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 22/12/96، پذیرش: 26/12/96، اصالح: 8/9/96 دریافت:

 خالصه
هدفمند استاد با دانشجو وراهکارهای  منطبق برنیازمندی های دانشجو در این زمینهه   اساتیدهیات علمی دانشگاه است. ارتباط  پویا و از وظایف استادمشاور سابقه و هدف:

 انجام شد. 1163ت. این مطالعه با هدف تعیین نیازهای مشاوره دانشجویان دانشکده توانبخشی همدان در سال الزامی اس

دانشجوی دانشکده علوم توانبخشی شرکت داشتند. ابزار مورد اسهتفاده پرسشهنامه دموگرافیه  و     177 ،ی مقطعی به شیوهو  تحلیلی-توصیفیدراین مطالعه  مواد و روشها:

بها روش آنهالیز        SPSSاز طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. داده ها با نرم افزار  یتهای مشاوره از دیدگاه دانشجوبود. روایی محتوا وپایایی آنپرسشنامه الو

 تحلیل شد . 0.3.واریانس و سطح معنی داری برابر 

ساکن خوابگاه،  ٪9/96مجرد و ٪6709غیر بومی استان همدان،  ٪3/61دانشجویان دختر،  % از9701سال و  .31/2±72/1افراد مورد مطالعه میانگین سنی  یافته ها:

 93/2±./99نیانگیبا م یشغل یازهایمشاوره را ن یازهاین نیتر شیب انیدانشجوداشتند. 19/ .9±./69و میانگین معدل  61/31±1/11.میانگین واحدهای گذرانده 

. نیازهای مشاوره دانشجویان به دداشتن اعالم  19/2±099.  نیانگیوازدواج با م ینیازهای خانوادگ  طهیمشاوره در ح ازین نکمتری و 93/2±./19 یوروان یعاطف یازهاونی

(و نیازهای خانوادگی وازدواج )آیین همسر داری بعد از ازدواج و روش =0.19P.( )کاهش اضطراب امتحان ) تفکی  رشته در برخی جنبه های حیطه نیازهای آموزشی

 ( متفاوت بود .=0.13P.رخورد صحیح در ایام نامزدی( )ب

مودن زمینه از دیدگاه دانشجویان باالترین نیازهای مشاوره در حیطه نیازهای شغلی ونیازهای عاطفی بودو توصیه می شود دانشگاهها در راستای فراهم ن نتیجه گیری:

 انشجویی مورد توجه قرار دهند.های موفقیت دانشجویان این عوامل را در طراحی برنامه مشاوره د

 دانشکده توانبخشی ،دانشجو ،مشاوره ،نیاز واژه های کلیدی:   

                                                           
 می باشد.وم پزشکی همدان دانشگاه عل .6312.1477این  مقاله حاصل طرح تحقیقاتی شماره 

 سعیده سادات مرتضوی مسئول مقاله:نویسنده  *
  E mail: s.mortazavi.ot@gmail.com                                         9119191341.تلفن: ،ایران. دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کاردرمانی گروهآدرس: 

 مقدمه 
سه رکن  اساسی آموزش درهر دانشگاه استاد؛ دانشجو ومحیط آموزشی می 

باشد بدیهی است که اختالل در هری  از این سه رکن ؛افت کیفیت آموزشی را به 

. شناسایی مشکالت تحصیلی ودرسی وارجاع به موقع (1)دنبال خواهد داشت 

دانشجویان مشکل دار وهمکاری در مراحل مختلف حل مشکل از جمله وظایف 

اعضاءهیات علمی به عنوان استاد مشاور در طول تحصیل دانشجو در نظر گرفته 

مشاوره وراهنمایی به عنوان ی  برنامه منظم وسازمان یافته در سال (2)شده است

مطرح  ”در راهنمایی حرفه ای“به وسیله فردی به نام فران  پارسونز  16.9

 یا وهدفمند که براساس مشارکت . البته مشاوره تحصیلی؛ رابطه ای است پو(1)شد

 . (7)روش هایی منطبق برنیازمندی های دانشجو انجام میگیرد ندانشجوبا استاد و

 

 در ماده ی  آئین نامه استاد مشاوری، استاد مشاور یکی از اعضای هیات علمی 

 دانشگاه یا دانشکده تعریف شده است که مسئولیت هدایت تحصیلی ومشاوره ای 

 دانشجویان را در مقاطع مختلف تحصیلی در زمینه های آموزشی، پزوهشی و

تواناییها با  . استاد مشاور به دانشجو در تطبیق عالئق و(3)فردی بر عهده می گیرد

ایجاد  برنامه آموزشی و حل مشکالتی که اختالل در پیشرفت تحصیلی در دانشگاه

دانش  الزم است به آیین نامه ها مسلط باشد و مشاور میکنند؛ کم  میکند. استاد

ام وخدمات و آگاهی به روز در موضوعات مختلف برنامه درسی؛راه وروش ثبت ن
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 همکاران و ساریسا فیضی پور؛ ی همداننیازها ی مشاوره دانشجویان دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشک

 

دامنه وظیفه استاد  و به طور کلی؛(1)مشاوره ای داشته باشد پزشکی و شخصی و

مشاور شامل فعالیتهایی است که هدفش کم  به دانشجو برای فائق آمدن به 

نشجویی است .مشاوره علمی وصحیح وبا مشکالتش در دوره دا مسائل و

 تکنیکهای علمی مبتنی بر نیازهای دانشجو برای ارتقاء سطح کیفی زندگی و

پزوهشگران زیادی از جمله  (9)پیشرفت دانشجویان ازاهمیت زیادی برخورداراست 

وان لویج  وهمکارانش در مطالعه ای به  اثر مثبت مشاوره در موفقیت تحصیلی 

مطالعه دیگری ؛ جعفر پور در زمینه نگرش  در. (4) دانشجویان اشاره وتاکید نمودند

اساتید راهنما نسبت به وظایف مشاوره دردانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام 

. (9)% اساتید مرد دراین مورد نگرش مثبت داشتند 1/91% اساتید زن و ..1دادند 

این مهم در دانشگاه کمرنگ تلقی می شود. به طوریکه ، اما متاسفانه گاها 

؛علیرغم اهمیت وضوح نیاز به مشاوره وتایید معاونت آموزشی وابالغ اساتید؛  

متاسفانه دانشجویان، اساتید مشاور را به عنوان منبع مطمئن ومرجع نیازهای خود 

 .(1)در طی تحصیل نمی شناسند

به نظر میرسد با توجه به تخصصی بودن رشته های مختلف نیازها والویتهای 

دانشجویان برای مشاوره در رشته های تحصیلی مختلف ممکن است متفاوت 

باشد. با توجه به اینکه پژوهشی در این حیطه در دانشکده  توانبخشی دانشگاه 

ی با عنوان بررسی علوم پزشکی همدان انجام نشده بود. لذا برآن شدیم تا پژوهش

الویتهای راهنمایی ومشاوره دانشجویان دانشکده توانبخشی از دیدگاه دانشجو در 

 انجام شود.  1163-69سالتحصیلی 

 ها واد و روشم
در  1163پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر؛به صورت  مقطعی در سال 

ر این دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. جامعه آماری د

نفر بودند که پرسشنامه   247پژوهش تمام دانشجویان شاغل به تحصیل به تعداد

پرسشنامه تکمیلنموده و در اختیار  177در اختیار آنها قرار گرفت واز آن تعداد 

نفر دانشجویی  177نمونه مورد بررسی تمام  محقق جهت بررسی قرار گرفت.

نفر؛ گروه 61گروه کاردرمانیبودند که پرسشنامه را تکمیل نمودندکه شامل 

 9نفر وگروه فیزیوتراپی 11نفر وگروه ارتوپدفنی49نفر؛ گروه شنوایی 92گفتاردرمانی

نفر می باشند..  ابزار گردآوری داده ها فرمی بود که باهدف دستیابی به مشخصات 

فردی ودموگرافی  و پرسشنامه سنجش نیازهای راهنمایی مشاوره دانشجویان بود 

برای بررسی نیازهای دانشجویان  1161ورنیا وهمکارانش در سال که توسط شک

دانشگاه علوم پزشکی اهواز استفاده شده بود. پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ 

 . (6)محاسبه شده بود  ./62

گویه بود که نیازهای راهنمایی ومشاوره دانشجویان رادر  17ی پرسشنامه حاو

گویه( نیازهای 9گویه( نیازهای شغلی )  9پنج حیطه شامل: رشد وارتقای فردی) 

گویه( 9روانی )  –گویه(و نیازهای عاطفی 4گویه( خانوادگی وازدواج ) 4آموزشی )

زان نیازهای خود مورد پرسش قرار می دهد. از دانشجویان خواسته می شود که می

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

( / نیاز 2(/ کمی نیاز دارم )1(/ تاحدی نیاز دارم)7از: شدیدا نیاز دارم )

؛در 12و 9(حداقل وحداکثر نمره در حیطه رشد وارتقای فردی به ترتیب 1ندارم)

؛درحیطه های آموزشی وخانوادگی وازدواج  27و 9روانی  –حیطه شغلی وعاطفی 

داده ها با استفاده از نرم افزار . (.1)است 119و 17وودر کل پرسشنامه  29و 4

spss  داده ها واز آزمون آنالیز وتحلیل شد. از توزیع فراوانی برای توصیف

 واریانس برای بررسی تفاوت بین میانگین متغیرها استفاده شد.  

 یافته ها 
 و همدان استان بومی غیر (درصد ٪3/61) نفر.11 تعداد داد؛ نشان نتایج

 سنی با میانگین و تحصیل به مشغول کارشناسی مقطع در دانشجویان تمام

% از دانشجویان 9701مجرد،  (٪6709)نفر 124 همچنین بودند؛ سال .72/1±31/2

 ±1/11. گذرانده واحدهای میانگین و  خوابگاه ساکن( ٪9/96)نفر 126 و دختر، 

 شرکت از همچنین و19/  .9±./69 معدل میانگین و دانشجویان این در 61/31

 ؛ گفتاردرمانی رشته( ٪4/29)نفر 71 کاردرمانی؛ رشته( ٪9/14) نفر 37:   ها کننده

( ٪9/2) نفر7 فیزیوتراپی؛ رشته( ٪9/2) نفر7 شناسی؛ شنوایی رشته( ٪29) نفر .7

 در است ذکر به الزم البته. بودند تحصیل به مشغول مصنوعی اعضاء رشته

 و کاردرمانی و شناسی شنوایی های مذکوررشته نیمسال در توانبخشی دانشکده

 ی  مصنوعی اعضاء و فیزیوتراپی  های رشته ودر دانشجو دوره چهار گفتاردرمانی

 . بودند تحصیل به مشغول دانشجو دوره

 نیازهای های زمینه رامشترکا در مشاوره نیازهای ترین بیش دانشجویان

 دانشجویان وروانی عاطفی ونیازهای 93/2±./99میانگین با دانشجویان شغلی

 ازدواج و خانوادگی نیازهای حیطه در مشاوره نیاز کمترین و ±93/2./19

 داشتند. اعالم  19/2±099.  میانگین با دانشجویان

در این جدول خالصه نیازهای مشاوره وراهنمایی دانشجویان دسته بندی 

ورتبه بندی شده وسپس میانگین نیازمندی به هری  از حیطه ها برحسب رشته 

 (1تحصیلی نشان داده شده است. ) جدول شماره 

های دانشجویان لویتو او نیازهانتایج پژوهش حاضر بیانگر این بود که 

نیازهای  و حیطه رشد و ارتقای فردی دانشجویان دانشکده توانبخشی در حیطه

به تفکی   دانشجویان روانی –نیازهای عاطفی  و حیطه دانشجویان شغلی

داری از نظر ی  از سواالت تفاوت معنیهای مختلف در هیچسواالت در رشته

 (. P>0.3.ها وجود ندارد )آماری بین میانگین

و به تفکی  سواالت در  دانشجویان نیازهای آموزشی همچنین در حیطه

های مختلف در این حیطه در سواالت مربوط به روش صحیح مطالعه و رشته

استفاده بهینه از زمان درس خواندن، روش ایجاد انگیزه برای درس خواندن، روش 

های آموزشی تفاوت تنظیم وقت، روش تنظیم برنامه درسی و مقررات و آیین نامه 

(. اما در سوال P>0.3.ها وجود ندارد )داری از نظر آماری بین میانگینمعنی

دار است مربوط به کاهش اضطراب امتحان، این اختالف از نظر آماری معنی

(.0.19P= عالوه بر این بین میانگین نمره نیازهای آموزشی در کل حیطه در .)

( و =0.74P.از نظر آماری وجود دارد )داری های مختلف اختالف معنیرشته

 داری نمره کمتری را در این حیطه دارد. در حیطهرشته فیزیوتراپی به طور معنی

های مختلف و به تفکی  سواالت در رشته دانشجویان نیازهای خانوادگی وازدواج

در این حیطه در سواالت مربوط به روش برخورد با مشکالت زندگی، روش کم  

انواده، روش فرزند پروری، روش ایجاد هماهنگی بین همسر و والدین و به افراد خ

داری از نظر آماری بین روش تعامل صحیح  با جنس مخالف تفاوت معنی

(. اما در سواالت مربوط به آیین همسر داری بعد P>0.3.ها وجود ندارد )میانگین

-نظر آماری معنی از ازدواج و روش برخورد صحیح در ایام نامزدی، این اختالف از

( و دانشجویان رشته ارتوپدفنی به طور معنی داری امتیاز =0.13P.دار است )

اند. عالوه بر این بین میانگین نمره نیازهای خانوادگی بیشتری را به این حیطه داده

داری از نظر آماری وجود های مختلف اختالف معنیوازدواج در کل حیطه در رشته

 (.=0211P.ندارد )
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 Responsive education: Consulting Needs and Priorities of Students; S  .Feyzipoor, et al 

 

 : مقایسه میانگین وانحراف معیار نمره نیازهای مشاوره دانشجویان به تفکیک رشته تحصیلی 1دولج

 اولویت 

 نیاز

 شنوایی کاردرمانی گفتاردرمانی فیزیوتراپی ارتوپدفنی کل ای مشاوره نیازهای

 شناسی

 آماره

 آزمون

 سطح

 داری معنی

رشد
 

ی
وارتقا

 
ی
فرد

 

 1032 ..10±096. 2093±099. 2036±062. 2023±069. 2043±.03. 2091±096. حواس تمرکز افزایش روش 1

 (7و114)

.0166 

 031. .209±069. 2034±062. 2071±091. ..10±..0. 2043±069. 2092±093. مزاحم افکار با مقابله روش 2

 (7و119)

.0991 

 031. .209±069. 2034±062. 2071±091. ..10±..0. 2043±069. 2037±.06. ودودلی تردید حل روش 1

 (7و119)

.0991 

 1022 2041±.06. 2071±099. 2071±062. ..20±1071 2046±.03. .203±062. نفس اعتمادبه افزایش روش 7

 (7و119)

.01.1 

 092. 2097±069. 2017±10.9 2016±062. 2023±069. .203±039. 2071±064. خالق تفکر روش 3

 (7و119)

.093. 

 1034 2091±094. 2077±099. 2091±044. ..10±092. ..10±092. 2019±10.9 خود ازحق دفاع روش 9

 (7و119)

.0199 

 وروش پذیری انتقاد روش 4

 دیگران با صحیح ارتباط

.063±2013 .039±203. .069±2043 .039±2012 .069±2014 10.1±2091 1039 

 (7و119)

.0199 

 و خشم با مقابله روش 9

 پرخاشگری

.062±2013 1029±2023 .069±1023 .097±2076 .06.±2029 .063±2013 1011 

 (7و114)

.024. 

 1017 2099±097. 2077±031. 2071±036. 2031±.07. 2099±.03. .203±039. حیطه کل 

 (7و119)

.0172 

ی
نیازها

 
ی
شغل
 

دانشجویان
 

.103±034. 2061±099. شغلی های فرصت 1  103.±2024 .099±2036 .039±203. .096± ..9 1099 

 (7و119)

.0114 

 1042 10.9±096. 2067±062. .207±069. 2043±1039 1023±069. 2097±067. جامعه در کاریابی روش و راه 2

 (7و119)

.0176 

 1049 2044±1019 2067±062. 2077±063. 2034 ±1029 1023 ±069. 2047±10.1 کارآفرینی روش 1

 (7و114)

.0114 

 ±067. 2091 ±094. 2099±096. .203±..10 ..10 ±092. 2092±.06. جامعه در موجود مشاغل 7

2099 

.0221 

 (7و119)

.0623 

 1079 .201±092. 2036±67. 2024±091. ..10±092. .203±..10 2072±099. شغل ی  با سازگاری روش 3

 (7و119)

.021. 

 ± 1093 2013 ±10.9 2024±10.1 ..20 ±1013 ..20± 092. 2013±10.9 شغلی عالئق 9

2073 

.019 

 (7و119)

.0917 

 ±.04. 2041 ±091. 2073±097. 2092 ±067. 2094±.03. 2093±099. حیطه کل 4

2043 

102. 

 (7و113)

.0113 

ی
نیازها

 
ی
آموزش
 

دانشجویان
 استفاده و مطالعه صحیح روش 1 

 خواندن درس زمان از بهینه

.099±2099 10..± 2011 .034±1043 .096±2091 .066±2033 .069±2093 1013 

 (7و119)

.0119 

 ±     49. ±049. 1094±0.34. ..10 ±091. 2036±062. وقت تنظیم روش 2

     

.099±2043 202. 

 (7و119)

.0.42 

 درس برای انگیزه ایجاد روش 1

 خواندن

.063±2039 .034 ±103. 1026±203. .062±2076 .06.±203. .063± .91 .019 

 (7و119)

.0111 

 .019. .101 2093±066. 2013±061. ... ±1013 2043±1039 2023±063. .203±067. درسی برنامه تنظیم روش 7
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 (7و119)

 1049 2076±099. 2016±067. 2024±044. .103±063. 2033±034. 2029±062. دادن امتحان های مهارت 3

 (7و114)

.0119 

 10.4 2026±061. 1069±93. 2026±041. ..10±. .0. 2094±1013. .201±094. امتحان اضطراب کاهش 9

 (7و119)

.0.19 

 های نامه آیین و مقررات 4

 آموزشی

.091±20.9 43/1±3./. .067±1043 .094±2012 .094±20.6 .093±2019 .039 

 (7و114)

.0949 

 2079 2031±091. 2026±37. 2077±039. 1034±043. 2072±014. 2019±036. حیطه کل 

 (7و119)

.0.74 

ی
نیازها

 
ی
خانوادگ
 

وازد
واج
 

دانشجویان
 

 مشکالت با برخورد روش 1

 زندگی

.069±2033 10..±203. .063±2043 .091±2039 1034±2073 10.1±2093 .019 

 (7و119)

.0913 

 1016 .203±069. 2023±069. 2091±091. 2043±.103 1043±0.3. 2074±064. ازدواج از بعد داری همسر آیین 2

 (7و114)

.0.13 

 ایام در صحیح برخورد روش 1

 نامزدی

.064±2079 .03±1043 1017±2043 .042±2091 .066±2023 1024±203. 1016 

 (7و114)

.0.13 

 10.6 2013±067. 2023±0621. 1069±099. 2023±063. ..20±1013 2071±10.1 خانواده افراد به کم  روش 7

 (7و114)

.0191 

 1021 2039±10.4 2022±067. 2033±062. ..10±1071 .203±1026 2023±061. پروری فرزند روش 3

 (7و114)

.01.6 

 بین هماهنگی ایجاد روش 9

 والدین و همسر

.099±2019 .034±2033 103.±2049 .49±2029 .064±2019 .064±2011 .079 

 (7و119)

.0432 

 جنس با  صحیح تعامل روش 4

 مخالف

.064±20.9 .099±2019 103.±2049 .096±2031 1019±2073 .061±2039 10.9 

 (7و119)

.0149 

 1071 2073±047. 2023±097. .207±033. 2041±041. 2093±047. 2019±099. حیطه کل 

 (7و119)

.0211 

ی 
ی عاطف

نیازها
– 

ی
روان
 

دانشجویان
 

روش مقابله با استرس های  1

 زندگی

.06.±2074 .063±2043 .063±2023 .096±2031 .06.±2073 .097±2033 .023 

 (7و119)

.061. 

 021. 2039±061. 2073±1019 2073±062. 2043±1023 2033±34. 2073±10.2 وش شاد زندگی کردنر 2

 (7و119)

.06.1 

 1034 2073±041. 20.3±049. 2073±094. 20.3±091. 23/1±23/2 2027±094. انتقاد پذیر ی 1

 (7و113)

.0193 

 079. 2013±093. 2013±064. 2014±29. 2023±1023 2023±1023 2021±069. روش مقابله با افسردگی 7

 (7و114)

.0479 

روش سازگاری با محیط جدید  3

 دانشگاه

.099±201. .63±2043 .03.±1023 .099±2013 .094±20.3 .044±2023 1069 

 (7و119)

.01.7 

 041. 2013±097. 1093±096. .201±061. 2023±.3. 1043±063. 20.1±096. مشکل سوء ظن و بدبینی 9

 (7و119)

.0399 

 .102 2043±.4. 2043±091. 2074±091. 2092±067. 2093±099. 2093±099. کل حیطه 

 (7و113)

.0113 

 

 بحث
یافته های مطالعه حاضر با هدف بررسی نیازها واولویتهای مشاوره از دیدگاه 

 دانشجویان توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شدونشان داد که 

 

 شغلی نیازهای های زمینه رامشترکا در مشاوره یازهاین ترین بیش دانشجویان

 دانشجویان وروانی عاطفی ونیازهای 93/2±./99 میانگین با دانشجویان

 وازدواج خانوادگی نیازهای حیطه در مشاوره نیاز کمترین و ±93/2./19
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داشتند. نیازهای شغلی یکی از اولویتهای  اعالم 19/2±099.میانگین با دانشجویان

 های یازهای مشاوره وراهنمایی دانشجویان بود که در این حیطه فرصتاول  ن

جامعه از اولویت باالتری برخوردارند. نتایج پژوهش  در کاریابی روش و شغلی، راه

( در پاکستان نیز مهمترین الویت مشاوره دانشجو را نیازهای شغلی  2.11دوگار) 

( دومین اولویت مشاوره دانشجویان؛ 1161. مطالعه شکورنیا )(11)اعالم نمودند

کاریابی در جامعه ؛آشنایی با فرصتهای شغلی وروش کارافرینی عنوان شد. که تا 

(  2.17حدودی در راستای پژوهش حاضر است در مطالعه کریمی وهمکارانش )

ره در کنیا نیازهای شغلی ؛ ومهارتهای زندگی یکی از مهمترین الویت مشاو

. اما نتایج با نتایج پژوهش ربیعی وهمکارانش که (12)ازدیدگاه  داشجویان است

تفاوت دارد. دلیل  تفاوت می تواند جامعه  (11)نیازهای شغلی اولویت پایینی داشت

مورد پژوهش دو مطالعه باشد؛ چراکه در مطالعه حاضر دانشجویان دانشکده 

توانبخشی ودر آن گروه دانشجویان دانشگاه آزاد با رشته های کشاورزی 

ودامپزشکی مورد مطالعه قرار گرفتند  که نیازهای مشاوره آنها متفاوت است 

شغلی دانشجویان حاکی از تفاوت برحسب رشته تحصیلی  وتفاوت در نیازهای

 .(.1)وشغل مورد نظرشان در آینده است

وروانی اولویت اول دیگر نیازهای مشاوره  عاطفی همچنین نیازهای

 های استرس با مقابله یدگاه  دانشجویان بود که در این حیطه روشوراهنمایی از د

ازاهمیت  باالتری برخوردارند. در مطالعه   کردن زندگی شاد روش و زندگی

در یونان مهمترین الویت ونیازهای  2.11گیوازولیاس و همکارانش در سال 

ای مشاوره مشاوره دانشجویان در رابطه با مسائل مربوط به  روابط شخصی و نیازه

ای در دانشجویان ترکیه ،عاطفی  ؛تصمیم گیری های زندگی و مدیریت زمان 

(نیز در همین کشور مهمترین مشکالت 1..2در مطالعه دیگری ).  (17)عنوان شد

. در مطالعه (17)ونیاز مشاوره ای دانشجویان مسائل روحی روانی عنوان شد

( در زمینه تحلیل علل روند مراجعه به مرکز مشاوره 1167شکورنیا وهمکارانش )

به علت مسائل عاطفی وروانی ودومین  ٪3/29در دانشگاه علوم پزشکی اهواز 

. نیوتن وهمکارانش در مطالعه بررسی (13)علت مراجعه دانشجویان گزارش شد

نیازهای مشاوره دانشجویان مهمترین نیازهای مشاوره را مشاوره در زمینه 

. در بررسی نیازهای مشاوره در دانشجویان (19)ترس عنوان کردندافسردگی واس

ات انجام شده ترکیه :نیازهای آموزشی ارتباطی وروانی عاطفی عنوان شد. در مطالع

در ترکیه و آمریکا وانگلیس مسائل عاطفی وروانی از شایعترین علل مراجعه 

دانشجویان به مرکز مشاوره بوده است. در ایران نیز مهمترین علت مراجعه به 

مرکز مشاوره دانشگاههای تهران واهواز ؛ مشکالت روانی عاطفی وفردی گزارش 

. به طور کلی شاید در توجیه علت آن بتوان به غربت و دوری از (13)شده است

بزرگتر وجدید دانشگاه وتبعیت از مقررات جدید  که خانواده  و ورود به محیط 

 –چالش جدید وسختی برای دانشجویان است ومنجر به بروز مشکالت عاطفی 

 روانی برای آنان می شود، اشاره کرد. 

عنوان وازدواج دانشجویان  ینیازهای خانوادگ  طهیمشاوره در ح ازین نیکمتر

( نیز مسائل ازدواج 1163انش )شده است که البته در پژوهش شکورنیا وهمکار

علت مراجعه دانشجویان به مراکز مشاوره گزارش شد. که  ٪9/13وخانوادگی 

کاهش این درخواست به عنوان مشکل؛ شاید افزایش سطح آگاهی دانشجویان و 

با توجه به اولویت فرهنگ سازی ازدواج بهنگام وآسان در دولتهای اخیر و توجه 

 کارگاه هها وبرنامه های فرهنگی در این حوزه باشد.  امور دانشجویی به برگزاری

های دانشجویان دانشکده توانبخشی به و اولویت نیازهاهمچنین در زمینه 

داری از نظر آماری بین های مختلف تفاوت معنیتفکی  سواالت در رشته

 نیازهای شغلی و حیطه رشد و ارتقای فردی دانشجویان ها در حیطهمیانگین

ی  از سواالت در هیچ دانشجویان روانی –نیازهای عاطفی  و حیطه دانشجویان

در سوال مربوط به  نیازهای آموزشی (. همچنین در حیطهP>0.3.وجود ندارد )

دار است. عالوه بر این کاهش اضطراب امتحان، این اختالف از نظر آماری معنی

تلف اختالف های مخبین میانگین نمره نیازهای آموزشی در کل حیطه در رشته

داری نمره داری از نظر آماری وجود داردو رشته فیزیوتراپی به طور معنیمعنی

 کمتری را در این حیطه دارد. 

و به تفکی  سواالت در  دانشجویان نیازهای خانوادگی وازدواج در حیطه

های مختلف در این حیطه در سواالت مربوط به آیین همسر داری بعد از رشته

دار برخورد صحیح در ایام نامزدی، این اختالف از نظر آماری معنیازدواج و روش 

است( و دانشجویان رشته ارتوپدفنی به طور معنی داری امتیاز بیشتری را به این 

اند. عالوه بر این بین میانگین نمره نیازهای خانوادگی وازدواج در کل حیطه داده

آماری وجود ندارد . در  داری از نظرهای مختلف اختالف معنیحیطه در رشته

( درزمینه 1162مطالعات سایر پژوهشگران از جمله  مطالعه شکورنیا وهمکاران ) 

نیازهای مشاوره دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز  تفاوت معناداری بین 

دانشجویان در گروه رشته های تحصیلی متفاوت وجود نداشت. که نشان داد 

. همچنین (11)ین گروه از دانشجویان وجود نداردتفاوت معناداری در مشکالت ا

لی ( نشان داد بین نیازهای مشاوره ای شغ1199مطالعه رفیعی وهمکارش )

 (6)دانشجویان دانشگاه اصفهان به تفکی  دانشکده تفاوت معنادار وجود داشت. 

علت تفاوت ناشی از تفاوت نیاز برحسب رشته تحصیلی آنان وشغل مورد نظر آنان 

اال در برخی از دانشکده ها ناشی از میزان آگاهی درآینده می باشد واز طرفی نیاز ب

 . (6)دانشجویان از وضعیت مشاوره وبه ویژه مشاوره حرفه ای است

بنابر نتایج مطالعه حاضر الویت مشاوره از دیدگاه دانشجویان توانبخشی  

ره در حیطه نیازهای شغلی ونیازهای عاطفی است.توصیه می شود مرکز مشاو

توسعه مطالعات ومعاونت آموزشی دانشگاههادرراستای فراهم نمودن زمینه های 

موفقیت دانشجویان؛ اساتید مشاور را به منظور طراحی برنامه مشاوره دانشجویی 

 درجریان قرار دهند و این عوامل را مد نظر داشته باشند. 

 

 
 تقدیر و تشکر

بدینوسههیله از همکههاری جنههاب آقههای دکتههر فرمههانی معاونههت آموزشههی      

دانشههکده توانبخشههی قههدردانی مههی شههود. ضههمنا نتههایج ایههن مطالعههه بهها منههافع  

  نویسندگان در تعارض نیست.
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Advisor is important roles of the faculty members. A dynamic and purposive 

relationship between the faculty members and students through methods which are consistent with the students’ needs 

is necessary. The present study was undertaken to determine consulting needs of students at rehabilitation faculty of 

Hamadan University of Medical Sciences in     . 

METHODS: In this descriptive-analytic study performed following a cross-sectional approach, a total of 177 students 

at the rehabilitation faculty participated. The used instrument in this research was two questionnaires on demographic 

information and consulting preferences from the students’ point of view. Validity of the questionnaires was confirmed 

through content validity test, and reliability of those were confirmed by calculating Cronbach’s alpha. Obtained data 

was analyzed using SPSS 21 software at a significance level of  .   

FINDINGS: The students evaluated job requirements (average =  .    .  ) and emotional-mental needs (average= 

 .    .  ) as the most wanted consulting needs, while the least wanted consulting needs were those in the scope of 

students’ “family and marriage” ( .    .  ). On average, the students were   .    .   year old.   .   of the students 

were from Hamedan Province.   .   of the participants were single and   .   of them lived in dormitories. All of the 

respondents were unemployed, with the average number of passed units being   .     .   at an average GPA of 

  .    .  . Consulting needs of the students were found to be different in different disciplines in terms of some 

aspects of educational needs (reduced exam anxiety) (p= .   ) and family and marriage needs (post-marriage spouse 

treatment and proper behavior during engagement period) (p= .   ). 

CONCLUSION: From students’ point of view, the most wanted consulting needs were those in the scopes of job 

requirements and emotional needs. Accordingly, universities are recommended to pay adequate deals of attention to 

this issue when designing student consulting plans, so as to provide a proper basis on which students can achieve 

success. 

 

KEY WORDS: need, consulting, guiding, student, rehabilitation faculty 
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