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  چکيده

معنوي و اجتماعي دانشجويان و دانشگاهيان و رو حمايت ذهني، هايي هستند. از اينها و دگرگونیدرگير چالش هاي علميها و محيطدانشگاه اهداف:

رسد. هدف مطالعه حاضر بررسي نگرش اساتيد دانشکده دندانپزشکي بابل نسبت به مشاور نظر مي برقراري ارتباط متقابل و تعامل با آنان امري ضروري به
  و راهنمايي تحصيلي و وظايف مشاوره بود.

استاد مشاور دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي بابل بودند که  ۱۴انجام شد، جامعه پژوهش  ۱۳۹۰در اين مطالعه مقطعي که در سال  ها: روش

ساخته پس از تاييد روايي و پايايي توسط منابع علمي مرتبط استفاده شد نامه پژوهشگرها از پرسشآوري دادهروش سرشماری انتخاب شدند. برای جمع به
سئوال در خصوص آگاهي و  ۱۴سنج در ارتباط با مشاوره و راهنمايي تحصيلي و سئوال نگرش ۱۶ي استاد مشاور، هاي فردکه حاوي سه بخش ويژگي

توصيفي، همبستگی، هاي  و با آزمون SPSS 16افزار  کمک نرم ها به نگرش آنان نسبت به وضعيت مطلوب مشاوره و راهنمايي تحصيلي بود. تحليل داده

  صورت گرفت. رسيونو رگ هطرف آناليز واريانس يک

چندان در مجموع اساتيد ديدگاه %) از قوانين آموزشي دانشگاه آگاه نبودند. ٨/٤٢%) از وظايف اساتيد مشاور و (٧/٤٢تقريباً نيمي از اساتيد ( ها: يافته

% از آنان از ٧/٨٥مطلوب)، ولی % ٤/٢١% متوسط و ٩/٤٢% نامطلوب، ٧/٣٥وضعيت موجود عملکرد اساتيد مشاور دانشکده نداشتند (مطلوبي نسبت به 
 چگونگي وضعيت مطلوب آگاه بودند و به آن باور داشتند.

رسد نگرش مثبتي نسبت به وظايف اساتيد مشاور در دانشکده مورد بررسی وجود دارد، اما اساتيد با وجود اطالع از وظايف اساتيد  نظر مي به گيري: نتيجه

  ان ندارند.مشاور، ديدگاه مطلوبي نسبت به عملکرد آن

  مشاوره و راهنمايي آموزشي، وظايف اساتيد مشاور، نگرش :هاکليدواژه
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Abstract 

Aims: Universities and scientific environments are involved in many challenges and changes; therefore, mental, 

spiritual and social support of the students and university academic members and having mutual interaction 

seems essential. This study aimed to assess the attitude of Babol Dental School professors toward educational 

counseling and counselors’ duties.  

Methods: This cross-sectional study was conducted among Babol Dental School academic staff in 2011. The 
study population consisted of 14 counselor professors of the Dental School of Babol Medical University who 

were selected by census sampling method. A validated researcher-made questionnaire was applied for data 

collection, which had three sections including the demographic characteristics, 16 attitude style questions related 

to counseling and 14 knowledge and attitude questions toward the features of appropriate counseling process. 

Data were analyzed by SPSS 16 software using descriptive statistical methods and Correlation tests, one-way 

variance analysis and regression. 
Results: Almost half of the respondents (42.7%) were not aware of university counselors’ duties and (42.8%) of 

educational rules. Overall, university professors didn’t have a positive attitude toward the performance of 

counselors (35.7% poor, 42.9% moderate and 21.4% good). However, 85.7% were aware of the characteristics 

of the perfect situation and believed in it.  
Conclusion: There seems to be a positive attitude toward the duties of counselor professors in the studied 

university, but university professors don’t have a positive attitude toward their present performance in spite of 

knowing their duties.  
Keywords: Educational Counselling, Counselors’ Duties, Attitude 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران شيما سام   ۸۴

   ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

 مقدمه

آميز نيازمند برخورداري از آرامش، سالمت  انسان براي زندگي موفقيت
ها و  و کارآمدي در ابعاد زيستي، رواني و اجتماعي است. دانشگاه

اي از  هاي دانشجويي که در برگيرنده بخش قابل مالحظه محيط
نخبگان و فرهيختگان جوان جامعه هستند، همسو با فضاي درحال 

هايي هستند. از اين رو، تغذيه و  ها و دگرگون گذار موجود، درگير چالش
حمايت ذهني، رواني و اجتماعي دانشجويان و دانشگاهيان و برقراري 

در ]. ۱رسد [ نظر مي ارتباط متقابل و تعامل با آنان امري ضروري به
نظام آموزشي، راهنمايي و مشاوره بايد از همان ابتداي ورود به محيط 

وران تحصيل ادامه يابد. ورود به دانشگاه، آموزشي آغاز و تا پايان د
هاي آشکاري  ورود به محيطي جديد است که از لحاظ آموزشي تفاوت

هاي آموزشي قبلي داشته و دانشجويان با ورود به آن، با  با محيط
آمدن بر آنها نياز  رو خواهند شد که فايق مسايل و معضالتي جديد روبه

مشاوره ا ضروري جلوه خواهد داد. وجود يک مشاور در کنار دانشجو ر به
ترين راهبردهاي پيشگيري در  و راهنمايي دانشجويان يکي از مهم

اي پويا و هدفمند  مشاوره تحصيلي، رابطهآيد.  حساب مي دانشگاه به
هايي منطبق بر  است که براساس مشارکت استاد و دانشجو و با روش

مشاوره تحصيلي راهنمايي و گيرد.  هاي دانشجو انجام مي نيازمندي
گيري درست و نحوه مواجهه با  هاي تصميم ضمن آموزش شيوه

هاي دروني و رشد  رويدادهاي زندگي، به گسترش بينش، حل تعارض
انجامد و درنهايت موجب بازدهي و  روابط سازنده با ديگران مي

]. ۲شود [ کارآمدي بيشتر نظام آموزشي و کاهش اُفت تحصيلي مي
ا، به لحاظ حساسيت دوران رشد و تحول و ه دانشجويان دانشگاه

هاي اول ورود به  ويژه در سال شرايط بحراني اين برهه از زندگي، به
کنند که از آن  هاي بيشتري را تجربه مي دانشگاه فشارها و ناراحتي

توان به گسستن از زندگي قبلي در خانواده، ورود به زندگي  جمله مي
حيط دانشگاه و خوابگاه، مديريت دانشجويي و نياز به سازگاري با م

مسايل معيشتي، تحصيلي و عاطفي اشاره کرد. بنابراين حمايت آنها 
گزارشات، بيانگر آن هستند ]. ۱رسد [ نظر مي طي اين مسير ضروري به

که وجود رابطه مطلوب بين دانشجويان و اعضای هيات علمي 
ايش انگيزه تواند منجر به پيشرفت تحصيلي دانشجو و افز دانشگاه، مي

  در او برای ادامه تحصيل شود.
استاد مشاور، عضوي از هيات علمي دانشگاه بوده که خدمات مشاوره و 

دادن  راهنمايي را با يک دعوت پذيرفته است و دانشجو را در مطابقت

هايش با برنامه آموزشي و ارزيابي متناوب از  عاليق و توانايي

هاي  خودآگاهي، مهارت]. ۳کند [ پيشرفتش در دانشگاه کمک مي
بودن،  نفس، در دسترس برقراري ارتباط، تسهيالت معتبر، اعتماد به

هاي  پذيري، توانايي همدلي و مهارت مديريت زمان از ويژگي مسئوليت

]. اگرچه وظيفه اصلي مدرس تدريس و ۴اصلي استاد مشاور است [

چه مشاور به اصول و  پرورش قواي ذهني دانشجو است، ولي چنان
نون راهنمايي و مشاوره آشنا باشند و از آنها استفاده کند، در اداي ف

نفس دانشجويان را تقويت  ترخواهد بود و اعتماد به اش موفق وظيفه

نتايج تحقيقات بيانگر آن هستند که مشاوره تحصيلي ]. ۵خواهد کرد [

موجب بازدهي و کارآيي بيشتر نظام آموزشي شده و منجر به کاهش 
]. همچنين مشاوره سبب ٧شود [ دانشجويان مي اُفت تحصيلي

رضايتمندي دانشجويان از تحصيل در دانشگاه شده و مشوقي برای 

دستيابي به اهداف متعالي آموزشي براي آنان بوده و منجر به افزايش 
]. تعامل دانشجو با محيط اجتماعي ٨شود [ سخت کوشي آنان مي

تاثير نبوده و  زشي بيدانشگاه، بر حس تعلق وي نسبت به سيستم آمو

مشاوره ناکافي دانشگاهي ممکن است باعث به دلسردي و دلزدگي 
  ].١٠، ٩دانشجو از تحصيل شود [

دليل گرفتاري  هاي ايران، به متاسفانه نظام استاد مشاور در دانشگاه

عالقگي به رفع مشکالت  آموزشي، فقدان تخصص الزم، بي

م اطالع کافي دانشجويان از نبودن اساتيد و عد وقت دانشجويان، تمام
بار آورد. در  حيطه وظايف استاد مشاور نتوانسته است نتايج درخشاني به

که مطالعات زيادي در زمينه نگرش  بررسي تحقيقات قبلي با وجودي

]، ۱۱، ۵دانشجويان به مشاوره و راهنمايي تحصيلي انجام شده است [
يي تحصيلي، در زمينه نگرش اساتيد نسبت به مشاوره و راهنما

و  سيروس، ۱۳۸۹مطالعات کمي صورت گرفته است. در سال 

همکاران، فرآيند استاد راهنماي آموزشي را در دانشکده پزشکي 

اصفهان از ديدگاه دانشجويان و اساتيد بررسي کردند. تقريباً تمامي 
% دانشجويان، فرآيند استاد راهنما را ضروري ۶/۷۲%) و ۳/۹۳اساتيد (

% دانشجويان از فرآيند استاد راهنما ۵/۲۵% اساتيد و ۶/۵۱دانستند. 

رضايت کامل داشتند. درمجموع، دانشجويان و اساتيد رضايت پاييني از 
 ۶۸۰و همکاران نيز روي  دار گلهفرآيند درحال اجرا گزارش نمودند. 

دانشجوي ترم سوم و چهارم دانشگاه علوم لرستان رضايتمندي از 
% دانشجويان از اساتيد راهنما ۹/۳۷مودند. مشاوره تحصيلي را بررسي ن

% رضايت داشتند که نتايج اين مطالعه بيانگر ۷۲/۱۷ناراضي بوده و 
و  اسداللهي]. ۱۲رضايتمندي مناسب از اساتيد راهنما نبوده است [

همکاران در ارتباط با وضعيت موجود و مطلوب مشاوره در دانشگاه 

گزارش نمودند که اکثر  جندي شاپور اهواز روي اعضای هيات علمي
مند  اعضای هيات علمي به امر مشاوره و راهنمايي دانشجويان عالقه

]. ۲اند [ هستند ولي از وظايف استاد مشاور در حد متوسط آگاهي داشته

و همکاران نگرش اساتيد را نسبت به مشاوره و  ادهمي، ۱۳۸۷در سال 
% ۷/۸۶ند. عضو هيات علمي بررسي نمود ۱۱۶۴راهنمايي تحصيلي در 

% از اساتيد نمره کل ۳/۷۴کامالً موافق با وظايف استاد راهنما بود و 

  ].۱۳نگرش را کسب کردند [
تواند استنباط شود که  از بررسي پيشينه مطالعات قبلي اينگونه مي

تنها از سوي  فرآيند استاد مشاور دچار يک خلل اجرايي است و نه

رد استقبال جدي قرار نگرفته دانشجويان بلکه از سوي اساتيد مشاور مو

است. باتوجه به اهميت و نقش و جايگاه مشاوره و راهنمايي تحصيلي 
دليل آنکه اطالعات روشن و  در جهت رفع مشکالت دانشجويان و به

مشخص از وضعيت ارايه اين خدمات به دانشجويان در دسترس 
 نيست، هدف مطالعه حاضر بررسي نگرش اساتيد دانشکده دندانپزشکي
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  بابل نسبت به مشاور و راهنمايي تحصيلي و وظايف مشاوره بوده است.

  

  ها روش

 ۱۳۹۰-۹۱در اين مطالعه مقطعي که در نيمسال اول سال تحصيلی 

پزشکي  استاد مشاور دانشکده دندان ۱۴انجام شد، جامعه پژوهش همه 
  دانشگاه علوم پزشکي بابل بودند. 

بخشی  نامه پژوهشگرساخته سه ها از پرسش آوري داده منظور جمع به

هاي فردي  اي و در مورد ويژگي استفاده شد. بخش اول سئواالت زمينه
سنج براساس  اي نگرش سئوال چندگزينه ۱۶استاد مشاور، بخش دوم (

اي ليکرت) در ارتباط با مشاوره و راهنمايي تحصيلي و  درجه مقياس سه

نامه پيشنهادي   در مورد وظايف مشاوره برگرفته از آيين نظر مشاوران
اي  درجه سئوال براساس معيار سه ۱۴استاد مشاور و بخش سوم (

ليکرت) در ارتباط با آگاهي و نگرش اساتيد راهنما نسبت به وضعيت 

نامه  مطلوب مشاوره و راهنمايي تحصيلي بود. روايي محتوايي پرسش

نظر صورت گرفت و پايايي ثبات  صاحب از طريق نظرخواهي از اساتيد
 دست آمد.  به ۹۳/۰دروني با محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ 

از  پزشکی، پس از اجازه اجراي طرح از طرف مسئوالن دانشکده دندان
به ايشان اطمينان  کنندگان رضايت اجراي طرح اخذ و تمامي شرکت

ندگان در کن نام خواهند بود، شرکت ها بي نامه داده شد که پرسش

توانند از مطالعه خارج شوند،  صورت تمايل در هر مرحله از طرح مي

 نتايج محرمانه خواهد بود و در انتها به آنان اعالم خواهد شد.

نامه مشخص و فضاي مناسبي براي اجراي  زمان پرکردن پرسش مدت
ها  نامه پرسشگر با دادن اين توضيحات، پرسش طرح درنظرگرفته شد.

  آوري نمود.  بالفاصله بعد از تکميل، جمع را توزيع و

و با  SPSS 16افزار آماري  ها توسط نرم تجزيه و تحليل داده
طرفه  توصيفي، همبستگی، آناليز واريانس يکهاي  آزمون

(ANOVA)  صورت گرفت.و رگرسيون  

  

  نتايج

کنندگان در مطالعه مذکر و ميانگين سن  نفر از شرکت ۹
تا  ۲کنندگان بين  سابقه اجرايي شرکت بود. ۳۹±۹/۶کنندگان  شرکت

نفر از اساتيد مشاور،  ۴%) استاديار بودند. ۶/۸۷نفر ( ۱۲سال بود و  ۲۱

%) در ۴/۷۱نفر ( ۱۰سال داشتند.  ۵تا  ۱سابقه پست اجرايي بين 
%) ۶/۷۸نفر ( ۱۱زمان مطالعه دانشجو تحت مشاوره داشتند. 

ور اساتيد مشاور در کنار شدن فرآيند انتخاب واحد را بر حض کامپيوتري

%) نسبت به انجام ۷/۳۵نفر ( ۵دانشجو دارای اثر منفی ندانستند. تنها 
دادن  %) ميزان اهميت۳/۶۴نفر ( ۹مشاوره عالقمندي زيادي داشتند. 

مسئوالن دانشکده براي مشاوره و راهنمايي دانشجويان را کم ارزيابی 

به اساتيد مشاور را  %) ميزان مراجعه دانشجويان۳/۶۴نفر ( ۹کردند. 

  کمتر از حد مورد نياز دانستند.

 ۳%) ديدگاه متوسط و ۹/۴۲نفر ( ۶%) ديدگاه نامطلوب، ۷/۳۵نفر ( ۵

%) ديدگاه مطلوب نسبت به وضعيت موجود عملکرد اساتيد ۴/۲۱نفر (
شده، کمتر از نيمي  هاي پرسش مشاور دانشکده داشتند. در همه زمينه

  ). ۱از مشاوران موافقت خود را اعالم نمودند (جدول 

  
وضعيت عملکرد نسبت به فراواني نسبی ديدگاه اساتيد مشاور  )۱جدول 

  پزشکي بابل اساتيد مشاور دانشکده دندان

  مطلوب  متوسط  نامطلوب  واالتئعناوين س

  ۷/۳۵  ۶/۲۸  ۷/۳۵  تاثير اساتيد راهنما در انتخاب واحد

  ۱/۷  ۵۰  ۷/۴۲  تاثير اساتيد راهنما در ادامه تحصيل

  ۳/۷  ۵۰  ۹/۴۲  تاثير اساتيد راهنما در پژوهش

رفع مشکالت  در راهنما اساتيد تاثير

  شخصي دانشجو
۳/۶۴  ۳/۱۴  ۴/۲۱  

ل يتاثير اساتيد راهنما درارتباط با مسا

  و بازار کار
۵۰  ۶/۲۸  ۴/۲۱  

  ۳/۱۴  ۶/۲۸  ۱/۵۷  ميزان ارتباط با خانواده دانشجو

دادن دانشجو به  همکاري در آگاهي

  مقررات آموزشي
۱/۵۷  ۵/۲۱  ۴/۲۱  

شرکت دانشجو در  تشويق در

  هاي علمي و فرهنگي برنامه
۲/۵۷  ۴/۲۱  ۴/۲۱  

  ۱/۷  ۶/۲۸  ۳/۶۴  فت تحصيليبررسي اُ

  ۱/۷  ۳/۱۴  ۶/۷۸  دسترسي به سوابق تحصيلي دانشجو

  
  فراواني نسبی ميزان آگاهي اساتيد مشاور از وظايف اساتيد مشاور )۲جدول 

  زياد  متوسط  کم  واالتئعناوين س

ضرورت راهنمايي دانشجو توسط اساتيد 

  مشاور
۳/۱۴  ۱/۷  ۶/۷۸  

احساس رضايتمندي در دانشجو در صورت 

  مشاورارتباط با اساتيد 
۳/۱۴  ۴/۲۱  ۳/۶۴  

  ۵/۷۱  ۱/۷  ۴/۲۱  هدايت تحصيلي دانشجو

باالبردن سطح رضايت دانشجو به رشته 

  تحصيلي
۴/۲۱  ۳/۱۴  ۳/۶۴  

تشويق و ترغيب دانشجو به پژوهش و 

  مطالعه
۴/۲۱  ۲/۷  ۴/۷۱  

به امر مشاوره و مشاور تاثير عالقمندي استاد 

  راهنمايي
۳/۱۴  ۱/۷  ۶/۷۸  

  ۷/۷۸  ۱/۷  ۲/۱۴  از کار در دانشگاه مشاورتاثير رضايت استاد 

  ۶/۷۸  ۱/۷  ۳/۱۴  رفع مشکالت درسي

  ۴/۷۱  ۴/۱۴  ۲/۱۴  دسترس به سوابق تحصيلي دانشجو

بر تاثير فضا و امکانات فيزيکي مناسب 

  مشاوره
۳/۱۱  ۱/۱۰  ۶/۷۸  

الزحمه يا امتياز به اساتيد  تاثير اختصاص حق

  در افزايش انگيزه و عالقه به مشاوره مشاور
۴/۲۱  ۴/۲۱  ۱/۵۷  

نامه و  با آيين مشاورتاثير آشنايي اساتيد 

  مقررات آموزشي
۱/۷  ۳/۱۴  ۶/۷۸  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران شيما سام   ۸۶

   ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

قوانين %) از ٨/٤٢نفر ( ٦%) از وظايف اساتيد مشاور و ٧/٤٢نفر ( ٦

%) از چگونگي ٧/٨٥نفر ( ١٢). ٢آموزشي دانشگاه آگاه نبودند (جدول 
  وضعيت مطلوب آگاه بودند و بر آن باور داشتند.

از عوامل دارابودن پست اجرايي براساس نتايج آزمون رگرسيون، 

ديدگاه اساتيد نسبت به عملکرد فعلی اساتيد مشاور  کننده پيشگويي
که افراد دارای سابقه  طوري ؛ به)β=٦٧٨/٠ ؛p=٠١٥/٠(بود  دانشکده

پست اجرايي، ديدگاه بهتري داشتند. براساس نتايج آزمون همبستگي 

اسپيرمن، اساتيدي که در زمان مطالعه دانشجو تحت مشاوره داشتند، 
تري نسبت به عملکرد فعلی اساتيد مشاور دانشکده  ديدگاه مثبت

  ).r=۶۰۷/۰؛ p=٠٢١/٠داشتند (
  

  بحث

% اساتيد مشاور ۸۵رسد که بيش از  نظر مي مطالعه حاضر به از نتايج

نسبت به وضعيت مطلوب مشاوره در دانشکده آگاهي داشتند، اما در 

% ۴/۲۱ارتباط با عملکرد اساتيد مشاور در دانشکده دندانپزشکي تنها 
توان  آنان وضعيت مشاوره را مطلوب توصيف کردند. اينگونه مي

تن اطالعات تئوري از وظايف اساتيد مشاور استنباط کرد که صرفاً داش

شدن اين عقايد توسط  کافي نبوده و بايد بستر مناسب برای عملي

مسئولين دانشکده فراهم باشد. اکثر مطالعات پيشين بيانگر عدم 
رضايت اساتيد از وظايف مشاوره و راهنمايي دانشجويان است، 

و موجود و همکاران بين وضعيت مطلوب  اسداللهي که طوري به
داري را  عملکرد اساتيد مشاوره دانشگاه جندي شاپور اهواز تفاوت معني

% ۹۰و همکاران، بيش از  عيلزاده]. در نتايج مطالعه ۱گزارش نمودند [

اساتيد و دانشجويان معتقد بودند که نظام فعلي استاد مشاور در 

]. در مطالعه ۱۴کننده نبوده است [ پيشرفت تحصيلي دانشجويان کمک
% کامالً ۸۶% وظايف مشاوره آگاه بوده و ۶/۸۲و همکاران  ادهمي

]. اما در مطالعه ما تقريباً نيمي ۱۳موافق با وظايف استاد مشاور بودند [

از اساتيد مشاور از وظايف مشاور و قوانين آموزشي دانشگاه آگاه نبودند 

هاي آموزشي و کارگاه اصول  که نيازمند تامل است. برگزاري کارگاه
اي مانند مدون آموزشي و يادآوري وظايف  وابط و جلسات دورهر

مشاوره ضروري است. البته از علل عدم آگاهي برخي از اساتيد مشاور 

دليل مشغله کاري و داشتن  توان به نسبت به وظايف مشاوره را مي
نبودن اساتيد را نام برد. بنابراين بهتر است اساتيد  وقت مطب و تمام

وقت  صورت تمام اتيدي که مطب خصوصي نداشته و بهمشاور از بين اس

  جغرافيايي در دانشگاه مشغول کار هستند، انتخاب شوند.

نتايج مطالعه حاضر بيانگر شکاف عميق بين وضعيت موجود و مطلوب 
اساتيد مشاور دانشکده دندانپزشکي بابل است. ازآنجاکه مشاوره 

لکرد تحصيلي شناختي بر بهبود عم هاي روان تحصيلي و مراقبت

دانشجويان موثر بوده و مشاوره تاثير مهمي در کسب و ارتقاي 
خودپنداري مثبت، رفع مشکالت دانشجويان در اين زمينه و حل 

شود، بنابراين  مسايل داشته و موجب ارتقاي توانمندي در آموزش مي

  ].۱۵، ۱۳رسد [ نظر مي تامل و يافتن علت اين شکاف ضروري به

ه در دانشگاه جندي شاپور اهواز، دانشگاه علوم مطالعات انجام شد

مندي  پزشکي کرمان و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بيانگر عالقه
]. اما در ۴، ۳، ۲اساتيد به امر مشاوره و راهنمايي تحصيلي بوده است [

مطالعه ما عالقه به مشاوره بين اساتيد دانشکده دندانپزشکي کم بوده 

که تنها يک سوم از اساتيد مطرح  وريط که جاي بسي تامل است به
مندي زيادي به امر مشاوره و راهنمايي تحصيلي  کردند که عالقه

دانشجويان دارند. در مطالعه مذکور ميزان مشارکت دانشکده و اهميت 

مسئولين در ارتباط با مشاوره و  راهنمايي تحصيلي از نظر اساتيد کم 
تقد بودند که مسئولين اهميت بوده و تقريباً بيش از نيمي از آنان  مع

مندي اساتيد  رسد ميان عالقه نظر مي دهند. به کمي به امر مشاوره مي

به مشاوره و اهميت مسئولين دانشکده ارتباط مثبتي وجود داشته باشد؛ 

وقتي مسئولين دانشکده جايگاهي برای اساتيد مشاور قايل نباشند يا 
نوعي  ار نباشد، مسلماً بهسيستم تشويقي يا کارگاهي در دانشکده برقر

عالقگي آنها به امر مشاوره  در دلسردي اعضای هيات علمي و بي

شود که حداقل يکي از معيارهاي  تواند موثر باشد. پيشنهاد مي مي
کننده شايستگي آنها در سمت  ها و تعيين ارزيابي مسئولين دانشکده

هميت دادن به منظور ا اجرايي، کارآيي آنان در برقراري بستر مناسب به

  مشاوره و راهنمايي تحصيلي دانشجويان باشد.

درمجموع نتايج مطالعات مختلف بيانگر آن است که اساتيد از همکاري 
ها در راستاي توجيه اساتيد راهنما نسبت به  آموزشي و اجرايي دانشکده

تر مسئوليت  فرآيند استاد راهنما رضايت چنداني ندارند. توجه جدي

ت جايگاه استاد مشاور در بهبود شرايط کنوني مشاوره و دانشگاه و تقوي
]. در ارتباط با ميزان ۴، ۲تواند در دانشگاه موثر باشد [ راهنمايي مي

مراجعه دانشجويان به اساتيد مشاور، در حدود بيش از نيمي از اساتيد 
بر اين باور بودند که ميزان مراجعه بسيار پايين است؛ شايد علت کم 

ن دليل باشد که دانشجويان افراد جوان جامعه بوده و اکثراً مراجعه به اي
توانند مشکل خود را حل کرده و فقط در  معقتدند که خودشان مي

کنند. همچنين برخي از  شرايط بحراني به اساتيد مشاور مراجعه مي

دانشجويان اساتيد مشاور را منبع قابل اعتمادي برای بيان مشکالت 
است به اين دليل باشد که اعتمادسازي بين دانند که ممکن  خود نمي

رسد  نظر مي خوبي صورت نگرفته و به دانشجو و اساتيد مشاور، به

هاي برقراري اصول ارتباط يا  شرکت توام دانشجو و استاد در کارگاه
کردن بستر امن در برقراري ارتباط  هاي زندگي بتواند به فراهم مهارت

ه نتايج مراکز نيز گوياي اين کننده باشد. اين درحالي است ک کمک

که در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان تنها  طوري مطلب است، به
% دانشجويان معتقد بودند که استاد راهنماي آنان توانسته در حل ۱/۲۴

]. ۴مشکالت درسي، آموزشي و اجرايي و شخصي به آنها کمک نمايد [

دانشجويان ها مسئوليت خطيري در تربيت و آموزش و پرورش  دانشگاه

دارند و ارايه مشاوره و راهنمايي تحصيلي از طريق اساتيد به 
کننده خواهد بود تا  دانشجويان که نيروي جوان جامعه هستند، کمک

]. بديهي است که درمورد هر ۱۶در غلبه بر مشکالتشان فايق آيند [
فرآيند درحال اجرا، ارزيابي دقيق و مدام فرآيند، شناسايي نقاط ضعف و 
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، بررسي ميزان رضايت ذينفعان و کارآيي فرآيند در رسيدن به قوت

ريزي  اهداف امري ضروري است. به کمک اين ارزيابي لزوم برنامه
جديد برای بهبود عملکرد و کيفيت فرآيند و ايجاد تغييرات الزم 

  ].۴شود [ مشخص مي

در مطالعات پيشين اکثر دانشجويان از وظايف اساتيد مشاور آگاهي 

دانستند  شتند و صرفاً اساتيد مشاور را در انتخاب واحد موثر ميکمي دا

]. در مطالعه ما، فقط در يک سوم موارد تاثير عملکرد موجود اساتيد ۳[
در انتخاب واحد مطلوب گزارش شد، اما بيش از نيمي از اساتيد 
دانشکده معتقد بودند که همکاري الزم را در بررسي اُفت تحصيلي رفع 

دادن دانشجو به مقررات آموزشي  دانشجو و آگاهي مشکالت شخصي
دليل عدم حمايت سيستم آموزشي و عدم  دانشکده نداشتند که شايد به

آگاهي آنان نسبت به مقررات آموزشي باشد. البته در حدود بيش از 

الزحمه يا امتياز به اساتيد مشاور را  نيمي از اساتيد تاثير اختصاص حق
ه مشاوره موثر مطرح کردند و غريب به در افزايش عالقه و انگيز

اند.  دانسته اکثريت نقش فضا و امکانات فيزيکي بر مشاوره را موثر مي

دليل کمبود امکانات مربوط به مکان مشاوره در دانشکده  ازآنجاکه به

کار هستند. لذا بسياري از  بسياري از اساتيد در يک اتاق مشغول به
لي به بيان مسايل خصوصي خود دانشجويان در اين محيط شلوغ تماي

  کنند. ندارند، به همين دليل اصالً به استاد مشاور مراجعه نمي
شکي نيست که کليد پيشرفت و تکامل هر جامعه بر پايه برخورداري از 
راهنمايي و مشاوره عالمانه و خردمندانه افراد جامعه است. دانشجويان 

يت و پيشگيري از ها طي تحصيل خود براي توانمندي، موفق دانشگاه

مشکالت تحصيلي نيازمند مشاوره و راهنمايي تحصيلي هستند. 

اند نياز دانشجويان را در اين خصوص برطرف نمايند.  ها موظف دانشگاه
رسد که افزايش مهارت اساتيد راهنما در انجام وظايف  نظر مي به

آميز دانشجويان  منظور کمک و ياري موفقيت مشاوره و راهنمايي به

  ].۱۷ري و بسيار با اهميت است [ضرو
ارزيابي فرآيند استاد راهنما باتوجه به نقش مهم آن در بهبود 

آموزي، انگيزه و سالمت دانشجويان امري ضروري است.  علم

ها عالوه بر ضرورت وجود فرآيند استاد راهنما بايد نحوه  دانشگاه
فرآيند که اجراي نامطلوب يک  طوري اجرايي آن را درنظر بگيرند؛ به

، ۲دار نمايد [ نبايد اصل موضوع را که مورد اتفاق نظر است، خدشه

ريزي مداوم از اساتيد و  ]. همچنين همزمان بايد نظرسنجي و برنامه۱۷

دانشجويان در دستور کارفرآيند استاد راهنما توسط مسئولين قرار گيرد. 
د در دانشکده دندانپزشکي بابل، کمترين امتياز به وضعيت و عملکر

موجود مشاوره مربوط به دسترسي به سوابق تحصيلي دانشجو و 

بيشترين امتياز در ارتباط با تاثير اساتيد مشاور در انتخاب واحد مطرح 
شد. در دانشگاه جندي شاپور اهواز، کمترين امتياز در ارتباط با وضعيت 

موجود استاد مشاور مرتبط با ميزان دسترسي به سوابق تحصيلي بود 

ميزان  وافق با مطالعه مذکور است؛ اما بيشترين امتياز بهکه در ت
همکاري استاد راهنما با دانشجويان برای تحصيل در مقاطع تحصيلي 

  ].۲باالتر است [

در اين مطالعه، در ارتباط با وضعيت مطلوب اساتيد مشاور کمترين 

الزحمه يا امتياز به اساتيد مشاور در افزايش  امتياز به اختصاص حق
قه و انگيزه به مشاوره داده شد. اين درحالي بوده است که در عال

دانشگاه جندي شاپور اهواز، کمترين امتياز در ارتباط با وضعيت مطلوب 

شدن امور آموزشي درنظر گرفته شد.  مشاوره در جهت کامپيوتري

هاي طراحي شده توسط اساتيد  نامه رسد که محتوي پرسش نظر مي به

شود. نتايج  ر مطابق مختلف محسوب مياز علل اصلي تفاوت د
مطالعات انجام شده حاکي از آن است که مشکالت آموزشي، مسايل 

اي و شغلي مهمترين نيازهاي  عاطفي، ارتباطي و مشکالت حرفه

و همکاران در ارتباط با  ادهمي]. در مطالعه ۱۸اي هستند [ مشاوره
مونث هاي عملکرد اساتيد مشاور برحسب جنس، در افراد  جنبه

بيشترين جنبه امضا و کنترل فرم انتخاب واحد و در افراد مذکر، نقد 

  ].۸اُفت تحصيلي دانشجو مطرح شده است [
مندي بيشتري به  تر، عالقه نتايج نشان داد که اساتيد مشاور جوان

بودن سن  بودن، نزديک دليل پرانرژي مشاوره نشان دادند که شايد به

هاي آغازين  استاد به دانشجو و جذابيت کاري براي آنان در سال

]. ۴و همکاران است [ سيروسخدمت باشد که در توافق با مطالعه 
دليل آگاهي بيشتر از قوانين  پست اجرايي داشتند، بهاساتيدي که سابقه 

آموزشي و مشکالت موجود در دانشگاه بر سر راه مسئولين، ديدگاه 
تري نسبت به وضعيت موجود عملکرد مشاوره در دانشکده  مثبت

داشتند و اساتيدي که درحال حاضر دانشجوي تحت مشاوره در 

بوده و مشکالت و شرايط  دليل آنکه در حيطه کار دانشکده داشتند، به

تري  کنند، ديدگاه مثبت دانشجويان و اساتيد را از نزديک لمس مي

  نسبت به عملکرد موجود اساتيد مشاور دانشکده دندانپزشکي داشتند.
  

  گيری نتيجه

رسد که نگرش مثبتي نسبت به وظايف اساتيد مشاور در  نظر مي به

ع از وظايف اساتيد مشاور دانشکده وجود دارد. اما اساتيد با وجود اطال
  ديدگاه مطلوبي نسبت به عملکرد اساتيد مشاور ندارند. 
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