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  مقدمه

آموزش فرايندي است كه شامل شناسايي سطوح يادگيري     
و تصميم گيري در مورد مداخله هاي سرعت بخش يادگيري 

  ترين عامل موفقيت ترين و اساسياستاد مهم). 1(است
 
 
 

تواند نواقص كتب مطلوب هدف هاي آموزشي است كه مي
ي و يا عدم كفايت خود، آموزشي را جبران نمايد و يا با ناتوان

 ). 2(دـذاب نمايـر جـال و غيـر فعـرا غيي ـوزشـمحيط آم

  
 
 

  كارشناس ارشد حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين، دانشكده بهداشت، گروه بهداشت عمومي، مدرس دانشگاه علوم پزشكي كردستان - 1
  دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت،دانشجوي دكتري تخصصي حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين، دانشكده -2
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دانشجويان قشر آگاه هر جامعه اي را تشكيل مي دهند و از 
خصوصيات مهم هر دانشگاه اين است كه اهداف، برنامه ها و 

هاي آن با نيارها و ويژگي هاي رواني و اجتماعي روش
براي رسيدن به اهداف . ار باشددانشجويان هماهنگ و سازگ

تعليم و تربيت، هر دانشگاهي بايستي اساتيدي با ويژگي هاي 
ها منظور رسيدن به اين اهداف، دانشگاه به. شايسته داشته باشد

مالك هايي را براي تعيين شايستگي اساتيد خود تعيين نموده 
ها را مورد بررسي و مطالعه ها عملكرد آنو با استفاده از آن

با  ،خود را مشخص نموده يدهند و اساتيد نمونهقرار مي
استفاده از دانش و توانايي آنان كيفيت آموزشي خود را ارتقا 

توانند از متخصصين اساتيد عالوه بر اينكه مي .بخشندمي
ل آموزشي باشند بلكه الگو و راهنماي فراگيران در امور يمسا

توانند ش پژوهان ميآموزشي بوده و با مشاوره و راهنمايي دان
 ). 3(ها باشندمشكل گشاي آن

  امروزه با توجه به پيشرفت سريع علوم و تكنولوژي، نه 
توان هر فردي را توان به تمامي دانش دست يافت و نه ميمي

با توجه به اين واقعيت كه  ).4(س گماردـبا هر ويژگي به تدري
آموزش و  نقش مهم استاد و تعامل بين استاد و دانشجو در امر

هاي يك استاد خوب و مطلوب از نظر شناخت ويژگي
ها در موفقيت دانشگاه در تربيت نيروهاي مهم آموزش گيرنده

ها بايستي به اين و ارزشمند بسيار مهم است؛ لذا دانشگاه
له توجه ويژه اي داشته باشند و در به كار گيري مدرسين امس

نظر داشته باشند  ها را مدآن و تربيتي خصوصيات مهم آموزشي
هاي و در صورتي كه دانشجويان و اساتيد با نظرات و ديدگاه

روند آموزش و پرورش به نحو  ،همديگر آشنايي داشته باشند
مطلوبي اجرا خواهد شد و دانشجويان با عشق و عالقه 
بيشتري در كالس هاي درس حضور يافته و در مسير تعالي 

گالور و بروينگ ). 3(تآموزش و دانشگاه قدم بر خواهند داش
اعتقاد دارند كه اساتيد خوب براي دانشجويان خود، الگوي 
مناسبي حهت اجراي نقش هستند كه چگونگي همكاري 

ها آموزش داده و شيوه هاي جمعي و مفيد با ديگران را به آن

تدريس خودشان را با نيازها و توانايي ها و استعداد آنان 
همكاران معتقد هستند كه سوتكين و ). 5(كنندهماهنگ مي

آموزش باليني با كيفيت از آموزش معمولي بهتر است و اين 
نوع آموزش با الهام بخشيدن، حمايت، درگير كردن فعال 

  دست هها برتباط با آندانشجويان در امور آموزشي و ا
عربشاهي و قادري تحقيقي سلطاني  يدر مطالعه). 6(آيدمي

هاي ن با هدف تدوين شاخصدر دانشگاه علوم پزشكي ايرا
چنين بيان تدريس اثربخش از ديدگاه دانشجويان و اساتيد 

هاي هستند كه داراي ويژگي كساني معلمين اثربخش:شده است
توالي نظام دار و منطقي در تدريس، سازماندهي مناسب در 
زمان تدريس، اخالق مناسب، توانايي ايجاد فضاي مطلوب 

يك و تشويق براي يادگيري براي تدريس و يادگيري، تحر
 ). 7(باشند مستقل و بازخورد كافي به دانشجو

ورها و ـر كشـي كه در بيشتـهايرين روشـتي از متداولـيك
اد ـك استـارهاي يـن معيـور تعييـله ايران به منظـاز جم

ان ـويـي از دانشجـواهـر خـود، نظـشيـاده مـوب استفـخ
اران در ـي و همكـوممظل يهـمطالع). 8و  9(باشد يـم

ي ـكند كه تواناييـان مـي يزد بيـزشكـوم پـاه علـدانشگ
س از ـتدري يهـن تجربـو و داشتـاط با دانشجـراري ارتبـبرق
در ). 2(دباشيـوب مـاد خـارهاي يك استـرين معيـم تـمه

ي ـوم پزشكـگاه علـي و همكاران در دانشـعابدين يهـمطالع
 را و همـي بيان، پذيـل شيوايـقبياتي از ـزگان خصوصيـهرم

رين ـتمـوع درس از مهـوضـه مـلط بـودن و تسـان بـبز
 دـاندهـش يـمعرف يـدانشگاه وبـخ ادـاست كـي اتـخصوصي

ي ـوم پزشكـگاه علـكاران در دانشـراد و هم يهـمطالع). 10(
و ـاسب با دانشجـاط منـرفه اي و ارتبـگي حـزوار، شايستـسب

ان ـي بيـاد بالينـك استـات يـن خصوصيـريـتمـرا از مه
وم ـگاه علـاي كه در دانشهـدر مطالع). 11(رده استـك

ش ـربخـاي تدريس اثـهورد شاخصـه در مـي اروميـپزشك
وع درس، ـر موضـاد بـط استـوارد تسلـت مـده اسـام شـانج
د ـر اساتيـم از نظـي هـب درسـح مطالـاف و واضـال شفـانتق
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ره را كسب ـن نمـريـان بيشتـويـاه دانشجـدگـدي م ازـو ه
توسط درگاهي و شده انجام  يهـمطالع). 12(دـاننموده

همكاران در دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز تسلط استاد بر 
، قدرت بيان او، انتقال خوب مطالب مورد تدريسموضوع 

شجو و حفظ شخصيت نآموزشي توسط ايشان و احترام به دا
ن و مهم ترين خصوصيات يك استاد توانمند براي او بيشتري

 ). 13(تدريس از ديدگاه دانشجويان بوده اند

هاي علوم پزشكي نظر به اينكه مطالعات فراواني در دانشگاه
هاي يك استاد خوب انجام شده است و در مورد ويژگي

هاي متعددي را در مورد يك استاد خوب دانشگاهي ويژگي
هاي وزارت علوم چنين ر دانشگاهولي د اندبيان نموده

حاضر با هدف  ي؛ مطالعهمطالعاتي كمتر صورت گرفته است
هاي يك استاد خوب دانشگاهي تعيين خصوصيات و ويژگي

از ديدگاه دانشجويان دانشگاه جامع علمي كاربردي سنندج 
 . طراحي و اجرا گرديد

 
  روش بررسي

سال دوم سال توصيفي تحليلي كه در نيم يدر اين مطالعه    
با استفاده از فرمول حجم . انجام گرديد 1391- 92تحصيلي 

 N= Z2(نمونه 
*pq/d2(،  از دانشجويان نفر  384تعداد

ي ـدج به روش تصادفـعلمي كاربردي سنن جامع دانشگاه
معيار ورود دانشجويان به . اده مورد مطالعه قرار گرفتندـس

. ودـاه بـگـانشل در دـرم تحصيـل دو تـه داشتن حداقـمطالع
 محقق ساخته مشتمل بر يها پرسشنامهع آوري دادهـزار جمـاب

ات ـمشخص يدهـرنـرگيـدر ب ت اولـقسم. بود دو قسمت
ع ـل، مقطـهايت تـن، وضعـنس، سـاز قبيل جردي افراد ـف

مت دوم ـو قس تحصيلي ي، رشتهليـي، ترم تحصيـتحصيل
ه اي ــدرج جــاس پنــا مقيـه بـال بستوس 37وي ـمحت
ي ـت و بــم اهميـر، كـي نظـم، بـم، مهـبسيار مه(رت ـليك
، )والـش سـش(ي ـژوهـش پــدان يطهـدر شش حي) تـاهمي
ي ـابـاي ارزشيـهارتـ، مه)واله سـن(س ـدريـاي تـهارتـمه

، )والـار سـچه(ي ـوزشـن آمـوانيـت قـايـ، رع)والـج سـپن(
ردي ـاي فـي هـژگـو وي) والـهار سـچ(ردي ـن فـاط بيـارتب

اد ـك استـاز يـورد نيـاي مـارهـيـمع وردـدر م) والـه سـن(
وجه به اينكه اين مطالعه در ـا تـب. بودي ـوب دانشگاهـخ

باشد براي ي ميـآموزش پزشك يتخصصي رشته يزمينه
 آموزشمتخصصين ر از ـنف 5نظر  تععين روايي پرسشنامه،

ه ـامـرسشنـد و پـده شـرسيـپ )Medical Education(پزشكي
-Testايي آن از ـايـبراي بررسي پ. ها، تاييد گرديدتوسط آن

Retest بررسي پايايي( براي اين منظور. استفاده گرديد( 
دانشگاه علمي نفر از دانشجويان  20پرسشنامه در اختيار 

دوم  يمرحله. قرار گرفت و تكميل گرديدكاربردي سنندج 
همبستگي ضريب تكميل شد و  پرسشنامه دو هفته بعد

نمره  يشيوه. به دست آمد 0.85محاسبه گرديد كه مقدار آن 
در نظر گرفته شد  4تا  صفرواالت پرسشنامه بين ودهي به س

و براي  4 يبه اين صورت كه براي عبارت بسيار مهم نمره
جمع براي . صفر در نظر گرفته شد يعبارت بي اهميت نمره

. ها در اختيار دانشجويان قرار گرفتمهها، پرسشناآوري داده
ها در صورت تكميل اهميت اين مطالعه و مهم بودن نظر آن

همچنين به . ها به آنان يادآوري گرديدنمودن دقيق پرسشنامه
. محرمانه خواهد ماند ينان داده شد كه پاسخ آنها كامالآنان اطم

 بيلآمار توصيفي از قآزمون هاي داده هاي جمع آوري شده با 
توزيع فراواني برخي مشخصات دموگرافيك و آزمون كاي 

تجزيه و تحليل اسكوئر جهت تعيين رابطه متعيرها با هم مورد 
براي مراعات مالحظات اخالقي، شركت در . فتگرقرار 
ها بدون نام در اختيار اختياري بوده و پرسشنامه يمطالعه

 .دانشجويان قرار گرفتند

 
 يافته ها

پسر و  العهطدانشجويان مورد ماز ) درصد 1/55(نفر  174    
سال  15/25±52/5ميانگين سني نمونه ها  . بودند دختربقيه 
و  19كمترين و بيشترين سن افراد مورد مطالعه به ترتيب . بود
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ها در مقطع از آن) درصد 3/87(نفر  276. سال بود 52
ل ـه تحصيـول بـكارداني و بقيه در مقطع كارشناسي مشغ

هل و بقيه اـا متـهاز آن) درصد 8/27(نفر  88تعداد . ندودـب
 1/41( 5ي ـاي تحصيلـهها در ترمبيشتر آن .دـجرد بودنـم

، 3، 2اي ـهرمـه در تـبودند و بقي) درصد4/30( 6و ) دـدرص
اي ـههـدر رشت) درصد 8/34(نفر  110داد ـتع. دـبودن 7و  4
وه رـهاي گهها در رشتي و بقيه آنـوم انسانـروه علـگ

 مـه مهـار مشخصـچه. ل بودندـه تحصيـول بـي مشغـمهندس
ورد ـويان مـر دانشجـاز نظ يـوب دانشگاهـاد خـك استـي

دريس ـورد تـوع مـر موضـاد بـط استـل تسلـه شامـمطالع
دريس ـورد درس مورد تـ، دانش عمومي در م)61/3ميانگين (
ه ـخ بـس، كوشش جهت تفهيم درس و پا)57/3ميانگين (
تدريس استاد  يو سابقه) 39/3ميانگين (و ـواالت دانشجوس
صه هاي يك استاد ـرين مشخـت تـو كم اهمي) 35/3ميانگين(

زاري كوئيز و ـو برگ ابـخوب شامل انجام حضور و غي
 ي، رتبه81/2ن ـبا ميانگي اـان ترم مشتركـامتحان مي
 يامهـن نـت آييـايـو رع) 79/2ميانگين (اد ـي استـدانشگاه
از ـد مجـش از حـه بيـي كـانـذف دانشجويـي و حـآموزش

از بين ). 1جدول ( دـودنـب) 61/2ن ـيانگيـم(د ـبت دارنـغي
ا ـي بـژوهـش پـدان يهـي، حيطـررسـورد بـم يهـشش حيط

ين ـايت قوانـرع يطهـن و حيـريـمهم ت 33/3ين ـانگـمي
يت از ـرين اهمـداراي كمت 87/2ن ـيـا ميانگـي بـوزشـآم
  ).2جدول ( ظر دانشجويان مورد بررسي بوده استـن

لط استاد بر ـژگي تسـي، ويـژوهـش پـدان يهـدر حيط
ت اول و ـوان اولويـبه عن 61/3موضوع درس با ميانگين 
در اولويت  02/3ن ـي با ميانگيـارجاع دانشجو به منابع درس

وشش ـك، دريسـاي تـهمهارت يدر حيطه. آخر قرار داشت
ميانگين (و ـواالت دانشجـخ به سـم درس و پاسـت تفهيـجه
وزشي مناسب مثل ـك آمـايل كمـاده از وسـو استف) 39/3

ترين م اهميتـترين و كبه ترتيب مهم) 94/2ميانگين ( ماژيك
ي، ـابـاي ارزشيـهمهارت يطهـدر حي. دـودنـي بـژگـوي

ا ـبورد ـرخـت در بـدالـت عـايـقضاوت درست و رع
ان ـان ميـز و امتحـزاري كوييـو برگ) 31/3ميانگين (دانشجو

يت ـم اهمـرين و كـم تـيب مهـرتـبه ت )81/2ميانگين (ترم
  .ترين ويژگي بودند

وقع ـور به مـي، حضـوزشـن آمـوانيـت قـايـرع يهـدر حيط 
ه ـنامنـت آييـو رعاي) 11/3ن ـانگيـمي(تاد در كالس درسـاس
از ـد مجـش از حـه بيـي كـويانـدانشجذف ـي و حـوزشـآم
ن و ـريـم تـب مهـرتيـبه ت) 61/2ن ـميانگي(دـنشتت داـيبغ
اط ـارتب يهـدر حيط. ودندـي بـژگـرين ويـيت تـم اهمـك
و و احترام به ـيت دانشجـظ شخصـردي، حفـن فـبي
اد در ساعات ـودن استـرس بـو در دست) 30/3ن ـميانگي(او

ب ـبه ترتي) 92/2ن ـميانگي(ل از اوواوت سـي جهـغير درس
ودند و در ـي بـژگـرين ويـت تـم اهميـن و كـريـم تـمه

ي ـري و منطقـاد پذيـردي، انتقـاي فـي هـويژگ يهـحيط
 ي استادـاهـدانشگ يبهـو رت) 28/3ن ـميانگي( ادـودن استـب
ت ـاهميمـن و كـريـتمـب مهـه ترتيـب) 79/2ين ـميانگ(
اي ـاري كـون آمـآزم .)1دول ـج( بودند يـژگـرين ويـت

ان در ـويـر دانشجـس و نظـجنن ـبيان داد كه ـوئر نشـاسك
اده ـه استفـي از جملـررسـورد بـاي مـه هـثر گويـورد اكـم

اس ـرز لبـ، ط)p=005/0(ي ـوزشـك آمـل كمـاز وساي
ي ـاي اخالقـه، ارزش)p=03/0(ر او ـاد و ظاهـدن استـپوشي
 يهـن رشتـبي. تـشود داـه وجـرابط) p=٠٠١/٠(ي ـو دين
ي ـك آموزشـل كمـاده از وسايـه هاي استفـي و گويـتحصيل

)٠٠۶/٠=p(ي ـث درسـاحـو در مبـركت دادن دانشجـ، ش
)٠٠١/٠=p(ان كالس درس ـول زمـايت طـ، رع)٠٠٠١/٠<p( 

ه ـرابط )p=٠٠١/٠(ر او ـاد و ظاهـدن استـاس پوشيـرز لبـو ط
 يهـن رشتـس و همچنيـن جنـا بيـما اشتود دـوج

 يهـه رابطـاي شش گانـه هـا حيطـويان بـلي دانشجـتحصي
وارد ـم يهـو در هم شتادـود نـني داري وجـاري معـآم

 ٠۵/٠بيش از   P-valueزان ـانه ميـش گـاي شـه هـحيط

  ).3جدول (بود
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هاي يك استاد خوب دانشجويان دانشگاه جامع علمي كاربردي سنندج در مورد ويژگينظرات انحراف معيار و ميانگين نمرات  ،توزيع فراواني: 1جدول 
  1392دانشگاهي، سال 

  ميانگين و انحراف معيار  اهميت يدرجه مورد بررسييگويه جنبه

  (%)بسيار مهم 
  

 (%)بي نظر   (%)مهم 

  
كم اهميت 

(%)  
  (%)بي اهميت 

  

  61/3 ± 71/0  )3/1( 4  )6/0( 2  )8/3( 12 )1/24(76 )3/70(222 تسلط استاد برموضوع درس دانش پژوهي

  57/3 ± 68/0  -  )3/1( 4  )7( 22 )3/25(80 )5/66(210 دانش عمومي در مورد درس مورد تدريس

  34/3 ± 86/0  )6/0( 2  )2/3( 10  )12( 38 )4/30(96 )8/53(170 ه مطالب جديد و به روزيارا

  02/3 ± 99/0  )2/3( 10  )4/4( 14  )2/15( 48  )8/41(132 )4/35(112 ارجاع دانشجو به منابع درسي

  35/3 ± 87/0  )3/1( 4  )9/1( 6  )3/13( 42 )8/27(88 )7/55(176 تدريس استاديسابقه

  09/3  ± 87/0  -  )7/5( 18  )5/16( 52  )5/40(128 )6/37(118 عالقه مندي استاد به پژوهش

هايمهارت
  تدريس

  23/3 ± 94/0  )3/1( 4  )4/4( 14  )9/13( 44 )31(98 )4/49(156 و بيان آن براي دانشجوداشتن طرح درس

  15/3 ±  98/0  )5/2( 8  )7/5( 18  )5/9( 30  )2/39(124 )43(136 معرفي منابع مورد استفاده جهت تدريس

  20/3 ± 85/0  )3/1( 4  )5/2( 8  )7/12( 40  )8/41(132 )8/41(132 بيان اهميت هر درس در شروع آن

  39/3 ±  86/0  )6/0( 2  )8/3( 12  )1/10( 32 )6/26(84 )9/58(186 كوشش جهت تفهيم درس و پاسخ به سواالت دانشجو

  94/2 ± 16/1  )1/5( 16  )9/8( 28  )3/13( 42  )9/32(104 )9/39(126 ....استفاده از وسايل كمك آموزشي مناسب مثل ماژيك و

  14/3 ± 02/1  )2/3( 10  )3/6( 20  )2/8( 26 )38(120 )3/44(140 و جهت مطالعه و تحقيقايجاد انگيزه در دانشج

  94/2 ± 02/1  )2/3( 10  )6/7( 24  )7/12( 40  )9/44(142 )6/31(100 وال از دانشجو در جريان تدريسوپرسيدن س

  03/3 ± 97/0  )5/2( 8  )7/5( 18  )3/13( 42  )7/43(138 )8/34(110 شركت دادن دانشجو در مباحث درسي

  15/3 ± 85/0  -  )7( 22  )9/8( 28  )8/46(148 )3/37(118 مباحث درسي به صورت پيوسته و مفهومي يهيارا

هايمهارت
  ارزشيابي

  31/3 ± 06/1  )1/5( 16  )9/1( 6  )9/8( 28 )3/25(80 )9/58(186 قضاوت درست و رعايت عدالت در برخورد با دانشجو

  04/3 ± 90/0  )3/1( 4  )7/5( 18  )13.9( 44  )6/45(144 )5/33(106 روع و پايان هر مبحث درسيارزشيابي در ش

  81/2 ± 11/1  )1/5( 16  )6/7( 24  )19( 60 )38(120 )4/30(96 برگزاري كوييز و امتحان ميان ترم

  96/2 ± 07/1  )4/4( 14  )3/6( 20  )13.9( 44  )2/39(124 )1/36(114 برگزاري امتحان جامع و دقيق در پايان ترم

  14/3 ± 08/1  )8/3( 12  )7/5( 18  )12( 38 )7/29(94 )7/48(154 دادن جزوه مختصر و كم حجم به دانشجو

رعايت قوانين 
  آموزشي

  11/3 ± 14/1  )7/5( 18  )4/4( 14  )12( 38 )5/28(90 )4/49(156 حضور به موقع استاد در كالس درس

  96/2 ± 10/1  )4/4( 14  )3/6( 20  )1/17( 54  )9/32(104 )2/39(124 سرعايت طول زمان كالس در

  81/2 ± 19/1  )7( 22  )2/8( 26  )8/15( 50  )8/34(110 )2/34(108 انجام حضور و غياب در كالس
يبت غرعايت آيين نامه آموزشي و حذف دانشجوياني كه بيش از حد مجاز 

  دارند
104)9/32( 88)8/27( 56 )7/17(  32 )1/10(  36 )4/11(  34/1 ± 61/2  

 ارتباط
  بين فردي

  15/3 ±96/0  )2/3( 10  )9/1( 6  )2/15( 48  )1/36(114 )7/43(138 برقراي ارتباط صميمانه با دانشجو

  06/3 ± 98/0  )5/2( 8  )7/5( 18  )7/12( 40  )1/41(130 )38(120 انعطاف پذيري نسبت به رفتار دانشجو

  30/3 ± 1  )9/1( 6  )3/6( 20  )5/9( 30 )7/24(78 )6/57(182 حترام به اوحفظ شخصيت دانشجو و ا

  92/2 ± 06/1  )8/3( 12  )7( 22  )1/17( 54 )38(120 )2/34(108 وال از اوودر دسترس بودن استاد در ساعات غير درسي جهت س

هايويژگي
  فردي

  96/2 ± 11/1  )8/3( 12  )6/7( 24  )4/18( 58 )7/29(94 )5/40(128 طرز لباس پوشيدن و ظاهر استاد

  96/2 ± 13/1  )1/5( 16  )3/6( 20  )1/17( 54 )31(98 )5/40(128 استاديصدا و لهجه

  10/3 ± 1  )2/3( 10  )1/5( 16  )8/10( 34  )5/40(128 )5/40(128 تحصيلي خود و دانشجويانينگرش استاد نسبت به رشته

  97/2 ± 15/1  )4/4( 14  )5/9( 30  )7/12( 40 )31(98 )4/42(134 ارزش هاي اخالقي و ديني

  14/3 ± 05/1  )8/3( 12  )7/5( 18  )9/8( 28  )1/36(114 )6/45(144 شوخ طبعي استاد

  28/3 ± 96/0  )5/2( 8  )2/3( 10  )4/11( 36 )1/29(92 )8/53(170 انتقاد پذيري و منطقي بودن استاد

  98/2 ± 1  )8/3( 12  )1/5( 16  )8/15( 50  )9/39(126 )4/35(112 قاطعيت و سخت گيري استاد

  99/2 ± 13/1  )7/5( 18  )1/5( 16  )6/14( 46  )5/33(106 )1/41(130 طوالني تدريسيسابقه

  79/2 ± 19/1  )7/5( 18  )1/10( 32  )4/18( 58 )31(98 )8/34(110 دانشگاهي استاديرتبه
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  1392هاي مورد بررسي با پاسخ هاي داده شده به سواالت جنبه هاي شش گانه يك استاد خوب دانشگاهي، سال انحراف معيار و ميانگين واحد: 2جدول 
  

  شاخص
  مورد بررسي يحيطه

  هاي بين فرديويژگي  ارتباط بين فردي  رعايت قوانين آموزشي هاي ارزشيابيمهارت هاي تدريسمهارت  دانش پژوهي
  02/3  11/3  87/2  05/3  13/3  33/3  ميانگين

  08/1  1  19/1  04/1  96/0  83/0  انحراف معيار
  
  
  

  يك استاد خوب دانشگاهي بر حسب جنس و رشتهتوزيع فراواني دانشجويان مورد بررسي در مورد جنبه هاي شش گانه ويژگي هاي ي: 3جدول 
  1392، سال تحصيلي

  متغيرها
  

  حيطه
  درجه اهميت                   

  رشته تحصيلي  جنس
  )(%پسر 

  
  (%)فني  P-value  (%)دختر 

  
 P-value  (%)انساني 

  
  دانش پژوهي

  

    1/2  7/5  كم اهميت يا بي اهميت
  
09/9 

1/4  5/3    
98/0  

  
  5/11  2/11  5/8  3/13  بي نظر

  85  7/84  4/89  81  مهم يا بسيار مهم
  

  هاي تدريسمهارت
  

    6/5  2/9  كم اهميت يا بي اهميت
16/0 

 

8/7  2/8  81/0  

  10  1/12  2/9  2/13  بي نظر

  8/81  1/80  2/85  6/77  مهم يا بسيار مهم
  

  هاي ارزشيابيمهارت
  

 35/0  4/8  8/9  كم اهميت يا بي اهميت

 

7/8  9/10  89/0  

  6/13  6/13  3/11  5/15  بي نظر

  5/75  7/77  3/80  7/74  مهم يا بسيار مهم
  

  رعايت قوانين آموزشي
  
  

    1/14  4/14  كم اهميت يا بي اهميت
 

64/0 

 

16  11  41/0  
  4/16  5/15  8/14  7/16  بي نظر

  6/72  5/68  1/71  9/68  مهم يا بسيار مهم

  
  ارتباط بين فردي

  

    1/9  9/6  كم اهميت يا بي اهميت
 

64/0 

 

2/8  3/7  97/0  
  6/13  6/13  4/13  8/13  بي نظر

  1/79  2/78  5/77  3/79  مهم يا بسيار مهم

  
  ويژگي هاي فردي

  

    2/9  5/11  اهميت يا بي اهميتكم 
 

77/0 

7/11  1/9  62/0  
  4/16  1/13  8/14  8/13  بي نظر

  5/74  2/75  76  7/74  مهم يا بسيار مهم

 بحث

اي در گرو متحول تحول اساسي و پايدار در هر جامعه    
  شدن نظام تعليم و تربيت آن جامعه است و همانطور كه 

توسعه در نظام آموزشي، دانيم محور اصلي اين تحول و مي
هاي ارتقا و بهبود كيفيت كار معلم و استاد و شناسايي ويژگي

ت علمي و مدرسين در اارزشيابي اعضاي هي. )10(باشدمي او
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هاي آموزشي در هر موسسه آموزشي يكي از بارزترين برنامه
برنامه ارزشيابي يك  يباشد و تدارك و توسعهها ميدانشگاه

آموزشي  يهاي مهم يك موسسهلويتاستاد خوب از او
در اين مطالعه تسلط استاد بر موضوع ). 14(گرددمحسوب مي

 يميانگين بود كه با مطالعه يدرس داراي بيشترين نمره
، محدثي و )4(، قرباني و همكاران)3(گشمرد و همكاران

رمضاني و درتاج ، )13(درگاهي و همكاران، )12(همكاران
 يدر مطالعه. مطابقت دارد) 16(لدوي، مباركي و ك)15(راوري

ديگري كه توسط حاجي آقاجاني در مورد ويژگي هاي يك 
استاد خوب از ديدگاه اساتيد انجام شده است بيانگر اين 

تسلط علمي بر موضوع درس از مهم واقعيت بوده است كه 
؛ )17(ترين ويژگي يك استاد خوب از نظر مدرسين بوده است

به عنوان اولين اولويت در جذب لذا اين ويژگي بايستي 
. ت علمي و مدرسين دانشگاه مدنظر قرار گيردااعضاي هي

عدم توجه به تسلط علمي مدرسين بر موضوع درس مورد 
تدريس سبب افت كيفيت آموزشي دانشگاه و در نهايت افت 

هاي و زير ساخت سالمتي يدر حيطه شده ارايهخدمات  كيفيت
ي شهري بدون در نظر كشوري از جمله ساخت و سازها

گرفتن وضعيت ايمني ساختماني و توانايي تحمل بار 
هاي يافته .هاي فني و مهندسي خواهد بودساختمان در رشته

از قبيل دانش ديگري ي هاه ويژگيك دهدنشان مياين مطالعه 
عمومي در مورد درس مورد تدريس، كوشش جهت تفهيم 

تدريس استاد،  يواالت دانشجو، سابقهودرس و پاسخ به س
مطالب جديد و به روز، قضاوت درست و رعايت  يارايه

حفظ شخصيت دانشجو و  عدالت در برخورد با دانشجو و
احترام به او در نزد دانشجويان مورد بررسي از اهميت 

كه با نتايج مطالعات ديگران همخواني  استبيشتري برخوردار 
داد كه  نتايج اين مطالعه نشان. )3،4،10،15و16( دارد

هاي مورد مطالعه در مورد دانشجويان مورد بررسي همه جنبه
ل يها قايك استاد خوب را مهم دانسته و تفاوت زيادي بين آن

رعايت قوانين آموزشي نسبت به ساير  ياما به حيطه .نبودند

كمتري اختصاص داده بودند و شايد اين  يها نمرهحيطه
و يا محيط  قضاوت مربوط به سطح علمي دانشجويان

ها باشد كه اهميت رعايت و اجراي قوانين آموزشي آن
. آموزشي به درستي به دانشجويان آموزش داده نشده باشد

هاي تدريس به عنوان مهم ترين جنبه دانش پژوهي و مهارت
هاي هاي يك استاد خوب دانشگاهي در نزد نمونهويژگي

اني و قرب يمورد بررسي مطرح گرديده است كه با مطالعه
دانش پژوهي، مهارتهاي هاي كه تفاوتي بين حيطه) 4(همكاران

ل نبودند، يقاهاي فردي و ارتباط بين فردي تدريس، ويژگي
رسد اين تفاوت ناشي از ذهني بودن به نظر مي. نيستمنطبق 
ها و عدم آگاهي كافي دانشجويان از فرايند تدريس باشد پاسخ

دهد تا امكان ا نميكه امكان قضاوت مناسب به دانشجو ر
تعيين ويژگي هاي مشترك يك استاد خوب دانشگاهي فراهم 

و  مقطع تحصيلي ،رشته اين تفاوت، دليل احتمالي ديگر. شود
 يدانشجويان است كه در مطالعه دانشگاه محل تحصيل

دانشجويان ، بيشتر نمونه ها در مقطع كارداني بودند و حاضر
انساني و فني مهندسي در رشته هاي مربوط به گروه علوم 

قرباني و همكاران  يولي در مطالعه .مشغول به تحصيل بودند
دانشجويان در رشته هاي گروه علوم پزشكي مشغول تحصيل 
بوده اند و با توجه به اينكه دانشجويان علوم پزشكي بيشتر با 

هاي علمي موضوع استاد خوب آشنايي دارند ولي در دانشگاه
اد مورد توجه نبوده و بيشتر كاربردي اين موضوع زي

. دهندبه آن اهميت نمي، دانشجويان با اين موضوع آشنا نبوده
نتايج اين مطالعه بيان مي كند كه اين گروه از دانشجويان براي 

رعايت آيين نامه آموزشي و حذف دانشجوياني كه بيش موارد 
از حد مجاز عيبت دارند، برگزاري كوييز و امتحان ميان ترم، 

در دسترس بودن استاد م حضور و غياب در كالس درس، انجا
وال از او، استفاده از وسايل ودر ساعات غير درسي جهت س

، ارجاع دانشجو به منابع درسي ،كمك آموزشي مناسب
وال از دانشجو، رعايت طول زمان، شركت دادن وپرسيدن س

دانشجو در مباحث درسي و ارزشيابي در شروع و پايان هر 
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اختصاص . ل بودنديكمترين اهميت را قامبحث درسي 
كمترين نمره به اين موارد بيان كننده اين واقعيت است كه اين 
گروه از دانشجويان از ارزشيابي و آنچه كه مربوط به آن باشد 

ولين وهراس داشته و آن را دوست ندارند؛ لذا اساتيد و مس
در آموزشي الزم است به اين مهم توجه داشته باشند و 

هاي هاي سخنراني و شيوهجاي روشهبش به دانشجو آموز
مهارتي و هاي آموزش ، از شيوهقديمي و مرسوم آموزشي

هاي الزم آموزش ،هاو دانشگاهبيشتر استفاده نمايند كاربردي 
ها نهادينه اهميت قوانين آموزشي را در دانشگاه يدر زمينه

قوانين از نفرت دانشجويان نسبت به امتحان و اجراي  ،كرده
تواند مربوط به دليل ديگر اين اختالف مي. آموزشي بكاهند

گزينش دانشجو كه در مواردي بدون كنكور وارد هاي شيوه
ارزشيابي اين گروه از دانشجويان،  ؛ لذاشوند، باشددانشگاه مي

ويژگي . و اجراي قوانين آموزشي را به نفع خود نمي دانند
شوخ طبعي و منطقي بودن، هايي مثل انتقادپذير بودن استاد، 

ي ارتباط صميمانه رحفظ شخصيت و احترام به دانشجو، برقرا
از ويژگي  با دانشجو، انعطاف پذيري نسبت به رفتار دانشجو

هايي هستند كه در اين مطالعه و بسياري از مطالعات ديگر 
داراي اهميت بسياري بوده و دانشجويان آنها را مهم دانسته 

يستي به اين موارد توجه ويژه داشته و خود اند؛ لذا مدرسين با
را به اين خصوصيات و اخالق اسالمي مزين نمايند و 
موسسات آموزشي در انتخاب مدرسين به آنها توجه داشته و 

برخورد هاي هاي ارتباطي و شيوه دوره هاي آموزشي مهارت
به مدرسين خود آموزش را كالس درس  يو ادارهبا دانشجو 

   .دهند
  

  گيري نتيجه
هاي يك استاد مهم ترين ويژگينتايج مطالعه نشان داد كه    

 يخوب، توان علمي، ارتباط دوستانه با دانشجو و سابقه
وانايي علمي ـا تـدي بـانتخاب اساتيلذا  .باشدتدريس او مي

هاي ارتباطي و شيوه هاي مناسب برخورد باال و آشنا با روش
زشي از مهم ترين عوامل وـه آمـوسسـر مـراي هـبا دانشجو ب

سه خواهد بود و اساتيد دانشگاه با پژوهش ـموفقيت آن موس
د ذهن نتوانكر پژوهش محور در دانشجو، ميـاي تفـو الق
ها هر اندازه دانشگاه. دنوا دار كاو او را به تالش مضاعفـكنج
د ـاتيـاب اسـل توجه بيشتري نمايند و در انتخين مساـبه اي

خود اين معيارها را مدنظر قرار دهند آموزشي  يوسسهـم
  . موفق تر بوده و دانشجويان بهتر و موفق تري خواهند داشت

  
  تقدير و تشكر

ه در اجراي اين تحقيق ـگاه كـن دانشـوليوي مسـاز تمام     
ل ـي كه در تكميـويانـما را ياري نمودند و همچنين از دانشج

ي ـو قدردان اري نمودند، تشكرـا همكـه هـامـن پرسشنـاي
  .رددـي گـم
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Background and Objective: The teacher is the most important factor in achieving educational goals in any 
academic institution. Awareness of student opinions about the characteristics of a good teacher can help us to 
determine the principles of evaluation of teaching and learning activities. The present study was carried out 
to determine the characteristics of a good teacher from the viewpoint of students of Sanandaj University of 
Applied Sciences. 

Materials and Methods: The present research was a cross-sectional study. Samples were all of students of 
Sanandaj University of Applied Sciences who had passed at least two semesters and were enrolled in the 
second semester of the academic year of 2013. Of those, 384 students were randomly selected. The data 
gathering tool was a questionnaire consisting of two parts: demographic questions and questions related to 
the characteristics of a good teacher. For data analysis spss version 16 was used. 

Results: From the viewpoint of the students, mastery of the subject matter taught by the teacher, general 
knowledge about teaching of the lesson, trying to understand the lesson and answering students' questions 
and teaching experience of the teacher were most important. The least important characteristics of a good 
educator were paying attention to the students, holding quizzes and midterm exam, academic rank, 
compliance with educational regulations and dropping the  students who exceed absent-from-class limit. 
There was no statistically significant relationship between sex, course of study and the six areas of the 
characteristics of a good teacher (P>0.05). 

Conclusion: The results of the present study show that in the selection of the teachers, high academic 
abilities, familiarity with the methods of communication, and appropriate ways of dealing with students 
should be given greater weight. 

Keywords: Good master, Characteristic, University, Student, Viewpoint 

 
 


