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گزارش ساالنه  1398مرکز مشاوره دانشگاه کاتب
مقدمه :
مرکز مشااوره دانشاووی دانشاگاه کاتب در راسااا کمک به دانشاوویان دانشاگاه کاتب و تما دانشاوویان
کشور عزیزمان افغانساان ایواد شده است.

تاسای مرکز مشااوره و فعالیت ها مانوع آن بر این مبنا اسااوار اسات که در کنار تحصای و رشاد توانای
هاا علم و تحقیق دانشاااوویاان در دانشاااگااه کااتاب ،در زمیناه آموزش ،وقاایاه و تاداو باه منظور ارتقاا
وضعیت سالمت روان  ،عاطف و اجاماع دانشوویان ایفا نقش کند.
خوشاابااانه مرکز مشاااوره دانشااگاه کاتب نظر به اهداف تعیین شااده خود ،با برگزار ورکشااا ،ها ،اناشااار
گاهنامه پیا مشاااور و برگزار مصاااهبه ها ه ااور و آنالین ،سااع در ارتقا سااالمت روان  ،عاطف و
اجاماع دانشوویان داشاه و دارد.
اهداف مرکز مشاوره دانشگاه کاتب :
مرکز مشاااوره دانشااووی دانشااگاه کاتب به طور کل اهداف خود را بر بنیادها بهبود ساابک زندگ مرد
افغانساان ،ارتقا سطح سالمت روان  ،اخالق  ،معنو و تربیا دانشوویان و جامعه و پیشگیر از آسیبها
روان  -اجاماع بنا نهاده است.
مشاورین متخصص در سال :1398
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پوهنم داکار باقر رضاای  ،دارا ساند دکارا تاصاصا روانشاناسا بالین ککلینی ا از دانشاگاه شااهد
تهران م باشاد و به عنوان کدر علم در دانشا ده روانشاناسا  ،دیتارتمنت مشااوره در دانشاگاه تعلی و
تربیه شهید ربان فعالیت دارد.
پوهنیار جعفر اهمد  ،دارا ساند ماساار تاصاصا کودکان اسااننای و اخاالت از دانشاگاه تهران
م باشاد و به عنوان کدر علم در دانشا ده تعلیما مسال  ،دیتارتمنت پیش از م اب در دانشاگاه تعلی
و تربیه شهید ربان فعالیت دارد.
اسااد سمیه محمود  ،دارا سند ماسار تاصص مشاوره خانواده از دانشگاه الزهرا-ایران م باشد و به
عنوان اساااد دانشاگاه در دانشاگاه ها خصاووا و مشااور ریاسات مناب بشار وزار کار و امور اجاماع
فعالیت دارد.
اساااد همیدا شاریف  ،دارا ساند ماساار تاصاصا برنامه ریز آموزشا و درسا از دانشاگاه جامعه
المصاطف -ایران م باشاد و به عنوان محق و اساااد دانشاگاه در دانشاگاه المصاطف -شاعبه کاب فعالیت
دارد.

فعالیت های مرکز مشاوره دانشگاه کاتب در سال 1398
مرکز مشااوره دانشاگاه کاتب در ساال تحصایل  1398بیش از  380سااعت مشااوره برا دانشاوویان این
دانشگاه و مراجعین بیرون داشت.
محور فعالیت ها مرکز مشاوره دانشگاه کاتب در سال  1398شام باش ها ذی بود:
 .1مشااوره :این  380سااعت شاام مشااوره در باش ها گوناگون مانند :مشااوره تحصایل  ،مشااوره
عاطف  ،مشاوره خانواده ،مشاوره ازدواج ،مشاوره بالین  ،مشاوره اجاماع و غیره م گردد.
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پیا مشاااور :مرکز مشاااوره دانشااگاه کاتب در کنار مشاااوره ،با نشاار گاهنامه پیا مشاااور ،پیرامون
مشا ال دانشاوویان و راه ه آن واحبت م کند که در نایوه ،شاماره  9و  10پیا مشااور در
سال تحصیل  1398به نشر رسید.
برگزار ورکشاااا ،ها :این مرکز با برگزار ورکشاااا ،ها آموزشاا  ،پیرامون مشاا ال عمده
دانشوویان و راه ه ها آن به وور کاربرد ورکشا ،برگزار نمود.
کمیاه ان باط  :مشاوران مرکز مشاوره دانشگاه کاتب برا دانشوویان که به دتی ماالف مانند:
تقلب و نق در اماحانا  ،درگیر و فحاشا دانشااوویان با ی دیگر در واانف یا محوطه دانشااگاه،
اخالل یا ایواد وقفه در برنامهها یا نظ دانشااگاه ،عد رعایت مقررا دانشااگاه ،ایواد خسااار به
اموال دانشااگاه یا سااایراموراموال دانشااوویان و غیره به کمیاه ان ااباط معرف شااده اند ،جلسااه
مشاااوره برگزار م کند و کوشااش م کنند با ارایه روش ها مطالعه ،روش ها مناسااب برخورد،
کنارل خش و غیره ،از مش ال روان  ،اضطراب و فوب ها دانشوویان ب اهد.
گذاشان پیا ها انگیزش در وفحه فیسبوک مرکز مشاوره دانشگاه کاتب.
مشاوره به وور آنالین.

نوت :قاب ذکر است که معلوما مراجعین مرکز مشاوره دانشگاه کاتب به وور محر م باشد.
-1مشاوره:
مشاوران در ارائه خدما مشاوره ا در دانشگاه کاتب نقش فعال را ایفا م کنند .مرکز مشاوره نوعاً به ارائه
مشاوره ها فرد  ،گروه  ،تحصیل و شغل م پردازد و به همین دلی مشاوران دانشگاه باید در زمینه
ها گوناگون مشاوره نظیر؛ کار گروه  ،روش ها وقایه و مداخله ،مطالعا اضاف  ،آموزش ها مهارت ،
روابط بین فرد  ،آموزش ها تز را دیده باشند.
مشاوران در رشد آموزش  ،تحصیل و هیوان دانشوویان م توانند مفید باشند و به دانشوویان با زمینه ها
فرهنگ  ،اجاماع و اقاصاد ماالف با توانای و انگیزه ها تحصیل مافاو خدما مانوع را ارائه دهند.
برخ از روان شناسان عقیده دارند که بسیار از دانشوویان یا به دلی عد آگاه از برنامه ها درس
دانشگاه ،اناااب نامناسب و نادرست دروس ،فقدان انگیزه و  ...دچار ش ست تحصیل م شوند و یا دانشگاه
را ترک م کنند .آن ها خاطر نشان م کنند که خدما مشاوره ا در دانشگاه باید به موضوعا ماالف از
قبی  ،پالیس ها تحصیل  ،مدیریت زمان ،رشد مهار ها ارتباط  ،افزایش روابط ،کاهش فشار روان ،
سالما و وحامند  ،کاریاب  ،مهار ها تصمی گیر  ،تعیین هدف و انگیزش  ،بتردازد.
برنامه ها مشاوره در دانشگاه کاتب با توجه به نیازها رشد و سازگار همه دانشوویان به وور یک
برنامه و یک فرآیند مسامر و پویا م باشد.

میکانیزم ارایه خدمات مرکز مشاوره دانشگاه کاتب
خدما مشااوره برا تما دانشاوویان دانشاگاه کاتب به واور رایگان م باشاد ،طوری ه دانشاوو به روابط
عموم دانشاااگاه مراجعه نموده ،وقت قبل گرفاه و طب وقت قبل به دفار مرکز مشااااوره برا مشااااوره
مراجعه م کند.
مشاوره فردی شامل این موارد است :
مشاوره فردی
در مشاااوره فرد که دانشااوویان به مااصااصااان مشاااور دانشااگاه کاتب مراجعه م کردند مسااائل مانند
افساردگ  ،کمبود اعاماد به نف  ،نداشاان انگیزه ،نداشاان برنامه ریز تحصایل  ،بدبین و شاک داشاان،
ترس ،اساارس ،اضاطراب ،پرخاشاگر و… مطرح م شاود؛ بنابراین مشااورین دانشاگاه کاتب به این دانشاوویان
کمک م کند که با ه ور در جلسا مشاوره به هد از هماهنگ روان برسند.
ا تغییر اف ار منف و وسواس گونه چگونه اتفاق م افاد؟
ا دلی اهساس نیاز کردن به تائید دیگران در زمینهها ماالف چیست؟
ا آموزش مهار ها ارتباط چه تأثیر در تصمی گیر افراد دارد؟
مشاوره تحصیلی
مشاوره تحصیل برا دانشوویان مفید است وباعث افزایش موفقیت تحصیل آنها م شود.
مشاوره تحصیل درست باعث کمک به دانشحویان در موارد زیر م شود:
تقویت هافظه ،روش ها یادگیر  ،اناااب رشاااه تحصاایل درساات در دانشااگاه ،مدیریت زمان ،کاهش
اساارس ،افزایش هوش ،افزایش اغاماد به نف  ،یادگیر گروه  ،روش ها خالواه بردار  ،،درمان اخاالل
یادگیر  ،روش ها آموزش زبان ها خارج  ،ارتباط واحیح با همصانف واساااد ،درمان فراموشا  ،درمان
اضطراب اماحان.
مشاوره خانواده
باا توجاه باه تفااو هاای کاه بین زن و مرد در زمیناههاا ف ر  ،رفااار  ،روان و… وجود دارد باه وجود آمادن
اخاالف بین زن و شاوهر طبیع اسات؛ بنابراین اناااب روشهای برا ه و مدیریت آن بسایار مه اسات.
مااصصان مرکز مشاوره دانشگاه کاتب در این زمینه مشاوره مورد نظر را برا دانشوویان ارایه م کردند .
ا تفاو ها بین زن و مرد از لحاظ رفاار چه موارد است؟
ا دتی عمده اخاالفا زن و شوهر چیست؟
– یادگیر اوول همدل چقدر در روابط زن و شوهر مؤثر است؟
ارایه خدمات مشاوره آنالین از طریق فیسبوک دانشگاه کاتب
بسایار از دانشاوویان و مرد چه در کاب و چه در وتیا به علت گرفاار و مصاروفیت ها کار  ،وارف
وقت و هزینه زیاد ،مشاا ال ترافی رفت و آمد در کاب  ،نا امن ها در کشااور ،نبود روانشااناس و مشاااور
مااصا و با توربه و در دساارس و … باعث شاده اسات که بسایار از مرد عزیز افغانسااان از کمک و
همراه مااصاصاین روانشاناسا بهره مند نشاوند .به همین خاطر مرکز مشااوره آنالین از طری فیسابوک
دانشاگاه کاتب ایواد گردید تا افراد که خواسااار مشاوره در زمینه ها فامیل  ،تحصیل و شغل و ..دارند

کاف اسات موضاوع مشا خود را به اینباک وافحه مرکز مشااوره کاتب ارساال کنند و مشااورین دانشاگاه
کاتب در زودترین فروات مم ن جواب م دهند .با مشااورین و مااصاصاین روانشاناسا دانشاگاه کاتب افااار
دارد که تاکنون توانسااه اسات پاسااگو ساوات و رف مشا ال هموطنان عزیزمان از طری مشااوره آنالین
باشد.

 -2پیام مشااور :مرکز مشااوره دانشاگاه کاتب دارا یک نشاریه به نا پیا مشااوره م باشاد که در ساال
 1398شماره ها  9و  10آن را به چا ،رسانیده ،در خدمت دانشوویان عزیز قرار داد.

-6مشاوره آنالین :مرکز مشاوره دانشگاه کاتب برای افرادی که به صورت حض
آنالین و رایگان را ایجاد کرده است.

