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حیطه مشاوره و راهنمایی 

 رويکردي جديد در نحوه مشاوره دانشجويي 
)آموزش مهارت هاي يادگيري و ارتباطي توسط استاد مشاور در جلسات گروهي و اثربخشي 

آن بر ميزان يادگيري و رضايت مندي دانشجويان پزشکي(
دکتر ايرج ميرزايي ديزگاه1

دانشيار دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ارتش 1ـ 

مقدمه و بيان مسئله
هدايت  و  آموزشي  فرآيند  در  مهمي  نقش  مشاور  اساتيد 
دانشجويان به کسب مهارت هاي مورد انتظار در حيطه ها ي 
سه گانه يادگيري )شناختي، نگرشي و مهارتي( دارند؛ به طوري 
که تمام دانشجويان پزشکي در طي 7 سال دوره آموزشي خود 
در مقاطع مختلف تحت هدايت اساتيد مشاور قرار مي گيرند 
تا استاد مشاور در جريان کليه اموري که در امر آموزش دخيل 
است قرار گيرد تا دانشجويان خود را راهنمايي نمايد. مطالعات 
نشان مي دهد که اکثر دانشجويان به جز در مواردي مثل انتخاب 
واحد به اساتيد مشاور مراجعه نمي کنند و اساتيد نيز رغبتي 
به کسب اطالعات الزم از دانشجويان تحت نظر خود نشان 
نمي دهند و به اين ترتيب وجود استاد مشاور گاهي مانعي 
در برابر امور جاري دانشجو در موقع انتخاب واحد، ميهماني 
و يا انتقالي مي باشد. لذا به موقع مشکالت دانشجو کشف، 
بررسي و حل نشده و پس از افت تحصيلي شديد سيستم 
به فکر راه حل مي افتد و عمال اساتيد مشاور در جريان افت 
دانشجو و اتخاذ تصميمات به موقع و مناسب قرار نمي گيرد. 
عدم توفيق در اجراي صحيح مشاوره هاي دانشجويي توسط 
اساتيد مشاور در ارزيابي هاي بيروني دانشگاه ها از جمله از 

سوي تيم وزارت بهداشت نيز ديده مي شود. علل مختلفي در 
عدم توفيق اساتيد مشاور در هدايت دانشجويان وجود دارد 
که بخشي از آن مي تواند ناشي از عدم آگاهي دانشجويان از 
وظايف و اهميت اساتيد مشاور و يا نداشتن مهارت و دانش 
کافي و يا انگيزه هاي پايين اساتيد مشاور باشد و اکثر مراجعات 
دانشجويان به اساتيد مشاور پس از بروز مشکالت مي باشد. 
در اين فرآيند تصميم گرفته شد که به جاي مشاوره مرسوم 
که دانشجو سراغ استاد مشاور مي رود، اين بار اساتيد مشاور به 
سراغ آن ها برود. لذا ميزان اثربخشي اين شيوه مشاوره بر ميزان 

يادگيري و رضايت مندي دانشجويان پزشکي بررسي شود.

هدف و اهداف اختصاصي
هدف کلي

بهينه کردن مشاوره دانشجويان پزشکي به منظور افزايش سطح 
يادگيري و ميزان رضايت مندي آن ها

اهداف اختصاصي
افزايش سطح آگاهي دانشجويان از وظايف اساتيد مشاور  -1
افزايش ميزان پذيرش استاد مشاور به عنوان امين و راه گشا   -2
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تاریخ اجراء )مدت اجراي فرآیند(: از ابتداي نيمسال اول 90 - 89
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دكتر ايرج میرزايي ديزگاه 33رويكردي جديد در نحوه مشاوره دانشجويي

که دانشجويان به راحتي مسائل و مشکالت خود را با وي 
در ميان بگذارند

جلوگيري از افت تحصيلي و ارتقاء وضعيت آموزشي   -3
دانشجويان

آموزشي  محيط  از  دانشجويان  مندي  رضايت  افزايش   -4
و پذيرش مسئوليت هاي محوله )آموزشي، پژوهشي و 

فرهنگي(
کسب دانش و مهارت هاي يادگيري و درنتيجه استفاده   -5

بهينه از زمان
بررسي مشکالت و مسائل آموزشي دانشجويان و حل به   -6

موقع آن ها قبل از بروز مشکل

روش اجراء
ارزيابي ميزان تحقق وظايف محوله به اساتيد مشاور نشان 
مي دهد که در اکثر دانشگاه ها، اساتيد مشاور توفيق چندتني 
ندارند. عمده مشکالت مربوط به آگاهي کم دانشجويان از نقش 
استيد مشاور در روند آموزشي آن ها و در نتيجه عدم مراجعه 
آن ها به اساتيد مشاور مي باشد. بر اين اساس تصميم گرفته شد که 
اساتيد مشاور پيشقدم شده و خود به سراغ دانشجويان بروند. لذا 
براي جلب دانشجويان و افزايش مشارکت آن ها در برنامه هاي 
مشاوره اي، کتب مرتبط با مهارت هاي يادگيري و مهارت هاي 
ارتباطي و روان شناسي جوان تهيه شد و مطالعه گرديد. همچنين 
شرح وظايف دواير مختلف دانشکده و دانشگاه در ارتباط با 
دانشجويان تهيه گرديد. به اين ترتيب استاد مشاور بر اساس 
تجارب قبلي خود و مطالعه و شناخت دانشگاه جهت مشاوره 
مناسب آماده گرديد.حداقل ماهي يک جلسه عمومي با حضور 
کليه دانشجويان و استاد مشاور مربوطه از ابتداي سال تحصيلي 
90 - 89 تشکيل گرديد. زمان و توالي جلسات با هماهنگي 
طرفين صورت مي گرفت. ابتدا در حدود 20 دقيقه در مورد 
مهارت هاي يادگيري مثل نحوه ي مطالعه صحيح و مباحث 
ديگري که براي عموم دانشجويان الزم بود مثل مقاله خواني، 

مهارت هاي ارتباطي و موضوعاتي که دانشجويان درخواست 
مي کردند توسط استاد مشاور و يا دانشجويان عالقه مند ارائه 
مي شد. سپس قسمتي از وقت جلسات به بيان مشکالت 
و در خواست هاي دانشجويان اختصاص داشت و سرانجام 
استاد مشاور به سواالت و مشکالت پاسخ مي داد و برخي 
از آن ها به مسؤالن ذيربط ارجاع داده مي شد و در نهايت 
زمان و چارچوب موضوع جلسه آتي تعيين مي شد. همچنين 
دانشجويان مي توانستند براي ارائه مشکالت و مسائل شخصي 
خود و راهنمايي الزم به صورت انفرادي و يا گروهي در فاصله ي 
بين جلسات گروهي مراجعه کنند. استاد مشاور بر اساس مسائل 
و مشکالت دانشجويان مطالعه و توانمندي خود تعيين مي نمود 
و بخشي از تکاليف به دانشجويان عالقه مند سپرده مي شد. 
آموزشي، رشته  از محيط  دانشجويان  مندي  ميزان رضايت 
تحصيلي و راهنمايي انجام شده و بهبود مهارت هاي ارتباطي 
به صورت غيرمکتوب )پرسش| هاي شفاهي، ميزان مشارکت 
داوطلبانه در جلسات گروهي و انفرادي و بازخوردهاي آن ها( 
به صورت پيوسته رصد مي شد )تجربه شخصي نشان داده که 
جمع آوري اطالعات به صورت مکتوب، مشارکت را کاهش 
مقايسه  با  يادگيري  ميزان  بر  اين شيوه  اثربخشي  مي دهد(. 
وضعيت تحصيلي آن ها )نمرات کسب شده و معدل نيمسال( 
نسبت به نيمسال هاي قبلي شان و همچنين نسبت به دانشجويان 
 Student's t - test هم کالسي با استفاده از آزمون هاي آماري

صورت گرفت.

نتايج
پيامدهاي اجرا و محصول يا بروندادهاي فرآيند

 ميانگين نمرات دانشجويان نسبت به دانشجويان همکالسي 
و نسبت به نيمسال تحصيلي قبلي )با توجه به نوع واحدهاي 
اخذ شده( بيشتر بود و استقبال دانشجويان از جلسات گروهي 
در سطح بااليي قرار داشت. ميزان مراجعه دانشجويان به استاد 
مشاور نسبت به ساير اساتيد بيشتر بود. رضايت مندي و شادابي 
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دانشجويان افزايش چشمگيري داشت. از همه مهمتر اعتماد 
دانشجويان به استاد مشاور به حدي رسيد که براي کليه امور 
اکثر دانشجويان به استاد مشاور مراجعه مي کردند و مشاوره 
الزم را مي گرفتند که تقريبا تمام مراجعات براي انجام بهينه 
امور آموزشي، پژوهشي و فرهنگي بود و کسي نبود که بعد از 
بروز مشکل مراجعه کند. يکي از دانشجويان در پروژه تدوين 
بسته آموزشي شرکت کرد که به عنوان يکي از فرآيندهاي 
انتخاب گرديد  ارسالي دانشگاه به جشنواره شهيد مطهري 
که حضور دانشجويان دانشگاه در اين نوع جشنواره ها کمتر 
سابقه داشت. براي هيچ يک از دانشجويان مشکل آموزشي 

جدي به وجود نيامد.

سطح اثرگذاري )دانشگاه، کشوري، بين المللي(
در سطح دانشگاه که مي تواند با توجه به اين که مشکل در 
در  تعميم  قابل  دارد  دانشگاه هاي کشور وجود  کليه  سطح 

سطح کشور است.

انطباق سياست هاي باال دستي )فرآيند تا چه حد کشور را 
با هدف مرجعيت علمي در منطقه نزديک مي کند(

براي نيل به مرجعيت علمي بايد دانشجويان کشور نگرش، 
دانش و مهارت هاي الزم را به بهترين نحو کسب نمايند که اين 
شيوه مي تواند انگيزه دانشجويان را در فراگيري مهارت هاي 

الزم کمک نمايد.

نتيجه گيري شامل چالش ها و مشکالت اجرايي فرآيند
از چالش هاي اين فرآيند مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:

)1( عدم آگاهي دانشجويان از وظايف اساتيد مشاور، )2( ايجاد 
هماهنگي در وقت دانشجويان و استاد مشاور جهت تشکيل 
جلسات، )3( ميزان پذيرش استاد مشاور به عنوان امين و راه 
گشا توسط دانشجويان که به راحتي مسائل و مشکالت خود 
را با وي در ميان بگذارند، )4( مهارت استاد مشاور در برقراري 
ارتباط با تک تک دانشجويان، )5( دانش کافي استاد مشاور 
در زمينه شيوه هاي يادگيري و... در راهنمايي و حل مشکالت 
تک تک دانشجويان، )6( نداشتن انگيزه ي کافي دانشجويان 
به علت حضور در محيط نظامي، )7( انگيزه پايين اساتيد در 
اجراي چنين روش هاي وقت گير و سنگين به علت امتياز 

ناچيز آن در ارتقاء.

معرفي فرآيند در نشريات علمي يا ارائه کار در مجامع 
علمي

مقاله اي تدوين شده و آماده ارسال به مجالت مرتبط مي باشد
تائيدهاي مربوطه و ارزشيابي فرآيند: گواهي پيوست شده

قابليت تعميم و اجراء در ساير مراکز آموزشي
در کليه مراکز آموزشي قابل تعميم و اجرا است.

جاري  برنامه هاي  در  فرآيند  اجراي  )استمرار  استمرار 
آموزشي(

به طور کامل مي توان در کليه سطوح و دوره هاي آموزشي 
استفاده نمود.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

am
a.

aj
au

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

https://nama.ajaums.ac.ir/article-1-65-fa.html
http://www.tcpdf.org

