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  خالصه
راهنمایی و مشاوره تحصیلی دانشـجویان  . د استهدف کلی آموزش، انتقال اطالعات بشري از یک نسل به نسل دیگر و ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار فر :سابقه و هدف
هدف از این پژوهش بررسی میزان رضایتمندي دانشجویان دانشـکده  . ت علمی می تواند سبب پیشرفت تحصیلی و نیز بهبود کیفیت زندگی آینده آنان گردداتوسط اعضاء هی

  .پیراپزشکی بابل از نقش اساتید مشاور می باشد
تـا   1387با حضور کلیه دانشجویان پیراپزشکی در تمامی مقاطع و رشته هاي تحصـیلی از سـال    90-91مقطعی در نیمسال اول سال تحصیلی  این مطالعه :مواد و روشها

یـل داده هـا   اطالعات از طریق پرسشنامه اي چند گزینه اي، در ارتباط با حیطه هاي مختلف فعالیت اساتید مشاور جمع آوري گردید و سـپس تجزیـه و تحل  .انجام شد  1389
  .انجام شد SPSS.V.18توسط نرم افزار 

بیشترین . از ایشان از زمینه هاي مختلف فعالیت هاي اساتید مشاور آگاهی داشتند% 50 .سال شرکت نمودند 21±7/2نفر با میانگین سنی  424در این مطالعه  :یافته ها
. بوده است% 6/47و % 3/49آموزشی و مشکالت تحصیلی بوده که به ترتیب میزان رضایتمندي مطلوب،  منابع علمی و اخذ در رابطه با به اساتید مشاور مراجعه دانشجویان

   .از آنان بر ضرورت وجود استاد مشاور، تأکید داشتند% 2/70از فعالیت هاي اساتید، رضایت زیاد داشته و % 2/32همچنین از بین دانشجویان، فقط 
از فعالیتهاي اساتید مشاور رضایت فراوان داشتند اما این پژوهش نشان داد که تا دستیابی به اهداف مورد نظر در ارتباط با نقش  دانشجویان 3/1اگرچه حدود  :نتیجه گیري

 .وجود دارد ت مشاوره اي،اساتید مشاور، فاصله وجود داشته و نیاز به تحقیقات بیشتر در این راستا و نیز فراهم نمودن امکانات مختلف، جهت ارائه هرچه بهتر خدما
  .استاد مشاور، نظرات دانشجویان، عملکرد اساتید، رضایتمندي :واژه هاي کلیدي   
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  مقدمه 
هدف کلی آموزش و پرورش انتقال اطالعات و معلومات بشري از یک نسل 

راهنمایی و مشاوره . به نسل دیگر و ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار فرد است
شرفت تحصیلی است نقشی تسهیل کننده در تحصیلی که هدف آن کمک به پی

از طرفی راهنمایی و مشاوره . تحقق هدف هاي آموزش و پرورش به عهده دارد
صحیح و مناسب، جهت ارتقاء سطح کیفی زندگی و پیشرفت افراد جامعه، بسیار 

ریزي و توجه به این مسأله براي دانشجویان اهمیت بنابر این برنامه. ضروري است
دانشگاهها مسئولیت خطیري در تربیت، آموزش و پرورش . ارا می باشدبسزایی را د

دانشجویان دارند و براي رسیدن به این هدف، ارائه مشاوره و راهنمایی تحصیلی از 
یکی از وظایف اعضاي هیئت  .)1( طریق اساتید به دانشجویان یک ضرورت است

ان استاد مشاور علمی دانشگاهها، عالوه بر آموزش و پژوهش، نقش آنان بعنو
  دانشجویان می باشد زیرا برقراري ارتباط دانشجو با استاد مشاور باعث افزایش

  
مدرسان آموزشی به . گردد اعتماد به نفس و انگیزه یادگیري در دانشجو می

  خصوص اساتید دانشگاه الزم است با عوامل موثر برقراري ارتباط آشنا باشند تا 
یند آموزشی به صورت آند به عبارتی ارتباط در فریند یادگیري را تسهیل نمایآفر

 گیرد تبادل افکار و اطالعات در یک تعامل دو طرفه بین دانشجو و استاد انجام می
استاد مشاور بعنوان اولین سطح ارتباطی دانشجو با سیستم آموزشی محسوب ). 2(

انایی دهد که با توجه به عالئق و تو شود که به دانشجو، این امکان را می می
همچنین مسئولیت استاد مشاور در هدایت، ). 3( اي موثر داشته باشدهایش، برنامه

راهنمایی و پشتیبانی دانشجویان در دستیابی به اهداف بسیار موثر است، بخصوص 
براي دانشجویانی که از شهرها و روستاهاي دور و نزدیک وارد فضاي گسترده و 

مسائلی چون دوري از خانواده، سکونت در جدیدي به نام دانشگاه می شوند و با 
شوند که  خوابگاه، حضور توأم دختران و پسران در محیط آموزشی روبرو می
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  و همکارانا زهرا موالن؛ عملکرد اساتید مشاور مورددر نظرات دانشجویان 

 

در مطالعه انجام . )4-6( همگی می تواند در روند تحصیلی آنان تاثیر گذار باشد
، دانشجویان، اساتید مشاور را 2006شده در یکی از کالج هاي آمریکا در سال 

همچنین آنان را به عنوان افرادي که به . ه به وظایف خود عنوان نمودندافرادي آگا
از طرف دیگر مشاوره و ). 7(هنگام نیاز همیشه در دسترس بوده اند، معرفی نمودند 

راهنمایی دانشجویان یکی از مهمترین راهبردهاي پیشگیري در دانشگاهها به 
صمیم گیري درست و زیرا این امر، ضمن آموزش شیوه هاي ت. حساب می آید

نحوه مواجهه با رویداد هاي زندگی، به گسترش بینش، حل تعارض هاي درونی و 
رشد روابط سازنده با دیگران می گردد و در نهایت موجب بازدهی و کارآمدي 

بنابراین داشتن نگرش مناسب و آگاهی و ). 8( بیشتر نظام آموزشی خواهد شد
ین امر خطیر ضروري و بسیار بااهمیت مهارت کافی استاد مشاور جهت انجام ا

مطالعات انجام شده در این زمینه در نقاط مختلف دنیا بیانگر آن است که . است
در برخی از ). 9-11( مشاوره موجب ارتقاء توانمندي در آموزش گردیده است

بررسی هاي انجام . دانشگاههاي ایران نیز مطالعاتی در این زمینه انجام شده است
مان و اصفهان، بیانگر رضایت کم دانشجویان از عملکرد اساتید مشاور شده در کر

دانشجویان در کرمان مشاوره ناکافی را عامل افت % 23بوده است بطوریکه 
از دانشجویان از کفایت % 35اند و در اصفهان نیز فقط تحصیلی خود معرفی کرده

 نضباطی رضایت داشتنداطالعات استاد مشاور خود در ارتباط با قوانین آموزشی و ا
  ).12و13(

از آنجایی که مطالعات انجام شده در این زمینه پراکنده، ناکافی و نتایج آن 
متناقض بوده است و پیشینه حضور اساتید مشاور در این دانشکده به یک دهه 

رسد و تاکنون بررسی جامع و منسجمی در این زمینه به عمل نیامده است، بر می
رضایتمندي دانشجویان را در ورودي هاي مختلف از سال آن شدیم تا میزان 

در زمینه مشاوره و راهنمایی بررسی نماییم تا نتایج حاصله  1389تا انتهاي  1387
بتواند گامی در جهت ارتقاء خدمات مشاوره و راهنمایی دانشجویان در رفع 

  .مشکالت آنان باشد
  

  
  هاروشمواد و 

در برگیرنده کلیه دانشجویان  در این مطالعه مقطعی، جامعه پژوهش
علوم آزمایشگاهی، اتاق (پیراپزشکی بابل، در تمامی مقاطع و رشته هاي تحصیلی 

. بود) عمل، هوشبري، رادیولوژي، بهداشت محیط، پزشکی هسته اي و رادیوتراپی
سوال چند  26اطالعات از طریق پرسشنامه اي که شامل اطالعات دموگرافیگ و 

بر اساس آیین (با حیطه هاي مختلف فعالیت اساتید مشاور  گزینه اي در ارتباط
روایی . ، جمع آوري گردید90-91بود، در نیمسال اول سال تحصیلی ) نامه مربوطه

ساخته، بر اساس مطالعه ادهمی در کرمان، تدوین  -این پرسشنامه پژوهشگر
  ). 12( گردید

ئه توضیحات ضروري در ابتداي هر کالس، پرسشگر با اجازه از اساتید، با ارا
در مورد این طرح، دانشجویان را توجیه نموده و سپس پرسشنامه ها را توزیع و 

همچنین اطمینان داده شد که . بالفاصله پس از تکمیل، آنها را جمع آوري نمود
با توجه به اینکه سواالت . اطالعات اخذ شده، به صورت محرمانه باقی خواهند ماند

یطه هاي مختلف فعالیت اساتید مشاور، متفاوت بوده اند، و گزینه هاي مرتبط با ح
 SPSS18تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار . هر سوال جداگانه بررسی شد

  .انجام شد

  یافته ها
سال شرکت نمودند  21±7/2نفر با میانگین سنی  424در این مطالعه 

نفر،  229%) 4/54(ن نفر مونث بوده و بین آنا 297%) 70(نفر مذکر و  127 .%)30(
نظرات دانشجویان در خصوص عملکرد اساتید مشاور در  .در خوابگاه ساکن بودند

آورده شده  2و  1بدو ورود دانشجو و در طی دوره تحصیلی، در جداول شماره 
دانشجویان در مورد حیطه هاي مختلف عملکرد اساتید مشاور آگاهی % 50. است
اظهارات دانشجویان، عملکرد اساتید مشاور  همچنین مطابق با ).1جدول( داشتند

در رابطه با تکمیل و امضاي فرم هاي انتخاب واحد و حذف و اضافه، رضایتبخش 
  ).2جدول %) (2/78( بوده است

نتایج بدست آمده در ارتباط با نحوه پاسخگویی اساتید در زمینه هاي مختلف 
را در مورد منابع علمی و از دانشجویان اطالعات الزم % 50نشان داد که تقریباً 

 آموزشی، از طریق اساتید مشاور کسب نموده و در این خصوص رضایت داشتند
از طرفی تعداد دانشجویان با افزایش و کاهش در معدل به ترتیب برابر  ).3جدول (
نفر بوده است که مهمترین دلیل آنها، عالقه  154%) 9/42(نفر و  %261) 7/77(

قه به واحد هاي اخذ شده ، ذکر گردیده است، همچنین مندي به رشته و عدم عال
مشاوره کافی از جانب اساتید مشاور در رابطه با علت افزایش معدل، به میزان 

از سوي % 1/17و عدم مشاوره در رابطه با علت کاهش در معدل، به میزان% 4/4
که در مجموع این نتایج بیانگر آن است  ).1نمودار ( دانشجویان اعالم گردید

از دانشجویان از فعالیت هاي اساتید مشاور خود رضایت زیاد داشته و % 2/32
دانشجویان بر ضرورت وجود اساتید مشاور در دانشگاه اذعان % 2/70همچنین 
  .داشته اند

  
  )عملکرد در بدو ورود دانشجو(آشنایی اولیه با اساتید مشاور  .1جدول 

  بلی  موارد
  (%)تعداد

  خیر
  (%)تعداد

  )78/61(257  )22/38(159  لسه معارفه توسط استاد مشاورتشکیل ج
  )39/48(195  )61/51(208  تشکیل پرونده در نزد استاد مشاور

  )50(205  )50(205  آشنا بودن در زمینه کمک از اساتید مشاور
  )42/66(269  )58/33(136  اعالم ساعات مشاوره در هر ترم

  
  حصیلیعملکرد اساتید مشاور در طول دوره ت .2دول ج

  
  همیشه  موارد

  (%)تعداد
  اغلب
  (%)تعداد

  گاهی
  (%)تعداد

  ندرتاً
  (%)تعداد

حضور در ساعات اعالم 
  شده

83)1/26(  105)33(  77)2/24(  53)7/16(  

امکان انجام مشاوره در 
  خارج از ساعات اعالم شده

47)8/14(  84)4/26(  79)8/24(  108)34(  

اطالع رسانی در خصوص 
  مقررات و ضوابط آموزشی

54)1/15(  92)8/25(  82)23(  129)1/36(  

کنترل و امضاء به موقع فرم 
انتخاب واحد و حذف و 

  اضافه 

185)2/49(  109)29(  42)2/11(  40)6/10(  
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Assossement of satisfaction rate of paramedical students…; Z. Moulana, et al   

 

 

  نظرات دانشجویان در رابطه با  نحوه پاسخگویی اساتید مشاور در زمینه هاي مختلف .3جدول 
  

  مطلوب  موارد
  (%)تعداد

  نسبتاً مطلوب

  (%)تعداد
  امطلوبن

  (%)تعداد
  )8/27(91  )9/22(75  )3/49(162  منابع علمی و آموزشی
  )6/27(87  )8/24(78  )6/47(150  مشکالت تحصیلی
  )5/31(83  )7/29(78  )8/38(102  مشکالت اجتماعی
  )2/35(71  )9/29(60  )9/34(70  مشکالت خانوادگی

  )4/35(69  )8/32(64  )8/31(62  مسائل عاطفی
  )1/35(73  )5/25(53  )4/39(82  مسائل روانی

  )5/27(63  )1/27(62  )4/45(104  مسائل بهداشتی و پزشکی
  )7/35(92  )6/29(76  )7/34(89  مشکالت رفاهی دانشگاه

  )9/27(85  )21(64  )1/51(56  ادامه تحصیل
 

  

  

  

  

  

  

  لی بابشگاه علوم پزشکنعلل افزایش و کاهش معدل از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی، دا. 1نمودار 

  بحث و نتیجه گیري
نقش اساتید راهنما در کمک به رفع مشکالت مختلف دانشجویان، امري 

لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رضایتمندي دانشجویان از . بدیهی است
مشاوره تحصیلی اساتید مشاور در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل 

از دانشجویان شرکت کننده، از مجموعه % 4/32در این پژوهش . انجام شد
آقاجانی و عملکرد اساتید مشاور اظهار رضایت نمودند در حالیکه در تحقیق حاجی

همکاران در سمنان بیان گردید که اساتید مشاور در ارائه مشاوره موفقیت نسبی 
و همچنین در پژوهش ) 9( )از دانشجویان در مقطع کارشناسی% 8/19(داشته اند 
دانشجویان از فرآیند استاد راهنما در % 25و همکاران در اصفهان، سیروس 

همچنین در مطالعه اي در  ).14(دانشکده پزشکی، راضی یا کامالً راضی بودند 
از دانشجویان، از ارتباط با اساتید مشاور % 3/62یکی از دانشگاههاي آمریکا، 

نشجویان در ارتباط با از دا% 50 همچنین در این مطالعه، ).15(رضایت داشته اند 
در حالیکه در . آگاهی داشته اند زمینه هاي مختلف مشاوره از جانب اساتید مشاور،

دانشجویان در زمینه نوع خدمات قابل ارائه % 20مطالعه ادهمی در کرمان، تنها
این تفاوت می تواند نشان دهنده فعالیت ). 12( توسط اساتید مذکور آگاهی داشتند

  اور در این پژوهش، جهت اطالع رسانی به دانشجویان در رابطهبیشتر اساتید مش

  
  با زمینه هاي قابل مشاوره و نیز آگاهی دانشجویان در این زمینه، از طرق مختلف 

در این تحقیق اساتید مشاور درصد کمی از منابع کسب اطالعات آموزشی  .باشد
از % 8/31کرمان در حالیکه در پژوهش ادهمی در %) 7/13( دانشجویان بوده اند

 شان، اساتید مشاور بودنددانشجویان اذعان داشتند منبع کسب اطالعات آموزشی
از دانشجویان، رفع مشکالت % 8/19و در تحقیق هزاوه یی در همدان ) 12(

رسد تعداد  به نظر می). 16( آموزشی شان را از جانب اساتید مشاور اعالم نمودند
گروه دانشجو را  5تا  3برخی اساتید (ر استاد زیاد گروه هاي تحت مشاوره براي ه

و عدم دسترسی به اساتید مذکور بدلیل تعدد کالس ها و ) تحت مشاوره دارند
گستردگی حوزه فعالیت ها، علت این موضوع بوده و دانشجویان ناچاراً، از منابع 

داشتن ویژگی هاي . دیگر، اطالعات آموزشی مورد نیاز خود را کسب کردند
  و توانایی هاي فردي اولیه، اطالعات کافی در زمینه هاي مختلف و شخصیتی 

تجربه جهت فعالیت بعنوان استاد مشاور، براي جلب اعتماد دانشجو و برقراري 
از دانشجویان در این پژوهش، % 2/38). 17-19( ارتباط موثر با آنها ضروري است

برگزاري جلسه معارفه جهت آشنایی دانشجویان تحت مشاوره با استاد خود را تایید 
در  ).16(ذکر گردید % 1/1نمودند در حالیکه در تحقیق هزاوه یی، این رقم، 
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اصفهان در دانشکده پزشکی نیز برگزاري این جلسه توسط دانشجویان تایید گردید 
رسد اختصاص جلسه اي تحت عنوان معارفه با دانشجویان  بنظر می ).14(

جدیدالورود، هنوز به طور کامل در برخی دانشگاه ها اجرا نگردیده و اساتید مشاور 
به دالیل مختلف از جمله تنوع فعالیت ها و فقدان زمان کافی براي تشکیل جلسه 

، قادر به برگزاري جلسه و یا عدم انطباق زمان آزاد دانشجویان و اساتید مشاور
دانشجویان علت کاهش در معدل خود را % 1/17در این تحقیق  .معارفه نبوده اند

% 4/23عدم مشاوره کافی اعالم نمودند، در صورتی که در پژوهش ادهمی، 
رسد  به نظر می). 12( دانشجویان، عدم مشاوره را علت افت تحصیلی خود دانستند

ب اساتید مشاور در این مطالعه، سبب گردیده تا مشاوره صحیح و مناسب از جان
  . درصد کمتري از دانشجویان بدلیل عدم مشاوره، دچار کاهش معدل شوند

از دانشجویان در رابطه با تکمیل و امضاي فرم هاي % 2/78این تحقیق  در
در حالیکه در مطالعه ) 2جدول(انتخاب واحد و حذف و اضافه اعالم رضایت نمودند 

) 12(از دانشجویان، عملکرد اساتید را همیشه مطلوب تلقی کردند % 7/58ادهمی 
دانشجویان جهت انتخاب واحد به استاد مشاور % 5/68و در پژوهش هزاوه یی 

این تفاوتها می تواند به دالیل مختلف از جمله عدم ). 16(خود مراجعه نمودند 
خاب واحد و یا عدم آگاهی دانشجو در زمینه چگونگی انتخاب واحد، نیز تاریخ انت

تفاوت میزان  .حضور استاد به دالیل مختلف در زمان مورد نظر و غیره باشد
رضایتمندي دانشجویان از فعالیتهاي اساتید مشاور، بیانگر آن است که تعدادي از 

اساتید مشاور در دانشگاههاي مختلف، دیدگاه شفاف و روشنی نسبت به وظایف و 
بر اساس آئین نامه خاص از سوي وزارت بهداشت  فعالیتهاي اساتید مشاور، که
لذا برگزاري دوره هاي آموزشی و کارگاه هاي مورد . تدوین گردیده است، ندارند

در  .رسد نظر، جهت ارتقاء توانایی ها و دانش اساتید مشاور ضروري بنظر می
رسد دانشجویان نسبت به اهمیت و نقش سازنده مشاوره و  مجموع بنظر می

تحصیلی، دیدگاه مثبت دارند اما از شرایط فعلی مشاوره، رضایت مطلوب  راهنمایی
ندارند و علیرغم اهداف گسترده و با ارزشی که در ارتباط با نقش اساتید مشاور در 
نظر گرفته شده، بدالیل مختلف تا نایل شدن به این اهداف، فاصله بسیاري وجود 

اساتید مشاور به دانش کافی در ارتباط بنابراین پیشنهاد می گردد تا با تجهیز  .دارد
با زمینه هاي عملکردي ایشان و کاهش تعداد دانشجویان تحت مشاوره و فراهم 
نمودن امکانات مادي و معنوي جهت ارائه هرچه بهتر خدمات، نقش اساتید مشاور 

  . را پر رنگ تر نموده تا به اهداف مورد نظر دست یابیم
  
  

  تقدیر و تشکر
ت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی بابل در خصوص از حوزه معاون

حمایت مالی و از کلیه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی که در این نظرسنجی 
   .شرکت نموده اند، تقدیر و تشکر می گردد
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: The main purpose of training is conveying knowledge from one generation to 
next one. This may lead to appropriate changes in human behavior. Students undergoing regular consults by their 
professor advisors can assist to their educational development and this process  can improve their quality of  life in the 
future. This study aimed to evaluate the rate of satisfaction in paramedical students about the activities of their 
professor advisors. 
METHODS: This study was performed on all students at Paramedical Faculty in Babol university of Medical 
Sciences, during the first semester of academic year, 2011. In addition to demographic data, participants were 
interviewed on different aspects of professor advisors activities via a questionnaire. Data were analyzed using the SPSS 
software version 18. 
FINDINGS: In overall, 424 students participated in the current study. The mean of age was 21±2.7 years. 212 out of 
424 (50%) students were alert about the various activities of their professor advisors. The most reasons for referring the 
students were to get scientific and educational resources and academic problems with 49.3% and 47.6% satisfaction 
rates, respectively, also, 32.2% of participants were very satisfied from their professor advisors activities and 70.2% of 
them believed that professor advisors program is a necessity. 
CONCLUSION: Although about 1/3 of students were very satisfied from their professor advisors activities but there is 
a major gap to desired goals of the professor advisors program. This study suggested that workshops on "different 
aspects of advisors activities" should be planned for professor advisors and students, also, furher studies on this field 
should be performed to provide better consulting services. 
 
KEY WORDS: Professor advisor, Students, Opinion, Advisors, Performance, Satisfication 
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