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تعیین عوامل موثر بر ارتباط استاد و دانشجو در انجام فعالیت های آموزشی و یادگیری از دیدگاه 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد دختر و پسر دانشجویان
 

 

 2 فاطمه معاونیان تربتی ، 1 محمدرضا مطیعدکتر

 

 چکیده

ارتباط، محور اصلی زندگی اجتماعی انسان ها را تشکیل داده و مهارت های ارتباطی مهم ترین راهبردهایی هستند که ما  مقدمه:

را به سوی موفقیت سوق می دهند و چنانچه این ارتباط به خوبی برقرار شود در محیط های علمی، هدف های آموزشی با کیفیت و 

 (. 1سهولت بیشتری تحقق می یابند)

بخش جراحی عمومی در طی در مقاطع کارآموزی، کارورزی و دستیاری دانشجوی دختر و پسر  042در این مطالعه : هاروش 

پرسشنامه استاندارد در سه حیطه خصوصیات فردی، ماهه  مورد مطالعه قرار گرفتند.  0ماه در چهار دوره  8طی  49-44سالهای 

روش جمع آوری و با آمار توصیفی و  استانداردداده ها با استفاده از پرسشنامه حرفه ای و علمی استاد مورد استفاده قرار گرفت. 

 .تجزیه و تحلیل شد SPSSآماری های آمار استنباطی در نرم افزار 

ه حیطه فردی، حرفه ای و علمی استاد نشان داد که بیشترین میانگین مربوط به خصوصیات میانگین نمرات مربوط به سیافته ها: 

نتایج نشان داد که از نظر . بوده است 959472و کمترین میانگین مربوط به خصوصیات علمی استاد با  2751.4حرفه ای استاد با 

دادن دانشجویان، مرتبه علمی استاد، سابقه فعالیت دانشجویان دختر و پسر در مجموع سه حیطه، عوامل جنس استاد، مشارکت 

 های گروه دیدگاه مقایسه درهای پژوهشی و سابقه فعالیت های آموزشی استاد دارای تفاوت معنی داری می باشند. همچنین 

استاد در دانشجویی کارآموزی، کارورزی و دستیاری در مجموع سه حیطه تنها عوامل جنس استاد، سهولت دسترسی به  مختلف

مرتبه علمی استاد، سابقه فعالیت های پژوهشی و سابقه  خارج از کالس درس، مشارکت دادن دانشجویان در مباحث کالسی،

 استاد بین ارتباط برقراری در که بود آن بیانگر پژوهش های یافته فعالیت های آموزشی استاد دارای تفاوت معنی داری می باشند. 

فروتنی و تواضع استاد، محبوبیت و شهرت استاد، گشاده رویی استاد، رعایت عدالت، مسئولیت طه، دانشجو در مجموع سه حی و

پذیری، احترام به دانشجو، حل مشکالت، ایجاد انگیزه، ابزارهای تشویقی، انتقال و توانایی در تفهیم درس، مشارکت دادن 

ن تاثیر، و جنس استاد، مرتبه علمی استاد، فعالیت های پژوهشی دانشجویان، تسلط بر مفاهیم علمی،به روز بودن علم استاد بیشتری

 استاد کمترین تاثیر را در روابط بین استاد و دانشجو داشتند. 

 

 ریارتباط، استاد، دانشجو، فعالیت آموزشی، یادگی واژه های کلیدی:

 
                                                 

دانشیار گروه جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. خیابان رازی، میدان امام رضا،   -مرکز تحقیقات جراحی سرطان دکتر محمدرضا مطیع، .1

 motiem@mums.ac.ir       98707077پژوهشی بیمارستان امام رضا)ع(. تلفن: -مرکز آموزشی

  

گروه جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. کارشناس ارشد  -جراحی سرطان مرکز تحقیقاتفاطمه معاونیان تربتی، نویسنده مسئول: .2

09363468095   Moavenianf2@mums.ac.ir 
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 مقدمه

 
دانشگاه ها نیز از مهمترین مکان های آموزشی رود.  می شمار به هرکشور در انسانی توسعه کلیدی عناصر از یکی عالی آموزش

  (.0مختلف دانشجویان را جهت پرداختن به مشاغل گوناگون آماده می سازند ) و ارتباطاتمحسوب می شوند که با ارائه آموزش 

 و متون بکارگیری و خود هایدانسته از استفاده با اساتید. دارد بستگی ارتباطی هایمهارت از صحیح استفاده به موثر آموزش

 و افکار تبادل صورت به آموزشی فرایند در شوند. ارتباطمی دانشجویان یادگیری مناسب، موجب محیط ایجاد و تدریس هایمهارت

 و نفس به اعتماد افزایش باعث استاد با دانشجو ارتباط برقراری. گیردمی انجام دانشجو و استاد بین طرفه دو تعامل یك در اطالعات

 . (9)گرددمی دانشجو در یادگیری انگیزه

ای بوجود کنند. در غیر اینصورت رابطه ایجاد رابطه خوب بین استاد و دانشجو یك مهارت است که طرفین باید این مهارت را کسب

 اهمیت دارای درس کالس در بنابراین آنچه (.4)شد که عواقب خاص خود را دارد ای بسیار ضعیف ایجاد خواهدآید و یا رابطهنمی

 دانشجویان متفاوت انتظارات شناخت درس کالس روابط در استادان برای حیاتی گام اولین. است دانشجو و استاد بین روابط است

 طرق به توانمی را دانش. است محوری امری تدریس فرایند در دانشجو و استاد میان قوی رابطه. است استاد از پسر و دختر

اند، نکرده کسب کافی مهارت یادگیری و تفکر امر در هنوز که آنان ویژه دانشجویان، به از بسیاری حال، برای این با. آموخت مختلف

  .(7است) دهنده شتاب عامل همچنان استاد

 و موقعیت بهترین که طوری به. دارد اساسی نقش یادگیری و آموزش فرایند بخشی اثر افزایش در دانشجو و استاد بین مؤثر ارتباط

ارتباط در فرایند آموزش،  .شود می جذاب غیر و غیرفعال مطلوب، ارتباطی ایجاد در استاد توانایی عدم صورت در تدریس موضوع

(. در فرایند ارتباط آموزشی، عناصر و متغییرهای فراوانی نظیر مربی، 9به صورت تبادل افکار و اطالعات بین استاد و دانشجو است)

 تیاهمی از آموزش فرایند بهبود برای دانشجو و استاد ارتباط برقراری در مؤثر عوامل طی نقش دارند. لذافراگیر، پیام و عوامل محی

 برقراری یکدیگراست، به نسبت فراگیر و مدرس متقابل درك و اعتماد یادگیری، در مهم عوامل از یکی .(5است) برخوردار باالیی

 (.8)شود می دانشجو در یادگیری انگیزه و نفس به اعتماد افزایش باعث استاد با دانشجو ارتباط

 با آشنایی .شود بررسی دانشجو و استاد بین روابط در موثر عوامل از تری کامل و بیشتر های جنبه است شده سعی مطالعه این در

 گیری تصمیم به مناسب، برنامه ارائه با و شده، دیده دانشجو دید دریچه از استاد تا شود می باعث زمینه این در دانشجویان دیدگاه

 در دانشجو و استاد تعامل به نیاز و استاد مهم نقش به توجه با .شود کمك اساتید ارزیابی و تدریس های فعالیت تنظیم در آگاهانه

 اساتید، توسط ها ویژگی این تحقق در سعی و گیرندگان آموزش دیدگاه از مطلوب استاد یك های ویژگی شناخت آموزش، امر
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 سیر پژوهش و آموزش روند باشند؛ آشنا هم های دیدگاه و نظرات با اگر دانشجویان و اساتید .داد خواهد ارتقا را آموزش کیفیت

 .کرد خواهد طی مؤثرتری و بهتر نحو به را خود تکاملی

 روش ها

دانشجوی دختر و پسر در سه مقطع  042جامعه آماری در این تحقیق شامل . بودسیستماتیك طبقه ای مطالعه حاضر یك مطالعه 

ماهه مورد  0ماه در چهار دوره  8بود که در  طی  49-44بخش جراحی عمومی در طی سالهای در کارآموزی، کارورزی و دستیاری 

نفر، کارورزی  194در سه مقطع کارآموزی نفر دانشجویان زن،   82نفر دانشجویان مرد و  192مطالعه قرار گرفتند که از این تعداد 

 نفر تشکیل می دادند. 78نفر و دستیاری  48

دو برآورد حجم نمونه با توجه به چارچوب کلی جمعیت مورد مطالعه و اهداف و سواالت تحقیق، مبتنی بر آزمون استودنت برای 

درصد و نتایج مطالعه برای متغیر  7و سطح معنی داری درصد  82گروه مستقل برآورد شده است. برای این منظور، با توجه به توان 

که  تعیین گردیدبه ترتیب برای پسران و دختران(  82و  192) 042وضعیت ظاهری، حداقل حجم نمونه الزم برای انجام تحقیق 

ورد بر طبق طرح نمونه گیری طبقه ای سیستماتیك )طبقه های طرح همان مقاطع مختلف تحصیلی است( از بین جمعیت م

 شد.انجام  NCSS&PASS. برآورد حجم نمونه با استفاده از نرم افزار آماری شدندمطالعه انتخاب 

دارای بومی بودن( و  -این پرسش نامه شامل دو عامل دوموگرافیك )جنسیت .بودشده  استاندارابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه 

هر یك از این حطیه ها خصوصیات فردی دارای  علمی استاد( بود.سه حیطه )خصوصیات فردی، خصوصیات حرفه ای و خصوصیات 

ان خواسته شد ین پژوهش از پاسخگویلذا در ا سوال بود. 7خصوصیات علمی دارای  سوال و 5سوال، خصوصیات حرفه ای دارای 12

سپس  بنویسند.( 7کامال مخالفم ) ( تا1کامال موافقم )کرت از یای لدرجه 7ف یك از سواالت بر مبنای طیتا نظر خود را راجع به هر 

در حجم نمونه محاسبه شده پرسشنامه ها در بین افراد به روش طبقه ای توسط شخص مربوطه و با توجه به نتایج بدست آمده 

به عالوه پرسشنامه ها به افرادی داده شد که رضایت پرکردن آن را ، توزیع و جمع آوری گردیدماهه   0در چهار دوره ماه  8طول 

 داشتند و اطالعات افراد به صورت محرمانه باقی ماند. 

 

 نتایج
نفر دانشجویان زن،   82نفر دانشجویان مرد و  192تعداد دانشجوی مقاطع مختلف  042از نتایج بخش کمی مطالعه نشان داد که 

. این اطالعات همچنین نشان می نفر تشکیل می دادند 78نفر و دستیاری  48نفر، کارورزی  194کارآموزی تحصیلی در سه مقطع 

 نفر( بود.  127نفر( بیشتر از تعداد دانشجویان غیر بومی ) 197دهد که تعداد دانشجویان بومی) 
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 سه حیطه )خصوصیات فردی، علمی و حرفه ای استاد( میانگین: 1جدول

 خصوصیات علمی  خصوصیات حرفه ای خصوصیات فردی 

Mean 3.7015 4.0571 3.6950 

N 240 240 240 

Std. 

Deviation 

.50174 .66453 .68820 

 

که بیشترین میانگین با توجه به فرضیه ی، ارتباط استاد و دانشجو در انجام فعالیت های آموزشی و یادگیری دهد نتایج  نشان می

درصد می باشد و کمترین میانگین مربوط به خصوصیات  4.0571براساس سه حیطه، مربوط به خصوصیات حرفه ای استاد با 

 درصد می باشد. 3.6950علمی استاد با 

 

  خصوصیات فردی، حرفه ای و علمی استاد از نظر دانشجویان دختر و پسر: 2جدول
Independent Samples Test 

 

Sex N Mean 

Std. 

Deviation 

Sig. (2-

tailed) 

 
خصوصیات 

 فردی

  1.21636 3.3688 160 مرد جنس استاد

 000. 1.03728 2.7500 80 زن

 

 
خصوصیات 

 حرفه ای  

مشارکت دادن 

 دانشجویان
 مرد

 زن

160 

80 

3.66 

4.08 

1.308 

1.100 

.001 

 

 

 

 

خصوصیات 

 علمی  

مرتبه علمی 

 استاد

 مرد

 زن

160 

80 

3.43 

3.14 

1.311 

1.310 

.002 

سابقه فعالیت 

های پژوهشی 

 استاد

 مرد

 زن
 

160 

80 

3.04 

2.79 

1.210 

1.133 

000 

سابقه فعالیت 

های آموزشی 

 استاد

 مرد

 زن

 

160 

80 

3.37 

3.49 

1.242 

1.180 
.003 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


که از بین خصوصیات فردی، حرفه ای و علمی  استاد تنها عامل جنس)فردی(،  مشارکت دادن دهد نشان می tآزمون نتایج 

استاد است مرتبه علمی استاد و سابقه فعالیت های پژوهشی و آموزشی )علمی( دانشجویان در مباحث درسی است )حرفه ای(، 

بین خصوصیات فردی، حرفه ای که بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد و در بقیه موارد تفاوت معنی داری 

 از نظر دانشجویان دختر و پسر وجود ندارد.و علمی  استاد 

 

 

  هااستاد از نظر کارآموزان، کارورزان و رزیدنت ، حرفه ای و علمیخصوصیات فردی: 3جدول

ANOVA 
  N Mean Sig. 

 خصوصیات
 فردی 

 کارآموز جنس استاد

 کارورز

 رزیدنت

134 

48 

58 

2.9925 

3.7292 

3.0862 

.001 

 

 

 خصوصیات
 حرفه ای 

سهولت دسترسی به 

 استاد در خارج

 از کالس 

 کارآموز

 کارورز

 رزیدنت

134 

48 

58 

3.72 

4.04 

3.21 

.001 

مشارکت دادن 

دانشجویان در 

 مباحث درسی

 کارآموز

 کارورز

 رزیدنت

134 

48 

58 

3.87 

4.19 

3.31 

.001 

 

 

خصوصیات 

 علمی

 کارآموز مرتبه علمی استاد

 کارورز

 رزیدنت

134 

48 

58 

3.13 

4.00 

3.24 

.000 

سابقه فعالیت های 

 پژوهشی استاد

 کارآموز

 کارورز

 رزیدنت

134 

48 

58 

2.84 

3.48 

2.79 

.003 

سابقه فعالیت های 

 آموزشی استاد

 کارآموز

 کارورز

 رزیدنت

134 

48 

58 

3.41 

4.00 

2.91 

.000 

 

استاد از نظر کاراموزان، کارورزان و رزیدنتها تنها در  ، حرفه ای و علمینشان می دهد که بین خصوصیات فردی آزمون آنوانتایج 

)فردی(، سهولت دسترسی به استاد در خارج از کالس درس و مشارکت دادن دانشجویان در مباحث درسی  گزینه جنس استاد

بین دانشجویان تفاوت معنی داری وجود  )حرفه ای( و سابقه فعالت های پژوهشی و سابقه فعالیت های آموزشی استاد ) علمی ( 

 .دارد. و در مابقی گزینه ها تفاوت معنی داری وجود ندارد
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 بحث

دانشجو با شخصیت استاد خود همانندسازی  رابطه استاد و دانشجو محدود به انتقال صرف دانش نیست، بلکه در کنار مسائل علمی،

تواند دانشجو را در برخورد با شود که میدانشجو یك حمایت اجتماعی مهم تلقی می کند، بنابراین رابطه تعاملی مثبت استاد ومی

علمِ مورد  های غیر آنتواند خیلی از درسآموزد، میدانشجوی در محیط علمی ضمن این که علم می .دمختلفی یاری کن مسائل

 نظر را هم از استاد بیاموزد و فراگیرد. 

دارد. برای شناخت این عوامل به ویژگی  باالیی اهمیت آموزش، فرایند بهبود برای دانشجو و استاد ارتباط برقراری در مؤثر عوامل

  استاد پرداخته شده است. "فردی، حرفه ای و علمی  "های 

 "خصوصیات فردی استاد"

نتایج حاصل با تحقیقات انجام شده نشان داد که از بین خصوصیات فردی استاد، تنها عامل جنس استاد است که از نظر دانشجویان 

دارای نیز ارآموزی، کارورزی و دستیاری و همچنین در مقاطع مختلف تحصیلی کدارای تفاوت معنی داری می باشد دختر و پسر 

 . تفاوت معنی داری می باشد

انعطاف پذیری استاد، فروتنی و تواضع استاد، عوامل نتایج فرضیه پژوهش نشان می دهد که از بین خصوصیات فردی استاد 

ر را در ارتباط استاد و دانشجو محبوبیت و شهرت استاد، گشاده رویی استاد، رعایت عدالت و مسئولیت پذیری استاد بیشترین تاثی

 داشته اند. در مقابل جنس استاد کمترین تاثیر را در ارتباط استاد و دانشجو داشته اند. 

 فردی خصوصیات بین ازمطالعه عابدینی و همکاران در رابطه با عوامل موثر در برقراری ارتباط بین دانشجو و استاد نشان داد که 

 و استاد سن و جنس و تأثیر بیشترین همدلی و صمیمیت و پذیری مسؤولیت و دانشجویان با ردبرخو در عدالت رعایت استاد،

 (. 4داشته اند که نتایج این تحقیق در راستای تحقیق ما می باشد) را تأثیر کمترین ظاهری وضعیت

 و بجا رویی گشاده اساتید نشان داد کهمطالعه عبیدی و همکاران در رابطه با عوامل موثر در برقراری ارتباط بین دانشجویان و 

داشته است  را کمتری نقش ظاهری، وضعیت و جنس و سن و تأثیر بیشترین استاد، داری امانت و داری راز فروتنی، مناسب،

 (. 12بنابراین نتایج این تحقیق در راستای تحقیق ما می باشد)

رعایت عدالت، انتقاد پذیری و انعطاف پذیری از مهمترین عوامل در در مطالعه بهادر و همکاران حفظ حرمت و احترام دانشجو، 

 (.11برقراری ارتباط استاد و دانشجو بودندکه نتایج این تحقیق در راستای تحقیق ما نیز می باشد)
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 برقراری در مؤثری نقش مشکالت، حل به کمك و متقابل درك و همدلی توانایی استاد، اخالق عوامل همکاران، و قدمی مطالعه در

 (.10داشت) کمتری نقش میان این در و جنس سن که حالی در .داشت استاد و دانشجو بین ارتباط

 

 "خصوصیات حرفه ای استاد"

نتایج حاصل با تحقیقات انجام شده نشان داد که از بین خصوصیات حرفه ای استاد، تنها عامل مشارکت دادن دانشجویان در 

می باشد. علی رغم آن در ادامه نتایج نشان داد که معنی داری مباحث درسی است که از نظر دانشجویان دختر و پسر دارای تفاوت 

دو عامل سهولت دسترسی به استاد در خارج از کالس و مشارکت دادن دانشجویان در مباحث درسی در مقاطع مختلف تحصیلی 

 کارآموزی، کارورزی و دستیاری متفاوت می باشد. 

احترام به دانشجو، سعی در حل مشکالت عوامل تاد نتایج فرضیه پژوهش نشان می دهد که از بین خصوصیات حرفه ای اس

دانشجویان، ایجاد انگیزه در دانشجویان، استفاده به موقع از ابزارهای تشویقی، انتقال واضح و توانایی در تفهیم درس، مشارکت دادن 

ل سهولت دسترسی به استاد در دانشجویان در مباحث درسی بیشترین تاثیر را در ارتباط استاد و دانشجو داشته اند. در ادامه عام

 خارج از کالس تاثیری نسبتا زیادی در ارتباط استاد و دانشجو داشته است.

 دانشجویان به احترام نشان داد که عوامل در قسمت مربوط به خصوصیات حرفه ای استادمطالعه عابدینی و همکاران نتایج 

 .(4داشتند) دانشجو و استاد بین روابط در را تأثیر ترینکم تشویقی ابزارهای از موقع به استفاده و تأثیر بیشترین

 نشاط با و پویا محیط مشوق، استاد از برخورداریو  است تغییری هر کلید دانشجو مطالعه نوملی و همکاران نشان داد که مشارکت

  .(19است) بوده آموزشی برنامه های در دانشجویان مشارکت امکان برای شده تأکید موارد از یادگیری های فرصت ایجاد و

 "استاد علمیخصوصیات "

نتایج حاصل با تحقیقات انجام شده نشان داد که از بین خصوصیات علمی استاد، عوامل مرتبه علمی استاد، سابقه فعالیت های 

می باشد. در معنی داری پژوهشی استاد و سابقه فعالیت های آموزشی استاد است که از نظر دانشجویان دختر و پسر دارای تفاوت 

مرتبه علمی استاد، سابقه فعالیت های پژوهشی استاد و سابقه فعالیت های  ،همین راستا نتایج تحقیقات نشان داد که بین سه عامل

 آموزشی استاد بین کارآموزان، کارورزان و دستیاران تفاوت معنی داری وجود داشت.

تسلط بر مفاهیم علمی و به روز بودن علم استاد عوامل وصیات علمی استاد نتایج فرضیه پژوهش نشان می دهد که از بین خص

بیشترین تاثیر را در ارتباط استاد و دانشجو داشته اند. در ادامه دو عامل مرتبه علمی استاد و سابقه فعالیت های پژوهشی کمترین 

 تاثیر را در ارتباط استاد و دانشجو داشته است.
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علمی  مطالب بر تسلط عوامل نشان داد که مجموع در قسمت مربوط به خصوصیات علمی استادمکاران مطالعه عابدینی و هنتایج 

 دانشجو و استاد بین روابط در را تأثیر کمترین استاد پژوهشی فعالیتهای تأثیر وسابقه بیشترین بودن علم استاد روز به استاد و

 .(4باشد)داشتند که نتایج این پژوهش در راستای تحقیق ما می 

 

 گیری نتیجه

در کالس از نوع روابط  باشد. رابطه استاد با دانشجوترین مهارت ضمن تدریس برقراری ارتباط موثر بین استاد و دانشجو میمهم

های هدف های علمی به خوبی برقرار شودپیچیده انسانی است که عوامل متعددی در آن نقش دارند. چنانچه این ارتباط در محیط

علمی نتایج نشان می دهد که در کالس درس تنها چیزی که موثر است سطح  .(14)یابندآموزشی با سهولت بیشتری تحقق می

اصوال بهترین روش برای تدریس و  استاد نیست بلکه کل شخصیت استاد و نحوه برخورد وی با دانشجو است که خیلی مهم است.

باشد چون اعتماد به نفس و انگیزه یاد گیری را در دانشجو افزایش د از دانشجو میبرقراری ارتباط با دانشجو حمایت عاطفی استا

نتایج این پژوهش نیز مصداق این بحث است و نشان میدهد که خصوصیات فردی استاد در کنار بقیه عوامل، نتها نقش کم  دهد.می

اساتید برای تفهیم بهتر آموزش و یادگیری  بین دانشجو و رنگی ندارد، بلکه چه بسا از نظر دانشجویان تاثیرات مهمتری در ارتباطات

دارد. فروتنی و تواضع استاد، محبوبیت و شهرت استاد، گشاده رویی استاد، رعایت عدالت، مسئولیت پذیری، احترام به دانشجو، حل 

جویان، تسلط بر مفاهیم علمی،به روز مشکالت، ایجاد انگیزه، ابزارهای تشویقی، انتقال و توانایی در تفهیم درس، مشارکت دادن دانش

بودن علم استاد بیشترین تاثیر، و جنس استاد، مرتبه علمی استاد، فعالیت های پژوهشی استاد کمترین تاثیر را در روابط بین استاد 

 و دانشجو داشتند. 
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