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مقدمه
بسياري از مطالعات در زمينه آموزش بهطور مشترک بتک
اين باورند که با توجه به گسرکدگي علوم ،مشکالت اقرصادي-
اجرماعي و پيچيدگيهاي کته در مستيک موفقيتت دانشتوويان
وجود دارد ،دريافت کمک و راهنمايي مناسب از اهميت بسيار
زيادي بکخوردار است [ .]1اسراد راهنما بهعنوان اولين ستط
ارتباطي دانشوو با سيسرم آموزشي محستو متيگتکدد کته
ميتواند نقش تأثيکگذاري در فکاهم ککدن زمينههتاي ارتقتاي
علمي و رفع مشکالت آموزشي ،فکدي ،اجرمتاعي ،عتاط ي و
رفاهي دانشوويان داشره باشد [ .]3،2در مطالعات مخرلت بتک
نقش و ضکورت جايگاه خطيک (اسراد راهنما) در ارائه مشاوره
و راهنمايي مطلو دانشوويان جهتت رشتد فکفتهاي آنهتا
تأکيد شده است [.]5،4
در ادبيات تحقيق در آموزش تعاري مخرل ي از مشاوره و
راهنمايي ارائه شده است .نخست آنکه هدف از مشاوره کمک

به مکدم بوده است ،دوم م هوم يادگيکي و سوم رشد شخصتيت
فکد ميباشد [ .]6در همين راسرا  Harrisonمعرقد استت يتک
مشاور بايد با تمتام وجتود ستعي کنتد تتا توانتايي و قتدرت
تصميمگيکي صحي را در داوطلب ايواد نمايد [.]7
مشتتاوره و راهنمتتايي بتته منزلتته يتتک فعاليتتت متتن م و
سازمانيافره ،از سال  1091ميالدي در شتهک بوسترون ايالتت
مرحده توسط فکدي به نام فکانک پارسونز )،(Frank Parsons
که به پدر راهنمايي فکفتهاي مشتهور استت ،آزتاز شتد [.]1
همچنين در ايکان موضوع راهنمايي و مشتاوره و مقتدمات آن
بين سالهاي  1337-1359شکوع و رونق پيتدا کتکده استت
[ .]0طبق مطالعه انوام شده در يکي از کالجهاي ايالت مرحتده
در سال  ،2996دانشوويان اساتيد راهنمتا را فتکدي آگتاه بته
وظاي که هميشه هنگام نياز در دسرکس باشند معکفي نمودند
[.]19
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کومش

دانشوويان و مشغله کاري بيش از فد اساتيد ،نرايج درخشاني
به بار نياورده و چنانچه فعاليري هم در اين زمينه وجود داشره
تنها کمک به انرخا دروس ،منحصک گکديده است [.]22
عليرزم نياز بته مشتاوره مرأست انه دانشتوويان استاتيد
مشاور را به عنوان منبع مطمئن و مکجع رفع نيازهاي خود طي
تحصيل نميشناسند و توجه به نقش فياتي استاتيد راهنمتا و
مشاوره در دانشگاههاي علوم پزشکي کمرنگ استت [ .]23از
طکف ديگک تحقيقات انوام شده در خصوص مشکالت رواني،
عاط ي ،اجرماعي دانشوويان ،اهميت و ضکورت اقدام جدي و
سازمانيافرهاي را در انرخا اساتيد مشاور بته من تور فتائق
آمدن بک مشکالت قابل پيشتگيکي و افتت تحصتيلي ناشتي از
آنها را مطک مينمايد [ .]24از آنچه گ ره شد ميتوان چنين
اسرنباط نمود که اسراد راهنما در هدايت دانشوو در تمام طول
تحصيلي نقش کليدي داشتره و در صتورت بکقتکاري ارتبتاط
مطلو بين اسراد راهنما و دانشوو اين نقش بته بهرتکين نحتو
انوام خواهد شد.
امکوزه در دانشگاهها تالش بتک آن شتده استت کته نقتش
اساتيد راهنما بکجسره شده و انر ار مؤسسات آموزش عالي از
اساتيد راهنما بکاي رسيدن به اهتداف آموزشتي قابتل توجته
است .با توجه به اينکه مطالعات در زمينهي عملکتکد استاتيد
راهنما و عوامل مؤثک بک آن در رشرههاي مخرلت دانشتگاهي
کمتک مورد توجه قکار گکفره است ،لذا ايتن مطالعته بتا هتدف
ارزيابي عملککد اساتيد راهنما از ديدگاه دانشوويان دانشتکده
بهداشت دانشگاه علوم پزشکي سمنان اجکا گکديد.
مواد و روشها
مطالعه فاضک يک مطالعه مقطعي از نوع توصي ي-تحليلي
بود که در نيمسال دوم سال تحصيلي  1305-06در دانشتکده
بهداشت دانشگاه علوم پزشکي سمنان اجکا گکديد .معيار ورود
به مطالعه دانشوويان مشغول به تحصيل در رشرههاي بهداشت
محيط ،بهداشت فکفهاي و بهداشت عمومي بودند کته بتيش از
يک تکم تحصيلي را سپکي ککده باشند بوده استت .هتمچنتين
معيار خکوج نمونهها ،عدم تمايل به شککت در مطالعه و تکميل
کامل پکسشنامه توسط پاسخدهندگان در ن ک گکفرته شتد .در
نهايت از موموع  171دانشووي واجد شکايط 162 ،دانشتوو
مورد بکرسي قکار گکفرند.
جنبتتتههتتتاي اخالقت تي پتتتژوهش فاضتتتک بتتتا کتتتد
 IR.SEMUMS.REC.1395.233از ستتوي کميرتته اختتال
دانشگاه علوم پزشکي سمنان مورد تأييد قکار گکفره است .پس
از انوام هماهنگيهاي الزم با مسئولين آموزش ،در ابرداي هک
کالس ،پکسشتگک بتا اجتازه از استاتيد ،بتا ارائته توضتيحات
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دانشوويان همواره بک اهميت امکان انرخا اساتيد راهنمتا
توسط خود فکاگيکان تأکيد نمودند ،همچنين بيان داشرهاند کته
ارتباط مطلو و توجه استراد راهنمتا بته وضتعيت آموزشتي
دانشوو در طول دوره تحصيلي ميتواند موجب رضايرمندي و
پيشگيکي از مشکالت تحصيليشان شود [ .]11نرايج مطالعات
گوياي آن است کته مشتاوره تحصتيلي موجتب توانمنتدي و
کارآيي بيشتک ن ام آموزشي شتده و منوتک بته کتاهش افتت
تحصيلي و تقليل مشکالت رفراري دانشوويان ميشتود [-14
 .]12همچنين دانشوويان انر ار دارند اسراد راهنما بتهعنتوان
يک هماهنگکننده ،آگاهي و اطالعات کافي در متورد بکنامته
درس تي ،مستتائل آموزش تي و ختتدمات شخص تي ،پزشتتکي و
مشاورهاي داشتره باشتد [ .]15در همتين راسترا بکابتک شتک
وظاي تعيين شده ،راهنمايي و مشاوره دانشتوويان جزئتي از
وظاي اعضاء هيئت علمي دانشگاه محستو متيگتکدد امتا
بکنامه خاص آموزشي در جهت افزايش مهارتهاي آنهتا در
دانشگاهها وجود ندارد [.]16
اولين ارزيابي فکآيند اساتيد راهنما در سال  1004در يکي
از دانشکدههاي پزشکي انگلسران انوام گکفت ،بهطوريکه تنها
نيمي از دانشوويان مورد بکرسي از اين فکآيند رضايت کامتل
داشرهاند .اين رضايرمندي دانشوويان بيشتک در چهار چتو
ن م در بکگزاري و تعداد جلسات ،تالش فعاالنه اساتيد راهنما
بکاي بکگزاري جلسات مشاورهاي و شتککت دادن دانشتوو در
فعاليتهاي اجرماعي در کنار فعاليتهاي درستي و آموزشتي
بتتوده استتت [ .]17فتتدود نيمتتي از دانشتتوويان دانشتتکده
روانشناسي دانشگاه سوت اسرکاليا مشاوره و راهنمايي اساتيد
را نامناسب ارزيابي نمودنتد [ .]11در ايتن راسترا نيتز نرتايج
پژوهش در دانشگاه داندي ) (University of Dandeeکشتور
انگلسران بيانگک آن بود که عمتلکتکد استراد راهنمتا تنهتا در
 %11/4از دانشوويان مثبت ارزيابي شده است [.]10
بديهي است عتدم راهنمتايي و مشتاوره ناکتافي نته تنهتا
دسريابي به اهداف آموزشي و مهارتهاي فکفهاي فکاگيکان را
دچار اخرالل مينمايد بلکه زيانهاي جبکانناپتذيک را از ن تک
تأمين نيکوي انساني واجد شکايط بکاي جامعه به همکاه خواهد
داشت [ .]29مطالعات نشان داده است کته نخسترين جلستات
بکگزار شده توسط اسراد راهنما در موفقيتت و کارآمتد بتودن
جلسات مشاورره و ايواد انگيتزه در دانشتوويان مهتم بتوده
است ،همچنين بسياري از دانشوويان عدم دسرکسي به استاتيد
راهنما به ويژه بکاي جلسات فضوري را بهعنوان يک مانع در
بکقکاري ارتباط با اسراد راهنما ذکک نمودهاند [.]21
ن ام اسراد راهنما در دانشگاههاي ايکان به دليل گکفرتاري
آموزشي ،فقدان تخصص الزم ،بيعالقهگي به رفتع مشتکالت
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...

نتايج
از موموع  162دانشووي مورد بکرسي  53ن تک ()%32/7
پسک و  190ن ک ( )%67/3دخرتک بودنتد .ميتانگين و انحتکاف
معيار سني افکاد شککت کننده در مطالعه 21/72±3/61سال و
در محدوده  11-31سال قکار داشت .اکثکيت دانشوويان مورد
مطالعه  120ن ک ( )%70/6موتکد 147 ،ن تک ( )%09/7ستاکن

خوابگاههاي دانشوويي 143 ،ن ک ( )%11/3زيک بومي و 131
ن ک ( )%15/2دانشوويي مقطع کارشناسي پيوسره بودند.
فکاواني دانشوويان بتک فستب رشتره تحصتيلي 49 ،ن تک
( )%24/7بهداشت عمومي 56 ،ن ک ( )%34/6بهداشت محيط و
 66ن ک ( )%49/7بهداشت فکفهاي بود .از لحاظ تکم تحصيلي،
 05ن ک ( )%51/6در تکمهاي دوم ،ستوم و چهتارم و  67ن تک
( )%41/4در تکمهاي ششم و هشرم مشغول به تحصيل بودنتد.
بين سط عملککد اساتيد راهنما با رشره تحصيلي دانشتوويان
ارتباط معنيداري ديده شد ( ،)P 9/939به طوريکه نمتکات
عملککد اساتيد راهنما در گکوه دانشتوويان بهداشتت محتيط
باالتک و در رشره بهداشت عمتومي پتايينتتک بتود .هتمچنتين
دانشوويان زيک بومي در مقايسه با دانشوويان بومي بته طتور
معناداري از عملککد اساتيد راهنمتا رضتايرمندي بتيشتتکي
داشرند (.)P 9/920
مکاجعه به اسراد مشاور در طتول تتکم تحصتيلي بتهطتور
ميانگين  2/51±1/57و در محدوده  1-0بتار قتکار داشتت.
زمان آشنايي با اسراد مشاور را  %20در روز معارفته%47/5 ،
از طکيق آموزش %14/1 ،از طکيق مديک گکوه و  %1/6هم از
طکيق دوسران اعتالم داشترند .دانشتوويان بتيشتتکين علتت
مکاجعه به اسراد راهنما را بهتکتيب ( )%34مشکالت تحصتيلي
و ( )%25/0مشکالت آموزشي و کتمتتکين علتت مکاجعته را
بهتکتيب ( )%3/7مشکالت عاط ي و ( )%3/1مشکالت روانتي
عنوان نمودند .جدول  1سط عملکتکد استاتيد راهنمتا را بتک
فسب علت مکاجعه دانشوويان نشان ميدهد.
جدول  .1درصد فراوانی مطلق و نسبی دانشجویان در رابطه با نحوه
پاسخگویی اساتید راهنما در حیطههای مختلف
موارد

مطلوب
( )%تعداد

نسبتاً نامطلوب
( )%تعداد

نامطلوب
( )%تعداد

منابع علمی آموزشی
مشکالت تحصیلی
مشکالت اجتماعی
مشکالت خانوادگی
مسائل عاطفی
مسائل روانی
مسائل بهداشتی-پزشکی
مشکالت رفاهی دانشگاه
ادامه تحصیل

(24)24/1
(34)44/2
(43)12/3
(44)14/3
(46)16/1
(43)42/4
(13)11/4
(42)12/4
(34)44/1

(42)42/1
(43)42/1
(24)24/1
(33)61/1
(66)24/2
(24)42/6
(42)12/4
(62)21/2
(63)24/6

(24)42/6
(24)24/4
(33)24
(41)13/1
(24)24/4
(44)31/4
(113)24/2
(21)24/4
(21)43/4

بک اساس يافرههاي تحقيق ميانگين ديدگاه دانشتوويان در
خصوص عملککد اسراد راهنما  23/20±5/77گتزارش شتد.
همچنين بيشتکين سط عملکتکد استاتيد راهنمتا از ديتدگاه
دانشوويان به سط عملککد مروسط تعلق داشت (جدول .)2
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ضکوري در مورد طک  ،دانشوويان را توجيه نمتوده و ستپس
پکسشنامهها را توزيع و بالفاصله پس از تکميتل جمتعآوري
گکديد .همچنين شککت در مطالعه اخرياري و بتا رضتايرمندي
آگاهانه بوده است .در خصوص محکمانه بودن اطالعات نيز به
دانشوويان اطمينان خاطک داده شد.
پکسشنامته متورد استر اده در ايتن مطالعته ،بکگکفرته از
پکستتشنامتته متتورد استتر اده در پتتژوهش آقتتاي جبکائيلتي و
همکاران بوده است .محرواي پکسشنامه بک مبناي فعاليتهتا و
وظاي مورد انر ار از عملککد استاتيد راهنمتا تتدوين شتده
استتت .قستتمت نخستتت آن ،مکبتتوط بتته خصوصتيات فتتکدي
وافدهاي مورد مطالعه شامل ستن ،جتنس ،وضتعيت تأهتل،
وضعيت بومي ،محل سکونت ،رشره تحصيلي ،مقطع تحصيلي و
تکم تحصيلي و سؤاالتي در زمينته (نحتوه آشتنايي بتا استراد
راهنما ،ضکورت فضور اسراد راهنما ،آگاهي از وظاي استراد
راهنما ،آگاهي در خصوص نحوه مشتاوره ،تشتکيل پکونتده و
مشکالت افت تحصيلي) بوده است.
قسمت دوم پکسشنامه مشرمل بتک  14ستؤال متکتبط بتا
ديدگاه دانشوويان نسبت به عملککد اساتيد راهنما بوده استت
[ .]25هک يک از سؤاالت پکسشنامه مذکور بک اساس مقيتاس
سته درجتهاي ليکتکت (هکگتز  ،1گتاهي اوقتات  ،2ازلتتب
اوقات  )3امريازگزاري شتده استت .بتکاي ارزيتابي وضتعيت
ديدگاه دانشوويان نسبت به عملککد استاتيد راهنمتا ميتانگين
نمکهاي  14بيتانگک ديتدگاه ضتعي  15-21 ،بيتانگک ديتدگاه
مروسط و  20-42بيانگک ديدگاه خو تعيين گکديتد .پايتايي
پکسشنامه مورد پژوهش در مطالعه جبکائيلي و همکتاران بتا
آل اي ککونباخ  9/02مورد سنوش قکار گکفره بود کته مقتدار
قابل قبول بکاي تأييد پايايي آن است [.]11
بهمن ور توزيته و تحليتل اطالعتات جمتعآوري شتده از
نکمافزار  SPSSنسخه  22اسر اده شد .جهت توزيه و تحليتل
دادههاي آماري از آناليز واريانس يکطکفه (بتکاي مرغيکهتاي
بتتيش از دو گتتکوه) ،آزمتتون تتتيمستترقل (بتتکاي مرغيکهتتاي
دوگکوهي) و آزمون همبسرگي پيکسون (بکاي مرغيکهاي کمي)
بهکه گکفره شد .همچنين سط معنتيداري در ايتن آزمتونهتا
 9/95در ن ک گکفره شد.

مهشيد بهکامي و همکاران
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کومش
جدول  .4ارزیابی کلی عملکرد اساتید راهنما از دیدگاه دانشجویان
ضعیف
متوسط
خوب
جمع

12
143
43
164

4/6
62/4
42/1
144

12/13±4/24
42/33±2/61
42/43±6/14
44/43±3/22

بک اساس اطالعات جدول  ،3بيش از نيمي از دانشتوويان
با وظاي اسراد راهنما آشنا نبودند ( .)%51/2در همين راسترا
ب تيش از ي تک ستتوم ( )%33/0دانشتتوويان ،آگتتاهي الزم در
زمينههاي مخرل مشاوره گتکفرن را داشترهانتد .فتدود يتک
چهارم ( )%24/7دانشوويان ،دليل افت تحصيلي خود را ناشي
از عدم مشاوره کافي از سوي استراد راهنمتا عنتوان نمودنتد.
همچنين در اين خصوص ميتوان به اين موضوع اشتاره نمتود
که در اين گکوه از دانشوويان ،کمتکين ميتزان رضتايرمندي از
عملکتکد استاتيد راهنمتا گتزارش شتده استت (.)P 9/937
اکثکيت دانشوويان در اين تحقيق پيگيتکي مشتکالتشتان را
توسط استراد راهنمتا را مروستط ( )%43/2ارزيتابي نمودنتد.
همچنين تنها  25ن ک ( )%15/4دانشوويان اعالم داشرهانتد کته
پکونده مشاورهاي نزد اسراد راهنما تشتکيل دادهانتد .اکثکيتت
دانشوويان در پاسخ به اين سؤال؛ چته انتدازه فضتور استراد
راهنما در طول تکم تحصيلي ضکوري ميباشتد ،ن تک مروستط
( )%50/0داشرند (جدول .)3
در خصوص نحتوه عمتلکتکد استاتيد راهنمتا از ديتدگاه
دانشوويان نرايج نشان داد که "امضاء و کنرتکل فتکم انرختا
وافد و سايک فکمها" جزء قويتکين و "معکفتي دانشتوو بته

جدول .4ارزیابی دانشجویان از عملکرد اساتید راهنما و ارتباط آماری با
نمره کسب شده از عملکرد اساتید راهنما
سؤاالت
آشنای الزم با وظایف استاد راهنما
بلی
تا حدودی
خیر
آگاهی الزم در خصوص مشاوره گرفتن
بلی
تا حدودی
خیر
افت تحصیلی
بلی
تا حدودی
خیر
پیگیری مشکالت توسط استاد راهنما
خوب
متوسط
ضعیف
تشکیل پرونده مشاوره
بلی
خیر
ضرورت حضور استاد راهنما
زیاد
متوسط
کم

( )%تعداد

P-value

(43)42/1
(24)42/2
(44)31/4

4/144

(33)44/3
(21)24/3
(46)44/4

4/432

(24)42/2
(33)46/2
(64)44/3

4/442

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

4/444

(43)13/2
(142)42/6
(42)16/2
(32)33/3
(44)44/3

4/124

4/143

جدول  . 4توزیع فراوانی پاسخ دانشجویان دانشکده بهداشت علوم پزشکی سمنان نسبت به عملکرد اساتید راهنما از دیدگاه آنها
ردیف
1
4
8
4
1
8
4
6
9
10
11
14
18
14

عملکرد اساتید راهنما از دیدگاه دانشجویان

هرگز
()%تعداد

(86)44
اعالم ساعت برنامه مشاوره
(48)48/9
حضور استاد مشاور در ساعات اعالم شده
(41)48/8
برگزاري برنامه مشاوره بهطور منظم
(49)46/6
صحبت استاد مشاور با دانشجو در مورد مقرارت و ضوابط آموزش
(14)81/4
امضاء و كنترل فرم انتخاب واحد و سایر فرمها
(98)19/8
معرفی دانشجو به واحدهاي مربوطه براي رفع نیازهاي وي
(66)14/8
مشورت استاد مشاور با سایر كارشناسان در مورد مشکالت دانشجو
(49)46/6
نقد پیشرفت تحصیلی دانشجو
(11)10
نقد افت تحصیلی دانشجو
(98)14/4
اقدام استاد مشاور در جهت تشویق دانشجویان به رفع نقاط ضعف تحصیلی
بی اطالعی استاد مشاور از مقرارت آموزشی و ارجاع دانشجو به آموزش جهت كسب اطالع (64)11/9
(89)44/8
امکان گرفتن مشاوره خارج از برنامه اعالم شده در مورد مشکالت غیر منتظره
(48)41/1
راهنمایی دانشجو در مورد مشکالت شخصی (غیر آموزشی)
(88)86/9
بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو در پایان هر نیمسال

بحث و نتيجهگيري

گاهی مواقع
()%تعداد

اغلب اوقات
()%تعداد

(88)86/9
(81)84/4
(81)40/1
(18)84/8
(44)44/1
(11)84
(10)80/9
(18)84/8
(84)86/8
(49)80/4
(84)86/8
(89)44/8
(16)81/6
(61)14/1

(81)19/1
(41)11/4
(44)18/8
(44)18/4
(46)14/8
(11)8/6
(44)14/6
(44)18/4
(19)11/4
(40)14/8
(18)9/9
(44)14/6
(81)19/1
(14)6/8

انحراف
معیار±میانگین
1/44±0/44
1/84±0/44
1/84±0/40
1/84±0/44
1/64±0/40
1/44±0/84
1/80±0/48
1/84±0/44
1/81±0/40
1/14±0/40
1/16±0/88
1/44±0/48
1/44±0/48
1/89±0/84

Downloaded from koomeshjournal.semums.ac.ir at 12:21 +0430 on Thursday July 19th 2018

عملکرد

تعداد

درصد

انحراف معیار ±میانگین

وافدهاي مکبوطه بکاي رفع نيازهاي وي" جزء ضتعي تتکين
عملککد اساتيد راهنما از ديدگاه دانشوويان بوده است (جدول
.)4

...

عمومي پايينتک گزارش شتد .شتايد ايتن اخترالف ن تک ،بتين
دانشوويان رشره تحصيلي ممکن است به اين خاطک باشتد کته
در رشرههاي بهداشت محيط و فکفتهاي بتيش از يتک مقطتع
تحصيلي ارائه ميگتکدد و در رشتره بهداشتت عمتومي صتکفا
شامل يک مقطع تحصيلي بوده که اين امتک متيتوانتد در ايتن
زمينه تأثيکگذار باشد .از ستوي ديگتک ميتزان عالقته استاتيد
راهنما و دانشوويان رشرههاي مخرل نيز ميتوانتد از داليتل
مر اوت گزارش شدن عملککد استاتيد از ديتدگاه دانشتوويان
باشد .به ن ک ميرسد مشتخص کتکدن عوامتل متؤثک بتک ايتن
موضوع نياز به بکرسيهاي بيشتک و دقيقتکي در ايتن زمينته
دارد.
در اين مطالعه ،دانشوويان زيک بتومي ،عمتلکتکد استاتيد
راهنما را در اکثک موارد بهرک از بوميها ارزيابي نمودند .افرماال
دوري از خانواده ،تنهتايي و مشتکالت ناشتي از ستکونت در
خوابگاههتاي دانشتوويي دليتل افستاس نيتاز بتيشتتک بته
کمکهاي فککي و مشاورهاي اين گکوه از دانشوويان ميتواند
تأييدکننده اين موضتوع باشتد .ايتن يافرته بتا نرتايج تحقيتق
داودآبادي و همکاران [ ]31مشابه نبوده ،ولي با نرتايج بکختي
مطالعات مانند ادهمي و همکاران [ ]32همخواني دارد.
در اين مطالعه ،بيش از يک سوم ( )%33/0دانشوويان در
ارتباط با زمينههاي مخرل مشاوره از جانب استاتيد راهنمتا،
آگاهي الزم را داشترهانتد ،در فتاليکته در مطالعته ادهمتي و
همکاران ،تنها  %29/7دانشوويان در زمينه نوع خدمات قابتل
ارائه توسط اساتيد مذکور آگتاهي داشترند [ .]32ايتن ت تاوت
ميتواند نشاندهنده فعاليت بتيشتتک استاتيد راهنمتا در ايتن
مطالعه ،جهت اطالعرساني به دانشوويان در رابطه با زمينههاي
قابل مشاوره و نيز انگيزه و عالقه دانشوويان در اين زمينه ،از
طک مخرل باشد.
قکيب به يک چهارم ( )%24/7دانشوويان در اين تحقيتق
به دليل عدم مشاوره کافي دچار افت تحصيلي شدهاند ،امتا در
مطالعه ادهمتي و همکتاران بتيش از  ]32[ %23و در مطالعته
موالنتتا و همکتتاران بتتيش از  ]33[ %17دانشتتوويان متتورد
پژوهش معرقد بودند که مشاوره ناکافي موجب افتت تحصتيلي
آنان شده است .شايد از داليل افت تحصيلي دانشوويان بروان
به بيرزبري اساتيد مشاور در خصوص نقتد افتت تحصتيلي و
پيشکفت تحصيلي دانشوويان اشاره نمود ،بتهطتوريکته %59
دانشوويان اذعان داشرهاند که در خصوص افت تحصيليشتان،
مشاورهاي از جانب اساتيد راهنما دريافت نککدند.
دانشووياني که تازه به آمتوزش عتالي راه متييابنتد و از
شتتهکها و روستتراهاي مخرل ت کشتتور وارد فضتتاي فکهنگتي
گسرکده و ويژهاي به نام دانشتگاه متيشتوند بتا چتالشهتاي
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همانگونه که در بخشهاي پيشين در ميان گذاشتره شتد،
هدف مطالعه ،ارزيتابي عمتلکتکد استاتيد راهنمتا از ديتدگاه
دانشوويان دانشکده بهداشت دانشگاه علتوم پزشتکي ستمنان
بود .دانشتوويان در دوران فعاليتت ختود در دانشتگاههتا بتا
مشکالتي از جمله دوري از خانواده ،تغييتک شتکايط زنتدگي و
زيکه روبکو هسرند و بکاي زلبه به اين مشکالت و طتي مستيک
موفق در فعاليت فکفهاي و اي تاي نقتش در جامعته ،نيازمنتد
بکنامه مدون از جانب اساتيد مشاور دارند.
نمکه عملککد اساتيد مشاور در دانشکده بهداشت دانشتگاه
علوم پزشکي سمنان ،از ديدگاه دانشوويان را ميتوان در فتد
مروسط ارزيابي نمود ،به طتوريکته قکيتب بته يتک چهتارم
( )%24/1دانشوويان مورد بکرسي از عملککد استاتيد راهنمتا
رضايت کتافي داشترهانتد .مطالعتات صتورت گکفرته در بتين
دانشوويان پزشکي اص هان نشان از رضايرمندي بيش از %25
دانشوويان از فکآيند اساتيد راهنما فکايت داشره است [.]26
همچنين در ايتن راسترا يافرتههتاي  Schlosserبتک روي 16
دانشووي دکرکاي روانشناسي در ايالت مرحده ،نرايج نشان داد
که بيش از  %62دانشوويان مورد بکرسي از ارتباط بتا استراد
مشاور راضي بودند [ ،]27در فاليکه نرتايج يتک مطالعته در
دانشگاه سلطنري انگليس نشان داد که اکثکيتت دانشتوويان از
ارائه مشاوره و راهنمايي اساتيد رضتايت کتافي ندارنتد [.]21
اين ت اوت ميتواند نشاندهنده فعاليت بيشتک اساتيد راهنمتا،
جهت اطالعرساني به دانشوويان در رابطه با زمينههتاي قابتل
مشاوره و نيز ناشي از ت اوت توقعات دانشوويان از عملکتکد
اساتيد راهنما باشد .در همين راسرا عوامل مخرل تي از جملته
مهارت ،مشخصات مشاور و زيکه ميتواند عملککد مشتاوره و
نرايج آن را تحت تأثيک قکار دهد که در زمينه مشاوره تحصيلي
نيز ميتواند صد کند.
در مطالعه فاضک عملککد اساتيد راهنما ت اوت معنيداري
بک فسب جنس دانشوو نداشت که نشان متيدهتد عمتلکتکد
اساتيد راهنما تحت تأثيک جنس دانشوو نميباشد و بکختي از
مطالعات از جمله بکرسي هزاوهاي در دانشگاه علتوم پزشتکي
همدان نيز مويد همين مطلب ميباشتد [ .]20بتا ايتن وجتود،
شکورنيا در پژوهش خود بيان ميکنتد کته دخرتکان رضتايت
بيشتکي نستبت بته پستکان از وضتعيت موجتود مشتاوره و
راهنمايي تحصيلي دارند [.]39
در مطالعه داودآبادي نمکات عملکتکد استاتيد مشتاور در
گکوه دانشتوويان رشتره بهداشتت محتيط بتاالتک و در رشتره
پزشکي پايينتک از سايک رشرهها بود [ .]31در اين پژوهش نيز
نمکات عملککد اساتيد راهنمتا بته طتور معنتاداري در گتکوه
دانشوويان رشره بهداشت محيط بتاالتک و در رشتره بهداشتت

مهشيد بهکامي و همکاران

کومش

رتبههاي بعدي مکبوط به مسائل شخصي ،خانوادگي و شتغلي
بود [ .]35همچنين مطالعه ربيعي و همکاران نشتان داد کته از
نيازهاي اساسي دانشوويان در خصوص راهنمتايي و مشتاوره
در قدم اول فل مشکالت درسي و بعد از آن مشکالت ازدواج
و شغلي ميباشد [ .]36نرايج يک مطالعه در دانشگاه آنکارا نيز
نشان داده استت کته مشتکالت آموزشتي ،مستائل عتاط ي-
ارتباطي و مشتکالت فکفتهاي و شتغلي مهتمتتکين نيازهتاي
مشاورهاي ميباشند [.]37
از آنجاييکه ،نرايج مطالعه فاضک بک مبناي دادههتاي بته
دست آمده از دانشوويان رشرههاي بهداشت در يک دانشتکده
بوده است ،بنابکاين تعميم آن به کتل دانشتوويان امکتانپتذيک
نيست .توصيه ميگکدد در مطالعات آتي ،ديتدگاه دانشتوويان
رشرههاي مخرل و در دانشگاههاي مخرل جمعآوري گتکدد
تا بروان ضتمن شناستايي عوامتل متؤثک نرتايج را تعمتيم داد.
همچنين ،با توجه به اينکه مرغيکهاي مخرل ديگکي نيز ممکن
است بکاي ارزيابي عملککد اساتيد اسر اده شوند ،ميتتوان در
مطالعات آتي از روشهاي کي ي اسر اده نمود.
با توجه به جايگاه خطيک اساتيد راهنما بايسري با شتککت
دادن اساتيد در کارگاههتاي آموزشتي و بيتان شتک وظتاي
آموزش بروان موجبات افزايش سط آگاهي اساتيد راهنمتا را
فکاهم ککده تا امکان تداوم ارائه خدمات مشتاوره و راهنمتايي
گکوهي به دانشوويان بهطور مؤثکتکي فتکاهم گتکدد [ .]31در
کل ديدگاه دانشوويان در اين تحقيق نسبت به عملککد اساتيد
راهنما چندان رضايتبخش نبوده است .اين مستئله متيتوانتد
بيانگک اين موضوع باشد که مشاوره اساتيد راهنمتا بتک استاس
مصوبه شوراي عتالي بکنامتهريتزي نروانستره استت جايگتاه
رضايتبخشي را بکاي دانشوويان فکاهم آورد .بيشک ارتقاي
سط فکفه و مهارت اساتيد راهنما در زمينه مشاوره ميتوانتد
موجب افزايش سط رضايرمندي دانشوويان گکدد .در نهايتت
اساتيد راهنما بايسري به ايتن موضتوع توجته ويتژهاي داشتره
باشند که به امک مشاوره و راهنمايي به صتورت يتک فکفتهي
تخصصي به آن بپکدازند.
تشكر و قدردانی
بدين وسيله از دانشگاه علوم پزشکي سمنان بابت فمايت
مالي اين طک تحقيقاتي سپاسگزاري ميشتود .هتمچنتين از
دانشووياني که ما را در انوتام ايتن پتژوهش يتاري نمودنتد،
صميمانه تشکک و قدرداني ميشود.

منابع
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گوناگون آموزشتي ،فکهنگتي ،اجرمتاعي و اقرصتادي روبتکو
ميشوند [ ]34که از اينرو بکاي فل مشکالت خود به استاتيد
راهنما خود مکاجعته متينماينتد .در ايتن خصتوص پيگيتکي
مشکالت دانشوويان توسط اساتيد مشتاور از اهميتت بتاالي
بکخوردار است .با اين وجتود در ايتن مطالعته بتيش از %32
دانشوويان از پيگيکي مشکالتشتان توستط استاتيد راهنمتا
ناراضي بودند .بهن ک ميرسد تعتداد زيتاد گتکوههتاي تحتت
مشاوره بکاي هک اسراد و عدم دسرکسي به اساتيد مذکور بتکاي
راهنمايي و مشاوره ميتواند از علل زمينهستاز عتدم رضتايت
دانشوويان از نحوه پيگيکي مشکالتشان توسط اساتيد راهنما
باشد.
در بکرسي نرايج به دستت آمتده ،مشتخص شتد%50/0 ،
دانشوويان ضکورت فضتور استراد راهنمتا را در طتول تتکم
تحصيلي مروسط ارزيابي نمودند .اين در فتالي استت کته در
بکخي مطالعات بيش از  %79دانشوويان بتک ضتکورت وجتود
اساتيد راهنما در دانشگاه تأکيتد داشترهانتد [ .]2،33بته ن تک
ميرسد ميتوان با تشکيل کارگاهها يا جلسات ماهانه از سوي
دانشگاه بکاي اساتيد مشاور ،سط علمي آنها را در اين زمينه
ارتقاء داد تا موجب افزايش رضايرمندي دانشوويان از اساتيد
راهنما شود .همچنين اکثکيت دانشوويان مورد تحقيتق اظهتار
داشرند که اساتيد مشاور بکاي آنها پکونده مشاورهاي تشتکيل
ندادند .شايد کمتوجهي اساتيد ،عدم صتکف وقتت کتافي و يتا
عدم آگاهي اساتيد مشاور از وظاي خود و يا عتدم مکاجعته
دانشوويان به اساتيد مشاور ميتواند علت اين امک باشد که اين
مسأله نياز به توجه بيشتکي از سوي مسئولين ذيکبط دارد.
در اين پژوهش بک اساس ديتدگاه دانشتوويان ،عمتلکتکد
اساتيد مشاور در زمينه "امضاء و کنرکل فکم انرختا وافتد و
سايک فکمها" مثبت ارزيابي شده است که همسو با نرايج مطالعه
ابکاهيميپور و همکتاران بتوده استت [ .]29در همتين راسترا
"معکفي دانشوو به وافدهاي مکبوطه بکاي رفع نيازهاي وي"
جزء ضعي تکين عملککد اساتيد راهنما از ديدگاه دانشتوويان
بوده است که با يافرههاي جبکائيلي و همکاران [ ]11همخواني
داشره است ،درفاليکته همتين ارتبتاط در مطالعته ادهمتي و
همکاران مکبوط به "نقد افت تحصيلي دانشوو" عنتوان شتده
است [.]32
بيشتتکين زمينته مکاجعته بته استاتيد راهنمتا از ديتدگاه
دانشوويان در اين پژوهش ،بتهتکتيتب مشتکالت تحصتيلي و
آموزشي و کمتکين علتت مکاجعته ،مستائل روانتي و عتاط ي
عنوان شده است .در اين راسترا مطالعته شتاهي و همکتاران
بيشتکين علل مکاجعه دانشوويان بکاي راهنمتايي و مشتاوره
در درجه اول مکبوط به مسائل آموزشي ،ادامته تحصتيل و در
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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.
Keywords: Evaluation students, Counseling, Universities, Students.
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