گامهاي توسعه در آموزش پزشكي
مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
دوره یازده ،شماره سوم ،ص3111 ،113 -143

ویژگیهای یک استاد توانمند از دیدگاه دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دانشگاههای علوم پزشکی کشور
*3

امین بیگزاده ،1مصطفی شکوهی ،2لیال والی

 .1دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی ،مرکز تحقیقات مدیریت ارایه خدمات سالمت ،پژوهشکده آیندهپژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .2کارشناس ارشد اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات مدلسازی در سالمت ،پژوهشکده آیندهپژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .3دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،استادیار ،گروه مدیریت ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،معاونت تحقیقات و فن آوری ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

دریافت مقاله99/9/7:

آخرین اصالح مقاله99/11/92:

 پذیرش مقاله99/19/11:

زمینه و هدف :شناخت ویژگیها و معیارهایی که دانشجویان از آنها برای انتخاب مدرسین خود استفاده میکنند ،میتواند به عنوان شاخص مهمی در
ارزیابی مدرسین در نظر گرفته شود تا بتوان کیفیت آموزش و اثربخشی آن را ارتقا بخشید .هدف از انجام این پژوهش ،تعیین ویژگیهای یک استاد
توانمند از دیدگاه دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور بود.
روش کار :در مطالعه توصیفی -تحلیلی -مقطعی حاضر 219 ،دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی کل کشور مورد بررسی
قرار گرفتند .ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که روایی محتوایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت .پرسشنامه در  2حیطه
روش تدریس ،شخصیت فردی ،مهارت ارزشیابی ،ارتباط بین فردی ،دانشپژوهی و قوانین آموزشی طراحی گردید .دادهها به وسیله آزمونهای آماری
 Independent tو  ANOVAو در نرم افزار آماری  SPSSنسخه  12مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :از دیدگاه دانشجویان ،حیطههای روش تدریس ( ،)3/73ارتباط بین فردی ( )3/17و شخصیت فردی ( )3/11با اهمیتترین حیطهها و
ویژگیهایی مانند انجام حضور و غیاب ( ،)7/29برگزاری امتحان میان ترم ( )7/22و سختگیری استاد ( )7/71از کم اهمیتترین حیطهها بودند .تنها
بین جنسیت و حیطه قوانین آموزشی ارتباط معنیداری مشاهده گردید ( .)P = 1/11بین میانگین نمرات حیطهها بر حسب ترم تحصیلی تفاوت
معنیداری وجود نداشت ( .)P < 1/12در مجموع همبستگی و رابطه بین حیطههای مورد بررسی ،دو دسته مجزا در قالب ویژگیهای فردی مدرس و
تعهدات حرفهای را مشخص ساخت.
نتیجهگیری :خصوصیات و ویژگیهای مطلوب اعضای هیأت علمی به خصوص ویژگیهای فردی و شخصیتی آنها از مهمترین عوامل تعیین کننده در
دستیابی به اهداف آموزشی و افزایش کیفیت آموزش هستند.
کلید واژهها :استاد توانمند ،رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشگاههای علوم پزشکی ،ایران
*نویسنده مسؤول :گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،ابتدای بلوار هفت باغ ،کرمان ،ایران
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مقدمه
دستیابی به اهداف مطلوب در نظام آموزش پزشکی از طریق
ترکیب مناسب و بدیع عناصر موجود در نظام آموزشی با کمک
استادان که به عنوان عناصر اصلی در آموزش ،پژوهش و
خدمات درمانی محسوب میگردند ،تحقق مییابد ( .)1استادان
دانشگاه یکی از اجزای کلیدی و مؤثر فرایند آموزش هستند که
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استادان دانشگاه کمک میکند تا کیفیت فرایند یاددهی-
یادگیری افزایش یابد (.)1
فرصتهای یادگیری ایجاد شده از سوی استادان در طول
فرایند تدریس ،زمینهساز پیشرفت تحصیلی بهتر دانشجویان
خواهد بود .این تغییرات با اتکا به ویژگیهای مطلوب مدرس
صورت میگیرد .آموزشی اثربخش قلمداد میشود که با کیفیت

نقش بیبدیلی در آموزش دانشجویان و بهبود و ارتقای فرایند

مطلوب ارایه گردد .بنابراین با معرفی استادان توانمند به

یاددهی -یادگیری دارند ( .)9در واقع در کنار عملکرد یک

دانشجویان و شناسایی ویژگیهای شخصیتی و رفتاری مطلوب

مدرس ،ویژگیها و خصوصیات یک استاد است که میتواند

(که به عنوان یکی از اجزای مؤثر در آموزش پزشکی به شمار

باعث دستیابی به اهداف آموزشی و در نهایت یادگیری دانشجو

میرود) ،میتوان کیفیت آموزش را ارتقا بخشید (.)9

شود ()7؛ چرا که آموزش بیش از هر چیز به شخصیت و

مطالعهای دیدگاه استادان و دانشجویان دانشگاه علوم

ویژگیهای یک استاد بستگی دارد و همه عوامل آموزشی

پزشکی بوشهر را در مورد ویژگیهای یک استاد خوب مورد

تحت تأثیر آن میباشد (.)3

بررسی قرار داد .بر اساس نظرات استادان ،تسلط استاد در

 Elzubeirو  Rizkمعتقد هستند که دانشجویان مهارتهای

درس ،صداقت در رفتار و گفتار ،ارایه مطالب جدید و داشتن

عملی ،دانش مرتبط ،نگرشها و ارزشها را از استادان خود که

برنامهریزی منظم جهت ارایه دروس به عنوان مهمترین

به عنوان الگوی حرفهای هستند ،فرامیگیرند .بنابراین استادان

ویژگیهای یک استاد خوب بود و بر طبق نظرات دانشجویان،

در فرایند یادگیری دانشجویان نقش مهمی دارند و شناسایی

تسلط استاد در درس ،صداقت در رفتار و گفتار ،ارایه جذاب

ویژگیها و خصوصیات این افراد یکی از اجزای مهم در

مطالب درسی و داشتن برنامهریزی منظم جهت ارایه دروس

آموزش پزشکی به شمار میرود ( .)2از طرف دیگر،

مهمترین ویژگیها ذکر شدند (.)7

دانشجویان نیز به عنوان مخاطبین اصلی امر آموزش به دلیل
حضور و ارتباط مستقیم با استادان خود در موقعیتهای
آموزشی ،نقش مؤثری در تعیین این ویژگیها و خصوصیات
دارند (.)2
کسب دیدگاههای دانشجویان به عنوان اصلیترین گیرندگان
آموزش به منظور شناسایی ویژگیهای یک استاد توانمند

مطالعه دیگری خصوصیات یک استاد خوب را در قالب 19
ویژگی شخصیتی و رفتاری دستهبندی و معرفی کرد .تعدادی از
این ویژگیها عبارت از «داشتن تعهد کاری ،احترام در برخورد
متقابل ،ایجاد فضای باز و اطمینانبخش در آموزش ،تشویق به
کار گروهی و خالق ،رفتار مثبت و حس تشویق و
سپاسگزاری» بودند ( Markert .)11ویژگیهایی مانند

دانشگاهی میتواند در جهت بهبود آموزشها ،توسعه حرفهای

صالحیت علمی ،داشتن انگیزه کافی برای تدریس ،سازماندهی

و پربار نمودن فرایند یادگیری بسیار مؤثر باشد ( .)7بنابراین

مطالب ،شیوایی کالم ،داشتن طرح درس ،در دسترس فراگیران

تعامل پویا بین استادان و دانشجویان باعث رشد دانشجو از نظر

بودن ،قضاوت درست و رعایت عدالت در هنگام ارزشیابی

علمی و عملی در محیط یادگیری ،افزایش تأثیرگذاری آموزش

دانشجویان را از مهمترین ویژگیها برای یک مدرس مؤثر

و انتقال ویژگیها و خصوصیات مثبت استادان به عنوان الگو به

برشمرد (.)11

دانشجو میشود .کسب ویژگیهای یک استاد توانمند به

با توجه به اینکه استادان نقش کلیدی در تربیت دانشجویان
رشتههای علوم پزشکی از جمله رشته مدیریت خدمات
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بیگزاده و همکاران

ویژگیهای یک استاد توانمند از دیدگاه...

بهداشتی و درمانی -که یکی از رشتههای مهم و کلیدی حوزه

بودند ،بنابراین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد وارد مطالعه

بهداشت و درمان است -دارند و از طرف دیگر با توجه به

نشدند .دلیل دوم اینکه دانشجویان مقطع کارشناسی طیف

اینکه مطالعات انجام شده در داخل کشور در زمینه ویژگیهای

وسیعی از دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و

یک استاد خوب دانشگاهی بیشتر بر روی دانشجویان سایر

درمانی را در مقایسه با مقاطع تحصیالت تکمیلی این رشته به

رشتههای علوم پزشکی صورت گرفته و هیچ مطالعهای به

خود اختصاص میدهند و عالوه بر آن ،دانستن نظر آنها

صورت کشوری به بررسی ویژگیهای یک استاد توانمند از

درباره موضوع مورد پژوهش در مقایسه با دانشجویان مقاطع

دیدگاه دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تحصیالت تکمیلی به دلیل پایه بودن مقطع کارشناسی و اینکه

نپرداخته است ،لزوم انجام چنین مطالعهای حایز اهمیت

بسیاری از آموختههای دانشجویان در مقطع کارشناسی صورت

میباشد.

میگیرد ،از اهمیت باالتری برخوردار بود.

با توجه به نقش مهم استاد و نیاز به تعامل استاد و دانشجو

جهت جمعآوری اطالعات از یک پرسشنامه محقق ساخته

در امر آموزش و با شناخت ویژگیهای یک استاد توانمند از

استفاده شد که البته برخی از سؤاالت آن با بهرهگیری از

دیدگاه دانشجویان و تحقق این ویژگیها توسط استادان که

پرسشنامههای مورد استفاده در چندین تحقیق مشابه که در

منجر به ارتقای کیفیت آموزش خواهد شد ،مطالعه حاضر انجام

دانشگاههای مختلف کشور به اجرا درآمده بودند (،)7 ،19 ،17

گرفت .هدف از انجام این مطالعه ،شناسایی ویژگیهای یک

طراحی گردید .به منظور سنجش روایی صوری و محتوایی،

استاد توانمند در بین دانشجویان رشته مدیریت خدمات

پرسشنامه در اختیار افراد صاحب نظر دانشگاه قرار گرفت و

بهداشتی و درمانی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور بود.

تأیید گردید .به منظور تعیین پایایی ثبات درونی پرسشنامه از
آزمون مجدد استفاده شد؛ به طوری که  12پرسشنامه با فاصله

روش کار
مطالعه حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی -مقطعی بود که در
نیمسال دوم سال تحصیلی  1791-99انجام گرفت .جامعه
پژوهش همه دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و
درمانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور شامل تهران (دانشگاه
علوم پزشکی تهران و ایران) ،قزوین ،اصفهان ،تبریز ،یزد،
اهواز ،شیراز ،کرمان و زابل بودند .دانشجویان مورد بررسی با
توجه به نیمسال تحصیلی موردنظر ،شامل همه دانشجویان
مشغول به تحصیل در ترمهای دوم ،چهارم و ششم مقطع
کارشناسی شدند.
انتخاب دانشجویان در مقطع کارشناسی به دو دلیل بود.
دلیل اول اینکه کلیه دانشگاههای علوم پزشکی مورد مطالعه
دارای مقطع کارشناسی این رشته و تعدادی از آنها مانند
دانشگاه علوم پزشکی زابل و اهواز فاقد مقطع کارشناسی ارشد
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زمانی دو هفته بین دانشجویان توزیع و سپس پایایی سؤاالت
بررسی و با ضریب همخوانی  r = 1/17تأیید شد.
این پرسشنامه مشتمل بر دو قسمت بود؛ قسمت اول شامل
مشخصات جمعیتشناختی مانند سن ،جنسیت ،دانشگاه محل
تحصیل و ترم تحصیلی و قسمت دوم مشتمل بر  21سؤال در
مورد معیارهای یک استاد توانمند دانشگاهی بود .قسمت دوم
پرسشنامه در شش حیطه دستهبندی و با معیار پنج درجهای
لیکرت (بسیار مهم =  ،2مهم =  ،3نسبتاً مهم =  ،7کم اهمیت =
 9و بیاهمیت =  )1ارزیابی گردید .عدد  2دارای اهمیت بسیار
باالی ویژگی موردنظر و عدد  1دارای کمترین اهمیت از نظر
پاسخگویان بود .حیطههای مورد بررسی عبارت بودند از :حیطه
روش تدریس ( 13سؤال) ،حیطه شخصیت فردی ( 11سؤال)،
حیطه مهارت ارزشیابی ( 7سؤال) ،حیطه ارتباط بین فردی (11
سؤال) ،حیطه دانشپژوهی ( 3سؤال) و حیطه قوانین آموزشی
( 2سؤال).
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به منظور جمعآوری دادهها در بعضی از استانها،

پزشکی کشور ،تعداد افراد پاسخگو در دانشگاه علوم پزشکی

پرسشنامهها از طریق پرسشگر توجیه شد و در بعضی از

تهران  113نفر ( 19/21درصد) ،قزوین  72نفر (19/11

استانها از طریق پست الکترونیک در اختیار مدیران گروهها

درصد) ،اصفهان  71نفر ( 19/13درصد) ،تبریز  22نفر (11/12

قرار گرفت تا در بین دانشجویان توزیع و جمعآوری گردد .به

درصد) ،یزد  21نفر ( 11/31درصد) ،اهواز  22نفر (9/32

این منظور ،پیگیریهای الزم و یادآوری در سه نوبت صورت

درصد) ،شیراز  23نفر ( 9/97درصد) ،کرمان  37نفر (1/19

گرفت .دادهها پس از جمعآوری با استفاده از نرمافزار SPSS

درصد) و زابل  31نفر ( 7/12درصد) بود (میزان پاسخدهی 97

نسخه  )version 16, SPSS Inc., Chicago, IL( 12تجزیه

درصد) .از این تعداد 311 ،زن ( 71/11درصد) و  173مرد

و تحلیل شد.

( 99/91درصد) با میانگین سنی  91/17 ± 1/72سال بودند که

جهت بررسی ارتباط بین حیطهها با متغیر جنسیت از آزمون

 912نفر ( 72/31درصد) در ترم دوم و  111نفر (79/71

 Independent tو به منظور بررسی ارتباط بین حیطهها با

درصد) به طور جداگانه در ترمهای چهارم و ششم مشغول به

متغیر ترم تحصیلی از آزمون  ANOVAاستفاده گردید .نمودار

تحصیل بودند.

دندروگرام ( )Dendrogramبرای ترسیم میزان ارتباط

سه خصوصیت مهم یک استاد توانمند دانشگاهی از دیدگاه

حیطههای مورد ارزشیابی مورد استفاده قرار گرفت و > 1/12

دانشجویان به ترتیب تسلط استاد بر موضوع درس ،حفظ

 Pبه عنوان سطح معنیداری در نظر گرفته شد .به منظور

شخصیت دانشجو و احترام به او و عدم تبعیض گذاشتن بین

رعایت مالحظات اخالقی ،شرکت در مطالعه اختیاری بود و

دانشجویان مذکر و مؤنث بود .از طرف دیگر ،انجام حضور و

پرسشنامهها بدون نام و اطالعات به طور کلی تجزیه و تحلیل

غیاب در کالس ،برگزاری کوئیز یا امتحان میانترم ،انجام

شد.

مشاوره در زمینههای غیر درسی و قاطعیت و سختگیری
استاد از ویژگیهایی بود که کمترین اهمیت را داشت.
اولویتهای اول و آخر شش حیطه مختلف ویژگیهای استاد

یافتهها

توانمند در جدول  1ارایه شده است.

از تعداد  211پرسشنامه توزیع شده در بین دانشجویان
رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاههای علوم

جدول  .1توزیع فراوانی (میانگین  ±انحراف معیار) دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در زمینه ویژگیهای
یک استاد توانمند
درجه اهمیت
حیطه

ویژگیهای هر حیطه

بسیار مهم

تسلط استاد بر موضوع درس

مهم

نسبتاً مهم

کم اهمیت

بیاهمیت

میانگین  ±انحراف معیار

تعداد (درصد)
داشتن برنامه درسی مشخص ()Syllabus
روش تدریس

در کالس
ارایه مباحث درسی به طور پیوسته و
مفهومدار
داشتن برنامهریزی و طرح درس برای
دانشجو

(397 )12/1

(73 )19/1

(11 )1/7

(1 )1/9

(1 )1/9

3/17 ± 1/32

(719 )29/1

(977 )31/9

(37 )7/3

(9 )1/7

(1 )1/1

3/33 ± 1/23

(777 )21/7

(191 )77/1

(39 )1/2

(1 )1/1

(1 )1/9

3/39 ± 1/22

(11 )1/1

(1 )1/1

3/71 ± 1/72

(971 )37/1

(919 )71/1

(72 )17/1
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ارایه مطالب و محتوا براساس سطح و درك

(719 )27/2

(917 )72/9

(21 )11/1

(3 )1/7

(7 )1/3

3/31 ± 1/73

ارایه مطالب جدید علمی

(712 )29/1

(119 )71/3

(13 )13/2

(7 )1/1

(1 )1/9

3/72 ± 1/71

آمادگی برای ارایه مطلب

(727 )29/1

(171 )99/2

(31 )7/1

(7 )1/9

(1 )1/9

3/29 ± 1/29

ایجاد زمینه خالقیت فکری در دانشجویان

(711 )27/3

(193 )77/2

(29 )19/1

(3 )1/7

(9 )1/7

3/79 ± 1/73

(922 )32/1

(197 )73/7

(3 )1/2

3/99 ± 1/17

(777 )21/7

(113 )79/1

(39 )7/7

(9 )1/2

(9 )1/7

3/37 ± 1/77

(937 )39/7

(997 )71/9

(12 )12/1

(17 )7/1

(2 )1/1

3/19 ± 1/12

(717 )29/3

(119 )71/2

(19 )9/1

(1 )1/3

3/71 ± 1/17

دانشجو

مرور خالصه درس گذشته و ربط دادن آن
با مطالب
استفاده از مثالهای عینی و عملی در ارایه
مطالب
شرکت دادن دانشجو در مباحث درسی
ایجاد انگیزه در دانشجو برای مطالعه و
تحقیق
توجه به خالقیت و نوآوری در روش

(91 )12/7

(77 )19/2

(19 )7/7

(991 )21/7

(191 )73/7

(29 )11/9

(12 )9/2

(2 )1/9

3/71 ± 1/13

(931 )31/2

(111 )79/2

(111 )91/3

(93 )3/9

(1 )1/3

3/19 ± 1/92

(933 )71/2

(912 )72/2

(112 )19/1

(71 )2/9

(2 )1/9

3/12 ± 1/97

(723 )21/2

(122 )92/9

(21 )1/9

(11 )1/9

(2 )1/1

3/32 ± 1/11

(117 )71/1

(121 )97/3

(122 )92/9

(27 )11/9

(17 )7/1

7/73 ± 1/11

حرکات و راه رفتن استاد

(171 )99/7

(112 )79/1

(171 )93/1

(23 )11/1

(11 )7/1

7/73 ± 1/19

صداقت در رفتار و گفتار

(772 )21/1

(129 )91/1

(22 )11/7

(17 )9/7

(9 )1/9

3/31 ± 1/11

تدریس
استفاده مناسب از وسایل کمک آموزشی
آراستگی ظاهر (داشتن ظاهر مرتب و
آراسته)
شیوه بیان خوب و مسلط (صدا و لهجه
مدرس)
خوشخط بودن مدرس
شخصیت فردی

میزان عالقه و نگرش مدرس به رشته

(121 )91

(21 )1/7

(19 )9/1

(7 )1/2

3/32 ± 1/71

انتقادپذیری استاد و منطقی بودن

(737 )29/3

(111 )71/7

(31 )2/9

(19 )9/1

(9 )1/7

3/37 ± 1/73

شوخ طبعی استاد

(993 )71/1

(111 )79/2

(197 )99/1

(99 )2/1

(9 )1/2

3/19 ± 1/97

(123 )92/7

(119 )79/7

(127 )91/9

(37 )1/1

تحصیلی

قاطعیت و سختگیری استاد (جدیت و
اقتدار)

(739 )21/7

(91 )7/2

7/71 ± 1/12

منضبط بودن استاد

(972 )37/7

(911 )73/2

(77 )17/7

(17 )9/9

(9 )1/2

3/93 ± 1/91

بیان شیوه ارزشیابی در آغاز درس

(971 )31/9

(973 )31/9

(11 )17/9

(99 )7/1

(7 )1/9

3/12 ± 1/11

(919 )72/2

(971 )31/3

(117 )11/1

(99 )7/9

ارزشیابی دانشجویان بر اساس اهداف
آموزشی دروس
مهارت ارزشیابی

ارایه برنامه تکلیف و فعالیت برای

(1 )1/3

3/12 ± 1/91

(173 )97/2

(31 )1/3

(11 )1/9

7/13 ± 1/11

(33 )7/7

(19 )7/7

7/73 ± 1/12

(27 )9/9

(79 )2/2

7/22 ± 1/13

(91 )7/3

7/99 ± 1/13
3/31 ± 1/11

(179 )71/9

(912 )72/1

ارزشیابی در شروع و پایان هر مبحث درسی

(121 )91/9

(119 )79

(123 )91/1

برگزاری کوئیز یا امتحان میانترم

(121 )97/2

(112 )79/7

(131 )93/2

(917 )71/1

(911 )72/7

(119 )17/9

(71 )2/7

قضاوت درست و رعایت عدالت

(721 )27/1

(129 )92/2

(39 )7/3

(11 )1/9

(7 )1/9

سابقه تدریس استاد

(921 )32/1

(127 )92/7

(117 )11/1

(31 )7/9

(17 )7/1

3/13 ± 1/11

عالقمندی استاد به انجام پژوهش

(999 )31/1

(917 )72/2

(111 )19/3

(19 )7/7

(11 )1/1

3/19 ± 1/97

تشویق وترغیب دانشجویان به انجام کارهای

(972 )31/9

(917 )77/9

(92 )12/7

(12 )9/1

(1 )1/3

3/12 ± 1/19

دانشجویان

برگزاری امتحانات دقیق و جامع در پایان
ترم

دانشپژوهی
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی
پژوهشی
برقراری ارتباط صمیمانه با دانشجو

(917 )39/9

(922 )79/7

(37 )1/9

(13 )9/3

(1 )1/9

3/72 ± 1/72

انعطافپذیری نسبت به رفتار دانشجو

(971 )31/2

(929 )32/2

(29 )11/9

(11 )1/7

(9 )1/7

3/92 ± 1/73

حفظ شخصیت دانشجو و احترام به او

(711 )27/7

(122 )97/1

(93 )3/9

(3 )1/7

(9 )1/7

3/21 ± 1/27

توانایی همدلی و درك متقابل

(971 )37/2

(971 )31/3

(21 )11/9

(1 )1/3

(7 )1/2

3/77 ± 1/72

کمک به بهبودی مهارتهای ارتباطی

(921 )32/1

(919 )71/7

(79 )17/1

(19 )9/1

(3 )1/7

3/92 ± 1/19

ارتباط بین فردی

ارجاع دانشجو به منابع درسی

(997 )79/1

(199 )73/9

(199 )91/3

(17 )7/1

(9 )1/2

3/17 ± 1/99

دانشجویان

قوانین آموزشی

انجام مشاوره در زمینههای غیر درسی

(121 )97/7

(119 )71/9

(122 )97/3

(22 )9/7

(19 )7/7

7/71 ± 1/17

در دسترس بودن در ساعات غیر کالسی

(179 )71/7

(999 )31/1

(197 )99/9

(79 )2/2

(2 )1/9

7/92 ± 1/91

ایجاد انگیزه برای توجه به درس

(712 )27/9

(199 )77/2

(21 )11/9

(7 )1/9

(1 )1/9

3/71 ± 1/72

عدم استفاده از تقویت کنندههای منفی

(971 )31/3

(199 )73/9

(119 )19/2

(91 )7/7

(1 )1/3

3/19 ± 1/97

برقراری ارتباط چشمی مناسب با دانشجویان

(991 )79/9

(919 )77/1

(111 )19/9

(11 )7/1

(3 )1/7

3/19 ± 1/17

رعایت آییننامه آموزشی

(112 )79/7

(917 )72/7

(197 )99/7

(73 )2/1

(19 )7/7

7/11 ± 1/17

عدم تبعیض گذاشتن بین دانشجویان مذکر و

(791 )21/1

(193 )91/2

(31 )7/1

(11 )1/9

(1 )1/3

3/27 ± 1/19

مؤنث
توجه به رعایت نظم و ترتیب توسط دانشجو

(932 )37/1

(199 )77/2

(113 )11/9

(97 )3/1

(7 )1/9

3/17 ± 1/97

انجام حضور و غیاب در کالس

(179 )71/9

(122 )97/9

(171 )99/2

(29 )11/7

(21 )1/7

7/29 ± 1/92

حضور به موقع در کالس

(972 )37/1

(117 )71/1

(71 )17/2

(97 )3/7

(19 )9/1

3/19 ± 1/97

بر اساس میانگین نمره استاندارد شده کل حیطهها،

را نسبت به مردان ( )7/97 ± 1/11به این حیطه اختصاص

حیطههای روش تدریس ،ارتباط بین فردی ،شخصیت فردی،

دادند ( .)P = 1/19نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین

دانشپژوهی ،قوانین آموزشی و مهارت ارزشیابی به ترتیب

میانگین نمرات حیطهها بر حسب ترم تحصیلی تفاوت

بیشترین نمره را کسب کردند (جدول  .)9تحلیل آماری نشان

معنیداری وجود نداشت ( .)P < 1/12در رابطه با مجموع

داد که در جامعه پژوهش مورد بررسی تنها بین میانگین نمره

امتیاز کلی کسب شده نیز بین حیطههای مورد ارزشیابی و

حیطه قوانین آموزشی و جنسیت دانشجویان ارتباط معنیداری

متغیرهای جنسیت و ترم تحصیلی تفاوت آماری معنیداری

وجود داشت؛ به طوری که زنان ( )3/19 ± 1/77نمره بیشتری

مشاهده نگردید (.)P < 1/12

جدول  .9میانگین (انحراف معیار) نمرات استاندارد شده دیدگاه دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در
خصوص ویژگیهای یک استاد توانمند دانشگاهی بر حسب متغیرهای جنسیت و ترم تحصیلی
حیطه

نمره کل

**ترم تحصیلی

*جنسیت
زن

مرد

P

ترم دوم

ترم چهارم

ترم ششم

P

روش تدریس

(3/73 )1/21

(3/72 )1/31

(3/71 )1/21

1/93

(3/91 )1/27

(3/73 )1/39

(3/31 )1/32

1/12

شخصیت فردی

(3/11 )1/21

(3/17 )1/29

(3/12 )1/22

1/12

(3/11 )1/29

(3/19 )1/21

(3/11 )1/27

1/97

مهارت ارزشیابی

(7/92 )1/79

(7/92 )1/73

(7/93 )1/27

1/12

(7/99 )1/77

(7/97 )1/71

(7/92 )1/77

1/11

دانشپژوهی

(3/12 )1/72

(3/11 )1/73

(3/11 )1/79

1/71

(3/17 )1/17

(3/19 )1/77

(3/17 )1/29

1/77

ارتباط بین فردی

(3/17 )1/22

(3/17 )1/22

(3/17 )1/22

1/92

(3/17 )1/23

(3/11 )1/21

(3/17 )1/27

1/91
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قوانین آموزشی

(3/12 )1/72

(3/19 )1/77

(7/97 )1/11

1/19

(3/17 )1/77

(3/12 )1/11

(3/12 )1/21

1/97

نمره کل

(3/17 )1/27

(3/13 )1/29

(3/11 )1/37

1/73

(3/17 )1/27

(3/12 )1/21

(3/17 )1/39

1/12

* آزمون t
** آزمون ANOVA

رابطه معنیدار در سطح 1/12

همبستگی و رابطه بین حیطههای مورد بررسی در شکل 1

آموزشی رابطه نزدیکی با هم داشتند .از سوی دیگر ،حیطه

آمده است .این شکل میزان همخوانی (همبستگی) و نزدیکی

مهارت ارزشیابی رابطه به نسبت کمی با سایر حیطهها نشان

حیطهها را در قالب نمودار دندروگرام نشان میدهد .خطوط

داد .این موارد را میتوان در قالب «تعهدات حرفهای مدرس»

کوتاهتر بین حیطهها داللت بر همبستگی بیشتر آنها دارد.

در نظر گرفت .در بیان کلیتر ،موارد دسته اول تشکیل یک

کوتاهتر بودن خطوط ارتباط بین دو حیطه نشانه ارتباط قوی

خوشه ( )Clusterو موارد دسته دوم نیز تشکیل خوشه دیگری

بین حیطهها میباشد .بر اساس این شکل ،حیطههای شخصیت

را داد .به طور کلی میتوان به این نتیجه رسید که ویژگیهای

فردی و ارتباط بین فردی قویترین رابطه و حیطه روش

فردی و تعهدات حرفهای دو دسته مجزا اما مرتبط با هم در

تدریس کمترین ارتباط را با دو دسته تشکیل شده در شکل

رابطه با تعیین ویژگیهای یک استاد توانمند هستند و

داشت .با توجه به شکل ،حیطههای شخصیت فردی و ارتباط

همبستگی میان حیطههای دسته اول در مقایسه با دسته دوم

بین فردی را میتوان در قالب ویژگیهای فردی مدرس مدنظر

بیشتر است.

قرار داد .در دسته دوم نیز حیطههای دانشپژوهی و قوانین
0
5
10
15
20
25
+---------+---------+---------+---------+---------+

Label

┐─────────────────────┬─ حیطه شخصیت فردی
┘─ حیطه ارتباط بین فردی

┐─────────────────────────├

┘─────────────────────── حیطه روش تدریس
┐───┬─ حیطه دانش پژوهی
┘───────────────────────────────────────────├
┘─

┘─ حیطه قوانین آموزشی
حیطه مهارت ارزشیابی

شکل  :1رابطه بین حیطههای ویژگیهای یک استاد توانمند دانشگاهی

بحث و نتیجهگیری
با توجه به نقش کلیدی استادان در تربیت دانشجویان
رشتههای علوم پزشکی که باعث انتقال ارزشها و اصول
حرفهای به دانشجویان میشود و دانشجویان بسیاری ویژگیها

رابطه با انجام پژوهشی مرتبط با تعیین ویژگیهای یک استاد
توانمند از دیدگاه دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی
و درمانی به صورت کشوری ،لزوم انجام چنین تحقیقی حایز
اهمیت بود.

و خصوصیات را در طول دوران تحصیل از مدرسین خود

در مجموع نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در تعیین

فرامیگیرند ( )13و با توجه به عدم وجود شواهد موجود در

ویژگیهای یک استاد توانمند دانشگاهی ،حیطههای روش
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

تدریس ،ارتباط بین فردی و شخصیت فردی بیشترین نمرات را

ویژگیهایی مانند انجام حضور و غیاب ،برگزاری امتحان

کسب نمودند که همبستگی مشاهده شده بین این حیطهها

میانترم ،انجام مشاوره در زمینههای غیر درسی و قاطعیت و

اشاره به ویژگیهای فردی مدرسین دارد .از طرف دیگر،

سختگیری استاد مواردی بودند که کمترین امتیاز را از دیدگاه

همبستگی مشاهده شده در حیطههای دانشپژوهی ،قوانین

دانشجویان به خود اختصاص دادند .در تحقیقات مشابهی این

آموزشی و مهارت ارزشیابی نشانگر ویژگیهای مرتبط با

خصوصیات نیز به عنوان کم اهمیتترین ویژگیهای یک استاد

تعهدات حرفهای مدرس بود.

خوب در نظر گرفته شدهاند ( )7 ،19 ،12که با نتایج تحقیق

از نظر دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و

حاضر همخوانی دارد.

درمانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور ،تسلط بر موضوع

یافتههای مطالعه حاضر حاکی از آن بود که به ترتیب

درس ،حفظ شخصیت دانشجو و احترام به او و عدم تبعیض

حیطههای روش تدریس ،ارتباط بین فردی ،شخصیت فردی،

گذاشتن بین دانشجویان مهمترین ویژگی یک استاد توانمند

دانشپژوهی ،قوانین آموزشی و مهارت ارزشیابی از نظر

میباشد .تحقیقات متعددی تسلط علمی استاد و حفظ

دانشجویان به عنوان مهمترین حیطهها در تعیین ویژگیهای

شخصیت دانشجو و احترام به او را به عنوان مهمترین ویژگی

یک استاد توانمند دانشگاهی باید مورد توجه قرار گیرد .به این

یک استاد خوب گزارش کردهاند ( .)12-17در تحقیق دیگری

ترتیب دانشجویان مهارت تدریس را مهمترین حیطه دانستند و

 19درصد دانشجویان ویژگی عدم تبعیض گذاشتن بین

اولویت دوم و سوم را به حیطههای ارتباط بین فردی و

دانشجویان مذکر و مؤنث را به عنوان یکی از معیارهای مدرس

شخصیت فردی اختصاص دادند .در مطالعات مختلفی نیز

توانمند در نظر گرفتند (.)11

حیطههای مهارت تدریس ،ارتباط بین فردی و ویژگیهای

بر اساس نظر محققین ،توان علمی ،تسلط بر موضوع درس
و شخصیت و ویژگیهای اخالقی از جمله مواردی هستند که

فردی به عنوان مهمترین حیطهها از دیدگاه دانشجویان شناخته
شد ( )7 ،12 ،17که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی داد.

توجه و نظر دانشجویان را در فرایند یاددهی -یادگیری به خود

 Brookfieldویژگیهایی از قبیل توانمندی حرفهای،

جلب میکند ( .)19 ،91تمام این نتایج با نتایج مطالعه کنونی

توانایی برقراری ارتباط با دانشجویان و عوامل شخصیتی را به

همخوانی دارد .با توجه به اینکه دانش آموختگان رشته

عنوان سه عامل مؤثر برای یک استاد توانمند برشمرد (.)91

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی بعد از فارغالتحصیلی به

 Ramsbottom-Lucierو همکاران عواملی همچون دانش

طور عمده در واحدهای بهداشتی و درمانی از جمله بیمارستان

عمومی ،صالحیت حرفهای ،ارتباطات بین فردی ،مهارتهای

مشغول به کار خواهند شد ،باید اولویت اول استادان تسلط

تدریس و خصوصیات فردی را به عنوان مهمترین ویژگیهای

علمی باشد تا دانش جدید و نو و بار علمی باالیی به

یک مدرس بیان کردند ( )99که به تمامی این ویژگیها در

دانشجویان انتقال گردد .از طرف دیگر استادان باید محیط

تحقیق حاضر نیز اشاره شده است.

آموزشی را خلق کنند تا دانشجویان بتوانند بدون هیچ گونه

با توجه به نتایج کسب شده به نظر میرسد که از دیدگاه

نگرانی به دنبال کسب اطالعات باشند و ایجاد این محیط عاری

دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،مدرسین

از هر گونه ترس و نگرانی با حفظ شخصیت دانشجو و احترام

ویژگیهایی که مرتبط با خصوصیات فردی و علمی آنها است

متقابل میسر میگردد .پس اغماض در این موارد منجر به افت

را بیشتر مدنظر قرار میدهند .نقش روابط بین فردی استاد در

کیفیت آموزشی و در نهایت کیفیت خدمترسانی در حیطه

پژوهشهای دیگری مانند علیاصغرپور و همکاران ( )97و

سالمت کشور خواهد شد.
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ویژگیهای یک استاد توانمند از دیدگاه...

قدمی و همکاران ( )12نیز به خوبی برجسته و نشان داده شده

بیشتری به رعایت قوانین و نظم و ترتیب دارند و این مورد

است.

کمتر مورد توجه دانشجویان مرد است.

با توجه به اینکه در مطالعات مختلف حیطههای روش

در پژوهش راد و همکاران نیز بین جنس دانشجویان و

تدریس ،ارتباط بین فردی و شخصیت فردی مدرس به عنوان

دیدگاه آنها در خصوص شایستگیهای حرفهای استاد،

مهمترین حیطهها در تعیین ویژگیهای مطلوب مدرسین

ویژگیهای ارتباطی و ویژگیهای شخصیتی ارتباط معنیداری

شناسایی شده است ،انتظار میرود که ویژگیهایی مانند روش

دیده نشد ( .)93در تحقیق گشمرد و همکاران ( )7و ظهور و

تدریس ،سازماندهی و تنظیم دروس و آموزش مهارتهای

اسالمینژاد ( )17نیز بین متغیر جنسیت و حیطههای روش

ارتباطی و شخصیتی در قالب کارگاههای آموزشی به استادان

تدریس ،دانشپژوهی ،توانایی ارتباط و شخصیت فردی ارتباط

ارایه شود تا کیفیت فرایند یاددهی -یادگیری افزایش یابد.

معنیداری مشاهده نشد .در رابطه با سایر حیطهها و متغیر ترم

میتوان گفت که روش تدریس ،نقطه عطف فرایند

تحصیلی اختالف آماری معنیداری دیده نشد و نشان دهنده آن

یاددهی -یادگیری است .تحقیقات نشان میدهد که برقراری

است که در بررسی نظرات دانشجویان برای تعیین ویژگیهای

ارتباط دانشجو با استاد باعث افزایش اعتماد به نفس و انگیزه

یک استاد توانمند شاخصهای دیگری دخیل هستند که

یادگیری در او میگردد؛ چرا که توانایی برقراری ارتباط مؤثر

پیشنهاد میگردد مطالعات مشابه در سایر مراکز آموزشی به

یکی از شاخصهای مهم تدریس اثربخش است و میتواند

منظور شناسایی این شاخصها صورت گیرد .این یافته با

تابعی از ویژگیهای شخصیتی و علمی استاد باشد ( .)12نتایج

تحقیق صالحی و همکاران ( )92مغایر است که در آن

دیگر مطالعه ،حاکی از آن بود که دانشجویان کمترین اهمیت را

دانشجویان ترم باالتر میانگین امتیاز بیشتری به ویژگیهای یک

برای حیطههای مهارت ارزشیابی ،قوانین آموزشی و

مدرس اثربخش اختصاص دادند و بیش از سایرین تکرار زمانی

دانشپژوهی قایل شدند و این امر میتواند نشان دهد مدرسین

حضور ویژگیها را تأکید کردند (.)92

توجه کافی به اهمیت این حیطهها ندارند .این نتایج مشابه

مطالعه دیگری نشان داد که دانشجویان سال باالتر به

تحقیق رمضانی و درتاج راوری ( )12در دانشگاه علوم پزشکی

مهارتهای تدریس و ارزشیابی بیش از سایر مهارتها امتیاز

کرمان بود که در آن حیطههای قوانین آموزشی و مهارت

دادند ( .)92این یافته با تحقیق رمضانی و درتاج راوری ()12

ارزشیابی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری کمترین

مطابقت ندارد .در تحقیق آنها ارتباط معنیداری بین متغیر ترم

میانگین را کسب کرد ( )12و با نتایج مطالعات  Buchelو

تحصیلی و میانگین نمره حیطههای مختلف وجود داشت (.)12

 )11( Edwardsو  Leeو همکاران ( )91متفاوت است .در

در مجموع ارتباط معنیداری بین کل ویژگیهای هر حیطه با

این دو تحقیق مشخص شد که مهارت ارزشیابی و قضاوت

متغیر جنسیت و ترم تحصیلی نشان داده نشد ،اما با توجه به

درست مدرس مهمترین ویژگیها از دیدگاه دانشجویان است

افزایش نمره کل حیطهها بر حسب متغیر ترم تحصیلی میتوان

(.)11 ،91

نتیجهگیری نمود که شناخت و تجربه دانشجویان از محیط

در مقایسه حیطههای مختلف بر حسب متغیر جنسیت ،تنها
رابطه معنیداری بین جنسیت و حیطه قوانین آموزشی مشاهده

دانشکده با گذشت زمان میتواند از جمله عوامل تأثیرگذار بر
دیدگاه آنان از ویژگیهای موردنظر است.

شد؛ به گونهای که دانشجویان زن در مقایسه با دانشجویان مرد

دو گروه از ویژگیهای فردی و حرفهای در پژوهش حاضر

امتیاز بیشتری به این حیطه اختصاص دادند .این تفاوت

قابل شناسایی بود .گروه اول شامل ویژگیهای شخصیت

امتیازات شاید به دلیل این است که زنان به طور معمول توجه

فردی ،ارتباط بین فردی و روش تدریس و گروه دوم شامل
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

ویژگیهای دانشپژوهی ،قوانین آموزشی و مهارت ارزشیابی

از جمله محدودیتهای تحقیق حاضر میتوان به نبود

میباشد .یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای حقدوست و

سوابق مطالعاتی در خصوص ویژگیهای یک استاد توانمند از

شکیبی که به معرفی دو گروه از ویژگیهای الگوهای حرفهای

دیدگاه دانشجویان این رشته اشاره کرد که پژوهشگران با

(فعالیتهای مرتبط با تدریس و سخنرانی و فعالیتهای مرتبط

بررسی مطالعات داخلی و خارجی و جستجوی اینترنتی سعی

با عملکرد حرفهای) پرداختند ( ،)97مطابقت دارد Wright .و

در حل این مورد نمودند .از سوی دیگر ،جمعآوری

همکاران ویژگیهای فردی و مهارتهای تدریس مدرس را در

پرسشنامههای تحقیق به علت کشوری بودن طرح با مشکالتی

کنار تخصص بالینی جزء مهمترین ویژگیهای الگوهای

همراه بود که پژوهشگران سعی نمودند این مشکل را با انجام

حرفهای معرفی نمودند ( .)91اسماعیلی و همکاران به بررسی

پیگیریهای مکرر و یادآوری از طریق پست الکترونیک به

خصوصیات شخصیتی و علمی مدرسین از دیدگاه دانشجویان

نمایندگان این طرح و مدیران گروه آموزشی مدیریت خدمات

پرداختند و در مجموع دو دسته خصوصیات مثبت و سه دسته

بهداشتی و درمانی در استانهای موردنظر ،مرتفع سازند.

خصوصیات منفی در قالب منشهای اخالقی و ارتباطی،
مهارتهای مدیریتی و آموزشی و شایستگیهای علمی و

نتیجهگیری

شخصیتی برای مدرسین معرفی کردند ( )2که تعدادی از این

یافتههای پژوهش حاضر بیانگر دو گروه از ویژگیهای

خصوصیات در تحقیق حاضر نیز مورد بررسی و تأیید قرار

اساسی مدرسین از نظر دانشجویان میباشد .گروه اول شامل

گرفت.

ویژگیهای فردی مدرس و گروه دوم شامل ویژگیهای مرتبط

در پژوهش حاضر چنین تصور شد که دانشجویان مواردی

با تعهدات حرفهای مدرس است .در مجموع مهمترین

را مهم میدانند که در ارتباط با ویژگیهای علمی و فردی

ویژگیهای شناسایی شده در هر حیطه مانند تسلط بر موضوع

مدرس است (ویژگیهای شخصیت فردی ،ارتباط بین فردی و

درس ،انتقادپذیری و منطقی بودن ،قضاوت درست و رعایت

روش تدریس) و به تعهدات حرفهای مدرس (دانشپژوهی،

عدالت ،تشویق دانشجویان به انجام کارهای پژوهشی ،حفظ

رعایت قوانین آموزشی و مهارت ارزشیابی) توجه اندکی دارند

شخصیت دانشجو و احترام به او و عدم تبعیض بین دانشجویان

و این موارد برای اجرای یک آموزش اثربخش باید مدنظر

میتواند به استادان کمک کند تا با در نظر گرفتن این ویژگیها

مدرسین قرار گیرد.

در هنگام آموزش بتوانند به درستی از عهده مسؤولیت خطیر

تحقیقات نیز نشان میدهد که یکی از مهمترین عوامل ایجاد

آموزش و تربیت دانشجویان بر آیند و سطح علمی و رفتاری

انگیزه برای یادگیری ،مدرس است که این انگیزه یادگیری متأثر

دانشجویان را ارتقا دهند .در واقع انتظار میرود که مرکز

از ویژگیهای هر مدرس میباشد (.)99

مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی

بنابراین پیشنهاد میشود که برنامهریزان و سیاستگذاران در

کشور با برگزاری کارگاههای آموزشی ،ویژگیهای یک مدرس

برنامههای توانمندسازی اعضای هیأت علمی به تقویت هر چه

توانمند را به اعضای هیأت علمی خود معرفی کنند تا این قدم

بیشتر مهارتهای علمی و ارتباطی مدرسین بپردازند .از طرف

گام مؤثری در تدوین الگوی رفتاری مدرسین باشد.

دیگر ،لزوم انجام یک تحقیق کیفی به صورت کشوری نیز برای
تبیین تجارب درك شده دانشجویان از ویژگیهای یک استاد
توانمند پیشنهاد میگردد.

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند که از دکتر امین
بهرامی ،دکتر زهرا کاووسی ،دکتر محمدرضا ایمانینسب ،دکتر
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...ویژگیهای یک استاد توانمند از دیدگاه

-تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

، فاطمه محبتی، دکتر علیرضا محبوب اهری،شیرین نصرت نژاد

 میباشد که با91/311  با کد1791 درمانی کرمان در سال

 حسین شیرخانی و حمید مهارلو که در اجرای،مینا انجم شعاع

.حمایت مالی این دانشگاه انجام شد

 مراتب سپاسگزاری خود،این طرح نهایت همکاری را داشتهاند
 الزم به ذکر است که این مقاله حاصل طرح.را ابراز دارند
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