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  هاي يك استاد توانمند از ديدگاه دانشجويان علوم پزشكي ويژگي
  

  ٭پيشه  علي دلآزيتا رستمي،نيكو يماني، فر، مريم عليزاده، منيره يعقوبي،  هادي پيمان، امينه زريان، جميل صادقي
  

  

  چكيده
 يعني يند فرآين ايگر قطب ديدگاه از دگيريياد يند قطب فرآينتر  به عنوان مهميد اساتيابي بر ارزشگذار ير عوامل تأثييشناسا :مقدمه

 استاد يك هاي يژگي ويينهدف از پژوهش حاضر تع.  داشته باشدي آموزشيفيت در ارتقاي كيي بسزاير به طور بالقوه تأثتواند ي ميران،فراگ
  .باشد ي دانشگاه علوم پزشكي ايالم ميانه دانشجويدگاتوانمند از د

 با روش 1388-1389يلي نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايالم در سال تحص800طعي، تعداد  در اين پژوهش توصيفي مق:ها روش
 آن قبالً ياييبا استفاده از يك پرسشنامه استاندارد كه روايي و پا. يدند وارد مطالعه گرديافته يص تخصيا گيري تصادفي چند مرحله نمونه
  . آنها صورت گرفتي و تجزيه و تحليل آماري بر روآوري  مورد نظر جمعيها  دادهود، شده بيدهسنج
 يس، روش تدري نمره برايانگينم. دكترا مشغول به تحصيل بودند/ درصد در مقاطع كارشناسي7/52ها دختر و   درصد نمونه68در مجموع : نتايج

ارتباط .  بود6/71±2/17 و9/81±2/11، 7/83±9/13، 8/83±3/11 يب استاد به ترتيپژوه  استاد و دانشي فردهاي يژگي وي، فردينارتباطات ب
  ).P<05/0( وجود داشتيان دانشجويل و دانشكده محل تحصيلي مقطع تحصيلي، رشته تحصيت، با جنسيان دانشجويدگاه دين بيمعنادار
 و ي فردهاي يژگي و،ي فردين ارتباطات بيس، روش تدريب به ترتيران فراگيدگاه استاد توانمند از ديك هاي يژگي وينتر  مهم:گيري نتيجه
 و يكسانهاي يك استاد توانمند لزوماً   در خصوص ويژگييلي مقاطع مختلف تحصيان دانشجوهاي يدگاهق و دي عاليازها،ن.  بوديپژوه دانش

  .يردها مورد توجه قرار گ  دانشكدهي آموزشهاي يزير  موضوع در برنامهين كه اگردد ي ميشنهاد پينباشد و بنابرا يهماهنگ نم
  

  ي علوم پزشكيان دانشجويابي، استاد توانمند، ارزش:يدي كلهاي واژه
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، گروه آمار و اپيدميولوژي، )دانشيار(پيشه  دكتر علي دل :نويسنده مسؤول *
  alidelpisheh@yahoo.com.  ايالملوم پزشكيدانشكده پزشكي، دانشگاه ع

ات و توسعه هادي پيمان، كارشناس پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، مركز مطالع
. ايران. ، ايالمآموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايالم

)hadi.peyman2010@gmail.com(ارشناس مامايي، مركز امينه زريان، ك ؛
. ايران. ، ايالممطالعات و توسعه آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايالم

)aminez84@yahoo.com(فر، دانشجوي دكترا، گروه مديريت  ؛ جميل صادقي
 درماني، دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم -خدمات بهداشتي

؛ مريم عليزاده )jamil.sadeghifar@gmail.com (.تهران، ايران، پزشكي تهران
دانشجوي ارشد آموزش پزشكي،مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، دانشگاه علوم 

؛ منيره )alizade.maryam@ymail.com. (پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
يعقوبي، پزشك عمومي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي 

 دكتر نيكو يماني ؛)monir.yaghoubi@gmail.com. (الم، ايرانايالم، اي

  مقدمه
 نيست بلكه فراگيراندانش به   علم وصرفا ارائهآموزش 

 عواملو  كه طي آن سطح يادگيري باشدفرآيندي تواند  مي
 امروزه با پيشرفت .)1(گرددشناسايي نيز مؤثر بر يادگيري 

دستيابي به تمام علوم  تكنولوژي، علوم و و گسترده سريع
همه علوم تدريس از طرفي و باشد   نميمقدوربراي يك فرد 

                                                                                 
، گروه آموزش پزشكي، مركز تحقيقات آموزش در علوم پزشكي، دانشگاه )استاديار(

آزيتا رستمي،  ؛)yamani@edc.mui.ac.ir (.علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
د اسالمي واحد خوراسگان ، ريزي آموزشي، دانشگاه آزا آموخته كارشناسي ارشد برنامه دانش

 )azita_rostami51@yahoo.com( . ايراناصفهان،
 اصالح شده و در 2/12/89 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 12/10/89اين مقاله در تاريخ 

  . پذيرش گرديده است9/12/89تاريخ 
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كه   از آنجايي.)2(براي هر فرد با هر ويژگي ممكن نيستنيز 
 هاي تئوري و دگيرييا تاد در راستاي هدايتاسهاي  فعاليت
 در نقش راترين  مهمباشد، وي  دانشجويان مياي  حرفه

از طرف ديگر، . )3(بر عهده داردتربيت دانشجويان  تعليم و
 روان و  روح وه عنوان كسي كه بيشترين ارتباط را باب

 را در مهم استادتوان نقش   نمياحساسات دانشجويان دارد
 فضايي كننده خلق  استاد.)4( انكار كرديفرآيند آموزش

 استعدادهاي كند، پيدا مي آن بصيرت در دانشجو كه است
 جهت در و دهد رشد مي و را شناخته خود بالقوه
 گام بهترين شيوه به خود اي و شخصي حرفه هاي توانايي
 مدرس مطلوب هاي ويژگي با اتكا به تغييرات اين ؛دارد بر مي

ي مطلوب ها ويژگي تمامي داشتن .)5(پذيرفت خواهد صورت
 هر است كه دليل همين به، نيست پذير امكان استاد براي يك
 شايستگي وتوانمندي براي را معيارهاي مختلفي سازماني
 شتندا با خوب استاد يك  لذا وكند تعيين مي خود اساتيد
يك  اعتبارتواند در ارتقا و   مناسب و مطلوب ميهاي ويژگي

  ).4(گردد مؤثر واقع آموزشيسازمان 
تدريس در  به عالقه و بيان علمي، شيوايي سي تسلطبرر

مكانيسم جذب اساتيد ضروري  مطالعات گوناگون در
 و از پذيرش پس همچنين پيشنهاد شده كه. اند دانسته شده

 ي آموزشيها تدريس استاد، در قالب كارگاه از شروع قبل
 و تدريس يها دروس، روش تنظيم دهي و نحوه سازمان

تا  فراگير به اساتيد ارائه شود، با تباطار چگونگي برقراري
يكي . بهبود يابد  يادگيري آنان-بدين وسيله كيفيت ياددهي

  اساتيدي مطلوب درها ويژگيهايي كه موجب شناخت  از راه
بنابراين  . استدانشجوياناستفاده از ديدگاه  شود، مي

هاي يك استاد  در مورد ويژگي نفراگيراشناخت نظرات 
بهبود نحوه تدريس و ارتقاي اثر بخشي آن جهت  توانمند،

در روش ارزشيابي استاد ). 7و6(باشد بسيار ضروري مي
سؤال  تعدادي  حاوينجيسنظر نامهشپرس يك معموالً

 در استاد آموزشي هاي فعاليت هاي فردي و درباره ويژگي
 ارزشيابي طريق يندب تا شود گذاشته مي دانشجو اختيار

 ممكن مورد اساتيد در جوياندانش ظرناظهار .صورت گيرد

 استاد موضوع ارزشيابي با كه باشد عواملي از متأثر است
 گذشته هاي طي سال در راستا اين در .دباش نداشته ارتباط
 نوع اينموافقان ). 13تا8(شده است ارائه هاي مختلفي ديدگاه

 شناخت فرا داراي نوعي دانشجويان كه معتقدند ارزشيابي
 صحيح از اساتيد آنان ارزشيابي ودش باعث مي كه هستند
 كه قضاوت دارند اعالم مي كه مخالفان حالي در باشد

 الزم برخوردار روايي از بنابراين و بوده ذهني دانشجويان
  ).10(نيست

نظام  در دانشجو توسط استاد ارزشيابي كه آنجايي از
ارزشيابي  يندآفر از مهمي بخش عنوان به كشور يآموزش

 آن  بازده واجرايي مراحل اهداف، است الزم باشد، استاد مي
 شناخت ديدگاه .دگير قرار ارزيابي مورد درستي به

 راهنماي تواند استاد مي ارزشيابي  خصوصدر دانشجويان
مطالعه . آورد فراهم مشكالت موجود اصالح براي مفيدي
 هاي يك استاد توانمند از با هدف تعيين ويژگي حاضر،
صورت زشكي ايالم  پاه علومدانشجويان دانشگ ديدگاه
  .ه استگرفت

  
  ها روش

 كه در باشد تحليلي مي -توصيفي مطالعه يك پژوهش، اين
 در دانشگاه علوم پزشكي ايالم 1388اسفند ماه سال 

 جامعه آماري شامل دانشجويان. طراحي و اجرا گرديد
 و ماماييو  پرستاري، پزشكي، هاي پيراپزشكي دانشكده
 ها رشته  بود كه درپزشكي ايالم علوم دانشگاه بهداشت

  پرستاري،علوم آزمايشگاهي عمل، اتاق ،پزشكي، هوشبري
مشغول به ) اي، خانواده محيط، حرفه (بهداشت مامايي و و

 نفر با توجه به جامعه 800حجم نمونه. تحصيل بودند
 درصد 95 آماري، حجم نمونه در مطالعات مشابه و با

افزار  ا استفاده از نرم درصد خطا ب1اطمينان و حداكثر 
StatCalc  تحت برنامه Epi-infoجهت تكميل . تعيين گرديد

اي  گيري تصادفي چند مرحله ها از روش نمونه پرسش نامه
تخصيص يافته استفاده شد و از هر دانشكده با توجه به 
تعداد دانشجويان آن دانشكده، تعداد مشخصي از آنان به 
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  هاي استاد توانمند ژگيوي  هادي پيمان و همكاران
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  .شدند صورت تصادفي انتخاب مي
آوري  ها با استفاده از يك پرسشنامه محقق ساخته جمع ادهد

 در استفاده مورد هاي پرسشنامهگيري از   گرديد كه با بهره
 مختلف هاي دانشگاه رد كه )13و4و3 (مشابه تحقيق چندين
اين .  طراحي شده بودبودند آمده در اجرا به كشور

 شامل اول قسمت بود، قسمتپرسشنامه مشتمل بر دو 
شناختي شامل جنس، رشته تحصيلي،  جمعيت مشخصات

 43 بر دوم مشتمل قسمت .دانشكده و مقطع تحصيلي بود
 بود دانشگاهيتوانمند  استاد يك معيارهاي در موردسؤال 

مهارت  ،)سؤال 11 (فرديهاي  ويژگي ،چهار حيطه در كه
و دانش ) سؤال 11( بين فردي ارتباط، )سؤال 16 (تدريس

روايي . بود بندي شده  دسته) سؤال5(پژوهي استاد 
 نفر از اعضاي هيات 10گيري از نظرات   محتوايي با بهره

پايايي پرسشنامه نيز در يك مطالعه . علمي تأييد گرديد
 پرسشنامه اجرا گرديد با ضريب 80پايلوت كه با توزيع 

مقياس پرسشنامه يك . تعيين شد) α/.=75(آلفاي كرونباخ 
 نسبتاً اهميت، كم اهميت، بي« اي به صورت مقياس پنج درجه

را به  5 تا 1 امتياز ترتيب به كه بود» بسيارمهم  ومهم مهم،
 .خود اختصاص داد

جهت بررسي ديدگاه دانشجويان در هر حيطه، مبناي نمره 
 در نظر گرفته شد و براي تعيين ديدگاه آنان براي هر 100

وع بدين ترتيب كه مجم.  در نظر گرفته شد5آيتم مبناي نمره 
اي  شد و بر بيشترين نمره سؤاالت هر حيطه با هم جمع مي

توانست از آن حيطه كسب كند تقسيم  كه هر نفر مي
شد كه جدول يك   ضرب مي100گرديد و حاصل در عدد  مي

جهت مقايسه ديدگاه دانشجويان باهم . بر اين اساس است
و » ترم اول«ها در دو گروه  از لحاظ ترم تحصيلي، نمونه

منظور از . بندي گرديدند تقسيم» وم و باالترترم د«
دانشجويان ترم اول دانشجوياني بودند كه حداقل يك ترم 

در خصوص معدل نيز ابتدا . تحصيلي را گذرانده بودند
ميانه معدل تعيين گرديد و بر اساس آن در دو گروه؛ گروه 

معدل مساوي يا ( و گروه دوم ) معدل كمتر از ميانه( اول 
ها بر اساس  همچنين داده. بندي شدند گروه) ميانهبيشتر از 

آناليز . جنس، مقطع و دانشكده مورد مقايسه قرار گرفتند
 و SPSS-16افزار آماري  ها با استفاده از نرم داده
هاي آماري غير پارامتري صورت  گيري از آزمون  بهره

  .پذيرفت
  
  جينتا

ر  پرسشنامه د740 پرسشنامه توزيع شده، 800از مجموع 
ميزان مشاركت (مرحله اول تكميل و بازگشت داده شد 

 پرسشنامه نيز به دليل عدم تكميل 4).  درصد5/92
. هاي اول يا دوم پرسشنامه از مطالعه خارج گرديدند قسمت

 پرسشنامه باقيمانده براي 64جهت تكميل حجم نمونه، 
افرادي كه در مرحله اول مشاركت ننموده بودند ارسال و 

 پرسشنامه 800ها بر مبناي  دند و لذا آناليز دادهتكميل گردي
 .صورت گرفت

 درصد در مقاطع 7/52ها دختر،   درصد نمونه68در مجموع 
دكترا و بقيه در مقطع كارداني مشغول به /كارشناسي

بيشترين و كمترين نمره به ترتيب مربوط به . تحصيل بودند
و دانش ) 9/81±2/11(هاي روش تدريس استاد  حيطه
دانشجويان دانشكده . استاد بود) 6/71±2/17(هي پژو

پزشكي، دانشكده پرستاري، دانشكده بهداشت و پيراپزشكي 
هاي  ، ويژگي)1/86(به ترتيب ارتباطات بين فردي استاد 

و ) 6/83(، روش تدريس استاد )6/85(فردي اساتيد 
ترين  را به عنوان مهم) 8/84(ارتباطات بين فردي استاد 

نمرات ميانگين . استاد توانمند معرفي نمودندهاي يك  ويژگي
هاي يك استاد توانمند  ديدگاه دانشجويان در مورد ويژگي

بر حسب جنس، مقطع تحصيلي، دانشكده ، ترم و معدل در 
  . نشان داده شده است1جدول 

در حيطه روش تدريس دانشجويان هر دو مقطع كارداني و 
هم داشتند به دكترا اختالف نظر كمتري را با /كارشناسي

بندي  قدرت بيان و مهارت استاد در جمع«نحوي كه آنها 
را به » به چالش كشيدن موضوعات درسي«و » مطالب

هاي يك  ترين ويژگي ترين و كم اهميت ترتيب به عنوان مهم
  .استاد توانمند در حيطه روش تدريس استاد گزارش نمودند
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ابي ديدگاه هايي بود كه مورد ارزي دانش پژوهي نيز از حيطه
در اين حيطه تشويق . دانشجويان مورد مطالعه بود

ها به عنوان  دانشجويان جهت حضور و همكاري در پژوهش
ترين خصوصيت از ديدگاه دانشجويان هر دو مقطع بود  مهم

در حالي كه تمايل استاد به ارائه طرح تحقيقاتي توسط 
هاي تحقيقاتي تخصصي به ترتيب  دانشجو و ارائه طرح

دكترا و كارداني به /ط دانشجويان مقاطع كارشناسيتوس

در حيطه . ترين ويژگي معرفي شدند عنوان كم اهميت
دكترا بيشتر از /پژوهي دانشجويان مقطع كارشناسي دانش

دانشجويان مقطع كارداني به تشويق دانشجويان جهت 
ها توسط استاد اهميت  حضور و همكاري در پژوهش

) >04/0p(ظر آماري معنادار بود اين اختالف از ن. دادند مي
  ).1جدول (

  
  هاي يك استاد توانمند بر حسب جنس، مقطع تحصيلي، دانشكده، ترم و معدل ديدگاه دانشجويان مورد مطالعه در خصوص ويژگي: 1جدول 

مهارت ارتباط بين  هاي فردي ويژگي حيطه
 فردي

 دانش پژوهي استاد روش تدريس

 70)1/13( 82)2/9( 82)6/12( †83)8/8( پسر  جنس

  72)9/18(  84)2/12(  84)6/14(  81)2/12(  دختر
 70)6/14( 83)9/8( 82)1/12( 83)6/7( كارداني  مقطع

 72)7/19( 84)4/13( 85)2/15( 80)8/13( دكترا/كارشناسي

 70)9/21( 83)9/8( 82)5/12( 85)4/10(  پرستاري

  70)7/12( 85)11(./ 85)1/2( 86)9/9( پزشكي
 71)0/16( 83)9/8( 83)4/11( 83)0/8(  بهداشت

 دانشكده

 73)2/18( 84)4/16( 84)2/19( 77)8/15( پيراپزشكي

 76)7/19( 85)9/13( 85)0/17(  80)8/14( 1ترم   ترم

 68)3/14( 82)2/11( 82)2/11( 83)3/7(  و باالتر2ترم 

 70)3/12( 83)8/7( 85)6/8( 83)9/6( 1گروه   معدل

 66)9/15( 83)9/8( 82)4/13(  82)3/9( 2گروه 

 71)2/17( 83)3/11( 83)3/11( 81)2/11( جمع كل

  . است و اعداد داخل پرانتز انحراف معيار است100 اعداد داخل هر كادر ميانگين نمره هر حيطه بر مبناي †
  

براي امر تدريس  استفاده استاد از وسايل كمك آموزشي
هاي  مالك ديگري بود كه در بين دانشجويان دانشكده

هايي غير يكسان وجود داشت، به طوري كه  مختلف ديدگاه
دانشجويان دانشكده پيراپزشكي و بهداشت به ترتيب 
بيشترين و كمترين نمره را به استفاده استاد از وسايل 

بين جنسيت دانشجو ). >05/0p(كمك آموزشي داده بودند 
و مهارت استاد در برقراري ارتباط با دانشجو ارتباط 

) 92(ري وجود داشت به طوري كه دانشجويان دخترمعنادا

به اين ) 84(نمره بيشتري را نسبت به دانشجويان پسر
ارتباط بين ). >04/0p(ويژگي استاد اختصاص داده بودند 

هاي پژوهشي نيز معنادار  جنس با فعاليت استاد در زمينه
بدين ترتيب كه دانشجويان دختر نسبت به پسر بيشتر . بود

). >001/0p(گي استاد توجه نموده بودند به اين ويژ
و دانشجويان ) 92(دانشجويان پرستاري بيشترين نمره 

را به استفاده استاد از وسايل ) 78(بهداشت كمترين نمره 
كمك آموزشي اختصاص داده بودند كه اين اختالف از نظر 
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و ) 100(بيشترين نمره ). >02/0p(آماري معنادار بود
وط به كيفيت تدريس توسط مرب) 90(كمترين نمره 

 آمد به دستدانشجويان علوم آزمايشگاهي و پرستاري 
)000/0p<.(  

توانايي «دكترا /از ديدگاه دانشجويان مقاطع كارشناسي
و » استاد در پاسخ به سؤاالت و مشكالت دانشجويان

و از ديدگاه دانشجويان » اطالعات علمي تخصصي استاد«
و » و درجه علمي استادميزان تحصيالت «مقاطع كارداني، 

توانايي استاد در پاسخ به سؤاالت و مشكالت «نيز 
هاي يك استاد  ترين ويژگي به عنوان مهم» دانشجويان

در حيطه مشخصات فردي استاد . توانمند معرفي شده بودند
اختالف معناداري بين ديدگاه دانشجويان مقاطع كارداني و 

ستاد دكترا در خصوص سابقه فعاليت ا/كارشناسي
)05/0p< ( و توانايي عملي استاد)02/0p< (وجود داشت .

همچنين وضعيت تاهل يا تجرد استاد به عنوان كم 
ترين ويژگي يك استاد توانمند از ديدگاه هر دو مقطع  اهميت

هاي  در حيطه مهارت. كارداني و كارشناسي گزارش گرديد
ارتباطي استاد با دانشجو از ديدگاه دانشجويان مقاطع 

دكترا و كارداني به ترتيب رعايت حقوق /رشناسيكا
دانشجو و توجه به نيازهاي فرهنگي و اجتماعي دانشجو به 

  .ها معرفي گرديدند ترين ويژگي عنوان مهم
آشنايي با روحيات دانشجو و توجه به نيازهاي فرهنگي و 
اجتماعي دانشجو از مواردي بودند كه از ديدگاه دانشجويان 

هاي يك  را اهميت كمتري در ويژگيدكت/مقطع كارشناسي
. را داشت) در حيطه ارتباط با دانشجو(استاد توانمند 

دانشجويان مقطع كارداني نيز آشنايي با روحيات دانشجو 
  .را به عنوان يك ويژگي كم اهميت معرفي نمودند

  
  بحث

هاي يك  مقطعي با هدف تعيين ويژگي-اين مطالعه توصيفي
هاي  كي با استفاده از ديدگاهاستاد توانمند در علوم پزش

دانشجويان بعنوان يكي از دو قطب اساسي يادگيري 
حجم مناسب و باالي نمونه از سويي و . صورت گرفت

ميزان باالي مشاركت واحدهاي پژوهش در مرحله اول 
گيري از سوي ديگر، مطالعه حاضر را معرف و   نمونه

ير نموده پذ گوياي جامعه پژوهش ساخته و نتايج آنرا تعميم
ترين  نتايج مطالعه حاضر مشخص كننده مهم. است

هاي يك استاد توانمند در ارتباط با امر مهم آموزش  ويژگي
هايي از قبيل ميزان تحصيالت و مرتبه علمي،  بود كه ويژگي

توانايي پاسخ به سؤاالت و مشكالت دانشجويان، قدرت 
بندي مطالب و تسلط بر دروس به  مهارت در جمع بيان،

در مقايسه بين . هاي شناخته شدند ترين ويژگي عنوان مهم
هاي دانشجويان مقاطع مختلف و همچنين دانشجويان  ديدگاه

هاي يك استاد توانمند  دختر و پسر در ارتباط با ويژگي
  .اختالفاتي مشاهده گرديد كه در برخي موارد معنادار بود

ين هاي كشور در ا مطالعات صورت گرفته در ساير دانشگاه
هاي  خصوص مويد اين مطلب است كه بين ديدگاه

نظرهايي وجود داشته و لزوما اين  دانشجويان اختالف
 اي كه در دانشگاه در مطالعه. ها يكسان نبوده است ديدگاه
كرمان، صورت گرفته است روش تدريس را  پزشكي علوم

ويژگي يك استاد خوب معرفي  ترين به عنوان عمده
 علمي معلومات هاي همين مطالعه يافته اساس بر. اند نموده

 آمد، روز و جديد و مطالب موضوعات معرفي مدرس،
 براي دانشجويان در ايجاد انگيزه و مطلب انتقال توانايي

نيز از عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش  بحث در مشاركت
 علوم پزشكي دانشگاه مطالعه ديگري در در). 14(بوده است

 نظر دانشجويان از استاد خوبمعيار يك  ترين مهم اهواز،
آنان  نظر از و بوده آموزشي استاد عملكرد و رفتار
طريقه  و مدرسين دانشگاهي و شخصيتي هاي ويژگي

 متوسط بوده اهميت داراي نيز دانشجويان ارزشيابي
 با نزديك ارتباط برقراري نفس، اعتماد به داشتن). 15(است

 از استفاده س،كال خاتمه و شروع به زمان احترام دانشجو،
از ديدگاه  دانشجو ارزشيابي امر در و جامع دقيق سؤاالت

 ترين قزوين به عنوان مهم پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان
گزارش  مدرس خوب يك تدريس مطلوب در هاي ويژگي

 نتايج مطالعه حاضر با ساير مطالعات از .)16(گرديده است

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               5 / 9

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1614-fa.html


  هادي پيمان و همكاران  هاي استاد توانمند ويژگي
 

 )5(10؛ 1389زمستان ) / توسعه آموزشنامه  ويژه(مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي    /   1136

 در اولويت و ها همخواني دارد و تفاوت فقط نظر نوع ويژگي
به عنوان مثال بيشتر مطالعات بر . هاست اهميت ويژگي

هاي  تري ويژگي توانمندي علمي اساتيد به عنوان يكي از مهم
  .اند يك استاد توانمند تأكيد نموده

 آموزشي يكي مؤسسه هر در علمي  هيأتارزشيابي اعضاي
 .است ي ارتقاي كيفيت آموزشيها برنامه بارزترين از

 خوب نيز از استاد يك برنامه ارزشيابي وسعهت و تدارك
 محسوب مؤسسه آموزشي موفق يك مهم هاي اولويت

 و »هاي آموزشي تكنولوژي« طرفي از ).17(شود مي
 به اهداف رسيدن براي موفقيت عامل ترين مهم »اساتيد«

ين تر متداول از يكي). 18(شوند  ميمحسوب آموزشي
رخواهي از نظ استاد، يك شايستگي تعيين هاي روش

 اين هاي گذشته مطالعاتي در طي سال). 19(دانشجويان است
و ديدگاه دانشجويان در خصوص  گرفته انجام راستا

 .مورد بررسي قرار گرفته است استاد خوب يك معيارهاي
 كنندگان استفاده عنوان به ديدگاه دانشجويان آشنايي با

گيران سيستم  ريزان و تصميم به برنامه آموزش اصلي
 استاد يك هاي ويژگي تا نمود خواهد كمك موزشي كشورآ

 با و نيز مد نظر داشته باشند ديدگاه دانشجويان از را خوب
 و تدريس هاي فعاليت تنظيم در مناسب برنامه ارائه يك

در ). 18(هاي الزم را اعمال نمايند ارزيابي استاد تصميم
ز فراگيران به عنوان يكي ا يادگيري ساير كشورها، ميزان

 گيرد؛ تجربه اصلي ارزشيابي مد نظر قرار مي معيارهاي
 روش يك طراحي در خصوص اين در سنگاپور دانشگاه

 توانايي، حداقل تعيين و توانايي مبناي بر سنجش جديد
 مفيد رابطه اين در استاد متوسط توانايي و توانايي حداكثر
  ).20(است
رداني و مقاطع كا دانشجويان نظر از داد كه نشان ها يافته

دكترا به ترتيب سابقه فعاليت آموزشي و /كارشناسي
هاي فردي يك استاد  ترين ويژگي توانايي علمي استاد از مهم

توانمند بوده كه اين اختالف ديدگاه از نظر آماري معنادار 
سن، جنس و وضعيت تاهل استاد كم ). >05/0p(بوده است 

د مطالعه ها از ديدگاه دانشجويان مور ترين ويژگي اهميت

هاي ارتباطي نيز به ترتيب توجه به  در حيطه مهارت. بود
نيازهاي فرهنگي و اجتماعي دانشجو و رعايت حقوق 

هاي  در حيطه مهارت. ها بودند ترين ويژگي دانشجو مهم
هاي دانشجويان دو  ارتباطي اختالف معناداري بين ديدگاه

سب رسد ارائه منا به نظر مي). p<05/0(مقطع وجود نداشت
بندي مطالب، تسلط بر  مطالب، قدرت بيان، مهارت در جمع

دروس مورد تدريس، مهارت در ارائه مطالب به صورت 
منظم و كيفيت تدريس اهميت بيشتري در مقايسه با ساير 

ها همچون كميت تدريس، ارائه بيشترين مطلب در  ويژگي
است  واضح. پژوهي استاد را دارند ترين زمان و دانش كوتاه
فرآيند  در كليدي نقش كه نيست كميت تدريس اينكه 

 محتواي ارائه چگونگي بلكه كند،  مي يادگيري را ايفا-ياددهي
 و بيان شيوايي علمي، تسلط از در كالس كه منبعث درسي
 اين .دارد كليدي نقشي درس است، دهي سازمان نحوه

 نشود، در نيز عايد باال سابقه در استاد با شايد ها ويژگي
اوايل  شود، در گزينش مناسب طور به استاد اگر كه حالي
  .نمايد كسب ها را ويژگي تواند اين  ميتدريس دوران

  
  گيري نتيجه

هاي تحقيق، ميزان تحصيالت و مرتبه علمي،  مطابق يافته
توانايي پاسخ به سؤاالت و مشكالت دانشجويان، قدرت 

بندي مطالب و تسلط بر دروس مورد  بيان،مهارت در جمع
خوب دانشگاهي در  استاد مهم يك ويژگي ريس چهارتد

 الزم ها، ويژگي اين از برخي. باشد  ميحيطه علوم پزشكي
 اساتيد جذب كميته توجه علمي مورد  هيأتدر جذب است

با  توان  ميرا ديگر برخي اما .دگير دانشگاه قرار
هايي چون بازآموزي و آموزش مداوم در حين  مكانيسم
نحوه  به عنوان مثال .مي تقويت نمودعل عضو هيأت اشتغال
دانشجويان،  با ارتباط برقراري درس، تنظيم و دهي سازمان
اين  از ديگر مواردي و مختلف تدريس هاي روش از آگاهي
روانشناسي،  اصول از برخي آموزش همچنين قبيل،

 در استخدام بدو در اساتيد شركت با كه مواردي است
 توسعه مراكز وسطت شده طراحي ي آموزشيها كارگاه
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 با امر اين. شوند كسب مي ها دانشگاه پزشكي آموزش علوم
 كيفيت فرايند دانشجويان، در مندي ايجاد رضايت

  .بخشيد خواهد را بهبود يادگيري-ياددهي
نتايج حاصل از اين پژوهش و  گردد  ميپيشنهاد
هاي فراگيران در  هاي مشايه در خصوص ديدگاه پژوهش

بندي و تدوين گرديده و  اتحليلي دستهجريان يك مطالعه فر

پايا  و روا عنوان ابزارهايه هاي استخراج شده ب شاخص
گيرنده قرار گرفته تا ضمن  مورد استفاده نهادهاي تصميم

 از واقعي ارزشيابي مناسب، آموزشي محيط نمودن فراهم
صورت گيرد و در نهايت منجر به  اساتيد آموزشي عملكرد

  .لوم پزشكي در كشور گرددارتقاي كيفيت آموزش ع
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Characteristics of a Capable University Teacher from the Students' 
Point of View 

 
Hadi Peyman1, Amineh Zarian2, Jamil Sadeghifar3, Maryam Alizadeh4, Monireh Yaghubi5, 

Nikoo Yamani6, Azita Rostami7, Ali Delpisheh8 
 

Abstract 
 
Introduction: Determining factors affecting teacher's evaluation from the students' point of view (learners) 
could greatly influence the quality of education. This study aims at identifying those characteristics which qulify 
a university teacher cabale in students' opinions. 
Methods: In this descriptive, cross – sectional study, in 2009-2010, 800 students of Ilam University of medical 
sciences were selected. Multi – stage stratified random sampling was used for sample selection. A standard 
questionnaire was used for data collection, and data were analyzed afterwards. 
Results: 68% of the students were female and 52.7% were undergraduates/PhD candidates. The mean for 
teaching style, interpersonal relationships, the teacher's personal characteristics and the knowledge seeking 
attitude of the teacher were 83.8±11.3, 83.7±13.9, 81.9±11.2 and 71.6±11.3, respectively. There was a 
significant relation between students' viewpoints and sex, their field of study, educational level and faculty 
(p<0.05). 
Conclusion: Teaching style, interpersonal relationships, personal characteristics and the knowledge – seeking 
attitude were respective the most import characteristics of a capable University teacher. Students' needs, 
interests and viewpoints at different educational levels are not necessarily identical; therefore, it is suggested 
that these discrepancies be considered in educational planning. 
 
Key words: Capable university teacher, Evaluation, Medical Students 
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