
 

 

28 

 شمالی خراسان پزشکی علوم مجله

 9396 زمستان، 4، شماره 9دوره 

 
  

 
 

مقدمه

و  [1] ارتباطات یکی از مهمترین ابزار توسعه و تعالی جامعه انسانی

شامل درک نقطه نظرهای طرف مقابل و تفهیم نقطه نظرهای خویش 

. دانشمندان علوم اجتماعی، ارتباط را به معنای تعامل [8] باشدیم

ند و آن را منشاء فرهنگ و عامل ارتقای انسانی ااجتماعی به کار برده

در ارتباطی فرآیندی است که افراد  یها. مهارت[3] کنندیقلمداد م

اطالعات، افکار و احساسهای خود را از طریق مبادله پیامهای  طی آن،

. حدود هفتاد درصد گذارندیکالمی و غیر کالمی با یکدیگر در میان م

. [4] شودیاز زمان بیداری بزرگساالن با ارتباط با دیگران سپری م

 ها را تولید، انتقال و نشر دانش بیانو سه کارکرد اصلی دانشگاهیونسک

این  یها. در دانشگاههای علوم پزشکی به لحاظ ماهیت رشتهکندیم

یکی از  .باشدیدانشگاه، امر تدریس از اهمیت خاصی برخوردار م

ویژگیهای آموزش علوم پزشکی لزوم یادگیری تعداد زیادی از مهارتهای 

. با توجه [5] دانشی و نظری است یهاطهیدر کنار ح علمی و ارتباطی

به نقش مهم گروه پزشکی و به عنوان اعضای مؤثر در ارائه خدمات 

موزش این افراد، لزوم وجود نظام منظم علمی و اجتماعی و تاکید بر آ

ی نظام آموزش یهاغیر قابل انکار است. یکی از موثرترین مؤلفه یاحرفه

کرد و عمل دهدیعالی را اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه تشکیل م

متجلی  سشانیتدر یهاآنان بیش از هر چیز در روش یاو سلوک حرفه

. تدریس شامل مجموعه مهارتهای ارتباطی قبل، ضمن [6]خواهد شد 

 توانیارتباطی م یهامهارت نیترو پس از فرایند تدریس است. از مهم

. اهمیت [7]اشاره نمود  وخود افشایی به کالمی، شنود و بازخورد

مهارتهای ارتباطی در فرآیند آموزش و حساسیت مسأله آموزش در 

که این امر بیشتر مورد  آوردیمحیط دانشگاه، این ضرورت را بوجود م

. از اینرو نباید هر فردی را با هر ویژگی به تدریس [4]توجه قرار گیرد 

 یاوادار نمود. طبق نظر رابینز بین ارتباطات اثربخش و بازدهی رابطه

. در فرایند تدریس، تنها تجارب و [2]مستقیم و مثبت وجود دارد 

 مقاله پژوهشی

 83/03/1396 تاریخ دریافت:

 13/06/1396 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 ارتباطی هایمهارت

 تدریس کیفیت

 درس کالس مدیریت

 دانشگاه اساتید

 چکیده
  بین رابطه بررسی هدف با حاضر پژوهش درس، کالس اثربخش مدیریت در ارتباط برقراری اهمیت به توجه با :مقدمه

 .دگردی اجرا پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان دیدگاه از آنان تدریس کیفیت با دانشگاه اساتید ارتباطی هایمهارت

  ماریآ جامعه. شد انجام همبستگی روش با و پرسشنامه ابزار با که باشدمی پیمایشی-توصیفی حاضر پژوهش: کار روش

  مطابق که بودند 1820 تعداد به 1395 -94 تحصیلی سال در شمالی خراسان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان کلیه

.  جی ونبارت ارتباطی مهارتهای پرسشنامه پژوهش ابزار. شدند انتخاب نسبتی ایطبقه تصادفی شیوه به نفر 370 کوکران

  259/0 کرونباخ آلفای ضریب با آنها پایایی و تائید آن محتوایی روایی که بود( 8003) سراج تدریس کیفیت و( 1990) ای

  تحلیل SPSS 80 افزار نرم توسط چندگانه رگرسیون و پیرسون همبستگی با تحقیق هایداده. گردید محاسبه 918/0 و

 .شدند

  دار عنیم ارتباطی مهارتهای هایمؤلفه به توجه با تدریس کیفیت بینی پیش رگرسیون که دادند نشان نتایج ها:یافته

  309/0 استاندارد بتای ضریب با بازخورد مؤلفه زمینه در ارتباطی مهارتهای متغیر(. =P، 16/381F < 000/0) است

  کیفیت واریانس از 158/0 دهدمی نشان R2 مقدار. کند بینی پیش را تدریس کیفیت داری معنی و مثبت طور به تواندمی

  بیشترین بازخورد 318/0 ،451/0 ترتیب به همبستگی مقادیر با بازخورد مهارت و کالمی مهارت. است تبیین قابل تدریس

 .دارد معکوس رابطه 177/0 با خودافشایی و تدریس کیفیت بر را تأثیر

  هایمهارت. بخشند ترقی را خود تدریس کیفیت توانندمی بازخورد و کالمی هایمهارت تقویت با اساتید نتیجه گیری:

 .شودمی محسوب تدریس اثربخشی افزایش در مهمی عامل بازخورد، بویژه ارتباطی

 لومع دانشجویان دیدگاه از دانشگاه اساتید تدریس کیفیت با ارتباطی مهارتهای بین رابطه

 پزشکی

 *،8 پورعمران سلیمان محبوبه ،1 یزدانی عفت

 
 ایران بجنورد، اسالمی، آزاد دانشگاه بجنورد، واحد آموزشی، مدیریت گروه ارشد، کارشناس 1
 ایران بجنورد، اسالمی، آزاد دانشگاه بجنورد، واحد آموزشی، مدیریت گروه استادیار، 8
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بلکه درواقع  شودیواقع معلمی معلم نیست که مؤثر  یهادگاهید

 .[9]یادگیری در سایه ارتباط مؤثر معلم با فراگیر صورت خواهد گرفت 
ند عبارت دهدیقرار م ریعواملی که عملکرد استاد را تحت تأث نیترعمده

انعطاف  -3نظم وانضباط، -8 ،مهارت تدریس و تسلط بر درس -1از: 

که تعامل  دهدیپذیری و انطباق با محیط. نتایج مطالعات نشان م

بسزایی در افزایش اعتماد به نفس تحصیلی، انگیزه  ریدانشجو تأث -استاد

 دانشجو در پیش بینی عملکرد -و پیشرفت دانشجو دارد و ارتباط استاد

هیجانی دانشجو، حتی بیش از عملکرد تحصیلی وی مؤثر -اجتماعی

آموزشی  یها( برگزاری دوره1391) است. باقیانی مقدم و همکاران

عبداله . از نظر [10] دانندیضروری مجهت ارتقاء مهارتهای ارتباطی را 

( رابطه معناداری بین نظریه ذهن سطح دوم و 1391) زاده رافی

( دریافتند 1326) . محمودی و همکاران[11]اجتماعی شدن وجود دارد 

شغلی پرستاران، بین افزایش مهارتهای ارتباطی و افزایش رضایت 

( دریافتند 1391) نظری و همکاران .[18] معنی دار وجود دارد ارتباطی

ارتباطات بین فردی با باال دستان و زیر دستان بین مهارتهای ارتباطی، 

. [13] دار وجود دارداو اثر بخشی سازمانی مدیران ورزشی ارتباطی معن

که بین مهارتهای ارتباطی  دارندی( بیان م1391) عرضه و سیدعامری

زارعی  .[14] مدیران و مدیریت دانش رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد

مهارت  یها( نشان دادند بین شاخص1390متین و یوسف زاده )

 .[15]طی مدیران و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد ارتبا

( به این نتیجه رسیدند که بین مهارتهای 1390) نصیری پور و همکاران

کیفیت خدمات بستری همبستگی مثبت و معنی داری وجود ارتباطی و 

 واندتی، مهامارستانیدارد. همچنین بهبود مهارتهای ارتباطی کارکنان ب

. [16] به افزایش کیفیت خدمات درمانی در این مراکز منجر گردد

 شخصیتی یهایژگیکه بین و دارندی( بیان م1390) مرتضوی دعایی و

نتایج . [17] و مهارتهای ارتباطی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد

( حاکی از آن است که آموزش مهارتهای 1390) احمدی پژوهش

 .[12] سازگاری اجتماع دانش آموزان را بهبود بخشید توانیارتباطی م

( دریافتند بین مهارتهای ارتباطی و هوش 1390) بند و کمالیه عالق

. خالقی اصفهانی و [19] هیجانی رابطه معنادار باالیی وجود دارد

( نشان دادند که رابطه مستقیم و معناداری بین 1390) یلیاسماع

بین فردی و میزان حمایت اجتماعی مشاهده شده است  مهارتهای

( نشان داد که برنامه آموزش مهارتهای ارتباطی 1390) انیاری. سم[80]

ان گروه آزمایش کمک کرده است تا کمرویی خود را به دانش آموز

( نشان دادند که 1390عسگری و همکاران ) .[81] کاهش دهند

کالمی، زبان بدن، شنود  طهیارتباطی در شش ح یهابکارگیری مهارت

مؤثر، برقراری ارتباط چشمی، رعایت حریم خصوصی و مشارکت بیمار 

. سلیمی و [88] ارتباط معناداری با رضایت بیمار از پزشک دارد

ان داد بین مهارتهای ارتباطی با جنسیت ارتباط ( نش1391) همکاران

( 8001) . سلطانی عربشاهی و قادری[83]معناداری وجود دارد 

ویژگیهای تدریس اثربخش را بر اساس میزان توافق دو گروه دانشجویان 

، ویژگیهای فردی و یاو استادان در سه قسمت شامل ویژگیهای حرفه

تحریک به یادگیری و مطالعه مستقل تدوین کردند. بر این اساس 

ویژگیهایی شامل داشتن توالی کسانی هستندکه « معلمان اثربخش»

منطقی ونظام دار در تدریس، سازماندهی مناسب در زمان تدریس، خلق 

مناسب و توانایی ایجاد فضای مطلوب برای تدریس و یادگیری، تحریک 

. [84]و تشویق برای یادگیری مستقل و بازخورد کافی به دانشجو دارند 

بر این اساس، در یک تدریس خوب میان دانشجو و استاد تعامل ایجاد 

یری ، یادگشوندیر تشویق م، دانشجویان به همکاری با یکدیگشودیم

، برزمان انجام شودی، بازخوردهای فوری ارائه مردیگیفعال صورت م

بر  و دیآی، انتظارات سطح باال به وجود مشودیدادن تکلیف تاکید م

این در . [85] شودییادگیری توجه م یهاوهیگسترش تواناییها و ش

 یهامهارت نهیحالیست که اکثریت اساتید، آموزش عمیق در زم

می اند و آمادگی کنگذرانده تدریس پیشرفته یهابرقراری ارتباط و روش

برای مسئولیت آموزشی دارند. لذا باید مشخص شود که اساتید در کدام 

اند. از اینرو ضرورت ارتباطی ناموفق بوده یهایک از بعدهای مهارت

 یهادرس رشته یهابویژه کالس هاتوجه به کیفیت تدریس در دانشگاه

ها و مهارت خاص دانشها، یهاتیعلوم پزشکی به دلیل حساس

در این راستا . [86] طلبدی، توجه ویژه مشودیکه تدریس م ییهاارزش

 یهاین سؤال پاسخ دهد آیا بین مهارتپژوهش حاضر درصدد که به ا

ارتباطی اساتید با کیفیت تدریس آنان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه 

 علوم پزشکی رابطه وجود دارد؟

 روش کار

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی از نوع 

که به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه و با روش  باشدیمقطعی م

همبستگی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان 

که  93-94 یلیدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال تحص

نفر  370. بر اساس فرمول کوکران باشدینفر م 1820تعداد آنها برابر با 

سبتی ن یاین شده که به صورت تصادفی طبقهبه عنوان نمونه آماری تعی

انتخاب گردیدند. در این نمونه گیری هر مقطع تحصیلی به عنوان یک 

طبقه در نظر گرفته شد و سپس نسبت هرطبقه به جامعه محاسبه شد 

جامعه  %80و نسبت بدست آمده در حجم نمونه ضرب شد و با ریزش 

پژوهش به دو طریق  ها در اینآماری تعیین گردید. گردآوری داده

و مبانی نظری و میدانی انجام شد. دراین  هانیشیبررسی و مرور پ

 پژوهش از دو پرسشنامه جهت جمع آوری اطالعات استفاده شده است.

دارای  (1990) ی.جیپرسشنامه مهارتهای ارتباطی بارتون. ا -الف

)کامالً مخالفم، تا حدودی مخالفم،  کرتیبا طیف ل یانهیگز 5 یهاپاسخ

مطمئن نیستم، تا حدی موافقم، کامالً موافقم( بوده و ارزش هر یک از 

مؤلفه اصلی  4. این پرسشنامه، از باشدی( م1-8-3-4-5) بیآنها به ترت

ه ک باشدیها دارای گویه هایی متشکیل شده است که هر کدام از مؤلفه

 -8، 3-4-7-18-15-17 یهارت کالمم -1ها عبارتند از: این مؤلفه

-13-16مهارت بازخورد  -3، 8-6-2-10-14-12 یرکالمیمهارت غ

 .19-80-81-88-83 ییمهارت خودافشا -4، 11-9-5-1

 32( پرسشنامه استاندارد 8003پرسشنامه کیفیت تدریس سراج ) -ب

 یهاین طرح درس، مهارتبعد )تسلط بر محتوا، تدو 2گویه ای در 

تدریس، مدیریت کالس درس، راهنمایی و مشاوره، ارزیابی عملکرد، 

ارتباطی استاد با دانشجو، رعایت مسائل اخالقی در آموزش  یهامهارت

 1 جدولو تدریس( استفاده شده است و سؤاالت مربوط به هر بعد در 

با طیف لیکرت  یانهیگز 5 یهادارای پاسخ مشخص شده است که

)خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد( بوده و ارزش هر یک از آنها 

.باشدی( م1-8-3-4-5) بیبه ترت
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 و همکاران یزدانی        اساتید تدریس کیفیت با ارتباطی مهارتهای بین رابطه                                                    

 پرسشنامه کیفیت تدریس یهامؤلفه :9جدول 

 تعداد سؤاالت شماره سؤاالت مؤلفه ردیف

 4 1-8-3-4 تسلط بر محتوا 9

 6 5-6-7-2-9-10 تدوین طرح درس 2

 6 11-18-13-14-15-16 تدریس یهامهارت 3

 7 17-12-19-80-81-88-83 مدیریت کالس درس 4

 3 84-85-86 راهنمایی و مشاوره 5

 5 87-82-89-30-31 ارزیابی عملکرد 6

 3 38-33-34 ارتباطی استاد با دانشجو یهامهارت 7

 4 35-36-37-32 رعایت مسائل اخالقی در آموزش و تدریس 8

 

 توصیفی متغیرهای مهارت ارتباطی کالمی، شنود، بازخورد، خودافشایی و کیفیت تدریس یهاشاخص :2جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین تعداد متغیر

 25253/3 6806/19 00/74 00/10 370 کالمی

 41282/8 5803/15 00/81 00/4 370 شنود

 05197/4 0000/80 00/60 00/11 370 بازخورد

 82397/4 9051/14 00/59 00/6 370 خودافشایی

 99899/7 6833/78 00/132 00/47 370 ارتباطی یهامهارت

 29338/0 4486/3 00/5 00/0 370 تسلط بر درس

 23041/0 8538/3 50/2 00/0 370 تدوین طرح درس

 0996999 3893/3 33/18 00/1 370 تدریس یهامهارت

 0979945 1987/3 26/7 00/0 370 مدیریت کالس درس

 0996356 2640/8 00/5 00/0 370 راهنمایی ومشاوره

 0927438 2876/8 00/5 00/0 370 ارزیابی عملکرد

 0926031 0649/3 00/5 00/1 370 ارتباطی استاد با دانشجو یهامهارت

 0927203 3101/3 00/9 00/1 370 رعایت مسائل اخالقی در آموزش وتدریس

 04/84 87/181 802 50 370 کیفیت تدریس

 خودافشایی بازخورد شنود کالمی کیفیت تدریس آماره

 418/1 189/8 415/8 408/3 183/8 آماره کلوموگروف اسمیرنف

 811/0 026/0 106/0 803/0 165/0 سطح معنی داری

 

روایی صوری و محتوایی ابزار توسط اساتید بدست آمد. برای تعیین 

 یهاو برای مهارتروش آلفای کرونباخ استفاده شد پایایی ابزار از 

برای محاسبه گردید.  918/0 سیو کیفیت تدر 259/0ارتباطی 

ها از دو شیوه آمارتوصیفی و استنباطی استفاده تجزیه و تحلیل داده

شده است که از آمار توصیفی برای تهیه و تنظیم جداول، نمودار، 

-فراوانی، درصد فراوانی و از آمار استنباطی از آزمون کولموگرف

اسمیرنوف، آزمون ضریب آلفای کرونباج، آزمون ضریب همبستگی 

ام چندگانه )به شیوه گواریانس و تحلیل رگرسیون پیرسون، آنالیز 

جهت رعایت اخالق . انجام شد 80نسخه  SPSSبا نرم افزار به گام( 

پژوهشی، موافقت و تمایل شخصی برای شرکت در پژوهش رعایت 

 یهاپاسخ داده شد و داده نامیها به صورت بگردید، پرسشنامه

ی اهداف و پژوهش فقط برای بررس یهاحاصل از پرسشنامه

 پژوهشاند. پژوهش مورد تحلیل و استفاده قرار گرفته یهاهیفرض

حاضر در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال تحصیلی 

ه ب توانیبا در نظر گرفتن احتیاط الزم، ماجرا گردید و  1395 -94

 علوم پزشکی تعمیم دارد. یهادیگر دانشگاه

 هایافته

 7/58نفر ) 175پاسخگویان زن با فراوانی بیشترین درصد مربوط به 

درصد 7/35. بیشترین درصد سطح تحصیالت مربوط به باشدیدرصد( م

نفر در سال تحصیلی دوم، بیشترین درصد مربوط گروه  138 یبا فراوان

 86-84درصد و بعد از آن گروه سنی  50سال، با  83 -81سنی به 

که بیشترین گروه سنی در این تحقیق  باشدیدرصد م 8/89سال، با 

 6/12سال با  80-12 یدرصد و کمترین گروه سن 1/1سال که  30-38

. بیشترین درصد مربوط به رشته پرستاری با فراوانی باشندیدرصد م

 یدرصد( و بعد از آن مربوط به رشته پزشکی با فراوان 1/31نفر ) 115

د مربوط به مقطع درصد( بوده است. بیشترین درص 9/12نفر ) 70

درصد( و بعد از آن مربوط به  9/71نفر ) 866 یکارشناسی با فراوان

درصد( و بیشترین درصد  9/12نفر ) 70 یبا فراوان یادکترای حرفه

نفر  122با فراوانی  12-16 نیمربوط به پاسخگویان دارای معدل ب

ارتباطی شرکت  یهاهای آماری مهارت. شاخصباشدیدرصد( م 7/50)

 ارائه شده است. 8جدول نندگان در پژوهش بررسی شد. نتایج آن در ک
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 –ها از آزمون کولموگروف ابتدا جهت آزمون فرض نرمال بودن داده

 – یابا توجه به اینکه متغیرها از نوع فاصلهاسمیرنوف استفاده گردید. 

( 5-4 ،8 جدولاسمیرنوف ) -و در آزمون کلوموگروف باشندیم یارتبه

محاسبه شد و با  05/0مقدار سطح معناداری برای متغیرها باالتر از 

)نرمال بودن توزیع( رد  H0فرض  p-valueتوجه به بزرگتر بودن 

از اینرو از آزمون  .باشندیها نرمال م؛ بدین جهت توزیع دادهشودینم

بین  ریهمبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام برای بررسی تأث

 متغیرهای تحقیق استفاده گردید.

، بیشترین میانگین و انحراف دهدیهمان گونه که جدول نشان م

استاندارد مربوط به کیفیت تدریس مربوط به بعد تسلط بر درس و 

بوط به بعد ارزیابی عملکرد کمترین میانگین و انحراف استاندارد مر

 یها. جهت پیش بینی کیفیت تدریس اساتید بر مبنای مؤلفهباشدیم

مهارتهای ارتباطی اساتید، ابتدابه بررسی همبستگی متغیرها پرداخته 

شده است و سپس الگوی پیش بینی کیفیت تدریس اساتید بر مبنای 

یون گام به مهارتهای ارتباطی اساتید بر اساس مدل رگرس یهامؤلفه

 گام بررسی گردید.

ی ارتباط یهامهارت یهابا توجه به نتیجه آزمون همبستگی بین مؤلفه

و  390/0( میزان همبستگی 3جدول ) دیو کیفیت تدریس اسات

ارتباطی  یهامهارت یهابدست آمد از اینرو بین مؤلفه 085/0معناداری 

اساتید و کیفیت تدریس رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. برای 

مهارت ارتباطی و کیفیت تدریس تنها بین مهارت کالمی،  یهامؤلفه

، 451/0مهارت بازخورد و مهارت شنود با مقادیر همبستگی به ترتیب 

 047/0و  083/0، 001/0و مقادیر معناداری به ترتیب  882/0و  318/0

 یهاطه مستقیم و معناداری بدست آمد. یعنی اساتید با تقویت مهارتراب

کیفیت تدریس خود را ترقی بخشند. برای  توانندیکالمی و بازخورد م

و  177/0مهارت خودافشایی و کیفیت تدریس مقدار همبستگی 

ارتباط معناداری وجود ندارد. درادامه از روش تحلیل  814/0معناداری 

 ری( تأثیاه با استفاده از روش گام به گام )مرحلهرگرسیون چندمتغیر

ارتباطی بر کیفیت تدریس اساتید آزمون گردید  یهاهریک از مهارت

ارتباطی بر  یهامهارت یهامقدار همبستگی چند متغیری بین مؤلفه

کیفیت تدریس اساتید در آمده است همانگونه که در جدول مالحظه 

ارتباطی بر کیفیت تدریس  یهاتمیزان همبستگی بین مهار گرددیم

بدست آمد. در مرحله بعدی جهت بررسی معناداری  801/0اساتید، 

ارتباطی بر کیفیت تدریس اساتید از روش  یهابین متغیر بین مهارت

آنالیز واریانس استفاده گردید که مقدار سطح معناداری نشان داد 

داری وجود دارد.نامبرده رابطه معنا یها(. بین متغیر و مؤلفه000/0)

توصیفی مربوط به تعداد، کمینه، بیشینه، میانگین و انحراف استاندارد مربوط به متغیرهای مهارت ارتباطی کالمی، شنود،  یهاشاخص :3جدول 

 بازخورد، خودافشایی

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین متغیر

 25253/3 6806/19 00/74 00/10 کالمی

 41282/8 5803/15 0/81 00/4 شنود

 05197/4 0000/80 00/60 00/11 بازخورد

 82397/4 9051/14 00/59 00/6 خودافشایی

 99889/7 6833/78 00/132 00/47 ارتباطی یهامهارت

 29338/0 4486/3 00/5 00/0 تسلط بر درس

 23041/0 8538/3 50/2 00/0 تدوین طرح درس

 96999/0 3893/3 33/18 00/1 تدریس یهامهارت

 79945/0 1987/3 26/7 00/0 مدیریت کالس درس

 96356/0 2640/8 00/5 00/0 راهنمایی ومشاوره

 27438/0 2876/8 00/5 00/0 ارزیابی عملکرد

 26031/0 0649/3 00/5 00/1 ارتباطی استاد با دانشجو یهامهارت

 27203/0 3101/3 00/9 00/1 و تدریس رعایت مسائل اخالقی در آموزش

 04/84 87/181 802 50 کیفیت تدریس

 

 ارتباطی( و مالک )کیفیت تدریس( یها)مهارت نیماتریس همبستگی بین متغیرهای پیش ب :4جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی هامؤلفه هاهیفرض

 085/0 /.390 ارتباطی اساتید و کیفیت تدریس یهامهارت اصلی

 001/0 /.451 مهارت کالمی اساتید دانشگاه با کیفیت تدریس 9

 047/0 /.882 مهارت شنود اساتید و کیفیت تدریس 2

 083/0 /.318 مهارت بازخورد اساتید و کیفیت تدریس 3

 814/0 177/0 مهارت خودافشایی اساتید و کیفیت تدریس 4

449/0  =R ،801/0  =R2 ،190/0 = دوربین واتسون=  55/1، یافتضریب تعییین تعدیل 

 

 ارتباطی بر کیفیت تدریس اساتید یهاآنالیز واریانس بین متغیر بین مهارت :5جدول 
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 سطح معناداری آماره فیشر میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 000/0 650/17 432/1926 1 432/1926 بین گروهی

   437/7272 70 549/118 درون گروهی

    71 275/9264 کل

 

 ارتباطی بر کیفیت تدریس اساتید با روش گام به گام یهامهارت یهارگرسیون چندمتغیری مؤلفه بیضرا :6جدول 

 سطح معناداری tمقدار  ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد مدل

 B بتا خطای استاندارد   

9      

 000/0 362/2  804/4 179/35 )ثابت(

 000/0 801/4 449/0 194/0 213/0 مهارت کالمی

2      

 000/0 21/3 48/0 81/0 72/0 مهارت کالمی

 000/0 61/3 32/0 83/0 75/0 مهارت بازخورد

3      

 000/0 53/3 39/0 83/0 0//73 مهارت کالمی

 000/0 92/8 36/0 86/0 71/0 مهارت بازخورد

 000/0 66/8 89/0 82/0 62/0 مهارت شنود

 

 000/0طبق جدول و روش آنالیز واریانس تک متغیره سطح معناداری 

بوده بدین  05/0بدست آمد که با توجه به اینکه این مقدار کمتر از 

ارتباطی بر کیفیت تدریس  یهامهارت یهاجهت پیش بینی مؤلفه

برای بررسی اهمیت نسبی  .شودیاساتید رابطه معناداری دیده م

متغیرهای پیش بین در پیش بینی کیفیت تدریس اساتید باید مقادیر 

ضرایب رگرسیون را مطالعه نمود. نتایج حاصل از محاسبه ضرایب 

 ارائه شده است. 6جدول ه گام، در رگرسیون، با استفاده از روش گام ب

دهد که در بهترین فوق نشان میضرایب رگرسیون درج شده در جدول 

(، P ،39/0  ==  000/0(، مهارت کالمی )3مدل پیش بینی )مدل 

، P=  000/0( و مهارت شنود )P ،36/0  ==  000/0مهارت بازخورد )

89/0-  =.قادر به پیش بینی کیفیت تدریس اساتید هستند ) 

 بحث

 ا کیفیتدر پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی ب

تدریس اساتید دانشگاه از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی پرداخته شد. 

ارتباطی اساتید و کیفیت تدریس آنان  یهانشان داد بین مهارت هاافتهی

از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رابطه وجود دارد. یعنی با 

تر شارتباطی، کیفیت تدریس اساتید نیز بی یهاباال رفتن مهارت

. همچنین در بین مهارتهای ارتباطی اساتید، مهارت کالمی و شودیم

ی را بر کیفیت تدریس و مهارت خودافشای ریبیشترین ضریب تأث بازخورد

مهارت ارتباطی و کیفیت  یهامؤلفهرابطه معکوس و ضعیف دارد. 

تدریس تنها بین مهارت کالمی، مهارت بازخورد و مهارت شنود با مقادیر 

رابطه مستقیم و معناداری بدست آمد. یعنی اساتید با تقویت همبستگی 

کیفیت تدریس خود را ترقی  توانندیکالمی و بازخورد م یهامهارت

 باقیانی مقدم و یهاپژوهش یهاافتهیاین پژوهش با  یهاافتهیبخشند. 

، محمودی و [11] (1391) یعبداله زاده راف [86]( 1391همکاران )

متین  ی، زارع[13] (1391، نظری و همکاران )[18] (1326همکاران )

، [16] (1390نصیری پور و همکاران ) ،[15] (1390و یوسف زاده )

، عالقه بند و [12] (1390) ی، احمد[17] (1390) یمرتضو دعایی و

، [80] (1390) یلیاصفهانی و اسماع یخالق [19] (1390) یکمال

 (1391) فر و همکاران یمی، سل[88] (1390عسگری و همکاران )

کور نیز نشان دهنده مذ یهاپژوهش یهاافتهی. باشدی، همراستا م[83]

 یهاارتباطی و اثربخشی و کارایی در حوزه یهاهمبستگی بین مهارت

مختلف انسانی بوده است. از دیدگاه دانشجویان، افزایش مهارت کالمی 

ها توأم شده است و اساتید با افزایش معناداری درعملکرد تدریس آن

دانشجویان از میان عوامل مختلف ارتباطی اساتید، قدرت بیان و تسلط 

با  اند ومعیارهای یک استاد خوب دانسته نیتربر درس اساتید را از مهم

کالمی با مهارت  ریمهارت تأث .[86]نمره ارزشیابی آنان رابطه دارد 

 ارت کالمی وتدریس باالترین رابطه را دارد و به طبع اساتید دارای مه

بازخورد، توانایی بیشتری در امر تدریس، نسبت به اساتید دیگر دارند. 

بین مهارتهای بازخورد اساتید با کیفیت تدریس آنان رابطه وجود دارد. 

هر چه اساتید در برخورداری از مهارت بازخورد در  رسدیبه نظر م

ر هتها در زمینه تدریس دروس بوضعیت مناسبی باشند، عملکرد آن

که در  دهدیها امکان را مخواهد بود. چرا که داشتن این مهارت به آن

برقراری ارتباط دو جانبه با دانشجویان بهتر عمل نموده، کم و 

خود را درک نموده، سعی در ارائه مطالب بهتر در جهت  یهایکاست

ها نمایند. استفاده از بازخورد با کاهش دادن امکان وجود رفع نیاز آن

ف اساسی بین اطالعات یا نظرات دریافت شده مورد نظر، فراگرد اختال

. معلمان از امتحانات به عنوان بازخورد استفاده کندیارتباط را اصالح م

 دهدیبنابراین فراگرد بازخورد دقت ارتباط را افزایش م کنندیم

همچنین اینکه اساتید دریابند که دانشجویان درباره رفتارهای آنان 

رات نظ توانندی، مکنندیها را ارزیابی مو چگونه آن شندیاندیچگونه م

بازخوردی آنان را با نتایج ارزشیابی شخصی خود سنجیده و در جهت 

همچنین به نظر . [87]افزایش مهارتهای ارتباطی خود تالش کنند 

هر چه اساتید در برخورداری از مهارت شنود در وضعیت  رسدیم

ها در زمینه تدریس دروس بهتر خواهد بود. مناسبی باشند، عملکرد آن
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دن که در شنی دهدیها این امکان را مچرا که داشتن این مهارت به آن

دانشجویان بهتر عمل نموده، مطالب مورد نیاز  یهاسئواالت و خواست

 مهارت نیترها را بیشتر مطرح نمایند. شاید بتوان گفت مشکلآن

زیرا نحوه گوش کردن بر میزان موفقیت  باشدیارتباطی گوش کردن م

ی برا. از طرفی گذاردیم ریاساتید در برقراری ارتباط با دانشجو تأث

گویای  177/0دافشایی و کیفیت تدریس مقدار همبستگی مهارت خو

دیگران، ما  شودیخودافشایی ها، سبب م ارتباط منفی و معنادار است.

را از لحاظ هیجانی، با ثبات یا ناسازگار بدانند. خودافشایی ها، بر میزان 

. اساتید با توجه و مطالعه، الگوی پنجره گذاردیم ریخودآگاهی نیز تأث

ستی تا حدی خودافشایی داشته باشند تا دانشجویان بتوانند جوهری بای

با آنها احساس صمیمت کنند و مشکالت خود را با آنها در میان بگذارند 

که در نتیجه موجب افزایش کیفیت تدریس وعملکرد آموزشی اساتید 

. همچنین بعد مهارت شنود نقش بیشتری نسبت به بعد کالمی شودیم

بر  «مهارت کالمی» ریمتغ ریندارد و میزان تأثبا کیفیت تدریس آنان 

 .باشدیبیش از متغیر دیگر م« مهارت تدریس»

بنابراین بین کیفیت تدریس رابطه چندگانه وجود دارد و به این نتیجه 

که مهارتهای ارتباطی اساتید و کیفیت تدریس آنان به یکدیگر  میرسیم

ین عامل ارزشمندی اند. آگاه کردن مدرسین نسبت به وجود چنوابسته

بسزایی در بهبود عملکرد  ریتأث تواندیو چگونگی استفاده از آن در م

مراکز عالی آموزش کشور داشته باشد. بدین معنا که اساتید در 

ارتباطی، کمتر از مهارت خودافشایی و بیشتر از مهارت  یهامهارت

با . یک مدرس جهت برقراری ارتباط مؤثر کنندیبازخورد استفاده م

دانشجویانش باید قادر باشد مفاهیم ذهنی خود را به عالیم و نمادهایی 

که برای دانشجویانش آشنا و قابل درک باشد تبدیل کند و باید همواره 

به عکس العمل و واکنش دانشجویانش توجه ویژه داشته باشد و موانع 

طی اارتباط را بشناسد لذا آشنایی با این فرایند و داشتن مهارتهای ارتب

الزمه عملکرد مطلوب یک استاد دانشگاه، به خصوص در  توانیرا م

ارتباطی مناسب و توانایی در  یهاتدریس دانست. وجود کانال نهیزم

بازخورد نمودن  یهامؤثر و بهره گرفتن از کانال یاوهیگوش دادن به ش

موجب اثر بخش شدن شبکه ارتباطی گردد.  تواندینتیجه ارتباطات م

اگر بین پیام گفتاری و غیر گفتاری هماهنگی الزم وجود همچنین 

ا و رضایت طرفین ی گرددینداشته باشد، پدیده عدم اطمینان تقویت م

که در  ییهاروش نیتریکی از متداول .[2] ابدییگیرنده پیام کاهش م

بیشتر کشورها و از جمله ایران جهت تعیین معیارهای یک استاد 

اهی از دانشجویان است که متأثر از ، نظرخوشودیتوانمند استفاده م

لذا برای . [82] طرزعمل، روش کار و مهارتهای ارتباطی مدرس است

 علوم پزشکی، یهادانشگاهیادگیری بعنوان محصول تدریس و آموزش 

متفکرانه، تقویت قدرت  یهاتیالزم است دانشجویان را از طریق فعال

استدالل وتفکر منطقی و توانایی حل مساله، بصورت راهبر و خودجوش 

و اقدامات فردی و گروهی در  یاجهت انجام مسئوولیت های حرفه

که دانشگاهها  یاژهیآینده آماده نمایند و بواسطه انجام همین وظیفه و

متحول و خالق ایجاد  یابرعهده دارند، خواهند توانست درآینده، جامعه

یده پیچ یهادهینمایند به صورتی که در برخورد با تحوالت عظیم و پد

استوار و پابرجا بماند.  جهانی از لحاظ معرفت و دانش عمل و تکنولوژی،

وجه س را مورد تدانشگاه علوم پزشکی باید عوامل مؤثر در کیفیت تدری

ارتباطی  یهاقرار داده، همچنین شرایط الزم جهت آموزش مهارت

اساتید را فراهم نمایند. از آنجایی که مهارت ارتباطی به عنوان یک امر 

اجتماعی شناخته شده است؛ طی  -وابسته به متغیرهای فردی

مشخص گردید که این ویژگی در افراد به صورت  یاهیفرض یهایبررس

، بلکه نیازمند بکارگیری شودیودی و یا مکانیکی حاصل نمخودبخ

اجتماعی و محیطی است. برگزاری  –فردی  یهایبسیاری از توانمند

کالسها و کارگاههای آموزشی جهت تقویت مهارتهای کالمی، غیرکالمی 

و زبان بدن، شنیداری، زبانی، بازخورد، مدیریت کالس درس، اساتید 

به عنوان  تواندیارتباطی م یهاگیری مهارت. به کاردینمایضروری م

شاخص اثرگذار در کیفیت تدریس وعملکرد آموزشی اساتید در نظر 

گرفته شود. از طرفی انگیزه اساتید جهت آشنایی با مهارت خودافشایی 

 اندتویدرحد تقریباً پایینی است که عوامل مؤثر بر این پدیده که م

ی داشته باشد، قابل بررسی فرهنگی، اجتماعی و شخصیت یهاشهیر

که مدرسین آموزش عالی مطابق  شودی. بنابراین پیشنهاد مباشدیم

خودافشایی داشته باشند تا  یاالگوی پنجره جوهری، تا اندازه

دانشجویان بتوانند با آنها احساس صمیمت نموده و موانع ارتباطی 

نا پزشکی ب یهاتر شود این امر بویژه در مورد دانشجویان رشتهکمرنگ

آموزشی و روانی که در  یهایو دشوار هاتیبه ماهیت رشته و حساس

 تر مشکالت. وقتی دانشجویان بتوانند راحتدینمایپی دارد ضروری م

خود را با اساتید در میان بگذارند، موجب افزایش کیفیت تدریس و 

در پایان قابل ذکر است عدم انجام  عملکرد آموزشی اساتید خواهد شد.

مصاحبه با دانشجویان عالوه بر پرسشنامه جهت جمع آوری دادهها، از 

 .باشدیمحدودیتهای این پژوهش م

 نتیجه گیری

مهارتهای ارتباطی اساتید با کیفیت تدریس آنان نتایج نشان داد که 

بازخورد اساتید، عامل مهمی در  یهاارتباط نزدیکی دارند و مهارت

 .ودشیکالس درس آنان محسوب مافزایش اثربخشی تدریس و مدیریت 

 سپاسگزاری

 مدیریت رشته قالب پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش حاضر در

 12881818931088آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد با کد 

معاونت آموزشی و دانشجویان دانشگاه علوم  از وسیله بدین انجام گرفت.

داریم را قدردانی و تشکر کمال ،پزشکی بجنورد

.
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Abstract 

Introduction: Due to the important role of communication in effective classroom 

management, the current study aimed at examining the relationship between 

communication skills and quality of teaching among the lecturers of North Khorasan 

University of Medical Sciences from the viewpoint of medical students in 2015. 

Methods: The current descriptive correlational study was conducted on a total of 1280 

medical students of Northern Khorasan University of Medical Sciences; the sample size 

was calculated by the Morgan table formula and accordingly, 370 subjects were selected 

using the stratified random method. Data collection tools were the Barton G.A. 

communication skills and the Suraj teaching quality questionnaires. The validity of the 

questionnaires was confirmed and their reliability was also assessed by Cronbach’s alpha 

(the Barton communication skills = 0.859, and the Siraj teaching quality = 0.912). The 

obtained data were analyzed with SPSS version 20 using Pearson correlation and 

multivariate regression tests. 

Results: The results showed a significant positive relationship between communication 

skills and quality of teaching in the university lecturers; for instance, by increasing 

communication skills, the quality of teaching was also increased. The study found a 

significant direct correlation between verbal and feedback skills- while feedback skills 

had higher correlation- with quality of teaching. The adverse correlation was also 

observed between self-presentation and quality of teaching. 

Conclusions: There is a significant positive relationship between communication skills 

and quality of teaching among the university lecturers. Also, feedback-skill is an 

important factor in increasing the lecturers’ quality of teaching and classroom 

management. 
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