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هاي مطلوب استادان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشـهر از دیـدگاه دانشـجویان     در این تحقیق به ویژگی :چکیده
هـاي اسـتاد مطلـوب از دیـدگاه دانشـجویان       ویژگـی  اصلی تحقیق بدین شرح مطرح گردید کـه   ؤالسپرداخته شده و 

هـاي مطلـوب    بدنی چیست؟ با تأکید بـر اینکـه ویژگـی    مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه و تربیت –هاي هنر، فنی رشته
ردید، هدف اصـلی تحقیـق بـه بررسـی     عنوان متغیر وابسته در سه حیطه آموزشی، رفتاري و اخالقی عنوان گ استادان به

مهندسـی، علـوم    –هـاي هنـر، فنـی     هاي آموزشی، رفتاري و اخالقی استاد مطلوب از دیدگاه دانشجویان رشته ویژگی
آماري تحقیـق حاضـر را تمـامی دانشـجویان دانشـگاه آزاد       ي هجامع. باشد بدنی معطوف می انسانی، علوم پایه و تربیت

بـدنی   مهندسی، علوم انسانی، علوم پایـه و تربیـت   –هاي هنر، فنی دهند که در رشته یل میاسالمی واحد اسالمشهر تشک
 –نفـر از دانشـجویان رشـته فنـی     120نفر از دانشـجویان رشـته هنـر،     120باشندکه از این تعداد،  مشغول به تحصیل می

نفر نیز از دانشجویان رشـته علـوم    120بدنی و  نفر از دانشجویان تربیت 120نفر از دانشجویان علوم پایه،  120مهندسی، 
ابزار مـورد  . اند انتخاب شده 1)سیستماتیک(گیري تصادفی منظم  عنوان نمونه تحقیق، با استفاده از روش نمونه انسانی به

بوده و با استفاده از  α= 87/0نامه  باشد که ضریب اعتبار پرسش نامه پژوهشگر ساخته می استفاده در این تحقیق، پرسش
منظور بررسی دیدگاه دانشـجویان نسـبت    تک گروهی به tهاي آماري  مدل. دست آمده است آلفاي کرونباخ به روش

 – هاي هنـر، فنـی   منظور مقایسه دیدگاه دانشجویان رشته طرفه که به هاي استاد مطلوب و تحلیل واریانس یک به ویژگی
هـاي تحقیـق    در نهایت، بافتـه . هاي استاد مطلوب است یبدنی در زمینه ویژگ مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه و تربیت

هـاي رفتـاري از    هـاي آموزشـی و ویژگـی    بـدنی، ویژگـی   نشان داد که از دیدگاه دانشجویان هنر، علوم پایـه و تربیـت  
  .شوند هاي استادان مطلوب محسوب می ترین ویژگی مهم

  
  یانگیزش تحصیل ،فشارآورهاي تحصیلی ،فشارآورها :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
ه الگویی از استاد مطلوب براي هر نظام آموزشـی و تربیتـی   یهاي استاد مطلوب و ارا بررسی ویژگی

ها باشد، چرا که غایت اصلی آموزش و پرورش، ساختن و پـرداختن   ترین گام شاید یکی از اساسی
سـیم  آورد تر هـایی کـه حاصـل و ره    شود مگر در سایه روشـنگري  این مهم حاصل نمی. انسان است

  . هاي تربیتی آموزشی باشد چهره مطلوبی از استاد در قالب نظام
هاي معرفتی و علوم مختلف، جهـت   عنوان بخشی از فلسفه عملی، از حوزه آموزش و پرورش به     

آموزش و پـرورش  . گیرد سازي قرار دارد، بهره می هاي خود که در راس آن انسان رسیدن به هدف
ی خـود از  یو مبانی و همچنین براي رسیدن به مقاصد و اهـداف غـا   تر کردن اصول در جهت روشن

در مقولـه اول، علـومی   . بـرد  ، بهره مـی )حوزه بایدها(و فلسفه و دین و عرفان ) ها حوزه هست(علوم 
شناسی بیشترین خدمت را به تعلیم و تربیـت بـراي کشـف و     شناسی و قوم شناسی و جامعه مانند روان

ه یـ ثیر جامعـه و بافـت اجتمـاعی بـر تعلـیم و تربیـت ارا      أیـادگیري و تـ   -توصیف فرایندهاي یاددهی
ها و اهـداف غـایی فلسـفه و ادیـان بیشـترین       ها، کمال مطلوب آل اما در خصوص تعیین ایده. اند داده

  ). 1383ناعمی، (اند  تأثیر را بر تعلیم و تربیت داشته
دار رنـج   یک فلسفه تربیتی منسـجم و معنـی  در نظام تربیتی کشور ما که تا حد زیادي از نداشتن      
طبعاً الگویی منسجم و روشن از استاد مطلوب  برد و تا رسیدن به آن راه دشواري در پیش است،  می

مشخص و متمایز تعریف گردد و به همین سبب بـا نگـاهی    ،یک فلسفه تربیتی تحتکه قاعدتاً باید 
شود که این اهداف با مالك قـرار   اهده میبه اهداف آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران مش

دادن موازین اخالقی و رفتاري، بسیار کلی مطرح شده است و بـه دلیـل عـدم برخـورداري از یـک      
زیربناي نظري استوار، تاکنون طرح مشخصـی از اسـتاد مطلـوب در آمـوزش و پـرورش جمهـوري       

  ).1374شریعتمداري، (اسالمی ایران نبوده است 
هـاي درسـی    الگـویی از اسـتاد مطلـوب کـه بتوانـد قابلیـت کـاربرد در قالـب برنامـه         براي ترسیم      

گیري از منابع  هاي مختلف تحصیلی را دارا باشد، بایستی به خویشتن خویش و استمداد و بهره دوره
شناسـی   شود بدون عنایت به داشتن یک طرح انسـان  بدین ترتیب مشاهده می. و متون دینی برگشت

انسان فرهیخته نظام تربیتی در هر یک از مقاطع تحصـیلی بـه تفکیـک و در کـل      مطلوب که در آن
باشد، نه تنها کل فرایند تعلیم و تربیـت از مرحلـه    مدنظر می  عنوان خروجی نظام آموزش عمومی، به

گیرد، بلکه در آستانه قرن بیست و یکم که  طراحی اهداف تا ارزشیابی مورد ایراد و اشکال قرار می
ابت و هماوردي محصوالت نظام تربیتی در تعیین نسبت خود با ظهـور و بـروز تکنولـوژي    صحنه رق
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ارتباطات و اطالعات است، عمال خلع سالح خواهیم بود و یاراي مقابله با رقبـاي سرسـخت وجـود    
  ). 1387رهنما، (توان به ارائه الگوي مناسبی از استاد مطلوب پرداخت  نخواهد داشت و نمی

هاي استاد مطلوب و شایسته، که بتواند از لحاظ آموزشی،  گوناگونی پیرامون ویژگیابهامات      
اي معتقدند که  عده. اي مناسب اقدام نماید، وجود دارد گونه رفتاري و حتی اخالقی و عاطفی به

اي را  استاد مطلوب، استادي است که در رشته تحصیلی خود تبحر داشته و بتواند تخصص فزاینده
هاي مرتبط با  رتبط با رشته تحصیلی مربوطه به نمایش بگذارد و تسلط کاملی را در حیطهدر امور م

  ).1382دیوانگاهی، (رشته خود نشان دهد 
از سویی دیگر بعضی از افراد اعتقاد دارند که استاد مطلوب، لقب کسانی است که بتوانند      

ها و ادبیات نظري تأکید  و تنها به نظریه اي عملی و رفتاري از اطالعات خود استفاده نموده گونه به
اي  گونه هاي خود را به عبارتی دیگر، استاد مطلوب استادي است که اطالعات و آموخته نکنند؛ به

  ). 1382شعبانی، (رساند  کاربردي و عملی به صحنه ظهور می
که توانایی پرورش اي از افراد نیز بر این باورند که استاد مطلوب، فردي است  در نهایت، عده     

ها را از لحاظ اخالقی، عاطفی و احساسی  امور اخالقی به دانشجویان را دارا بوده و بتواند آن
  ).1380میري، (هدایت نمایند 

گیرند و بر  اي پا را فراتر نهاده و تلفیقی از سه نوع ویژگی مزبور را در پیش می در این میان، عده     
اد مطلوب و شایسته، در برگیرنده تمامی عوامل مذکور بوده و باید هم القولند که است این امر متفق

اي چشمگیر بر دانشجویان  گونه هاي رفتاري و اخالقی، به هاي آموزشی و هم در حیطه در حیطه
  ). 1998، 1نودینگز(شود منجر ها  تأثیر گذاشته و به بروز تغییر نگرش و تغییر رفتار در آن

هاي رفتاري با  شود، هر چند که همپوشی قابل توجهی بین ویژگی شایان ذکر است مطرح     
شود، ولی رعایت عدل و انصاف، احساس مسئولیت و رعایت  هاي اخالقی مشاهده می ویژگی

هاي تمایزگذاري الگوهاي رفتاري و اخالقی شناخته  عنوان یکی از مالك آداب اجتماعی به
، تزکیه و تهذیب را براي بروز »تربیت اسالمی تعلیم و«همچنان که مطهري در کتاب . شود  می

کند که رفتارهاي معلمان  وي عنوان می. کند عنوان شرط ضروري مطرح می هاي اخالقی به ویژگی
توانند به صیانت  باشد ولی با استفاده از تزکیه و تهذیب می ها می هاي درونی آن معرفه دقیق از جنبه

اي از   هاي اخالقی معرفه به بیان دیگر ویژگی. آورنددست  ذات دست یافته و قرب الهی را به
  ).1379مهرمحمدي، (آداب و اصول  تعلیم و تربیت اسالمی است 

                                                        
1- Noddings  
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توان به تحقیق  با رجوع به پیشینه تحقیقات انجام گرفته در زمینه موضوع تحقیق حاضر، می     
ن ادیدگاه مدیران و معاون، تأکید کرد که پیرامون بررسی ویژگی استاد مطلوب از )2006( 1فرالی

ن، مشخص ابدین ترتیب که پس از نظرسنجی از تمامی مدیران و معاون. ه استانجام شددانشگاه 
پژوهشی  -هاي آموزشی ن ویژگیشتهاي استاد مطلوب را در دا ن، ویژگیاد که مدیران و معاونش

  .دانند هاي اخالقی می و پس از آن ویژگی
، اشاره )2007( 2توان به تحقیق سیانسیالو ه، میانجام شداین زمینه از تحقیقات دیگري که در      
غنوان هاي استاد خوب  ي دیدگاه دانشجویان مؤنث و مذکر در زمینه ویژگی مقایسه به نامد که کر
دانشجویان مؤنث، استاد  نظرشود که از  هاي تحقیق فوق، مطرح می با توجه به یافته. است هشد

که از دیدگاه دانشجویان  هاي اخالقی و رفتاري مناسب باشد؛ در حالی خوب باید داراي ویژگی
  . هاي آموزشی و پژوهشی مناسب باشد مذکر، یک استاد خوب باید داراي ویژگی

هاي مدرسان  ، تحت عنوان بررسی ویژگی)2008( 3در تحقیق دیگري که توسط کالرمین     
ه است، مطرح شده که لمی دانشگاه انجام شدت عأهی تادانسدانشگاه، از دیدگاه د انشجویان و ا

هاي اخالقی و رعایت اصول و  هاي یک مدرس مناسب را در داشتن ویژگی دانشجویان ویژگی
هاي  ت علمی دانشگاه، به ویژگیأهی انداکه است اند؛ در حالی قوانین اخالقی و رفتاري عنوان نموده

هاي پژوهشی اشاره  و انجام فعالیتآموزشی از قبیل تدریس مناسب، پیروي از منابع جدید 
  .اند کرده

هاي معلم خوب از دیدگاه  ، نیز که پیرامون بررسی ویژگی)2008( 4در تحقیق ریچاردسون     
که دانشجویان چنین آمده ه است، با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی، انجام شددانشجویان 

. اند ، پژوهشی و رفتاري مطرح کردههاي معلم خوب را در چهار حیطه اخالقی، آموزشی ویژگی
هاي خود عنوان کرده که از دیدگاه  گیري از مدل معادالت ساختاري، در یافته وي با بهره

هاي اخالقی و پس از آن آموزشی به خود اختصاص  دانشجویان، باالترین میزان ضریب را ویژگی
  .دهند می
برجسته دانشگاه  تادانهاي اس بررسی ویژگی، پیرامون )2007( 5در تحقیقی که توسط کاردینالز     
استاد برجسته دانشگاه مذکور و استفاده از روش  124براون صورت گرفته، وي با بررسی  ییل

هاي اخالقی و  ویژگی مثلهایی  برجسته داراي ویژگی استادانآماري تحلیل عامل، مطرح نمود که 
                                                        

1- Frally    2- Ciancialow  
3- Clarmine   4- Richardson   
5- Cordinals  
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  . باشند آموزشی می
هاي  ، پیرامون بررسی عوامل مؤثر بر ویژگی)2006( 1کزدر تحقیق دیگري که توسط مار     

مطلوب صورت گرفته، با استفاده از روش تحلیل مسیر مشخص شده است که عوامل  استادان
مطلوب  استادانهاي  یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر ویژگی استادان) سواد اطالعاتی(آموزشی 

  .باشد می
ثر بر ؤ، تحت عنوان بررسی عوامل م)1383(آخوندهمچنین، در تحقیق دیگري که توسط      

مقبولیت معلمان و کارکنان مدارس راهنمایی و متوسطه از نظر مدیران شهر پیشوا صورت گرفته 
ارتباط با موضوع تحقیق حاضر نیست، مطرح شده است که از دیدگاه مدیران یکی از  است که بی

هاي علمی که در حیطه عوامل  و ارزش هاي مهم معلمان، دارا بودن تخصص علمی باال ویژگی
  .باشد  گیرند، می آموزشی جاي می

هاي استاد مطلوب، ابهامات گوناگونی وجود دارد  ه ویژگییاین، هنوز هم در زمینه اراوجود با      
در این تحقیق نیز پژوهشگر . شده استمنجر گونه ابهامات به برپایی تحقیقاتی در این زمینه  که این

هاي استاد مطلوب از دیدگاه دانشجویان بوده و در این میان از  سی و شناسایی ویژگیدرصدد برر
عنوان نمونه  بدنی، به مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه و تربیت –هاي هنر، فنی دانشجویان رشته

: گردد که اصلی تحقیق بدین ترتیب مطرح می سؤالرو،  از این. مند شده است تحقیق حاضر بهره
مهندسی، علوم انسانی، علوم  –هاي هنر، فنی هاي استاد مطلوب از دیدگاه دانشجویان رشته ویژگی

  بدنی چیست؟ پایه و تربیت
  :  گردند ت فرعی نیز به شرح زیر مطرح میسؤاالهمچنین،      

مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه و  –هاي هنر، فنی مطلوب، از دیدگاه دانشجویان رشته استادان -
  هاي آموزشی در چه وضعیتی قرار دارند؟  بدنی، از لحاظ ویژگی تربیت

مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه و  –هاي هنر، فنی مطلوب، از دیدگاه دانشجویان رشته استادان -
  هاي رفتاري در چه وضعیتی قرار دارند؟ بدنی، از لحاظ ویژگی تربیت

مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه و  –نر، فنیهاي ه مطلوب، از دیدگاه دانشجویان رشته استادان -
  هاي اخالقی در چه وضعیتی قرار دارند؟ بدنی از لحاظ ویژگی تربیت

ز اهمیت بوده و یهاي استاد مطلوب از دیدگاه دانشجویان حا رو، شناسایی ویژگی از این     
ت علمی و أهی استادانل و مشکالتی باشد که امروزه در یگشاي بسیاري از مسا تواند گره می

                                                        
1- Markes  
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توان اینگونه مطرح نمود که انجام تحقیقاتی پیرامون  در نهایت، می. خورد التدریس به چشم می حق
اي  العاده خصوص دانشگاه، از اهمیت فوق و به استادانل و مشکالت مرتبط با دانشجویان، یمسا

نگونه مسائل و توان عنوان کرد که ضروري است تا ای برخوردار بوده و در حقیقت اینگونه می
  .اي واضح و شفاف، مطرح شوند گونه مشکالت به

ل و مشکالتی که در ارتباط بین استادان با دانشجویان، یترین مسا به بیانی دیگر، یکی از عمده     
هاي مطلوب و درخور شأن  شود، عدم برخورداري استادان از ویژگی در دانشگاه، مشاهده می

  ).1383عسگریان، (باشد  استادي می
شود که  با نظرسنجی از بسیاري از دانشجویان و مطلع شدن از نقطه نظرات آنها، مشاهده می     

توان به میزان تسلط و آگاهی  هاي مطلوب یک استاد، می اکثریت دانشجویان معتقدند از ویژگی
هاي  همچنین، ویژگی. وي در حیطه دروس مربوطه و دارا بودن مدرك تخصصی باال اشاره نمود

تواند دانشجو را  ترین عواملی است که می رفتاري، اخالقی و حتی ظاهري استادان دانشگاه از مهم
  .تحت تأثیر قرار داده و ایجاد انگیزه در آنها نماید

توان به رعایت موازین اخالقی،  هاي رفتاري و اخالقی استادان می ترین ویژگی از مهم     
روز  روز، حتی به پذیر بودن، استفاده از منابع جدید و به برخورد بودن، صبور بودن، انعطاف خوش

بودن استاد و اهل مطالعه بودن؛ از سویی دیگر به موقع سروکالس آمدن، داشتن ظاهري آراسته و 
توانند در ارتباط با دانشجویان در سرکالس درس مؤثر  اند که می مناسب همه و همه از مواردي

  . واقع شوند
ارتباط  تا از این طریق دوهاي مطلوب استادان شناسایی ش ري است تا ویژگیرو، ضرو از این     

 يو فضاي حاکم در کالس درس به سوي پیشرفت و ارتقا گرددتري با دانشجویان ایجاد  عمیق
  .ه شودعلمی سوق داد

ویژه در کشور مـا از آنجـا بیشـتر     در نهایت، ضرورت توجه به استاد مطلوب در نظام آموزشی به     
بایـد   بینـی وحرکـت فکـري مـا کـه قاعـدتاً       عنـوان مبنـاي جهـان    شود کـه اسـالم بـه    می اهمیت داده

هایی اسـت کـه از    مکاتب و ایدئولوژي وهاي اساسی نظام تربیتی ما را تعیین نماید، جز ي گیر جهت
 ي هتـرین تصـویر از انسـان و شـیو     شناسی کامل و جامعی برخوردار است و حـق تعـالی کامـل    انسان

ش در متـون  والبته این مهم با بررسی بیشتر و کا). 1381 شریعتمداري، (دست داده است  یت او بهترب
  . آید دست می هالبالغه قرار دارد، ب دینی که در راس آن قرآن کریم و نهج
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در این تحقیق یک هدف اصلی، سه هدف فرعی و یک هدف کاربردي بـه شـرح زیـر مطـرح          
  : شوند می

 –هاي هنر، فنی هاي استاد مطلوب از دیدگاه دانشجویان رشته سی ویژگیبرر: هدف اصلی
   .بدنی مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه و تربیت

  :  شوند همچنین، اهداف فرعی نیز به شرح زیر عنوان می     
مهندسی،  –هاي هنر، فنی مطلوب، از دیدگاه دانشجویان رشته استادانهاي آموزشی  بررسی ویژگی

  .بدنی انسانی، علوم پایه و تربیت علوم
مهندسی،  –هاي هنر، فنی مطلوب، از دیدگاه دانشجویان رشته استادانهاي رفتاري  بررسی ویژگی

  .بدنی انسانی، علوم پایه و تربیت علوم
مهندسی،  –هاي هنر، فنی  مطلوب، از دیدگاه دانشجویان رشته استادانهاي اخالقی  بررسی ویژگی

   .بدنی م پایه و تربیتعلوم انسانی، علو
  :در نهایت، اهداف کاربردي به شرح زیرند     
هـاي هنـر،    هاي مطلوب اسـتادان بـا تأکیـد بـر رشـته      ه راهکارهاي اصولی جهت افزایش ویژگییارا

  .بدنی مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه و تربیت –فنی
  

  روش
بررسـی ارتبـاط بـین متغیرهـاي تحقیـق و      یابی پژوهشگر تنها بـه   در تحقیقات توصیفی، از نوع زمینه

. شـود  پردازد و از اعمال متغیر مستقل و دستکاري به هر طریقی، خودداري می هاي طبیعی می پدیده
از سویی دیگر، با توجه به اینکه  در تحقیقات توصیفی، تـوان دسـتکاري متغیرهـاي مسـتقل وجـود      

ورد دسـتکاري قـرار نـداده، بنـابراین روش     ندارد و در تحقیق فوق نیز پژوهشگر متغیر مستقلی را مـ 
  .باشد یابی می تحقیق حاضر در حیطه تحقیقات توصیفی جاي گرفته و از نوع زمینه

  
  آماري، نمونه و روش انتخاب نمونه ي جامعه
دهنـد   تحقیق حاضر را تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر تشکیل می ي جامعه

بـدنی مشـغول بـه تحصـیل      مهندسی، علوم انسـانی، علـوم پایـه و تربیـت     –فنی هاي هنر، که در رشته
تـوان لیسـتی از    با توجه به اینکه توان تهیه فهرسـتی از اعضـاي جامعـه مقـدور بـوده و مـی      . باشند می
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جـاي   1رو جامعـه تحقیـق حاضـر در حیطـه جوامـع محـدود       جامعه تهیه نمود، از ایـن  ياسامی اعضا

  .گیرد می
هاي تحقیق پرداخته  یابی که به نظرسنجی از نمونه به اینکه در تحقیقات توصیفی و زمینه با توجه     
رو، در این تحقیق نیز تعداد  ، از این)1386دالور، (نفر مکفی است  120شود، تعداد حجم نمونه  می

نفر از  120مهندسی،  –نفر از دانشجویان رشته فنی 120نفر از دانشجویان رشته هنر،  120
نفر نیز از دانشجویان رشته علوم  120بدنی و  نفر از دانشجویان تربیت 120شجویان علوم پایه، دان

انتخاب  2)سیستماتیک(گیري تصادفی منظم  عنوان نمونه تحقیق، با استفاده از روش نمونه انسانی به
  .اند شده

  
  ابزار پژوهش

 5 سؤال 30باشد که شامل  مینامه پژوهشگر ساخته  ابزار مورد استفاده در این تحقیق، پرسش
ضریب .  شود گیري می اندازه) از بسیار زیاد تا بسیار کم(اي است و با توجه به طیف لیکرت  گزینه

بوده، که با استفاده از روش آلفاي کرونباخ و با استفاده از نرم افزار  α= 87/0نامه  اعتبار پرسش
SPSS  نامه به  پس از تدوین سؤاالت، پرسش الزم به ذکر است که. دست آمده است به 16ورژن

سنجان خبره رسیده و با صالحدید کارشناسان  و کارشناسان مربوطه و همچنین روان استادانتأیید 
و روایی محتوایی و سازه ) ظاهري(نامه داراي روایی صوري  توان عنوان نمود که پرسش فوق، می

  .  باشد می
منظور بررسی دیدگاه دانشجویان نسبت  تک گروهی به t مدل آماري در این تحقیق، عبارتند از     

منظور مقایسه دیدگاه دانشجویان  طرفه که به هاي استاد مطلوب و تحلیل واریانس یک به ویژگی
هاي استاد  بدنی در زمینه ویژگی مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه و تربیت –هاي هنر، فنی رشته

  .مطلوب مورد استفاده واقع شده است
  
  
  
  
  

                                                        
1- Finite    2-  Systematic  
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  ها یافته
تک گروهی و همچنین تحلیل  tها، از مدل آماري  جهت آزمون فرضیه تحقیق و دیدگاه نمونه

  :ها به شرح زیر استفاده شد منظور مقایسه دیدگاه نمونه طرفه به واریانس یک
  

 هاي تحقیق نسبت به  تک گروهی مرتبط با بررسی وضعیت موجود دیدگاه نمونه t: 1جدول 

  استاد مطلوب» وزشیآم«هاي  ویژگی

  میانگین   گویه  سؤال
  نظري

  میانگین
  تجربی 

  انحراف 
  میزان  تعداد  معیار

t 
   هدرج

  آزادي
  سطح

  داري معنی

  استفاده از تکنولوژي و   1
  01/0  599  41/8  600  37/1  47/3 3  وسایل کمک آموزشی

  هاي  استفاده از مثال  2
  01/0  599  04/16  600  05/1  69/3 3  عینی و عملی

  روز بودن و آگاهی  به  3
  01/0  599  12/11  600  58/1  71/3 3  ل علمییبه مسا

  دارا بودن مدرك   4
  01/0  599  93/16  600  16/1  80/3 3  تخصصی مرتبط

هاي  آشناییی با شیوه  5
  01/0  599  08/23  600  07/1  01/4 3  تدریس

  01/0  599  76/14  600  13/1  68/3 3  داشتن اهداف آموزشی  6
  01/0  599  80/15  600  17/1  75/3 3  ناسبطراحی سؤاالت م  7
  01/0  599  08/17  600  14/1  79/3  3  مطالعه عمیق مطالب  8

استفاده از آزمایشگاه در   9
  01/0  599  61/15  600  19/1  76/3  3  حیطه دروس مطالب

  01/0  599  67/21  600  07/1  95/3  3  هاي گروهی ایجاد بحث  10
  01/0  599  38/45  600  41/0  76/3  3  آموزشی

  
داري در سطح  توان مطرح نمود که تفاوت معنی دست آمده، می به tکید بر میزان مقادیر أبا ت     
01/0  =α بنابراین، با توجه . ها وجود دارد هاي تجربی در تمامی گویه بین میانگین نظري با میانگین

شود که از  ان میها، میانگین تجربی باالتر از میانگین نظري است، عنو به اینکه در تمامی گویه
هاي استاد مطلوب مطرح  عنوان ویژگی دیدگاه دانشجویان، عوامل فوق بیشتر از حد متوسط به

  .باشند می
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 هاي تحقیق نسبت به  تک گروهی مرتبط با بررسی وضعیت موجود دیدگاه نمونه t: 2جدول 

  استاد مطلوب» رفتاري«هاي  ویژگی
  میانگین  گویه  سؤال

  نظري
  میانگین
  تجربی

  انحراف
  معیار

  میزان  تعداد
t 

  هدرج
  آزادي

  سطح
  داري معنی

  01/0  599  23/16  600  96/0  63/3 3  حضور به موقع در کالس  11
  01/0  599  50/12  600  10/1  56/3 3  توانایی و تسلط در اداره کالس  12
  01/0  599  69/7  600  40/1  44/3 3  عدم تبعیض و برخورد عادالنه  13

  مهارت در انتقال و  14
  01/0  599  27/16  600  15/1  77/3 3  سازماندهی مطالب

  01/0  599  09/12  600  24/1  61/3 3  خوش برخورد بودن  15

  معرفی منابع و  16
  01/0  599  34/21  600  1  87/3 3  هاي جدید و علمی سایت

  01/0  599  17/17  600  09/1  77/3 3  ایجاد انگیزه در دانشجویان  17

آشنایی با روش تحقیق و   18
  01/0  599  64/18  600  94/0  72/3 3  پژوهش

  01/0  599  17  600  09/1  76/3 3  هاي علمی تسلط به آخرین یافته  19
  01/0  599  22/13  600  23/1  66/3 3  کاربردي بودن مطالب در کالس  20

  01/0  599  50/41  600  40/0  68/3  3  رفتاري
  

داري در سطح  توان مطرح نمود که تفاوت معنی دست آمده، می هب tکید بر میزان مقادیر أبا ت     
01/0  =α بنابراین، با توجه . ها وجود دارد هاي تجربی در تمامی گویه بین میانگین نظري با میانگین

شود که از  ها، میانگین تجربی باالتر از میانگین نظري است، عنوان می به اینکه در تمامی گویه
هاي استاد مطلوب مطرح  عنوان ویژگی وامل فوق بیشتر از حد متوسط بهدیدگاه دانشجویان، ع

  .باشند می
  

 هاي تحقیق نسبت به تک گروهی مرتبط با بررسی وضعیت موجود دیدگاه نمونه t: 3جدول 

  استاد مطلوب» اخالقی«هاي  ویژگی 

  گویه  سؤال
  میانگین
  نظري

  میانگین
  تجربی

  انحراف
  میزان  تعداد  معیار

t 

  درجه
  يآزاد

  سطح
  داري معنی

  01/0  599  12/5  600  43/1  30/3 3  رعایت آداب اجتماعی  21
  01/0  599  77/5  600  38/1  32/3 3  پذیر بودن انعطاف  22
  01/0  599  47/6  600  40/1  37/3 3  رعایت انضباط و قواعد  23
  01/0  599  02/7  600  36/1  39/3 3داراي اعتماد به نفس    24
  01/0  599  87/5  600  36/1  32/3 3  آمیزنداشتن نگاه تحقیر  25
  01/0  599  80/2  600  08/3  35/3 3  داشتن احساس مسئولیت  26

  برخورداري از ویژگی  27
  انتقادپذیري

3 39/3  33/1  600  17/7  599  01/0  
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  01/0  599  74/3  600  28/1  19/3 3  اي شاد دارا بودن روحیه  28

  ارزشگذاري به شخصیت  29
  و استعداد دانشجویان

3 23/3  23/1  600  67/4  599  01/0  

  01/0  599  14/5  600  30/1  27/3 3  تفکر خالق داشتن  30
  01/0  599  91/10  600  70/0  31/3  3  اخالقی

  
 α=  01/0داري در سطح  شود تفاوت معنی دست آمده، مطرح می به tکید بر میزان مقادیر أبا ت     

بنابراین، از آنجایی که در  . ها وجود دارد ویههاي تجربی در تمامی گ بین میانگین نظري با میانگین
شود که از دیدگاه دانشجویان،  ها، میانگین تجربی باالتر از نظري است، عنوان می تمامی گویه

  .باشند هاي استاد مطلوب مطرح می عنوان ویژگی عوامل فوق بیشتر از حد متوسط به
  

 »هاي آموزشی استاد مطلوب ویژگی«اي  هطرفه مرتبط با بررسی مقایس تحلیل واریانس یک: 4جدول 

  با تأکید بر رشته تحصیلی 

  ردیف
  هاي ویژگی

  Fمیزان   انحراف معیار  میانگین  سطوح  استاد مطلوب 
سطح 

 داري معنی

  آموزشی  1

  90/4  49/36  هنر

12/6  01/0  
  67/3  17/38  مهندسی –فنی 

  46/3  90/38  علوم انسانی
  24/4  24/37  علوم پایه

  88/3  50/37  بدنی تربیت

  رفتاري  2

  42/0  59/3  هنر

20/6  01/0  
  36/0  76/3  مهندسی –فنی 

  38/0  79/3  علوم انسانی
  40/0  61/3  علوم پایه

  39/0  63/3  بدنی تربیت

  اخالقی  3

  61/0  97/2  هنر

54/88  01/0  
  60/0  85/3  مهندسی –فنی 

  57/0  84/3  علوم انسانی
  51/0  91/2  علوم پایه

  49/0  3  بدنی تربیت
  

توان مطرح نمود که  دست آمده، می به Fکید بر میزان مقادیر أبا تأکید بر جدول فوق و با ت     
 –هاي هنر، علوم انسانی، فنی بین میانگین دانشجویان رشته α=  01/0داري در سطح  تفاوت معنی

. هاي آموزشی، رفتاري و اخالقی وجود دارد نسبت به ویژگیبدنی  مهندسی، علوم پایه و تربیت



                          
1388چهارم، شماره سوم، تابستان هاي تازه در علوم تربیتی، سال  فصلنامه اندیشه        94

هاي  شود که از دیدگاه دانشجویان علوم انسانی و ویژگی ها، مطرح می بنابراین، با رجوع به میانگین
شود؛ در حالی که از  هاي استاد مطلوب محسوب می ترین ویژگی آموزشی و رفتاري از مهم

هاي استاد مطلوب  ترین ویژگی هاي اخالقی از مهم گیمهندسی  ویژ -دیدگاه دانشجویان فنی
عبارتی دیگر در بررسی دیدگاه دانشجویان در پنج رشته مذکور، باالترین میانگین در  به. باشد می

هاي  هاي علوم انسانی و باالترین میانگین در ویژگی هاي آموزشی و رفتاري مربوط به رشته ویژگی
  .یابد می هاي اخالقی تعلق اخالقی به ویژگی

باشد تا از  دار شده است، ضروري می از لحاظ آماري معنی Fبا توجه به اینکه تمامی مقادیر      
و در صورت  LSDها از آزمون تعقیبی  در صورت همگن بودن واریانس(هاي تعقیبی  آزمون

تیب به عمل آید که به تر استفاده به) Tamhane's T2ها از آزمون تعقیبی  ناهمگن بودن واریانس
  : شوند شرح زیر عنوان می

 
با تأکید بر » هاي آموزشی ویژگی«اي  بررسی مقایسه 4مرتبط با جدول Tamhane 's T2 آزمون تعقیبی : 5جدول 

  رشته تحصیلی
  
  
  
  
  
    

ها در  هاي نمونه دست آمده  بین تفاوت میانگین و با تأکید بر میزان مقادیر به 5با توجه به جدول 
هاي  ویژگی«بر بدنی با تأکید  مهندسی، علوم پایه و تربیت –پنج رشته هنر، علوم انسانی، فنی

داري بین دیدگاه دانشجویان رشته هنر با علوم انسانی و  شود که تفاوت معنی مطرح می ،»آموزشی
مشاهده  α=  01/0بدنی در سطح  مهندسی با علوم پایه و تربیت –مهندسی، دانشجویان فنی –فنی
  .  شود می
  
  
  
  
  

  بدنی تربیت  علوم پایه  مهندسی –فنی  علوم انسانی  هنر  
  -01/1  -75/0  -41/1  -68/1    هنر

  67/0  93/0  -72/0    05/0 علوم انسانی
  40/1  66/1    -  01/0  مهندسی –فنی

  -25/0    01/0  -  -  علوم پایه
    -  05/0  -  -  بدنی تربیت
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  با تأکید بر رشته تحصیلی» هاي رفتاري ویژگی«ي ا بررسی مقایسه 4مرتبط با جدول  LSDآزمون تعقیبی  : 6جدول 

  
هـا در   هاي نمونه دست آمده بین تفاوت میانگین و با تأکید بر میزان مقادیر به 6با توجه به جدول      

هـاي   ویژگـی «بـدنی بـا تأکیـد بـر      مهندسی، علـوم پایـه و تربیـت    –پنج رشته هنر، علوم انسانی، فنی 
انسـانی و  داري بین دیدگاه دانشجویان رشته هنـر بـا علـوم     شود که تفاوت معنی ، مطرح می»رفتاري

مهندسـی بـا    –مهندسی، دانشجویان علوم انسانی با علوم پایه و تربیت بدنی و دانشجویان فنـی  –فنی
  .شود مشاهده می α=  01/0علوم پایه و تربیت بدنی در سطح 

  
  » هاي اخالقی ویژگی«اي  بررسی مقایسه 4مرتبط با جدول  Tamhane 's T2 آزمون تعقیبی  : 7جدول 

  ه تحصیلیبا تأکید بر رشت

  
ها در پنج  هاي نمونه دست آمده بین تفاوت میانگین به و با تأکید بر میزان مقادیر 7با توجه به جدول 

، »هاي اخالقی ویژگی« بدنی با تأکید بر مهندسی، علوم پایه و تربیت –رشته هنر، علوم انسانی، فنی
 – داري بین دیدگاه دانشجویان رشته هنر با علوم انسانی و فنی شود که تفاوت معنی مطرح می

مهندسی با علوم  –با علوم پایه و تربیت بدنی و دانشجویان فنیمهندسی، دانشجویان علوم انسانی 
   .شود مشاهده می α=  01/0پایه و تربیت بدنی در سطح 

  
  گیري بحث و نتیجه

هـاي   هاي درسـی دوره  براي ترسیم الگویی از استاد مطلوب که بتواند قابلیت کاربرد در قالب برنامه

  بدنی تربیت  علوم پایه  مهندسی –فنی علوم انسانی  هنر  
  - 04/0  - 02/0  - 19/0  - 16/0    هنر

  12/0  14/0  - 02/0    01/0 علوم انسانی
  15/0  17/0    -   01/0  مهندسی –فنی 

  - 02/0    01/0  01/0  -   علوم پایه
    -   01/0  01/0  -   بدنی تربیت

  بدنی تربیت  علوم پایه  مهندسی –فنی علوم انسانی  هنر  
  - 03/0  06/0  - 86/0  - 87/0    هنر

  84/0  94/0  01/0    01/0 علوم انسانی
  83/0  93/0    -   01/0  مهندسی –فنی

  - 09/0    01/0  01/0  -   علوم پایه
    -   01/0  01/0  -   بدنی تربیت
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هـاي   هاي رفتاري و ویژگـی  هاي آموزشی، ویژگی گیمختلف تحصیلی را دارا باشد، بایستی به ویژ
یـاددهی و   –گیري از منابع و متون جدید با تأکید بـر الگوهـاي یـادگیري     اخالقی و استمداد و بهره

  .  عوامل مؤثر بر آن، نظري نو افکند
تجزیه و تحلیل مربوط به بررسی محتواي منابع و متون مورد مطالعه جهـت پاسـخگویی بـه ایـن          

مهندسـی، علـوم    –هاي هنـر، فنـی   هاي استاد مطلوب از دیدگاه دانشجویان رشته سش که ویژگیپر
آن بـود کـه بـه علـت گسـتردگی و عمـق        ي هدهنـد  بـدنی چیسـت؟ نشـان    انسانی، علوم پایه و تربیت

تـوان   انـدازهاي متفـاوتی مـی    هاي اسـتاد مطلـوب بـه رویکردهـا و چشـم      هاي مرتبط با ویژگی بحث
بحث، از سه ویژگی اصلی که با مرور  ي هر این تحقیق به جهت محدود نمودن دامننگریست، لذا د

ادبیات و پیشینه تحقیق و مصاحبه و نظرسنجی از دانشجویان حاصل شده اسـت، اشـاره شـده و سـه     
  .گیرد ویژگی آموزشی، رفتاري و اخالقی مدنظر قرار می

بـدنی،   اه دانشـجویان هنـر، علـوم پایـه و تربیـت     هاي تحقیق نشان داد که از دیدگ در نهایت، یافته     
هـاي اسـتادان مطلـوب محسـوب      تـرین ویژگـی   هاي رفتاري از مهم هاي آموزشی و ویژگی ویژگی

درصـد قابـل    99و سطح اطمینـان   α= 01/0هاي فوق در سطح  الزم به ذکر است که یافته. شوند می
بـدنی،   رشته هنر، علوم پایه و تربیـت همچنین مشخص گردید که از دیدگاه دانشجویان . تأیید است

شـوند و نـه    عنوان مهمترین ویژگی استاد مطلوب محسـوب مـی   هاي اخالقی در استادان نه به ویژگی
هاي اخالقی، تـأثیر انـدکی در گـرایش بـه      توان آنها را نادیده انگاشت؛ بدین ترتیب که ویژگی می

  . استاد مطلوب  بودن، دارد
هـاي   مهندسی  ویژگـی  -که از دیدگاه دانشجویان علوم انسانی و فنیهمچنین، مشخص گردید      

هـاي اسـتادان مطلـوب محسـوب      تـرین ویژگـی   هـاي رفتـاري و اخالقـی از مهـم     آموزشی، ویژگـی 
درصـد قابـل    99و بـا سـطح اطمینـان     α=01/0هاي فوق در سطح  الزم به ذکر است، یافته. شوند می

هاي فوق از مهمتـرین   مهندسی، ویژگی -علوم انسانی و فنیاز دیدگاه دانشجویان رشته . تأیید است
  . تواند در یک استاد مطلوب مشاهده شوند هایی هستند که می ویژگی

هاي استاد مطلوب در پـنج رشـته هنـر، علـوم      اي ویژگی الزم به ذکر است که در بررسی مقایسه     
هاي آموزشی، در دو  ه از ویژگیبدنی مشخص گردید ک مهندسی، علوم پایه و تربیت –انسانی، فنی

هـاي   ویژگـی «و » داشتن اهداف آموزشـی «، »استفاده از تکنولوژي و وسایل کمک آموزشی«گویه 
ترتیـب کـه    بـدین . هـاي فـوق مشـاهده مـی شـود      داري بـین رشـته   تفاوت معنـی » )در کل(آموزشی 

  .اند دهها به دو مورد فوق اشاره نمو دانشجویان علوم انسانی بیشتر از دیگر رشته
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هاي  ویژگی«و » هاي علمی تسلط به آخرین یافته«هاي رفتاري، تنها در گویه  همچنین، از ویژگی     
ترتیـب کـه    بـدین . هـاي فـوق مشـاهده مـی شـود      داري بـین رشـته   تفـاوت معنـی  »  )در کـل (رفتاري 

  .اند اشاره نموده باالها به مورد  دانشجویان رشته علوم انسانی بیشتر از دیگر رشته
هاي مرتبط با  شود که در تمامی گویه هاي اخالقی، مطرح می در نهایت، با تأکید بر ویژگی     

ترتیب که از  بدین. شود هاي فوق مشاهده می داري بین رشته هاي اخالقی تفاوت معنی ویژگی
و رعایت انضباط «، »پذیر بودن انعطاف«، »رعایت آداب اجتماعی«دیدگاه دانشجویان علوم انسانی، 

ارزشگذاري به شخصیت و «و » اي شاد دارا بودن روحیه«، »داشتن احساس مسئولیت«، »قواعد
که از  شود؛ در حالی هاي استاد مطلوب محسوب می ترین ویژگی از مهم» استعداد دانشجویان

، »نداشتن نگاه تحقیرآمیز«، »داراي اعتماد به نفس باال«مهندسی،  –دیدگاه دانشجویان فنی
شتن دا«، »ارزشگذاري به شخصیت و استعداد دانشجویان«، »از ویژگی انتقادپذیري برخورداري«

هاي استاد مطلوب  ترین ویژگی از مهم» )صورت کلی به(هاي اخالقی  ویژگی«و » تفکر خالق
  .باشند می
هاي تحقیق حاضر و تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور،  در نهایت، با مقایسه یافته     
در سه را هاي استاد مطلوب  ، که ویژگی)1998(تحقیق حاضر با تحقیقات نودینگز گفت توان  می

هاي  ، که ویژگی)2006(د؛ همچنین، تحقیق فرالی کن حیطه آموزشی، اخالقی و رفتاري خالصه می
پژوهشی و سپس  -هاي آموزشی از دیدگاه مدیران و معاونین ابتدا ویژگیرا استاد مطلوب 

، که در بین دانشجویان انجام گرفته و )2007(و تحقیق سیانسیالو  داند میهاي اخالقی  ویژگی
هاي  هاي اخالقی و رفتاري و دانشجویان مذکر ویژگی کند دانشجویان مؤنث ویژگی مطرح می

گیرند، همچنین، تحقیق  هاي استاد خوب در نظر می عنوان ویژگی آموزشی و پژوهشی را به
، که )2006(و مارکز  کند میهاي آموزشی و اخالقی تأکید  که به ویژگی) 2007(کاردینالز 

کند، هماهنگ است؛  برجسته ذکر می استادانهاي مطلوب  عنوان ویژگی هاي آموزشی را به ویژگی
هاي استاد مطلوب در سه حیطه  زیرا در تمامی تحقیقات مذکور مطرح شده است که ویژگی

ن آموزش و اندرکاران و مسئوال ي است تا دستگیرد و ضرور اخالقی، رفتاري و آموزشی قرار می
هاي  مطلوب که شامل ویژگی استادانهاي  پرورش و همچنین سازمان سنجش نسبت به ویژگی

بر  استاداناي را مبذول نموده و گزینش و گمارش  شود، توجه ویژه آموزشی، اخالقی و رفتاري می
شود دانشجویان  یقات فوق استنباط میهمانگونه که از تحق. گیردانجام هاي مزبور  اساس ویژگی

هاي اخالقی و سپس آموزشی و رفتاري در  را به ویژگی استادانمهمترین ویژگی مطلوب در 
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  . دانند دانشگاه آزاد اسالمی منوط می
، انجام شد، نیز که با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی )2008(در نهایت در تحقیق ریچاردسون      

هاي معلم خوب در چهار حیطه اخالقی، آموزشی، رفتاري و پژوهشی  ژگیمشخص گردید که وی
توان به  الزم به ذکر است که با رجوع تحقیقات انجام شده در داخل کشور نیز می. گیرد جاي می

هاي  ، به ویژگی)1380(بدین ترتیب که میري . ، اشاره نمود)1383(و آخوند ) 1380(تحقیق میري 
هاي  اند که با یافته هاي رفتاري استاد مطلوب اشاره کرده به ویژگی ،)1383(اخالقی و آخوند 

  .تحقیق حاضر همخوانی دارد
  :دشو هاي پژوهش حاضر پیشنهادهایی به شرح زیر مطرح می براساس یافته     
   هـاي شخصـیتی و    با توجه به اینکه در این تحقیق به کنترل متغیرهاي مزاحم، از قبیـل ویژگـی  ...

هـاي   شود که پژوهشگران بعدي، به ارتباط بین ویژگی رو پیشنهاد می ه است، از اینپرداخته نشد
 .هاي استاد مطلوب نیز مدنظر قرار گیرد شخصیتی دانشجویان با ویژگی

 گیـرد،   یابی بوده و در حیطه تحقیقات توصیفی جاي مـی  از آنجایی که طرح تحقیق حاضر زمینه
شود  رو، پیشنهاد می از این. سوي پژوهشگر اعمال نشده استگونه متغیر مستقلی از  بنابراین، هیچ

ه متغیر آزمایشی، یعمل آورده و با ارا که پژوهشگران بعدي، از طرح تحقیق آزمایشی استفاده به
 .به مقایسه دو گروه کنترل و آزمایش بپردازند

 فـردي وي،  هـاي   هاي شخصیتی استاد و نادیـده گـرفتن ویژگـی    با تأکید بر عدم توجه به ویژگی
هـاي اسـتادان توجـه     ها بـه ویژگـی   شود که در مراکز آموزشی و به خصوص دانشگاه پیشنهاد می

 . اي مبذول شود ویژه

 هاي رفتاري استاد و رعایت آداب اجتماعی، ضـروري اسـت تـا     با تأکید بر عدم توجه به ویژگی
تـر   تر و شایسته اري مناسبهاي رفتاري استادان توجه نموده و استادانی که از لحاظ رفت به ویژگی
 .ل شدیاي را براي آنها قا باشند، امتیازات ویژه می استاداناز دیگر 

 اسـتادان هـاي اخالقـی    ها و مراکز آموزشی توجـه بـه ویژگـی    از آنجایی که امروزه در دانشگاه ،
اي  نیـز تأکیـد فزاینـده    اسـتادان هاي اخالقـی   گردد که به ویژگی شود توصیه می نادیده گرفته می

ل یـ ی که از لحاظ اخالقی، از منزلت باالیی برخوردارند، قااستادانشود و امتیازهاي خاصی براي 
 .گردید

 مبنـی بـر بـه روز     اسـتادان هاي  هاي آموزشی اطالعات و آموخته با تأکید بر عدم توجه به ویژگی
روسـی کـه   و د اسـتادان هاي  شود که به سرفصل هاي استادان، پیشنهاد می بودن مطالب و سرفصل
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هـاي   ی که از لحاظ محتوا و سرفصلاستاداناي نموده و  شود، عنایت ویژه توسط آنها تدریس می
ویـژه   شوند، مورد تشویق ویـژه قـرار گرفتـه و بـه     مند می آموزشی از مطالب جدید و به روز بهره
 ، اســتفاده از تســهیالت و)هــزار تومــان 500تـا   200از (امتیـازات مــادي شــامل افــزایش حقــوق  

به آنها اهدا ... هاي مطالعاتی و  ،  ایجاد فرصت) ..مسافرت، مسکن و (تفریحی  –امکانات رفاهی
 .شود

 هـاي رفتـاري،    گردد، بـه ویژگـی   توجه می استادانهاي ظاهري  برخالف اینکه امروزه به ویژگی
وبی را که شایسته و مطل استادانتا از این طریق بتوان  گرددتأکید  نیز استاداناخالقی و آموزشی 

دهنـد، شناسـایی و مـورد     نشان مـی  استادانهاي فوق، تفاوت فاحشی را با دیگر  از لحاظ ویژگی
تفریحـی،   –ارائـه امکانـات رفـاهی   (تشویق و حمایت قرار گیرند تا عالوه بـر مـوارد ذکـر شـده     

هـاي آموزشـی دعـوت بـه      از آنهـا در کارگـاه  ) هاي مطالعاتی و افـزایش حقـوق و مزایـا    فرصت
عنوان الگویی مناسب براي دیگـر   هاي آنها به ها و توانایی ري شود و از اطالعات و آموختههمکا

 .استفاده گردد استادان

هاي اخالقی، رفتاري، آموزشی و حتی شخصـیتی در   از لحاظ ویژگی استادانگونه  چنانچه این     
اي را از خـود بـه    ینـده تواننـد بـازدهی فزا   خور توجه و تشویق و حمایت مسئوالن قرار گیرنـد، مـی  

پژوهشـی   –هـاي آموزشـی   و فعالیـت  بپردازنـد نمایش گذاشته و با فراغ خاطر بیشتري، به تـدریس  
 همچنین، از آنها در دیگر مراکـز آموزشـی، بـه غیـر از واحـد مربوطـه      . تري را نیز ارایه دهند متنوع

 .استفاده نمود توان می

  نظر سیاستگذارانتربیتـی و مسـئولین    –ریـزان آموزشـی    و برنامـه دستاوردهاي تحقیق حاضر، مد
 . ها و سازمان سنجش قرار گیرد دانشگاه

 هـاي احصـاء شـده در ایـن تحقیـق،       هاي اجرایی و کاربردي براي عملیاتی کردن ویژگـی  کمیته
  . گیري نمایند تشکیل گردد تا نتایج تحقیق حاضر را پی

 تحقیـق منحصـر بـه     ي هامنـ هاي استاد مطلوب د در تحقیقات آتی جهت بررسی ویژگی
عملـی و   ي ههاي اخالقی، رفتاري و یـا آموزشـی گـردد تـا نتیجـ      بررسی دسته واحدي مانند ویژگی

  . دست آید هقابل کنترل بیشتري ب
 هاي نظري و عملی، اسـتادان یـک یـا چنـد نظـام       منظور پرکردن خأل در این عرصه و به

نظام آموزش و پـرورش جمهـوري اسـالمی     ستادانابا ...) مثالً کشور مالزي یا عربستان و(آموزشی 
 . ایران مقایسه گردد
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  نگردد؛ بلکـه از  منحصر در تحقیقات بعدي، بررسی میدانی به نظرسنجی از دانشجویان

عمل آمده و به مقایسه دیدگاه  ها نیز نظرسنجی به دانشگاه استاداندیدگاه متخصصان، کارشناسان و 
  .دپرداخته شو استاداندانشجویان با 
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