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  03915225900تلفن ) نویسنده مسئول(، مربی عضو هیأت علمی دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران*-1
2

  مربی عضو هیأت علمی دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران -
3

  عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران استادیار -
4

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران تماعی موثر بر سالمتجمرکز تحقیقات عوامل ا -

  خالصه

از.مورد استفاده قرار گیردعامل موثري براي حل بسیاري از مسائل دانشجویان  عنوانه می تواند بمشاوره : ه و هدفزمین

یکی از . استفاده کردبر مشکالت قابل پیشگیري و افت تحصیلی ناشی از آن تکنیک هاي مشاوره می توان براي فائق آمدن 

نگرش هدف از این مطالعه تعیین . عالقه مندي و کارایی استادان مشاور می باشد رین راهکارها براي یک مشاوره موثر،موثرت

  . راهنماي تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  بود ور نسبت به مشاوره، وظایف مشاوراساتید مشاو

انتخاب  به روش سرشماري نفر 90تعداد  ،نفر عضو هیأت علمی 120مقطعی، از  - در این مطالعه توصیفی :هامواد و روش

امه مورد استفاده در تحقیقات قبلی مورد تائید پرسشن روایی و پایایی .شدند که از طریق پرسشنامه نگرش آنها سنجیده شد

فیشر  و کاي دو  و آزمون هاي آماري 18نسخه شماره  spssداده ها پس از جمع آوري  با استفاده از نرم افزار  .قرار گرفته بود

  .معنی دار در نظر گرفته شد >p 05/0مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معنی داري با  

 65(از نظر رتبه علمی بیشترین مرتبه علمیدرصد اساتید شرکت کننده در پژوهش مرد،  47/43در این پژوهش  :نتایج

اساتید زن در  درصد 100. درصد دانشیار بودند 5/4و مربی آموزشیار  درصد 13، استادیار درصد 13مربی و بعد از آن ) درصد

نگرش مثبت داشتندکه این  اساتید مرد در این مورد درصد 8/81و مورد مشاوره و راهنماي تحصیلی دانشجویان نگرش مثبت 

).>05/0p(اختالف از نظر آماري معنی دار بود

که ضروري است  با توجه به نگرش مثبت اکثر اساتید نسبت به وظایف اساتید مشاور و راهنماي دانشجویان، :گیرينتیجه

ت علمی براي مشاوره دانشجویان مورد اعضاي هیأبه استفاده از  را تريدانشگاه هاي علوم پزشکی کشور توجه جدي مسئولین

  . توجه قرار دهند

  علوم پزشکی  مشاوره و راهنمایی تحصیلی،  نگرش، نظرات اساتید، :کلیدي واژه هاي
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  مقدمه

هاي مشاوره علمی و صحیح که بر اساس استفاده از تکنیک

ریزي شده باشد براي ارتقاي هاي دانشجویان طرحنیازمندي

اهمیت شایانی پیشرفت دانشجویان از زندگی و سطح کیفی 

موجب زیرا این شیوه از مشاوره در نهایت  ؛برخوردار است

  ].1[شودارتقاي سطح کیفی زندگی و پیشرفت جامعه می

عنوان متولیان امر آموزش و پرورش ه ب هادر این راستا دانشگاه

-که می به عهده داشته مسئولیتی خطیر و مهم دانشجویان،

بر حل مشکالت عالوه راهنمایی و تواند با ارائه مشاوره 

یري و حل گروحی و روانی آنها را نیز پی سائل، متحصیلی

نمایند تا دانشجویان به سطح کیفی قابل قبولی از نظر اولویت 

این موضوع می  .هاي تحصیلی و حرفه اي دست پیدا کنند

پیشرفت زمینه ساز پیشرفت جامعه علمی و در کل  تواند

با ، هادر دانشگاه شده جوانان پذیرفته ].3و2[جامعه باشد

افسردگی،  مشکالت متعددي چون اضطراب، ترس،

به دلیل دوري از خانواده یا  ......سرخوردگی، افت تحصیلی و 

ه که اگر بمی شوند محل زندگی و شرایط آن روبرو تغییر 

موقع در جهت پیشگیري و درمان آنها ه صورت مناسب و ب

عواقب وخیمی به دنبال  ،گیردناقدام عملی جدي صورت 

راهنمایی و مشاوره تحصیلی از طریق . ]3[خواهد داشت

درست و شیوه هاي نوین آموزش شیوه هاي تصمیم گیري 

هاي درونی حل تعارض ، موجبرویارویی با رویدادهاي زندگی

می شود که این  سببو رشد روابط سازنده با دیگران را  شده

دي بیشتر نظام آموزشی امر در نهایت باعث بازدهی و کارآم

لی دانشجویان نیز جلوگیري می و از افت تحصیگردیده 

  ].4[کند

و تحصیلی که مشکالت آموزشی مطالعات متعدد نشان داده 

دانشجویان از طریق مشاوره اساتید قابل حل می باشد و دلیل 

نشدن این مشکالت عدم وجود مشاوره موثر و مفید در حل 

اساتید نسبت بودن آگاهی و نگرش  ه دلیل پاییندانشگاه ها ب

به مشاوره دانشجویی بوده که باعث نقص عملکرد اساتید 

در ماده یک آئین نامه  ].5[راهنما در این زمینه شده است 

ت علمی أاستاد مشاوري، استاد مشاور یکی از اعضاي هی

تحصیلی دانشگاه یا دانشکده تعریف شده که مسئولیت هدایت 

اي دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی را در و مشاوره

  .]6[بر عهده می گیردآموزشی، پژوهشی و فردي زمینه هاي 

یت ، مشاوره اساتید جایگاه رضادر پژوهش ادهمی و همکاران

بنابراین در . ]7[بخش در بین دانشجویان نداشته است

اساتید نسبت به مطالعات گوناگون بر لزوم نگرش مثبت 

ت علمی شاوري و همچنین آمادگی اعضاي هیأموظایف استاد 

اهنمایی براي کسب دانش و مهارت بیشتر براي مشاوره و ر

یکی از مسائل مطرح در  ].8و7[دانشجویان تاکید شده است

ها، نبود مناسب و کارا در دانشگاه ،زمینه علوم مشاوره صحیح

اي و نگرش مثبت به امر مشاوره به عنوان یک وظیفه حرفه

باشد، در اي در بین اساتید میخت از وظایف مشاورهعدم شنا

حالی که اثر مشاوره روي موفقیت تحصیلی دانشجویان در 

 ر ارزیابی رفتار حرفه اي و نقش مشاوره تحصیلیمطالعاتی نظی

بنابراین حمایت و خدمات  ].5[در دانشگاه ها دیده شده است

ی آنها در طول دوره تحصیلدانشجویان به مشاوره و راهنمایی 

برنامه  ءارتقا پس]. 9[باشدها میمهمی در دانشگاهمسئولیت 

در  ، بایدیزي آموزشی براي باالبردن قابلیت مشاوره تحصیلیر

اولویت اول برنامه هاي آموزشی اساتید باشد تا بر مشکالت 

از . قابل پیشگیري و افت تحصیلی ناشی از آن بتوان فائق آمد

به این رو پژوهشگران در این مطالعه نگرش اساتید را نسبت 

راهنمایی و مشاوره دانشجویان و نظرات آنها را در مورد وظایف 

مورد بررسی قرار فسنجان در دانشگاه علوم پزشکی ر اساتید

. دادند

  روش ها مواد و

ماري مورد آصیفی و جامعه ، یک پژوهش تواین مطالعه

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی  وهش کلیه اعضاءژپ

ابزار جمع  . بودند )1388_1389(رفسنجان در طی یک سا ل

ساخته مشتمل بر سه بخش  ژوهشگر ها، پرسشنامه پوري دادهآ

سوال  18مشخصات فردي و بخش دوم حاوي بود بخش اول 

کامالً (نگرش سنج بر اساس مقیاس پنج درجه اي لیکرت 

که با توجه به بار ) موافق، موافق، بی نظر، مخالف، کامالً مخالف

یا بالعکس براي  5، 4، 3، 2، 1نمرات ) مثبت یا منفی(سواالت 

به  ؤال،س 18هر پاسخ در نظر گرفته و حاصل جمع نمرات 

بین حداقل  اينمرهن نمره کل نگرش محسوب گردید که عنوا

، وظایف پرسشنامهدر بخش سوم . باشدمی 90تا حداکثر  18
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سوال مطرح گردیده و اساتید میزان  20اساتید مشاور در قالب 

موافقت خود را با هر یک از وظایف مطرح شده بر روي یک 

نظر، کامالً موافق، موافق، بی(مقیاس پنج درجه اي لیکرت 

به  5نمرات یک تا . مشخص کردند) مخالف و کامالً مخالف 

گرفت و حاصل الً مخالف تا کامالً موافق تعلق گزینه هاي کام

نمره این بخش محسوب سوال، به عنوان  20جمع نمرات 

روایی و . بود 100تا حداکثر  20بین حداقل  گردید که نمرات

یید شده أمی تپایایی این دو پرسشنامه در مطالعه اشرف اده

آیا (در پرسشنامه مشخصات فردي سواالتی از جمله . ]14[بود

اید؟ منبع کسب شجویی داشتهنتا کنون سابقه مشاوره دا

آگاهی از وظایف استاد مشاور براي شما چه بوده است؟ آیا در 

ه از نمون) اید؟ زمینه مشاوره و راهنمایی، دوره آموزشی دیده

به  پژوهشگرها توسط پرسشنامه. شدمورد پژوهش پرسیده 

ت علمی تیار اعضاي هیأصورت حضوري در محل کار در اخ

پس از جمع آوري   .دیتکمیل گرد آنهاتوسط  و گرفتقرار 

و براي  ندها داده ها کدگذاري و وارد رایانه شدپرسشنامه

 يهاو آزمون 18spss تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار

  .ستفاده گردیدآماري کاي دو و فیشر ا

  نتایج

اساتید شرکت کننده در پژوهش  درصد 47/43در این پژوهش 

، مربی درصد 65از نظر رتبه  .زن بودند درصد 53/56مرد و 

 درصد 5/4مربی آموزشیار، درصد  13یار ، استاد درصد 13

 3/91. بودنددرصد مربی غیر هیأت علمی  5/4و دانشیار 

وزشی جهت هاي آمت علمی در کارگاهأاعضاي هی درصد

 8/81و اساتید زن  درصد 100 .مشاوره شرکت کرده بودند

در مورد مشاوره و راهنمایی تحصیلی اساتید مرد  درصد از

در مجموع  ).>001/0p( .دانشجویان نگرش مثبت داشتند

 7/66پرستاري و دانشکده ت علمی اعضاي هیأ  درصد100

مشاوره پزشکی نسبت به دانشکده ت علمی أاعضاي هی درصد

معنی دار مثبت داشتند که این اختالف از نظر آماري نگرش 

ابقه ت علمی سهیأ ياعضا درصد P ( .7/91>001/0( بود

اساتید اطالعات  درصد 9/73. ندرا بودمشاوره با دانشجو را دا

مورد مشاوره از طریق وظایف مقرر شده در دانشگاه در را خود 

طریق مصوبات وزارت از را آنها این اطالعات  درصد 3/4 و

 درصد 3/91در این پژوهش  .دست آورده بودنده بهداشت ب

نگرش  درصد 7/8شاوره نگرش مثبت و فقط اساتید نسبت به م

هایی که همچنین نتایج نشان داد که نمونه .منفی داشتند

نسبت به  درصد 100ي سابقه آموزش مشاوره بودند دارا

مشاوره نگرش مثبت داشته و نمونه هایی که سابقه آموزشی 

 درصد نگرش مثبت به مشاوره داشتند 8/7مشاوره را نداشتند 

.)p>001/0( دار بودمعنیکه این اختالف از نظر آماري 

  بحث

مشاوره هیئت علمی سابقه  ياعضا درصد 7/91در این پژوهش 

را در اساتید اطالعات خود درصد  9/73دانشجو را داشتند و 

 دست آوردهه باز طریق وظایف مقرر در دانشگاه مورد مشاروه 

آنها این اطالعات را از طریق  درصد 3/4که تنها ند در حالیا

ده بودند که این موضوع کسب کرمصوبات وزارت بهداشت 

بیانگر این است که شاید اطالعیه هاي مصوب وزارت بهداشت 

که اساتید نسبت به  یا این شودنی نمیدرستی اطالع رساه ب

این پس . دهنداطالعیه هاي مذکور بی توجهی نشان می

و مسئولین امر باید اقدامات عملی باشد میموضوع قابل تاٌمل 

عنوان ه ب .انجام دهند تر و بهترنسبت به اطالع رسانی دقیق

هاي اساتید هاي اتاقدمثال می توان با نصب اطالعیه ها در بر

همه اساتید  بت به این موضوع اطالع رسانی نموده تا نس

این نتایج با  . امر مشاوره و امور مشابه باشندمتوجه حساسیت 

 همدان در دانشگاه علوم پزشکی ايهزاوهپژوهش  یافته هاي

همچنین از نتایج پژوهش حاضر مشخص  ].9[خوانی داردهم

مثبت و اساتید نسبت به مشاوره نگرش  درصد 3/91شد که 

همچنین نتایج  .نگرش منفی داشتند آنها درصد 7/8فقط 

نشان داد که اساتیدي که داراي سابقه آموزشی مشاوره بودند 

نسبت به مشاوره نگرش مثبت داشتند که این  درصد 100

مشاوره  پروسهموضوع بیانگر این مطلب است که احتماالً انجام 

 ناتغییر نگرش آناعث ایجاد کرده و ب در اساتید انگیزه کافی را 

تاثیر آموزش بر نگرش  همچنین .نسبت به مشاوره شده است

اي و هوهزا پژوهش با نتایج ،نتایج حاصل. داردن میرا نیز بیا

از نظر میزان آگاهی با نتایج  اما ؛ردهم خوانی دا ]10[فاضلی

 درصد 100در این مطالعه . ردهم خوانی ندا ]9[ايهوهزا

در مورد مشاوره نگرش  درصد اساتید مرد 8/81و اساتید زن 

معنی  p>05/0 ف از نظر آماري باکه این اختالمثبت داشتند 

اختالف شاید به دلیل حس مادرانه و احساسات  این .دار بود
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، نسبت به دانشجویان باشد که نشان دهنده زنبیشتر اساتید 

که  بودهعاطفی و احساسی و تاثیر آن بر امر مشاوره عوامل 

دانشجویان کمک کننده باشد تحصیلی در پیشبرد  تواندمی

کز توجه بیشتر به مرافاضلی در بررسی خود تقویت و  .]10[

ته و معتقد است مشاوره مشاوره دانشجویی را ضروري دانس

تواند در بهبود روابط متقابل در خانواده، کسب دانشجویی می

مثبت و اجتماعی و ارتقاء خودپنداري هاي یا ارتقاء مهارت

در این پژوهش  ].10[شغل یابی در رضایت شغلی کمک کند

اساتیدي که سابقه آموزش مشاوره داشتند نگرش مثبت تري 

هاي د یعنی اساتیدي که دورهدارا بودننسبت به مشاوره 

آموزشی مشاوره را دیده بودند به مشاوره با دید مثبت تري 

با پژوهش این نتایج  .اه کرده و نگرش مثبت تري داشتندنگ

BrownوRuch13و12و11[ خوانی دارداي همهوو هزا[ .

ت دانشجویان را مسائل بیشتر مشکالکه ها نشان داده پژوهش

دهند که اساتید نقش ارتباطی تشکیل می و احساسی ،مالی

ان در صورت مشاوره موثر  بسیار مهمی در کمک به دانشجوی

در  مشاور اساتیدگاهی آ سطحنیاز به باال بردن . ]11[دارند

اعتقاد بر این است  وضروري است  و راهنماییمشاوره  خصوص

اساتید مشاور عالوه بر نیاز به آموزش هاي خاص در مورد که 

؛ باید تحت کنترل دائمی در برنامه مشاوره نیز باشند ،مشاوره

ي که بتوان نقص عملکرد و در صورت نیاز تغییر در ابه گونه

اً تشخیص داده و اقدام الزم را به عمل برنامه مشاوره را فور

ها نشان داده است که اجراي  همچنین پژوهش. ]14[آورد 

برنامه آموزشی با روش کارگاهی بیشتر موجب یادگیري فعال 

اساتید در این زمینه می شود و باعث یادگیري فعال اساتید و 

ایجاد انگیزه و کسب مهارت هاي الزم در آنها در جهت رضایت 

  ].11و13[. ویان می گردددانشج

با توجه به نتایج این پژوهش که نشان داد  :گیرينتیجه

 یاکثر اساتید نسبت به وظایف اساتید مشاور و راهنمای نگرش

دانشجویان مثبت می باشد ضروري است مسئولین دانشگاه 

آمادگی تري به استفاده از هاي علوم پزشکی کشور توجه جدي

 جهتت علمی براي کسب دانش و مهارت بیشتر اعضاي هیأ

هاي و از ظرفیت .هندمشاوره دانشجویان را مورد توجه قرار د

 يگیرامید است که با بهره  .استفاده را بنمایند حداکثر ،بالقوه

اي دانشجویان در سطح از این فرصت ها خدمات مشاوره

  . دانشگاه ها گسترش مناسب و قابل قبولی پیدا کند

  و قدردانیتشکر 

ودجه طرح مذکور و از معاونت پژوهشی دانشگاه جهت تامین ب

پور کارشناس آموزش دانشکده پرستاري جهت سرکار خانم علی

  .گردداطالعات این پژوهش تشکر می جمع آوري
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Viewpoints of academic advisors of Rafsanjan university of Medical

Sciences regarding counseling and

their duties as advisor

Jafarpor P1*, Mohsenimoghadam F2, Aghamohammadhasani P3, Sayyadi AR4 .

1-Academic member of skill lab Rafsanjan university of Medical Science, Rafsanjan, Iran

2- Academic member of Medical laboratory sciences. Rafsanjan university of Medical Science, Rafsanjan, Iran

3-Assistant professor, Dep of Psychiatry Rafsanjan university of Medical Science, Rafsanjan, Iran

4- Social Determinants of Health Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

Background and Objective: Counseling as an effective parameter can be used to solve many

student issues. Counseling techniques can be used to overcome problems arising from the use

prevent academic failure. One of the most effective solutions for a consult is interest and

performance of adviser. The aim of this study was to determine teachers' attitudes and faculty

adviser, their duties toward counseling and supervising students in Rafsanjan University of Medical

Sciences.

Material and Methods: In this cross-sectional study we enrolled 90 academic members of

Rafsanjan university of medical sciences and their attitudes were assessed via questionnaire.

Reliability and validity of the questionnaire (were approved in previous studies). The collected data

were analyzed by spss version 18 and chi-square, Fisher test and the significant level of P <0.05

was considered significant.

Results: In this study, 43.47% of participating teachers were male.The academic rank of

participants were instructor (65%), assistant professor (13%), 13% instructor teaching and associate

professor (4.5%). 100% females had positive attitude about counseling students and 81.8% male

teachers had positive viewpoint. This difference was statically significant (p<0.05).

Conclusion: Considering positive viewpoint of most faculty teachers in this study about counseling

students, state official of Medical Universities should give more serious consider to use faculty

members for student counseling.

Key worlds: Viewpoint of teachers, counseling, Medical University, Rafsanjan.


