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 يدانشگاه علوم پزشكي جند انيو مشاوره دانشجو ييراهنما يازهاين
  شاپور اهواز

  
  الهام پور نيحس، هيجر برواها  ،ايشكورن نيعبدالحس

  
 

  چكيده
 در دانشگاه فراهم انيدانشجو ييمشاوره و راهنما نديفرا يده سازمان يبرا يبستر مناسب انيمشاوره دانشجو يازهاين ييشناسا: مقدمه

  .انجام شد 1392در سال  شاپور اهواز يجند يدانشگاه علوم پزشك انيمشاوره دانشجو يازهاين اين مطالعه با هدف تعيين. آورد مي
 يابزار گردآور. شاپور اهواز انجام شد يجند يدانشگاه علوم پزشك انينفر از دانشجو 391 يبر رو يمقطع-يفيمطالعه توص نيا: ها روش
در  ييآنان به مشاوره و راهنما ازيرا در مورد شدت ن انيبود كه نظر دانشجو 4تا  1 اسيسوال با مق 34مشتمل بر  يا پرسشنامهها،  داده
 دييكرونباخ تا يآلفا بيمحاسبه ضر قيآن از طر ييايمحتوا و پا ييپرسشنامه با روا ييروا. داد يمختلف مورد پرسش قرار م يها نهيزم
  .انجام شد ANOVAمستقل و  يت يها مونها با آز داده ليو تحل هيتجز. شد

در ، )71/2±59/0( يفرد يرشد و ارتقا نهيدر زم: عبارت بودند از تياهم بيبه ترت انيمشاوره دانشجو يازهاين تياولو نيانگيم: نتايج
و در ) 55/2±62/0( و ازدواج يخانوادگ يازهاين نهدر زمي، )57/2±71/0( يآموزش يازهاين نهدر زمي، )69/2±60/0( يشغل يازهاين نهزمي
 اعالم داشتند يتر بيشمشاوره  يازهاين ها نهيدر تمام زم يمعنادار به طوردختر  اندانشجوي). 47/2±66/0( يروان-يعاطف يازهاين نهزمي

)05/0< p.( رشته ، محل سكونت، بودن يبوم يرهاياز متغ يك  هيچدر  انيدانشجو ييمشاوره و راهنما يازهاين نيانگيم نياما ب
  .مشاهده نشد يآمار معنادارتفاوت  نيدو سال ورود به دانشگاه شغل و سطح سواد وال يليتحص

 شود مي هيلذا توص ؛بود يشغل يها ازيو ن يفرد يرشد و ارتقا طهيمشاوره در ح يازهاين نيباالتر انيدانشجو دگاهياز د: گيري نتيجه
 يلياز افت تحص يريو جلوگ انيدانشجو يليتحص شرفتيرشد و پ يها نهيفراهم نمودن زم يدر راستا يو مراكز آموزش عال ها دانشگاه

  .در دانشگاه مورد توجه قرار دهند ييمشاوره دانشجو يها برنامه يعوامل را در طراح نيا
  

  دانشجو، ييراهنما، مشاوره، يازسنجين: هاي كليدي واژه
  932تا  922 ):11(14؛ 1393 بهمن/ ايراني آموزش در علوم پزشكيمجله 

  
مقدمه  

و تربيت  مييت خطيري در تعلمسؤول ها دانشگاه
پس از ورود به  انيدانشجو. دارند به عهدهدانشجويان 

                                                 
دانشكده ، يشناس يمنيگروه ا، )يمرب(عبدالحسين شكورنيا  :نويسنده مسؤول *

 رانيا، اهواز، اهواز، شاپور يجند يدانشگاه علوم پزشك، يپزشك
shakurnia@yahoo.com   

، اهواز، شاپور اهواز يجند يدانشگاه علوم پزشك، )يكارشناس هوشبر( هيهاجر بروا
گروه علوم ، )يمرب( پور الهام نيحس ؛)borvayeh.hajar@yahoo.com. (رانيا

. رانيا، اهواز، چمران ديدانشگاه شه، يو روانشناس يتيدانشكده علوم ترب، يتيترب
)elhampour@yahoo.com (  

  29/9/93: تاريخ پذيرش، 18/8/93: تاريخ اصالحيه، 1/7/93: تاريخ دريافت مقاله

دانشگاه و رويدادهاي بعدي زندگي در دانشگاه در دوران 
، رفتاري، رشدي، خود با مشكالت تحصيلي ليتحص
 روبرو يادياجتماعي و شغلي ز، خانوادگي، عاطفي

از  انيدانشجو برايمشكالت  نيبه ا يدگيرس. شوند مي
برخوردار بوده و عدم كنترل آنها موجب  ادييز تياهم
آنان شده و عالوه  يليو افت تحص يآمدن سطح علم نييپا

 جاديكه براي دانشجو و خانواده وي ا يبر مشكالت
براي جامعه و كشور در  زيرا ن يخسارت فراوان، دينما مي
 وارائه خدمات مشاوره  نيبنابرا. خواهد داشت  يپ
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  ).2و1(كند مي دايضرورت پ ها در دانشگاه ييراهنما
و مشاوره تحصيلي نوعي رابطه فردي و  راهنمايي

، عاليق، استعدادها گروهي است كه دانشجو را در شناخت
، برنامه ريزي و گسترش تفكر منطقي، شيوه يادگيري

ايجاد روحيه همكاري ، يتمسؤول رشيو پذگيري  تصميم
و احترام به عقايد و نظرات ديگران و حل مشكالت 

 رساند و به دانشجو كمك مي آموزشي و انضباطي ياري
با ، كند تا با فائق شدن بر مشكالت تحصيلي خود مي

محيط آموزشي دانشگاه سازگار شده و به رشد 
  ).3(ديآ ليعاطفي و اجتماعي الزم نا، ذهني، شخصي
به خدمات مشاوره تنها منحصر به  انيدانشجو يدسترس
و  ينظر به گستردگبلكه ، ستين يبحران يها تيموقع

خدمات ، يمختلف زندگ يها نهيروزافزون زم يدگيچيپ
رشد  يو گستردگ يدگيچيپ نيبا ا ديبا زيناي  مشاوره

كه  ييها نهيزم قيشناخت دق يعني ،يازسنجين. ابدي
از  يكي .شوند ييراهنما ها نهيزمدر آن  ديبا انيدانشجو
 يواقع يازهايو كشف ن ييجهت شناسا ييربنايامور ز
، يشخص، ياجتماع يازهاين نييتع. است انيدانشجو
موفق در  يريز برنامهبه  انيدانشجو يو شغل يليتحص

  ).4(كمك خواهد كرد نهيزم نيا
دهد كه در داخل كشور در حوزه  مي نشان ها يبررس

 يها يريز برنامهدر ارتباط با آموزش و  يازسنجين
اما در ). 6و5(صورت گرفته است يمطالعات يآموزش

 ها در دانشگاه يچندان قاتيو مشاوره تحق ييراهنما نهيزم
و  يعيرب. انجام نگرفته است يو مراكز آموزش عال

و  ييراهنما يازهايدر دانشگاه آزاد شهركرد ن همكارانش
، يشغل، يليتحص طهيرا در پنج ح انيمشاوره دانشجو

و  ندقرار داد يمورد بررس يو سازش يرشد، يخانوادگ
مشاوره  يازهاين نيو بارزتر نينشان دادند كه اول

اعتماد به نفس و روش  شيمربوط به افزا انيدانشجو
 يمربوط به روش سازگار ازهاين نيتر كمتمركز حواس و 

در ). 7(بود ينيدانشگاه و روش كارآفر ديجد طيحبا م
و  ييراهنما يازهايو همكاران ن يعيرف، يگريمطالعه د

 يدانشگاه اصفهان را بررس انيدانشجو يمشاوره شغل
با  ييآشنا، يشغل يها با مهارت ييآشنا ازيكردند و سه ن

 قيبا عال ييو آشنا يليدر رشته تحص يشغل يها مهارت
گزارش  انيدانشجو يازهاين تياولو نيتر مهمرا  يشغل

  ).8(نمودند
مختلف در ارتباط با  يدر كشورها ياديز مطالعات

انجام شده  انيو مشاوره دانشجو ييراهنما يازهاين
 انيدانشجو يازهاين يمطالعات به بررس نياغلب ا. است

 وتنين، از جمله). 14تا9(اند مختلف پرداخته يها نهيدر زم
)Newton (مشاوره  يازهاين يو همكاران با بررس

را مشاوره در  انيدانشجو يازهاين نيتر مهم انيدانشجو
در مطالعه ). 9(اند ردهكو استرس گزارش  يافسردگ نهيزم
 انيمشاوره دانشجو يازهاين يابيارز ونانيدر  يگريد

، زمان تيريمد، يارتباط يازهاينشان داد كه ن
 يها تياولو نيتر مهم يو مشكالت زندگ گيري ميتصم

 يازهاين يدر بررس). 10(اند بوده انيمشاوره دانشجو
 نيتر مهم زين هيترك يدانشگاهها انيمشاوره دانشجو

، يآموزش يازهاين انيمشاوره دانشجو يها تياولو
 دهيگزارش گرد يعاطف-يو روان يشغل، يرشد، يارتباط
و همكاران در ) Karimi( يميدر مطالعه كر ).12و11(است
 يزندگ يها و مهارت يفرد، يآموزش، يشغل يازهاين ايكن

شده  يمعرف انيمشاوره دانشجو تياولو نيتر مهم
 يازهاين يبا بررس زين) Dogan( دوگان). 13(است

ساله نشان داده  11دوره  كيدر  انيمشاوره دانشجو
 رييدر طول زمان تغ انيدانشجو يازهاياست كه ن

  ).14(كند مي
و كمك به آنان در حل مشكالتشان  انيدانشجو ييراهنما
و  ها دانشگاه فياز اهم وظا يلياز افت تحص يريو جلوگ
و فراهم نمودن اطالعات  است يات آموزش عالمؤسس

 نييو تع نيازسنجيبرنامه مستلزم  نيا يالزم جهت اجرا
كه به  يياز آنجا. است انيدانشجو ازيمورد ن يها تياولو

 يازهاين يدر عصر كنون يزندگ طيشرا راتييتغ ليلد
 يموزش عالآو  ها دانشگاه در انيدانشجو به ويژهافراد 
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 جيو همچنان كه نتا است رييدر حال تغ مداوم به طور
 انيمشاوره دانشجو يازهاين رييدال بر تغ زيمطالعات ن

، متفاوت يازهاين). 15تا14(در طول زمان بوده است
كند و  مي متفاوت و متناسب را طلب ورهو مشا ييراهنما

 انيبهبود ارائه خدمات مشاوره مناسب به دانشجو
آنها  يها از مشكالت و خواسته نيازسنجيمستلزم انجام 

مشاوره  يازهايناي  دوره يبررس نيبنابر ا. خواهد بود
مناسب  يريز برنامهجهت  ازياز لوازم مورد ن انيدانشجو

كه تا كنون در دانشگاه  ييآنجا زو ا است نهيزم نيدر ا
 نهيزم نيدر ااي  شاپور اهواز مطالعه يجند يعلوم پزشك

و  نييپژوهش حاضر با هدف تع. انجام نگرفته است
 انيو مشاوره دانشجو ييراهنما يازهاين بندي تياولو

   .رفتيانجام پذ
  

  ها روش
در دانشگاه  1392در سال  يمقطع، اين پژوهش توصيفي
جامعه . شاپور اهواز انجام شد يعلوم پزشكي جند

 ليشاغل به تحص انيدانشجو هيپژوهش كل نيدر ا يآمار
 ينفر بودند كه مطابق با فرمول كرجس 5900به تعداد 
نفر به  400آنها  نياز ب) Krejcie & Morgan( مورگان

مطالعه از  نيدر ا). 16(عنوان نمونه وارد مطالعه شدند
دانشگاه  نيا. استفاده شداي  چند مرحلهگيري  روش نمونه

لذا در مرحله اول به روش ، است دانشكده 7 يدارا
از هر دانشكده صرف نظر از رشته  اي، خوشه گيري نمونه
. ديكالس انتخاب گرد كي يسال ورود كيبه تفك يليتحص

هر دانشكده به  انيبه نسبت دانشجو هپس از آن با توج
در هر  ازيدانشگاه تعداد نمونه مورد ن انيكل دانشجو
ساده از هر  يو سپس به روش تصادف نييدانشكده تع
شرط . متناسب مورد نياز انتخاب شدنده كالس نمون

در  يليتحص ترم كيورود به مطالعه گذراندن حداقل 
  . دانشگاه بود

پرسشنامه سنجش ، پژوهش نيمورد استفاده در ا ابزار
بود كه توسط  انيو مشاوره دانشجو ييراهنما يازهاين

 يازهاين يبررس يبرا 1388و همكاران در سال  يعيرب
. اد شهركرد استفاده شده بوددانشگاه آز انيدانشجو

محاسبه شده  89/0كرونباخ  يآلفا قياز طر زيآن ن ييايپا
مطالعات  يها افتهيبا استفاده از  شنامهپرس نيا). 8(بود

پژوهش مورد استفاده قرار  نيدر ا يراتييمشابه با تغ
نظر شده با  ديپرسشنامه تجد ييروا). 19تا17(گرفت 

و مشاوره  يتيعلوم ترب يها رشته دياستفاده از نظر اسات
محاسبه  قياز طر زيآن ن ييايپا .گرفت يمورد بررس

از  ينفر 20نمونه  يكرونباخ با اجرا رو يآلفا بيضر
نمونه قرار  ءكه جز(مختلف  يها دانشكده انيدانشجو
  . ديگرد نييتع 92/0برابر  )نگرفتند

در بخش اول . دو بخش بود يپرسشنامه دارا نيا
محل ، جنس، شامل؛ سن انيدانشجو كيدموگرافاطالعات 
بخش . دانشكده و سال ورود به دانشگاه بود، سكونت

 ييراهنما يازهايبود كه ن هيگو 34 يدوم پرسشنامه حاو
رشد و : شامل طهيرا درپنج ح انيو مشاوره دانشجو

 يازهاين، )هيگو 6( يشغل يازهاين، )هيگو 8( يفرد يارتقا
و ) هيگو 7( و ازدواج يخانوادگ، )هيگو 7( يآموزش

 مورد پرسش قرار) هيگو 6( يروان-يعاطف يازهاين
 زانيخواسته شده بود كه م انياز دانشجو. داد مي
. نديمشخص نما ها هيگو نياز ا كيخود را به هر  يازهاين

 ازيدا نيشد: عبارت بود از هيبه هر گو دهي نمره اسيمق
 ازيو ن) 2(دارم ازين يكم، )3(دارم ازين يتا حد، )4(دارم
رشد و  طهيحداقل و حداكثر نمره در ح. بود) 1(ندارم
و  يشغل يها طهيدر ح، 32و  8 بيبه ترت يفرد يارتقا
و  يآموزش يها طهيو در ح 24و  6 يروان-يعاطف

و  34و در كل پرسشنامه  28و  7و ازدواج  يخانوادگ
  . بود 136
 نايپرسشنامه توسط پرسشگرها در بين دانشجو 400

هفته توزيع و بالفاصله  كيمختلف در طول  يها دانشكده
به كه  يانيدانشجو. ديگرد آوري جمعشدن  ليبعد از تكم

آموزش در  يانتخاب شده بودند با همكار يتصادف طور
كه  ها پرسشنامه نيروز دعوت شدند ا كيهر دانشكده در 
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به  نيبود توسط محقق يبدون نام و مشخصات فرد
گرفت و  مي قرار انيدانشجو اريدر اخت يصورت حضور

و  يهدف از انجام مطالعه و جلب همكار حيبعد از توض
 ليتكم انيتوسط دانشجو ها پرسشنامه، آنان رضايت

  . شد مي
و از طريق  SPSS-16 افزار با استفاده از نرم ها داده

فراواني ، ميانگين و انحراف معيار(ي توصيفي ها آماره
مستقل  tآزمون (ي استنباطي ها هو آمار) مطلق و نسبي

 يبوم كيبه تفكاي  مشاوره يازهاين نيانگيم سهيمقا يبرا
 يبرا ANOVA و يليمحل سكونت و مقطع تحص، بودن
، سال ورود به دانشگاه، يليرشته تحص نيانگيم سهيمقا

مورد تجزيه و تحليل ) نيو سطح سواد والد نيشغل والد
  .قرار گرفت

  
  نتايج

 ليمورد به دل 9، شده عيپرسشنامه توز 400از مجموع 
 پرسشنامه 391 تيدر نها. ديناقص حذف گرد ييگو پاسخ

 كامل تكميل به طوركه  )درصد 8/97 دهي پاسخدرصد (
تعداد  نياز ا. قرار گرفت ليو تحل هيشده بود مورد تجز

پسر ) درصد 3/34(نفر 134دختر و ) درصد 7/65( نفر 257
نفر  224تعداد . سال بودند 1/22±10/2 يسن نيانگيبا م

استان  از افراد مورد مطالعه بومي) درصد 2/61(
 شيب. بودند يربوميغ) درصد 8/38( نفر 142خوزستان و 

و  سانسيدر مقطع ل) درصد 8/59( انياز دانشجو يمياز ن

 ليشاغل به تحصاي  حرفه يدر مقطع دكترا درصد 2/40
 نفر 22، يپزشك رشته) درصد 28( نفر 110. بودند

رشته ) درصد 4/6(نفر  25، يرشته دندانپزشك) درصد 6/5(
 58، يراپزشكيپ يها رشته) درصد 21(نفر  82، يداروساز

) درصد 5/15(نفر  60، رشته بهداشت) درصد 8/14(نفر 
در ) درصد 7/8( نفر 34و  ييو ماما يرشته پرستار

  .بودند ليمشغول به تحص يتوانبخش يها رشته
 درصد 23پدران و  درصد 47، نيوالد التينظر تحص از

 التيتحص يدارا يمورد بررس انيمادران دانشجو
، نياز نظر شغل والد. بودند) پلميباالتر از د( يدانشگاه

 درصد 30شغل آزاد و  يدارا انيپدران دانشجو درصد 35
 درصد 78بازنشسته بودند و  درصد 5/22كارمند و 

   .معلم بودند زين درصد 12و  مادران خانه دار
 يها نهيمشاوره را در زم يازهاين نيتر بيش انيدانشجو

با  بيبه ترت يشغل يازهايو ن يفرد يرشد و ارتقا
 ازين نيتر كم و 69/2±60/0 و 71/2±59/0 نيانگيم

-يو ازدواج و عاطف يخانوادگ يها نهيمشاوره را در زم
 47/2±66/0 و 55/2±62/0 نيانگيبا م بيبه ترت يروان
پژوهش در  نيا يها افتهياز  خالصه بخشي .داشتند اعالم

مشاوره  يازهايجدول ن نيدر ا. ارائه شده است 1جدول 
شده و  بندي و رتبه بندي دسته انيدانشجو ييو راهنما
بر حسب  ها نهياز زم كيبه هر  يازمندين نيانگيسپس م

  .جنس نشان داده شده است

  
  جنس كيبه تفك انيمشاوره دانشجو يازهاينمره ن و انحراف معيار نيانگيم سهيمقا :1 جدول

  t p  پسر دختر كل اي نيازهاي مشاوره اولويت نياز

دي
 فر

اي
رتق

و ا
شد 

ر
  

 0001/0 19/5 74/2±89/0 23/3±87/0 06/3±91/0 روش افزايش تمركز حواس 1

 402/0 - 840/0 90/2±99/0 80/2±03/1 84/2±02/1 روش مقابله با افكار مزاحم 2

 0001/0 53/4 49/2±01/1 98/2±98/0 81/2±05/1 روش افزايش اعتماد به نفس 3

 002/0 18/3 51/2±02/1 86/2±0/1 74/2±02/1 روش حل ترديد و دو دلي 4

 065/0 84/1 52/2±97/0 72/2±99/0 65/2±99/0 روش دفاع از حق خود 5

 0001/0 01/4 31/2±95/0 70/2±92/0 57/2±95/0 روش تفكر خالق  6

 070/0 82/1 42/2±04/1 61/2±97/0 54/2±99/0 روش انتقاد پذيري 7

 060/0 89/1 34/2±98/0 53/2±95/0 47/2±96/0 روش ارتباط صحيح با ديگران 8
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  0001/0  70/4  52/2±57/0 81/2±58/0 71/2±59/0  ميانگين كل حيطه

غلي
 ش

اي
زه
نيا

 

 0001/0 70/4 54/2±01/1 01/3±90/0 2//85±96/0 روش كاريابي در جامعه  1

 0001/0 60/3 59/2±99/0 95/2±94/0 83/2±97/0 آشنايي با فرصت هاي شغلي  2

 015/0 44/2 59/2±99/0 83/2±89/0 75/2±94/0  روش كارآفريني 3

 445/0 764/0 55/2±97/0 62/2±88/0 60/2±92/0 آشنايي با مشاغل موجود در جامعه 4

 515/0 652/0 61/2±92/0 67/2±85/0 64/2±87/0 روش سازگاري با يك شغل 5

 529/0 630/0 39/2±94/0 46/2±92/0 43/2±93/0 روش شناسايي عالئق شغلي خود 6

  001/0  27/3  54/2±59/0 76/2±60/0 69/2±60/0  ميانگين كل حيطه

شي
وز
 آم

اي
زه
نيا

  

 057/0 91/1 65/2±11/1 86/2±98/0 79/2±03/1 روش تنظيم وقت  1

 001/0 40/3 54/2±99/0 91/2±0/1 78/2±01/1 روش صحيح مطالعه 2

 0001/0 21/4 37/2±01/1 81/2±97/0 66/2±0/1 روش ايجاد انگيزه درس خواندن 3

 011/0 56/2 41/2±06/1 69/2±02/1 60/2±04/1 روش تنظيم برنامه درسي 4

 038/0 08/2 44/2±04/1 66/2±98/0 59/2±01/1 امتحان دادنمهارت هاي  5

 158/0 42/1 25/2±10/1 41/2±06/1 36/2±08/1 روش كاهش اضطراب امتحان 6

 057/0 91/1 20/2±94/0 39/2±91/0 32/2±92/0 آشنايي با مقررات آموزشي 7

  0001/0  61/3  40/2±70/0 67/2±69/0 57/2±71/0  ميانگين كل حيطه

ي 
زها

نيا
واج

ازد
 و 

گي
واد

خان
  

 0001/0 85/4 56/2±97/0 03/3±87/0 87/2±93/0 روش برخورد با مشكالت زندگي 1

 0001/0 54/3 37/2±10/1 76/2±97/0 63/2±04/1 آيين همسر داري بعد از ازدواج 2

 035/0 12/2 42/2±10/1 66/2±04/1 58/2±07/1 روش فرزند پروري 3

 132/0 51/1 38/2±97/0 55/2±01/1 49/2±99/0 همسر و والدينروش هماهنگي بين 4

 021/0 31/2 29/2±12/1 56/2±07/1 47/2±09/1 روش برخورد صحيح در ايام نامزدي 5

  535/0  - 620/0 46/2±10/1 38/2±09/1 43/2±93/0 روش تعامل صحيح با جنس مخالف 6
 458/0 743/0 38/2±04/1 46/2±04/1 43/2±04/1 روش كمك به افراد خانواده 7

  0001/0  57/3  39/2±62/0 63/2±61/0 55/2±62/0  ميانگين كل حيطه

في
عاط

ي 
زها

نيا
 -

اني
رو

  

 010/0 59/2 49/2±03/1 76/2±92/0 67/2±97/0 روش مقابله با استرس در زندگي  1

 150/0 44/1 48/2±02/1 63/2±97/0 58/2±99/0 روش مقابله با خشم و پرخاشگري 2

 0001/0 72/3 25/2±04/1 65/2±02/1 51/2±04/1 روش شاد زندگي كردن 3

 021/0 32/2 31/2±08/1 57/2±02/1 48/2±05/1 روش مقابله با افسردگي 4

 190/0 - 31/1 48/2±01/1 34/2±02/1 39/2±02/1 روش حل مشكل سوء ظن و بدبيني 5

 385/0 220/0 18/2±02/1 19/2±98/0 19/2±99/0 روش سازگاري با محيط دانشگاه 6

  017/0  39/2  35/2±66/0 52/2±65/0 47/2±66/0  ميانگين كل حيطه
  

 انيمشاوره دانشجو يازهاياول تا هفتم ن يها تياولو
، يفرد يرشد و ارتقا طهيدر ح: بود ريز بيدختر به ترت

اعتماد به نفس و روش حل  شيافزا، تمركز حواس شيافزا
برخورد ، و ازدواج يخانوادگ طهيدر ح، يو دو دل ديترد

روش ، يشغل يازهاين طهيدر ح، يبا مشكالت زندگ
در ، يشغل يها با فرصت ييآشنا در جامعه و يابيكار

هفت  .مطالعه حيروش صح، يآموزش يازهاين طهيح
 يرشد و ارتقا طهيپسر در ح انياول دانشجو تياولو
در ، تمركز حواس شيافزا، مقابله با افكار مزاحم، يفرد
 طهيدر ح، وقت ميروش تنظ، يآموزش يازهاين طهيح
روش ، شغل كيبا  يروش سازگار، يلشغ يازهاين

 طهيو در ح يشغل يها با فرصت ييو آشنا ينيكارآفر
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   .بود يبرخورد با مشكالت زندگ، و ازدواج يخانوادگ
 انيدانشجو ييمشاوره و راهنما يازهاين نيانگيم سهيمقا

. قرار گرفت يمطالعه مورد بررس يرهايمتغ كيبه تفك
اي  مشاوره يازهايمستقل نشان داد كه ن tآزمون 
 p ريمقاد( بودن يبوم يرهايمتغ كيبه تفك انيدانشجو

تا  12/0 نيب p ريمقاد( سكونتمحل ، )84/0تا  22/0 نيب
) 54/0تا  11/0 نيب p ريمقاد( يليصو مقطع تح) 69/0

با  ها نيانگيم سهيمقا نيهمچن. ندارد يآمار معنادارتفاوت 
 يازهاينشان داد كه ن زين ANOVAاستفاده از آزمون 

رشته  يرهايمتغ كيبه تفك انيدانشجواي  مشاوره
سال ورود به ، )32/0تا  05/0 نيب p ريمقاد( يليتحص

 نيو شغل والد، )88/0تا  15/0 نيب p ريمقاد( دانشگاه
 نيو سطح سواد والد) 49/0تا  06/0 نيب p ريمقاد(
 يآمار معنادارتفاوت  زين) 92/0تا  22/0 نيب p ريمقاد(

  .ندارند
  

  بحث
 ييراهنما يازهاين نييو تع ييمطالعه با هدف شناسا نيا

 يريز برنامهدانشگاه به منظور  انيو مشاوره دانشجو
در  ييمناسب جهت ارائه خدمات مشاوره و راهنما

به عنوان  ييمشاوره و راهنما. انجام شد ها دانشگاه
 يها مراكز خدمات مشاوره در دانشگاه فياز وظا يبخش

 يفكر يبا هدف كمك به ارتقا 1374از سال  يعلوم پزشك
از افت  يريو جلوگ انيدانشجو يها يتوانمند يو اعتال
 جينتا ).20(اند شده جاديا ها آنان در دانشگاه يليتحص

در  انيدانشجو ازين نيتر شيمطاله حاضر نشان داد كه ب
 نيمسؤولاست كه الزم است  يفرد يرشد و ارتقا طهيح

توجه  تياولو نيا به يآموزش يها يريز برنامهدر 
تمركز  شيروش افزا، طهيح نيدر ا. داشته باشند يتر بيش

 شيروش مقابله با افكار مزاحم و روش افزا، حواس
با . برخوردار بودند يباالتر تياعتماد به نفس از اولو

را  انياز مشكالت دانشجو ياريبس شهير اين كهبه  تيعنا
و  يدرش، يفرد ليتوان در مسا مي دانشگاه طيدر مح

در  به آموزش ازين تياهم، جستجو كرد يارتباط
به شدت  انيدانشجو يبرا يفرد يرشد و ارتقا يها نهيزم

مقوله را به  نيا نيمسؤولشود و الزم است  مي احساس
با  جينتا نيا. مورد توجه قرار دهند ازين نيتر مهمعنوان 

در  يعيرب. دارد يخوان مطالعات مشابه هم يها افتهي
و مشاوره  ييراهنما يازهاين يبا بررس، يپژوهش
روش 1386دانشگاه آزاد شهر كرد در سال  انيدانشجو

تمركز حواس را  شياعتماد به نفس و روش افزا شيافزا
گزارش كرده  انيمشاوره دانشجو يها ازين نيتر مهمجزء 
در مطالعه خود اعالم نموده است كه روش  يو. است

 يبا فراوان بيترت بهاعتماد به نفس و روش تمركز حواس 
مشاوره  ازين نيرفراوان ت درصد 8/56و  6/68

مطالعه حاضر  جيكه با نتا) 7(اند بوده انيدانشجو
 اسيوازوليمطالعه گ يها افتهي. دارد يخوان هم

)Giovazolias( وتنيو ن )Newton (آن است  انگريب زين
مشاوره  يازهاين نيجزء اول يرشد يازهايكه ن

  ).10تا  9(هستند انيدانشجو
مشاوره و  يازهاين تياولو نيدوم يشغل يازهاين

 يابيروش كار طهيح نيبود كه در ا انيدانشجو ييراهنما
و روش  يشغل يها با فرصت ييآشنا، در جامعه

با  افتهي نيا. برخوردار بود يباالتر تياز اولو ينيكارآفر
 كالسيو ن )Egbochuku( مطالعه اگبوچوك جينتا

)Nicholas (مشاوره  يازهاين تيلواو نيكه دوم
گزارش نموده  يشغل يازهايرا ن انيدانشجو

در  زين )Dogar( دوگار. دارد يهمخوان، )22تا21(است
كه  افتيمشاوره در يازهاين يپاكستان با بررس

 يشغل يازهايمشاوره را ن تياولو نيتر مهم انيدانشجو
مطالعه  نيا جيبا نتا يكه تا حدود) 23(اند اعالم نموده

و همكاران  يعيمطالعه رب جيبا نتا افتهي نيا .دارد يهماهنگ
تفاوت ، )7(اند داشته ينييپا تياولو يشغل يازهايكه ن
تواند نوع جامعه مورد پژوهش  مي تفاوت ليدل .دارد
 انيدانشجو، جامعه مورد پژوهش آن مطالعه ،باشد

مختلف بودند كه با جامعه  يها دانشگاه آزاد با رشته
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و همكاران  يعيدر پژوهش رف. داشتندپژوهش ما تفاوت 
و  پزشكي دام يها رشته انيمشاوره دانشجو يازهاين زين

 افتهي نيا ليدر تحل). 8(متفاوت بوده است يكشاورز
 يشغل يازهايكرد كه تفاوت در ن انيب نيتوان چن مي

 يليبر حسب رشته تحص ازياز تفاوت ن يحاك انيدانشجو
  . است ندهيو شغل مورد نظر آنان در آ

 ليمشاوره را مسا يازهاين تياولو نيسوم انيدانشجو
 ميارتباط روش تنظ نيو در ااند  اعالم نموده يآموزش
درس  زهيانگ جاديمطالعه و روش ا حيروش صح، وقت

 جينتا .اند برخوردار بوده يتر بيش تيخواندن از اهم
مطالعه و  يكردهايرو ،مطالعات نشان داده است يبرخ

 تر بيش يزمان از مشكالت اساس تيريو مد يريادگي
 يو از عوامل ناكام بوده ها در دانشگاه انيدانشجو
 نيا ؛)26تا24(است دهيگرد يمعرف ليدر تحص انيدانشجو

 يبرا يشين را در چاره اندمسؤوالامر ضرورت توجه 
در مطالعات انجام شده . دهد مي مشكل نشان نيرفع ا

و ) Newton( وتنين، )Giovazolias( اسيوازوليتوسط گ
 نيبه عنوان سوم يآموزش يازهاين زين) Guneri( يگونر
 نيا يها افتهيكه با ) 15و10و9(اند گزارش شده تياولو

 و اگبوچوك) Atik( كيآت. دارد يخوان پژوهش هم
)Egbochuku (را  يآموزش يازهاين هيجريو ن هيدر ترك

گزارش  انيمشاوره دانشجو تياولو نياول
مطالعه  يها افتهيبا  يدودكه تا ح) 21و12(اند نموده

تواند به علت متفاوت  مي امر نيا ليدل. حاضر تفاوت دارد
 ،ها حاكم بر دانشگاه يو اجتماع يفرهنگ طيبودن شرا

ات مؤسسدر آن  يو روند امور آموزش يمقررات آموزش
   .باشد يآموزش

 يبعد تيدر اولو يروان-يعاطف يازهايمطالعه ن نيدر ا
در  يروان-يعاطف يازهاين بندي تياولو. قرار داشتند

مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران متفاوت بوده 
 نيتر مهممطالعات به عنوان  يدر برخ طهيح نيا. است

 تياولو گريد يو در برخ انيمشاوره دانشجو ازين
تفاوت در ). 12و10تا8(تداشته اس يكم ايمتوسط 

و  يتواند به عوامل فرهنگ مي مطالعات مختلف يها افتهي
 بيحجم و ترك نيو همچن ها حاكم بر آن دانشگاه ياجتماع
بعالوه با . بوده باشد يمورد بررس يها نمونه يتيجنس

پرسشنامه  قيمطالعات كه از طر نيتوجه به روش انجام ا
احتماالً  ،است ودهب انيتوسط دانشجو يو خود اظهار

 يروان-يعاطف يازهايمختلف ن ليبه دال انيدانشجو يبرخ
در  اسيوازوليگ .اند مل گزارش ننمودهكا به طورخود را 
گزارش  يوناني انيمشاوره دانشجو يازهاين يبررس

كه مشكالت  انينموده است كه آن دسته از دانشجو
نسبت به مراكز  يتر ينگرش منفاند  داشته يروان-يعاطف
مراكز  نيبه ا يتر كمداشته و مراجعه  ييدانشجو اورهمش

   ).10(اند جهت حل مشكالت خود داشته
و ازدواج از نظر  يخانوادگ طهيمشاوره در ح يازهاين

از . را داشت تياولو نيتر كم يمورد بررس انيدانشجو
 يو مشكالت جنب يتراكم برنامه درس ليكه به دل ييآنجا

فرصت  انيدر دانشگاه دانشجو ليدر طول دوران تحص
و ازدواج را  يخانوادگ ليپرداختن به مسا يبرا ياديز

 در دانشگاه كم تأهلم انيآمار دانشجو يندارند و از طرف
مشكالت  نيكه با ا يانيتعداد دانشجواحتماالً  ؛.است

باشند قابل  ازمندين ها نوع مشاوره نيمواجه باشند و به ا
 يازهاياست كه ن يعيطب نيبنابرا .نيست مالحظه
 طهيح نيدر ا انياظهار شده توسط دانشجواي  مشاوره
 يازهاين ليدل نيبه هم ديشا .اشدنداشته ب ييوزن باال

مطالعات انجام  تر بيشو ازدواج در  يمشاوره خانوادگ
قرار نگرفته و  يمورد بررس طهيح كيشده به عنوان 

  ). 15تا 10(اند پژوهشگران به آنها اشاره نكرده
موارد  تر بيشمطالعه نشان داد كه در  نيا گريد يها افتهي 
دختر و پسر تفاوت  انيمشاوره دانشجو يهاازين نيب

دختر  انيدانشجو يوجود دارد و سطح تقاضا معنادار
. بوده است تر بيشپسر  انيمشاوره از دانشجو يبرا
پژوهش حاضر در مطالعات  يها افتهيمشابه با  جينتا
 زين) Newton( وتنيو ن )Giovazolias( اسيوازوليگ

 انيمشاوره دانشجو يازهاين يابيارز. گزارش شده است
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مشاوره دختران  يازهايدو مطالعه نشان داد كه ن نيدر ا
 تيدختر رضا انيدانشجو. از پسرها بوده است تر بيش
و  يافسردگ، داشته يزندگ طيو مح طياز شرا يكم

را تجربه كرده و  يتر كم يو سالمت روان تر بيشاسترس 
 احساس ييبه مشاوره و راهنما يتر بيش ازين

 يازهاين يبا بررس زين) Dogan( دوگان). 10و9(كنند مي
 هيساله در ترك 11دوره  كي يط انيمشاوره دانشجو

جهت  يتر بيش ليخاطرنشان كرده است كه دختران تما
نگرش مثبت  يو. دارنداي  استفاده از خدمات مشاوره

 تر بيش يرا علت تقاضا مشاورهدخترها نسبت به مراكز 
مشاوره  يمعتقد است پسرها تقاضاكند و  مي يآنان معرف

دانند  مي و مراجعه به مراكز مشاوره را نشانه ضعف خود
به مراكز مشاوره  ينگرش مثبت ليدل نيو به هم
مشاوره خود را اظهار  يازهاين تر كم و نداشته ييدانشجو

مراكز  نيا هب تر كم زيكرده و جهت طرح مشكالت خود ن
 يازهايد علل تفاوت نرس مي به نظر). 14(كنند مي مراجعه

 يخاص فرهنگ طيشرا رانيدختر در ا انيمشاوره دانشجو
 ازيآنان به خانواده و احساس ن تر بيش يجامعه و وابستگ

 انيبا دانشجو سهيخانواده در مقا يتيآنان به نقش حما
. اشدبوده ب، دارند يتر بيشو استقالل  يپسر كه آزاد

 يازهاين يدر بررس زيو همكاران ن) Guneri( يگونر
مشاوره  يازهاين تياولو هيدر ترك انيمشاوره دانشجو

 يتيو حما يمشكالت فرد تر بيشدختر را  انيدانشجو
را از  يفرهنگ يها نهيقش خانواده و زمنگزارش نموده و 

   ).15(اند نموده يآن معرف يعوامل اصل
 انيمستمر از دانشجو يمعتقدند نظر خواه پژوهشگران
به  يادوار يازسنجيو ناي  خدمات مشاوره تيفيدر باره ك

مراكز خدمات  تيجهت موفق ياساس كار راه كيعنوان 
 انيمشاوره در سطح دانشگاهها در حل مشكالت دانشجو

لذا ). 28و27(رديقرار گ نيمسؤول يمورد توجه جد ديبا
 ديمهم با نيجهت تحقق اها  در دانشگاه يازسنجيانجام ن

   .شود ييبرنامه اجرا نياز ا يبه عنوان بخش مهم
 مطالعه و مطالعات مشابه نيا جياز نتا گيري بهره با

از افت  يريو جلوگ انيحل مشكالت دانشجو يتوان برا مي
با توجه به ، نيبنابرا. كرد يريز برنامهآنان  يليتحص

 نيشود با استفاده از مشاور مي هيمطالعه توص يها افتهي
در  يآموزش يها هو كارگا ها مجرب و كارآزموده برنامه

اعتماد به نفس و تمركز  شيافزا ژهيوه مختلف ب يها نهيزم
روش برخورد ، دانشگاه طيبا مح يروش سازگار، حواس

وقت  ميمطالعه و تنظ حيروش صح و يبا مشكالت زندگ
و اجرا  يدر بدو ورود به دانشگاه طراح انيجهت دانشجو

مشاوره  يواقع يازهايمداوم ن يازسنجيشود و با انجام ن
صورت  يريز برنامهدر آن راستا  و ييساشنا انيدانشجو

  .گيرد
 يباال دهي پاسختوان به نرخ  مي مطالعه نينقاط قوت ا از

 انيبه پرسشنامه و استفاده از دانشجو انيدانشجو
مختلف اشاره كرد و  يها مختلف و دانشكده يها يورود

مورد  تيجمع اين كهي اين مطالعه ها از محدوديت
 يفقط دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي جند يبررس

تعميم نتايج اين مطالعه براي  لذاو اند  شاپور اهواز بوده
بايد با احتياط صورت  ها دانشجويان ساير دانشگاه

   .پذيرد
  

  گيري نتيجه
مشاوره در  يازهايمطالعه نشان داد كه ن يها افتهي
 نيتر بيش يدارا يو شغل يفرد يرشد و ارتقا يها طهيح

و مراكز  ها است دانشگاه يبوده و ضرور تياولو
رشد و  يها نهيفراهم نمودن زم يدر راستا يآموزش عال

از افت  يريو جلوگ انيدانشجو يليتحص شرفتيپ
مشاوره  يها برنامه يعوامل را در طراح نيا يليتحص

 يبرخ. در دانشگاه مورد توجه قرار دهند ييدانشجو
مطالعات  ريي اين پژوهش و ساها يافته نيب ها تفاوت
تواند  مي يو اجتماع يفرهنگ طيدهد كه شرا مي نشان
موثر باشد و  انيمشاوره دانشجو يازهاين يرو

تواند روشنگرانه  مي ارتباط نيمشابه در ا يها يبررس
 به طورمشاوره  يها يازسنجيانجام ن نيهمچن. باشد
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در  انيدانشجو يواقع يازهايتواند با كشف ن مي يادوار
مشاوره نقش  يها برنامه يمناسب و كاربرد يطراح
  .كند فايا يمهم

  
  قدرداني

مصوب  يقاتيطرح تحق جيمقاله بر گرفته از نتا نيا

بدين . شاپور اهواز بود يجند يدانشگاه علوم پزشك
محترم  تيريمد، يمعاونت محترم پژوهش وسيله از

دانشگاه و كليه  يمطالعات و توسعه آموزش پزشك
نمودند  يارياين مطالعه ما را  كه در انجام يانيدانشجو
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Abstract 
 
Introduction: Identification of counseling needs of students paves the way for better organizing the process 
of counseling and guidance of students in university. This study aimed to determine the counseling needs of 
students in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2013. 
Methods: This cross-sectional descriptive study was performed on 391 students of Jundishapur University of 
Medical Sciences. Data collection tool was a self-administrated 4-point scaled questionnaire including 34 
items which asked students’ opinions on their needs to counseling and guidance in different areas. Validity 
of the questionnaires was confirmed by content validity and its reliability was confirmed usingCronbach’s 
Alpha Coefficient. The data were analyzed by SPSS software using t-test and ANOVA. 
Results:The mean of counseling need priorities, in order of importance, were: personal development 
(2.71±0.59), vocational needs (2.69±0.60), educational needs (2.57±0.71), family and marriage needs 
(2.55±0.62), and emotional-psychological needs (2.47±0.66). Counseling needs of female students were 
significantly greater than male students in all areas (p<0.05). No significant difference was found between 
indigenousness, field of study, year of admission, job, parents’ education and the counseling needs of student 
(p>0.05). 
Conclusion: Results showed that personal development and vocational needs were the most important 
counseling needs of students; it is therefore recommended that universities and higher education institutes 
consider these factors in designing university counseling programs in order to facilitate students’ academic 
achievements and to prevent their academic failures. 
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