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 انيدانشجو دگاهيدانشجو و استاد از د نيارتباط ب يعوامل مؤثر در برقرار
  رجنديب يدانشگاه علوم پزشك

 
  *يبيتا بيجار ،يفتحيه مرتضو ،يعباس يعل ،يمحمدرضا عابدين

  
 

  چكيده
 ييمطالعه شناسا نيهدف از ا. دارد ينقش اساس يريادگيآموزش و  نديفرا ياثر بخش شياستاد و دانشجو در افزا نيارتباط مؤثر ب: مقدمه

  .بود رجنديب يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو دگاهياز د ديو اسات انيدانشجو نيارتباط ب يدر بر قرار عوامل مؤثر
ساخته براساس  پرسشنامه پژوهشگر. شركت كردند رجنديب يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجوتوصيفي مقطعي،  مطالعه نيدر ا: ها روش
و  ييو پس از تأييد اعتبار محتوا ديگرد نيتدو ياي و علم حرفه ،يفرد طهيدر سه ح ،افراد خبره متون و مشورت با چند نفر از يبررس

 و يفيآمار توص استفاده از امه باشنپرس 323. ديآوري گرد جمع ليو پس از تكم داده شد ليتحو به دانشجويان ،يبا مراجعه حضور يي،ايپا
  .قرار گرفت ليو تحل هيمورد تجز انسيوار زيآنالو  مستقل tزمون آ يليتحل يها آزمون
از ( 05/4±11/1و 27/4±56/0 ،35/4±52/0 بياستاد به ترت ياي و علم حرفه ،يفرد طهينمرات مربوط به سه ح نيانگيم: نتايج

عدالت در برخورد با  تيبه روز بودن استاد، رعا ،يتسلط بر مطالب علم ان،يدر مجموع عوامل احترام به دانشجو. بود) نمره 5حداكثر 
 يقيتشو ياستاد و استفاده به موقع از ابزارها يپژوهش يها سابقه فعاليت ،و سن، جنس ؛تأثير نيشتريب يريپذ تيمسؤولو  ان،يدانشجو
  .استاد و دانشجو داشتند نيتأثير را در روابط ب نيكمتر

در  تواند يم وي، سيو نحوه تدر يعلم يها در كنار دانسته ،استاد ياخالق يها و جنبه تيمطالعه نشان داد كه شخص جينتا: گيري نتيجه
  .مؤثر باشد يريادگيو  ياددهي نديو بهبود فرا شيافزا جهيو در نت استاد و دانشجو نيبهبود روابط ب

  
  . ، ارزشيابي استادانيدانشجو دگاهيارتباط، استاد، دانشجو، د: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

در توسعه جوامع  يو محور ياساس ينقش يآموزش عال
هدف و نقش عمده . ابعاد مختلف جامعه دارد يو هماهنگ

 يمتخصص دارا يانسان يروين تيترب ،يآموزش عال
                                                 

دانشكده  ،ياجتماع يگروه پزشك، )ارياستاد( يجاريب تايدكتر ب :نويسنده مسؤول *
  bita.bijari@yahoo.com. راني، ارجنديب رجند،يب يدانشگاه علوم پزشك ،يپزشك
 ،يدانشكده پزشك ،يآموزش پزشك يقاتيگروه تحق ،)ارياستاد(ينيمحمدرضا عابد دكتر

 ي؛ عل)mohrabe@yahoo.com. (رانيا رجند،يب رجند،يب يدانشگاه علوم پزشك
 رجند،ي، برجنديب يانشگاه علوم پزشك، ديارشد آموزش پزشك يكارشناس ي،عباس

، مركز )يمرب( يراور يمرتضو هيتح؛ ف)aliabassi86@yahoo.com. (رانيا
. رانيتهران، ا ،يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشك يو توسعه آموزش پزشك اتمطالع

)mortazavi_fat@yahoo.com (  
  24/2/91: پذيرش ، تاريخ23/2/91: ، تاريخ اصالحيه9/12/90: تاريخ دريافت مقاله

مربوطه در  فيمنظور انجام وظاه الزم ب يها ييتوانا
درجهت  زين ديتالش دانشگاه و اسات. عملكرد است طهيح

  ).1(است يآموزش ستميس يارتقا و توانمند
علوم  يها ركن دانشگاه نيبهاتر گران ،دانشگاه دياسات
علمي در  هيأت ياعضا فيوظا. هستند يپزشك

آموزش، پژوهش،  :شامل ي علوم پزشكيها دانشگاه
خارج  يتخصص يها فعاليت ت،يريمد ماران،يمراقبت از ب

). 2(است ياجتماع يها و فعاليت ياز دانشگاه، توسعه فرد
ترين  ياز اصل انيانشجود سيآموزش و تدر انيم نياز ا

آن  تيفيك يو ارتقا ؛هر استاد است فيترين وظا و عمده
استاد و  ييكارا شيو افزا ينشاط آور زه،يانگ شيدر افزا
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به طوري كه استاد، . دارد ييدانشجو نقش بسزا
مطلوب در تحقق  يها تيموفق جاديترين عامل ا ياساس
تواند موجب  استاد خوب مي. است يآموزش يها هدف
و  ينقص كتب درس يآموزش شده و حت نديفرا ليتسه

  ).3(را جبران كند يامكانات آموزش
 يهاي ارتباط از مهارت حيمؤثر به استفاده صح آموزش
وع و موض تيموقع نيكه بهتر ، به طوري)4(دارد يبستگ
 يارتباط جاديدر ا يي استادعدم توانا در صورت سيتدر

لذا عوامل مؤثر . شود جذاب مي ريغ فعال وريمطلوب، غ
 نديدر برقراري ارتباط استاد و دانشجو براي بهبود فرا

  ).5(برخوردار است ييباال تيآموزش از اهم
اعتماد و درك متقابل  ،يريادگياز عوامل مهم در  يكي

ارتباط  يبرقرار. گراستيكدينسبت به  ريمدرس و فراگ
 زهياعتماد به نفس و انگ شيدانشجو با استاد باعث افزا

اند  مطالعات نشان داده). 6(شود در دانشجو مي يريادگي
خوب  تاداس يها از ويژگي يكي ،استاد ارتباط موثركه 
  ).2(است
استاد،  سيتدر يمورد عوامل مؤثر در اثر بخش در

اين عوامل از جمله . انجام شده است يمطالعات گوناگون
. اشاره كردوجود روابط متقابل محترمانه  مي توان به
ياددهي  نديتواند به شدت فرآ مي رمحترمانهيرفتارهاي غ

و به ايجاد تناقض و اضطراب  كرده را مختل گيريو ياد
  ).7(بين استاد و دانشجو منجر گردد

وره دادن مشا س،يتدر يعوامل مؤثر در اثربخش از ديگر
تواند عامل مؤثري  مشاوره مي. است كردن ييو راهنما

ارائه . براي حل بسياري از مسائل دانشجويان باشد
اهداف آموزشي  ناكافي راهنمايي و مشاوره، دستيابي به

  ).8(نمايد را دچار مشكل مي
از  يتابع ،دياسات سيتدر يعوامل مؤثر در اثربخش اغلب

تنها  ،به آنها يابيدست استاد و دانشجو هستند و نيروابط ب
 انيو دانشجو دياسات نيو مطلوب ب يبا داشتن رابطه قو

در  مطالعات اندكي متون، يبراساس بررس. است ريپذ امكان
 استاد و دانشجو نيارتباط ب يكشور عوامل مؤثر در برقرار

قرار داده  يابيمورد ارز ،انيدانشجو اي دياسات  دگاهياز د را
 ييمانند گشاده رو ياند كه عوامل نشان دادهاين مطالعات  .اند

و ) 9(استاد يدار و امانت ريرازدا ،يبجا و مناسب، فروتن
 تيرعا ان،يفن ب ماننداستاد  يخصوصيات آموزشي و اخالق

تجربه ، حفظ  ،يسطح علم س،يتدر يها مهارتاصول 
ن جو مناسب و فراهم نمود) 10(حرمت، احترام به دانشجو

ارتباط  يبرقرار موثر در عوامل نيتر از مهم) 11(يادگيري
  .بوده است انيدانشجو دگاهياستاد و دانشجو از د نيب

ها و عوامل مؤثر در  از جنبه ياريهنوز بس ،نيبا وجود ا
 ازيو ن ماندهاستاد و دانشجو ناشناخته  نيروابط ب يبرقرار

در . شود احساس مي نهيزم نيدر ا شتريبه انجام مطالعات ب
از  يمحدود يها تنها جنبه ،نهيزم نيدر ا افتهيمطالعات انجام 

استاد و دانشجو مورد  نيروابط ب يعوامل مؤثر در برقرار
سعي شده  مطالعه نيادر ). 11تا9(قرار گرفته است يبررس
در روابط موثر  از عوامل يتر كامل و شتريب يها جنبه است

 دگاهيبا د ييآشنا. شود بررسياستاد و دانشجو  نيب
 چهيتا استاد از درباعث مي شود  در اين زمينه انيدانشجو

به  ،و با ارائه برنامه مناسب ،شده دهيد دانشجو ديد
 يابيو ارز سيتدر يها فعاليت ميگيري آگاهانه در تنظ ميتصم
به  ازين با توجه به نقش مهم استاد و .دشوكمك  ديتاسا

 يها مر آموزش، شناخت ويژگيا در تعامل استاد و دانشجو
 در يو سع رندگانيآموزش گ دگاهياستاد مطلوب از د كي

ارتقا  آموزش را تيفيك د،يها توسط اسات ويژگي نيتحقق ا
 يها دگاهيد با نظرات و اگر انيدانشجو و دياسات. خواهد داد

خود  يتكامل ريپژوهش س روند آموزش و ؛آشنا باشند مه
  .طي خواهد كرد يمؤثرتر را به نحو بهتر و

استاد و دانشجو و  نيارتباط مؤثر ب تيبه اهم توجه با
ي، ريادگيو  ياددهي نديفرا ياثر بخش شينقش آن در افزا

و نقش  نهيزم نيبودن مطالعات انجام شده در ا محدود
مطالعه  نيا ،مختلف يو فرهنگ ييايعوامل جغراف ياحتمال

 نيارتباط ب يدر برقرار عوامل مؤثر ييبا هدف شناسا
دانشگاه علوم  انيدانشجو دگاهياز د دياسات و انيدانشجو
  .انجام شد رجنديب يپزشك
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  ها روش
 هيكل ي،مقطع يفيمطالعه توص نيدر ا يجامعه آمار

 يسال اول به باال در دانشگاه علوم پزشك انيدانشجو
نمونه بر اساس  تيجمع. .نفر بود 1043به تعداد  رجنديب

) 11تا9(يبر اساس مطالعات قبل ها نيانگيم سهيفرمول مقا
اي  هيسهم(اي  گيري چند مرحله روش نمونهو با 
 350منظور تعداد نيبه ا. انتخاب شد) يوتصادف

صورت ه ها ب و پرسشنامهگشت  پرسشنامه ارسال
 اريمع. شد ليهر دانشكده تكم انيتوسط دانشجو يتصادف

از  يكيدر  لياشتغال به تحص ،ورود به مطالعه
 رجنديب يتحت پوشش دانشگاه علوم پزشك يها دهدانشك

به دليل  ولسال ا انيدانشجو. در زمان انجام مطالعه بود
ارتباط استاد و دانشجو و  نديبا فرا يكاف ييعدم آشنا

از  ها، يافتهكاهش اعتبار  نتيجه، در دانشگاه و طيمح
كه به طور  ييها پرسشنامه نيهمچن. مطالعه حذف شدند

  .حذف شدندنيز  شده بودند ليناقص تكم
 يو مشورت با تعداد يبر اساس مطالعات قبل پرسشنامه
آموزش  نهيزم دركه  ،علمي دانشگاه هيأت ياز اعضا

 يپرسشنامه حاواين . شد نيداشتند، تدو تيفعال يپزشك
و  انيدانشجو كيسؤال مشتمل بر مشخصات دموگراف 32

 دگاهياستاد و دانشجو از د نيعوامل مؤثر در ارتباط ب
 ليتحل هيبه منظور درك بهتر و تجز. است انيدانشجو
تر، سؤاالت براساس  يعقط جيبه نتا يابيتر و دست مناسب

 يفرد اتيبه سه گروه شامل خصوص ،ميمفاه يكينزد
استاد ) سؤال14(اي  و حرفه) سؤال6( ي، علم)سؤال12(

مؤثر بر  ياز عوامل احتمال كيدر مقابل هر  .شد ميتقس
تأثير به صورت  زانيم ،استاد و دانشجو نيارتباط ب

 اركم قر يليكم و خ متوسط، اد،يز اد،يز اريبس يها نهيگز
 نهيبه گز كرتيل يده نمره ستميكه بر اساس س ؛داشت

، 3نمره ، متوسط4نمره اديز نهي، به گز5نمره  اديز اريبس
 هيپس از ته .گرفت تعلق  1كم نمره يليو خ 2كم نمره

 يآن توسط ده نفر از اعضا ييپرسشنامه، اعتبار محتوا
 ي،آموزش پزشك نهينظر در زم علمي خبره و صاحب هيأت

كرونباخ  يآلفا بيآن با محاسبه ضر ييايتأييد شد و پا
88/0=α يمحقق با مراجعه حضور .و تأييد شد يبررس 

 و توضيح در مورد اهداف مطالعه انيو ب انيبه دانشجو
 يبه همكار ليكه تما يبه كسانآنها را  ،ها پرسشنامه

. آوري نمود جمع ليداد و پس از تكممي  ليداشتند، تحو
توسط نرم افزار ها  حجم نمونه، داده ليمپس از تك
SPSS-17 داده  يها پاسخ يفراوان .تجزيه و تحليل شد
در مورد هركدام از عوامل و  ها نهياز گز كي شده به هر

از عوامل در  كي نمرات كسب شده در هر نيانگيم
 يها كنندگان محاسبه شد و با استفاده از تست شركت

و  هيزمورد تج انسيوار زيآنالو  مستقل Tآزمون  يليتحل
 يبه عنوان سطح معنادار α≥0./5. قرار گرفت ليتحل

  .در نظر گرفته شد ها آزمون
  

  نتايج
. بود) 350از  323( %92ها  درصد بازگشت پرسشنامه

 نيانگيم(سال  33تا  19 يدر محدوده سن انيدانشجو
 هاي تعداد پرسشنامه. قرار داشتند) سال 35/2±78/21

دانشكده عبارت بود از آموزشكده  به تفكيكشده  يبررس
، عدد 88 ، دانشكده بهداشتعدد 30 يپزشك يها فوريت

 58ي ، دانشكده پزشكعدد 24يي ماما يپرستار شكدهدان
مشخصات . عدد 123ي راپزشكيپ، دانشكده عدد

نشان داده شده  1كنندگان در جدول  شركت كيدموگراف
  .است

 يها طهينمرات كل مربوط به ح اريو انحراف مع نيانگيم
 4تا  2در جداول  بياستاد به ترت ياي و علم حرفه ،يفرد

 نينمرات كل ا اريو انحراف مع نيانگيم. ارائه شده است
 05/4±11/1و 27/4±56/0، 35/4±52/0 بيبه ترت ها طهيح
هاي  بر اساس يافته. محاسبه شد) نمره 5از حداكثر (

عدالت  تيرعا، باالترين ميانگين نمرات، مربوط به 2جدول 
 طهدر حي يريپذ تيمسؤولو  انيدر برخورد با دانشجو

؛ اي عوامل حرفه طهيح در احترام به دانشجو ي؛عوامل فرد
  جنس و سن در همچنين  .بود ي؛در تسلط بر مطالب علمو 
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 كيمشخصات دموگراف يو درصد فراوان عيتوز: 1جدول
شركت كننده در  ،رجنديب يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو
  دانشجو و استاد  نيارتباط ب يبرقرار عوامل موثر در مطالعه

 درصد تعداد زيرگروه  مشخصات دموگرافيك
 2/40 130 مرد جنس

 8/59 193 زن
 4/82 266 مجرد  وضعيت تاهل

 6/17 57 متاهل
 8/23 77 بومي  وضعيت سكونت

 9/70 229 خوابگاه
 3/5 17 ايمنزل اجاره

 3/30 98 كارداني  مقطع تحصيلي
 7/51 167 كارشناسي

 18 58 دكترا
 8/49 161 زياد  عالقمندي به رشته تحصيلي

 7/42 138 متوسط
 4/7 24 كم

  
 طهيدر ح به موقع از ابزاراستفاده فردي؛  عوامل طهيح

ي در حيطه پژوهش يها سابقه فعاليت ؛ واي حرفهعوامل 
 انياز نظر دانشجو ،نيانگيترين م نييبا پا عوامل علمي؛

  .داشتنداستاد و دانشجو  نياثر را در ارتباط ب نيكمتر
در  يظاهر تيوضع يها نهينمرات مربوط به گز نيانگيم

 68/3±02/1ان دخترو در  08/4±92/0پسر  انيدانشجو
؛ كه بر اساس آزمون تي مستقل، اين تفاوت معنادار بود
 بر اساس همين آزمون،). =p= 52/2 -t ,00/0( .باشد مي

 ،انياحترام به دانشجو نهيگزبا توجه به ميانگين نمرات 
( دخترو ) 80/4±53/0(پسر  انيدر دانشجو

 =p ,01/0(بود ، اختالف آماري معنا دار )74/0±63/4
37/2 -=t.( هايي كه تفاوت ميانگين نمره آنها  ساير گويه

 :بين دو گروه دختران و پسران معنادار بود عبارتند از
 انيدر دانشجو يانتقال شفاف و واضح مطالب درس

) 29/4±02/1( پسر انو در دانشجوي)  54/4±75/0(دختر
)01/0, p= 59/2 -t=(متناسب با  ييها استفاده از مثال ؛

و در ) 52/4±75/0(دختر  انيدر دانشجو يمبحث درس
 ؛)=p= 77/2 -t ,00/0) (26/4±92/0( پسر انيدانشجو

 (دختر انيكالس در دانشجو انيمطالب در پا يبند جمع
)  99/3±00/1(پسر انو در دانشجوي) 81/0±30/4

)00/0, p= 08/3 -t= .(  
در  يظاهر تيوضع نهينمرات مربوط به گز نيانگيم

، در گروه 66/3±07/1 سال 25كمتر از  يسن يها گروه
 يسن هو در در گرو 87/3±97/0سال  30تا  25 سني

بر اساس آزمون . بود 56/4±63/0سال  30باالتر از 
از نظر  ،ها در اين گروه ها ميانگين تفاوتتحليل واريانس، 

اساس  بر ).=p= 78/5f ,01/0(معنادار بود يآمار
نمرات  نيانگيم ، اختالفانسيوار زيآزمون آنال

 بين دانشجويانو امانت  يرازداريافته به  اختصاص
و مقطع  98/3±11/1 يمقطع كاردان

نيز  47/4±69/0و مقطع دكترا  32/4±88/0كارشناسي
چنين اختالف هم). =p= 85/5f ,01/0(معنادار بود 

در  انيدانشجو نيو شهرت ب تينمره محبوب نيانگيم
و  88/3±05/1 كارشناسي ،24/4±92/0 يطع كاردانامق

همچنين  و) =p= 47/5f ,00/0( 29/4±10/1دكترا 
 يآموزش يها سابقه فعاليتاختالف ميان ميانگين نمرات 
، كارشناسي 97/3±07/1 ياستاد در مقطع كاردان

 ,02/0(نيز معنادار بود  25/4±01/1و دكترا  05/1±85/3

p= 89/3f=.(  
بر اساس آزمون آناليز واريانس، تفاوت آماري 

عوامل معناداري بين ميانگين و انحراف معيار نمرات 
برحسب  ،استاد و دانشجو نيارتباط ب برقراري مؤثر بر

ديده هل و محل سكونت أت تي، وضع يورود يها سال
  .نشد

استاد و دانشجو بر  نيعوامل مؤثر بر ارتباط بدر تحليل 
ي، بر اساس آزمون ليبه رشته تحصعالقه ميزان حسب 

در  يرينمره عامل انتقادپذ نيانگيمتحليل واريانس بين 
و  91/3±10/1 يليبا عالقه كم به رشته تحص انيدانشجو

و  40/4±81/0با عالقه متوسط  اندر دانشجوي
 40/4±89/0 يليبه رشته تحص اديبا عالقه ز اندانشجوي

  ).=f= ،03/0p 3/41(اختالف معناداري وجود داشت 
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  بحث
كه به عنوان عوامل  يمطالعه نشان داد موارد نيا جينتا

استاد و دانشجو در نظر  نيمؤثر بر روابط ب ياحتمال
تأثير قابل  انيدانشجو دگاهياز د يگرفته شده بودند همگ

 نياز ب. دارنداستاد و دانشجو  نيبر روابط ب يتوجه
عدالت در برخورد با  تياستاد، رعا يفرد اتيخصوص
 يو همدل تيميو صم يريپذ تيمسؤول و انيدانشجو

 يظاهر تيتأثير و جنس و سن استاد و وضع نيشتريب

مانند اعتماد به  يعوامل نيهمچن .داشتتأثير را  نيكمتر
و  يو رازدار يريو تواضع، انتقادپذ ينفس باال، فروتن

استاد و  نيدر روابط ب اديجزو عوامل با تأثير ز ،امانت
 يدر مطالعه خسرو. بودند انيدانشجو دگاهياز د ودانشج

نقش مؤثري در ارتباط استاد  ،اخالق استاد زيو همكاران ن
 ،سن انيدانشجو شتريب كه يدر حال. داشتو دانشجو 

).5(ي استاد را كم اثر مي دانستندظاهر تيوضعو  جنس

 
  انيدانشجو دگاهياستاد و دانشجو از د نيمؤثر بر ارتباط ب انحراف معيار عوامل و نيانگيمو  مطلق و نسبي يفراوان :2جدول 

طه
حي

  

  ها گويه
ميانگين و   ثيرأميزان ت

انحراف 
  بسيار كم  كم  متوسط  زياد  بسيار زياد  معيار

فرد
مل 

عوا
(ي 

تاد
اس

ي 
فرد

ت 
صيا

صو
خ

(  

  49/3±01/1 9)8/2( 41)7/12( 111)4/34( 10)5/32( 57)6/17( سن
  32/3±10/1 19)9/5( 53)4/16( 10)8/32( 94)1/29( 51)8/15( جنس

  85/3±01/1 4)2/1( 27)4/8( 86)6/26( 103)9/31( 103)9/31( وضعيت ظاهري
  33/4±83/0 2)6/0( 9)8/2( 36)1/11( 109)7/33 167)7/51( اعتماد به نفس باال

  29/4±86/0 4)2/1( 7)2/2( 42)13( 107)1/33( 163)5/50( پذيري انعطاف
  28/4±89/0 6)9/1( 9)8/2( 27)4/8( 93)8/28( 188)2/58( فروتني و تواضع

  07/4±04/1 9)8/2( 19)9/5( 53)4/16( 102)6/31( 140)3/43( محبوبيت و شهرت استاد بين ساير دانشجويان
  39/4±90/0 5)5/1( 9)8/2( 35)8/10( 78)1/24( 196)7/60( صميميت و همدلي با دانشجويان

  36/4±88/0 4)2/1( 11)4/3( 32)9/9( 91)2/28( 185)3/57( انتقادپذيري
  48/4±83/0 3)9/0( 9)8/2( 26)8( 84)26( 201)2/62( رعايت عدالت در برخورد با دانشجويان

  31/4±89/0 5)5/1( 5)5/1( 49)2/15( 89)6/27( 175)2/54( داري راز داري و امانت
  45/4±79/0 2)6/0( 5)5/1( 36)1/11( 83)7/25( 197)61( پذيري مسؤوليت

رفه
ل ح

وام
ع

 
( اي

تاد
اس

يي 
فه ا

حر
ت 

صيا
صو

خ
(  

  32/4±89/0  5)5/1(  10)1/3(  34)5/10( 101)3/31( 173)6/53( هم رشته بودن استاد و دانشجو
  37/4±86/0  3)9/0(  11)4/3(  31)6/9( 96)7/29( 182)3/56( هاي اخالقيرعايت هنجارهاي اجتماعي و ارزش

  16/4±96/0  8)5/2(  10)1/3(  50)5/15( 108)4/33( 147)5/45( نظم و انضباط و حضور به موقع در كالس
  73/4±63/0  3)9/0(  3)9/0(  7)2/2( 49)2/15( 261)8/80( احترام به دانشجويان

  38/4±89/0  6)9/1(  7)2/2(  34)5/10( 85)3/26( 191)1/59( سعي در حل مشكالت دانشجويان
  44/4±88/0  5)5/1(  11)4/3(  54)7/16( 99)7/30( 154)7/47( مشاركت دادن دانشجويان در مباحث درسي

ايجاد انگيزه در دانشجويان براي يادگيري و
 مطالعه بيشتر

)2/58(188 )2/28(91 )9(29  )1/3(10  )5/1(5  83/0±42/4  

  75/3±07/1  5)5/1(  11)4/3(  52)1/16( 105)5/32( 150)4/46( هاي تشويقي استفاده به موقع از ابزار
  09/4±91/0  4)2/1(  19)9/5(  41)7/12( 96)7/29( 163)5/50( سهولت دسترسي به استاد درخارج از كالس
  18/4±90/0  9)8/2(  36)1/11(  75)2/23( 110)1/34( 93)8/28( ارائه طرح درس وطرح دوره به دانشجويان

  19/4±94/0  2)6/0(  15)6/4(  52)1/16( 108)4/33( 146)2/45( بندي مطالب در پايان كالسجمع
  38/4±88/0  6)9/1(  7)2/2(  28)7/8( 78)1/24( 204)2/63( انتقال واضح مطالب و توانايي در تفهيم درس
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  22/4±96/0  4)2/1(  5)5/1(  33)2/10( 89)6/27( 192)4/59( هايي متناسب با مبحث درسي استفاده از مثال
با روال منطقي و كاربردي و رعايت ارائه مطالب

 پيوستگي مطالب درسي

)9/39(129 )9/35(116 )6/18(60  )5(16  )6/0(2  93/0±18/4  

تاد
اس

ي 
علم

ت 
صيا

صو
خ

  

  02/4±05/1  6)9/1(  22)8/6(  72)3/22( 83)7/25( 140)3/43( )مربي، استاد يار، دانشيار(مرتبه علمي استاد 
و وسايلهاي آموزشي متنوع گيري از روشبهره

 كمك آموزشي

)9/40(132 )9/35(116 )4/16(53  )3/4(14  )5/2(8  98/0±08/4  

  51/4±81/0  4)2/1(  5)5/1(  26)8( 75)2/23( 213)9/65( تسلط بر مفاهيم علمي و مطالب درسي
  79/3±09/1  11)4/3(  25)7/7(  91)2/28( 87)9/26( 109)7/33( هاي پژوهشي استاد سابقه فعاليت

  94/3±06/1  8)5/2(  23)1/7(  75)2/23( 90)9/27( 127)3/39( هاي آموزشي استاد فعاليتسابقه 
  65(210 )6/22(73 )7/8(28  )4/3(11  )3/0(1  81/0±48/4( (up to date)به روز بودن علم استاد 

  
  

، يبجا و مناسب، فروتن ييرو گشاده زين يددر مطالعه عبي
تأثير و سن و  نيشتريب ،استاد يدار و امانت يدار راز

در ). 9(تداش ي رانقش كمتر ي،ظاهر تيجنس و وضع
 ييعوامل اخالق استاد، توانا ،و همكاران يمطالعه قدم

نقش  ،كمك به حل مشكالت و درك متقابل و يهمدل
. دانشجو و استاد داشت نيارتباط ب يدر برقرار يمؤثر

 يكمتر يان نقشدر اين م سن وجنس كهي در حال
عوامل  نياز ب ،و همكاران يليمطالعه وك در) 10(داشت
 مهمترين ،و اعتماد به نفس استاد يخوش اخالق ي،فرد

بود  انيدانشجو دگاهياز د ،استاد يابيدر ارزش عامل موثر
در  ياديز تياهم زياستاد ن يظاهر تيوضع نيهمچن
  ).12(داشتاستاد  يابيارزش

اصول  تيشده، رعا يدر تمام مطالعات بررس ،مجموع در
و موثرترين  ، بيشتريناستاد ي توسطانسان و ياخالق

 و دارد؛ استاد و دانشجو نيدر بهبود روابط ب نقش را
 در تأثير را نيكمتر ،و سن و جنس استاد يعوامل ظاهر

آن را تأييد  زيمطالعه حاضر ن جيكه نتااين ميان دارد؛ 
با  زمانهم ،دانشگاه ديالزم است اسات نيبنابرا. كند مي

 زين يانسان يو روابط عال يبه مسائل اخالق يرشد علم
بهبود  انيو دانشجو آنها نيتا روابط ب ؛توجه داشته باشند

در  يو اخالق يليبهتر تحص شرفتيپ جهيو درنت يابد
  .را درپي داشته باشد انيدانشجو

 اتيخصوص نيب ازبر اساس نتيجه مطالعه كنوني، 

مشاركت دادن دانشجو  ،انياحترام به دانشجو ؛اي حرفه
مطالعه  يبرا آنهادر  زهيانگ جاديا ،يدر مباحث درس

تأثير را در  نيشتريب ي،اجتماع يهنجارها تيرعا و شتريب
استفاده به  همچنين.  داشتند استاد و دانشجو نيروابط ب

به استاد در  يو سهولت دسترس يقيموقع از ابزار تشو
استاد و  نيتأثير را در روابط ب نيكمتر ،كالس از خارج

 يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو دگاهيدانشجو از د
  .نددارا بود رجنديب

حفظ حرمت  ،و همكاران يخسرو مطالعهبر اساس نتايج 
در  موثر ترين عامل و اخالق استاد ،و احترام دانشجو

كه با نتيجه مطالعه  بود استاد و دانشجو نيبهبود روابط ب
راز  ،يفروتن يديدر مطالعه عب). 5(حاضر، هم خواني دارد

 نيتأثير را در روابط ب نيشترياستاد ب يدار و امانت يدار
و همكاران  يمطالعه قدم در). 9(استاد و دانشجو داشت

و درك متقابل، كمك به حل مشكالت،  يهمدل ييتوانا ،زين
 يدر برقرار يمؤثر نقش ي،ريگادي يبرا زهيانگ جاديا

مطالعه  جينتا). 10(نددانشجو و استاد داشت نيارتباط ب
استاد  نياي بر روابط ب از نظر تأثير عوامل حرفه ،حاضر

 نهيزم نيمطالعات صورت گرفته در ا ريبا سا ،و دانشجو
به طوري كه در تمام مطالعات و از جمله ؛ دارد يخوان هم

احترام  و ياجتماع يهنجارها تيرعا ي،مطالعه كنون
 استاد و دانشجو نيدر روابط ب ينقش اساس ،متقابل
  .داشت
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و مطالب  يعلم ميتسلط بر مفاه ي،علم اتيخصوص نياز ب
وسابقه  ،تأثير نيشتريب ،و به روز بودن استاد يدرس

 ي،آموزش يها سابقه فعاليت ي وپژوهش يها فعاليت
  .داشتاستاد و دانشجو  نيتأثير را در روابط ب نيكمتر

 و استاد يسطح علم ،و همكاران يدر مطالعه خسرو
استاد و  نيتجربه استاد نقش مؤثري را در روابط ب

 يكه در مطالعه كنون يدر صورت ).5(دانشجو داشت
در مطالعه . اين زمينه داشت در يتجربه استاد نقش كم

سطح  س،يو مهارت تدر انيعوامل فن ب ،و همكاران يقدم
 يدر برقرار ياستاد نقش مؤثر استاد و تجربه يعلم

در مطالعه ). 10(دانشجو و استاد داشت نيارتباط ب
 سيتدر ي،تسلط بر موضوع درس ،زيو درتاج ن يرمضان

نقش  انيدانشجو دگاهياز د ،مدرس ياثربخش و كارآمد
تسلط  ،در مطالعه گشمرد و همكاران ).13(داشتمهمي 

از  ،و روزآمد ديو ارائه مطالب جد سياستاد در تدر
در  .استاد خوب برشمرده شده است كي يها يزگيو

 يو آموزش يپژوهش يها كه سابقه فعاليت يصورت
، كه با نتايج نداشت ي در اين زمينهادينقش ز، استاد

مطالعه از  نيا جينتا). 14(خواني دارد مطالعه كنوني، هم
با مطالعه حاضر نيز استاد  يعلم يها نظر ويژگي

  .دارد يخوان هم
و تسلط بر  سيتدر تيفيك رسد موع به نظر ميمج در

تر از  مهم انيدانشجو دگاهياز د ،سيموضوع و نحوه تدر
كم اهميت شمردن . است سيطول مدت و سابقه تدر

 ، از ديدگاه دانشجويان،استاد يپژوهش يها سابقه فعاليت
ارزش پژوهش  مشخص نبودن از يتواند ناش مي احتماالً

  .باشد يآموزش ستميمشكالت سدر اثر  انيدانشجو يبرا
دختر و  انيدانشجو دگاهيرسد اختالف در د نظر مي به

 ؛باشد موضوع نيا، مربوط به ها برخي از حيطه پسر در
دروس و  تفهيمي يها به جنبه ،دختر انيكه دانشجو
 انياز دانشجو شتريبمطالب، و به روز بودن  يمباحث علم
و احترام به  يظاهر يها جنبه يول. دهند مي تيپسر اهم

 يشتريب تياهم ،پسر انيدانشجو دگاهياز د انيدانشجو
و  يليدر مطالعه وك. دختر دارد انينسبت به دانشجو

 ،پسر انيدختر نسبت به دانشجو انيدانشجو زيهمكاران ن
 لياستاد قا سيجنبه مهارت تدر يرا برا يشتريب تياهم

  ).12(شده بودند
تواند  مي هم تلفمخ نيدر سن انيدانشجو دگاهيد اختالف

مورد  انيعمده دانشجوتعداد باشد كه  نياز ا يناش
از  .سال قرار داشتند 25تا  20 يدر گروه سن ،مطالعه

در  انيدانشجو دگاهيكه تأثير سن را در د يجمله مطالعات
 يخصوص عوامل مؤثر بر روابط استاد و دانشجو بررس

به . مي باشدو همكاران  يكرده است، مطالعه خسرو
 تربا سن باال انيدانشجو در اين مطالعه، طوري كه

، سن استاد را در برقراري )سال 22از  شيب ايمساوي (
  ).5(مي دانستنداستاد و دانشجو مؤثرتر  نيارتباط ب
مقاطع مختلف ممكن  نيب انيدانشجو دگاهيدر د اختالف

 است مربوط به متفاوت بودن سطح انتظارات، قضاوت و
 يليتحص زهيانشگاه و استاد و انگاز د انيدرك دانشجو

  .آنها باشد
 يها مهارت نهيبا توجه به انتشار كم مقاالت در زم

 و دياسات يها و با توجه به متفاوت بودن ويژگي يارتباط
شود  مي شنهاديپ ،مختلف يفرهنگ طيدر شرا انيدانشجو

  .رديانجام گ نهيزم نيدرا شتريكه مطالعات ب
  

  گيري نتيجه
ي ها مهارت كند كه در مجموع مطالعه تأييد مي نيا جينتا

 تياز اهم سيدر كنار تدر يروابط انسان ارتباطي و
رسد  راستا به نظر مي نيدر هم. هستند اي برخوردار ژهيو

و آموزش استاد  سينه تنها نحوه تدر ،كه در امر آموزش
تواند در  مي نيز، منش و رفتار او در كالس ت،يبلكه شخص

نهايتاً  و شتريب يريادگي يدانشجو برا زهيانگ شيافزا
  .آموزش مؤثر باشد تيفيك يارتقا
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Students’ Viewpoint of Factors Affecting Teacher-Students 
Communication, A Study in Birjand University of Medical Sciences 

 
MohammadReza Abedini1, Ali Abassi2, Fathieye Mortazavi3, Bita Bijari4 

 
Abstract 
 
Introduction: Effective communication between teachers and students plays a significant role in the efficacy 
of teaching-learning process. This study aimed to identify the influencing factors in teacher-student 
communication from the viewpoints of students of Birjand University of Medical Sciences. 
Methods: This cross-sectional descriptive study was performed on students of Birjand University of Medical 
Sciences (BUMS). Relying on literature review and consult with experts, a researcher-made questionnaire 
was developed including three domains of teachers’ personal, professional, and scientific characteristics. 
After confirming content validity and reliability, questionnaires were delivered in person and then collected 
after completion. Data derived from 323 questionnaires was analyzed through descriptive statistics and 
using independent T and ANOVA. 
Results: Mean scores of three areas of personal, professional, and scientific characteristics of professors 
were respectively 4.35±.52, 4.27±.56 and 4.05±1.11 (out of 5). According to the students, being respectful to 
students, mastery on academic subjects, being up-to-date, equality in dealing with students, and 
accountability were regarded as the most effective factors in communication between teachers and students. 
This is while professor’s gender, age, history of research activities, and sensible use of encouraging tools 
were the least important factors in this relationship known by students. 
Conclusion: The results suggest that the character and ethical aspects of teachers as well as their scientific 
knowledge and teaching approach could enhance the relationship between teachers and students, thereby 
improve the teaching and learning process. 
 
Keywords: Communication, Student, Student’s Perspective, Faculty, Faculty Evaluation. 
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