
 

 

 نظرات اساتید  در مورد ویژگی های  استاد مشاور میانگین وانحراف معیار نمرات مربوط به-2جدول                                                                                                                                                 به نظرات اساتید  در مورد نقش استاد مشاورمیانگین وانحراف معیار نمرات مربوط -1جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل موثر در مراجعه  دانشجویان به استاد مشاورمیانگین وانحراف معیار نمرات مربوط به -3جدول    

 علل مراجعه دانشجویان به استاد مشاورمیانگین وانحراف معیار نمرات مربوط به  -4جدول                                                                                                                                                                                                                                                                      

Date: 00/00/00 

co بسمه تعالي 

نگرش اساتید نسبت به مشاوره وراهنمایی تحصیلی ونظر آنان در 
 مورد ویژگی های استاد مشاور

 

 همایش 

 بهداشت روان 

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 نتیجه گیری:  

با توجه به نگرش اساتید نسبت به نقش آنان در مشاوره وهدایت دانشجویان وویژگی های آشنایی به قوانین وبرقراری ارتباط 
مستمر با دانشجو بعنوان مهمترین ویژگی های اساتید، الزم است برنامه ریزی ومدیریت کافی به منظورتداوم این ارتباط جهت 

ارتقای کیفیت آموزشی وسالمت روانی دانشجویان انجام پذیرد. در راستای برنامه ریزی وارتقائ توانمندی اساتید تشکیل کارگاه 
 های آموزشی می تواند روش موفقی برای باال بردن آگاهی اساتید نسبت به امر مشاوره دانشجویان باشد.  

 مقدمه:

،استرس های شدید ،تغییر در سبک رابدوران تحصیل دانشگاهی برای بسیاری از دانشجویان به ویژه دانشجویان پزشکی ممکن است همراه با خطرات وآسیب های جدی باشد. افسردگی،اضط
اختی وبه تبع آن افت عملکرد دانشجویان       نشنزندگی،مشکالت شغلی،احساس بد رفتاری از سوی دست اندرکاران آموزشی  واجرایی از جمله عواملی هستند که می توانند در بروز آسیب های روا                      
تحصیلی دانشجویان دارد). اساتید مشاور     فت  موثر باشند. راهنمایی ومشاوره دانشجویان جزئی از وظایف اعضای هیئت علمی دانشگاه ها می باشد که نقش مهمی در غلبه بر مشکالت وکاهش ا                       

 وه می تواند تاثیر بسزایی درفرایند یاددهی ویادگیری داشته باشد.یکی از ارکان مهم در هدایت تحصیلی دانشجویان محسوب می گردند برقراری وحفظ ارتباط موثر بین این دو گر

دانشجویان طراحی واجرا گردیده      یلیاین پژوهش با هدف بررسی نظرات اساتید شرکت کننده در همایش سالیانه اساتید مشاور در زمینهی نقش موثر اساتید در هدایت وراهنمایی تحص                       :  هدف
 است.

 2،مهسا شکور 1نویسندگان:زهرا جوهری*       

 : مربی گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد ودانشجوی دکتری آموزش پزشکی1نویسنده مسئول *       

 jouhari42@yahoo.com-11122112111   مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

 دانشجوی رشته ی آموزش پزشکی مقطع دکتری مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان2
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 روش:

دردانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت تصادفی ساده وارد           1711نفراز اساتید شرکت کننده درهمایش سالیانه کشوری سال           11شرکت کنندگان:دراین مطالعه مقطعی   
ایی پرسشنامه از طریق نظر     .رومطالعه شدند. ابزار:پرسشنامه محقق ساخته که با استفاده از منابع علمی ومعتبر تهیه شده بود توسط اساتید بصورت خودایفا تکمیل گردید                          

سوال(، نظرات در مورد نقش اساتید در هدایت          3متخصصین وپایایی آن توسط آزمون وآزمون مجدد سنجیده شد.پرسشنامه مطالعه در چهار بخش اطالعات زمینه ای) دارای                    
سوال( تنظیم شده بود.نمرا ت هربخش اصلی در طیف پنج گانه لیکرت             6سوال( وعوامل موثر در مراجعه دانشجویان)     6سوال( ،ویژگی های استادمشاور)   6تحصیلی دانشجویان) 

 (نمره دهی می شدند.   1(وخیلی کم)2(،کم)7(،متوسط)3(،زیاد)1شامل:بسیار زیاد )

      نتایج:  

درصدشرکت کنندگان درمطالعه     2/11سال بدست آمد.  37/1  ±3سال بود .میانگین  سابقه ی مشارکت در طرح استاد مشاور این گروه            71/37±  6/3میانگین سنی افراد مورد مطالعه       
درصد افراد در ارتباط با فنون مشاوره آموزش دیده بودند.            6/61درصدشرکت کنندگان آشنایی قبلی باطرح استاد مشاور داشتند .از بین کل شرکت کنندگان در مطالعه                  33مذکربودندو

کردند. همچنین مهمترین عامل موثر       یاناساتید مهمترین نقش استاد مشاور را مشاوره تحصیلی،مهمترین ویژگی اورا آشنایی با قوانین آموزشی وبرقراری ارتباط مستمر با دانشجو  ب                    
 1جداول   .فردی مطرح گردید  ت  در مراجعه دانشجویان نیاز دانشجو ودر دسترس بودن بیان گردید .از نظر علل مراجعه مهمترین علت مراجعه دانشجویان مشاوره تحصیلی ومشکال                     

ان وعلل مراجعه دانشجویان به     ویمیانگین وانحراف معیار مربوط به نظرات اساتید را در مورد نقش استاد در راهنمایی،ویژگی های استاد مشاور،عوامل موثر در مراجعه دانشج                         3تا  
 تفکیک نشان می دهند.

 علل مراجعه  میانگین وانحراف معیار حداکثر حداقل

 مشاوره تحصیلی 1/1±61/3 1 7

 اعتقادی–فرهنگی  1/1±63/7 1 1

 سیاسی-اجتماعی  17/1±17/7 1 1

 روانی–عاطفی  05/7±13/3 1 7

 رفاهی 21/1±33/2 1 1

 ازدواج 13/1±13/7 1 1

 میانگین وانحراف معیار حداکثر حداقل
 ویژگی استاد مشاور 

 آشنایی با قوانین آموزشی 71/1±36/3 1 4

 ارتباط مستمر با دانشجو برقراری 13/1±13/3 1 3

 پیگیری مسائل ومشکالت تحصیلی دانشجو 31/1±33/3 1 1

 اشنایی با مسایل روز جامعه 33/1±13/3 1 2

 پایبندی مذهبی واعتقادی 12/1±76/3 1 1

 رابطه دوستانه 33/1±71/3 1 2

 عوامل موثر در مراجعه  میانگین وانحراف معیار حداکثر حداقل

 نیاز دانشجو 61/1±33/3 1 1

 گذاشتن وقت کافی 33/1±72/3 1 1

 در دسترس بودن استاد 33/1±12/3 1 1

 آشنایی با قوانین اموزشی 33/1±31/3 1 1

 پیگیری استاد راهنما 33/7±47/3 1 1

 وحود رابطه همدلی بین انها 33/1±71/3 1 1

 علل مراجعه  میانگین وانحراف معیار حداکثر حداقل

 تحصیلی 11/1±63/3 1 2

 فرهنگی اجتماعی 11/1±11/2 1 1

 مشکالت فردی 11/1±77/7 1 1

 مشکالت خانوادگی 13/1±11/2 1 1

 رفاهی–اقتصادی  13/1±23/2 3 1


