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چکیده
مقدمه :رسالت اصلی دانشگاه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه،
ترویج و ارتقای دانش ،گسترش تحقیق و فراهمنمودن زمینه مساعد برای توسعه کشور
است .یکی از عوامل مهم و مؤثر در کیفیت آموزش عالی استاد است و تعلیم و تربیت
نیروی انسانی متخصص ،مستلزم وجود کادر قوی هیأت علمی است .این پژوهش با
هدف «بررسی نظرات دانشجویان در مورد معیارهای یک استاد خوب» انجام شد.
روش :در یک بررسی مقطعی و توصیفی تحلیلی  988نفر از دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی مشهد که به روش طبقهای و تصادفی ساده انتخاب شده بودند ،پرسشنامه را
تکمیل نمودند .اطالعات توسط  SPSSبا آزمونهای توصیفی تحلیلی مناسب آنالیز شد.
یافتهها :معیارهای دانشجویان برای یک استاد خوب به ترتیب شامل :مهارت
ارتباطی ،دانش پژوهی ،مهارت تدریس ،مهارت ارزشیابی دانشجویان ،سپس ویژگیهای
فردی و ظاهری اساتید بود .آزمون  ANOVAنشان داد ارتباط آماری معنیداری بین
رشته و ترم تحصیلی و اولویت مهارت ارتباطی ،دانشپژوهی و ویژگیهای ظاهری
اساتید موجود است ( .)p<0.05آزمون  tنشان داد ارتباط بین جنسیت و اولویت مهارت
تدریس ،دانشپژوهی و ویژگی ظاهری اساتید معنیدار است ( .)p<0.05همبستگی سن
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دانشجویان و اولویت دانشپژوهی و ویژگیهای ظاهری اساتید نیز معنیدار میباشد
( r=0.095و.)p<0.05
نتیجهگیری :مقایسه نظرات دانشجویان رشتههای مختلف دانشگاه بیانگر همسویی
در تعیین معیارهای یک استاد خوب می باشد .حیطه های مهارت ارتباطی و دانشپژوهی
بررسي دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي مشهددر مورد معیارهای یک استاد خوب

اساتید دارای بیشترین اهمیت از دیدگاه دانشجویان بود .اولویت به این حیطهها توسط
دانشجویان ،بیانگر اهمیتی است که برای تعامل با اساتید به عنوان پیشزمینه تعلیم و
تربیت قائل شدهاند.

واژگان کلیدی
دانشجوی علوم پزشکی مشهد ،معیار ،استاد خوب
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مقدمه
تمامی ادیان الهی و در راس آنها اسالم ،انسان را موجودی کمالگرا
میدانند .از نظر اسالم ،انسان همواره در حال تکامل است و جهتگیری او به
سمت کمال بی نهایت یعنی خداوند تبارک و تعالی است .یکی از راههای کمال و
تقرب به ذات اقدس الهی ،علم و دانش است .علمی که به تعبیر استاد شهید
میجوید و مییابد و علمی که هرچه فزونتر میگردد ،دارنده آن را به خدا
نزدیکتر میکند .هم از این روست که در نظام جمهوری اسالمی ایران توجه به
علم و دانش و تحقیق و نشر در صدر مسائل قرار دارد« .یرفع اهلل الذین امنو منکم
والذین اوتو العلم درجات» خداوند مقام اهل ایمان و دانشمندان عالم را (در دو
جهان) رفیع میگرداند (سوره مجادله( .)11 :قرآن کریم 0212،م).

رسالت اصلی دانشگاه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه ،ترویج
و ارتقای دانش ،گسترش تحقیق و فراهمنمودن زمینه مساعد برای توسعه کشور
است .آموزش پزشکی بخشی از نظام آموزش عالی است که با حیات انسانها سر
و کار دارد و توجه به جنبههای کمی و کیفی آن از اهمیت ویژهای برخوردار
است .اگر سالمت جامعه را در گرو کیفیت خدمات ،پیشگیری ،آموزش بهداشت
و درمان بدانیم ،با توجه به نقش مهم گروه پزشکی و رشتههای وابسته به آن ،به
عنوان اعضای مؤثر در ارائه خدمات اجتماعی و تأکید بر آموزش این افراد ،لزوم
وجود نظام منظم علمی و حرفهای از جمله دانشگاه به عنوان بستر واقعی تربیت
نیروی انسانی غیر قابل انکار است( .طیبی 1881 ،م.؛ شمس 1881 ،م.؛ رولف 0220 ،م).

در کشور ما آموزش عالی وظیفه مهم تربیت نیروی انسانی متخصص مورد
نیاز بخشهای مختلف را برای تأمین خودکفایی در علوم و فنون ،صنعت،
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مطهری زیبایی عقل است ،علمی که انسان خداجو در آن نشانههای معبود را
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کشاورزی و ...به عهده دارد .با توجه به این موضوع ضرورت یافتن راههایی که
بتوان کیفیت آموزشی را در دانشگاهها افزایش داد روشن می شود .در حال حاضر
در سطح جهان دیدگاه دانشجویان در مورد همه جنبههای آموزشهای ارائهشده در
موسسات آموزشی بررسی می شود و به عنوان عامل ضروری پایش کیفیت در
بررسي دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي مشهددر مورد معیارهای یک استاد خوب

دانشگاه در نظر گرفته میشود( .چی 0220 ،م.؛ دونلی 1881 ،م.؛ هیل 0222 ،م).

از طرفی صاحبنظران معتقدند استاد اساسیترین عامل برای ایجاد موفقیت در
تحقق اهداف آموزشی است( .مظلومی 0229 ،م ).استاد خلقکننده فضایی است که
دانشجو استعدادهای بالقوه خود را شناخته و رشد میدهد و در جهت تواناییهای
حرفهای و شخصی خود به بهترین شیوه گام برمیدارد؛ این تغییرات با اتکا به
ویژگیهای مطلوب مدرس صورت خواهد پذیرفت( .گیلسپی 0221 ،م ).برخی
تحقیقات نشان دادهاند که استاد با بکارگیری متغیرهایی از جمله بیان روشن،
استفاده از روشهای مناسب و متنوع در تدریس ،تسلط بر موضوع درسی ،خالقیت
و نوآوری ،شناسایی تفاوتهای فردی ،لذتبردن از کار با دنشجو ،عادالنه
رفتارکردن ،داشتن رابطه خوب با دانشجو و ،...میتواند وضعیتی را به وجود آورد
که باعث تسهیل در یادگیری شود( .دادخواه 0212 ،م.؛ اکرامی 0222 ،م ).همچنین
تسلط استاد بر درس مورد تدریس ،نحوه ساماندهی و تنظیم درس و عالقهمندی به
تدریس از خصوصیات یک استاد توانمند معرفی شده است( .قربانی 0228 ،م).

از آنجا که نقش استاد در فرآیند آموزش و تدریس مهم و غیر قابل انکار
میباشد ،دانستن معیارهای یک استاد توانمند برای تدریس اثربخش میتواند در
جهت ارتقای عملکرد استاد مؤثر واقع گردد( .مبارکی 0222 ،م ).یکی از متداولترین
ر شهایی که در بیشتر کشورها و از جمله ایران جهت تعیین معیارهای یک استاد
توانمند استفاده میشود ،نظرخواهی از دانشجویان است( .بروجردی 0222 ،م.؛ تامپسون،
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 0222م.؛ طالبخواه 0221 ،م ).مطالعات مختلفی جهت تعیین معیارهای یک استاد توانمند
صورت پذیرفته است که از جمله آنها میتوان به مطالعه قدمی (قدمی 0222 ،م،).
مظلومی (مظلومی 0222 ،م ،).جوادیان (جوادیان 0221 ،م ،).حسینی (حسینی 0222 ،م،).
ایرانفر (ایرانفر 0222 ،م ).اشاره کرد .در این مطالعات ویژگیهای مختلفی همچون
دانشپژوهی ،مهارت ارتباطی ،روش تدریس ،مهارت ارزشیابی و ویژگیهای
ظاهری اساتید با ترتیب اولویت متفاوت مورد اظهار نظر قرار گرفته است .از
انجام داده اظهار داشته که درصد قابل توجهی از دانشجویان برای خصوصیات
شخصیتی اساتید بیشترین اهمیت را قایل بودهاند که دکتر سیف در تحلیل این
نتایج بیان میدارد :این تنوع در نظرات موجود امری طبیعی بوده ،زیرا معیارهای
یک استاد خوب با توجه به شرایط متفاوت آموزشی ،فرهنگی ،اقتصادی دستخوش
تنوع و دگرگونی است و نمیتوان برای شایستگی اساتید فرمول ثابتی تعیین نمود.
(سیف 0221 ،م.؛ جاکوبسن 1892 ،م ).یافتههای دادخواه و همکاران نشان داد در حیطه
دانشپژوهی تسلط استاد در درس مورد تدریس و ارائه مطالب جدید و روزآمد،
در حیطه روش تدریس روش ارزشیابی و شیوه بیان ،در حیطه توانایی ارتباط
آمادگی برای رفع اشکال دانشجویان وایجاد زمینه مشارکت دانشجویان در
بحثهای کالسی و در حیطه شخصیت فردی انعطافپذیری استاد و انتقادپذیری
استاد» به ترتیب از ویژگیهای مهم استاد خوب از دیدگاه دانشجویان بودند.
(دادخواه و همکاران 0228 ،م ).یافتههای درگاهی و همکاران در این زمینه بیانگر
معیارهایی از قبیل تسلط بر موضوع درس ،قدرت بیان ،حفظ شخصیت دانشجو،
حسن خلق و وجدان کاری به عنوان مهمترین معیارهای یک استاد خوب بود.
(درگاهی و همکاران 0212 ،م ).نتایج بررسی عابدینی و همکاران نشان داد مهمترین
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جمله جاکوبسن (جاکوبسن 1892 ،م ).طی تحقیقی که در رابطه با خصوصیات اساتید
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ویژگیهای یک استاد به ترتیب شیوایی بیان ،خوشرویی و تسلط به موضوع
تدریس بوده است( .عابدینی و همکاران 0212 ،م).

از آنجا که بررسیهای مختلف در این زمینه بیانگر نظرات مختلفی در زمینه
مالکهای یک استاد خوب میباشد ،بر آن شدیم تا نظرات دانشجویان دانشگاه
بررسي دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي مشهددر مورد معیارهای یک استاد خوب

علوم پزشکی مشهد را که بزرگترین دانشگاه علوم پزشکی شرق کشور ،با تعداد
قابل توجهی دانشجو میباشد را مورد بررسی قرار دهیم.
روش
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که به روش

Cross

 Sectionalو با هدف بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در
مورد معیارهای یک استاد خوب دانشگاهی انجام گرفته است .حداقل تعداد نمونه
دانشجویان دانشگاه  982نفر با خطای  %21و اطمینان  %81و دقت  %22تعیین شد
که این حجم نمونه با توجه به مطالعات گذشتهنگر در جامعههای متشابه تعیین
گردیده است (مطالعاتی که در  1سال اخیر بر روی دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی مشهد با حجم نمونه متشابه انجام شده است) .روش نمونهگیری در مرحله
اول طبقاتی و در مرحله بعدی تصادفی ساده میباشد .بدین صورت که ابتدا با
تقسیم به نسبت سهم هر کدام از دانشکدههای علوم پزشکی مشهد از نمونه 982
نفری تعیین و با توجه به درصد دانشجویان پسر و دختر در هر دانشکده که
اطالعات آن از معاونت آموزشی دانشگاه به دست آمد ،نمونه الزم از هر دانشکده
مشخص و در داخل دانشکدهها با توجه به تعداد دانشجویان رشتههای مختلف سهم
هر رشته مشخص و با توجه به جنسیت دانشجویان هر دانشکده ،تعداد نمونه
دانشجویان هر رشته به ترتیب جنسیت تعیین گردید و در هر دانشکده با استفاده
از روش نمونهگیری تصادفی ساده تعداد دانشجویان هر رشته در هر دانشکده به
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تفکیک جنسیت و به طور تصادفی انتخاب گردید .ابزار پژوهش پرسشنامهای
پژوهشگر ساخت بود که روایی و پایایی آن تایید گردید ،به این صورت که
روایی پرسشنامه با استفاده از کتب ،دستورالعملها و مقالههای علمی و با
بهرهگیری از نظرات اساتید و کارشناسان دستاندرکار (مرکز  EDCدانشگاه و
معاونتهای آموزشی دانشکدهها) تعیین شد .برای تعیین پایایی آن نیز از روش
ثبات درونی (ضریب آلفای کرونباخ) استفاده شد .این ضریب برای کل پرسش
در خصوص ویژگیهای یک استاد نمونه بود .این سؤاالت مربوط به حیطه
دانشپژوهی با  9سؤال ،حیطه روش تدریس با  8سؤال ،حیطه توانایی برقراری
ارتباط با  12سؤال ،حیطه شخصیت فردی و ظاهری استاد با  2سؤال و حیطه
ارزشیابی دانشجویان با  2سؤال بود .سؤالها در مقیاس  1قسمتی لیکرت تنظیم و
میانگین نظرات دانشجویان در هر حیطه مورد بررسی و قضاوت قرار میگیرد.
اطالعات پس از جمعآوری ،کدبندی و وارد نرمافزار  SPSSورژن  11/1شدند.
سپس اطالعات کدبندیشده با آزمونهای توصیفی (میانگین ،جدول توزیع
فراوانی) و نیز آزمونهای تحلیلی (همبستگی )T-test-ANOVA ،مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند.
نتایج
یافتهها نشان داد میانگین سن دانشجویان 00/19±2/219بود 21/1 .درصد
حجم نمونه پزشکی 11/1 ،درصد دندانپزشکی 11/1 ،درصد داروسازی02/1 ،
درصد پرستاری و مامایی %8 ،بهداشت و  02/0درصد دانشجویان پیراپزشکی
بودند .اطالعات دموگرافیک دانشجویان در جدول  1آمده است 89/2 .درصد
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نامه  2/92محاسبه شد .پرسشنامه شامل اطالعات دموگرافیک و  12سؤال تخصصی
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دانشجویان موافق ارزشیابی اساتید توسط نظرخواهی از دانشجویان بوده و 12/2
درصد نیز مخالف بودند19/1 .درصد تأثیر این ارزشیابی را خیلی زیاد22/8 ،
درصد زیاد 20/9 ،درصد متوسط و  11/1درصد هم بیاهمیت عنوان کردند.
یافتهها نشان داد اولویت دانشجویان به ویژگیهای مختلف اساتید دانشگاهی
بررسي دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي مشهددر مورد معیارهای یک استاد خوب

به شرح ذیل بود:
1ـ مهارت ارتباطی 18/021±1/018؛
0ـ دانشپژوهی 12/892±1/202؛
2ـ روش تدریس 11/981±1/808؛
1ـ ویژگیهای فردی و ظاهری اساتید 10/219±2/218؛
1ـ ارزشیابی دانشجو  11/112±1/222بود (جدول.)0
یافتهها همچنین نشان داد در حیطه مهارتهای ارتباطی ،بیشترین نمره به
ویژگی (احترام متقابل استاد و دانشجو 82/2 ،درصد) و در حیطه دانشپژوهی
بیشترین نمره به ویژگی (تسلط استاد بر درس مورد نظر 98/1 ،درصد) ،در حیطه
روش تدریس بیشترین نمره به (شیوایی بیان 80/2 ،درصد) ،در حیطه ویژگیهای
فردی و ظاهری استاد ،بیشترین نمره به (طرز لباسپوشیدن و ظاهر استاد22/2 ،
درصد) و در حیطه ارزشیابی دانشجویان ،بیشترین نمره به (همبستگی مطالب
درسی ارائهشده با سؤاالت امتحانی 92/1 ،درصد) داده شده است.
آزمون آماری اسپیرمن نشان داد ارتباط آماری معنیداری بین سن دانشجویان
و حیطههای شخصیت فردی و دانشپژوهی اساتید موجود است ،به طوری که
دانشجویانی که سن بیشتری داشتند به این حیطهها نمره بیشتری دادهاند .این
آزمون همچنین نشان داد بین حیطههای دانشپژوهی اساتید و مهارت ارتباطی،
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ارزشیابی و شخصیت فردی و ظاهری اساتید همبستگی معنیدار و مستقیم میباشد
(جدول .)2
یافتهها همچنین نشان داد ارتباط آماری معنیداری بین ترم تحصیلی و
اختصاص نمره به حیطههای دانشپژوهی ،مهارت ارزشیابی و ویژگیهای فردی و
ظاهری اساتید موجود میباشد (جدول  ،)2به طوری که دانشجویان ترم باالیی به
این حیطهها نمره بیشتری دادهاند.
دانشجویان موافق ارزشیابی اساتید با استفاده از نظر دانشجویان بودهاند ( )p<0.05و
دانشجویان متأهل بیش از سایر دانشجویان تأثیر این ارزشیابیها را اندک توصیف
نمودهاند (.)p<0.05
آزمون  t-testنشان داد ازتباط آماری معنیداری بین جنسیت دانشجویان و
مهارتهای دانشپژوهی ،تدریس و شخصیت فردی اساتید موجود است ،به طوری
که درصد فراوانی نمره این آیتمها در آقایان بیشتر از خانمها بوده است (جدول
.)1
آزمون  t-testنشان داد ارتباط آماری معنیداری بین روزانه و شبانهبودن
دانشجویان و مهارت دانشپژوهی اساتید موجود است ،به طوری که دانشجویان
شبانه به مهارت تدریس ،ارتباطات و ارزشیابی نمره بیشتری اختصاص دادهاند
(جدول .)1
آزمون  ANOVAنشان داد ارتباط آماری معنیداری بین رشته تحصیلی
دانشجویان و مهارتهای ارتباطی ،تدریس ،ارزشیابی ،دانشپژوهی و شخصیت
فردی اساتید موجود است ( ،)p<0.05به طوری که دانشجویان پرستاری و مامایی
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یافتهها نشان داد دانشجویان ساکن مشهد و مجرد و نیز خانمها بیشتر از سایر
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نسبت به دانشجویان سایر دانشکدهها بیشترین نمره را به این حیطهها اختصاص
دادهاند (( )p<0.05جدول .)2
آزمون  ANOVAهمچنین نشان داد ارتباط آماری معنیداری بین مقطع
تحصیلی دانشجویان و آیتمهای دانشپژوهی ،مهارت ارتباطی و شخصیت فردی
بررسي دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي مشهددر مورد معیارهای یک استاد خوب

ظاهری اساتید موجود است ( ،)P<0.05به طوری که دانشجویان مقطع دکترای
حرفهای بیشتر از سایر مقاطع به آیتمهای دانشپژوهی ،مهارت ارتباطی و
ویژگیهای ظاهری اساتید نمره دادهاند.
یافتهها نشان داد ارتباط آماری معنیداری بین محل سکونت دانشجویان و
مهارت ارتباطی ،ارزشیابی و دانشپژوهی اساتید موجود است ( ،)p<0.05به طوری
که تفاوت ارتباط بین دانشجویان ساکن مشهد و دانشجویانی که محل سکونت
خود را سایر موارد (منزل آشنایان ،خانه اجارهای و )...عنوان نمودهاند ،معنیدار
بود.
یافتهها همچنین نشان داد ارتباط آماری معنیداری بین چگونگی روابط و
تعامالت با اساتید و اختصاص نمره به حیطههای دانشپژوهی ،روش تدریس،
مهارت ارتباطی ،ویژگیهای فردی و مهارت ارزشیابی اساتید معنیدار میباشد
( ،)P<0.05به طوری که دانشجویانی که تعامالت خوبی با اساتید داشتهاند به این
آیتمها نمره بیشتری اختصاص داده و دانشجویانی که ارتباط ضعیفی با اساتید
داشتهاند به حیطه مهارت ارتباطی بیشترین نمره را اختصاص دادهاند .یافتهها نشان
داد ارتباط بین نظر دانشجویانی که تأثیر ارزشیابی اساتید با استفاده از نظر
دانشجویان را زیاد دانسته وآیتمهای دانشپژوهی و روش تدریس اساتید معنیدار
بوده است (.)P<0.05
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بحث
تحول اساسی و پایدار در هر جامعه در گرو متحولشدن نظام آموزش و پرورش
آن جامعه است و محور اصلی تحول و توسعه در این نظام نیز بهبود کیفیت کار
آموزشدهندگان و شناخت ویژگیهای آنها میباشد( .عابدینی 0212 ،م).

نتایج نشان داد:
مهم و بااهمیت تلقی گردیده است .احترام متقابل بین استاد و دانشجو باعث ایجاد
یک محیط صادقانه توام با همکاری صمیمانه و کامل در کالس درس میشود که
موجبات ابتکار عمل و پیشرفت را در دانشجویان فراهم میآورد .دونالد و
همکاران نیز در مطالعه خود تحت عنوان دیدگاه فراگیران در خصوص
ویژگیهای یک معلم 1 ،فاکتور را مهم دانستند که یکی از آنها خوشرویی استاد
است( .هجری 1881 ،م.؛ ولدمن 1828 ،م ،).یافتههای مظلومی (مظلومی 0222 ،م ،).حسینی
(حسینی 0222 ،م ،).دادخواه (دادخواه 0228 ،م ،).درگاهی (درگاهی 0212 ،م ،).عابدینی
(عابدینی 0212 ،م ).و ایرانفر (ایرانفر 0222 ،م ).نیز به موضوع مهارت ارتباطی بین
استاد و دانشجویان تأکید دارند؛
0ـ در حیطه دانشپژوهی ،از نظر دانشجویان تسلط استاد بر درس مورد
تدریس و از ضروریات تدریس میباشد 0221( Gliliepis .م ).مینویسد :عدم تسلط
به محتوای آموزشی از جمله عواملی است که اعتماد به نفس را در مربی کاهش
میدهد و داشتن دانش و تجربه استاد در یاددهی مطالب از خصوصیات مهم است.
(گیلسپی 0221 ،م ).ماندیرا نیز در تحقیقی با عنوان ویژگیهای یک استاد ایدهآل در
محوری تحت عنوان صالحیت حرفهای خصوصیات علم به موضوع را یکی از
صفات معلم ایدهآل مورد تأکید قرار داده است( .مظلومی 0222 ،م ).همچنین اکرامی

اکبر درخشان ،محمدرضا دارابي ،معصومه سعیدی ،محمدعلي کیاني

1ـ در حیطه مهارت ارتباطی احترام متقابل استاد و دانشجو از نظر دانشجویان
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و همکاران عنوان میکنند مهمترین خصوصیات یک استاد خوب ،داشتن آگاهی،
کاردانی ومهارت و تسلط بر مطلب است( .اکرامی و همکاران 0222 ،م ).سالمی و
همکاران در پژوهش خود عنوان میکنند  %91دانشجویان معتقد بودند تسلط در
بیان مطالب و تسلط بر موضوع درسی از خصوصیات یک استاد خوب است.
بررسي دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي مشهددر مورد معیارهای یک استاد خوب

(سالمی و همکاران 0221 ،م ).همچنین در تحقیق مبارکی %89 ،دانشجویان داشتن علم
و تجربه تدریس و تسلط بر موضوع درسی را از مهمترین ویژگیهای یک استاد
خوب بیان کردند (مبارکی 0222 ،م ).که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد .همچنین
یافتههای مظلومی (مظلومی 0222 ،م ،).جوادیان (جوادیان 0221 ،م ،).حسینی (حسینی،
 0222م ،).دادخواه (دادخواه 0228 ،م ،).درگاهی (درگاهی 0212 ،م ،).عابدینی (عابدینی،

 0212م ).و قربانی و همکاران (قربانی و همکاران 0229 ،م ).نیز بیانگر تسلط استاد بر
درس مورد تدریس به عنوان یکی از ویژگیهای یک استاد خوب ذکر گردیده
است؛
2ـ در ارتباط با حیطه روش تدریس ،شیوایی بیان از نظر دانشجویان مهمترین
ویژگی یک استاد خوب بود که با نتایج قربانی (قربانی 0228 ،م ،).قدمی (قدمی،
 0222م ،).دادخواه (دادخواه 0228 ،م ،).عابدینی (عابدینی 0212 ،م ).و قربانی (قربانی،

 0229م ).همخوانی دارد .آنچه مسلم است این است که سابقه تدریس نقش مهمی
در فرآیند یاددهی ـ یادگیری ایفا نمیکند ،بلکه چگونگی ارائه محتوای درسی در
کالس که برگرفته از تسلط علمی ،شیوایی بیان و نحوه سازماندهی درسی میباشد
نقش کلیدی دارد که این ویژگیها شاید با سابقه باالی تدریس نیز پررنگ
نباشند.
در این بررسی دانشجویان نمره پایینی را به قاطعیت و سختگیری استاد
دادهاند که با نتایج امینی در این زمینه همخوانی دارد( .امینی 0229 ،م ).قاطعیت و
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سختگیری زیاد ممکن است به جای ایجاد عالقمندی در دانشجو ،موجبات دوری
از استاد را فراهم کرده و در نتیجه باعث بیعالقگی نسبت به درس مورد تدریس
گردد؛
1ـ در حیطه شخصیت فردی و ظاهری استاد ،آراستگی ظاهر از نظر
دانشجویان مهم تلقی گردیده است که با نتایج مبارکی همسو نیست ،مبارکی
(مبارکی 0222 ،م ،).کرمی (کرمی 0222 ،م ).و قدمی (قدمی 0222 ،م ).مینویسند:
در این مطالعه رابطه معنیداری بین جنس و جنبه شخصیت فردی استاد وجود
داشت .به طوری که دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر اهمیت بیشتری را
برای جنبه شخصیت فردی و ظاهری استاد قائل شدهاند .رعایت جنبههای فردی
توسط استاد میتواند رضایت خاطر بیش از نیمی از دانشجویان را فراهم آورد؛
1ـ در حیطه ارزشیابی دانشجویان ،همبستگی مطالب درسی ارائهشده با
سؤاالت امتحانی از نظر دانشجویان بااهمیت عنوان شده است .هنگامی که
دانشجویان بدانند که اساتید طبق سرفصلهای تدریس شده از آنان امتحان به عمل
میآورند ،استرس آنها کمتر شده و با آرامش و تمرکز بهتری به مطالعه
سرفصلهای دروس میپردازند.
در این بررسی صرف وقت جهت حل مشکالت درسی دانشجویان و ارتباط و
تعامل خوب استاد و دانشجو جز ویژگیهایی خوب یک استاد ذکر گردیده است
و دانشجویان نمرات باالیی به این آیتمها دادهاند که با یافتههای قدمی (قدمی0222 ،

م ).و دادخواه (دادخواه 0228 ،م ).هماهنگ میباشد .آشنانبودن بسیاری از دانشجویان
با محیط دانشگاه در بدو ورود ،جدایی و دوری از خانواده ،عدم عالقه به رشته
قبولی ،ناسازگاری با سایر افراد در محیط زندگی و کافینبودن امکانات رفاهی و
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دانشجویان خصوصیات ظاهری و نوع درس را در یادگیری چندان دخیل نمیدانند.
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مشکالتی نظیر اینها میتواند برای دانشجویان مشکالت عاطفی و روانی ایجاد
نماید .بنابراین دانشجویان سالهای پایینتر انتظار دارند که استاد آنان ،نقش
حمایتی و هدایتی داشته و بتواند دانشجویان را در این زمینهها یاری رساند.
نتایج این بررسی نشان داد که عالقمندی استاد به پژوهش از نظر دانشجویان
بررسي دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي مشهددر مورد معیارهای یک استاد خوب

از اهمیت زیادی برخوردار نیست که با نتایج قربانی همسو میباشد( .قربانی0228 ،

م ).در عصر جدید که عصر علم و دانش و ارتباطات میباشد میبایست به
دانشجویان آموخت رسالت آنها در دانشگاه تنها یادگیری مطالب تولیدی دیگران
نبوده ،بلکه باید در تولید علم و تحقیق و انتشار آنها نیز همت گماشت.
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نتیجهگیری
با توجه به نتایج پژوهش که از دانشکدههای مختلف دانشگاه علوم پزشکی
مشهد نمونهگیری به عمل آمده دانشجویان بر احترام متقابل بین استاد و دانشجو،
شیوایی بیان استاد ،همبستگی مطالب درسی ارائهشده با سؤاالت امتحانی ،تسلط
استاد بر درس مورد تدریس و رعایت شئونات اسالمی و آراستگی ظاهر در اساتید
به هر حال اگرچه دانشجویان در تشخیص مالکهای یک استاد خوب دچار
اشتباه نشدند و اولویتهایی را به عنوان خیلی موافق انتخاب نمودند که واقعا مهم
و اساسی هستند ،اما بسیاری از عملکردهای دیگر مدرس که بر اساس منابع معتبر
جز مالکهای صحت عملکرد استاد هستند ،از دیدگاه دانشجویان جایگاه مهم
خود را نداشتند و دانشجویان آنها را به عنوان اولویتهای کماهمیت و بیاهمیت
در نظر گرفتند .با توجه به نتایج این بررسی پیشنهاد میشود با انجام مطالعات
بیشتر روایی و پایایی ابزارهای ارزشیابی و نظردهی در خصوص اساتید مورد
سنجش مجدد قرار گیرد و اصالحات الزم در آن به عمل آید .از طرفی مد نظر
قراردادن نظرات دانشجویان توسط اساتید ،می تواند در بهبود روند آموزش مؤثر و
مفید واقع گردد .از محدودیتهای این پژوهش میتوان به این موارد اشاره نمود:
شرایط روحی واحدهای پژوهش و جو حاکم بر دانشکدهها و بیمارستانها در هنگام
پاسخگویی به پرسشنامه قابل کنترل نبوده است .در نتیجه کلیه واحدهای پژوهش
در شرایطی مساوی و یکنواخت به سؤاالت پاسخ نگفتهاند که ممکن است این
شرایط نامساوی بر روی نتایج پژوهش تإثیرگذار باشد .به علت اینکه امکان
نظارت در کلیه دانشکدهها و بیمارستانها در موقع پرکردن پرسشنامهها برای
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گرامی تأکید دارند.
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پژوهشگران وجود نداشته ،عواملی مانند مشورت واحدهای مورد پژوهش با
یکدیگر ،میتوانسته بر نحوه پاسخ آنها به سواالت تأثیرگذار باشد.
سپاسگزاری
بررسي دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي مشهددر مورد معیارهای یک استاد خوب

از کلیه مسؤوالن دانشکدهها و معاونتهای آموزشی دانشکدهها و دانشجویان
عزیز در دانشکدههای پزشکی ،بهداشت ،پیراپزشکی ،پرستاری و مامایی و
داروسازی مشهد که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند ،کمال تشکر و
سپاسگزاری را داریم .این طرح مصوب شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد با کد پژوهشی  98221میباشد ،پژوهشگران بر خود وظیفه میدانند از
حمایت مالی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه و نیز مساعدتهای بیدریغ مرکز
 EDCدانشگاه تشکر و قدردانی نمایند.
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جدول  :1توزیع فراوانی اطالعات دموگرافیک دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
متغیر
جنسیت
دوره تحصیلی

سکونت
وضعیت تأهل

مقطع تحصیلی

آقا

22/2

خانم

28/1

روزانه

99/0

شبانه

11/9

بومی مشهد

11/1

خوابگاه

12/8

سایر

2/2

مجرد

91/1

متأهل

11/8

کاردانی

2/2

کارشناسی

11/1

دکتری حرفهای

10/2

اکبر درخشان ،محمدرضا دارابي ،معصومه سعیدی ،محمدعلي کیاني

وضعیت

درصد فراوانی
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جدول :2میانگین دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد معیارهای یک استاد
خوب دانشگاهی بر اساس حیطههای پنجگانه
حیطه

میانگین

انحرافمعیار

ویژگیهای یك استاد خوب

0/12

0/717

نگرش استاد نسبت به رشته تحصیلی

1/91

0/978

داشتن سابقه طوالنی تدریس

1/111

1/018

رتبه دانشگاهی استاد

1/18

0/048

سمتهای اجرایی استاد

1/20

1/141

مرتبطبودن رشته تحصیلی استاد با واحد درسی

1/28

0/874

اشتیاق و عالقه به پژوهش

0/22

0/848

اشتیاق به تالیف و ترجمه کتب و جزوات آموزشی

0/02

0/890

قدرت بیان مطالب درسی

0/21

0/148

رعایت پیوستگی مطالب تدریسشده

1/10

0/186

ارائه مثالهای روشن و عینی و تمرینهای مناسب

1/12

0/737

1/22

0/936

استفاده از وسایل کمک آموزشی

1/80

0/833

فراهمکردن موقعیت برای تفکر دانشجویان

1/92

0/96

1/81

0/841

1/22

0/831

رعایت زمان دقیق شروع و پایان کالسها

1/10

0/011

استقبال از اظهار نظر دانشجویان در تدریس

1/28

0/920

توانایی اداره و هدایت کالس

1/22

0/794

صرف وقت جهت حل مشکالت و سؤاالت

1/92

0/919

تسلط بر موضوع درس و توانایی در پاسخگویی به
سؤاالت

بررسي دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي مشهددر مورد معیارهای یک استاد خوب

دانشپژوهی

استفاده از منابع جدید و متنوع موجود با توجه به
ماهیت درس
روش تدریس

ایجاد انگیزه در دانشجویان جهت تحقیق و مطالعه
بیشتر
ارائه سرفصل دروس به دانشجویان و رعایت آن در
طول نیمسال

توانایی ارتباط

 / 001فصلنامه اخالق پزشكي

سال هفتم ،شماره بیستوپنجم ،پاییز 2931
دانشجویان

احترام متقابل بین استاد و دانشجو

0/10

0/738

انعطافپذیری نسبت به رفتار دانشجویان

1/29

0/978

شناخت دانشجویان به اسم

0/08

0/0318

برقراری ارتباط مناسب و متقابل با دانشجو

1/22

0/919

توجه استاد به حضور منظم دانشجویان در کالس

0/02

1/096

1/88

0/876

قاطعیت و سختگیری استاد

1/22

0/113

طرز لباس پوشیدن و ظاهر استاد

0/81

0/810

حرکات ،راهرفتن و تکیهکالمها

0/12

0/837

شخصیت فردی

صدا و لهجه استاد

0/12

0/881

و ظاهری

رعایت شئونات و ارزشهای اسالمی

0/29

1/011

رعایت حضور به موقع استاد و طول زمان کالس

1/92

0/812

الزام دانشجویان به رعایت مقررات آموزشی

0/11

1/010

ارزشیابی دانشجویان در طول ترم

0/11

1/023

برگزاری امتحان جامع و دقیق در پایان ترم

0/222

0/874

استفاده از روشهای ارزشیابی متنوع

1/91

0/803

0/21

1/972

حضور استاد در ساعتهای تعیینشده به منظور
پاسخگویی به دانشجویان

ارزشیابی
دانشجویان

همبستگی مطالب درسی ارائهشده با سؤاالت
امتحانی
رعایت عدالت و موازین اخالقی در ارزیابی
دانشجویان
خواستن تکلیف تحقیقاتی از دانشجویان

1/21

0/864

1/92

0/237

اکبر درخشان ،محمدرضا دارابي ،معصومه سعیدی ،محمدعلي کیاني

دادن مسؤولیت ارائه بخشی از دروس به دانشجویان

1/18

1/163
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جدول  :3مقایسه همبستگی مهارتهای پنجگانه ارزشیابی اساتید بر حسب
سن و ترم تحصیلی دانشجویان
شخصیت

حیطههای پنجگانه
دانشپژوهی

بررسي دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي مشهددر مورد معیارهای یک استاد خوب

متغیر

روش

مهارت

فردی و

مهارت

تدریس

ارتباطی

ویژگی

ارزشیابی

ظاهری
ضریب

سن

پیرسون

دانشجویان

درجه
معنیداری
ضریب

دانشپژوهی

پیرسون

اساتید

درجه
معنیداری
ضریب

ترم

پیرسون

تحصیلی

درجه
معنیداری

r=0.095

r=0.023

r=0.037

r=0.078

r=0.078

p=0.005

p=0.496

p=0.273

p=0.019

p=0.019

r=1

r=0.651

r=0.648

r=0.616

r=0.619

p=0

p=0.000

p=0.000

p=0.000

p=0.000

r=0.183

r=0.024

r=0.027

r=0.078

r=0.071

p=0.000

p=0.472

p=0.418

p=0.019

p=0.034
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جدول :4مقایسه جنسیت دانشجویان و اظهار نظر در حیطههای مختلف ارزشیابی اساتید
آماره
حیطه

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

t

سطح
معنیداری

زن

201

12/182

1/129

2/222

2/222

مرد

021

12/111

1/892

0/021

2/209

زن

201

11/211

1/998

0/199

2/208

شخصیت فردی

مرد

021

12/121

2/910

1/222

2/222

و ظاهری

زن

201

10/122

2/221

1/002

2/222

دانشپژوهی
روش تدریس

جدول :6مقایسه دوره تحصیلی دانشجویان و اظهار نظر در حیطههای مختلف ارزشیابی اساتید
آماره
حیطه

دوره
تحصیلی

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

t

سطح
معنیداری

روزانه

281

12/100

1/111

0/122

2/211

شبانه

122

11/812

1/210

0/088

2/202

روزانه

280

18/008

1/222

-2/122

2/212

شبانه

122

18/122

2/021

-2/102

2/221

مهارت ارزشیابی

روزانه

298

11/108

1/202

-1/812

2/212

دانشجو

شبانه

121

11/221

1/292

-1/982

2/222

مهارت ارتباطی
روش تدریس

اکبر درخشان ،محمدرضا دارابي ،معصومه سعیدی ،محمدعلي کیاني

مرد

022

12/929

1/220

2/902

2/222
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جدول  :1مقایسه رشته تحصیلی دانشجویان و اظهار نظر در حیطههای مختلف ارزشیابی اساتید
آماره
حیطهها

مجموع مربعات

درجه

میانگین

آزادی

مربعات

بررسي دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي مشهددر مورد معیارهای یک استاد خوب

بینگروهي

399/193

21

میانگروهي

20152/925

004

کل

23291/943

031

بینگروهي

930/499

21

میانگروهي

12552/959

009

کل

12055/215

039

بینگروهي

302/943

21

میانگروهي

19492/399

009

کل

14499/951

039

بینگروهي

414/939

21

میانگروهي

21121/219

009

کل

21191/911

039

مهارت

بینگروهي

319/911

21

ارزشیابي

میانگروهي

232211/103

002

دانشجو

کل

15541/595

039

دانشپژوهي

روش تدریس

مهارت ارتباطي

خصوصیات
فردی و ظاهری

93/159
15/935
11/990
19/992
02/931
11/433
90/955
29/933
91/305
12/959

F

9/011

1/054

9/509

1/059

9/949

سطح
معنيداری
5/555

5/552

5/555

5/552

5/555
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