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بررسي مشكالت حين تحصيل دانشجويان و وظايف و نقش استادان مشاور در حل مشكالت
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عصمت نوحی ،*1علی اکبر حقدوست ،2بهشید گروسی

 .1دکترای تخصصی آموزش پرستاری ،استادیار ،گروه آموزش پرستاری داخلی و جراحی ،دانشکده پرستاری و مامایی رازی ،مرکز تحقیقات فیزیولوژی ،مرکز مطالعات و توسعه
آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .2دکترای تخصصی اپیدمیولوژی ،استاد گروه اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات مدلسازی در سالمت ،پژوهشکده آیندهپژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .3دکترای تخصصی روانپزشکی ،استاد گروه پزشکی اجتماعی ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

دریافت مقاله29/11/5:

آخرین اصالح مقاله29/4/7:

پذیرش مقاله29/4/11:

زمینه و هدف :دانشجویان در دوران تحصیل با مشکالت فراوانی مواجه میشوند که میتواند آسیبهای جدی و آثار مخرب جبرانناپذیری به همراه
داشته باشد .فشارهای روانی ناشی از تغییر شرایط زندگی ،دوری از خانواده ،مشکالت مالی و اقتصادی ،ازدواج ،اشتغال حین تحصیل و به تبع آن
مشکالت آموزشی از جمله افت تحصیلی ،انتقال و تغییر رشته غیر ضروری ،کاهش و عدم کفایت علمی و تحصیلی ،ترک تحصیل ،کاهش کارایی،
عدم دستیابی به اهداف آموزشی و طوالنی شدن مدت تحصیل نمایانگر مسؤولیت خطیر متولیان دانشگاه در جهت شناسایی و کنترل و پیشگیری از
آسیبهای آموزشی است .هدف این مطالعه ،تعیین مشکالت حین تحصیل دانشجویان و وظایف و نقش استادان مشاور در جهت حل این مشکالت
از دید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود.
روش کار :مطالعه حاضر از نوع توصیفی -مقطعی و ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامهای مشتمل بر چهار بخش «ویژگیهای فردی ،عبارات مربوط
به نظر دانشجویان در مورد وظایف مشاورهای استادان ،مشکالت حین تحصیل دانشجویان و نقش مدرسین در کاهش مشکالت» بود .روایی ابزار با
استفاده از منابع معتبر علمی و نظرخواهی از صاحبنظران و پایایی آن به روش آزمون مجدد ( )r = 1/77تعیین شد .دادهها پس از جمعآوری به
وسیله نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :از  511دانشجوی مورد مطالعه 951 ،نفر ( 71/9درصد) مؤنث و  142نفر ( 92/7درصد) مذکر و میانگین سنی آنان  91/7سال بود .میانگین و
انحراف معیار مشکالت تحصیلی دانشجویان در حیطه فردی و روحی -روانی برابر با  ،14/4 ± 6/92مشکالت آموزشی و تحصیلی ،27/11 ± 11/51
اجتماعی و ارتباطی  27/6 ± 7/26و حیطه مالی و اقتصادی  99/4 ± 6/1بود .از دید دانشجویان ،نقش استادان مشاور در حل مشکالت تحصیلی نام
برده شده با میانگین و انحراف معیار نمره  27/9 ± 99/46گزارش شد.
نتیجهگیری :بیشترین مشکالت ذکر شده توسط دانشجویان مربوط به مسایل اجتماعی و آموزشی بود که میتواند دانشجویان را در دستیابی به اهداف
آموزشی و حرفهای دچار مشکل و اختالل سازد و آنها را نیازمند به استفاده از سرویسهای مشاوره و راهنمایی نماید .آشنایی ناکافی دانشجویان
نسبت به خدمات مشاورهای میتواند از دالیل عدم مراجعه آنها جهت رفع مشکالتشان باشد که میتوان با برنامهریزیهای دقیقتر و اطالعرسانی و
توسعه فعالیت استادان مشاور قدمهای مؤثرتری در جهت کاهش مشکالت حین تحصیل و ارتقای تحصیلی دانشجویان برداشت.
کلید واژهها :مشکالت حین تحصیل ،نقش استادان مشاور ،دانشجویان ،استادان
*نویسنده مسؤول :مرکز مطالعات و توسعه ،پردیزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،ابتدای هفت باغ ،کرمان ،ایران
تلفن  194-91995991:نمابر194-91995947:
Email: E_NUHI@kmu.ac.ir
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نمایند تا محیط دوستانه و امنی را برای دانشجویان فراهم

دانشجویان در دوران تحصیل با مشکالت فراوانی مواجه

نمایند؛ به طوری که دانشجویان به راحتی و با اطمینان

میشوند که میتواند آسیبهای جدی و آثار مخرب

اطالعات مربوط به مسایل و مشکالت خود را مطرح نمایند

جبرانناپذیری به همراه داشته باشد .فشارهای روانی ناشی از
تغییر شرایط زندگی ،دوری از خانواده ،مشکالت مالی و
اقتصادی ،ازدواج ،اشتغال حین تحصیل و به تبع آنها مشکالت

(.)19
در حقیقت مشاوره ،راهنمایی کمك و یاری کردن به فرد
است تا بتواند با علم و آگاهی تصمیمات درست بگیرد.

آموزشی از جمله افت تحصیلی ،انتقال و تغییر رشته غیر

دانشجویان در طی تحصیل خود به منظور کسب موفقیت و

ضروری ،کاهش و عدم کفایت علمی و تحصیلی ،ترک

رفع مشکالت آموزشی و تحصیلی خود نیاز به مشاوره و

تحصیل ،کاهش کارایی ،عدم دستیابی به اهداف آموزشی و

راهنمایی دارند .مشاوره افراد را در درک تواناییها ،عالیق و

طوالنی شدن مدت تحصیل نمایانگر مسؤولیت خطیر متولیان

کسب فرصتها یاری میکند و به آنها در مورد هیجانات و

دانشگاه در جهت شناسایی و کنترل و پیشگیری از آسیبهای

طرز نگرشها که میتواند در انتخاب تصمیمگیری تأثیر داشته

آموزشی است (.)1-4

باشد ،آگاهی میدهد ( .)19-15در مطالعهای که به منظور

ورود به دانشگاه موقعیت حساسی برای جوانان است که

بررسی اثربخشی مشاوره بر بهبود و عملکرد تحصیلی

اغلب با تغییرات مهمی توأم میباشد و موجب به وجود آمدن

دانشجویان دارای افت تحصیلی انجام شد ،اعالم گردید که

مشکالت جدیدی در روابط و سازگاری با محیط میگردد

مشاوره تحصیلی به طور معنیداری بر عملکرد تحصیلی

( .)5 ،6جمعیت جوان به ویژه دانشجویان قشر صاحب تفکر و

دانشجویان مؤثر بوده است و این تأثیر بر دانشجویانی که

اندیشه و به عنوان محور اصلی دانشگاه و آینده جامعه مطرح

پیشینه تحصیلی بهتری داشتهاند ،بیشتر میباشد (.)16

هستند .متأسفانه در سالهای اخیر مشکالت عاطفی و روانی در

توجه به امر هدایت ،راهنمایی و مشاوره دانشجویان با

میان دانشجویان روند صعودی نگران کنندهای داشته تا جایی

پیشرفت صنعت ،افزایش مشاغل و حرفهها ،گسترش دانشگاهها

که پدیدههای ناهنجاری مانند خودکشی ،گرایش به سوی

و رشتههای تخصصی ،تقسیم کار و تغییرات ،مقررات

مصرف مواد ،افت تحصیلی و ...به صورت موانع جدی
پیشرفت دانشگاه را تحت تأثیر قرار داده است (.)7 ،7
راهنمایی و مشاوره تحصیلی دانشجویان به عنوان یکی از
مهمترین راهبردهای پیشگیری از مشکالت آنان در دانشگاهها
است؛ به طوری که عالوه بر آموزش نحوه مواجهه با
رویدادهای زندگی ،به گسترش بینش ،حل تعارضات درونی و

اجتماعی ،اقتصادی و پیچیدگی نظامهای تحصیلی و استخدامی
ارتباط پیدا میکند ( .)1 ،16مشاور در امر راهنمایی و هدایت
از چهار شیوه میتواند برای حل مشکل و یاریرسانی استفاده
نماید :یاری کردن گفتاری ( ،)Tellingیاری کردن اندرزی
( ،)Advisingیاری کردن مداخلهای ( )Manipulatingو
یاری کردن مشاورهای ( .)Counsellingروش مشاورهای با

رشد روابط سازنده با دیگران میانجامد و در نهایت موجب

سه روش دیگر متفاوت است؛ چرا که بر مراجع و هدایت و

بازدهی و کارامدی بیشتر نظام آموزشی ،افزایش پیشرفت و

راهنمایی تأکید دارد .مشاوره در رشد و توسعه قوای فرد

کاهش افت تحصیلی میگردد ( .)2در همین راستا طی چند

اثربخشتر است و او را قادر میسازد که به خویشتن بیندیشد و

سال اخیر وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری با فعال کردن

با واقعیت خودسازی مواجه شود و فرصتهایی را برای رشد

دفاتر مشاوره در دانشگاهها نسبت به این امر اهتمام ویژه نموده

فرد و تغییر الگوی رفتاری او فراهم میسازد (.)9 ،19 ،17

است ( .)11 ،11مراکز مشاور و استادان مشاور باید کوشش
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بررسی مشکالت حین تحصیل دانشجویان و وظایف...

مشکالت دانشجویان بیشتر مربوط به مسایل مالی و ارتباط

نوحی و همکاران

روش کار

با استادان میباشد .مدرسین پزشکی روشهای مختلفی را برای

مطالعه مقطعی حاضر به منظور توصیف مشکالت حین

مشاوره و کمك به دانشجویان پیشنهاد نمودهاند که مهمترین

تحصیل دانشجویان و نقش استادان مشاور در حل مشکالت

آن «گوش کردن ،سؤال کردن ،حمایت کردن و همدردی با

آنها در سال  1974-75انجام شد .جامعه مورد پژوهش،

دانشجویان» است و بیشتر استادان احساس میکنند که نقش

دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مثبتی در کمك به دانشجویان دارند و مشاوره در بهبود

بودند و از آنجا که در هر ترم  9911-9911دانشجو در

وضعیت تحصیلی آنان مهم میباشد (.)17

دانشگاه مشغول تحصیل هستند ،حجم نمونه مورد مطالعه بر

بررسی هزاوهای و فتحی بر روی  445دانشجوی سال آخر

اساس منابع موجود در حدود  926نفر محاسبه شد .برای

در زمینه بررسی رضایتمندی آنان در مورد مشاوره و راهنمایی

اطمینان  511نفر به روش نمونهگیری سهمیهای بر اساس

نشان داد که ارایه مشاوره و راهنمایی در دانشگاه نتوانسته است

دانشکده ،رشتههای مختلف و ورودی مختلف و نسبت

جایگاه رضایتبخشی برای دانشجویان داشته باشد .همچنین

دانشجویان به صورت تصادفی از طریق لیست اسامی

دانشجویان استادان مشاور را به عنوان منبع مطمئن و مشخصی

دانشجویان انتخاب شدند که  192دانشجوی پزشکی21 ،

برای رفع نیازهای مشاورهای در طی دوران تحصیل خود

دانشجوی دندانپزشکی 12 ،دانشجوی داروسازی75 ،

نمیشناسند ( .)11راهنمایی و مشاوره ناکافی و نامناسب

دانشجوی اطالعرسانی 79 ،دانشجوی بهداشت و  24دانشجوی

میتواند دانشجویان را در دستیابی به اهداف آموزشی و

پرستاری وارد مطالعه شدند.

حرفهای دچار مشکل و اختالل سازد .همچنین دانشجویان

متغیرهای وابسته مورد مطالعه در این بررسی شامل شدت

ممکن است از منابع مطمئن و مناسب در جهت رفع نیازهای

مشکالت حین تحصیل ،نقش استادان در حل مشکالت از دید

مشاورهای و اطالعاتی خود استفاده ننمایند ( .)17همچنین

دانشجویان ،نگرش دانشجویان نسبت به وظایف استادان مشاور

مطالعه  Berzonskyو  Kukگزارش کرد که عدم ارتباط

و آگاهی استادان نسبت به وظایف استادان مشاور و متغیرهای

مطلوب بین استاد و دانشجو باعث افت تحصیلی میشود (.)11

مستقل مورد بررسی شامل سن ،جنس ،رشته تحصیلی ،مقطع

بر اساس مطالعات و با وجود همت برنامهریزان و استادان

تحصیلی ،سال تحصیل ،وضعیت تأهل ،محل سکونت و اشتغال

دانشگاهها به امر مشاوره و راهنمایی دانشجویان به عنوان یکی

بود .ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه پژوهشگر ساخته

از مهمترین راهبردهای پیشگیری از مشکالت آنان در

شامل چهار بخش «ویژگیهای فردی ،مشکالت حین تحصیل

دانشگاهها ،متأسفانه دانشجویان توجه کافی به این مهم

دانشجویان ،نقش استادان در حل مشکالت آنها و وظایف

نداشتهاند و مشاوره و راهنمایی دانشجویان از نتایج مطلوبی

استادان مشاور از دید دانشجویان» بود .پرسشنامه توسط

برخوردار نبوده است .هدف از مطالعه حاضر ،بررسی مشکالت

پژوهشگران و همکاران با استفاده از منابع معتبر علمی و

حین تحصیل دانشجویان و نقش استادان مشاور در حل

ابزارهای تحقیقاتی مشابه در این زمینه استخراج و طراحی شد.

مشکالت آنان و نظرات دانشجویان در مورد نقش استادان بود.

روایی ابزار از نوع روایی محتوا و با نظرخواهی از

شاید با استفاده از اطالعات حاصل شده و شناسایی وضع

صاحبنظران تعیین گردید و پایایی کل با محاسبه ضریب

موجود بتوان قدمهای مؤثرتری در برنامهریزیهای دقیقتر و

 Cronbachs alphaبرابر با  1/77به دست آمد.

ارایه راهحلهایی جهت ارتقای تحصیلی و کاهش مشکالت
حین تحصیل دانشجویان برداشت.
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دادههای حاصل از مطالعه به نرمافزار آماری  SPSSنسخه
 )version 16, SPSS Inc., Chicago, IL( 16وارد شد و به

دوره یازدهم شماره چهارم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

وسیله توزیع فراوانی ساده و میانگین و انحراف معیار بیان

بیشتر دانشجویان ( 72/9درصد) از خدمات مشاورهای

گردید .برای دستیابی به اهداف تحقیق ،دادهها با استفاده از

استادان آگاهی نداشتند و  91/7درصد از آگاهی متوسطی در

روشهای آماری متناسب شامل آزمونهای غیر پارامتریك

مورد خدمات مشاورهای برخوردار بودند .بین نمره آگاهی از

( Mann-Whitney Uو  )Kruskal-wallisو ضریب

وظایف مشاورهای و ویژگیهای فردی دانشجویان ارتباط

همبستگی  Pearsonتجزیه و تحلیل و گزارش شد.

معنیداری وجود نداشت .میانگین و انحراف معیار مشکالت
تحصیلی دانشجویان در حیطه فردی و روحی -روانی ± 6/92
 ،14/4در حیطه آموزشی و تحصیلی  ،27/11 ± 11/51در

یافتهها
یافتهها نشان داد که  951نفر ( 71/9درصد) از دانشجویان
مؤنث و  142نفر ( 92/7درصد) مذکر بودند .میانگین و

حیطه اجتماعی -ارتباطی  27/6 ± 7/26و حیطه مالی و
اقتصادی برابر با  99/4 ± 6/11به دست آمد .بیشترین

انحراف معیار سنی شرکت کنندگان  91/7 ± 9/1سال و

مشکالت دانشجویان مربوط به مسایل آموزشی و اجتماعی-

حداکثر سن  92و حداقل  17سال به دست آمد 971 .نفر

ارتباطی بود .الزم به ذکر است که نمره کل میانگین و انحراف

( 76/1درصد) مجرد و  191نفر ( 94/1درصد) متأهل بودند.
 74/7درصد به تحصیل 2/9 ،درصد عالوه بر تحصیل به کار
دانشجویی و  6/1درصد به کار غیر دانشجویی اشتغال داشتند.
 997نفر ( 47/6درصد) از دانشجویان را افراد غیر بومی و 969
نفر ( 59/4درصد) را دانشجوبان بومی تشکیل دادند که

معیار مشکالت تحصیلی دانشجویان  97/99 ± 94/29و دامنه
نمرات برابر با  1-164بود.
بین مشکالت تحصیلی دانشجویان و متغیرهای بومی بودن
( ،)P > 1/111محل زندگی ( )P > 1/111و وضعیت اقتصادی
( )P > 1/119ارتباط معنیدار آماری وجود داشت؛ به طوری

بیشترین دانشجویان مورد مطالعه ( 94/1درصد) ساکن خوابگاه

که افراد غیر بومی ،خوابگاهی و دارای وضعیت اقتصادی

و دارای وضعیت اقتصادی متوسط بودند.

ضعیف و متوسط دارای مشکالت بیشتری نسبت به سایر

از نظر مقطع تحصیلی ،بیشتر دانشجویان ( 59/4درصد) در
مقطع کارشناسی بودند و از نظر رشته تحصیلی 95/7 ،درصد
دانشجوی پزشکی 17/1 ،درصد دانشجوی دندانپزشکی9/7 ،
درصد دانشجوی داروسازی 17/1 ،درصد دانشجوی
اطالعرسانی 16/6 ،درصد دانشجوی بهداشت و  17/7درصد

گروهها بودند.
بیشتر دانشجویان مورد مطالعه ( 977نفر 77/6 ،درصد) برای
حل مشکالت خود هیچ گاه به استادان مشاوره مراجعه نکرده
بودند و تنها  119نفر ( 99/4درصد) جهت دریافت خدمات
مشاورهای به استادان مشاوره مراجعه داشتند .توزیع فراوانی

دانشجوی پرستاری بودند .میانگین نمره آگاهی از نقش استادان

پاسخ دانشجویان در مورد وظایف استاد مشاور در جدول 1

مشاور  4/9 ± 9/2و حداکثر نمره  19و حداقل نمره صفر (از

ارایه شده است.

نمره کل  )17حاصل شد که از سطح نمره خوبی برخوردار
نبودند.
جدول  :1توزیع فراوانی تعداد و درصد پاسخ دانشجویان در مورد وظایف استاد مشاور (کدام یك از فعالیتهای زیر جزء وظایف استاد مشاور است؟)
بلی 

خیر 

نمیدانم 

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

شناخت استعدادها و توانایی دانشجو و کمك به شکوفایی آن

(61 )19/9

(492 )77/7

-

آشنا نمودن دانشجویان با دانشگاه و راهنمایی آنها برای تحصیل دانشگاهی

(77 )15/6

(499 )74/4

-

وظایف استادان مشاور (مصوبه شورای عالی برنامهربزی)
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(111 )91/9

(927 )72/6

(1 )1/9

بیان راههای بهبود و توفیق تحصیل و جبران کاستیها

(71 )16/9

(412 )79/7

-

آشنا نمودن دانشجو با مقررات و آییننامههای تحصیلی و انضباطی

(71 )16/9

(417 )79/6

(1 )1/9

اطالعرسانی دانشجو در مورد امتیازات و روشهای ترغیب دانشجویان موفق

(97 )5/4

(479 )24/6

-

بررسی و پیگیری مشکالت خانوادگی دانشجو

(995 )47/1

(964 )59/6

(1 )1/9

اطالع به خانواده دانشجوبان در زمی نه مشکالت وی و مشاوره در صورت لزوم

(176 )97/9

(919 )69/6

(1 )1/9

(174 )96/7

(919 )69/6

(9 )1/6

(55 )11/1

(445 )72/1

-

(79 )16/5

(417 )79/5

-

پیشنهاد راهحلهای آموزشی مناسب

(46 )2/9

(454 )21/7

-

ارایه راههای پیشگیری از مشکالت آموزشی

(51 )11/1

(451 )21/1

-

(942 )67/6

(915 )41/1

(1 )1/9

کمك روحی و عاطفی به دانشجو و در صورت نیاز ارجاع به مراکز مربوط

(951 )51/1

(951 )51/1

-

جلب انگیزه و عالقه تحصیلی دانشجویان

(929 )77/4

(117 )91/6

-

راهنمایی در مورد ادامه تحصیل و زمینه شغلی

(495 )75/1

(74 )14/7

(1 )1/9

حضور منظم جهت مشاوره طبق برنامه اعالم شده

(491 )74/1

(71 )16/1

-

ارزبابی و شناخت وضعیت تحصیلی دانشجو و روشن نمودن وضعیت پیشرفت
تحصیلی او

معرفی دانشجویان به واحدهای مختلف دانشگاه جهت رفع نیازها (مسایل
اقتصادی ،اسکان و )...
پیگیری مشکالت آموزشی دانشجو (غیبت ،نمره درسی ،افت تحصیلی و )...
هدایت و نظارت بر انتخاب واحدهای درسی و راهنمایی در مورد تداخل
واحد

برقراری ارتباط با دانشجویان و تبادل نظر در زمینه مشکالت آنها (اجتماعی،
شخصی و )...

میانگین و انحراف معیار نمره نظر دانشجویان در مورد نقش

موفقیت دانشجویان جهت دستیابی به اهداف آموزش بسیار

استادان مشاور جهت حل مشکالت برابر با  27/9 ± 99/46با

مهم است ( .)9 ،17 ،12بر اساس نتایج تحقیق حاضر،

دامنه نمره  94-171بود .بین نمره نظرات دانشجویان در مورد

دانشجویان در مورد وظایف استادان مشاور از سطح نمره

نقش استادان مشاور با ویژگیهای فردی دانشجویان مانند

آگاهی خوبی برخوردار نبودند و بیشتر آنان دانش کافی درباره

جنس ،تأهل ،سن و( ...به جز مقطع تحصیلی) ارتباط آماری

نقش استادان مشاور نداشتند .بیشتر دانشجویان مورد مطالعه

معنیداری وجود نداشت .بین نمره آگاهی دانشجویان از

( 77/6درصد) برای حل مشکالت خود هیچ گاه به استادان

مشاوره ( 4/9 ± 9/2با دامنه نمره  )1-19و نظرات دانشجویان

مشاور مراجعه نکرده بودند .شاید آشنایی ناکافی دانشجویان

در مورد نقش استادان مشاور همبستگی مثبت معنیداری وجود

نسبت به خدمات مشاورهای که به منظور کاهش و رفع

داشت (.)P > 1/15 ،r = 1/17

مشکالت دانشجویان در سیستم دانشگاهی تدارک دیده شده
است ،میتواند از دالیل عدم مراجعه آنها جهت رفع

بحث و نتیجهگیری
نقش استادان مشاور در آموزش عالی به عنوان یك فرد
کلیدی در ارایه خدمات مشاوره و راهنمایی به دانشجویان
مطرح میباشد و مسؤولیت استاد راهنما در هدایت ،پشتیبانی و
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مشکالتشان باشد.
شمس و همکاران در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که
بیشتر دانشجویان پزشکی دانشگاه اصفهان برای حل مشکالت
دوران تحصیل خود از تجربه شخصی استفاده مینمایند (.)7

دوره یازدهم شماره چهارم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

 Nijhofو  Engelsمعتقد بودند که آشنا نبودن بسیاری از

انجام شد ،بیشترین مشکالت آنان به ترتیب مسایل خانوادگی،

دانشجویان به محیط دانشگاه در بدو ورود ،جدایی از خانواده،

مشکالت فردی و روحی ،ارزشهای فردی و ارتباط با

عدم عالقه به رشته قبولی ،ناسازگاری با افراد محیط زندگی،

همکالسان بود؛ به طوری که این مشکالت آنها را نیازمند

کمبود امکانات رفاهی و اقتصادی و مشکالتی مانند آنها از

مشاوره و راهنمایی و استفاده از سرویسهای روانشناسی

جمله شرایطی هستند که میتواند مشکالت و ناراحتیهای

مینمود (.)6

روانی را به وجود آورده و باعث افت عملکرد فرد شود (.)4

نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بود که بیشترین مشکالت

بیشترین مشکالت تحصیلی دانشجویان به ترتیب مربوط به

اعالم شده توسط دانشجویان مربوط به مسایل آموزشی و

حیطه اجتماعی -ارتباطی ،آموزشی -تحصیلی ،حیطه مالی و

اجتماعی -ارتباطی بود؛ بدین معنی که افراد غیر بومی،

اقتصادی و حیطه فردی و روحی -روانی بود .بین مشکالت

خوابگاهی و دارای وضعیت اقتصادی ضعیف و متوسط دارای

تحصیلی دانشجویان و متغیرهای بومی بودن ،محل زندگی

مشکالت بیشتری نسبت به سایر گروهها بودند .در مطالعه

( )P > 1/111و وضعیت اقتصادی ( )P > 1/119ارتباط آماری

حاجیآقاجانی و همکاران 57/5 ،درصد طرح مسایل آموزشی

معنیداری وجود داشت؛ به طوری که افراد غیر بومی،

و  69/9درصد طرح مسایل خانوادگی و اجتماعی را جزء

خوابگاهی و دارای وضعیت اقتصادی ضعیف و متوسط دارای

وظایف استاد مشاور اعالم کردند (.)1

مشکالت بیشتری نسبت به سایر گروهها بودند و این امر

در مطالعه شکورنیا و همکاران در مورد بررسی نظرات

نشانگر لزوم توجه بیشتر استادان مشاور به دانشجویان غیر

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره

بومی و خوابگاهی و ارتباط بیشتر جهت درک مشکالت آنها

وضعیت موجود و مطلوب مشاوره و راهنمایی تحصیلی941 ،

و هدایت و راهنمایی دقیق به منظور کاهش مسایل آنها

نفر ( 62/2درصد) از دانشجویان اعالم نمودند که از بدو ورود

میباشد.

به دانشگاه ،استاد راهنما داشتهاند که فقط  179نفر (51/7

بر اساس نتایج مطالعه شمس و همکاران ،فراوانی مشکالت

درصد) تاکنون به استاد راهنمای خود مراجعه کرده بودند64 .

دوران تحصیل دانشجویان پزشکی دانشگاه اصفهان به ترتیب

نفر ( 17/7درصد) از دانشجویان راهنماییهای ارایه شده

اولویت شامل مشکالت روانشناختی ( 47/7درصد) ،مالی-

توسط استادان مشاور را کافی و مؤثر میدانستند و  971نفر

رفاهی ( 91/7درصد) ،فردی و خانوادگی ( 91/9درصد) و

( 76/2درصد) در جواب به این سؤال که «آیا تاکنون استاد

خدمات آموزشی ( 92/1درصد) بوده است .در بخش مشکالت

راهنما ،شما را برای مشاوره و راهنمایی دعوت کرده است؟»

خدمات آموزشی ،فراوانی مشکل افت تدریس و کاهش انگیزه

پاسخ منفی دادند (.)12

به تحصیل به ترتیب برابر با  47/1و  56/2درصد بود .بیشتر

در مطالعه حاضر میانگین و انحراف معیار نمره نظرات

دانشجویان جهت حل مشکالت از تجربه شخصی خود استفاده

دانشجویان در مورد نقش استادان مشاور در حل مشکالت

کرده بودند و از نظر آنان خانواده ،مناسبترین مرجع مشکالت

 27/9 ± 99/46با دامنه نمره  ،94-171بیانگر انتظارات

مالی -اداری و خانوادگی -فردی بود ،اما تجربه شخصی را

دانشجویان از استادان مشاور بود .بین نمره آگاهی دانشجویان

بیشتر برای مشکالت آموزشی و روانشناختی معرفی نمودند

از مشاوره و نظرات دانشجویان در مورد نقش استادان مشاور

(.)7

همبستگی مثبت معنیداری وجود داشت .به عبارت دیگر،

همچنین در تحقیقی که بر روی جمعیت به نسبت زیادی از

دانشجویان مطلعتر از وظایف استاد مشاور ،نقش بیشتری در

دانشجویان (بیش از  5111نفر) در دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا

حل مشکالت تحصیلی برای استادان مشاور قایل بودند .بین
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نمره نظرات دانشجویان از نقش استاد مشاور با مقطع تحصیلی

امتحان ،افت تحصیلی یا شکست تحصیلی) میتواند

ارتباط آماری معنیداری وجود داشت ( )P > 1/15که احتمال

دانشجویان را در دستیابی به اهداف آموزشی و حرفهای دچار

دارد دانشجویان مقاطع باالتر به دلیل سوابق و موقعیت

مشکل و اختالل سازد و آنها را نیازمند مشاوره و راهنمایی و

آموزشی ،نقش استادان مشاور و راهنما را بیشتر احساس نموده

استفاده از سرویسهای روانشناسی نماید (.)91-99

باشند.

نتیجهگیری

نتایج مطالعه ادهمی و همکاران نشان داد ،با وجود این که

بیشتر دانشجویان دانش کافی درباره نقش استادان مشاور

تنها  94درصد استادان دانشگاه در زمینه مشاوره و راهنمایی

ندارند و برای حل مشکالت خود هیچ گاه به استادان مشاور

دوره آموزشی دیده بودند ،اما بیشتر آنان برای سازگاری هرچه

مراجعه نمینمایند .آشنایی ناکافی دانشجویان نسبت به خدمات

بیشتر دانشجو با محیط دانشگاهی مشاوره را امری ضروری

مشاورهای میتواند از دالیل عدم مراجعه آنها جهت رفع

دانستند 74 .درصد اعضای هیأت علمی نگرش به نسبت خوبی

مشکالتشان باشد .افراد غیر بومی ،خوابگاهی و دارای وضعیت

نسبت به مشاوره و وظایف مربوط به آن داشتند (.)17

اقتصادی ضعیف و متوسط دارای مشکالت بیشتری نسبت به

معدلی مطالعهای را به منظور بررسی مشکالت دانشجویان

سایر گروهها بودند که نشانگر لزوم توجه بیشتر استادان مشاور

بر روی  159دانشجوی دختر و پسر که در طول یك سال به

جهت درک مشکالت آنان و هدایت و راهنمایی دقیق به منظور

مرکز مشاوره دانشکده پرستاری و مامایی شیراز مراجعه کرده

کاهش مسایل آنها است .بیشترین مشکالت گزارش شده

بودند ،انجام داد 57/2 .درصد از مراجعین به این مرکز در

توسط دانشجویان مربوط به مسایل اجتماعی بود که میتواند

مقطع کارشناسی بودند و اولین سال تحصیلی را میگذراندند.

دانشجویان را در دستیابی به اهداف آموزشی و حرفهای با

بیشتر مراجعه کنندگان را دانشجویان ساکن خوابگاه و دارای

مشکل مواجه سازد و آنان را نیازمند به استفاده از سرویسهای

وضعیت اقتصادی متوسط تشکیل میداد و تنها  5/9درصد از

مشاوره و راهنمایی نماید که با برنامهریزیهای دقیقتر و

آنان شاغل بودند .بیشترین مشکالتی که دانشجو مجبور شده

توسعه فعالیت استادان مشاور میتوان قدمهای مؤثرتری در

بود به مرکز مشاوره مراجعه نماید ،مربوط به مسایل اجتماعی

جهت کاهش مشکالت حین تحصیل و ارتقای تحصیلی

بود (.)15

دانشجویان برداشت.

سازگاری و تطابق با محیط جدید ،تعارضات شدید ،غم
غربت ،نارضایتی از رشته تحصیلی ،مشکالت اقتصادی

سپاسگزاری

(مخارج تحصیل و زندگی ،اشتغال ،مشکالت خانوادگی و

بدین وسیله از همه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شخصی ،ازدواج ،بچهدار شدن و احساس گناه شدید) و

که در انجام این مطالعه همکاری نمودند ،تشکر و قدردانی

مشکالت تحصیلی (کمبود انگیزه و عالقه تحصیلی ،عدم

میگردد.

رضایت از رشته تحصیلی ،عدم تمرکز حواس در حین مطالعه،
خوب یاد نگرفتن مطالب ،کند پیش رفتن در اثر اضطراب
2. Moghadasi J, Mardani A, Nikfargam M. Effect
of
counseling
strategies
to
reduce
psychological problems of new student
university of medical sciences Shahrekord. J
Shahrekord Univ Med Sci 2005; 7(2):35-42.
][In Persian
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Background & Objective: Students are faced with many problems that can be associated with
irreversible damage and devastating effects. Psychological pressure is caused by changes in living
conditions, separation from family, economic and financial problems, marriage, employment while
studying, and consequently educational problems including academic failure, unnecessary transfer
and changing of field of study, and lack of scientific competence and dropping out, reduced
performance, poor educational achievement. All these show that the authorities have a grave
responsibility in recognizing, controlling, and preventing educational damages. Thus the aim of the
present study was to identify student's academic problems and the role of lecturers and counselors
in resolving these problems from the view of students of Kerman University of Medical Sciences,
Kerman, Iran.
Methods: The present research is a cross-sectional study. The data collection tool was a
questionnaire consisting of 4 parts; demographic characteristics, the opinion of students about the
counseling duties of lecturers, student's problems, and the role of lecturers in reducing problems.
Validity and reliability of the questionnaire were determined using content validity and test-retest
(r = 0.78), respectively. Data analysis was performed using SPSS software.
Results: Our findings indicate that of the 500 students studied, 351 were female (70.2%) and 149
(29.8%) male. The average age of the participants was 21.7 years. The mean and standard deviation
of the students' psycho-emotional problems was 14.4 ± 6.29, educational problems 97.11 ± 11.51,
social and communicative problems 98.6 ± 7.96, and financial and economic problems 23.4 ± 6.1.
Based on the view of students, the mean and standard deviation of the role of counselors in the
mentioned academic problems was 98.2 ± 33.46.
Conclusion: The majority of the problems expressed by students were related to social and
educational issues, which can cause problems for the students in respect to their educational and
professional goals. As a result of these problems, students may require guidance and counseling
services. Students' inadequate knowledge of consulting services may be the cause of their lack of
use of these services for solving their problems. With careful planning, and updating and expanding
counselors' activities and knowledge, more effective steps can be taken to reduce educational
problems and promote the academic status of students
Key Words: Academic problems, Counselors' role, Students, Teachers
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