
 در سالمت روان دانشجویان اساتيد نقش  

 و روانشناختی خدمات ارائه جهت در دارد نظر در دانشگاه شناسیروان و مشاوره مرکز پروردگار، عنايت و لطف به  

 ناپذيراجتناب اقدام اين در آنچه. نمايد ريزیپايه را جديدی فعاليت دانشجويان در شديد آسيبهای از پيشگيری

 محترم کارشناسان و اساتيد شما که چرا است؛ بزرگواران شما ياری و مساعدت به مشاوره مرکز مبرم نياز باشدمی

 مرکز مسئولين خواهشمنديم لذا. نماييدمی لمس نزديک از را آنها معضالت و بوده جوياندانش با نزديک ارتباط در

 ایمشاوره خدمات دريافت جهت مرکز اين به آنها ارجاع و توجيه و زير مشخصات با افراد اين شناسايی در را

 شده عنوان دانشجويان ارجاع جهت کلی مشخصات از تعدادی اينکه بر عالوه ادامه در. فرماييد ياری درمانیوروان

 .است شده داده توضيح حدی تا ارجاع فرآيند و تعامل نحوه است،

 :مشاوره مرکز به دانشجویان ارجاع جهت نظر مورد مشخصات   

 ....(و عجيب هایلباس پرخاشگری،)  پوشش و رفتار در نظمیبی( 1  

 تحرک يا خو و خلق نوسان( 2  

 ترم دو از بيش در درس يک تکرار( 3  

 استاد سواالت به پاسخگويی و کنفرانس از ترس( 4  

 جسمانی جدی بيماری وجود( 5  

 آرامبخش هایقرص يا سيگار مصرف( 6  

 .باشد دانشجو روان بهداشت راه در خطری زنگ ميتواند شما نظر از که مواردی ساير و( 7  

 عمومی هشداردهنده عالئم  

 به دهی پاسخ برای را خود بايد دارد، دانشگاه در که نقشی به توجه بدون کند،می کار دانشجو با که کسی هر  

 دهنده هشدار عالئم شناسايی توانايی نياز، مورد مهارت ترين مهم احتماالً. نمايد آماده دار مشکل دانشجويان نيازهای

 يا روانشناختی مشکالت تجربه احتمال که دهندمی نشان هايی سرنخ يا خاص رفتارهای دانشجويان اغلب. است

 .کنندمی مشخص شوند آشکار کامالً مشکالت اين آنکه از پيش را عاطفی

 که کسی هر به خود مشکالت بيان مورد در و کنندمی بيان آشکار و مستقيم را خود مشکالت دانشجويان از بعضی  

 و هستند ای حرفه خدمات گيرنده معموالً دانشجويان اين. کنندنمی ترديد داد، خواهد گوش آنها به کنندمی تصور

 دانشجويانی مورد در. نيست سخت شوند،نمی پيشقدم راحتی به که دانشجويانی با مقايسه در آنها با زدن کله سرو

 آنها و است ديگران عهده بر مشکل به توجه و شناسايی مسئوليت شوند،نمی پيشقدم کمک جستجوی فرايند در که

 .آورند فراهم آسانتر چه هر را مداخله شرايط بايد



 تحول به وابسته رسدمی نظر به که کنندمی نرم پنجه و دست جدی و مزمن مشکالت با دانشجويان اوقات گاهی  

 حتی. استرس يا خانواده اعضای برای دلتنگی ها، اتاقی هم ميان تعارض جداشدن، مثل شرايطی آنهاست؛ موقعيت يا

 جلسه چندين از پس حتی است ممکن و شوندمی مشکل دچار صحيح تشخيص در گاهی نيز ای حرفه مشاوران

 برای مشکلی گاه هر شودمی توصيه. کنند حل را آن يا داده تشخيص را دانشجو مشکل نتوانند نيز مشاوره

. کنيم تسهيل بالفاصله را مشاوره به ارجاع فرايند رسيد، می نظر به خطر بی نسبتاً حتی که آمد پيش دانشجويی

 رفع برای و باشد دسترس در وجه بهترين به نمايد، کمک دار مشکل دانشجوی به دارد قصد که فردی اگر حتی

 برای بعدی های تالش است، داده ترتيب وی برای ای مشاوره شبه برنامه چون هم باز کند، تالش دانشجو مشکل

 .گردد مواجه مشکل با ای حرفه مشاوره به دانشجو ارجاع

 هيجانی آشفتگی بالقوه نشانگرهای  

 مخرب های رفتار  

 فعاليت با که را رفتاری هر. است مخرب رفتارهای دانشجويان، در هيجانی آشفتگی نشانگرهای رايجترين از يکی  

 دسته در توانمی دهد، قرار تاثير تحت دانشگاه در را ديگر افراد زندگی يا نمايد تداخل اجرايی و تحصيلی های

 يا توجه دريافت برای نامناسب يا معمول غير تقاضاهای قالب در مخرب رفتارهای. کرد بندی طبقه مخرب رفتارهای

 شخصی، بهداشت حد از بيش رعايت مثل ای منفعالنه رفتارهای يا دانشگاه کارکنان جانب از بيشتر زمان اختصاص

 همواره مسئوالنه غير و نامناسب رفتارهای چه اگر.نيست آشکار همواره رفتارها اين معنای حال اين با. نمايدمی بروز

 آشفتگی بالقوه عالئم عنوان به رفتارها نوع اين به بايد اما دهدنمی رخ هيجانی يا روانشناختی مشکالت دليل به

 .کرد توجه هيجانی های

 بسيار دانشگاه اندرکاران دست برای دهد،می روی کالس محيط در که مخربی رفتارهای مديريت و شناسايی  

 تنها نه بزند، هم به را دانشجويان ساير تمرکز و زده سر کالس محيط در دانشجو از که رفتاری هر. بود خواهد مشکل

 عنوان به. گيرد قرار نظر مد روانشناختی مشکالت عالمت عنوان به بايد بلکه باشدمی ترتيب و نظم مقررات مخالف

 به شروع سخنرانی يک وسط خود، دست کردن بلند بدون يا استاد از اجازه بدون که کنيد تصور را دانشجويی مثال

 و ريزدمی هم به را کالس ساختار و قوانين دانشجو، اين رفتار. زندمی هم به را کالس تمرکز و کرده صحبت

 اصالح برای مکرر های تالش عليرغم حال اين با. دهد پاسخ رفتار اين به دارد وظيفه کالس، در نظم برقراری مسئول

 عنوان به بايد مسئله باشد، نامربوط يا نامناسب دانشجو نظرات اگر يا دهد ادامه رفتار همين به دانشجو رفتار، اين

 .شود گرفته نظر در بنايی زير شناختی روان مشکالت برای ای نشانه

 معمول غير یا عادی غير رفتارهای  

 رفتار معمول غير شکلی به دانشجو که يابدمی بروز وقتی هيجانی های آشفتگی بالقوه نشانگرهای از ديگر يکی  

 يک مدت و دوام. است دانشجو شان از دور به که شودمی گفته رفتاری نوع هر به عادی غير رفتارهای. کندمی



 فردی عنوان به معموالً که بگيريد نظر در را دانشجويی مثال عنوان به. هستند توجهی قابل و مهم عوامل رفتار،

 اگر. شودمی تبديل ژوليده و عبوس درونگرا، فردی به ناگهان اما شدهمی شناخته انرژی پر و مشرب خوش برونگرا،

 هيجانی آشفتگی نوعی به دانشجو که باشد اين عالمت تواندمی شود، محسوب عادی غير رفتار يک رفتار اين

 .مبتالست

 خوبی حال دانشجو که است اين نشانه تنها دهد، رخ معينی مدت برای يا موقعيت يک در فقط رفتار تغيير اگر  

 مشکل يک دانشجو که باشد آن از حاکی تواندمی مسئله اين البته. است گذاشته سر پشت را بدی روز يا ندارد

 اين به که است اين مهم نکته. است شده ايجاد خلقش در تغييری چنين که کندمی تجربه دارد را ای جدی

 عنوان به را آن بايد صورت اين در که کشدمی طول مدتی يا است مختصر و کوتاه آيا ببينيم و کنيم توجه تغييرات

 که رفتار در توجه قابل و چشمگير تغيير کلی، قانون يک عنوان يه. بگيريم نظر در بالقوه دهنده هشدار نشانه يک

 دانشجويان متوسط زندگی سبک مسلماً. باشد جدی مشکل يک نشانه تواندمی بکشد، طول هفته دو يا يک از بيش

 اما شود، رفتار در توجهی قابل تغييرات چنين به منجر است ممکن( استراحت و غذايی بد عادات مثال عنوان به) 

 نيست الزم همواره اگرچه. ندهيم نسبت ناراحتی از خاصی نشانه به را تغييری نوع هر سريع و کنيم عمل دقت با بايد

 اين جای به گاهی است بهتر که کنممی تاکيد اما دهيم، قرار مداخله مورد را رفتار در شده مشاهده تغييرات اولين

 توصيه اغلب بنابراين. دهيم نشان العمل عکس الزم اندازه از بيش و کنيم اشتباه احتياط با نباشيم گو پاسخ که

 .نمود آغاز را مداخله و شد نزديک او به بايد دانشجو يک در رفتاری تغيير مشاهده محض به که کنممی

 به معمول غير رفتارهای اينجا در. بود نگران بيشتر بايد معمول غير رفتارهای برای عادی، غير رفتارهای مقابل در  

 دانشجويان وقتی. رسدمی نظر به عجيب و است بعيد دانشجو يک از آن بروز که شودمی گفته رفتاری نوع هر

 اختالالت مثل جدی مشکالت برای شاخصی تواندمی رفتارها اين دهند،می نشان خود از عجيب رفتارهای

 غير رفتارهای گونه اين بروز که دارد اهميت نکته اين به توجه. باشد مواد مصرف سوء يا خلقی اختالالت سايکوتيک،

 رفتارهای آن طی دانشجو که مواردی بعضی. نيست دانشجو در مشکل وجود دهنده نشان همواره عجيب و معمول

 وجود بر دليل لزوماً باشد، دهنده آزار ديگران برای اگر ويژه به دهد،می بروز خود از کالمی غير و کالمی معمول غير

 .نيست مشکل يک

 حوزه در اما دارد معقولی و مطلوب تحصيلی عملکرد که بگيريد نظر در را دانشجويی موضوع، شدن روشن برای  

 رشد بسيار دانشجو اجتماعی و هيجانی عملکرد سطح حالت، اين در. نيست خوب خيلی فردی بين و اجتماعی روابط

 های نشانه دريافت توانايی دانشجو اين. دارد محدودی بسيار کالمی و اجتماعی های مهارت که جايی تا است نايافته

 کس هر کنممی گمان. دهدمی نشان خود از نامناسب رفتارهای اجتماعی، برخوردهای در اغلب و ندارد را اجتماعی

. هستند خصوصيات اين دارای حدی تا که شناسدمی را افرادی کند،می کار دانشجويان با و دانشگاه محيط در که

 دانشجويان اين آيا. گيرد قرار بررسی مورد بايد آنها روان سالمت و کنندمی جلب را ها توجه مطمئناً دانشجويان اين

 نه و است سايکوتيک نه دانشجويی کنيد فرض. داد سوال اين به روشنی پاسخ تواننمی انگيزند؟می بر را ما نگرانی



 آزاردهنده ديگران برای که بود خواهد توجه مورد زمانی تنها رفتار صورت اين در دارد، تحصيلی نامناسب عملکرد

 .باشد

 تحصيلی عملکرد به مربوط مشکالت  

 عملکرد از حتی مسئله اين. بگذارند منفی تاثير نيز تحصيلی عملکرد بر تواندمی روان سالمت به مربوط مشکالت  

 به وقتها خيلی. دهدمی قرار الشعاع تحت را زندگی به مربوط های جنبه از بسياری و رودمی فراتر نيز تحصيلی

 مشکالت از ناشی که يابممی تحصيلی مشکالت بر غلبه برای دانشجويان به کمک حال در را خود مشاور يک عنوان

 عادات مثال عنوان به باشند، مخرب توانندمی جهات بسياری از هيجانی مشکالت. آنهاست روانشناختی يا هيجانی

 کنندمی تالش دانشجويان از بعضی اگرچه. دهندمی کاهش را تحصيلی انگيزه و کنندمی ايجاد مطالعه نامطلوب

 اين حال هر به اما کنند حفظ مطلوب سطح در را خود تحصيلی عملکرد هيجانی، مشکالت با مواجهه در حتی

 عملکرد بر منفی شکل به هيجانی های پريشانی وقتی. داشت خواهد تحصيلی عملکرد بر مخرب اثر مشکالت

 و دارد دنبال به را تحصيلی عملکرد افت مشکالت اين گيرد؛می شکل معيوب چرخه يک گذارند،می تاثير تحصيلی

 عملکرد به توجه با دانشجو هيجانی مشکل سطح. آوردمی بار به را بيشتری های پريشانی عملکرد افت همين

 . دارد بستگی تحصيلی موفقيت در گذاری سرمايه ميزان به شدت به سازشی

 

 و کالس از موجه غير غيبت  باشد،می پريشانی و آشفتگی نشانه که ديگری رايج شاخص ضعيف، عملکرد بر عالوه  

 مثل رفتارهايی. نمود اشاره کالس داخل رفتارهای به توانمی ديگر های شاخص از. است تکاليف انجام در ناتوانی

 برای مکرر درخواست و کالس مطالب به توجهی بی آلودگی، خواب کالس، هنگام زود ترک يا مکرر های تاخير

 .مطلب دوباره توضيح يا ويژه توجه دريافت

 مشکالت نشانه اغلب تحصيلی عملکرد با مرتبط مشکالت که باشند داشته خاطر به بايد دانشگاه کارکنان و اساتيد  

 تقلب مثل تحصيل دوران در صداقت رعايت عدم حتی. دارند تحصيلی غير مداخله نوعی به نياز و هستند هيجانی

 نوعی عنوان به بايد همواره موارد اين با. هستند هيجانی مشکالت از هايی نشانه نيز ادبی سرقت يا امتحان در کردن

 اين روانشناختی يا هيجانی عوامل دليل به دانشجويان گاهی اما شود، برخورد( تحصيلی شان خالف رفتار)  رفتار  سوء

 .دهندمی نشان خود از را رفتارها

 نگاه مسائل اين با ترديد و شک نوعی با بايد همواره دانشجو، تحصيلی روند بر هيجانی مشکالت تاثير به توجه با  

 قابل بهانه نوع هر اينکه مورد در دارد وجود ناباوری و ترديد از طوالنی سابقه ها دانشکده کارکنان ميان در. کرد

 البته. بيندازند تعويق به را آنها انجام يا کنند خالی شانه خاص های مسئوليت بار زير تا کنندمی توليد را تصوری

 دليل به که دانشجويانی درک و کردن همدلی مورد در دانشگاه کارکنان و اساتيد از بسياری ديدگاه در اخيراً

 .است شده ايجاد تغيير شوند،می تحصيلی افت دچار ، روان سالمت با مرتبط مشکالت



 آشفته دانشجوی با تعامل نحوه  

 نگرانی همين اساس بر و هستيد دانشجو نگران شما که شوندمی ارائه هايی موقعيت برای اصالتاً پيشنهادات اين  

 تعداد اساس بر است ممکن دار مشکل دانشجوی يک به شدن نزديک فرايند. شويد نزديک دانشجو به داريد دوست

 .باشد پيچيده و برانگيز چالش يا ساده و راست سر بسيار درگير، متعيرهای

 با مستقيماً مجبوريد و شويدمی مواجه دار مشکل دانشجوی يک با ناخواسته شما که آيدمی پيش هايی موقعيت  

 بخواهد داوطلبانه يا باشد ناراحت بسيار شما با مالقات هنگام دانشجويی اگر  مثال، عنوان به. باشيد داشته برخورد او

 .نماييد اجرا زمان آن در را مداخله از سطوحی بايد ، بگذارد ميان در شما با را خود شخصی مشکالت

 اضطراب کند،می توجه جلب گفتارش يا رفتار که دانشجويی به شدن نزديک دانشگاه، مشاور غير افراد برای  

 داوطلبانه که زمانی ويژه به بدهد شما کمک به منفی جواب دانشجو که بترسيد اين از است ممکن.  است برانگيز

 برای سوال پرسيدن يا نظر ابراز باشد، بحث آغازگر خود دانشجو وقتی. باشد نکرده آغاز را خود مشکل درباره صحبت

 شخصی زندگی از مسائلی به که ايد کرده برخورد دانشجويی با کنيد تصور مثال، عنوان به. بود خواهد تر آسان شما

 که ببريد پی نکته اين به توانيدمی جستجو کمی با. است کرده مختل را او تحصيلی عملکرد که کندمی اشاره خود

 مقابل، در. کندمی دريافت را هايی کمک چه(  وجود صورت در)  و دارد قرار استرس تحت حد چه تا دانشجو اين

 حمله او پنهان قلمرو به که آيد وجود به دانشجو برای احساس اين است ممکن  هستيد، مداخله آغازگز شما وقتی

 .ايد کرده

 

 يا روانشناختی سالمت درباره دانشگاه علمی هيئت اعضای از يکی يا کارمند بک عنوان به وقتی کنممی فکر  

 صورت در بدهيد احتمال که است وقتی استثنا يک. شويد نزديک او يه داريد، هايی نگرانی دانشجويی هيجانی

 شما به  قوياً ديديد، دانشجو در خودکشی از ای نشانه اگر. برساند آسيب ديگری يا خودش به دانشجو شدن، نزديک

 .بگيريد تماس مشاور يک با ابتدا امکان صورت در کنممی توصيه

 مصاحبه برای کلی اصول  

 نزديک قصد دانشگاه مشاور با مشورت از قبل و هستيد دانشجويی هيجانی يا روانشناختی سالمت نگران وقتی  

 .بود خواهند مفيد بسيار کلی اصول اين اجرای داريد، را دانشجو اين به شدن

 مناسب مکان و زمان  

 که کنيد صحبت دانشجو با وقتی. شويد نزديک دانشجو به مناسب مکان و زمان در که است مهم چيز هر از قبل  

 توانممی. کنم صحبت شما با که گردممی فرصتی دنبال.)) شويد نزديک او به ماليمت با. ندارند حضور ديگران

 آزاد وقت که دهيد انجام زمانی را کار اين امکان، صورت در(( باشيم؟ داشته مالقاتی هم با که کنم تنظيم ای برنامه



 هرچه کنيد سعی مجموع، در. باشيد داشته مالقات بالفاصله دهد،می را اجازه اين دانشجو برنامه اگر تا باشيد داشته

 اين غير در برسد؛ حداقل به دانشجو توسط موضوع کردن فراموش احتمال تا بدهيد را مالقات اين ترتيب زودتر

 .دهدمی دست از را مالقات اين امکان دانشجو صورت

 بدون و مودبانه کامالً دانشجو درباره را خود عقايد و ها نگرانی توانيدمی شد، انتخاب مناسب مکان و زمان وقتی  

 کامل کنترل ايد، کرده انتخاب مالقات برای که دفتری يا اتاق های جنبه تمام بر است ممکن. نماييد ابراز تهديد

 .باشد نداشته مزاحمت يا حواسپرتی برای عاملی و باشد خصوصی امکان حد تا است بهتر اما باشيد نداشته

 (کنيد بيان را خود مشاهدات) باشيد صریح  

 نيز نکته اين به توجه اما باشيد داشته کننده تنبيه يا ای مقابله حالت نبايد دانشجو با کردن صحبت هنگام اگرچه  

 که را آنچه که است اين صحبت ادامه برای راه بهترين. گيرد خود به کار محافظه و محتاط خيلی نبايد که است مهم

 ويژه توجه دانشجو کننده نگران های صحبت و رفتارها به بايد. بگوييد صريح و واضح کامالً رسد،می نظر به ضروری

 .نکنيد وارد فشار او به مشکل وجود پذيرش برای اما باشيد صادق دانشجو با. باشيد داشته

 ها نگرانی بيان  

 ابراز کالمی غير شيوه به هم و کالمی شيوه به را خود همدلی و محبت تا اند شده تربيت خوبی به مشاوران معموالً  

 اگرچه. است متفاوت بسيار دانشگاه مشاور غير افراد ميان در کار اين انجام توان اما دهند نشان دانشجو به و کرده

 ضروری و الزم همدلی ابراز توان اما باشد، داشته کردن همدلی برای خوبی توان طبيعی شکل به فردی است ممکن

 خود  دقيقاً يعنی کند،می تجربه يا احساس فرد که است چيزی آن درک توان همدلی مجموع، در. نيست کسی هر

 مهم. است مشکل بسيار آن واقعی تجربه که است پيچيده فرآيند يک همدلی. دادن قرار مقابل فرد موقعيت در را

 .کنيم بيان کلمات قالب در را دانشجو سالمت درباره خود نگرانی بتوانيم که است اين مسئله ترين

 بخواهيد که اين بدون داريد حمايت قصد و هستيد او نگران که دهيد نشان دانشجو به بايد است ممکن که جايی تا  

( مواد مصرف سوء مثل)  رفتارها از بعضی کردن سرزنش يا و قضاوت از خودداری.دهيد انجام او مورد در قضاوتی

 صادقانه ابراز برای نترسند، شدن قضاوت از صورتی هر به دانشجويان اگر اما است مشکل بسيار افراد اکثر برای

 .بود خواهند راغب بسيار آنها در شما کردن سهيم و خود تجارب

 کم را دانشجو تجربه دهند،می نشان امر ظواهر آنچه به توجه بدون که دارد اهميت نکته اين رعايت همچنين  

 .ندهيم جلوه اهيت

 حال و گذشته در مشاوره از استفاده درباره پرسش  

 حال و گذشته در مشاور به مراجعه سابقه درباره شويد، نزديک هستيد او نگران که دانشجويی به داريد قصد وقتی  

 جويای که نکنيد وانمود طور اين دارد، روانشناختی يا هيجانی مشکل که پذيرفت دانشجو اگر. کنيد سوال او از



 دنبال به دانشجو اين آيا بفهميد که است اين نکته ترين مهم. خواهيدمی زيادی اطالعات يا هستيد بيشتر جزئيات

 .خير يا بوده تخصصی های کمک از استفاده

 اينکه مگر دارند، خدمات اين از مجدد استفاده برای بيشتری تمايل اند بوده مشاوره تحت  قبالً که دانشجويانی  

 .باشد بوده منفی آنها قبلی تجربه

 خاص های سناریو  

 که آنجا از. شويد مواجه آنها با است ممکن درا مشکل دانشجويان با برخورد در که دارد وجود خاصی های سناريو  

 معرفی به را خود توجه اکنون باشد، کننده ناراحت ها دانشگاه مشاور غير افراد برای ها موقعيت اين است ممکن

 .کنم می معطوف ها سناريو ترين رايج از تعدادی

 گریان دانشجوی  

 گريه اساس بر تنها نبايد اما بگيريم نظر در پريشانی برای واضح عالمت يک عنوان به را کردن گريه بايد که اگرچه  

 يک آشفتگی ميزان برای دقيقی سنجش معيار همواره کردن گريه. کنيم مطرح را ها احتمال بدترين دانشجو يک

 که حالی در کنند،می گريه راحتی به نيز کوچک و ساده اتفاقات برای حتی دانشجويان از بعضی.  نيست دانشجو

 گريه. کنند نمی گريه نيز کننده پريشان و دردناک رويدادهای درباره صحبت هنگام حتی دانشجويان از ديگری عده

 بروز از آشکاری نشانه  گريه، زيرا  کرده، تجربه را شديدی کننده آشفته رويداد دانشجو که دهدمی نشان کردن

 .داريم ايستادگی و صبر به نياز موقعی چنين در. است هيجانات

 خشمگين دانشجوی  

 آفرين مشکل ديگران برای تواندمی نيز پذير تحريک و خشمگين دانشجوی کند،می گريه که دانشجويی همانند  

 .باشد

 در که دارد وجود احتمال اين شديداً زيرا نسازيد شخصی را دانشجو خشم کنيد سعی دارد، امکان که جايی تا  

 حرکت تيغ لبه بر دارد مشکل که دانشجويی. نيست شما به معطوف لزوماً دانشجو خشم کنيد، اشتباه خود برآورد

 .گيردمی خود به دفاعی حالت يا شده خشمگين آسانی به و کندمی

 به دانشجو اگر. کنيد آرام نيز را دانشجو کنيد سعی و باشيد آرام  ، خشمگين ی دانشجو يک به دهی پاسخ هنگام  

 چالش به را ديگران هاش گزارش و شما مشاهدات يا داد نشان واکنش خشم با شما طرف از شده ابراز های نگرانی

 کنند،می تجربه را مشکلی که را دانشجويانی بايد دانشگاه کارکنان از يکی عنوان به که کنيد تاکيد او به کشيد،

 که دهندمی نشان واکنش خشم با دليل اين به دانشجويان گاهی. هستيد او رفاه نگران که بفهمانيد او به و بشناسند

 اين در دانشجو به دادن قلب قوت بنابراين،. شوند اخراج دانشگاه از است ممکن حتی يا بيفتد دردسر به است ممکن

 را خود های نگرانی همه وقتی. باشد کننده کمک تواندمی نيز است، تفکرات اين از غير چيزی شما هدف که مورد



 يعنی بعدی اقدام سپس و کند ترک را مکان آن دهيد اجازه او به بود، برآشفته همچنان دانشجو اگر کرديد، ابراز

 .دهيد انجام را مشاوره مرکز مشاوران با تماس

 دارد عجيب رفتار که دانشجویی  

 يا کالمی رفتار که است دانشجويی با مواجه است، کننده پريشان شدت به که هايی موقعيت از ديگر يکی  

 رفتار يا ظاهر است ممکن. دارند متفاوتی بسيار انواع رفتارها اين. دهدمی نشان خود از غريب و عجيب غيرکالمی

 تنها شايد. آوردمی زبان بر ناهماهنگ يا عجيب عبارات و کلمات که دانشجويی مثالً باشد، نداشته مشکلی دانشجو

 که کند متقاعد را ما دارد قرار خود به زدن آسيب يا خودکشی خطر معرض در که دانشجويی با تماس ثانيه چند

 نسبت کند،می استفاده معمول غير عبارات از يا دارد غريب و عجيب رفتارهای که يی دانشجو به را ها ويژگی همين

 عمل مسئوالنه دانشجو قبال در توانيدمی که جايی تا که است اين دهيد انجام توانيدمی که کاری ترين مهم. دهيم

. فهميدمی ندارد، شما برای مفهومی و معنا که را دانشجو های گفته از دسته آن که نکنيد وانمود هرگز و کنيد

 و آيد وجود به خودتان برای دارد احتمال که باشيد مشکالتی نگران دانشجو های صحبت شنيدن از بعد است ممکن

 مسئوالن ديگر به ماجرا انتقال برای توانيدمی که است فرصتی همان اين  کنيد، ابراز را نگرانی اين باشيد داشته قصد

 نيست، واقعيت به واقف رسدمی نظر به که هستيد نگران دانشجو درباره وقتی ويژه به. کنيد استفاده آن از دانشگاه

 .دهد انجام را روانی وضعيت معاينه حضور، ضمن تا داريم مشاوره دفتر از فردی با تماس به نياز

 هراس حمله به مبتال دانشجوی  

 اين به است ممکن زيرا بود خواهد مشکل بسيار مشاوره به او ارجاع کند،می طی را هراس دوره دانشجو که وقتی  

 حمله آيدمی نظر به که شديد مواجه دانشجويی با اگر. کند نگاه طبی يا جسمی مشکل يک عنوان به بيشتر حالت

 .باشد العمل عکس مفيدترين تواندمی شما دهنده آرامش و بخش اطمينان حضور دارد، هراس

 دارد خودکشی عالئم که دانشجویی  

 به دانشجو که است وقتی حالت بهترين. دهيم انجام کاری بايد کردند، صحبت خودکشی درباره دانشجويان هرگاه  

 موافق کار اين انجام با دانشجو وقتی. دهيد ترتيب مشاور يک با او برای مالقاتی وقت بالفاصله که دهدمی اجازه شما

 ميان در دانشگاه رييس با مشاوره مرکز همکاران با را موضوع اين داريد وظيفه که کنيد گوشزد او به بايد نباشد،

 نزد محرمانه ا ر هايش صحبت که ندهيد قول او به هرگز است خطر معرض در دانشجو که بينيدمی وقتی. بگذاريد

 خودکشی خطر نگران که بداند بايد شود ناراحت يا عصبانی شما دست از دانشجو اين اگر حتی. داريدمی نگه خود

 را مسئله اين دانشجو است بهتر و داريد نگه محرمانه را موضوع اين توانيدنمی و کندمی تهديد ار او که هستيد

 .بگيرد تماس او با منظره غير شکل به ديگری فرد بعداً اينکه تا بشنود شما از مستقيماً

 کندمی بيان یادداشت قالب در را خود مشکالت که دانشجویی  



. شودمی مبهم اندکی موقعيت کند،می بيان کتبی يادداشت قالب در را خود مشکالت و آشفتگی دانشجويی وقتی  

 ها پيام اين اما دهد،می انجام الکترونيکی نامه طريق از را کار اين دانشجو که است وقتی موقعيت، ترين رايج

 به اگر. يابند انتقال نيز امتحانی های برگه حتی يا و دستی های يادداشت شده، نوشته تکاليف طريق از تواندندمی

 کنممی توصيه داشت، بر در خودکشی از پيامی ضمنی يا آشکارا که کرديد دريافت دانشجويی از ای نوشته شکل هر

 .بگيريد تماس دانشگاه مشاوره مرکز با فرصت اولين در

 ارجاع فرایند  

 مهارت دانشگاه علمی هيئت اعضای و کارکنان برای مشاوره، به آشفته و دار مشکل دانشجوی ارجاع توان داشتن  

 يا ساده بسيار است ممکن ای حرفه های کمک درباره دانشجو ديدگاه به بسته ارجاع، فرايند رودمی شمار به مهمی

 .باشد مشکل بسيار

 استفاده کلی اصول مجموعه يک از توانيدمی راه اين مشکالت رساندن حداقل به و مشاوره فرايند تسهيل برای  

 درباره خود فکری چارچوب ابتدا است بهتر دانشجو، ارجاع چگونگی درباره پيشنهادی نوع هر ارائه از قبل. کنيد

 .دهيم شکل را ارجاع فرايند

 مشاوره به دانشجویان ارجاع تسهيل های روش  

 افزايش ای مالحظه قابل طور به آن موفقيت احتمال شود، انجام خاص قوانين سری يک براساس ارجاع فرايند اگر  

 را مقاومت و منفی العمل عکس احتمال و داده افزايش مشاوره انجام جهت را فرد پذيرش زير پيشنهادات. يابد می

 .نباشند فوری اقدام نيازمند که هستند هايی موقعيت به مربوط پيشنهادات اين. دهدمی کاهش

 مشاور انتخاب درباره بحث  

 را خود نقش محدوديت بايد باشد، داشته مالقات شما با مشاوره به رفتن جای به که کرد درخواست دانشجويی اگر  

 کنيد تصريح او برای بايد سپس.کنيد بيان آشکارا شود،می اش شخصی مشکالت حل در او به کردن کمک مانع که

 يکی با دانشجو برای را مالقاتی داريد تمايل شما و اند آمده بوجود دانشگاه در کار همين انجام برای مشاوره مراکز که

 .دهيد ترتيب مرکز اين متخصصان از

 است انتظار مورد آنچه برای دانشجو کردن آماده  

 ممکن آنچه درباره اطالعاتی است بهتر دهيد،می ارجاع مشاوره مرکز به بار اولين برای را دانشجويان که هنگامی  

 .دهيد قرار اختيارشان در دهد، رخ مراجعه اولين در است

 که مشاوره فرايند در مهم بسيار های جنبه از ديگر يکی دهيد، ارجاع مشاوره برای را دانشجويی داريد سعی وقتی  

 درباره ندارند، را کار اين سابقه که آنهايی ويژه به دانشجويان، از بعضی. کنيد تشريح او برای را است، رازداری همانا



 سازيد مطمئن را او موضوع، اين درباره دانشجو با صحبت هنگام. کنندمی کنجکاوی مشاوره فرايند بودن محرمانه

 زيرا. نکنيد بيان قطعی و مطلق را حرف اين هرگز اما ماند؛ خواهد محرمانه مشاور با هايش صحبت محتوی که

 و شودمی مشخص خوبی به آن در بودن محرمانه محدوديت که مواردی از يکی. دارد محدوديت نيز رازداری

 .دارد وجود ديگران يا خود به زدن آسيب احتمال که است وقتی ندارد، معنا شرايط اين در رازداری

 مطلوب ذهنيت یک خلق  

 به نماييد، ايجاد او ذهن در را مثبتی انتظارات کنيد سعی دهيد، ارجاع مشاوره برای را دانشجويی داريد قصد وقتی  

 خدمات درباره را اعتماد احساس و مثبت نگرش توانيدمی که جايی تا. شد خواهد تسهيل ارجاع فرايند ترتيب اين

 .آوريد وجود به خود دانشگاه مشاوره مرکز

 نگذاشته سر پشت را خوبی تجربه دليل اين به دارند را مشاوره از قبلی استفاده سابقه که دانشجويی است ممکن  

 کرده مراجعه مشاوره برای پيش ها سال دانشجويان از بعضی است ممکن. کنند مقاومت شما پيشنهاد مقابل در اند،

. باشند داشته مالقات روان بهداشت متخصص يک با نوجوانی يا کودکی دوره طی اند شده مجبور آنها شايد باشند؛

 از قبلی بد تجربه دليل به او اما دهيد، ارجاع مشاوره برای را او داريد قصد که شويدمی مواجه دانشجويی با وقتی

 بار يک که کنيد ترغيب را او اما بگذاريد؛ احترام او به و کنيد درک را او تمايل عدم کند،می امتناع کار اين انجام

 تجربه ،...( و اجبار عدم باالتر، سن)  متفاوت شرايط تحت است ممکن که بگوييد ويژه به. کند تجربه را مشاوره ديگر

 .آورد دنبال به را بهتری احساس که باشد داشته هم متفاوتی

 درمان پيگيری جهت ریزی برنامه  

 مشاور با بتوانيد که اين برای بايد. است مشاوره فرايند بودن محرمانه بحث جلسات، پيگيری راه در مانع ترين بزرگ  

 در دانشجو اين آيا که باشد حد اين در صحبت اين محتوی اگر حتی بگيريد؛ اجازه او از کنيد، صحبت دانشجو

 .خير يا کرده شرکت جلسات

 

   


