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Abstract 

Introduction: This study aimed to determine the guidance and counseling needs of students 

in Islamic Azad University of Dezful branch, Khozestan, Iran. 

Methods: For this purpose, 375 students were selected via stratified random method among 

all students of this branch. The data gathering tool was a questionnaire consisting of 41 items 

with four-grade Likert scale which questioned the students’ opinions about the severity of 

their need for guidance and counseling in various areas. Reliability of the tool was confirmed 

by calculating Cronbach's alpha coefficient. 

Results: Results showed that the average priority of students' counseling needs in order of 

importance was: personal development area (4.49), compromising-adaptive area (3.77), 

educational-academic area (3.01), vocational area (2.13), and family and marriage area 

(1.61). Other findings showed that there is a significant difference in some areas between 

male and female students in guidance and counseling needs (P < 0.05); but there was no 

difference in separation of educational levels and study fields. 

Conclusions: Five needs that students in all areas have the most need for guidance and 

counseling services include: familiarizing with the country's job opportunities, the method of 

finding work in the community, the method of increasing the concentration of attention, the 

way of dealing with life problems and the happy way to was living. Recommended that 

universities and higher education institutes consider these finding in designing university 

counseling programs in order to facilitate students' academic achievement and to prevent 

their academic failures. 
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مقدمه

راهنمایی تالش پویایی است که انسان را در خودشناسی و آشنایی با 

و با افزایش رشد در همه جوانب، فرد را یاری  دهدیپیرامون یاری م

بق با تعریفی . مطا[1]تا آگاهانه تصمیمات مناسبی اتخاذ کند  دهدیم

که انجمن مشاوره ایران از مشاوره نموده است نیز چنین آمده که: 

مشاوره فرایند مبتنی بر یک رابطه یاورانه، حضوری و تخصصی است »

ویژه خود  یهاکه طی آن مشاور کارآمد با استفاده از دانش و مهارت

امکان رشد، حل مشکل و تغییر مراجع یا مراجعان خود را فراهم 

. در واقع از طریق راهنمایی به پیشگیری و جلوگیری از [2] «وردآیم

 .[1]شود یبروز مشکالت و از طریق مشاوره به حل مشکالت کمک م

دانشجویان پس از ورود به دانشگاه و رویدادهای بعدی زندگی در 

، یدانشگاه در دوران تحصیل خود با مشکالت تحصیلی، رشدی، رفتار

، بدیهی شوندیعاطفی، خانوادگی، اجتماعی و شغلی زیادی رو در رو م

نو در کنار مسائلی از قبیل  یااست ورود به دانشگاه به عنوان تجربه

شرایط تحصیلی جدید، روابط بین فردی متفاوت از قبل، محیط زندگی 

 رینو و ناآشنا، ترک خانواده و غیره، سازگاری دانشجویان را تحت تأث

. رسیدگی به این مشکالت برای دانشجویان از اهمیت [3] دهدیر مقرا

زیادی برخوردار بوده و عدم کنترل آنها موجب پایین آمدن سطح علمی 

مشکالتی که برای دانشجو و خانواده و افت تحصیلی آنان شده و عالوه بر 

، خسارت فراوانی را نیز برای جامعه و کشور در پی نمایدیوی ایجاد م

خواهد داشت. بنابراین، ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی در دانشگاه 

. راهنمایی و مشاوره با تحصیل، فرایند رشد، [4]کند یضرورت پیدا م

درست و  گیرییمتصم هاییوهشناسایی و حل مشکالت، آموزش ش

نحوه مواجهه با رویدادهای زندگی و کسب رضایت از زندگی همراه است 

وابط سازنده با درونی و رشد ر یهاو به گسترش بینش، حل تعارض

خدمات راهنمایی برای  یها. دسترسی به برنامه[1]انجامد یدیگران م

بحرانی نیست، بلکه نظر به  هاییتدانشجویان تنها جهت موقع

مختلف زندگی، خدمات  هایینهگستردگی و پیچیدگی روز افزون زم

راهنمایی نیز باید خود را متناسب با این پیچیدگی و گستردگی رشد 

که دانشجویان باید در آن راهنمایی  هاییینهشناخت دقیق زمدهند. 

شوند یکی از مسائل اصلی دست اندرکاران مشاوره و راهنمایی است. 

شناسایی نیازها فرایندی است که تحت عنوان نیازسنجی مطرح است. 

نیاز سنجی عبارت است از کاربرد فنونی که بتوان به کمک آنها اطالعات 

 یهایازها گردآوری کرد و به الگوی نیازها و خواستهمناسب را درباره ن

های اجتماعی، شخصی، . تعیین نیاز[5] فرد، گروه و جامعه دست یافت

تحصیلی و شغلی دانشجویان به برنامه ریزی موفق در این زمینه کمک 

-ها را میراهنمایی و مشاوره در دانشگاه یها. برنامه[6] کردخواهد 

 05/09/1396 تاریخ دریافت:

 08/11/1396 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 مشاوره

 راهنمایی

 نیازسنجی

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
 .شد انجام دزفول واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان مشاوره و راهنمایی نیازهای تعیین هدف با پژوهش این :مقدمه

  گردآوری ابزار. شدند انتخاب ایطبقه تصادفی شیوه به نفر 375 واحد، این دانشجویان کلیه بین از منظور این به :کار روش

  نیاز شدت مورد در را دانشجویان نظر که بود ایدرجه چهار لیکرت مقیاس با گوبه 41 بر مشتمل ایپرسشنامه ها،داده

  آلفای ضریب محاسبه طریق از ابزار پایایی. دادمی قرار پرسش مورد مختلف هایزمینه در مشاوره و راهنمایی به آنان

 .شد محاسبه 95/0 کرونباخ

  و شدر حیطه در: از بودند عبارت اهمیت ترتیب به دانشجویان مشاوره نیازهای اولویت میانگین داد، نشان نتایج :هایافته

  ازدواج و خانواده و( 13/2) شغلی-ایحرفه ،(01/3) تحصیلی-آموزشی ،(77/3) انطباقی-سازشی ،(49/4) فردی ارتقای

  معنادار تفاوت هاحیطه برخی در مرد و زن دانشجویان مشاوره و راهنمایی نیازهای در که داد نشان هایافته سایر(. 61/1)

 .نشد دیده تفاوتی تحصیلی رشته و مقطع تفکیک به اما(. P < 05/0) دارد وجود

  اورهمش و راهنمایی خدمات به را نیازمندی احساس بیشترین هاحیطه مجموع در دانشجویان که نیازی پنج :گیرینتیجه

  ،حواس تمرکز افزایش روش جامعه، در کاریابی روش کشور، شغلی هایفرصت با آشنایی» شامل ترتیب به کردند اعالم

  ایراست در عالی آموزش مراکز و هادانشگاه شودمی توصیه. بود «کردن زندگی شاد روش و زندگی مشکالت با برخورد روش

  طراحی در را هایافته این تحصیلی، افت از جلوگیری و دانشجویان تحصیلی پیشرفت و رشد هایزمینه نمودن فراهم

 .دهند قرار توجه مورد دانشگاه در دانشجویی مشاوره هایبرنامه

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.02.17         مقاله پژوهشی

 دانشجویان مشاوره و راهنمایی نیازهای بررسی

 2 مقدمکاظمیان کبری ،،*1 مشتاقی سعید
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راهنمایی و مشاوره تحصیلی، راهنمایی و مشاوره »توان در پنج زمینه: 

شغلی، راهنمایی و مشاوره خانواده و ازدواج، راهنمایی و مشاوره 

 .[7] کرد یبنددسته« سازشی، و راهنمایی و مشاوره رشدی

فرهنگی دانشجویان -در خصوص نیازسنجی در حوزه نیازهای آموزشی

، اما به [8]انجام شد  یادر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مطالعه

طور اخص تنها چند پژوهش به بررسی نیازهای راهنمایی و مشاوره 

اند. برای مثال، نیازهای راهنمایی و مشاوره شغلی دانشجویان اقدام کرده

دانشگاه اصفهان بررسی شد، نتایج نشان داد که سه نیاز آشنایی با 

شغلی در رشته تحصیلی، و  یهاشغلی، آشنایی با مهارت یهامهارت

. [9] آشنایی با عالیق شغلی در بیشتر دانشجویان در اولویت قرار داشت

این پژوهش منحصر به بررسی نیازهای شغلی دانشجویان بود، اما در 

راهنمایی و مشاوره دانشجویان پژوهشی دیگر به بررسی نیازهای 

دانشگاه آزاد شهرکرد در پنج حیطه نیازهای تحصیلی، شغلی، 

 68. نتایج نشان داد که [7] خانوادگی، رشدی و سازشی پرداخته شد

درصد از آنان به  42هنمایی و درصد از دانشجویان به انواع خدمات را

خدمات مشاوره نیازمندند. اولین و بارزترین نیازها، مربوط به روش 

اعتماد به نفس و روش تمرکز حواس و کمترین نیازها مربوط به روش 

سازگاری با محیط جدید دانشگاه و روش کارآفرینی بود. در حوزه دانش 

شهر  هاییرستانن دبآموزاآموزی نیز میزان نیاز به راهنمایی دانش

. هدف از این پژوهش بررسی تفاوت [10] تهران را بررسی شد

آموزان دبیرستانی از لحاظ میزان نیاز به راهنمایی شدن در شش دانش

یج ازمینه جسمانی، روانی، اجتماعی، شغلی، تحصیلی و مذهبی بود. نت

آموزان به راهنمایی شدن در بیانگر این بود که میزان نیاز دانش

مختلف متفاوت است و نیاز تحصیلی در درجه اول و نیاز  هایینهزم

شغلی در درجه دوم اهمیت قرار داشت. اما اخیراً در پژوهشی نیازهای 

راهنمایی و مشاوره دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 

. از بین پنج حیطه مورد بررسی، میانگین [4] رد بررسی قرار گرفترا مو

اولویت نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان به ترتیب اهمیت در 

رشد و ارتقای فردی، نیازهای شغلی، نیازهای آموزشی، نیازهای  زمینه

روانی قرار داشت. همچنین، -خانوادگی و ازدواج و نیازهای عاطفی

نیازهای مشاوره  هاینهدانشجویان دختر به طور معناداری در تمام زم

 .بیشتری اعالم داشتند

ویی مطالعات نیازسنجی خدمات راهنمایی و مشاوره در جامعه دانشج

در دیگر کشورها نیز صورت پذیرفته است. برای مثال، در دانشگاه 

به  [12] (2008و در نیجریه ) [11]( 2003) ترکیه (Urban) یوربان

دانشجویان پرداختند. در مطالعه دیگری در  یابررسی نیازهای مشاوره

یونان ارزیابی نیازهای مشاوره دانشجویان نشان داد که نیازهای 

 ینترمشکالت زندگی مهم و گیرییمارتباطی، مدیریت زمان، تصم

. در ترکیه و در بررسی [13] اندمشاوره دانشجویان بوده هاییتاولو

 هاییتاولو ینترنیازهای مشاوره دانشجویان دانشگاه آنکارا، مهم

مشاوره دانشجویان نیازهای آموزشی، ارتباطی، رشدی، شغلی و عاطفی 

 . باز در ترکیه نتایج مشابهی در دانشگاه کوزالی[14] مشخص شد

(Kocaeli) در کشور کنیا، نیازهای  یا. در مطالعه[15] گزارش شد

زندگی را مهمترین اولویت نیازهای  یهاشغلی، آموزشی، فردی و مهارت

 (Dogan) . دوگان[16] راهنمایی و مشاوره دانشجویان اعالم کردند

ساله  11نیز با بررسی نیازهای مشاوره دانشجویان ترکیه در یک دوره 

 .[17]کند ینشان داد که نیازهای دانشجویان در طول زمان تغییر م

راهنمایی دانشجویان و کمک به آنان در حل مشکالت و جلوگیری از 

ها و مراکز آموزش افت تحصیلی از اهم وظایف دفتر مشاوره دانشگاه

عالی است و فراهم نمودن اطالعات الزم جهت اجرای این برنامه مستلزم 

از دانشجویان است. از آنجایی مورد نی هاییتنیازسنجی و تعیین اولو

که به دلیل تغییرات شرایط زندگی در عصر کنونی نیازهای افراد به ویژه 

ها به طور مداوم در حال تغییر است و همچنان دانشجویان در دانشگاه

که نتایج مطالعات نیز داللت بر تغییر نیازهای مشاوره دانشجویان در 

. نیازهای متفاوت، راهنمایی و مشاوره [11]طول زمان بوده است 

و بهبود ارائه خدمات مشاوره مناسب  کندیمتفاوت و متناسب را طلب م

هد آنها خوا یهاز مشکالت و خواستهبه دانشجویان مستلزم نیازسنجی ا

نیازهای مشاوره دانشجویان از لوازم مورد  یابود. بنابراین بررسی دوره

نیاز جهت برنامه ریزی مناسب در این زمینه است و از آنجایی که تاکنون 

در این زمینه انجام  یادر دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول مطالعه

نیازهای  بندییتدف تعیین و اولونگرفته است؛ پژوهش حاضر با ه

راهنمایی و مشاوره دانشجویان این واحد دانشگاهی در سال تحصیلی 

 .انجام گرفت 94-95

 کارروش

تحصیلی است. جامعه آماری پژوهش  -این پژوهش یک تحقیق توصیفی

=  10500) شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول

N ) نفر بر  375بود که از بین آنها تعداد  95-94در سال تحصیلی

انتخاب شدند. روش  Morgan [18] و Krejcie مبنای جدول

بود به طوری که در مرحله اول به  یابه صورت چند مرحله یریگنمونه

، مهندسی-، از پنج دانشکده دانشگاه )فنییاخوشه یریگروش نمونه

مامایی و علوم پایه( صرف نظر از -علوم انسانی، کشاورزی، پرستاری

رشته تحصیلی و به تفکیک سال ورودی، چند کالس به تصادف انتخاب 

نشجویان هر دانشکده به کل دانشجویان و سپس با توجه به نسبت دا

دانشگاه، تعداد نمونه مورد نظر در هر دانشکده تعیین و به روش تصادفی 

ساده از هر کالس نمونه متناسب انتخاب شدند. شرط ورود به مطالعه 

گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی در دانشگاه بود. معیار خروج نیز 

مه و یا ناقص تکمیل کردن ابزار عدم تمایل دانشجو به تکمیل پرسشنا

 .پژوهش بود

سنجش »ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته 

بود که بر مبنای تحقیقات « نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان

، [4] ، شکورنیا و همکاران[7] ، ربیعی و همکاران[19]پیشین، عابدی 

 یوتوی، و ن [20](Gallagher & Scheuring)  گاالگر و شرینگ

(Nyutu) [21] پرسشنامه بر  هاییهتهیه و تدوین شد. تدوین گو

حوزه »اساس فهرست نمودن نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان در 

-ویه(، تحصیلیگ 7) یاحرفه-یگویه(، شغل 10رشد و ارتقای فردی )

 9انطباقی )-گویه(، و سازشی 7گویه(، خانواده و ازدواج ) 8آموزشی )

لیکرت از  یااین مقیاس در طیف چهار درجه یهگو 41بود. « گویه(

(، شدیدًا 3(، تاحدی نیازمندم )2(، کمی نیازمندم )1نیاز ندارم )»

د ه بوشد. از دانشجویان خواسته شد یگذارتنظیم و نمره(« 4نیازمندم )

مشخص نمایند.  هایهکه میزان نیازهای خود را به هر یک از این گو

روانسنجی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و پایایی ابزار  یهاشاخص

با روش همسانی درونی و استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل 

 هاییطهمحاسبه شد. مقادیر ضریب آلفا برای ح 95/0پرسشنامه برابر با 
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-(، تحصیلی78/0) یاحرفه-ی(، شغل87/0شد و ارتقای فردی )ر

( 83/0انطباقی )-(، و سازشی79/0(، خانواده و ازدواج )83/0آموزشی )

به دست آمد. جهت بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی اکتشافی 

عامل با ارزش ویژه بزرگتر از یک که  10استفاده شد. تحلیل اولیه 

، نشان داد. بررسی کردیکل نمونه را تبیین مدرصد واریانس  10/62

 مشاهده شده و باز تولید هایینمودار سنگریزه و اختالف بین همبستگ

را نشان داد.  5/1شده، یک راه حل پنج عاملی با ارزش ویژه باالتر از 

پس از تحلیل اولیه به منظور دستیابی به ساختار پنج عاملی، تحلیل 

چرخش واریماکس بر روی  10عامد و اصلی با روش مت یهامولفه

به عنوان  40/0دارای بار عاملی بزرگتر از  هاییهانجام شد و گو هایهگو

مالک قرار گرفتن زیر هر عامل مدنظر قرار گرفتند. در مجموع این پنج 

. در مجموع کردندیدرصد واریانس کل نمونه را تبیین م 15/49عامل 

اکتشافی انجام شده و میزان واریانس با توجه به نتایج تحلیل عاملی 

پرسشنامه و ساختار پنج عاملی اکتشاف  هاییهتبیین شده توسط گو

 .شودیشده، پرسشنامه مذکور دارای روایی سازه مطلوبی قلمداد م

 هایافته

نفر زن  170دانشجویی که در پژوهش شرکت کردند،  375از مجموع 

نفر از این دانشجویان از  194( بودند. %7/54نفر مرد ) 205( و 3/45%)

نفر دانشکده علوم انسانی  102(، %73/51مهندسی )-دانشکده فنی

نفر دانشکده  23(، %34/5نفر دانشکده علوم پایه ) 20(، 20/27%)

( %60/9مامایی )-نفر از دانشکده پرستاری 36( و %13/6کشاورزی )

أهل نفر مت 106دانشجو به صورت مجرد و  251بودند. وضعیت تأهل 

دانشجو  98نفر هم نامشخص بودند. همچنین،  18اعالم شد و البته 

نفر هم  46نفر نیز بیکار گزارش دادند و البته  231خود را شاغل و 

وضعیت اشتغال خود را تعیین نکردند. بر اساس خود اظهاری 

 .محاسبه شد 13/16دانشجویان، میانگین درسی کل آنها برابر با 

 هاییطهراهنمایی و مشاوره دانشجویان در حنیازهای  بندییتاولو

پنجگانه و بر اساس نتایج آزمون آماری فریدمن به این صورت بود که 

رشد و ارتقای فردی و  هاییطهدانشجویان بیشترین نیازها را در ح

و  77/3و  49/4انطباقی به ترتیب با میانگین رتبه -نیازهای سازشی

(، 61/1خانواده و ازدواج ) هاییطهح کمترین نیاز مشاوره را به ترتیب در

( اعالم داشتند. 01/3تحصیلی )-(، و آموزشی13/2) یشغل-یاحرفه

ارائه شده است. در  1این پژوهش در جدول  هاییافتهخالصه بخشی از 

این جدول نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان در هر حیطه 

از  ندی به هر یکشده و سپس میانگین نیازم یبندو رتبه یبنددسته

 .بر حسب جنسیت نشان داده شده است هایطهح

اول تا پنجم نیازهای راهنمایی و  هاییت، اولو1با توجه به نتایج جدول 

پنجگانه به ترتیب زیر بود: در  هاییطهمشاوره دانشجویان زن در ح

حیطه رشد و ارتقای فردی، روش افزایش اعتماد به نفس؛ در حیطه 

زندگی؛ در حیطه  یهاروش مقابله با استرس انطباقی،-سازشی

-یتحصیلی، روش کاهش اضطراب امتحان؛ در حیطه شغل-آموزشی

های شغلی کشور؛ و در حیطه نیازهای -، آشنایی با فرصتیاحرفه

در  یتفرزند پروری. این اولو یهاخانواده و ازدواج، آشنایی با روش

تقاد پذیری در حیطه دانشجویان مرد عبارت بود از: آشنایی با روش ان

رشد و ارتقای فردی؛ روش برخورد با مشکالت زندگی در حیطه 

انطباقی؛ روش صحیح مطالعه و استفاده بهینه از زمان در -سازشی

 شغلی کشور در حیطه یهاتحصیلی؛ آشنایی با فرصت-حیطه آموزشی

؛ و آیین همسرداری بعد از ازدواج در حیطه نیازهای یاحرفه-یشغل

معلوم شد که در احساس  t و ازدواج. با توجه به نتایج آزمونخانواده 

نیاز به نیازهای راهنمایی و مشاوره در بین دانشجویان زن و مرد تفاوت 

معناداری وجود ندارد اما در مورد روش افزایش اعتماد به نفس، روش 

زندگی و نحوه کاهش اضطراب امتحان بین  یهامقابله با استرس

رد به نفع دانشجویان زن تفاوت معناداری در دانشجویان زن و م

پنجگانه مشاهده شد. همچنین، در نیاز به راهنمایی و  هاییطهح

مشاوره در مورد روش انتقاد پذیری، روش حل مشکل سوء ظن و 

بدبینی، روش صحیح مطالعه و استفاده بهینه از زمان، آگاهی از مشاغل 

ویش، آیین همسرداری موجود در جامعه، نحوه شناخت عالیق شغلی خ

بعد از ازدواج، روش ایجاد هماهنگی بین همسر و والدین، نحوه چگونگی 

کمک به افراد خانواده، روش برخورد صحیح در ایام نامزدی، و روش 

صحیح خواستگاری نیز در بین دانشجویان زن و مرد تفاوت معناداری 

ان ی که ایشوجود داشت و این تفاوت به نفع دانشجویان مرد بود به طور

احساس نیاز بیشتری در این موارد داشتند. همچنین، نتایج تحلیل 

واریانس یکراهه نشان داد که نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان 

به تفکیک مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی )دانشکده( از تفاوت 

 (.P < 05/0) معناداری برخوردار نیست

 بحث

ین نیازهای راهنمایی و مشاوره این پژوهش با هدف شناسایی و تعی

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول در پنج حیطه و به منظور 

در دانشگاه انجام شد.  یابرنامه ریزی مناسب جهت ارائه خدمات مشاوره

مرکز راهنمایی و مشاوره دانشگاه به عنوان بخشی از خدمات حوزه 

رتقای فکری و اعتالی دانشجویی در این دانشگاه با هدف کمک به ا

دانشجویان و جلوگیری از افت تحصیلی آنان از آغازین  هاییتوانمند

تشکیل دانشگاه، ایجاد شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان  یهاسال

بیشترین احساس  هایطهداد که پنج نیازی که دانشجویان در مجموع ح

نیازمندی را به خدمات راهنمایی و مشاوره اعالم کردند به ترتیب شامل 

شغلی کشور، روش کاریابی در جامعه، روش  یهاآشنایی با فرصت»

افزایش تمرکز حواس، روش برخورد با مشکالت زندگی و روش شاد 

بود. همچنین، نتایج نشان داد که بیشترین نیازهای « زندگی کردن

مایی و مشاوره دانشجویان در حیطه رشد و ارتقای فردی است که راهن

 آموزشی به این اولویت هاییزیالزم است مسئولین دانشگاه در برنامه ر

توجه بیشتری داشته باشند. در این حیطه، روش شاد زندگی کردن، 

روش دفاع از حق خود، از اولویت باالتری برخوردار بودند. با عنایت به 

ه بسیاری از مشکالت دانشجویان را در محیط دانشگاه این که ریش

در مسائل فردی، رشدی و ارتباطی جستجو کرد، اهمیت نیاز  توانیم

رشد و ارتقای فردی برای دانشجویان به شدت  هایینهبه آموزش در زم

نیاز بسیار  ینترو توجه به این مقوله به عنوان مهم شودیاحساس م

 یوانخمطالعات اندک پیشین هم هاییافتهبا  جای توجه دارد. این نتایج

نیز  [4] و شکورنیا و همکاران [7] ربیعی و همکاران [19]دارد. عابدی 

در مطالعات خود گزارش دادند که اولویت اول در حیطه نیازهای 

ایی و مشاوره دانشجویان، نیازهای رشد و ارتقای فردی بود. راهنم

نیز بیانگر آن بود که [13] مطالعه گیوازولیاس و همکاران هاییافته

دانشجویان است. در  یانیازهای رشدی جز اولین نیازهای مشاوره
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مطالعه حاضر، روش شاد زیستن به زعم دانشجویان دارای باالترین 

حوزه شادی اولویت در این حیطه بود. نتایج تحقیقات انجام شده در 

که افراد شاد از نظر ذهنی و فیزیکی نسبت به دیگران  دهدینشان م

عملکرد بهتری دارند و از انرژی و خالقیت بیشتری برخوردار هستند، 

تمایل بیشتری برای کمک به دیگران دارند و چنین افرادی در محیط 

 . [22] کار و تحصیل بیشتر موفق هستند

 
 جنسیت تفکیک به نشجویاندا مشاوره و راهنمایی نیازهای نمره معیار انحراف و میانگین . مقایسه1جدول 

 t مقدار زن مرد کل (پرسشنامه های گویه) مشاوره و راهنمایی نیازهای اولویت

     فردی ارتقای و رشد نیازهای 

 69/1 70/2±07/1 45/2±04/1 61/2±07/1 کردن زندگی شاد روش 1

 -44/0 56/2±03/1 62/2±11/1 58/2±06/1 خود حق از دفاع روش 2

 -83/0 50/2±90/0 61/2±00/1 54/2±94/0 خالق تفکر داشتن چگونگی 3

 *02/2 88/2±00/1 38/2±04/1 50/2±02/1 نفس به اعتماد افزایش روش 4

 -77/0 37/2±01/1 48/2±12/1 42/2±06/1 احساسات ابراز مناسب های¬راه 5

 -17/1 35/2±91/0 47/2±01/1 40/2±95/0 آنها به کمک و دیگران درک روش 6

 -36/0 37/2±04/1 43/2±05/1 39/2±04/1 خود شمردن محترم و ارزشمند روش 7

 *-95/1 29/2±89/0 97/2±03/1 36/2±96/0 پذیری انتقاد روش 8

 -92/0 20/2±89/0 36/2±07/1 26/2±97/0 شدن پذیرفته دیگران توسط و دیگران پذیرش 1

 -44/1 08/2±93/0 28/2±05/1 16/2±98/0 دیگران با صحیح ارتباط برقراری نحوه 11

     انطباقی-سازشی نیازهای 

 74/0 71/2±04/1 60/2±07/1 66/2±05/1 زندگی مشکالت با برخورد روش 1

 26/0 61/2±93/0 57/2±08/1 60/2±99/0 دودلی و تردید حل روش 2

 *99/1 94/2±94/0 49/2±94/0 58/2±94/0 زندگی های استرس با مقابله روش 3

 21/1 63/2±98/0 46/2±11/1 56/2±04/1 مزاحم افکار با مقابله روش 4

 92/0 60/2±07/1 46/2±05/1 54/2±06/1 افسردگی با مقابله روش 5

 -86/0 45/2±03/1 57/2±02/1 50/2±03/1 پرخاشگری و خشم با مقابله روش 6

 -27/0 45/2±14/1 49/2±07/1 47/2±11/1 دیگران نابجای های خواسته به گفتن نه روش 7

 *-97/1 11/2±90/0 37/2±00/1 22/2±95/0 بدبینی و سوظن مشکل حل روش 8

 -79/1 87/1±89/0 10/2±05/1 96/1±96/0 دانشگاه جدید محیط با سازگاری روش 1

     تحصیلی - آموزشی نیازهای 

 93/0 72/2±94/0 60/2±01/1 67/2±96/0 حواس تمرکز افزایش روش 1

 *-00/2 50/2±04/1 93/2±97/0 58/2±01/1 زمان از بهینه استفاده و مطالعه صحیح روش 2

 -15/1 48/2±01/1 64/2±96/0 55/2±99/0 دادن امتحان های مهارت 3

 58/0 56/2±98/0 48/2±01/1 53/2±99/0 خواندن درس برای انگیزه ایجاد روش 4

 -20/1 42/2±99/0 59/2±98/0 49/2±97/0 خود درسی برنامه تنظیم نحوه 5

 *03/2 96/2±06/1 36/2±06/1 47/2±06/1 امتحان اضطراب کاهش نحوه 6

 48/0 50/2±90/0 44/2±00/1 46/2±94/0 وقت تنظیم روش 7

 -34/0 35/2±86/0 39/2±91/0 37/2±88/0 آموزشی های نامه آیین و مقررات با آشنایی 8

     ای حرفه -شغلی نیازهای 

 44/0 70/2±95/0 76/2±03/1 71/2±98/0 کشور شغلی های فرصت با آشنایی 1

 -10/0 68/2±06/1 69/2±04/1 69/2±05/1 جامعه در کاریابی روش 2

 -14/0 61/2±98/0 63/2±14/1 62/2±05/1 کارآفرینی روش 3

 *-10/2 46/2±86/0 72/2±97/0 57/2±91/0 جامعه در موجود مشاغل از آگاهی 4

 64/0 32/2±89/0 44/2±06/1 35/2±95/0 کاری صحیح عادات تقویت نحوه 5

 -74/0 26/2±90/0 36/2±95/0 30/2±92/0 شغل یک با سازگاری روش 6

 *33/2 13/2±87/0 44/2±06/1 25/2±96/0 خویش شغلی عالیق شناخت نحوه 7

     ازدواج و خانواده نیازهای 

 67/0 50/2±02/1 40/2±08/1 46/2±04/1 پروری فرزند روش 1

 **-64/2 29/2±97/0 64/2±06/1 44/2±02/1 ازدواج از بعد همسرداری آیین 2

 *-34/2 22/2±98/0 54/2±97/0 35/2±98/0 والدین و همسر بین هماهنگی ایجاد روش 3

 *-11/2 18/2±98/0 48/2±08/1 31/2±03/1 خانواده افراد به کمک چگونگی 4

 91/0 17/2±01/1 30/2±09/1 22/2±04/1 مخالف جنس با صحیح تعامل روش 5

 **-54/3 00/2±08/1 53/2±05/1 22/2±10/1 نامزدی ایام در صحیح برخورد روش 6

 **-73/4 18/2±98/0 48/2±08/1 13/2±07/1 خواستگاری صحیح روش 7

**P<0.01, * P<0.05 
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برگزاری اردوهای گردشگری و زیارتی تحت نظر سازمان میراث فرهنگی 

سازمان حج و زیارت در دانشگاه، استفاده از طراحان و گردشگری و 

تجاری، صنعتی و اداری به منظور فراهم کردن مبلمان اداری پیشرفته 

ها و و فضاسازی محیط دانشگاه، ترغیب دانشجویان به شرکت در برنامه

فوق برنامه، برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی در  هاییتفعال

ارد پیشنهادی است که مسئولین دانشگاه بین دانشجویان؛ از مو

در راستای برطرف کردن نیاز به شادی در دانشجویان دانشگاه  توانندیم

 .انجام دهند

انطباقی در اولویت دوم دانشجویان  -در این مطالعه نیازهای سازشی

قرار داشت. اولویت بندی این نیازها در مطالعات انجام شده توسط 

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

دانشجویان و در برخی دیگر اولویت متوسط و  یامهمترین نیاز مشاوره

اولویت  [4]کمی داشته است. برای مثال در پژوهش شکورنیا و همکاران 

 واندتیمطالعات مختلف م هاییافتهباالیی در این حیطه مشخص نشد. 

ها و همچنین حجم به عوامل فرهنگی و اجتماعی حاکم بر آن دانشگاه

مورد بررسی مربوط باشد. همچنین با  یهاو ترکیب جنسیتی نمونه

توجه به روش انجام مطالعات که از طریق پرسشنامه و خود اظهاری 

توسط دانشجویان بوده است، احتمال دارد برخی دانشجویان به دالیل 

انطباقی خود را به طور کامل گزارش نکرده  -مختلف نیازهای سازشی

دانشجویان  یادر بررسی نیازهای مشاوره [13] باشند. گیوازولیاس

کرده است که آن دسته از دانشجویان که مشکالت  یونانی گزارش

نسبت به مراکز مشاوره  ترییاند نگرش منفروانی داشته-عاطفی

دانشجویی داشته و مراجعه کمتری به این مراکز جهت حل مشکالت 

اند. در پژوهش حاضر، دو اولویت اول دانشجویان در این خود داشته

زندگی و روش حل تردید  حیطه نیازمندی به روش برخورد با مشکالت

 .و دودلی بیان شد

لی تحصی-دانشجویان سومین اولویت نیازهای مشاوره را مسائل آموزشی

و  [4]اعالم نمودند؛ این یافته با مطالعات شکورنیا و همکاران 

که نیازهای آموزشی را به عنوان سومین اولویت  [13] گیوازولیاس

آتیک  [12] دانشجویان معرفی کردند همخوان است. اگبوچوک و آکپان

به ترتیب در نیجریه و ترکیه نیازهای آموزشی را اولین  [14] و یالسین

العه مط هاییافتهاولویت مشاوره دانشجویان گزارش دادند که تا حدی با 

حاضر تفاوت دارد. در این حیطه، روش افزایش تمرکز حواس و روش 

اده بهینه از زمان از اهمیت بیشتری برخوردار صحیح مطالعه و استف

، نیز بیانگر آن [23] ، بیشاب و همکاران[19] بودند. تحقیقات عابدی

بود که اولین نیاز راهنمایی تحصیلی دانشجویان، نیاز به افزایش تمرکز 

حواس است. در واقع راهنمایی تحصیلی که هدف آن کمک به پیشرفت 

آموزشی بر  یهافتحصیلی است نقشی تسهیل کننده در تحقق هد

. دانشجویان به علل مختلف از کمبود حواس شکایت [5] عهده دارد

 یهای، مشکالت مربوط به ازدواج، عدم مهارتدارند. مشکالت مال

از مسائلی است  ییهامربوط به آینده شغلی نمونه یهامطالعه، دغدغه

که مشکالت در زمینه تمرکز حواس دانشجویان به وجود آورده است. 

از آنجا که هدف اصلی دانشجویان موفقیت تحصیلی است آنها احساس 

مشکل هستند. همچنین، روش  نیازمند روشی برای کاهش این کنندیم

تنظیم وقت، روش صحیح مطالعه و روش ایجاد انگیزه درس خواندن در 

اولویت بعدی نیازهای تحصیلی دانشجویان قرار داشت. نتایج برخی 

مطالعات نشان داده است، رویکردهای مطالعه و یادگیری و مدیریت 

وامل ده و از عها بوزمان از مشکالت اساسی بیشتر دانشجویان در دانشگاه

. این امر [24] ناکامی دانشجویان در تحصیل معرفی گردیده است

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

. نتایج نشان داد که بین دانشجویان زن و مرد در نیاز به روش دهدیم

صحیح مطالعه و استفاده بهینه از زمان تفاوت معنادار وجود دارد و 

دانشجویان مرد نیازمندی بیشتری دارند که باید در ارائه راهنمایی و 

ن دانشجویان مورد توجه قرار مدیریت زمان به ای یهاآموزش روش

 .گیرد

در اولویت چهارم حیطه نیازهای  یاهر چند نیازهای شغلی و حرفه

راهنمایی و مشاوره دانشجویان قرار گرفت ولی دو نیاز زیر مجموعه این 

شغلی کشور و روش کاریابی در  یهاحیطه، یعنی آشنایی با فرصت

 آمد. این یافته با نتایج جامعه، جز پنج نیاز اولیه دانشجویان به حساب

که دومین حیطه [12] ؛ و اگبوچوک و آکپان[4]شکورنیا و همکاران 

دانشجویان را نیازهای شغلی گزارش نمودند؛  یااولویت نیازهای مشاوره

که در پاکستان با بررسی  [25] و همکاران (Dogar) همچنین، دوگار

نیازهای مشاوره دریافتند که دانشجویان مهمترین اولویت مشاوره را 

 یافتهاند، تا حدودی ناهماهنگ است. اما این نیازهای شغلی اعالم نموده

که نیازهای شغلی اولویت پایینی [7] با نتایج مطالعه ربیعی و همکاران

نوع جامعه مورد پژوهش  تواندیداشتند، همخوانی دارد. دلیل تفاوت م

باشد، جامعه مورد پژوهش مطالعه حاضر و مطالعه ربیعی و همکاران، 

 ختلف بود ولی تحقیقات شکورنیام یهادانشجویان دانشگاه آزاد با رشته

و همکاران، دانشجویان دانشگاه دولتی علوم پزشکی بود. این تفاوت در 

نیازهای شغلی دانشجویان حاکی از تفاوت نیاز بر حسب رشته تحصیلی 

 .و شغل مورد نظر آنان در آینده است

نیازهای مشاوره در حیطه خانوادگی و ازدواج از نظر دانشجویان مورد 

کمترین اولویت را داشت. این یافته با نتایج پژوهش ربیعی و  بررسی

همخوان است. از آنجایی که به  [4] و شکورنیا و همکاران [7]همکاران 

دلیل تراکم برنامه درسی و مشکالت جانبی در طول دوران تحصیل در 

دانشگاه، دانشجویان فرصت زیادی برای پرداختن به مسائل خانوادگی 

 نسبتو ازدواج ندارند و از طرفی آمار دانشجویان متأهل در دانشگاه به 

دانشجویان مجرد کم است، و احتماالً تعداد دانشجویانی که با این 

ها نیازمند باشند قابل مشکالت مواجه باشند و به این نوع مشاوره

ده اظهار ش یامالحظه نیست. بنابراین، طبیعی است که نیازهای مشاوره

توسط دانشجویان در این حیطه وزن باالیی نداشته باشد. شاید به همین 

لیل نیازهای مشاوره خانوادگی و ازدواج در بیشتر مطالعات انجام شده د

به عنوان یک حیطه مورد بررسی قرار نگرفته و یا در اولویت آخر قرار 

 .دارد

یافته دیگر این پژوهش این بود که در بیشتر موارد بین نیازهای 

راهنمایی و مشاوره دانشجویان زن و مرد تفاوت معنادار وجود نداشت 

سطح تقاضای دانشجویان مرد برای مشاوره از دانشجویان زن بیشتر  و

پژوهش حاضر در مطالعات گیوازولیاس  هاییافتهبود. نتایج متفاوت با 

گزارش شده است. ارزیابی نیازهای  [4] و شکورنیا و همکاران [12]

مشاوره دانشجویان در این دو مطالعه نشان داد که نیازهای مشاوره 

 تواندیک علت این امر مدانشجویان زن بیشتر از مرد بوده است. که باز ی

دو جامعه آماری متفاوت مطالعات باشد به طوری که در مطالعه شکورنیا 

و همکاران، دانشجویان دختر بیشتر در خوابگاه ساکن بوده و دور از 

خانواده بودند و رضایت کمی از شرایط محیط زندگی داشته و استرس 
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نیز با بررسی  [17] . دوگانکردندیو افسردگی بیشتری احساس م

ساله در ترکیه خاطر  11نیازهای مشاوره دانشجویان طی یک دوره 

 خدمات نشان کرده است که دختران تمایل بیشتری جهت استفاده از

دارند. وی نگرش مثبت دخترها نسبت به مراکز مشاوره را  یامشاوره

و معتقد است پسرها تقاضای  کندیعلت تقاضای بیشتر آنان معرفی م

و به  دانندیمشاوره و مراجعه به مراکز مشاوره را نشانه ضعف خود م

همین دلیل نگرش مثبتی به مرکز مشاوره دانشجویی نداشته و کمتر 

ی مشاوره خود را اظهار کرده و جهت طرح مشکالت خود نیز نیازها

. اما آنچه در پژوهش حاضر گزارش کنندیکمتر به این مراکز مراجعه م

شد متفاوت از این اظهار نظر است. از سویی یکی از مواردی که بین 

دانشجویان زن و مرد در احساس نیاز متفاوت بود، نیاز به روش افزایش 

د که دانشجویان زن، نیازمندی بیشتری از خود نشان اعتماد به نفس بو

که دانشجویان زن از عدم اعتماد به نفس  دهدیدادند. این یافته نشان م

کنند نیازمند روشی برای افزایش آن -شکایت داشته و احساس می

. خودآگاهی، مثبت اندیشی و احساس توانمندی که از باشندیم

ت مشکالتی را برای دانشجویان افراد با عزت نفس باالس یهامشخصه

 .باشندیزن ایجاد کرده که نیازمند راهی برای کاهش این مشکل م

 نتیجه گیری

پژوهشگران معتقدند نظر خواهی مستمر از دانشجویان درباره کیفیت 

و نیازسنجی ادواری به عنوان یک راهکار اساسی  یاخدمات مشاوره

ها در حل نشگاهجهت موفقیت مراکز خدمات مشاوره در سطح دا

؛ [26]مشکالت دانشجویان باید مورد توجه جدی مسئولین قرار گیرد 

ها جهت تحقق این مهم باید به بنابراین، انجام نیازسنجی در دانشگاه

ن از نتایج ای یریگعنوان بخش مهمی از این برنامه اجرایی شود. با بهره

برای حل مشکالت دانشجویان و  توانیمطالعه و مطالعات مشابه م

 کرد. بنابراین، با توجه به یزیرجلوگیری از افت تحصیلی آنان برنامه

با استفاده از مشاورین مجرب و  شودیمطالعه توصیه م هاییافته

مختلف به ویژه  هایینهآموزشی در زم یهاها و کارگاهکارآزموده برنامه

د به نفس، تمرکز حواس، روش شاد زیستن، افزایش اعتما یهاروش

سازگاری با محیط دانشگاه، روش برخورد با مشکالت زندگی و روش 

صحیح مطالعه و تنظیم وقت جهت دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه 

طراحی و اجرا شود و با انجام نیازسنجی مداوم نیازهای واقعی مشاوره 

 ت گیرد. همچنیندانشجویان شناسایی و در آن راستا برنامه ریزی صور

توسط مرکز مشاوره و مشاوران )به طور اخص دانشگاه  شودیپیشنهاد م

آزاد اسالمی واحد دزفول( در جهت آموزش روش داشتن زندگی شاد، 

افزایش اعتماد به نفس، تمرکز حواس و دیگر نیازهای راهنمایی 

آموزشی و  یهادانشجویان راهکارهایی اتخاذ شود. بعالوه، در برنامه

 هایینهاختصاصی ویژه دانشجویان متأهل در زم یها، آموزشیاشاورهم

آیین همسرداری، فرزندپروری و هماهنگی بین همسر و والدین و مقابله 

جهت شناخت جنس  ییهابا حساسیت و زودرنجی؛ تالش برای ارائه راه

مخالف برای دانشجویان مجرد و کمک به انتخاب همسر آینده؛ برگزاری 

آموزشی و استفاده از مشاورین مجرب و کارآزموده جهت  یهاکارگاه

آموزشی برای  یهاحل مشکالت درسی و تحصیلی و برگزاری کارگاه

حل مشکالت شغلی خصوصاً مشکالت انتخاب شغل و کاریابی و استفاده 

 .از مشاوران شغلی با تجربه، در دستور کار قرار گیرد

یازهای راهنمایی و مشاوره که پژوهش حاضر ن شویمیدر پایان متذکر م

از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول در سال  یارا روی نمونه

مورد بررسی و ارزیابی قرار داد؛ در تعمیم نتایج این  95-94تحصیلی 

را در نظر داشت. این  یریگمطالعه باید محدودیت جغرافیایی و نمونه

جویی کشور باشد، زیرا کامالً معرف جمعیت دانش تواندینمونه نم

قومی، اقلیمی و اجتماعی نقاط مختلف ممکن است نیازهای  یهاتفاوت

قرار دهد. در این راستا پیشنهاد پژوهشی  یررا تحت تأث یامشاوره

دانشجویی از دیگر نقاط کشور  یهابا نمونه هایازسنجیمطالعه حاضر، ن

ی است تا چه به لحاظ فرهنگی و قومی، و چه جغرافیایی و اقلیم

و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد  یآورمختلف جمع یهااطالعات نمونه

از نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان فراهم  یترو نیمرخ کامل

شده و در دسترس مشاوران و دیگر متخصصان حوزه روانشناسی و 

 .مشاوره و نیز مسئولین دانشگاهی قرار گیرد

 تشکر و قدردانی

دانشجویان و مسئولین دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول که در از کلیه 

ها ما را یاری رساندند کمال تشکر را داریم. اجرا و تکمیل پرسشنامه

 11838الزم به ذکر است، این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی شماره 

بین نویسندگان و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول 

 باشدیم

 منافع تضاد

منافع بین نویسندگان و مجله راهبردهای آموزش در  تضادهیچ گونه 

.علوم پزشکی مشاهده نشده است
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