
 
July-August 2017, Volume 12, Issue 3  DOI: 10.21859/ijnr-12035 

Iranian Journal of Nursing Research (IJNR)                 Original Article 

Investigating the Attitudes of Students towards 

Educational Counseling Centers 
 

Fariba Tabari 1, Fereshte Fadaee 2,*, Banoo Fadaee 3, Kambiz Kamkari 4 

 
1 Assistant Professor, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical seiences, 

Tehran, Iran 
2 Master of Educational Management, School of Nursing and Midwifery, Tehran, Iran 
3 MSc, Department of Technological Management, School of Shahid Parvinzad, Kermanshah, Iran 
4 Assistant Professor, Islamic Azad University, Eslamshahr Branch, Eslamshahr, Iran 

* Corresponding author: Fereshte Fadaee, Master of Educational Management, School of Nursing 

and Midwifery, Tehran, Iran. E-mail: fereshtefadaee@gmail.com 

 

Received: 15 Mar 2017    Accepted: 16 Apr 2017 

 
© 2017 Iranian Nursing Scientific Association (INA) 

Abstract 

Introduction: Educational consultation is an interaction of a consultant with one or more students. 

Actually, the purpose of the educational consultation is to help students to solve the problems, which 

are related to their educational performance, thinking disorders, emotional pain and suffering or 

behavioral problems. 

Methods: This descriptive survey study was conducted on 120 students studying at the School of 

Nursing and Midwifery of Tehran University of Medical Sciences in 2014. Data were collected 

using a researcher-made questionnaire included demographic characteristics and an assessment 

questionnaire for evaluating students' attitude dimensions in three areas of behavioral, emotional 

and recognition. The validity and reliability of the questionaire were confirmed and then the 

collected data were analyzed using Chi-square and independent t-testwith the SPSS 16 software. 

Results: The results of this study showed that students had a positive attitude towards the 

behavioral, emotional and recognition areas. So the attitude of these students towards educational 

counseling centers was favorable (α = 0.01). 

Conclusions: The findings of the present study show the positive attitudes of students towards 

educational consultation. This positive attitude can be used to improve the educational status of 

students. 
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مقدمه

انعطاف پذیری نسبت به دانشجویان در  در جهان امروز بنا بر ضرورت

مشکالت روانشناختی و اختالالت روانی به طور مکرر  .حال افزایش است

، و دانش جویان در مکانهایی که به تحصیل مشغول هستند دهدیرخ م

 به راهنمایی و مشاوره .(1) در جستجوی گرفتن مشاوره هستند

 بر غلبه در را فردی آن در شودکه می اطالق هایییتفعال مجموعه

 روابط و را بشناسد خویشتن که اوبیاموزند به و نمایند یاری مشکالتش

 فعالیت یک عنوان به راهنمایی و مشاوره . کند درک دیگران با را خود

و  آمریکا بوستون شهر در میالدی1111سال  در یافته، وسازمان منظم

 یاراهنمایی حرفه پدر به که پارسونز فرانک نام به فردی وسیله به

ک یا . مشاوره آموزشی تعامل بین مشاور و ی(2) شد آغاز است، مشهور

چند دانشجو است. هدف آن در واقع کمک به دانشجویان برای حل 

مشکالتی که به عملکرد تحصیلی، اختالالت تفکر، درد و رنج عاطفی و 

 ینترمهم .(6)باشد ییا مشکالت رفتاری دانشجویان مرتبط است م

نیازهای مشاوره برای دانشجویان پزشکی عبارتنداز  نیازهای فردی، 

باشد یآموزشی، روانی و عاطفی، خانواده و ازدواج و نیازهای شغلی م

 و شهرها از و یابندیم راه عالی آموزش به تازه که . دانشجویانی(4)

نام  به اییژهو و گسترده فرهنگی فضای وارد کشور مختلف روستاهای

اجتماعی  و فرهنگی آموزشی، گوناگون یهاچالش با شوندیم دانشگاه

 یج. نتا(2) شودیم هاآن تحصیلی افت به منجر که شوندیم روبرو

 داد نشان ترکیه در کشور( Baskent) بسکنت دانشگاه در یامطالعه

 2/21که دریافت جهت دریافت خدمات دانشجویانی به مراکز خدمات 

هنمایی . مشاوره و را(3) انددرصدمشاوره ای دانشجویی مراجعه کرده

. شودییک فرایند یادگیری است که از طریق رابطه بین دو نفر انجام م

علمی و  هاییتها و صالحدر این رابطه متقابل، مشاور، توسط مهارت

 خدمات .(4)کند یشغلی خود، برای کمک به دانش آموزان تالش م

باشد یم آموزشی درارتقای مهمی عامل دانشجویان، راهنمایی و مشاوره

 چکیده

که  یحل مشکالت یبرا انیچند دانشجو است. هدف آن در واقع کمک به دانشجو ای کیمشاور و  نیتعامل ب یلیمشاوره تحص :مقدمه

 .باشدیمرتبط است م انیدانشجو یمشکالت رفتار ایو  یاختالالت تفکر، درد و رنج عاطف ،یلیبه عملکرد تحص

و  یدانشکده پرستار انینفر ازدانشجو 121 یبر رو 1616است که در سال  یشیمایپ ای یابینهیزم یفیمطالعه توص نیدر ا :کار روش

 کیها پرسشنامه پژوهشگرساخته بود که شامل مشخصات دموگرافداده یتهران انجام شد. ابزار گرد آور یدانشگاه علوم پزشک ییماما

قرار گرفت  دییآن مورد تأ ییایو پا ییبود، که روا یو عاطف یررفتا ،یشناخت طهیدر سه ح انیشجوابعاد نگرش دان یابیو پرسشنامه ارز

 یفراوان عیقرار گرفت. در ضمن از توز لیو تحل هیمورد تجز 13نسخه  SPSSشده با استفاده ازنرم افزار  یوسپس اطالعات جمع اور

به  یهیاز روش ل ن،یهمچن رهاویمتغ نیانگیم نیتفاوت ب یبررس یبرا لمستق tو  یمجذور کا یهاها و از آزمونداده فیتوص یبرا

 استفاده شده است. هاهیگو یبندتیمنظور اولو

 نینابر انگرش مثبتاست دب یوشناخت یرفتار ،یعاطف یهاطهینسبت به ح انیدانشجو دگاهیمطالعه نشان داد که د نیا جینتا ها:افتهی

 (.α=  11/1مطلوب است ) یلینسبت به مراکز مشاوره تحص ان،یدانشجو« نگرش»

نسبت به امر مشاوره بوده است، که در صورت فراهم بودن بستر مناسب  انینگرش مثبت دانشجو انگریمطالعه ب جینتا :یریگ جهینت

 مختلف استفاده نمود. یهانهیدر زم انیدانشجو شرفتیفرصت جهت پ نیاز ا توانیم

 یلیمراکز مشاوره تحص ،یِلیابعاد نگرش، مشاوره تحص کلیدی: واژگان
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 حل به منجر تواندیصالحیت م با مراجع طرف از مناسب مشاوره .(3)

 ییر تغ و رشد برای ییهارصتف حتی و شده دانشجویان مشکالت

 یا و راهنمایی عدم است . بدیهی(2) نماید فراهم آنان رفتاری الگوی

 و آموزشی اهداف به تنهادستیابی نامناسب،نه و ناکافی رهمشاو ارائه

 بلکه (1, 3)نماید یم اختالل دچار را فراگیران یاحرفه یهامهارت

 تحصیل طول در بیشتر استرس و سستی ناامنی، نارضایتی، موجب

 که هستند مراکزی دانشجویی، مشاوره مراکز .(1)شود یم دانشجو

 مند هدف صورتی به هادانشگاه دانشجویی فرهنگی معاونت درمجموعه

 ارائه دانشجویان اجتماعی و جسمی، روانی سالمت ارتقای راستای در

 سازی فراهم به کمک مراکز، این وظایف ازجمله .کنندیم خدمت

 و رشد تحصیلی عملکرد بهبود و شخصیت رشد برای ترسالم محیط

 نقش و اهمیت به توجه با .(11)باشد یم دانشجویان اجتماعی و فردی

 پیشرفت و به موفقیت نیل در دانشجویان به رساندن یاری در دانشگاهها

بهره  سنجیده، گیریهای تصمیم و منطقی، انتخاب تفکر تحصیلی،

 با سازگاری ها، وتوانمندی استعدادها ،هایتقابل از بهینه برداری

 و روحی، روانی جسمی، صدمات بروز از وپیشگیری هایتموقع

 از و دانشگاهها در 1631 سال از یامشاوره خدمات مراکز اجتماعی،

 یافته وتوسعه ایجاد کشور پزشکی علوم دانشگاههای در 1624 سال

 و دانشجویی دانشگاهها مشاوره مراکز و دفاتر اهداف .است

 خود بهتر شناخت برای مراجعین به پزشکی، کمک علوم یهادانشکده

 و انتخاب ها، بیشترتوانمندی چه هر اعتالی و فکری ارتقاء به منظور

 و استعدادهای بالقوه و توانایی رشد زندگی، مهم هاییریگ تصمیم

 فرد تعالی در هایتقابل این به کارگیری و مراجعین هاییتخالق توسعه

 و زناشویی روابط همسرگزینی، خانوادگی، سازگاری بهبود واجتماع،

 ایجاداختالالت سرمنشأ تواندیم که مشکالتی ازبروز پیشگیری ،...

از طرفی مطالعات  .(11)باشد یگردد، م شناختی – عاطفی عمیق

 ،یامشاوره خدمات دهنده ارائه مراکز از عدم آگاهی که است  یانگرانب

 و نها آ با تماس برقراری نحوه خدمات، به دسترسی میزان سهولت

 عنوان به توانندیم ، یامراکز مشاوره و مراجعان زمانی هاییتمحدود

بنابر  .(12)شوند یم گرفته نظر در یامشاوره خدمات دسترسی به موانع

 که است آن از حاکی مختلف تحقیقات این با توجه به این که پیشینه

 آیین و آموزشی سیستم تأکید علیرغم مشاور استفاده از مراکزفرایند

 سوی ازکه  است اجرایی خالء یک به مبتال ه،مربوط یهانامه

 دستیابی امر این و است نگرفته قرار جدی استقبال مورد دانشجویان

، رویناز ا .سازدیم دشوار را دانشجویان راهنمایی و حمایت مهم هدف به

باهدف بررسی ارزیابی ابعاد نگرش  یامحققین بر آن شدند تا مطالعه

دانشجویان به مراکز مشاوره و تحصیلی انجام دهند تا از این طریق بتوان 

 راهکارهای مناسبی را در این راستا ارائه نمود.

 کار روش

 یابی یا پیمایشی جامعة آماری شامل کلیهتوصیفی زمینهدر این مطالعه 

بررسی  مورد ند. نمونهبود 1616تحصیل در سال  به شاغل دانشجویان

نفر ازدانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم  121شامل 

 های درزمینه مشکالتی و مسائل دلیل پزشکی تهران بودندکه به

 مراجعه دانشکده مشاوره مراکز به غیره و سازشی رفتاری، آموزشی،

 از دادن بود، که پس شده ثبت مربوطه ه پروند در آنان اطالعات و کرده

 محرمانه از اطمینان و اهداف و خصوص پرسشنامه در الزم توضیحات

اطالعات پژوهشگر اقدام به جمع اوری اطالعات نمود. ابزار گرد  ماندن

 ها پرسشنامه پژوهشگرساخته که شامل مشخصاتآوری داده

در سه حیطه شناختی،  ارزیابی ابعاد نگرش دانشجویانو  دموگرافیک

، بود. الزم به ذکر است، در راستای تدوین باشدیم رفتاری و عاطفی

پرسشنامه، از مصاحبه عمیق )ساختارمند( نیز استفاده گردید. بدین 

نفر متخصص و کارشناس  11ترتیب که ابتدا یک میز اندیشه متشکل از 

در زمینه ابعاد نگرش به مراکز مشاوره تحصیلی برپا شد، پس از مصاحبه 

ها در زمینه فاکتورهای ابعاد نگرش جی از آنها و نظرسنعمیق با آن

)شناختی، رفتاری و عاطفی(، روایی پرسشنامه مجدداً تأیید و آماده اجرا 

که  شودیگردید. در زمینه روایی سازه یا عاملی پرسشنامه نیز مطرح م

پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی مورد بررسی قرار 

تحلیل عاملی نشان داد که پرسشنامه دارای  یهاگرفت و تمامی شاخص

 برابر KMO. بدین ترتیب که میزان باشدیروایی سازه یا عاملی م

و بار عاملی تک تک سؤاالت نیز  22/1، میزان مقادیر اشتراکات 11/1

. در نهایت، نتایج چرخش وریماکس نشان داد که باشندیم 6/1باالتر از 

تی، رفتاری و عاطفی( تشکیل شده پرسشنامه از سه عامل مجزا )شناخ

در زمینه اعتبار پرسشنامه حاضر مطرح شود که ضریب اعتبار  است.

پرسشنامه با استفاده از دو روش آلفا کرانباخ و دو نیمه کردن آزمون با 

اصالح اسپیرمن براون در دو مرحله )مقدماتی و نهایی( محاسبه شده 

 21/1می ضرایب باالتر از است، بدین ترتیب که در مرحله مقدماتی تما

محاسبه شده و مشخص گردید که پرسشنامه حاضر دارای تجانس 

در اجرای نهایی بدون حذف هیچگونه از سؤاالت،  توانیدرونی بوده و م

 مورد 13نسخه  SPSSها با استفاده ازنرم افزار . دادهباشدیقابل اجرا م

از  و هاداده توصیف برای فراوانی توزیع از .گرفت قرار تحلیل و تجزیه

 میانگین بین تفاوت بررسی برایمستقل  tکای و  مجذور یهاآزمون

 هایهگو بندییتبه منظور اولو هییهمچنین، از روش ل متغیرهاو

سؤال  42الزم به ذکر است، پرسشنامه حاضر شامل  استفاده شده است.

امالً کبه صورت طیف لیکرت از کامالً موافقم تا  هاینهکه گز باشدیم

 1مخالفم و  = 2، نظرمیب = 6موافقم،  = 4کامالً موافقم،  = 2مخالفم )

کامالً مخالفم( طراحی شده است. بنابراین، پرسشنامه حاضر دارای  =

که به سه حیطه شناختی، رفتاری و عاطفی معطوف  باشدیسه بخش م

 .باشدیم

 هاافتهی

انست که اکثریت نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر حاکی از 

 2/61نفر( یعنی  42و )« زن»درصد  1/31نفر( یعنی  26دانشجویان )

درصد  2/11نفر( یعنی  112بودند. اکثریت دانشجویان )« مرد»درصد 

درصد  1/11نفر( یعنی  12، پس از آن، )«لیسانس»دارای تحصیالت 

داشتند. « دکتری»درصد  2/1نفر( یعنی  2و سپس )« سانسیلفوق»

نگرش در « عاطفی»دیدگاه دانشجویان نسبت به حیطه  همچنین

مؤثر بودن مشاوره »، «توسط مشاوران زیآمبرخورد احترام» یهاهیگو

از  یریگتشویق دانشجویان به بهره»و « تحصیلی برای دانشجویان

مثبت بوده و باالترین میانگین را به خود اختصاص « تکنولوژی جدید

 .1جدول  رندیگیم و در اولویت اول قرار دهندیم
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 نگرش« عاطفی»دیدگاه دانشجویان نسبت به حیطه  یبندتیاولو :1جدول 

 بندییتاولو میانگین گویه شماره سؤال

 اول 31/6 توسط مشاوران یزآمبرخورد احترام 14

 اول 42/6 دانشجویانمؤثر بودن مشاوره تحصیلی برای  6

 اول 43/6 از تکنولوژی جدید یریگتشویق دانشجویان به بهره 5

 دوم 46/6 عالقمند بودن مشاوران به مشاوره تحصیلی 1

 دوم 61/6 وجود انگیزه در هدایت تحصیلی 2

 دوم 61/6 ترغیب و تشویق دانشجویان به ادامه تحصیل 13

 دوم 62/6 دانشجویانعالقمند بودن مشاوران به حل مشکل  7

 دوم 66/6 اعتماد به مشاوران تحصیلی و دانشجویان 15

 دوم 62/6 اهمیت دادن به مشکالت دانشجویان 12

 دوم 23/6 تمایل مشاوران به ایجاد رابطه با دانشجویان 3

 دوم 22/6 توسط مشاوران مرکز یشناختایجاد احساس امنیت روان 4

 سوم 22/6 توسط مشاوراندرک احساس نیاز دانشجویان  11

 سوم 14/6 رضایت دانشجویان از عملکرد مشاوران تحصیلی 8

 سوم 12/6 لذت بردن مشاوران از مشاوره تحصیلی 9

 سوم 12/6 تمایل مشاوران به حل مسائل خانوادگی دانشجویان 11

 

 نگرش« رفتاری»دیدگاه دانشجویان نسبت به بُعد  یبندتیاولو :2جدول 

 بندییتاولو میانگین گویه شماره سؤال

 اول 41/6 وجود مهارت و اطالعات کافی 18

 اول 63/6 مشخص و منظم برای دانشجویان یزیرتدوین برنامه 16

 اول 21/6 راهنمایی دقیق و اصولی 19

 اول 22/6 آموزش مدیریت زمان به دانشجویان 17

 اول 22/6 در اختیار گذاشتن تجارب برای دانشجویان 29

 دوم 22/6 راهنمایی دانشجویان به امر تحقیق و پژوهش 28

 دوم 21/6 یاحرفه -ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی در زمینه مسائل شغلی 25

 دوم 21/6 ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی در زمینه ادامه تحصیل 26

 دوم 11/6 ارائه خدمات مشاوره برای حل مشکالت تحصیلی 21

 دوم 11/6 کننده بین دانشجو و گروهعنوان هماهنگبهنقش مشاوران  31

 دوم 12/6 ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی در زمینه مسائل اجتماعی 24

 دوم 12/6 ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی در زمینه منابع درسی 27

 دوم 11/6 نیازسنجی آموزشی دانشجویان با تأکید بر محتوای دروس 23

 سوم 11/6 و تشویق در صورت لزوم ارائه پاداش 22

 سوم 12/2 در هدایت تحصیلی یشناختروان یهااستفاده از آزمون 21

 

 یهاهینگرش نسبت به گو« رفتاری»دیدگاه دانشجویان نسبت به بُعد 

مشخص و منظم  یزیرتدوین برنامه»، «وجود مهارت و اطالعات کافی»

آموزش مدیریت زمان »، «راهنمایی دقیق و اصولی»، «برای دانشجویان

ت مثب« در اختیار گذاشتن تجارب برای دانشجویان»و « به دانشجویان

و در اولویت اول  دهندیبوده و باالترین میانگین را به خود اختصاص م

 .2جدول  رندیگیقرار م

 یهاهینگرش نسبت به گو« شناختی»ویان نسبت به بُعد دیدگاه دانشج

آشنایی با قوانین و اصول هدایت » یهاهینگرش دانشجویان نسبت گو

 دهندیمثبت بوده و باالترین میانگین را به خود اختصاص م« تحصیلی

 .6جدول . رندیگیو در اولویت اول قرار م
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 نگرش« شناختی» دیدگاه دانشجویان نسبت به بُعد یبندتیاولو :3جدول 

 بندییتاولو میانگین گویه شماره سؤال

 اول 41/6 آشنایی با قوانین و اصول هدایت تحصیلی 41

 دوم 66/6 اطالع از نقش و اهمیت مشاوره و راهنمایی 41

 دوم 61/6 فنون مشاوره و راهنماییدانستن اصول و  34

 دوم 61/6 آشنایی با نحوه انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان 36

 دوم 21/6 آگاه بودن مشاوران از نحوه ارائه خدمات به دانشجویان 31

 دوم 24/6 اعتقاد مشاوران به افزایش مهارت 32

 سوم 26/6 آشنایی با مباحث مرتبط با مشاوره تحصیلی 35

 سوم 22/6 شغلی -معتقد بودن مشاوران به انجام وظایف تحصیلی 33

 سوم 21/6 آشنایی با آینده شغلی و بازار کار 43

 سوم 11/6 آگاهی از دالیل اُفت تحصیلی دانشجویان 39

 سوم 12/6 مرتبط با دانشجویان نامهیینآشنا بودن با آ 38

 سوم 12/6 آگاهی از نقش و اهمیت مشاوره و راهنمایی 45

 سوم 14/6 آشنایی با نحوه راهنمایی دانشجویان در زمینه حل مسائل خانوادگی و تحصیلی 42

 سوم 12/6 باال بودن اطالعات مشاوران در زمینه مقررات آموزشی 44

 سوم 11/6 شغلی و فرهنگی -آگاهی مشاوران از مسائل مالی 37

 

 نگرش« عاطفی»تک گروهی جهت بررسی دیدگاه دانشجویان نسبت به بُعد  t: 4جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی t میزان میانگین تجربی میانگین نظری گویه شماره سؤال

 111/1 111 21/2 31/6 6 توسط مشاوران یزآمبرخورد احترام 14

 111/1 111 43/2 42/6 6 مؤثر بودن مشاوره تحصیلی برای دانشجویان 6

5 
از تکنولوژی  یریگتشویق دانشجویان به بهره

 جدید
6 43/6 31/4 111 111/1 

 111/1 111 11/4 46/6 6 عالقمند بودن مشاوران به مشاوره تحصیلی 1

 111/1 112 16/4 61/6 6 وجود انگیزه در هدایت تحصیلی 2

 111/1 112 14/6 62/6 6 عالقمند بودن مشاوران به حل مشکل دانشجویان 7

 111/1 111 32/6 61/6 6 ترغیب و تشویق دانشجویان به ادامه تحصیل 13

 112/1 111 11/6 62/6 6 اهمیت دادن به مشکالت دانشجویان 12

 116/1 111 12/6 66/6 6 اعتماد به مشاوران تحصیلی و دانشجویان 15

4 
توسط  یشناختایجاد احساس امنیت روان

 مشاوران مرکز
6 22/6 32/2 111 111/1 

 111/1 111 32/2 23/6 6 تمایل مشاوران به ایجاد رابطه با دانشجویان 3

 121/1 111 66/2 22/6 6 درک احساس نیاز دانشجویان توسط مشاوران 11

 126/1 111 62/1 14/6 6 رضایت دانشجویان از عملکرد مشاوران تحصیلی 8

 111/1 111 61/1 12/6 6 لذت بردن مشاوران از مشاوره تحصیلی 9

11 
تمایل مشاوران به حل مسائل خانوادگی 

 دانشجویان
6 12/6 23/1 111 221/1 

 111/1 112 32/4 62/6 6 عاطفی کل
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 نگرش« رفتاری»تک گروهی جهت بررسی دیدگاه دانشجویان نسبت به بُعد  t :5جدول 

شماره 

 سؤال
 گویه

میانگین 

 نظری

میانگین 

 تجربی
 میزان

t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

 111/1 111 11/4 41/6 6 وجود مهارت و اطالعات کافی 18

 111/1 111 11/6 63/6 6 مشخص و منظم برای دانشجویان یزیرتدوین برنامه 16

 116/1 111 12/6 22/6 6 آموزش مدیریت زمان به دانشجویان 17

 116/1 111 12/6 21/6 6 راهنمایی دقیق و اصولی 19

 113/1 111 21/2 22/6 6 گذاشتن تجارب برای دانشجویاندر اختیار  29

 111/1 111 22/2 22/6 6 راهنمایی دانشجویان به امر تحقیق و پژوهش 28

 141/1 111 11/1 21/6 6 یاحرفه -ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی در زمینه مسائل شغلی 25

 141/1 111 11/1 11/6 6 ارائه خدمات مشاوره برای حل مشکالت تحصیلی 21

 121/1 111 11/1 11/6 6 کننده بین دانشجو و گروهعنوان هماهنگنقش مشاوران به 31

 121/1 111 11/1 21/6 6 ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی در زمینه ادامه تحصیل 26

 126/1 111 22/1 12/6 6 ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی در زمینه مسائل اجتماعی 24

 211/1 111 23/1 12/6 6 ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی در زمینه منابع درسی 27

 661/1 111 13/1 11/6 6 نیازسنجی آموزشی دانشجویان با تأکید بر محتوای دروس 23

 161/1 111 12/1 11/6 6 ارائه پاداش و تشویق در صورت لزوم 22

 322/1 113 -44/1 12/2 6 در هدایت تحصیلی یشناختروان یهااستفاده از آزمون 21

 121/1 111 22/2 11/6 6 رفتاری کل

 

توان دست آمده، میبه tو با تاکید بر میزان مقادیر  4جدول با توجه به 

بین میانگین  α=  11/1داری در سطح مطرح نمود که تفاوت معنی

ه جزء ب« عاطفی»های بُعد های تجربی در تمامی مؤلفهنظری با میانگین

 لذت»، «رضایت دانشجویان از عملکرد مشاوران تحصیلی» یهامؤلفه

تمایل مشاوران به حل مسائل »و « بردن مشاوران از مشاوره تحصیلی

ر وجود دارد. بنابراین، با توجه به اینکه د« خانوادگی دانشجویان

 یهانیانگیم 12، 14، 16، 12، 11، 2، 3، 2، 4، 6، 2، 1های مؤلفه

 شود که نگرشباشند، عنوان میتجربی باالتر از میانگین نظری می

، «توسط مشاوران زیآمبرخورد احترام»های دانشجویان نسبت به مؤلفه

ه تشویق دانشجویان ب»، «مؤثر بودن مشاوره تحصیلی برای دانشجویان»

عالقمند بودن مشاوران به مشاوره »، «از تکنولوژی جدید یریگبهره

عالقمند بودن »، «وجود انگیزه در هدایت تحصیلی»، «تحصیلی

ترغیب و تشویق دانشجویان به »، «مشاوران به حل مشکل دانشجویان

اعتماد به »، «اهمیت دادن به مشکالت دانشجویان»، «ادامه تحصیل

 یشناختایجاد احساس امنیت روان»، «مشاوران تحصیلی و دانشجویان

 «تمایل مشاوران به ایجاد رابطه با دانشجویان»، «توسط مشاوران مرکز

 مطلوب است.« درک احساس نیاز دانشجویان توسط مشاوران»و 

رضایت دانشجویان از عملکرد » یهاالزم به ذکر است که در مؤلفه

و « یلذت بردن مشاوران از مشاوره تحصیل»، «مشاوران تحصیلی

تفاوت « تمایل مشاوران به حل مسائل خانوادگی دانشجویان»

های بین میانگین نظری با میانگین α=  12/1در سطح  یداریمعن

مطرح نمود که نگرش دانشجویان  توانیتجربی وجود ندارد. بنابراین، م

ت لذ»، «رضایت دانشجویان از عملکرد مشاوران تحصیلی»نسبت به 

تمایل مشاوران به حل مسائل »و « وره تحصیلیبردن مشاوران از مشا

و با تاکید بر  2جدول با توجه به  خنثی است.« خانوادگی دانشجویان

داری توان مطرح نمود که تفاوت معنیدست آمده، میبه tمیزان مقادیر 

های تجربی در بین میانگین نظری با میانگین α=  12/1در سطح 

و کل در بُعد  61، 21، 22، 23، 22، 21، 11، 11، 12، 13های مؤلفه

های مذکور وجود دارد. بنابراین، با توجه به اینکه در مؤلفه« رفتاری»

شود باشند، عنوان میتجربی باالتر از میانگین نظری می یهانیانگیم

 مشخص و منظم یزیرتدوین برنامه»به  که نگرش دانشجویان نسبت

وجود »، «آموزش مدیریت زمان به دانشجویان»، «برای دانشجویان

ارائه خدمات »، «راهنمایی دقیق و اصولی»، «مهارت و اطالعات کافی

ارائه خدمات مشاوره و »، «مشاوره برای حل مشکالت تحصیلی

ات مشاوره و ارائه خدم»، «یاحرفه -راهنمایی در زمینه مسائل شغلی

راهنمایی دانشجویان به امر تحقیق »، «راهنمایی در زمینه ادامه تحصیل

نقش »و « در اختیار گذاشتن تجارب برای دانشجویان»، «و پژوهش

مطلوب است. « کننده بین دانشجو و گروهعنوان هماهنگمشاوران به

تفاوت  22و  24، 26، 22، 21 یهاالزم به ذکر است که در مؤلفه

های بین میانگین نظری با میانگین α=  12/1در سطح  یداریمعن

مطرح نمود که نگرش دانشجویان  توانیتجربی وجود ندارد. بنابراین، م

، «در هدایت تحصیلی یشناختروان یهااستفاده از آزمون»نسبت به 

نیازسنجی آموزشی »، «ارائه پاداش و تشویق در صورت لزوم»

ارائه خدمات مشاوره و »، «وای دروسدانشجویان با تأکید بر محت

ارائه خدمات مشاوره و »و « راهنمایی در زمینه مسائل اجتماعی

 خنثی است.« راهنمایی در زمینه منابع درسی

توان دست آمده، میبه tو با تاکید بر میزان مقادیر  3جدول با توجه به 

بین میانگین  α=  12/1داری در سطح مطرح نمود که تفاوت معنی

، 63، 62، 64، 66، 62، 61های های تجربی در مؤلفهنظری با میانگین

وجود دارد. بنابراین، با توجه به اینکه « شناختی»در بُعد  46و  41، 61
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میانگین نظری تجربی باالتر از  یهانیانگیهای مذکور مدر مؤلفه

ن آگاه بود»شود که نگرش دانشجویان نسبت به باشند، عنوان میمی

اعتقاد مشاوران به »، «مشاوران از نحوه ارائه خدمات به دانشجویان

 -معتقد بودن مشاوران به انجام وظایف تحصیلی»، «افزایش مهارت

آشنایی با »، «دانستن اصول و فنون مشاوره و راهنمایی»، «شغلی

آشنایی با نحوه انتخاب واحد و »، «مرتبط با مشاوره تحصیلی مباحث

آگاهی از دالیل اُفت تحصیلی »، «حذف و اضافه دانشجویان

آشنایی »و « اطالع از نقش و اهمیت مشاوره و راهنمایی»، «دانشجویان

 مطلوب است.« با آینده شغلی و بازار کار

 نگرش« شناختی»هی جهت بررسی دیدگاه دانشجویان نسبت به بُعد تک گرو t :6جدول 

شماره 

 سؤال
 گویه

میانگین 

 نظری

میانگین 

 تجربی
 میزان

t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

 111/1 111 42/6 66/6 6 اطالع از نقش و اهمیت مشاوره و راهنمایی 41

 111/1 111 21/6 61/6 6 دانستن اصول و فنون مشاوره و راهنمایی 34

 116/1 111 11/2 61/6 6 آشنایی با نحوه انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان 36

 112/1 111 12/2 21/6 6 آگاه بودن مشاوران از نحوه ارائه خدمات به دانشجویان 31

 111/1 111 32/2 24/6 6 اعتقاد مشاوران به افزایش مهارت 32

 112/1 111 41/2 26/6 6 تحصیلیآشنایی با مباحث مرتبط با مشاوره  35

 111/1 111 41/2 22/6 6 شغلی -معتقد بودن مشاوران به انجام وظایف تحصیلی 33

 141/1 111 12/2 21/6 6 آشنایی با آینده شغلی و بازار کار 43

 122/1 111 11/1 11/6 6 آگاهی از دالیل اُفت تحصیلی دانشجویان 39

 126/1 111 11/1 41/6 6 هدایت تحصیلیآشنایی با قوانین و اصول  41

 112/1 111 36/1 12/6 6 مرتبط با دانشجویان نامهیینآشنا بودن با آ 38

 111/1 111 22/1 12/6 6 آگاهی از نقش و اهمیت مشاوره و راهنمایی 45

42 
آشنایی با نحوه راهنمایی دانشجویان در زمینه حل مسائل 

 خانوادگی و تحصیلی
6 14/6 62/1 111 112/1 

 221/1 111 26/1 12/6 6 باال بودن اطالعات مشاوران در زمینه مقررات آموزشی 44

 211/1 111 14/1 11/6 6 شغلی و فرهنگی -آگاهی مشاوران از مسائل مالی 37

 111/1 113 12/1 11/6 6 شناختی کل

 

 «نگرش»تک گروهی جهت بررسی دیدگاه دانشجویان نسبت به  t :7جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی t میزان میانگین تجربی میانگین نظری

3 24/6 12/6 116 112/1 

 

و کل  42، 44، 42، 41، 61، 62 یهاالزم به ذکر است که در مؤلفه

بین میانگین نظری با  α=  12/1در سطح  یداریتفاوت معن

مطرح نمود که  توانیهای تجربی وجود ندارد. بنابراین، ممیانگین

و  شغلی -آگاهی مشاوران از مسائل مالی»نگرش دانشجویان نسبت به 

ی با آشنای»، «مرتبط با دانشجویان نامهنییآشنا بودن با آ»، «فرهنگی

مایی آشنایی با نحوه راهن»، «قوانین و اصول هدایت تحصیلی

باال بودن »، «دانشجویان در زمینه حل مسائل خانوادگی و تحصیلی

آگاهی از نقش و »و « اطالعات مشاوران در زمینه مقررات آموزشی

 خنثی است.« اهمیت مشاوره و راهنمایی

توان دست آمده، میبه tو با تاکید بر میزان مقادیر  2 جدولبا توجه به 

بین میانگین  α=  11/1داری در سطح که تفاوت معنی مطرح نمود

وجود دارد. بنابراین، با توجه به « نگرش»نظری با میانگین تجربی در 

شود یباشد، عنوان ماینکه میانگین تجربی باالتر از میانگین نظری می

 دانشجویان، نسبت به مراکز مشاوره تحصیلی مطلوب است.« نگرش»که 

 بحث

نظوربررسی ابعاد نگرش دانشجویان نسبت به پژوهش حاضر به م

مراکزمشاوره تحصیلی در دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم 

، در رابطه باسوال اصلی تحقیق که در رابطه با پزشکی تهران انجام شد

نگرش دانشجویان به مراکز مشاوره و تحصیلی در دانشکده پرستاری و 

« رشنگ»ود، نتایج نشان داد که بمامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 نیدانشجویان، نسبت به مراکز مشاوره تحصیلی مطلوب است، همچن

در رابطه با سئواالت فرعی تحقیق حاضر دیدگاه دانشجویان نسبت به 

برخورد احترام آمیز توسط » یهاهینگرش در گو« عاطفی»حیطه 

ق تشوی»و « مؤثر بودن مشاوره تحصیلی برای دانشجویان»، «مشاوران

مثبت بوده و باالترین « از تکنولوژی جدید یریگدانشجویان به بهره

 .دهندیمیانگین را به خود اختصاص م

« رفتاری»در رابطه با بعد رفتاری نیز، دیدگاه دانشجویان نسبت به بُعد 

تدوین »، «وجود مهارت و اطالعات کافی» یهاهینگرش نسبت به گو
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راهنمایی دقیق و »، «مشخص و منظم برای دانشجویان یزیربرنامه

در اختیار گذاشتن »و « آموزش مدیریت زمان به دانشجویان»، «اصولی

مثبت بوده است، در بعد شناختی نیز دیدگاه « تجارب برای دانشجویان

آشنایی با قوانین و اصول هدایت » یهاهیدانشجویان نسبت گو

ینه تحقیق حاضر با پیش یهاافتهیکه در مقایسه مثبت بود « تحصیلی

تحقیقات مشخص گردید که تحقیق حاضر با نتایج مطالعه شکورنیا، 

که به بررسی نظرات دانشجویان ( 1611پور و خدادادی )اسدالهی، الهام

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در ارتباط با ارائه راهنمایی و 

به طوری که درمطالعه  شدبایمشاوره تحصیلی پرداخته بود همخوان م

ضرورت امر  11/6او نیز مشخص گردید که دانشجویان با میانگین 

 (1616همکاران ) و جباریمطالعه  در .(16) کنندیم دییمشاوره را تأ

 دانشجویان از زیادی درصد نظر از نیزکه در راستای مطالعه حاضر است،

 را آن درصد دانشجویان 2/1بوده وفقط  ضروری مؤثر و امری مشاوره

. مطالعه حاجی آقاجانی نیز نشان داد (14) انددانسته ضروری غیر امری

که بیشتر دانشجویان نگرش متوسطی به مشاوره اساتید راهنما داشتند 

اما بر خالف مطالعه حاضرتحقیق سیدمجیدی، جهانیان، مرادی  .(12)

بررسی نظرات دانشجویان علوم پزشکی بابل »( پیرامون 1612و بیژنی )

در  «در مورد عملکرد اساتید در زمینه مشاوره و راهنمایی تحصیلی

بود که ،  انانگریتعیین نظرات دانشجویان به تفکیک رشته تحصیلی ب

اپزشکی و دندانپزشکی از اساتید مشاور بیش از دانشجویان رشته پیر

 (درصد 2/11درصدو  6/12ودند ) به ترتیب ب ها ناراضیسایر رشته

 نابر این در اکثر تحقیقات مشخص گردید که نگرش دانشجویانب .(13)

 .باشدیو اساتید نسبت به مراکز مشاوره مطلوب م

 گیرینتیجه

دانشجویان  مثبت نگرش دهنده با توجه به نتایج مطالعه که نشان

 فراهم صورت در که دهدیم نشان است، بوده مشاوره به امر نسبت

 دانشجویان فرصت جهت پیشرفت این از توانیم مناسب بستر بودن

 مسئوالن که رسدیم نظر به لذا .نمود مختلف استفاده یهانهیدر زم

 و هاکارگاه تشکیل و شرایط کردن فراهم با ستیبایها مدانشگاه

 هرچه انجام به وعالقه دانشجویان را هی آگا آموزشی، یهادوره

استفاده از این داده تا تشویق به  افزایش مشاوره امر ترمناسب

 و کاربرد کهدر این پژوهش محدودیت اصلی  مراکزمشاوره ای گردند.

محدود بودن عبارت بودند ار ،سازدیم محدود را آن یهاافتهی تعمیم

وعدم  جامعه مورد مطالعه به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

ر دهای شخصیتی دانشجویان و کنترل متغیرهای مزاحم از قبیل ویژگی

 شودیم بنا بر این پیشنهاد نتیجه کاهش اعتبار درونی تحقیق بود.

 شود. نیزانجام دانشگاهی واحدهای مطالعاتی مشابه در دیگر

 سپاس گزاری

این مطالعه برگرفته از پایان نامه انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی 

تا از تمامی  دانندیالزم م ، لذا محققین بر خودباشدیتهران م

دانشجویان مشارکت کننده در این مطالعه تشکر نمایند. همچنین 

محققین از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران که با 

حمایت خود امکان انجام این تحقیق را فراهم نمودند کمال تشکر را 

.دینمایم
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