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  مقدمه

براي سنجش فرآیندها و اي  امروزه نظر مشتري پایه

مجموعه افراد درگیردر ارائه  سازي براي توانمنداي  شیوه

 هاي مهم فراهم خدمات و مشارکت در تصمیم گیري

هاي وضعیت مطلوب در  یکی از مشخصه .)1(کند می

 يندهایدانشگاه، برآورده شدن انتظارات دانشجویان از فرا

 ترین یاز اساس .)2(است موزشآ يریادگیو  یدهادی

دانشگاه  نیمدرس ،یانسان يرویدانشگاه ن يها هیسرما

و همکاران به نقل از گالور و برونیگ  یقربان). 3(هستند

)Glaver & Browning( که اساتید خوب  ندیگو یم

را با نیازها و استعدادهاي  دي تدریس خوها روش
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ین تر مهم نیعالوه بر ا. )4(کنند می هماهنگ انیدانشجو

کند،  می تعلیم وتربیت دانشجویان نقش ایفا عاملی که در

هایی که دارند  نند با اندیشهتوا می ها اساتید است، زیرا آن

در عصرجدید با  یوانگه. بر روي هزاران نفر اثر بگذارند

ن به توا می علوم و تکنولوژي، نه یعتوجه به پیشرفت سر

ن هر فردي را با هر توا می و نهتمامی دانش دست یافت 

 کیدانشگاه از  دیاسات ؛)5(ویژگی به تدریس وادار نمود

 ،ییو از سو یعلم میمفاه حیانتقال صح مسؤولسو 

 يها طیدر مح یاخالق يها ارزش یو انسان یعمل يالگو

 یاز جمله ارکان اساس دیاسات ن،یبنابرا). 6(هستند يکار

کارآمد  يروهاین ننظام آموزش بوده که باعث پروراند

  ). 7(شوند می در جامعه

 )Chadwick( کیو همکاران به نقل از چادو يمهربوذرج

 »آل دهیخدمت ا«و » علم«با دو فاکتور» مشاغل« ندیگو می

 آل، دهیقدرت حرفه و خدمت ا انگری، علم بشود می فیتعر

واقع  در). 6(استایی  ها و تعهدات هر حرفه ارزش انگریب

 لیتواند موجب تسه می اد است کهاست کی اتیخصوص

و کمبود  ینقص کتب درس یآموزش شده و حت ندیفرا

 نیبر عکس، بهتر ایرا جبران کند  یامکانات آموزش

 جادیدر ا ییرا با عدم توانا سیو موضوع تدر تیموقع

 لیجذاب تبد ریفعال و غ ریغ یطیمطلوب به مح یارتباط

  ). 7(دینما

مهم دانشگاه این است ازخصوصیات  این کهبا توجه به 

هاي آن با نیازها و  ها و روش ها، برنامه که هدف

ي روانی و اجتماعی دانشجویان هماهنگ و ها ویژگی

خدمت،  کنندگان دریافت گرید ياز سو ،)8(سازگار باشد

کیفیت خدمات را با مقایسه انتظارت و ادراکات خود از 

از  و کسب بازخورد کنند می بیخدمات دریافت شده ارزیا

کیفیت ارتقاي ي اساسی براي ها گاممشتري یکی از 

 مؤثرو غیر مؤثرآگاهی استاد از رفتارهاي . است خدمات

ند دسترسی دانشجویان را به اهداف آموزشی توا می

دانشجویان مشتریان  گرید به عبارت). 9(دیتسهیل نما

آنها از  رهستند و تعیین ادراك و انتظا ها دانشگاهاصلی 

ند اطالعات با ارزشی در توا میآموزشی  کیفیت خدمات

ان جهت ارتقاي کیفیت، خدمات آموزشی ریز برنامهاختیار 

ي جهت ارتقاي کیفیت خدمات ریز برنامهدر  .)10(قرار دهد

آموزشی باید در راستاي برآورده نمودن انتظارات 

به  انیدانشجو گرید به عبارت) 11(دانشجویان تالش نمود

ر فرآورده آموزش دانشکده د کنندگان مصرف عنوان

از اطالعات  ینظراتشان منبع مهم ن،یهستند، بنابرا نفع يذ

  ). 12(است دیاسات یعملکرد آموزش تیفیدرباره ک

مطالعات متعددي در خصوص معیارهاي استاد توانمند 

 يها همکاران مالك و یمطالعه نواب در. انجام شده است

ر کالس حضور به موقع د :مهم استاد توانمند شامل

درس، حرکات و راه رفتن مناسب استاد در کالس، تجربه 

درس، اطالعات به روز داشتن،  يو تسلط مدرس رو

و مناسب از  حیدر کالس، استفاده صح يریپذ انعطاف

زاده و  يهرندمطالعه  جینتا). 3(بود یکمک آموزش لیوسا

پنج مهارت دانش  انیهمکاران نشان داد که دانشجو

 بیرا به ترت یو شخص یارتباط ،یکیتکن ،يرفتار ،یپژوه

). 12(کردند انیاستاد خوب ب اتیخصوص به عنوان تیاهم

ي ها ویژگیین تر مهمو همکاران،  ینیدر مطالعه عابد

رویی و تسلط به  ترتیب شیوایی بیان، خوشهاستاد ب

انجام  یفیمطالعه ک يها افتهی). 13(بود سموضوع تدری

طبقه  7شان داد که پو و همکاران ن شده توسط حکمت

هاي فرد  یژگیشی، وي آموزها مهارتبار علمی،  :شامل

ي ها ویژگیي عاطفی، اخالق حرفه اي، ها ویژگیي، 

ي مدیریتی، به عنوان کدهاي ثانویه ها ویژگیحمایتی و 

و  مانیمطالعه پ ).14(ها بود استخراج شده از داده

تاد ي یک اسها ویژگیین تر مهمکه  نشان داد زیهمکاران ن

توانمند از دیدگاه فراگیران به ترتیب روش تدریس، 

دانش پژوهی  ي فردي وها ویژگیارتباطات بین فردي، 

ذکر  زاده و همکاران یمطالعه خاقان يها افتهیدر ). 15(بود

هاي آموزشی اساتید نه  ها و صالحیت شایستگیشده که 

ي تخصصی آنها است، ها مهارتوابسته به دانش و  تنها

ي آنان در تعامل اثربخش با ها مهارتتوانایی و  بلکه به
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دانشجویان نیز بستگی دارد و در واقع رعایت اخالقیات 

دررفتار با دانشجویان و ارائه جذاب مطالب درسی کلید 

  ).16(موفقیت معلمی است

 انگریب نهیزم نیمختلف در ا يها یاز آنجا که بررس 

 وباستاد خ کی يها مالك نهیدر زم ینظرات مختلف

در  مورد نیدر ااي  مطالعه این کهبا توجه به  و )5(است

لرستان انجام نشده  یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو

 يریپذ میو عدم تعم یمطالعات قبل در نظر گرفتنبود وبا 

 نیبه اتر  قیلزوم پرداختن هرچه عم ،یفیمطالعات ک

 يها از جنبه یبعض رایز دوش می موضوع احساس

 بررسی است، مشخص نشده آل دهیا استادایی  حرفه

 ي یک استاد خوب از دیدگاه دانشجویان باعثها ویژگی

شود که استاد خود را از دریچه دیگران ببیند و خود  می

). 17( دیاصالح نما را ارزیابی کند و بکوشد تا خود را

یک سوي کیفیت تابع نظر مشاهده گران و مخاطبانی  رایز

کنند و با توجه به دیدگاه  میکیفیت را خود تعبیر  هاست ک

هاي  شاخص). 18(پردازند می و نظر خود به تعریف آن

ها،  ، ارزشها برداشتبا عواملی چون  آل دهیاستاد ا

ها، تجربیات و ادراك دانشجویان مرتبط بوده و  نگرش

ي ترجیحی اساتید ودانشجویان در شرایط ها ویژگی

راحتی با این مفاهیم به  بوده و وتفرهنگی مختلف متفا

و تبیین نیستند، بنابراین گیري  ابزارهاي کمی قابل اندازه

 آل دهیي استاد اها ویژگیند در درك توا می روش کیفی

 نیا یپژوهشگران اصل ن،یعالوه بر ا. باشد کننده کمک

 یفیک قیتحق نهیدر زم یتجربه کافوعالقه  يمطالعه دارا

 نایدانشجو درك فیبا هدف توص همطالع نیا. هستند

  .دیانجام گرد آل دهیاز استاد ا يپرستار

  

  ها روش

. بودمرسوم  ییمحتوا زیآنال یفیپژوهش کاین مطالعه یک 

دانشکده  يپرستار انیجامعه مورد پژوهش، دانشجو

لرستان در  یدانشگاه علوم پزشک خرم آباد يپرستار

مند  هدف گیري مطالعه از نمونه نیدر ا .بودند1393سال 

جهت کسب  یفیالً در پژوهش کمعمو .استفاده شد

 دهبر هدف استفا یمبتن گیري نمونه از اطالعات نیتر بیش

را انتخاب  گانیکنند لذا محقق، شرکت). 19.(شود می

به آن معنی . بودند "غنی از اطالعات"که به اصطالح نمود

هایی  نمونه) 20(یفیک يها که بر اساس اصل پژوهش

تحت مطالعه را انتخاب شدند که تصویر قوي از پدیده 

بر اساس روش  ها کننده شرکت انتخاب. دادند یارائه م

 يدانشکده پرستار انیاز دانشجو مند فهد گیري نمونه

 لیترم چهارم و باالتر بودند و ما يآباد که دانشجو خرم

ها در کالس و  مصاحبه. به مصاحبه بودند، انجام شد

و  یخلوت با توجه به راحت طیمح ایدانشکده  طیمح

ها توسط  مصاحبه. انجام شدکننده  شرکت تیضار

 نهیدر زم یکه تجربه کاف علمی هیأتپژوهشگر عضو 

ها ضبط  و تمام مصاحبه دیانجام گرد ،داشت یفیک قیتحق

کاغذ نوشته  يها کلمه به کلمه رو سپس متن مصاحبه ؛شد

  .شد

معموالً بر اساس نیازهاي  گیري نمونه مطالعات کیفی، در

 به اشباع ادامه دنیشود و تا رس می اطالعاتی مشخص

اشباع کننده  نفر شرکت 20مطالعه با  نیدر ا) 21(ابدی می

اطالعات، از یک  آوري جمعبه منظور . اطالعات حاصل شد

بهترین شکل ثبت . ساختارمند استفاده شد مهیمصاحبه ن

ضبط کردن روي نوار است چون نوارها شامل  همصاحب

ها و لغات مهم را  ین پاسخمحقق ،عین لغات مصاحبه بوده

نند تماس چشمی و توجه به آنچه توا می فراموش نکرده و

لذا از ضبط ). 22(گوید، داشته باشند می کننده که شرکت

. صدا استفاده شد و محققین قبل از ضبط اجازه گرفتند

بود که نظر شما راجع به  نیشد ا دهیکه پرس یاصل سؤال

 دگاهیاز د آل دهیاد ااست اتیخصوص ست؟یچ آل دهیاستاد ا

به اطالعات  دنیجهت رس يت بعدسؤاالو  ست؟یشما چ

  .افتیادامه تر  قیهر چه عم

پایان هر مصاحبه، ابتدا به بیانات ضبط شدة  در

گوش داده شد و اظهاراتشان،  بطور مکرر کنندگان شرکت

جهت درك  هانوشته ،کلمه به کلمه روي کاغذ نوشته شد
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 ؛چند بار مطالعه شد دگانکنن احساس و تجارب شرکت

و هم  کننده سپس بعد از مطالعه همه توصیفهاي شرکت

 احساس شدن و درك احساس وي، زیر اطالعات با معنی

بیانات مرتبط با پدیده مورد بحث، خط کشیده شد و به  و

 میآنگاه مفـــــاه. این طریق جمالت مهم مشخص شد

 استخراج شد، بعد از مشخص کردن عبارات مهم هر

مصاحبه، سعی شد تا از هر عبارت یک مفهوم که بیانگر 

به . استخراج شود ،معنی و قسمت اساسی تفکر فرد بود

 یکی یکمک آموزش لیاز وسا نهیمثال استفاده به عنوان

چند کد بود که به همراه بندي  حاصل از دسته میاز مفاه

کالس،  تیریزمان، مد تیریمد لیمشابه از قب میمفاه ریسا

 یاددهیدر  يبنام توانمند يتر بزرگدر دسته .. .و ارتباط

  . قرار گرفت

بعد از استخراج کدها، پژوهشگر مفاهیم تدوین شده را 

هاي  دقت مطالعه کرد و براساس تشابه مفهوم به دستههب

هاي  دسته بدین روش. نمود بندي ها دسته موضوعی یا تم

 به عنوان. بدست آمد ،موضوعی از مفاهیم تدوین شده

اي  اخالق حرفه ،یاددهیدر  يمضمون توانمند ریمثال ز

ه ب يتر بزرگبودن استاد در دسته  تگریماح س،یدر تدر

  . قرار گرفت سیبودن در تدرایی  نام حرفه

 اریاز دو مع قیتحق پژوهش جهت استحکام نیا در

) Credibility(پذیري  باور و) Dependability(پذیري  نانیاطم

صورت که پژوهشگر جهت باور  نیبه ا .استفاده شد

استخراج شده را به  يو کدها ها افتهی ،يریپذ

معتبر  ها افتهیآنان  تأییدارجاع داده و با  کنندگان شرکت

استخراج شده را به  يو کدها ها افتهین محقق یشد، همچن

ارجاع داد و از نظر  یفیک قینظر در تحق شخص صاحب

قرار  تأیید ها مورد توافق و و تم لیروند تحل شانیا

 يریپذ نانیپژوهشگر جهت اطم نیعالوه بر ا. گرفتند

داده و  حیتوض اتییپژوهش را با ذکر جز ندیفرا ها افتهی

شرح داده تا  لیرا به تفص جیبه نتا دنیرس یچگونگ

کمک  جیبه نتا دنیرس یرا در درك چگونگ گرید نیمحقق

  . کند

 یمصوب دانشگاه علوم پزشک یمطالعه طرح پژوهش نیا

 تهیبوده و انجام آن در کم 1774لرستان با شماره ثبت 

قرار  تأییدمورد 67657/ 200اخالق دانشگاه مزبور با کد 

پس از ارائه توضیحات الزم در مورد اهمیت و . گرفت

اخذ  کنندگان آگاهانه شرکت یاهداف تحقیق، رضایت کتب

 ندیفرا یمحقق در ط یفیک قیتحق تیماه لیشد و بدل

 یابیرا مورد ارز کنندگان نامه شرکت تیرضا ق،یتحق

توضیح داده  کنندگان به شرکت نیهمچن. مجدد قرار داد

شد که در مورد انصراف از شرکت در پژوهش، آزاد 

 کنندگان پژوهشگر، خود را به طور کامل به شرکت. هستند

کامل خود را در اختیار  خصاتکرد و مش یمعرف

محرمانه بودن اجازه ضبط و . قرار داد کنندگان شرکت

در هنگام انجام مصاحبه، خلوت و . دیاطالعات اخذ گرد

مشخصات فردي . فراهم شد کنندگان راحتی شرکت

در تمام مراحل تحقیق به طور کامالً  کنندگان شرکت

 بهمطالب استخراج شده از هر مصاح. محرمانه حفظ شد

نتایج تحقیق در صورت . رسید کنندگان به اطالع شرکت

در اختیار واحدهاي مورد  کنندگان تدرخواست شرک

 شیپژوهشگر پ نیعالوه بر ا. پژوهش قرار گرفت

خود را درباره موضوع کنار  اتیها وافکارو ذهن دانسته

و از مرور متون قبل از جمع ) Bracketing( گذاشت

ذهن محقق در  يریکرد تا از سوگ زیاطالعات پره يآور

  . شود يریشگیآنها پ لیتحل هیها و تجز مصاحبه نیح

  

  نتایج

پسر و  يدانشجو 10شامل در این پژوهش  کنندگان شرکت

نفر ترم  4م، جنفر ترم پن 4دختر بودند که  يدانشجو 10

نفر هم ترم  5نفر ترم چهارم،  3نفر ترم ششم،  4هشتم، 

درك  نهیپس از تجزیه و تحلیل اطالعات در زم .هفتم بودند

 کد اولیه و 450عداد ت آل، دهیاز استاد ا يپرستار انیدانشجو

: یپدیدار شد که شامل پنج طبقه اصل يهفت مفهوم ساختار

ي ها ویژگی س،یبودن در تدراي  علمی، حرفه يتوانمند

  .بود يپرستاراي  اخالق حرفه فردي، الگو بودن،
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به داشتن بار علمی  کنندگان مشارکت :یعلم يتوانمند) الف

روز کردن  استاد در سطح باال، تسلط کامل بر دروس، به

داشتن  ،سازي هیفرض ،يقو يتئور یعلم هیعلم خود، پا

 لیبودن، درك و قدرت تحل یعلم يالگو ،یدانش کاف

مطالعه،  رهیبودن دا عیوس ان،یدانشجو يبرا یمطالب علم

 ییبر توانا تأکید د،یجد یاز متون آموزش نکمک گرفت

 ينمونه بودن استاد برا ،یعلم یداشتن تعال ،يتفکر انتقاد

با تجربه، به روز  يتئور بیترک ،یاز نظر علم انیدانشجو

مسلط  يفرد یبه لحاظ علم" .اشاره داشتند یبودن علم

کننده  شرکت ("مناسب داشته باشد يباشد، دانش تئور

  .)4شماره 

 يها مضمون :شامل سیبودن در تدراي  حرفه) ب

 تگریحما ،سیدر تدراي  اخالق حرفه ،یاددهیدر  يتوانمند

  .بود ها بیآس و بودن

از  نهیاستفاده به: شامل یاددهیدر  يمضمون توانمند ریز

کالس،  تیریزمان، مد تیریمد ،یکمک آموزش لیوسا

درست دانشجو، تبحر در  تیارتباط، هدا ،سازي اعتماد

 جادیعمل کردن، ا یطبق برنامه آموزش ،یدروس عمل

 ،يدر کالس تئور يپرداز هیکالس پرنشاط، عدم حاش

 يدانشجو، دلسرد تیتسلط بر کالس، هدا ییتوانا

گرفتن  دها،یاز وابسته بودن استاد به اسال انیدانشجو

و  سیتدر تیفیک شیافزا ان،یبازخورد از دانشجو

و  ینیدرس با مسائل د ختنیآموزش با آم يماندگار

 يبر اساس هنجارها یمطالب علم سیتدر و یعرفان

داشته  ییاالمطالب قدرت ب میدر تفه" .بود رانیا یفرهنگ

  .)1شماره کننده  شرکت ("باشد

ابراز : شامل سیدر تدراي  مضمون اخالق حرفه ریز

دانشجو، حفظ  سؤالدر صورت نداشتن جواب  ینادان

از ارعاب و اجبار در آموزش  زیحرمت دانشجو، پره

ت سؤاالخوش و باز از  ياستقبال با رو ان،یدانشجو

دلسرد نکردن  ان،یدانشجو نیب ضیعدم تبع ان،یدانشجو

خوش اخالق،  جو،دانش به نفس اعتماد شیدانشجو، افزا

شناس اشاره  شناس، وقت فهی، وظگو راست ر،یپذ تیمسؤول

  . داشتند

گري و هدایت دانشجو تا صمیمی و نقش حمایت ارتباط

رسیدن به قله شکوفایی به کرات در بیانات 

شکوفا  ریدانشجو را در مس": ،مشهود بود کنندگان شرکت

 نیهمچن .)12شماره کننده  شرکت ("کند تیدن هداش

 یدر همه حال حام":اظهار نمود 19شماره کننده  شرکت

اگر دانشجو کارش را اشتباه انجام  یدانشجو باشد حت

  ."حفظ حرمت کند گرانیداد، در مقابل د

مطالب  لیتحل هیو تجز سازي هیو قدرت فرض يقو انیب..."

  ).3شماره  کننده شرکت ("...را داشته باشد

بودن استاد بود که خود شامل  گرتیمضمون حما ریز

 ان،یبه نظرات دانشجو توجه :شد می طبقه ریز يتعداد

دادن فرصت پرسش  ان،یباز از دانشجو ياستقبال با رو

 ان،یبا دانشجو مانهیارتباط صم ان،یو پاسخ به دانشجو

دادن قدرت و جسارت  ان،یبرخورد دوستانه با دانشجو

دانستن خطا توسط  ناپذیر اجتناب ان،یه دانشجوب یکاف

کار  کردندانشجو، محول  به نفس دانشجو، حفظ اعتماد

دادن  يبه دانشجو، انرژ به نفس به دانشجو، انتقال اعتماد

دادن فرصت به  ان،یبه دانشجو لیبه دانشجو، عدم تحم

استرس  جادیو پژوهش، عدم ا قیجهت تحق انیدانشجو

به دانشجو ...". شتباه کردن دادندر دانشجو، اجازه ا

به دانشجو اجازه خطا . را القا کند یقدرت و جسارت کاف

کند به دانشجو  دایپ به نفس کردن بدهد تا دانشجو اعتماد

  .)2شماره کننده  شرکت ("کار واگذار کند

بودن در اي  در حرفه ها بیآس ،ها مضمونریاز ز یکی

به  دیاسات یوابسته بودن بعض :که شامل است سیتدر

و  ییگو پراکنده ،یل کمک آموزشیو وسا ها نتیپاورپو

در  دیاسات یعدم تبحر بعض س،یدر تدر يپرداز هیحاش

عدم انتقال مؤثر مهارت به دانشجو، عدم  ،یدروس عمل

 یسردرگم ،یعدم داشتن علم کاف کالس،تسلط بر  ییتوانا

و  یعدم توجه استاد به برنامه آموزش لیدانشجو بدل

  . بود انیدانشجوارعاب 

از نقاط ضعف  یکی": بیان نمود 16شماره کننده  شرکت
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 سیتدر ییو عدم توانا دهایوابسته بودن به اسال د،یاسات

 تیو بدون اهماي  هیمطالب حاش انیو ب دیبدون اسال

کردن  دیتهد": اظهار نمود 2شماره کننده  شرکت و "است

   ."ستین یمناسب لهیوس يریادگی يدانشجو برا

 يها ویژگی کنندگان از نظر شرکت: يفرد يها ویژگی )ج

است و به  مؤثرکردن او  آل دهیدر ا ياستاد پرستار يفرد

خوب اشاره  یجسمان يرویاخالق خوب و داشتن ن

 يداشتن اخالق خوب که شامل متعادل بودن، دارا: داشتند

و آراسته، مهربان،  لیانعطاف، منظم و منضبط، ظاهر شک

 ت،ی، با شخصبه نفس اعتمادداشتن  ص،الو اخ مانیبا ا

محترم بودن،  اریبودن، بس مانی، آگاه، با ارو گشاده

  .باشد ریبشاش و مد افهیدوست مهربان و دلسوز و ق

ظاهر آراسته  تیاهم انیعالوه بر ب 9شماره کننده  شرکت

 مند قانون، رو گشاده دیبا آل دهیاستاد ا": بیان نمود استاد

 8شماره کننده  شرکت نیچنهم ،"و توانمند باشد

دوست مهربان  کی ریتواند تصو می آل دهیاستاد ا...":گفت

که در کنار او  یدوست. کند جادیو دلسوز را در ذهن ا

 چیو مشکالت از ه ها یکنم، در سخت می آرامش ساحسا

نکرده و مشکل و دغدغه من را مشکل و  غیدر یکمک

  ."دغدغه خود بداند

 رها،جیانجام پروس يبراثالً مخوب  یجسم يروین داشتن

کننده  شرکت. نیز مهم استو ماهر یعمل سیدر تدر یساع

 ياستاد در انجام کارها یتوان جسم تیبر اهم 1شماره 

 يروین یستیبا یاستاد درس عمل... " :کرد تأکید یعمل

داشته باشد و  جرهایانجام پروس يبرا یخوب یجسم

  "...بکارببرد جرهایانجام پروس يرا برا ها روش نیبهتر

   

  .شد  لیمضمون تشک ریمفهوم از چند ز نیا: الگو بودن) د

 ریز ترین عیوس یو مل يمعنو ،یتعهد اخالق يالگو) 1

موارد اشاره  نیبه ا انیتم دانشجو نیدر ا. مضمون بود

 از نظر انیدانشجو ينمونه بودن استاد برا: داشتند

تعهد به آموزش درست، تعهد به آموزش و  ،يمعنو

دادن استاد به  تیجامعه، اهم يکارآمد برا يرورش افرادپ

 يکار يو عفت توسط استاد، الگو انتکار، حفظ مت تیفیک

 ياخالق بودن استاد برا يدانشجو، الگو يبرا

  .نمونه اخالق کامل ان،یدانشجو

استاد را فردي داراي سعه صدر و نمونه  دانشجویان

هر  يبرا تیاخالق و معنو..."اخالق خوب معرفی کردند 

خوش ").11شماره کننده  شرکت ("...الزم است ياستاد

ناسازگار بود با  ییکه اگر دانشجو يبه طور اخالق باشد

"شود مانیاخالق و رفتار استاد از کار خود پش دنید

به  3 شمارهکننده  شرکت. )5شماره کننده  تشرک (

 کی" :اشاره کرد آل دهیخاطرات خوب از استاد ا يماندگار

 یاجتماعو بر خورد  یاز نظر اخالق يبه حد دیاد بااست

از او به عنوان همواره  انیخوب و واال باشد که دانشجو

."استفاده کنند الگو

نقش استاد در کالس  از دانشجویان فراتر نیعالوه بر ا

درس فکر کرده و درباره الگو بودن استاد در جامعه 

کامل سخن گفتند و استاد را فردي نمونه و انسانی 

و بر اهمیت نقش استاد در متن جامعه تاکید  ندمعرفی کرد

درباره  16شماره کننده  که شرکت طور همانداشتند، 

بیان  او در جامعه يگر تیاستاد و نقش هدا ریتأث تیاهم

را  یعالم دچار انحطاط شود، عالم کیکه  یهنگام": نمود

  ."برد  می به کوره راه

نقش کامل  يالگو کیاد توقع داشتند که است انیدانشجو

از نظر  نیو عالوه بر ا باشد انیدانشجو يبرا

متعهد و  يفرد ،یو اخالقایی  حرفه ،یعلم اتیخصوص

 گرید عبارتبه . و مذهب باشد هنیدلسوز نسبت به م

داشته باشد و در تربیت  یمتعال یباشد که اهداف يفرد

. اسالمی تالش کند معهنسلی پویا و سالم براي جا

تمام تالش خود را " :اظهار نمود 20شماره نده کن شرکت

 ندهیآ يکارآمد برا يو افراد انیآموزش دانشجو يبرا

  . "ردیبکار گ یجامعه و جامعه شغل

دادن شوق و عالقه دانشجو  شیافزا: یلیتحص يالگو )2

دانشجو،  یلیتحص شرفتیپ يبرا یینسبت به درس، الگو

 يبرا نیجاذبه داشتن در کالس و بال ،یعلم يالگو
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الگو گرفتن  ل،ا دهیاز استاد ا ییایرو يریتصو ان،یدانشجو

 قیاستاد، جذب مطالعه شدن و تشو سیاز تدر انیدانشجو

  .پژوهش به انیشدن دانشجو

  "...اوردیب به وجود زهیشوق و عالقه وانگ در دانشجو"

  )2شماره کننده  شرکت (

جاذبه داشتن استاد  تیبر اهم 17شماره کننده  شرکت

 يبرا نیبال ایحضور او در کالس " :داشت یدتأک

کرده و باعث جلب  جادیجاذبه ا کی انیدانشجو

  ."گردد يریبه فراگ انیدانشجو

 ،یتیجنس ضیعدم تبع: يپرستاراي  اخالق حرفه )ه

حقوق  تیاحترام متقابل، صبرو حوصله، رعا ،ییخوشرو

توجه به  ،یمراقبت اخالق مار،یب میحفظ حر ماران،یب

 يعشق و عالقه به حرفه پرستار مار،یب یمذهب اعتقادات

 تیبشاش، رعا افهیق ،یو اخالق ینیمعتقد به مباحث د

 نیو مواز یاخالق شرع تیعاحفظ و ر ،یاصول اخالق

رفتار انسان دوستانه، حفظ متانت و عفت، مقدم ایی،  حرفه

نکردن دانشجو در مقابل  عیبودن اخالق بر علم، ضا

 دیاستاد با" :بیان نمود 3ماره شکننده  شرکت "، گرانید

با  شهینموده و هم تیدر رفتار خود متانت و عفت را رعا

  . "استقبال کند انیباز از دانشجو يرو

  

  بحث

 انیدانشجو يها برداشتمطالعه باعث درك  نیا جینتا

مطالعه  يها افتهی. دیگرد آل دهیاز استاد ا يرشته پرستار

ان داد که نش جینتا. بود یشامل پنج مفهوم اصل

 را مهم آل دهیاستاد ا یعلم يتوانمند يپرستار انیدانشجو

بر توان علمی اساتید تأکید  کنندگان مشارکت. دانستند می 

با تجربه بودن، , زیادي داشتند و پربار بودن از نظر علمی

به روز بودن، تسلط بر درس، دادن بازخورد علمی، تمایل 

 وان علمی اساتیدهاي ت ین شاخصتر مهمبه رشد علمی را 

 زیمطالعه حکمت پو و همکاران ن يها افتهی. بیان نمودند

داشتن بار علمی  انیکه دانشجو استمطلب  نیا دیمؤ

در . دانستند می استاد را الزمه توانمندي استاد پرستاري

به میزان اطالعات علمی استاد  کنندگان این راستا مشارکت

ان اشاره و توانایی پاسخگویی به سؤاالت دانشجوی

این  گر نمایاننتایج پژوهش پیمان و همکاران  .)14(نمودند

ویژگی یک استاد توانمند از دیدگاه ین تر مهمنکته بود که 

مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا توانایی  ویاندانشج

استاد در پاسخ به سؤاالت و مشکالت دانشجویان و 

در تحقیقی با ). 15(اطالعات علمی تخصصی استاد است

در محوري تحت  آل ایدهي یک استاد ها ویژگینوان ع

عنوان صالحیت حرفه اي، خصوصیت علم به موضوع را 

قرار داده شده  أکیدال مورد ت یکی از صفات معلم ایده

ین تر مهم زیو همکارش ن يدر مطالعه خسرو). 23(است

هاي تخصصی، مهارت معلمی  مشخصه زیرطبقه توانایی

دهد که  می مطالب نشان نیا). 24(و توان علمی بود

کنند و توقع  می یابیارز یاستاد را از نظر علم انیدانشجو

آنان  یت علمسؤاال از ياریبس يگو جوابدارند که استاد 

  .باشد

 يگرید يمفهوم محور زین سیدر تدراي  حرفه يتوانمند

از جمله  گریمطالعات د. آمد به دست ها افتهیبود که از 

 يرسد حجم محتوا می ه به نظرنشان داد ک مانیمطالعه پ

 - تدریس نیست که نقش کلیدي در فرآیند یاددهی 

محتواي درسی  ارائهکند، بلکه چگونگی  می یادگیري را ایفا

از تسلط علمی، شیوایی بیان و نحوه  منبعثدر کالس که 

در مطالعه ). 15(دهی درس است، نقش کلیدي دارد سازمان

هاي  شتن توانمنديبه دا کنندگان مشارکت زیحکمت پو ن

حین تدریس از جمله توالی مطالب تدریس، استفاده از 

وسایل کمک آموزشی، برقراري روش مشارکت 

سر کالس  قعدانشجویان، رعایت نظم و حضور به مو

مناسب اي  درس اشاره نمودند تا فرآیند آموزش به شیوه

همچنین نتایج این حیطه بیانگر آن است که . اجرا گردد

نی و تجربه کار در بالین به نوعی باعث اثر مهارت بالی

  ). 14(گردد میبخشی تدریس 

که آموزشی به یادگیري بهتر نشان داد مطالعه  نیانتایج 

تر  منجر شده است که در فضاي ارتباطی مطلوب

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 14

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-3775-fa.html


  کارانشهین ساالروند و هم  آل دهیاستاد ا حرفه ايو  یاخالق يها یژگیو

http://ijme. mui. ac. ir)45(15: 1394/ مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی /  488

مشارکت همچنین . ودوستانه تري تجربه شده باشد

ي ارتباطی ها مهارتمربیانی که  بودند معتقدکنندگان 

در انتقال  تر بیشعالوه بر توانایی اند،  ري داشتهباالت

تر،  با خلق فضاي مناسباند  مفاهیم و تجارب، توانسته

 يوازس .ي در آنان ایجاد نمایندتر بیشانگیزه و عالقه 

و همکاران نشان داد که عدم  انیاریخدا گرمطالعهید

تواند  می و دانشجو یمرب نیبخش ب تیوجود ارتباط رضا

وجود اضطراب . را بدنبال داشته باشد يادیز يها یدگیتن

 ریدانشجو تأث یبر اعمال ذهن ینیبال يها یدگیاز تن یناش

 و قدرت کسب مهارت را کاهش ییگذاشته و تمرکز، کارآ

که اند  نشان داده زین گریمطالعات دهاي  یافته). 5( دده می

ي با دانشجو داشته و تقویت تر بیشمربیانی که همدلی 

اند  توانستهاند،  ي براي آنان فراهم کردهرت بیشمثبت 

ي را در ایجاد عالقه به یادگیري در دانشجو تر بیشتأثیر

آنان بدنبال کسب انگیزه و عالقه، مسیر . برجاي بگذارند

را در دستیابی به اهداف آموزشی بر خود هموارتر 

در نزدیک شدن اند  ي توانستهتر بیشساخته و با اطمینان 

هاي برخی یافته .)25(نظر گام بردارندبه اهداف مورد 

ي ارتباطی استاد نیز ها مهارتکه اند  مطالعات نشان داده

هاي آموزشی تأثیر زیادي بر آموزش مؤثر در محیط

 عنوان) Kyriacou( به نقل ازکریاکو ی، وهاب)26(دارد

کند که تدریس مؤثر بستگی به وجود جو مثبت در  می

باطی مؤثر با دانشجویان کالس دارد و داشتن مهارت ارت

). 27(داند می را در ایجاد جو مثبت در کالس دخیل

 انیقدرت ب ،یمثل تسلط استاد به مطالب درس ییها ویژگی

استادان است که  يها یگژیو ینتر مهمانتقال، از  ییو توانا

 یقدم). 28(است مؤثر يریادگی -یاددهی تیفیک يارتقا رد

 اند،هار داشتهخود اظ گیري جهیو همکاران در نت

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراك بعضی 

فن بیان و به خصوص ي آموزشی استاد، ها ویژگی

مهارت تدریس و سطح علمی و ایجاد انگیزه یادگیري را 

 يخسرو العهدر مط). 7(در برقراري ارتباط مؤثر دانستند

هاي مهارت  شاخصهین تر مهم، کنندگان و همکارش شرکت

ورداري از اعتماد به نفس معلمی، عالقه به معلمی را برخ

توانایی در کالس داري، توانایی در راهنمایی  معلمی،

دانشجو، وقت گذاشتن براي آموزش، و یادگیري محور 

و همکارش در یک ) Shaikh( شایخ). 24(دانند می بودن

مروري نقش معلمان را در فراهم نمودن محیط  عهمطال

هاي ایشان بر  یافتهیادگیري شخصی بررسی نمودند 

هاي یادگیري  نقش مهم و حیاتی معلم در طراحی فعالیت

ها و  دهد که شایستگیهمچنین نشان می. تأکید دارد

هاي مورد نیاز معلم نه تنها به دانش و خالقیت  صالحیت

ي محیط ریز برنامهبراي  هارتشاو بلکه به توانایی و م

در ). 29(یادگیري شخصی براي یادگیرندگان بستگی دارد

ي تدریس ها مهارتمطالعه موسوي و همکارش نیز بر 

اساتید تأکید شده است و نتایج آن مطالعه حاکی از آن 

ي تدریس اساتید از ها مهارتاست که توانایی علمی و 

عدم ). 30(عوامل مؤثر در یادگیري دانشجویان است

به  دیاسات سیتدراي  حرفه يها توانمندي از کیهروجود 

در . دیآ می مهم بحساب یبیو آس یمشکل آموزش عنوان

و همکارش نظر دانشجویان در مورد  يباریمطالعه جو

وضعیت آموزش بالینی کارآموزي بیانگر آن بود که 

نحوه نظارت مربی در کارآموزي، همکاري تیم درمانی، 

ارت، کفایت امکانات ایجاد مه ها، وهمهارت در اجراي شی

محیط بالینی براي آموزش و مشخص بودن اهداف 

، مواردي است کارآموزي براي دانشجو، ضعیف بوده

چون نداشتن زمینه علمی مناسب در بخش، پیروي از 

عادات نادرست حاکم بر محیط، سرگردانی و بالتکلیفی 

دانشجو در غیاب مربی از دیگر مشکالت آموزش بالینی 

 ایخیمطالعه آس جینتا). 31(ه استبوددانشجویان، 

)Asikhia (نییپا يها صالحیتنشان داد که  زین 

 یطیمح طیعوامل مانند شرا ریآموزشگران در برابر سا

در عملکرد  یعمده و اساس ریتأث س،یتدر يها وهیش

استاد  صورتی کهدر ). 32(دارد انیدانشجو فیضع

 یآموزش دافنداشته باشد، اه سیالزمه در تدر يتوانمند

  . محقق نخواهند شد سیتدر
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از  گرید یکی به عنوان زیاستاد از دانشجو ن يتگریحما

 يپرستار دیاسات يبرا ،سیتدراي  حرفه يها توانمندي

نشان داد که  زیو همکارش ن يمطالعه علو .مطرح بود

هاي  هاي تنش زا مثل زمان مربیان در موقعیت حضور

و بدین ترتیب، انجام پروسیجرها در کنار دانشجویان 

هاي غریب محیط  تجربه پدیده زترس و دلهره حاصل ا

 نتایج مطالعه). 25(بالین در دانشجویان کاسته شده است

و  نیبال طیمحایی  نهیزم يها هافمن و همکارش نیز برتنش 

جلب رضایت دانشجویان در محیط بالین  اهمیت حمایت و

 روانی تأکید داشته -از طریق حضورفیزیکی و روحی

به آن  دانشجویانویژگی دیگري که  نیهمچن). 33(است

هاي حمایتی مربی بالینی اثربخش  اشاره نمودند نقش

است؛ به این معنی که مربیان باید شرایطی را فراهم 

بیاورند تا دانشجویان در یک محیط آرام و بدون استرس 

هاي اضافی در  به یادگیري بپردازند و از هرگونه تنش

). 34(حداکثر یادگیري صورت بگیردامان باشند تا 

حمایت عاطفی اساتید از دانشجویان،  مچنینه

کار براي بهبود تدریس و یادگیري آنان ترین  اثربخش

و همکارش  يدر مطالعه خسرو). 35(شمرده شده است

 کنندگان مسأله دیگري که بسیار مورد توجه همه شرکت

و بود ضرورت توجه به شرایط روحی روانی دانشجویان 

آنها معتقد بودند که حمایت و  .مسأله اعتماد به نفس بود

  ).24(تشویق دانشجو توسط مربی اهمیت بسیار دارد

دانشجویان مدعی هستند که بویژه در  نیبر ا عالوه

روزهاي اولیه حضور در بالین نیاز به نظارت و راهنمایی 

دقیق از جانب مربی و پرسنل بالینی دارند، بدین معنا که 

ن باید صحت عملکرد ایشان را کنترل کرده و در مربیا

موقع الزم بتوانند بازخورد اصالحی مناسبی را براي 

و ) yunus( ونسی نیهمچن). 25(نمایند مآنان فراه

که ارتباط  یانیدانشجو افتندیهمکاران در پژوهش خود در

و  يریادگی يبرا يتر بیش زهیمثبت با معلم خود دارند، انگ

به انجام کار سخت در  شیعالوه، گرا به. دارند تیحما

 ییبهتر راهنما رشیو پذ ادیکالس، تالش و پشتکار ز

به معلم  تر بیشها و توجه  وانتقاد، مقابله بهتر با استرس

است که مورد توجه  یانیدانشجو يها ویژگیدر کالس، از 

بحث ارتباط در  تیاهم). 11(رندیگ می استادان خود قرار

با به خوبی که  يدیوده و اساتب ریآموزش انکارناپذ

دانشجو به خوبی توانند  می کنند می دانشجو ارتباط برقرار

  . آورند به وجوددر او  ثبتم راتییرا جذب کرده و تغ

 یکی به عنواناستاد را  يفرد يها ویژگی کنندگان شرکت

. دانستند می آل دهیاستاد ا يبرا مؤثر يها از شاخص

خوب  یجسم يرویو ن یبه خوش اخالق انیدانشجو

پژوهشی علوي و  هايیافته در. استاد اشاره داشتند

مشخص شد که از دید دانشجویان پرستاري نیزهمکارش 

بالینی شخصیت خوب، مهارت  نویژگی مربیاین تر مهم

و  یقدم). 25(ارتباطی قوي و مهارت بالینی مناسب است

مطالعه خود بعضی خصوصیات  جهیهمکاران بر اساس نت

ز جمله حفظ احترام و حرمت دانشجو، کمک به اخالقی ا

حل مشکالت با همدلی و درك متقابل و اخالق استاد را 

 یسپگیل). 7(در برقراري ارتباط مؤثر دانستند

)Gillespie ( مدعی است که عوامل مؤثر بر ارتباط

نزدیک، همچون شفقت، فهم متقابل، احترام و اعتماد 

شود که در آن از  می محیطیگیري  متقابل، منجر به شکل

هاي بالقوه خود به  دانشجویان در رشد به سمت توانایی

 عنوان یک فرد، یک فراگیر و یک پرستار حمایت

نشان داد که در  زین) Bennett( مطالعه بنت). 36(شود می

استاد  یعلم يها دیدگاهفقط تجارب و  سیتدر ندیفرا

اوست که  تی، بلکه کل شخصشود می که مؤثر واقع ستین

 ریتأث رانیو تحول فراگ رییو تغ يریادگی طیشرا جادیدر ا

و همکارش، استاد  يریدر مطالعه جهانگ). 37(گذارد می

 يپر انرژ ياستاد ان،یمؤثر درك شده توسط دانشجو

را ساده کند، در  دهیچیتوانست موضوعات پ می بود که

اهمیت ). 38(تواند کنترل کند می کامال کالس را این که نیح

رفتارهاي اخالقی و ارتباطی اساتید در موفقیت کیفیت 

 یمؤثر است در مطالعه خاقان درسیایفاي نقش مآنان در 

 )رفتار و اخالق مدرس(زاده و همکاران درون مایه
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ي ارتباطی و ها مهارتمشتمل بر زیر طبقات 

و  یلیدر مطالعه اسماع). 16(هاي اخالقی بود صالحیت

الگوهاي  نیانگیم نیرت بیش ان،یهمکاران از نظر دانشجو

احترام  يها ویژگیمربوط به  بیشده، به ترت یمثبت معرف

 ی، داشتن فن معلم)52/8( ، باسواد بودن)75/8( به همکار

. بود) 43/8( ی، و مهربان)45/8( ی، خوش اخالق)49/8(

به  زیاستادان ن یو علم یتیشخص یمنف يها ویژگی نییتع

و  ردیمدنظر قرار گ دیمثبت، با يها ویژگی نییاندازه تع

 يها تواناییو  ها قابلیتجهت ارتقاي اي  ژهیو يریز برنامه

 گریدر مطالعات د). 39(الزم است نهیزم نیاستادان در ا

خوب در  یجسم يرویبه ن انیدرباره توجه دانشجو

از  یکینشده است و مسلماً اي  اشاره ها جریآموزش پروس

استاد را  یگاستاد است که تجربه و کار کشت يها ویژگی

بدون تجربه  انیاز مرب یوقت. دهد می به دانشجو نشان

 يامدهایاز پ یکیاستفاده شود،  نیآموزش بال يبرا يکار

  . دانشجو خواهد بود یتیآن، نارضا

 يگریمضمون د زین یو مل يمعنو ،یتعهد اخالق يالگو

در مطالعه . به آن اشاره داشتند کنندگان بود که شرکت

اذعان نمودند یک  کنندگان می مشارکتتما زیحکمت پو ن

استاد پرستاري واقعاً جایگاه رفیعی دارد و باید با 

شخصیت علمی و معنوي باالي خودش، پرستاران با 

در واقع جامعه به  .باال تربیت کند ريسواد و با وجدان کا

و انسان کامل اي  اساتید پرستاري به عنوان یک فرد حرفه

مردم از اساتید پرستاري بسیار کند پس انتظارات  می نگاه

نتایج مطالعه دیگري نیز در کشورمان نشان ). 15(باالست

پذیري  داد که از دیدگاه دانشجویان، تعهد و مسؤولیت

عامل در ارتباط با آموزش بالینی بوده ین تر مهممربیان 

تعهد و مسؤولیت اصلی مدرس بالینی این است ). 40(است

به عملی فراهم سازد، با ها را براي کسب تجر که فرصت

ارائه بازخورد مناسب و ایجاد ارتباط گرم و دوستانه با 

، تجارب کننده دانشجویان، و نظارت دوستانه و حمایت

لذت بخش نماید و دانشجویان  یانبالینی را براي دانشجو

هاي  را قادر سازد که حداکثر استفاده مطلوب را از توانایی

 به طور گریمطالعات دمضمون در  نیا). 41(خود ببرد

استاد که در جامعه  کی یکامل ارائه نشده است و تعهد مل

 بهم گره خورده یو اخالق یومذهب يبا تعهد معنو یرانیا

جامعه مؤثر  يبهتر برا ینسل تیتواند در ترب می ست،ا 

  .باشد

دانشجو را از  يالگو بودن استاد برا کنندگان شرکت

اساتید خوب . دندکر انیب آل دهیاستاد ا يها شاخص

همیشه براي فراگیران خود الگوي مناسبی براي اجراي 

نقش هستند، چگونگی همکاري جمعی و سودمند با 

 زین گریمطالعات د .)4(دهند می آموزشها  دیگران را به آن

 یاجتماع يکه استادان از جمله قشرهااند  نشان داده

 وانبه عنو  را دارند یمنزلت اجتماع نیهستند که باالتر

از ). 32(ندیآ می بحساب انیدانشجو يالگو و نمونه برا

با ": بیان نوده است در مطالعه خود زین یوهب گرید يسو

 ريیادگی- یاددهی ندیرااستاد در ف رگذاریتوجه به نقش تأث

کارآمد و مؤثر  سیتدر ،یو در نظام آموزش دانشگاه

به نحوي مطلوب  یوي، منجر به تحقق اهداف آموزش

و  ريیادگی ندیجهت بهبود و ارتقاي فرا ه درک شود می

در ). 27("دارد یلیبد ینقش ب ،یتحقق هدفهاي آموزش

یکی از نکات مهمی که  زیو همکارش ن يمطالعه خسرو

به آن اذعان کردند، تأثیرپذیري از  کنندگان مشارکت

نتایج ). 24(رفتارهاي اخالقی اساتیدشان بوده است

کی از آن است که مطالعه اشرف و همکاران نیز حا

رفتارهاي مناسب بین فردي اساتید با دانشجویان منجر 

ین تر مهمگردد و  می به ایجاد واکنش مثبت در دانشجو

عوامل تأثیرگذار بر ارزیابی مثبت استاد از دیدگاه 

نقش و  يالگو کیاستاد خوب ). 42(دانشجویان است

  . خواهد بود انیدانشجو يبرا یخوب يمشاور و راهنما

اخالق  ها افتهیحاصل از  يها مضموناز  گرید یکی

پو و همکاران  در مطالعه حکمت. بود يپرستاراي  حرفه

رعایت  :به داشتن خصوصیاتی مانند کنندگان شرکت زین

حقوق بیماران، رعایت اصول اخالقی در بیمارستان، 

با ). 14(اذعان داشتنداي  رازداري و تعهد و وجدان حرفه
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که استاد  نیضمن ا يپرستار دیتساکه ا نیتوجه به ا

 انیکنند دانشجو می نقش يفایهستند در نقش پرستار هم ا

 زیپرستار ن به عنوانتوقع داشتند که  شانیاز ا

 يپرستاراي  بوده و اخالق حرفهاي  برجسته يپرستارها

  .ندینما تیرا رعا

ي پژوهش حاضر، انجام مطالعه در یک ها محدودیت از

عدم همکاري بعضی جامعه محدود و خاص و 

  .دانشجویان به شرکت در مطالعه بود

  

  گیري نتیجه

 يها جنبه يپرستار انیاز نظر دانشجو آل دهیاستاد ا

 ایتنها به علم  انیدانشجو. شود می را شامل یمختلف

را  آل دهیبلکه استاد ا ،اند توجه نکرده سیتدر يتوانمند

و  ها ویژگیبا  يحال که فرد نیدانند که در ع می ياستاد

و  ها شهیخالق اند ،است یمشخصات برجسته اخالق

به خوبی  انیاست که از دانشجو يریمد ست،ا ها زهیانگ

کند، نسبت به جامعه و کشورش متعهد است و  می تیحما

 تیرعابه خوبی را  يپرستار گري اي حرفهدر همان حال 

 نیا ست؛ا ذکر نشده یموارد در مطالعات قبل نیکند که ا می

اي  ژهیو يدرباره رفتارها ییاستانداردها ریصوت موارد

مورد  دیاسات يتواند در توانمندساز می سازد که می فراهم

  .ردیتوجه قرار گ

  

  قدردانی

، مصوب 1774شماره  یمقاله حاصل طرح پژوهش نیا

لرستان بود و  یدانشگاه علوم پزشک یمعاونت پژوهش

و  طرح یمال تیحما به خاطرمعاونت  نیاز ا لهینوسیبد

که تقبل زحمت فرمودند و در طرح ما  يزیعز انیدانشجو

  .میشرکت نمودند کمال تشکر را دار
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Nursing Students’ Perception of Ethical and Professional 
Characteristics of an Ideal Faculty Member: A Qualitative Study

Shahin Salarvand1, Nikoo Yamani2, Fahimeh Kashani3, Maryam Salarvand4, Mohammad
Ataei5, Maryamsadat Hashemi Fesharaki6

Abstract

Introduction: One of the factors affecting in promoting educational quality is the properties of the faculty 
members. As consumers, students are stakeholders of educational products of the faculty. Since receiving 
feedback from customers is one of the substantial steps for promoting service quality, it is necessary to 
perform a deep examination of the issue to explicate new dimensions of an ideal professor from the 
perspective of students. Therefore, the purpose of this study was to describe students’ perception of an ideal 
professor.
Methods: In this qualitative study, with a content analysis approach, a number of 20 nursing 
undergraduates studying in Lorestan University of Medical Sciences were selected through purposive 
sampling in 2014. Content analysis was performed to analyze the collected data. The rigor of this study was 
reinforced through dependability and credibility criteria.
Results: After data analysis, 450 codes and 5 structural concepts emerged: academic abilities, professional 
teaching, personal characteristics, role modeling, and nursing ethics.
Conclusion: An ideal professor has a variety of characteristics from the viewpoint of nursing students. 
Accordingly, an ideal professor is a person who besides possessing a distinguished ethical profile, is also an 
administrator who adequately supports students, is committed to his society and country, and at the same 
time, and respects professionalism in nursing.

Keywords: Nursing students, nursing professors, ideal professor characteristics, qualitative research.
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