 %14/1ورودی سال  3195و  %21/9ورودی سال  3191بودند که  %71/3آنها

مواد و روشها

معدل  37به باال و الباقی معدل  34-37داشتند .میانگین و انحراف معیار نمره به

این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی بوده که به صورت مقطعی در سال

دست آمده از گویههای هر یک از حیطههای موانع پژوهش در نمودار 3قرار داده

تحصیلی  3191-97به منظور تعیین مهمترین شاخصهای تدریس اثربخش از

شده است .با توجه به میانگین نمرات حیطهها ،حیطه خصوصیات فردی با میانگین

دیدگاه دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشمکی دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام

نمره  4/31±5/12بیشترین اهمیت و حیطه ارتباط با دستیار با میانگین نمره

شد .نمونهگیری به روش سرشماری انجام پذیرفت و نمونه پژوهش شامل تمامی

 4/54±5/13کمترین اهمیت را بین ویژگیهای تدریس اثربخش از دیدگاه

 17نفر عضو دستیار دانشکده دندانپزشکی بود که در زمان تحقیق در حال تحصیل

دستیاران تخصصی کسب کرد.

بودند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامهای مشتمل بر دو بخش بود که توسط

در مقایسه اختالف میانگین نمره گویههای حیطههای مختلف مورد مطالعه،

پژوهشگر طراحی شده بود .بخش اول سؤاالتی راجع به اطالعات فردی و

حیطه خصوصیات فردی با حیطه دانش پژوهی( ،)P value=5/533حیطه ارتباط

دموگرافیک (شامل سن ،جنس ،رشته تحصیلی ،سال ورودی ،معدل کل و وضعیت

با دستیار( )P value=5/553و حیطه روش تدریس( )P=5/533از لحاظ آماری

تأهل) و بخش دوم شامل گویههای تدریس اثربخش ،مشتمل بر  11گویهی پنج

سطح معنیداری را نشان داد .در سایر موارد اختالف آماری معنیداری مشاهده

گزینهای در مقیا

لیکرت (از موافقت خیلی کم تا موافقت خیلی زیاد) بود که در

نشد(.)P<5/55
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حاصل خواهد شد که چهار مورد زیر محقق گردد:

گرفت و اصالحات الزم انجام شد .پایایی پرسشنامه با استفاده از تکمیل پرسش-
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دوفصلنامه آموزش پزشکی ،مرکز مطالعات توسعه و آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دوره ششم /شماره  / 2بهار  -تابستان 3197
ویژگیهای تدریس اثربخش ....؛ مریم سیدمجیدی و همکاران

هر حیطه و نمره کل گویهها در مقایسه بین شرکتکنندگان مجرد و متأهل ،و
4.16±0.62

4.04±0-68

4.1

پژوهی در بین شرکتکنندگان مرد و زن از اختالف آماری معنیداری برخوردار

4.05

بود(.)P=5/537

ر

4.15

نشان نداد( .)P<5/55این در حالی است که میانگین نمره گویههای حیطه دانش

4

به عالوه اختالف میانگین نمره گویههای حیطههای ارتباط با دستیار و

3.95

خصوصیات فردی در بین شرکت کنندگان با رشته های تحصیلی مختلف دارای

3.9

اختالف آماری معنیدار بودند(به ترتیب  P=5/559و  .)P=5/523طبق نتایج آنالیز

3.85

آماری ،نظر دستیاران با سالهای ورودی مختلف در خصوص اثربخشی حیطههای
روش تدریس و خصوصیات فردی بر تدریس اساتید از اختالف آماری معنیداری

نمودار :3مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره کل گویهها به تفکیک حیطهها
درصد فراوانی مشروح در حیطههای مختلف ،پس از رتبهبندی میانگین

برخوردار بود .همچنین بین نظر دستیاران با معدل باالی  37و معدل  34تا  37در

نمرات گویههای هر حیطه به گزینههای موافقت بسیار زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و

حیطههای ارتباط با دستیار ،روش تدریس و خصوصیات فردی اختالف نظر معنی-

بسیار کم ،در جدول 3آورده شده است .میانگین نمره به دست آمده از گویههای

دار وجود داشت(جدول.)2

جدول :3درصد فراوانی نمرات حیطههای مختلف در مقیا
میزان موافقت

پنج گزینهای

موافقت بسیار زیاد

موافقت زیاد

موافقت متوسط

موافقت کم

موافقت بسیار کم

جمع

دانش پژوهی

29/9

55/2

31/4

3/5

-

355

ارتباط با دستیار

21/9

44/7

21/9

3/5

-

355

روش تدریس

12/3

49/1

37/9

-

-

355

خصوصیات فردی

14/1

47/3

31/4

3/5

-

355

نمره کل

21/9

59/7

31/4

-

-

355

حیطه

جدول :2مقایسه سطح معنیداری میانگین و انحراف معیار نمره بدست آمده از حیطههای مختلف برحسب متغیرهای دموگرافیک
سن (15سال و
حیطه

جنسیت

تأهل

رشته تحصیلی

سال ورودی

معدل

کمتر-باالی
15سال)

5/537
دانش پژوهی

زنان()4/33±5/54

5/599

5/559

5/597

5/455

5/375

مردان()1/77±5/17
ارتباط با
دستیار
روش
تدریس
خصوصیات
فردی

نمره کل

5/559
5/335

5/322

5/599

5/331

5/233

5/573

5/59

5/514

پاتولوژی()4/44±5/41

5/555
5/539

پریودنتولوژی()2/79±5/41

37تا)4/33±5/54(25
34تا)1/43±5/33(37

5/521

5/514

ورودی)4/17±5/43(91

37تا)4/32±5/57(25

ورودی)2/17±5/29(92

34تا)1/71±5/15(37

5/523

5/517

5/553

رادیولوژی()4/77±5/21

ورودی)4/12±5/11(91

37تا)4/21±5/54(25

جراحی()1/11±5/19

ورودی)2/35±5/14(92

34تا)1/77±5/51(37

5/53

5/543

5/537

پاتولوژی()4/52±5/21

ورودی)4/25±5/14(91

37تا)4/31±5/41(25

پریودنتولوژی()1/41±5/25

ورودی)2/93±5/23(92

34تا)1/71±5/47(37

5/571

5/591

5/514

5/317

5/311
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سابقه پژوهشی اساتید در حیطه دانش پژوهی به ترتیب با کسب میانگین نمرات

که در حیطه روش تدریس ،انتقال شفاف و واضح مطالب ،مؤثرترین عامل بود .در

 4/49±5/75و  1/43±5/94مؤثرترین و کم اثرترین عامل در تدریس اثربخش از

حیطه ارتباط با دستیار نیز برخورد منطقی اساتید در مورد پیشنهادها و انتقادهای

دیدگاه دستیاران تخصصی شناخته شدند .بیشینه و کمینه نمره کسب شده توسط

فراگیران ،در جایگاه نخست عوامل مؤثر در اثربخشی تدریس قرار گرفت .همچنین

گویهها در هر یک از حیطههای مورد پژوهش در جدول 1مشخص شده است .با

در حیطه خصوصیات فردی ،بیان شیوا و ساده ،مؤثرترین عامل در اثربخشی

توجه به جدول 1در بین گویههای حیطه دانش پژوهی ،تسلط بر موضوع مورد

تدریس از دیدگاه دستیاران تخصصی شرکت کننده در مطالعه شناخته شد.

جدول :1بیشینه و کمینه میانگین و انحرافمعیار نمره کسب شده توسط گویهها در هر یک از حیطههای مورد مطالعه
دانش پژوهی
گویه
میانگین و

تسلط بر موضوع مورد تدریس و
بیشینه

کمینه

سابقه پژوهشی اساتید

ارتباط با دستیار

انتقال شفاف و واضح مطالب

برخورد منطقی اساتید در مورد پیشنهادها و
انتقادهای فراگیران

4/27±5/91

4/49±5/75

انحرافمعیار
گویه

آگاهی از آن

روش تدریس

دسترسی آسان به استاد خارج از ساعات

بین جلسات تدریس

بیان شیوا و ساده
4/43±5/7

4/24±5/34

ارزشیابی مطالب آموزش داده شده در

1/43 ± 5/94

خصوصیات فردی

شوخ طبعی و بشاش

کال
1/72 ± 3/35

1/52 ± 5/91

بودن
1/33 ± 5/91

بحث و نتیجه گیری
تحقیق در مورد میزان به کارگیری معیارهای تدریس شده اثربخش در

دانشجو و مهارتهای ارتباطی مدر  ،نقش تعیین کنندهای در انتخاب آن به

دانشگاه ،بیش از هر چیز در یافتن کمبودها و جبران نواقص آموزشی مؤثر است،

عنوان الگوی حرفهای دارد( .)34در حیطه خصوصیات فردی استاد ،بیان شیوا و

چرا که این امر تصویری نسبتاً جامع از کیفیت آموزشی دانشگاه ارائه میدهد و

ساده در اولویت خصوصیات استاد قرار گرفت که در موافقت با یافتههای پژوهش-

منجر به تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف موجود در کیفیت تدریس اساتید

های مشابه است(.)9

خواهد شد .به دنبال این امر ،دانشگاه باید در برنامهریزی دورههای آموزشی،

وهابی و همکاران ،عالقه به استاد ،احترام به دانشجو و ارتباط بین فردی را

مؤثرتر عمل کند و نیازهای واقعی اساتید را در این زمینه ،به گونه مطلوبی پیش-

مهمترین ویژگیهای یک استاد خوب عنوان نمودند( .)35اختالف آماری معنیدار

بینی و برآورده سازد(.)35

بین نمره حیطه ارتباط با دستیار و خصوصیات فردی در بین دستیاران با رشتههای

یافتههای پژوهش حاضر که به بررسی ویژگیهای تدریس اثربخش از

تحصیلی مختلف ،حاکی از اختالف در خصوصیات فردی اساتید و نحوه برقراری

دیدگاه دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

ارتباط آنان با دستیاران در گروههای آموزشی مختلف است که میتواند تأثیر

پرداخته است ،نشانگر این است که از نظر ایشان در حیطه دانش پژوهی ،تسلط بر

زیادی بر اثربخشی تدریس بگذارد .همچنین بیشتر بودن امتیاز داده شده توسط

موضوع مورد تدریس و آگاهی از آن به عنوان شاخصترین ویژگی تدریس

دستیاران با مدل باالی  37نسبت به دستیاران با معدل  ،34-37در حیطههای

اثربخش مدنظر قرار دارد .این نتایج در موافقت با یافتههای مطالعه یعقوبی و

روش تدریس ،ارتباط با دستیار و خصوصیات فردی و اختالف آماری معنیدار بین

همکاران است( .)9اما شایستهفرد و همکاران در تحقیق خود ،داشتن اطالعات

این دوگروه ،نشاندهنده اهمیت بیشتر دانشجویان با سطح تحصیلی باالتر به

جدید و سوابق آموزشی را در این حیطه به عنوان مهمترین ویژگی تدریس

گویههای حیطههای مورد مطالعه و مشارکت در نظرسنجی ها است.
در مطالعه عسگری و همکاران در بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیک

اثربخش مطرح نمودند(.)33
در حیطه روش تدریس ،انتقال شفاف و واضح مطالب با کسب بیشترین نمره

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالن با دیدگاه آنان در مورد شاخصهای

در اولویت قرار داشت .ظهور و اسالمینژاد ،تحقیقی را در خصوص تعیین

تدریس ،اختالف آماری معنیداری مشاهده نشد( .)31در مطالعه ستاری نیز تفاوت

معیارهای تدریس اثربخش در دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام دادند و در

معناداری در مؤلفههای تدریس اثربخش بر اسا

متغیرهای جنسیت ،رشته

موافقت با یافتههای پژوهش حاضر ،انتقال واضح و شفاف موضوعات درسی را

تحصیلی ،سن و وضعیت اشتغال دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اردبیل

مهمترین جنبه در حیطه روش تدریس دانستند(.)32

مشاهده نشد(.)37

در حیطه قدرت ارتباط با دستیار ،برخورد منطقی اساتید در مورد پیشنهادها و

حیطه خصوصیات فردی در تحقیق حاضر با اختالف آماری معنیداری در

انتقادهای فراگیران ،مهمترین عامل در تدریس اثربخش سنجیده شد .لذا میتوان

درجه اهمیت باالتری نسبت به سایر حیطهها قرار گرفت .مطالعات مشابه در سایر

گفت از نظر دستیاران تخصصی توجه به خواستههای آنان و نقدپذیری اساتید می-

دانشگاههای علوم پزشکی نیز فاکتورهای شخصیتی را موثر دانستهاند( .)31تحقیق

تواند عامل مؤثری در اثربخشی تدریس باشد Grant .و همکاران رابطهی مثبت

دیگری که توسط سلطانی انجام پذیرفت بیان داشت دانشجویانی که تازه به

را عاملی جهت نفوذ آموزش در فراگیران دانستند(.)31

دانشگاه وارد شدهاند توانایی برقراری در ارتباط را مهمترین عامل دانستهاند(.)33

با

در تحقیق یعقوبی و همکاران و عسگری و همکاران نیز حیطه قدرت ارتباط با

و محبتآمیز مدر

 Crosbyدر مطالعه خود با ارائه یک مدل مفهومی نشان داد که ارتباط مدر
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دانشجو بیشترین نمره را از دیدگاه شرکتکنندگان کسب کرده بود(9و .)32با توجه
و دقت در نظرات دستیاران ،خصوصیات فردی اساتید و سپس روش تدریس،
مهمترین حیطهها در تدریس اثربخش بودند.

تقدیر و تشکر
از دستیاران محترم دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابمل کمه در
تکمیل پرسشنامهها ما را یاری نمودند ،کمال تشکر را داریمم .از معاونمت محتمرم

مورد توجه قرار گیرد و مدیران آموزشی دانشگاه ضمن بکارگیری نتایج مطالعات

تشکر مینماییم .این طرح در قالب طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشمکی

انجام پذیرفته نسبت به انتقال مؤثر آن به اعضای محترم هیأت علمی در توسعه

بابل به شماره  9541135و کمیته پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی بابمل

آموزش پزشکی گام بردارند.

بوده است.
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Evaluation of an effective teaching’s characteristics from Babol dental
faculty postgraduate students´ viewpoints
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: The missions of a university are education, research and social services.
Because of the attention to education has been decreased in the evaluation of scientific activities, the evaluation of
education should be made due to determining its effectiveness. Knowing the opinions of the postgraduate students
about the features of effective teaching could have a significant effect on educational managers programing.
METHODS: This descriptive-analytical research was carried out as a cross-sectional study in 2017-2018 academic
years. Sampling was performed by census method. Data collection tool was a questionnaire consisted of two parts of
demographic data and effective teaching items in four fields of scholarship, teaching method, relationship with assistant
and personal characteristics. To analyze the data, SPSS version 22 software was used and the significance level of 0.05
was considered.
FINDINGS: From the viewpoints of postgraduate students, the fields of individual characteristics and communication
with the students have the most and the least importance, respectively. The mean score of the field of individual
characteristics with other fields (P=0.001), the field of scholarship between male and female participants (P=0.017), the
fields of relationship with the students and individual characteristics between the participants with different academic
fields (P=0.009 and P=0.021, respectively), the fields of teaching method and individual characteristics between the
participants with different enterance years (P=0.023 and P=0.037, respectively) and the fields of communication with
the students, teaching method and individual characteristics between the participants with different total average
(P=0.005, P=0.034 and P=0.008, respectively), were statistically significant.
CONCLUSION: Individual characteristics of faculty members from the viewpoints of postgraduate students had the
greatest impact on the effectiveness of teaching, which could be considered along with other studied fields in this
study, to improve the quality of education.
KEY WORDS: Postgraduate Students, Medical Sciences University, Teaching effectiveness
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