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Abstract

Introduction: Consultation is a helpful process in which a counselor, with all his might, is 

trying to create the right ability to make decision in the volunteer. Considering the necessity of 

the students’ educational guidance and the critical position of the consultant professor in the 

professional development of students, this study aimed to assess the satisfaction of students 

of Sabzevar University of Medical Sciences from the performance of counselors.

Materials and Methods: This cross-sectional descriptive study was carried out in 350 

students of Sabzevar University of Medical Sciences in a census sampling. The research 

instrument was a researcher-made questionnaire and reliability was performed by Cronbach’s 

alpha and formal and content validity. Data analysis was performed using SPSS version 20 

software.

Results: The results of the research show that 76.1% of the students are satisfied with 

the performance of counselors. The highest level of satisfaction was observed in the item of 

“respecting ethical principles and respect for mutual respect to students” and the least amount of 

satisfaction related to the item of “the possibility of timely access to the consultant’s professor”.

Conclusion: The results showed that the majority of students participating in the study 

had a good satisfaction. Professors who are skilled and experienced can make changes, 

positive changes and advisories, which can create enormous changes in students. Therefore, 

it is suggested that university authorities, by conducting the proper planning of the selection 

of professors in specialized counseling, and, on the other hand, by inducing the motives of 

counselors, will witness the most successful process of student counseling.
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سال چهاردهم، شماره یک، بهار 1398

مقاله
تحقیقاتی

بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از عملکرد اساتید مشاور 
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1397-98

مريم اسماعیل پور1، الله معافی1، راضیه هوشمند دلیر۲، رؤيا اکبرزاده1*
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چكيد ه
مقدمه: مشاوره فرآیندی کمک کننده است که در طی آن یک مشاور در تالش است تا توانایی و قدرت تصمیم گیری صحیح 

را در داوطلب ایجاد نماید. با توجه به ضرورت راهنمایی تحصیلی دانشجویان و جایگاه خطیر استاد مشاور در رشد حرفه ای 
دانشجویان، این مطالعه باهدف بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از عملکرد اساتید مشاور 

صورت گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی با مشارکت 350 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به  صورت 

سرشماری انجام گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود و پایایی به روش آلفای کرونباخ و روایی صوری و 
محتوایی انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام گردید.

نتايج: یافته های پژوهش نشان می دهد که 76.1 درصد دانشجویان از عملکرد اساتید مشاور رضایت دارند. بیشترین میزان 

رضایت در گویه )رعایت اصول اخالقی و رعایت احترام متقابل به دانشجویان( و کمترین میزان رضایت مربوط به گویه 
)امکان دسترسی به موقع به استاد مشاور( بود.

بحث و نتيجه گيری: بررسی ها نشان داد اکثریت دانشجویان شرکت کننده در مطالعه از رضایت خوبی برخوردار بودند. اساتید 

مشاور ماهر و باتجربه می توانند با ایجاد تغییرات، دگرگونی ها و مشاوره های تحصیلی مثبت، زمینه ساز تحوالت شگرف در 
دانشجویان شوند. بنابراین پیشنهاد می شود تا مسئولین دانشگاه ها با انجام برنامه ریزی صحیح در انتخاب اساتید مشاور تخصصی 

و از طرفی با ایجاد انگیزه در اساتید مشاور، شاهد انجام هر چه موفقیت آمیزتر پروسه مشاوره دانشجویی گردند.
کلمات کليدی: استاد مشاور، رضایتمندی، دانشجو

* )نويسنده مسئول( رويا اکبرزاده، گروه اتاق عمل-هوشبری، دانشكده پیراپزشكی، دانشگاه علوم پزشكی سبزوار، سبزوار، ايران.
meratroma@yahoo.com :آدرس الكترونیكی  

مقدمه
مشاوره فرآيندی کمك کننده است که در طی آن يك مشاور در تالش 
است تا توانايی و قدرت تصمیم گیری صحیح را در داوطلب ايجاد 
نمايد )1(. ساالنه شاهد ورود سیر بی شماری از دانشجويان به محیط 
مقدس دانشگاه هستیم و تعدادی قابل توجه ای از دانشجويان، هنگام 
ورود به دانشگاه با مشكالت عاطفی، روابط بین فردی، مشكالت 

سازگاری و دوری از خانواده دست به گريبان هستند. از طرفی در 
طی پروسه تحصیل نیز ممكن است دانشجويان با مشكالت عديده 
تحصیلی، شغلی، رشدی، رفتاری، عاطفی، خانوادگی و اجتماعی 
روبه رو شوند. لذا الزم است با ارائه راهنمايی و مشاوره صحیح 
از بروز مشكالت جلوگیری کرد.امروزه اهمیت نقش مشاوره در 
محیط دانشگاه بسیار ضروری می باشد و با توجه به تأثیرگذاری آن 
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در زندگی فردی و اجتماعی و حساس بودن اين مرحله از زندگی، 
مسئولین دانشگاه ها بر خود الزم دانستند با ارائه خدمات مشاوره 
توسط اساتید مشاور، دانشجويان را در موفقیت و پیشرفت تحصیلی، 
انتخاب ها و تصمیم گیری های سنجیده، بهره برداری بهینه از قابلیت ها 
و استعدادها و توانمندی های شخصی و منابع و امكانات آموزش 
عالی ياری رسانند )۲(.اساتید مشاور افرادی آموزش ديده و ماهری 
می باشند که با دانشجويان در تعامل بوده و به انحا در تصمیم گیری 
و راهنمايی جهت دستیابی به اهداف آموزشی و حرفه ای کمك 
می کنند اساتید مشاور دارای ويژگی های خاصی نظیر خود دانايی، 
آموزش معتبر، اعتمادبه نفس، در دسترس بودن در همه زمان ها، 
اطالعات،  ارائه  با  و  می باشند  همدلی  توانايی  مسئولیت پذيری، 
هدايت و تشويق دانشجويان نقش مهمی را در پرورش آرمان های 
دانشگاه و جامعه داشته باشند )۳، ۴(. شناخت دقیق استعدادها 
و توانايی های بالقوه دانشجويان از ديگر وظايف اساتید مشاور 
می باشد و باعث کمك به شكوفايی منطقی استعدادهای آنان در 
زمینه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، مشاوره و انتقال اطالعات و 
تجربیات جهت اتخاذ تصمیم مناسب و تقويت روحیه خود تصمیمی 
دانشجويان می شود )۵(. يك رابطه خوب بین دانشجويان و اساتید 
مشاور می تواند بیشترين کارايی را در پیشرفت تحصیلی و ايجاد 
انگیزه در دانشجويان ايجاد کند از طرفی مشاوره ناکارآمد ممكن 
است مهارت های حرفه ای فراگیران را مختل سازد و موجب استرس، 
ناامنی، ناامیدی و حتی ممكن است باعث انصراف دانشجويان 
از دانشگاه شود لذا الزم است راهنمايی و مشاوره دانشجويان 
توسط اساتید مشاور خبره، از هنگام ورود دانشجويان به محیط 
دانشگاه آغاز شود و تا پايان دوره تحصیالت ادامه داشته باشد )۶، 
۷(.ارزيابی عملكرد اساتید مشاور موضوع مهم ديگری است که 
در دانشگاه ها موردتوجه قرارگرفته است اولین ارزيابی از اساتید 
مشاور در دانشگاه ها در سال 199۴ دريكی از دانشكده های پزشكی 
در انگلستان انجام شد در اين مطالعه مشخص شد تنها نیمی از 

دانشجويان از فرايند مشاوره رضايت کامل داشتند )۸(.
مشاوره،  به  نیاز  علیرغم  که  مشاهده گرديد  ديگر  مطالعه ای  در 
متأسفانه دانشجويان اساتید مشاور را به عنوان منبع مطمئن و مرجع 
رفع نیازهای خود طی تحصیل نمی شناسند )9(. در مطالعه دالرام 
)۲۰1۳( نیز میزان رضايت دانشجويان از اساتید مشاور کم گزارش 

شد اين در حالی است که در مطالعه انجام شده دريكی از کالج های 
امريكا در سال ۲۰۰۶، دانشجويان، اساتید مشاور را افرادی آگاه به 
وظايف خود عنوان نمودند میزان رضايت از آنان را رضايت بخش 
اعالم نمودند )1۰، 11(. مشاوره و راهنمايی فرايند توسعه ای است 
که به دانشجويان در روشن سازی اهداف زندگی حرفه ای خود، 
توسعه برنامه ريزی آموزشی و سازگاری با محیط دانشگاهی کمك 
می کند از طرفی انتخاب استاد مشاور خبره نقش مهمی را در اين 
پروسه ايفا می کند و می تواند باراهنمايی صحیح در تعیین مسیر 
دستیابی به اهداف دانشجويان کمك کننده باشد. با توجه به اهمیت 
موضوع، پژوهش حاضر باهدف تعیین بررسی میزان رضايتمندی 
دانشجويان از عملكرد اساتید مشاور در دانشگاه علوم پزشكی 

سبزوار انجام شد

مواد و روش ها
اين پژوهش يك مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بود که 
در سال 9۸-1۳9۷ در دانشگاه علوم پزشكی سبزوار انجام گرفت. 
جامعه پژوهش شامل ۳۵۰ نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی 
سبزوار بودند که در رشته های پزشكی، پرستاری، مامايی، پیراپزشكی 
و بهداشت مشغول به تحصیل بودند. با عنايت به افزايش نیاز مشاوره 
در ترم های سوم به بعد و بنا بر ضرورت ايجاد فرصت برخورد 
بیشتر برای شناخت استاد راهنما دانشجويان ترم های سوم تا ششم 
انتخاب می گردد معیارهای ورود به مطالعه دانشجويان ترم سوم و 
باالتر که حداقل يك بار در ماه جهت مشاوره به اساتید مشاور مراجعه 
انجام می دادند می باشد و معیار خروج از مطالعه دانشجويان ترم 1، 
۲، ۷ و ۸ دانشجويان پزشكی بعد از دوره علوم پايه و دانشجويان 
تحصیالت تكمیلی بودند. ابزار مورداستفاده پرسشنامه پژوهشگر 
ساخته مشتمل بر دو قسمت اطالعات دموگرافیك شامل 9 سؤال 
و پرسشنامه بررسی میزان رضايتمندی دانشجويان از اساتید مشاور 
شامل ۲۰ سؤال بودند. روايی پرسشنامه از طريق روايی محتوی و با 
در اختیار قرار دادن پرسشنامه در اختیار 1۰ نفر از اعضای هیئت علمی 
دانشگاه به روش الوشه تعیین شد. جهت تعیین پايايی پرسشنامه 
از آزمون روش مجدد (test-retest) در دو نوبت و به فاصله 1۰ روز 
بین نفر ۳۰ از دانشجويان که دارای مشخصات موردتحقیق بودند 
صورت گرفت. اطالعات حاصل از پرسشنامه وارد SPSS نسخه 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jp

s.
aj

au
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 8

https://jps.ajaums.ac.ir/article-1-177-fa.html


21بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از عملکرد اساتید مشاور دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مریم اسماعیل پور و همکاران

۲۰ گرديد تا با تعیین آلفای کرونباخ سؤاالت توسط متخصص 
به دست آمده  کرونباخ  آلفای  تعیین گردد.  پرسشنامه  پايايی  آمار 
R2=۰/۸ بود به منظور تعیین رضايت يا عدم رضايت دانشجويان 
)تعیین میانگین نمره هر دانشجو در هر آيتم و مقايسه آن با نمره ۳ 
که نمرات باالتر مساوی ۳ به عنوان رضايت و کمتر از آن به عنوان 
عدم رضايت تعیین گرديد( و آزمون t-نمونه های مستقل )جمع 
نمرات پرسشنامه و مقايسه آن نمرات برحسب جنسیت( و تحلیل 
واريانس )جمع نمرات پرسشنامه و مقايسه آن نمرات برحسب رشته 
و مقطع تحصیلی( و ضريب همبستگی پیرسون )بررسی رابطه سن 
و جمع نمرات پرسشنامه( در صورت نرمال بودن داده ها و در غیر 
اين صورت با استفاده از آزمون های ناپارامتری داده ها تجزيه وتحلیل 
می شوند. الزم به ذکر است که در ابتدا به تمامی شرکت کنندگان اين 
پژوهش توضیحات داده شد و پس از کسب رضايت آگاهانه آنان 
نسبت به شرکت در اين پژوهش پرسشنامه را تكمیل نمودند ضمنًا 

تمام اصول اخالقی در انتشار اين پژوهش رعايت گرديده است.

نتايج
نتايج اين پژوهش نشان داد )جدول 1( ازلحاظ جنسیتی ۲۴/۳ درصد 
افراد تحت بررسی شامل آقايان و ۷۵/۷ درصد افراد موردبررسی 
را خانم ها تشكیل دادند. میانگین و انحراف سنی شرکت کنندگان 
در مطالعه ۶/۴±۲1/19 سال و در محدوده سنی ۲۷-19 سال قرار 
داشت. همچنین بیشترين درصد افراد مجرد بودند )۸۶/۳ درصد( 
و 1۲ درصد آن ها متاهل و الباقی موارد 1/۷ درصد مطلقه و همسر 

فوت شده بود.
نفر )9۲/9 درصد( دارای مدرک تحصیلی  اين مطالعه ۳۲۵  در 
کارشناسی و ۲۵ نفر )۷/1 درصد( دارای مدرک دکتری بودند. 

و  بود   1۷/۲±۲/۲۴ مطالعه  در  شرکت کنندگان  معدل  میانگین 
۲۵۳ )۷۲/9 درصد( نفر بومی استان های خراسان بودند. ازنظر 
سابقه کار ۲1 )۶ درصد( نفر دارای سابقه کار بودند. در خصوص 
گروه های شرکت کننده در مطالعه بیشترين شرکت کنندگان مربوط 
به دانشجويان پرستاری )۲1/1۴ درصد( و کمترين آن مربوط به 
دانشجويان تكنسین دندان )۰/۵۷ درصد( بود. در اين مطالعه بیشترين 
میزان رضايت از اساتید مشاور مربوط به دانشجويان رشته علوم 
آزمايشگاهی با میانگین نمره ۸1/9۰۷ و کمترين میزان رضايت 

مربوط به دانشجويان پزشكی با میانگین نمره ۶۴ بود.

بحث
دانشجويان  تحصیلی  فرايند  در  مؤثر  و  امری ضروری  مشاوره 
محسوب می شود. صالحیت مشاوران در انجام وظايف خود در 
قبال دانشجويان منجر به بهبود اهداف آموزشی می گردد و نقش 
بسزايی در ارتقای حس تعلق و موفقیت دانشجويان ايفا می کند. نتايج 
حاصل از مطالعه حاضر حاکی از آن بود که میانگین رضايتمندی 
دانشجويان از عملكرد اساتید مشاور در حد خوب )۷۶/1 درصد( 
بود. نتايج اين مطالعه با يافته های پژوهش چمیشونووا )۲۰1۸( که 
نشان داد ۶1 درصد دانشجويان از عملكرد اساتید مشاور رضايت 
دارند مطابقت دارد اين در حالی است که در مطالعه مقدم و باقری 
)۲۰1۸( میزان رضايتمندی دانشجويان در حد متوسط و در مطالعه 
الهی و همكاران )1۳9۳( و مطالعه سیدمجیدی و همكاران )۲۰1۳( 

میزان رضايتمندی در حد کم گزارش شد )۳، 1۲-1۴(.
اگرچه میزان رضايتمندی دانشجويان نسبت به حیطه های مختلف 
عملكرد اساتید مشاور در اين بررسی باهم يكسان نبود اما میزان 
رضايتمندی در اکثر حیطه ها مثبت بود که اين مسئله بیانگر آن 
به  نسبت  روشنی  و  شفاف  ديدگاه  مشاور  اساتید  که  می باشد 
وظايف و مسئولیت هايشان در امر مشاوره دانشجويان داشته اند 
و با عملكرد صحیح خود باعث جلب رضايت دانشجويان در امر 

مشاوره گرديده اند.
رعايت اصول اخالقی در فرايند مشاوره، ارزش نهادن به کرامت 
انسانی و رعايت حقوق افراد به عنوان يك انسان، احترام قائل شدن 
برای حقوق فطری و اولیه بشر را به دنبال خواهد داشت. بر اساس 
يافته های اين مطالعه )رعايت اصول اخالقی( )جدول شماره ۳( و 

  درصد  فراواني  متغير  

  جنسيت
  3/24  85  مرد
  7/75  265  زن

  وضعيت تأهل
  3/86  302  مجرد
  12  42  متأهل

  7/1  6  شدهمطلقه و همسر فوت
 

جدول 1- توزيع فراوانی متغيرهای )کيفی( دموگرافيک دانشجويان
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)رعايت احترام متقابل به دانشجويان( )جدول شماره ۴( به عنوان 
بیشترين میزان رضايتمندی و )امكان دسترسی به موقع به استاد( 
)جدول شماره ۵( به عنوان کمترين میزان رضايتمندی گزارش شد. 

در مطالعه حمیدپور و همكاران )1۳9۳( بیشترين میزان رضايتمندی 
مربوط به آيتم )رعايت احترام متقابل( بود )1۵(. در مطالعه الهی 
و همكاران )1۳9۳( فقط 1۳/۶ درصد دانشجويان تائید کردند که 

 بيشترين كمترين ميانگين تعداد    

 حد رضايت

 5/00 2/30 3/67 74 پرستاري

 4/75 1/15 3/85 44 هوشبري

 4/85 2/00 3/48 29 اتاق عمل

 4/75 1/60 3/87 32 مامايي

 5/00 2/10 4/09 43 علوم آزمايشگاه

 5/00 2/00 3/80 66 بهداشت محيط

 5/00 2/65 3/20 25 پزشكي

 5/00 2/55 3/88 16 فوريت

 4/80 2/75 3/91 19 ايبهداشت حرفه

 3/75 2/65 3/78 2 تكنسين دندان

 5/00 1/15 3/80 350 جمع

 رضايت

 100/00 46/00 73/52 74 پرستاري

 95/00 23/00 77/13 44 هوشبري

 97/00 40/00 69/69 29 اتاق عمل

 95/00 32/00 77/59 32 مامايي

 100/00 42/00 81/90 43 علوم آزمايشگاه

 100/00 40/00 76/09 66 بهداشت محيط

 100/00 53/00 64/00 25 پزشكي

 100/00 51/00 77/62 16 فوريت

 96/00 55/00 78/21 19 ايبهداشت حرفه

 75/00 53/00 75/68 2 تكنسين دندان

 100/00 23/00 76/08 350 جمع

 

جدول 2-  رضايت مندی دانشجويان از اساتيد مشاور به تفکيک رشته تحصيلی

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 3 0/9 0/9 0/9 

2/00 17 4/9 4/9 5/7 

3/00 44 12/6 12/6 18/3 

4/00 118 33/7 33/7 52/0 

5/00 168 48/0 48/0 100/0 

Total 350 100/0 100/0  

 

جدول 3- ميزان رضايت از گويه رعايت اصول اخالقی
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امكان دسترسی به استاد مشاور وجود دارد )1۴(. همچنین پژوهش 
آالرد و پارشار (Allard & Parashar) )۲۰1۳( بیانگر آن بود که امكان 
دسترسی به موقع به استاد مشاور رضايتمند نبود اين در حالی است 
که لگوتكو (Legutko) )۲۰۰۶( اساتید مشاور را افرادی قابل دسترس 
بیان کردند. همچنین در پژوهش (Khali & Williamso) )۲۰1۴( بسیاری 
از دانشجويان با توجه به مشغله فراوان اساتید مشاور تصمیم گرفتند 

که با اساتید مشاور خود مشاوره نكنند )1۸-1۶(.

از مصاديق ديگر رضايتمندی دانشجويان از اساتید مشاور، میزان 
اساس  بر  است.  آموزشی  اختیارات  و  به وظايف  اساتید  تسلط 
يافته های اين پژوهش میزان رضايتمندی از وظايف و اختیارات 
آموزشی در حد مطلوب بود )جدول شماره ۶(. در مطالعات مشابه، 
ايزدی و همكاران )۲۰1۵( و همچنین رمضان زاده و همكاران 
از  )۲۰1۷( گزارش کردند که اکثريت قريب به اتفاق دانشجويان 
وظايف و اختیارات آموزشی اساتید رضايت کافی داشتند اين در 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

0/00 1 0/3 0/3 0/3 

1/00 3 0/9 0/9 1/1 

2/00 16 4/6 4/6 5/7 

3/00 68 19/4 19/4 25/1 

4/00 124 35/4 35/4 60/6 

5/00 138 39/4 39/4 100/0 

Total 350 100/0 100/0  

 

جدول 4- ميزان رضايت از گويه رعايت احترام متقابل با دانشجو

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1/00 13 3/7 3/7 3/7 

2/00 43 12/3 12/3 16/0 

3/00 114 32/6 32/6 48/6 

4/00 114 32/6 32/6 81/1 

5/00 66 18/9 18/9 100/0 

Total 350 100/0 100/0  

 

جدول 5- ميزان رضايت از گويه امکان دسترسی به موقع به استاد

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1/00 6 1/7 1/7 1/7 

2/00 21 6/0 6/0 7/7 

3/00 72 20/6 20/6 28/3 

4/00 145 41/4 41/4 69/7 

5/00 106 30/3 30/3 100/0 

Total 350 100/0 100/0  

 

جدول 6- ميزان رضايت از گويه ميزان تسلط اساتيد مشاور به وظايف و اختيارات آموزشی
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حالی است که در مطالعه شمس و همكاران )۲۰1۶( تعداد کمی از 
دانشجويان اعتقاد داشتند که استاد راهنما در حل مشكالت آموزشی 

مؤثر می باشد )۲1-19(.
از يافته های ديگر اين پژوهش بررسی رضايتمندی دانشجويان از 
وظايف فرهنگی اساتید مشاور بود که ۶۷/۴۲ درصد دانشجويان 
از رضايت کافی داشتند )جدول شماره ۷( اين در حالی است که 
در مطالعه رئیسی و همكاران )1۳9۶( ۰/۴۴ درصد دانشجويان 
اعالم کردند که هیچ گونه تشويقی جهت انجام فعالیت های فرهنگی 

نشدند )۲۲(.
بر اساس يافته های اين مطالعه بین متغیر رضايتمندی از اساتید 
مشاور و بومی بودن ارتباط معنی داری مشاهده شد و دانشجويان 
بومی از رضايتمندی بیشتری برخوردار بودند (P-value: 0/006). اين 
در حالی است که در مطالعه سام و همكاران )۲۰1۲( دانشجويان 
غیربومی ضرورت استاد مشاور را بیشتر از دانشجويان بومی اعالم 

کردند )۲۳(.
از يافته های ديگر پژوهش ارتباط معكوس معنادار بین رضايتمندی 
با ترم تحصیلی بود به گونه ای که دانشجويان ترم باالتر از میزان 
رضايت کمتری نسبت به دانشجويان ترم پايین تر برخوردار بودند 
(P-value: 0/005). نتايج اين پژوهش با يافته های مطالعه ايزدی و 

همكاران )۲۰1۵( همسو است )19(.
يافته ها همچنین نشانگر آن بود که بین رضايتمندی از اساتید مشاور 
 (P-value: 0/0001) و متغیر رشته تحصیلی ارتباط معناداری وجود دارد
نتايج اين مطالعه با پژوهش سام و همكاران )۲۰1۲( همسو است 
)۲۳(. با توجه به اينكه دانشجويان رشته های مقطع دکتری مدت زمان 

تحصیلی طوالنی تری در دانشگاه می گذرانند به نظر می رسد نیازمند 
مراجعات بیشتری به اساتید مشاور می باشند و معموالً با توجه به 
اينكه مراجعات بیشتر، باعث آشنايی بیشتر و درنتیجه رضايت بیشتر 
از اساتید مشاور می شود انتظار وجود داشت که دانشجويان پزشكی 
بیشترين رضايت از اساتید مشاور را داشته باشند اما در نتايج اين 
پژوهش بیشترين مراجعه و رضايت مربوط به دانشجويان رشته های 

علوم آزمايشگاهی بود.

نتيجه گيری
نتايج مطالعه فوق حاکی از آن بود که میزان رضايتمندی دانشجويان 
از اساتید مشاور در حد خوب بود. اساتید مشاور ماهر و باتجربه 
می توانند با ايجاد تغییرات، دگرگونی ها و مشاوره های تحصیلی 
زمینه ساز تحوالت شگرف در دانشجويان گردد. امروزه با توجه 
مشغله های کاری فراوان اساتید هیئت علمی و عدم وجود اساتید 
مشاور تخصصی شاهد نارضايتی فراوان در دانشجويان می باشیم. 
بنابراين پیشنهاد می شود تا مسئولین دانشگاه ها با برنامه ريزی صحیح 
در انتخاب اساتید مشاور تخصصی و از طرفی با ايجاد انگیزه در 
اساتید مشاور، شاهد انجام هر چه موفقیت آمیزتر پروسه مشاوره 

دانشجويی گرديم.

تقدير و تشكر
بدين  وسیله از تمام دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی سبزوار که با 
کمك بی دريغ خود در اين مطالعه، زمینه انجام اين تحقیق را فراهم 

نمودند تشكر و قدردانی به عمل می آيد.

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1/00 5 1/4 1/4 1/4 

2/00 34 9/7 9/7 11/1 

3/00 75 21/4 21/4 32/6 

4/00 158 45/1 45/1 77/7 

5/00 78 22/3 22/3 100/0 

Total 350 100/0 100/0  

 

جدول 7-  ميزان رضايت از گويه ميزان تسلط اساتيد مشاور به وظايف فرهنگی
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