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Abstract: Evaluation of professors is one of the most important strategies for
improving the educational quality of universities. The purpose of this study was to
evaluate professors' performance based on the viewpoints of students at Abadan
faculty of Medical Sciences. This descriptive study was conducted on 351 students
that those participants were selected by multistage sampling method and they
responded to demographic and good teacher researcher-made questionnaires. The data
analysis was done using descriptive statistical methods and chi-square by the software
SPSS version 22. The professors' scientific Characteristics with a mean of
0.515±4.2697 were the most important factors in the evaluation; moreover, personal
characteristics with a mean of 4.1560±0.364 and professional characteristics with a
mean of 3.6961±0.446 were the next priority. In scientific characteristics section "
Scientific Capacity and Power of Understanding by Professor" with a mean of (4.4530
± 0.616), and in the Professional Characteristics section" "Allocating time to students
while teaching" with a mean of (4.5726 ± 0.507), and in the individual characteristics
section "respectfulness and respect for the student" with a mean of (4.3675 ± 0.554)
had the highest score. In spite of the importance of the faculty's academic ability and
among all itemsc, the students' break time had the highest mean of (4.5726 ± 0.507).
Accoring to the results, teachers need to be aware of the importance of upgrading their
professional skills, hence they can identify and eliminate the weaknesses in the
teaching process.
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دانشجویان به دلیل ﻀور مﺴتقیم در محیﻂ آموزشی و با

مقدمه
ارزشیابی به فرآیند نظام دار یک موضوع اطالق میی–

توجه بیه ایین کیه مصیرف کننیدگان اصیلی برنامیههیای

شود که برای بهبود و اثربخشی بیشتر برنامه و با اسیتااده

آموزشی هﺴتند ،نیوع نگیرش آنهیا در میورد ویژگییهیای

از روش صحیح ،اخالقی و دقیق صورت میگیرد (توتونچی

اساتید در امر ارزشیابی میتواند بﺴیار ماید باشید (قیدمی

 .)1385ارزشیابی آموزشیی ،نیوعی بررسیی توانیایی هیای

 .) 1386بی یا ایی ین وجی یود ،ایی ین ارزشیابیها همیشه بییه

اساتید در آموزش به دانشجویان و همچنین بررسی نظرات

را تی مورد قبول واقع نشدهانی ید .برخییی از صییا بنظران

و انتظارات دانشجویان از اساتید خیود بیه منظیور ارتقیای

ارزشییابیهیای دانشجویان را معتبر و روا دانﺴیته و بعﻀی

کیایت تدریس و برطرف کردن موانع آن است( .شیوورنیا

دیگر ادعا کردهانیید کییه اییییین ارزشیییییابیهییییا فاقیییید

 .)1386بییه عقیییده نجاییی ( )1387ارزشیییابی آموزشییی

اعتبییار و روایییی بییوده و دانشجویان نمیتوانند قﻀاوت-

فرایندی است که میتواند به طور منظم ،علمیی و عینیی،

های مداوم در مورد اساتید داشته باشیند .دانشیجویان تیا

اطالعات مورد نییاز را از ررخیه آمیوزش یعنیی از مر لیه

زمانی که رند سال از دانشیگاه خیارن نشیوند ،از تیدریس

تعیین نیازها و هدفگذاری تا برنامیهرییزی ،اجیرا و نتیای

خوب قدردانی نخواهند کرد؛ دانشیجویان فقیﻂ دورههیای

برنامههای آموزشی در قالی رفتیار و عملویرد ،در اختییار

آسییان را میییخواهنیید .در نتیجییه تأکییید بییر ارزشیییابی

تصمیم گیرندگان قرار دهد.

دانشجویی باعث افزایش مشوالت در ارتقای اسیاتید شیده

مدلهای مختلای برای ارزشیابی عملورد اعﻀای هیئییییت

است ،و کاشین ( )2011ارزشیابی اساتید را بیهوده می-

علمی وجود دارد که ارزشیابی توسﻂ مﺴﺌولین ،ارزشیابی

داند .کارایی این روش بیه عوامیل زییادی از جمله مناس

توسﻂ همواران و ارزشیابی توسﻂ دانشجویان و خود

بودن ابزار مورد استااده و ارائه گزارش منصاانه

ارزیابی نمونهای از آنهاست ( مهیییدی نیییژاد  .)1393در

دانشجویان از تدریس بﺴتگی دارد (مهییدی نییژاد .)1393

بیشتر دانشگاههای جهان پرسش از دانشجویان مهمتیرین

در مطالعهای ،ارزشیابی توسﻂ دانشجو تا دود زیادی بیر

نحوه ارزشیابی کیایت فرایند تیدریس اسیتاد اسیت ،ایین

بهبود تدریس در ابعاد مختلﻒ اثر بخیش بیوده و سیﺴیتم

روش ساده و قابل اعتماد برای ارزشیابی اساتید غالباً بیرای

ارزشیابی به عنوان یک معییار توانﺴیته اسیت بیرای رشید

ارتقای اساتید ،پرداخت پاداش و غییره اسیتااده مییشیود

رفهای و کیای تدریس از اهمیت ویژهای برخوردار باشید

(سییییگرز  .)1996ارزشیابی استاد توسﻂ دانشجو در نظام

(آربونی  .)1389شوورنیا در مطالعه خود با عنیوان "روند

آموزش کشور ،به عنوان بخش مهمی از فرایند ارزشیابی

نتای ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشوی جندی شاپور

استاد است بنیابراین بیه نظیر مییرسید ﻻزم است اهداف،

اهواز در یک دوره ده ساله" ،به این نتیجه رسیید علیرغم

مرا ل اجرایی ،روند و بازده آن به درستی مورد ارزیابی

اینوه جامعه دانشجویان ارزشیابی کننده در طی این دوره

قرار گیرد .شناخت دیدگاه دانشجویان در مورد ارزشیابی

متااوت بوده اسیت ،بیا ایین وجیود ارزشییابی ثبات داشته

استاد و روشهای اجرای آن میتواند راهنمای مایدی

است .ﻻزم است برای ارتقای نمرات ارزشیابی استادان در

برای اصالح مشوالت موجود فراهم آورد .به عالوه،

شیوههای آموزش مهارتهای تدریس اساتید بازنگری شود

شناخت نقاط قوت و ضعﻒ روند اجرای ارزشیابی ،به

(شوورنیا .)1386

برنامییه ریزان آموزش کمییک میییکنیید تا با مشوالت و

در مطالعه محمیودی صیا بی بیشیترین امتییاز عملویرد

همچنین راهوارهای پیشنهادی آشنا شییده و اموان اصالح

آموزشییی از دیییدگاه دانشییجویان ارائییه جییزوه درسییی و

و ارتقای کیایت آن را فراهم نمایند (شوورنیا .)1384

پاسخگویی به سؤاﻻت از طیرف اسیاتید و کمتیرین امتییاز
مربییوط بییه پرسییش مﺴییتمر از در
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یاتی و همواران

اموانات آموزشی بوده اسیت (محمیودی صیا بی .)1392

روش نمونهگیری رند مر لهای بود .ابتدا جم نمونیه بیر

امینی در پژوهش خود دریافت بین مهارتهای ارتبیاطی و

اسیا

اهیداف مطالعیه و مطالعییات پیشیین تعییین شیید

عملورد آموزشی استاد رابطه مﺴتقیم وجیود دارد (امینیی

(ررکزی  ،1391براهیویی  ، 1392اسیماعیلی .) 1396

 .)1389در پژوهش نوبخت اجرای مقیررات اداری ،رعاییت

سپس جم نمونه ی ﻻزم از هر گروه آموزشیی بیه روش

ظاهر فردی و اجتماعی و روابﻂ متقابیل اسیتاد و دانشیجو

نﺴبتی محاسبه شد .در هر گروه نمونههای مورد نظیر بیه

بیشییترین امتیییاز و کیایییت آموزشییی ،روشهییای اداره و

روش تصادفی ساده انتخاب شدند 351 .پرسشامه تومیل

در مرتبییه بعییدی ارزشیییابی از طییرف

گردییید .معیییار ورود و خییرون بییه مطالعییه شییامل تمییامی

دانشییجویان بییوده اسییت (نوبخییت  .)1390در مطالعییهای

دانشجویان دانشوده علوم پزشوی آبیادان در نیمﺴیال دوم

باﻻترین میانگین نمرات به ترتی مربوط بیه ویژگییهیای

تحصیییلی  97_98ب یه غیییر از دانشییجویان ورودی جدییید،

رفهای ،علمی و فردی اسیتاد بیود ،در بیین ویژگییهیای

انتقالی و میهمان بودند .جهت رعاییت مال ظیات اخالقیی

رفهای" توانایی در تاهییم در " در بیین ویژگییهیای

در پژوهش ،به شرکت کنندگان در مورد محرمانیه بیودن

علمی "توان علمی و دانش استاد" و در بیین ویژگییهیای

اطالعات و اینوه نتای به طیور کلیی ارائیه خواهنید شید،

فردی" صبر و وصله و اخالق خوب استاد" باﻻترین نمره

توضیحات ﻻزم داده شد .ابزار پژوهش را ییک فیرم جمیع

را به خیود اختصیاد دادنید (شیوورنیا  .)1384رجبییان

آوری اطالعات و یک پرسشینامه محقیق سیاخته تشیویل

غرییی ( )1393معتقیید اسییت شییناخت دیییدگاههییای

میییداد .فییرم جمییع آوری اطالعییات دموگرافیییک شییامل

دانشجویان در مورد مییزان اهمییت ویژگییهیای کیاییت

سؤاﻻت سن ،جنﺴییت ،رشیته تحصییلی ،تیرم تحصییلی،

تدریس از یک سو بازخورد مناس برای تجزییه و تحلییل

وضعیت شغلی ،و محل سوونت بود .پرسشنامه ویژگیهای

مﺴائل آموزشی و برنامیهرییزیهیای راهبیردی در اختییار

استاد خوب برگرفته از مقاﻻت دیگر و افزودن مؤلایههیای

مﺴﺌوﻻن و دست اندرکاران آموزش عالی قرار میدهد و از

دیگری اسیت (ررکیزی  ،1391نیوابی  ،1389شیوورنیا

سوی دیگر ،مدرسان خواهند توانﺴت به اصالح شیوههیا و

 .)1384برای تعیین روایی پرسشنامه از روش اعتبار

روشهای آموزش و در نتیجه ،ارتقای کیایت تدریس خود

محتوا استااده شید که توسیﻂ  10تین از اسیاتید هیﺌیت

بپردازند از آنجاکه اساتید رسالت مهم توسعه آموزش را بر

علمی روایی آن انجیام شید ،جهیت انیدازهگییری ثبیات و

عهده دارند؛ آشنایی بیا دییدگاه دانشیجویان در رابطیه بیا

پایییایی پرسشیینامه ،در دو نوبییت بییه فاصییله دو هاتییه

ویژگیهای یک استاد خوب بی شیک در فراینید تیدریس

پرسشنامه ویژگیهای یک استاد خوب به دانشجویان داده

آنها تأثیر بﺴزایی خواهد داشت .لذا پژوهش اضر با هدف

شد و الاای کرونباخ  0/86 0/86به دست آمد.

کنتییرل کییال

تعیین ویژگیهای یک استاد خوب از دییدگاه دانشیجویان

جم نمونه ﻻزم برای بیرآورد نﺴیبت دانشیجویان موافیق

دانشوده علوم پزشوی آبادان سال  1398انجام گرفت.

(موافق و کامالً موافق) با میوارد ککیر شیده در پرسشینامه

مواد و روشها

ویژگیهای اساتید با استااده از فرمول و مقدار پارامترهای

پژوهش اضر ،یک مطالعه توصییای از نیوع مقطعیی

زییر محاسیبه شیدn'=(N Z^2 P(1-P))/(d^2 (N- :

است که در سال  1398در دانشوده علوم پزشیوی آبیادان

)) ، 1)+Z^2 P(1-Pجم نمونه  309نار محاسبه شد.

انجام شد .جامعه پیژوهش دانشیجویان پزشیوی عمیومی،

متغیرهای کمّی به صورت میانگین ،انحراف معیار ،یداقل

پرسییتاری ،اتییاق عمییل ،هوشییبری ،علییوم آزمایشییگاهی،

و داکثر گزارش شده و متغیرهای کیای نییز بیه صیورت

بهداشت عمومی ،بهداشت محیﻂ ،مدارک پزشوی ،فناوری

تعییداد (درصیید) گییزارش شییدند .نرمییال بییودن توزیییع

اطالعات سالمت ،فوریتهای پزشیوی و کتابیداری بودنید.

متغیرهییای کمّییی بییا اسییتااده از آزمییونShapiro-
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Wilkبررسی شد .همچنیین بیرای بررسیی ارتبیاط بیین

سوم گویه" اجرای برنامه امتحانیات مطیابق برنامیه رییزی

متغیرهای کیای از آزمون کای اسووار اسیتااده شید .ﻻزم

قبلی" ،در مرتبه رهارم گویههای" ﻀور به موقیع اسیتاد

به ککر است سطح معناداری آزمونهای مورد اسیتااده در

در کال

در " ،مرتبیه

پژوهش کوروتر از  0/05در نظر گرفته میشیود .تحلییل

پنجم گویه "اجرای درو

دادهها نیز با استااده از نرم افزار  SPSSنﺴخه  22انجیام

اساتید در هر نیمﺴال تحصیلی" ،مرتبه ششم گویه "ارائه

در

و رعایت طول زمان کال
بر اسیا

گرفت.

طرح در

یافتهها

تحصیلی" ،مرتبه هاتم گویه "طرح سؤاﻻتی در رابطیه بیا

در مطالعییه اضییر  351ناییر از دانشییجویان دانشییوده

در

یا سرفصل درو

طیرح در

توسیﻂ

توسﻂ اساتید در هر نیمﺴال

جدید به منظور فعیال کیردن دانشیجویان" ،مرتبیه

علیییوم پزشیییوی آبیییادان در نیمﺴیییال دوم تحصییییلی

هشتم گویههای " محیول کیردن تویالیﻒ و فعالییتهیای

 1397_1398شرکت کردند .دانشجویان در محدوده سنی

کالسی معین به دانشیجویان و پرسیش از دانشیجویان بیر

 18تا  29سال با میانگین و انحراف معیار 21/51 ± 2/04

اسا

مطال ارائه شده قبلی" و در مرتبه نهم گویههای "

سال بودند .اغل شیرکت کننیدگان ( 50/4درصید177 ،

انجام ﻀور و غیاب در هیر جلﺴیه و اجیرای آییین نامی

ناییر) مییذکر بودنیید؛ ( 31/1درصیید 109،ناییر) دانشییجوی

غیبت دانشجویان " قرار دارند.

پرسییتاری 27/6( ،درصیید 97 ،ناییر) رشییته پزشییوی7/1( ،

نتای دیگر مطالعه در سیه گوییه ی ویژگییهیای علمیی

درصد 25،نایر) اتیاق عمیل 7/4( ،درصید 26،نایر) علیوم

اساتید نشان داد بیا سیطح معنیاداری برابیر  0/001دارای

آزمایشیییگاهی 7/4( ،درصییید 26،نایییر) هوشیییبری5/7( ،

تااوت معنادار هﺴتند ،به طوری که گویه ی "توان علمیی

درصد 20،نار) فوریتهیای پزشیوی 7/4( ،درصید 26،نایر)

و قدرت تاهییم مطالی

توسیﻂ میدر " دارای بیاﻻترین

بهداشت محیﻂ 3/1( ،درصید 11،نایر) فنیاوری اطالعیات

امتیاز و گویههای " ارائه مطال درسی از منابع جدیید و

سالمت و ( 3/1درصد 11،نار) در رشته کتابداری در یال

متنیوع موجیود و داشیتن تجربیه تیدریس در ارائیه در

تحصیل بودند .اکثریت پاسی دهنیدگان ( 23/6درصید83،

مربوطه" در مرتبه دوم قرار دارند.

ناییر) در تییرم  2مشییغول بییه تحصیییل بودنیید75/8( .

هشت گویه ی ویژگی های فردی اسیاتید بیا هیم مقایﺴیه

درصد 266،نار) ساکن خوابگاه و ( 80/9درصد 284،نایر)

شدند و مشخص گردید اختالف معناداری با p =0/ 001

شاغل نبودند.

دارند .بیه طیوری کیه" ،گوییه رعاییت ادب و ا تیرام در

همانطور که در جیدول  1مشیاهده مییشیود ،گوییههیای

ارتباط با دانشجو " دارای بیاﻻترین امتییاز ،در مرتبیه دوم

ویژگیهای رفهای اساتید با سطح معناداری برابر 0/001

گویییههییای " ایجییاد نظییم و انﻀییباط و مییدیریت کییال ،

دارای تااوت معنادارند به طوری که ،گویه"اختصاد زمان

استااده از سرعت مناس در تدریس ،انگیزه و عالقه باﻻی

استرا ت به دانشجویان در ضمن تدریس" دارای باﻻترین

مدر

بیه تیدریس و انعطیافپیذیری ،قاطعییت و شیوخ

امتیاز ،در مرتبیه دوم گوییههیای " ارائیه جیزوه ییا منبیع

طبعی مدر

مشخص درسی ،تناسی

درو

ارائیه شیده بیا تخصیص

" قرار دارند ،در مرتبه سوم گویه "اسیتااده

از رکات و اشیارات و راه رفیتن مناسی در کیال " ،در

اعﻀیای هیﺌیت علمیی ،اسیتااده از اموانیات و تجهییزات

مرتبه رهارم گویه "آراستگی ظاهر و پوشیش مناسی " و

بیودن اسیتاد بیه منظیور

گویه "لهجه و صدای مناس مدر " در مرتبه پنجم قرار

آموزشی موجیود و در دسیتر

پاسخگویی به سواﻻت دانشجویان" قیرار دارنید ،در مرتبیه

دارد.

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال یازدهم ،شماره  ،3پاییز 99

288

یاتی و همواران
جدول  .1ویژگی های یک استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی آبادان

Table 1. Characteristics of a good professor from the perspective of students at Abadan Faculty of
Medical Sciences
ویژکی ها

عبارات

میانگین

انحراف معیار

رتبه

اختصاص زمان استراحت به دانشجویان در ضمن تدریس

4/5726

0/507

1

ارائه جزوه یا منبع مشخص درسی

4/2564

0/621

2

تناسب دروس ارائه شده با تخصص اعضای هیئت علمی

4/2735

0/732

2

استفاده از امکانات و تجهیزات آموزشی موجود

4/2621

0/672

2

4/2108

0/729

2

اجرای برنامه امتحانات مطابق برنامه ریزی قبلی

4/0798

0/717

3

حضور به موقع استاد در کالس درس

4/0769

0/819

4

رعایت طول زمان کالس درس

4/0285

0/792

4

3/8661

0/761

5

3/7265

0/803

6

3/6182

0/951

7

پرسش از دانشجویان بر اساس مطالب ارائه شده قبلی

3/2393

1/271

8

محول کردن تکالیف و فعالیت های کالسی معین به دانشجویان

3/3704

1/171

8

انجام حضور و غیاب در هر جلسه

1/9345

0/824

9

اجرای آیین نامة غیبت دانشجویان

1/9259

0/756

9

توان علمی و قدرت تفهیم مطالب توسط مدرس

4/4530

0/616

1

*Chi-Square=36/056

ارائه مطالب درسی از منابع جدید و متنوع موجود

4/1595

0/819

2

Df=2

داشتن تجربه تدریس در ارائه درس مربوطه

4/1966

0/769

2

p-value = 0/001

رعایت ادب و احترام در ارتباط با دانشجو

4/3675

0/554

1

ایجاد نظم و انضباط و مدیریت کالس

4/2621

0/713

2

استفاده از سرعت مناسب در تدریس

4/1681

0/678

2

انگیزه و عالقه باالی مدرس به تدریس

4/2308

0/633

2

انعطاف پذیری ،قاطعیت و شوخ طبعی مدرس

4/2308

0/668

2

استفاده از حرکات و اشارات و راه رفتن مناسب در کالس

4/1054

0/743

3

آراستگی ظاهر و پوشش مناسب

3/9744

0/742

4

لهجه و صدای مناسب مدرس

3/9088

0/695

5

در دسترس بودن استاد به منظور پاسخگویی به سواالت

ویژگی های حرفه ای

دانشجویان

اجرای دروس بر اساس طرح درس توسط اساتید در هر نیمسال
تحصیلی
ارائه طرح درس یا سرفصل دروس توسط اساتید در هر نیمسال
تحصیلی
طرح سواالتی در رابطه با درس جدید به منظور فعال کردن

ویژگی های فردی

ویژگی های

علمی

دانشجویان

نتایج آزمون

*Chi-Square= 2229/066
Df=14
p-value = 0/001

*Chi-Square= 129/996
Df=7
p-value = 0/001

*فریدمن

( 55/8درصید) موافیق و "اختصیاد زمیان اسیترا ت بیه

یافته دیگر در رابطه با فراوانی دانشجویان با نگرش مثبیت

دانشجویان در ضمن تدریس" با  203رای ( 57/8درصید)

(موافق و کیامالً موافیق) نﺴیبت بیه میوارد ککیر شیده در

کامالً موافق باﻻترین امتیاز را دارند و در گویههای ویژگی-

پرسشنامه ویژگیهای اساتید همان طور کیه در جیدول 2

های علمی اسیاتید گوییه "تیوان علمیی و قیدرت تاهییم

مشاهده میشود ،در گویههای ویژگیهیای فیردی اسیاتید

مطال

توسﻂ استاد" با  42/5( 146درصد) موافق و 182

گویه "ارائه جیزوه ییا منبیع مشیخص درسیی"  196نظیر

( 51/9درصد) کیامالً موافیق بیاﻻترین امتییاز را دارد و در
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گویههای ویژگیهای فردی گویه "رعایت ادب و ا ترام در

( 40/5درصد) کامالً موافق باﻻترین امتیاز را دارد.

ارتباط با دانشجو " با  58/8( 196درصید ) موافیق و 142
جدول  .2فراوانی دانشجویان با نگرش مثبت ویژگیهای اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی آبادان

Table 2. Frequency of students with a positive attitude of professors' characteristics from the
perspective of students of Abadan Faculty of Medical Sciences

ویژگیهای حرفه ای

ردیف

موافق
عبارات

فراوانی

فراوانی

حضور به موقع استاد در کالس درس

147

41/9

121

رعایت طول زمان کالس درس

163

46/4

104

29/6

اختصاص زمان استراحت به دانشجویان در ضمن تدریس

146

41/6

203

57/8

انجام حضور و غیاب در هر جلسه

12

3/4

1

0/3

ارائه جزوه یا منبع مشخص درسی

196

55/8

123

35/0

اجرای برنامه امتحانات مطابق برنامه ریزی قبلی

187

53/3

99

28/2

محول کردن تکالیف و فعالیت های کالسی معین به دانشجویان

107

30/5

68

19/4

پرسش از دانشجویان بر اساس مطالب ارائه شده قبلی

76

21/7

77

21/9

تناسب دروس ارائه شده با تخصص اعضای هیئت علمی

137

39/0

155

44/2

استفاده از امکانات و تجهیزات آموزشی موجود

169

48/1

137

39/0

132

37/6

67

19/1

145

41/3

80

22/8

121

34/5

71

20/2

152

43/3

137

39/0

اجرای آیین نامة غیبت دانشجویان

8

2/3

0

0/0

ارائه مطالب درسی از منابع جدید و متنوع موجود

113

32/2

148

42/2

داشتن تجربه تدریس در ارائه درس مربوطه

133

37/9

144

41/0

توان علمی و قدرت تفهیم مطالب توسط مدرس

146

41/6

182

51/9

ایجاد نظم و انضباط و مدیریت کالس

149

42/5

147

41/9

استفاده از حرکات و اشارات و راه رفتن مناسب در کالس

154

43/9

117

33/3

استفاده از سرعت مناسب در تدریس

186

53/0

113

32/2

لهجه و صدای مناسب مدرس

179

51/0

70

19/9

رعایت ادب و احترام در ارتباط با دانشجو

196

55/8

142

40/5

انگیزه و عالقه باالی مدرس به تدریس

192

54/7

120

34/2

انعطاف پذیری ،قاطعیت و شوخ طبعی مدرس

179

51/0

127

36/2

آراستگی ظاهر و پوشش مناسب

158

45/0

92

26/2

ارائه طرح درس یا سرفصل دروس توسط اساتید در هر نیمسال

اجرای دروس بر اساس طرح درس توسط اساتید در هر
نیمسال تحصیلی
طرح سواالتی در رابطه با درس جدید به منظور فعال کردن
دانشجویان
در دسترس بودن استاد به منظور پاسخگویی به سواالت
دانشجویان

ویژگیهای فردی

درصد

فراوانی

درصد

34/5

تحصیلی

ویژگیهای علمی

فراوانی

کامال موافق

یافته دیگر نشان داد ،از نظر ویژگیهای کلیی ییک اسیتاد

دارای تاییاوت معنییادار هﺴییتند ب یه طییوری کییه ،گویییه ی

خوب ،همانطور که در جدول  3مشاهده می شیود ،گوییه-

ویژگیهای علمی باﻻترین امتیاز ،سپس گویه ویژگیهیای

های ویژگی های اساتید با سطح معنیاداری برابیر 0/001
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فردی با انیدکی تایاوت در مرتبیه دوم و در نهاییت گوییه
ویژگیهای رفهای در مرتبه سوم قرار دارد.
جدول  .3ویژگی های کلی یک استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی آبادان

Table 3. General characteristics of a good professor from the perspective of
students of Abadan Faculty of Medical Science
عبارات

میانگین

انحراف معیار

رتبه

ویژگی های علمی

4/2697

0/515

1

ویژگی های فردی

4/1560

0/364

2

ویژگی های حرفه ای

3/6961

0/446

3

نتایج آزمون
*Chi-Square= 298/341
Df=2
p-value = 0/001

*فریدمن

بحث و نتیجهگیری

و "در دسییتر

بییودن اسییتاد بییه منظییور پاسییخگویی بییه

ارزشیابی اساتید نوعی ارزشیابی است کیه هیدف آن

سؤاﻻت دانشجویان" است .اهمییت دادن به ویژگییهییای

تعیین میزان موفقیت و کارآمد بودن اساتید در دسیتیابی

توجییه دانشیجویان در

رفیه ای میی توانید بییه جلیی

به اهداف آموزشیی میباشد و در ایین مییان دانشیجویان،

کییال

گروه-های اصلی دریافیت کننیده محصیوﻻت آموزشیی در

کمک کند ".اجرای آییین نامی غیبیت دانشیجویان" و "

دانشگاهها هﺴیتند و اسیتااده از نظرات آنان در ارتباط بیا

انجام ﻀور و غیاب در هیر جلﺴیه" بیه ترتیی کمتیرین

کیاییت آمیوزشی اسیاتید و مییزان صول آنها به اهیداف

امتیازات را در بین ویژگیهای رفهای به خود اختصیاد

آموزشی بایید مورد توجه قیرار گییرد .لذا مطالعه اضر با

داده بییود کییه بییا مطالعییات دیگییر همﺴوسییت (ررکییزی

هدف بررسیی ویژگییهیای ییک اسیتاد خیوب از دییدگاه

1391؛ ،شییوورنیا  .)1384در مطالعییه یییاتی ()1398

دانشجویان دانشوده علوم پزشوی آبادان انجام گرفت.

بیشترین جنبه رضایتمندی دانشجویان از استاد در ارتباط

بر اسا

نتای این پژوهش ،مییانگین ویژگییهیای علمیی

در

و ت یأثیر آن در ییییادگیری مطالییی درسییی

با معرفی منابع اطالعاتی در دستر

از طرف اساتید بیوده

اساتید باﻻتر از دو ویژگی دیگر ،یعنی ویژگیهای فردی (با

است  .از میان ویژگیهیای علمیی " تیوان علمیی اسیتاد"

انییدکی تاییاوت) و ویژگیییهییای رفییهای بییوده اسییت .در

باﻻترین نمره را بیه خییود اختصییاد داد کییه بییا سیایر

مطالعیات دیگییر بیاﻻترین مییییانگین نمییرات بیییه ترتیی

مطالعیییات همخییوانی دارد (ررکییزی  ،1391شییوورنیا

مربوط به ویژگیهای رفهای ،علمی و فردی اسییتاد بیود

 ،1384مباشری  .)1390و" ارائه مطال درسی از منابع

(ررکییزی  ،1391شییوورنیا  .)1384در مطالعه ظهییور

جدید و متنوع موجود "کمتیرین مییانگین را داشیت کیه

( ،)2004دانشجویان از میان رهار بخیییش از ویژگی-های

میی توانید بیه دلیل تمایل بیشتر دانشجویان بیه اسیتااده

یک استاد خوب ،بیه ترتیی اولویت را به بخییش شخصیت

از جیزوه باشد (آقامالیی .)1386

فردی و بعد توانایی برقراری ارتبیاط ،دانش پژوهی و روش

در بین ویژگیهای فردی "رعایت ادب و ا ترام در ارتباط

تدریس دادند.

با دانشجو" باﻻترین نمره را به خییود اختصییاد داد کییه

یافته مطالعه موجود در بخش ویژگیهای رفه ای ،نشیان

بیییا مطالعیییه آقییامالیی در هرمزگییان همخییوانی داشییت

دهنده توجه دانشجویان به "زمان استرا ت به دانشجویان

(آقیییامالیی  .)1386مالییییک ( )2013اظهیییار داشیییت

در ضمن تدریس"" ،ارائه جزوه یا منبع مشخص درسیی"،

خصوصیات فردی استاد شامل مهارتهای ارتباطی ،نحیوه

ارائیه شیده بیا تخصیص اعﻀیای هیﺌیت

صحبت کردن ،ا ﺴاسات ،صداقت ،هوش ،قابلیت اعتمیاد،

علمی" "،استااده از اموانات و تجهیزات آموزشی موجیود"

شور و شوق ،کنجواوی و کارآیی ،زیبایی را به شخصیت او

"تناس

درو

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال یازدهم ،شماره  ،3پاییز99

بررسی ویژگی های یک استاد...

291

مییی بخشیید .از طریییق اییین خصوصیییات ،او میییتوانیید بییا

آنان شاید بتوانند به نتای مطمﺌن تیر و قابیل قبیولتیری

همواران و دانشجویان یک محیﻂ کاری کارآمد و سودمند

دست یابند.

ایجاد کند .این مهارت بیا گذشیت زمیان و تجربیه اصیل

تشور و قدردانی
این مطالعه بخشی از طرح پژوهشی مصیوب دانشیوده

میشود.
ارزیابی و ارتقای کیایت یاددهی و یادگیری در نظیامهیای

علوم پزشوی آبادان در تاری  1397/1/26به شماره-371

دانشگاهی با توجه جدی به تمامی عوامل درگییر در اییین

 96Uمی باشد .بدین وسیله از معاونت محتیرم پژوهشیی

فرآینیید صورت مییگییرد و اعیییﻀای هیﺌیییت علمیییی

دانشوده علوم پزشوی آبادان که مایت مالی این طیرح را

دانشگاهها نقش مهمی را در ایین فراینید ایاا میکننید .بیا

بر عهده داشتند و همچنین از کلیه دانشجویانی کیه میا را

توجیه بیه اینویه مطالعیات مختلیﻒ معیارهیای متعیددی

در انجییام اییین مطالعییه یییاری کردنیید ،تشییور و قییدردانی

جهت شناسایی اساتید نمونیه در یطیههیای مختلییﻒ از

می شود.

دییدگاه دانشجویان شناسایی کردهاند ،توجیه اسیاتید بییه
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بررسی ویژگی های یک استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی آبادان

فرخنده

یاتی* :عﻀو هیأت علمی ،گروه پرستاری ،دانشوده پرستاری ،دانشوده علوم پزشوی آبادان ،آبادان ،ایران.

فرزانه یاتی :کارشنا

ارشد آموزش زبان انگلیﺴی ،دانشگاه علوم پزشوی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.

سمانه نعیمی :دانشجو  ،گروه پرستاری ،دانشوده پرستاری ،دانشوده علوم پزشوی آبادان ،آبادان ،ایران.

رویده :ارزشیابی اساتید به عنوان یوی از استراتژی های مهم برای ارتقای کیایت آموزشی مورد توجه دانشیگاه-
هاست .پژوهش اضر مطالعه با هدف تعیین مالکهای سنجش عملورد اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم
پزشوی آبادان انجام شد .این مطالعه توصیای در سال  1398برروی  351دانشجوی دانشوده علوم پزشوی آبیادان
انجام شد .افراد به روش نمونهگیری رند مر له ای انتخیاب شیدند و بیه دو پرسشینامه مشخصیات دموگرافییک و
استادخوب (محقق ساخته) پاس دادند.تحلیلدادهها بیا اسیتااده از نیرم افیزار آمیاری ( SPSSنﺴیخه )22و آمیار
توصیای (میانگین ،انحراف معیار ،فراوانی مطلق و نﺴبی) و استنباطی (کای اسووئر) انجام شد .ویژگیهای علمیی
اساتید با میانگین  4/0±2697/515مهم ترین عامل در ارزشیابی بود و ویژگیهیای فیردی و رفیهای آنیان بیه
ترتی با میانگین  4/0±1560/364و  3/6961±0/446در اولویت بعدی قرار داشتند .در بخش ویژگیهای علمی"
توان علمی و قدرت تاهیم مطال توسﻂ استاد" با میانگین  ، 4/4530±0/616در بخیش ویژگییهیای رفیهای"
اختصاد زمان استرا ت به دانشجویان در ضمن تدریس" با میانگین 4/5726±0/507و در بخیش ویژگییهیای
فردی "رعایت ادب و ا ترام در ارتباط با دانشجو" با میانگین 4/3675±0/554بیشترین نمره را به خود اختصاد
دادند .علیرغم مهم بودن توان علمی استاد ،اختصاد زمان استرا ت به دانشیجویان بیشیترین مییانگین ±0/507
 4/5726را در بین همه گویهها به خود اختصاد داد .بر اسا

نتای به دست آمده از ایین مطالعیه ،ضیرورت دارد

اساتید از اهمیت ارتقا و بهبود مهارت های رفهای خود آگاه شوند تا بتوانند نقاط ضعﻒ موجود در فرایند تدریس
را شناسایی و برطرف کنند.
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