
 http://ijme.mui.ac.ir )8(13؛ 1392 آبان/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  672

  يفياي ك مطالعه: انيدانشجو دگاهياز د يمعلم تيموفق ديكل
  

  يكامل يمرتض ،جواهر راحمديام ،*يمحمود نيحس،زاده  يخاقان يمرتض
  

 

  چكيده
در اين ميان قضاوت دانشجويان به دليل . گيرد هاي مختلفي قرار مي محيط آموزشي مورد قضاوت گروه رفتار و عملكرد اساتيد در: مقدمه
استفاده  دياسات يعملكرد آموزش تيفيك يتوان در ارتقا برخوردار است و از تجارب آنان مي يتر بيش تياز اهم ديمستقيم با اساتارتباط 
  .است مطلوب از ديدگاه دانشجوياناستاد كي يها يژگيتببين و ههدف از اين مطالع. نمود

شهر  يعلوم پزشك يها از دانشگاه يكي انينفر از دانشجو 15 كنندگان شركت .است يفيكبا رويكرد پژوهش  كيمطالعه  نيا: ها روش
 يو برا افتهيساختار  مهين يها از مصاحبه انفراد داده يآور جمع يبرا. بر هدف انتخاب شدند يمبتن يريگ تهران بودند كه به روش نمونه

  .استفاده شد يفيك يامحتو ليها از روش تحل آن ليتحل
رفتار و اخالق  -1: كه شامل شد يمنجر به ظهور دو طبقه اصل دشانيكنندگان در توصيف عملكرد اسات مشاركت يها تحليل گفته: نتايج
خاص از تجارب  يا جنبه كياست كه هر  يو فرع يطبقه اصل نيطبقات، شامل چند نيهر كدام از ا. آموزش جذاب بود -2معلم 

  .كند يم فيرا توص دشانياز عملكرد اسات انيدانشجو
 يها به دانش و مهارت وابستهنه تنها  دياسات يآموزش يها تيها و صالح يستگيكنندگان، شا اساس تجارب مشاركت بر: گيري هنتيج

در  اتياخالق تيدارد و در واقع رعانيز بستگي  انيآنان در تعامل اثربخش با دانشجو يها و مهارت ييبلكه به توانااست، آنها  يتخصص
  .است يمعلم تيموفق ديلك يو ارائه جذاب مطالب درس انيرفتار با دانشجو

  
   اتحليل محتو، يفيمطالعه كارزشيابي، ، يمعلم، دانشجو، اخالق معلم: هاي كليدي واژه

  680تا  672 ):8(13؛ 1392 آبان/ آموزش در علوم پزشكيمجله ايراني 

  
  مقدمه 

دانشگاه به سرعت نسبت به گذشته در  ديانتظارات از اسات
به  ازين ينقش معلم يفايا ياست و آنان برا رييحال تغ

و به عنوان  دارند يتر ها بيش يستگيها و شا كسب توانايي
آموزش قرار  تيفيدر راس بهبود ك يآموزش انيمجر
 تيفيك يدر ارتقا عيمؤثر و سر هايراهبرد ي ازكي. دارند

                                                 
دانشگاه  ي، دانشكده پرستار)ارياستاد( يمحمود نيدكتر حس: نويسنده مسؤول *

  h.mahmoudi@bmsu.ac.ir. اهللا، تهران، ايران هيبق يعلوم پزشك
 يدانشگاه علوم پزشك يعلوم رفتار قاتيمركز تحق) ارياستاد(زاده  يخاقان يمرتض دكتر

  )khaghanizade@bmsu.ac.ir. (اهللا، تهران، ايران هيبق
دانشگاه  يدانشكده پرستار، يكارشناس ارشد پرستار يجواهر، دانشجو راحمديما

 ي؛ مرتض)javaheramir@gmail.com.. (اهللا، تهران، ايران هيبق يعلوم پزشك
 يدانشگاه علوم پزشك يدانشكده پرستار، يكارشناس ارشد پرستار ي، دانشجويكامل
  )mkm8438@gmail.com. (اهللا، تهران، ايران هيبق

  2/6/92: ، تاريخ پذيرش20/6/92: ، تاريخ اصالحيه15/2/92: تاريخ دريافت مقاله

 يدياسات تيجذب، آموزش و ترب، يعال موزشنظام آ
  ).2و1(باشد و توانمند مي ستهيشا

را در خلق  يديكل هاي و نقش ها تيدانشگاه مسؤول دياسات
 يبرعهده دارند، مرور سيتدر - يريادگياتمسفر  جاديو ا

آنان  عيگسترده و وس هاي دهنده نقش بر متون نشان
روابط  برقراري: ها عبارتند از نقش نياز ا يتعداد. است

 تيريمد، يريادگينمودن  ليتسهان، يخوب با دانشجو
تنها به عنوان اين موارد كه  ،راهنما بودن ومؤثر كالس 

در  نيهمچن. شود مي انيب دياساتي بعد از نقش معلم كي
، ريمد شامل   دياسات هاي نقش ريسابه از مقاالت  يبرخ

 تيو در نها ،اريكننده، هم ، كمكگر ليكننده، تسه شروع
د دانشگاه، ياسات يبرا، يبه طور كل. شود ي اشاره ميمرب
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 فهيوظ نينخست ؛است دهيمنظور گرد فهيدو وظ ايدو نقش 
است كه در برابر فرهنگ جامعه خود بر  يتيآنان، مسؤول
است كه در  يتيمسؤول،  فهيوظ نياند و دوم عهده گرفته
زمان  اغلب هم فهيدو وظ نيا. اند رفتهيپذ انيقبال دانشجو

 نيدر تضم، خوب دياسات). 6تا1(رديگ يانجام م گريكديبا 
بر عهده  يمهم فهيشاگردان خود، وظ شرفتيو پ تيموفق

را  ريز ازين شيالزم است دو پ ير شرطدارند و قبل از ه
 جاديا ييو دوم توانا يعالقه به معلم يكي :دارا باشند

  ).6و5(عالقه در شاگردان
كه  يو حساس است و هر كس فيظر اريبس يكار، يمعلم

كسب كرده است،  يخاص نهيدر زم يمعلومات ايسواد 
فرد واجد سته، يپس معلم شا. باشد يمعلم موفق تواند ينم

كرده و  تيفعال يتياست كه در حوزه ترب يطيشرا
. )7(به دست آورد تي، موفقسيدر كار تدر خواهد يم

محيط آموزشي مورد قضاوت  رفتار و عملكرد اساتيد در
در اين ميان دانشجويان . گيرد هاي مختلفي قرار مي گروه

 يبه دليل حضور مستقيم در موقعيت آموزشي ارتباط
دارند و نوع نگرش  گانساير قضاوت كنند از تر نزديك

تواند تأثير  هاي يك استاد مطلوب مي ويژگي در موردآنها 
  ).9و8(باشد اشتهزيادي در فرآيند يادگيري د

هاي آموزشي  ها براي پيشبرد برنامه از دانشگاه بسياري
كنندگان اصلي اين  خود، از نظرات دانشجويان كه مصرف

هاي  كرده و با ارزشيابي برنامهها هستند، استفاده  برنامه
 ).10تا9و6(اند درسي و استادان، كيفيت آموزش را باال برده

 ار انيدانشجو دگاهيد يصورت كمه ب يمطالعات متعدد
اند و  كرده يبررس دياسات يدر خصوص عملكرد آموزش
استاد مطلوب را  ييها يژگيبا كمك اعداد و ارقام و

هاي مطلوب معلمي با  ويژگي اما. )9و8و6و5(اند برشمرده
و ادراك  اتيها، تجرب ها، نگرش چون ارزش يعوامل

به  ميمفاه نيدارد و ا يناگسستن يونديپ انيدانشجو
ستند، ين نييو تب يريگ قابل اندازه يكم يبا ابزارها يراحت
هاي مطلوب  در درك ويژگي تواند يم يفيروش ك نيبنابرا

با  يفيك يا مطالعهمنظور  نيبد. كننده باشد معلمي كمك

  .گرديد يهاي استاد مطلوب طراح ويژگي نييهدف تب
  

  ها روش
روش اين پژوهش يك مطالعه با رويكرد كيفي است كه با 

) Qualitative Content Analysis( يفيك يمحتوا ليتحل
 انيجامعه مورد مطالعه دانشجو. انجام شد 1391در سال 

 اريمع. شهر تهران بود يعلوم پزشك يها از دانشگاه يكي
و  قيبه شركت در تحق ليورود به مطالعه شامل تما

در  يعلوم پزشك يها تهاز رش يكيبودن در  دانشجو
 يارشد و دوره پزشك يكارشناس، يمقاطع كارشناس

در . انتخاب شدبر هدف  يمبتنبا روش  نمونه .بود يعموم
ورود به  يها اريبر اساس مع يريگ روش، نمونه نيا

 دنيتا رس يجيو به صورت تدرشود انجام ميمطالعه 
 قياز طر ها داده). 11(ابدي يها به اشباع ادامه م داده

كنندگان  با مشاركت» ساختارمند مهين يانفراد يها مصاحبه«
و باز مطرح  يسؤال كل كيمصاحبه  يدر ابتدا. به دست آمد

 ريمصاحبه شامل موارد ز ينمونه سؤال راهنما برا. شد
 دتانيدر ارتباط با اسات كه يمنف اي يتجارب مثبت«: بود

را در  دياسات ضعفنقاط قوت و  د؟يكن انيرا ب ديداشته ا
در ادامه با توجه به پاسخ  .»د؟يا دهيد ييها نهيچه زم

در خالل . افتي كنندگان سؤاالت ادامه مي مشاركت
د، يمثال بزن« لياز قب يمصاحبه از سؤاالت كاوش

؟ ...است كه نيمنظورتان ا ايآد، يتر شرح ده بيش ديتوان يم
به شما دست  يچه احساس د؟يكرد يخوب شما چه فكر

  . استفاده شد »د؟يچكار كرد ايو  اد؟د
كنندگان با هدف مطالعه  در شروع مصاحبه، مشاركت 

. شد ضبط صدا اخذ مي يبرا يشفاه تيآشنا شده و رضا
روي نوار،  پس از انجام مصاحبه، متن گفت و گوها از

آوري  زمان با جمع هم. شد يو چندين بار مرور م وشتهن
گونه كه، متن  نيشد بد انجام مي ليتحلها،  داده

اي  يد ويافزار مكس ك شده به نرم پيتا يها مصاحبه
)MAXQDA ( ها با استفاده  داده يو كُدگذار افتيانتقال

انجام  يافزار انجام شد و سپس مصاحبه بعد نرم نياز ا
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اشباع  ليبعد از انجام پانزده مصاحبه، به دل. گرفت يم
ها خاتمه  داده يآور جمعد، يكد جد اجها و عدم استخر داده

  . دقيقه بود 60تا  45مدت جلسات مصاحبه بين . افتي
 يمحتوا ليتحل كرديها، از رو داده ليو تحل هيجهت تجز

استفاده ) Mayring( نگيرياز روش ما يريگ با بهره يفيك
محدود  يخاص ينظر نهيزم شيبه پ كرديرو نيا .شد
 قيكه از طر يشخص يها دگاهيد ليتحل يعمدتاً برا. ستين

اند، مورد استفاده قرار  شده يمصاحبه گردآور
، نگيريما كرديها مطابق رو داده ليتحلبراي ). 12(رديگ يم

كه معنادار و در  ييها ها، گزاره داده يآور زمان با جمع هم
 شدند يم يارتباط با سؤال پژوهش بودند كدگذار

ها  دادهه، يبعد از مرحله كُدگذاري اول). اول صيتلخ(
مشابه  يها نحو كه كد نيدهي شدند، بد سازمان
قرار  يو خالصه شدند و در طبقات مشخص يبند دسته

طبقات حاصل از مرحله  تينها در). دوم صيتلخ(گرفتند 
طبقات چندين  نيشدند، ا يبند اس تشابه، دستهبر اس يقبل

شدند و با  مبار مرور و طبقات مشابه در يكديگر ادغا
م، يقابل تعم يكنار هم گذاشتن طبقات در عبارات

 نيبد). سوم صيتلخ(به دست آمد ) Theme( ها هيما درون
  .شدند صيتلخ يتر يها در سطح انتزاع معنا كه داده

معيار اعتبار  چهار، ها صحت و استحكام داده يبرا
)Credibility(ي، تأييدپذير )Confirmability( ، قابليت

و قابليت انتقال ) Dependability(اعتماد 
)Transferability (مدنظر قرار گرفت)ها  اعتبار داده). 11
كنندگان  شده توسط مشاركت انيصحت عبارات ب تاييد با

ها، حسن  آوري داده ي جمعبرا يزمان كاف صيو تخص
هاي انتخاب شده  ارتباط با آنها و انجام مصاحبه در مكان

از  جينتا يريتأييدپذ. شد سريكنندگان م توسط مشاركت
ها به همراه كدها و طبقات  ارسال متن مصاحبه قيطر

 انيآنان در جر يچند ناظر و بازنگر يحاصل شده برا
ها  ثبات داده اي اعتماد تيقابل. شد حاصل ليو تحل هيتجز
در اسرع وقت و فراهم نمودن  هاپياده كردن مصاحبهبا 

و  ديكنندگان فراهم گرد مشاركت ي كليهمشابه برا تيموقع

ها، كدها و طبقات استخراج شده به تأييد  متن مصاحبه
 تيدر خصوص قابل. رسيد كنندگان از مشاركت يتعداد

. شد فادهگيري با حداكثر تنوع است نمونه كيانتقال از تكن
ها،  داده يآور قبل از جمع، ينكات اخالق تيجهت رعا
داده شد و پس از  حيكنندگان توض به شركت قياهداف تحق

. شد يكسب موافقت آنها نسبت به ضبط مصاحبه اقدام م
 قيشركت در تحق يكنندگان برا مشاركت يآزاد نيهمچن

ودن اطالعات و حفظ آنها در خروج از آن، محرمانه ب اي
  .ديگرد تيمحل امن، رعا

  
  نتايج

نفر  9نفر زن و  6كه  كردند شركت مصاحبهنفر در  15
 ينفر، دانشكده پرستار 8ي، از دانشكده پزشكندمرد بود

نفر  5 .شركت كردند نفر 2نفر و دانشكده بهداشت  5
 4ارشد و  يكارشناسدر مقطع نفر  6، يپزشك يدانشجو

  .بودند ياسنفر كارشن
حاصل از مصاحبه، منجر به  يها داده ليو تحل هيتجز

رفتار و اخالق -1: كه شامل ديگرد هيما استخراج دو درون
ها،  هيما درون نيهر كدام از ا. آموزش جذاب بود -2معلم 

 يا جنبه كياست كه هر  يو فرع يطبقه اصل نيشامل چند
 فيتوص را دشانياز اسات انيخاص از تجارب دانشجو

ها  اي از متن مصاحبه گزيده در اينجا به). 1جدول ( كند يم
  .شودمايه ها گرديد، اشاره ميكه منجر به استخراج درون

  
  و اخالق معلم رفتار

و  ياخالق يرفتارها تيفيك تياهم انگريب هيما درون نيا
 ينقش معلم يفايآنان در ا تيدر موفق دياسات يارتباط
 يها طبقات مهارت ريمشتمل بر ز هيدرون ما نيا. است
در خصوص . است ياخالق يها تيو صالح يارتباط
است  يكنندگان حاك تجارب مشاركت، يارتباط يها مهارت

كنند  ارتباط مؤثر برقرار مي انيدانشجو باكه  يدياساتكه 
گذارد و در مقابل  آنان مي يبر رو يمثبت اتتأثير

 اتأثيرت دياز اسات ياي برخ حرفهريغ يرفتارها
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  . گذارد مي يبر جا انيدانشجو يرا بر رو ينديناخوشا
 يبر رو دياسات يرفتارها تيفيك اتدر خصوص تأثير

اظهار  يپرستار دهاي از دانشك كننده شركت انيدانشجو
 ديگفت همكاران من هست استادم مي يوقت...«: نموده است

داد كه البته فقط  اي بهم دست مي العاده شما، حس فوق
. حس بود نيدوستان هم هم هيبق يمن نبود، برا يبرا

حس فرزند به پدر را داشتم  دينسبت به چند تا از اسات
 .»)7 يدانشجو(بودند  زيعز ميالعاده برا فوق

  :اظهار نمود ياز دانشكده پزشك نيز اي كننده مشاركت
..... توانم اسمشون را بگم ما كه نمي دياز اسات يبرخ«

از آنها  يدارند و برخ انينامناسب با دانشجو يرفتارها
را  انيكنند و دانشجو برخورد مي انيمغرورانه با دانشجو

با تندي با دانشجوياني كه به  يگاه يحت و رنديگ يم دهيناد
 ساتيديمعموالً ا .كنند يف هستند برخورد ميعلحاظ علمي ض
كنند مطلوب  مي جاديدلهره در دانشجويان ا كه ترس و

 اديدر ذهنم  يمنف تميآ كيبه عنوان  شهيد و من همنيستن
اندازه دانشجويان را تحقير  از اين اساتيد بيش. كنم مي
  .»)4يدانشجو(كنند كنند و ترس در آنها ايجاد مي مي
كنندگان به آن اذعان  كه مشاركت ياز نكات مهم يكي

بوده  دشانياسات ياخالق ياز رفتارها يريتأثيرپذ ،كردند
 نهيزم نيدر ا ياي از دانشكده پزشك كننده مشاركت. است

ديگر از اساتيد زماني كه  كيي... « :اظهار نموده است
درحال ويزيت بود يكي از بيماران را كه بايد عمل جراحي 

شد و از مشكل مالي و  خاصي براي ايشان انجام مي
نداشتن بيمه با استاد صحبت كرد استاد هزينه عمل 

ايشان را تقبل كرد كه در اين دوره و زمانه كه جراحي 
رسيد و من  همه دنبال پول هستند واقعاً بعيد به نظر مي

همانجا با خودم عهد كردم كه اين رفتار استاد را در 
  .»)1يدانشجو(ام سر لوحه قرار دهم زندگي

 دياسات ياخالق يرفتارها تيدر خصوص اهم 
اظهار نموده  ياز دانشكده پزشك يگريكننده د مشاركت

كه نه تنها بنده بلكه تمام دانشجويان .... دكتر يآقا« :است
اند از كل دوره با  دانشگاه كه با ايشان برخورد داشته

. كنند ايشان به عنوان لحظات خوب دوران تحصيل ياد مي
 داديگذاشت و اجازه م احترام مي انيبه همه دانشجو رايز

 .بكنند اظهار نظر يدر مباحث تخصص انيدانشجو
از نظر اخالق و علم در دانشگاه ......دكتر خانمهمچنين 

نظيرند و آنچه بيشتر از همه در مورد ايشان جلب  بي
در  ديشا. كند فروتني و تواضع ايشان است توجه مي

از نظر تعداد كم  دياسات نيمختلف ا يها گروه يعلم هيأت
پر رنگ است و موجب  اريحضورشان بس يد ولنباش

  .»)2يشجودان(دانشجو هستند يدلگرم
  

  ها و زير طبقات تجارب دانشجويان از اساتيدشان درون مايه: 1جدول 
 كدهاي منتخب  زيرطبقات مايهدرون

رفتار و اخالق 
  معلم

ارتباطات، توانايي گوش دادن، چهره شاداب در آميز، همدلي با بيماران و دانشجويان، رفتار احترام هاي ارتباطي مهارت
، انتقاد پذيري، عدم تبعيض بين دانشجويان، حمايت و پشتيباني از دانشجو، ارتباط نزديك با دانشجو

  .ظاهر مناسب
هاي  صالحيت
  اخالقي

بودن، خوشرويي،  تواضع و فروتني، رفتار كريمانه، نگاه پاك، وجدان كاري، صبور بودن، مهربان
  .صداقت، مادي نبودن، خودمحور نبودن، عدم سوء استفاده از دانشجوصادق بودن، وقت شناسي، 

نوين تدريس،  هاي اي، استفاده از روش عدم وابستگي به اساليد، روش مباحثهتدريس مشاركتي؛ هاي تدريس مهارت  آموزش جذاب
به سؤاالت  گويي سازماندهي مطالب، استفاده از كيس، تدريس كاربردي، برانگيختن دانشجويان، پاسخ

  .دانشجويان
هاي  توانايي

  تخصصي
علمي، تمايل به  پربار بودن از نظر علمي، با تجربه بودن، به روز بودن، تسلط بر درس، دادن بازخورد

راهنمايي دانشجو، ، داشتن اعتماد به نفس، توانايي در كالس داري، عالقه به معلمي، توانايي رشد علمي
  .محور بودن دانشجووقت گذاشتن براي آموزش، 
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  جذاب آموزش
 تياست كه موفق يمهم يها يزگيو انگريب هيدرون ما نيا

 هيدرون ما نيا. كند مي نيرا در آموزش مؤثر تضم دياسات
 يها و توانايي سيتدر يها طبقات مهارت ريمشتمل بر ز

 يها مؤثر و كارآمد و مهارت سيتدر. است يتخصص
كنندگان  تجارب مشاركت نيتر از مهم يمطالب علم ميتفه

. شود محسوب مي سيتدر يها مهارتطبقه  ريدر ز
خصوص  نيدر ا ياي از دانشكده پرستار كننده مشاركت

 يمتأسفانه سخنران دياز اسات يبعض...« :كند هار مياظ
 نتيپاورپو رزيو با ل نندينش مي يصندل يصرف دارند رو

توجه به درس ندارند  انيكنند و نصف دانشجو ارائه مي
  .»8يدانشجو( روند از آنها سر كالس خواب مي يبعض

 ييدر خصوص توانا ياز دانشكده پزشك ييدانشجو 
و ... « :كند مي اظهار يمطالب علم ميدر تفه دياز اسات يبرخ

مثال  ييها case با راها از آنها بيماري يدر مقابل بعض
كند و در ذهن  زدند كه مطلب را كامالً قابل فهم مي مي
كه علم آنها فقط در  يدياسات ميدار. گنجد مي

كردند و واقعاً به موضوع  مي هينبود كه ته ييها نتيپاورپو
  .»)11 يدانشجو( درس احاطه داشتند

، يتخصص يها طبقه تواناييريمشخصه ز نيتر مهم
شركت . يو توان علم يمهارت معلم :عبارت بودند از

را  يمهارت معلم يها شاخصه نيتر مهم كنندگان،
 ي،عالقه به معلم، ياز اعتماد به نفس معلم يبرخوردار

دانشجو،  ييدر راهنما ييتوانا ،يداردر كالس ييتوانا
محور بودن  يريادگو يآموزش،  يوقت گذاشتن برا

اي از دانشكده بهداشت اظهار  كننده مشاركت .دانند مي
  :كند مي

 سيخشك بودند دو ساعت تدر يليخ.... دياز اسات يكي...«
ساعت  ميبعد از ن باًيتقر.... پشت سر هم بدون مكث دارند

متوجه  يزيآمد چ مي نييمان پا ييسر كالس ما كارا
  .»)8يدانشجو(ميشد نمي

اظهار  ياز دانشكده پزشك ييراستا دانشجو نيدر هم
كه افتاده نمره محور  يمتأسفانه اتفاق...« :نموده است

 واستاد درسش نياست واسه هم دياز اسات يبودن برخ
نه،  ايفهمد  نداره كه دانشجو مي يدهد حاال كار مي

شه و  گرفته مي يامتحان كيره و  دهد و مي درسشو مي
هفته وقت بگذارد نمره  كيآن درس  يدانشجو برا

 .اي ندارد هو درس پاس شد و دانشجو دغدغ رديگ مي
 شود به دانشجو منتقل نمي يعمق ،مطالب نيهم

  .»)8يدانشجو(
 ياديتأكيد ز دياسات يكنندگان بر توان علم مشاركت

با تجربه بودن، به , ير بودن از نظر علمداشتند و پربا
به  ليتما، يروز بودن، تسلط بر درس، دادن بازخورد علم

 دياسات يتوان علم يها شاخص نيتر را مهم يرشد علم
 نيدر ا ياي از دانشكده پزشك كننده دانستند، مشاركت مي

  :نموده است ارخصوص اظه
هستند از  يباسواد و پر انرژ يليها خ از استاد يبعض... «

باال  يليكالس خ يكنند، بار علم منابع مختلف استفاده مي
كه به  دياز اسات ياست و به روز هستند در مقابل برخ

و به  زنند يم هودهيب يها درسشون تسلط ندارن حرف
د و بعد هم سؤاالت امتحانش نپرداز اي مي هيمسائل حاش

چه طور نمره  ستياست و آخر سر هم معلوم ن يمعن يب
  .»9)يدانشجو(دهند  يم

 ياي از دانشكده پرستار كننده راستا مشاركت نيدر هم
ندارند  يچندان يما بار علم دياز اسات يبرخ...« :اظهار نمود

حالت  كيتوانند پاسخ دهند،  نمي انيبه سؤاالت دانشجو
جالب . دانشجو دارند يريادگيبه دانشجو و  يتفاوت يب
 انيها از دانشجو يابيدر ارزش ديگونه اسات نيا نجاستيا

به  ياستادها كار نيچون ا رنديگ مي يينمرات باال فيضع
  .»)14 يدانشجو(ندكارشون ندار

  
  بحث

هاي استاد مطلوب  ويژگي نيياين مطالعه با هدف تب
 جيمطالعه با نتا نيا جيدر كل نتا. گرديد يطراح

مطالعات  نيدارد و در همه ا يمشابه همخوان يها پژوهش
 انيبر رفتار و اخالق معلم و تعامل اثربخش با دانشجو
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  ).9و8و6و5(تأكيد شده است
با  دياسات يارتباط يها مطالعه مهارت نيا افتهي نياول

تعامل اثربخش  يآنان در برقرا ييو توانا انيدانشجو
 زيمطالعه اشرف و همكاران ن جيراستا نتا نيدر هم .است
 ديهاي مناسب بين فردي اساتاز آن است كه رفتار يحاك

منجر به ايجاد واكنش مثبت در دانشجو  انيبا دانشجو
ين عوامل تأثيرگذار بر ارزيابي مثبت تر مهمگردد و  مي

عطارها و همكاران ). 13(استاد از ديدگاه دانشجويان است
علمي  هاي ارتباطي اعضاي هيأت مهارت يدر بررس

 نيوزش به ادانشگاه علوم پزشكي اراك در فرآيند آم
 يها ها و كارگاه برنامه ياست كه برگزار دهيرس جهينت

با  دياسات يارتباط يها تمهار يدر ارتقا يآموزش
  ).14(مؤثر است يبه طور معنادار انيدانشجو

عوامل مؤثر در  يو همكاران در بررس يمطالعه تراب جينتا
 انيدانشجو دگاهيبرقراري ارتباط استاد و دانشجو از د

 جهينت نيجندي شاپور اهواز به ا يدانشگاه علوم پزشك
 يفرد تيشخص" انيدانشجو دگاهياند كه از د دهيرس

ارتباط مؤثر  يدر برقرار يتر بيش تياهم يدارا "استاد
است و عامل اخالق و تواضع استاد،  دشانيتآنها با اسا

 انيدانشجو دگاهيتأثير را از د نيتر استاد بيش تيميصم
  ).15(دارد
در خصوص  ندهيآ نيمعلم ينقشه مفهوم يبررس
 يمشترك مياز آن است كه مفاه يحاك يمعلم هاي نقش

همانند الگو بودن، راهنما بودن و دوست بودن مورد 
  ).3(كنندگان بوده است توافق مشاركت

در امر  دياسات تيمطالعه الزمه موفق نيا جياستناد به نتا با
اثربخش  يارتباط يها از مهارت يآموزش برخوردار

 يها مهارت يتوانمندساز يها كارگاه يلذا برگزار ،است
 اتيه ياعضا يبه صورت مدون و منسجم برا يارتباط
  مطالعه است  نيا هايشنهادياز پ يعلم
. است ياخالق معلم تيرعا ،مطالعه نيمهم ا هجينت نيدوم

 انيدانشجو نيكه در ب يميمشابهي توسط قد قيدر تحق
 جيانجام شده است، نتا "اراك يدانشگاه علوم پزشك

اخالق " انيدرصد دانشجو 5/68از آن است كه  يحاك
 يآنان در برقرار لياز عوامل مهم در تما يكيرا  "استاد

عوامل  نياند و تأكيد شده است از ب دانسته تادارتباط با اس
اخالق و " مختلف مؤثر در ارتباط دانشجو با استاد، عامل

و  ازيامت نيتر بيش "استاد تيميصم" زيو ن "ع استادتواض
حمايت  همچنين). 8(داشت انيدانشجو دگاهيتأثير را از د

 يكار برا نيتر اساتيد از دانشجويان، اثربخش يعاطف
  ).16(استشمرده شدهآنان  يبهبود تدريس و يادگير

اي  حرفه تيدر موفق دينقش اخالق اسات تيتوجه به اهم با
ي ها گارگاه يگردد عالوه بر برگزار مي ادشنهيآنان، پ
، دياسات يمعنو هياي و پرورش روح اخالق حرفه آموزش

سرآمد  يكه از نظر اخالق يعلم اتيه يجذب اعضا به
  .شود يتوجه جد ،هستند
آموزش جذاب  يها مطالعه، مهارت نيمهم ا افتهي نيسوم
 انيمطالب به دانشجو ميدر تفه دياسات تيموفق .است

است  يريادگي يجذاب برا طيمنوط به فراهم نمودن شرا
كنند شامل  را فراهم مي طيشرا نيكه ا يو عوامل
در . است يتخصص يها و توانايي سيتدر يها مهارت

و  يپرستار انيدانشجو دگاهيو همكاران د يمطالعه قربان
سمنان در خصوص  يدانشگاه علوم پزشك يراپزشكيپ
 جينتادر شده و  ياستاد خوب بررس كي يها يژگيو

استاد خوب، تسلط بر  كي يها يژگيو نيتر مهم ي،مشابه
دهي و  نحوه سامانان، يب ييوايشس، يدرس مورد تدر

و  يمطالعه موسو در). 9(شده است اعالمدرس  ميتنظ
تأكيد شده است  دياسات سيتدر يها بر مهارت زين يجواد
و  يعلم ييكه توانااز آن است  يآن مطالعه حاك جيو نتا

 يريادگياز عوامل مؤثر در  دياسات سيتدر يها مهارت
مطالعه  كيكوجا در  و خيش). 10(است انيدانشجو
 يريادگي طينقش معلمان را در فراهم نمودن مح يمرور
نقش مهم و  هاي ايشان برند يافتهنمود يبررس يشخص

. داردتأكيد  ي ريادگي يها فعاليت يدر طراحمعلم  ياتيح
 يها تيها و صالح يستگيشادهد كه ميهمچنين نشان

او بلكه به  تيمعلم نه تنها به دانش و خالق ازيمورد ن
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 يريادگي طيمح يزير برنامه يبرا شو مهارت ييتوانا
  .)1(دارد يبستگ رندگانيادگي يبرا يشخص

به  يبراانجام اقداماتي ، حاضر ي مطالعههاافتهي براساس
 يتوانمند كردن آنها از نظر علم و ديروز نگه داشتن اسات

و  ،)يآموزش يها ژورنال كالب در گروه يبرگزار مثال (
 نينو سيتدر يها روش يها گارگاه يبرگزار نيهمچن

 ياثربخش سيكمك كند كه تدر ديتواند به اسات مياحتماال 
  .داشته باشند

  
  گيري نتيجه

 عالوه بر دياسات ازيمورد ن يها تيها و صالح يستگيشا

و  ييبه توانا ،آنها يتخصص يها دانش و مهارت
 .دارد يبستگ انيدر تعامل با دانشجو ايشان يها مهارت

 يها مهارت، يارتباط يها از مهارت ي معلمبرخوردار
 يها تيو صالح يتخصص يها دانش و مهارتس، يتدر

شود  مي رندگانيادگيبا  ويموجب تعامل اثربخش  ياخالق
معلم؛ به رفتار و اخالق معلم  تيموفق ديكل يو به طور كل
  .شود خالصه مي او باو آموزش جذ

  
  قدرداني

 هياز كل دانند يپژوهشگران بر خود الزم م
  .نديمطالعه تشكر نما نيادر كنندگان  مشاركت
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The Key of Successful Teaching from Students' Perspective: A 
Qualitative Study 
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Abstract 
 
Introduction: Faculties’ behavior and performance in educational settings will be judged by different 
groups. Due to their direct exposure to the teacher, students’ judgment is counted more significantly and 
their experiences could be employed in order to improve faculties’ teaching performance. The aim of this 
study is to explain the characteristics of a desirable teacher from the viewpoints of students.  
Methods: This qualitative study was performed on 15 students of a Medical University in Tehran who were 
selected through purposeful sampling. Data was collected through semi-structured interviews. Qualitative 
content analysis was used to analyze data. 
Results: Two fundamental themes, including teacher’s behavior attractive learning, were emerged from 
analysis of the declarations of participants about their teachers’ performance. Each theme includes several 
categories and subthemes and any of these describes a specific aspect of students’ experience of teachers’ 
performance. 
Conclusion: Based on the experiences of participants, teaching competencies and qualifications of teachers 
not only depends on their knowledge and professional skills, but also depends on their capabilities in 
effective interaction with students. In fact, observing ethics in communication with students and attractive 
course presentations are keys to successful teaching.   
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