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مقدمه
دانشجویان در دوران تحصیل خود با مشکالت و
گرفتاريهاي فراوان و گوناگون روبهرو هستند .مشکالت
تحصیلی ،مشکالت فردي ،مشکالت روحی-روانی و
اجتماعی براي دانشجویان ازاهمیت زیادي برخوردار بوده
استوعدمکنترلآنهاموجبپایینآمدنسطحعلمیو
کارایی کشور خواهد شد و عالوه بر مشکالتی که براي
دانشجووخانوادهويایجادمینماید،خسارتفراوانیرانیز
براي جامعه و کشور در پی خواهد داشت (داران پرور،
.)9662
با توجه به اینکه پیشرفت تحصیلی دانشجویان یکی از
شاخصهاي مهم در ارزیابی نظام آموزشی است ،کشف و
بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی دانشجویان
میتواند به شناخت بهتر و پیشبینی متغیرهاي مؤثر در
پیشرفتویاافتتحصیلیدرسیستمآموزشیکمککند.
بنابراین بررسیعواملیکهباپیشرفتوموفقیتتحصیلی
رابطه دارد ،یکی از موضوعات اساسی تحقیق در آموزش
عالی است .با یک رویکرد جامع میتوان عوامل دخیل در
پیشرفتتحصیلیرادر قالبسهدستهعاملمطرحکرد:
عواملفردي،درونسازمانیوبرونسازمانی.سالمتروانی،
داشتن انگیزه ،روش مطالعه ،شرایط عاطفی و روانی را
میتوانبهعنوانعواملفرديمؤثردرپیشرفتوموفقیت
تحصیلیدانست(تمناییفروهمکاران.)9611،
بررسیمیزانونوعمشکالتدانشجویانمراجعهکننده
بهدفاترمشاورهيدانشجوییدانشگاهها،میتواندبهعنوان
یک شاخص مهم در شناسایی میزان و نوع مشکالت
دانشجویانوارزیابیعملکردایندفاترواثربخشیخدمات
آنانمورداستفادهقرارگیرد.مطالعاتپراکندهايدرارتباط
با مشکالت دانشجویان مراجعهکننده به دفاتر مشاورهي
دانشجویی در ایران انجام گرفته است .فردوسی با بررسی
اطالعات پروندهي  1267مراجع به دفاتر مشاورهي
دانشجویی در دانشگاههاي تهران نشان داد که رایجترین
مشکالتایندانشجویان،مشکالتروانیوسپسآموزشی
و تحصیلی بوده است (فردوسی  .)9667بررسی علل
مراجعهبهدفاترمشاورهيدانشجوییدرمطالعهدیگريدر
دانشگاه خرمآباد فراوانی مراجعه دانشجویان به دفاتر
مشاوره را مشکالت روانی ،مشکالت خانوادگی و مشکالت
تحصیلی گزارش کرده است (سپهوندي  .)9666مطالعات
دیگرينیزازطریقنظرسنجیتوسطبرخیازمحققان(ناز
وهـمـکاران)9661و(شــکـورنـیاوهـمـکـاران)9611

بـهمـنـظـوربررسیمشکالتدانشجویانمراجعهکنندهبه
مراکزمشاورهدربرخیازدانشگاههاانجامشدهاست.نتایج
حاصلغالباًمشابهوگاهینیزتاحدوديمغایربودهاست.
نکاتمشترکدراغلباینبررسیهااینبودهاستکهبین
 7تا  19درصد از پذیرفتهشدگان دانشگاهها به دلیل
مشکالت خانوادگی ،آموزشی و یا روانی به مراکز مشاوره
مراجعه کردهاند .نتایج این مطالعات نشان داده است که
وضعیت سالمت روانی دانشجویان بومی مطلوبتر از
دانشجویان غیر بومی بوده است و گرچه دختران از نظر
وضعیتتحصیلیبهترازپسرانبودهاند،اماازنظرسالمت
روانی مشکالتشان بیش از پسران بوده است (فاضلی
.)9664
نتایج مطالعهاي در دانشگاه بسکن ( )Baskentدر
کشورترکیهنشاندادکه%96/9دانشجویانجهتدریافت
خدمات مشاورهاي به مراکز مشاورهي دانشجویی مراجعه
کردهاند (دوگان  .)9619در مطالعهاي دیگر در یکی از
دانشگاههاي انگلیس گزارش شده است که تنها  %7از
4022دانشجویانشاغلبهتحصیلجهتمشکالتخودبه
مراکز مشاوره مراجعه نمودهاند (کوک و همکاران .)9660
دراینمطالعاتمشکالتروانی،مسائلآموزشیومشکالت
فرديوارتباطیازمهمترینعللمراجعهدانشجویانذکر
گردیده است .با عنایت به تحقیقات کمی که در مورد
مشکالتدانشجویانانجامگرفته،انجاممطالعاتبیشتردر
راستاي شناخت و شفافسازي دقیق ابعاد مختلف انواع
مشکالت دانشجویان میتواند در شناسایی علل و عوامل
ناکامی دانشـجویان کـمک شـایانی نماید .ایـن مطالعه با
هدف بررسی مشکالت دانشجویان مراجعهکننده به دفاتر
مشاورهي دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور
اهوازطراحی و اجرا شدهاست.

مواد و روشها
در یک مطالعهي توصیفی-مقطعی مشکالت تمامی
دانشجویان مراجعهکننده به دفاتر مشاوره دانشگاهدر یک
دورهي یکساله مورد بررسی قرار گرفت .جامعهي آماري
مورد مطالعه در این پژوهش  7966نفر از دانشجویان
مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور
اهوازبودکهدررشتههايمختلفدرحالتحصیلبودند.
نمونهموردبررسیتمامیدانشجویانیبودند( 046نفر)که
به دفاتر مشاورهي دانشجویی دانشگاه مراجعه کرده و
اطالعاتآناندرپروندههايمربوطهضبطوثبتشدهبود.
کلیهپروندههايدانشجویانمراجعهکنندهبهمراکزمشاوره
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شکورنيا و همکاران
دانشگاه در یک دورهي یکساله مورد بررسی قرار گرفت.
دادههاي مورد نیاز شامل ویژگیهاي فردي دانشجویان از
قبیل :سن ،جنس ،سال ورود به دانشگاه و سکونت در
خوابگاه و همچنین علل مراجعه به مرکز مشاوره ،از این
پروندهها استخراج و بانک دادههاي این مطالعه را تشکیل
دادند .دانشجویان به دلیل مشکالت مختلفی به دفاتر
مشاورهمراجعهکردهبودند.بهخاطرجمعبنديمناسبترو
تجزیهوتحلیلسادهتر،مشکالتدانشجویاندرپنجگروه
زیردستهبنديگردیدوموردارزیابیقرارگرفت،مشکالت
آموزشی-تحصیلی،مشکالتخانوادگی،مشکالتمربوطبه
ازدواج ،مشکالت روانی -عاطفی و مشکالت فردي ،در
ارتباطبامشکالتآموزشیمیتوانبهموارديازقبیلبی
عالقگیبهرشتهيتحصیلی،افتتحصیلی،مشروطشدن
اشاره کرد  .مشکالت مربوط به ازدواج عبارت بودند از:
مشاورهيقبلازازدواج،انتخابهمسروتشکیلخانواده.
انواع مشکالت خانوادگی نیز عبارت بودند از :مسایل
زناشویی ،اختالف با همسر و یا خانواده پدري و اعتیاد
وابستگان ،مشکالت روانی– عاطفی نیز مواردي چون:
استرس ،وسواس ،اضطراب ،افسردگی ،نداشتن اعتماد به
نفسومانیارادربرمیگرفتوباالخرهازانواعمشکالت
فردينیزموارديمثلعدمتمرکز،تردیددرتصمیمگیري،
اعتیادبهسیگاروایدزگزارششدهاست.دادههابااستفاده
ازنرمافزار SPSS-18مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.و
از درصد و فراوانی براي توصیف دادهها و آزمون مجذور
کايوآزمونtبرايارتباطبینمتغیرهااستفادهشد.

یافته ها
تعداد  179نفر ( )%97از مراجعان پسر و  404نفر
()%77دختربامیانگینسن(99±7/4از14تا74سال)
بودند 29/7 .درصد مجرد 49/2 ،درصد ساکن خوابگاه و
 44/4درصد بومی (ساکن استان خوزستان) بودند .تعداد
 942نفر ازمراجعان ( )%74/4دانشجویان سالاول127 ،
نفر ( )%76/9دانشجویان سال دوم 117 ،نفر ()%14/7
دانشجویانسالسومو 47نفر()%17رادانشجویانسال
چهارم تشکیل میدادند 124 .نفر ( )%94/7از مراجعان
دانشجویان دانشکدهي پیراپزشکی 146 ،نفر ()%91/2
دانشکدهي بهداشت 167 ،نفر ( )%10/7دانشکدهي
پرستاريومامایی 24،نفر()%12/7دانشـکدهيپزشکی،
 02نفر()%16/9دانشـکدهيتوانبـخشـی 72،نفر()%0/1
دانشکدهي داروسازي و  77نفر ( )%2/9دانشکدهي
دندانپزشکیبودند(نمودار.)1
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از  7966دانشجوي شاغل به تحصیل در دانشگاه تعداد
 046نفر()%12/4دستکمیکبارجهتطرحمشکالت
خود و استفاده از خدمات مشاورهاي به مراکز مشاوره
دانشگاه مراجعه نمودهاند .تعداد  942نفر ( )%74/4از
دانشجویانفقطیکبار127،نفر()%76/7دوبار117،نفر
()%14/7سهبار26،نفر()%7/4چهاربارو77نفر()%2/9
بیـش از چهار بار جهت طرح مشکالت خود به دفاتر
مشاورهمراجعهکردهبودند.میانگینوانحرافمعیاردفعات
مراجعه به مراکز مشاوره  9/99±1/22بوده است .این
مقادیر براي دانشجویان دختر  9/16±1/2و براي
دانشجویان پسر  9/24±1/72بوده است (.)P=0/000
یعنی فراوانی میزان مراجعات دانشجویان پسر بطور معنا
داريبیشتربودهاست(.)P= 6/661 ، t=7/90بیشترین
مراجعه دانشجویان به دلیل مشکالت آموزشی به تعداد
 107نفر ( )%92/0و کمترین مراجعه دانشجویان براي
مشکالت خانوادگی به تعداد  07نفر ( )%16/2بوده است
(نمودار  .)9مقایسهي میزان مراجعه دانشجویان هر
دانشکدهنسبتبهتعدادکلدانشجویانشاغلبهتحصیل
درآندانشکدهنشاندادکهبینمیزانمراجعهدانشجویان
دانشکدهها به مراکز مشاوره تفاوت معناداري وجود دارد
( χ9=172و  .)P=6/61دانشجویان دانشکدهي بهداشت با
فراوانی146مورد(،)%72/4بیشترینودانشجویانرشتهي
پزشکی با فراوانی  24مورد ( )%2/4کمترین مراجعه را به
دفاترمشاورهداشتهاند.
آزمون کايدو نشان داد که بین نوع مشکالت
دانشجویاندانشکدههايمختلفتفاوتمعناداروجـوددارد
( .)χ2=47/2 ، P=6/667دانشجویان رشتهي پزشکی
بیشترمشکالتروانی(،)%70/1رشتهيدندانپزشکیبیشتر
مشکالت فردي ( ،)%44/2رشتهي داروسازي بیشتر
مشکالتازدواج(،)%74/2دانشجویانپیراپزشکی،بهداشت
و پرستاري بیشتر مشکالت آموزشی داشتند (به ترتیب با
فراوانی %94/4،%97/4و)%76/4ودانشجویانتوانبخشی
بیشترمشکالتآموزشیوروانی()%94/0داشتند(جدول
 .)1نتایج آزمون مجذور کاي نشان داد که بین مشکالت
دانشجویان مراجعهکننده به دفاتر مشاورهي دانشجویی به
تفکیکجنسوسکونتدرخوابگاهتفاوتمعناداريوجود
ندارد .اما نیمرخ مشکالت دانشجویان مجرد و متأهل و
بومی و غیر بومی متفاوت بود .دانشجویان مجرد بیشتر
مشکالت فردي و روانی ( )%99/4و دانشجویان متأهل
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بیشتر مشکالت خانوادگی ( )%94/0داشتند (.)P=6/669
دانشجویان بومی بیشتر مشکالت ازدواج ( ،)%92/7و
دانشجویانغیربومیبیشترمشکالتروانی()%94داشتند
(.)P=6/661

بحث
یافتههاي این مطالعه که به منظور بررسی مشکالت
دانشجویان مراجعهکننده به دفاتر مشاورهي دانشجویی
انجام گرفته است ،نشان داد که حدود  96درصد
دانشجویاندرطولیکسالتحصیلیجهتطرحمشکالت
خودحداقلیکنوبتبهدفاترمشاورهيدانشجوییمراجعه
نمودهاند .میانگین دفعات مراجعهي دانشجویان به دفاتر
مشاورهنیز 9/99باربودکهدرمقایسهبامطالعاتمشابه
کهاینمیزانرا 9/2و 7بار گزارشکردهاند،تااندازهاي
همخوانیدارد(کوینترلوهمکاران)1220و(مککومکو
همکاران  .)1220نتایج یک مطالعه در ترکیه نشان داده
است دانشجویانی که مشکالت بیشتري در دوران
دانشجویی خود داشتهاند ،مراجعهي بیشتري نیز به دفاتر
مشاورهي دانشجویی داشتهاند (گوازولیاس   .)9619نتایج
اینپژوهشنشاندادمهمترینمشکالتیکهدانشجویان
بهخاطرآنهابهدفاترمشاورهدانشگاهمراجعهکردهانددر
درجهياولمشکالتآموزشیودرمراحلبعديمشکالت
روانی،فرديومشکالتخانوادگیودرآخر،مسایلمربوط
به ازدواج بوده است که با نتایج مطالعات انجام شده در
دانشگاههاي دیگر تا حدودي مطابقت دارد (فردوسی
 )9667و (سپهوندي  .)9666بررسی انواع مشکالت
دانشجویان مراجعهکننده به مراکز مشاوره در دانشگاههاي
تهراننیزنشاندادکهرایجترینمشکالتیکهدانشجویان
جهت طرح آنها به دفاتر مشاورهي دانشجویی مراجعه
کردهاند به ترتیب :اختالالت روانی ( ،)%49/2مشکالت
آموزشی( )%99و مشکالت خانوادگی ( )%12/2بودهاند
(فردوسی.)9667
سپهوندي نیز با بررسی علل مراجعهي دانشجویان
دانشگاه لرستان طی یک دورهي یکساله بیشترین
مشکالت دانشجویان مراجعهکننده به دفاتر مشاورهي
دانشجوییمـسایلیازقبـیلمشکالتروانی،خانـوادگـیو
آمـوزشـی گـزارش کرده اسـت که تا اندازهاي با نتـایج
مطالـعه حاضر همخوانی دارند (سپهوندي  .)9666در
مطالعهايدر یکی از دانشگاههاي ترکیه ،بررسی مشکالت
دانشجویان مراجعهکننده به دفاتر مشاورهي دانشجویی
نشاندادکهمهمترینمشکالتدانشجویاندروهلـهياول


مشکالت آموزشی و در مراحل بعدي مشکالت فردي و
مشکالت روانی بوده است (گوازولیاس  .)9619مشکالت
روانی-عاطفی،مشکالتفردي-ارتباطیومشکالتآموزشی
از عمدهترین مشکالت و مهمترین علل مراجعهي
دانشجویان به دفاتر مشاورهي دانشجویی در چندین
دانشگاه انگلیس ،گزارش گردیده است (کوک و همکاران
 .)9660ویژگیهاي فرهنگی و رفتاري دانشجویان مورد
بررسی،شرایطاقلیمیمنطقهومشکالتمحیطیمیتواند
عللاینگوناگونییافتههاراتوجیهنماید.
بررسی مشکالت دانشجویان مراجعهکننده به دفاتر
مشاوره با توجه به آمار دانشجویان نشان میدهد که
دانشجویان دانشکدهي بهداشت با فراوانی  72/4درصد
بیشترین و دانشجویان دانشکدهي پزشکی با فراوانی 2/4
درصدکمترینمیزانمراجعهبهدفاترمشاورهيدانشجویی
راداشتهاند.نتایجبرخیمطالعاتانجامشدهنیزنشانداده
است که مشکالت دانشجویان رشتههاي مختلف متفاوت
بوده است (فردوسی  .)9667مقطع و رشتهي تحصیلی،
تراکم برنامهي درسی و بنیهي علمی دانشجویان این
دانشکدهها میتواند از علل گوناگونی مشکالت دانشجویان
باشد .بررسی مشکالت دانشجویان رشتههاي مختلف در
جدول  1نشان میدهد که بین مشکالت دانشجویان
رشتههايمختلفازنظرآماريتفاوتمعناداريوجوددارد.
دانشجویان پزشکی بیشتر بهخاطر مشکالت روانی،
دانشجویان دندانپزشکی بیشتر بهخاطر مشکالت فردي و
دانشجویان داروسازي بیشتر بهخاطر مشکالت ازدواج به
دفاتر مشاورهي دانشجویی مراجعه نمودهاند .در حالی که
مراجعهي دانشجویان رشتههاي پیراپزشکی ،بهداشت،
پرستاري -مامایی و توانبخشی به دفاتر مشاورهي
دانشجوییبیشترمشکالتآموزشیبودهاست.فردوسینیز
در بررسی مشکالت دانشجویان مراجعهکننده به مراکز
مشاورهدردانشگاههايتهران،مراجعهيدانشجویانرشته-
هايعلومانسانیرابیشترازگروههايدیگرگزارشکرده
استو اعالم کرده است که بین رشتهي تحصیلی و انواع
مشکالت مراجعهکنندگان به مراکز مشاوره ارتباط معنادار
وجود داشته است (فردوسی  .)9667به نظر میرسد که
عواملی از قبیل ماهیت رشته تحصیلی ،وضعیت تحصیلی
دانشجویانرشتههايمختلفوآیندهيشغلیآناندرنوع
مشکالت آنان مؤثر بوده باشد .نتایج مطالعه نشان داد که
بیشترین مشکالت دانشجویان مجرد مشکالت روانی و
فردي بوده است ،در حالی که دانشجویان متأهل بیشتر
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مشکالت خانوادگی داشتهاند ،این یافته با نتایج مطالعهي
فردوسی در دانشگاههاي تهران که مهمترین مشکالت
دانشجویان مجرد را مسایل روانی گزارش کرده است
(فردوسی  )9667همخوانی دارد .بهنظر میرسد که
دانشجویان مجرد به دلیل تنهایی و دوري از خانواده
مشکالت روانی بیشتري را تجربه میکنند .بنابراین در
مقایسه با دانشجویان متأهل که از آرامش خاطر بیشتري
برخوردارمیباشند،مشکالتبیشتريدارند.کهاینمطلب
لزوم توجه به جایگاه مهم دفاتر مشاوره براي دانشجویان
مجرد را نمایان میسازد  .بیشترین مشکالت دانشجویان
بومی مسایل مربوط به ازدواج بود،در حالی که بیشترین
مشکالتدانشجویانغیربومیمسایلروانیبود.مشکالت
عاطفی -روانیواجتماعیزیاديکهبرايدانشجویانغیر
بومی بهخصوص در بدو ورود به دانشگاه ایجاد میشود از
پیامدهاي دوري از خانواده و رویدادهاي بعدي زندگی در
دانشگاهبادانشجویانمیباشد.بنابرایندانشجویانغیربومی
در مقایسه با دانشجویان بومی با مشکالت روانی بیشتري
مواجه شده و براي این مشکالت به مراکز مشاوره بیشتر
مراجعهمیکنند.نتایجمطالعاتمختلفنشانمیدهدکه
دربیشتردانشگاههامشکالتعاطفی -روانیازمهمترینو
عمدهترین علل مراجعهي دانشجویان به دفاتر مشاورهي
دانشجوییبودهاست(بهاري)9661و(یاقوتیوهمکاران
 .)9662نتایج مطالعههاي دیگر نشان داد که مشکالت
دانشجویان سال باال کمتر از دانشجویان سال پایین
میباشد.طبعاًدربدوورودبهدانشگاه،دانشجویانبهدلیل
ناآشنایی با محیط دانشگاه ،استرس و مشکالت درسی
مشکالتبیشتريراتجربهمیکنند.
















53
یافتههاي این مطالعه همچنین نشان داد که دانشجویان
ساکن در خوابگاهها مراجعهي بیشتري به دفاتر مشاورهي
دانشجوییداشتهاند(.)%49/0فردوسینیزدربررسیعلل
مراجعه دانشجویان دانشگاههاي تهران به دفاتر مشاورهي
دانشجویی گزارش کرده است که بیشترین مراجعان به
دفاترمشاوره،دانشجویانساکندرخوابگاههابودهاندودر
کلیهي مشکالت نیز دانشجویان خوابگاهی بیشترین تعداد
مراجعه را به این دفاتر داشتهاند (فردوسی  .)9667شاید
فراوانیدانشجویانساکندرخوابگاههابهدفاترمشاورهبه
دلیل تعداد سکونت اکثر دانشجویان در خوابگاههاي
دانشجویی بوده باشد .با توجه به کثرت مشکالت
دانشجویانساکندرخوابگاههاومراجعهزیادآنانبهدفاتر
مشاوره،برنامهریزيوسیعتردرجهتفراهمنمودنامکانات
رفاهی جهت رفع مشکالت روانی و عاطفی آنها توصیه
میشود.
نتایج این بررسی نشان داد ابعاد مشکالت دانشجویان
رشتههاي مختلف متفاوت است .بیشترین علل مراجعه
دانشجویان به دفاتر مشاورهي دانشجویی در درجهي اول
مشکالت آموزشی و در مرحلهي بعد مشکالت روانی بوده
است .مسایل مربوط به ازدواج و مشکالت خانوادگی در
دوراندانشجوییاهمیتکمتريداشتهاست.

تقدیر و تشکر
بدینوسیله از معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه
علوم پزشکی جنديشاپور اهواز که با در اختیار قرار
گذاشتناطالعاتموردنیازمارادرانجاماینمطالعهیاري
نمودند،تقدیروتشکربهعملمیآید.
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جدول شماره  -1فراوانی نسبی و مطلق انواع مشکالت دانشجویان مراجعهکننده به دفاتر مشاوره به تفکيک
دانشکده

تعداد

دانشکده ها

مراجعان
(353 )٪144

انواع مشکالت مراجعان به دفاتر مشاوره دانشجویی
آموزشی
(135)٪13/3

خانوادگی

ازدواج

روانی

()٪14/3

(154)٪14/0

(104)٪11

فردی
(153)٪11/3

33

پزشکی

(27)٪12/9

(12)٪12/2

(7)٪7/9

(97)٪97/7

(72)٪70/1

(17)٪17/2

دندانپزشکی

(77)٪2/9

(4)٪94/9

(1)٪7

(4)٪19/1

(4)٪19/1

(10)٪44/2

(72)٪0/1

(4)٪96/2

(0)٪12/4

(12)٪74/2

(4)٪16/7

(0)٪12/4

(47)٪97/4

(10)٪16/9

(76)٪12/1

(77)٪91

(72)٪99/7

(172)٪91/4

(46)٪94/4

(12)٪16/4

(79)٪97

(97)٪12/4

(92)٪14

(167)٪10/4

(77)٪76/4

(11)٪16/7

(14)٪1410

(91)٪12/0

(94)٪99/4

داروسازی

پيراپزشکی
بهداشت
پرستاری و

(127)٪94/0

χ1

47/2

مامایی
توانبخشی

(02)٪16/9

(10)٪94/0

(11)٪10/2

P

(4)٪19/7

(10)٪94/0

(14)٪91/2
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The problems of Students Attending in University Counseling Offices in Ahvaz
Jundishapur University of Medical Sciences
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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.

Keywords: Students’ problems, University counseling offices, AJUMS
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