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 مورد در بوشهري پزشك علوم دانشگاه انيدانشجو و دياساتي ها هدگايد
  خوب استاد كي يها ويژگي

  
  نيلوفر معتمدي، حكيمه واحدپرست ،٭رقيه گشمرد

  
  

  چكيده
وهش پژ ينهدف از انجام ا. شوند مي كارآمد در جامعه يروهاينظام آموزش بوده كه باعث پروراندن ن يازجمله اركان اساس يداسات :مقدمه
 استاد خوب و مقايسه نظرات آنها با هم يك يها ويژگيبوشهر در مورد  يدانشگاه علوم پزشك يانو دانشجو يداسات يدگاهد يبررس
  .باشد مي
 100(تمام وقت دانشگاه  علمي هيأت ياعضا يهجامعه آماري شامل كل. تحقيق حاضر يك مطالعه توصيفي تحليلي مقطعي بود: ها شرو
وارد مطالعه  يسرشمار به صورتبودند كه ) نفر 1200( 87- 88يليدوم سال تحص يمسالدر ن يلدر حال تحص يانشجودان يهو كل) نفر

- اي پيشپرسشنامهاطالعات  آوري ابزار جمع. نمودند يلپرسشنامه را تكم ياننفر از دانشجو 1000و  ساتيدنفر از ا 78از تعداد فوق . شدند
  .انجام شدر اسكوئ يكا نآزمو از فادهبا است ها هآناليز داد. بودساخته 
تسلط استاد در درس مورد تدريس، صداقت در گفتار و  :تيبتر  استاد خوب به يژگيسؤال مربوط به و يستدر پاسخ به ب يداسات :نتايج

صداقت در رفتار  يس،تسلط استاد در درس مورد تدر: يانمنظم جهت ارائه دروس؛ و دانشجو يريز برنامهداشتن  يد،رفتار، ارائه مطالب جد
  .ارائه دروس را خيلي مهم دانستندمنظم جهت  يريز برنامهو داشتن  يمطالب درس جذابو گفتار، ارائه 

بعد داشتن  يژگيو. نمود يژهبه آن توجه و يدباشد كه با مي ين ويژگي استادتر مهم تسلط استاد در درس مورد تدريس از :گيري نتيجه
تواند موجب  مي يزارائه مطالب جديد و روزآمد، و داشتن طرح درس مشخص قبل از شروع كالس ن. باشد مي صداقت در گفتار و رفتار

  .آموزش شود يندفرآ يلتسه
  

  يدگاهد يژگي،استاد خوب، دانشجو، و :ي كليديها هواژ
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  مقدمه 

ــي از   ــگاه يك ــمدانش ــر مه ــازنده ينت ــر و س ــاي ت ين نهاده
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h.vahedparast@bpums.ac.ir  

اصالح شده و در  30/9/88رسيده، در تاريخ  به دفتر مجله ۷/۶/۸۸اين مقاله در تاريخ 
  .پذيرش گرديده است 20/12/88تاريخ 

 در هـر جامعـه   ها اجتماعي است كه بايد به اعتالي خالقيت
ي هـا  شي جديد و دريافت دانـ ها شتوسعه پژوه. كمك كند

مختلـــف از طريـــق  مســـائل روز دنيـــا و كـــاربرد آن در
از جملــه اركــان اساســي . گيــرد مــي صــورت هــا هدانشــگا
 اندر مرتبــه اول اســاتيد و ســپس دانشــجوي هــا هدانشــگا

 دانشـجويان قشـر آگـاه هـر جامعـه را تشـكيل      . باشند مي
دهنـد و از خصوصـيات مهـم دانشـگاه ايـن اسـت كـه         مي

ي هـا  ويژگيي آن با نيازها و ها شو رو ها هها، برنام هدف
. رواني و اجتماعي دانشجويان هماهنـگ و سـازگار باشـد   

ين نقـش را در هماهنـگ   تر مدرسان، در تمام سطوح، عمده
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  استاد خوب هاي يژگيدر مورد و نياو دانشجو يداسات هاي يدگاهد  رقيه گشمرد و همكاران
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ي روزافزون جامعه با تحـوالتي كـه بـر اثـر     نمودن نيازها
دهـد بـر عهـده دارنـد و      مـي  پيشرفت علم و تكنولوژي رخ

چون هدف آموزش عالي تربيت نيروي انساني متخصص 
داراي بـار   علمـي  هيأت اعضاي باشد الزم است مي و ماهر

  .)1( پذير باشند مسؤوليتعلمي باال و وجدان 
اهداف عالي سوق دهد  تواند دانشجويان را به سوي مي استاد

ين عامـل  تـر  لذا اساسـي . و يا از دستيابي به آنها محروم نمايد
تعليم و تربيت، اسـتاد اسـت و بنـابراين بررسـي كيفيـت كـار       

ين مسائلي است كه ضـمن  تر مهماز جمله  ها همدرسين دانشگا
مسـائل   فراهم آوردن باز خورد مناسب براي تجزيه و تحليـل 

  ).2(باشدميآموزشي، تأثير گذار 
الزمه رسيدن به اهداف تعليم و تربيت، داشـتن اسـاتيدي بـا    

در اين راستا مراكز آموزش عالي . ي شايسته استها ويژگي
 ي را تعيـين يهـا  ك اي تعيـين شايسـتگي اسـاتيد خـود مـال     بر
كنند تا عملكرد آنها را مورد مطالعه قـرار دهنـد و از ايـن     مي

اسـتفاده از ايـن    طريق استادان نمونه خود را مشخص و بـا 
  ).3(بخشند عي نمايند كيفيت آموزشي را ارتقااساتيد س

آموزشـي بلكـه الگـو و     مسـائل  استاد نه تنهـا متخصـص  
ــران،  ــاي فراگي ــش  و راهنم مشــاور و مشــكل گشــاي دان

باشد و اين همه كاركرد بـا عنايـت بـه نقـش و      مي پژوهان
  ).1(داو در تعليم و تربيت دارجايگاه ممتازي است كه 

و معيارهايي كـه آنهـا    هااهي از نظر دانشجويان و مالكآگ
تواند در  مي برند، مي به عنوان مالك يك استاد مطلوب نام

و توسعه و پربـار نمـودن كالسـها     ها شجهت بهبود آموز
ين گيرنـده  تـر  بسيار مؤثر باشد زيـرا دانشـجويان اصـلي   

آموزش هستند و تمام نظام آموزشي به منظور كمـك بـه   
  .)2(باشد مي ر حال فعاليتاين قشر د

با عنايت به نقش مهم استاد و نياز به تعامل استاد و دانشـجو  
ي يـك اسـتاد مطلـوب از    هـا  ويژگـي در امر آموزش، شناخت 

 هـا  ويژگـي گيرنـدگان و سـعي در تحقـق ايـن      ديدگاه آموزش
. خواهـد داد  يد محتـرم، كيفيـت آمـوزش را ارتقـا    توسط اسـات 

ي هـم آشـنا   هـا  هنظـرات و ديـدگا  اساتيد و دانشجويان اگر با 
باشند روند آموزش و پژوهش سير تكاملي خـود را بـه نحـو    

بهتر و موثرتري خواهد پيمود و لـذا دانشـجويان بـا عشـق و     
  .عالقه بيشتر در جهت تعالي گام خواهند برداشت
انجـام   1372پژوهشي توسط مهشيد منصـوري در سـال   

چهـار  ي يـك اسـتاد خـوب دانشـگاهي از     هـا  ويژگيشد و 
جنبه دانش پژوهي، روش تدريس، توانايي ايجاد ارتباط و 

از دانشجويان كارشناسـي   تعداديشخصيت فردي از ديد 
ي دولتـي  هـا  هو كارشناسي ارشد رشته كتابداري دانشـگا 

نتــايج نشــان داد كــه  .تهــران مــورد بررســي قــرار گرفــت
دانشجويان مقطع كارشناسي اولويت را به روش تـدريس  

مقطع كارشناسي ارشد اولويت را به دانـش  و دانشجويان 
  ).4(اند پژوهي اساتيد داده

جـاني در سـال    ديگري توسط سـعيد حـاجي آقـا    پژوهش
معيارهــاي يــك اســتاد خــوب دانشــگاهي در چهــار  1376

حيطه شخصـيت فـردي، دانـش پژوهـي، روش تـدريس و      
ــاط و مشــاوره  ــايي در ايجــاد ارتب ــد  را توان ــر  46ازدي نف

نشـان داد كـه    هـا  هيافتـ . دادرسـي قـرار   ازاساتيد مورد بر
اساتيد از ميان چهار حيطه، اولويت را به حيطه شخصـيت  
فردي سپس دانش پژوهي و توانـايي در ايجـاد ارتبـاط و    

همچنين اكثريت اسـاتيد، گزينـه شـيوايي     .اند مشاوره داده
بيـــان، تســـلط اســـتاد در درس مـــورد تـــدريس، نحـــوه 

گي براي كمك به رفع دهي و تنظيم دروس و آماد سازمان
و انـد   ين ويژگي دانستهتر مهممشكل دانشجو را به ترتيب 

ين تـر  مهـم ويژگي تسلط استاد در درس مورد تـدريس را  
  .)5(معيار يك استاد خوب ذكرنمودند

توســط ســيد ســعيد  1379در پــژوهش ديگــري در ســال 
ي يك اسـتاد خـوب از نظـر    ها ويژگيمظلومي و همكاران، 
ه علـوم پزشـكي شـهيد صـدوقي يـزد      دانشجويان دانشگا

بـه  دانشجو  163در اين مطالعه . مورد بررسي قرار گرفت
اطالعـات   آوري تصادفي انتخاب شدند و ابـزار جمـع   طور

ين تـر  مهـم بر طبق نتايج ايـن بررسـي   . پرسشنامه باز بود
احتـرام بـه    :خصوصيات يك استاد خوب عبارت بودند از

، داشـتن طـرح   دانشجو، داشتن تسلط به موضوع تـدريس 
  ).6(قادات مذهبي و رعايت عدالتدرس، داشتن اعت
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در دانشـگاه علـوم پزشـكي     1380اعظم مرنـدي در سـال   
حيطــه شخصــيت فــردي، دانــش  4زاهــدان در پژوهشــي 

پژوهي، روش تـدريس و توانـايي در برقـراري ارتبـاط و     
 88 نمونه تحقيق شامل. مشاوره را مورد بررسي قرار داد

ــوددانشــ 246اســتاد و  ــان . جو ب ــه،  4اســاتيد از مي حيط
هاي بعـدي   اولويت اول را به جنبه روش تدريس و اولويت

را بــه ترتيــب بــه توانــايي در ايجــاد ارتبــاط و مشــاوره،  
  ).7(پژوهي و شخصيت فردي دادند دانش

ي دانشــجويان هــا هدر يــك تحقيــق توصــيفي ديگــر ديــدگا
ــورد     ــده در مـ ــاالت متحـ ــگاهي در ايـ ــتاري دانشـ پرسـ

در ايــن . ي يـك مربـي پرسـتاري بررسـي شـد     هـا  ويژگـي 
تحقيق آنها روش تدريس، شخصيت فـردي و اسـتفاده از   
وسايل كمـك آموزشـي را از خصوصـيت اصـلي اسـاتيد      

شخصـيت   ،ي اين دانشجويانها طبق پاسخ. خوب شمردند
  ).8(بوده است تر مهماز تمام عوامل فردي استاد 

را  ش عاملش) 1994( تايج تحقيق رامسبوتوم و همكارانن
ين عوامل براي يـك معلـم مـؤثر شـمرده اسـت كـه       تر مهم

اي، ارتباطـات بـين    شامل دانش عمـومي، صـالحيت حرفـه   
ي تــدريس، خصوصــيات فــردي، و در هــا فــردي، مهــارت

  ).9(باشد مي دسترس دانشجويان بودن
ــال ــر روي      در س ــات، ب ــر مطالع ــز اكث ــر تمرك ــاي اخي ه

العـات از  ايـن مط . خصوصيات آموزشي مربي بوده اسـت 
عواملي همچون روش تدريس، شخصـيت فـردي، ارتبـاط    

 .انـد  نـام بـرده  اي  بين فردي، ارزشيابي و صالحيت حرفـه 
به سه عامل مـؤثر بـراي اسـتاد كارآمـد اشـاره       بوركفيلد

اي، توانـايي ارتبـاط بـا     كـه شـامل توانمنـدي حرفـه     هكرد
  .)10(دانشجويان و عوامل شخصيتي استاد بوده است

در  1979در سـال   و پارسـونس  اوشـي  پژوهشي توسـط 
مدرسه دو ساله پرستاري انجام شد كه در ايـن پـژوهش   
نظرات مربيان پرستاري درباره رفتارهاي مفيد و غيرمفيد 

نتيجـه پـژوهش   . مربي باليني مورد بررسـي قـرار گرفـت   
نشان داد كه مربيان براي الگو و سرمشق بودن بيشترين 

ــوده و از خصوصــيا  ــل ب ــت را قائ ــر در اهمي ــم ديگ ت مه

باشـد و از جملـه    مي دسترس بودن آنها براي دانشجويان
ــيش از حــد از     ــارات ب ــي، انتظ ــد مرب ــر مفي ــاي غي رفتاره

ي خود ها هدانشجو، دادن تكاليف زياد به او و تقدم خواست
  ).11(نسبت به احتياجات دانشجو را ذكر نمودند

يـك  پژوهشـي در  طـي   1976در سـال   و همكـارش  ديكسون
نظــرات اســاتيد پرســتاري را در مــورد ، رســتاريمؤسســه پ

نتيجه   .ندآموزش مفيد در كالس درس مورد بررسي قرار داد
پژوهش نشان داد كه شش مشخصه از نظر اساتيد بيشـترين  

ــتاري دارا    ــري پرس ــوزش نظ ــت را در آم ــي اهمي ــند م  :باش
ريزي، جلب رضايت دانشـجويان، سـطح    سازماندهي و برنامه
موضوع درسي، برقراري نظم و ترتيب در اطالعات اساتيد در 

ــذيرش     ــدرت پ ــودن ق ــه موضــوع درســي، دارا ب ــام ارائ هنگ
ليت، و رعايــــت عــــدل و انصــــاف در ارزيــــابي  مســــؤو

  ).12(دانشجويان
ــراون در ســال  ــه در  در 1981ب مدرســه يــك بررســي ك

پرستاري انجام داد از مدرسان و دانشـجويان پرسـتاري   
ين خصوصـيات  تـر  ممهـ خواست تا نظرات خود را درباره 

نتيجـه پـژوهش نشـان داد كـه     . يك استاد خوب ذكر كننـد 
ين ويژگـي  تر مهمدانشجويان ارتباط مناسب با دانشجو را 

داننـد در حـالي    مي ي تخصصي اوها از صالحيت تر مهمو 
تخصصي مـدرس  كه مدرسان براي تجارب علمي و نقش 

  ).13(ندشداهميت بيشتري قائل 
ان نظام آموزشـي از  ريز برنامهبا توجه به ضرورت اطالع 

ي اسـتاد  هـا  ويژگـي ديدگاه دانشجويان و اساتيد در مورد 
ي ترجيحــي اســاتيد و هــا ويژگــيخــوب، و اينكــه احتمــاال 

دانشــجويان در شــرايط فرهنگــي مختلــف متفــاوت اســت، 
ي اسـاتيد و  هـا  هپژوهش حاضر به منظور مقايسـه ديـدگا  

بطـه بـا   دانشجويان دانشگاه علـوم پزشـكي بوشـهر در را   
  .ي يك استاد خوب انجام گرديدها ويژگي

  
  ها شرو

 اسـت  في تحليلـي مقطعـي  مطالعه حاضر يك تحقيق توصي
. انجــام شــد 87-88نيمســال دوم ســال تحصــيلي در كــه 
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 اعضـــاي جامعـــه مـــورد مطالعـــه كليـــه دانشـــجويان و
دانشـگاه علـوم پزشـكي بوشـهر بـود كـه در       علمـي   هيأت

مشغول به تحصيل  قتتمام و به طور 87-88نيمسال دوم 
 .يا تدريس بودند

نمونــه از طريــق سرشــماري كليــه اســاتيد و دانشــجويان 
 شامل دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در نظر گرفته شد كه

معيـار ورود  . شـد مينفر دانشـجو  1200استاد و  نفر 100
دانشــجويان كليــه . اســاتيد، تمــام وقــت بــودن آنهــا بــود 

آخر در اين تحقيـق وارد  تا  ي دانشگاه از ترم اولها هرشت
  .شدند

بـود كـه قـبال    اي  اطالعات شامل پرسشنامه آوري ابزار جمع
اسـتفاده شـده و   ) 5(جـاني  و حـاجي آقـا  ) 7(توسط مرنـدي 

و در دانشگاه بوشهر نيـز   ،شده بودتأييد  پايايي و روايي آن
جهــت ســنجش روايــي پرسشــنامه در اختيــار افــراد  مجــدداً
جهـت بررسـي   . شـد تأييد  و نظر دانشگاه قرار گرفت صاحب

آزمـون مجـدد اسـتفاده    - پايايي پرسشنامه از روش آزمـون 
نفــر از اســاتيد و   15گرديــد كــه پرسشــنامه در اختيــار    

مرحلـه دوم تكميـل   . دانشجويان قـرار گرفـت و تكميـل شـد    
در  ضـريب همبسـتگي  . پرسشنامه دو هفته بعـد انجـام شـد   

 .آمد دست به) =82/0r(و دانشجويان) =78/0r(مورد اساتيد 

اطالعــات  -الــف: ايــن پرسشــنامه شــامل دو قســمت بــود
ي ارزشـيابي يـك اسـتاد    هـا  مـالك  -ب ،دموگرافيك استاد
؛ كه با معيـار پـنج   )سؤال بسته پاسخ 20(خوب دانشگاهي 

مهم، كـم اهميـت و    خيلي مهم، مهم، نسبتاً(ليكرت اي  درجه
در قسمت آخر نيـز يـك سـؤال     .شد مي ارزيابي) بي اهميت

حيطـه   4بـه نظـر شـما كـداميك از     « ه پاسـخ بـا عنـوان   بست
روش  -2 دانش پژوهـي  -1 »نامبرده اهميت بيشتري دارد؟

شخصـيت   -4توانايي در ارتبـاط و مشـاوره و   -3تدريس 
  .فردي قرار داشت

حيطه، به هـر   4در هر كدام از  :دهي پرسشنامه شيوه نمره
 5ثر بين حداكاي  توانست نمره مي ي استادها ويژگييك از 

بـاالترين و   پرسشـنامه در ايـن  . تا حداقل يك تعلـق گيـرد  
ين نمـره در هـر حيطـه مـد نظـر نيسـت بلكـه ايـن         تر پايين

يعنـي در آخـر   . باشـد  مـي  ي استاد است كه مهـم ها ويژگي
جهــت يــافتن نتيجــه فقــط كــافي اســت خصوصــياتي كــه  

با هـم مقايسـه   اند  باالترين نمره را به خود اختصاص داده
با توجه به اينكه آن ويژگي خاص در كـدام   شوند همچنين

را نيـز بـا هـم مقايسـه      ها هتوان حيط مي حيطه قرار گرفته
  .مودن

در مـورد  : هـا  پرسشـنامه ي آور نحوه توزيع و پيگيري جمـع 
ا بيمارستان آموزشي در ي ردر دفتر كا ها پرسشنامهاساتيد، 
گرفـت و پـس از تكميـل شـدن، خـود       مـي  شان قراراي اختيار

در . نمـود  مـي  يآور ر مراجعه نموده و آنها را جمـع پرسشگ
كالس يكسـري از    شجويان، قبل از ورود اساتيد بهمورد دان

هاي درس توزيع شـدند و پرسشـگر    در كالس ها پرسشنامه
. ي نمودآور را جمع ها پرسشنامهدر همانجا حضور داشت و 

دانشجويان باليني نيز با حضـور پژوهشـگر در بيمارسـتان    
  .را تكميل نمودند ها هپرسشنام

، SPSS-13با استفاده از نرم افـزار  : تجزيه وتحليل اطالعات
توزيع فراواني برخي مشخصات دموگرافيك و آزمون كـاي  
اسكوئر جهت تعيين رابطه برخي مشخصات دموگرافيـك بـا   

  .، استفاده شدنوع مدرك تحصيلي يا سابقه تدريس
ــي   ــات اخالق ــات مالحظ ــراي مراع ــركت در مطا ،ب ــه ش لع

 به طـور اطالعات و  بدون نام ها هاختياري بوده، پرسشنام
  . كلي تجزيه و تحليل شدند

  
  نتايج

نفــر از   1000و ) درصــد 78(نفــر از اســاتيد  78تعــداد 
را تكميل نموده و  ها پرسشنامه )درصد 3/83(دانشجويان 
  .بازگرداندند

و ) نفــر 50 ،درصــد 1/64(بيشــترين درصــد اســاتيد مــرد 
) نفـر  679، درصـد  9/67(دانشجويان زن  بيشترين درصد

حداقل . دسال بو 91/40±83/7ميانگين سن  اساتيد . بودند
ــن  ــداكثر  30س ــال 60و ح ــي س ــد م ــن  . باش ــداقل س ح

ســـال و ميـــانگين ســـن  40و حـــداكثر  17دانشـــجويان 
  .سال بود 69/20±93/1دانشجويان 
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از اســاتيد داراي مــدرك ) درصــد 7/57(چهــل و پــنج نفــر
) درصـد  9/55(نفر 559ناسي ارشد بوده و تحصيلي كارش

  .كردند مي از دانشجويان نيز در مقطع كارشناسي تحصيل
در پژوهش حاضر تعداد دانشجويان پزشكي شـركت كننـده   

و دانشـجويان پرسـتاري و مامـايي    ) درصـد  8/23(نفر 238
علت تعـداد بيشـتر دانشـجويان    . بودند) درصد 23(نفر  230

تي است كه در دانشـگاه حضـور   پزشكي به دليل تعداد سنوا
دارند و در مرحله بعد دانشجويان پرستاري مامـايي كـه در   

  .پيوسته و ناپيوسته دانشجو دارندمقطع دو 
 6/34(نفر  27بيشترين اساتيد مربوط به دانشكده پزشكي 

 21و مامـايي  و در مرحله بعد دانشكده پرستاري ) درصد
  .بودند)  درصد 9/26(نفر 

اف معيــار نمــرات اختصــاص داده شــده ميــانگين و انحــر
ي استاد ها ويژگيتوسط دانشجويان واساتيد به هر يك از 

  .آمده است 1خوب در جدول 
چهار مشخصه مهم به ترتيب اولويت از نظر اساتيد  به قرار 

  تسلط استاد در درس مورد تدريس، - 1: زير بوده است
ارائه مطالـب جديـد و روزآمـد و صـداقت در رفتـار و       -2
  ،)اين دو آيتم ميانگين نمـره مسـاوي كسـب كردنـد    ( فتارگ
 -4ي مـنظم جهـت ارائـه دروس، و    ريـز  برنامـه داشتن  -3

  .استفاده بهينه از وقت كالس
چهار مشخصه مهم به ترتيب اولويت از نظر دانشجويان بـه  

تسلط استاد در درس مورد تدريس،  - 1: قرار زير بوده است
ارائه جذاب مطالب درسي،  - 3صداقت در رفتار و گفتار،  - 2
 .ي منظم جهت ارائه دروسريز برنامهداشتن  - 4 و

دهـد كـه از نظراسـاتيد، تسـلط      مـي  نشان 1ي جدول ها هداد
و از نظـر  ) 9/4 نمـره ميانگين ( استاد در درس مورد تدريس

ين ويژگـي اسـتاد   تـر  مهـم دانشجويان نيز همـين خصيصـه،   
اتيد مربوط بـه  دانسته شده است و كمترين اهميت از نظر اس

و از نظـر   )35/3 نمـره ميـانگين  (ويژگي شوخ طبعـي اسـتاد   
ميانگين (استاد  گيري سختدانشجويان مربوط به قاطعيت و 

  .باشد مي )87/3 نمره
  

 حيطه مورد بررسي 4ميانگين و انحراف معيار نمره اساتيد و دانشجويان به تفكيك سواالت و  :1جدول 

 ويژگي حيطه

 ميانگين و انحراف
معيار نمره اختصاص 
 يافته توسط استادان

ميانگين و انحراف معيار 
نمره اختصاص يافته 
 توسط دانشجويان

  تسلط استاد در درس مورد تدريس - 1 دانش پژوهي
 عالقمندي به پژوهش - 2

 ارائه مطالب جديد و روز آمد - 3

 سابقه تدريس - 4

11/0±9/4  
83/0±2/4  
41/0±7/4  
87/0±7/3 

45/0±8/4  
81/02±2/4  
71/0 ±4/4  
99/0 ±1/4 

 41/4± 74/0 4/4±55/0  ميانگين حيطه

 ي منظم جهت ارائه درس مورد نظرريزبرنامهداشتن - 5 روش تدريس
 استفاده مناسب از وسايل كمك آموزشي- 6

 ايجاد زمينه خالقيت فكري در دانشجويان - 7

 ارائه جذاب مطالب درسي - 8

52/0±7/4  
72/0±3/4  
55/0±5/4  
57/0±5/4 

63/0±5/4  
75/0±1/4  
71/0±3/4  
65/0±5/4 

 3/4±69/0 5/4±59/0  ميانگين حيطه
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توانايي ارتباط و 
 مشاوره

 ي كالسهاايجاد زمينه مشاركت دانشجويان در بحث - 9
 آمادگي براي كمك به رفع اشكال درسي دانشجو -10

 در دسترس بودن در غير ساعات كالسي -11

 ي غير درسيها هانجام مشاوره در زمين -12

61/0±5/4  
72/0±3/4  
79/0±8/3  
89/0±4/3 

72/0±2/4  
70/0±4/4  
84/0±0/4  
05/1± 8/3 

 1/4± 83/0 0/4±75/0  ميانگين حيطه

 آراستگي ظاهر استاد -13 شخصيت فردي
  انتقاد پذيري استاد -14
 پذيري استاد انعطاف -15

  شوخ طبعي استاد -16
  استاد گيري سختقاطعيت و  -17
  استاد در سر كالس ه موقعبحضور  -18
  استفاده بهينه از وقت كالس -19
 صداقت در رفتار و گفتار-20

77/0±2/4  
69/0±4/4  
76/0±3/4  
03/1±3/3  
82/0±9/3  
51/0±6/4  
49/0±6/4  
52/0±7/4 

00/1±1/4  
02/1± 4/4  
70/0± 4/4  
88/0±1/4  
02/1±8/3  
80/0±3/4  
75/0±4/4  
70/0±6/4 

  طهميانگين حي  86/0±2/4 70/0±2/4
  

  حيطه 4ين حيطه از بين تر مهممقايسه فراواني نظرات اساتيد و دانشجويان در مورد  :2جدول 
  استاد  حيطه

 (%)تعداد
  دانشجو

  (%)تعداد
  نتايج آزمون آماري

  =687/16x2  %)3/19(193 )%9/35(  پژوهيدانش
001/0p=  4/37(374 )%9/35(8  روش تدريس(%  

  %)6/23(236 %)8/21(17  توانايي ارتباط و مشاوره
  %)7/19(97 %)4/6(5  شخصيت فردي

  
  

ي بـين نظـر   معنـادار دهـد كـه تفـاوت     مـي  نشـان  2جدول 
 چهـار اساتيد و دانشجويان در انتخـاب اهميـت و اولويـت    

ين تـر  مهـم حيطه وجود داشـته اسـت كـه از نظـر اسـاتيد      
پژوهي و روش تـدريس بـوده ولـي از نظـر      اولويت دانش

ول روش تـدريس اسـتاد و سـپس    دانشجويان در مرحله ا
 .باشد مي توانايي ارتباط و مشاوره

ي از نظــر ســني در اســاتيد در رابطــه بــا معنــادارتفــاوت 
در . حيطـه پـژوهش وجـود نداشـت     چهـار انتخاب اولويت 

ي از نظر سني در رابطه بـا  معناداردانشجويان نيز تفاوت 
 .حيطه پژوهش وجود نداشت چهاراولويت انتخاب 

حيطـه   چهاري بين جنس و انتخاب معناداره همچنين رابط

 در هــر دو گــروه.( پــژوهش در دو گــروه وجــود نداشــت
05/0 p>بود.(  

ي بين نوع مدرك تحصيلي اساتيد و انتخاب معناداررابطه 
ي بـه طـور  ، )>05/0P(حيطه پژوهش وجود داشـت   چهار

كه اساتيد داراي مدرك كارشناسـي ارشـد اولويـت را بـه     
اسـاتيد داراي مـدرك دكتـراي     شخصيت فـردي اسـتاد و  

 تخصصي اولويت را به دانـش پژوهـي اسـتاد داده بودنـد    
504/12x2=.  
حيطـه   چهـار ي بين سابقه تدريس و انتخاب معنادار رابطه

  .ديده نشد پژوهش در اساتيد
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  بحث
يد و دانشجويان در ارتباط بـا  در اين پژوهش نظرات اسات

سي قـرار  يك استاد خوب دانشگاهي مورد برر هاي ويژگي
  .گرفته است

ي شخصيت فردي هر دو گروه اسـاتيد و  ها ويژگياز نظر 
دانشجويان باالترين امتياز را به ويژگي صداقت در رفتار 
و گفتار داده و اساتيد كمتـرين امتيـاز را بـه خصوصـيت     

 گيــري ســختشــوخ طبعــي و دانشــجويان بــه قاطعيــت و 
گـروه   در مطالعه مرنـدي در زاهـدان نيـز هـر دو    . اند داده

باالترين امتياز را بـه ويژگـي صـداقت در رفتـار و گفتـار      
داده و اساتيد كمترين امتياز را به خصوصيت شوخ طبعي 

استاد داده بودنـد   گيري سختو دانشجويان به قاطعيت و 
  .)7(لذا مطالعه اخير با مطالعه مرندي همخواني دارد

 بر اساس نظر دانشجويان در اين مطالعـه چنـين بـه نظـر    
رسد اگر اسـاتيد در تـدريس خـود كمـي شـوخ طبعـي        مي

داشته باشند، دانشجويان احساس رضايت بيشتري كـرده  
و اين احسـاس رضـايت احتمـاال موجـب افـزايش كيفيـت       

  .)11(يادگيري در فراگيران خواهد شد
نظر دو گروه مورد پژوهش در مورد حيطه توانايي استاد 

ر دانشـجويان  دهد كه از نظ مي در ارتباط و مشاوره نشان
آمادگي براي كمك به رفع اشكال درسي و از نظر اسـاتيد  

ي كالس مهم ها ايجاد زمينه مشاركت دانشجويان در بحث
كه باز هم مطالعه اخير با نتايج تحقيق مرنـدي در  اند  بوده

  .زاهدان همخواني دارد
چيزي كـه در ايـن حيطـه از نظـر اسـاتيد اهميـت كمتـري        

ساعات غير درسي اسـت كـه   داشته در دسترس بودن در 
در تحقيق ايشان اساتيد . با مطالعه مرندي همخواني ندارد

كمترين امتياز را به انجام مشـاوره در زمينـه غيردرسـي    
داده و از نظر دانشجويان نيز همـين مـورد داراي اهميـت    

در تحقيـق حاضـر نيـز دانشـجويان     . چنداني نبـوده اسـت  
زمينـه غيردرسـي    كمترين امتياز را به انجام مشـاوره در 

اساتيد بـراي   .)7(دادند كه با مطالعه مرندي همخواني دارد
 ،ويژگي ايجاد زمينـه مشـاركت دانشـجو در بحـث كـالس     

زيـرا  . شوند مي اولويت بيشتري نسبت به دانشجويان قائل
اساتيد تجربه علمي بيشتري داشته و از اطالع بـاالتري در  

اشـند و در  ب مـي  زمينه روش تدريس و ارتباط برخـوردار 
يي كـه در  هـا  ويژگـي بررسي متون ذكـر شـد كـه يكـي از     

باشـد   مـي  كيفيـت يـادگيري در دانشـجويان مـؤثر     يارتقا
زيادي در حال حاضر بـر   تأكيددانشجو محوري است كه 

  .شود مي آن
ي ريـز  برنامهدر مورد حيطه روش تدريس، اساتيد داشتن 

ه منظم جهت ارائه درس مورد نظر، ولي دانشـجويان ارائـ  
كـه بـا مطالعـه    انـد   جذاب مطالـب درسـي را مهـم دانسـته    

در اين حيطه اساتيد و دانشـجويان  . مرندي همخواني دارد
هر دو كمتـرين امتيـاز را بـه اسـتفاده مناسـب از وسـايل       

در تحقيق منصـوري اسـاتيد مقطـع     .كمك آموزشي دادند
كارشناسي اولويت را بـه روش تـدريس و اسـاتيد مقطـع     

ولويت را به دانش پژوهي اسـتاد دادنـد   كارشناسي ارشد ا
  ).7و4(كه با تحقيق حاضر همخواني ندارد

در مورد ويژگي دانش پژوهي، اسـاتيد و دانشـجويان هـر    
ين تـر  مهمدو گروه تسلط استاد در درس مورد تدريس را 

در ايـن ميـان كمتـرين امتيـاز از      .انـد  ويژگي استاد دانسته
ــدريس و از نظــر   ــه ســابقه ت دانشــجويان  نظــر اســاتيد ب

عالقمندي به پژوهش اختصاص يافته كه مؤيد ايـن مطلـب   
است كه كيفيت آموزش و تسلط بر درس مورد تـدريس و  

. و سابقه تدريسمدت نحوه تدريس آن مهم است نه طول 
براي ويژگي عالقمندي به پژوهش، اساتيد اهميت زيادتري 

كـه خـود بيـانگر ايـن     انـد   نسبت به دانشجويان قائل شـده 
ب است كه ارزش پژوهش براي دانشجويان به خـوبي  مطل

ــد ناشــي از  مــي ايــن موضــوع. آشــكار نشــده اســت توان
ــتر      ــه بيش ــه توج ــد ك ــي باش ــتم آموزش ــكالت سيس مش

اين بخش از نتايج مطالعـه  . طلبد مي اندركاران امر را دست
  .)14و5(حاضر با مطالعه حاجي آقاجاني همخواني دارد 

ان داد كه مدرسان بـراي  و كاميا نش نتيجه پژوهش براون
تجارب علمي و نقش تخصصي مدرس اهميت زيادي قائـل  

  .)16و13(كه با تحقيق اخير همخواني دارداند  شده
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مقايسه نظرات دو گـروه مـورد پـژوهش يعنـي اسـاتيد و      
دانشجويان بيانگر آن است كه اساتيد و دانشـجويان نظـر   
ــه    ــا اولويــت اول از بــين چهــار جنب واحــدي در ارتبــاط ب

ي اسـتاد خـوب دانشـگاهي دارنـد كـه آن، جنبـه       ها ويژگي
اولويـت بعـدي دو گـروه مـورد     . باشـد  مـي  دانش پژوهـي 

ولي در مطالعه مرنـدي  . باشد مي پژوهش شخصيت فردي
اولويــت دوم از نظــر اســاتيد توانــايي ارتبــاط و مشــاوره 

در مطالعه اخير اساتيد و دانشجويان بـراي جنبـه   . )7(بود
زيـادي قايـل شـده ولـي در تحقيـق      دانش پژوهي اهميـت  

مرندي دانشجويان بـراي جنبـه شخصـيت فـردي اهميـت      
   .اند بيشتري نسبت به اساتيد قايل بوده

حيطـه   4ي بـين سـابقه تـدريس و انتخـاب     معنادارارتباط 
پژوهش در اساتيد وجود نداشـت كـه بـا مطالعـه گـري و      

  .)17و15(يتون همخواني داردكال
توان در پيشبرد اهـداف   مي مطالعهبا استفاده از نتايج اين 

آموزشي اقـدام نمـود بـه طـوري كـه كيفيـت آمـوزش را        
افزايش داده، ارتباط استاد و دانشـجو تقويـت شـده و بـه     

همچنـين  . افزايش انگيزش در استاد و دانشجو منجر شود
ي تـدريس بهبـود يافتـه و تمايـل وعالقمنـدي بـه       ها شرو

العــات و ســوي تحقيــق و پــژوهش و روز آمــد كــردن اط
  . مهارتها در اساتيد محترم افزايش يابد

با توجه به نتايج تحقيق حاضر، چنانچه اساتيد با مشكالت 
دانشــجويان خــود آشــنايي داشــته باشــند تــا بتواننــد بــا  
مشاركت در حل مشكالت آنها قدمي مثبت بردارند از نظر 

تر خواهند بود كه اين خود باعث  دانشجويان خود محبوب
باعث افزايش كيفيت آموزش  باط شده كه نهايتاًافزايش ارت
با عنايت به اولويت دادن دو گروه پژوهش بـه  . خواهد شد

 ويژگــي تســلط اســتاد در درس مــورد تــدريس پيشــنهاد 
گردد در انتخاب اساتيد و واگـذاري دروس بـه آنهـا از     مي

همچنين با . لين آموزش دقت الزم به عمل آيدمسؤوطرف 
دن نظـر دانشـجويان و اسـاتيد در    توجه به هم راسـتا بـو  

آيد كه  مي مورد ويژگي صداقت در رفتار و گفتار چنين بر
هر دو گروه اين موضوع را بسيار مهم دانسته و بـر روي  

بــراي اي  لــذا اســاتيد بايــد اســوه حســنه. دارنــد تأكيــدآن 
دانشجويان خود باشند تا بتوانند با ايجـاد اعتمـاد متقابـل    

ويژگـي ديگـري كـه    . تالش كنند كيفيت آموزش يدر ارتقا
انــد  هــم دانشــجويان و هــم اســاتيد بــه آن اشــاره نمــوده 

دهـي دروس قبـل از شـروع كـالس و اسـتفاده از       سازمان
 ي مــنظم بــراي شــروع كــالس ريــز برنامــهطــرح درس و 

باشد كه اساتيد محترم به اين موضـوع مهـم نيـز بايـد      مي
  . توجه ويژه نمايند

  
  گيري نتيجه

تسلط اسـتاد در درس   :اساتيد به ترتيب در تحقيق حاضر
مورد تـدريس، صـداقت در گفتـار و رفتـار، ارائـه مطالـب       

ي مـنظم جهـت ارائـه دروس و    ريـز  برنامـه جديد، داشـتن  
تسلط استاد در درس مورد تدريس، صـداقت  : دانشجويان

در رفتار و گفتار، ارائـه جـذاب مطالـب درسـي و داشـتن      
ــه ــز برنام ــه دروس ري ــنظم جهــت ارائ ــم  ي م ــي مه را خيل
  .دانستند

-برنامه مناسبي بـراي روزآمـد نگـاه    شود مي لذا پيشنهاد

ي هـا  هشـيو موضوع مورد تدريس و اساتيد از نظر داشتن 
همچنـين نيـاز    .در دانشگاهها در نظر گرفته شـود تدريس 

است اساتيد و دانشجويان هر چه بيشـتر بـه هـم نزديـك     
الت خـود  شده تا با آرامش بيشتري به حل مسائل و مشك

 .كيفيت آموزش و پژوهش بيانديشند يدر ارتباط با ارتقا

  
  قدرداني
بــا حمايــت مــالي  2131بــا شــماره ثبــت ر حاضــ تحقيــق

معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علـوم پزشـكي بوشـهر    
انجام شده كه جا دارد در اينجا ازآن معاونت محتـرم كـه   

ز شرايط الزم جهت انجام اين تحقيـق را فـراهم نمـوده و ا   
اساتيد مكرم، دانشجويان عزيز و ساير همكاران كه مـا را  

كمال تشـكر و قـدرداني    در انجام اين تحقيق ياري نمودند
  .را بنمايم
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Faculty Members' and Students’ Veiwpoints on Characteristics of a 
Good University Teacher in  Boushehr University of Medical Sciences 

 
Roghieh Gashmard1 ,Niloufar Moaetamed2, Hakimeh Vahedparast3 

 

Absatract 
 
Introduction: University teachers make the pillars of an educational system. They help raise competent 
human resource for community. This study aimed at assessing  faculty members' & students' viewpoints on 
characteristics of a good university teacher in Boushehr University of Medical Sciences,and comparing the 
two. 
Methods: This was a cross-sectional descriptive research. Samples were 78 university teachers & 1000 
students using census. Data were collected through a questionnaire and  were analyzed using chi-square, 
through SPSS. 
Results: The faculty members' responses to 20 questions on characteristics of a good university teacher 
showed the following as the most important  characteristics:being knowledgeable in the subject matter, 
honesty, presenting up-to-date knowledge of their subject matter, and lesson planning. The students' 
responses prioritized the characteristics as: being knowledgeable in the subject area, honesty, attractive 
presentation of subject matters,and  lesson planning. 
Conclusion: Above all , a good university teacher needs to be knowledgeable .The second  most important  
characteristics is honesty followed by up-to-date knowledge of the subject matter. Finally, teachers need to 
prepare lesson plans for their classes. This could facilitate learning. 
 
Key words: good university teacher- student - characteristic- viewpoint 
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