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 بسمه تعالي

 
 

تأثيرگزاري كيفيت رابطه استاد و دانشجو در توانايي سازگاري و موفقيت دانشجويان 
  *مهندسي

  
  احمد ساويز

  
  مشاور، دانشگاه علم و صنعت ايران

  
 چكيده

تاد و دانشجو هدف از اين تحقيق بررسي نقش عواملي مانند صميميت، احترام متقابل، الگو بودن، نحوه برخورد، نحوه ارزشيابي و نمره محوري در رابطه اس
اهميت هر يك از اين عوامل را تأييد نموده دانشجويان در ارزيابي خود . هاي دانشجويان است شجويان بر اساس ديدگاهدر توانايي سازگاري و موفقيت دان

بر اين مبنا مي توان پيش بيني . اندكند در ارتباط تنگاتنگ دانستهنمره را با خودارزشي و احترامي كه دانشجو در دانشكده تجربه مي%) 70(و اكثريت آنان 
اري بر احساس خودارزشي در محيط دانشگاه، بازخورد نامساعدي بر نمود كه كاهش نمره براي دانشجويان بار رواني قابل مالحظه اي دارد و با اثرگز

رعايت عدالت و احساس تعهد و هاي قابل توصيه به اساتيد در خصوص رفتارهاي اجتماعي، شامل در اين تحقيق شيوه. نمايدعملكرد تحصيلي ايجاد مي
  .مشخص شده است هاي خلّاقيتو ايجاد زمينه نحوه ارزشيابي

  مقدمه

. ويان از بدو ورود به دانشگاه با چالش هاي متعددي براي سازگار شدن با محـيط و سـازوكارهاي دانشـگاه مواجـه هسـتند     دانشج
يافتن احساس امنيت در محيط جديد، ايجاد نقاط اتصال و تعريف جايگاه خود در محيط جديد، و تبيـين هـدف معنـابخش بـراي     

در اين ميان به نظـر  . رونداي محيط بخشي از مراحل سازگاري موفق به شمار ميحضور در محيط و برقراري ارتباط با افراد و اجز
با ايـن حـال تـا    . اي باشدرسد با توجه به نقش محوري و دائمي استاد، كيفيت رابطه استاد و دانشجو داراي اهميت فوق العادهمي

مستقيم يا غير مستقيم هر يك در انگيزش و موفّقيـت  هاي مختلف اين رابطه و تأثيرگزاري كنون كمتر در خصوص اهميت مؤلّفه
رسد اقدام مراكز مشاوره در بهبود اين رابطه و برگزاري دوره هاي افزايش مهـارت  به نظر مي. علمي دانشجويان نوشته شده است

زا ابل رفتارهـاي آسـيب  و مشخص كردن رفتارهاي سالم در مقبين استاد و دانشجو اساتيد نيازمند تحليلي از آثار رفتارهاي موجود 
  .هدف از اين تحقيق زمينه سازي براي چنين اقداماتي است. )1390ساويز،( باشد

در ايـن تحقيـق رابطـه    . قابـل توجـه اسـت    نعامي و همكاراندر خصوص اهميت رابطه اساتيد و دانشجويان، نتايج تحقيقات 
فرسـودگي  . دانشكده مورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت    با برخي از عوامل موجود در فضاي  فرسودگي تحصيليمعياري به نام 

هـاي زمـاني و فشـار درس و    هاي دائمي مانند نبود منابع درسي، محـدوديت شود كه در آن استرستحصيلي به شرايطي گفته مي
بـر  . هاي درسي و امتحاني شـده باشـد  تفاوتي نسبت به مطالعه و فعاليتحجم باالي تكاليف، منجر به نوعي خستگي ذهني و بي

اساس اين بررسي، از ميان چهار عامل دسترسي به منابع، روش تدريس، محتواي دروس و رابطه استاد و دانشـجو، عامـل رابطـه    
هـا بايسـتي بـراي ارتقـاي     رسد دانشكدهاز اين رو به نظر مي. استاد و دانشجو بيشترين نقش را در تبيين فرسودگي تحصيلي دارد

  . بكوشند احترام و صميميت در اين رابطه

هـدف، يـاور، و همـرزم يكـديگر در     اگر استادي بخواهد از نيروي بزرگ ناشي از همدلي دانشجويان استفاده كند، عموماً خود و آنـان را هـم  
 در چنـين . ارتباطي استاد با دانشجويان  مبتني بر لحن منفي است ولي گاهي روش.  كندمواجهه با ناداني و مشكالت ناشي از آن تصوير مي

اتخاذ اين لحن اگرچه ممكن است در يك دوره موقـت برخـي از   . كندمواردي استاد تقريباً به طور دائم در كالس لحن ناراضي را انتخاب مي
تر و ماندگارتر را بـراي  هاي واقعي، قويدانشجويان را به درس خواندن سوق دهد اما ضمن كاهش اعتماد به نفس دانشجويان،  انتقال انگيزه

 1393روان دانشجويان، ارديبهشت مت الكنگره سراسري س هفتمينر ارائه شده د *
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در كنار اين مسأله يك فضاي انسـاني ناسـالم    . آورددهد و در نتيجه نيروهاي خالق آنان را به حركت در نميوزي مورد غفلت قرار ميآمعلم
به وجود ميĤيد كه در آن نه تنها رابطه صميميت و درك متقابل بين استاد و دانشجو برقرار نشـده، بلكـه بـه طـور ناخودآگـاه نـوعي شـرايط        

انگيز جلـوه داده  سازد كه در آن استاد دائماً در جبهه مقابل قرار دارد و روز امتحان رعباستاد و دانشجويان به ذهن متبادر ميمخاصمه را بين 
  . دهدهاي دانشجويان ناكارآمد است و امنيت ذهني را كاهش مياين شيوه براي شكوفايي خالقيت و توانايي. شودمي

عوامل علمي شامل قدرت تدريس، مهارت انتقال . بندي است لمي و انساني قابل تقسيمعوامل مرتبط با استاد به دو حوزه ع
رفتار استاد، نمره  در ميان عوامل انساني بر اساس مشاهده و تجربه عواملي شامل كيفيت. مطالب و تسلّط علمي استاد هستند

محوري و ميزان تأكيد استاد بر امتحان، نشان دادن تعهد و دلسوزي، تواضع و فروتني، ابراز محبت در كالم و نگاه و توجه به 
  .ايم عدالت و رعايت حقوق دانشجويان را برگزيده

برخي از  ارزيابي مقدماتياي كه به كمك پرسشنامه صورت گرفته است، به قصد داريم بر اساس نظرسنجي تحقيق در اين
  : هاي دانشجويان بپردازيمفرضيات زير بر اساس ديدگاه

و نقش  و آموزشي علمي توانمنديهاي ارتباط انساني به اندازه در صميميت و احترام متقابل در رابطه استاد و دانشجو، مهارت -1
 .  دارنداهميت 

، پس از مدتي نمره ارتباط مستقيمي با احساس خودارزشي از سوي استاد )يعني نمره(معيار بودن ارزشيابي به علت تك  -2
 . گرددكند و ناخودآگاه تبديل به مالك ارزش و احترام افراد ميپيدا مي) ارزشمند بودن خويش(

-دود نبودن ارزشيابي به نمرات، با شكلهاي منحصر به فرد علمي در دانشجويان و محفراهم بودن فرصت براي بروز توانايي -3
 .خاطر دانشجو به دانشكده و رشد او ارتباط مستقيم داردگيري احساس تعلق 

هاي تدريس مبتني بر تفكر و خالقيت، هستند، حتي اگر روشتوام با خالقيت عمده دانشجويان پذيراي كار علمي جدي  -4
 . احيه دانشجو طلب كندكار بيشتري را از نسخت گيري بيشتري از سوي استاد 

  روش - 2

جمعي از دانشجويان كارشناسي يكي از ميان  1390 سالطراحي شد در  اي كه براي بررسي اوليه صحت فرضياتهپرسشنام
تحصيلي دانشجويان پاسخ دهنده در  بوده و توزيع سالنفر  52تعداد دانشجويان . توزيع گرديده استهاي مهندسي، دانشكده

  .داده شده است) 1(شكل 
پاسخ دهندگان وجود  براي انجام شده و الزامي به بيان نام) 1(آوري اطالعات با استفاده از پرسشنامه مندرج در جدول  جمع

   .اندجمعيتي است كه به آن سوال پاسخ ندادهمانده تا صد در مورد هر سوال متناظر با اكثر موارد درصد باقيدر . نداشته است
  

  
  .سال تحصيلي دانشجويان شركت كنندهتوزيع  -1 شكل

٢ 
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  پرسشنامه
 د؟كنييم يابيرابطه دانشجو و استاد را در دانشكده چگونه ارز يو گرما تيميصم زانيم ن،يانگيبه طور م- 1
 نامطلوب □متوسط           □قابل قبول                □مطلوب            □ 
 د؟دانييموثر م انيدانشجو يو رشد علم زهياستاد و دانشجو را چقدر در انگ انيم يو همدل تيميصم شيافزا- 2
 بسيار كم □          كم  □            زياد  □   بسيار زياد        □ 
 د؟كنييم يابيدانشكده را چگونه ارز ديبه اسات انيابراز احترام دانشجو زانيم- 3
 بسيار كم □          كم  □            زياد  □   بسيار زياد        □ 
  .)ديينما ينمره ده 10تا  1از  ياثر را با عدد زانيم( شود؟يدر رابطه استاد و دانشجو م يو افت ارتباط قلب تيميباعث كاهش صم ينظر شما چه عواملبه - 4
عدم تعهد به ارائه خوب درس و تفهيم  □عدم رعايت عدالت در ميان دانشجويان    □تاكيد زياد استاد بر امتحان    □تندي در رفتار استاد    □ 

  ساير موارد  □درست مطالب   
 .) ديينما ينمره ده 10تا  1از  ياثر هر مورد را با ذكر عدد زانيم( شود؟يم رپذيامكان هاييبا چه راه تيميصم شيبر اساس تجربه شما افزا - 5
  ساير موارد  □عدالت و رعايت حقوق دانشجويان    □  ابراز محبت در كالم و نگاه □تواضع و فروتني    □نشان دادن تعهد و دلسوزي     □

 و احترام شخص به نمره يخودارزش يوابستگ: بخش دوم
  گذارد؟يم ريتاث) احساس ارزشمند بودن خود يعني( يدر دانشكده ما نمره دانشجو تا چه اندازه در احساس خودارزش- 6
 بسيار كم □          كم  □            زياد  □   بسيار زياد        □
 موثر است؟ كنديم افتيدر نيريكه او از سا يدر دانشكده ما نمره دانشجو تا چه اندازه در عزت و احترام- 7
 بسيار كم □          كم  □            زياد  □   بسيار زياد        □ 
 )عرصه اي نيافته ام= عدم پاسخ ( د؟ايافتهيمناسب ) تيو احساس رضا تيكسب موفق(خود  هايييمطرح كردن توانا يرا برا ياز نمره امتحان ريغ هاييدر دانشكده ما چه عرصه- 8
  هاي دانشجويي    كار در دفتر فرهنگي، انجمن علمي، يا ساير گروه) 1(
  )  مانند روباتيك(مسابقات علمي ملي ) 2(
  .   كنماي كار ميبا يكي از اساتيد بر روي پروژه) 3(
  )  خودتان ذكر كنيد(ساير موارد ) 4(
 د؟دانييبوده است، علت را در چه م "امافتهين ايعرصه" نهياگر پاسخ شما به سوال قبل گز - 9
  .  هاي موجود با عالئق و استعدادهاي من سازگار نيستعرصه) 1( 
  .   دهدهاي ديگر را به من نميفشار درس و امتحانات مجال پرداختن به عرصه) 2(
  .    امام اما تا كنون به دنبال آن نرفتهكردم و وقت هم داشتهگرچه احساس نياز مي) 3( 
  .    كردماحساس نياز نمي) 4( 
  د؟يدر دانشكده موافق هست) از امتحان و نمره ريغ( يكار علم تر برايمتنوع هايعرصه شيدايندازه با پشما تا چه ا-10 
 بسيار كم □          كم  □            زياد  □   بسيار زياد        □ 

 د؟دهييم حيرا ترج رياز موارد ز كيشخصاً كدام -11
  .دانشكده زمينه را براي كار كم علمي و امتحانات ساده و زودتر تمام شدن دوران تحصيل و اخذ موفق مدرك تحصيلي مهيا نمايد  )1( 
 .ها، مهيا نمايدطلبيدن چالشدانشكده زمينه را براي كار زياد و سخت علمي، ولي توام با خالقيت و به مبارزه)  2(

  
  نتايج  - 3

كه  5و  4در خصوص سواالت . آمده است) 1(پرسشنامه در جدول ) 6-11(و ) 1- 3(در خصوص سواالت خالصه نظرات به دست آمده از دانشجويان 
مانده اكثر موارد درصد باقيدر  .آمده است) 2(ها در شكل به گزينه مقايسه نمرات داده شده ،ارائه نمايند هابه گزينه در پاسخ نمرهاند توانستهدانشجويان مي

  .اندجمعيتي است كه به آن سوال پاسخ ندادهتا صد در مورد هر سوال متناظر با 
 1جدول  

  ظرسنجي نتايج ن
  سوال 1 2 3 4

32.5 40.4 15.4 7.7  1  
0 2 40.4 57.6  2  

3.8 25 52 11.5  3  
11.5 5.8 38.5 36.5  6  
1.9 19.2 32.7 38.5  7  
11.5 36.5 25 21  8  

0 22.2 44.4 11.1  9  
0 2 12 86  10  

  11  15 73 بي پاسخ12

٣ 
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  5و  4پاسخ سواالت  -2شكل 
  گيريو نتيجه بررسي نتايج -4

. يكي از معيارهاي مهم در سنجش سالمت فضاي انساني دانشكده، وجود محبت و لطافت در روابط اساتيد و دانشجويان است
  .انددرصد دانشجويان كيفيت اين رابطه را متوسط يا نامطلوب ارزيابي نموده 70آيد، بيش از بر مي 1پاسخ به سوال  چنان كه از 

درصد  98. دهد كه رابطه استاد و دانشجو كامال در انگيزش علمي دانشجويان موثر استنشان مي به ما 2پاسخ سوال 
   .اندا زياد يا بسيار زياد دانستهدانشجويان اين اثر ر

توزيع درصد نمراتي كه هر گزينه در مجموع  ،)4سوال ( در سقوط كيفيت رابطه استاد و دانشجودر خصوص پارامترهاي موثر 
در اين ميان عدم تعهد . اندهاي مورد آزمون در مجموع مورد تاييد دانشجويان بودهدهد كه گزينهده است، نشان ميدريافت كر

در خصوص عوامل موثر بر ارتقاي رابطه استاد و  .استاد در ارائه درس و عدم رعايت عدالت بيشترين نمره را كسب نموده اند
هاي مورد آزمون در دهد كه گزينهگزينه در مجموع دريافت كرده است، نشان ميتوزيع درصد نمراتي كه هر ) 5سوال (دانشجو 

در اين ميان عدم تعهد و دلسوزي استاد و رعايت عدالت و حقوق دانشجويان بيشترين . اندمجموع مورد تاييد دانشجويان بوده
 توان دو عامل تعهد و عدالت را تعيين كنندهمي تاييد شده بودند، 4از آنجا كه همين دو عامل در سوال . اندنمره را كسب نموده

  .كيفيت رابطه اساتيد و دانشجويان دانست مهمي براي
گزينه زياد  6سوال  بهدرصد دانشجويان در پاسخ  70در خصوص اثر نمره بر احساس خودارزشي دانشجويان در محيط دانشگاهد

تواند پس از مدتي بر تلقي شخص از ارزش و مبني بر اين كه نمره مياين نتيجه فرض ما را . انديا بسيار زياد را انتخاب كرده
تواند به نادرستي به در اين حالت اعتماد به نفس دانشجو و احساس كرامت او مي. كندهاي خود اثر بگذارد تاييد ميتوانايي

  .دهدهاي درس خواندن تقليل ميشواريكاهش اعتماد به نفس به نوبه خود توانايي او را براي غلبه بر د. نمرات او وابسته شود
از ديدگاه سالمت فضاي انساني، احترام افراد نبايستي وابسته به چيزي باشد و همگان بايستي از لطافت و احترامي كه بستر 

اساتيد تواند در صورتي كه دانشكده بخواهد بر اين عامل غلبه نمايد، مي. كند، برخوردار باشندمناسب رشد شخصيت را فراهم مي
  .مادرانه به دانشجويان سوق دهد يا را به سوي نگاه پدرانه

نيز در راستاي پاسخ  اين نتيجه. اندگزينه زياد يا بسيار زياد را انتخاب نموده 7در پاسخ به سوال  دانشجوياندرصد از  70در حدود 
   .كندحترام او موثر  است، تاييد مي، فرضيه ما را مبني بر اين كه نمره دانشجو تا حد بااليي در ابوده 6به سوال 
هاي خود در در مجموع به بررسي شرايطي اختصاص دارند كه نمره تنها عرصه مطرح كردن خود و توانايي 10الي  8سواالت 

كساني . ها و احساس تعلق خاطر به دانشكده، مرتبط استما، يعني رابطه بين فرصت) 3(با فرض  8سوال  بهپاسخ . دانشگاه باشد
در . دهنددرصد از جمعيت آزمون را تشكيل مي 40اند، در حدود را انتخاب كرده "اماي نيافتههيچ عرصه"گزينه با عدم پاسخ كه 

هاي خود اي مناسب براي بروز تواناييكنند كه آن را عرصهاي كار ميدرصد از دانشجويان با يكي از اساتيد بر روي پروژه 36حدود 
درصد دانشجويان فشار امتحانات و باقي 44ها، بر اساس اين پاسخ. اندپاسخ داده 9 سوالدانشجويان به  درصد 52حدوداً  .انديافته

 اندپاسخ داده 10درصد از دانشجويان به سوال  92. اندع و عوامل بازدارنده دانستههاي ديگر را از جمله مواننماندن وقت براي فعاليت
درصد  97توان گفت در مجموع مي. انددرصد گزينه زياد را انتخاب كرده 12بسيار زياد، و بيش از  درصد گزينه 85كه در ميان آنان 

  .تر براي كار علمي غير از امتحان و نمره در دانشكده هستندهاي متنوعخواهان پيدايش عرصه دانشجويان

۴ 
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خواهان كار علمي جدي هستند، هر چند  جوياندرصد دانش 70بيش از  در مجموع، 11نهايتاً بر اساس پاسخ دانشجويان به سوال 
اين نتيجه فرضيه ما را مبني بر اين كه بيشتر دانشجويان مشتاق كار علمي هستند تاييد . كه كار در اين حالت سخت و زياد باشد

خي هاي علمي هستند و بر خالف بردهد كه عمده دانشجويان متمايل به خالقيت و برخورد با چالشكند و نشان ميمي
هاي آنچه دانشكده بايستي فراهم نمايد، آن است كه چه در روش. نيستند "از زيركار دررفتن"تصورهاي رايج، مايل به باصطالح 

هاي هاي دانشجويان با فعاليتهاي جانبي علمي، مجال خالقيت ايجاد گردد و هيجانات طبيعي و اشتياقتدريس و چه در فرصت
  . علمي آنان پيوند يابد

  
  عمناب

  مركز مشاوره دانشگاه علم و وصنعت ايران .در مسير پويايي همراه با دانشجويان ).1390. (ساويز احمد
  .117ص  3شماره  5شناختي دوره فصلنامه مطالعات روان ).1389. (الزهراعبد نعامي
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