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  توان اثرگذاري مركز مشاوره را در سطح دانشگاه بهبود بخشيدچگونه مي

  )1390تا  1386تجربه مركز مشاوره دانشگاه علم و صنعت در سال هاي (
  

  ،  مهرداد ساويز احمد ساويز
  

  
  

 چكيده

ين حال در برخي از موارد نقش مراكز مشاوره در با ا. ها هستندگاه انساني دانشگاههاي فني، تنفسمراكز مشاوره دانشجويي، به خصوص در دانشگاه
تجربه مديريت مركز مشاوره  1390تا  1386هاي در فاصله سال. كننده محدود شده استدانشگاه ها به كلينيكي براي ياري به دانشجويان مراجعه

االنه بر فضاي انساني دانشگاه نظارت داشته باشد، و ضمن تواند فعدانشگاه علم و صنعت ايران نشان داد كه مركز مشاوره عالوه بر اين نقش اوليه مي
نمايد و  اقدامات پيشگيرانه در سطح دانشگاه، به منظور كاهش آسيب ها و رشد انگيزش و پويايي دانشجويان به نهادهاي مديريتي دانشگاه ارائه طريق

اين اقدامات  ايجنتبخشي از . هاي مديريتي تشريح شده استي طي چند گاماقدامات صورت گرفته در اين بازه زمان. ها ايفاي نقش نمايدسازيدر تصميم
، به اختصار شامل رشد چشمگير رويكرد دانشجويان به مركز مشاوره هاي گسترده مورد بررسي قرار گرفته استيكه در قالب آمار مراجعات و نظرسنج

مورد مشاوره، رضايت باالي دانشجويان مراجع از مركز و  ي تا نصف  در دانشكده، كاهش تعداد دانشجويان مشروط)برابر در دو سال اول 3/2بيش از (
- رفتار پرسنل آن را گزارش ميمراجعان در موارد مختلف نظرسنجي، احساس بهبود، اهميت مركز مشاوره، و رضايت از % 90بيش از (اميدواري به آن 

 . بوده است) كنند

 

  مقدمه
كنند، جواناني كه هر يك انساني منحصر به فرد هستند، و با ها عبور ميهاي دانشگاهاز دروازه جمعيت بزرگي از جوانان هر ساله
پا به  نياز به احساس امنيت، تعلّق خاطر، صميميت،عزت و احترام و فرصت شكوفايي استعدادها نيازهاي مختلف انساني، از جمله

پس از مدتي، هر يك . است لت ما از نيازهاي منحصر بفرد آنان شدهاعث غفاما انبوهي حضور آنان ب. اندمحيط دانشگاه گذاشته
اداري يا نوعي دانشجو پروري صنعتي  خشكماند، برخوردهاي چه برجاي مياز ما به وظايف رسمي خود بسنده مي كنيم و آن

ط توليد، هر محصولي كه نمره سنجد و در اين فرايند آموزشي به مثابه خراند و به يك شيوه مياست، كه همه را با يك شيوه مي
چه در اين ميان بيش از هر چيز ديگر مورد غفلت است نيازهاي انساني فرزندان ماست كه برخي آن. شودنياورد، كنار گذاشته مي

ي و هاي جسمتجربگي و يا دشواريامان توجيه نشده بودند يا با توجه به شرايط خانوادگي، كمها هنوز براي اين مسابقه بياز آن
  . روحي، نياز به كمك بيشتري داشتند تا خود را با محيط دانشگاه سازگار كنند
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ها، برخورد اساتيد با دانشجويان سال اول نسبتاً خشك و رسمي است، احساس صميمت و امنيت و يافتن جايگاه افزون بر اين
ت به نقشي كه پشتيباني عاطفي آنان در موفقيت خود در محيط جديد براي اين دانشجويان نسبتاً دشوار است، و والدين گاه نسب

اغلب برنامه مشخصي براي نشان دادن شيوه متفاوت درس خواندن در دانشگاه . فرزندانشان در محيط جديد دارد، آگاه نيستند
طه استواري با عواملي مانند كيفيت رابطه با استاد و شيوه تدريس راب .جديد وجود نداردنسبت به دبيرستان به دانشجويان ورودي 

هاي كالمي و تر به آثار عميق منش و شيوهفرسودگي تحصيلي دارند و واقعيت آن است كه بسياري از اساتيد و كاركنان كم
ها، ما نيروهاي مولّد و اشتياق سازنده علمي فرزندانمان را به راحتي از دست در اثر مجموعه اين غفلت. رفتاري خود واقف هستند

  .دهيممي

شود كه مركز مشاوره، در يك دانشگاه، به خصوص در يك دانشگاه فنّي و با آموزش صنعتي از نوع مقدمه، مشاهده مي با اين
نقش آن نه صرفاً به مثابه يك كلينيك براي موارد خاص، بلكه در واقع مركزي . گاه انساني استامروزي، به منزله يك تنفّس

است كه عملكرد آن گذشته از مشاوره به دانشجويان و ارائه خطوط الزم به براي تلطيف و روح بخشيدن به فضاي دانشگاه 
هاي دانشگاه براي پيشگيري از موانع رشد رواني فرزندان دانشگاه، به اموري مانند آسيب شناسي و بهبود انگيزه مسئولين

تا  1386هاي قداماتي كه در فاصله زماني سالاين مقاله با مرور اهداف، راهبردها و ا. يابدها امتداد ميپيشرفت علمي در دانشكده
هاي در چارچوب نسبتاْ محدود مديريت دولتي ظرفيت تواندهد كه مي ها نشان ميصورت گرفت و تحليل اجمالي نتايج آن 1390

  .معطّل مانده در مراكز مشاوره را شكوفا نمود
  

  تحول در مركز مشاوره

- هايي هستند كه ايستا بوده و صرفاً اداره ميع اول سازماننوص مي توان اشاره نمود؛ شاخ شيوهها به دو نوع سازمانمديريت در 
. هاي تحول به منظور ارتقاي سازمان استها پذيراي دشواريهايي كه پويا بوده و شيوه مديريت در آنشوند، و نوع دوم سازمان

تر در نوع دوم يك هدف جمعي بزرگ. يابدقائص ادامه مياي نرغم پارهدر نوع  اول يك روال اداري شناخته شده و مرسوم علي
بين مديران  يروابط انساني خوبنوع دوم، در . شودتوسط مديران و كارمندان پذيرفته شده، و رشد سازمان در اين راستا تعريف مي

راد به جاي رقابت ناسالم افاين فضاي سالم باعث افزايش امنيت ذهني و شغلي بوده و . در محيط كار برقرار است و كارمندان
مركز . آيددر چنين فضايي است كه ظرفيت تحول و پذيرش تغييرات به وجود مي .كننديكديگر را در مسير هدف ياري مي

هاي مولّد تغيير و تحول اين بخش گام ادامه در. نمودمشاوره نيز براي ارتقاي كارآمدي خود، بايستي همين مسير را انتخاب مي
بندي جمع) 2(سپس اهداف، راهبردها و اقدامات در قالب جدول . شودشاوره در قالب شش گام مديريتي بررسي ميدر مركز م

  .گردندمي
  

  هاتغيير نگرش:  گام اول
 خواست به ياري فضاي انساني دانشگاه بشتابد،اولين گام براي سازماني كه مي: تحول در نگرش پرسنل مركز مشاوره

ايستايي در هر سازمان، پس از مدتي نيروهاي اعضا را صرف درگيري در درون و با يكديگر . انساني خود بود ارتقاي فضاي ابتدا
هاي انساني اعضا در مسير يك هدف مشترك انگيزه ها در درون ساختار، و پويا نمودنيبا افزايش اتصاالت و همبستگ. كندمي

ها مجال ظهور يافت و مركز مشاوره به عنوان يك مركز پويا با همدليها و مانند خدمت رساني بيشتر، پس از مدتي همكاري
  .  مند، در دانشگاه شناخته شدكاركناني عالقه

. رساني گسترده رخ دادتحول مهم ديگر، تحول در نگرش دانشجويان بود كه بر اثر اطالع: تحول در نگرش دانشجويان
رفت، بعيد جا مينشجويان جايي دور و ناشناخته بود، و اگر كسي براي مشاوره به آنهاي قبل، مركز مشاوره براي بيشتر دادر دوره

در دوره قبل مديريت مركز مشاوره، . اي با همين مضمون بنوازندنبود كه دوستانش به او گمان ديوانگي ببرند، يا او را به طعنه
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ما كوشيديم ضمن حفظ و . ي دانشجويي آغاز شده بودها و اردوهاهاي مثبتي براي شناساندن خدمات مركز در خوابگاهتالش
هاي معارفه ها، جلسهپس از خوابگاه. گسترش اين دستاوردها، دامنه تبليغات مركز مشاوره را در تمام دانشگاه گسترش دهيم

ز مشاوره مستقر ها كه در اين دوره در مركها رسيد و همزمان، دفتر پژوهشها، نوبت به دانشكدهدانشجويان جديد و غذاخوري
   ).1شكل (داد اين آمار رشد قابل توجهي را نشان مي. شده بود، آمار رو به رشد توجه دانشجويان به مركز را زير نظر گرفت
تالش ديگري نيز براي تغيير نگرش مشاوران از بيمارانگاري  :تحول نگرش به مراجعين در در درون مركز مشاوره

بسياري از مراجعان ما نه به دليل مشكالت روانشناختي، . به رشدمحوري آغاز شد) محوريمتعال: در اصطالح فنّي(مراجعان 
كنند، و اگر مشاور صرفاً هاي خود به ما مراجعه ميبلكه براي ياري گرفتن در فرايند رشد شخصيت خود و براي تكميل مهارت

  .ماندمي رساني موثر بازشناختي توجه داشته باشد، از ياريبه عالئم بيماري
همزمان، به عنوان مدير مركز مشاوره، بايستي به تغيير نگرش مديران، : تحول در نگرش مديران، اساتيد و كارمندان

- هاي رسمي و غيررسمي در گفتگو با آنان براي اين منظور استفاده ميكردم، و از فرصتاساتيد و كارمندان دانشگاه توجه مي
ف زمان، اين تفكر در سطح مديران و اساتيد ايجاد شد كه مركز مشاوره صرفاً جاي بيماران ها و صربا تحمل دشواري. كردم

هاي ارتباطي و انساني و نقطه امني براي ارجاع دانشجويان با موارد خاص توانند آن را ياوري براي خود در چالشنيست، و مي
  .    ور احكام تحصيلي و انضباطي در نظر بگيرندها، قبل از صدرساني به آنتحصيلي، خانوادگي و تحصيلي جهت ياري

  
  پويايي سازماني و  ايجاد ساختارهاي جديد: گام دوم

- سازوكار اصلي ما در تعريف كاركردهاي جديد مركز مشاوره، ايجاد كارگروه
هر كارگروه از يك يا چند عضو . هايي متشكل از پرسنل مركز مشاوره بود

توانست به تناسب توانايي در بيش از يك شد و يك نفر ميمركز تشكيل مي
-رساني، كارگاهها براي تبليغات و اطالعاولين كارگروه. كارگروه فعاليت نمايد

از . ها، و پيشگيري از سوءمصرف مواد تشكيل شدندهاي آموزشي و همايش
هاي بعدي، كارگروه ارتباط با والدين جهت استفاده از ظرفيت جمله كارگروه
آفريني كارگروه با نقش. اقع حساس براي ياري به دانشجويان بودوالدين در مو

شدند، يك بار ارتباط با اوليا، والدين هر دانشجو حداقل دو بار دعوت مي ويژه
 هاي جديد و يك بار در ارديبهشتدر مهر ماه همزمان با استقبال از ورودي

ترتيب، والدين  به اين. سال بعد، در ميانه نيمسال دوم تحصيلي فرزندان ماه
يافتند تا با حضور در دانشگاه در ابتدا و پس از تجربه تحصيل، فرصت مي

از . شان را به دست آورندرساني به فرزندانشناخت و اتصال الزم براي ياري
ذب و كارگروه ديگر، كارگروه ج. ها و جذب همكاري والدين، جلساتي با والدين داوطلب داشتيمسوي ديگر، براي درك دغدغه

ترين مشاوران براي جايگزيني و گسترش كادر دهي به مشاوران و انتخاب بهترين و قويتعديل نيروهاي انساني بود كه به نمره
- شدند و در بازگشت، مسئوليت كارگروههاي آموزشي جديد اعزام ميپرسنل مركز مشاوره به دوره. مشاوران مركز مشغول شد

براي اولين بار، مركز . كارگروه ديگري نيز امور سايت مركز مشاوره را بر عهده گرفت. دگرفتنهاي مربوطه را بر عهده مي
هاي نشريات مركز و در كارگروه سايت ايفاي نقش مشاوره يك متخصص گرافيك و طراحي را استخدام نمود كه در كارگروه

عنوان ناظران فضاي انساني در يك دانشگاه  تشكيل شدند، به ه پژوهش و ارتقاي تحصيلي كه در مراحل بعديكارگرو. نمودمي
را در سراسر دانشگاه زير نظر گرفتند و در همكاري با معاونت آموزشي و با تهيه تحصيلي فني، نمرات دانشجويان و علل افت 

  .نمودندريزي ميهاي تحصيلي برنامههاي آموزشي ارتقاي مهارتليست دانشجويان مشروطي، براي كارگاه
  .قابل مشاهده است )2(شكل رگروه ها و وظايف آنها در شرحي از كا

افزايش توجه دانشجويان، اساتيد و كاركنان  - 1شكل 
 )1388تا  1385ساالنه  راجعهم(به مركز مشاوره 

٣ 
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. برگزار نمود هاي ارتباطيمهارتهاي آموزشي متنوعي براي كاركنان دانشگاه در زمينه مسئولين به اين مسئله، مركز مشاوره كارگاه
  .اندبازخوردهاي بعدي نشان داد كه اين جلسات نقش مثبتي داشته
پس از جذب مشاوران جديد و توسعه ظرفيت  :اهيان و خانواده دانشجويانگسترش حوزه ارائه خدمات مشاوره به تمامي دانشگ

هاي آنان، به كارمندان دانشگاه و به اساتيد نيز خدمات مشاوره مشاوره، مركز مشاوره اعالم نمود كه نه تنها به دانشجويان، بلكه به خانواده
مت روان دانشجويان، از سالمت خانواده آنان و بهبود فضاي آن قابل علّت اين تصميم آن بود كه عملكرد تحصيلي و سال. ارائه خواهد نمود

م روز تفكيك نبود و با اين تدبير، اساتيد نيز براي حل مشكالتي كه مي توانست در ارتباط آنان با دانشجويان اثر بگذارد، ياوراني مجهز به عل
 .   يافتندمي
  

  به سوي يك مركز تخصصي  پيشرفته: گام چهارم
نمود كه هر يك از هاي مختلف ارائه خدمات ميمشاور در زمينه 30مركز مشاوره با بيش از  1388در سال : ي تخصصي مشاورانارتقا

افزايي تخصصي خود مشاورين نيز با دعوت ريزي براي دانشبرنامه. چند مرحله بررسي و داوري عبور كرده و به دقت انتخاب شده بودند
  .گرفتشناسي در خود مركز مشاوره صورت ميروانسخنرانان برجسته در حوزه 

مددكار، كسي است كه پيگيري فرايند مشاوره و درمان تخصصي برخي از مراجعان با مسائل حاد  :اندازي واحد مددكاري اجتماعيراه
با جذب يك . نمودمركز هماهنگ ميهاي دانشگاه را با گرفت و در اين مسير ساير بخشرا تا زمان اطمينان از بهبود شرايط او بر عهده مي

البته اين مجموعه از اقدامات در جهت . آغاز به كار نمود 1387كز مشاوره نيز در سال مددكار مجرّب و دو همكار ديگر، واحد مددكاري مر
، با تمايل موجود در ساختارهاي دولتي براي كوچك شدن سازگاري نداشت، اما در اينجا بحث نيازهاي انساني مطرح بود، و ما بر گسترش

  .دهيم يازهاي مخاطبين خود تطبيقاين باور بوديم كه بايستي به نيازهاي موجود فكر كنيم و خود را با ن
هاي پژوهشي، و ها، آمار، فعاليتريزي بر مبناي گزارشاي قوي با قدرت برنامهما مجموعه هدف :نويسيسامانه آمارگيري و گزارش

هاي دانشجويان به مديريت دانشگاه ها بود كه ضمن ارتقاي خود، براي پيشگيري از مشكالت، افت تحصيلي و ناكاميجلسات تحليل پرونده
هاي سالمت شناسان جوان، خلّاق و مبتكر در طرحو جذب يكي از روان تدفتر پژوهش و مقاالاندازي بر اين اساس با راه. ارائه طريق نمايد

هاي آنان را  به تفكيك مقطع يا نوع داد تعداد دانشجويان مراجع و نوع نيازمندي، سامانه آمارگيري منظمي ايجاد شد كه به ما امكان ميروان
همچنين ساختاري براي . اي در نظر بگيريمهاي آموزشي جداگانهيا كارگاه مسئله بررسي نماييم و بر مبناي آن براي هر دانشكده برنامه ارتقا

  . ها به لحاظ محتوايي و ساختاري در مركز جاري شدنويسي هماهنگ مشاوران ايجاد كرديم و قواعدي براي درج گزارشگزارش
در اين طرح . ها به اجرا درآورديمابگاهطرح همياران سالمت روان را به صورت پايلوت در خو: هاي نوآورانه در سالمت روانطرح

- شدند تا بتوانند ضمن ياريها و نيازهاي روانشناختي دانشجويان آشنا ميهاي مقدماتي با برخي نشانهدانشجويان داوطلب با شركت در دوره
مشتركي با معاونت آموزشي دانشگاه به همچنين در طرح . رساني اوليه به دوستان خود، آنان را در شرايط نياز به مركز مشاوره ارجاع نمايند

  . هاي تحصيلي شدندهاي ارتقاي مهارتنام طرح ارتقاي تحصيلي، دانشجويان مشروط ملزم به گذراندن دوره

، تا به بود رسيدگي دقيق به موارد خاص، و ايجاد هماهنگي تيميهدف از تشكيل اين شورا   :تشكيل شوراي تخصصي مركز مشاوره
اين شورا همچنين وظيفه . ها در كنار مشاور مربوطه عمل نمايدبه شكايت خصصي در سير تشخيص تا درمان و رسيدگيعنوان مرجعي ت

- هاي كالن مركز مشاوره سياستشناس را بر عهده داشت و براي نيازها و برنامهگيري نهايي در مورد جذب كاركنان و مشاوران روانتصميم
 .شناس باليني حضور داشتندپزشك، يك مددكار با سابقه و يك روانير مركز، يك رواندر اين شورا مد. نمودگذاري مي

مركز مشاوره با . شدبا گسترش خدمات مركز مشاوره و اثرگزاري آن در دانشگاه، نياز به فضاي بيشتري احساس مي: طرح درآمدزايي
طرح ساختمان جديدي را به رياست دانشگاه ارائه نمود، كه مجاور به  ها و كمك به دانشگاه در كسب درآمد،هدف توسعه فضا، و تأمين هزينه

توانست ضمن پذيرش مراجع از بيرون از دانشگاه و ارائه خدمات با نرخ معلوم،، همچنان به طور رايگان به بيرون از دانشگاه بود و مي
مورد موافقت اوليه قرار گرفت، اما متأسفانه مشكالت معمول سنج شد و اگرچه اين طرح امكان. دانشجويان و دانشگاهيان ارائه خدمات نمايد
  .اداري و مالي فرصت اجراي آن را به ما نداد

۶ 
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  آفريني خارج از دانشگاههاي آموزشي و نقشها، دورهنشريات، كتاب: گام پنجم 
-هايي مانند مهارتدانشگاه بود، كه در حوزه هاي آموزشي دريكي از اقدامات مستمر ما، برگزاري كارگاه: هاي آموزشيبرگزاري كارگاه    

هاي مرتبط در حوزه خانواده، كارگاه. شدهاي تحصيلي، ارتباطات بين فردي، سازگاري با زندگي دانشجويي و زندگي سالم در خوابگاه ارائه مي
در چند  مورد، . شدر خوابگاه متأهلين ارائه ميهاي خانواده سالم و فرزندپروري، دبا ازدواج و انتخاب همسر براي دانشجويان، و نيز كارگروه

 مركز مشاوره به درخواست شهرداري و مدارس منطقه براي ارائه مشاوره و برگزاري كارگاه پاسخ مثبت داد تا به اين ترتيب، نقش دانشگاه را
  .  اي از شهر كه در آن مهمان است، پربارتر نمايددر بهبود محلّه

همچنين دغدغه كمبود كتاب درسي كه با تيازهاي بومي ما بيگانه نباشد، منجر به  :اساس نيازسنجي اساتيدتأليف كتاب درسي بر    
نگارش اين كتاب ناشي از احساس نيازي بود كه ما به وجود كتابي متناسب با نيازهاي جوان ايراني  .شدايجاد كتاب مستقلي براي اين درس 

هاي زندگي و آموزش خانواده را داشتند، در مركز مشاوره ه بيش از چند دوره تدريس درس مهارتمدرسيني كه تجرب. كرديمدر اين حوزه مي
نتيجه همه تالش ها كتابي شد در پانزده فصل، كه در يازده . نسخه نهايي را بارها با حساسيت بازبيني كرديم. به مشاركت فراخوانده شدند

ي، حلّ مسئله، كنترل خشم و ارتباط بين افراد پوشش داده شده و چهار فصل پاياني به گانه زندگي مانند خودآگاههاي دهفصل اول مهارت
  . هاي روحي و رواني زن و مرد، ازدواج، و استحكام بنيان خانواده اختصاص دارندترتيب به جايگاه و منزلت خانواده، تفاوت

  هاكدهدانش در فضايآفريني  فعال اساتيد و نقشهاي تقويت مهارت: گام ششم 
بسياري از مراجعان مركز زماني براي حل مشكل خود مراجعه مي كردند كه دو ترم از افت . ها بودگام اساسي بعدي حضور فعال در دانشكده

هاي به لطف خداوند، تالش. تحصيلي يا مشروطي آنان گذشته بود، واضح بود كه بايستي براي حل مشكالت به سراغ سرچشمه مي رفتيم
  : اين گام طي مراحل زير برداشته شد .عرفي نيازهاي موجود و شناساندن خدمات مركز مشاوره موثر واقع شدمن براي م

و  ناميديم گنجينه مشاورههايي كه آن را رساني و ارتباط با دانشكده ويترينابتدا براي اطالع : اي مشاورهدسترسي مستقيم به نشريات    
  . ساخته و نصب شد ،طراحي كز است، براي هر دانشكده شامل نشريات و كتب چاپ شده توسط مر

-ها در خصوص آسيبدانشكده مشاوره به شوراي :ها در خصوص مديريت فضاي انساني دانشكده مشاوره به مسئولين دانشكده   
  .دهاي ديگري نيز خواستار آن شدنو به مرور دانشكده از دو دانشكده آغاز شد ابتدا شناسي سازوكارهاي انساني

هاي هاي منظمي در هر دانشكده براي دانشجويان در خصوص چالشسخنراني :هاهاي منظم براي دانشجويان در دانشكدهسخنراني  
ها و در اين خدمات براي اولين بار، و بنا بر درخواست رؤساي دانشكده. زندگي دانشجويي، هدفمندي و نگاه اميدبخش به آينده برگزار گرديد

ها تبديل يك روال شناخته شده نزد رؤساي دانشكده تدريج به شد و بهندسي برق، صنايع، فيزيك، عمران، و شيمي ارائه ميشش دانشكده مه
  . شد

ها بود و نتيجه اساسي ديگر، توجه دادن مديران به ارتباط مهم ها تا نصف در يكي از دانشكدهها كاهش آمار مشروطييكي از نتايج اين تالش
  . يان عوامل انساني و محيطي موثر در انگيزه و پويايي دانشجو از يك سو و پيشرفت و پويايي دانشكده از سوي ديگراما مغفول م

  

ارتباط با اساتيد و طرح استاد راهنما   
مركز مشاوره بر اساس مطالعات خود در  : مشاور
رقيب اساتيد در ها، به نقش بيدانشكده

و سالمت روان  ها، اميدواريتأثيرگزاري بر انگيزه
دانشجويان واقف بود، و به همين علّت، بخشي از 
نيروي خود را به برقراري ارتباط با اساتيد 

يك طرح  مرتبط با اساتيد . اختصاص داد
بود، كه  "اساتيد راهنما مشاور"ها، طرح دانشكده

-هايي در رواندرآن اساتيد با شركت در دوره
آموختند و براي ارجاع ها و مداخالت اوليه براي ياري رساني موثر به دانشجويان را ميبرخي عالمتشناسي سالمت روان نزد مركز مشاوره، 

اي به عنوان مثال، اگر استادي مشاهده نمايد كه دانشجويي اخيراً رويه. شدنددادن دانشجويان نيازمند به مركز مشاوره، با مركز هماهنگ مي

٧ 

 مشاوره، دانشكده مهندسي برقهاي گنجينه اندازي يكي از ويترينراه-3شكل
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تواند آغاز يك شناختي اين پديده ميتمسخرآميز در پيش گرفته است بايستي چه كند؟ از ديد رواناعتنايي به كالس و برخورد مبني بر بي
احساس اضطراب، بر . اختالل باشد كه در آن دانشجو نتوانسته است ميان انتظارات خود، و واقعيات و انتظارات محيط آموزشي به تعادل برسد

در قالب اين طرح، مركز مشاوره . شوندد و در صورت ياري موثر،  معموالً به آساني حل ميميز زدن مكرّر قلم و مشابه آن نيز نشانه هستن
   .ويان دغدغه مند و آگاه سازدروان دانشج اساتيد را نسبت به مسائل سالمتكوشيد مي

اطالعات مورد نياز اساتيد را به  عالوه بر طرح استاد راهنما مشاور، بايستي منبعي از: ايجاد دسترسي به منابع مورد نياز براي اساتيد  
  .اساتيد در دستور كار قرار گرفت به اين منظور، ايجاد نشريه پيام آشنا. داديمصورت دائمي در دسترس آنان قرار مي

ر اساتيد روز روانشناختي به صورت آرشيوي و به منظور آشنايي بيشتبا هدف قرار دادن مطالب متنوع و به :اي اساتيدايجاد سايت مشاوره  
سايت جامعي طرّاحي شد، و مطالب مفيد براي اساتيد با اي تشكيل و وبكارگروه ويژه، هاي مفيد ارتباطيو مهارت دانشجوياننيازهاي با 

ي متأسفانه فرايندهاي اجرايي آن در مديريت بعد كار ارزشمندي كه صورت گرفته بود رغم عليالبتّه، . تدوين گرديدنگارش، مطالعه، جستجو 
   . ادامه نيافت

  

  
  

  
  اقدامات اثرگزاري:  بخش سوم

گرا در ساختار دولتي، كه مديريت كارآمد و تحولنشان داد كه  1391تا  1386هاي تجربه ما در مركز مشاوره دانشگاه علم و صنعت در سال 
در راستاي شاوره پس از اقدامات صورت گرفته استقبال دانشجويان و رويكرد آنان به مركز م. پذير استهر چند گاهي آسان نيست، اما امكان

) مراجع 70(از دانشجويان مراجعه كننده به مركز   1390موثر واقع گرديد و نظرسنجي سال  ) 1شكل (خدمات مركز شناساندن و معرفي 
) 6(شكل . يان تبديل گرددها توانست به يك كانون اميدبخش و موثر در زندگي دانشگاهدهنده آن است كه مركز مشاوره در اين سالنشان
نتايج اجمالي نظرسنجي رضايت دانشجويان ) 1(دهنده توزيع نظر مراجعين در قبال اهميت نقش مركز مشاوره در دانشگاه است و جدول نشان

  . دهداز خدمات مركز را نشان مي
 .بندي شده استجمع) 2(خالصه اقدامات مديريت مركز مشاوره در جدول 

 همراه با برخي از همكاران مركز مشاوره -4شكل

  .1390دانشجويان دانشكده مهندسي برق، آذرماه  در جمع، "تقويت روحيه خودباوري و اميد به آينده"سخنراني  - 5شكل 
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-دهندگان با يك گزينه خاص را نشان ميمحور عمودي درصد پاسخ.  دانممن مركز مشاوره را بخش مهمي از دانشگاه مي: گزاره نظر سنجي  -6شكل 
  )نفر 70:جمعيت(دهد

  

  

  

  

  

  

  

  

 1جدول 
 1390نتايج نظرسنجي از مراجعان مركز در سال 

كامالً 
 موافق

 موافق نظري 
 ندارم

 مخالف كامالً 
 مخالف

 مورد سؤال

4/71  9/22  7/5  0  0  منبامشاورهمركزكاركنان رفتار
 .است دوستانه و محترمانه

70  7/25  3/4  0  0  اممن از اينكه به مركز مشاوره آمده
  .خوشحالم

در صورت نياز، من دوستان و اطرافيانم را به 0 0  9/2 9/22  3/74
   .دهم مركز مشاوره ارجاع مي

ه است تامشاورم به من كمك كرد 0 0  5/8 7/55  7/35
  خودم و مشكالتم را بهتر بشناسم

مشاورم به من كمك كرده است تا در 4/1 4/1  0/10 3/44  9/42
  .كار و زندگيم خيلي بيشتر موفق باشم

  

  2جدول 

  بندي راهبردها و اقدامات در مديريت مركز مشاورهجمع

 رسالت مركز مشاوره

  .شناختي، اجتماعي، تحصيلي و معنويهاي روانحيدي و رويكرد تخصصي در زمينهبيني توتحول و ارتقاي جامعه دانشگاهي با جهان

 اهداف

 سالمت روان، رشد شخصيت  شناختيروان

 )رفتار اجتماعي ميان استاد و دانشجو(ارتقا فضاي انساني اجتماعي

 افزايش انگيزه علمي، افزايش مهارت و كارآمدي تحصيلي تحصيلي

 و رشد معناجويي براي زندگيارتقاي هدفمندي معنوي

كامالً موافقم موافقم نظري ندارم مخالفم كامالً مخالفم

70
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 راهبردها

ارتقاي مركز مشاور و 
  گسترش دامنه مخاطبين

 ).درخواست مشاوره براي رشد توانايي،نه صرفاً درمان(تحول در نگاه دانشجويان نسبت به مركز مشاوره 
  ،)نه بيمارمراجع و (تحول در نگرش همكاران و مشاوران مركز به رسالت مركز و نوع برخورد با مراجعان  
  بستگي و انسجام در مركز مشاوره،تعريف هدف مشترك و افزايش هم 
 هاي مختلف و تقسيم وظايف، ساختاردهي، ايجاد كارگروه 
 هاي مختلف،تبليغ گسترده و معرفي مركز در مناسبت 
 اني،گاهي امين و آگاه در مسائل انستحول در نگاه مديران و اساتيد به مركز مشاوره به عنوان تكيه 
 ها،در دانشكده) گنجينه مشاوره(هاي نمايش محصوالت فرهنگي مركز مشاوره استقرار طاقچه 
  .تأسيس واحد مددكاري براي پيگيري موارد ويژه 

سالمت 
  روان

  درمان

رساني ين گام ياريدهد، اولها را تحت تأثير قرار ميجا كه برخي از دانشجويان داراي مشكالتي هستند كه عملكرد تحصيلي و رشد آناز آن
  : به دانشجويان نيازمند است، شامل 

  گسترش و تقويت كادر مشاوران، 
  ها،استقرار مشاوران بيشتري در خوابگاه 
  ها،مشاور در دانشكده-طرح استاد راهنما 
  ها،طرح همياران سالمت روان در خوابگاه 
  هاي آموزشي، برگزاري كارگاه 
 ... گاه، تعامل با كميسيون موارد خاص در دانش 
  )سوزيمانند آتش(ها و حوادث آفريني بالفاصله كادر مددكاري و مشاوره مركز در بحراننقش 

  پيشگيري

 ،)اجتماعي-روانشناختي(مجله اختصاصي والدين 
  هاي بزرگ  والدين و توجه دادن به نقش پشتيباني آنان در سالمت فرزندان،برگزاري گردهمايي 
 سازي نسبت به مواد مخدر، و پيشگيري از مشروطي،اي زندگي دانشجويي، مصونههاي مرتبط با چالشكارگاه 
 دانشجويان و ارائه مشاوره به آنان، ارتباط با خانواده 
  .حضور فعĤل در جلسات و اردوهاي معارفه دانشجويان ورودي جديد 

  ارتقا

 :هارشد شخصيت و تكميل مهارت
 ل اول،در سا) دو واحدي(هاي زندگي آموزش مهارت 
 داير كردن نشريه براي دانشجويان،  
 اجتماعي،- ايبرگزاري اردوهاي مشاوره 
 هاي مرتبط با هدفمندي، خودآگاهي، و زندگي مشترك براي متأهلين،كارگاه 
  .هاي رشد خانواده براي كارمندان دانشگاهارائه كارگاه 

بهبود فضاي انساني در 
  دانشگاه

  
بر روان و )  روابط انساني و سازوكار اداري(و آثار اجتماعي ) هاها و چيدمانفضاي داخلي ساختمان(فضاي انساني شامل آثار محيطي 

  .  عملكرد انسان است
  :در جهت ارتقاي رابطه استاد و دانشجو

  طرح استاد راهنما مشاور، 
  رساني اساتيد با مقاالت مفيد،وب سايت اطالع 
  ها،ارائه مشاوره به شوراي دانشكده 

  :ح برخوردهاي نامناسب با دانشجويانجهت اصال
 هاي ارتباطي و رفتارهاي مناسب براي كاركنان دانشگاه،هاي آموزشي مهارتبرگزاري كارگاه 

  :هاجهت افزايش اتصال دانشجويان به دانشكده
  مهندسي برق، سازي دانشكدهطرح شاداب 
 .هازيباسازي خوابگاه 
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افزايش انگيزه علمي و 
  شادابي معنوي

 

  ها و الگوهاي ملّي،قاي هدفمندي با احيا و تبليغ آرمانارت 
 هاي حماسي در مركز با موضوع نشاط و سازندگي علمي،ساخت كليپ 
 معرّفي مفاخر ايراني در نشريات مركز مشاوره و پرهيز از چاپ مطالب نامتناسب با فرهنگ ايراني، 
هاي مشترك با نهاد نمايندگي رهبري در ها و طرحانشگاه و اجراي كارگاهارتباط مركز مشاوره با نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در د 

 .هاي ضيافت انديشه و ازدواج دانشجويي و مشابه آندوره
  

  كارآمدي تحصيلي

 

  )براي دانشجويان مشروط(طرح ارتقاي تحصيلي و آموزشي در همكاري با معاونت آموزشي دانشگاه  
  حصيليجذب مشاورين آموزشي مجرّب در امور ت 
 هاي تحصيلي،هاي آموزشي با موضوعات حافظه، قوانين آموزشي، و مهارتكارگاه 
 ،)اجرا در دانشكده مهندسي برق(ها در مورد نحوه تدريس علوم پايه به دانشجويان مهندسي ارائه طرح به دانشكده 
 .ن موارد خاصمداخله براي كمك به دانشجويان مشروط و در آستانه اخراج تحصيلي با همكاري كميسيو 

  

رشد كيفي و تخصصي 
  مركز مشاوره

 

  ايجاد شوراي تخصصي مركز مشاوره،  
  ها و تشخيص نيازها، اندازي دفتر پژوهش و مقاالت مركز مشاوره با كاركرد نظارت، آمارگيري و تحليل دادهراه 
 هاي مشاوره، نويسي و پروندهدهي شيوه گزارشسامان 
  و پرسنل مركز با جلسات منظّم تدريس با دعوت محقّقين برجسته افزايي تخصصي مشاوراندانش 
  سنجي ساختمان جديد براي مركز مشاوره، ارائه طرح و امكان 
  تأليف كتاب درسي بومي،  
  ، )ارائه مقاله، ارائه كارگاه آموزشي و پنل(حضور فعĤل در سمينار ساالنه بهداشت روان دانشجويان 
  هاالمت دانشگاهحضور پربار در سمينار سراسري س 

  

١١ 


