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دانشگاه  ييكز مشاوره دانشجواكننده به مر مراجعه انيعلل مراجعه دانشجو
  شاپور اهواز يجند يعلوم پزشك

  
  پور ي، حسين الهاماحمدرضا مهتد ،*عبدالحسين شكورنيا

  
 

  چكيده
جسمي، رواني و ها در راستاي ارتقاي سالمت  مراكز مشاوره دانشجويي، در مجموعه معاونت فرهنگي دانشجويي دانشگاه: مقدمه

 ييكننده به مراكز مشاوره دانشجو مراجعه انيعلل مراجعه دانشجو يپژوهش با هدف بررس نيا. كنند اجتماعي دانشجويان ارائه خدمت مي
  .انجام شده است هوازشاپور ا يجند يدانشگاه علوم پزشك

 يها داده. شدانجام شاپور اهواز  يجند يزشكدر دانشگاه علوم پ 90-91 يليسال تحصهمبستگي طي  يفيمطالعه توص اين :ها روش
مطالعه را  نيا يها شده استخراج و بانك داده نيفرم تدو به كمك) پرونده 647( به مراكز مشاوره نيمراجع يها از پرونده ازيمورد ن
و  tآزمون , يآزمون مجذور كا(ي و آمار استنباط) اريو انحراف مع نيانگيم ،يدرصد، فراوان(ي فيآمار توص يها از روش. دادند ليتشك
  .استفاده شد ها  تجزيه و تحليل داده يبرا) رسونيپ يهمبستگ بيضر

بار به مراكز مشاوره دانشگاه مراجعه  كيكم دست %) 20(نفر 647تعداد  ،در دانشگاه ليشاغل به تحص يدانشجو 3200از : نتايج
، %87/26در مقابل % 13/73( پسربوده است انيتر از دانشجو بيش معنادارطور  بهدختر به مراكز مشاوره  انيمراجعه دانشجو. اند نموده

92/12=2χ  02/0و=p .( نفر 164تعداد )ليبه دل%) 7/21( نفر 140 ،يليتحص -يمشكالت آموزش ليبه دل انيدانشجو نياز ا%) 6/25 
%) 4/10( نفر 67مشكالت ازدواج و  ليبه دل%) 6/20( نفر 133،يمشكالت فرد ليبه دل زين%) 7/21( نفر 140،يعاطف ي ـمشكالت روان

 انيعلل مراجعه دانشجو نينشان داد كه ب يكا مجذور نآزمو جينتا. اند به مراكز مشاوره دانشگاه مراجعه كرده يمشكالت خانوادگ ليبه دل
  ).p>05/0( وجود دارد يتفاوت معنادار يبوم ريو غ يمجرد و متأهل و بوم ،دختر و پسر

مراكز در  نيعلل مراجعه به ا نيتر اند و بيش مراجعه كرده ييبه مركز مشاوره دانشجو انيچهارم از دانشجو كيتر از  كم: گيري نتيجه
اي  مشاوره يازهايمداوم در خصوص ن يازسنجيشود ن مي شنهاديپ نيبنابرا. بوده است عاطفيـ يو روان يمشكالت آموزش ،ها تر گروه بيش

  .گردد انجام مشكالت آنها نيتر حل شايع يبرا يآموزش يها كارگاه يزارو برگ انينشجودا
  

  رواني عاطفي، نيازهاي مشاوره يي،مشكالت آموزشي، مشكالت مشاوره دانشجو: هاي كليدي واژه
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  31/1/92: ، تاريخ پذيرش20/1/92: ، تاريخ اصالحيه9/10/91: تاريخ دريافت مقاله

  مقدمه
مراكز مشاوره دانشجويي، مراكزي هستند كه در 

ها به  دانشجويي دانشگاهمجموعه معاونت فرهنگي 
مند در راستاي ارتقاي سالمت جسمي،  صورتي هدف

از . كنند رواني و اجتماعي دانشجويان ارائه خدمت مي
سازي محيط  جمله وظايف اين مراكز، كمك به فراهم

تر براي رشد شخصيت و بهبود عملكرد تحصيلي و  سالم
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  ).1(باشد مي انيدانشجو يو اجتماع يرشد فرد
ها و  در دانشگاه 1368اي از سال  مات مشاورهخد مراكز

هاي  در دانشگاه 1374و از سال  يموسسات آموزش عال
اهداف مراكز مشاوره . اند شده جاديعلوم پزشكي ا

ها، كمك به مراجعين براي شناخت  دانشجويي در دانشگاه
بهتر خود به منظور ارتقاي فكري و اعتالي هر چه بيشتر 

هاي مهم زندگي و پيشگيري از  ريگي ميمها، تص توانمندي
تواند سرمنشا ايجاد اختالالت عميق  بروز مشكالتي كه مي

  ).2(باشد شناختي گردد، مي –عاطفي 
به لحاظ حساسيت دوران رشد و تحول خود  دانشجويان

گسستن از  ليو شرايط بحراني اين برهه از زندگي به دل
به ويژه در  ،ييدانشجو يخانواده و ورود به زندگ

هاي  هاي اول ورود به دانشگاه، فشارها و ناراحتي سال
مراكز مشاوره در  نيبنابرا. كنند بيشتري را تجربه مي

ارائه خدمات به  يبرا يمناسب گاهيجا انندتو ها مي دانشگاه
اي با  در مطالعه) Rodolf( رادولف). 3(باشند انيدانشجو
جويان علوم، نقش مراكز مشاوره در انطباق دانش يبررس

تواند نقش مهمي در تسهيل  دارد كه مشاوره مي مي انيب
ميلمن ). 4(انطباق دانشجويان با شرايط داشته باشد

)Meilman (نشان دادند كه فكرخودكشي،  زين انو همكار
و افسردگي سه مشكل  ،ترس همراه با نگراني و اضطراب

عمده و شايع دانشجويان مراجعه كننده به كلينيك 
). 5(نس مشاوره سالمت روان دانشگاه بوده استاورژا

به نقل از معاونت دانشجويي وزارت بهداشت،  يكريپ
درمان و آموزش پزشكي با بررسي عملكرد مراكز 

هاي علوم پزشكي كشور در  مشاوره دانشجويي دانشگاه
ين مشكالت دانشجويان مراجعه كننده تر مهم 1383سال 

-الت روانيبه مراكز مشاوره دانشجويي را مشك
اعالم %) 17( حصيليو ت%) 28(، اقتصادي%)55(اجتماعي

 يها پرونده يمحتوا يبا بررس يفردوس). 6(داشته است
 يها كننده به مراكز مشاوره دانشگاه مراجعه انيدانشجو
را مشكالت  انيدانشجو نيترين مشكالت ا جيتهران را

. اعالم نموده است يليو تحص يو سپس آموزش يروان

پسر و ساكن در  انيگزارش آمده است كه دانشجو نيدر ا
). 7(اند به مراكز مشاوره داشته يتر خوابگاه مراجعه بيش

مسائل و مشكالت  يبررس يگريدر مطالعه د
دانشگاه  ييكنندگان به مركز مشاوره دانشجو مراجعه

علت مراجعه  نيتر لرستان نشان داده است كه بيش
و  ياجتماعي، روانمشكالت  لياز قب يمسائل انيدانشجو
با  زين يگريمطالعه د جينتا). 8(بوده است يليتحص

 انيمشكالت دانشجو نيتر مهم انيانشجواز د ينظرخواه
ازدواج  ،يو مال يمشكالت اقتصاد لياز قب يپسر را مسائل

دختر  انيمشكالت دانشجو نيتر مهمنامطمئن؛ و  ندهيو آ
نامطمئن، عدم اعتماد به نفس و  ندهيآ بيبه ترت زيرا ن

  ). 9(گزارش كرده است يمشكالت روان
اي  مشاوره يازهاين يبا بررس يدر پژوهش يعيرب

دانشگاه آزاد شهركرد اعالم نمودكه  انيدانشجو
به انواع خدمات  ازمنديخود را ن انيدرصد دانشجو42

مشكالت  نيتر ارتباط بيش نيدانند و در ا اي مي مشاوره
ازدواج و مشكالت مربوط به  ي،مشكالت درس انيدانشجو

اي در  مطالعه جينتا). 10(است شدهانتخاب شغل اعالم 
نشان داد كه  هيدر كشور ترك) Baskent( دانشگاه بسكن

اي به  خدمات مشاوره افتيجهت در انيدانشجو% 2/20
در ). 11(اند مراجعه كرده ييمراكز مشاوره دانشجو

گزارش  سيانگل يها نشگاهاز دا يكيدر  گرياي د مطالعه
 ليبه تحص غلشا انياز دانشجو% 3شده است كه تنها 

جهت مشكالت خود به مراكز مشاوره مراجعه 
مسائل  ،يمطالعات مشكالت روان نيدر ا). 12(اند نموده
ين علل تر مهماز  يو ارتباط يو مشكالت فرد يآموزش

  . است دهيذكر گرد انيمراجعه دانشجو
جهت حل آنها  نيكه مراجع يو نوع مشكالت زانيم يبررس

ها مراجعه  در دانشگاه ييبه مراكز مشاوره دانشجو
 يابيشاخص مهم در ارز كيتواند به عنوان  كنند مي مي

خدمات آنان مورد  يمراكز و اثربخش نيا يمقدمات
با عنايت به تحقيقات كمي كه  نيبنابرا. ردياستفاده قرار گ

وره انجام گرفته، انجام در مورد عملكرد مراكز مشا
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شناخت و شفاف سازي ابعاد  يتر در راستا مطالعات بيش
 نينوع مشكالت مراجع نييتب و مختلف عملكرد اين مراكز

ي به اين انيتواند كمك شا اي آنان مي مشاوره يازهايو ن
 انيعلل مراجعه دانشجو ، تعييناين مطالعههدف . بكند امر

 يجند يعلوم پزشك شگاهدان ييبه مراكز مشاوره دانشجو
  .بود 90-91 يليشاپور اهواز در سال تحص

  
  ها روش
شامل  يجامعه آمارهمبستگي  يفيمطالعه توص نيدر ا
در سال  )نفر 3200( ليشاغل به تحص انيدانشجو هيكل

 647 يتمام ينمونه مورد بررس. بود 1390-91 يليتحص
در  يمسائل و مشكالت ليبودند كه به دل ييدانشجونفر 
از مهر ماه  رهيو غ يسازش ،يرفتار ،يآموزش يها نهيزم

 هبه مراكز مشاوره دانشگاه مراجع1391تا مهرماه  1390
  . مربوطه ثبت شده بود  كرده و اطالعات آنان در پرونده

 يبود كه با مطالعه و بررس يها فرم داده يگردآور ابزار
و  موجود در مراكز مشاوره يها از پرونده يتعداد هياول

 نيا. شده بود هيمراكز ته نيتبادل نظر با كارشناسان ا
و  يبه مشخصات فرد يابيفرم كه با هدف دست

شده بود، پس از رفع  هيته قيتحق يرهايو متغ كيدموگراف
مورد  يها سپس داده. ديگرد يبردار بهره دهاشكاالت، آما

به مراكز مشاوره استخراج و  نيمراجع يها از پرونده ازين
 يشخص ميحر تيبه خاطر رعا. شد ها ثبت مي فرم نيدر ا

ها توسط دست اندركاران مركز مشاوره و  ، فرمنيمراجع
اطالعات . قرار گرفت يمجر اريو در اخت ليبدون نام تكم

 يفرد يها يژگيها شامل و ن فرميشده در ا يبررس
سن و جنس، سال ورود به دانشگاه،  لياز قب انيدانشجو
بودن،  يبوم ريغ ايو  يت، بومتأهل، محل سكون تيوضع

علل  نيهمچن. علت و دفعات مراجعه بود ،يليمقطع تحص
ها استخراج و  پرونده نيمراجعه به مركز مشاوره از ا

  .ل دادنديمطالعه را تشك نيا يها بانك داده
به مراكز مشاوره  يمشكالت متفاوت ليبه دل انيدانشجو

و  يها با توجه به فراوان داده نيا. مراجعه كرده بودند

تر و  بندي مناسب جمعبراي انيمشكالت دانشجو تيسنخ
پنج دسته به عنوان علل ،در تر ساده ليو تحل هيتجز

قرار  يابيبه مراكز مشاوره مورد ارز انيمراجعه دانشجو
 -يروان ازدواج، ،يخانوادگ ،يليتحص-يآموزش :گرفتند
توان  مي يآموزشدر ارتباط با مشكالت . يوفرد يعاطف

افت  ،يليبه رشته تحص يعالقگ يب لياز قب يبه موارد
مشكالت مربوط به . مشروط شدن اشاره كردو  ،يليتحص

از ازدواج، انتخاب  قبلمشاوره : ازدواج عبارت بودند از
 زين يانواع مشكالت خانوادگ ،خانواده ليهمسر و تشك

 ايو اختالف با همسر  ،ييزناشو ليمسا: عبارت بودند از
 عاطفي–يمشكالت روان ؛وابستگان اديو اعت يخانواده پدر
 ،يچون استرس، وسواس، اضطراب، افسردگ يهم موارد

را در  ايو مان تيغم غربت، نداشتن اعتماد به نفس، عصبان
 يموارد زين يو باالخره از مشكالت فرد ؛گرفت يبرم

ي ها مهارت ،گيري ميدر تصم ديمانند عدم تمركز، ترد
  .گزارش شده است دزيو ا گاريبه س ادياعت ،يارتباط
 ليو تحل هيمورد تجز SPSSافزار  ها با استفاده از نرم داده

از ها و  داده فيتوص يبرا يفراوان توزيعاز . قرار گرفت
تفاوت  يبررس يبرامستقل tو  يمجذور كا هاي آزمون

 يبرا رسونيپ يهمبستگ بيو ضر رهايمتغ نيانگيم نيب
  .استفاده شد رهايمتغ نيب همبستگي يبررس

  
  نتايج

در دانشگاه تعداد  ليشاغل به تحص يدانشجو 3200 از
بار جهت طرح مشكالت خود  كيدست كم %) 20(نفر 647

اي به مراكز مشاوره  و استفاده از خدمات مشاوره
 سن اريو انحراف مع نيانگيم.اند دانشگاه مراجعه نموده

  .بودند) سال 45تا  18از ( 22±4/3 نمونه،
%) 6/26( نفر 172تعداد  ،يپرونده مورد بررس 647بين از 

بر اساس آزمون . بودندزن %) 4/73( نفر 475مرد و 
دختر به مراكز  انيمراجعه دانشجو زانيدو م يكا يآمار

 تر بود پسر بيش انيشجواز دان يمشاوره به طور معنادار
  ). p=02/0و  2χ=92/12، %9/26در مقابل % 1/73(
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و %) 6/38(مراجعه  زانيم نيتر سال اول بيش انيدانشجو
را به %) 8/12(مراجعه  نيتر سال چهارم كم انيدانشجو

  . مراكز مشاوره داشتند
 نيبدر  به مراكز مشاوره انيمراجعه دانشجو زانيم

و  2χ=179(داشت مختلف تفاوت معنادار  يها دانشكده
01/0=p .(ي راپزشكيدانشكده پ انيدانشجو)69/24(% 

 نيتر كم%) 16/5(ي دندانپزشك انيو دانشجو ،نيتر بيش
  ).1جدول (مراجعه را به مراكز مشاوره داشتند

 - يمشكالت آموزش%) 6/25( نفر 164 علت مراجعه
 140 ،يعاطف -يمشكالت روان%) 7/21( نفر 140 ،يليتحص
ازدواج و %) 6/20( نفر 133 ،يمشكالت فرد%) 7/21( نفر
 نيتر بيش. بوده است ينوادگمشكالت خا%) 4/10( نفر 67

 بيترت هبه مراكز مشاوره ب انيعلل مراجعه دانشجو
، مسائل يو فرد يمشكالت روان ،يمشكالت آموزش

  ).2جدول(بود يمشكالت خانوادگ مربوط به ازدواج و

  
 كننده به مراكز مشاوره به تفكيك جنس و نوع دانشكده مراجعهفراواني نسبي و مطلق دانشجويان شاغل به تحصيل و : 1جدول 

 دانشكده هاي دانشجويان گروه دختر)درصد(تعداد پسر) درصد(تعداد كل

 پزشكي شاغل به تحصيل 667)84/20( 447)91/14( 1144)75/35(

 مراجعه كننده 56)75/8( 42)56/6( 98)31/15(
 دندانپزشكي تحصيلشاغل به 105)28/3( 81)53/2( 186)81/5(

 مراجعه كننده 17)66/2( 16)5/2( 33)16/5(

 داروسازي شاغل به تحصيل 124)88/3( 14)56/3( 238)44/7(

 مراجعه كننده 17)66/2( 22)44/3( 39)10/6(

 پيراپزشكي شاغل به تحصيل 448)14( 139)34/4( 587)34/18(

 مراجعه كننده 128)20( 30)69/4( 158)69/24(

 بهداشت شاغل به تحصيل 277)65/8( 75)34/2( 352)99/10(

 مراجعه كننده 111)34/17( 29)53/4( 140)87/21(

 پرستاري شاغل به تحصيل 377)78/11( 119)72/3( 496)50/15(

 مراجعه كننده 89)90/13( 18)81/2( 107)71/16(

 توانبخشي شاغل به تحصيل 124)88/3( 72)25/2( 196)13/6(

 مراجعه كننده 50)81/7( 15)34/2( 65)15/10(

كل شاغل به تحصيل 2123)34/66( 1077)66/33( 3200)100(
 مراجعه كننده 468)13/73( 172)87/26( 640)100(

 
علل مراجعه  نينشان داد كه ب يآزمون مجذور كا جينتا

بودن تفاوت  يجنس، تأهل و بوم كيبه تفك انيدانشجو
 ليتر به دل پسر بيش انيدانشجو. وجود دارد يمعنادار

تر به  دختر بيش انيو دانشجو ي،و روان يمشكالت آموزش
و ازدواج به مراكز مشاوره  يفرد ،يمشكالت آموزش ليدل

تر مشكالت  مجرد بيش انيدانشجو. اند همراجعه نمود
تر  متأهل بيش انيو دانشجو ي،و روان يفرد ،يآموزش

 يبوم انيدانشجو. اند داشته يو خانوادگ يمشكالت آموزش
 انيو ازدواج؛ و دانشجو يمشكالت آموزش ليتر به دل بيش

و مشكالت  يآموزش ،يمسائل روان ليتر به دل بيش يبومريغ
علل مراجعه  نيب. اند كرده مراجعهبه مراكز مشاوره  يفرد

ساكن خوابگاه تفاوت  ريساكن خوابگاه و غ انيدانشجو
  ).2جدول(مشاهده نشد يعنادارم
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  فراواني نسبي و مطلق علل مراجعه دانشجويان به مراكز مشاوره به تفكيك مشخصات دموگرافيك :2جدول 

  تعداد مراجعين  متغيرها
 علل مراجعه دانشجويان به مراكز مشاوره

2χ p  
  فردي  رواني  ازدواج خانوادگي آموزشي

  110)3/23( 96)3/20(  106)5/22( 49)4/10( 111)5/23( 475)4/73(  دختر  049/0  5/9  30)4/17( 44)6/25(  27)7/15( 18)5/10( 53)8/30( 172)6/26(  پسر جنس
  6)8/11( 8)7/15(  9)6/17( 14)5/27( 14)5/27( 51)9/7(  متأهل  004/0  4/15  134)6/22( 132)3/22(  124)9/20( 53)9/8( 150)3/25( 593)1/92(  مجرد تأهل
  71)3/22( 89)9/27(  48)0/15( 33)3/10( 78)5/24( 319)3/51(  غير بومي  001/0  45/21  63)8/20( 46)2/15(  78)7/25( 32)6/10( 84)7/27( 303)7/48(  بومي بومي
محل

  سكونت
  37)33( 11)8/9(  23)5/20( 18)1/16( 23)5/20( 112)5/17(  غيرخوابگاه  28/0  1/5  115)8/21( 122)1/23(  107)3/20( 56)6/10( 127)1/24( 527)5/82(  خوابگاه

      140)6/21( 140)6/21(  133)6/20( 67)4/10( 164)6/25( 647)100(   كل
  

مختلف با  يها يورود انيعلل مراجعه دانشجو سهيمقا
به  انيمشكالت دانشجو نيدو نشان داد كه ب يآزمون كا

 ؛سال ورود به دانشگاه تفاوت معنادار وجود دارد كيتفك
در  انيتر شدن حضور دانشجو يكه با طوالن ينحوه ب

به مراكز مشاوره  انيدانشگاه مشكالت و مراجعه دانشجو

 يتر برا سال اول و دوم بيش انيانشجود. ابدي كاهش مي
سال سوم  انيو دانشجو ي،و فرد يمشكالت آموزش

سال  انيمربوط به ازدواج و دانشجو ليمسا يتر برا بيش
 - يعاطف مسائل مربوط به مشكالت يتر برا چهارم بيش

  ). 3جدول (اند به مراكز مشاوره مراجعه نموده يروان
  

  تفكيك سال تحصيلي علل مراجعه دانشجويان به مراكز مشاوره به. فراواني مطلق و نسبي: 3جدول 

  تعداد مراجعين  دانشجويان
  فردي  رواني ازدواج خانوادگي آموزشي  2χ p  علل مراجعه دانشجويان به مراكز مشاوره

  51)6/20(  41)6/16( 48)4/19( 34)8/13( 73)6/29( 247)7/36( سال اول

  49)0/25(  40)4/20( 35)9/17( 14)1/7( 58)6/29( 196)5/30( سال دوم  0001/0  5/35
  25)4/21(  28)9/23( 29)8/24( 15)8/12( 20)1/17( 117)2/18( سال سوم

  15)3/18(  31)8/47( 20)4/24( 3)7/3( 13)9/15( 82)8/12( سال چهارم
      140)8/21(  140)8/21(  132)6/20( 66)3/10( 164)5/25( 642)100( كل
  
دفعات مراجعه به مراكز مشاوره  اريو انحراف مع نيانگيم

 انيدانشجو يبرا ريمقاد ناي. بوده است 59/1±21/2
 54/2±79/1 پسر انيدانشجو و براي 09/2±49/1دختر 

داد تعداد دفعات  مستقل نشان tآزمون . بوده است
به  ؛جنس متفاوت است كيبه تفك انيدانشجومراجعه 

پسر به طور  انينحوي كه دفعات مراجعات دانشجو
  ). =t ،001/0p=26/3(تر بود بيش يمعنادار
 نفر 196 ،يك بارفقط  انيدانشجو%) 6/38( نفر 249 تعداد

%) 8( نفر 50سه بار، %) 18( نفر 117دو بار، %) 4/30(
از چهار بار جهت طرح  شيب%) 3( نفر 33چهار بار و 

سن  نيب. اند مشكالت خود به مراكز مشاوره مراجعه كرده
مثبت و  همبستگي و تعداد مراجعات به مراكز مشاوره

 شيبا افزا گريد انيبه ب ؛)=12/0rو p=002/0( معنادار بود
  .است افتهي شيمراجعات آنها افزا زانيم انيسن دانشجو

مقاطع مختلف  انيمراجعه دانشجو ي نسبيفراوان سهيمقا
دو نشان داد  يبه مراكز مشاوره با آزمون كا يليتحص
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مشكالت  يتر برا بيش سانسيمقطع ل انيدانشجوكه 
 اني؛ دانشجو%)21( يو مسائل روان%) 5/29( يآموزش

%) 27( يوانمشكالت ر يتر برا اي بيش حرفه يمقطع دكترا
ارشد  انيو دانشجو%) 5/25(و مسائل مربوط به ازدواج 

و مسائل %) 5/34( يمشكالت فرد يتر برا و دكترا بيش
به مراكز مشاوره مراجعه  %)21(مربوط به ازدواج 

  .)p ،01/19=2χ=015/0(اند كرده

 يها دانشكده انيو نوع مراجعه دانشجو زانيم يبررس
دو نشان داد كه تفاوت  يمختلف بر اساس آزمون كا

 يها دانشكده انينوع مراجعه دانشجو نيب يمعنادار
 انيدانشجو). p ،7/50=2χ=001/0(مختلف وجود دارد

و %) 29(نفر  40، بهداشت %)31(نفر 33 مامايي –يپرستار
تر جهت مشكالت  بيش%) 5/28(نفر  43 يراپزشكيپ

 انيمراجعه دانشجو نيتر بيش. اند مراجعه نموده يآموزش
در هر دو  يو روان يمشكالت آموزش ليبه دل يتوانبخش

 يپزشك اندانشجوي. بوده است) ٪6/24( نفر 16مورد 
و ) ٪1/36( نفر 35 يعاطف -يتر جهت مشكالت روان بيش

 يمشكالت فرد ليبه دل تر بيش يدندانپزشك اندانشجوي
در  تر يبيشداروساز انيو دانشجو) ٪5/48 ،نفر 16(

به ) ٪5/38 ،نفر 15(ارتباط با مسائل مربوط به ازدواج 
  .اند مراجعه نموده ييمراكز مشاوره دانشجو

  
  بحث

به  انيدر باره علل مراجعه دانشجو يمطالعه اطالعات نيا
شاپور اهواز  يجند يمراكز مشاوره دانشگاه علوم پزشك

در  يليتحص كسالي ينشان داد كه ط جينتا. فراهم آورد
جهت طرح مشكالت خود  انيدرصد دانشجو 20مجموع 
نوبت به مراكز مشاوره دانشگاه مراجعه  كيحداقل 
 يارتباط دختران به طور معنادار نيكه در ا ؛اند نموده

 انيرسد دانشجو به نظر مي. اند داشته يتر مراجعه بيش
تر در معرض مسائل و مشكالت دوران  دختر بيش

مطالعات انجام  جيها با نتا افتهي نيا. هستند ييدانشجو
و  رانيدر ا) 13و8(يو سپهوند يشده توسط بهار

) 14(اياسپان ،)11(هيترك يمطالعات انجام شده در كشورها
پژوهش انجام  جينتا دارد؛ اما با يخوان هم) 15(ونانيو 

كه مراجعه ) 7(تهران يدولت يها شده در دانشگاه
 رتيتر گزارش نموده است، مغا پسر را بيش انيدانشجو

پژوهش انجام شده در  يها افتهي رتيمغا. دارد
مطالعات انجام شده  ريسا جيتهران با نتا يها دانشگاه

 يها زمان انجام مطالعه در دانشگاه ليممكن است به دل
بوده باشد كه آمار  76تا  62 يها تهران در سال

تر  ها كم دختر در آن سال انيبه ويژه دانشجو انيدانشجو
 انيآمار دانشجو شيافزا. پسر بوده است انياز دانشجو

دختر به  انيدانشجو ازيو ن رياخ يها دختر در سال
گروه از  نيا تر بيشاي و استقبال  مشاوره يها تيحما

 شيتواند از علل افزا اي مي مات مشاورهاز خد انيدانشجو
 ييدختر به مراكز مشاوره دانشجو انيدانشجو مراجعه

  . بوده باشد يكنون طيها در شرا در دانشگاه
 يها از دانشگاه يكيدر  2012در سال ) Dogan(دوگان

 كيبه مراكز مشاوره در  نيآمار مراجع يبا بررس هيترك
-77دختر را  انيمراجعه دانشجو زانيم ،ساله 11دوره 

درصد گزارش  23-38پسر را  انيدرصد و دانشجو 62
انجام شده  يها از پژوهش يارينموده است كه با بس

تر دخترها در طرح  ل بيشيتما). 11(دارد يهماهنگ
نگرش مثبت آنان نسبت به  نيو همچن ،مشكالت خود

كه آن  ،با پسرها سهياي در مقا استفاده از خدمات مشاوره
تر دخترها  از علل مراجعه بيش ،دانند عف ميرا نشانه ض

  .)17و16(است دهيبه مراكز مشاوره اعالم گرد
ين مشكل و تر مهممطالعه نشان داد كه  نيا جينتا

به مراكز مشاوره  انيعلل مراجعه دانشجو نيتر بيش
و در مراحل  يدانشگاه در درجه اول مشكالت آموزش

الت ازدواج و مشك ،يو فرد يمشكالت روان يبعد
مطالعات انجام شده در  جيكه با نتا. بوده است يخانوادگ
  ).13تا8(دارد ابقتمط يتا حدود گريد يها دانشگاه
 انيانواع مشكالت دانشجو يدر بررس يفردوس
تهران  يها كننده به مراكز مشاوره دانشگاه مراجعه
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، مسائل %)5/42( يگزارش كرده است كه اختالالت روان
ين تر مهم%) 5/15( يمشكالت خانوادگو %) 22( يآموزش

). 7(اند به مراكز مشاوره بوده انيعلل مراجعه دانشجو
 زيلرستان ن نشگاهدر دا يگريمطالعه د يها افتهي

 لياز قب يرا مسائل انيعلت مراجعه دانشجو نيتر بيش
، )مورد 52( ي، مشكالت اجتماع)مورد 54( يمشكالت روان

 17( يكالت آموزشو مش) مورد 30( يمشكالت خانوادگ
مطالعات  يها افتهيمشابهت ). 8(گزارش كرده است) مورد

دهد كه مشكالت  ها نشان مي انجام شده در دانشگاه
 باًيدر سراسر كشور و در مناطق مختلف تقر انيودانشج

  . است كسانيمشابه و 
نشان  هيترك يها دانشگاه انيعلل مراجعه دانشجو يبررس

مشاوره در درجه  يبرا انيمراجعه دانشجو نهيداد كه زم
 يمشكالت فرد يبعد يها و در رتبه ياول مسائل آموزش

در  يگريدر مطالعه د). 11(بوده است يو مسائل روان
مشكالت  ،يعاطف-يمشكالت روان سيانگل يها دانشگاه

ين علل تر مهماز  يآموزش ائلو مس يارتباط-يفرد
 دهيگزارش گردبه مراكز مشاوره  انيمراجعه دانشجو

مطالعات مختلف  جينتا نيها ب يخوان ناهم يبرخ). 18(است
 ليمطالعات ممكن است به دل نيا يها افتهي يو گوناگون

و  انيدانشجو يها يژگيمورد مطالعه، و طيمشكالت مح
  . اشدمنطقه بوده ب يميو اقل يفرهنگ طيشرا
و علل مراجعه آنان  انيجنس دانشجو نيمطالعه ب نيا در

 انيعلت مراجعه دانشجو. رابطه معنادار وجود داشت
مشكالت  يتر برا بيش ييدختر به مراكز مشاوره دانشجو

و مشاوره ازدواج؛ و  يمشكالت فرد ،يآموزش
و  يمشكالت آموزش يتر برا پسر بيش انيدانشجو

 انيدر دانشجو لعهمطا كي جينتا. بود يمشكالت روان
 نهيتر در زم نشان داد كه دخترها بيش هيكتر يها دانشگاه

مسائل  نهيتر در زم و پسرها بيش يمشكالت فرد
) Atik( كيآت). 19(باشند مشاوره مي ازمندين يخانوادگ

اي دانشگاه آنكارا  مشاوره يازهاين يدر بررس زين
تر  پسر خود را بيش انيگزارش نموده است كه دانشجو

و  يشغل ،يمسائل آموزش يها نهيمشاوره در زم ازمندين
اي با مطالعه حاضر  كه تا اندازه ،)20(دانند مي يارتباط

، دختران و پسرها يازهايتفاوت ن. دارند يخوان هم
اي آنان بوده  مشاوره ازهايتواند علت تفاوت در ن مي

 درتر  دختران دانشجو بيش يكنون طيدر شرا. باشد
آنها  .هستند ييمعرض مسائل و مشكالت دوران دانشجو

 يتر بيش يكه دارند مشكالت فرد ييها تيمحدود ليبه دل
 تيو موقع طيشرا ليبه دل نيكنند و همچن را تجربه مي
ازدواج دارند  يبرا يشنهاداتيبا پسرها پ سهيخود در مقا

تر  بيش ييو لذا مراجعه آنها به مراكز مشاوره دانشجو
در مقابل . و ازدواج بوده است يفرد التجهت مشك

و مسائل  يخاص سن طيمذكر با توجه به شرا انيدانشجو
را تجربه كرده به  يتر بيش يمربوط به آن فشار روان

قرار  ريتحت تاث زيآنها ن يدرس تينحوي كه وضع
نث مشكالت ؤم انيبا دانشجو سهيو لذا در مقا رديگ مي
  .دارند يتر بيش يليو تحص يروان
از اهم علل  يمطالعه، مشكالت آموزش جيتااساس ن بر

مجرد و متأهل به مراكز مشاوره  انيمراجعه دانشجو
 يعمدتاً برا ،مجرد انيحال دانشجو نيبا ا. بوده است

به مراكز مشاوره مراجعه  يو فرد يمشكالت روان
 ليتر به دل متأهل بيش انيدانشجو كه حاليدر  ،اند كرده

 نيا .به مراكز مشاوره مراجعه نموده اند يمسائل خانوادگ
تهران كه  يها در دانشگاه يمطالعه فردوس جيبا نتا افتهي

مجرد را مشكالت  انيين علل مراجعه دانشجوتر مهم
احتماالً . دارد يخوان هم) 7(گزارش كرده است يروان

از خانواده  يو دور ييتنها ليمجرد به دل انيدانشجو
. كنند تجربه مي را يتر بيش يو روان يمشكالت فرد

متأهل كه از آرامش  انيبا دانشجو سهيدر مقا نيبنابرا
 يتر باشند مشكالت بيش برخوردار مي يتر خاطر بيش

تر مراكز  بيش يريز مطلب لزوم توجه به برنامه نيا. دارند
  .سازد مجرد را محرز مي انيدانشجو يمشاوره برا

زمان  شيمطالعه نشان داد كه در مجموع با افزااين 
مراجعه آنان به  زانيم ،در دانشگاه انيحضور دانشجو
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در  گريد انيبه ب. است افتهيمراكز مشاوره كاهش 
 ليبه دل انيورود به دانشگاه، دانشجو هياول يها سال

از  يدانشگاه، استرس و مشكالت علم طيبا مح ييناآشنا
به خدمات مشاوره  يتر بيش ازيمطالعه ن يها مهارت ليقب

از  انيدور شدن دانشجو اعتقاد دارند نيمحقق .دارند
 طيخانواده در بدو ورود به دانشگاه و مواجهه آنان با مح

باعث  ديجد يليتحص طيبزرگ و نامانوس دانشگاه و شرا
حل مشكالت شان  يبرا نيبنابرا شود؛ ميآنان  يسردرگم

قابل توجه ). 15و14(ندينما به مراكز مشاوره مراجعه مي
 ،در دانشگاه انيزمان حضور دانشجو شيكه افزااست 

به نحوي . داده است رييرا تغ انيمشكالت دانشجو مرخين
مدت زمان حضور در دانشگاه مشكالت  شيكه با افزا

كاهش؛ و مشكالت  انيدانشجو يو خانوادگ يآموزش
به . است افتهيشيو مسائل مربوط به ازدواج افزا يروان

اول به مراكز سال  انيعلت مراجعه دانشجو گريد انيب
؛ ي بودو مشكالت فرد يتر مسائل آموزش مشاوره بيش

مشكالت  يتر برا سال آخر بيش انيكه دانشجو يدر حال
و مسائل مربوط به ازدواج به مراكز مشاوره  يروان

 انيپژوهشگران معتقدند دانشجو. ندبود مراجعه نموده
در فكر  التيطرف با توجه به اتمام تحص كيسال باال از 

 طيبا توجه به شرا گريو از طرف د اند خانواده ليتشك
باشند و  خود مي يو سرنوشت شغل ندهيموجود نگران آ

را  يتر بيش يمبهم مسائل روان ندهيبه خاطر ترس از آ
به  يتر مراجعات بيش ليدل نيكنند و به هم تجربه مي

  ).11(مشاوره دارند كزمرا
مطالعه  نيا جينتا ان؛يارتباط با دفعات مراجعه دانشجو در

و ) Quintrell( نترليكو. بود يقبل يها مشابه بررسي
به مراكز  انيدفعات مراجعه دانشجو نيانگيهمكاران م

بار  McCormick (3( كيبار و مكورم 5/2مشاوره را 
دفعات مراجعه  نيانگيم). 22و21(اند گزارش كرده

اي  كه تا اندازه. بود 21/2 زين العهمط نيدر ا انيدانشجو
دفعات  نيانگيم. دارد يخوان مطالعات هم نيا جيبا نتا

تر از  بيش يپسر به طور معنادار انيمراجعه دانشجو

 يريگيپسر مداومت و پ انيدانشجو يعني. دختران بود
  .اند حل مشكالت خودشان داشته يبرا يتر بيش
با و ساكن در خوابگاه  انيعلل مراجعه دانشجو سهيمقا

ساكن در خوابگاه نشان داد كه تفاوت ريغدانشجويان 
. وجود ندارد انيدانشجواين نوع مشكالت  نيب يمعنادار

از  شيدهد كه ب مطالعه نشان مي يها افتهياما در مجموع 
كنندگان به مراكز مشاوره،  مراجعه%) 6/82(دو سوم 

علل  نيتر اند و بيش ها بوده ساكن در خوابگاه انيدانشجو
 يمشكالت روانرا ساكن در خوابگاه  انياجعه دانشجومر

با توجه به كثرت مشكالت . است يتشكيل دادهو فرد
آنان به  اديساكن در خوابگاه و مراجعه ز انيدانشجو

تر در جهت فراهم  عيوس يريز مراكز مشاوره، برنامه
 يو عاطف يجهت رفع مشكالت روان يامكانات رفاه مودنن

  .شود مي هيآنها توص
 نيتر است كه بيش يمطالعه حاك نيا گريد يها افتهي

 يليمراجعان به مراكز مشاوره را به لحاظ مقطع تحص
دهند كه  مي ليو دكترا تشك سانسيمقطع ل انيدانشجو

مقطع  انياز كثرت دانشجو ياي ناش تواند تا اندازه مي
 جيكه با نتا. باشد بوده گرينسبت به مقاطع د سانسيل

احتماالً تنوع دروس ). 13(دارد يوانخ هم يبهار لعهمطا
 يبودن محتوا و طوالن ميحج, يليمقاطع مختلف تحص

مشكالت و  شيباعث افزا يليبودن مدت زمان دوره تحص
  . اي شده است تر آنان به خدمات مشاوره بيش ازين طبعاً
 انيو علل مراجعه دانشجو زانيمطالعه م نيا در

 يها يژگياحتماالً و. مختلف متفاوت بوده است يها دانشكده
و  ليمختلف، طول مدت تحص يها رشته انيدانشجو يفرد

 جهيمتفاوت و در نت طيشرا جاديدروس باعث ا يمحتوا
. شده است انيدسته از دانشجو نيا يمشكالت متفاوت برا

معتقد  يو ؛شده است دييتا زين يفردوس العهدر مط افتهي نيا
موجود در دانشگاه باعث شده است كه  يها است تنوع رشته

كنندگان به  و انواع مشكالت مراجعه يليرشته تحص نيب
  ).7(وجود داشته باشد يمراكز مشاوره ارتباط معنادار

كه اطالعات مورد است مطالعه اين  نيا يها تيمحدود از
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 به مراكز مشاوره دانشگاه نيصرفاً از بانك مراجع ازين
اطالعات  زيو در مراكز مشاوره ن ،شد يگردآور
مراكز مشاوره  يازهايبا توجه به اهداف و ن انيدانشجو

در نوع و نحوه  يمجر نيبنابرا. شود آوري مي جمع
 نداشت يميهدف نقش مستق وهآوري اطالعات از گر جمع

آمار ثبت شده موجود در  ياز رو ازياطالعات مورد نو 
  . دفاتر مشاوره به دست آمده است

پرسشنامه معتبر  هيشود مطالعات مشابه با ته مي شنهاديپ
به مراكز  نياطالعات بدون واسطه از مراجع يو گردآور

 يازسنجيبا ن. و انجام شود يطراح ييمشاوره دانشجو
و بر  انياي دانشجو مشاوره يازهايمداوم در خصوص ن

مشكالت  نيتر حل شايع يبرا يآموزش يها ارگاهك يگزار
ساكن خوابگاه  انيبه ويژه دانشجو انيدانشجو
 هيتوص نيهمچن. و اقدام مناسب انجام شود يريز برنامه

تازه وارد به ويژه در باره  انيدانشجو يشود برا مي
شناخت  يبرا ييها كارگاه يو آموزش يمشكالت عاطف

همچنين . بهتر و مقابله درست با مشكالت تدارك شود
 كينزد ليكه به زمان فراغت از تحص يانيدانشجو يبرا

اشتغال و  يبرا يتر و مشاوره بيش ييشوند راهنما مي
  .خانواده ارائه شود ليتشك

  
  گيري نتيجه

به  انيچهارم از دانشجو كيتر از  دهد كه كم نشان مي جينتا
علل  نيتر اند و بيش مراجعه كرده يينشجومركز مشاوره دا

ها مشكالت  تر گروه مراجعه به مراكز مشاوره در بيش
 شنهاديپ نيبنابرا .بوده است عاطفي –يو روان يآموزش

به منظور  تر ي با ابزار مناسبتر شود مطالعات بيش مي
ان و علل مراجعه آنها به مراكز يمشكالت دانشجو ييشناسا

  .مشاوره انجام شود
  

  قدرداني
از  مانهيدانند صم مقاله بر خود الزم مي سندگانينو

دانشگاه كه با در  ييمركز مشاوره دانشجو نيمسئول
ما را در انجام  ازيقرار گذاشتن اطالعات مورد ن ارياخت
  .ندينما ينمودند تشكر و قدردان ياري قيتحق نيا
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 Students’ Problems Presented upon Attending in The University 
Counseling Centers of Ahvaz Jundishapur University of Medical 

Sciences 
 

Abdolhussein Shakurnia1, Ahmadreza Mohtadi2, Hussein Elhampour3 
 

Abstract 
 
Introduction:University counseling centers, as a section of vice chancellery for students and cultural 
affairs, serves for improving students’ physical and psychosocial well-being. The purpose of this study was 
to investigate students’ problems making them attend counseling centers in Ahvaz Jundishapur University of 
Medical Sciences. 
Methods:In a descriptive correlation study, the students’ problems making them visit counseling centers of 
Ahvaz Jundishapur University of Medical Science were reviewed for a year interval (2011-2012). The data 
was extracted from the records (647 student files) in the counseling centers using a form and a database was 
developed. Descriptive statistics (frequency, mean, and standard deviation) and inferential statistics (chi-
square test, independent t test, and Pearson correlation coefficient) were used in data analysis. 
Results:Out of 3200 students in the university, 647 (20%) visited University Counseling Centers at least 
once. Visitors were mostly female students (73.13% vs. 26.87%, χ2=12.92 and p=0.02). The frequency of 
causes bringing students to counseling center were: educational and academic problems for 164 (25.6%) 
students, psychological-emotional problems in 140 (21%), personal problems in 140 (21.7%), marital 
problems in 133 (20.7%), and family problems in 67 (10.4%). The chi-square analysis indicated that 
significant differences exist among the causes for referring students by sex, marital status, and not being 
Ahwaz inhabitant(p<0.05).  
Conclusion: Less than a quarter of students had attended counseling centers and these visits were mostly 
due to educational and psycho-emotional problems. Therefore it is recommended to continuously assess 
students’ counseling needs and conduct workshops to help resolve their most prevalent problems.  
 
Keywords: StudentCounseling Center,Educational Problems, Pycho-Emotional Problems, Counseling 
Needs 
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