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Abstract
Introduction: Student counseling is one of the most important preventive strategies in
University. The consultant's professor is a member of the faculty who has accepted the
consulting and consulting services with an invitation, and helps the student to match his
interests and abilities with an educational program and an interim evaluation of his progress
at the university.
Aim: The purpose of this study was to determine the attitude and knowledge of counselors in
educational counseling its related factors were in Kurdistan University of Medical Sciences.
Method: In this descriptive-analytical study, a total of 110 faculty members from Kurdistan
University of Medical Sciences in all disciplines and colleges were selected through census
sampling. The data collection tool was a questionnaire including demographic information of
faculty members, a questionnaire of 18 questionnaires and a questionnaire on knowledge of
the duties of counselor professor 20 questions were completed. After collecting information,
data were analyzed using SPSS 22 software, Pearson correlation, T test and ANOVA
statistical tests.
Results: The highest frequency of positive attitude toward educational counseling in the
subjects was moderate with a relative frequency of 74.5%. The highest frequency of
awareness of the duties of counselor in the subjects was 64.22%. There was a significant
relationship between the level of knowledge about the duties of the consultant's counselor and
the attitude toward educational counseling in the subjects. )P<001(
Conclusion: Having a high attitude toward academic counseling and knowing the duties of
the consultant's professor on average in the subjects can be a good and suitable field for
raising awareness and participating in the provision of services to the students.
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مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت
سال ششم ،شماره 9318 ،2
صفحات969-971 :

بررسی میزان نگرش وآگاهی اساتید مشاور نسبت به مشاوره تحصیلی و عوامل مربوط آن در
دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 5931
فریبا طیری ،1شعبان سپهر ،2فایق یوسفی ،3یداشهل زارع زاده

4

faribafaran94@gmail.com
 .2پزشک عمومی ،معاون دانشجویی فرهنگی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.
 .3دانشیار ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.
 .4دانشیار ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موٌثر بر سالمت،پژوهشکده توسعه سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله9317/11/28 :

تاریخ پذیرش مقاله9317/92/21 :

چکیده
مقدمه :مشاوره و راهنمایی دانشجویان یکی از مهم ترین راهبردهاي پیشگیري در دانشگاه به حساب می آید .استاد مشاور،
عضوي از هیات علمی دانشگاه بوده که دانشجو را در مطابقت دادن عالیق و توانایی هایش با برنامه آموزشی و ارزیابی
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.9کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،گروه آموزشی روانشناسی بالینی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران (مولف مسئول) .ایمیل:

متناوب ازپیشرفتش در دانشگاه کمک می کند.
هدف :هدف مطالعه حاضر تعیین میزان نگرش وآگاهی اساتید مشاور نسبت به مشاوره تحصیلی وعوامل مربوط آن دردانشگاه

روش :در این پژوهش توصیفی تحلیلی  991نفراز اساتید مشاوردانشگاه علوم پزشکی کردستان در تمام رشته ها و دانشکده ه با
روش نمونه گیري سرشماري بررسی شدند .ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه نگرش سنج  98سؤالی و پرسشنامه آگاهی از
وظایف استاد مشاور  21سوالی بود  ،داده ها با استفاده از نرم افزار آماري  SPSS 22و آزمون هاي آماري همبستگی پیرسون،
تی تست وآنوا تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :بیشترین فراوانی میزان نگرش مثبت نسبت به مشاوره تحصیلی در افراد مورد مطالعه در حد متوسط با فراوانی نسبی
 %74/5و بیشترین فراوانی میزان آگاهی از وظایف استاد مشاور  64/52درصددر حد متوسط بودند .بین میزان آگاهی نسبت به
وظایف استاد مشاور بامیزان نگرش نسبت به مشاوره تحصیلی در افراد مورد مطالعه رابطه معناداري وجود داشت)P<1/119( .

] [ DOR: 20.1001.1.25886657.1398.6.2.12.4

علوم پزشکی کردستان بوده است.

نتیجهگیری :وجود نگرش باال نسبت به مشاوره تحصیلی و آگاهی از وظایف استاد مشاور در حد متوسط در افراد مورد مطالعه،

کلیدواژه :نگرش و آگاهی ،مشاوره تحصیلی ،اساتید مشاور

تمامی حقوق نشر براي دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.

] [ DOI: 10.29252/shenakht.6.2.161

می تواند زمینه مناسب و خوبی براي باال بردن آگاهی و مشارکت آنان در ارایه خدمات به دانشجویان باشد.

 963بررسی میزان نگرش وآگاهی اساتید مشاور نسبت به مشاوره تحصیلی و عوامل مربوط آن در دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 9315

جامعه هستند ،همسو با فضاي درحال گذار موجود،

حمایت آنها طی این مسیر ضروري به نظر می رسد

درگیر چالش ها و دگرگون هایی هستند .از این رو،

(اردبیلی )9374 ،استاد مشاور ،عضوي از هیات علمی

تغذیه و حمایت ذهنی ،روانی و اجتماعی دانشجویان

دانشگاه بوده که خدمات مشاوره وراهنمایی را با یک

و دانشگاهیان و برقراري ارتباط متقابل و تعامل با آنان

دعوت پذیرفته است و دانشجو را در مطابقت دادن

امري ضروري به نظر میرسد (اردبیلی.)9374 ،

عالیق و توانایی هایش با برنامه آموزشی و ارزیابی

درنظام آموزشی ،راهنمایی و مشاوره باید از همان

متناوب ازپیشرفتش در دانشگاه کمک می کند

ابتداي ورود به محیط آموزشی آغاز و تا پایان دوران

(شمس و همکاران .)9385 ،خودآگاهی ،مهارت هاي

تحصیل ادامه یابد .ورود به دانشگاه ورود به محیطی

برقراري ارتباط ،تسهیالت معتبر ،اعتماد به نفس ،در

جدید است که از لحاظ آموزشی تفاوت هاي

دسترس بودن ،مسئولیت پذیري ،توانایی همدلی و

آشکاري با محیط هاي آموزشی قبلی داشته و

مهارت مدیریت زمان از ویژگی هاي اصلی استاد

دانشجویان با ورود به آن ،با مسایل و معضالتی جدید

مشاور است (هزاوي .)2111 ،اگر چه وظیفه اصلی

روبه رو خواهند شد که فایق آمدن بر آنها نیاز به

مدرس تدریس و پرورش قواي ذهنی دانشجو است،

وجود یک مشاور در کنار دانشجو را ضروري جلوه

ولی چنان چه مشاور به اصول وفنون راهنمایی و

خواهد داد .مشاوره و راهنمایی دانشجویان یکی از

مشاوره آشنا باشند و از آنها استفاده کند ،در اداي

مهم ترین راهبردهاي پیشگیري در دانشگاه به حساب

وظیفه اش موفقتر خواهد بود و اعتماد به نفس

می آید .مشاوره تحصیلی ،رابطه اي پویا و هدفمند

دانشجویان را تقویت خواهد کرد (وان لویک.)2111 ،

است که براساس مشارکت استاد و دانشجو و با

نتایج تحقیقات بیانگر آن هستند که مشاوره تحصیلی

روشهایی منطبق بر نیازمندي هاي دانشجو انجام

موجب بازدهی و کارآیی بیشتر نظام آموزشی شده و

میگیرد .راهنمایی و مشاوره تحصیلی ضمن آموزش

منجر به کاهش ُافت تحصیلی دانشجویان می شود

شیوههاي تصمیم گیري درست و نحوه مواجهه با

(هزاوي .)2113 ،همچنین مشاوره سبب رضایتمندي

رویدادهاي زندگی ،به گسترش بینش ،حل تعارض

دانشجویان از تحصیل در دانشگاه شده و مشوقی براي

هاي درونی و رشد روابط سازنده با دیگران می

دستیابی به اهداف متعالی آموزشی براي آنان بوده و

انجامد و درنهایت موجب بازدهی و کارآمدي بیشتر

منجر به افزایش سخت کوشی آنان میشود (لین،

نظام آموزشی و کاهش افت تحصیلی می شود (شفیع

 .)9186متاسفانه نظام استاد مشاور در دانشگاه هاي

آبادي .)9115 ،دانشجویان دانشگاه ها ،به لحاظ

ایران ،به دلیل گرفتاري آموزشی ،فقدان تخصص

حساسیت دوران رشد و تحول و شرایط بحرانی این

الزم ،بی عالقگی به رفع مشکالت دانشجویان ،تمام

برهه از زندگی ،به ویژه در سال هاي اول ورود به

وقت نبودن اساتید و عدم اطالع کافی دانشجویان

دانشگاه فشارها و ناراحتی هاي بیشتري را تجربه می

ازحیطه وظایف استاد مشاور نتوانسته است نتایج

کنند که از آن جمله می توان به گسستن از زندگی

درخشانی به بار آورد .در بررسی تحقیقات قبلی با

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال ششم ،شماره 969-971 ،9318 ،2
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بخش قابل مالحظه اي از نخبگان و فرهیختگان جوان

مسایل معیشتی ،تحصیلی و عاطفی اشاره کرد .بنابراین

] [ DOR: 20.1001.1.25886657.1398.6.2.12.4

دانشگاهها و محیطهاي دانشجویی که در برگیرنده

سازگاري با محیط دانشگاه و خوابگاه ،مدیریت

] [ DOI: 10.29252/shenakht.6.2.161

مقدمه

قبلی در خانواده ،ورود به زندگی دانشجویی و نیاز به

فریبا طیري و همکاران

964

دانشجویان به مشاوره و راهنمایی تحصیلی انجام شده

نمونه گیري سرشماري ،به عنوان نمونه در نظر گرفته

است (فضلی . )2114 ،در زمینه نگرش اساتید نسبت به

شدند با مراجعه به همه گروه هاي آموزشی ،اساتیدي

مشاوره و راهنمایی تحصیلی،مطالعات کمی صورت

که مایل به همکاري بودند پرسشنامه هاي نگرش سنج

گرفته است .در سال  9381سیروس و همکاران،

 98سوالی و آگاهی از وظایف استاد مشاور  21سوالی

فرآیند استاد راهنماي آموزشی را در دانشکده پزشکی

را تکمیل نمودند .پس از جمع آوري کلیه پرسشنامه

اصفهان از دیدگاه دانشجویان و اساتید بررسی

ها ،داده هاي به دست آمده وارد نر م افزار آماري 22

کردند.تقریبًا تمامی اساتید ( )%13و ( )%72دانشجویان

 SPSSآماري گردید و اهداف توصیفی با استفاده
و درصد

وهمکاران در ارتباط با وضعیت موجود و مطلوب

محاسبه شد .براي آنالیز رابطه میزان نگرش نسبت به

مشاوره در دانشگاه جندي شاپور اهواز روي اعضاي

مشاوره تحصیلی (متغیر رتبه اي و وابسته) با مرتبه

هیات علمی گزارش نمودند که اکثر اعضاي هیات

علمی و دوره هاي گذرانیده آموزشی و (متغیر اسمی و

علمی به امر مشاوره و راهنمایی دانشجویان عالقه مند

مستقل) و همچنین میزان آگاهی از وظایف استاد

هستند ولی از وظایف استاد مشاور در حد متوسط

مشاور(متغیر وابسته و رتبه اي) و آزمون هاي آماري

آگاهی داشته اند (شفیع آبادي .)9115،از بررسی

همبستگی پیرسون )سنجش همبستگی میزان نگرش و

پیشینه مطالعات قبلی اینگونه می توان استنباط کرد که

آگاهی نسبت به مشاوره تحصیلی( ،استفاده شد .سطح

فرآیند استاد مشاور دچار یک خلل اجرایی است و نه

معنی دار در کلیه آزمون هاي پژوهش نیز کمتر از

تنها از سوي دانشجویان بلکه از سوي اساتید مشاور

 1/15درنظر گرفته شد.

مورد استقبال جدي قرار نگرفته است .باتوجه به
اهمیت و نقش و جایگاه مشاوره و راهنمایی تحصیلی

ابزار

در جهت رفع مشکالت دانشجویان خصوصا افت

ابزار جمع آوري دادهها ،پرسشنامههاي پژوهشگر

تحصیلی و به دلیل آنکه اطالعات روشن ومشخص از

ساخته است که با استفاده از منابع علمی معتبر و

وضعیت ارائه این خدمات به دانشجویان در دسترس

مرتبط تهیه و در سه بخش تنظیم گردیده است .بخش

نیست ،هدف مطالعه حاضر تعیین میزان نگرش

اول ،مشخصات فردي و بخش دوم ،حاوي  98سؤال

وآگاهی اساتید مشاور نسبت به مشاوره تحصیلی و

نگر ش سنج بر اساس مقیاس پنج درجه اي لیکرت

عوامل مربوط آن در دانشگاه علوم پزشکی کردستان

(کامالً موافق ،موافق ،بی نظر ،مخالف ،کامالً مخالف)

درسال  9315بوده است.

بوده.

روش

سؤاالت (مثبت یا منفی) نمرات 9و2و3و4و 5و یا

پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی-تحلیلی بوده

بالعکس براي هر پاسخ در نظر گرفته شده و حاصل

که به صورت مقطعی سال تحصیلی  15و 16انجام

جمع نمرات  98سؤال نگرش ،به عنوان نمره کل

گرفت .جامعه آماري شامل  234نفر از اساتید مشاور

نگرش محسوب می گردد که نمره اي بین حداقل 98

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال ششم ،شماره 969-971 ،9318 ،2
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مقیاس پنج درجه ای لیکرت :با توجه به بار

] [ DOR: 20.1001.1.25886657.1398.6.2.12.4

فرآیند استاد راهنما را ضروري دانستند .اسداللهی

ازمیانگین ،انحراف استادندارد ،میزان
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وجودي که مطالعات زیادي در زمینه نگرش

دانشگاه علوم پزشکی کردستان بودند که به طریق

 965بررسی میزان نگرش وآگاهی اساتید مشاور نسبت به مشاوره تحصیلی و عوامل مربوط آن در دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 9315

تا حداکثر  11می باشد .در بخش سوم پرسشنامه،

حضوري در محل کار در اختیار اعضاي هیأت علمی

وظایف اساتید مشاور در قالب  21سؤال بر اساس

قرار گرفت و توسط آنها تکمیل شد.

آییننامه وزارتی مطرح گردیده و اساتید میزان
روي یک مقیاس پنج درجه اي لیکرت (کامالً موافق،

پرسشنامههاي تکمیل شده کنترل شد و بعلت مخدوش

موافق ،بی نظر ،مخالف و کامالً مخالف) مشخص می

و ناقص بودن پاسخ ها بطور قطع تعداد  991پرسشنامه

کنند نمرات یک تا  5به گزینه هاي کامال مخالف تا

تجزیه و تحلیل گردید .در جدول  9مشخصات

کامال موافق تعلق میگیرد و حاصل جمع نمرات

دموگرافیک اساتید نشان داده شده است .بیشترین

21سوال ،به عنوان نمره این بخش محسوب می گردد.

فراوانی مربوط به اساتید مرد با  %63/6بود .نزدیک به

و نمره اي بین 21تا حداکثر  911است .روایی و اعتبار

 38درصد آنها در گروه سنی 49-51سال قرار داشتند.

پرسشنامهها در پژوهش اشرف ادهمی تأیید شده و

 %41/9مربی و  %41داراي سابقه کار بین یکسال تا 5

چون سواالت برگرفته از بخشنامه شوراي عالی برنامه

سال هستند %53/4 .افراد مورد مطالعه دورههاي

ریزي است بنابراین روایی محتواي پرسشنامه تامین می

آموزشی مربوطه را گذرانیده بودند.

باشد .پرسشنامه ها توسط پژوهشگر به صورت
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موافقت خود را با هر یک از وظایف مطرح شده بر

یافته ها

جدول  1توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی در افراد مورد مطالعه
ردیف

زیر  31سال

92

%91/1

متغیرهای جمعیت شناختی
39تا 41سال

31

%35/5

 49تا  51سال

42

%37/1

 59به باال

97

%95/5

زن

41

%36/4

مرد

71

%63/6

مربی

54

%41/9

استادیار

47

%42/7

دانشیار

7

%6/4

استاد تمام

2

%9/8

926

%53/4
%46/6

2

جنسیت

3

وضعیت مرتبه علمی

4

گذراندن دوره

بلی

های آموزشی

خیر

991

سابقه کار

9تا  5سال

44

%41

 6تا  91سال

36

%32/7

 99تا  21سال

29

%91/9

 29سال به باال

1

%8/2

5
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1

گروه سنی
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فراوانی

درصد

فریبا طیري و همکاران

966

طبق جدول شماره  9بیشترین فراوانی گروه سنی مربوط به

جنسیت مرد با  63/3درصد و بیشترین سابقه کار  9تا  5سال

 39-41سال بافراوانی  35/5درصد و بیشترین فراوانی

با فراوانی  41درصد می باشد.

جدول  2توزیع فراوانی میزان نگرش اساتید مشاور نسبت به مشاوره تحصیلی در افراد مورد مطالعه

کم

96

94/5

متوسط

82

74/5

زیاد

92

91/1

کل

991

911

طبق جدول  2بیشترین فراوانی میزان نگرش اساتید مشاور نسبت به مشاوره تحصیلی در افراد مورد مطالعه در حد متوسط
با فراوانی نسبی  %74/5می باشد.
جدول  3توزیع میزان آگاهی از وظایف استاد مشاور در افراد مورد مطالعه
وضعیت آگاهی

فراوانی

درصد

کم

96

94/5

متوسط

79

64/5

باال

23

21/1

کل

991

911

 %64/5میباشد.
جدول 4ضریب همبستگی بین میزان نگرش اساتید نسبت به مشاوره تحصیلی و متغیر های جمعیت شناختی
متغیر جمعیت شناختی

ضریب همبستگی

سطح معناداربودن

حجم نمونه

سن

1 / 115

1 /199

991

جنسیت

1/564

1/156

991

مرتبه علمی

1/763

/121

991

سابقه کار

1 /371

1 /186

991

دوره آموزشی

1/211

1/923

991

شناختی رابطه معناداري بین متغیرها را نشان نمیدهد .
جدول 5ضریب همبستگی بین میزان آگاهی از وظایف استاد مشاور و متغیر های جمعیت شناختی
متغیر جمعیت شناختی

ضریب همبستگی

سطح معناداربودن

حجم نمونه

سن

1 /298

1 /998

991
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جدول  4نشان میدهد که ضریب همبستگی بین میزان نگرش اساتید نسبت به مشاوره تحصیلی و متغیرهاي جمعیت
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طبق جدول  3بیشترین فراوانی میزان آگاهی از وظایف استاد مشاوردر افراد مورد مطالعه در حد متوسط با فراوانی نسبی
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میزان نگرش

فراوانی

درصد

 967بررسی میزان نگرش وآگاهی اساتید مشاور نسبت به مشاوره تحصیلی و عوامل مربوط آن در دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 9315
جنسیت

1/941

1/931

991

مرتبه علمی

1/829

/122

991

سابقه کار

1 /611

1 /141

991

دوره آموزشی

1/462

1/179

991

جدول  5نشان میدهد که ضریب همبستگی بین میزان آگاهی از وظایف استاد مشاور و متغیر هاي جمعیت شناختی رابطه

جدول6ضریب همبستگی بین میزان نگرش اساتید نسبت به مشاوره تحصیلی و میزان آگاهی از وظایف استاد مشاور
متغیر

ضریب همبستگی

سطح معناداربودن

حجم نمونه

نگرش

1 /277

1 /113

991

آگاهی

1 /277

1 /113

991

جدول  6نشان می دهد که ضریب همبستگی بین دو متغیر میزان نگرش اساتید نسبت به مشاوره تحصیلی و میزان آگاهی
از وظایف استاد مشاور با  1/277است و رابطه بین دو متغیرها را نشان میدهد .
جدول  7میانگین و انحراف معیار کل نگرش و آگاهی اساتید مشاور نسبت به مشاوره تحصیلی و وظایف استاد مشاور
میانگین کل نگرش اساتید نسبت به

میانگین کل آگاهی اساتید از وظایف

مشاوره تحصیلی و انحراف معیار
mean
61/4±5/42

استاد مشاور و انحراف معیار
mean
84/2 ±8/9

87

بیشترین

911

بیشترین

جدول  7نشان می دهد که میانگین و انحراف معیار نمره کل نگرش اساتید  61/4±5/42با حداقل نمره  59و حداکثر 87
و میانگین و انحراف معیار نمره کل آگاهی به وظایف استاد مشاور  84/2 ±8/9با حداقل نمره  61و حداکثر  911می
باشد.
جدول  8نتایج آنالیز  ANOVAدر خصوص رابطه نگرش اساتید نسبت به مشاوره تحصیلی و میزان آگاهی از وظایف استاد مشاور
درجه

فراوانی

آزادی

معناداری
225/962

1

سطح

] [ DOR: 20.1001.1.25886657.1398.6.2.12.4

59

کمترین

61

کمترین

نگرش اساتید نسبت به مشاوره و
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معناداري بین متغیرها را نشان نمیدهد.

1/113

میزان آگاهی از وظایف استاد مشاور

نسبت به مشاوره تحصیلی و میزان آگاهی از وظایف

نتایج این مطالعه نشان دادند که بیشترین فراوانی میزان

استاد مشاور با  f= 235/362و درجه آزادي  9رابطه

نگرش اساتید مشاور نسبت به مشاوره تحصیلی 81/9

معناداري وجود داردP<1/113 .

درصد در حد متوسط می باشد و این در حالی است که

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال ششم ،شماره 969-971 ،9318 ،2

] [ DOI: 10.29252/shenakht.6.2.161

جدول  8نشان می دهد که بین میزان نگرش اساتید

بحث

فریبا طیري و همکاران

968

که  %64/5میزان آگاهی متوسط داشته و  %94/5آگاهی

اساتید مربوط به سوال"در امر مشاوره عالقمندي اساتید

کمی داشتند .میانگین و انحراف معیار نمره کل نظرات

مشاور نقشی ندارد" با میانگین کل  9/1بود و پایین

آگاهی نسبت به وظایف استاد مشاور  84/2 ±8/9با

ترین میانگین نظرات اساتید در خصوص آگاهی از

حداقل  61و حداکثر  911بود (جدول شماره.)4

وظایف استاد مشاور مربوط به سوال " پیگیري وضعیت

مقایسه میانگین نمرات نگرش با توجه به متغیر سن،

تحصیلی دانشجو در آینده با میانگین کل  3/8می باشد.

جنسیت ،مرتبه علمی ،سابقه کار و دوره آموزشی

از نتایج مطالعه حاضر بنظر می رسد که بیش از 85

گذرانیده تفاوت معناداري نشان نداد (جدول شماره.)5

درصد از اساتید مشاور نسبت به وظیفه استاد مشاور

همچنین میانگین و انحراف معیار نمره آگاهی اساتیدي

آگاهی داشتند و بیشترین آگاهی مربوط به دانشکده

که اظهار کرده بودند نسبت به وظایف استاد مشاور

پزشکی و پرستاري مامایی و کمترین آگاهی مربوط به

آگاهی دارند با متغیرهاي جنسیت ،سن ،دوره گذرانیده

دانشکده دندانپزشکی بود و اینگونه استنباط می شود

 ،سابقه کار و مرتبه علمی رابطه معناداري نداشتند .اما

کرد که دانشکده پزشکی و پرستاري با سابقه بیش از

ضریب همبستگی بین دو متغیر میزان نگرش اساتید

 21سال ارائه خدمت به دانشجویان عالوه بر افزایش

نسبت به مشاوره تحصیلی و میزان آگاهی اساتید از

اطالعات تئوري ،فرصت عملی نمودن و تجربه اندوزي

وظیفه استاد مشاور نشاننده رابطه معناداري بین این دو

را در خالل این سالها داشته اند و دانشکده دندانپزشکی

متغیر می باشد (جدول شماره. )6

کمترین میزان سابقه کار را در بین دانشکده ها دارد و

در مطالعات انجام شده مشاوره تحصیلی بر بهبود

شاید مسئله استاد مشاور به قوت سایر دانشکده ها در

عملکرد تحصیلی دانشجویان موثر بوده و تاثیر آن براي

آن جا نیفتاده است و اساتید آن چون بیشتر بالینی و اهل

دانشجویانی که پیشینه تحصیلی بهتر داشتند بیشتر بوده

مطب هستند کمترفرصت مشاوره دادن به دانشجویان را

است (شمس )2111 ،نتایج این مطالعه نشان داد با

پیدا می کنند .این مطالعه با نتایج مطالعه ادهمی در

وجودي که  %53/6از اساتید دانشگاه در زمینه مشاوره

دانشگاه علوم پزشکی کرمان که  %82/6اساتید از

و راهنمایی دوره دیده بودند اما  %85/5نگرش باالیی

وظایف استاد مشاورآگاهی داشتند و  %86کامال موافق

نسبت به مشاوره داشتند و در بین آنان نگرش مربیان

با وظایف استاد مشاور بودند همپوشی دارد (ادهمی،

بهتر بود و با نتایج مطالعه هزاوه اي در دانشگاه علوم

 .)2118اما در مطالعه سام در دانشکده دندانپزشکی بابل

پزشکی همدان و ادهمی در علوم پزشکی کرمان

تقریبا نیمی از اساتید از وظایف استاد مشاور آگاه

مشابهت دارد (هزاوه اي .)2111 ،شاید بتوان اینطور

نبودند واساتید دیدگاه مطلوبی (نگرش باال) نسبت به

استنباط کرد مربیان آموزشی نسبت به پزشکان و

وضعیت موجود عملکرد اساتید مشاور نداشتند (سام،

متخصصین که استاد مشاور دانشجویان هم هستند وقت

 .)2192مطالعات انجام شده در دانشگاه جندي شاپور

و زمان بیشتري دارند و در دسترس دانشجویان می

اهواز ،علوم پزشکی کرمان و علوم پزشکی اصفهان

باشند .باالترین میانگین نگرش نسبت به مشاوره

بیانگر عالقمندي اساتید به امر مشاوره تحصیلی بوده
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اساتید در مورد آگاهی از وظایف استاد مشاور نشان داد

است" با میانگین کل  4/5و پایین ترین نمره نگرش
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با حداقل نمره  59و حداکثر نمره  87بود و نظرات

دانشجویان با محیط دانشگاهی مشاوره امري الزم
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میانگین و انحراف معیار نمره کل نگرش 61/4±5/42

تحصیلی مربوط به سوال "براي سازگاري هرچه بیشتر

 961بررسی میزان نگرش وآگاهی اساتید مشاور نسبت به مشاوره تحصیلی و عوامل مربوط آن در دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 9315

است (شفیع آبادي9115 ،؛ شمس2116 ،؛ هزاوه اي،

توانمندتري را تحویل اجتماع خواهند داد .با توجه به

 .)2111اما در مطالعه علوم پزشکی بابل عالقه به

نتایج این مطالعه تمام دانشکده ها بویژه دانشکده

مشاوره تحصیلی بین اساتید دانشکده دندانپزشکی کم

دندانپزشکی که قدمت کمتري نسبت به دانشکدههاي

بوده است و با مطالعه فعلی ما همخوانی دارد .نتایج

دیگر دارد در الویت تقویت اساتید مشاور و برگزاري

حاصل این پژوهش نشان داد که نگرش اساتید نسبت به

کارگاه هاي آموزشی در این حیطه میباشند.

اساتید از وظایف استاد مشاور دارد بطوري که بیشترین

سپاسگزاری

فراوانی میزان نگرش استاد مشاور در حد متوسط و

این پژوهش با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فن

بیشترین فراوانی آگاهی از وظایف رادر حد متوسط

آوري دانشگاه علوم پزشکی کردستان با شماره

داشتند .این نشان می دهد که تعداد کمی از اساتید در

 IR.MUK.REC.1395.304انجام شده است و

این مطالعه آگاهی کمی از وظایف استاد مشاور داشته

از حمایت کنندگان در اجراي این پژوهش کمال تشکر

و آن هم تحت تاثیر نگرش پایین آنان نسبت به مشاوره

و قدردانی را دارم.

تحصیلی می باشد و مشاوره را امري کمک کننده در
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