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Abstract 

Introduction: The relationship between students-teacher can be effective in increasing students' motivation, 

self-confidence and improving the quality of education. Therefore, considering the importance of teacher-

students effective communication and its role in increasing the effectiveness of the teaching and learning process, 

the aim of this study was to investigate students’ motivation to communicate with their instructors in 

Kermanshah University of Medical Sciences in 2016-17. 

Methods: The present study is descriptive-analytic. The statistical population included medical, dentistry and 

pharmaceutical students in basic sciences (N = 791). The number of samples was estimated using random 

sampling method (260). Data were collected using a researcher-made questionnaire and analyzed by SPSS 

software. Data were analyzed by mean, standard deviation, t-test and one way analysis. 

Results: The results showed that excuse-making and Functional motivation had the highest mean. Otherwise 

relational motivation was obtained the lowest average. 

Conclusions: One of the most important factors in teacher-student relationship is the student's motivation to 

communicate with their instructors. Therefore, the investigation of motivational factors can play an effective role 

in student-teacher communication. Teachers in addition to the teaching process must communicate to students 

in order to provide them a relaxed and without stressful environment. 
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گاه دانش دیو اسات انیدانشجو نیارتباط ب یدر برقرار یزشیعوامل انگ یبررس

 (1971-76کرمانشاه )سال  یعلوم پزشک

 3 ی، زهرا اطهر،*2 یشرف دای، ل1 یزرافشان انیمحمدک

 
 ایران ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ،دانشجوی پزشکی 1

 دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران ،آموزشدکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و  2
 ایران ،دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه ،گروه ترویج و آموزش ،عضو هیات علمی 3

 11/11/1331 تاریخ دریافت:

 11/10/1330 :پذیرش تاریخ

 چکیده
 تیو در نها انیو اعتماد به نفس دانشجو زهینگا شیدر افزا تواندیم دیبا اسات انیارتباط دانشجو یبرقرار :مقدمه

 شیاستاد و دانشجو و نقش آن در افزا نیارتباط مؤثر ب تیآموزش مؤثر باشد. لذا با توجه به اهم تیفیک یارتقا

 نیارتباط ب یدر برقرار یزشیعوامل انگ یمطالعه، بررس نیهدف از انجام ا ،یریادگیو  یاددهی ندیفرا یاثربخش

 بود. 31-1331کرمانشاه در سال  یدانشگاه علوم پزشک دیاساتو  انیدانشجو

دان دن ،یپزشک یهارشته انیشامل دانشجو ی. جامعه آمارباشدیم یلیتحل -یفیمطالعه حاضر از نوع توص :کار روش

 یتصادف یاطبقه یریگها با استفاده از نمونه(. تعداد نمونهN=  031بودند ) هیدر مقطع علوم پا یو داروساز یپزشک

 و هیو تجز دیگرد یپرسشنامه محقق ساخته جمع آور زها با استفاده انفر انتخاب شدند. داده 211و بر اساس جدول، 

انحراف  ن،یانگیم یهاها از آمارهداده لیبه منظور تحل نیانجام شد. همچن SPSSها با استفاده از نرم افزار آن لیتحل

 طرفه استفاده شد. کی انسیوار لیو تحل مستقل یهانمونه یبرا tآزمون  ار،یمع

 یو درس یو ارتباطات علم یارتباط به منظور عذرخواه ،یعلوم پزشک انیدانشجو نینشان داد در ب جینتا :هایافته

 را به دست آورد. نیانگیم نیکمتر یبودند و در مقابل ارتباطات تعامل هانیانگیم نیباالتر یدارا

است  هایییزهبرخوردار است، انگ اییژهدانشجو از اهمیت و-عواملی که در ارتباط استاد ینتریکی از مهم: گیرینتیجه

ر نقش تاثیرگذاری د تواندیکه دانشجو برای ایجاد ارتباط با استاد خود دارد. لذا، بررسی وضعیت عوامل انگیزشی م

ا ند تدریس، برای برقراری ارتباط و تعامل ببرقراری ارتباط دانشجویان و اساتید داشته باشد. اساتید باید در کنار فرآی

 زا برای آنان فراهم آورند.دانشجویان نهایت تالش خود را مبذول دارند تا بتوانند محیطی آرام و به دور از استرس

 واژگان کلیدی:

 استاد

 دانشجو

 ارتباط

 یزشیعوامل انگ

 یعلوم پزشک

 کرمانشاه

 علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ بقیه اهلل )عج( پزشکی

مقدمه

وجود ارتباط مؤثر بین دانشجویان و اساتید در بهبود فرایند آموزش و 

یادگیری نقش مهمی دارد. برخی از افراد در زمینه برقراری ارتباط، 

. آموزش مؤثر در [1] دهندیاستعداد بیشتری نسبت به سایرین نشان م

آموزشی به بهره گیری از توانایی برقراری ارتباط فراگیران  یهاطیمح

ون خود و بکارگیری مت یهایبستگی دارد. اساتید با استفاده از دانستن

تدریس و ایجاد محیط مناسب موجب یادگیری دانشجو  یهاو مهارت

. در فرایند آموزش عناصر و متغیرهای فراوانی نظیر مربی، [2]شوندیم

. ارتباط در فرایند آموزش [3]فراگیر، پیام و عوامل محیطی نقش دارند 

به صورت تبادل افکار و اطالعات در یک تعامل دو طرفه بین استاد و 

. برقراری ارتباط دانشجو با استاد باعث [4] ردیگیانجام مدانشجو 

. [1] گرددیافزایش اعتماد به نفس و انگیزه یادگیری در دانشجو م

مدرسان آموزش به خصوص اساتید دانشگاه الزم است با عوامل مؤثر در 

مایند یادگیری را تسهیل ن -برقراری ارتباط آشنا باشند تا فرایند یاددهی

. آموزش پزشکی به دلیل ماهیت خود، مستلزم ایجاد ارتباطات مؤثر [1]

. آموزش پزشکی در کشورهای در حال توسعه [0]از جانب پزشک است 

به طور عمده بر مبنای ارزیابی و ارتقای علمی پزشکان طراحی شده 

است و در مواردی نیز صرفاً بر محتوای علمی و انتزاعی ارتباط تاکید 

آموزشی پزشکی مداوم  یهادارد. اما در کشورهای توسعه یافته در برنامه

رتباطی گنجانده شده که هم از نظر بخشی هم برای بهبود توانایی ا

. [8]ها روز به روز در حال افزایش است تعداد و هم پیچیدگی روش

 یهایژگیتوانایی در برقراری ارتباط مؤثر و مفید توسط استاد از و

مهم تدریس اثربخش  یهاو از شاخص[3]منحصر به فرد وی بوده است 

، توان یا. این امر تابعی از شایستگی حرفه[11] گرددیمحسوب م

 یهایژگیعلمی، تسلط استاد بر موضوع درس، شخصیت استاد و و

گشاده رویی، میل به هدایت، برخورد مثبت و  [12, 11]اخالقی او 

شیوایی و قدرت  [11]انرژی دهنده، جنس استاد و سبک ارتباطی وی 

، مشارکت و سهیم نمودن [13]فردی و رفتاری  یهایژگیبیان، و

. در واقع، توانایی برقراری [14]دانشجویان در موضوعات آموزشی است 

. اساتید با باشدیبارز یک استاد م یهایژگیارتباط مؤثر یکی از و

 تدریس یهاخود و به کارگیری متون و مهارت یهایاستفاده از دانستن
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. اساتید شوندیو ایجاد محیطی مناسب موجب یادگیری دانشجو م

غایی آموزش هدایت کرده و یا  دانشجویان را به سوی اهداف توانندیم

کی گفت که ی توانیاز دستیابی به آن اهداف محروم نمایند. بنابراین م

 دانشگاهی یهاعواملی که بر کیفیت آموزش در تمام رشته نیتراز مهم

تاثیرگذار است، کیفیت و نحوه ارتباط استادان و دانشجویان است. این 

دو چندانی برخوردار است، زیرا علوم پزشکی از اهمیت  یهاامر در رشته

بهبود و ارتقای کیفیت سالمت جامعه  نهایی تربیت گروه هدف، جهینت

است. این در حالی است که در کشور ما مطالعات محدودی در زمینه 

، همین [11, 11]ارتباطات بین دانشجویان و اساتید انجام گرفته است 

مطالعات اندک صورت گرفته نیز بیانگر آن است که در ساختار اجتماعی 

است  یاعلمی کشور، تعامالت و روابط بین دانشجویان و اساتید به گونه

که در آن روابط و تعامالت شکلی شکننده، زودگذر و ناپایدار دارند. در 

واقع روابط و تعامالت بین دانشجویان و اساتید دچار ضعف و فرسایش 

این ارتباط و عوامل  یهایژگیو. در صورتی که شناخت [11]شده است 

موجب دستیابی به راهکارهای اصالحی و ارتقاء  تواندیمؤثر بر آن م

کیفیت آموزش شود. بررسی ارتباط بین دانشجویان و اساتید در کنار 

برخوردار است. در واقع، محققان تعامل  یاژهیتدریس از اهمیت و

و  یافردی و حرفهدلسوزانه استاد و دانشجو را به عنوان عامل رشد 

بالینی گزارش  یهاطیپیشنیاز عملکرد صحیح دانشجویان در مح

. برقراری ارتباط دانشجو با استاد باعث افزایش اعتماد به نفس کنندیم

. مدرسان آموزش به خصوص [1] گرددیو انگیزه یادگیری در دانشجو م

د ی ارتباط آشنا باشناساتید دانشگاه الزم است با عوامل مؤثر در برقرار

یادگیری را تسهیل نمایند. لذا با توجه به ضرورت –تا فرایند یاددهی 

ارتقاء کیفیت آموزش بعنوان یکی از ارکان سیستم آموزش عالی، در 

این مطالعه به بررسی عوامل انگیزشی در برقراری ارتباط بین 

. ددانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پرداخته ش

 دستیابی به این هدف مستلزم بررسی اهداف اختصاصی زیر است:

بررسی عوامل انگیزشی دانشجویان علوم پزشکی جهت برقراری  -

 ارتباط با اساتید به تفکیک رشته

بررسی عوامل انگیزشی دانشجویان علوم پزشکی جهت برقراری  -

 ارتباط با اساتید به تفکیک جنسیت

ن دانشجویان علوم پزشکی جهت برقراری مقایسه عوامل انگیزشی بی -

 ارتباط با اساتید به تفکیک رشته

مقایسه عوامل انگیزشی دانشجویان علوم پزشکی جهت برقراری  -

 ارتباط با اساتید به تفکیک جنسیت

 پیشینه موضوع

های علمی ارتباط علمی در علم مبتنی بر انتقال اطالعات و نتایج فعالیت

های علمی ادان است که بر اساس آن فعالیتاز سوی دانشجویان و است

شود. همچنین، شامل مبادله و انتقال مستقیم یا و پژوهشی ارزیابی می

های علمی بین استادان و غیرمستقیم اطالعات و نتایج فعالیت

. الزم به ذکر است مقصود از [11]دانشجویان و نهادهای علمی است 

ها و تعامالت ارتباطات و تعامالت علمی، روابط گروهی، همکاری

اجتماعی یا علمی ـ پژوهشی استادان و دانشجویان در درون و بیرون 

 ترین( تعامالت علمی ثابت1334) Collins نظر محل کار است. از

 چاپ انقالب چند . هر[10] دهندمی تشکیل را علمی دنیای هایواقعیت

 بین استادان و دانشجویان بدون ارتباط ارتباطی امکان جدید فناوری و

بین  شخصی هایتماس هنوز است، ولی ساخته مفراه را یکدیگر دیدار

دهد. به هر می تشکیل را اجتماعات علمی دانشجویان، اساس و استادان

 نیز و و پژوهشی آموزشی هایسازمان درون در علمی حال ارتباطات

 و تولید بر تأثیرگذار عوامل از یکی همواره مزبور، نهادهای مرز از فراتر

 است. ودهدانش و آموزش مؤثر ب گسترش

مطالعات متعددی در زمینه تعامالت و ارتباطات استادان و دانشجویان 

( در پژوهش 2118) .Vedadhir et alانجام شده است. در این راستا 

ها خود به این نتیجه رسیدند که جامعه دانشگاهی قادر به انتقال ارزش

 ایو هنجارهای علمی به دانشجویان نیست، که این ناتوانی، پدیده

شاگردی  – کمابیش عمومی است و بیش از همه از نبود ارتباط معلم

( نشان داد که اشتراک دانش 2110) Gumas. [18]کند حکایت می

به طور کامل با رضایت از ارتباط و شیوه ارتباط مرتبط است و ارائه 

 .Ghaneirad et al. [13]دانش، ارتباط زیادی با شیوه ارتباط دارد 

 ی( در پژوهش خود بیان نمودند که دانشجویان، ارتباطات متفاوت2118)

با استادان گوناگون خود دارند؛ تعامالت عینی دانشجویان از قبیل میزان 

مشورت درسی و غیر درسی و میزان همکاری آنان با استادان با همدیگر 

متفاوت است. بعد ذهنی تعامالت یا ارزیابی و رضایت دانشجویان از 

عاطفی نیز با  -تحصیلی و اخالقی – های علمیاستادان در سویه

Maestas (2111 ). در مطالعه دیگری [21] متفاوت است همدیگر

نشان داده است که یکی از پیامدهای مثبت ارتباط بین دانشجویان و 

دانشگاهی است.  اعضای هیئت علمی افزایش دستاوردهای علمی و

پژوهش مذکور نشان داد که پیامدهای مثبت ارتباطی شامل 

های الهام بخش و آرمانی، دستاوردهای دانشگاهی و علمی، آموزش

گرایش به دانشگاه و دانشکده، خردمندی، توسعه و رشد فردی و 

 .[21] شخصیتی است

( تأثیر تعامالت بین 2111)Romanskiهای پژوهش بر پایه یافته

اعضای هیئت علمی دانشجویان بر کارایی و پایبندی دانشگاه ارزیابی 

ه میزان تعامالت دانشجویان و استادان به شد و نتایج نشان داد ک

ای مشخص مانند نوع دانشگاه، نوع تجربه و نوع های زمینهویژگی

ا کیفیت ها بسازمان آن وابسته است. دستیابی به بسیاری از این موفقیت

و میزان ارتباط اعضای ارتباط هیات علمی با دانشجویان خود در خارج 

همچنین، در یک مطالعه  .[22] باط دارداز کالس و خارج از دانشگاه ارت

( نشان داد که ارتباط دانشجویان در 2118) Aldermanتطبیقی 

کالس و خارج از کالس نتایج متفاوتی را از قبیل نگهداشت و شکوفا 

ای و داشتن اهداف آموزشی ساختن فکر دانشجویان به صورت حرفه

هی، و به طور کلی، رشد برای آینده، دستاوردهای علمی، رضایت دانشگا

شخصیتی و فردی را به دنبال دارد. یکی از مواردی که متأثر از نحوه 

 دهد،ارتباط دانشجو و استاد است و روابط آنها را تحت تأثیر قرار می

ارزیابی استادان به دست دانشجویان است. شوق و انگیزه داشتن 

د. ای دارکنندهاستادان در ارزیابی دانشجویان از استادان نقش تعیین

چند عامل مهم و اساسی در ارزیابی استادان به دست دانشجویان مؤثر 

است، از جمله اینکه نمره استاد با ارزیابی دانشجویان از استادان رابطه 

مستقیم دارد. گرچه نمره درسی خود بازتابی از کیفیت آموزش است، 

تر و بهتر وفقتر، مهای پربارتر و باتجربهاستادان مسن و با آموزش

شوند و استادان با تولیدات علمی بیشتر به عنوان بهترین ارزیابی می

شوند، به خصوص استادانی که پژوهش انجام استادان ارزیابی می

دهد اگر رابطه استاد با . مطالعات انجام شده نشان می[23] دهدمی
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دانشجو در چارچوبی درست، منطقی، اخالقی و انسانی شکل بگیرد، 

های مختلف یادگیری را تحت تأثیر و نظریه هاتواند حوزهاین رابطه می

های بسیاری را برای دانشجویان، دانشگاه، خود قرار دهد و موفقیت

استاد و حتی کشور به ارمغان آورد. یکی از مباحث مهمی که در رابطه 

انگیزه دانشجویان برای  دانشجو حائز اهمیت است،-با ارتباط استاد

دانشجو، -در ادبیات ارتباط استاد برقراری این ارتباط است. در واقع

نظریه انگیزش و نیز عوامل انگیزشی که در برقراری این ارتباط 

تاثیرگذار است، مطرح شده است که در ادامه بطور مختصر به برخی از 

 شود.ها اشاره میاین نظریه

 (Motivational Theoryنظریه انگیزش )

 عامل یعنی؛ موقعیت ای است ذاتی که تحت تأثیر چهارانگیزش پدیده

های بیرونی(، مزاج )حالت و وضعیت درونی ارگانیزم(، )محیط و محرک

هدف )هدف رفتار، منظور و گرایش( و ابزار )ابزار دستیابی به هدف( 

ها برای دستیابی به اهداف، نیازها و غرایز خود انگیزش قرار دارد. انسان

رفتار  Deci & Ryan. بر اساس نظریه [24]نمایند الزم را کسب می

نی کند یعافرادی که دارای انگیزش درونی هستند از درون نظم پیدا می

دهند دیگران یا عوامل بیرونی، بر عملکردشان تأثیر آنان اجازه نمی

بگذارند. در مقابل افراد با انگیزش بیرونی خود را شایسته یا خود تعیین 

رونی شود یعنی عوامل بیاز بیرون دیکته می کنند. رفتار آنانقلمداد نمی

های گیریای در ایجاد رفتار و تصمیمکنندهو افراد دیگر نقش تعیین

جای گیری انگیزشی بیرونی بهکنند. بنابراین افراد با جهتآنان ایفا می

تمرکز بر تکلیف و احساس رضایت از انجام خوب آن، در انتظار نوعی 

، در مقابل انجام یا عدم انجام تکلیف هستند. پاداش یا تنبیه اجتماعی

سرانجام افراد بدون انگیزه، مانند افرادی که دارای انگیزش بیرونی 

ها تالش برای انجام تکلیف و صرف وقت و انرژی هستند، بعد از مدت

اند. ادراک شایستگی و کنترل در آنان، چنان پایین است آن را رها کرده

ها و کنند و موفقیترماندگی میها احساس دکه در موقعیت

. [21]دانندهای خود را نتیجه عوامل بیرونی و کنترل ناپذیر میشکست

بنابراین اگر انگیزش یادگیری دانشجویان فقط درونی باشد، دیگر هیچ 

تواند آن را تغییر دهد، اما واقعیت این است که با تغییر محرکی نمی

عواملی از جمله شیوه تدریس، برنامه درسی، و سیاست آموزشی یا 

توان انگیزش دانشجویان را تغییر داد. بسیاری از منابع، کالسی می

را عامل مهمی در بهبود بازده، افزایش کارایی، کسب دیدگاه انگیزش 

الق تواند تفکر خاند که میای شناسایی کردهمناسب و شور و شوق حرفه

عنوان دالیل ضمنی برای دانشجویان را ارتقا بخشد. عوامل انگیزشی به

ها تعریف شده و نقش انگیزش در یادگیری توسط شرکت در برنامه

های آموزش و یادگیری بزرگساالن حمایت شده است. بسیاری از تئوری

 ای در انگیزش فرآیند یادگیریکنندهدر این میان مدرسان نقش تعیین

دانشجویان دارند. یکی از وظایف اصلی مدرسان، ایجاد انگیزه الزم برای 

یادگیری در دانشجویان به منظور افزایش میزان آگاهی، دانش و 

ها با علوم پیشرفته و ین آشنا ساختن آنچنهای تکنیکی و هممهارت

 .[21]های نوین است روش

گیری نمود همه گونه نتیجهتوان اینمطالب ذکر شده میبا توجه به

 چه که کامالًگیزه درونی و بیرونی برخوردارند، اما آندانشجویان از دو ان

باشد آن است که شدت و مقدار این دو نوع انگیزه با توجه مشهود می

های شخصیتی دانشجویان فرق ها و ویژگیها، پتانسیلبه توانایی

ها و با تواند با توجه به این ظرفیتها میکند. استادان دانشگاهمی

های بیرونی الزم و انگیزه کاری ر با دانشجو، محرکبرقراری ارتباط مؤث

و تحصیلی را در آنان ایجاد و ارتقاء نمایند. در رابطه با انگیزه دانشجویان 

برای برقراری ارتباط با اساتید، مطالعات اندکی صورت گرفته که در 

( اذعان 1333) Martin et alگردد. ادامه به برخی از آنان اشاره می

باشد. این نوع انگیزه می 1تباط دانشجو با استاد تحت تأثیر دارند که ار

ها عبارتند از ارتباط به منظور عذرخواهی، علمی و درسی، انگیزه

مشارکتی، ارتباطی، چاپلوسی و تملق که هر دانشجویی با توجه به 

های شخصیتی و شرایط محیطی ممکن است از چندین نوع ویژگی

 .Martin et al. همچنین در پژوهشی دیگر [20] ارتباط بهره بگیرد

( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که عوامل انگیزشی 2111)

از نوع ارتباطی، علمی و درسی و مشارکتی با یادگیری دانشجویان 

ارتباط مثبت و معناداری دارد. بدین معنا که با افزایش این نوع از 

یابد. در صورتی که ایش میارتباطات، سطح یادگیری دانشجویان افز

ارتباط معناداری بین یادگیری و ارتباط از نوع عذرخواهی و چاپلوسی 

 و تملق یافت نشد.

( در میان دانشجویان بیانگر 2112) .Myers et alهای پژوهش یافته

های علمی و درسی، و چاپلوسی برای ارتباط با استاد آن است که انگیزه

و و استاد در ارتباط است. هم چنین با پاسخگویی و جسارت دانشج

های علمی و درسی، مشارکتی و عذرخواهی با جسارت دانشجو انگیزه

ها نشان داد که دانشجویان دختر در ارتباط است. عالوه بر این، یافته

بیشتر به منظور ارتباطات علمی و درسی با اساتید خود در ارتباطند. در 

های ارتباطی و انگیزهصورتی که دانشجویان پسر بیشتر جهت 

 Pribyl et al. [28]سازند چاپلوسی، با اساتید خود ارتباط برقرار می

( در مطالعه خود در میان دانشجویان ژاپنی به این نتیجه 2114)

رسیدند که ارتباط مثبتی بین ارتباطات غیرکالمی استاد با انگیزه 

 Weiss and Houser .[23]دانشجویان برای یادگیری وجود دارد 

یکی، فیز ( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که شرایط2110)

اجتماعی و کاری دانشجویان با انگیزه آنان برای برقراری ارتباط با استاد 

در ارتباط است. همچنین نتایج این محققان بیانگر آن است که عالقه 

های مشارکتی، عذرخواهی و چاپلوسی به کالس درس با انگیزه

 .[31]دانشجویان در ارتباط است 

( رابطه بین انگیزه 2112) Myers and Clausدر همین راستا 

دانشجویان برای برقراری ارتباط با اساتید و محیط کالس را مورد 

ای هبررسی قرار دادند. نتایج این محققان حاکی از آن است که انگیزه

ارتباطی، علمی و درسی، مشارکتی و چاپلوسی که دانشجویان برای 

گیرند، رابطه مثبت و معناداری با درک تاد بکار میبرقراری ارتباط با اس

دانشجویان از محیط کالس دارد. این بدان معناست که هر اندازه انگیزه 

دانشجویان برای ایجاد رابطه با استاد افزایش یابد، دانشجویان درک 

بهتری از کالس دارند. این در حالی است که انگیزه عذرخواهی، ارتباط 

 Brooksهای . مروری بر یافته[31]کالس ندارد  معناداری با محیط

and Young (2111 در میان دانشجویان بیانگر آن است که نوع )

ر رابطه بین های آموزشی )حضوری، غیرحضوری( دبرگزاری دوره

ه های حضوری کدانشجو تاثیرگذار است. بدین نحو که در کالس-استاد

 کنند،استاد و دانشجو به صورت چهره به چهره یکدیگر را مالقات می

انگیزه دانشجویان برای ارتباط برقرار کردن با اساتید خود افزایش 

، س درسای که ارتباط استاد و دانشجو در خارج از کالگونهیابد. بهمی
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های غیرحضوری شرکت در مقایسه با دانشجویانی که در کالس

( در پژوهش خود به 2111) Khan et al. [32]کنند، بیشتر است می

این واقعیت دست پیدا کردند که دانشجویانی که با اساتید خود بیشتر 

درگیرند و با آنان در خارج از کالس در ارتباط هستند، عملکرد بهتری 

دهند. به عبارتی، ارتباط با معلم دارند و تکالیف خود را بهتر انجام می

. [33]ا استاد در ارتباط است در انگیزه، اعتماد و نزدیکی دانشجویان ب

توان اذعان داشت هنگامی که دانشجویان و استاد با در مجموع می

 ا با یکدیگر در میانها تجارب زندگی خود ریکدیگر درگیر هستند، آن

گذارند. در حقیقت هر اندازه درگیری دانشجو با استاد بیشتر باشد، می

و در نتیجه  [34]یابدانگیزه آنان برای برقراری ارتباط افزایش می

 افتد.یادگیری مؤثر اتفاق می

 کار روش

تحلیلی از نوع مقطعی است. جامعه آماری -روش این مطالعه توصیفی

ی، های دندانپزشکنفر بود که شامل کلیه دانشجویان رشته 031پژوهش 

پزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در مقطع علوم پایه 

های (، تعداد نمونه2111) .Bartlett et al 1 جدولبودند. بر اساس 

. برای انتخاب نمونه از [31] نفر تخمین زده شد 211مورد مطالعه، 

ای تصادفی استفاده گردید. بدین معنا که تعداد گیری طبقهروش نمونه

نمونه آماری در هر رشته، با توجه به حجم نمونه در آن رشته انتخاب 

های محاسبه شده و شد. جزییات مربوط به جامعه آماری، تعداد نمونه

آمده است. بر این اساس،  2جدول های بررسی شده در تعداد نمونه

 13پرسشنامه توسط دانشجویان دانشکده پزشکی شامل  133

پرسشنامه توسط  10پرسشنامه توسط دانشجویان داروسازی و 

(. شایان 12/33دانشجویان دندانپزشکی تکمیل گردید )نرخ بازگشت: 

ر، تها و اطمینان بیشذکر است که به منظور بازگشت کامل پرسشنامه

 تعداد بیشتری پرسشنامه در بین هر رشته تحصیلی توزیع شد.
 

 ها بر اساس رشته تحصیلیتوزیع نمونه: 1جدول 

رشته 

 تحصیلی

جامعه 

مورد 

 مطالعه

n  محاسبه شده بر

اساس انتساب 

 متناسب

های تعداد نمونه

بررسی شده در هر 

 رشته

 133 138 421 پزشکی

 13 11 131 داروسازی

 10 10 101 داندانپزشکی

 213 211 031 کل

 

ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. جمع آوری داده

بندی مارتین و همکاران از عوامل مبنای طراحی پرسشنامه، دسته

گیرند، انگیزشی که دانشجویان برای برقراری ارتباط با استاد بکار می

د. بخش اول شامل بخش بو 2بود. پرسشنامه حاضر به طور کلی، شامل 

عوامل مربوط به دانشجویان بود که در این بخش از پرسشنامه، 

ای دانشجویان و حرفه -شخصیتی، علمی، مهارتی -های فردیویژگی

چگونگی برقراری ارتباطات آنان با اساتید مورد سنجش قرار گرفت. در 

بخش دوم پرسشنامه، عوامل انگیزشی دانشجویان برای ارتباط با استاد 

سنجیده شد. شیوه نمره دهی اکثریت سؤاالت پرسشنامه به صورت 

سطحی )خیلی کم تا خیلی زیاد( بود و در نهایت با  1طیف لیکرت 

بندی انجام شد. به استفاده از آماره میانگین و انحراف معیار رتبه

ها ( پرسشنامه، تعدادی ازپرسشنامهValidityمنظورتعیین روایی )

اساتید دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت و نظرات  دراختیار دانشجویان و

اصالحی آنها اعمال و در نهایت روایی صوری مورد تأیید قرار گرفت. هم 

( پرسشنامه، از آلفای کرونباخ Reliabilityچنین به منظور پایایی )

عدد پرسشنامه در اختیار  31استفاده شد. بدین منظور تعداد 

ت و پس از تکمیل پرسشنامه، ضریب دانشجویان علوم پزشکی قرار گرف

محاسبه گردید که برای ادامه کار مناسب  81/1آلفای کرونباخ آن 

ها از طریق پرسشنامه به تشخیص داده شد. پس از جمع آوری داده

های آماری، ها، برای تجزیه و تحلیل و آزمونمنظور آماده سازی داده

ها به منظور ذاری، دادهها شد. بعد از مرحله کدگاقدام به پردازش داده

چنین به منظور تحلیل شد. هم SPSSتجزیه و تحلیل وارد نرم افزار 

برای  t، آزمون ها، از فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیارداده

( One way ANOVAهای مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه )نمونه

 استفاده شد.

 هایافته

 انای دانشجویهای فردی و حرفهویژگی

مشاهده  2جدول فردی دانشجویان در  یهایژگیتوزیع فراوانی و

. بر اساس این جدول، بیشتر دانشجویان مورد مطالعه دختر شودیم

درصد آنان پسر بودند. هم چنین مطابق با نتایج  1/41درصد( و  4/14)

 3/18ال، درصد از پاسخگویان خود را فردی با پشتکار با 3/24حاصل، 

درصد پشتکار خود را پایین  3/11درصد پشتکار خود را متوسط و 

، اغلب دانشجویان مورد شودیاند. همان طور که مالحظه مدانسته

 3/31درصد(،  0/13) باشندیمطالعه دارای شخصیت آرام و ساکتی م

درصد از آنان پرجنب و جوش و فعال و در نهایت تعداد محدودی حواس 

 درصد(. 1/13) باشندیصله مپرت و بی حو

شود، دامنه سنی دانشجویان مورد مالحظه می 3جدول همانگونه که در 

سال بود )انحراف  21سال و میانگین سن آنها حدوداً  18-32مطالعه 

 81/11(. همچنینمعدل پاسخگویان، به طور میانگین 14/2معیار = 

 ه شد.( محاسب18/1)انحراف معیار = 

دهد که میزان رابطه و تعامل دانشجویان با نشان می 3جدول نتایج 

)انحراف معیار  11/3اساتید زن در طول کالس درس به طور میانگین 

( بوده است. در 34/1)انحراف معیار =  12/3( و با اساتید مرد 32/1= 

سط ارزیابی شد که این واقع میزان تعامل با اساتید باالتر از حد متو

 میزان برای اساتید زن اندکی باالتر بوده است.

بررسی عوامل انگیزشی دانشجویان علوم پزشکی جهت 

های پزشکی، برقراری ارتباط با اساتید )دانشکده

 داروسازی و دندانپزشکی(

یان ارتباط دانشجو جهت برقراریعوامل انگیزشی ، انواع 4جدول در 

ها و علوم پزشکی با اساتید ارائه شده است. میانگین هر یک از گویه

گونه که ها در این جدول آمده است. همانانحراف معیار مربوط به آن

شود، ارتباط به منظور عذرخواهی باالترین مشاهده می 4جدول در 

، انحراف معیار: 1/2میانگین را به خود اختصاص داده است )میانگین: 

(. ارتباطات علمی و درسی در جایگاه دوم قرار گرفته است 3/1

(، سپس برقراری ارتباط جهت 23/1، انحراف معیار: 33/2)میانگین: 



 و همکاران یزرافشان

1 

( و ارتباط از نوع 21/1، انحراف معیار: 12/2چاپلوسی و تملق )میانگین: 

ر نهایت ( آمده است. د14/1، انحراف معیار: 13/2مشارکتی )میانگین: 

ارتباطات تعاملی کمترین میانگین را از بین انواع ارتباطات استادـ 

(. 14/1، انحراف معیار: 33/1شاگردی به دست آورده است )میانگین: 

( و 11/1، انحراف معیار: 3/2ارتباط به منظور عذرخواهی )میانگین: 

ن ( در بی10/1، انحراف معیار: 11/2ارتباطات علمی و درسی )میانگین: 

اند. دانشجویان داروسازی به ترتیب باالترین میانگین را به دست آورده

سپس برقراری ارتباط جهت چاپلوسی و تملق و ارتباط از نوع مشارکتی 

اند. ارتباطات تعاملی با بوده 34/2و  11/2های به ترتیب دارای میانگین

تباط ( دارای کمترین بوده است. ار31/1)انحراف معیار: 32/2میانگین 

( و ارتباطات 41/1، انحراف معیار: 12/2به منظور عذرخواهی )میانگین: 

( در بین 13/1، انحراف معیار: 41/2علمی و درسی )میانگین: 

اند. دانشجویان دندانپزشکی نیز به ترتیب دارای باالترین میانگین بوده

برقراری ارتباط جهت چاپلوسی و تملق در جایگاه سوم قرار گرفته است 

(. در نهایت ارتباط از نوع 23/1، انحراف معیار: 31/1میانگین: )

( و ارتباطات تعاملی 11/1، انحراف معیار: 88/1مشارکتی )میانگین: 

ها را به دست ( کمترین میانگین24/1، انحراف معیار: 03/1)میانگین: 

 اند.آورده

گونه مالحظه شد در بین دانشجویان علوم پزشکی، ارتباط به همان

ها نظور عذرخواهی و ارتباطات علمی و درسی دارای باالترین میانگینم

بودند و در مقابل ارتباطات تعاملی کمترین میانگین را به دست آورده 

بندی ارتباطات دانشجویان علوم پزشکی با اساتید بود. به عبارتی، اولویت

، یبه ترتیب عبارت از ارتباط به منظور عذرخواهی، ارتباط علمی و درس

ارتباط به منظور چاپلوسی و تملق، ارتباط مشارکتی و ارتباط تعاملی 

هستند. نکته قابل تأمل اینکه، در انواع ارتباطات ذکر شده )به غیر از 

ارتباط علمی و درسی(، میانگین دانشجویان داورسازی باالتر ارزیابی 

شد. پس از آن دانشجویان پزشکی و در نهایت دانشجویان دندانپزشکی 

 قرار داشتند.
 

 های فردی دانشجویانتوزیع فراوانی ویژگی: 2جدول 

 درصد فراوانی عنوان

   جنسیت

 1/14 141 دختر

 1/41 118 پسر

 111 213 کل

   پشتکار دانشجویان

 3/24 13 باال

 3/18 111 متوسط

 3/11 41 پایین

 1/1 4 بدون پاسخ

 111 213 کل

   ویژگی شخصیتی

 3/31 81 فعالپرجنب و جوش و 

 0/13 133 آرام و ساکت

 1/13 31 حواس پرت و بی حوصله

 1/1 4 بدون پاسخ

 111 213 کل

 

 ای دانشجویانهای حرفهتوزیع فراوانی ویژگی: 3جدول 

 انحراف معیار میانگین عنوان

 14/2 12/21 سن )سال(

 18/1 81/11 معدل

   تعامل با اساتید زن و مرد

 32/1 14/3 اساتید زن

 34/1 12/3 اساتید مرد

 82/1 14/3 کل

بررسی عوامل انگیزشی دانشجویان علوم پزشکی جهت 

 برقراری ارتباط با اساتید به تفکیک جنسیت

ارتباط دانشجویان علوم پزشکی با  در برقراریعوامل انگیزشی انواع 

آمده است. میانگین هر یک  1جدول اساتید )به تفکیک جنسیت( در 

ها در این جدول ارائه شده است. ها و انحراف معیار مربوط به آناز گویه

ارتباط به منظور عذرخواهی دارای باالترین میانگین  1جدول بر اساس 

، انحراف معیار: 11/2برای دانشجویان دختر بوده است )میانگین: 

ی و درسی جایگاه دوم را به خود اختصاص داده (. ارتباطات علم31/1

(، سپس برقراری ارتباط 22/1، انحراف معیار: 28/2است )میانگین: 

( و ارتباط 2/1، انحراف معیار: 13/2جهت چاپلوسی و تملق )میانگین: 

( آمده است. در 11/1، انحراف معیار: 33/1از نوع مشارکتی )میانگین: 

 ن میانگین را از بین انواع ارتباطات استادـنهایت ارتباطات تعاملی کمتری

 (.13/1، انحراف معیار: 84/1شاگردی داشته است )میانگین: 

( و 31/1، انحراف معیار: 00/2ارتباط به منظور عذرخواهی )میانگین:  

( در بین 20/1، انحراف معیار: 10/2ارتباطات علمی و درسی )میانگین: 

اند. میانگین را به دست آوردهدانشجویان پسر به ترتیب باالترین 
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برقراری ارتباط جهت چاپلوسی و تملق در جایگاه سوم قرار گرفته است 

(. در نهایت ارتباطات تعاملی 23/1، انحراف معیار: 28/2)میانگین: 

( و ارتباط از نوع مشارکتی 28/1، انحراف معیار: 18/2)میانگین: 

ها را به دست میانگین ( کمترین13/1، انحراف معیار: 10/2)میانگین: 

 اند.آورده

به طورکلی در بین دانشجویان دختر و پسر ارتباط به منظور عذرخواهی 

 ها بودند و در مقابلو ارتباطات علمی و درسی دارای باالترین میانگین

 ارتباطات تعاملی و مشارکتی کمترین میانگین را به دست آورده بودند.

 

 راری ارتباط دانشجویان علوم پزشکی با اساتیددر برقعوامل انگیزشی : 4جدول 

 دندانپزشکی داروسازی پزشکی در برقراری ارتباط دانشجویان علوم پزشکی با اساتیدعوامل انگیزشی 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 18/1 43/2 18/1 14/3 41/1 13/2 ید.های من به دنبال تملق و چاپلوسی در برابر اساتید هستهمکالسی

 1 33/1 11/1 11/2 11/1 1/1 من به دنبال تملق و چاپلوسی در برابر اساتید هستم.

 23/1 31/1 10/1 11/2 21/1 12/2 چاپلوسی و تملق

 40/1 00/2 22/1 22/3 34/1 81/2 های من به دنبال جلب نظر اساتید هستند.همکالسی

 42/1 21/2 28/1 18/2 21/1 33/2 اتید هستم.من به دنبال جلب نظر اس

 41/1 12/2 21/1 3/2 3/1 1/2 ارتباط به منظور عذرخواهی

 12/1 18/2 11/1 10/2 24/1 3/2 های من تنها به دنبال تعامل علمی با اساتید هستند.همکالسی

 31/1 04/2 22/1 11/2 33/1 40/2 های درسی و ...( با اساتید هستم.من به دنبال تعامل علمی )پرسیدن سؤال

 13/1 41/2 10/1 11/2 23/1 33/2 علمی و درسی

های من به دنبال کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مشترک با اساتید همکالسی

 هستند.
81/1 11/1 3/2 14/1 11/1 88/1 

 42/1 11/2 22/1 30/2 21/1 2/2 من به دنبال تعامل کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مشترک با اساتید هستم.

 11/1 88/1 18/1 34/2 14/1 13/2 مشارکتی

گردند تا با اساتید تعامل داشته ای میهای من تنها به دنبال بهانههمکالسی

 باشند.
14/2 18/1 41/2 18/1 31/1 21/1 

 22/1 10/1 41/1 10/2 1/1 02/1 گردم تا با اساتید تعامل داشته باشم.ای میمن تنها به دنبال بهانه

 24/1 03/1 31/1 32/2 14/1 33/1 باط تعاملیارت

 00/1انحراف معیار کل:  20/2میانگین کل: 

 

 ارتباط دانشجویان علوم پزشکی با اساتید به تفکیک جنسیتعوامل انگیزشی در برقراری : 5جدول 

 پسردانشجویان  دانشجویان دختر در برقراری ارتباط دانشجویان علوم پزشکی با اساتیدعوامل انگیزشی 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 48/1 80/2 31/1 13/2 های من به دنبال تملق و چاپلوسی در برابر اساتید هستید.همکالسی

 11/1 13/1 11/1 11/1 من به دنبال تملق و چاپلوسی در برابر اساتید هستم.

 23/1 28/2 2/1 13/2 چاپلوسی و تملق

 41/1 13/3 32/1 81/2 نبال جلب نظر اساتید هستند.های من به دهمکالسی

 32/1 41/2 3/1 3/2 من به دنبال جلب نظر اساتید هستم.

 31/1 00/2 31/1 11/2 ارتباط به منظور عذرخواهی

 23/1 42/2 14/1 23/2 های من تنها به دنبال تعامل علمی با اساتید هستند.همکالسی

 31/1 33/2 3/1 28/2 های درسی و ...( با اساتید هستم.والمن به دنبال تعامل علمی )پرسیدن س

 20/1 10/2 22/1 28/2 علمی و درسی

 13/1 31/1 11/1 88/1 های من به دنبال کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مشترک با اساتید هستند.همکالسی

 23/1 33/2 3/1 11/2 من به دنبال تعامل کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مشترک با اساتید هستم.

 13/1 10/2 11/1 33/1 مشارکتی

 28/1 34/2 11/1 11/2 گردند تا با اساتید تعامل داشته باشند.ای میهای من تنها به دنبال بهانههمکالسی

 28/1 13/2 13/1 14/1 گردم تا با اساتید تعامل داشته باشم.ای میمن تنها به دنبال بهانه

 28/1 18/2 13/1 84/1 ارتباط تعاملی

مقایسه عوامل انگیزشی دانشجویان علوم پزشکی جهت 

های پزشکی، برقراری ارتباط با اساتید )دانشکده

 داروسازی و دندانپزشکی(

دانشجویان  برای مقایسه عوامل انگیزشی جهت برقراری ارتباط

از آزمون های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی با اساتید دانشکده

آمده است.  1جدول نتایج در استفاده شد.  تحلیل واریانس یک طرفه

درصد اختالف  33شود، با احتمال مشاهده می 1جدول طور که در همان

معناداری بین دانشجویان علوم پزشکی از لحاظ برقراری ارتباط به 

دارد. از منظور چاپلوسی و تملق و همچنین ارتباطات تعاملی وجود 

درصد تفاوت معناداری بین این دانشجویان  31سوی دیگر، با احتمال 

از لحاظ ارتباطات مشارکتی وجود دارد. اما در مورد ارتباطات علمی و 
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به  درسی و ارتباط به منظور عذرخواهی اختالف معناداری وجود ندارد.

ار دها معناهر حال، برای تعیین این که تفاوت کدام جفت از میانگین

است از آزمون شفه استفاده شد. دلیل استفاده از این آزمون مقادیر 

 ولجدهای تحصیلی بوده است )های رشتهمختلف فراوانی در زیرگروه

(. نتایج آزمون شفه بیانگر آن است که بین دانشجویان 3، 8، 0

باط برقراری ارتشکی و پزشکی با دانشجویان داروسازی از لحاظ دندانپز

بر  .(0جدول )تفاوت معناداری وجود دارد جهت چاپلوسی و تملق 

بین دانشجویان دندانپزشکی و داروسازی از لحاظ  8جدول اساس نتایج 

نتایج آزمون  داری وجود دارد.تفاوت معنا برقراری ارتباطات مشارکتی 

های ارتباطات تعاملی مربوط تفاوت میانگینشفه حاکی از آن است که 

 .(3جدول )به دانشجویان دندانپزشکی و داروسازی است 

مقایسه عوامل انگیزشی دانشجویان علوم پزشکی جهت 

 برقراری ارتباط با اساتید به تفکیک جنسیت

مقایسه عوامل انگیزشی جهت برقراری ارتباط دانشجویان به منظور 

های برای نمونه tاز آزمون  علوم پزشکی با اساتید به تفکیک جنسیت

 ارائه شده است. 11جدول در . نتایج این آزمون مستقل استفاده شد

 

 ط بین دانشجویان علوم پزشکی با اساتیدمقایسه عوامل انگیزشی در برقراری ارتباتحلیل واریانس : 6جدول 

 

 با استفاده از آزمون شفهبرقراری ارتباط جهت چاپلوسی و تملق های مقایسه تفاوت میانگین: 7جدول 

 زیر گروه حجم نمونه دانشکده

  1 2 

  32/1 10 دندانپزشکی

  12/2 133 زشکیپ

 11/2  13 داروسازی

 

 های ارتباطات مشارکتی با استفاده از آزمون شفهمقایسه تفاوت میانگین: 8جدول 

 زیر گروه حجم نمونه دانشکده

  1 2 

  88/1 10 دندانپزشکی

 13/2 13/2 133 پزشکی

 33/2  13 داروسازی

 

 با استفاده از آزمون شفههای ارتباطات تعاملی مقایسه تفاوت میانگین: 1جدول 

 زیر گروه حجم نمونه دانشکده

  1 2 

  03/1 10 دندانپزشکی

 33/1 33/1 133 پزشکی

 32/2  13 داروسازی

 f Sig میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 112/1** 13/1    چاپلوسی و تملق

   10/1 2 11/13 بین گروهی

   33/1 211 81/213 درون گروهی

    218 31/211 کل

 113/1 23/2    ارتباط به منظور عذرخواهی

   13/2 2 38/1 بین گروهی

   10/1 211 18/311 درون گروهی

    218 31/311 کل

 330/1 13/1    علمی و درسی

   18/1 2 10/2 بین گروهی

   33/1 211 13/214 درون گروهی

    218 3/211 کل

 131/1* 13/3    مشارکتی

   31/3 2 02/1 بین گروهی

   31/1 211 83/243 درون گروهی

    218 11/211 کل

 110/1** 14/1    ارتباطات تعاملی

   00/4 2 14/3 بین گروهی

   1/ 31 211 31/242 درون گروهی

    218 10/211 کل



 1317 بهمن و اسفند ،6 شماره ،11 دوره ،بردهای آموزش در علوم پزشکینشریه راه

3 

درصد بین دانشجویان دختر و پسر  33، با احتمال 11جدول بر اساس 

معناداری  از لحاظ ارتباطات علمی و درسی و ارتباطات تعاملی تفاوت

وجود دارد. در واقع، میانگین ارتباطات علمی و درسی برای دانشجویان 

پسر باالتر از این میانگین برای دانشجویان دختر است )به ترتیب 

(، میانگین ارتباطات تعاملی نیز برای 28/2و  10/2های میانگین

دانشجویان پسر باالتر از دانشجویان دختر بوده است )به ترتیب 

(. در مورد سایر انواع ارتباطات دانشجویان 84/1و  18/2های ینمیانگ

با اساتید تفاوت معناداری بین دانشجویان دختر و پسر مشاهده نشده 

 است.

 

 مقایسه عوامل انگیزشی در برقراری ارتباط دانشجویان علوم پزشکی با اساتید به تفکیک جنسیت: 11جدول 

 T sig میانگین باط دانشجویان با اساتیدانواع عوامل انگیزشی در برقراری ارت

   (n=  118دانشجویان پسر ) (n=  141دانشجویان دختر ) 

 11/1 41/1 28/2 13/2 چاپلوسی و تملق

 13/1 14/1 00/2 11/2 به منظور عذرخواهی

 112/1** 11/3 10/2 28/2 علمی و درسی

 10/1 33/1 10/2 33/1 مشارکتی

 111/1** 01/2 18/2 84/1 تعاملی

بحث

ای برخوردار دانشجو از اهمیت ویژه-یکی از عواملی که در ارتباط استاد

هایی است که دانشجو برای ایجاد ارتباط با استاد خود است، انگیزه

( اذعان دارند که ارتباط دانشجو با استاد 1333) .Martin et alدارند. 

تند از ارتباط به ها عبارباشد. این انگیزهنوع انگیزه می 1تحت تأثیر 

منظور عذرخواهی، علمی و درسی، مشارکتی، تعاملی، چاپلوسی و تملق 

های شخصیتی و شرایط محیطی که هر دانشجویی با توجه به ویژگی

 . در این خصوص[20]ممکن است از چندین نوع ارتباط بهره گیرد 

Ghaneiread et al. (2118 نیز در پژوهش خود بیان نمودند که )

دانشجویان ارتباطات متفاوتی با استادان گوناگون خود دارند. تعامالت 

 میزان عینی دانشجویان از قبیل میزان مشورت درسی و غیر درسی و

بررسی انگیزه  -. [21] همکاری آنان با استادان با همدیگر متفاوت است

دانشجویان علوم پزشکی حاکی از آن است که بطور کلی سطح ارتباطی 

د خود متوسط به پایین قرار دارد و این بدان معناست دانشجویان با اساتی

که دانشجویان چندان تمایلی جهت ارتباط با اساتید خود ندارند. در 

( بازگوکننده آن است 2110) Weiss and Houserصورتی که نتایج 

. [31]سطح ارتباطی دانشجویان با اساتید خود در حد باالیی قرار دارد 

هم چنین بررسی انگیزه دانشجویان علوم پزشکی به تفکیک رشته 

تحصیلی برای برقراری ارتباط با اساتید بیانگر آن است که ارتباط به 

ها منظور عذرخواهی و ارتباطات علمی و درسی دارای باالترین میانگین

نکته قابل تأمل اینکه، در انواع ارتباطات ذکر شده )به غیر از  بودند

ارتباط علمی و درسی(، میانگین ارتباطات دانشجویان داورسازی باالتر 

ارزیابی شد. پس از آن دانشجویان پزشکی و در نهایت دانشجویان 

 .Martin et alدندانپزشکی قرار داشتند. در همین رابطه نتایج تحقیق 

نگر آن است که انگیزه از نوع علمی و درسی با یادگیری ( بیا2111)

دانشجویان در ارتباط است، از این رو دانشجویان به منظور افزایش 

سطح یادگیری خود ناگزیر از برقراری این نوع ارتباط هستند. از سوی 

های علوم پزشکی سنگین دیگر با توجه به اینکه حجم درسی رشته

برقراری ارتباط از نوع عذرخواهی هستند  است، لذا دانشجویان در پی

تا بدین وسیله نظر اساتید را جلب نموده و بتوانند ضمن دریافت کمک 

بیشتر، واحدهای خود را با موفقیت سپری نمایند. در این خصوص 

Weiss and Houser (2110بیان می ) کنند که این نوع ارتباط به

گیرد جویان صورت میهای دانشمنظور توجیه جهت برخی از کم کاری

اتید های علمی با استواند تأثیر مثبتی بر مشارکت و فعالیتو لذا نمی

 .[31]داشته باشد 

هم چنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ارتباطات تعاملی کمترین 

گین را در میان دانشجویان علوم پزشکی به دست آورد. این در میان

( این نوع از 2110) Weiss and Houserحالی است که در پژوهش 

ارتباط میانگین باالیی بدست آورد. شاید این تفاوت به فرهنگ دو 

. عالوه بر این [31]گردد های مورد مطالعه بر میجامعه و نیز نمونه

ها نشانگر آن است که میانگین ارتباطات در دانشجویان پسر باالتر یافته

( نیز 2114) .Yazhen et alاز دانشجویان دختر بدست آمد. پژوهش 

داری بیانگر این است که بین سطح ارتباطات و جنسیت تفاوت معنی

های این محققان، سطح ارتباط در دختران جود دارد. بر اساس یافتهو

بیشتر از ارتباط در پسران است که با نتایج این تحقیق همسو نیست. 

شاید علت این اختالف، تفاوت در مقیاس سنجش تحقیق بوده است 

[31]. 

نس در مطالعه حاضر نشان دهنده آن است که بین نتایج تحلیل واریا -

ها از نظر میزان تعامالت و ارتباطات دانشجویان و استادان دانشکده

تفاوت معناداری وجود دارد. به بیانی، بین دانشجویان علوم پزشکی 

)پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی( به لحاظ برقراری ارتباط، اختالف 

های چاپلوسی و تملق، ت در مورد انگیزهمعناداری وجود دارد. این تفاو

تعاملی و مشارکتی مشاهده شد. بدین نحو که بین دانشجویان 

دندانپزشکی و پزشکی با دانشجویان داروسازی از لحاظ برقراری ارتباط 

جهت چاپلوسی و تملق تفاوت معناداری وجود دارد. بدین معنی که 

ز این و دندانپزشکی ا دانشجویان داروسازی بیشتر از دانشجویان پزشکی

 .Navah et alگیرند. در همین راستا نتایج مطالعه نوع ارتباط بهره می

های مختلف به لحاظ سطح ارتباطات ( نیز نشان داد بین رشته2112)

 تفاوت وجود دارد که با نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر مطابقت دارد

Weiss and Houser (2110 ). هم چنین در این رابطه مطالعه [11]

ی و های مشارکتنیز بیانگر این است که ارتباط مثبتی بین انگیزه

. در [31]ارتباطی دانشجویان برای برقراری ارتباط با اساتید وجود دارد 

گونه استنباط کرد که دروس رشته داروسازی توان ایناین خصوص می
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تواند ماهیتاً دارای محتوای سخت و تئوریک است و همین امر خود می

دلیلی بر برقراری رابطه ذکر شده باشد. از سویی دیگر، ماهیت پژوهش 

گردد که دانشجویان این رشته برای حور رشته داروسازی منجر میم

های پژوهشی و علمی، ارتباط از نوع چاپلوسی و تملق را انجام فعالیت

یانی، نمایند. به ببرای برقراری ارتباط بیشتر با اساتید خود انتخاب می

تر های پژوهشی بیشبرگزیدن این نوع ارتباط را راهی برای انجام فعالیت

دانند. هم چنین بین دانشجویان دندانپزشکی و داروسازی از لحاظ می

انگیزشی و برقراری ارتباطات مشارکتی و تعاملی تفاوت معناداری وجود 

دارد. این بدان مفهوم است که دانشجویان داروسازی از ارتباطات 

گیرند. مشارکتی و تعاملی باالتری نسبت به دانشجویان پزشکی بهره می

رسد با توجه به اینکه دروس دانشجویان داروسازی به نظر می اینگونه

حور ای پژوهش مبیشتر جنبه تئوری و آزمایشگاهی دارد، بنابراین رشته

های علمی برای این گردد؛ از این رو شرایط انجام پژوهشمحسوب می

دانشجویان بیشتر فراهم است و در حقیقت دامنه پژوهشی این 

شود که دانشجویان ست. این امر موجب میتر ادانشجویان گسترده

داروسازی بیشتر در کارهای علمی، پژوهشی و مشارکتی با اساتید خود 

اتید تری با اسفعالیت نمایند و بالطبع از این حیث ارتباطات گسترده

سازند. این در صورتی است که اولویت مباحث دانشجویان خود برقرار می

رمان است تا تحقیق و پژوهش. به پزشکی و دندانپزشکی در زمینه د

ری ها سپای که این دانشجویان بیشتر وقت خود را در بیمارستانگونه

نمایند و فرصت و حوصله کافی برای پرداختن به امور پژوهشی را می

( معتقدند که معموالً 2111) .Martin et alندارند. در این خصوص نیز 

در زمینه رشته خود  دانشجویانی که پرمدعا هستند و سعی دارند

اطالعات بیشتری کسب نمایند، دنبال ایجاد ارتباط تعاملی، مشارکتی 

 که با بخشی از نتایج این تحقیق همخوانی دارد. [30] و علمی هستند

شان داد که بین جنسیت دانشجویان از نظر نتایج این تحقیق ن -

انگیزشی و میزان تعامالت و ارتباطات تفاوت معناداری وجود دارد که 

( و 2114) .Yazhen et al( و 2112) .Navah et alبا یافته مطالعات 

Myers et al. (2112 همسویی دارد )[31, 28, 11]ای که . به گونه

 ها و ارتباطات علمی و درسیبین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ انگیزه

عناداری وجود دارد. در واقع، میانگین و ارتباطات تعاملی تفاوت م

ارتباطات علمی و درسی و ارتباطات تعاملی برای دانشجویان پسر باالتر 

از این میانگین برای دانشجویان دختر است. در مورد سایر انواع 

ارتباطات دانشجویان با اساتید تفاوت معناداری بین دانشجویان دختر و 

افته بدان علت است که دانشجویان پسر مشاهده نشده است. شاید این ی

ه دار شوند، بنابراین بپسر بایستی در آینده سرپرستی خانواده را عهده

نوعی سعی دارند که بیشتر با اساتید خود در ارتباط باشند تا بدین 

طریق بتوانند فرصت و ارتباطات مختلف شغلی و پژوهشی را بدست 

ن دغدغه در دانشجویان آورند و کسب درآمد نمایند. در صورتی که ای

شود. از طرفی، از آنجا که کادر هیات علمی دختر کمتر احساس می

توان دهند، میاساتید دانشگاه علوم پزشکی را اساتید مرد تشکیل می

این گونه برداشت نمود که برخی از دانشجویان دختر تحت تأثیر بعضی 

د با اساتی از شرایط و معذورات، ارتباطات تعاملی و مشارکتی کمتری

 خود دارند.

 گیرینتیجه

بررسی عوامل مؤثر در برقراری ارتباط بین دانشجویان و اساتید و 

های ارتباطی و روابط انسانی در کنار تدریس از اهمیت شناخت مهارت

ای برخوردار است. در واقع، محققان تعامل دلسوزانه استاد و ویژه

ای و پیشنیاز عملکرد دانشجو را به عنوان عامل رشد فردی و حرفه

کنند. برقراری های بالینی گزارش میصحیح دانشجویان در محیط

ارتباط دانشجو با استاد باعث افزایش اعتماد به نفس و انگیزه یادگیری 

گردد. همین امر پیشرفت تحصیلی دانشجویان و نیز در دانشجو می

نتایج این  به هتوج ای آنان را به دنبال داشته باشد. باارتقای هویت حرفه

مطالعه که نشان داد در وهله اول عوامل مرتبط با دانشجو و در مرحله 

دوم عوامل مرتبط با استاد در برقراری ارتباط مؤثر است، لذا مسووالن 

 دانشگاهها مسئولین دهند. چرا که قرار نظر مد مهم را بایستی این موارد

 به عهده دارند نپرورش دانشجویا و آموزش تربیت در مسئولیت خطیری

 طریق از و راهنمایی تحصیلی ارائه مشاوره هدف، این به رسیدن برای و

ضمن اینکه اساتید نیز باید  باشد.ضرورت می یک دانشجویان به اساتید

در برقراری ارتباط دوستانه با دانشجویان نهایت تالش خود را مبذول 

برای دانشجویان دارند تا بتوانند محیطی آرام و به دور از استرس زا 

 مؤثر در برقراری عوامل بایستی با دانشگاه فراهم آورند. در واقع، اساتید

 نمایند. تسهیل را یادگیری فرایند تا باشند آشنا ارتباط

 سپاسگزاری

از دانشجویان علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که با صبر و 

اندند، تشکر و حوصله، پژوهشگران را در انجام این تحقیق یاری رس

 گردد.قدردانی می

 تأییدیه اخالقی

ها، توضیحات کامل به دانشجویان ارائه شد و جهت تکمیل پرسشنامه

ها با رضایت آنان تکمیل گردید. شایان ذکر است در نهایت پرسشنامه

 ها بصورت کلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.که محتوای پرسشنامه

 تعارض منافع

 ش با منافع هیچ ارگان و سازمانی در تعارض نیست.نتایج این پژوه

بررسی عوامل مؤثر در برقراری "این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی 

ارتباط بین استاد و دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در 

باشد که با حمایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش می "1331-31سال 

 پزشکی به انجام رسیده است.

 نابع مالیم

بررسی عوامل مؤثر در "این مقاله برگرفته از قسمتی از نتایج طرح 

برقراری ارتباط بین استاد و دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی 

باشد که با حمایت مالی مرکز می 31241با شماره طرح  "کرمانشاه

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کرمانشاه به انجام رسید.
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