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 مقدمه
تعالی یک جامعه در گرو سالمت جسمی، روانی و اجتماعی رشد و    

ها نقش مهمی در تعلیم و افراد بخصوص جوانان آن جامعه است. دانشگاه

تربیت جوانان به عهده دارند. جوانان پس از ورود به دانشگاه با مشکالت 

تحصیلی، رشدی، خانوادگی، اجتماعی، شغلی و رفتاری زیادی روبه رو 

تواند موجب افت تحصیلی سیدگی به این مشکالت میشوند. عدم رمی

دانشجویان شده و مشکالت فراوانی برای خانواده و هم چنین جامعه به 

دنبال داشته باشد. لذا ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی در دانشگاه 

ای به صورت علمی و اختصاصی . خدمات مشاوره(2, 1)یابدضرورت می

در ایران با بنیان گذاری اولین مرکز مشاوره در دانشگاه تهران و پس از آن 

. استاد مشاور یکی از اعضای هیئت علمی (3)ها آغاز شدایر دانشگاهدر س

عنوان اولین سطح ارتباطی دانشجو با سیستم آموزشی دانشگاه است که به

های شود و دانشجو را در شناخت استعدادها،عالیق، شیوهمحسوب می

یادگیری،برنامه ریزی، تصمیم گیری، ایجاد روحیه همکاری،حل مشکالت 

ی با محیط دانشگاه و خوابگاه و همچنین آموزشی و انضباطی و سازگار

های متفاوت و با ها و قومیتسازگاری با افراد خوابگاه که از فرهنگ

مسئولیت استاد مشاور در  .(4)کندهای متنوعی هستند، یاری میسلیقه

 هدایت، راهنمایی، مشاوره و پشتیبانی دانشجویان در دسترسی به اهداف،

بسیار موثر است به خصوص برای کسانی که از شهر یا روستای 

اند و با مسائل جدیدی رو دیگریوارد محیط جدید دانشگاه و خوابگاه شده

 .(5)شوندبه رو می

های دسترسی دانشجویان به خدمات مشاوره تنها منحصر به موقعیت

های روز افزون پیچیدگیباشد، بلکه نظر به گستردگی و بحرانی نمی

ای نیز باید متناسب با این های مختلف زندگی، خدمات مشاورهزمینه

هایی که پیچیدگی و گستردگی رشد یابد. نیازسنجی و شناخت دقیق زمینه

ها راهنمایی شوند یکی از امور زیربنایی جهت دانشجویان باید در آن زمینه

ست.تعیین نیازهای شناسایی و کشف نیازهای واقعی دانشجویان ا

اجتماعی، شخصی،تحصیلی و شغلی دانشجویان به برنامه ریزی موفق در 

که دهد بررسی مطالعات نشان می .(2)کندها کمک میاین زمینه

ی هاییزربرنامهزش و موآبا در ارتباط سنجی زنیازه حوردرخلکشودردا

وره مشاو هنمایی رامینه درزماا .(1-2)استگرفتهرتشیمطالعاتیصوزموآ

انجام نشده است. به عالیزشموآکزامر ها ودر دانشگاهنی اچندتحقیقات 

عالوه به دلیل تغییرات شرایط زندگی در عصر کنونی نیازهای افراد به 

ها و آموزش عالی به طور مداوم در حال تغییر ویژه دانشجویان دردانشگاه

 دسترسی آزاد                                                             مقاله پژوهشی اصیل

 یبرا یدردانشگاه کمک نموده و بستر مناسب انیدانشجو ییمشاوره و راهنما ندیفرآ هبودیبه  انیدانشجو ایمشاوره یازهاین ییشناسا زمینه و هدف: 

سمنان در سال  یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده توان بخش انیمشاوره دانشجو یازهاین نییمطالعه با هدف تع نیآورد. ا-یآنان فراهم م یلیتحص شرفتیپ

 انجام شده است. 1302

 یدانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شد. ابزار گردآور ینفر از دانشجویان دانشکده توان بخش 103مقطعی روی  -این مطالعه توصیفی روش بررسی: 

های مختلف مورد پرسش آنان به مشاوره در زمینهبود که نظر دانشجویان را در مورد شدت نیاز  4تا 1سوال با مقیاس 34ای مشتمل بر ها، پرسشنامهداده

 داد .روایی پرسشنامه با روایی محتوا و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد.می ارقر

رشد و  نهزمی ،در(50/2 ±19/9)یشغل یازهاین نهیعبارت بودند از:در زم تیاهم بیبه ترت انیدانشجو ای¬مشاوره یازهاین تیاولو نیانگیم ها: یافته

و  یخانوادگ یازهاین نهزمی در و( 43/2±32/9)یو روان یعاطف نهزمی در ،(54/2 ±35/9) یآموزش یازهاین نهزمی ،در(55/2 ±33/9)یفرد یارتقا

 ییمشاوره و راهنما یازهاین نیانگیم نی(. بP=911/9به مشاوره داشتند) یشتریب ازین ها¬نهیدختر در تمام زم اندانشجوی(. 42/2 ±12/9ازدواج)

 مشاهده نشد. یدار یرشته و معدل تفاوت معن یرهایدرمتغ انیدانشجو

ها و شود دانشگاهاز دیدگاه دانشجویان باالترین نیازهای مشاوره در حیطه  نیاز های شغلی و رشد و ارتقای فردی  بود؛ لذا توصیه می گیری: نتیجه

های رشد و پیشرفت تحصیلی دانشجویان و جلوگیری از افت تحصیلی، این عوامل را در طراحی نمودن زمینهراستای فراهم  مراکز آموزش عالی در

 های مشاوره دانشجویی مورد توجه قرار دهند.برنامه

 .دانشجو راهنمايي، مشاوره، نيازسنجي، واژگان کلیدی:

 9 تا2 صفحات ،89زمستان  ، 36 شماره ،21 یدوره و همکاران.محمدی  علوم پزشکیمجله توسعه آموزش در 
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نیازهای متفاوت، راهنمایی و مشاوره متفاوت و متناسب را  . (19, 0)است

خدمات مشاوره مناسب به دانشجویان مستلزم  یکند و بهبود ارائهطلب می

های آن ها خواهد بود. بنابراین انجام نیازسنجی از مشکالت و خواسته

ای نیازهای مشاوره دانشجویان از لوازم مورد نیاز جهت برنامه بررسی دوره

 ریزی مناسب در این زمینه است. 

و مشاوره دهد که درداخل کشور در حوزه راهنمایی ها نشان میبررسی

رضایی و  یها انجام نشده است.  در مطالعهتحقیقات زیادی در دانشگاه

دانشکده از  1همکارانش کیفیت برنامه مشاوره و راهنمایی دانشجویان در 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز را بررسی نمودند و نتایج تحقیق نشان داد که 

د منطبق بر نیازهای به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره، ارائه این خدمات بای

. ربیعی و همکارانش، (3)دانشجویان باشد که دائم در حال تغییر است

نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان را در دانشگاه آزاد شهرکرد مورد 

بررسی قراردادند و نشان دادند که اولین نیازهای مشاوره دانشجویان 

. هم (11)باشدمربوط به افزایش اعتماد به نفس و روش تمرکز حواس می

ط شکورنیا و همکاران در دانشگاه جندی ای که توسچنین در مطالعه

ای دانشجویان  انجام شده بود، نشان شاپور با هدف تعیین نیازهای مشاوره

ها به مشاوره در حیطه رشد و ارتقای داده شد که از دیدگاه دانشجویان، آن

دیگری،  ی. در مطالعه(12)فردی و نیازهای شغلی، بیشترین نیاز را دارند

ره شغلی دانشجویان دانشگاه رفیعی و همکاران نیازهای راهنمایی و مشاو

های شغلی را مهم ترین اصفهان را بررسی کردند و نیاز آشنایی با مهارت

ای که .هم چنین مطالعه(13)اولویت نیازهای دانشجویان گزارش نمودند

ای دانشجویان پرستاری را بررسی کرده بود، نشان داد که نیازهای مشاوره

-از نظر دانشجویان بیشترین نیاز در زمینه مشاوره شغلی احساس می

 .(14)شود

مطالعات زیادی در کشورهای مختلف در ارتباط با نیازهای راهنمایی و 

. از جمله نیوتن و همکاران، (13-15)نشجویان انجام شده استمشاوره دا

ترین نیازهای مشاوره دانشجویان را مشاوره در زمینه افسردگی و مهم

کریمی و همکاران در کنیا  ی.  در مطالعه(15)انداسترس گزارش کرده

های زندگی مهم ترین اولویت نیازهای شغلی، آموزشی، فردی و مهارت

یازهای مشاوره در بررسی ن (12)ه دانشجویان معرفی شده استمشاور

های مشاوره ترین اولویتهای ترکیه نیز مهمدانشجویان دانشگاه

عاطفی  -دانشجویان نیازهای آموزشی، ارتباطی، رشدی، شغلی و روانی

ای که در هونگ چنین درمطالعه. هم (11, 13)گزارش گردیده است

کونگانجام شده بود، دانشجویان بیشترین نیاز را به مشاوره در حیطه 

. (10)های مطالعه، پیشرفت تحصیلی و مطرح نمودندای شیوهمسائل حرفه

راهنمایی دانشجویان وکمک به آنان در حل مشکالتشان و جلوگیری از 

است . لذا به منظور فراهم نمودن ها افت تحصیلی از اهم وظایف دانشگاه

اطالعات الزم جهت راهنمایی دانشجویان باید نیازسنجی مداوم صورت 

های مورد نیاز دانشجویان تعیین گردد. از آنجایی که گرفته و اولویت

ای در این زمینه انجام تاکنون در دانشگاه علوم پزشکی سمنان مطالعه

و اولویت بندی نیازهای راهنمایی  ،  این مطالعه با هدف تعییننگرفته است

توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  یو مشاوره دانشجویان دانشکده

 صورت گرفته است.

 

 روش بررسی
در دانشگاه علوم پزشکی  1302این پژوهش توصیفی، مقطعی در سال     

 .IRاخالق به شماره  ی)تاییدیه کمیته سمنان انجام شد

Semums.REC.1995.225 . (آماری در این پژوهش کلیه  یجامعه

نفر  103دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده توان بخشی بودند. 

دانشجو در سه گروه گفتاردرمانی، فیزیوتراپی و کاردرمانی وارد مطالعه 

شدند. معیار ورود به مطالعه گذراندن حداقل یک ترم تحصیلی در دانشگاه 

 سنجش نیازهای پرسشنامه پژوهش، این در استفاده مورد بود. ابزار

توسط ربیعی و همکاران در سال  بود که  دانشجویان مشاوره و راهنمایی

برای بررسی نیازهای دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد استفاده شده  1311

.  (11)محاسبه شده بود 10/9و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ 

د بررسی شده و روایی پرسشنامه تجدید نظر شده با استفاده از نظر اساتی

پایایی آن نیز از طریق محاسبه ضریب الفای کرونباخ با اجرا روی نمونه 

توان بخشی) که جزء نمونه قرار  ینفری  از دانشجویان دانشکده 29

 تعیین گردید.  %09نگرفتند( برابر 

این پرسشنامه دارای دو بخش بود. در بخش اول اطالعات دموگرافیک 

 به ورود رشته و سال سکونت، جنس، محلدانشجویان شامل: سن، 

 نیازهای که می باشد گویه 34 حاوی پرسشنامه دوم و بخش دانشگاه

 فردی ارتقای و شامل: رشد حیطه درپنج را دانشجویان مشاوره راهنمایی و

 خانوادگی گویه(، 3آموزشی) نیازهای گویه(،  2شغلی) نیازهای گویه(، 1 (

قرار  پرسش مورد گویه( 2  عاطفی روانی) نیازهای و گویه( 3ازدواج) و

 یک هر به را خود میزان نیازهای شد که  خواسته دانشجویان از دهد. می

 عبارت گویه هر به دهی نمره مقیاس .نمایند مشخص ها گویه این از

 و (2)دارم نیاز کمی ،(3 )دارم نیاز حدی تا ،(4 )نیازدارم شدیدا بودند از: 

 به فردی و ارتقای رشد حیطه در نمره حداکثر و . حداقل (1 )نیاز ندارم

 هایحیطه در و 24 و 2 روانی-و عاطفی شغلی هایحیطه در ،32و 1 ترتیب

 است. 132و 34 پرسشنامه کل در و 21 و 3 ازدواج و و خانوادگی آموزشی

ها که بدون نام و مشخصات فردی بود، توسط محققین به این پرسشنامه

دانشجویان قرار گرفت و بعد از توضیح هدف صورت حضوری در اختیار 

ها توسط از انجام مطالعه و جلب همکاری و رضایت آنان، پرسشنامه

 دانشجویان تکمیل شد.

برای تحلیل داده ها ابتدا میانگین نمرات در هر حیطه و نیز کل سئواالت 

پرسشنامه برای هر دانشجو محاسبه شد که نمره اختصاص یافته به 

های ها از آزمونبود. برای تحلیل داده 4تا  1طه بین سواالت هر حی

شاپیروویلک)برای بررسی نرمال بودن داده ها(، تی استودنت) برای مقایسه 

میانگین دو گروه مستقل با توزیع نرمال(، من ویتنی) برای  مقایسه دو 
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گروه مستقل درصفت با توزیع غیر نرمال( ، آنالیز واریانس یک 

گین بیش از دو گروه مستقل با توزیع نرمال( و نیز آزمون طرفه)مقایسه میان

فریدمن)مقایسه یک صفت بین  بیش از دو گروه وابسته  با توزیع غیر 

 SPPS- 18.0و با استفاده از نرم افزار  95/9نرمال( در سطح معنی داری 

 انجام شد.

 

 هایافته
اسخ گویی مورد به دلیل پ 14پرسشنامه توزیع شده،  103از مجموع      

پرسشنامه که به طور کامل تکمیل  130ناقص حذف گردید. در نهایت 

( %2/21نفر) 122شده بود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از این تعداد 

  %1/49سال بودند. 2/21 ±2/2( پسر با میانگین سنی 1/31نفر) 53دختر و 

 

کاردرمانی  %1/20گفتاردرمانی و  %2/39فیزیوتراپی،  یاز دانشجویان رشته

 %1/11دانشجویان خوابگاهی و مابقی غیرخوابگاهی بودند.  %2/11بودند. 

ای دانشجویان مجرد و مابقی متاهل بودند. بررسی نیازهای مشاوره

ها  نشان داد که دانشجویان بیشترین نیازهای دانشجویان به تفکیک حیطه

های نیازهای شغلی و رشد و ارتقای فردی به ترتیب نهمشاوره را در زمی

و کمترین نیاز مشاوره را در  55/2 ±33/9و  50/2 ±19/9با میانگین 

خانوادگی و ازدواج و عاطفی روانی به ترتیب با میانگین  یزمینه

به طور کلی دانشجویان دختر  .اعالم داشتند 43/2±32/9و 12/9±42/2

( ، که این مساله در اکثر P=911/9شتند)نیازهای مشاوری بیشتری دا

-ها صادق بود و فقط در حیطه خانوادگی و ازدواج نیازهای مشاورهحیطه

 (.1ای دختران و پسران تفاوت معنی داری نداشت)جدول

توانبخشي به تفکيک حيطه ها و تفاوت نيازها برحسب جنس)سال : ميانگين وانحراف معيارنمرات نيازهای مشاوره ای دانشجويان دانشکده 2جدول 

2683) 

 حيطه نياز

 جنس
 کل دانشجويان

p-value (دخترn=122) (پسرn=57) 

 انحراف معيار ميانگين
 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 995/9 33/9 55/9 35/9 34/2 31/9 25/2 رشد و ارتقای فردی

 923/9 19/9 50/2 19/9 49/2 30/9 21/2 نيازهای شغلي

 913/9 35/9 54/2 32/9 35/2 34/9 22/2 نيازهای آموزشي

 359/9 12/9 42/2 13/9 34/2 30/9 45/9 خانوادگي و ازدواج

 994/9 32/9 43/2 19/9 22/2 33/9 51/2 عاطفي و رواني

 911/9 21/9 51/2 31/9 34/2 25/9 29/2 کل سواالت

 

( و نیز 2های مختلف تحصیلی)جدولای دانشجویان رشتهنیازهای مشاوره

های مختلف ( در کل و نیز در حیطه3های مختلف) جدول در معدل

 تفاوت معنی داری نداشت.

  "رشد و ارتقای فردی یای دانشجویان در حیطهاولویت نیازهای مشاوره

روش کارافرینی را یاد "، در حیطه نیازهای شغلی  "حواسافزایش تمرکز 

 "روش تنظیم وقت را یاد بگیرم "نیازهای اموزشی  ی، در حیطه"بگیرم

 (.4بود) جدول  "روش شاد زندگی کردن "روانی عاطفی یودر حیطه

 

 (2683دانشجويان دانشکده توانبخشي به تفکيک رشته  )سال  :ميانگين و انحراف معيار نمرات نيازهای مشاوره ای2جدول 

 حيطه نياز

 رشته تحصيلي

p-value کاردرماني گفتاردرماني فيزيوتراپي 

 انحراف معيار ميانگين انحراف ميانگين انحراف معيار ميانگين

 132/9 23/9 42/2 32/9 39/2 33/9 52/2 رشد و ارتقای فردی

 494/9 30/9 53/2 32/9 31/2 12/9 52/2 نيازهای شغلي

 113/9 25/9 51/2 35/9 20/9 11/9 44/2 نيازهای آموزشي

 252/9 19/9 33/2 31/9 53/2 15/9 34/2 خانوادگي و ازدواج

 120/9 22/9 35/2 34/9 24/2 13/9 45/2 عاطفي و رواني

 153/9 50/9 44/2 22/9 22/2 35/9 45/2 کل سواالت
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 (2683ی توانبخشي به تفکيک معدل)سال ای دانشجويان دانشکدهميانگين و انحراف معيار نمرات نيازهای مشاوره:  6جدول 

 نياز یحيطه

 معدل

p- value <21 (n=79) ≥21 (n=85) 

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 393/9 21/9 50/2 32/9 41/2 رشد و ارتقای فردی

 512/9 31/9 52/2 13/9 22/2 نيازهای شغلي

 305/9 32/9 51/2 21/9 54/2 نيازهای آموزشي

 923/9 30/9 52/2 33/9 20/2 خانوادگي و ازدواج

 395/9 31/9 40/2 34/9 44/2 عاطفي و رواني

 520/9 24/9 53/2 24/9 43/2 کل سواالت

 
ی توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي سمنان مورد بررسي در دانشجويان دانشکدههای ای دانشجويان در حيطه: توزيع اولويت نيازهای مشاوره4جدول 

 (2683)سال 

طه
حي

 

 

 سواالت

 شدت نياز
 

 ميانگين

 

انحراف 

 معيار

P-

value 

 شديدا نيازمندم تا حدی نيازمندم کمي نيازمندم نياز ندارم
   

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
   

و 
د 

رش
ی

رد
ء ف

تقا
ار

 

 94/1 55/2 3/22 49 2/20 53 1/20 52 9/10 34 روش حل تردید و دودلی 1

991 /9> 

 92/1 35/2 4/23 40 2/35 23 3/22 49 1/15 23 روش افزایش تمرکز حواس  2

 95/1 52/2 3/29 33 1/31 53 3/22 43 2/21 31 روش ارتباط صحیح با دیگران 3

 92/1 39/2 0/23 59 4/23 40 3/31 52 4/13 24 مزاحمروش مقابله با افکار  4

 91/1 43/2 9/10 34 5/21 51 9/33 50 2/10 35 روش دفاع از حق خود 5

 01/9 59/2 2/12 20 0/32 22 0/23 59 9/10 34 روش تفکر خالق 2

 95/1 22/2 3/13 31 9/10 34 3/32 25 4/23 40 روش انتقادپذیری 3

 94/1 23/2 2/24 44 1/31 53 3/25 42 0/13 32 اعتماد به نفسروش افزایش  1
لی

شغ
ی 

ها
از 

نی
 

 94/1 24/2 3/25 42 2/20 53 0/23 59 1/12 39 روش کاریابی در جامعه 1

991/9 

 93/1 22/2 1/22 41 3/31 52 5/23 42 4/11 33 آشنایی با فرصت های شغلی 2

 94/1 52/2 1/21 30 0/23 59 3/39 55 2/10 35 روش شناسایی عالیق شغلی 3

 00/9 42/2 4/11 33 1/22 41 0/32 22 0/13 32 آشنایی با مشاغل موجود در جامعه 4

 91/1 33/2 3/22 43 2/35 23 9/24 43 5/14 22 روش کارآفرینی 5

 94/1 54/2 3/22 49 0/23 59 3/39 55 9/10 34 روش سازگاری با یک شغل 2

شی
وز

 آم
ی

ها
یاز

ن
 

 00/9 11/2 5/21 51 3/23 25 0/22 41 3/12 22 روش تنظیم وقت 1

 93/1 42/2 4/11 33 3/39 55 1/20 52 1/21 30 روش تنظیم برنامه درسی 2 

 1,93 25/2 4/23 40 0/23 59 1/22 41 0/13 32 روش صحیح مطالعه 3

991 /9> 

 1,92 31/2 2/20 53 4/32 51 2,24 44 4/13 24 روش ایجاد انگیزه درس خواندن 4

 94/1 54/2 3/22 49 5/21 51 2/39 54 9/10 34 مهارت های امتحان دادن 5

 9,01 13/2 3/12 22 3/29 33 5/31 20 5/21 51 آشنایی با مقررات آموزشی 2

 94/1 34/2 1/12 39 3/22 43 3/31 52 3/25 42 روش کاهش اضطراب امتحان 3

4 



 5        و همکاران محمدی
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ی توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي های مورد بررسي در دانشجويان دانشکدهای دانشجويان در حيطهنيازهای مشاوره: توزيع اولويت 4دول جی ادامه

 (2683سمنان )سال 

اج
دو

 ار
 و

گی
واد

خان
 

 91/1 32/2 9/10 34 1/25 45 5/21 51 4/23 40 آیین همسرداری بعد از ازدواج 1

991 /9> 

 91/1 40/2 2/21 31 2/39 54 2/24 44 9/24 43 روش فرزند پروری 2

 93/1 21/2 5/14 22 4/23 40 2/20 53 5/21 51 روش کمک به افراد خانواده 3

روش هماهنگی بین همسر و  4

 والدین
42 5/23 43 3/22 41 1/22 42 5/23 59/2 90/1 

روش برخورد صحیح در ایام  5

 نامزدی
51 5/21 59 0/23 30 1/21 30 1/21 33/2 12/1 

روش برخورد با مشکالت  2

 زندگی
35 2/10 59 0/23 44 2/24 59 0/23 21/2 90/1 

روش تعامل صحیح با جنس  3

 مخالف
52 3/31 41 0/22 59 0/23 32 0/13 32/2 19/1 

نی
روا

و 
ی 

طف
عا

 

 93/1 53/2 1/25 45 3/22 43 1/20 52 2/10 35 روش مقابله با استرس در زندگی 1

991 /9> 

با خشم و روش مقابله  2

 پرخاشگری
33 4/11 25 3/32 45 1/25 32 1/29 43/2 91/1 

 94/1 21/2 1/22 41 3/39 55 3/22 43 2/12 20 روش شاد زندگی کردن 3

 99/1 32/2 2/15 21 1/22 41 2/35 23 3/22 49 روش مقابله با افسردگی 4

روش حل مشکل سوء ظن و  5

 بدبینی
21 2/15 42 3/25 39 1/30 35 2/10 23/2 03/9 

 93/1 15/2 9/14 25 9/10 34 2/34 22 4/52 51 روش سازگاری با محیط دانشگاه 2

 

 بحث
 مشاوره راهنمایی و نیازهای تعیین و شناسایی هدف با مطالعه این    

 خدمات ارائه جهت ریزی مناسب برنامه منظور به دانشگاه دانشجویان

 داد نشان حاضر شد. نتایج مطالعه ها انجامدر دانشگاه راهنمایی و مشاوره

شغلی است. در این حیطه  درحیطه نیازهای دانشجویان نیاز ترین بیش که

شغلی، و روش کاریابی در جامعه  هایفرصت با روش کار افرینی، آشنایی

پاکستان و اند. مطالعات انجام شده در از اولویت باالتری برخوردار بوده

 ای نشان داد که دانشجویانهونک کونگ با هدف بررسی نیازهای مشاوره

 . این(29, 10)اندنموده شغلی اعالم نیازهای را مشاوره اولویت ترین مهم

 اولویت مطالعات دیگر حدودی مطابقت دارد که دومین با نتایج یافته

, 21, 12)نموده بود گزارش شغلی نیازهای را مشاوره دانشجویان نیازهای

همکاران مغایرت  و ربیعی یمطالعه نتایج با . یافته های این مطالعه(22

 تفاوت . دلیل(11)داشته است پایینی اولویت شغلی نیازهای دارد که در آن

پژوهش باشد. مطالعه حاضر بر روی  مورد جامعه نوع تواند می

های مختلف توان بخشی انجام شده است که تا حدودی دانشجویان رشته

باشند، در حالی های شغلی در وضعیت مشابهی میاز نظر نیازها و دغدغه

 هایرشته با آزاد مطالعه، دانشجویان دانشگاه آن پژوهش مورد که جامعه

 همکاران نیز نشان داد و رفیعی نتایج پژوهشبودند. هم چنین  مختلف

 متفاوت پزشکی و کشاورزی دام هایرشته دانشجویان مشاوره نیازهای

 در تفاوت که کرد بیان چنین توانیافته می این تحلیل . در(13)است بوده

 تحصیلی و رشته حسب بر نیاز تفاوت از حاکی شغلی دانشجویان نیازهای

 نیازهای اولویت دومین دانشجویان .است آینده در آنان نظر مورد شغل

 حیطه، این فردی ذکر نموده اند که در ارتقای و رشد مشاوره را حیطه

افزایش  روش و مزاحم افکار با مقابله روش تمرکز حواس، افزایش روش

 که این به بودند. با عنایت برخوردار باالتری اولویت از نفس به اعتماد

 در توانمی دانشگاه محیط را در دانشجویان مشکالت از بسیاری ریشه

در  آموزش به نیاز اهمیت کرد. جستجو و ارتباطی رشدی فردی، مسایل

 شودمی شدت احساس به دانشجویان برای فردی ارتقای و رشد هایزمینه

 قرار توجه مورد نیاز ترین مهم به عنوان را مقوله این مسئولین است الزم و

 یدارد. در مطالعه خوانی هم مشابه مطالعات هایبا یافته نتایج دهند. این

شکورنیا و همکاران  دانشجویان مهم ترین نیاز مشاوره را در حیط رشد 

 بررسی با هدف در پژوهشی .  هم چنین(12)اندوارتقای فردی ذکر نموده

کرد روش  شهر آزاد دانشگاه مشاوره دانشجویان و راهنمایی نیازهای

 ترین مهم حواس، جزء تمرکز افزایش روش و نفس به اعتماد افزایش

 . (11)شده است گزارش دانشجویان مشاوره یازهاین

 نموده اعالم مسایل آموزشی را مشاوره نیازهای اولویت سومین دانشجویان

ارتباط روش تنظیم وقت، ایجاد انگیزه برای درس خواندن و  این در و اند

 اند. نتایج برخیبوده برخوردار تری بیش اهمیت روش صحیح مطالعه از
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 زمان مدیریت و و  یادگیری مطالعه رویکردهای است، داده نشان مطالعات

 عوامل از و بوده هادانشگاه در تر دانشجویان بیش اساسی مشکالت از

 . این امر(25-23)است گردیده معرفی تحصیل در ناکامی دانشجویان

 نشان مشکل این برای رفع اندیشی چاره در را مسؤوالن توجه ضرورت

 عنوان به آموزشی نیازهای نیز شده دیگر انجام دهد. در مطالعاتمی

 این پژوهش هاییافته با . که(22, 15, 0)اندشده گزارش سومین اولویت

 آموزشی نیازهای نیجریه و ترکیه دارد. مطالعات انجام شده در خوانی هم

 تا که (22, 11)اندگزارش نموده دانشجویان مشاوره اولویت را اولین

 امر این لـدارد. دلی اوتـتف رـه حاضـمطالع ایـههـیافت با دودیـح

 بر مـحاک یـاجتماع و فرهنگی طـشرای اوت بودنـمتف علت به تواندمی

مؤسسات  آن در آموزشی امور روند و آموزشی ها، مقرراتدانشگاه

 .باشد آموزشی

داشتند.  بعدی قرار اولویت در روانی-عاطفی نیازهای مطالعه این در

 توسط شده انجام در مطالعات روانی-عاطفی نیازهای بندی اولویت

 عنوان به مطالعات برخی در حیطه بوده است. این متفاوت پژوهشگران

 یا اولویت متوسط دیگر برخی در و دانشجویان مشاوره ترین نیاز مهم

 تواندمی مختلف مطالعات های. تفاوت در یافته(21, 23)است داشته کمی

 و حجم همچنین و هادانشگاه آن بر حاکم و اجتماعی فرهنگی عوامل به

 به با توجه باشد. بعالوه بوده بررسی مورد هاینمونه جنسیتیترکیب 

 توسط اظهاری خود پرسشنامه و طریق از که مطالعات این انجام روش

 نیازهای مختلف دالیل به دانشجویان احتماالً برخی است، بوده دانشجویان

ای که در ند. مطالعه ننموده گزارش کامل طور به را روانی خود-عاطفی

 انجام شد نشان داد که دانشجویان مشاوره نیازهای با هدف بررسییونان 

 منفی نگرش اند داشته روانی-مشکالت عاطفی که دانشجویان از دسته آن

 این به تری کم مراجعه و داشته دانشجویی مراکز مشاوره به نسبت تری

 .(22)اندداشته خود مشکالت حل مراکز جهت

 مورد نظردانشجویان از ازدواج و دگیخانوا حیطه در مشاوره نیازهای

 برنامه تراکم دلیل به که آنجایی داشت. از را اولویت ترین کم بررسی

 دانشجویان دانشگاه در تحصیل دوران طول در جانبی مشکالت و درسی

 از و را ندارند ازدواج و خانوادگی مسایل به پرداختن برای فرصت زیادی

 تعداد احتماالً کم است، دانشگاه در متأهل دانشجویان آمار طرفی

 ها مشاوره نوع این به و باشند مشکالت مواجه این با که دانشجویانی

نیازهای  که است طبیعی بنابراین .نیست قابل مالحظه باشند نیازمند

 نداشته باالیی حیطه وزن این در دانشجویان توسط شده اظهار ایمشاوره

 تر بیش در ازدواج و خانوادگی مشاورهنیازهای  دلیل همین به شاید باشد.

و  نگرفته قرار بررسی مورد حیطه یک عنوان به انجام شده مطالعات

ه اند. البته در پژوهش انجام شده توسط  نکرد اشاره آنها به پژوهشگران

 حیطه در مشاوره شکورنیا وهمکاران در دانشگاه جندی شاپور نیازهای

 را اولویت ترین کم بررسی مورد نظردانشجویان از ازدواج و خانوادگی

 .(12)حاضر مطابقت دارد یداشت که با مطالعه

 مشاوره نیازهای موارد بین همه در که داد نشان مطالعه این دیگر هاییافته

 تقاضای سطح و دارد وجود تفاوت معنادار پسر و دختر دانشجویان

 .است بوده تر بیش پسر دانشجویان از مشاوره دختر برای دانشجویان

کرده  گزارش حاضر پژوهش هاییافته با مشابهی را مطالعات دیگر نتایج

 که داد نشان این مطالعات دانشجویان در مشاوره نیازهای اند. ارزیابی

 دختر است. دانشجویان بوده پسرها از تر دختران  بیش مشاوره نیازهای

 تربیش و استرس افسردگی داشته، زندگی محیط و شرایط از رضایت کمی

 و مشاوره به تری بیش و نیاز کرده تجربه را تری کم روانی سالمت و

نیازهای  بررسی با .  دوگان نیز(22, 15, 12)کننداحساس می راهنمایی

 است کرده ترکیه خاطرنشان در ساله 11دوره یک طی دانشجویان مشاوره

 دارند. وی ایمشاوره خدمات از جهت استفاده تریبیش تمایل دختران که

 تر آنان بیش تقاضای علت را مشاوره مراکز به نسبت مثبت دخترها نگرش

 مراکز به مراجعه مشاوره و تقاضای پسرها است معتقد و کندمی معرفی

 به مثبتی نگرش دلیل همین به دانند ومی خود ضعف نشانه را مشاوره

اظهار  را خود مشاوره نیازهای تر کم و نداشته مشاوره دانشجویی مراکز

-می مراکز مراجعه این به تر کم نیز خود مشکالت طرح جهت و کرده

 دختر دانشجویان نیازهای مشاوره تفاوت علل رسدمی نظر .  به(19)کنند

فرهنگی جامعه باشد، زیرا دختران توسط خانواده  خاص شرایط ایران در

 گیرند و وابستگی بیشتری به خانواده دارندمورد حمایت بیشتری قرار می

 باشند.برخوردار می تری بیش استقالل و از آزادی در حالی که پسران

 کیفیت باره دانشجویان در از مستمر خواهی نظر معتقدند پژوهشگران

 اساسی کار راه یک به عنوان ادواری نیازسنجی و ایمشاوره خدمات

گیرد.  قرار مسؤولین جدی توجه مورد خدمات باید مراکز موفقیت جهت

 عنوان باید به مهم این تحقق جهت هادانشگاه در نیازسنجی لذا انجام

 شود. اجرایی برنامه این از مهمی بخش

 حل برای توانمشابه می مطالعات و مطالعه این نتایج از گیری بهره با

 .کرد ریزی برنامه آنان افت تحصیلی از جلوگیری و دانشجویان مشکالت

مورد مطالعه فقط دانشجویان  جمعیت که این مطالعه این هایمحدودیت از

 تعمیم لذا اند وتوان بخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان بودهدانشکده 

صورت  احتیاط با باید هادانشگاه برای سایر دانشجویان مطالعه این نتایج

 پذیرد.

 

 گیری نتیجه
 های شغلی ودر حیطه مشاوره نیازهای که داد نشان مطالعه هاییافته    

 است ضروری و بوده ترین اولویت بیش دارای فردی ارتقای و رشد

و  رشد ایهزمینه نمودن فراهم راستای در عالی مراکز آموزش و هادانشگاه

 را عوامل این افت تحصیلی از جلوگیری و دانشجویان تحصیلی پیشرفت

 قرار توجه مورد دانشگاه در مشاوره دانشجویی هایبرنامه طراحی در

 مطالعات نشان سایر و پژوهش این هاییافته بین هابرخی تفاوت .دهند

 مشاوره نیازهای تواند رویمی اجتماعی و فرهنگی شرایط که دهدمی



 1        و همکاران محمدی
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 تواندمی ارتباط این در مشابه هایو بررسی باشد موثر دانشجویان

ای دانشجویان به شود که نیازهای مشاورهروشنگرانه باشد. پیشنهاد می

منظور صورت ادواری مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بدست آمده به 

 ای مورد استفاده قرار گیرد.های مشاورهطراحی مناسب و کاربردی برنامه

 

 تقدیر و تشکر
این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی     

 یباشد. بدین وسیله از معاونت محترم فناوری و کلیهسمنان می

 گردد.دانشجویانی که در انجام مطالعه ما را یاری کردند قدردانی می
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