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 دوفصلنامه آموزش پزشکی
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 دانشجویان بهداشت حرفه ای در مورد ویژگی های تدریس اثربخش دیدگاهبررسی 
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 دانشکده بهداشت و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران -3

 

 02/5/95، پذيرش: 02/5/95، اصالح: 02/10/94 دريافت:

 

 خالصه
ارگیری معیارهای تدریس اثربخش در دانشگاه، بیش از هر چیز در یافتن کمبودها و جبران نواقص آموزشی موثر است؛ چررا کره   تحقیق در مورد میزان به ک سابقه و هدف:

سرتادان وواهرد شردی ایرن     این امر تصویری نسبتا جامع از کیفیت آموزشی دانشگاه ارائه می دهد و منجر به تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف موجود در کیفیرت تردریس ا  

 پژوهش با هدف تعیین ویژگی های تدریس اثربخش از نظر دانشجویان بهداشت حرفه ای انجام شده استی

نفر از  دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای با روش نمونه گیری سرشماری انجام شدی ابزار جمرع آوری   52مقطعی بر روی-این پژوهش به صورت توصیفی مواد و روشها:

 مهم ترین شاوص های تدریس اثربخش در چهار حیطه دانش پژوهی، روش تدریس، قدرت ایجراد ارتبراط و شخصریت فرردی برودی داده هرای       دادهها پرسشنامه ای شامل 

 و روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتی SPSS 20جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار 

ان داد که از نظر دانشجویان عوامل موثر بر اثربخشی تدریس اساتید، به ترتیب اولویت در حیطه وصوصیات فردی، شیوایی و سادگی یافته های این پژوهش نش يافته ها:

ه درصد(، و در حیط 43درصد، در حیطه دانش پژوهی، تسلط بر موضوع ) 94درصد(، در حیطه روش تدریس، برقراری ارتباط بین درس و شغل آینده دانشجو ) 46کالم )

 درصد( می باشندی 64) قدرت ارتباط با دانشجو، ارتباط دوستانه و صمیمی با دانشجو

ر سایر حیطه ها بیان شیوا سادگی کالم از نظر دانشجویان مورد بررسی بیشترین تاثیر را در اثربخشی تدریس دارد که می توان با توجه بیشتر به آن در کنا نتیجه گیری:

 .وب با دانشجو و روش های تدریس مناسب به اثربخشی تدریس و در نهایت ارتقای کیفیت آموزش دست یافتمانند دانش پژوهی، ارتباط و

 اثربخشی، تدريس، دانشجو، بهداشت حرفه ای. واژه های کلیدی:   

                                                           
 بهنام محمدی مسئول مقاله:نویسنده  *

E mail: Mohammadibehnam19@chmail.ir                                             22611743122تلفن: پیرا پزشکی،زنجان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، دانشکده بهداشت و آدرس: 

 
 مقدمه 

هنر تدریس، یکی از مهارت های مهم فنی و حرفه ای اساتید است که الزمه 

به تفاوت های فردی و شناوت روش های  آن، شناوت فراگیرندگان، توجه

یادگیری کارآمد استی تدریس تالشی دوجانبه است که از یک سو -یاددهی

یاددهنده به یادگیرنده کمک می کند تا بیشتر، بهتر و زودنر بیاموزد و از سوی 

(ی همه استادان علوم 3دیگر، یادگیرنده یاد می گیرد که چگونه می تواند یاد بگیرد )

ه شیوه مورد نظر وود در تربیت نیروی انسانی کوشا هستند، ولی آنچه پزشکی ب

اهمیت دارد، این است که استادان درباره تجربه وویش تفکر کنند و تفکرشان را 

بر یادگیری دانشجویان متمرکز سازند؛ به طوری که اگر دوباره شانس تدریس را 

بهتر شود و آن را به شیوه  داشتند، از وود بپرسند که چه کار کنند تا کیفیت کالس

(ی آموزش فرایند پیچیده ای است، عالوه بر استفاده از 2ای متفاوت اجرا کنند )

روش های متفاوت آموزش، اهمیت دادن به ارتباطات که جز الویت مفاهیم پایه 

ای که دانشجویان رشته های علوم پزشکی باید آن را یاد بگیرند، بسیار ضروری 

 الرفتن کیفیت کار اعضای هیات علمی افزایش آگاهی به فنون (ی الزمه با1است )

 و روش های آموزش و تدریس و به کارگیری آنها در عرصه های مختلف علوم 

 

پزشکی استی از نظر صاحب نظران و متخصصین آموزش، فنون و روش های 

(ی 6تدریس یکی از مهم ترین مالک هایی است که یک مدرس باید داشته باشد )

در نظام های آموزشی به عنوان یک ارتباط دو طرفه بین دو نفر یا بیشتر با  تعامل

هدف کامل کردن یک تکلیف یا دستیابی به یک هدف از طریق بازوورد و 

هماهنگی بر اساس اطالعات و فعالیت هایی که شرکت کنندگان در ان مشارکت 

چیده به وسیله دارند در نظر گرفته شده استی در این تعریف تعامل به صورت پی

یادگیرنده از طریق مواردی مانند سوال کردن، پاسخ دادن، توضیح دادن، جستجو 

کردن، ارتباط برقرار کردن، تجزیه و تحلیل، ساوتن و ارزیابی امکان پذیر می شود 

(ی یادگیری به عوامل متعدد دیگری از جمله رفتارهای دانشجو، انگیزه یادگیری، 9)

محیط بستگی دارد، ولی پژوهشگران نشان داده اند که محتوای برنامه درسی و 

تدریس اثربخش در پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانشجو از سایر عوامل مهم تر 

(ی ارزیابی تدریس اساتید با در دسترس داشتن شاوص های تدریس 4-7است )

اثربخش امکان پذیر است و برای تعیین آنها از روش های مختلفی از جمله 
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 بهنام محمدی؛  تدریس اثربخش

 

از مدیران، همکاران، وود اساتید و دانشجویان می توان استفاده نمود نظروواهی 

(ی یکی از مشکالت اساسی در آموزش دانشگاه ها، نداشتن شاوص های تدریس 4)

اثربخش استی ارزیابی تدریس اساتید بدون در دست داشتن شاوص های تدریس 

فت کیفیت نیز اثربخش نه تنها باعث بهبود کیفیت آموزش نمی شود، بلکه باعث ا

 (ی 5می شود)

تحقیق در مورد میزان به کار گیری معیارهای تدریس اثربخش در دانشگاه، 

بیش از هر چیز در یافتن کمبودها و جبران نواقص آموزشی موثر است؛ چرا که این 

امر تصویری نسبتا جامع از کیفیت آموزشی دانشگاه ارائه می دهد و منجر به 

اط ضعف موجود در کیفیت تدریس استادان وواهد شدی تقویت نقاط قوت و رفع نق

به دنبال این امر دانشگاه باید در برنامه ریزی دوره های آموزش ضمن ودمت نیز 

موثر عمل کند و نیازهای واقعی استادان را در این زمینه، به گونه مطلوبی پیش 

 (ی 4بینی و برآورده سازد )

له وظایف اصلی دانشگاه ها تربیت نیروی انسانی کارآمد و موثر از جم

محسوب می شودی توجه به تربیت دانشجویان از نظر علمی، پژوهشی و فرهنگی 

اهمیت بسیاری داشته و نیازمند برنامه ریزی صحیح برای دستیابی به این هدف 

(ی یکی از راه های گسترش و بهبود آموزش تعیین تاثیر روش 32مهم می باشدی )

(ی دانشجویان هر 33جویان و کارآیی تدریس است )های تدریس بر موفقیت دانش

یک ویژگی های مختص به وود را دارند و همین امر موجب می شود که یک 

روش آموزش مخصوص، نیازهای یادگیری کلیه دانشجویان را برآورده نسازدی 

بنابراین ما به منظور انتقال دانش با توجه به واقعیت های آموزش و یادگیری به 

تنوعی نیاز داشته و باید ویژگی های یک تدریس اثربخش را لحاظ سبک های م

 (ی 32نماییم )

تدریس اثربخش باید منظم و برانگیزاننده باشد و موجب عالقمندی 

(ی حیطه های مهارتی که اثربخشی کار یک مدرس و میزان 31دانشجویان شود )

ند عبارتند از: به کارگیری معیارهای تدریس اثربخش در دانشگاه را تعیین می کن

صالحیت  -صالحیت و توانایی فنی علم و مهارت در درس مورد آموزش، ب -الف

صالحیت شخصی،  -و توانایی اگاهی از برنامه ریزی، ارائه و ارزیابی آموزشی، ج

(ی تحقیقات انجام 36ویژگی های شخصی و رفتاری موثر در فرایند تعلیم و تربیت )

زیابی دانشجویان از تدریس و توانایی این شاوص شده در این زمینه، بیشتر بر ار

ها در ارزیابی اثربخشی، تکیه دارندی بازووردهای دانشجویان، اطالعات ویژه ای را 

در اوتیار مدرس قرار می دهد که وی می تواند در بهبود کیفیت عملکرد و 

ود اثربخشی وود از آنها بهره گیردی مدرس پس از دریافت بازووردها، نقاط ضعف و

را به تدریج برطرف می کند و اثربخشی وود را افزایش می دهدی این فرایند 

ماهیتی ارزشمند دارد و نشان دهنده همکاری نزدیک دانشجویان و مدرس است و 

هر دو باید به آن به مثابه تعامل و محرکی برای بهبود کیفیت آموزش بنگرند 

ریس اثر بخش می تواند (ی شناوت نظر دانشجویان در مورد ویژگی های تد39)

برنامه ریزان را با نقاط قوت و ضعف آن دانشگاه آشنا و امکان اصالح و بهبود 

کیفیت آن را فراهم کندی بنابراین، این پژوهش با هدف تعیین ویژگی های تدریس 

 اثربخش از نظر دانشجویان بهداشت حرفه ای انجام شده استی

 

 

 

 

 مواد و روشها
به منظور تعیین مهم  51مقطعی در سال -صیفیاین پژوهش به صورت تو

ترین شاوص های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان بهداشت حرفه ای 

نفر از  52دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام گرفتی نمونه این پژوهش را 

برای دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای سال اول تا چهارم تشکیل داده اندی 

نفر  76فرمول کوکران استفاده شد که نمونه مورد نظر محاسبه حجم نمونه از 

بدست آمد، که با توجه به نزدیک بودن حجم نمونه بدست آمده به حجم جامعه 

نمونه گیری با روش سرشماری انجام گردید و داده ها از همه  مورد نظر،

 دانشجویان جامعه جمع آوری گردیدی

ده شد که توسط عسگری و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای استفا

(ی در 39همکاران در دانشگاه علوم پزشکی گیالن مورد استفاده قرار گرفته بود )

پژوهش حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه مورد استفاده از روش آلفای کرونباخ 

 بدست آمدی 56/2استفاده شد که ضریب پایایی 

یک دانشجویان یک بخش از پرسشنامه به منظور برسی وصوصیات دموگراف

)همچون جنس، سن، مقطع و رشته تحصیلی( استفاده شدی و بخش دیگر به 

منظور تعیین مهم ترین شاوص های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان در 

ویژگی(، قدرت ایجاد ارتباط  9ویژگی(، روش تدریس ) 6چهار جنبه دانش پژوهی )

از دانشجویان وواسته شد تا  ویژگی( استفاده شدی 5ویژگی( و شخصیت فردی ) 9)

ویژگی های هر حیطه را به ترتیب اولویت مشخص کنندی مهم ترین مشخصه 

به آن تعلق می گرفت و اولویت های بعدی به  3اولین مشخصه بود که امتیاز 

می گرفتندی برای تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری  1و  2ترتیب امتیاز 

ذور کای و تحلیل واریانس چند متغیری با استفاده شده از روش آماری آزمون مج

 استفاده شدی SPSS 20از نرم افزار 

 

 يافته ها
درصد مذکر و  91از مجموع کل دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش 

سال بودی یافته های این  19/26درصد مونث بودند و میانگین سنی آنها  67

حیطه وصوصیات فردی، شیوایی و  پژوهش نشان دادند که از نظر دانشجویان در

درصد( و قاطعیت و اعتماد  69درصد(، عالقمندی به تدریس ) 42سادگی کالم )

درصد( به ترتیب در اولویت اول، دوم و سوم مهم ترین ویژگی  93به نفس باال )

های یک استاد برای تدریس ووب و اثربخش قرار دارندی در حیطه روش تدریس، 

درصد(، انتقال واضح مطالب  94رس و شغل آینده دانشجو )برقراری ارتباط بین د

درصد( به ترتیب از مهم ترین  16درصد( و استفاده از وسایل کمک آموزشی ) 13)

 یژگی های یک روش تدریس ووب هستندی

 42در حیطه دانش پژوهی از نظر دانشجویان، تسلط بر موضوع درس )

درصد( به  17جدید درسی ) درصد( و ارائه مطالب 92درصد(، سابقه تدریس )

ترتیب در اولویت اول، دوم و سوم قرار دارندی و نهایتا دانشجویان در حیطه قدرت 

درصد(، عدالت در  64ارتباط با دانشجو، ارتباط دوستانه و صمیمی با دانشجو )

درصد( را به  12درصد( و رفع اشکاالت درسی در صورت نیاز ) 91ارزشیابی )

 .، دوم و سوم ویژگی های تدریس اثربخش مشخص نمودندترتیب در اولویت اول

مشاهده می شود در ویژگی های تدریس اثربخش از نظر  1همانطور که در جدول 

و =P 22/2مولفه وصوصیات فردی با )دانشجویان دوتر و پسر در 

119/2261F=( مولفه روش تدریس با ،)22/2 P= 111/519وF= مولفه دانش ،)



 

Biannual J of Med Edu; Education Development Center, Babol Univ of Med Sci, 4(2); Spring & Summer, 20169
 Effective teaching; B. Mohammadi 

 

 دارندی  ( تفاوت معنی دار آماری با یکدیگر=241/464Fو  =22/2P)(، و مولفه قدرت ارتباط با دانشجو =111/123F و =P 22/2پژوهی با )

 . میانگین، انحراف معیار و همبستگی متغیرها1جدول 

 دانش پژوهی روش تدريس خصوصیات فردی انحراف معیار میانگین 

    74/6 23/36 وصوصیات فردی 

   **44/2 44/2 54/4 روش تدریس

  *69/2 **47/2 72/3 49/9 دانش پژوهی 

 *67/2 **52/2 **76/2 57/2 43/4 قدرت ارتباط با دانشجو

 23/2**سطح معناداری کمتر               29/2*سطح معناداری کمتر از 

 

 : ديدگاه دانشجويان در رابطه با اولويت های تدريس اثربخش0جدول

 حیطه گويه ها اول اولويت اولويت دوم اولويت سوم

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

 وصوصیات فردی قاطعیت و اعتماد به نفس باال 22 22 21 29 67 93

 انتقادپذیری 69 65 29 27 39 37

 شادابی و شوخ طبعی 14 63 35 23 34 34

 شیوایی و سادگی کالم 97 42 7 4 22 22

 رآراستگی ظاه 29 27 15 62 9 4

 رعایت اوالق و رفتارهای مورد پسند اجتماع 32 33 23 21 36 39

 احترام به دانشجو 61 67 32 31 24 24

 عالقمندی به تدریس 92 96 63 69 21 29

 وقت شناسی 11 14 25 13 31 36

 روش تدریس تفکر و مباحثه در کالس 22 26 35 23 27 25

 مک آموزشی استفاده از وسایل ک 62 61 34 22 13 16

 نظم و سازماندهی مطالب 25 13 11 14 23 21

 انتقال واضح مطالب 92 96 25 13 23 21

 برقراری ارتباط بین درس و شغل آینده دانشجو 91 94 34 37 22 26

 دانش پژوهی سابقه تدریس 25 13 64 92 35 23

 ارائه مطلب جدید 24 12 23 21 16 17

 بر موضوعتسلط  97 42 39 34 21 29

 قدرت ارتباط با دانشجو مشارکت دانشجو در بحث 35 23 25 12 26 24

 رفع اشکال در صورت نیاز 27 25 15 62 25 12

 دسترسی به استاد در وارج از کالس 27 25 63 66 26 24

 عدالت در ارزشیابی 14 63 65 91 27 25

 ارتباط دوستانه و صمیمی با دانشجو 62 64 24 12 34 22

 

 . نتايج تحلیل واريانس چندمتغیری نظر دانشجويان دختر و پسر درباره ويژگی های تدريس اثربخش3جدول 

 متغیر مجموع مجذورات d.f میانگین مجذورات P F مجذور اتا

 وصوصیات فردی 119/2261 3 119/2261 495/322 22/2 17/2

 روش تدریس 111/519 3 111/519 424/324 22/2 96/2

 دانش پژوهی 111/123 3 111/123 365/59 22/2 69/2

 قدرت ارتباط با دانشجو 241/444 3 241/444 364/332 22/2 65/2
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 بحث و نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر که به بررسی ویژگی های تدریس اثربخش از دیدگاه 

 دانشجویان پرداوت، نشان داد که اولویت های حیطه تدریس اثربخش از دیدگاه 

 

دانشجویان به ترتیب حیطه های وصوصیات فردی استاد، دانش پژوهی، روش 

تدریس و قدرت ارتباط با دانشجو در اولویت می باشندی موضوع دیگری که به آن 

پرداوته شد مقایسه نظر دانشجویان دوتر و پسر با یکدیگر راجع به شیوه های 

ر دانشجویان در حیطه تدریس اثربخش بودی نتایج این پژوهش نشان داد که از نظ

وصوصیات فردی استاد، ویژگی شیوایی و سادگی کالم مهمترین ویژگی یک 

استاد برای انجام تدریس اثربخش می باشدی در مطالعه قربانی مهم ترین 

وصوصیات یک استاد ووب دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان به ترتیب تسلط استاد 

امان دهی و تنظیم درس و بر درس مورد تدریس، شیوایی بیان، نحوه س

ندی به تدریس بوده است؛ از طرفی دیگر، قاطعیت و سختگیری، عالقمندی عالقم

به پژوهش و سابقه تدریس از ویژگی هایی بودند که دانشجویان کمترین اهمیت 

(ی همچنین در مطالعه ظهور و اسالم نژاد در جنبه 34را برای آن قائل بودند )

به نفس، قاطعیت،  شخصیت فردی مهمترین ویژگی ها بیان شیوا و ساده، اعتماد

 (ی 4عالقمندی به تدریس و معلمی شناوته شده است)

در حیطه دانش پژوهی، تسلط بر موضوع تدریس از نظر دانشجویان به عنوان 

مهم ترین ویژگی تدریس اثربخش به عنوان اولویت اول مشخص شدی در مطالعه 

رین اولویت ها شایسته فرد و همکاران ارائه مطالب به روز و سابقه آموزشی مهم ت

(ی در مطالعه ظهوری و اسالم نژاد در زمینه دانش پژوهی 37شناوته شدند )

(ی 4مهمترین ویژگی ها علم و دانش، ارائه مطالب نو  وسابقه تدریس بوده است)

همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که در حیطه روش تدریس، از نظر 

ه دانشجو اولین اولویت می باشد دانشجویان برقراری ارتباط بین درس و شغل آیند

و مهم ترین ویژگی تدریس اثربخش استی در مطالعات انجام شده در دیگر 

دانشگاه های کشور شیوایی بیان و قدرت تفهیم مطالب و تاثیر گذاری اساتید در 

انگیزه فراگیر به عنوان شاوص های عمده روش تدریس و از مهم ترین عوامل در 

(ی در مطالعه ظهور و اسالمی نژاد در 37اوته شده اند )تدریس موفق و موثر شن

جنبه روش تدریس به ترتیب مهم ترین ویزگی ها انتقال شفاف و واضح مطالب، 

آماده سازی فضای کالس برای تفکر و بحث و توالی منطقی مطالب در هنگام 

تدریس شناوته شده استی در یک مطالعه در جنبه روش تدریس به ترتیب 

یژگی های انتقال شفاف و واضح مطالب، آماده سازی فضای کالس مهمترین و

برای تفکر و بحث و توالی منطقی مطالب در هنگام تدریس شناوته شده است و 

در زمینه دانش پژوهی، مهمترین ویژگی ها علم و دانش، ارائه مطالب نو و سابقه 

ن شیوا و تدریس بوده استی در جنبه شخصیت فردی نیز مهمترین ویژگی ها بیا

ساده، اعتماد به نفس، قاطعیت، عالقمندی به تدریس و معلمی شناوته شده است 

(ی متخصصان آموزش بر این عقیده اند که تدوین طرح درس عالوه بر تسهیل 4)

شیوه تدریس، سبب ترغیب دانشجویان برای شرکت در بحث های یادگیری می 

ت ارتباط با دانشجو، ارتباط (ی نهایتا از نظر دانشجویان در حیطه قدر34شود )

دوستانه و صمیمی با دانشجو به عنوان مهم ترین ویژگی تدریس اثربخش 

مشخص شدی در مطالعه قدمی به نظر دانشجویان مهم ترین عوامل موثر در ارتباط 

%(، 46/2دانشجو و استاد، فن بیان و رعایت مهارت های تدریس توسط استاد )

%( بود 9/44%(، اوالق استاد )74/9به استاد )%(، تجر9/43سطح علمی استاد )

 (ی35)

آقاجانی با نظروواهی از دانشجویان برای بررسی معیارهای یک استاد ووب، 

شخصیت فردی، دانش پژوهی، روش تدریس، شیوایی بیان و تسلط بر موضوع 

درس و آمادگی برای رفع اشکال را از مهمترین عوامل یک تدریس موفق می 

نشان می سازد که به دلیل تعامل دو طرفه در فریاند تدریس،  داند؛ وی واطر

بهبود این موارد در نهایت احساس رضایت را در دانشجویان افزوده و کیفیت 

 (ی 22آموزش را بهبود می بخشد )

در مطالعه ای دیگر مهمترین ویژگی های تدریس اثربخش کالم و لحن 

اجتماعی و اوالقی بوده مناسب، عالقمندی به تدریس و رعایت هنجارهای 

(؛ در مطالعه شریفی ویژگی های استاد ووب از نظر دانشجویان، شیوایی 23است)

بیان، تسلط استاد در مورد تدریس، نحوه سازماندهی و تنظیم درس و آمادگی برای 

کمک به رفع مشکل دانشجویان، مطرح شده و مهمترین معیار تسلط بر تدریس 

 (ی 22بوده است )

ا و مخصوصا اساتید دانشگاهی باید با روش هایی که ذکر آن رفت دانشگاه ه

و ویژگی های تدریس اثربخش را از نظر دانشجویان جویا شوند و سعی کنند تا 

آنها را برآورده کنند تا موجب ارتقای سطح یادگیری و بازده کالس های آموزشی 

ای برای توجه شده و همچنین رضایت دانشجویان جلب شود و در کنار آن انگیزه 

هر چه بیشتر دانشجویان به درس باشدی در این راستا باید تالش شود هر چه بیشتر 

برای ارتقای سطح کیفیت آموزش نظر دانشجویان در کنار نظر اساتید برای 

بازدهی هر چه بیشتر دروس و کالس ها اعمال شودی همچنین باید بحث جنسیت 

انشجویان دوتر و پسر توجه گردد تا بازده در نظر گرفته شده و به نظرات متفاوت د

مطلوب هم برای یاددهنده و هم برای یادگیرنده حاصل شودی با در نظر گرفتن 

 همه این مسائل می باشد که بحث آموزش و تدریس مطلوب وواهد بودی 
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Research on the use of standards for effective teaching at the University is 

effective more than anything to find deficiencies and compensate for the short comings of the training, because it is a 

fairly comprehensive picture of the quality of educational offers which led to strengthening of the strengths and 

eliminate weaknesses in the quality of professors teaching. This study was carried out of to determine the 

characteristics of effective teaching from the perspective of occupational students. 

METHODS: This descriptive- cross sectional study was conducted on 92 students of Occupational health students. For 

gathering data questionnaire including the most effective teaching indicators in four areas of scholarships, teaching 

method, communication ability and personal character was used. The collected data were analyzed by using SPSS 

(ver.20) and multivariable analysis of variance (MANOVA). 

FINDINGS: The results base on students viewpoints showed that factors influencing the effectiveness of teaching are: 

eloquent expression of basic characteristics of area (64%), Its contact between the school and the student's career in 

teaching methodology (56%), Mastery of the subject in the fields of research (61%), in the field of strength relationship 

with student, friendly relationship with student (48%) respectively. 

CONCLUSION: From the perspective of students, eloquent expression has the greatest impact on teaching 

effectiveness, so by concentrating more as well as using appropriate teaching methods, strengthening personal 

character and scholarship it is possible to achieve teaching effectiveness and improve quality of education. 
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