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/ 26-16/ تابستان 1382  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ دوره پنجم، شماره 2

*استادیار گروه آموزش بهداشت –دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان - دانشکده بهداشت-گروه خدمات بهداشتی- تلفن:6688628، 0311. 

مقایسه تأثیر دو روش آموزشی اساتید راهنما بر رضامندی دانشجویان از 
راهنمایی تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی همدان  
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چکیده: 
ــدی، موفقیـت و پیشـگیری از مشـکالت تحصیلـی  دانشجویان دانشگاه ها درطی تحصیل خود برای توانمن
نیازمند مشاوره راهنمایی تحصیلی می باشند. دانشگاه ها موظــف انـد نیـاز دانشـجویان را درایـن خصـوص برطـرف 
نمایند. با توجه به تحقیقات انجام شده دانشجویان از اقدامات اساتید راهنمــای خـود رضـایت نداشـته انـد. لـذا، ایـن 
ــاتید راهنمـا در  تحقیق به منظور مقایسه تأثیر دو روش آموزشی در جهت افزایش توان ارائه مشاوره و راهنمایی اس
ــل  نتیجه رضایت دانشچویان از راهنمایی و مشاوره آنها بعمل آمد. در این مطالعه 72 استاد راهنما در پیش آزمون (قب
از آموزش) و 87 استاد راهنما در آموزش شرکت نمودند. شرکت کنندگان درآموزش به صــورت تصـادفی بـه دو 
گروه تقسیم گردیدند. گروه اول (n=43) در کارگاه آموزش یک روزه شرکت نمودند. گــروه دوم (n=44) فقـط 
موارد آموزشی برای خودآموزی دریافت نمودند. رضامندی دانشجویان از ارائــه مشـاوره و راهنمـایی اسـاتید خـود 
ــروه (گـروه اول، دارای اسـاتید  قبل از آموزش تعداد 445 دانشجو و پس از آموزش به تعداد961 دانشجو در سه گ
راهنمای شرکت کننده در کارگاه، گروه دوم، دارای اساتید راهنمای دریافت کننده مواد آموزشــی و گـروه سـوم، 
ــایی) توسـط پرسشـنامه ای مـورد بررسـی  دارای اساتید راهنمایی بدون عملکرد یا مداخله در ارائه  مشاوره و راهنم
قـرار گرفتنـد. نتـایج حـاصل نشـان داد اختـالف معنـی داری بیـن رضـــامندی دانشــجویان گــروه پیــش آزمــون 
(X=25/52,SD=10/82)، گروهی که اساتید آنها در گروه اول بودند (X=29/28,SD=9/13)، گروهی که اساتید 
راهنمای آنها در گروه دوم (X=24/65,SD= 8/61) قرار گرفتند و گروهــی کـه اسـاتید آنـها خدمـات مشـاوره و 
راهنمایی ارائه ننموده (پس آزمون بدون مداخله) (X=16/98,SD=8/04) موجــود بـوده اسـت (P<0/05). اضافـه 
می گردد دانشجویان گروه سوم که استاد راهنمای فعال نداشتند، دارای نارضایتی قابل توجهی نسبت به گروه پیــش 
ــجویان در مقـاطع تحصیلـی علـوم پایـه و فـیزیوپـاتولوژی رشـته پزشـکی،  آزمون بودند. بین میزان رضامندی دانش
ــروه پـس آزمـون اختـالف معنـی داری  کارآموزی و کارورزی رشته پزشکی و کاردانی در گروه پیش آزمون با گ
مشاهده گردید (P< 0/05). این مطالعه نشان داد که رضایت دانشجویان از اســاتید راهنمـای خـود بسـتگی بـه تـوان 
ــتن مـواد آموزشـی  بیشتر اساتید راهنما دارد. اجرای برنامه آموزشی با روش کارگاهی نسبت به روش در اختیار داش

باعث یادگیری فعال و مهارت های الزم اساتید در جهت رضایت دانشجویان می گردد.  

واژه های کلیدی: استاد راهنما، دانشجویان پزشکی، رضامندی دانشجویان، کارگاه آموزشی. 
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تاثیر دو روش آموزشی بر رضامندی دانشجویان از اساتید راهنما 

 

مقدمه:  
شکی نیست کلید پیشرفت و تکامل هــر جامعـه بـر پایـه 
ــه افـراد  برخورداری از راهنمایی و مشاوره عالمانه و خردمندان

آن جامعه اســتوار اسـت. در دنیـای امـروز، گسـترش علـوم و 
دگـرگونـی هـای اقتصـادی، سیاسـی، اجتمـــاعی و فرهنگــی 
پیچیدگی خاصی را در مسیر حرکت موفق قشر جــوان جامعـه 
ــذا، نیـاز بـه ارائـه راهنمـایی و مشـاوره و  فراهم آورده است. ل
ــزی آموزشـی  توجه جدی به این ضرورت از دیــــد برنامه ری
ضروری می باشد (1). از آنجاکه دانشگاه ها مسئولیت مستقیم 
تربیت و پرورش این آینده سازان را در کشور به عهده دارند، 
ــه ارائـه مشـاوره و راهنمـایی تحصیلـی بـرای  لزوم وجود برنام
دانشجویان در دانشگاه از شروع تحصیل تا دستیابی به اهـداف 

عالیه خود کامالً مشهود است.  
عواملـی چـون ارتبـاط مطلـوب بیـن اسـتاد راهنمــا و 
دانشـجو (13) و توجـه اسـاتید راهنمـا تحصیلـی بـه وضعیـــت 
ــگیری از  آموزشـی دانشـجویان (3) در رضـامندی آنـها و پیش
مشکالت تحصیلی دانشجویان مؤثر بوده و مــی توانـد شـرایط 
ارائه مشاوره و راهنمایی تحصیلی را فراهم آورد. بدیهی است 
ــی توانـد  عدم راهنمایی و یا ارائه مشاوره ناکافی و نا مناسب م
نه تنها دستیابی به اهداف آموزشــی و مـهارت هـای حرفـه ای 
فراگیران را دچار اختالل نماید (6،2)، بلکه زیان هــای جـبران 
ناپذیری از نظر تامین نیروی انسانی واجد شرایط بــرای جامعـه 
ــته باشـد. در مطالعـات متعـددی تـأثیر مشـاوره و  به همراه داش
راهنمایی تحصیلی بر پیشرفت تحصیلــی دانشـجویان مشـخص 
شـده اسـت (22). همچنیـن، رضـامندی دانشـجویان از ارائـــه 
راهنمایی و مشــاوره تحصیلـی در دانشـگاه بـه عنـوان یکـی از 
عوامل پیشرفت تحصیلی آنها تعیین گردیده است (6). مطالعـه 
قبلـی نشـان داد کـه دانشـجویان از ارائـه مشـاوره و راهنمــایی 
ــایت ندارنـد (9). شـکی نیسـت کـه  تحصیلی اساتید خود رض
ـــاوره  افزایش مهارت اساتید راهنما در انجام وظائف ارائه مشـ

ــه  و راهنمـــــایی بـه منظـور کمـک و یـاری موفقیـت آمـیز ب
ـــا  دانشـجویان ضـروری و بسـیار بـا اهمیـت اسـت (18،17). ب
ــرح وظـایف تعییـن شـده، راهنمـایی و  عنایت به اینکه برابر ش
مشاوره دانشــجویان جزئـی از وظـایف اعضـای هئیـت علمـی 
دانشگاه هــا محسـوب مـی گـردد (11،7)، امـا، برنامـه خـاص 
آموزشی در جهت افزایش مهارت هــای آنـها در دانشـگاه هـا 

وجود ندارد.   
ــأثیر  به طور خالصه، این پژوهش با هدف مقایسه ت
اجرای دو نوع برنامه آموزش اساتید راهنما بر روی رضامندی 
دانشجویان از نحوه ارائه ایــن خدمـات بـه آنـها طراحـی شـده 
است. به عبارت دیگر هــدف از ایـن مطالعـه مشـخص نمـودن 
ــر روی  ایـن اسـت کـه کـدام یـک از روش هـای آموزشـی ب
مهارت اساتید راهنما در جهت جلــب رضـایت دانشـجویان از 
ــوده اسـت. بررسـی نتـایج  راهنمایی و مشاوره تحصیلی مؤثر ب
حاصل از ارائه این دو روش آموزشی تصمیم گــیری و برنامـه 
ــهارت  ریـزی در انتخـاب روش مناسـب تـر را بـرای ارتقـاء م
ــــی  اســاتیدی کــه در آینــده  مســئولیت راهنمــایی تحصیل
ــر عـهده خواهنـد گرفـت را فراهـم مـی کنـد.  دانشجویان را ب
همچنین، می تواند به عنوان الگویی برای سایر دانشــگاه هـای 
ـــی و ارتبــاط  کشـور در جـهت رفـع موانـع راهنمـایی تحصیل
مناسب و رضایت بخش بین دانشجویان و اساتید راهنما باشد. 

 

مواد و روشها: 
جامعه مورد پژوهش: 

در این مطالعه  که  از نوع یک  مطالعــه تــــجربی 
(pre-post exprimental design) اســت اسـاتید راهنمـا و 
ــرح ذیـل در  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان به ش
دو مرحله مطالعه پیــش آزمـون و مطالعـه تجربـی شـرکت 

نمودند:  
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دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ دوره پنجم، شماره 2/ تابستان 1382 

الف: اساتید راهنما: 
ــی، پیمـانی،  از تعداد 90 نفر عضو هئیت علمی (طرح
ــه عنـوان اسـتاد راهنمـا کـه  رسمی آزمایشی، رسمی قطعی) ب
مسئولیت ارائه مشاوره و راهنمایی تحصیلی بــه دانشـجویان را 
ــها بـه طـور داوطلبانـه در  بر عهده داشتند، تعداد 72  نفر از آن
مطالعه پیش آزمون شرکت نمودند. در مرحله تجربـی طـرح، 
87 استاد راهنما که در زمان اجرای طــرح بـه طـور رسـمی از 
ــاوره  نظـر دانشـکده هـای مربوطـه مسـئولیت راهنمـایی و مش
تحصیلی دانشــجویان را بـر عـهده داشـتند در مرحلـه تجربـی 
مطالعه شرکت نمودند. این اساتید راهنما (n=87) به صــورت 
ـــد. درگــروه اول  تصـادفی در دو گـروه تجربـی قـرار گرفتن
تجربی اســاتید راهنمـا هـم درکـارگـاه آموزشـی کـه توسـط 
مجری طراحی و تنظیم شده بود شــرکت کردنـد و هـم مـواد 
آموزشـی آمـاده شـده توسـط مجـری را دریـــافت نمودنــد. 
درگروه دوم اساتید راهنما فقط مواد آموزشی آمــاده شـده را 

دریافت نمودند. 
 

ب: دانشجویان: 
در مطالعه مرحله پیش آزمون  تعداد 445 دانشــجو از 
مقاطع مختلف شرکت نمودند. حجم نمونه دانشجویان بــرای 
ــا توجـه بـه اسـتفاده از مطالعـه قبلـی و  مطالعه مرحله تجربی ب
فرمـول (n=p (100-P)/e2) و احتسـاب رضـایت 37 درصــد 
دانشجویان از اســاتید راهنمـا و 95 درصـد اطمینـان و فاصلـه 
اطمینان 33/88 تا 38/12 درصد (2e=3.12) حجم نمونه 960 

دانشـــــجو تعییـــــن گردیـــــد. بـــــا اســــــتفاده از روش 
ــــاطع و    نمونــه گــیری طبقــه ای بــه طــور تصــادفی از مق

ــا توجـه بـه دانشـجویان تحـت  رشته های مختلف دانشگاه و ب
پوشش هر استاد راهنما شرکت کننــده در هـر گـروه مطالعـه 
ــور کلـی در سـه  نمونه ها مشخص گردیدند. دانشجویان به ط
ــه اسـاتید  گروه قرار گرفتند، گروه اول، دانشجویانی بودند ک

راهنمای آنها به عنوان گروه اول تجربــی در برنامـه آموزشـی 
ــاه نحـوه ارائـه مشـاوره و راهنمـایی تحصیلـی شـرکت  کارگ
نمودند و نــیز دارای فعـالیت رسـمی مشـاوره و راهنمـایی بـه 
دانشجویان خود بوده اند (n=363)، گــروه دوم، دانشـجویانی 
ــی در  بودند که اساتید راهنمای آنها به عنوان گروه دوم تجرب
برنامه آموزشی دریافت مواد آموزشی نحــوه ارائـه مشـاوره و 
راهنمایی تحصیلی شرکت نمودند و نیز دارای فعالیت رسمی 
مشاوره و راهنمایی به دانشجویان خــود بـوده انـد (n=408) و 
گروه سوم، گروهی از دانشجویان بودند که اســاتید راهنمـای 
فعال نداشته اند و یا اساتید راهنمای آنها دارای فعالیت رسمی 
 .(n=190) مشاوره و راهنمایی به دانشجویان خــود نبـوده انـد
الزم به ذکر است که دانشجویان گروه سوم به منظور مقایســه 
ــا دو  و ضعیت رضایت آنها از مشاوره و راهنمایی در مقاسیه ب

گروه دیگر در مطالعه قرار گرفتند. 
ــه و  استراتژی برنامه بر اساس جلب مشارکت صمیمان
ــایج حـاصل از  با توجه به عالقه و انگیزه اساتید راهنما طبق نت
مطالعه مرحله اولیه (9،8)، دو روش آموزشی کارگـاهی و در 
ـــاه  اختیـار بـودن مـواد آموزشـی انتخـاب گردیـد. دو کـارگ
ـــاردانی و  آمــوزش بــرای اســاتید راهنمــای دوره هــای ک
ــه ای بـا هـم  کارشناسی با هم و برای دوره های دکترای حرف

ــــد. در برنامـــه آموزشـــی کـــارگـــاهی از  تشــکیل گردی
روش های بحث گروهی، ایفای نقش، کار گروهی و پرسش 
ــن روش هـا بـه دلیـل  و پاسخ استفاده گردید. علت انتخاب ای

ـــر آنــها بــر روی آگــاهی، نگــرش و اقــدام بــه  تـأثیر مؤث
 تصمیم گیری اساتید در تغییر رفتار و اقدام به عمــل آنـها در 
ارائه مؤثر نحوه مشاوره و راهنمایی تحصیلــی بـه دانشـجویان 
ــت (14،12). علـت انتخـاب روش در اختیـار داشـتن  بوده اس
مواد آموزش به دلیل عالقـه و انتخـاب اسـاتید وآزادی عمـل 
آن به عنوان یک روش آموزشی بر پایه مطالعه قبلی بـود (8). 
محتوای مواد آموزشی تهیــه شـده بـا اسـتفاده از منـابع علمـی 
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تاثیر دو روش آموزشی بر رضامندی دانشجویان از اساتید راهنما 

 

ـــجویان، نحــوه ارائــه مشــاوره و  مربـوط بـه نیـاز هـای دانش
راهنمایی، آشنایی با مقررات آموزشــی مـهم کـه از دفـترچـه 
های مقررات آموزشی شورای عالی برنامــه ریـزی اسـتخراج 
گردیده بود (5،4) و فرم های مربوط به ثبت،کنترل، پیگــیری 
ــه مشـاوره و راهنمـایی بـه دانشـجویان  وضعیت تحصیلی، ارائ
تهیه گردید. این مطالب درکتابچه ای به ترتیب اهمیــت درج 
و در اختیار کلیه اساتید راهنمــای دو گـروه قـرار گرفـت. بـه 
نحـوی کـه مـواد آموزشـی قبـل از شـروع نیمسـال دوم ســال 
ــرف  تحصیلـی 79-78 بـا همـاهنگی بـه همـراه  نامـه ای از ط
معاونت آموزشی دانشگاه به منظــور حمـایت بیشـتر در زمـان 
ــار کلیـه اسـاتید راهنمـای  برگزاری کارگاه آموزشی در اختی
گروه اول تجربی قرار گرفــت و از طریـق پسـت اداری بـرای 

کلیه اساتید راهنمای گروه دوم تجربی ارسال شد. 
 

ابزار گرد آوری اطالعات: 
پرسشـنامه ای کـه در مطالعـه قبلـی روایـــی ســاختاری و 
محتوایـی آن بـا اسـتفاده از نظـر کارشناســـان و متخصصــان 
 (R=0/79) بررسی و ضریــب پایـایی بـا روش آزمـون مجـدد
مـورد تـایید بـود (9) در مرحلـه دوم مجـدداَ بـه عنـوان پــس 
آزمون (post-test) مورد اســتفاده قـرار گرفـت. جمـع آوری 
ـــال تحصیلــی از  اطالعـات الزم پـس از گذشـت یـک نیمس
اجرای برنامه آموزشی (نیمســال دوم سـال تحصیلـی 78-79) 
ــایی  برای اندازه گیری نتیجه اثر برنامه آموزشی بر ارائه راهنم
تحصیلی اساتید به دانشجویان خود، رضا مندی دانشجویان از 
راهنمایی و مشاوره انجام گرفت. این پرسشنامه شامل 9 سؤال 
دموگرافیک و زمینــه ای، 10 سـؤال در خصـوص رضـامندی 
دانشجویان از ارائه مشاوره و راهنمایی استاد راهنما بر اســاس 
مقیاس لیکرت بود. نمره رضامندی دانشجویان بیــن10 تـا 50 
ــه رضـامندی مـورد قبـول در ایـن مطالعـه  قرار گرفته است ک

کسب نمر 30 یا بیشتر (کسب 50% نمره رضامندی یا بیشتر با  

توجه به اینکه حداقل نمره رضامندی 10 بوده است) بود.  
قبل از اینکه پرسشنامه ها توسط دانشجویان کامل گـردد، 
ـــه بــودن  توسـط پرسشـگر درمـورد اهمیـت و حفـظ محرمان
ــه شـده توضیـح کـامل داده  شـد تـا بدینوسـیله  اطالعات ارائ

مشارکت مؤثر آنها درطرح جلب گردد. 
اطالعات جمع آوری شده کد گذاری شده و جـهت 
تجزیه و تحلیل آمــاری از نـرم افـزار SPSS و Epi6 اسـتفاده 
شـد. در تجزیـه و تحلیـل آمـــاری بــه منظــور مقایســه بیــن 

ــــجویان (pre-post test) بـــه تفکیـــک   رضــامندی دانش
دانشکده ها از آزمون آماری t-test و ANOVA نیز اســتفاده 

گردید.  

 
نتایج  

تعـداد 72 اسـتاد راهنمـا در مرحلـه پیـش آزمـــون از 
دانشـکده هـای پزشـکی (n=26 برابـر36/1%)، دندانپزشـــکی 
ــر16/7%) و پرسـتاری  (n=18 برابر25%)، بهداشت (n=22 براب
مامایی (n=16 برابر22/2%)، تعداد 43 استاد راهنما در مرحلــه 
پس آزمون در گروه تجربــی اول از دانشـکده هـای پزشـکی 
(n=22 برابـر51%)، دندانپزشـکی (n=4 برابـــر9%)، بهداشــت 
(n=6 برابر14%) و پرستاری مامایی (n=11 برابر26%) و تعداد 
44 اسـتاد راهنمـــا در مرحلــه پــس آزمــون تجربــی دوم از 

ـــکی (n=23 برابــر52%)، دندانپزشــکی  دانشـکده هـای پزش
(n=4 برابر9%)، بهداشت (n=4 برابر9%) و پرســتاری مامـایی 

(n=13 برابـر30%) در ایـن مطالعـه شـرکت نمودنـد. مقایســه 
ــه خدمـات راهنمــایی تحصیلـی  رضامندی دانشجویان از ارائ
اساتید راهنمــا مربوطه قبل از آموزش اســاتید راهنمـا (گـروه 
پیش آزمون) و درگروه اول و دوم پس از دو روش آموزشی 
در جدول شماره 1 نشان می دهد که اختـــــالف معنـی داری 

بیـــن رضامنــــدی دانشجویــــان گــــروه پیـــــش آزمــون 
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دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ دوره پنجم، شماره 2/ تابستان 1382 

جدول شماره 1: مقایسه بین میانگین و انحراف معیار  میزان رضامندی دانشجویان# دانشگاه علوم پزشکی همدان نسبت به ارائه 
راهنمایی و مشاوره اساتید راهنما در گروه پیش آزمون و پس آزمون بر حسب جنس و دانشکده مربوطه در سال 79 

 
نتیجه آزمون آنالیز پس آزمون گروه سوم پس آزمون گروه دوم پس آزمون گروه اول گروه پیش آزمون 

واریانس 
دانشکده 

X±SD PتعدادX±SDتعدادX±SDتعدادX±SDتعدادجنسیت

*** 0/000 108 54 61 93 مرد 

*** 0/000 82 74 78 70 زن 

 
پزشکی 

*** 0/000 190 128 139 163 جمع 

* 0/019 + 39 23 45 مرد 

0/19 + 22 27 22 زن 
 

دندانپزشکی

0/036 + 61 50 67 جمع 

0/126 + 44 11 67 مرد 

*** 0/000 + 60 80 59 زن 

 
بهداشت 

*** 0/000 + 104 91 126 جمع 

** 0/005 + 23 10 25 مرد 

*** 0/000 + 92 73 64 زن 

 
پرستاری و 
*** 0/000 + 115 83 89 جمع مامایی 

*** 0/000 108 160 105 230 مرد 

*** 0/000 82 248 258 215 زن 

 
جمع 

445 جمع 

21/69±11/4
D

 21/6±9/1
21/66±10/4
22/22±8/0
22/72±8/9
22/39±8/3
30/98±10/0
28/89±9/1

 30/0±9/6
36/23±11/7
25/64±9/8
28/58±11/3
26/07±11/7
24/09±9/7
25/52±10/8 363

25/98±8/9
ACD

24/49±10/0
ACD

25/14±9/5
ACD

27/13±5/3
A

24/63±7/1
25/78±6/٤

AC
 34/27±3/7
 34/80±6/9

AC
 34/74±6/6

 AC
 33/10±7/7

C
 32/23±8/0

 AC
 32/34±7/9

 AC
 27/78±8/2

 CD
 29/89±9/4

 ACD
 29/28±9/1

 ACD 408

21/07±1/16
 D

 20/90±8/94
 20/97±9/4
 23/49±8/1
 20/36±8/5
 22/36±8/3
 28/66±7/2
 27/42±7/4
 27/94±7/3
 27/56±4/9
 26/80±7/3
 26/96±6/8
 24/68±8/8
 24/62±8/4
 65/24±8/6 190

 17/11±8/28
 16/82±7/78
 16/98±8/0

 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +

 17/11±8/2
 16/82±7/7
 16/98±8/0 0/000 ***

 
 .*P<0/05              **P<0/01      ***P<0/001 #  نمره قابل قبول برای رضامندی >30  + عدم وجود افراد مورد مطالعه

AC: تفاوت معنی دار با گروه پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی 2.  ACD: تفاوت معنی دار با سه گروه دیگر

CD: تفاوت معنی دار با پس آزمون گروه تجربی 2 و پس آزمون گروه بدون مداخله. 

D: تفاوت معنی دار با پس آزمون گروه بدون مداخله.  C: تفاوت معنی دار با پس آزمون گروه تجربی 2.
  

ــــی اول   (n=445,X=25/52,SD=10/82)، گـــروه تجرب
(n=363,X=29/28,SD= 9/13)، گــــروه تجربـــــی دوم 
(n=408,X=24/65,SD=8/61) و گروه پس آزمون بدون 
مداخلــــه (n=190, X=16/98,SD= 8/04) دانشـــــگاه و 

دانشکده ها موجــــود بـــوده است (P<0/05).  همچنین،  

اختالف معنی داری بین رضـــامندی پســــران و دختـــران 
ــه جـز دخـتران دانشـجوی  دانشجو در گروه های مختلف ب
دانشـکده دنـدان پزشـکی و پسـران دانشـــجوی دانشــکده 
بهداشت مشاهده گردید. این اختالف مشاهده شده در بیـن 
پسران و دختران بین گروه اول با گروه پس آزمون، گروه  
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       تاثیر دور روش آموزشی بر رضامندی دانشجویان از اساتید راهنما 

 

جدول شماره 2: مقایسه بین میانگین و انحراف معیار میزان رضامندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان نسبت به ارائه 
راهنمایی و مشاوره اساتید راهنما در گروه پیش آزمون و پس آزمون بر حسب جنس و دانشکده  مربوطه در سال 79 

 
گروه پیش آزمون 

 n=445
پس آزمون گروه اول 

 n=363
پس آزمون گروه دوم 

 n=408
پس آزمون گروه سوم

 n=190
مقطع 

تحصیلی دانشجویان 
X±SD تعدادX±SDتعداد X±SDتعداد X±SDتعداد 

نتیجه آزمون 
آنالیزواریانس

علوم پایه و فیزیوپاتولوژی 
کار آموزش و کارورزی 
علوم پایه دندانپزشکی  

دندانپزشکی 
کارشناسی پیوسته 
کارشناسی ناپیوسته 

کاردانی 
جمع  

 73
 45
 25
 42
 35
 95
 130
 445

 18/07±8/1
 21/00±12/1
 24/08±7/2
 21/38±8/8

 30/14±8/3 C
 28/48±10/6
 24/46±10/3
 25/52±10/8

 69
 +
 32
 18
 63
 39
 142
 363

 26/87±8/0AC

 +
 25/5±7/0
 26/28±5/5

 31/60±7/8 C
 34/18±7/7AC

229/31±10/4AC

 29/28±9/1AC

 91
 +
 36
 25
 68
 104
 84
 408

21/38±9/3A

 +
 23/06±8/0
 21/36±8/8
 26/43±6/5
27/98±7/7
24/26±8/8
٢٤/٦٤±8/1

 +
 190
 +
 +
 +
 +
 +

 190

 +
 16/98±8/0

 +
 +
 +
 +
 +

16/98±8/0

 0/000***

 0/008**

 0/387
 0/095

 0/000***

 0/000***

 0/000***

 0/000***

 
AC: تفاوت معنی دار با گروه پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی 2  + عدم وجود افراد مورد مطالعه

A: تفاوت معنی دار با گروه پیش آزمون   C: تفاوت معنی دار با پس آزمون گروه تجربی2
 **P0/01  ،***P<0/001          

  
 .(P<0/05) دوم و گروه سوم (بــدون مداخلـه) بـوده اسـت
همچنین، اختالف معنی داری بیــن رضـامندی دانشـجویان 
گروه های مختلف به تفکیک مقاطع مختلف به جز مقاطع 
ـــاهده  دندانپزشـکی(مقطـع پـری کلینیـک و کلینیـک) مش
ــاطع کارشناسـی نـاپیوسـته و  گردید که این اختالف در مق

ـــیزیوپــاتولوژی پزشــکی بیــن  کـاردانی و علـوم پایـه و ف
ــش آزمـون و گـروه دوم  گروه های تجربی اول با گروه پی
بود و در مقطع کارشناسی پیوسته بین گروه تجربــی اول بـا 
ـــد (P<0/05) (جــدول  گـروه تجربـی دوم مشـاهده گردی
ــورد  شماره 2). مقایسه سؤاالت رضامندی دانشجویان در م
ارائه خدمات مشــاوره و راهنمـائی تحصیلـی در گـروه هـا 
نشان داد که اختالف معنی داری بیــن گـروه اول بـا گـروه 

ــه)  پیـش آزمـون، گـروه دوم و گـروه سـوم (بـدون مداخل
وجود داشته است (P< 0/001) (جــدول شـماره 3). اضافـه 
ــدون مداخلـه عـدم رضـایت  می گردد، دانشجویان گروه ب
قابل توجهی نسبت به گروه پیش آزمون داشته اند. جــدول 
ــجویان بـرای رفـع  شماره 4  نشان می دهد که مراجعه دانش
ــف تحصیلـی خـود در گـروه اول بـه طـور  مشکالت مختل
معنی داری در مورد مشکالت آموزشی (31/1%)، شغلی و 
ــل  حرفـه ای (19/6%) و اطالعـات مربـوط بـه ادامـه تحصی
(38%) در  مقایسـه بـا گـروه پیـش آزمـــون (%19/8، %11، 
26/1%) و گــروه دوم (24/3%،  12/5%،  30/9%) و گـروه 

سوم (3/7%، 3/2%، 7/4%) بیشتر ارتباط برقرار نموده اند. 
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دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ دوره پنجم، شماره 2/ تابستان 1382 

جدول شماره3: مقایسه بین میانگین و انحراف معیار هر یک از سؤاالت رضامندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در 
گروه پیش آزمون و گروه های تجربی در سال 79 

 
گروه پیش آزمون

 n=445
پس آزمون 
گروه اول 

 n=363

پس آزمون گروه
دوم 
 n=408

پس آزمون گروه 
سوم 
 n=190

نتیجه آزمون 
آنالیز 

واریانس 

سؤاالت رضامندی دانشجویان 

 X±SD X±SD X±SD X±SD P
ـا در  1-تا چه انداره از برنامه حضور استاد راهنم

محل کار خود طی تحصیل رضایت داشته اید 
ــی شـما بـه اسـتاد  2-تا چه میزان امکان دسترس

راهنما فراهم بوده است ؟ 
ــتاد راهنمـا در  3-تا چه انداره مدت زمانی که اس
ــار شـما قـرار مـی داد  هر جلسه مشاوره در اختی

کافی و مناسب بوده است؟ 
ــتاد  4-تا چه اندازه از نتیجه مشاوره راهنمایی اس

راهنمای خود بهره برده اید؟ 
5-تا چه اندازه از تاثیر مشاوره و راهنمــایی اسـتاد

در پیشبرد تحصیلی خود رضایت دارید؟ 
6-تا چه اندازه از اهتمام و توجه استاد راهنما در 

حل مشکل شما رضایت دارید؟ 
7-تا چه اندازه  بر خورد استاد راهنمــا بـا شـما 

احترام آمیز بوده است؟ 
ــدازه اسـتاد راهنمـا در رفـع مشـکل  8-تا چه ان

آموزشی شما مهارت داشته است؟ 
ــدازه اسـتاد راهنمـا در حـل مشـکل  9-تا چه ان

آموزشی شما پی گیر بوده است؟ 
10-تا چه اندازه رابطــه اسـتاد راهنمـا را بـاخود 

دوستانه و صمیمی ارزیابی می نمایید. 

 2/39±1/26
D

2/68±١/٢٢
D

2/26±١/٢٤
D

 ١/٢٦±٢/٣٥
D

 ١/٢٤±٢/٢١
 D

 ١/٣٥±٢/٣٥
CD

 ١/٣٩±٣/٥٢
 CD

 ١/٣٢±٢/٥٦
CD

 ١/٣٣±٢/٣٨
D

 ١/٤٢±٢/٨١
D

 ٢/٦٣±1/18
 AD

 
 ٢/٩٦±1/16

 D
 

١/١٥±٢/٦٤
 ACD

 
١/١٣±٢/٧٩

 
١/١٤±٢/٧٥

 
 

١/٢١±٢/٩٢
 

١/١٦±٣/٧٤
 

١/١٧±٢/٩٧
 ACD

 
١/٢٦±٢/٧٨

 
 

 ١/٣٢±٣/١
 ACD

 2/6±1/24
AD

 ٢/٧٩±1/18
D

 ١/١٨±٢/٢٣
D

 ١/١٣±٢/٢٢
D

 ١/١±٢/١
D

 ١/١٢±٢/١٦
D

 ١/٣٨±٣/٠٤
D

 ١/١٢±٢/٢٥
D

 ١/١٦±٢/٣٢
D

 ١/٢٩±٢/٨٢
 D

 1/58±0/89
 
 

 ١/٧٧±0/99
 D
 

 ٠/٩٦±١/٦١
 
 

 ٠/٨٧±١/٤٩
 

 ٠/٧٣±١/٣٦
 
 

 ٠/٨٩±١/٥٢
 

 ١/٥٧±٢/٥٤
 

 ١/٠٢±١/٧٠
 
 

 ٠/٨٦±١/٥٠
 
 

 ١/٢٩±١/٩٠

 0/000***
 
 

 0/000***
 
 

 0/000***
 
 

 0/000***
 

 0/000***
 
 

 0/000***
 

 0/000***
 

 0/000***

 
 

 0/000***
 
 

 0/000***

 
AD: اختـالف  معنـی دار بـا گـروه پیـش آزمـون و پـس آزمـون گـــروه بــدون مداخلــه.   ACD: اختالف  معنی دار با سه گروه دیگر

   ***P<0/01 D: تفاوت معنی دار با پس آزمون گروه بدون مداخله                                             
 

بحث: 
ــــی  نتایـــج نشانــــگر آن اســت کــه بــه طــور کلـ
تــــاثیرآموزش کـارگـاهی بـــر ارائــه  مشــاوره و راهنمــائی 
تحصیلی اساتید بــه دانشـجویان دانشـگاه در جـهت رضـــایت 

آنها بـه جز دانشــجویان دخـتر دانشـکده دندانپزشـکی و پسـر  
دانشکده های بهداشت و پرستاری و مامایی مؤثر بوده است.  

 
 

اما، به طور کلی نارضایتی دانشــجوی مـرد نسـبت بــه قبـل از 
ـــد وقــوع  آمـوزش کاهش قابل مالحظه ای نداشته است. شای
ایـن مسئلــه به علت افـزایش نارضــــایتی در دانشـجویان مـرد 
دانشکده پرستاری و مامــایی بــاشد. کاهـــش نـارضــــایتی و 
جلب رضایت بیشتــر اساتیـد راهنمایی که در برنامه آموزش  
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جدول شماره 4: مقایسه بین توزیع فراوانی مطلق و نسبی مراجعه دانشجویان به اساتید راهنما برای رفع مشکالت 
مختلف تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در گروه پیش آزمون و گروه تجربی در سال 79 

 
   گروه پیش آزمون

 n=445
پس آزمون گروه اول

 n=363
پس آزمون گروه 

دوم 
 n=408

پس آزمون گروه 
سوم  
 n=190

نتیجه آزمون 
 X

2 مشکالت تحصیلی 

P درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد  درصد تعداد 

31/1 113 19/8 88 آموزشی 
 ACD

 99 24/3
 C

 7 3/7 0/000***

0/493 0/5 1 2 8 2/8 10 1/6 7 خانوادگی 
0/709 1/1 2 1 4 1/17 6 1/6 7 روحی و روانی 
0/252 1/6 3 1/2 5 2/8 10 1/6 7 مالی و اقتصادی 
19/6 71 11/0 49 شغلی و حرفه ای 

 ACD
 51 12/5

 C
 6 3/2 0/001**

0/372 1/1 2 1/7 7 3 11 1/8 8 نیاز رفاهی 
0/070 1/6 3 0/5 2 2/5 9 2/0 9 نیاز تفریحی 

0/015 2/6 5 1 4 1/4 5 3/6 16 بهداشتی و پزشکی 
0/161 6/8 13 22/8 93 18/5 67 18/0 80 نیاز منابع آموزشی 
38 138 26/1 116 نیاز ادامه تحصیل 

 ACD

 126 30/9
 C

 14 7/4 0/001**

 
ــروه بـدون مداخلـه)  ACD: اختالف  معنی دار با پیش آزمون و گروه های دیگر.   C: اختالف معنی دار با گروه سوم (گ

  **P<0/01 ،.***P<0/001
  

ـــیزان قــابل  بـا روش کـارگـاهی شـرکت نمـوده انـد بـه م
 توجه ای حتی از اساتید راهنمــایی کـه بـا روش آموزشـی 
ــتر و  که تنـــها مـــواد آمــوزشی دریافت کرده بودند، بیش
قابل مالحظه بوده است. نارضایتی دانشــجویان کـارآموزی 
و کارورزی پزشکی بدون مداخله اســتاد راهنمـا نسـبت بـه 
قبـل از آمـوزش قـابل مالحظـه بـوده اسـت. ایـن گــروه از 
دانشجویان را شاید بتوان بــه عنـوان یـک گـروه کنـترل در 
ــا دیگـر گـروه دانشـجویان کـه  نظر گرفت که در مقایسه ب
استاد راهنما آنها در گروه برنامــه آموزشـی بـا کـارگـاه یـا 
روش مواد آموزشی شــرکت داشتــه اند و فعال بوده انــد. 
رضایت آنها نسبت به قبل از آموزش حفظ شــده اسـت. بـا 
ــایتی دانشـجویان پزشـکی و دندانپزشـکی از  توجه به نارض

مشـاوره و راهنمـایی اسـاتید خـــود، مطالعــه Winston و 
ــر نیـازمندی ایـن دانشـجویان بـه ارائـه  Miller (23) مبنی ب

مشاوره و راهنمایی تحصیلی مؤثر و مفید اساتید راهنمــا بـه 
ــی بـودن مـدت تحصیـل آنـها  علت شرایط درسی و طوالن

مورد تأیید قرار می گیرد.  
ـــه خصوصــاَ در  رضـایت دانشـجویان مـورد مطالع
مقاطع علوم پایه و فیزیوپاتولوژی، کارشناســی نـاپیــــوسته 
وکاردانی از اساتید راهنمای مربوطه خــود کـه درکـارگـاه 
آمـوزشی شـــرکت نموه اند افزایش قابـــل مالحـــظه ای 
ــار اسـاتید و ارائـه  داشـــته و این می تواند به دلیل تغییر رفت
ــر  مشاوره و راهنمایی موثر و ایجاد اعتماد بیشتر باشد. به نظ
ــاطی بیـن رضـایت دانشـجویان بـا عملکـرد و  می رسد ارتب
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ــد (21،19،11) و  رفتار اساتید مربوطه آنها وجود داشته باش
هر چه رضــــایت دانشجویان از اساتید بیشتر باشد مراجعه 
آنـها بـرای حـل مشـــکل آموزشــی، دریــافت مشــاوره و 
راهنمایی تحصیلی در مورد ادامه تحصیل و مسائل شغلی و 
حرفه ای بیشتر است. این موضــوع در سـؤاالت رضـامندی 
دانشجویان قابل مالحظه می باشد که رضایت دانشــجویانی 
که اساتید آنها در برنامه آموزشی کارگاهی شرکت داشــته 
اند بیشتر بوده است. با توجه به اینکه برابــر مطالعـات انجـام 
ـــافی در تشــخیص مســائل و  شـده دانشـجویان مـهارت ک
ـــه نحــو مقتضــی  مشـکالت خـود ندارنـد و آنـها اغلـب ب
راهنمایی نمی شوند و یا با برخورد مناسب از طریق اســاتید 
ــی گردنـد (22). لـذا، آمـوزش ارتقـاء مـهارت،  هدایت نم
برقراری ارتباط با دانشجو (20) و ارائه مشــاوره وراهنمـایی 
ــایت  تحصیلی اساتید در جهت ایجاد امنیت، آرامش و رض

برای دانشجو ضروری است. 
این مطالعــه چـون دیگـر مطالعـات (15) نشـان داد کـه 
اجرای برنامه آموزش کارگاهی بر رفتارهای اساتید راهنمـا 
به نحوی که سبب کاهش نارضایتی دانشجویان گردد مؤثر 

بـوده اسـت. ایـن تـاثیر مـی توانـد بـه علـت بکـــارگــیری  
 ،(Role playing) ــای نقـش روش های آموزشی چون ایف

بحث گروهی و یا پرسش و پاسخ و بوجود آوردن شــرایط  
و زمینه مشارکت اساتید در یادگیری فعال از طریــق تجربـه 
پویا در طی کارگاه آموزشی بوده باشد (10). آن با اجرای 

ــاه آموزشـی  روش کارگاهی مشروط به برنامه ریزی کارگ
باعث یادگیری فعال و بهبود مهارت های الزم مــی گـردد. 
روش دراختیار قراردادن مواد آموزشی برای اساتید راهنمــا 
بـه علـت عـدم تـاثیر بـر رفتـار کـم اثـر بـــوده و در نتیجــه 
بررضامندی دانشجویان مؤثر نبوده است. با توجه به اهمیت 
ارائه مشاوره و راهنمایی برای دانشــجویان دانشـگاه توصیـه 
ــاتید تحقیقـات  می گردد در برنامه ریزی آموزشی برای اس
ــای اسـاتید راهنمـا کـه  بیشتری در خصوص تاثیر بر رفتاره
سبب بهبود رضایت دانشجویان از ارائه مشاوره و راهنمایی 

تحصیلی انجام گیرد. 
 

تشکر و قدردانی: 
ــا  بدینوسیله الزم می دانم از دانشجویان گرامی کلیه رشته ه
ــی 89-78، اعضـای محـترم گـروه  و مقاطع مختلف سال تحصیل
خدمات بهداشتی خصوصاً آقای فتحی، ســرکار خـانم امـدادی، 
اعضای محــترم شـورای پژوهشـی دانشـکده بهداشـت خصوصـاً 
آقای دکتر محجوب و دانشگاه علوم پزشــکی همـدان، معـاونین 
محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده ها، کلیــه اسـاتید راهنمـای 
ــارکت صمیمانـه و صادقانـه خـود  تحصیلی دانشکده هاکه با مش
ــم آوردنـد صمیمانـه تشـکر و  امکان اجرای این پژوهش را فراه
ــزان انجـام ایـن  قدردانی نمایم. بی شک بدون همکاری این عزی
ــیر ممکـن بـود و خداونـد متعـال را بـرای اعطـای ایـن  مطالعه غ

نعمات شکر گزار هستم.  
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