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 ده يچك







 

 مقدمه
طور مشترک  بتک    آموزش به نهياز مطالعات در زم ياريبس

-يعلوم، مشکالت اقرصاد يباورند که با توجه به گسرکدگ نيا
 انيدانشتوو  تيت موفق کيکته در مست   يها يدگيچيو پ ياجرماع

 اريبس تيمناسب از اهم ييکمک و راهنما افتيوجود دارد، در
ستط    ينعنوان اول [. اسراد راهنما به1بکخوردار است ] ياديز

گتکدد کته    ارتباطي دانشوو با سيسرم آموزشي محستو  متي  
هتاي ارتقتاي    در فکاهم ککدن زمينه يگذارکيتواند نقش تأث مي

علمي و رفع مشکالت آموزشي، فکدي، اجرمتاعي، عتاط ي و   
[. در مطالعات مخرلت  بتک   2،3] رفاهي دانشوويان داشره باشد

مشاوره  ارائه)اسراد راهنما( در  کيخط گاهينقش و ضکورت جا
هتا   آن يا جهتت رشتد فکفته    انيمطلو  دانشوو ييو راهنما

 [.4،5شده است ] ديتأک
از مشاوره و  يمخرل   يدر آموزش تعار قيتحق اتيادب در
که هدف از مشاوره کمک  ارائه شده است. نخست آن ييراهنما

 تيو سوم رشد شخصت  يکيادگيبه مکدم بوده است، دوم م هوم 
 کيت معرقد استت   Harrison راسرا ني[. در هم6] باشد يفکد م

 رتکنتد تتا توانتايي و قتد     يبا تمتام وجتود ستع    ديمشاور با
 [.7گيکي صحي  را در داوطلب ايواد نمايد ] تصميم

ه منزلتته يتتک فعاليتتت متتن م و  و راهنمتتايي بتت مشتتاوره
 التت يميالدي در شتهک بوسترون ا   1091يافره، از سال  سازمان

، (Frank Parsons) مرحده توسط فکدي به نام فکانک پارسونز
[. 1اي مشتهور استت، آزتاز شتد ]     که به پدر راهنمايي فکفته 

و مشتاوره و مقتدمات آن    ييموضوع راهنما کانيدر ا نيچن هم
کتکده استت    دايت شکوع و رونق پ 1337-1359 يها ن ساليب
مرحتده   التيا يها از کالج يکيانوام شده در   [. طبق مطالعه0]

آگتاه بته    يراهنمتا را فتکد   دياسات اني، دانشوو2996در سال 
نمودند  يمعکف باشنددر دسرکس  ازيهنگام ن شهيکه هم  يوظا
[19.] 

*dehdashti@semums.ac.ir
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   1307 تابسران(، 71 ي)پياپ 3، شماره 29جلد                                     کومش

 

 

راهنمتا   ديامکان انرخا  اسات تيهمواره بک اهم انيدانشوو
اند کته   داشره انيب نيچن نمودند، هم ديتأک کانيتوسط خود فکاگ

ارتباط مطلو  و توجه استراد راهنمتا بته وضتعيت آموزشتي      
موجب رضايرمندي و  تواند يم يليدانشوو در طول دوره تحص

 مطالعات جي[. نرا11شان شود ] پيشگيکي از مشکالت تحصيلي
و  يآن است کته مشتاوره تحصتيلي موجتب توانمنتد      يايگو

تک ن ام آموزشي شتده و منوتک بته کتاهش افتت       کارآيي بيش
-14شتود ]  دانشوويان مي يمشکالت رفرار ليتحصيلي و تقل

عنتوان   انر ار دارند اسراد راهنما بته  انيدانشوو نيچن [. هم12
 کنامته در متورد ب  يو اطالعات کاف يکننده، آگاه هماهنگ کي

و  يپزشتتک ،يو ختتدمات شخصتت يمستتائل آموزشتت ،يدرستت
راسترا بکابتک شتک      ني[. در همت 15داشتره باشتد ]   يا مشاوره
از  يجزئت  انيو مشاوره دانشتوو  ييشده، راهنما نييتع  يوظا
امتا   گتکدد  يدانشگاه محستو  مت   يعلم ئتياعضاء ه  يوظا

هتا در   آن يها مهارت شيدر جهت افزا يبکنامه خاص آموزش
 [.16وجود ندارد ] ها هدانشگا
 يکيدر  1004راهنما در سال  دياسات نديفکآ يابيارز نياول

تنها  که يطور انگلسران انوام گکفت، به يپزشک يها از دانشکده
کامتل   تيرضا نديفکآ نياز ا يمورد بکرس انياز دانشوو يمين

در چهار چتو    تک شيب انيدانشوو يرمنديرضا نياند. ا داشره
راهنما  دياسات االنهو تعداد جلسات، تالش فع ين م در بکگزار

و شتککت دادن دانشتوو در    يا جلسات مشاوره يبکگزار يبکا
 يو آموزشت  يدرست  يها تيدر کنار فعال ياجرماع يها تيفعال

دانشتتکده  انياز دانشتتوو يمتتي[. فتتدود ن17بتتوده استتت ] 
 دياسات ييمشاوره و راهنما ايدانشگاه سوت اسرکال يشناس روان
 جينرتا  زيت راسترا ن  نيت [. در ا11نمودنتد ]  يابياسب ارزرا نامن

کشتور   (University of Dandee) يپژوهش در دانشگاه داند
د استراد راهنمتا تنهتا در    کتک  آن بود که عمتل  انگکيانگلسران ب

 [.10شده است ] يابيمثبت ارز انياز دانشوو 4/11%
نته تنهتا    يو مشتاوره ناکتاف   يياست عتدم راهنمتا   يهيبد
را  کانيفکاگ يا فکفه يها و مهارت يبه اهداف آموزش يابيدسر

را از ن تک   کيناپتذ  جبکان يها انيبلکه ز دينما يدچار اخرالل م
جامعه به همکاه خواهد  يبکا طيواجد شکا يانسان يکوين نيتأم

جلستات   نير[. مطالعات نشان داده است کته نخست  29داشت ]
و کارآمتد بتودن    تيت بکگزار شده توسط اسراد راهنما در موفق

مهتم بتوده    انيدر دانشتوو  زهيت انگ واديجلسات مشاورره و ا
 ديبه استات  يعدم دسرکس انياز دانشوو ياريبس نيچن است، هم
مانع در  کيعنوان  را به يجلسات فضور يبکا ژهيراهنما به و

 [.21اند ] ارتباط با اسراد راهنما ذکک نموده يبکقکار
 يگکفرتار  ليبه دل کانيا يها اسراد راهنما در دانشگاه ن ام
به رفتع مشتکالت    يگ عالقه يفقدان تخصص الزم، ب ،يآموزش

 يدرخشان جينرا د،ياز فد اسات شيب يو مشغله کار انيدانشوو
وجود داشره  نهيزم نيهم در ا يريچه فعال و چنان اوردهيبه بار ن

 [.22است ]ده يگکد تنها کمک به انرخا  دروس، منحصک 
 دياستات  انيبته مشتاوره مرأست انه دانشتوو     ازين رزم يعل

 يخود ط يازهايمشاور را به عنوان منبع مطمئن و مکجع رفع ن
راهنمتا و   دياستات  ياتيو توجه به نقش ف شناسند ينم ليتحص

[. از 23رنگ استت ]  کم يعلوم پزشک يها مشاوره در دانشگاه
 ،يانوام شده در خصوص مشکالت روان قاتيتحق گکيطکف د
و  يو ضکورت اقدام جد تياهم ان،يدانشوو ياجرماع ،يعاط 

مشاور بته من تور فتائق     ديرا در انرخا  اسات يا افرهي سازمان
از  يناشت  يليو افتت تحصت   يکيشتگ يآمدن بک مشکالت قابل پ

 نيچن توان يچه گ ره شد م [. از آن24] دينما يها را مطک  م آن
در تمام طول  دانشوو تياسرنباط نمود که اسراد راهنما در هدا

ارتبتاط   يداشتره و در صتورت بکقتکار    يدينقش کل يليتحص
نحتو   نينقش بته بهرتک   نياسراد راهنما و دانشوو ا نيمطلو  ب

 .انوام خواهد شد
ها تالش بتک آن شتده استت کته نقتش       در دانشگاه امکوزه

از  يراهنما بکجسره شده و انر ار مؤسسات آموزش عال دياسات
قابتل توجته    يبه اهتداف آموزشت   دنيرس يراهنما بکا دياسات

 ديکتکد استات   عمل ي نهيمطالعات در زم که نياست. با توجه به ا
 يشتگاه مخرلت  دان  يها راهنما و عوامل مؤثک بک آن در رشره

بتا هتدف    مطالعته  نيت تک مورد توجه قکار گکفره است، لذا ا کم
دانشتکده   انيدانشوو دگاهيراهنما از د ديککد اسات عمل يابيارز

 .ديسمنان اجکا گکد يبهداشت دانشگاه علوم پزشک
 

 هامواد و روش
 يليتحل-ي ياز نوع توص يمطالعه مقطع کيمطالعه فاضک 

در دانشتکده   1305-06 يليدوم سال تحص سال ميبود که در ن
ورود  اري. معديسمنان اجکا گکد يبهداشت دانشگاه علوم پزشک

بهداشت  يها در رشره ليمشغول به تحص انيبه مطالعه دانشوو
ش از يبودند کته بت   يو بهداشت عموم يا بهداشت فکفه ط،يمح
 نيچنت  ککده باشند بوده استت. هتم   يرا سپک يليتکم تحص کي
 ليبه شککت در مطالعه و تکم ليها، عدم تما خکوج نمونه اريمع

دهندگان در ن ک گکفرته شتد. در    نامه توسط پاسخ کامل پکسش
دانشتوو   162 ط،يواجد شکا يدانشوو 171از موموع  تينها

 .قکار گکفرند يمورد بکرس
 پتتتژوهش فاضتتتک بتتتا کتتتد ياخالقتتت يهتتتا جنبتتته

IR.SEMUMS.REC.1395.233 اختتال   رتتهيکم ياز ستتو
قکار گکفره است. پس  دييسمنان مورد تأ يدانشگاه علوم پزشک

هک  يآموزش، در ابردا نيالزم با مسئول يها يهماهنگاز انوام 
 حاتيبتا ارائته توضت    د،يکالس، پکسشتگک بتا اجتازه از استات    
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 و همکاران مهشيد بهکامي                                        ...

 

 

نمتوده و ستپس    هيرا توج انيدانشوودر مورد طک ،  يضکور
 يآور جمتع  ليت و بالفاصله پس از تکم عيها را توز نامه پکسش
 يرمنديو بتا رضتا   ياريشککت در مطالعه اخر نيچن . همديگکد

به  زيآگاهانه بوده است. در خصوص محکمانه بودن اطالعات ن
 .خاطک داده شد نانياطم انيدانشوو

مطالعته، بکگکفرته از    نيت متورد استر اده در ا   نامته  پکسش
و  يلتتيجبکائ ينامتته متتورد استتر اده در پتتژوهش آقتتا پکستتش

هتا و   تيفعال ينامه بک مبنا پکسش يمحروا همکاران بوده است.
شتده   نيراهنمتا تتدو   ديککد استات  مورد انر ار از عمل  يوظا

 يفتتکد اتياستتت. قستتمت نخستتت آن، مکبتتوط بتته خصوصتت
تأهتل،   تيشامل ستن، جتنس، وضتع    مطالعهمورد  يها وافد
و  يليمقطع تحص ،يليمحل سکونت، رشره تحص ،يبوم تيوضع

بتا استراد    يي)نحتوه آشتنا   نته يدر زم يو سؤاالت يليتکم تحص
استراد    ياز وظا ياسراد راهنما، آگاه راهنما، ضکورت فضور

پکونتده و   ليدر خصوص نحوه مشتاوره، تشتک   يراهنما، آگاه
 .( بوده استيليمشکالت افت تحص

ستؤال متکتبط بتا     14نامه مشرمل بتک   دوم پکسش قسمت
راهنما بوده استت   ديککد اسات نسبت به عمل انيدانشوو دگاهيد
 اسيت اساس مق نامه مذکور بک از سؤاالت پکسش کي[. هک 25]

، ازلتتب 2اوقتات   ي، گتاه 1)هکگتز   کتکت يل يا سته درجته  
 تيوضتع  يابيت ارز يشتده استت. بتکا    يگزار ازي( امر3اوقات 

 نيانگيت راهنمتا م  ديککد استات  نسبت به عمل انيوودانش دگاهيد
 دگاهيت د انگکيت ب 15-21  ،يضتع  دگاهيت د انگکيت ب 14 يا نمکه

 ييايت . پاديت گکد نييخو  تع دگاهيد انگکيب 20-42مروسط و 
و همکتاران بتا    يلينامه مورد پژوهش در مطالعه جبکائ پکسش
مورد سنوش قکار گکفره بود کته مقتدار    02/9ککونباخ  يآل ا
 [.11آن است ] ييايپا دييتأ يبکا قبولقابل 
شتده از   يآور اطالعتات جمتع   ليت و تحل هيت توز من ور به
 ليت و تحل هياسر اده شد. جهت توز 22نسخه  SPSSافزار   نکم
 يکهتا يمرغ ي)بتکا  طکفه کي انسيوار زياز آنال يآمار يها داده
 يکهتتايمرغ ي)بتتکا مستترقل ياز دو گتتکوه(، آزمتتون تتت شيبتت

( يکم يکهايمرغ ي)بکا کسونيپ يبسرگ ( و آزمون هميدوگکوه
هتا   آزمتون  نيت در ا يدار يسط  معنت  نيچن گکفره شد. هم هکهب

 .در ن ک گکفره شد 95/9
 

 نتايج
%( 7/32ن تک )  53 يمورد بکرس يدانشوو 162از موموع 

و انحتکاف   نيانگيت %( دخرتک بودنتد. م  3/67ن ک ) 190پسک و 
 و سال 72/21±61/3کننده در مطالعه افکاد شککت يسن اريمع
مورد  انيدانشوو تياکثک. داشت قکار سال 11-31 محدوده در

%( ستاکن  7/09ن تک )  147%( موتکد،  6/70ن ک ) 120مطالعه 

 131و  يبوم کي%( ز3/11ن ک ) 143 ،ييشوودان يها ابگاهخو
 بودند. وسرهيپ يمقطع کارشناس يي%( دانشوو2/15ن ک )

ن تک   49 ،يليبتک فستب رشتره تحصت     انيدانشوو يفکاوان
و  طي%( بهداشت مح6/34ن ک ) 56 ،ي%( بهداشت عموم7/24)
 ،يليبود. از لحاظ تکم تحص يا %( بهداشت فکفه7/49ن ک ) 66
ن تک   67دوم، ستوم و چهتارم و    يها %( در تکم6/51ن ک ) 05
بودنتد.   ليششم و هشرم مشغول به تحص يها %( در تکم4/41)
 انيدانشتوو  يليراهنما با رشره تحص ديککد اسات سط  عمل نيب

نمتکات   که ي(، به طورP 939/9شد ) دهيد يدار يارتباط معن
 طيبهداشتت محت   انيراهنما در گکوه دانشتوو  ديککد اسات عمل

 نيچنت  بتود. هتم   تتک  نييپتا  يباالتک و در رشره بهداشت عمتوم 
طتور   هبت  يبوم انيبا دانشوو سهيدر مقا يبوم کيز انيدانشوو
 يتتک  شيبت  يرمنديراهنمتا رضتا   ديککد اسات از عمل يدار معنا

 (.P 920/9داشرند )
طتور   بته  يليبه اسراد مشاور در طتول تتکم تحصت    مکاجعه

. داشتت  قتکار  بتار  1-0 محدوده در و 51/2±57/1 نيانگيم
% 5/47% در روز معارفته،  20با اسراد مشاور را  ييآشنا زمان
% هم از 6/1گکوه و  کيمد قي% از طک1/14آموزش،  قياز طک
علتت   نيتتک  شيبت  انيدوسران اعتالم داشترند. دانشتوو    قيطک

 يلي%( مشکالت تحصت 34) بيتکت به اسراد راهنما را به همکاجع
علتت مکاجعته را    نيتتک  و کتم  ي%( مشکالت آموزش0/25و )
 ي%( مشکالت روانت 1/3و ) ي%( مشکالت عاط 7/3) بيتکت به

راهنمتا را بتک    ديکتکد استات   سط  عمل 1عنوان نمودند. جدول 
 .دهد ينشان م انيفسب علت مکاجعه دانشوو

 
. درصد فراوانی مطلق و نسبی دانشجویان در رابطه با نحوه 1جدول 

 های مختلف گویی اساتید راهنما در حیطهپاسخ

 نامطلوب

 )%( تعداد

 نسبتاً نامطلوب

 )%( تعداد

 مطلوب

 )%( تعداد

 موارد

 آموزشیمنابع علمی  24(1/24) 42(1/42) 24(6/42)

 تحصیلیمشکالت   34(2/44) 43(1/42) 24(4/24)

 اجتماعیمشکالت   43(3/12) 24(1/24) 33(24)

 خانوادگیمشکالت  44(3/14) 33(1/61) 41(1/13)

 عاطفیمسائل  46(1/16) 66(2/24) 24(4/24)

 روانیمسائل  43(4/42) 24(6/42) 44(4/31)

 پزشکی-بهداشتیمسائل  13(4/11) 42(4/12) 113(2/24)

 دانشگاه رفاهیمشکالت  42(4/12) 62(2/21) 21(4/24)

 ادامه تحصیل 34(1/44) 63(6/24) 21(4/43)

 
در  انيدانشتوو  دگاهيد نيانگيم قيتحق يها افرهيبک اساس 
. شتد  گتزارش  20/23±77/5ککد اسراد راهنما  خصوص عمل

 دگاهيت راهنمتا از د  ديکتکد استات   سط  عمل نيتک شيب نيچن هم
 (.2ککد مروسط تعلق داشت )جدول  به سط  عمل انيدانشوو
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 . ارزیابی کلی  عملکرد اساتید راهنما از دیدگاه دانشجویان4جدول 

 میانگین ±انحراف معیار درصد تعداد عملکرد

 13/12±24/4 6/4 12 ضعیف

 33/42±61/2 4/62 143 متوسط

 43/42±14/6 1/42 43 خوب

 43/44±22/3 144 164 جمع

 
 انياز دانشتوو  يمياز ن شي، ب3بک اساس اطالعات جدول 

راسترا   ني%(. در هم2/51اسراد راهنما آشنا نبودند )  يبا وظا
الزم در  يآگتتاه ان،ي%( دانشتتوو0/33ستتوم  ) کيتتاز  شيبتت
 کيت انتد. فتدود    مخرل  مشاوره گتکفرن را داشتره   يها نهيزم

 يناش راخود  يليافت تحص ليدل ان،ي%( دانشوو7/24چهارم )
استراد راهنمتا عنتوان نمودنتد.      ياز سو ياز عدم مشاوره کاف

موضوع اشتاره نمتود    نيبه ا توان يخصوص م نيدر ا نيچن هم
از  يرمنديرضتا  زانيت م نيتک کم ان،يگکوه از دانشوو نيکه در ا
(. P 937/9راهنمتا گتزارش شتده استت )     ديکتکد استات   عمل
شتان را   مشتکالت  يکيت گيپ قيتحق نيدر ا انيدانشوو تياکثک

نمودنتد.   يابيت %( ارز2/43توسط استراد راهنمتا را مروستط )   
انتد کته    اعالم داشره اني%( دانشوو4/15ن ک ) 25تنها  نيچن هم

 تيت انتد. اکثک  داده لينزد اسراد راهنما تشتک  يا پکونده مشاوره
استراد   فضتور سؤال؛ چته انتدازه    نيدر پاسخ به ا انيدانشوو

ن تک مروستط    باشتد،  يم يضکور يليراهنما در طول تکم تحص
 (.3%( داشرند )جدول 0/50)

 دگاهيت راهنمتا از د  ديکتکد استات   در خصوص نحتوه عمتل  
انرختا    امضاء و کنرتکل فتکم  "نشان داد که  جينرا انيدانشوو

دانشتوو بته    يمعکفت "و   نيتک يجزء قو "ها وافد و سايک فکم

 نيتتک   يجزء ضتع  "يو يازهايرفع ن يمکبوطه بکا يوافدها
 ولبوده است )جد انيدانشوو دگاهيراهنما از د ديککد اسات عمل
4.) 

 

راهنما و ارتباط آماری با . ارزیابی دانشجویان از عملکرد اساتید 4جدول

 نمره کسب شده از عملکرد اساتید راهنما

P-value سؤاالت )%( تعداد 

 

 

144/4 

 

 

(1/42)43 

(2/42)24 

(4/31)44 

 آشنای الزم با وظایف استاد راهنما

 بلی

 تا حدودی

 خیر

 

 

432/4 

 

(3/44)33 

(3/24)21 

(4/44)46 

 آگاهی الزم در خصوص مشاوره گرفتن

 بلی

 تا حدودی

 خیر

 

 

442/4 
 

 

(2/42)24 

(2/46)33 

(3/44)64 

 افت تحصیلی

 بلی

 تا حدودی

 خیر

 

 

444/4 

 

(2/42)24 

(4/24)24 

(1/44)34 

 پیگیری مشکالت توسط استاد راهنما

 خوب

 متوسط

 ضعیف

 

124/4 

 

(2/13)43 

(6/42)142 

 تشکیل پرونده مشاوره

 بلی

 خیر

 

 

143/4 

 

(2/16)42 

(3/33)32 

(3/44)44 

 حضور استاد راهنماضرورت 

 زیاد

 متوسط

 کم

 
 ها . توزیع فراوانی پاسخ دانشجویان دانشکده بهداشت علوم پزشکی سمنان نسبت به عملکرد اساتید راهنما از دیدگاه آن4جدول 

 عملکرد اساتید راهنما از دیدگاه دانشجویان                                             ردیف
 هرگز

 )%(تعداد

 گاهی مواقع
 )%(تعداد

 اغلب اوقات
 )%(تعداد

انحراف 
 میانگین±معیار

 44/1±44/0 81(1/19) 88(9/86) 86(44) مشاوره برنامه ساعت اعالم 1

 84/1±44/0 41(4/11) 81(4/84) 48(9/48) شده اعالم ساعات در مشاور استاد حضور 4

 84/1±40/0 44(8/18) 81(1/40) 41(8/48) منظم طور به مشاوره برنامه برگزاري 8

 84/1±44/0 44(4/18) 18(8/84) 49(6/46) آموزش ضوابط و مقرارت مورد در دانشجو با مشاور استاد صحبت 4

 64/1±40/0 46(8/14) 44(1/44) 14(4/81) ها فرم سایر و واحد انتخاب فرم كنترل و امضاء 1

 44/1±84/0 11(6/8) 11(84) 98(8/19) وي نیازهاي رفع براي مربوطه واحدهاي به دانشجو معرفی 8

 80/1±48/0 44(6/14) 10(9/80) 66(8/14) دانشجو مشکالت مورد در كارشناسان سایر با مشاور استاد مشورت 4

 84/1±44/0 44(4/18) 18(8/84) 49(6/46) دانشجو تحصیلی پیشرفت نقد 6

 81/1±40/0 19(4/11) 84(8/86) 11(10) دانشجو تحصیلی افت نقد 9

 14/1±40/0 40(8/14) 49(4/80) 98(4/14) تحصیلی ضعف نقاط رفع به دانشجویان تشویق جهت در مشاور استاد اقدام 10

 16/1±88/0 18(9/9) 84(8/86) 64(9/11) اطالع كسب جهت آموزش به دانشجو ارجاع و آموزشی مقرارت از مشاور استاد اطالعی بی 11

 44/1±48/0 44(6/14) 89(8/44) 89(8/44) منتظره غیر مشکالت مورد در شده اعالم برنامه از خارج مشاوره گرفتن امکان 14

 44/1±48/0 81(1/19) 16(6/81) 48(1/41) راهنمایی دانشجو در مورد مشکالت شخصی )غیر آموزشی( 18

 89/1±84/0 14(8/6) 61(1/14) 88(9/86) نیمسال هر پایان در دانشجو تحصیلی وضعیت بررسی 14

 گيريبحث و نتيجه
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 و همکاران مهشيد بهکامي                                        ...

 

 

گذاشتره شتد،    انيدر م نيشيپ يها گونه که در بخش همان
 دگاهيت راهنمتا از د  ديکتکد استات   عمتل  يابيت هدف مطالعه، ارز

ستمنان   يدانشکده بهداشت دانشگاه علتوم پزشتک   انيدانشوو
هتا بتا    ختود در دانشتگاه   تيت در دوران فعال انيبود. دانشتوو 

و  يزنتدگ  طيشتکا  کييت از خانواده، تغ ياز جمله دور يمشکالت
 کيمست  يمشکالت و طت  نيزلبه به ا يروبکو هسرند و بکا کهيز

 ازمنتد ينقتش در جامعته، ن   ي تا يو ا يا فکفه تيموفق در فعال
 مشاور دارند. ديبکنامه مدون از جانب اسات

مشاور در دانشکده بهداشت دانشتگاه   ديککد اسات عمل نمکه
در فتد   توان يرا م انيدانشوو دگاهيسمنان، از د يعلوم پزشک
چهتارم   کيت بته   بيت قک کته  ينمود، به طتور  يابيمروسط ارز

راهنمتا   ديککد استات  از عمل يمورد بکرس اني%( دانشوو1/24)
 نيانتد. مطالعتات صتورت گکفرته در بت      داشتره  يکتاف  تيرضا
% 25از  شيب يرمندياص هان نشان از رضا يپزشک انيانشوود

[. 26داشره است ] تيراهنما فکا دياسات ندياز فکآ انيدانشوو
 16 يبتک رو  Schlosser يهتا  افرته يراسترا   نيت در ا نيچن هم

نشان داد  جيمرحده، نرا التيدر ا يشناس روان يدکرکا يدانشوو
بتا استراد    طاز ارتبا يمورد بکرس اني% دانشوو62از  شيکه ب

مطالعته در   کيت  جينرتا  که ي[، در فال27بودند ] يمشاور راض
از  انيدانشتوو  تيت نشان داد که اکثک سيانگل يدانشگاه سلطنر

[. 21ندارنتد ]  يکتاف  تيرضتا  دياسات ييارائه مشاوره و راهنما
راهنمتا،   دياسات تک شيب تيدهنده فعال نشان تواند يت اوت م نيا

قابتل   يهتا  نهيان در رابطه با زميبه دانشوو يرسان جهت اطالع
کتکد   از عمل انياز ت اوت توقعات دانشوو يناش زيمشاوره و ن

از جملته   يراسرا عوامل مخرل ت  نيراهنما باشد. در هم دياسات
مشتاوره و  ککد  عمل تواند يم کهيمهارت، مشخصات مشاور و ز

 يليمشاوره تحص نهيقکار دهد که در زم کيآن را تحت تأث جينرا
 صد  کند. تواند يم زين

 يدار يراهنما ت اوت معن ديککد اسات مطالعه فاضک عمل در
کتکد   عمتل  دهتد  يبک فسب جنس دانشوو نداشت که نشان مت 

از  يو بکخت  باشد يجنس دانشوو نم کيراهنما تحت تأث دياسات
 يدر دانشگاه علتوم پزشتک   يا هزاوه يمطالعات از جمله بکرس

وجتود،   نيت [. بتا ا 20] باشتد  يمطلب م نيهم ديمو زيهمدان ن
 تيکته دخرتکان رضتا    کنتد  يم انيدر پژوهش خود ب ايشکورن

موجتود مشتاوره و    تينستبت بته پستکان از وضتع     يتک شيب
 [.39دارند ] يليتحص ييراهنما
مشتاور در   ديکتکد استات   نمکات عمل يآباد مطالعه داود در

بتاالتک و در رشتره    طيرشتره بهداشتت محت    انيگکوه دانشتوو 
 زيپژوهش ن ني[. در ا31ها بود ] رشره کياز سا تک نييپا يپزشک

در گتکوه   يدار راهنمتا بته طتور معنتا     ديککد اسات نمکات عمل
 اشتت بتاالتک و در رشتره بهد   طيرشره بهداشت مح انيدانشوو

 نياخترالف ن تک، بت    نيت ا ديگزارش شتد. شتا   تک نييپا يعموم
خاطک باشتد کته    نيممکن است به ا يليرشره تحص انيدانشوو
مقطتع   کيت از  شيبت  يا و فکفته  طيبهداشت مح يها در رشره
صتکفا    يو در رشتره بهداشتت عمتوم    گتکدد  يارائه م يليتحص
 نيت در ا توانتد  يامتک مت   نيبوده که ا يليمقطع تحص کيشامل 
 ديعالقته استات   زانيت م گتک يد يباشد. از ستو گذار کيتأث نهيزم

 ليت از دال توانتد  يم زيمخرل  ن يها رشره انيراهنما و دانشوو
 انيدانشتوو  دگاهيت از د ديککد استات  مر اوت گزارش شدن عمل

 نيت مشتخص کتکدن عوامتل متؤثک بتک ا      رسد يباشد. به ن ک م
 نته يزم نيت در ا يتک قيو دق تک شيب يها يبه بکرس ازيموضوع ن
 دارد.
 ديکتکد استات   عمتل  ،يبتوم  کيز انيمطالعه، دانشوو نيا در

نمودند. افرماال   يابيارز ها يراهنما را در اکثک موارد بهرک از بوم
از ستکونت در   يو مشتکالت ناشت   يياز خانواده، تنهتا  يدور

بته   تتک  شيبت  ازيت افستاس ن  ليت دل ييدانشتوو  يهتا  خوابگاه
 تواند يم انيگکوه از دانشوو نيا يا و مشاوره يفکک يها کمک
 قيت تحق جيبتا نرتا   افرته ي نيت موضتوع باشتد. ا   نيکننده ا دييتأ
 يبکخت  جيبا نرتا  ي[ مشابه نبوده، ول31و همکاران ] يآباد داود

 دارد. ي[ همخوان32و همکاران ] يمطالعات مانند ادهم
در  اني%( دانشوو0/33سوم ) کياز  شيمطالعه، ب نيا در

راهنمتا،   ديمخرل  مشاوره از جانب استات  يها نهيارتباط با زم
و  يدر مطالعته ادهمت   کته  يفتال   انتد، در  الزم را داشتره  يآگاه

نوع خدمات قابتل   نهيدر زم انيدانشوو% 7/29همکاران، تنها 
ت تاوت   نيت [. ا32داشترند ]  يمذکور آگتاه  ديارائه توسط اسات

 نيت راهنمتا در ا  دياستات  تتک  شيبت  تيدهنده فعال نشان تواند يم
 يها نهيدر رابطه با زم انيبه دانشوو يرسان مطالعه، جهت اطالع
از  نه،يزم نيدر ا انيو عالقه دانشوو زهيانگ زيقابل مشاوره و ن

 طک  مخرل  باشد.
 قيت تحق نيدر ا اني%( دانشوو7/24چهارم ) کيبه  بيقک
اند، امتا در   شده يليدچار افت تحص يعدم مشاوره کاف ليبه دل

  [ و در مطالعته 32% ]23از  شيو همکتاران بت   يمطالعه ادهمت 
متتورد  اني[ دانشتتوو33% ]17از  شيموالنتتا و همکتتاران بتت 

 يليموجب افتت تحصت   يپژوهش معرقد بودند که مشاوره ناکاف
بروان  انيدانشوو يليافت تحص لياز دال ديشده است. شا نانآ
و  يليمشاور در خصوص نقتد افتت تحصت    دياسات يرزبر يبه ب
% 59 کته  يطتور  اشاره نمود، بته  انيدانشوو يليتحص شکفتيپ

 شتان،  يلياند که در خصوص افت تحص اذعان داشره انيدانشوو
 نککدند. افتيراهنما در دياز جانب اسات يا مشاوره

و از  ابنتد ي يراه مت  يکه تازه به آمتوزش عتال   يانيدانشوو
 يفکهنگتت يمخرلتت  کشتتور وارد فضتتا يشتتهکها و روستتراها

 يهتا  بتا چتالش   شتوند  يبه نام دانشتگاه مت   يا ژهيگسرکده و و
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روبتکو   يو اقرصتاد  ياجرمتاع  ،يفکهنگت  ،يگوناگون آموزشت 
 ديفل مشکالت خود به استات  يرو بکا ني[ که از ا34] شوند يم

 يکيت گيخصتوص پ  نيت . در انتد ينما يخود مکاجعته مت   اراهنم
 يبتاال  تيت مشتاور از اهم  ديتوسط اسات انيمشکالت دانشوو
% 32از  شيمطالعته بت   نيت وجتود در ا  نيبکخوردار است. با ا

راهنمتا   ديشتان توستط استات    مشکالت يکيگياز پ انيدانشوو
تحتت   يهتا  گتکوه  اديت تعتداد ز  رسد ين ک م بودند. به يناراض

 يمذکور بتکا  ديبه اسات يهک اسراد و عدم دسرکس يمشاوره بکا
 تيستاز عتدم رضتا    نهياز علل زم تواند يو مشاوره م ييراهنما
راهنما  ديشان توسط اسات مشکالت يکيگياز نحوه پ انيدانشوو
 باشد.
% 0/50به دستت آمتده، مشتخص شتد،      جينرا يبکرس در
ضکورت فضتور استراد راهنمتا را در طتول تتکم       انيدانشوو
استت کته در    يدر فتال  نينمودند. ا يابيمروسط ارز يليتحص
بتک ضتکورت وجتود     اني% دانشوو79از  شيمطالعات ب يبکخ
[. بته ن تک   2،33انتد ]  داشتره  ديت در دانشگاه تأکراهنما  دياسات
 يجلسات ماهانه از سو ايها  کارگاه ليتوان با تشک يم رسد يم

 نهيزم نيها را در ا آن يمشاور، سط  علم دياسات يدانشگاه بکا
 دياز اسات انيدانشوو يرمنديرضا شيارتقاء داد تا موجب افزا

اظهتار   قيت مورد تحق انيدانشوو تياکثک نيچن راهنما شود. هم
 ليتشتک  يا شاورهها پکونده م آن يمشاور بکا ديداشرند که اسات
 ايت و  يعدم صتکف وقتت کتاف    د،ياسات يتوجه کم ديندادند. شا
عتدم مکاجعته    ايخود و   يمشاور از وظا دياسات  يعدم آگاه
 نيامک باشد که ا نيعلت ا تواند يمشاور م ديبه اسات انيدانشوو
 دارد. کبطيذ نيمسئول ياز سو يتک شيبه توجه ب ازيمسأله ن
کتکد   عمتل  ان،يدانشتوو  دگاهيت پژوهش بک اساس د نيا در
امضاء و کنرکل فکم انرختا  وافتد و   " نهيمشاور در زم دياسات

  مطالعه جيشده است که همسو با نرا يابيمثبت ارز "ها سايک فکم
راسترا   ني[. در همت 29پور و همکتاران بتوده استت ]    يميابکاه

 "يو يازهايرفع ن يمکبوطه بکا يدانشوو به وافدها يمعکف"
 انيدانشتوو  دگاهيراهنما از د ديککد اسات عمل نيتک  يجزء ضع

 يخوان [ هم11و همکاران ] يليجبکائ يها افرهيبوده است که با 
و  يادهمت   ارتبتاط در مطالعته   نيهمت  کته  يفال داشره است، در

عنتوان شتده    "دانشوو يلينقد افت تحص"همکاران مکبوط به 
 [.32است ]
 دگاهيت راهنمتا از د  ديمکاجعته بته استات    نته يزم نيتتک  شيب

و  يليمشتکالت تحصت   بيت تکت پژوهش، بته  نيدر ا انيدانشوو
 يو عتاط   يعلتت مکاجعته، مستائل روانت     نيتک و کم يآموزش

  و همکتاران   يراسترا مطالعته شتاه    نيعنوان شده است. در ا
و مشتاوره   ييراهنمتا  يبکا انيعلل مکاجعه دانشوو نيتک شيب

و در  ليادامته تحصت   ،يدر درجه اول مکبوط به مسائل آموزش

 يو شتغل  يخانوادگ ،يمکبوط به مسائل شخص يبعد يها رتبه
و همکاران نشتان داد کته از    يعيرب  مطالعه نيچن [. هم35بود ]
و مشتاوره   ييدر خصوص راهنمتا  انيدانشوو ياساس يازهاين

و بعد از آن مشکالت ازدواج  يدر قدم اول فل مشکالت درس
 زيمطالعه در دانشگاه آنکارا ن کي جي[. نرا36] باشد يم يشغلو 

-يمستائل عتاط    ،ينشان داده استت کته مشتکالت آموزشت    
 يازهتا ين نيتتک  مهتم  يو شتغل  يا و مشتکالت فکفته   يارتباط
 [.37] باشند يم يا مشاوره
بته   يهتا  داده يمطالعه فاضک بک مبنا جينرا که، ييجا آن از

دانشتکده   کيبهداشت در  يها رشره انيدست آمده از دانشوو
 کيپتذ  امکتان  انيآن به کتل دانشتوو   ميتعم نيبوده است، بنابکا

 انيدانشتوو  دگاهيت د ،يدر مطالعات آت گکدد يم هي. توصستين
گتکدد   يورآ مخرل  جمع يها مخرل  و در دانشگاه يها رشره

داد.  ميرا تعمت  جيعوامتل متؤثک نرتا    ييتا بروان ضتمن شناستا  
ممکن  زين يگکيمخرل  د يکهايمرغ که نيبا توجه به ا ن،يچن هم

در  تتوان  ياسر اده شوند، م ديککد اسات عمل يابيارز ياست بکا
 اسر اده نمود. ي يک يها از روش يمطالعات آت

با شتککت   يسريراهنما با دياسات کيخط گاهيتوجه به جا با
  يشتک  وظتا   انيت و ب يهتاي آموزشت   در کارگاه ديدادن اسات

راهنمتا را   دياسات يسط  آگاه شيآموزش بروان موجبات افزا
 ييفکاهم ککده تا امکان تداوم ارائه خدمات مشتاوره و راهنمتا  

[. در 31طور مؤثکتکي فتکاهم گتکدد ]   به انيبه دانشوو يگکوه
 ديککد اسات نسبت به عمل قيتحق نيدر ا انيدانشوو دگاهيکل د

 توانتد  يبخش نبوده است. اين مستئله مت   تيراهنما چندان رضا
موضوع باشد که مشاوره اساتيد راهنمتا بتک استاس     نيا انگکيب

ريتزي نروانستره استت جايگتاه      مصوبه شوراي عتالي بکنامته  
 يارتقا شک ي. بوردبخشي را بکاي دانشوويان فکاهم آ رضايت

 توانتد  يمشاوره م نهيراهنما در زم ديسط  فکفه و مهارت اسات
 تيت گکدد. در نها انيدانشوو يرمنديسط  رضا شيموجب افزا

داشتره   يا ژهيت موضتوع توجته و   نيت به ا يسريراهنما با دياسات
 ي فکفته  کيت به صتورت   ييباشند که به امک مشاوره و راهنما

 .به آن بپکدازند يتخصص
 

 تشكر و قدردانی
 تيبابت فما  سمنان يدانشگاه علوم پزشک از لهيوس نيبد
از  نيچنت  . هتم شتود  يم يگزار سپاس يقاتيطک  تحق نيا يمال

نمودنتد،   ياريت پتژوهش   نيت را در انوتام ا  که ما يانيدانشوو
 .شود يم يتشکک و قدردان مانهيصم
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Introduction: Educational studies have revealed the significance of advising students in higher education to ensure 

training and educational success. The purpose of this study was to explore the views of students concerning the 

advising performance of faculty members in 2016. 

Materials and Methods: This study was descriptive and analytical with a cross-sectional design.  One hundred 

sixty two students enrolled at faculty of health at Semnan University of Medical sciences (Semnan, Iran)  randomly 

included in the study. A questionnaire with 14 items was used to collect data on various expected activities of 

academic advisor performance.  

Results: Students evaluated “Signing and controlling course selection and other forms” as the strongest 

performance and “advising students on their expectations and demands” as the weakest performance of their advisors.  

Students mostly referred to advisors to seek for educational and training support (34%) and rarely referred for mental 

advisory (3.4%). The results showed that 24.1% of surveyed students rated their advisor as doing good, 67.3% as 

doing fairly good, and 8.6% as doing poor performance. 

Conclusion: This study indicated that students experienced an overall fair satisfaction of advisors. Importantly, 

students suggested that faculty members being more available to meet with students to improve advisor performance. 

Also advisors should provide more professional guidance to students. 
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