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Abstract 

Introduction: This study was conducted to compare the viewpoints of faculty members and students about the 

quality of the use of coaching method in educational activities of faculty members of Tabriz University of Medical 

Sciences. 

Methods: This study was conducted in a descriptive-survey method. The statistical population included all 

faculty members and students of Tabriz University of Medical Sciences in the academic year of 97-96. The 

sample size was estimated using simple random sampling method, 257 professors and 361 students. Data 

gathering tools included: 1.The questionnaire of 34 questionnaires was used for teaching professors with a 

coefficient of reliability of 0.915 and 2. The questionnaire was 33 questions of student coaching method with a 

reliability coefficient of 0.935. The validity of the questionnaires was confirmed by the faculty members. The 

collected data were analyzed using independent t-test and one way analysis of variance. 

Results: Findings show that there is a significant difference between the views of faculty members and students 

regarding the quality of coaching method. In terms of the components and characteristics of the subject, students 

and professors had a mean and standard deviation (6.38 ± 6.9, 36.87 ± 6.71), respectively, and in terms of the 

characteristics and characteristics of the trainer, respectively, from the viewpoint of the professors and Students 

with mean and standard deviation (25.22 ± 5.34, 27.83 ± 3.93) and in the component of organizational 

requirements and conditions, were from the viewpoint of faculty members and students with mean and standard 

deviation (21.24 ± 5.55) 24, 30.44 ± 5.05) There is a difference between the views of the professors and the 

students. 

Conclusions: Based on the findings, it can be concluded that faculty members have a more favorable view 

toward students than their coaching methods. 
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 نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی
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 یکاربست روش مرب تیفیدر ک انیو دانشجو دیاسات دگاهید سهیمقا

 یعلم ئتیه یاعضا یآموزش یها تی( در فعالنگی)کوچیگر

 3 یجعفر میکر ،2 یبیحمداهلل حب ،،*1 خالریشزادهداود طهماسب

 
 دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ،گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،استادیار 1
 رانیا ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب یتیگروه علوم ترب ار،یدانش 2
 دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ،آموخته آموزش و بهسازی منابع انسانیدانش 3

 50/1331 /22 تاریخ دریافت:

 52/53/1331 :پذیرش تاریخ

 چکیده
 یکاربست روش مرب تیفیدرخصوص ک انیو دانشجو دیاسات دگاهید سهیمقا سیربرپژوهش حاضر با هدف  :مقدمه

 است. افتهیانجام  زیتبر یدانشگاه علوم پزشک یعلم ئتیه یاعضا یآموزش یها تیدر فعال یگر

 انیشجوو دان دیاسات هیشامل کل یانجام گرفته است. جامعه آمار یشیمایپ -یفیتوص وهیپژوهش حاضر به ش :کار روش

 یتصادف یریباشد که حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گ یم 39-31 یلیدر سال تحص زیتبر یدانشگاه علوم پزشک

. 1اطالعات شامل:  یشدند. ابزار جمع آور بنفر برآورد و انتخا 391 انیدانشجو یو برا 201 دیساده، براس اسات

 یگر یروش مرب یسوال 33. پرسشنامه 2و  310/5 ییایپا بیبا ضر دیاسات یگر یروش مرب یسوال 33پرسشنامه 

 یورگردآ های¬شدند. داده دییگروه تا دیها توسط اسات-پرسشنامه ییاست که روا 330/5 ییایپا بیبا ضر انیدانشجو

 شدند. لیو تحل هی( تجزANOVAراهه ) کی انسیوار لیمستقل و تحل t زمونشده با استفاده از آ

ست کارب تیفیدر خصوص ک یتفاوت معنادار انیو دانشجو دیاسات دگاهید نیدهد که ب یها نشان م افتهی :هایافته

و  نیگانیبا م انیو دانشجو دیاسات دیاز د بیبه ترت ریفراگ یها یژگیو و طیوجود دارد. در مولفه شرا یگر یروش مرب

و  دیاسات دیاز د بیبه ترت یمرب یها یژگیو و طشرای مولفه در و( 21/39±11/9 ؛52/33±3/9)  اریانحراف مع

 بیبه ترت یو الزامات سازمان طشرای مولفه در و( 23/21±33/3 ؛22/20±33/0) اریو انحراف مع نیانگیبا م انیدانشجو

و  دیاسات دگاهید نبی( 33/35±50/0 ؛21/23±00/3) اریو انحراف مع نیانگیبا مقدار م انیو دانشجو دیاسات دیاز د

 وجود دارد. فاوتت انیدانشجو

نسبت به  یمطلوب تر دگاهید انینسبت به دانشجو دیگرفت که اسات جهیتوان نت یها م افتهیبراساس : گیرینتیجه

 خود دارند. یاز سو یکاربست روش مرب تیفیک

 واژگان کلیدی:

 یگریروش مرب

 کوچینگ

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ پزشکی بقیه اهلل )عج(

مقدمه

آموزش همیشه به عنوان مهم ترین ابزار و پیچیده ترین فرایند در جهت 

در علوم پزشکی و  .[1] بهبود کلی کارکنان در نظر گرفته می شود

بهداشت، آموزش از جمله مقوله هایی است که بویژه در طی چند دهه 

اخیر در دنیا، جایگاه پراهمیتی یافته است که تأثیر مستقیم آن به 

د. از سوی دیگر، وقت و هزینه بسیاری سالمت افراد جامعه بر می گرد

صرف برنامه های آموزش می شود و چنانچه به طور دقیق برنامه ریزی 

و اداره نشود، می تواند باعث به هدر رفتن سرمایه شود. یکی از عناصر 

مهمی که در ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی مؤثر بوده و فصل 

شد، تأکید بر مسأله روش مشترک تحقیقات خارجی و داخلی نیز می با

های تدریس و آموزش است. پژوهش ها نشان می دهد یکی از دالیل 

عدم توفیق نظام های آموزشی در تربیت نیروی انسانی با شایستگی 

باال، استفاده از روش متداول تدریس مثل سخنرانی بوده است که علت 

ه تدریس، باین امر نیز عدم آشنایی اساتید با روش ها و الگوهای جدید 

 . اما مربی گری[2] خصوص شیوه های فعال و مشارکتی می باشد

(Coaching یکی از روش های نوین آموزش و بهسازی عملکرد افراد )

است که مانند دیگر روش های آموزشی برای رشد و بالندگی نیروی 

 یک عنوان به گری مربی آنکه رغم انسانی به کار گرفته می شود. علی

تعریف  در حال این با ولی است شده شناخته محبوب و مؤثر عمل و روش

 کوکس از (coach« )مربی»دارد. واژه  وجود نظر اختالف و ضعف آن

(kocs) های کالسکه آنجا در که مجارستان کشور در روستایی معنای به 

 گرفته نشأت است، شده می تولید قیمت گران و عالی بسیار کیفیت با

 مربی واژه انگلستان دانشگاه های نوزدهم، دانشجویان قرن در .است

 می کمک آنها به ها درس در که استادانی از برخی توصیف برای را گری

 کردند، می تدریس ها آن برای ساده زبانی به را مشکل دروس و کردند

 کالسکه در خودشان که داشتند را استدالل این ها می گرفتند. آن کار به

 هسلین. [3] اند شده سوار کنند، می کمک درس در ها آن به که افرادی

 فعال، یادگیری جریان یک را گری مربی (،Heslin et al)و همکاران 

 عملکرد بهبود منظور به که اند کرده تعریف فرد به فرد و هدف بر متمرکز

گرانت  . آنتونی[3] شود می استفاده ها آن ای حرفه مسیر ارتقای و افراد

(Anthony Grant) سیتماتیک فرایند یک گری مربی که است معتقد 
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 در که است حل راه بر متمرکز و گرا نتیجه که است همکاری بر مبتنی و

 رشد و آموزی خود زندگی، تجربه عملکرد، ارتقای در متربی به مربی آن

بطه تعاملی است . مربی گری نوعی را[0] کند می کمک متربی شخصی

که به افراد در زمینه شناسایی، هدایت و تحقق اهداف شخصی و شغلی 

کمک می  -سریعتر از آنچه که خود فرد قادر به انجام آن هستند –

کند و عالوه بر افزایش مهارت های ارتباطی، حل مسئله، کارگروهی و 

ارتقای توانمندی های فردی به توسعه شایستگی های اصلی شغل نیز 

 مربی گری دانش، مهارت و ابزار را یکپارچه می سازد و. [9] می انجامد

از همه زمینه ها مثل روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت و فلسفه بهره 

. هدف مربی گری ایجاد تغییرات شناختی، عاطفی و [1] می جوید

 . [2] رفتاری است که رسیدن به هدف را تسهیل می کند

مربی گری کلید اصلی توسعه و بهبود استعدادها و به فعلیت رساندن 

جای  که بهاستعدادهای بالقوه است. مربی گری افراد را تشویق می کند 

توجه به نقاط ضعف وکمبودهایی که دارند بر نقاط قوت خود متمرکز 

شوند. مربی گری، فرایند همراهی مداوم و حمایت از فرد برای ثابت 

قدم ماندن در اهداف و تعهدات خود است و به معنای پیمودن راهی 

میانبر، فائق آمدن بر ترس و تقویت و نیرومند ساختن نقاط و ویژگی های 

مهم و اساسی است. به بیان دیگر، مربی گری، هنر تسهیل کردن اجرای 

فعالیت ها، فرایند یادگیری و پیشرفت فرد است و به طور مداوم بر 

. نتایج حاصل از مربی [3] فرایندهای پیشرفت و رشد افراد تمرکز می کند

 و گری می تواند شامل بهبود عملکرد، بهبود روابط کار، کار تیمی مؤثرتر

 .[15] افراد گردد کاهش تعارضات، افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی

بررسی متون و تجارب نشان می دهد که همانند سازمان های دیگر، در 

نظام های آموزشی بویژه مدارس و دانشگاه ها نیز با اهداف آموزشی و 

پرورشی، روش مربی گری بکار گرفته می شود و این مفهوم به طور 

مریکا و اروپا کاربرد روزافزونی داشته و کشورهای گسترده در مدارس ا

 . [11] در حال توسعه نیز از تجارب موفق آنها الگو برداری می کنند

مربی گری رویکردی نوین در مدیریت » پژوهشی با عنوانآزادگان در 

به این نتیجه رسیده است که مربی گری به عنوان روشی « آموزشی

اثربخش می تواند نظام های آموزشی را در افزایش موفقیت های نهایی 

دانش آموزان و توسعه حرفه ای معلمان و رهبران آموزشی یاری رساند. 

در نظام های آموزشی منجر به نتایج  همچنین رویکردهای مربی گری

موفقیت آمیزی گردیده و مزایای محسوسی برای عوامل نظام آموزشی 

و  مایرز دوین، پژوهشی . در[12] به همراه داشته است

 چگونه» عنوان با (Devne, mayers  and Houssemandهاوسمند)

 این به «باشد؟ داشته تأثیر آموزشی های نظام در تواند می گری مربی

 برطرف برای بزرگ، مقیاس در آموزشی اصالحات که رسیدند نتیجه

 این به آنها همچنین. است نیاز مورد یکم و بیست قرن های چالش کردن

 از حمایت برای قدرتمند ابزار یک گری مربی که یافتند دست نتیجه

 و مدرسه مدرسان، معلمان، آموزان، دانش برای توسعه و یادگیری

 کمک تواند می گری مربی های رویکرد است. همه آموزشی موسسات

 صورتی در مدرسه بهبود نهایت در اما دهند، ارائه را ارزشمندی های

 .[13] بماند باقی فردی سطح در گری مربی که بود خواهد موفق

دانشگاه ها به عنوان یکی از مهم ترین سازمان های ارائه دهنده خدمات 

گی کشور و تربیت آموزشی با رسالت کمک به توسعه علمی و فرهن

نیروی انسانی می باشند که می توان گفت این سازمان ها مقدم تر از 

همه سازمان ها رسالت آموزش را بر عهده دارند. نیاز واقعی و جدی به 

برنامه های مربی گری در دانشگاه های ایران، برای ارتقای موفقیت های 

. دانشگاه علوم پزشکی تبریز به [13]  شغلی دانشجو احساس می شود

عنوان یکی از مهم ترین سازمان های ارائه دهنده خدمات آموزشی در 

جهت تربیت نیروی انسانی کشور، و هم خدمات پژوهشی در جهت 

ی های جدید و راه های درمان آن و غیره کنکاش در عرصه کشف بیمار

و هم در جهت ارائه خدمات درمانی و پیشگیرانه می باشد. لذا با توجه 

به اهداف و ماهیت دروس رشته های حوزه پزشکی که مشتمل بر 

مباحث نظری و عملی هستند و دانشجویان آنچه را که در دروس نظری 

د ربه و مهارت کسب کننو عملی فرا گرفته اند بایستی در عمل نیز تج

شاید همین باعث شده است که آموزش مربی گری بیش از سایر رشته 

ها در فعالیت های آموزشی حوزه پزشکی نمود پیدا کند. از این رو، 

پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از رویکرد کمی بصورت مقایسه ای 

میزان کیفیت کاربست روش آموزشی مربی گری در فعالیت های 

وزشی اعضای هیئت علمی را از دید اساتید و دانشجویان بررسی نماید آم

و مشخص سازد کیفیت اجرای روش مربی گری در بهسازی عملکرد 

دانشجویان پزشکی از دیدگاه اساتید و دانشجویان چگونه است؟ و چه 

 تفاوتی بین آنها وجود دارد؟

 کارروش 

پیمایشی؛ از نظر  -روش مطالعه در این پژوهش از نظر ماهیت، توصیفی

هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه جمع آوری اطالعات از نوع میدانی می 

 های دانشکده دانشجویان و اساتید کلیه آماری پژوهش جامعهباشد. 

تعداد می باشد.  39-31در سال تحصیلی  تبریز پزشکی علوم دانشگاه

. در نفر است 9332و تعداد دانشجویان برابر با  103با  اساتید برابر

انتخاب نمونه ها با عنایت به تعداد کم دانشکده ها و همچنین تحت 

پوشش قرار دادن تمامی آنها و کسب اطالعات از تمامی گروه های حوزه 

 پزشکی علوم دانشگاه و گروه های آموزشی های همه دانشکده پزشکی،

 پیراپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، کدهدانش پزشکی، دانشکده)

 توانبخشی، دانشکده مامایی، و پرستاری دانشکده داروسازی، دانشکده

 انتخاب و وارد فرایند پژوهش شدند( رسانی اطالع و مدیریت دانشکده

 گردید مورگان استفاده - کرجسی جدول از نمونه حجم تعیین برای و

دانشجویان  برای و 201اساتید  برای نمونه اساس آن جدول، حجم بر که

برآورد و انتخاب گردید. روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه  نفر 391

ای بود. بدین صورت که جامعه به لحاظ دانشکده ها، رشته های 

تحصیلی و گروه های آموزشی از طبقه های مختلف تشکیل شده و از 

رفت ل میها به هم مساوی نبود و احتماآنجا که نسبت این طبقه

وضعیت متغیر مستقل در نزد طبقه دانشکده های مختلف متفاوت 

 ها مطابق آنچهباشد؛ لذا بمنظور رعایت اخالق پژوهش و بررسی واقعیت

وجود دارد، سعی شد نسبت طبقه ها در فرایند انتخاب نمونه مدنظر 

ها از تمامی دانشکده ها ضمن در نظر گرفتن قرار گیرد و تعداد نمونه

های تحصیلی، گروه آموزشی، جنسیت و ... نسبت به تعداد آنها  رشته

در جامعه انتخاب شود تا نمونه انتخاب شده نمونه واقعی از جامعه باشد. 

 الزم هماهنگی از پس شد و مراجعه می  ها جهت اجرا به دانشکده

 پرکردن نحوه درباره افراد تک تک به و توضیح کار مراحل تمامی

 داده می اطالعات کامل طور به آن اطالعات بودن محرمانه و پرسشنامه

  شد.
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 مجزا صورت به ساخته محقق پرسشنامه دو از ها داده گردآوری برای

گردید. بدین منظور پرسشنامه ها با  استفاده دانشجویان و اساتید برای

استفاده از مبانی نظری موضوع پژوهش و مطالعات پژوهشگر ساخته 

 و شرایط فردی، های ویژگی و مولفه شرایط 3ر در شد.پرسشنامه مزبو

سازمانی تنظیم شد. سواالت  الزامات و شرایط مربی، مهارت های

 مهارت های و شرایط فردی، های ویژگی و مولفه شرایط 2پرسشنامه در 

مربی برای اساتید و دانشجویان بلحاظ ماهیت، محتوا و تعداد یکسان 

مخاطبان پرسشنامه، نحوه پرسش متفاوت بود ولی بدلیل متفاوت بودن 

بود. در مولفه شرایط و الزامات سازمانی برحسب ضرورت تعداد سواالت 

پرسشنامه دانشجویان از تعداد سواالت پرسشنامه اساتید کمتر بود. 

سوال  3فردی برای هر دو پرسشنامه دارای  های ویژگی و مولفه شرایط

سوال است که سواالت  15، و برای مولفه شرایط و ویژگی های مربی

 1ای و بصورت مثبت و از درجه 0پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت 

برای کامالً موافقم ادامه دارد  0برای کامالً مخالفم شروع و به ترتیب تا 

که مقیاس اندازه گیری آن از نوع طبقه ای می باشد. در این پرسشنامه 

و  3ط و ویژگی های فردی، حداقل نمره قابل کسب برای مولفه شرای

و برای مولفه شرایط و ویژگی های مربی،  30حداکثر نمره قابل کسب 

الزامات  و می باشد مولفه شرایط 05و حداکثر نمره قابل کسب  15

سوال و برای پرسشنامه  2سازمانی برای هر پرسشنامه اساتید دارای 

مولفه در سوال است. حداقل نمره قابل کسب برای این  1دانشجویان 

و برای پرسشنامه  35و حداکثر نمره قابل کسب  2پرسشنامه اساتید 

ساختن  می باشد. برای 30و حداکثر آن  1دانشجویان حداقل آن 

پرسشنامه حاضر ادبیات نظری در این زمینه بررسی شد و سواالتی که 

می توانست برای اهداف پرسشنامه و پژوهش مناسب باشد تدوین می 

تعیین میزان روایی آن ابتدا استاد راهنما و مشاور پرسشنامه . برای گردید

ساخته شده را بررسی و اصالح نمودند. سپس پرسشنامه اصالح شده بین سایر 

اساتید گروه علوم تربیتی نیز توزیع و آنان نیز پیشنهاداتی در جهت بهبود 

هادات شنپرسشنامه ارائه کردند که با هماهنگی اساتید راهنما و مشاور این پی

نیز اعمال شد. پرسشنامه ویرایش شده دوباره به اساتید ارجاع و آنان نیز روا 

بودن پرسشنامه را تایید کردند. برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه نهایی 

دانشجویان بغیر از افراد نمونه به اجرا در آمد  35نفر از اساتید و  35شده بین 

و برای پرسشنامه  310/5سشنامه اساتید که مقدار آلفای بدست آمده برای پر

 پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. می باشد که 330/5دانشجویان 

برای جمع آوری داده ها از افراد نمونه، توزیع پرسشنامه های روا و پایا 

بین دانشجویان نمونه اجرا، جمع  391نفر بین اساتید و  201به تعداد 

حلیل قرار گرفت. به منظور پیگیری آوری و مورد بررسی و تجزیه و ت

دقیق پرسشنامه های توزیع شده بین اساتید و دانشجویان، پرسشنامه 

ها قبل از توزیع بصورت محرمانه و مجزا کدگذاری شدند که هر کد به 

یک استاد و دانشجو اختصاص می یافت و هنگام تحویل پرسشنامه به 

داً امکان پیگیری وی، کد آن توسط پژوهشگر یادداشت می شد که بع

از وی مقدور باشد. البته این کدگذاری به گونه ای بود که هیچ از افراد 

نمونه متوجه کدها نمی شدند و در فرایند پاسخ دهی آنان اخالل ایجاد 

نمی کرد. اغلب دانشجویان در هنگام توزیع، تکمیل و تحویل می دادند. 

طابق پیشنهاد عده ای هم که فرصت تکمیل در آن جلسه نداشتند م

خودشان پیگیری الزم از آنان در روزها و هفته های بعد بعمل می آمد. 

برخی از اساتید که کمتر در دانشکده حضور داشتند آدرس ایمیل و در 

موارد نادری شماره تماس آنان از خودشان اخذ می شد و ضمن برقراری 

یگیری و پ ارتباط اولیه، پرسشنامه های مزبور برای آنان ایمیل می گشت

الزم جهت عودت پرسشنامه بعمل می آمد. پیگیری پرسشنامه تا سه 

مرحله )سه بار( انجام می شد در صورت جواب ندادن دیگر پیگیری 

تحلیلها و تجزیه و برای توصیفی ر مانمی شد. برای توصیف داده ها از آ

تحلیل واریانس یک راهه  مستقل و t آزمون های ازداده ها 

(ANOVA) داده ها نیز با کمک نرم افزاراده شد. استف SPSS 21 

 تحلیل شدند.

 هایافته

و از  201پرسشنامه توزیع شده بین اساتید،  215الزم به ذکر است از 

پرسشنامه جمع  391پرسشنامه توزیع شده بین دانشجویان،  315

آوری و تجزیه و تحلیل شد و درصد بازگشت برای پرسشنامه اساتید 

بوده است. توزیع فراوانی نمونه اساتید  32/5انشجویان و برای د 30/5

( %3/23نفر ) 93نفر اساتید،  201برحسب دانشکده چنین بوده است. از 

نفر  33( از دانشکده پیراپزشکی، %0/23نفر ) 30از دانشکده پزشکی، 

( از دانشکده داروسازی، %3/15نفر ) 22( از دانشکده دندانپزشکی، 13%)

( از دانشکده %3/0نفر ) 13از دانشکده پرستاری، ( %1/19نفر ) 33

( از دانشکده اطالع رسانی و مدیریت بوده %2/0نفر ) 10توانبخشی، 

 32( از دانشکده پزشکی، %3/13نفر ) 02نفر دانشجویان،  391است. از 

( از دانشکده %10نفر ) 03( از دانشکده پیراپزشکی، %3/21نفر )

( %3/19نفر ) 03دانشکده داروسازی،  ( از%0/15نفر ) 32دندانپزشکی، 

نفر  22( از دانشکده توانبخشی، %0/15نفر ) 32از دانشکده پرستاری، 

یافته 1( از دانشکده اطالع رسانی و مدیریت بوده است. در جدول1/9%)

های مربوط به مقایسه دیدگاه اساتید و دانشجویان در خصوص مؤلفه 

ای آموزشی اعضای هیئت شرایط و ویژگی های فراگیر در فعالیت ه

 علمی دانشگاه علوم پزشکی ارائه شده اند.

 t، با توجه به مقدار آزمون 1جدول های بدست آمده در بر اساس یافته

( 551/5(، و مقدار سطح معناداری حاصله )919(، درجه آزادی )255/9)

ایط و ویژگی های می توان ادعا نمود که در مولفه شر 30/5با اطمینان 

فراگیر بین اساتید و دانشجویان در کیفیت کاربست این مولفه در 

های آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز فعالیت

میانگین شاخص های مربوط  1جدول تفاوت معناداری وجود دارد. در 

اه اساتید دانشگاه علوم به مولفه شرایط و ویژگی های فراگیر از دیدگ

و میانگین شاخص های مربوط مولفه شرایط  21/39پزشکی تبریز برابر 

و ویژگی های فراگیر از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

باشد که نشان می دهد وضعیت مولفه شرایط و ویژگی می 52/33برابر 

 باشد. های فراگیر در بین اساتید باالتر از دانشجویان می

یافته های مربوط به مقایسه دیدگاه اساتید و دانشجویان  2 جدولدر 

در خصوص مؤلفه شرایط و ویژگی های مربی در فعالیت های آموزشی 

 اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارائه شده اند.

 t، با توجه به مقدار آزمون 2جدول های بدست آمده در بر اساس یافته

( 551/5(، و مقدار سطح معناداری حاصله )919(، درجه آزادی )932/9)

می توان ادعا نمود که در مولفه شرایط و ویژگی های  30/5با اطمینان 

-مربیبین اساتید و دانشجویان در کیفیت کاربست این مولفه در فعالیت

های آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تفاوت 

میانگین شاخص های مربوط به  2جدول معنی داری وجود دارد. در 

مولفه شرایط و ویژگی های مربی از دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی 
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ایط و و میانگین شاخص های مربوط به مولفه شر 23/21تبریز برابر 

ویژگی های مربی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز برابر 

باشد که نشان می دهد وضعیت مؤلفه شرایط و ویژگی های می 22/20

یافته  3 جدولدر  باشد.مربی در بین اساتید باالتر از دانشجویان می

شجویان در خصوص مؤلفه های مربوط به مقایسه دیدگاه اساتید و دان

شرایط و الزامات سازمانی در فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی 

 دانشگاه علوم پزشکی ارائه شده اند.

 t، با توجه به مقدار آزمون 3جدول های بدست آمده در بر اساس یافته

 (، و مقدار سطح معناداری حاصله919(، درجه آزادی )521/19)

می توان ادعا نمود که در مولفه شرایط و  30/5( با اطمینان 551/5)

الزامات سازمانی بین اساتید و دانشجویان در کیفیت کاربست این مولفه 

های آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در فعالیت

شاخص های مربوط  میانگین 3جدول تفاوت معنی داری وجود دارد. در 

به مولفه شرایط الزامات سازمانی از دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی 

و میانگین شاخص های مربوط مولفه شرایط و  33/35تبریز برابر 

الزامات سازمانی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز برابر 

لزامات  باشد که نشان می دهد وضعیت مؤلفه اشرایط ومی 21/23

یافته  3 جدولدر  باشد.سازمانی در بین اساتید باالتر از دانشجویان می

 هایگری در فعالیتهای روش مربیهای مربوط به نقش هریک از مولفه

آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی از دیدگاه اساتید و 

 اند. دانشجویان ارائه شده

، با توجه به سطح معنی 3 جدولته های بدست آمده در بر اساس یاف

( به دست آمده، می توان ادعا نمود تفاوت معنی داری 551/5داری )

در خصوص نقش هر یک از مؤلفه های آموزش مربی گری در کیفیت 

فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی از دیدگاه اساتید و 

که شاخص مربوط  مالحظه می شود 0جدول دانشجویان وجود دارد. در 

بیشترین نقش و  21/39به شرایط و ویژگی های فراگیر با میانگین 

کمترین  23/21شاخص مربوط به مؤلفه مهارت های مربی، با میانگین 

نقش را در کیفیت فعالیت های آموزشی در بین اساتید دارد. همچنین 

 52/33شاخص مربوط به مؤلفه شرایط و ویژگی های فراگیر با میانگین 

بیشترین نقش و شاخص مربوط به مؤلفه شرایط و الزامات سازمانی با 

کمترین نقش را در کیفیت فعالیت های آموزشی در  10/23میانگین 

مؤلفه شرایط  0بین دانشجویان دارد. با مقایسه مقادیر موجود در جدل 

بیشترین نقش را در میان سه  99/33و ویژگی های فراگیر با میانگین 

ین جامعه اساتید و دانشجویان در کیفیت فعالیت های مؤلفه در ب

آموزشی اعضای هیئت علمی دارد و مؤلفه شرایط و مهارت های مربی، 

کمترین نقش را در میان سه مؤلفه بین اساتید و  31/29با میانگین 

 دانشجویان دارد.
 ی های فراگیر مربوط به اساتید و دانشجویانآزمون تی مستقل مولفه شرایط و ویژگ :2جدول 

 سطح معناداری tمقدار  درجه آزادی انحراف معیار میانگین تعداد گروه نمونه

 551/5 255/9 919 911/9 21/39 201 اساتید

 551/5 255/9 919 355/3 52/33 391 دانشجویان

 

 آزمون تی مستقل مولفه شرایط و ویژگی های مربی مربوط به اساتید و دانشجویان :1جدول 

 سطح معناداری tمقدار  درجه آزادی انحراف معیار میانگین تعداد گروه نمونه

 551/5 932/9 919 323/3 23/21 201 اساتید

 551/5 932/9 919 339/0 22/20 391 دانشجویان

 

 آزمون تی مستقل مولفه شرایط و الزامات سازمانی مربوط به اساتید و دانشجویان :9جدول 

 سطح معناداری tمقدار  درجه آزادی انحراف معیار میانگین تعداد گروه نمونه

 551/5 521/19 919 500/0 33/35 201 اساتید

 551/5 521/19 919 005/3 21/23 391 دانشجویان

 

 آزمون تحلیل واریانس یک راهه نقش هر یک از مولفه ها در فعالیت های اعضای هیئت  :4جدول 

 سطح معنی داری F میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات تفاوت ها

 551/5 230/39    (2فراگیر )

   310/2103 1 310/2103 بین گروهی

   010/39 919 112/22935 درون گروهی

    911 021/35233 جمع

 551/5 251/33    (1مربی )

   233/1512 1 233/1512 بین گروهی

   532/23 919 232/13131 درون گروهی

    911 029/10253 جمع

 551/5 333/299    (9سازمان )

   011/0333 1 011/0333 بین گروهی

   213/22 919 339/13113 درون گروهی

    911 331/13903 جمع

 551/5 320/101    کل

   510/53292 1 510/32925 بین گروهی

   532/222 919 313/113131 درون گروهی

    911 323/219311 جمع
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 مقایسه میانگین کاربست روش مربی گری و مؤلفه های آن  در بین اساتید و دانشجویان :5جدول 

  تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد برای میانگین ها %35اختالف  کمترین بیشترین

      حد پایین حد باال  

 (2مولفه )        

 اساتید 201 21/39 911/9 313/5 53/39 93/31 15 05

 دانشجویان 391 52/33 355/3 393/5 31/32 13/33 15 05

 جمع 912 99/33 515/1 223/5 15/33 21/30 15 05

 (1مولفه )        

 اساتید 201 23/21 323/3 230/5 30/21 31/22 1 30

 دانشجویان 391 22/20 339/0 221/5 91/23 12/20 1 30

 جمع 912 31/29 390/3 255/5 32/20 15/29 1 30

 (9مولفه )        

 اساتید 201 33/35 500/0 310/5 22/23 59/31 2 35

 دانشجویان 391 10/23 390/3 230/5 93/23 91/23 1 30

 جمع 912 11/29 933/0 221/5 32/29 21/21 1 35

 هامجموع مولفه        

 اساتید 201 09/125 225/19 519/1 09/112 09/122 32 135

 دانشجویان 391 15/153 05/11 353/5 32/151 31/150 31 100

 جمع 912 11/115 123/12 103/5 23/153 13/112 31 135

بحث

مقایسه دیدگاه اساتید و دانشجویان در  پژوهش حاضر با هدف

کیفیت کاربست روش مربی گری)کوچینگ( در فعالیت های 

یافته  انجامآموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

است. بررسی یافته های پژوهش بیانگر وجود تفاوت بین دیدگاه 

 تاساتید و دانشجویان در کیفیت کاربست روش مربی گری در فعالی

های اعضای هیئت علمی می باشد که از دیدگاه اساتید کیفیت 

ر دکاربست این روش نسبت به دانشجویان باالتر است. بطوریکه 

مؤلفه شرایط و ویژگی های فراگیر از مربی گری بین اساتید و 

های آموزشی دانشجویان در کیفیت کاربست این روش درفعالیت

 تبریز تفاوت معنی داری اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی

وجود دارد. از این رو می توان گفت که اساتید دانشگاه علوم پزشکی 

به طور معناداری اعتقاد بیشتری به بهره گیری از روش مربی گری 

در باال بردن کیفیت فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی 

نسبت به دانشجویان در مورد شرایط و ویژگی های فراگیر دارند. 

ژوهشی که به بررسی مقایسه ای متغیرهای این پژوهش در جامعه پ

با وجود این می توان   های آماری مختلف پرداخته باشد یافت نشد.

گفت یافته های این پژوهش با نتایج پژوهش های تبین و اسپینت 

(Tobin & Espinet) [10]( ؛ لرنرLerner )[19] ؛ ماتسومورا و

 [12] ؛ زمانی و الری[11] (Matsumura & et alهمکاران )

همسو است چرا که آنان در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند 

روش مربی گری در سازمان های مورد مطالعه آن ها استفاده  که

می شود و نتایج مثبتی از جمله موفقیت فراگیران، کیفیت آموزش 

و مسئولیت پذیری دارد. همچنین با نتایج یافته های پژوهش 

( Streeg, Van Elk and Webbinkو وبینک ) الیک ون استریج،

 مدارس در افت میزان کاهش باعث گری مربی آیا » عنوان با [13]

 اجرای همخوانی دارد. نتایج این پژوهش نشان داد با «شود؟ می

 درصد 35از  آموزان دانش افت میزان اول سال در گری مربی برنامه

 درصد 1به  میزان این دوم سال در و یافت کاهش درصد 11تا 15به 

 مربی اجرای سال یک که داد فایده نشان هزینه تحلیل .یافت کاهش

یافته پژوهش حاضر با نتایج  .شد اجتماعی خالص سود به منجر گری

ناهمسو می باشد چرا که  [25]پژوهش شاه بداقلو، قادری و رضوی 

آنان در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شرایط به کارگیری 

روش مربی گری در مدارس رباط کریم وجود ندارد. هرچند که 

مدیران مدارس و کارشناسان آموزش اذعان داشتند که در صورت 

استقرار چنین روشی، مزایای قابل توجهی برای این سازمان به 

 د آمد.ارمغان خواه

در تبیین این یافته و با توجه به میانگین به دست آمده می توان بیان 

کرد که فراگیران از شرایط و ویژگی های خوبی برای بهره گیری از 

روش آموزش مربی گری برخوردارند و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

تبریز مشتاق و خواهان آموزش هر چه بیشتر با روش مربی گری 

مادگی و پذیرش فرد برای بهره گرفتن از مربی گری، از شرایط هستند. آ

استقرار مربی گری است چرا که مربی گری در مورد تغییر و اقدام است 

و تا زمانی که فرد نخواهد تغییر کند، مربی گری انجام نخواهد گرفت. 

مربی گری اساساً روشی است که در آن باید توجه زیادی به سطح عالقه 

راگیر داشت، چرا که در این روش، ارتباط میان یک فرد و انگیزه ف

کارآموز با مربی است، بنابراین بایستی فراگیر از انگیزه و رغبت بسیار 

باالیی برای چنین روشی برخوردار باشد. گلدوست سورکی و ناظمی 

معتقدند که مربی گری دربردارنده مزایای قابل توجهی برای فرد و 

نقش یک همکار، افراد را به افزایش دادن سازمان است و مربی در 

توانایی شخصی و حرفه ای خود ترغیب می کند و فرد را به عنوان 

متخصص و مدبر در زندگی و کارش محترم می شمارد، همچنین 

یادگیری افراد را عمیق تر ساخته و عملکردشان را بهبود می بخشد و 

 .[21] کیفیت زندگی کاریشان را ارتقاء می دهد 

یافته ها نشان داد که در مؤلفه شرایط و ویژگی های مربی اعضای 

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بین اساتید و دانشجویان 

و می توان نتیجه گرفت اساتید تفاوت معنی داری وجود دارد. از این ر

دانشگاه علوم پزشکی به طور معناداری در مورد شرایط و ویژگی های 

مربی برای بهره گری از روش مربی گری در باال بردن کیفیت فعالیت 
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های آموزشی اعضای هیئت علمی نسبت به دانشجویان دانشگاه علوم 

ی و ن آمادگپزشکی اعتقاد بیشتری دارند و معتقد هستند که مربیا

عالقه و مهارت های الزم برای استفاده از روش آموزش از طریق مربی 

 گری را دارند.

در تبیین این یافته می توان گفت که مربیان از دانش و تخصص و 

مهارت های الزم برای بهره گیری از روش آموزش مربی گری 

 برخوردارند. یکی از پیش نیازهای مربی گری، سیستم های اطالعاتی

است که یک جنبه آن شامل کیفیت مربیان است. مربیان به لحاظ 

اطالعاتی بایستی قوی باشند، مربیان بایستی آموزش را خوب بفهمند 

و با ادبیات آندراگوژی و نحوه یاد دادن آشنا باشند. مربی گری هم 

علم است هم هنر. بنابراین کسانی که قرار است مربی شوند بایستی 

ه باشند و نباید فرض کرد که هر کسی در هر افرادی آموزش دید

زمینه ای تجربه دارد، می تواند مربی شود. همچنین برای اینکه مربی 

گری مؤثر باشد مربی باید در مهارت های ارتباطی، فردی توانمند 

 . [22] باشد و بتواند به خوبی با کارآموزان ارتباط برقرار کند

 ( مهارت گوشMacKieو مک کی ) (Browningاز نظر براوینگ )

دادن، پرسیدن سؤال های مؤثر و کارآمد، ایجاد و حفظ روابط، مهارت 

های کالمی و غیر کالمی، مهارت مشاوره و دانش و تخصص از جمله 

مهارت های یک مربی برای استفاده از مربی گری می باشد که اصلی 

ترین مهارت برای مربی توانایی گوش دادن است که عبارت از تمرکز 

است. اصلی ترین مسئولیت مربی، کمک کردن به صرف بر فرد دیگر 

 ن ها را به مربی گریافراد است تا بیشتر مستقل باشند نه اینکه آ

 .[23, 22] وابسته سازد

یافته ها نشان داد در مؤلفه شرایط و الزامات سازمانی اعضای هیئت 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز بین اساتید و دانشجویان تفاوت علمی 

معنی داری وجود دارد. از این رو می توان نتیجه گرفت که اساتید 

دانشگاه علوم پزشکی به طور معناداری در مورد شرایط و الزامات 

سازمانی برای بهره گیری از روش مربی گری در باال بردن کیفیت 

یئت علمی نسبت به دانشجویان فعالیت های آموزشی اعضای ه

دانشگاه علوم پزشکی اعتقاد بیشتری دارند. وجود شرایط و الزامات 

سازمانی از ضروریات برقراری مربی گری در دانشگاه می باشد و 

سیستم های ارزیابی عملکرد، فرهنگ سازمانی و ساختار سلسله 

 مراتبی دانشگاه از جمله شرایط و الزامات سازمانی می باشد.

در تبیین این یافته می توان بیان کرد که کالترباک و مگینسون 

(Clutterbuck & Megginson معتقدند ایجاد یک فرهنگ )

فقیت فرایند مربی مطمئن در درون یک فرهنگ مربی گری به مو

( نیز Kolodzejczak. کالودزچسیک )[23] گری کمک می کند

 تواند می سازمان مدیریت در گری مربی از استفاده معتقد است که

 مسیرهای گری دهد. مربی تغییر را سازمانی فرهنگ تدریج به

 رفتار در تغییر ایجاد با همچنین کند، می تعیین را تغییر ممکن

 خود، اقدامات و ها برنامه بردن پیش و افراد خالقیت تحرک افراد،

سازد  می پذیر امکان را نوآورانه فرهنگ به سنتی فرهنگ از تغییر

بنابراین فرهنگ و جو آموزشی دانشگاه عامل مهمی در  .[20]

اثربخشی و توسعه فعالیت های آموزشی محسوب می شود. اگر 

مربی گری بخواهد نهادینه شود باید نگاه مدیریت منابع انسانی 

تغییر کند، بایستی نگرش مدیران نسبت به منابع انسانی تغییر 

سرمایه ای در سازمان  یابد. برای مربی گری نیاز است تا نگاه

وجود داشته باشد، یعنی اینکه منابع انسانی مهم ترین سرمایه 

سازمان باشد. وجود فرهنگ حمایت )حمایت مالی، حمایت 

فرایندی(،  برنامه ریزی آموزشی، سیستم های ارزیابی عملکرد و 

... الزمه این است که مسئوالن و مدیران در زمینه بهره جستن 

تدابیر بیشتری بیندیشند تا از مربی گری در  این روش آموزشی

 دانشگاه بیشتر استفاده شود. 

های آموزش یافته ها نشان دادند در خصوص نقش هریک از مولفه

های آموزشی اعضای هیئت علمی گری در کیفیت فعالیتمربی

دانشگاه علوم پزشکی، بین دیدگاه اساتید و دانشجویان تفاوت وجود 

شرایط و ویژگی های فراگیر بیشترین نقش را از نظر دارد که مؤلفه 

اساتید و دانشجویان دارد و کمترین نقش مربوط به مؤلفه شرایط و 

مهارت های مربی می باشد. با مقایسه مؤلفه ها به صورت جدا می 

توان نتیجه گرفت که مؤلفه فراگیر در هر دو جامعه اساتید و 

عالیت های آموزشی در دانشجویان بیشترین نقش را در کیفیت ف

اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز ایفا می کند. بر اساس این یافته 

ها می توان گفت که علی رغم ضرورت مهارت های مربی باید به 

ویژگی های فراگیران توجه زیادی کرد و آنان را بیشتر با این روش 

آموزشی جدید آشنا نمود همچنین باید شرایط و فرهنگ سازمانی 

بهره گیری از روش مربی گری را در دانشگاه فراهم نمود. به  جهت

طور کلی ایجاد یک جو مربی گری شامل اجرا و پیاده سازی یک 

طبق . [23] برنامه توسعه سازمانی بلند مدت و استراتژیک است

نظر کالترباک و مگینسون سازمان ها قادرند با دنبال کردن موارد 

مزایایی که فرهنگ  -1زیر، یک فرهنگ مربی گری ایجاد نمایند: 

اطمینان  -2مربی گری به ارمغان خواهد آورد را تشخیص دهند. 

ب و ت کسیابند که مربی گری با فرایند ها، استراتژی ها و گرایشا

مربی گری بایستی تشخیص داده شده و  -3کار در ارتباط است. 

 .[23] تشویق شود

 از نقاط قوت این پژوهش می توان به جامعه آماری و محیط اجرای

پژوهش و بررسی هم زمان دیدگاه اساتید و دانشجویان اشاره 

داشت. بعبارتی اغلب پژوهش های انجام یافته پیرامون مربی گری 

در سازمان و موسسات غیر آموزشی بوده ولی پژوهش حاضر این 

موضوع را در آموزش عالی مورد بررسی و پژوهش قرار داده که 

ش میسر سازد. از نقاط ضعف می تواند فضا را برای کاربرد این رو

به ابزار آن که صرفاً پرسشنامه  و محدودیت این پژوهش می توان

بود اشاره کرد که می توان جهت دقیق تر و غنی تر ساختن یافته 

ها از ابزارهای مکمل استفاده کرد. براساس نتایج پژوهش توصیه 

برگزاری کنفرانس های تخصصی در می شود اقداماتی از قبیل 

ه مربی گری به منظور آشنا ساختن مدیران و کارشناسان زمین

آموزش نسبت به چنین شیوه آموزشی و همچنین ایجاد زمینه و 

بستر مناسب و جو فرهنگی که حامی مربی گری در دانشگاه ها 

 باشد، صورت گیرد.

 گیرینتیجه

یکی از روش هایی است که می تواند ضمن برداشتن فاصله  گری مربی

بین نظر و عمل، دغدغه صاحبان صنایع، خدمات و بازار کار را که 

مدعی هستند فارغ التحصیالن دانشگاهی مهارت الزم را برای اشتغال 

نتایج حاصل از مربی در بدو ورود دارا نیستند پاسخ دهد. ار این رو، 
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د عملکرد، بهبود روابط کار، کار تیمی گری می تواند شامل بهبو

مؤثرتر و کاهش تعارضات، افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی افراد 

. یافته های بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان بیانگر اهمیت گردد

این روش در محافل علمی و فعالیت های آموزشی است ضمن اینکه 

ری ربست روش مربی گبین دیدگاه اساتید و دانشجویان در کیفیت کا

تفاوت وجود دارد ولی تفاوت بیانگر عدم آشنایی اغلب دانشجویان با 

روش مربی گری و عدم بکارگیری آن بصورت نظامند از سوی اساتید 

دانشگاه است که با آموزش های مناسب و به موقع قابل مرتفع شدن 

 می باشد.

 سپاسگزاری

ید و پزشکی تبریز بویژه اساتاز کلیه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم 

دانشجویانی که صرف وقت نموده و در تکمیل پرسشنامه همکاری 

 داشتند، صمیمانه قدردانی می شود.
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