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  چكيده
كالت قابل به منظور فائق آمدن بر مش ،ها ت علمي دانشگاهأراهنمايي و مشاوره دانشجويان، جزئي از وظايف اعضاي هي :مقدمه

تعيين نگرش اساتيد دانشگاه علوم پزشكي كرمان  ،هدف از اين مطالعه. گردد پيشگيري و افت تحصيلي ناشي از آن محسوب مي
  .بودمايي دانشجويان و نظرات آنان نسبت به وظايف اساتيد مشاور ننسبت به مشاوره و راه

 براي. علمي از طريق پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفتندت أعضو هي 164تعداد  ،مقطعي - در اين مطالعه توصيفي :ها روش
ها پس از  داده. گرديد محاسبه 8/0پايايي  هاالت وظايف مشاورؤس و 67/0و پايايي  8/0روائي  ،االت نگرش اين پرسشنامهؤس

رد تجزيه و تحليل قرار مويك طرفه  ANOVAو  t هاي آماري و با بهره گرفتن از آزمون SPSSافزار  با استفاده از نرم، آوري جمع
  .گرفت
وظايف  ااز آنان ب درصد 6/82سابقه مشاوره و راهنمايي دانشجويي داشتند و  ،از اساتيد هفتاد و هفت و شش دهم درصد :نتايج
ره كل نم از اساتيد، درصد 3/74 ،در مجموع. ما بودندنموافق و يا موافق با وظايف استاد راه كامالً درصد 7/86بودند، آگاه  همشاور

داري  در مقايسه ميانگين نمرات نگرش با متغير مرتبه علمي و آگاهي از وظايف استاد مشاور، تفاوت معني. نگرش را كسب كردند
  .مشاهده گرديد

 ،مثبت اساتيد نسبت به مشاوره و راهنمايي و موافق بودن آنها با وظايف مصوبه وزارتخانه با توجه به نگرش نسبتاً :گيري نتيجه
مناسب در انجام وظايف مشاوره و راهنمايي به منظور كمك و ياري به دانشجويان  گاهي و مهارت كافي وآيست كه داشتن شكي ن

  .گردد رساني و آموزش اساتيد در خصوص مشاوره و راهنمايي پيشنهاد مي بنابراين، اطالع. ضروري است
  

  .شگاهاهنمايي تحصيلي، دانر نگرش، نظرات، مشاوره و :هاي كليدي واژه
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   مقدمه

                                           
گروه آموزش عمومي، دانشكده پزشكي، ) مربي( اشرف ادهمي :آدرس مكاتبه *

 adhami2006@yahoo.com. دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرمان

ت نوحي مربي گروه داخلي و جراحي دانشكده پرستاري و مامايي عصم
)noohi@kmu.ac.ir(زاده، مربي مركز تحقيقات مركز علوم اعصاب  ؛ سكينه محمدعلي
)smohammadalizadeh@gmail.com( ؛ دكتر زهرا جليلي، دانشيار گروه پزشكي

، كارشناس و زهرا فتاحي ؛)zahra.jalili@gmail.com(اجتماعي دانشكده پزشكي 
مسؤول واحد ارزشيابي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي 

)zahrafattahi@yahoo.com (دانشگاه علوم پزشكي كرمان.  
  .اين طرح با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كرمان انجام گرديده است

اصالح شده و در  25/2/87به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  1/8/86اين مقاله در تاريخ 
 .پذيرش گرديده است 12/5/87تاريخ 

  

 مشاوره و راهنمايي به منزله يك فعاليت منظم و
ميالدي در شهر بوستون  1908سال  يافته، در سازمان

)Boston (وسيله فردي به نام فرانك پارسونز ه آمريكا و ب
)Frank Parsons(،  اي مشهور است راهنمايي حرفهكه به پدر، 

  .)1(آغاز شد
 كه به ادامه تحصيالت دانشگاهي عالقه دارند، در يجوانان
مشكالت گوناگون مواجه  با، هاي متعدد زمينه در، ها دانشگاه

درمان  جهت پيشگيري و مناسب در ه بطورك چنان شوند مي
مسائل آنان اقدام جدي به عمل نيايد، عواقب وخيمي به دنبال 

تازه به آموزش عالي راه بخصوص كساني كه  ،)2(واهد داشتخ
مختلف كشور وارد فضاي  از شهرها و روستاهاي يابند و مي
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شوند و با مسائل  اي به نام دانشگاه مي فرهنگي گسترده و ويژه
بلوغ  و استاد، رشد جديدي چون منزلت اجتماعي دانشجويان و

در محيط  م دختران و پسرانوأت اجتماعي، حضور جسمي و
هاي تحصيلي  دانشجويان ديگر با رشته آموزشي، وجود
هايي در منزلت اجتماعي، استقالل و  با تفاوت متفاوت و احتماالً

هاي  دوري از خانواده، خوابگاه دانشجويي يا زندگي در خانه
بلند  هاي جوان و احتماالً هاي دانشگاه، انديشه ناآشنا، محدوديت

تواند منجر به  كه همگي مي ،دهاي تازهامي ،باالخره و ،پروازانه
  ).3(افت تحصيلي او گردد

تواند  راهنمايي و مشاوره ناكافي و نامناسب مي
اي دچار  دانشجويان را در دستيابي به اهداف آموزشي و حرفه

كه مشاوره مناسب، از طرف  در حالي. مشكل و اختالل نمايد
انشجويان تواند منجر به حل مشكالت د مي ،مراجع با صالحيت

هايي براي رشد و تغيير الگوي رفتاري  شده و حتي فرصت
سفانه أمت ،رغم نياز به مشاوره علي. آنان فراهم نمايد

اساتيد مشاور را به عنوان منبع مطمئن و مرجع  ،دانشجويان
شايد اين ). 4(شناسند رفع نيازهاي خود در طي تحصيل نمي

و يا  ،اي مشاورهله به دليل عدم شناخت اساتيد از وظايف أمس
عدم وجود نگرش مثبت نسبت به امر مشاوره به عنوان يك 

كه اثر مشاوره روي  در حالي ،اي خود باشد وظيفه حرفه
موفقيت تحصيلي دانشجويان در مطالعاتي نظير ارزيابي رفتار 

اي و نقش مشاوره تحصيلي در مدرسه پزشكي  حرفه
Maastricht 5(ديده شده است.(  
مشاوره راهنمايي دانشجويان در طول خدمات  حمايت و

. باشد ها مي ليت مهمي در دانشگاهودوره تحصيل آنها مسؤ
يك عامل  ،توافق عمومي در ارائه خدمات مشاوره و راهنمايي

آموزش دانشجويان و صالحيت حرفه  يمهم براي ارتقا
نه تنها بازخورد  ،و عدم ارائه خدمات مشاوره ،آنهاست

ارضايتي، ناامني، نموجب بلكه  ،دارد ضعيفي در تحصيل دانشجو
. شود طول تحصيل دانشجو مي استرس بيشتر در و سستي

ممكن است رسيدن به اهداف آموزشي و  ،نايعالوه بر 
  ).6(خير بياندازدأاي را به ت حرفه

ت علمي أيك عضو هي معموالً ،استاد راهنما در دانشگاه
ت پذيرفته است كه خدما ت راهنمايي و مشاوره را با يك دعو
هايش با  يياست و دانشجو را در مطابقت دادن عالئق و توانا

برنامه آموزشي و ارزيابي متناوب از پيشرفتش در دانشگاه 

كننده تجربيات  يك هماهنگعنوان ه استاد راهنما ب. كند كمك مي
به روز در موضوعات مختلف  و اطالعات يبايد آگاه ،يادگيري
ثبت نام و خدمات شخصي،  هاي درسي، راه و روش برنامه

  ).7(اي داشته باشد پزشكي ومشاوره
برنامه آموزشي بـراي بـاال بـردن قابليـت      يارتقا ،بنابراين

رسـد يـك    اي به نظر مـي  مشاوره تحصيلي در وظايف مشاوره
مشـكالت   به منظور فائق آمدن بر .مرحله اوليه و اساسي باشد

ن شديم تـا در  بر آ ،افت تحصيلي ناشي ازآنها قابل پيشگيري و
نگرش اسـاتيد را نسـبت بـه راهنمـايي و مشـاوره       ،اين مطالعه

دانشجويان و نظرات آنان را در مورد وظايف اسـاتيد مشـاور   
در سـال   مختلف دانشگاه علوم پزشكي كرمان يها دانشكده در

 .مورد بررسي قرار بدهيم 1385-86تحصيلي 

  
  ها روش

 ين نگرشمقطعي، به منظور تعي - اين مطالعه توصيفي

اساتيد نسبت به مشاوره و راهنمايي تحصيلي دانشجويان و 
نظر آنان نسبت به وظايف اساتيد مشاور در دانشگاه علوم 

  .پزشكي كرمان صورت گرفت
جامعه مورد مطالعه، كليه اعضاي هيأت علمي علوم پايه 

گيري به صورت سرشماري  و روش نمونه) نفر 204(دانشگاه 
ها  آوري داده لعه شدند كه در زمان جمعافرادي وارد مطا. بود

  .مشغول به كار بوده و مايل به شركت در مطالعه باشند
اي پژوهشگرساخته بود  ها، پرسشنامه آوري داده ابزار جمع

كه با استفاده از منابع علمي معتبر و مرتبط تهيه و در سه 
بخش اول، مشخصات فردي و بخش دوم، . بخش تنظيم گرديد

اي  سنج بر اساس مقياس پنج درجه نگرش سؤال 18حاوي 
. بود) نظر، مخالف، كامالً مخالف كامالً موافق، موافق، بي(ليكرت 

، و 5، 4، 3، 2، 1نمرات ) مثبت يا منفي(با توجه به بار سؤاالت 
يا بالعكس براي هر پاسخ در نظر گرفته شد و حاصل جمع 

سؤال نگرش، به عنوان نمره كل نگرش محسوب  18نمرات 
  .بود 90تا حداكثر  18اي بين حداقل  گرديد كه نمره مي

در بخش سوم پرسشنامه، وظايف اساتيد مشاور در قالب 
سؤال مطرح گرديد و اساتيد ميزان موافقت خود را با هر  20

اي  يك از وظايف مطرح شده بر روي يك مقياس پنج درجه
) لفكامالً موافق، موافق، بي نظر، مخالف و كامالً مخا(ليكرت 

هاي كامالً مخالف  به گزينه 5نمرات يك تا . كردند مشخص مي
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سؤال،  20گرفت و حاصل جمع نمرات  تا كامالً موافق تعلق مي
اي بين  گرديد كه نمره به عنوان نمره اين بخش محسوب مي

  .بود 100تا حداكثر  20حداقل 
براي تعيين روايي بخش سنجش نگرش پرسشنامه، از 

استفاده ) content validity index(شاخص روايي محتوا 
ضرايب به دست آمده براي هر يك از سؤاالت از ). 8(شد

با توجه به اين كه سؤاالت پرسشنامه . تا يك بود 8/0حداقل 
وظايف استاد مشاور برگرفته از بخشنامه شوراي عالي 

 ريزي بود بنابراين، روايي محتواي اين بخش از پرسشنامه برنامه
  .باشد تأمين مي

) Internal consistency reliability(پايايي ثبات دروني 
سنج پرسشنامه و بخش نظرات نسبت به وظايف  بخش نگرش

ها با محاسبه ضريب آلفاي  آوري داده اساتيد بعد از جمع
  .به دست آمد 8/0و  67/0كرونباخ به ترتيب 

ها به صورت  كننده داده آوري ها توسط فرد جمع پرسشنامه
محل كار در اختيار اعضاي هيات علمي قرار داده حضوري در 

پرسشـنامه توزيـع    204هـاي مكـرر، از    گيـري  شد و بعد از پـي 
 هـا،  آوري پرسشنامه پس از جمع. مورد برگشت داده شد 164شده، 

انجـام   SPSS-13افزار  ها با استفاده از نرم تجزيه و تحليل داده
هـاي   ز شـاخص هـا، بـراي توصـيف، ا    تجزيه و تحليـل داده در . شد

و  tهــاي آمــاري  مركــزي و پراكنــدگي و بــراي مقايســه، از آزمــون
ANOVA  بعد از اطمينان از فراهم بودن شرايط انجـام  (طرفه يك

 >05/0Pهاي آماري،  شد و در انجام كليه آزمون استفاده) آنها
  .داري تلقي گرديد معني

  
  نتايج

 4/80پرسشنامه توزيع شده  204دهي از  ميزان پاسخ
كننده از دانشكده  بيشترين افراد شركت. بود) نفر 164(صد در

، 6/28پزشكي، دندانپزشكي و پرستاري و مامايي به ترتيب 
درصد و كمترين آنها به ترتيب مربوط به  4/13، 9/23

و  8/2، 7/0هاي پرستاري زرند، جيرفت و بم به ترتيب  دانشكده
و مديريت هاي بهداشت، داروسازي  دانشكده. درصد بودند 9/4

كننده را  درصد شركت 7و  7، 6/10رساني به ترتيب  و اطالع
ميانگين و انحراف معيار سن افراد مورد مطالعه، . تشكيل دادند

پنجاه و يك . سال بود 57و حداكثر  27با حداقل  6/11±8/38
زن و ) نفر 56(درصد  1/34مرد، ) نفر 85(و هشت دهم درصد 

  .ودندبدون پاسخ ب) نفر 23(درصد  14
 1/46درصد مربي آموزشيار،  1/2از نظر مرتبه علمي، 

به (درصد استاديار و بقيه دانشيار و استاد  5/47درصد مربي، 
هفتاد و هفت و شش دهم . بودند) درصد 4/1و  8/2ترتيب 

درصد واحدهاي مورد پژوهش سابقه راهنمايي و مشاوره 
ر را دانشجويي داشتند و آگاهي از شرح وظايف استاد مشاو

  .درصد اساتيد ذكر نمودند 6/82
 5/31از نظر منبع كسب آگاهي از وظايف استاد مشاور، 

درصد مصوبات  2/35درصد وظايف مقرر شده در دانشكده، 
تنها . درصد هر دو مورد را انتخاب نمودند 3/33وزارتخانه و 

درصد اساتيد در زمينه مشاوره و راهنمايي، دوره  34
ها به  درصد آنان، اين دوره 5/87در  آموزشي ديده بودند كه

  .صورت كارگاه بر گزار شده بود
نظرات اساتيد در مورد وظايف استاد راهنما نشان داد 

درصد اساتيد با وظايف استاد  2/96و حداكثر  4/72حداقل 
درصد  7/86راهنما كامالً موافق يا موافق بودند و در مجموع، 

 8/3نظر و  رصد گزينه بيد 5/9گزينه كامالً موافق يا موافق، 
ميانگين . درصد گزينه كامالً مخالف يا مخالف را انتخاب كردند

و انحراف معيار نمره كل نظرات نسبت به وظايف اساتيد 
با توجه . بود 100و حداكثر  56با حداقل  6/85±7/9مشاور 

بنابراين، درصد بود،  100به اينكه حداكثر نمره در اين بخش
  ).1جدول (باشد  سان مينمره و ميانگين يك

با  9/66±2/8ميانگين و انحراف معيار نمره كل نگرش 
افراد مورد مطالعه در مجموع . بود 87و حداكثر  42حداقل 

در جدول دو، . درصد نمره كل نگرش را كسب كردند 3/74
ميانگين و انحراف معيار نمرات سؤاالت نگرش آورده شده 

مورد، ميانگين  8در  سؤال مطرح شده 18در مجموع از . است
به آن  7/2كه ميانگين  6و به جز سؤال  4نمرات باالي 

  .بود 9/3تا  3عبارت ديگر از  9اختصاص يافت، ميانگين 
مقايسه ميانگين نمرات نگرش، با توجه به متغير جنس، 

داري را نشان  دانشكده، شركت در دوره مشاوره، تفاوت معني
  آگاهي از وظايف  نداد اما با توجه به مرتبه علمي و

  ميانگين و انحراف معيار نمرات سؤاالت مربوط به نظرات اساتيد نسبت به وظايف استاد مشاور :1جدول 
  ميانگين و انحراف معيار وظايف اساتيد مشاور
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  3/4±73/0  ارزيابي و شناخت وضعيت تحصيلي دانشجو در گذشته
  5/4±63/0  تحصيلارزيابي مكرر و شناخت وضعيت تحصيلي دانشجو در حال 

  4±98/0  گيري وضعيت تحصيلي دانشجو در آينده پي
  3/4±81/0  هاي بالقوه دانشجو و كمك به شكوفايي منطقي آن شناخت استعدادها و توانايي

  4/4±82/0  آشنا كردن دانشجو با مقررات و ضوابط آموزشي، پژو هشي و انضباطي
  4/4±7/1  غل و ادامه تحصيلهاي الزم به دانشجو در زمينه ش ارائه راهنمايي

  2/4±84/0  سازي دانشجو براي پذيرش مسؤوليت در آينده آماده
  4/4±70/0  ريزي و نظارت بر انتخاب واحدهاي درسي هدايت، برنامه
  2/4±89/0  ها هاي انتخاب واحد و ساير فرم امضاي فرم

  3/4±79/0  هاي احتمالي افت تحصيلي يابي زمينه بررسي و ريشه
  4/4±74/0  ها دانشجو در جهت پيشرفت تحصيلي و جبران كاستي كمك به 

  3/4±72/0  حضور منظم براي مشاوره طبق برنامه اعالم شده
  3/4±78/0  معرفي دانشجويان به مسؤولين دانشكده براي تشويق و بر طرف نمودن نقاط ضعف دانشجو

  2/4±82/0  معرفي دانشجويان به واحدهاي مختلف دانشگاه براي رفع نيازها
  2/4±81/0  اعالم مشكالت دانشجويان به مدير گروه مربوط

هاي محيطي، خانوادگي و تحصيلي و در صورت نياز، ارجاع به مراكز مشاوره براي  توجه به استرس
  پيشگيري از بروز مشكالت 

82/0±2/4  

  9/3±92/0  سال تحصيلي و ارسال به مسؤولين ذيربط تهيه گزارش عملكرد در پايان هر نيم
  3/4±63/0  شركت در جلسات اساتيد راهنماي دانشكده

  3/4±71/0  نظران و كارشناسان به منظور يافتن شيوه مناسب براي كمك به دانشجويان مشورت با صاحب
  1/4±89/0  اطالع به خانواده دانشجو در زمينه مشكالت وي و مشاوره با آنان در صورت لزوم

  
 038به ترتيب (اهده گرديد داري مش استاد مشاور، تفاوت معني

/0=P  005/0و=P ( بطوري كه ميانگين و انحراف معيار نمره
از مدرسين در  4/69±3/7نگرش مربيان و مربيان آموزشيار 

همچنين ). x=4/66و  SD=8/7(مراتب علمي باالتر، بيشتر بود 
ر كرده ميانگين و انحراف معيار نمره آگاهي اساتيدي كه اظها

 4/69±4/7بودند نسبت به وظايف استاد مشاور آگاهي دارند 
از افرادي كه اظهار كرده بودند نسبت به اين موضوع آگاهي 

مقايسه ميانگين نمره ). x=3/64و  SD=2/6(ندارند، بيشتر بود 
 اساتيد نسبت به وظايف استاد راهنما با توجه به متغيرهاينظرات 
، دانشكده، شركت در دوره مشاوره و رتبه علمي در هيچ جنس

  .داري را نشان نداد موردي، تفاوت معني
  

  بحث

هاي   در مطالعات انجام شده، مشاوره تحصيلي و مراقبت
تحصيلي دانشجويان شناختي، بطور كلي بر بهبود عملكرد  روان

كه پيشينه تحصيلي بهتر  مؤثر بوده و تأثير آن براي دانشجوياني
  ).9(داشتند، بيشتر بوده است

درصد اساتيد  34نتايج اين مطالعه نشان داد با وجود اينكه 
دانشگاه در زمينه مشاوره و راهنمايي دوره آموزشي ديده 

نسبت به مشاوره ) درصد 3/74(بودند، نگرش نسبتاً خوبي 
داشتند و در بين آنها، نگرش مربيان و آموزشياران مربي 

اي در  هنمايي بهتر بود، كه با نتايج هزاوهنسبت به مشاوره و را
در آن مطالعه، . دانشگاه علوم پزشكي همدان مشابهت دارد

رغم آگاهي كم اساتيد نسبت به مشاوره و راهنمايي و  علي
آشنايي ناقص آنها با
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  ميانگين و انحراف معيار نمرات سؤاالت مربوط به نگرش اساتيد راهنما نسبت به وظايف استاد مشاور :2جدول 
  ميانگين و انحراف معيار  نگرش اساتيد راهنما

  7/4±71/0  براي سازگاري هر چه بيشتر دانشجو با محيط دانشگاهي مشاوره امري الزم است
  00/3±98/0  باال بردن كيفيت آموزش كنند بهتر است اساتيد بجاي مشاوره وقت خود را صرف

  3/4±8/0  گردد سازگاري دانشجويان با مشكالت زندگي به كمك مشاوره و راهنمايي تسهيل مي
  2/3±86/0  مندي اساتيد مشاور نقشي ندارد در امر مشاوره عالقه

  3/4±8/01  توانند در رفع مشكالت آموزشي دانشجويان نقش اصلي داشته باشند ميمشاورين
  7/2±1/1  مشاوره نياز به تخصص خاص دارد كه اساتيد فاقد آن هستند
  5/4±6/1  باشد راهنمايي اثربخش در پيشرفت تحصيلي دانشجويان مؤثر مي

  3/4±8/1  شود، ضروري است هاي آموزشي كه به اين منظور توسط دانشگاه برگزار مي شركت اساتيد راهنما در دوره
  4/4±6/2  از افت تحصيلي دانشجويان جلوگيري كندتواند به موقع  مشاوره مي

  2/3±78/0  برد پذيري را در دانشجويان ازبين مي مشاوره و راهنمايي تحصيلي، مسؤوليت
  00/3±00/1  دانند مشاورين، راهنمايي دانشجو را كاري اضافه بر سازمان مي

  9/3±1/1  كنند مشاورين از راهنمايي دانشجويان احساس رضايت و موفقيت مي
  00/3±92/0  گيرد هاي مشاوره فرصت تجربه كردن را از دانشجو مي برنامه

  1/4±89/0  بسياري از مشكالت دانشجويان با مشاوره قابل پيشگيري است
  00/3±99/0  هاي اضافي اساتيد است مشاوره يك راه پر كردن وقت

  9/3±1/1  مشاور به عنوان پناهگاهي امن براي دانشجويان است
  1/3±96/0  هاي اساتيد است هاي راهنما به مراتب مفيدتر از مشاوره وهدادن جز

  1/4±00/1  يكي از مزاياي مشاوره تحصيلي، از بين بردن فا صله بين استاد و دانشجو است
  

وظايف استاد راهنما، نگرش مثبت و قابل قبولي را براي ارائه 
ات دهد كه ارائه خدم اين نشان مي). 10(اين خد مات داشتند

در پيشرفت تواند  اي براي دانشجويان الزم بوده و مي مشاوره
فاضلي در بررسي خود، تقويت و . تحصيلي دانشجو مؤثر باشد

ها را  دانشگاهتوجه بيشتر به مراكز مشاوره دانشجويي در 
توانند  ضروري دانسته و معتقد است مشاوره دانشجويي مي

كسب يا ارتقاي  بهبود روابط متقابل در خانواده،: در موارد
هاي اجتماعي، كسب و ارتقاي خودپنداري مثبت و  مهارت
تواند در  يابي و رضايت شغلي كمك كند و نيز اين امر مي شغل

. حل مسائل آموزشي به پيشرفت تحصيلي مؤثر منجر شود
بنابراين، تقويت و توجه بيشتر به مراكز مشاوره دانشجويي 

  ).11(رسد ها ضروري به نظر مي در دانشگاه
نتايج بررسي حاضر حاكي از اين بود كه تقريباً كليه 

تا  4/72اساتيد علوم پايه دانشگاه با وظايف اساتيد از حداقل 

و در . درصد، نظر كامالً موافق و يا موافق داشتند 2/96حداكثر 
ارزيابي مكرر و شناخت «هاي  بين وظايف استاد مشاور، گزينه

، نسبتاً بيشترين »يلوضعيت تحصيلي دانشجو در حال تحص
تواند ناشي از  نظر مثبت را به خود اختصاص داد كه مي

مندي اساتيد نسبت به روند پيشرفت دانشجو در حين  عالقه
گيري وضعيت تحصيلي  پي«در حالي كه گزينه . تحصيل باشد

سال  تهيه گزارش عملكرد در پايان هر نيم«و » دانشجو در آينده
نظر مخالف بيشتري را » ذيربط تحصيلي و ارسال به مسؤولين

مخالفت . داشت) درصد 9بيشتر از (ها  نسبت به ساير گزينه
گيري نمودن وضعيت دانشجو در  تعداد كمي از اساتيد با پي

و تهيه گزارش عملكرد براي ) آموختگي بعد از دانش(آينده 
تواند به دليل قطع ارتباط  ميسال  دانشجويان در پايان هر نيم

از دانشگاه و داشتن مشغله كاري  آموختگي از دانشدانشجو بعد 
  .اساتيد در حين كار باشد
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دانشكده  12عضو هيأت علمي از  96اي كه بين  در مطالعه
 48وقت محدود پزشكي مختلف انجام شده، با توجه به صرف 

در حال تحصيل،  اي اساتيد در رفع مشكالت دانشجويان دقيقه
ي و احساساتي و ارتباط با بيشتر مشكل دانشجو را مسائل مال

داد و احساس  اساتيد در دوران تحصيل دانشجو تشكيل مي
و ). 12(كردند كه نقش مثبتي در كمك به دانشجويان دارند مي

دهد كه توجه به مسائل عاطفي و احساساتي و  اين نشان مي
مالي دانشجويان در كنار مسائل تحصيلي، به مقدار زيادي 

در . كننده باشد يلي دانشجويان كمكتواند در پيشرفت تحص مي
تواند از  طرح حاضر، اين موارد در نظر گرفته نشده بود كه مي

اي  بنابراين، مشكالت مشاوره. هاي اين بررسي باشد محدوديت
به دليل عدم وجود سازوكارهاي عملي مناسب و نبودن برنامه 

فيلدهاي مختلف، عالوه اي در  منسجم در ارائه خدمات مشاوره
...) واحد، حذف و اضافه و انتخاب(بررسي مسائل آموزشي  بر
باشد كه نياز به بررسي و تحقيق و شناسايي و ارائه راه  مي
  .هاي مناسب دارد حل

با توجه به نظرموافق اساتيد اين دانشگاه با وظايف مصوب 
ريزي و نگرش نسبتاً خوب آنها به  شوراي عالي برنامه

ي، شكي نيست كه داشتن مشاوره دانشجويان در اين بررس
آگاهي و مهارت كافي و مناسب در انجام وظايف مشاوره و 

آميز به دانشجويان  راهنمايي، به منظور كمك و ياري موفقيت
  .ضروري است

بطور كلي، نگرش قابل قبول اساتيد اين دانشگاه نسبت به 
تواند زمينه مناسب و خوبي در باال  مشاوره و راهنمايي مي

مشاركت آنها براي ارائه دادن اين خدمات به  بردن آگاهي و
  .دانشجويان باشد

نياز به باال بردن آگاهي اساتيد در بررسي و ارزيابي 
برنامه مشاوره در بين اساتيد مشاور آموزش ديده، و 

آمده ، Ruchدانشجويان سال چهارم پزشكي در كالج پزشكي 
وه بر اينكه البته اعتقاد بر اين بوده كه اساتيد مشاور، عال. است

شان نياز به آموزش خاص دارند،  در طي زمان خدمت مشاوره
باشد بطوري كه بتوان  ميكنترل دائمي در برنامه نيز الزم 

نقص در عملكرد و در صورت نياز، تغيير در آن را فوراً 
همان گونه كه ديگران در مقايسه تأثير ). 13(تشخيص داد

نتيجه رسيدند كه دو روش آموزشي اساتيد راهنما به اين 
اجراي برنامه آموزشي با روش كارگاهي نسبت به روش 
در اختيار داشتن مواد آموزشي باعث يادگيري فعال و 

هاي الزم اساتيد در جهت رضايت دانشجويان  مهارت
  ).14(گردد مي

 اي ارتقاي ارائه خدمات مشاوره ريزي و در راستاي برنامه
 هاي آموزشي، ارگاهپيشنهاد تشكيل ك ،و راهنمايي آموزشي

تواند روش موفقي براي  رساني مستمر، مي عالوه بر اطالع
باال بردن آگاهي اساتيد نسبت به اين امر و كسب 

 هاي الزم در جهت رفع نيازها و مشكالت دانشجويان مهارت
  .باشد

  
  گيري نتيجه

وجود نگرش مثبت نسبت به وظايف استاد راهنما، كـه در  
تـر مسـؤولين    د، ضرورت توجه جدياين تحقيق به تأييد رسي

هاي علوم پزشـكي را بـه اسـتفاده از آمـادگي هيـأت       دانشگاه
علمــي بــراي كســب دانــش و مهــارت بيشــتر بــراي مشــاوره 

گيـري از ايـن    اميد است كه با بهـره . دهد دانشجويان نشان مي
  .اي، گسترش مناسبي پيدا كند فرصت، خدمت مشاوره
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Abstracts 
 
Introduction: Advising and counseling students, a part of faculty members' duties, is 
a way for overcoming preventable problems and educational failure due to those 
problems. The aim of this study was to determine the attitude of faculty members of 
Kerman University of Medical Sciences toward advising and counseling students 
and their views about the duties of counselor faculty members. 
Methods: In this descriptive cross-sectional study, 164 faculty members were 
investigated using a question-naire. The attitude questions of this questionnaire had 
the validity and reliability of 0.8 and 0.67, respectively. The reliability of 0.8 was 
calculated for questions of counselor duties. The gathered data was analyzed by 
SPSS software, using t-tests and one way ANOVA. 
Results: Seventy seven percent of faculty members had the experience of student 
counseling, 82.6% were aware of counseling duties, and 86.7% were completely 
agree or agree with counselor's duties. In total, 74.3% of the faculty members 
achieved the total score of attitude. A significant difference was observ-ed between 
the mean scores of the attitude based on the variables of academic rank and being 
aware of counselor's duties. 
Conclusion: With regard to almost positive attitude of faculty members towards 
counseling and advising, and their agreement with the duties approved by ministry, 
there is no doubt that having enough and appropriate knowledge and competency in 
performing counseling tasks in order to help the students is essential. Therefore, 
informing and educating faculty members regarding student advising and counseling 
are recommended. 
 
Keywords: Attitude, Viewpoints, Academic advising and counseling, University. 
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