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 چکیده
 باهدفاست، لذا پژوهش حاضر  چند استادعلوم پزشکی، آموزش توسط  هایرشتهمرسوم آموزشی  هایشیوهیکی از  ازآنجاکه: زمینه و هدف 

 .درآمدارزیابی دیدگاه اساتید علوم پزشکی در خصوص واحدهای درسی مشترک به اجرا 

انجام  علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی بابلم پایه اساتید علودر میان  1312در سال  تحلیلی -توصیفیو  مقطعی صورتبهاین مطالعه  :بررسیروش 

محقق  ایپرسشنامهاطالعات  آوریجمع. جهت انجام شددر دسترس با توجه به تمایل به مشارکت در پژوهش  صورتبه بردارینمونهپذیرفت. 
 تفاده شد.آمار توصیفی و استنباطی اس هایشاخصاز  هادادهو برای تجزیه تحلیل  سؤال 11ساخته مشتمل بر 

با دیگر اساتید تدریس کرده مشترک  صورتبهرا گذشته یا ترم جاری، یک درس  درترم( % 1/80)نفر  33، حداقلبررسی مورد استاد 11از : هایافته

اما  برشمردند یوهش این مثبت هایویژگی از را سرفصل بهتر رعایت هاآن از نیمی حدود و جذابیت و تنوع افزایش اساتید از %1/55اگر چه  . بودند
کاهش ( و همچنین % 2/51، کاسته شدن از فرصت الزم جهت ارزیابی درسی دانشجویان )(% 3/58افزایش غیرضروری حجم مطالب ) کثر اساتیدا

آماری  هایآزمون انجام البتهرا از نقاط ضعف این شیوه بیان کردند.  (% 3/15) ی ارتباط بین استاد و دانشجوبرقرارو آشنایی  الزم برای مدت زمان
 نتایج به تفکیک جنس و مرتبه علمی اساتید بود.در  دارمعنیگویای عدم اختالف 

نگاه مثبتی به ارائه دروس  نیمی دیگر از اساتید ، اماحدود نیمی از اساتید با ارائه مشترک دروس مخالف بوده و یا نظر ممتنع داشتند :گیرینتیجه
 . باشدمی ترگستردهبه مطالعات  قطعی میسر نیست و نیاز اظهارنظر، ایشیوهمثبت در چنین  هایجنبهبه برخی  با عنایت بنابراین مشترک داشتند.

 .اساتید آموزش، پزشکی، :کلیدی گانواژ
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  مقدمه

 یکی ازدانشگاه همانند نیروی انسانی در هر سازمانی  اساتید   

اصلی  یچرا که سه وظیفه آیندمی آن بشماراصلی ن ارکا

البته در  .(1-2) موزش، پرورش و پژوهش را برعهده دارندآ

های نسل ها با طرح موضوع حرکت بسوی دانشگاهاین سال

خالقیت و نوآوری در دانشجویان نیز  یسوم، آموزش روحیه

 یهاانواع نقش میاندر  (.3)ها افزوده شده استبه این نقش

 تئوری و عملیدروس تدریس  یاآموزش  مسلماً ،فوق

است؛ و ارتقای کیفیت آن  اساتید هیفوظاصلی ترین چنان هم

اساتید  در واقع بستگی دارد. اساتیدکارایی  تا حد زیادی به

های طی فرایند آموزش و تدریس مجموعه ای از فرصت

عملکرد و  می آورندیادگیری را برای دانشجویان فراهم 

در پیشرفت تحصیلی و دستیابی آنان به اهداف مطلوب آنها 

 (. 1) ده ای برخوردار استنتعیین کننقش از موزشی آ

ها از اهمیت آن در دانشگاه یدر حقیقت آموزش و شیوه ارائه

بر کمیت و کیفیت  فراوانیو عوامل  بسیاری برخوردار است

ای که توسط لیم و ها موثرند. در مطالعهآموزش در دانشگاه

تدریس همکاران تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر اثربخشی 

موثر بر امل و، مشخص گردید عشداز دیدگاه استادان انجام 

تجارب استاد، دانش کلی تربیتی استاد،  کیفیت آموزش شامل:

دانش مربوط به محتوای  ،های ارتباطی استاد و دانشجومهارت

 .(5)آموزشی است یو از جمله شیوهموضوع درسی 

تدریس ها، در دانشگاه یآموزش یاجرای برنامه نوعی از

 است. منظور به شکل مشترک و با مشارکت چند استاددروس 

آموزش  حاضر، تحقیق در دروس با اساتید مشترک تدریس از

 مبنای بر این استادان کهباشد میاستاد توسط چند یک درس

-می اشتراک به بین خود را آموزش امر ،درس مصوب سرفصل

 به عهده هک سهمی به توجه با استاد هردر این حالت گذارند.

نماید. می آموزش به اقدام و هدش حاضر درس کالس دردارد 

 یهـ، ارائدرس طراحی مسؤولیت مسلماً، یتحت چنین شرایط

 .خواهد بود نفرد ـچن دهـعه برران نیز ـفراگیارزیابی  درس و 

 قوت و ضعفینقاط از استاد  تدریس یک درس توسط چند

کی کمتر به شزهای آموزش پکه در پژوهش برخوردار است

عنوان نمونه در پژوهشی که توسط هب پرداخته شده است. آن

مندی دانشجویان از رضایتو همکاران تحت عنوان  میر

آموزش توسط گروه استادان در دانشگاه علوم پزشکی بابل در 

درصد  2/8انجام شد مشخص گردید که  1312سال 

 یاین شیوه در خصوصخود دانشجویان مخالفت نسبی 

. نتایج پژوهش مذکور نشان داد اندرا ابراز کردهریس تد

دانشجویان مخالفت محسوسی با تدریس توسط گروه استادان 

مطالعه انجام شده توسط تیرگر و همکاران اما در  .(5)نداشتند

یک واحد درسی  یدرصد از دانشجویان ارائه 1/51 آمده است

 دالیلمله ندین استاد را نامطلوب بیان نموده و از جتوسط چ

 یافزایش غیرضروری حجم درس و ارائه نارضایتی خود را 

 (.7) اندذکر کردهمطالب تکراری 

ارزشیابی امری ضروری  ،های مختلف آموزشیشیوه برای

ارزشیابی آموزشی، فعالیتی رسمی است که برای تعیین است. 

کیفیت اثربخشی و یا ارزش یک برنامه، فرایند، هدف، یا 

هدف اساسی ارزشیابی،  .(8)آیدی به اجرا در میدرس یبرنامه

های اثربخش و تضعیف یا حذف ها و روشتقویت فعالیت

های غیر اثربخش، نامطلوب و کمک به ها و روشفعالیت

موضوعات تر در مورد مدیران برای تصمیم گیری معقول

در این . (1-10)تعلیم استکیفیت ارتقاء  مختلف از جمله

اساتید در مورد محتوا، ساختار، و کیفیت  دگاهارزیابی دیراستا 

و منبع اطالعاتی  بشمار آمدهآموزش جزء اساسی ارزیابی 

 .(8)آیدهای آموزشی به شمار میسیاست گزاری جهت یمهم

آموزش عالی،  صوصاًکه در همه مراکز آموزشی خاز آنجائی

از اهمیت باالیی عالوه بر کمیت، کیفیت مطالب آموزشی 

و از سوی دیگر آموزش و ارزیابی، از ارکان  استبرخوردار 

( و بدون ارزیابی و بازخورد، 11سیستم آموزشی هستند)
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آموزش بی ارزش خواهد بود زیرا الزم است نقاط ضعف و 

و از سوی دیگر  های آموزشی را شناسایی نمودقوت شیوه

آموزشی  تکنیکتوسط چندین استاد نوعی یک درس  یارائه

ایم تا با بر آن شدهدر این پژوهش ، نابراینشود بمحسوب می

-نقاط ضعف و قوت ارائهخصوص در  اساتیدارزیابی نظرات 

بررسی به ، واحد درسی مشترک توسط چندین استاد ی

کسب امید است با  .های مثبت و منفی آن بپردازیمویژگی

های ها و روشموجبات اصالح شیوه های ارزشمندیافته

 آموزش را فراهم نماییم.فیت فزایش کیآموزشی و در نتیجه ا

 

 روش بررسی

و توصیفی با روش نمونه  مقطعیپژوهش حاضر بصورت    

نفر(  11)هیات علمی علوم پایه  یاعضا میان در آسان گیری

پزشکی، پیراپزشکی و توانبخشی در  یسه دانشکده شاغل در

انجام پذیرفت.  1312در سال  دانشگاه علوم پزشکی بابل

ای محقق ساخته متناسب از پرسشنامهها آوری دادهجهت جمع

سؤال استفاده شد که از این  11با اهداف پژوهش مشتمل بر 

سوال به  12سؤال در خصوص اطالعات فردی و  2تعداد 

دروس واحد درسی مشترک  یارائهنقاط قوت و ضعف 

. داشت)بصورت سه گزینه موافقم، مخالفم، ممتنع( اختصاص 

ه پرسشنامه با محوریت اهداف تعیین شده و با های اولیگویه

کسب  تیم تحقیق و توجه به جامعه هدف، با استفاده از نظرات

نظرات پنج تن از اعضاء هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی 

 گرفت قرار اساتیدی اختیار در سواالت طراحی شدند. دانشگاه

 بودند. داده ارائه مشترک دروس که

ها بصورت بی نام، درون پرسشنامهدر زمان انجام بررسی، 

هایی حاوی آدرس برگشت، در اختیار اساتید قرار گرفته پاکت

و از ایشان تقاضا شد تا حداکثر طی مدت یک هفته نسبت به 

الزم به ذکر است ها مبادرت نمایند. استرداد پرسشنامه

پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش توسط تیم تحقیق در 

(. 7از این مورد استفاده قرار گرفته است ) ای پیشمطالعه

پرسشنامه از طریق مشارکت و کسب صوری  محتوا و روایی

گروه پزشکی اجتماعی  اعضاء هیات علمینظرات پنج تن از 

( 71/0) محاسبه آلفای کرونباخآن از طریق دانشگاه و پایایی 

گذاری با استفاده آوری و کدها پس از جمعداده تعیین گردید.

مورد تجزیه و تحلیل  22با نسخه  SPSS افزار آماریز نرما

در  ها، نظرات کیفی اساتیدجهت پردازش داده. ندقرار گرفت

)خیر   21تا  هفتبه مقیاس کمی قسمت پیامدهای مثبت 

در نظر گرفته شد(  3و بلی برابر با  2، ممتنع برابر با 1برابر با 

) مشابه نمره  15تا  5و در قسمت پیامدهای منفی به مقیاس 

های آمار از شاخصتبدیل شد. سپس  گذاری پیامدهای مثبت(

آزمون و  نشانه یا عالمتو استنباطی شامل آزمون  توصیفی

 استفاده شد. کروسکال والیس

-الزم به ذکر است که این مطالعه پس از کسب مجوز از کمیته

و ( MUBABOl.REC.1392.10)با کد اخالق دانشگاه  ی

مبنی بر مشارکت در تحقیق به  اساتید م رضایتهمچنین اعال

 اجرا در آمد.

 

 هایافته

شرکت نفر از مدرسین  11پردازش اطالعات حاصل از    

شرکت کننده  اساتیداکثر کننده در پژوهش حاضر نشان داد، 

رین تبیشعلمی  یاز نظر مرتبهو  مرددرصد(  1/55)نفر  27

یک جدول  ند.اهبود یاراستادی یدر مرتبه (نفر 11ها )آنسهم 

 اساتید هایویژگیاطالعات بیشتر در خصوص  یارائه به

 است.مطالعه اختصاص یافته این شرکت کننده در 

ی دروس به شکل مشترک و با مشارکت ارائهدر خصوص 

های درصد( از اساتید در ترم 8/87نفر ) 35، چند استاد

دارای  درصد( در ترم جاری حداقل 1/80نفر ) 33گذشته و 

نفر  5اند، البته بوده و مشارکتی یک درس بصورت مشترک

های گذشته و ترم جاری هیچ درس درصد( در ترم 2/12)

 مشترکی ارائه ندادند.
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 (n=12درس بصورت مشترک ) يهاي اعضاء هیات علمی شرکت کننده در پژوهش در خصوص ارائه: توزیع فراوانی ویژگی2جدول

 درصد تعداد سطح متغیر

 1/55 27 مرد جنس

 1/31 11 زن

 
 

 علمی يمرتبه

 1/31 11 مربی

 3/15 11 استادیار

 2/12 5 دانشیار

 1/1 2 استاد

 1/2 1 نامشخص

 

واحد درسی با و منفی پیرامون نقاط مثبت از اساتید پرسش 

 اساتیددرصد از  1/55 که گویای آن بوده است مشترک اساتید

تنوع بیشتر و افزایش جذابیت مطالب ای را عامل چنین شیوه

درصد از آنان این  3/58 اما در عین حالدانسته  یآموزش

روری حجم مطالب را موجب افزایش غیرض آموزشی یشیوه

قاط ند. اطالعات بیشتر در خصوص دیگر ندرسی معرفی کرد

 مثبت و منفی تدریس بصورت مشترک و آموزش توسط

  ه است.ارائه شد 2در جدول متعدد  اساتید
 

 (n=12: توزیع فراوانی نظرات اساتید پیرامون خصوص ارائه درس بصورت مشترک )1جدول

 ممتنع خیر بلی پیامدهاي تدریس بصورت مشترک

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

ت
پیامدهاي مثب

 

 1/31 11 1/21 10 5/11 17 آموزش کیفیت ارتقاء 

 5/35 15 3/15 11 1/17 7 دانشجوافزایش روابط دوستانه بین استاد و 

 1/31 11 3/15 11 5/11 8 در برگزاری کالس ها نظم افزایش

 1/21 10 8/25 11 8/18 20 بهبود رعایت سرفصل مطالب درسی

 31 15 5/35 15 1/21 10 درس استاد به دسترسی تسهیل

 8/25 11 3/7 3 1/55 27 افزایش تنوع و جذابیت درس

 5/35 15 8/25 11 5/35 15 دروس توسط اساتید مشترک بهتر بودن ارائه

ی
پیامدهاي منف

 5/11 5 1/17 7 3/58 28 افزایش حجم مطالب درسی 

 1/21 10 3/21 12 3/15 11 مطالب تکراری یافزایش ارائه

 22 1 3/15 11 7/31 13 کاسته شدن از تسلط استاد در  مدیریت کالس

 5/11 5 31 15 3/15 11 کاهش توالی منطقی مطالب درسی

 5/11 8 3/21 12 2/51 21 کاسته شدن از امکان ارزیابی دانشجو )پرسش یا آزمون( توسط استاد

 

در خصوص آموزش دروس توسط  اساتیدبررسی نظرات 

 اساتید مردنشان داد که به تفکیک جنسیت اساتید مشترک 

نسبت به موضوع  ترینگرش مثبت نز همتایاننسبت به 

معتقد بودند این بیش از مردان اساتید زن  کهدر حالی .داشتند
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کاسته شدن از تسلط استاد در ی آموزشی منجر به شیوه

نظرات  خصوصاطالعات بیشتر در شود. مدیریت کالس می

به تفکیک  مشترک بصورت درس یارائه پیراموناساتید 

 شده است.ارائه  3جدول در جنسیت 
 

 (n=12درس بصورت مشترک به تفکیک جنسیت ) ياساتید در خصوص ارائه: توزیع فراوانی نظرات 3جدول

 نفر( 21اساتید زن ) نفر( 12اساتید مرد ) پیامدهاي تدریس بصورت مشترک

 ممتنع خیر بلی ممتنع خیر بلی

ت
پیامدهاي مثب

 

 1 1 5 10 5 11 آموزش کیفیت ارتقاء

 5 8 1 10 11 5 افزایش روابط دوستانه بین استاد و دانشجو

 5 8 1 1 11 7 هادر برگزاری کالس نظم افزایش

 2 5 5 8 5 11 بهبود رعایت سرفصل مطالب درسی

 1 1 1 12 5 1 درس استاد به دسترسی تسهیل

 8 2 1 3 1 23 افزایش تنوع و جذابیت درس

 5 5 3 1 5 12 دروس توسط اساتید مشترک یبهتر بودن ارائه

پیامدهاي منفی
 

 3 1 7 3 3 21 مطالب درسی افزایش حجم

 2 5 7 8 7 12 مطالب تکراری یافزایش ارائه

 2 7 5 7 12 8 کاسته شدن از تسلط استاد در  مدیریت کالس

 3 5 5 3 11 13 کاهش توالی منطقی مطالب درسی

کاسته شدن از امکان ارزیابی دانشجو )پرسش یا آزمون( 

 توسط استاد

13 7 7 8 5 1 

 

نشان داد که  علمی یرتبهبه تفکیک  اساتیدت بررسی نظرا

در  دانشیار و استاد اساتید با مرتبه علمی نگرش منفی در

بیش از دیگر خصوص آموزش دروس توسط اساتید مشترک 

اما اختالف معنی داری بین گروه  مرتبه های علمی بوده است

 1اطالعات بیشتر در جدول  .های مختلف اساتید مشاهده نشد

  است.ذکر شده 
 

 ( n=12: نتایج حاصل از آنالیز آماري دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی بابل در خصوص تعدد اساتید )1جدول 

 دیدگاه مثبت فراوانی سطوح متغیر

Mean ± SD 

 دیدگاه منفی

Mean ± SD 

 مجموع

Mean ± SD 

 11/11±33/3 11/1±80/1 70/1±70/2 27 مرد جنس

 57/13±23/1 5±55/1 57/8±71/3 11 زن

 P* - 1/0 157/0 211/0 آزمون ينتیجه

 21/11±15/3 12/1±51/1 28/1±81/2 11 مربی علمی** يمرتبه

 35/13±31/1 73/1±11/1 53/8±11/3 11 استادیار

 15±58/2 85/3±21/1 11/11±15/1 7 دانشیار و استاد

P*** - 111/0 108/0 583/0 

*P نشانه یا عالمت: آزمون 
 ، اطالعات یک عضو هیات علمی بدلیل نامشخص بودن مرتبه آن کنار گذاشته شد.  کروسکال والیسزمون در آ **

**P کروسکال والیس: آزمون 
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 بحث 

به عقیده نشان داد که  ی حاصل از این پژوهشهایافته   

به کمک آموزش مورد مطالعه  اساتید ای ازبخش قابل مالحظه

با کاهش  درسی مشخصد در اجرای یک واحد چند استا

در . ودـتسلط و قدرت مدیریت کالس همراه خواهد ب

با عنوان تبیین و همکاران  مرقاتی خوییای که توسط مطالعه

دیدگاه اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در خصوص 

های آموزش و یادگیری انجام پذیرفت مشخص گردید شیوه

مورد نیاز های که از دیدگاه دانشجویان، یکی از شاخص

مدیریت کالس  قدرتشایستگی استاد برای تدریس اثربخش، 

 متغیری درس، کالس از آنجا که مدیریت ،بنابراین(. 12است )

 یادگیری و آموزش برای مطلوب جو ایجاد در کلیدی

عنوان یکی از هتواند بتعدد اساتید می آید،می شمار به فراگیران

بدیهی ب گردد. عوامل تهدید کننده کیفیت آموزش محسو

است تحت چنین شرایطی باید ضمن تالش در جهت 

 طراحیای، در صدد جلوگیری از اثرات سوء چنین پدیده

در مدیریتی  ایـهمهارت و اـهسبک هـتوسع هایروش

 .بوداساتید مشترک  هایی باکالس

ضر نشان داد که به عقیده حا یهای مطالعههمچنین یافته

درصد(، تعدد اساتید موجب  3/15حدود نیمی از اساتید )

به گردد. های درسی میکالس افزایش بی نظمی در برگزاری

پایان مربوط به یک استاد  اتـجلسی که ـر زمانـبیانی دیگ

رسد درس توسط استاد دیگری می یو نوبت به ارائه یابدمی

مدرس جدید از نظر روز یا ساعت  این احتمال وجود دارد که

برگزاری کالس با مشکل روبرو شده و ناگزیر به تغییر و 

اصالح ساعت و روز برگزاری کالس شود که این موضوع 

ها و در برگزاری کالسبی نظمی اختالل و  بدنبال خود

، البته در برخی حضور دانشجویان را در پی خواهد داشت

منجر به این نوع بی نظمی  موارد ناهماهنگی بین دانشجویان

شروع  مانند متعددی یهامولفه بر پایه دانش موجود، .شودمی

 هافتارهای مخل نظم و بی نظمیبه موقع کالس، برخورد با ر

ر کالس برای مدیریت اثربخش و افزایش کیفیت آموزش د

سازماندهی و نظم بخشیدن به محیط و یا  (1) ضروری است

 یهـئی و اراـکالس فیتافزایش کیکالس درس باعث 

 (.15) گرددهای منطبق با نیازهای یاد گیرندگان میآموزش

های ایجاد شده در ساعت و اییجابج این، احتماالًبنابر

های برگزاری کالس که متاثر تعدد اساتید در یک درس روز

های توان از عوامل آسیب به کیفیت برنامهاست، را می

بیشتر  ییاز به پژوهش و مطالعهآموزشی قلمداد کرد که البته ن

  .شوددر این رابطه احساس می

 اساتیداز  بیش از یک سومهای این مطالعه یافته یبر پایه

 اساتید با دروس در استاد به دسترسی امکان کهبودند  معتقد

انجام شده توسط تیرگر و  یدر مطالعهیابد. می کاهش مشترک

شجویان معتقد درصد دان 3/28همکاران نیز مشخص شد 

واحد درسی توسط چندین استاد امکان دسترسی  یبودند ارائه

ای نشان داد وکیلی در مطالعه(. 7به اساتید را سخت می کند )

 علوم دانشجویان نظر از آموزشیی مقررات که در حیطه

بسیار  خصوصیاتاز یکی  استاد بودن دسترس در پزشکی،

 یمطالعههمچنین  .(15) است خوب استاد یک مهم 

مندی دانشجویان حقدوست و همکاران با عنوان رضایت

تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از خدمات 

آموزشی و تسهیالت دانشگاه نشان داد در دسترس بودن 

مندی دانشجویان رضایتبسیار مهم در اساتید یکی از عوامل 

 احتماالً که رسداینطور به نظر می اینبنابر(. 17آید)به شمار می

تواند بعنوان یکی از عوامل مینیز تعدد اساتید از این حیث 

اما به  عمل نماید منفی در تضعیف جایگاه و محبوبیت اساتید

توان در این خصوص نظری داد زیرا تعداد طور قطع نمی

 .اساتید مورد مطالعه محدود بوده است

با در دروس  و دانشجود وضعیت روابط استا پیرامونپرسش 

 (3/15) اساتید که به عقیده نیمی ازاساتید مشترک نشان داد 
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روابط دوستانه بین استاد و دانشجو در دروس با اساتید میزان 

و  یکی از موضوعاتنجا که یابد. از آمشترک کاهش می

 و دوستانه ضمن تدریس، برقراری ارتباط صحیح هایمهارت

به خوبی برقرار چنانچه این رابطه  ،بین استاد و دانشجو است

یت تدریس و عدم دسترسی مطلوب به ف، احتمال افت کیشودن

این پیش بینی تا حد زیادی  یابد.اهداف آموزشی افزایش می

 انداظهار کردهن محققا ی است که در آننتایج مطالعاتمطابق با 

)مانند  هابخشی تدریس در دانشگاهکه عوامل موثر بر اثر

 ی مشاوره و انجام راهنمایی و غیره(ی محترمانه، ارائهرابطه

تابعی از روابط بین استاد و دانشجوست و دستیابی به سطح 

ی قوی و قابل قبولی از آن تنها از طریق برقراری رابطه

موضوع این (. بنابر18-11گردد)مطلوب بین این دو میسر می

ی شدن زمان رابطهو کوتاه درس توسط چند استاد یارائه

تواند به احتمال قریب میشجو در دروس مشترک استاد و دان

برقراری ارتباطی موثر و  به یقین موجب کاسته شدن از شانس

)به  دستیابی به آموزشی موفق کاسته شدن از احتمالدر ادامه 

 تحقیقاتنتایج  .شوددلیل کم بودن تعداد جلسات هر مدرس( 

استاد برقراری ارتباط محترمانه دانشجو با  که داده است نشان

گردد؛ باعث افزایش اعتماد به نفس و انگیزه یادگیری در او می

های مهم چرا که توانایی برقراری ارتباط مؤثر یکی از شاخص

های تواند تابعی از ویژگیتدریس اثربخش است و می

 (.20شخصیتی و علمی استاد باشد)

 یهـحیط ان داد درـز نشـر نیـن دیگـات محقیقـالعـمط

 رفع برای ادـی استـآمادگ استاد، با وـدانشج تباطار توانایی

 استاد با ارتباط دانشجو در بودن راحت و دانشجویان اشکاالت

 مطرح خوب استاد مهم یک ویژگی عنوانب موضوعات طرح و

ارتباط  مطالعات انجام شده نشان داددر این راستا  باشد.می

های وت، توجه به تفایانبا دانشجو اساتید مثبت و محترمانه

 تواندمی، سو برعک های مداوم دانشجو با استادفردی و تماس

 یدر مطالعههمچنین . (12)منجر به بهبود فرآیند آموزشی شود

  دـاساتیویان با ـارتباط دانشج هـچ رـه کهدیگری آمده است 

 .(17) اه بیشتر خواهد بودـها به دانشگد آنـبیشتر باشد، تعه

ی کالس از طریق یان هر جلسهارزیابی دانشجویان در پا

کالس بخش مهم و موثر  ،پرسش و پاسخ یا برگزاری آزمون

دهد تا فهم و درک درس است که به مدرس این امکان را می

دانشجویان از درس را بررسی کند و به دانشجویان این امکان 

 دهد تا قبل از ورود به مبحث بعدی، موضوع تدریسرا می

پژوهش حاضر  .(21)آن مسلط شوند رشده را تمرین کنند و ب

درصد از اساتید با کاسته شدن از امکان  2/51نشان داد که 

اساتید مشترک  با دروس  ارزیابی دانشجو توسط استاد در

لذا با توجه به اهمیت موضوع، یکی از دیگر  .موافق بودند

توان دروس را می یهای منفی تعدد اساتید در ارائهجنبه

انس انجام ارزیابی دانشجو از سوی اساتید کاسته شدن از ش

 نام برد.

، اذعان نمودند اساتیداز درصد  3/58حاضر  یمطالعه در

حجم غیر ضروری ر به افزایش منجدروس با اساتید مشترک 

 کهبیان کردند  آنان درصد 3/15همچنین  گردد.مطالب می

مطالب تکراری در دروس با اساتید مشترک افزایش  ی-ارائه

نقاط ضعف دروس با  توان از دیگررا میابد که این موارد یمی

مطالب  ی. یکی از دالیل ارائهبشمار آورداساتید مشترک 

اطالع و  عدم، اری و افزایش غیرضروری حجم مطالبتکر

از مطالب ارائه شده از سوی دیگر  هر یک از اساتیداطمینان 

 کاهش کیفیت موجب مسلماً اخیر عامل. باشدمی مدرسین

 خواهد شد. سرمایهوقت و  اتالف و همچنین تدریس

 علوم پزشکی در دانشگاه ایمطالعهقاشمرد و همکاران طی 

یویژگ مورد در دانشجویان و استادان دیدگاهبه بررسی  بوشهر

 ساتید، اهابا توجه به یافته. پرداختند خوب استاد یک های

 ریزی داشتن برنامه جدید و مطالب یارایه معتقد بودند که

 یک هایترین ویژگیمهم عنوانب دروس یارائه جهت منظم

 دانشجویان، تسلط که به عقیدهباشد در حالیمی خوب استاد

جذاب  یارایه گفتار، و رفتار در صداقت درس، در استاد

 یارائه جهت منظم ریزی برنامه داشتن و درسی مطالب
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 وندشمحسوب می ی بسیار مهم اساتیدهاویژگیدروس، از 

(22.)Markert  هایی مانند خود ویژگی یدر مطالعه نیز

سازماندهی مطالب، شیوایی کالم، داشتن طرح درس را از 

 (.23) دبرشمر کارآمدبرای یک مدرس ی بسیار مهم هاویژگی

دهد که تعدد اساتید های حاصل از این مطالعه نشان مییافته

ن کاهش ها و همچنیبدلیل تضعیف نظم در برگزاری کالس

مخربی بر کیفیت  توالی منطقی مطالب درسی با اثرات احتماالً

 آموزش همراه است.

شود ها دیده میفتههای آماری یاطور که در تحلیلهمان

 های علمی فاقدجنس و مرتبه در خصوص مقایسه نظرات

های اما از نظر اساتید با مرتبه تفاوت معنی دار آماری بود

های مثبت تعدد اساتید بیش از جنبهعلمی دانشیار و استاد 

میر و  یدر مطالعههای منفی گزارش شده است. جنبه

مندی دانشجویان از همکاران که با هدف بررسی رضایت

 آموزش توسط گروه استادان )اساتید متعدد برای یک درس(

تفاوت معنی داری بین نظرات دختران و  انجام پذیرفت،

تی دانشجویان دختر و پسر (. به عبار5پسران مشاهده نشد)

های همانند اساتید مرد و زن تفاوت معنی داری را در جنبه

 مثبت و منفی تعدد اساتید قایل نبودند. 

-در خاتمه شایان ذکر است که از نقاط قوت این بررسی می

اثر گذار و کمتر  هایتوان به تحقیق پیرامون یکی از پدیده

پزشکی اشاره کرد های حوزه آموزش بررسی شده در پژوهش

توان به محدودیت در حجم نمونه، و از نقاط ضعف آن نیز می

ها، و همچنین بهره گیری غیر تصادفی جمع آوری داده یشیوه

گردد با رو توصیه میاز ابزاری محقق ساخته نام برد. از این

توجه به اهمیت موضوع، مطالعاتی از این دست با گستردگی 

ف مانند حجم شرکت کنندگان به اجرا های مختلبیشتر از جنبه

 در آید.

 

 نتیجه گیری

آموزش دروس تئوری حاضر نشان داد که  یمطالعهنتایج    

رغم برخی مشترک علیاساتید ورت ـها بصدر دانشگاه

افزایش تنوع و جذابیت درس، و بهبود  های مثبت مانندویژگی

 های منفی مثلویژگیبرخی با  رعایت سرفصل مطالب درسی

 یمطالب درسی، افزایش ارائه غیر ضروری افزایش حجم

مطالب تکراری، کاهش توالی منطقی مطالب درسی، کاسته 

شدن از امکان ارزیابی دانشجو )پرسش یا آزمون( توسط 

. ، دشواری در دسترسی دانشجویان به اساتید همراه استاستاد

جهت تمرکز بیشتر دانشجویان و اساتید  شودلذا پیشنهاد می

-برای ارائهاساتید بیش از اندازه از تعدد  روی درس ارائه شده

یا در راستای بهبود و  شدهدرسی خودداری عنوان یک  ی

دروس، هماهنگی بین اساتیدی که یک درس را به  یارائه

 .دهند افزایش یابدصورت مشترک ارائه می

 

 تشکر تقدیر و 

این مقاله بخشی از طرح تحقیقاتی مصوب معاونت    

تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل )طرح 

به  آن معاونتبدین وسیله از باشد. لذا ( می1235310شماره

تمامی اساتید محترم از  پاس حمایت مالی از انجام طرح،

، ما را در سواالت پژوهشبا پاسخ صادقانه به که دانشگاه 

ا سرکار خانم زهرهمچنین و  ،یاری نمودند این تحقیقانجام 

 ها ما را یاری نمودند،داده پردازش آماریگراییلی که در 

  م.ینمایتشکر می

 

References 

1- Rafiei N, Davari F. The role of human 

resources management on enhancing the teaching 

skills of faculty members. Mater Sociomed. 

2015;27(1):35–38.  

2- Shirani    Bidabadi    N,    Nasr    Isfahani   A,  



 28        تیرگر و همکاران

 89 بهار ،33 يشماره ،21 يدوره پزشکی، علوم در آموزش يتوسعه يمجله

Rouhollahi A, Khalili R. Effective Teaching 

Methods in Higher Education: Requirements and 

Barriers. J Adv Med Educ Prof. 2016; 4(4):170-178. 

3- Nadirkhanlou S. Commercialization of Science: 

Critical Considerations. Rahyaft. 2017; 64: 34-44. 

[Persian] 

4- Trickey H, Thomson G, Grant A, Sanders J, 

Mann M, Murphy S, Paranjothy S. A realist 

review of one-to-one breastfeeding peer support 

experiments conducted in developed country 

settings. Matern Child Nutr. 2018;14(1): 1-20.  

5- Lim D. Quality assurance in higher education: 

A study of developing countries. Routledge; 2018. 

6- Mir H, Parsian H, Jahanian I, Shabestani-

Monfared A, Shirkhani-Kelagari Z, Halalkhor S. 

Evaluation of Student's Satisfaction with Team 

Teaching in Babol University of Medical 

Sciences, Iran, in 2011-2012. Strides Dev Med 

Educ. 2015; 12 (1): 90-97. [Persian]  

 

7- Tirgar A, Kazemi F, Babazadeh S, Aghalari Z, 

Gholinia-Ahangar H. Assessing the Students ’ 

Viewpoint about teaching a course by several 

lecturer in Babol University of Medical Sciences. 

rme. 2018; 10 (1):38-30. [Persian] 

8- Schilling K, Applegate R. Best methods for 

evaluating educational impact: a comparison of 

the efficacy of commonly used measures of 

library instruction. J Med Libr Assoc. 

2012;100(4):258–269.  

9- Xu X, Posadzki PP, Lee GE, Car J, Smith HE. 

Digital Education for Health Professions in the 

Field of Dermatology: A Systematic Review by 

Digital Health Education Collaboration. Acta 

Derm Venereol. 2019; 99(2):133-138. 

10- Leisnert L, Redmo Emanuelsson I, Papia E, 

Ericson D. Evaluation of an outreach education 

model over five years: Perception of dental 

students and their outreach clinical mentors. Eur J 

Dent Educ. 2017 May;21(2):113-120.  

11- Alfuqaha OA, Alkawareek MY, Alsharah HS. 

Self-evaluation and professional status as 

predictors of burnout among nurses in Jordan. 

PLoS One. 2019;14(3):e0213935.  

12- Merghati khoii E A, RImaz S, Zarei F, 

dastoorpour M. Exploring the teaching and 

learning approaches from the viewpoint of 

postgraduate Students and their lecturers. Iran J 

Health Educ Health Promot. 2013; 1 (3):67-82. 

[Persian] 

13- Snyder FJ, Vuchinich S, Acock A, Washburn 

IJ, Flay BR. Improving elementary school quality 

through the use of a social-emotional and 

character development program: a matched-pair, 

cluster-randomized, controlled trial in Hawai'i. J 

Sch Health. 2012;82(1):11–20.  

14- Khademi Z, Imani E, Naghizadeh F, Askarnia 

M, Hajizadeh N. Nursing student´s view point about 

characteristics of ideal clinical instructor. J Urmia 

Nurs Midwifery Fac. 2010; 8(2):  61-8. [Persian]  



 مشترک بصورت دروس ارائه خصوص در اساتید گاهدید ارزیابی       10

 89 بهار ،33 يشماره ،21 يدوره پزشکی، علوم در آموزش يتوسعه يمجله

15- Blazar D, Kraft MA. Teacher and Teaching 

Effects on Students' Attitudes and Behaviors. 

Educ Eval Policy Anal. 2017;39(1):146–170.  

16- Vakili M M, Nourian A A, Mousavi Nasab S 

N. Characteristics of a Good Teacher from the 

Point  of  View  of  Student and  Teaching  Staff 

in Zanjan University of Medical Sciences – 2004.  

J Med Educ Dev. 2009; 1 (1):17-28. [Persian]  

17- Haghdoost A A, Rafiei H, Raeisvandi A, 

Kazemzadeh Y. Satisfaction of Postgraduate 

Students of Kerman University of Medical 

Sciences, Iran, with their Training Program and 

Campus Facilities. Strides Dev Med Educ. 2015; 

12 (2):355-365. [Persian] 

18- Zohoor AR, Eslaminejad T. Indicators of 

effective teaching from the viewpoint of Kerman 

University of Medical Sciences students. Payesh. 

2002; 1 (4):5-13. [Persian]  

19- Maleki F, Talaei MH, Moghadam SRM, 

Shadigo S, Taghinejad H, Mirzaei A. 

Investigating the Influence of Teachers' 

Characteristics on the Teacher-Student Relations 

from Students' Perspective at Ilam University of 

Medical Sciences. J Clin Diagn Res. 

2017;11(6):JC04–JC08.  

20- Hagenauer G, Volet SE. Teacher-student 

relationship at university: an important yet under-

researched field. Oxf Rev Educ. 2014;40(3):370–

388.  

21- Chan SW, Ismail Z, Sumintono B. A 

Framework for Assessing High School Students' 

Statistical Reasoning. PLoS One. 

2016;11(11):e0163846.  

22- Gashmard R, Moatamed N, Vahedparast H. 

Faculty Members' and Students’ Veiwpoints on 

Characteristics of a Good University Teacher in 

Boushehr University of Medical Sciences. Iran J 

Med Educ. 2011; 11(1): 48-57. [Persian] 

23- Markert RJ. What makes a good teacher? 

Lessons from teaching medical students. Acad 

Med. 2001; 76(8): 809-10. 

 


