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چكيده
راهنمااي و م اواايمري ،ااناسب انيرااس م ر رااان

حااو مرا

ن ااا

انوجو ي م ه خ وص انوجو ي شيهد م ا ثيرگنب از اهمات م ژي ا

اانا

نخور ار

ارت ه همان انظور م نا كمك م راهنمي و اه انواجو ي شايهد م ا ثايرگن ر
زاانه هي اخالف(آاوزشوب اجاماييو م  ) . . .ر اكثان انواهيي هايب حان «ارااي
م ا ثيرگن ااو يشاند م ماياو اسئ انادو

ر جتات ار حاي راوس يلماو م

راهنمي و آني ارتب رضي ت م يدم رضي ت آني ب جتات ايز اناو م ارز اي و ا ان
حن ب از اهمات ناير نخور ار ارت .پژمهش حيضنب حن اراي اويمر را از اد
انوجو ي شيهد م ا ثيرگن انوهيي شيهدب اور نرراو رانار ا ي ارات .اهادا
نررو شيا  :الف -دگيي انوجو ي شيهد م ا ثيرگن رخ اوص نحاش ارااي
اويمر ر ا عي اخالف ن الو م يلموب ب -نحش اراي اويمر ر ا عاي اخالاف
غان ن الوب م ج -رخ وص كلات حن اراي اويمرب و ي ارت .رمئ نحاا،ب
و،افو م از نوع پامي وو م جياعه آاير ناا شايا كلااه انواجو ي شايهد م
ا ثيرگن انوهيي شايهد ر نامنايل مم رايل ن االو 88-88او ي اراتب رمئ
نمونهگان ب حبحها ننبو م ي وجه ه حجم جياعه(955نفن) عدا نمونه اي تاني
گان از جدمل اورگي  432نفن نآمر شدي م ر انحله عدب افنا نمونه ر هن ك
از انوكدي هي

انوهيي شيهدب ي ريي ت ننبت هيب اناخايب شادياناد .ا ا ار ااور

ارافي يب پنرونياه انح ،ريخاه ي  49روال نااه پيراخ م  4راوال ايز پيراخ
و ي ارت .ا ي هي
ارافي ي از آزاو
حن

نحا ،ي ارافي ي از شايخ

هاي آااير و،اافو م ناا

اي

و اناح ب نلا م فنان شدياند .ناي ج حيكو از آ ارت كه ا ن

ر هاچ ك از ا عي اور نظنب ناوانناه رضي ت انوجو ي را جلس نمي د.

كلادماژيهي :اراي اويمرب انوجو شيهد م ا ثيرگنب ارز ي و دگيي انوجو ي
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بررسي دیدگاه دانشجویان شاادد

بررسی دیدگاه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شاهد نسبت به طرح استاد مشاور

مقدم

چاترسون( ) Pattersonمشاوره جريان ياورانه ای است كه

وقتی صحبت از «مشورت» يا «مشااوره» مایشاود

در آن برقراری رابطه ی صمیمی باین مراجا و مشااور

نخستین چیزی كه به ذهن می رسد اين است كه كسای

عرورت دارد .مراج

«مشکل» يا «مساله» خاصی دارد و درباره آن باا كسای

از طريق حضور و تیامل در جلسه ای مشااوره راه حال

كه بیشتر میداند صحبت میكند تا مشکلش حل شود.

برای مشکلش می يابد و مشاور در حل مشکالت روانای

مشکل يا مساله هم به هار وعا پ چیدیاده واقیای ياا

مهارت دارد در اين ديدگاه برقراری رابطاه ای مشااوره

ساختگی گفته میشود كه حل آن مستلزم فیالیت فکری

ای درمان بخش است و تنها دادن اطالعات و چند و اندرز

و عقلی است و مشاوره نیز به مینی رأی و نظر فارد ياا

به مراج

افراد ديگری را در انجاام كااری ياا دربااره مساالهای

اجرای مشاوره اغل

مشاوره محسوب نمی شود [ .]2از نظر شیاری

نژاد( )1331مشاوره نوعی بستگی و رابطاه باین دو فارد

خواستن است كه طی آن به تجزياه و تحلیال مسااله و
انتخاب راهحلهای مناسا

مشکل روانی و عاطفی دارد كاه

است كه يکی قصد دارد ديگری را در حل مشکالتش در

مباادرت مایشاود .شاکل

زمینه ی خودشناسی شغلی و آموزشی كمك كند[ .]3بناا

بصاورت چهاره باه چهاره و در

به بررسی های گاستاد( )Gustadدر تیريف هايی كاه از

جلسات محرمانه بین مشاور و مراج انجام مای شاود.

مشاوره به عمل آمده است ساه خصیصاه ی مشاترک در

با اين حال مشاوره می توانید از طريق تلفن و اماروزه

آنها وجود دارد  :شركت كنندگان كه میموالً دو نفرند :

از طريق اينترنت ايمیل يا ويدئو كنفرانس هام انجاام

يکی مشاور و ديگری مراج ؛ هدف كه میموالً متوجاه

شود.

كمك به سازگاری كارآمدی و سیادت فرد است و يااد

امروزه مشاوره به عنوان يك تخصص ويژه و علمی

گیری كه در چويش مشاوره ای مورد تاكید می باشد[.]1

كه در حوزه های مختلف تحصیلی شغلی خانوادگی و
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مشاوره خصايصی دارد كه آنرا از مشورت های فردی

 . . .به ارائاه راهکاار مای چاردازد در حاال رشاد و

با ساير افراد متمايز می كند:

گسترش است .هدف مشاوره كمك و ياری رساندن باه

 -مشاوره فرايندی بیش از چند و انادرز دادن اسات

مراج است تا مهمترين و شايسته ترين راه را انتخااب

كار مشاور آن است كه عمل تفکر را برای مراجا آساان

كند و عاقالنه ترين تصمیمات را اتخاذ كند .تجربه هار

سازد نه اينکه خود به اين كار اهتمام ورزد.

فردی نشان می دهد كه هرازگاهی مشکالتی باه وجاود

 -مشاوره بیش از ارائه راه حل برای مشکل فاوری و

می آيند كه بايد حل شاوند و تصامیماتی باياد گرفتاه

آنی است فرايند مشاوره ايجاد تغییرات و دگرگاونی هاا

شوند و راه حلهايی بايد انتخاب و يا ترک شوند كمتر

در فرد است و او را قادر می سازد كه تصمیمات عاقالنه

فردی می تواند هماه مشاکالتش را خاود حال كناد

و درستی برای آينده خود بگیرد و خاود را از مشاکالت

همیشه تصامیم درسات بگیارد و بهتارين راه حال را

آنی برهاند.

انتخاب نمايد[ .]1از طارف ديگار مشاکالت در حاال

 -مشاوره بیش از اقدامات و اعمال به نگارش هاا و

افزايش هستند و كاربرد علوم فیزيکی و زيست شناختی

نظرات توجه دارد .بر اثر تغییر در نگرشها دگرگونی در

هم به تنهايی نمی توانند به راحتی مشکالت را حل كند

اعمال چیش می آيند كه خود مسیر جديادی در راه رشاد

چرا كه راه حلهای برخی مشکالت در حاوزه ديگاری

فرد است.

قرار دارند .مشاوره مبتنی بر رابطه ياورانه است و باياد

 -مشاوره به طور اجتناب ناچذيری درگیر با ارتباطات

بتواند به افراد كمك كند تا دوباره فکار كنناد دوبااره

مراج با ساير افراد است[.]5

تصمیم بگیرند و رفتار خود را تغییر دهند.
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برای مشاوره تیاريف متیددی ارائه شده است به نظار

دکتر محسن فرمهینی فراهانی و همکاران

دانشجويان در سطح كشور و فرصت های جديدی كاه

انتخاب رشته تحصایلی خاود در ساال هاای اول ودوم

در دانشگاه ها برای شاکل گیاری فرهنار ارتبااطی-

تحصیل در دانشگاه دچار ترديد می شوند و . . . .

دانش و مهارت های جدياد

در زمینه های آموزشی خانوادگی روحی اجتماعی در

تشديد می شود و از سوی ديگر احتمال اينکه خاانواده

اكثر دانشگاه ها طر «استاد مشااور» در حاال اجراسات

و محیط های آموزشی و چرورشی قبال از دانشاگاه باه

راهبردهای مثل :الف -نظارت مستمر

كمك به آنها در راه كس

حااد كااافی زمینااه كس ا

اين طر در قال

مهااارت هااای مااورد نیاااز

بر روند تحصیلی با استفاده از چرونده آموزشی دانشجويان

دانشجويان را فاراهم نکارده باشاد مساتولیت خطیار

ب -ايجاد ارتباط صمیمانه برای شناساايی اساتیدادها و

دانشگاهها را در آموزش و چرورش دانشجويان تشاديد

-

نیازهای تحصیلی رفاهی و عااطفی دانشاجويان و

در چاارچوب

می شود و برای رسیدن به اين هادف ارائاه مشااوره و

تالش برای يافتن راه حال هاای مناسا

راهنمايی از طريق اساتید به دانشجويان ياك عارورت

قوانین و امکانات و چیگیری الزم برای كمك باه رشاد و

است[ ]3در واق موعوع «استادمشاور» مقوله جديادی

شکوفايی استیدادها تأمین نیازها و رف موان باه دنباال

نیست بلکه نیازی بديهی و چذيرفته شده در كلیاه نظاام

بهبود وعییت علمی دانشجويان شاهد می باشد.

های آموزشی برای همه دانشجويان است كه به منظاور

برای تبیین جايگاه و نقش استادمشاور در اين طر و

چیشگیری از افت تحصیلی فراهم كردن زمینه های ارتقا

جلوگیری از تداخل مستولیتهای وی با نهادهای متیاارف

علمی و رفا مشاکالت آموزشای چژوهشای فاردی

در سطح دانشگاهها مانند دفتر مشاوره دانشجويی نکاات

اجتماعی و رفااهی دانشاجويان شاکل گرفتاه اسات

ذيل مورد تأكید قرار گرفته است:

عاااطفی و اجتماااعی دانشااجويان موكاادا اهمیاات و

دارد كه عالوه بر اجارای بناد الاف (از راهبردهاا) باه

عاارورت اقاادامات جاادی در اياان زمینااه را مطاار

موعوعات مؤثر بر روند تحصیلی دانشاجو ماذكور در
بندهای ب و

میکند[]7
از طرف ديگر ايجاد شرايط زمینه و مهاارت هاای

(از راهبردها) نیز توجه خواهد داشت.

 .2استاد مشااور مساتولیت اجرائای در رفا موانا

الزم برای ارتقای ساطح علمای و رشاد اساتیدادهای

تحصیلی مانند مسائل رفاهی علمی عاطفی فرهنگای و

دانشجويان شاهد و ايثارگر و حال و فصال مشاکالت

 ...را ندارد بلکه با ارجاع به موق مشاکالت باه مراجا

مختلف آنان از وظايف و اهداف اصلی نظام آموزشای

ذيربط چیش بینی شده در طر

نقش خويش را در رفا

عالی محسوب میگردد .دانشجويان شاهد و ايثارگر باه

موان ايفا می كند.

لحاظ شرايط خاص خود در طول زندگی در سال های

نحوه انتخاب استادمشاور نیز به اين شکل اسات كاه

اول ورود به دانشگاه فشارها و ناراحتی های بیشتری را

به چیشنهاد مديركل اماور دانشاجويان شااهد و ايثاارگر

تجربه می كنند كه از آن جمله می توان باه جادايی از

دانشگاه توسط رياست دانشکده يا دانشگاه به مادت دو

محیط زندگی خانواده و مسائل عاطفی و روانی مرتبط

نیم سال تحصیلی منصوب می شود كه چاس از ارزياابی

وارد شدن در زنادگی فیلای دانشاجويی و مشاکالت

انتصاب مجدد وی بالمان خواهد بود.

اقتصادی و مییشتی مسائل و برنامه های درسی شرايط

برخی از وظايف استادمشاور به شر زير است:

خوابگاه و . . .اشاره كرد .برخی از دانشجويان شااهد و

 .1دريافت چرونده تحصیلی دانشاجو بارای كنتارل و

ايثارگر طی سال های تحصیل به آشفتگی های عااطفی

ارزيابی مستمر چیشرفت تحصیلی
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تحقیقات انجام شده هام در ماورد مشاکالت روانای

 .1استادمشاور همان نقش استاد راهنمای تحصیلی را
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اجتماعی در دانشجويان فراهم شده لازوم همراهای و
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لذا با توجاه باه افازايش قابال مالحظاه جمییات

و روانی دچار می شوند برخی از دانشجويان نسابت باه

بررسی دیدگاه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شاهد نسبت به طرح استاد مشاور

 .2اختصاص حداقل يك ساعت وقات مشااوره در

شاهد وايثارگر.

يك يا دو جلسه برای هر دانشجو در طول يك ماه
 .3توجه خاص به دانشجو در بادو ورود و توجیاه

اين طر در دانشگاه شاهد نیز طبق مقررات و آياین

وی نسبت به ويژگیهای محیط تحصیلی و راهنماايی او

نامه ها و در ابتدای هر سال تحصیلی با چی گیاری هاای

در انتخاب حاذف و اعاافه واحاد و  ...باتوجاه باه

ستاد شاهد دانشگاه و با مکاتبه با دانشکدههای مختلاف

چذيری دانشجو را

برای میرفی استادان متیهدی كه به لحاظ كااری مشاغله

سوابق تحصیلی به نحوی كه آسی

كمتری داشته و عالقه مند به همکاری با ايان طار مای

در اولین نیمسال ورود به حداقل برساند.

باشند و در زمینه هاای مختلاف آموزشای خاانوادگی

 .1آشنا نمودن دانشاجويان باا مقاررات و قاوانین

روحی اجتماعی و  . . .آگاهی های الزم را دارند؛ اجارا

آموزشی.
 .5درصورت بروز مشاکل آموزشای راهنماايی و

می شود .لذا با در نظر گرفتن اهمیت اجرای اين طار و

چاره جويی در چارچوب قوانین (كاهش واحد حذف

نیز وجود ادعاهای متفاوت در مورد تاثیر و مفید بودن آن

ترم و  )...برای چیشگیری از افت تحصایلی مشاروطی

و نیز عدمپ امکانپ برنامه ريازی بارای اجارا بهیناه آن در

اخرا و ....

آينده؛ بدون بررسیپ و ارزيابی میزان رعايت از اين طر
اين تحقیق انجام می شود.

 .3ارائااه چیشاانهاد تغییاار گاارايش رشااته انتقااال
مرخصی تحصایلی و  ...بارای رفا مشاکل تحصایلی

نتايج تحقیقات محققان مختلف در ماورد میازان اثار

دانشجو به شورای اسااتید دانشاکده و ماديركل اماور

بخشی اين طر هم متفاوت است؛ برخای ايان طار را

دانشجويان شاهد و ايثارگر.

موفق و برخی نیز میزان موفقیت آن را كم مای دانناد در
ادامه به برخی از اين تحقیقات اشاره می شود :بنی اسدی

 .7راهنمااايی دانشااجويان در زمینااه روش هااای
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( )1383به بررسی میزان اثربخشی طر استاد مشااور در

صحیح مطالیه.

كاهش آسی

 .8تشويق دانشجو باه حضاور در فیالیتهاای فاو
برنامه همايش ها و اردوهای فرهنگی

های آموزشی روانی و فرهنگی دانشجويان

شاهد در دانشگاه ها و مؤسسات آماوزش عاالی اساتان

 .9توجه و عنايت باه مساائل مییشاتی عااطفی و

سمنان چرداخته است .جامیه ی آماریپ چژوهش عبارتند از

روحی اجتمااعی و فرهنگای و درصاورت احسااس

335نفر از دانشجويان شاهد دانشگاه ها و مؤسسات عالی

مشکل ارائه گزارش فوری (فرم شماره  )3و نیز ارائاه

مستقر در استان سمنان در سال تحصیلی  81-83است كه

چیشاانهادات و نظاارات (فاارم شااماره  )1بااه شااورای

 179نفر از آنان به روش نمونه گیری تصاادفی طبقاه ای

اساتیدمشاور دانشاکده و ماديركل اماور دانشاجويان

به عنوان نمونه انتخاب شده اند .مصاحبه و چرسشانامه ی

شاهد و ايثارگر.

محقق ساخته به عنوان ابزار جم آوری اطالعات اسات

 .11شركت در شورای اساتیدمشاور دانشکده و نیاز
شورای اساتیدمشاور دانشگاه برحس

و تجزيه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های میمول
شامل آمار توصایفی(جاداول توزيا فراوانای درصاد

مورد.

 .11شركت در گردهمايی ها و برنامه های توجیهی

فراوانی میانگین) و آماار اساتنباطی(آزماون Zآزماون

كه توسط اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر در

كالموگروف ا اسمیرنف آزمون  tو تحلیل واريانس ياك

سطح دانشکده و دانشگاه برگزار می شود.

طرفه) انجام گرفته است .براساس نتايج به دسات آماده

 .12ارائه نظرات و چیشنهادات ساازنده مبتنای بار

طر استادمشاور در چیش گیاری از چیشارفت مشاکالت

تحقیقات و تجارب در تغییر روش ها قوانین و  ...باه

آموزشی و تحصیلی دانشجويان شاهد حذف ياا كااهش
موان چیشبرد برنامه های علمی و فرهنگای برناماه هاای
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شورای اساتیدمشاور دانشکده و مديركل امور دانشجويان

دکتر محسن فرمهینی فراهانی و همکاران

تیارعات اخالقی و باورهای دينای دانشاجويان و هام

كاركنااان اداره كاال شاااهد وايثااارگر وزارت علااوم و

چنین كاهش يا حذف موان مربوط به رفتارهای سازشی

تحقیقات و فناوری )3كاركنان اداره كل شاهد و ايثاارگر

دانشجويان شاهد به میزان زياد مؤثر است[]8

وزارت بهداشت درماان و آماوزش چزشاکی )1میاوناان

میزان موفقیت طار اساتاد مشااور در چیشابرد اماور

مشکالت دانشجويان شاهد كه در نتايج اين تحقیق آماده

آموزشاای و چرورشاای دانشااجويان شاااهد در دانشااگاه

شامل موارد زير می باشاد :الاف) مشاکالت ماادی ب)

كردستان با استفاده از روش تحقیق توصیفی -چیمايشی

عاطفی ا روحی ) نگرش منفی جاامیه نسبت به سهمیه

چرداخته است .او در تحقیق خاود نظارات هماه 121

شاهد د) اشتغال خود و اعضایخاانواده هاا) مساکن و)

دانشجوی شاهد دانشگاه را با استفاده از يك چرسشانامه

مسايل فرهنگی[.]11
 -هادف چاژوهش يازدی( )1382شاناخت نظارات

 13سوالی بررسی كرده است .نتايج اين چژوهش حاكی
از آن است كه طر استاد مشااور باه خاوبی توانساته

دانشجويان شاهد در مورد اثربخشای خادمات آموزشای

است دانشجويان را در هدايت تحصایلی (آشانا كاردن

ادارهكاال امااور دانشااجويان شاااهد و ايثااارگر دانشااگاه

آنها با مقررات آموزشی) آشنا نمايد[.]9

بوعلی سینا و همدنین بررسای میازان رعاايتمندی ايان

طر استاد مشاور را در چیشبرد امور آموزش و چرورش

چیمايشی اسات .جامیاه آمااری آن هام شاامل تماامی

دانشجويان شاهد مراكز آموزش عالی استان گیالن مورد

دانشجويان شاهد بوده كه در سالهای  75تا  81در مقط

بررساای قاارار داده اساات .روش اياان تحقیااق از نااوع

كاردانی و باالتر در دانشگاه بوعلی چذيرفته شدهاند .حجم

چیمايشی است .در اين تحقیاق باه منظاور جما آوری

نمونهها  91نفر بوده كه باا روش نموناهگیاری تصاادفی

اطالعات موردنیاز از چرسشنامه محقق سااخته اساتفاده

ساده انتخاب شدهاند .ابزار ماورد اساتفاده در گاردآوری

شده است .بار چاياه نتاايج ايان چاژوهش باه اعتقااد

اطالعات هم شامل استفاده از مطالیه اسناد و مادارک و

دانشجويان اساتید مشاور در رف تمام مشکالت ماورد

چرسشنامه محقق ساخته است .باا توجاه باه نتاايج ايان

بررسای ناامؤثر عمال كااردهاناد .همدناین باه زعاام

چژوهش دانشاجويان از خادمات و تساهیالت آموزشای

دانشجويان بیشترين میزان نامؤثر بودن اساتید مشاور در

ارائه شده توسط ادارهكل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

بید رف مشکالت مربوط باه اماور روحای عااطفی و

راعی بوده و از نظار آنهاا ايان خادمات بار چیشارفت

روانی در دانشجويان و كمترين میزان نامؤثر بودن آنهاا

تحصایلی ارتقاای علمای و عالقاه باه اداماه تحصایل

به بید رف مشکالت مربوط به اماور زنادگی روزماره

دانشجويان شاهد مؤثر بوده است[.]12
 -هدف شیردل ( )1379در تحقیق خود بررسی میزان

است[.]11
هاادف اصاالی چااژوهش صاااد موسااوی()1377

موفقیت تحصیلی دانشاجويان شااهد دانشاگاه فردوسای

چاسخگويی به اين سوال است :كه عملکرد طر شااهد

مشهد و كشف عوامل مؤثر بار روناد زنادگی تحصایلی

در بخش آموزش عالی چگونه بودهاست؟ او باهمنظاور

دانشجويان شاهد می باشد .اين تحقیق از ناوع توصایفی

گردآوری اطالعات از  )1كارنامه دانشاجويان شااهد و

بااوده و جامیااه ی آماااری آن دربرگیرنااده ی كلیااه ی

غیرشاهد )2مطالیهاسناد و مادارک  )3چرسشانامه و )1

دانشجويان شاهد در حال تحصیل در مقطا كارشناسای

مصاحبه استفاده نموده است .جامیه مورد مطالیاه ايان

دانشگاه فردوسی مشهد می باشد كه بالغ بر  315نفر بوده

تحقیق هام عبارتناد از )1 :دانشاجويان شااهد ورودی

و طی سال های  79-81وارد دانشگاه شده اند و از میاان
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مشکبید حقیقی( )1382در تحقیقی میازان موفقیات

دانشجويان است .روش اين تحقیاق از ناوع توصایفی ا
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مربوط به توسیه ی مطالیات و تحقیقاات دانشاجويان

ساالهای  75تااآخر  78در دانشاگاههای شاهر تهااران)2

بررسی دیدگاه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شاهد نسبت به طرح استاد مشاور
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انتخاب شاده اناد .ابازار جما آوری اطالعاات هام

شاهد و غیرشااهد در رشاته هاای چزشاکی و چرساتاری

چرسشنامه است .بنا بر نتايج اين تحقیق بین دانشجويان

تفاوت میناداری وجود دارد .اين تحقیق همدنین گوياای

شاهد و دانشجويان غیرشاهد تفاوت هايی ديده شده كه

آن است كه بین میزان موفقیت تحصیلی دانشجويان شاهد

بیش تر حاكی از موفقیت نسبی فرزندان غیرشاهد است

و غیرشاهد در رشته ی چزشکی براساس نوع ساهمیه ی

و فقدان چدر و ازدوا مجدد مادر در روناد تحصایلی

آن ها تفاوت وجود دارد؛ ولی برای دانشجويان رشاته ی

دانشجويان تأثیر

چرستاری تفاوت چندانی مشاهده نمی شود[.]15

دارد[[13

كاهه( )1375در تحقیق خود به بررسی علال افات

در مجماوع و باا توجاه بااه نتاايج ماورد اشاااره در

تحصیلی دانشجويان شااهد دانشاگاه صانیتی امیركبیار

تحقیقات محققان قبلی می توان اين گوناه نتیجاه گیاری

چراخته است .جامیه آماری اين تحقیاق در بار گیرناده

نماود كااه اوال دانشااجويان شااهد و ايثااارگر در عاامن

مجموع دانشجويان شاهد فیال شااغل باه تحصایل در

تحصیل دانشگاهی دارای مشکالت بیشاتری باه نسابت

نیمسالاول 75ا 71است .روش اين تحقیق توصایفی از

دانشجويان عادی هستند و دوم اينکه اين مشکالت باعث

نوع چیمايشی است .نتايج به دست آمده از اين تحقیق به

افت تحصیلی و عق

افتادگی تحصیلی آنهاا باه نسابت

شر زير است؛ موارد زير در افت تحصیلی دانشجويان

دانشجويان عادی شده است و سوم ايان مسااله كاه آياا

شاهد مشاهده مؤثر است -1 :مشکالت اقتصادی چاون:

طر استاد مشاور توانسته در اين زمیناه يااور و كماك

گرانی كتاب نبود خوابگاه وعییت شغلی اين گروه از

برای اين دانشجويان باشد يا نه؟ در تحقیقات مورد تايیاد

دانشجويان وعییت مسکن هزينه حمل و نقال و . . .

قرار نگرفته است.
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 -2مشکالت آموزشی در حین تحصیل مانناد :ساختی

با عنايت به تحقیقات انجام شده در اين زمینه ودر

رشته نحوه تدريس بیضی از اسااتید كمباود وساائل

جهت افزايش كارايی طر استاد مشاور در اين تحقیاق

كمااك آموزشاای  - 3مشااکالت روحاای جساامی

سیی شده با تفکیك عملکرد اساتید مشااور باه دو بیاد

خانوادگی كمرويی عدم اعتماد باه نفاس و نگرانای

آموزشی و غیر آموزشی سطح رعايتمندی دانشجويان از

ازآينده شغلی  -1عدم توجیه بودن به قوانین آموزشی و

اساتید مشاور و انتظارت و زمینه های مراجیه به آنهاا در
قال

نحوه اخاذ صاحیح دروس  -5نباودن كالساهای حال
تمرين به مقدار نیاز دانشجويان[.]11

سواالت زير مورد بررسی قرار گیرد:
 -1نقش استاد مشااور در زمیناه تحصایلی و علمای

دانشجويان شاهد چگونه است؟

حسینی و نوروزی( )1383در تحقیق خود به بررسی

 1-1ديدگاه دانشجويان نسبت به نقش اساتاد مشااور

میزان موفقیت تحصیلی دانشجويان شاهد در مقايسه باا

در چیشرفت تحصیلی آنان چگونه است؟

دانشجويان عادی دانشاگاه علاوم چزشاکی و خادمات
بهداشتی ا درمانی استان زنجاان چرداختاه اناد .روش

 1-2ديدگاه دانشجويان شاهد نسبت به نقاش اساتاد

چژوهش چیمايشی و جامیه آماری هم مشتمل بر  23نفار

مشاور در چیشگیری از مشکالت آموزشی و جلاوگیری از

دانشجوی شاهد شاغل به تحصایل در دانشاگاه علاوم

افت تحصیلی آنان چگونه است؟

چزشکی زنجان و  23نفر دانشاجوی غیرشااهد كاه باه

 1-3ديدگاه دانشجويان نسبت به نقش استاد مشااور

صورت تصادفی از میاان دانشاجويان عاادی دانشاگاه

كمك در حل و فصل مشکالت فردی و خانوادگی (مؤثر

مذكور انتخاب گرديده اند .اطالعات الزم باه صاورت

بر وعییت تحصیلی) آنان چگونه است؟

اسنادی و از طريق مراجیه به كارنامه های دانشاجويان

 1-1ديدگاه دانشجويان نسبت به نقش اساتاد مشااور
در تشويق به شاركت آناان در كاالس هاای جبرانای و
فیالیت های فو برنامه چگونه است؟

مورد بررسی استخرا شده است .نتايج به دست آماده
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آنان  85نفر به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیك

از اين نشان می دهد كه بین موفقیت تحصیلی دانشجويان

دکتر محسن فرمهینی فراهانی و همکاران

رو

روش تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیق كااربردی و
از نظر روش توصیفی و از نوع چیمايشی می باشد؛ روش

جامع آماری

جامیه آماری مورد مطالیه شاامل كلیاه دانشاجويان
شاهد و ايثارگر در  8دانشکده دانشگاه شاهد در نیمساال
دوم تحصیلی 87-88است كه تیداد آنها  599می باشاد.
روش نمونه گیری طبقهای نسبی است؛ لذا باا توجاه باه
حجم جامیه(599نفر) تیداد نمونه با بهره گیری از جدول
مورگان  231نفر برآورد می شود در مرحله بید حجام
نمونه در هر يك از دانشاکده هاای دانشاگاه شااهد باا
رعايت نسبت ها انتخاب شد(جدول شماره.)1
جدول  .1تیداد نمونه دانشجويان دانشگاه در نیمسال دوم سال
تحصیلی 88ا  87در دانشکده های مختلف

 2-8ديدگاه دانشجويان نسبت به نقش استاد مشاور
در كمك در انس گارفتن باا محایط دانشاگاه(خاصاه
دانشجويان جديدالورود) چگونه است؟
 -3ديدگاه كلی دانشجويان شااهد در بااره اساتاد
مشاور چگونه است؟
 3-1ديدگاه دانشجويان نسابت باه نحاوه انتخااب
استاد مشاور در دانشگاه چگونه است؟
 3-2ديدگاه دانشجويان نسبت باه نحاوه تیامال و
ارتباط استاد مشاور با آنان چگونه است؟
31

انوكدي

عدا نفنات

عدا نمونه

چرستاری و مامايی

18

7

چزشکی

91

33

دندان چزشکی

39

27

علوم انسانی

212

83

آموزش های آزاد(نیمه حضوری)

21

8

علوم چايه

13

17

علوم كشاورزی

55

21

فنی و مهندسی

73

29

هنر

15

3

مجموع

599

231
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در كمك به حل مشکالت روحای روانای فاردی و
خانوادگی آنان چگونه است؟
 2-2ديدگاه دانشجويان نسبت به نقش استاد مشاور
در كمك به حاذف ياا كااهش تیارعاات اخالقای و
ناهنجاری اجتماعی آنان چگونه است؟
 2-3ديدگاه دانشجويان نسبت به نقش استاد مشاور
در كمك در رف يا كاهش موان رفتار های سازشای و
مهارت های ارتباطی آنان چگونه است؟
 2-1ديدگاه دانشجويان نسبت به نقش استاد مشاور
در كمك در حل تیارعات اخالقای و كسا فضاائل
اخالقی آنان چگونه است؟
 2-5ديدگاه دانشجويان نسبت به نقش استاد مشااور در
ايجاد و تقويت باورههای دينی-مذهبی آنان چگونه است؟
 2-3ديدگاه دانشجويان نسبت به نقش استاد مشاور
در باال بردن اعتماد به نفس و رشد شخصیت فردی آنان
چگونه است؟
 2-7ديدگاه دانشجويان نسبت به نقش استاد مشاور
در كمك به حذف يا كاهش موان چیشبرد برناماه هاای
علمی و فرهنگی و توسیه مطالیاات و تحقیقاات آناان
چگونه است؟

انجام كار نیز به اين صاورت باود كاه باا تهیاه لیسات
دانشجويان شاهد و ايثارگر و و انتخااب نموناه از آنهاا
ابزار تحقق در باین آنهاا اجارا و داده هاای الزم بارای
چاسخگوی به سواالت تحقیق جم آوری شد.
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 1-5ديدگاه دانشجويان نسبت به میزان زمان منظور
شده توسط استاد مشااور بارای مشااوره و راهنماايی
تحصیلی آنان چگونه است؟
 1-3ديدگاه دانشجويان نسبت به نقش استاد مشاور
در فاااراهم ساااازی زمیناااه آشااانايی باااا قاااوانین
آموزشی(انتخاب واحد مشروطی و ) . . .چگونه است؟
 -2نقش استاد مشاور در زمینه های غیار تحصایلی
دانشجويان چگونه است؟
 2-1ديدگاه دانشجويان نسبت به نقش استاد مشاور

Downloaded from tlr.shahed.ac.ir at 8:41 IRDT on Monday June 25th 2018

 3-3ديدگاه دانشجويان نسبت به ويژگای هاای ياك
استاد مشاور ايده آل چگونه است؟
 3-1ديدگاه دانشجويان در مورد داليال مراجیاه باه
استاد مشاور چیست؟
 3-5رعايت دانشجويان شااهد نسابت طار اساتاد
مشاور در چه حدی است؟

بررسی دیدگاه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شاهد نسبت به طرح استاد مشاور
Daneshvar (Raftar)/Education and Society/ Shahed University / 17 th Year / 2010 / No.42

جم آوری اطالعات مورد نیاز از طرياق چرسشانامه
محقق ساخته ای كه شامل 25سوال بساته چاساپ چانج
درجه ای(مقیاس لیکرت) و  2ستوال باز چاساپ اسات
انجام گرفت.
برای تییین روايی چرسشنامه سواالت تهیه شاده از
نتايج تحقیقات محققان و مستندات موجود مورد بررسی
متخصصین قرار گرفت؛ به اين شکل كاه بارای تییاین
روايی صوری و محتوايی چرسشنامه در اختیار تیدادی
از اساتید دانشکده علوم انساانی دانشاگاه شااهد قارار
گرفت و نظرات اصاالحی آناان در چرسشانامه منظاور
گرديد و در نهايت چرسشانامه ماورد تايیاد آنهاا قارار
گرفت و باه ايان شاکل روايای صاوری و محتاوايی
چرسشنامه محقق شد.
چايايی چرسشنامه نیاز باا اساتفاده از روش بارآورد
عري آلفای كرونباخ محاسابه گردياد كاه مقادار آن
 1/98محاسبه شده كه حاكی از اعتبار باالی چرسشانامه
طراحی شده برای اين تحقیق میباشد.

در تحلیل داده های چرسشنامه برای هر يك از اهداف
تحقیق دو نوع تحلیل انجام شد؛ در ابتدا به جهات اينکاه
ماهیت اين تحقیق كاربردی است و نوع چاسپ به تك تك
سواالت هم می تواند قابل اساتفاده باشاد ابتادا تحلیال
آماری و نتیجه گیری از تك تك سواالت ذكر شاد و در
ادامه سیی شده به سوال كلی تحقیق (با تركی تك تاك
سواالت هر بخش) چاسپ داده شود:
سوال( :)1نقش اساتاد مشااور در زمیناه تحصایلی و
علمی دانشجويان شاهد چگونه است؟
برای بررسی سوال اول تحقیق تیداد چاسپ دهنادگان
به تك تك سواالت منظور شده برای بررسی" نقش استاد
مشاور در زمینه تحصیلی و علمای دانشاجويان شااهد"
میانگین سواالت تی تك گروهی درجه آزادی و ساطح
مینی داری برای تك تك سواالت محاسابه شاده اسات؛
نتايج در جدول شماره  1آمده است:

شيوهی تحليل دادهدا
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برای تحلیل داده ها تحقیق هم عالوه بر آماارههاای
توصیفی (میانگین انحراف مییار و  ) . . .از آزماون T
حالت اول (تك گروهی) استفاده شد.
جدول .2آماره هايی توصیفیپ برای چرسشهای سوال اول تحقیق و آزمون تفاوت آنها با میانگینپ مقیاس لیکرت با استفاده از
آزمون تی تك گروهی
شميري
1
4
3
2
9

عدا

رؤالهي

پيرخهي پيرخهي انيربهشدي آزا

نا پاونفت ن الو خو ي چه اا ا نحش اراي اويمر را اؤثن
او اناد؟
اراي اويمر شمي ي چه اا ا

ر پاوهان از اوكست آاوزشو نا

شمي اؤثن و ي ارت؟
أثان و،اه هي م كمك اراي اويمر ي چه اا ا

ر كيهش افت ن الو

شمي اؤثن و ي ارت؟
نحش اراي اويمر ر ا جي انها ي م وو  ،ه ا ااه ن ا

ر شمي ي

چه اا ا اؤثن او يشد؟
نحش اراي اويمر را ر جتت ح مف

ااينهان

و

رجه

اوكست فن

م خينوا گو خو

(اؤثن ن مضعات ن الو چهونه ارز ي و اوكناد؟

02

روس
اعنو ار

418

4/59

-1/919

418

311

418

4/28

-6/188

416

999

413

4/91

-9/863

414

412

4/69

-3/658

413

411

4/46

-8/526

419

999
999
999
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ابزار

یافت دای تحقيق

دکتر محسن فرمهینی فراهانی و همکاران

نحش اراي اويمر ر ا جي انها ي م وو  ،ه شنكت ر كس هي

6

جبنانو را چهونه ارز ي و اوكناد؟

8

فوق ننياه را چهونه ارز ي و اوكناد؟
اا ا زاي اخا ي،و ا ي شدي ورط اراي اويمر نا ارائه

8

اويمري م راهنمي و ن الو ه شمي ي چه اا ا انيرس م كيفو ارت؟

411

4/34

-8/926

419

498

4/39

-8/999

496

اراي اويمر چه نحوو ر فناهم ريز زاانه آشني و ي روانان م
5

احنرات آاوزشو (اناخيب ماحدب اونمحوب كماناو اوار خيص )...

999
999
999

413

4/39

-8/992

414

شمي اشاه ارت؟
19
11

ارت اويمر ي چه اا ا

ر كنانل م ارز ي و انامن مضعات ن الو
شمي نحش ار ؟

نحش اراي اويمر ر وجه م پاهان مضعات ن الو شمي ر حول
مري آاوزشو چهونه و ي ارت؟

419

4/38

-8/158

412

416

4/24

-6/684

419

999
999

سواالت از میانگین مقیاس  5درجاه ای لیکارت يینای

به اين بخش و علی رغم اينکاه ارزياابی دانشاجويان از

عدد  3كمتر می باشد بیشترين میانگین( )91 .2مرباوط

نقش استاد در اين بخش در سطح مطلاوبی نیسات ولای

به سوال اول يینی (برای چیشرفت تحصیلی خود تا چاه

میتوان گفات كاه ارزياابی كلای ماورد ساوال در ايان

میزان نقش استاد مشاور را موثر می دانید؟) و كمتارين

بخش(در سوال اول) نشان از اعتقاد دانشجويان به نقاش

میانگین( )23 .2مربوط به سوال  5يینای (نقاش اساتاد

داشتن استاد مشاور در زمینه چیشرفت علمی آنان دارد هر

مشاور را در جهت حال و فصال مشاکالت فاردی و

چند كه عمالً و با توجه به مخاط

قرار گارفتن دانشاجو

خانوادگی خود(مؤثر بار وعاییت تحصایلی) چگوناه

در اين زمینه اين نقش در حد مطلوب چیاده نشده است.
محقق برای چاسخگويی به سوال اول تحقیق عاالوه

ارزيابی می كنید؟) می باشد.
همدنین آزمون تی تك گروهی نشان می دهاد كاه

بر اينکه آماره های تك تك سواالت منظاور شاده بارای

تفاوت میانگین همه سواالت بجز سوال اول با میاانگین

بررسی نقش استاد مشااور در زمیناه تحصایلی و علمای

منظور شده برای آزمون آنها يینی عدد سه و باا 1/ .95

دانشاااجويان شااااهد را محاسااابه و بررسااای نماااوده

اطمینان تفاوت مینی داری دارد(يینی ايان تفااوت هاا

است(چاراگراف باال) با محاسابه میاانگین كال ساواالت

بیدی ايان

(چرسش های منظور شده برای سوال كلای نقاش اساتاد

كه همه میانگین ها منفی هستند .اين امر بدين مینا است

مشاور در زمینه تحصیلی و علمی دانشاجويان شااهد) و

كه دانشجويان شاهد نقاش اساتاد مشااور را در زمیناه

مقايسه آن با سطح مورد انتظاار مشاخص شاده توساط

تحصیلی و علمی خود خوب ارزيابی نمی كنند و ايان

محقق به بررسی سوال اول تحقیاق چرداختاه اسات؛ در

ارزيابی با  1/5خطا قابل اطمینان است .به عبارت ديگر

ادامه بررسی اين سوال با تحلیل داده های بدسات آماده

در هیچ يك از سواالت فو رعاايت دانشاجويان باه

از چاسپ دانشجويان به سواالت آن در جادول شاماره 2

مییار انتخاب شده توسط محقق نرسیده و چاياان تار از

می آيد:

واقیی بوده و حاصل شانس نیست) ومطل

03
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همانگونه كه در جدول شماره  2آمده میانگین همه

انتظار مشخص شده بود .با توجه به سواالت منظور شاده
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نحش اراي اويمر ر ا جي انها ي م وو  ،ه شنكت ر فعيلاتهي

414

4/38

-8/44

411

999
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ادام جدول .2

بررسی دیدگاه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شاهد نسبت به طرح استاد مشاور

آزمون تی تك گروهی
عدا

رؤا ت نحا،

پيرخ هندگي

نقش استاد مشاور در زمینه تحصیلی و علمی دانشجويان شاهد

ااينهان

218

چگونه است؟

2/17

انننا
ارايندار

1/13

احدار t
-7/27

رجه
آزا

روس
اعني ار

217

111

همانطور كه جدول شماره  3نشان می دهد؛ میانگین

خوب ارزيابی ننموده اند و ارزيابی آنها از سطح انتظار و

كل سواالت مربوط به نقاش اساتاد مشااور در زمیناه

مییار مشخص شده هم بطور واقیی كمتر است به عبارت

تحصیلی و علمی دانشجويان شاهد  17 .2محاسبه شده

ديگر طر استاد مشاور نتوانساته در زمیناه تحصایلی و

اساات اياان عاادد از میااانگین مقیاااس  5درجااه ای

علمی دانشجويان شاهد مفید و مثبت واق گردد.
سوال( :)2نقش اساتاد مشااور در زمیناه هاای غیار

لیکرت(عدد  )3هم كمتر است آزمون تی تك گروهای

تحصیلی دانشجويان چگونه است؟

اين سوال نیز نشان می دهد كه اين عدد يینی  17 .2باا
عدد منظور شده برای آزمون با آن يا به عباارت ديگار

برای بررسی سوال دوم تحقیق ابتادا فراوانای چاساپ

مییار و سطح انتظار محقق يینی عدد سه تفاوت مینای

دانشجويان به تك تك سواالتٍ منظور شده برای بررسای

داری دارد و تی محاسابه شاده از عادد مییاار كمتار

نقش استاد مشاور در زمینه های غیر تحصیلی دانشجويان

بوده(عالمت منفی تی) و اين تفاوت هم مینی دار باوده

شاهد میانگین چاسپ سواالت تی تك گروهای محاسابه

و حاصل اتفا و شانس نیست يینی دانشاجويان نقاش

شده درجه آزادی و ساطح مینای داری بارای ساواالت

استاد مشاور را در چیشارفت تحصایلی خاود مثبات و

محاسبه شده است نتايج در جدول شماره  3آمده است:
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جدول .4آماره هايی توصیفی چرسشهای سوال دوم تحقیق و آزمون آنها با استفاده از آزمون تی تك گروهی
شميري
14
13

رؤالهي
اا ا

18
15
49

اوكست رمحوب رمانو خو را

سئ م كمك اراي اويمر ر كمك ه حذ

م ي كيهش اوانع پاوبن

ننياههي يلمو م فنهنهو خو را چهونه ارز ي و اوكناد؟
اراي اويمر ي چه اا ا شمي را نغاس ه گنانئ اويلعيت م ي انجيم
نحاحيت ي نمو ي ارت؟
اا ا

19

18

سئ م كمك اراي اوي مر ر ح م ف

اا ا

سئ م كمك اراي اش امر ر حذ

ي كيهش عيرضيت اخسرو م

نيهنجير اجامييو خو را چهونه ارز ي و اوكناد؟
اا ا

سئ م كمك اراي اويمر ر فع ي كيهش اوانع رفايرهي ريزشو خو را
چهونه ارز ي و اوكناد؟

واني و اراي اويمر ر ح

عيرضيت اخسرو م كنس فضيئ اخسرو خو را

چهونه ارز ي و اوكناد؟
واني و اراي اويمر ر ا جي م حو ت يمرهي

نو ا اذهبو خو را چهونه

ارز ي و اوكناد؟
واني و اراي اويمر ر ي

ن

رجه

پيرخهي پيرخهي انيربهشدي آزا

چهونه ارز ي و اوكناد؟

12

16

عدا

ااينهان

و

)(t-test

ايامي ه نفس م رشد شخ ات فن

خو را

چهونه ارز ي و اوكناد؟
واني و اراي اويمر ر كمك ه انس گنفان ي اناط انوهيي (خي،ه نا
انوجو ي جد دالورم ) را چهونه ارز ي و اوكناد؟

00

روس
اعنو ار

498

4/43

-8/99

498

311

414

4/21

-6/61

411

999

419

4/39

-8/83

412

498

4/43

-8/55

498

498

4/48

-8/95

498

413

4/38

-6/88

414

498

4/22

-9/84

496

414

4/99

-9/49

411

419

4/21

-6/12

495

999
999
999
999
999
999
999
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جدول .3تیداد چاسپ دهندگان میانگین انحراف استاندارد سطح مینیداری در سوال اول تحقیق با استفاده از

دکتر محسن فرمهینی فراهانی و همکاران

يینی عدد  3كمتر می باشاد بیشاترين میاانگین()2. 50

های غیر تحصیلی دانشجويان شاهد خوب ارزياابی نمای

برای سوال نوزدهم يینی (توانايی استاد مشاور در بااال

كنند و اين ارزيابی حاصل شانس نبوده و باا  ./15خطاا

بردن اعتماد به نفس و رشد شخصایت فاردی خاود را

واقیی می باشد.

چگونه ارزيابی می كنید؟) و كمترين میاانگین ()23 .2

محقق برای چاسخگويی به سوال دوم تحقیاق عاالوه

برای دو ساوال  12و ( 15يینای  -12میازان تاالش و

بر اينکه آماره های تك تك سواالت منظاور شاده بارای

كمك استاد مشااور در حاذف ياا كااهش تیارعاات

بررسی نقش استاد مشاور در زمینه هاای غیار تحصایلی

اخالقی و ناهنجاری اجتماعی خود را چگوناه ارزياابی

دانشاااجويان شااااهد را محاسااابه و بررسااای نماااوده

می كنید؟ -15میزان تالش و كمك استاد مشاور در حل

است(چاراگراف باال) با محاسبه میانگین كل سواالت ايان

و فصل مشکالت روحی روانی خود را چگونه ارزيابی

بخش (چرسش های منظور شده برای ساوال كلای نقاش

می كنید) می باشد.

استاد مشاور در زمینه هاای غیار تحصایلی دانشاجويان

همدنین آزمون تی تك گروهی نشان می دهاد كاه

شاهد) و مقايسه آن با سطح مورد انتظار مشاخص شاده

تفاوت میانگین همه سواالت با میاانگین منظاور شاده

يینی عدد سه به بررسی سوال دوم تحقیق چرداخته است؛

برای آزمون آنها(سطح مورد انتظار محقق) يینای عادد

در ادامه بررسی اين سوال با تحلیل داده های بدست آمده

سه با  1/ .95اطمینان تفاوت مینی داری دارد(يینی اين

از آن می آيد:
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سواالت فو از میانگین مقیااس  5درجاه ای لیکارت

مینا است كه دانشجويان نقش استاد مشااور را در زمیناه

تفاوت ها واقیی بوده و حاصل شانس نیست) و مطل
جدول .5تیداد چاسپ دهندگان میانگین انحراف استاندارد سطح مینی داری سوال دوم تحقیق با استفاده از

عدا

رؤا ت نحا،

پيرخ هندگي

نقش استاد مشاور در زمینههای غیرتحصیلی دانشجويان چگونه

218

است؟

2/38

ارايندار

آزا

217 -7/833 1/1573

اعني ار

111

ننموده اند و اين ارزيابی از سطح انتظار تییین شده محقق

همانطور كه جدول  5نشان می دهاد میاانگین كال

برای بررسی آن هم كمتر است و اين تفاوت مینای دار و

سواالت مربوط به نقش اساتاد مشااور در زمیناه غیار

با  95درصد اطمینان قابل قبول است.

تحصیلی دانشجويان شاهد 2. 38محاسبه شده است اين

 -1-1سوال( :)3ارزيابی كلای دانشاجويان شااهد از

عدد از میانگین مقیاس 5درجاه ای لیکارت هام كمتار

طر استاد مشاور چیست؟

است .آزمون تی تك گروهی اين سوال نیز نشاان مای

برای بررسی سوال سوم تحقیق ابتادا فراوانای چاساپ

دهد كه اين عدد يینی  2. 38با عدد منظور شاده بارای
آزمون آنها يینی عدد سه تفااوت مینای داری دارد و

ااينهان

انننا

احدار t

رجه

روس

دانشجويان به تك تك سواالت منظور شده برای بررسای

t

ديدگاه كلی دانشجويان شااهد از طار اساتاد مشااور

يینی اين عدد از عدد مییار ما كمتر بوده (عالمت منفی

میانگین سواالت تی تك گروهی درجه آزادی و ساطح

تی) و اين تفاوت هم مینی دار بوده و حاصل اتفاا و

مینی داری برای سواالت محاسبه شده است(جدول.)3

شانس نیست يینی دانشجويان نقش استاد مشااور را در
در زمینه های غیر تحصیلی خود مثبت و خوب ارزيابی
01
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آزمون تی تك گروهی
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همانگونه كه در جدول فو آمده همه میانگین های

بیدی اين كه همه میانگین ها منفی هستند .اين امر بادين

بررسی دیدگاه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شاهد نسبت به طرح استاد مشاور

شميري
41
44
43
42
49

عدا

رؤالهي
ي چه اا ا

ااينهان

و

رجه

پيرخهي پيرخهي انيربهشدي آزا

ي اناخيب اراي اويمر ي شاوي كنونو اوافحاد؟

عيا م ار بيط اراي اويمر ي شمي م مراي ي را ي چه حد انيرس
او اناد؟
اا ا زاي اخا يص ا يشدي ورط اراي اويمر نا ارائه اويمري
ه شمي ي چه اا ا انيرس (كيفو) و ي ارت؟
سئ اراي اويمر ر جتت اناجعه اجد م انامن ه ا وي را چهونه
ارز ي و اوكناد؟
اا ا رضي ت كلو شمي از حن اراي اويمر چهردر ارت؟

همانگونه كه در جدول شماره  3آمده همه میاانگین

روس
اعنو ار

419

4/32

-8/46

495

311

414

4/38

-6/88

411

999

412

4/32

-8/26

413

413

4/21

-6/26

414

418

4/24

-6/39

418

حاصل شانس نیست) و مطل

999
999
999

بیدی اين كه همه میانگین

های ساواالت فاو از میاانگین مقیااس  5درجاه ای

ها منفی هستند .اين امر بدين مینا است كاه دانشاجويان

2.

ديدگاه مثبت و مناسبی از استاد مشاور در دانشگاه شااهد

لیکرت يینی عدد  3كمتر میباشد بیشترين میاانگین(

ندارند.

 )42برای سوال بیست و چنجم يینای (میازان رعاايت
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كلی شما از طر استاد مشاور چقدر است؟) و كمترين

محقق برای چاسخگويی به سوال سوم تحقیق عاالوه

میانگین ( )2. 34برای دو سوال  21و ( 23يینی  -21تاا

بر اينکه آماره های تك تك سواالت منظاور شاده بارای

چه میزان با انتخااب اساتاد مشااور باا شایوه كناونی

بررسی ديدگاه كلی دانشجويان شاهد در باره طر اساتاد

موافقید؟ -23میزان زمان اختصااص داده شاده توساط

مشاور را محاسبه و بررسی نموده اسات باا اساتفاده از

استاد مشاور برای ارائه مشاوره به شاما تاا چاه میازان

محاسبه میانگین كل سواالت منظور شده برای سوال كلی

مناس (كافی) بوده است؟) می باشد.

بررسی ديدگاه كلی دانشجويان شاهد در باره طر اساتاد

همدنین آزمون تی تك گروهی نشان می دهاد كاه

مشاور را هم مورد بررسای قارار داده اسات .در اداماه

تفاوت میانگین همه سواالت با میاانگین منظاور شاده

بررسی اين سوال همراه با تحلیل داده های بدست آماده

برای آزمون آنها يینی عدد سه با  1/ .95اطمینان تفاوت

از دانشجويان می آيد:

مینی داری دارد(يینی اين تفااوت هاا واقیای باوده و
جدول .7تیداد چاسپ دهندگان میانگین انحراف استاندارد سطح مینیداری سوال سوم تحقیق با استفاده از
آزمون تی تك گروهی
رؤا ت نحا،

عدا
پيرخ هندگي

ديدگاه كلی دانشجويان شاهد درباره طر استاد مشاور چگونه

218

است؟

01

ااينهان

2/11

انننا
ارايندار

1/19

احدار t

رجه
آزا

217 -7/359

روس
اعني ار

111
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جدول .6آماره هايی توصیفی چرسشهای سوال سوم تحقیق و آزمون آنها با تی تك گروهی

دکتر محسن فرمهینی فراهانی و همکاران

شاهد در باره طر استاد مشااور  2. 40محاسابه شاده

كلیشه ای و چرداختن به مسائل كاربردی و مهم آشنايی

است اين عدد از میانگین لیکرت  5درجه ای هم كمتار

با روحیات دانشجويان و سیی در باال بردن اعتمااد باه

است آزمون تی تك گروهی اين سوال نیاز نشاان مای

نفس امید دادن به دانشجو در زمیناه هاای تحصایلی

دهد كه اين عدد يینی  2. 40با عدد منظور شاده بارای

راستگو و راز دار بودن مومن و میتقد باودن

آزمون آنها يینی عدد سه تفااوت مینای داری دارد و

صاد

t

وجود تمايل و رغبت برای ارائه مشاوره به دانشجويان

يینی اين عدد از عدد مییار ما كمتر بوده(عالمت منفای

استاد مشاور بايد انسانی فیال و چركار باشد آگاهی باال

تی) و اين تفاوت هم مینی دار بوده و حاصل اتفاا و

در زمینه های ادامه تحصیل و اشتغال داشاتن ارتبااط

شانس نیست يینی دانشجويان ديدگاه و نظر مثبتی را در

رشته ای با دانشجو داشتن احساس تیهد و مستولیت و

باره طر استاد مشاور ندارند.

دلسوزی نسبت به دانشجو( هار كادام ياك ماورد) از
ويژگی های استاد مشااور مطاوب از نظار دانشاجويان

تحليل داده دای حاصل از سواالت باز پرسشنام

است.

در چايان سواالت چرسشنامه اين تحقیاق دو چرساش

-2مراجیات عمده دانشجويان شااهد وايثاارگر باه

باز چاسپ هم آمده بود و از دانشجويان خواسته شده بود

استاد مشاور در چه زمینه های بوده است؟

نظرات خود را درباره آن بنويسند؛ سواالت باز چاسپ:

بر اساس نتا بدست آمده " زمیناه هاای مراجیاه

بطور كلی ويژگی های استاد مشاور مطلوب از نظار

دانشجويان به اساتاد مشااور " باه شار زيار اسات:

شما چیست؟

تحصیلی آموزشای و درسای ( 33ماورد) انتخااب و
حذف واحد و تايید فرم( 11ماورد) مساائل روحای و

زمینه های بوده است؟

فردی( 9مورد) برای برگزاری كالس جبرانای امضاا

در ادامااه چاسااپ هااا و فراواناای آنهااا در نظاارات

برای تشکیل كالس برنامه هاای فاو برناماه آيناده

دانشجويان به اين دو سوال می آيد:

شغلی خانوادگی مذهبی و تحقیق و چژوهش( هر كدام

-1بطور كلی ويژگی های استاد مشااور مطلاوب از

يك مورد) .همدنین در چاسپ به اين ساوال؛ برخای از

نظر شما چیست؟

دانشجويان به استاد مشاور خود اصالً مراجیاه ننماوده

در جم بندی چاسپ های دانشجويان به اين ساوال

اند توجیه آنها در عدم مراجیه به دلیل؛ عدم اطاالع از

فراوانی چاسپ های آنان محاسبه شد و علی رغم اينکاه

طر استاد مشاور( 11ماورد) عادم اختصااص وقات

آنها با هم از نظر مفهومی

وجود داشت كلیه چاسپ ها بدون تركی

توسط استاد مشاور( 11مورد) و عدم عالقه منادی باه

يا جم بنادی

اياان طاار ( 3مااورد) بااود .در تحقیااق گلااه دار و

آنها بررسی شد .بر اساس نتا بدست آماده "ويژگای

همکاران( )1389نیاز 2 .59درصاد دانشاجويان علات

های استاد مشاور مطلوب" از نظر دانشجويان شااهد و
ايثارگر به ترتی

مراجیه به اساتید مشااور را مساائل تحصایلی و 1 .19

به اين شکل است :چی گیری كنترل و

درصد هم نیاز به مناب آموزشای ذكار نماوده اناد در

ارزيابی مستمر وعییت تحصیلی دانشجويان( 13مورد)

تحقیق هزاوه ئی و فتحی ][19هم  3 .52درصد مراجیاه

و اختصاص وقات بارای مشااوره باا دانشاجويان(11

برای مسائل آموزشی و  31درصد برای ادامه تحصیل و

مورد) آگاه داشتن از امور آموزشی درسی قاوانین و

 3 .23درصد هم برای مشاوره در زمینه مناب آموزشای

بخشنامه هاا( 11ماورد) تاوان ايجااد انگیازه و ارائاه

بوده است.

راهنمايی به دانشجو در امور تحصیلی و غیر تحصایلی
01
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مراجیات شما بطور عمده به استاد مشااور در چاه

در برخی موارد امکان تركی
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سواالت مربوط به بررسای ديادگاه كلای دانشاجويان

صبر و حوصله و انصاف عادم چارداختن باه مساائل
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همانطور كه جدول  7نشان می دهاد میاانگین كال

( 1مورد) توانايی در برقرار ارتباط ( 2مورد ) داشاتن

بررسی دیدگاه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شاهد نسبت به طرح استاد مشاور

بیشترين چیشنهادات ارائه شده از جان

در مورد طر استاد مشاور در ماورد تغییار در نحاوه

خانوادگی (مؤثر بر وعییت تحصایلی) اسات كاه باا

انتخاب استاد مشاور يا انتخااب اساتاد مشااور توساط

توجه به نتايج بدست آمده اين سوال كمتارين میاانگین

دانشجويان( 5مورد) حذف آن با توجه به عدم تناسا

را به خود اختصاص داده و ناشی از عدم ايفاای نقاش

اين طر باا شارايط و وعاییت موجاود ( 5ماورد)

مناس

فراخوانی دانشجويان توسط استاد مشاور برای مراجیاه

تحقیق مشکبید حقیقی( )1382نیز به اين موعوع اشاره

بااه ايشااان[تییااین وقاات اختصاصاای باارای مراجیااه

شده است.

دانشجويان ( 3مورد) محدو كردن اجرای طار فقاط

اساتید مشاور در اين زمینه اسات كاه البتاه در

نتايج محاسبات صورت گرفته نشان داد كه میانگین

برای دانشجويان ترم اولی( 3ماورد) رعايات تناسا

كل سواالت مربوط به نقاش اساتاد مشااور در زمیناه

جنسیت استاد با دانشجو( 3مورد) و چی گیری ارزيابی

تحصیلی و علمی دانشجويان شاهد  17 .2محاسبه شده

و نظر خواهی از دانشجويان در مورد اساتاد مشااور و

است اين عدد از میانگین درجه ای لیکرت  5هم كمتار

اطالع رسانی( 1مورد) ارائه گرديده است.

است؛ آزمون تی تك گروهی اين سوال نیز نشاان مای

بحث و نتيج گيری

دهد كه اين عدد (يینی  ) 17 .2با عادد منظاور شاده
برای آزمون آنها يا به عباارت ديگار مییاار و حاداقل

در رابطه با نقش استاد مشاور در زمینه تحصایلی و

سطح انتظار محقق يینی عدد ساه تفااوت مینای داری

علمی دانشجويان شاهد میانگین همه سواالت منظاور

دارد و تی محاسبه شده از عدد مییار كمتر بوده(عالمت

شده برای بررسی نقش استاد مشاور در زمینه تحصایلی

منفی تی) و اين تفاوت هم مینای دار باوده و حاصال

و علمی دانشجويان شاهد از میانگین مقیااس  5درجاه

اتفا و شانس نیسات يینای دانشاجويان نقاش اساتاد

ای لیکارت يیناای عادد  3كمتاار مای باشااد بیشااترين
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مشاور را در چیشرفت تحصیلی و علمی خاود مثبات و

میانگین( )91 .2برای سوال اول يینی (بارای چیشارفت

خوب ارزيابی ننموده اند و ارزيابی آنها از سطح انتظار

تحصیلی خود تا چه میزان نقش استاد مشااور را ماوثر

و مییار مشخص شده هم بطور واقیی كمتر است .ايان

می دانید؟) و كمترين میاانگین( )23 .2بارای ساوال 5

نتیجه در تحقیق مشکبید حقیقی( )1382و نیز در اداماه

يینی (نقش استاد مشااور را در جهات حال و فصال

در بررسی نتايج سوال های كیفی اين تحقیق نیز ماورد

مشکالت فردی و خانوادگی خاود(ماؤثر بار وعاییت

تايیااد قاارار ماای گیاارد و البتااه مغاااير بااا تحقیااق

تحصیلی) چگونه ارزيابی می كنید؟) می باشد.

تااوكلی( )1378در بررساای نقااش اسااتاد مشاااور در

با توجه به نتايج تحقیقات مختلف از جملاه هازاوه

چیشرفت تحصیلی دانشجويان شاهد دانشگاه سیساتان و

ئی و فتحی ][19گلاه دار و همکااران ] [7موعاوعات

بلوچستان است.

مراجیه دانشاجويان باه اسااتید مساائل آموزشای و

لذا به نظر می رسد باا توجاه باه نتاايج تحقیقاات

تحصیلی است با وجاود ايان دانشاجويان در ارزياابی

محققان مختلف از جمله؛ صاد موسوی( )1377و گله

نقش اساتید در حل مسائل آموزشی و تحصایلی خاود
ارزيابی خوبی به عمل نیاورده اند .مطل

دار( )1389و علی رغم اهمیت و نیااز دانشاجويان در

مهم ديگر اين

ارائه مشاوره عدم رعايت دانشجويان از نقش آفرينای

است كه هر چند اين ساوال در ماورد اهمیات وجاود

اساتید مشاور در زمینه های تحصیلی و علمی آنهاا باه

استاد مشاور برای كمك به دانشجويان است ولی مهام

نوعی اثر بخشی اين طر را زير ساوال مای بارد لاذا

اين است كاه اساتاد مشااور تاا چاه حاد انتظاارات

بازبینی و برنامه ريزی برای ايفای نقش بهتر و چررنر تر

دانشجويان را برآورده كرده است .سوال ديگار در ايان
بخش چگاونگی ارزياابی دانشاجويان از نقاش اساتاد
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دانشاجويان

مشاااور در جهاات حاال و فصاال مشااکالت فااردی و

دکتر محسن فرمهینی فراهانی و همکاران

اساتید در اين زمینه بايد مطم نظر ستاد شاهد دانشگاه

كه آماره های تك تاك ساواالت منظاور شاده بارای

قرار گیرد.
تحصیلی دانشجويان میانگین همه سواالت منظور شاده

دانشجويان شاهد را محاسبه و بررسی قرار گرفته است

برای بررسی نقش اساتاد مشااور در زمیناه هاای غیار

میانگین كل سواالت با سطح انتظار مشخص شده مورد

تحصیلی دانشجويان شاهد از میانگین مقیااس  5درجاه

مقايسه قرار گرفته است  .میانگین كل سواالت مرباوط

ای لیکارت يیناای عادد  3كمتاار مای باشااد بیشااترين

به نقش استاد مشاور در زمینه غیر تحصیلی دانشاجويان

میانگین( )2. 50برای سوال نوزدهم يینی (توانايی استاد

شاهد 2. 38محاسبه شده اسات كاه ايان عادد نیاز از

مشاور در باال بردن اعتماد به نفاس و رشاد شخصایت

میانگین مقیاس لیکرت  5درجاه ای هام كمتار اسات.

فردی خود را چگونه ارزيابی مای كنیاد؟) و كمتارين

آزمون تی تك گروهی اين سوال نیز نشان می دهد كاه

میانگین ( )23 .2برای دو ساوال  12و ( 15يینای -12

اين عدد يینی  2. 38با عدد منظور شاده بارای آزماون

میزان تالش و كمك استاد مشاور در حذف ياا كااهش

آنها يینی عدد سه تفاوت مینی داری دارد يینای عادد

تیارعات اخالقی و ناهنجاری اجتماعی خود را چگونه

بدست آمده از عدد مییار يا سطح انتظار ما كه در واق

ارزيابی می كنیاد؟ -15میازان تاالش و كماك اساتاد

حد وسط يا رعايت نسبی است كمتار اسات(عالمات

مشاور در حل و فصل مشکالت روحی روانی خود را

منفی تی) و اين تفاوت هم مینای دار باوده و حاصال

چگونه ارزيابی می كنید) می باشد.

اتفا و شانس نیسات يینای دانشاجويان نقاش اساتاد

تفاوت میانگین همه سواالت با میاانگین منظاور شاده

خوب ارزيابی ننموده اند يا به عباارت ديگار رعاايت

برای آزمون آنها(سطح مورد انتظار محقق) يینای عادد

نسبی يا  51درصدی هم از ايان طار ندارناد ( ايان

سه با  1/ .95اطمینان تفاوت مینی داری دارد(يینی اين

ارزيابی از سطح انتظار تییین شده محقق برای بررسای

تفاوت ها واقیی بوده و حاصل شانس نیست) و مطل

آن كمتر است) و اين تفاوت مینی دار و با  95درصاد

بیدی اين كه همه میانگین ها منفی هستند .اين امر بدين

اطمینان قابل قبول است .در نتیجه استاد مشاور در ايان

مینا است كه دانشجويان نقش استاد مشاور را در زمینه

نقش نیز نتوانسته انتظارات دانشجويان را برآورد نمايد.

های غیر تحصیلی دانشجويان شاهد خوب ارزيابی نمی

و وجوب بازنگری در اين طر را مجددا ماورد تاكیاد

كنند و اين ارزيابی حاصل شانس نبوده و باا  ./5خطاا

قرار می دهد .بنابراين برای موفق نمودن اين طار كاه

واقیی می باشد .كاه البتاه باا اعاافه نماودن نظارات

اثرات آن در رعايت دانشجويان از طر مانیکس مای

دانشجويان در سواالت باز چاسپ باه ناوعی عارورت

گردد بايد اقاداماتی از قبیال شاركت دادن اسااتید در

بازنگری در طر را عاروری مای ساازد .در بررسای

كارگاههای آموزشی در اختیار گذاشتن آيین نامه ها و

چیشینه تحقیق نیز مواجه با نتايجی می شويم كه موافاق

شر وظايف حمايت مستوالن و نظارت كاافی بارای

با نتايج اين تحقیق است مثال تحقیقاات گلاه

اين طر انجام داد.

دار][7

تحقیق توكلی[ ]18و نیز تحقیق صاد موسوی[ ]11كاه

نتايج همدنین نشان می دهاد هماه میاانگین هاای

به نوعی از نا كارآمدی طار ساخن گفتاه اناد . .لاذا

سواالت منظور شده برای برای بررسای ديادگاه كلای

عروری تاا ايان طار در برناماه ريازی هاای آتای

دانشجويان شاهد در باره طر استاد مشاور از میانگین

وبراساس ديدگاه دانشجويان و "اساتید مشاور" اصال

مقیاس  5درجه ای لیکرت يینی عدد  3كمتر می باشاد

شود.

بیشترين میانگین( )2. 42برای سوال بیست و چنجم يینی
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است؟) و كمترين میانگین ( )2. 34برای دو سوال  21و

در مورد استاد مشاور جدی گارفتن و اهمیات دادن و

( 23يینی  -21تا چه میزان با انتخاب استاد مشااور باا

تیهد و مستولیت ايشان به اين كار می باشد باه نحاوی

شیوه كنونی موافقید؟ -23میزان زماان اختصااص داده

كه از فراوانی ويژگی های ذكر شده مشاهده مای شاود

شده توسط استاد مشاور برای ارائه مشاوره به شاما تاا

چی گیری كنترل و ارزيابی مستمر وعاییت تحصایلی

(كاافی) باوده اسات؟) مای باشاد.

دانشجويان و اختصاص وقت برای مشااوره بیشاترين

همدنین آزمون تی تك گروهای نشاان مای دهاد كاه

فراوانی را به خود اختصاص داده است .در بررسای از

تفاوت میانگین همه سواالت با میاانگین منظاور شاده

ويژگی های ذكر شده مشاخص مای شاود كاه غالا

برای آزمون آنها يینی عدد سه با  1/ .95اطمینان تفاوت

ويژگی های مد نظر دانشجويان ويژگی های شخصایتی

مینی داری دارد(يینی اين تفااوت هاا واقیای باوده و

و فردی اساتید است و تاثیر چذيری آنها در زمینه هاای

حاصل شانس نیست) و از آن جا كه همه میاانگین هاا

مختلف چه تحصایلی و چاه غیار تحصایلی باا ناوع

منفی هستند .اين امر بدين مینا اسات كاه بطاور كلای

شخصیت اساتید در ارتباط است .با توجه به نتايج ايان

دانشجويان ديدگاه مثبت و مناسبی از اساتاد مشااور در

تحقیق به نظر می رسد كه عدم رعايت دانشاجويان از

دانشگاه شاهد ندارند.

اساتید مشاور به ابن ويژگی ها هم ارتباط داشاته باشاد

چه میزان مناسا

دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار/تربيت واجتماع  /دانشگاه شاهد /سال هفدهم /شهریور  / / 89شماره 24

در تحلیل سواالت به نظر می رسد علی رغم اهمیت

لذا با توجه به عدم رعاايت دانشاجويان باا وعاییت

و عرورت وجود استاد مشاور كه در تحقیق آقا جاانی

موجود به نظر می رسد برای برنامه ريزی هاای بیادی

و همکاران( )1382هم به آن اشاره شده و نیز به ناوعی

اين ويژگی ها به نحو مطلوب در انتخاب اساتید مشاور

در نظرات دانشجويان نیز مانیکس شاده سااز و كاار

مد نظر قرار گیرد و حتی به اطالع آنها رسانده شود تاا

انتخاب استاد مشاور و نیز فرايند منظور شاده بارای آن

آنها از ويژگای هاای اساتاد مشااور مطلاوب از نظار

مورد تايید هیچ يك از دو طرف نیست يینی نه دانشجو

دانشجويان مطل گرديده تا به نوعی اصاال الزم را در

از استاد مشاور راعی است و نه اساتاد مشااور زماان

برنامه و رفتار خود برای كسا

رعاايت دانشاجويان

الزم و يا حتی انگیزه الزم بارای مراجیاه دانشاجويان

بدست آورند .در جم بندی و تحلیل نهايی از ويژگای

فراهم می كند .اين امر باعث شده كاه حتای عارورت

های استاد مشاور مطلوب می تاوان ايان گوناه نتیجاه

وجود استاد مشاور نیز برای دانشجويان كم اهمیت تار

گرفت كه با توجه به اهمیت و نقش های مختلاف ماد

شود .میانگین كل سواالت مربوط باه بررسای ديادگاه

نظر طر برای استاد مشااور بیشاترين وجاه ماد نظار

2. 40

دانشجويان از استاد مشااور ويژگای هاای شخصایتی

محاسبه شده است اين عدد از میانگین لیکرت  5درجاه

وفردی است  .به عبارت ديگر ايفای نقاش مشااوره ای

ای هم كمتر است يینی با عدد مییار يا سطح انتظار ماا

او در زمینااه هااای مختلااف ارتباااط بااا ويژگاای هااای

كه در واق حد وسط يا رعايت نسبی است كمتر است

شخصیتی/فردی او دارد كه مستله را به نحاوه انتخااب

(عالمت منفی تی) و اين تفاوت هم مینای دار باوده و

استاد مشاور ربط می دهد كاه اتفاقاا در ايان بررسای

حاصاال اتفااا و شااانس نیساات يیناای بطااور كلاای

دانشجويان در سوال های باز چاسپ و علی رغم اين كه

دانشجويان ديدگاه و نظر مثبتی را در باره طار اساتاد

در اين مورد سوالی طر نشده بود به آن اشاره نماوده

مشاور ندارند و از آن رعايت ندارند.

و درخواست نموده بودند كه انتخااب باا دانشاجويان

كلی دانشجويان شاهد در باره طر استاد مشاور

در رابطه با ويژگی های استاد مشاور مطلوب از نظر

باشد و خود دانشجويان با شاناختی كاه از وعاییت و

دانشجويان (كه در ساواالت بااز چاساپ در چرسشانامه

ويژگی های شخصیتی اسااتید خاود دارناد خاود باه
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(میزان رعايت كلی شما از طر استاد مشااور چقادر

گنجانده شده بود) مهمترين ويژگی مد نظر دانشاجويان

دکتر محسن فرمهینی فراهانی و همکاران

جنسیت استاد مشاور (كه يکی ديگر از درخواست های

اساتید مشاور و نیز انتخاب اساتید مشااوری كاه دارای

دانشجويان بود) را در انتخاب استاد مشاور خود دخیل

مستولیت و مشاغله كااری كمتاری هساتند مشاکل را

دهند .ويا حداقل انتخاب استاد مشاور در ترم اول ودوم

برطرف نمود .بیالوه نیاز اسات اسااتید عامن نصا

كه دانشجويان با اساتید آشنا نیستند در اختیار دفتر ستاد

ساعات مالقات در چشت درب دفتر خود و شاركت در

شاهد دانشگاه و در ترم های ديگر در اختیاار دانشاجو

فیالیت های جمیای مثال نمازجماعات اردو و حتای

قرار گیرد .

حضور در خوابگاه ها وقت بیشتری اختصااص دهناد.
همدنین نص

در رابطه با سوال باز چاسپ مربوط به زمیناه هاای

صندو مکاتبه انتخاب دانشجويان رابط

مراجیات دانشجويان شاهد وايثارگر باه اساتاد مشااور

و يا امکان تماس تلفنی نیز مفید باشد در اين زمینه نیاز

بررسی چاسپ های دانشجويان نشان می دهد كاه زمیناه

مفید باشد.

در زمینه تحصیلی آموزشی و درسی بوده و زمینه های

مشاور عدم عالقه مندی آنها به استاد مشاور است كاه

غیر تحصیلی به نسابت نقاش كمتاری بارای مراجیاه

در  3مورد دانشجويان آن را ذكر نموده اند .بحث عادم

دانشجويان به استاد مشاور داشته است .ايان نتیجاه در

عالقه مندی بحث جدی و مهمی است كه چیامد های آن

تحقیقات گله دار و همکاران( )1389و نیز هازاوه ای و

به عدم تاثیر گذاری اين طر می انجامد لذا با تغیر در

نقش اساتید

شیوه انتخاب استاد مشاور اعمال نظار دانشاجويان در

مشاور را در چیشرفت تحصیلی نشان می دهد و با توجه

اين انتخاب ايجاد شرايط برای ذهنیت مثبت دانشجويان

به اين كه تحقیقاات نشاان داده اناد میازان تاارمهای

در اين زمینه میرفی و ارائه موفقیات هاای حاصال از

مشروطی و واحدهای ماردودی دانشجوياان شااهد از

استفاده دانشجويان از اين طر

تبیین و تفهیم اهداف و

غیارشاهد بیشتر اسات[ ]8و بیشاترين داليال مراجیاه

فرايند طر و . . .در اين زمینه می تواند مفید باشد.

فتح( )1382هم تائید شده است اين مطل

دانشجويان در اين زمینه است شايد اين امر دلیلی باشد

نکته ای كه بايد به آن توجه كرد اين است كاه باا

كه اگر قرار است در اين زمینه يینی چیشرفت تحصایلی

توجه به رسیدگی به امر آموزش فرزندان شاهد كاه در

دانشجويان شاهد و ايثارگر به آنها كمکی بشود انتخاب

فرمايشات امام (ره) باه آن تاكیاد شاد و زمیناه سااز

استاد به عهده خود دانشجويان باشد

تشکیل دفاتر ساتاد شااهد در مادارس و دانشاگاه هاا

در بررسی علل عدم مراجیه دانشاجويان باه اساتاد

گرديد نیاز به تالش و همت مضااعف اسات .گرچاه

مشاور بیشترين توجیاه عادم اطاالع از طار اساتاد

دانشجويان دانشگاه شاهد از امکانات خوبی برای رشاد

مشاور( 11مورد) بوده است لذا عروری است در ايان

و شکوفايی در دانشگاه برخوردارند و اساتید مشاور نیز

رابطه اطالع رسانی الزم توسط ساتاد شااهد صاورت

در اين راه از هیچ گونه تالشی فروگذاری نمی كنناد و

گیرد بیالوه نیاز است از طر مختلف مثل :فراخوانی از

گواه آن نیز آماار بااالی قباولی دانشاجويان شااهد و

طريق برد دانشجوان ديگر تلفان و رابطاه دوساتانه

ايثارگر در دوره های تحصیالت تکمیلای المپیادهاا و

نسبت به فراخوانی دانشجويان نزد اساتید مشاور اقادام

انتخاب آنها به عنوان دانشجويان نمونه كشوری اسات

شود

اما اين امر از تالش بیشتر و سازمان يافتاه تار در ايان

دومین دلیل در بررسی عدم مراجیه دانشجويان باه

مورد نمی كاهد .و از آنجا كه ناام دانشاگاه شااهد باا

استاد مشاور عدم اختصاص وقت از طرف استاد مشاور

كلمه شاهد مزين شده است شايد توقا دانشاجويان از
01
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های عمده مراجیات دانشجويان به استاد مشاور بیشاتر

يکی از علل عادم مراجیاه دانشاجويان باه اساتاد
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با دانشجوان باشد حتی آنها می توانند در صورت امکان

بايد به اختصاص تیداد محدودتری از دانشاجويان باه
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انتخاب استاد مشاور بپردازند لذا در صورتی كه انتخاب

برای مشاوره و راهنمايی می باشد .در ايان زمیناه نیاز

بررسی دیدگاه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شاهد نسبت به طرح استاد مشاور

زمینه ندارد بلکه نتايج می طلبد كه اين طر با توجاه

مشاور كسی است كه كارها وتکالیف وی را انجام دهد

به شرايط جديد مورد بازبینی و اصال قارار گیارد تاا

در عین حالی كه استاد مشااور باياد بصاورت مساتمر

كارآيی آن افزون گردد لذا برخای از راهکارهاايی( باا

وعییت دانشجو را بررسی و تحت نظر داشته باشد.
-تا حد امکان به دانشجو اجازه داده شود تاا اساتاد

توجه به نتايج تحقیق بويژه بخش سواالت بازچاسپ )كه

مشاور خود را خود انتخاب كند و تاالش شاود اساتاد

در اين زمینه می تواند راهگشا باشد عبارتند از:

راهنما واستاد مشاور دانشجويان شاهد يك نفر باشد.

اختصاص وقت بیشتری برای مشاوره دانشاجويانشاهد و نیز داشتن برنامه ساعات مشااوره مهام اسات

 -اساتید مشاور بهتر است در مشااوره هاای خاود

البته بهتر است امکان برقراری مشاوره از طريق اينترنت

تفاوت مشاوره فرزندان شاهد(سهمیه شاهد) با فرزناد

بدون حضور فیزيکی نیز میسر باشد.

وهمسر جانباز(سهمیه ايثارگران )را لحاظ كند .چراكاه

-دانشجو بايد استاد مشاور را دوست محرم اسارار

فرزندان شاهد بیشتر مشکالت عاطفی دارند در حاالی

خود بداند واستاد مشاور بايد اين اعتماد را در دانشجو

كه فرزندان جانباز بیشتر مشکالت روانی در رابطاه باا

ايجاد كند.

رفتارهای عصبی چدر دارند
-از آنجا كه برخی از اسااتید مشااور از قاوانین و

با توجه به تفاوت فردی دانشجويان اساتید مشاوربايد شناخت عمیق تری از دانشجويان داشته باشاند و

مقررات طر استاد مشاور بويژه در زمیناه مشاروطی

تالش كند تا عمن درک دانشجو در آنها برای تحصیل

شرايط كمیسیون موارد خاص حذف واحد حذف تارم

و چیشرفت ايجاد انگیزه كند.

اطالع كافی ندارند بهتر است از طريق دفاتر ستاد شاهد
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-دانشجويان را بايد از نقش مفید اساتاد مشااور در

وايثارگر با گذاشتن كارگااه وياا در اختیاار گذاشاتن

چیشرفت شان و نیز مسائل مختلاف آموزشای مباتال در

مقررات وقوانین در قال

جزوه بروشاور اطالعاات

طول تحصیل آگاه نمود.

اساتید مشاور را بروز كنند تاا آنهاا بتوانناد راهنماايی
ومشاوره دقیق ودرستی انجام دهند.
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آن بیشتر است و اين امر حاكی از كام كااری در ايان

-دانشجو نبايد اين حاس را چیادا كناد كاه اساتاد

دکتر محسن فرمهینی فراهانی و همکاران

منابع

میزان موفقیت طر

 .1منصور كیايی چريادخت( )1371بررسای و مقايساه

استاد مشااور در چیشابرد اماور

آمااوزش و چاارورش دانشااجويان شاااهد" .چاارو ه

روشهای مشاوره فردی و گروهی در كااهش میازان

تحقیقاتی قابل دستیابی در:
com/fa/index.

تحصیلی  75-71دانشگاه تربیت میلم تهاران .چاياان
نامه كارشناسی ارشد دانشگاه تربیت میلم تهران.

http://www.
navideshahed.
php?Page=definition&UID=37859

 .11صاد موسوی سید خسرو( )1383عملکرد طار

 .2شفی آبادی عبداله ( .)1383راهنماايی و مشااوره

شاهد در بخش آموزشی عالی (نحاوه دساتیابی باه

تحصیلی و شغلی .انتشارات سمت

هدفها .طر  :كاربردي.

 .3شیاری نژاد علی اكبار ( .)1331فرهنار علاوم و

 .12يزدی مرعیه( )1382بررسی نگارش دانشاجويان

فناوری  .انتشارات امیركبیر

شاهد درمورد اثربخشی خدمات آموزشی اداره كال

 .1شريفی حسان و حساینی ساید مهادی (.)1371

امور دانشجويان شاهد وايثارگر دانشگاه بوعلی ساینا

اصول و روشهای راهنماايی و مشااوره .انتشاارات

 .چايان نامه كارشناسی ارشد دانشگاه شاهید بهشاتی

رشد

رشته آموزش بزرگساالن

 .5اردبیلی يوساف(" .)1371ماديريت در آماوزش و

 .13شاایردل مهاادی( .)1381بررساای میازان موفقیاات

چرورش" .تهران انتشارات سمت.

تحصیلی دانشجويان شاهد دانشگاه فردوسی مشاهد
ورودی  .81-79چاياان ناماه كارشناسای دانشگاا

 .3ربییاای محمد؛صااالحی نجااف آبااادی رعااوان و

فردوسي.

و مشاوره دانشجويان دانشگاه آزاد شهركرد" .تاازه

 .11كاهه مهدی ()1375بررسی علل افات تحصایلی

های چژوهش مشاوره 89-113:)22(3

دانشجويان شاهد دانشگاه صنیتی امیركبیر .چايان نامه
تحصیلی دانشاا تهران.

 .7گلااه دار نساارين؛ ماسااوری ثريااا؛ بیرجناادی

مهدی( " .)1389رعايتمندی دانشجويان از مشاوره

 .15حساینی سایده رباباه و ناوروزی رباباه(.)1383

تحصیلی اسااتید باه عناوان ياك منا حماايتی".

بررسی میزان موفقیت تحصایلی دانشاجويان شااهد در

مجموعه مقاالت چنجمین همايش سراساری بهاشات

مقايسه با دانشجويان عادی دانشگاه علوم چزشاکی و

روانی دانشجويان .ص 311-311

خدمات بهداشتی ا درمانی استان زنجان چايان ناماه
كارشناسي دانشاا پيام نور زنجان.

 .8بنی اسدی علی (" .)1383بررسی میزان اثربخشای
طر

استادمشاور در كاهش آسی

 .13هومن حیادر علای " .)1371 ( .شاناخت روش

های آموزشای و

رواناای و فرهنگاای دانشااجويان شاااهد"؛ چاارو ه

علمی در علوم رفتاری"  .تهران  :چارسا

تحقیقاتی قابل دستیابی در :
ir/fa/index.

 .17تاوكلی خديجاه( .)1383بررساای تاأثیر مشاااوره

http://www.
shahed.
isaar.
php?Page=definition&UID=188581

تربیتاای -تحصاایلی مشاااوران دبیرسااتانهای شاااهد
دختااران و چسااران مقطاا متوسااطه از دياادگاه

 .9كريمی اباو بکار( .)1383بررسای و تبیاین میازان

دانااشآموزان مااديران میاونااان و دبیااران اسااتان

موفقیت عملکرد طر استاد مشاور در چیشبرد اماور

مازندران .چايان نامه دانشگاه آزاد واحد ساری.

آموزشی و چرورشای دانشاجويان شااهد دانشاگاه
كردستان .چايان نامه كارشناسی دانشگاه كردستان.
13
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سیادت سد علی( ")1382يررسی نیازهای راهنمايی
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اعطراب دانشجويان دختر مقطا كارشناسای ساال
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 .11مشکبید حقیقی محسن(" .)1382بررسی و تبیاین

بررسی دیدگاه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شاهد نسبت به طرح استاد مشاور

و صااد

محمد و همکاران(" .)1382عملکرد نحوه انتخاب و

تاثیر دو روش آموزشی اسااتید راهنماا بار رعاامندی

شر وظايف اساتید راهنماا از ديادگاه دانشاجويان

دانشجويان از راهنماايی تحصایلی در دانشاگاه علاوم

چزشکی بابل ويژه نامه مقاالت آموزشی چزشاکی 2

شهركرد13-25 2 5

چزشااکی هماادان" مجلااه دانشااگاه علااوم چزشااکی

دانشگاه علوم چزشکی سمنان"  .مجله دانشگاه علوم

تابستان .1382
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 .18آقاجانی حاجی؛ قربانی سیید؛ راه

 .19هزاوه لوئی سید محمد مهدی( " .)1382مقايسه

