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  مقاله پژوهشي

  هياروم يپزشک علوم دانشگاه يراپزشکيان پيدگاه دانشجوياز د مشاور دياسات عملکرد يبررس
  

 5انيجه صوفيخد، 4يخي، ناصر ش*3ينصراله جبار ،2يلييمحمد جبرا ،1ياله زهرا زارع فضل
 

  22/04/1393تاریخ پذیرش  15/02/1393تاریخ دریافت 
  

  دهيچک
 انيدانشجو قبال در خود فيوظا انجام در مشاوران تيصالح. شود يم ان محسوبيدانشجو يليتحص نديفرآ در مؤثر و يضرور يامر مشاوره و هدف: نهيزم شيپ

 نهيزم در دياسات عملکرد مورد در هياروم يپزشک علوم دانشگاه يراپزشکيپ انيدانشجو نظرات نييتع منظور به مطالعه نيا .گردد يم يآموزش بهبود اهداف منجر به
  .گرفت صورت يليتحص مشاوره
 دانشگاه يراپزشکيپ يها رشته هيکل انيانجام گرفت. جامعه پژوهش شامل دانشجو ١٣٩٢بوده که در سال  يمقطع -اين مطالعه از نوع توصيفي :ها روشمواد و 

آماري  افزار نرمده و توسط يگرد يآور جمعقرار گرفت،  دييتأآن مورد  ييايو پا ييک پرسشنامه که روايق ياز طر ها داده .باشد يم) نفر ٢٨٠اروميه ( يپزشک علوم
SPSS ل شد.يتحل  

 فقط و) اديز درصد ٣٣,٦و  اديز يليخ درصد ٤١,٤( دانند يم يضرور و مؤثر يامر را مشاوره انيدانشجو از ياديز درصد ن مطالعه نشان داد کهيج اينتا :ها افتهي
 ٨,٩ تعـداد فقـط   نيـ از ا يول داشتند کامل ييآشنا خود مشاور استاد با انيدانشجو درصد ٩٤,٣؛دانند يم يرضروريغ يامر را مشاوره انيدانشجو از درصد ٧,٩

  نمودند. دييتأ را خود مشاور استاد بودن دسترس در درصد ١٣,٦ و داشتند تيرضا اعالم خود مشاور استاد ييراهنما از درصد
بهبود  منظور بهاست  يالزم را ندارند لذا ضرور ييگاه خود آشنايف و جايد مشاور، با وظاياسات رسد يمبه نظر  آمده دست به جيبا توجه به نتا :يريگ جهينتبحث و 

ت مشاوره بـه  يد و مسئوليقبل اقدام نما يها در دورهد مشاور يعلل ضعف عملکرد اسات يموجود با بررست ينسبت به بهبود وضع ارائه خدمات مشاوره، دانشکده
  واگذار گردد. يت علميافراد با صالح

  يراپزشکيان پيدانشجو ،هيي ارومدانشگاه علوم پزشک عملکرد، ،يد مشاوراسات :ها دواژهيکل
  

  ۴۲۰-۴۲۶ ، ص1393 شهریور، 59 یدرپ یپ، ششممجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه، دوره دوازدهم، شماره 
 

  ٠٤٤-٣٢٧٥٢٣٠٠تلفن:  ،هيدانشگاه علوم پزشکي اروم، يراپزشکيدانشکده پ آدرس مكاتبه:

Email: njabbarimp@gmail.com 
 

                                                
  هياروم يدانشگاه علوم پزشک يراپزشکياطالعات سالمت دانشکده پ يگروه فناور يمرب 1
  تهران يدانشگاه علوم پزشک يراپزشکيت اطالعات سالمت دانشکده پيريمد يتخصص يدکترا يدانشجو ٢
  نويسنده مسئول)( هياروم يدانشگاه علوم پزشک يراپزشکيدانشکده پ يپزشک يربرداريار گروه تصويدانش ٣
  هياروم يکارشناس ارشد آمار دانشگاه علوم پزشک ٤
 هياروم يدانشگاه علوم پزشک يولوژيکارشناس راد ٥

  مقدمه
 مشاور آن يک طي در که است اي کننده تسهيلفرآيند  مشاوره

 را صحيح گيري تصميم قدرت و توانايي کند يم سعي وجود تمام با

 و پويا است اي رابطه تحصيلي، ). مشاوره۱نمايد ( ايجاد داوطلب در
 ييهـا  روش بـا  و دانشـجو  و اسـتاد  مشارکت بر اساس که هدفمند

  ).۲( گيرد يم انجام دانشجو هاي يازمندين بر منطبق
 تحصـيلي موجـب   مشـاوره  کـه  دهد يم نشان تحقيقات نتايج

 کاهش افت به منجر و شده آموزشي نظام بيشتر کارآيي و بازدهي

همچنـين   مشـاوره  فرآيند ). بهبود۳-۵( شود يم دانشجويان تحصيلي
مشـوقي   و شده دانشگاه در تحصيل از دانشجويان مندي رضايت سبب
بـه   منجـر  و بـوده  آنان براي آموزشي متعالي اهداف به دستيابي جهت

  ).۶( شود يم آنان کوشي سخت افزايش
 و شـهرها  از و يابنـد  يمـ  راه عالي آموزش به تازه که دانشجوياني

 نام به اي ويژه و گسترده فرهنگي فضاي وارد کشور مختلف روستاهاي
 اجتماعي و فرهنگيآموزشي،  گوناگون يها چالش با شوند يم دانشگاه

 ).۵( شود يم ها آن تحصيلي افت به منجر که شوند يم روبرو
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 بررسي عملکرد اساتيد مشاور از ديدگاه دانشجويان پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه
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 تيباصـالح  مراجـع  طرف از مشاوره توانمند استاد انتخاب لذا
 ييهـا  فرصـت  حتي و شده دانشجويان مشکالت حل باعث تواند يم

 ). در حقيقت۴نمايد ( فراهم آنان رفتاري الگوي تغيير و رشد براي
کـه   است دانشگاه وقت تمام يعلم ئتيه اعضاي از يکي مشاور استاد

 مقـاطع  در دانشـجويان  يا مشـاوره  و تحصـيلي  هـدايت  مسئوليت

 بـر  فـردي  و پژوهشـي  ،يآموزش يها نهيزم در را مختلف تحصيلي

 در مشـاور  اسـتاد  وجـود  اهميـت  بـه  توجـه  ). بـا ۷( رديگ يم عهده
 مشـاور در  استاد فرايند از ارزيابي اولين ۱۹۹۴ سال در ،ها دانشگاه

 مطالعـات  اين .شد انجام انگلستان در پزشکي يها دانشکده از يکي
ـ  و دانشـجويان  از نيمـي  تنها داد نشان  مشـاور از  اسـاتيد  سـوم  کي

 دانشـجويان  در رضـايت  ايـن  .داشتند کامل رضايت فرايند مشاوره
 جلسـات، تـالش   تعـدد  تا جلسات برگزاري در نظم وجود به بيشتر
 در دانشـجو  دادن شـرکت  و جلسـات  برگـزاري  براي اساتيد فعاالنه

 مرتبط يآموزش و درسي يها تيفعال کنار در اجتماعي يها تيفعال
  ).۸است ( بوده

هر فردي که مسئوليت مشاوره را  شده انجامبر اساس مطالعات 
 ، تحصـيالت يخودآگـاه  ازجمله ييها يژگيو بايد رديگ يمبر عهده 
 ، توانـايي يريپذ تيمسئولبودن،  دسترس ، درنفس اعتمادبهمعتبر، 

ارتبـاط،   برقـراري  يهـا  مهـارت  ماننـد  خاصي يها مهارتهمدلي و 
  ).۳باشد (زمان را دارا  مديريت مهارت و دادن مشاوره يها مهارت
 بـه  اقدام استاد مشاور که يهنگام رسد يم نظر به راستا اين در

 و صميمانه جلسه اين اگر و نموده جلسه اولين برگزاري و پيگيري
 دارد و دانشـجو  رضـايت  در زيـادي  ريتأث باشد، آشنايي جهت تنها

 پيگيري مشاور استاد توسط ترم طول در جلسات اين اگر همچنين
 در اينکـه  تـاً ينهاو  شود يم بيشتر دانشجويان و انگيزه رضايت شود

 بـراي  مشـخص  و سـاعات  روزهـا  اسـتاد مشـاور در   بودن دسترس
 بـراي  دانشـجويان  انگيـزه  در بسـزايي  ريتـأث  دانشجويان با مالقات
 سـبب  مشاوره فرايند بهبود عبارتي ). به۹دارد ( جلسات در شرکت

 را هـا  آن و گرديـده  دانشگاهي تجربيات از دانشجويان رضايتمندي
 متعـالي  آمـوزش  اهـداف  بـه  دسـتيابي  جهـت  تـا  دينما يم تشويق
 بـه  اسـاتيد  توجـه  همچنـين  ).۱۰نماينـد (  کـافي  و تالش کوشش
 در يآموزشـ  مشـکالت  از پيشـگيري  و دانشـجو  يآموزشـ  وضعيت
 تـالش  و انگيـزه  ايجـاد  بـا  و بوده مؤثر ايشان توانمندي و موفقيت

نمايـد   پيشـگيري  معنوي و مادي ،علمي امکانات اتالف از تواند يم
 بـراي  نامـه  نييآ اساس بر وظيفه ۲۰ حدود منظور همين به ).۱۱(

 فـرد  عنـوان  بـه  دانشـجو  مقابل در مشاور فرد عنوان به استاد مشاور
 هـا  دانشـکده  بـراي  نامـه  نيـي آ اجـراي  و اسـت  شده تعيين مددجو

ــاري ــت ( اجب ــايي ).۱۲اس ــکالت شناس ــيلي مش ــي و تحص  درس
 و مشــاوره مراکــز بــه دار مشــکل دانشــجويان دانشــجويان، ارجــاع

 اصـلي  وظـايف  ازجملـه  مشـکل  حـل  مختلـف  مراحل در همکاري

 محسـوب  تحصـيلي  راهنمايي ي برنامه رساندن ثمر به در مدرسين
 اسـاتيد  دانشجويان متأسفانه مشاوره به نياز رغم يعل ).۱۳( شود يم

 طـي  خـود  نيازهـاي  رفـع  مرجع و مطمئن منبع عنوان به را مشاور
 و راهنمـا  اسـاتيد  حيـاتي  نقـش  بـه  توجـه  و شناسند ينم تحصيل
 اين شايد ).۱۴است ( رنگ کم پزشکي علوم يها دانشگاه در مشاوره
 عـدم  يا و يا مشاوره وظايف از اساتيد شناخت عدم دليل به مسئله
 ي فـه يوظ يـک  عنـوان  بـه  مشاوره امر به نسبت مثبت نگرش وجود
در  مشـاوره  نقـش  و اهميـت  بـه  توجه با ).۱۵باشد ( خود يا حرفه

 عملکـرد  تـا  دارد ضـرورت  يآموزش اهداف به دانشجويان دستيابي
 قـرار  يموردبررسـ  پيراپزشـکي اروميـه   دانشـکده  اساتيد مشاور در

  .گيرد
  

  ها روشمواد و 
 ۱۳۹۲مقطعي بوده کـه در سـال    -اين مطالعه از نوع توصيفي

مختلـف   يهـا  رشتهانجام گرفت. جامعه پژوهش شامل دانشجويان 
دانشکده پيراپزشکي دانشـگاه علـوم پزشـکي اروميـه بـود. جهـت       

ساخته استفاده شد. اين  -از پرسشنامه پژوهشگر ها داده يآور جمع
 يهـا  طهيحدر مقياس طيف ليکرت در  سؤال ۱۷پرسشنامه حاوي 

پيشنهادي استاد مشاور  نامه نييآمختلف عملکرد اساتيد برگرفته از 
پرسشنامه از طريق نظرخـواهي از اسـاتيد    روايي محتواي .باشد يم

 صورت گرفت. در گام بعدي جهـت اطمينـان از پايـايي    نظر صاحب
عضـو نمونـه آمـاري     نفـر کـه   ۱۲پرسشنامه بـين   يريگ اندازهابزار 

آزمايشي اجرا گرديد؛ ضريب پايايي آن با اسـتفاده از   طور بهنبودند 
محاسبه گرديد. پرسشگر با اجازه از  درصد۸۶ضريب آلفاي کرونباخ 

ــا دادن توضــيحات الزم در خصــوص   اســاتيد در شــروع کــالس، ب
پرسشنامه و اهداف طرح و اطمينـان از محرمانـه مانـدن اطالعـات     

بالفاصله بعد  را توزيع و ها پرسشنامهداده شده از طرف دانشجويان، 
 هـا  دهداکرده است. تجزيـه و تحليـل    يآور جمعرا  ها آناز تکميل 

و بـه صـورت توصـيفي صـورت      SPSS افـزار  نرم ۱۶توسط نسخه 
خام به صورت فراواني، درصـد فراوانـي ارائـه     يها دادهگرفته است. 

  شده و جداول آماري مربوط به هر فرضيه نيز رسم گرديده است.
  

  ها افتهي
 .بودند مؤنث مطالعه در شرکت کننده دانشجويان درصد ۱/۷۲

 بودند غيربومي درصد ۵/۸۲و ) درصد ۴/۹۵(مجرد  دانشجويان اکثر
 دانشـجويان  درصـد  .بـود  کارشناسـي  هـا  آن همه تحصيلي و مقطع
 درصد، فنـاوري  ۷/۲۰ راديولوژي رشته از مطالعه در کننده شرکت

 ۵/۲۲ درصـد، هوشـبري   ۴/۲۱ عمـل  ، اتـاق درصد ۲/۱۳ اطالعات
 يآور جمـع  زمان در. بودند درصد ۱/۲۲ آزمايشگاهي علوم و درصد

ــر هــا داده ــان دانشــجويان اکث ــد بي  را خــود مشــاور اســتاد نمودن
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 الهي، محمد جبراييلي، نصراله جباري، ناصر شيخي، خديجه صوفيان زهرا زارع فضل
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 خـود  توسـط  دانشـجويان  از درصد ۳۵). درصد ۳/۹۴( شناسند يم
 طريـق  از درصد ۳/۱۴گروه، مدير توسط درصد ۳/۲۹مشاور، استاد
. انـد  شده آشنا مشاور استاد با موارد ساير توسط بقيه آموزش، اداره

 اسـتاد  توسـط  تحصـيلي  پرونـده  تشـکيل  دانشجويان درصد ۲/۸۳
 حدي چه تا که سؤال اين به پاسخ در. اند کرده دييتأ را خود مشاور
 ۴/۴۱دانيـد،   مـي  ضـروري  تحصيل طول در را مشاور استاد وجود
 ۶/۳ و حدودي تا درصد ۶/۱۳زياد،  درصد ۶/۳۳زياد،  خيلي درصد

 کمي خيلي درصد و دانستند يم ضروري را استاد وجود کم، درصد
 نيـازي  تحصـيل  طـول  در مشـاور  اسـتاد  وجود به که داشتند بيان

  ).درصد ۹/۷( نيست
 زيـاد،  درصد ۳/۱۹ زياد، خيلي رضايت دانشجويان درصد ۹/۸

 اسـتاد  راهنمايي از کم رضايت درصد ۱/۱۲حدودي،  تا درصد ۳۰
  .)۱بودند (جدول  راضي کم خيلي درصد ۶/۲۹ و داشته مشاور

  
  ل (برحسب درصد)يصد مشاور در طول تحيتن نسبت به اساايدانشجو تيو رضا يزمنداينزان يم: )۱جدول (

  اديز يليخ  اديز  يتاحدود  کم  مک يليخ  
  ۴/۴۱  ۶/۳۳  ۶/۱۳  ۶/۳  ۹/۷  از به وجود استاد مشاورين

  ۹/۸  ۳/۱۹  ۳۰  ۱/۱۲  ۶/۲۹  ميزان رضايت از استاد مشاور
  

 داشـتند  بيـان  از دانشجويان درصد ۱/۶ ، فقط۲مطابق جدول 
 مشـاوره  تحصـيل  ادامـه  نحـوه  مورد در مشاور استاد از هميشه که

 ايـن  در اغلـب  که اند کرده اعالم دانشجويان درصد ۴/۱۵ .اند گرفته
 استاد هرگز از که داشتند بيان درصد ۴/۳۶ .اند گرفته مشاوره مورد

 ۸/۳۱. انـد  نگرفتـه  مشـاوره  تحصـيل  ادامـه  ي نحوه مورد در مشاور
  .اند گرفته مشاوره استاد از مورد اين در گاهي درصد
 آمـوزش  اداره بـه  دانشـجويان  ارجاع و مشاور استاد ياطالع يب
 ۳/۴(کردنـد   دييـ تأ دانشجويان از کمي درصد را اطالع کسب براي

 مـوردي  چنـين  هرگـز  بودنـد  معتقد درصد ۴/۲۵، )هميشه درصد
 درصـد  ۱/۱۶و  گـاهي  که اند کرده اعالم درصد ۹/۳۳نيامده،  پيش
  .اند شده مواجه موردي چنين با اغلب

 از گــاهي درصــد ۷/۳۰هميشــه،  دانشــجويان از درصــد ۶/۲۴
 اند گرفته بهره واحد انتخاب زماني مقطع در مشاور استاد راهنمايي

  .نداشتند مشاوره خود استاد با مورد اين در هرگز درصد ۴/۱۶و 
 انياز دانشـجو  درصـد  ۹/۱۲ تحصـيلي  وضعيت فقط همچنين

 اظهـار  دانشـجويان  درصـد  ۳/۲۹، شـده  يبررس استاد مشاور توسط

 شـان  يمشاوراستاد  موردتوجه هرگز معدلشان تغييرات که داشتند
  .است نگرفته قرار

 جانـب  از هرگـز  کـه  داشتند اظهار انياز دانشجو درصد ۳/۴۴
 و فرهنگي علمي برنامه فوق يها برنامه در شرکت براي استاد مشاور

 مـورد  ايـن  در هميشـه  هـا  آن درصـد  ۶/۳ و تنهـا  اند نشده تشويق
  .اند گرفته مشاوره

 آشـنا  زمينـه  در راهنمـا  اساتيد عملکرد از دانشجويان رضايت
 پـايين  خيلي و انضباطي ، پژوهشييآموزش مقررات با ها آن نمودن

 يا مشـاوره  هيچ استاد مورد اين در که اند داشته اظهار اکثراً و بوده
 اسـتاد  آيـا  کـه  سؤال اين به پاسخ در .است نداشته عرضه ها آن به

 از درصد ۶/۴ است، فقط کرده اعالم را مشاوره برنامه ساعت مشاور
) درصـد  ۶/۱۳( کمي درصد کردند و دييتأ را مورد اين دانشجويان

 ۷/۲۰ .انـد  داشـته  دسترسي مشاوره استاد به هميشه اند کرده اظهار
 .بودنـد  ناراضي کامالً استاد مشاور به دسترسي از دانشجوياندرصد 
 مشـاوره  اسـتاد  از برنامه خارج مشاوره از دانشجويان رضايت ميزان
  ).درصد ۴/۱۶بوده ( پايين

  
 د مشاوريعملکرد اسات يها جنبهاز  يمورد برخان در يدگاه دانشجويد يبررس): ۲جدول (

  عملکردها
  مورد ندارد
  تعداد (%)

  هرگز
  تعداد (%)

  يگاه
  (%) تعداد

  اغلب
  تعداد (%)

  شهيهم
  تعداد (%)

  )۶/۲۴( ۶۹  )۹/۲۲( ۶۴  )۷/۳۰( ۸۶  )۴/۱۶( ۴۶  )۵( ۱۴  ها فرم و کنترلاضافه و امضا  حذف انتخاب واحد، يدر مقطع زمان ييراهنما
  )۹/۱۲( ۳۶  )۳/۱۴( ۴۰  )۱/۳۲( ۹۰  )۳/۲۹( ۸۲  )۱/۱۱( ۳۱  رات معدل دانشجوييو تغ يليت تحصيوضع يبررس

  )۶/۳(۱۰  )۱/۱۲( ۳۴  )۹/۲۲( ۶۴  )۹/۴۸(۱۳۷  )۱/۱۲( ۳۴  براي رفع نقاط ضعف تحصيلي صحيح مطالعه و تشويق يها روشمشاوره در مورد 
  )۶/۳( ۱۰  )۳/۹( ۲۶  )۳/۲۹( ۸۲  )۳/۴۴(۱۲۴  )۲/۱۳( ۳۷  علمي و فرهنگي برنامه فوق يها تيفعالب به شركت در يترغ
  )۳/۴( ۱۲  )۱/۱۶( ۴۵  )۹/۳۳( ۹۵  )۴/۲۵( ۷۱  )۲۰( ۵۶  و ارجاع جهت كسب اطالعات الزم به آموزش ياطالع يب

  )۱/۶( ۱۷  )۴/۱۵( ۴۳  )۸/۳۱( ۸۹  )۴/۳۶(۱۰۲  )۴/۱۰( ۲۹  ادامه تحصيل ي نحوهمشاوره در مورد 
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  يريگ جهينت و بحث
 در آن مهم نقش به توجه با مشاور استاد عملکرد بحث: ارزيابي

 ضـروري  امـري  دانشـجويان  سـالمت  و پيشرفت تحصيلي، انگيـزه 
 دانشـجويان  درصد ۷۸ بيش از مطالعه اين نتايج اساس . برباشد يم

 ضـروري  کـامالً  را مشـاور  استاد وجود اروميه پيراپزشکي دانشکده
 استاد مشاورشان دانشجويان، عملكرد درصد ۳۱ تنها ، امادانند يم

 ،همكــارانش و مقدســي . در مطالعـه انــد کـرده  گـزارش  خـوب  را
 ضروري دانشجويان تمام براي را مشاور استاد دانشجويان درصد۹۳

). ۱۶بودند ( راضي مشاوره از دانشجويان از درصد ۴۰ و دانستند يم
 از دانشـجويان  درصـد  ۱۷,۷۳ كـه تنهـا   داد نشـان  دار گلـه  مطالعه

شکورنيا مطالعه  همچنين .)۱۷بودند (راضي  راهنما اساتيد عملكرد
 و مشـاوره  موجـود  وضـعيت  از دانشـجويان  نشـان داد  اهـواز  در 

از  دانشجويان كم رضايت ).۱۸ندارند ( رضايت در دانشگاه راهنمايي
 .ديده شـد  نيز كرمان در ادهمي مطالعه در مشاور اساتيد راهنمايي

دانشـجويان   مشـاوره  مركـز  و اسـتاد مشـاور   كـه  موضوع اين )۱۹(
 در طـول  دانشجويان براي مناسبي رضايت و امنيت است نتوانسته

 پزشـكي  دانشگاه علوم در اي هزاوه مطالعه در آورد، فراهم تحصيل

 نمـره رضـايتمندي   کـه  يطـور  بـه  اسـت،  شـده  ديـده  نيـز  همدان

 بـوده  قبـول  رقابـل يغ اساتيد راهنمايي و مشاوره ارائه از دانشجويان

خـود،   مشـاور  اسـاتيد  عملکـرد  از هـا  آن پـايين  ). رضـايت ۷( است
 کـردن  و فـراهم  تغييـرات  برخي ايجاد و بازنگري لزوم دهنده نشان
  .است امکانات برخي

ترتيـب   بـه  دانشـجويان  ازنظـر  كـه  داد نشان مطالعه اين نتايج
 تحصيل، ارزيابي ادامه زمينه آموزش و در دانشجو راهنمايي اولويت،

 از درسـي  انتخاب واحـدهاي  بر نظارت و هدايت تحصيلي، وضعيت

 همكاران و مجاهد مطالعه .باشد يم مشاور اساتيد عملکرد نيتر مهم

 نشان دانشجويان ديدگاه از راهنما وظايف اساتيد حيطه بررسي در

مشكالت  رفع و تحصيلي وضعيت بررسي اكثريت دانشجويان كه داد
 بيان راهنما اساتيد اصلي وظايف عنوان به را وي يآموزش

 نيازهـاي  بررسـي  بـا  يا مطالعـه  در ). ربيعـي ۲۰بودنـد (  كرده

 كرده گزارش شهرکرد آزاد دانشگاه دانشجويان و مشاوره راهنمايي

و  باشـد  يمـ  دانشجويان يا مشاوره اول نياز درسي حل مشكالت كه
 سـوم مشـكالت   مرحلـه  در و ازدواج بـه  مربـوط  مشكالت بعدازآن

 يا مطالعـه  در دار گلـه  ).۲۱اسـت (  بـوده  شـغل  انتخـاب  به مربوط
 يآموزش را مشكالت راهنما اساتيد به دانشجويان مراجعه بيشترين

 آنكارا دانشگاه در مطالعه ديگر يك نتايج ).۱۷( .است كرده گزارش

 و ارتبـاطي  -عـاطفي  ، مسائليآموزش مشكالت كه است داده نشان
 باشـند  يمـ  يا مشـاوره  نيازهاي نيتر مهم شغلي و يا حرفه مشكالت

 بـراي  دانشـجويان  مراجعـه  يهـا  نـه يزم شـاهي  مطالعـه  ). در۲۲(

 تحصيل ادامه و يآموزش به امور مربوط اول درجه در نيز راهنمايي

 مسـائل  و خـانوادگي  و شخصي به مسائل مربوط بعد يها رتبه در و

 ).۲۳است ( بوده شغلي
 عدم علت به مشاور که اساتيد دهد يم: نتايج نشان يريگ جهينت

 کنتـرل  و نظارت همچنين و اين مسئوليت براي کافي زمان صرف

 کسـب  را دانشـجويان  رضايت اند نتوانستهدانشگاه،  سوي از ناکافي

 فـراهم  با ستيبا يم دانشگاه مسئوالن که رسد يمکنند. لذا به نظر 

 و يآگـاه  ،يآموزشـ  يهـا  دوره و هـا  کارگاهتشکيل  و شرايط کردن
 داده افزايش مشاوره امر تر مناسب انجام هرچه به را اساتيد اشتياق

 هسـتند،  دانشـجويان  موردتوجـه  مرتبطـي کـه   اساتيد انتخاب با و

و  شـود  يدهـ  سـازمان  نحـوي مطلـوب   به را استاد و دانشجو روابط
هرگونـه   توانـد  يم مشاوره، امر بر مسئولين مستمر نظارت همچنين

 موجـب  تيـ درنها و شناسـايي کـرده   سرعت به را عملکرد در نقص

آشـنا نمـودن    .شـود  يمـ  دانشـجويان  يمنـد  تيرضاسطح  افزايش
 بـه  بـازخورد  ارائـه  تحصـيل،  دانشجويان با استاد مشاور در شـروع 

دانشجويان و  ديدگاه از عملكردشان ميزان با رابطه اساتيد مشاور در
 دانشجويي مشاوره مراكز و برقراري تعامل بيشتر بين اساتيد مشاور

از راهکارهاي ديگر براي بهبود عملکرد اساتيد مشاور  ها دانشگاه در
  .باشد يم
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Abstract 
Background &Aims : Counseling can be considered as an essential and effective action in the 
education process of the students. The qualification of advisers leads to improving the educational 
goals. This study was designed to evaluate adviser’s performance in educational counseling in 
paramedical faculty of Urmia University of Medical Sciences.  
Materials & Methods: This descriptive, cross-sectional study was performed on the volunteer 
paramedical students of all majors (280) in Urmia University of Medical Sciences.  Data were 
collected using a researcher-made questionnaire. The reliability and validity of the questionnaire has 
been approved.  
Results: In this study, a high percentage of students stated that the consultation is an effective and 
necessary work (41.4% very much and 33.6% much).   Only 7.9% of students stated that the 
consultation is an unnecessary work. While 94.3% of students were familiar with their advisors but 
only 8.9% were satisfied from the consultation of advisors.  Only 13.6% of students confirmed the 
availability of your advisors.  
Conclusion: According to the results of this study it seems that both involved groups in the counseling 
may not be familiar with consultation and/or advisors are not responsible for the students and fail in 
their duties. In order to improve the consulting services, it is necessary to investigate the causes of the 
poor performance of the faculty advisors, and counseling responsibility should be suggested to the 
qualified persons.  
Key words: advisors, performance, University of Medical Sciences, paramedical student 
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