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مقاله پژوهشی

بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و کیفیت تدریس در میان استادان
دانشگاه علوم پزشکی ارتش از دیدگاه دانشجویان
مرتضی مرادی دولیسکانی* ،1مژگان محمدیمهر2

مقدمه :ویژگیهای شخصیتی استادان نقش مؤثری در کاهش میزان پیشرفت تحصیلی و افزایش بازدهی یادگیری دانشجویان
ایفا میکند و از جمله اینکه ویژگیهای شخصیتی استادان میتواند پیشبینی کننده تغییرات در سبکهای تدریس او باشد.
هدف :این مطالعه به منظور بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و کیفیت تدریس در میان استادان دانشگاه علوم
پزشکی ارتش انجام شد.
مواد و روشها :مطالعه حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش آن توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری
شامل  947دانشجوی در حال تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سال تحصیلی  1396-1397بودند .برای تعیین
حجم نمونه با مراجعه به جدول کرجسی و مورگان  175نفر با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای انتخاب شدند .ابزار
پژوهش ،پرسشنامه اخالق حرفهای تدریس نجفی و همکاران و کیفیت تدریس سراج بود .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده
از آزمون همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار  SPSSنسخه  19انجام شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی و کیفیت تدریس استادان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد
( .)P<0/01بدین معنا که هرچه میزان مؤلفه ویژگیهای شخصیتی در استادان باالتر باشد ،به احتمال بیشتری کیفیت تدریس
آنها باالتر خواهد بود .مقدار همبستگی این دو متغیر برابر با  0/389بود که این مقدار در سطح  0/01معنادار میباشد.
بحث و نتیجهگیری :با توجه نتایج مطالعه حاضر و وجود رابطه مثبت و معنادار بین «ویژگیهای شخصیتی» و متغیرهای
«اخالق حرفهای» ،توجه به ویژگیهای شخصیتی استادان میتواند یکی از شاخصها و راهبردهای اساسی جهت بهبود
تضمین کیفیت تدریس در دانشگاه علوم پزشکی ارتش باشد.
کلمات کلیدی :شخصیت ،تدریس ،کیفیت.
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تاریخ دریافت1397/10/18 :
تاریخ پذیرش:

1397/12/7

تاریخ انتشار:

1398/1/31

مقدمه

به عنوان یکی از مهمترین مؤلفههای برنامه درسی است تا با در

تعلیم و تربیت فراگیران در هر نظام آموزشی در چرخهای از فرایند

نظر گرفتن مؤلفههای کیفیت آموزشی ابزاری مفید برای ایجاد

تدریس و یادگیری تحقق مییابد .به طوری که تحت تأثیر افکار

یادگیری با معنا در یادگیرندگان باشد (.)2

سنتی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ،انتظار میرود بیشترین

مقولهی ارتقای کیفیت آموزشی در دانشگاهها و مراکز آموزش دنیا

میزان یادگیری و تغییرات رفتاری دانشجویان در هنگام تدریس

در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است .به گونهای که در

شکل گیرد ( .)1الزمه این امر توجه به امر کیفیت روش تدریس

سال  2005بیش از  70سازمان تخصصی این حوزه در  48کشور

1ـ دانشجوی دکترای برنامهریزی درسی ،پژوهشگر ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه اصفهان ،پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی آجا ،اصفهان ،ایران.
2ـ دکترای برنامهریزی درسی ،دانشیار ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران ،ایران (*نویسنده مسئول).
آدرس الکترونیکیmojganmehr20@yahoo.com :
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چكيده

اعتباربخشی و رسالت مهم دانشگاهها یعنی تحقق امر یادگیری

آموزشی محسوب میشود .چنان که در فرایند تدریس تنها تجارب

مؤثر ،وابسته به امر کیفیت آموزش و تدریس میباشد .پژوهش

و دیدگاههای علمی اساتید نیست که مؤثر واقع میشود ،بلکه کل

درباره کیفیت تدریس در دانشگاه از جمله مهمترین مسائلی است

شخصیت اوست که در ایجاد شرایط یادگیری و تغییر و تحول

که از یک سو بازخورد مناسب برای تجزیه و تحلیل مسائل آموزشی،

تأثیر میگذارد (.)10

تصمیمگیریهای اساسی و برنامهریزیهای راهبردی در اختیار

دیدگاه روانشناسان نسبت به شخصیت با توجه به تعریفی که از آن

مسئوالن و دستاندرکاران آموزش عالی قرار میدهد و از سوی

ارائه میدهند متفاوت است؛ اما صرف نظر از دیدگاههای متفاوت

دیگر ،مدرسان با آگاهی از کیفیت عملکرد خود در جریان تدریس

روانشناسان نسبت به شخصیت ،توجه به شخصیت و درک صحیح

قادر خواهند بود به اصالح شیوهها و روشهای آموزشی ،ارزشیابی

از آن منجر به موفقیت در زندگی اجتماعی و توانایی بهرهوری از

آموزشی و در نتیجه افزایش کیفیت تدریس خود بپردازند (.)4

حداکثر قابلیتهای افراد میشود .ترقی جامعه مستلزم شناخت

به اعتقاد مارش ) (Marshو دیگران ،کیفیت تدریس آن چیزی

شخصیت افراد ،با توجه به تفاوتهای موجود در شخصیت و تأثیر

است که دانشجویان و اعضای هیئت علمی آن را تدریس اثربخش

آن بر عملکرد آنهاست ( .)11شخصیت هر فرد الگوهای معنی

میدانند که مؤلفههای کلی تدریس و یادگیری را در بردارد (.)5

از رفتار و شیوههای تفکر وی است که نحوه سازگاری شخص با

برخی دیگر بر این باورند که منظور از کیفیت بخشی تدریس،

محیط را تعیین میکند ( .)12شخصیت از عناصر درونی (افکار،

بررسی میزان مؤثر بودن فعالیتهای آموزشی است که شامل

ارزشها و خصیصههای وراثتی) و عناصر بیرونی (رفتارهای قابل

مهارتهای تدریس ،انگیزش ،شخصیت رفتار در کالس و توانایی

مشاهده) متأثر است (.)13

علمی استاد میشود ( .)6در آموزش عالی اعضای هیئت علمی

پژوهشها نشان دادهاند که بین ویژگیهای شخصیتی با متغیرهای

بزرگترین نقش را در بهبود کیفیت آموزش ایفا میکنند و بدیهی

مرتبط با شغل ارتباط وجود دارد و ارزش شخصیت به عنوان یکی

است که دانش تخصصی استادان هنگامی میتواند کارایی خوبی

از پیشبینی کنندههای عملکرد شغلی پذیرفته شده است؛ زیرا

داشته باشد که با سبکها و باید و نبایدهای مورد بهرهبرداری

شخصیت فرد ،انگیزش و نگرش فرد را نسبت به یک شغل و شیوهای

مخاطبان قرار گیرد (.)7

که فرد به اقتضائات شغلی پاسخ میدهد مشخص میکند (.)14

منظور از بعد کیفی آموزش ،در واقع بررسی میزان مؤثر بودن

بسیاری از صاحب نظران بر این عقیدهاند که صفات عمومی مختلف

فعالیتهای تدریس است که شامل مهارتهای تدریس ،انگیزش،

از قبیل هوش یا تحصیالت عالیه در همهی مشاغل به موفقیت

شخصیت ،رفتار در کالس و توانایی علمی استاد میشود ( .)8در

حرفهای کمک میکند؛ در نتیجه در اغلب موارد مجموعهی عوامل

واقع با توجه به اینکه استاد در محوریت چرخهی فعالیتهای

واحدی را برای انتخاب افراد در مشاغل مختلف به کار میگیرند،

یاددهی -یادگیری قرار میگیرد تا بتواند نیروهای کارآمد از نظر

بیآنکه به ویژگیهای شخصیتی و روانی توجه الزم داشته باشند.

دانش ،نگرش ،مهارت و مسئولیتهای اجتماعی الزم از قبیل

گاهی مشاهده میگردد علیرغم اینکه از لحاظ تناسب تخصص

مسئولیتپذیری ،پاسخگویی ،وجدان کاری ،شخصیت و منش

حرفهای افراد با تحصیالت یا محیط و وسایل کار آنها اشکالی

حرفهای را تربیت نماید ،باید خود دارای معیارهایی باشد تا بتواند

وجود ندارد ،اما حصول کار آنها رضایت بخش نیست .این نارضایتی

انتظارات سیستمی (دانشگاه) و فراسیستمی (جامعه) را تأمین

میتوان به دلیل عدم توجه به عوامل روانی و شخصیتی افراد باشد

کند ( .)9از این رو میتوان گفت ،از جمله عواملی که میتواند

( .)15در این میان سازمان بینالمللی کار (International Labor

با کیفیت تدریس اساتید در ارتباط باشد ،ویژگیهای شخصیتی

) ،Organizationتدریس را به عنوان یک شغل و حرفه معرفی

آنها در فرایند یاددهی -یادگیری کالس درس و حتی خارج از

میکند و بسیاری از پژوهشها معلمان و استادان را به عنوان

آن میباشد .اساتید باید از ویژگیهای شخصیتی مطلوب برخوردار

اشخاص حرفهای تلقی کرده و تأکید میکنند که تدریس یک
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جهان ایجاد شده است ()3؛ بنابراین یکی از مقولههای مهم در

باشند .شخصیت استاد از عوامل بسیار مهم و مؤثر در فرایند
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از مؤلفههای اساسی شخصیت استاد میتوان به یگانگی میان کردار

ویژگیهای شخصیتی استاد باشد ،تحت تأثیر آنچه او در تدریس

و رفتار و طرز برخورد وی با دانشجو اشاره کرد .احترام گذاشتن به

انجام میدهد و سبک و هنرهایی است که او در جریان فرایند

نظرات دانشجو ،حلم و فروتنی ،تواضع و دلسوزی و انطباق گفتار

یاددهی -یادگیری و در ارتباط با دانشجویان انجام میدهد،

با رفتار از عواملی هستند که میتواند پایهگذار محبوبیت استاد در

میباشد .نتایچ پژوهشها نیز نشان داده است که دانشجویان از

نظر دانشجو باشد .در حقیقت ،تدریس مطلوب و تربیت اثربخش

استادانی که متخصص ،با اخالق ،صمیمی و برونگرا هستند با

موقعی انجام میگیرد که دانشجو مجذوب استاد خود شده باشد.

ارزیابی باالیی قدردانی میکنند .اینها همان ویژگیهای هستند

این جذب و دلبستگی به طور تنگاتنگی با ابعاد شخصیت استاد

که زمینهساز یک تدریس با کیفیت است و که باعث میشود یک

ارتباط و همبستگی دارد (.)10

استاد در کار خود موفق شود و بیشترین میزان یادگیری را برای

پژوهشهای مختلف رابطه بین شخصیت و تدریس را مورد

دانشجویان خود فراهم سازد .با توجه به بررسیهای که پژوهشگر

بررسی قرار دادهاند و همبستگی بین آنها را تأیید کردهاند.

انجام داد تا کنون پژوهشی که به بررسی رابطه بین ویژگیهای

در مطالعهای ویژگیهای شخصیتی معلمان مقطع متوسطه و

شخصیتی و کیفیت تدریس آنها به طور عام و به طور خاص در

ارتباط آن با ارزشیابی دانشآموزان از تدریس آنها بررسی شد.

دانشگاه علوم پزشکی ارتش انجام نشده است و با اطمینان باال

جنبههای متفاوتی از این پنج بعد شخصیتی معلمان به دست

میتوان گفت که این پژوهش اولین گام در این زمینه محسوب

آمد که برای دانشآموزان در ارزیابی معلمان مهم بود .یک جنبه

میشود؛ بنابراین با توجه به بررسی این مهم و بررسی رابطهی

از برونگرایی (جمعگرایی) ،دو جنبه از گشودگی (گشودگی به

متغیرهای ذکر شده ،هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین

ایدهها و ارزشها) ،یک جنبه از توافق و دو جنبه از با وجدان بودن

استادان دانشگاه
ویژگیهای شخصیتی و کیفیت تدریس در میان
ِ

(نظم و تالش پیشرفت) به طور مثبت و معنیداری با ارزشیابی

علوم پزشکی ارتش میباشد .با نظر به آنچه گفته شد و استناد به

دانشآموزان از تدریس معلمان همبسته بودند ( .)19یافتههای

پیشینه موضوع فرضیه زیر قابل تدوین است:

یک پژوهش دیگر در زمینه ویژگیهای شخصیتی استادان نشان

استادان
بین ویژگیهای شخصیتی و کیفیت تدریس در میان
ِ

داد که برونگرایی ،انعطافپذیری ،توافق و با وجدان بودن در

دانشگاه علوم پزشکی ارتش ارتباط وجود دارد.

ارزیابی دانشجویان از مؤلفههای تدریس اساتید هستند ،در حالی
که روانرنجوریخویی چنین نبود (.)20
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فعالیت حرفهای است (.)18-16

دانشجویان مرتبط باشد؛ اما این ارتباط بیشتر از آنکه تحت تأثیر
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مرتضی مرادی دولیسکانی و مژگان محمدیمهر

مواد و روشها

پاتریک ) (Patrickاشاره میکند که یکی از منابع سوگیری

پژوهش حاضر ،از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از

که روی دقت ارزشیابی دانشجویان تأثیر میگذارد ویژگیهای

نوع همبستگی بود .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه

شخصیتی اساتید میباشد .به طوری که دیدگاه دانشجویان نسبت

علوم پزشکی ارتش بود که در سال تحصیلی  1396-1397مشغول

به تدریس اثربخش و با کیفیت استادان ممکن است بیشتر تحت

به تحصیل بودند .حجم جامعه دانشجویان بر اساس آمار اخذ شده

تأثیر ویژگیهای شخصیتی اساتید باشد تا دیگر مشخصههای

از مرکز فناوری اطالعات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش در

تدریس مانند میزان یادگیری و نمره گرفتن دانشجویان (.)20

دانشکدههای پزشکی ،دندانپزشکی ،پیراپزشکی و پرستاری 947

جاکوبسن ) (Jacobsonطی پژوهشی که در رابطه با خصوصیات

نفر بودند .برای تعیین حجم نمونه با مراجعه به جدول کرجسی و

استادان انجام داد ،بیان داشت که درصد قابل توجهی از دانشجویان

مورگان  175نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای

برای خصوصیات شخصیتی استادان بیشترین اهمیت را قائل

انتخاب شدند .معیارهای ورود دانشجویان به مطالعه شامل موارد

بودهاند ( .)21با نظر به آنچه گفته میشود میتوان اذعان داشت

ذیل بود -1 :افراد انتخاب شده به شرکت در مطالعه رضایت

که ویژگیهای شخصیتی استادان ممکن است با ارزیابی کلی

داشته و عالقه مندی داشته باشند -2 .دانشجویان حداقل دو
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علوم مراقبتی نظامی ■ مجله دانشكده پرستاري ارتش جمهوري اسالمي ايران

 40واحد نظری گذراندهاند و از تدریس اساتید در کالس درس

دانشجویان نرخ پاسخدهی  100درصد بود و تمام پرسشنامهها

بهرهمند شدهاند .معیارهای عدم ورود به مطالعه مواردی ذیل بود:

جمعآوری شدند .جهت رعایت مالحظات اخالقی در این مطالعه،

 -1دانشجویانی که عدم رضایت جهت ادامه همکاری خود را اعالم

پس از موافقت دانشجویان ،توضیحات الزم درباره محرمانه ماندن

کردند -2 ،دانشجویان ورودی جدید که تجربه حضور در کالس

اطالعات شخصی به آنها داده شد و اطمینان شد که دادهها بدون

و تدریس اساتید را نداشتهاند -3 ،دانشجویانی که فقط واحدهای

نام و فقط برای استفاده در پژوهش جمعآوری میشوند .رعایت

عملی را گذرانده بودند.

صداقت در ثبت اطالعات و تجزیه و تحلیل دادهها ،رعایت اخالق

ابزارهای گردآوری دادهها  2نوع پرسشنامه استاندارد اخالق

در انتشار نتایج و رعایت مالکیت مادی و معنوی نتایج پژوهش

حرفهای و کیفیت تدریس بود :.پرسشنامه اخالق حرفهای تدریس

و ارائه گزارش به نمونهها در صورت تمایل و قدردانی از کلیه

که توسط نجفی و همکاران ساخته شده است ( )22و حاوی 6

دانشجویان انجام گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادهها در سطح

مؤلفه کلی؛ ویژگیهای شخصیتی ( 19گویه) ،اشراف بر محتوا

توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از

( 7گویه) ،تسلط بر شیوههای تدریس ( 5گویه) ،شناخت ابعاد

آزمون همبستگی پیرسون با سطح معنیداری کمتر از ()0/05

مختلف یادگیرنده ( 5گویه) ،ارزشیابی استاندارد ( 7گویه) و رعایت

استفاده شد و برای تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه 19

قوانین آموزشی ( 5گویه) است .پیوستار پاسخهای آن در مقیاس

استفاده شد.

لیکرت از خیلی کم (یک امتیاز) تا خیلی زیاد ( 5امتیاز) تنظیم
شده است .پایایی پرسشنامه در این مطالعهای با استفاده از ضریب

یافتهها

آلفای کرونباخ  92درصد گزارش شده است ( .)23میزان پایایی این

از  175دانشجوی شرکتکننده در این مطالعه 61 ،نفر از دانشجویان

ابزار در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/89به

در دانشکده پزشکی 22 ،نفر در دانشکده دندانپزشکی 43 ،نفر در

دست آمد .پرسشنامه کیفیت تدریس سراج ( :)2002این مقیاس

دانشکده پیراپزشکی و  49نفر در دانشکده پرستاری دانشگاه علوم

به منظور ارزیابی کیفیت تدریس طراحی شده است که  20گویه

پزشکی ارتش ،مشغول به تحصیل بودند .نتایج یافتههای توصیفی،

دارد و در یک طیف  4درجهای لیکرت (خیلی زیاد= 4تا خیلی

میانگین و انحراف معیار کیفیت تدریس و ویژگیهای شخصیتی

کم= )1درجه بندی شده است .این پرسشنامه شامل  4مؤلفه طرح

در جدول شماره  1آورده شده است.

درس ،اجرای تدریس ،ارزشیابی تدریس و روابط بین فردی است

بررسی فرضیههای مطالعه ،نیازمند استفاده از آزمونهای

( .)4روایی این پرسشنامه مورد تأیید متخصصان امر قرار گرفته

پارامتریک همبستگی و رگرسیون بود که دارای پیش فرض نرمال

است .پایایی پرسشنامه نیز در پژوهش باغانی و دهقانی نیشابوری

بودن توزیع پراکندگی نمرات و خطی بودن رابطه متغیر پیش بین

با محاسبه آلفای کرونباخ برابر با  0/87تعیین شد ( .)24در این

و مالک بودند.

پژوهش ،پایایی پرسشنامه با کمک ضریب آلفای کرونباخ  0/93به

با توجه به نتایج جدول شماره  2که در آن مقدار آماره  Zو سطح

دست آمد .روش اجرای مطالعه به این صورت بود که پژوهشگر با

معناداری مشخص میباشد ،از آنجایی که مقدار آماره  Zبرای

اخذ مجوز و معرفینامه از معاونت تحقیقات دانشگاه و هماهنگی

هیچ یک از متغیرهای کیفیت تدریس و ویژگیهای شخصیتی

با دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی ارتش و کسب اجازه ،به
محیط پژوهش مراجعه نمود و پس از بیان اهمیت و اهداف پژوهش
برای دانشجویان ،با توجه به حجم نمونه و رعایت معیارهای ورود
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و خروج ،پرسشنامه را بین دانشجویان مورد مطالعه توزیع نمود
و از دانشجویان درخواست شد تا پرسشنامه را به دقت تکمیل

جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ

88/09

5/20

وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ

77/43

6/46
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نیمسال تحصیلی را گذرانده باشند -3 .دانشجویانی که حداقل

نمایند .با توجه به حضور مستمر پژوهشگر و همکاری شایسته

] [ DOI: 10.29252/mcs.5.4.273

سال پنجم ■ شماره  ■ 4زمستان  ■ 1397شماره مسلسل 18

آﻣﺎره Z

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ

1/20

0/110

وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ

1/30

0/067

] [ DOI: 10.29252/mcs.5.4.273

بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و کیفیت تدریس در میان استادان دانشگاه علوم پزشکی ارتش

جدول  -2نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف

مرتضی مرادی دولیسکانی و مژگان محمدیمهر

و کیفیت تدریس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .مقدار این
رابطه بر اساس ضریب همبستگی پیرسون  0/389درصد بود ،که
در سطح معناداری  P<0/01معنادار میباشد .در واقع همبستگی
مثبت بین کیفیت تدریس و مؤلفه ویژگیهای شخصیتی (از متغیر
اخالق حرفهای) نشان داد که هر چه میزان شخصیتی در استادان

نمرات متغیرها نرمال است و پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات

تدریس استادان باالتر و بهتر باشد ،بیشتر خواهد بود؛ بنابراین این

متغیرها رعایت گردیده است و میتوان از آزمونهای پارامتریک

فرضیه که بین ویژگیهای شخصیتی و کیفیت تدریس در میان

برای بررسی فرضیههای پژوهش استفاده کرد .در ادامه نتایج حاصل

استادان دانشگاه علوم پزشکی ارتش رابطه مثبت و معناداری وجود

از آزمون خطی بودن رابطهی متغیرهای مستقل و وابسته گزارش

دارد ،تائید شد .برخی پژوهشها نیز رابطهی بین اخالق حرفهای و

شده است .با توجه به اینکه در آزمون بررسی رابطه ویژگیهای

ویژگیهای شخصیتی در بین استادان و مدرسین را تأیید کردهاند

شخصیتی (متغیر مستقل) و کیفیت تدریس (متغیر مستقل) به

که همسو با یافتههای این پژوهش میباشد ( .)26 ،25همچنین با

طور معناداری ( )P=0/001به دست آمد .لذا ،میتوان نتیجه گرفت

نتایج پژوهش فرمهینی فراهانی و همکاران ( ،)22سبحانینژاد و

که بین متغیر مستقل و متغیر وابسته رابطه خطی وجود دارد.

همکاران ( ،)27سبحانینژاد و همکاران ( )23که در ارزیابی ابعاد

برای بررسی فرضیه پژوهش مبنی بر ارتباط بین ویژگیهای

اخالق حرفهای تدریس استادان ،ویژگیهای شخصیتی را باالتر

استادان دانشگاه علوم پزشکی
شخصیتی و کیفیت تدریس در میان
ِ

از حد متوسط ارزیابی کردند ،همسو میباشد.

ارتش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتیجه نشان

برخی پژوهشها بر اهمیت ویژگیهای شخصیتی استادان در

داد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (جدول  .)3همبستگی

کیفیت تدریس آنها تأکید کردهاند ( .)23 ،8نجفی و همکاران

مثبت بین کیفیت تدریس و مؤلفه ویژگیهای شخصیتی نشان

در نتایج پژوهشهای خود اذعان نمودند که از نظر دانشجویان

داد ،هرچه میزان مؤلفه ویژگیهای شخصیتی در استادان باالتر

اعتماد به نفس ،شخصیت و متانت ،خوش اخالقی ،نظم از اهمیت

باشد ،به احتمال بیشتری کیفیت تدریس آنها باالتر خواهد بود.

باالیی برخوردار است .او معتقد است که در امر تدریس نه تنها

همچنین مقدار ضریب تعیین در جدول شماره  3همانطور که

آموزش استاد ،بلکه شخصیت و منش و رفتار او در کالس میتواند

نشان داده شده است  0/151است که بر اساس این مقدار ،کیفیت

در افزایش شور و شوق و انگیزه دانشجو برای یادگیری و در نهایت

تدریس توسط مؤلفه ویژگیهای شخصیتی قابل تبیین میباشد.

ارتقاء آموزش بسیار مؤثر باشد .اساتید سرزنده و با شور و شوق و
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آن معنادار نمیباشد ( ،)P>0/05میتوان نتیجه گرفت که توزیع

دانشگاه علوم پزشکی ارتش بیشتر باشد ،احتمال اینکه کیفیت

پرانگیزه میتوانند بیشترین یادگیری را در دانشجویان ایجاد نمایند

بحث و نتیجهگیری

()22؛ به عبارت دیگر میتوان اذعان داشت که کیفیت تدریس

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و

اعضای هیئت علمی از ویژگیهای فردی تأثیر میپذیرد .بدین

استادان دانشگاه علوم پزشکی ارتش
کیفیت تدریس در میان
ِ

معنا که رابطه مثبت و معناداری بین ویژگیهای فردی اساتید و

انجام شد .نتایج نشان داد که بین مؤلفه ویژگیهای شخصیتی

کیفیت تدریس آنها مشاهده میشود ( .)28این بدین معناست

جدول  -3همبستگی بین مؤلفه ویژگیهای شخصیتی و کیفیت تدریس

ﻣﺘﻐﻴﺮ

وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ

ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )(r

ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ) (r

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

0/389

0/151

0/001

2
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درس و تدریس استاد دارند (.)29

دیدگاه دانشجویان نسبت به تدریس اثربخش اساتید ممکن است

مرور پژوهشهای گوناگون در زمینهی ویژگیهای شخصیتی و

بیشتر تحت تأثیر ویژگیهای شخصیتی اساتید باشد تا دیگر

موفقیت شغلی نشان داده است ویژگیهای شخصیتی با عملکرد

مشخصههای تدریس (مانند میزان یادگیری دانشجویان) (.)20

شغلی همبستگی دارد و در شرایطی این همبستگی قوی است

برای مثال اساتیدی که از دید دانشجویان گرم ،مهربان ،جالب،

که یک عامل شخصیتی ،با محتوای شغل فرد ،مرتبط باشد (.)30

عالقهمند یا سرگرمکننده باشند ممکن است صرف نظر از سطح

در بررسی عوامل شخصیتی در موفقیتهای شغلی ،نتایج نشان

دانش در موضوع یا ماده درسی که تدریس میکنند ،نمرات باالتری

میدهد که روانرنجور خویی ،برونگرایی و مسئولیتپذیری

در ارزشیابی دانشجویان دریافت کنند .سبک میانفردی گرم،

بیشترین ارتباط را با موفقیت شغلی دارد ()31؛ بنابراین میتوان

جذابیت شخصی ،اطمینان به خود و حرفهای بودن در تدریس به

گفت که در بسیاری موارد ،دلیل شکست افراد در انجام دادن

عنوان کیفیتهای مهم مدرس ایدهآل مشخص شده است ( .)8با

اثربخش وظایف شغلی خود در سازمان ،کمبود هوش یا فقدان

این حال نتایج برخی پژوهشها نشان میدهد که میزان رضایت

مهارتهای فنی آنان نیست ،بلکه همسو نبودن ویژگیهای

دانشجویان از ویژگیهای علمی-تخصصی و ویژگیهای حرفهای-

شخصیت آنان با شغلی است که به عهده دارند .به همین دلیل الزم

مدرسی و فردی-شخصیتی کمتر از سطح متوسط است (.)10

است به این زمینه خاص از روانشناسی شخصیت در کار تدریس

بنابراین با توجه به یافتههای این پژوهش که ارتباط بین ویژگیهای

استادان توجه داشته و نتیجهی مطالعات مرتبط با شخصیت را

شخصیتی و کیفیت تدریس استادان (از دیدگاه دانشجویان) را

در کار مد نظر قرار دارد.

تأیید کرد ،توجه اساتید به ابعاد شخصیتی خود میتواند «بود»

در زمینه تدریس استادان در دانشگاه میتوان گفت که ویژگیهای

یا «نبود» اثربخشی کیفیت تدریس را تضمین کند؛ به عبارت

شخصیتی یک استاد شاید با ارزیابی کلی دانشجویان مرتبط است؛

دیگر ،در فرایند تدریس فقط تجارب علمی و دیدگاههای علمی

اما این ارتباط بیشتر از آنکه تحت تأثیر ویژگیهای شخصیتی

استاد نیست که مؤثر واقع میشود ،بلکه تدریس اقتضائات خاص

مربی باشد ،تحت تأثیر آنچه او در تدریس انجام میدهد ،قرار دارد

خود را دارد و شخصیت استاد در ایجاد شرایط یادگیری و تغییر

( .)32در واقع هدف غایی دانشجویان از حضور در کالس درس ،نه

و تحول فراگیران بسیار مؤثر خواهد بود .لذا ،جهت اثربخش و

صرفاً گذراندن نمره قبولی از آن ،بلکه یادگیری و کاربست تمام

با کیفیت بودن تدریس در دانشگاه ،استادان باید ضمن توجه به

دانستهها در زندگی واقعی خود است ،به گونهای که این اقدام و

ویژگیهای روانی و نیازهای مختلف دانشجویان ،در زمان تدریس

عمل به صورت خود جوش و با رضایت درونی انجام میشود (.)33

در کالس درس و حتی در خارج از کالس درس به رفتارها و

در تبیین این یافتهها میتوان گفت خصوصیات یک استاد است

ویژگیهای شخصیتی خود در برخورد با دانشجویان توجه داشته

که میتواند موجب تسهیل فرایند آموزش شده و حتی نقص کتب

باشد تا یکی از هدفهای اصلی دانشگاه که همان یادگیری اثربخش

درسی و کمبود امکانات آموزشی را جبران کند .یا برعکس ،بهترین

است محقق یابد.

موقعیت و موضوع تدریس را با عدم توانایی در ایجاد ارتباطی

از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،این بود که دادههای این

مطلوب به محیط غیرفعال و غیرجذاب تبدیل نماید .از طرفی

پژوهش از جامعه هدف ،یعنی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

ویژگی فردی استاد از مواردی است که گاهی تواناییهای علمی

ارتش جمعآوری شده است ،بنابراین در تعمیم نتایج این پژوهش

استاد را نیز تحت تأثیر قرار میدهد؛ زیرا آموزش بیش از هر چیز

به سایر دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت و وزارت علوم باید

به شخصیت و خصائص و توانمندیهای آموزش دهنده (مدرس)

محتاط بود.

بستگی دارد و همه عوامل آموزشی تحت تأثیر آن میباشد (.)33

با نظر به یافتههای این پژوهش پیشنهاد میشود کارگاههای

یکی از منابع سوگیری که روی دقت ارزشیابی دانشجویان تأثیر

آموزشی اساتید در دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار شود تا
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که شخصیت استاد تأثیر بسزایی در ارزشیابی دانشجویان از کالس

میگذارد ،ویژگیهای شخصیتی اساتید میباشد .به طوری که
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 نویسندگان این مقاله. میباشد996825 ارتش با شماره مصوب

آنها را نسبت به ویژگیهای شخصیتی آشنا ساخته و بتوانند بر

 اساتید دانشکدهها و،بر خود الزم میداند که از کارکنان دانشگاه

اساس ویژگیهای شخصیتی خود در جهت افزایش كیفیت تدریس

،دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش که در انجام این مطالعه

 همچنین با توجه به وجود ارتباط بین ویژگیهای.خود تالش كنند

.پژوهشگران را یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را داشته باشند

 لذا،شخصیتی و رهبری اساتید با اثربخشی كیفیت تدریس آنها

تضاد منافع
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بدین وسیله نویسندگان تصریح مینمایند که هیچگونه تضاد

این منابع میتوانند از اولویتهای كمیته جذب دانشگاه برای جذب
 اغماض در این.هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش باشد
.زمینه احتماالً موجب افت كیفیت آموزشی دانشگاه خواهد شد

.منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد

تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل از اجرای طرح پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
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Abstract
Introduction: Personality traits of university lecturers play an effective role in the reduction of academic achievement
and enhancement of learning efficiency. Moreover, personality traits of university lecturers can be used to predict
changes in their teaching styles.
Objectives: The present study aimed to investigate the relationship between personality traits and quality of teaching
among the faculty members of the AJA University of medical sciences.
Material and Methods: The present study is practical in terms of objectives and a correlational descriptive study
in terms of methodology. The statistical population includes all the students of the AJA University of Medical Sciences
during the academic year of 2017-2018 (a total of 974 students). Using Krejcie and Morgan’s sample size determination
table, a total of 175 samples were selected through stratified sampling. The teaching professional ethics questionnaire
designed by Najafi et al. (2011) and Teaching Quality Scale by Seraj (2000) were used as data collection tools. Data
analysis was performed using Pearson’s correlation test using SPSS 19.
Results: The results showed that there is a positive and significant relationship between personality traits and teaching
quality of university lecturers (P <0.01). That is, the higher level of personality traits among university lecturers leads
to higher quality of their teaching. The correlation between these two variables is equal to 0.398 which is considered
significant (P <0.01).
Discussion & Conclusion: Considering the positive and significant relationship between «personality traits» and
«professional ethics» variables, paying attention to the personality traits of faculty can be one of the main indicators and
strategies for improving the quality of teaching quality in AJA medical university.
Keywords: Personality, Teaching, Quality.
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