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رد یکبه رو و مشاوره یشناس ان روانیش دانشجویموانع گرا یبررس
  یفکی: پژوهش یاسالم

  ***یجانیمسعود آذربا **يریالسادات جزا رضوان*باکیعباس ش
  يدهكچ

ـ اسـت   ییها بیآسن ییشف و تبکدرصدد پژوهش حاضر  ان یش دانشـجو یگـرا ه مـانع  ک
به اهداف پـژوهش، بـا    یابیدست ي. براشوند یم یرد اسالمیکو مشاوره، به رو یشناس روان

ه به ک دانشگاه اصفهان یشناس مشاوره و روان يها استاد مربوط به رشته پنجدانشجو و  یس
افتـه صـورت   یمه سـاختار  یدر دسترس انتخاب شده بودند، مصاحبه ن يریگ صورت نمونه

ـ کی يل محتوای، از روش تحلها دادهل یه و تحلیگرفت. به منظور تجز و بـا اسـتفاده از    یف
ـ اسـتفاده   QSR NVivoافزار  نرم ـ ینت د.ش ـ تحل ۀج  يهـا   حاصـل از مصـاحبه   يهـا  ل دادهی

ـ  استطبقه  ازدهیو  یلکمضمون  دونندگان، ک تکمشار عوامـل   .1عبـارت اسـت از:   ه ک
ـ ان به طرح مسـائل جد یدانشجو یلک یرغبت یمانند ب ،طبقه چهارشامل  ،يفرد درون  .2، دی

  بودند.  یو پژوهش یمبود منابع آموزشکمانند  ،طبقه هفتشامل  ،يفرد عوامل برون
ـ و مشاوره را بـه   یشناس ان روانیش دانشجویه گراک یشناخت موانع است یهیبد اربرد ک
ـ ترغ يناسب بـرا م يارهاک ن راهیبه تدو تواند یم، نندک یمند ک یرد اسالمیکرو ب هرچـه  ی

  ند.ک کمک یرد اسالمیکان به رویوجشتر دانشیب
  .NVivo، یفکیپژوهش ، یرد اسالمیکان، رویجو، مشاوره، دانشیشناس : روانها واژهدیلک
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هممقد 
 يهـا  ، بدون توجـه بـه نظـام   یسانش روان ۀنی، آموزش و پژوهش در زمیشرق يشورهاکدر 

 يهـا  و مـدل  هـا  هیـ نظرة طریموجود، تحت س یو فرهنگ یا چارچوب اجتماعی یدانش بوم
 يهـا  لیـ از تحل یمـ یم منبـع عظ یرک. قرآن است یافته غربی  توسعه يشورهاکگرفته از  نشئت

 یشناسـ  ان جسـم، ذهـن و روح؛ روش  یـ ل در ارتبـاط م یـ دخ یروانـ  ينـدها یمرتبط بـا فرا 
هـا،   ، شـناخت ارزش یاخالق يها لتیم فضیزش، تعلی، عواطف، انگكمطالعه ادرا چگونگی

، یر انجام اعمـال مـذهب  یثأ، تیشتن آدمیخو ياوکت فرد، وایها و شخص شیگرا يریگ لکش
از  ،دهـد  یار بشر قرار مـ یرا در اخت ...و يو مشاوره، سالمت معنو یی، راهنما1یبخش آرامش

ل یـ م تحلیرکـ قرآن  2.ردیگ یم او را دربر یاز موضوعات مرتبط با زندگ یعیف وسیرو ط نیا
 انسـان را دربـر   یو روحـ  یتا اجتمـاع  يه از سطح فردکدهد  یت ارائه میاز واقع يمند نظام

 يندهایسالم، فرا یزندگ ک، سبیگران، اهداف زندگیشناخت خود و د يها روش 3.ردیگ یم
ه، یـ و انواع پاداش و تنب یط زندگیت محیری، مديفرزندپرور يها وهی، شیاجتماع يندهایفرا

ن ارکـ متف 4.م بدان پرداخته شده اسـت یرکه در قرآن ک باشد هایی می مقولهن یتر از جمله مهم
ـ ی، مفاهیم و اصول قرآنیاند بر اساس تعال مسلمان توانسته را در  يمتعـدد  يمعنـو  -یم روان

ن یـ بـوده اسـت. د   ینـ ینه از نوع دین زمیرد آنان در ایکنند و روکف ینه رفتار انسان تعریزم
ق یـ از طر یت آدمیه در قالب آن، شخصکاست  ینید یکزیمتاف يریگ لکگر ش یاسالم تداع

ننـد  کن یتـدو  یدرمان يها اند روش توانستهن مسلمان ارکمتف همچنین 5.دشو ین توانمند مید
و مشـاوره   یدرمـان  اند. روان شده يزیر هیپا ینید يردهاکباورها و عمله در اصل بر اساس ک

  د. ریل گکو سنت مسلمانان ش یتیابر اصول هد یمبتن ید در چارچوب عملیز باین یاسالم
رش مفروضـات  یصـورت پـذ   جـامع، تنهـا در   یشناس به روان یابیدگاه اسالم، دستیاز د

ات یـ مختلف رفتار و تجرب يها جنبه یظور بررسر خواهد بود. به منیپذ انکام یمتفاوت امالًک
مسـلمانان، قابـل    يبـرا قـرآن   6.رسـد  یبـه نظـر مـ    يضـرور  ،ينظر يها ن مدلیتدو یآدم

خداونـد  شود.  یم ید از آن ناشیه اصل وحدت وجود و توحکن منبع دانش است یتر اعتماد
د یـ شناسان مسلمان با ، روانبنابرایناز ما دارد.  یاملکده و شناخت مطلق و یما را آفر ،بزرگ

بر قرآن است.  یمبتن یاسالم یشناس ه همان روانکباشند  ینینو یشناس ن ن روایدرصدد تدو
از محافل  ه غالباًکن ید یشناس ، و مفهوم روانیرد اسالمیکبا رو یشناس ن مفهوم روانیب باید
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 یفرعـ  يا رشـته ه کن ید یشناس روانز قائل شد. یا نشئت گرفته، تمایکاً امرو خصوص یغرب
ر از یارائـه تفسـ   يبـرا  ییبوده و مورد قبـول همگـان اسـت، بـه منزلـه مبنـا       یشناس از روان

انـه  یل گرایـ معنـا تقل  یکن، به یت دیدر نظر گرفته شده و با توجه به تمام ینید يدارهایپد
 یو درمـان  ی، پژوهشـ یآموزشـ  يردیکـ رو ه صرفاًکنیا يبه جا یاسالم یشناس روان. 7است

مسـلمان، اصـول   شـناس   گـر، روان یان دیاست. به ب ینگاه جامع و فلسفه زندگ یعباشد، نو
 یپژوهشـ  يها تیابعاد فعال یم را در تمامیرکرع مقدس اسالم و قرآن شده در ش مطرح یلک

خـود او   یشخصـ  یدر زنـدگ  بایـد ش از همه، یه پک یرد؛ اصولیگ یار مکخود به  یو درمان
غـرب   يگـرا  تجربـه  یشناس ه همان اصول روانین، بر پاید یاسشن افته باشد. اما روانینمود 
هـا   و در سـطح روان انسـان   ین در بافت اجتماعید يردهاکارک یبه بررس ه منحصراًکاست 

ت و یشخصــ یشناسـ  ز روانیــش از هـر چ یبــن یـ د یشناســ روان یپـردازد. منبــع اصـل   یمـ 
 یشناسـ  روان يهـا  از شـاخه  یکـی ن را یـ د یشناس بوده است؛ و روان یاجتماع یشناس روان

 یمبتنـ  ــ  بنا شده است یه در محافل غربکگونه  آن ـ نید یشناس روان 8.اند شمرده یاجتماع
م قابـل مشـاهده و   یت را تنهـا بـه مفـاه   یـ ه واقعکـ  يا اسـت؛ فلسـفه   ییگرا تجربه ۀبر فلسف

چـه   هکـ سـت  ین، مهم نید یشناس روانة پژوهشگران حوز يند. براک یمحدود م يریگ اندازه
 يبـرا  يزیـ از چـه چ  ه در عمـل کن است یه مهم اکبل ،ریخ يزیاست و چه چ ینید يزیچ

  9.نندک ین استفاده مید یابیارز
بـه   یمـذهب  ياسـت، باورهـا   ینـ یاز علم د يا ه شاخهک، ینید یشناس در مقابل، در روان

  10.شود یمجستجو  یمانیدر چارچوب آن سنت ا یشناس منزله اصل و منبع قرار گرفته و روان
رفتـار   یتوان مطالعه علم یرا م یرد اسالمیکبا رو یشناس د، روانشر کبا توجه به آنچه ذ

 شناسـی  جانبـه روان  همه سیطره 11.متناسب باشد یاسالم ینیب ه با فرهنگ و جهانکدانست 

 مردمـان  گراي تجربه و گرا عمل فردگرا، اساس فرهنگ بر آن گیري  شکل هاي پایه که مرسوم،

 شـدن  ناکارآمـد  موجب ایران، همچون گرا جوامع جمع به آن نامناسب تعمیم و غرب است،

ـ  12.اسـت  گردیـده  مشـاوره  و شناسـی  روان رویکردهـاي جـاري   و  هـا  هیـ نظر يریارگکـ  هب
ـ ی، بر مراجعان ا)دهشابداع  یغرب يها فرهنگ يه براک( ییبر فردگرا یمبتن ییها یکنکت  یران
تـر   میتواند موجب وخ ی، م)اند افتهیرشد و پرورش  یمتفاوت يو معنو یه در بافت فرهنگک(
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ل دارد، بـه ابـراز   که با خانواده خود مشـ ک یه به مراجعیمثال، توص يل شود. براکردن مشک
 يها ش تنشین است موجب افزاکخانواده، مم يم احساسات خود به اعضایح و مستقیصر

ت یـ لکاز  يران، جـدا یـ ا يگـرا  در جامعه جمـع  فرد يرفتارهاه کشود، چرا ینوادگدرون خا
تفـاوت داشـته    یمشاوران و مراجعان از لحاظ فرهنگ یارزش يها فرض اگرست. یخانواده ن

مصرف مانـدن   یسودار بوده و به ب یه از لحاظ فرهنگک پدید خواهد آمد ییها باشد، مشاوره
  13.دشو یسالمت روان منجر م خدمات

 ،سـتند یشـمول ن  جهـان  مطلقـاً  یاصوله، یبر خالف علوم پا یاصول موضوعه علوم انسان
 امالًکـ  یتیو هـو  یه زنـدگ کـ  يار دارنـد؛ موجـود  کده انسان سرویچیار پیبا روان بسچراکه 

. از اسـت  یو فرهنگـ  ی، اجتمـاع یخـانوادگ  يها ر بافتیثأنداشته و تحت ت يمستقل و فرد
ه رابطه او کبل ،ف نشدهیده و مجزا توصیبر ي، فرد»فرد«به منزله  ز انسان صرفاًیمنظر قرآن ن

ت او در نظر گرفتـه  یاز هو یاساس یند، به منزله وجهک یم یه در آن زندگک یبا جمع و امت
ر علـوم  یز هماننـد سـا  یوره نو مشا یشناس م و اصول روانی، مفاهبر این اساس 14.شده است

رد در یکـ رو شـود و افراد هر جامعه بنا  یو اجتماع یات فرهنگیه خصوصیبر پا باید یانسان
ن مدعاسـت.  یـ بر ا يا، شاهدیدر تمام دن یشناس به مشاوره و روان 15یحال گسترش فرهنگ

ت یشخصـ  ۀیـ ه نظرکـ ن فرض استوار است یحساس به فرهنگ، بر ا یدرمان مشاوره و روان
 .ت هستندیمهم شخصة نندک نییوجود ندارد. فرهنگ و رشد فرد، عوامل تع یواحد و همگان

ه فـرد و گـروه را   کـ را دربـر دارد   يا جداگانه يها و تجربهدادها ی، هنجارها، رویهر فرهنگ
حـوزه پـژوهش و    یشگامان آتیپ یی کهها رشتهچنین ان یجودانشبنابراین،  16.دهند یل مکش

ـ    يانتقاد يدیبا دسب تجربه، کل و یهستند، باید هنگام تحص درمان علـوم   یبـه اصـول غرب
  جامعه خود را مدنظر قرار دهند. ینیو د ی، اجتماعیفرهنگ يها سته و شاخصینگر یانسان

ان جامعـه مـا، بـه    یدانشـجو  يها بر نگرش و دانسته یغرب هاي هیطره نظرین حال، سیبا ا
ن یـ ق و گسـترده در ا یـ عم يهـا  ازمند پـژوهش ین معضل، نی. حل اشود میمشاهده  ،وضوح

 هـایی  هیـ م و نظریمفـاه  ياز به بـازنگر ی، احساس نیحیمس يشورهاکدر  یحت ،طه استیح
انـد، در حـال    ده گرفتـه یـ ن را نادیـ روان انسان با خـدا و د  یوستگیه پک یشناس ل روانیاص

 ییه خواهـان شناسـا  کـ  اسـت در حال انجام  وسیعیقات ین منظور، تحقیاست و بد یفزون
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ت یحین مسـ یـی م آی، به اصـول و مفـاه  یعلوم انسان يها ان رشتهیش دانشجویعلل عدم گرا
 یشناس روان يها ان رشتهیجوهاي دانش پژوهش خود، نظریه در 17پاسمورمثال،  يهستند. برا

 ادیـ علـل و عوامـل بسـیاري ز   ه کـ  هان داشتیو ب کردهل یا را تحلیشور استرالکو مشاوره در 
اربسـت  کو مشـاوره بـه    یشناسـ  روان يها ان رشتهیش دانشجوین است باعث عدم گراکمم
ر اشـاره  یـ از آن جمله به مـوارد ز ه ک شوند یو درمان یپژوهش يها تیدر فعال ینیرد دیکرو
  ه است:ردک
 نیبـر مراجـع، حـ    یمذهب يها شیو گرا ینید يها ر ارزشیثأان به تیل دانشجویعدم تما. 1

  مشاوره و درمان؛  فرایند 
 يهـا  هـا و دوره  تـاب، پـژوهش  کماننـد   ،مناسـب  یو اطالعات ینبودن منابع آموزش یافک .2

  ؛ یو درمان یآموزش
 سـبب به  یو عمل ینیبال يها تیبا فعال يدر سطح تئور ینید هاي هینظرن یوجود فاصله ب. 3

  مناسب.  يها مبود پژوهشک
ان یدانشـجو  هاي دیدگاه ی، پژوهش حاضر قصد دارد با بررسگفته شده ک یبا توجه به مطالب

ل یـ و تحل يسـاختار  مهیام مصاحبه نق انجیو مشاوره از طر یشناس روان يها د رشتهیو اسات
، شـود  یتوسط آنها م یرد اسالمیکاربست روکه مانع از کرا  یها و موانع بیها، آسآن 18یفکی
  د.کنن ییشف و تبک

  يروش بررس
 انیدانشـجو  يرو شین موانـع پـ  یـی شـف و تب ک، ییه هدف پژوهش حاضر، شناساک از آنجا

ل محتوا، یروش تحل رو است، از این یرد اسالمیکاربرد روکبه  و مشاوره یشناس روانۀ رشت
 20اسـتنباط  ياسـت بـرا   یپژوهشـ  یکـی نکت 19،یفـ کی يل محتـوا یـ . تحله اسـت تفاده شداس
ل محتـوا روش  یـ گـر، تحل یان دیـ به ب 24.آنها 23ها در مورد متن از داده 22و معتبر 21ریرارپذکت

ن یـ رود. در ا یار مکتوب به کم يها داده يمحتوا یر شناختیه به منظور تفسکاست  یقیتحق
ل یـ . تحلشـوند  مـی  ییهـا شناسـا   دها و مقولهک، یکستماتیس 25يبند طبقهفرایند  یروش، ط
ن یـ و از ا اسـت  یمتنـ  يهـا  برگرفته از داده ینیع يمحتوا 26فراتر از استخراج يزیمحتوا چ

ننـدگان در  ک تکشـر  يهـا  داده يپنهان را از درون محتـوا  يها و الگوها توان مقوله یق میطر
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ل یـ و تحل 28یل مفهومینوع تحل دو، شامل ل محتوا از منظر هدفیتحل 27.ردکار کمطالعه آش
مفهوم خاص در متن  یکو شدت  ین فراوانییبه منظور تع یل مفهومی. تحلاست 29يا رابطه
  رود. یار مکم به ین مفاهیشف روابط بک يبرا يا ل رابطهیو تحل

ه اشـاره بـه   کـ  یمیشـف مفـاه  ک يبرا یل مفهومین پژوهش، از تحلیبا توجه به هدف ا
ن پـژوهش،  یـ ننـدگان در ا ک تکد. مشـار شـ دارنـد، اسـتفاده    یرد اسـالم یکرواربرد کموانع 

و  یارشناسـ کو مشـاوره دانشـگاه اصـفهان، در مقـاطع      یشناسـ  روان يها رشته انیدانشجو
در دسترس تعـداد   يریگ روش نمونه ، که باندا هد مربوطه بودیز اساتیو ن یلیمکالت تیتحص

 حدود ده يا نندگان، مصاحبهک تکاز مشارهریک  انتخاب شدند. با استاد پنججو و سی دانش
انجـام مصـاحبه، مـدت زمـان و طـرز       چگونگیننده از لحاظ ک قه انجام گرفت. مصاحبهیدق

ط یتـا شـرا   هردکـ ت یـ تبع يا شـده  نییش تعیاستاندارد و از پ يو، از الگها الؤردن سکمطرح 
هـا، مصـاحبه    داده يآور سـان باشـد. ابـزار جمـع    یکننـدگان  ک تکتمام مشـار  يمصاحبه برا

 انیدانشـجو  يهـا  دگاهیـ ه دکـ پاسخ بـود  ـ   و باز یلکال ؤس چهارشامل  30،افتهیساختار مهین
مصـاحبه پـس    هاي الؤد. سیسنج یم یرد اسالمیکرو رةو مشاوره را دربا یشناس روانرشته 

دار نبـودن   ا جهـت یـ  يریر عـدم سـوگ  یـ ، نظییتورهـا کفا یه، به منظور بررسیاول یاز طراح
ده یدانشگاه اصفهان رسـ  یشناس روانن گروه اتن از متخصص سه، به اطالع ها الؤسمضمون 

  عبارت بودند از: یاصل هاي الؤ. سشدد ییأ، تيشنهادیو پس از اعمال اصالحات پ
ان یدانشـجو ان یـ در م یرد اسـالم یکـ و مشاوره بـا رو  یشناس روانبه نظر شما نگرش به  .1

  و مشاوره چگونه است؟  یشناس روان يها رشته
بـه پـژوهش و    و مشـاوره  یشناسـ  روان يهـا  رشته انیدانشجواز  ید برخینک یر مکاگر ف .2

  ست؟ یندارند، علت چ يا عالقه یرد اسالمیکدرمان با رو
و مشـاوره، بـه    یشناسـ  روان يهـا  ان رشتهیدانشجوش ین موانع گرایتر یبه نظر شما اصل .3

  ست؟ یچ یرد اسالمیکرو
و  یرد اسـالم یکـ بـا رو  یشناسـ  روان یدهـ  سازمان يتوان برا یه مک ینظر شما اقداماتبه  .4

  ست؟ یها انجام داد، چ ن رشتهیا انیدانشجوان یگسترش آن در م
 رو ، از ایـن شـوندگان، انجـام نشـد    عـدم موافقـت مصـاحبه    علـت ها بـه   ضبط مصاحبه

به منظـور   به نگارش درآورد.لمه، کلمه به کها را به دقت و  مصاحبه يننده، محتواک مصاحبه
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اده شـد تـا   شـونده نشـان د   ، پس از هر مصاحبه، متن نوشته شده به مصـاحبه ییایپا یبررس
شـده   تـوب کو م یید. مـتن نهـا  کنـ د ییـ أرده بـود، ت کـ ان یه بکگونه  همان ها را صحت نوشته

 8نسـخه   NVivo 31یفـ کی يهـا  ل دادهیافزار تحل ل محتوا، در نرمیانجام تحل يها برا مصاحبه
 يهـا  يبنـد  ، دستهيدگذارکفرایند  لیع و تسهین نرم افزار، باعث تسریوارد شد. استفاده از ا

 يدگـذار کشـود.   یم یمتن يها داده يروابط و الگوها یم و بررسیمفاه يبند چندگانه، مقوله
 رده بودند، با توجه به شماره اختصاص داده شده بهکان یبشوندگان  مصاحبه هک هایی تعبار
صـورت گرفـت. سـپس بـر      یلیت و مقطـع تحصـ  ی)، جنسP35 یال P1(شونده  مصاحبه هر

در  یه از لحـاظ مفهـوم  کـ  یار و پنهـان کم آشـ ی، مفـاه کنندگان مشارکت هاي فیاساس توص
 يارذدگـ ک و بود، مشخص یرد اسالمیکاربرد روکبه  انیدانشجوش یبا موانع گرا خصوص
ل یـ قـرار گرفـت. تحل   یلـ کن یطبقات و مضامر طبقات، یشده و در قالب ز يساز و خالصه

ن، بـر اسـاس   یخام به طبقات معـ  يها ل شدن دادهیتبدفرایند  ن مرحله،یدر ا یفکی يمحتوا
ه کرد یگ یبا استفاده از منطق استقرا صورت مفرایند  نیق محقق است. ایر و استنباط دقیتفس

خـام   يهـا  از داده یلـ ک نیهـا، طبقـات و مضـام    سه مداوم دادهیق محقق و مقایدق یبا بررس
   32شود. یاستخراج م

 33ش اعتبـار یم توسـط محقـق، بـه منظـور افـزا     یه مفاهیاول يبند پس از استخراج و طبقه
م، از روش یمفـاه  يبنـد  محقـق در انتخـاب و طبقـه    يریال سـوگ اهش احتمـ کـ و  ها لیتحل

روش  در هکـ ن صورت یاستفاده شد؛ بد 35کنندگان مشارکت هاي یهو نظر 34نیناظر يبازنگر
و آشـنا بـه اصـول     یفارسـ ات یـ رشـته ادب  يتراکدوره د يدانشجو یکن، از یناظر يبازنگر

م مـرتبط بـا   یمفـاه  يبنـد  و طبقـه  يدگـذار کدرخواست شد تا مراحل انتخاب،  یشناس زبان
 جینتا یزان همخوانیم گاه ، آنمستقل، دوباره انجام دهد امالًکصورت  به موضوع پژوهش را

آمـده  به دسـت   یب همخوانیضر شد.سه یه محقق، مقایج اولیبا نتا آمده توسط اوبه دست 
داللـت  هـا   لیـ ه بر اعتبار قابل قبـول تحل ک% بود 90ناظر،  يدگذارکمحقق و  يدگذارکن یب

 33(شـوندگان   مصـاحبه  نفـر از  ده، کننـدگان  مشـارکت  هـاي  یهن در روش نظری. همچندارد
 يحـاو  هـاي  جـدول خواست شـد تـا   انتخاب شده و از آنان در یصورت تصادف درصد) به

ه توسط محقق و با استفاده از مصاحبه ک را یلکن یرطبقات، طبقات و مضامیه، زیاول يدهاک
زان موافقت خود را با یرده و مکمالحظه  ،آمده بودبه دست  مربوط به خود مصاحبه شونده،
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ن یانگیـ م ،تیـ ننـد. در نها کان یب 100 ـ 0از  يا صورت نمره محقق، به يبند مقوله چگونگی
 یه قابل قبول بوده و به عنوان شاخصک% به دست آمد 95موافقت افراد محاسبه و مقدار آن 

ش یهـا، باعـث افـزا    بـا داده  یمستمر ذهن يریدر نظر گرفته شد. درگ ها لیحلاز معتبر بودن ت
، 37هـا  ت اعتمـاد داده یـ نـان از قابل یاطم يبـرا  رو از ایـن  36شـود،  یوسعت و عمق اطالعات م

  . شدها حفظ  با داده انمدت محقق یطوالن يریدرگ

  ها يافته
آنهـا بـه موانـع     يهـا  دگاهیـ در مـورد د  کنندگان مشارکت يها ل متن مصاحبهیه و تحلیتجز
، بـه  یرد اسـالم یکـ ربرد رواکـ و مشـاوره، بـه    یشناسـ  روان يهـا   رشـته  انیدانشجوش یگرا
 ،آمـده بـه دسـت    یلکن یمضام. منجر شد یلکا مضمون ی 38تم دوطبقه و  یازده يریگ لکش

  بودند. يفرد و عوامل برون يفرد شامل عوامل درون

 يفرد عوامل درون
 ةه در حوزک یبود؛ عوامل انیدانشجوعلل و عوامل مربوط به خود  ةدهند ن مضمون، نشانیا

ـ یبوده و مستقل از موانع و عوامل ب انیدانشجوار یاخت ن یـ مبـود منـابع بـود. ا   کر یـ نظ ،یرون
  :است یطبقه اصل چهار ةرندیدربرگمضمون، 

 ديان، به طرح مسائل جديجودانش يلك يرغبت ي. ب۱
و در  یلکصورت  به انیدانشجوجاد شده در یا کیتحر مکو  یرغبت یب ةدهند ن طبقه، نشانیا

د و ناآشنا یجد يا طهیه حک یرد اسالمیکاز رو ي، جداکنندگان مشارکت ها بود. طهیح یتمام
را  ه بـودن زیـ انگ یو ب یرغبت یز بین یها، مثل دروس فعل نهیر زمیشد، در سا یدر نظر گرفته م

 یـک «م: ینک یرا مرور مشوندگان  مصاحبه از یبرخ يها ند. گفتها هردکگزارش  انیدانشجودر 
ق و پـژوهش  یـ ه باعث شده دانشجو با تحقکدار شده یپد انیدانشجو يتو یلک كعدم تحر
هسـتن، چـه    ياربردکه هم از قبل وجود داشته و هم ک یموضوعات يتو یره، حتیفاصله بگ
گـر نیـز گفـت:    یننـده د ک تکمشـار  یـک همچنین ». یرد اسالمیکد، مثل رویطه جدیه حیبرسه به 

  ».دنیم د از خودشون نشونیبه مسائل جد یمکعالقه و رغبت  یلکطور  به يامروز يدانشجو«
در  یوتـاه کو  یرغبتـ  ی، بـ شود میمشخص  کنندگان مشارکت يها دگاهیه از دکگونه  آن
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د، یـ اي جد طهیشود از ح یه باعث مکاست  يان امروزیدانشجو يل جدکآموختن و پژوهش، مش
  .باشند ق و پژوهش گسترده است، استقبال کمی داشتهیازمند تحقیه نک یرد اسالمیکمثل رو

 يرد اسالمكيم رويآشنا نبودن با اصول و مفاه. ۲
. اسـت  انیدانشـجو  يبرا یرد اسالمیکم رویبودن اصول و مفاهآشنا نا ةدهند ن طبقه، نشانیا

، انیدانشـجو  ینیو بـال  یپژوهشـ  يهـا  تیـ افتن در فعالیـ گسـترش   يبرا يدیطه جدیهر ح
 یـک  ،مثـال  يبـرا  .افتـه خـود اسـت   یل کیردن چـارچوب و اصـول تشـ   کـ  یازمند معرفین

م مقاومـت  یشناسـ سـت؛ اگـر ن  یآشـنا ن  یرد اسالمیکدانشجو با رو«د: یگو یننده مک تکمشار
در «د: یـ گو یمـ  يگـر ید ةننـد کت کمشار همچنین ».مینک یم مقاومت نمیم، اگر بشناسینک یم

  ».ندارند یرغبت انیدانشجون ید نشده، واسه همکیأت ياربردکدرس علم النفس، بر جنبه 
گرفته اسـت، نبـودن    انیدانشجوان یرا در م یرد اسالمیکه راه گسترش روک یمانع مهم 
 یـک م آن را در ی، و اصـول و مفـاه  یمعرفـ  یرد را بـه روشـن  یکـ ن رویـ ه اکـ اسـت   یمنابع

رد یکـ بـا رو  یشناسـ  روان دربـاره ه کهم  ییها تابکنند. معدود کمشخص  یچارچوب منطق
ده مطـرح  یـ چیار پیم را بـه صـورت بسـ   ی، مفـاه علم النفستاب کر یوجود دارند، نظ یاسالم

ـ ا انیدانشـجو انـد.   يدر سطح نظر دانشجو سخت بوده و صرفاً يه فهم آن براکاند  دهکر ن ی
از اصـول،   ياربردکـ روشن، قابل فهـم و   ییالگو در پیر دروس خود، یها، همانند سا رشته

  و مشاوره هستند. یشناس روانبه  یرد اسالمیکم رویو مفاه یمبان

 ردكين رويا يالزم برا يها سب مهارتكدر  ييتوانا در خصوصد يترد. ۳
و  یشناسـ  روان يهـا  ان رشـته یدانشـجو بـه   یلیدر سال اول تحص ه عمدتاًک ین منابعیاز اول

ه کـ  يا دهیـ چیو پ یم فلسفیتاب، با مفاهکن یاست. ا علم النفستاب کشود،  یمشاوره ارائه م
رده است، باعث کدا نیپ یشناس رواناز  یدرست كه هنوز درک سال اول يدانشجو يدارد برا

استه شده که عزت نفسش کجاد شود، بلیدر او ا یرد اسالمیکبه رو یزدگ لشود نه تنها د یم
 یـک را نـدارد.   آنو مسـلط شـدن بـر     بـه ایـن حـوزه    وارد شـدن  ییه توانـا کپندارد  یو م

رد یکـ بـا رو  یشناسـ  رواناز  انیدانشـجو ثـر  کد: چـون تجربـه ا  یگو ین میننده چنک تکمشار
ار سـخت  یرد را بسیکن رویا انیدانشجوبوده، لذا  النفس علم یتاب سخت و فلسفک، یاسالم

  نند.یب یرد نمیکن رویا يها سب مهارتکالزم را جهت  ییدانند و در خود توانا یم
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، پنداشـتن  شـده س کمـنع  کنندگان مشارکت يها دگاهیجمله مواردي که در د ازهمچنین 
ه کـ ، الزم اسـت  یرد اسـالم یکـ ق و پـژوهش در رو یـ ورود بـه تحق  يه براک استن باور یا

بـه   یه رغبتـ کـ  یانیدانشجودر  ن باور، خصوصاًیتسلط داشته باشد. ا یزبان عرب هدانشجو ب
و  ییر دوره راهنمایقبل خود، نظ یلیتحص يها در دوره نداشته و عمدتاً یزبان عرب يریادگی

هـا  در آن یرد اسـالم یکـ بـه رو  یمنف یاند، باعث نگرش ل داشتهکمش یرستان با درس عربیدب
 يهـا  یها و سخنران شیاز مباحث مطرح شده در هما انیدانشجوه ک ییها ز تجربهیشود. ن یم

 از یکـی اشـته اسـت.   ار دکو  سر یات به زبان عربیات و روایبا آ د خود دارند، عمدتاًیاسات
م یخونـد  یاسالم یشناس روانه راجع به ک یحاال منابع تا«رد: کان ین بیچن کنندگان مشارکت

ات یـ ات و روایـ م، همش بـر اسـاس آ  یدیها د ها و مقاله شیهما يد گفتن و تویساته اک ییزایو چ
ـ     کبوده، پس ش یعرب ق و یـ تحق مسـلط بشـه و هـم بـه     یدارم دانشجو بتونه هـم بـه زبـان عرب

 ».شهار داره، مشغول بکزا سر و ین چیو ا ریهم با تفس ه اغلباًکطه ین حیا يتو پژوهش

 رد در عملكين رويا يياراك دربارهد يترد. ۴
، از یرد اسـالم یکـ رو ییاراک آنها در خصوصد یشوندگان، ترد مصاحبه يها دگاهیاز جمله د

 یاسـالم  یشناسـ  ه نوپـا بـودن روان  کـ ردنـد  کگونه مطرح  نیشدن بود. آنها ا یاتیت عملیبعد قابل
 ارکـ دارد، بـه   ییاراکـ مرسـوم   یشناسـ  ه روانکـ طـور   نتوان آن یکنزد  ندهیه در آکشود  یباعث م

تجـارب   ن نشـده و یآن تدو يبرا یمنسجم ياربردکو  يهنوز چارچوب نظرچراکه  گرفته شود،
ر کـ ف« گفت: کنندگان مشارکت از یکیمثال،  يهم گزارش نشده است. برا یمحسوس یعمل
ار کـ  یشناسـ  روان يه روکشتر از صد ساله یرد در عمل جواب بده، آخه بیکن روینم اک ینم

  ».نشده یار قابل توجهکچ یهنوز ه یاسالم یشناس روانده، اما ینجاش رسیشده تا به ا
 یرد اسالمیکاربرد روکشوندگان، وسعت  شده توسط مصاحبه مطرح يها دگاهیگر دیاز د

هـا و   هیـ پا یتمـام  این دیدگاه را که باید از ابتدا از آنها یو مشاوره بود. برخ یشناس رواندر 
رفتند و عنوان یپذ یرد، نمکن یتدو یاسالم يها دگاهید يمرسوم را بر مبنا یشناس روان یمبان

رفتـه شـود و   ه در نظر گینظر یکردها، یکر روید همانند سایبا یرد اسالمیکه روکردند ک یم
 یاسـالم  یشناس رواناربرد را دارد، کن یشتریخاص ب يا طهیدر ح يا هیه هر نظرکگونه  همان
نـد.  کشنهاد یرا پ ییارهاک زده و راه يپرداز هیدست به نظر یخاص يها طهیتواند در ح یهم م
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باشـه   یعملـ  ، اگر بخواد واقعاًیرد اسالمیکرو«: گفتن یچن کنندگان مشارکت گر ازید یکی
ه کـ نیشه، نـه ا ها مطرح ب هیه نظرینار بقکه در یه نظریتونه در حد  یثر باشه، فقط مؤم و واقعاً

نـه؛ تـازه   ک یرو اسـالم  یشناسـ  رواننار و خودش تمام کگه رو بذاره ید يردهایکبخواد رو
  ».باشن يقو يه از لحاظ اعتقادکاربرد داره ک یمراجعان ياونم فقط برا

ر یسـا  ةننـد ک ینفـ  کـه  یرد اسـالم یکـ داشـتن رو  ییاراکـ  در خصوص نندگانک تکمشار
بودن  یبه عمل یمک ینیب د داشته و خوشی، تردنیز باشد یشناس روانمرسوم در  يردهایکرو

  داشتند.ن باور یا

 يفرد عوامل برون
بـوده و   انیدانشـجو ارات یـ اخت ۀطـ یه خـارج از ح کـ  اشـاره دارد  ین مضـمون بـه عـوامل   یا

  :است یطبقه اصل هفت ةرندیدربرگ

 يو پژوهش يمبود منابع مناسب آموزشك. ۱
 هردکخود بدان اشاره  يها دگاهین پژوهش در دیدر ا کنندگان مشارکت هک ین مانعیتر یاصل
. اسـت  یو پژوهشـ  یاعم از منـابع آموزشـ   ،مبود منابع مناسبک، را دارد یفراوانن یشتریو ب

 داشـته  یرد اسـالم یکـ بـا رو  یشناسـ  روانطه یدر ح یافکه تجربه کد متخصص یمبود اساتک
ن یچنـ  کننـدگان  مشـارکت  از یکـی . یی است که مطرح شده اسـت ها بیباشند، از جمله آس

رده باشـه  کار کآشنا باشه،  یاسالم یشناس انروطه یه به حکاستاد مسلط و متخصص «گفت: 
  ».نهکس یجو تدراد به دانشیه بکم یو تجربه داشته باشه، ندار

ه تـا  کـ  اسـت ن اعتقـاد  ی، اهمشخص شدشوندگان  مصاحبه هاي دیدگاهچه از ن آنیهمچن
 دید انتظار آموختن داشـت. اسـات  یتجربه نباشد، از دانشجو نبامسلط و با ،ه آموزگارک یزمان
تسلط داشـته و   یرد اسالمیکم رویبر اصول و مفاه ان هستند، بایدیدانشجو يبرا ییالگو که
ب بـه ادامـه راه   یخود را ترغ انیدانشجورده باشند تا بتوانند کآن را در عمل، تجربه  ییارآک

د خـوب و  یاسـات  یوقتـ « :باره چنین گفته اسـت  کنندگان در این یکی از مشارکتنند. کخود 
 ».ش داشته باشهیم دانشجو گرایم چطور انتظار داریم دارکنه یمن زیمتخصص تو ا

ـ   تابکمبود کر شد، کمنابع ذ خصوصه در ک يگریاز موارد د هـا و   هـا، مجلـه   ههـا، مقال
ردنـد.  ک بـه آن اشـاره   کننـدگان  مشـارکت  یتمام باًیه تقرک است یدانشگاه یاصل هاي سدر



۴۶      ۱۳۹۱، سال پنجم، شماره دوم، تابستان  

 ياربردکـ انـد،   دهیـ چیم و پکار یموجود بسمنابع «ردند: کان ین بینندگان چنک تکغالب مشار
  ».اند يستند و فقط در سطح نظرین

، ز انتقاد داشـتند یموجود در بازار ن يها تابکاز همان معدود شوندگان  مصاحبه همچنین
خواننـده   یزدگـ  ه باعـث دل ک است ياربردکریو غ ينظر ده، صرفاًیچیار پیبس زیرا متن آنها

 از یکــیمثــال،  ياز خواننــدگان مناســب اســت. بــرا یف خاصــیــط صــرفاً بــرايشــده و 
و کـ ن موضـوع،  یـ اد سمت ایرد بکدا یه دانشجو عالقه پکبر فرض «گفت:  کنندگان مشارکت

  »و منابع بدرد بخور؟کتاب مناسب؟ ک
ـ  ک، یاسـالم  یشناس روان ةدر حوز ها همجل یافک، نبود تعداد به هر حال  هـاي  همبـود مقال

د متخصـص و  یمبود محسوس اسـات کمحدود بودن آنها،  ،ها تابک، نبودن تنوع در یپژوهش
ر محققــان و یگــزارش پــژوهش ســا يبــرا یجــامع اطالعــات يهــا گــاهیتجربــه، نبــودن پابا

  .اند کرده، به وفور گزارش کنندگان مشارکت هک است يشمندان، از جمله مواردیاند

 ياربردكو  ينبود چهارچوب نظر. ۲
 یپژوهش يها تیان فعالیخود را در م يتواند جا یم یصورت، تنها در يردیکه و رویهر نظر

 ياربردکـ و اصـول   يقـو  يساختار منسجم، چارچوب نظره ک ندکان باز یدانشجو ینیو بال
بدان اشاره داشتند، نبود ساختار جـامع و   کنندگان مشارکت هک يز جمله مواردباشد. اداشته 

و  يسـاختار نظـر  ة رنـد یبرگه درک است یو مشاوره اسالم یشناس روانرد یکمند در رو نظام
ـ با«ان داشـت:  یـ ن بیچنـ  کننـدگان  مشارکت از یکیمثال،  يباشد. برا یعمل يارهاکسازو د ی
  ».باشد یکادمکمند و آ رد آن نظامیکو رو یه اسالمینظر

ه کـ اسـت   يا گسترده يها ازمند پژوهشی، نياربردکو  يقو يدن به چارچوب نظریرس
از لحـاظ  «گفت:  کنندگان مشارکت از یکیرده باشد. کرد را در عمل، اثبات یکن رویا ییاراک

دیگري گفـت:  » .میاثبات شده باشه، نداراش  کاراییه ک يو قو يچارچوب نظر یک، ينظر
ه کـ گردنـد   یمـ  یچـارچوب علمـ   یکو مخصوصاً مشاوره، دنبال  یشناس روان يدانشجو«
  ».باشه ياربردک

ن یرد، عـدم تـدو  کـ برداشت شوندگان  مصاحبه هاي دیدگاهتوان از  یچه مآن یلکطور  به
ن یتـر  یاز اصـل  یکیاست که  يم نظریمفاه يساز ياربردکمنسجم و اصول و فنون  يساختار نظر

  باشد. و مشاوره می یشناس ان روانیان دانشجویدر م یرد اسالمیکافتن رویموانع گسترش 
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 در دانشگاه يجامع آموزش يها نبود دوره. ۳
هـا و   یـک نیلکدر  بایـد خـود،   يارکـ  ةندیو مشاوره، در آ یشناس روان يها رشته انیدانشجو

ه در دانشـگاه  کـ را  يم نظـر یرده و مفـاه کـ ز مشاوره، با مراجعان خود ارتبـاط برقـرار   کمرا
ن ینند تا بهتـر کق فنون مناسب اجرا یاند، از طر ردهکن یتمر یآموزش يها آموخته و در دوره

 کهشود، دانشجو انتظار دارد  یم ي سخن گفتهدیرد جدیکه از روک یرند. هنگامیجه را بگینت
فراهم شود، تا سطح دانـش خـود را در آن    يو يبرا یجامع یآموزش يها ها و دوره ارگاهک

ن یتـر  ، از عمـده یآموزشـ  يها دورهگونه  این د. نبودیفزاینه ارتقا داده و بر تجارب خود بیزم
ال مربـوط  ؤ، در پاسخ به سـ کنندگان مشارکت از یکی. باشد می کنندگان مشارکت يها دغدغه

هـا و   ارگـاه ک«ن رشـته گفـت:   یا انیدانشجوان یدر م یرد اسالمیکر شدن رویگ به موانع همه
  ».وجود ندارد یرد اسالمیکبا رو یدروس اصل

اصـول و   ةرنـد یبرگه درکـ  یاسـالم  یشناس روانرد یکرو یآموزش يها از مبرم به دورهین
 شـده توسـط  رکذ يمبودهـا کباشـد، از جملـه موانـع و     یعمل يارهاکسازوو  يم نظریمفاه

ـ نبا«گفت:  کنندگان مشارکت از یکی. استشوندگان  مصاحبه انتظـار   انیدانشـجو د از همـه  ی
ه چـارچوب،  یـ ه راهنما، ینن. پس کار ک یخوان عمل یها فقط م ینن. بعضکداشت پژوهش 

  ».ننکار کرن چیاد بگیالزمه تا اونا  يزیچ يا ه دورهی

 يارورزك براي يرد اسالمكيز مشاوره با روكو مرا ها كينيلكنبود . ۴
داشـته   یرد اسالمیکبا رو يمختصر ییه آشناک ییهاشوندگان، خصوصاً آن از مصاحبه یرخب

رد یکـ بـر اسـاس رو   ه اختصاصـاً کـ  را ز مشـاوره کـ بودند، نبود مرا دیگرانتر از  نیب و خوش
 کننـدگان  مشـارکت  از یکـی مثـال،   ي. بـرا دانست یب مهمیند، آسنکخدمات ارائه  یاسالم

ر یسـا  يارورزکـ  يرد و بـرا یکن رویا يساز ياربردکجهت  یکنیلکز مشاوره و کمرا«گفت: 
  ».وجود ندارد انیدانشجو

 خـود  و مشـاوره  یدرمـان  روانۀ یـ را نظر یرد اسـالم یکه روک یانیدانشجورش یعدم پذ
 يهـا  ییها و توانـا  شود آموخته ی، باعث میفعل يها یکنیلکز مشاوره و کاند، در مرا دهیبرگز

ن مهـم، باعـث   یـ رفته خاموش شـود. ا  ابد و رفتهیوفا شدن نکش يبرا ی، راهانیدانشجون یا
 یاسالم یشناس روانطه یدر ح ینیت بالیفعال يبرا انیدانشجوزه یاسته شدن از رغبت و انگک
ار کـ  یرد اسـالم یکجو روه دانشیم ینکاالن فرض «گفت:  کنندگان مشارکت از یکیشود.  یم
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نـه؟  کار کـ  یدن اسـالم یـ ا بهش اجازه مینه. آکار ک یعمل یکینیلکه یرده باشه و بخواد بره ک
  »رد؟کد یار باکنباشه، چ یرد اسالمیکز مشاوره با روکه مری یوقت

ردن کـ ا ملـزم  یـ  یاسـالم  رد اختصاصـاً یکـ ز مشاوره با روکش مرایطور خالصه، گشا به
از  یبخشـ  يگشاتواند راه یم یبه نام مشاوره اسالم یبخش يندازا ، به راهیفعل يها یکنیلک

  الت باشد.کموانع و مش

 در عمل باشند يرد اسالميكرو يارآمدكننده كدييأه تك يتجرب يها افتهيمبود ك. ۵
ه اصـول  کـ اشد ب یند و مدعک یمعرف یه بخواهد خود را در قالب علمینظر یکه ک یهنگام

در عمـل، آن را بـه    بایـد اسـت،   يالت بشـر کمسـائل و مشـ   يگشـا آن، راه ةدهنـد  لکیتش
ق یـ از طر خـود را  ییاراکـ الزم اسـت   زیـ ن یرد اسـالم یکرو .ندکگوناگون اثبات  يها وهیش

متعدد،  يها شود مگر با انجام پژوهش ین مهم، محقق نمیگسترده، نشان دهد. ا يها پژوهش
ــطح بن  ــه در س ــچ ــطح   يادی ــه در س ــو چ ــعهو  ياربردک ــرايا توس ــال،  ي. ب ــیمث  از یک

چـون  «داشـت:  گونـه   ایـن  يرد، نظـر کـ  یل مـ یتـرا تحصـ  که در سطح دک کنندگان مشارکت
و بـه همـراه    یصـورت علمـ   د بـه یهم با یرد اسالمیکعلم است، پس رو یک یشناس روان

  ».نون انجام نشده استکن مهم تایه اکارائه شود  یپژوهش يها افتهی
ه، دارا بـودن  یـ نظر یـک  يها ا رد مفروضید ییأدر ت یتجرب يها از انجام پژوهشین شیپ

بتواننـد بـر اسـاس آن،     متعدد يها ه پژوهشک یاست؛ چارچوب ياربردکو  يچارچوب نظر
 از یکـی ن رابطـه،  یـ ننـد. در ا کخـود را آزمـون    يهـا  هید شـدن فرضـ  ییـ رده و تأکـ  يساز هیفرض

اثبـات   اش کـارایی ه ک يو قو يچارچوب نظر یک، ياز لحاظ نظر«رد: کعنوان شوندگان  مصاحبه
  ».ستیه منسجم باشه نک يا ز ثابت شدهیچ چیهم ه ياربردکم و از لحاظ یندار ،شده باشه

بـه   یرد اسـالم یکـ رو در خصـوص مـدون   يساختار نظـر  یکه ک یتا زمان به هر حال،
ــه ن یشناســ روان ــوان پــژوهش ید، نمــشــوارائ و  ،د را صــورت دادیــگســترده و مف يهــا ت

ش بـرد  یبه پـ  کیمکز یقرار نگرفته باشند ن يچارچوب نظر یکه بر کنده کپرا يها پژوهش
  ند.ک یرد نمیکن رویا

 و اهداف ها يزير برنامه ةدربارمناسب نكردن  يرسان اطالع. ۶
ه کـ مناسب در نظر گرفته شود  ییها يراهبردها و استراتژ باید يا نهیشرفت در هر زمیپ يبرا
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 يهـا  یژگی. از جمله ونیستر یپذ انکهدف روشن و مشخص ام یکف ین مهم بدون تعریا
 .ح اسـت یمنطـق صـح   یـک بودن آن و بنا شدن بـر اسـاس    یافتنی هدف مناسب، دست یک

شـدن بـه    یکنزد يبرا کیبتوان مال یقابل سنجش باشد تا در هر مقطع بایدن هدف یهمچن
 نیـز  یشناس روانبه  یاسالم ردیکرو ن راستایده را در دست داشت. در اش  فیتعر يها هدف

ن یـی و تع يزیـ ر ان برنامـه کـ و روشـن، ام  یافتنیـ  جامع، دست یف هدفیبا تعر ، بایدنخست
ن هدف، و در صـورت  یف نشدن ایبه آن فراهم آورد. تعر یابیدست يرا برا الزم يراهبردها

است  ی، از جمله موانعانیدانشجود و یان اساتیمناسب در م یرسان ف شدن، عدم اطالعیتعر
 از یکــیمثــال،  ينــد. بــراک ینــد مــکهــا  را در دانشــگاه یرد اســالمیکــش بــه رویه گــراکــ

هـدف  «ن گفـت:  یل بـود، چنـ  یمشغول بـه تحصـ   یارشناسکه در سطح ک کنندگان مشارکت
  ».ستیمشخص ن ،میبرس یم به چیخوا یم، ما میندار

 از درخواسـت ردنـد،  کررا بـه آن اشـاره   کـ مشـوندگان   مصـاحبه  هک ییاز جمله انتقادها
طـرف، و عـدم    یـک از  یاسـالم  یشناسـ  روانطه یت در حیپژوهش و فعال دربارهمسئوالن 

د. در آنـان شـده بـو    یجاد ناهمخوانیه باعث اک گر بودیهدف روشن از طرف د یکف یرتع
 یگن اسالمیهمه م«دهد:  یب را نشان مین آسیبه وضوح ا نکنندگا مشارکت از یکیدگاه ید
  »م؟ینکعمل  یم، ما طبق چیخوب ندار يزیر رنامهه بین، اما ینکار ک

هـدف واحـد و روشـن و بـه تبـع آن، نبـود        یـک نبـود  کننـدگان   به هر حال، مشارکت
 يهـا  رشـته  انیدانشـجو ش یگرا يبرا یمانع مهم را ندن به آیرس يها و راهبردها ياستراتژ

 .دانستند یرد اسالمیکو مشاوره، به رو یشناس روان

 يرد اسالمكو مشاوره با روي يشناس اساتيد و مسئوالن از پژوهش در حوزه روان يافك. عدم حمايت ۷

رد یکـ اربرد روکـ به  انیدانشجوش یشوندگان، سد راه گرا ه مصاحبهک يرگیاز جمله موانع د
د و یاسـات  یافکـ ت یـ دانسـتند، عـدم حما   یخود م ینیو بال یپژوهش يها تیدر فعال یاسالم

م یو عـدم تسـلط بـر مفـاه     یاطالعـ  مکـ ل یـ د به دلیبودند اساتمسئوالن امر بود. آنها معتقد 
درس بـه   يهـا  السکـ در  را شـده خـود   از مباحث ارائه ی، نه تنها بخشیاسالم یشناس روان

ـ ا دربـاره را از انتخاب موضوعات  انیدانشجوه کدهند، بل یاختصاص نم یرد اسالمیکرو ن ی
تـه را  کن نیـ ن خـود، بـه وضـوح ا   ایـ در ب کننـدگان  مشـارکت  از یکینند. ک یرد، منع میکرو
گن ینم، مـ کـ ار کـ  یاسالم یشناس روانخوام موضوع  یم یگیتا به استادا م«ند: ک یس مکمنع
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ن یـ شدن بـه ا  یکاستادا از نزد ییه جورای م. اصالًینکت کمکم یتون یو ما نم یمون یتوش م
  ».ترسن یموضوعا م
. بـود  کننـدگان  مشارکت يها دگاهیاز د یبخش زیت مناسب مسئوالن دانشگاه نیحماعدم 

علـوم   يها پژوهشگران حوزه يبرا يو معنو يدت مایه قول حماکردند ک یان مین بیآنها چن
 از یکـی مثـال،   يشـود. بـرا   ینمـ  یاتیـ مانده و عمل ی، فقط در حد حرف باقیاسالم یانسان

 دانشـگاه اصـالً   يمونـه. مسـئوال   یت فقط در حد حـرف مـ  یحما«گفت: شوندگان  مصاحبه
بـا   يهـا  هـا و مقالـه   نامـه  انیـ دن. از پا یص نمیه بودجه جدا تخصینن. ک ینم يگذار هیسرما

  ».ننک یه الزمه نمک یتیحما یموضوع اسالم
الت یتحصـ  يهـا  دوره انیدانشـجو  ن پژوهش، خصوصـاً یننده در اک تکشر انیدانشجو

انتقـاد   یاسـالم رد یکـ مرتبط با رو يها نامه انیپا يژه برایص بودجه وی، از عدم تخصیلیمکت
ت یبـا موضـوع   يهـا  نامـه  انیـ از پا يا ژهیـ ت ویـ ه نـه تنهـا حما  کـ داشـتند   یان میداشته و ب

 و یموضوع اسـالم  یکب شدن یتصوفرایند  هکشود، بل ینم یو مشاوره اسالم یشناس روان
  گر است.یتر از موضوعات د به مراتب سخت دیردن مسئوالن و اساتک ینیز راض

  گيري بحث و نتيجه
ه سـد راه  کـ بـود   یمـوانع  يبنـد  و طبقـه  ییبه شناسـا  کمکن پژوهش، یهدف ا نیتر عمده

 یرد اسـالم یکاربرد قابل توجه روکو مشاوره، به  یشناس روان يها رشته انیدانشجوش یگرا
ن منظور، پس از انجام مصـاحبه  یشده بودند. بد ینیو بال ی، پژوهشیآموزش يها تیفعالدر 
 يگـذار دکو ل یـ تحل ،حاصل يها نوشته ، دستها رشتهن یربوط به اد میو اسات انیدانشجوبا 

ن یو مضـام  هـا  طبقه، ها طبقهریشده و ز ین بار بررسیچند )،ها ه(جمل ییمعنا ي. واحدهاشد
ه در کداشت  ین مضمون، اشاره به موانعیبه عنوان اول يفرد . عوامل درونآمدبه دست  یلک

 یلک یعالقگ یو ب یزگیانگ مکر ینظ آنها یط درونیبوده و به شرا انیدانشجوارات یحوزه اخت
به  انیدانشجو یلک یرغبت ین مضمون، شامل بیدهنده ا لکیتش يها داشت. طبقه یآنان بستگ

م و یبا مفـاه  ییدر عمل، عدم آشنا یرد اسالمیکرو ییاراک دربارهد ید، تردیطرح مسائل جد
 يالزم برا يها مهارتسب ک ییتوانا در موردد یو ترد یو مشاوره اسالم یشناس رواناصول 

 يدیاطالعات مف تواند یم، يفرد ن موانع در سطح عوامل درونیا ییرد بود. شناسایکن رویا
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را  ییارهـا ک جامع و گسترده، راه يها يزیر ار مسئوالن مربوط قرار داده تا با برنامهیرا در اخت
ن بـه  یچنـ شـند. هم یندیب یاسـالم رد یکـ اربرد روکان، به یدانشجوشتر یب هرچه بیترغ يبرا

از  يا ه بخـش عمـده  کـ شـدند   ییشناسـا  يادیـ ز يفـرد  ن مضمون، عوامل برونیعنوان دوم
ن عوامــل یــدر پــژوهش را بــه خــود اختصــاص دادنــد. ا کننــدگان مشــارکت يهــا دگاهیــد

 انیدانشـجو ارات یطه اختیه از حکاشاره داشت  ییمبودهاکو  ها بیآس، به موانع، يفرد برون
 یارتبـاط تنگـاتنگ   امـر  گذاران و مسـئوالن  استیزان، سیر وه عمل برنامهیخارج بوده و با ش

، یو پژوهشـ  یمبود منابع آموزشکه عبارت بودند از: کبود  یطبقه اصل هفتداشت و شامل 
ننـد،  کد ییأو مشاوره را ت یشناس رواندر  یرد اسالمیکرو ییاراکه ک یتجرب يها افتهیمبود ک

 دربـاره مناسـب   یرسـان  ، نبود اطـالع ياربردک يارهاکمنسجم و سازو ينظرنبود چارچوب 
ز مشـاوره  کـ در دانشگاه، نبود مرا یو تجرب یجامع آموزش يها ، نبود دورهها برنامهاهداف و 

 صـورت  بـه ن د و مسـئوال یت مناسـب اسـات  یو عدم حما يارورزک يبرا یرد اسالمیکبا رو
 يرا بـرا  یه مهمـ یـ ، اطالعـات اول يفـرد  در سـطح بـرون   شـده رکموانـع ذ  یی. شناسایواقع

تا  آورد یمد و مسئوالن دانشگاه در سطح خرد فراهم یالن و اساتکگذاران در سطح  استیس
رد یکـ ر شـدن رو یـ گ رده و روند همـه کردن موانع موجود اقدام کجامع، به برطرف  یبا نگاه
ان یدانشـجو  و مشـاوره، و بعضـاً   یشناس روان يها رشته انیدانشجو بیشترن یرا در ب یاسالم

  ع ببخشند.ی، تسریعلوم انسان يها ر رشتهیسا
ش یموانـع گـرا   دربـاره خـود   يهـا  دگاهیبا توجه به د ن پژوهشینندگان در اک تکمشار
 يز بـرا یـ را ن ییارهـا ک ، راهیرد اسـالم یکو مشاوره به رو یشناس روان يها رشته انیدانشجو

ن هدف جامع و روشـن،  یاز: تدو اند عبارت آنها نیتر مدهعه کشنهاد دادند ین موانع پیرفع ا
 يروشـن بـرا   يهـا  كمـال ن یـی مدت و بلندمـدت، تع  وتاهک ين راهبردهاییو تع يزیر برنامه

اهـداف و   دربـاره  یرسـان  و اطالع یف شده، نظرسنجیبه اهداف تعر یابیزان دستیم یابیارز
ـ ا انیدانشجوان یگسترده در م يها یازسنجین ي، اجراها برنامه د یت اسـات یـ ، تربهـا  رشـته ن ی

 يارهاکمنسـجم و سـازو   ين چـارچوب نظـر  ین حـوزه، تـدو  یـ متخصص و با تجربه در ا
و  يرد نظـر یکـ بـا رو  یتخصصـ  يهـا  تـاب کن متعدد ین عناوی، تدوها هیردن نظرک یاتیعمل

و مشـاوره   یشناسـ  روانت یمتنوع با موضـوع  یتخصص ـ  یعلم هاي انتشار مجله، ياربردک
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ه یـ پژوهشـگران را نما  يهـا  شرفتیپ نیتر تازهه ک یجامع اطالعات يها گاهیجاد پای، ایاسالم
بـه اختصـاص    یز مشاوره فعلکردن مراک، ملزم یرد اسالمیکز مشاوره با روکجاد مرایند، اک

 يهـا  شیهمـا و  هـا  ارگـاه کمستمر  يارز، برگیرد اسالمیکخود به رو يها تیفعالاز  یبخش
در  یجـامع آموزشـ   يهـا  دوره ییو مشاوره، برپا یشناس رواندر  یاسالمرد یکبا رو ییآشنا

و  هـا  پـژوهش از  يو معنـو  يمـاد  یواقعـ  يهـا  تیحمان به د و مسئوالیدانشگاه، الزام اسات
و  يارورزکـ  يبـرا  ییهـا  انکـ م، فـراهم آوردن  یرد اسالمیکت رویبا موضوع يها نامه انیپا

شـمندان و  یو اند انیدانشـجو ن یبـ  یشیاند هم هاي هل جلسکی، تشانیدانشجو ياندوز تجربه
و  یشناسـ  روانپژوهشـگران حـوزه    يژه بـرا یـ و يها مشوقزان امر، در نظر گرفتن یر برنامه

 يهـا  دگاهیـ هـا و د  از تجربـه  يریـ گ بهـره  و شتر آنان،یب هرچه بیترغ براي یمشاوره اسالم
  .ینیم دیز تعلکه و مرایعلم يها د حوزهیاسات

بـه دانشـگاه   شـوندگان   مصـاحبه  ن پـژوهش، محـدود بـودن   یا يها تیمحدوداز جمله 
ر یو مشـاوره سـا   یشناسـ  روان انیدانشـجو ، يبعـد  يها پژوهشد است یه امک هاصفهان بود

ب کیبا تر توانند یم بعدي يها پژوهشن یچنز مد نظر قرار دهند. همیشور را نک يها دانشگاه
نـه  یرا در زم يتـر  جـامع )، اطالعـات  39ختـه یآم صورت به( یفکیو  یمک يردهایکردن روک

  دست آورند. هب انیدانشجو يها نگرش
ش یه پـ کـ اسـت   یمهم يها بیآسموانع و  ةدهند ن پژوهش، نشانیحاصل از ا يها افتهی

بـه   هاآنش مناسب یگرا و مشاوره قرار گرفته و مانع یشناس روان يها رشته انیدانشجو يرو
ه کـ  شـود  یمـ شـنهاد  ی. پشـوند  یمـ  یو درمان یپژوهش يها طهیدر ح یرد اسالمیکاربرد روک

را مـد نظـر قـرار     هـا  بیآسـ ن موانع و یو مشاوره، ا یشناس طه روانیگذاران ح استیمسئوالن و س
شـند.  یندیب یرد اسـالم یکـ ان به رویشتر دانشجویب هرچه بیترغ يرا برا یمناسب يارهاک داده و راه

آموزشـی و پژوهشـی    مؤسسـه با دو پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (قم) و  ییمحققان، پس از آشنا
و  هـا  هیو نشر یعلم يها ئتیو ه ها گروه، ها تیفعال از یاجمال ی(قم)، و آگاه ینیامام خم

ن یـ ه اکـ  دنـ نک یمـ شـنهاد  ی، پیرد اسالمیکبا رو یشناس روانطه یچاپ شده در ح يها تابک
 یرسـان  اطـالع  :اًیـ رده و ثانکـ دا یگسترش پ ها دانشگاه یدر تمام :اوالً ها تیفعالدستاوردها و 

ان یدانشـجو تـا هـم    شـود ز مشـابه انجـام   کـ ر مرایو سـا  مراکز پژوهشین یا درباره يشتریب
  رند.ی، بهره گهاآن يها شرفتیپو هم از  کرده يارکز همکن مرایمند بتوانند با اعالق
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