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 ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازپزشکی ی دانشکده یمونولوژیاگروه  یمرب: ولؤمس ی یسندهنو

 ی ارائده  هدد،،  ینا به یدنرس یبرا ود دارن بر عهده یاندانشجو یتترب در یریخط یتمسؤول ها دانشگاه: چکیده

نظرات اساتید   ی یسهمقابا هد، بررسی و  این مطالعه. است ضرورت یکدانشجویان  یلیتحص ییراهنما و مشاوره

طراحدی و   ،دانشگاهاهواز در مورد مشاوره و راهنمایی تحصیلی در  شاپور یجندو دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

 .اجرا گردید
اهدواز   شداپور  یجندد ت علمی و دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی أعضو هی 105مقطعی، -توصیفی ی مطالعهدر این 

کده در آن وضدعیت مشداوره و راهنمدایی تحصدیلی در       نامده  پرسشاز طریق دو  ها داده یآور جمع. شرکت داشتند

آمداری   یها آزمونو  SPSS.15 افزار نرمبا استفاده از  ها داده. ت گرفتمورد بررسی قرار گرفته بود، صور ،دانشگاه

T  و ANOVA تحلیل نظرات پاسخگویان نشان داد، اساتید وضدعیت مشداوره و راهنمدایی     .تجزیه و تحلیل شد

در سدطح    60/2±46/0در سطح باالتر از متوسط و دانشدجویان بدا میدانگین     64/3±15/0تحصیلی را با میانگین 

میانگین نظرات دانشجویان و اسداتید برحسدج جدن      ی یسهمقا. (p<0.001) اند کردهاز متوسط ارزیابی  تر یینپا

نث در مورد وضعیت موجود مشاوره و راهنمایی تحصدیلی  ؤنشان داد که بین نظرات دانشجویان و اساتید مذکر و م

دانشجویان به یدک نسد ت از شدرایط موجدود مشداوره و       اساتید و .وجود ندارد یدارادر دانشگاه تفاوت آماری معن

با توجه به لزوم حمایت و هدایت دانشجویان توسط اسداتید راهنمدا،   . راهنمایی تحصیلی در دانشگاه رضایت ندارند

 .رسد یمبازنگری و اصالح فرایند استاد راهنما ضروری به نظر 

 گاهتحصیلی، دانشجویان، اساتید، دید ی مشاوره: واژگان کلیدی
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 مقدمه

راهنمایی و مشاوره برای ارتقای سطح کیفی       

در مراکز  یژهبه وزندگی و پیشرفت در جامعه و 

و دانشجویان  آموزان دانشآموزشی طی دوران تحصیل 

 (.5545پاشا شریفی ) از اهمیت شایانی برخوردار است

فردی و  ی یاورانهتحصیلی نوعی رابطه  ی مشاوره      

و  ها ییتواناگروهی است که به فراگیران در شناخت 

و حل  یزیر برنامهیادگیری،  ی یوهشاستعدادها و 

، تا بدین کند یممشکالت آموزشی و انض اطی کمک 

خود را شکوفا سازند،  های ییتواناآنان بتوانند  ،ترتیج

مشکالت تحصیلی خود را حل کنند و با محیط 

دانشجویان زمانی در تحصیالت . آموزشی سازگار شوند

 ی یزهانگخود موفق خواهند شد که عالوه بر داشتن 

تحصیلی اطالعات درست  یها مهارت ی دربارهتحصیلی، 

تحصیلی یکی  یها مهارتآموزش . و کافی داشته باشند

به  توان یماز وظایف مهم مشاوران است، که این مهم را 

فردی و گروهی به  ی مشاورهدو صورت راهنمایی و 

دانش آموزان و دانشجویان آموزش داد تا بتوانند به نحو 

 احمدی) گیرند کار بهاحسن در زندگی تحصیلی خود 

2002 .) 

، در شروع هر سال ها دانشگاهط ق روال رایج در      

تحصیلی، تعدادی دانشجوی پذیرفته شده به هر یک از 

تا حسج نیاز با . گردد یمت علمی معرفی أاعضای هی

مشاوره و  ی ارائهل و مشکالت آنان و یبررسی مسا

الزم فضای مناس ی را برای پیشرفت  های ییراهنما

        ها ییراهنمااگر این . تحصیلی آنان فراهم سازند

با حل بسیاری از  تواند یم ،انجام شود یدرست به

 ها دانشگاهمشکالت دانشجویان مانع از افت تحصیلی در 

 . گردد

 ینتر مهممشاوره و راهنمایی دانشجویان یکی از     

. آید یمبه حساب  ها دانشگاه در گیری یشپراه ردهای 

     های یوهشتحصیلی، ضمن آموزش  ی مشاوره

مواجهه با رویدادهای  ی نحوهدرست و  گیری یمتصم

درونی و  یها تعارضزندگی، به گسترش بینش، حل 

و در نهایت  انجامد یمرشد روابط سازنده با دیگران 

موجج بازدهی و کارآمدی بیشتر نظام آموزشی، افزایش 

 رفیعی) گردد یمپیشرفت و کاهش افت تحصیلی 

تحصیلی بر به ود  ی مشاورهثیر أدر پژوهشی ت(. 2002

عملکرد تحصیلی دانشجویان دارای افت تحصیلی در 

تحصیلی بر  یها مشاورهدانشگاه اصفهان، نشان داد که 

 شم ) ثر بوده استؤبه ود عملکرد دانشجویان م

نشان داد  ن نیزنتایج بررسی رجایی و همکارا(. 2000

 یها مهارتافزایش  تحصیلی گروهی بر ی مشاورهکه 

توماس (. 5343 رجایی) ثر استؤتحصیلی فراگیران م

راهنمایی  های یتفعالدر پژوهش خود نتیجه گرفت که 

و مشاوره در حل مشکالت فراگیران و پیشرفت 

 توماس) داشته است ییسزا بهتحصیلی آنان نقش 

2005.) 

دانشجویان از استاد راهنما انتظار دارند به عنوان      

تجربیات یادگیری، آگاهی و اطالعات  کننده هماهنگ

درسی، راه و روش ث ت نام و  ی برنامهکافی در مورد 

 داشته باشند یا مشاورهخدمات شخصی، پزشکی و 

اهمیت و ضرورت  رغم یعل(. 5345 آبادی یعشف)

 دهد یممتعدد نشان تحصیلی، نتایج مطالعات  ی مشاوره

سفانه، دانشجویان اساتید را به عنوان من ع أکه مت

مطمئن و مرجع مناسج برای رفع نیازهای خود در طی 

، 2004 ، ادهمی2000 یا هزاوه) شناسند ینمتحصیل 

نتایج پژوهشی در  (.2005 یا هزاوهو  2000 وال

 یاندانشجودانشگاه علوم پزشکی همدان نشان داد که 

 یا مشاوره یازهاین رفع یبرا یمشخصو  من ع مطمئن

و  شناسند ینمخود  یلتحصدوران  یطدر  ییراهنماو 

دانشگاه نتوانسته است  ییراهنمامشاوره و  ی ارائه

داشته باشد  یاندانشجو یبرا بخشی یترضا یگاهجا

ادهمی نیز با بررسی نظرات (. 2000 یا هزاوه)

نموده دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان گزارش 

جایگاه  ،است که راهنمایی اساتید مشاور نتوانسته است

 ادهمی) را برای دانشجویان فراهم آورد بخشی یترضا

نتایج یک مطالعه در دانشگاه سلطنتی انگلی  (.  2004

مشاوره و  ی ارائهنیز نشان داد که دانشجویان از 

 وال) راهنمایی اساتید مشاور رضایت کافی ندارند

با بررسی نظرات اساتید  یا مطالعهدر  یا هزاوه(. 2000
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دانشگاه علوم پزشکی همدان گزارش نموده است که 

مشاوره و  ی ارائهدر  یکامل یتموفقاساتید راهنما 

 (.  2005 یا هزاوه) اند نداشته یاندانشجو ییراهنما

تحقیقات مختلف حاکی از آن است که  ی یشینهپ   

کید سیستم أت رغم یعلیند راهنمایی دانشجویان آفر

مربوطه، م تال به یک خالء  های نامه یینآآموزشی و 

اجرایی است و نه تنها از سوی دانشجویان بلکه از سوی 

اساتید مشاور نیز مورد استق ال جدی قرار نگرفته است 

این وضعیت، دستیابی به هد، مهم حمایت و  و ط عاً

 سیروس) سازد یمراهنمایی دانشجویان را دشوار 

2050.)    

 ی مشاورهبا توجه به اهمیت و نقش و جایگاه     

تحصیلی در جهت رفع مشکالت دانشجویان و از آنجایی 

این  ی ارائهکه اطالعات روشن و مشخصی از وضعیت 

این  نیستخدمات به دانشجویان در دانشگاه در دست 

بنابراین هد، . مطالعه طراحی و اجرا گردیده است

نظرات اساتید و  ی یسهامقحاضر بررسی و  ی مطالعه

اهواز  شاپور یجنددانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

. باشد یممشاوره و راهنمایی تحصیلی  ی ارائه ی درباره

و  یزیر برنامهدر راستای  تواند یمنتایج این بررسی 

در  یا مشاورهخدمات  ی ارائهارتقای کمی و کیفی 

 . ثر باشدؤدانشگاه م

 ها روشمواد و 

مقطعی، وضعیت مشاوره و  ی مطالعهدر این      

راهنمایی تحصیلی از دیدگاه اساتید و دانشجویان 

اهواز مورد بررسی  شاپور یجنددانشگاه علوم پزشکی 

اساتید غیر  ،جامعه آماری در این مطالعه. قرار گرفت

بالینی و کلیه دانشجویان دانشگاه در سال تحصیلی 

 4200و  212ترتیج  بودند که تعداد آنان به 45-5344

حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و . نفر بود

و  560مورگان برای اساتید و دانشجویان به ترتیج 

تصادفی  یریگ نمونهنفر تعیین گردید که به روش  345

ت علمی أاز میان دانشجویان و اعضای هی یا ط قه

 .مختلف انتخاب شدند یها دانشکده

مشتمل بر دو  یا نامه پرسش ها دادهابزار گردآوری     

فردی پاسخ  های یژگیوبخش اول مربوط به . بخش بود

دهندگان و بخش دوم نیز به منظور تعیین نظرات 

مختلف وضعیت  یها جن ه ی دربارهاساتید و دانشجویان 

موجود مشاوره و راهنمایی تحصیلی در دانشگاه به 

ال به ترتیج برای ؤس 52و  51ترتیج در قالج 

اساتید و دانشجویان . دانشجویان و اساتید تدوین گردید

لیکرت  یا درجهنظرات خود را بر روی یک مقیاس پنج 

 1تا  5از خیلی کم تا خیلی زیاد با ارزش نمرات از 

مورد استفاده در این  ی نامه پرسش .نمودند یماعالم 

توسط سکینه شاهی و  5342پژوهش، در سال 

 در دانشگاه شهید چمران به کار گرفته شدههمکارش 

و پ  از تغییراتی در محتوا، با توجه به ( 56)

استاد مشاور وزارت بهداشت  نامه یینآ یها دستورالعمل

از طریق  نامه پرسشروایی . درمان استفاده گردید و

نظرسنجی از متخصصان مورد ارزیابی قرار گرفت و 

= 41/0) ی درونیپایایی آن با استفاده از روش همسان

α )تعیین گردید . 

درس و در محل کار به  یها کالسدر  ها نامه پرسش   

     دانشجویان و اساتید داده شد و پ  از تکمیل 

و  SPSS-15 افزار نرمتوسط  ها داده. گردید یآور جمع

میانگین و انحرا، ) آمار توصیفی یها روشبا استفاده از 

مورد ( t ،ANOVAآزمون ) و آمار استن اطی( معیار

 .تجزیه و تحلیل قرار گرفت

  ها یافته

توزیع شده  ی نامه پرسش 941 از یده پاسخمیزان     

توزیع  ی نامه پرسش 345و از  درصد 01 برای اساتید

 درصد 2/44. درصد بود 50 شده برای دانشجویان

درصد پسر با  3/33و  دانشجویان مورد مطالعه دختر

 32. بودند 2/25±5/35میانگین واحدهای گذرانیده 

      پزشکی، ) درصد دانشجویان در مقطع دکترا

درصد در مقاطع  43و ( و داروسازی یپزشک دندان

ز ا .کردند یمتحصیل ( کارشناسی و کاردانی) تر یینپا

درصد زن و بقیه مرد  14 ت علمیأکل اعضای هی

درصد  30مربی،  ی مرت هاز اساتید در درصد  64. بودند
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 ی مرت هدرصد در  22استادیاری و  ی مرت هدر 

میانگین سنوات خدمت اعضای  .دانشیاری و باالتر بودند

 .سال بود 14/56±5/4ت علمی أهی

نظرات اساتید نس ت به وضع موجود  ی نمرهمیانگین     

و میانگین  64/3±15/0مشاوره و راهنمایی تحصیلی 

 (.p =0005/0) بود  60/2±46/0نظرات  دانشجویان 

میانگین نظرات اساتید و دانشجویان در  5جدول  در    

ارت اط با ابعاد مختلف مشاوره و راهنمایی تحصیلی در 

نشان  5که جدول  یطور همان. دانشگاه قید شده است

ابعاد مختلف مشاوره و راهنمایی  ی درباره دهد یم

ت اساتید بیشتر از دانشجویان تحصیلی میانگین نظرا

اطالع از وضعیت "نمره را به  ینتر کماساتید . باشد یم

و بیشترین  "تحصیلی دانشجویان تحت راهنمایی خود

کمک استاد راهنما برای ادامه تحصیل "نمره را به 

گروه دانشجویان . اند داده "دانشجویان به مقاطع باالتر

استاد راهنما در میزان کمک "نمره را به  ینتر کمنیز 

و بیشترین نمره  "مشکالت شخصی و خانوادگی دانشجو

     کامپیوتری شدن امور آموزشی تا چه حد "را به 

 . اند داده "جایگزین استاد راهنما شود تواند یم

االت نشان داد که ؤتحلیل نتایج مطالعه به تفکیک س   

 56، 53موارد  جز بهدر تمامی ابعاد مشاوره و راهنمایی 

تفاوت معناداری بین نظرات اساتید و دانشجویان  51 و

 از مراتج بهوجود دارد و میانگین نظرات دانشجویان 

به (. 5جدول) باشد یم تر یینپامیانگین نظرات اساتید 

در مقایسه با  ای ینانهبدبع ارتی دانشجویان دیدگاه 

داد  نشان tتحلیل نتایج بر اساس آزمون . اساتید دارند

بین میانگین نظرات اساتید زن و مرد در مورد وضعیت 

موجود مشاوره و راهنمایی تحصیلی در دانشگاه تفاوت 

میانگین نظرات اساتید زن و مرد . معناداری وجود ندارد

 . بود( p=015/0)64/3±15/0و  62/3±14/0به ترتیج 

از جنسیت  نظر صر،به ع ارت دیگر دیدگاه اساتید 

 . ره و راهنمایی یکسان استمشاو ی درباره

تحلیل نتایج همچنین نشان داد که بین نظرات     

و داروسازی  یپزشک دندانپزشکی،  یها دانشکدهاساتید 

دارند  تر یینپاکه دانشجویان مقاطع  ها دانشکدهبا سایر 

دار آماری وجود دارد، میانگین نظرات آنان اتفاوت معن

 بود 26/3±61/0و   54/3±14/0 یجترت به

(0005/0=p .) 

تحلیل میانگین نظرات دانشجویان برحسج جن      

نیز نشان داد که بین نظرات دانشجویان 

تفاوت ( 22/2±43/0) و پسر( 62/2±44/0)دختر

به ع ارت دیگر (. p =151/0)دار آماری وجود ندارد امعن

از جنسیت درباره مشاوره  نظر صر،دیدگاه دانشجویان 

 . و راهنمایی یکسان است

نظرات دانشجویان مقاطع مختلف  ی یسهمقا    

تحصیلی نشان داد که بین نظرات دانشجویان مقطع 

و ( و داروسازی یپزشک دندانپزشکی، ) دکترا

تفاوت ( کارشناسی و کاردانی) دانشجویان مقاطع پایین

میانگین نظرات دانشجویان مقطع . معناداری وجود دارد

و میانگین نظرات دانشجویان  52/2±24/0دکترا  

به (. p=0005/0) بود 14/2±46/0 تر یینپامقاطع 

ع ارتی دانشجویانی که بیشتر در دانشگاه حضور دارند و 

دیدگاه  ،بنابراین به مشاوره بیشتری نیازمند هستند

 .دارند تری یمنف

 بحث

ایددن بررسددی نشددان داد کدده دیدددگاه اسدداتید و          

یندد مشداوره و   آرایط موجدود فر دانشجویان نس ت به ش

اسداتید  . راهنمایی تحصیلی در دانشدگاه متفداوت اسدت   

یند را باالتر از سدطح متوسدط و   آوضعیت کنونی این فر

از سطح متوسدط و   تر یینپامطلوب و دانشجویان   نس تاً

این یافته بدا نتدایج تحقیقدات    . اند کردهنامطلوب ارزیابی 

سددیروس در انجددام شددده توسددط ادهمددی در کرمددان و 

در ارت داط بدا   ( 2050 ، سیروس2004 ادهمی) اصفهان

ینددد اسددتاد مشدداور، و آفر ی دربددارهنظددرات دانشددجویان 

در همدان و علیزاده در ت ریز در مدورد دیددگاه    یا هزاوه

 یا هدزاوه )باشدد   یمد اساتید نس ت به این فرایند همسو 

 (. 5344 ، علیزاده2005

دانشجویان  مندی یترضاکه میزان  یا مطالعهدر     

مشاوره و  ی ارائهدانشگاه علوم پزشکی همدان نس ت به 

راهنمایی تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته، نامناسج 
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بودن جایگاه استاد راهنما به عنوان یک من ع اصلی 

دانشجویان علت اصلی جهت حل مسایل و مشکالت 

ه مشاوره و راهنمایی ئعدم رضایت دانشجویان از ارا

در این مطالعه همچنین کم . تحصیلی معرفی شده است

 تأثیر یبتوجهی و عدم صر، وقت کافی اساتید مشاور، 

اساتید  گیری یپبودن راهنمایی و مشاوره اساتید و عدم 

 عوامل نارضایتی ینتر مهممشاور در حل مشکالت از 

نتایج (. 2000 یا هزاوه) دانشجویان اعالم گردیده است

برخی مطالعات دیگر نیز عدم جدیت، عملکرد نامناسج 

و آگاهی کم اساتید مشاور با وظایف استاد مشاوری را از 

 اند کردهعلل اصلی ناخرسندی دانشجویان گزارش 

 (.2050 بریر  و  2004 ادهمی)

شجویان نس ت به اگرچه اساتید در مقایسه با دان      

یند مشاوره و راهنمایی تحصیلی در دانشگاه  نگرش آفر

دارند با این وجود میانگین کل نظرات اساتید  یتر مث ت

. باشد ینمبیانگر مطلوب بودن شرایط کنونی این فرایند 

دانشگاه به امر مشاوره و راهنمایی  که ینااساتید از 

دانی از و با حمایت و قدر دهد ینمدانشجویان اهمیت 

  ،آورد ینماساتید موج ات دلگرمی آنان را فراهم 

 . باشند یمناراضی 

دار بین ااین مطالعه بر تفاوت معن های یافتهیکی از      

این شکا، به . نظرات اساتید و دانشجویان اشاره دارد

مورد  یا مشاورهروند ارائه خدمات  دهد یمنشان  یا گونه

نظر دانشجویان و اساتید تفاوت داشته، به ع ارتی، از 

در دانشگاه تفاوت  یا مشاورهارائه خدمات  ی نحوهنظر 

این خدمات  ی یدکنندهتولو  کننده مصر،بارزی بین 

انعکاس تصور  تواند یم یا اندازهمشهود است که تا 

این خدمات یعنی اساتید از  ی دهنده ارائهمث ت 

 . دعملکردشان باش

 مصر، اما آنچه در این ارت اط حائز اهمیت است نگاه

است که بایستی ارزش و اهمیت خدمات ارائه  کننده 

نتایج بررسی حاضر حاکی از  .شده را باور داشته باشد

این بود که هم اساتید و هم دانشجویان بر این باورند 

که دانشگاه برای مشاوره و راهنمایی دانشجویان اهمیت 

و در این بین میانگین نظرات . باشد ینمل ئزیادی قا

 تر یمنفبوده که بیانگر دیدگاه  تر یینپادانشجویان 

 های یافتهید ؤاین نتیجه م .باشد یمدانشجویان 

شاهی در دانشگاه شهید چمران اهواز است  ی مطالعه

که گزارش کرد دانشجویان نس ت به اساتید وضعیت 

ارزیابی  تر یفضعموجود مشاوره و راهنمایی تحصیلی را 

 (. 5342 شاهی) کرده بودند

که اگر چه  دهد یمنتایج دیگر این مطالعه نشان     

میزان آگاهی آنان از  ی دربارهمیانگین نظرات اساتید 

وظایف خود باالتر از میانگین نظرات دانشجویان بوده 

است، اما در مجموع اساتید و دانشجویان آگاهی اساتید 

و اعتقاد دارند  اند نمودهوسط ارزیابی راهنما را در حد مت

که اساتید راهنما از کفایت اطالعاتی الزم جهت ایفای 

در مطالعات . باشند ینمنقش استاد مشاوری برخوردار 

دیگر نیز آشنایی اساتید با وظایف خود به عنوان استاد 

، 2000 یا هزاوه) مشاور ناکافی گزارش شده است

این (. 2050 سیروس و 2005 یا هزاوه، 2004 ادهمی

در حالی است که اساتید برای انجام وظایف مشاوره و 

کافی و  یها مهارتراهنمایی، بایستی از آگاهی و 

مستمر و  یرسان اطالعبنابراین . مناسج برخوردار باشند

به باالبردن آگاهی،  تواند یمآموزشی  یها برنامهاجرای 

نگرش و مهارت اساتید مشاور و جلج رضایت 

 . جویان منجر شوددانش

دانشجویان در ارت اط  یها پاسخکمترین میانگین      

   با میزان کمک اساتید مشاور به دانشجویان در 

شخصی و خانوادگی، شغلی، پژوهشی و حتی  های ینهزم

   شاهی در تحقیق خود عنوان . تحصیلی بوده است

 های ییراهنماکه بر اساس نظر دانشجویان،  کند یم

ثر ن وده و ؤتوسط اساتید مشاور مفید و م شده ارائه

 شاهی) ن وده است بخش یترضابرای آنان ع بالط 

گفت که استاد مشاور  توان یمبر این اساس (. 5342

 مندی یترضابا اصالح رویه خود در ایجاد ح   تواند یم

را برای  کننده یتحماثر بوده و نقش ؤدر دانشجو م

 .  دانشجو داشته باشد

موضوع را بر حسج تک  چه چناندر همین ارت اط     

 در ( 5جدول ) بررسی کنیم 50تا  1االت ؤتک س
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که دانشجویان در زمینه کمک استاد مشاور  یابیم یم  

مسایل "و  "مشکالت شخصی و خانوادگی"در رابطه با 

بیش از سایر  "شغلی و بازار کار ی یندهآمربوط به 

در این زمینه آنچه باید . اند داشتهعوامل نظر نامساعد 

مد نظر قرار بگیرد، مق ولیت و مورد وثوق بودن اساتید 

تا دانشجویان با طیج خاطر  کند یماست که اقتضا 

سفره دلشان را نزد اساتیدشان باز نموده و جهت حل 

هزاوه . استمداد نماینداین گونه مشکالت از اساتید خود 

ای گزارش نموده است که عمده فعالیت استاد مشاور از 

نظر دانشجویان در ارت اط با انتخاب واحد و ث ت نام 

بوده و دانشجویان اساتید مشاور را من ع مطمئن و 

خود در  یا مشاورهمشخصی برای طرح و رفع نیازهای 

 (.2000 یا هزاوه) شناسند ینمطی دوران تحصیل 

مهم دیگری که دانشجویان به آن اشاره  ی دغدغه     

ارایه شده توسط اساتید  های ییراهنمااثربخشی  اند کرده

در به ود  رود یمانتظار  مشاور بوده است که معموالً

لیکن بر اساس . ثر باشدؤوضعیت تحصیلی دانشجویان م

بوده ( 45/5میانگین) ثیر آن بسیار کمأنظر پاسخگویان ت

یید شده أوضوع در مطالعات دیگر نیز تاین م. است

که در دانشگاه علوم پزشکی  یا مطالعهاست، ازجمله 

ثیر أهمدان انجام شد نشان داد که دانشجویان از ت

تحصیلی خود  برد یشپمشاوره و راهنمایی استاد در 

نتایج مطالعه دیگری (. 2003 یا هزاوه) رضایت ندارند

در دانشگاه شهید چمران اهواز نیز نشان داد که 

ارائه شده  های ییراهنما 25/2دانشجویان با میانگین 

 نمایند ینمثر و مفید ارزیابی ؤتوسط اساتید مشاور را م

 .دارد یخوان هماین مطالعه  جکه با نتای( 5342 شاهی)

که این گروه  دهد یمتحلیل نظرات اساتید نشان     

اساتید مشاور به امر  یمند عالقهبیشترین امتیاز را به 

مشاوره و همچنین میزان کمک اساتید راهنما به 

آموزشی، پژوهشی  های ینهزمدر  خصوص بهدانشجویان 

چنانچه در این قسمت تک تک . اند دادهو خانوادگی 

که اهمیت و  شود یماالت بررسی شود مشخص ؤس

مشاوره و راهنمایی تحصیلی در نظارت کم به امر 

دانشگاه و عدم دسترسی اساتید مشاور به سوابق 

اساتید بوده که  یها دغدغهتحصیلی دانشجویان یکی از 

در . اند داشتهنظر نامساعدی نس ت به وضعیت آن 

یند آمطالعه شاهی و همکاران دیدگاه اساتید در مورد فر

عنوان مشاوره و راهنمایی دانشجویان، بررسی شده و 

دانشگاه  کنند یمگردیده که اغلج اساتید احساس 

نظارت کافی نداشته و از اساتید مشاور حمایت الزم را 

با این وجود میانگین (. 5342 شاهی) آورد ینم عمل به

اساتید مشاور بر این که  دهد یمنظرات اساتید نشان 

  باورند که در حد توان خود به دانشجویان کمک 

در این حوزه فعالیت  توانند یم همه یناولی با  اند کرده

با  شود یمبنابراین توصیه . بیشتری داشته باشند

حمایت از اساتید مشاور و تدارک تمهیدات الزم امکان 

  .کمک و مساعدت بیشتر آنان به دانشجویان فراهم شود

اساتید مراجعه کم دانشجویان را جهت خدمات      

انشجویان نیز با میانگین بسیار ،  که از طر، دیا مشاوره

و علل  ها ضعفکید قرار گرفته است از أپایین مورد ت

ناکارآمدی . دانند یمیند در دانشگاه آمهم ناکامی این فر

کم دانشجویان از این خدمات  یبردار بهرهد و آیناین فر

دانشجویان در مراجعه  انگیزگی یبممکن است از عوامل 

که توسط  یا مطالعهنتایج . به اساتید مشاور بوده باشد

انجام شد، اشاره بر این دارد که بیش از ( 2050) بریار

یند مشاوره در دانشگاه را آپنجاه درصد دانشجویان فر

نیز در ( 2050) گیوازولیاس(. 52) دانند یمنامناسج 

نشجویان اعتقاد بیان داشته است که بیشتر دا یا مطالعه

و  کنند یمدارند که خودشان بهتر مشکالتشان را حل  

   بنابراین نیاز به مراجعه به اساتید مشاور احساس 

  . کنند ینم

میانگین نظرات دانشجویان و اساتید در  ی یسهمقا   

مختلف نشان داد نگرش دانشجویان  یها دانشکده

در مقایسه  ها دانشکدهمقاطع دکترا و اساتید آنان در آن 

خدمات  ی ارائهنس ت به روند  ها دانشکدهبا سایر 

ضمن  یا هزاوه. است تر یمنفدر دانشگاه  یا مشاوره

از  یپزشک دندانیید نارضایتی دانشجویان پزشکی و أت

 نقل از میلر مشاوره و راهنمایی اساتید خود به

(Miller )علت این ناخرسندی را نیازمندی این
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ثر ؤمشاوره و راهنمایی تحصیلی م ی ارائهدانشجویان به  

و مفید اساتید مشاور به علت شرایط درسی و طوالنی 

 یا هزاوه) اعالم داشته است ها آنبودن مدت تحصیل 

2003 .) 

 گیری یجهنت

نتایج این پژوهش نشان داد که اساتید مشاور     

، کنند یممطلوب ارزیابی  عملکرد خود را در حد نس تاً

این خدمات  کننده یافتدراما از نظر دانشجویان که 

.  ضعیف و اندک بوده است یرسان خدماتهستند، این 

روند ارائه  ن بروالؤنتایج مطالعه بر  لزوم توجه جدی مس

ضرورت همسو کردن نگرش و  یا مشاورهخدمات 

یند آدانشجویان و اساتید از طریق اصالح و تقویت فر

استاد مشاور در دانشگاه صحه نهاده و همچنین نشان 

از راهکارهایی نظیر ساماندهی  یریگ بهرهکه با  دهد یم

و آشنای  مند عالقهاساتید  یریکارگ بهسیستم نظارتی، 

ت توجیهی به فنون مشاوره و همچنین با برگزاری جلسا

کیفیت  توان یمو تقویت مادی و معنوی اساتید مشاور 

 .    بخشید ءروند خدمات مشاوره را در دانشگاه ارتقا

 قدردانی

پژوهشگران، مراتج سپاس خود را از اساتید و   

در مطالعه ابراز داشته، و  کننده شرکتدانشجویان 

همچنین مراتج امتنان خود را نس ت به حمایت مالی و 

دانشگاه علوم  یآور فنتحقیقات و  معنوی معاونت

مین اعت ار أاهواز در تصویج و ت شاپور یجندپزشکی 

 .دارد یماین طرح پژوهشی اعالم 
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 دانشگاه در تحصیلی راهنمایی و مشاوره ی درباره دانشجویان و اساتید نظرات میانگین -5شماره   جدول

P 
میانگین نظرات 

 دانشجویان

میانگین نظرات   

 اساتید

 عناوین سؤاالت

 دانشجویان تحصیلی راهنمایی و مشاوره به دانشگاه اهمیت میزان .5 23/5±02/3 22/5±33/2 0005/0

0005/0 34/5±64/2 46/0±55/6 
 تحصدیلی  راهنمدایی  و مشداوره  بده  راهنمدا  اسداتید  عالقده  میدزان . 2

 دانشجویان

0005/0 56/5±05/3 54/0±43/3 
 اسدتاد  عندوان  به خود وظایف و نقش از راهنما اساتید آگاهی میزان. 3

 راهنما

0005/0 35/5±64/2 06/5±60/3 
 مشدکالت  و لیمسدا  حدل  جهدت  در راهنمدا  اسداتید  همکاری یزانم. 6

 دانشجویان

 درسی واحدهای حذ، و انتخاب در راهنما استاد کمک یزانم. 1 50/0±52/3 22/5±63/2 0005/0

 باالتر مقاطع در تحصیل ادامه برای  راهنما استاد کمک میزان. 4 24/5±32/3 23/5±04/2 0005/0

 پژوهش و تحقیق امر در راهنما استاد کمک میزان. 2 55/0±25/6 22/5±06/2 0005/0

0005/0 55/5±54/5 03/5±02/6 
 و شخصدی  مشدکالت  و لیمسدا  مدورد  در راهنما استاد کمک میزان. 4

 خانوادگی

0005/0 52/5±42/5 05/5±66/3 
 و شدغلی  آیندده  به مربوط مسائل مورد در راهنما استاد کمک میزان. 5

 کار بازار

0005/0 54/5±45/5 44/0±23/3 
 وضدعیت  به دود  در شدده  ارائده  یهدا  ییراهنمدا  بودن کافی و مؤثر .50

 دانشجویان تحصیلی

 راهنما اساتید به دانشجویان مراجعه میزان. 55 22/5±56/2 53/5±51/5 0005/0

 شده تعیین ساعات در حضور و راهنمای استاد فرصت میزان. 52 46/0±20/3 21/5±24/2 0005/0

524/0 24/5±14/2 21/5±14/2 
 تحدت  دانشدجویان  تحصدیلی  وضعیت از راهنما استاد اطالع میزان. 53

 راهنمایی

412/0 25/5±43/2 24/5±40/2 
 راهنمایی در اساتید اتاق فیزیکی امکانات و فضا کم ود ثیرأت میزان. 56

 دانشجویان

356/0 25/5±22/3 04/5±44/3 
 اسدتاد  جایگزین تواندمی حد چه تا آموزشی امور شدن کامپیوتری. 51

 باشد؟ راهنما

 آموزشی و اداری مقررات با دانشجویان توقعات مطابقت میزان. 54 42/0±44/2 --- ---

--- --- 55/5±01/6 
 افزایش در حد چه تا راهنما اساتید به امتیاز و الزحمه حق اختصاص. 52

 است؟ ثرؤم راهنمایی امر در آنان ی زهیانگ

 کل میانگین 15/0±64/3 46/0±60/2 0005/0
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Abstract: To cover the responsibilities toward students, the universities have to consider the 

student counseling as a necessity. This study aimed at comparing opinions of instructors and 

students towards Academic advising and counseling students in AJUMS. In this cross-

sectional study, 501 students and academic staff from AJUMS in total acted as the 

participants. The data was collected by distribution of two questionnaires upon the status of 

educational counseling. The data was analyzed using SPSS.15 software, t- test and ANOVA. 

According to the responses, the academic staff evaluated educational counseling at the rate of 

above the average (3.46±0.59) and students under the average (2.40±0.84) with significant 

differences of (p<0.001). Comparisons between students and professors’ attitudes’ about 

situation of educational student counseling regarding sex showed no statistically significant 

difference. In general it is concluded that, academic staff and students are not satisfied with 

the present status of student counseling. Considering the essentiality of this procedure, to 

support and conduct the students more sufficiently, a remedial looking seems necessary. 

Keywords:Educational counseling, Students, Instructors, Attitudes 
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