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مقدمه :مشاوره صحيح براي ارتقاي سطح کيفي زندگي و پيشرفت در جامعه به ويژه در مراکز آموزشي از اهميت زيادي برخوردار
است .مطالعه کيفي حاضر با توجه به اهميت شناخت عميق ديدگاههاي دانشجويان در راستاي چالشها و تسهيلکنندههاي فرايند
مشاوره ،طراحي و اجرا گرديد.
روش بررسی :پژوهش حاضر يک مطالعه کيفي و از نوع تحليل محتوا بود .در اين مطالعه ،روش نمونهگيري مبتني بر هدف و با
مصاحبههاي نيمه ساختار يافته با رعايت حداکثر تنوع و با مشارکت  03دانشجو انجام شد .جمعآوري دادهها تا مرحله اشباع پيش رفت
و سپس تحليل دادهها از طريق شيوه تحليل محتواي قراردادي انجام گرفت ،بهنحويکه پس از پيادهسازي مصاحبهها و غوطهوري در
تحليل داده ها ،کدهاي اوليه استخراج شد .در مراحل بعدي بازبيني ،بررسي و طبقهبندي کدهاي اوليه بهمنظور تعيين طبقات اصلي
انجام شد.
نتایج :از ديدگاه دانشجويان ،چالشهاي پيش روي مشاوره تحصيلي شامل دو درونمايه اصلي ،چهار طبقه اصلي و هفت زير طبقه
طبقات اصلي شامل عدم اطالعرساني مناسب به دانشجو ،در دسترس نبودن استاد مشاور ،انتخاب استاد مشاور بدون نظرسنجي دانشجو
و ارتباط نامناسب بين استاد و دانشجو بود .در رابطه با تسهيلکنندههاي فرايند مشاوره يک درونمايه (تقويت عوامل سازماني مربوط
به فرايند مشاوره) سه طبقه اصلي و چهار زير طبقه به دست آمد .طبقات اصلي شامل تفکيک مشاور از مدرس ،توانمندسازي اساتيد
مشاور و آزادي عمل دانشجو در انتخاب استاد مشاور بود.
نتیجهگیری :نتايج مطالعه حاضر نشان ميدهد که فرايند مشاوره در دانشگاه با چالشهاي سازماني و فردي همچون عدم اطالعرساني
مناسب به دانشجو ،در دسترس نبودن استاد مشاور ،انتخاب استاد مشاور بدون نظرسنجي دانشجو و ارتباط نامناسب بين استاد و
دانشجو مواجه است و بر اساس ديدگاههاي دانشجويان به نظر ميرسد که با تفکيک مشاور از مدرس ،آزادي عمل دانشجو در انتخاب
استاد مشاور و توانمندسازي اساتيد مشاور ،ميتوان فرايند مشاوره را بهبود بخشيد.
واژههای کلیدی :موانع مشاوره ،تسهيلکنندههاي مشاوره ،استاد مشاور ،راهنمايي دانشجو
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بود .درونمايهها شامل نياز به بهبود عوامل سازماني مربوط به فرايند مشاوره و نياز به بهبود عوامل فردي در بين اساتيد و دانشجويان و
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مقدمه
مشاوره فرايندي است مبتني بر يک رابطه دوستانه و

اعتماد دانشجو ،هدايت دانشجو در زمينههاي برنامهريزي

تخصصي که طي آن مشاور کارآمد با استفاده از دانش و

درسي ،ادامه تحصيل و پذيرش مسئوليت شغلي آينده را بر

مهارتهاي ويژه خود ،امکان رشد ،حل مشکل و تغيير مراجع

عهده دارد .تا حد امکان رشته تحصيلي استاد مشاور و دانشجو

يا مراجعان خود را فراهم ميسازد ( .)2دانشجويان در دوران

بايد مشابه بوده و در طول تحصيل دانشجو ثابت باشد .استاد

تحصيل با مشکالت فراواني مواجه ميشوند که ميتواند آسيب-

مشاو ر بايد دانشجو را با مقررات آموزشي ،پژوهشي و تحصيلي

هاي مخرب و جبرانناپذيري به همراه داشته باشد .فشارهاي

آگاه نموده و از طريق سامانه سما به اطالعات فردي ،تحصيلي،

رواني ناشي از تغيير در شرايط زندگي ،دوري از خانه و خانواده،

خانوادگي و کارنامه تحصيلي او دسترسي داشته باشد .الزم به

مشکالت مالي و اقتصادي ،ازدواج ،اشتغال حين تحصيل و به

ذکر است ارزيابي ساالنه عملکرد استادان مشاور توسط

تبع آنها مشکالت آموزشي از جمله عدم کفايت علمي و

دانشجويان انجام شده و نتايج آن به معاون آموزشي دانشکده

تحصيلي ،ترک تحصيل و عدم دستيابي به اهداف آموزشي و

ارائه ميگردد و به طور محرمانه در اختيار استاد مشاور قرار

طوالني شدن مدت تحصيل نمايانگر مسئوليت خطير مسئولين

گرفته تا نقاط ضعف و قدرت خود را بررسي نمايد (.)5

هاست ( .)1 ,0اين در حاليست که يک مشاوره مناسب از طرف

نقش دارند که از جمله جنس ،سن ،طبقه اجتماعي مشاوره

فردي متخصص و با صالحيت ،ميتواند منجر به حل مشکالت

دهنده و مشاوره گيرنده و آشنايي مشاور با فنون مشاوره را

دانشجويان شده به طوري که عالوه بر آموزشِ نحوه مواجهه با

ميتوان نام برد .همچنين براي ايجاد رابطه استاد مشاوري

رويدادهاي زندگي ،به گسترش بينش ،حل تعارضات دروني و

موفق ،متعهد و ارتقا مهارتهاي بين فردي استاد و دانشجو و

رشد روابط سازنده با ديگران ميانجامد و در نهايت موجب

محيط ،وجود تسهيلکننده در دانشگاههاي پزشکي الزم است

بازدهي و کارآمدي بيشتر نظام آموزشي ،افزايش پيشرفت و

( .)4 ,6تحقيقات مختلف نشان دادهاند که بنا بر نظرات

کاهش افت تحصيلي ميگردد و فرصتهايي را براي رشد و

دانشجويان ،اساتيد راهنما موفقيت کاملي در ارائه مشاوره و

تغيير الگوي رفتاري آنان فراهم نمايد(.)0 ,4

راهنمايي دانشجويان نداشتهاند و دانشجويان ،اساتيد مشاور را

دومين شوراي عالي برنامهريزي علوم پزشکي تصويب شده و در

نميشناسند ( .)4 ,7مولفههاي يک مشاورهي کارآمد و خوب در

حال اجرا است .در اين برنامه ،راهنمايي و مشاوره بايد از بدو

جوامع مختلف جداي از اشتراکاتي که دارد ،از وجوه متمايزي

ورود دانشجو به محيط آموزشي آغاز و تا پايان دوران تحصيل

نيز برخوردار ميباشد و هرگز نميتوان يکسري مولفههاي کلي

ادامه يابد .قبل از آغاز هر نيمسال تحصيلي ،برنامه حضور

و مطلق را براي مشاوره در تمام جوامع مشخص نمود (.)1

استادان مشاور توسط خود آنان و با توجه به برنامه کالسي

همچنين با توجه به اين مطلب که تحقيقات انجام شده در

دانشجويان تحت پوشش هر استاد ،تنظيم شده و به اطالع

مورد مشاوره تحصيلي ،تحقيقاتي کمي بوده و شناخت و

دانشجويان ميرسد .استاد مشاور با حداقل سه سال سابقه

شفافسازي عميق ابعاد مختلف عملکرد اين مراکز نيازمند

آموزشي و گواهي شرکت در دورههاي توجيهي (قوانين ،مقررات

انجام مطالعهاي کيفي است ،لذا اين مطالعه با هدف بررسي

آموزش و مشاوره) با تسلط بر آئيننامهها ،محيط و فرهنگ

کيفي ديدگاه و نظرات دانشجويانِ دانشگاه علوم پزشکي همدان

دانشگاه و نيز آشنايي با جامعه ،به عنوان فردي خردمند و قابل

در ارتباط با مشاوره و راهنمايي تحصيلي انجام شد.
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دانشگاه در جهت شناسايي و کنترل و پيشگيري از اين آسيب

به طور کلي عوامل مختلفي بر موفقيت و تاثير فرايند مشاوره
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روش کار
از آنجايي که هدف مطالعه تبيين ديدگاه دانشجويان در

ضبط صدا ،به زبان بدني مصاحبهشونده توجه مينمود و تمام

خصوص چگونگي راهنمايي و مشاوره تحصيلي بود ،در اين

حاالت وي را يادداشت ميکرد) و تا زمان اشباع دادهها و عدم

مطالعه کيفي از روش تحليل محتواي قراردادي يا همان

دستيابي به دادههاي جديد ،ادامه يافت .همچنين مصاحبهها

 Conventional content analysisاستفاده شد .اين روش

بصورت نيمه ساختار يافته انجام شد تا عالوه بر دستيابي به

زماني مناسب است که نظريههاي موجود يا متون قبلي در مورد

پاسخ سواالت از پيش تعيين شده ،فرصتي هم براي آنچه که

پديده مورد نظر محدود باشد .اين روش موجب کسب اطالعات

شرکتکننده مايل است از تجارب خود در زمينه پژوهش بيان

عميق و با ارزش از شرکتکنندگان ميشود .در روش تحليل

نمايد ،فراهم گردد .ابتدا مصاحبهها با طرح سواالت کلي آغاز

محتوا ،محققان از بکارگيري طبقات از قبل تعيين شده اجتناب

شده و در ادامه به بررسي عميقتر آن پرداخته ميشد .در شروع

کرده و در عوض طبقات از دادهها استخراج ميشوند .در اين

مصاحبه ،سواالت دموگرافيک (مثل سن و نام دانشکده) پرسيده

حالت تحليل دادهها با خواندن آنها به صورت مکرر آغاز ميشود

و سپس روند مصاحبه با سواالت عموميتر ادامه يافت همزمان

تا درکي کامل درباره آنها به دست آيد .امتياز بارز تحليل

با پيشرفت مصاحبهها و تحليل دادهها و نيز نوع پاسخ مشارکت

محتواي کيفي قراردادي ،به دست آوردن اطالعات مستقيم و

کنندگان ،سواالت جزئيتر نيز پرسيده شد .به عنوان مثال پس

آشکار از مطالعه بدون تحميل طبقات يا نظريههاي از پيش

از سواالت گرمکننده مصاحبه از آنان پرسيده ميشد که آيا

تعيين شده ميباشد ( .)3بنابراين محققان بايد کامال در دادهها

استاد مشاور خود را ميشناسند و يا اينکه چگونه با او آشنا

غوطهور شوند تا بتوانند به درک و بصيرتي نو دست پيدا کنند.

شدند .در ادامه از آنان پرسيده ميشد که به نظر آنان يک استاد

دانشکدههاي علوم باليني شامل دانشکدههاي پزشکي،

را محکمتر نمود .در ادامه مصاحبهها توسط فرد مصاحبهکننده

پرستاري-مامايي ،دندانپزشکي ،توانبخشي و پيراپزشکي) اين

جمعبندي و براي مصاحبهشوندگان خوانده و از آنها خواسته

دانشگاه به روش نمونهگيري هدفمند با حداکثر تنوع از نظر

شد که اگر برداشت محقق درست است تاييد و اگر تناقضي

رشته و مقطع تحصيلي از بين دانشجوياني که استاد مشاور

وجود دارد ،آن را مطرح نمايند .زمان انجام هر مصاحبه ،حدودا

داشتند انتخاب شدند .در پژوهش حاضر دانشجوياني انتخاب

بين  03تا  73دقيقه بود .مصاحبه از دانشجويان به صورت

مي شدند که حداقل دو ترم گذشته را در دانشگاه علوم پزشکي

انفرادي در زمانهاي فراغت دانشجو و در مکاني که مورد

همدان مشغول به تحصيل بوده و رضايت خود مبني بر

ترجيح آنها بود ،صورت گرفت .تمام پاسخهاي شرکتکنندگان

مشارکت در مطالعه را اعالم ميکردند .مالحظات اخالقي در

توسط يکي از اعضاي تيم تحقيق يادداشت شده و در صورت

اين مطالعه شامل کسب رضايتنامه کتبي و آگاهانه از شرکت

موافقت شرکتکنندگان صداي آنها توسط ضبط صوت ،ضبط

کنندگان با تاکيد بر بيان هدف انجام پژوهش ،کسب اجازه از

ميگرديد .در مواردي که اجازه ضبط صدا داده نميشد ،تيم

آنان جهت ضبط صدا و آزاد بودن آنها براي کنارهگيري از

تحقيق به ناچار به يادداشت صحبتها اکتفا مينمود .به منظور

پژوهش در هر زمان از مطالعه بود .کليه مصاحبهها به صورت

کاهش خطاي مصاحبه ،تيم مصاحبهکننده داراي رشته دکتراي

فردي و چهره به چهره ،توسط دو نفر از اعضاي تيم تحقيق که

تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت بوده و از افرادي

دانشجوي دکتراي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت بود ،انجام

انتخاب شده بودند که به فرايند مصاحبه کيفي آشنا بودند.

شد (يک نفر سواالت را پرسيده و نفر دوم عالوه بر نوشتن و

همچنين اين تيم قبال در خصوص مطالعه کيفي و فرايند
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مصاحبه آموزشهاي الزم را ديده بود .عالوه بر اين مصاحبه

کاربرد دادهها در ديگر زمينهها را ارزشيابي نمايند .قابليت

شوندگاني انتخاب ميشدند که ارتباط دوستانه يا کاري با تيم

مستندسازي به معناي ميزان صداقت و انصافي است که محقق

پژوهش نداشته و آنها به راحتي ميتوانستند بطور يکسان

از واقعيتها نشان ميدهد .در اين مطالعه تالش شد تا تجربه

سواالت را از همه مصاحبهشوندگان بپرسند .به منظور تجزيه و

شرکتکنندگان به وضوح نمايان گردد .درنهايت براي افزايش

تحليل پاسخهاي شرکتکنندگان از روش تحليل محتواي

دقت علمي پژوهش از بازبيني توسط همکار استفاده شد .بدين

قراردادي  Graneheimو  Lundmanاستفاده شد (.)23

معنا که با تعامل هر چه بيشتر بين اعضاي تيم تحقيق به

بدين صورت که بعد از اتمام هر مصاحبه ،تيم تحقيق يادداشت

خصوص متخصصاني که در زمينه مطالعه کيفي تجربه بيشتري

هاي نوشته شده را با صداي ضبط شده مطابقت داده ،سپس

داشتند ،مطالعه از طريق مباحثات انتقادي به چالش کشيده

واحدهاي معني از گفتههاي مشارکتکنندگان در قالب کدهاي

شد و نتايج در بهبود مطالعه به کار گرفته شد.

اوليه از مصاحبهها استخراج شدند .کدهاي اوليه بر اساس تشابه

اين پژوهش حاصل بخشي از طرح دانشجويي با کد اخالق

مفهومي در زيرطبقات دستهبندي و نامگذاري شدند .پس از

 IR.UMSHA.REC.1395.63مصوب کميته اخالق

بازنگري ،اصالح و تأييد توسط تيم تحقيق ،روند جمعآوري و

دانشگاه علوم پزشکي همدان ميباشد.

آناليز دادهها ادامه يافت .زيرطبقات با هم مقايسه شده و در
طبقات اصلي که انتزاعيتر بودند ،قرار گرفتند .طبقات اصلي نيز
دستهبندي شده و به آنها مفهومي انتزاعيتر اختصاص داده شد
(درونمايه) و در نهايت يافتهها گزارش گرديد.

یافته ها
از بين  03دانشجو 20 ،نفر از دانشکدههاي علوم پايه و 27
نفر از دانشکدههاي علوم باليني بودند 76 .درصد مشارکت-

و قابليت مستندسازي براي صحت اطالعات کيفي به کار ميرود

کارشناسي مشغول به تحصيل بوده و ميانگين سني آنها 1/57

( .)22در اين پژوهش براي افزايش اعتبار ،زمان کافي براي

 12/32 ±سال بود .همانطور که در جدول شماره  2در خصوص

جمعآوري دادههاي عميق صرف شد .متن کدگذاري شده به

نظرات و ديدگاه دانشجويان نسبت به چالشهاي مربوط به

مشارکتکنندگان برگردانده و صحت و تناسب کدهاي استخراج

مشاوره تحصيلي نشان داده شده است ،پس از تجزيه و تحليل

شده بازنگري و در صورت لزوم اصالح شد .همچنين با کمک

مداوم و مقايسه کدها ،درنهايت  1درونمايه اصلي 4 ،طبقه و 7

تيم پژوهش و ساير متخصصين نحوه کدگذاري دادهها مورد

زير طبقه به دست آمد .همچنين بر اساس جدول شماره  1در

بررسي قرار گرفت .تأييدپذيري يا عينيت واقع نشاندهنده بي

خصوص نظرات و ديدگاه دانشجويان نسبت به تسهيلکنندهها

طرفي محققان و توافق همه اعضاي تيم تحقيق روي مصاحبهها

در مسير فرايند مشاوره ،پس از تجزيه و تحليل مداوم و مقايسه

است .در مطالعه حاضر دادهها به طور کامل برگرفته از اطالعات

کدها ،درنهايت به  2درونمايه اصلي 0 ،طبقه و  4زيرطبقه

شرکتکنندگان بود ( .)21قابليت اعتماد به معناي پايداري

دست يافتيم.

] [ Downloaded from jmed.ssu.ac.ir on 2022-08-12

پنج معيار اعتبار ،تاييدپذيري ،قابليت اعتماد ،قابليت انتقال

کنندگان زن و  14درصد مرد بودند .اکثر آنها در مقطع

دادهها در طي زمان و مکان ميباشد که در مطالعه حاضر از
جهت دستيابي به قابليت انتقال ،محقق از طريق مصاحبه با
شرکتکنندگانِ متفاوت و ارائه نقل قولهاي مستقيم ،توصيفي
غني و عميق از اطالعات براي خوانندگان فراهم نمود تا آنها
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طريق تکرار گام به گام و بررسي دقيق دادهها صورت گرفت.
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دیدگاه دانشجویان نسبت به چالشهای مربوط به مشاوره

الف)ارتباط نامناسب بين استاد و دانشجو :دانشجويان از بيان

تحصیلی:

مشکالت خصوصي خود نزد اساتيد مشاور بيمناک بودند و به

 .2نياز به ارتقاء عوامل سازماني مربوط به فرايند مشاوره:

آنها اعتمادي نداشتند.

الف)عدم اطالعرساني مناسب به دانشجو :در اين بخش يکي

"من تا ترم چهار جرات نميکردم آنطور که بايد به او (استاد

از داليل کم بودن تعداد مشاورههاي دانشجويي ،عدم اطالع-

مشاور) اعتماد کنم ...پيشش بروم و حرفهايم را بزنم ...بعضي

رساني مناسب در خصوص فرايند مشاوره به دانشجو ذکر مي-

مواقع مشکل ما مثال با اخالق و رفتار يک استاد است .نميتوان

شد .دانشجويان معتقد بودند که خيلي از آنها اطالعي از وجود

اعتماد کرد به اينکه استاد مشاور حرفهاي مرا به ايشان منتقل

استاد مشاور نداشته و يا شرح وظايف آنها را نميدانستند.

نکند به هر حال آنها با هم همکارند(".دانشجوي شماره )4

"ما فقط در برگهي انتخاب واحد اسم استاد مشاور را ديدهايم و

برخورد نامناسب اساتيد با دانشجويان که منجر به دلسرد شدن

اال تا حاال پيشش نرفتيم( ".دانشجوي شماره )5

دانشجو نسبت به پيامد مشاوره شده بود.

"دانشجو معموال ترمهاي اول از دانشگاه و استاد مشاور زياد

" به نظر من برخي از اساتيد اصال برخورد مناسبي با دانشجو

اطالع ندارد اگر هم باشد براي انتخاب واحد است(".دانشجوي

ندارند ،پس چگونه ميتوان با آنها درد دل کرد ...گاهي آنقدر

شماره )22

سرد برخورد ميکنند که از رفتن به اتاق استاد پشيمان مي-

ب)در دسترس نبودن استاد مشاور :بيشتر دانشجويان

شوي ("...دانشجوي شماره)11

بودند .آنها در دسترس نبودن استاد مشاور را يک مشکل مهم

دانشجويان عقيده داشتند که برخي از اساتيد در انجام امر

در دريافت خدمات مشاوره ميدانستند و از نظر آنها اين عدم

مشاوره کوتاهي ميکردند.

دسترسي به دليل حجم کاري زياد اساتيد بود.

"من فکر نميکنم با وجود گرفتاريهاي استاد ،خيلي مشکالت

"نبايد از اساتيد گله کرد چون مشغلهشان زياد است و عالوه بر

شخصي من برايش مهم باشد .من ترم قبل مشکل جابجايي

تدريس پستهاي ديگري هم دارند .بنابراين نميتوان به آنها

واحدهاي درسي داشتم وقتي از مشاورم پرسيدم چکار کنم،

آنطور که بايد دسترسي پيدا کرد(".دانشجوي شماره )12

گفت هر طور خودت ميداني و کمکي به من نکرد و من مجبور

"به نظر من درست نيست که استاد مشاور را از آدمهايي

شدم از بچههاي سال بااليي راهنمايي بگيرم(".دانشجوي شماره

انتخاب کنند که مشغله زيادي دارند ،چون مشاوره کار سنگيني

)24

است و هميشه بايد در دسترس باشند(".دانشجوي شماره )26

دانشجويان اعتقاد داشتند که اساتيد مشاوره مهارت کافي براي

ج)انتخاب استاد مشاور بدون نظرسنجي دانشجو :دانشجويان

انجام مشاوره را نداشتند و دليل ناکافي بودن مهارت آنها را در

استاد منتخب نداشتند.

"استاد م شاور بايد بتواند ذهن طرف را بخواند و بداند چي مي-

"دانشجو هيچ حقي در انتخاب استاد مشاور ندارد و ممکن

خواهم بگويم ،يعني قشنگ خودش را جاي اون کسي که

است کساني انتخاب شوند که به آنها عالقه نداريم پس چطور

مشکل دارد بگذارد(".دانشجوي شماره )21

ميتوانيم به او اعتماد کنيم؟"(دانشجوي شماره )23

"بسياري از اساتيد تجربهي مشاوره ندارند و يا حتي کمکاري

 .1نياز به ارتقا عوامل فردي در بين اساتيد و دانشجويان:

ميکنند .بنابراين دانشجو براي آنها مهم نيست .پس ارتباط
خوبي برقرار نميکنند( ".دانشجوي شماره )2

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دوره پانزدهم ،شماره سوم ،پاییز 9311

] [ DOI: 10.18502/jmed.v15i3.4893

احساس ميکردند که حق انتخابي ندارند و گاها عالقهاي نيز به

پايين بودن دانش مشاوره و نداشتن تجربه کافي ميدانستند.

] [ Downloaded from jmed.ssu.ac.ir on 2022-08-12

شرکتکننده در اين مطالعه از عملکرد مشاورهي اساتيد ناراضي

از ديد دانشجويان ،وضعيت آنها براي استاد مشاور مهم نبود.
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جدول  -2ديدگاههاي دانشجويان نسبت به چالشهاي مربوط به مشاوره تحصيلي
درونمایه

طبقه

زیر طبقه

کد

عدم اطالعرساني مناسب
به دانشجو

عدم شناخت نسبت به فرايند مشاوره

فقدان دستورالعملهاي روشن و شفاف در خصوص مشاوره ،شناخت ناکافي
دانشجو از وجود استاد مشاور ،ناآگاهي دانشجو از وظايف استاد مشاور

اصلی
نیاز به
ارتقاء
عوامل
سازمانی
مربوط به
فرایند
مشاوره
نیاز به
ارتقا

در دسترس نبودن استاد
مشاور

حجم کاري اساتيد مشاور

انتخاب استاد مشاور بدون
نظرسنجي دانشجو
ارتباط نامناسب
استاد و دانشجو

بين

عدم عالقه به استاد منتخب ،فقدان استراتژيهاي انگيزشي
ترس از افشاي اسرار دانشجو

عوامل

دلسرد شدن دانشجو نسبت به مشاوره

فردی در

مهم نبودن وضعيت دانشجو براي
استاد مشاور

بین
اساتید و
دانشجو
یان

کم بودن تعداد اساتيد ،عدم تناسب تعداد دانشجويان و مشاوران

نداشتن مهارت کافي براي انجام
مشاوره

خصوصي بودن اغلب مشکالت دانشجو ،مواجهه مکرر با اساتيد مشاور در
کالسهاي درس
برخورد نامناسب برخي اساتيد با دانشجويان ،انعظافپذيري پايين استاد
بيانگيزگي استاد ،مسامحه برخي از اساتيد مشاور
پايين بودن دانش مشاوره در استاد مشاور ،ضعف در مهارتهاي علمي و
عملي برخي اساتيد
نداشتن تجربه کافي مشاوره در برخي اساتيد مشاور

مشاوره تحصیلی:

تجربههاشون رو با هم رد و بدل کنن ،به نظر من اين کار خيلي

 .2تقويت عوامل سازماني مربوط به فرايند مشاوره:

ميتونه کمککنند باشه( ".دانشجوي شماره )11

الف)تفکيک مشاور از مدرس :دانشجوها اعتقاد داشتند که

ج)آزادي عمل دانشجو در انتخاب استاد مشاور :دانشجويان

مشاور بايد عضو اساتيد دانشگاهي نباشد و اين امر نياز به

بيان کردند که نياز دارند خودشان اساتيد مشاورشان را انتخاب

تخصص روانشناختي دارد.

کنند .آنها دليل اين خواسته را نياز به درک متقابل استاد و

" من براي مشکالتم ترجيح ميدم که پيش مشاوره خارج از

دانشجو دانستند.

دانشگاه بروم آخه آنها روانشناسي خوندن و بهتر ميتونن تو

" روزي که انتخاب واحد کردم ،گفتن اين خانوم استاد مشاور

مشکالتم بهم کمک کنن( ".دانشجوي شماره )27

منه .بعدا که با اساتيد بيشتر آشنا شدم دوست داشتم فرد

ب)توانمندسازي اساتيد مشاور :از ديدگاه دانشجويان ،اساتيد

ديگهاي استاد مشاورم باشه(".دانشجوي شماره )20

] [ Downloaded from jmed.ssu.ac.ir on 2022-08-12

دیدگاه دانشجویان نسبت به تسهیلکنندههای مربوط به

"اساتيد بايد بعضي وقتها با هم جلساتي داشته باشند و

نياز داشتند که در رابطه با مشاوره توانمند شوند.
نشستهاي مشورتي بين اساتيد به منظور اشتراکگذاري
تجارب مثبت در مشاوره و برگزاري دورههاي آموزشي براي آنان
صورت گيرد.
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و بيان نمودند که اين توانمندسازي ميتواند از طريق برگزاري
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جدول  -1ديدگاههاي دانشجويان نسبت به تسهيلکنندههاي مشاوره تحصيلي
درونمایه اصلی
تقویت

عوامل

سازمانی

زیر طبقه

طبقه

نياز به تخصصي کردن مشاوره

تفکیک مشاور از مدرس

مربوط به فرایند مشاوره

کد
باال بردن اطالعات روانشناختي اساتيد ،استخدام
روانشناسان براي مشاوره
در نظر گرفتن تفاوت در نيازهاي مشاورهاي
دانشجويان ،توجه به حجم کاري اساتيد هيئت
علمي

توانمندسازی اساتید مشاور

آزادی

عمل

دانشجو

در

برگزاري نشستهاي مشورتي
اساتيد مشاور و اشتراک تجارب با
هم

ارتقاء تجارب اساتيد مشاور

برگزاري دورههاي آموزشي

به روز بودن اطالعات اساتيد

درک متقابل استاد و دانشجو

توجه به معيارهاي انتخاب دانشجويان ،تناسب
سني و جنسي استاد مشاور با دانشجو

انتخاب استاد مشاور

بحث
از ديدگاه دانشجويان ،چالشهاي پيش روي مشاوره
تحصيلي شامل  1درونمايه اصلي (نياز به ارتقا عوامل سازماني

اين جلسات نبودند که اين امر ميتواند منجر به شناخت ناکافي
نسبت به استاد مشاوره و فرايند مشاوره شود (.)24

اساتيد و دانشجويان) و  4طبقه اصلي شامل عدم اطالعرساني

مشاور بود .دسترسي راحت به مشاوران ،باعث ايجاد حس

مناسب به دانشجو ،در دسترس نبودن استاد مشاور ،انتخاب

امنيت و روابط محکم با دانشجويان ميشود که رضايت

استاد مشاور بدون نظرسنجي دانشجو و ارتباط نامناسب بين

دانشجويان از فرايند مشاوره را به همراه دارد ( Miller .)25در

استاد و دانشجو بود .در اين راستا مطالعهاي موازي و همزمان

مطالعه خود نشان داد که در دسترس بودن استاد مشاور باعث

با مطالعه حاضر توسط تيم تحقيق در بين اساتيد دانشگاه انجام

افزايش روابط محکم بين مشاور و دانشجو ميشود ( .)26تقريباً

شد تا ديدگاه اساتيد در خصوص چالشها و تسهيلکنندههاي

در هر حرفهاي ،انتخاب آزادانه و حساب شده يک مشاور خوب،

فرايند مشاوره تحصيلي سنجيده شود .از ديدگاه اساتيد

براي موفقيت حياتي است در اين خصوص دانشجويان اذعان

دانشگاه ،عدم مراجعه دانشجو جهت دريافت مشاوره ،نياز

داشتند که انتخاب استاد مشاور بدون نظرسنجي دانشجو

سازماني به ارتقاء شرايط مشاوره تحصيلي و ضعف در

صورت ميگيرد .اين در حاليست که  Joyو همکاران در مطالعه

مهارتهاي ارتباطي استاد از چالشهاي مهم در فرايند مشاوره

خود نشان دادند که دانشجويان براي انتخاب استاد مشاور خود

تحصيلي بودند (.)20

به معيارهاي متعددي همچون شخصيت استاد ،حوزه تحقيقات

به نظر ميرسد اختصاص جلسهاي تحت عنوان معارفه با
دانشجويان جديدالورود ،هنوز به طور کامل در برخي دانشگاهها

استاد ،ميانگين سالهاي مشاوره ،توانمندي علمي او ،ميزان
دسترسي به استاد و حتي جنسيت وي توجه ميکنند (.)27

فعاليتها و فقدان زمان کافي براي تشکيل جلسه و يا عدم

با اساتيد مشاوره ناراضي بودند .در اين رابطه مطالعات نشان

انطباق زمان آزاد دانشجويان و اساتيد مشاور ،قادر به برگزاري

ميدهند که رعايت عدالت در برخورد با دانشجويان ،احترام به
دانشجويان ،تسلط بر مطالب علمي ،به روز بودن و مسئوليت-
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برخي دانشجويان شرکتکننده در اين مطالعه از ارتباطشان
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مربوط به فرايند مشاوره و نياز به ارتقا عوامل فردي در بين

چالش ديگر از ديدگاه دانشجويان در دسترس نبودن اساتيد
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پذيري استاد مشاور ،براي جلب اعتماد دانشجو و برقراري

ضرورت توانمندسازي اساتيد را تاييد ميکند ( .)11مطالعه

ارتباط موثر با آنها ضروري است که با نتايج مطالعه حاضر

 Damrose-Mahlmannو همکاران نشان داد که مشاوراني

همخواني دارد ( .)21نتايج مطالعه اسماعيلپور و همکاران نشان

که بر وظايف ،مهارتها و توانمنديهايشان تمرکز مثبت دارند،

داد که مهمترين مساله در خصوص مشاوره از ديدگاه

اعتماد به نفس بيشتري داشته و نيز اعتماد دانشجويان را بيشتر

دانشجويان ،محرمانه بودن اطالعاتشان نزد استاد مشاور بود

به دست ميآوردند که اين خود باعث تقويت و غنيسازي رابطه

( .)23در اين خصوص نتايج مطالعه جبرائيلي و همکاران نشان

مشاوران و دانشجويان ميشد ( .)10تسهيلکننده ديگر از

داد که اساتيد ،مشاوره را فقط مشاوره تحصيلي دانسته در حالي

ديدگاه دانشجويان ،آزادي عمل دانشجو در انتخاب استاد مشاور

که دانشجويان انتظاراتي فراتر از مشاوره تحصيلي از اساتيد

بود .مطالعات نشان دادند اکثريت دانشجويان ترجيح ميدهند

داشته و گاهي اوقات جهت کسب مشاوره در مورد مشکالت

که استاد مشاورشان را خود انتخاب کرده و در صورت لزوم آن

خانوادگي به استاد راهنما مراجعه نمودهاند .اين در حاليست که

را تغيير دهند که شايد دادن حق انتخاب به دانشجو باعث

از ديدگاه دانشجويان مشاوره امري ضروري و تخصصيتر از

ارتباط بيشتر و نزديکتر با استاد مشاور و بهرهمندي او از

آموزش بوده که اساتيد توانايي الزم را در اين زمينه ندارند (.)7

خدمات مشاوره اساتيد و در نتيجه ارتقاي سطح رضايتمندي

از ديدگاه دانشجويان ،تسهيلکنندههاي فرايند مشاوره

دانشجويان شود (.)14

مربوط به فرايند مشاوره) و  0طبقه اصلي شامل تفکيک مشاور

نقش سازنده مشاوره و راهنمايي تحصيلي ،ديدگاه مثبت دارند

از مدرس ،توانمندسازي اساتيد مشاور و آزادي عمل دانشجو در

اما از شرايط فعلي مشاوره ،رضايت کامل ندارند و عليرغم

انتخاب استاد مشاور بود .در خصوص تفکيک مشاور از مدرس،

اهداف گسترده و با ارزشي که در ارتباط با نقش اساتيد مشاور

دانشجويان اعتقاد داشتند مشاوره امري تخصصي است و اساتيد

در نظر گرفته شده ،به داليل مختلف تا نايل شدن به اين

بدون داشتن تخصص الزم به خوبي از عهده مشاوره برنميآيند.

اهداف ،فاصله بسياري وجود دارد.

اين در حاليست که متاسفانه نظام استاد مشاور در دانشگاههاي
کشور ،به دليل فقدان تخصص و بيعالقگي اساتيد به رفع

نتیجه گیری

نتايج مطالعه  Sintaoو همکاران نشان داد که از ديدگاه

دانشگاه با چالشهاي سازماني و فردي همچون عدم اطالع

دانشجويان ،اساتيد مشاور از صالحيت کافي برخوردار نبوده و

رساني مناسب به دانشجو ،در دسترس نبودن استاد مشاور،

اطالعات آنان در زمينه مشاوره تحصيلي ناکافي است ( .)12از

انتخاب استاد مشاور بدون نظرسنجي دانشجو و ارتباط نامناسب

نظر دانشجويان توانمندسازي اساتيد مشاور نقش مهمي در

بين استاد و دانشجو مواجه است و بر اساس ديدگاههاي

تسهيل مشاوره تحصيلي داشت .نتايج مطالعهاي در اهواز نشان

دانشجويان به نظر ميرسد که با تفکيک مشاور از مدرس،

داد که دانشجويان از عملکرد اساتيد راهنماي خود چندان

آزادي عمل دانشجو در انتخاب استاد مشاور و توانمندسازي

راضي نبودند ،به خصوص درباره مواردي از قبيل مشکالت

اساتيد مشاور ميتوان فرايند مشاوره را بهبود بخشيد.

شخصي و خانوادگي ،آيندة شغلي و بازار کار ،تحقيق و پژوهش،
انتخاب و حذف واحدهاي درسي و ادامة تحصيل در مقاطع
باالتر که از نيازهاي مهم مشاورهاي دانشجويان است که

تشکر و قدردانی
اين پژوهش حاصل بخشي از طرح دانشجويي است که
توسط معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکي همدان
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مشکالت دانشجويان نتوانسته نتايج درخشاني به بار آورد (.)13

نتايج مطالعه حاضر نشان ميدهد که فرايند مشاوره در
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تحصيلي شامل  2درونمايه اصلي (تقويت عوامل سازماني

در مجموع بنظر ميرسد دانشجويان نسبت به اهميت و
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معاونت تحقيقات اين دانشگاه و همچنين دانشجوياني که در

: (شماره تصويب طرح.تصويب و حمايت مالي شد

.اين مطالعه شرکت کردند اعالم ميدارد

 لذا پژوهشگران مراتب قدرداني خود را از.)353034312
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Abstract
Introduction: Proper counseling are very important to improve the quality of life and progress in society, especially in educational
centers. The present qualitative study was designed and implemented according to the importance of deep students' opinions to
improve the counseling process.
Methods: This present study was a qualitative study which was conducted using Content analysis. Participants in this study were
30 students who were selected through purposive sampling with maximum diversity. In this study, data were obtained to saturated
level, using semi-structured interviews and were analyzed using Conventional content analysis in a way that after implement of
interviews and floating in data analysis, the basic codes were extracted. In next steps, review, assessment and classifying of basic
codes were done in order to determine main data levels.
Result: From the students' point of view, the challenges facing academic counseling included two main themes, four main
categories and seven sub-categories. Main themes included “need to improve the organizational factors related to consulling process”
and “need to improve the individual factorsamong faculty members and student” and the main categories included lack of proper
information to the student, unavailability of consultant faculty members, to select consultant faculty members without considering a
student opinion and to be improper the communication between consultant faculty members and student. Regarding the facilitators
of the counseling process, one main theme (strengthening the organizational factors related to consulling process), three main
categories and four sub-categories were obtained. The main categories included the separation of the counselor from the faculty
members, empowerment of the counselors and student’s freedom to choose a counselor.
Conclusion: The results of the present study show that the process of academic counseling in the university faces organizational
and individual challenges such as lack of proper information to the student, unavailability of consultant faculty members, to select
consultant faculty members without considering the students opinion, and to be improper the communication between consultant
faculty members and students. Based on the students' views, it seems that by separation of the counselor from the faculty members,
empowerment of the counselors and student’s freedom to choose a counselor, the academic counseling process in the university can
be improved.
Keywords: Counseling barriers, Counseling facilitators, Consultant faculty member, student guidance.
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