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پیشگفتار

حمد و سپاس خداوند منان را که توفیق گردآوری رساله حاضر را به ما عنایت 
نموده است. هدف کلی از نگارش این اثر، گرد آوری موضوعات مهم مشاوره 
می باشد که از جمله موارد مهم در مشاوره، چگونگی مصاحبه یا گفتگو با فرد 
نیازمند، مهارت های مشاوره و آموزش های روان شناسی است. این اثر مباحث 
مختلفی را در خود گنجانیده است از جمله: تاریخچه مشاوره و راهنمایی در 
اسالم و جهان، مفاهیم و شناسانه مشاوره، دیدگاه اسالم در خصوص مشاوره 
مشاوره،  برای  الزم  مهارت های  و  اصول  بیان  مکتب،  این  در  آن  اهمیت  و 
مبانی اخالقی و دینی و چگونگی کاربرد آن در عرصه های مختلف زندگی و 
افراد نیازمند به مشوره، بیان فرایند مشاوره و در اخیر این نوشته، مراکز و 
نهادهایی که در عرصه های مشاوره برای ُمراجعین و نیازمندان فعالیت دارند، 
به معرفی گرفته شده است. این تحقیق به صورت فشرده در راستای اهداف 

ذیل نگاشته شده است:
ـ تبیین و تعیین راهکارهای مناسب جهت ارائه بهتر خدمات راهنمایی 

و مشاوره برای مراجعین
ـ تعیین و تبیین ویژگی های مشاوران واجد صالحیت
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ـ ارتقاء سطح فعالیت های خدماتی مشاوره.
ـ دادن آگاهی های دقیق در مورد خدمات صحیح راهنمایی و مشاوره 

برای نیازمندان در این خصوص.
ـ برقراری ارتباط با افراد متخصص و متنّفذ برای ارائه خدمات مشاوره.

ـ حفظ مصالح انسانی و اسالمی افرادی که نیازمند به خدمات مشاوره اند.
ـ تالش برای ارائه مناسب ترین راهکارهای مشاوره دهی برای مشاوران.

تیم حقوقی  از سوی  که  است  گامی  ترین  اساسی  واقع  در  تحقیق  این 
موسسه محترم "ندای زن" به رشته تحریر درآمده است.

و  مشاوره  حوزه  در  که  آنانی  برای  تحقیقی،  اثر  این  مطالب  است  امید 
اربابان  برای وکالی محترم،  به خصوص  فعالیت دارند،  فعالیت های اجتماعی 
ارزنده و سازنده در جهت رفع مشکالت مردم  و متنّفذینی که نقش بسیار 

دارند، مفید واقع شود.



مقدمه
عقل را با عقل دیگر یار کن

امرهم شوری خبوان و کار کن »موالنا«

دلیل  به  که  می گیریم  قرار  مسائلی  و  مشکالت  معرض  در  غالباً  ما  همه 
با دیگران پیدا می کنیم.  محدودبودن دانش و تجربیات ما نیاز به هم فکری 
می دانید که حتی با ثبات ترین افراد نیز گاهی از بحران های عاطفی مصون 
در  قبولی  مانند  می دهد  رخ  زندگی  در  که  تغییراتی  و  تحوالت  نیستند. 
دست دادن  از  و  بیماری  دوستان،  و  خانواده  از  دورشدن  ازدواج،  پوهنتون، 
نگرانی،  تردید،  اضطراب،  دچار  را  ما  گاهی  داریم،  دوست شان  که  آنهایی 

تعارض و حتی بحران می سازد.
انسان موجودی است اجتماعی و باید در اجتماع زندگی کند؛ چون انسان 
این  و  نمی باشد  نیازها  و  از حاجات  خالی  لذا  و  است  اجتماع  الینفک  جزء 
و  اجتماع  در  او  وجود  اجتماع، همچنان  در  افراد  روابط  از  است  ناشی  نیاز 
مقابل  در  خودش  که  طور  همان  دارد.  دیگران  قبال  در  که  مکلفیت هایی 
نیز در مقابلش مکلفیت دارند. پس  دیگران مکلفیت دارد، برعکس دیگران 
انسان ناچار از روابط با دیگران است؛ لذا بر اساس این روابط است که عضویت 
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در اجتماع را حاصل می کند و اگر با مشکالت هم روبه رو شود، مجبور است به 
افراد خبره مراجعه کند و مشکالت خویش را با آنها در میان بگذارد؛ به خاطر 
اینکه هیچ انسانی ذاتاً جامع الکماالت نمی باشد تا هر چیز را خودش درک کند 
و از عهده آن برآید؛ لذا برای رفع آن مجبور است که با دیگران شور و مشورت 
کند تا راه حل عاقالنه را بیابد. پس آن چیزی که ما را برای فائق شدن به آنچه 

نمی دانیم و یا در مورد آن شک داریم کمک می کند، شور و مشورت است.
بنابراین می توان گفت که راهنمایی و مشاوره به معنای عام آن به قدمت 
آوان آفرینش شان محتاج راهنمایی  از همان  انسان ها  تاریخ بشر است؛ زیرا 
است،  گذاشته  حیات  عرصه  در  پا  بشر  که  روزی  از  بودند.  زندگی  امور  در 
راهنمایی و مشاوره هم بوده است. پس می توان گفت راهنمایی و مشاوره، 
در  انسان ها  متقابل  یاوری  به  بسته  بشر  بقای  و  است  اجتناب ناپذیری  امر 
زندگی شان دارد. انسان در بُعد فردی و اجتماعی نیازمند و محتاج کمک و 
یاری دیگران اند؛ و لزوماً کسانی می توانند در این عرصه ما را کمک کنند که 
دانش و تجربه کافی در این امر را داشته باشند، تجربه در واقع دانشگاهی 
است که افراد با ازدست دادن سال های متمادی از زندگی شان، توانسته اند آن 
را به دست بیاورند؛ و مشاوره در واقع این دانش چندین ساله را که به بهای 
عمر مشاور به دست آماده است، با طبق اخالص در اختیار مشوره گیرنده قرار 
می دهد، تا از آن به عنوان مناسب ترین و بهترین گزینه جهت دست یابی به 

زندگی سالم و شاد، استفاده شود.



فصلاول
مفهومشناسی

ــراد  ــان اف ــل می ــرای درک متقاب ــا ب ــن ابزار ه ــی از مهم تری ــناخت، یک ش

می باشــد. واژ گان و عبــارات نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند؛ زیــرا 

ــع  ــی وض ــوم خاص ــک مفه ــرای ی ــان ب ــر کدام ش ــارات ه ــاظ و عب الف

ــاده  ــددی را اف ــم متع ــه مفاهی ــک کلم ــات ی ــی اوق ــی برخ ــده اند، ول ش

ــات از  ــی در تحقیق ــه مفهوم شناس ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد؛ ب می کن

ــت.  ــوردار اس ــی برخ ــت خاص اهمی

الف(تعریفشورا

ــد  ــی عربی ان ــاور، کلمه  های ــوره و مش ــورا، مش ــوی: ش ــف لغ ی تعر

کــه مفاهیــم مختلفــی را افــاده می کننــد. »شــور/ مشــورت کردن: 
رأی زدن« در عربــی تنهــا بــه ایــن معنــی نیامــده بلکــه بــه معنــی چیــدن 
عســل، ریاضــت دادن اســبان، تــا ســوار شــوند بــر آنهــا در وقــت فــروش 
و آزمایــش، فربه شــدن )شــتر و اســب( و هویداکــردن، اســتعمال شــده 



 14 مشاوره و نقش آن در زندگی

اســت.1 در لســان العرب آمــده اســت کــه: »أشــار علیــه بالــرأی، و أشــار 
ــت  ــدر اس ــورا مص ــان دارد«.2 ش ــری را بی ــه رأی و نظ ــی ک ــیر، زمان یش
ماننــد فتیــا بــه معنــای تشــاور.3 تشــاور یعنــی اســتخراج رأی.4 تشــاور در 

لغــت بــه معنــای اســتجماع رأی نیــز بــکار رفتــه اســت.5

2-تعریف اصطالحی شورا

علمــا در روشــنی معنــای لغــوی شــورا و مشــورت، تعاریــف 

مختلفــی از شــورا و مشــورت ارئــه داده انــد کــه اینــک بــه برخــی از آنهــا 

اشــاره می شــود:

ـ همــکاری بــرای یک جاکــردن رأی عمــوم در رابطــه بــا موضوعــی 

ــل  ــان حاص ــت بودن آن اطمین ــب آن از درس ــا صاح ــاص، ت خ

کــرده و بــر اســاس آن مســئولیت را بپذیــرد؛ و یــا جمع کــردن آراء 

عمومــی در رابطــه بــا قضیــه عــام تــا چنیــن نشــود کــه یــک فــرد 

ــاز مســئولیت  ــوری آن را انجــام دهــد و جمعــی ب از روی دیکتات
آن را بــه دوش کشــند.6

از تعاریــف فــوق دانســته می شــود کــه شــورا و مشــورت عبــارت از 

ــا جمعــی از اهــل رأی و نظــر و  ــن اســت کــه تعــدادی از انســان ها ی ای

ــون  ــی پیرام ــور و بررس ــر غ ــه خاط گاه ب ــر و آ ــراد خبی ــی از اف ــا گروه ی

موضوعــی مشــخص در یــک  جــا جمــع شــوند و هــر کــدام نظــر خــود 

1. فرهنگ معین، ج 2، ص 20۸5.
2. لسان العرب، ج 3، ص 391.

3. تفسیر النسفی، ج 2، ص 109.
۴. جامع االحکام القرآن، ج 3، ص 1۷2.

5. التفسیر الکبیر، ج ۶، ص 10۶.
۶. الشوری و الدیمقراطیه: اشکاالت المصطلح و المفهوم، ص 10.
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ــه  ــا در نتیجــه، رأی و نظــر صــواب و نزدیــک بــه حــق ب را ابــراز کننــد ت

ــه حدأقــل ممکــن برســد. دســت آمــده، احتمــال خطــا ب

ب(تعریفمشاوره

ــدر  ــک مص ــی و ی ــه ای عرب ــاوره، کلم ــوی: مش ــف لغ ی 1- تعر

اســت. معنــای واژگانــی آن، مشــورت کردن و اقــدام بــه تشــکیل شــورا و 

مشــورت بــا دیگــران اســت. همچنــان مشــاوره بــه معنــی همکاری کــردن 

و رأی دیگــری را در انجــام کاری خواســتن اســت. همچنیــن بــه راهنمایی 

بــه هدایــت، رأی زنــی، نشــان دادن راه، رأی زنــی بــا برخــی از متخصصــان 

و راهبــری اشــاره دارد. راهنمــا کســی اســت کــه دیگــری را هدایــت کنــد. 

ــه معنــی ورقــه ای آمــاده اســت کــه در آن شــخصی را از امــور  راهنمــا ب

ــه  ــان دادن راه و ارائ ــل نش ــهر. عم ــای ش ــل راهنم ــد مث گاه کن ــی آ معین

ــد. ــی می خوانن ــز راهنمای ــق را نی طری

ــتخراج و  ــی اس ــه معن ــده و ب ــتق ش ــور« مش ــت »ش ــاوره از لغ مش

بیــرون آوردن اســت. مشــورت، اســتخراج رأی اســت از فــرد مــورد 

ــی،  ــت فارس ــب لغ ــود. در کت ــذ می ش ــه رأی از او اخ ــرا ک ــرش؛ زی پذی

»شــور« بــه معنــی مشــورت کردن، رأی دادن و رأی زنی کــردن ذکــر شــده 

ــت. اس

لغــوی مشــاوره  یــف اصطالحــی: همان گونــه در مفهــوم  تعر

تصریــح شــد، مشــاوره در خصــوص ریشــه آنکــه عربــی اســت از بــاب 

ــردن  ــه مطرح ک ــد ب ــه عالقه من ــرف قضی ــی دو ط ــت؛ یعن ــه« اس »مفاعل

موضوعی انــد کــه می خواهنــد برایــش راه حــل منطقــی و مناســب 

پیــدا کننــد. بــا چنیــن نگرشــی می تــوان گفــت کــه مفهــوم اصطالحــی 

ــک مشــاور  ــن ی ــه ای بی ــه رابطــه حرف ــن اســت: مشــاوره ب مشــاوره چنی
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ــی،  ــور کل ــه ط ــد. ب ــت می کن ــوره گیرنده دالل ــرد مش ــده و ف آموزش دی

مشــاوره یــک نــوع رابطــه ای اســت انســانی و اخالقــی بیــن مشــوره گیرنده 

ــا پــس  ــه مشــوره گیرنده کمــک می شــود ت ــدان وســیله ب و مشــاور کــه ب

ــه  ــد. ب ــاذ کن ــی اتخ ــول و مقبول ــات معق ــش، تصمیم ــناخت خوی از ش

ــائلی  ــکالت و مس ــی مش ــث و بررس ــان بح ــاوره جری ــر، مش ــان دیگ بی

ــا  ــرح آنه ــه ط ــد ب ــت و عالقه من ــه اس ــا مواج ــا آنه ــع ب ــه ُمراج ــت ک اس

ــکلش  ــاره مش ــو درب ــث و گفتگ ــق بح ــوره گیرنده از طری ــد. مش می باش

ــم،  ــا درک و تفاه ــوأم ب ــاوره ای ت ــه مش ــان رابط ــک جری ــاور در ی ــا مش ب

ــم  ــق می شــود و ســرانجام تصمی ــه خود شناســی و کشــف راه حــل موف ب

ــد. ــاذ می کن ــبی اتخ ــول و مناس معق

ــی  ــه یک ــت ک ــرد اس ــن دو ف ــه بی ــتگی و رابط ــی بس ــاوره نوع مش
قصــد دارد دیگــری را در حــل مشــکالت خــود در زمینــه خودشناســی، 
 از 

ً
ــوال ــز معم ــک نی ــوع کم ــن ن ــد و ای ــک کن ــی کم ــی و تعلیم خانوادگ

طریــق مصاحبه هــای شــخصی و بعــد از گــرد آوری اطالعــات و حقایــق 
ــت آمده  ــات به دس ــری اطالع ــه و بازنگ ــخص و مطالع ــه آن ش ــوط ب مرب
ــک  ــی، مشــاوره کــه ی انجــام می شــود.1 در مجموعــه خدمــات راهنمای
فراینــد کمکــی در کمــک بــه حــل مشــکالت افــراد نیازمنــد بــه مشــوره 
اســت، یــک اصــل و ضــرورت بــه شــمار مــی رود؛ امــا تــا زمانــی کــه 
بــرای خدمــات مشــاوره ای، زمینه ســازی ها و آمادگی هــای مناســب 
ــه  ــن برنام ــز ای ــج موفقیت آمی ــه نتای ــد، ب ــده باش ــام نش ــاعد انج و مس
نمی تــوان امیــدوار بــود.2 بنابرایــن هــدف اصلــی مشــاوره، فراهــم آوردن 
ــد  ــا بتوان ــت ت ــوره اس ــه مش ــد ب ــرد نیازمن ــرای ف ــب ب ــی مناس موقعیت

1. شعاری نژاد، علی اکبر )13۸۴(، فرهنگ علوم رفتاری، انتشارات امیرکبیر، تهران.
2. نوابی نژاد ، شکوه )13۷3(، راهنمایی و مشاوره، انتشارات معاصر، تهران.
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ــا  ــاوره ب ــد. مش ــه ده ــی اش ادام ــه زندگ ــر ب ــر و رضایت بخش ت راحت ت
تســهیل فراینــد رشــد، شناســایی و حــل مشــکالت زندگــی، شــیوه های 
ــا بحران هــای زندگــی همــراه  ــری درســت و نحــوه مواجهــه ب تصمیم گی
اســت و بــه گســترش بینــش حــل تعارض هــای درونــی و رشــد روابــط 

ــد.1 ــران می انجام ــا دیگ ــازنده ب س

ج(تعریفمشاور

در تعریــف مشــاور می تــوان گفــت کــه: وی فــردی متخصــص 

ــت  ــع در جه ــکاری ُمراج ــا هم ــه ب ــت ک ــاوره اس ــول مش ــه اص گاه ب و آ

ــد توجــه داشــت مشــاور  ــد. بای ــرد کمــک می کن ــه ف ــم ب تســهیل تصمی

تســهیل کننده اســت نــه تصمیم گیرنــده. مشــاور فــرد متخصــص و 

دل ســوزی اســت کــه بــا عالقــه بــه دل مشــغولی های شــما گــوش داده و 

بــه شــما کمــک می کنــد تــا درک بهتــری از آنهــا داشــته باشــید و بتوانیــد 

ــوید. ــه ش ــکالت تان مواج ــا مش ــتری ب ــدی بیش ــی و کارآم ــا راحت ب

1. شــفیع آبادی، عبداهلل و ناصری، غالمرضا )13۸3(، نظریه های مشاوره و روان درمانی، مرکز 
نشر دانشگاهی، تهران.





فصلدوم
مبانیمشاوره

ــه  ــد ک ــری اصولی ان ــته از یک س ــع، برخاس ــم در جوام ــای حاک ارزش ه

ــور و  ــد. ش ــکیل می دهن ــا را تش ــی آن ارزش ه ــاختار اصل ــع س در واق

مشــوره بــه عنــوان یــک ارزش در جوامــع مختلــف بشــری قابــل توجــه 

بــوده و همــه بشــریت بــه نوعــی از آن اســتفاده و بهــره برده انــد. جامعــه 

افغانــی مــا نیــز ماننــد ســایر جوامــع و ملــل جهــان، شــور و مشــاوره را 

یکــی از ارزش هــای ملــی و اســالمی خویــش دانســته و در تمــام مــوارد 

ــی  ــی ارزش ــه مبان ــت ب ــا دق ــر ب ــد. اگ ــره می جوین ــان از آن به زندگی ش

جامعــه مــا نگریســته شــود، بــه وضــوح مشــاهده خواهــد شــد کــه ایــن 

موضــوع ریشــه ای عمیــق در فرهنــگ ملــی، دینــی و حقوقــی مــا دارد.

اول(مبنایاسالمیشورومشاوره

ســخن از اســالم و نظــر ایــن مکتــب در خصــوص مشــاوره اســت. 

بــاور مــا در ایــن عرصــه ایــن اســت کــه اســالم دیــدی جدیــد و پردامنــه 

کیــد بــس اساســی کــرده اســت.  دربــاره مشــاوره دارد و بــر اهمیــت آن تأ
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توصیه هــا و ســفارش های اســالم در ایــن عرصــه فــراوان اســت و 

ــدی  ــا ح ــود ت ــی می ش ــی و اجتماع ــردی، خانوادگ ــائل ف ــامل مس ش

ــورت در  ــود. مش ــد می ش ــن جل ــد چندی ــوارد، نیازمن ــه م ــر هم ــه ذک ک

ــد  ــرآن مجی ــود. در ق ــتمرار آن می ش ــدن کار و اس ــث بهترش ــا باع کار ه

ا 
َ
ــِإذ

َ
ــِر ف ْم

َ ْ
ــاِوْرُهْم ِفــی ال

َ
بــه پیامبــر )ص( خطــاب شــده اســت کــه »َوش

ــم  ــای مه ــر! در کار ه ــی: ای پیامب ــِه«؛1 یعن
َّ
ــی الل

َ
 َعل

ْ
ــَوکل َت

َ
ــَت ف َعَزْم

ــد  ــر خداون ــی، ب ــم گرفت ــی تصمی ــا و وقت ــورت نم ــلمانان مش ــا مس ب

ــل  ــه قب ــاره دارد: اول اینک ــب اش ــد مطل ــه چن ــه ب ــن آی ــن. ای ــوکل ک ت

ــورت در  ــود. دوم، مش ــورت ش ــن مش ــراد مؤم ــا اف ــری ب از تصمیم گی

ــری  ــرد. ســوم، پــس از مشــورت، تصمیم گی کار هــای مهــم صــورت گی

ــه  ــد تــوکل کننــد و ب ــر خداون کننــد و چهــارم، پــس از تصمیم گیــری، ب

ــند. ــته باش ــد داش ــا امی ــق در کار ه ــت او و توفی رحم

منابــع مــا در ایــن مدعــا قــرآن، ســنت و ســیره نبــوی اســت. آیــات 

ــا  ــت. م ــیار اس ــه بس ــن عرص ــالمی در ای ــناد اس ــات و اس ــرآن و روای ق

ــم.  ــان می بینی ــه عی ــی ب ــب روای ــیری و در کت ــب تفس ــوارد آن را در کت م

اگــر از ایــن مســئله بگذریــم، مالحظــه در ســیره پیامبــر اســالم و عملکرد 

آنــان، پرده هــای دیگــری از ایــن حقیقــت را بــاال می زنــد تــا حــدی کــه 

مــا در هیــچ مذهــب و مکتبــی، مباحــث مربــوط بــه مشــاوره را بــا ایــن 

ــم. ــعت نمی بینی ــه و وس دامن

مشورهازمنظرقرآنکریم

قــرآن مجیــد اولیــن و اســتوارترین قانــون  اساســی مســلمانان اســت 

کــه در تمــام مســائل، اول بــه آن مراجعــه می کننــد و در صــورت 

1. سوره آل عمران/ 159
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ــود.  ــل می ش ــان حاص ــرآن، اطمینان ش ــئله در ق ــم مس ــدن حک پیدا ش

البتــه بعضــی از مســائل و موضوعــات در قــرآن مجیــد بــه صــورت کلــی 

نشــان داده شــده و جزئیــات آن بــه خــود انســان ها واگــذار شــده اســت 

ــد. ــات خــود، آن را عملــی کنن ــا شــرایط و امکان ــق ب ــا مطاب ت

شــورا و مشــاوره یکــی از همیــن مســائل اســت کــه من حیــث اصــل و 

مبــدأ در قــرآن مجیــد آمــده اســت. امــا تعییــن وقــت شــورا و موضوعاتی 

ــد در شــورا طــرح شــود و چــه کســانی اهــل شــورا باشــند و...  ــه بای ک

ــد،  ــا قســمی کــه الزم می دانن ــه خــود انســان ها محــول شــده اســت ت ب

عمــل کننــد. بــه همیــن خاطــر می بینیــم کــه تمــام مســلمانان بــه اینکــه 

ــد؛ ولــی  ــه شــکل شــورایی اداره شــود، متفق ان ــد کارهــای جمعــی ب بای

در جزئیــات بــا هــم اختــالف نظــر دارنــد. 

2-مشورهازمنظرسنتنبوی

ــه  ــم، ب حــاال اگــر در ســنت و ســیرت رســول اکــرم )ص( غــور کنی

ــه جــز مــواردی کــه از طــرف  ــم کــه آن حضــرت ب وضاحــت درمی یابی

خــدا حکــم صریحــی دریافــت کــرده بودنــد، در تمــام مســائل جمعــی 

ــه در  ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــی می ت ــد؛ حت ــوره می کردن ــود مش ــاران خ ــا ی ب

ــم  ــورد ه ــک م ــش در ی ــری خوی ــات پیامب ــاله حی ــه س دوران بیست و س

بــدون مشــوره بــا اصحــاب خویــش اقــدام بــه کاری نکرده انــد. در ایــن 

ــوارد  ــرت )ص( در م ــی آن حض ــی و عمل ــنت قول ــه س ــوان ب ــاره می ت ب

متعــدد استشــهاد کــرد.

عــن علــی)رض( قــال قلــت یــا رســول اهللا ان نــزل بنــا امــر لیــس فیــه 

بیــان امــر و ال نهــی فمــا تأمرنــی؟ »قــال شــاوروا فیــه الفقهــاء العابدیــن 
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و التمضــوا فیــه بــرأی خاصــٍة«1

از حضــرت علــی )رض( روایــت اســت کــه فرمــود: گفتــم ای 

رســول خــدا اگــر بــا مســئله ای مواجــه شــدیم کــه دربــاره آن امــر و نهــی 

وجــود نداشــت، دســتور شــما چیســت؟ فرمودنــد: دربــاره آن بــا فقهــای 

عابــد مشــوره کــرده و بــه رأی و نظــری خــاص عمــل نکنیــد.

و در جــواب چنیــن ســؤالی بــه عبــداهللا بــن عبــاس فرمودنــد: 

ــرأی  ــه ب ــن و التقضون ــن المؤمنی ــن م ــن العابدی ــوری بی ــه ش »تجعلون

خاصــة«:2 وقتــی بــا چنیــن مســئله ای مواجــه شــدید، آن را بــه شــورای 

مؤمنــان عابــد بگذاریــد و بــه یــک رأی خــاص فیصلــه و قضــاوت نکنید.

عــن ســهل بــن ســعد الســاعدی )رض( عــن رســول اهللا )ص( مــا شــقی 

عبــد قــط بمشــورة و مــا ســعد باســتغناء رأی:3 روایــت اســت از ســهل 

ــده ای  ــز بن ــد: هرگ ــه فرمودن ــول اهللا )ص( ک ــاعدی از رس ــعد س ــن س ب

بعــد از مشــوره بدبخــت نشــده و بــا احســاس بی نیــازی از آراء دیگــران، 

ــه اســت. ســعادت نیافت

مؤتمــن«:  »المستشــار  قــال رســول اهللا )ص(:  ابی هریــره،  عــن 

ــه  ــی ک ــد: »کس ــول اهللا )ص( فرمودن ــه رس ــد ک ــت می کن ــره روای ابوهری
ــده«.4 ــته ش ــن دانس ــود، امی ــوره می ش ــا او مش ب

1. مجمع الزواید، ج 1، ص 1۷۸.
2. طبرانی، ســلیمان بن احمد بــن ایوب بن مطیر اللخمی الشــامی، أبوالقاســم الطبرانی. 

)1۴15 ق( المعجم الکبیر. قاهره: مکتبه ابن تیمیه. ج 11، ص 3۷1.
3. جامع االحکام القرآن، ج ۴، ص 151.

۴. سنن ابی داوود، ج ۴، ص ۴95.
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دوم( اهمیت مشاوره و جایگاه آن در قوانین موضوعه:

اهمیــت وجــودی یــک شــیء وابســته بــه اثــر و پیامــدی اســت کــه 

می توانــد بــا خــود داشــته باشــد. مســئله دیگــری کــه ممکــن اســت بــه 

اهمیــت یــک پدیــده اشــاره داشــته باشــد، پشــتوانه علمــی، فرهنگــی و 

ــگاه و  ــرای درک جای ــرد. ب ــده صــورت می گی ــه از آن پدی ــی اســت ک دین

اهمیــت شــور و مشــوره بایــد دیــد کــه مشــوره در متــون دینــی و فرهنگــی 

مــا از چــه جایگاهــی برخــوردار اســت.

شــورا و مشــوره بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن وســایل حــل مســائل 

اجتماعــی در طــول تاریــخ اســالم مطــرح بــوده؛ چراکــه انســان هرچنــد 

از نظــر فکــری و ایمانــی، نیرومنــد و قــوی باشــد، بــه مســائل مختلــف 

فقــط از یــک یــا چنــد ُبعــد محــدود می نگــرد و ابعــاد دیگــرش از منظــر 

ــه  ــئله ای ب ــا مس ــکل ی ــی مش ــا وقت ــد. ام ــی می مان ــول و مخف او مجه

مشــورت گذاشــته شــود و علــم و تجــارب دیگــران بــه کمــک همدیگــر 

بشــتابند، مســئله پخته تــر و کم عیب و نقص تــر می شــود و از خطــا 

کیــد ایــن مســئله در قــرآن کریــم  و لغــزش مصون تــر می مانــد. تأ

ــاری در  ــتمر و ج ــک کار مس ــه آن را ی ــت ک ــت اس ــده اس ــه ای آم به گون

ــد. ــان می دان ــی مؤمن زندگ

ــرادف  ــی اســت کــه عــده ای آن را م ــه میزان ــت مشــاوره ب ــاًء اهمی بن

تربیــت دانســته اند و حدأقــل فوایــد آن ایــن اســت کــه می توانــد جریــان 

تربیــت را تســهیل کنــد و راه کمــال و رشــد را بــه آدمــی نشــان دهــد. اگــر 

ــری  ــا او هم فک ــه ب ــد ک ــته باش ــی را نداش ــی کس ــیر زندگ ــی در مس آدم

ــرد.  ــد ک ــت خواه ــی و غرب ــاس تنهای  احس
ً
ــدا ــد، ج ــادل رأی کن و تب

شــاید بــه همیــن ســبب اســت کــه مشــاوره را نــوع پشــتیبان طلبی ذکــر 
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کرده انــد.

از فوایــد دیگــر مشــاوره، دوری از پشــیمانی اســت و در واقــع 

ــر، حیــرت و  ــر اســت و در طلــب خی مشــاوره خواهی نوعــی طلــب خی

ســرگردانی نیســت. از دیگــر فوایــد آن می تــوان بــه: شــناخت خــط و راه 

صــواب و خطــا، کاهــش احتمــال شکســت، ایجــاد شــخصیت و اعتمــاد 

بــه خــود، تأمیــن منافــع خــود و دیگــران، تضمین و احیــای حالــت تکاپو 

ــات، زدودن  ــا و انحراف ــالح لغزش ه ــر، اص ــی بهت ــرای زندگ ــالش ب و ت

ــری،  ــرأت تصمیم گی ــوان و ج ــراب، ت ــتن از اضط ــتباهات، دورداش اش

ــرد. ــاره ک ــت ها اش ــا و خواس ــل دیدگاه ه تعدی

ــر،  ــان حاض ــه در زم ــته و چ ــه در گذش ــورت چ ــورا و مش ــئله ش مس

ــن  ــوده اســت. ای یکــی از مســائل مطــرح در حــوزه اندیشــه اســالمی ب

مســئله مربــوط می شــود بــه هــر آنچــه در جامعــه اســالمی رخ می دهــد 

أعــم از سیاســت، اقتصــاد و مســائل اجتماعــی...

ــوژی  ــا و ایدئول ــه در باوره ــل، ریش ــع و مل ــر جوام ــم ب ــن حاک قوانی

ملت هــا دارد؛ زیــرا آنــان قوانیــن را بــرای راحتــی خــود و تأمیــن عدالــت 

ــن  ــه قوانی ــت ک ــل اس ــن اص ــازند. روی همی ــود می س ــرزمین خ در س

مجــزا از عقاید شــان نیســت. در جامعــه مــا نیــز قوانیــن ریشــه در 

باورهــای مــردم دارد و قانــون اساســی مــا نیــز ایــن موضــوع را در مــواد 

ــت. ــرده اس ــت ک ــح و تثبی ــش، تصری ــف خوی مختل

سوم( اهداف مشاوره

ــرد،  ــدون هــدف و مقصــد صــورت بگی ــی کــه ب هــر عمــل و فعالیت

نتیجــه ای جــز پشــیمانی بــه همــراه نــدارد. انســان عاقــل هرگــز کاری را 
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کــه پیامــد مثبتــی نداشــته باشــد، انجــام نمی دهــد و چنیــن رفتارهایــی 

ــک  ــوان ی ــه عن ــن ب ــد. ای ــر می رس ــه نظ ــد ب ــد بعی ــان های خردمن از انس

اصــل پذیرفته شــده اســت کــه بایــد هدفمندانــه کاری انجــام داد و 

فعالیتــی را شــروع کــرد. شــور و مشــاوره یــک فعالیتــی اســت اجتماعــی 

 هدفمنــد. شــاید بســیاری از کارهــا را بتــوان بــدون هــدف انجــام 
ً
و یقینــا

داد ولــی هرگــز نمی تــوان مشــوره را بــدون هــدف انجــام داد. بــه همیــن 

دلیــل اهــداف راهنمایــی و مشــاوره را می تــوان بــه ایــن صــورت، 

ــان کــرد: فهرســت وار بی

ــاوره  ــداف مش ــی از اه ــوره گیرنده: یک ــار مش ــه تغییررفت ــک ب 1( کم

تغییــر رفتــار مشــوره گیرنده اســت. بــا تغییــر رفتــار مشــوره گیرنده، 

ــت خاطــر بیشــتری زندگــی  ــا رضای ــر خواهــد شــد و ب عملکــرد او بهت

خواهــد کــرد. ایــن تغییــر رفتــار، رابطــه فــرد مشــوره گیرنده را بــا خانــواده 

ــد. ــود می بخش ــردم بهب و م

راجــرز کــه یــک متخصــص در حــوزه اجتماعــی اســت، تغییــر رفتــار 

را نتیجــه ضــروری فراینــد مشــاوره می دانســت. تغییــر رفتــار بــه عنــوان 

ــی،  ــای درون ــه تعارض ه ــبت ب ــخ ها نس ــح پاس ــامل تصحی ــدف، ش ه

ــن  ــود. در ای ــتن می ش ــردم و خویش ــه م ــبت ب ــا نس ــالح نگرش ه اص

صــورت فــرد مشــوره گیرنده می توانــد از اضطــراب خــود بکاهــد، خــود 

را ببپذیــرد و نگــرش مثبتــی بــه خــود و دیگــران داشــته باشــد.

2( بهبــود کارایــی شــخصی فــرد مشــوره گیرنده: راهنمایــی و مشــاوره 

ــد؛  ــود را بشناس ــای خ ــا توانایی ه ــد ت ــک می کن ــد کم ــرد نیازمن ــه ف ب

ــده دانشــمند  ــه عقی ــد. ب ــی خــود بیفزای ــر کارای ــد و ب آنهــا را شــکوفا کن

ــد. ــال می کن ــدف را دنب ــاوره دو ه ــی و مش ــر، راهنمای ــزرگ، بالک ب
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الــف( افزایــش آزادی فــرد بــا توجــه بــه محدودیت هایــی کــه محیــط 

بــر او تحمیــل می کنــد.

ب( افزایــش کارایــی و توانمندی هــای فــرد، بدیــن وســیله کــه 

فــرد کنتــرل خــود بــر محیــط و پاســخ های مناســب بــه محیــط را 

. فرا می گیــرد

ــرد  ــه ف ــک ب ــوره گیرنده: کم ــرد مش ــری ف ــه تصمیم گی ــک ب 3( کم

نیازمنــد در انتخــاب و تصمیم گیــری، یکــی از اهــداف راهنمایــی و 

ــا  ــرد ت ــاد می گی ــد ی ــرد نیازمن ــاوره، ف ــان مش ــت. در جری ــاوره اس مش

مشــکل خــود را شناســایی، اطالعــات الزم را کســب و راه حل هــای 

ــد. ــد و ســپس مناســب ترین راه حــل را برگزین ــی کن ــی را پیش بین احتمال

ــط  ــعه رواب ــران: توس ــا دیگ ــانی ب ــل و انس ــط متقاب ــعه رواب 4( توس

متقابــل انســانی یکــی از اهــداف راهنمایــی و مشــاوره اســت. در جریــان 

مشــاوره فــرد نیازمنــد بــه مشــوره، تجربیــات مثبتــی را کســب می کنــد. 

فضــای تــوأم بــا اعتمــاد و پذیــرش بــدون قیــد و شــرط همــراه بــا تفاهــم 

ــرد  ــه ف ــد ک ــاد می کن ــاوره ایج ــه مش ــی را در رابط ــی، وضعیت و هم دل

ــاز  ــه ای ب ــردازد و رابط ــود می پ ــکالت خ ــزی مش ــه بیرون ری ــد، ب نیازمن

ــا  ــورت مقاومت ه ــن ص ــد. در ای ــاد می کن ــاور ایج ــا مش ــح ب و صری

ــکالت  ــان مش ــه بی ــر ب ــوره گیرنده راحت ت ــرد مش ــود و ف ــته می ش شکس

ــد.  ــبی می رس ــل مناس ــه راه ح ــاور ب ــک مش ــا کم ــردازد و ب ــود می پ خ

ــی  ــارب اجتماع ــادل تج ــوزش تب ــه آم ــوان ب ــی، می ت ــاوره گروه در مش

ــا  ــورد ب ــوه برخ ــن، نح ــه مراجعی ــرد ک ــاد ک ــرایطی را ایج ــت و ش پرداخ

ــد. ــر را فراگیرن یکدیگ

5( تأمیــن صحــت روانــی فــرد مشــوره گیرنده: تأمیــن صحــت 
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روانــی یکــی از اهــداف راهنمایــی و مشــاوره اســت. رســیدن بــه چنیــن 

ــا  ــب ب ــت و مناس ــق درس ــخصیت، تطاب ــی ش ــث هماهنگ ــی باع هدف

ــول مســئولیت می شــود. مشــاوره در ایجــاد شــرایط  محیــط، مــردم و قب

مناســب بــرای فــرد نیازمنــد، درخودپذیــری، پذیــرش واقعیــت، برخــورد 

ــی  ــادل روان ــه و تع ــای واقع بینان ــاذ روش ه ــران و اتخ ــا دیگ ــب ب مناس

ــد. ــک می کن کم

ــوره  ــه مش ــرادی ک ــی از اف ــی: برخ ــی زندگ ــه معان ــت یافتن ب 6( دس

ــدواری  ــد و امی ــود را نمی دانن ــی خ ــت زندگ ــای درس ــد، معن می گیرن

خــود بــرای تــداوم زندگــی بــا آرامــش را از دســت داده انــد. ایــن دســته 

ــتند  ــش هس ــودن خوی ــود و ب ــرای وج ــی ب ــن معنای ــاِل یافت ــراد، دنب از اف

 از بحــران وجــودی خــود رنــج می برنــد. مشــاوران در 
ً
و اصطالحــا

ــا  ــد ت ــالش کنن ــد ت ــد و بای ــالش می کنن ــرادی ت ــن اف ــا چنی ــورد ب برخ

ــرایط  ــش و ش ــوه خوی ــات بالق ــه امکان ــبت ب ــان را نس ــد آن ــدان دی می

محیــط توســعه دهنــد، تــا از ارزش خویــش و نقــاط مثبــت شــخصیت 

ــا  ــد ب ــان بای ــه انس ــود ک ــده ش ــان فهمان ــه آن ــد ب ــد. بای ــی یابن گاه خودآ

ــن  ــران. درک ای ــته های دیگ ــا داش ــه ب ــد ن ــی کن ــود زندگ ــته های خ داش

ــا مفهــوم زندگــی را  ــد ت ــد مشــوره کمــک می کن ــرد نیازمن ــه ف مفهــوم، ب

بهتــر بشناســد. فرانکلــی )1962( بــرای درک معنــای زندگــی ســه طریقه 

را پیشــنهاد می کنــد:

الف( انجام کارهای شایسته

ب( درک ارزش های معنوی

ــد کــه  ج( پذیــرش رنــج: پذیــرش رنــج موقعــی پیــش می آی

ــن  ــت. در چنی ــی روبه روس ــل اجتناب ــر قاب ــع غی ــا وض ــان ب انس
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ــردن  ــرش رنج ب ــی پذی ــات یعن ــای حی ــن معن ــی عمیق تری وضعیت
ــود.1 ــکار می ش آش

ســاده ترین کار در جهــان ایــن اســت کــه خــود باشــی و ســخت ترین 

کار در جهــان ایــن اســت کــه کســی باشــی کــه دیگــران می خواهنــد.

چهارم( انواع مشاوره

تنــوع مشــوره دهی بســتگی بــه ایــن دارد کــه موضــوع مشــوره 

چیســت؟ یــا چــه کســی از مــا مشــوره خواســته؟ آیــا موضــوع اجتماعــی 

اســت یــا فــردی؟ و امثــال ایــن پرســش ها کــه در واقــع نوعیــت مشــوره 

ــازد. ــن می س ــاور روش ــرای مش را ب

الف( مشاوره فردی

 موجوداتی انــد شناخته نشــده، مخلوقی انــد دارای 
ً
انســان ها ذاتــا

رمــز و رازهــای فــراوان و اســراری پنهــان کــه دوســت ندارنــد هیــچ کــس 

ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــل نماین ــالع حاص ــا اط ــان از آنه ــی عزیزان ش حت

ــد  ــت نمی توانن ــوند و راح ــکل می ش ــار مش ــه دچ ــرادی ک ــه اف ــت ک اس

ــوند و در  ــرا می ش ــد، درون گ ــرح نماین ــران مط ــا دیگ ــان را ب مشکل ش

ــزوی  ــرده و من ــد، افس ــداوم یاب ــر ت ــه اگ ــد و در نتیج ــود فرومی رون خ

می شــوند.

بهتریــن راه درمــان ایــن نــوع بیماری هــا و خالصــی از چنــگال 

ــرا  ــردی. زی ــوره ف ــم مش ــت آن ه ــوره اس ــط مش ــکالتی، فق ــن مش چنی

ــود  ــه نمی ش ــت ک ــی اس ــن رازهای ــرار و امی ــظ اس ــع حاف ــاور در واق مش

1. دی بــرد، رتبرت )1391(مهارت های مشــاوره ای، ترجمه اســماعیل اســدپور و دیگران، 
انتشارات انسان برتر، تهران، صص ۷5-۶1.
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ــن  ــارت اســت از گفتگــو بی ــردی عب ــه دیگــران گفــت. پــس مشــوره ف ب

ــرای یافتــن مناســب ترین راه جهــت  دو نفــر )مشــاور و مشــوره گیرنده( ب

ــر. ــورد نظ ــداف م ــه اه ــت یابی ب دس

ــه ایــن دلیــل اســت  ــد، ب ــوع مشــوره را فــردی می گوین اینکــه ایــن ن

ــه  ــت ک ــی نیس ــد و عموم ــرار دارن ــان آن ق ــدودی در جری ــراد مع ــه اف ک

همــه از آن اطــالع داشــته باشــند؛ زیــرا واقعــه ای کــه رخ داده، بــه دیگــران 

مرتبــط نیســت و نیــازی هــم نیســت کــه مطلــع شــوند. از ســوی دیگــر 

ــرو و  ــزت، آب ــه ع ــد ک ــواردی باش ــوره از م ــورد مش ــوع م ــاید موض ش

گاهــی یابــد؛  حیثیــت فــرد در گــرو آن باشــد و نبایــد کــس دیگــری از آن آ

ــرده و از  ــظ ک ــرار را حف ــا اس ــتیم ت ــور هس ــا مأم ــرع م ــر ش ــرا از منظ زی

هــر آنچــه کــه ســبب ریختــن آبــرو و شــرف انســانی می شــود، اجتنــاب 

ــد: ــال می کن ــردی ســه هــدف عمــده را دنب ــم. مشــاوره ف کنی

ــه  1( پیش گیــری: در مشــاوره فــردی تــالش می شــود تــا بــا ارائ

اطالعــات روان شــناختی و آمــوزش مهارت هــای الزم بــه مشــوره گیرنده 

ــا موقعیت هــای مختلــف زندگــی ســازگاری مناســب  ــا ب کمــک شــود ت

داشــته باشــد.

و  مشــوره گیرنده  رشــد  تســهیل  بــه  فــردی  مشــاوره  رشــد:   )2

می کنــد. کمــک  او  توانایی هــای  و  اســتعدادها  شــکوفایی 

3( مداخلــه درمانــی: مشــاوره فــردی بــه شــناخت و کشــف راه حــل 

ــردازد. ــوره گیرنده می پ ــاری مش ــکالت رفت ــرای مش ب

مشاوره فردی به صورتی است که:

ـ رابطــه دوجانبــه ای برقــرار می کنــد و فرصتــی را بــرای تبــادل نظــر 
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بیــن مشــاور و ُمراجــع ایجــاد می کنــد.

ــل  ــف راه ح ــرح و کش ــرای ط ــه ای را ب  محرمان
ً
ــال ــت کام ـ موقعی

ــد. ــن می کن ــاری تأمی ــکالت رفت مش

انجــام  مشــوره گیرنده  درک  و  یادگیــری  تــوان  بــا  متناســب  ـ 

. د می شــو

بــه  رفتــاری،  مشــکالت  راه حــل  کشــف  و  شــناخت  در  ـ 

می کنــد. توجــه  مراجعیــن  فــردی  تفاوت هــای 

ـ از روش هــای متناســب و متنــوع مداخلــه درمانــی اســتفاده 

. می کنــد

ــپس در  ــف و س ــری در ادراکات و عواط ــدا تغیی ــردی ابت ــاوره ف مش

برداشــت ها و طــرز فکرهــا و آنــگاه در رفتــار مشــوره گیرنده ایجــاد 

می کنــد. مــواردی کــه در ایــن تحقیــق بــه آن اشــاره شــده، بیشــتر همیــن 

نــوع مشــوره فــردی اســت کــه از زوایایــی مختلــف مطــرح و مــورد بحث 

قــرار گرفتــه اســت. چــون مشــوره گروهــی کــه بیشــتر بــه مــوارد کلــی، 

اجتماعــی، سیاســی و ملــی می پــردازد، بــه ایــن بحــث مرتبــط نیســت و 

ــد. ــش نمی باش ــه مطرح کردن ــم ب ــازی ه نی

ب( مشاوره گروهی

انســان موجــودی اجتماعــی اســت و اعمــال و رفتارهــای او متأثــر از 

ــه گــروه  آداب و رســوم قوانیــن اجتماعــی اســت. انســان بــدون تعلــق ب

ــه  طــور کلــی رابطــه ای  ــد. مشــاوره گروهــی ب احســاس امنیــت نمی کن

ــا  ــود ت ــک می ش ــرد کم ــه ف ــیله ب ــدان وس ــه ب ــت ک ــده اس یاری دهن

دنیــای درونــی خــود را از اغتشــاش، ابهــام، درد و رنــج  رهایــی بخشــد و 

ــرد. ــاد بگی ــران را ی ــود و دیگ ــا خ ــتن ب ــیوه های بهترزیس ش
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ــانی  ــه انس ــد دوجانب ــک فراین ــت از ی ــارت اس ــی عب ــاوره گروه مش

کــه در آن مشــاور و یــک گــروه هم ســال بــه بررســی مشــکالت، 

ــت در  ــی اس ــد و کوشش ــا می پردازن ــا و ارزش ه ــات، نگرش ه احساس

جهــت تعدیــل و اصــالح نگرش هــا و ادراکات فــرد تــا بتوانــد در مــورد 

ــد. ــدام نمای ــر اق ــر و مؤثرت ــود بهت ــی خ ــکالت تکامل ــائل و مش مس

کوهــن، مشــاوره گروهــی را چنیــن تعریــف می کنــد: مشــاوره 
گروهــی، یــک فراینــد انســانی پویاســت کــه در آن تکنیک هــای مشــاوره 
در مــورد افــراد به هنجــار بــه کار گرفتــه می شــود. اعضــای گــروه همــراه 
بــا مشــاور، فعاالنــه بــه بررســی مشــکالت و احساســات خــود در آن باره 
می پردازنــد. هــدف از ایــن کوشــش، تفســیر نگرش هــا و ارزش هاســت 
به گونــه ای کــه بهتــر قــادر بــه مقابلــه بــا مســائل و موقعیت هــای تربیتــی 
ــر  ــا 10 نف ــی از 6 ت ــاوره گروه ــروه مش ــای گ ــوند. اعض ــی ش و تکامل
ــی  ــک مشــاور متخصــص در موقعیت ــا همــکاری ی ــه ب تشــکیل شــده ک
ــت  ــی اس ــد کمک ــک فراین ــاوره ی ــد؛ و مش ــل می کنن ــکی عم غیرپزش
ــار خــود  ــر رفت ــه شــناخت هرچــه بهت ــراد ب کــه هــدف آن، راهنمایــی اف
ــژه،  ــکل وی ــک مش ــه ی ــد متوج ــان می توان ــن جری ــت. ای ــران اس و دیگ
ــد.  ــوده باش ــا ب ــی از اینه ــا ترکیب ــی و ی ــی، هویت یاب ــای زندگ الگوه
پیشــرفت مشــاوره گروهــی بســتگی تــام بــه احتــرام، اعتمــاد و پذیــرش 

ــل دارد. متقاب

ــور  ــن ط ــی را ای ــاوره گروه ــر، مش ــوم ماهل ــن مفه ــا ای ــه ب در رابط
تعریــف می کنــد: جریــان و فراینــدی اســت کــه در آن از تعامــل و 
تکامــل گــروه جهــت تســهیل خودپذیــری و خودشناســی عمیق تــر 
ــرام و  ــار از احت ــی سرش ــه آن محیط ــن الزم ــود. بنابرای ــتفاده می ش اس
ــه از مکانیزم هــای  ــد آزادان ــراد بتوانن ــا آنکــه اف ــل اســت ت ــرش متقاب پذی
ــار خــود و نیــز شــیوه های  ــا و مفهــوم رفت ــه بررســی معن دفاعــی خــود ب
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تــازه رفتــار بپردازنــد. آنچــه بیشــتر بــه عنــوان مســئله مــورد توجــه اســت، 
وظایــف و تکالیــف تکاملــی اعضــای گــروه می باشــد نــه موانــع روانــی 

ــت.1 ــراف از واقعی و انح

ــی و  ــارب سازش ــه تج ــارت از عرض ــی عب ــاوره گروه ــن مش همچنی

تکاملــی متعــارف در گــروه اســت. تمرکــز مشــاوره گروهــی بــر یــاوری 

ُمراجــع بــرای مقابلــه بــا مســائل سازشــی و تکاملــی روزمــره اســت. از 

جملــه اینکــه »گــروه« ممکــن اســت بــر اصــالح رفتــار، کســب مهــارت 

ــا،  ــف، ارزش ه ــس مخال ــه جن ــوط ب ــائل مرب ــران، مس ــا دیگ ــه ب رابط

نگرش هــا و بالخــره اتخــاذ تصمیمــات شــغلی، متمرکــز باشــد. گــزدا 

ــد  ــا رش ــوأم ب ــد ت ــی می توان ــاوره گروه ــه مش ــت ک ــد اس )1984( معتق

ــم  ــی را فراه ــی، تغییرات ــارکت گروه ــزه مش ــوق و انگی ــرا ش ــد؛ زی باش
ــت.2 ــع اس ــح ُمراج ــه مصال ــوف ب ــه معط ــد ک می کن

سلســه  یــک  گروهــی  مشــاوره   ،)1970( اولســن  اعتقــاد  بــه 

ــرکت کننده  ــی ش ــداد معین ــا تع ــه ب ــت ک ــازمان یافته اس ــای س فعالیت ه

در یــک زمــان انجــام می گیــرد. ایــن فعالیت هــا جنبــه درمانــی و 

ــاور  ــا دو مش ــک و ی ــی ی ــی، گاه ــاوره گروه ــد. در مش ــه دارن پیش گیران

بــه  و  می نشــینند  هــم  دور  شــرکت کننده  نفــر  هشــت   
ً
تقریبــا بــا 

ــد  ــی می پردازن ــی و روان ــی عاطف ــل موضوع ــه و تحلی ــی و تجزی بررس

ــدف  ــن رو، ه ــد. از ای ــکل بیابن ــرای مش ــی ب ــد راه حل ــالش می کنن و ت

 حــل مشــکل و در مرحلــه بعــد، 
ً
مشــاوره گروهــی در وهلــه اول معمــوال

1. نوابی نژاد، شــکوه )13۷۴(، راهنمایی و مشــاوره گروهی، نشر جهاد دانشگاهی چاپ دوم، 
تهران، صص ۴3-۴۴.

2. گیبســون، رابرت و میشل، ماریان )13۷3(، مبانی مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی، 
چاپ اول، ویراستار، تهران، ص 2۴1.
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جلوگیــری از بــروز مشــکالت می باشــد.1 

پنجم(فرایندمشاوره

مهم تریــن هــدف در مشــاوره، کمــک بــه افــراد بــرای کشــف 

ــد  ــن فراین ــرای مشکالت شــان اســت. مشــاور کارآمــد ای ــی ب راه حل های

ــت  ــن درس ــرای م ــه ب ــزی ک ــد. چی ــا آن کار می کن ــرده و ب ــد ک را تأیی

ــرای شــخص دیگــری ممکــن اســت درســت نباشــد و   ب
ً
ــا اســت، الزام

چیــزی کــه بــرای مــن بااهمیــت اســت بــه طــور حتــم بــرای دیگــران هــم 

ممکــن اســت بااهمیــت نباشــد. مشــاور، فردیــت هــر فــردی و قــدرت 

ــد و آزاد  ــراد را بشناس ــدرت اف ــد ق ــا می خواه ــد ی ــوه او را می شناس بالق

کنــد نــه اینکــه آن را انــکار کنــد و بــا آن بجنگــد. بنابرایــن هــدف مهــم 

ــه  ــد ک ــک کن ــوره کم ــه مش ــد ب ــرد نیازمن ــه ف ــه ب ــت ک ــن اس ــاور ای مش

ــد. ــدا کن ــکلش را پی ــل مش ــودش راه ح خ

1-پیداکردنمشکل

ــا  ــد ب ــا بای ــه م ــت ک ــن اس ــه ای ــوع ب ــن موض ــفه ای ــت و فلس حکم

ــر  ــته و ب ــنایی داش ــان آش ــه آن ــبت ب  نس
ً
ــال ــه قب ــم ک ــوره کنی ــانی مش کس

ــه  ــک رابط ــروع ی ــرا ش ــیم؛ زی ــته باش ــاور داش ــان ب ــت و تجربه ش صداق

ــتگی  ــه بس ــن رابط ــروع ای ــوه ش ــت و نح ــکل اس ــیار مش ــاوره ای بس مش

ــن مشــاور و مشــوره گیرنده وجــود داشــته   بی
ً
ــال ــه رابطــه ای دارد کــه قب ب

و همچنیــن بــه مشــکلی کــه آیــا آن دو دوســت دارنــد دربــاره آن بحــث 

ــند. ــرح آن می ترس ــا از ط ــد و ی کنن

1. شــفیع آبادی، عبداهلل )13۷2(، پویایی گروه و مشــاوره گروهی، رشد، چاپ دوم، تهران، 
صص 53-5۴.

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39195#_ftn3
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در هــر صــورت، هرچــه مســئله ای کــه شــخص نیازمنــد بــه مشــوره 

او  باشــد،  حســاس تر  و  جدید تــر  اســت،  آن  حــل  بــه  عالقه منــد 

ــی و مبهــم  ــه صــورت کل ــدا ب ســخت تر آن را مطــرح خواهــد کــرد. ابت

ــیار  ــه بس گاهان ــا ناآ ــه ی گاهان ــرد. آ ــد ک ــت خواه ــکل صحب ــاره مش درب

مختصــر دربــاره مشــکل حــرف خواهــد زد تــا ببینــد اگــر فضــا مناســب 

اســت، جلو تــر بــرود؛ و یــا در صــورت لــزوم، بــدون اینکــه زیــاده  روی 

 بــا خــود کشــمکش درونــی 
ً
کــرده باشــد، دیگــر ادامــه ندهــد. احتمــاال

دارد کــه تــا چــه انــدازه می توانــد دربــاره خــودش صحبــت کنــد و چــه 

مکانیــزم و روشــی را بــرای شــروع بــه کار بگیــرد؟ پاســخ عملــی مشــاور 

بــه ایــن موقعیــت بایــد ایــن باشــد کــه بــه دقــت گــوش فرادهــد و آمــاده 

کمــک بــه نیازمنــد شــود تــا او بــه راحتــی پیــش رفتــه و بــه مســئله اصلی 

و مشــکل خاصــش اشــاره کنــد.

2-جستجویراهحلمنطقی

مشــاوره یــک تقابــل اســت. بــرای مشــاورین بــدان معنــی اســت کــه 

او در تــالش اســت تــا بــه دنیــای خصوصــی شــخص دیگــری کــه بــرای 

ــکل،  ــل مش ــن اص ــا یافت ــا ب ــود ت ــرده، وارد ش ــه ک ــه او مراجع ــک ب کم

بهتریــن راه حــل و مناســب ترین مشــوره را بــرای وی ارائــه نمایــد. مشــاور 

ــه  ــود ک ــخصی ش ــی ش ــا وارد زندگ ــی ورزد ت ــالش م ــد ت ــن فراین در ای

نیــاز بــه کمــک دارد، کــه در اصطــالح آن را »ورود بــه فضــای زندگــی« 

ــق  ــاور موف ــک مش ــت؟ و ی ــی چیس ــای زندگ ــه فض ــمارند. اینک برمی ش

چگونــه می توانــد وارد آن شــود تــا اعتمــاد فــرد نیازمنــد را جلــب کــرده 

و او را در جهــت دســت یابی بــه بهتریــن راه یــاری رســاند؟ قابــل بحــث 

و تبــادل نظــر اســت.
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دسترســی بــه دنیــای درونــی افــراد یــک امتیــاز ویژه اســت. مشــاوران 

ــد  ــوند، بای ــوت می ش ــری دع ــرد دیگ ــی ف ــای زندگ ــه فض ــه ب ــی ک زمان

قــدر ایــن اعتمــاد را بداننــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه انتقــاد موجــب 

ــود. ــاوره می ش ــد مش ــدن فراین خراب ش

ــا معیار هــای دیگــران و بیــان  ــه مقایســه یــک فــرد ب  ب
ً
انتقــاد اساســا

اینکــه رفتــار و عملکــرد آنهــا از اصــول و معیارهــای الزم پایین تــر اســت، 

گفتــه می شــود؛ کــه در واقــع یــک سوءاســتفاده از موقعیــت مشــاوره بوده 

و تجــاوز بــه اســتقالل فــردی مراجعیــن بــه مشــاوره محســوب می شــود. 

ــورد  ــاس م ــد. احس ــف می کن ــاوره را متوق ــد مش ــار فراین ــه ناچ ــاد ب انتق

ــگام  ــه هن ــن، همچــون احســاس تهدید شــدن اســت و ب ــاد قرارگرفت انتق

مشــاوره، هــر کســی کــه احســاس تهدیــد کنــد، بــه ســرعت مشــاور را از 

فضــای زندگــی اش عقــب می رانــد. ایــن عمــل هماننــد موقعیتــی اســت 

کــه مهمانــی وارد خانــه می شــود و از وســایل خانــه و یــا از نحــوه تزئیــن 

ــته  ــی خواس ــن کس ــه از چنی ــد. مؤدبان ــاد می کن ــه انتق ــروع ب ــا ش آنه

ــا بــه ســرعت از خانــه خــارج شــود. می شــود ت

ــود او  ــه خ ــر ب ــردی منحص ــر ف ــی ه ــای زندگ ــه فض ــی ک از آنجای

اســت، لــذا راه حل هــا بــرای هــر مشــکل نیــز بایــد متناســب بــا ایــن فضــا 

 
ً
باشــد. ایــن موضــوع باعــث می شــود کــه پیشــنهاد های دیگــران معمــوال

نامناســب بــه نظــر برســند؛ یــا وقتــی کــه مــورد پذیــرش قــرار می گیرنــد، 

ــنهاد هایی  ــد از پیش ــاوره بای ــند. در مش ــاک باش ــی خطرن ــوب و حت نامطل

کــه بــر نظــرات و تجربیــات دیگــران اســتوارند و جمالتــی از قبیــل: »اگــر 

ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــود. بای ــاب ش ــودم...« اجتن ــو ب ــای ت ــه ج ــن ب م

ــرد و  ــار ف ــی رفت ــوی کل ــا الگ ــب ب ــی متناس ــب و واقع ــای مناس راه حل ه
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ــل اســت کــه مشــاوران  ــن دلی ــه ای ــا شــخصیت وی باشــد. ب هم خــوان ب

بایــد همــواره متوجــه احساســات دیگــران باشــند و تشــخیص دهنــد کــه 

هــر گونــه نصیحــت مســتقیم و یــا راهنمایــی مصّرانه بــرای ایجــاد تغییر در 

 پذیرفتــه نخواهــد شــد و مقاومــت فــرد 
ً
عقایــد، در طوالنی مــدت احتمــاال

نیازمنــد بــه مشــوره را برخواهــد انگیخــت.

به پایان بــردن جلســه مشــاوره همچــون شــروع کردن آن نیازمنــد 

ــای  ــه فض ــد ب ــته باش ــاور توانس ــر مش ــت. اگ ــادی اس ــای زی مهارت ه

زندگــی فــرد دیگــری وارد شــود، پــس او بایــد بــه شــیوه ای درســت و در 

زمــان مناســب از آن فضــا خــارج شــود. داشــتن یــک زمــان مشــخص و 

تعیین شــده بســیار مهــم اســت. از آنجــا کــه ایــن موضــوع، افــراد را در یــک 

فشــار ســازنده قــرار می دهــد تــا بــه ســوی اهــداف پیــش برونــد، آنهــا را 

قــادر می ســازد تــا اســتفاده مطلــوب از زمــان را ببرنــد. بــرای مثــال، بعضی 

مســائل بــه جــای آنکــه در شــروع گفتــه شــوند، فقــط در انتهــای مصاحبــه 

گفتــه خواهنــد شــد. ایــن بــدان معنــا اســت کــه مشــاور می توانــد بــا توجه 

بــه زمانــی کــه در اختیــار دارد، ســؤاالتش را ســازمان دهی کنــد. وقتــی کــه 

ــود،  ــرآورده نمی ش ــن ب ــارات طرفی ــد و انتظ ــاق نمی افت ــوع اتف ــن موض ای

آنهــا آرزو می کننــد کــه کاش زمــان بیشــتری در اختیــار داشــتند.

بــا توجــه بــه عقب نشــینی از فضــای زندگــی، ایــن موضــوع بایــد بــه 

شــیوه ای کــه فــرد مشــوره گیرنده احســاس راحتــی و رضایــت کنــد و همــراه 

بــا یــک تکلیــف شــخصی انجــام شــود. او نبایــد احســاس خودشــکفتگی 

 احســاس کنــد کــه موفــق شــده اســت 
ً
کنــد امــا در عیــن حــال بایــد واقعــا

ــن  ــد از ای ــازنده و مفی ــم، س ــزی مه ــی و چی ــای واقع ــدی کمک ه ــا ح ت

فراینــد بــه دســت آورد.



فصلسوم
اصولومهارتها

ایــن فصــل در واقــع بــر ایــن موضــوع متمرکــز اســت تــا بــرای آنانــی کــه 

ــای  ــع نیازه ــت رف ــد و در جه ــئولیت پذیری دارن ــوزی و مس ــس دل س ح

ــه  ــه و ب ــورت رضاکاران ــه ص ــد و ب ــالش می ورزن ــی ت ــردی و اجتماع ف

عنــوان یــک انســان مصلــح در خدمــت افــراد آســیب پذیر جامعــه قــرار 

دارنــد، راهکارهایــی را نشــان دهــد تــا آنــان را در جهــت دســت یابی بــه 

ــاری رســاند. اهــداف انســانی و الهی شــان ی

اول(اصولمشاوره
ــت  ــی و موفقی ــانه کامیاب ــت کاری نش ــای فعالی ــا معیاره ــول ی اص
بــه شــمار می رونــد و در حــوزه فعالیت هــای اجتماعــی از جایــگاه 
برنامه هــا،  ســازمان دهی  بــرای  »اصــول«  برخوردارنــد.  خاصــی 
بــه  فلســفی  چارچــوب  یــک  فعالیت هــا،  هدایــت  و  برانگیختــن 
ــج  ــا، نتای ــه از روش ه ــت ک ــی اس ــول، رهنمودهای ــی آورد. اص ــود م وج
ــرات  ــی نظ

ّ
ــرد و تجل ــمه می گی ــه  سرچش ــارب حرف ــا و تج پژوهش ه
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ــا  ــه ای ب ــرد حرف ــی عملک ــت. اثربخش ــه اس ــان حرف ــت کارشناس اکثری
ــر  ــوارد زی ــت. م ــته اس ــیار هم  بس ــوط، بس ــد مرب ــول و قواع ــت اص رعای
ــده اند: ــر ش ــف ذک ــع مختل ــد در مناب ــول و قواع ــن اص ــت عناوی تح

ــد  ــان مســتمر و مــداوم اســت کــه بای ــی، جری 1( مشــاوره و راهنمای
ــد. هــر مرحلــه از رشــد، خصوصیــات  در طــول زندگــی فــرد ادامــه یاب
ویــژه خــود را دارد. راهنمایــی و مشــاوره بــه فــرد کمــک می کنــد 
ــا آن  ــب ب ــود و متناس گاه ش ــد آ ــه از رش ــر مرحل ــای ه ــا از ویژگی ه ت
ــا  ــد و ب ــل کن ــی عم ــه خوب ــه از آن ب ــر مرحل ــد در ه ــا بتوان ویژگی ه

کســب مهارت هــای الزم، از عهــده مشــکالت مربــوط برآیــد.

ــت  ــی و کرام ــخصیت آدم ــم ش ــر تکری ــی ب ــاوره و راهنمای 2( مش
ــتقالل در  ــاب و آزادی و اس ــق انتخ ــن ح ــانی و همچنی ــت انس و فضیل
انتخــاب متکــی اســت. بــه خاطــر شــأن و قــدری کــه فــرد دارد، بایــد او 

ــمرد. ــرم ش را محت

3( راهنمایــی و مشــاوره امــری اســت مبتنــی بــر کمــک بــه ُمراجــع 

نــه اجبــار وی بــه انجــام فعالیتــی خــاص

کیــد دارد و بــا افــراد  4( راهنمایــی و مشــاوره بــر پیش گیــری تأ

در رشــد و ســازگاری درونــی و برونــی کمــک می کنــد. راهنمایــی 

و مشــاوره تســهیل کننده رشــد اســت و در جهــت خودشــکوفایی و 

می کنــد.  حرکــت  خــود  توانمندی هــای  و  اســتعداد ها  بارور کــردن 

ــن  ــی مراجعی ــکالت موقعیت ــل مش ــا و ح ــه تصمیم گیری ه ــاوره ب مش

کمــک می کنــد. وقتــی مراجعــان در همــه زمینه هــا رشــد کننــد و 

ــد  ــدام کنن ــی اق ــکالت موقعیت ــل مش ــند و در ح ــکوفایی برس ــه خودش ب

و تصمیــم درســتی بگیرنــد، از ضایعــات روانــی آنــان پیش گیــری 
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می شــود.

 بــه حرف هــای او گــوش بدهــد و از ارزیابــی، 
ً
5( مشــاور بایــد کامــال

ــی  ــاد صداهای ــه و ایج ــن قیاف ــا گرفت ــرزنش کردن و ی ــردن، س قضاوت ک

کــه ایــن معانــی را بــه همــراه داشــته باشــد، پرهیــز کنــد.

ــود  ــراد داده می ش ــه اف ــه ب ــت ک ــی اس ــاوره کمک ــی و مش 6( راهنمای

ــه  ــد، ب ــرح بریزن ــد، ط ــت بزنن ــه دس ــاب عاقالن ــه انتخ ــه ب ــرای اینک ب

ــی  ــد. موانع ــت بیاورن ــه دس ــازگاری های الزم را ب ــد و س ــیر بپردازن تفس

ــد  ــود دارد، بای ــرد وج ــرفت ف ــه های پیش ــر و نقش ــر راه تدابی ــر س ــه ب ک

ــود. ــته ش ــان برداش ــده و از می ــناخته ش ش

ــق  ــر خال ــرد در براب ــر ف ــئولیت ه ــر مس ــی ب ــاوره و راهنمای 7( مش

کیــد دارد. هســتی، خــود وی و جامعــه اش تأ

قابــل توجــه اســت کــه مشــاور نســبت بــه احساســات و نگرانی هــای 

ــم دردی.  ــه ه ــد ن ــی می کن ــرش و هم حس ــراز درک، پذی ــوره گیرنده اب مش

ــد  ــاوره می باش ــای کار مش ــز از ضرورت ه ــت نی ــوص نی ــت و خل صداق

ــت.  ــته اس ــدان وابس ــوره، ب ــه مش ــد ب ــرِد نیازمن ــان ف ــاد و اطمین و اعتم

ــه  ــد تجرب ــرد نیازمن ــه ف ــه ک ــا و آنچ ــه نگرانی ه ــبت ب ــد نس ــاور بای مش

ــد.  ــد و درک نمای ــمیت بشناس ــه رس ــا را ب ــد؛ آنه ــاس باش ــرده، حس ک

مطرح کــردن تجــارب شــخصی خــود یــا بــه نحــو مناســب از دیگــران، 

ممکــن اســت بــه شــخص نیازمنــد کمــک کنــد تــا دریابــد کــه مشــکل 

او منحصــر بــه خــودش نیســت؛ بلکــه دیگــران نیــز مشــکالت مشــابهی 

ــوند. ــروز ش ــا پی ــر آنه ــته اند ب ــر توانس ــا تدبی ــته اند و ب داش

احتــرام مثبــت غیرشــرطی بــه معنــی احتــرام و توجــه کامــل بــه ارزش 
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و حریــم فــرد اســت بــدون درنظرگرفتــن فاصلــه اجتماعــی و اقتصــادی و 

اینکــه شــما او را دوســت داریــد یــا خیــر، بــا دیــدگاه و رفتــارش موافــق 

باشــید یــا نباشــید. ایــن امــر زمینــه ای غیرتهدیدآمیــز را فراهــم می کنــد 

کــه در آن شــخص مشــوره گیرنده، خــود و موقعیــت خــود را کاوش کنــد. 

ــاور  ــه ب ــه ب ــت ک ــائلی الزم اس ــاختن مس ــرای آشکار س ــت ب ــن حال ای

افــراد نیازمنــد بــه مشــوره، مــورد قبــول و تأییــد دیگــران نیســت.

8(  برنامــه مشــاوره بایــد مبتنــی و متناســب بــا نیاز هــا و ویژگی هــای 

منحصــر بــه فــرد مشــوره گیرنده و محیطــی باشــد کــه مصــروف خدمــت 

بــه آنهــا اســت. مشــاوران بایــد بــه نیاز هــای روانــی اجتماعــی، مالــی و 

ــد. از طــرف دیگــر،  ــد، توجــه کنن ــرادی کــه مشــوره می گیرن ــوی اف معن

ــامل  ــی )ش ــی اجتماع ــط روان ــالمتی و محی ــا س ــط ب ــائل مرتب ــن مس بی

روابــط و پیوند هــای خانوادگــی و اجتماعــی( تأثیــر و تأثــر متقابــل 

ــط  ــه محی ــبت ب ــه نس ــت ک ــم اس ــیار مه ــن رو، بس ــود دارد؛ از ای وج

روانــی اجتماعــی افــراد نیازمنــد و نیــز محیطــی کــه مشــاوره در آن انجــام 

می شــود، هوشــیار باشــیم؛ و خانــواده، مهم تریــن نظــام اجتماعــی 

ــدان اســت. نیازمن

دوم(خصوصیاتومهارتهایمشاوره

و  اســت  آن  فراینــد  و  نظریــه  در  مشــاوره  مهارت هــای  ریشــه 

پشــتوانه مهارت هــای مشــاوره، کار عملــی و تحقیقــی اســت. مشــاور، 

ــت  ــه دس ــق ب ــی و تحقی ــل و کار عمل ــا را از راه تحصی ــن مهارت ه ای

ــی  ــل و کار عمل ــا را از راه تحصی ــن خصوصیت ه ــاور ای ــی آورد. مش م

ــت  ــان اس ــد درم ــاس فراین ــاوره، اس ــای مش ــد. مهارت ه ــب می کن کس

ــه کار  ــود آن را ب ــری، خ ــری نظ ــت گی ــر از جه ــاوران صرف نظ ــه مش ک
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ــری  ــاوره، به کارگی ــد مش ــه در فراین ــه رابط ــر گون ــاس ه ــد. اس می گیرن

مهارت هــای مشــاوره اســت.

در واقــع ایــن مهارت هــا هــر چقــدر در وجــود شــخص مشــاور قــوی 

ــق  ــود موف ــه مشــوره دهی خ ــرد وظیف ــدازه در پیش ُب ــه همــان ان باشــد، ب

ــل تقســیم اند: ــه دو دســته قاب ــع ب ــود. ایــن مهارت هــا در واق خواهــد ب

ــا  ــاور آنه ــد مش ــه بای ــت ک ــی اس ــای عموم ــوع آن مهارت ه ــک ن  ی

ــالش و  ــد ت ــا بای ــه آنه ــت یابی ب ــت دس ــاورد و در جه ــت بی ــه دس را ب

ــوری  ــای تئ ــامل مهارت ه ــی ش ــه نوع ــع ب ــه در واق ــد ک ــش نمای کوش

می شــود.

 نــوع دوم، مهارت هــای خــاص اســت کــه هــر فــردی شــاید نتوانــد 

ــی  ــت و باریک بین ــل و دق ــت در عم ــت ظراف ــه عل ــا را ب ــن مهارت ه ای

ــاص  ــا خ ــوع مهارت ه ــن ن ــاًء ای ــد. بن ــته باش ــاوره، داش ــرای مش در اج

ــند. ــوردار می باش ــدی برخ ــی بلن ــدرت و توانای ــه از ق ــت ک ــرادی اس اف

و  خــاص  مهارت هــای  بخش انــد:  دو  خــاص  مهارت هــای 

ــش  ــا در جای ــوع مهارت ه ــن ن ــدام از ای ــر ک ــدود. ه ــای مح مهارت ه

ــت. ــی اس ــل و بررس ــل تأم قاب

1- مهارت های عمومی

ــناس و  ــرد ناش ــک ف ــزد ی ــن ن ــه رفت ــت ک ــلم اس ــر مس ــک ام ــن ی ای

ــره آور و  ــی دله ــکل خیل ــع مش ــردن رف ــش و طلب ک ــرار خوی ــان اس بی

ــا  ــن ترس ه ــر چنی ــه ب ــرای غلب ــد ب ــاور بای ــخص مش ــت. ش استرس زاس

ــب ها،  ــا و برچس ــاب از تهمت ه ــرای اجتن ــن ب ــا و همچنی و اضطراب ه

بســتر های مناســبی را فراهــم ســازد تــا هــم خــودش و هــم مشــوره گیرنده 
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ــش  ــی را برای ــل منطق ــایی و راه ح ــکل را شناس ــد مش ــش بتوانن ــا آرام ب

بیابنــد. ایــن بســترهای مناســب همــان مهارت هایــی اســت کــه در ذیــل 

ــود: ــاره می ش ــا اش ــه آنه ب

الف( داشتن دانش مسلکی

ایــن رکــن اول و اساســی مشــاوره اســت. ایــن یــک اصــل اســت کــه 

تنهــا رأی عاقــل اســت کــه عامــل نجــات می شــود. مشــاور بایــد فــردی 

ــد و  ــی باش ــوای درون ــز در ق ــش و دارای تمرک ــده، دوراندی ــل، فهمی عاق

بتوانــد نظــر مشــورت گیرنده را دریابــد. عالــم و درســت کار باشــد. 

ــاء  ــاوروا العلم ــد: »ش ــه می فرماین ــن رابط ــالم )ص( در ای ــر اس پیامب

ــد. ــح مشــوره کنی ــا دانشــمندان صال ــی: ب ــن«؛ یعن الصالحی

ــل، حریــص، ترســو،  ــراد بخی ــا اف در اســالم، مشــاوره و مشــورت ب

ــد در  ــراد نمی توانن ــن اف ــع شــده اســت. ای ــادان، لجــوج و دروغ گــو من ن

جهــت رفــع مشــکالت رفتــاری بــا دیگــران کمــک کننــد. مشــاور بایــد 

ــد در  ــاور بای ــد. مش ــی باش ــوز و صمیم ــه، دل س ــت و عاطف ــل محب اه

خصــوص حــل مشــکل دیگــران از خــود رغبــت نشــان دهــد. 

ــن  ــد: »َم ــی )رض( فرمودن ــرت عل ــد. حض ــه باش ــب اندیش صاح

ــان  ــا صاحب ــه ب ــی ک ــواب«: کس ــی الصَّ  عل
َّ

ــاب دل ــاَوَر ذوی االلب ش

ــود. ــون ش ــر رهنم ــه راه خی ــد، ب ــاوره نمای ــه مش اندیش

ــُر  ی
َ

ــد: »خ ــی )رض( فرمودن ــرت عل ــد. حض ــه باش ــب تجرب صاح

ــی  ــزِم«: کس ــاِرِب و الَح ج ــو التَّ
ُ
ــِم و اول ــی َوالِعل ه ُووا النُّ

َ
 ذ

َ
ــاَورت ــن ش َم

ــدگان  ــم و دارن ــه و عل ــان اندیش ــی، صاحب ــورت می کن ــا مش ــا آنه ــه ب ک

ــتند. ــی هس ــه و دوراندیش تجرب
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ب( مورد اعتماد بودن

اعتمــاد همــان ریســمان مســتحکمی اســت کــه افــراد را بــه هــم پیوند 

ــد،  ــوره می ده ــه مش ــه آنچ ــد ب ــاور بای ــل مش ــن دلی ــه همی ــد و ب می زن

خــودش نیــز عامــل باشــد. پیامبــر اســالم در بیــان خصوصیــات مشــاور 

ــر  ــی: اگ ــه«؛ یعن ــه فعل ــزل ب ــو ن ــا ل ــیر بم ــار فلیش ــد: »و ان اش فرمودن

مشــاور بــه مطلبــی اشــاره کنــد، بایــد چنــان باشــد کــه اگــر در آن مقــام 

قــرار گرفــت، خــود بــه آن عمــل کنــد.

صداقــت در گفتــار داشــته باشــد. آزاد، متدیــن، صمیمــی و اهل عدل 

باشــد. امانــت دار باشــد. باتقــوا و خــدا تــرس باشــد. نبــی اکــرم )ص( 

فرمودنــد: بــا پرهیزگارانــی کــه آخــرت را بــر دنیــا و کار هــای شــما را بــر 

کار خودشــان ترجیــح داده و ایثــار می کننــد، مشــورت کنیــد.

ج( قدرت افهام و تفهیم

ــای  ــه فعالیت ه ــان هایی ک ــرای انس ــاالت ب ــکل ترین ح ــی از مش یک

ــال  ــان در انتق ــدم توانایی ش ــد، ع ــی دارن ــی و فرهنگ ــی، علم اجتماع

مفاهیــم و برقــراری ارتبــاط مفیــد بــا دیگــران می باشــد. خیلــی از 

افــراد: عالــم، فرزانــه، محقــق، جامعه شــناس، صــادق، امانــت دار، 

ــد  ــم دچارن ــال مفاهی ــف انتق ــه ضع ــی ب ــتند، ول ــاد و... هس ــورد اعتم م

ــنونده  ــه ش ــان را ب ــرف دل ش ــی ح ــه راحت ــادگی و ب ــه س ــد ب و نمی توانن

خــود بفرســتند. بنــاًء اگــر مشــاوری دچــار چنیــن ضعفــی باشــد، هرگــز 

ــرادی وقــت را از دســت  ــن اف ــرا چنی ــود؛ زی ــق نخواهــد ب در کارش موف

می دهنــد، درک گفتــارش بــرای مشــوره گیرنده مشــکل شــده و در نتیجــه 

ــرای  ــس ب ــد. پ ــد خواهدش ــرد نیازمن ــردی ف ــتگی و دل س ــبب خس س

ــم  ــال مفاهی ــدرت انتق ــی، ق ــش کاف ــر دان ــالوه ب ــوره ع ــت در مش موفقی
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ــز الزم  ــده نی ــتنده و گیرن ــن فرس ــازنده بی ــالم و س ــاط س ــراری ارتب و برق

ــتن  ــدون داش ــلکی ب ــش مس ــتن دان ــد. داش ــر می رس ــه نظ ــروری ب و ض

ــد  ــوره گیرنده ها، مفی ــکالت مش ــل مش ــرای ح ــم ب ــام و تفهی ــدرت افه ق

ــد. ــد ش ــع نخواه واق

د( داشتن سابقه نیک

افــرادی کــه بــه نــزد دیگــری می رونــد تــا بــرای مشکل شــان 

 می خواهنــد از وقــوع مشــکل بزرگ تــری 
َ
راه حــل مناســبی بیابنــد، یقینــا

جلوگیــری کــرده باشــند؛ و بــرای اینکــه بــه ایــن هــدف برســند، هرگــز بــه 

ســراغ آدم هــای مفســد و بی خاصیــت کــه سوءســابقه دارنــد، نخواهنــد 

ــدون  ــد، ب ــل نمی کنن ــکلی را ح ــا مش ــرادی نه تنه ــن اف ــرا چنی ــت. زی رف

وجــود  پــس  می افزاینــد.  نیــز  مشــکل  پیچیده تر شــدن  بــر  شــک 

ســابقه نیــک و صالــح بــرای مشــاور امــری اســت واجــب و غیــر قابــل 

ــه و  ــه اندیش ــود، پای ــار خ ــور و رفت ــه ام ــد در هم ــاور بای ــاض. مش اغم

ــوا و  ــد. باتق ــرار ده ــالص ق ــارت و اخ ــی، طه ــت، پاک ــل را صداق عم

 اشــاره داشــتند کــه: بــا 
ً
خداتــرس باشــد. چنانکــه نبــی اکــرم )ص( قبــال

پرهیزگارانــی کــه آخــرت را بــر دنیــا و کار هــای شــما را بــر کار خودشــان 

ــد. ــورت کنی ــد، مش ــار می کنن ــح داده و ایث ترجی

ه( شنونده خوب باشد

ــه  ــت ک ــت اس ــوع موفقی ــک ن ــع ی ــودن در واق ــوب ب ــنونده خ ش

ــردی  ــه ف ــی ک ــرا زمان ــد. زی ــته باش ــه آن آراس ــاور ب ــک مش ــود ی می ش

ــه  ــاور ب ــه مش ــار دارد ک ــد، انتظ ــرح می کن ــاور مط ــا مش ــکلش را ب مش

عنــوان یــک طبیــب روحــی و یــک دوســت دل ســوز بــه آن توجــه داشــته 
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باشــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه گــوش دادن نبایــد فعالیــت منفعالنــه 

ــرز«،  ــهور، »کارل راج ــناس مش ــمند و جامعه ش ــه دانش ــد؛ اگرچ باش

اولیــن کســی اســت کــه اصطــالح »گــوش دادن فعــال« را ابــداع کــرده، 

ــوده  ــه ب ــر پرداخت ــن ام ــه ای ــل از وی ب ــالم قب ــدس اس ــن مق ــی دی ول

اســت. ایــن کار یعنــی انجــام دادن کاری مثبــت بــه جــای طفره رفتــن از 

ــن و  ــی ذه ــای غیرکالم ــامل پیام ه ــال ش ــوش دادن فع ــردن. گ صحبت ک

بــدن اســت کــه بــه مشــوره گیرنده فرســتاده می شــود؛ بــه ایــن معنــی کــه 

ــی  ــتید؛ چیز های ــن هس ــی م ــرد زندگ ــن ف ــما مهم تری ــه ش ــن لحظ در ای

ــام  ــد؛ تم ــران می کن ــرا نگ ــت و م ــب اس ــن جال ــرای م ــد ب ــه می گویی ک

توجــه مــن بــه شــما اســت.

ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــی دارد، ای ــر درمان ــک اث ــدون ش ــه ب ــده ک فای

ــا مشــکالت خــود  ــادر خواهــد شــد ت ــرد ق ــرا، ف وجــود شــنونده ای پذی

را بیــرون بریــزد کــه اولیــن قــدم بــرای رهایــی از مشــکل اســت؛ و همیــن 

ــث  ــن، باع ــر ای ــالوه ب ــود و ع ــزرگ می ش ــی ب ــه هیجان ــث تخلی کار باع

ــه طــور خــودکار از  ــدی می شــود کــه ب ــه وجــود آمــدن احســاس تأیی ب

صحبت کــردن بــا شــنونده ای فعــال بــه دســت می آیــد؛ بــه ایــن جهــت 

ــد. ــمندی می کن ــاس ارزش ــان، احس ــک انس ــوان ی ــه عن ــه وی ب ک

و( بردبار باشد

ــتقامت و  ــا، اس ــا راهنم ــاور ی ــم مش ــای مه ــر از ویژگی ه ــی دیگ یک

ــاور  ــالم، مش ــدگاه اس ــت. از دی ــوار اس ــوادث ناگ ــر ح ــداری در براب پای

ــی  ــچ عامل ــوده و هی ــلط ب ــود مس ــات خ ــر احساس ــد ب ــا بای و راهنم

نتوانــد ســبب تزلــزل وی شــود. مشــاور بایــد فــردی مقــاوم و مســتقل و 

دوراندیــش، دارای جنبــه اعتمــاد بــه نفــس، احتــرام بــه خــود، صبــور و 
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ــز اهــل منطــق باشــد.1 ــار، اهــل نظــر و اهــل فهــم و نی بردب

مــوارد فــوق، مهارت هــای عمومــی بــود کــه بایــد یــک فــرد مشــاور 

بــه آنهــا مجهــز باشــد تــا بــه اهــداف اصالحــی دســت یابــد.

2- مهارت های خاص

ــا  ــه ت ــاوره پرداخت ــی از مش ــای مختلف ــه زوای ــته ب ــن نوش ــون ای تاکن

ــا  ــد؛ ام ــرح ده ــد، ش ــاق می افت ــاوره اتف ــد مش ــی فراین ــه ط ــه را ک آنچ

مشــاوره در واقــع بخــش علمــی نظریه هایــی اســت کــه در تأثیر گــذاری 

عملکــرد مشــاوره حــرف اول را می زننــد. زیــرا افــرادی کــه مــورد توجــه 

ــان  ــع مشکل ش ــرای رف ــد ب ــه می توانن ــد ک ــاس می کنن ــد و احس مردم ان

بــه آنهــا مراجعــه کــرده و حــل مشــکل نماینــد، بایــد یک ســری اصــول 

ــای  ــه دنی ــع می خواهــد ب ــرا مشــاور در واق خــاص را داشــته باشــند؛ زی

خصوصــی شــخص دیگــری وارد شــود کــه بــرای کمــک بــه او مراجعــه 

ــنا  ــی آن آش ــای زندگ ــا فض ــود را ب ــرد خ ــا ف ــد ت ــن می طلب ــرده؛ و ای ک

ســازد. مطالــب زیــر، اصــول خاصــی اســت کــه مشــاوران را در جهــت 

اجــرای جلســه مشــاوره خــوب یــاری می دهــد. اگرچــه اطــالق مهــارت 

ــن  ــرا ای ــد؛ زی ــب نباش ــا مناس ــد بعضی ه ــاید از دی ــل ش ــوارد ذی ــر م ب

مــوارد در قالــب طــرح چنــد ســؤال اســت کــه مشــاور بایــد پاســخ آنــان 

را بدانــد و دانســتن ایــن پاســخ ها در واقــع، دانــش و مهــارت مشــاور را 

ــذارد: ــش می گ ــه نمای ب

1. مردی، مجید )13۸۸(، آشــنایی با اصول و مبانی راهنمایی و مشــاوره، انتشــارات اداره 
بهداشت و درمان ارتش، تهران، صص 1۶۶-15۴.
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الف( داشتن هدف مشخص از جلسه مشاوره

مشــاور در صــورت امــکان، بایــد زمانــی را بــه فکر کــردن بــا هــدِف 

داشــتن جلســه ای مفیــد اختصــاص دهــد. دالیــل داشــتن یــک جلســه 

مفیــد مشــاوره می توانــد همــه و یــا برخــی از مــوارد زیــر باشــد:

ــرای رهایــی از مشــکل ایجــاد  ــِد مشــوره ب ــه فــرد نیازمن 1( کمــک ب

شــده

2( کمک به او برای درک واضح تر خود و مشکلش

3( حمایــت از او بــه منظــور پیدا کــردن راه حــل و تصمیم گیــری 

ــب مناس

4( به منظور نشان دادن عالقه و توجه خالصانه

ب( مشخص کردن اطالعات مورد نیاز

ــه  ــه ب ــردی ک ــاره ف ــتری درب ــه بیش ــات هرچ ــد اطالع ــاور بای مش

ــی  ــاره ارزیاب ــاوره درب ــه مش ــر جلس ــد. اگ ــته باش ــد، داش ــاوره می آی مش

عملکــرد اســت، بایــد بدانــد کــه در جلســه گذشــته چــه اتفاقــی افتــاده 

ــوره  ــه مش ــد ب ــخص نیازمن ــر ش ــت های اخی ــت آورد ها و شکس و دس

اطالعــات  مرتب کــردن  بــرای  را  زمانــی  بایــد  مشــاور  کدام انــد. 

ــه راحتــی  ــا بتوانــد ب اختصــاص دهــد. خالصــه ای از آنهــا تهیــه کنــد ت

ــیار  ــوره کننده بس ــرای مش ــد. ب ــه کن ــا مراجع ــه آنه ــه ب ــول جلس در ط

 بــه دنبــال مدارکــی 
ً
دل ســرد کننده اســت کــه ببینــد مشــاور دائمــا

ــا در  ــح و راهنم ــرد مصل ــک ف ــوان ی ــه عن  ب
ً
ــال ــد قب ــه بای ــردد ک می گ

می داشــت. اختیــار 
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ین برنامه برای جلسه مشاوره ج( انتخاب بهتر

جلســه مشــاوره بــرای اینکــه مفیــد باشــد، بایــد بــه درســتی 

ــن  ــود. ای ــری ش ــی رهب ــه خوب ــاور ب ــط مش ــود و توس ــزی ش برنامه ری

اتفــاق زمانــی می افتــد کــه مشــاور یــک برنامــه اجمالــی تهیــه کنــد تــا 

بتوانــد از همــه وقــت در دســترس، اســتفاده مفیــد کنــد. یــک رویکــرد 

ــه،  ــن کلم ــه ای ــود ک ــاد می ش ــی »WASP« ی ــان انگلیس ــه در زب ــه ک پای

ــان و  ــرای بی ــت ب ــک حال ــر ی ــرف آن بیان گ ــر ح ــه ه ــت ک ــی اس مخفف

ــت: ــوره دهی اس ــب مش ــه مناس ــه جلس ارائ

W: خوش آمدگویی1
A: کسب اطالعات2
S: کاربرد اطالعات3

P: جداسازی و گزینش اطالعات4

یــک برنامــه کامــل ایــن اطمینــان را می دهــد کــه فراینــد مشــاوره در 

وقــت معیــن و بــه طــور کامــل انجــام شــده اســت.

د( مشاوره باید چگونه شروع شود؟

 
ً
مشــاوره یعنــی مکالمــه ای هدف دار. در شــروع یــک مکالمــه معموال

ــت  ــوا، ورزش، وضعی ــل آب و ه ــی مث ــائل نامرتبط ــاره مس ــراد درب اف

1. welcome
2. acquiring information
3. supplying information
4. parting
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ــن  ــالت آغازی ــن جم ــا ای ــد. ام ــت می کنن ــن و... صحب ــالمتی طرفی س

ــبی  ــاز مناس ــع آغ ــا در واق ــه جمله ه ــت ک ــن اس ــد و آن ای ــی دارن هدف

بــرای شــروع بحــث دربــاره مســائل مهم تــر هســتند و گفتگــو را تســهیل 

 بــه ایــن صــورت 
ً
می کننــد و در مــورد شــروع یــک مصاحبــه هــم دقیقــا

اســت. مشــاور بایــد ابتــدا خوش آمدگویــی کــرده و فضــا را بــرای 

صحبــت آمــاده کنــد. هرچــه ُمراجــع احســاس راحتــی بیشــتری داشــته 

ــد زد. ــرف خواه ــفاف تر ح ــر و ش ــاتش راحت ت ــاره احساس ــد، درب باش

ه( وجود رابطه مشاور و مشوره گیرنده

رابطــه ای کــه در جلســه مشــاوره بــه وجــود می آیــد، بازتــاب همــان 

رابطــه روزمــره ای اســت کــه بیــن افــراد وجــود دارد. اگــر روابــط آن دو 

ــتانه تر و  ــای دوس ــا فض ــرد ت ــورت گی ــد کاری ص ــد، بای ــوده باش ــرد ب س

گرم تــر داشــته باشــند. بهتریــن نــوع رابطــه آن اســت کــه هــر دو طــرف 

احســاس راحتــی کننــد، بــه طــور طبیعــی رفتــار کننــد و خیلــی صادقانــه 

و راحــت صحبــت کننــد.

و( ارائه موضوعات قابل بحث

ــزی  ــب چی ــت. اغل ــت یاف ــت دس ــه حقیق ــت ب ــاوره الزم اس در مش

ــرای دیگــری حقیقــت   ب
ً
ــا ــرای یــک نفــر حقیقــت اســت، ضرورت کــه ب

محســوب نمی شــود. اگــر جلســه دربــاره عملکــرد اســت، مشــاور بایــد 

ــا  ــام دادن کار ه ــوه انج ــت آورد های وی و نح ــاره دس ــتر درب ــه بیش هرچ

 
ً
ــا ــد دقیق ــوده، بای ــت هایی ب ــر شکس ــاورد. اگ ــت بی ــه دس ــات ب اطالع

ــرد  ــا ف ــز ب ــه روش غیرتهدید آمی ــد و ب ــز را بدان ــه چی ــا هم ــاره آنه درب

ــد. ــت کن ــوره گیرنده صحب مش
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 هــدف مشــاوره غلبــه بــر مشــکالتی مثــل عملکــرد ضعیــف 
ً
نهایتــا

ــرد  ــرای ف ــک قاضــی مســتبد را بازی کــردن. ب  نقــش ی
ً
ــا ــه صرف اســت ن

بایــد برخــی امید هــا را داد تــا متوجــه شــود کــه چــه کاری بایــد انجــام 

ــد  ــر هرچن ــن ام ــد. ای ــش ده ــود را افزای ــانس خ ــده ش ــا در آین ــد ت ده

دشــوار اســت، ولــی گاهــی او اذعــان می کنــد کــه هیــچ شانســی بــرای 

ــن  ــا ای ــد ت ــک می کن ــه او کم ــاوره ب ــا مش ــدارد؛ ام ــده ن ــرفت در آین پیش

ــر آن غلبــه کنــد. واقعیــت را بپذیــرد و ب

سوم(مسئولیتهاووظایفمشاور

ــد  ــی می کوش ــه در آن یک ــرد ک ــن دو ف ــت بی ــه ای اس ــاوره، رابط مش

تــا دیگــری را درک و در حــل مســائل ســازگاری و انطباقــی کمــک کنــد. 

ــاوره  ــی، مش ــاوره تحصیل ــامل مش ــتر ش ــی، بیش ــاوره انطباق ــه مش زمین

ــی  ــان ها در موقعیت های ــت. انس ــر آنهاس ــی و نظای ــه ای و اجتماع حرف

ــی  ــوق و امتیازات ــری حق ــه از یک س ــه ک ــد، همان گون ــرار می گیرن ــه ق ک

ــد   دارن
ً
ــوع مســئولیت هایی را هــم الزامــا ــد، در مقابــل یــک ن برخوردارن

ــان  ــورت، در حرفه ش ــر آن ص ــد؛ در غی ــات کنن ــا را مراع ــد آنه ــه بای ک

ــای  ــه روش ه ــف ب ــرایط مختل ــراد در ش ــا اف ــود. ام ــد ب ــق نخواهن موف

ــش  ــا آرام ــد ب ــی می توان ــرد منطق ــک ف ــد. ی ــل می کنن ــی عم گوناگون

ــک  ــب ی ــاد و جوان ــام ابع ــش، تم ــئولیت خوی ــا درک مس ــر و ب خاط

مشــکل را در نظــر بگیــرد تــا بتوانــد بهتریــن کار مناســب را انجــام دهــد؛ 

و همیــن فــرد احتمــال دارد کــه در موقعیتــی خــاص، بــه صــورت عصبــی 

و هیجانــی بــا موضــوع برخــورد کنــد. نکتــه اساســی در ایــن مــورد همان 

تفــاوت رفتــار افــراد در ســاحات مختلــف زندگــی اســت. وقتــی کــه ایــن 

تغییــر رفتــار بســیار شــدید باشــد، ممکــن اســت این گونــه تعبیــر شــود 
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کــه افــراد تغییــر کرده انــد. پــس ایــن تفــاوت در شــخصیت افــراد اســت 

ــئولیتش را  ــه و مس ــب گرفت ــم مناس ــه تصمی ــی دارد ک ــاور را وام ــه مش ک

ــد. ــام ده ــنجیده تر انج س

ــان  ــاد می ــل اعتم ــاز و قاب ــه ای ب ــه رابط ــد، ب ــد و مفی ــاوره کارآم مش

ــد در  ــا بای ــرورت دارد. ام ــوره ض ــه مش ــد ب ــخص نیازمن ــاور و ش مش

ــی، فشــارهایی را وارد می ســازند  نظــر داشــت کــه گاهــی عوامــل بیرون

ــه مشــکل مواجــه می ســازد. امــا ایــن  ــادی ب ــا حــد زی کــه مشــاوره را ت

معیارهایــی کــه بــه عنــوان مســئولیت های مشــاور مطــرح اســت، 

از ســوی شــخص  کــه  مؤثریــت مشــاوره ای  می توانــد در جهــت 

ــئولیت ها  ــن مس ــود. ای ــع ش ــد واق ــی مفی ــود، خیل ــه می ش ــاور ارائ مش

ــود،  ــات ش ــوره دهنده مراع ــرد مش ــوی ف ــد از س ــه بای ــف ک ــا وظای و ی

از: عبارت انــد 

1( تعهد در برابر مشوره گیرنده

ــد در  ــه بای ــت ک ــان اس ــدات آن ــه تعه ــان ها ب ــودی انس ارزش وج

مقابــل همدیگــر رعایــت کننــد. مشــاور هــم بــه عنــوان انســان شایســته 

و مــورد احتــرام همــه، بایــد بیشــتر از ســایرین بــه ایــن امــر توجــه داشــته 

ــه  ــاد ب ــی و اعتم ــرار زندگ ــان اس ــا بی ــوره گیرنده ب ــرد مش ــرا ف ــد؛ زی باش

ــه  ــد ب ــکش می کنــد. او بای ــالص پیش ــق اخ ــه را در طب ــاور، هم مش

ــدس را  ــر مق ــن ام ــت ای ــد حرم ــد. او بای ــی نکن ــاد بی احترام ــن اعتم ای

ــت  ــانی اس ــرعی و انس ــر ش ــک ام ــدات، ی ــه تعه ــل ب ــد. عم ــظ کن حف

ــود،  ــدل می ش ــوره گیرنده رد وب ــاور و مش ــن مش ــه بی ــی ک و حرف های

ــظ آن  ــد در حف ــاور و او بای ــزد مش ــت ن ــی اس ــه ای امانت ــد گنجین مانن

ــِة« یعنــی: اینکــه مجلــس و موضــوع  َماَن
َ ْ
ــُس ِبال َمَجاِل

ْ
کوشــا باشــد. »ال
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ــظ آن   ــد در حف ــاور بای ــخص مش ــاًء ش ــت و بن ــت اس ــان امان مشوره ش

کوشــا باشــد.

۲( ارائه مشاوره سودمند

مشــاور قاضــی نیســت، مشــاور ناصــح هــم نیســت، مشــاور یــک 

انســان خردمنــدی اســت کــه فقــط افــراد را جهــت رســیدن بــه آرزوهــای 

ــی  ــه راه حل های ــاور، ارائ ــدف مش ــا ه ــد. تنه ــک می کن ــان کم مشروع ش

ــن راهــی کــه  ــن راه، بهتری ــان چندی ــا از می ــرای مشــوره گیرنده اســت ت ب

ــد. ــاب کن ــد، را انتخ ــر باش ــر و مؤثر ت مفید ت

اگــر در اوصــاف، وظایــف و مســئولیت هایی کــه بــرای مشــاور 

ــاور  ــه مش ــود ک ــته می ش ــی دانس ــه راحت ــود، ب ــت ش ــمرده ایم، دق برش

انســان عــادی نیســت و شــخصی اســت باتجربــه، مؤمــن، درســت کار، 

ــه مشــوره ســودمند  صــادق و مــورد اعتمــاد. از چنیــن انســانی جــز ارائ

ــد،  ــودمند، مفی ــوره س ــه مش ــس ارائ ــی رود. پ ــار نم ــری انتظ ــز دیگ چی

ــی  ــه یــک مســئولیت و وظیفــه بلکــه رســالت ایمان ــر، ن ــه و مؤث صادقان

و الهــی اســت کــه بــر دوش مشــاور گذاشــته شــده اســت. آنانــی کــه در 

ــانی  ــی و انس ــای اله ــول و معیاره ــان، اص ــالت و مسئولیت ش ادای رس

را نادیــده گرفتــه و برخــالف ارزش هــای انســانی و اجتماعــی عملــی را 

انجــام می دهنــد، هرگــز از ســوی خــدا و جامعــه مــورد بخشــودگی قــرار 

ــد گرفــت. نخواهن

۳( رعایت اصل محرمیت

ــا  ــه تنه ــت ک ــه اس ــخصی و محرمان  ش
ً
ــال ــاوره کام ــوع مش موض

مربــوط بــه دو نفــر اســت و نبایــد از دایــره ایــن دو نفــر بیــرون بــرود. زیرا 
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فــرد مشــوره گیرنده، مشــاور را محــرم اســرار خــود دانســته اســت و او نیــز 
نبایــد بــه ایــن اعتمــاد، خیانــت کنــد. پیامبــر اســالم )ص( می فرمایــد: 
َماَنــِة« و نبایــد خیانتــی در ایــن امانــت صــورت بگیــرد.

َ ْ
َمَجاِلــُس ِبال

ْ
»ال

ــت  ــن اس ــای ای ــه معن ــاور ب ــرای مش ــت. ب ــل اس ــک تقاب ــاوره ی مش
ــری  ــخص دیگ ــی ش ــای خصوص ــه دنی ــا ب ــت ت ــالش اس ــه وی در ت ک
ــان مشــاوره  ــه او مراجعــه کــرده، وارد شــود. در جری ــرای کمــک ب کــه ب
 
ً
ــاال ــی و احتم ــائل خصوص ــکالت و مس ــاره مش ــادی درب ــات زی اطالع
ــات  ــن اطالع ــود. ای ــان می ش ــاور بی ــرای مش ــن ب ــان کننده مراجعی پریش
بایــد در مقابــل دیگــران و حتــی بســتگان نزدیــک فــرد مشــوره گیرنده بــه 
ــه  ــه اعتمــاد ُمراجــع ب ــر ایــن صــورت، ب ــوان راز حفــظ شــود. در غی عن

ــود.1 ــه وارد می ش ــاور خدش مش

۴( عدم جانب داری

ــم  ــی ه ــت، فرق ــانی اس ــل انس ــک اص ــر ی ــه نظ ــی در ارائ بی طرف

نــدارد کــه مشــاور باشــد یــا قاضــی. در هــر صــورت عــدم جانــب داری 

در ارائــه نظــر و دیــدگاه، نشــانه عدالــت بــه شــمار مــی رود. بــه همیــن 

دلیــل یکــی دیگــر از اصــول مشــاوره ســالم و ســازنده عــدم جانــب داری 

در ارائــه راه حــل در مشــوره بــه شــمار مــی رود. بــه همیــن دلیــل اســت 

کــه خداونــد بشــریت را در اجــرای احــکام، فرامیــن، دســتورات و 

نظریــات بــه عدالــت دســتور داده اســت. خداونــد )ج( در قــرآن کریــم 

ِذیــَن آَمُنــوا کوُنــوا 
َّ
یَهــا ال

َ
ــَوٰی«2 و »یاأ

ْ
ق ــَرُب ِللتَّ

ْ
ق
َ
ــوا ُهــَو أ

ُ
می فرماید:»اْعِدل

ــِن...«3 ی
َ

َواِلد
ْ
ْو ال

َ
ِســکْم أ

ُ
نف

َ
ــی أ

َ
ــْو َعل

َ
ــِه َول

َّ
اَء ِلل

َ
ــَهد

ُ
ــِط ش ِقْس

ْ
ــَن ِبال اِمی وَّ

َ
ق

1. شعاری نژاد، علی اکبر )13۶۴(، فرهنگ علوم رفتاری، انتشارات امیرکبیر، تهران.
2. سوره مائده/ آیه ۸.

3. سوره نساء/ آیه 135.
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۵( ایجاد فضای اعتماد

ــه  ــت ک ــزاری اس ــن اب ــال قوی تری ــن ح ــن و در عی ــاد، زبیاتری اعتم

می شــود از آن بــرای یافتــن مشــکل و ارائــه راه حــل مناســب بــرای 

شــخص نیازمنــد بــه مشــوره اســتفاده کــرد. مشــاور در واقــع می خواهــد 

وارد حریــم خصوصــی فــرد دیگــری شــود و در ایــن مســیر یــک مشــکل 

ــاور  ــود. مش ــته ش ــد برداش ــه بای ــت ک ــادی اس ــود دارد و آن بی اعتم وج

بایــد فضــای مملــو از اعتمــاد متقابــل ایجــاد کنــد تــا فــردی کــه بــرای 

مشــاوره آمــده اســت، داوطلبانــه درهــای فضــای زندگــی اش را بــه روی 

ــه  ــل رابط ــر از قب ــود. اگ ــه آن وارد ش ــد ب ــا وی بتوان ــاید ت ــاور بگش مش

خوبــی بیــن آن دو وجــود داشــته باشــد، ایــن فراینــد بــه آســانی انجــام 

می شــود و مشــاوره مفیــد شــروع بــه پیشــرفت می کنــد. اگــر ایــن رابطــه 

ــودش را  ــه خ ــد ک ــته باش ــاور خواس ــد و مش ــته باش ــود نداش ــوب وج خ

 وقــت 
ً
فــردی قابــل اعتمــاد، شایســته و بــدون ضــرر نشــان دهــد، قطعــا

بیشــتری خواهــد بــرد.

اگــر مــا شــاهد یــک رابطــه مناســب و بااعتمــاد میــان مشــوره گیرنده 

 بی اثــر می شــود و مشــاور نمی توانــد 
ً
و مشــاور نباشــیم، مشــاوره کامــال

بــا فــردی کــه تمــام تــالش و انــرژی اش را بــرای دفــاع از زندگــی 

ــاط  ــد، ارتب ــرف می کن ــران ص ــت درازی های دیگ ــی اش از دس خصوص

برقــرار کنــد. دسترســی بــه دنیــای درونــی افــراد یــک فرصــت مناســب 

بــرای یافتــن اصــل مشــکل بــوده و یــک امتیــاز ویــژه اســت. مشــاوران 

ــوت  ــری دع ــرد دیگ ــی ف ــی خصوص ــای زندگ ــه فض ــه ب ــی ک ــد زمان بای

ــای  ــاد فض ــرا ایج ــد. زی ــاد را بدانن ــن اعتم ــدر ای ــد ق ــوند، بای می ش

ــد  ــد و نیازمن ــت بیای ــه دس ــانی ب ــه آس ــه ب ــت ک ــی نیس ــاد موضوع اعتم
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ــت. ــی اس ــوی فراوان ــادی و معن ــروی م ــرف نی ص

۶( ایجاد زمینه میانجی گری

ــان  ــکالت زندگی ش ــع مش ــرای رف ــد ب ــه می خواهن ــرادی ک ــر اف اکث

ــه  ــع ب ــد، در واق ــک بخواهن ــد و از وی کم ــوره کنن ــری مش ــرد دیگ ــا ف ب

ــی  ــتی و نوع ــرای آش ــازی ب ــان زمینه س ــتقیم هدف ش ــورت غیرمس ص

کنارآمــدن بــا آن مشــکل اســت؛ و بــا مشــوره بــا فــرد ثالــث بــه شــکلی 

از وی می خواهنــد کــه میانجی گــری کــرده و نگــذارد مشکل شــان 

ایــن  می تــوان  بنابرایــن  شــود.  بغرنج تــر  و  حاد تــر  هــم  ایــن  از 

موضــوع را این گونــه تعبیــر کــرد کــه مشــاور بایــد حقایــق زندگــی فــرد 

مشــوره گیرنده را کشــف و بــرای آشــتی دادن وی بــا آن موضــوع، راه حــل 

خوبــی را پیشــنهاد کنــد. نقــش مشــاور، تمرکز کــردن روی دیگــران )افراد 

نیازمنــد بــه مشــوره( اســت تــا آنهــا هــم بــا تمرکــز روی مشکالت شــان، 

ــای  ــه معن ــن ب ــاور، ای ــرای مش ــد. ب ــدا کنن ــت پی ــی دس ــک واقع ــه کم ب

ــک  ــا کم ــه آنه ــد ب ــه می توان ــت ک ــران اس ــاد دیگ ــت آوردن اعتم به دس

ــتی  ــکل آش ــا آن مش ــد و ب ــف کنن ــان را کش ــای زندگی ش ــا فض ــد ت کن

ــا  ــه ب ــد ک ــازی می کن ــری را ب ــش میانجی گ ــاور نق ــع مش ــد. در واق کنن

اصــول خاصــی آشناســت و ایــن امــر بــه وی کمــک می کنــد تــا زود تــر 

بــه اهدافــش کــه همــان میانجی گــری اســت، دســت یابــد. امــا نــوع کار 

ــد انجــام دهــد،  ــا همــان میانجی گــر می توان ــی کــه مشــاور و ی و فعالیت

ــت  ــدت و خف ــده و ش ــخص مراجعه کنن ــکل، ش ــوع مش ــه ن ــتگی ب بس

ــای  ــود راهکاره ــوارد می ش ــن م ــه روی ای ــا مطالع ــکل دارد. ب ــود مش خ

متعــددی را پیشــنهاد کــرد کــه بــه صــورت خالصــه مشــاور می توانــد در 
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ــد: ــک کن ــده کم ــرای مراجعه کنن ــخص ب ــت مش ــه جه س

ــای  ــرات و واقعیت ه ــا خاط ــد ت ــل دارن  تمای
ً
ــوال ــراد معم اول( اف

کننــد.  واپس رانــی  ذهن شــان  انتهــای  در  را  ناخوشایند شــان 

ــک  ــت. ی ــی اس ــان فراموش ــان هم ــن کار برای ش ــن بهتری بنابرای

مشــاور متخصــص، کاردان و باتجربــه می توانــد بــه افــراد کمــک 

ــده اند و  ــوش ش ــر فرام ــی قبل ت ــه خیل ــی را ک ــا موضوعات ــد ت کن

ــاد  ــه ی ــر گذاشــته اند، ب ــروز مشــکالت جــاری اث ــر ب  ب
ً
احتمــاال

بیاورنــد. چــون از خــالل آنهاســت کــه می تــوان راه درمــان 

ــت. ــکل را یاف مش

ــا موضوعــات را از  ــد ت ــراد کمــک کن ــه اف ــد ب دوم( مشــاور می توان

زاویــه دیگــر بنگرنــد. فقــط یــک نــگاه متفــاوت و یــک حــس نو و 

ــدی  ــد بینش هــای جدی ــا عینــک شــفاف و ســاده می توان ــگاه ب ن

را در مــورد موضوعــات بــرای افــراد ارمغــان بیــاورد.

ــج  ــا نتای ــا آنه ــد ت ــک کن ــراد کم ــه اف ــد ب ــاور می توان ــوم( مش س

احتمالــی و دالیــل اعمال شــان را در نظــر بگیرنــد و بررســی 

کننــد. ایــن روش ممکــن اســت بــا مطرح کــردن ســؤاالتی 

ــر  ــد، فک ــام بدهی ــا را انج ــالن کاره ــما ف ــر ش ــون: »اگ همچ

ــه  ــود؛ ک ــام ش ــاد؟« انج ــد افت ــی خواه ــه اتفاق ــه چ ــد ک می کنی

 ایــن باشــد کــه »مــن تــا بــه حال 
ً
پاســخ بــه ایــن پرســش احتمــاال

ــن  ــت ای ــودم«. در حقیق ــرده ب ــر نک ــوع فک ــن موض ــه ای ــز ب هرگ

ــا ابعــاد  مهــارت مشــاور اســت کــه یــک فــرد را وادار می کنــد ت

دیگــری از مشــکل را کــه نمی خواســته بــه صــورت دیگــری حــل 

ــرد. ــر بگی ــود، در نظ ش
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م و تصمیم گیری در مشاوره
ّ
۷( عدم تحک

یکــی از عوامــل عمــده ای کــه ســبب می شــود افــراد از اطرافیان شــان 

ــم و تصمیم گیــری برای شــان 
ّ
گریــزان باشــند، همیــن موضــوع تحک

ــه  ــد. ب ــد حــل مشــکل ســهیم بدانن ــان را در فراین ــدون آنکــه آن اســت ب

همیــن دلیــل اســت کــه فــرد نیازمنــد بــه مشــوره از چنیــن وضعــی فــرار 

ــرا او فکــر  ــه مشــاوره روی مــی آورد. زی ــرای حــل مشــکلش ب کــرده و ب

می کنــد کــه مشــاور ماننــد یــک دوســت اســت کــه بــه حرف هــای وی 

گــوش داده و بــرای برون رفــت از مشــکل، گزینه هــای مختلفــی را پیــش 

ــی،  ــم قاض ــه ه ــت و ن ــم اس ــه حاک ــاور ن ــد. مش ــرار می ده روی او ق

ــه  ــرای رهانیــدن دوســتش از مشــکل ب بلکــه یــک دوســت اســت کــه ب

ــت را  ــه برون رف ــن گزین ــا کمــک یکدیگــر بهتری ــا ب ــد ت او کمــک می کن

پیــدا کننــد.

تفــاوت مشــاوره بــا حکمیــت و قضــاوت در ایــن اســت کــه مشــاوره، 

فــرد نیازمنــد بــه مشــوره را قــادر می ســازد تــا خــودش راه حــل مشــکل را 

بیابــد. در ایــن میــان، مشــاور مســئولیت مشــکل فــرد نیازمنــد را بــه دوش 

ــئولیت  ــا مس ــد ت ــک می کن ــد کم ــرد نیازمن ــه ف ــع ب ــرد و در واق نمی گی

کامــل آن را بپذیــرد و از اینکــه در صــورت امــکان خــود را کنــار بکشــد، 

ــود. ــحال می ش خوش

مشــاور هیــچ گاه نصیحــت نمی کنــد و همچنیــن از فــرد نیازمنــد بــه 

ــودش  ــد، خ ــرد نیازمن ــه ف ــت ک ــد اس ــد. او معتق ــاد نمی کن ــوره انتق مش

ــه او کمــک می کنــد  ــر اســت؛ و ب ــد کــه چــه چیــزی برایــش بهت می دان

ــود دارد،  ــش وج ــه در ذهن ــی ک ــان گزینه های ــه را از می ــن گزین ــا بهتری ت
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ــد، گــوش  ــت کن ــه جــای اینکــه صحب ــد. مشــاور بیشــتر ب انتخــاب کن

ــد را وادار  ــرد نیازمن ــیدن، ف ــارت سؤال پرس ــتفاده از مه ــا اس ــد و ب می کن

می کنــد تــا مشــکل خــود را از زوایــای مختلــف، کشــف و تحلیــل کنــد.

ــردن و  ــردن، تحکم ک ــای نصیحت ک ــه ج ــه ب ــت ک ــوب اس ــس خ پ

ــه  ــی ارائ ــد و ترق ــب رش ــوب و مناس ــای خ ــردن، راه حل ه ــا قضاوت ک ی

ــه آنهــا فکــر  ــه مشــوره هرگــز ب ــد ب ــرد نیازمن ــی کــه ف ــم. راه حل های دهی

ــاب  ــی را انتخ ــم راه ــازه می دهی ــن روش اج ــا ای ــا ب ــون م ــرده و اکن نک

ــد. ــت می آی ــرش درس ــه نظ ــه ب ــد ک کن

۸( عدم دخالت در امور ارزشی و حساسیت زا

ــی  ــزدش از ارزش واالی ــه ن ــی دارد ک ــود اصول ــرای خ ــان ب ــر انس ه

ــت،  ــوس، قومی ــادی )نام ــد م ــا می توان ــن ارزش ه ــت. ای ــوردار اس برخ

ــات(  ــایر مقدس ــان و س ــده، ایم ــوی )عقی ــا معن ــد ی ــه و...( باش منطق

ــوند،  ــکل می ش ــار مش ــوارد دچ ــن م ــی روی ای ــان ها وقت ــد. انس باش

ــت  ــل اس ــن دلی ــه همی ــام داد. ب ــه انج ــا معامل ــر آنه ــر س ــود ب نمی ش

کــه شــخص مشــاور کــه در حقیقــت می خواهــد اصالحــی بــه 

ــی و  ــه ارزش ــی ک ــوارد و موضوعات ــه م ــدارد ب ــق ن ــاورد، ح ــود بی وج

ــد. حتــی  ــراز نظــر کن ــاره آنهــا اب ــا درب حساسیت زاســت، وارد شــود و ی

ــه ارزش هــای  قــرآن کریــم هــم مســلمانان را از توهیــن و بی احترامــی ب

ــوَن  ُع
ْ

ــَن ید ِذی
َّ
وا ال ــبُّ ُس

َ
ــد: »َوال ت ــت و می فرمای ــرده اس ــع ک ــرکین من مش

ــبب  ــر س ــن ام ــرا ای ــٍم«1 زی
ْ
ــِر ِعل ی

َ
 ِبغ

ً
وا

ْ
ــد ــهَ  َع

ّ
وا الل ــبُّ یُس

َ
ــهِ  ف

ّ
ــْن ُدوِن الل ِم

ــد. ــد ش ــتر خواه ــمکش بیش ــه و کش منازع

1. سوره انعام/ 10۸.
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۹( در نظرگرفتن عواطف و احساسات

ــف و  ــکال، دارای عواط ــکلی از اش ــه ش ــم ب ــودات عال ــه موج هم

ــور و کثــرت  ــه وف ــن امــر را در وجــود انســان ها ب احســاس هســتند و ای

 نمی تــوان انســانی یافــت کــه احســاس و 
ً
می تــوان یافــت. اصــال

ــکل  ــه او ش ــد ک ــد، بدانی ــراغ داری ــر س ــد؛ و اگ ــته باش ــه نداش عاطف

ــاس  ــس احس ــت. پ ــان اس ــود بی ج ــک موج ــع ی ــانی دارد و در واق انس

ــرادی  ــی رود. اف ــمار م ــه ش ــان ها ب ــی انس ــی زندگ ــزء اصل ــه ج و عاطف

ــه،  ــتر از هم ــه بیش ــانی اند ک ــع کس ــد، در واق ــاز دارن ــوره نی ــه مش ــه ب ک

ــان  ــن امــر آن احساســات و عواطف شــان جریحــه دار شــده اســت. همی

ــد  ــزد کســانی برون ــن آســیب، ن ــداوی ای ــام و ت ــرای التی ــا ب را واداشــته ت

کــه گمــان می کننــد می تواننــد آنــان را در جهــت غالب شــدن بــر 

ــد. پــس فضــای  ــن معضــل و التیام بخشــیدن زخم هایــش کمــک کنن ای

زندگــی یــک فــرد دنیایــی اســت کــه خــودش تجربــه کــرده و آن را بــرای 

ــی کــه  ــن اســت کــه دنیای ــه اساســی ای ــی نکت خــود ســاخته اســت؛ ول

تجربــه می شــود، فقــط یــک ُبعــد از زندگــی اســت؛ ُبعــد دیگــر زندگــی 
ــد.1 ــکیل می دهن ــا تش ــات م ــف و احساس را عواط

فــردی کــه مشــکلی را نــزد شــخص مشــاور راجــع می ســازد، 

احساســات و عواطــف در آن دخالــت خواهنــد داشــت کــه ممکن اســت 

ایــن عواطــف قــوی باشــند یــا ضعیــف. برخــی اوقــات مؤلفه هــای یــک 

ــبت  ــرت نس ــا نف ــق ی ــد عش ــوی مانن ــات ق ــه و احساس ــکل، عاطف مش

1. اردبیلی، یوسف )13۸9(، اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش، انتشارات 
بعثت، تهران، صص2۷0-2۶0.
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ــه فــردی اســت کــه نمی تــوان آن را آشــکار ســاخت. عــده ای از افــراد  ب

بــه راحتــی متوجــه احساسات شــان می شــوند و می تواننــد صریــح 

ــتند  ــر هس ــده ای دیگ ــل، ع ــی در مقاب ــد. ول ــان کنن ــفاف آن را بی و ش

ــا را  ــد آنه ــد و نمی توانن ــان می دانن ــدا از احساسات ش ــود را ج ــه خ ک

ــوان آن را  ــت و نمی ت ــدا نیس ــزی پی ــم چی ــان ه ــد و از ظاهر ش ــان کنن بی

ــخیص داد. تش

ــرای  ــه جســتجوی فرصت هایــی ب ــر، مشــاور ب در یــک مشــاوره مؤث

ــرف  ــه دو ط  ب
ً
ــوال ــا معم ــن فرصت ه ــردازد و ای ــات می پ ــان احساس بی

ــم  ــای مه ــوادث و بحران ه ــد روی ح ــا بتوانن ــد ت ــک می کن ــه کم قضی

متمرکــز شــوند. هــر مشــکلی باعــث ظهــور احساســی ماننــد نگرانــی، 

ــاس  ــر احس ــه قوی ت ــه هرچ ــود ک ــرس می ش ــراب و ت ــی، اضط دلواپس

ــود. ــد ب ــر خواه ــکل بزرگ ت ــود، مش ش

ــرادی  ــیم اف ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــوق ب ــوارد ف ــت م ــا درنظرداش ب

ــه  ــکالتی اند ک ــوع مش ــک ن ــار ی  دچ
ً
ــوال ــوره اند، معم ــد مش ــه نیازمن ک

آن مشــکالت، عواطــف و احساسات شــان را جریحــه دار کــرده؛ و او 

ــه  ــش را ک ــد آن نادیده های ــع می خواه ــاور، در واق ــه مش ــه ب ــا مراجع ب

ــد،  ــه نکرده ان ــات وی توج ــف و احساس ــه عواط ــد و ب ــران ندیده ان دیگ

بیــان کنــد. مشــاور بــرای یافتــن یــک روش معقــول بــرای حــل مشــکل 

ــرام بگــذارد  ــه احساســات وی توجــه و احت ــد ب وی، در گام نخســت بای

تــا بــا آرام ســاختن وی، راهــکاری را پیشــکش کنــد کــه می توانــد بــرای 

ــات دهــد. ــع شــود و زندگــی اش را از فروپاشــی نج ــد واق ُمراجــع مفی



فصلچهارم
صالحیتهاوعدمصالحیتهایمشاور

همــان  واقــع  در  مشــاور،  صالحیت هــای  عــدم  یــا  و  صالحیــت 

مســئولیت و عــدم مســئولیت مشــاور اســت کــه در جریــان ارائــه 

خدمــات مشــوره بــرای افــراد بایــد در نظــر داشــته باشــد؛ کــه در البه الی 

مباحــث بــه صــورت پراکنــده بــه آنهــا اشــاره شــده اســت. در ایــن فصــل 

ــر  ــن ام ــه ای ــفاف تر ب ــرده و ش ــورت فش ــه ص ــا ب ــت ت ــر آن اس ــالش ب ت

ــیرت  ــر و نیک س ــراد خّی ــوان اف ــه عن ــه ب ــرادی ک ــا اف ــود ت ــه ش پرداخت

ــرای یافتــن راه حــل  ــراد ب ــه همیــن دلیــل اف در بیــن مــردم مشــهورند و ب

ــت  ــه در وق ــد ک ــد، بدانن ــان می آین ــان نزدش ــرای مشکالت ش ــول ب معق

مشــوره دادن بــه چــه مــواردی وارد شــوند و از چــه امــوری پرهیــز کننــد 

ــن  ــرای مراجعی ــری ب ــر و مؤثرت ــن اصــول، مشــوره بهت ــت ای ــا رعای ــا ب ت

ــد. ــه دهن ــود ارائ خ

الف:صالحیتهایمشاور

به کاربســتن روش هــای ســاده ای کــه در بــاال توصیــف شــدند، 
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ــاندن  ــه در یاری رس ــده و باتجرب ــر، فهمی ــاوری ماه ــط مش ــل توس الأق

ــه  ــت. ب ــر اس ــد و مؤث ــت، مفی ــوره اس ــد مش ــه نیازمن ــردی ک ــرای ف ب

ــت یابی  ــرای دس ــی ب ــرایط الزم و کاف ــول، ش ــن اص ــد ای ــر می رس نظ

مشــوره گیرنده بــه راه حــل مناســب و مــورد نیــازش را در اختیــار او قــرار 

دهــد. امــا صالحیت هایــی کــه مشــاور می توانــد از آن برخــوردار باشــد 

ــود،  ــا می ش ــخن از صالحیت ه ــرگاه س ــل ه ــن دلی ــه همی ــت؟ ب چیس

بالفاصلــه ذهــن مــا متوجــه یک ســری اوامــر و نواهــی می شــود 

 افــراد ذی نفــوذ و مســئولین ادارات از آن برخوردارنــد و 
ً
کــه معمــوال

بــه کارمندان شــان دســتور می دهنــد. ولــی زمانــی کــه ســخن از 

ــر و نواهــی  صالحیت هــای مشــاور می شــود، هرگــز منظــور از آن، اوام

ــذ 
ّ

مــورد نظــر نبــوده و نمی باشــد؛ زیــرا مشــاور نــه بــه عنــوان فــرد متنف

ــئول  ــا مس ــی و ی ــوان قاض ــه عن ــم ب ــه ه ــد و ن ــگاه می کن ــش ن ــه ُمراجع ب

اداری؛ بلکــه مشــاور، فــرد اجتماعــی و خّیــری اســت کــه هدفــش جــز 

نشــان دادن راه بــرای فــرد راه گم کــرده، چیــز دیگــری نیســت. همان گونــه 

کــه تعریــف آن بــا ســایر اشــخاص متفــاوت اســت، صالحیت هــای آن 

نیــز متفــاوت می باشــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه بایــد ایــن موضــوع 

را بیشــتر توضیــح داد تــا تفــاوت صالحیت هــای مشــاور بــا ســایر افــراد 

ــود. ــخص ش مش

ــه  ــد ب ــخص نیازمن ــه ش ــه ب ــت ک ــن اس ــاور ای ــی مش ــت اصل فعالی

مشــوره و یــا خانــواده او کمــک کنــد تــا بــه شــناخت، نگــرش، باور هــا 

و مهارت هــای مناســبی بــرای حــل مســئله اش دســت یابنــد کــه آنــان را 

قــادر بســازند بــا مســائل یــا تغییــرات ناشــی از اختــالل در ســالمتی، بــه 

نحــو مؤثــری عمــل کننــد و تطابــق یابنــد. در واقــع ایــن خــود یــک نــوع 
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ــا وارد زندگــی دیگــری  ــه وی اجــازه می دهــد ت ــت اســت کــه ب صالحی

شــود و بــرای خالصــی وی از مشــکالت، یــاری اش دهــد.

ــداف  ــه اه ــت یابی ب ــرای دس ــل ب ــای ذی ــا و صالحیت ه فعالیت ه

ــد: ــک می کن ــاوره کم مش

1( برقراری ارتباط مؤثر با ُمراجع

ــان انداختــن و  ــه جری ــه اطالعــات الزم از طریــق ب 2( کســب و ارائ

هدایــت بحــث مشــاوره

ــه  ــن درک ب ــراز ای 3( شناســایی و درک مشــکالت مشــوره گیرنده و اب

ــتار آن  ــد، خواس ــه می کنن ــاری مراجع ــت ی ــرای دریاف ــه ب ــرادی ک او. اف

هســتند کــه توســط افــرادی کــه بــا آنهــا مشــاوره می کننــد، درک شــوند. 

ــردن،  ــر، نگاه ک ــکان دادن س ــا ت ــت ب ــن اس ــاور ممک ــور مش ــن منظ بدی

ــاب دادن  ــیدن و بازت ــی، پرس ــی و غیرکالم ــای کالم ــه مراوده ه ــه ب توج

آنچــه گفتــه شــده، توجــه و درک خــود از ُمراجــع را ابــراز کنــد. هنگامــی 

ــل  ــالیی قاب ــود تس ــد، خ ــد او را درک می کنن ــاس می کن ــرد احس ــه ف ک

توجــه اســت؛ حتــی اگــر چیــزی ارائــه نشــود، ایــن احســاس همچنیــن 

ــد. ــود می باش ــاختن خ ــوق آشکار س ــاد و مش ــش اعتم ــب افزای موج

کار،  بــر  اثــرات مشــکوک  و  تشــریح داللت هــا  و  بررســی   )4

زندگــی و روابــط اجتماعــی شــخص مشــوره گیرنده از طریــق گفتگــوی 

مهربانانــه و  مســالمت آمیز 

5( اســتخراج و توصیــف تمــام مســائل و دغدغه هــای مشــوره گیرنده، 

آن گونــه کــه خــودش آنهــا را می بینــد.

6( توجــه و پرس وجــو دربــاره روابــط بــا خانــواده، دوســتان، 
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ــت در  ــن اس ــه ممک ــش هایی ک ــایر پرس ــان و س ــکاران و متخصص هم

ــد. ــرح باش ــه مط ــن زمین ای

ــان  ــد از آن پرس ــاور می توان ــه مش ــش هایی ک ــت و پرس 7( صالحی

ــود: ــامل می ش ــش ها را ش ــوع پرس ــن ن ــد، ای کن

ــه  ــالع دارد و چ ــئله اط ــاره مس ــری درب ــرد دیگ ــا ف ــف( آی ال

ــی؟ کس

ب( چــه فــرد یــا افــرادی ممکــن اســت بیشــتر تحــت تأثیــر 

باشــند و چگونــه؟

ــت از  ــت و حمای ــه »در مراقب ــل دارد ک ــی تمای ــه کس ج( چ

ــد؟ ــر باش ــع« درگی ُمراج

ــرای  ــث ب ــق بح ــوره گیرنده از طری ــه مش ــاری دادن ب ــت ی 8( صالحی

ــرای رســیدگی و حــل آنهــا ــن اولویت هــا و ترتیــب مســائل ب تعیی

ــکل  ــه مش ــه ب ــوره گیرنده چگون ــه مش ــخیص اینک ــت تش 9( صالحی

ــر و  ــای دیگ ــن دیدگاه ه ــرای درنظرگرفت ــه او ب ــک ب ــرد و کم ــود بنگ خ

ــب دیگــر مشــکل ــاد و جوان ــناخت ابع ش

ــاس  ــه احس ــرای اینک ــوره گیرنده ب ــه مش ــک ب ــت کم 10( صالحی

کنــد گزینش هــای متعــددی بــرای او وجــود دارد.

ــکل،  ــا مش ــه ب ــی از مواجه ــراب ناش ــا اضط ــی ی ــه ناخوش در نتیج

ــی  ــاره و تصمیم ــه راه چ ــد ک ــاس کن ــت احس ــن اس ــوره گیرنده ممک مش

بــرای او وجــود نــدارد. بــا چنیــن احساســی، فــرد مقــداری از اعتمــاد بــه 

ــد. ــت می ده ــود را از دس ــتقالل خ ــس و اس نف

ــیوه  ــا ش ــاط ب ــی در ارتب ــه ای از بی طرف ــظ درج ــت حف 11( صالحی
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زندگــی مشــوره گیرنده و تصمیماتــی کــه دربــاره نحــوه ســازگاری 

ــس و  ــه نف ــاد ب ــش اعتم ــه افزای ــن کار ب ــت. ای ــد گرف ــکل خواه ــا مش ب

احســاس اســتقالل او کمــک می کنــد.

ــود  ــائل خ ــل مس ــر و ح ــرای تدبی ــوره گیرنده ب ــه مش ــک ب 12( کم

ــرای  ــاختن او ب ــات و قادر س ــش و اطالع ــطح دان ــای س ــق ارتق از طری

نگریســتن و تحلیــل موقعیــت خــود از جوانــب مختلــف و افزایــش دامنــه 

ــه گاهان ــری آ ــاب و تصمیم گی انتخ

ــئولیت  ــرش مس ــس، پذی ــه نف ــاد ب ــت اعتم ــه تقوی ــک ب 13( کم

مشــوره گیرنده و واگــذاری مســئولیت بــه او بــرای حــل مســئله

ــر  ــع تغیی ــت مان ــن اس ــه ممک ــی ک ــایی موانع 14( صالحیت شناس

ــر آنهــا ــه ب ــرای غلب ــی ب ــه راهکارهای شــوند و توجــه ب

ایــن امــر ممکــن اســت مســتلزم شناســایی تجربه هــای موفــق 

ــری  ــس، یادگی ــه نف ــاد ب ــب اعتم ــرای کس ــته ب ــوره گیرنده در گذش مش

شــیوه های جدیــد بــرای تعامــل بــا افــرادی کــه مانــع محســوب 

ــدف  ــه ه ــل ب ــرای نی ــد ب ــای جدی ــداع برنامه ه ــف و اب ــوند، کش می ش

ــد. باش

امیــد  حفــظ  بــرای  مشــوره گیرنده  بــه  کمــک  صالحیــت   )15

او تطابقــی  توانایی هــای  تصدیــق  و  واقع بینانــه 

ــوره گیرنده و در  ــی مش ــه در زندگ ــی ک ــرات مثبت ــور تغیی ــن منظ بدی

ــد. ــته کنی ــایی و برجس ــت را شناس ــکل رخ داده اس ــا مش ــه ب مقابل

ــه  ــرای اینک ــوره گیرنده ب ــه مش ــک ب ــب و کم ــت ترغی 16( صالحی

بــا افــرادی کــه در مراقبــت و حمایــت از او نقــش مؤثــر دارنــد، تعامــل 
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داشــته باشــد )مثــل اعضــای خانــواده، دوســتان و همــکاران(. ایــن نــوع 

ــر  ــان دیگ ــا متخصص ــاور ی ــه مش ــتگی ب ــش وابس ــبب کاه ــل س تعام

ــن  ــه ممک ــرادی ک ــایر اف ــا س ــاعی ب ــریک مس ــت تش ــود. صالحی می ش

ــد. ــکاری کنن ــک و هم ــی کم ــه نوع ــوره گیرنده ب ــا مش ــت ب اس

ــاور  ــه مش ــت ک ــی اس ــی از صالحیت های ــع نوع ــوق در واق ــوارد ف م

می توانــد در جریــان مشــوره دهی از آنــان بــرای مفیــد واقع شــدن 

مشــوره اش اســتفاده کنــد. اگــر مــا بــرای مشــاور در ارائــه مشــوره هایش 

ــد  ــاور نمی توان ــخص مش ــم، ش ــر نگیری ــی را در نظ ــوع صالحیت ــچ ن هی

گام مفیــد و مناســبی بــرای یافتــن راه حــل بــرای مشــکل شــخص 

ــتن  ــای داش ــه معن ــا ب ــن صالحیت ه ــا ای ــد. ام ــه کن ــوره گیرنده ارائ مش

قــدرت و اعمــال نفــوذ بــرای حــل مشــکل آن گونه کــه مشــاور می خواهد 

ــا  ــا ب نیســت، بلکــه هــدف از آنهــا دادن فرصــت بــرای مشــاور اســت ت

تجزیــه و تحلیــل قضایــا ابعــاد مختلــف آنــان را ســبک و ســنگین کنــد.

ب:عدمصالحیتمشاور

هــدف از ایــن بحــث ایــن اســت کــه مشــاور موفــق کســی اســت کــه 

بــا اســتفاده از دانــش و مهارت هــای الزمــی کــه دارد، مشــوره گیرنده را در 

جهــت اتخــاذ تصمیــم مناســب کمــک کنــد. کمک کــردن یــک فراینــدی 

اســت کــه نبایــد در آن هیچ گونــه اهــرم و یــا قــوه فشــاری وجــود داشــته 

ــارب و  ــت تج ــا درنظرداش ــود ب ــد خ ــوره گیرنده بای ــخص مش ــد. ش باش

نظریــات فــرد مشــاور، مســیر درســت و ســالمی را بــرای خــود برگزینــد. 

 ضرورتــی نــدارد کــه بــه ســؤال های خــاص 
ً
بــرای مشــاور ظاهــرا

بپــردازد، آزمایــش کنــد، تعبیــر و تفســیر کنــد و یــا بــه دادن پنــد و انــدرز 

و امثــال آنهــا مبــادرت ورزد. پــس مشــارو موفــق کســی اســت کــه بایــد 
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خــود را از مــوارد ذیــل دور نگهــدارد و هرگــز در مشــوره خویــش از آنــان 

اســتفاده نکنــد.

1( حکم کننده نیست

ــت.  ــت« اس ــای »حکمی ــزء صالحیت ه ــه و ج ــردن وظیف حکم ک

حکمیــت یــک نــوع مصالحــه و یــا میانجی گــری اســت کــه توســط دو 

شــخص کــه مــورد اعتمــاد افــراد متنــازع می باشــد، صــورت می گیــرد. 

در حکمیــت هیــچ نــوع صالحیــت و اختیــاری بــرای شــخص مــورد نظر 

ــرد( مطــرح نیســت؛  )کســی کــه در مــورد آن حکمیــت صــورت می گی

ــب،  ــل مناس ــه راه ح ــت یابی ب ــرای دس ــه ب ــد ک ــود حکمین ان ــط خ فق

ــه اطــالع  بحــث و گفتگــو کــرده و در نهایــت نتیجــه حکمیت شــان را ب

افــراد متنازع فیــه می رســانند؛ و هیــچ کــس هــم صالحیــت مداخلــه در 

فیصلــه حکمیــن را نــدارد.

بــا درنظرداشــت مباحثــی کــه در خصــوص حکمیــت مطــرح شــد، 

ــورت دادن و  ــان مش ــت می ــاوت اس ــدر تف ــه چق ــود ک ــاهده می ش مش

ــاور  ــه مش ــت ک ــوارد اس ــن م ــت همی ــا درنظرداش ــردن. ب ــت ک حکمی

ــتفاده  ــت اس ــر از حکمی ــوره اگ ــت مش ــرا در وق ــد؛ زی ــم کن ــد حک نبای

شــود، آثــار مطلــوب و مؤثــری را مشــاهده نخواهیــم کــرد. چــون مشــوره 

ــرای حــل مشــکل مشــوره گیرنده  ــا راه هــای مناســب ب نشــان دادن راه و ی

بــا همــکاری خــود اوســت؛ ولــی حکمیــت هیــچ نــوع نقشــی بــرای فــرد 

مــورد نظــر نمی دهــد. بنابرایــن یکــی از مهم تریــن اعمالــی کــه مشــاور 

ــر  ــت. اگ ــوره گیرنده اس ــرد مش ــرای ف ــردن ب ــد، حکم ک ــام ده ــد انج نبای

ــی و  ــان راهنمای ــه هم ــوره ک ــی مش ــدف اصل ــه ه ــز ب ــد، هرگ ــن کن چنی

ارائــه راه حــل بــرای فــرد مــورد نظــر اســت، دســت نخواهــد یافــت. بــه 
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ــن عرصــه، کار  ــه دانشــمندانی کــه ســالیانی را در ای ــل توصی ــن دلی همی

ــی و  ــخصیت های علم ــزرگان و ش ــرای ب ــد، ب ــب کرده ان ــه کس و تجرب

مردمــی ایــن اســت: زمانــی کــه فــردی بــه عنــوان مشــاور مــورد توجــه 

ــرای حــل  ــوذ خــود ب ــدرت و نف ــد از ق ــرد، هرگــز نبای ــرار می گی ــراد ق اف

ــوان مشــاور از طــرف  ــه عن ــر آن، دیگــر ب ــد؛ در غی مشــکل اســتفاده کن

ــرام نخواهــد شــد. مــردم احت

2( عدم استفاده از کلمات و عبارت نامناسب

از آنجایــی کــه فضــای زندگــی هــر فــردی منحصــر بــه خود اوســت، 

لــذا راه حل هــا بــرای هــر مشــکل هــم نیــز بایــد متناســب بــا ایــن فضــا 

 
ً
باشــد. ایــن موضــوع باعــث می شــود کــه پیشــنهادهای دیگــران معمــوال

نامناســب بــه نظــر برســند؛ یــا وقتــی کــه مــورد پذیــرش قــرار می گیرنــد، 

نامطلــوب و حتــی خطرنــاک باشــند. در مشــاوره بایــد از پیشــنهاد هایی 

کــه بــر نظــرات و تجربیــات دیگــران اســتوار اســت، و جمالتــی از قبیــل 

»اگــر مــن بــه جــای توبــودم...« و امثــال آن، اجتنــاب شــود. بایــد توجــه 

ــوی  ــا الگ ــب ب ــد متناس ــی بای ــب و واقع ــای مناس ــه راه حل ه ــت ک داش

کلــی رفتــار فــرد و هم خــوان بــا شــخصیت وی باشــد.

همان گونــه کــه گفتــه شــد، برخــی ویژگی هــای شــخصیتی و 

ــد  ــل می کن ــرد مشــوره گیرنده را مخت رفتارهــای مشــاوره، هدایت گــری ف

ــر  ــالوه ب ــن ع ــاخت. بنابرای ــد س ــه خواه ــوره را بی نتیج ــد مش و فراین

مــوارد فــوق، مــوارد دیگــری نیــز هســت کــه از چشــم خیلی هــا پنهــان 

کیــد و توصیــه مــا بــه همــه آنانــی کــه  مانــده اســت. بــه همیــن دلیــل تأ

بــه نوعــی در عرصه هــای اجتماعــی و مشــوره دهی فعالیــت دارنــد ایــن 

ــان  ــد مشوره دهی ش ــر رون ــد ب ــه می توان ــا ک ــی رفتاره ــه از برخ ــت ک اس
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ــر را  ــن رفتارهــا مــوارد زی ــد. ای ــاب کنن آســیب جــدی وارد ســازد، اجتن

ــوند: ــامل می  ش ش

1( نیــاز بــه دوســت داشته شــدن توســط مشــوره گیرنده: برخــی 

ــی در  ــه چندان ــی تجرب ــد ول ــازی می کنن ــاور را ب ــش مش ــه نق ــرادی ک اف

ایــن عرصــه ندارنــد، احســاس می کننــد کــه بایــد توســط فــردی کــه از 

ــر  ــد؛ در غی ــد قــرار گیرن ــان مشــوره می گیــرد، مــورد تحســین و تمجی آن

ــای  ــود رفتار ه ــی از خ ــرده و حت ــراب ک ــی و اضط ــاس ناکام آن، احس

خشــن و پرخاش گرانــه ای بــه ســوی شــخص مشــوره گیرنده ابــراز 

می دارنــد.

نامناســب: شــخص مشــوره دهنده  بــروز برخــی رفتارهــای   )2

)مشــاور( بایــد از برخــی رفتارهــای نامناســب، ماننــد: گپ هــای 

ــخره کننده،  ــا و مس ــای بی ج ــتانه، خنده ه ــای دوس ــوط، درد دل ه نامرب

افشــای مســائل و مشــکالت شــخصی و... دوری جویــد.

صــورت  بــه  مشــوره گیرنده  مشــکل  حــل  بــرای  کوشــش   )3

ــود  ــه و وج ــدان تجرب ــل فق ــه دلی ــو وارد ب ــدی و ن ــرد مبت ــگام: ف زودهن

ــرای حــل مشــکل  ــد، ب ــودی کــه در خــود احســاس می کن فشــار و کمب

آن فــرد خیلــی عجلــه دارد. بــه همیــن دلیــل قبــل از موعــد مقــرر اقــدام 

می کنــد کــه در نهایــت حــل مشــکل و یافتــن راه حــل مناســب از پیشــش 

ــود. ــم می ش گ

4( باقی مانــدن در ســطح ظاهــری مشــکالت: مشــاور موفــق کســی 

ــر  ــطح ظاه ــد از س ــرد نیازمن ــا ف ــاوره ب ــت مش ــد در وق ــه بتوان ــت ک اس

گاه  مشــکالت بیــرون شــده و بــه عمــق قضایــا وارد شــده و خــود را از آن آ

ســازد؛ ومشــاور موفــق بایــد ایــن مهارت هــا را در خــود افزایــش دهــد.
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ــن  ــوره خواه: ای ــرد مش ــا ف ــاجره ب ــت و مش ــتیزه کردن و مخالف 5( س

ــه  ــوره نتیج ــد در مش ــه می توان ــت ک ــی اس ــن حاالت کار از مخرب تری
ــد.1 ــته باش ــوس داش ــی و معک منف

ــود  ــبب می ش ــز س ــا نی ــوع رفتاره ــن ن ــد، ای ــان ش ــه بی ــه ک همان گون

کــه مــا شــاهد یــک مشــاوره موفــق و مؤثــر نباشــیم. بنابرایــن رفتارهــای 

ــه  ــز از جمل ــوره گیرنده نی ــرد مش ــرای ف ــخنرانی ب ــت و س ــه، نصیح آمران

رفتارهایی انــد کــه فراینــد یــک مشــاوره خــوب را تخریــب کــرده و ســبب 

ظهــور پیامدهــای منفــی ناگــواری خواهــد شــد.

ج(پیامدهایمشاوره

ــه همــراه  هــر عمــل، عکس العملــی دارد و هــر فعالیتــی، پیامــدی ب

ــوان  ــی را می ت  پیامدهای
ً
ــا ــت و یقین ــت اس ــک فعالی ــز ی ــوره نی دارد. مش

ــا  ــت اســت ی ــن پیامــد مثب ــا ای ــا اینکــه آی ــت؛ ام ــرای آن در نظــر گرف ب

ــوع مشــاوره و خــود شــخص مشــاور دارد کــه در  ــه ن منفــی؟ بســتگی ب

ــود: ــاره می ش ــوارد اش ــن م ــه ای ــل ب ذی

الف( پیامد های مثبت مشاوره

ــل  ــرای ح ــا ب ــن روش ه ــتجوی بهتری ــه در جس ــل همیش ــان عاق انس

یــک مشــکل اســت تــا بــا کمتریــن هزینــه بهتریــن دســت آورد را داشــته 

ــه نتیجــه مطلــوب در مشــاوره، مشــاور بایــد  باشــد. بــرای دســت یابی ب

بــا درنظرداشــت حــاالت مختلــف، پیامدهــای مشــاوره اش را پیش بینــی 

ــه  ــی ک ــی عمل ــد روش های ــر بای ــن ام ــه ای ــت یافتن ب ــرای دس ــد و ب کن

1. مردی، مجید )13۸۸(، آشــنایی با اصول و مبانی راهنمایی و مشــاوره، انتشــارات اداره 
بهداشت و درمان ارتش، تهران، ص 1۷0.
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می توانــد منتــج بــه نتیجــه مــورد نظــر شــود را تجربــه کنــد. امــا اینکــه 

چگونــه بایــد بــا یــک پدیــده ناهنجــار برخــورد کنــد تــا پیامــد مطلوبــی 

ــالمی  ــریعت اس ــه ش ــواردی ک ــد در م ــود، بای ــل ش ــاوره حاص از مش

ــرد.  ــورت گی ــتری ص ــت بیش ــت، دق ــته اس ــان داش ــوزه بی ــن ح در ای

روش هــای برخــورد بــا مشــکالت رفتــاری از دیــدگاه اســالم را می تــوان 

بــه ســه دســته تقســیم کــرد:

دســته اول( روش هــای پیش گیرانــه: ایــن روش هــا از بــروز مشــکالت 

رفتــاری جلوگیــری می کننــد. اگــر آدمــی در جهــت خداشناســی و 

توجــه بــه مبــدأ هســتی، خودشناســی، شــناخت جهــان اطــراف، التــزام 

عملــی بــه فرایــض، آراســتگی بــه تقــوا، الگو پذیــری از اولیــا، بهــره وری 

و شــکر نعمت هــای خــدادادی، عنایــت بــه خیــر خــود و مــردم، 

ــد، در ورطــه  ــی حرکــت کن ــه اهــداف زندگ مســئولیت پذیری و توجــه ب

ــوا  ــد »آَمُن ــرآن مجی ــد. در ق ــاری نمی افت ــکالت رفت ــا و مش آلودگی ه

ــه  ــه کــّرات آمــده اســت. در اســالم، ایمــان ب ــاِت«1 ب اِلَح ــوا الصَّ
ُ
َو َعِمل

عنــوان یــک عامــل حرکــت و قــرار، بــه مثابــه بیــان باور هــا و اعتقــادات 

و عمــل بــه عنــوان تحقــق موضــوع، مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. فــرد 

مؤمــن بــه مبــدأ و معــاد بــه پیامبــران الهــی اعتقــاد دارد. بــه ایــن اعتقــاد 

اعتــراف و بــر آن اســاس عمــل می کنــد. وجــود پیوســتار اعتقــاد، اقــرار و 

ــی دارد. ــاز م ــت ب ــار ناشایس ــه رفت ــدن ب ــی را از آلوده ش ــل، آدم عم

دســته دوم( روش هــای اصــالح رفتــار: از نظــر اســالم انســان 

 
َّ

ــت: » َو کل ــده اس ــد آم ــرآن مجی ــت. در ق ــش اس ــار خوی ــئول رفت مس

ــاُه 
َ

ق
ْ
ــا یل ــِة کَتاًب ِقیاَم

ْ
ــْوَم ال ــُه ی

َ
ــِرُج ل

ْ
ــِه َوُنخ ــی ُعُنِق ــَرُه ِف آِئ

َ
ــاُه ط َزْمَن

ْ
ل
َ
ــاٍن أ ِإنَس

1. سوره عصر/ 3.
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ــوًرا«؛1 یعنــی: مــا برنامــه زندگــی هــر انســانی را بــه گــردن و دوش او 
ُ

َمنش

 
ُّ

مــا یِضــل ِإنَّ
َ
 ف

َّ
ــل

َ
ِســِه َو َمــْن ض

ْ
مــا یْهَتــدی ِلَنف ِإنَّ

َ
انداختیــم. »َمــِن اْهَتــدی  ف

یهــا«:2 هــر کــس راه را یافــت، بــه ســود خــود راه یافتــه اســت و آنکــه 
َ
َعل

ــر  ــی ب ــت و آدم ــه اس ــی رفت ــش در گمراه ــرر خوی ــه ض ــد، ب ــراه ش گم

ــر  ــَرُه«:3 اگ ــی َمَعاِذی
َ

ق
ْ
ل
َ
ــْو أ

َ
ــت. »َول گاه اس ــرد آن آ ــش و کارک ــس خوی نف

ــن آن  ــه ای ــود را ب ــد کار خ ــد و نخواه ــی نکن ــی و دلیل تراش پوزش طلب

ــرد. ــود را بپذی ــل خ ــئولیت عم ــد و مس ــبت ده نس

ــار  ــه رفت ــه توجی ــورت ب ــن ص ــد. در ای ــا می کن ــی خط ــی آدم گاه

خــود می پــردازد. گاهــی گنــاه خــود را بــه شــیطان نســبت می دهــد. در 

َســکم«؛4 
ُ

نف
َ
 أ

ْ
ــوا وُم

ُ
ــی َول وُموِن

ُ
ل
َ
 ت

َ
ــال

َ
ــد: »ف ــی شــیطان می گوی ــن حالت چنی

یعنــی: مــرا ســرزنش نکنیــد و خــود را ســرزنش کنید. شــیطان مســئولیت 

ــای  ــتباه و خط ــئول اش ــما مس ــود ش ــرد. خ ــی را نمی پذی ــای آدم خط

ــا  ــی ب ــد. آدم ــتباه کرده ای ــه اش ــد ک ــول کنی ــد قب ــتید و بای ــش هس خوی

ــی از  ــردازد. یک ــش می پ ــار خوی ــالح رفت ــه اص ــود ب ــتباه خ ــرش اش پذی

راه هــای اصــالح رفتــار، توبــه و بازگشــت بــه مســیر اصلــی اســت. توبــه 

ــرآن  ــت. ق ــت اس ــت در راه درس ــا و حرک ــت از خط ــای بازگش ــه معن ب

 
َ

ــاَب َوآَمــَن َوَعِمــل
َ
َمــن ت

ِّ
ــاٌر ل

َّ
ف

َ
غ

َ
ــی ل ِإنِّ مجیــد در ایــن بــاره می گویــد: »َو

ی«؛5 یعنــی: همانــا مــن چشــم پوش و آمرزنــده 
َ

ــمَّ اْهَتــد
ُ
َصاِلًحــا ث

ــته  ــل شایس ــاورد و عم ــان بی ــردد و ایم ــه بازگ ــتم ک ــی هس ــای کس خط

1. سوره اسراء/ 13.

2. سوره اسراء/ 15.
3. سوره قیامه/ 15.

۴. سوره ابراهیم/ 22.
5. سوره طه/ ۸2.
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ــرای  ــه ب ــار مرحل ــه، چه ــن آی ــد. ای ــت بیفت ــد و در راه درس ــته باش داش

ــد: ــخص می کن ــار مش ــالح رفت اص

1( بازگشت و توبه از گناه

گاهــی از اینکــه  ــی و آ ــی و شــناخت درون ــاد قلب 2( ایمــان و اعتق

ــار بایــد چــه حرکتــی انجــام دهــد. بــرای اصــالح رفت

3( عمل صالح و اقدام به کار درست

4( حرکــت در جهــت هــدف و هدایــت بــه ســمت رضــای خداوند 

تــا دیگــران بــه گناه آلــوده نشــوند.

در اســالم، نظــام ثــواب و ِعقــاب بــرای اصــالح رفتــار در نظــر گرفتــه 

اِلَحــاِت   الصَّ
َ

 َعِمــل
ْ

ــد
َ
ــا ق ــِه ُمْؤِمًن ِت

ْ
شــده اســت. بــه بیــان قــرآن »َوَمــْن یأ

ــل  ــان و عم ــا ایم ــه ب ــی: آنک ــی«؛ 1 یعن
َ
ُعل

ْ
 ال

ُ
ــات َرَج

َّ
ــُم الد ُه

َ
ــک ل ِئ

َ
ْول

ُ
أ
َ
ف

صالــح رو بــه ســوی خــدا آورد، دارای درجــات و مقامــات بلنــد و رفیــع 

می شــود. ِعقــاب در اســالم بــا ســرزنش درونــی شــروع می شــود. آنــگاه 

ــاری در  ــان و خ ــه زی ــاند و ب ــنگ دلی می رس ــاوت و س ــه قص ــی را ب آدم

زندگــی می انجامــد و بــا مکافــات وضعــی، قــراردادی و اخــروی همــراه 

خواهــد بــود.

ــت.  ــردن اس ــالم، دعا ک ــار در اس ــالح رفت ــای اص ــی از روش ه یک

دعــا نوعــی درددل کــردن و امیــد بــه موفقیــت اســت. حضــرت یعقــوب 

ــِه 
ّ
ــی الل

َ
ــی ِإل ــی َوُحْزِن

ِّ
ــکو َبث

ْ
ش

َ
ــا أ َم  ِإنَّ

َ
ــال

َ
در فــراغ یوســف می گویــد: »ق

ــکایت، درددل و  ــن ش ــی: م ــوَن«؛2 یعن ُم
َ
ْعل

َ
 ت

َ
ــا ال ــِه َم

ّ
ــَن الل ــُم ِم

َ
ْعل

َ
َوأ

1. سوره طه/ ۷5.
2. سوره یوسف/ ۸۶.
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ــب او آنچــه را کــه شــما  ــم و از جان ــد می گوی ــه خداون ــدوه خــود را ب ان

نمی دانیــد، می دانــم و انتظــار دارم.

دعــا نوعــی پیمــان اســت. در ایــن پیمــان، انســان درخواســت 

ــدم  ــر و صــالح ق ــد در راه خی ــد و بتوان ــق بیاب ــا امــکان و توفی ــد ت می کن

ذیــَن 
َّ
 ال

َ
ُمْســَتِقیَم ِصــراط

ْ
 ال

َ
ــَراط بــردارد. در نمــاز می خوانیــم: »اْهِدَنــا الصِّ

یــَن«؛1 یعنــی: خدایــا 
ّ
ال

ّ
 الض

َ
یِهــم َوال

َ
یــِر الَمغضــوِب َعل

َ
یِهــم غ

َ
نَعمــَت َعل

َ
أ

ــت و  ــورد رحم ــه م ــانی ک ــا! راه کس ــت فرم ــت هدای ــه راه راس ــا را ب م

عنایــت تــو قــرار گرفته انــد، نــه راه آنــان کــه مــورد غضــب تــو هســتند و 

نــه راه گمراهــان. ایــن نوعــی پیمــان اســت کــه بــا خداونــد می بنــدی تــا 

بــه مــا توفیــق بدهــد تــا در مســیر درســت قــدم برداریــم و بــه گمراهــی 

نیفتیــم. دعــا نوعــی تلقیــن بــه نفــس اســت.

ــه  ــار توج ــالح رفت ــرای اص ــز ب ــی نی ــالح اجتماع ــه اص ــالم ب در اس

شــده اســت. پیامبــر اســالم در بیست و ســه ســال دعــوت خــود، 

اعــراب را بــه دوســتی، یگانگــی، بــرادری و برابــری فراخوانــد. رســول اهللا 

وُنــُه 
ُ

 یخ
َ

ــُه ال
ُ
ــُه َو َدِلیل

ُ
ُمْســِلِم ُهــَو َعیُنــُه َو ِمْرآت

ْ
ــو ال

ُ
خ

َ
ُمْســِلُم أ

ْ
می فرمــود: »ال

َتاُبــه«؛ یعنــی: مســلمان بــرادر 
ْ

 یغ
َ

 یکِذُبــُه َو ال
َ

ِلُمــُه َو ال
ْ

 یظ
َ

ُعــُه َو ال
َ

د
ْ

 یخ
َ

َو ال
مســلمان اســت. خــودش را بــا بــرادرش یکــی می دانــد و آیینــه او اســت 
و عیــب او را نشــان می دهــد. راهنمــای اوســت و بــه او خیانــت و ســتم 
ــد و  ــه او دروغ نمی گوی ــی ورزد و ب ــر نم ــه او مک ــبت ب ــد و نس نمی کن

ــد. ــت نمی کن ــر او صحب ــت س پش

ــدگاه اســالم  دســته ســوم( روش هــای تعالــی و کمــال انســان، از دی
انســان بــه ســوی خــدا در حرکــت اســت. تعالــی و کمــال در تقــرب بــه 

1. سوره فاتحه/ ۶ و ۷.
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ِصیــُر الُمــوُر«؛1 یعنــی: 
َ
ــِه ت

َّ
ــی الل

َ
خداونــد و جلــب رضــای او اســت. »ِإل

ــا  ِإنَّ ــِه َو
ّ
ــا ِلل گاه باشــید کــه بازگشــت همــه کارهــا بــه خداونــد اســت. »ِإنَّ آ

یــِه َراِجعــوَن«؛2 یعنــی: مــا از خداییــم و بــه ســوی او بازمی گردیــم. این 
َ
ِإل

آیــه قــرآن مقصــد زندگــی آدمیــان را روشــن می کنــد. انســان در صورتــی 
ــد کــه از همــه نیرو هــا و اســتعداد ها  ــد حرکــت می کن ــه ســوی خداون ب
ــه جــا  و توانمندی هــای خــود اســتفاده کنــد و شــکر ایــن نعمت هــا را ب

آورد. شــکر نعمت هــای خداونــدی در ایــن اســت کــه:

ــام  ــی از تم ــد زندگ ــدأ و مقص ــناخت مب ــرای ش ــان ب 1( انس
ــرد. ــره گی ــود به ــای خ توانمندی ه

2( از عقــل خویــش بــرای شــناخت و حــل مســائل زندگــی 
اســتفاده کنــد.

ــود  ــرزمین خ ــردن س ــرای آباد ک ــود ب ــای خ 3( از توانایی ه
ــرد. ســود گی

4( تــالش کنــد تــا نقــش خــود را در اداره خانــواده و جامعــه 

خویــش ایفــا کنــد.

و  بــا مشــکل  تعامــل  و روش هــای  راهــکاره  درنظرداشــت  بــا 
نابه ســامانی های فــردی و اجتماعــی در اندیشــه دینــی و بــا رعایت کــردن 
ــول  ــن اص ــت ای ــا رعای ــاور ب ــک مش ــده، ی ــی مطرح ش ــول اصالح اص
ــالح  ــان اص ــه هم ــدف ک ــه ه ــیدن ب ــت رس ــی در جه ــه راحت ــد ب می توان
ذات البینــی اســت، دســت یافتــه و مشــکل شــخصی کــه نیازمنــد مشــوره 

ــد: ــی کن ــل را کمای ــت آوردی های ذی ــاخته و دس ــع س ــت را مرتف اس

1. سوره شورا/ 53.
2. سوره بقره/ 155.
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1- حل منازعه

منازعــه همــان کشــمکش و اختــالف نظــری اســت کــه بیــن 
ــدید  ــی ش ــالف خیل ــن اخت ــه ای ــد ک ــود می آی ــه وج ــرد ب دو ف
ــالف  ــن اخت ــرار دارد. ای ــود ق ــه خ ــل اولی ــه در مراح ــوده، بلک نب
نظــر ممکــن اســت موضوعــی خانوادگــی باشــد یــا اجتماعــی و 
یــا هــم تحصیلــی. در هــر صــورت مشــاور می توانــد بــا رعایــت 
ــری  ــترش آن جلوگی ــل و از گس ــه را ح ــن منازع ــوق، ای ــول ف اص

کنــد.

2- ایجاد مصالحه

گاهانه، دل ســوزانه،  مصالحــه در واقــع نتیجــه تــالش منظــم، آ
ــاور در  ــه مش ــت ک ــرافتمندانه ای اس ــتانه و ش ــه، انسان دوس پدران
ــه  ــل منازع ــه ح ــت. نتیج ــان داده اس ــود نش ــه از خ ــل منازع ح
ــت  ــه حال ــتن ب ــی بازگش ــه یعن ــت. مصالح ــه اس ــان مصالح هم
اولیــه زندگــی کــه مملــو از مهــر و صفــا و دوســتی بــوده اســت. 
ــر  ــه از همدیگ ــردی ک ــن دو ف ــل بی ــی درک متقاب ــه یعن مصالح
بــه  پی بــردن  یعنــی  مصالحــه  بودنــد.  شــده  آزرده خاطــر 
اشــتباهاتی کــه زندگــی را تلــخ می کنــد و دوری جســتن از آنهــا. 
پــس در واقــع مصالحــه شــیرین ترین لحظــه زندگــی اســت کــه 

ــرد. ــه ک ــود آن را تجرب می ش

3- کسب رضایت طرفین و رفع کدورت ها

ایــن موضــوع در واقــع نتیجــه مصالحــه اســت. اگــر مــا ایــن 
مــوارد را پــی هــم قــرار دهیــم، درخواهیــم یافــت کــه ایــن مــوارد 
ــق  ــورت تحق ــد و در ص ــت دارن ــم پیوس ــا ه ــره ای ب ــد زنجی مانن
ــل  ــه ح ــت. نتیج ــت یاف ــه دس ــه هم ــوان ب ــان، می ت ــی از آن یک
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ــات.  ــل منازع ــه ح ــه نتیج ــت و مصالح ــه اس ــه، مصالح منازع
رفــع کدورت هــا و رضایــت طرفیــن از زندگــی نتیجــه مصالحــه 
اســت. پــس مشــاهده می شــود کــه اگــر مشــاور در جهــت ارائــه 
مشــوره های ســالم و ســازنده و رعایــت اصــول و معیارهــای 
ــای  ــار و پیامده ــاوره و آث ــدس مش ــه مق ــب، و درک وظیف مناس
ــر از  ــه ای غی ــه نتیج  ک

ً
ــا ــردارد، یقین ــدم ب ــد آن ق ــوب و مفی خ

ــت. ــار داش ــوان انتظ ــا را نمی ت ــع کدورت ه ــه و رف مصالح

دوم( پیامد های منفی مشاوره

ایــن امــری اســت بدیهــی کــه هــر فعالیــت اجتماعــی کــه صــورت 

 آثــار مفیــد و مؤثــر فراوانــی بــه همــراه دارد؛ ولــی ایــن 
ً
ــا می گیــرد، یقین

ــم.  ــده بگیری ــی آن را نادی ــای منف ــه پیامده ــود ک ــبب نمی ش ــوع س موض

ــه صــورت  ــر اســاس اصــول و ضوابــط معین مشــاوره غیرمســلکی کــه ب

 آثــار و پیامدهــای ناگــواری را بــه همــراه خواهد داشــت. 
ً
نگیــرد، مطمئنــا

پــس چــه خــوب اســت اگــر فــردی کــه تجربــه یــا دانــش ایــن موضــوع 

گاهانــه خــودداری کنــد؛ در  را نــدارد، از ارائــه مشــاوره های ناســالم و ناآ

غیــر آن شــاهد پیامدهــای منفــی فــراوان خواهیــم بــود.

مشــاوره غیرمســلکی یکــی از بد تریــن روش هــای آسیب رســانی بــه 

ــد  ــرد نیازمن ــاوره ها ف ــه مش ــرا این گون ــت؛ زی ــوره گیرنده اس ــخص مش ش

را بیشــتر متضــرر می ســازد و حتــی ممکــن اســت بــه نابــودی وی منجــر 

ــه  ــت ک ــی اس ــله عوامل ــک سلس ــده ی ــاوره ها زایی ــوع مش ــن ن ــود. ای ش

کوتــاه بــه آنهــا اشــاره می شــود؛ کــه درصــورت پرهیــز از آنــان، مشــاور 

ــوره  ــه مش ــد ب ــرد نیازمن ــرای ف ــری را ب ــب و مؤث ــوره مناس ــد مش می توان

ــوند: ــامل می ش ــر را ش ــوارد زی ــا م ــا و رفتار ه ــن ویژگی ه ــد. ای ــه کن ارائ
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ــد از  ــاور بای ــب: مش ــای نامناس ــه رفتار ه ــاور ب ــدن مش 1( درگیر ش

و  بــی ارزش  ماننــد گپ هــای  نامناســب  رفتار هــای  درگیر شــدن در 

ــای  ــه )خنده ه ــای احمقان ــتانه، خنده ه ــای دوس ــبت، درد دل ه بی مناس

بــدون دلیــل( دوری جویــد و از افشــای مســائل و مشــکالت شــخصی 

مشــوره گیرنده بپرهیــزد.

2( فقــدان پاســخگویی، نصیحت کــردن، ســرزنش کردن و قضــاوت 

و ارزش گــذاری رفتــار بیمــار توســط مشــاور می توانــد بــه طــور جــدی 

بــه فراینــد و هدایــت مشــاوره آســیب برســاند.

از  مشــاوران  کــه  دارد  تحمــل ســکوت: ضــرورت  مشــکل   )3

ــته  ــی داش گاه ــد، آ ــش می آی ــوره پی ــد مش ــه در فراین ــکوت هایی ک س

باشــند و بداننــد کــه ســکوت بایســتی توســط آنــان یــا شــخص نیازمنــد 

ــود. ــته ش شکس

4( کوشــش بــرای ارائــه مشــوره بــه صــورت زودهنــگام بــدون 

توجــه بــه اصــل مشــکل: مشــاوران مبتــدی بــه دلیــل وجــود اضطــراب 

ــد،  ــاس می کنن ــود احس ــداف خ ــه اه ــت یابی ب ــه در دس ــاری ک و فش

 بــرای ارائــه مشــاوره تعجیــل کــرده کــه در نهایــت فراینــد مشــاوره 
َ
لزومــا

ــازد. ــراه می س ــالل هم ــا اخت را ب

ــع  ــاور در موق ــکالت: مش ــری مش ــطح ظاه ــدن در س 5( باقی مان

ــور  ــد عب ــرد نیازمن مناســب می بایســت از ســطح ظاهــری مشــکالت ف

کنــد. باقی مانــدن در ســطح ظاهــری مشــکالت و بی توجهــی بــه 

ــد.  ــف کن ــوره را ضعی ــت مش ــزه دریاف ــد انگی ــق آن می توان ــی عمی بررس

ــه بررســی الیه هــای زیریــن  مشــاور بایســتی در ترغیــب فــرد نیازمنــد ب

کشــمکش های خــود و خطــرات ناشــی از تجربــه زودهنــگام مشــکالت 
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ــه ای مناســب بیــن ایــن دو تعــادل  مهــارت الزم را داشــته باشــد و به گون

برقــرار کنــد.

6( بی توجهــی نســبت بــه زمــان کافــی بــرای خاتمــه مشــاوره: مشــاور 

بایــد در ارائــه مشــوره، زمــان را بشناســد و ارائــه مشــوره را طوالنــی نســازد. 

بــه هــر حــال، مرحلــه نهایــی مشــاوره نیازمنــد طراحــی و ارزیابــی منطقــی 

اســت تــا از عــود مشــکل جلوگیــری کنــد.

7( ســتیزه کردن و مخالفــت بــا فــرد نیازمنــد، یکــی دیگــر از 

ویژگی هــای تخریب کننــده در مشــوره محســوب می شــود. مــواردی 

مثــل: فقــدان و جلوگیــری از خالقیــت، ناتوانــی در به کارگیــری از 

ــی در  ــی، کوتاه ــردی ناکاف ــدت ف ــری، وح ــی در انتقاد پذی ــزاح، ناتوان م

ــاوره  ــدن مش ــه و تبدیل ش ــار آمران ــود، رفت ــای خ ــالع از محدودت ه اط

ــی  ــد، از رفتار های ــرد نیازمن ــرای ف ــخنرانی ب ــه و س ــی یک طرف ــه ارتباط ب

ــرد  ــه ف ــرده و ب ــب ک ــر را تخری ــاوره مؤث ــک مش ــد ی ــه فراین ــتند ک هس

ــد. ــدی وارد می کن ــیب ج ــد آس نیازمن

ــه  ــای توج ــه ج ــاور ب ــه مش ــد ک ــاق می افت ــع اتف ــی مواق 8( در برخ

ــراد  ــه اف ــت، ب ــاده اس ــش آم ــه پیش ــدی ک ــرد نیازمن ــکل ف ــل مش ــه ح ب

ــای  ــالف آموزه ه ــل، خ ــن عم ــه ای ــد ک ــه می کن ــز و توج ــری تمرک دیگ

مشــوره دهی مناســب اســت.

ــاد  ــق ایج ــه از طری ــت ک ــوان گف ــوق می ت ــوارد ف ــت م ــا درنظرداش ب

ــه مشــوره کمــک  ــد ب ــه فــرد نیازمن رابطــه خــاص مشــاوره ای، مشــاور ب

ــون،  ــر پاترس ــه نظ ــد. ب ــود بیاب ــکل خ ــرای مش ــی ب ــا راه حل ــد ت می کن

ــد  ــکار و عقای ــن اف ــدرز  دادن و تلقی ــد و ان ــرف، پن ــات ص ــه اطالع ارائ

ــه نظــر او، رابطــه  ــوان مشــاوره دانســت. ب ــچ گاه نمی ت ــه دیگــران را هی ب
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حســنه بیــن فــرد مشــوره گیرنده و مشــاور اثــر مثبــت و مهمــی در رونــد 

مشــاوره دارد؛ طــوری کــه اگــر مشــاور نتوانــد چنیــن رابطــه مطلوبــی را 

ایجــاد کنــد، مشــکل ُمراجــع در حــد مطلوبــی حــل نخواهــد شــد.

سوم(چگونگیارجاعمستفیدین

تمــام مــواردی کــه می توانــد مشــاور را در جهــت رســیدن بــه هــدف 

اصلــی آن )کمــک بــه دیگــران بــرای یافتــن مســیر ســالم زندگــی( یــاری 

ــای  ــده و راهنمایی ه ــح ش ــه آن تصری ــته ب ــن نوش ــر ای ــاند، در سراس رس

الزم صــورت گرفتــه اســت. ولــی یکــی از مهم تریــن موضوعاتــی 

ــند،  ــته باش ــه داش ــه آن توج ــد ب ــا بای ــه م ــوزه جامع ــاوران در ح ــه مش ک

مواجه شــدن بــا مســائلی اســت کــه راه حــل آن را نمی داننــد و یــا 

می داننــد، ولــی حــل آن مشــکل از تــوان آنــان خــارج اســت. در چنیــن 

ــن  ــواردی بهتری ــن م ــد؟ در چنی ــد کنن ــه بای ــز چ ــاوران عزی ــی مش حالت

کار، ارجــاع یــا فرســتادن مســتفیدین )افــراد مشــوره گیرنده ( بــه مراجعــی 

اســت کــه در ایــن عرصــه از تجربــه کافــی برخوردارنــد؛ تــا ایــن افــراد 

یــا نهادهــای باتجربــه بــرای افــراد نیازمنــد بــه مشــوره، بهتریــن راه حــل را 

ــان معرفــی کننــد. ــرای آن نشــان داده و مســیر درســت زندگــی را ب

1( ارجاع قضایا جهت اخذ مشوره

 ذی ِعلــٍم َعلیــم«1؛ یعنــی: همیشــه 
ُّ

 کل
َ

ــوق
َ
بــه تعبیــر قــرآن »ف

ــه  ــا در عرص ــد و ی ــتر می دانن ــر بیش ــی دیگ ــه از بعض ــتند ک ــرادی هس اف

ــبت  ــری نس ــارب بهت ــی از تج ــی و خانوادگ ــالت اجتماع ــل معض ح

ــز را  ــن فکــر باشــیم کــه همــه چی ــه ای ــد ب ــا نبای ــد. م ــا برخوردارن ــه م ب

1. سوره یوسف/ ۷۶.
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می دانیــم؛ بلکــه کســانی هســتند کــه در ایــن عرصــه تالش هایــی 

ــوب  ــس خ ــد. پ ــه کرده ان ــی را تجرب ــت و پیروزی های ــد، شکس کرده ان

اســت کــه مســتفیدین و مشــوره گیرندگان را بــه چنیــن افــراد و نهادهایــی 

معرفــی کنیــم تــا از مشــکل و معضلــی کــه در اثــر عوامــل مختلــف، وارد 

زندگی شــان شــده، بــه بهتریــن وضــع خــارج شــوند؛ بــه صلــح و صفــا، 

ــد. ــت یابن ــی دس ــعادت و خوش ــت، س ــش و امنی آرام

2( ارجاع قضیه جهت حل مشکل مستفید شونده:

ــد،  ــه مردم ان ــورد توج ــه م ــا ک ــه م ــی جامع ــخصیت های اجتماع ش

ــکل  ــل و مش ــل معض ــوان ح ــا ت ــر آنه ــند اگ ــته باش ــر داش ــد نظ ــد م بای

ــد  ــد، بای ــد، ندارن ــه می کنن ــان مراجع ــه آن ــه ب ــردی را ک ــا ف ــخص ی ش

ــه  ــای باتجرب ــراد و نهاده ــه اف ــرد، او را ب ــکل آن ف ــدن مش ــرای حل ش ب

و فعالیــن اجتماعــی ارجــاع دهنــد. امــا موضــوع مهــم ایــن اســت کــه 

 و بایــد بــا مشــوره 
ً
ارجــاع افــراد نیازمنــد بــه مراکــز مشــوره دهی، قطعــا

و رضایــت فــرد نیازمنــد انجــام شــود. زیــرا مشــکالت و معضــالت وی 

ــر  ــی داشــته باشــد و نخواهــد کــه دیگــران از آن باخب شــاید ُبعــد حیثیت

ــات  ــا و مؤسس ــا نهاده ــراد ی ــه اف ــاع وی ب ــل از ارج ــن قب ــوند. بنابرای ش

مشــوره دهی، بــا فــرد نیازمنــد صحبــت کننــد و در ایــن مــورد رضایــت 

ــه نهاد هایــی  ــود، او را ب ــد. اگــر آن فــرد موافــق ب ــه دســت بیاورن وی را ب

ارجــاع دهنــد کــه صادقانــه و بــدون هــدف ســوء، خدمــات اجتماعــی 

ــد. ــه می کنن ارائ
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نتیجهگیری

ــه  ــی ارائ ــوع یعن ــن موض ــج ای ــا و نتای ــیم مزای ــته باش ــر خواس اگ

مشــوره مناســب و مفیــد را بــا درنظرداشــت اصــول و معیارهــای متذکــره 

ــید: ــم رس ــم خواهی ــوع مه ــد موض ــه چن ــاوره ب ــماریم، در مش برش

1( مشــاوره بــرای افــرادی کــه مشــکل شــخصی دارنــد، روش 
ــراد،  ــخصی اف ــکالت ش ــع مش ــرای رف ــاوره ب ــت. مش ــذاری اس تأثیرگ

زمینــه مناســبی را فراهــم می ســازد.

2( مشــاوره روشــی اســت انســانی و الهــی کــه افــراد را قــادر 
آینــد. فایــق  زندگــی  نابه ســامانی های  بــر  تــا  می ســازد 

ــه  ــوند بلک ــی می ش ــث بدبخت ــا باع ــده نه تنه ــکالت حل نش 3( مش
ــه  ــرای مقابل ــد. ب ــز کاهــش می دهن ــراد را نی ــی و توانمندی هــای اف کارای

بــا ایــن معضــل، مشــاوره روش بســیار مؤثــری اســت.

ــیار  ــج آنهــا بس ــه نتای ــراه دارد ک ــه هم ــاوره تصمیماتــی ب 4( مش
مانــدگار اســت.

5( مشــاوره باعــث رشــد و ترقــی انســان می شــود و افــراد را تشــویق 
ــا بــه خودشــان فکــر کننــد و بــرای حــل مشــکالت  و کمــک می کنــد ت

ــوند. ــر ش ــده، آماده ت آین

ــد  ــم بگیرن ــان تصمی ــا خودش ــازد ت ــادر می س ــراد را ق ــاوره اف 6( مش
ــم  ــودت تصمی ــتم »خ ــت؛ و سیس ــر اس ــان بهت ــزی برای ش ــه چی ــه چ ک

ــد. ــت می کن ــراد تقوی ــود اف ــر!« را در وج بگی

7( مشــاوره راهــی اســت کــه بــزرگان، خانواده هــا، معلمــان و 
فعــاالن اجتماعــی می تواننــد قــدرت خــود را در آن بــه طــور مؤثــر امــا 
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ــد. ــک بزنن ــتبدادی مح ــی غیراس در قالب

ــا  ــه آنه ــده و ب ــخاص ش ــخصیت اش ــد ش ــبب رش ــاوره س 8( مش
ــرو  ــود رو ب ــخصیت خ ــتقالل ش ــت اس ــا حقیق ــا ب ــد ت ــک می کن کم

ــد. ــاب، آزادن ــرای انتخ ــه ب ــد ک ــوند وبدانن ش

9( مشــاور همیشــه بــا تغییــر نگرش هــا نســبت بــه تحــوالت زندگــی 
ــت. همگام اس

10( مشــاوره یکــی از راه هایــی اســت کــه فرصتــی را بــرای خانواده هــا 
ــه اعضای شــان را نشــان  ــی واقعــی نســبت ب ــه وجــود مــی آورد کــه نگران ب
ــهیل  ــا را تس ــعه آنه ــد و توس ــا رش ــازد ت ــادر می س ــواده را ق ــد؛ و خان دهن
کنــد. مشــاوره باعــث می شــود تــا اعضــای خانــواده حــد و مــرز اقتــدارش 
را تشــخیص دهنــد و ممنوعیت هــای عبــور از مرزهــا را بــه زیردستان شــان 

نشــان دهنــد.

11( مشــاوره بــرای افــراد نیازمنــد بــه مشــوره فرصت هــای تحلیــل و 
ــردن  ــا تجربه ک ــان ب ــا آن ــازد ت ــم می س ــکالت را فراه ــازی مش روشن س
روش هــای تــازه و دیدگاه هــای مناســب، راه هــای جدیــدی را بــرای 

ــد. بهترزیســتن فراهــم کنن





فصلپنجم
آشناییبانهادهایارائهکنندهخدماتحقوقیرایگان
ــت  ــن اس ــا ای ــه م ــراد جامع ــل اف ــای مقاب ــن چالش ه ــی از مهم تری یک

کــه بــا فرهنــگ مشــاوره آشــنایی ندارنــد. ایــن امــر ســبب وارد ســاختن 

ــرد  ــت. ف ــده اس ــه ش ــواده و جامع ــرد، خان ــر ف ــواری ب ــیب های ناگ آس

ــف  ــد، ضع ــوره کن ــی مش ــا کس ــر ب ــه اگ ــد ک ــر می کن ــوره گیرنده فک مش

خــود را بــه دیگــران نشــان داده اســت. کســی هــم کــه مشــوره می دهــد، 

ــبب  ــوارد س ــن م ــه ای ــد. هم ــه او نیازمندن ــران ب ــه دیگ ــد ک ــر می کن فک

ــری  ــه دیگ ــان ب ــل معضالت ش ــرای ح ــد ب ــراد نتوانن ــه اف ــود ک می ش

ــد. ــه کنن مراجع

خوشــبختانه در ایــن اواخــر در اثــر رشــد جامعــه مدنــی و فرهنــگ 

ــردن  ــوره و مطرح ک ــوع مش ــا موض ــه م ــی در جامع ــه نوع ــر ب ــادل نظ تب

مشــکالت بــا افــراد متخصــص بــه صــورت خوبــی مطــرح شــده و بــار 

ــه  ــد ک ــه دوش دارن ــا ب ــی از نهاد ه ــم برخ ــئولیت را ه ــن مس ــی ای اصل

در واقــع گامــی اســت مؤثــر بــرای رفــع بســیاری از مشــکالت فــردی، 
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خانوادگــی و اجتماعــی. ولــی بســیاری از شــهروندان مــا از وجــود 

چنیــن نهادهایــی کــه خدمــات مشــوره دهی را بــه صــورت رایــگان ارائــه 

می دارنــد، بی خبرنــد. بــه همیــن دلیــل الزم دانســته شــد تــا بــا معرفــی 

ــهروندان و  ــی، ش ــای مدن ــات و نهاده ــن مؤسس ــی از ای ــر برخ مختص

ــد. ــرار گیرن ــنایی ق ــدان در روش عالقه من

1(ریاستامورزنان
ــوده کــه زیرمجموعــه  ــان یکــی از ادارات کلیــدی ب ریاســت امــور زن
ــات  ــام والی ــت در تم ــن ریاس ــد و ای ــز می باش ــان در مرک ــور زن وزارت ام
موجــود اســت. ریاســت امــور زنــان از طریــق مدیریت هــای مربوطــه اش 
ــود را  ــای خ ــداف و پالن ه ــت، اه ــت اس ــن ریاس ــه ای ــه زیرمجموع ک
ــی،  ــوق، فرهنگ ــای حق ــت دارای مدیریت ه ــن ریاس ــد. ای ــق می کن تطبی

ــت. ــی اس ــادی و اجتماع ــی، اقتص صح

مدیریــت عمومــی حقــوق از جملــه مدیریت هــای مهــم ایــن ریاســت 
اســت. ایــن مدیریــت بــه مشــکالت خانوادگــی و اجتماعــی پرداختــه و از 
ــد.  ــعی می کن ــکالت س ــن مش ــردن ای ــوره دهی در برطرف ک ــق مش طری
ایــن ریاســت در طــول هفتــه عرایــض واصلــه را جمــع آوری می کنــد و در 
هــر هفتــه یــک روز مشــخص را بــرای مشــوره دهی انتخــاب می کنــد. بــه 
طــور مثــال مدیریــت عمومــی حقــوق والیــت هــرات روز هــای یکشــنبه، 
ــات و  ــده از مؤسس ــک نماین ــن روز، ی ــه در ای ــوره دهی دارد ک ــه مش جلس
ــده و  ــر آم ــوق بش ــتقل حق ــیون مس ــن کمیس ــکار و همچنی ــای هم نهاد ه
ــوره های الزم را  ــد، مش ــی دارن ــکالت حقوق ــه مش ــی ک ــرای خانم های ب
ــی  ــا بعض ــوند؛ ام ــه می ش ــا مصالح ــی قضای ــه بعض ــد. در نتیج می دهن
ــی و  ــه مراجــع عدل ــی کــه مصالحــه نشــوند، ب ــای دیگــر در صورت قضای

ــوند. ــی می ش ــی راهنمای قضای
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2(ندایزن

مؤسســه نــدای زن (VWO) یــک مؤسســه غیردولتــی، غیرانتفاعــی، 

غیرسیاســی و غیرجانــب دار اســت کــه بــرای برگردانــدن نقــش زنــان در 

جامعــه افغانــی از طریــق دادخواهــی بــرای حقــوق زنــان، حمایت هــای 

حقوقــی و اجتماعــی و ظرفیت ســازی زنــان تــالش می کنــد. ایــن 

 1377( میــالدی   1998 ســال  در  غیررســمی  طــور  بــه  مؤسســه 

ــن  ــه ای ــت اولی ــان فعالی ــد. در آن زم ــیس ش ــل تأس ــیدی( در کاب خورش

مؤسســه راه انــدازی مکاتــب پنهانــی بــه منظــور آمــوزش دختــران جــوان 

ــه در  ــن مؤسس ــود. ای ــان ب ــرکوب گر طالب ــم س ــر رژی ــای خطی در فض

ــی  ــوز قانون ــب مج ــا کس ــود را ب ــی خ ــخصیت حقوق ــال 2002 ش س

ــان  ــتین NGO زن ــوان نخس ــه عن ــتان ب ــت افغانس ــدن در دول و ثبت ش

افغــان بــه دســت آورد. بعــد از آن، ایــن مؤسســه بــرای انکشــاف ســطح 

ــرد. ــرا ک ــددی را اج ــای متع ــان، پروژه ه ــادی زن اقتص

ــه منظــور گســترش ســطح فعالیت هــای خــود  ــدای زن ب مؤسســه ن

از کابــل بــه شــهر هــرات انتقــال یافــت. در اوایــل، توجــه ایــن نهــاد روی 

موضوعــات زنــان متمرکــز بــود کــه مطابــق بــا آن، در ســال 2005 ایــن 

ــان مواجــه  ــرای زن ــان (Shelter) را ب ــوی زن ــن مرکــز حمای مؤسســه اولی

 توجــه بیشــتری بــرای 
ً
بــا خشــونت در شــهر هــرات تأســیس کــرد. ضمنــا

ارائــه خدمــات رشــد مســاوات جنســیتی، فراهم ســازی تعلیمــات، 

ــان  ــرای زن ــی ب گاه ــش آ ــی و افزای ــی و اجتماع ــاعدت های حقوق مس

معطــوف داشــت.

مؤسســه نــدای زن بــه تدریــج ســطح فعالیــت خویــش را گســترش 

ــه  ــس ک ــت بادغی ــود را در والی ــی خ ــر والیت ــال 2009 دفت داد و در س
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ــی و  ــای اجتماع ــات حمایت ه ــتر روی موضوع ــز آن بیش ــور تمرک مح

 در ســال 2010، 
ً
حقوقــی زنــان ایــن والیــت بــود، تأســیس کــرد. متعاقبــا

ــت  ــال 2012 در والی ــور و در س ــت غ ــری را در والی ــی دیگ ــر والیت دفت

فــراه تأســیس کــرد. بنــا بــر درخواســت مــردم و نیــاز مبــرم در زون جنوب 

ــود  ــی خ ــر والیت ــال 2013 دفت ــدای زن در س ــه ن ــور، مؤسس ــرب کش غ

را در والیــت نیمــروز نیــز تأســیس کــرد. مؤسســه نــدای زن در پهلــوی 

ــرای  ــی را ب ــوره دهی فامیل ــز مش ــان، مراک ــوی زن ــز حمای ــیس مراک تأس

 در اکتوبــر 2012 در والیــات 
ً
اولیــن بــار در والیــت بادغیــس و متعاقبــا

ــا خطــر و خشــونت های  ــان مواجــه ب ــرای حفاظــت از زن ــراه ب غــور و ف

ــی  ــاعدت های حقوق ــات مس ــز، خدم ــن مراک ــرد. ای ــیس ک ــی تأس فامیل

را بــرای زنــان مواجــه بــا خطــر و خانواده هایــی کــه مشــکالت حقوقــی 

ــد. ــم می کن ــد، فراه دارن

ــان مؤسســه نــدای زن در  مرکــز مشــاوره فامیلــی مرکــز حمایــوی زن
ــرای  ــواده می باشــد کــه ب والیــت هــرات، مهم تریــن مرکــز مشــاوره خان
مســتفیدیِن مرکــز حمایــوی، خانواده هــای مســتفیدین و مراجعینــی 
کــه نیازمنــد مشــاوره می باشــند در ســال 2005 میــالدی )1384 
ــا  ــه دارد و خانواده ه ــات آن ادام ــون خدم ــده و تاکن ــیس ش ه. ش( تأس
بــه ایــن مرکــز جهــت دریافــت مشــاوره حقوقــی بــرای حــل مشــکالت 
ــی و  ــوره دهی حقوق ــات مش ــد و از جلس ــه می کنن ــان مراجع فامیلی ش
میانجی گــری مســتفید می شــوند. همچنیــن بــرای قضایــای نیازمنــد بــه 
ــب  ــرد و تعقی ــرای پیش ُب ــگان ب ــع رای ــی، وکالی مداف ــاعدت حقوق مس
ــز  ــاد مرک ــدف از ایج ــود. ه ــی می ش ــن و معرف ــم تعیی ــا در محاک قضای
مشــاوره فامیلــی، ارائــه مشــاوره حقوقــی بــرای مراجعیــن و بــرای قربانیان 
ــرار از  ــد ف ــی مانن ــا از واقعات ــد ت ــان می باش ــونت و خانواده های ش خش

ــود. ــری ش ــونت ها جلوگی ــر خش ــی و دیگ ــزل، خودکش من
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ــتوار  ــی و اس ــه مترق ــک جامع ــتن ی ــه داش ــم ک ــن باوری ــر ای ــا ب م
مســتلزم توانمند ســازی زنــان بــرای داشــتن ســهم فعــال در پروســه های 
و  آنهــا  از حقــوق  دادخواهــی  و  بین المللــی  و  ملــی  تصمیم گیــری 

فراهم ســازی زمینــه تحصیــل می باشــد.

۳(دارالمشورهحقوقیرایگان

پــروژه دارالمشــوره حقوقــی رایــگان از مــاه جــوالی 2011 بدین ســو 

در محکمــه اســتیناف والیــت هــرات جنــب محکمــه فامیلــی فعالیــت 

می کنــد.

هدف:

ــه  ــان و ســایر اقشــار آســیب پذیر جامعــه ب ـ افزایــش دسترســی زن

عدالــت رســمی و ارائــه مســاعدت و مشــاوره حقوقــی رایــگان

مقاصد:

ــه  ــان و ســایر اقشــار آســیپ پذیر جامعــه ب ـ افزایــش دسترســی زن

عدالــت رســمی

گاهی افراد پیرامون موضوعات حقوقی ـ باالبردن سطح آ

ــات  ــکار روی موضوع ــای هم ــازی نهاده ــت و ظرفیت س ـ تقوی

ــواده ــوق خان ــات حق ــان و موضوع ــه زن ــونت علی ــا خش ــارزه ب مب

فعالیت ها:

بــه  تجارتــی(  و  )فامیلــی، جزایــی  مشــوره حقوقــی  ارائــه  ـ 

دارنــد. حقوقــی  مشــکالت  کــه  اشــخاصی 

ـ ارائــه مســاعدت حقوقــی در قضایــای فامیلــی بــرای خانم هایــی 

کــه مشــکالت فامیلــی دارنــد.

ــی  ــکل حقوق ــه مش ــانی ک ــرای کس ــی ب ــرات حقوق ــه تحری ـ تهی
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ــد. ــه می کنن ــه مراجع ــه محکم ــته و ب داش

ــی  ــاعدت حقوق ــه مس ــاز ب ــه نی ــی ک ــای غیرفامیل ــاع قضای ـ ارج

ــط. ــر ذی الرب ــا و دفات ــه ارگان ه ــد ب دارن

گاهــی عامــه در مــورد موضوعــات  ـ دایر کــردن برنامه هــای آ

فامیلــی و قانــون منــع خشــونت در مکاتــب دخترانــه و شــوراهای 

محــل و قریه جــات.

ــدان ریاســت  ــرای کارمن ـ دایر کــردن ورکشــاپ های ظرفیت ســازی ب

عدلیــه، آمریــت حقــوق و آمریــت مســاعدت های حقوقــی

۴(آمریتمساعدتهایحقوقی

اداره مســاعدت های حقوقــی یکــی از ادارات مربوطــه وزارت عدلیــه 

ــن اداره،  دولــت جمهــوری اســالمی افغانســتان اســت. هــدف کاری ای

ــگان  ــورت رای ــه ص ــت ب ــن بی بضاع ــن و مظنونی ــوق متهمی ــاع از حق دف

و دسترســی آنهــا بــه عدالــت، مطابــق مــاده 31 قانــون اساســی، قانــون 

ــذه  ــن ناف ــایر قوانی ــی و س ــاعدت های حقوق ــرره مس ــع، مق وکالی مداف

کشــور می باشــد. بــرای پیش ُبــرد ایــن هــدف، در مرکــز ریاســت 

مســاعدت های  آمریــت  والیــات،  در  و  حقوقــی  مســاعدت های 

حقوقــی در تشــکیل ریاســت عدلیــه فعالیــت می کنــد؛ کــه در قضایــای 

ــکان  ــورت ام ــت و در ص ــن بی بضاع ــن و مظنونی ــرای متهمی ــی ب جنای

ــاعدت  ــت« مس ــان بی بضاع ــال و زن ــرای »اطف ــی ب ــای مدن در قضای

ــد. ــه می کنن ــی ارائ حقوق

اداره مساعدت های حقوقی دارای اهداف، وظایف و صالحیت های 
ذیل می باشد:

ــت  ــن بی بضاع ــن و متهمی ــی مظنونی ــه دسترس ــردن زمین ـ فراهم ک
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بــه مســاعدت حقوقــی رایــگان

ارائــه  حیــن  بی بضاعــت  متهــم  و  مظنــون  حقــوق  تأمیــن  ـ 

حقوقــی مســاعدت 

ــه  ــون و متهــم ب ــه مظن ــل اعتمــاد ب ــی قاب ــه مســاعدت حقوق ـ ارائ

ــورت دوام دار ص

ـ تنظیم ارائه مساعدت حقوقی رایگان توسط وکالی مدافع

مســاعدت های  اداره  حقوقــی  مســاعدین  فعالیــت  انســجام  ـ 

فعالیــت  جــواز  دارنــده  غیردولتــی  مؤسســات  و  حقوقــی 

مدنــی و  قضایــای جزایــی  در  مســاعدت حقوقــی 

ــاعدین  ــات مس ــی اجرائ ــی و ارزیاب ــاعدت حقوق ــارت از مس ـ نظ

ــی حقوق

ــال بی بضاعــت در  ــان و اطف ــرای زن ــی ب ــاعد حقوق ــف مس ـ توظی

قضایــای مدنــی

ـ حصــول اطمینــان از همــکاری مســئولین ادارات حقوقــی و عدلی 

بــا مســاعدین حقوقــی مربوطــه حیــن انجــام وظیفه

ــه  ــرض ارائ ــی غ ــاعد حقوق ــف مس ــکان، توظی ــورت ام ـ در ص

ــان  ــال و زن ــرای اطف ــی ب ــای مدن ــی در قضای ــاعدت حقوق مس

عــت بی بضا

بــه  ارائه شــده  مســاعدت های  دقیــق  احصائیــه  جمــع آوری  ـ 

مظنونیــن و متهمیــن

هــر  در  مربــوط  حقوقــی  مســاعدین  اجرائــات  از  نظــارت  ـ 

عدلــی تعقیــب  از  مرحلــه ای 

ــت  ــطح والی ــی در س ــه حقوق ــی عام گاه ــای آ ــم برنامه ه ـ تنظی

ــردم ــه م ــرای عام ب
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ــه  ــردم ب ــی م ــه دسترس ــتان زمین ــالمی افغانس ــوری اس ــت جمه دول

عدالــت از طریــق ارائــه خدمــات حقوقــی رایــگان در قضایــای جزایــی 

 بــرای زنــان، اطفــال و 
ً
بــرای همــه اقشــار و در قضایــای حقوقــی خاصتــا

ــده را  ــی ارزن ــی حقوق گاهی ده ــی و آ ــوره های حقوق ــه مش ــن ارائ همچنی

ــازد. ــم می س فراه

۵(انجمنمستقلوکالیافغانستان

ــع در هــرات در مــاه قــوس  نمایندگــی انجمــن مســتقل وکالی مداف

1391 بــه منظــور فراهــم آوری ســهولت های الزم کاری بــرای وکالی 

گاهی دهــی  مدافــع، توســعه فرهنــگ وکالــت دفــاع، تدویــر برنامه هــای آ

ــه  ــردم ب ــی م ــون، دسترس ــت قان ــعه حاکمی ــردم، توس ــرای م ــی ب حقوق

ــی  ــوره های حقوق ــاعدت و مش ــه مس ــی، ارائ ــات حقوق ــت و خدم عدال

رایــگان بــرای افــراد نیازمنــد و ســایر اهــداف تعیین شــده مطابــق 

ــد. ــاح ش ــیس و افتت ــرات تأس ــالن در ه ــتراتژی و پ اس

 تعــداد 400 تــن )اعــم از زن 
ً
در انجمــن وکالی مدافــع هــرات تقریبــا

 وکالی 
ً
 فعالیــت دارنــد کــه معمــوال

ً
و مــرد( جــواز وکالــت داشــته و عمــال

هــرا ت در ســه بخــش زیــر فعالیــت دارنــد:

کار  مصــروف  غیردولتــی  مؤسســات  در  تعدادی شــان   )1

هســتند. )انجوهــا و مؤسســات حقوقــی(

2( تعدادی شــان در ارگان هــای دولتــی مصــروف خدمــات 

حقوقــی( مســاعدت های  )آمریــت  حقوقی انــد. 

ــرکت ها و  ــد. )ش ــت دارن ــور آزاد فعالی ــه ط ــان ب 3( تعدادی ش

ــی( ــای حقوق دارالوکاله ه
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NRC۶(مؤسسه

دفتــر هیئــت نــاروی بــرای مهاجریــن (NRC) یــک نهــاد غیردولتــی، 

بشردوســتانه و مســتقل اســت کــه در راســتای حمایــت و ارتقــای 

ــه  ــق اجــرای برنام ــر از بی جاشــدگی/ آوارگــی از طری ــراد متأث حقــوق اف

سرپناه ســازی، تعلیــم و تربیــه، معیشــت، اطالع رســانی، مشــاوره و 

مســاعدت حقوقــی و پاســخ بــه نیازهــای عاجــل در شــرایط اضطــراری 

فعالیــت می کنــد. ایــن نهــاد در ســال 2003 در افغانســتان آغــاز بــه کار 

کــرد و از ســال 2005 در والیــت هــرات فعالیــت می کنــد. ایــن دفتــر از 

طریــق برنامــه اطالع رســانی، مشــاوره و مســاعدت حقوقــی بــه آن عــده 

ــع  ــایر جوام ــی و س ــدگان داخل ــدگان، بی جاش ــن، عودت کنن از مهاجری

متأثــر از بی جاشــدگی/ آوارگــی کــه در رابطــه بــا مســکن، زمیــن، 

ملکیــت و اســناد مدنــی نیــاز بــه مســاعدت و یــا مشــاوره حقوقــی داشــته 

ــد. ــه می کن ــی ارائ ــگان خدمــات حقوق ــه طــور رای باشــند، ب

و  مشــاوره  اطالع رســانی،  برنامــه  مشــخص تر،  صــورت  بــه 

ــد: ــل می باش ــای ذی ــامل فعالیت ه ــر ش ــن دفت ــی ای ــاعدت حقوق مس

ــرای اعضــای سیســتم  ــر دوره هــای آموزشــی حقوقــی ب ـ تدوی

عدلــی رســمی و غیررســمی

ـ تعقیــب قضایــای حقوقــی از طریــق سیســتم عدلــی رســمی 

و غیررســمی

ـ اطالع رسانی و مشوره دهی

ــی و  ــی و قضای ــه ادارات عدل ــی ب ــای حقوق ــدای کتاب ه ـ اه

شــوراهای مردمــی

تازه فارغــان  بــرای  کارآمــوزی  دوره هــای  تســهیل  ـ 
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و اعضــای شــوراهای  پوهنٔحی هــای شــرعیات، حقــوق 

محلــی

ــات  ــدگان خدم ــایر ارائه کنن ــه س ــی ب ــای جزای ــاع قضای ـ ارج

ــگان ــی رای حقوق

ـ ارجــاع قضایــای افــراد دارای نیازمندی هــای خــاص بــه 

کمک کننــده َمراجــع 

۷(کلینیکحقوقیپوهنتونهرات

کلینیــک حقوقــی پوهنتــون هــرات در ســال 1387 بــه منظــور ارتقای 

دانــش مســلکی و کســب مهارت هــای حقوقــی عملــی محصــالن 

 «OSA» پوهنٔحی هــای شــرعیات و حقــوق بــا حمایــت مالــی مؤسســه

ــوب  ــتان در چارچ ــطح افغانس ــی در س ــز کلینیک ــن مرک ــوان اولی ــه عن ب

ــوز  ــذ مج ــد از اخ ــز بع ــن مرک ــد. ای ــاد ش ــور ایج ــای مذک پوهنٔحی ه

رســمی از ســوی بــورد مســتقل مســاعدت های حقوقــی در کنــار ســایر 

نهادهــای حقوقــی مســتقر در والیــت هــرات، تاکنــون در بخــش آمــوزش 

مهارت هــای مســلکی بــرای محصــالن پوهنٔحی هــای شــرعیات و حقــوق، 

ــان و  ــت، زن ــار بی بضاع ــرای اقش ــگان ب ــی رای ــاعدت های حقوق ــه مس ارائ

ــتریت ال«  ــه »اس ــق برنام ــه از طری ــی عام ــی حقوق گاهی ده ــال و آ اطف

ــد. ــه می کن ــده ای را ارائ ــات ارزن خدم

ــرا  ــه اج ــی ب ــوره مدن ــه مش ــه ارائ ــرف برنام ــیس، ص ــدو تأس در ب

ــتر  ــای بیش ــه و نیاز ه ــن برنام ــت ای ــه مؤثری ــر ب  نظ
ً
ــدا ــد. بع ــته ش گذاش

ــای  ــا برنامه ه ــان ب ــتر همس ــی بیش ــای عمل ــه کاره ــل ب ــر محّص قش

درســی پوهنٔحی هــای حقــوق و شــرعیات، برنامــه وکالــت دفــاع جزایــی 

ــه  ــرم «OSA» ب ــر محت  دفت
ً
ــا ــه توجــه ادارات همــکار خاصت ــز نظــر ب نی
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ــم  ــا ه  ب
ً
ــا ــش تقریب ــر دو بخ ــت ه ــد فعالی ــه رون ــرد ک ــاز ک ــت آغ فعالی

ــت. ــان اس یکس

بــرای اولیــن بــار برنامــه آگاهی دهــی حقوقــی یــا«street law»  بــر اثر 

ــی های  ــرعیات و زحمت کش ــوق و ش ــای حق ــئولین پوهنٔحی ه ــه مس توج

بی دریغانــه کارمنــدان کلینیــک حقوقــی پوهنتــون هــرات و حمایت هــای 

ــال  ــوری س ــخ اول جن ــرم «OSA»، در تاری ــر محت ــر و دوام دار دفت پیگی

2011 میــالدی آغــاز بــه کار کــرد کــه رونــد ایــن برنامه هــا تاکنــون تحــت 

حمایــت دفتــر تمویل کننــده متذکــره ادامــه دارد.

از آنجایــی کــه معلمیــن در تربیــت و ســاختن نســلی موفــق در 

جامعــه از اهمیــت به ســزایی برخوردارنــد و مــورد توجــه دولت هــا 

قــرار دارنــد، بدیــن منظــور خــوب اســت کــه کلینیــک حقوقــی پوهنتــون 

هــرات بــا حمایــت پوهنٔحی هــای حقــوق و شــرعیات پوهنتــون هــرات 

ــت،  ــن والی ــارف ای ــون و مع ــرم پوهنت ــت محت ــای ریاس و همکاری ه

بــا درنظرداشــت ایــن امــر مهــم و حیاتــی و بــر اثــر درخواســت مکــرر 

ــی  ــنجی های آموزش ــرات و نیازس ــهر ه ــف ش ــب مختل ــن مکات معلمی

محصلیــن و شــرایط محیطــی و تحــت نظــر قــرار دادن اقشــار آســیب دیده 

ــت  ــی و تح ــی حقوق گاهی ده ــای آ ــزاری برنامه ه ــر برگ ــی ب ــه مبن جامع

ــای  ــا برنامه ه ــاعدت و ی ــق مس ــه از طری ــان چ ــن آن ــش قرارگرفت پوش

گاهی دهــی و برگــزاری ورکشــاپ  بــرای خانم هــا، در راســتای انکشــاف  آ

و گســترش ایــن برنامه هــا و برنامــه جانبــی و آموزشــی حقوقــی دیگــری 

ــرای  ــی ب ــی حقوق گاهی ده ــتای آ ــته و در راس ــتوار برداش ــای اس قدم ه

معلمیــن نیــز اقــدام عملــی کنــد.

ایــن گام می توانــد نقــش مؤثــری در بلندبــردن ســطح دانــش حقوقــی 
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ــان و  ــوزگاران و مربی ــر آم ــوص قش ــه علی الخص ــف جامع ــار مختل اقش

ــن کار در  ــد. ای ــته باش ــیب دیدگان داش ــوق آس ــاع حق ــری از ضی جلوگی

ــتای  ــدی در راس ــم و بلن ــای مه ــا گام ه ــد ت ــد ش ــث خواه ــت باع حقیق

ــدی  ــه امی ــود و روزن ــته ش ــور برداش ــه کش ــی همه جانب ــرفت و ترق پیش

ــن  ــه مبرمیــت ای ــن نظــر ب ــر محســوب شــود. همچنی ــردای بهت ــرای ف ب

ــی افغانســتان و  ــی و قضای موضــوع، جهــت غنامند ســازی ســکتور عدل

بــر اســاس تصویــب ســمپوزیم ملــی کابــل و وزارت تحصیــالت عالــی 

ــت پوهنٔحی هــای حقــوق و شــرعیات  ــم و الیحــه کریدی جــزء کاریکول

شــده کــه بــه عنــوان مضمــون اساســی دوکریدیتــه محســوب می شــود.

۸(دقانونغوشتونکی

مؤسســه »د قانــون غوشــتونکی« در ســال 2006 در افغانســتان و بــه 

ریاســت خانــم فرشــته کریمــی تأســیس شــد. عــالوه بــر دفتــر مرکــزی 

ــرق،  ــرب، ش ــار زون غ ــم در چه ــاحوی  آن ه ــر س ــه، دفات ــن مؤسس ای

ــه  جنــوب و مرکــز ایجــاد شــد کــه دفتــر زون جنــوب در ســال 2009 ب

ــت  ــره، 17 والی ــای متذک ــز زون ه ــر مراک ــالوه ب ــد. ع ــل ش ــمال منتق ش

ــد. در کل،  ــرار دارن ــر ق ــن دفت ــای ای ــش فعالیت ه ــت پوش ــر تح دیگ

ــت: ــیم اس ــل تقس ــته قاب ــه دس ــه در س ــن مؤسس ــای ای فعالیت ه

ــراد  ــرای اف ــی ب ــی و فامیل ــای جزای ــی در قضای ــاعدت حقوق 1( مس

نیازمنــد و بی بضاعــت

2( ارتقــای ظرفیــت کــه شــامل بلندبــردن دانــش حقوقــی و مســلکی 

ــات، ثارنــواالن، پولیــس، 
ّ

کارکنــان ادارات عدلــی و قضایــی اعــم از قض

ــد. ــرعیات می باش ــوق و ش ــای حق ــان پوهنٔحی ه ــع و فارغ وکالی مداف
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گاهی دهی که شامل: 3( آ

ــیار  ــای س ــا کلینیک ه ــی و ی گاهی ده ــای آ ــر برنامه ه ــف: تدوی ال

حقوقــی بــرای عامــه مــردم

ب: چــاپ و نشــر کتــب، مجــالت، رســاله ها، بروشــور، بیلبــورد 

و پوســتر

ج: نشر برنامه های حقوقی از طریق تلویزیون

 (Medica Afghanistan)۹(میدیکاافغانستان

ــی،  ــی، غیرانتفاع ــی غیردولت ــه مل ــک مؤسس ــتان، ی ــکا افغانس میدی

ــیس  ــی تأس ــدف اصل ــد. ه ــان می باش ــان افغ ــرف زن ــی و بی ط غیرحزب

آن حمایــت از زنــان و دختــران آســیب دیده و متضــرر از جنــگ و ســایر 

ــق  ــا از طری ــد ت ــالش می کن ــتان ت ــکا افغانس ــت. میدی ــونت ها اس خش

ارائــه مســتقیم خدمــات روانــی ـ اجتماعــی و خدمــات حقوقــی، کیفیت 

زندگــی زنــان را بهبــود ببخشــد. ایــن مؤسســه همچنیــن در عرصه هــای 

ــان را  ــت آن ــی و ظرفی گاه ــطح آ ــون، س ــه و قان ــم و تربی ــت، تعلی صح

ــان و  ــه زن ــرده، پالیســی های محلــی و ملــی محــو خشــونت علی ــد ب بلن

ــن  ــای ای ــی فعالیت ه ــگاه کل ــک ن ــد. در ی ــی می کن ــران را دادخواه دخت

ــد: ــل می باش ــوارد ذی ــده م ــه دربرگیرن مؤسس

1( حمایــت از زنــان و دختــران دچــار آســیب روحــی: ایــن حمایــت 

غیررســمی،  تعلیمــات  اجتماعــی،  روانــی ـ  مشــوره  بــر  مشــتمل 

کار  فعالیت هــای  زنــان،  حقــوق  از  وکالــت  مشــوره های حقوقــی، 

می باشــد. خانوادگــی  میانجی گــری  و  اجتماعــی 

2( برنامــه مســاعدت حقوقــی: برنامــه مســاعدت حقوقــی بــه 



 98 مشاوره و نقش آن در زندگی

ــد؛  ــیدگی می کن ــت رس ــول عدال ــرای حص ــان ب ــان افغ ــدی زن نیازمن

 محــدود 
ً
ــا ــا خدمــات حقوقــی نهایت ــزرگ کــه همان ــی ب ــا باشــد خالئ ت

ــد،  ــی دارن ــاوی مدن ــا دع ــد ی ــرد قانونی ان ــت پیگ ــه تح ــی ک ــرای زنان ب

ــت  ــامل: وکال ــی ش ــاعدت حقوق ــه مس ــات برنام ــد. خدم ــل کن را تکمی

مدافــع قضایــای جرمــی، نیابــت در اقدامــات مدنــی، وســاطت، ارتقــای 

گاهــی حقوقــی، ارائــه مشــوره های حقوقــی و ادغــام مصــون زندانیــان  آ

می باشــد. خانواده های شــان  در  زن 

3( برنامــه دادخواهــی بــرای حقــوق اســالمی و قانونــی زنــان افغــان: 

ــان،  ــه زن ــونت علی ــو خش ــون مح ــق قان ــرای تطبی ــتان ب ــکا افغانس میدی

فعالیت هــای دادخواهــی انجــام می دهــد. برنامــه دادخواهــی در رابطــه 

بــا تصویــب قانــون خانــواده کــه حامــی حقــوق زنــان اســت و در کمیتــه 

تســوید قانــون خانــواده کــه مشــتمل بــر کارشناســان افغــان می باشــد و 

از جانــب وزارت امــور زنــان تشــکیل شــده، نقــش فعــال بــازی می کنــد.
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