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  چکيده

دست يابند تنهايي قادر نيستند به اين هدف  دانشجويان بههاي دانشجويان برعهده دارد. دانشگاه نقش خطيري در پرورش استعدادها و توانمندي ف:اهدا

منظور بررسي سطح ديدگاه دانشجويان از وظايف استاد  پژوهش حاضر به .را در نيل به آن داشته باشندمهمي کليدي و نقش توانند  مياساتيد مشاور  و

  مشاور و ميزان رضايتمندی آنان از عملکرد اساتيد انجام شد.

های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکي بابل در نيمسال اول سال تحصيلي ن رشتهتحليلي مقطعي در جامعه دانشجويا - اين مطالعه توصيفي :ها روش

اي پژوهشگرساخته بود. برای  نامه ها پرسشآوري داده اي و تصادفي انتخاب شدند. ابزار جمع گيری خوشه روش نمونه دانشجو به ۲۳۱انجام شد.  ۹۰-۱۳۸۹

  مستقل، مجذور کاي و آناليز واريانس استفاده شد.  Tون چندمتغيره، آزمون رگرسي  و آزمون SPSS 16افزار  ها از نرم تحليل داده

% از آنان آگاهي مطلوبي از نحوه عملکرد مناسب استاد مشاور ۴/۱۳% از دانشجويان تعداد مراجعات کمي به مشاور خود داشتند. تنها ۷/۷۱ ها: يافته

استاد مشاور موافق بودند. سطح رضايتمندي اغلب دانشجويان از عملکرد اساتيد مشاور در % آنان با حضور دانشجوي سال باالتر در کنار ۱/۸۷داشتند. 

، β=۲۳۸/۰) و رشته تحصيلي دانشجويان (β ،۰۰۱/۰=p=۳۶۹/۰). تعداد مراجعات دانشجويان به اساتيد مشاور (M=۴/۳۵دانشگاه نامطلوب بود (

۰۰۳/۰=p( عملکرد اساتيد مشاور بود. کننده ميزان رضايتمندي آنان از عوامل پيشگويي  

و از نحوه عملکرد استاد مشاور خود ناراضي  داشته کمي بسيار آشنايي استاد مشاور نقش و وظايف مورد مطالعه نسبت به دانشجويان گيري: نتيجه

   شود.شدت توصيه می در اين راستا ايجاد روابط مناسب بين دانشجو و استاد مشاور بههستند. 

  استاد مشاور، ديدگاه دانشجويان، رضايتمندي دانشجويان، نقش :هاکليدواژه
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Abstract 

Aims: University plays an important role in increasing the competency and ability of students. Students do not 

become successful on their own and the University advisor can be a key of success. This study was carried out 

with the aim of assessing the students’ viewpoints about the university advisors’ duties and evaluating their 

satisfaction with their university advisors. 

Methods: This descriptive-analytical cross-sectional study was performed on medical sciences students of Babul 

University of Medical Sciences in the first academic semester of 2009-10.  231 students were selected by cluster 

randomized sampling. Data were collected using a researcher-made questionnaire and were analyzed by multi-

variant regression, independent T-test, Chi-square test and variance analysis using SPSS 16 software. 

Results: 71.7% of the students had few monthly refers to their advisors. Only 13.4% of the participants had 
proper awareness of the role of University advisors. 87.1% agreed with the presence of senior students beside the 

advisor. Most of the students were not satisfied with their advisors’ practice (M=35.4). Students satisfaction with 

advisors' practice was predicted by the visiting frequency (β=0.369, p=0.001) and their field of study (β=0.238, 

p=0.003). 

Conclusion: Students have little awareness of University advisors’ roles and duties and are not satisfied with 

their advisors’ practice. Creating a good advisor-student relationship is strongly recommended in this regard.  
Keywords: University Advisor, Students' Viewpoint, Students' Satisfaction, Role 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ــ شيما سام  ۲۴

   ۱۳۹۱ بهار، ۱، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  مقدمه

ها و  شدن رشته گسترش دانش و رشد روزافزون علوم سبب تخصصي

هايي که در  تخصص شده است. رشتهانجام امور توسط  افراد ماهر و م

ترين  گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته، امروزه به يکي از اساسي

مشاوره يک  .علوم مبدل گشتند که علم مشاوره يکي از انواع آن است

جريان مداوم و مستمر تربيتي است که در طول زندگي فرد، در مورد او 

هايي اطالق  فعاليت به مجموعه راهنماييمشاوره و شود.  اعمال مي

د که در آن فردي را در غلبه بر مشکالتش ياري داده و به او شو مي

 روابط خود را با ديگران درک وو آموزند که خويشتن را بشناسد  مي

کننده است که در طي آن  . مشاوره فرآيندي کمک]۱[ تصحيح نمايد

ي گير کند توانايي و قدرت تصميم يک مشاور با تمام وجود سعي مي

هدف از مشاوره، هدايت دانشجويان  .صحيح را در داوطلب ايجاد نمايد

هاي زندگي خود  در بهبود اهداف آموزشي و دستيابي آنان به آرمان

  ].۲است [

در نظام آموزشي، راهنمايي و مشاوره بايد از همان ابتداي ورود به 

ورود به  محيط آموزشي آغاز و تا پايان دوران تحصيل ادامه يابد.

هاي  تفاوتکه از لحاظ آموزشي است محيطي جديد دانشگاه، ورود به 

 ورود بهبا  قبلي داشته و دانشجويانهاي آموزشي  با محيطآشکاري 

آمدن بر  خواهند شد که فايقرو  معضالتي جديد روبه ل ويآن، با مسا

آنها نياز به وجود يک مشاور در کنار دانشجو را ضروري جلوه خواهد 

  داد.  

 مشارکت براساس که هدفمند و پويا است اي رابطه مشاوره تحصيلي،

 انجام دانشجو هاي نيازمندي بر منطبق هايي روش با و دانشجو استاد و

 پرورش قواي و تدريس مدرس اصلي وظيفه ند]. هرچ۳گيرد [ مي

 در را امكان دانشجو حد تا كه رود مي انتظار او از است، دانشجو ذهني

 و اصول با دهد. اگر مدرس ياري نيز تحصيلي اطالعات آوري جمع

 اداي در كند، آنها استفاده از و باشد آشنا مشاوره و اي مشاوره فنون

 نفس جر به افزايش اعتمادبهکه من شد خواهد تر موفق اش وظيفه

]. گزارشات بيانگر آنند که وجود رابطه ۴شد [ خواهد دانشجويان

تواند منجر  مطلوب بين دانشجويان و اعضاي هيات علمي دانشگاه مي

به پيشرفت تحصيلي دانشجو و افزايش انگيزه در او جهت ادامه 

  ].۵تحصيل شود [

 است که دانشگاه هيات علمي تمام وقت اعضاي از استاد مشاور يکي

مختلف  مقاطع در دانشجويان اي و مشاوره مسئوليت هدايت تحصيلي

گيرد  مي عهده بر فردي و پژوهشي آموزشي، هاي زمينه در را تحصيلي

 سيستم با دانشجو ارتباطي سطح اولين عنوان به مشاور ]. استاد۶[

 کردن تواند نقش موثري در فراهم د که ميشو محسوب مي آموزشي

 فردي، پژوهشي، مشکالت آموزشي، رفع و ارتقاي علمي هاي زمينه

دانشجويان را داشته باشد. جهت اجراي امر  رفاهي و عاطفي اجتماعي،

نامه استاد مشاور تدوين  هاي علوم پزشکي آيين استاد مشاور در دانشگاه

درسي است. اين  تبصره ۱۴ و دهما ۳۶ بر مشتمل و ارايه شده است که

 پزشکي کشور علوم ريزي برنامه عالي شوراي جلسه نهمين نامه در آيين

 هدايت راستاي در نامه آيين و قابل اجرا است. اين رسيده تصويب به

 بيشتر هرچه شکوفايي و جهت رشد دانشجويان تحصيلي امور هدفمند

 منظور خص بهمش اجرايي ساختار وظايف و اهداف، با تبيين آنان

 رفع و ارتقاي علمي هاي زمينه کردن فراهم افت تحصيلي، از پيشگيري

 رفاهي و عاطفي اجتماعي، فردي، پژوهشي، مشکالت آموزشي،

است. اهداف اين  شده مختلف تحصيلي تنظيم مقاطع در دانشجويان

دانشجويان"،  تحصيلي روند بر نظارت مستمر نامه "هدايت و آيين

 بر موثر غيرآموزشي عوامل و پذيري آسيب هاي زمينه "شناسايي

 آنها"، "آشنانمودن تالش در جهت رفع و دانشجويان وضعيت آموزشي

مقررات  مختلف دانشگاه، واحدهاي تحصيل، محل شهر با دانشجويان

 حمايت از و و پژوهشي" و نيز "شناسايي آموزشي فرآيندهاي و

  ].۶ست [برتر" ا هدايت دانشجويان و درخشان استعدادهاي

 هاي دستورالعمل و ها نامه آيين کليه به مسلط و آشنا بايد مشاور استاد

 به و باشد مشاوره و پژوهشي فرهنگي، اجتماعي، رفاهي، آموزشي،

باشد. وظايف زيادي براي دانشجويان  آگاه خود اختيارات وظايف و

 به ورود بدو در دانشجويان آشنانمودن برشمرده شده است ازجمله

 پژوهشي، آموزشي، ضوابط مقررات و مختلف و يطشرا با دانشگاه

 دانشجويان، براي اي جامع بايد پرونده انضباطي، تشکيل و دانشجويي

سازي آنان  و آماده تحصيل ادامه نحوه و شغلي هاي مشاوره در زمينه

درسي  ريزي برنامه آينده، هدايت و در پذيرش مسئوليت شغلي براي

فرهنگي،  و علمي برنامه فوق ايه در فعاليت حضور آنان، ترغيب به

تاييد  و بررسي مطالعه، صحيح هاي روش زمينه در دانشجويان مشاوره

شناخت  و مداوم هاي آموزشي مرتبط با دانشجو، ارزيابي فرم کليه

آينده،  در آن پيگيري و حال گذشته، در دانشجو وضعيت تحصيلي

 کمک به دانشجو و بالقوه هاي توانايي و استعدادها شناخت بايد

فرهنگي،  و پژوهشي آموزشي، هاي زمينه آنان در منطقي شکوفايي

مناسب و  تصميم تجربيات جهت اتخاذ و اطالعات انتقال و مشاوره

 موثر شناسايي عوامل و تصميمي دانشجو، بررسي خود تقويت روحيه

رواني،  عاطفي، اقتصادي، دانشجو (از قبيل عوامل تحصيلي روند بر

 مراکز به ارجاع دانشجو لزوم صورت در ) وفرهنگي و اجتماعي

مشکالت  زمينه دانشجو در مشاوره با خانواده صورت لزوم مربوطه، در

  ].۶خود [ وي، پيگيري مسايل انضباطي دانشجو و نيز گزارش عملکرد

آوردن فراغت خاطر بيشتر  تواند عامل مهمي در فراهم مشاوره مي

تر  دانشجو، تسريع در پيشرفت تحصيلي و تامين سعادت آتي مطمئن

دهد که مشاوره تحصيلي  نتايج تحقيقات نشان مي ].۴[باشد  وي

موجب بازدهي و کارآيي بيشتر نظام آموزشي شده و منجر به کاهش 

همچنين بهبود فرآيند مشاوره  ].۷[د شو افت تحصيلي دانشجويان مي

مشوقي  ده وشدانشگاه  تحصيل درمندی دانشجويان از  سبب رضايت

ي براي آنان بوده و منجر به جهت دستيابي به اهداف متعالي آموزش

از طرف ديگر تعامل دانشجو با   ].۸[شود  کوشي آنان مي افزايش سخت

سيستم آموزشي محيط اجتماعي دانشگاه بر حس تعلق وي نسبت به 

] و مشاوره ناکافي دانشگاهي ممکن است منجر به ۹تاثير نبوده [ بي
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 ۲۵   پزشکي علوم دانشجويان نظر مشاور از تيداسانقش   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ].۱۰دلسردي و دلزدگي دانشجو از تحصيل شود [

هاي ايران به داليل متعددي نظير  نظام استاد مشاور در دانشگاه

گرفتاري آموزشي، عدم توانايي اساتيد در ارايه مشاوره، فقدان تخصص 

اي، نداشتن وقت  اتيد به امور مشاوره و مشاورهعالقگي اس الزم، بي

نبودن اساتيد تاکنون نتايج  وقت الزم جهت اين امر و گاهاً تمام

 از دانشجويان رضايت ]. لذا بررسي۱۱درخشاني به بار نياورده است [

 آن نتايج که است مهم بسيار امري مشاور اساتيد عملکرد نحوه

 مطالعات. کند کمک گروه اين طتوس خدمات ارايه ارتقاي به تواند مي

 اساتيد از مشاوره ارايه از دانشجويان پايين رضايت ميزان بيانگر پيشين

 ]. در۱۲، ۴، ۱است [ بوده آنان نيازهاي نشدن برآورده و مشاور

شد  انجام اصفهان دانشگاه در همکاران و سيروس توسط که اي مطالعه

از  چهارم يک تنها مجموع در که نکته اين ذکر با محققين نيز

 گونه اين داشتند، رضايت خود مشاور اساتيد عملکرد از دانشجويان

 حضور دانستن ضروري وجود با دانشجويان که نمودند گيري نتيجه

 حال در كه فرآيندي از پايين رضايت دليل به خود، کنار در استاد مشاور

 برخي آوردن و فراهم تغييرات برخي ايجاد بازنگري، لزوم است، اجرا

]. شايد يکي از داليل ۱۳دانند [ مي الزامي را ها دانشگاه در امكانات

عدم رضايت دانشجويان عدم آگاهي اساتيد مشاور از وظايف يک استاد 

 علوم دانشگاهاي که در  و همکاران در مطالعه اسدالهيمشاور است. 

و  مشاوره مطلوب و موجود وضعيت درباره شاپور اهواز جندي پزشكي

 تحصيلي اساتيد مشاور پرداختند، اعالم داشتند که اكثر راهنمايي

 عالقمند دانشجويان راهنمايي و مشاوره امر علمي به هيات اعضاي

اند.  داشته متوسطي آگاهي حد در مشاور استاد وظايف از هستند، ولي

 مشاور اين دانشگاه شرايط كنوني اين در حالي بوده است که اساتيد

اند.  نکرده ارزيابي بخش و رضايت مطلوب چندان را راهنمايي و مشاوره

 نسبت اند که با وجودي که اساتيد گيري کرده گونه نتيجه محققين اين

دارند، ولي  تمثب نگرش مشاور استاد نقش ضرورت و اهميت به

كافي ندارد و  نظارت فرآيند اين صحيح اجراي بر كه دانشگاه معتقدند

 آنان، جايگاه تقويت و راهنما اساتيد از حمايت تاکيد نمودند که

  .]۱۴[نمايد  كمك فرآيند اين بهبود به تواند مي

از آنجا که ضرورت انکارناپذير ايجاد رابطه مثبت و پويا بين استاد 

آوردن  فراهم مشاور و دانشجو و همچنين تاثير مشاوره اساتيد مشاور در

دانشجويان به  براي بهتر تحصيلي پيشرفت و بيشتر خاطر فراغت

منظور بررسي سطح ديدگاه  ]، پژوهش حاضر به۴اثبات رسيده است [

مندی آنان از  ظايف استاد مشاور و ميزان رضايتدانشجويان از و

  عملکرد اساتيد انجام شد.

  

  ها روش

تحليلي مقطعي در جامعه دانشجويان  - اين مطالعه توصيفي

هاي پزشکي، دندانپزشکي، پيراپزشکي، پرستاري و مامايي  دانشکده

 ۱۳۸۹-۹۰دانشگاه علوم پزشکي بابل در نيمسال اول سال تحصيلي 

اي و تصادفي  گيری خوشه روش نمونه دانشجو به ۲۳۱انجام شد. 

به مطالعه، داشتن استاد مشاور  انتخاب شدند. معيار ورود دانشجويان

حداقل براي دو نيمسال تحصيلي و تمايل آنان براي شرکت در مطالعه 

  بود. 

ها  آوري داده يابي و ابزار جمع ها زمينه آوري داده روش جمع

 -نام نامه بر بي اي پژوهشگرساخته بود. قبل از توزيع پرسش نامه پرسش

ورت رضايت دانشجويان نامه تاکيد و در ص بودن پرسش و محرمانه

نامه با نظر اساتيد  نامه به آنها تحويل داده شد. روايي پرسش پرسش

براي  ۸/۰متخصص در اين رشته و پايايي آن با ضريب آلفای کرونباخ 

مندی از  سئوال "سنجش رضايت ۱۶براي  ۹۷/۰تمام سئواالت و 

  اساتيد مشاور"، مورد تاييد قرار گرفت. 

بخش  ۴سئوال در مقياس ليکرت بود که در  ۲۷نامه مشتمل بر  پرسش

تنظيم شد. بخش اول شامل اطالعات دموگرافيک، بخش دوم شامل 

سئواالتي در رابطه با آشنايي با اساتيد مشاور و حدود وظايف آنان، 

بخش سوم در زمينه شرايط تعيين اساتيد مشاور و بخش چهارم شامل 

ويان از اساتيد مشاور و مندی دانشج سئواالتي در زمينه ميزان رضايت

ها و انتظارات آنها بود. سئواالت بخش آخر در مقياس  حدود مسئوليت

حيطه "توجه  ۴مندی دانشجويان را در  اي ليکرت، رضايت درجه ۵

سئوال)، "کمک به  ۴اساتيد مشاور به مسايل شخصي دانشجو" (

ينده هايي در رابطه با آ سئوال)، "ارايه راهنمايي ۵پيشرفت تحصيلي" (

سئوال) و "کمک به آشنايي با دانشگاه و  ۲شغلي و ادامه تحصيل" (

 داراي گويه سئوال) مورد سنجش قرار داد. هر ۴قوانين حاکم بر آن" (

 ۵ تا ۱ نمره سئوال هر به پاسخگويي براي پاسخگو هر که بود امتياز ۵

 امتياز کل در ۸۰ از مقياس اين از شده کسب نهايي نمره. نمود دريافت

 تر از آن) و پايين ۴۰مطلوب و نامطلوب (باالتر از ميانه  گروه دو

  شد.  گزارش

هاي کمي از محاسبه ميانگين و  برای تجزيه و تحليل داده

منظور تعيين رابطه بين  و به SPSS 16افزار  معيار در قالب نرم انحراف

مستقل، آزمون  Tهاي رگرسيون چندمتغيره، آزمون  متغيرها از آزمون

  مجذور کاي و آناليز واريانس استفاده شد. 

  

  نتايج

 ۱۰۶های مطالعه مونث بودند.  مونه%) از مجموع ن۹/۶۲دانشجو ( ۱۴۶

%) از ۴/۱۹دانشجو ( ۴۵%) از دانشکده پيراپزشکي، ۷/۴۵دانشجو (

 ۴۳%) از دانشکده دندانپزشکي و ۸/۱۰دانشجو ( ۲۵دانشکده پزشکي، 

دانشجو  ۱۳%) از دانشکده پرستاري و مامايي بودند. ۵/۱۸دانشجو (

مقطع کارشناسي %) در ۲/۶۴دانشجو ( ۱۴۸%) در مقطع کارداني، ۶/۵(

ای مشغول به تحصيل  %) در مقطع دکترای حرفه۲/۳۰دانشجو ( ۷۰و 

ها  ها بومي بودند. ميانگين معدل نمونه % از نمونه۳/۴۵بودند. 

  بود.  ۵۸/۱±۳۱/۱۶

%) از کل دانشجويان اصالً استاد مشاور خود را ۲/۱۱نفر ( ۲۶

قطع نفر در م ۱۳نفر در مقطع کارشناسي و  ۱۳شناختند که  نمي

%) در ۷/۷۱دانشجو ( ۱۶۶اي مشغول به تحصيل بودند.  دکتراي حرفه
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ــ شيما سام  ۲۶

   ۱۳۹۱ بهار، ۱، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

طول يک ترم تعداد هيچ يا تنها يک مرتبه به استاد مشاور خود 

%) ۳/۸دانشجو ( ۱۹%) دو يا سه مراجعه و تنها ۲۰دانشجو ( ۴۶داشتند، 

%) و ۲/۵%) بيشتر از دختران (۸/۱۳بيش از سه مراجعه داشتند. پسران (

اي  %) بيشتر از دکتراي حرفه۲/۱۰ن مقطع کارشناسي (دانشجويا

داري ميان تعداد  مراجعه داشتند. رابطه معني ۳کدام) بيش از  (هيچ

) و دانشکده دانشجويان p=۰۰۱/۰مراجعات با مقطع تحصيلي (

)۰۰۲/۰=pبار،  ۲اي که ميزان مراجعات بيش از   گونه ) مشاهده شد، به

  ي بود.در دانشجويان دانشکده پيراپزشک

خود را ضروری  کنار در مشاور استاد دانشجويان حضور% ۳/۷۳

% از دانشجويان مقطع ۴/۶۰% ايشان مونث بودند. ۳/۶۲که  دانستند

اي نيز بر اين مساله تاکيد  % از مقطع دکتراي حرفه۴/۵۱کارشناسي و 

بودن دانشجويان  داشتند. ضرورت حضور استاد مشاور با غيربومي

  ). p=۰۲۳/۰داشت (داري  رابطه معني

% دانشجويان آشنايي مطلوبي با وظايف استاد مشاور ۴/۱۳تنها 

% دانشجويان ۱/۶۷% دانشجويان مقطع کارشناسي و ۳/۴۶داشتند. 

% دانشجويان مونث و ۳/۴۹اي و همچنين،  مقطع دکتراي حرفه

دانستند.  دانشجويان مذکر تنها نام استاد مشاور خود را مي% ۲/۵۸

% دانشجويان معتقد بودند که عملکرد اساتيد مشاور توسط ۵/۸۱

%) با عضويت استاد ۴/۶۸دانشجو ( ۱۵۸شود.  دانشکده ارزيابی نمی

بودن استاد  رشته %) با هم۳/۹۱دانشجو ( ۲۱۱مشاور در هيات علمي، 

%) با انتخاب استاد مشاور ۷/۹۲دانشجو ( ۲۱۵مشاور با دانشجو، 

%) با ۹/۸۷دانشجو ( ۲۰۴ی در صورت لزوم، توسط دانشجو و تغيير و

%) با حضور ۴/۸۴دانشجو ( ۱۹۵تشکيل جلسات ماهانه گروهي و 

  ).۱دانشجوي سال باالتر در کنار استاد مشاور موافق بودند (جدول 

  
 ها در ارتباط با شرايط تعيين استاد مشاور از ديدگاه دانشجويان به تفکيک جنسيت و مقطع تحصيلي [تعداد (درصد)]  توزيع فراواني نمونه )۱جدول 

  ←ويژگي استاد

 ↓متغير

عضويت در 

 هيات علمي

همجنس با 

 دانشجو

رشته با  هم

 دانشجو

انتخاب توسط 

 خود دانشجو

تشکيل جلسات 

 ماهيانه

حضور دانشجوي 

 سال باالتر در کنار او

 جنسيت

 )۶/۸۷( ۱۲۱ )۹۱( ۱۳۳ )۲/۹۵( ۱۳۹ )۵/۹۴( ۱۳۸ )۳/۳۶( ۵۳ )۱/۶۹( ۱۰۱ مونث

 )۸۶( ۷۴ )۵/۸۲( ۷۱ )۳/۸۸( ۷۶ )۸/۸۵( ۷۳ )۲/۳۵( ۳۰ )۲/۶۶( ۵۷ مذکر

 <۰۵/۰ ۴۴/۰ <۰۵/۰ ۱۹/۰ <۰۵/۰ <۰۵/۰ داری سطح معنی

مقطع 

 تحصيلي

 )۱۰۰( ۱۳ )۳/۹۲( ۱۲ )۶/۸۴( ۱۱ )۳/۹۲( ۱۲ )۵/۳۸( ۵ )۲/۶۹( ۹ کاردانی

 )۹/۸۷( ۱۳۱ )۹/۸۹( ۱۳۴ )۶/۹۲( ۱۳۸ )۶/۹۲( ۱۳۸ )۵/۳۵( ۵۳ )۷/۶۹( ۱۰۴ کارشناسي

 )۸/۸۲( ۵۸ )۸/۸۲( ۵۸ )۲/۹۴( ۶۶ )۴/۸۸( ۶۱ )۲/۳۶( ۲۵ )۲/۶۴( ۴۵ ای دکترای حرفه

 <۰۵/۰ <۰۵/۰ <۰۵/۰ <۰۵/۰ <۰۵/۰ <۰۵/۰ داری سطح معنی

  
 های مختلف از عملکرد اساتيد مشاور برحسب رشته تحصيلی مندي دانشجويان در حيطه ميانگين رضايت )۲جدول 

  ←زمينه مشاوره

 ↓رشته تحصيلي

 پيشرفت تحصيلي مسايل شخصي
راهنمايي شغلي و 

 تحصيلي

آشنايي با دانشگاه و 

 قوانين
 مندي کل رضايت

 معيار انحراف ميانگين معيار انحراف ميانگين معيار انحراف ميانگين معيار انحراف ميانگين معيار انحراف ميانگين

 )۴۵پزشکي (

 )۲۵دندانپزشکي (

۵۳/۶ 

۰۸/۷ 

۹ 

۲/۳ 

۳۱/۳ 

۳۷/۸ 

۰۸/۷ 

۵۸/۴ 

۳۱/۳ 

۲۴/۳ 

۹۲/۷ 

۷۹/۱ 

۷۴/۳ 

۶۴/۶ 

۴۰/۷ 

۷۲/۳ 

۳۴/۴ 

۸۰/۲۶ 

۳۲/۲۸ 

۱۳/۱۳ 

۶۵/۱۳ 

 ۵۱/۲۰ ۲۰/۳۹ ۴۳/۵ ۷۹/۹ ۰۳/۳ ۰۶/۵ ۰۶/۵ ۹ ۰۶/۵ )۲۹پرستاري (

 ۰۹/۱۵ ۵۰/۲۸ ۷۲/۴ ۰۷/۸ ۱۳/۲ ۵۰/۳ ۲۷/۳ ۳۵/۶ ۲۷/۳ ۳۵/۶ )۱۴مامايي (

 ۴۳/۸ ۸۶/۲۳ ۸۱/۲ ۲۷/۶ ۰۵/۱ ۸۱/۲ ۶۹/۲ ۲۷/۷ ۶۴/۲ ۵۴/۵ )۲۲راديولوژي (

 ۰۱/۷ ۵۴/۲۰ ۳۷/۲ ۲۷/۵ ۱۲/۱ ۶۳/۲ ۰۷/۲ ۰۹/۶ ۷۰/۱ ۹۰/۴ )۱۱راديوتراپي (

 ۷۵/۱۹ ۲۳/۴۳ ۲۴/۵ ۳۸/۱۱ ۶۳/۲ ۶۶/۵ ۷۹/۶ ۸۰/۱۲ ۳۷/۵ ۲۸/۱۰ )۲۱علوم آزمايشگاهي (

 ۵۹/۱۳ ۱۶/۴۰ ۱۵/۳ ۵۷/۱۰ ۳۹/۲ ۰۵/۵ ۹۳/۴ ۰۵/۱۲ ۵۳/۳ ۴۲/۹ )۱۹اتاق عمل (

 ۴۱/۱۸ ۷۶/۵۰ ۴۷/۴ ۸۸/۱۲ ۵۷/۲ ۱۷/۶ ۹۸/۵ ۷۰/۱۵ ۱۰/۵ ۷۶/۱۲ )۱۷هوشبري (

 ۰۹/۱۷ ۷۵/۴۸ ۲۱/۵ ۶۶/۱۱ ۴۸/۲ ۱۶/۷ ۵/۵۵ ۴۱/۱۴ ۸/۴ ۸۳/۱۱ )۱۲بهداشت محيط (

 ۰۰۳/۰ ۰۰۴/۰ ۰۰۲/۰ ۰۱/۰ ۰۰۴/۰ داري سطح معني

  

 ۴/۳۵±۱/۱۸مندی دانشجويان از اساتيد مشاور  ميانگين نمره رضايت

رد کنوني استاد %) از دانشجويان عملک۲۹/۴نفر ( ۱۰بود و تنها 

مندی در رشته  مشاورشان را مطلوب دانستند. باالترين سطح رضايت

ترين سطح در رشته راديوتراپي  ) و پايين۷۶/۵۰±۴۱/۱۸هوشبري (

کننده  وامل پيشگويي) گزارش شد. رشته تحصيلي از ع۰۱/۷±۵۴/۲۰(

بود  مشاور از عملکرد اساتيد دانشجويانمندی  ميزان رضايت

)۰۰۳/۰=p ،۲۳۸/۰=β ۲؛ جدول .(  

مراجعه به استاد مشاور  ۳دانشجوياني که در طول يک ترم بيشتر از 

) و آنها که يک يا هيچ مراجعه ۲۰/۵۷±۲۳/۱۶خود داشتند باالترين (

مندی را  ) نمره از سطح رضايت۵۴/۲۸±۰۷/۱۴ترين ( داشتند پايين

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                               4 / 7

https://edcbmj.ir/article-1-232-fa.html


 ۲۷   پزشکي علوم دانشجويان نظر مشاور از تيداسانقش   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ir Q Education Strategies  Vol. 5, No. 1, Spring 2012 

کننده ميزان  وامل پيشگوييگزارش کردند. تعداد مراجعات از ع

، p=۰۰۲/۰بود ( مشاور از عملکرد اساتيد دانشجويانمندی  ترضاي

۳۶۹/۰=β ۳؛ جدول.(  

مندی دانشجويان در ارتباط با مشاوره شغلي و  بيشترين ميزان رضايت

) و بيشترين ميزان نارضايتي در ارتباط با ۵/۴±۶/۲ادامه تحصيل (

) بود. در گروه پسران، بيشترين ۴/۸±۵/۴مسايل و مشکالت شخصي (

مندی از اساتيد مشاور در زمينه مشاوره شغلي و ادامه  ميزان رضايت

تحصيل و بيشترين تعداد از آنان نارضايتي خود را در ارتباط با مشاوره 

در زمينه پيشرفت تحصيلي اعالم کردند. در گروه دختران نيز همانند 

مندی و مشاوره در ارتباط  رضايتپسران مشاوره شغلي باالترين ميزان 

داد.  با مسايل شخصي بيشترين آمار نارضايتي را به خود اختصاص مي

بودن استاد مشاور، بيشترين ميزان رضايت  در ارتباط با زمان دردسترس

) و کمترين در رشته راديوتراپي ۶۶/۳±۱۵/۱در رشته بهداشت (

  ) مشاهده شد.۹۲/۰±۶۳/۱(
  

 مراجعاتهای مختلف از عملکرد اساتيد مشاور برحسب تعداد  مندي دانشجويان در حيطه ميانگين رضايت )٣جدول 

  ←زمينه مشاوره

 ↓تعداد مراجعات

 پيشرفت تحصيلي مسايل شخصي
  راهنمايي شغلي

 و تحصيلي 

  آشنايي با دانشگاه

 و قوانين 
 مندي کل رضايت

 معيار انحراف ميانگين معيار انحراف ميانگين معيار انحراف ميانگين معيار انحراف ميانگين معيار انحراف ميانگين

 ٠٧/١٤ ٤٥/٢٨ ٠٩/٢ ٥٨/٣ ٠٩/٢ ٥٨/٣ ٦٦/٤ ٦٢/٨ ٥٣/٣ ٧٤/٦ )١٢٩بار ( ١تا  ٠

 ٢٥/١٦ ١١/٤٣ ٣٠/٢ ٤١/٥ ٣٠/٢ ٤١/٥ ٦٣/٥ ٩٤/١٢ ١٣/٤ ٣/١٠ )٣٦بار ( ٣تا  ٢

 ٢٣/١٦ ٢٠/٥٧ ٣٨/٢ ٤٦/٧ ٣٨/٢ ٤٦/٧ ٢٨/٥ ١٣/١٧ ٧٨/٤ ٧٣/١٤ )١٥بار ( ٣بيش از 

 ٠٠٢/٠ ٠٠٢/٠ ٠٠٢/٠ ٠٠٢/٠ ٠٠٢/٠ داري سطح معني

  

  بحث

نمايي در پيشبرد دانشجو در دستيابي به اهداف و تاثير مشاوره و راه

کمک به يافتن پاسخ مناسب براي حل مشکالتش به اثبات رسيده 

مندی  ها مشاهده شد، سطح رضايت است. براساس آنچه که در يافته

  دانشجويان از عملکرد اساتيد مشاور در دانشگاه نامطلوب بوده است. 

شناختند، اما تعداد  ا مياکثريت دانشجويان اساتيد مشاور خود ر

مراجعات آنان به اساتيد بسيار اندک بود، چراکه اغلب دانشجويان 

اظهار کرده بودند که کمتر از يک ديدار با استاد مشاور خود داشتند. 

مراجعات دخترها بيشتر از پسران و دانشجويان مقطع کارشناسي بيشتر 

کي بيشتر از اي بوده است و دانشجويان پيراپزش از دکتراي حرفه

کردند. با اين حال که  هاي ديگر به اساتيد مشاور مراجعه مي دانشکده

پزشکي با توجه به شرايط درسي  هاي پزشکي و دندان دانشجويان رشته

تربودن دوران تحصيل نيازمند راهنمايي و مشاوره بيشتري  و طوالني

ده ]، اما کمترين تعداد مراجعات در اين دانشجويان مشاه۱۵هستند [

 و استادان هدايتي و حمايتي نقش تقويتشد. اين در حالي است که 

دانشجويان بسيار  براي حمايتي هاي مداخله انجام براي تسهيالتي

که براي دانشجويان مقطع دکترا بيشتر احساس  ]۱۶[بااهميت است 

  شود.  مي

بيش از نيمي از دانشجويان حضور استاد مشاور را در کنار دانشجو، 

دانستند، اين در حالي است که احساس نياز در  امري ضروري مي

دانشجويان دختر و مقطع کارشناسي بيشتر از پسران و مقطع دکتراي 

اي بوده است. دانشجويان غيربومي به دليل دوري از خانواده و  حرفه

شوند، نياز بيشتر به  تحصيل با آن مواجه مي مشکالتي که در حين

]، نتايج اين ۱۷کنند [ اي و مشاوره را احساس مي دريافت مشاوره

بودن با ضرورت حضور استاد مشاور  مطالعه نيز نشان داد که غيربومي

داري دارد و دانشجويان غيربومي بيشتر از دانشجويان  ارتباط معني

  دانند.  خود ضروري مي بومي حضور استاد مشاور را در کنار

دانستند، اما  با اين حال که دانشجويان حضور استاد مشاور را مهم مي

پنجم آنان با وظايف استاد مشاور آشنايي مطلوبي داشتند  کمتر از يک

که گوياي اين مطلب است که سطح آگاهي دانشجويان در ارتباط با 

ري خود داشته بايست از استاد مشاو مشاوره و انتظاراتي که آنها مي

در  ادهمي اي است که باشند، مطلوب نيست. اين نتيجه مشابه نتيجه

]. قريب به ۴دانشگاه علوم پزشکي کرمان به آن دست يافته است [

بودن اساتيد مشاور با دانشجو  رشته اتفاق دانشجويان اعتقاد به هم

توان بيشتر در دانشجويان  داشتند که مصداق اين موضوع را مي

ها وجود دارد، مشاهده کرد.  پيراپزشکي که تنوع در رشته دانشکده

دهند که استاد مشاورشان را خود انتخاب  اکثريت آنها نيز ترجيح مي

کرده و در صورت لزوم آن را تغيير دهند که شايد دادن حق انتخاب به 

مندي او  تر با استاد مشاور و بهره دانشجو باعث ارتباط بيشتر و نزديک

مندی  وره اساتيد و در نتيجه ارتقاي سطح رضايتاز خدمات مشا

 عدم ارتباط چون عوامليدانشجويان شود. گزارشات بيانگر آنند که 

 آموزش به وضعيت استاد توجهي بي و نيز استاد و دانشجو بين مطلوب

 در دانشجويان و مشكالت تحصيلي دانشجو ممکن است منجر به افت

هاي اين پژوهش همانند  ]. همچنين يافته۱۲[تحصيل شوند  حين

بودن  ] نشان داد که همجنس۱۸در سمنان [ آقاخاني حاجيمطالعه 

کنندگان امري  استاد مشاور با دانشجو از سوي نيمي از شرکت

  اهميت تلقي شد.  بي

ها به اهميت حضور شخصي از  هاي اخير بسياري از دانشگاه در سال

اند، دانشجوياني که از  جنس خود دانشجو در کنار اساتيد مشاور پي برده

هاي باالتر انتخاب شده و داراي روابط اجتماعي قوي و توان  سال

علمي مناسبي هستند تا بتوانند در کنار  اساتيد دانشجويان را هدايت 

ها نشان داد که قريب به اتفاق دانشجويان با حضور  فتهکنند. يا
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ــ شيما سام  ۲۸

   ۱۳۹۱ بهار، ۱، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

دانشجوي سال باالتر در کنار استاد مشاور موافق بوده و از آن استقبال 

در آلمان، دانشجويان پزشکي تمايل  بورخکردند. براساس نتايج مطالعه 

زيادي به حضور چنين فردي دارند تا بتواند آنها را در مسايلي از قبيل 

هاي انتهاي تحصيل ياري دهد  ژوهش و يا مشکالت سالشرکت در پ

تواند باعث افزايش احتمال شرکت دانشجويان در  ] که اين امر مي۱۹[

وري در تحقيق و ارتقاي سطح علمي  هاي علمي و افزايش بهره فعاليت

]. پژوهش ديگري نيز در همين زمينه در دانشگاه قزوين ۲۰آنها شود [

ه است که نتايج آن گوياي نگرش مثبت انجام گرفت زاده آصفتوسط 

ويژه دانشجويان سال اول به اين موضوع بوده و آنها   دانشجويان به

سرعت خود را با محيط  توانستند به کمک دانشجويان سال باالتر، به

دانشگاه تطبيق داده و روابط دوستانه و مثبتي نيز بين آنها و 

هاي  ي که دانشجويان سالا دانشجويان سال باالتر برقرار شد، به گونه

  ].۲۱پايين آنها را به عنوان الگوي خود در امر تحصيل قرار دادند [

ناپذير هرگونه  گونه که مبرهن است کنترل و ارزيابي جزء جدايي همان

ها باعث رشد و  رود. ارزيابي فعاليت فعاليت و کار اجرايي به شمار مي

براساس آنچه که اغلب شود.  مي شونده توسعه و بهبود ظرفيت ارزيابي

اند، ارزيابي از عملکرد اساتيد مشاور توسط  دانشجويان اظهار داشته

گيرد که اين مساله ناشي از توجه اندک مسئولين به  دانشگاه انجام نمي

اين بخش از آموزش و در نتيجه کاهش کيفيت سطح مشاوره و 

 ] و۱۸[ حاجي آقاخانيشود. برخالف نتايج  رضايت دانشجويان مي

مندی  ]، سطح رضايت۴[ ادهمي] و ۱۲[ ئي هزاوهراستا با نتايج  هم

هاي  دانشجويان از اساتيد مشاور در اين مطالعه نامطلوب بود. آزمون

مندی از  داري ميان ميزان رضايت دهنده ارتباط معني شده، نشان انجام

اساتيد با رشته تحصيلي دانشجويان و تعداد مراجعات آنها بود. در ميان 

هاي مختلف، باالترين رضايت در دانشجويان هوشبري و  تهرش

ترين در رشته راديوتراپي و راديولوژي مشاهده شد.  بهداشت و پايين

پزشکي نيز در سطح مناسبي نبود.  رضايت دانشجويان پزشکي و دندان

توان به موارد زير اشاره کرد: توجه  ترين عوامل نارضايتي مي از مهم

مشکالت فردي دانشجويان، عدم توجه به  ناکافي اساتيد به حل

هاي محيطي، خانوادگي و تحصيلي دانشجو از سوي اساتيد  استرس

هاي  توجهي اساتيد مشاور در شناخت استعدادها و توانايي مشاور و کم

 بالقوه دانشجو و کمک به شکوفايي آنها.

ها، هرچه تعداد مراجعات دانشجويان به اساتيد مشاور  براساس يافته

اي که  يافت. به گونه مندی آنها نيز افزايش مي شتر بود، سطح رضايتبي

مراجعه در طول ترم به اساتيد داشتند،  ۳دانشجوياني که بيش از 

توان گفت که  رضايت بيشتري نيز کسب کرده بودند. به عبارتي مي

فاصله گرفتن دانشجو از استاد مشاور در کاهش سطح رضايت او نيز 

اهد داشت. اگر بتوان با انتخاب اساتيدي که سزايي خو تاثير به

طور که در باال اشاره شد داشته باشد،  هاي مد نظر دانشجو را آن ويژگي

مندي دانشجو از مشاوره اساتيد  توان اين فاصله را کم کرده و بهره مي

  مشاور را افزايش داد. 

شک ارتقاي سطح دانش و مهارت اساتيد مشاور در زمينه مشاوره  بي

]. به ۲۲تواند در افزايش سطح رضايت دانشجويان تاثيرگذار باشد [ مي

توان آگاهي نامطلوب اساتيد  عبارتي يکي از داليل ضعف مشاوره را مي

مشاور از اين علم و عدم توجه جدي به اين مسئوليت عنوان کرد. در 

در دانشگاه همدان انجام داد، سطح رضايت  ئي هزاوهاي که  مطالعه

ناپيوسته و  كارشناسي فيزيوپاتولوژي، و پايه علوم اطعدانشجويان مق

 شركت در كارگاه آموزشي كه خود مربوطه مشاوري اساتيد از كارداني

 دليل به تواند مي اين و اي داشته مالحظه قابل نموده بودند، افزايش

 بيشتر اعتماد ايجاد و موثر راهنمايي و ارايه مشاوره و اساتيد رفتار تغيير

ها يا جلسات ماهيانه از سوي  توان با تشکيل کارگاه . پس مي]۲۳باشد [

دانشگاه براي اساتيد مشاور، سطح علمي آنها را در اين زمينه ارتقا داد 

که اين امر در نهايت موجب افزايش سطح رضايت دانشجويان در 

 شود. دانشگاه مي

اي ديگر، کسب اطالعات در مورد مسايل آموزشي،  براساس مطالعه

ادامه تحصيل، دستيابي به منابع علمي و آموزشي و کاريابي از نيازهاي 

] و در اين مطالعه نيز دانشجويان ۱۲روند [ مهم دانشجويان به شمار مي

بيشترين رضايت خود از اساتيد مشاور را در زمينه مشاوره شغلي و 

يل بيان کردند. اين در حالي است که در ميان پسران ادامه تحص

مشاوره در زمينه پيشرفت تحصيلي و در ميان دختران مشاوره در زمينه 

  ترين سطح رضايت را به خود اختصاص داد. مشکالت شخصي، پايين

بر مبناي نظرات دانشجويان، اساتيد مشاوري رشته بهداشت بيشترين و 

کنند  را براي دانشجويان خود صرف مي رشته راديوتراپي کمترين زمان

دهد که اساتيد مشاوري رشته راديوتراپي توجه اندکي  که اين نشان مي

به مساله مشاوره دارند. نتايج همچنين گوياي اين مطلب بود که 

دانشجويان رشته راديوتراپي رضايت مطلوبي در کسب راهنمايي شغلي 

آنجا که اين رشته جزء و ادامه تحصيل از اساتيد خود نداشتند، از 

شود و سطح اطالعات دانشجويان و  هاي جديد محسوب مي رشته

ها با اين رشته بسيار اندک است، حضور موثر  الخصوص سال اولي علي

تر به دانشجويان آن را  اساتيد مشاور و صرف زمان بيشتر و توجه جدي

  طلبد. مي

شاور بود، که در ارتباط با نگرش اساتيد م ادهميبراساس مطالعه 

] و ۲۴شده برايشان نظر موافق داشتند [ اکثريت آنها با وظايف تعيين

دهنده اين مطلب است که اساتيد تمايل و اشتياق کافي به  اين نشان

انجام وظايفشان دارند، اما به علت عدم صرف زمان کافي براي اين 

مسئوليت و همچنين نظارت و کنترل ناکافي از سوي دانشگاه، 

اي که در کالج  اند رضايت دانشجويان را کسب کنند. مطالعه نتوانسته

راچ بر روي دانشجويان پزشکي صورت گرفته، به اين نتيجه دست 

تواند هرگونه  يافت که نظارت مستمر مسئولين بر امر مشاوره، مي

سرعت شناسايي  نقص در عملکرد و در صورت نياز تغيير در آن را به

  ].۲۵ي سيستم شود [کرده و در نهايت موجب ارتقا
  

  گيري نتيجه

با توجه به تاثير حضور استاد مشاور در جهت پيشرفت هرچه بيشتر 
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 ۲۹   پزشکي علوم دانشجويان نظر مشاور از تيداسانقش   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ir Q Education Strategies  Vol. 5, No. 1, Spring 2012 

کردن شرايط و تشکيل  بايست با فراهم دانشجو، مسئوالن دانشگاه مي

هاي آموزشي، آگاهي و اشتياق اساتيد را به انجام  ها و دوره کارگاه

نتخاب اساتيد مرتبطي تر امر مشاوره افزايش داده و با ا هرچه مناسب

که مورد توجه دانشجويان هستند، روابط دانشجو و استاد را به نحوي 

مطلوب سامان دهند که اين امر در نهايت موجب افزايش سطح 

 شود. مندی دانشجويان می رضايت
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