

آشنایی با رشته مشاوره خانواده با رویکرد اسالمی
 خانواده ،اولين و مهمترين عامل و زمينه رشد شخصيت ،ارزشهاا و
نگرشهاي انسانی است و در بين جوامع مختلف بشري ،همواره به
منزله اصلیترين نهاد اجتمااعی ،خاساتگاه ارزشهاا ،ررهنا هاا،
تمدنها و تاريخ مطرح بوده است .از اين رو هدايت خانواده به جايگاه
واقعی و متعالی ،سبب اصالح خانواده بزرگ انساانی و غفلات از نن
منجر به دور شدن بشر از حيات حقيقی خود خواهد شد .دين مباين
اسالم نيزعنايت وياههاى باه ساالمت ،رشاد و اويااين ايان نهااد
سرنوشتساز دارد .در حديثن از ايامبر اعظم (صلن اهلل علياه و نلاه
نمده است «در اسالم ،بنيادى نهاده نشده است كه در نزد
خدا ،از تشکيل خانواده محبوبتر باشد».
 با این وجود ،متاسفانه در عصر حاضار و در ساطج جهاانی ،نظاام
خانواده دچار چالشهاي اساسی گرديده و حتی گاه اساس و تماميت
نن نيز زير سوال ررته است.
اين در حالی است که مجموعه تعاليم اسالمی در مورد خانواده ،ما را
به نظام و ساختاري سازمانيارته هدايت میکند و حاکی از ايشينه
ررهنگی و علمی غنی و کارنمدي براي رويارويی با مشکالت
خانواده است و شامل اساسیترين مسائل خانواده تا جزئیترين موارد
نن نيز میشود .شناخت خانواده ،مسائل و مشکالت نن و شناسايی
راهبردهاي علمی در جهت جلوگيري از روند تهديد و کنترل نن،
وظيفه بسيار مهمی است که حوزه هاي علميه و خصوصا حوزه هاي
علميه خواهران بايد در اين زمينه نقش موثري ايفا نمايد .در اين
راستا ،جامعه ازهراء (س براي اولين بار ايشنهاد راه اندازي رشته
«مشاوره خانواده با رویکرد اسالمی» را به شوراي
سياستگذاري حوزه هاي علميه خواهران ارائه داد که درسال 1396
به تصويب رسيد و از مهر  1397در حال اجراست.
اين رشته میتواند ضمن تجهيز طالب علوم دينی به مبانی نظري و
شيوههاي موثر کار با خانواده ،زمينه ارائه خدمات تخصصی و علمی
به خانوادهها و اصالح و بهبود سطج کارکرد ننها را رراهم نمايد.
تعریف رشته
سطج سه نموزشی– اهوهشی رشته مشاوره خاانواده باا رويکارد اساالمی
سطحی از تحصيالت حوزوي است که در نن ،طلّاب ،مبانی ،مکاتاب ،نراء،




مسائل و روشهاي مربوط به نن را در حد شناخت ررا میگيرند؛ و تواناايی
ااسخ گويی به نيازهاي علمی در سطج نيمه تخصصی اين رشته را کساب
کرده و اس از دراع از اايان نامه ،دانشنامه سطج سه «مشااوره خاانواده باا
رويکرد اسالمی» دريارت میکنند.




اهداف
 .1 تعميق مبانی اعتقادي و ايجاد زمينه تعالی اخالقی و معنوي طالب و
خانواده ننان؛
 .2 شناخت مبانی ،نراء ،مسائل و روشهاي مربوط به رشته مشاوره خانواده با
رويکرد اسالمی؛
 .3 تقويت توان اهوهش در حد تحليل و بررسی تطبيقی مسائل مرتبط با
رشته مشاوره خانواده با رويکرد اسالمی؛
 .4 ايجاد توان تبليغ و ااسخگويی به نيازهاي علمی و مسائل رشته مشاوره
خانواده با رويکرد اسالمی در سطج نيمهتخصصی؛
 .5 ايجاد توان تدريس در سطج دو و مقطع کارشناسی دانشگاهها؛
 .6 تربيت مشاور در امر ازدواج و خانواده متناسب با سبک زندگی اسالمی؛
 .7 ارتقاء دانش در حوزه مشاوره خانواده و ديدگاههاي مطرح در حوزه خانواده
و ارزيابی و نقد ننها؛
ضرورتها
 .1 تأکيد اسالم بر نهاد خانواده بهعنوان محبوبترين بناي عالم هستی و
کانون مودّت و رحمت؛
 .2 اهميت خانواده بهعنوان نخستين مهد تربيت انسان و سن بناي جامعه
انسانی متعالی؛
 .3 هجوم چالشها و نسيبهاي اساسی ررهن غربی به نظام خانواده در
جوامع اسالمی همراه با معرری الگوهاي جايگزين؛
 .4 برخورداري مجموعه تعاليم اسالمی از يک نظام و ساختار سازمانيارته
غنی و کارنمد درباره خانواده؛
 .5 رسالت حوزه در تربيت نيروي انسانی نشنا با مبانی اسالمی در حوزه
مسائل خانواده؛
 .6 نياز جوامع اسالمی به دريارت خدمات مشاورهاي در موضوع خانواده در
سطج ملی و رراملی؛
سياستها
 .1 اهتمام به محيطسازي بهمنظور تعالی اخالقی معنوي طالب؛
 .2 توجه به تقويت استقالل رکري و اعتمادبهنفس در مسائل علمی؛
 .3 اولويت نموزش محورها و موضوعات اصلی رشته مشاوره خانواده با
رويکرد اسالمی؛















 .4تأکيد بر توسعه نموزشهاي اهوهشمحور؛
 .5تأکيد بر بهرهگيري از روشهاي کارنمد نموزشی بهويهه روش
مشارکت رعال؛
 .6تأکيد بر اويايی برنامههاي نموزشی ،اهوهشی و توجه به نيازهاي
روز؛
 .7تأکيد بر استفاده از متون نموزشی متقن ،جامع ،موجز ،کاربردي و
معرری توصيفی منابع محوري؛
 .8اهتمام بر درک و بهکارگيري متون و منابع ،در حد دوره؛
 .9اهتمام و اولويتدهی بر کاربردي بودن دوره در جهت مهارت ارزايی
طالب؛
 .10توجه به اقتضائات و نقش محوري بانوان در تحکيم خانواده در
محتوا و اجراي برنامههاي درسی؛
 .11شناسايی استعدادهاي ويهه جهت تصدي امور تبليغ ،تدريس،
مديريت و ...؛
 .12جهتدهی واحدهاي درسی به سمت توليد دانش اسالمی؛
 .13در نظر گررتن اهداف نظام تربيتی اسالم در توليد و ارائه محتواي
نموزشی؛
 .14اهتمام به تقويت تعبّد و تعهّد دينی در جهت رعايت اصول اخالقی
و ابعاد ررهنگی در مشاوره با خانوادهها؛
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عناوین و مشخصات تفصيلی دروس
 .1دروس عمومی

 14واحد دروس جبرانی و پیشنیاز
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(الزم به ذکر است که گذراندن این دروس به عنوان پیش نیاز

1

رقه  1و  2و  3و 4
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برای ورود به دوره سطح سه الزامی است)

2

اصول  1و  2و  3و 4
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6
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2
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