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   تحقيقي ه مقال
  

  
  

  ديدگاه ذي نفعان كليدي در خصوص عملكردبررسي 
   مراكزمشاوره دانشجويي

  
         يدهكچ  

مراكز مشاوره دانشجويي ، مراكزي هستند كه در مجموعه معاونت  :زمينه وهدف
ي هدفمند ، در راستاي ارتقاء سالمت جسمي ، رواني دانشجويي ، فرهنگي دانشگاهها به صورت

به منظور بهبود عملكرد اين مراكز و در جهت . و اجتماعي دانشجويان ارائه خدمت مي كنند 
ارتقاء سالمت جوانان اين مطالعه با هدف بررسي ديدگاه ذي نفعان كليدي در مورد ابعاد 

 . هادات اصالحي ، طراحي و اجرا گرديد مختلف مراكز مشاوره دانشجويي به منظور ارائه پيشن
اين پژوهش ، مطالعه اي كيفي بوده كه بر مبناي گراندد تئوري و با استفاده از   :روش آار

روش بحث متمركز گروهي با شركت ذي نفعان كليدي اعم از دانشجويان و آگاهان كليدي 
 اطالعات ، تجزيه و ضمن جمع آوري.  دانشگاه علوم پزشكي كشور انجام گرفت 9منتخب از 

تحليل داده ها به روش تجزيه و تحليل محتوا و به صورت تحليل قياسي صورت پذيرفت و 
  . بدين ترتيب ايده ها ، پديده ها و مفاهيم از ديدگاه شركت كنندگان در مطالعه استخراج گرديد 

زاره ها  گزاره استخراج گرديد و تحليل مقايسه اي اين گ243در اين بررسي  : يافته ها
منجر به دسته بندي و استخراج ديدگاهها و ايده ها در چهار محور اصلي نياز دانشجويان به 
خدمات مراكز مشاوره دانشجويي ، موفقيت ها و چالش هاي مراكز مشاوره دانشجويي ، 

  . اولويت هاي خدمات مراكز مشاوره دانشجويي و راهكارهاي ارتقاء خدمات اين مراكز گرديد 
يافته هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه نياز به مراكز مشاوره : ريي نتيجه گ

دانشجويي ضرورتي انكار ناپذير است كه فرهنگ سازي ،اطالع رساني ، سياستگزاري ، 
تصميم گيري و برنامه ريزي مشاركتي با حضور فعال ذي نفعان ، ارائه خدمت با توجه به 

اده از پتانسيل هاي ارزنده موجود جهت خدمت اولويت هاي مورد نياز دانشجويان و استف
  . د ان ميسر مي گرد رارساني ، بهره برداري هر چه بيشتر از اين مراكز

 . مراكز مشاوره دانشجويي – ذي نفعان كليدي –ديدگاه  : گان آليديواژ

  
    1/7/86:تاريخ پذيرش مقاله           11/9/86: تاريخ اصالح نهايي          12/1/86:تاريخ دريافت مقاله                          
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 1386زمستان،4؛ شماره25دوره/مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران

 
  ه  مقدم 

انسان براي زندگي موفقيت آميز نيازمند 
برخورداري از آرامش ، سالمت و كارآمدي در 
. ابعاد زيستي ، رواني و اجتماعي مي باشد 

تغييرات اجتماعي ، فرهنگي ، تحول در 
ساختار زندگي و گسترش شبكه ارتباطات 

مكن است به بروز موقعيت هاي انساني م
تنش زا و چالش برانگيزي به ويژه در جوانان 

در چنين شرايطي شناخت بهتر . منجر گردد 
و چند جانبه موقعيت ، شناسايي راه حل هاي 
گوناگون ، تجزيه و تحليل آنها و مهارت حل 

در اين موقعيت ها . مسئله مورد نياز است 
، انگيزه و مشاوره مي تواند با ارتقاء دانش 

مهارت ، به شناخت مسئله و تصميم گيري 
  ).1(اگاهانه افراد ياري رساند 

چنين شرايطي در دانشجويان دانشگاهها به 
لحاظ حساسيت اين سنين ، شرايط بحراني 
اين مقطع زندگي ايشان به ويژه در سالهاي 
اول ورود به دانشگاه و نياز آنان به سازگاري 

 دانشجويي و با محيط و ورود به زندگي
مديريت مسائل تحصيلي ، عاطفي و معيشتي 

البته توان ذهني و . كامال مشهود است 
شرايط فرهنگي ، اجتماعي دانشجويان مي 
تواند بستر مناسبي را براي ارائه خدمات 
. مبتني بر نياز و ديدگاه ايشان فراهم آورد

بنابراين دانشگاه موقعيت مناسبي براي ارائه 
ساندن به اين قشر سرنوشت خدمات و ياري ر

يكي از خدمات مورد . ساز كشور مي باشد 
نياز جوانان دانشجو ارائه مشاوره هاي اصولي 

بدين ترتيب خدمات مشاوره اي مي . است 
تواند به عنوان بخش جدايي ناپذير از هيأت 
تعليم و تربيت نهاد دانشگاه به طرق گوناگون 
از جمله مشاوره ، آموزش ، پيشگيري ، 
مداخله و درمان ، دانشجويان را حمايت نمايد 

با توجه به اهميت و نقش دانشگاهها در ).2(
ياري رساندن به دانشجويان در نيل به 
موفقيت و پيشرفت تحصيلي ، تفكر منطقي ، 
انتخاب و تصميم گيريهاي سنجيده ، بهره 

برداري بهينه از قابليت ها ، استعدادها و 
 موقعيت ها و توانمندي ها ، سازگاري با

پيشگيري از بروز صدمات جسمي ، روحي ، 
رواني و اجتماعي، مراكز خدمات مشاوره اي 

 1374 در دانشگاهها و از سال 1368از سال 
در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ايجاد و 

  . توسعه يافته است 
اهداف دفاتر و مراكز مشاوره دانشجويي 
 دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي ،

كمك به مراجعين براي شناخت بهتر خود به 
منظور ارتقاء فكري و اعتالي هر چه بيشتر 
توانمندي ها ، انتخاب و تصميم گيري هاي 
مهم زندگي ، رشد توانايي و استعدادهاي 
بالقوه و توسعه خالقيت هاي مراجعين و به 
كارگيري اين قابليت ها در تعالي فرد و 

ادگي ، همسر اجتماع ، بهبود سازگاري خانو
، پيشگيري از ... گزيني ، روابط زناشويي و 

بروز مشكالتي كه مي تواند سرمنشا ايجاد 
 شناختي گردد ، –اختالالت عميق عاطفي 

تالش براي درمان نارسايي ها و اختالالت 
 عاطفي و هيجاني ايجاد شده ، –شناختي 

آموزش مهارت هاي الزم براي برقراري 
يگر در محيط هاي روابط سالم با افراد د

مختلف اجتماعي ، آموزش مهارت هاي الزم 
مواجهه با مقتضيات رشد و تحول و ارضاي 
سالم نيازهاي هر مرحله از رشد ، شناخت و 
پذيرش ارزش هاي حاكم بر جامعه و 
شناسايي و تحليل هيجان هاي بازدارنده از 
پذيرش و عمل به اين ارزشها و ارتقاء سطح 

  ). 3(شد بهداشت رواني مي با
سوابق مطالعات انجام در اين زمينه حاكي از 
آن است كه مراكز مشاوره دانشجويي جايگاه 
مناسبي براي ارائه خدمت به دانشجويان مي 

رادولف و همكاران در مطالعه خود به . باشد 
نقش مراكز مشاوره در انطباق دانشجويان 
علوم پزشكي با هويت ، ارزشها و نوع آموزش 

ته و به اين نتيجه دست يافته اند آنان پرداخ
كه مشاوره مي تواند نقش مهمي در تسهيل 

انطباق دانشجويان با شرايط داشته باشد 
بايد در نظر داشت كه توجه به ابعاد ).4(

مختلف سالمتي اين قشر آينده ساز و توسعه 
كمي و كيفي خدمات ويژه آنان با توجه به 
نيازهاي خاص ايشان بسيار حائز اهميت 

ميل من و همكاران طي مطالعه خود .است 
نشان دادند كه فكر به خودكشي ، ترس 

و افسردگي سه  همراه با نگراني و اضطراب
مشكل عمده و شايع دانشجويان مراجعه 

سالمت  كننده به كلينيك اورژانس مشاوره
مطالعه ديگري ). 5(روان دانشگاه بوده است 

نيز در توصيف نيازهاي مشاوره اي 
يان به نتايج مشابهي دست يافته دانشجو
ابتال به بيماريهاي آميزشي و ). 6(است 

مصرف مواد مخدر نيز از مشكالت ويرانگري 
هستند كه متاسفانه قشر جوان جامعه در 

محققين . معرض اين خطرات مي باشند 
ديگر نيز با توجه به شرايط پرمخاطره جوانان 
دانشجو پيشگيري سطوح اول ، دوم و سوم را 

و به ارائه ) 8و7(ر دانشگاه الزم دانسته اند د
خدمات آموزشي و مشاوره اي اعم از مشاوره 
فردي ، گروهي و استفاده از آموزش و 
مشاوره از طريق همسانان تاكيد داشته اند 

در مطالعه اي كه توسط معاونت ) . 10و9(
تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت در مورد 

 از طريق آموزش مشاوره بهداشت باروري
همسانان در دانشجويان دانشگاه علوم 
پزشكي قزوين انجام گرفته ، نشان داده شده 

دانشجويان مورد مطالعه به % 1/87است كه 
ضرورت وجود گروه آموزش ديده براي ارائه 
آموزش و مشاوره همسانان در بين 

آنان % 7/64دانشجويان اعتقاد داشتند و 
 مشكالت اظهار داشتند كه در طرح مسائل و

). 11(با گره همسان خود راحت تر هستند 
وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري نيز بر 
اساس مطالعه اي كه با شركت دانشجويان 

 دانشگاههاي تحت 1383ورودي سال 
پوشش خود انجام داده ، گزارش كرده است 
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433   ...           ديدگاه ذي نفعان كليدي درموردمراكز

دانشجويان ، هر فردي % 7/96كه به نظر 
ر مي تواند براي حل مشكالت خود از مشاو

آن دانشجويان معتقد % 5/11كمك بگيرد و 
بودند ، كسي را ندارند كه هنگام مشكالت 

در همين ). 12(عمالً از آنها حمايت كند 
راستا ، معاونت دانشجويي وزارت بهداشت ، 
درمان و آموزش پزشكي به دنبال بررسي 
عملكرد مراكز مشاوره دانشجويي 
دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در سال 

 عنوان كرده است كه مشكالت 1383
دانشجويان مراجعه كننده به مراكز مشاوره 
دانشجويي در سه دسته كلي مشكالت رواني 

و %) 28(، اقتصادي %) 55(، اجتماعي 
قابل  ).13(جاي مي گيرد %) 17(تحصيلي 

توجه است مطالعات ديگري كه در 
دانشگاههاي شهيد چمران اهواز، لرستان، و 

 انجام شده است نيز به تربيت معلم تهران
). 16و15و14(نتايج مشابهي دست يافته اند 

تشابه نسبي مطالعات موجود حاكي از آن 
است كه مي توان با بررسي ديدگاه ذي 
نفعان كليدي اعم از دانشجويان و آگاهان 
كليدي به نتايج قابل توجهي در راستاي 
ارتقاء شرايط موجود مراكز مشاوره دست 

 .يافت 
كه انسان سالم ، محور توسعه پايدار از آنجا 

است و به ويژه در صورتسالمت جوانان يك 
جامعه است كه آن جامعه مي تواند پله هاي 
ترقي و تكامل را طي نموده و به توسعه 
دست يابد، سرمايه گذاري ، صرف وقت و 
انرژي براي اين قشر سرنوشت ساز جامعه ، 
سود بسياري را به بار خواهد داشت و 

داختن به اين مطلب ، موجب تحمل بهاي نپر
با عنايت به اين مطلب . سنگيني خواهد بود 

كه تحقيقات انجام شده در مورد مراكز 
مشاوره دانشجويي ، تحقيقاتي كمي بوده و 
شناخت و شفاف سازي عميق ابعاد مختلف 
عملكرد اين مراكز نيازمند انجام مطالعه اي 

لعه را با كيفي بوده است ، محققين ، اين مطا
هدف بررسي ابعاد مختلف عملكرد مراكز 

مشاوره دانشجويي از ديدگاه ذي نفعان 
كليدي به منظور ارائه پيشنهادات اصالحي 
طراحي و اجرا نمودند تا در راستاي بهبود 
ساختار تشكيل شده ، گسترش خدمات ، 
تعميم تجارت موفق به ساير نقاط و شناخت 

ت با نياز بيشتر ديدگاهها و انطباق خدما
مخاطبان ، اطالعات مورد نياز در اختيار ذي 

 . نفعان قرار گيرد
  

 

روش كار                   
پژوهش حاضر، مطالعه اي كيفي است كه به 

و بر مبناي  شيوه بحث متمركز گروهي
  .گراندد تئوري اجرا گرديده است 

از آنجا كه اين مطالعه به بررسي كيفي فرايند 
ر مراكز مشاوره دانشجويي مي نياز تا پاسخ د

پردازد و بررسي اين فرايند مي تواند به 
روشن شدن مسير و شكوفايي راهكار هاي 
بديع بينجامد ، مبناي اين پژوهش ، گراندد 

  .تئوري  مي باشد
 هدف اين پژوهش توصيف ديدگاه آگاهان 
كليدي و دانشجويان به عنوان مخاطبين 

خصوص اصلي مراكز مشاوره دانشجويي در 
ابعاد مختلف عملكرد اين مراكز به منظور 
ارائه پيشنهادات اصالحي ، جهت بهبود و 

 با عنايت .تقويت ساختار موجود بوده است 
به اين مطلب كه دانشگاه هاي علوم پزشكي 
كشور در سه تيپ مختلف طبقه بندي شده 
اند، اين نكته در نمونه گيري از آگاهان 

و به طور كليدي مورد توجه قرار گرفت 
تصادفي از هر تيپ سه دانشگاه علوم پزشكي 
انتخاب شدند تا آگاهان  كليدي مراكز 

  . .مشاوره آنان در مطالعه شركت نمايند
 دانشگاههاي علوم پزشكي بدين ترتيب

 ، اروميه ، قزوين تهران، شهيد بهشتي، ايران
 و بهزيستي و  ...، بقيه ا ر، شهركرد ، بوشه

 و ادفي انتخاب شده به طور تصتوانبخشي، 
پس از جلب موافقت معاونين دانشجويي، 

 دانشگاه هاي مذكور و كسب فرهنگي

  ها جمع آوري دادهرضايت شركت كنندگان،
طي اجراي يك بحث از آگاهان كليدي 

 نفر از ايشان 9گروهي متمركز با حضور 
 4همچنين در اين مطالعه .صورت پذيرفت 

يان مؤنث بحث گروهي متمركز نيز با دانشجو
و مذكر دانشگاه علوم پزشكي قزوين به 

 كه در هر  صورت پذيرفت جنسيتتفكيك
 دانشجو كه به روش گلوله 8بحث گروهي 

 . .برفي انتخاب شده بودند شركت داشتند
جلسات بحث با مديريت محققين تا رسيدن 
به غناي الزم و اشباع اطالعات اداره شد تا 

 هاي نو كسب ديدگاهها و ايده ها و پديده
 . حاصل آيد 

جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها به 
روش تجزيه و تحليل محتوا به صورت 

تجزيه و تحليل ابتدا به . همزمان انجام شد 
در كد . صورت كدگذاري باز صورت گرفت

گذاري باز، متن هر بحث به طور مكرر 
بازخواني شد و جمالت و مفاهيم اصلي 

. كد ثبت شداستخراج گرديده و به صورت 
سپس كدهايي كه به لحاظ مفهومي با 
يكديگر مشابه بودند به صورت دسته بندي 

پس از آن كدگذاري محوري .تنظيم گرديد
  .انجام شد

 كدها و دسته هاي اوليه اي كه در كدگذاري 
باز ايجاد شده بودند با يكديگر مقايسه و 

دسته هايي كه به  ضمن ادغام موارد مشابه،
مي شدند حول محور يكديگر مربوط 

تمركز اين مرحله بر .مشتركي قرار گرفتند
شرايطي بود كه به پديده مورد نظر و 

بدين ترتيب .استخراج ايده ها منجر مي شد
تحليل داده ها به صورت قياسي، به استخراج 
ديدگاهها، پيشنهادات و ايده هاي نو 

در اين مطالعه براي اطمينان از .انجاميد
ج، استخراج كدها ابتدا صحت و پايايي نتاي

توسط هريك از محققين كه داراي تجربه 
كافي و توانمندي علمي بودند با درگيري 

مستمر با داده ها و مشاهده مداوم به  يذهن

www.SID.ir [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

ci
ri

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 9

http://jmciri.ir/article-1-1173-fa.html


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  نيلوفر پيكري و همكاران        

 

434

 1386زمستان،4؛ شماره25دوره/نمجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايرا

صورت خواندن چندين باره داده ها به صورت 
  مجزا انجام گرفته و سپس هم خواني كدهاي 
استخراج شده توسط محققين مورد بازنگري 

براي دستيابي به .  قرار گرفتو بررسي
همخواني يافته ها از محقق ديگري كه 
ارتباط با پژوهش نداشته ، به عنوان ناظر 
خارجي استفاده شد و با توجه به وجود درك 
مشابه يافته ها ، همخواني نيز تائيد گرديد و 

   .نتايج نهايي ارائه شد
  
  

    نتايج   
ل داده در اين بررسي، در نتيجه تجزيه و تحلي

 گزاره استخراج گرديد و تحليل 243ها، 
مقايسه اي اين گزاره ها منجر به دسته بندي 

 محور 4و استخراج ديدگاهها و ايده ها در
اصلي نياز دانشجويان به خدمات 
مراكزمشاوره دانشجويي، موفقيت ها و چالش 
هاي مراكز مشاوره دانشجويي، اولويت هاي 

و خدمات مراكز مشاوره دانشجويي 
راهكارهاي ارتقاء خدمات مراكز مشاوره 

  . دانشجويي گرديد 
  

نياز دانشجويان به 
خدمات مراآز مشاوره 

 دانشجويي
ــروه    ــدگان در بحــث گ ــركت كنن ــامي ش تم
ــه   ــزوم ارائ آگاهــان كليــدي ؛ در خــصوص ل
خدمات مـشاوره دانـشجويي ، متفـق القـول          

آنان موقعيت حساس دانشجويان ، در      . بودند  
 آنان و تمايل دانـشجويان      معرض خطر بودن  

يكـي از   . را دليل اين ضرورت مـي دانـستند         
  : شركت كنندگان در اين زمينه اظهار داشت 

هر جا كه مركـز فعـال شـده و دانـشجوها            « 
شـناخته انـد و اعتمـاد كـرده انـد ، بچـه هـا        
مراجعه كرده اند و رجـوع دانـشجويان نـشان          

  » مي دهد كه بايد مركز باشد 
يدي شركت كننده در بحث ، اغلب آگاهان كل

ارائه خدمات مشاوره اي دانشجويي را از 
خصوصي در  طريق بخش هاي دولتي و 

كنار هم مناسب دانستند البته به نحويكه 
نظارت بر عملكرد بخش خصوصي در نظر 
گرفته شود و از آن براي تنوع خدمات و 
افزايش جاذبه براي دانشجويان استفاده شود 

 گرفته با دانشجويان ، در بحث هاي انجام.
نياز به خدمات مراكز مشاوره دانشجويي 
مطرح شد و داليل آنان براي اين احساس 
نياز ، عدم توانايي همه افراد براي حل 
مشكالت ، استفاده از نظرات و تجارب 
ديگران ، در دسترس بودن دفتر مشاوره 
دانشجويي دانشگاه و نياز دانشجويان به 

. اي حرف زدن بوده استجايي قابل اعتماد بر
مركز مشاوره در دانشگاه در دسترس تر « 

است و دانشجويان هر روز مي توانند مراجعه 
 ولي برخي ديگر ، چنين نيازي را .» كنند 

احساس نمي كردند و معتقد بودند كه 
دانشجويان به سني رسيده اند كه خود بتوانند 

  . مشكالت خود را حل كنند 
د فكر كنم ، خودم چون آخرش خودم باي« 

بايد تصميم بگيرم ، خوب از همون اول 
خودم مي شينم درست فكر مي كنم ، درست 

  » تصميم مي گيرم 
و بعضي نيز علت عدم احساس نيازشان اين 
بود كه ذهنيت خوبي از عملكرد مراكز 
مشاوره نداشتند و معتقد بودند اين دفاتر به 

  . صورت كليشه اي عمل مي كنند 
 

ا و چـالش هـاي      موفقيت ه 
 مراآز مشاوره دانشجويي 

شركت كنندگان گروه آگاهان كليدي بر ايـن        
نظر بودند كه مراكز مـشاوره دانـشجويي بـه          
طور نسبي موفق بـوده اسـت و ايـن مطلـب            
مطرح شـد كـه ايـن مراكـز در دسـتيابي بـه              
اهداف كوتاه مدت موفق بوده ولي در رسيدن        

  .به اهداف دراز مدت موفق نبوده است
 با توجه به امكانات موجود مراكز خوب كار         «

مي كنند ولي در ابعـاد ديگـر از عهـده دفـاتر       
نـا اميـدي از آينـده و اشـتغال          ... خارج است   

چيزهايي است كه ما نمي توانيم كاري بكنيم        
« 

 توافق اكثريت بر اين بوده اسـت كـه وجـود           
نداشتن فرهنگ مشاوره در دانشجويان باعث      

كز مشاوره استقبال مناسـبي   شده تا آنها از مرا    
  . نداشته باشند 

مــشكل فرهنگــي جامعــه مطــرح اســت و « 
تــابوي فرهنگــي مــشاوره باعــث كــم شــدن 

 به نظر آنان دانـشجويان      »موفقيت آنها شده    
بـه مراكـز اعتمــاد ندارنـد و البتـه تبليغــات و     
اطالع رساني نيز در اين زمينه ضـعيف بـوده          

  . است 
ـ       ا مركـز مـشاوره     از ديدگاه دانشجوياني كـه ب

دانشجويي آشنا بودند ، اين مراكز بـه منظـور          
  . دستيابي به موفقيت نيازمند تقويت هستند 

موانـع موجـود بـر سـر راه        در راستاي بررسي    
ارائه خدمات مشاوره اي گروه آگاهان كليدي       
، بعضي موانع موجود را در سطح كالن بيـان          

ايشان بر اين نظر بودند كـه شـرح         . كرده اند   
ايف پيش بينـي شـده بـا سـاختار موجـود            وظ

  .دفاتر مشاوره تناسب ندارد 
توجه به واقعيات موجـود دانـشگاهها نمـي         « 

 » ايده آل نوشته شده است » « شود 
  :يكي از شركت كنندگان اظهار داشت 

يكي از عواملي كـه باعـث مـي شـود كـه             « 
ــزه     ــد ، انگي ــوب نده ــه مطل ــشاوره نتيج م

اي مـشاوران در    شرايط ارتقاء بـر   . نيروهاست
نظر گرفته نشده و يكي از عوامل ركود اسـت        

«.  
آنان در نظر نداشتن نيازها ، مشورت نكـردن         
با مراكز مشاوره و بازخورد نگرفتن از آنان در         
مورد شرح وظـايف و كـاربردي نبـودن آئـين         
نامه ها را از جمله علل همسو نبودن فعاليـت          
هاي مراكز مشاوره با شرح وظايف پيش بيني        

ضعف اطالع رساني ، عـدم      . شده دانسته اند    
استفاده از پتانسيل هاي موجود و سازماندهي       
خدمات از جمله موارد ديگري است كه توسط     

  . آگاهان كليدي مطرح شد 
از ديدگاه دانشجويان نحـوه مـشاوره اي كـه          
ارائه مي گردد و كليشه اي بودن مشاوره ها ،          
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435   ...           ديدگاه ذي نفعان كليدي درموردمراكز

ــشجويان ا  ــراي اســتفاده دان ــانعي ب ز خــود م
  . خدمات مشاوره اي است 

بيـشتر  ... حرف هـاي تكـراري مـي زننـد          « 
  »اوقات هم حالت نصيحت گونه دارن 

دانشجويان همگي متفـق القـول بودنـد كـه          
اطالع رساني مناسبي جهت شناساندن مركـز       
مشاوره دانشجويي در دانشگاه و جلب اعتماد       

  . آنان انجام نگرفته است 
تواننـد اعتمـاد    تبليغات زيادي ندارنـد كـه ب      « 

خيلي « . » بچه ها را به خودشون جلب كنند        
هــانمي دوننــد كــه همچــين جــايي ، مركــز 

  . » مشاوره اي دارد 
از ديدگاه دانشجويان نيز اين نكته ذكـر شـد          
كه بحث مشاوره در فرهنگ مـا جـا نيفتـاده           

  . است 
اولويت هاي خدمات مراآز    

 مشاوره دانشجويي 
شايعترين مسائل و از ديدگاه آگاهان كليدي ، 

مشكالت دانشجويان مراجعه كننده به مراكز 
كه در واقع اولويت هاي خدمات مراكز 
مشاوره دانشجويي مي باشند ، مشكالت 
  تحصيلي ، افسردگي و اضطراب ، نا اميدي و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بي قراري ، ارتباط با جنس مخالف و آسيب 
ات هاي رواني ناشي از آن ، ازدواج ، ارتباط

بين فردي ، مشكالت مالي ، نگراني از آينده 
، اشتغال و مشكالت ناشي از تضاد فرهنگي 

  . بوده است 
نظر اكثر شركت كنندگان بر اين بوده است ، 
مشكالتي كه در وهله اول توسط دانشجويان 

  بيان 
  . مي شود ، كاذب است 

گاهي مشكلي را مي گويند ولي وقتي « 
شكلش اين نيست مطلب را باز مي كنيم ، م

مثال مي گويد مشكل تحصيلي دارم وقتي باز 
  .»...مي كنم مشكل ارتباطات دارد 

علل مطرح شده در اين زمينه از ديدگاه 
آگاهان كليدي ، عدم اعتماد دانشجويان ، 

.  بوده است ...موانع فرهنگي ، شرم و حيا و 
جالب توجه است كه يكي از دانشجويان 

ر پاسخ به اين شركت كننده ، در بحث د
مطلب كه كدام موضوع براي ارائه خدمت در 
مركز مشاوره داراي اولويت است ، اظهار 

 : داشت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  به نظر من مرتبط با جامعه است ، آن « 
جامعه اي كه مركز مشاوره مي خواد در آن  

  . » خدمت ارائه دهد 
موضوعاتي كه توسط دانشجويان با بيشترين 

 مطرح شد عبارتند از سالمت روان ، فراواني
ايجاد انگيزه و هدفمندي ، مشكالت مالي ، 

  . اشتغال و ازدواج 
مهمترين كاري كه مركز مشاوره مي تواند « 

  انجام بده مسأله سالمت روان دانشجوست ، 
چون از جهات مختلفي در فشاره ، حاال 
مساله ازدواجش ، مسئله مالي و يا درسي و 

.... «  
روابط خانواده ،  بين فردي اعم ازروابط 

دوستان و اساتيد ، برنامه ريزي درس و 
مشكالت تحصيلي ، موضوعات ديگري 

  .هستند كه توسط دانشجويان مطرح شد 
 

راهكارهاي ارتقاء خدمات   
 مراآز مشاوره دانشجويي 

راهكارهاي ارائه شده توسط شركت كنندگان      
  :در جدول زير خالصه شده است 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اگر جايي تعريف «  آگاهان كليدي از ديدگاه

   راهكارهاي ارتقاء خدمات مراكز مشاوره دانشجويي از ديدگاه شركت كنندگان ) : 1(جدول شماره 
 دانشجويان آگاهان كليدي

تعيين هدف،برنامه ريزي وگسترش فعاليتهاي مركز مشاوره و شفاف *
  سازي چارچوب عملكرد مركز مشاوره *

  گ با ساير بخش ها ايجاد ارتباط تنگاتن* 
  تاثير گذاشتن بر سياست هاي كالن دانشگاه *
  ارائه گزارش عملكرد به ذي نفعان *
  فرهنگ سازي *
  اطالع رساني گسترده و مناسب *
  جلب اعتماد دانشجويان *
  بررسي مشكالت دانشجويان ، علت يابي و ارائه راهكار *
  اجرايي كردن راه حل هاي ارائه شده*
  دانشجويان به خدمات مشاوره اي تسهيل دسترسي *
  برگزاري كارگاههاي آموزشي بر اساس نياز سنجي و نظر دانشجويان *
  بهره گيري از مشاوران همدل ،معتمد و عالم *
  استفاده از سيستم ارجاع در صورت نياز*
 استفاده از آموزش و مشاوره همسانان*

  ائه خدمات تلفيق كانالهاي دولتي و كانالهاي غير رسمي براي ار * 
خارج شدن از قالب هاي سنتي و توجه بيشتر به نقش آموزش و مشاوره  * 

  هاي غيرحضوري اعم از تلفني ، مكاتبه اي و اينترنتي 
  پايش و ارزشيابي مستمر كانالهاي ارائه خدمت  * 
  تامين امكانات فيزيكي مركز  * 
  تامين نيروي انساني متخصص و متعهد  * 
  مشاوران مراكز مشاوره دانشگاه بازآموزي مستمر  * 
  در نظر گرفتن كميسيون هاي مختلف براي مركز مشاوره  * 
  استانداردسازي و تعريف شرح وظايف مراكز مشاوره  * 
  تمركز سازماندهي در رياست دانشگاه و مسؤوليت پذيري ساير بخش ها * 
  ارتباط مستمر و مستقيم با ذي نفعان  * 
  نياز سنجي  * 
  دانشجويان در محورهاي بهداشت روان ، مهارت هاي زندگي آموزش  * 
 استفاده از آموزش و مشاوره همسانان و بررسي هزينه  اثربخشي آن * 
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شده باشد و نيروهاي منتخب بگيرد ، بهتر 
« آنان اظهار داشتند . » كار خواهد كرد 

برنامه ريزيها بايد از باال درست هدايت شود ، 
استاندارد سازي شود ، شاخص تعريف شود و 

دست مراكز از نظر .... برنامه ها ارزيابي شوند 
باز .... امكانات و مادي ، نيروي انساني ، 

  . »باشد تا برنامه ها عملياتي باشند 
دانشجويان نيز در راستاي ارائه راهكار به 
منظور ارتقاء خدمات مراكز مشاوره 

  : دانشجويي اظهار داشتند 
واحد مشاوره بايد فعاليتش خيلي گسترده « 

باشد ، يعني خودش دانشجو را بشناسد ، به 
د ، يك رابطه طرف اون بياد ، علت يابي كن

تنگاتنگي با واحد آموزش داشته باشن ، 
منتظر نباشن دانشجو در بزنه بياد تو و 

اگر مشكل كسي حل .... مشكلش رو بگه 
  » شد ، خودش تبليغيه براي مركز مشاوره 

يه گزارش ... بايد خودش رو معرفي بكنه « 
از كارهاش به بچه ها بده كه يه جلب 

   »اعتمادي بشه براي بچه ها 
براي اينكه كارآمد هم باشند بهتره باز از « 

افراد متخصص تر استفاده كنند و با 
هماهنگي بخشهاي مختلف تا راهكارهاي 

  » عملي ارائه كنند 
آگاهان كليدي در مورد استفاده از آموزش و  

مشاوره همسانان به عنوان يك كانال ارائه 
خدمت ، در دسترس بودن و تاثير گذاري زياد 

يري از مشكالت رواني و امكان ، پيشگ
مداخله زودرس و به موقع را به عنوان مزاياي 

ولي آنان اظهار داشتند . اين روش ذكر كردند 
كه اين نوع آموزش براي همه موضوعات 

از ديدگاه آنان انتخاب . مناسب نيست 
آموزش دهندگان همسان بايد بر اساس 
معيارهاي خاص و دقيق مانند محبوبيت ، 

ي ، موفقيت تحصيلي و داوطلب بودن رازدار
  . انجام پذيرد 

همسانان مي توانند خوب تاثير بگيرند ولي « 
بايد آموزش ببينند ، در سه مبحث شناسايي ، 

غربالگري و ارجاع،  اين افراد مداخالتشان 
  .»بايد حدودي داشته باشد 

دانشجويان معتقد بودند آموزش همسانان  
ه هم هستند مناسب است چون همسانان شبي

، بهتر يكديگر را درك مي كنند و بر هم 
  . تاثير مي گذارند 

هر كس كه به خاطر اعتماد بسياري «  
زيادي كه به دوستش داره ، مطمئناً هر چي 
دوستش بگه ، خيلي تاثير روش مي ذاره و 
بيشترين چيزي كه قبول مي كند ممكنه از 

  » دوستش باشه 
ند كه آموزش ولي آنان نيز بر اين نظر بود 

همسانان براي همه موضوعات مناسب نيست 
. و امكان انتقال اسرار به ديگران وجود دارد 

به همين دليل انتخاب آموزش دهندگان و 
  . مشاوران همسان بايد با دقت انجام گيرد 

هميشه بين دانشجوها يه سري هستند كه « 
دلسوز و مهربونن و اين افرادي هستند كه 

اد دارد و به عنوان منبع همه بهشون اعتق
اگر از چنين افرادي ... آرامش مي شناسنشون 

 .»انتخاب بشه ، خيلي خوبه 
  

  

   بحث 
مراكز مشاوره دانشجويي ، در مجموعه 
معاونت دانشجويي ، فرهنگي دانشگاهها به 
صورتي هدفمند ، در راستاي ارتقاء سالمت 
جسمي ، رواني و اجتماعي دانشجويان گام بر 

از جمله وظايفي كه بر عهده اين . رند مي دا
مراكز است ، كمك به فراهم سازي محيط 
سالمتر براي رشد شخصيت دانشجويان و 
بهبود عملكرد و سازگاري تحصيلي ، 
خانوادگي ، اجتماعي ، شغلي و معنوي آنها ، 
ترويج رعايت اصول و موازين شرعي و 
معيارهاي حرفه اي در ارائه خدمات بهداشت 

سالمت نگر و ترويج فرهنگ صحيح رواني 
استفاده از آنها ، انجام و برگزاري كالسهاي 
آموزشي براي دانشجويان در مورد ابعاد 
مختلف بهداشت رواني ، انجام نظر سنجي و 

پژوهشهاي علمي در حيطه هاي مربوطه ، 
اجراي دقيق دستورالعمل ارسالي از ستاد 
مركزي و ارائه گزارش كار منظم و دقيق مي 

  . باشد 
اجراي اين وظايف به منظور دستيابي به  

ارتقاء سالمت جوانان جامعه به ويژه 
دانشجويان كه قشر آينده ساز كشور مي 
باشند ، نيازمند فرايندي فعال و پوياست كه 
ابعاد آن به ويژه توسط ذي نفعان كليدي اين 

در مطالعه حاضر ، . مراكز بررسي شده باشد 
نياز ، در نتيجه بررسي با در نظر داشتن اين 

كيفي ديدگاه ذي نفعان كليدي در مورد جنبه 
هاي مختلف عملكرد مراكز مشاوره 
دانشجويي ، نتايجي حاصل شد كه مي تواند 
جهت ارتقاء و بهبود عملكرد اين مراكز مورد 

توجه به ديدگاه خاص . استفاده قرار گيرد 
جوانان موضوع حائز اهميتي است كه در 

ت ديگر نيز مورد توجه قرار بعضي مطالعا
  ). 18(گرفته است 

اين مطالعه كيفي با هدف بررسي عميق  
تجارب عقايد و افكار به منظور توضيح يك 
پديده خاص و ارائه ايده هاي نو صورت 
گرفت كه يكي از محورهاي مطرح در نتايج 
اين مطالعه ، مسأله نياز دانشجويان به 

         . ه است خدمات مراكز مشاوره دانشجويي بود
قابل توجه است كه آگاهان كليدي شركت 
كننده اين نياز را مبرم مي دانستند و اغلب 
دانشجويان نيز بر وجود اين نياز اذعان 

قابل توجه است كه اين احساس نياز . داشتند 
، در مطالعات ديگر نيز بيان شده و مورد تاأيد 

  ) .12(قرار گرفته است 
م احساس نياز و يا  وجود برخي موارد عد

مواردي كه ذهنيت خوبي از مشاوره نداشتند ، 
نمايانگر اين مطلب است كه فرهنگ سازي و 
شفاف سازي ابعاد گوناگون خدمات مشاوره 
اي در جهت اصالح نگرش مخاطبان به 
منظور جلب آنان هر چه بيشتر ضروري به 

بايد توجه داشت كه عدم . نظر مي رسد 
 ناآگاهي و نگرش احساس نياز مبتني بر
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437   ...           ديدگاه ذي نفعان كليدي درموردمراكز

نادرست در مواردي هر چند اندك ، مي تواند 
مشاركت مخاطبان را در محورهاي مختلف 

  ).19(خدشه دار سازد 
بحث هاي حول محور ديگر كه موفقيت ها  

و چالش هاي مراكز مشاوره دانشجويي بوده 
است نيز حاكي از آن است كه كليه شركت 

اكز به كنندگان مطالعه معتقد بودند ، اين مر
منظور دستيابي به موفقيت بيشتر ، نيازمند 

  . تقويت و بهبود وضعيت هستند 
 است كه آگاهان كليدي اغلب شايان ذكر 

مشكالت موجود بر سر راه ارائه خدمات 
مشاوره اي را در سطح سياستگزاري و برنامه 

از ديدگاه آنان . ريزي سازماني بيان كرده اند 
ي ها ، آئين نامه ها تدوين برنامه ها ، استراتژ

بايد با مشاركت ذي نفعان محيطي و با ... و 
در نظر داشتن پتانسيل هاي موجود انجام 

در نتيجه اين هم انديشي مشاركتي و . گيرد 
برنامه ريزي با توجه به ديدگاه ذي نفعان 
  كليدي دستيابي به موفقيت بيشتر ميسر 

 از جمله موانعي كه بر سر راه ارائه. مي گردد 
خدمات مشاوره مراكز وجود دارد و توسط 
آگاهان كليدي و دانشجويان بيان شده است ، 
. مسأله بي اعتمادي دانشجويان مي باشد 

اين مسئله در مطالعات ديگر نيز مورد تاكيد 
كي فورد و همكاران در . قرار گرفته است 

مطالعه كيفي اي كه با مشاركت دستياران 
 شده اند كه پزشكي انجام داده اند متذكر

افراد شركت كننده بر اين نظر بودند كه 
احساس امنيت براي هر فرد موضوعي است 
كه جز اولين پايه هاي سالمتي مي باشد و 
جوانان نياز دارند كه به ارائه دهندگان خدمت 

  ) .20(اعتماد كنند 
مانع ديگري كه به صورت مشترك توسط    

همه گروهها بيان شد، وجود مشكالت 
نبود فرهنگ . گي در اين راستا بود فرهن

مشاوره و وجود برخي ديدگاههاي منفي ، سد 
. مهمي در راه ارائه خدمات اين چنيني است 

در مطالعه ديگري كه توسط اين مركز انجام 
گرفته است ، محققان طرح هاي تحقيقاتي 

مداخله اي آموزشي انجام شده در راستاي 
بر اين ايده ارتقا سالمت جوانان ، متفق القول 

معتقد بودند كه آموزش و مشاوره و مداخالت 
اين چنيني بايد با توجه به باور و فرهنگ 
مخاطبان و منطبق با زبان آنان انجام گيرد 

  ).21(تا مؤثر واقع شود 
ضعف اطالع رساني و در نظر نداشتن نيازها  

نيز از جمله چالش هايي هستند كه بايد 
توجه به نياز . دمدنظر تصميم سازان قرار گير

اين قشر خاص جامعه در جهت گيري 
  .مداخالت موثر نقش مهمي ايفا مي كند 

در مطالعه اي كه در اين زمينه در دانشگاه   
علوم پزشكي قزوين و دانشگاه بين الملل 
امام خميني انجام گرفته است ، اين مطلب 
ذكر شده است كه از جمله نيازهاي مبرم 

 بهداشت باروري بهداشت جوانان ، آموزش
بدين ترتيب مي توان با بررسي هاي . است 

عميق به نيازهاي واقعي جوانان پي برد و در 
راستاي پاسخگويي به آنان گامهاي مؤثري 

  .)22(برداشت 
نكته قابل توجه اينجاست كه هنگام بحث    

پيرامون محور اولويت هاي خدمات مراكز 
اين مشاوره دانشجويي ، انجام نياز سنجي در 

  .رابطه توسط دانشجويان مطرح گرديد 
 از جمله موضوعاتي كه به صـورت مـشترك         
توسط آگاهان كليـدي و دانـشجويان عنـوان         

 همچنـين .شد ، موضـوع سـالمت روان بـود          
طبق تجربه آگاهان كليدي ، علت مراجعه در        
صد قابل توجهي از دانشجويان مراجعه كننده       

 ،  به مراكـز مـشاوره دانـشجويي ، افـسردگي         
الزم به ذكـر    . اضطراب و نااميدي بوده است      

است كه اين مطلـب در مطالعـات ديگـر نيـز        
                                                               ) . 16و15و14و13و5(مورد تائيد مي باشد 

  اين تشابه نتايج حاكي از آن است كه    
 ارتقاء سالمت روان دانشجويان نيازمند توجه

خاص ، برنامه ريزي و سرمايه گذاري ويژه و 
  . استفاده از نيروهاي متخصص مي باشد 

موضوع ديگري كه توسط همه گروهها مورد 
توجه قرار گرفت مساله ارتباطات بين فردي 

خوشبختانه اين موضوع مورد توجه . بود 
برخي دانشگاهها واقع شد و با ارائه آموزش 

 اين مهارت هاي زندگي در جهت بهبود
روابط اعم از روابط دو جنس مخالف ، روابط 
دانشجويان و اساتيد ، روابط دانشجويان و 

مشكالت . حركت مي كنند ... خانواده ها و 
مالي ، اشتغال و ازدواج نيز موضوعات ديگري 
هستند كه از ديدگاه شركت كنندگان مطالعه 
حائز اهميت هستند و مراكز مشاوره 

ئه خدمات مشاوره اي دانشجويي به منظور ارا
در مورد اين موضوعات بايد به دانشجويان 

  .ياري رساند
 قابل توجه است كه در مطالعه اي ديگر نيز  

 و ازدواج در اولويت اول مورد نياز اتارتباط
دانشجويان در آموزش يا مشاوره بهداشت 

  ). 11(باروري بوده است 
بايد توجه داشت كه ارائه خدمت در راستاي 

وع اخير نيازمند برنامه ريزيهاي سه موض
درازمدت و وجود ارتباطات بين بخشي و در 
نظر داشتن نقش مؤثر مراكز مشاوره در 
. سياستگزاري هاي كالن دانشگاه مي باشد 

جلب مشاركت مسؤولين دانشگاهي و 
غيردانشگاهي و ذي نفعان كليدي در اين 
زمينه مي تواند كليد حل بسياري از معضالت 

  . انشجو باشدجوانان د
در بحث اولويت هاي خدمات مراكز    

مشاوره ، مشكالت تحصيلي به عنوان يكي 
از شايعترين مسائل مطرح مراجعين مراكز 
مشاوره از ديدگاه آگاهان كليدي مطرح شده 
است در حاليكه اين موضوع از ديدگاه 
دانشجويان فراواني قابل توجهي نداشته است 

 است كه شايد به اين نكته مؤيد اين مطلب. 
دليل عدم اطالع رساني صحيح و عدم جلب 
اعتماد دانشجويان ، مراجعين ابتدا مشكل 
حقيقي خود را بازگو نمي كنند و به نظر 
دانشجويان حتي ممكن است مشكالت 
تحصيلي به دنبال ساير مسائل مانند اضطراب 

  . حاصل شده باشد ... ، نگراني و 
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استاي هدف طي بحث هاي انجام گرفته در ر
ارتقاء خدمات مراكز مشاوره دانشجويي ، 
راهكارها و پيشنهاداتي توسط شركت 

از ديدگاه شركت . كنندگان ارائه گرديد 
كنندگان برنامه ريزي استراتژيك، استفاده از 
پتانسيل هاي دروني و بيروني ، اطالع رساني 
گسترده جهت جلب اعتماد و فرهنگ سازي ، 

 نياز با تأمين و بهره ارائه خدمات مبتني بر
گيري از نيروهاي متخصص و متعهد و با 
استفاده از روشهاي متنوع و مناسب ، ارتباط 
تنگاتنگ با ذي نفعان و كسب بازخورد از 
ايشان و وجود ارتباطات بين بخشي و تصميم 
گيري هاي مشاركتي ، موجب برداشتن گام 
هاي بلندي در راستاي ارتقاء سالمت اين 

   . ساز مي گردد قشر آينده
توجه به سياستگزاري هاي كالن مبتني     

بر نياز و امكانات و منابع موجود،برنامه ريزي 
هاي ستادي با جلب مشاركت ذينفعان 
محيطي ، لزوم وجود ضمانت اجرايي 
تصميمات اتخاذي مراكز مشاوره دانشجويي 
نكات بسيار حائز اهميتي بودند كه در اين 

جه بيشتر سياستگزاران مطالعه مطرح شد و تو
امر به اين نكات ميتواند در ارتقائ شرايط 
 . موجود نقش شايان توجهي داشته باشد

مطالعات ديگر نيز مؤيد لزوم ارتباط بين 
بخشهاي مختلف ارائه خدمت ، جلب 
مشاركت ذي نفعان ، توجه به فرهنگ و 
اعتقادات جامعه و استفاده از روشهاي مختلف 

اي ارتقاء سالمت جوانان آموزش و مشاوره بر
  . )23و21(مي باشند 

از جمله پيشنهادات مورد نظر همه گروهها    
استفاده از آموزش و مشاوره از طريق 
همسانان در دانشگاهها بود كه با بذل توجه و 
  دقت الزم در مراحل مختلف شكل گيري اين 

  فرآيند در محيط هاي آموزشي جوانان ،
   

  
  
  

  توجه به مزايا و . مند شدمي توان از آن بهره 
معايب اين روش كه توسط شركت كنندگان 
اين مطالعه ذكر شد و در مطالعات ديگر نيز 
مورد بررسي قرار گرفته است ، مي تواند به 
برنامه ريزي و مداخالت صحيح در اين زمينه 

  ) .24و23و11. (بينجامد 
يافته هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه         

شاوره دانـشجويي ضـرورتي     نياز به مراكـز مـ     
انكار ناپذير است كه فرهنگ سازي و اطـالع         
رساني وسيع و گسترده در اين زمينه موجـب         
بهره وري هر چه بيـشتر از ايـن مراكـز مـي             

به مـوازات فرهنـگ سـازي و اطـالع          . گردد  
ــزي    ــه ري ــري و برنام ــصميم گي ــاني ، ت رس
  مشاركتي با حضور فعال ذي نفعان ، توجه به 

 مورد نياز دانشجويان بر اساس اولويت هاي
نياز سنجي ، استفاده از پتانسيل هاي ارزنده 
موجود و تكميل آنان و سياستگزاري با توجه 
  به ديدگاه ذي نفعان كليدي جهت بهبود روز

افزون مراكز ارائه خدمات مي تواند منجر به 
دستيابي به نتايج درخشنده اي در راستاي 

 .ردد ارتقاء سالمت جوانان جامعه گ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                    

  
  
  

  

  تقدير و تشكر                 
بدينوسيله از انجمن تنظيم خانواده جمهـوري       
اسالمي ايران ، دانشگاههاي علـوم پزشـكي        
شركت كننـده در مطالعـه و كليـه همكـاران           
محترمي كه ما را در اجراي اين مطالعه ياري         

  .مي آيد رساندند ، تقدير و تشكر به عمل 
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