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 مقدمه
آموزش عالی نقشی اساسی و محوری در توسعه جوامع و هماهنگی 

ابعاد مختلف جامعه دارد. هدف و نقش عمده آموزش عالی، تربیت نیروی 

های الزم به منظور انجام وظایف مربوطه انسانی متخصص دارای توانایی

و در حیطه عملکرد است. تالش دانشگاه و اساتید نیز درجهت ارتقا 

رکن   ساتید دانشگاه، گرانبهاترینا (1) توانمندی سیستم آموزشی است

یک مدرس خوب فردی است که . (2)های علوم پزشکی هستنددانشگاه

ها و ابعاد از جمله عالوه بر توانایی علمی و تخصصی، در سایر حیطه

از  ارزیابی و سنجش فراگیران ی، نحوهروش تدریس، اخالقی و رفتاری

اساس آموزش در هر از طرفی . (3)دانش و مهارت کافی برخوردار باشد

باشد بدیهی است مینیز استاد، دانشجو و محیط آموزشی عالوه بر  دانشگاه

هریک از این سه رکن، افت کیفیت آموزشی را به دنبال  که اختالل در

-ها و معیارهایی که آنآگاهی از نظر دانشجویان و مالك. (4)خواهد داشت

توانـد در برنـد، مـیعنوان یک استاد مطلوب و شایسته نام میهـا بـه

هـا بـسیار موثر ها و توسعه و پربار نمودن کالسجهت بهبود آموزش

زیرا دانشجویان اصلی ترین گیرنده آموزش هـستند و تمام نظام  ،باشد

. (5)باشدر کمـک بـه ایـن قـشر در حـال فعالیت میآموزشی به منظو

کالت تحصیلی و ارجاع به موقع دانشجویان مشکل دار و شناسایی مش

همکاری در مراحل مختلف حل مشکل از جمله وظایف مدرسین در به 

مشاوره و . (0)تحصیلی در نظر گرفته شده است یثمر رساندن برنامه

به  1301منظم و سازمان یافته در سال  یعنوان یک برنامهراهنمایی به

مطرح  ”در راهنمایی حرفه ای“فردی به نام فرانک پارسونز  یوسیله

ای است پویا و هدفمند که براساس مشارکت استاد رابطه ورهمشا .(1)شد

شود. مشاوره های منطبق بر نیاز دانشجو انجام میو دانشجو و با روش

فرایندی تسهیل کننده است که مشاور توانایی و قدرت تصمیم گیری را در 

ای پویا و هدفمند البته مشاوره تحصیلی، رابطه. (1)کندداوطلب ایجاد می

هایی منطبق بر با روش و دانشجو است که براساس مشارکت استاد و

فرآیند مشـاوره همچنـین  ارتقاء. (1)گیردهای دانشجو انجام مینیازمندی

سبب رضایتمندی دانشجویان از تحصیل در دانشگاه شده و مشـوقی 

جهت دستیابی به اهداف متعالی آموزشی برای آنان بـوده و منجـر بـه 

 مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی 49 تا 41 صفحات ،89تابستان ،43شماره ،21 یدوره و همکاران. مرتضوی 
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در ماده یک آئین نامه استاد مشاوری، . (3)شودافزایش سختکوشی آنان می

استاد مشاور یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه یا دانشکده تعریف شده 

ای دانشجویان را در مقاطع مشاوره است که مسئولیت هدایت تحصیلی و

-های آموزشی، پزوهشی و فردی بر عهده میمختلف تحصیلی در زمینه

 یها با برنامه. استاد مشاور به دانشجو در تطبیق عالئق و توانایی(10) گیرد

کند. آموزشی و ارزیابی متناوب از پیشرفت تحصیلی در دانشگاه کمک می

های مختلف همچنین الزم است آگاهی و اطالعات به روز در موضوع

راه و روش ثبت نام و خدمات شخصی و پزشکی و  ،درسی یبرنامه

های علمی علمی و صحیح و با تکنیک یمشاوره (1)ه باشدای داشتمشاوره

سطح کیفی زندگی و پیشرفت  یمبتنی بر نیازهای دانشجو برای ارتقا

-. برخورداری از مهارت(11)استدانشجویان از اهمیت زیادی برخوردار 

به  ،های برقراری ارتباط، یکی از نیازها و مقدمات الزم برای مشاوره است

ارتباط  یطور کلی ارتباط موثر به معنای ادراك صحیح است و برقرارکننده

ای انتقال دهد که گیرنده، ماهیت وکلیت پیام را باید عقاید خود را به گونه

پژوهشگران زیادی از جمله وان لویجک و همکارانش به  (12)درك کند

 انددانشجویان اشاره و تاکید نمودنده اثر مثبت مشاوره در موفقیت تحصیلی

های ارتباطی مهارت یعطار و همکارانش در زمینه یمطالعه . در(13)

های ارتباطی اعضای هیات علمی در فرایند آموزش، میانگین کلی مهارت

های آموزشی به منظور متوسط گزارش شد به همین منظور برگزاری کارگاه

های ارتباطی و بهبود ارتباط استاد و دانشجو در فرایند ارتقای مهارت

ها حاکی از آن است که ارتباط . پژوهش(14)دآموزش پیشنهاد گردی

مطلوب استاد مشاور و دانشجو در رضایتمندی و جلوگیری از مشکالت 

تحصیلی دانشجویان موثر است و شرایط بهتری برای راهنمایی تحصیلی 

دانستن این نکته که این عوامل از نظر دانشجویان کدام . (15)کندایجاد می

اما متاسفانه است نیز به بهبود این ارتباط کمک شایانی خواهد نمود، 

شود و این سئوال را به بعضی اوقات این مهم در عمل کمرنگ تلقی می

عوامل موثر در برقراری ارتباط موثر ترین مهمکند که ذهن متواتر می

مشاور چیست؟ با توجه به اینکه پژوهشی در این حیطه دانشجو و استاد 

توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام نشده بود  یدر دانشکده

مشاور  بررسی عوامل موثر در برقراری ارتباط موثر دانشجو و استادجهت 

 ”دیدگاه دانشجویان“دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی همدان  

 . رفتپذیانجام  این پژوهش

 

 بررسی روش
اسفند مقطعی در  صورت و به تحلیلی -این پژوهش از نوع توصیفی

انجام  توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی همدان یدانشکدهدر  1330ماه 

دانشجویان )گفتاردرمانی، کاردرمانی و  یکلیه را آماری ی. جامعهشد

 نانبخشی دانشگاه علوم پزشکی همداتو یشنوایی شناسی( دانشکده

حجم نمونه به صورت تمام شماری انتخاب گردید که  دادند.تشکیل می

دختر و  11نفر شامل  111تعداد  بعد از اعمال معیارهای ورود و خروج 

 یعوامل مؤثر در برقرارجهت سنجش پسر در مطالعه شرکت کردند.  33

از پرسشنامه عوامل مؤثر در برقراری ارتباط بین دانشجو و استاد ارتباط 

علمی خبره و  عتبار محتوایی آن توسط ده نفر از اعضای هیأتا ،(10)

پایایی آن با استفاده و  هآموزش پزشکی، تأیید شد ینظر در زمینهصاحب

پرسشنامه تعیین گردیده است. در این  11/0ازضریب آلفای کرونباخ  برابر 

به تر و دستیابی به منظور درك بهتر و تجزیه و تحلیل مناسب ی،اگویه 32

براساس نزدیکی مفاهیم به سه گروه شامل  هاگویه ،ترنتایج قطعی

 سئوال( 14ای) سئوال( و حرفه 0سئوال(، علمی) 12خصوصیات فردی)

. در مقابل هریک از عوامل احتمالی موثر بر ارتباط بین گردیداستاد تقسیم 

توسط، های بسیار زیاد، زیاد، مدانشجو، میزان تاثیر به صورت گزینه استاد و

نمره  1کم و خیلی کم قرار دارد که براساس نمره دهی لیکرت از پنج تا 

شود. حداقل و حداکثر نمره در حیطه خصوصیات فردی به ترتیب دهی می

های ، در حیطه10و 14ای استاد ، در حیطه خصوصیات حرفه00و12

 (10).است 100و 32و در کل پرسشنامه  30و 0 خصوصیات علمی استاد

آموزش دانشکده استخراج  یبه تفکیک رشته از اداره یانلیست دانشجو

ها قرار گردید و با مراجعه به اعضا درصورت تمایل پرسشنامه در اختیار آن

 و گذراندن حداقل یک ترم تحصیلی ،گرفت، تمایل به شرکت در مطالعه

 ،کاردرمانی ،های گفتاردرمانیرشته درتوانبخشی  یدانشجوی دانشکده

با به عنوان معیارهای ورود در نظر گرفته شد.  بودن، نوایی شناسیش

ها به دانشجویان هماهنگی آموزش دانشکده توانبخشی در پایان کالس

به افرد مورد پژوهش  ،رسشنامه در اختیار آنان قرار گرفتپ مراجعه و

 و اطمینان داده شد که اطالعات آنان به صورت محرمانه حفظ خواهد شد

شرکت در مطالعه را تکمیل فرم رضایتنامه  ویان خواسته شد کهاز دانشج

توضیح  و ارتباط اولیه برقرار شد تا ضمن معرفی پژوهشگرنمایند، سپس 

پس در نهایت  .ایجاد شود دانشجوامنیت برای  هدف مطالعه حس اعتماد و

ها مورد تجزیه وتحلیل دادهها توسط دانشجویان از تکمیل پرسش نامه

 ر گرفت. آماری قرا

آمار توصیفی از جداول فراوانی و  یها، جهت ارائهپس از جمع آوری داده

های مرکزی و پراکندگی مانند میانگین، انحراف معیار استفاده شاخص

ها و همچنین تحلیلی، و جهت مقایسه بین گروه گردید. در بخش آمار

مستقل،  tهای  بررسی ارتباطات در بین متغیرهای مورد بررسی، از آزمون

و  SPSS v.16ها در نرم افزار تحلیل واریانس استفاده شد. تمام تحلیل

 اجرا شدند.  05/0در سطح معنی داری 
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 ها یافته
پسر با میانگین سنی  33دختر و  11نفر شامل  111تعداد دانشجویان 

سال( بود؛ تعداد دانشجویان غیر بومی  21/2سال )انحراف معیار 30/20

 نفر بود.  114نفر و دانشجویان غیر شاغل  113ویان مجرد نفر، دانشج 103

 

 ینفر در رشته 40گفتاردرمانی،  ینفر از دانشجویان در رشته 41

شنوایی شناسی به تحصیل مشغول بودند.  ینفر در رشته 24کاردرمانی و 

نشان  1تحصیلی شان در جدول  یمیزان عالقه مندی دانشجویان به رشته

 داده شده است.

 تحصیلي ی: توزیع فراواني واحدهای پژوهش برحسب عالقه به رشته1جدول 

 درصد تعداد عالقه مندی به رشته

 11/40 41 زیاد

 14/52 01 متوسط

 03/1 3 کم
 

اهمیت حیطه خصوصیات فردی میانگین و انحراف معیار نمره  2جدول 

 اد راهنما وبر روابط است توانبخشی یاستاد از دیدگاه دانشجویان دانشکده

دهد. نشان میو همچنین به تفکیک رشته را به تفکیک سواالت دانشجو، 

( در این حیطه به 53/4 ± 05/0نتایج بیانگر این است که بیشترین امتیاز )

. همچنین، نمره کل دارداختصاص  "صمیمیت و همدلی با دانشجویان"

 نیانگیم سهیبه منظور مقابه دست آمد.  32/41 ± 14/4این حیطه برابر  

از های مختلف در بین رشته استاد مشاور یفرد اتیخصوص طهینمره ح

 نیدر ا دهدنتایج نشان میاستفاده شد که همانگونه  انسیوار زیآزمون آنال

از سواالت  کی چیهدر  (P=04/0)"مسئولیت پذیری"به جزء  طهیح

 (. P>0.0.) ها وجود نداردنیانگیم نیب یاز نظر آماری داری تفاوت معن
  

 دانشجویان به تفکیك رشتهاز دیدگاه استاد مشاور  یفرد اتیمقایسه میانگین نمره خصوص :2جدول 

 داریسطح معني آماره آزمون انحراف معیار جمع کل شنوایي شناسي کاردرماني گفتاردرماني استاد مشاور یفرد اتیخصوص

 10/0 22/0 30/0 50/3 01/3 50/3 52/3 سن

 15/0 11/0 14/1 25/3 10/3 20/3 31/3 جنس

 31/0 03/0 05/1 53/3 51/3 50/3 52/3 یظاهر تیوضع

 13/0 13/0 13/0 12/4 11/4 13/4 01/4 به نفس باال اعتماد

 04/0 45/0 12/0 34/4 41/4 30/4 30/4 یریپذ انعطاف

 21/0 21/1 10/0 30/4 53/4 45/4 25/4 و تواضع يفروتن

 23/0 51/1 10/1 31/3 21/4 03/4 10/3 انیردانشجویسا نیو شهرت استاد ب تیمحبوب

 50/0 53/0 05/0 53/4 14/4 50/4 50/4 انیبا دانشجو يو همدل تیمیصم

 05/0 44/0 13/0 43/4 03/4 44/4 41/4 یریپذ انتقاد

 01/0 14/2 33/0 10/4 51/4 03/4 00/4 انیعدالت در برخورد با دانشجو تیرعا

 01/0 53/2 34/0 00/4 41/4 01/4 32/3 یوامانت دار یرازدار

 44/4 42/3 11/0 43/4 14/4 33/4 32/4 یریپذ تیمسئول

 53/0 54/0 14/4 32/41 13/41 11/43 12/43 کل حیطه

 
-حرفه اتیخصوصاهمیت حیطه میانگین و انحراف معیار نمره ، 3 جدول

اهنما توانبخشی بر روابط استاد ر یاز دیدگاه دانشجویان دانشکده استاد یا

و دانشجو به تفکیک سواالت و همچنین به تفکیک رشته را نیز نشان 

( در این حیطه 01/4 ± 50/0دهد بیشترین امتیاز )دهد. نتایج نشان میمی

کل  ی. همچنین، نمرهباشدمربوط می "هم رشته بودن استاد و دانشجو"به 

 سهیابه منظور مقبه دست آمده است.  34/53 ± 30/0این حیطه برابر  

 زیاز آزمون آنال استاد مشاور ایحرفه اتیخصوص طهیح ینمره نیانگیم

به جزء گونه که از جدول مشهود است، استفاده شد که همان انسیوار

در سایر سواالت این حیطه اختالف معنی دار  1، و 3، 2، 1سواالت شماره 

 شودهای مختلف تحصیلی دیده میرشته نظر دانشجویان آماری بین

(05/0>P)ها تفاوت معنی کل حیطه نیز در بین رشته ی. میانگین نمره

 .(P=11/0)دهدداری را نشان نمی
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 دانشجویان به تفکیك رشتهاز دیدگاه استاد مشاور  ایحرفه اتیخصوص یمقایسه میانگین نمره :3جدول 

 داریسطح معني آماره آزمون حراف معیاران جمع کل شنوایي شناسي کاردرماني گفتاردرماني استاد مشاور ایحرفه اتیخصوص

 51/0 55/0 50/0 01/4 13/4 04/4 05/4 هم رشته بودن استاد و دانشجو

 31/0 1000 00/0 52/4 11/4 50/4 41/4 یاخالق یهاو ارزش یاجتماع یهنجارها تیرعا

 15/0 33/1 11/0 42/4 05/4 53/4 23/4 جلساتدر و انضباط و حضور نظم

 41/4 13/4 10/0 53/4 31/4 41/4 44/4 انیشجوبه دان احترام

 441/4 02/1 10/0 05/4 03/4 11/4 11/3 انیدر حل مشکالت دانشجو یسع

 42/4 04/4 15/0 33/4 15/4 31/4 21/4 یدر مباحث گروه انیدادن دانشجو مشارکت

 23/0 41/1 15/0 41/4 01/4 44/4 31/4 یریادگی یبرا انیدر دانشجو زهیانگ جادیا

 441/4 25/1 11/0 01/4 03/4 11/4 11/3  یقیتشو یبه موقع از ابزارها ستفادها

 < 441/4 33/1 01/1 13/3 03/4 13/3 51/3 انیرنامه مشاوره به دانشجوب طرح و یارائه

 441/4 11/1 12/0 12/4 03/4 21/4 11/3 یریگیپ مطالب و یبند جمع

 442/4 43/0 13/1 12/3 53/4 34/3 53/3 میدر تفه ییواضح مطالب و توانا انتقال

 444/4 12/5 33/0 03/4 51/4 14/4 11/3 به استاد یدسترس سهولت

 441/4 05/1 31/0 31/3  01/4 03/4 14/3 مشکل دانشجو اباستفاده از مثال متناسب 

 44/4 34/3 12/0 32/4  14/4 33/4 13/4  یو کاربرد یمطالب با روال منطق یارائه

 11/0 21/0 30/0 34/53 33/51 51/53 50/53 کل حیطه

 
 علمی اتیخصوصاهمیت حیطه میانگین و انحراف معیار نمره ، 4جدول 

 از دیدگاه دانشجویان دانشکده توانبخشی بر روابط استاد راهنما و استاد

دهد. دانشجو به تفکیک سواالت و همچنین به تفکیک رشته را نشان می

اد ـودن علم استـبروز ب"ه به ـاین حیط ( در02/4 ± 12/0بیشترین امتیاز )

(up to date)" 13/3کل این حیطه برابر  یداده شده است. همچنین، نمره 

 طهیح ینمره نیانگیم سهیبه منظور مقاآمده است.  به دست 10/24 ±

استفاده شد که  انسیوار زیاز آزمون آنال استاد مشاور علمی اتیخصوص

به روز بودن "به جزء سوال  طهیح نی، در ادهدنتایج نشان میهمانگونه که 

 دار یتفاوت معندر سایر سواالت این حیطه  کل حیطه، یو نمره "علم استاد

 . (P<05/0) شودیهای مختلف دیده مبین نظرات دانشجویان رشته یآمار

 

 فکیك رشتهدانشجویان به تاز دیدگاه استاد مشاور  ایحرفه اتیخصوص یمقایسه میانگین نمره :4جدول  

 داریسطح معني آماره آزمون انحراف معیار جمع کل شنوایي شناسي کاردرماني گفتاردرماني استاد مشاور علمي اتیخصوص

 449/4 35/4 35/0 03/4 03/4 31/3 13/3 متنوع مشاوره یهااز روش یریبهره گ

 424/4 15/3 13/0 01/4 53/4 01/4 34/3 استاد يعلم یمرتبه

 412/4 02/4 31/0 23/4 13/4 00/4 10/4 يآموزش نیو قوان يعلم میبر مفاه تسلط

 441/4 00/1 31/0 12/3 53/4 10/3 51/3 استاد يپژوهش یهاتیفعال سابقه

 444/4 12/5 15/0 00/4 51/4 34/3 15/3 استاد يآموزش یهاتیفعال سابقه

 252/0 33/1 12/0 02/4 14/4 04/4 53/4 روز بودن علم استاد به

 331/0 00/0  13/3 10/24 52/24 13/24 11/24 حیطه کل

 
را دانشجو  ارتباط استاد مشاور و ی، میانگین و انحراف معیار نمره5جدول 

از رشد ای علمی استاد مشاور های فردی حرفههای مهارتطهیدر ح

سواالت در دختران  کیو به تفک یتوانبخش یدانشجویان دانشکده دیدگاه

ارتباط استاد  ینمره نـیانگیم هـسیبه منظور مقا .دهدیو پسران نشان م

 ستقلم یاز آزمون ت گروه دختر و پسرو در دو ـدانشج اور وـمش

 نی، در اشودمشاهده میگونه که از  که همان ه استاستفاده شد یدوگروه

وجود ندارد  هانیانگیم نیب یاز نظر آمار ی دارینتفاوت مع هاطهیح

(.0/.<P .) 
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 دانشجویان به تفکیك رشتهاز دیدگاه استاد مشاور  ایحرفه اتیخصوص یمقایسه میانگین نمره :3جدول 

 سطح معني داری آماره آزمون پسر دختر ارتبط استاد مشاور و دانشجو

 231/0 05/1 21/41 ± 51/5 24/43 ± 23/4 استاد مشاور یفرد اتیخصوص

 013/0 12/1 10/51 ± 15/1 12/00 ± 11/0 استاد مشاور ایحرفه اتیخصوص

 201/0 21/1 11/24 ± 14/3 11/25 ± 10/3 استاد مشاور علمي اتیخصوص
 

 بحث
های کاردرمانی ازنظر دانشجویان رشته نتایج این مطالعه نشان داد

میانگین  علوم پزشکی همدان دانشگاهوگفتاردرمانی و شنوایی شناسی 

 4/0 می استاد به ترتیبای و علفردی، حرفه ینمرات مربوط به سه حیطه

در  .نمره( بود 5)از حداکثر  13/4 ±03/0و  23/4 ± 51/0و  01/4 ±

 ،انیبا دانشجو یو همدل تیمیصم آیتم ،خصوصیات فردی استاد یحیطه

هم رشته بودن استاد و ای استاد مشاور در حیطه خصوصیات حرفه

 یئهارا ،درجلسات مشاوره موقع و انضباط و حضور به نظم ،دانشجو

 یدر حیطه ،مطالب یوستگیپ تیو رعا یو کاربرد یمطالب با روال منطق

 میبر مفاه تسلط و به روز بودن علم استادخصوصیات علمی استاد مشاور 

بیشترین تاثیر و به طور کلی سن و جنس و  یآموزش نیو قوان یعلم

 یارائه، انیدانشجو ریسا نیو شهرت استاد ب تیمحبوب ،وضعیت ظاهری

، انتقال شفاف و واضح مطالب و انیبرنامه مشاوره به دانشجو و طرح

 سابقه ،مشکل دانشجو متناسب با ییهااستفاده از مثال توانایی در تفهیم،

کمترین تاثیر را در ارتباط موثر  استاد ی و آموزشیپژوهش یهاتیفعال

 دانشجو و استاد مشاور داشت.

میانگین نمرات است که  عابدینی و همکارانش بیان شده یدر مطالعه

 21/4و  35/4ای و علمی استاد به ترتیب مربوط به سه حیطه فردی، حرفه

نمره( بود. در مجموع عوامل احترام به دانشجویان،  5)از حداکثر  50/4و 

تسلط بر مطالب علمی، به روز بودن استاد، رعایت عدالت در برخورد با 

-و سن، جنس، سابقه فعالیت دانشجویان، مسئولیت پذیری بیشترین تاثیر

های پژوهشی استاد و استفاده به موقع از ابزارهای تشویقی کمترین تاثیر را 

عبیدی نیز گشاده  یدر مطالعه .(10)در روابط بین استاد و دانشجو داشتند

رویی به جا و مناسب و فروتنی و رازداری و امانت داری استاد بیشترین 

در  ،(11)تاثیر و سن و جنس و وضعیت ظاهری نقش کمتری داشته است

مطالعه قدمی و همکاران، عوامل اخالق استاد، توانایی همدلی و درك 

متقابل وکمک به حل مشکالت نقش موثری در برقراری ارتباط بین 

دانشجو استاد داشته و سن وجنس در این میان نقش کمتری داشته 

حفظ حرمت و احترام  ،بهادر و همکارانش یدر مطالعه  ،(11)است

توسط استاد  انیجوعدالت در برخورد با دانش ترعای ،دانشجو توسط استاد

 ی،به اصول و اعتقادات مذهب یبندیو پا نتریمهم استاد یرانتقادپذی و

 نیارتباط ب یعوامل موثر در برقرار نیترتیاهم مک استاد سن و تجنسی

ه عنوان شد هیمقطع علوم پا یپزشک انیدانشجو دگاهیاستاد و دانشجو از د

دانشجویان پرستاری  نظر ازهمکارانش  و اژنی ی. در مطالعه(13)است

 ایترع ،همدلی با دانشجویان و صمیمیت، احترام به دانشجو سبزوار،

 یسابقه جنس، وبیشترین تاثیر و سن   دانشجویان با برخورد در عدالت

در ارتباط استاد  ترین تاثیر راکم درس طرح یارایهو  های پژوهشیفعالیت

ار بین عوامل فردی  ،همکاران وکیلی و یدر مطالعه. (20)داشت دانشجو و

مهمترین عامل موثر در ارزشیابی  ،اعتماد به نفس استاد خوش اخالقی و

همچنین وضعیت ظاهری استاد نیز  استاد، از دیدگاه دانشجویان بود و

در مجموع در تمام مطالعات . (21)داشت اهمیت زیادی در ارزشیابی استاد

رعایت  ،های فردی استادمهارت یرسد در حیطهبه نظر می ،بررسی شده

موثرترین نقش را در بهبود  انسانی توسط استاد بیشترین و اصول اخالقی و

 ،جنس استاد سن و وعوامل ظاهری و ،دانشجو دارد روابط بین استاد و

آن را تایید  حاضر نیز یکه نتایج مطالعه کمترین تاثیر را در این میان دارد

 یمطالعه دانشجویان در ،ای استادهای حرفهمهارت یکند. در حیطهمی

 موقع نظم و انضباط و حضور به ،هم رشته بودن استاد و دانشجو ،حاضر

 تیو رعا یو کاربرد یمطالب با روال منطق یدرجلسات مشاوره، ارائه

دانند. گرچه شاوره را عوامل موثر در برقراری ارتباط خوب میم یوستگیپ

شترین تاثیر را رازداری و امانت داری استاد بی ،عبیدی فروتنی یدر مطالعه

 ،قدمی و همکاران یالبته در مطالعه (11)دانشجو داشت  در روابط استاد و

ایجاد انگیزه برای الت، همدلی ودرك متقابل، کمک به حل مشکتوانایی 

. (11)استاد داشتند یادگیری، نقش موثری در برقراری ارتباط بین دانشجو و

 ،عابدینی احترام به دانشجو، مشارکت دادن دانشجو در مباحث یدر مطالعه

احترام  رعایت هنجارهای اجتماعی و ها برای مطالعه وایجاد انگیزه درآن

. به طور کلی (10)متقابل نقش اساسی در روابط بین استاد ودانشجو دارد

استاد و دانشجو  روابط بین ای برحاضر از نظر تاثیر عوامل حرفه یمطالعه

رعایت هنجارهای  با سایر مطالعات صورت گرفته همخوانی دارد و

اجتماعی از جمله نظم وانضباط و همچنین احترام متقابل در این زمینه 

 و شاید دلیل تاکید بر هم دانشجو دارد نقش اساسی در روابط بین استاد و

در عین  حاضر این است که یدانشجو در مطالعه رشته بودن استاد و

آینده  یهای تخصصی در زمینههای توانبخشی اما پرسشقرابت رشته

 شغلی و مواردی از این دست دغدغه دانشجویان است.  
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به روز بودن علم استاد و  حاضر یدر مطالعه ،بین خصوصیات علمی از

-تیسابقه فعالو  ریتاث نیشتریب یآموزش نیو قوان یعلم میتسلط بر مفاه

دانشجو  استاد و نیرا در روابط ب ریتاث نیکمتر یوزشآم یپژوهش یها

 داردکه بیان می ،است همکاران عابدینی و یراستا با مطالعه که هم ،داشت

مطالب درسی و به روز بودن استاد بیشترین تاثیر  تسلط بر مفاهیم علمی و

های آموزشی کمترین فعالیت یسابقه های پژوهشی وفعالیت یو سابقه

 قدمی و ی. در مطالعه(10)دانشجو دارد در روابط بین استاد و تاثیر را

تجربه  سطح علمی استاد و ،مهارت تدریس همکاران عوامل فن بیان و

. که (11)استاد داشت استاد نقش موثری در برقراری ارتباط بین دانشجو و

این مطلب است که کیفیت عملکرد علمی استاد مشاور از  ینشان دهنده

 تر است. کمیت آن) سوابق و طول مدت ( برای دانشجویان مهم

ران، مشاهده نشد؛ اما پس گرچه اختالف نظرمعناداری در بین دختران و

، انیبا دانشجو یو همدل تیمیصم، به نفس باال  اعتمادی، ظاهر تیوضع

 یاستفاده به موقع از ابزارها، هم رشته بودن استاد و دانشجوی، ریپذ انتقاد

 (رای، دانشاری، استاد یاستاد )مرب یعلم یمرتبه ،انیدر دانشجو یقیتشو

به  یسهولت دسترس ی،انت دارام و یرازداربرای دانشجویان دختر و 

برای دانشجویان پسر از اهمیت بیشتری  ،انیبه دانشجو احترام ،استاد

همکارانش تاکید شد که دانشجویان  عابدینی و یبرخوردار بود. در مطالعه

های ظاهری دختر به مباحث علمی و به روز بودن استاد و پسران  به جنبه

 . (11)دهنداحترام به دانشجو بیشتر اهمیت می و

درك دانشجویان  برخی مطالعات متفاوت بودن سطح انتظارات، قضاوت و

که به   (11)دانندمیها را موثر تحصیلی آن یانگیزه استاد و از دانشگاه و

 کند.کنونی نیز صدق می یرسد در مورد علت در مشاهدات مطالعهنظر می

دم همکاری مناسب در عتوان به های انجام پژوهش میازمحدودیت

ها و ودن پرسشنامهـها، بی انگیزه بودن دانشجو، طوالنی بتکمیل پرسشنامه

-همچنین پیشنهاد می ،عدم دسترسی به ابزار ارزیابی جامع تر اشاره نمود

شود که نظرات اساتید مشاور نیز در بهبود برقراری ارتباط دانشجویان و 

د تا با جمع بندی نظرات دو طرف استاد مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیر

 نتیجه گیری بهتری حاصل شود.

 

 نتیجه گیری     
ای های فردی و حرفهکند که در مجموع مهارتنتایج این مطالعه تایید می

 یدر حیطه ای برخوردار است.علمی استاد مشاور از اهمیت ویژه و

ر حیطه د ،انیبا دانشجو یو همدل تیمیصم آیتم ،خصوصیات فردی استاد

و  نظم ،هم رشته بودن استاد و دانشجوای استاد مشاور خصوصیات حرفه

خصوصیات  یدر حیطه ،درجلسات مشاوره موقع انضباط و حضور به

و  یعلم میبر مفاه تسلط و به روز بودن علم استادعلمی استاد مشاور 

بیشترین تاثیر را در ارتباط موثر دانشجو و استاد مشاور  یآموزش نیقوان

های رسد که اساتید مشاور با ارتقاء مهارتدر همین راستا به نظر میدارد. 

توانند تعامل موثرتری با دانشجو های دانشجویان بفوق و تمرکز بر خواسته

 داشته باشند.

  

 تقدیر و تشکر
باشد، که می 3210200313 یاین مقاله حاصل طرح تحقیقاتی با شماره

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات در معاونت تحقیقات و فن آوری 

برای انجام این مطالعه کد  بهداشتی و درمانی همدان به ثبت رسیده است.

اخالق دانشگاه علوم پزشکی همدان با شماره  یکمیته یتاییدیه

IR.UMSHA.REC.1396.739 .اخذ شد 
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