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ت يوضع ةاهواز دربار شاپوريجند يان دانشگاه علوم پزشکينظرات دانشجو يبررس
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  ده يچک 
 ،ليتحص ةاهنما در طول دورد ريتوسط اسات ييمشاوره و راهنما :نه و هدفيزم
ن مطالعه، يهدف ا. کمک خواهد کرد يمشکالت آموزش ان در غلبه بريدانشجوبه 

شاپور اهواز در ارتباط با يجند يان دانشگاه علوم پزشکينظرات دانشجو يبررس
  .بود يليتحص ةو مشاور ييراهنما ةارائ

ان يز دانشجونفر ا ۳۵۴، نظرات يمقطع -يفيتوص ةن مطالعيدر ا :يروش بررس
قرار  يبررسمورد  ،شده بود دييتأآن  ييايو پا ييکه روا ياق پرسشنامهياز طر
  ال ؤس ۳۵مشتمل بر  ينظرخواه ةل پرسشناميق تکميها از طرداده .گرفت
  و  t يآمار يهاو آزمون  SPSS.15افزارو با استفاده از نرم يآورجمع

 ANOVA ل شديه و تحليتجز.  
 ۸/۵۱( نفر ۱۸۳تعداد  .ه پسر بودنديان دختر و بقيدانشجودو سوم : هاافتهي

 يل به استاد راهنمايان اعالم نمودند که در طول دوران تحصياز دانشجو) درصد
. ت داشتندين ارتباط رضايدرصد از ا ۸/۱۸ تنها يول ،اندخود مراجعه کرده

 ييت موجود مشاوره و راهنمايان از وضعيدانشجو يمندتيرضا ةن نمريانگيم
نظرات آنان از وضع مطلوب  ةن نمريانگيو م ۳۶/۲±۷۸/۰در دانشگاه  يليتحص

 يسه با وضع موجود از نظر آماريبود که در مقا ۸۸/۳±۶۵/۰ ييمشاوره و راهنما
ضرورت امر مشاوره را  ۹۱/۳ن يانگيان با ميدانشجو). >۰۰۱/۰p( دار بودامعن
تواند در امر يکه استاد راهنما من باورند يا بر  ۱۱/۴ن يانگيبا م وکنند يم دييتأ

  .ثر باشدؤدانشجو م يليت تحصيهدا
 ييمشاوره و راهنما ةت و نقش سازنديان نسبت به اهميدانشجو :يريگجهينت

 يليتحص ييط موجود مشاوره و راهنماياما از شرا ،دارند ينگرش مثبت ،يليتحص
ت يما در هداد راهنياسات ةژيبا توجه به نقش و. ت ندارنديدر دانشگاه رضا

  .رسدينظر مبه يضرور ،ند استاد راهنمايو اصالح فرا يان، بازنگريدانشجو
  ۴٧٩-۴۶٩ ):۵(١٠ ؛١٣٩٠م ع پ 

  
دانشگاه علوم  ،انينظرات دانشجو ،يليتحص ييمشاوره و راهنما: واژگاند يکل
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  مقدمه  
که از  است يريادگيان يک جري ييمشاوره و راهنما

متقابل،  ةن رابطيدر ا. رديپذين دو نفر انجام ميب ةق رابطيطر
 يو شغل يعلم يهاتيها و صالحمشاور با داشتن مهارت

-يازمنديمنطبق با ن يهامراجع را با روش ،کوشديالزم م
را  ينشيشتر خود را بشناسد و بيتا بتواند ب ندک ياريش ياه

کند، در رابطه با يق نسبت به خود کسب مين طريکه به ا
  ).۱( مورد استفاده قرار دهد يثرؤمطور ن، بهيمع يهاهدف

 يارتقا يح و مناسب برايصحة و مشاور ييراهنما
ژه در مراکز يوبهجامعه  درشرفت يو پ يزندگ يفيسطح ک

ان از يآموزان و دانشجول دانشيدوران تحص يدر ط يشآموز
  ).۲( برخوردار است ياديزت ياهم

ان يت دانشجويدر ترب يريت خطيها مسئولدانشگاه
مشاوره و  ةارائ ،ن هدفيتحقق ا يدارند و براعهده  به

ک يان يدانشجو يد براياسات يسواز  يليتحص ييراهنما
 يبرا، نشگاهل در دايچرا که دوران تحص ،ضرورت است

. همراه است يجد يهابيان با خطر آسياز دانشجو ياريبس
  در  يدگـانواده، زنـاز خ يدور ،ير در سبک زندگييـغت

 يهاتي، محدوديعاطف يازهاين ،ييدانشجو يهاخوابگاه
در  ييو اجرا يان آموزشکنکار يرفتارها ،دانشگاه يآموزش

ه کند هست ياز جمله عوامل يليمشکالت تحص و دانشگاه
 يهابيد، اضطراب و آسيشد يهادر بروز استرس تواننديم

 يليتحص لکردـت عمـاف در آن عـه تبـو ب يناختـروان ش
  ).۳(دنشبا مؤثران يدانشجو

ف و ياز وظا يکيعنوان ه ان بيدانشجو ييراهنما
 يپزشک علوم يهادانشگاه يعلم أتيه ياعضا يهاتيمسئول
قرار  ديتأکمورد  يعلم أتيه ياعضا ينامه استخدامنييدر آ

و  يليت تحصيدار هداعهده ،استاد راهنما .گرفته است
، ي، خانوادگيمشکالت فرد ةنيان در زميدانشجو ييراهنما
وضع سالمت روان  يبررس ).۴( است يو اجتماع يعاطف

 ۱۷است که ن امر ياز ا ير حاکياخ يهاسال يان طيدانشجو
مشکوک  ،د به دانشگاهان در بدو ورويدانشجو درصد ۲۰ يال

 ياز طرف. هستند ياجتماع -ي، روانيبه مشکالت جسم
ن يگرفتار چن ،ليدوران تحص يان در طياز دانشجو يتعداد
از يکه به ن کنديجاب ميا ين وضعيچن. شونديم يمسائل

   ).۵( شود يشتريحل مشکالتشان توجه ب يان برايدانشجو
ن يتراز مهم يکيان يدانشجو ييمشاوره و راهنما

. ديآيها به حساب مدر دانشگاه يريشگيپ يراهبردها
 يهاوهيآموزش ش ضمن ،يليتحص ةو مشاور ييامراهن
، يزندگ يدادهايمواجهه با رو ةدرست و نحو يريگميتصم

و رشد روابط  يدرون اتنش، حل تعارضيبه گسترش ب
و  يموجب بازده ،تيو در نها انجامديگران ميسازنده با د

شرفت و کاهش يش پي، افزايتر نظام آموزششيب يکارآمد
  ). ۶( گردديم يليافت تحص
 ،شجوـنما و دانـتاد راهـن اسيـناسب بـباط مـارت

تواند ين امر مي، توجه و عالقه استاد راهنما به ايتوانمند
را فراهم آورد و در  يليتحص ييمشاوره و راهنما ةط ارائيشرا
 يليکالت تحصاز مش يريشگيان و پيدانشجو يمندتيرضا
مشاوره و ت يوضع ،يمتعدد يهاهدر مطالع. باشد مؤثرآنان 

قرار گرفته  يها مورد بررسان در دانشگاهيدانشجو ييراهنما
نشان  ،همدان يدر دانشگاه علوم پزشک يپژوهش جينتا. است

در دانشگاه نتوانسته است  ييمشاوره و راهنما ةداد که ارائ
ل يتحص يان در طيشجودان يبرا يت مناسبيت و رضايامن

ان ينظرات دانشجو يز با بررسين يادهم ).۷( فراهم آورد
 ييکرمان گزارش نموده است که راهنما يپزشکدانشگاه علوم

 يرا برا يبخشتيگاه رضايد مشاور نتوانسته است جاياسات
در دانشگاه  ک مطالعهيج ينتا ).۸( ان فراهم آورديدانشجو

مشاوره  ةان از ارائيه دانشجوز نشان داد کيس نيانگل يسلطنت
مطالعه  يول ،)۹( ندارند يت کافيد رضاياسات ييو راهنما

راهنما  دياسات ندعتقدمان يدانشجو نشان داد که يآقاجان
  . )۱۰( اندارائه کرده يعملکرد قابل قبول

 ةو مشاور ييدر ارتباط با راهنما يبررس کيج ينتا
شتر يز نظر بنشان داد که ا در دانشگاه اصفهان يليتحص
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 ت ياولو در يشغل ةو مشاور ييراهنما يازهاين ،انيدانشجو
 يازهاين يدر بررس يز در پژوهشين يعيرب ).۱۱( قرار دارد

درصد  ۶۸ان گزارش نموده است که يدانشجو يامشاوره
به انواع آنها درصد  ۴۲و  ييراهنما ان به خدماتيدانشجو

   .)۵( ازمندندين يخدمات مشاوره ا
د راهنما يو مهارت اسات يتوانمندنکه يه به ابا توج

ت يبه تقو ،انيمناسب به دانشجو يامشاوره رائه خدماتدر ا
 يتمنديرضا بهت يو در نها يب روانيش ضريه و افزايروح

ن يبنابرا ،خواهد شدمنجر ط موجود يان از شرايدانشجو
 يت کنونيان در ارتباط با وضعياز نظرات دانشجو يآگاه

ها و يتواند کاستيدر دانشگاه م يليتحص ييهنمامشاوره و را
اندرکاران دانشگاه دست ين موضوع را برايمعضالت ا

  .ط را فراهم سازديبهبود شرا يو راهکارهاکند مشخص 
گاه مشاوره و ينقش و جا ،تياهم به توجهبا ن مطالعه، يا

ان و يدر جهت رفع مشکالت دانشجو يليتحص ييراهنما
 را يو اجرا شده است ز يطراح يموزشبه اهداف آ يابيدست

ن خدمات يا ةت ارائياز وضع ياطالعات روشن و مشخص
هدف ن يبنابرا .باشديدست نمدانشگاه در  ان دريبه دانشجو

 يدانشگاه علوم پزشک انيدانشجونظرات  يبررس ةن مطالعيا
بوده  يليتحص ةو مشاور ييراهنما ةباردر ،اهواز شاپوريجند
و  يزيربرنامه يدر راستا توانديم يررسن بيج اينتا. است
در دانشگاه  ياخدمات مشاوره ةارائ يفيک و يکم يارتقا
  .باشد مؤثر

 
      يروش بررس 

 ،پژوهش ة، جامعيمقطع -يفيتوص ةن مطالعيدر ا
به  شاپور اهوازيجند يان دانشگاه علوم پزشکيدانشجو ةيکل

در  ۱۳۸۸ -۸۹ يليبودند که در سال تحص نفر ۵۷۴۰تعداد 
مورد  ةنمون .ل اشتغال داشتنديمختلف به تحص يهادانشکده

ان ينفر از دانشجو ۳۶۱ ،)۱۲(مطابق با جدول مورگان يبررس
، يراپزشکي، پي، داروسازيدندانپزشک ،يپزشک ةدانشکد ۷از 

بودند که به نسبت  يو توانبخش ييماما و يبهداشت، پرستار
  .ندان هر دانشکده انتخاب شديتعداد دانشجو

 يبررس ةپرسشنام ،ن پژوهشيابزار مورد استفاده در ا
). ۱۳( استد چمران اهواز يان دانشگاه شهينظرات دانشجو

 يبرا و همکاران يشاهتوسط  ۱۳۸۲ن پرسشنامه در سال يا
ن يا ييروا. شد يطراحد چمران يان دانشگاه شهيدانشجو

 دييتأبه  يتيد علوم تربياساتتن از پرسشنامه توسط هفت 
درصد  ۸۲/۰ ييق روش بازآزمايآن از طر ييايد و پايسر

ن مطالعه يدر ا يرات اندکيين پرسشنامه با تغيا محاسبه شد
آن با استفاده از روش  ييايمورد استفاده قرار گرفت و پا

       .به دست آمد) α= ۹۴/۰() کرونباخ يآلفا( يدرون يانهمس
بخش در  .بودمشتمل بر سه بخش پرسشنامه ن يا

در  ،انيدانشجو يفرد يهايژگيدر مورد و ياالتؤس ،اول
مشاوره و  يت کنونيوضع ةدربار سؤال ۱۸ ،خش دومب

نظرات در بخش سوم و ان در دانشگاه يدانشجو ييراهنما
در  ييت مطلوب مشاوره و راهنمايوضع ةباران دريدانشجو

 ،انيو دانشجو مطرح شده بود سؤال ۱۷دانشگاه در قالب 
از  کرتيل يااس پنج درجهيک مقي يرونظرات خود را بر 

  اعالم ۵تا  ۱با ارزش نمرات از اد يز يليختا کم  يليخ
  .نمودند يم

بر . بود ۵تا  ۱ت سؤاالک از ي هر يمالک برا ةنمر
باشد  ۵تواند يت مياز هر عامل رضاين اساس، حداکثر امتيا

از ياد از آن عامل و حداقل امتيز يليت خيرضا يکه به معنا
به  ۳از يکم و امت يليت خيرضا يکه به معنا است ۱ز ين

 ۳کمتر از  ازيامتو  ت متوسط در نظر گرفته شديرضا يمعنا
  .ر قابل قبول در نظر گرفته شديغ

 يفيآمار توص يهاها روشل دادهيه و تحليدر تجز
 يهامانند آزمون يار و آمار استنباطين، انحراف معيانگيم رينظ

به  SPSS-15اده از نرم افزار با استف ANOVAو  t يآمار
  .  کار گرفته شد
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 هايافته 

 مهپرسشنا ۳۵۴تعداد  ةع شديتوز ةپرسشنام ۳۶۱از  
  زان يم( رفتـقرار گ يورد بررسـل و ميامل تکمـطور کهب

  ).درصد ۹۸ يدهپاسخ
 ۲۳۶ها، درصد نمونهن يشتريبنشان داد  يبررسج ينتا

 ۲۰۶، )درصد ۲/۹۲(نفر مجرد ۳۲۱، )درصد ۷/۶۶( نفر زن
 ۴/۹۴( رشاغلينفر غ ۳۱۸و  )درصد ۴/۶۰(يربومينفر غ
ان مورد مطالعه از ين تعداد دانشجويشتريب .اندبوده )درصد

ن تعداد از يو کمتر) درصد ۹/۲۲( يراپزشکيپ ةدانشکد
و انحراف ن يانگيم .بودند) درصد ۸/۸( يدانشکده توانبخش

و  ۷/۷۹±۹/۳۹ان يدانشجو ةگذراند يهاتعداد واحدار يمع
  .بود ۲۶/۱۶±۳/۱آنان  يمعدل تجمع اريو انحراف مع نيانگيم

اعالم  )درصد ۹/۹۶( انياز دانشجو نفر ۳۴۰ تعداد  
 انداستاد راهنما داشته ،اند که از بدو ورود به دانشگاهداشته

اند که اعالم نموده )درصد ۸/۵۱( نفر ۱۸۳تعداد  اما فقط
شصت و . انداجعه کردهخود مر يتاکنون به استاد راهنما

ارائه  يها ييان راهنماياز دانشجو) درصد ۸/۱۸( چهار نفر
و تعداد دانند  يم مؤثرو  يد مشاور را کافيشده توسط اسات

ا يآ " که سؤالن يبه اجواب در ) درصد ۹/۷۶( نفر ۲۷۰
دعوت  ييمشاوره و راهنما يشما را برا ،کنون استاد راهنماتا

  . اندهداد يمنفپاسخ " کرده است
ار يو انحراف مع نيانگيدهد ميج مطالعه نشان مينتا

ت مشاوره و يان نسبت به نقش و اهميدانشجو يآگاه
، )۹۵/۲±۱۷/۱(، ۵ و حداکثر ۱در دانشگاه با حداقل ييراهنما

 ديان نزد اساتيدانشجو ييت امر مشاوره و راهنماياهم
نما د راهيان به اساتيدانشجو ةزان مراجعيم  و) ۲۱/۱±۲۴/۲(
  .دهديرا نشان م )۱۲/۱±۸۸/۱(

ان ينشان داد که دانشجون ين مطالعه همچنياج ينتا
  حل مشکالت آنان در د راهنما در ياعتقاد دارند اسات

 ةکه نمر يطورهکنند بينم يکمک چندان مختلف  يهانهيزم
 ييزان راهنمايمان در ارتباط با ين نظرات دانشجويانگيم

 يدرس ينتخاب و حذف واحدهاا ةنيد راهنما در زمياسات

، )۰/۲±۲۰/۱( ل در مقاطع باالتريتحص ة، ادام)۲۱/۱±۹۹/۱(
 يل و مشکالت شخصئ، مسا)۹۰/۱±۱۷/۱( ق و پژوهشيتحق

ل مربوط به ئو در ارتباط با مسا )۶۲/۱±۰۸/۱( يو خانوادگ
بوده است که ) ۸۳/۱±۱۴/۱( کار و بازار يشغل ةنديآ

در  ييمشاوره و راهنما ت موجودياز وضع آنها را يناخرسند
  . دهدينشان مدانشگاه 

ان از يدانشجو يمندتيرضا ةن نمريانگيم ،در مجموع
 ،دانشگاه در يليتحص ييت موجود مشاوره وراهنمايوضع

نظرات ن يانگيم ةسيمقا. )۱جدول( بود ۷۸/۰±۳۶/۲
ر يتوجه به متغ با، ت موجودينسبت به وضع انيدانشجو

دار ا، تفاوت معنآنها دنبو يهل و بومأ، تيت شغليوضع
 مقطعبا توجه به جنس و سه ين مقايانشان نداد اما را  يآمار

 بيترتبه(را نشان داد  يآماردار اتفاوت معن ،يليتحص
۰۳/۰p< ۰۰۱/۰ وp<(، ن نظرات يانگيکه م يطورهب

به ( باالتر بود پسر انيمراتب از دانشجوهبدختر  انيدانشجو
  نيانگين ميهمچن. )۱۹/۲±۹۰/۰ و ۴۵/۲±۹۴/۰ بيترت

از  يو کاردان يکارشناس يهاان دورهينظرات دانشجو 
ب يبه ترت( ز باالتر بودين ياحرفه يان مقطع دکترايدانشجو

  .)۰۴/۲±۸۴/۰و   ۹۴/۰±۵۳/۲
ان نسبت به امر يدانشجومطالعه نشان داد که ن ياگر يج دينتا

 ينحوهدارند ب ينگرش مثبت ،در دانشگاه ييمشاوره و راهنما
ز وضع مطلوب مشاوره و اآنان  ترانظ ةن نمريانگيمکه 

از  سه با وضع موجوديبود که در مقا ۸۸/۳±۶۵/۰ ،ييراهنما
ن يانگيان با ميدانشجو ).>۰۰۱/۰p( دار بودامعن ،ينظر آمار

کنند به وجود استاد ياند که احساس ماعالم داشته ۹۱/۳
دارند استاد اعتقاد  ۱۱/۴ن يانگيازمند هستند و با ميراهنما ن
 .باشد مؤثردانشجو  يليت تحصيتواند در امر هدايراهنما م
اند حسن اعالم داشته ۴۷/۴ن يانگين با ميان همچنيدانشجو

ارتباط  يدر برقرار ياديز ةخلق و برخورد استاد تا انداز
  . )۲جدول (ت دارد يبا دانشجو اهم مؤثر

ت يان نسبت به وضعين نظرات دانشجويانگيم ةسيمقا
 يهل و بومأت و يت شغلير وضعيتوجه به متغ لوب، بامط
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به نشان نداد اما با توجه را  يدار آماراتفاوت معن ،بودن
 مشاهده شد يدار آمارا، تفاوت معنيليتحص مقطعجنس و 

ن يانگيکه م يطورهب ،)>۰۰۵/۰p و >۰۴/۰p بيترتهب(
ان پسر باالتر يمراتب از دانشجوه ان دختر بينظرات دانشجو

ن يانگيمن يهمچن). ۷۷/۳±۷۸/۰و  ۹۳/۳±۵۷/۰ب يبه ترت( بود
از  يو کاردان يکارشناس يهاان دورهيدانشجونظرات 
به ( باالتر بودمراتب هب ياحرفه يان مقطع دکترايدانشجو

  ).۷۵/۳±۶۸/۰و   ۹۷/۳±۶۱/۰ب يترت

ن پرسش که اگر قرار باشد يان در پاسخ به ايدانشجو 
ک از موارد يد کدام يتخاب کنخود را ان يشما استاد راهنما

 "و " با تجربه و با سابقه بودن  " ،ديده يح مير را ترجيز
با ب يبه ترترا استاد راهنما " خوش اخالق و مهربان بودن 

به عنوان  )۱۰و حداکثر  ۱از حداقل ( ۷۳/۵و   ۷۷/۵ن يانگيم
ب با يترترا به  او همجنس و جوان بودن"ت و ين اولويترمهم

در ت ين اولويترتياهم عنوان کمبه  ۹۵/۴و  ۷۵/۴ن يانگيم
    .کرده بودنداعالم خود  يانتخاب استاد راهنما

  
در دانشگاه ييت موجود مشاوره و راهنمايوضع ةان دربارين نظرات دانشجويانگيم: ١جدول                   

 
 
 
 

يبوم ير بوميغ  تسؤاالن يعناو کل دختر پسر 

٠٠/٣  ٩٢/٢  ۵٠/٢  ٩۶/٢  ٩۵/٢  ييت مشاوره و راهنمايزان اطالع شما از نقش و اهميم - ۱ 

٢۴/٢  ١٩/٢  ۴٠/٢  ۲۹/۲  ۲۴/۲  دانشجو ييشما به امر راهنما يت استاد راهنمايزان اهميم - ۲ 

٠١/٢  ٩٣/١  ٨۵/١  ٠۶/٢  ٩٩/١  يدرس يزان کمک استاد راهنما در انتخاب و حذف واحدهايم - ۳ 

٠٢/٢  ٩٨/١  *٨١/١  ٠٩/٢  ٠٠/٢  ل در مقاطع باالتريتحص ةادام يراهنما  برا زان کمک استاديم - ۴ 

٠١/٢  ٧٩/١  ٧٨/١  ٩٧/١  ٩٠/١  ق و پژوهش يزان کمک استاد راهنما در امر تحقيم - ۵ 

۶۵/١  ۵٧/١  ٨٠/١  ٦۴/١  ۶٢/١   يو خانوادگ يزان کمک استاد راهنما در مورد مسائل و مشکالت شخصيم - ۶ 

٨۶/١  ٧۵/١  ۶٧/١  ٩٠/١  ٨٣/١  و بازار کار يشغل ةندينما در مورد مسائل مربوط به آزان کمک استاد راهيم - ۷ 

٩۶/١  ٧٨/١  ٧٩/١  ٩٢/١  ٨٨/١  شما به استاد راهنما  ةزان مراجعيم - ۸ 

١٩/٢  ١١/٢  *۹۶/۱  ٨٠/٢  ١٨/٢  ن شدهييشما در ساعات تع يزان حضور استاد راهنمايم - ۹ 

٣٣/٢  ۴٠/٢  *٠۵/٢  ۵۵/٢  ٣٨/٢  و کمک به حل مشکالت  ييه امر راهنماشما ب ياستاد راهنما يزان عالقمنديم -۱۰ 

٨٨/٢  ٨۴/٢  *۶٧/٢  ٩٨/٢  ٨٨/٢   يشما در مورد مسائل و مقررات آموزش يزان اطالعات استاد راهنمايم -۱۱ 

٣٩/٢  ٢۵/٢  ٢۶/٢  ۴١/٢  ٣۶/٢  جهت طرح مسائل و مشکالت خود يارتباط با  استاد راهنما يزان برقراريم -۱۲ 

٠٢/٣  ٨۵/٢  ٨۶/٢  ٣٠/٣  ٩٧/٢  شما يزان قابل اعتماد بودن استاد راهنمايم -۱۳ 

*۴۶/٣  ٠٩/٣  ٣٢/٣  ٣۴/٣  ٣٣/٣  انيت دانشجويشما به شخص يز استاد راهنمايرفتار مؤدبانه و احترام آم -۱۴ 

۵۶/٢  ٣٢/٢  ٣١/٢  ۵۶/٢  ۴٨/٢   ييان تحت راهنمايدانشجو يليت تحصيزان اطالع استاد راهنما از وضعيم -۱۵ 

۴٠/٢  ١٩/٢  ٢١/٢  ۴٢/٢  ٣۵/٢  ارائه شده توسط استاد راهنما  يها ييبودن راهنما يزان مؤثر و کافيم -۱۶ 

٣٩/٢  ٣٣/٢  *١٣/٢  ۴٧/٢  ٣۶/٢  گذارد؟ يار شما ميات خود را در اختيشما تا چه حد تجرب ياستاد راهنما -۱۷ 

٨١/٢  ٨۶/٢  ٧٧/٢  ٩٠/٢  ٨۶/٢  ها جهت حل مشکالت يشما به دوستان و همکالس ةزان مراجعيم -۱۸ 

۴١/٢  ٢۶/٢  *١٩/٢  ۴۵/٢  ٣۶/٢  ن کليانگيم 
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در دانشگاه ييت مطلوب مشاوره و راهنمايان درباره وضعين نظرات دانشجويانگيم :٢جدول                    

 
 
 
 
 
 

يبوم ير بوميغ  تسؤاالن يعناو کل دختر پسر 

٨٢/٣  ٠٣/۴  د؟يهستد به وجود استاد راهنما يکن يتا چه حد احساس م - ۱ ۹۰/۳ ۹۹/۳ ۷۴/۳* 

٠٣/۴  ٠۵/۴  *٧۵/٣  ٢٠/۴  ٠۵/۴  دانشجو مؤثر باشد؟ يها تياستعدادها و خالق ييتواند در شکوفا ياستاد راهنما تا چه حد م - ۲  

٨٨/٣  ٩٧/٣  ٨٣/٣  ٩٧/٣  ٩٢/٣ ت يش احسـاس رضـا  يتوانـد در افـزا   يارتباط دانشجو با استاد راهنما تا چـه حـد مـ    يبرقرار -۳ 
 دانشجو مؤثر باشد؟

٠٩/۴  ١١/۴  ١۴/۴  ٠٣/۴  ١٠/۴  دانشجو مؤثر باشد؟ يليت تحصيتواند در امر هدا ياستاد راهنما تا چه حد م -۴ 

٩٣/٣  ٠٠/۴  ٠٠/۴  ٩٣/٣  ٩۵/٣ مـؤثر   يليتحصـ  ةت دانشجو از رشتيش احساس رضايتواند در افزا ياستاد راهنما تا چه حد م -۵ 
 باشد؟

٠٧/۴  ٠۶/۴  ٩٧/٣  ١١/۴  ٠٧/۴ ل يو ادامه تحص يليتحص ةش عالقه دانشجو به رشتيتواند در افزا ياستاد راهنما تا چه حد م  - ۶ 
 در مقاطع باالتر مؤثر باشد؟

٠٧/۴  ٠٩/۴  ٠١/۴  ١٠/۴  ٠٧/۴  ق مؤثر باشد؟يب دانشجو به مطالعه و تحقيق و ترغيتواند در تشو ياستاد راهنما تا چه حد م -۷ 

٠٩/۴  ٢٠/۴  ٠١/۴  ٢٠/۴  ١۴/۴  ييت و راهنمايتواند در هدا يتا چه حد م يياستاد راهنما به امر راهنما يعالقمند ريتأثزان يم - ۸ 
 دانشجو مؤثر باشد؟

٨٩/٣  ٠۵/۴  *۷۲/۳  ٠۶/۴  ٩۵/٣  ان کمک کند؟يبه دانشجو يتواند در رفع مشکالت درس ياستاد راهنما تا چه حد م - ۹ 

۴١/۴  ۵٩/۴  *٢٣/۴  ۵٩/۴  ۴٧/۴ ارتباط مؤثر با دانشجو  يتواند در برقرار يحسن اخالق و بر خورد استاد راهنما تا چه حد م -۱۰ 
 ت داشته باشد؟ياهم

٩٣/٣  ٠٢/۴  ۸۸/۳  ٠١/۴  ٩٧/٣  ل دانشجو باشد؟يو تحص يتواند روشنگر راه زندگ يراهنما تا چه حد مات استاد يتجرب - ۱۱ 

۴۶/۴  ۴۶/۴  ٣٧/۴  ۴٩/۴  ۴۵/۴  و مشاوره آشنا باشد؟ ييد با اصول راهنمايبا يااندازهبه نظر شما استاد راهنما تا چه  -۱۲ 

۶٢/٣  ۶٧/٣  ۵٨/٣  ۶٧/٣  ۶۴/٣ فا ياان يدانشجو يتاد مشاور را برات دارند نقش اسيو صالح ييد تا چه اندازه  تواناياسات  -۱۳ 
 کنند؟

٢٠/۴  ٠٨/۴  ١۵/۴  ١٣/۴  ١۴/۴  ؟ديهستانتخاب استاد راهنما توسط دانشجو  موافق يحدتا چه  -۱۴ 

٣١/٣  ۴٣/٣  ٢٢/٣  ۴١/٣  ٣۵/٣  ان مؤثر باشد؟يدانشجو يو خانوادگ يتواند در حل مسائل روان ياستاد راهنما تا چه حد م -۱۵ 

۴٣/٢  ۶١/٢  ۵٧/٢  ۴۵/٢  ۴٩/٢  ن استاد راهنما باشد؟يگزيتواند جا يتا چه حد م يشدن امور آموزش يوتريکامپ -۱۶ 

٢٣/٣  ١٨/٣  ۰۶/۳  ٢٧/٣  ٢٠/٣ استاد راهنما در هر دانشکده  يجاهب يليتحصة ک هسته مشاوريتا چه اندازه با استفاده از  -۱۷ 
 د؟يموافق هست

٨۵/٣  ٩٣/٣  *٧٧/٣  ٩٣/٣  ٨٨/٣  ن کليانگيم 
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  بحث  
ان دانشگاه علوم ينظرات دانشجو ،ن مطالعهيدر ا

ت موجود و يوضع ةطيشاپور اهواز در دو حيجند يپزشک
قرار  يمورد بررس يليتحص ييمطلوب مشاوره و راهنما

ان را در ارتباط با ين نظرات دانشجوينگايم ۱جدول  .گرفت
که در جدول  طورهمان. دهديت موجود ارائه ميوضع

ط موجود يان در مجموع از شرايباشد دانشجويمشهود م
گاه ين جايبنابرا. ت ندارنديرضا يليتحص ييمشاوره و راهنما

حل  يبرا يک منبع اصليبه عنوان در دانشگاه استاد راهنما 
 يبرخوردار نم يت قابل قبوليوضعاز  انيمشکالت دانشجو

در دانشگاه علوم  ياج پژوهش هزاوهيافته با نتاين يا .باشد
کرمان  يدر دانشگاه علوم پزشک يهمدان و ادهم يپزشک

، ييمشاوره و راهنما ةان از ارائيدانشجو يناخرسندبر  يمبن
ک مطالعه در دانشگاه علوم يج ينتا). ۸ و ۷( دارد يهمخوان

د يان از اساتيدانشجو يمندتيزان رضايم ،مازندران يپزشک
  ج يو نتااست درصد گزارش نموده  ۸۶/۳۴راهنما را 

ز نشان داد يز نيتبر يدر دانشگاه علوم پزشکگر يد يامطالعه
د معتقدند که نظام ياسات ان ويدرصد دانشجو ۹۰ش از يکه ب
ان کمک يدانشجو يليشرفت تحصيدر پ ،استاد راهنما يفعل
انجام گرفته توسط  يهايدر بررس .)۱۵و ۱۴( ستيده نکنن

مشاوره و  ةز خاطر نشان شده است که ارائين نيو است  وال
 يبخشتيگاه رضايد نتوانسته است جايتوسط اسات ييراهنما
از  ياما در برخ). ۱۶و ۹( ديان فراهم نمايدانشجو يرا برا

 يياخدمات مشاوره و راهنم ةان از ارائيها، دانشجوپژوهش
 يو علدر سمنان  يآقاجان ةج مطالعينتا. اندت داشتهيرضا

د راهنما عملکرد قابل ينشان داد که اساتاصغرزاده در کاشان 
لگاتکو  ةدر مطالع ).۱۷ و ۱۰(اندن راستا ارائه دادهيدر ا يقبول
د راهنما ياسات ،انيز دانشجويکا نيمرآ يهااز دانشگاه يکيدر 

دانستند و نسبت به امر مشاوره و يمده و آگاه يفهم يرا افراد
د راهنما ياسات يتوجهکم). ۱۸( نگرش مثبت داشتند ييراهنما

در حل مشکالت  آنها يريگيان، عدم پيبه مشکالت دانشجو
ن يتراز مهم ييدر امر راهنما آنها يو عدم صرف وقت کاف

گزارش  ياان از خدمات مشاورهيدانشجو يتيعلل نارضا
   . ه استشد

اعالم ) درصد ۸/۵۱( انيدانشجواز  يمين ش ازيب
به  ييل خود جهت راهنمايداشتند که در طول مدت تحص

در دانشگاه علوم  يصافسالم . انداستاد راهنما مراجعه کرده
را به استاد راهنما ان يدانشجو ةز مراجعيه نياروم يپزشک

درصد گزارش  ۵۱/۴۶ ،و مشورت ييهت کسب راهنماج
در کشور  يک بررسيج يکه نتايلدر حا). ۱۹( استکرده 

و درصد  ۳/۶د راهنما را يبه اساتان يدانشجو ةمراجع ،کامرون
درصد  ۷/۹۳ را خود يهايبه دوستان و همکالسمراجعة آنها 

د راهنما نزد يت اساتيد عدم مقبوليشا ).۲۰( ذکر کرده است
ک منبع موثق جهت رفع مسائل و يان به عنوان يدانشجو

ان بوده يکم دانشجو ةاز علل مراجع ييمشکالت دانشجو
 .است

 ،انيدرصد از دانشجو ۸/۱۸ تنها ،ن مطالعهيدر ا
 مؤثرو  يمشاور را کافد يتاسا ارائه شده توسط يهاييراهنما

 يد، عدم صرف وقت کافياسات يتوجهکم .انددهنمو يابيارز
علت آنها، ارائه شده از جانب  يو نامطلوب بودن رهنمودها

ارائه شده  يهاييت راهنمايفيان از کيشجودان يناخرسند
 درصد ۸۸/۶۲ نشان داد که يک بررسيج ينتا .است

د را يارائه شده توسط اسات يهاييت راهنمايفيک انيدانشجو
 يهادر دو مطالعه در دانشکده). ۱۹( اندکرده يابيخوب ارز

درصد  ۵۵و  ۵۲ب يبه ترتکاگو يا و شيفرنيکال يپزشک
در دانشگاه را خوب و  يادمات مشاورهخ ةارائ ،انيدانشجو

مختلف مشاوره  يهاجنبه يبررس ).۲۲و ۲۱( داننديمناسب م
ان از عملکرد يدهد دانشجويدر دانشگاه نشان م ييو راهنما

 ةبارخصوص درهنبودند، ب يخود چندان راض يد راهنماياسات
 يشغل ةندي، آيو خانوادگ يل مشکالت شخصياز قب يموارد

 يق و پژوهش، انتخاب و حذف واحدهاي، تحقو بازار کار
مهم  يازهايکه از ن ل در مقاطع باالتريتحص ةو ادام يدرس

داشته و  ينييار پاين بسيانگي، ماستان يدانشجو يامشاوره
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گران يج مطالعات ديافته با نتاين يا. استرقابل قبول يغ
 تين موارد در رضايا ريتأثبر  يديتأکدارد و  يهمخوان
  ). ۸ و ۷( باشد يم انيدانشجو

ان يشجوناز آن است که دا يهش حاکوپژ يهاافتهي
 ييت مشاوره و راهنمايان دختر از وضعيش از دانشجويپسر ب
به  ،از دخترانين يباال ةد درجيشا. هستند يناراض يليتحص

ان يان از جرين دانشجويشتر ايب يت و آگاهيل حساسيدل
افته ين يا. استن و مشاوره از علل نگرش مثبت آنا ييراهنما
 تين رضايب يداراگر که تفاوت معنيد يج پژوهشيبا نتا

افته يان دختر و پسر جامعه مورد پژوهش خود نيدانشجو
که  يعيو رف يادهم يهاافتهيندارد اما با  يهمخوان) ۷( است

 اندان دختر و پسر را متفاوت گزارش نمودهينظرات دانشجو
  .مطابقت دارد) ۱۱و  ۸(

د يعملکرد اسات ،يربوميان غيدانشجو ،لعهن مطايدر ا
. کرده بودند يابيها ارزيراهنما را در اکثر موارد بهتر از بوم

از  يو مشکالت ناش يياز خانواده، تنها يدورالً احتما
شتر ياز بيل احساس نيدل ييدانشجو يهاسکونت در خوابگاه

ان ين گروه از دانشجويا ياو مشاوره يفکر يهابه کمک
ج يافته با نتاين يا. ن موضوع باشديا ةکننددييتأند توايم

 يربوميان غيدانشجواند گزارش نمودهکه  يمطالعات مشابه
 يليتحص يينسبت به مشاوره و راهنما يترنگرش مثبت

  .دارد يهمخوان) ۲۳و  ۸( دارند
ان ين دانشجويب ياخدمات مشاوره ةارائاز  يتينارضا

در ) يو داروساز يشک، دندانپزيپزشک( ياحرفه يدکترا
) يو کارشناس يمقاطع کاردان( انير دانشجويسه با سايمقا

ک مطالعه در يج يکه با نتا شتر بوده استيب يدارابطور معن
 احتماالً ).۷( همدان مطابقت دارد يدانشگاه علوم پزشک

بودن  ي، طوالنيدروس و تراکم برنامه درس يحجم باال
 يار به خدمات مشاورهشتياز بيل در دانشگاه،  نيمدت تحص

ن گروه يا انتظارات ش سطحيافزا ،مختلفل مشکالت يلدبه 
داشته يدر پرا آنان  يتيت نارضايان و در نهاياز دانشجو

    .است

است که از نظر  ناز آ يحاضر حاک يج بررسينتا
در  يليتحص ييت مشاوره و راهنمايوضع ،انيدانشجو

شک يب. است يازمند بازنگريدانشگاه مطلوب نبوده و ن
ان يدانشجو يليشرفت تحصيتواند در پيم طين شراياصالح ا

  .باشد مؤثر
که  استن ياز ا يحاک ،حاضر يبررس جينتا

ت مطلوب مشاوره و يبه وضع دادن نمرات باال ان باينشجودا
تا  ۳۵/۳ن حداقل يانگيم(در دانشگاه  يليتحص ييراهنما

توسط  يليتحص يياصل مشاوره و راهنمابا  )۴۷/۴حداکثر 
به وجود که  دارنديماعالم  و هستند د راهنما موافقياسات

که با دادن  ينحوهب ؛کنندياز مياستاد راهنما احساس ن
شدن امور  يوتريکامپ " ۱۶شماره  سؤالبه  نمرهن يکمتر

 و "ن استاد راهنما باشد؟يگزيتواند جا يتا چه حد م يآموزش
مشاوره  ةک هستيده از تا چه اندازه با استفا" ۱۷شماره  سؤال
 "د؟ياستاد راهنما در هر دانشکده موافق هست يجاهب يليتحص

حذف استاد ا يو  ينيگزيجاضمن مخالفت با  )۲جدول (
جهت  ،يک منبع اصليبه عنوان  را راهنما استاد، نقش راهنما

 دييتأ موردخود  يکسب اطالعات و حل مشکالت آموزش
   .اندقرار داده

همه  باًيو تقرياوها يپزشک ةشکددر دان يدر پژوهش
 يليتحص ةمشاور ةک برناميان معتقد بودند که يدانشجو
ان ين دانشجويا. استاز يافته در دانشگاه مورد نيسازمان
در خصوص  يستيتنها بانه داشتند که مشاور  ديتأکن يهمچن

کارآمد باشد، بلکه از نظر  يو مقررات آموزش يعلم پزشک
 ةدر مطالع ).۱۶( فا کنديک الگو را ايد نقش يز باين يتيشخص

  ند که مشاوره کردان يان بيدرصد دانشجو ۷/۶۶ يگريد
  آنان  .مک کندـا کـهآن يليحصـت تـشرفيـه پـواند بـتيـم
و بودن  دلسوز و مهربانآل را  دهيک مشاور اي يهايژگيو

    ).۲۰( برشمردند انيدر حل مشکالت دانشجواو  ييتوانا
ق يتحق يت اساسسؤاالا توجه به ها بداده يبررس

ان بر ضرورت وجود استاد راهنما يکه دانشجودهد ينشان م
ل کننده، ينقش تسه يداراو استاد راهنما را  اندداشته ديتأک
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 قدردانی

ن يان همچنيشجوـدان .داننديـکننده متيداـت و هيماـح
او  ييآشنااستاد راهنما و  قو حسن خل يرفتار يهايژگيو

 مؤثرار يدانشجو بس ييرا در امر راهنما يشبه مقررات آموز
ن نمرات را يانگين ميت مطلوب، باالتريدانند و در وضعيم

گر که يد ياج مطالعهيافته با نتاين يا. اندن موارد دادهيبه ا
ژه حسن يو، بهد راهنماياسات يرفتار يهايژگيان ويدانشجو

د ياتاس ييو آشنا ۵۳/۴ن يانگيخلق و برخورد مناسب را با م
در  ۴۸/۴ن يانگيو مشاوره را با م ييراهنما با اصول راهنما

 ياند، همخوان -دانستهيم مؤثرار يدانشجو بس ييامر راهنما
  ).۱۳( دارد

ک استاد ي يهايژگيو يبندتياولوان در يدانشجو
با تجربه بودن استاد "ت را به ين اولويشتريبآل، دهيمشاور ا

-يم   اند که او داده "بودناخالق و مهربان خوش"و "راهنما
دانشجو  ييند راهنمايدر فران عوامل يت ايانگر اهميبتواند 
باشد امر ن يا ةدهندتواند نشانيم يژگين ويا بر ديتأک .باشد

ش يفارغ از پ ،جلب اعتماد مراجع يبراد يباکه مشاور 
گشاده با مراجع  يو با رو دريپذبرا آنان و  باشد يداور

د يو همکاران در دانشگاه شه يشاه ةر مطالعد .ديبرخورد نما
  او ، آشنا بودن استاد راهنما با تجربه بودن اني، دانشجوچمران

ن يمهم تررا و خوش اخالق بودن  يبه مقررات آموزش
ج پژوهش يکه با نتا) ۱۳(انداستاد راهنما برشمرده يهايژگيو

    .حاضر مطابقت دارد
   يريگجهينت

ان يمطالعه نشان داد دانشجون يج اينتا ،مجموعدر  
 ييمشاوره و راهنما ةنقش سازند ت وينسبت به اهم

ط موجود مشاوره و يدارند اما از شرا ينگرش مثبت يليتحص
ن يانگيم. ت ندارنديدر دانشگاه رضا يليتحص ييراهنما
د راهنما يت موجود اساتيان در مورد وضعيدانشجو يهاپاسخ
در سطح  يو شخص ي، شغليليمختلف تحص يهانهيدر زم

-يم ين امر در وضع کنونيانگر ضعف ايقرار دارد و ب ينييپا
 ، هان پاسخيانگيت مطلوب، ميکه در وضعيدر حال. باشد
ان به ياز دانشجويقرار دارد و ن ييدر سطح باال يهمگ

- يمرا نشان مختلف  يهانهيد راهنما در زمياسات ييراهنما
 يمدآش کاريافزا يارسد وزارت متبوع برينظر مبه .دده

 د وينما يبازنگرآن  ةد درباريبا يليتحص ييو راهنما مشاوره
ن امر اختصاص دهد يس استاد را به ايف تدرياز وظا يبخش
ت مشاوره يوضع ةباردر ياپرونده هر دانشجو يبرا"ضمندر 

 .دينما يل داده و اطالعات الزم را گرداوريتشک ييو راهنما
د يش اساتردانش و نگ، مشاوره ارگاهک يبرگزارن با يهمچن

ز يمرتبه را ن يارتقا ةاز نمر يبخش ر دهد ويياره تغبنيرا در ا
و مشاوره استادان اختصاص  يينماهعملکرد را يابيبه ارز

    .دده
  
  

و توسعه آموزش و  اتت محترم مطالعيرياز مد
ب و يجهت تصو يقات و فناوريمعاونت محترم تحق

ل پرسشنامه يکه با تکم يانيانشجوه ديو از کل يمال يبانيپشت
ر و يمانه تقدينمودند صم يارين مطالعه يا يما را در اجرا
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Abstract 

Present and Desired Status of Student Counseling in Opinions of AJUMS 
 

Shakurnia AH1*, Asadollahi PD2, Elhampour H3, Khodadadi A4 

 
 
 

Background and Objective: Student counseling practiced by 
academic staff could be a hand in achieving educational goals. This 
study has been carried out on this regard to make a survey on the 
opinions of the students in Ahvaz Jundishapur University of 
Medical Sciences (AJUMS).   
Subjects and Methods: In this cross-sectional study, the opinions 
of 354 students were evaluated by a 35-item questionnaire 
confirmed from the validity and reliability part. Collected  data was 
analysed by SPSS.15 software, t test and ANOVA . 
Results: Two third of participants was female. A number of 183 
students positively ticked the item of the “rate of referring to 
advisor”, while only 18.8% were satisfied with the quality of 
counseling. In general, the mean of student counseling satisfaction 
was 2.36±0.78. A positive attitude to student counseling process 
was noticed. The desired status with a mean of   3.88±0.65 
demonstrated a meaningful statistical relationship with present 
status (p≤0.001). The students with a mean of 3.91 pointed the 
essentiality of student counseling and also believe that advisors 
could play an effective role in educational achievements (4.11). 
Conclusion: The results revealed that although the students have a 
positive attitude to the process of counseling, there is dissatisfaction 
with the present status of counseling in University. Considering the 
role of supervisors in guiding  the  student,  a remedial review on 
counseling process seems necessary.  
Sci Med J 2011;10(5):469-79 
 
Key word: Educational counseling, Student views’, Ahvaz Medical 
University. 
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