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دریافت مقاله49/2/61:

آخرین اصالح مقاله49/5/5:

پذیرش مقاله49/5/7:

زمینه و هدف :بررسی روند تغییر مشکالت دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه ،میتواند به مدیران در شناسایی مشکالت و چارهاندیشی براي
حل آنها کمک کند .در مطالعه حاضر روند مراجعات دانشجویان به مرکز مشاوره دانشگاه در طول  7ترم تحصیلی مورد ارزیابی قرار گرفت.
روش کار :در این مطالعه گذشتهنگر ،علل مراجعه دانشجویان به مرکز مشاوره دانشگاه در یک دوره زمانی بررسی گردید .دادهها از بایگانی مرکز مشاوره
دانشگاه جمعآوري شد و با استفاده از آزمون  2در نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .از درصد و فراوانی براي توصیف دادهها استفاده
گردید.
یافتهها :از  2603دانشجوي مورد بررسی 22/4 ،درصد مذکر و  76/6درصد مؤنث با میانگین سنی  22/04 ± 0/5سال (طیف سنی  62-02سال) بودند .میزان
مراجعه دانشجویان در طول این مدت ،رابطهاي خطی و روندي کاهشی را نشان داد .بیشترین علل مراجعه دانشجویان به مرکز مشاوره در طی این دوره
زمانی به ترتیب شامل مشکالت سازشی -فردي ( 06/3درصد) ،روانی -عاطفی ( 21/5درصد) ،آموزشی ( 62/4درصد) ،خانوادگی -ازدواج ( 65/2درصد) و
سایر علل مراجعه ( 7/2درصد) بود .انواع مشکالت دانشجویان در طول این مدت در تمامی حیطهها به جز «سایر علل مراجعه» روند کاهشی داشت.
نتیجهگیری :بیشترین علل مراجعه دانشجویان به مراکز مشاوره در این دوره زمانی ،مشکالت سازشی -فردي و روانی -عاطفی بود و مراجعه دانشجویان به
مراکز مشاوره از یک روند خطی پیروي میکرد و در بیشتر حیطهها کاهش یافت.
کلید واژهها :مرکز مشاوره ،روند ،مراجعات دانشجویان ،دانشگاه اهواز
*نویسنده مسؤول :گروه ایمنیشناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور ،اهواز ،ایران
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مقدمه

دوره دوازدهم شماره پنجم

کنندگان به مرکز مشاوره دانشگاه در حال افزایش است یا

انسانها در مراحل مختلف زندگی با انواع چالشها مواجه

خیر؟ توجه زیادي از پژوهشگران را به خود جلب کرده است.

میشوند که این چالشها از فردي به فرد دیگر متفاوت است و

یافتههاي مطالعات نشان میدهد که مشکالت دانشجویان به

عواملی همچون سن ،موقعیت اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی و
سطح سواد بر آن تأثیرگذار میباشد .به عنوان مثال ،دانشجویان
مشکالت سازشی ،ترس و اضطراب و نگرانیهاي آموزشی و
حرفهاي بسیاري را در بدو ورود به دانشگاه تجربه میکنند.

ویژه مشکالت روانی -عاطفی رو به افزایش است و شاید به
همین دلیل ،میزان مراجعه دانشجویان به مراکز مشاوره در
دانشگاهها در سالهاي اخیر به تدریج در حال افزایش میباشد
(.)4-66

تصمیمگیري براي شغل ،زندگی و آینده ،دانشجویان را با

بررسی میزان و نوع مشکالتی که دانشجویان را به مراکز

چالشهاي بزرگ و بحرانسازي مواجه میکند .کمتوجهی و

مشاوره میکشاند ،میتواند به عنوان شاخص مهمی در ارزیابی

عدم برنامهریزي براي مقابله با این چالشها میتواند سالمت

مقدماتی مشکالت دانشجویان در دانشگاهها مورد استفاده قرار

جسمی ،روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان را مختل نماید

گیرد .به همین دلیل در سالهاي گذشته مطالعات زیادي درباره

(.)6 ،2

میزان و نوع مشکالت مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره

ارایه خدمات مشاوره و روانشناختی به دانشجویان در

دانشجویی در دانشگاههاي مختلف انجام گرفته است (.)62-65

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در سراسر دنیا ،از وظایف

فردوسی ( )62و سپهوندي ( )60با بررسی علل مراجعه

مراکز خدمات مشاوره است که با هدف حمایتهاي آموزشی،

دانشجویان به مراکز مشاوره ،گزارش کردند که مشکالت

روانی و اجتماعی به جامعه دانشگاهی فراهم شده است و به

روانی -عاطفی و آموزشی رایجترین علل مراجعه دانشجویان

دانشجویان کمک میکند تا در تحصیل و زندگی شخصی و

به مراکز مشاوره دانشگاه بوده است.

اجتماعی خود موفقتر باشند (.)0

 Arcoو همکاران در پژوهش خود ،ویژگیهاي مراجعان

خدمات مشاورهاي به عنوان بخش جداییناپذیري از تعلیم

به مرکز مشاوره در دانشگاه  Granadaاسپانیا را ارزیابی

و تربیت در دانشگاهها ،به روشهاي گوناگونی از جمله

نمودند و به این نتیجه رسیدند که از مهمترین علل مراجعه

مشاوره ،آموزش و پیشگیري مداخله و درمان ،دانشجویان را

دانشجویان به مراکز مشاوره ،مشکالت آموزشی و روانی-

حمایت میکند .با توجه به اهمیت و نقش دانشگاهها در یاري

عاطفی بوده است ( .)69نتایج مطالعه  Giovazoliasو

رساندن به دانشجویان براي رسیدن به موفقیت و پیشرفت

همکاران در دانشگاه یونان نیز نشان داد که مشکالت روانی-

تحصیلی ،مراکز خدمات مشاوره از سال  6449در دانشگاههاي

عاطفی و آموزشی دانشجویان از اولویت بیشتري برخوردار

علوم پزشکی ایجاد شد .هدف این مراکز ،کمک به فراهمسازي

میباشد (.)65

محیط سالمتر براي رشد شخصیت و بهﺒود عملکرد تحصیلی و

گروهی از پژوهشگران عقیده دارند که به دلیل تغییر شرایط

اجتماعی دانشجویان و در نهایت ارتقاي سالمت جسمی ،روانی

زندگی ،مشکالت و به دنﺒال آن نیازهاي مشاورهاي دانشجویان

و اجتماعی آنان میباشد (.)9-1

نیز تغییر خواهد کرد .بنابراین ،بررسی مقطعی علل مراجعه

بنا بر گزارش برخی محققان ،بیش از  23درصد دانشجویان

دانشجویان به مراکز مشاوره براي شناسایی کامل مشکالت

جهت دریافت خدمات مشاورهاي به مراکز مشاوره و راهنمایی

دانشجویان ناکافی است و با بررسی طولی علل مراجعه

دانشگاه مراجعه میکنند ( .)7 ،2به تازگی این سؤال که آیا

دانشجویان ،تالش کردهاند اطالعات دقیقتري از روند تغییر

سطوح آسیبهاي روانی و شدت عالیم در میان مراجعه

علل مراجعه دانشجویان و مشکالت آنان را در طول زمان مورد
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ارزیابی و شناسایی قرار دهند Dogan .با بررسی مشکالت

بازه زمانی حداقل یکبار به دلیل مشکالت آموزشی ،رفتاري،

دانشجویان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در دانشگاههاي

سازشی ،روانی و ...به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه کرده

ترکیه در یک دوره  66ساله ،نتیجه گرفت که نیازهاي

بودند و اطالعات آنان در پروندههاي مربوط ضﺒط و ثﺒت شده

دانشجویان در طول زمان تغییر میکند ( .)7مطالعه  Bentonو

بود .بنابراین 2603 ،دانشجوي مراجعه کننده به مرکز مشاوره

همکاران در دانشگاه  Kansasنیز نتایج مشابهی را ارایه نمود

دانشگاه که در طول این مدت براي آنان پرونده تشکیل شده

( .)63همچنین ،در تحقیق  Hoeppnerو همکاران مشکالت

بود ،به عنوان نمونه وارد مطالعه شدند.

دانشجویان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در یک دوره 62

ابزار جمعآوري دادهها فرمی بود که با مطالعه و بررسی

ساله مورد بررسی قرار گرفت و تغییري در مشکالت آنان در

اولیه تعدادي از پروندههاي موجود در مرکز مشاوره و تﺒادل

این دوره زمانی گزارش نگردید (.)61

نظر با کارشناسان این مراکز و با هدف دستیابی به مشخصات

از مهمترین وظایف دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی،

فردي و دموگرافیک و نوع مشکالت مراجعان ،تهیه گردید .این

راهنمایی دانشجویان و کمک به آنان در حل مشکالتشان و

فرم پس از بررسی توسط کارشناسان و رفع اشکاالت ،آماده

جلوگیري از افت تحصیلی است و فراهم نمودن اطالعات الزم

بهرهبرداري شد .سپس ،دادههاي مورد نیاز از پروندهها

جهت اجراي این برنامه ،مستلزم نیازسنجی و تعیین

استخراج و در این فرمها ثﺒت گردید .به دلیل رعایت حریم

اولویتهاي مورد نیاز دانشجویان میباشد .از آنجایی که به

شخصی نمونهها ،فرمها توسط کارشناسان مرکز مشاوره و

دلیل تغییرات شرایط زندگی در عصر کنونی ،انتظار میرود

بدون نام ،تکمیل شد و در اختیار مجري طرح قرار گرفت .در

نیازهاي افراد به ویژه دانشجویان در دانشگاهها به طور مداوم

نهایت ،اطالعات به دست آمده شامل ویژگیهاي فردي

در حال تغییر باشد ،پس این گونه بررسیها در مناطق و

دانشجویان مانند سن ،جنس ،محل سکونت و علت مراجعه به

دانشگاههاي مختلف ضروري به نظر میرسد .الزم به ذکر است

مرکز مشاوره از پروندهها استخراج شد و بانک دادههاي مطالعه

که بین نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه ،در دانشگاههاي

را تشکیل داد.

مختلف همخوانی وجود ندارد .بدیهی است که نیازهاي

دانشجویان به دلیل مشکالت متفاوتی به مراکز مشاوره

گوناگون ،راهنمایی و مشاورههاي متفاوت و متناسﺒی را

مراجعه کرده بودند .این دادهها با توجه به فراوانی و سنخیت

میطلﺒد و بهﺒود ارایه خدمات مشاوره مناسب به دانشجویان،

مشکالت آنان و به جهت جمعبندي مناسبتر و تجزیه و

مستلزم شناسایی دقیق مشکالت آنها خواهد بود .هدف از

تحلیل سادهتر ،به پنج گروه تقسیم گردید و در نهایت علل

انجام مطالعه حاضر ،تحلیلی بر روند مراجعات دانشجویان به

مراجعه دانشجویان به مرکز مشاوره در پنج دسته مورد ارزیابی

مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز در

قرار گرفت که شامل مشکالت آموزشی ،سازشی -فردي،

طول  7ترم تحصیلی طی سالهاي  6024-42بود.

روانی -عاطفی ،خانوادگی -ازدواج و سایر موارد بود.
مشکالت مربوط به افت تحصیلی ،مشروط شدن ،مهارت

روش کار

مطالعه و اضطراب امتحان تحت عنوان مشکالت آموزشی؛

جامعه مورد بررسی را دانشجویان شاغل به تحصیل در

مواردي مانند مشکالت فردي ،ارتﺒاطی ،نداشتن اعتماد به

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز در یک دوره زمانی

نفس و تردید در تصمیمگیري تحت عنوان مشکالت

از مهر ماه  6022تا اسفند ماه  6046به مدت  7ترم تحصیلی

سازشی -فردي؛ مسایلی همچون اضطراب ،افسردگی،

تشکیل دادند .نمونهها تمام دانشجویانی بودند که در طول این

استرس ،وسواس ،غم غربت ،عصﺒانیت و مانیا ( )Maniaبه
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عنوان مشکالت روانی -عاطفی و مشاوره قﺒل از ازدواج،

یافتهها

انتخاب همسر و تشکیل خانواده ،مسایل زناشویی ،اختالف

از  2603دانشجوي مورد بررسی 22/4 ،درصد مذکر و

با همسر و یا خانواده پدري به عنوان مشکالت خانوادگی-

 76/6درصد مؤنث با میانگین سنی  22/04 ± 0/5سال (طیف

ازدواج در نظر گرفته شد .در مورد سایر موارد ،میتوان به

سنی  62-02سال) بودند 26/9 .درصد آنان ساکن خوابگاه

ارجاع دانشجویان آسیبپذیر معرفی شده توسط استاد مشاور

دانشجویی بودند و  62/1درصد در خوابگاه سکونت نداشتند.

دانشجویان اشاره نمود .استادان مشاور که به طور مداوم

بر اساس یافتههاي مطالعه ،درصد فراوانی دانشجویانی که

موفقیت تحصیلی و سالمت روانی دانشجویان تحت

در این دوره زمانی به مرکز مشاوره مراجعه کرده بودند ،بین 62

سرپرستی خود را مورد پایش قرار میدهند ،دانشجویان

و  65/0درصد متغیر بود .آزمون  2نشان داد که بین میزان

نیازمند به راهنمایی و مشاوره را شناسایی و به مرکز مشاوره

مراجعه دانشجویان در این دوره زمانی تفاوت آماري معنیداري

دانشگاه معرفی میکنند.

وجود داشت ( .)P = 3/337در شکل  6روند تغییرات میزان

دادهها با استفاده از آزمون  2در نرمافزار  SPSSنسخه 62

مراجعه دانشجویان در ترمهاي متوالی آمده است .همانگونه که

( )version 18, SPSS Inc., Chicago, ILمورد تجزیه و

مشخص شده است ،این روند رابطه خطی و روند کاهشی

تحلیل قرار گرفت .همچنین ،از درصد و فراوانی براي توصیف

میزان مراجعه دانشجویان طی این مدت را نشان میدهد.

دادهها استفاده شد.
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شکل  :6فراوانی مراجعه دانشجویان به مرکز مشاوره دانشگاه در طول  7ترم تحصیلی

موضوع دوم مورد بررسی ،فراوانی مشکالت دانشجویان

مرکز مشاوره در طی این دوره زمانی به ترتیب «مشکالت

مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه بود .همانطور که در

سازشی -فردي ،روانی -عاطفی ،آموزشی ،خانوادگی -ازدواج

شکل  2مشاهده میشود ،بیشترین علل مراجعه دانشجویان به

و سایر موارد» بود.
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شکل  :2درصد فراوانی مشکالت دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه در طول دوره مطالعه

موضوع سوم مورد بررسی ،این بود که آیا نوع مشکالت

حیطه آموزشی ،خانوادگی -ازدواج و سازشی -فردي در طی

دانشجویان در طول این دوره زمانی تغییر کرده است؟ روند

این دوره زمانی به طور معنیداري کاهش یافته بود ،اما میزان

تغییرات نوع مشکالت دانشجویان مراجعه کننده به مرکز

مراجعه دانشجویان به این مرکز جهت راهنمایی و مشاوره در

مشاوره دانشگاه در این دوره زمانی ،در جدول  6آمده است و

این دوره زمانی افزایش قابل مالحظهاي داشت .مشکالت

بیانگر وجود تفاوت آماري معنیداري در این ارتﺒاط بود.

روانی -عاطفی دانشجویان روندي غیر خطی را نشان داد و در

در شکل  0نیز رابطه خطی بین انواع مشکالت دانشجویان

طول این مدت گاهی به صورت روند افزایشی و گاهی روند

در سالهاي متوالی نشان داده شده است که تغییرات در ارتﺒاط

کاهشی مشخص گردید ،اما با این وجود باالترین افزایش در

با مشکالت مختلف یکسان نﺒود .مشکالت دانشجویان در سه

حیطه روانی مشاهده شد (جدول .)6

سایر موارد

خانوادگی -ازدواج

روانی -عاطفی

آموزشی

سازشی -فردی

انواع مشکالت مراجعان (درصد)

ترم تحصیلی

شکل  :0فراوانی انواع مشکالت دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه در طول  7ترم تحصیلی
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جدول  :6مقایسه درصد فراوانی علل مراجعه دانشجویان به مرکز مشاوره دانشگاه در طول  7ترم تحصیلی
ترم تحصیلی

ترم اول

ترم دوم

ترم سوم

ترم چهارم

ترم پنجم

ترم ششم

ترم هفتم

مشکالت مراجعه کنندگان

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

2



P

آموزشی

20/2

61/4

60/4

66/6

62/1

4/2

62/1

00/29

3/336

خانوادگی -ازدواج

29/7

26/6

2/7

60/3

62/3

62/3

2/9

57/67

3/336

خانوادگی

66/0

1/3

65/3

7 /5

61/5

27/6

61/5

22/12

3/336

ازدواج

07/6

06/9

9/3

61/3

7/9

6/7

2/0

651/32

3/336

4/7

61/1

66/1

61/1

60/7

67/1

69/2

26/14

3/336

افسردگی

65/6

7/7

69/5

61/6

69/5

26/3

69/9

20/29

3/320

اضطراب

7/7

23/9

69/5

61/6

61/3

60/9

5/4

69/17

3/336

وسواس

7/2

27/5

66/1

63/6

66/1

60

62/2

60/92

3/301

استرس و غم غربت

26/1

60/5

60/5

2 /6

26/1

62/4

2/7

0/46

3/253

62/1

65/9

61/5

62/2

60/0

66/7

66/7

29/17

3/336

مشکالت فردي

69/2

69/2

62/2

62/0

4/1

63/1

69/9

29/65

3/336

اعتماد به نفس

0/3

62/6

63/1

62/6

03/0

22/7

4/6

20/03

3/336

ارتﺒاطی

62/2

64/6

62/1

06/4

62/2

9/0

1/9

61/54

3/336

تردید در تصمیمگیري

1/7

23/3

23/3

23/3

20/0

0/0

1/7

2/70

3/624

0/3

7/0

65/2

1 /7

23/6

25/3

22/1

56/72

3/336

روانی -عاطفی

سازشی -فردي

سایر موارد

بحث و نتیجهگیری
یافتههاي مطالعه حاضر که با هدف بررسی روند تغییرات

همکاران ( )67در دانشگاههاي آمریکا ،تغییري را در روند
مراجعه دانشجویان به مرکز مشاوره نشان ندادند.

علل مراجعه دانشجویان به مراکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی

ناهمخوانی در یافتههاي مطالعه حاضر با نتایج مطالعات

جندي شاپور اهواز در طول  7ترم تحصیلی انجام گرفت ،نشان

دیگر ،ممکن است به چندین علت باشد که یکی از آنها،

داد که میزان مراجعه دانشجویان در طی این دوره زمانی روند

ناکافی بودن طول زمان و نمونههاي مورد بررسی است.

خطی و کاهش تدریجی معنیداري داشت (شکل .)6

پژوهشی پیشنهاد کرد که بررسی روند تغییرات طول زمانی

از آنجایی که دادههایی از مطالعات مشابه قﺒلی در ارتﺒاط با

نﺒاید کمتر از  63سال باشد ( .)62در مطالعه حاضر به دلیل

تغییر روند مراجعه به مرکز مشاوره در داخل کشور در دسترس

عدم دسترسی به دادههاي مربوط به مراجعه دانشجویان در

نﺒود ،امکان مقایسه نتایج وجود نداشت .با این حال ،یافتههاي

مدت زمان طوالنیتر ،امکان بررسی تعداد نمونههاي بیشتر

مطالعات مشابه در کشورهاي دیگر با فرهنگ و سﺒک زندگی

امکانپذیر نﺒود.

مختلف ،نتایج متفاوتی در برداشته است Dogan .در دانشگاه

علت دیگر تفاوت در یافتههاي این مطالعات ممکن است به

 Başkentترکیه ( )7و  Bentonو همکاران در دانشگاه

روش انجام مطالعه مربوط باشد؛ چرا که جمعآوري دادهها در

 Kansasآمریکا ( ،)63با بررسی مشکالت دانشجویان طی یک

برخی مطالعات بر اساس خودگزارشدهی توسط دانشجو بوده

دوره زمانی  66و  60ساله ،گزارش نمودند که روند مراجعه

است (.)64

دانشجویان به مرکز مشاوره افزایش یافته است ،اما تحقیقات

از دالیل اصلی کاهش میزان مراجعه دانشجویان در مطالعه

 Hoeppnerو همکاران ( )61و  Erickson Cornishو

حاضر ،میتوان به فعال نمودن مرکز مشاوره دانشگاه در
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رسیدگی بیشتر به مشکالت دانشجویان با روشهاي پیشگیرانه

به ارتقاي شرایط تحصیلی دانشجویان و موفقیت آنان همت

و حمایتی و همچنین ،راهاندازي و اجراي جدي «طرح استاد

گمارند.

مشاور» در سالهاي اخیر در دانشگاه اشاره کرد .در این طرح

طﺒق یافتههاي جدول  6و شکل  ،0در طول زمان مطالعه،

تعدادي از دانشجویان به یک عضو هیأت علمی به عنوان

روندي خطی در پنج حیطه مورد بررسی مشاهده شد .میزان

«استاد مشاور» معرفی میشوند و این استادان وظیفه دارند تا

مشکالت آموزشی و خانوادگی -ازدواج در سالهاي اخیر به

ضمن نظارت بر پیشرفت تحصیلی و حل مشکالت آنان ،در

طور قابل مالحظهاي کاهش یافته است که یکی از دالیل مهم

پایان هر ترم گزارشی از وضعیت تکتک دانشجویان خود به

آن ،جدیت مسؤوالن در اجراي دقیق طرح «استاد مشاور» در

مرکز استادان مشاور در دانشکده ارسال نمایند .به نظر میرسد،

سالهاي اخیر در دانشکدهها میباشد .دسترسی ساده

اجراي این طرح در کاهش مشکالت دانشجویان و مراجعه آنان

دانشجویان به خدمات مشاوره در دانشکدهها ،این امکان را

به مرکز مشاوره در سالهاي اخیر نقش مهمی داشته است.

فراهم میآورد که به سادگی بتوانند بخشی از مشکالت خود را

در تحقیق حاضر بیشترین علت مراجعه دانشجویان به مرکز

حل کنند .عالوه بر این ،الزام استادان مشاور در نظارت بر

مشاوره دانشگاه ،مشکالت سازشی -فردي و بعد روانی-

پیشرفت تحصیلی دانشجویان و ارایه گزارشهاي ادواري از

عاطفی بود .در مطالعات انجام شده در ترکیه ( ،)7آمریکا ()63

وضعیت تحصیلی و سالمت روانی آنان ،باعث کاهش

و انگلیس ( )64نیز این دو مشکل از شایعترین علل مراجعه

مشکالت دانشجویان در طول زمان میگردد.

دانشجویان به مرکز مشاوره گزارش شده است .در بررسیهاي

یافتههاي مطالعه نشان داد که درصد مشکالت سازشی-

صورت گرفته در ایران نیز مهمترین علل مراجعه به مرکز

فردي در سالهاي اولیه مطالعه کم بود و به تدریج افزایش پیدا

مشاوره در دانشگاههاي تهران ( )62و اهواز ( ،)23مشکالت

کرد و سپس ،دوباره در سالهاي آخر کاهش یافت .دلیل این

روانی -عاطفی و فردي گزارش گردید.

تغییرات شاید نوع دانشجویان ورودي در آن دوره زمانی بوده

بر اساس یافتههاي جدول  ،6در حیطه مشکالت سازشی-

باشد .به طور مثال ،ممکن است تعداد زیادي از دانشجویان

فردي مواردي از قﺒیل مسایل فردي ،ارتﺒاطی و اعتماد به نفس

ورودي در آن مقطع را دانشجویان روستایی و داراي تجارب

و در حیطه معضالت روانی -عاطفی مواردي همچون

محدودتر تشکیل داده باشند و چنین افرادي مشکالت ارتﺒاطی،

اضطراب ،افسردگی و وسواس از شایعترین مشکالت

سازشی و فردي بیشتري در دانشگاه و در نتیجه ،مراجعه

دانشجویان بود که با یافتههاي برخی مطالعات ()7-63

بیشتري به مرکز مشاوره داشتند.

همخوانی داشت .مشابهت یافتهها در مناطق مختلف نشان

الگوي تغییر مشکالت روانی -عاطفی در طول زمان مورد

میدهد که مشکالت دانشجویان در دانشگاهها و مراکز آموزش

بررسی ،متفاوت بود .درصد چنین مشکالتی در این دوره ،روند

عالی در مناطق مختلف دنیا تا حدودي مشابه و یکسان است.

غیر خطی داشت .این امر نشان دهنده مزمن بودن این

دوري از خانواده و ورود به محیط بزرگتر و جدید دانشگاه و

مشکالت و طوالنی شدن دوره درمان آنها در دانشجویان

عدم آشنایی با مقررات ،گاهی با فراهم کردن شرایط بحرانی،

میباشد .در مطالعه مطلق و همکاران نیز مشکالت روانی-

بیشتر دانشجویان را با چالشهاي مختلفی مواجه میکند و

عاطفی رایجترین و مهمترین مشکالت دانشجویان در

منجر به بروز مشکالت عاطفی -روانی براي آنان میگردد.

دانشگاهها معرفی شد و بیشترین تأثیر را در افت تحصیلی و

بنابراین ،الزم است مسؤوالن با توجه به اولویتها و همچنین،

ترک تحصیلی داشت ( .)23یافتههاي مطالعات مختلف نشان

هدایت و جهتگیري مناسب خدمات مشاوره در دانشگاهها،
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دادهاند که درصد این مشکالت در بین دانشجویان رو به

بود .از آنجایی که دادههاي بیشتر از  9سال در مرکز مشاوره

افزایش میباشد (.)1-2

دانشگاه در دسترس نﺒود ،امکان بررسی جامعتر در این ارتﺒاط

از دیگر یافتههاي این مطالعه ،افزایش معنیدار تعداد

میسر نشد.

مراجعات دانشجویان در سایر موارد بود و بیشتر به مراجعانی

نتیجهگیري

ارتﺒاط داشت که به توصیه استادان مشاور جهت گرفتن

نتایج مطالعه نشان داد که بیشترین علل مراجعه دانشجویان

راهنمایی به مراکز مشاوره ارجاع شده بودند .این مراجعات در

به مراکز مشاوره در این دوره زمانی ،مشکالت سازشی -فردي

طول سالهاي مطالعه به طور فزایندهاي افزایش یافته بود که

و روانی -عاطفی بوده و مراجعه دانشجویان به مراکز مشاوره

این امر شاید نشان دهنده جدیت و فعال شدن مرکز مشاوره

روندي خطی داشته است .همچنین ،در بیشتر حیطهها روند

دانشگاه در شناسایی دانشجویان آسیبپذیر و نظارت دقیق بر

کاهشی نشان داده شد .در میزان مراجعات به مراکز مشاوره در

آنان در دانشگاه میباشد .استادان مشاور ،دانشجویان آسیبپذیر

حیطه سایر موارد که بیشتر مربوط به راهنمایی و مشاوره

را شناسایی میکردند و جهت رسیدگی بیشتر به مرکز مشاوره

میشد ،در این دوره زمانی روند افزایشی مشاهده گردید .این

دانشگاه معرفی مینمودند و مرکز مشاوره با دعوت از این

افزایش را شاید بتوان به جدیت استادان مشاور دانشجویان و

دانشجویان و اجراي برنامههاي حمایتی ،به آنان در حل

نظارت دقیقتر مرکز مشاوره دانشگاه در شناسایی و پیگیري

مشکالتشان کمک میکرد .شاید دلیل کاهش مشکالت

دانشجویان آسیبپذیر در دانشگاه ارتﺒاط داد .در هر حال ،با

دانشجویان در سالهاي اخیر ،راهاندازي طرح استاد مشاور و

توجه به اهمیت نقش استادان مشاور و مرکز مشاوره دانشگاه

جدیت مرکز مشاوره دانشگاه باشد Benton .و همکاران نیز

در رسیدگی به مشکالت دانشجویان ،توصیه میشود در آغاز

گزارش کردند که با افتتاح مرکز مشاوره در دانشگاه و فراهم

سال تحصیلی دورهاي توجیهی جهت آشنایی دانشجویان با

شدن بستري جهت راهنمایی دانشجویان ،به تدریج برخی از

اهداف و رسالت «طرح استاد مشاور» و مرکز مشاوره در

مشکالت آنها کاهش مییابد (.)63

دانشگاه برگزار گردد .همچنین ،جهت آشنایی بیشتر استادان

مطالعه حاضر گزارشی از روند علل مراجعه دانشجویان به
مراکز مشاوره در این دانشگاه را ارایه نمود که براي اولین بار

مشاور با اصول مشاوره و راهنمایی دانشجویان در زمینههاي
مورد نیاز ،دورههاي آموزشی به صورت ادواري برگزار شود.

در کشور انجام گرفت و این نکته از نقاط قوت مطالعه به شمار
میرود .انجام مطالعات بیشتر در این ارتﺒاط در دانشگاههاي
دیگر ،میتواند تصویر کاملتري از روند تغییرات مراجعه
دانشجویان به مراکز مشاوره دانشگاهها ارایه نماید.
تحقیق حاضر داراي محدودیتهایی بود؛ از جمله اینکه بر
روي دانشجویان یک دانشگاه انجام گرفت .بنابراین ،تعمیم

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله بر خود الزم می دانند صمیمانه از مسئولین
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه که با در اختیار قرار گذاشتن
اطالعات مورد نیاز ما را در انجام این تحقیق یاري نمودند
تشکر و قدر دانی نمایند.
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Background & Objective: A survey of the trend of students’ referral to university counseling
service centers can aid administrators in identifying students’ problems and resolving them. In this
study, the trend of students’ referral to the university counseling service center was evaluated during
7 semesters.
Methods: In this retrospective study, the causes of students’ referral to the university counseling
service center were examined over a period of time. Data were collected from the archives of the
university counseling center. The data were analyzed using chi-square test in SPSS software and
were described through percentage and frequency.
Results: Among the 2,130 studied students, 28.9% were men and 71.1% women with a mean age of
22.39 ± 3.5 (18 to 38 years). The students’ referral to the university counseling service center had a
linear and decreasing trend. The most common causes of students’ referral to the counseling service
center in this period were adaptive and individual problems (31%), psycho-emotional (26.5%),
educational (18.9%), familial-marital (15.8%), and others (7.8%). During this period, the rate of
students’ referral decreased in all areas except others.
Conclusion: The findings revealed that the most common causes for students’ referrals to the
counseling center were adaptive and individual problems, psycho-emotional problems. The rate of
students’ referral had a linear trend and decreased in most areas.
Key Words: Counseling center, Trend, Students' referral, Ahvaz University
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