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لذا توجه به تدریس . است آموزشی اهداف تحقق در موفقیت ایجاد براي عامل ترین اساسی مدرس دانشگاهی: چکیده

 و بنديي حاضر اولویتهدف از انجام مطالعه. گرددموزشی و بهبود فرآیند یادگیري میاثربخش، باعث دستیابی به اهداف آ

در این . ارشد بود کارشناسی دانشجویان دیدگاه از اثربخش یک استاد تدریس بر تأثیرگذار هايمؤلفه بین تعیین ارتباط

در ) نفر 105(انشگاه علوم پزشکی تهران ي پیراپزشکی دارشد دانشکدهي دانشجویان کارشناسیي تحلیلی، کلیهمطالعه

ابزار مورد استفاده جهت گردآوري اطالعات، پرسشنامه روا . صورت سرشماري انتخاب شدندبه 1391-92نیمسال دوم تحصیلی 

 Mat Labرم افزار ن به کمک تئوري گراف وبر اساس تحلیل داده . بودعامل  9هاي تدریس اثربخش مشتمل بر و پایا ویژگی

هاي تسلط بر موضوع درسی، ارائه مطالب جدید و به روز و بیان ساده و شیوا و انتقال واضح و روشن عامل. ت گرفتصور

. ها قرار گرفتندمطالب به طور قطع نفوذ کننده و تأثیرگذار بر تدریس اثربخش بودند و سایر عوامل در گروه تأثیرپذیر و علت

هاي اول زشیابی دانشجویان در هر جلسه، میان ترم و پایان ترم به عنوان اولویتهمچنین دو عامل تسلط بر موضوع درسی و ار

بر اساس نتایج مهمترین عامل تسلط استاد به  .شدند شناخته) 1 و- 1( و) 14/1 و14/1( هايمختصات  با ترتیب و آخر به

هاي ارتباطی بین استاي افزایش مهارتدر ر. محتواي آموزشی بود، لذا توجه به کیفیت آموزش و ارتقاي آن حائز اهمیت است

هاي آموزشی مناسب و هدفدار برگزار ها و دورهگردد که کارگاههاي تدریس نیز پیشنهاد میاستاد و دانشجو و آشنایی با روش

  .گردد
  

  .دانشجو، تدریس اثربخش، تئوري گراف مدرس، :واژگان کلیدي
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   مقدمه

توجهی  قابل م و تکنولوژي سهمدر دنیاي امروزي که عل    

در فرآیند رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 

 هاي نوآوري و تحوالت به دادن جوامع بشري دارند، شکل

هاي آموزشی نقش عظیم و محوري آموزشی نهادها و نظام

از  یکی. )1386معروفی و همکاران (اند  دست آورده را به 

، منابع انسانی هستند که سازمانی هاي سرمایه مهمترین

شوند، به همین مثابه  نیروي محرکه سازمانی محسوب می

توجه به جایگاهی که در جامعه  استادان و دانشجویان با

دارند، نقشی محوري در توسعه و رشد کیفیت آموزش عالی 

 و آموزش نقش نیز ها دانشگاه .)1385شعبانی (کنند  ایفا می

 تربیتی نهادي عنوان به  را خود تخصصی خدمات و پژوهش

 توانمندسازي و جامعه پیشرفت و توسعه براي آموزشی و

 به توجه که است پرواضح بنابراین .کنند می ایفا جامعه افراد

 تأثیرپذیري در پررنگی نقش ها،دانشگاه در تدریس امر

اصغري و (دارد  گیرنده آموزش و دهندهآموزش متقابل

توان ادعا کرد که علم هر عالم  امروزه نمی. )1389همکاران 

حکمت پور و (هاي موفقیت در هنر تدریس است  از مقوله

آل و اثربخش در هر درك از تدریس ایده. )1392همکاران 

   توجه به عملکردها و ها با علمی دانشگاه  عضو هیأت

احمدي و (باشد  می هاي شخص متنوع و متفاوتویژگی

 ها و  از توانمندي اي ، حال مجموعه)1384همکاران 

ها و عالیق که موجب نیل به اهداف آموزشی چه در  قابلیت

باشند، اثربخشی در  یاددهنده و چه در یادگیرنده می

  .)1385دالرام (شود  تدریس تعریف می

تدریس اثربخش نیز باید منظم و برانگیزاننده باشد و     

یی استاد افزایش کارا موجب ارتقاي انگیزه، نشاط، نوآوري و

در یک تعامل دو . )1386ظهور و همکاران (و دانشجو شود 

طرفه بین استاد با دانشجو، عناصر فراوانی از جمله مدرس، 

سزایی در بسترسازي دانشجو و محیط آموزشی نقش به

اطالعات،  مفاهیم و بهتر انتقال جهت مناسب ارتباطی

پلند اس(دارند  نفس و انگیزه یادگیري افزایش اعتماد به 

 اعتقاد برونیگ و گلدور. )1994؛ پترسون و همکاران 2001

 دانشجویان براي نمونه و الگو یک خوب، مدرس که دارند

 مؤلفه ترین آیند و مهم می حساب به هانقش اجراي در خود

بدیهی است که . است نظام آموزشی هر حیات  ادامه براي

یق و فراگیران، استعدادها، عال مدرس با شناخت نیازهاي

ها را در مسیر صحیح یادگیري توانایی دانشجویان، آن

. )1388؛ قربانی و همکاران 2005گیلسپی (کند  هدایت می

 امور آموزش اولیاي کلیه از بیش که دانشجویان از آنجایی

دارند، لذا آگاهی از نظرات  قرار آموزش روند جریان در

عنوان مالك   ها بهها و معیارهایی که آن دانشجویان و مالك

تواند در فرآیند کیفی  برند، میتدریس اثربخش نام می

درگاهی و همکاران (آموزش و یادگیري بسیار مؤثر باشد 

 و اساتید اطالع. )1389؛ مظفري و همکاران 1390

 سیر تواند یکدیگر می هاي دیدگاه و نظرات از دانشجویان

 ار هاآن یادگیري_یاددهی فرآیند و اثربخشی تکاملی

بدین منظور . )1384شکورنیا و همکاران (نماید  تسهیل

 از و کشورها بیشتر در که هایی روش ین تر متداول از یکی

معیارهاي یک مدرس توانمند  تعیین جهت ایران جمله

بروجردي ( است دانشجویان نظرخواهی از شود، می استفاده

 ارزشیابی ،محققان از برخی اعتقاد به .)1382و همکاران 

 ،است ارزشیابی نوع بهترین و ملموس منبع تنها انشجویید

 توسط مستقیماً که هستند افرادي تنها دانشجویان زیرا

قضاوت در  براي بنابراین و شوندمی داده آموزش مدرسان

 دارند قرار شرایط بهترین در آنان، آموزشی هاي فعالیتمورد 

  .)2006اسپرول (

رهاي مؤثر در مطالعات مختلفی جهت تعیین معیا    

تدریس اثربخش یک مدرس صورت پذیرفته است که از 

) 1389نوابی و همکاران، (توان به مطالعه  جمله آن ها می

 از معیارهاییاشاره کرد که  بابل پزشکی علوم دانشگاه در

 رفتن راه و حرکات درس، کالس در موقع به حضور قبیل

 روي بر مدرس تسلط و تجربه کالس، در مدرس مناسب

 استفاده و کالس در پذیريانعطاف روز، به اطالعات درس،

 عنوان به را آموزشی کمک وسایل از مناسب و صحیح

نوایی و (گزارش کردند  توانمند، مدرس یک مهم هاي عیارم

 همکاران و قربانی پژوهش اساس بر .)1389همکاران 

 توانمند مدرس یک خصوصیات مهمترین ،)1388(

 بر مدرس تسلط ترتیب، به نشجویاندا دیدگاه از دانشگاهی

 و سازماندهی نحوه بیان، شیوایی تدریس، مورد درس

 و قاطعیت و بود تدریس به عالقمندي و درس تنظیم

 از تدریس يسابقه و پژوهش به عالقمندي گیري،سخت

 براي را اهمیت کمترین دانشجویان که بودند هاییویژگی

 .)1388قربانی و همکاران ( بودند لیقا آنان

هاي انجام مطالعات متعدد در رابطه با ویژگی به توجه با    

 یافتن براي مؤثر بر تدریس اثربخش یک مدرس، تالش

 تعیین براي باید و دارد ادامه مشترك و حیاتی هاي ویژگی

 ها،مدرسان و ارتقاي کیفیت تدریس آن شایستگی

همچنین در     . کرد جستجو را مختلفی معیارهاي

مدرس  یک هايویژگی که پیرامون مختلفی يهاپژوهش

اي به تحلیل گرفته، هیچ مطالعه صورت دانشگاهی خوب

هاي تأثیرگذار بر اثربخشی سیستماتیک روابط بین مؤلفه

صورت توصیفی گزارش ها بهتدریس نپرداخته و تنها مؤلفه

  .اندشده
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بندي و ارتباط پژوهش حاضر با هدف اولویت اساس این بر

هاي تأثیرگذار بر تدریس اثربخش از دیدگاه لفهبین مؤ

ارشد با استفاده از تئوري گراف انجام دانشجویان کارشناسی

  .گرفت

  هامواد و روش

ي حاضر از نوع تحلیلی بوده که در نیمسال دوم مطالعه    

  محیط پژوهش، . انجام گرفت 1391- 92تحصیلی 

ان و ي پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهردانشکده

ي دانشجویان ارشد این دانشکده ي پژوهش کلیهجامعه

   سالمت،  اطالعات ي فناوريرشته 5و از ) نفر 105(

رسانی خون، کتابداري و اطالع انتقال و شناسیخون

پزشکی، بیوتکنولوژي پزشکی و رادیوبیولوژي و حفاظت 

پرتوها بودند، که به صورت سرشماري مورد مطالعه قرار 

بزار مورد استفاده جهت گردآوري اطالعات ا. گرفتند

هاي تدریس اثربخش مشتمل بر پرسشنامه ویژگی پژوهش،

 به و جدید مطالب ارائه درسی، موضوع عامل تسلط بر 9

ایجاد  مطالب، واضح و شفاف انتقال و ساده و بیان شیوا روز،

مباحث،  در دانشجو مشارکت براي مناسب هايزمینه

ارتباط  کالس، ساعات از خارج مدرس به آسان دسترسی

 به و حضور شناسی وقت دانشجویان، با دوستانه و صمیمی

 دانشجویان بهآن  ارائه و درس طرح داشتن کالس، در موقع

 ترم پایان و ترم جلسه، میان هر در ارزشیابی دانشجویان و

 اهمیت از آنجایی که هدف مقایسه و تعیین میزان. بود

به یکدیگر از دیدگاه  تنسب مطالعه مورد معیارهاي

اي طراحی شده بود که دانشجویان بود، لذا سؤاالت به گونه

، 3، 5، 7، 9هر عامل نسبت به سایر عوامل بر اساس اعداد 

 تر،مهم خیلی تر،مهم کامالًهاي ي مقیاسدهندهکه نشان 1

تر و یکسان است، مورد مقایسه قرار کمی مهم تر،مهم

عامل بعدي، عامل دوم  8اول با  بر این اساس عامل. گرفت

 9عامل بعدي و به همین ترتیب عامل هشتم با عامل  7با 

سه صورت یمقا 36دو به دو مقایسه شدند که در مجموع 

  . گرفت

 و خبرگان با صورت مصاحبهپرسشنامه مورد استفاده به    

با  پرسشنامه روایی. متون طراحی شد بررسی از استفاده با

با  نیز پرسشنامه پایایی متخصص و اساتید نظر از استفاده

). α=91/0(گردید  کرونباخ تأیید ضریب آلفاي محاسبه

ها در دانشکده محل تحصیل دانشجویان در پرسشنامه

ها جلب ها قرار گرفت و قبل از تکمیل رضایت آناختیار آن

براي تحلیل . ها داده شدو توضیحاتی پیرامون مطالعه به آن

 Mat Labحقیق از تئوري گراف و نرم افزار هاي این تداده

در تئوري گراف، فرآیند ساختاردهی  .استفاده شد

اي از اطالعات موجود موجب سیستماتیک به مجموعه

دسترسی به یک مدل یکپارچه و تعریف شده داراي ساختار 

ها سلسله مراتبی، از روابط روشن در بین عوامل یا مؤلفه

هایی شان دهنده ترتیب مؤلفه، نRدر این روش، . گرددمی

، نشان  Jهاي دیگر نفوذ دارند و است که قویا بر مؤلفه

. باشدهاي نفوذ کننده میدهنده سلسله مراتب از مؤلفه

محل واقعی هر مؤلفه در سلسه مراتب نهایی توسط    

شود به طوري که    مشخص می R+Jو  R-Jهاي ستون

R-J  طول محور  نشان دهنده موقعیت یک مؤلفه در

، به R-Jها است و این موقعیت در صورت مثبت بودن عرض

یک نفوذ کننده بوده و در صورت منفی بودن آن،  قطعطور 

دهنده ، نشانR+J. به طور قطع تحت نفوذ خواهد بود

ها هم از نظر مجموع شدت یک مؤلفه در طول محور طول

باشد نفوذ کننده و هم از نظر تحت نفوذ واقع شدن می

 .)1392بهادري و همکاران، (

  هایافته

مورد تکمیل  84پرسشنامه توزیع شده،  105از مجموع     

از این تعداد ). درصد پاسخگویی%=80( و بازگشت داده شد

در فاصله ) درصد 4/52(ها  درصد مرد و اکثریت آن 9/61

بیشترین تعداد دانشجویان . قرار داشتند 20-25سنی 

خون و  انتقال و شناسی خون نیز در رشته) درصد 6/28(

در رشته کتابداري و اطالع ) درصد 5/15(ها کمترین آن

  .رسانی پزشکی بودند

نتایج نشان داد که در خصوص عوامل تأثیرگذار بر     

تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد، 

، ارائه مطالب جدید (A)هاي تسلط بر موضوع درسی عامل

بیان ساده و شیوا و انتقال واضح و روشن  و (B)و به روز 

به طور قطع نفوذ کننده و تأثیرگذار بر تدریس  (C)مطالب 

هاي همچنین عامل. اثربخش بوده و در گروه علت قرار دارد

ایجاد زمینه مناسب براي مشارکت دانشجو در مباحث 

(D) دسترسی به مدرس خارج از کالس ،(E) ارتباط ،

شناسی و حضور ، وقت(F)انشجویان صمیمی و دوستانه با د

داشتن طرح درس و ارائه به  ،(G)به موقع در کالس 

و ارزشیابی دانشجویان در هر جلسه، میان  (H)دانشجویان 

ها قرار گرفتند در گروه تأثیرپذیر و علت (I)ترم ترم و پایان

  ).1جدول (

و  ارزشیابی  "تسلط بر موضوع درسی"همچنین دو عامل    

به عنوان  "در هر جلسه، میان ترم و پایان ترم اندانشجوی

و 14/1(هاي هاي اول و آخر به ترتیب با  مختصاتاولویت

  ).1شکل (شناخته شدند ) 1و -1(و ) 14/1
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  ثیرگذار بر تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویانسلسله مراتب مولفه هاي تأ :1جدول

 A B C D E F G H I R J R+J R-J  مولفه ها

A 00/0  14/0  02/0  12/0  17/0  16/0  13/0  17/0  22/0  14/1  0 14/1  14/1  

B 00/0  00/0  02/0  10/0  15/0  11/0  08/0  15/0  15/0  76/0  14/0  90/0  62/0  

C 00/0  00/0  00/0  14/0  15/0  11/0  16/0  11/0  23/0  90/0  04/0  94/0  04/0  

D 00/0  00/0  00/0  00/0  10/0  02/0  10/0  02/0  08/0  33/0  36/0  69/0  - 03/0  

E 00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  02/0  02/0  02/0  03/0  09/0  58/0  67/0  - 49/0  

F 00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  02/0  02/0  10/0  14/0  42/0  56/0  - 27/0  

G 00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  02/0  10/0  12/0  51/0  63/0  - 39/0  

H 00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  10/0  10/0  52/0  62/0  - 42/0  

I 00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/1  00/1  - 00/1  

  

  

 

 

اولویت بندي و ارتباط بین مولفه هاي تاثیرگذار بر تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان :1شکل
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 بحث 

هاي مهم در فرآیند آموزش، از آنجایی که یکی از مقوله    

ي حاضر با هدف لذا مطالعه. بودن تدریس است اثربخش

هایی که از دیدگاه کردن مهمترین مؤلفه مشخص

ارشد در تدریس اثربخش یک مدرس دانشجویان کارشناسی

   این نوع تدریس شامل . نقش دارد به انجام رسید

باشد که هاي مدرس میاي از عملکردها و ویژگیمجموعه

   ی و یادگیري دانشجو باعث دستیابی به اهداف آموزش

  . )1385دالرآم (گردد می

اي و علمی مختلفی در با اینکه عوامل فردي، حرفه    

شکورنیا و (تدریس اثربخش یک مدرس دخیل هستند 

، لذا مطالعات مختلف از دیدگاه اساتید و )1384همکاران 

هاي متعددي را در یک تدریس اثربخش دانشجویان ویژگی

از دیدگاه ) 1390محدثی و همکاران ( .اندمؤثر دانسته

توانایی  عاملاساتید، روش تدریس و از دیدگاه دانشجویان 

ثیرگذار بر أت عواملمهمترین را در ایجاد ارتباط و مشاوره 

محدثی و همکاران (اند عنوان نمودهاثر بخشی تدریس 

نیز در مطالعه خود ) 1388رمضانی و همکاران ( ).1390

از دیدگاه دانشجویان و اساتید مهارت در مهمترین عوامل را 

هاي فردي ارتباط بین فردي، مهارت تدریس، ویژگی

مدرس، مهارت ارزشیابی و رعایت قوانین آموزشی عنوان 

زاده در همچنین شیخ ).1388رمضانی و همکاران (کردند 

 ارتباط، قدرت جنبه هاي دانشجویان، دیدگاه ازمطالعه خود 

 ترتیب بهرا  فردي و شخصیت پژوهیدانش تدریس روش

شیخ زاده (دانست  اثربخش تدریس هايجنبه مهمترین

بنابراین با توجه به اینکه اطمینان از مدرس و  .)1388

باشد، هاي مهم آموزش عالی میتدریس او یکی از مسؤولیت

در مطالعه . یابدهاي تدریس ضرورت میتوجه به مؤلفه

 و جدید مطالب ارائه درسی، موضوع عامل تسلط بر 9حاضر 

 مطالب، واضح و شفاف انتقال و ساده و بیان شیوا روز، به

مباحث،  در دانشجو مشارکت براي مناسب هايایجاد زمینه

ارتباط  کالس، ساعات از خارج مدرس به آسان دسترسی

 به و حضور شناسی وقت دانشجویان، با دوستانه و صمیمی

 دانشجویان بهآن  ارایه و درس طرح داشتن کالس، در موقع

ترم  پایان و ترم جلسه، میان هر در دانشجویان ارزشیابی و

علت عدم انتخاب بیشتر عوامل . مورد بررسی قرار گرفتند

به خاطر این بود که چون عوامل به صورت زوجی مورد 

گرفتند، لذا امکان انتخاب زیاد عوامل وجود مقایسه قرار می

تا مهمترین عوامل  نداشت و لذا در این مطالعه سعی شد

ي نتایج مطالعه. بندي قرار گیرندانتخاب و مورد اولویت

هاي تسلط بر موضوع درسی، ارایه حاضر نشان داد که عامل

مطالب جدید و به روز و بیان ساده و شیوا و انتقال واضح و 

روشن مطالب به طور قطع نفوذکننده و تأثیرگذار بر 

 1389همکاران در سال  وکیلی و. اند تدریس اثربخش بوده

در مطالعه خود در دانشگاه علوم پزشکی سمنان نشان 

درصد از دانشجویان تسلط علمی مدرس بر  94دادند 

 90درصد آنان قدرت و بیان مدرس و  91موضوع درس، 

درصد دانشجویان تالش مدرس در تفهیم مفاهیم علمی به 

د دخیل دانشجویان را در ارزشیابی اساتید خیلی زیاد یا زیا

نیز همکاران،  و قربانی .)1389وکیلی و همکاران (دانند می

دیدگاه  از دانشگاهی خوب مدرس یک مهمترین خصوصیات

درس مورد  بر مدرس ترتیب تسلط بهرا  دانشجویان

درس و  تنظیم و دهی سازمان نحوه بیان، تدریس، شیوایی

 قربانی و همکاران(اند عنوان نموده تدریس مندي بهعالقه

در همین راستا همکاران  و پژوهش پیمان نتایج. )1388

 درس یک  ویژگی مهمترین که نکته بود این نمایانگر

 ارشد و کارشناسی مقاطع دیدگاه دانشجویان از توانمند

مشکالت  و سؤاالت به پاسخ مدرس در توانایی دکترا،

پیمان (است  مدرس تخصصی اطالعات علمی و دانشجویان

لذا اهمیت برخوردار بودن اساتید از . )1390و همکاران 

دانش کافی و مسلط بودن بر محتواي دروس غیر قابل انکار 

گیل اسپاي نیز ضمن تأکید بر نقش دانش و تجربه . است

مدرس به عنوان یک مهم، عدم تسلط به محتواي آموزشی 

را از جمله عوامل کاهش اعتماد به نفس در مدرس عنوان 

   .)2005گیلپسی (کند می

است که بسیاري از دانشجویان افت این در حالی     

تحصیلی و مشروطی خود را ناشی از تدریس مدرس و به 

 همکاران و مظفري(دانند خصوص تسلط علمی او می

با توجه به این که تسلط مدرس بر موضوع یکی از ). 1389

هاي مؤثر بر تدریس اثربخش بوده و مهمترین ویژگی

دهد، باید ارزشیابی تأثیر قرار می کیفیت آموزش را تحت

تري انجام گیرد و فرآیند ساالنه اساتید به صورت دقیق

هاي ایجاد عامل. تر باشدها نیز کارشناسانهاستخدام آن

زمینه مناسب براي مشارکت دانشجو در مباحث، دسترسی 

به مدرس خارج از کالس، ارتباط صمیمی و دوستانه با 

حضور به موقع در کالس،  دانشجویان، وقت شناسی و

داشتن طرح درس و ارائه به دانشجویان  و ارزشیابی 

ترم در گروه ترم و پایاندانشجویان در هر جلسه، میان

ي ترابی و در مطالعه. ها قرار گرفتندتأثیرپذیر و علت

 تواضع و فردي عوامل اخالق هاي ویژگیهمکاران از بین 

 دیدگاه از را تأثیر بیشترین و صمیمیت مدرس مدرس

میر محمدي  .)1391ترابی و همکاران (داشتند  دانشجویان

میبدي و همکاران در مطالعه خود در حیطه ارتباط بین 

فردي نشان دادند که حفظ شخصیت دانشجو و احترام به او
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ارتباط صمیمانه با دانشجو بیشترین و در  و برقراري

ثیر دسترس بودن مدرس در ساعات غیر کالسی کمترین تأ

گرانت . )1391میرمحمد میبدي و همکاران (را داشته است 

آمیز اي، رابطه مثبت و احترامو همکارانش، در مطالعه

مدرس را عاملی جهت نفوذ آموزش در فراگیران عنوان 

رسد می نظر هذا بل). 2008گرانت و همکاران (نموده است 

و  علمی هايدیدگاه و تجارب تدریس تنها فرآیند که در

 و مؤثر ارتباط یک برقراري بلکه مدرس کافی نبودهدانش 

در  تحصیلی پیشرفت حتی و انگیزه ایجاد مناسب موجب

 در ایجاد و )1389اصغري و همکاران (گردد می دانشجویان

. گذاردمی تأثیر فراگیران تحول و تغییر و شرایط یادگیري

 ارزشیابی دانشجویان"و  "تسلط بر موضوع درسی"دو عامل 

هاي به عنوان اولویت "در هر جلسه، میان ترم و پایان ترم

حسینی و . اول و آخر از دیدگاه دانشجویان انتخاب شدند

سرچمی نیز در مطالعه خود در دانشگاه علوم پزشکی اراك 

درصد دانشجویان تسلط مدرس بر موضوع  85نشان دادند 

دانند درس را از مهمترین اولویت ارزشیابی اساتید می

رعدآبادي و در مطالعات . )1381حسینی و همکاران (

 بیاننیز  میرمحمد میبدي و همکارانو همچنین  همکاران

مطالب بیشترین  واضح و انتقال شفاف و ساده و شیوا

 و ترممیان جلسه، هر در اولویت و ارزشیابی دانشجویان

  .ترم کمترین اولویت را به خود اختصاص دادندپایان

ابی دانشجویان کمترین اولویت را از نظر اگرچه ارزشی    

رمضانی و همکاران (ها دارا شد، اما مطالعات مختلف آن

نشان داده که این مؤلفه ) 1390؛ محدثی و همکاران 1388

هاي مؤثر در تدریس اثربخش از یکی از مهمترین مؤلفه

بنابراین باید محتواي آموزشی و طرح . دیدگاه اساتید است

اي طراحی شود که استقالل و خودراهبري ها به گونهدرس

با توجه به . دانشجویان در یادگیري بیشتر مد نظر قرار گیرد

اینکه مهمترین عامل تسلط مدرس به محتواي آموزشی و 

ارائه شفاف مطالب است لذا توجه به کیفیت آموزش و 

 هدف ترین چراکه مهم. ارتقاي آن حائز اهمیت است

 وا هروش بهبود و اصالح جهت در اساتید به کمک ارزیابی،

 گیريبراي تصمیم مدیران به کمک آموزشی، هايفعالیت

 ارتقاي در نهایت و مدرسان ترفیع استخدام، براي ترمعقول

. )1377خالدي و همکاران (است  حرفه یک عنوان به تعلیم

هاي مؤثر بر تدریس هاي پژوهش بررسی مؤلفهاز محدودیت

باشد، لذا براي دانشجویان می اثربخش تنها از دیدگاه

ها از دیدگاه اساتید تر باید این مؤلفهرسیدن به نتایج واقعی

همچنین در مطالعه حاضر چون . نیز مورد بررسی قرار گیرد

عامل بررسی  9شد عوامل باید به صورت زوجی مقایسه می

 هاي تأثیرگذار بر تدریسشد و امکان انتخاب سایر مؤلفه

ثر دیگري نیز وجود دارد ؤالی که عوامل ممیسر نبود، درح

طالعات بعدي ضمن بررسی این گردد در مکه پیشنهاد می

ها از دیدگاه دانشجویان و اساتید، سایر عوامل مؤلفه

  .ثیرگذار نیز علل دیگري نیز مورد بررسی قرار گیرندأت

  نتیجه گیري

توجه به سطح علمی اساتید و اطمینان از به روز بودن با     

د نن امر آموزش مورد پایش قرار گیروالؤن باید توسط مسآ

ی اساتید براي و در هنگام گزینش، جذب و ارزشیاب

- جهت افزایش مهارت. اي داشته باشنداستخدام توجه ویژه

هاي هاي ارتباطی بین مدرس و دانشجو و آشنایی با روش

هاي آموزشی ها و دورهگردد کارگاهتدریس نیز پیشنهاد می

یاددهی و _ريو هدفدار جهت بهبود فرآیند یادگی مناسب

ثر تدریس و تقویت ؤهاي نوین و مآشنایی اساتید با روش

  .ن صورت گیردهاي ارتباطی مدرسامهارت
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Abstract: The lecturer is the most important factor for success in achieving the educational 
goals. Hence, paying attention to effective teaching leads to achieving the educational goals 
and the improvement of learning process. The goal of this study was to prioritization and to 
determine the relationship between factors affecting the effective teaching by lecturer in 
graduate student’s perspective. In this analytical study, all Graduate students of Allied 
Medicine School in Tehran University of Medical Sciences (105 students) in the second 
semester in 2012-2013 were selected. Moreover, a valid and reliable questionnaire used for 
data collection consisted of nine factors influencing the effectiveness of teaching. Data was 
analyzed using graph theory and Matlab software. Factors of mastery of the subject, providing 
new and updated content, simply and fluently state, and clearly transfer the contents certainly 
influence and impact on the effectiveness of teaching. In addition, two factors including 
mastery of the subject and evaluation of students in each session, mid-term and end of term 
with coordinates of (1.14 and 1.14) and (1 and -1) were identified as first and last priority 
respectively. The results showed that the most important factor was mastery to training 
content. Therefore, considering the importance of improving the quality of education as well 
as in order to increase communication skills between lecturer and student, and acquaintance to 
teaching methods, it is also proposed the appropriate targeted workshops and training courses 
take place. 

Keywords: Lecturer, student, effective teaching, graph theory. 
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