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 قرآن و حدیث قمدانشگاه  تمشاوره و بهداش واحد

رشد  واحد مشاوره،زیر نظر معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فعالیت می نماید. هدف مشاوره دانشجویی 

 «درمان». باشد می یاناستعدادها و بطور کلی ارتفاء سطح بهداشت روان دانشجو و افزایش سطح توانمندی ها،

 برای نیز دیگری های فعالیت درکنارآن و استدانشجویی  مشاوره واحدهای مهم های فعالیت ازصرفا بخشی 

 و روانی رشد ارتقای به کمک و های مورد نیاز زندگی دانشجوییمانند مهارت مشکالت از «پیشگیری»

-راد آزاد نیز میها و افخدمات مشاوره شامل کارکنان و اساتید دانشگاه و خانواده د.شو می انجام آنان اجتماعی

 شود.

 مشاوره  خدمات واحد

واحد مشاوره دانشگاه قرآن و حدیث از مشاوران روانشناس و روحانی بهرمند است که مشغول پژوهش در 

باشند. ویژگی منحصربفردی که کمتر در ای)اخالق وروانشناسی( بوده و صاحب تالیف میموضوعات بین رشته

قم وجود دارد. همچنین گروه روانشناسی این دانشگاه با تاسیس  سایر مراکز دانشگاهی و یا حتی شهر

روانشناسی مثبت در گرایش روانشناسی اسالمی فضای بیشتری را جهت طراحی مداخالت اسالمی بوجود 

 آورده است.

بدور  تجربی-نوعی مشاوره دینیبطور کلی مشاوران در این واحد بدالیل تحصیالت عالی اسالمی، بشرح زیر 

 :کنندرافات روانشناسی غربی ارائه میاز انح

 التزام خود مشاورین به اخالق مشاوره بر اساس قرآن و سنت و تالش برای متخلق شدن به اخالق اسالمی.الف.

 باشد.ای که در تضاد با قواعد مسلم دینی و مذهبی می.حذف اصول و قواعد درمانی و مشاورهب

در رسیدن به مداخالت کامال دینی، با توسعه در  و تالش.احداث اصول و قواعد اسالمی در مشاوره ج

 های کامال دینی مانند: کاربرد زهد، توبه، شکر، بخشش، توکل و....محتوا و تعریف جدیداز انسان، و تکنیک

موضوع جامعی است که شامل تمام گستره اخالق و تهذیب نفس برای انسان باتقوا  ،التزام مشاورین به اخالق

گیرند، الگوی اخالقی هایی که برای درمان روحی خود بکار میرود مشاورین در کنار توصیهظار میشود. انتمی

هایی که در تعارض با گرایشات دینی است کاملی برای مراجعین خود باشند. در همین راستا از کاربرد تکنیک

های غیرضروری از گناه، کاربرد فخودداری نمایند. به عنوان مثال خودداری از کاربرد تکنیک هیپنوتیزم، اعترا

 و یا موسیقی حرام و...اشیاء و تصاویر 
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بر این اساس مشاورین تالش خواهند کرد باورهای اصیل دینی خود را در قالب تجربی، و نظامند و با رعایت 

های اخیر بخش پژوهشگاه اخالق و اصل تدریج و سطح دریافت مراجع، ارائه دهند. همچنین از پژوهش

های علمی تدوین شده بهره بگیرند. در این زمینه کلیه مشاورین روانشناسی و سایر آثار اسالمی مانند رساله

ای که واحد مشاوره جهت ارتقای کیفی فعالیت مشاورین در زمینه های سالیانهموظف خواهند بود در کارگاه

 کند شرکت نمایند.درمانگری اسالمی برگزار می

شناسی و حذف یا با توجه به آسیب ، وان روانشناس از الگوهای درمانی علمیه عنمشاورین این مرکز ب

 خواهند کرد: استفادهتطهیر شده یا تکمیلی  بصورت طرح درمانی، های ضدارزشی آنجایگزینی بخش

 روان درمانی

 روشهای و هاتکنیک و انسانی ارتباط از استفاده با که هستند دارویی غیر های، درمانمشاوره یا روان درمانی

 با آید، فائق خود مشکالت بر بتواند تا شود می کمک فرد به است شده برگرفته روانشناسی علم از که خاصی

ه طور سالم و مسئوالنه ای مقابله کند و در صورت وجود بیماری به درمان ب زندگی خاص مسائل و ها بحران

 آن بپردازد.

یک طرف  گیرد.صورت می 1در قالب یک رابطه همدالنهگفتگوی بین دو نفر با مشاوره و روان درمانی، 

 «بیمار»کلمه به جای  مشاوره تعمدی هست کهدر  باشد.کننده میروانشناس یا مشاور و در طرف دیگر، مراجع 

تفاده اس 3«مسئول پذیرش»یا  2«دستیار»نیز از  «منشی». چنان که بجای اصطالح استفاده شود «راجعمُ»از کلمه 

لزوماً بیمار نیست بلکه مایل است  کند می در بسیاری از موارد فردی که برای مشاوره مراجعه  را کهچ شود.می

دلیل دوم نیز پذیرش هر چه بیشتر بر اساس احترام و اصول  بگیرد.و راهنمایی که در زمینه خاص مشورت 

 باشد.انسانی می

کند و این مراجع است که تصمیم می گیرد چه کار بکند. به این مشاور، راه های سالم و علمی را مطرح می 

ترتیب مسئولیت و تصمیم گیری به عهده مراجع است. موضوعات مطرح شده در جلسه مشاوره و روان درمانی 

 محرمانه تلقی می شودو اصل رازداری اساس کار یک مشاور است.

لکه این خدمات بطور وسیع و فراگیر در زمینه های هدف روان درمانی یا مشاوره همیشه درمان بیماری نیست ب

مختلف استفاده می شود. در بسیاری از مواقع با شناخت و برخورد صحیح با مشکالت زندگی از بروز بیماری 

 شده رو به رو خاصی بحران با است ممکن باشد  جلوگیری می شود. گاهی اوقات نیز بدون اینکه فرد بیمار

                                                           
1- Empathic relationship 
2 - Assistant 
3 - Receptionist 
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 وجود بیماری که نیز مواردی در و. کند مقابله آن با تواند می بهتر درمانی روان یا مشاوره از استفاده با و باشد

روانپزشکی به درمان آن بپردازد.با توجه به مطالب باال و گستردگی  یا خاص های درمانی روان از استفاده با دارد

 مشکالت و بحران ها، هرفردی در زندگی خود نیاز به مشاوره و روان درمانی دارد.

 های روانپزشکی:رویکردهای مشاوره ودرمان

 4رفتاردرمانی

مانند شرطی سازی کالسیک و   رفتاردرمانی ، شیوه درمانی مبتنی بر  اصول یادگیری رفتاری است.  اصولی

-آید استفاده میهای متفاوت در میها  که به شکلرفتاردرمانگران از این تکنیک.گر است شرطی سازی کنش

های سنتی افزوده شده است که رفتاردرمانگری به شیوهالبته در سالهای اخیر رویکردهای جدیدی  کنند.

 باشد.جزء این درمانها می  (ACT)6پای بندیدرمان مبتنی بر پذیرش و  و (DBT)5دیالکتیک 

 7شناخت درمانی

شیوه درمانی است که معتقد است تمامی هیجانات منفی مانند اضطراب، افسردگی و ...  (CT)درمانگریشناخت

. از همین روی دارند افکار و باورهای غیر منطقیرسند حکایت از میبه خود یا دیگران رسانی وقتی به حد آزار

ها و شیوهشناخت درمانگران با باورهای غیر منطقی باعث اصالح هیجانات منفی خواهد شد. افکار و اصالح 

بیش از نیم نمایند. این رویکرد میباورهای غیر منطقی افکار و شناسایی و اصالح  اقدام به ی دهای متعدتکنیک

. در سالهای اخیر تمایل  درمان در دنیا است ترینرفتاری رایجپیشینه دارد. این نوع درمان در کنار درمان  قرن

 شود.شناخته می CBT( 8( زیادی به ترکیب این دو نوع درمان وجود دارد که با عنوان درمان شناختی رفتاری

 9)روانکاوی(گری تحلیلروان

ناهشیار هر فرد دارد و  روان تحلیل گران معتقد هستند که هیجانات منفی مانند اضطراب و افسردگی ریشه در

. شودبازشناسی ریشه مشکالت در ناهشیار و آوردن آن در سطح هشیار باعث برطرف شدن این مشکالت می

های متعددی از آن منشعب شده است. درمانهای روان این شیوه درمانی بیش از یک قرن سابقه دارد و گرایش
                                                           
4 . Behavior therapy 
5 . Dialectic Behavior therapy 
6 . Acceptance and Commitment therapy 
7 . Cognitive therapy 
8 .cognitive behavior therapy 
9 . Pcychoanalysis 
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ی اخیر روان پویشی کوتاه مدت  جایگاه خوبی را پویشی، روان شناسی خود ، روابط موضوعی  و در سالها

 بدست آوردهاست که در کشور ما ایران نیز طرفدارانی دارد. 

 10 درمان  مراجع محور

گرایی در روانشناسی است که با تاکید بر برخی از های رویکرد انسانترین نمایندهدرمان مراجع محور مهم

غیر مشروط توجه مثبت  و ، همدلیاصالتنماید. ارزشهای انسانی چون، های انسانی اقدام به درمان میارزش

، توجه اصالت. درمانگر با استفاده از این مفاهیم تعارضات ناشی از عدم محور درمان در این شیوه هستند

  کند.نماید و با ایجاد آگاهی بر هیجانات منفی غلبه پیدا میمشروط و ... را خنثی می

 11درمان مثبت نگر

شناختی انسانی، تالش دارد تا هیجانات مثبت مانند شادی، مان مثبت نگر، با استفاده از توانمندیهای رواندر

ها بر هیجانات منفی مانند اضطراب وافسردگی نیز رضایت ، بهزیستی روانی و ....  را افزایش دهد و به تبع آن

 فعالیت رسمی خود را آغاز نموده است. 0222 این شیوه درمانی به تبع روان شناسی مثبت از سالغلبه نماید. 

 پیشگیری

حفظ سالمتی و  های دخیل دردر بخش پیشگیری با تمرکز بر آموزش و انتقال مهارتواحد مشاوره دانشگاه، 

 داشت روحی، بطور جدی به آموزش های همگانی در قالب های زیر به ارائه برنامه می پردازد:به

 نشست های علمی

شود که همراه با پاسخ به دقیقه برگزار می02قالب یک سخنرانی یا میزگرد اساتید در حداکثر  ها دراین نشست

ها، تربیت فرزند و کنندگاه خواهد بود. موضوعات مهم مربوط به خانواده و آسیبپرسش شرکت

 مشکالت آن، امراض اخالقی و فرهنگی خانواده یا جامعه، مسائل عمده دانشجویی مانند مسائل روحی

 مهارت های مطالعه و برنامه های درسی و تقویت حافظه، حفظ شادابی و صحت روحی و جسمی.و 

 های مهارتیکارگاه

هایی است که زمان بری بیشتری دارند مانند چندساعته و فرض این است که دانشجویان مقصود کارگاه 

های کوچکی با تمرین عملی طرز بکارگیری صحیح بالفاصله بعد از انتقال مهارت در آن جلسه، در گروه

                                                           
10 . Client-centered therapy 
11 . Positive pcychotherapy 
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و ازدواج پیش از مهارتهای ارتباطی، مهارت حل مسئله ، مهارتهای زندگی، مهارت های یادشده را فرابگیرند. 

، تفکر خالق و نقاد، تقویت اعتماد های نوین مطالعهوشیوه مدیریت زمان و برنامه ریزی درسی، گزینیهمسان

های دینی و مذهبی بر اساس با گرایش بسته ،مرسوممهارت های تحصیلی و انواع یتی علمی یا شخصبه نفس 

-ها به سایر دانشگاهها هستند. جهت برگزاری مستمر این کارگاهایات و روایات از موضوعات عمده این کارگاه

 آمد.های سطح استان نیز اطالع رسانی شده واز دانشجویان داوطلب ثبت نام ثبت نام بعمل خواهد 

 

 طرح های در دست اقدام:

 مشاوره در خوابگاه

در  ایبرای دانشجویانی که در خوابگاه ها اسکان دارند اقدام به ارائه خدمات مشاورهمی تواند مشاوره  واحد

ها باید درخواست دانشجویان را به مدیریت دانشجویی اید. بدین منظور مسئولین خوابگاهساعات غیراداری نم

روحی ناشی از دوری از های خصوص بحث پیشگیری از اعتیاد و سوء مصرف مواد یا آسیب ابالغ کنند. به

 تواند از مسائل مهم خوابگاهی باشد.روابط دختر و پسر میهای شب امتحان و وطن، استرس

 واحد مددکاری

ر محل زندگی خود پردازد، گاهی دانشجویان و مراجعین عمال دها میاز آنجا که مشاوره صرفا به ارائه راه حل 

پیگیری مسائل و مشکالت مراجعین در زمینه های در اجرای دستورالعمل های مشاور مشکل دارند. لذا جهت 

مشاورین با گرفتن یک  ،در صورت ضرورتالبته  ویا خانوادگی مربوط به خوابگاه ها، امور تحصیلی ، شغلی 

پشتیبانی الزم را از پیشرفت  مشاوره بازدید از منازل و کمک در جهت رفع نیازهای اولیه همکار مددکار، ضمن 

 دهند.انجام می

 تصاویر
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