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تواندبرپیشرفتتحصیلیجهتکاهشاینمشکالتمیهاییيراهحلشناساییانواعمشکالتدانشجویانوارائه: چکيده

يدانشجوییدانشگاهعلومکنندهبهدفاترمشاورهاینمطالعهباهدفبررسیمشکالتدانشجویانمراجعه.دانشجویانمؤثرباشد

کنندهبهجعهدانشجويمرا046مقطعیمشکالت-يتوصیفیدراینمطالعه.شاپوراهوازطراحیواجراگردیدپزشکیجندي

سالهموردبررسیقرارگرفتيیکدفاترمشاورهدانشجوییدریکدوره هايمراجعانبهمراکزهايموردنیازازپروندهداده.

ازآزمون.شدتحلیلSPSS-18افزارهابااستفادهازنرمداده.هاياینمطالعهراتشکیلدادندمشاورهاستخراجوبانکداده

زنبا%(77)نفر404ازمراجعانمردو%(97)نفر179تعداد.برايارتباطبینمتغیرهااستفادهشدtوآزمونمجذورکاي

،دانشجویاندندانپزشکی%(0/92)دانشجویانپزشکیبیشترمشکالتروانی.بودند(سال74تا14از)99±4/7میانگینسن

-،دانشجویانپیراپزشکی،بهداشتوپرستاري%(2/74)ئلمربوطبهازدواج،دانشجویانداروسازيمسا%(2/44)مشکالتفردي

%(0/94)ودانشجویانتوانبخشیمشکالتآموزشیوروانی%(4/76و%4/94،%4/97:بهترتیب)ماماییمشکالتآموزشی

داشتند مشکالتدانشجویانرشته. ابعاد که هايمختلفمتفاوتاستنتایجاینبررسینشانداد يبیشترینعللمراجعه.

.يبعدمشکالتروانیبودهاستياولمشکالتآموزشیودرمرحلهيدانشجوییدردرجهدانشجویانبهدفاترمشاوره
 

.شاپوراهوازيدانشجویی،دانشگاهعلومپزشکیجنديمشکالتدانشجویان،دفاترمشاوره:واژگان کليدی
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 مقدمه

و مشکالت با خود تحصیل دوران در دانشجویان

روبهگرفتاري گوناگون و فراوان هستندهاي رو مشکالت.

روحی مشکالت فردي، مشکالت و-تحصیلی، روانی

بودهاجتم اهمیتزیاديبرخوردار اعیبرايدانشجویاناز

هاموجبپایینآمدنسطحعلمیواستوعدمکنترلآن

براي که مشکالتی بر عالوه و شد خواهد کشور کارایی

نماید،خسارتفراوانیرانیزدانشجووخانوادهويایجادمی

 داشت خواهد پی در کشور و جامعه پرور،)براي داران

9662.) 

پیشرفتتحصیلیدانشجویانیکیاز اینکه به توجه با

کشفوشاخص آموزشیاست، ارزیابینظام در هايمهم

دانشجویان تحصیلی عملکرد بر تأثیرگذار عوامل بررسی

پیشمی و شناختبهتر به درتواند مؤثر متغیرهاي بینی

.پیشرفتویاافتتحصیلیدرسیستمآموزشیکمککند

بررسیعواملیکهباپیشرفتوموفقیتتحصیلیبنابراین

آموزش در تحقیق اساسی موضوعات از یکی دارد، رابطه

عالیاست یکرویکردجامعمی. توانعواملدخیلدربا

قالبسهدستهعاملمطرحکرد در :پیشرفتتحصیلیرا

سالمتروانی،.سازمانیسازمانیوبرونعواملفردي،درون

انگیزه، راداشتن روانی و عاطفی شرایط مطالعه، روش

توانبهعنوانعواملفرديمؤثردرپیشرفتوموفقیتمی

(.9611تمناییفروهمکاران،)تحصیلیدانست

نوعمشکالتدانشجویانمراجعه کنندهبررسیمیزانو

تواندبهعنوانها،میيدانشجوییدانشگاهبهدفاترمشاوره

شن در مهم شاخص مشکالتیک نوع و میزان اسایی

اثربخشیخدماتدانشجویانوارزیابیعملکردایندفاترو

ايدرارتباطمطالعاتپراکنده.استفادهقرارگیردآنانمورد

مراجعه دانشجویان مشکالت مشاورهبا دفاتر به يکننده

است گرفته ایرانانجام دانشجوییدر بررسی. فردوسیبا

پرونده اطالعات مشاوره1267ي دفاتر به يمراجع

دانشگاه در رایجدانشجویی که داد نشان تهران ترینهاي

مشکالتایندانشجویان،مشکالتروانیوسپسآموزشی

 است بوده تحصیلی )و 9667فردوسی علل(. بررسی

يدانشجوییدرمطالعهدیگريدرمراجعهبهدفاترمشاوره

خرم دانشگاه مراجعه فراوانی دفاترآباد به دانشجویان

مشکالت مشکالتخانوادگیو مشکالتروانی، را مشاوره

است 9666سپهوندي)تحصیلیگزارشکرده مطالعات(.

ناز)دیگرينیزازطریقنظرسنجیتوسطبرخیازمحققان

 (9611ـکـورنـیاوهـمـکـارانـش)و(9661کارانـمـوه

 

کنندهبهراجعهبـهمـنـظـوربررسیمشکالتدانشجویانم

نتایج.هاانجامشدهاستمراکزمشاورهدربرخیازدانشگاه

.حاصلغالباًمشابهوگاهینیزتاحدوديمغایربودهاست

هااینبودهاستکهبیننکاتمشترکدراغلباینبررسی

7 پذیرفته19تا از دانشگاهدرصد دلیلشدگان به ها

ر یا و آموزشی مشاورهمشکالتخانوادگی، مراکز به وانی

کرده اندمراجعه که. است داده نشان مطالعات این نتایج

مطلوب بومی دانشجویان روانی سالمت ازوضعیت تر

نظر از دختران گرچه استو بوده بومی غیر دانشجویان

اند،اماازنظرسالمتوضعیتتحصیلیبهترازپسرانبوده

ا بوده پسران از بیش مشکالتشان روانی فاضلی)ست

9664.)

مطالعه نتایج بسکن دانشگاه در Baskent)اي در(

دانشجویانجهتدریافت%9/96کشورترکیهنشاندادکه

مشاوره مشاورهخدمات مراکز به مراجعهاي دانشجویی ي

کرده )اند 9619دوگان مطالعه(. ازدر یکی در دیگر اي

کهدانشگاه است شده گزارش انگلیس هاي 7تنها از%

دانشجویانشاغلبهتحصیلجهتمشکالتخودبه4022

نموده مراجعه مشاوره مراکز همکاران)اند (.9660کوکو

دراینمطالعاتمشکالتروانی،مسائلآموزشیومشکالت

ترینعللمراجعهدانشجویانذکرفرديوارتباطیازمهم

است که عنایت با.گردیده کمی تحقیقات مورد در به

مشکالتدانشجویانانجامگرفته،انجاممطالعاتبیشتردر

شناخت انواع ابعاد دقیق سازيشفاف و راستاي مختلف

می دانشجویان عواملمشکالت و علل شناسایی در تواند

نماید کـمکشـایانی دانشـجویان با مطالعه ایـن .ناکامی

مراجعه بررسی هدف دانشجویان دفاترمشکالت به کننده

جنديمشاوره پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی شاپوري

 .شدهاست اجرا و اهوازطراحی

 هامواد و روش
مطالعه یک توصیفیدر تمامی-ي مشکالت مقطعی

یکدانشجویانمراجعه در دانشگاه مشاوره بهدفاتر کننده

گرفتيیکدوره قرار بررسی مورد ساله يآماريجامعه.

 در مطالعه مورد پژوهش دانشجویان7966این از نفر

پزشکیجندي علوم دانشگاه تحصیلدر به شاپورمشغول

.هايمختلفدرحالتحصیلبودنداهوازبودکهدررشته

که(نفر046)نمونهموردبررسیتمامیدانشجویانیبودند

مشاوره دفاتر وبه کرده مراجعه دانشگاه دانشجویی ي

.هايمربوطهضبطوثبتشدهبوداطالعاتآناندرپرونده

کنندهبهمراکزمشاورههايدانشجویانمراجعهکلیهپرونده
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یکدوره دانشگاه گرفتيیکدر بررسیقرار مورد .ساله

شاملویژگیداده نیاز ازهايمورد هايفرديدانشجویان

قبیل در: سکونت و دانشگاه به ورود سال جنس، سن،

 علل همچنین و اینخوابگاه از مشاوره، مرکز به مراجعه

بانکدادهپرونده استخراجو تشکیلها را هاياینمطالعه

دادند دفاتر. به مختلفی مشکالت دلیل به دانشجویان

تروبنديمناسبخاطرجمعبه.مشاورهمراجعهکردهبودند

تر،مشکالتدانشجویاندرپنجگروهتجزیهوتحلیلساده

دوموردارزیابیقرارگرفت،مشکالتبنديگردیزیردسته

تحصیلی،مشکالتخانوادگی،مشکالتمربوطبه-آموزشی

روانی مشکالت در-ازدواج، فردي، مشکالت و عاطفی

توانبهموارديازقبیلبیارتباطبامشکالتآموزشیمی

مشروطشدنعالقگیبهرشته افتتحصیلی، يتحصیلی،

کرد اشاره  ب. مربوط ازمشکالت بودند عبارت ازدواج :ه

انتخابهمسروتشکیلخانوادهمشاوره ازدواج، .يقبلاز

از بودند عبارت نیز خانوادگی مشکالت انواع مسایل:

اعتیاد و پدري خانواده یا و همسر با اختالف زناشویی،

روانی مشکالت چون–وابستگان، مواردي نیز :عاطفی

ند افسردگی، اضطراب، وسواس، بهاسترس، اعتماد اشتن

دربرمی گرفتوباالخرهازانواعمشکالتنفسومانیارا

گیري،فردينیزموارديمثلعدمتمرکز،تردیددرتصمیم

هابااستفادهداده.اعتیادبهسیگاروایدزگزارششدهاست

و.قرارگرفتتحلیلوتجزیهموردSPSS-18افزارازنرم

ت براي فراوانی و درصد دادهاز مجذوروصیف آزمون و ها

.برايارتباطبینمتغیرهااستفادهشدtکايوآزمون

 یافته ها
 179تعداد 97)نفر )% و پسر مراجعان نفر404از

(سال74تا14از)99±4/7دختربامیانگینسن%(77)

بودند .7/29 مجرد، و2/49درصد خوابگاه ساکن درصد

4/44 بومی خوزستانساک)درصد استان ن بودند( تعداد.

مراجعان942 از 4/74)نفر )% 127دانشجویانسالاول،

 9/76)نفر )% دوم، سال 117دانشجویان %(7/14)نفر

دانشجویانسال%(17)نفر47دانشجویانسالسومو را

می تشکیل 124.دادندچهارم 7/94)نفر مراجعان%( از

دانشکده پیراپزشکی،دانشجویان 146ي %(2/91)نفر

دانشکده بهداشت، 167ي 7/10)نفر يدانشکده%(

 مامایی، يپزشکی،دانشـکده%(7/12)نفر24پرستاريو

%(1/0)نفر72يتوانبـخشـی،دانشـکده%(9/16)نفر02

دانشکده و داروسازي 77ي 9/2)نفر يدانشکده%(

(.1نمودار)دندانپزشکیبودند



 7966از تعداددانشجوي دانشگاه در تحصیل به شاغل

دستکمیکبارجهتطرحمشکالت%(4/12)نفر046

مشاوره خدمات از استفاده و مشاورهخود مراکز به اي

نموده مراجعه انددانشگاه . 942تعداد 4/74)نفر از%(

نفر117دوبار،%(7/76)نفر127بار،دانشجویانفقطیک

%(9/2)نفر77چهاربارو%(4/7)نفر26سهبار،%(7/14)

دفاتر به خود مشکالت طرح جهت بار چهار از بیـش

میانگینوانحرافمعیاردفعات.مشاورهمراجعهکردهبودند

 مشاوره مراکز به است99/9±22/1مراجعه بوده این.

 دختر دانشجویان براي براي16/9±2/1مقادیر و

 پسر  (.P=000/0) است بوده24/9±72/1دانشجویان

معنا بطور پسر دانشجویان مراجعات میزان فراوانی یعنی

بیشترین(.t  ،661/6 =P=90/7)داريبیشتربودهاست

تعداد به آموزشی مشکالت دلیل به دانشجویان مراجعه

107 0/92)نفر براي%( دانشجویان مراجعه کمترین و

 تعداد به 07مشکالتخانوادگی 2/16)نفر است%( بوده

نمو) 9دار هرمقایسه(. دانشجویان مراجعه میزان ي

دانشکدهنسبتبهتعدادکلدانشجویانشاغلبهتحصیل

درآندانشکدهنشاندادکهبینمیزانمراجعهدانشجویان

معنادانشکده تفاوت مشاوره مراکز به داردها وجود داري

(172=9χ P=61/6و يبهداشتبادانشجویاندانشکده(.

ي،بیشترینودانشجویانرشته%(4/72)مورد146فراوانی

فراوانی 24پزشکیبا 4/2)مورد به%( را کمترینمراجعه

.انددفاترمشاورهداشته

کاي مشکالتآزمون نوع بین که داد نشان دو

 داروجـودداردهايمختلفتفاوتمعنادانشجویاندانشکده

(667/6=P ،2/47=
2

χ رشته(. پزشکیدانشجویان ي

يدندانپزشکیبیشتر،رشته(%1/70)بیشترمشکالتروانی

 فردي رشته(%2/44)مشکالت بیشتر، داروسازي ي

،دانشجویانپیراپزشکی،بهداشت(%2/74)مشکالتازدواج

پرستاريبیشترمشکالتآموزشیداشتند ترتیببا)و به

ودانشجویانتوانبخشی(%4/76و%4/94،%4/97فراوانی

جدول)داشتند(%0/94)یشترمشکالتآموزشیوروانیب

1 بینمشکالت(. که کاينشانداد آزمونمجذور نتایج

مراجعه مشاورهدانشجویان دفاتر به يدانشجوییبهکننده

داريوجودتفکیکجنسوسکونتدرخوابگاهتفاوتمعنا

نیم.ندارد واما متأهل و مجرد دانشجویان مشکالت رخ

 بودبومی متفاوت بومی غیر و بیشتر. مجرد دانشجویان

 روانی و فردي 4/99)مشکالت متأهل%( دانشجویان و
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مشکالت بیشتر 0/94)خانوادگی )% (.P=669/6)داشتند

 ازدواج مشکالت بیشتر بومی و%(7/92)دانشجویان ،

داشتند%(94)دانشجویانغیربومیبیشترمشکالتروانی

(661/6=P.)

 بحث  
مشکالتیافته بررسی منظور به که مطالعه این هاي

مراجعه مشاورهدانشجویان دفاتر به دانشجوییکننده ي

 حدود که داد نشان است، گرفته درصد96انجام

سالتحصیلیجهتطرحمشکالتدانشجویاندرطولیک

يدانشجوییمراجعهخودحداقلیکنوبتبهدفاترمشاوره

اندنموده مراجعهمیان. دفعات دفاترگین به دانشجویان ي

مطالعاتمشابهباربودکه99/9مشاورهنیز درمقایسهبا

 2/9کهاینمیزانرا گزارشکرده7و اندازهبار تا اياند،

کومکومک)و(1220کوینترلوهمکاران)همخوانیدارد

 1220همکاران داده(. نشان ترکیه در یکمطالعه نتایج

دا دوراناست در بیشتري مشکالت که نشجویانی

داشته مراجعهدانشجوییخود دفاتراند، به يبیشترينیز

9619گوازولیاس)انديدانشجوییداشتهمشاوره  نتایج(.

دانشجویاناینپژوهشنشاندادمهم ترینمشکالتیکه

مراجعهکردهخاطرآنبه دانشگاه بهدفاترمشاوره انددرها

ولمشکالتآموزشیودرمراحلبعديمشکالتيادرجه

روانی،فرديومشکالتخانوادگیودرآخر،مسایلمربوط

در شده انجام مطالعات نتایج با استکه بوده ازدواج به

دانشگاه دارد مطابقت حدودي تا دیگر فردوسی)هاي

9667 ) )و (9666سپهوندي مشکالت. انواع بررسی

دانشجویانمراجعه دانشگاهکننده در مشاوره مراکز هايبه

ترینمشکالتیکهدانشجویانتهراننیزنشاندادکهرایج

آن طرح مشاورهجهت دفاتر به مراجعهها دانشجویی ي

ترتیبکرده به اند : اختالالت مشکالت%(2/49)روانی ،

99)آموزشی )% خانوادگی مشکالت 2/12)و اندبوده%(

(.9667فردوسی)

مراجعهسپهو علل بررسی با نیز دانشجویانندي ي

دوره یک طی لرستان یکدانشگاه بیشتریني ساله

مراجعه دانشجویان مشاورهمشکالت دفاتر به يکننده

دانشجوییمـسایلیازقبـیلمشکالتروانی،خانـوادگـیو

اندازه تا که اسـت کرده گـزارش نتـایجآمـوزشـی با اي

همخوان حاضر مطالـعه دارند )ی 9666سپهوندي در(.

دانشگاهمطالعه یکیاز بررسیمشکالتايدر هايترکیه،

مراجعه مشاورهدانشجویان دفاتر به دانشجوییکننده ي

ياولهـترینمشکالتدانشجویاندروهلنشاندادکهمهم



و فردي مشکالت بعدي مراحل در و آموزشی مشکالت

 است بوده روانی گوازو)مشکالت 9619لیاس مشکالت(.

ارتباطیومشکالتآموزشی-عاطفی،مشکالتفردي-روانی

عمده مهماز و مشکالت مراجعهترین علل يترین

مشاوره دفاتر به چندیندانشجویان در دانشجویی ي

است گزارشگردیده انگلیس، همکاران)دانشگاه کوکو

9660 موردویژگی(. دانشجویان رفتاري و فرهنگی هاي

تواندرسی،شرایطاقلیمیمنطقهومشکالتمحیطیمیبر

.هاراتوجیهنمایدعللاینگوناگونییافته

مراجعه دانشجویان مشکالت دفاتربررسی به کننده

می نشان دانشجویان آمار به توجه با کهمشاوره دهد

دانشکده دانشجویان فراوانی با بهداشت درصد4/72ي

 دانشجویان و دانشکدهبیشترین فراوانی با پزشکی 4/2ي

يدانشجوییدرصدکمترینمیزانمراجعهبهدفاترمشاوره

نتایجبرخیمطالعاتانجامشدهنیزنشانداده.اندراداشته

رشته دانشجویان مشکالت که متفاوتاست مختلف هاي

 است )بوده 9667فردوسی رشته(. و تحصیلی،مقطع ي

برنامه بنتراکم و درسی اینیهي دانشجویان علمی ي

میدانشکده عللگوناگونیمشکالتدانشجویانها از تواند

باشد رشته. دانشجویان مشکالت دربررسی مختلف هاي

 می1جدول دانشجویاننشان مشکالت بین که دهد

.داريوجودداردهايمختلفازنظرآماريتفاوتمعنارشته

به بیشتر پزشکی مدانشجویان روانی،خاطر شکالت

به بیشتر دندانپزشکی ودانشجویان فردي مشکالت خاطر

به بیشتر داروسازي بهدانشجویان ازدواج مشکالت خاطر

مشاوره نمودهدفاتر انديدانشجوییمراجعه حالیکه. در

رشتهمراجعه دانشجویان بهداشت،ي پیراپزشکی، هاي

مشاوره-پرستاري دفاتر به توانبخشی و يمامایی

فردوسینیز.دانشجوییبیشترمشکالتآموزشیبودهاست

مراجعه دانشجویان مشکالت بررسی مراکزدر به کننده

-يدانشجویانرشتههايتهران،مراجعهمشاورهدردانشگاه

هايدیگرگزارشکردههايعلومانسانیرابیشترازگروه

استکهبینرشته اعالمکرده انواعاستو يتحصیلیو

ارتباطمعنامشکالتمراجعه مشاوره مراکز به دارکنندگان

است داشته )وجود می(.9667فردوسی نظر کهبه رسد

وضعیتتحصیلی تحصیلی، ماهیترشته قبیل از عواملی

يشغلیآناندرنوعهايمختلفوآیندهدانشجویانرشته

باشد بوده مشکالتآنانمؤثر که. نتایجمطالعهنشانداد

و روانی مشکالت مجرد دانشجویان مشکالت بیشترین

دانشجویان که حالی در است، بوده بیشترفردي متأهل
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نتایجمطالعهمشکالتخانوادگیداشته با اینیافته ياند،

دانشگاه در مهمفردوسی که تهران مشکالتهاي ترین

است کرده گزارش روانی مسایل را مجرد دانشجویان

( 9667فردوسی دارده( مخوانی میبه. کهنظر رسد

خانواده از دوري و تنهایی دلیل به مجرد دانشجویان

می تجربه را بیشتري روانی کنندمشکالت در. بنابراین

بیشتري آرامشخاطر از دانشجویانمتأهلکه با مقایسه

کهاینمطلب.باشند،مشکالتبیشتريدارندبرخوردارمی

دف مهم جایگاه به توجه دانشجویانلزوم براي مشاوره اتر

می نمایان را سازدمجرد  دانشجویان. مشکالت بیشترین

بیشترین حالیکه در ازدواجبود، بومیمسایلمربوطبه

مشکالت.مشکالتدانشجویانغیربومیمسایلروانیبود

روانیواجتماعیزیاديکهبرايدانشجویانغیر-عاطفی

بومیبه به ورود بدو میخصوصدر ایجاد ازدانشگاه شود

رویدادهايبعديزندگیدر و خانواده پیامدهايدورياز

بنابرایندانشجویانغیربومی.باشددانشگاهبادانشجویانمی

مشکالتروانیبیشتري دانشجویانبومیبا با مقایسه در

بیشتر مشاوره مراکز براياینمشکالتبه و شده مواجه

کنندمراجعهمی دهدکهطالعاتمختلفنشانمینتایجم.

ترینوروانیازمهم-هامشکالتعاطفیدربیشتردانشگاه

مراجعهعمده علل مشاورهترین دفاتر به دانشجویان يي

یاقوتیوهمکاران)و(9661بهاري)دانشجوییبودهاست

9662 مطالعه(. مشکالتنتایج که داد نشان دیگر هاي

 کمتر باال سال پاییندانشجویان سال دانشجویان از

طبعاًدربدوورودبهدانشگاه،دانشجویانبهدلیل.باشدمی

درسی مشکالت و استرس دانشگاه، محیط با ناآشنایی

.کنندمشکالتبیشتريراتجربهمی































دانشجویانیافته که داد نشان همچنین مطالعه این هاي

خوابگاه مراجعهساکندر مشاورهيها دفاتر يبیشتريبه

فردوسینیزدربررسیعلل%(.0/49)انددانشجوییداشته

دانشگاه دانشجویان مشاورهمراجعه دفاتر به تهران يهاي

به مراجعان بیشترین که است کرده گزارش دانشجویی

اندودرهابودهدفاترمشاوره،دانشجویانساکندرخوابگاه

دانشکلیه جویانخوابگاهیبیشترینتعداديمشکالتنیز

داشته ایندفاتر به را مراجعه )اند 9667فردوسی شاید(.

هابهدفاترمشاورهبهفراوانیدانشجویانساکندرخوابگاه

خوابگاه در دانشجویان اکثر سکونت تعداد هايدلیل

باشد بوده دانشجویی مشکالت. کثرت به توجه با

ومراجعهزیادآنانبهدفاترهادانشجویانساکندرخوابگاه

تردرجهتفراهمنمودنامکاناتریزيوسیعمشاوره،برنامه

آن عاطفی و روانی مشکالت رفع جهت توصیهرفاهی ها

.شودمی

مشکالتدانشجویان ابعاد نتایجاینبررسینشانداد

استرشته متفاوت مختلف هاي مراجعه. علل بیشترین

دفاتر به درجهمشاورهدانشجویان در دانشجویی ياولي

مرحله در يبعدمشکالتروانیبودهمشکالتآموزشیو

است در. خانوادگی مشکالت و ازدواج به مربوط مسایل

.دوراندانشجوییاهمیتکمتريداشتهاست

 تقدیر و تشکر     
دانشگاهبدین دانشجویی فرهنگی معاونت از وسیله

جندي پزشکی قرارشاعلوم اختیار در با که اهواز پور

گذاشتناطالعاتموردنیازمارادرانجاماینمطالعهیاري

.آیدنمودند،تقدیروتشکربهعملمی
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کننده به دفاتر مشاوره به تفکيک فراوانی نسبی و مطلق انواع مشکالت دانشجویان مراجعه -1جدول شماره 

 دانشکده

 دانشکده ها

 
تعداد 

 مراجعان

 

(144٪ )353 

 

 انواع مشکالت مراجعان به دفاتر مشاوره دانشجویی

 1χ P 
 آموزشی

(3/13٪)135 

 خانوادگی

(3/14٪)

33 

 ازدواج
(0/14٪)154 

 روانی

(11٪)104 

 فردی

 
(3/11٪)153 

 17(٪2/17) 72(٪1/70) 97(٪7/97) 7(٪9/7) 12(٪2/12) 27(٪9/12) پزشکی

2/47667/6

 10(٪2/44) 4(٪1/19) 4(٪1/19) 1(٪7) 4(٪9/94) 77(٪9/2) دندانپزشکی

 0(٪4/12) 4(٪7/16) 12(٪2/74) 0(٪4/12) 4(٪2/96) 72(٪1/0) داروسازی

 72(٪7/99) 77(٪91) 76(٪1/12) 10(٪9/16) 47(٪4/97) 127(٪0/94) پيراپزشکی

 92(٪14) 97(٪4/12) 79(٪97) 12(٪4/16) 46(٪4/94) 172(٪4/91) بهداشت

پرستاری و 

 مامایی
(4/10٪)167 (4/76٪)77 (7/16٪)11 (1410٪)14 (0/12٪)91 (4/99٪)94 

 14(٪2/91) 10(٪0/94) 4(٪7/19) 11(٪2/10) 10(٪0/94) 02(٪9/16) توانبخشی
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Abstract: Students are involved in many problems during education period, for this reason 

identifying the types of students' problems and providing appropriate solutions to decrease these 

problems can be effective on educational improvements. This study carried out to determine the 

problems of students attending in consulting centers in Ahvaz Jundishapur University of Medical 

Sciences. This cross-sectional study evaluated the problems of 640 students referred to 

consulting offices. Database was extracted from the records of consulting offices and then was 

analyzed by SPSS-18,  chi-square, and t tests. 640(19.8%) of overall 3200 students referred at 

least one time to the University Consulting offices for their problems. 172 students(27%) were 

male and 468 students (73%) were female with mean age 22±3.4(18 to 38 yrs.). The main 

problems declared by students were: 163(25.6%) education problems, 140(22%) mental 

problems, 137(21.5%) personal problems, 130(20.4%) marital problems, and 67(10.5%) family 

problems. The results showed that the problems were different to students. Therefore, consulting 

offices would be able to provide various services to help the students solve problems. Most of the 

problems mentioned by students were educational problems and psychological problems 

respectively. 
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