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چکيده
مقدمه: مشاوره یكی از عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد. عدم اعتقاد دانشجویان به مفید بودن مشاوره و وجود 
تفاوت در نگرش اساتید و دانشجویان می تواند یكی از موانع اجرای صحیح این برنامه به شمار آید، لذا این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه 

نگرش اساتید و دانشجویان نسبت به مشاوره تحصیلی انجام شده است.
روش: در این مطالعه توصیفی مقایسه ای در سال 90، نگرش 31 استاد و 250 دانشجوی )پرستاری ، مامایی و اتاق عمل( دانشكده 
پرستاری و مامایی تبریز که به روش تصادفی وارد مطالعه شدند، از طریق پرسشنامه 18 سوالی تعیین نگرش نسبت به مشاوره تحصیلی ادهمی 
و همكاران مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 13 و آمار توصیفی و استنباطی )آزمون تی مستقل، 

همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یكطرفه( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در این مطالعه میانگین و انحراف معیار نگرش اساتید راهنما  7/19±73/51 و دانشجویان 8/18±63/91 بود که این اختالف 
از نظر آماری معنی دار بود )P>0/0001(، همچنین در این مطالعه میانگین و انحراف معیار نمره نگرش اساتید پرستاری )1/58±51/37( به 

.)P>0/01( بود )طور معنی داری بیشتر از اساتید مامایی )4/80 ± 47/78
نتیجه گیری: بین نگرش اساتید و دانشجویان تفاوت وجود داشت. اساتید مشاوره را برای سازگاري و حمایت از دانشجو الزم                     
می دانند. از نظر دانشجویان نیز مشاوره نیازمند تخصص است. توجه به این تفاوتها به هنگام ارائه خدمات مشاوره ای توسط اساتید الزم و 

ضروری است.

كلید واژه ها: نگرش، مشاوره، اساتید، دانشجویان.

تاریخ پذیرش: 1394/9/30 تاریخ دریافت: 1394/7/10  
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مقدمه 
مشاوره تحصیلی رابطه ای پویا و هدفمند بر اساس مشارکت 
دانشجو  نیازهای  بر  منطبق  روشهای  با  و  بوده  دانشجو  و  استاد 
انجام می گیرد )1(. مشاوره جزئي از وظایف اعضاي هیأت علمي                 
قابل  بر مشكالت  آمدن  فائق  منظور  به  که  باشد  ها می  دانشگاه 
و                                                                                          )2( گیرد  می  انجام  آن  از  ناشي  تحصیلي  افت  و  پیشگیري 
دانشگاه ها موظف اند نیاز دانشجویان را در این خصوص برطرف 

نمایند )3(. 
استاد راهنما، معمواًل یك عضو هیأت علمي است که خدمات 
راهنمایي و مشاوره را به عنوان یك مسئولیت مهم حرفه ای انجام 
دانشجو  تحصیلی  پیشرفت  از  متناوب  ارزیابي  با  و   )4( دهد  می 

فرصتهای الزم برای پیشرفت وی فراهم می سازد )5(.
در  مهمي  عامل  دانشجویان،  راهنمایي  و  مشاوره  خدمات 
ارتقاي آموزشي می باشد. مشاوره مناسب از طرف مراجع با صالحیت 
مي تواند منجر به حل مشكالت دانشجویان شده و حتي فرصت هایي 
براي رشد و تغییر الگوي رفتاري آنان فراهم نماید )2(. مطالعات نشان 
می دهد که مشاوره تحصیلی نه تنها باعث کارایی و بازدهی بیشتر 
نظام آموزشی شده بلكه منجر به کاهش افت تحصیلی دانشجویان 

نیز می گردد )6(.
مطالعه رجائی و همكاران مشاوره تحصیلی را بر بهبود عملكرد 
تحصیلی دانشجویان موثر و مثبت ارزیابی نمود )7(، در مطالعه لطفی 
معدل  میانگین  تحصیلی  مشاوره  از  بعد  نیز   )1390( همكاران  و 
دانشجویان نسبت به قبل از مشاوره افزایش یافته بود )8(. از این رو 
لزوم وجود برنامه ارائه مشاوره و راهنمایی تحصیلی برای دانشجویان 
در دانشگاه از شروع تحصیل تا دستیابی به اهداف عالیه خود کاماًل 

مشهود است )9(.
بدیهی است عدم راهنمایی و یا ارائه مشاوره ناکافی و نامناسب، 
نه تنها دستیابی به اهداف آموزشی و مهارت های حرفه ای فراگیران 
را دچار اختالل می نماید )10(، بلكه موجب نارضایتي، ناامني، سستي 
و استرس بیشتر در طول تحصیل دانشجو مي شود )2(. در این راستا، 
مطالعه اي در دانشگاه آمریكا نشان داد که تعیین اهداف واضح و 

روشن توسط استاد راهنما باعث مشاوره موثر می شود )12(. 
علیرغم نیاز به مشاوره، متأسفانه دانشجویان، اساتید مشاور 
را به عنوان منبع مطمئن و مرجع رفع نیازهاي خود در طي تحصیل 
نمي شناسند )2(. بدیهی است هر چه رضایت دانشجویان از اساتید 
بیشتر باشد مراجعه آنها برای حل مشكل آموزشی، دریافت مشاوره 
و راهنمایی تحصیلی در مورد ادامه تحصیل و مسائل شغلی و حرفه 
ای بیشتر خواهد بود )11(. در مطالعه گله دار و همكاران دانشجویان 
از مشاوره تحصیلی اساتید راهنما رضایت کافی نداشتند. لذا محققین 

برای اجرای مناسب مشاوره، اقداماتی نظیر اجرای قوانین و مقررات 
مربوط به استاد راهنما، پایش عملكرد و نتایج حاصل از فعالیت اساتید 
راهنما و اجرای برنامه های آموزشی مدون را پیشنهاد نمودند )12(. 

شكی نیست که داشتن نگرش مناسب، آگاهی و مهارت کافی 
در مورد نحوه انجام وظایف مشاوره و راهنمایی به منظور کمك و 
یاری دانشجویان ضروری و بسیار با اهمیت است. نتایج یك مطالعه 
نشان داد که آگاهی، نگرش و عملكرد اساتید راهنما در مورد مشاوره 
و راهنمایی تحصیلی در حد قابل قبول نبوده است )3(. در مطالعات 
گوناگون بر لزوم نگرش مثبت اساتید نسبت به وظایف استاد مشاور 
برای مشاوره و  بیشتر  آنان برای کسب دانش و مهارت  آمادگی  و 
راهنمایی دانشجویان تاکید شده است )13(. از آنجایی که استاد مشاور 
به عنوان اولین سطح ارتباطی دانشجو با سیستم آموزشی محسوب 
می شود، وجود تفاوت در دیدگاه های اساتید و دانشجویان می تواند 
به اجرای نامناسب این برنامه، کاهش رضایت آنان و در نهایت افت 

تحصیلی دانشجویان سبب شود )14(.
از آنچه گفته شد می توان دریافت که استاد راهنما در هدایت 
دانشجو در تمام طول تحصیل نقش کلیدی دارد ولی علیرغم نیاز به 
مشاوره، متأسفانه دانشجویان اساتید مشاور را به عنوان منبع مطمئن و 
مرجع رفع نیازهای خود حین تحصیل نمی شناسند )15(. گزارشهای 
حاصله از اساتید راهنما نیز حاکی از آن است که دانشجویان مراجعه 
در  را  راهنما  استاد  مواقع  برخی  در  و  داشته  راهنما  استاد  به  کمی 
حل مشكل خود موثر نمی دانند. مطالعه سام )1391( نیز نشان می 
دهد که 71/7 درصد دانشجویان مراجعه کمی به مشاور داشتند )6(. 
شاید عدم اعتقاد دانشجویان به مفید بودن مشاوره های استاد راهنما 
یكی از موانع مراجعه آنها نزد اساتید راهنماست. لذا این مطالعه با 
هدف تعیین و مقایسه نگرش اساتید و دانشجویان نسبت به مشاوره 
با بررسی نكات مختلف،  بتوان  تا شاید  انجام شده است  تحصیلی 
دانشجویان  تحصیلی  مشاوره  برنامه  کیفیت  ارتقاء  در جهت  گامی 

برداشت.

روش مطالعه 
این مطالعه توصیفی- مقایسه ای است که در سال 1390 در 
دانشكده پرستاری و مامایی تبریز انجام شده است. جامعه پژوهش 
شامل اساتید راهنما و دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل بودند. 
اساتید و دانشجویان دانشكده پرستاری و مامایی تبریز که معیارهای 
ورود به مطالعه مانند، اشتغال به کار یا تحصیل در زمان انجام مطالعه، 
داشتن حداقل دو ترم تحصیلی سابقه مشاوره تحصیلی را داشتند به 
روش تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. دانشجویان انتقالی، مهمان و 
آنهایی که بیماری شناخته شده روانی داشتند، از مطالعه خارج شدند. 
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نمرات  معیار  انحراف  و  میانگین  نمونه،  حجم  تعیین  برای 
نگرش اساتید و دانشجویان با استفاده از مطالعه مقدماتی بر روی 30 
نفر دانشجو و 10 نفر استاد بدست آمد و با در نظر گرفتن اطمینان 
95 درصد و توان آزمون 80 درصد، آزمون دو دنباله ای و با در نظر 
داشتن نسبت اساتید به دانشجویان دانشكده، با استفاده از نرم افزار 
Gpower حداقل حجم نمونه برای گروه اساتید 25 نفر و برای 
دانشجویان 199 نفر بدست آمد. با احتساب 20 درصد ریزش، حجم 
نمونه برای گروه اساتید 31 نفر و برای دانشجویان 250 نفر محاسبه 

شد.
در این مطالعه برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده 
شد. قسمت اول شامل مشخصات دموگرافیك اساتید )سن، جنس، 
گروه آموزشی، مدرک تحصیلی، سابقه کار، سابقه مشاوره، وضعیت 
استخدامی و رتبه علمی( و دانشجویان )سن، جنس، رشته تحصیلی، 
ترم تحصیلی، تعداد ترمهای مشاوره تحصیلی( بود و قسمت دوم، 
ابزار بررسی نگرش اساتید و دانشجویان نسبت به مشاوره تحصیلي، 
از پرسشنامه مطالعه ادهمی و همكاران )1387( اقتباس شد که در 
آن شاخص روایی محتوی )content validity index( برای 
سواالت پرسشنامه بدست آمده بود. ضرایب بدست آمده برای هر یك 
از سئواالت 0/8 تا یك بود )3(. این پرسشنامه با 18 سؤال، نگرش 
اساتید و دانشجویان را نسبت به مشاوره تحصیلی بررسی می کرد. 
نحوه نمره دهی به عبارات بر اساس مقیاس پنج درجه اي لیكرت 
در جمالت مثبت )کاماًل موافق=5، موافق=4، بي نظر=3، مخالف=2، 
کاماًل مخالف=1( و در جمالت منفی )کاماًل موافق=1، موافق=2، 
بي نظر=3، مخالف=4، کاماًل مخالف=5( بود. دامنه نمرات نگرش 
بین 18 تا 90 بود. در پایان نمرات نگرش اساتید و دانشجویان به 
صورت میانگین و انحراف معیار گزارش گردید. در این پرسشنامه 
بیانیه های منفی به خاطر از بین بردن و به حداقل رساندن اثرات 
گرفته  نظر  در  ها  بیانیه  کلیه  با  موافقت  برای  دانشجویان  تمایل 
با نمره نگرش،  ارتباط مشخصات دموگرافیك  شد. جهت سنجش 
با موافق و کامال مخالف با مخالف ادغام  مقیاسهای کامال موافق 
شدند. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش محتوا استفاده گردید. به 
این منظور پرسشنامه به 10 نفر از اساتید پرستاری، آموزش پزشكی 
و علوم تربیتی داده شد و پس از دریافت نظرات آنها اصالحات الزم 
از  نیز  پرسشنامه  پایایی  بررسی  برای  گرفت.  انجام  پرسشنامه  در 
روش آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب پرسشنامه نگرش نسبت 
به مشاوره 0/86 برای دانشجویان و 0/84 برای اساتید به دست آمد.

از شورای محترم  اجازه  از کسب  ها پس  داده  آوری   جمع 
پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی تبریز و کمیته اخالق )5/4/2804( 
دانشگاه علوم پزشكی تبریز انجام شد. بدین منظور پژوهشگران به 
اتاق اساتید و یا کالس دانشجویان مراجعه نموده و بعد از معرفی خود 

و تبیین اهداف مطالعه و اطمینان دادن درخصوص محرمانه بودن 
اطالعات، پرسشنامه را در اختیار آنها گذاشته و فرصت کافی به اساتید 

و دانشجویان جهت پاسخ به سئواالت داده شد.
جهت تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از نرم افزار آماری 
SPSS ویرایش 13 استفاده گردید و P>0/05 معنی دار تلقی شد. 
برای بررسی مشخصات فردی اساتید و دانشجویان شرکت کننده در 
مطالعه از آمار توصیفی شامل تعداد، درصد، میانگین و انحراف معیار 
استفاده شد. با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، نرمال بودن 
توزیع داده ها مشخص گردید. برای مقایسه میانگین نمره نگرش 
قرار  استفاده  مورد  مستقل  تی  آزمون  دانشجویان  و  راهنما  اساتید 
اساتید و دانشجویان  ارتباط برخی مشخصات  گرفت. برای بررسی 
که  ترتیب  بدین  استفاده شد.  استنباطی  آمار  از  نیز  آنان  نگرش  با 
قبیل سن، سابقه مشاوره  از  متغیرهای کمی  ارتباط  برای سنجش 
از ضریب همبستگی پیرسون و برای سنجش ارتباط بین متغیرهای 
کیفی دو حالته از قبیل، جنس، بومی بودن، دوره تحصیلی( شبانه یا 
روزانه( و وضعیت تاهل با متغیرهای کمی از آزمون t با نمونه های 
مستقل و برای سنجش ارتباط بین متغیرهای کیفی چند حالته از قبیل 
رشته تحصیلی با متغیرهای کمی از آزمون آنالیز واریانس یك طرفه 
استفاده شد. همچنین برای مقایسه میانه هر یك از عبارات در دو 

گروه، آزمون من ویتنی یو مورد استفاده قرار گرفت.

یافته ها  
بررسی مشخصات فردی-اجتماعی دانشجویان نشان داد که 
190 دانشجو )76 درصد( دختر بودند؛ 215 )87 درصد( دانشجو در 
دوره روزانه مشغول به تحصیل بودند؛ 128 دانشجو )51/2 درصد( 
و  مامایی  رشته  در  درصد(   37/2( دانشجو   93 پرستاری،  رشته  در 
29 دانشجو )11/6 درصد( در رشته اتاق عمل تحصیل می کردند 
و میانگین سن این دانشجویان 1/5 ±21/7 سال و میانگین سابقه 

مشاوره آنها 1/9 ±4/8 ترم بود. 
نتایج نشان  با مشخصات فردی-اجتماعی اساتید،  در رابطه 
دارای  درصد(   66/7( نفر  زن؛ 21  درصد(   83/9( استاد  که 26  داد 
وضعیت استخدام رسمی بودند؛ همچنین 15 نفر )48/4 درصد( دارای 
مدرک کارشناسی ارشد پرستاری، 14 نفر )45/2 درصد( دارای مدرک 
کارشناسی ارشد مامایی، 1 نفر )3/2 درصد( دارای مدرک دکترای 
پرستاری  و 1 نفر )3/2 درصد( دارای مدرک دکترای بهداشت باروری 
کار                سابقه  میانگین  ±42/7 سال،  اساتید 4/8  میانگین سن  بودند. 
4/9 ±17/7 سال و میانگین سابقه مشاوره آنها 2/6 ±5/1 سال بود. 
نگرش  کل  نمره  معیار  انحراف  و  میانگین  مطالعه  این  در 
اساتید راهنما  7/19±73/51 و دانشجویان 8/18±63/91 بود که 
این اختالف از نظر آماری معنی دار بود )P>0/0001(. همچنین بین 
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نگرش اساتید و دانشجویان در گزینه های زیر تفاوت وجود داشت 
و اساتید با این گزینه ها موافقت بیشتری داشتند. "براي سازگاري 
است"،  الزم  امري  مشاوره  دانشگاهي  محیط  با  دانشجو  بیشتر 
"شرکت اساتید راهنما در دوره هاي آموزشي مشاوره ضروري است" 
"سازگاري به کمك مشاوره و راهنمایي تسهیل مي گردد"، "یكي از 
مزایاي مشاوره از بین بردن فاصله استاد و دانشجو است"، "مشاور به 
عنوان پناهگاهي امن براي دانشجویان است"، "مشاورین از راهنمایي 
دانشجویان احساس رضایت مي کنند"، "مشاورین راهنمایي دانشجو 
را کاري اضافه بر سازمان نمی دانند". از نظر دانشجویان نیز مشاوره 
نیاز به تخصص دارد که اساتید فاقد آن هستند و همچنین از نظر 
آنها برنامه های مشاوره فرصت تجربه کردن را از دانشجو می گیرد. 
تفاوت در نگرش در گزینه های فوق از نظر آماری معنی دار بود. 

)جدول 1(. 
در رابطه با ارتباط بین مشخصات دموگرافیك اساتید با نگرش 
و  رشته تحصیلی  بین  داد  نشان  نتایج  به مشاوره تحصیلی  نسبت 
دارد  وجود  داری  معنی  ارتباط  تحصیلی  مشاوره  به  اساتید  نگرش 

)p>0/01(، به طوری که میانگین و انحراف معیار نمره نگرش اساتید 
پرستاری )1/85±51/37( به طور معنی داری بیشتر از اساتید مامایی 
)4/80 ± 47/78( بود. همچنین در این مطالعه بین سایر مشخصات 
دموگرافیك اساتید)سن، جنس، سابقه مشاوره و سابقه کار( با نگرش 
آنان نسبت به مشاوره تحصیلی ارتباط معنی دار آماری وجود نداشت 

)جدول 2(.
در رابطه با ارتباط بین مشخصات دموگرافیك دانشجویان با 
نگرش نسبت به مشاوره تحصیلی نتایج نشان داد بین مشخصات 
دموگرافیك دانشجویان )سن، جنس، وضعیت تاهل، دوره تحصیلی و 
سابقه مشاوره( و نگرش آنان نسبت به مشاوره تحصیلی ارتباط معنی 
دار آماری وجود ندارد ولی بین رشته تحصیلی و نگرش دانشجویان 
به مشاوره تحصیلی ارتباط معنی داری وجود داشت )p>0/01( به 
طوری که میانگین و انحراف معیار نمره نگرش دانشجویان پرستاری 
دانشجویان  و   43/87 ± مامایی 5/78  دانشجویان   ،43/47±5/51
اتاق عمل 5/97± 39/96 بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار 

بود )جدول 3(.

جدول 1: مقایسه  میانگین نمره نگرش اساتید و دانشجویان نسبت به مشاوره تحصیلی

نگرش به مشاوره تحصیلي

آزمون من نگرش نسبت به مشاوره تحصیلی
ویتنی

P value
دانشجویاناساتید

انحراف معیار ± میانگینانحراف معیار ± میانگین

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

براي سازگاري بیشتر دانشجو با محیط دانشگاهي مشاوره امري الزم است.
شرکت اساتید راهنما در دوره هاي آموزشي مشاوره ضروري است.
راهنمایي اثربخش در پیشرفت تحصیلي دانشجویان مؤثر مي باشد.

سازگاري به کمك مشاوره و راهنمایي تسهیل میگردد.
انجام مشاوره مي تواند به موقع از افت تحصیلي دانشجویان جلوگیري کند

یكي از مزایاي مشاوره از بین بردن فاصله استاد و دانشجو است
در امر مشاوره عالقه مندي اساتید مشاور نقش مهمي دارد

بسیاري از مشكالت دانشجویان با مشاوره قابل پیشگیري است
مشاورین مي توانند در رفع مشكالت آموزشي دانشجویان نقش اصلي داشته باشند

مشاوره یك راه پر کردن وقت هاي اضافي اساتید است
برنامه هاي مشاوره فرصت تجربه کردن را از دانشجو مي گیرد

مشاوره مسؤولیت پذیري دانشجویان را از بین نمی برد
مشاور به عنوان پناهگاهي امن براي دانشجویان است
دادن جزوه ي راهنما مفیدتر از مشاوره  اساتید نیست

مشاورین از راهنمایي دانشجویان احساس رضایت مي کنند
بهتر است اساتید بجاي ارتقاء آموزش وقت خود را صرف مشاوره نمایند

مشاورین راهنمایي دانشجو را کاري اضافه بر سازمان نمی دانند
مشاوره نیاز به تخصص خاص دارد که اساتید دارای آن هستند

4/67 ± 0/47
3/90 ± 0/84
4/35 ± 0/66
4/25 ± 0/81
4/29 ± 0/70
3/25 ± 1/06
4/32 ± 0/54
4/51 ± 0/67
4/35 ± 0/55
4/00 ± 1/06
3/56 ± 1/13
3/93 ± 0/72
4/03 ± 0/98
4/20 ± 0/66
4/16± 0/94
4/00 ±0/85
3/93 ± 0/77
4/22 ± 0/61

4/32 ± 0/78
2/44 ± 0/22
4/07 ± 0/83
3/48 ± 1/27
4/06 ± 0/89
2/63 ± 1/15
4/20 ± 0/78
4/30 ± 0/79
4/23 ± 0/85
3/10 ± 1/35
2/81 ± 1/22
3/62 ± 1/00
3/29 ± 1/20
4/05 ± 0/80
3/13 ± 1/21
3/98 ±0/90
2/95 ± 1/21
2/80 ± 0/44

0/019
0/0001
0/071
0/001
0/589
0/003
0/708
0/160
0/843
0/0001
0/001
0/072
0/001
0/371
0/0001
0/993
0/0001
0/0001
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جدول 2: ارتباط بین مشخصات دموگرافیك اساتید با نگرش آنها نسبت به مشاوره تحصیلی

آزمون آماریمیانگین و انحراف معیارمتغیر
جنس
مرد
زن

68/0±13/11
74/20 ±6/24

t=- 1/43 ،df=25 ،P= 0/1

رشته تحصیلی*
پرستاری
مامایی

51/37±1/85
47/78 ± 4/80F= 8/56 ،df=29 , P> 0/01

سن
سابقۀ کار

سابقه مشاوره

r =-0/12 ،p= 0/51
r =0/006 ،p= 0/97
r = -0/26 ،p= 0/15

* دانشجویان رشته اتاق عمل تحت پوشش اساتید پرستاری دانشكده می باشند.

جدول 3: ارتباط بین مشخصات دموگرافیك دانشجویان با نگرش آنها نسبت به مشاوره تحصیلی

جنس

دوره تحصیلی

رشته تحصیلی

پسر
دختر

شبانه
روزانه

پرستاری
مامایی

اتاق عمل

43/32±5/59
43/20 ±5/82

44/20±5/38
43/20±5/67

43/47±5/51
43/87 ± 5/78
39/96 ±5/97

t=- 0/13 ،df=243 ، P= 0/8

t=- 0/89 ،df=238 ، P= 0/3

F= 5/19 ،df=2 ،<P 0/001

سن
سابقه مشاوره

r =-0/10 ، P= 0/11
r = -0/11 ، P= 0/09

بحث: 
این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه نگرش اساتید و د انشجویان 
نسبت به مشاوره تحصیلی انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان 
داد که اساتید و دانشجویان در گزینه های "مشاوره نقش مهمی در 
سازگاری دانشجو داشته و عاملی برای پیشرفت تحصیلی دانشجویان 
می باشد" و همچنین "شرکت اساتید در دوره های آموزشی جهت 
مشاوره موثر مفید می باشد" توافق نظر داشتند. در مطالعه ادهمی 
مورد  در سه  اساتید  نگرش  نمره  میانگین  نیز   )1387( همكاران  و 
دارد. در  با مطالعه حاضر همخوانی  بود که  باال گزارش شده  فوق 
این مطالعه اساتید با گزینه مشاوره نیاز به تخصص خاص دارد که 
اساتید دارای آن هستند، مخالف بودند که با مطالعه حاضر همخوانی 
ندارد )2(. در مطالعه شكورنیا و همكاران )1390( نیز دانشجویان به 
ضرورت مشاوره تاکید داشته و بر این باور بودند که استاد راهنما می 
تواند در هدایت تحصیلی دانشجو موثر باشد )16(. در مطالعه سام و 
همكاران )1391( دانشجویان کارشناسی وجود استاد مشاور در کنار 

دانشجو را امری ضروری می دانستند )6(. مطالعه شمس و همكاران 
)1379( نیز نشان داد مشاوره تحصیلی از افت تحصیلی دانشجویان 
یاری                                                                                                   تحصیلی  اهداف  به  دستیابی  در  را  آنها  و  کرده  پیشگیری 
مراجعه  هاي  زمینه  شاهي  مطالعه  در  بطوریكه   .)17( کند  می 
آموزشي  امور  به  مربوط  اول  درجه  در  راهنمایي  براي  دانشجویان 
و  به مسائل شخصي  مربوط  بعد  هاي  رتبه  در  و  ادامه تحصیل  و 
همكاران  و  زارع  مطالعه  در   .)18( بود  شغلي  مسائل  و  خانوادگي 
)1393( نیز از نظر درصد زیادی از دانشجویان مشاوره امری مؤثر 
امری غیر  را  از دانشجویان آن  بوده و فقط 7/9 درصد  و ضروری 
ضروری دانسته اند )15(. به طور کلی این یافته ها بیانگر این است 
که دانشجویان و اساتید هر دو در ضرورت انجام مشاوره توافق دارند.  
همچنین در این مطالعه اگر چه اساتید نسبت به دانشجویان از 
نگرش مثبتی تری برخوردار بودند ولی در برخی از موارد بین نگرش 
اساتید و دانشجویان تفاوت وجود داشت، اساتید وظیفه اصلی خود 
را آموزش دانشجویان دانستنه و مشاوره را کاری اضافه بر خود می 
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دانستند. درحالی که دانشجویان مشاوره را ضروری تر از آموزش می 
دانستند. همچنین از نظر دانشجویان مشاوره امری تخصصی بوده 
که اساتید توانایی الزم را در این زمینه ندارند. پژوهشگران مطالعه 
ای را که به مقایسه نگرش دانشجویان واساتید بپردازند نیافتند ولی 
در مطالعاتی که به بررسی نگرش اساتید و دانشجویان به تنهایی 
پرداخته بودند نتایج مشابهی دیده شد. در مطالعه جعفرپور و همكاران 
)1392( اساتید راهنما نگرش مثبتی به مشاوره داشتند )2,13(. در 
مطالعه هزواوه ئی )1380( نیز اساتید نگرش قابل قبولی نسبت به 
آقاجانی نشان داد که  مشاوره تحصیلی داشتند )3(. مطالعه حاجی 
بیشتر دانشجویان نگرش متوسطی به مشاوره اساتید راهنما داشتند و 
حتی تعداد قابل توجهی نیز در این زمینه نگرش منفی داشتند )19(. 
در هیچكدام از مطالعات فوق به جزئیات ابعاد نگرش دانشجویان و 
اساتید پرداخته نشده است لذا امكان مقایسه با نتایج مطالعات حاضر 

فراهم نشد. 
رشته  از  غیر  به  که  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج  همچنین 
آنان  نگرش  با  اساتید  دموگرافیك  مشخصات  سایر  بین  تحصیلی 
نسبت به مشاوره ارتباط معنی دار آماری وجود نداشت. در مطالعه 
جعفرپور و همكاران بین جنس، سابقه مشاوره با نگرش اساتید ارتباط 
معنی داری وجود داشت که با مطالعه حاضر همخوانی ندارد. علت 
این تفاوت می تواند مربوط به مشخصات شرکت کنندگان باشد بدین 
معنی که در مطالعه حاضر تعداد اساتید زن بیشتر از اساتید مرد بود 
در حالیكه در مطالعه جعفرپور توزیع جنسی اساتید تقریبا یكسان بود 

  .)16(
در این مطالعه میانگین نمره نگرش دانشجویان اتاق عمل 
نسبت به دانشجویان پرستاری و مامایی پایین تر بود. در مطالعه سام 
و همكاران )1391( بین نمره نگرش این دانشجویان اختالف معنی 
به دلیل مشكالت  احتمااًل  این اختالف  یافت نشد )6( علت  داری 
آموزشی فراوانی بود که در زمان مطالعه، این دانشجویان به خاطر 
جدید التاسیس بودن رشته در دانشكده پرستاری مامایی تبریز با آن 

روبرو بودند.
این مطالعه دارای یك سری محدودیت هایی می باشد که 
کاربرد و تعمیم یافته های آن را محدود می سازد. اواًل، این یافته 
ها بر اساس خود گزارش دهی شرکت کنندگان  بوده و راهی برای 
اعتبار دهی به این یافته ها وجود نداشت. دوماً، ممكن است برخی 
شرکت کنندگان و به ویژه دانشجویان از ارائه اطالعات به دلیل ترس 
خودداری نمایند که سعی شد با محرمانه نگه داشتن شرکت کنندگان 

و بیان اهداف مطالعه تا حد زیادی این مشكل حل شود.

نتيجه گيری  
دانشجویان  و  اساتید  نگرش  بین  تفاوتهایی  مطالعه  این  در 
موارد  از  یكی  مشاوره  انجام  برای  تخصص  نداشتن  داشت.  وجود 
اختالف بود که علل احتمالی آن می تواند مربوط به تفاوت دیدگاه ها 
از وظایف استاد راهنما باشد. اساتید مشاوره را فقط مشاوره تحصیلی 
می دانند در حالی که دانشجویان انتظاراتی فراتر از مشاوره تحصیلی 
از اساتید داشته و گاهی اوقات جهت کسب مشاوره در مورد مشكالت 
لذا برگزاری جلسات  نمایند.  خانوادگی به استاد راهنما مراجعه می 
توجیهی برای تعدیل انتظارات دانشجویان از اساتید مشاور می تواند 

مفید باشد. 
همچنین نتایج نشان دهنده نگرش مثبت دانشجویان و اساتید 
امر  این  بوده است،  به مشاوره  مامایی نسبت  پرستاری و  دانشكده 
توان  دهد که در صورت فراهم بودن بستر مناسب می  نشان می 

از این پتانسیل برای پیشرفت همه جانبه دانشجویان استفاده نمود. 
با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود مطالعاتی در 
زمینه ترجیحات دانشجویان و اساتید در زمینه مشاوره نیز انجام شود. 
همچنین، بهتر است این مطالعه در دیگر واحدهای دانشگاهی نیز 
مطالعات  اندک  از  آمده  به دست  های محدود  یافته  تا  انجام شود 

داخلی بیشتر مورد تایید قرار گیرد. 
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Abstract
Introduction: Consultation is one of the most effective factors in the students' 

educational progress. Lack of belief in the effectiveness of consultation and differences in 
students' attitudes on the effectiveness of counseling can be a barrier to implementation of 
this program. Therefore, this study aimed to determine and compare the attitude of faculty 
members and students toward academic counseling.

Method: In this comparative study in 2011, the attitude of 31 faculty members and 
250 students (nursing, midwifery and operating room) of Tabriz Nursing and Midwifery 
faculty with random sampling method, were examined using Adhami's attitude of academic 
counseling, an 18-item questionnaire. The data analysis was conducted using descriptive 
and inferential statistics, (independent t-test, pearson correlation and Oneway analysis of 
variance) by SPSS version 13.

Results:	There	was	a	significant	difference	in	the	mean	and	standard	deviation	of	faculty	
members and students’ attitude; 73.51±7.19 and 63.91±8.18, respectively (P>0.0001). 
Also in this study, the mean and standard deviation of nursing faculty members' attitude 
(51.37±1.85)	was	significantly	more	than	midwifery	faculty	members	(47.78±4.80)	(P<0.01).

Conclusion:	According	 to	 the	 findings,	 there	were	 differences	 between	 the	 attitudes	
of faculty members and students in some cases. In the viewpoint of faculty members, 
counseling was necessary to support the student. In the viewpoint of students, consulting 
required	specialty	in	the	field.	Attention	to	these	differences	is	necessary	in	providing	the	
necessary counseling services by faculty members.
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