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مقدمه
در طی دهه های اخیر یک حرکت بین المللی از سوی کنشگران 
علمی و سیاست گذاران جهت تحلیل و بررسی عوامل موثر 

در کارآمدی نظام آموزشی آغاز شده است )1(. چراکه آموزش 
عالی یکی از معیارهای مهم توسعه کشورها در نظر گرفته 
می شود و در نتیجه توسعه آموزش عالی، کیفیت علمی و 

چكيده
مقدمه: علیرغم اینکه پژوهش های زیادی در شناسایی ویژگی های استاد خوب صورت گرفته اما هنوز تالش های برای 
یافتن ویژگی های مشترک ادامه دارد. لذا هدف از پژوهش تحلیل و رتبه بندی ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان 

دانشگاه عالمه طباطبائی می باشد.
روش ها: این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه آماری مورد مطالعه این 
پژوهش 316 نفر از دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی بودند. گردآوری داده ها با استفاده از یک پرسشنامه دو قسمتی 
که روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفته بود، انجام شد. نظرات دانشجویان در خصوص ویژگی استاد خوب 
دانشگاهی در مقیاس سنج لیکرت پنج درجه ای مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 

SPSS و آزمون های تی، کروسکال والیس و فریدمن تحلیل شد.

نتایج: یافته های پژوهش نشان داد بیش از نیمی از دانشجویان )61.9 درصد( زن و بقیه )38.1 درصد( مرد بودند. حدود 
90 درصد دانشجویان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند و مابقی در مقطع دکتری قرار داشتند. بر اساس دیدگاه 
دانشجویان، پنج ویژگی استاد خوب به ترتیب؛ تسلط استاد بر موضوع درس با میانگین )4/84(، حفظ شخصیت و احترام 
به دانشجو با میانگین )4/67(، کوشش جهت تفهیم درس و پاسخ به سواالت دانشجو با میانگین )4/66(، قضاوت درست 
و رعایت عدالت در برخورد با دانشجو )4/61(، انتقاد پذیری و منطقی بودن استاد با میانگین )4/51( رتبه بندی شدند.

نتیجه گیری: در مجموع یافته های پژوهش، بیان می کند از میان پنج ویژگی برشمرده شد برای استاد، ویژگی تسلط استاد 
بر موضوع درس نسبت به سایر ویژگی ها از اهمیت بیشتری برخوردار است و از آنجایی که اعضای هیئت علمی از 
مهمترین ارکان نظام آموزشی محسوب می شوند و فراهم کننده بستری جهت رشد فراگیران برای تامین نیروی انسانی 
متخصص کشور در جهت دستیابی به توسعه می باشند لذا باید در جذب اعضای هیئت علمی و برنامه های آموزشی برای 

توانمندسازی اعضای هیئت علمی این ویژگی باید مد نظر مسئوالن و دست اندرکاران قرار گیرد.
کلمات کلیدی: ارزیابی، استاد، آموزش، تدریس، دانشجویان
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پژوهشی اساتید نقش مهمی را ایفا می کند. به همین دلیل 
دانشگاه ها همواره به دنبال ارتقای کیفیت علمی و پژوهشی 
آن ها  عملکرد  ارزشیابی  و  نظارت  و  علمی  هیئت  اعضای 
می باشند. شرایط و امکانات آموزشی یکی از عوامل موثر بر 
آموزش و یادگیری است اما در شرایط و امکانات آموزشی 
بدون وجود استاد خوب، کارایی الزم را نخواهد داشت. در 
کنار شرایط و امکانات سخت افزاری، یک استاد خوب با 
بهره مندی از ویژگی های مناسب علمی و رفتاری نقش اصلی 
را در فرایند یادگیری ایفا خواهد کرد. آموزش کار اصلی یک 
استاد است و به فعالیت های از پیش طراحی شده ای گفته 
می شود که با هدف ایجاد یادگیری میان دانشجو و استاد به 
صورت کنش متقابل انجام می شود. استاد از طریق ترکیب 
عناصر بدیع و وجود می تواند موفقیت یکی دانشجو را رقم 
بزند، لذا در تحلیل نهایی اساسی ترین عامل آموزش محسوب 
می شود )2(. طبق دیدگاه طراحی سیستماتیک آموزشی هم، 
استاد مهم ترین رکن برای ایجاد موفقیت مطلوب در تحقق 
اهداف آموزشی است. استاد می تواند نقص کتب درسی و 
بهترین  یا برعکس  امکانات آموزشی را جبران کند  کمبود 
موفقیت و موضوع تدریس را با عدم توانایی در ایجاد ارتباط 
عاطفی مطلوب به محیط غیرفعال و غیر جذاب تبدیل کند 
)3(. از آنجایی که استاد با روح، روان و احساست دانشجویان 
ارتباط دارد، چنانچه به درستی عمل نکند، خسارات جبران 
ناپذیری بر جای خواهد گذاشت )4(. چراکه دانشجویان قشر 
آگاه هر جامعه ای را شکل می دهند و از خصوصیات مهم 
هر دانشگاه این است که اهداف، برنامه ها و روش های آن با 
نیازها و ویژگی های اجتماعی و روانی دانشجویان هماهنگ 
و سازگار باشد. برای رسیدن به اهداف تعلیم و تربیت، هر 
دانشگاهی بایستی اساتیدی با ویژگی های شایسته داشته باشد. 
به منظور رسیدن به این اهداف، دانشگاه ها مالک هایی را برای 
تعیین شایستگی اساتید خود تعیین نموده و با استفاده از آن ها 
عملکردشان را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهند و اساتید 

نمونه ی خود را مشخص نموده، با استفاده از دانش و توانایی 
آنان کیفیت آموزشی خود را ارتقاء می بخشند. اساتید عالوه بر 
اینکه می توانند از متخصصین مسائل آموزشی باشند بلکه الگو و 
راهنمایی فراگیران در امور آموزشی بود و با مشاوره و راهنمایی 
دانش پژوهان می توانند مشکل گشای آن ها باشند )5(. به همین 
دلیل دیدگاه دانشجویان نسبت به عملکرد استادان در اغلب 
نظام های آموزش عالی یکی از معیارهای ارزشیابی از اعضای 
هیئت علمی بوده است. در برخی از مدل ها سنجش عملکرد 
اعضای هیئت علمی، ارزشیابی دانشجویان از تدریس استاد 
یکی از معیارهای سنجش کیفیت کالس در نظر گرفته شده 
است )6(. در این راستا، نتایج پژوهش ها نشان می دهد کیفیت 
استاد، عامل مهمی در جهت ارتقاء سطح آموزشی دانشگاه و 
موفقیت دانشجویان می باشد )7، 8، 9، 10(.که برای بیش از 
یک قرن، محققان ویژگی های معلمان خوب را مطالعه کرده اند 
)11، 12(. اما هنوز به اتفاق نظری در تعریف استاد خوب 
نرسیده اند )13، 14، 15، 16(. در واقع یک تعریف عمومی و 
جهان شمول از استاد خوب، کسی است که دارای دانش )در 
زمینه های موضوعی و تخصصی(، مهارت ها و توانایی های 
فردی و ارتباطی و نیز مستعد برای کار با دانشجویان می باشد 
)17( جان دیویی، از فالسفه تعلیم و تربیت در قرن اخیر، در 
تعریف معلم خوب، معتقد است که معلم خوب باید دارای 
ویژگی های زیر باشد: 1( معلم خوب، باید به تفاوت های 
فردی شاگردان خود آگاهی داشته باشد؛ 2( معلم خوب، باید 
قدرت هدایت کالس به سوی هدف های مشخص را داشته 
باشد؛ 3( معلم خوب، باید احساسات سلطه جویانه خود را 
کنترل کند )19(. به لحاظ دیرینه شناسی، مسئله استاد، معلم 
خوب و ویژگی های آن از دیرباز در جوامع مختلف مورد توجه 
بوده است. انتخاب استاد خوب در حرفه ها و مشاغل مختلف 
اهمیت زیادی داشته است. در این میان ابن سینا، دانشمند 
شهیر ایرانی، توجه زیادی به اهمیت یادگیری، شناخت علوم 
مختلف، انتخاب معلم و مجهز کردن او به تربیت نظری و 
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اخالقی داشته است. او معتقد است: نقش معلم در آموزش 
جوانان چیزی فراتر از ارائه اطالعات به آنهاست زیرا دانش 
آموزان عادات، عقاید، ارزش ها بسیار زیادی را از معلمین خود 
کسب می کنند. معلم باید با استعداد باشد در آموزش بچه ها 
مهارت داشته، باوقار و آرام باشد و از سادگی بسیار به دور 
بوده، رفتار سبک نداشته باشد، خیلی جدی و بی نشاط نباشد 
بلکه برعکس معلم باید مهربان و فهیم بوده، با فضلیت، تمیز 

و شایسته باشد )20(.
امروزه، این باور غلط وجود دارد که هر فرد عالمی استاد تصور 
می شود، در حالی که چنین ادعایی همیشه صادق نیست و 
بسیاری از افراد متخصص و خبره نمی توانند در هنر تدریس 
موفقیت چندانی کسب کنند. البته بالعکس، قضیه نیز می تواند 
درست باشد و هر استادی هم ممکن استاد الزاما محقق چیره 
دستی نباشد )21(. لذا یک استاد خوب باید دارای ویژگی های 
متعددی باشد تا بتواند اعتبار و شهرت یک موسسه آموزشی را 
افزایش دهد. از طرفی، داشتن همه ویژگی ها برای استاد امکان 
پذیر نیست و به همین دلیل، هر موسسه بنا به برداشت خود 
معیارهایی برای شایستگی استادان خود تعیین می کند )22(. 
شناخت ویژگی های استاد خوب اهمیت و ضرورت بسیاری 
دارد چراکه از یکسو، باعث تسهیل آموزش و جبران کمبودهای 
کتب درسی و امکانات می شود و دیگر سو، شخصیت استاد، 
توانایی های علمی او را تحت تاثیر قرار می دهد )23(. استاد 
الگوی مناسبی جهت اجرای نقش ها برای  خوب می تواند 
دانشجویان خود باشد که چگونگی همکاری جمعی و مفید با 
دیگران را به آن ها آموزش داده و شیوه های تدریس خودشان 
را با نیازها و توانایی ها و استعداد آنان هماهنگ می کنند )24( 
که در بررسی ویژگی های استاد خوب، با واکاوی در ادبیات 
پژوهش یافته های به دست آمده در دو جدول پژوهش های 

داخلی و خارجی دسته بندی شده است. )جدول 1و2(
از آنجا که نقش استاد در فرایند آموزش و تدریس مهم و غیرقابل 
انکار می باشد، دانستن ویژگی های استاد خوب برای تدریس 

اثربخش می تواند در جهت ارتقای عملکرد استاد موثر واقع 
گردد )52(. در واقع، رفتار و عملکرد اساتید در محیط های 
آموزشی مورد قضاوت گروه های مختلفی قرار می گیرد. دراین 
میان دانشجویان به دلیل حضور مستقیم در موقعیت آموزشی 
ارتباط نزدیک تری نسبت با سایر عوامل قضاوت کننده دارند 
و نوع نگرش آن ها به ویژگی های یک استاد مطلوب می تواند 
این  بر   .)53( باشد  داشته  یادگیری  فرآیند  در  زیادی  تاثیر 
اساس بسیاری از دانشگاه های بزرگ دنیا برای پیشبرد اهداف 
و برنامه های آموزشی خود از نظرات دانشجویان که مصرف 
کنندگان اصلی این برنامه هستند استفاده می کنند و با ارزشیابی 
برنامه های درسی و استادان، کیفیت آموزش را ارتقاء می دهند 
که این نوع ارزشیابی موافقان و مخالفان نیز دارد )38، 54، 

.)59 ،58 ،57 ،56 ،55
با توجه به اینکه دانشگاه ها در فرایند توسعه کشورها، نقش 
حساس و تاثیر گذاری را به عنوان مرکزی برای تربیت و آماده 
سازی نیروی انسانی متخصص، کارآمد جهت پاسخگویی 
عهده  بر  مختلف  زمینه های  در  جامعه  اساسی  نیازهای  به 
دارند. به همین جهت سرمایه گذاری و پرداختن به مسائل 
بخش آموزش عالی، که یکی از ارکان مهم توسعه کشورها 
در ابعاد مختلف به شمار می آید به ویژه در کشورهای کمتر 
توسعه یافته به دلیل درگیر بودن با معضالتی همچون کمبود 
سرمایه گذاری آموزشی، نبود نیروی انسانی متخصص و عدم 
توجه به بازده های آموزشی منابع انسانی ضرورت پرداختن به 
آن را دو چندان ساخته است. در دهه های اخیر دانشگاه ها با 
چالش های متعددی نظیر؛ توده ای و جهانی شدن آموزش عالی، 
گسترش  التحصیالن،  فارغ  بیکاری  انباشت  سیاست زدگی، 
فناوری ها و ارتباطات، سیطره کمیت بر کیفیت، کاهش بودجه 
دولتی و رقابت با سایر بخش های اقتصادی و اجتماعی جهت 
کسب منابع و غیره مواجه بوده اند که کارآمدی و اثربخشی 
دانشگاه ها دستخوش دگرگونی های کرده است. با گسترش 
نگاه کمی گرایانه در نظام آموزش عالی بدون توجه به بافت 
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اجتماعی، فرهنگی و ظرفیت اقتصادی در دانشگاه ها موجب 
شده که نظام های دانشگاهی، وادار به باز اندیشی در ساختار، 
رسالت، اهداف، کارکردها و فرایندهای خود شوند. ارزیابی از 
عملکرد مدرسان و ارائه تصویری از نقاط قوت و ضعف آن، 
از یک سو بازخورد مناسبی در اختیار برای سیاست گذاران، 
برنامه ریزان و دست اندرکاران نظام آموزشی قرار می دهد و 
از دیگر سوی، مدرسان نیز با آگاهی از چگونگی عملکردشان 

می توانند به اصالح شیوه ها و روش های آموزشی خود بپردازند 
که در نهایت منتج به اثربخشی و بهبود کیفیت نظام آموزشی 
می گردد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین دیدگاه 
دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی در خصوص ویژگی های 
یک استاد خوب طراحی و اجرا شد تا نشانگرهای یک استاد 
طباطبائی  عالمه  دانشگاه  دانشجویان  دیدگاه  از   مطلوب 

تعیین گردد.
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تعهد و مسئوليت پذيري و..)؛ ، عاطفي (نظير؛ ارتباط با دانشجو، خالقيت و..)، در سه بعد شناختي (نظير؛ ارائه محتوا

 ارزشيابي عادالنه و...)، رفتاري (نظير؛ فن بيان

)26( 1395 
راهنمايي و نظم آموزشي و ، تسلط بر مباحث علمي، آزمون كامل و جامع پايايي، روش تحليل و انتخاب متن

 توانايي علمي

)27( 1394 
رعايت مسائل اخالقي در ، هاي عرضه مطالبمهارت، ارزيابي يادگيري، مديريت كالس، راهنمايي و مشاوره

 تسلط بر محتوا، ارتباطيهاي آموزش و مهارت

)2( 1394 
پايبندي به ، اخالق و رفتار، نظارت و ارزشيابي دانشجويان، توانمندي آموزش و تدريس، توانمندي پژوهشي
 مقررات آموزشي

 هاي فرايند تدريسهاي شخصيتي مدرس و ويژگيويژگي، هاي مديريت كالسويژگي 1394 )28(

 ارتباطيهاي مهارت، آموزشيهاي مهارت، مدرس تجربه، ارزيابي نظامند، خصوصيات اخالقي، منش فردي 1394 )29(

)24( 1393 
كوشش جهت تفهيم درس و ، دانش عمومي در مورد درس مورد تدريس، تسلط مدرس بر موضوع مورد تدريس

 هاي مناسب برخورد با فراگيرهاي ارتباطي و شيوهآشنا با روش، پاسخ به سواالت فراگيران و سابقه تدريس

 اجراي آموزشي و مديريت كالس درس، طراحي تدريس، ارزشيابي، روابط انساني، اي مطلوب شخصيتيهويژگي 1393 )30(

)31( 1393 
تسلط بر ، بسط تعامل ميان فراگيران، اداره و طراحي فرايند آموزش، آغازگري در بحث، فرديهاي مالحظه تفاوت

، بيان اهداف و چارچوب كلي دروس، ارزشيابي فرايند يادگيري، ترغيب فراگيران به تامل، اطالعاتهاي فناوري
 يادگيري و ارائه بازخوردهاي طراحي فعاليت

ارزشيابي از فراگيران، انتقال واضح مطالب، بيان ساده و شيوا، ارائه مطالب جديد و به روز، تسلط بر موضوع درسي 1393 )32(
 ظاهريهاي ويژگي، مهارت ارزشيابي، ارت تدريسمه، ارتباطيهاي مهارت، دانش پژوهي 1392 )33(

 هاي ظاهري مدرسويژگي، مهارت ارزشيابي فراگيران، مهارت تدريس، مهارت ارتباطي، دانش پژوهي 1392 )34(

 بيان شيوا و توانايي ارتباط و انعطاف پذير، تسلط مدرس بر موضوع تدريس 1392 )4(

)35( 1392 
جو ، شخصيت فردي، قدرت برقراري ارتباط، روش تدريس مناسب، دانش پژوهي، ارزشيابي مناسب از فراگيران

 محور قرار دادن رشد فراگير، كالس

 استفاده از فناوري در تدريس، انتقاد پذيري، عالقمندي به تدريس، تسلط استاد، رعايت مهارت تدريس، فن بيان 1391 )36(

 شخصي ،ارتباطي، تكنيكي، رفتاري، دانش پژوهشي 1389 )37(

 تسلط بر موضوع تدريس، خوشرويي و اخالق، فن بيان 1389 )38(

 تسلط بر موضوع تدريس، خوشرويي و اخالق، فن بيان 1389 )39(

 

جدول 1- ویژگی های استاد خوب در پژوهش های داخلی
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سوال اصلی پژوهش
خصوصیات استاد خوب از نظر دانشجویان دانشگاه عالمه 

طباطبائی چگونه است؟

سواالت فرعی
میزان تاثیر هر یک از خصوصیات استاد خوب )دانش    )1
رعایت  ارزشیابی،  مهارت  تدریس،  مهارت  پژوهشی، 
قوانین آموزشی، ارتباطات بین فردی( در تبیین این عامل 

چقدر است؟
در هرکدام از خصوصیات استاد خوب )دانش پژوهشی،    )2
مهارت تدریس، مهارت ارزشیابی، رعایت قوانین آموزشی، 
ارتباطات بین فردی( چه ویژگی های بیشترین اهمیت را 

دارند؟

فرضیات پژوهش
آیا بین خصوصیات استاد خوب از نظر دانشجویان دختر و   )1

پسر دانشگاه عالمه طباطبائی تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا بین خصوصیات استاد خوب از نظر سن دانشجویان   )2
دختر و پسر دانشگاه عالمه طباطبائی تفاوت معناداری 

وجود دارد؟
آیا بین خصوصیات استاد خوب از نظر دانشجویان دانشگاه   )3
تفاوت  آموزشی  دانشکده  به  توجه  با  طباطبائی  عالمه 

معناداری وجود دارد؟
آیا بین خصوصیات استاد خوب از نظر دانشجویان دانشگاه   )4
عالمه طباطبائی با توجه به مقطع تحصیلی تفاوت معناداری 

وجود دارد؟
آیا بین خصوصیات استاد خوب از نظر دانشجویان مجرد   )5
و متاهل دانشگاه عالمه طباطبائی تفاوت معناداری وجود 

دارد؟

روش کار
این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و از نوع تحقیقات 

 ويژگي سال منبع

در ارتباط با پرورش انتقادي دانشجويان و نحوه انتقال و ارائه محتواي  هاي آموزشي استادبيشترين تاكيد بر مهارت 2018 )40(
 هاي علميدرس همراه با ذكر نمونه

 اههاي بين رشتهاي و فرهنگي، تفاوتهاي زمينهارزشيابي مبتني بر زمينه تدريس، برداشت 2016 )41(

تر هاي قبلي تدريس، فضاي بزرگهاي دانش آموزان، تجربهانتخاب روش تدريس متناسب با محتواي درس، ويژگي 2016 )42(
 كالس، محدوديت زمان كالس

 هاي شخصيتي مدرس، محيط يادگيريآگاهي و دانش استاد، روش تدريس، ويژگي 2015 )43(

 يكمك آموزش لياز وسا استفادهو  تيشخصي، تخصص دانش، كالس تيريمد 2015 )44(

 اي)ريزي حرفهها (توسعه مهارت هاي شخصي و برنامهتعهد و مسئوليت پذيري مدرس، بهبود مستمر توانمندي 2014 )45(

آگاهي، عالقه و انگيزه مدرس)، روش تدريس (كار گروهي، مشاركت كالسي و انجام  هاي مدرس (سازماندهي،ويژگي 2013 )46(
 هاي فرهنگي متفاوت فراگيرانتكاليف در نمره پاياني) و زمينه

 هاي ارتباطي و ارزشيابيروش تدريس، عالقه مدرس، جلب مشاركت در فرايند تدريس، تعامل با فراگيران، مهارت 2012 )47(

 اش، صالحيت و شايستگي، شخصيتت دادن به حرفهاهمي 2009 )48(

 سيتدر روش، كردن دانشجو در بحث كالس ريدرگ، احترام به دانشجو، تسلط استاد بر درس 2006 )49(

 سازماندهي درسي، مديريت كالسي، روش تدريس مختلف، احترام و تكريم دانشجو 2006 )50(

 احترام و رفتار برابر با دانشجويانمديريت كالس، تعامل با دانشجويان،  1998 )51(

 

جدول 2- ویژگی های استاد خوب در پژوهش های خارجی



احمد کیخا و همکاران 53تحلیل ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی

توصیفی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش 
316 نفر از دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی بودند. ابزار 
بود.  دو قسمت  بر  مشتمل  پرسشنامه ای  داده ها،  گردآوری 
قسمت اول در برگیرنده مشخصات فردی افراد از قبیل؛ جنس، 
سن، وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی، دانشکده( و قسمت دوم 
محتوی 37 سوال می باشد که با مقیاس پنج درجه ای لیکرت 
)بسیار مهم، مهم، بی نظر، کم اهمیت و بی اهمیت( در شش 
حیطه دانش پژوهشی )شش سوال(؛ مهارت های تدریس )نه 
قوانین  )پنج سوال(؛ رعایت  ارزشیابی  مهارت های  سوال(؛ 
آموزشی )چهار سوال(؛ ارتباطات بین فردی )چهارسوال( و 
ویژگی های فردی )نه سوال( در مورد ویژگی های یک استاد 
خوب دانشگاهی بود. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد 
پذیرش پژوهشگران، در پژوهش های قبل بوده است )4، 60(. 
در این پژوهش، پایایی، ثبات و هماهنگی منطقی پاسخ ها 
در ابزار اندازه گیری را نشان می دهد و به ارزیابی درستی و 
خوب بودن ابزار اندازه گیری کمک می نماید؛ یعنی آزمون هایی 
است که از آن ها برای انجام تحقیق استفاده می شود، باید در 
هر بار استفاده نتایج یکسان و قابل اعتمادی داشته باشد. برای 
تعیین و محاسبه ضریب پایایی، فنون متعددی وجود دارد 
که در این میان می توان به روش تکرار آزمون )بازآزمایی(، 
روش معادل سازی )موازی و همتا(، روش تصنیف )دو نیم 
کردن پرسشنامه و محاسبه همبستگی نمرات دو دسته(، کودر 
ریچادسون و آزمون کرونباخ اشاره نمود. معروف ترین روش 
پایایی، روش آلفای کرونباخ می باشد که در این تحقیق، پایایی 
پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از این روش محاسبه 
شده است. معموالً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر 
)0(، به معنای عدم پایداری تا مثبت یک )1+( به معنای پایایی 
کامل قرار می گیرد و هرچه مقدار به دست آمده به عدد مثبت 
یک نزدیک تر باشد، قابلیت اعتماد پرسشنامه بیش تر می شود. 
به منظور بررسی پایایی کل نمونه و پایایی داخلی زیرمقیاس ها، 
از آلفای کرونباخ استفاده شده است که در جدول )3( نشان 

داده شده است. روایی و پایایی ابن پرسشنامه در پژوهش 
وهابی )24( در بررسی ویژگی های استاد خوب از دیدگاه 
دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی سنندج، برای سنجش 
روایی از نظر 5 نفر از متخصصین آموزش پزشکی استفاده 
شده بود و برای بررسی پایایی آن از Test-Retest استفاده 
شده بود لذا برای این منظور پرسشنامه در اختیار 20 نفر از 
قرار کرفت و  کاربردی سنندج  دانشگاه علمی  دانشجویان 
تکمیل گردید. در مرحله پرسشنامه دو هفته بعد تکمیل شد 
و ضریب همبستگی آن محاسبه گردید که مقدار آن 0/85 به 
دست آمد. بنابراین، در این پژوهش به دانشجویان اطمینان 
داده شد که پاسخ آن ها کامال محرمانه خواهد بود. داده های 
توزیع  قبیل  از  توصیفی  آمار  آزمون های  با  گردآوری شده 
فراوانی برخی از مشخصات دموگرافیک جهت تعیین رابطه 
منغیرها با هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از این رو، 
برای رعایت مالحظات اخالقی شرکت در مطالعه اختیاری 
بوده و پرسشنامه بدون نام در اختیار دانشجویان قرار گرفت.

  تعداد نمونه  هاتعداد گويه  آلفاي كرونباخ
0,87  6  312  

 

جدول 3- سنجش پایایی ابزار پژوهش

شکل 1- مدل مفهومی پژوهش

ویژگی های استاد خوب 
از نقطه نظر دانشجویان 
دانشگاه عالمه طباطبایی

دانش پژوهشی

رعایت 
قوانین 
آموزشی

مهارت های 
تدریس

ویژگی های 
فردی

ارتباطات 
بین فردی

مهارت های 
ارزشیابی
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یافته ها
نتایج به دست آمده نشان داد که نزدیک به نیمی از دانشجویان 
)44.6 درصد( ازدانشجویان در گروه سنی 23-28 سال قرار 
از  آنـان )17.9 درصد( بیش  از  نفر  دارند و فقط سن 56 
30 سـال است و مابقی )37.5 درصد( زیر 23 سال بودند. 
همچنین، جوان ترین و مسـن تـرین دانشـجویان بـه ترتیـب 
18و 30سـال داشـتند. بیش از 85 درصد دانشجویان مجرد و 
بقیه )14.6 درصد( متاهل می باشند و بیش از نیمی از دانشجویان 
)61.9 درصد( زن و بقیه )38.1 درصد( مرد بودند. حدود 90 
درصد دانشجویان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند 
و مابقی باالتر از دکتری. 88 نفر از دانشجویان از دانشکده 
علوم تربیتی و روانشناسی، 35 نفر از دانشکده علوم سیاسی 
و حقوق، 88 نفر از دانشکده مدیریت و حسابداری، 66 نفر 

از دانشکده ادبیات و 35 نفر از دانشکده ارتباطات بودند.
فرضیه اول: آیا بین خصوصیات استاد خوب از نظر دانشجویان 
دختر و پسر دانشگاه عالمه طباطبائی تفاوت معناداری وجود 

دارد؟
به منظور بررسی این فرضیه از آزمون t استفاده می شود که 
نتایج آن حاکی از وجود تفاوت معنادار ویژگی های استاد 
خوب میان دانشجویان دختر و پسر است، زیرا سطح معناداری 
)P= 0/ 02( کمتر از0/05 می باشد. بنابراین، جنسیت بر دیدگاه 
دانشجویان در مورد خصوصیات استاد خوب اثرگذار است.

فرضیه دوم: آیا بین خصوصیات استاد خوب از نظر سن 
دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی تفاوت معناداری وجود 

دارد؟
از آن جایی که خصوصیات استاد خوب از منظر 3 گروه مورد 
بررسی قرار گرفت، برای آزمون این فرضیه از آزمون کروس 
کالوالیس استفاده شد. مطابق با نتایج بدست آمده مقدار آماره 
خی دو 1.779 است که درجه آزادی و سطح معناداری آن، به 
ترتیب 2 و 0.41 بود. از این رو، باتوجه به عدم رد فرض صفر 
می توان نتیجه گرفت که سن دانشجویان تفاوت معناداری در 

زمینه خصوصیات استاد خوب ایجاد نمی کند.
فرضیه سوم: آیا بین خصوصیات استاد خوب از نظر دانشجویان 
دانشگاه عالمه طباطبائی با توجه به دانشکده آموزشی تفاوت 

معناداری وجود دارد؟
برای آزمون این فرضیه، همانند فرضیه دوم از آزمون کروس 
کالوالیس استفاده شد و نتایج آن حاکی از عدم وجود تفاوت 
دانشجویان  نظر  از  خوب  استاد  خصوصیات  بین  معنادار 
می باشد؛ زیرا سطح معناداری آن P= 0/24 است و بیشتر از 

0/05 می باشد.
نظر  از  خوب  استاد  خصوصیات  بین  آیا  چهارم:  فرضیه 
دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی با توجه به مقطع تحصیلی 

تفاوت معناداری وجود دارد؟
این فرضیه خصوصیات استاد خوب را در سه مقطع کارشناسی، 
کارشناسی ارشد و دکتری مورد بررسی قرار می دهد که برای 
بررسی آن از آزمون کروس کالوالیس استفاده شد. نتایج بدست 
آمده حاکی از آن است که سطح معناداریP= 0/24 می باشد 
و بیشتر از 0/05 است و فرض صفر رد نشد، بنابراین تفاوت 
معناداری از منظر دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی 
ارشد و دکتری در مورد خصوصیات استاد خوب مشاهده 

نگردید.
نظر  از  خوب  استاد  خصوصیات  بین  آیا  پنجم:  فرضیه 
دانشجویان مجرد و متاهل دانشگاه عالمه طباطبائی تفاوت 

معناداری وجود دارد؟
با توجه به اینکه وضعیت تاهل یک متغیر دوحالته می باشد، 
 t استفاده شد. مقدار آماره t برای آزمون این فرضیه از آزمون
برابر با 1.225- و سطح معناداری آنP= 0/21 است که حاکی 
از عدم وجود تفاوت معنادار خصوصیات استاد خوب از نظر 

دانشجویان مجرد و متاهل می باشد.
با توجه به یافته های پژوهش، تنها جنسیت بر دیدگاه دانشجویان 
مقطع  و  بوده  اثرگذار  خوب  استاد  خصوصیات  مورد  در 
تحصیلی، دانشکده، وضعیت تاهل و سن تاثیری بر نظرهای 
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آنها در باره خصوصیات یک استاد خوب ندارند. نتایج یافته 
در جدول 4 بیان شده است.

در ادامه، مهمترین گویه ها از نظر دانشجویان مورد بررسی قرار 
می گیرد. در جدول 5، گویه های هر حیطه بر اساس میانگین 
مرتب شده اند که رده آن ها از مهمترین به کم اهمیت ترین 

می باشد.

بحث و نتیجه گیری
دانشجویان از مهمترین منابع دریافت اطالعات در زمینه استاد 
و چگونگی تدریس آن می باشند. اسکریون )61( نیز معتقد 
است که دانشجویان دارای مرتبه اول در مشاهده رفتارهای 
استاد و فرایندهای کالس درس هستند و به منزله بهترین 
درباره  اهمیت  می باشند.  گرفته اند  یاد  آنچه  مورد  در  داور 
کیفیت تدریس در دانشگاه نیز به این دلیل می باشد که از یک 
سو بازخورد مناسب برای تجزیه و تحلیل مسائل آموزشی، 

تصمیم گیری های اساسی و برنامه ریزی های راهبردی در اختیار 
مسئوالن و دست اندرکاران آموزشی قرار می دهد از سوی دیگر، 
مدرسان با آگاهی از کیفیت عملکرد خود در جریان تدریس 
قادر خواهند بود به اصالح شیوه ها و روش های آموزشی و 
در نتیجه افزایش کیفیت تدریس خود بپردازند )62(. در این 
راستا، بر اساس یافته های این پژوهش از دیدگاه دانشجویان 
دانشگاه عالمه طباطبائی، پنج گویه مهم )پنج ویژگی اصلی استاد 
خوب( عبارت است از؛ تسلط استاد بر موضوع درس با میانگین 
)4/84( با بیشترین امتیاز در رتبه اول قرار گرفت. این نتیجه 
با یافته های پژوهش حکم آبادی )4(، وهابی )24(، گشمرد و 
همکاران )5(، مبارکی )52(، مارنیسون و استهفام )40(، پتی 
و همکاران )43(، لیو و همکاران )44(، لطیف و مایرز )46( 
و یانگ )50( همخوانی دارد. اما با مطالعه ریچارد و همکاران 
)63(، دارابی و همکاران )33(، صیامیان و همکاران )36(، 
هرندی زاده )39(، عابدینی و همکاران )38( همخوانی ندارد. 

  معناداري  tمقدار   انحراف معيار  ميانگين  تعداد  سطوح متغير  متغير

  جنسيت
  0,490  3,97  119  مرد

2,327  0,02  
  0,466  4,10  193  زن

  تاهل
  0,48  4,04  267  مجرد

1,225-  0,21  
  0,469  4,14  45  متاهل

  معناداري  خي دو  درجه آزادي  ايميانگين رتبه  تعداد  سطوح متغير  متغير

  مقطع
  161,72  147  شناسيكار

  153,15  143  كارشناسي ارشد  0,23  2,898  2
  126,53  22  دكتري

  دانشكده

  171,93  88  علوم تربيتي و روانشناسي

4  5,518  0,24  
  135,47  35  علوم سياسي و حقوق
  150,07  88  مديريت و حسابداري

  150,92  66  ادبيات
  165,41  35  ارتباطات

  سن
18-23  117  162,74  

2  1,779  0,41  23-28  139  148,90  
+28  56  162,33  

 

جدول 4-
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  انحراف  ميانگين  هاي يك استاد خوبويژگي  حيطه
  رتبه  معيار

  دانش پژوهشي

  1  0,5001  4,84  تسلط استاد بر موضوع درس
  2  0,5942  4,64 ارائه مطالب جديد

  3  0,5807  4,62  دانش عمومي در مورد درس مورد تدريس
  4  0,869  4,15  ارجاع دانشجو به منابع درسي

  5  1,509  4,14  شعالقه مندي استاد به پژوه
  6  1,182  3,65  سابقه تدريس

  مهارت هاي تدريس

  1  0,616  4,66  كوشش جهت تفهيم درس و پاسخ به سواالت دانشجو
  2  2,96  4,58  ارائه مباحث درسي به صورت پيوسته و مفهومي
  3  0,773  4,49  ايجاد انگيزه در دانشجو جهت مطالعه و پژوهش

  4  0,8009  4,35  ي دانشجوداشتن طرح درس و بيان آن برا
  5  0,832  4,32  شركت دادن دانشجو در مباحث درسي

  6  0,831  4,25  معرفي منابع مورد استفاده جهت تدريس
  7  0,884  4,22  بيان اهميت هر درس در شروع آن
  8  1,009  3,94  استفاده از وسايل كمك آموزشي

  9  0,999  3,93  پرسيدن سوال از دانشجو در حين تدريس

  مهارت هاي ارزشيابي

  1  0,726  4,61  قضاوت درست و رعايت عدالت در برخورد با دانشجو
  2  1,132  3,78  ارزشيابي در شروع و پايان مبحث درسي
  3  1,147  3,77  برگذاري امتحان جامع و دقيق پايان ترم

  4  1,244  3,76  دادن جزوه كم و مختصر به دانشجو
  5  1,254  3,311  برگذاري امتحانات ميان ترم

  رعايت قوانين آموزشي

  1  0,957  4,137  حضور به موقع استاد در كالس درس
  2  1,025  4,096  رعايت طول زمان در كالس

  3  1,445  3,179  انجام حضور و غياب در كالس
  4  1,428  2,929  رعايت آيين نامه آموزشي و حذف دانشجوياني كه بيش از حد مجاز غيبت دارند

  ن فرديارتباطات بي

  1  0,662  4,676  حفظ شخصيت احترام به دانشجو
  2  0,730  4,467  انعطاف پذيري نسبت به رفتار دانشجو

  3  0,929  4,343  برقراري رابطه صميمانه با دانشجو
  4  0,905  4,63  در دسترس بودن استاد در ساعت غيردرسي جهت سوال از وي

  ويژگي هاي فردي

  1  0,735  4,51  تادانتقاد پذيري و منطقي بودن اس
  2  0,931  4,3  نگرش استاد نسبت به رشته تحصيلي خود و دانشجويان

  3  1,019  4,04  شوخ طبعي استاد
  4  1,177  3,855  طرز لباس پوشيدن و ظاهر استاد

  5  1,331  3,667  ارزش هاي اخالقي و ديني
  6  1,289  3,625  صدا و لهجه استاد

  7  1,189  3,58  سخت گيري و قاطعيت استاد
  8  1,323  3,214  سابقه طوالني تدريس
  9  1,357  3,173  رتبه دانشگاهي استاد

 

جدول 5-
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با توجه به این یافته، باید در کمیته های جذب اعضای هیئت 
علمی و ارتقاء اساتید تاکید بیشتری بر روی دانش تخصصی 
و میزان تسلط آن بر مباحث درسی گردد. دومین ویژگی )گویه 
مهم( از دیدگاه دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی، حفظ 
شخصیت احترام به دانشجو با میانگین )4/67( قرار دارد. این 
یافته، با پژوهش های اسماعیلی و همکاران )23(، بنکداری و 
همکاران )25(، حسنی و همکاران )27(، اسدی و همکاران 
)29(، سراجی و همکاران )31(، درخشان و همکاران )34(، 
ستاری )35(، پزشکی راد و همکاران )37( همخوانی دارد. 
ارتباط و تعامل، حفظ احترام و شخصیت دانشجو اهمیت 
فراوانی دارد. چراکه این ارتباط منجر به افزایش اعتماد بنفس 
دانشجویان و انگیزه تحصیلی آن ها می گردد )64(. از این رو، 
اعضای هیئت علمی الزم است که با عوامل موثر در برقراری 
ارتباط با دانشجویان آگاهی داشته باشند تا فرایند یادگیری و 
یاددهی را تسهیل کنند در واقع آموزش کارآمد به مهارت های 
ارتباطی اعضای هیئت علمی بستگی دارد )65(. چراکه اگر 
استادی بخواهد از نیروی بزرگ ناشی از همدلی دانشجویان 
استفاده کند، عمومًا خود و آنان را هم هدف، یاور، و همرزم 
یکدیگر در مواجهه با نادانی و مشکالت ناشی از آن تصویر 
می کند. ولی گاهی روش ارتباطی استاد با دانشجویان مبتنی 
بر لحن منفی است. در چنین مواردی استاد تقریبًا به طور دائم 
در کالس لحن ناراضی را انتخاب می کند. اتخاذ این لحن 
اگرچه ممکن است در یک دوره موقت برخی از دانشجویان 
را به درس خواندن سوق دهد اما ضمن کاهش اعتماد به نفس 
دانشجویان، انتقال انگیزه های واقعی، قوی تر و ماندگارتر را 
برای علم  آموزی مورد غفلت قرار می دهد و در نتیجه نیروهای 
خالق آنان را به حرکت در نمی آورد. در کنار این مسأله یک 
فضای انسانی ناسالم به وجود می آید که در آن نه تنها رابطه 
صمیمیت و درک متقابل بین استاد و دانشجو برقرار نشده، 
بلکه به طور ناخودآگاه نوعی شرایط مخاصمه را بین استاد و 
دانشجویان به ذهن متبادر می سازد که در آن استاد دائمًا در جبهه 

مقابل قرار دارد و روز امتحان رعب انگیز جلوه داده می شود. 
این شیوه برای شکوفایی خالقیت و توانایی های دانشجویان 

ناکارآمد است و امنیت ذهنی را کاهش می دهد )66(.
در جایگاه سوم، کوشش جهت تفهیم درس و پاسخ به سواالت 
دانشجو با میانگین )4/66( قرار گرفت. این گویه، با یافته های 
 )49( ریچاردسون   ،)32( بهادری   ،)2( کمالی  مطالعات، 
همپوشانی دارد. یکی از مسائل مهم نظام دانشگاهی بحث 
چگونگی انتقال محتوا در کالس درس می باشد. راهکارهای 
که برای این گویه می توان برای نمونه، استفاده از مثال های 
مناسب جهت تفهیم بهتر مطالب درسی، چراکه یکی دیگر 
از مهارت های مؤثّر در تدریس برتر، بهره گیری از مثال است 
و میزان اثر بخشی تدریس به نحوه و میزان استفاده استاد از 
مثال ها ارتباط دارد. بنابراین با توجه به اینکه به کارگیری مثال، 
اشعار مناسب و شواهد تجربی مطابق فهم فراگیران و مناسب با 
سطح تجربه و دانش آنها، خستگی ها و یکنواختی ها را برطرف 
می کند و مباحث علمی را جلوه و جالل می بخشد، ضروری 
است اعضای هیئت علمی به فراخور ذوق و سلیقه خویش و 
متناسب با نوع بحث از این مهم بهره گرفته، انگیزه یادگیری 
فراگیران را تقویت نموده و درک بهتر و سریع تر مطالب را برای 
آنان فراهم سازند. در جایگاه چهارم، قضاوت درست و رعایت 
عدالت در برخورد با دانشجو با میانگین )4/61( قرار گرفت. 
این گویه، با یافته های پژوهش های، اسدی و همکاران )29(، 
اسالمیان و همکاران )30(، عابدینی )38(، لیو )41(، ویگ و 
شرما )45( همخوانی دارد. بنابراین، برخورد عادالنه و یکسان 
اساتید با دانشجویان دختر و پسر و ارزشیابی و نمره دهی بر 
اساس عملکرد دانشجویان در طول ترم از اهمیت زیادی از 
دیدگاه دانشجویان برخوردار می باشد و از ویژگی های مهم 
استاد خوب تلقی می شود. در آخرین گویه )در رتبه پنجم( از 
نظر اهمیت، انتقاد پذیری و منطقی بودن استاد با میانگین )4/51( 
جای گرفت. یکی از ویژگی مهم استاد خوب روحیه ی انتقاد 
پذیری بودن آن است چراکه تا زمانی که انتقاد سالمی نباشد، 
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اصالحاتی به وجود نمی آید. از این رو، استادان بسیار نیازمند 
هستند، تا انتقادهای سالم دانشجویان، همکاران و دیگر کادر 
اداری را با سعه صدر بشنود و به فکر تغییر در کاستی هایش 
باشند. این گویه با نتایج مطالعات، صیامیان و همکاران )36(، 
مارنیسون و استهفام )40( همسویی دارد. در این مطالعه تالش 
شد تا ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشگاه 
عالمه طباطبائی شناسایی و تحلیل گردد. چراکه از یک سو 
شناخت ویژگی های استاد خوب از اهمیت زیادی در نظام 

آموزش عالی برخوردار می باشد زیرا این ویژگی ها توانایی 
علمی اساتید را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و از دیگر سو، 
آموزش یکی از کارویژه های اصلی دانشگاه در کنار پژوهش 

و خدمات اجتماعی می باشد.

تشکر و قدردانی
نویسندگان صمیمانه از کلیه دانشجویانی که ما را در انجام 
این پژوهش یاری نمودند تشکر و قدردانی به عمل می آورند.
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Analysis of Good Teacher’s Features from Allameh 
Tabataba’i University Students’ Viewpoint

Ahmad keykha1, Nayereh Haji Alian2, Mojgan Mohammadi Mehr3*, Fatemeh Darabi4

Abstract

Introduction: Despite many studies have been performed to identify the characteristics of a good teacher, 

efforts to find common features are still continuing. Therefore, the present study aimed to analyze and rank 

the characteristics of a good teacher from the viewpoint of students at Allameh Tabataba’i University.

Method: This research was conducted in a survey method and descriptive research type. The statistical 

population of this study was 316 students of Allameh Tabataba’i University. Data were collected using a two-

part questionnaire whose validity and reliability were investigated. Students’ views about the good academic 

qualities were studied in a five-point Likert scale scanner. Data analysis was performed using SPSS software. 

T-test, Kruskal-Wallis and Friedman tests were used in the current study.

Results: The findings showed that more than half of the students (61.9%) were women and the rest 

(38.1%) were men. About 90 percent of undergraduate and postgraduate students were in the Ph.D. According 

to students’ viewpoints, five qualities of good teachers were the mastery of the subject on the subject with 

an average of 4.84, Preserving Personality and Respecting Students with an average of 4.67, an attempt 

to convey the course and respond to student questions with an average 4.66), fair judgment and justice in 

dealing with the student (4.61), and the criticism and logic of the professor were ranked with an average of 

4.51 respectively.

Conclusion: Based on the findings, the mastery of the subject is more important than other features 

among the five characteristics good teacher. Since faculty members are considered as the most significant 

components of the educational system and they provide a background for the growth of learners to provide 

the country’s specialist workforce to achieve development, this issue should be considered by authorities and 

practitioners in attracting faculty members and training programs to empower faculty members.
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