مجله ی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
سال هشتم ،شمارهی  ،3پاییز 69

بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی درباره وضعيت موجود و
مطلوب مشاوره و راهنمایی تحصيلی2931:
.
سید حمید حسینی :عضو هیأت علمی ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران.
رضوان رجب زاده :دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی ،گروه اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
محمد احمدپور :عضو هیأت علمی ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده علوم پزشکی مراغه ،مراغه ،ایران.
مجتبی احمدی :عضو هیأت علمی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد بندرگز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرگز ،ایران.
سید مرتضی موسوی جاجرمی :عضو هیأت علمی ،گروه معارف ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی،
بجنورد ،ایران.
مهدی طرسکی* :دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد دارو ،گروه اقتصاد دارو ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،تهران ،ایران.

چکیده :مشاوره و راهنمایی دانشجویان ،یکی از مهمترین راهبردهای غلبه بر مشکالت تحصیلی دانشجویان میباشد.
همچنین رضایت دانشجویان از نحوهی راهنمایی و مشاوره تحصیلی موجب افزایش بازدهی و کارآمدی نظام آموزشی و
کاهش افت تحصیلی دانشجویان میگردد .هدف از این مطالعه بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان
شمالی درباره راهنمایی و مشاوره تحصیلی بود .در این مطالعه مقطعی ،جامعه پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی خراسان شمالی در سال  2361بود که تعداد  182نفر بر اساس جدول مورگان انتخاب و توسط پرسشنامهای سه
قسمتی که روایی و پایایی (آلفای کرونباخ  2/69درصد) آن در مطالعه دیگر سنجیده شده بود ،مورد بررسی قرار گرفتند.
دادهها با استفاده از آزمونهای آماری کایدو ،آنالیز واریانس یکطرفه و رگرسیون خطی چندگانه به وسیله نرمافزار
 SPSS21مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .از بین نمونههای مورد مطالعه  96/8درصد زن 62/2 ،درصد مجرد و 62/1
درصد خوابگاهی بودند .میزان رضایت دانشجویان از وضعیت راهنمایی و مشاوره تحصیلی ،در دانشجویان دختر بیشتر از
دانشجویان پسر و در دانشجویان غیر خوابگاهی بیشتر از دانشجویان خوابگاهی بود .میانگین نمره رضایتمندی دانشجویان
از وضعیت موجود و مطلوب مشاوره و راهنمایی تحصیلی در دانشگاه به ترتیب  63/83±2/21و  96/1±1/1بود .بین
میانگین نظرات دانشجویان در مورد وضعیت موجود ،با متغیرهای رشته تحصیلی ،تأهل و جنسیت و بین میانگین نظرات
دانشجویان در مورد وضعیت مطلوب راهنمایی و مشاوره تحصیلی با وضعیت تأهل و خوابگاهی بودن تفاوت معنادار آماری
وجود داشت ( .) p<2/26رضایت دانشجویان از وضعیت موجود مشاوره و راهنمایی تحصیلی در دانشگاه در حد متوسط
بود.
واژگان کلیدی :اساتید ،نظرات ،مشاوره ،دانشجویان.

*نویسندهی مسئول :دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد دارو ،گروه اقتصاد دارو ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،تهران ،ایران.
Email: mehditroski@gmail.com
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مقدمه
مشاوره و راهنمایی یک جریان یادگیری بوده که
از طریق راب طه بین دو نفر ان جام می پذیرد .در این
راب طه مت قا بل ،مشاااااور با داشاااتن م هارت ها و
صالحیتهای علمی و شغلی الزم میکوشد مراجع را
با روش های منطبق با نیازمندی هایش یاری کرده تا
بتواند بی شتر خود را ب شنا سد و بین شی را که به این
طریق نسااابت به خود کساااب میکند ،در رابطه با
هدف های معین ،به طور مؤثری مورد اساااتفاده قرار
دهد (ق شالق .)2666 ،راهنمایی و م شاوره صحیح و
منا سب برای ارتقای سطح کیفی زندگی و پی شرفت
در جامعه و به ویژه در مراکز آموزشاای در طی دوران
تحصیل دانش آموزان و دانشجویان از اهمیت شایانی
برخوردار اساات (پاشااا شااریفی .)2669 ،دانشااگاهها
مسئولیت خطیری در تربیت دانشجویان دارند و برای
تحقق این هدف ارائه م شاوره و راهنمایی تح صیلی از
سوی اساتید برای دانشجویان یک ضرورت است .چرا
که دوران تحصااایل در دانشاااگاه ،برای بسااایاری از
دانشااجویان ،با خطر آساایبهای جدی همراه اساات.
تغییر در سااابک زندگی ،دوری از خانواده ،زندگی در
خوا بگاااههااای دانشااا جو یی ،نیااازهااای عااا ط فی،
محدودیتهای آموزشاای دانشااگاه ،رفتارهای کارکنان
آموزشی و اجرایی در دانشگاه و مشکالت تحصیلی از
جملااه عواملی هساااتنااد کااه می تواننااد در بروز
اسااترسهای شاادید ،اضااطراب و آساایبهای روان
شااا ناختی و به تبع آن در ا فت عملکرد تحصااایلی
دانشااجویان مؤثر باشااند (شاامس .)1222 ،راهنمایی
دانشااجویان بعنوان یکی از وظایف و مساائولیتهای
اعضااای هیأت علمی دانشااگاههای علوم پزشااکی در
آیین نامه ا ستخدامی اع ضای هیأت علمی مورد تأکید
قرار گرفته اسااات .اساااتاد راهنما عهده دار هدایت
تح صیلی و راهنمایی دان شجویان در زمینه م شکالت
فردی ،خانوادگی ،عاطفی و اجتماعی اسااات (پاشاااا
شاااریفی .)2669 ،بررسااای وضاااع ساااالمت روان
دانشجویان طی سالهای اخیر حاکی است که  21الی
 12درصاااد دانشاااجویان در بدو ورود به دانشاااگاه
مشااکو به مشااکالت جساامی ،روانی و اجتماعی
هسااتند .از طرفی نیز تعدادی از دانشااجویان در طی
دوران تحصیل گرفتار چنین مسائلی می شوند .چنین
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وضعی ایجاب میکند که به نیاز دانشجویان برای حل
مشااکالتشااان توجه بیشااتری شااود (ربیعی.)1221 ،
مشااااوره و راهنمایی دانشاااجویان یکی از مهمترین
راهبردهای پیشگیری در دانشگاهها به حساب میآید.
راهنمایی و مشاوره تحصیلی ،ضمن آموزش شیوههای
تصااامیمگیری درسااات و نحوه مواجهه با رویدادهای
زندگی ،به گسااترش بینش ،حل تعار های درونی و
رشااد روابط سااازنده با دیگران میانجامد و در نهایت
مو جب بازدهی و کارآ مدی بیشتر ن ظام آموزشااای،
افزایش پیشااارفت و کاهش افت تحصااایلی میگردد
(شااافیع آبادی .)1222 ،با توجه به اینکه توانمندی و
مهارت اساااات ید راهنما در ارائه خدمات مشااااورهای
مناساااب به دانشاااجویان به تقویت روحیه و افزایش
ضااار یب روانی و در ن ها یت مو جب رضاااایتم ندی
دانشااجویان از شاارایط موجود خواهد شااد .بنابراین
آگاهی از نظرات دانشاااجویان در ارتباا با وضاااعیت
کنونی مشااااوره و راهنمایی تحصااایلی در دانشاااگاه
میتواند کاسااتیها و معضااالت این موضااو را برای
د ست اندرکاران دان شگاه م شخص و راهکارهای بهبود
شرایط را فراهم سازد.
در مطالعه شکورنیا و همکاران نتایج نشان داد که
دانشجویان نسبت به اهمیت و نقش سازنده مشاوره و
راهنمایی تحصیلی نگرش مثبت دارند اما از شرایط
موجود مشاوره و راهنمایی تحصیلی در دانشگاه
رضایت ندارند (شکورنیا .)1222 ،در مطالعه گلهدار و
همکاران نیز دانشجویان از اساتید راهنما در % 31/6
موارد ناراضی % 99/38 ،مواردمتوسط و  %21/13راضی
بودند و بین دفعات مراجعه و میزان رضایت دانشجویان
ارتباا معنادار وجود داشت (گلهدار .)1222 ،بسیاری
از دانشجویان با خطر آسیبهای جدی طی دوران
تحصیل در دانشگاه مواجه میباشند .عواملی مانند
تغاییر در سبک زندگی ،دوری از خاانواده ،زنادگی در
خوابگاه ،نیازهای عاطفی ،محدودیتهای آموزشی
دانشگاه ،رفتارهای کارکنان آموزشی و اجرایی در
دانشگاه و مشکالت تحصیلی ،می توانند در بروز
استرسهای شدید ،اضطراب و آسیب های روان-
شاناختی و باه تباع آن در افات عمالکرد تحصیلی
دانشجویان مؤثر باشند (شمس و همکاران .)1222 ،به
منظور پیشگیری و دور کردن دانشجویان از این
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خطرات ،الزم است که راهنمایی و مشاوره تحصیلی
دانشجویان به نحو مطلوبی در دانشگاه ارایه گردد.
یکی از روشهای شناسایی چگونگی و وضعیت
راهنمایی و مشاوره تحصیلی ،مصاحبه با دانشجویان
میباشد .لذا با عنایت به اهمیت ،نقش و جایگاه مشاوره
و راهنمایی تحصیلی در جهت رفع مشکالت
دانشجویان و دستیابی به اهداف آموزشی و از آنجایی
که اطالعات روشن و مشخصی از وضعیت ارائه این
خدمات به دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی
خراسان شمالی در دست نمیباشد این مطالعه طراحی
و اجرا گردیده است .بنابراین هدف این مطالعه بررسی
نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان
شمالی دربارهی وضعیت موجود و مطلوب راهنمایی و
مشاوره تحصیلی بوده است .نتایج این بررسی می تواند
در راستای برنامهریزی و ارتقای کمی وکیفی ارائه
خدمات مشاورهای و تحصیلی دانشجویان در این
دانشگاه مؤثر باشد.

مواد و روشها
در این م طال عه مقطعی ،جام عه پژوهش کل یه
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در
سال تح صیلی  62-61شامل  2222دان شجو بودند.
نمونه مطالعه با ا ستفاده از جدول مورگان(کریج سی،
 182 ،)2612نفر تعیین گردید که از بین دانشجویان
دان شکده پز شکی ،بهدا شت و پر ستاری و مامایی ،به
ت ناساااب ت عداد دانشاااجو در هر دانشااا کده ،روش
نمو نهگیری چ ند مرح لهای (طب قهای و تصااااادفی
سی ستماتیک) انتخاب شدند .معیار ورود به مطالعه،
دانشاااجویانی بودند که حداقل یک ترم تحصااایلی
گذرانده بوده باشند .دانشجویانی که تمایل به مصاحبه
و تکمیل پرساااشااانامه نداشاااتند ،از مطالعه خارج
گردیدند .ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه
بررساای نظرات دانشااجویان دانشااگاه علوم پزشااکی
جندیشاااپور اهواز بود .این پرسااشاانامه در مطالعه
شاااکورینیا و همکاران مورد اساااتفاده قرار گرفت و
پایایی آن با ا ستفاده از روش هم سانی درونی (آلفای
کرونباخ)  α =2/69برآورد گردید ( شکورنیا .)1222 ،
این پر س شنامه م شتمل بر سه بخش بود .بخش اول

حاوی سؤاالتی در مورد ویژگیهای فردی دانشجویان،
بخش دوم شااامل  28سااؤال درباره وضااعیت کنونی
مشاوره و راهنمایی دانشجویان در دانشگاه و در بخش
ساااوم نظرات دانشاااجویان درباره وضاااعیت مطلوب
مشاااوره و راهنمایی در دانشااگاه در قالب  21سااؤال
مطرح شااده بود و دانشااجویان نظرات خود را بر روی
یک مقیاس پنج درجهای لیکرت از خیلی کم تا خیلی
زیاد با ارزش نمرات از  2تا  6بر روی پرسااشاانامهها
ذکر نمودند .دادههای جمعآوری شااده با اسااتفاده از
روشهاای آماار توصااایفی نظیر فراوانی ،میاانگین،
انحراف مع یار و آ مار اساااتن باطی مان ند آزمون های
آماری کای دو ،آنالیز واریانس یک طرفه و رگرساایون
خطی چند گانه به کمک از نرم افزار  SPSS21مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافتهها
از  182دانشااجوی شاارکتکننده در مطالعه 289
نفر زن ( 96/8درصااد) و  69نفر مرد (39/1درصااد)
بودند که از این تعداد  161نفر مجرد (62/2در صد) و
 18نفر م تأ هل (22/2درصاااد) با م یانگین سااانی
 12/99±2/11بود ند 291 .نفر از دانشاااجو یان در
خوابگاه ( 62/1در صد) و  238نفر ( 96/3در صد) در
خارج خواب گاه ز ندگی میکرد ند .بیشاااترین ت عداد
دانشاااجو یان مورد م طال عه از دانشااا کده پزشاااکی
(92/9درصد) بودند .تعداد دانشجویان مورد مطالعه در
مقطع کاااردانی  81( 16/1نفر) درصااااد در مقطع
کارشناسی 62/9درصد ( 299نفر) و در مقطع دکتری
 26/9درصاااد ( 69نفر) بود .میانگین و انحراف معیار
معدل واحدهای گذرانده دانشجویان  26/2±2/6بود.
تعداد  266نفر از دانشااجویان ( 66/9درصااد) اعالم
دا شتهاند که از ر شته تح صیلی خود را ضی ه ستند.
تعداد  286نفر ( 91/6درصاااد) اعالم نمودهاند که از
اسااتاد راهنمای خود راضاای هسااتند و راهنماییها و
مشاورههای ارائه شده را کافی و مؤثر میدانند .با عین
حال میزان ر ضایت دان شجویان دختر بی شتر از میزان
رضایت دانشجویان پسر ( 11/2درصد در مقابل 99/9
درصااد) و میزان رضااایت دانشااجویان غیر ساااکن در
خوابگاه بی شتر از میزان ر ضایت دان شجویان ساکن در
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خوابگاه بود ( 11/9درصد در مقابل  99/9درصد) .نمره
م یانگین نظرات دانشاااجو یان در ارت باا با میزان
راهنمایی و مشاااوره تحصاایلی در زمینه انتخاب و حذف
واحدهای در سی ( ،)16/1±2/26ادامه تح صیل در مقاطع
باااالتاار ( ،)26/1±2/36در اماار تااحااقاایااق و پااژوهااش
( ،)26/1±2/19در مورد مسااایل و مشااکالت شااخصاای و

جدول شماره  -1ميانگين نظرات دانشجویان در مورد وضعيت موجود
و مطلوب مشاوره و راهنمایی تحصيلی به تفکيک رشته
ميانگين نمره  ±انحراف معيار

پزشکی

پرستاری

مامایی

هوشبری

اتاق عمل

فوریت پزشکی

22/23±1/2

26/96±1/16

62/21±9/26

29/22±9/93

26/36±9/96

62/96±2/66

69/22±1/99

69/93±2/69

62/2±2/62

61/91±1/93

62/22±1/62

62/62±1/61

( ) p=2/23و خوابگاهی بودن ( ) p=2/221تفاوت
معنا دار آماری میباشااد ولی بین رشااته تحصاایلی،
مقطع تح صیلی و جن سیت و و ضعیت مطلوب تفاوت
معنادار آماری مشاهده نگردید (جدول.)2

راهنمایی

62/22±1/26

دار آماری نشاااان داد .ولی بین مقطع تحصااایلی و
خواب گاهی بودن و وضاااع یت موجود ت فاوت مع نا دار
آ ماری مشاااا هده نگرد ید .ن تایج آزمون کای دو در
خصوص مقایسه میانگین نظرات دانشجویان نسبت به
وضااعیت مطلوب نشااان میدهد که بین متغیر تأهل

مشاوره و

62/92±2/66

تأهل ( ) p<2/222و جنس ( )p=2/21تفاوت معنا

مطلوب

29±9/69

موجود ،با توجه به متغیر رشته تحصیلی (،)p=2/226

وضعيت

بهداشت عمومی

راهنمایی

22/32±1/22

موجود
مشاوره و

62/6±1/91

وضعيت

بهداشت محيط

رشته

بهداشت حرفه ای

حيطه/

29/22±2/99

خانوادگی ( )69/2±2/29و در ارتباا با مسایل مربوا
به آینده شغلی و بازار کار ()28/1±2/21با خر سندی
خود را از وضاااعیت موجود مشااااوره و راهنمایی در
دانشاااگاه به طور نسااابی اعالم نمودهاند .در مجمو
میانگین نمره رضااایتمندی دانشااجویان از وضااعیت
موجود و مطلوب مشاوره و راهنمایی تحصیلی در
دانشاااگاه به ترتیب  63/83±2/21و  96/1±1/1بود.
مقایسه میانگین نظرات دانشجویان نسبت به وضعیت

معنادار می باشااد .میانگین نظرات دانشااجویان رشااته
بهداشت عمومی در مورد وضعیت مطلوب راهنمایی و
م شاوره تح صیلی بی شتر از دان شجویان سایر ر شتهها
بود ،هرچند بین نظرات دانشااجویان رشااتهای مختلف
در مورد وضعیت مطلوب راهنمایی و مشاوره تحصیلی
تفاوت معنادار اماری مشاهده نگردید (جدول .)1

نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سن و ترم
تحصیلی دانشجویان بر نظرشان در مورد وضعیت
موجود راهنمایی و مشاوره تحصیلی مؤثر میباشد ولی
معدل آنها بر نظرشان در مورد وضعیت موجود
راهنمایی و مشاوره تحصیلی مؤثر نمیباشد .ولی
هیچکدام از این سه متغیر بر نمره نظرات دانشجویان
در مورد وضعیت مطلوب مشاوره و راهنمایی تحصیلی
مؤثر نیست (جدول .)3

جدول شماره  -2ارتباط بين وضعيت موجود و مطلوب مشاوره

جدول شماره  -9اثر متغير های سن ،معدل و ترم تحصيلی دانشجویان

تحصيلی و جنس ،تأهل ،مقطع تحصيلی و خوابگاهی بودن

بر وضعيت موجود و مطلوب راهنمایی و مشاوره تحصيلی

کای دو

متغيرها
رشته

21/21

6

9/923

متغير

تأهل

11/11

1

تحصيلی
وضعيت
موجود

وضعيت
مطلوب

DF

P-value

موجود

وضعيت
ضریب

خطای
معيار

مطلوب
P value

P9/992
<

سن

9/23

2/92

9/991

جنس

99/12

1

9/91

معدل

9/96

9/3

9/992

تأهل

21/66

1

9/99

خوابگاهی
بودن

96/12

1

9/926

دانشجویان رشته بهداشت حرفهای از وضعیت موجود
م شاوره و راهنمایی تح صیلی ن سبت به سایر ر شتهها
رضااایت بیشااتری دارند و نظر آنها در مورد وضااعیت
موجود و مطلوب م شاوره و راهنمایی تح صیلی تقریبا
برابر میباشااد .نظرات دانشااجویان رشااتههای مورد
بررساای در مورد وضااعیت موجود مشاااوره تحصاایلی

ترم
تحصيلی

-9/96

9/66

9/92

ضریب

خطای
معيار

9/92
-9/22
9/96

P
valu
e

9/62

9/96

9/26

9/29

9/62

9/26

بحث
در این مطالعه ،نظرات دانشااجویان دانشااگاه علوم
پزشااکی خراسااان شاامالی در باره وضااعیت موجود و
مطلوب مشاوره و راهنمایی تحصیلی مورد بررسی قرار
گرفت .با توجه به نتایج مطالعه به طور کلی دانشجویان
خرسندی خود را از وضعیت موجود مشاوره و راهنمایی
در دان شگاه به طور ن سبی اعالم نمودند .بنابراین جایگاه
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ا ستاد راهنما در دان شگاه به عنوان یک منبع ا صلی
برای حل مشکالت دانشجویان از وضعیت قابل قبولی
برخوردار می باشاااد .ن تایج این م طال عه با م طال عة
آقاجانی در سااامنان و علی اصاااغرزاده در کاشاااان
همخوانی دارد و این مطالعات نشااان داد که اساااتید
راهن ما عملکرد قا بل قبولی در مشااااوره و راهن مایی
تح صیلی دان شجویان دا شتند (آقاجانی 1223 ،و علی
اصاااغرزاده  .)1226،در مطالعة لگوتکو در آمریکا نیز
دان شجویان ،ن سبت به امر م شاوره و راهنمایی نگرش
مثبت داشاااتند (لگوتکو .)1229 ،در صاااورتی که در
مطالعه شاااکورنیا و همکاران که در اهواز انجام شاااد
دانشااجویان از شاارایط موجود مشاااوره و راهنمایی
تحصاایلی در دانشااگاه رضااایت نداشااتند (شااکورنیا،
 .)1222ن تایج پژوهش هزاوهای در دانشااا گاه علوم
پزشکی همدان و ادهمی در کرمان مبنی بر ناخرسندی
دانشااجویان از ارائة مشاااوره و راهنمایی اساااتید بود
(هزاوهای 1222 ،و ادهمی .)1228 ،در مطالعات انجام
شده تو سط وال و ا ستین نیز ن شان داد ارائة م شاوره و
راهنمایی توسااط اساااتید نتوانسااته اساات جایگاه
رضااایتبخشاای را برای دانشااجویان فراهم نماید (وال،
1222و ا ستین .)2612 ،در این مطالعه 91/6در صد از
دانشجویان اعالم نمودند که از استاد راهنمای خودراضی
هستند و راهنمایی های ارائه شده توسط اساتید مشاور
را کافی و مؤثر می دانند .در مطالعه مجیدی در دانشگاه
علوم پز شکی بابل در صد کمی از دان شجویان ر ضایت
باالیی از راهنمایی ا ساتید م شاور دا شتند که ن شان
می دهد راهنمایی اساااتید مشاااور نتواسااته اساات
جایگاه مطلوب و قابل قبولی برای حل مشاااکالت
دانشاااجویان فراهم کند(ساااید مجیدی .)1223 ،در
مطالعه جهانیان در دان شگاه علوم پز شکی بابل میزان
رضایتمندی دانشجویان از اساتید مشاور 12/18درصد
گزارش شده است (جهانیان )1229 ،در مطالعهای دیگر
در دان شگاه علوم پز شکی تبریز نتایج ن شان داد بیش
از  62در صددان شجویان و ا ساتید معتقدند که نظام
فعلی ا ستاد م شاور درپی شرفت تح صیلی دان شجویان
ک مک کن نده نیساااات(هزاوهای.)1222 ،در م طال عه
شاااکورنیا در اهواز تنها  28/8درصاااد از دانشاااجویان

راهنماییهای ارایه شده توسط اساتید مشاور را کافی
و مؤثر ارز یابی نموده ا ند .و ع لت هایی همچون کم
توجهی اساااتید ،عدم صاارف وقت کافی و نامطلوب
بودن رهنمودهای ارایه شااده توسااط اساااتید را علت
ناخر سندی دان شجویان از کیفیت راهنماییهای ارائه
شده تو سط ا ساتید اعالم نمودند( شکورنیا .)1222 ،در
مطالعه سااالم صااافی نیز  91/88دانشااجویان کیفیت
راهنماییهای ارائه شده تو سط ا ساتید را خوب اعالم
نمودند ( سالم صافی .)1222 ،در مطالعات دیگر انجام
شده در دان شکدههای پز شکی کالیفرنیا و شیکاگو به
ترتیب  61و  66درصااد دانشااجویان ،ارائة خدمات
مشااااورهای در دانشاااگاه را خوب و مناساااب اعالم
نمودند(ساایگل 2683 ،و اسااکینفلز .)2689 ،بررساای
جنبههای مختلف مشاااوره و راهنمایی در دانشااگاه
نشاااان میدهد نمره میانگین نظرات دانشاااجویان در
ارت باا با میزان راهن مایی اساااات ید راهن ما در زمی نه
انتخاب و حذف واحدهای درسااای ،ادامه تحصااایل در
مقاطع باالتر ،تحقیق و پژوهش ،مساااایل و مشاااکالت
شااخصاای و خانوادگی و در ارتباا با مسااایل مربوا به
آینده شااغلی و بازار کار ،خرسااندی خود را از وضااعیت
موجود مشاااوره و راهنمایی در دانشااگاه به طور نساابی
اعالم نموده ا ند .در حالی که در م طال عه شاااکورن یا
دانشااجویان از عملکرد اساااتید راهنمای خود چندان
راضاای نبودند ،به خصااوص دربارم مواردی از قبیل
م شکالت شخ صی و خانوادگی ،آیندم شغلی و بازار
کار ،تحقیق و پژوهش ،انت خاب و حذف وا حد های
درسی و ادامة تحصیل در مقاطع باالتر که از نیازهای
مهم مشاااورهای دانشااجویان اساات ،میانگین بساایار
پایینی دا شته و غیرقابل قبول ا ست( شکورنیا.)1222 ،
این یافته با نتایج مطالعات دیگران همخوانی ندارد و
تأکیدی بر تأثیر این موارد در رضایت دانشجویان می
باشاااد (علیزاده1226 ،؛ کبیرزاده .)1221 ،ن تایج این
مطالعه نشااان داد که 99/9درصااد دانشااجویان پساار از
و ضعیت م شاوره و راهنمایی تح صیلی را ضی ه ستند در
مطالعه شااکورنیا نیز یافتههای پژوهش حاکی از آن
است که دانشجویان پسر بیش از دانشجویان دختر از
و ضعیت م شاوره و راهنمایی تح صیلی نارا ضی ه ستند
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( شکورنیا .)1222 ،این یافته با نتایج پژوه شی هزاوهای
که تفاوت معناداری بین ر ضایت دان شجویان دختر و
پ سر جامعه مورد پژوهش خود نیافته ا ست همخوانی
ندارد (هزاوهای )1222 ،اما با یافته های ادهمی و
رفیعی که نظرات دان شجویان دختر و پ سر را متفاوت

گزارش نمودهانااد مطااابقاات دارد )ادهمی 1228 ،و
رفیعی .)1221 ،همچنین در م طال عه سااا ید مج یدی
دختران ر ضایت بی شتری ن سبت به پ سران در مورد
برگزاری برنامه مشاااوره و راهنمایی به طور منظم و
صحبت ا ستاد م شاور با دان شجو در مورد مقررات و
ضوابط آموز شی را دا شتند که شاید آگاهی بی شتر
دختران از جریان راهنمایی و م شاوره و تمایل آن ها
به اسااتفاده از نظرات اساااتید مشاااور از علل نگرش
مثبت آنان بوده اساات (سااید مجیدی)1223 ،در این
مطالعه ،دانشاااجویان خوابگاهی رضاااایت کمتری از
وضااعیت مشاااوره و راهنمایی نساابت به دانشااجویان
دان شجویان غیر خوابگاهی دا شتند در مطالعه شکورنیا
نیز دان شجویان غیر بومی عملکرد ا ساتیدراهنما را در
ب سیاری از موارد بهتر از بومیها ارزیابی کرده بودند که
از دال یل آن می توان دوری از خانواده ،تن هایی و
مشکالت ناشی از سکونت در خوابگاههای دانشجویی
و احساس نیاز بیشتر به کمکهای فکری و مشاوره ای
این گروه از دانشاااجو یان ذکر کرده ا ند (شاااکورن یا،
 .)1222نتایج مطالعه سالم صافی و ادهمی نیز ن شان
داد دانشجویان غیربومی نظر مثبتی نسبت به مشاوره
و راهنمایی تحصاایلی دارند (ادهمی 1228 ،و سااالم
صاااافی .)1226 ،نتایج این مطالعه نشاااان داد ارایه ی
مشاااوره تحصاایلی بین دانشااجویان مقاطع تحصاایلی
دکترای حرفه ای ،مقاطع کاردانی و کار شنا سی تفاوت
آ ماری مع نا داری مشااااا هده نگرد ید در حالی که در
م طال عات ان جام شااااده در اهواز و ه مدان بین مقطع
تحصیلی و نارضایتی از خدمات مشاورهای ارتباا آماری
معناداری مشاااهده گردید و در مقطع تحصاایلی دکترا
نارضااایتی از خدمات مشاااوره ای بیشااتر بود که از علل
این نارضاااایتی می توان به حجم باالی دروس-طوالنی
بودن دوره تحصیل و نیاز بیشتر به خدمات مشاوره ای
به دلیل مشکالت مختلف اشاره کرد (هزاوه ای1222 ،؛
شکورنیا .)1222 ،دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای از
و ضعیت موجود م شاوره و راهنمایی تح صیلی ن سبت به
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سایر رشته ها رضایت بیشتری دارند و نظر آنها در مورد
و ضعیت موجود و مطلوب م شاوره و راهنمایی تح صیلی
تقریبا برابر بود .نظرات دانشاااجویان رشاااته های مورد
بررساای در مورد وضااعیت موجود مشاااوره تحصاایلی به
طور معناداری متفاوت بود .میانگین نظرات دانشااجویان
رشاااته بهداشااات عمومی در مورد وضاااعیت مطلوب
راهنمایی و م شاوره تح صیلی بی شتر از دان شجویان سایر
رشته ها بود .هرچند بین نظرات دانشجویان رشته های
مختلف در مورد وضااعیت مطلوب راهنمایی و مشاااوره
تحصااایلی تفاوت معنادار آ ماری مشااااهده نگردید .در
حالیکه در مطالعه مجیدی در بابل نارضااایتی از ارائه
خدمات م شاورهای بین دان شجویان پیراپز شکی بیش
از دندانپزشکی و آن هم بیش از پزشکی و نارضایتی
همگی آنان در مقایسااه با دانشااجویان پرسااتاری و
مامایی به طور معناداری بیشااتر بوده اساات .احتماال
حجم باالی دروس و تراکم برنامه درساای ،طوالنی
بودن مدت تح صیل در دان شگاه در مورد ر شتههای
دندانپز شکی و پز شکی و تعدد ر شتههای مختلف در
دانشااکده پیراپزشااکی و دورههای کوتاه تحصاایلی و
همچنین نیاز بی شتر به م شاوره به دلیل موارد مذکور
در رشتههای مختلف پیراپزشکی ،باعث افزایش سطح
انتظارات این دان شجویان و در نهایت نار ضایتی آنان
شده ا ست و در مجمو میزان ر ضایت دان شجویان
پرستاری و مامایی از عملکرد اساتید مشاور نسبت به
سایر رشتهها بیشتر بود (سید مجیدی.)1223 ،
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Abstract: Consultation and orientation is one the most significant preventive solutions in
the universities. In addition, students’ satisfaction of educational counseling together with
orientation provides the educational system with additional output and efficiency and less
drop-out. With respect to the educational consultation and orientation, this survey aimed
to evaluate the comments provided by the students in the North Khorasan University of
Medical Sciences. Hence, the sample in this descriptive and cross-sectional study was
selected from all the students of North Khorasan University of Medical Sciences based on
Morgan table, including 280 people those were surveyed through a questionnaire divided
by three sections. Afterwards, the collected data was analyzed based on Chi2 Square,
Poisson and regression tests by the software SPSS17. The variables of the studied sample
showed 65.8% as female, 90% as single and 50.7% as hostel residential. The satisfaction to
quality in females was more than the males; and in the hostel residential was less than the
others. The average score for the satisfaction of quality in the current and optimal
educational counseling in the university was 53.83±1.17 and 65.2 ±2.2, respectively. Given
the variables of field, marriage status and sex, there was a significant difference through
comparing the averages of the comment scores provided by the students for the current
situation. A significant difference also was found among the comments expressed by the
students for the optimal educational counseling quality, marriage status, and being hostel
resident (P<0.05). Given importance to the relative satisfaction resulted from the students
opinion about the quality of the current educational counseling, an effective approach is
recommended to be adopted by the university officials for planning and qualitative /
quantitative enhancement of the providing consultation and orientation services in the
university.
Keywords: Comments, Current Situation, Optimal, Consultation, Educational Orientation.
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