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د از عوامل مهم در ياسات ياوحرفه ي، علميهاي فردويژگي :نه و هدفیزم

ن يهدف اصلي از انجام ا. باشندياستاد مارتباطات مؤثر دانشجو با  يبرقرار
دگاه ين استاد و دانشجو از ديارتباط ب ين عوامل مؤثر در برقرارييمطالعه تع
  .باشدعلوم پزشكي اهواز ميان دانشگاه يدانشجو

جامعه پژوهش را . است يليتحل -يفيک مطالعه توصين مطالعه يا :یروش بررس
 اهواز شاپوري جنديگاه علوم پزشکل در دانشيان شاغل به تحصيه دانشجويکل

 يهاها و رشتهن دانشکدهياز ب يو تصادف ياها با روش طبقهنمونه. ندل داديتشک
 يله پرسشنامه گردآورياز بوسياطالعات مورد ن. مختلف انتخاب شدند يليتحص
  . کرت  بوديل يقسمت ۵اس يدگاه افراد، مقيار سنجش ديمع. شدند

، يفرد يهايژگيو تأثيردرصد داتشجويان  ۸/۶۳، مطالعه بر اساس نتايج :هاافتهی
درصد اثر آنها  ۴/۲۳اد و يز ارتباط مؤثر را ياستاد در برقرار يتيو شخص ياخالق
و " اخالق و تواضع استاد"ن عوامل، عاملين ايکردند و در ب يابياد ارزيار زيرا بس

 تأثيرنه يدر زم. داشتند انيدگاه دانشجويرا از د تأثيرن يشتريب" ت استاديميصم"ز ين
 ٧/٣٠اد و ياين عامل را ز تأثيردرصد  ٧/٤٨د، ياسات يو علم ياعوامل حرفه
محل  يکيزيو ف يطيعوامل مح تأثير نهيدر زم. کردند ياد معرفيار زيدرصد بس

 ٨/١٣ار کم، ين عوامل را بسيا تأثيردرصد  ٧/٤، تأثيريدرصد ب ٤/٤٢کار استاد، 
  . کردند يابياد ارزيار زيدرصد بس ٨/١٣اد و يدرصد ز ٣/٢٥درصد کم،

ن عوامل مختلف يدهند از بيقات نشان مير تحقيق حاضر و سايتحق :يریگجهینت
در  يشتريب تأثير يو اخالق يط کار، عوامل فرديو مح يا، حرفهي، اخالقيفرد

  .ن استاد و دانشجو دارديارتباط ب يبرقرار
  
  .يط، دانشگاه علوم پزشکدانشجو، استاد، ارتبا :د واژگانیکل

  
  
  
  
  

  19/7/1391: اعالم قبولی       1/3/1391: شدهدریافت مقالۀ اصالح        25/5/1390: دریافت مقاله
  
  

 يت خدمات بهداشتيريگروه مد يمرب -۱
  .يدرمان
ت خدمات يريگروه مداستاديار  -۲

 .يدرمان يبهداشت

  
  
  
  
  
 يت خدمات بهداشتيريگروه مد-٢و١

، دانشگاه بهداشت ةدانشکد ،يدرمان
، اهوازشاپور  ي جنديعلوم پزشك

  .ايران
  
  
  :نويسندة مسؤول *
ت خدمات يريگروه مد ؛بيامين ترا  

، بهداشت ةدانشکد ،يدرمان يبهداشت
شاپور  ي جنديدانشگاه علوم پزشك

  .، ايراناهواز
      ۰۰۹۸۹۱۲۳۱۴۵۶۴۹: تلفن  

Email: torabipoor@yahoo.com 
  



  ... بررسی عوامل مؤثر در برقراري ارتباط بین استاد                                                                                                        550

 13911391، ، 55، شمارة ، شمارة 1111شاپور، دورة شاپور، دورة مجلۀ علمی پزشکی جنديمجلۀ علمی پزشکی جندي
 

  مقدمه
ن عناصر يب يجاد هماهنگيا يارتباط مؤثر برا يبرقرار

ک شبکه مؤثر و کارآمد، ي، به صورت يو انسان يماد
ارتباط  يبه برقرار ت کارسازيرياست  و مد يضرور يامر

شنهاد و ين پيترن فکر، خالقيبهتر). ١(دارد يمؤثر بستگ
تواند شکل يمؤثر نم بدون وجود ارتباطات ،ين نقشهبهتر
چ يم است و اگر هيانتقال مفاه يارتباطات به معن. رديبگ

 يرد عمالً ارتباطيصورت نپذ يا فکري  يتبادل اطالعات
جانات، زبان و درک يه دمانن يعوامل متعدد. وجود ندارد

جاد يگر اختالل ايکديارتباط افراد با  يدر برقرار ينشيگز
 ين موانع اقداماتيرفع ا يلذا الزم است برا. کننديم

-تيه فعاليارتباطات عبارت است از کل). ٢(رديصورت پذ
انتقال  يکه برا يحرکت- يو رفتار ي، نوشتاريگفتار يها
کار ه گران بيذ بر دو نفو يا اثر گذاريو مفهوم و  يمعن
ت ين استاد و دانشجو از اهميمقوله ارتباط ب ).٣(روديم
مؤثر به  يريادگيبرخوردار است چرا که آموزش و  ياديز

د ياسات. دارد يبستگ يارتباط يهاح از مهارتياستفاده صح
 يهامتون، مهارت يريخود، بکارگ يهابا استفاده از دانسته

دانشجو  يريادگيجب ط مناسب مويجاد محيس و ايتدر
- يک استاد است که ميات يخصوص ياز طرف. شوند يم

نقص  يند آموزش شده و حتيل فرآيتواند موجب تسه
ي را جبران کند و بر و کمبود امکانات آموزش يکتب درس
س را با عدم يت و موضوع تدرين موقعي، بهترعکس
ر فعال و يغ يطيمطلوب به مح يجاد ارتباطيدر ا ييتوانا
و  )(Sutkin نيسوتک ).٤(ديل نماياب تبدر جذيغ

ت فراتر از آموزش يفيهمکاران معتقدند آموزش با ک
ر کردن يت، درگيدن، حمايمعمول است و با الهام بخش

ارتباط در ). ٥(گردديفعال دانشجو و ارتباط حاصل م
ک يبه صورت تبادل افکار و اطالعات در  يند آموزشيفرآ

). ٦(رديگينشجو انجام من استاد و دايتعامل دو طرفه ب
د دانشگاه الزم است تا ي، بخصوص اساتيمدرسان آموزش

ند يارتباط آشنا باشند تا فرآ يبا عوامل مؤثر در برقرار
در واقع آموزش مؤثر . نديل نمايرا تسه ياددهيو  يريادگي

در پژوهش ). ۷(استاد دارد يارتباط يهابه مهارت يبستگ

هدف . رنديگيقرار م يز مورد بررسين عوامل نيحاضر ا
ن يرابطه ب يدر برقرار مؤثرن عوامل يين مطالعه تعيا ياصل

ان دانشگاه علوم يدگاه دانشجوياستاد و دانشجو از د
 ن مطالعه يج اينتا. باشديشاپور اهواز ميجند يپزشک

ارتباط استاد با  يبرقرار يهاتواند در بهبود روشيم
  .ت او مؤثر باشدازها و انتظارايدانشجو و توجه به ن

  
  یروش بررس

 يليتحل -يفيو توص يمقطع ةک مطالعين مطالعه يا
ل يان شاغل به تحصيدانشجو ةيپژوهش را کل ةجامع. است

 ۷از ( اهواز شاپوري جندیدر دانشگاه علوم پزشک
را گذرانده باشند و  يليک ترم تحصيکه حداقل ) دانشکده
شته باشند دا ينسب ييد آشنايط دانشگاه و اساتيبا مح
ن ين حجم نمونه از بييبراساس فرمول تع. ل داديتشک

 ۳۸۴ نفر دانشجو در زمان مطالعه، تعداد ۵۴۷۶حدود 
. دانشجو به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند

سپس با توجه به نسبت دانشجو در کل دانشگاه و در هر 
مشخص و  )Proportional( دانشکده سهم هر دانشکده

ن ياز ب يبه صورت تصادف ياروش طبقه ها بانمونه
. انتخاب شدند مختلف يليتحص يهاها و رشتهدانشکده

سوال  ۹ يحاو ياله پرسشنامهيوسه از بياطالعات مورد ن
ان و يدانشجو يليو تحص ينه مشخصات فرديدر زم
. شد ينه اهداف مطالعه، گردآوريدر زم يسوال اصل۲۷

 يگردآور دهيآموزش د ياطالعات توسط پرسشگرها
ع ياطالعات به صورت توز يروش گردآور. شدند

روش (ان در کالس درسيپرسشنامه در جمع دانشجو
ان به يجاد شد تا دانشجويا يطيشرا ضمناً. بود) جمع اجرا

ع يدر همان زمان توز(طور آزادانه به سواالت پاسخ دهند 
دگاه افراد مورد مطالعه، يار سنجش ديمع). ا بعد از آني
، يادار کم، کم،زي، بستأثيريب(کرت يل يقسمت ۵اس يمق
 ييروا. بود ۵تا  ۱ب با نمرات يو به ترت) اديار زيبس

ز به يو ن) ۱۰،۹(يپرسشنامه پس از مراجعه به مطالعات قبل
از  ياز تعداد يله نظر خواهيوسه ب ييصورت محتوا
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د أييو ت يدانشگاه بررس يت علميأه يان و اعضايدانشجو
و  ۷۰/۰امه با روش آزمون قبل و بعد پرسشن ييايپا. شد
کرونباخ، با  يب آلفاين سواالت با استفاده از ضريب ييايپا

ها با استفاده از ت دادهيدر نها. د شدأييت ۸۷/۰  يهمبستگ
ز ياسکور، آنال يمناسب مانند کا يآمار يهاآزمون
ع ين، توزيانگيم( يفيآمار توص يهاز شاخصيانس و نيوار
 SPSS.16افزار ق نرمياز طر...) و ينسبمطلق و  يفراوان
  .ل شديه و تحليتجز

٩٦/١(٢ ٥/٠×٥/٠(  
  
  هاافتهی

 يليو تحص يمربوط به مشخصات فرد يهاافتهي
 ۳۸۴ن ين مطالعه از بيج ايبر اساس نتا انيدانشجو
 دختر و) درصد ۱/۵۸(نفر ۲۲۳مورد مطالعه،  يدانشجو
 ين سنيانگيم. پسر بودند) درصد۹/۴۱( نفر ۱۶۱

ن يهمچن. سال بود ۸/۲۰±۸/۱ ان مورد مطالعهيدانشجو
) درصد۵/۵(نفر متاهل ۲۱و ) درصد ۵/۹۴( نفر مجرد ۳۶۳
 قبل افراد مورد مطالعه يهان معدل ترميانگيم. بودند
 ۵۸ل، يک نوع دانشکده محل تحصيبه تفک. بود۳/۱±۵/۱۶

 ينفر داروساز ۵۰ ،)درصد۱/۱۵(ينفر در دانشکده پزشک
نفر  ۵۰ ،)درصد۲/۱۲(ي نفر دندانپزشک ۴۷، )ددرص۱/۱۳(

، )درصد۸/۱۵(ينفر پرستار ۶۱، )درصد۱/۱۳(ي توانبخش
) درصد۱/۱۵(نفر ۵۸و ) درصد۶/۱۵(ي راپزشکينفر پ ۶۰

 نفر ۳۶۷. قرار گرفتند يدر دانشکده بهداشت مورد بررس
 يافراد مورد مطالعه در دوره روزانه و ما بق) درصد ۶/۹۵(

 ۱۵۶ن مطالعه، يج ايبر اساس نتا. نددر دوره شبانه بود
 ۲۱۰استان،  يمورد مطالعه بوم) درصد ۶/۴۰(يدانشجو

) درصد ۷/۴(گرينفر د ۱۸و  ير بوميغ) درصد ۷/۵۴(نفر 
ن افراد مورد مطالعه، ياز ب. ت خود را ذکر نکردنديوضع
 ۲۴، ييساکن در خوابگاه دانشجو) درصد ۸/۸۹(نفر  ۳۴۵
 ۹/۳(نفر  ۱۵خوابگاه و ر ساکن در يغ) درصد ۲/۶(نفر

  .نامشخص بودند) درصد
نه عوامل يان در زميدگاه دانشجويمربوط به د يهاافتهي

 يهايژگيو تأثيرنه يدر زم مؤثر در ارتباط استاد و دانشجو

سن، جنس، تاهل، (استاد شامل يتيو شخص ي، اخالقيفرد
، صبر و ي، ظاهر و آراستگيتواضع، اعتقادات مذهب

، ي، قدرت سخنوريخوش کالم ،يحوصله، رازدار
ن دانشجو واستاد، به يبر ارتباط ب) بودن يشنونده خوب

ن عوامل را يدرصد اثر ا ۸/۰، تأثير يدرصد ب ۱۲بيترت
 يابياد ارزيار زيدرصد بس ۴/۲۳اد و يدرصد ز ۸/۶۳کم،  
  .)۱نمودار(کردند

د بر ياسات يو علم يفه اعوامل حر تأثيرنه يدر زم
 ان شامليدگاه دانشجويدانشجو از دن استاد و يارتباط ب

استاد در  يي، نوع درس، توانايمرتبه استاد، سنوات کار(
 يهاتيزان فعاليدانشجو، م يص وقت برايس، تخصيتدر

در  ييو مشاوره دانشجو، توانا يي، راهنمايو علم يپژوهش
) نيد بر قوانيو تاک يريحل مشکالت دانشجو، سخت گ

 ٧/٤٨درصد کم،  ٨/١، ثيرتأ ين عوامل را بيدرصد ا٨/١٨
 اد قلمداد کردنديار زيدرصد بس ٧/٣٠اد و يدرصد ز

  .)٢نمودار(
محل کار استاد  يکيزيو ف يطيعوامل مح تأثير نهيدر زم

ان يدگاه دانشجوين استاد و دانشجو از ديبر ارتباط ب
دفتر کار  يت دسترسيمحل استقرار استاد و موقع(شامل

، مجهز بودن دفتر کار، ط کاريمح يت آراستگياستاد، وضع
در دفتر کار استاد و  يوجود کتابخانه و منابع تخصص

-يدرصد ب ٤/٤٢) بودن اتاق استاد يو انفراد يخصوص
 ٨/١٣ار کم، ين عوامل را بسيا تأثيردرصد  ٧/٤، تأثير

اد يار زيدرصد بس ٨/١٣اد و يدرصد ز ٣/٢٥درصد کم،
  .)٣نمودار( کردند يابيارز

ان يدگاه دانشجوياز دين امتيانگيم، براساس يطور کلبه
 تأثيرنه يشاپور اهواز در زم يجند يدانشگاه علوم پزشک

    ب عوامل مربوط به يعوامل مورد مطالعه، به ترت
و  يااستاد، عوامل حرفه يو اخالق يفرد يهايژگيو

ط کار استاد يمح يکيزيت عوامل فياستاد و در نها يشغل
ن استاد و يارتباط ب يبرقرار را در تأثيرن ين تا کمتريشتريب

  .)۱جدول(دانشجو دارند
ن استاد و ين عوامل مؤثر در ارتباط بينه رابطه بيدر زم

ج يان، نتايدانشجو يليو تحص يدانشجو با متغيرهاي فرد

=٣٨٤ 
۲)۰۵/۰( 

N= 
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 انسيز واريآنال يمطالعه نشان داد بر اساس آزمون آمار
)ANOVA (ان مورد مطالعه و ين معدل دانشجويفقط ب

محل کار استاد  مؤثر بر ارتباط  يکيزيو ف يطيعوامل مح
 آمد به دستدار امعن ين استاد و دانشجو ارتباط آماريب
)٠٠٣/٠P=(، ر عوامل مؤثر در ير با ساين متغين اياما ب

. امديدست نه ب يارتباط استاد با دانشجو ارتباط يبرقرار
ن سن يانس، بيز وارين براساس آزمون آناليهمچن

زان ياستاد و م يريگسخت" ياحرفه يژگيان و ويدانشجو
وجود  یدارامعن يآمار ةرابط" يد استاد بر مقررات کأت

ن معدل يبر اساس آزمون باال، ب). =٠٤٢/٠P( داشت
محل دفتر کار استاد و "ي ژگيان مورد مطالعه و ويدانشجو
 به دست یدارامعن يبطه آماررا" نشجو به آناي ددسترس
ن سن يانس، بيز وارين آنالاساس آزمو بر). =٠٢/٠P( آمد

) ا جوانيمسن (استاد يحيترج يت سنيان و وضعيدانشجو
 دست آمدهب يدارامعن يان رابطه آماريدگاه دانشجوياز د

)٠٠٣/٠P= .(ش يان با افزايکه در عمده دانشجو يابه گونه
بر . شتر شده استيش به سمت استاد جوان تر بيسن، گرا

ان و يدانشجو ن جنسياسکور، ب ياساس آزمون کا
دگاه ياز د) ا جوان بودنيمسن (استاد يت سنيوضع

 آمد به دست يدارامعن يان رابطه آماريدانشجو
)٠٠٣/٠P= .(ان پسر و دختر يکه دانشجو يابه گونه
بر اساس . ش داشتنديتر گرايشتر به سمت استاد جوانب

ت يان و وضعين جنس دانشجوياسکور، ب يآزمون کا
ان يدگاه دانشجوياز د) ا زنيرد م(استاد يحيترج يجنس

 يابه گونه). =٠٣/٠P(آمد به دست يدارامعن يرابطه آمار
د مذکر يشتر به اساتيان در هر دو جنس بيکه دانشجو

  .ش دارنديگرا
ان و ين جنس دانشجوياسکور ، ب يبر اساس آزمون کا

ان يدگاه دانشجوياز د) هلأيا متمجرد (ت تاهل استاديوضع
 يابه گونه). =٠٠٠/٠P(دست آمدهب يدارامعن يرابطه آمار

هل أد متيشتر به سمت اساتيش بيکه در هر دو جنس گرا
ان ين جنس دانشجوياسکور، ب يبر اساس آزمون کا. است
و  ي، اخالقيفرد يهايژگينه ويآنها در زم يدگاه کليو د

 ةن استاد و دانشجو رابطياستاد بر ارتباط ب يتيشخص

که  يابه گونه). =٠٠٠/٠P( توجود داش یدارامعن يآمار
از ) اديز يلياد و خيز( ن عوامل را مؤثرترينث اؤجنس م

  .دانستنديجنس مذکر م
ن جنس ين بياسکور، همچن یبر اساس آزمون کا

را بطه " استاد ياعتقادات مذهب"  يفرد يژگيدانشجو و و
که  يبه طور). =٠٠١/٠P(آمد به دستدار امعن يآمار

را  يبه پسران اثر اعتقادات مذهبان دختر نسبت يدانشجو
 يتلق) اديز يلياد و خيز(شتريبر ارتباط استاد و دانشجو ب

ن جنس ين بياسکور، همچن یبراساس آزمون کا. کردند
بطه را" استاد يظاهر و آراستگ"  يفرد يژگيدانشجو و و

که  يبه طور). =٠٠٢/٠P( دست آمدهب یدارامعن يآمار
ن يارتباط ب يقرارمل را در برين عاا تأثيران يه دانشجويکل

  .کردند ياد تلقيز يلياد و خياستاد و دانشجو ز
ن جنس ين بياسکور، همچن یاساس آزمون کابر

بطه را" صبر و حوصله استاد"  يفرد يژگيدانشجو و و
که  يبه طور .)=٠١/٠P( دست آمدهب یدارامعن يآمار
باط ارت ين عامل را هم در بر قراريا تأثيران يه دانشجويکل
بر . کردند ياد تلقيز يلياد و خين استاد و دانشجو زيب

ن جنس دانشجو و ين بياسکور، همچن یاساس آزمون کا
" استاد يو قدرت سخنور يخوش کالم" يفرد يژگيو

 يبه طور). =٠٠٠/٠P(دست آمدهب یدارامعن يرابطه آمار
ارتباط  ين عامل را در بر قراريا تأثيران يه دانشجويکه کل

  .کردند ياد تلقيز يلياد و خياد و دانشجو زن استيب
ن نوع ين بياسکور، همچن یبر اساس آزمون کا

- هدار بامعن يآمار ةبطرا" نوع درس استاد" دانشکده  و 
ها دانشکده هيکه کل يبه طور). =٠٣/٠P( دست آمد

 تأثير ييو ماما يان دانشکده پرستاريبخصوص دانشجو
اد ين استاد و دانشجو زيارتباط ب ين عامل را در برقراريا

االت باز مشخص شد که ؤدر س. کردند ياد تلقيز يليو خ
تر باشند يک استاد، تخصصيهر چه دروس ارائه شده به 

ان يدانشجو يعنين ارتباط دارد يا يدر برقرار يشتريب تأثير
آنها را  يليتحص ةرشت يکه دروس تخصص يديبا اسات

  .کننديم قراربرشتر يند، ارتباط بينمايئه ماار
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  ن استاد و دانشجویارتباط ب ياستاد در برقرار یتیو شخص ی، اخالقيفرد يهایژگیو تأثیرنه یان در زمیدگاه دانشجوید: 1نمودار 
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  عوامل مورد مطالعه تأثیرنه یشاپور اهواز در زميجند یان دانشگاه علوم پزشکیدگاه دانشجویاز دین امتیانگیم: 1جدول
  يج آمارينتا               
  عوامل مؤثر

Mean  SD  Min Max  

  ۶۰  ۲۸  ۲/۵  ۴/۴۷  ۱عوامل دسته 
  ۵۰  ۲۱  ۶/۵  ۰۹/۳۸  ۲عوامل دسته 
  ۲۵  ۵  ۱/۴  ۷/۱۵  ۳عوامل دسته 

  ن استاد و دانشجويارتباط ب ياستاد در برقرار يتيو شخص ي، اخالقيفرد يهايژگيعوامل و :۱عوامل دسته                                             
  ن استاد و دانشجويد بر ارتباط بياسات يو علم يافهعوامل حر :۲عوامل دسته                                             
  ن استاد و دانشجويمحل کار استاد بر ارتباط ب يکيزيو ف يطيعوامل مح :۳عوامل دسته                                             

  
  بحث

، يکار يزه باالي، انگاخالق: ي شاملعوامل فرد
به : شامل يعلم يهايژگي، عوامل و و ... يت، سن وجنس

-حرفه يهايژگي، و ... ي وروز بودن اطالعات، توان دانش

از ... م درس ويدر تفه يينحوه ارائه درس ، توانا: شامل يا
شوند و يم يعوامل مهم در ارتباطات دانشجو با استاد تلق

ها يژگيون عوامل و يا يقات متعدديتحق يان طيدانشجو
و همانطور ) ۸( انداستاد مؤثر دانسته يابيدر ارزش يرا حت
ک از عوامل مورد ين مطالعه نشان داد هر يح ايکه نتا
ند يان در فرآيدگاه دانشجوياز د يمتفاوت تأثير يبررس

ن مطالعه مشخص شد يا يط. ارتباط استاد با دانشجو دارد
 يتيشخص و ي، اخالقيفرد يهايژگيو تأثيرنه يکه در زم

، يسن، جنس، تاهل، تواضع، اعتقادات مذهب(استاد شامل
، خوش ي، صبر و حوصله، رازداريظاهر و آراستگ

 ۸/۶۳، )بودن ي، شنونده خوبي، قدرت سخنوريکالم
اد يار زيدرصد بس ۴/۲۳اد و يز آنها را تأثيردرصد افراد 

اخالق و تواضع "ن عوامل، عاملين ايکردند و در ب يابيارز
را از  تأثيراز و ين امتيشتريب" ت استاديميصم"ز يو ن" استاد
و  يقدم نهين زميدر ا. ان داشتنديدگاه دانشجويد

ان ين دانشجويک پژوهش در بي يط) ١٣٨٤(همکاران
 ٥/٦٨دگاه ياراک نشان دادند از د يدانشگاه علوم پزشک

از عوامل مهم در  يکي" اخالق استاد"ان يدرصد دانشجو
 و همکاران يمظلوم .)٩( ستاد استارتباط با ا يبرقرار

پيمايشي نشان دادند که  ةيك مطالع يطز ين) ۱۳۷۹(
هاي يك استاد خوب از ديدگاه مهمترين ويژگي

دب بودن استاد و احترام به ؤت و ميميدانشجويان صم
ز اشرف و ين يگريدر مطالعه د). ١٠(باشديدانشجو م
نشجويان نشان دادند که در برآورد كلي دا) ١٣٨١(همکاران
قدرت بيان، وضوح مطالب، راهنمايي  ؛از اساتيد

دانشجويان و رفتارهاي مناسب بين فردي كه منجر به 
ترين عوامل گردد مهمايجاد واكنش مثبت در دانشجو مي

دانشجويان  گذار بر ارزيابي مثبت استاد از ديدگاه تأثير
قات فوق تا يج تحقيم نتاينيبيطور که مهمان ).١١(است
 تأثيرنه يدر زم. مشابه مطالعه حاضر است ياديحد ز

ن استاد و يد بر ارتباط بياسات يو علم ياعوامل حرفه
ن يا تأثيران يدرصد دانشجو ٤/٧٩دانشجو در مجموع 

ج مطالعه ينتا. کردند ياد تلقيز يلياد و خيعوامل را ز
-يژگينه  نشان داد که، وين زميا و همکاران در ايشکورن

دگاه دانشجو يک استاد از دي ي، فرديم، علياحرفه يها
 نهين زميدر ا). ۸(ت را در بر دارندين اهميشتريب بيبه ترت
ک پژوهش نشان دادند ي يط) ١٣٨٤(و همکاران يقدم

 ٥/٧٦(و تجربه استاد) درصد ٥/٨١(استاد يسطح علم
ن يدر ا. )٩(ن ارتباط مؤثر استيا يدر برقرار) درصد

محل کار  يکيزيو ف يطيمحعوامل  تأثيرنه يمطالعه، در زم
 انين استاد و دانشجو، اکثر دانشجوياستاد بر ارتباط ب

  .کردند يابيارز تأثيريآنها را ب) درصد ٤/٤٢(
) ۱۳۷۹(ران فر و همکارانيگر که توسط ايق ديدر تحق

 ٤/٦٠از نظـر دانشـجويان    ج نشـان داد کـه  يانجام شد، نتـا 
 ٦/٣٩ ب وهاي ارتباطي مطلودرصد استادان داراي مهارت
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 ٩/٥١. هاي ارتباطي نـامطلوب بودنـد  درصد داراي مهارت
درصد اسـتادان داراي عملکـرد آموزشـي مطلـوب و بقيـه      

استادان زن و مرد . داراي عملکرد آموزشي نامطلوب بودند
-بين مهارت. متفاوت داشتند) ارزشيابي(عملکرد آموزشي 

هــاي ارتبــاط کالمــي و هــاي ارتبــاطي اســتادان، مهــارت
هاي ارتباط غيرکالمي با ارزشيابي اسـتادان ارتبـاط   تمهار

مهـارت ارتبـاط کالمـي و غيرکالمـي      تـأثير . وجود داشت
استاد در ايجاد ارزشيابي مطلوب توسط دانشجو به ترتيـب  

-به نظر دانشجويان وضعيت مهـارت  .برابر بود ٥/٤و  ٥/٩

هاي ارتباطي بيش از نيمي از اساتيد دانشگاه مطلوب بـود  
عملکـرد  (رکلي مهارتهـاي ارتبـاطي در ارزشـيابي    و به طو
 يمظلـوم  نتايج پژوهش). ١٢(استادان نقش دارد ) آموزشي

بيانگر اين است كه بين شايستگي آموزشي  زيو همکاران ن
دب بـودن، توانـايي برقـراري    ؤيك استاد خوب در ابعاد م

ارتباط با دانشجو و عالقه به كمـك بـه دانشـجو و مقطـع     
البتـه بـين   . مـاري معنـاداري وجـود دارد   تحصيلي ارتباط آ

وضعيت توانايي در ميزان عدم درك مطالب در فراگيران و 
کـه  . شـود مقطع تحصيلي رابطه آماري معناداري ديده مـي 

-اين وضعيت بيشتر در مقطـع کـارداني و کارشناسـي مـي    

همچنين رابطه معناداري بـين شايسـتگي شخصـيتي    . باشد
لـذا بـا   . ودن وجود نداشتيک استاد خوب و انتقاد پذير ب

توجه به اينکه نقش استاد در فرايند يادگيري کليدي اسـت  
دب بـودن، مهـر و   ؤاين نقش با همراه خصوصيات مانند م

دوستي با دانشجو، هنر ارتباط بـا دانشـجو و داشـتن علـم     
 يق قدميج تحقيبراساس نتا). ١٠(شودتدريس بهتر ايفا مي

و تواضـع   يفروتنـ ن سن دانشـجو و عامـل   يو همکاران ب
امـا در مطالعـه   ). ٩(افـت شـد  ي يدار آمارااستاد رابطه معن

در مطالعـه  ن يهمچنـ . امـد ين به دسـت رابطه  ينيحاضر چن
" اســتاد  يحرفــه ا يژگــين ســن دانشــجو و ويبــ حاضــر
" د استاد بـر مقـررات   يزان تاکياستاد و م يريسخت گتأثير

ان يجوکه دانش يطوربه. دار وجود داشتامعن يرابطه آمار
ر يشــتر ســاين عامــل را بيــا تــأثيربــاالتر  يدر گــروه ســن

ــ . ان دانســتنديدانشــجو ــژوهش حاضــر ب ن جــنس يدر پ
دار اان و اغلب عوامل مـورد مطالعـه ارتبـاط معنـ    يدانشجو

) ۱۳۸۷(و همکاران  يدر مطالعه قربان. وجود داشت يآمار
ـ  يمورد بررسـ  يرهايه متغين کليز از بين ن جـنس  ي، فقـط ب

اسـتاد رابطـه    يت فرديطه شخصيح يهايژگيدانشجو و و
ن يـ ج اينتـا  يلـذا تـا حـد   . آمـد  به دست يدارامعن يآمار

ت، بـر  يـ در نها. دارد يخـوان مطالعه با مطالعه حاضـر هـم  
ر مطالعـات انجـام شـده در    ين مطالعه و سايج اياساس نتا

 يت فـرد يشخصـ "ان دختـر  يدانشجودگاه ينه، از دين زميا
ارتباط مؤثر آنهـا   يدر برقرار يشتريت بياهم يدارا" استاد
ن مطالعه مشـخص شـد   ين در ايهمچن). ۱۳(د بود يبا اسات

 تـأثير ان مـذکر،  ينث نسبت بـه دانشـجو  ؤان ميکه دانشجو
را در ارتبـاط اسـتاد و دانشـجو    " اسـتاد  ياعتقادات مـذهب "
ـ   يتلقـ ) اديـ ز يلـ ياد و خيز(شتريب کـه   يطـور ه کردنـد، ب

ارتبـاط بـا    يبرقرار يبرا يشتريل بيتما مؤنثان يدانشجو
ن ممکـن اسـت   يداشتند و ا ياعتقادات مذهب يد داراياسات
ارتباط مثبـت و مـؤثر بـا     ين خاطر باشد که در برقراريبد
ان يتر توسـط دانشـجو  يقو ياعتقادات مذهب يد داراياسات
  .شوديحاصل م يشتريت بي، احساس موفقمؤنث

  
  يریگجهینت

دهد که يشان مقات نير تحقيق حاضر و سايج تحقينتا
ط يو مح يا، حرفهي، اخالقين عوامل مختلف فردياز ب

 يدر برقرار يشتريب تأثير يو اخالق يکار، عوامل فرد
از مواقع  يارين استاد و دانشجو دارد که در بسيارتباط ب

د در يد بايلذا اسات. باشديو غفلت م يتوجهيدستخوش ب
جاد ين و اايدانشجو يريادگيبهبود و توسعه امر  يراستا

تالش کرده تا بتوانند ارتباط  يميا و صميط پويک محي
است، برقرار  يريادگي يد اصليمناسب و مؤثر را که کل

 يهانه مهارتيدر زم شوديه ميت توصيدر نها. ندينما
عمل ه جامع ب يقاتيز تحقيان نيد و دانشجوياسات يارتباط

و  دياسات يسازينه توانمنددر زم يديد تا اقدامات مفيآ
  .شودان فراهم يدانشجو يارتباط يازهاين نيمأت
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  منابع

  یقدردان
 يمصوب شورا يقاتيحاضر حاصل طرح تحق ةمقال
-يم -۸۸۱۹۶uبه شماره ۱۱/۷/۸۸دانشگاه مورخ يپژوهش

دانشگاه و  يآورقات و فنيباشد که از طرف معاونت تحق
 يدانشگاه علوم پزشک يآموزش پزشک ةمرکز توسع

  له از يوسنين اعتبار شده است، بديمأشاپور اهواز تيجند

و  يدر معاونت محترم پژوهش يه همکاران گراميکل
ن يدانشگاه و همچن يمرکز توسعه آموزش پزشک

، سمانه ييزهرا آقا ،يميان محترم خانم زهرا کريدانشجو
در  يان به خاطر همکاريليب جليحب يزاده و آقايول

  .  گرددمیر و تشکر ين طرح، تقديا ياجرا
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Abstract 

Study on Influencing Factors Relationship between Teacher and 
Student in View of Students of Ahvaz University of Medical Sciences 

 
Amin Torabi 1*, Mansour Zahiri 2 

  
 
 
Background and Objective: Scientific and personal 
characteristics of teachers are important factors in Student-
Teacher relationship.  In this study the objective to determine 
the Factors that influence the relationship between teachers and 
students regarding the opinion of the students of Ahvaz 
University of Medical Sciences. 
Subjects and Methods:  This study is descriptive-analytic. The 
population of the research 
Includes all students of Ahvaz University of medical sciences. 
The data was gathered by questionnaire. The criteria for 
assessment of questions were Likert scale.  
Results: In this study, The effect of personal, ethical and 
professional characters of teachers was assessed as high by 63.8 
percent of students and very high by 23.4 percent.. In between 
Of all these characters, “ethic” and “h umility” and also, 
“heartiness” of teachers have been the most effects regarding the 
students’ views. The effect of professional and scientific factors 
was assessed as inefctive by 18.8 percent, as low by 1.8, high by 
48.7, and very high by 30.7 percent of the students. The effect of 
physical environment was considered as ineffective by 42.4 
percent, very low by 4.7, low by 13.8, high by 25.3 and very 
high by 13.8 percent of the students..  
Conclusion: This study and other researches show that of 
different factors, ethical and personal characters of teacher are 
more effective in student- teacher Relationship.  
 
Keywords: Student, Teacher, Relationship, university of 
Medical Science. 
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