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Abstract 
Introduction: An important factor fostering the achievement of educational objectives and goals 
is the lecturer. Characteristics of a lecturer could facilitate the teaching procedure and even 
compensate for the textbook imperfections. Regarding the importance of the subject, the aim of 
this research is to determine the characteristics of a successful lecturer from the in the prospect of 
the students of the Shiraz Virtual Universities. 
Materials and Methods: The present research was functional and for its accomplishment, the 
measuring- method has been used. For the purpose of data accumulation, the verified 
questionnaire forms has been used, which reliability of the questionnaires was calculated by the 
Cronbakh Alpha coefficient and estimated to be 0.93. Statistic Research Community contains 
1270 people, from which 1200 people were in Shiraz Virtual University and 70 people were the 
students of Shiraz Virtual Medical Science University. The volume of research statistic sample, 
by using Morgan chart estimated to be 351 people, that has been chosen by the proportional 
classificatory sampling method. The analysis of questionnaires of single changeable test, 
independent T, dissolution of one way variance (ANOVA) and the prosecution test is also used. 
Results: The results showed that Domains of scholarship (Virtual University Shiraz of m= 4.37 
and Virtual University of Medical Sciences Shiraz m= 4.47), electronic skills (Virtual University 
Shiraz of m= 3.94 and Virtual University of Medical Sciences Shiraz m= 4.16) and teaching 
techniques (Virtual University Shiraz of m= 4.21 and Virtual University of Medical Sciences 
Shiraz m= 4.30) Successful teachers are effective in defining feature (p= 0.001).  
Conclusion: Research findings demonstrate that, researching, obligation, electronic skills and 
teaching techniques scopes, are effective in clarification of successful master.  
Keywords 
Scholarship, Obligation and Electronic Skills, Teaching Techniques, Teaching, University  

  
    چکیده

تواند ف آموزشی است و خصوصیات یک استاد میترین عامل براي ایجاد موفقیت در تحقق اهدااستاد یکی از اساسی :مقدمه

با عنایت به اهمیت موضوع، هدف کلی این پژوهش . هاي درسی را جبران کندموجب تسهیل فرایند آموزش شده و حتی نقص کتاب

  .هاي مجازي شیراز بوده استهاي استاد موفق از دید دانشجویان دانشگاهتعیین ویژگی

به منظور گردآوري . ش توصیفی پیمایشی استفاده شدنوع کاربردي و براي اجراي آن از رو پژوهش حاضر از: ها روشمواد و 

. برآورد گردید 93/0محاسبه و  نامه از طریق ضریب آلفاي کرونباخپرسش ایاییپ .ساخته استفاده گردیدنامه محققها از پرسش داده

مجازي علوم پزشکی شیراز  نفر دانشجویان دانشگاه 70شیراز و  نفر در دانشگاه مجازي 1200نفر،  1270جامعه آماري پژوهش شامل

اي نسبتی  قهگیري طب روش نمونهطریق که از  نفر برآورد گردید 351ول مورگان حجم نمونه آماري پژوهش با استفاده از جد. بود

  اصیل مقاله
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راهه  تحلیل واریانس تکمستقل،  Tتک متغیره،  Tهاي نامه از آزمونهاي پرسش تجزیه و تحلیل دادهجهت  .انتخاب شدند

)ANOVA (تعقیبی شفه استفاده شد زمونو نیز از آ.  

، و دانشگاه مجازي علوم پزشکی m= 37/4دانشگاه مجازي شیراز (پژوهی هاي دانش نتایج پژوهش نشان داد که حیطه :نتایج

) m=16/4اه مجازي علوم پزشکی شیراز ، و دانشگm= 94/3دانشگاه مجازي شیراز (، مهارت در تعامل الکترونیکی )m= 47/4شیراز 

هاي استاد  گیدر تبیین ویژ) m= 30/4و دانشگاه مجازي علوم پزشکی شیراز  m= 21/4دانشگاه مجازي شیراز (و روش تدریس 

  ).p=001/0(ذار هستند موفق تأثیرگ

  .باشندد موفق تأثیرگذار میپژوهی، تعهد و مهارت الکترونیکی و روش تدریس در تبیین استاهاي دانشحیطه :گیري یجهنت

  
 واژگان کلیدي

  ، دانشگاهتدریس ،پژوهی، تعهد و مهارت الکترونیکی، روش تدریسدانش

  

  مقدمه

آموزش نمایش دانش . اي است که در درون هستی هر فرد نهفته استهاي سرشتیآموزش کلید شکوفا کردن همه توانایی

با . ]1[ باشدکننده یادگیري میگیري جهت مداخالت تسریعیادگیري و تصمیم نیست، بلکه فرآیندي است که شامل شناسایی سطح

 هاي آموزش هم نیز دچار تحول شده، گسترده شدن فناوري اطالعات و نفوذ وسایل ارتباط جمعی به عمق جامعه، ابزارها و روش

هاي چند امروزه همراه با رشد سریع سیستم. شداز ابزارهاي جدید براي انتقال دانش مطرح  استفادهفناوري که با پیشرفت طوري هب

هاي یادگیري گسترش یافته و یادگیري سنتی هم به روش، آموزش مبتنی بر اینترنت و به شبکه هاي وابستهفناورياي و رسانه

کی از به ی انسان یابیبخش دستگستر وب نوید خصوص شبکه جهان اینترنت و به. هاي مجازي سوق داده شده استسمت محیط

  .]2[ ن ابزارهاي آموزشی و یادگیري استقدرتمندتری

 یالديم 2000در جهان مطرح شد ولی اولین دانشگاه مجازي در سال  یالديم 1996سیس آموزش مجازي از سال أاندیشه ت 

  .]3[ به آن پرداختند ها به طور عملی براي اولین بار یطرح آموزش مجازي را اولین بار انگلستان مطرح کرد اما آمریکای. شکل گرفت

و سپس  اي اقدام نمود به ارائه آموزش از دور به طریق مکاتبه 1350براي اولین بار در ایران دانشگاه ابوریحان بیرونی در سال 

 آغاز امیرکبیر دانشگاه اطالعات فناوري مهندسی دانشکده تاسیس از عالی، آموزش فضاي در مجازي هاي آموزش گسترش داستان

 مالی و علمی توان اساس بر تنها و سراسري کنکور یا ورودي آزمون در شرکت بدون تواندمی دانشجو مجازي، انشگاهد در. شد

 در پذیري، دانش دوره طی از پس و پرداخته مجازي، دانشگاه توسط شده معرفی عالقه مورد رشته در واحد انتخاب به دانشجو،

 مقطعی، هر در هادوره این در تحصیل. دهد تحصیل ادامه و شود وارد رسمی دانشجوي مرحله به الزم، هايحداقل کسب صورت

 بین فراگیري و گسترده صوتی و متنی الکترونیکی تعامالت امکان و است شده میسر مجازي هايآموزش و اینترنتی سایت صورت به

هاي صنعتی دانشگاه .کرد مشاهده مرتبط مختلف يها دانشگاه در توان می را آن موفق هاي نمونه که است شده برقرار استاد و دانشجو

 ].4[در این راه پیشگام هستند و دانشگاه شیراز  عالمه طباطبایی ، شریف، امیر کبیر، علم وصنعت، فردوسی مشهد

ها در بین براي این که فرآیند پذیرش آموزش مجازي در کشور موفق باشد، باید شرایطی فراهم شود که پذیرش این نوآوري

ها، اساتید جازي در دانشگاهسازي آموزش ماز جمله عوامل اصلی در زمینه پیاده ،اندرکاران امر تسهیل گرددئولین و دستمس

هایی که توانند با اندیشهها میباشند، زیرا آن ل در تعلیم و تربیت دانشجویان میاساتید مهمترین عام. ]5[ هاي آموزشی هستند گروه

اگر چه شرایط و . کنندهاي عالی ایفا میترین نقش را در بهبود کیفیت آموزشاستادان بزرگ. ر اثر بگذارنددارند بر روي هزاران نف

ستاد یکی از مهمترین عوامل ویژه ا ی بدون شک نیروي انسانی و بهامکانات آموزشی یکی از عوامل مؤثر بر جریان یادگیري است ول

  . ]6[هاي آموزشی است دهنده محیط تشکیل

استاد یکی  .]7[ سسه آموزشی گردد در به افزایش اعتبار و شهرت یک مؤهاي متعدد باشد تا قااستاد موفق باید داراي ویژگییک 

تواند با کنترل متغیرهاي مختلف وضعیتی مناسب ترین عامل براي ایجاد موفقیت در تحقق اهداف آموزشی است که میاز اساسی

  .]8[ راي حصول یادگیري بهتر فراهم کندب
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دهد و در جهت استعدادهاي بالقوه خود را شناخته و رشد می. کندکننده فضایی است که دانشجو در آن بصیرت پیدا می استاد خلق

اي مطلوب مدرس صورت خواهد هاین تغییرات با اتکا به ویژگی .داردد به بهترین شیوه گام بر میاي و شخصی خوهاي حرفهتوانایی

  .]9[ پذیرفت

 این آموزشدر . متکی است) غیره جزوه، نوار صوتی و تصویري وکتاب، (یادگیري به یک منبع غیر شخصی مجازي ش موزآدر 

سر و کار ندارند، بلکه با دانش او که به صورت کتاب یا در قالب سایر مواد آموزشی تهیه  استادهاي شخصی یادگیرندگان با ویژگی

  .]10[ باشدردن کیفیت آموزش ارزشمند میب جهت باال ، لذا توجه به استادشده است، روبرو هستند

تواند باشد، دانستن معیارهاي یک استاد اثربخش میاز آنجا که نقش استاد در فرآیند آموزش و تدریس مهم و غیرقابل انکار می 

ه ایران جهت تعیین معیارهاي هایی که در بیشتر کشورها و از جملیکی از روش. ]11[ قاي عملکرد استاد مؤثر واقع گردددر جهت ارت

آنان در بهترین هاي آموزشی زیرا جهت قضاوت در مورد فعالیت شود نظرخواهی از دانشجویان استییک استاد توانمند استفاده م

هاي مجاز مدرسین دورهپژوهی، مهارت و تعهد الکترونیکی و روش تدریس  هاي دانشحیطهدر این پژوهش . ]12[ شرایط قرار دارند

  . ز دید دانشجویان مورد بررسی قرار گرفتا

. هاي دانشگاهی شده استعرصهیکی از مفاهیمی که در دو دهه اخیر وارد  ،پژوهیدانش :)Scholarship( پژوهیدانش

  . یابی و کلید پیشرفت و گسترش هر کشوري پنداشتترین روش دانشترین و شناختهتوان برجسته پژوهی را می دانش

هایی پوشیکه اگر چه هماست  شدهپژوهی در چهار حوزه مختلف معرفی دانش Boyerشده توسط  لب مفهوم ارائهامروزه در قا

 پژوهی، ترین فرم دانش ین و متداولاول. ظر گرفتپژوهی در نتوان آنها را به عنوان ابعاد گوناگون دانشبا یکدیگر دارند ولی می

. همان تحقیقات اصیل است و یا در حقیقت) درك بهتر از دنیابا هدف دستیابی به  کشف دانش جدید(پژوهی در عرصه اکتشاف  دانش

پژوهی درصدد جستجوي ارتباط بین این شکل از دانش. پژوهی ادغام است به آن اشاره نموده، دانش بویردومین حوزه که 

پژوهی به جنبه ارائه خدمات سوم دانش حوزه. باشدهاي مختلف میهاي صورت گرفته در درون یک رشته یا حتی بین رشته پژوهش

  . گذاري شده استپژوهی کاربرد نامدانش ها اشاره دارد ودانشگاه

آید و یا با ادغام کردن دست می ههاي پایه بدانشی که از طریق پژوهش. پژوهی آموزشی است پژوهی، دانشآخرین حوزه دانش

  .]13[ وندشهاي مختلف کسب میدر زمینه دست آمده همعلومات ب

رتباط الکترونیکی از شود که از طریق وسایل اهایی اطالق میتعهد و مهارت الکترونیکی به آموزش :مهارت الکترونیکیتعهد و 

 ، اینترانت)اند ها کامپیوتر از سراسر جهان به هم متصل شده اي است که در آن میلیون نام شبکه) (Internet(قبیل اینترنت 

)Intranet) (و )کند ها استفاده می اي است که از زبان مشترك ارتباطی شبکه جهانی اینترنت براي تبادل داده رایانه اي شبکه 

امکان استفاده  کند و شخصی است که از پروتکل اینترنت و اتصاالت شبکه استفاده می اکسترانت یک شبکه) (Extranet( اکسترانت

   .]14[شود رائه میا )کندرا فراهم می از سیستم ارتباط از دور جمعی

هایی که توسط یاددهنده و به منظور تسهیل یا هدایت یادگیري در یادگیرندگان به مجموعه فعالیت ،روش تدریس: روش تدریس

هاي انسانی  ها، عواطف و ارزشتدریس مشتمل بر انسان ک علم، زیراتدریس یک هنر است نه ی. ]15[ باشدرسد، می به انجام می

  .]16[ دهنده از همدیگر تأثیرپذیري دارند باشد که در طی آن فراگیر و آموزشیندي گروهی و تعاملی دو طرفه میتدریس فرآ. است

 "هاي موجودها با توجه به استانداردبررسی آموزش مجازي از دید اساتید و دانشجویان این برنامه" تحقیقی با عنوانآقا کثیري 

ست که بیشترین مشکالتی که دانشجویان به آنها اشاره داشتند، در زمینه عدم کیفیت این نتایج وي نشان داده ا .انجام داده است

از قبیل اینترنت  هایی فناوريهاي ارتباطی مناسب، مشکالت مربوط به  ساختهاي حضوري، عدم زیرها در مقایسه با آموزشآموزش

مشکالتی که  و ها بودند عوامل ارتباطی در این آموزش و تر براي دروس نها خواستار زمان مناسبآسرعت آن بودند، در مجموع  و

  .]17[ افزاري مشکالت نرم ها وهاي فرهنگی مناسب جهت این نوع آموزش ساختبه آنها اشاره داشتند عبارتند از عدم زیراساتید 

گاه علوم پزشکی سمنان بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاري و پیراپزشکی دانشپژوهشی با عنوان  و همکاران درراهب 

مهمترین خصوصیات یک استاد  ،هاي یک استاد خوب دانشگاهی به این نتایج دست یافتند که از دید دانشجویاندر خصوص ویژگی

مندي به ترتیب عبارتند از تسلط استاد بر درس مورد تدریس، شیوایی بیان، نحوه ساماندهی و تنظیم درس و عالقه ،خوب دانشگاهی

ن آبراي کمتري اهمیت به پژوهش و سابقه تدریس، که دانشجویان  مندي گیري، عالقهو از طرف دیگر قاطعیت و سختبه تدریس 

 "شاخص استاد مطلوب از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل"تحت عنوان  و همکاراننوابی پژوهش  .]18[ قائل بودند

، %7/67، حرکات و راه رفتن مناسب استاد در کالس %4/65اد در کالس درس حضور به موقع استاز نظر دانشجویان،  نشان داد
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، استفاده صحیح و %1/75پذیري در کالس ، انعطاف%1/65روز داشتن  ، اطالعات به%5/76رس بر روي درس تجربه و تسلط مد

  .]19[ استهاي مهم یک استاد توانمند شناخته شده به عنوان مالك ،%4/60مناسب از وسایل کمک آموزشی 

Roberts  وDyer دلجویی کردن استاد از دانشجو، داشتن طرح درس، ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو، مشاوره  ،در پژوهشی

هاي مختلف تدریس را به عنوان کردن، صادق و درستکار بودن، تسلط علمی بر درس، مدیریت مؤثر، ایجاد انگیزه و استفاده از روش

هاي استاد مهمترین ویژگی Arundellو  Richardsonدر پژوهش  .]20[ انداستاد بیان کرده مهمترین خصوصیات مؤثر یک

هاي تدریس مطلوب تسلط استاد بر درس مورد تدریس، احترام به دانشجو، درگیر کردن دانشجو در بحث کالسی و استفاده از روش

  .]21[ معرفی شده است

به این نتیجه  "هاي استاد خوباه دانشجویان مؤنث و مذکر در زمینه ویژگیدیدگ مقایسه"با عنوان  Ciancialowدر پژوهش 

از دید دانشجویان در حالی که  هاي اخالقی و رفتاري مناسب باشد،رسید که از نظر دانشجویان مؤنث، استاد خوب باید داراي ویژگی

انجام  Clarmineدر تحقیق دیگري که توسط  .]22[ هاي آموزشی و پژوهشی مناسب باشدخوب باید داراي ویژگی مذکر، یک استاد

هاي اخالقی و رعایت اصول و قوانین هاي یک مدرس مناسب را در داشتن ویژگیشده است، مطرح شده که دانشجویان ویژگی

پیروي از  هاي آموزش قبل از تدریس مناسب،در حالی که استادان هیئت علمی دانشگاه، به ویژگی اند،عنوان نمودهاخالقی و رفتاري 

هاي استاد نیز که پیرامون بررسی ویژگی Richardsonدر تحقیق  .]23[ اندهاي پژوهشی اشاره کردهمنابع جدید و انجام فعالیت

هاي استاد خوب را در چهار حیطه اخالقی، آموزشی، خوب از دیدگاه دانشجویان انجام شده است، چنین آمده که دانشجویان ویژگی

  .]24[ اندطرح کردهپژوهشی و رفتاري م

آموزش حال با توجه به اهمیت استاد و نقش آن در کیفیت یادگیري دانشجویان، در این پژوهش ویژگی استاد موفق در حیطه 

، مهارت و تعهد الکترونیکی و روش تدریس که از اهمیت بیشتري برخوردارند پژوهی ی در قالب چهار حیطه دانشدانشگاهمجازي 

  .فته استمورد بررسی قرار گر

  :شرح زیر استهاي پژوهش بهفرضیهبا توجه به موارد مذکور، 

 .دنن استاد موفق تأثیر بسزایی داریدر تبیو روش تدریس  مهارت و تعهد الکترونیکی  ،پژوهیدانش .1

ادار تفاوت معن) تحصیلی عشناختی جنسیت و مقط معیتجعوامل  با توجه به(بین دیدگاه دانشجویان در تبیین استاد موفق  .2

 .وجود دارد

 .بین دیدگاه دانشجویان با توجه به مقطع تحصیلی در تبیین استاد موفق تفاوت معنادار وجود دارد .3

  

 ها مواد و روش

جامعه آماري پژوهش،  .استفاده شده است) پیمایشی( پژوهش حاضر از نوع کاربردي بوده و براي اجراي آن از روش توصیفی

در سال ) نفر دانشجویان دانشگاه مجازي علوم پزشکی شیراز  70ر دانشگاه مجازي شیراز و نفر د 1200(نفر  1270مشتمل بر 

نفر در دانشگاه مجازي شیراز و در دانشگاه مجازي علوم  291با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران تعداد  91-92تحصیلی 

نفر مقدور  6سرشماري گردید که از این تعداد دسترسی به اقدام به ) نفر 70(پزشکی شیراز با توجه به اینکه حجم جامعه کم بود 

هش برآورد گردید که از روش نفر به عنوان نمونه آماري پژو 60ها را برگشت ندادند و در نهایت تعداد نفر پرسشنامه 4نگردید و 

را نشان مقطع تحصیلی ، حجم نمونه آماري پژوهش براساس جنسیت و 1جدول  .است اي نسبتی انتخاب شدهگیري طبقه نمونه

  .دهد می
  

  یت و مقطع تحصیلیجنس هاي مجازي شیراز به تفکیکفراوانی و درصد حجم نمونه دانشگاهتوزیع  :1 جدول

  شاخص آماري

  مقطع تحصیلی  جنسیت

 کارشناسی ارشد کارشناسی ناپیوسته  کارشناسی پیوسته  دختر  پسر

  درصد  فراوانی  درصد  یفراوان  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  45  131  2/28  82  8/26  78  1/60  175  9/39  116  دانشگاه مجازي شیراز

  100  60  -  -  -  -  60  36  40  24  پزشکی دانشگاه مجازي علوم
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= 5اهمیت تا  بی= Likert )1اي بر اساس مقیاس پنج سطحی گویه 32ساخته ها از پرسشنامه محققبه منظور گردآوري داده

. جهت سنجش روایی پرسشنامه مقدماتی تهیه گردید و در اختیار کارشناسان و متخصصان قرار گرفت. استفاده شده است) بسیار مهم

براي تعیین اعتبار پژوهش از . پس از بررسی نظرات با تغییر برخی از موارد و اصالح و حذف تعدادي از آنها، پرسشنامه نهایی تهیه شد

وین شده به صورت دپرسشنامه ت .دست آمد هب 93/0استفاده گردید و ضریب اعتبار  )Cronboakh Alpha( روش آلفاي کرونباخ

روش اجراي پژوهش به این صورت بود که محقق و همکاران محقق با تک تک افراد . حضوري در بین دانشجویان توزیع شده است

  .نه توزیع نموده استمالقات حضوري داشته و ضمن توضیح اهمیت پژوهش پرسشنامه را در بین افراد نمو
  

  نامههاي هر مؤلفه و شماره سؤال در پرسشتوزیع سؤال نحوه: 2جدول 

  هانحوه توزیع سؤال  هاتعداد سؤال  هالفهمؤ  ردیف

  1-8  8  پژوهی دانش  1

  9-19  11  مهارت در تعامل الکترونیکی  2

  20-32  13  روش تدریس  3

  

اسمیرنف - ابتدا آزمون کالموگرف ها است،زم اطمینان از نرمال بودن توزیع دادهنظر به اینکه استفاده از آزمون پارامتریک مستل

 متغیره، تک  Tهايدر سطح آمار استنباطی از آزمون 16نسخه  SPSS افزار ها از طریق نرماجرا و پس از آن براي تجزیه تحلیل داده

T ،راهه  تحلیل واریانس تک مستقل)ANOVA (و آزمون تعقیبی شفه )Sheffe( استفاده شده است.  

  
  ها یافته

در قابل ذکر است  .اندشدهتحلیل  و تجزیه و توصیفهاي پژوهش  الؤآوري شده با توجه به سهاي جمع داده پژوهشدر این 

 .گردیده است هئگیري اراها براي نتیجه الؤمطالب مربوط به استنباط و تعمیم این ساول تا پنجم پژوهش،  هاي الؤپاسخ سمورد 

  .ارائه شده است 3جدول در  هاي مجازي شیرازاستاد موفق از دیدگاه دانشجویان دانشگاه هاي ویژگیبندي حیطهویتاول
  

  ها در دو دانشگاه مجازي شیراز و علوم پزشکی مستقل براي مقایسه میانگین نمره حیطه tآزمون  :3جدول 

  حیطه
  دانشگاه مجازي علوم پزشکی شیراز  دانشگاه مجازي شیراز

p-value 
  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین

  085/0  98/2  76/35  48/3  93/34  پژوهیدانش

  001/0  49/4  78/45  90/6  38/43  تعهد و مهارت الکترونیکی

  135/0  33/5  93/55  68/6  73/54  روش تدریس

  

فقط در حیطه تعهد و مهارت  p≥05/0ي مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطا t ،3بر اساس اطالعات جدول 

هاي تعهد و مهارت الکترونیکی در دو دانشگاه مجاز شیراز و دانشگاه باشد، بنابراین بین حیطهمی 05/0الکترونیکی کوچکتر از 

یطه دیگر بین دانشگاه مجاز شیراز و دانشگاه مجازي علوم پزشکی در دو ح. مجازي علوم پزشکی شیراز تفاوت معناداري وجود دارد

  .تفاوت معناداري وجود ندارد

  .دندر تبین استاد موفق تأثیر بسزایی دارتعهد و مهارت الکترونیکی و روش تدریس  ،پژوهیدانش: فرضیه اول پژوهش

بنابراین فرضیه پژوهش ، )p-value≥01/0(باشد می 01/0مقدار سطح معنی داري کوچکتر از ، 4بر اساس اطالعات جدول 

، تعهد و مهارت الکترونیکی و روش پژوهیدانشهاي حیطه هاي مجازي شیراز معتقدند دانشگاهیعنی دانشجویان . دگردتأیید می

  .اثرگذار است ،در تبیین استاد موفق تدریس

هاي فوق را در تبیین استاد موفق  ن دانشگاه مجازي علوم پزشکی حیطهجویادهد که دانش عالوه بر این نتایج جدول نشان می

علوم پزشکی شیراز نسبت به دانشجویان دانشگاه  دهد که دانشجویان دانشگاهشان میهمچنین نتایج پژوهش ن. دانند می مهمتر

  .دانندتر می شیراز عوامل فوق را در تبیین استاد موفق مهم

  
  



  

         

  استاد موفق از دید دانشجویان هايویژگی

  2، شماره 5، دوره 93 تابستان

M
E

D
IA

 

57  

 تک متغیره Tز آزمون پژوهی، تعهد و مهارت الکترونیکی و روش تدریس بر تبیین استاد موفق با استفاده ااثر دانش :4جدول 

  t p-value انحراف معیار میانگین  دانشگاه مجازي  مؤلفه

  دانش پژوهی
  001/0 443/53 48/3 93/34  شیراز

  001/0  504/30  98/2  77/35  علوم پزشکی

تعهد و مهارت 

  الکترونیکی

 001/0 658/25 90/6 38/43  شیراز

  001/0  028/22  49/4  78/45  علوم پزشکی

  روش تدریس
 001/0 134/40 68/6 73/54  ازشیر

  001/0  597/24  33/5  93/55  علوم پزشکی

  
  ها در بین دانشجویان دختر و پسرهریک از حیطهمعیار میانگین و انحراف مقایسه: 5 جدول

  p-value معیارانحراف میانگین  میانگین کل فراوانی جنس حیطه

 پژوهی دانش
 140 پسر

07/35  
06/35 27/3 

974/0  
 53/3 07/35 211 دختر

 تعهد و مهارت الکترونیکی
 140 پسر

79/43  
36/43 01/6 

297/0  
 01/7 11/44 211 دختر

 روش تدریس
 140 پسر

94/54  
42/54 25/6 

203/0  
 64/6 32/55 211 دختر

  

زیرا مقدار  ،ستنیدار انمع دانشجویان پسر و دختراختالف مشاهده شده بین میانگین  هاتمام حیطهدر  ،5 نتایج جدولبر اساس 

  .انده نمودهئنظرات یکسانی اراهاي  سؤالتمام در  دانشجویان پسر و دختریعنی . است 05/0از  بزرگترداري  سطح معنی

براي  .دانشجویان با توجه به مقطع تحصیلی در تبیین استاد موفق تفاوت معنادار وجود دارد بین دیدگاه: فرضیه سوم پژوهش

  .ه از آزمون تحلیل واریانس تک متغیره استفاده شده استبررسی  این فرضی

هاي اول و سوم معنادار است زیرا مقدار سطح در سؤالمقاطع تحصیلی مختلف با  دانشجویاناختالف مشاهده شده بین میانگین 

 ته و کارشناسی ارشد درکارشناسی ناپیوس ،مقاطع تحصیلی کارشناسی پیوستهبا  دانشجویانیعنی . است 05/0داري کوچکتر از  معنی

اختالف مشاهده شده بین  سومهاي در سؤال. اند ه ننمودهئنظرات یکسانی ارا هاي استاد موفقدوم در مورد ویژگیو  اولهاي سؤال

  .معنادار نیست کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ،مقاطع تحصیلی کارشناسی پیوسته

  .ها استفاده شدبراي تعیین منبع تفاوتشفه  تعقیبی  ها معنادار بود، از آزمون ینقابل ذکر است به دلیل این که تفاوت میانگ

پژوهی و تعهد و مهارت الکترونیکی بین دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد با طبق نتایج آزمون شفه در حیطه دانش

ه عبارت دیگر دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بیشتر ب. تفاوت معنادار وجود دارد) پیوسته و ناپیوسته(دانشجویان مقطع کارشناسی 

  .کندهاي استاد موفق را تبیین میهاي این دو حیطه ویژگیمعتقدند گویه) پیوسته و ناپیوسته(از دانشجویان مقطع کارشناسی 

  

 يریگ جهینتبحث و 

 یک برنامه ارزشیابی توسعه و تدارك و است هابرنامه بارزترین از آموزشی یکی سسهمؤ هر در علمی تهیئ اعضاي ارزشیابی

 عامل ترینمهم اساتید و آموزشی فناوريدیگر  طرفی از. شودمی محسوب سسه آموزشیمؤ یک مهم هاياولویت از خوب استاد

 خوب استاد یک شایستگی تعیین هايترین روشمتداول از یکی. شوندمی محسوب آموزشی به اهداف رسیدن براي موفقیت

 خصوص معیارهاي در دانشجویان دیدگاه و گرفته انجام این راستا در مطالعاتی گذشته هايسال طی. است دانشجویاناز  نظرخواهی

 و ریزانبرنامه به آموزش کنندگان اصلی استفاده عنوان به دانشجویان دیدگاه با آشنایی. است گرفته قرار بررسی مورد خوب استاد یک

 داشته ظرنمد نیز دانشجویان دیدگاه از را استاد موفق یک هايویژگی تا نمود خواهد کمک کشور سیستم آموزشی گیرانتصمیم

  .نمایند اعمال را الزم هايتصمیم استاد و ارزیابی تدریس هايفعالیت تنظیم در مناسب برنامه یک با ارائه و باشند

ان به ترتیب اهمیت باید از نظر دانشجویآمده از پژوهش نشان داد که یک استاد موفق از دست نتایج به ،در این مطالعه

پژوهی، روش هاي دانشپژوهی، روش تدریس و تعهد و مهارت الکترونیکی در دانشگاه مجازي شیراز و ویژگیهاي دانش ویژگی
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 بودن یاز ذهن ناشی تفاوت رسد اینبه نظر می. تدریس و تعهد و مهارت الکترونیکی در دانشگاه مجازي علوم پزشکی برخوردار باشد

 یک مشترك هايیژگیو  تعیینبراي  را مناسب قضاوت امکان که باشد فرآیند تدریس از دانشجویان کافی آگاهی عدم و هاپاسخ

 باعث شده سطح که باشدمی تحصیلی و مقطع رشته احتمالی، دالیل از دیگر یکی .دهدنمی دانشجو به، موفق دانشگاهی استاد

و کارشناسی  ندسی و حقوق در دو مقطع کارشناسیهاي مهرشته ،در دانشگاه مجازي شیراز زیراشد متفاوت با دانشجویان انتظارات

  .گرددارشد و در دانشگاه علوم پزشکی رشته آموزش پزشکی فقط در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می

که  ايمطالعه در. ن شده استستاد خوب دانشگاهی بیایک ا اولین ویژگیعنوان  پژوهی بهدانش ،در مطالعه معزي و همکاران

 در دیگري مطالعه در. ]25[ معرفی کرده است موفق استاد یک ویژگی ترینعمده عنوان به را تدریس روش است انجام داده مرندي

نان آ نظر از و بوده استاد آموزشی عملکرد و رفتار ،دانشجویان نظر از موفق استاد یک معیار ترینمهم پزشکی اهواز، علوم دانشگاه

در خصوص  .]26[بوده است  متوسط اهمیت داراي نیز دانشجویان طریقه ارزشیابی و مدرسین دانشگاهی و شخصیتی هايویژگی

پژوهی در تبیین استاد موفق اثرگذار که دانش هاي مجازي شیراز معتقدنددانشگاهدانشجویان  ،پژوهی در تبیین استاد موفقتأثیر دانش

  .است

برخورداري استاد از دانش روز علمی در حوزه تخصصی و توانایی تجزیه و تحلیل مفاهیم و  ،دانشجویان ،در حیطه دانش پژوهی

این  استاد مهم خصوصیات از. دانستند استاد موفق یک معیار تریناهمیت کم را چاپ مقاالت علمی و مهمترین را موضوعات علمی

نیز در تحقیقی با عنوان  و همکاران Mandira. مطالعه داشته باشدباشد و مدام  آشنا خود رشته هاي علمیتازه با که است

این  .]27[اند داده قرار تأکید مورد آلایده استاد صفات از یکی عنوانرا به موضوع به علم خصوصیت آل،ایده استاد یک هاي ویژگی

. مطابقت دارد ]29[ Thompsonو  Luftو  ]28[ Vaughnو  Lockaby ،]Dyer ]20و  Robertsهاي  یافته همچنین با یافته

 موضوع بر تسلط دانشجویان از درصد 98 ،مبارکی و کلداوي پژوهش در .]30[ همخوانی ندارد و همکاران Richardولی با نتیجه 

 پزشکی معلو دانشگاه در ايدر مطالعه همکاران نیز و قربانی. ]11[ اندبیان کرده توانمند استاد یک هاي ویژگی از مهمترین را درسی

 دیدگاه از توانمند استاد هاي یکویژگی مهمترین از و دانش جدید در آن زمینه را تدریس مورد درس بر تسلط استاد سمنان،

 براي دانشگاه کمیته جذب اول اولویت لذا برخورداري از دانش تخصصی و تسلط علمی باید. ]7[ کردند پرستاري عنوان دانشجویان

 حیطه در رسانی کیفیت خدمات نهایت در و دانشگاه آموزشی کیفیت افت به منجر این زمینه در اضاغم .باشد علمی تهیئ جذب

  .شد هاي صنعتی خواهدو شرکت کشور سالمت

تعهد و مهارت  هاي مجازي شیراز معتقدندشگاهدانشجویان دان ،تأثیر تعهد و مهارت الکترونیکی در تبیین استاد موفقدر خصوص 

اي را در مباحث آموزشی حتمی و ل ارتباط رسانهورود فناوري و وسائ Clark .اثرگذار است ،ن استاد موفقالکترونیکی در تبیی

ها و نگرش دانشجویان و اساتید در هنگام استفاده از نظام نوین یا ابزار یادگیري جدید الزم است تا دیدگاه. ]31[ داندناپذیر میاجتناب

آنجا که در آموزش  از. قرار گیرد تا مقدمات افزایش اثربخش یادگیري و آموزش فراهم شودخصوص این ابزار و نظام مورد بررسی 

باشد لذا ضروري است که صورت اینترنتی و دنیاي نت می ها بهشود و آموزشرو تشکیل نمی در صورت تعامل رو مجازي کالس به

دهند، ها مطالب را ارائه میر عین حال که از طریق این فناوريهاي آموزشی را بدانند و بتوانند دمدرسان نحوه کار کردن با فناوري

هاي دانشجویان را برطرف نمایند و آموزش با کیفیت هاي دانشجویان را بررسی کرده و از این طریق مشکالت و نارساییفعالیت

  .براي یادگیرندگان فراهم نمایند

هاي مجازي شیراز معتقدند روش تدریس در تبیین ن دانشگاهدانشجویا ،تأثیر روش تدریس در تبیین استاد موفقدر خصوص 

   .اثرگذار است ،استاد موفق

و قابل فهم بودن مطالب  درس تنظیم و دهی سازمان و همکاران نیز نحوهراهب در راستاي تأیید نتیجه پژوهش حاضر، پژوهش 

تدوین طرح درس  ندهم نشان دادزاده و ثمري شیخ پژوهش. ]18[ داندخوب دانشگاهی می استاد یک مهم را به عنوان ویژگی درس

   .]32[ کندداند که مدرس را براي ارایه آموزش مؤثر و با کیفیت آماده میهاي قبل از تدریس میهاي اساسی فعالیترا یکی از بخش

محتواي  ارائه ونگیچگ بلکه کندمی ایفا را یادگیري-فرآیند یاددهی در کلیدي نقش که نیست تدریس کمیت این است که واضح

 که طوري همان. دارد کلیدي نقشی است که آن دهیسازمان قابل فهم بودن مطالب درس و نحوه از منبعث که کالس در درسی

 موفق دانشگاهی استاد یک مهم ویژگی و قابل فهم بودن مطالب درس درس تنظیم و دهیسازمان دانشجویان، نحوه نظر از ذکرشد

 تنظیم و دهینحوه سازمان  مثال عنوان به .داد آموزش وي به به دانشگاه، علمی تهیئ ورود با توانمی را اهاین ویژگی .باشدمی

 از برخی آموزش همچنین این قبیل، از دیگر مواردي و مختلف تدریس هايروش از دانشجویان، آگاهی با ارتباط برقراري درس،
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 توسعه مراکز توسط شده طراحی هاي آموزشیکارگاه در استخدام بدو در اساتید شرکت با که مواردي است شناسی،روان اصول

 دانشجویان، در منديایجاد رضایت با امر این .نماید کسب را موثر تدریس و ارائه کالس به ورود براي الزم آمادگی آموزش دانشگاه،

  .بخشید خواهد را بهبود یادگیري-یاددهی کیفیت

  :گرددنهادات کاربردي زیر بیان میهاي پژوهش پیشبا توجه به یافته

پژوهی، شخصیت، تعهد و مهارت الکترونیکی و هاي استاد موفق در چهار حیطه دانشبا توجه به اینکه در آموزش مجازي ویژگی

هاي مزبور انجام هاي مجازي گزینش و گماردن استادان بر اساس ویژگیشود در دانشگاهباشد پیشنهاد میروش تدریس مهم می

  .یردگ

 مطالعه یک در جریان فراگیران هايدیدگاه خصوص در مشابه هايو پژوهش پژوهش این از حاصل نتایج گرددمی پیشنهاد

 تصمیم نهادهاي استفاده پایا مورد و روا ابزارهاي عنوان به شده استخراج هايو شاخص گردیده تدوین و بنديدسته فراتحلیلی

 نهایت در و گیرد صورت اساتید آموزشی از عملکرد واقعی ارزشیابی مناسب، آموزشی محیط مودنن ضمن فراهم تا گرفته قرار گیرنده

 و هاتنها شاخص نه هاي استاداناعتبار ویژگی افزایش گردد، درجهت کشور در هاي مجازيدانشگاه آموزش کیفیت به ارتقاي منجر

ارزشیابی از استادان  هايپرسشنامه و استفاده شده استاد موفق ايمعیاره تعیین در اساتید از خود بلکه شوند تعریف درست سؤاالت

  .شود ساخته علمی اعضاي هیئت مشارکت هاي استاد موفق باو میزان برخورداري آنها از ویژگی جهت تعیین موفقیت آنها

هاي الزم را مهمترین ویژگی ريبا توجه به اینکه در حیطه تعهد و مهارت الکترونیکی دانشجویان توانایی کار کردن استاد با فناو

مبانی، مفاهیم و اصول یادگیري الکترونیکی یابی به ان باید در راستاي دستگردد که آموزش استاددانند، پیشنهاد میاستاد موفق می

و در عین  هاي آموزشی مدون، فشردههاي آموزشی در کارگاهبا توجه به کمبود وقت مدرسان الزم است دوره. مورد توجه قرار گیرد

 . حال با کیفیت باال و زیر نظر متخصصان دایر گردد

 استاد را جزء مهمترین ویژگی و قابل فهم بودن مطالب درس درس تنظیم و دهیسازمان با توجه به اینکه دانشجویان، نحوه

ونگی تنظیم مطالب درسی فراهم هاي آموزشی زمینه آشنایی با طرح درس و چگگردد که با برگزاري دورهپیشنهاد می. دانندموفق می

  .نشناسی یادگیري آشنا گردنداشود و استادان با اصول رو
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