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Abstract
Introduction: Research is one of the effective factors in promoting counseling and
psychotherapy services; therefore, it is necessary to assess the research skills of counselors.
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Aim: This study aimed to investigate the research skills of consultants of student counseling
departments of Medical Universities in the Western Region of the country (Kurdistan,
Kermanshah, Hamedan, Ilam, and Sanghor-Asadabad School of Nursing) in 2018.
Method: In this descriptive study, 41 counselors of student counseling offices of Medical
Universities in the Western Region of the country in 2018 were surveyed by census sampling
method. The data collection tool was Marah (2010) Research Skills Assessment Questionnaire.
Research data were analyzed by the Pearson correlation method in SPSS software version 22.
Results: In the descriptive findings section, the results showed that 61% of the counselors were
female and %39 were male, 63.4% of the respondents had a master's degree and 41% had a work
experience of one to five years. The mean scores of methodological skills were measured as the
optimal mean of 3.06±8.6 and the mean scores of statistical skills as the unfavorable means were
measured as 2.06±5.2. Only the educational level of the subjects had a significant relationship
with the level of research skills of the subjects (P<000).
Conclusion: In general, it can be concluded that the level of research skills of consultants was
moderate; the weakness of research perspective in some consultants and also giving priority to
consulting services over research work in the field can be Factors for this issue.
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مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت
سال هشتم ،شماره 1044 ،5
صفحات96- 04 :

بررسی مهارتهای پژوهشی مشاورین ادارات مشاوره دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی منطقه غرب
کشور (کردستان ،کرمانشاه ،همدان ،ایالم و دانشکده پرستاری سنقر -اسدآباد) در سال 7931
5

فایق یوسفی ،1فریبا طیری ،2پرستو عباسپور ،3سهیال پناهی ،4زهره داوودیان
.1دانشیار ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.

 .2کارشناسی ارشد ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران (مولف مسئول) .ایمیلfaribafaran94@gmail.com :
 .3دکترای تخصصی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
 .0دکترای تخصصی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
 .5دکترای تخصصی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1044/45/43 :

تاریخ پذیرش مقاله1044/40/41 :

چکیده
مقدمه :پژوهش یکی از عوامل مؤثر در ارتقای خدمات مشاوره و رواندرمانی است به همین دلیل سنجش مهارتهای پژوهشی

هدف :هدف مطالعه حاضر بررسی مهارتهای پژوهشی مشاورین ادارات مشاوره دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی منطقه غرب
کشور (کردستان ،کرمانشاه ،همدان ،ایالم و دانشکده پرستاری سنقر -اسدآباد) در سال  1361بود.
روش :در این پژوهش توصیفی  01نفر از مشاوران ادارات مشاوره دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی منطقه غرب کشور در سال
 1361با روش نمونهگیری سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه سنجش مهارتهای پژوهشی مراه
( )2414بود .دادههای پژوهش با روش همبستگی پیرسون در نرمافزار  SPSSنسخه  22تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :در بخش یافتههای توصیفی نتایج حاکی از آن بود که  %91مشاوران زن و  %36مرد بودند %93/0 ،از پاسخگویان در مقطع
کارشناسی ارشد و  %01نیز سابقه کار بین یک سال تا  5سال داشتند .نمرات میانگین مهارت روششناسی به عنوان میانگین مطلوب
 3/49±0/9و نمرات میانگین مهارت آماری به عنوان میانگین نامطلوب  2/49±5/2سنجیده شد ،همچنین یافتهها حاکی از آن بود که از
بین شاخصهای مورد بررسی فقط مقطع تحصیلی افراد با میزان مهارتهای پژوهشی افراد مورد مطالعه ارتباط معناداری داشت
(.)P>444
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مشاوران ضروری است.

نتیجهگیری :به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که میزان مهارتهای پژوهشی مشاوران در حد متوسط بود ،ضعف دیدگاه پژوهشی
این موضوع باشد.
کلیدواژهها :مهارت پژوهشی ،مشاوران ،ادارات مشاوره ،علوم پزشکی ،منطقه غرب
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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در بعضی از مشاوران و همچنین اولویت دادن ارائه خدمات مشاورهای نسبت به کارهای پژوهشی در حیطه شغلی میتواند عواملی برای
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دانش ،یکی از عوامل مؤثر رشد و خودکفایی کشورها

دیگر مرتبط با مسائل واقعی در حوزه پژوهش ضروری

است که به منظور گستردهتر کردن دامنه علم و دانش به

هستند .2 ،مهارتهایی که برای انجام پژوهش الزم

کار میرود .پیشرفت و تکامل علوم تجربی نتیجه

هستند مانند طراحی ،اجرا و تحلیل دادهها و تفسیر و

پژوهشهای زنجیرهوار و مستمری است که پیوسته در

تعمیم نتایج مطالعه .مهارت گزارش پژوهش را نیز

جریان میباشند .پژوهش به عنوان مبنای نوآوری و

میتوان به این طبقه افزود .هر دو طبقه مهارتها بر

زمینهساز تحول و تکامل وسایل و ابزارهای تولید علم،

صالحیتهای ،آماری و روش شناختی متکیاند (میراه و

امکان کشف کاربرد تازه دانش کهن را فراهم میسازد،

ارساد .)2414 ،1در این میان در حوزه علوم رفتاری و به

دانش نو میآفریند ،به آموزش بهتر میانجامد و موجب

ویژه روانشناسی و مشاوره همواره نسبت بین بالین و

حل مسائل و تضادهای جامعه و پیشرفت آن میشود به

پژوهش مهم قلمداد شده و برخی از پژوهشگران مانند

طوری که هیچگونه حرکت علمی و منطقی بدون

گارلند و بروکمن )2415( 2بر این باورند که درمانگران

پشتوانه تحقیقات امکانپذیر به نظر نمیرسد (ناظمی،

زمانی میتوانند موفق عمل کنند که به عنوان یک

 .)1369اهمیت پژوهش و تولید علم در دنیای امروز به

پژوهشگر نیز مشارکت کنند و در این حالت است که

حدی است که در ارزیابی کارنامه علمی هر کشور میزان

اثربخشی مداخالت باالتر میرود .همچنین قطع ارتباط

ارائه مقاالت ،تعداد نیروی محقق و حجم سرمایهگذاری

بین مداخالت بالینی و پژوهش یک نگرانی جدی است

در بخش تحقیقات به عنوان شاخصهای توسعهیافتگی

که صالحیتهای حرفهای درمانگران و مشاوران را تحت

در نظر گرفته میشوند .همه کشورها بهخصوص

شعاع قرار میدهد و پر شدن این شکاف از ضرورتهای

کشورهای در حال توسعه دریافتهاند که برای رسیدن به

اساسی است (برادشو و هاینز2412 ،3؛ ولز و میراندا،0

رشد و توسعه واقعی و حل مشکالت اجتماعی ،بهداشتی

.)2449

و اقتصادی و تدوین برنامههای آموزشی راهی جز

از سوی دیگر مطالعات حاکی از آن است که انجام

سرمایهگذاری و استفاده از یافتههای تحقیقاتی ندارند و

اقدامات پژوهشی در محیط بالینی و درمانی نه تنها سبب

بدون تحقیق و استفاده از نتایج آن ،به توسعه پایدار به

بهبود عملکرد حرفهای میشود (موکن و همکاران،5

مفهوم واقعی دست نخواهند یافت؛ لذا توجه ویژهای به

 )2413بلکه سبب پیامدهای مثبت سالمتی برای خدمات

سرمایهگذاری در این حیطه نمودهاند (دل پیشه.)1360 ،

گیرندگان نیز میشود (اوزدمیر و همکاران2415 ،9؛

پژوهش فرایند نظاممند جمعآوری و تحلیل اطالعات

اسمیت و تیو .)2411 ،1در همین رابطه دی نیوو ()2416

برای افزایش شناخت درباره پدیده مورد مطالعه است.
1

مهارتهای پژوهشی به تواناییهای الزم برای انجام
پژوهش اشاره دارد .مهارتهای پژوهشی را میتوان در

- Meerah & Arsad
- Garland & Brookman-Frazee
3
- Bradshaw CP& Haynes KT
4
- Wells KB & Miranda J
5
- Mckeon, Alexander, Brodaty, Ferris, Frazer & Little
6
- Ozdemir, Karthikesalingam, Sinha & et al
7
- Smith & Thew
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پژوهش به عنوان ابزاری برای کشف مجهوالت علم و

بررسی و ارزشیابی پیمایشها ،آزمایشها و مطالعات
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مقدمه

دو گروه طبقه بندی کرد .1مهارتهایی که برای

فریبا طیری و همکاران

12

مطرح میکند که علم و عمل در رواندرمانی و مشاوره

با انجام پژوهشهای بالینی و کاربردی بتوانند ریشه

باید به هم مرتبط باشند و این دقیقاً همان نسبت بین

مشکالت دانشجویان و درمان اساسی و مؤثر آن را بیابند.

پژوهش و مداخالت است که چنین ارتباطی را فراهم

از آنجا که در این رابطه اطالعات دقیقی در دست نیست

میکند .بر همین اساس میتوان گفت مشاورین ادارات

و مشخص نیست که این مهارتها در مشاوران این

دانشجویی که شامل روانشناسان و مشاورین و مددکاران

دانشگاهها به چه صورت است انجام پژوهشهایی برای

اجتماعی هستند ،زمانی میتوانند موفق عمل کنند که

شفاف شدن این خألها ضروری است .بر همین اساس در

عالوه بر مهارتهای بالینی در امر پژوهش هم سرآمد

پژوهش حاضر میزان مهارتهای پژوهشی مشاورین

باشند تا بتوانند جهت حل مشکالت دانشجویان با استفاده

ادارات مشاوره دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی

از تجزیه و تحلیل اطالعات دانشجویان به بهترین و

منطقه غرب کشور (کردستان ،کرمانشاه ،همدان ،ایالم و

کارآمدترین نتایج دستیابی پیدا کنند.

دانشکدههای پرستاری سنقر و اسدآباد) در سال 1361

دوران دانشجویی به دالیلی از جمله دوری از خانواده،

بررسی گردید.

میل به تفریحات متعدد اجتماعی در مقابل تمایل به

به خودنمایی ،میل به ازدواج در برابر موانع ،ارتباط با

به صورت مقطعی انجام شد .جامعه آماری شامل تمامی

جنس مخالف ،تنفر از رفتار دیگران در برابر ناتوانی در

مشاوران ادارات مشاوره دانشجویی دانشگاههای علوم

بروز احساسات خود و مشکالت اقتصادی که مانع از

پزشکی منطقه غرب کشور (کردستان ،کرمانشاه ،همدان،

رسیدن به هدفهای هنری عملی است دوره خاصی از

ایالم ،اسدآباد و سنقر) در سال تحصیلی  1361-60بودند.

زندگی تلقی میشود (توکلی زاده .)1306 ،آسیب

از آنجا که تعداد این افراد محدود بود به روش

پذیری قشر دانشجو در مقابل تنیدگیهای مربوط به

نمونهگیری سرشماری  01نفر از مشاوران ادارات مشاوره

تحول ،انطباق با سبک زندگی ،جدایی از محیطهای آشنا

دانشجویی مناطق غرب کشور به عنوان نمونه در نظر

و حمایتکننده ،فرهنگ موجود و انواع مشکالت

گرفته شدند .معیار ورود مشاوران عبارت بود از شاغل

مختلف در طول تحصیل در دانشگاه ،باعث ابتالی آنان به

بودن (رسمی ،پیمانی ،طرحی ،پاره وقت) در ادارات

انواع مشکالت روانشناختی و درهم ریختن سالمت روانی

مشاوره دانشجویی مستقر در دانشگاه و یا دفاتر مشاوره در

آنها میگردد و مدیریت کردن استرسها و راهکارهای

خوابگاهها و دانشکدهها و تمایل به پاسخگویی به سؤاالت

مقابلهای در طول تحصیل در دانشگاه جهت دانشجویان

و معیار خروج عدم تکمیل پرسشنامه و انصراف از

الزم و ضروری بوده و بر عهده ادارات مشاوره دانشجویی

مشارکت در پژوهش بود .در این تحقیق برای تکمیل

است؛ لذا یکی از شایستهترین صالحیتهای حرفهای

پرسشنامه با مراجعه به همه ادارات و مراکز مشاوره

برای مشاورین بهبود مهارتهای پژوهشی آنان است تا

دانشجویی و دفاتر مشاوره در خوابگاههای دانشجویی

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت ،سال هشتم ،شماره 96- 04 ،1044 ،5
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احساس بیکفایتی ،ترس از ابراز شخصیت در برابر میل

پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی-تحلیلی بود که
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درس خواندن ،احتیاج به پیشرفت در دروس در برابر

روش
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نوع استخدام جمعآوری و سپس پرسشنامه مهارت

جستوجوی اطالعات  15گویه ،مهارت روششناسی

پژوهشی در چهار بعد (مهارت جستوجوی اطالعات

پژوهش  11گویه ،مهارت آماری  0گویه و مهارت

 15گویه ،مهارت روششناسی پژوهش  11گویه،

نوشتاری  0گویه است که پرسشنامه براساس نمرهگذاری

مهارت آماری  0گویه و مهارت نوشتاری  0گویه)

لیکرت (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد ،نمرات

بدون ذکر اسامی تکمیل گردید .به منظور قضاوت نهایی

از  1تا  5تعلق میگیرد (دامنه نمرات از  02تا  )214است.

درباره وضعیت مهارتهای پژوهشی مشاورین در چهار

این مقیاس در ایران در پژوهش رضایی و همکاران

زمینه مهارت جستوجوی اطالعات ،مهارت

( )1360مورد بررسی قرار گرفته و مشخصههای

روششناسی پژوهش ،مهارت آماری و مهارت نوشتاری

روانسنجی آن مورد تائید قرار گرفته است .در تحقیق

اینگونه بود که پس از محاسبه میانگین هر یک از این

آنها روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نظرات

مهارتها ،میانگینها برای هر یک از مهارتهای

متخصصان و پایایی آن با استفاده از انجام پیشآزمون

پژوهشی مذکور به دست آورده شد .مهارت پژوهشی که

در بین  34نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

میانگین کمتری دارد ( )M=2/03به عنوان نامطلوب

انجام شده و محاسبه آلفای کرونباخ تأیید شده است.

( )M =2/34و مهارت پژوهشی با باالترین میانگین به

مقدار آلفای کرونباخ برای شاخصهای تحقیق به

عنوان مطلوب تلقی شد ( )M=3/49و رتبه میانگین

ترتیب (مهارت جستوجوی اطالعات  15گویه) ،4/11

مهارت پژوهشی بین کمتر و باالتر باشد بهعنوان میانگین

(مهارت روششناسی پژوهش  11گویه) ( ،4/12مهارت

نسبتاً مطلوب در نظر گرفته شد ((.(M=)2/34-3/49

آماری  0گویه) ( ،4/02مهارت نوشتاری  0گویه) 4/03

تجزیه و تحلیل دادهها در دو بخش توصیفی (آمارههای

و شاخص کلی  4/00بدست آمده که نشان دهنده پایایی

درصد ،میانگین ،انحراف معیار ،ضریب تغییرات ،کمینه

باالی ابزار پژوهش است (رضایی .)1360 ،در پژوهش

و بیشینه) و استنباطی (آزمون  tو تحلیل همبستگی

حاضر نیز مشابه با رضایی و همکاران ( )1360آلفای

پیرسون) با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22انجام

کرونباخ محاسبه شده برای پژوهش حاضر  4/09به دست

شد.

آمد.

ابزار

یافتهها

پرسشنامه سنجش مهارتهای پژوهشی :1شاخصهای

نتایج ویژگیهای جمعیت شناختی مشاورین نشان داد که

مهارتهای پژوهشی براساس پرسشنامه مراه و آرساد

2

 09/0درصد مشاورین در گروه سنی 31 -04سال و
 %10/9زیر  34سال و  %20/0بین  01تا  54سال قرار

- Research Skills Assessment Questionnaire
- Meerah & Arsad

1

داشتند و  %91از مشاورین زن و  %36مرد بودند%95/6 .

2
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وضعیت تأهل ،رشته تحصیلی ،سابقه کار ،محل خدمت و

شاخصهای سنجش مهارتهای پژوهشی شامل مهارت
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ابتدا اطالعات دموگرافیک مشاورین شامل :سن ،جنس،

( )2414تدوین شده است .پرسشنامهای  02گویهای

فریبا طیری و همکاران

10

رشته روانشناسی %16/5 ،رشته مشاوره  %10/9سایر

دکترا داشتند %00/0 .افراد مورد مطالعه بهصورت

رشتهها (مددکاری ،روانسنجی) بودند %01 .دارای سابقه

قراردادی و  %03/6رسمی و  %2/0پیمانی استخدام بودند

کار بین یک سال تا  5سال %20/0 ،دارای سابقه کار  9تا

 %31/1مجرد و  %90/3متأهل بودند .جدول  1توزیع

 14سال و  %6/1سابقه کار بین  11تا  15سال داشتند.

فراوانی میزان مهارت پژوهشی کلی و مقیاسهای آن در

 %12/2کارشناسی و  %93/0کارشناسی ارشد و %20/0

افراد مورد مطالعه را نشان میدهد.

جدول  1توزیع فراوانی میزان مهارت پژوهشی کلی و مقیاسهای آن در افراد مورد مطالعه
مهارتها
مهارت آماری

مهارت روششناسی

مهارت نوشتاری

مهارت کلی

ضعیف

6

%22

متوسط

29

%93/0

خوب

9

%10/9

کل

01

144

ضعیف

0

%12/2

متوسط

26

%14/1

خوب

1

%11/1

کل

01

144

ضعیف

3

%1/3

متوسط

26

%14/1

خوب

6

%22

کل

01

144

ضعیف

1

%11/1

متوسط

11

%51/2

خوب

13

%31/1

کل

01

144

ضعیف

3

%1/3

متوسط

21

%51/2

خوب

11

%26/2

کل

01

144

مطالعه در حد متوسط با  %51/2بود .مهارت آماری 22

مشاورین در حد ضعیف 14/1 ،درصد در حد متوسط و

درصد از مشاورین در حد ضعیف و  93/0درصد در حد

 22درصد در حد خوب بودند همچنین مهارت نوشتاری

متوسط و  10/9درصد در حد خوب بود مهارت روش-

مشاورین  11/1درصد در حد ضعیف 51/2 ،درصد

شناسی پژوهش  12/2درصد از مشاورین در حد ضعیف

متوسط و  31/1درصد در حد خوب بود .در ادامه جدول

و  14/1درصد در حد متوسط و  11/1درصد در حد

 2ضریب همبستگی بین میزان مهارت پژوهشی و
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طبق جدول  1بیشترین فراوانی مهارت پژوهشی افراد مورد

خوب بود .مهارت جستوجو اطالعات  1/3درصد از
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مهارت جستوجو

میزان

فراوانی

درصد
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متغیرهای جمعیت شناختی در افراد مورد مطالعه را نشان

میدهد.

جدول 2ضریب همبستگی بین میزان مهارت پژوهشی و متغیرهای جمعیت شناختی در افراد مورد مطالعه
متغیر جمعیت شناختی

ضریب همبستگی

سطح معناداری

حجم نمونه

سن

4 / 493

4 /965

01

جنسیت

4/466

4/504

01

رشته تحصیلی

4/239

4 /131

01

مقطع تحصیلی

4 /550

4 /444

01

محل اخذ مدرک

4/142

4/521

01

دانشگاه محل خدمت

4/292

4/460

01

واحد خدمتی

4/456

4/113

01

وضعیت تأهل

4/491

4/141

01

نوع استخدامی

4/142

4/521

01

سابقه کار

4/119

4/021

01

افراد مورد مطالعه با متغیرهای جمعیت شناختی بهجز

مهارتهای پژوهشی مشاورین در چهار زمینه پس از

مقطع تحصیلی با جنسیت ،سن ،رشته تحصیلی ،دانشگاه

محاسبه میانگین هر یک از گویههای مهارتهای

محل خدمت ،وضعیت تأهل ،نوع استخدامی و سابقه کار

پژوهشی آنان ،میانگین محاسبه و نتیجه آن تفسیر گردید.

جدول  3میانگین و انحراف معیار کل مهارت پژوهشی کلی ،مهارت روششناسی ،مهارت آماری،
مهارت نوشتاری و مهارت جستوجو در افراد مورد مطالعه
مهارتها

میانگین و انحراف معیار

حداقل

حداکثر

وضعیت مهارت

مهارت جستوجوی

2/34±5/1

6

32

میانگین نسبتاً مطلوب

مهارت روششناسی

3/49±0/9

11

14

میانگین مطلوب

مهارت آماری

2/49±5/2

0

32

میانگین نامطلوب

مهارت نوشتاری

2/34±5/1

6

32

میانگین نسبتاً مطلوب

مهارت پژوهشی کلی

11/13±2/01

90

109

-

کل مهارت روششناسی بهعنوان میانگین مطلوب و

آزمون تفاوت میانگین  ANOVAدر خصوص رابطه

میانگین نمرات مهارت نوشتاری و جستوجو بهعنوان

مهارتهای پژوهشی را نشان میدهد.

میانگین نسبتاً مطلوب و میانگین نمرات مهارت آماری
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جدول  3نشان میدهد که میانگین و انحراف معیار نمره

بهعنوان میانگین نامطلوب در نظر گرفته میشود .جدول 0
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نتایج این پژوهش نشان داد که میزان مهارت پژوهشی

آنان رابطه معناداری ندارد .در جدول  3برای وضعیت

فریبا طیری و همکاران

19

جدول  4آزمون تفاوت میانگین  ANOVAدر خصوص رابطه مهارتهای پژوهشی
(مهارت آماری ،مهارت نوشتاری ،مهارت جستوجو و مهارت روششناسی)
مهارتها

مطالعه

مربعات

آزادی

مربعات

بین گروهی

105/311

5

26/410

درونگروهی

693/000

35

21/536

کل

1146/224

04

بین گروهی

210/015

5

درونگروهی

1463/401

35

کل

1341/642

04

مهارت

بین گروهی

946/002

5

121/000

جستوجوی

درونگروهی

2431/530

35

50/400

کل

2904/619

04

مهارت

بین گروهی

001/129

5

روششناسی

درونگروهی

2514/309

35

کل

3411/512

04

مهارت پژوهشی

بین گروهی

3654/129

5

164/425

کلی

درونگروهی

24063/309

35

505/525

کل

20003/512

04

مهارت آماری

مهارت نوشتاری

02/693

06/025

1/459

1/319

2/144

1/210

1/306

معناداری
4/041

4/251

4/06

4/321

4/291

طبق جدول  0یافتهها نشان داد براساس نتیجه تحلیل

پروپوزال پژوهشی) در حد مطلوب و مهارتهای

همبستگی بین مهارت پژوهشی کل (حاصل جمع امتیاز

جستوجوی اطالعات (استفاده از اینترنت و موتورهای

چهار مهارت پژوهشی) با مهارتهای چهارگانه (آماری،

جستوجوی عمومی مانند گوگل یاهو و غیره برای یافتن

نوشتاری ،جستوجو و روش شناسی) رابطه معناداری

اطالعات درباره پژوهش ،استفاده از پست الکترونیک

وجود ندارد.)P< 4/291( .

برای برقراری ارتباط با پژوهشگران) و مهارت نوشتاری
(توانایی نوشتن چکیده مناسب برای پژوهش ،توانایی

این تحقیق با هدف بررسی مهارتهای پژوهشی مشاوران

نوشتن نتیجهگیری مناسب و گزارش پژوهشی ،توانایی

ادارات مشاوره دانشجویی دانشگاههای منطقه غرب

نوشتن مقاله علمی برای انتشار در مجالت و توانایی

کشور (کردستان ،کرمانشاه ،ایالم ،همدان ،سنقر و

نوشتن فهرست منابع رساله ،پایاننامه یا مقاله براساس

اسدآباد) انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد مهارت

فرمتهای معتبر مانند  APAو غیره) آنان در حد نسبتاً

روششناسی مشاورین (توانایی انتخاب روش مناسب و

مطلوب بود و مهارت آماری (توانایی برآورد حجم

موضوع مناسب برای پژوهش ،توانایی بیان مسئله و

نمونه ،توانایی استفاده از روشهای مناسب برای

اهداف و سؤاالت و فرضیات پژوهش ،توانایی تهیه

جمعآوری دادهها و کار با اعداد و نمودارها ،توانایی

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت ،سال هشتم ،شماره 96- 04 ،1044 ،5
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نوشتن پایاننامه و طرح براساس فرمت دانشگاه ،توانایی
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افراد مورد

مجموع

درجه

میانگین

F

سطح
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استفاده از نرمافزارهای آماری مانند  ،spssآشنایی با

بیشتر به صورت واحدهای درسی آنان هست و ملزم به

موارد کاربرد و توانایی استفاده از روشهای آماری مانند

اجرای آن هستند؛ اما در مقاطع پایین تحصیلی این الزام

آزمونهای  F ،Tو تحلیل همبستگی و رگرسیون و

وجود ندارد و کارهای تحقیقی از روی عالقهمندی محقق

عاملی و غیره) مشاورین کمتر از سایر مهارتها بود .این

شکل میگیرد .از علل دیگر درصد کم مهارت پژوهشی

()2443؛ اسالوسون و همکاران )2444( 3و آنویوگبیزای

در بعضی از دانشگاههای علوم پزشکی اولویتهای

و همکاران )2414( 0مطابقت دارد.

پژوهشی با موضوعات مشاورههای روانشناختی در حد

ارزیابی مهارت در آمار و تحلیل دادهها یکی از

پایین مطرح است و برای تصویب طرحهای پژوهشی

مهارتهای مهم و ابزاری کارآمد برای انجام پژوهش

چالشهای اداری فراوانی وجود دارد بهطوری که انگیزه

است که بدون آن امکان تحلیل دادههای پژوهش توسط

مشاوران را برای اجرای پژوهش را از بین میبرند .نتایج

مشاورین وجود نخواهد داشت .از علل عدم مهارت

این تحقیق نشان دادند که بین میزان مهارتهای پژوهشی

آماری کافی در مشاوران در این پژوهش میتوان به

(آماری ،نوشتاری ،جستوجو و روششناسی) در افراد

وجود و الزام مشاور آماری در کنار محقق در طرحها و

مورد مطالعه رابطه معناداری وجود ندارد .چون دروس

پایاننامههای دانشجویی در زمان دانشجویی یا فارغ

روش تحقیق ،آمار و دروس مرتبط با مقالهنویسی ارتباط

التحصیلی دانشجویان است بهطوری که از اهمیت و

تنگاتنگ با یکدیگر دارند توجه به یکی از آنها بدون

ضرورت یادگیری آمار برای آنان میکاهد؛ زیرا اطمینان

توجه به دیگری نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت؛

دارند که فردی بهعنوان مشاور آماری امور مربوطه را

بنابراین نتایج این پژوهش نشان دهنده عدم مهارت الزم

انجام میدهد .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که

برای یافتههای پژوهشی منسجم است و نتایج این مطالعه با

مهارتهای پژوهشی در سه مقطع تحصیلی کارشناسی،

نتایج رضایی 1360 ،همخوانی ندارد؛ و این موضوع جای

کارشناسی ارشد و دکترا تفاوت معناداری دارند و به

نگرانی دارد چرا که همسو با برادشو و هاینز ()2412؛

ترتیب مشاورین دکتری ،کارشناسی ارشد و کارشناسی از

موکن و همکاران ()2413؛ و اسمیت و تیو ()2411

مهارتهای بهتری برخوردار هستند.

میتوان گفت که مشاورانی که صالحیتهای پژوهشی

براساس نتیجه پژوهش ممکن است مهارت پژوهشی

کافی و منسجم نداشته باشند در انجام مداخالت نیز با

مشاورین دکترا به دلیل انجام کارهای پژوهشی و

مشکل رو به رو خواهند شد و توان ارتقای صالحیتهای

گذراندن دروس بیشتر مرتبط با آمار و روش تحقیق

حرفه ایشان محدود میشود.

باالتر از مشاورین کارشناسی ارشد و کارشناسی باشد و
نتیجهگیری
1

- Murtonen & Olkinuora
- Lehtinen
3
- Slawson et al
4
- Onwuegbuzie et al
2
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()2445؛ روشنیان ،رامین و آقازاده)1362( ،؛ لهتینن

2

انجام کارهای درمانی و سپس آموزشی است و خصوصاً

] [ DOI: 10.32598/shenakht.8.5.69

نتیجه با یافتههای پژوهشهای مارتونن و الکونیرا

1

مشاورین این است که اولویت مشاوران در حیطه شغلی

فریبا طیری و همکاران

10

با توجه به نتایج این پژوهش ،مهارت پژوهشی مشاوران

کردستان با شماره  IR.MUK.REC.1397.303انجام

در حد متوسط بود .از آنجا که  00درصد افراد مورد

شده است و از حمایتکنندگان در اجرای این پژوهش

مطالعه دارای مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا

کمال تشکر و قدردانی را دارم.

بودند خصوصاً که بیشتر از  95درصد آنان دارای مدرک
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